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لَو كَان من عند غَيرِ اللَّه و فَال يَتدبرون القُرآنأَ ﴿
  ﴾ لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً

  82: سورة النساء، اآلية 

  

  

  

  



  ب
 

  اإلهـــــــــــــــــــداء

.  

  ومثلي األعلى يف احلياةإىل القلب احلنون ونبع احملبة الذي ال ينضب وال ميل العطاء إىل مدرسيت األوىل  

  أمي الغالية                                                 

  .والدي الكريم تغمده ا بواسع رمحته راجية أن يكون هذا العمل نورا له يف قربهإىل روح 

  .عاشوا معي احلياة حلوها ومرها لذينإىل ا ...إىل هبجة فؤادي ومصدر سعادتي

  خوتي وأخواتيإ

  يسروا يل النهل من منابع العلم أناروا طريقي ومن إىل ،   الشموع اليت حترتق لتنري دروب العلم واملعرفةإىل 

  أساتذتي األفاضل

  إىل كل من يسرهم جناحي  ...إىل كل من ساندني وشد على يدي ورفع من معنوياتي  

  * رضاب *الغالية ابنة  أخي  مخيلة  الفصحى  إىل ،  و اللغة العربية عشاق  كل  إىل

  .مجيعاَ خالصة جهديهلم  أهدى 

  

  

  



  ت
 

  شكـر وعـرفانشكـر وعـرفان

الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلـى  

  .آله وصحبه أجمعين

عرفاناً بالجميـل أتقدم بخالص شكري وجزيله إلى أستاذي الفاضل 

على قبوله اإلشراف على هذه الرسالة  علي الطاهر الفاسي:الدكتور 

وعلى تذليله لي كثيراً من صعاب هذا البحث وعلى تعاونه معي على إنجاز 

  .جزاه اهللا عني خير الجزاء . هذا المشروع 

المناقشين على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقويم  ستاذينوإلى األ

  .عوجاجها وتسديد أخطائها إ

  .د العون والمساعدة من قريب أو بعيد كل من قدم لي يإلى و 

  

  خيـركل فجـزى اهللا الجميـع 
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والصـالة والسـالم علـى نبينـا      ،الحمد هللا منزل الكتاب ، ومفقه ذوي األلبـاب  

وبـين األحكـام وفصـل ، وعلـى آلـه      ، خير من تال ورتـل   عبد اهللامحمد بن 
أحكامـه  وطبقـوا  الذين علموا حـدود القـرآن وحروفـه     ،وصحبه الغر الميامين 
  :وبعد .. .ألفاظه ومبانيه  همومعانيه قبل تجويد

 ــ عـز وجـل    كـالم اهللا  العمـر ، وقضي فيه الوقت ل ما صرف فيه فإن أفض

ودراسة كل ما يعين على فهمـه وتـدبره ، ولمـا كانـت      وتعلماً وتعليماً ـ تالوةً
عامـة ، وعلـم القـراءات    بالقرآنيـة   العلوم تشرف بموضوعاتها فإن الدراسـات 

، جـل  خاصة أجل هذه العلوم وأشـرفها ، لتعلقهـا المباشـر بكتـاب اهللا عـز و     ب
أكثر مواضـع دراسـة المفسـرين لمسـائل النحـو والصـرف       والقراءات تعتبر 

 من أهم الينابيع والمصادر التي تكسب النصـوص القرآنيـة ثـراء للمعنـى    وهي 

هـا مـن   في، ولذلك كان علم القراءات على رأس العلوم التـي البـد أن يتضـلع    
ـ      يخ شـهاب  يتصدى لتفسير كالم اهللا عز وجـل ، ومـن هـؤالء المفسـرين الش

النحويـة والصـرفية المتمثلـة    إبـراز جهـوده   الدين األلوسي ، ومن هنا أردت  
  .تعامله مع القراءات القرآنية عرضاً وتوجيهاً وتوظيفاً لثراء المعنى في

التوجيـه النحـوي والصـرفي للقـراءات     ( وقد دفعني الختيار هـذا الموضـوع   
عظـيم والسـبع المثـاني    كتاب روح المعاني فـي تفسـير القـرآن ال   في القرآنية 
  :عدة أسباب أهمها ما يلي )لأللوسي 

  . كثرة ذكر القراءات في هذا التفسير / أ

ن األلوسي في توجيهاته للقراءات أخذ مـن علمـي النحـو والصـرف مـا      إ /ب
فهـذه الدراسـة إبـراز لجهـود      يدل على سعة علمه ودقته في هـذين العلمـين ،  

  . مينهذا العالم في اإلفادة من هذين العل

بالجانب التطبيقي ، فإن األلوسـي عـرض لجملـة مـن      ارتباط هذه الدراسة / ج 
المسائل النحوية والصرفية في توجيهه للقـراءات فـي روح المعـاني ، وال شـك     
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في عظم فائدة الدراسة التطبيقية للنصوص ، فكيـف إذا كانـت هـذه النصـوص     
  . قرآنية نصوصاً

المتـواترة ضـد الطـاعنين فيهـا مـن      كثرة دفاع األلوسي عـن القـراءات    /د
  . اللغويين وغيرهم

عظيمـة غنيـة بشـتى المعـارف     ن تفسير األلوسي يعـد موسـوعة علميـة    إ/ ه
  . وأنواع العلوم

ن توجيه القراءات القرآنيـة فـي تفسـير األلوسـي لـم يتطـرق لـه أحـد         إ/ و
  .بالدراسة والبحث فيما أعلم 

مـدت المـنهج الوصـفي التحليلـي     فقـد اعت  متبع في هذه الرسالةالمنهج الأما 
  : متبعة الخطوات التالية

مكتفيـة مـن    برواية حفص عن عاصـم تبعـاً لصـاحب التفسـير    اكتب اآلية  /1
  . اآلية بما يصح به مناقشتها

  .أعزو اآليات إلى سورها مع بيان رقم اآلية في الهامش / 2

ومصـادرها   أخرج القراءات القرآنية بذكر من قرأ بها ، مـع إيـراد مظانهـا   / 3
  .من كتب القراءات وإعراب القرآن ، والتفسير

  . أورد توجيه األلوسي بنصه ، وقد أورده بالمعنى إذا كان طويالً جداً /4

توجيهـات النحـويين   باسة القراءة مبتدئة بتوجيـه األلوسـي ثـم    أشرع في در /5
اآلخرين ، وما استدلوا به على حسب التسلسـل الزمنـي ، وكـذلك دراسـة مـا      

تدعيه المقام من مسائل نحوية ، ثم أخلص إلـى التوجيـه الـراجح إن تـرجح     يس
  . التزام حوزة الحياد والقول الحق لي شيء منها ، محاولةً

كتـب الصـحاح   كمـن كتـب الحـديث المختلفـة     أخرج األحاديث واآلثـار   /6
والسنن والمسانيد والمعاجم ، والمصنفات وغير ذلـك وال أشـير إلـى الروايـات     

  .ة فيها المختلف

أقوال العرب وأشعارهم ، وأمثالهم ، مـن مصـادرها المختلفـة ، مـع      أخرج /7
عزوها إلى أصحابها إن عرفوا ، وبيان البحر وال أعنـي ببيـان الروايـات فيهـا     

  . إال إذا كانت تتعلق بموطن االستشهاد
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اختصرت بعض أسماء المصادر التماساً لالختصـار، وال سـيما التـي يكثـر      /8
   . ذكرها

إذا تشابهت أسماء المصادر ، فإني أميزها عن غيرهـا ببيـان اسـم صـاحبها      /9
  .أو بذكر اسم المصدر كامالً أو غير ذلك من المميزات 

اجتهدت في توثيق التوجيهـات ، واآلراء مـن كتـب أصـحابها فـإن لـم        /10
  .يتيسر ذلك فمن المصادر األخرى مرتبة على حسب وفيات أصحابها

مقدمـة وتمهيـد وثالثـة فصـول     علـى  البحـث  يقـوم  أن سة الدراوقد اقتضت 
  .وخاتمة وفهارس فنية 

  :ويشمل اآلتي  :التمهيد 

  . ) روح المعاني (األلوسي وتفسيره التعريف ب:  أوالً

  . التعريف بالقراءات وأشهر القراء:  ثانياً

  . التعريف بتوجيه القراءات:  ثالثاً

  :فيه ثالثة مباحثو ) التوجيهات النحوية ( :الفصل األول 

  :  مطالب أربعةألسماء ، وقد اشتمل على افي : المبحث األول 

تناولت فيه المرفوعات مـن األسـماء وقسـمته علـى مـا قـرئ       : المطلب األول
، ومـا قـرئ بـين الرفـع      ، وما قرئ بين الرفـع والنصـب   بين التنوين وتركه

ء وقسـمته علـى مـا    تناولت فيه المنصوبات من األسـما  : المطلب الثاني .والجر
قرئ بين التنوين وتركه ، وما قرئ بـين النصـب والرفـع ، ومـا قـرئ بـين       

،  تناولـت فيـه المجـرورات مـن األسـماء     : المطلب الثالـث   .النصب والجر
وما قـرئ بـين الجـر والرفـع ، ومـا      قرئ بين التنوين وتركه وقسمته على ما 

  . الضمائر تناولت فيه: المطلب الرابع  . قرئ بين الجر والنصب

ألفعال، وتناولت فيـه الفعـل الماضـي بـين البنـاء للمجهـول       ا: المبحث الثاني 
والبناء للمعلوم ، كذلك الفعل المضارع بين البنـاء للمعلـوم والبنـاء للمجهـول ،     

، والفعل المضـارع بـين النصـب والرفـع      والفعل المضارع بين الرفع والنصب
والفعـل بـين المضـارع واألمـر ،     ، والفعل المضارع بين الرفـع والجـزم ،   
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والفعل بين الماضي والمضارع ، والفعل بـين الماضـي واألمـر، والفعـل بـين      
  . إسناده إلى المفرد وإسناده إلى المثنى

) إن (وتناولت فيـه بعـض المسـائل وهـي همـزة      ، لحروف ا:  الثالثالمبحث 

فـي  ) إن(إذا وقعت بعد واو مسـبوقة بمفـرد صـالح للعطـف ، وفـتح همـزة       
ومـا يشْـعركُم َأنَّهـا ِإذَا      ﴿ : ، وأوجه اإلعراب في قوله تعـالى  موضع التعليل

نُونْؤمتْ الَ ياء( المخففـة، ومجـيء  ) لكـن  (مـال ه، وإ]109األنعـام  [ ) ج أن  (

  .)إذ(بمعنى 

  : على ثالثة مباحثوقد اشتمل  ) التوجيهات الصرفية( :  الفصل الثاني

:  وقد اشـتمل علـى ثالثـة مطالـب     : الجموع والتذكير والتأنيث: المبحث األول 

  . ما قرئ بين اإلفراد والجمع تناولت فيه: المطلب األول 

   .في جموع التكسير: المطلب الثاني  

  . في التذكير والتأنيث: المطلب الثالث 

أبنية المصـادر ، حيـث تناولـت فيـه المصـدر الثالثـي ،       في : المبحث الثاني 
  . الهيئة اسمر غير الثالثي، والمصدر الميمي ، وومصاد

  . أوزان الفعل : المبحث الثالث

  :  على ثالثة مباحث هو مشتملو ) التوجيهات الصوتية( :  الفصل الثالث

حيـث تعرضـت إلـى تعريـف      في تحقيـق الهمـزة وتسـهيلها   : المبحث األول 
وعرضـت   ،يلها، والمراد بتحقيـق الهمـزة وتسـه    الهمزة في اللغة واالصطالح

  . جيهنماذج من القراءات التي تناولها األلوسي بالتو

وهـو أيضـاً تعرضـت فيـه إلـى تعريـف        ، في اإلدغام وفكه: المبحث الثاني 
  . ، وإلى أنواع اإلدغام واصطالحاً اإلدغام لغةً

واصـطالحاً، وأوجـه الوقـف ،     ومعناه لغـةً  الوقف فيه تناولت : المبحث الثالث 
  .ومواضع الوقف 

:  يـة تاآلفهـارس  الالبحـث  بثـم ألحقـت   ، فقد ذكرت فيها أهم النتائج  :الخاتمة 

آليات القرآنية حسـب ترتيـب السـور بروايـة حفـص تبعـاً لصـاحب        فهرس ا
  .التفسير
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  .األحاديث الشريفة فهرس 

  . ، مرتب حسب القافية فهرس الشواهد الشعرية

  . فهرس أنصاف األبيات

  . ماذج النحويةوالناألساليب األمثال و فهرس

  . ، مرتبة ألفبائياً فهرس المصادر والمراجع

  . وفهرس محتويات البحث

  

وأخيراً ال أستطيع أن أجد الكلمات التـي تعبـر عـن مـدى شـكري وتقـديري       
ن تحمـل مسـؤولية اإلشـراف    أألستاذي الدكتور علي الطاهر الفاسي الـذي مـا   

ه وتوجيهاتـه السـديدة   على هذا البحث حتى تلقاني بالرعايـة وأمـدني بنصـائح   
فقد كـان حريصـاً علـى متابعـة الرسـالة بكـل دقـة        ، التي ذللت لي الصعاب 

وتفصيل من غير ملل بدا منـه ، وال كلـل ظهـر عليـه ، فكـان يلقـاني فـي        
  . تواضع العلماء ، ورعاية اآلباء فجزاه اهللا عني خير الجزاء 

بتوفيق شقت طريق العلم  وباكورة عمل لباحثة، ن هذا العمل خالصة جهد إثم أقول 
، فما كان مـن حسـنات هـذه     أقصر، وحسبي أني بذلت ما استطعت ولم  من اهللا

الرسالة فهو بفضل اهللا أوالً ثم بتوجيهات األستاذ المشرف ، وما كان من تقصير فهو 
  . مني 

  .وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيومن ا أستمد العون والسداد 
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  التمهيد

  ) المعاني روح (األلوسي وتفسیره ب التعریف في:  أوًال 

  

  وأشھر القراءالقرآنیة  لقراءاتالتعریف بافي :  ثانیًا         

  

  في التعریف بتوجیھ القراءات القرآنیة:  ثالثًا         
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  ) روح المعاني( األلوسي وتفسيره التعريف بفي : أوالً 

  : األلوسي 

هو الشيخ شهاب الدين أبو الثناء محمود بـن السـيد عبـد اهللا أفنـدي األلوسـي      
ـ البغدادي الشهير بآلوسـي زاده البغـدادي مفتـي الحن    ينتهـي  "  ، 1ة بـالعراق في

ـ  رضي اهللا عنـه  ـ نسبه إلى سيدنا الحسين وأمـه صـالحة بنـت الشـيخ      2" ـ
  .4" لشافعيةمؤلف حاشية شرح الحضرمية في فقه ا"   ، 3حسين العشاري 

 25فـي  وتـوفي   )ه 1217(ولد في جانب الكرخ من بغداد في شـعبان سـنة   " 

وهو من بيت عريق فـي النسـب ضـليع فـي     "   5" )ه1270(من ذي القعدة سنة 
األدب ينسب إلى آلوس ، وهي جزيرة وسط نهر الفـرات علـى خمـس مراحـل     

ما دهـم بغـداد   التتـري عنـد   )هوالكـو (إليها أجداده من وجـه   فر "  6من بغداد
  .7وفتك بأهلها

ــ شـيخ العلمـاء فـي العـراق سـلفي االعتقـاد         ـ رحمه اهللا كان األلوسي" 
مجتهداً نادرة من نوادر األيام ، جمع كثيراً من العلوم حتـى أصـبح عالمـة فـي     
المنقول والمعقول ، فهامة في الفروع واألصـول محـدثاً ال يجـارى ، ومفسـراً     

، فكان مفسـراً  ومحـدثاً ، وفقيهـاً ، وأديبـاً ، ولغويـاً      ،  8" لكتاب اهللا ال يبارى
  .ونحوياً 

، مـنهم والـده السـيد عبـد اهللا أفنـدي       9" أخذ األلوسي العلم عن فحول العلماء" 
رئيس المدرسين في بغداد ، ومـدرس المدرسـة العظمـى فـي جـامع اإلمـام       

ـ  10األعظم )  ه 1237(ي السـويدي الشـافعي المتـوفي سـنة     ، ومنهم الشيخ عل
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ومـنهم  ،  1المعاد فـي معارضـة بانـت سـعاد     وذخرتاريخ بغداد   من تصانيفه
: مـن تصـانيفه   ) ه  1242( الشيخ خالد النقشـبندي الشـافعي المتـوفي سـنة     

ـ  بتار بالصالة على النبـي المختـار  جالء األكدار والسيف ال صـلى اهللا عليـه    ـ
الـالري علـى   ـ وحاشية على تتمة السـاليكوتي لحاشـية عبـد الغفـور      وسلم

،  2شرح الجامي للكافية في النحو ، وحاشية علـى جمـع الفوائـد فـي الحـديث     
ومـن  ،  3وهو شاب بعـض الـدروس فـي علـم الكـالم       وقد أخذ عنه األلوسي

  4.شيوخه أيضاً الشيخ علي الموصلي 

واسـتجاز  " وقد استجاز عدداً من العلمـاء ذكـر البسـتاني بعضـهم فـي قولـه       
علـي البغـدادي ، والشـيخ عـالء الـدين الموصـلي ،        علماء كثيرين كالشـيخ 

ومحدث الشام الشيخ عبد الـرحمن الكزبـري ، ومفتـي بيـروت الشـيخ عبـد       
اللطيف ، وشيخ اإلسالم ومفتـي الـديار الروميـة أحمـد عـارف بـك واقـف        

وقـد كانـت خاتمـة إجازتـه علـى يـد        ، 5المكتبة العظمي في المدينة المشـرفة 
سـنة ، وأن   ة، وكان قد الزمـه نحـو أربـع عشـر     الموصليالشيخ عالء الدين 

في يوم مشهود حضره ثلـة مـن العلمـاء واألدبـاء والوجهـاء ،       كانت اإلجازة
  .6وقد كان ذلك في زمن أبيه

ودرس  ،7اشتغل األلوسي بالتدريس ، والتأليف ، وهو ابـن ثـالث عشـرة سـنة    
رس سـائر  ، فشـرع يـد  ) ه  1248( في عدة مدارس ، وقلد إفتاء الحنفية سـنة  

العلوم في داره المالصقة لجامع الشيخ عبد اهللا العـاقولي فـي الرصـافة ، وقـد     
مـن قاصـي الـبالد ودانيهـا ، وتخـرج عليـه        كثيـر  تتلمذ له وأخذ عنه خلقٌ

، ومـن هـؤالء التالميـذ العـالم      8جماعات من الفضالء من بالد مختلفة كثيـرة 
ـ  الفاضل المال عبد الفتـاح أفنـدي المعـروف بشـواف      فـي   اًزاده ، ألـف كتاب
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حديقة الورود فـي مـدائح أبـي الثنـاء شـهاب      : " شيخه األلوسي سماه ترجمة 
  .1مجلدين وهو كتاب كبير في نحو" الدين محمود 

، بـل كـان عالمـاً عـامالً ، وزاهـداً ، ورعـاً ،       لم يكن األلوسي عالماً فقـط  
ـ ــ ر  وكـان " ،  2صادقاً ، متمسكاً بالسنن ، مبتعـداً عـن الفـتن    ــ   اهللاه حم

يواسي طلبته في ملبسه  ومأكله ، ويسكنهم البيوت الرفيعـة مـن منزلـه ، حتـى     
صار في العراق العلم المفرد وانتهـت إليـه الرياسـة لمزيـد فضـله الـذي ال       

وغـزارة اإلمـالء وجزالـة    يجاً في النثر وقوة التحريـر نس وحده جحد ، وكاني ،
والمسـائل ، ولكـن    والفتـاوى ئل التعبير، وقد أملى كثيراً من الخطـب والرسـا  

ـ   الدرس وعفت أثاره ، ولم تظفر األيـدي إال ب .... أكثر ذلك  ان قليـل منـه ، وك
مـا اسـتودعت   : " ، وكثيـراً مـا كـان يقـول     ذا حافظة عجيبة ، وفكرة غريبة

  .3"ذهني شيئاً فخانني ، وال دعوت فكري لمعضلة إال وأجابني 

معارفـه ، مسـتقل فـي آرائـه ، وتجـده      وهو كثير االعتداد بعلمه ، واثق في " 
 أظنـك تجـد هـذا التحقيـق مـن      وال ...: " كثيراً ما يعبر عن ذلك فيقول مثالً 

ويقـول فـي    " ...أحفظها فال أظنك تجـدها فـي تفسـير    ...: "ويقول  " ...غيرنا
إلـى   ..."ل بـذلك وإن ارتضـاه الجـم الغفيـر     ولست ممن يقـو : " موضع آخر

تـه بعلمـه ورجاحـة فكـره ، وغـزارة معارفـه ،       غير ذلك مما يدل علـى ثق 
  .4" واستقالل آرائه

 وف الشيخ األلوسي ـــ رحمه اهللا ــــ ثـروة علميـة كبيـرة ونافعـة      خلّ
روح المعاني فـي تفسـير القـرآن العظـيم     : يأتي على رأس هذه المؤلفات كتابه 

،  موضوع الدراسة ، وهو أعظم مؤلفاتـه قـدراً وأجلهـا فخـراً     5والسبع المثاني
ولـه  ،  7مجلـدات ضـخام   يفـي ثمـان   طبـع ، و  6كبيرةفي تسعة مجلدات يقع 
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كتـاب األجوبـة العراقيـة علـى     منهـا  ،  1أخرى أغلبها مطبـوع كثيرة مؤلفات 
، والطراز المذهب فـي شـرح القصـيدة الممـدوح بهـا البـاز        ةاإليرانياألسئلة 

األشــهب ، وشــرح درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص ، وكتــاب األجوبــة 
العراقية على األسئلة الالهورية ، والفيض الـوارد فـي الشـيخ خالـد ، وشـرح      

ـ  القصيدة العينية في مدائح أميـر المـؤمنين علـي    ـ كـرم اهللا وجهـه    ــ   ــ

ونشـوة  ،  2ونزهة األلباب في غريب االغتراب فـي الـذهاب واإلقامـة واإليـاب    
دار السـالم ،   العـودة إلـى   الشمول في السفر إلى إسالمبول ، ونشوة المدام فـي 

النـدى ، كتـب منهـا     قطـر  وحاشية على،  3والفوائد السنية في علم آداب البحث
 نعمـان األلوسـي   في الشباب إلى موضع الحال ، وبعد وفاته أتمهـا ابنـه السـيد   

.4  

توفي ـــ رحمه اهللا تعالى ـــ ببغداد يوم السـبت الحـادي والعشـرين مـن     
، وقيـل فـي الخـامس    5الهجـرة  ألف ومـائتين وسـبعين مـن    ذي القعدة سنة 

ـ وقـد د   6والعشرين من ذي القعـدة  ـ    نف بـالقرب مـن الشـيخ     ـ رحمـه اهللا 
رثاه جملة مـن الشـعراء والعلمـاء مـن أهـل      قد ، و 7معروف الكرخي بالكرخ

  .8بلده

  ) روح المعاني (األلوسي  تفسير

 ذكر األلوسي في مقدمته أنه منذ عهد الصغر لم يـزل متطلبـاً الستكشـاف سـر    

كتاب اهللا المكنون ، مترقباً الرتشاف رحيقه المختوم ، وأنـه طالمـا فـرق نومـه     
وفارق قومه لوصال فوائده ، ال يرفل فـي مطـارف اللهـو كمـا     ،  لجمع شوارده

، لخسائس الشـهوات كمـا يفعـل إخوانـه     يرفل أقرانه ، وال يهب نفائس األوقات
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وفيـر دقائقـه ، وذكـر    اهللا للوقوف على كثير من حقائقـه ، وحـل    فقهوبذلك و
مـن اإلشـكاالت التـي تـرد      اًأنه قبل أن يكمل سنه العشرين ، شرع يدفع كثيـر 

ظفـر بـه فـي كتـاب مـن دقـائق       على ظاهر النظم الكريم ، ويتجاهر بما لم ي
، ثم ذكر أنه كثيراً ما خطر له أن يحرر كتاباً يجمع فيـه مـا عنـده مـن     التفسير

أن رأى فـي بعـض ليـالي الجمعـة مـن       ذلك ، وأنه كان يتردد في ذلك ، إلى
أن اهللا ــــ جـل شـأنه ـــــ أمـره بطـي        ) ه1252( شهر رجب سنة 
، فرفـع يـداً إلـى     ، ورتق فتقها علـى الطـول والعـرض    ضالسماوات واألر

السماء ، وخفض األخرى إلى مستقر الماء ، ثم انتبه مـن نومـه وهـو مسـتعظم     
إلـى  عـض الكتـب أنهـا إشـارة     ب ، فرأى فيلرؤيته ، فجعل يفتش لها عن تعبير

من شـهر شـعبان مـن السـنة      ة، فشرع فيه في الليلة السادسة عشرتأليف تفسير
وثالثين سـنة ، وذلـك فـي عهـد محمـود       اًالمذكورة ، وكان عمره إذ ذاك أربع

خان بن السلطان عبد الحميد خان ، وذكر فـي خاتمتـه أنـه انتهـى منـه ليلـة       
  .1 )ه1267(ع اآلخر سنة الثالثاء ألربع خلون من شهر ربي

ـ "  ، نظـم فيـه   ير، وأوسـعها ، وأجمعهـا  يعد تفسير روح المعاني من أجل التفاس
، فقـد أفـرغ فيـه اإلمـام      2" روايات السـلف بجانـب آراء الخلـف المقبولـة    

راء األلوسي وسعه ، وبذل فيه مجهوده حتـى أخرجـه للنـاس كتابـاً جامعـاً آل     
، فهـو   أقوال الخلـف بكـل أمانـة وعنايـة     لى، مشتمالً ع ودرايةً السلف روايةً

، فتراه ينقل لـك مـن تفسـير ابـن عطيـة ،      تفاسيرجامع لخالصة ما سبقه من ال
وتفسير أبـي حيـان ، وتفسـير الكشـاف ، وتفسـير أبـي السـعود ، وتفسـير         
البيضاوي ، وتفسير الفخر الرازي ، وغيرهـا مـن كتـب التفسـير المعتبـرة ،      

قـال شـيخ اإلسـالم ، وإذا نقـل     : لسعود يقول غالباً وهو إذ ينقل من تفسير أبي ا
قـال القاضـي ، وإذا نقـل عـن تفسـير الفخـر       : عن تفسير البيضاوي يقـول  

ـ     : الرازي يقول  ب نفسـه  قال اإلمام ، وهو إذ ينقـل عـن هـذه التفاسـير ينص
حكماً عدالً بينها ، ويجعل من نفسه ناقداً مدققاً ثم يبـدي رأيـه فيمـا ينقـل فهـو      
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رد ناقل ، بل له شخصيته العلمية البـارزة ، وأفكـاره المنيـرة ، فتـراه     ليس مج
، أو عـن البيضـاوي ، أو عـن    عترض على ما ينقله عن أبي السـعود كثيراً ما ي

أبي حيان ، أو عن غيرهم ، ثم إنه إذا استصوب رأياً لـبعض مـن ينقـل عـنهم     
    .1انتصر له ورجحه على ما عداه

، ثـم يعقـب    أو مجـزأةً  يذكر اآلية إمـا كاملـةً  " أما طريقته في العرض فنجده 
ويسـتطرد   ،"  2"عليها مبيناً الوجوه اإلعرابية فيها وهـو يقـدمها فـي الغالـب     

إلى الكالم في الصناعة النحوية ويتوسع في ذلك أحيانـاً إلـى حـد يكـاد يخـرج      
، فإنـه ال يكـاد يخلـو موضـع     أحيلك على نقطة بعينها  به عن كونه مفسراً  وال

،  النـواحي اللغويـة بمعـاني المفـردات    ويتحدث عن " ،  3"اب من ذلك تالك من
، وبيـان المعنـى المترتـب    ضاح القـراءات وتوجيههـا إعرابيـاً   مع االهتمام بإي
ينظـر إلـى مـا    " كمـا أنـه   ،  5وال يتقيد بالمتواتر من القراءا ، 4" على كل وجه

مـا ورد فـي اآليـة مـن     في اآلية من مسائل فقهية ويناقشها بتوسع ، كما يبـين  
خر من القرآن ، وما ورد مـن توجيهـات لآليـة ينقلهـا عـن      أخبار في مواطن ُأ

مـع اهتمامـه    ،من أقوالهم وآرائهم التـي ينقلهـا   السلف غير مكترث بالكم الهائل
لمـا   تقويـةً  باألدلة من القرآن والحديث الشـريف ، وأشـعار العـرب وأقوالهـا    

  .6"يراه ويذهب إليه

يحتـاج إلـى   " روح المعـاني  "  تـأليف كتـاب بمسـتوى   فيـه أن  ومما ال شك 
ـ   تضافر ،  الع علـى آثـار السـابقين ومؤلفـاتهم    أسباب يأتي في مقـدمتها االط

، مع ملكة علمية وعقليـة قـادرة علـى التـرجيح      ليستقي منها المؤلف مادة كتابه
وقـد تـوفر هـذا لأللوسـي ، وهـو سـبب       ، واختيار األنسب من اآلراء  لردوا

كتابه ، ورفعة قدره وقيمته بين كتب التفسير  فهـو لـم يقـف عنـد األخـذ       ثراء
؛ بل اعتمد على عدد هائل من المصـادر اجتمعـت لتثمـر هـذا     صدر بعينهمن م
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إلـى   مـن مصـادر   وقد قسم أحد الباحثين ما أمكنه الوقوف عليـه  ،1السفر العظيم
وعلـوم القـرآن ،   والحـديث   التفاسير وكتب القراءات القرآنيـة : األول : قسمين 
  .2كتب النحو واللغة: والثاني

  

  في التعريف بالقراءات القرآنية: ثانياً 

  : معنى القراءات في اللغة 

ـ  (جمع مفرده قراءة ، وأصل مادتهـا  القراءات "  هـو أصـل صـحيح    و)  ىرقَ
 الجتمـاع النـاس فيهـا    ، ومن ذلك القرية سـميت قريـةً  يدل على جمع واجتماع 

ومنه القـرآن كأنـه سـمي بـذلك      " 4"جمعه : لماء في الحوض يقال قرى ا"و  3"
وذة مـن قـرأ   فـالقراءة مـأخ  " ، 5"لجمعه ما فيه من األحكام والقصص وغير ذلك

، وهي مصدر من قولهم قرأ الشـيء جمعـه وضـمه أي ضـم     يقرأ قراءة وقرآناً
ـ      بعضه إلى بعض  ض، وقرأت الشيء قرآناً جمعتـه وضـممت بعضـه إلـى بع

  .7" سان معنى قرأت القرآن لفظت به مجموعاًوفي الل"   6"

  : معنى القراءة في االصطالح 

القرآنيـة تعريفـات متعـددة لهـا ، ومـن أبـرز هـذه        ذكر علمـاء القـراءات   
  :التعريفات

والقـراءات هـي اخـتالف ألفـاظ الـوحي      : " تعريف الزركشي وهو قولـه   /1
  . 8" يرهماالمذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغ

القـراءات علـم بكيفيـة أداء القـرآن      : "تعريف ابن الجزري حيث  قـال  /  2 
  .9" واختالفها بعزو الناقلة 

                                                

   39ص : المصدر السابق ینظر ) 1

   53 – 39: ینظر المصدر السابق ) 2

 5/78:معجم مقاییس اللغة )  3

  737ص :المعجم الوسیط )  4

  79،  78/ 5 : معجم مقاییس اللغة) 5

  1/370:  تاج العروس من جواھر القاموس) 6

 8/448:  بلسان العر) 7

 1/121 : البرھان في علوم القرآن) 8

   3ص  : منجد المقرئین ومرشد الطالبین) 9
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علـم يعـرف بـه اتفـاق النـاقلين      "  وقد عرفها بأنهـا تعريف القسطالني /  3 
لكتاب اهللا واخـتالفهم فـي اللغـة واإلعـراب والحـذف واإلثبـات والتحريـك        

  . 1"تصال واإلسكان والفصل واال

يعـرف بـه كيفيـة     علـم : "  عرفها بأنهـا   إذتعريف عبد الفتاح القاضي /  4 
اختالفـاً مـع عـزو كـل وجـه      النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقـاً و 

  2."لناقله

مذهب يـذهب إليـه إمـام مـن     " تعريف عبد العظيم الزرقاني بأن القراءات /  5
لنطق بـالقرآن الكـريم ، مـع اتفـاق الروايـات      أئمة القراء مخالفاً به غيره في ا

 كانت المخالفة في نطـق الحـروف أم فـي نطـق هيئاتهـا     أ والطرق عنه سواء 

"3.  

  :القراءات المتواترة وأشهر القراء 

ـ القرآن الكـريم علـى سـبعة أحـرف لقولـه       ـــاهللا تعالى  ـــأنزل   ــ

ـ عليه الصالة والسـالم   ـ   َلنـزِ القـرآن أُ  إن هـذا "  ـــ بعة أحـرف  علـى س
  . 4"فاقرؤوا ما تيسر منه 

الف القـراءات  ال يقـوم اخـت  " و ، قراءات الصحابة والتـابعين  تنوعتومن هنا 
، ووجهات أنظـارهم ، أو علـى أسـاس قيـاس يراعـي       على اجتهاد األشخاص

، تقوم علـى سـند متـواتر عـن رسـول      واعده ، وإنما القراءة سنة متبعة القوم ق
ـ سلم صلى اهللا عليه و ـــاهللا  والقـراءات علـى اختالفهـا ترجـع     ،  5" ـــ

 كمـا ذكـره الطبـري     إلى حرف واحد أو ما احتمله رسم المصحف من أحـرف
طالـب القيسـي   في كتابه البيان الذي لم يصل إلينا ونقله عنـه مكـي بـن أبـي     

ط للقـراءة  ولما كثرت القـراءات وضـع العلمـاء ضـواب     6)ه437(المتوفي سنة 
ـ ، وهذا الضـابط موجـود منـذ وقـت الرسـول      الصحيحة أولها الرواية  ـــ

                                                

 1/170: لطائف اإلشارات لفنون القراءات) 1

  11ص :  ور الزاھرة في القراءات العشرة المتواترة دالب) 2

  229ص : مناھل العرفان في علوم القرآن ) 3

   921/  3: ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، كتاب فضائل القرآن  صحیح البخاري) 4

  29ص :  في علوم القرآن) 5

  43 ص : ینظر اإلبانة في معاني القراءات) 6
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ثم موافقة رسـم المصـحف بعـد أن نسـخ عثمـان       ـــصلى اهللا عليه وسلم 
المصاحف ، ثم بعـد ذلـك كـان الضـابط الثالـث       ـــرضي اهللا عنه  ـــ

  .1وهو موافقة العربية

رهم ومن هنا أجمع أهل األمصار على أئمـة اشـتهروا بالضـبط واإلتقـان اختـا     
عرفـوا بـالقراء السـبعة ، وأضـاف ابـن      )  السـبعة  (فـي كتابـه    ابن مجاهد

وهـؤالء   ،الجزري ثالثة من القـراء لتـتم القـراءات المشـهورة إلـى عشـر       
بلغـت أعلـى درجـات     مشـافهةً  التـابعين الصـحابة و  العشرة تلقوا عن كبـار 

ـ ، وكل قراءة منها تنتهي إلـى صـحابي كـريم عـن رسـول اهللا      التواتر  ـــ

  .2ـــوسلم صلى اهللا عليه 

ف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم على النحو التالي وأود هنا أن أعر :  

  :تهمارو قراء العشرة وأشهرللموجزة ترجمة 

بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثـي مـوالهم أبـو رويـم     نافع  هو :نافع  "/  1
أبـا عبـد   : أبـا الحسـن وقيـل   يكنـى  : قرئ المدني اُختلف في كنيتـه فقيـل  الم
 " . 3 " أبـو نعـيم ، وأشـهرها أبـو رويـم     : ، وقيلأبو عبد اهللا : حمن، وقيلالر

، ثقـة صـالح ، أصـله مـن      أحد القراء السبعة واألعـالم  4 " مام حبر القرآناإل
، أخـذ  صبيح الوجه حسن الخلـق فيـه دعابـة    أصبهان ، وكان أسود اللون حالكاً

ـ القراءة عر دهـراً طـويالً   رأ النـاس  ضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة ، وأق
،  5، وانتهت إليه رياسة القـراءة بالمدينـة وبهـا تمسـكوا    سبعين سنة  نيف على

كان عالماً بوجوه القـراءات متبعـاً آلثـار األئمـة الماضـين      : " وقال ابن مجاهد
مـا أصـبح   : يـل لـه   ق 6" أخذ القراءة عن جماعة من التـابعين   )المدينة( ببلده

فكيف ال أكـون كـذلك وقـد صـافحني رسـول اهللا       :قال : وجهك وأحسن خلقك

                                                

، والنشر في 5ص  :، وإبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع  51ص :  المصدر السابقینظر ) 1
  9/ 1:القراءات العشر 

   155ص : من طریقي الشاطبیة والدرة  ینظر مدخل للقراءات العشر) 2

  241ص :  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار) 3

  255ص / 7:  سیر أعالم النبالء) 4

     289  288/ 2: ینظر غایة النھایة في طبقات القراء ) 5

  54ص :  السبعة في القراءات) 6
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، وقـال  رآن يعنـي فـي النـوم   وعليه قرأت الق ـــصلى اهللا عليه وسلم  ـــ
كان نافع من أطهر الناس خلقـاً ومـن أحسـن النـاس قـراءة ، وكـان       : قالون 

ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم     ــزاهداً جواداً صلى في مسجد النبي  سـتين   ـــ
عشـرة ومائـة وإمـام النـاس فـي      حججت سنة ثالث  وقال الليث بن سعد: سنة 

فيـه رائحـة   وروي أن نافعاً كـان إذا تكلـم يشـم مـن     "،  1القراءة بالمدينة نافع
ـ صلى اهللا عليه وسـلم   ــرأيت النبي : المسك فسئل عنه قال فـي النـوم    ــ

أوصـنا قـال   : ولما حضرت نافعاً الوفاة قال لـه أبنـاؤه   " ،  2 " ثفل في في :) 

[  ) ورسـولَه ِإن كُنـتُم مـْؤمنين    وَأطيعـوا اللَّـه   وَأصلحوا ذَاتَ بينكُم قُوا اللَّهفَاتَّ

  3ـرحمه اهللا  ــومات سنة تسع وستين ومائة ]  1األنفال 

عيسـى بـن مينـا بـن وردان بـن عيسـى        وهـو  :قالون" / أ: وله راويان
هـل المدينـة   ، قـارئ أ  هـري مـوالهم المـدني المقـرئ النحـوي     الزرقي الز

هـو الـذي لقبـه قـالون لجـودة      إنه ربيـب نـافع ، و  :  ونحويهم في زمانه قيل
ـ      4" ، وقالون لفظة رومية معناها جيد قراءته افع ؟ ، قيل لـه كـم قـرأت علـى ن
، وكـان   ني جالسـته بعـد الفـراغ عشـرين سـنة     أما ال أحصيه كثرةً إال :  قال

، وكـان ينظـر إلـى شـفتي      فإنه يسمعه ق وإذا قرأ عليه قارئأصم ال يسمع البو
ومـات  " ،  6" ولـد سـنة عشـرين ومئـة    " ،  5القارئ ويرد عليه الخطأ واللحن

  .7" سنة عشرين ومئتين

بـن سـليمان بـن     وهللا بـن عمـر  هو عثمان بن سعيد بـن عبـد ا   : ورش/ ب
، يقـال   ، ولقبـه ورش  لزبير بن العوام وكنيتـه أبـو سـعيد   ، مولى آلل اإبراهيم

د القـرآن عـدة ختمـات علـى     ، وجـو ، ولد سنة عشر ومئة مصرمن  ن أصلهإ
، إليه انتهـت رياسـة اإلقـراء بالـديار      افع في حدود سنة خمس وخمسين ومئةن

                                                

  290/ 2: ینظر غایة النھایة ) 1

  256/ 7:  سیر أعالم النبالء) 2

  109/ 1:  طبقات القراء) 3

   174/ 1: طبقات القراء ) 4

  542:  1: ینظر غایة النھایة ) 5

  542/ 1: غایة النھایة )6

   175/ 1: طبقات القراء  )7
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إلعـراب  ويشـدد ويبـين ا  ويمـد   زمكان جيد القراءة إذا قرأ يه" .   1"  المصرية
إلـى   وكـان  أزرق العينـين قصـيراً  أبـيض اللـون   وكـان   ، 2" ال يمله سامعه
ـ  ، قيل إن نافعاً لقبه بالورشـان وهـو   النحافة ه إلىالسمن أقرب من طـائر   ـــ
لخفة حركته وكان على قصـره يلـبس ثيابـاً قصـاراً فـإذا       ـــيشبه الحمامة 

رشـان اقـرأ يـا ورشـان ثـم      و يـا  مشى بدت رجاله ، وكان نافع يقول هات 
، بـه لبياضـه  قـب  يصنع مـن اللـبن، لُ   ن الورش شيءإ، وقيل خفف فقيل ورش

،  ، لم يكن شـيء أحـب إليـه منـه     لقب لزمه حتى صار ال يعرف إال بهوهذا ال
   .3ي سماني بهاذأست: فيقول

  .4" توفي ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومئة عن سبع وثمانين سنة" 

هللا بـن زادان بـن   عبد اهللا بن كثير بـن عمـر بـن عبـد ا     هو: ابن كثير "/ 2
، أبـو معبـد    لم مقرئ مكة وأحـد القـراء السـبعة   ع، اإلمام الفيروزان بن هرمز

الكناني الداري المكي ، مولى عمرو بـن علقمـة الكنـاني ، وقيـل يكنـى أبـا       
، وكان دارياً وهو العطـار مـن قـوم تمـيم      عباد، وقيل أبا بكر، فارسي األصل

كـان  . وصار إمـام أهـل مكـة فـي ضـبط القـرآن       ، تصدر اإلقراء 5"الداري
أسـمر أشـهل العينـين يخضـب      اً أبيض اللحية طويالً جسيماًفصيحاً بليغاً مفوه

  .7" توفي سنة اثنين وعشرين ومئة"  .6، عليه سكينة ووقار بالحناء

هو أحمد بن محمد بن عبد اهللا بـن القاسـم بـن نـافع      :البزي/ أ: وله راويان
اإلمام أبـو الحسـن البـزي المكـي مقـرئ       ،ان ذبن أبي بزة فارسي من أهل هم

ن المسجد الحرام ولـد سـنة سـبعين ومئـة ، أسـتاذ محقـق ضـابط        مكة ومؤذ

                                                

 171/ 1: ینظر طبقات القراء ) 1

  173/ 1:المصدر السابق ) 2

   446/ 1: ینظر غایة النھایة ) 3

  447/ 1: المصدر السابق ) 4

  126/ 6: بالء سیر أعالم الن) 5

  199 198/ 1: ینظر معرفة القراء الكبار ) 6

  35ترجمة رقم  74/  3: طبقات القراء ) 7
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ـ  "، 1متقن والضـحى  ( رأ النـاس بـالتكبير مـن    أذن بالحرم أربعين سـنة ، وأق
  .2"توفي البزي سنة خمسين ومئتين .... )

بـن سـعيد بـن     حمـد بـن خالـد   أمحمد بن عبد الرحمن بـن   هو :نبلقُ "/ ب
ـ  جرجة اإلمام أبو عمر  ، كـي المقـرئ شـيخ المقـرئين     والهم المالمخزومـي م

كان إماماً في القـراءة محققـاً متقنـاً ضـابطاً      "،  3" وتسعين ومئة ولد سنة خمسٍ
" ،  4" رانتهت إليه مشيخة اإلقراء في الحجاز ورحـل إليـه النـاس مـن األقطـا     

فلمـا أكثـر مـن اسـتعماله      سقى للبقر يسمى قنيـبال قيل إنه كان يستعمل دواء ي
يل له قُنبل ، وقيل بل هو مـن قـوم يقـال لهـم القنابلـة ،      فف وقعرف به ثم خُ

مدت سيرته ، ثم إنـه طعـن فـي السـن     حوكان قد ولى وسط عمره شرطة مكة ف
، وشاخ وقطع اإلقراء قبل موته بسـبع سـنين ، تـوفي سـنة إحـدى وتسـعين       

   .5" ومئتين

المـازني البصـري المقـرئ     وهو اإلمام الكبيـر :  أبو عمرو بن العالء/  3
بـن  زبـان علـى الصـحيح ، وهـو عمـرو       نحوي شيخ القراءة بالبصرة اسمهال

ـ رحمه اهللا  ـــالعالء بن عمار بن العريان ، ولد  سـنة ثمـان وسـتين      ـــ
" :  قـال أبـو عمـرو الـداني    ،   6وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصـرة  

يـه انتهـت   يقال إنه ولد بمكة سنة ثمان وستين ونشأ بالبصرة ومـات بالكوفـة وإل  
هـم بالعربيـة   كـان سـيد النـاس وأعلم   " ، "  7 "اإلمامة في القـراءة بالبصـرة   

من أشراف العـرب ووجهائهـا مدحـه الفـرزدق     "   8 " والشعر ومذاهب العرب
أعمـل  : كيف تصنع فيما خالفك فيـه العـرب وهـم حجـة قـال      : قيل له ،  9 "

ـ  " 10على األكثر وأسمي ما خالفني لغات ا هـرب مـن الحجـاج    توجه مع أبيه لم
                                                

  176ص :  ینظر التبصرة في القراءات السبع )1

   105ترجمة  204/ 1: طبقات القراء ) 2

  174ترجمة  273/ 1: طبقات القراء ) 3

  121/ 1: ر النشر في القراءات العش) 4

  273/ 1:طبقات القراء ) 5

   225 – 223/ 1:ینظر معرفة القراء الكبار ) 6

  229/ 1:المصدر السابق ) 7

  28ص :  مراتب النحویین) 8

   222 /2:  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین) 9

  39ص :  ینظر طبقات النحویین واللغویین) 10
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فقرأ بمكة والمدينة وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعـة كثيـرة فلـيس فـي     
ـ واهللا لـو قُ : القراء السبعة أكثر منه شيوخاً ، قال يونس بن حبيب  ّم علـم أبـي   س

آه الرسـول  إنسانٍ لكانوا كلهم علمـاء زهـاداً واهللا لـو ر   عمرو وزهده على مئة 
ذكـر غيـر واحـد أن    "  . 1لسره مـا هـو عليـه    ــوسلم  صلى اهللا عليه ــ

  .2 " وفاته كانت في سنة أربع وخمسين ومئة

أبو عمر حفص بن عمـر بـن عبـد العزيـز      وهو: الدوري "/ أ: وله راويان
بن صهبان ويقال صهيب األزدي مـوالهم الـدوري الضـرير نزيـل سـامراء ،      

مـام القـراءة   وكـان إ " ،  3" ولد سنة بضع وخمسين ومئة في دولـة المنصـور  
في عصره وشيخ اإلقراء في وقته ثقةً ثبتاً ضابطاً كبيـراً وهـو أول مـن جمـع     

رحل أبو عمـر فـي طلـب القـراءات     : قال أبو علي األهوازي " ،  4" القراءات
لـك الكثيـر، وصـنف فـي     ، وقرأ سائر حروف السبعة وبالشواذ وسـمع مـن ذ  

هـب بصـره ، وكـان ذا    ، وفي آخر عمـره ذ ، وعاش دهراً ، وهو ثقة القراءات
  .6 " توفي في شوال سنة ست وأربعين ومئتين" ،  5" دين

سـماعيل بـن   صـالح بـن زيـاد عبـد اهللا بـن إ     أبو شعيب  هو: السوسي/ ب
ـ    7ي السوسـي المقـرئ  قِّإبراهيم بن الجارود الر ة ، ولـد  ، المحـدث شـيخ الرقّ

عليـه  ، وأحكـم  اليزيـدي   د القرآن علـى يحيـى  ، وجوسنة نيف وسبعين ومئة 
توفي أبو شعيب فـي أول سـنة إحـدى وسـتين ومئتـين      " ،  8حرف أبي عمرو
  .9" وقد قارب التسعين

بـن تمـيم بـن     بـن يزيـد   بن عـامر  عبد اهللا هو: ابن عامر الدمشقي "/ 4
ربيعة بن عامر اليحصبي بضم الصاد وكسرها نسبة إلـى يحصـب بـن دهمـان     
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و عمران ، إمـام أهـل الشـام فـي     وقد اُختلف في كنيته كثيراً واألشهر أنه أب... 
، ولـد سـنة إحـدى وعشـرين      1" القراءة والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بهـا 
وكـان إمامـاً كبيـراً وتابعيـاً     " ،  2أو سنة ثمان من الهجرة على اختالف في ذلك

المسلمين بالجامع األموي سنين كثيـرة فـي أيـام عمـر      جليالً وعالماً شهيراً ، أم
به وهـو أميـر المـؤمنين وناهيـك بـذلك       ز وقبله وبعده فكان يأتمبن عبد العزي

منقبة ، وجمع له بين اإلمامة والقضـاء ومشـيخة اإلقـراء بدمشـق ودمشـق إذ      
ذاك دار الخالفة ومحط رحال العلماء والتـابعين فـأجمع النـاس علـى قراءتـه      

" ،  3" وعلى تلقيها بالقبول وهـم الصـدر األول الـذين هـم أفاضـل المسـلمين      

4" ومئة ةعشر يم سنة ثمانتوفي في المحر.   

ن عمار بن نصير بـن ميسـرة أبـو الوليـد     با  وهو :هشام " / أ: وله راويان
السلمي ويقـال الظفـري الخطيـب ، شـيخ أهـل دمشـق ومفتـيهم وخطيـبهم         

صـدوقاً ،   ، كـان ثقـةً   5" ومقرئهم ومحدثهم ، ولد سنة ثالث وخمسـين ومئـة  
مـا أعـدت   : سـمعته يقـول  : ع الرواية ، قال األهوازيواس مةًوكان فصيحاً عال

م سـنة خمـس وأربعـين    ، تـوفي فـي آخـر المحـر     6خطبة منذ عشرين سنة
  .7ومئتين

عبد اهللا بن أحمد بـن بشـر بـن ذكـوان اإلمـام أبـو        هو :ابن ذكوان" / ب 
اإلمـام األسـتاذ الشـهير     " ، 8" عمرو أبو محمـد البهرانـي مـوالهم الدمشـقي    

ـ " ،  9"  ة شيخ اإلقراء بالشام وإمام جامع دمشـق الراوي الثق ف كتـاب أقسـام   ألَّ
القـرآن عنـد حركـة لسـانه ، قـال أبـو       قرآن وجوابها وما يجب على قارئ ال

لـم يكـن بـالعراق وال بالحجـاز وال بالشـام وال بمصـر وال       : مشقي دزرعة ال

                                                

  380/ 1: غایة النھایة ) 1

  144/ 1:نظر النشر في القراءات العشر ی) 2
3

  144 / 1: النشر في القراءات العشر) 
4

  68/ 1:طبقات القراء  )
5

  196/ 1:معرفة القراء الكبار ) 
6

  309/ 1: ینظر غایة النھایة ) 
7

  598/ 9: ینظر سیر أعالم النبالء ) 
8

  402/ 1:معرفة القراء الكبار ) 
9

  163/ 1:غایة النھایة ) 



- 21 - 

 

ولـد يـوم عاشـوراء سـنة     ... بخرسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عنـدي منـه   
وتوفي يوم االثنين لليلتين بقيتا مـن شـوال ، وقيـل لسـبع      ، الث وسبعين ومئةث

  .1" من سنة اثنتين وأربعين ومئتينمنه خلون 

هم الكـوفي القـارئ اإلمـام أبـو     بن أبي النجود األسدي موالا هو :عاصم "/ 5
وهـو معـدود فـي    ... واسم أبيه بهدلة على الصـحيح   ،، أحد القراء السبعةبكر

 انتهت إليه اإلمامة في القراءة بالكوفـة بعـد شـيخه عبـد الـرحمن     ...  التابعين

، معروفـاً   ، مشـهوراً بالفصـاحة   كان عاصم متقدماً فـي زمانـه   "  2" السلمي
وكـان ذا أدب ونسـك   ،  3 "وكان من أعلـم أهـل الكوفـة بـالنحو     ... باإلتقان 

كـان األعمـش وعاصـم وأبـو     :  أبو بكـر بـن عيـاش   قال "  4وصوت حسن
فمـا   شـديدةً  ين كلهم ال يبصرون جاء رجل يوماً يقود عاصماً فوقـع وقعـةً  حص

 توفي عاصم في آخـر سـنة سـبع وعشـرين ومئـة     "  5" نهره وال قال له شيئاً 

"6.  

ـ   ا هو:  شعبة "/أ: وله راويان اط األسـدي  بن عياش بن سالم أبـو بكـر الحنَّ
ه علـى ثالثـة   لـف فـي اسـم   النهشلي الكوفي اإلمام العلم راوي عاصـم ، واختُ 

عمـر دهـراً إال أنـه    ... عشر قوالً أصحها شعبة ، ولد سنة خمـس وتسـعين    
قطع اإلقراء قبل موته بسبع سنين ، وقيل بـأكثر ، وكـان إمامـاً كبيـراً عالمـاً      

تـوفي  " ،  7"  عامالً ، وكان يقول أنا نصف اإلسالم ، وكـان مـن أئمـة السـنة    
  .8" قيل سنة أربع وتسعينفي جمادى األولى سنة ثالث وتسعين ومئة و

أبـو عمـر بـن أبـي داود األسـدي       بن المغيـرة  بن سليمانا هو :حفص "/ب 
الكوفي الغاضري البزاز ، ويعرف بحفيص ، أخذ القـراءة عرضـاً وتلقينـاً عـن     
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، تـردد بـين بغـداد     1" عاصم ، وكان ربيبه ابن زوجته ، ولـد سـنة تسـعين   
أقـرأ النـاس دهـراً ، وكانـت     " ،  2ومكة وهو يقرئ النـاس القـرآن الكـريم    

ـ  القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي بـن أبـي طالـب    رضـي اهللا   ـ
وذكـر حفـص أنـه لـم      " ، 4" فهو في القراءة ثقة ثبت ضابط لهـا "  3"  ـ عنه

اللَّـه الَّـذي خَلَقَكُـم     (يخالف عاصماً في شيء من قراءته إال في حـرف الـروم   
 فعن ضّتـوفي سـنة   " .  5" قرأ بالضم وقرأه عاصـم بـالفتح  ]  54الروم [  )م
  .6" ثمانين ومئة

هو ابن حبيب بـن عمـارة بـن إسـماعيل اإلمـام أبـو عمـارة        : حمزة /  6
الكوفي مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي الزيات ، أحـد القـراء السـبعة ، ولـد     

مـدة  سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضـهم ، وتصـدر لإلقـراء    
قيمـاً بكتـاب اهللا تعـالى حافظـاً للحـديث       ، وكان إماماً حجـةً اًكثير اًعدد َأروقَ

 7بصيراً بالفرائض والعربية عابداً خاشعاً قانتاً هللا ثخـين الـورع عظـيم النظيـر    

الناس على القـرآن والفـرائض ، وقـال عبـد اهللا      غلب حمزةُ:  قال الثوري"  ،
تى يتفـرق النـاس ثـم يـنهض فيصـلي      كان حمزة يقرئ القرآن ح: بن موسى 

أربع ركعات ثم يصلي مابين الظهـر والعصـر ومـا بـين المغـرب والعشـاء       
" ،  8" وحدثني بعض جيرانه أنه ال ينام وأنهم يسـمعون قراءتـه يرتـل القـرآن    

  .9"  توفي سنة ست وخمسين ومئة

هشام بن ثعلـب ، وقيـل ابـن طالـب بـن       ابن هو :خلف " / أ: وله راويان 
، ولـد سـنة خمسـين     10" أبو محمد البغدادي المقرئ البزار أحد األعـالم غراب 
، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين ، وابتدأ في الطلـب وهـو ابـن ثـالث     ومئة
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بـاب   شـكل علـي  ُأ: وي عنه أنه قـال  كبيراً زاهداً عالماً ، ر عشرة ، وكان ثقةً
ختيـار فـي   ولـه ا " ،  1من النحو فأنفقت ثمـانين ألـف درهـم حتـى حفظتـه     

أصـالً وال يكـاد يخـرج فيـه عـن القـراءات        ذالحروف صحيح ثابت ليس بشا
توفي في سـابع شـهر جمـادى اآلخـرة     " ، 2" السبع وأخذ عنه خلق ال يحصون

  . 3" ، سنة تسع وعشرين ومئتين  وقد شارف الثمانين

 ابن خالد أبو عيسى ، وقيل أبـو عبـد اهللا الشـيباني مـوالهم     هو  :اد خلّ" / ب 

عارفـاً محققـاً مجـوداً أسـتاذاً      كان إماماً في القراءة ثقةً" ،  4" الصيرفي الكوفي
أصـحابه وأضـبطهم ، تـوفي سـنة عشـرين       ، وهو من أجـلّ  5" ضابطاً متقناً

  .6ومئتين

أبو الحسن علي بن حمـزة بـن عبـد اهللا بـن بهمـن بـن        هو :الكسائي  "/ 7
ـ " ،  7" األسدي موالهم الكوفي الملقب بالكسائي فيروز ئل عـن سـبب تلقيبـه    س

ولـد  " ،  9، وقيل السـبب غيـر هـذا    8" ألني أحرمت في كساء: بالكسائي فقال 
، انتهـت إليـه رئاسـة اإلقـراء بالكوفـة بعـد        10" في حدود سنة عشرين ومئة

" ،  11حمزة الزيات ، أخذ القراءة عنـه عرضـاً أربـع مـرات وعليـه اعتمـاده      

ت في الكسائي أمور لـم تجتمـع لغيـره فكـان     اجتمع: قال أبو بكر بن األنباري 
حتـى ال يضـبط علـيهم ،    " ،  12" واحد الناس في القرآن يكثرون األخـذ عنـه  

 فكان يجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو وهـم يضـبطون عنـه حتـى الوقـوف     

قـال  " ،  14" وكان من أعلـم النـاس بـالنحو وأوحـدهم فـي الغريـب      "  ، 13"
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تـوفي  " ،  1" نحو فهو عيـال علـى الكسـائي   من أراد أن يتبحر في ال: الشافعي 
  . 2" برنبويه قرية من قرى الري سنة تسع وثمانين ومئة

الليث بن خالـد أبـو الحـارث البغـدادي      هو :أبو الحارث  "/أ: وله راويان 
، ثقة معروف حـاذق ضـابط ، عـرض علـى الكسـائي ، وهـو مـن جلـة         

  .4" توفي سنة أربعين ومئتين" ، 3"أصحابه

  حفص بن عمر ، وقد مرت ترجمته إذ هو راوي أبي عمرو  : الدوري/ ب

  .5البصري

يزيد بن القعقـاع أبـو جعفـر القـارئ أحـد القـراء مـدني         :أبو جعفر  "/8
 مشهور رفيع الذكر، كان تابعياً كبير القدر انتهت إليـه رياسـة القـراءة بالمدينـة    

"6 .   

ـ   قرأ "  ة المخزومـي وفاقـاً   القرآن على مواله عبد اهللا بن عياش بـن أبـي ربيع
وذكر غير واحد من علمائنا أنه قرأ أيضاً على أبي هريـرة وابـن عبـاس عـن     

وقد أتي به إلـى أم سـلمة وهـو صـغير     ،  7" قراءتهم على أبي  رضي اهللا عنه
لمـا غسـل أبـو    : ، روي عـن نـافع    8ومسحت على رأسه ودعت له بالبركة 

ثل ورقـة المصـحف فمـا شـك     جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده م
10ثالثین ومائة على األصح ، توفي سنة 9أحد ممن حضر أنه نور القرآن 

.  

ــو :ابن وردان   "/أ : ولھ راویان  ــى وه ــارث  عيس ــو الح ــن وردان أب ب
عـرض علـى أبـي     11" المدني الحذاء إمام مقرئ حاذق ، وراوٍ محقـق ضـابط  

، وقـد شـاركه فـي    جعفر وشيبة ثم عرض على نافع وهو من قـدماء أصـحابه   
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   173/  1: معرفة القراء الكبار ) 7

   174/  1: ینظر معرفة القراء الكبار ) 8

  178/  1: ینظر معرفة القراء الكبار ) 9

  178/  1: ینظر النشر في القراءات العشر ) 10

  543 / 1: غایة النھایة في طبقات القراء ) 11
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اقـرأ  : كان أبـي يقـول لعيسـى بـن وردان     : اإلسناد ، وعن زيد بن أسلم قال 
خوتك كما كان أبو جعفر وشيبة بن نصاح يقرآن علـى كـل رجـل عشـر     إعلى 

آيات عشر آيات ، عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقـالون ومحمـد بـن عمـر     
  .1الواقدي ، توفي في حدود الستين ومئة 

سليمان بن مسلم بن جمـاز وقيـل سـليمان بـن سـالم بـن       : ز اابن جم "/ب 
جماز بالجيم والزاي مع تشديد الميم أبـو الربيـع الزهـري ، مـوالهم المـدني ،      
مقرئ جليل ضابط عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عـرض علـى نـافع وأقـرأ     
بحرف أبي جعفر ونافع ، عرض عليه إسماعيل بن جعفـر وقتيبـة بـن مهـران     

  .2" بعين ومئة، مات بعد الس

اإلمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق بـن عبـد اهللا بـن أبـي      هو : يعقوب  "/ 9
حـد العشـرة ، ولـد بعـد     أمقـرئ البصـرة و  "  3" إسحاق مولى الحضـرميين 

كـان عالمـاً بالعربيـة ووجوههـا والقـرآن واختالفـه ،       " ،  4" الثالثين ومئـة 
خمسـين ومئتـين ولـه ثمـان      تـوفي سـنة  " ،  5"فاضالً تقياً نقياً ورعاً زاهـداً  

  .6"وثمانون سنة 

محمد بـن المتوكـل أبـو عبـد اهللا اللؤلـؤي       هو  :رويس  "/أ :  وله راويان
البصري المعروف بـرويس ، مقـرئ حـاذق ضـابط مشـهور أخـذ القـراءة        
 عرضاً عن يعقوب الحضرمي ، توفي بالبصـرة سـنة ثمـان وثالثـين ومئتـين     

"7.  

الحسـن البصـري المقـرئ ، صـاحب      ابن عبـد المـؤمن أبـو   : روح  "/ب 
ذكره ابن حبـان فـي الثقـات ، وقـال     ... يعقوب الحضرمي ، كان متقناً مجوداً 

  .8" ومئتين قبلها أو بعدهامات سنة ثالث وثالثين 
                                                

 ینظر المصدر السابق والموضع ) 1

   286/  1: غایة النھایة في طبقات القراء ) 2

  328/  1: الكبار معرفة القراء ) 3

   465/  8: سیر أعالم النبالء ) 4

  331/ 1: معرفة القراء الكبار ) 5

  186/  1: النشر في القراءات العشر ) 6

  206/  2: غایة النھایة ) 7

  253/  1: طبقات القراء ) 8
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وهو أبو محمد خلف بـن هشـام وهـو الـراوي لحمـزة ، وقـد       : خلف /  10
  . 1تقدمت ترجمته

بـن عثمـان بـن عبـد اهللا أبـو       إبـراهيم  ابـن  :إسحاق  "/أ : وله راويان 
كان ثقة قيماً بـالقراءة ضـابطاً لهـا منفـرداً     " ،  2" يعقوب المروزي ثم البغدادي

 تـوفي سـنة سـت وثمـانين ومئتـين     " ، 3" يعرف غيره البرواية اختالف خلف 

"4.  

ابن عبد الكريم الحداد أبو الحسـن البغـدادي ، إمـام ضـابط     : إدريس " / ب 
م األضـحى سـنة اثنـين وتسـعين ومئتـين ولـه ثـالث        توفي يو... متقن ثقة 

  .5" وتسعون سنة

  

  

  

  

  

  

  توجيه القراءاتالتعريف بفي : ثالثاً 

  : التوجيه لغة 

والجمـع الوجـوه ووجـه كـل     ، من الوجه المعـروف  التوجيه في اللغة مأخوذ " 
هذا وجه الـرأي ، أي هـو الـرأي نفسـه ، وشـيء      : ويقال " ،  6شيء مستقبله

ووجهـت الشـيء جعلتـه علـى     " ،  7" عل على جهة واحدة ال تختلفه إذا جموج

                                                

  23ص : ینظر ) 1

 141/  1: غایة النھایة ) 2

  1/191: النشر في القراءات العشر ) 3

  1/141: غایة النھایة ) 4

 1/141: غایة النھایة ) 5

  577/ 9: لسان العرب ) 6

  225/ 6:  تاج اللغة وصحاح العربیة) 7
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وجـه  : ، ويقـال فـي المثـل     2" السبيل المقصود: والوجه من الكالم " ،  1" جهة
والتوجيـه فـي   " ،  3، أي ضـعه علـى وجهـه الالئـق بـه      الحجر وجهة ما له

:  الحرف الذي قبل الروي في القافية المقيـدة ، يقـول ابـن جنـي    : قوافي الشعر 

فـي   سميت الحركة قبل الروي المقيـد توجيهـاً ، إعالمـاً أن للـروي وجهـين     
، وذلك أنه إذا كان مقيداً فله وجه يتقدمـه ، وإذا كـان مطلقـاً فلـه     حالين مختلفين
  .4" وجه يتأخر عنه

  :التوجيه اصطالحاً 

، ومـن التوجيـه متشـابهات     5"مختلفـين   هو إيراد الكالم محـتمالً لـوجهين  " 
اعتبار احتمالها للوجهين المختلفـين ، وأمـا باعتبـار أنـه يجـب فـي       القرآن ب

والتوجيه عنـد علمـاء القـراءات هـو     " ، 6التوجيه استواء االحتمالين فليست منه
البحث عن وجه للقراءة ، يقول الزركشي في توجيـه القـراءة المتـواترة وتبيـين     

جاللـة   هـو فـن جليـل ، وبـه تعـرف     : "  " الوجه الذي ذهب إليه كل قـارئ 
كتـاب  : المعاني وجزالتها ، وقد اعتنى األئمة بـه وأفـردوا فيـه كتبـاً ، منهـا      

، وكتـاب  بـن أبـي طالـب    الحجة ألبي علي الفارسي ، وكتاب الكشف لمكـي  
أن يكـون دلـيالً   ... الهداية للمهدوي ، وكل منها قد اشتمل على فوائـد وفائدتـه   

التنبيـه علـى شـيء ؛ وهـو      على حسب المدلول ، أو مرجحاً ؛ إال أنه ينبغـي 
أنه قد ترجح إحدى القـراءتين علـى األخـرى ترجيحـاً يكـاد يسـقط القـراءة        

  .7"األخرى ؛ وهذا غير مرضي ألن كلتيهما متواترة 

  

  

                                                

  6/89:  معجم مقاییس اللغة) 1

  289/ 4:  القاموس المحیط) 2

خرى فإن لھ المعنى وجھ الحجر وجھة ، یعني أن للحجر وجھة ما ، فإن لم تقع موقعًا مالئمًا فأدره إلى جھة أ) 3
   355/ 3: حال مالئمة إال أنك تخطئھا ، ویضرب في حسن التدبیر ، ینظر مجمع األمثال 

   580/  9: لسان العرب ) 4

 43ص: التعریفات ) 5

  525/ 1:  ینظر كشاف اصطالحات الفنون ) 6

   233،  232/  1: البرھان في علوم القرآن ) 7
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  التوجيهات النحوية:  الفصل األول

  األسماء: المبحث األول 

  األفعال: المبحث الثاني 

  الحروف: المبحث الثالث 
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  األسماء: المبحث األول 

  المرفوعات: المطلب األول 

  :ركه بين التنوين وت ئما قر/  1 

يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد وَأنْتُم حرم ومن قَتَلَه منْكُم متَعمدا ﴿ :  قال تعالي
  1﴾ لنَّعمِا ما قَتََل من فَجزاء مثُْل

 ،بـالتنوين  ) فَجـزاء  ( وخلـف  ، ويعقـوب  ، الكسـائي و ، وحمـزة  عاصم، قرأ
ـ   (و نتنـوي  بغيـر  ) فَجـزاء  (البـاقون  وقرأ  ، الالمبرفع ) ام مثُْل(و ثْـُل مام ( 

   2.بخفض الالم

  :  لوسي للقراءة األولى عدة توجيهاتوقد ذكر األ

ـ م (، وبالرفع والتنوين مبتـدأ )  جزاء (أن : التوجيه األول  مرفـوع علـى    ) ُلثْ
ـ وقـد وافـق فـي هـذ     ، 3أي فعليـه ، أنه صفة ، والخبـر محـذوف     ها التوجي

ـ  وأبـا  ، 6زنجلة وابن ، 5خالويه وابن ،4النحاس  8ريواألنبـا ،  7الفارسـي  يعل

ـ  (أن :الثـاني  التوجيـه  ،11الحلبـي والسمين  ،10والقرطبي، 9والعكبري،  جزاء ( 

ـ   أي فو ،محذوف أمبتد خبر ـ  ل لاجبه أو فالواجب عليـه جـزاء مماث ، 12همـا قتل
 (جـوز أبـو البقـاء أن يكـون    ":  فيهقال : التوجيه الثالث .13وهذا رأي أبي حيان

ـ  (والزجاج أن يكـون   ،بدالً ) ُلثْم جز(مبتـدأ و  ) اء ـ م إذ التقـدير   خبـره  )ُلثْ

                                                

   95سورة المائدة  آیة )  1

والنشر   ، 4/22:  ، والبحر المحیط   187ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر  1/282:  القرآن إعراب ینظر) 2
  2/252:  في القراءات العشر

   7/23: ینظر روح المعاني  )3

  . 1/282:ینظر إعراب القرآن ) 4

   1/149: ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا  )5

   235 : ینظر حجة القراءات )6

   254/ 3: جة للقراء السبعةینظر الح)  7

   258/ 1: في إعراب غریب القرآنینظر البیان ) 8

   203ص:  ینظر إمالء ما من بھ الرحمن )9

   8/193،192:  ینظر الجامع ألحكام القرآن) 10

   4/418: ینظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) 11

   7/23:ینظر روح المعاني ) 12

   4/22:ینظر البحر المحیط ) 13
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ولـم يـذكر األلوسـي التوجيـه     ،  1" جزاء ذلك الفعل أو المقتول مماثل لما قتلـه 
 (، وهـو أن يكـون    ءالرابع الذي أضافه السمين الحلبـي ووافقـه عليـه البنـا    

وعلـى  "  ،2، أي فيلزمـه أو يجـب عليـه جـزاء     عل لفعل محـذوف فا ) جزاء
 )مـن الـنَّعمِ  (مرفوعاً منوناً ال يجـوز أن يتعلـق قولـه     ) اءزج (تقدير أن يكون

وألن المصـدر المنـون بمنزلـة    ، يعمـل  مصدر موصـوف ال  هجزاء ألنبنفس 
 ن معمولــه مــن تمــام صـلته ، وقــد تقــرر أن الموصــول ال أالموصـول ، و 

لمـا امتنـع كونـه    ال بعد تمام صلته لئال يلزم الفصل بينهمـا بـأجنبي ف  يوصف إ
بمحـذوف أي فعليـه جـزاء كـائن مـن      معموالً لنفس جزاء تعين كونه متعلقـاً  

أن ذلـك لـيس بمنزلـة قولـه      5واألنباري، 4وأضاف مكي القيسي، 3" منفس النع
جـواز تعلـق البـاء     فـي  ] 27 سـورة يـونس  [  ﴾ جزاء سيَئة بِمثْلها ﴿: تعالي 

إليـه مـن تمـام     ، والمضـاف  لـم يوصـف ، وإنمـا أضـيف     ألنه )اءزج(ـب
  .المضاف داخل في الصلة 

ـ  (قرأ باقي السـبعة برفـع   " :  وعن القراءة الثانية قال األلوسي جزمضـافاً   ) اء
بـل قـال ينبغـي أال يجـوز ألن      يالواحـد واستشكل ذلـك علـى     ) ِلثْم (إلى

واعتبـر األلوسـي ذلـك طعـن فـي المنقـول         للمقتول ال لمثلهالجزاء الواجب 
ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـ المتواتر عن النبي ومـا ذكـر مجـاب     ":  قـال و 6 ـ
كما قيل مصـدر مضـاف لمفعولـه الثـاني ، أي       ) اءزج (فبأن:  عنه ، أما أوالً

 والتقـدير فعليـه  ، ومفعولـه األول محـذوف   ، فعليه أن يجزي من الصيد مثلـه  

، عليـه   ثم حـذف المفعـول األول لداللـة الكـالم     ، أن يجزي من الصيد مثله 
فة بيانيـة أي  فبـأن تجعـل اإلضـا   : وأما ثانياً ، ... وأضيف المصدر إلى الثاني

ـ م (فبأن يكـون  : وأما ثالثا ، جزاء هو مثل ما قتل مقحمـاً كمـا هـو فـي      ) ِلثْ
أي األول قبـل األلوسـي كـل    الـر وقد ذهب إلـى ٍ  ، 7"مثلك ال يفعل كذا : قولهم 

                                                

   23/7:روح المعاني ) 1

   256: إتحاف البشر في القراءات األربعة عشر ،  4/420: ینظر الدر المصون ) 2

   3/586:  ي الدین شیخ زادة على تفسیر البیضاويیحاشیة مح)  3

   1/244: ینظر مشكل إعراب القرآن) 4

   1/258:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن ) 5

  7/23:روح المعاني ) 6

   7/23:  روح المعاني) 7



- 32 - 

 

ــه1مــن الزجــاج ــي الفارســي2، وابــن خالوي ، 4والزمخشــري ،3، وأبــي عل
 ، نالـرأيي  كـال ، وإلـي  6يالعكبـر وذهـب إلـى الـرأي الثـاني      ،5األنباريو

  9.والسمين الحلبي ،8أبو حيانو ،7القرطبي

  10﴾ قَالَت اليهود عزير ابن اِهللا﴿  :وقال تعالى 

بغير )  ريزع (بالتنوين ، وقرأ الباقون )  ريزع (ائي ، ويعقوب عاصم ، والكس قرأ
 " 12"  أما التنوين فعلى أنه اسم عربي مخبر عنه با بـن  ":  قال األلوسي  11تنوين

، من الخط )  ناب( وال حذف ألف )  ريزع (فال يحسن حذف التنوين على هذا من 
نه أعجمـي لكنـه صـرف    إ:  وقال أبو عبيدة " 13" ويكسر التنوين اللتقاء الساكنين

وهو مصغر عـزار تصـغير    لخفته بالتصغير كهود ولوط وإلى هذا ذهب الصغاني
  14" ترخيم

على أربعة أحرف وليس بمصغر إنمـا هـو اسـم    ن قوله ليس بمستقيم ألنه إقيل " 
،  15" أعجمي جاء على هيئة المصغر كسليمان جاء على هيئة عثمان وليس بمصغر

كعازر وعيزار وعزرائيل ولعجمتـه وتعريفـه منـع    اسم أعجمي ) ريزع( أي أن" 
ونحوه ينصرف عجمياً كـان  )  ريزع (أبو علي الفارسي إلى أن  ، وذهب16"صرفه

  .1، والسمين الحلبي19والقرطبي 18، ووافقه ابن زنجلة17أو عربياً

                                                

  2/168:ن آینظر معاني القر) 1

  1/149:ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا ) 2

   3/254:ینظر الحجة للقراء السبعة ) 3

  45، 1/44:ینظر الكشاف ) 4

   1/258:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )5

   203: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن) 6

  8/193: القرآن ینظر الجامع ألحكام ) 7

  7/22: ینظر البحر المحیط ) 8

  4/419: ینظر الدر المصون ) 9

  30سورة التوبة من اآلیة ) 10

 226ص :، والمبسوط في القراءات العشر  4/181: ، والحجة للقراء السبعة  1/43: ینظر معاني القرآن ) 11

  2/279: ،والنشر في القراءات العشر  535 ص : وجامع البیان

  10/274: لمعاني روح ا) 12

   1/360: مشكل إعراب القرآن  )13

  10/274: روح المعاني  )14

  5/32: البحر المحیط ) 15

  2/185: الكشاف للزمخشري ) 16

  4/181: ینظر الحجة للقراء السبعة  )17

  316: ینظر حجة القراءات  )18

  10/172: ینظر الجامع ألحكام القرآن  )19
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لوجه األول ا :ه على أحد ثالثة أوج)  ريزع (وقد خرج األلوسي ترك التنوين في  
خبره وحذف التنوين اللتقاء الساكنين ، إذ هـو  )  نبا (مبتدأ و)  ريزع (أن يكون : 

وجوز هذا الوجه من اإلعراب ، 2مشبه بحروف المد واللين فثبتت ألف ابن في الخط
ـ  (وربما حذفت النون و إن لم يتم الكالم لسكون الباء من  " :الفراء حيث قال ابن  (

كما جـوزه  3"قل النون إذا كانت ساكنة لقيت ساكنا ، فحذفت استثقاالً لتحريكها ويستث
، 8 ، ، واألنبـاري 7ومكي القيسـي   ، 6وابن زنجلة ، 5، وأبو علي الفارسي4النحاس

ى واستشهد بعضهم  بقوله تعال 12ءوالبنا 11، والسمين الحلبي10والقرطبي  9والعكبري
 :﴿ دَأح اللَّه ووبقول الشاعر ،  ]2، 1[ صاإلخال ﴾ قُْل ه :  

  13علَصاَأل ةبيوالشَّ رِمخَو الْخَُأ                  رهاُد جمي َأالذ يفُطَغُ

ـ )  أحد (فحذف التنوين من  كمـا حـذف مـن    )  اهللا (م مـن  السكونه وسكون اللّ
ـ )  يفُطَغُ( ـ  (ام مـن  لسكونه وسكون اللّ أمـا الزجـاج  فجـوزه علـى     )  يذالَّ

افقـه أبـو   قـد و و ، 15الزمخشري  ذهب إلى أنه تمحل عن مندوحـة و ،14ضعف
  .16حيان

ـ زع (أن يكون : الوجه الثاني   ي17غيـر منصـرف للعجمـة والتعريـف    )  ر ، "

إن كان األعجمي ثالثيـا نحـو عـاد ونـوح ولـوط مـن        "  كما قال ابن خالويه

                                                                                                                                          

  6/38: ینظر الدر المصون  )1

  10/274: روح المعاني ینظر  )2

  1/134: معاني القرآن  )3

  2/115: ینظر إعراب القرآن  )4

  4/181: ینظر الحجة للقراء السبعة  )5

  317ص: ینظر حجة القراءات  )6

  1/360: ینظر مشكل إعراب القرآن  )7

  1/337: ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )8

  270ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )9

  10/172: ینظر الجامع ألحكام القرآن  )10

  6/38: ینظر الدر المصون  )11

 303،  302ص: األربعة عشر  تینظر إتحاف فضالء البشر في القراءا )12

: ، والبیان في إعراب غریب القرآن 4/184: ، والحجة للقراء السبعة  1/431: ینظر معاني القرآن للفراء  ) 13

: و أمج  2/249:معجم  البلدان  ، والبیت من المتقارب وھو بال نسبة في10/172:،والجامع ألحكام القرآن   1/337

بضم الجیم وفتح أولھ وثانیھ ، واألمج في اللغة العطش ، وھو بلد من أعراض المدینة ، منھا حمید األمجي ینظر 
  1/309:   ھأخبار مكة في قدیم الدھر وحدیث

  2/357:ینظر معاني القرآن  )14

  2/185: ینظر الكشاف )15

  5/32:ینظر البحر المحیط  )16

  10/274:ینظر روح المعاني  17)
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 ،3، والسـمين الحلبـي  2وإلى ذلـك ذهـب الزمخشـري    1"العرب من يدع صرفه 
، كمـا  6ويرى مكي أن هـذا الوجـه بعيـد مـردود    ، 5ء، والبنا4ومحي الدين زاده

   .7، والعكبري أنه أضعف الوجوهيرى األنباري 

ـ  ) ناب(، ومبتدأ) ريزع(أن : الوجه الثالث ـ زع(ـصـفة ل يوالخبـر محـذوف   ) ر
ـ زع(ذف التنـوين مـن   وح ،8تقديره  عزير ابن اهللا معبودنا أو صاحبنا ينـه  أل) ر

متى وقع االبن صفة بين علمين غيـر مفصـول بينـه وبـين موصـوفه حـذف       
وذكـر  ، 9جـاءني زيـد بـن عمـرو    : التنوين من الموصوف ، وذلـك كقولـك   

ـ زع(إنه يحتمل أن يكـون  " :األلوسي أن بعض المحققين قال  ـ  ري ابخبـر  ) اهللا ن
 وجـوز ذلـك أبـو علـي    ، 10مبتدأ محذوف أي صاحبنا عزيـر ابـن اهللا مـثالً   

، واعتبـره النحـاس مـن أحسـن     13، والسمين الحلبي12، ومكي القيسي11الفارسي
  :، وأنشد قول األخفش14األقوال

لعمَأ ك ماري وِإرِدـ كُ ن ـ يـاً          ارِد تُنْ ـ  ا ثُيعشُ بـن سـ َأ مٍه ـ ا ثُيعم شُ بن 
15رِقَنْم  

ـ (آخر وهو أن يكـون   اً، والسمين الحلبي وجه يالعكبروأضاف  ابمـن   بـدل ) ن
)عزيأن الوجـه فـي تـرك التنـوين أن      األلوسـي ويـرى   ،16أو عطف بيان) ر

صـاحبنا عزيـر ابـن    : محـذوف ، والتقـدير   أخبر مبتـد  )اهللا ناب ريزع( يكون

                                                

  1/236:إعراب القرآءات السبع  )1

  2/185:ینظر الكشاف  )2

  6/38:ینظر الدر المصون  )3

  4/454:ینظر حاشیتة على تفسیر البیضاوي  )4

 303،302ص: ینظر اإلتحاف  )5

  1/369:ینظر مشكل إعراب القرآن  )6

  270:،وإمالء ما من بھ الرحمن 1/338:ن ینظر البیا )7

 10/274: ینظر روح المعاني  )8

 4/491:ینظر شرح الكافیة للرضي  9)

  10/274:ینظر روح المعاني  )10

  4/183:ینظر الحجة للقراء السبعة  )11

  1/360:ینظر مشكل إعراب القرآن  )12

  6/38:ینظر الدر المصون  )13

  2/115:ینظر إعراب القرآن  14

: ، والكتاب  11/122:من الطویل ، وھو لألسود بن یعفر في خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  البیت )15

  3/198:، ھمع الھوامع  في شرح جمع الجوامع 3/294: ، وبال نسبة في المقتضب 3/175

  6/38:، والدر المصون  270ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  ) 16



- 35 - 

 

صف توجه اإلنكار إلى وصـفه ، نحـو هـذا الرجـل     ن الخبر إذا وإ" وقال ، 1اهللا
يـة مـن غيـر تكلـف وال     العاقل ، وهذا موافق للبالغة وجاء علـى وفـق العرب  

غبار ، ولم يظهر لي وجه تركـه مـع ظهـوره ، والظـاهر أن التركيـب خبـر       
  .2"وال حذف هناك

ـ زع(والذي يظهر لي هو قوة الرأي القائل بـأن    يينصـرف عربيـاً كـان أو    ) ر
ـ زع(فمن قرأ بـالتنوين فعلـى أن  ، 3أعجمياً يـ  (مبتـدأ و ) ر ابخبـره ، ولـم   )  ن

ن ، أل يالكسـائ يجـوز ضـمه فـي مـذهب      ألنـه ال ) ريزع(يحذف التنوين من 
نـون علـى   الزمـة النتقالهـا ، لـذلك ي   ضمة النون عنده ضمة إعـراب فهـي   

وأما مـن قـرأ بغيـر تنـوين فعلـى أن     ، 4كسر حال الوصلاألصل وي) عـ ز ير (

السـاكنين إذ هـو مشـبه     ءلتقـا لخبره ، وحذف التنـوين ف )  نواب (مبتدأ كذلك ، 
ـ  (بـأن  : أمـا مـن قـال    ،5الخط في)  ناب (المد واللين فثبتت ألف  بحروف ابن 

وتخـريج اآليـة علـى عـدم     ،  ففيه حذف والخبر محذوف) ريزع(صفة لـ)  اِهللا
ومعلـوم أنـه متـى    ،  رسم في القرآن إال ثابـت األلـف  م يالحذف أولى ؛ ألنه ل

صـوفه بفاصـل   صفة بين علمين غيـر مفصـول بينـه وبـين مو    ) ناالب (وقع 
ـ  (صفة لـ) ريزع(حذفت ألفه خطاً ، فلو كان  ابواهللا أعلـم  فـه لحـذف أل )  ن ، 

.  

   :بين الرفع والنصب ما قرئ /2

 التَّـواب  هـو  ِإنَّـه  علَيـه  فَتَـاب  كَلمـات  ربـه  مـن  آدم فَتَلَقَّـى  ﴿: قال تعالى 

يمح6﴾الر  

ـ لكَ (و بـالرفع ،  )آدم ( قرأ الجمهـور   مبالنصـب ، وقـرأه ابـن كثيـر      ) ات
  .1) اتٌملكَ (ورفع  ) مآد(بنصب 

                                                

  10/274:ینظر روح المعاني ) 1

  صدر السابق والموضعالم )2

، والدر 10/72:، والجامع ألحكام القرآن316:، وحجة القراءات 4/181:ینظر الحجة للقراء السبعة  3)
  6/38:المصون

، والدر  1/360: ، ومشكل إعراب القرآن 2/115:، وإعراب القرآن للزجاج  1/431:ینظر معاني القرآن للفراء  )4
  302ص:حاف للبناء،واإلت 6/38:المصون للسمین الحلبي 

، 4/181:، والحجة للقراء السبعة  2/115:، وإعراب القرآن للنحاس 431/ 1:ینظر معاني القرآن للفراء  )5
  10/172:، والجامع ألحكام القرآن 1/337:والبیان

 37سورة البقرة من اآلیة )  6
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  .2بالنصب على معنى استقبلته) مآد(وجه األلوسي قراءة ابن كثير 

  . ، وغيرهم 5وأبى حيان ، 4والعكبري،   3بن أبى طالب مكيوقد وافق في ذلك 

: فالحجـة لمـن رفـع آدم    "  :وذكر ابن خالويه القراءتين ، واحتج لهمـا بقولـه   

  . م آدم الكلمات فأمره بهن تلقّاهن بالقبول عنه أن اهللا تعالى لما علَّ

. ما تلقّاك فقد تَلَقّيتُه ومـا نالـك فقـد نلْتَـه     : أن يقول )  مآد( والحجة لمن نصب 

  .6"الفعل  فيالمشاركة : وهذا يسمّيه النحويون 

 ولَــكن  والْمغْـرِبِ  الْمشْـرِق  قبـلَ  وجـوهكُم  تُولُّواْ نَأ الْبِر لَّيس ﴿:تعالى وقال 

الْبِر نم نآم مِ بِاللّهوالْيرِ و7﴾اآلخ  

ـ  (قـرأ الجمهـور   ، و نصبالب)  الْبِرّ (وحفص عن عاصم ، حمزة قرأ  ـ الْ سيلَ ر بِ
  . 8) رّبِالْ( برفع  )

بالنصـب علـى أن يكـون البـر خبـراً      )  الْبِـرّ ( اءة األولى قرالوجه األلوسي 
  :مقدماً كما في قول الشاعر 

سي ِإلن لْهِجالنَّ تاس نَّعا ونْعهلَفَ         ميس سواء اِلعم وج9وُله  

يشـبه  أعـرف مـن المحلـى بـالالم ألنـه       المـؤول  المصدرأن وحسن ذلك " 
باالسـمية  أحـق  وال يوصـف بـه واألعـرف    الضمير من حيث إنه ال يوصـف  

تجـاوب أطـراف   المعهـود لفـات   طوالً فلو روعـي الترتيـب    وألن في االسم
  . 10الكريم النظم

                                                                                                                                          

القراءات   في ، والتیسیر   2/312 :العشر  القراءات في، والتذكرة  154ص :  القراءات فيكتاب السبعة ینظر  )  1
 في ، والنشر   126ص :  القراءات العشر   في ، والكنز   274/ 1: القراءات العشر   في، واالختیار  63ص : السبع 

  .  38ص :  القراءات السبع في، وغیث النفع  176ص :، وإتحاف فضالء البشر  211/ 2:القراءات العشر 

 1/238:ینظر روح المعاني )  2

  1/237:ر الكشف عن القراءات السبع وعللھا ینظ)  3

  38ص : ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )4

  1/318:ینظر البحر المحیط )  5

   75ص : القراءات السبع  فيالحجة )  6

  177سورة البقرة من اآلیة )  7

 : القراءات السبع في، والتیسیر  329/ 2: القراءات في، والتذكرة  176ص  : القراءات فيكتاب السبعة ینظر )  8

، والتحریر والتنویر  2/226:، والنشر في القراءات العشر  1/298: القراءات العشر في، واالختیار  67ص 
:2/128 ،129  

،  1/650:، والدر المصون للسمین الحلبي  9/443:البیت من الطویل وھو للسموأل في اللباب في علوم الكتاب )  9
  29/92:والتحریر والتنویر 

  1/442:روح المعاني  ) 10
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أن كل فريـق يـدعي أن البـر هـذا      " بالرفع على)  رّبِالْ( ووجه القراءة الثانية 
وما ذلـك إال أن يكـون البـر اسـماً كمـا      ، فيجب أن يكون الرد موافقاً لدعواهم 

  1 "عنه في االستدراك  جعله مخبراً عنهيفصح 

 نَأ( وجعلـت   ) بِـرّ الْ (إن شـئت رفعـت   : " وقال الفراء في توجيه القـراءتين 
ـ تُ نَأ (وإن شـئت نصـبته  وجعلـت    . موضـع نصـب    في )والُّوتُ  فـي  )وا ولُّ

  .2"موضع رفع

يجوز أن يتقـدم علـى اسـمها إذا كـان االسـم والخبـر        )كان وأخواتها  (خبر ف
  :قوله  فيهذه اآلية ، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك  فيمعرفتين كما 

وفي جمها تَيعوالخَ طَسبَأ        رجز لٌّكُو سقَبه دام ظَح3ر  

  4﴾لَا يستَوِي الْقَاعدون من الْمْؤمنين غَير ُأوِلي الضررِ ﴿: قال تعالى و

ـ غَ (عقـوب  ، وحمزة ، وي قرأ ابن كثير، وأبو عمر، وعاصم يبرفـع الـراء   )  ر
لقـراءة الرفـع ثالثـة     األلوسـي  ذكر وقد، 5بنصب الراء ) ريغَ (، وقرأ الباقون 

ـ  ) ريغَ (أن : التوجيه األول  :توجيهات وهـو إن كـان   )  الْقَاعـدون  (صـفة لـ
ــ   ال تتعرف  في مثل هذا الموضع لكنـه غيـر مقصـود بـه    )  ريغَ (معرفة و
بل الجنس فأشـبه الجـنس وصـفه بهـا ، وذكـر أن عصـام       ـ بعينهم  قاعدون

ــ   إلـى رأي الرضـي الـذي    هنا معرفة ، كمـا أشـار  )  ريغَ (الدين زعم أن 
ـ وهو أن المعرف بالالم المـبهم و إن كـان فـي حكـم النكـرة       ضعف ما تقدم

صـفته جملـة فعليـة     كـون تلكنه ال يوصف بما توصف به النكرة ، بل يتعين أن 
  :ما في قوله فعلها مضارع ك

  6ييننعا يم وُلقَُأ مثُ دصَأي        فَنبسي ى اللئيمِلَع رمَأ دقَولَ

                                                

 المصدر السابق والموضع)  1

  104،  103/ 1:القرآن  معاني ) 2

  1/271:شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )  3

  95سورة النساء من اآلیة ) 4

، وإعراب  181ص: ، والمبسوط في القراءات العشر  3/178،179:ینظر الحجة للقراء السبعة  5)
، والنشر في القراءات  10/76:، والدر المصون  3/344:، والبحر المحیط  91ص: ، والتیسیر  210ص:القراءات

  245ص: ، واإلتحاف  2/251:العشر 

  2/140:، والھمع  1/416:، والكتاب  1/357:البیت من الكامل وھو لرجل من سلول في خزانة األدب  )6
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ـ غَ (أن : وهو ما استحسـنه بعـض النحـويين    : التوجيه الثاني  يبـدل مـن   )  ر
)وندفيه موصـولة و المعـروف إرادة الجـنس فـي المعـرف       ) أل (ألن ) الْقَاع

ـ غَ (أن : التوجيـه الثالـث   ، نهما فـرق  والالم وبيباأللف  يمرفـوع علـى   )  ر
  .1االستثناء وجوز هذا الرأي الزجاج والواحدي

ـ غَ (القـرآن  ومعربـي  وقد وجه أكثر النحويين ومفسري  ي2علـى الصـفة  )  ر  ،
 غَيـرِ المغْضـوبِ علَـيهِم    ﴿ : وهو قول سيبويه كما هي صفة في قولـه تعـالى  

  :ومثله قول لبيد  ﴾

  3ر الجمْليى غَتَى الفَزِجيا منَّه          ِإزِضاً فاجريتَ قَإذا جوزِو

إلـى أن    7زادة خ، وشـي  6، وتلميذه السـمين الحلبـي   5، وأبو حيان 4وذهب مكي
)والوجـه مـا ذهـب إليـه أكثـر      ،  بدل وهو أظهر عندهم مـن الصـفة  ) غير

مـن الصـفة    "لصـفة ألن  مرفوع علـى ا )  غير ( النحويين والمفسرين وهو أن
يحسـن بالرجـل خيـر منـك     ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك  ومـا  : قولك

أي أن الرجل معرفة ، ومثلك وخير منـك نكـرة و وقـد وصـف      8"أن يفعل ذاك
بهما المعرفة لتقارب معناهما ألن الرجل في هذين المثـالين غيـر مقصـود بـه     

ألنـه أريـد بـه الجـنس ، ومثلـك      رجل بعينه وإن كان لفظه لفظ المعرفة ؛  إال
وخير منك نكرتان غير مقصود بهمـا إلـى شـيئين بأعينهمـا فاجتمعـا فحسـن       

لَا يسـتَوِي الْقَاعـدون مـن الْمـْؤمنين غَيـر       ﴿كذلك القول في ف، نعت أحدهما باألخر 
  ﴾ُأوِلي الضررِ

  :أما قراءة النصب فقد ذكر لها توجيهين 

                                                

  5/117:ینظر روح المعاني  )1

،  1/234:، وإعراب القرآن للنحاس  2/75:، ومعاني القرآن للزجاج  1/283:ینظر معاني القرآن للفراء  )2
  =  والكشاف  210ص: ، وحجة القراءات  3/180:، والحجة للقراء السبعة  1/137:وإعراب القراءات السبع 

،  7/58:، والجامع ألحكام القرآن 172ص: ، وإمالء ما من بھ الرحمن  1/229:، والبیان  1/555:للزمخشري  = 
  245ص : إلتحاف وا

وأوضح المسالك إلى ) قرض( ، وھو في اللسان  91ص : ربیعة العامري في دیوانھ  نالبیت من الرمل للبید ب )3
  1/191:ألفیة ابن مالك 

  1/202:ینظر مشكل إعراب القرآن  4)

  3/344:ینظر البحر المحیط  )5

  4/76:ینظر الدر المصون ) 6

  3/390:تفسیر البیضاوي  ینظر حاشیة محیي الدین زادة على 7)

 2/13:الكتاب  )8
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أن : الثـاني  ،  وهـو نكـرة ال معرفـة   منصوب على الحال )  ريغَ (أن : األول 
وذكـر هـذين   ،  1منصوب على االستثناء ظهر إعـراب مـا بعـده عليـه    ) ريغَ(

، 3، والنحـاس 2التوجيهين كثير من النحـويين ومفسـري القـرآن مـنهم الفـراء     
،  8، والعكبـري  7واألنبـاري  6، والزمخشـري 5، ومكـي القيسـي  4وابن خالويه

والمختـار هـو النصـب علـى     ، 11، والبنـاء 10وشـيخ زادة ، 9حلبـي الوالسمين 
  .12االستثناء

     :بين الرفع والجر ما قرئ /3

  13﴾ فَقَاَل يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من ِإلَه غَيره﴿  :قال تعالى 

ـ غَما لَكُم من ِإلَـه  (قرأ أبو جعفر ، والكسائي  رِيقون بـالخفض ، وقـرأ البـا   )  ه
ـ غَ (" : قال األلوسي ، 14 بالرفع) رهيغَ( يبـالرفع ، وهـي قـراءة الجمهـور    ) ر 

أو بدل منه باعتبار محله الـذي هـو الرفـع علـى االبتـداء ، أو      ) هلَِإ( صفة لـ
وقد ذهـب إلـى هـذا التوجيـه     ، 15" لفظالبالجر باعتبار  يالكسائالفاعلية ، وقرأ 

، 17، والزجـاج  16مـنهم  الفـراء   قبله كثير مـن النحـويين ومعربـي القـرآن    
ــه18والنحــاس ــو علــي الفارســي19، وابــن خالوي ، 21الزمخشــريو،  20، وأب

                                                

  5/117:ینظر روح المعاني  1)

  1/383:ینظر معاني القرآن  )2

  1/234:ینظر إعراب القرآن  )3

  1/37: ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا  )4

 1/202:ینظر مشكل إعراب القرآن  5)

 1/555:ینظر الكشاف  )6

  1/229:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  7)

  172ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )8

  4/76:ینظر الدر المصون  9)

  3/391:ینظر حاشیتھ على تفسیر البیضاوي  10)

  245ص:ینظر إتحاف البشر في القراءات األربعة عشر  )11

  3/345:، والبحر المحیط  1/37:ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا  )12

  59سورة األعراف من اآلیة  )13

، والنشر في القراءات العشر  210ص: ، والمبسوط في القراءات العشر  2/59:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )14
  285ص: ، وإتحاف البشر في القراءات األربعة عشر  2/270

   8/388:روح المعاني ) 15

  1/383:ینظر معاني القرآن  16)

  2/282:ینظر معاني القرآن  17)

  2/59:ینظر إعراب القرآن  )18

  1/189:ینظر إعراب القراءات ) 19

  4/40:ینظر الحجة للقراء السبعة  )20

 2/85:ینظر الكشاف  )21
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وفـي وجـه الجـر منـع     ، 4ء، والبنـا 3، والسمين الحلبي2، والعكبري 1األنباريو
ـ ِإ(مـن   بدالً)  هرِيغَ (بعضهم أن يكون  أمـا   " :علـى اللفـظ ، قـال مكـي     )هلَ
 (يجـوز دخـول    على اللفـظ ، كمـا ال  ال يجوز على البدل ... الخفض في غير

م5" حذفت المبدل منه ، ألنها ال تدخل في اإليجاب لو)  ن.  

 الْغَمـامِ  مـن  ظُلَـلٍ  فـي  اللّـه  يـْأتيهم  َأن ِإالَّ ينظُـرون  هـلْ  ﴿ :وقال تعـالى  

  6﴾ األمور تُرجع اللّه وِإلَى اَألمر وقُضي والْمآلِئكَةُ

 وقـرأ أبـو جعفـر   ،  بـالرفع  ) والْمآلِئكَـةُ  (: قولـه تعـالى   جمهـور  قرأ ال" 

)آلِئكَةالْم7" بالجر ) و.  

معطـوف علـى لفـظ    )  الْمآلِئكَـةُ  (وجه األلوسي قـراءة الرفـع علـى أن    وقد 
   .الجاللة

 الْمآلِئكَـة  (يجـوز أن يكـون   : األول : وذكر لقراءة الجر وجهين من اإلعـراب  

( يجــوز أن يكــون معطوفــاً علــى : ، والثــاني ) ٍل لَــظُ( معطــوف علــى  )

  .8)امِمغَالْ

،  9الفـراء  :وقد وافق في توجيهه للقراءتين جمهـور النحـاة واللغـويين مـنهم     
  . 11، والنحاس 10واألخفش

وعلى جواز الوجهين في القراءة الثانية يذكر أبو حيـان أن علـى العطـف علـى     
تقـدير حـرف الجـر ، إذ علـى األول     ظلل ، أو العطف على الغمام يختلف فيه 

  .12المالئكة ومن: يكون  الثانيوفى المالئكة ، وعلى : يكون التقدير 

                                                

  1/310:ینظر البیان  )1

  240ص :ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )2

  3/354:ینظر الدر المصون  3)

  285ص: ینظر اإلتحاف  )4

   1/22:مشكل إعراب القرآن ) 5

  210سورة البقرة من اآلیة )  6

القراءات  في ، والنشر   134ص :  القراءات العشر   في، والكنز   302/ 1: القراءات العشر   في تیار  االخ)  7
   . 202ص :  القراءات األربعة عشر في، وإتحاف فضالء البشر  227/ 2:العشر

 2/493:ینظر روح المعاني ) 8

  1/142:ینظر معاني القرآن  )9

 1/124:ینظر معاني القرآن ، األخفش سعید بن مسعدة )  10

 1/105:ینظر معاني القرآن )  11

  1/134:ینظر البحر المحیط )  12
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هـل   (قـراءة عبـد اهللا    فـي الرفـع أجـود ؛ ألنهـا    " وقد ذكر الفراء أن قراءة 
 (بتقـديم لفـظ    أي،  1) ظلل مـن الغمـام   فيينظرون إال أن يأتيهم اهللا والمالئكة 

 الْمآلِئكَـةُ  (، وحينئـذ يكـون لفـظ     ) امِمغَالْ نم ٍللَظُ يف (: ملة على ج )الْمآلِئكَةُ

على لفظ الجاللة المرفوع ، وهذا مما يقوى قـراءة الرفـع وقـد أشـار      معطوفاً )
ال يقلـل  ، وهـذا  3وأبـى جعفـر النحـاس   ،  2كل من األخفش ـ أيضا  إلى ذلك

  .ألنها قراءة متواترة مجمع عليها  الجرمن قراءة 

معنى اآليـة علـى   ف: بين القراءتين  اًيسير اًمعنوي اًهناك اختالف أنأحمد البيلي  ىوير
 فـي اإلسالم ، وأولئك الذين دخلوا  فيهل أولئك الذين لم يدخلوا : قراءة أبى جعفر 

 فيكله حتى يأتيهم اهللا  فيبعضه ونفروا عن بعضه ، يظلون معرضين عن الدخول 

  ؟  ظلل من الغمام وظلل من المالئكة

اإلسـالم ،   فـي هل أولئـك الـذين لـم يـدخلوا     : والمعنى على قراءة الجمهور 
بعضه ، ونفروا عن بعضـه ، يظلـون معرضـين عـن      فيوأولئك الذين دخلوا 

  .4ظلل من الغمام ؟ فيكله حتى يأتيهم اهللا والمالئكة  فيالدخول 

ـ  لَعب ِإالَّ الدنْيا الْحياةُ وما ﴿: وقال تعالى  لَهوا  ولَلـدةُ ر وـراآلخ  ـرخَي  ينلِّلَّـذ 

تَّقُونَأفَالَ ي لُونق5﴾ تَع  

وقـرأ ابـن   ،  بـالرفع  )  اآلخـرةُ  (وقـرءوا   بالمـين )  رولَلدا (قرأ جمهور العشرة 
  عامر 

) ولَد( وقرأ  واحدة بالم )اراآلخ6بالجر)  رة.  

ـ  ـ و( وقـرأ ابـن عـامر    "  :ووجههـا بقولـه    ةذكر األلوسي القراءة الثاني  اردلَ

اآلخرباإلضافة وهي مـن إضـافة الصـفة إلـى الموصـوف وقـد جوزهـا        )  ة

                                                

  1/124:ینظر معاني القرآن )  1

  1/170:ینظر معاني القرآن )  2

  106،  1/105:ینظر إعراب القرآن )  3

  310ص :  المكشاف عما بین القراءات العشر من خالف ) 4

  32سورة األنعام من اآلیة )  5

ص : ، والكنز في القراءات العشر  2/397: ، والتذكرة في القراءات  256ص: القراءات  ینظر السبعة في)  6
  262ص : ، واإلتحاف  2/257:، والنشر في القراءات العشر  152
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، أو إجـراء  الكوفيون ، ومن لم يجوز ذلك تأوله بتقدير ولـدار النشـأة اآلخـرة    
  1"الصفة مجرى االسم

بالمين ورفـع اآلخـرة ، فتوجـه علـى أن      ) اآلخرةُ رولَلدا (أما قراءة الجمهور 
ـ  (مبتـدأ ، و   ) ارالـد  (الالم األولى لالبتداء ، والثانيـة للتعريـف ، و   اآلخةُر ( 

  .2خبر المبتدأ ) يتَّقُون لِّلَّذين خَير (: صفة للدار ، وقوله 

مدلول هذا الجزء مـن اآليـة ، إذا المفهـوم مـن      فيوال أثر الختالف القراءتين 
د المكلفـون لهـا ، فيـدخروا مـا     وصف الحياة اآلخـرة بالخيريـة ، أن يسـتع   
وفـى هـذا حـثٌ للمـؤمنين أال     . يرضى اهللا تعالى من اعتقـاد وقـول وعمـل    

  .3يتكالبوا على متاع الحياة الدنيا ، فإنها مهما تكن فإلى فناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                

  7/127:روح المعاني )  1

، والكشف عن  152ص :  لألزھريالقراءات  ومعاني،  330/ 1:القرآن للفراء  معاني: ینظر )  2
  262ص  :، واإلتحاف 247ص :  ، وإمالء ما منَّ بھ الرحمن 429 /1 : توجوه القراءا

  . 306ص : المكشاف عما بین القراءات العشر من خالف : ینظر )  3
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  المنصوبات: لثانيالمطلب ا

  : بين التنوين وتركهما قرئ / 1

   1نَشاء ِإن ربك حكيم عليم  ﴾ نَرفَع درجات من ﴿: قال تعالى 

بـالتنوين ،   ) درجـات  (، وخلـف ، ويعقـوب   ، وحمزة عاصم ، والكسائي  قرأ
 درجـات  (أبـو جعفـر   ، و عمـرو  أبوعامر ، و وابنوقرأ  نافع ، وابن كثير ، 

   .2بغير تنوين) 

ـ  )درجـات  ( ونصـب  ": وقد وجه األلوسي قـراءة التنـوين بقولـه     ا علـى  إم
، أي إلـى درجـات ، أو   المصدرية بتأويل رفعات ، أو علـى نـزع الخـافض    

وقد انفرد بالتوجيه األول عـن مشـاهير معربـي القـرآن إذ لـم      ،  3"على التمييز
  . منصوبة على المصدرية بتأويل رفعات ) درجات (يذكر أحد منهم أن 

فض فقـد وافـق فيـه    على نزع الخـا  ) درجات (أما التوجيه الثاني وهو نصب  
   .4طائفة من النحاة ومعربي القرآن

يحتمـل أن يكـون    ) درجـات  (، إلـى أن  6، وابن خالويـه   5وذهب قبله الحلبي
ـ   ، فتـؤول إلـى قـراءة    محـوالً مـن المفعوليـة    نومنصوباً على التمييز ، ويك

، ثـم حـول كقولـه     باإلضـافة نرفع درجـات مـن نشـاء    :  الجماعة إذ األصل
وأضـاف  ، عيـون األرض : أي  ]12:القمـر [﴾ فَجرنَـا اَألرض عيونـاً  و﴿:تعالى 

 (أن  :أحـدها  ى من اإلعراب إلـى قـراءة التنـوين    عدد من النحويين أوجه أخر

جاترأن : ى ذلك ذهـب أغلـب النحـاة ، والثـاني    منصوب على الظرف ، وإل) د
) جاتري منتصبة علـى الحـال ، وذلـك علـى حـذف مضـاف ، أي ذو       ) د

                                                

  83سورة األنعام من اآلیة  )1

: ، والمبسوط في القراءات العشر 3/336:، والحجة للفارسي  11/504:ینظر جامع البیان عن تأویل القرآن  )2

  7/334:، والتحریر والتنویر  2/260: القراءات العشر النشر فيو 198ص

  7/197:روح المعاني  3)

 278:/، والبیان في إعراب غریب القرآن 1/274:، ومشكل إعراب القرآن  2/19:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )4

   5/25:، والدر المصون   8/445:، والجامع ألحكام القرآن  225:وإمالء ما من بھ الرحمن 

  5/26،27:ینظر الدر المصون  )5

  11/163:ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا )6
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ورفَـع بعضـكُم فَـوقَ بعـضٍ      ﴿: تعـالى  درجات ، ويشهد لهذه القـراءة قولـه  
جاتر165األنعام[ ﴾د[ .  

 نرفـع  (وذلـك بتضـمين   قـدم علـى األول   مفعول ثان  ) درجات (أن : الثالث  

بـالرفع مـن   ،  مـثالً ، أي نعطـي  )  نعطـي  (، وهو  ثنينالعدى يت معنى فعل) 
أمـا القـراءة  الثانيـة فقـد     ، 2ا الوجه بعيد عنـد األلوسـي  وهذ  ، 1نشاء درجات

ـ  رد (قـرأ غيـر واحـد مـن السـبعة      : " وجهها األلوسي بقولـه   م جـاتن ( 
ـ رنَ (باإلضافة على أنه مفعـول    " 3" ورفـع درجـات اإلنسـان رفـع لـه     )  عفَ

تان متقاربتان في المعنى وبأيتهما قـرأ القـارئ فمصـيب الصـواب فـي      فالقراء
  . 4" ذلك

  5﴾ َأالَ بعدا لِّثَمود َأالَ ِإن ثَموداْ كَفرواْ ربهم﴿ : وقال تعالى 

بتـرك التنـوين ،   )  ثَمـوداْ  ( ، ويعقـوب  وعاصم في رواية حفـص قرأ حمزة ، 
  .6بالتنوين)  وداًمثَ : ( وقرأ الباقون

ومنعـه مـن الصـرف حفـص     : " وقد وجه األلوسي كلتـا القـراءتين بقولـه     
وقيـل   ...وحمزة نظراً إلى القبيلة ، وصرفه أكثـر السـبعة نظـراً إلـى الحـي      

نظراً إلى األب األكبر يعنـي كونـه المـراد بـه األب األول وهـو مصـروف       
وحينئذ يقدر مضاف كنسل وأوالد ونحـوه ، وقيـل المـراد أنـه صـرف نظـراً       

لكلتـا  وقـد ذهـب فـي توجيهـه       7" ألول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة
هـو  ) اْثَمـود  (القراءتين مذهب الجمهور وهـو أن المـانع مـن الصـرف فـي      

                                                

،  258ص : ،وحجة القراءات  1/274:، ومشكل إعراب القرآن 1/163:ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا  1)
، 225ص :  ، وإمالء ما من بھ الرحمن 1/278: ، والبیان في إعراب غریب القرآن  4/176:والبحر المحیط 

  5/26،27:، والدر المصون  8/445:والجامع ألحكام القرآن 

  7/197:ینظر روح المعاني  )2

  المصدر السابق والموضع )3

  11/50:تفسیر الطبري  )4

  68سورة ھود من اآلیة  5)

ات ، والمبسوط في القراء 4/353: ، والحجة للقراء السبعة 1/286:ینظر إعراب القراءات السبعة وعللھا ) 6
والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ، 102ص : ، والتیسیر في القراءات السبع  241ص: العشر
  18/23:،والتفسیر الكبیر 3/187:العزیز

  12/290:ینظر روح المعاني  )7
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مـأخوذ   ، وهـو قلـة مائهـا  ميت بـه ل اسم للقبيلة س) اْثَمود(العلمية والتأنيث ألن 
  1:قال النابغة ،من الثمد، والثمد الماء القليل

كُواحكَ مفَ مِكْحتاة  يرتْظَنَ إذْالْح                مامِإلى ح وارِ راعٍشالثَّ دمد  

، أو نظـراً  سماً مذكراً للحـي أو لـألب األكبـر   جعله ا)  ثَموداً (وأن من صرف 
وهـذا التوجيـه يمكـن األخـذ بـه      ، 2ألول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة

فأمـا أسـماء القبائـل فمـا كـان       " : قال العكبري ،في أسماء القبائل بشكل عام 
بـي  ألكـان اسـماً للحـي أو     ، ومـا ، نحو حمير بيلة كان مؤنثاًى القموضوعاً عل

وهـو مـا قصـده    ) ثَمـود  ( ، وقد جاء الوجهان في  ميمالقبيلة كان مذكراً نحو ت
فأما ثمود وسبأ فهما مـرة للقبيلتـين ، ومـرة للحيـين أي      " 3: "سيبويه من قوله 

فان فـي الثانيـة   أنهما يمنعان من الصرف في األولى للعلمية والتأنيـث ، ويصـر  
  .4"تقوى على منع الصرف لبقاء علة واحدة وهي العلمية وهي ال

  5سالَسالً وَأغْالَالً وسعيراً ﴾ ﴿ : وقال تعالى 

)  سالَسـالً  (قرأ نافع ، والكسائي ، وعاصم في روايـة حفـص ، وأبـو جعفـر     

بتـرك  )  سالَسـال  (البـاقون   أوقـر ،  بالتنوين وصالً وباأللف المبدلة منه وقفـاً 
  . 6التنوين 

: أحـدهما  : وهـو وجهـان    األولـى  للقـراءة ذكر األلوسي توجيه الزمخشري و 

أن تكون هذه النون بدالً عن حرف اإلطالق ويجـري الوصـل مجـرى الوقـف     
أن يكون صاحب القراءة مما ضري بروايـة الشـعر ومـرن لسـانه     : ، والثاني 

  . 7"على صرف غير المنصرف 

                                                

  3/29:، وآمالي الشجري  1/168:و كتاب سیبویھ   14ص: البیت من البسیط وھو في دیوانھ  1)

  4/353:، والحجة للقراء السبعة  1/281:، وإعراب القراءات السبع وعللھا  3/48:اج ینظر معاني القرآن للزج )2

،  6/350:، والدر المصون  295ص : ، وإمالء ما من بھ الرحمن  2/16:والبیان في إعراب غریب القرآن 
  12/115:والتحریر والتنویر 323ص : واإلتحاف 

   1/520: اللباب في علل البناء واإلعراب  )3

  3/252:الكتاب  )4

  4من اآلیة ) الدھر(سورة اإلنسان  5)

  6/348:،والحجة للقراء السبعة  2/420:، وإعراب القراءات السبع وعللھا  5/63:ینظر إعراب القرآن للنحاس  6)

  2/294:،والنشر  21/450/، وجامع البیان 392،293  /8: ومعالم التنزیل 

  4/195:  ، والكشاف 30/170: ینظر روح المعاني  )7
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وفي األول أن اإلبـدال مـن حـروف اإلطـالق      " :ن بقوله ورد عليه في الوجهي
غير الشعر قليل كيف وضم إليـه إجـراء الوصـل مجـرى الوقـف ، وفـي        في

ثـم ذكـر لهـذه    ،  1"الثاني تجويز القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في العربيـة  
)  سالَسـالً  (االزدواج والمشـاكلة أي مزاوجـة   : إحـداها  :القراءة أربع حجـج  

ـ وَأغْـالَالً و  (وهما  ، نوين لالسمين الذين بعدهبالت سوالمزاوجـة طريقـة   )  يراًع
ـ  صـلى اهللا عليـه وسـلم    ـ ، ومنها قول النبيالكالم في فصيح ـ جِار" :  ـ عن 

ْأمزورغَ اتير ْأمجورـ  (فجعل  ،  2" ات ْأمزورمهمـوزاً وحقـه أن يكـون     ) ات
  . بالواو لكنه همز لمزاوجة مأجورات

   3منإال أفعل  ماال ينصرفأنهم جوزوا صرف : الثانية 

وصـوا  صـواحب  : قـالوا  في كونهـا تجمـع   أن الجموع أشبهت اآلحاد:  الثالثة
  : وقال الشاعر  4" فَوسي بواحص نكُنَِّإ: " ، وفي الحديث  حبات

وإذا الررَأ اُلجوا يزيد أيتَرهخُ         مضونَ ابِرقَالِّ عاكاَأل يسب5ارِص   

لفظـاً لـذهابها اللتقـاء     بكسر السين من نواكس وبعـدها يـاء تظهـر خطـاً ال    
الساكنين فحذفت النون لإلضافة واليـاء اللتقـاء السـاكنين وهـذا علـى روايـة       

  .كسر السين واألشهر فيها نصب السين ، ولهذا جوز بعضهم صرفه 

كـة والكوفـة   حف المدينـة وم ثابت فـي مصـا  ) سالَسالً ( أن صرف : الرابعة 
   .6بن مسعود وعبد اهللاوالبصرة وفي مصحف أبي ، 

ذهـب كثيـر مـن    قـد  لم يـذكر األلوسـي لهـا توجيهـاً ، و    الثانية فالقراءة  أما
ممنوع من الصـرف ألنـه علـى صـيغة منتهـى      )  سالَسال (أن النحويين إلى 

لَهـدمتْ   ﴿: الجموع ، فمن وقف عليه بغيـر ألـف فقـد جعلـه كقولـه تعـالى       

                                                

  30/170:روح المعاني )1

  1578رقم الحدیث  3/99:سنن الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید بن ماجة القزویني   2)

الكوفیون ال یجوزون صرف أفعل منك في ضرورة الشعر ، والبصریون یجوزون ذلك ، ینظر      )3
 2/493 :اإلنصاف في مسائل الخالف 

  2/600: ﴾لقد كان في یوسف وأخوتھ﴿: نبیاء ، باب قولھ تعالى صحیح البخاري ، كتاب أحادیث األ )4

، وشرح   39ص : ، ، وشرح دیوان الحماسة    565ص: البیت من الكامل وھو للفرزدق في دیوانھ        )5
  .153ص : شافیة ابن الحاجب لإلسترابادي 

  30/170: ینظر روح المعاني  )6
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  ـاجِدسماتٌ وـلَوصو عبِيو عاموومـن وقـف عليـه بـاأللف      ] 40الحـج   [ ﴾ ص
  .1للرسم الكريم فإتباعا

  

  

  :ما قرئ بين النصب والرفع /2

  2﴾ ينفقُون قُِل الْعفْو ماذَا ويسَألُونَك﴿ : قال تعالى 

ـ عقـل الْ  (قرأ أبو عمـرو وحـده    ) قُـِل الْعفْـو   (البـاقون  بـالرفع وقـرأ   )  وفْ

   .3بالنصب

مبتـدأ  )  ينفقُـون  مـاذَا  (وجه األلوسي قراءة الرفع بتقدير المبتدأ علـى أن  وقد 
ـ  (الفعـل و  ووجه قـراءة النصـب بتقـدير    ، وخبر (مفعـول  )  ااذَم نْيـ ف )  ونقُ

ـ عالْ (أن : ، وتفصـيل ذلـك    34ليطابق الجواب السؤال مرفـوع علـى أنـه    )  وفْ
ـ  (وأن يكـون  )  قل المنفق العفو( محذوف تقديره  ر مبتدأخب فـي موضـع   )  ام

ـ عالْ (وهـي خبـره ، وأن   موصـولة بمعنـى الـذي    ) اذَ (رفع باالبتداء  و )  وفْ

وأن مـاذا فـي موضـع نصـب     قل ينفقون العفو ، : منصوب بفعل مضمر تقديره
( ينفقـون ؛ فجـاء   أي شـيء  :  وتكون كلها اسـتفهامية ، والتقـدير  ) ونقُفنْي(ُـب

 مرفوعاً في القراءة  األولى كمفسـره ، وفـي القـراءة الثانيـة منصـوباً     )  وفْعالْ

 6"وكال الـوجهين اعتبـار عربـي فصـيح     " ،  5كمفسره ليطابق الجواب السؤال

نحواً أم شـعراً بالنصـب والرفـع علـى     أماذا تعلمت : حيث حكى النحويون " ، 
وجـوز أبـو   ،  7"اآليـة علـى النصـب     فسير فيإال أن الت: أنهما جيدان حسنان 

موصـولة  )  اذَ (، و في موضـع رفـع باالبتـداء    استفهامية) ام(حيان أن تكون 
                                                

: ، وإعراب القراءات السبع  5/63:رآن للنحاس ، وإعراب الق 3/214:ینظر معاني القرآن للفراء  )1

، وتفسیر  8/387:، والبحر المحیط  737ص: ، وحجة القراءات  6/348:،والحجة للقراء السبعة 2/420
  29/378:، والتحریر والتنویر  21/131:، وجامع البیان 30/746:الرازي

  219سورة البقرة من اآلیة  )2

، 2/168:، والبحر المحیط  68ص: ، والتیسیر في القراءات السبع 146ص: ر ینظر المبسوط في القراءات العش) 3
 2/352:، والتحریر التنویر  304ص: وتحبیر التیسیر في القراءات العشر 

  2/510:ینظر روح المعاني ) 4
  2/168:ینظر البحر المحیط  5)

  2/352:التحریر والتنویر )6

  3/447:الجامع ألحكام القرآن ) 7
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إذ ذاك الجواب مطابقـاً للسـؤال مـن حيـث     بمعنى الذي ، وهي خبره وال يكون 
لـه اسـتفهاماً منصـوباً    اللفظ ، بل من حيث المعنى كما جوز أن يكـون مـاذا ك  

، وذهـب  1وتكون المطابقة من حيث المعنـى ال مـن حيـث اللفـظ    )  ونقُفنْي (ـب
كـذلك  ، و جـائز ضـعيف  ) مـا  ( مع نصـب  ) العفو ( رفع  ابن عطية إلى أن
   .3، وذكر الحلبي أن التوجيه األول للقراءتين هو األحسن2نصبه مع رفعها

  4﴾ وصيةً َألزواجِهِم ويذَرون َأزواجاً والَّذين يتَوفَّون منكُم ﴿ :وقال تعالى 

قراءتـان متواترتـان ، قـال    )  وصـيةً َألزواجِهِـم   : (جاء فـي قولـه تعـالى    
)  وصـيةً  (عامر وحمزة عـن عاصـم بنصـب     قرأ أبو عمرو وابن: " األلوسي 

   5"وقرأ الباقون بالرفع ... 

أن : ألول ا :لقـراءة النصـب ثالثـة أوجـه مـن اإلعـراب       قد ذكر األلوسي و
)وصية ، أي أنـه مفعـول مطلـق لفعـل مضـمر     منصوب على المصـدر ) ةًي،  

  .ليوصوا وصية: مضمر والتقدير مفعوالً به لفعل )  وصية (أن : الثاني 

،  ألـزم الـذين يتوفـون وصـية     : مفعول ثان لفعل مضـمر والتقـدير   : الثالث 
 عـاً إلـى الحـول   لوصية ألزواجكـم متا كتب عليكم ا ( عبد اهللاوتدل عليه قراءة 

، 6)وصـيةً َألزواجِهِـم   ويـذَرون َأزواجـاً   والَّذين يتَوفَّون مـنكُم : (مكان قوله ) 
 7"ليس مـن مواضـع إضـمار الفعـل     " وقد ضعف أبو حيان الوجه الثالث إذ أنه 

  .8السمين الحلبيوكذلك  ،

  : مخشري أيضاً الزأما قراءة الرفع فقد ذكر لها ثالثة أوجه موافقاً فيها 

الـذين   (وصـية   : والتقـدير  خبـر مبتـدأ محـذوف ،     )  ةٌيصو (أن : األول 
ــذين )  يتوفــون وصــية ألزواجهــم ، أو حكمهــم وصــية ألزواجهــم ، أو وال

  . تقدير حذف مضافيتوفون أهل وصية على 

                                                

  2/168،169:حر المحیط ینظر الب 1)

   1/295: زالمحرر الوجی )2

  2/408:ینظر الدر المصون  )3

  240سورة البقرة من اآلیة  )4

، وتحبیر 2/501:، والدر المصون  2/341:، وینظر إعراب القرآن للنحاس 2/551:روح المعاني ) 5
  306ص:التیسیر

  2/551:ینظر روح المعاني  )6

  2/254:البحر المحیط  7)

  4/240:ر المصون الد )8
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كتـب علـيهم   : نائب فاعل لفعـل محـذوف ، والتقـدير    )  ةٌيصو (أن : الثاني  
  . صيةو

كتـب  ( : والتقـدير  ، مقـدم عليـه   مبتدأ لخبر محـذوف  )  ةٌيصو (أن : ث الثال 
أبو حيـان إلـى أن رفـع وصـية      ، وذهب 1)عليهم وصية ( أو )  عليهم وصية

نه نائب فاعل ينبغي أن يحمل على أنه تفسـير معنـى ال تفسـير إعـراب     على أ
، وأضـاف ابـن    2"فعـل  أنه ليس من المواضع التي يضـمر فيهـا ال   " ؛ إذ يرى

أنه محمول عـن المفعـول المطلـق و أصـله     " عاشور على رفع وصية باالبتداء 
ـ ح: بدالً من فعله ، فحول إلى الرفع لقصـد الـدوام كقـولهم     وصية بالنصب م د

كْشُوفَ (، و رصبر جولمـا كـان المصـدر فـي      ...] 18يوسـف  سـورة   [ )يٌلم
 علـى النوعيـة جـاز عنـد وقوعـه مبتـدأ أن       المفعول المطلق في مثل هذا داالً

يبقى منكراً ، إذ ليس المقصود فرداً غيـر معـين حتـى ينـافى االبتـداء ، بـل       
   .3" المقصود النوع

  4﴾ قُْل ِإن اَألمر كُلَّه للَّه ﴿ :قال تعالى  و

قراءتـان متواترتـان ذكرهمـا األلوسـي ووجـه      )  كُلَّـه  : (ورد في قوله تعالى 
قراءة الرفـع وقـد ذكـر لهـا وجهـاً واحـداً مـن        : القراءة األولى  ،هما كالً من

بـالرفع علـى االبتـداء والجـار     )  هلُّكُ (قرأ أبو عمرو ويعقوب "  :اإلعراب قال
   .5" ) نِإ (له ، والجملة خبر  اًمتعلق بمحذوف وقع خبر

ـ  و: ( " ، قالءة النصباقر: القراءة الثانية  ـ  (أما قراءة النصـب فـ توكيـد  )  لَّكُ
، وقـد وافـق فـي هـذا التوجيـه جمهـرة مـن        6" خبرها)  ِهللا (و)  نِإ (السم 

أضـاف  ، و 10وابـن عاشـور     9واألنبـاري    8و أبو العالء 7العلماء منهم الزجاج
                                                

   2/551:ینظر روح المعاني ) 1

  2/254:البحر المحیط  2)

  2/472:التحریر والتنویر 3)

  154سورة آل عمران من اآلیة  )4

، والبحر 170ص : ، و تنظر القراءة في المبسوط في القراءات العشر 4/308:روح المعاني  5)
  1/482: ، وزاد المسیر في علم التفسیر  3/96:المحیط

  4/308:روح المعاني  )6

  1/403:ینظر معاني القرآن  7)

  1/194:ینظر زاد المسیر  )8

  1/198:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )9

 4/137:ینظر التحریر والتنویر  10)
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ويجـوز أن يعـرب توكيـد    : "  وقـال  . بـالرفع )  هلُّكُ (أبو حيان وجهاً آخر لـ
ـ       ، 1" ي والزجـاج ، والفـراء  لألمر على مذهب مـن يجيـز ذلـك وهـو الجرم

   .2بالنصب بدالً من األمر)  هلَّكُ ( وجوز العكبري أن يكون

ـ (قـد يجـوز أن يكـون    : " ، كما قال الطبري 3وذهب األلوسي إلى أنه بعيد  )لَّكُ
، وذهـب بعضـهم إلـى أن     4"في قراءة من قرأ بالنصب منصوباً علـى البـدل   

، عـض النـاس قـراءة الجمهـور     وقـد رجـح ب  ، 5منصوب على النعت ) هلَّكُ(
وذهب أبـو حيـان إلـى أنـه     ، 6وعلل ابن عطية ذلك بأن التأكيد أملك بلفظة كل

ـ ال ترجيح إذ كل من القر ـ  (اءتين متواتر ، واالبتداء بـ كثيـر فـي لسـان    )  لُّكُ
  .7العرب

  :قرئ بين النصب والجر   ما /3

  8﴾ رحامبِه واَأل لَّذى تَساءلُونواتَّقُواْ اللَّه ا ﴿: قال تعالى 

  .9بالجر) امِحرَأالْ(حمزة وحده  ، وقرأبالنصب )  امحرَأالْو (الجمهور  قرأ
كلتا القراءتين وذكـر آراء العلمـاء فيهـا بالتفصـيل  موافقـاً      وقد وجه األلوسي  

اآلخر ، فقد ذكر لقراءة النصـب ثالثـة وجـوه مـن      همومختلفاً مع بعض همبعض
  : اإلعراب

 لجار والمجـرور إن كـان المحـل لهمـا    أنه معطوف إما على محل ا" : ل األو 

،       أو على محل المجرور إن كان المحل له ، والكـالم علـى حـد مـررت بزيـد
وأنهـم كـانوا يقرنونهـا فـي     )  تساءلون به وباألرحام (ينصره قراءة و ،وعمراً

                                                

  3/96:البحر المحیط  )1

 141ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )2

  4/309:ینظر روح المعاني  )3

  7/323:جامع البیان  )4

  ینظر المصدر السابق والموضع )5

  1/528:ینظر المحرر الوجیز 6)

  3/95/96:ینظر البحر المحیط  )7

  1سورة النساء من اآلیة  8)

: ، وجامع البیان في القراءات السبع المشھورة   175ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر  )9

  236ص :تحاف فضالء البشر ، وإ 234ص: ، وتحبیر التیسیر  3/105: ، والبحر المحیط 471ص
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ـ    : السؤال والمناشدة باهللا تعالى و يقولـون   اهللا سـبحانه  أسـألك بـاهللا تعـالى وب
   .1" وبالرحم وهو اختيار الفارسي وعلي بن أبي عيسى

أنه معطـوف علـى االسـم الجليـل أي اتقـوا اهللا تعـالى واألرحـام        " : الثاني 
روايـة ابـن حميـد    ، وهـو   طعوها فإن قطعها مما يجب أن يتقىوصلوها وال تق

، وهـو   وابـن المنـذر عـن عكرمـة    ، والضحاك عن ابن عبـاس ،  عن مجاهد
  .2" يار الفراء والزجاجاخت

وقـد ذكـر     .3"ألزموا األرحـام وصـلوها  : النصب على اإلغراء أي " : الثالث  
، 4هذه التوجيهات قبله جماعة مـن النحـويين والمفسـرين مـنهم مكـي القيسـي      

، 9، والعكبـري  8، والفخـر الـرازي  7، وابـن عطيـة  6، و أبوحيان5وابن زنجلة
  11. ء، والبنا10والسمين الحلبي

وأيـد مـا ذهـب إليـه      ، ذكر لها توجيهاتفقد بالجر ، )  امِحرَأالْ (قراءة :  ثانياً
ـ رَأالْ (عطـف  الكوفيون ومن تبعهم مـن   ـ  (علـى الضـمير   )  امِح : فقـال )  هبِ

 ذلـك وضـعف  خرجت  في المشهور على العطـف علـى الضـمير المجـرور     "

هـا فكمـا ال   كثر النحويين بأن الضمير المجرور كبعض الكلمة لشـدة اتصـاله ب  أ
واختلـف النحويـون فـي    ،   12"يعطـف عليـه    يعطف على جـزء الكلمـة ال  

  : العطف على الضمير المجرور على ثالثة مذاهب 

عـادة الجـار فـال    قالوا بوجـوب إ  ،13مذهب جمهور البصريين: المذهب األول 
  : بل يجب إعادة الجار فنقول  ) مررت بك وزيد ( :يصح عندهم نحو

                                                

  4/394:روح المعاني  )1

  المصدر السابق والموضع )2

  4/394:روح المعاني  )3

  1/176:ینظر مشكل إعراب القرآن  )4

  188ص: ینظر حجة القراءات  )5

  3/165:ینظر البحر المحیط  )6

  2/4:ینظر المحرر الوجیز  )7

  9/475:ینظر مفاتیح الغیب  8)

  150ص: بھ الرحمن  ینظر إمالء ما من )9

  3/552:ینظر الدر المصون  )10

  236ص : ینظر اإلتحاف  )11

  4/394:روح المعاني  12)

، والدر  1/243:، واإلنصاف في مسائل الخالف  1/248: ینظر مذھب البصریین في الكتاب  )13
  5/268:، وھمع الھوامع  3/92:، وأوضح المسالك  2/393:المصون 
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) تعطـف المظهـر علـى المضـمر      إنـك ال : " قال سيبويه )  مررت بك وبزيد
ـ : ؛ أال ترى أنه ال يجوز لك أن تقول المجرور ـ   هذا ل ن يك نفسـك ، ولكـم أجمع

  . 1" هذا لك وأخيك: أن تقول  ، وال يجوز

، وصـححه ابـن   2األخفـش ومـذهب الكـوفيين ، ويـونس ،    : المذهب الثاني  
أن :  7، والسـيوطي 6هشـام  ، وابـن  5، والسـمين الحلبـي  4وأبو حيـان  ،3مالك

العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار جـائز ، ولكـن األكثـر إعـادة     
  .الجار

العطـف   أن الضـمير إذا أكـد جـاز   : مذهب الجرمي والزيادي  :المذهب الثالث 
  : وجب إعادة الجار ، فيجوز نحو إعادة الجار ، وإذا لم يؤكد  عليه بدون

)   (يجـوز  وال)  مررت بك أنـت وزيـد    وقـد اسـتدل    8) مـررت بـك وزيـد
ن الضـمير المجـرور مـع الجـار كشـيء      إ: البصريون على مذهبهم بقـولهم  

واحد ، والضمير عوض عن التنوين ، فال يجوز العطـف عليـه كمـا ال يجـوز     
إال متصـالً بخـالف الضـمير المرفـوع     ولهذا ال يكـون  ، 9العطف على التنوين

لمجرور كـالعطف علـى بعـض الكلمـة ،     والمنصوب ، والعطف على الضمير ا
أن حـق المعطـوف والمعطـوف    ، و 10وعطف االسم علـى الحـرف ال يجـوز   

كل منهما محل اآلخر فكمـا ال يجـوز عطـف المضـمر     عليه أن يصلحا لحلول 
و ك  مـررت بزيـد   : (المجرور ، فال يجـوز أن تقـول    المجرور على المظهر

 (لمجـرور ، فـال تقـل    ا عطف المظهر علـى المضـمر   ؛  فكذلك ال يجوز ) 

                                                

 1/248:الكتاب  )1

  4/2013:، وشرح التسھیل   1/432: ، واللباب في علل اإلعراب     2/86:عاني القرآن للفراء   ینظر م )2

 5/268:، وھمع الھوامع  2/393:والدر المصون 

  3/375: ینظر شرح التسھیل  )3

  2013ص: الضرب من لسان العرب  فینظر ارتشا )4
  3/393:ینظر الدر المصون  )5

  3/392:ینظر أوضح المسالك  6)

  5/268: ر ھمع الھوامع ینظ )7

  5/268: ، وھمع الھوامع  2/394:، والدر المصون  4/2013: ینظر ارتشاف الضرب  )8

، ومشكل إعراب   2/6:، ومعاني القرآن للزجاج    125ـ3/122: ینظر الحجة للقراء السبعة للفارسي     )9
وھمع   1/433: اب ،واللباب في علل اإلعر   2/467:واإلنصاف في مسائل الخالف   1/177: القرآن 
  269،  5/268: العوامع 

، واللباب في    2/466:، واإلنصاف في مسائل الخالف     125ـ 3/122: قراء السبعة   لینظر الحجة ل  )10
  1/243:، وشرح جمل الزجاجي  1/432:علل اإلعراب 
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كمـا ال يجـوز أن يكـون     العطـف  ؛ ألن األسماء مشتركة في) مررت بك وزيد
  .1عليه معطوفاً فال يجوز أن يكون معطوفاً

: بأنهـا ضـعيفة ألمـور وهـي     ورد الكوفيون ومن وافقهم على أدلة البصـريين  

أنـه  : أن الضمير المجرور كالتنوين ، ولذلك منع العطف عليـه ، فيـرد عليـه    
لو كان شبه ضمير الجر بالتنوين منع من العطف عليه بـال إعـادة الجـار لمنـع     

، وكذلك لـو منـع مـن العطـف     2من اإلعادة ؛ ألن التنوين ال يعطف عليه بوجه
على الضمير لشبهه بالتنوين ؛ المتنع ذلك أيضـاً إذا كـان الضـمير مرفوعـاً أو     

ليـه لمنـع مـن توكيـده     وألنه لو منـع مـن العطـف ع   ، 3منصوباً وال قائل به
واإلبدال منه ؛ ألن التنـوين ال يؤكـد وال يبـدل منـه ، وضـمير الجـر يؤكـد        

وأمـا حـق المعطـوف والمعطـوف عليـه أن يصـلحا       ،  4جمـاع  إويبدل منه ب
ل منهما محل اآلخر فيدل على ضعفه أنه لـو كـان حلـول كـل واحـد      لحلول ك

ـ  لـم يجـز   العطـف   حةمن المعطوف والمعطوف عليه محل اآلخر شرطاً في ص
  5:األعشى وال مثل قول ) أخيهو رب رجٍل( 

  هافالَطْها َأفَلْي خَجزوذاً تُها            عدبعو انِجهِالْ ائةمالْ باهوالْ

رب (، فـال يصـح   ألنه ال يصح أن يحل فيه المعطوف محـل المعطـوف عليـه   
الواهـب   (عنـى  وم ) رب مـن رجـلٍ  ) : (  رب رجٍل (ألن معنى ) أخيه ورجٍل

   . 6الواهب عبد المائة والمائة :  )الهجان وعبدهاالمائة 

ـ )  األرحامِ (طف أن يكون للع ولم يرتض المانعون علـى الضـمير فـي     اًمعطوف
فـي هـذه القـراءة ؛ فطعـن جماعـة      )  األرحامِ (وتنوعت توجيهاتهم لجر  ) به(

فـي األرحـام فخطـأ     فأما الجـر : " كالزجاج الذي قال ،  7منهم في هذه القراءة

                                                

مسائل  ، واإلنصاف في 7،  2/6:، ومعاني القرآن للزجاج  126ـ      3/122: ینظر الحجة للقراء السبع  ) 1
، وھمع  1/243: ، وشرح جمل الزجاجي    1/132: ، واللباب في علل اإلعراب    2/467:الخالف 

  269،  5/268:الھوامع 

  5/269:، وھمع الھوامع  3/375:ینظر شرح التسھیل  )2

  2/396:ینظر الدر المصون  )3

  5/296:، والھمع  3/375:ینظر شرح التسھیل  )4

، 3/371:، وشرح التسھیل 1/183:،وفي الكتاب   152ص: ى في دیوانھ  البیت من الكامل وھو لألعش   )5
  5/131:وخزانة األدب 

 3/376:ینظر شرح التسھیل  )6

  1/431:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )7
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وكـأبي البقـاء العكبـري الـذي       ،1"في العربية ال يجوز إال في اضطرار الشعر 
ضعف القراءة وطعن في قارئها بأنه كـوفي قـرأ بهـذه القـراءة تنبيهـاً علـى       

مـن جـر األرحـام فإنـه عطفـه علـى       ": ، وقـال الفارسـي   2أصول الكوفيين
  االسـتعمال ، وقليـل فـي    القيـاس  الضمير المجرور بالباء ، وهذا ضعيف فـي 

وافـق هـؤالء    الفـراء والغريـب أن   3"ما كان كذلك فترك األخذ بـه أ حسـن  و
" بـاهللا و الـرحم   : " هـي كقـولهم  " : ة  ، قال عن قراءة الجرالطاعنين في القراء

مـع   4"خفوضاً على مخفـوض وقـد كنـى عنـه     وفيه قبح ، ألن العرب ال ترد م
وقـد  ، 5لمجـرور بـدون إعـادة الجـار    أن مذهبه جواز العطف على الضـمير ا 

والمفسرين فـي الـرد علـى منكـري القـراءة ،       من النحاة اًوافق األلوسي كثير
 وما ذكر من امتنـاع العطـف علـى الضـمير المجـرور هـو مـذهب        : " قال 

وتبع أبا حيـان فـي الـرد علـى الطـاعنين      " البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم 
ليه غير صحيح ، بـل الصـحيح مـا ذهـب إليـه      في هذه القراءة بأن ما ذهبوا إ

فمـن قـول    ،الكوفيون من جواز ورود ذلك فـي لسـان العـرب نثـراً ونظمـاً      
بجـر   6" مـا فيهـا غيـره وفرسـه     : " قطرب عن العـرب  حكيالعرب نثراً ما 

عطفاً على الهاء المجرورة بإضـافة غيـر إليهـا ، ولـم يعـد المضـاف        فرسه
  . المجرور بدون إعادة الجارالضمير الجار ، وإنما عطف على 

  : 7روأما في الشعر فهو كثير جداً ومنه قول الشاع

   بِجمن ع يامَِأوالْ فما بِك بهفاذْ ا           نَمتشْا وتَونَهجتَ قَربتَ ميوالْفَ

   )بك ( معطوف على الضمير المجرور في ) األيام ( فـ

  : 8يمالداروقول مسكين 

                                                

  2/6:ینظر معاني القرآن للزجاج  )1

  1/433:ینظر اللباب في علل اإلعراب  )2

  3/121:الحجة للقراء السبعة  )3

  1/252: معاني القرآن )4

 2/86:ینظر المصدر السابق  )5

   2/349:، والدر المصون 3/376:ینظر شرح التسھیل  )6

  3/367:، وشرح التسھیل   2/931: البیت من البسیط ، وھو بال نسبة في والكامل في اللغة واألدب ،     7)

  3/72:ولدرید بن الصمة في األغاني 

، وشرح 2/456:صاف في مسائل الخالف  ، واإلن53ص: البیت من الطویل وھو في دیوانھ    )8
  5/60:، والمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة  2/395:،والدر المصون  3/377:التسھیل
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  فُفاننَ  طٌوغَ نا         وما بينها واألرضِيوفُي سوارِالسفي مثل  قُعلَّتُ
ومـن  ، )  بينهـا  (ر المجـرور فـي   مجرورة بالعطف على الضمي)  األرضِ (و 

ده لهذه القراءة أيضاً ما نقله عـن ابـن جنـي فـي تخريجـه      يتوجيه األلوسي وتأي
ا دلـت  بـاب فـي أن المحـذوف إذ   : قال فـي الخصـائص   : "  لهذه القراءة قال

رسـم دار وقفـت فـي طللـه      : "  الداللة عليه كان في حكم الملفوظ به من ذلك 
كيـف أصـبحت ؟   : كذلك وما ذكـره رؤبـة إذا قيـل لـه       "أي رب رسم دار" 

ـ ويحذف البـاء لداللـة الحـال عليهـا     ـ أي بخير ىخير عفاك اهللا تعال: يقول 
ـ  : " ، ثم قال 1  عـن  كمـا نقـل   2"زة وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قـراءة حم

شرح المفصل أن الباء في هذه القـراءة محذوفـة لتقـدم ذكرهـا ،     ي ابن يعيش ف
اتـق اهللا فـواهللا إنـه مطلـع     : كما استحسن قول بعضهم أن الواو للقسم على نحو 
وهـذا األخيـر ذكـره ابـن     ، "عليك ، ترك الفاء ألن االستئناف أقـوى األصـلين  

اإلنصـاف ، وأبـو البقـاء العكبـري      فـي  واألنباريعصفور في شرح الجمل ، 
  :، وهو ضعيف من وجوه 3في اللباب

أن قراءة النصب فـي اآليـة تمنـع ذلـك ، وألن األصـل توافـق       : أحدها ذهب 
أن القسم فيـه حـذف ، وال يلجـأ إلـى تقـدير الحـذف إال       : الثاني ،  4القراءات

مـن   ويـرد هـذا أيضـاً علـى     وال اضطرار في اآلية ،  5عند االضطرار إليه 
والحقيقـة أنـه لـم     ،6بالجر على تقدير حـرف جـر محـذوف   ) األرحامِ(قال إن 

يكن جديراً بأحد الطعن في قراءة حمـزة ، وكـان األولـى بهـم األخـذ بهـا ،       
ـ  اوالبحث عن تأويل لغوي له  راءة صـحيحة متـواترة عـن رسـول اهللا    ، ألنها ق

اعـة مـن   إليـه هـؤالء الجم  ذهـب  ـ وال شك أن مـا   ـ صلى اهللا عليه وسلم

                                                

  1/247:، وینظر الخصائص  4/395:روح المعاني ) 1

  4/195،196:الموضع السابق ) 2

لباب في علل   ، وال 2/467:، واإلنصاف في مسائل الخالف   1/244:ینظر شرح جمل الزجاجي    )3
  1/433:اإلعراب 

  3/555:ینظر الدر المصون  )4

  1/432:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )5

، وشرح جمل  1/433:، واللباب في علل اإلعراب    2/467:ینظر اإلنصاف في مسائل الخالف      )6
 145، 1/144:الزجاجي 
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واتهـام قارئهـا بأنـه قـرأ بهـا انتصـاراً        سـبعية النحويين من طعن في قراءة 
  .لمذهبه فيه تجن على القراءة وقارئها بال وجه حق 

   

  
  

  

  :المجرورات : لمطلب الثـالث ا

  :ما قرئ بين التنوين وتركه  /1

  1﴾ ِإنَّك بِالْواد المقَدسِ طُوى ﴿: قال تعالى 

بـالتنوين   ) طُـوى ( وعاصم ، وحمـزة ، والكسـائي ، وخلـف    أ ابن عامر، قر
( للسـاكنين ، وقـرأ البـاقون    ) النازعـات  ( في جميع القرآن ويكسـرونه فـي   

2غير منون) طُوى 
.  

ـ  (وجه األلوسي قراءة من قـرأ بـالتنوين بـأن     وقد اسـم مـذكر    ) وىطُ
قـول  بيـان ، وأشـار إلـى     ، وهو بدل أو عطف3أو المكان فلذلك صرفللوادي 

( تعني ساعة من الليـل وهـي سـاعة أن نـودي ، فيكـون      ) طُوى ( قطرب أن 

معموالً للمقدس ، كما أشار إلى قـول آخـر ، أن طـوى تعنـي رجـل      ) طُوى 
اسـماً  ) طُـوى  ( بالعبرانية وكأنـه علـى هـذا منـادى ، واألظهـر عنـده أن       

  .4للوادي

ـ ) طُـوى  ( أما قراءة من قرأ بغير تنوين فوجهها علـى أن   م للبقعـة فيمتنـع   اس
ممنـوع مـن الصـرف    ) طُـوى  ( من الصرف للعلمية والتأنيث ، أو علـى أن  

                                                

  12سورة طھ من اآلیة )  1

، والنشر في القراءات  122ص: والتیسیر في القراءات السبع  ، 393ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر )  2
 . 382ص: ، وإتحاف فضالء البشر  2/65:العشر 

: ، والمقتضب  2/242:من أسماء البلدان ما یكون مذكرًا صفة یسمى بھ المكان فذلك مصروف ، ینظر الكتاب )  3

، وشرح جمل الزجاجي البن  629ص: ، وعلل النحو 72ص: ، وما ینصرف وما ال ینصرف  358، 3/357
 . 2/238:عصفور 

 16/484:ینظر روح المعاني )  4
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ممنـوع مـن الصـرف     )طُـوى  ( للعلمية والعدل ، كزفَر ، وقُثَم ، أو علـى أن  
  . 1للعلمية والعجمة 

قـد يكـون مصـروفاً بوجـه ،     ) طُوى ( وقد وجه النحويون هاتين القراءتين بأن 
. 2ر ، فصرفه ألنـه اسـم مـذكر للـوادي ، أو المكـان     وغير مصروفاً بوجه آخ

  ."موضع بالشام عند الطور ) طُوى " (  : 3قال ياقوت

  :وأما عدم صرفه فاختلفوا في علة المنع 

من الصرف للعلميـة والتأنيـث ألنـه اسـم     ) طُوى ( يرى أن منع : الرأي األول 
الـرأي  ؛ فيمنع من الصـرف كمـا تمنـع مكـة وبغـداد ، ويـرى هـذا        للبقعة 
 9، واألنبـاري  8، ومكـي  7، وابـن زنجلـة   6، وابن خالويه 5، والنحاس 4الزجاج

 14، والبنـاء  13، والسـمين الحلبـي   12، وأبو حيـان  11، والقرطبي 10، والعكبري

  . 15، وابن هشام

من الصـرف للعلميـة والعـدل ، فطـوى     ) طُوى ( يرى أن منع : الرأي الثاني 
عـامر  ( ن الصرف ألنـه معـدول عـن    منع م) كعمر ( معدول عن طاوٍ ، فهو 

،  19وابـن زنجلـة  ،  18والنحـاس ،  17والزجـاج ،  16ويرى هذا الرأي الفـراء ) 

                                                

 .ینظر المصدر السابق ، والموضع )  1

،وحجة  3/24:،ومعاني القرآن للنحاس  3/386:، ومعاني القرآن للزجاج  2/176:ینظر معاني القرآن للفراء )  2
، والدر  6/217: ، والبحر المحیط  2/114:ان ، والبی 2/56: ، ومشكل إعراب القرآن  2/29:القراءات 
 . 21ص: ، واإلتحاف  8/17:المصون

  4/145:معجم البلدان )  3

   3/286:ینظر معاني القرآن )  4

   3/24:ینظر إعراب القرآن )  5

  2/29:نظر إعراب القراءات السبع ی)  6

   451ص: ینظر حجة القراءات )  7

  2/65:ینظر مشكل إعراب القرآن )  8

   2/114:ینظر البیان )  9

  368ص: الرحمن  ینظر إمالء ما من بھ)  10

   14/25: ر الجامع ألحكام القرآن ینظ)  11

   6/217:ینظر البحر المحیط )  12

  8/17:ینظر الدر المصون ) 13

  . 21ص: ینظر اإلتحاف )  14

  4/115:ینظر أوضح المسالك )  15

   2/176:ینظر معاني القرآن )  16

   3/286: اني القرآن ینظر مع)  17

  3/24:ن ینظر إعراب القرآ)  18

   45ص : ینظر حجة القراءات )  19
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 5، والسـمين الحلبـي   4، وأبـو حيـان   3، والعكبري 2، واألنباري1ومكي القيسي

  .7، والبناء 6، وشيخ زادة

ولم يرتضي ابن هشام هذا الرأي ؛ إذ يـرى أن المعتبـر فيـه التأنيـث باعتبـار      
بقعة ال العدل عن طاوٍ ؛ ألنه قد أمكن غيـره فـال وجـه لتكلفـه ويؤيـده أنـه       ال

  . 8يصرف باعتبار المكان

تعـرب بـدل أو عطـف بيـان ،     ) طُـوى  ( ووال خالف بين النحويين فـي أن  
  .9هو طوى: رفعاً على الخبر أي  )وى طُ( وجوز العكبري أن يكون 

كـن أن يكـون منونـاً علـى     يم) طُـوى  ( وأرجح اآلراء في التنوين وتركه أن 
أنه اسم مذكر للوادي أو المكان ، ويمكن أن يكون غيـر منـون علـى أنـه اسـم      
للبقعة فيمتنع من الصرف للعلمية والتأنيث ، وهذا أولـى مـن الصـرف للعلميـة     
والعدل ؛ ألن العدل ال يلجأ إليه إلال عند عدم وجـود علـة أخـرى تقـوم مقامـه      

.  

رد به أبـو حيـان ، والسـمين الحلبـي ، وشـيخ زاده      وأما الرأي الثالث الذي انف
من الصـرف هـو العلميـة والعجمـة ، فلـم ينسـب       ) طُوى (وهو أن المانع لـ

اسم أعجمـي للمكـان ؛ ألنـه لمـا     ) طوى ( ألحد ، وقد ذكر ياقوت الحموي أن 
، فـأولى اآلراء  10ذكر وجه عدم تنوينه لم يذكر مـن العلـل العلميـة والعجمـة     

  .ن الصرف هو الرأي األول ، واهللا أعلم في علة المنع م

  11﴾ِإنَّآ َأخْلَصنَاهم بِخَاِلصة ذكْرى الدارِ ﴿ :قال تعالى و

قـرأ نـافع و أبـو جعفـر      ، وبالتنوين وعدم اإلضافة )  بِخَاِلصة (رأ الجمهور ق
  .1بترك التنوين مضافاً إلى ما بعده)  ةصاِلخَبِ(

                                                

   2/65:ینظر مشكل إعراب القرآن )  1

  2/114: ینظر البیان )  2

  368ص: ر إمالء ما من بھ الرحمن ینظ)  3

   6/217: ینظر البحر المحیط )  4

   8/17:ینظر الدر المصون )  5

   5/306: تفسیر البیضاوي یتھ على ینظر حاش)  6

   21ص : اإلتحاف  ینظر)  7

   4/115:ینظر أوضح المسالك )  8

  368ص: ر إمالء ما من بھ الرحمن ینظ)  9

  4/44:ینظر معجم البلدان )  10

   46سورة ص من اآلیة  )11
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أن : وجهــين مــن اإلعــراب ، األول ولــى وقــد ذكــر األلوســي للقــراءة األ
إبهامهـا  بيـان لهـا بعـد    )  ذكْـرى  (واسم فاعل وتنوينها للتفخـيم ،  ) ةصاِلخَ(

  .ها المقدر أي هي ذكرى الداراً عن ضميرأو خبر للتفخيم

مرفوعـاً  )  ذكْـرى  (مصدر بمعنـى الخلـوص فيكـون     ) ةصاِلخَ (أن : الثاني  
  .3")  بخالصتهم (ل قراءة األعمش وطلحة ه األوويعضد الوج: " وقال   2به

أن يكـون أضـاف   " : األول : كما ذكر للقراءة الثانية وجهـين مـن اإلعـراب     
أن : الثـاني  ، للبيان أي بمـا خلـص مـن ذكـر الـدار     )  ذكْرى (إلى ) ةصاِلخَ(

 مصدراً كالعاقبة والكاذبة مضـافاً إلـى الفاعـل أي أخلصـناهم    )  ةصاِلخَ (تكون 

هـذا التوجيـه أبـا    فـي  األلوسـي  وقـد وافـق   ، 4" بأن خلصت لهم ذكرى الدار
  .6والسمين الحلبي  5حيان

  :ما قرئ بين الجر والرفع / 2

  7﴾ اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الَْأرضِ ﴿ :قال تعالى 

وقـرأه البـاقون    بـالرفع )  اِهللا: ( قرأ نافع وابن عامر و أبو جعفر قولـه تعـالى   
  . 8بالجر

أن : الوجـه األول  : وجهـين مـن اإلعـراب     وقد ذكر األلوسي لقراءة الرفـع  
بالرفع خبـر مبتـدأ محـذوف ، أي هـو اهللا ، والموصـول      )  اُهللا (لفظ الجاللة 

  .صفته اآلتي 

ـ  (مبتـدأ ، و )  اُهللا (أن : الثاني   ذهـب األلوسـي إلـى    قـد  و، خبـره  )  يذالَّ
وما تقدم أولى فإن في الوصـفية مـن بيـان كمـال     : "  1ألول قالترجيح الوجه ا

  .فخامة شأن الصراط و إظهار تحتم سلوكه على الناس ما ليس في الخبرية

                                                                                                                                          

، وتحبیر   694ص : ، وجامع البیان للداني   381ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر      )1
  532ص :رالتیسی

  23/201:ینظر روح المعاني  )2

  المصدر السابق ، والموضع )3

  23/201:ینظر روح المعاني  )4

  386، 7/385:ینظر البحر المحیط  )5

  384، 9/383:ینظر الدر المصون  )6

  2سورة إبراھیم من اآلیة  )7

والنشر في  ، 12/103:، والجامع ألحكام القرآن  256ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر   8)
  341ص: ، واإلتحاف 2/298:القراءات العشر 
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ـ  راب أيضـاً نقلهـا عـن العلمـاء     وأما قراءة الجر فقد ذكر لها وجهين من اإلع
ـ بدل مما قبله فـي قـول ابـن عطيـة والحـوفي وأ     )  اِهللا (أن : ، األول قبله ي ب

ألنـه  : عطف بيان فـي قـول الزمخشـري ، قـال     )  اِهللا (أن : والثاني  .البقاء 
بـالمعبود بحـق كمـا غلـب     أجري مجرى األسماء األعالم لغلبته واختصاصـه  

ولعل جعله مجـرى ذلـك لـيس الشـتراطه     : " ،قال األلوسي  2النجم على الثريا
لمتبوعـة   في عطف البيان بل ألن عطف البيـان شـرطه إفـادة زيـادة إيضـاح     

ج عـن الوصـفية   وهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بـالمعبود بحـق وقـد خـر    
وقـد اختلـف النحويـون فـي جـواز       ، 3" ) العزيز الحميد(بذلك فليس صفة كـ

  : تقديم النعت على المنعوت على ثالثة آراء 

تقديم النعـت علـى المنعـوت ، وهـذا رأي جمهـور      أنه ال يجوز : الرأي األول 
،  6، وأبـو علـي الفارسـي    5، وابن خالويـه  4منهم أبو جعفر النحاسالنحويين ، 
  .9، والسيوطي8، والعكبري 7واألنباري

أن تقديم النعت على المنعـوت ضـعيف فـإذا كـان الموصـوف      : الرأي الثاني  
إذا و نكرة وتقدم ما لو تأخر لكـان وصـفاً ، فالفصـيح انتصـابه علـى الحـال       

العامل فالموصـوف بـدل وهـذا رأي أبـي     كان معرفة وصلحت الصفة لمباشرة 
  .10حيان

يرى أن تقديم النعـت علـى المنعـوت مقصـور علـى السـماع       : الرأي الثالث 
علـي  وهو قليل ، ويرى هذا الرأي ابـن عصـفور ، ونقـل عـن شـيخه أبـي       

 أن تقـدم الصـفة و تبقيـه   : أحـدهما   :الشلوبين أن للعرب فيما وجد منه وجهين 

  .أو بدالً  في إعرابها أن تعربها صفة مقدمة  ليه ، ولكعا على ما كانت 

                                                                                                                                          

  13/173:ینظر روح المعاني  )1

  ینظر المصدر السابق ، والموضع )2

  173: المصدر السابق والموضع  )3

  2/227:ینظر إعراب القرآن  4)

  1/334:ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا  5)

  5/25:ینظر الحجة للقراء السبعة  )6

  2/44: عراب غریب القرآن إیان في ینظر الب 7)

  318ص : ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  8)

  3/156: ینظر ھمع الھوامع  )9

   5/393: ینظر البحر المحیط ) 10
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وعلـى هـذا   " ، 1أن تضيف الصفة إلى الموصـوف إذا قـدمتها عليـه   : الثاني  
صـفتين متقـدمتين ويعـرب االسـم الجليـل      ) العزيز الحميـد  (أن يكون  يجوز

موصوفاً متأخراً ومما جاء فيه تقديم ما لو أخر لكـان صـفة و تـأخير مـا لـو      
   2:قوله  قدم لكان موصوفاً

ـ  والمؤمنِ ـ ت يـر الطَّ اتذالعاِئ مسها               ح ر كبـان كـةَ م  ـ ن الغَبـي ِلي 
والسعد  

  .3" فلو جاء على الكثير لكان التركيب والمؤمن الطير العائذات

  :ما قرئ بين الجر والنصب / 3

  4﴾ غَيرِ ُأوِلي الِْإربة من الرجاِل ﴿: قال تعالى 

  

  .5بالنصب) ريغَ(وقرأ ابن عامر و أبو جعفر  ،بالجر)  غَيرِ (جمهور قرأ ال

ـ غَ (وجـر  : " بالجر بقولـه  )  رِيغَ (وجه األلوسي قوله تعالى  قيـل علـى   )  رِي
م تعيـنهم كـالنكرة    ية الحتياجها إلى تكلف جعـل التـابعين لعـد   فالبدلية ال الوص

وذهـب أكثـر   ، 6"ا فـي الفاتحـة   متعرفاً باإلضافة هاهنا مثله) غير (أو جعل ...
ـ غَ (النحويين إلى أن  وعللـوا  )  التـابعين  (مجـرور علـى الوصـف لــ     ) رِي

ـ غَ (بـ ) التابعين (جواز وصف  ـ     ) رِي  اًأن التـابعين غيـر مقصـود بهـم قوم
، كمـا جـوز   7بأعيانهم ، فهم نكرة في المعنى ، فحسـن أن تكـون صـفة لهـم    

ـ غَ (الـوجهين بمنزلـة   ى البدل وهو فـي  عل) رِيغَ(بعضهم جر  الْ رِيـ غْم وبِض  

غَ (أي أن يكون   8) ميهِلَعمجروراً على الوصف أو على البدل)  رِي.  

                                                

  1/218:ینظر شرح جمل الزجاجي البن عصفور  )1

 ، والزاھر في 1/218: ، وشرح جمل الزجاجي   20:البیت من البسیط وھو للنابغة وھو في دیوانھ        )2

  1/84:معاني كلمات الناس 

  3/274:روح المعاني )3

  31سورة النور من اآلیة  )4

، والنشر في القراءات   6/35:، ومعالم التنزیل للبغوي   318ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر     )5
  2/332:العشر 

  18/339:روح المعاني  6)

، 33،34/ 4، ومعاني القرآن للزجاج   19/163ٍ:، وجامع البیان  2/250:ینظر معاني القرآن للفراء     )7
  5/318:والحجة للقراء السبعة 

،وإمالء ما من  2/161:،والبیان2/120:، ومشكل إعراب القرآن   3/93:ینظر إعراب القرآن للنحاس    )8
  8/398:، والدر المصون 15/224:، والجامع ألحكام القرآن 400ص :بھ الرحمن 
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بالنصب فقد ذكر لها األلوسي وجهـين مـن اإلعـراب موافقـاً     )  ريغَ (أما قراءة 
  .النصب على الحال : ، األول فيها جمهور النحاة 

الـذين يتبعـونهن عـاجزين    : تقـدير األول  و، 1الثاني النصب على االسـتثناء   
ويـرى الفـراء أن   ،  زينـتهن إال ذا اإلربـة   يبـدين ال : عنهن ، وتقدير الثـاني  
  .2الوجه األول هو األجود

  

  

  

  

  

  

  : الضمائر : المطلب الرابع

  3﴾ وَأنَا اخْتَرتُك فَاستَمع ِلما يوحى ﴿: قال تعالى 

ـ رتَاخْ (النـون    مشـددة ) ا نَّوَأ ( ) اكنَرتَا اخْنَّوَأ (قرأ حمزة وحده  ون بـالن )  اكنَ
  .4بالتاء)  اخترتك (خفيفة )  وأنا( واأللف ، وقرأ الباقون 

بتقـدير أعلـم أي و   : األول " :  أوجـه وقد ذكر األلوسي للقراءة األولـى ثالثـة   
  .اعلم أنا اخترناك وهو عطف على اخلع 

ـ ي َأنََّأو : (على قوله تعالى العطف : الثاني   ـ ا رنَ بعنـد مـن قـرأ بـالفتح     )  ك
  . 5ال علماً مقدراًألعلم بنودي أو معموالً  اًسواء كان متعلق

                                                

، 19/163،وجامع البیان  2/250:اني القرآن للفراء  ، وینظر مع 18/339:ینظر روح المعاني   )1
ص : وإمالء ما من بھ الرحمن     2/161:، والبیان 6/35:، ومعالم التنزیل  4/33:ومعاني القرآن للزجاج   

  8/398:، والدر المصون 400

  2/250:ینظر معاني القرآن  )2

  13سورة طھ اآلیة  3)

، والبحر 451،452ص :، وحجة القراءات   293،294ص :ینظر المبسوط في القراءات العشر      )4
  382ص : ، واإلتحاف 458ص : ، وتحبیر التیسیر 6/217:المحیط 

  16/482:وھي قراءة ابن كثیر ، وأبو عمرو ، ینظر روح المعاني  )5



- 63 - 

 

ـ  (ق بــ  بتقدير الالم وهو متعل: الثالث   تَاسموقـد  ،  1"أي ألنـا اخترنـاك   )  ع
، وأبـو علـي   2وافق األلوسي في هذا التوجيه طائفـة مـن النحـاة مـنهم الفـراء     

  . 4سمين الحلبي، وال 3الفارسي

ووجههـا جماعـة مـن النحـاة      أما القراءة الثانية فلم يذكر لها األلوسي توجيهاً ، 
طـه   [﴾ربـك فَـاخْلَع نَعلَيـك     ِإنِّي َأنَـا  ﴿: ى بأنها أشبه بما قبلها وهو قوله تعال

12[   

   5﴾ بْل عجِبتَ ويسخُرون ﴿: تعالى  قالو

، وخلـف  فـتح التـاء ، وقـرأ حمـزة ،  والكسـائي      ب)  عجِبتَ ( قرأ الجمهور
)جِعتُب (  

  .6بضم التاء

) بـْل عجِبـتَ   : (وقولـه تعـالى   : " لـه وقد وجه األلوسي القراءة األولـى بقو  

ز أن يكـون لكـل مـن يقبلـه أي     جو ـ وسلماهللا عليه  صلىـ  خطاب للرسول
 " ذلـك  أو كـل مـن يصـح منـه     ـ صلى اهللا عليه وسلمـ  ير للرسولأن الضم

  . 7القرآن ون ومعربوالمفسرإليه وهذا ما ذهب 

بتـاء المـتكلم فقـد ذكـر      ) تُبجِع : (ة وهي قراءة قوله تعالى أما القراءة الثاني
العجـب إلـى اهللا    إسـناد وهـو  : ما نقله عن أبـي حيـان   : األول  ،لها وجهين 

ـ     ير تعالى ، وتؤول على أنه صفة المتعجب منه من تعظـيم أو تحقيـر حتـى يص
وسـوء تخلـيهم وجعلتهـا     ضـاللتهم الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت مـن  

  .للناظرين فيها وفيما اقترن بها من شرعي وهداي متعجباً 

وهـو أن الضـمير فـي     عن مكي وعن ابن علي بـن سـليمان  ما نقله : الثاني  
)جِعـ     ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ للنبي )  تُب ل والكالم بتقـدير القـول أي قـل ب

                                                

   16/485:روح المعاني  )1

  2/176:ینظر معاني القرآن )  2

  5/21:ینظر الحجة للقراء السبعة  ) 3

  8/18:صون ینظر الدر الم )4

  12سورة الصافات اآلیة  )5

  375ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر  )6

، وإعراب القرآن للنحاس  4/226:، ومعاني القرآن للزجاج  2/384:ینظر معاني القرآن للفراء   )7
، والدر 2/253: ، والبیان  607ص : ، وحجة القراءات  2/246:، وإعراب القراءات السبع  3/280

   472ص :، واإلتحاف 2/529:، وشرح طیبة النشر في القراءات العشر 9/295: المصون 
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،  1) بـل عجبـت   (ول بعد بـل كـان أحسـن أي    عجبت ، ويرى أنه لو قدر الق
كـر شـريح القاضـي هـذه     أن: " األلوسـي : وقد أنكر قوم هذه القـراءة ، قـال   

  2"إن اهللا تعالى ال يعجب من شـيء وإنمـا يعجـب مـن ال يعلـم      : القراءة وقال

ألنـه فـي مقابـل     ولـه و إنكار هذا القاضي مما أفتى بعدم قب: " ورد عليه بقوله 
اهللا عـز وجـل ال يعجـب و إنكـارهم     : " وقـالوا  : " قال الزجاج 3"بينة متواترة 

ــ   ــ عـز وجـل    ة والرواية كثيرة والعجـب مـن اهللا  هذا غلط ، ألن القراء
وهـو  ) ( وسـخر اهللا مـنهم   (  )ويمكـر اهللا  : ( خالفه من اآلدميين كمـا قـال   

ـ   )خادعهم  والصـواب فـي   ،  4"ن اآلدميـين  والمكر من اهللا والخداع خالفـه م
إنهمـا قراءتـان مشـهورتان فـي قـراء األمصـار ،       ": القول كما قال الطبري  

  .5" فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  23/74،75:ینظر روح المعاني  )1

  23/74المصدر السابق  )2

 23/74:روح المعاني )  3

  4/226:معاني القرآن  )4

  21/23: جامع البیان  5)
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  األفعال:  المبحث الثاني

  الاألفع: المبحث الثاني 

  :ٍبين البناء للمجهول والبناء للمعلوم  الماضيالفعل / 1

  1﴾ ك زين ِلكَثيرٍ من الْمشْرِكين قَتَْل َأوالدهم شُركَاُؤهموكَذِل  ﴿ :قال تعالى 

)  َأوالدهـم  (بالنصـب ، و )  قَتْـلَ  (بفتح الـزاي واليـاء و  )  زين (قرأ الجمهور 

بضـم الـزاي   ) زيـن  ( ، وقـرأ ابـن عـامر     2بـالرفع )  شُركَاُؤهم (و ، بالجر
( بنصــب الــدال ، و) َأوالدهـم  ( برفــع الــالم ، و )قَتْـُل  ( وكسـر اليــاء ، و 

 قتـلَ  : " (وجه األلوسي قـراءة الجمهـور بقولـه    وقد.بخفض الهمزة ) شُركَاِئهِم 

مفعولـه و   مـن إضـافة المصـدر إلـى     ) والدهمَأ(  ىلمضاف إ) نيز(مفعول ) 
ا جمهـور  وقـد وافـق فـي توجيهـه هـذ       3"فاعل له ) شُركَاُؤهم (قوله سبحانه 

  .4النحاة والمفسرين

بالبنـاء للمفعـول الـذي    )  زيـن ( قرأ ابن عامر : " كما وجه القراءة الثانية بقوله
هو القتل ، ونصب األوالد وجر الشركاء  بإضافة القتـل إليـه مفصـوالً بينهمـا     

جماعـة مـن النحـاة والمفسـرين مـنهم      وقد ضعف هـذه القـراءة    .5"بمفعوله 
، 11، واألنبـاري 10، وابـن عطيـة  9الزمخشـري ، 8مكـي ، و7، والفارسي6النحاس

 عــن ومــدافعاًعليــه معترضــاً  الزمخشــري ورد لوقــد أورد األلوســي قــو

وعقب الزمخشري بأنه شيء لو كـان فـي مكـان الضـرورات     : " القراءات قال

                                                

  137سورة األنعام من اآلیة )1

، 2/317،318:، وشرح طیبة النشر    365ص :، وتحبیر التیسیر 203ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر  )2
   274ص : واإلتحاف 

  7/276:روح المعاني  )3

، 2/54:، والكشاف  4/231:، والبحر المحیط   273ص : ، وحجة القراءات  2/33:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )4
  275ص : ، واإلتحاف 2/318:، وشرح طیبة النشر 234ص : ، وإمالء ما من بھ الرحمن 1/289:والبیان 

  7/276: روح المعاني  )5

  2/33:ینظر إعراب القرآن  )6

  3/411:ینظر الحجة للقراء السبعة  )7

  1/291:ینظر مشكل إعراب القرآن  )8

  2/24:ینظر الكشاف  )9

  2/350:ینظر المحرر الوجیز  10)

  1/229:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )11
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ـ القَ جز  (لكان سمجاً مردوداً كما سمج  ـ   وصلُ أبـي مفكيـف بـه فـي     1) هزاد
، ثـم قـال يعنـي الزمخشـري      2" به في الكـالم المعجـز   ، فكيفالكالم المنثور

مكتوبـاً  )  مهشـركائ  (أن رأى فـي بعـض المصـاحف     والذي حمله على ذلـك 
الشـركاء لكـان األوالد شـركاؤهم فـي أمـوالهم      وو لو قرأ بجر األوالد ، بالياء 

قـد ركـب فـي هـذا الكـالم      : "   ورد األلوسي بقوله ،" لوجد في ذلك مندوحة 
ه في تيهاء ، فقد تخيل أن القراء أئمـة الوجـوه السـبعة اختـار كـل      عمياء و تا

سماعاً كما ذهب إليـه بعـض الجهلـة فلـذلك     ومنهم حرفاً قرأ به اجتهاداً ال نقالً 
وهـذا غلـط صـريح يخشـى منـه الكفـر       . .. غلط ابن عامر في قراءته هـذه 

  .3"والعياذ باهللا

ءات متـواترة جملـة وتفصـيالً    فـإن القـرا  : "   4وراح يدافع عن القراءات قائالً
ء منهـا فـي   فتغلـيط شـي   ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن أفصح من نطق بالضاد

ـ بـل تغلـيط اهللا   ــ   اهللا عليه وسلمصلى ـ  معنى تغليط رسول اهللا  ز وجـل  ع
  .  نعوذ باهللا سبحانه من ذلك 

وزيادةً في التشنيع أضاف قول أبي حيان في الـرد علـى الزمخشـري والـدفاع     
حيان لعجمي ضعيف في النحـو يـرد علـى عربـي      وبأقراءات إذ يعجب عن ال

صريح محض قراءة متواترة نظيرها في كالم العرب فـي غيـر مـا بيـت كمـا      
يعجب من سوء هذا الرجل بالقراء الذين تخيـرتهم هـذه األمـة لنقـل كتـاب اهللا      

ويقول ولعل عـذره فـي ذلـك جهلـه بعلمـي القـراءة        ،... تعالى شرقاً وغرباً 
وقد يقال إنه لم يفرق بين المضاف والذي لـم يعمـل وبـين غيـره     "   5األصولو
قد فرقوا بينهما بأن الثـاني يفصـل فيـه بـالظرف ، واألول إذا      ومحققو النحاة، 

كان مصدراً أو نحوه يفصل بمعموله مطلقـاً ألن إضـافته فـي نيـة االنفصـال      

                                                

 277/ 2: ، والخصائص 125ص :، ومجالس ثعلب1/176:ل ، وھو بال نسبة في الكتاب البیت من مجزوء الكام )1

  4/415:، وخزانة  1/54:، والمقرب347ص :، واإلنصاف في مسائل الخالف  278،

  7/277:روح المعاني  )2

  7/277: روح المعاني  )3

  المصدر السابق والموضع )4

  7/277: ني ، وینظر روح المعا4/232: ینظر البحر المحیط  5)
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لشـعر كغيـره وممـن    فلذا ساغ ذلك فيه ولم يخـص با   ...ومعموله مؤخر رتبةً 
  :فيته كاصرح بذلك ابن مالك وخطأ الزمخشري بعدم التفرقة وقال في 

ه قَيهِبِو شََأ وظرفد فْيُلص                  جي ِإَأزافَضوقَ ةد يتَسعُلم  
  اردصمالْ واافُضَأ دقَ ارٍيتي اخْا         وفرعالشِّ ضِعب رارِطفي اض النِصفَ
   زجلرِل ينلاِئقَالْ ضِعب ِلوقَكَ                 زجح وٍلعفْم دعب نم ٍلاعفَِل

يفرك حب نْالسنَكَل الْباعِقَالْبِ                   جِاف فرالْ نِطْقُالْ كمجِاِلح   

وعمدتي قارةُء نِاب عوكَ                    رٍاملَ مها من عاضونَ د1رٍاص  

كله لو سلمنا أن قراءة ابـن عـامر منافيـة لقيـاس     وبعد هذا "  :ويقول األلوسي 
العربية لوجب قبولها أيضاً بعد أن تحقق صحة نقلهـا كمـا قبلـت أشـياء نافـت      

: " ، ويقـول   2القياس مع أن صحة نقلها دون صـحة القـراءة المـذكورة بكثيـر    

ـ وما ألطف قول اإلمام  وكثيـراً مـا أرى النحـويين    : ى ماحكـاه السـيوطي   عل
متحيرين في تقرير األلفاظ الواردة فـي القـرآن ، فـإذا استشـهد فـي تقريـره       
ببيت مجهول فرحوا به ، وأنا شـديد العجـب مـنهم ألنهـم جعلـوا ورود ذلـك       
البيت المجهول على وفقه دليالً على صـحته فـألن يجعلـوا ورود القـرآن بـه      

يجـوز   ال: " سـكاكي  ، ويؤيـد ذلـك بكـالم ال    3" كان أولـى دليالً على صحته 
  : الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ونحو قوله

محمول علـى حـذف المضـاف إليـه مـن األول        4" وجبهة األسد ذراعيبين " 
ـ وَأ ُلتْقَ( ونحو قراءة من قرأ  ـ هادلَ إلـى الثقـات وكثـرة     سـنادها إل )م هِاِئكَرم شُ

من أرادها فعليه بخصائص ابن جنـي محمولـة عنـدي علـى حـذف      نظائرها و
المضاف إليه من األول و إضمار المضاف في الثاني كما فـي قـراءة مـن قـرأ     

: بالجر أي عـرض اآلخـرة، ويخـتم بقولـه     )  67األنفال ) (  اآلخرة يريد واُهللا(

  .5دالثقات والفصحاء أبع تخطئةوما ذكر وإن كان فيه بعد إال أن "

                                                

 979،  978ص: في شرح الكافیة الشافیة ، وتنظر األبیات  7/277:روح المعاني  )1

  المصدر السابق والموضع )2

  المصدر السابق والموضع 3)

، والمقتضب 1/180:یا من رأى عارضًا ُأسُر بھ ، ھو للفرزدق الكتاب : ھذا عجز بیت من المنسرح صدره  )4
  5/32:، وبال نسبة في مغني اللبیب 2/319:وخزانة األدب  ،3/21:، وشرح المفصل 4/29:

  7/277:روح المعاني  )5
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  : فعل المضارع بين البناء للمعلوم والبناء للمجهولال/2

  1﴾ وما كَان ِلنَبِي َأن يغُلَّ ﴿: قال تعالى 

ـ ي : (مر ، وعاصـم ، قولـه تعـالى    قرأ ابن كثير ، وأبو ع بفـتح اليـاء   )  لَّغُ
  وضم 

ـ ي: ( وقرأ الجمهور قوله تعالى الغين ،  وقـد  .2بضـم اليـاء وفـتح الغـين    )  لَّغَ
أنهـا بمعنـى    على صيغة البنـاء للفاعـل  )  لَّغُي : (وسي القراءة األولى األل وجه

ـ  وال يجوز أن تنسب الخيانة للنبـي يخون  ألن وسـلم   ــ   اهللا عليـه  صـلى  ـ
خفيـة ولـذا اسـتعمل فـي السـرقة ثـم        األخذالخيانة تنافي النبوة ، وأصل الغل 

وذكـر   ، 3غـنم قبـل القسـمة وتسـمى غلـوالً     ممـن ال  خص في اللغة بالسرقة
  . 4محذوف أي يغل الغنيمة أو المال)  لَّغُي(العكبري أن مفعول 

علـى صـيغة البنـاء للمفعـول وذكـر      )  لَّغَي( ه األلوسي القراءة الثانية كما وج
ـ لْلَغَْأ (أن يكون ماضـيه  : أحدها :  أوجهلها ثالثة  ـ أي نسـبته إلـى الغُ   ) هتُ ول لُ
  :واستشهد بقول الكميت  أي نسبته إلى الكفر) أكفرته ( كما تقول 

   5بنذْوم ٌئست مالَقَ ةٌفَاِئوطَ                مكُبِحي بِنرتْفَكَْأ قد وطائفةٌ

أحمدتـه وأبخلتـه   : إذا وجدتـه غـاالً كقـولهم    ) أغللته ( أن يكون من : وثانيها 
  . وأجبنته ، بمعنى وجدته كذلك ، والمعنى ما يصح لنبي أن يوجد غاالً

أي أن المعنى ما كان لنبـي أن يغلـه غيـره أو يخونـه     ) غّل ( أنه من  :وثالثها 
  . 6ويسرق من غنيمته

: جماعـة مـن العلمـاء مـنهم      ات السابقةفي توجيهه للقراءوقد وافق األلوسي  

، 4، وأبـو حيـان   3، ومكـي  2، والفارسـي 1، وابـن خالويـه  8، والزجاج7الفراء
  .5والسمين الحلبي

                                                

  161سورة آل عمران من اآلیة  )1

، 329ص : ، وتحبیر التیسیر 2/249:، وشرح طیبة النشر  171،172ص :ینظر المبسوط في القراءات العشر  )2
  231ص : واإلتحاف 

   4/320:ینظر روح المعاني  )3

  142ص : ء ما من بھ الرحمن ینظر إمال )4

  "فطائفة قد أكفروني " ورد )خبث(، وتاج العروس ) خبث(البیت من الطویل ، وھو للكمیت في لسان العرب  )5

  4/321:ینظر روح المعاني  )6

  1/246:ینظر معاني القرآن  )7

  1/406:ینظر معاني القرآن  )8
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  :فع والنصب الفعل المضارع بين الر/3

 6﴾ وِإذَا قَضى َأمرا فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُون﴿ :  قال تعالى 

فـي  : بالنصب في كل القـرآن إال فـي موضـعين    )  ونكُفي نكُ( قرأ ابن عامر 
ـ ] (  74اآليـة  [ وفي األنعـام  )  ونكُيفَ نكُ] (  59اآلية [ آل عمران  ـ يفَ نكُ  ونكُ

  . ، فإنه رفعها ) قُحالْ هولُقَ

ـ أن تَ (، و يس في النحل : فين بالنصب وقرأ الكسائي حر ـ  وَلقُ ـ  هلَ ـ يفَ نكُ  ونكُ

 (  

ـ يفَ نكُ هلَ وَلقُي نَأ (و ]  40حل الن[  ورفـع سـائر القـرآن ،    ] 42يـس  ) [  ونكُ
  . 7وقرأ الباقون بالرفع في كل القرآن

أشـكلت علـى النحـاة حتـى تجـرأ      وقـد   ": وعن القراءة األولى قال األلوسي 
،  8" أحمد بن موسى فحكم بخطئهـا وهـو سـوء أدب بـل مـن أقـبح الخطـأ        

أن يكـون جـواب األمـر حمـالً     " وذهب األلوسي إلى أن وجه القراءة بالنصب 
وإن كان معناه الخبر إذ لـيس معنـاه تعليـق مـدخول الفـاء       على صورة اللفظ

مـا قبـل الفـاء لمـا بعـدها الالزمـة       ألمر الذي يقتضيه سببه ا " بمدلول صيغة 
ـ      لجواب األمر بالفاء إذ ال داعي معنى لقولنا ليكن منـك كـون فكـون ، وذكـر ال

إلى الحمل على اللفظ وهو أن األمر حقيقياً فال ينصـب جوابـه وإن شـرط ذلـك     
تقـديره إن تـأتني أكرمـك    ائتني فأكرمـك إذ  : أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو 

ـ   9"وإال لزم كون الشـيء سـبباً لنفسـه     ن وهنا يصح  إن يكن أك ق ، وقـد واف
  .11 والسمين الحلبي، 10األلوسي في هذا الرأي والتوجيه كالً من أبي حيان

                                                                                                                                          

   1/122:ینظر إعراب القراءات السبع ) 1

  97، 3/96: ة للقراء السبعة ینظر الحج) 2

  1/165،166:ینظر مشكل إعراب القرآن  )3

  2/106:ینظر البحر المحیط  )4

  466، 3/465: المصون رینظر الد) 5

   117سورة البقرة من اآلیة ) 6

، 1/179:، وشرح طیبة النشر294ص : ، وتحبیر التیسیر135ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر )7
  190ص : واإلتحاف 

  1/367:روح المعاني  )8

  المصدر السابق والموضع )9

  1/536:ینظر البحر المحیط  )10

 2/89:ینظر الدر المصون  )11



- 70 - 

 

: بالرفع فقد ذكـر لهـا وجهـين مـن اإلعـراب      )   ونكُيفَ( أما قراءة الجمهور 

  .األول الرفع على االستئناف ، فهو يكون وهو مذهب سيبويه 

ـ ي( ون معطوفاً علـى  أن يك: ني الثا  ويـرى  ، 1وهـو مـذهب الزجـاج    )  وَلقُ
ـ ي( ال يكون على تقدير  أنه" سي األلو داخـالً فـي المقـول ، فـي حـين      )  ونكُ

  .2" ولخوجهه غير واحد كما قال على تقدير الد

  : الفعل المضارع بين النصب والرفع /4

  3﴾ربنا ونَكُون من الْمْؤمنين  يا لَيتَنا نُرد وال نُكَذِّب بِآيات ﴿:  قال تعالى 

) وال نُكَـذِّب  : (ويعقـوب  ، وحفـص عـن عاصـم ،     حمـزة ابن عامر ، وقرأ 

، والكسـائي  ، وأبـو عمـرو ،   بالنصب فيهما ، وقرأ نافع وابن كثيـر  )  ونكُنَ(و
برفـع  فـي روايـة هشـام    برفع الفعلين ، وقرأ ابن عـامر  وأبو جعفر ، وخلف 

  .4الثانياألول ونصب 

بالنصـب فيهمـا ،   )  نَكُـون  (و )  نُكَـذِّب  (: وقد وجه األلوسي قولـه تعـالى    
مني وهـو مـا ذهـب إليـه     تعلى أن الفعلين منصوبين بإضمار أن على جواب ال

الزجاج والزمخشري ، ورده أبو حيـان بـأن الفعـل بعـد الـواو لـيس علـى        
ـ  ا قبلهـا ومـا بعـدها شـرط     الجوابية ألنها ال تقع في جواب الشرط فال ينعقد مم

: وجواب ، وإنما واو تعطف ما بعدها على المصـدر المتـوهم قبلهـا والتقـدير     

ليت لنا رداً وانتفاء وتكذيب و كونـاً مـن المـؤمنين ، وأجـاب األلوسـي بـأن       
سـعود بـن   الواو أجريت مجرى الفاء  وجعلها مبدلة منها ويؤيـد ذلـك قـراءة م   

  .5)بذِّكَفال نُ( إسحاق 

الفعلين فقـد ذكـر لهـا ثالثـة      برفع)  ونكُنَ( و )  بذَّكَوال نُ( اءة من قرأ أما قر
ـ وال نُ( رفـع  : ول األ: وجوه ـ ونَ( و) بذِّكَ ورجـح  ، علـى االسـتئناف   )  ونكُ

يريـد ال أعـود تركتنـي    " دعنـي وال أعـود   : " سيبويه هذا الوجه وشبهه بقوله 
                                                

  1/367:ینظر روح المعاني  )1

  المصدر السابق والموضع )2

  27سورة األنعام من اآلیة  )3

، ومعجم  262، 261ص : ف ، واإلتحا3/137:، ومعالم التنزیل 192ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر  4)
  2/410:القراءات  

  7/122:ینظر روح المعاني  5)
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ـ  ( أن يكون معطوفـاً علـى  : الثاني ، أم لم تتركني   وال (أن : الثالـث   . ) درنُ

 (لحال مـن الضـمير المسـتكن فـي     في موضع نصب على ا)  ونكُنَ (و ) بذِّكَنُ

  .1) درنُ

، 2أبـو علـي الفارسـي   : وقد وافق في توجيهه هذا جماعة مـن النحـاة مـنهم    
  .6، والسمين الحلبي 5، واألنباري 4، و أبو حيان 3ومكي القيس

وقرأ ابن عـامر برفـع األول ونصـب الثـاني علـى      : " قال وعن القراءة الثالثة
ـ وال نُ( أي رفع   7"علمت آنفاً  ام  (السـتئناف أو العطـف علـى    اعلـى  )  بذِّكَ

  . على إضمار أن بعد الواو)  ونكُنَ (أو نصب )  درنُ

  : الفعل المضارع بين الرفع والجزم /5

ى َأن َأسـرِ بِعبـادي فَاضـرِب لَهـم طَرِيقـاً      ولَقَد َأوحينَآ ِإلَى موس ﴿: قال تعالى 
  8﴾ فُ دركاً والَ تَخْشَىاالْبحرِ يبساً الَّ تَخَ في

ـ ال تَ : (الجمهور قوله تعـالى   قرأ ـ )  افُخَ ال  (الرفع ، وقـرأ حمـزة وحـده    ب
  . 9بالجزم) فْخَتَ

محـل نصـب   أنـه فـي   : األول : وقد ذكر األلوسي لقراءة الرفع ثالثة أوجـه   
  )  فَاضرِب (من ضمير على الحال 

  .والعائد محذوف أي  ال تخاف فيه )  يقاًرِطَ (أنه صفة لـ: الثاني 

وقـد ذهـب إلـى هـذا     ، 10أنه مستأنف فال محل لـه مـن اإلعـراب   :  الثالث 
 ، 12، ومكـي القيسـي  11النحـاس : التوجيه قبلـه جماعـة مـن النحـاة مـنهم      

  .2والسمين الحلبي  1والعكبري
                                                

  المصدر السابق والموضع 1)

  3/293:ینظر الحجة للقراء السبعة  )2

  1/262:ینظر مشكل إعراب القرآن  )3

  7/107:ینظر البحر المحیط  )4

 1/270:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )5

   4/585،586:ینظر الدر المصون  6)

  7/122:روح المعاني  )7

  77سورة طھ اآلیة  )8

  387، 386ص: ، واإلتحاف 461ص: ، وتحبیر التیسیر291ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر  9)

  16/547:ینظر روح المعاني  )10

  3/35:ینظر إعراب القرآن  )11

  2/74:ینظر مشكل إعراب القرآن  )12
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ـ )  فْخَال تَ (ا قراءة حمزة أم ال (أحـدهما  : ذكـر لهـا وجهـين    فقـد   ،الجزم ب
  ) فْخَتَ

كمـا  . 3أنـه نهـي مسـتأنف    : ، الثاني )  رِسَأ ( هومجزوم على جواب األمر و
  وهو عطف على : " قال )  ىشَخْوال تَ : (األلوسي قوله تعالى وجه 

  .4ءة الرفعوذلك ظاهر على االحتماالت الثالثة في قرا) ال تخاف(

ـ خْال تَ (أن : أحـدهما  : ا وجهـين  وأما قراءة الجزم فقد ذكر له مسـتأنف   ) ىشَ
أنـه عطـف علـى المجـزوم واأللـف      : وأنت ال تخشى ، والثاني : على تقدير 

فأضـلونا  : ( قولـه تعـالى    جئ بها لإلطالق  مراعاة ألواخـر اآلي كمـا فـي   
ـ ظُتَ(و ]  67اب األحـز [)  السبيال ـ نُلظُّا بـاهللاِ  وننُ ، وأنـه  ]  10األحـزاب  ) [ اونَ

  : مجزوم بحذف الحركة المقدرة كما في قوله 

غَ إذا العجوزضلِّفطَ تْبوال تَ              قرضاها تَلَا ولَّم5ق  

وهـذا لغـة   : " 6وعن تخريج القراءة على هذا البيت مع وجود احتمال آخـر قـال  
ز تخـريج التنزيـل الجليـل الشـأن     قليلة عن قوم وضرورة عند آخرين فال يجـو 

وقـد سـبقه إلـى    " أو ال يليق مع وجود مثل االحتمالين السابقين أو األول منهمـا  
، وابـن  7النحـاس : كثيـر مـن النحـويين مـنهم      هذه التوجيهات وهذا الـرأي 

، والسـمين  12، والقرطبـي 11، والعكبـري 10، واألنبـاري  9، وأبو حيـان 8خالويه
  . 13الحلبي

  

                                                                                                                                          

  372ص : ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )1

  8/81:ینظر الدر المصون  )2

  16/547:نظر روح المعاني  )3

  16/547: ینظر روح المعاني  )4

، 2/115: ، والمنصف : ، والبیت من الرجز وھو ینسب إلى رؤبة بن العجاج في دیوانھ 16/547:روح المعاني  5)
  8/359:وخزانة األدب 

  16/547: روح المعاني  6)

  3/35،36:ینظر إعراب القرآن  7)

  47، 2/46:ینظر إعراب القراءات السبع  )8

  6/245:ینظر البحر المحیط  )9

  124، 2/123:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )10

  373، 372ص : ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )11

  110، 14/109:ینظر الجامع ألحكام القرآن  )12

  8/83،82:ینظر الدر المصون  )13
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  :اضي واألمر الفعل بين الم /6

قَـالُوا ِإنَّـا بِمـا     قَاَل َأو لَو جِْئتُكُم بَِأهدى مما وجدتُّم علَيه آبـاءكُم ﴿ : قال تعالى 
ونركَاف لْتُم بِهس1﴾ ُأر   

ـ  (ابن عامر حفص عن عاصم قرأ  إلـى   سـند بصـيغة فعـل المضـي الم   )  اَلقَ
  .2يغة األمر لمفردبص)  ْلقُ  (رد الغائب ، وقرأ الجمهور المف

على أنـه حكايـة لمـا جـرى بـين المنـذرين        ) اَلقَ (وجه األلوسي قوله تعالى 
  الخ ... أرسلتم به وبين أممهم ، أي قال كل أمة لنذيرها إنا بما

على أنه حكاية أمر ماضي أوحـى إلـى كـل نـذير أي     )  ْلقُ( ووجه قوله تعالى 
  .3الخ... فقيل أو قلنا للنذير قل 

والـذي ذهـب إليـه     ، 4هر األلوسي هذا الرأي علـى رأي أبـي حيـان   وقد استظ
ـ  خطابـاً لنبينـا  )  قل( ، وهو كون الفعل  5أيضاً السمين الحلبي ـ صـلى اهللا  ـ

  وسلم عليه 

]  24الزخـرف  [  ﴾قَالُوا ِإنَّا بِما ُأرسـلْتُم بِـه كَـافرون    ﴿: وأيد قوله بقوله تعالى 

عن األمم السالفة أي قـال كـل أمـة لنـذيرها إنـا      فإنه ظاهر جداً في أنه حكاية "
  .6" الخ... بما أرسلتم 

، 8، والعكبــري 7وقــد ذهــب إلــى هــذا التوجيــه قبلــه أبــو علــي الفارســي
ـ (قراءتين جاء فعـل  وعلى كلتا ال" "  9والشوكاني ـ (أو ) ْلقُ مفصـوالً غيـر   ) اَلقَ

ـ    معطوف ألنه واقع في مجال المحاورة ك  :ه تعـالى ما تقدم غيـر مـرة منهـا قول

10"30سورة البقرة  ﴾قَالُوا َأتَجعُل فيها من يفْسد فيها ﴿
 

                                                

  24سورة الزخرف من اآلیة  )1

، وفتح القدیر الجامع بین 2/369:، والنشر في القراءات العشر 398ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر  )2
  25/189:، والتحریر 4/722:فني الروایة والدرایة من علم التفسیر

  25/76:ینظر روح المعاني  )3

 8/12:ینظر البحر المحیط  4)

  9/581:ینظر الدر المصون  )5

  25/76:ي روح المعان 6)

  6/147:ینظر الحجة للقراء السبعة  )7

  469ص : ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )8

  4/552:ینظر فتح القدیر  )9

  25/189:التحریر والتنویر  )10
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  :الفعل بين الماضي والمضارع  /7

  1﴾ فَالَ تَعلَم نَفْس ما ُأخْفى لَهم من قُرة َأعينٍ ﴿: قال تعالى 

  فتح ب)  يفخُْأ( ون الياء ، وقرأ الجمهور بسك)  يفخُْأ (قرأ حمزة ويعقوب 

فعـالً مضـارعاً للمـتكلم ،     وقد وجه األلوسي القراءة األولى علـى أنهـا  .2الياء
والعائـد الضـمير   ) تعلـم  ( في هـذه القـراءة اسـم موصـول مفعـول      ) ما(و

 (عبـد اهللا بـن مسـعود    ويقوي هـذا قـراءة   " ، 4"أي أخفيه أنا لهم "  3المحذوف

  .5")ما نخفي لهم

على أنه فعل مـاض لـم يسـم فاعلـه     فتح الياء ب)  يفخُْأ (ووجه قراءة الجمهور 
  .6"تقديره الذي أخفى هو لهم "  6والعائد الضمير المستتر النائب عن الفاعل 

 19السـجدة  [  ﴾فَلَهـم جنَّـاتُ المـْأوى    ﴿ويقوي بناء الفعل للمفعول به قولـه  " 

هامية وموضـعها رفـع   اسـتف )  مـا  (أن أبا البقـاء جـوز أن تكـون     ، وذكر7]
على قراءة مـن فـتح اليـاء وعلـى قـراءة مـن        خبره)  أخفى لهم (بتداء و باال

فـي موضـع نصـب بـأخفى     )  مـا  (مضـارعاً يكـون   )  أخفي(سكنها وجعل
ـ  والجملة كلها في موضع نصب  الجملـة مسـد المفعـولين     سـدت )  تعلـم  (بـ

  .8 ) تعلم (لـ

، ومكـي  9النحـاس  : وقد ذهب إلى هذا التوجيه قبله كثير مـن النحـويين مـنهم    
ــي ــان 10القيس ــو حي ــة11، وأب ــن عطي ــاري12، واب ــري13، واألنب ، 1، والعكب
  .2والقرطبي

                                                

  17سورة السجدة من اآلیة  )1

، وروح 4/362:، والمحرر الوجیز 7/197:، والبحر المحیط354ص:ینظر المبسوط في القراءات العشر  )2
  21/130:عاني الم

  21/130:ینظر روح المعاني  3)

  2/187:مشكل إعراب القرآن  )4

  569ص: حجة القراءات  )5

  21/130:ینظر روح المعاني  )6

 569ص: حجة القراءات  )7

  21/130:ینظر روح المعاني  )8

  2/187:ینظر إعراب القرآن  )9

  2/187:ینظر مشكل إعراب القرآن  )10

  7/197:ینظر البحر المحیط  )11

  4/362:ینظر المحرر الوجیز  )12

  2/216:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )13
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  : األمر والماضيالفعل بين /8

  3﴾ واتَّخذُواْ من مقَامِ ِإبراهيم مصلى ﴿: قال تعالى 

  )  واذُخَواتَّ (، وقرأ نافع و ابن عامر  بكسر الخاء)  واتَّخذُواْ (قرأ الجمهور 

  

أن : األول : بعـة وجـوه   وقد ذكـر األلوسـي للقـراءة األولـى أر     .4الخاءبفتح 
ـ لْعج (بكسر الخاء معطوف علـى  )  واخذُاتَّ( نـه حـال مـن    أ: ، والثـاني  )  انَ

، أي قلنا أو قائلين لهـم اتخـذوا ، والمـأمور بـه النـاس      فاعله على إرادة القول
قيـل ، الثالـث أنـه     عليـه السـالم و أوالده كمـا   كما هو الظاهر أو إبـراهيم  

أنـه معطـوف علـى    : ، الرابـع  )  إذ (على أذكر المقدر عـامالً لــ    معطوف
، وهو معتـرض عليـه باعتبـار نيابتـه عـن      واتخذوا مضمر تقديره توبوا إليه 

ــ صـلى    هذين الوجهين ألمـة محمـد   ذلك بين جعلنا وعهدنا ، والخطاب على
فـي هـذا التوجيـه     األلوسـي  قوقد واف، 5ـ وهو رأس المخاطبين اهللا عليه وسلم

، إال فـي الوجـه الثـاني فقـد انفـرد      8، والسمين الحلبي 7، و أبا حيان 6النحاس
 آخر لـم يـذكره األلوسـي وهـو أن يكـون      اً، وذكر أبو البقاء وجه به عن غيره

  .9مستأنفاً)  واذُخواتَّ (

ـ بفتح ال) واخَذُواتَّ(أما القراءة الثانية  ـ  أاء فقـد وجههـا علـى    خ  مـاض ل نـه فع

ـ لْعج (معطوفاً علـى   ، وهـذا التوجيـه ذكـره قبلـه      10أي واتخـذ النـاس  )  انَ

                                                                                                                                          

  434ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )1

   17/34:ینظر الجامع ألحكام القرآن ) 2

  125سورة البقرة من اآلیة  3)

، 1/552:المحیط، والبحر 135ص: ، والمبسوط في القراءات العشر 2/220:ینظر الحجة للقراء السبعة  )4
: ، واإلتحاف 2/222:، والنشر في القراءات العشر2/104:، والدر المصون 2/373:والجامع ألحكام القرآن 

  192ص

  1/377:ینظر روح المعاني  )5

   1/76:ینظر إعراب القرآن  )6

  1/552:ینظر البحر المحیط  )7

  2/104:ینظر الدر المصون  )8

  61ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  9)

 1/378:ینظر روح المعاني  )10
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،  4، والقرطبـي  3، في أحـد قوليـه ، والفخـر الـرازي    2وأبو حيان ،  1الزجاج
  .5والسمين الحلبي

  :إلى المثنى  وإسنادهإلى المفرد  إسنادهالفعل بين /9

  6﴾ر َأحدهما َأو كالَهما فَالَ تَقُل لَّهما ُأفٍِّإما يبلُغَن عندك الْكب ﴿: قال تعالى 

ـ    )  يبلُغَن (قرأ الجمهور   و رأ حمـزة بغير ألف وفتح النـون علـى التوحيـد ، وق
 7بعد الغين وكسـر النـون علـى التثنيـة    بألف مطولة )  انِغَلُبي(  ، وخلفالكسائي

 فاعـل للفعـل   ) َأحـدهما  ( أن علـى )  يـبلُغَن  (ووجه األلوسي القراءة األولـى  

، 9، وقـد ذهـب إلـى هـذا التوجيـه قبلـه الطبـري        8معطوف عليه )اماهلَك(و
  .12، وأبو علي الفارسي11، وابن خالويه10والزجاج

ـ لُبي( أما القـراءة الثانيـة    وهـو مـذهب   : أحـدها  : فـذكر لهـا أوجـه    )  انِغَ
 الراجـع إلـى الوالـدين    يربدل من ألف الضـم )  َأحدهما ( وهو أن13الزمحشري

وقولهم األلف عالمـة التثنيـة علـى لغـة أكلـوني البراغيـث فإنـه        ، ال فاعل 
قامـا أخـواك ، أو لمفـرق    : مردود ألنه مشروط بأن يسند الفعل المثنـى نحـو   

يـر  خألاعلـى خـالف فـي هـذا     قاما زيد و عمرو : العطف بالواو خاصة نحو 
واستشـكلت  "  14"الصـحيح جـوازه   و"  حيـان   أبـو قـال   ،زال يجو وهل يجوز أ
مـن كـل ألنـه لـيس     على ذلك بدل بعض من كل ال كل )  َأحدهما (البدلية بأن 

معطوف عليه فيكون بدل كـل مـن كـل لكنـه خـال عـن       )  اماهلَوك (عينه ، 

                                                

  1/181:ینظر معاني القرآن  1)

   1/552:ینظر البحر المحیط  )2

  4/44:ینظر مفاتیح الغیب  )3

  2/373:ینظر الجامع ألحكام القرآن  )4

  2/104:ینظر الدر المصون  )5

  23سورة اإلسراء من اآلیة  )6

، وشرح طیبة النشر 2/306:القراءات العشر ، والنشر في268ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  7)
  15/68:، والتحریر والتنویر 356ص: ، واإلتحاف 2/419،420:

  15/54:ینظر روح المعاني  )8

  17/414:ینظر جامع البیان  9)

  3/192:ینظر معاني القرآن  )10

  1/368:ینظر إعراب القراءات السبع  )11

  5/36:ینظر الحجة للقراء السبعة  )12

  2/444:كشاف ینظر ال )13

  6/24:البحر المحیط  14)
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نا نسلم أنـه لـم يفـد البـدل زيـادة علـى       إ": ، وأجاب أللوسي بقوله  1" الفائدة
ألنه شأن التأكيد ولو سـلم أنـه البـد مـن ذلـك ففيـه        المبدل منه لكنه ال يضر

  : فهو كقوله ، 2فائدة ألنه بدل مقسم كما قاله ابن عطية

ـ  لـينِ جذي رِكَ تُكنْو ـ  ٍلرج صحيحـلٍ             ةورِج ـ ر م ى فيهـا الز مـان 

ونقل عن ابن حيان أنه ليس مـن البـدل المـذكور ألن شـرطه العطـف       3تلَّشُفَ
ال يصدق المبدل منه علـى أحـد قسـميه وهنـا فقـد صـدق علـى        بالواو وأن 

بـدل مـن ضـمير التثنيـة و      ) َأحدهما ( نوعن أبي علي الفارسي أ ...أحدهما 
)لَكاهعلـى غيـره    تأكيد للضمير وتعقبه أبو حيـان بـأن التأكيـد ال يعطـف    ) ام

ـ    وبأن أحدهما ال أن بـين  يصلح تأكيداً للمثنى وال غيره فكذا ما عطـف عليـه وب
 وتوكيده تـدافعاً ألن التأكيـد يـدفع إرادة الـبعض منـه ،     بدل البعض منه إبدال 

حـدهما بـدل   أومن هنا قال في الدر المصون ال بد مـن إصـالحه بـان يجعـل     
توكيـد لـه   ) كالهمـا (فعل رافـع لضـمير تثنيـة و    بعض من كل ويضمر بعده 

فيـه حـذف    والتقدير أو يبلغان كالهما وهو مـن عطـف الجمـل حينئـذ لكـن     
المؤكد وإبقاء تأكيده وقد منعه بعض النحاة وفيـه كـالم فـي مفصـالت العربيـة      

فـاعالً  ) كالهمـا (ولعل المختار إضمار فعل لم يتصل به ضمير التثنيـة وجعـل   
  .4فإنه سالم عما سمعت في غيره ولذا اختاره في البحر

  

  

  

  

  

  

                                                

  15/54:روح المعاني  )1

  3/448:، وینظر المحرر الوجیز 15/54المصدر السابق  )2

، وشرح 4/290:، والمقتضب  1/433:، والكتاب 99ص: البیت من الطویل وھو لكثیر عزة في دیوانھ   3)
  5/64:، ومغني اللبیب 3/68:المفصل 

    6/24:، والبحر المحیط 7/336:، والدر المصون 5/96:، والحجة للقراء السبعة 15/54:ینظر روح المعاني  4)
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  الحروف: المبحث الثالث 
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 الحروف:  ثالثالمبحث ال

إذا وقعـت بعــد واو مسـبوقة بمفــرد صـالح للعطــف    ) إن ( همـزة  
  :عليه

ظْمـُؤا فيهـا والَ   وَأنَّـك الَ تَ * ِإن لَك َأالَّ تَجوع فيهـا والَ تَعـرى    ﴿: قال تعالى 
  1﴾ تَضحى

  : قراءتان متواترتان )  ظْمُؤاتَال  كنَّوَأ: ( جاء في قوله تعالى 

قـراءة  : ة الثانيـة  القـراء ، وبكسر الهمـزة  )  كنَِّإ (قراءة نافع : ءة األولى قراال
  . 2بفتح الهمزة )  كنََّأ (الباقين 

هـو أن  وسي القراءة الثانية فقط ، واقتصر علـى توجيـه واحـد ، و   وقد وجه األل
ـ  )  وأنك ال تظمأ (تكون  )  َأالَّ تَجـوع  : (زة معطوفـة علـى قولـه    بفـتح الهم

إن لـك عـدم   : والتقـدير "  3فـي تأويـل مصـدر اسـم إن    )  َأالَّ تَجوع ( وجملة
وهكـذا وجههـا النحويـون ومعربـو القـرآن      ، 4"الجوع وعدم الظمأ في الجنـة  

وأنـك  (يكـون  فذكر هذا التوجيه الزجاج وأضاف إليه توجيهاً آخـر ، وهـو أن   
،  5مـأ ذلـك أنـك ال تظ  : في موضع رفع خبر لمبتدأ محـذوف تقـديره   ) ال تظمأ

، واقتصـر  8، واألنبـاري  7، ومكـي القيسـي   6ووافقه في هذين القولين النحـاس 
، وهـو أن تكـون معطوفـة علـى     على التقدير األول  10والزمخشري ،9أبو حيان

  .في اآلية قبله)  تجوع فيها وال تعرى أال (جملة 

  

  

                                                

  119، 118:سورة طھ اآلیة  1)

  2/322:، والنشر في القراءات العشر 6/262:، والبحر المحیط 198ص:ینظر المبسوط في القراءات العشر  )2

  389ص: ، واإلتحاف 16/581:روح المعاني  3)

  2/127:یب القرآن البیان في إعراب غر )4

  3/308:ینظر معاني القرآن  )5

  3/42:ینظر إعراب القرآن  )6

  2/77: ینظر مشكل إعراب القرآن  )7

  2/27:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )8

  6/263:ینظر البحر المحیط  )9

  2/556:ینظر الكشاف  )10
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  :في موضع التعليل )  إن( فتح همزة 

ن اللَّـه مـع   كُم فَئـتُكُم شَـيئاً ولَـو كَثُـرتْ وأَ    ولَـن تُغْنـي عـنْ    ﴿:قال تعـالى 
يننْؤم1﴾الْم  

، وقـرأ البـاقون   )  نِإ (، وأبـو جعفـر بفـتح همـزة     بـن عـامر  قرأ نافع ، وا
  .2بكسرها

أن تكــون للتعليــل ، : ول األ: وقــد أورد األلوســي لقــراءة الفــتح تــوجيهين 
تكـون  أن : الثـاني  ،  ن اهللا مـع المـؤمنين  أل اًئيلن تغني عنكم فئتكم ش: والتقدير

وقـد سـبق األلوسـي     واألمر أن اهللا مع المـؤمنين : خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير
، وأبـو علـي    4، والنحـاس 3إلى توجيه الفتح بأنه في موضـع التعليـل الفـراء   

وذكـر التوجيـه   ، 8، والسـمين الحلبـي  7، والزمخشـري 6، وابن زنجلة 5الفارسي
  . 11، والسمين الحلب 10، والعكبري 9ألنباريالثاني قبله  ا

. وقرأ األكثـر بالكسـر علـى االسـتئناف     : " أما القراءة الثانية فقد وجهها بقوله

، وقـد سـبقه إلـى هـذا     12") واهللا مع المؤمنين ( ويؤيدها قراءة ابن مسعود . . 
  . 16، والعكبري15، واألنباري 14، والزمخشري13التوجيه النحاس

                                                

  19سورة األنفال من اآلیة  )1

   ،385ص:، وتحبیر التیسیر 221ص: شرینظر المبسوط في القراءات الع) 2

  1/407:ینظر معاني القرآن  3)

  2/94:ینظر إعراب القرآن  4)

  4/129:ینظر الحجة للقراء السبعة  )5

  310ص:ینظر حجة القراءات  )6

  2/150:ینظر الكشاف  )7

  5/588:ینظر الدر المصون  )8

  1/372:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  9)

  263ص: ما من بھ الرحمن ینظر إمالء  )10

  5/588:ینظر الدر المصون  11)

  9/175: روح المعاني  )12

  2/94:ینظر إعراب القرآن  )13

  2/150:ینظر الكشاف  )14

  1/372:ینظر البیان في إعراب 15)

  263ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  16)
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ومـا يشْـعركُم َأنَّهـا ِإذَا جـاءتْ الَ      ﴿:وله تعـالى  أوجه اإلعراب في ق
نُونْؤم1﴾ي  

، وحمـزة ، والكسـائي   وعاصم فـي روايـة حفـص ،    وابن عامر ،  قرأ نافع ،
  . 2 بكسر األلف)  اهنَِّإ ( الباقونبفتح األلف ، وقرأ )  هانََّأ (أبو جعفر و

ـ قـراءة الرفـع ، وذكـر لهـا أ    بدأ األلوسي بتوجيه  )  ال (أن :  أحـدها :  اًوجه

قولـه  و ،  ]12األعـراف  [  ﴾ ما منَعـك َأالَّ تَسـجد   ﴿: له تعالى زائدة كما في قو
﴿  ـونجِعرالَ ي ـما َأنَّهلَكْنَاهَأه ةيلَى قَرع امرحفإنـه أريـد    ، ] 95األنبيـاء  [  ﴾ و

بمعنـى  )  نَأ (أن مـذهب الخليـل وهـو    : ، الثاني ، بدون ال  ، ويرجعونتسجد
، وقـول امـرئ القـيس    "   ائت السوق أنك تشتري لحمـاً  " :لعل كما في قولهم 

:  

  3ذامِخَ ر كما بكي ابننبكي الدياَ            ألنا حيِلالم ِللَعلى الطَّ عوجا

وعلى هذا يكـون المفعـول الثـاني ليشـعركم محـذوف ، والجملـة اسـتئناف         
شيء يعلمكم حالهم ومـا سـيكون عنـد مجـئ ذلـك       لتعليل اإلنكار ، وتقديره أي

الـخ جـواب القسـم يجـوز     . . . أن أنهـا  : لعلها إذا جاءت ال يؤمنون ، الثالث 
وقد ذهـب إلـى التوجيـه األول والثـاني     ، 4، وهذا األخير استبعده األلوسيفتحها

هـب بعضـهم إلـى أن    وذ،  7، والعكبـري 6الزمخشريو، 5قبله أبو علي الفارسي
لغـو غـالط   )  ال (والـذي ذكـر أن   "  :زائدة غلط ، قال الزجـاج  ) ال (اعتبار 

فليس يجوز أن يكـون معنـى لفظـة مـرة      ...ألن مكان لغواً ال يكون غير لغو 
ههنـا إذا فتحـت معنـى لعـل     )  أن (رة اإليجاب وقد أجمعوا أن معنى النفي وم

)  ال (ن أمـا قـول الكسـائي أ   : "  وقـال النحـاس  ، 8" واإلجماع أولى باإلتباع  

                                                

  109سورة األنعام من اآلیة  )1

، 2/311:، وشرح طیبة النشر 361ص: ، وتحبیر التیسیر200ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  2)
  7/246:، وروح المعاني 271ص: واإلتحاف 

، دائرة المعارف ، وشرح 2/202:، وجمھرة اللغة  2/140:، والحیوان  156ص :البیت من الكامل في دیوانھ  )3
  4/376: ، وخزانة األدب  8/79:المفصل

  140، 7/139:ینظر روح المعاني  )4

  3/378:نظر الحجة للقراء السبعة ی 5)

  2/44:ینظر الكشاف  )6

  230ٍص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )7

  2/228:معاني القرآن  8)
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كمـا وجـه   ،  1"زائدة فخطأ عند البصريين ألنهـا إنمـا تـزاد فيمـا ال يشـكل      
 (قرأ ابن كثيـر وأبـو عمـرو عاصـم ويعقـوب      : " األلوسي قراءة الكسر بقوله

، 3الزجـاج : سـبقه إلـى هـذا التوجيـه      ، وقـد 2"بالكسر على االستئناف )  إنها
  6،  ، واألنباري5، والزمخشري4وابن خالويه

   8ءوالبنا 7يوالعكبر

  :المخففة ) لكن(مال هإ

  9﴾ سلَيمان ولَكن الشَّياطين كَفَرواْ روما كَفَ ﴿: قال تعالى 

ـ ولَ (والكسـائي ، وخلـف العاشـر     قرأ ابن عامر ، وحمـزة ،  كبتخفيـف  )  ن
  .10بتشديد النون وفتحها)  نكولَ (النون وإسكانها ، وقرأ الباقون 

وأن مـا   لهـا  مخففـة ال عمـل  ) نكلَ( القراءة األولى على أن  يوقد وجه األلوس
بعــدها مرفــوع باالبتــداء والخبــر ، وذكــر أن هنــاك خــالف فــي إعمالهــا 

ـ    11وإهمالها األول : ا علـى رأيـين   ، فقد اختلف النحويون فـي إعمالهـا وإهماله
إذا خففت تهمل وجوبـاً ، وعللـوا أنـه لـم يسـمع مـن العـرب        )  نكلَ (أن : 
مالها وهي مخففـة وأنهـا إذا خففـت يـزول اختصاصـها بالجمـل االسـمية        إع

ولَكـن كَـانُوا   ﴿ : لى فتدخل إذا خففت على الجمل الفعلية ، وذلـك كقولـه تعـا   
 ـونمظْلي مهوعلـى هـذا الـرأي ذهـب جمهـور       ]57سـورة البقـرة   [  ﴾ َأنْفُس

لتـي يجـوز أن   هـذا بـاب الحـروف ا   "  :النحويين ، وعلى رأسهم سيبويه ، قال
ـ لَ( أن يليهـا بعـدها األفعـال ، وهـي     يليها بعدها األسماء ، ويجوز ،  ك( و )  ن

، ألنها حـروف ال تعمـل شـيئاً ، فتركـت األسـماء       )كأنما (  و ) ذِْإ( و ) امنَِّإ
                                                

  2/27:إعراب القرآن  )1

   7/246:روح المعاني  2)

  2/228:ینظر معاني القرآن  )3

  1/167:ینظر إعراب القراءات السبع  4)

  2/44:ینظر الكشاف  )5

  1/282:ن في إعراب غریب القرآن ینظر البیا 6)

  230ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )7

  271ص: ینظر اإلتحاف  )8

  102سورة البقرة من اآلیة  9)

، واإلتحاف 293ص :، وتحبیر التیسیر1/495:، والبحر المحیط 134ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  10)
   1/339:، وروح المعاني 189ص: 

  1/339:معاني ینظر روح ال 11)
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ـ  فلـم يجـاوز ذا بهـا ؛ إذ كانـت ال      شـيء  ابعدها على حالها كأنه لم يذكر قبله
: ومـن الجمهـور   ، 1"وا االسم أولى بها مـن الفعـل   تغير ما دخلت عليه ، فيجعل

وابـن  ، 6، والعكبـري 5وأبـو علـي الفارسـي   4، والنحـاس 3الزجـاج و، 2الفراء
الـرأي  ، 11، والسـيوطي 10وابـن هشـام   9والسمين الحلبي،8وأبو حيان ،7رعصفو
)  إن (لهـا وذلـك بالقيـاس علـى     إذا خففت يجوز إعما)  لكن( يرى أن : الثاني 

مـذهب  وقـد وافـق األلوسـي    ، 12والمبرد وهذا مذهب يونس ، )كأن(و  ) نأ(و 
؟ فيـه خـالف والجمـع علـى     يجوز إعمالهـا إذا خففـت   وهل: " الجمهور قال 

 (و )  ال (وهـي مركبـة مـن    : جمهور الكـوفيين  وقال ،  13المنع وهو الصحيح

ــاف (و )  إن ــاً  )  الك ــزة تخفيف ــذفت الهم ــبيهية وح ــدة ال التش ــال ، الزائ وق
أنهـا بسـيطة وأن   " ويـرى األلوسـي   ، 14بسـيطة )  لكـن  (أن " : ن يوالبصر

  .15" الرأي األول أقرب إلى الفساد

  )إذ ( بمعنى )  أن( مجئ 

  16﴾ كُنتُم قَوماً مسرِفين َأفَنَضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحاً َأن ﴿: قال تعالى 

بكسـر   ) إن كنـتم  (وخلـف  ، وأبـو جعفـر ،   قرأ نافع ، وحمـزة ، والكسـائي  
  . 17بفتح الهمزة الباقونوقرأه ) إن(همزة 

                                                

 3/116:الكتاب  )1

  1/464،465:ینظر معاني القرآن  2)

  1/162:ینظر معاني القرآن  )3

 1/71:ینظر إعراب القرآن  )4

  2/170:ینظر الحجة للقراء السبعة  )5

  55ص:ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )6

 1/436:ینظر شرح جمل الزجاجي  7)

   1/495:ینظر البحر المحیط ) 8

  2/495:لدر المصون ینظر ا )9

  1/330:ینظر أوضح المسالك  )10

  1/518:ینظر ھمع الھوامع  )11

   179 -2/177:ینظر الحجة للقراء السبعة  )12

  476، 1/475:ینظر مغني اللبیب ) 13

  1/339:ینظر روح المعاني  )14

  المصدر السابق والموضع 15)

  5سورة الزخرف اآلیة  )16

: ، وتحبیر التیسیر 2/368:، والنشر في القراءات العشر397ص :ینظر المبسوط في القراءات العشر  )17

  25/164:، والتحریر والتنویر 494ص
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 (احـداً وهـو أن الجملـة شـرطية و    و ذكر األلوسي للقراءة األولى توجيهـاً وقد 

و إن كانت تستعمل للمشكوك وإسرافهم أمر محقـق لكـن جـئ بهـا بنـاء      )  إن
، وقـد ذهـب إلـى    1على جعل المخاطب كأنه متردد في ثبوت الشرط شاك فيـه 

  ،4، والنحاس 3، والزجاج2ه جمهور النحاة منهم الفراءهذا التوجيه قبل
  

  

ــه  ــن خالوي ــوي ،5واب ــان ،6والبغ ــو حي ــاري،و 8الزمخشــري،  7وأب ، 9األنب
أن علـى  : تـوجيهين ، األول  أما القراءة الثانيـة فقـد ذكـر لهـا      ، 10والعكبري

ألن كنـتم بجعـل أن مصـدرية وتقـدير الم     )  أن كنـتم  : (تقدير قوله تعـالى  
، 12الزجـاج  : ، وقد وافق في هذا التوجيه جماعـة مـن النحـاة مـنهم     11التعليل 

ــاس ــي   13والنح ــي الفارس ــا عل ــوي ،14، وأب ــري، 15والبغ ، 16الزمخش
  .19والسمين الحلبي  18،والعكبري17األنباري

لالستقبال عنـد األكثـر ولـذا قيـل      تقلبهالداخلة على كان ال )  إن (أن : الثاني 
ـ  هنا بمعنى إذ ويؤيد ذلك قراءة) إن( وهـذا مـذهب    20) إذ كنـتم  (ي زيد بن عل

22، وابن خالويه21الفراء
 

                                                
  25/66:ینظر روح المعاني  )1

  3/27:ینظر معاني القرآن  )2

  4/308:ینظر معاني القرآن  )3

   4/66:ینظر إعراب القرآن  )4

  2/292:ینظر إعراب القراءات السبع  )5

 7/206:ینظر معالم التنزیل  )6

  8/8:ینظر البحر المحیط  )7

  3/448:ینظر الكشاف  )8

  2/294: ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  9)

  469ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن ) 10

  25/66:ینظر روح المعاني  )11

  4/308:ینظر معاني القرآن  )12

  4/66:ینظر إعراب القرآن  )13

  6/138:ینظر الحجة للقراء السبعة  )14

  7/206:ینظر معالم التنزیل  )15

  3/478:ینظر الكشاف  )16

  2/294:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن ) 17

  469ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )18

  9/574:ینظر الدر المصون  )19

  25/66:روح المعاني  20)

  3/27:ینظر معاني القرآن  )21

  2/292:ینظر إعراب القراءات السبع  )22
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  األسـماء: المبحث األول 

  ما قرئ بين اإلفراد والجمع: المطلب األول 

   1﴾ وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ ﴿: قال تعالى 

ـ م (و جعفر، وأب، وابن عامر رأ نافعق سوقـرأ البـاقون   بجمـع التكسـير  )  يناك ،
)مس2بالتوحيد)  ينٍك .  
وجمـع المسـكين ألنـه جمـع     " : 3بقوله)  يناكسم : (ه األلوسي قوله تعالى وج 

وقد سـبقه إلـى هـذا التوجيـه     " الجمع بالجمع  فقابل)  وعلى الذين يطيقونه( في 
  . 6العكبريو،  5ان، وأبوحي 4النحاس

علـى مراعـاة   " ، وهـو وحيد فلم يذكر له توجيهـاً بالت)  ينكسم ( :لىأما قوله تعا
ـ   إ وم يفطـره إطعـام   فراد العموم ، أي وعلى كل واحد مما يطيق الصـوم لكـل ي

والَّذين يرمون المحصـنَات ثُـم لَـم يـْأتُوا بَِأربعـة شُـهداء        ﴿مسكين ، ونظيره 
أن الحكـم لكـل   وتبـين أن إفـراد المسـكين     ] 4النور [ ﴾ اجلدوهم ثَمانين جلْدةًفَ

   .7"، وال يفهم ذلك من الجمع يوم يفطر فيه مسكين

 واَألرضِ والسـحابِ المسـخَّرِ بـين السـماء     وتَصرِيف الريـاحِ  ﴿: وقال تعالى 

﴾8  

ـ    (، وقـرأ البـاقون   بـاإلفراد  )  يحِالـرّ  (، وخلـف ،   الكسـائي و، زة قرأ حم

الر9بالجمع)  احِي .  
ـ وقـرأ حمـزة   : " قال األلوسي موجهاً القـراءة بـاإلفراد    )  يحِالـر (ائي ، والكس

 زنجلـة وقد سبقه إلى هذا التوجيـه قبلـه ابـن      10"على اإلفراد وأريد به الجنس 

                                                

               184ن اآلیة سورة البقرة م )1

، وإمالء  2/44:، والبحر المحیط 142ص: ، والمبسوط في القراءات العشر 1/95:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )2
  456:، وروح المعاني 77ص: ما من بھ الرحمن 

  1/456:روح المعاني  3)

  1/95:ینظر إعراب القرآن  4)

  2/44:ینظر البحر المحیط  )5

  77:ا من بھ الرحمن ینظر إمالء م )6

  2/44:البحر المحیط  7)

  164سورة البقرة من اآلیة  )8

، وحجة 44ص: ، وجامع البیان في القراءات السبع 139،  138ص:ینظر المبسوط في القراءات العشر  )9
  196ص:، واإلتحاف 297ص:، وتحبیر التیسیر 1/641:، والبحر المحیط 118،119ص:القراءات 

  431:روح المعاني  )10
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نـدهم أن الـريح اسـم    فوجـه القـراءة بـاإلفراد ع    3، والعكبري  2، وأبو حيان1
كما تقول كثر الدرهم والـدينار فـي أيـدي النـاس     " للفرد وللجمع ، جنس يصلح 

والعرب تقول جـاءت الـريح مـن كـل     : هذا الجنس ، قال الكسائي إنما تريد " 
  . 4"مكان فلو كانت ريحاً واحدة جاءت من مكان واحد 

الريـاح فـي هبوبهـا    أما القراءة بالجمع فوجهها غيره على أنها اختالف أنـواع  
ويقـوي الجمـع مـا    "  5شماالً وجنوباً وصباً ودبوراً وفي أوصافها حارة وبـاردة  

أنـه إذا هاجـت ريـح جثـا علـى       وسـلم   صلى اهللا عليـه  روي عن الرسول 
اللهم اجعلها رياحاً وال تجعلهـا ريحـاً اللهـم اجعلهـا     : " ركبتيه واستقبلها ثم قال 
وَأرسـلْنَا الريـاح    ﴿: تعـالى   ذلك القول في قولـه وك 6"  رحمة وال تجعلها عذاباً

 حاق22: الحجر[ ﴾لَو [و﴿ احيالر وهتَذْر ﴾  ]  فقـد قـرئ بـالجمع      ]45: الكهـف
، والختالف أنواع الريح ، وقرئ باإلفراد على الجـنس أو إقامـة المفـرد مقـام     

  . 7الجمع

 وصـدقَتْ بِكَلمـات ربهـا    ﴿:  ىومما قرئ بين اإلفراد والجمع أيضاً قولـه تعـال  

8﴾كُتُبِهو
 .  

ـ تُكُ (،  ويعقـوب  ، وحفـص عـن عاصـم    د قرأ أبو عمرو فق  بـالجمع ،   ) هبِ
  . 9باإلفراد) وكتابه(وقرأ الجمهور 

وقرأ غيـر واحـد مـن السـبعة و     : " له أما قراءة اإلفراد فقد وجهها األلوسي بقو
ـ   به الجنس وعلى اإلفراد فاحتمل أن يراد  كتابه  ل ال سـيما  أن يـراد بـه اإلنجي

 10كما ذكر هذا التوجيـه قبلـه أبـو حيـان     إن فسرت الكلمة بعيسى  عليه السالم 

                                                

  118ص: ینظر حجة القراءات  )1

  1/641:ینظر البحر المحیط  )2

  70ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )3

  118ص: حجة القراءات  4)

  70ص: ، وإمالء ما من بھ الرحمن 1/641:، والبحر المحیط 119ص :ینظر حجة القراءات  )5

 119ص:حجة القراءات  )6

  70ص:ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )7

  12سورة التحریم من آلیة  )8

، وتحبیر 8/290:، والبحر المحیط 749ص: ، وجامع البیان 440ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  )9
  9/533:، ومعجم القراءات  549ص: ، واإلتحاف للبناء 585ص:التیسیر 

  8/290:ینظر البحر المحیط  10)
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أنها صـدقت بجميـع كتـب اهللا فـالجمع أولـى      " بالجمع ) هبِتُوكُ( وحجة من قرأ 
  .1وأحسن

2﴾وسيعلَم الكُفَّار ِلمن عقْبى الدارِ  ﴿ :وقوله تعالى 
 

  

ـ  (وأبو عمرو ، وأبو جعفـر   نافع وابن كثير ، قرأ بـاأللف قبـل الفـاء    )  رافالكَ
  .3باأللف بعد الفاء على الجمع)  الكُفَّار (اإلفراد ، وقرأ الباقون على 

والمراد من الكافر الجنس فيشـمل سـائر الكفـار وهـذه قـراءة      : " قال األلوسي 
ويقُوُل الكَـافر يـا لَيتَنـي كُنـتُ      ﴿: قوله   وحجتهم"، 4"ن ، وأبي عمرو ييمرحالْ

الكافر واحد والمعنى جمـع ولـم يـرد كـافراً     : وقال آخرون ]  40النبأ [ ﴾ تُراباً
ـ   " وحجة مـن قـرأ بـالجمع     5"واحداً وإنما أراد الجنس  ب أن الكـالم أتـى عقي

  :قوله

لفـظ مـا قبلـه    ب ﴾وسـيعلَم الكُفَّـار  ﴿ : ثـم قـال    ﴾ وقد مكر الذين من قبلهم ﴿
  . 6" ليأتلف الكالم على سياق واحد

   7﴾ والْفَواحشَ والَّذين يجتَنبون كَباِئر اِإلثْمِ ﴿: وقوله تعالى 

بغيـر ألـف وكسـر البـاء علـى      )  يـر بِكَ( قرأ حمزة ، و الكسائي ، وخلـف  
  .8باأللف والمد والهمز) كَباِئر(  ، وقرأ الباقوناإلفراد

ـ اِإل يـر بِكَ( أللوسي القـراءة األولـى علـى أن    وجه اوقد   بـاإلفراد إلرادة  )  مِثْ
مـا روي عـن   " ، والحجة فـي ذلـك     9الجنس أو الفرد الكامل منه وهو الشرك

  .10"باِهللا كرك الشِِّلذَي بِنِّع:  "ابن عباس أنه قال 

إلثـم  قالوا ولـو كـان كبيـر ا   )  والفواحش( قوله " ع فالحجة فيها أما قراءة الجم
ِإن تَجتَنبـوا   ﴿ويقوي الجمع أيضاً إجماع الجميـع علـى قولـه    )  والفحش( لكان 

                                                

 715ص: حجة القراءات  )1

  42سورة الرعد من اآلیة  2)

: ، وحجة القراءات109ص: ، والتیسیر في القراءات السبع 255ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  )3

  317ص: ، وإمالء ما من بھ الرحمن  5/390:، والبحر المحیط 375ص

  7/165:روح المعاني  )4

  375ص: حجة القراءات البن زنجلة  5)

  المصدر السابق والصفحة  )6

  37 سورة الشورى من اآلیة )7

  2/367:، والنشر في القراءات العشر  396ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر )  8

 25/46:ینظر روح المعاني  9)

  643ص: حجة القراءات  10)
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نْهع نوا تُنْهم اِئربـين  ويـرى النحـاس أن قـراءة الجمـع أ     1] 31النساء[  ﴾ كَب
  .2أكبرها توهم أنه واحد  )يربِكَ (وعلل أنه إذا قرأ  

  3﴾الجب  وَألْقُوه في غَيابات ﴿: وقوله تعالى 

باأللف علـى الجمـع فيهمـا ، وقـرأ البـاقون      )  اتابيغَ (قرأ أبو جعفر ، ونافع 
  .4بدون ألف في االثنين على اإلفراد)  ةابيغَ(

وجه األلوسي قراءة اإلفراد على أن الغيابة هي قعـر الجـب وغـوره ، وسـمي     
المنخـل  به لغيبته عن عين الناظر ومنـه قيـل للقبـر غيابـة واستشـهد بقـول       

  :السعدي 

  5ِلهواَأل ةيرشي في العرِيسوا بِيرسفَ   ي          تابيي غَنتْبيأنا يوماً غَ فإن

الغيابة في الجب شبه كهف أو طـاق فـي البئـر فـوق     : ونقل عن الهروي قوله 
  . 6الماء يغيب ما فيه عن العيون

ـ يغَ( أن : األول : أما قراءة الجمع فقد ذكر لهـا وجهـين    ابفيهـا إشـارة   )  ات
 7أنه أراد بالجب الجنس أي فـي بعـض غيابـات الجـب    : الثاني  و تها ،إلى سع

  8 ﴾ ِإن صالتَك سكَن لَّهم ﴿: وقوله تعالى 

بغيـر واو وفـتح التـاء علـى     )  صـالتَك  (قرأ حمزة ، والكسـائي ، وخلـف   
  . 9ء على الجمعبالواو وكسر التا)  صلواتك (اإلفراد ، وقرأ الباقون

ـ  (قرأ غير واحـد مـن السـبعة    و: " 10وجه األلوسي قراءة الجمع بقوله لَصواتك 
وحجـتهم فـي ذلـك    : "  11قال ابـن زنجلـة  " بالجمع مراعاة لتعدد المدعو لهم ) 

                                                

 643ص: حجة القراءات  )1

  4/58:ینظر إعراب القرآن  )2

  15ومن اآلیة  10من اآلیة : سورة یوسف  )3

، 561ص: ، وجامع البیان 244ص: والمبسوط في القراءات العشر  ،2/192:ینظر إعراب القرآن للنحاس ) 4
  329ص : ، واإلتحاف 412ص: ، وتحبیر التیسیر 5/285:والبحر المحیط 

  11/27:، واللباب في علوم الكتاب  9/132:البیت من الطویل وھو للمنخل السعدي ، في تفسیر القرطبي  )5

 11/384:ینظر روح المعاني  )6

 السابق والصفحة ینظر المصدر )7

  103سورة التوبة من اآلیة  )8

، 5/100:، والبحر المحیط 537ص: ، وجامع البیان  229، 228ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  9)
  306ص: ، واإلتحاف 393ص: وتحبیر التیسیر 

  11/15:ینظر روح المعاني  )10

  323ص: حجة القراءات  )11
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فـال فـرق   )  وصـلوات الرسـول   : (في قوله قبلهـا  إجماع الجميع على الجمع 
  ."في شيء من ذلك في وجه من الوجوه 

إجمـاع الجميـع   " ، وحجـتهم فـي ذلـك    1قراءة اإلفراد فالمراد بها الجـنس  أما
 162سـورة األنعـام   [  ﴾ ونُسـكي  ِإن صـالتي  ﴿: على التوحيد في قوله تعالى 

  . 2"فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه ] 

3﴾ وبويعقُ وِإسحاقَ واذْكُر عبادنَا ِإبراهيم ﴿: وقوله تعالى 
 

  

اإلفـراد ، وقـرأ   بغير ألـف وفـتح العـين علـى     ) ا نَدبع( قرأ ابن كثير وحده 
  . 4باأللف وكسر العين على الجمع) انَادبع(الباقون 

ـ ع (عباس وابـن كثيـر وأهـل مكـة     وقرأ ابن : " قال األلوسي  ببـاإلفراد  )  انَد
ـ   فإبراهيم وحده بدل  وان العبوديـة  أو عطف بيان أو مفعول أعنـي ، وخـص بعن

وجـوز أن يكـون المـراد بعبـدنا     )  عبـدنا (لمزيد شرفه وما بعده عطف علـى  
وهـذا التوجيـه وافـق فيـه      5"وضعاً للجنس موضع الجمـع فتتحـد القراءتـان    

  . 7ء، والبنا 6العكبري

8﴾وآيةٌ لَّهم َأنَّا حملْنَا ذُريتَهم  ﴿: وقوله تعالى 
 

  

ـ رذُ( بن عـامر ، ويعقـوب   ع ، واقرأ أبو جعفر ، وناف يهِاتبـاأللف وكسـر   )  م
ـ رذُ( التاء على الجمع ، وقرأ البـاقون   تَيهبغيـر ألـف وفـتح التـاء علـى      )  م

  .9اإلفراد

الذرية أصـلها الصـغار مـن األوالد ، ويقـع     : " قال األلوسي نقالً عن الراغب 
صـله للجمـع   في التعارف على الصغار والكبار ويسـتعمل للواحـد والجمـع وأ   

                                                

  306ص: ینظر اإلتحاف  )1

  323، 322ص: قراءات حجة ال 2)

  45سورة ص من  اآلیة  3)

،  694ص: ، وجامع البیان 380ص: ، والمبسوط في القراءات العشر 3/313: ینظر إعراب القرآن للنحاس  4)
  478، 477ص: ، واإلتحاف  7/385:والبحر المحیط 

  201، 23/200:روح المعاني  5)

  454ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )6

  477ص: تحاف ینظر اإل 7)

  41سورة یـس من آلیة  8)

،   524ص: ، وتحبیر التیسیر  600ص: ، وحجة القراءات 362ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  )9
   467ص: واإلتحاف للبناء 

  23/26:روح المعاني  )10
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وذكر ابن زنجلة حجتهم فـي القـراءة بـالجمع أنهـا مكتوبـة فـي مصـاحفهم        
باأللف كما ذكر حجة من قرأ بالتوحيد أن الذرية تكـون جمعـاً ، وتكـون واحـداً     

والجمـع  ]  38آل عمـران   ) [ رب هب ِلـي مـن لَّـدنك ذُريـةً    : (فالواحد قوله 
  . 1] 9النساء [ ) افاًعض ةًيرذُ( : قوله 

  2﴾ لَقَد كَان ِلسبٍأ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ ﴿: وقوله تعالى 

بغير ألف ساكنة السين مفتوحـة الكـاف ، وقـرأ الكسـائي     )  مهنَكَسم( قرأ حمزة 
بغيـر ألـف سـاكنة السـين مكسـورة الكـاف ، وقـرأ        )  مهنَكمس (، وخلف ، 

  .3باأللف على الجمع) مهنَاكسم(الباقون 

ـ م (وجه األلوسي قراءة حمـزة   نَكَسهبغيـر ألـف سـاكنة السـين مفتوحـة      )  م
 علـى كالـدار  يطلـق    والمسكن اسم أي في محل سكناهم وهـو : " الكاف بقوله  

المأوى للجميع وإن كـان قطـراً واسـعاً كمـا تسـمى الـدنيا دار ، وينبغـي أن        
أحد لـه مسـكن ، وقـد أفـرد فـي       يحمل على المصدر أي في سكناهم ألن كل

  :هذه القراءة وجعل المفرد بمعنى الجمع كما في قوله 

  ..............................          4كلوا في بعض بطنكم تعفوا 

  : وقوله 

    5قد عض أعناقهم جلد الجواميس ........................            

  . 6"يختص بالضرورة عند سيبويه 

بغير ألف سـاكنة السـين مكسـورة الكـاف     )  مهنكسم( قراءة الكسائي  كما وجه
القيـاس  علـى خـالف القيـاس    الكاف  بكسر) مهنكسم( ...وقرأ الكسائي : " بقوله

مضـارعه أو فتحـت قيـاس المفعـل منـه      كمسجد ومطلع ألن ما ضمت عـين  
كـاف لغـة فاشـية    وقال أبو الحسن كسـر ال   ريالغالفتح  زماناً ومكاناً ومصدراً

                                                

  600ص: ینظر حجة القراءات  )1

  15سورة سبأ من اآلیة  )2

، وتحبیر  7/258:، والبحر المحیط 680ص: ، وجامع البیان 362ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر3)
  459ص: ، واإلتحاف 516ص: التیسیر 

، وفي شرح المفصل 1/210:فإن زمانكم زمٌن خمیُص ، وھو مجھول القائل في الكتاب : ھذا صدر بیت وعجزه  )4
 5/537:، وفي خزانة األدب 6/21،22:

، وفي 252ص: ، والبیت من البسیط لجریر في دیوانھ  ) م في قرى سبأ تدعوك تیم وتی: ( عجز بیت وصدره  )5
  )ضغبس( 6/519:، ولسان العرب 1/31:المخصص 

  22/299:روح المعاني  )6
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ـ وهي لغة الناس اليوم والفتح لغة الحجاز وهي اليوم قليلـة ، وقـال ال   راء هـي  ف
  .1"لغة يمانية فصيحة 

ـ م(قرأ الجمهور : "   وعن قراءة الجمهور قال سنَاكأي فـي مواضـع   جمعـاً  ) مه
وقد وافق في هذه التوجيهات جميعاً جماعـة مـن النحـاة مـنهم ابـن       2"سكناهم 
   7ء، والبنا 6، والعكبري 5، واألنباري 4أبو حيان، و3 زنجلة

8﴾وِإخْوته آياتٌ لِّلساِئلين  لَقَد كَان في يوسفَ ﴿: وقوله تعالى 
 

  

علـى  )  آيـاتٌ  (لف على اإلفـراد ، وقـرأ البـاقون    بغير أ)  ةٌآي (قرأ ابن كثير 
  . 9الجمع

حينئـذ قيـل لإلشـعار بـأن     )  اآليات (وجمع " وجه األلوسي قراءة الجمع بقوله 
ـ  كل طائفة من القصة آية بينة كافية في الداللة علـى نبوتـه  اقتصاص  صـلى   ـ

وحجـتهم فـي ذلـك     10"وقيل لتعدد جهة اإلعجاز لفظاً ومعنـى  ـ  اهللا عليه وسلم
  .11أنها كتبت في المصحف بالتاء 

ـ ( وقرأ أهل مكـة وابـن كثيـر ومجاهـد     "  : وعن القراءة باإلفراد قال   ةٌآي  (

لقـد كـان فـي قصصـهم      ﴿: وحجتهم قولـه تعـالى    12"على اإلفراد أي عبرة 
  .] 111يوسف [ ﴾عبرة 

13 ﴾وعهدهم راعون  مانَاتهِموالَّذين هم َأل ﴿: وقوله تعالى 
  

مثلـه ،  ]  32آيـة    المعـارج [ علـى اإلفـراد ، وفـي   )  مهِتانَمَأل (قرأ ابن كثير 
  وقرأ 

                                                

  22/299:روح المعاني  )1

  22/299:روح المعاني  2)

  586ص: ینظر حجة القراءات  )3

 7/258:ینظر البحر المحیط  )4
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  . 1على الجمع في السورتين)  مانَاتهِمَأل (الباقون 

واألمانات جمـع أمانـة وهـي فـي األصـل      : وجه األلوسي قراءة الجمع بقوله 
للعين ال للمعنى ، وأما جمعها فال يعـين ذلـك إذ المصـادر قـد ال تجمـع كمـا       

أمانة مصـدر يـؤدي عـن الواحـد والجمـع      : " قال النحاس  2"قدمنا غير بعيد 
 3"ف األنواع جاز الجمع والتوحيـد إال أن الجمـع هاهنـا حسـن     فإذا أردت اختال

وجمعـت األمانـة دون العهـد قيـل ألنهـا متنوعـة       "  وأضاف األلوسي قـائالً  
إلى كل مكلف من جهته تعـالى وال يكـاد يخلـو مكلـف مـن      متعددة جداً بالنسبة 
  .4" ذلك وال كذلك العهد

)  مهِتانَمَأل (بو عمرو في رواية أ ابن كثير وأوقر: " وعن القراءة باإلفراد قال

ولم يقل وعهودهم ، وقال ) وعهدهم راعون: (وحجتهم قوله تعالى "  5"باإلفراد 
وجه اإلفراد أنه مصدر واسم جنس ، فيقع على الكثرة وإن كان : بعض النحويين 

 6" فأفرد] 108: األنعام [)كذلك زينا لكل أمة عملهم(: مفرداً في اللفظ ومن هذا قوله 

.  

  7﴾فَخَلَقْنَا المضغَةَ عظَاماً فَكَسونَا العظَام لَحماً  ﴿: وقوله تعالى 

ـ كَمـاً فَ ظْع (عامر  قرأ ابن سا الْنَوـ ع ـ )  مظْ تح العـين وسـكون الظـاء فـي     بف
  . 8بكسر العين وفتح الظاء)  عظَامعظَاماً فَكَسونَا الْ (، وقرأ الباقون الحرفين

ـ عالْ( وجمـع  : " األلوسي قال  دون غيرهـا ممـا فـي األطـوار ألنهـا       ) امظَ
متغايرة هيئة وصالبة بخالف غيرها أال تـرى عظـم السـاق وعظـم األصـابع      

،  2وقد ذهب إلى هذا التوجيـه قبلـه أبـو جعفـر النحـاس      1"وأطراف األضالع 

                                                

، والبحر 4882ص:  ، وحجة القراءات636ص:  ، وجامع البیان311ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )1
  402ص: ، واإلتحاف 2/467:، وشرح طیبة النشر 474ص:  ، وتحبیر التیسیر6/367: المحیط

  18/214:روح المعاني  2)

  3/78:إعراب القرآن  )3

  18/214:روح المعاني  )4

  18/214:روح المعاني  )5

  483ص:  حجة القراءات )6

  14سورة المؤمنون من اآلیة  7)

، 484ص:  ، وحجة القراءات311ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر3/78:ینظر إعراب القرآن للنحاس  8)
  402ص: ، واإلتحاف 474ص:  ، وتحبیر التیسیر6/368: والبحر المحیط



- 95 - 

 

. .  .وقـرأ ابـن عـامر    : " األلوسـي  وعن القراءة باإلفراد  قـال  3وابن زنجلة

في الموضعين اكتفـاء باسـم الجـنس الصـادق علـى القليـل       )  امظَعالْ(بإفراد 
  : والكثير مع عدم اللبس كما في قوله 

  ....................        4"كلوا في بعض بطنكم تعفوا

  . 7، والعكبري 6حيان وبأ، و 5وقد وافق في هذا التوجيه ابن زنجلة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          

  18/217:روح المعاني  )1

  3/78:ینظر إعراب القرآن  2)

  484ص: ینظر حجة القراءات  )3

  92ص: ، وقد تم تخریج البیت  8/217:روح المعاني ) 4

  484ص: ینظر حجة القراءات  )5

  6/368:ینظر البحر المحیط  )6

  292ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )7
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  رجموع التكسي: اني المطلب الث

  1﴾وقَاَل ِلفتْيانه اجعلُوا بِضاعتَهم في رِحاِلهِم  ﴿: قال تعالى 

بـألف ونـون بعـد اليـاء ،     ) ِلفتْيانـه  (الكسائي ، وخلف ، وحفص قرأ حمزة ، و
  .2بالتاء من غير ألف)  هتيتْفِل (وقرأ الباقون 

علـى أنـه جمـع    : األول : وجهـين  )  فتْيانهِل (األولى  ذكر األلوسي للقراءةوقد 
  .3على أنه اسم جمع على قول وليس بشيء : ، والثاني فتى

ـ يتْفِل (ووجه القراءة الثانية  تورجحـت  : " ، وقـال   4علـى أنـه جمـع قلـة    )  ه
فـإن   ﴾اجعلُـوا بِضـاعتَهم فـي رِحـاِلهِم      ﴿: فق بقولـه  والقراءة األولى بأنها أ

مع كثرة ومقابلة الجمع بالجمع تقتضـي انقسـام اآلحـاد علـى اآلحـاد      الرحال ج
فينبغي أن يكون في مقابلة جمع الكثرة ، وعلى القـراءة األخـرى يسـتعار أحـد     

، وابـن   6سوقد ذهب إلـى هـذا التوجيـه كـل مـن النحـا       5"الجمعين لآلخر 
  .7زنجلة

  8 ﴾من اللَّيِل وجوههم قطَعاً  كََأنَّما ُأغْشيتْ ﴿: وقال تعالى 

نة الطـاء ، وقـرأ البـاقون    سـاك ) عـاً طْق( ير ،  والكسائي ، ويعقوب قرأ ابن كث
)9بفتح الطاء) عاًطَق .  

بسكون الطاء علـى أنـه اسـم مفـرد     )  عاًطْق (األلوسي القراءة األولى  وجهوقد 
،  10معناه طائفة من الليل أو ظلمة آخـره ، أو علـى أنـه اسـم جـنس لقطعـة      

  : شهد بقول الشاعر واست

                                                

  62اآلیة  سورة یوسف من )1

، 361ص: ، وحجة القراءات247ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر2/207:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )2
  333ص:  ، واإلتحاف415ص:  ، وتحبیر التیسیر5/320:  والبحر المحیط

  13/11:ینظر روح المعاني  )3

  المصدر السابق والصفحة  )4

  المصدر السابق والصفحة  )5

  2/207:القرآن  ینظر إعراب 6)

  361ص: ینظر حجة القراءات  7)

  27سورة یونس من اآلیة  )8

، وتحبیر 5/152: ، والبحر المحیط330ص:  ، وحجة القراءات233ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر 9)
  311ص: ، واإلتحاف 398ص: التیسیر

  11/100:ینظر روح المعاني  )10
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   1يمِهِب ٍليلَ عِطْق نا منَيلَع مكَ          ومِجي في النُّرِظُوانْ اببي الْحتَافْ

ـ )  عاًطَق (أما القراءة الثانية  مثـل خرقـة   "  2جمـع قطعـة   هـا علـى أن  افوجهه
كأنمـا أغشـى   : وكسرة وكسر  وإنما اختاروا الجمع ألن معنـى الكـالم    وخرق 
  . 3" إنسان منهم قطعة من الليل ، ثم جمع ذلك ألن الوجوه جماعة  وجه كل

   4﴾ ويجعلُه كسفًا ﴿: بقة قوله تعالى ومثل اآلية السا

ـ ك (نة السـين ، وقـرأ البـاقون    ساك)  فاًسك (رأ أبو جعفر ، وابن عامر ق فاًس  (

  . 5بفتح السين

نه مخفـف مـن المفتـوح أو جمـع     على أ) "  فاًسك(وجه األلوسي القراءة األولى 
يلـه بـالمفعول أو   كسفة أي قطعة أو مصدر كعلـم وصـف بـه مبالغـة أو بتأو    

  . 7وقد ذهب إلى هذا التوجيه قبله العكبري 6"بتقدير ذا كسف 

 " أي"  8مثـل قطـع   أنهـا بفتح السين فوجهها علـى  )  فاًسك (أما القراءة الثانية  

  9﴾ر دة وسردر وسسة وكرسع وكطَة وقعطْق ﴿:جمع كسفة مثل 

  : قوله تعالى  ومن االختالف في جموع التكسير بين القراءات القرآنية

10﴾ كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ ﴿
   

ـ خُ(قرأ أبو عمرو ، والكسائي  ـ ) بشْ ـ خُ(اكنة الشـين ، وقـرأ البـاقون    س ) بشُ

  . 11بضم الشين

ـ خُ(وجه األلوسي القراءة األولـى   ـ ) بشْ تخفيـف  " كان الشـين علـى أنهـا    بإس
وقد وافق فـي هـذا التوجيـه جماعـة      ، 1"ونظيره بدنة ، وبدن ب المضموم شُخُ

  ،4، وابن زنجلة 3، والنحاس2الزجاج: من النحاة منهم  

                                                

  3/377:، تفسیر البیضاوي 22/34:، وتاج العروس 1/139: اب العینالبیت من الخفیف وھو بال نسبة في كت )1

  11/99:ینظر روح المعاني  ) 2

  330ص: حجة القراءات ) 3

  48سورة الروم من اآلیة  4)

 505ص:  ، وتحبیر التیسیر330ص:  ینظر حجة القراءات 5)

  21/52:روح المعاني  )6

 430ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  )7

  21/25:ح المعاني ینظر رو 8)

  560ص: حجة القراءات  )9

  4سورة المنافقون من اآلیة  )10

، والتیسیر في القراءات السبع 436ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر4/285:ینظر إعراب القرآن للنحاس ) 11
   582ص:  ، وتحبیر التیسیر8/268:، والبحر المحیط ألبي حیان 709ص:  ، وحجة القراءات171ص
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ـ خُ(أما القراءة الثانيـة   . 6العكبريو، 5واألنباري  بضـم الشـين فوجههـا    ) بشُ
ـ على أنها جمع خشبة كثمـرة وثُ  هـب إلـى هـذا التوجيـه قبلـه      ر ، كـذلك ذ م

، وذكـر األنبـاري أن القـراءة بالضـم      9، وابن زنجلـة  8، والنحاس   7الزجاج
  .10 هي األصل

11﴾ انظُروا ِإلَى ثَمرِه ِإذَا َأثْمر ﴿: وقوله تعالى 
 

  

بضم الثاء والميم فـي هـذه اآليـة وفـي     ) هرِمثُ(قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف 
ـ ثُ(وقـرأ أبـو عمـرو    ]  35[ آليـة  وفي يـس ا]  141[اآلية  رِمبضـم  ]  34) [ ه

   .12بفتح الثاء والميم في جميع المواضع)  هرِمثَ (فسكون ، وقرأ الباقون 

جمـع  " بضـم الثـاء والمـيم علـى أنـه      )  هرِمثُ (ه األلوسي القراءة األولى وج
فـي   14 ، وقـد وافـق العكبـري   13 "ب ، أو ثمار ككتاب وكتب شُة وخُبشَة كخَرمثَ

، واألنبـاري فـي أنـه      وابن زنجلـة ،  16، والنحاس15الوجهين، ووافق الزجاج 
ـ ثَ: (جمع الجمع ، نقول " جمع ثمار  مرـ ة وث ـ كََأ: (كمـا تقـول   ) ارم ـ آوة م  امكَ

  . 17)مكُوُأ

ـ ثَ (مخفـف مـن   على أنـه    بضم فسكون ) هرِمثُ (مرو ووجه قراءة أبي ع رِمه 
بفتح التاء والمـيم فلـم يتعـرض لهـا بالتوجيـه      )  هرِمثَ (أما قراءة الجمهور  18)

                                                                                                                                          

  28/306:وح المعاني ر 1)

  5/137:ینظر معاني القرآن  2)

  4/286:ینظر إعراب القرآن  3)

  709ص: ینظر حجة القراءات  )4

  2/367:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )5

  506ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  6)

  5/138:ینظر معاني القرآن  )7

  4/258:ینظر إعراب القرآن  )8

  709ص: ءات ینظر حجة القرا )9

 2/367:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  10)

  99سورة األنعام من اآلیة  )11

  4/195:، والبحر المحیط199ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر2/24:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )12

  7/226:روح المعاني  )13

  229ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن   14)

  2/240:ینظر معاني القرآن  )15

 2/24:ینظر إعراب القرآن  )16

  1/281:، والبیان في إعراب غریب القرآن 264ص: ینظر حجة القراءات  17)

  15/261:ینظر روح المعاني  18)
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ه بـالفتح جعلـه اسـم جـنس     أأن من قـر " وقد ذكر ابن زنجلة ووافقه األنباري 
  . 1رقَة وبرقَر ، وبجوشَ ةرجة كشَرمجمع ثَ

2﴾ وما هم بِسكَارى وتَرى النَّاس سكَارى ﴿: وقوله تعالى 
 

  

ـ  (وخلـف  قرأ حمزة ، والكسائي ،  سون الكـاف ،  بفـتح السـين وسـك   )  ىكْر
  .3باأللف وضم السين وفتح الكاف)  كارىس (وقرأ الباقون 

ـ  (ذكر األلوسي للقـراءة األولـى     كْسـ  (أن : األول : وجهـين  )  ىر كْسىر  (

ـ فَ (وتجمـع الصـفة علـى    : " جمع سكران قال إذا كانـت مـن اآلفـات    )  ىعلَ
ى ، ولكون السكر جارياً مجـرى ذلـك لمـا فيـه     قتلى وموتى وحمقواألمراض ك

فتجـيء  "    4"من تعطيل القوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهـو جمـع سـكران    
أنـه  : علـي الفارسـي    ما نقله عن أبـي : الثاني   5"سكرى حينئذ لتأنيث الجمع 

ـ ى وزنَمكز)  ركس (جمع  )  ىركْس (صح أن يكون  ن ، وقـد حكـى سـيبويه    م
رجل س6بمعنى سكرانر ك .  

فلم يتعرض لها بالتوجيه ، وقـد ذكـر ابـن زنجلـة     ) ىاركَس(هور أما قراءة الجم
كَأن سى اركْجمع سـ فَ (جتهم أن بـاب  ان وحر ـ فُ (يجمـع علـى   )  النع ىالَع  (

  . 7جمع كسالن]   142النساء) [  ىالَسقاموا كُ (إلجماعهم على قوله 

8﴾ولَم تَجِدوا كَاتباً فَرِهان مقْبوضةٌ  لَى سفَرٍوِإن كُنتُم ع ﴿: وقال تعالى 
 

  

 (ء والهـاء ، وقـرأ البـاقون    بضـم الـرا  )  نهرفَ (رأ ابن كثير ، وأبو عمرو ق

  . 9باأللف مكسورة الراء) انهفرِ

                                                

  1/281:، وینظر البیان في إعراب غریب القرآن 264ص: حجة القراءات  1)

  2سورة الحج اآلیة  )2

: ، واإلتحاف 469ص: ، وتحبیر التیسیر6/325: حر المحیط، والب305ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 3)

  396ص

  17/109:روح المعاني  )4

  6/325:البحر المحیط  5)

 17/109:ینظر روح المعاني  )6

  472ص: ینظر حجة القراءات  )7

 283سورة البقرة من اآلیة  8)

، وتحبیر 2/371: المحیط ، والبحر152ص:  ، وحجة القراءات156ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 9)
  214ص: ، واإلتحاف 2/227:، وشرح طیبة النشر 316ص:  التیسیر
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ـ جمـع ر وهـو   فٌقُكس)  نهفر (وقرئ : " قال األلوسي  وذكـر الزجـاج    1"ن ه
وإنما حكـم بـه مـع قلتـه     "   2قليل إال أنه صحيح قد جاء)  لعفُ (و  ) علفَ(أن 

  . 3 "الجمع إال بسماع ال يقدم على جمع : مراعاة لقول سيبويه 

ـ رِ (أللوسي الوجه في قراءة الجمهـور  وذكر ا  هأللف مكسـورة الـراء   بـا )  ان
وهو في األصل مصدر ثم أطلـق علـى المرهـون مـن بـاب      ) نهر(أنه جمع 

ربيـة أقـيس أن   وحجتهم أن هـذا فـي الع  " ،  4ر على اسم المفعولإطالق المصد
ـ ر بِحب (مثل ) العف(على ) لعفَ(يجمع  حـ ار ، وع بـ د ع ـ اد ، ونَب عـ ل ن 5) الع  "

قال أبو عمرو بن العالء وال أعرف الرهان إال في الخيـل والرهـان فـي الخيـل     
    6"أكثر 

 "فوجه رهان أنه جمع رـ ه   7"ه جمـع ثـان أو جمـع الجمـع     ن ، ووجه رهن أن

أعجب إلـي ألنهـا موافقـة للمصـحف ،     )  نهر (والقراءة على : "  قال الزجاج
 نهـاَ وما وافق المصحف وصح معناه وقـرأت بـه القـراء فهـو المختـار ، ورِ     

  .8"جيد بالغ

  

  

  

  

  

  

                                                

  4/60:روح المعاني  1)

  1/311:ینظر معاني القرآن  2)

  2/227:شرح طیبة النشر  )3

  4/60:ینظر روح المعاني  4)

  152ص: حجة القراءات  5)

  2/371:البحر المحیط  6)

  2/228:شرح طیبة النشر  )7

   1/312:ني القرآن معا )8
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  والتأنيثالتذكير : المطلب الثالث 

عنْهـا الَ تُفَـتَّح لَهـم َأبـواب      ياتنا واسـتكبروا بآِإن الَّذين كَذَّبوا  ﴿: قال تعالى 
اءمالَ السنَّةَ والج خُلُوند1﴾ ي

  

، وقـرأ حمـزة ، والكسـائي    ساكنة الفـاء  خفيفة التاء )  حتَفْال تُ (قرأ أبو عمرو  
  . 2بالتاء مشددة)  حتَّفَال تُ (، وقرأ الباقون  ةًبالياء خفيف) حتَفْتُال(، وخلف 

ـ تُ (والتـاء فـي   " :   3في توجيه القراءات السـابقة  ل األلوسي قا لتأنيـث  )  حتَّفَ
األبواب والتشديد لكثرتها ال لكثـرة الفعـل لعـدم مناسـبة المقـام ، وقـرأ أبـو        

ألن التأنيـث   ...عمرو بالتخفيف ، وحمـزة ، والكسـائي بـه وباليـاء التحتيـة      
  . "غير حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل 

   :حجة التاء قوله و: "  3ابن زنجلة الحجة في هذه القراءات قال وذكر

ذهبـوا إلـى جماعـة األبـواب ، وحجـة      ]  73/  39الزمر [  ﴾ وفُتحتْ َأبوابها ﴿
من قرأ بالياء هي أنه لما فصل بين المؤنث وبين فعلـه بفاصـل صـار الفاصـل     

  . 4"كالعوض من التأنيث 

5﴾ون من تَكُون لَه عاقبةُ الدارِ فَسوفَ تَعلَم﴿وقال تعالى 
 

  

ـ  ونكُمن ي (، والكسائي ، وخلف  قرأ حمزة باليـاء كـذلك فـي القصـص     )  هلَ
  . 6بالتاء في السورتين)  من تَكُون لَه (وقرأ الباقون ]  37 اآلية[

، وحجـة مـن    7وجه األلوسي القراءة بالتاء على أن تأنيث العاقبة غيـر حقيقـي  
]   51النمـل    [ ﴾فَانظُر كَيـفَ كَـان عاقبـةُ مكْـرِهم      ﴿: لك قوله تعالى بذ قرأ

  8]  10الروم ...)[  ينذالَّ ةُباقع انكَ مثُ ﴿: وقوله تعالى 

  

                                                

  40سورة األعراف من اآلیة  1)

، وتحبیر 4/299:، والبحر المحیط282ص:  ، وحجة القراءات208ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر) 2
  283،  282:، واإلتحاف 371ص:  التیسیر

 8/358:روح المعاني  )3

  282ص: حجة القراءات  4)

  135سورة األنعام من اآلیة  5)

  274ص: ، واإلتحاف 203ص:  المبسوط في القراءات العشرینظر  )6

 8/275:ینظر روح المعاني  )7

 272ص: ینظر حجة القراءات  )8
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1﴾ كُون ميتَةً َأو دماً مسفُوحاًيِإالَّ َأن  ﴿: وقال تعالى 
   

ـ تَ (مـزة  عامر ، وابن كثيـر ، وح قرأ أبو جعفر ، وابن  بالتـاء ، وقـرأ   )  ونكُ
  . 2بالياء)  ونكُي (الباقون 

وجه األلوسي القراءة بالتاء على أنها لتأنيث الخبـر ، أمـا القـراءة باليـاء فهـي      
، وهـذا التقـدير ذكـره     3على أنها على تقدير ذلك الطعـام أو الشـيء المحـرم   

باليـاء هـي    ، وذهب ابـن زنجلـة إلـى القـراءة    5، ووافقه أبو حيان  4النحاس
ـ ال َأ ﴿: مـذكر وهـو قولـه    )  ونكُي (وجه ، وعلل بأن المضمر في ال ـ ف دجِ ا يم
  . 6ولم يقل محرمة ﴾ماً رحم يلَِإ يوحُأ

  7﴾تُقْبَل منْهم نَفَقَاتُهم  وما منَعهم َأن ﴿: وقال تعالى 

ـ قْتُ نَأ (قـرأ البـاقون   باليـاء ، و )  َلبقْي أن (قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف  َلب 
   .8بالتاء) 

ذكر األلوسي الوجه في القراءة بالياء وهو أن تأنيث النفقـات غيـر حقيقـي مـع     
ألن النفقـات  ":  ، وقـال النحـاس   9كونه مفصوالً عن الفعل بالجـار والمجـرور  

، وحجـة   11"فالكالم محمول على المعنـى وهـو المصـدر    "  10"واإلنفاق واحد 
  .12 "أن النفقات مؤنثة فأنث فعلها ليوافق اللفظ المعنى من قرأ بالتاء

  

  

  

                                                

  145سورة األنعام من اآلیة  1)

  277ص: ، واإلتحاف 4/242:، والبحر المحیط ألبي حیان 204ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )2

  8/287:ینظر روح المعاني  )3

 2/36:ظر إعراب القرآن ین )4

  4/242:ینظر البحر المحیط  )5

  276ص: ینظر حجة القراءات  )6

  54سورة التوبة من اآلیة  )7

 5/55: ، والبحر المحیط277ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )8

 10/307:ینظر روح المعاني  )9

  2/123:إعراب القرآن  )10

  319ص:  حجة القراءات )11

  السابق والصفحةینظر المصدر  12)
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 وزرع وجنَّـاتٌ مـن َأعنَـابٍ    وفـي اَألرضِ قطَـع متَجـاوِراتٌ    ﴿:  وقال تعالى 

اننْويٌل صنَخو اءقَى بِمسانٍ ينْوص رغَيو داح1﴾ و  

ـ تُ (ليـاء ، وقـرأ البـاقون    با)  ىقَسي (قرأ عاصم ، وابن عامر ، ويعقوب  ىقَس 
  . 2بالتاء) 

األلوسي القراءة بالياء على أنه ما ذكـر مـن القطـع والجنـات والـزرع      وجه  
  5ووافقـه أبـو حيـان     4، وقد ذهب إلى هـذا التوجيـه قبلـه النحـاس     3والنخيل

 ﴿: الحجـة فـي هـذه القـراءة قولـه تعـالى        أن  ، وذكر ابن زنجلـة  6ءوالبنا
لْنَا فعجيٍلون نَّخم نَّاتا جنَابٍ يهَأعـن        وـْأكُلُوا مـونِ ِلييالع ـنـا ميهنَـا فرفَجو
رِه7على معنى من ثمر المذكور]  34/35يس [  ﴾ ثَم .  

وقرأ أكثر السـبعة بالتأنيـث مراعـاة للفـظ     : "  وعن القراءة بالتاء قال األلوسي 
)  ونفضـل بعضـها   (يـث بـأن بعـده    للتأن واحتج أبو عمرو: " وقال النحاس  8"

وقيـل واألول أوفـق بمقـام بيـان     "   9"ولم يقل بعضه ، وهذا احتجـاج حسـن   
  . 10"اتحاد الكل في حالة السقي 

  11﴾ ولَم تَكُن لَّه فَئةٌ ينصرونَه من دونِ اللَّه ﴿: وقال تعالى 

ـ  (قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف  ـ ي ملَ ـ تَ (بـاقون  باليـاء ، وقـرأ ال  )  نكُ ) نكُ

  .12بالتاء

ـ ي ( ...وقـرأ  : " وجه األلوسي القـراءة باليـاء قـال    باليـاء التحتيـة ألن   )  نكُ
عليـه   غير حقيقـي التأنيـث والفعـل مقـدم    )  ةٌَئف (لمرفوع به أعني قوله تعالى ا

                                                

  4سورة الرعد من اآلیة  )1

: ، واإلتحاف 420ص: ، وتحبیر التیسیر5/357:، والبحر المحیط251ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )2

  338ص

  13/98:ینظر روح المعاني  )3

  2/219:ینظر إعراب القرآن  )4

  5/357:ینظر البحر المحیط 5) 

  338ص: ینظر اإلتحاف  )6

  369ص: جة القراءات ینظر ح )7

 13/98:روح المعاني  )8

  2/219:إعراب القرآن 9) 

  13/98:روح المعاني 10) 

  43سورة الكھف من اآلیة  )11

  6/124: ، والبحر المحیط445ص:  ، وتحبیر التیسیر278ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )12
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)  ينصـرونَه  (من قـرأ باليـاء ، قولـه     ، وحجة 1"وقد فصل بينهما بالمنصوب 

  .2"ولم يقل تنصره

ورسـولُه َأمـراً َأن    مْؤمنَة ِإذَا قَضـى اللَّـه   والَ وما كَان ِلمْؤمنٍ ﴿: وقال تعالى 
مرِهَأم نةُ مريالخ ملَه كُون3﴾ ي   

ـ ي نَأ (ة ، والكسـائي ، وخلـف ،   قرأ عاصم ، وحمـز  باليـاء ، وقـرأ   )  ونكُ
  . 4بالتاء)  ونكُتَ نَأ(اقون الب

ووجـه القـراءة باليـاء وهـي قـراءة      : " لوسي القراءة األولـى بقولـه  وجه األ
"  5"أن المرفوع بالفعل مفصـول مـع كـون تأنيثـه غيـر حقيقـي        ...الكوفيين 

 مـا كَـان لَهـم الخيـرةُ     ﴿: على قوله وهي معنى الخيار وحجتهم إجماع الجميع 

  . 6"ولم يثبتوا عالمة التأنيث في كان ] 68القصص[ ﴾

والكـالم محمـول   "   7لقراءة بالتاء فيرى األلوسي أن الوجـه فيهـا ظـاهر   أما ا
  .8 "على اللفظ ال على المعنى 

  9﴾ ينفَع الظَّاِلمين معذرتُهم الَ يوم ﴿: وقال تعالى 

ـ  (ابن كثير ، وابن عـامر ، ويعقـوب   قرأ أبو جعفر ، وأبو عمرو ، و ـ نْا تَلَ )  عفَ

  . 10بالياء)  عفَنْي (، وقرأ الباقون بالتاء 

وجه األلوسي القراءة بالياء على أن المعذرة مصدر وتأنيثـه غيـر حقيقـي مـع      
ألن المعـذرة واالعتـذار واحـد ، كمـا أن     "و ، 11أنه فصل عن الفعل بـالمفعول 

  . 12"الوعظ والموعظة واحد 

  

                                                

  15/269:روح المعاني  )1

  418ص: ینظر حجة القراءات  )2

  36األحزاب من اآلیة  سورة )3

  512ص:  ، وتحبیر التیسیر455ص:  ، واإلتحاف358ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )4

  22/203:روح المعاني  )5

 578ص: حجة القراءات  )6

  22/203:ینظر روح المعاني  )7

  578ص: حجة القراءات  8)

  52سورة المؤمن من اآلیة  9)

  634ص:  ، وحج القراءات390ص:  عشرینظر المبسوط في القراءات ال )10

  24/330:ینظر روح المعاني  )11

  634ص:  حجة القراءات 12)
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  أبنية المصادر: المبحث الثاني 
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  مصادرأبنية ال: لمبحث الثاني ا

  : المصدر الثالثي 

وزاراً مـن زِينَـة   ولَكنَّـا حملْنَـا أَ   قَالُوا ما َأخْلَفْنَا موعدك بِملْكنَـا  ﴿: قال تعالى 
  1﴾القَومِ

  :ثالث قراءات متواترة )  بملكنا (جاء في قوله تعالى 

ـ كلْبم(راءة أبي جعفر ، ونـافع ، وعاصـم   ق: القراءة األولى  ـ ) انَ تح المـيم ،  بف
ـ (ة ، والكسـائي ، وخلـف   قراءة حمـز : والقراءة الثانية  بضـم المـيم ،   ) ابملْكنَ
وابـن عـامر ، ويعقـوب     قراءة ابن كثيـر ، وأبـي عمـرو ،   : والقراءة الثالثة 

  .2بكسر الميم ) ابملْكنَ(

قلـه عـن أبـي حيـان وهـو أن      لقراءات الـثالث ن لذكر األلوسي توجيهاً  وقد 
وأن أبـا علـي وغيـره بـين     "   3، والفـتح ، والكسـر بمعنـى    بالضم) الملك(

وعـدك بسـلطانه ،   ملـف  خفمعنى المضموم أنه لم يكـن لنـا ملـك فن   : معانيها 
ومفتوح الميم مصدر ملك ، ومكسور الميم كثـر اسـتعماله فيمـا تحـوزه اليـد ،      

  .4"ولكنه يستعمل في األمور التي يبرمها اإلنسان 

  5﴾ن شُرب الهِيمِ فَشَارِبو ﴿: وقال تعالى 

ضـم الشـين ، وقـرأ    ب)  شُـرب  (، ونافع ، وعاصـم ، وحمـزة   قرأ أبو جعفر 
  .6بفتح الشين)  شَرب (الباقون 

أو بالضـم مصـدر ،   ) الشُـرب (سي القراءتين السابقتين علـى أن  وقد وجه األلو
  .7المقيس )  شَرِب (بفتح الشين مصدر )  الشَرب (اسم لما يشرب ، وأن 

  8 ﴾ تُْؤتُوا السفَهاء َأموالَكُم الَتي جعَل اللَّه لَكُم قياماً والَ ﴿: قال تعالى و

                                                

  87سورة طھ من اآلیة  )1

، واإلتحاف 463ص:  ، وتحبیر التیسیر6/249: ، والبحر المحیط296ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )2
  387ص: 

  556، 6/555:ینظر روح المعاني ) 3

  بق والموضعالمصدر السا )4

  55سورة الواقعة اآلیة  5)

، 8/209:، والبحر المحیط427ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر4/225:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )6
  530ص: ، واإلتحاف573ص: وتحبیر التیسیر

  27/146:ینظر روح المعاني  7)

  5سورة النساء من اآلیة  8)
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  . 1باأللف)  اماقي (قرأ الباقون بغير ألف ، و)  امقي (قرأ نافع ، وابن عامر 

الوجـه األول  : ذكر األلوسي للقراءة بغير ألف ثالثة أوجه نقلهـا عـن العكبـري    
ـ ، وكـان القيـاس أن تث  )  الحـول والعـوض   (: در مثـل أنه مص:  ت الـواو  ب

، ولكـن أبـدلوها يـاء    لتحصنها بتوسطها كما صحت فـي العـوض   والحـول    
ــ   أنهـا جمـع قيمـة   :  ، وعلى اعتاللها ، في الفعل ، والثـاني حمالً على قيام 

ـ      : ـ والثالث  كديمة وديم ذفت أن يكون األصـل قيامـاً فحـذفت األلـف كمـا ح
ن المـراد مـن القيـام مـا بـه القيـام       إ: " أما عن القراءة بـاأللف قـال    2خيم

وهو مصدر قـام واليـاء بـدل مـن     "  4" وهو ظاهر فيه المصدر "   3"والتعيش 
   .5" الواو ، وأبدلت منها لما أعلت في الفعل وكانت قبلها كسرة

  6﴾ همفَجعلَهم جذَاذاً ِإالَّ كَبِيراً لَّ ﴿: وقال تعالى 

بضـم  )  اذاًجـذَ  (بكسـر الجـيم ، وقـرأ البـاقون     )  اذاًجِذَ (قرأ الكسائي وحده 
  .7الجيم

بالكسـر علـى أنـه جمـع جذيـذ ككـريم       )  اذاًذَجِ (وجه األلوسي قوله تعالى  
جذذتـه جـذاذاً مثـل    : وكان قطرب يذهب إلـى المصـدر ، يقـول    " ، 8وكرام

  .9" ضرمته ضراماً

ـ  : " (بالضـم بقولـه   )  اذاًذَج (ى ووجه قوله تعال ـ  (أي قطعـاً  )  اذاًذَج الفُع  (

أن : وأضـاف قـول اليزيـدي     10"بمعنى مفعول من الجذ الـذي هـو القطـع ،    
)اذاًذَج (ذَبالضم جمع جاذة كزجاج وزـ ى" : قـال الفـراء  "   11اجةج اذ مثـل  ذَالج

                                                

  237ص:  ، واإلتحاف3/187: ، والبحر المحیط175ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 1)

 151ص: ، وإمالء ما من بھ الرحمن 4/413:ینظر روح المعاني  )2

 4/412:روح المعاني  )3

  3/178:البحر المحیط  )4

   151ص: إمالء ما من بھ الرحمن ) 5

  58یة اآلسورة األنبیاء من  )6

: ، وحجة القراءات 126ص: یر في القراءات السبع ، والتیس302ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 7)

  393ص: ، واإلتحاف 6/301: ، والبحر المحیط468ص

  17/59:ینظر روح المعاني  )8

  468ص: حجة القراءات  9)

  17/59:روح المعاني )  10

  ینظر المصدر السابق والموضع )11
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ثـل  تأويـل مصـدر م  ، وعنـد الفـراء فـي    ام، فهو عند اليزيدي جمـع طَالح) 

1" لهال واحد  ) اتتَات والفُفَالر .  

2﴾ ِإن قَتْلَهم كَان خطْئاً كَبِيراً ﴿: قال تعالى و
  

ـ طَخَ : (فر ، وابن عامر ، قولـه تعـالى   قرأ أبو جع بفـتح الخـاء والطـاء    )  اًئ
بكسـر الخـاء وفـتح الطـاء ممـدود ،      ) خطَـاء  (ابن كثير غير ممدود ، وقرأ 

  . 3بكسر الخاء وسكون الطاء) اًخطْئ(الباقون وقرأ 

األول : الزجاج للقـراءة األولـى وهـو علـى وجهـين       ذكر األلوسي تخريجوقد 
أن يكون اسم مصدر من أخطـأ يخطـئ ، إذا لـم يصـب أي إن قـتلهم كـان       : 

ـ م(ثـم مثـل   لخطـأ بمعنـى اإل  لغة فـي ا أن يكون : غير صواب ، والثاني   َلثَ
لثْومذَ، وحر 4)رذْوح .  

: ح والمـد علـى وجهـين أيضـاً     بالكسر والفـت ) اءطَخ(قراءة ابن كثير وخرج  

، ) دبِـغ دبـاغ ، ولَـبِس ِلبـاس    (اإلثم مثل  أن يكون لغة في الخطء بمعنى: األول
 )قاتـل يقاتـل قتـاالً   : (مثـل  ) اء ئ خطَخاطخاطأ ي( ن مصدر أن يكو: والثاني 

ن وجـدنا تَخَطـأ مطاوعـة فـدلنا     لكطأ اوإن كنا لم نجد خَ: قال أبوعلي الفارسي 
  .5تخطأت النبل أحشاءه : عليه وذلك في قولهم 

 الخطـأ  (كسر الخاء وإسـكان الطـاء علـى أن    ب)  خطْئاً (ءة الجمهور ووجه قرا

ـ  " فهو ،  6كاإلثم لفظاً ومعنى وفعلها من باب علم)  ـ ( مصـدر لـ ئ الرجـل  خَط
  . 7فهو آثم ) َأثم يْأثَم ِإثْما (مثل ) يخْطأ خطْئاً 

  8﴾ ووصينَا اِإلنسان بِواِلديه حسناً ﴿: قال تعالى و

بـاأللف وسـكون الحـاء    ) إحسـاناً (اصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلـف  قرأ ع
  . 9بضم الحاء وسكون السين) حسناً(، وقرأ الباقون  وفتح السين

                                                

  468ص:  حجة القراءات )1

  31سورة اإلسراء من اآلیة  )2

  6/29: ، والبحر المحیط268ص:  وط في القراءات العشرینظر المبس )3

  15/65:ینظر روح المعاني  4)

 ینظر المصدر السابق والموضع )5

  15/65:ینظر روح المعاني  6)

 401ص:  حجة القراءات )7

  8سورة العنكبوت من اآلیة  )8

  503ص: اإلتحاف ، و405ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر4/108:ینظر إعراب القرآن للنحاس ) 9
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ـ   )  إحسـاناً  (لوسي القراءة األولـى  وجه األ در أحسـن يحسـن   علـى أنـه مص
)  حسـناً  (وقـرأ الجمهـور   : " ، ووجه القراءة الثانية بقولـه   1إحساناً وهو حسن

الحسـن   نفـس بضم الحاء وإسكان السين أي فعالً ذا حسـن أو كأنـه فـي ذاتـه     
ـ (وهو مصدر "  2"لفرط حسنه  سن حن يحسسوحجـتهم قولـه فـي سـورة     "  ناًح
ـ واِلب انسنْا اِإلنَيصوو (: العنكبوت ـناً ديسوجـوز أبـو حيـان أن    "   3] 8) [ ه ح
  .4"بمعنى إحساناً يكون حسناً

  5﴾ ووضعتْه كُرهاً حملَتْه ُأمه كُرهاً ﴿: وقال اهللا تعالى 

)  هـاً كُر (بـالفتح وقـرأ البـاقون    )  كَرهاً (وأبو عمرو ، وأبو جعفر قرأ نافع ، 

  . 6بالضم

ـ  ذكر األلوسي الوجه   (بـالفتح و )  كَرهـاً  (راءتين السـابقتين وهـو أن   فـي الق

"  7) لفُقر والفَقـر ، والضـعف والضـعف   بالضم لغتان بمعنى واحـد كـا  )  رهاكُ

وطعـن أبـو حـاتم السجسـتاني فـي      "   8"وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر 
 تحسن هذه القراءة ألن الكـره بـالفتح الغضـب والغلبـة    ال : القراءة بالفتح فقال 

"9    

: النسـاء  [  ﴾الَ يحلُّ لَكُم َأن تَرِثُـوا النِّسـاء كَرهـا    ﴿واحتج بأن الجميع قرؤوا " 

ووضـعتْه   حملَتْـه ُأمـه كُرهـاً    ﴿وذكر أن بعض العلماء سمع رجـالً يقـرأ    ]19
  . 10"لو حملته كَرهاً لرمت به : فقال  ﴾كَرهاً

وأنـت تعلـم أنهـا فـي السـبعة       " :   قال األلوسي مـدافعاً عـن هـذه القـراءة    
: وقد روي عن محمد بـن يزيـد أنـه قـال     "  11"المتواترة فال معنى للطعن فيها 

هللا أن الكره أولى ألنه المصدر بعينه وقـد حكـي الخليـل وسـيبويه رحمهمـا ا     " 
                                                

  26/174:ینظر روح المعاني  )1

  المصدر السابق الموضع )2

  663ص:  حجة القراءات )3

  8/60: ، وینظر البحر المحیط26/175:روح المعاني  )4

  15سورة األحقاف من اآلیة  )5

  504، 503ص: ، واإلتحاف 8/60: ، والبحر المحیط4/108:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )6

  26/175:المعاني  ینظر روح )7

  المصدر السابق والموضع )8

 المصدر السابق والموضع )9

  4/108:إعراب القرآن للنحاس  )10

  26/175:روح المعاني  )11
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واستدال على ذلك أنـك إذا رددتـه إلـى المـرة     )  علفَ (كل فعل ثالثي فمصدره 
ذَهـب   (فـإذا قلـت   )  ذَهبـةً قَام قَومـةً ، وذَهـب    ( :نحو  الواحدة جاء مفتوحاً

ـ  )  ذَهاباً ره اسـم للمصـدر   فإنما هو عندهما اسم للمصدر ال مصدر ، وكـذلك الكُ
  . 1"، والكَره المصدر

2﴾  وفصالُه ثَالثُون شَهراً وحملُه ﴿: وقال تعالى 
 

  

ـ  (الصـاد ، وقـرأ البـاقون     بفتح الفاء وسكون)  هوفَصلُ (قرأ يعقوب  صالُوفه  (

  .3بكسر الفاء وفتح الصاد واأللف 

الفصـال الفطـام وهـو مصـدر     : "   هوجه األلوسي القراءتين السابقتين بقولوقد 
أي )  هوفَصـلُ  (يعقـوب  ... وأمه فاصـلته ، وقـرأ    فاصل فكأن الولد فاصل أمه

وقـد ذهـب إلـى هـذا      4"بناء ومعنـى  فطمه  فالفَصل والفصال كالفَطْم والفطَام 
  .7، والبناء  6 ، وأبو حيان 5التوجيه قبل األلوسي النحاس

  :مصادر غير الثالثي 

8﴾ ما تَرى في خَلْق الرحمنِ من تَفَاوت ﴿ :قال تعالى 
 

  

ـ  : "(قرأ حمزة ، والكسائي  مـ تَ ن بغيـر ألـف وتشـديد الـواو ، وقـرأ      )  توّفَ
  .9باأللف وتخفيف الواو) تاوفَتَ نم(الباقون 

ـ (بشد الواو مصـدر   )توّفَتَ(ذكر األلوسي أن  وقـال نقـال عـن أبـي      10)توتفَ
ـ في تَ(حكي أبو زيد عن العرب " 11حيان فـتح الـواو وضـمها وكسـرها     ) تاوفَ

ـ تَ(و "والفتح والكسر شاذان  ـ تَ(و  )تاوفَ تفـاوت  : يقـال  " بمعنـى واحـد   ) توفَ

                                                

  4/109:إعراب القرآن للنحاس  1)

  5سورة األحقاف من اآلیة  2)

، 556ص:  سیر، وتحبیر التی8/61: ، والبحر المحیط406، 405ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )3
  504ص: واإلتحاف 

  26/175:روح المعاني  )4

  4/109:ینظر إعراب القرآن  5)

 8/16:ینظر البحر المحیط  )6

 504ص: ینظر اإلتحاف  )7

  3سورة الملك من اآلیة  )8

، 8/292: ، والبحر المحیط441ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر4/307:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )9
  550ص: ، واإلتحاف 686ص:  تیسیروتحبیر ال

  29/8:ینظر روح المعاني  )10

  8/292: المصدر السابق والموضع ، وینظر البحر المحیط  11)
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وقـالوا وتفـاوت أجـود ألنهـم      ...تفوتـاً إذا اختلـف   ، وتفـوت   الشيء تفاوتاً
: " ، قـال النحـاس   1)تفـوت األمـر  (وال يكادون يقولـون  ) تفاوت األمر(يقولون 

ومن أحسن ما قيل فيه قول الفراء أنهما لغتـان بمعنـى واحـد ، ولـو جـاز أن      
تفـاوت   أن يقـال  اللغـة يقال في هذا اختيار لكان األول أولى ألنه المشهور فـي  

  .2"األمر أي تباين أي خالف بعضه بعضاً 

3﴾وَأدبار السجود  ومن اللَّيِل فَسبحه ﴿: وقال تعالى 
 

  

ـ دوِإ (فع ، وابـن كثيـر ، وحمـزة ، وخلـف     قرأ أبو جعفر ، ونا ببكسـر  )  ار
  .4بفتح الهمزة  ) اربدوَأ ( الباقون، وقرأ ابن  الهمزة

أدبـرت الصـالة   : أن إدبار بكسـر الهمـزة مصـدر تقـول      األلوسي ذكروقد 
  . 5إدباراً انقضت وتمت ، وأن أدبار جمع دبر بسكون ، أو دبر بضمتين

  :المصدر الميمي 

قتل مقتالً ، ولـه مـن الثالثـي المجـرد     : مصدر مبدوء بميم مفتوحة ، نحو  هو
  : وزنان

 )يفْعـلُ فَعـَل  (و ) يفْعـلُ  فَعـلَ (ي األفعال التـي علـى وزن   وتأتي ف: مفْعل / 1

  . )فَعَل يفْعُل(و

كـان مثـاالً   ممـا  ) فَعـَل يفْعـل  (وتأتي في األفعال التي علـى وزن  : مفْعل / 2
وضـع يضـع موضـعاً    : واوياً صحيح اآلخر محذوف الفاء في المضارع نحـو  

 وقـى : نحـو ) مفْعـل (، أما المثال الواوي المعتل اآلخـر فمصـدره علـى وزن    

  .يقي موقى

أخـرج  : اسـم المفعـول منـه نحـو     وزنأما من غير الثالثي ، فيصـاغ علـى   
  .6، ويفرق بينه وبين اسم المفعول من سياق الكالممخرج

1﴾ونُدخلْكُم مدخَالً كَرِيماً  ﴿: قال تعالى 
 

  

                                                

  715ص:  حجة القراءات )1

  4/307:إعراب القرآن  2)

  40سورة ق اآلیة 3) 

: ، واإلتحاف3/244: ،والبحر المحیط 678ص:  ، وحجة القراءات114ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )4

  240ص

  5/19:ینظر روح المعاني  )5

  153ص: ، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ 173ـ  1/186:ینظر شرح الشافیة  6)
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قـراءة الجمهـور   : ألولـى  ا: قراءتان متواترتـان  )  الًخَدم (جاء في قوله تعالى 
)دوالثانيـة  ]  59اآليـة  [ بضم الميم هنا وكـذلك فـي سـورة الحـج     ) الًخَم ، :

  . 2 بفتح الميم)  الًخَمد (ع ، وأبي جعفر قراءة ناف

 بضم الميم علـى أنـه مصـدر ميمـي    ) الًخَمد(قد خرج األلوسي القراءة األولى و

يمـاً ، أو  نـدخلهم مكانـاً كر  : من أدخل وهو منصوب على الظرفيـة والتقـدير   
وقـد سـبقه إلـى هـذا التخـريج       3ندخلهم إدخاالً كريماً: لى المصدرية والتقديرع

بفـتح المـيم   )  الًخَمـد  (وخرج القراءة الثانيـة   6، والبناء 5، واألنباري4أبو حيان
نـدخلكم فتـدخلون مـدخالً ،    : در دخل المطاوع ألدخل ، والتقـدير على أنه مص

 قـال ] "  17: نـوح  [  7 ) نباتـا  ضأنبتكم مـن األر : (وجوز كونه كقوله تعالى 

علـى المكـان لوصـفه بقولـه      ورجـح حملـه  "  8)فنبتم نباتا (تقديره : الخليل 
صـف المكـان بـه    أي حسناً ، وقد جاء في القـرآن العظـيم و  )  كريماً (تعالى 

ـ  امٍقَوم: (فقد قال سبحانه  ومـن  : " قـال الزجـاج   "   9] 26: الـدخان  ) [  يمٍرِكَ
يعنـي بـه هاهنـا    ) دخَـَل مـدخَالً   ( بفتح الميم فهو مبني علـى  )  الًخَدم (قال

  .10"الجنة 

   11 ﴾ وَأحسن نَديا َأي الفَرِيقَينِ خَير مقَاماً ﴿: وقال تعالى 

  . 12بفتح الميم) اماًمقَ(بضم الميم ، وقرأ الباقون ) مقاماً(قرأ ابن كثير 

أي مكانـاً ومنـزالً وأصـله    )  امـاً مقَ ( : "في توجيـه القـراءتين    قال األلوسي 
بضـم  )  امـاً مقَ ( ...، وقرأ ابـن كثيـر   موضع القيام ثم استعمل لمطلق المكان 

                                                                                                                                          

  31سورة النساء من اآلیة  1)

:  ، وحجة القراءات179، 178ص: ، والمبسوط في القراءات العشر1/211:ینظر إعراب القرآن للنحاس  2)

  240ص:  ، واإلتحاف3/244: ، والبحر المحیط199ص

  5/19:ینظر روح المعاني  )3

  3/244:ینظر البحر المحیط  4)

 1/218:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  )5

 240ص: ینظر اإلتحاف  6)

  5/19:ینظر روح المعاني  7)

  199ص: حجة القراءات  )8

  5/19:روح المعاني  9)

  2/37:معاني القرآن  10)

  73سورة مریم من اآلیة  )11

، 455ص:  ، وتحبیر التیسیر446ص:  ، وحجة القراءات290ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )12
  379ص: واإلتحاف 
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الميم وأصله موضع اإلقامـة ، والمـراد بـه أيضـاً المنـزل والمكـان فتتوافـق        
علـى  المضـموم للمصـدرية   ل المفتـوح و  احتمـا وجوز في البحر  1"القراءتان 
وقـد ذهـب إلـى هـذا      ،2 " ، والثاني مصدر أقام يقـيم قام يقوممصدر  أن األصل

ابـن  : التوجيه قبل األلوسي إضافة إلى أبي حيـان جماعـة مـن النحـاة مـنهم      
)  امـاً مقَ (، فـالجميع علـى أن    15، والبنـاء  14، والنويري 4، والعكبري  3زنجلة

قامـة ، و  مصـدر كاإل : موضع اإلقامـة ، والثـاني   : بالفتح فيه وجهان أحدهما  
  .بالضم فيه الوجهان 

   5]51:الدخان[ ﴾ِإن المتَّقين في مقَامٍ َأمينٍ  ﴿:السابقة قوله تعالى اآلية ومثل 

6﴾سالم هي حتَّى مطْلَعِ الفَجرِ ﴿: وقال تعالى 
 

  

بفـتح  )  مطْلَـعِ  (كسر الـالم ، وقـرأ البـاقون    ب)  مطْلعِ (قرأ الكسائي ، وخلف 
  . 7الالم

بكسر الالم علـى أنـه مصـدر كـالمرجع     )  مطْلعِ (أللوسي القراءة األولى وجه ا
ـ فْم (زمان على غير قياس كالمشرق فإن أو اسم  (بالكسـر قيـاس   )  الًع ـلُ فْيع (

مطْلـع فهـو اسـم لوقـت الطلـوع ،      : من قـال  "  قال الزجاج    8مكسور العين
مطْلَـع   (وفـي البحـر قيـل    "  9"الالم بكسر  ، االسم مطْلعوكذلك لمكان الطلوع 

وقيـل المصـدر بـالفتح     ،  بالفتح والكسر مصـدران فـي لغـة تمـيم    )  ومطْلع
: " ، وعـن القـراءة الثانيـة قـال     10" أهل الحجاز  بالكسر عندوموضع الطلوع 

)(اسم زمان وقد صـرحوا أنـه   )  طْلَعم بفـتح العـين وضـمها علـى     )  عـل فْي
  .11"، وجوز كونه مصدراً ميمياً بمعنى الطلوع  مفتوح العين) مفْعل(

                                                

 16/440:روح المعاني  1)

  6/198:ق والموضع ، وینظر البحر المحیط المصدر الساب )2

  446ص: ینظر حجة القراءات  )3

 364ص: ینظر إمالء ما من بھ الرحمن  4

  25/132:اني روح المع 5)

  5سورة القدر اآلیة  )6

، 768ص: ، وحجة القراءات 475ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر5/167:ینظر إعراب القرآن للنحاس  )7
  592ص:  ، واإلتحاف8/493:والبحر المحیط

  30/421:ینظر روح المعاني  )8

  5/265:معاني القرآن  )9

، وإمالء ما 2/442:، والبیان في إعراب غریب القرآن 8/493:ط ، وینظر البحر المحی30/421:روح المعاني  )10
  547ص: من بھ الرحمن 

  30/420:روح المعاني  )11
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  :مصدر الهيئة 

ويصـاغ مـن الثالثـي    " ، 1هو مصدر يصاغ للداللة على هيئـة وقـوع الحـدث   
إذا قتلـتم فأحسـنوا   "كجلَـس جِلْسـة وفـي الحـديث     ) فعلَـة (المجرد على وزن 

ـ  : (، فإذا كان مصدر الثالثي مختوماً بالتـاء أصـالً نحـو   2"اِلقتْلَة ـ ق لَّقَ دل )  ةًلَّ
  .3واضحة ةًلَّق قَلَّ: على الهيئة بالوصف، يقال

4﴾ ربنَا غَلَبتْ علَينَا شقْوتُنَاقَالُوا  ﴿: قال تعالى 
 

  

ـ  (قرأ حمزة ،  والكسائي ، وخلـف   قَشلف وفـتح الشـين ، وقـرأ    بـاأل )  انَتُاو
  .5بغير ألف وكسر الشين)  انَتُوقْش (الباقون 

" 7"وهـي بمعنـى واحـد    "  6"وهي فـي جميـع ذلـك مصـدر     : " سيقال األلو

ـ اوة والقَشَّمن ال) يقشَ(تقول ـ قْشَّ ـ  طْوة كالفقْوة والشِّ ـ نـة ، والشَّ 8" عادة قاوة كالس "

  .9" والشقوة والشقاوة اسمان مشتقان من الشقاء ضد السعادة 

  

  

  

  

  

  

                                                

  384ص: ینظر المعجم المفصل في علم الصرف  1)

، وینظر الحدیث في الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم ، أبو الحسن  120ص : شذا العرف في فن الصرف  )2
، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام 1/200: ، وأحكام القرآن 6/72:ابوري مسلم بن الحجاج النیس

 . 5/392: ، وكنز العمال في سنن األقوال واألفعال 2/121:مالك 

  133، 2/132:ینظر شرح ابن عقیل) 3

  106سورة المؤمنون من اآلیة  4)

  ص: یر، وتحبیر التیس 314ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر )5
  18/266:روح المعاني  6)

  396ص: إمالء ما من بھ الرحمن  7)

  491ص:  حجة القراءات )8

  إبراز المعاني  )9
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  أوزان الفعل: المبحث الثالث 
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  أوزان الفعل: الث المبحث الث

ورحمـةٌ   ولَِئن قُتلْتُم في سبِيِل اللَّـه َأو مـتُّم لَمغْفـرةٌ مـن اللَّـه      ﴿: قال تعالى 
ونعمجا يمم ر1﴾ خَي

 
  

بـن عـامر ، ويعقـوب قولـه     قرأ أبو جعفر ، وابن كثيـر ، وأبـو عمـرو ، وا   
بكسـر المـيم   )  ممـتُّ  ( البـاقون ، وقـرأ  بضم الميم كل القرآن )  ممتُّ : (تعالى 

  . 2كل القرآن

بضـم المـيم علـى أنـه مـن مـات       )  ممـتُّ  (قد وجه األلوسي القراءة األولى و
، ووجـه القـراءة    4"وهـو أقـيس وأشـهر    " ،  3يموت مثل كنتم من كان يكون

"  5بالكسر على أنه من مات يمات مثـل خفـتم مـن خـاف يخـاف      ) ممتُّ(الثانية 

  . 6"ي لغة الحجاز وه

تَطْغَـوا فيـه فَيحـلَّ علَـيكُم      والَ كُلُوا من طَيبات مـا رزقْنَـاكُم   ﴿: وقال تعالى 
7﴾ ومن يحلْل علَيه غَضبِي فَقَد هوى غَضبِي

 
  

ـ )  لُـلْ حوي (بضم الحـاء  )  حلَّفي (قرأ الكسائي  األولـى ، وقـرأ    الـالم م بض
   8.بكسر الالم )  لْلحي (و  بكسر الحاء) حلَّيف(الباقون 

بضم الحاء بمعنـى ينـزل محـل البلـد     )  حلَّي (األلوسي القراءتين على أن وجه 
الحاء بمعنـى يجـب مـن حـل الـدين يحـل إذا       بكسر )  حلَّي (إذا نزل ، وأن 

وأصله مـن الحلـول وهـو فـي األجسـام ثـم       "  9وجب أداؤه كما في الكشاف 
والمعنيـان متقاربـان إال أن   "   10"وشاع حتى صار حقيقـة فيـه   ر لغيرها استعي

                                                

  157سورة آل عمران اآلیة  )1

: ، واإلتحاف 328ص: ، وتحبیر التیسیر3/102: ، والبحر المحیط170ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 2)

  230ص

 4/317:ینظر روح المعاني  3)

  3/102: البحر المحیط )4

   4/317:ینظر روح المعاني ) 5

  3/102: البحر المحیط )6

  81سورة طھ  7)

، والبحر المحیط 124ص: ، والتیسیر في القراءات السبع 297ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )8
  387ص: ، واإلتحاف 6/246:

 2/548:، والكشاف 16/550:ینظر روح المعاني  9)

  16/550:المعاني روح  10)
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الزمـر  [ ﴾ ويحلُّ علَيـه عـذَاب مقـيم    ﴿: ى قوله الكسر أولى ألنهم قد أجمعوا عل

40
1 .  

ولَما ضـرِب ابـن مـريم مـثَالً ِإذَا قَومـك       ﴿: سابقة قوله تعالى ومثل اآلية ال  
صي نْهمون2﴾ د

 
  

: ئي ، وخلـف قولـه تعـالى    والكسـا ، قرأ أبو جعفر ،  ونافع ، وابـن عـامر   

)يدص( الباقونبضم الصاد ، وقرأ ) ون يدص3بكسر الصاد)  ون .    

بالضـم علـى أنـه مـن الصـدود ،      )  ونصـد ي : ( وجه األلوسي قوله تعـالى 
قـال  و"   4اإلعـراض والمعنى يعرضون أو يثبتون على مـا كـانوا عليـه مـن     

بالضــم لغتــان )  ونصــدي و (بالكســر و )  ونصــدي :  (الكســائي والفــراء 
  .5" بمعنى واحد مثل يعرِشون ويعرشون ومعناهما يضجون 

  6﴾ ورسولَه الَ يلتْكُم من َأعماِلكُم شَيئاً وِإن تُطيعوا اللَّه ﴿: وقال تعالى 

قـراءة الجمهـور   : ولـى  األ: قراءتان متواترتـان  )  يلتكم (جاء في قوله تعالى 
)  يـْأِلتْكم  (أبـي عمـرو ، ويعقـوب     قـراءة : والثانيـة  ،  بغير همـزة ) يلتْكُم(

بالهمزة بعد الياء إال أن يعقوب بهمـزة علـى أصـله ومذهبـه ، وأبـا عمـرو       
  .7مختلف عنه ، والمشهور عنه ترك الهمز

ـ لَ (بغير همـز علـى أنـه مـن     )  يلتْكُم (ر لوسي قراءة الجمهووجه األوقد   هاتَ
ييتَلالحمـد هللا إذا نقصه ، ومنه ما حكى األصـمعي عـن أم هشـام السـلولية     )  ه 

الذي ال يالت وال تَفات وال ي8.مه األصوات ص  

ـ ) يْأِلتْكُم(ووجه قراءة أبي عمرو ، ويعقوب  ) َألَـتَ يألـت  (ه مـن  بالهمز على أن

  :ألتاً وهي لغة أسد وغطفان ، واستشهد بقول الحطيئة  بضم الالم وكسرها

                                                

  3/37:إعراب القرآن للنحاس  )1

  57سورة الزخرف اآلیة  )2

، وتحبیر 8/25:، والبحر المحیط399ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر4/76:ینظر إعراب القرآن للنحاس  3)
  549: التیسیر

  25/92:ینظر روح المعاني  )4

 ، والبحر المحیط652ص : ، وحجة القراءات4/76:اس المصدر السابق والموضع ، وینظر إعراب القرآن للنح )5

:8/52  

  14سورة الحجرات من اآلیة  6)

   513 ص:  ، واإلتحاف562ص:  ، وتحبیر التیسیر413ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر  7)

  26/318:ینظر روح المعاني  )8
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  1أبلغ سراة بني سعد مغلغلة      جهد الرسالة ال ألتاً وال كذباً 

  2" لغة الحجاز والفعل عليها أجوف ، وعلى الثانية مهموز الفاء  واألول" 

 اللَّـه لَـووا رءوسـهم    وِإذَا قيَل لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَكُم رسـولُ  ﴿: وقال تعالى 

﴾3
 

  

   4مشددة الواو)  واولَ (خفيفة الواو ، وقرأ الباقون )  ووالَ (قرأ نافع 

فـي قـراءة بـاقي السـبعة      والتشـديد : "  قال األلوسي موجهاً القـراءة الثانيـة  
   5"للتكثير

6﴾فَبِم تُبشِّرون  قَاَل َأبشَّرتُموني علَى َأن مسني الكبر ﴿: وقال تعالى 
   

قـراءة  : األولـى  : متـواترة  ثـالث قـراءات   )  تبشـرون  (ء في قوله تعالى جا
قـراءة ابـن كثيـر وحـده     :  لثانيـة  خفيفة النون مكسـورة ، وا ) ونِرشِّبتُ(نافع 

ـ بتُ(رة  ، والثالثـة  قـراءة الجمهـور    مشددة النـون مكسـو  ) ونرشِّبتُ(  )ونرشِّ

  .7يفة مفتوحة النون خف

حـذف نـون   : األول : ذكر األلوسي في تخريج القـراءة األولـى وجهـين    وقد 
لـة إبقـاء نـون    الرفع كما هو مذهب سـيبويه اسـتثقاالً الجتمـاع المثلـين ودال    

  .الوقاية على الياء

حذف نون الوقاية وكسر نون الرفع وحـذفت اليـاء احتـرازاً بالكسـرة     : الثاني  
ورجـح األول  "  8عديـدة  ئ بـه فـي مواضـع    وحذفها كذلك كثير فصيح وقد قر

بقلة المؤنة واحتمال عدم حذف نون في هذه القـراءة بـأن يكـون اكتفـى بكسـر      
نون الرفع من أول األمر خـالف المنقـول فـي كتـب النحـو والتصـريف وإن       

  .  9"ذهب إليه بعضهم 

                                                

، 14/320:وبال نسبة في تھذیب اللغة  ، 45ص: البیت من البسیط في دیوانھ   ، و26/318:ینظر روح المعاني  1)
  )  ألت(4/422:وتاج العروس 

  26/318:ینظر روح المعاني  2)

  5سورة المنافقون من اآلیة  )3

  709،710ص:  ، وحج القراءات436ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 4)

  28/308:روح المعاني  )5

  54سورة الحجر من اآلیة  )6

  5/447: ، والبحر المحیط383، 382ص:  ، وحجة القراءات260ص:  اءات العشرینظر المبسوط في القر 7)

  14/305:ینظر روح المعاني  )8

  14/305:روح المعاني 9)
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إدغـام   بكسر النون مشددة بـدون يـاء علـى   ) "   ونرشِّبتُ(  يةووجه القراءة الثان
أمـا القـراءة الثالثـة      1"نون الجمع في نون الوقاية واالكتفاء بالكسرة عن اليـاء  

  .2بفتح النون مخففة فوجهها على أن النون نون الرفع)  ونرشِّبتُ(

  3 ﴾ وفَرضنَاها سورة َأنزلْنَاها ﴿: وقال تعالى 

ـ روفَ (ابن كثير ، وأبـو عمـرو   قرأ  نَضوقـرأ البـاقون    مشـددة الـراء  )  ااه ،
  . 4خفيفة الراء) وفَرضنَاها(

إلـى  بتشديد الراء لتأكيـد اإليجـاب ، واإلشـارة    ) "  ااهنَضرفَ (ذكر األلوسي أن 
زيادة لزومه أو لتعـدد الفـرائض وكثرتهـا أو لكثـرة المفـروض علـيهم مـن        

ـ قَـد خَسـر   ﴿: ومثل اآلية السابقة قوله تعالى ،  5 "السلف والخلف  ذين قَتَلُـوا  الَّ
مهالد6﴾َأو  

بالتشـديد لمعنـى التكثيـر أي فعلـوا ذلـك      )  والُتَّقَ (قرأ ابن كثير وابن عامر " 
   8بتخفيف التاء) والُتَقَ(وقرأ الباقون ، 7"كثيراً

  9﴾ الَ يسمعون ِإلَى المِأل اَألعلَى﴿: وقال تعالى 

ـ  (مزة ، والكسائي ، وعاصـم ، وخلـف   قرأ ح ـ ا يلَ سمعمشـددة السـين ،   )  ون
  . 10خفيفة السين)  ونعمسيا لَ (وقرأ الباقون 

وجه األلوسي القراءة بالتشديد فقط علـى أن أصـل الفعـل يتسـمعون فأدغمـت      
  . 12في هذا التوجيه ابن زنجلة األلوسي ، وقد وافق 11التاء في السين

  13 ﴾رون مستَكْبِرِين بِه سامراً تَهج ﴿: وقال تعالى 

                                                

   المصدر السابق والموضع )1

 ینظر المصدر السابق والموضع 2)

   1سورة النور من اآلیة  3)

  316ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 4)

 18/274:روح المعاني  )5

  140سورة األنعام من اآلیة  6)

  14/304:روح المعاني  7)

 204ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 8)

  8سورة الصافات من اآلیة  )9

  375ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )10

 23/67:ینظر روح المعاني  )11

  606ص: ینظر حجة القراءات  12)

  67سورة المؤمنون اآلیة  13)
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ـ هتُ (التاء ، وضم الجـيم ، وقـرأ نـافع    بفتح )  ونرجهتَ (قرأ الجمهور  )  ونرجِ

  .1بضم التاء وكسر الجيم 

ـ هتَ" ذكر األلوسي أن وقد  جرون  ـ مـن اله ر بفـتح فسـكون بمعنـى القطـع     ج
هجـر المـريض   :وجاء الهجر بمعنى الهذيان كما في الصـحاح يقـال   " 2"والترك

هـو  وفي الدر المصون أن ما كـان بمعنـى الهـذيان    "  3" إذا هذى  يهجر هجراً
ـ  "  4" الهجر بفتحتين  جر بضـم فسـكون وهـو الكـالم     وجوز أن يكون مـن اله

والهجـر  "  5" ويقال أهجر المريض إذا أتى بـذلك مـن غيـر قصـد     . ..القبيح 
جـر  أهبالضم اسم مصدر بمعنى الفحش مـن هجـر كقَتَـَل وفيـه لغـة أخـرى       

ـ هتُ . (..نافع .. .لقراءة قراءة باأللف وعلى هذه ا كسـر  بضـم التـاء و  )  ونرجِ
ـ هتَ(الجيم وهي تبعد كون  جرفـي قـراءة الجمهـور مـن الهجـر بمعنـى       ) ون

  .6"القطع

7﴾وِإخْوانُهم يمدونَهم في الغَي  ﴿: وقال تعالى 
 

  

بضم الياء وكسـر المـيم مـن اإلمـداد      ) مهونَدمي (وقرأ نافع : "  8قال األلوسي 
  . ، والجمهور على فتح الياء وضم الميم

9﴾ وذَروا الَّذين يلْحدون في َأسماِئه ﴿: وقال تعالى 
 

  

أي يميلـون وينحرفـون   "  10بضم الياء وكسـر الحـاء  )  يلْحدون (قرأ الجمهور 
ـ  ومنـه لحـد   د واالسـتقامة  فيها عن الحق إلى الباطل يقال ألحد إذا مال عن القص

ـ لْي ] ( 40فصلت [ وقرأ حمزة هنا وفي  " 11" القبر  حدبـالفتح مـن الثالثـي    )  ون
  . 12" والمعنى واحد

                                                

  312ص:  المبسوط في القراءات العشر ینظر 1)

  18/250:روح المعاني  )2

  المصدر السابق والموضع 3)

  18/250:روح المعاني  )4

  المصدر السابق والموضع5) 

  المصدر السابق والموضع6) 

  202سورة األعراف من اآلیة  )7

  9/139:روح المعاني  8)

 180سورة األعراف من اآلیة  )9

  217ص:  قراءات العشرینظر المبسوط في ال 10)

  9/113:روح المعاني  )11

  لمصدر السابق والموضع ا 12)
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1﴾ما نَنْسخْ من آية َأو نُنسها  ﴿: وقال تعالى 
 

  

النسـخ فـي اللغـة إزالـة     " ، و  2بفـتح النـون والسـين   )  خْسنْنَ (قرأ الجمهور 
فمـن  . ..فـي غيـره    في حكمها عن الشيء وإثبـات مثـل ذلـك    الصورة أو ما

ذا أثبـت مـا   األول نسخت الريح األثر أي أزالته ، ومن الثاني نسـخت الكتـاب إ  
ـ نْنُ (قرأ طائفة وابـن عـامر مـن السـبعة     و"   3"فيه في موضع آخر مـن  )  خْس

اإلفعال والهمزة كما قال أبو علـي للوجـدان علـى نحـو أحمدتـه أي وجدتـه       
داً فالمعنى ما نجده منسوخاً وليس نجـده كـذلك إال بـأن ننسـخه ، فتتفـق      محمو

في اللفظ ، وجـوز ابـن عطيـة كـون الهمـزة      ا تالقراءتان في المعنى وإن اختلف
  . 4"للتعدية فالفعل حينئذ متعد إلى مفعولين والتقدير ما ننسخك من آية 

5﴾ جراًقَاَل لَو شْئتَ التَّخَذْتَ علَيه َأ ﴿: وقال تعالى 
 

  

  . 6بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء) ذتَخَالتَّ(قرأ الجمهور 

فالتاء أصلية والثانية تـاء االفتعـال ألن فـاء الكلمـة     اتخذ افتعل  : "قال األلوسي 
خطـأ أو  )  ايتـزر  (ياء مبدلة منهـا ، ولـذا قيـل إن     ل إذا كانت همزة أودال تب

الفتعـال لـو سـلم لـم يكـن      في اإبدالها  شاذ وهذا شائع في فصيح الكالم وأيضاً
  .7" وجه وهذا مذهب البصريين)  تخذ( لقولهم 

إنه االتخاذ افتعال من األخذ وال يسـلم مـا تقـدم ، ويقـول المـدة      : وقال غيرهم 
العارضة تبدل تاء أيضاً لكثرة استعماله هنـا أجـروه مجـرى األصـلي وقـالوا      

  ." تقي من اتقى : وا اتخذ ثالثياً جرياً عليه ، وهكذا كما قال

ـ لتَ (ابن كثير ، وأبو عمـرو ، ويعقـوب   وقرأ    بتـاء مفتوحـة مخففـة    )  ذتَخ
  . 8وخاء مكسورة أي التخذت

   9﴾تَك حسنَةً يضاعفْها ﴿: وقال تعالى 

                                                

 106سورة البقرة من اآلیة  1)

  134ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 2)

  1/350:روح المعاني  3)

 1/350:روح المعاني 4)

  77سورة الكھف من اآلیة  )5

 371ص:  ، واإلتحاف280ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 6)

 15/330:روح المعاني  7)

  ینظر المصدر السابق والموضع 8)

 40سورة النساء من اآلیة  9)
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. ..بـن عـامر ، ويعقـوب    وقرأ ابـن كثيـر ، وا  "   1) يضاعفْها (قرأ الجمهور 

)يضفْععين وتشـديدها والمختـار عنـد أهـل اللغـة والفارسـي       بتضعيف ال)  اه
أنهما بمعنى وقال أبو عبيدة ضاعف يقتضي مـراراً كثيـرة ، وضـعف يقتضـي     
مرتين ، ورد بأنه عكس اللغـة ألن المضـاعفة تقتضـي زيـادة الثـواب فـإذا       

  .2"شددت دلت البنية على التكثير فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة 

3﴾ بِها ِإبراهيم بنيهووصى  ﴿: وقال تعالى 
   

وأصـلها الوصـل مـن      4"مشددة الصاد بغيـر ألـف   )  ىصوو (قرأ الجمهور 
قولهم أرض واصية أي متصلة  النبات ، ويقـال وصـاه إذا وصـله وفصـاه إذا     

، وقـرأ أبـو جعفـر ، ونـافع ،       5"فصله كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي 
وال داللة فيها علـى التكثيـر كـاألولى الدالـة     "   6باأللف)  ىصوَأ (بن عامر وا

  .7"عليه لصيغة التفعيل 

8﴾ َأن يصلحا بينَهما صلْحاً ﴿: قال تعالى 
 

  

ر ، وأبـو عمـرو ، ويعقـوب    قرأ أبو جعفر ، ونافع ، وابن كثير ، وابـن عـام  
)يالَصوأصـله يتصـالحا  " ،  9بفتح اليـاء وتشـديد الصـاد واأللـف بعـدها     ) اح 

اصـم ، وحمـزة ، والكسـائي ،    وقـرأ ع  ، 10" فأبدلت التـاء صـاداً وأدغمـت    
  . 11بضم الياء وتخفيف الصاد بغير ألف)  إن يصلحا (وخلف 

12﴾بِل ادارك علْمهم في اآلخرة  ﴿: وقال تعالى 
 

  

ـ  موصـولة  )  كاراد (ن عـامر ، وعاصـم ، وحمـزة ، وخلـف     قرأ نافع ، واب
وأصـل ادارك تـدارك   " ، قـال األلوسـي    13الـدال بعـدها ألـف   األلف مشددة 

                                                

  203ص:  ینظر حجة القراءات )1

 5/33: روح المعاني )  2

 132سورة البقرة من اآلیة  )3

  137ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 4)

  1/486:روح المعاني  )5

  1/386:، وروح المعاني 137ص:  ت العشرینظر المبسوط في القراءا 6)

  1/386:روح المعاني  )7

 128سورة النساء من اآلیة  )8

  5/156:، وروح المعاني 182ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 9)

  5/156:روح المعاني  )10

 182ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )11

  66سورة النمل من اآلیة  )12

  334ص:  القراءات العشرینظر المبسوط في  )13
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فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت همزة الوصـل وهـو مـن تـدارك بنـو      
وقرأ ابن كثير ، وأبـو عمـرو ، وأبـو جعفـر     ، "  1"فالن إذا تتابعوا في الهالك 

  . 2) " تفاعل (بمعنى )  أفعل (على وزن )  بل أدرك (وأهل مكة  ،

  

 3﴾ ومعصية الرسوِل والْعدوانِ ويتَنَاجون بِاِإلثْمِ ﴿: لى وقال تعا
  

بنـون سـاكنة بعـد اليـاء وضـم      )  ونتجنْوي . (..وقرأ حمزة : " 4قال األلوسي
بالتـاء والنـون واأللـف    )  يتَنَـاجون (وقـرأ البـاقون   )  نتجىا (الجيم مضارع 

  .5وفتح الجيم

6﴾ تَبرجن تَبرج الجاهلية اُألولَى والَ في بيوتكُن وقَرن ﴿: وقال تعالى 
  

( بفـتح القـاف ، وقـرأ البـاقون     ) قَـرن  ( نافع ، وعاصم ، وأبـو جعفـر   قرأ 

نر7بكسر القاف) وق.  

مـن  ) قَـرن  ( " أن : األول : وقد ذكر األلوسي للقراءة األولى عـدة توجيهـات   
، وألقيـت فتحتهـا   علم ، أصله قررت فحـذفت الـراء األولـى    قَر يقَر من باب 

وقـد ذهـب   .  8"على ما قبلها ، وحذفت الهمزة لالستغناء عنها بتحـرك القـاف   
( إلى التوجيه طائفة من النحاة ، وأضافوا أن حـذف الـراء كحـذف الـالم فـي      

 ]65:الواقعـة   [ ﴾ فَظَلْـتُم تَفَكَّهـون   ﴿:قال تعـالى  ) ظَلَلْتُ ( إذ األصل ) ظَلْتُ 

مكـررة مـن وجهـين    ) اقـرررن  ( حذفت الالم فراراً من التكرار ، فالراء فـي  
حـرف غيـر   ، مكررة في نفسها ، وكررت في الفعل ، والتكـرار يسـتثقل فـي    

( و )  ربّ( مكرر ففي المكرر أولى ، وإذا كانوا قـد حـذفوا للتضـعيف فقـالوا     

 ب9لحذف أولىفالحذف في الفعل الذي يدخله ا) ر.  

                                                

  20/224:روح المعاني  1)

  المصدر السابق والموضع 2)

 8سورة المجادلة من اآلیة  3)

  82/220:روح المعاني  4)

  431ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )5

  33سورة األحزاب من اآلیة ) 6

،واإلتحاف  512ص: تحبیر التیسیر ،  4/383:، والمحرر الوجیز 358ص: ینظر المبسوط في القراءات العشر ) 7
 454ص : 

  22/187:روح المعاني   )8

،  3/215:، وإعراب القرآن للنحاس  4/170: ، ومعاني القرآن للزجاج  3/342:ینظر معاني القرآن للفراء  )9
 7/223:، والبحر المحیط  2/223:، والبیان في إعراب غریب القرآن 200،  2/199:وإعراب القراءات السبع 
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مـن قـار يقـار إذا اجتمـع ، ومنـه القـارة       ) قَـرن  ( وهو أن :التوجيه الثاني 
  .2وقد وافق األلوسي في هذا التوجيه أبا حيان. 1الجتماعها

ـ قـر ي ( من قررت به عيناً ، والفعـل منـه   ) قَرن ( أن يكون :التوجيه الثالث   رقَ
  .4ين الحلبي، والسم 3وقد وافق في هذا التوجيه النحاس) 

  :بكسر الراء فقد ذكر لها وجهين ) قرن ( أما القراءة الثانية 

وقـاراً ، إذا سـكن   ) وقَـر يقـر   ( بكسر القاف مـن  ) قرن ( أن : الوجه األول 
مـن وعـد ، أو مـن     )عـدن  ( ففُعل به ما فُعل بــ) أوقرن ( وثبت ، وأصله 

رن حـذفت الـراء األولـى    قر يقر المضاعف من باب ضـرب ، وأصـله اقـر   
  .وألقيت كسرتها على القاف ، وحذفت الهمزة لالستغناء عنها 

مـن القـرار وهـو    ) قـر يقـر   ( فعـل أمـر مـن    ) قرن ( أن : الوجه الثاني 
  . 6وقد وافق األلوسي في هذا التوجيه جمهور النحاة. 5الثبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  22/187:روح المعاني ) 1

   7/223:ینظر البحر المحیط ) 2

   3/215:ینظر إعراب القرآن ) 3

  9/121:ینظر الدر المصون ) 4

  22/187:ینظر روح المعاني  5)

،  3/215:، وإعراب القرآن للنحاس  4/170:، ومعاني القرآن للزجاج  3/342:ینظر معاني القرآن للفراء ) 6
   7/223:، والبحر المحیط 2/223:، والبیان في إعراب غریب القرآن  2/200:  وإعراب القراءات السبع
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  تحقيق الهمزة وتسهيلها: المبحث األول 

والضـرب والعـض   لـنخس والـدفع   الغمـز والضـغط وا  "  : الهمز في اللغة
  .1" وريح همزي لها صوت شديد ...، يهمز ويهمز والكسر

سـمي الحـرف المعـروف فـي أول الحـروف األبجديـة        : وفي االصـطالح 
  . 2والهجائية همزة ، ألن الصوت يندفع عند النطق به لكلفته على اللسان

،   3والهمزة عند القدماء صوت شديد مجهـور ، ومخرجـه مـن أقصـى الحلـق     
و صوت انفجاري ينتج عن انطباق الوترين انطباقـاً كـامالً بحيـث ال يسـمح     وه

  . 4انفجار رةللهواء بالمرور ، فيحتبس داخل الحنجرة ثم يخرج على صو

وقد أفاضت كتب اللغة والقراءات في تحديد صوره فـي القـراءات وجعلتـه مـن     
وأرجـع الـدكتور    5خصائص لهجة تميم ولهجات نجديـة أخـرى كأسـد وقـيس    

عبد الصـبور شـاهين ظـاهرة تحقيـق الهمـزة لـدى القبائـل إلـى سـرعتها                
في النطق ، وأن الناطق البدوي تعود النبـر فـي موضـع الهمـزة فيمـا يقابـل       

  . 6موضعها في الكلمات الخالية منها

روف وبيان إخراج بعضها من بعض تفكيك الح : وحد التحقيق عند القراء هو
وإعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وغيره ، وقد قرأ النبي صلى 

  : وهو المراد بالترتيل في قوله تعالى   7اهللا عليه وسلم ـ على التحقيق

"  :ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ قال فعن ]  4المزمل [   ﴾ورتِِّل القُرآن تَرتيالً ﴿

  . 9أي أقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره  8"ينه تبييناً ب

وذلك إنما يكون بتحقيق الحروف وإخراجهـا مـن مخارجهـا ومراعـاة صـفاتها      
  .وما يعرض لها في التركيب 

                                                

  195، 2/194:القاموس المحیط  1)

  145ص:  ینظر الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة 2)

  120ص: ، والتحدید في اإلتقان والتجوید  4/34:ینظر الكتاب  3)

 17ص: غة الحدیثینظر القراءات القرآنیة في ضوء علم الل 4)

  9/107: ، وشرح المفصل3/542:ینظر الكتاب  )5

  23ص:  القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیثینظر   6)

  1/205،206: ینظر النشر في القراءات العشر 7)

  28،80ص: جامع البیان  8)

  4/633: ینظر تفسیر ابن كثیر 9)
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  :تحقيق الهمزة 

أما تحقيق الهمزة فالمراد به ما يقابل التسهيل واإلبـدال حيـث أن الهمـزة عنـد     
  اء إما أن تحقق ، وإما أن تسهل ، وإما أن تبدل من جنس حركة ما قبلها القر

ولقد تعرض األلوسي في تفسيره لتخريج قـراءة تحقيـق الهمـزة وغيرهـا فـي      
  : ما ذكره في قوله تعالى  ن ذلك موأثناء تفسيره موجهاً إياها 

﴿ جِهقَالُوا َأر َأخَاهو رِيناشاِئنِ حدي المْل فسَأر1﴾و   

ست قراءات في المشـهور المتـواتر ، ثـالث مـع     )  َأرجِه (ورد في قوله تعالى 
اءة ابـن  قـر : الهمز ، وثالث مع عدمه ، فأما الثالث التي مـع الهمـز فأولهـا    

ابـن   قـراءة : بهمزة ساكنة وهـاء متصـلة بـواو ، والثانيـة     )  وهْئجِرَأ (كثير 
ـ جِرَأ (أبـي عمـرو    عامر ، وابن كثير ، و بهمـزة سـاكنة وهـاء غيـر     )  هْئ
ـ جِأر ( أبي جعفر وقالون عـن نـافع  قراءة : متصلة بواو ، والثالثة  بهمـزة  )  هْئ

  .ساكنة وهاء مكسورة من غير صلة 

ـ رَأ (ز ، فأولهـا قـراءة عاصـم ، وحمـزة     وأما الثالث التي مع غير الهم )  هجِ

،  الكسـائي نـافع ، و قـراءة  : الثانيـة  بكسر الجيم وسكون الهاء وصالً ووقفـاً ،  
نـافع ، والكسـائي ،   قـراءة  : ، الثالثـة   بهاء متصـلة بيـاء  )  يهِجِرَأ ( وخلف

  .2بهاء مكسورة دون ياء )  هجِرَأ (وأبو جعفر ، وخلف 

)  أرجـه  (أن أصـل  "  قال األلوسي في توجيـه القـراءة بهمـز وبغيـر همـز      

مـزة وسـكنت   بهمزة ساكنة وهـاء مضـمومة دون واو ثـم حـذفت اله     )أرجئه(
، 3"كإبـل فـي إسـكان وسـطه     )  أرجه (ء لتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل الها
وقد ذكر بعضهم أن ضم الهـاء وكسـرها وعدمـه لغتـان مشـهورتان      : "  وقال

"4.  

                                                

  111سورة األعراف اآلیة  )1

، والكشف عن وجوه 212ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر198، 1/197: ءات السبعینظر إعراب القرا 2)
  375ص:  ، وتحبیر التیسیر287، 286ص: ، واإلتحاف 1/470:  القراءات وعللھا

 9/23:روح المعاني  )3

 المصدر السابق والموضع 4)
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وقـال   1"أما تحقيق الهمز وتركه فلغتان فاشـيتان قـرئ بهمـا    "  قال ابن خالويه 
أرجيتـه وأرجأتـه   : غتـان، يقـال  في هذا الفعل وتركـه ل والهمز " : مكي القيسي

شـهورتان  والهمـز وعدمـه لغتـان م   : " وقال السـمين الحلبـي   2"بمعنى أخرته 
  . 3"كقولهم توضأت وتوضيت . ..أرجأته وأرجيته : يقال 

إنهـا ليسـت    ، فقـال الحـوفي  في القراءة على روايـة ابـن ذكـوان    طعن" وقد 

ـ    : بجيدة ، وقال الفارسي وز غيـره وكسـرها   إن ضم الهـاء مـع الهمـزة ال يج

: "   وقـال أبـو البقـاء    4"غلط ألن الهاء ال تكسر إال بعد ياء سـاكنة أو كسـرة   

، ويقرأ بكسر الهاء مع الهمز وهو ضعيف ألن الهمـزة حـرف صـحيح سـاكن     

وأجاب األلوسـي بمـا أجـاب عنـه الشـهاب       5"فليس قبل الهاء ما يقتضي الكسر

سـاكن حـاجز غيـر حصـين     أحدهما أن الهمزة سـاكنة والحـرف ال  : بوجهين 

، والثـاني أن الهمـزة عرضـة    سـرت فكأن الهاء وليت الجيم المكسـورة فلـذا ك  

، فكأنهـا وليـت يـاء    وإبدالها ياء إذا سـكنت بعـد كسـرة    للتغيير كثيراً بالحذف

، وتبعـه  7وقـد سـبق إلـى هـذا التخـريج أبـو حيـان        6 "ساكنة فلذا كسـرت  

أن : وجـه منهـا  ين السـابقين بأ ، وقد اعترض أبو شامة على الجـواب  8البيضاوي

، وأن الهمزة لـو كانـت يـاء كـان المختـار الضـم نظـراً        الهمزة تعد حاجزاً

ـ    " ورد األلوسـي أن ذلـك   ،  9ألصلها الوا إن القـراءة  لـيس بشـيء بعـد أن ق

  .10"لغة ثابتة عن العرب  متواترة وما ذكر

   11﴾ ورِءياً َأحسن َأثَاثاًوكَم َأهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم  ﴿ :وقال تعالى 

                                                

  159ص : الحجة في القراءات السبع 1)

  1/470:الكشف عن وجوه القراءات  )2

  5/410:الدر المصون  3)

  9/23:روح المعاني  )4

  252ص: إمالء ما من بھ الرحمن  )5

  5/410:، وینظر الدر المصون 9/23:روح المعاني  6)

  4/360:ینظر البحر المحیط  7)

  4/272:ینظر حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي  )8

 9/23:ینظر روح المعاني  )9

  المصدر السابق والموضع) 10

  74مریم اآلیة  سورة )11
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ـ رِ (قرأ أبو جعفر ـ  )  اي )  ءيـا رِ (وقـرأ البـاقون    زة مشـددة اليـاء،  بغيـر هم

و هو فعل بمعنى مفعـول مـن الرؤيـة كـالطحن     ... الرئي المنظر، و" 1مهموزة

أن يكـون مـن   : األول : وذكر األلوسي للقراءة بغير همـز احتمـالين   2" والسقي

أن يكـون مـن الـري ضـد     : ياء وإدغامهـا ، والثـاني   رئيا على قلب الهمزة 

  . 3العطش والمراد به النضارة والحسن

   4﴾ علَيهِم نَار مْؤصدةٌ ﴿: وقال تعالى 

ـ ْؤم (قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، وحفص عن عاصـم ، وحمـزة وخلـف     صةٌد  (

ـ م (وقـرأ البـاقون   ]  8آيـة  [ بالهمز هنا وفي سـورة الهمـزة    وصيـر  غ)  ةٌد
  . 5مهموزة في السورتين

علـى أنـه مـن آصـدت     : األول : وقد ذكر األلوسي للقراءة األولـى وجهـين    
  :الباب إذا غلقته وأطبقته وهي لغة قريش، واستشهد بقول الشاعر 

  6دةُصْؤنعاء مص واببها َأوند ني       ومتاقَنَ مكةَ باِلإلى أج نحتَ

مـن أوصـدت البـاب بمعنـى غلقـت      )  مؤصـدة  (يجوز أن يكون : والثاني  
  .7أيضاً وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً

ـ م (األول علـى أن  : كما خرج القراءة بغير همز علـى وجهـين   وصمـن  )  ةٌد
  :أن يكون من آصدت ، وسهلت الهمزة ، قال الشاعر : أوصدت ، والثاني 

   8اباً موصداًقوماً يعالج قمالً أبناؤهم        وسالسالً ملساً وب

  . 9وقد ذهب إلى هذه التوجيهات قبل األلوسي أبو حيان

  10﴾ ِإالَّ دابةُ اَألرضِ تَْأكُُل منسَأتَه ﴿: وقال تعالى 

                                                

  379ص: ، واإلتحاف 455ص:  ، وتحبیر التیسیر290ص :ینظر المبسوط في القراءات العشر  1)

  16/441:روح المعاني  )2

  16/441:روح المعاني  )3

 20سورة البلد اآلیة  )4

  585ص: ، واإلتحاف  613ص:  ، وتحبیر التیسیر474، 473ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر )5

  20/352:البیت من الطویل وھو بال نسبة في اللباب في علوم الكتاب   6)

  30/356:ینظر روح المعاني  7)

  ینظر المصدر السابق والموضع 8)

  5/458: والبیت من الكامل وھو لألعشى في المحرر الوجیز 8/471:ینظر البحر المحیط  )9

  14سورة سبأ اآلیة  )10
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ـ نْم(بغير همـز، وقـرأ ابـن عـامر     ) هاتَسنْم(قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو  هْأتَس (

ي ، ويعقـوب ،  بهمزة ساكنة ، وقرأ ابن كثير ، وعاصـم ، وحمـزة ، والكسـائ   
  .1بهمزة مفتوحة) هتََأسنْم(وخلف 

ـ نْم(أن أصـل   وقد وجه األلوسي القـراءة بغيـر همـز علـى      هاتَس) (ـ نْم هْأتَس (

أنـا ال  : وحكـى أن أبـا عمـرو قـال      ، 2فأبدلت الهمزة الفاً بدالً غيـر قياسـي  
أهمزها ألني ال أعرف لها اشتقاقاً فإن كانـت ممـا ال تهمـز فقـد احطـت وإن      

ولعلـه بيـان   "  4وقـال  3"انت مما تهمز فقد يجوز لي ترك الهمـز فيمـا يهمـز   ك
  :زة ، وبالهمز جاءت في قول الشاعرلوجه اختيار القراءة بدون هم

  5هيناً ذليالًفصار بذاك م         هوجه نسأةبم ضربتُ

  :وبدونه في قوله 

   6ُلزوالغَ وهاللَّ كنْع داعبتَ دقَفَ           مٍره نم اةنسعلى الم تَببذا دِإ

  :تسهيل الهمزة 

التسهيل في اللغـة التيسـير والتسـاهل والتسـامح ، واستسـهل الشـيء عـده        " 
   7سهالً

وتسهيل الهمزة من خصائص لهجة القبائـل الحضـرية ، فقـد ذكـر أبـو زيـد       
ــة ال  أ أن) ه 215ت (األنصــاري  هــل الحجــاز وهــذيل وأهــل مكــة والمدين

، والنبر بالكالم الهمز، والنبـر همـز الحـرف، والمنبـور المهمـوز،       8ينبرون
، وتسهيل الهمـزة يكـون بحـذفها أو إبـدالها ، أو جعلهـا بـين        9والنبرة الهمزة

وحد الحذف هو أن الهمـزة متحركـة بـالفتح ، أو بالضـم ، أو بالكسـر      ، 10بين

                                                

  458ص: ، واإلتحاف 515ص:  ، وتحبیر التیسر361ص : ینظر المبسوط في القراءات العشر 1)

  22/296:ینظر روح المعاني  )2

  المصدر السابق والموضع 3)

  المصدر السابق والموضع 4)

  14/279:، وتفسیر القرطبي 8/81:، والكشف والبیان 8/81:  البیت بال نسبة في بیان المعاني 5)

  10/118:ولسان العرب ) نسأ( 1/458:البیت من البسیط وھو بال نسبة في تاج العروس  6)

  )سھل(لسان العرب مادة  7)

  2/276: ینظر المزھر في اللغة واألدب 8)

  )نبر(ینظر لسان العرب مادة  )9

  111ـ9/107: ، وشرح المفصل البن یعیش 2/400: ، واألصول في النحو 2/163:ینظر الكتاب 10) 
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نـد  وع 1وقبلها صحيح ساكن ، فتحـذف وتلقـى حركتهـا علـى السـاكن قبلهـا      
قراءتنا لتفسير األلوسي نراه يتعرض أحياناً للكلمـات القرآنيـة ومـا فيهـا مـن      

  . قراءات بالتسهيل موجهاً ذلك

  

  

   2﴾ وِإذَا الرسُل ُأقِّتَتْ ﴿: قال تعالى 

فمن القراء مـن قرأهـا بـالواو المضـمومة ،     )  أقتت (وردت قراءتان في كلمة 
ـ وهي قراءة متواترة قرأها  ، وقـرأ البـاقون   و جعفـر، ويعقـوب  أبو عمرو، وأب

  .3بالهمزة

ـ قِّو (فـذهب إلـى أن مـن قـرأ      وقد وقف األلوسي عند القراءة بـالواو   )  تْتَ

"   4بالواو فعلى األصل ألن الهمزة مبدلة مـن الـواو المضـمومة ضـمة الزمـة     

كقـولهم  "  5"فكل واو انضمت وكانت ضمتها الزمة جاز أن تبـدل منهـا همـزة    
األصـل فيهـا الـواو ألنـه مشـتق مـن       : "  7وقال النحـاس  6"في وجوه أجوه 

  . 8"وقتت لغة سفلى مضر: وقال عيسى " " الوقت 

ومن قرأ بالهمز استثقل الضمة على الواو ، ذلك أن الـواو لمـا ضـمت أبـدلت     
، وذهـب ابـن زنجلـة إلـى أن      9على االطراد همزة كقولهم في وجـوه أجـوه   

 (، وذكـر سـيبويه أن اللغتـين      10لفحجة من قرأ بالهمزة خط المصاحف بـاأل 

11سيان في الفصاحة)  تْتَقُِّأ (و)  تْتَقِّو  .  

  
                                                

  9/109: ، وشرح المفصل1/86: ب، وسر صناعة اإلعرا2/543:ینظر الكتاب لسیبویھ  )1

  11سورة المرسالت اآلیة  )2

، والبحر المحیط  457، 456ص:  ، والمبسوط في القراءات العشر5/72:ینظر إعراب القرآن للنحاس  3)
  567ص: ، واإلتحاف 601ص:  ، وتحبیر التیسیر8/396:

  29/191:ینظر روح المعاني  )4

  5/208:معاني القرآن للزجاج  5)

  2/407:ان في إعراب غریب القرآن البی) 6

  742ص:  ، وحجة القراءات526ص: ، وینظر إمالء ما من بھ الرحمن 5/73:إعراب القرآن  )7

  29/191:روح المعاني  )8

:  وإمالء ما من بھ الرحمن، 2/407:، والبیان 6/364: ، والحجة للقراء السبعة21/383:ینظر جامع البیان  9)

  526ص

 743ص: ات ینظر حجة القراء )10

  4/331:ینظر الكتاب  )11
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  اإلدغام وفكه: المبحث الثاني 
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  اإلدغام وفكه: المبحث الثاني 

اإلدخـال ، وأصـله مـن    : مصدر الفعل أدغـم ، ومعنـاه    :اإلدغام في اللغة 
مـة اسـم مـن    غْ، والد1إذا أدخلتـه فيـه   الفـرس فـم  أدغمت اللجام في : قولهم 

    .2إدغامك حرفاً في حرف

متحـرك بحيـث يصـيران    قاء حرف سـاكن بحـرف   تلاهو  :وفي االصطالح 
مـن غيـر أن    4يرتفع اللسـان عنـدهما ارتفاعـة واحـدة       3حرفاً واحداً مشدداً

وقـد ثبـت أن   "  : 6وعرفـه ابـن جنـي بقولـه     5تفصل بينهما حركة أو وقـف  
وفـي تعريـف ابـن    " مألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من صـوت  اإلدغام ال
أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخـرج واحـد مـن غيـر فصـل      " الحاجب 

، والعلة في وجود اإلدغـام هـي ضـرب مـن      7"ويكون في المثلين والمتقاربين 
 8التأثير الذي يقـع فـي األصـوات المتجـاورة إذا كانـت متماثلـة أو متقاربـة        

اللفـظ   " :لقراء تعريف اإلدغام علـى التعريـف االصـطالحي ، فقـالوا     وقصر ا
  .إدغام كبير ، وإدغام صغير: وهو عندهم نوعان  9"بحرفين كالثاني مشدداً 

" .  10أن يلتقي الحرف بمثله ، أو مقاربه وهمـا متحركـان  : هو  فاإلدغام الكبير 

يل لتأثيره فى إسكان المتحرك وق. لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون  وسمى كبيراً
وقيـل لشـموله نـوعى المثلـين والجنسـين      . وقيل لما فيه من الصعوبة . قبل إدغامه 
ولذلك  . 12وقد نسب هذا النوع من اإلدغام إلى أبي عمرو بن العالء 11 " والمتقاربين

  : يقول ابن  الجزرى 

                                                

  )دغم(مادة : ینظر لسان العرب  1)

  10/121: ، وشرح المفصل4/390:ینظر العین  )2

  ،1/274: ینظر النشر في القراءات العشر 3)
  1/164: ینظر اإلقناع في القراءات السبع 4)

  10/121: ینظر المصدر السابق والموضع ، وینظر شرح المفصل )5

  2/92: الخصائص )6

  234، 3/233:شرح الشافیة البن الحاجب  7)

  126ص: ینظر اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة  8)

  1/247: النشر في القراءات العشر 9)

  101ص: ،والتحدید  2/424/ینظر الكتاب  10)

  . 275،  1/274النشر فى القراءات العشر )  11

  ،1887ص : ینظر األصوات اللغویة  12)
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. 1"أبو عمرو بن العالء  فالمشهور به والمنسوب إليه والمختص به من األئمة العشرة هو" 

ن أن الحرف األول يكون متحركا وعليه فإنه      ومن خالل تعريف اإلدغام الكبير تبي  

  ثم يدغم فى مثله إن كان الحرفان مثلين ، وإن كانا غير  ال يدغم مباشرة إنما يسكن أوالً

  .  ثم يدغم فيه ثالثاً،  ثم يقلب إلى مثل الثانى ثانياً أوالً مثلين يسكن الحرف األول أيضاً

  ،  2مقاربه المتحركبأن يلتقي الحرف الساكن بمثله أو  : واإلدغام الصغير

واإلدغام من الظواهر الصوتية التي اتسمت بها القبائل التـي تعـد السـعة فـي     " 
، ومنهـا تمـيم وأسـد وعبـد القـيس       2 " الكالم من أهم خصائص لهجة أبنائهـا 

  . 3وبكر وائل وكعب ونمير

قبائـل الحجـاز وقـريش وثقيـف وكنانـة      : القبائل التي آثرت اإلظهار فهي أما 
، ولم يختلـف المحـدثون عـن القـدماء فـي تفسـير هـذه          4واألنصار وهذيل

الظاهرة الصوتية ، فاإلدغام عندهم فنـاء الصـوت األول فـي الصـوت الثـاني      
هـو    ومعنـى فنـاء الصـوت األول    5بحيث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً كالثاني

مراد القدماء من مصطلح اإلدغـام ، واصـطلح المحـدثون علـى تسـمية هـذه       
وقسـموها علـى حسـب تـأثير األصـوات إلـى        ، 6الظاهرة بالمماثلة أو التشابه

  :  7نوعين

  وفيه يتأثر الصوت األول بالصوت الثاني  : المتراجعـــ التأثير 1

  وت األولوفيه يتأثر الصوت الثاني بالص : المتقدمـــ التأثير  2

التأثير المدبر ، والتـأثير المقبـل ، وزاد نوعـاً ثالثـاً      8)برجستراسر(وهما عند 
  هو المتبادل ، ومعناه أن ينقلب الحرفان األول والثاني إلى حرف ثالث لهما 

                                                

  . 275/ 1 :في القراءات العشرالنشر   ) 1

  101ص: ، والتحدید 4/437:ینظر الكتاب  2)

 133ص: ینظر اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة  )3

  133ص: ینظر اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة  4)

  187ص: ینظر األصوات اللغویة  5)

 29،30ص:  غة العربیةینظر المصدر السابق والموضع ، وینظر التطور النحوي لل )6

  161ص: ، واللھجات العربیة في القراءات القرآنیة 60ص: ینظر اللھجات العربیة  )7

لم أقف لھ على سنة وفاتھ ، ولكن یظھر من مقدمة آرثر جفري لكتاب مختصر في القراءات القرآنیة البن خالویھ  8)
  م1933الذي عني بنشره براجشتراسر أنھ توفي سنة 
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األلوسي في تفسيره عرض لإلدغام في أثناء توجيهـه للقـراءات التـي أوردهـا     و
  :، وهذه نماذج توضح جهوده في ذلك 

  1﴾ عليم شَاكر اللّه فَِإن خَيرا تَطَوع ومن ﴿

ـ ومـن تَ " قرأ الجمهور "  ، والكسـائى  ، بصـيغة الماضـى ، وقـرأه حمـزة     "  عوطَّ
ـ ي" وخلـف  ، ويعقوب "  2"بصـيغة المضـارع ويـاء الغيبـة وجـزم العـين       "  عوطَّ

  .3"معنى الشرط وأصله يتطوع ) من(لتضمن 

ووجـه القـراءة بـالجزم واليـاء أنـه حمـل علـى لفـظ         " لـب  بن أبي طا قال مكي
ـ  (فجـزم بالشـرط بــ     )يتطـوع  ( االستقبال فى اللفظ والمعنـى وأصـله    من (  ،

وحسـن اإلدغـام لنقـل التـاء إلـى      . دت الطاء لـذلك  دوأدغمت التاء فى الطاء ، فشُ
، فطـابق   ال أولى بـه ، ألن الشـرط ال يكـون إال بمسـتقبل    قبالقوة ، وكان لفظ االست

ع فيما يسـتقبل خيـرا فهـو خيـر لـه ،      فمن تطو: بذلك بين اللفظ والمعنى ، والتقدير 
أى أن اإلدغام قـد حـدث هنـا لنقـل التـاء مـن       " ،  4"فإن اهللا شاكر لفعله ، عليم به 

ألن التاء حرف ضـعيف للهمـس الـذى فيـه ، والطـاء حـرف       " الضعف إلى القوة 
 والشدة  اللواتى فيها ، فهو أقـوى مـن التـاء كثيـراً     ى لإلطباق والجهر واالستعالءقو

"5   

إلى قوة ، وهـذا شـئ تستحسـنه العـرب ، والتـاء         فباإلدغام نقلت التاء من ضعف
مخرج واحد وهو طـرف اللسـان مـع أصـول       والطاء كما هو معروف يخرجان من

  . تفقان فى صفتى  الشدة واإلصماتالثنايا العليا ، كما أنهما ي

   6﴾  تَعلَمون كُنتُم ِإن لَّكُم خَير تَصدقُواْ وَأن ﴿:ى قال تعال

ـ تَ (الجمهور مـن العشـرة   أ قر صوقـرأه عاصـم بتخفيـف     بتشـديد الصـاد   )وا قُد
  .7الصاد

                                                

  158قرة من اآلیة سورة الب)  1

  195ص:  ، وإتحاف فضالء البشر 2/223: ، والسبعة في القراءات 2/65: التحریر والتنویر)  2

  1/425:روح المعاني )  3

 270، 1/269: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا )  4

  1/135المصدر السابق )  5

 280من اآلیة  سورة البقرة)  6

،  343/ 2:  ، والتذكرة فى القراءات 3/96: ، والتحریر والتنویر71ص:  ى القراءات  السبعینظر والتیسیر ف)  7
  . 213ص :  وإتحاف فضالء البشر
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قـرئ وأن تصـدقوا بحـذف إحـدى     "  :ا بقولـه  مذكر األلوسي القراءتين ووجهه
فقلبـت التـاء الثانيـة    وا التاءين ، وقرئ بتشديد الصاد علـى أن أصـله تتصـدق   

  1"صاداً وأدغمت 

بـأن يوقـف   " من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ويـتم نطقـه     فالتاء
مجرى الهواء وقفا تاما ، وذلك بأن يلتقى طرف اللسـان بأصـول الثنايـا العليـا     
، ويرتفع الحنك اللين فال يمر الهواء إلـى األنـف ؛ يضـغط الهـواء مـدة مـن       

والتـاء   ، 2" نفصل العضوان انفصاالً فجائياً محـدثاً صـوتاً انفجاريـاً   الزمن ثم ي
  . صوت شديد مهموس منفتح مستفل مصمت مرقق أسنانى لثوى 

ي الثنيتـين ويخـرج هـذا    أما الصاد فهو من حروف طـرف اللسـان وصـفحت   
للسـان حتـى   فيرتفـع مقـدم ا  ... من أسلة اللسان وهى مستدق طرفه "  الصوت 

بما فوقهما من مقدم الحنـك ، وتمتـد أسـلته حتـى تقتـرب      و يكادا يلتقى جانباه أ
من صفحتى الثنيتين العليين فال يبقى للهواء إال منفـذ دقيـق بـين أسـلة اللسـان      

ومـع الصـاد يسـتعلى أقصـى اللسـان      . وصفحتى الثنيتين فيخرج منه صافراً 
 والصـاد صـوت رخـو   ،  3 "ويفخمـه   فيتكون فراغ يغلظ الصفير ويتقعر وسطه

  . مهموس مفخم مطبق مستعل مصمت أسنانى لثوى 

وبهذا التقارب بين صوتى التاء والصاد قلبت التـاء صـادا ثـم أدغمـت الصـاد      
" وأن تتصـدقوا  : " فـى مصـحف عبـد اهللا بـن مسـعود      " فى الصاد وقد جاء 

  . على األصل  4"بفك اإلدغام 

   5﴾ منْه يقْبَل فَلَن دينًا اِإلسالَمِ غَير يبتَغِ ومن ﴿:وقال تعالى 

، وروى  )غيـر   (وكلمـة   )من يبتـغ   ( قرأ الجمهور بإظهار حرفى الغين من كلمة
6. وسى عن أبى عمرو إدغام إحداهما فى األخرىالس   

                                                

 3/53:روح المعاني )  1

  .155،  154ص : علم اللغة مقدمة للقارئ العربى )  2

   . 191،  190ص :  أصوات اللغة العربیة دراسة نظریة وتطبیقیة)  3
 .  2/719: ، والبحر المحیط  2/497: الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیزالمحرر )  4

  85سورة آل عمران من اآلیة )  5

 32ص  : ، إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر  281،  280/ 1 : النشر فى القراءات العشرینظر )  6
  303/ 3:التحریر والتنویر 
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والجمهور على إظهـار الغينـين ، وروي عـن أبـي عمـرو      "  1:قال األلوسي 
تـدل علـى اليـاء المحذوفـة      الغين األولى اإلدغام ، وضعفه أبو البقاء بأن كسرة

"  

علـى األصـل مـن نطـق كـل حـرف       ) يبتغ غير( وقد جاءت قراءة اإلظهار 
أمـا   .على حده وإعطائه ما يستحقه مـن المخـرج والصـفة لتحـرك المثلـين      

قراءة السوسى عن أبى عمرو باإلدغام فمـن أجـل التخفيـف وقـد ذكـر ابـن       
ومـن المعـروف أن الـذى    ،  2ـ هو اإلدغـام الكبيـر   ـ هنا عاشور أن اإلدغام

خص بهذا النوع من القراء هو أبو عمرو بـن العـالء وكانـت وجهتـه  طلـب      
كالم العرب الـذى يجـرى علـى ألسـنتها     " التخفيف ولذلك قال عن اإلدغام إنه 

  3"وال يحسنون غيره 

وقد ذكر ابن الجزري فى كتابه النشر أن هناك مواضـع اختلـف فيهـا أصـحاب     
ومـن يبتـغ   " بينهم وكان من هذه المواضع قـول اهللا تعـالى    اإلدغام الكبير فيما

لـيس الغـين إنمـا    " ومن يبتـغ  " واختالفهم كان ألجل الجزم إذ أن آخر  " غير 
علـى ذلـك فـإن بعضـهم أظهـر       ، وبنـاء )4(هو الياء المحذوفة ألجل الجـزم 

  . ، وبعضهم أدغمهما الحرفين

ولى قبـل دخـول الجـازم حيـث     ويبدو أن حجة من أظهر أنه رجع إلى الحالة األ
أى بالياء وعلـى ذلـك فلـم يلتـق الحرفـان      " يبتغى " كانت الكلمة تكتب وتنطق 

ال لفظاً وال خطاً ، وحجة من أدغم أنـه نظـر إلـى حـال الكلمتـين اآلن بعـد       
  . دخول الجازم وحذف الياء للجزم والتقاء الحرفين المدغمين لفظا وخطا 

 علَـيكُم  كَـان  اللّـه  ِإن واَألرحـام  بِـه  تَساءلُون الَّذي هاللّ واتَّقُواْ ﴿:وقال تعالى 

  5﴾رقيبا

                                                

 3/206:روح المعاني )  1

 2/244 :ر والتنویرالتحریینظر )  2

  1/275 : النشر فى القراءات العشر)  3

   بتصرف 281،  279/ 1:في القراءات العشر النشر )   4

  1سورة النساء من اآلیة  ) 5
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وقـرأ حمـزة ، وعاصـم ، والكسـائى ،      ، بتشـديد السـين   )اءلون تس (قرأ الجمهور 
  .1بتخفيف السين )تساءلون  (وخلف  

إمـا   )تسـاءلون (و ) : "تسـاءلون  ( قال األلوسي مبيناً القراءات في قوله تعـالى  
ــ   يسأل بعضكم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرها ، وإمـا بمعنـى تسـألون    بمعنى

ـ وتفاعل يرد بمعنى فعل إذا تعـدد فاعلـه وأصـله علـى القـراءة       كما قرئ به
المشهورة تتساءلون بتاءين إحداهما للنقل ، وقرأ نافع وابـن كثيـر وسـائر أهـل     

  2"قاربهما في الهمس في السين لت الزيادةبإدغام تاء ) تساءلون(الكوفة 

أدغمـت التـاء فـى السـين لقـرب      "  تتساءلون " األصل " وقد ذكر الزجاج أن 
إال أن التـاء  " تتسـاءلون  " ومن قـرأ بـالتخفيف فاألصـل    . مكان هذه من هذه 

الثانية حذفت الجتماع التاءين وذلك يستثقل فـى اللفـظ فوقـع الحـذف اسـتخفافا      
  .3 "ألن الكالم غير ملْبسٍ 

تتسـاءلون فـأدغم التـاء    : أراد " تسـاءلون  " من ثَقَّّل : " ل أبو على الفارسى وقا
فى السين ، وإدغامها فى السين حسـن الجتماعهمـا فـى أنَّهمـا مـن حـروف       

: ومـن خفَّـف فقـال    . ا فـى الهمـس   طرف اللسان وأصول الثنايا ، واجتماعهم

فأعلَّهـا بالحـذف ،    حذف تاء تتفاعلون الجتماع حـروف متقاربـة ،  "  تساءلون"
تسـاءلون ، وإذا اجتمعـت المتقاربـة    :  كما أعلَّ باإلدغام فى قـول مـن قـال    

  .4"خُفَّفَتْ بالحذف واإلدغام واإلبدال 

 غَيـر  مـنْهم  طَآِئفَـةٌ  بيـتَ  عنـدك  من برزواْ فَِإذَا طَاعةٌ ويقُولُون ﴿:وقال تعالى 

   5﴾تَقُوُل الَّذي

) طائفـة ( مـن طـاء    )بيـت   (تـاء   بإظهـار  )بيت طائفة ( قوله تعالى  هورقرأ الجم

لقربهمـا  "  6فـى الطـاء  وقرأه أبو عمرو ، وحمزة ، ويعقوب ، وخلف بإدغـام التـاء   

                                                

:  ، والنشر فى القراءات العشر 346/ 1: ، واالختیار فى القراءات العشر 226ص :  ینظر السبعة فى القراءات)  1

   236ص  :البشر  ،  وإتحاف فضالء 247/ 2

 4/394:روح المعاني )  2

 2/6: معانى القرآن وإعرابھ )   3

  120،  3/119: الحجة للفراء السبعة )  4

  81من اآلیة  سورة النساء) 5

/ 1:، النشر فى القراءات العشر 392ص :  ، واإلقناع فى القراءات السبع 235ص :  السبعة فى القراءاتینظر )  6

  5/136 : و التحریر والتنویر،  244ص :  البشر ، وإتحاف فضالء 303
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دغـام هنـا علـى خـالف األصـل      من المخرج ، وذكر بعض المحققـين أن اإل 
  .1"، ولم تدغم تاء متحركة غير هذه والقياس

ار التاء من الطاء جـاءت علـى األصـل مـن نطـق كـل       فقراءة الجمهور بإظه
  . حرف على حده وإعطائه حقه ومستحقه 

أما قراءة أبى عمرو ومن معـه باإلدغـام فـذلك لقـرب المخـرج بـين التـاء        
إال أن " ،  2طرف اللسـان وأصـول الثنايـا العليـا    " والطاء إذ أنهما من حروف 

حـروف علـى   التاء حرف ضعيف ، والطاء حـرف قـوى بـل هـو أقـوى ال     
الجهـر ، والشـدة ،   : اإلطالق وذلك ألنـه يجمـع سـت صـفات قويـة هـى       

  3" والطاء الحديثة مهموسة" اإلصمات واالستعالء ، واإلطباق ، والقلقلة ، و

أما التاء فليس لها من صـفات القـوة إال الشـدة واإلصـمات ومـن ثـم كانـت        
ـ  . ضعيفة بجانب الطاء  ى تسـكين التـاء   وقد أدى هذا التقارب بين الصـوتين إل

  . ثم قلبها طاء ثم إدغام الطاء فى الطاء 

إن التاء لمـا كانـت مـن مخـرج     "  : قال مكي بن أبى طالب عن قراءة اإلدغام
الطاء حسن فيها اإلدغام ، إذ كانا من مخـرج واحـد فأشـبها المثلـين ، وقَـوى      

فـى  ذلك أنك تنقل التاء باإلدغام إلى حرف قـوى ، أقـوى مـن التـاء بكثيـر  ف     
  4"اإلدغام زيادة قوة فى الدغم وذلك مما يحسن جواز اإلدغام ويقويه

إن التـاء لمـا كانـت متحركـة     : " ثم يبين مكى حجة من أظهـر التـاء بقولـه    
منفصلة ألنها الم الفعل ، مفتوحة فى الفعـل الماضـى ، وليسـت بتـاء تأنيـث      

مـت ، أن تسـكن   تحتـاج إذا أدغ قويت بالحركة ، فبعد اإلدغـام فيهـا ، ألنـك    
  5"، ثم تدغمها، فتغيرها مرة بعد مرة ، وذلك تغيير بعد تغيير التاء

 جنَـاْح  فَـالَ  ِإعراضـا  َأو نُشُـوزا  بعلهـا  مـن  خَافَـتْ  امرَأةٌ وِإنِ ﴿: قال تعالى 

  6﴾ صلْحا بينَهما يصلحا َأن علَيهِما

                                                

 5/89:روح المعاني )  1

  1/47:  سر صناعة اإلعراب)  2

  .  218ص : وأصوات اللغة العربیة ،  64ص :  األصوات اللغویة)  3

 393/ 1: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا )  4

  والموضع :المصدر السابق  5 )

  128ن اآلیة سورة النساء م)  6
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وقـرأ عاصـم ، وحمـزة    ،  د الصاد وفـتح الـالم  بتشدي )حا الَصأن ي (: قرأ الجمهور 
 1لتحتية وتخفيـف الصـاد وكسـر الـالم    ، بضم ا) احلصأن ي (: ، والكسائى ، وخلف 

.  

فأبـدلت  ) يتصـالحا  ( أصـلها ) يصـالَحا  : ( أن قراءة الجمهـور  ذكر األلوسي 
سـوغ اإلبـدال هنـا ثـم      والـذي ،  2الصـاد  فـي التاء صاداً ثم أدغمت الصاد 

التاء والصـاد ، وقـد سـبق توضـيح التقـارب       صوتيم هو التقارب بين اإلدغا
مـن هـذا المبحـث    " وأن تصـدقوا  : " قوله تعالى  فيبينهما عند قراءة اإلدغام 

 .  

" يصـالَحا  " هـذه حجـة أخـرى لمـن قـرأ       الصوتييضاف إلى حجة التقارب 

ـ     : " بفتح الياء وتشديد الصاد وهى  ن زوجـة  أنه لمـا رأى الفعـل مـن اثنـين م
 التـي أول الكالم أتـى الفعـل مـن بـاب المفاعلـة       فيوزوج ، وهما مذكوران 

 فـي يتصـالحان ثـم أدغمـت التـاء      تصالح الرجالن: اء على جتثبت لالثنين ، ف

" يصـالَحا  " كالم العرب التصالح عنـد التنـازع فــ     فيوالمعروف ... الصاد 

  . انية القراءة الث في الذي أي،  3"أولى به من اإلصالح 

بضـم اليـاء وتخفيـف الصـاد فجـاءت      " يصـلحا  " أما قراءة عاصم ومن معه 
ويكـون المعنـى كمـا قـال     " أصـلح  " مضـارع ماضـيه   " يصلحا " على أن  
  .والقراءتان متواترتان .  4" بينهمايصلح في أن  يأ:  األلوسي

  5﴾ السبت في تَعدواْ الَ لَهم وقُلْنَا ﴿ :وقال تعالى 

إحـدى روايتيـه    فـي أصح الروايات ، وهى لورش عنـه ولقـالون    فيقرأ نافع 
وقـرأ   ،بفـتح العـين وتشـديد الـدال المضـمومة      ) تعدوا : ( عنه قوله تعالى 

بسـكون العـين   ) ال تَعـدوا  : (  إحـدى روايتـين عنـه    فـي وقالون  ،الجمهور
تحـة ، وقـرأه أبـو    وفى إحدى روايتين عن قالون بـاختالس الف  ،وتخفيف الدال 

                                                

ص : القراءات السبع    في ، واإلقناع   2/379 : القراءات  في ، التذكرة   238ص :  القراءات  في السبعة  ینظر )  1
 في ، وإتحاف فضالء البشر    2/252 : القراءات العشر في، والنشر  1/358: القراءات العشر في، واالختیار  393

   . 246 ص: القراءات األربعة عشر 
 .5/156:ني روح المعا)  2

  399،  1/398:  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا)  3

  5/156:روح المعاني )  4

  154سورة  النساء من اآلیة )  5
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بسكون العين وتشديد الدال وهى رواية عـن نـافع أيضـا رواهـا ابـن      : جعفر 
  .1مجاهد

فأمـا األول فأصـلها   "  :بقولـه  والثالثـة  وجه األلوسي القراءة األولى والثانيـة  
فإنـه يـدل علـى     ]65:البقـرة [) اعتدوا منكم في السبت : ( لقوله تعالى ) تعتدوا (

افتعال من العدوان ، فأريد إدغام تائـه فـي الـدال فنقلـت     أنه من االعتداء وهو 
حركتها إلى العين وقلبت داالً وأدغمـت ، وأمـا السـكون المحـض فـال يـراه       

، وأمـا اإلخفـاء واالخـتالس    النحويون ألنه جمع بين ساكنين على غير حـدهما  
وقـد وافـق األلوسـي     2"فهو أخف من ذلك لما أنه قريب من اإلتيان بحركة مـا  

،  4مكـي بـن أبـي طالـب    ، و 3أبي علـي الفارسـي   توجيهاته هذه كالً من في 
   . 5وابن عاشور

بسـكون  ) تعـدوا  :  ( أما قراءة أبي جعفر فلم يتعـرض لهـا األلوسـي وهـي     
ء فـى الـدال لوجـود    فأدغمـت التـا  ) تعتـدوا  ( العين وتشديد الـدال فأصـلها   

وكثيـر مـن النحـويين     : "، قال أبو على الفارسـى فـى الحجـة    التجانس بينهما
ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثـانى منهمـا مـدغماً ، ولـم يكـن األول      

إن المـد يصـير عوضـاً عـن الحركـة       : ويقولون ... دابة : حرفَ لين ، نحو 
ثوب بكرٍ ، وجيب بكرٍ فأدغموا ، والمد الـذى فيهـا أقـلُّ مـن المـد      : وقد قالوا 

: وسـاغ فيـه وفـى نحـو     . إذا كان حركة ما قبلهمـا منهمـا   الذى يكون فيهما 

أصيم ومديقًّ ودويبة ، فإذا جاز ما ذكرنا مـع نقصـان المـدّ الـذى فيـه ، لـم       
وا     ( جمع بين الساكنين فى نحويمتنع أن يـدوقـد جـاء فـى القـراءة ،     ... )تَع

وعـن المـدغم فيـه     وجاز ذلك ألن الساكن الثانى لما كان يرتفـع اللسـان عنـه   
  .6"ارتفاعةً واحدةً ؛ صار بمنزلة حرف متحرك 

                                                

القراءات السبع  في   ، واإلقناع 2/380 :الثمان  القراءات في،  والتذكرة  240ص :  القراءات فيالسبعة ینظر )  1
، وإتحاف  2/253 : القراءات العشر في، والنشر 360،  1/359 : قراءات العشرال في، واالختیار  393ص : 

   248،  247ص : فضالء البشر 

  .6/16 :والتحریر والتنویر

  6/183:روح المعاني ) 2

 3/191: للقراء السبعةینظر الحجة )  3

  402، 1/401:ینظر الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحججھا  )4

 6/61:التنویر ینظر التحریر و)  5

 3/191الحجة للقراء السبعة )  6



- 142 - 

 

ألنهـم  " عبـد القـيس   " أسكن وهو يريد الحركة ، وذلك من لغـة  " وقيل إن نافعاً 
فيدخلون ألف الوصـل علـى متحـرك ، ألنهـم يريـدون      " اسل زيداً : " يقولون 

  .1" فعلى ذلك أسكن نافع وهو ينوى الحركة. فيه اإلسكان 

ذلك يكون لهذه القراءة ما يعضدها  وهـو أنهـا جـاءت علـى لغـة مـن        وعلى
لغات العرب ، يضاف إلى ذلك أنها قراءة متـواترة ال يحـق ألحـد مهمـا كـان      

  .أن يعترض عليها أو ينكرها

 يـْأتي  فَسـوفَ  دينـه  عـن  مـنكُم  يرتَـد  من آمنُواْ الَّذين َأيها يا ﴿: وقال تعالى 

مٍ اللّهبِقَو مهبحي ونَهبحي2﴾ و   

بـدالين علـى فَـك اإلدغـام ،     ) من يرتَدد ( قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو جعفر 
  .3وقرأ الباقون بدال واحدة مشددة باإلدغام

أن فـك اإلدغـام   : األول منهمـا  : ذكر األلوسي للقراءة بفك اإلدغـام وجهـين   
أنـه ورد كـذلك فـي بعـض     : الثـاني  هو األصل لسـكون ثـاني المثلـين ، و   

  .4مصاحف اإلمام

وقد ذكر بعض المفسرين واللغويين أن القراءة بفك اإلدغـام لغـة أهـل الحجـاز     
، وأن القراءة باإلدغام لغة تميم ، كما ذكـروا أن مصـحف المدينـة ومصـحف     

بفك اإلدغام ، أمـا مصـحف مكـة ومصـحف     )  يرتدد (الشام جاء الرسم فيهما 
  . 5باإلدغام  )يرتد (البصرة فجاء الرسم فيهم  الكوفة ومصحف

الحـرف المـدغم ال يكـون إال    " وكانت حجة من فك اإلدغام أنـه األصـل وألن   
      ألن اللسـان ، ـكنحتـى يس ساكنا ، وال يمكن اإلدغام فى الحرف الـذى يـدغم

فاعـةً  يرتفع عن المدغم فيه ارتفاعةً واحدةً ، فإذا لم يسكُن لـم يرتفـع اللسـان ارت   
واحدةً ، فإذا لم يرتفع كذلك لم يمكن اإلدغام فإذا كـان كـذلك لـم يسـغ اإلدغـام      

                                                

  128ص :  القراءات السبع فيالحجة  ) 1

  54سورة المائدة من اآلیة  2)

: ، واإلقناع فى القراءات السبع   388/ 2: الثمان ، والتذكرة فى القراءات  245ص  :  ینظرالسبعة فى القراءات)  3

، وإتحاف فضالء  255/ 2:  ، والنشر فى القراءات العشر 368/ 1: ، واالختیار فى القراءات العشر 394ص 
  . 254ص :  البشر

 6/329:ینظر روح المعاني )  4

  6/235: ، و التحریر والتنویر 297:/ 4، والبحر المحیط  488/ 4: المحرر الوجیزینظر )  5
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، المدغم فيـه كـذلك ، التقـى سـاكنان    فى الساكن ، ألن المدغم إذا كان ساكنا ، و
  والتقاء الساكنين فى الوصل فى هذا النحو ليس من كالمهم ، فأظهر 

فلـم يلتـق   ... نى مـن المثلـين   الحرف األول وحركَه ، وأسـكن الحـرف الثـا   
  .1"الساكنان 

أنه أراد التخفيـف لمـا اجتمـع لـه مـثالن فأسـكن       " أما من أدغم فكانت حجته 
  .2"األول لإلدغام ، فاجتمع له ساكنان ، فحرك الثانى ، ثم أدغم األول فيه 

ومن خالل توجيه القراءتين يتضح أن أهل كل مصر قـد قـرأ تبعـاً للمصـحف     
مان ـ رضى اهللا عنه ـ قد بعث به إلـيهم ، فقـرأ نـافع ، وأبـو       الذى  كان عث

بفـك اإلدغـام موافقـة للرسـم     " يرتـدد  : " جعفر المدنيان ، وابن عامر الشامى 
الذى رسم به فى مصاحفهم ، وقرأ ابن كثيـر المكـى ، وقـراء البيئـة الكوفيـة      

صـاحفهم  باإلدغام موافقة أيضا للرسم الذى رسـم بـه فـى م   " يرتد " والبصرية 
  . ، وعلى ذلك جاءت قراءة كل إمام موافقة لما فى مصحف مصره 

  3﴾ هدانِ وقَد اللّه في َأتُحاجونِّي قَاَل ﴿: وقال تعالى 

بنـون واحـدة خفيفـة ،    ) أتحـاجونى  ( قرأ نافع ، وابن عامر، وأبـو جعفـر ،   
  .4بتشديد النون)  َأتُحاجونِّي (وقرأ البقية 

ففيـه حـذف إحـدى النـونين ،     " ...  :لوسي قراءة التخفيف بقولـه  وقد وجه األ
نون الرفع وهـو مـذهب سـيبويه ، ورجـح     : واختلف في أيهما المحذوفة ، فقيل 

بأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة مـن أجـل اليـاء ونـون الرفـع ال تكسـر ،       
  :وبأنه جاء حذفها كما في قوله 

   5اونَلُقْوتُ ميكُلقْنُ اِهللا ةمعنبِ    ه  بِاحص ضِغْفي ب ةٌين هلَ لٌّكُ

                                                

  233،  3/232 : الحجة للقراء السبعة)  1

  . 413/ 1 : ا وحججھاالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھ)  2

  80سورة األنعام من اآلیة )  3

 :، واالختیار فى القراءات العشر  403/ 2:الثمان ، والتذكرة فى القراءات  261ص : السبعة فى القراءاتینظر )  4

ص  : ، وإتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر   260،  259/ 2 : ، والنشر فى القراءات العشر 384/ 1
267 .   

، وفي التحریر 8/254: البیت من البسیط وھو للفضل بن عباس اللھبي في تفسیر اللباب في علوم الكتاب )  5
  224ص:  ، وبال نسبة في إمالء ما من بھ الرحمن3/132:والتنویر  
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أراد تقلوننا والنون الثانية هنا ليست وقاية بل هي مـن الضـمير وحـذف بعـض     
الضمير ال يجوز وبأنها نائبة عن الضمة وهـي قـد تحـذف تخفيفـاً كمـا فـي       

، وقيل نـون الوقايـة كمـا هـو     ) ينصركم ويشعركم ويأمركم  (قراءة أبي عمرو
   1"ة التي حصل بها الثقل دش ، ورجح بأنها الزائمذهب األخف

 الحجة للقراء السبعة للفارسى ، والبحـر المحـيط ألبـى حيـان      : وجاء فى كتابى 

لغــة              " وهــى أن القــراءة بــالتخفيف أى بنــون واحــدة حجــة لهــذه القــراءة 
  .2" لغطفان

وهمـا لغتـان   : " ثـم قـال   " أتحاجونَّى " وقد ذكر اإلمام األزهرى القراءتين فى 
"3.  

  : ثالث لغات " أتحاجونَّى " إن فى : أما البناء فقال 

  . فك اإلدغام وهو األصل ولم يقرأ به : األولى 

  . اإلدغام كقراءة الجمهور من القراء : الثانية 

  .4الحذف أى حذف إحدى النونين وهى قراءة نافع ومن معه: الثالثة 

 يصـعد  كََأنَّمـا  حرجـا  ضـيقًا  صـدره  يجعْل يضلَّه َأن رِدي ومن ﴿: وقال تعالى 

  5﴾ السماء في

، وقــرأه ابــن بتشــديد الصــاد وتشــديد العــين  )يصــعد  (: قــرأ الجمهــور 
وقرأه أبـو بكـر عـن عاصـم     ، بسكون الصاد وفتح العين ، مخففا  )يصعد(كثير

   .6ألف  بتشديد الصاد بعدها )يصاعد (

يتصعد وقـد قـرئ بـه فأدغمـت التـاء فـي       ) يصعد ( وأصل "  :قال األلوسي 
ـ ( وأبو بكر عـن عاصـم   ) د عيص( الصاد ، وقرأ ابن كثير  يصوأصـله  ) د اع

  1"أيضاً يتصاعد ففعل به ما تقدم 

                                                

 7/193:روح المعاني )  1

  . 4/569 : ، والبحر المحیط 3/335 : الحجة للقراء السبعة)  2

  . 159ص :  ات ألبى منصور األزھرىمعانى القراء)  3

  . بتصرف 267ص   : إتحاف فضالء البشر)  4

   125سورة األنعام من اآلیة ) 5

، والتیسیر فى القراءات     2/410: الثمان ، والتذكرة فى القراءات 269،  268ص :  ینظر السبعة فى القراءات)  6
، إتحاف فضالء    2/262 :النشر فى القراءات العشر    ، و 1/389: ، واالختیار فى القراءات العشر 88ص :  السبع
  60،  8/59 : ، و التحریر والتنویر 273ص  : البشر
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بالتشـديد يتفَعـل مـن الصـعود ، أى يتكلـف      " يصعد " وقد ذكر ابن عاشور أن
قلبت تاء التفعل صاداً ألن التاء شـبيهة بحـروف اإلطبـاق ، فلـذلك     الصعود ، ف

تقلب طاء بعد حروف اإلطباق فى االفتعال قلبـاً مطـرداً ثـم تـدغم تـارة فـى       
مماثلها أو مقاربها وقد تقلب فيما يشابه االفتعـال إذا أريـد التخفيـف باإلدغـام ،     

أحـد الحـروف    فتدغم فى أحد أحرف اإلطباق ، كما هنا ، فإنـه أريـد تخفيـف   
فسكنت التاء ثـم أدغمـت فـى الصـاد     " يتصعد " الثالثة المتحركة المتوالية من 

  .2إدغام المقارب للتخفيف

بتشـديد الصـاد مـع األلـف بعـدها       )يصـاعد   (أما قراءة أبى بكر عن عاصم 
وجـود  ثم أبدلت التاء صاداً ثم أدغمت الصـاد فـى الصـاد ل   " يتصاعد " فأصلها 

فـى المعنـى أى    )يتصـعد   (مثـل   )يصـاعد   (و  لتاءوالصـاد ، التقارب بين ا
  . يتكلف ما ال يطيقه 

بنـاء علـى اخـتالف هـذه      )يصـعد   (وال اختالف فى المعنى المفهـوم مـن   
ك حـال المشـر  " القراءات الثالث إذ المقصـود أن اهللا سـبحانه وتعـالى يمثـل     

حين يدفيتأمـل فـى دعـوة اإلسـالم ،     أو حين يخلـو بنفسـه ،   إلى اإلسالم  ىع
  .3"بحال الصاعد ، فإن الصاعد يضيق تنفسه فى الصعود 

   4﴾ وجاء المعذِّرون من اَألعرابِ ِليْؤذَن لَهم ﴿: قال تعالى و

بإسـكان العـين وتخفيـف الـذال وقـرأ البـاقون مـن        ) ونرذعالم(قرأ يعقوب 
  .5دبالفتح والتشدي) ونرذِّعالم(العشرة 

بـالتخفيف وروي ذلـك عـن ابـن     ) المعـذرون (وقرأ يعقـوب  " : قال األلوسي 
عباس ـــ رضي اهللا تعالى عنهما ـــ فهو من أعـذر إذا كـان لـه عـذر     

وقـد أشـار    7فألنـه األصـل وألنهمـا منفصـالن     روحجة من قرأ باإلظهـا  6"

                                                                                                                                          

 7/267:روح المعاني )  1

  . 60،  59/  8:التحریر والتنویر )  2

  . 8/60 :التحریر والتنویر)  3

 90سورة التوبة من اآلیة 4) 

  306، 305ص:  التیسیر، وتحبیر 228ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر) 5

  10/344:روح المعاني ) 6

  1/174:ینظر الكشف 7) 
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سيبويه إلى هذا الضرب من اإلدغام وذهب إلـى أن هـذا اإلظهـار فيـه أحسـن      
1.  

أن المعـذرون مـن   : األول منهمـا  : وللقراءة بالتشديد ذكر األلوسـي احتمـالين   
 عذر في األمر إذا قصر فيه وتوانى ولم يجد ، وحقيقتـه أن يـوهم أن لـه عـذراً    

أن يكـون مـن اعتـذر واألصـل المعتـذرون      : فيما يفعل وال عذر له ، والثاني 
وممـن  "  ، قـال أبـو حيـان    2فأدغمت التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العـين 

وزنه افتعل األخفش والفـراء وأبـو عبيـد وأبـو حـاتم والزجـاج        ذهب إلى أن
ويجوز كسرها اللتقاء الساكنين وضـمها إتباعـا للمـيم لكـن     "  3"وابن األنباري 

حجة من أدغم التاء فـي الـذال ألنهمـا تآخيـا فـي المخـرج       و،  4" لم يقرأ بها 
فيهـا  )  التـاء  (ما تقاربا في القـوة والضـعف و   نهأووفي إدغام الم التعريف ، 

فيهـا جهـر يقويهـا ، وفيهـا     )  الذال (شدة تقويها ، وفيها همس يضعفها وكذلك 
  5.رخاوة تضعفها ، وقد تقاربا في القوة والضعف  فجاز اإلدغام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  4/462:الكتاب  )1

 10/344:روح المعاني  2)

  5/86:البحر المحیط  )3

  10/344:روح المعاني  4)

 1/174: الكشف  )5



- 147 - 

 

 الوقف: المبحث الثالث 

  المبحث الثالث

  الوقف

، وقـف األرض للمسـاكين وقفـاً حبسـها     ، يقـال الحـبس "  : الوقف في اللغة

  . 1" ووقفت الدابة  واألرض وكل شيء

قطـع الصـوت علـى آخـر الكلمـة زمنـاً       :  والوقف في اصطالح القـراء 

 وقـد  2يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القـراءة ال بنيـة اإلعـراض عنهـا     

بـل أفـرده بعضـهم     اهتم القدماء بالوقف وأولوه عنايـة خاصـة فـي كتـبهم ،    

  . بالتصنيف والتأليف ، وذلك التصاله المباشر بالقرآن الكريم وقراءاته

  : أوجه الوقف 

  :ذكرت كتب اللغة سبعة أوجه للوقف هي 

  3الوقف بالروم ــ 2الوقف بالسكون                     ــ1

  الوقف باإلبدال ــ 4                 4الوقف باإلشمام ــ 3

  الوقف بالحذف ــ 6بالزيادة                     الوقف ــ 5

  5الوقف بالنقل ــ 7

وقد أشار األلوسي في تفسيره إلى كثيـر مـن مواضـع الوقـف فـي القـراءات       

  :القرآنية ، وفيما يلي عرض لهذه المواضع وتوجيهه لها 

  

                                                

   )وقف(لسان العرب مادة  1)

   4/286:لك ومعھ حاشیة الصبان ، وشرح األشموني على ألفیة ابن ما1/204:النشر في القراءات العشر )2

تضعیفك الصوت بالحركة حتى یذھب بذلك معظم صوتھا فتسمع لھا صوتًا خفیًا یدركھ األعمى :" الروم ھو 3)
  54ص: التیسیر في القراءات السبع " : بحاسة سمعھ 

 54ص :التیسیر " : ضمك شفتیك بعد سكون الحرف أصًال وال یدرك معرفة ذلك األعمى:" اإلشمام ھو) 4

، 4/287:، وشرح األشموني بحاشیة الصبان 4/296:، وأوضح المسالك 282،283ص:  ینظر أسرار العربیة) 5
 : وشرح المكودي على ألفیة ابن مالك



- 148 - 

 

  

  : الوقف بالتضعيف ـ1

تزيـد عليـه   والوقف بالتضعيف هو أن تضاعف الحرف الموقوف عليـه بـأن   " 

حرفاً مثله فيلزم اإلدغام ، وهذا التضعيف إنما هـو مـن زيـادات الوقـف فـإذا      

  . 1" وصلت وجب تحريكه وسقطت هذه الزيادة

وقف بالتضعيف آكد وأقوى من غيـره ، أي مـن الوقـف بـالروم واإلشـمام      وال

   والحـرف   ن الوقـف بحـرف  والسكون ، ألن الواقف زاد حرفـاً ، فكأنـه بـي ،

هو الساكن الذي قبل الحرف الموقـوف عليـه وهـو المـدغم ، أمـا       المزيد هذا

  2.الحرف الموقوف عليه فهو المدغم فيه

هـذا خالـد ، هـو بيـان أن هـذا      :والغرض من الوقف بالتضعيف فـي مثـل  " 

... الحرف الموقوف عليه كان متحركاً في الوصـل بحركـة إعرابيـة أو بنائيـة     

وقـوف عليـه ألن الحـرف المضـعف     وإنما كان التضعيف داالً على حركـة الم 

في األصل ال يكون إال متحركاً، إذ ال يجمع بـين سـاكنين فـي الوصـل ، أمـا      

  3.في الوقف فيجوز الجمع بينهما

  :شروط الوقف بالتضعيف 

  :4ذكر العلماء ثالثة شروط للوقف بالتضعيف هي

حـرف علـة ال    أن يكون الحرف الموقوف عليـه صـحيحاً ، فـإن كـان       / 1

ازداد نه يستثقل تضعيف حرف العلـة ، لثقلـه بنفسـه ، فـإذا ضـعف      يضعف أل

  .ثقالً ، والوقف موضع استراحة

                                                

 9/67: شرح المفصل 1)

  9/70: ینظر شرح المفصل 2)

 322ص:  التبیان في تصریف األسماء )3

  323ص: ألسماء، والتبیان في تصریف ا9/70: ینظر شرح المفصل )4
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 أال يكون الحرف الموقـوف عليـه همـزة كخطـأ ، ألن تضـعيف الهمـزة       / 2

  .سأل ورأس: ، نحوغير جائز، ولم يرد عن العرب إال إذا كانت عيناً

الجمـل، فيقـال فـي الوقـف     أن يكون الحرف الذي قبل آخر الكلمة متحركاً ك/ 3

بتشديد الالم ، أما إذا كان ما قبـل اآلخـر سـاكناً امتنـع التضـعيف       مّلجعليه ال

ما قبل اآلخـر، والمـدغم ، والمـدغم فيـه     : كالحمل لئال يلتقي ثالث سواكن هي

    .وهو الموقوف عليه

  1﴾ ه بِولَدهمولُود لَّ والَ واِلدةٌ بِولَدها الَ تُضار ﴿: قال تعالى 

بفتح الراء مشددة ، وقـرأ أبـو عمـرو ، وابـن كثيـر ،      )  تضار (الجمهور قرأ 

بإسـكان الـراء   )  ال تضـار  (الراء ، وقرأ ابن جعفـر  بضم )  تضار (ويعقوب 

  .2وتخفيفها ، وروي  عنه اإلسكان والتشديد

ال  (بـو جعفـر   وقـرأ أ "  3:وقد ذكر األلوسي قراءة أبي جعفر ووجههـا قـائالً    

وإال كـان القيـاس حـذف    . . . بالسكون مع التشديد على نيـة الوقـف   )  تضار

فـي توجيهـه لهـذه القـراءة      4 ، وهذا التوجيه هو الذي ذكره أبو حيـان " األلف 

، وزعـم الزمخشـري أن أبـا جعفـر إنمـا اخـتلس        5ووافقه السمين الحلبـي  

ثـم إن قـراءة تسـكين    . . . ولـيس كـذلك   "   6الضمة فتوهم الراوي أنه سـكن 

الراء تحتمل أن تكون من رفع فتكون كقراءة ابـن كثيـر وأبـي عمـرو ، أو أن     

تكون من فتح فتكون كقراءة الباقين واألول أولى إذ التسـكين مـن الضـمة أكثـر     

 .7"من التسكين من الفتحة لخفتها 

                                                

  233سورة البقرة من اآلیة  1)

: ، واإلتحاف 1/426:، وفتح القدیر 1/272: ، وزاد المسیر1/312: ، والمحرر الوجیز1/456:ینظر الكشاف  )2

  204ص

  2/540:روح المعاني  3)

  2/225:ینظر البحر المحیط  4)

  2/467:ینظر الدر المصون  )5

  1/456:ینظر الكشاف  6)

  2/468: الدر المصون )7
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  :الوقف على المهموز  ـ 2

خَطَـْأ وأكمـْؤ   : هـا متحركـاً مثـل   إذا كان الحرف الموقوف عليه همزة وما قبل" 

وممتليء، فإن عامة العرب يقفون على الهمزة كما هـي أي مـن غيـر قلـب وال     

إبدال ، وذلك ألن حركة ما قبلها تبينهـا ، فيقولـون هـذا خَطَـْأ، وهـذه أكْمـْؤ،       

يءتلم1"وهذا م .  

ـ      "  دالها أما أهل الحجاز ودأبهم الفرار مـن الهمـزة، فكـانوا يقفـون عليهـا بإب

رفعـاً   حرف علة من جنس حركة ما قبلها، فالخطـأ تبـدل همزتهـا ألفـاً دائمـاً     

واواً دائماً في األحوال الثالثـة، وممتلـيء تبـدل يـاء     ونصباً وجراً، وأكمؤ تبدل 

فأما الـذين يخففـون مـن أهـل الحجـاز فـإنهم       : " قال ابن يعيش 2" دائماً كذلك

لكـال والخطـا، ومـررت بـالكال     هـذا ا : يلزمون األلف على كل حال فيقولـون 

الهمـزة وقبلهـا مفتـوح فقلبـت      والخطا، ورأيت الكال والخطا، ألن الوقف يسكن

ألفاً على حد رأس وفأس، وعلى هذه العبـرة إذا انضـم مـا قبلهـا قلبـت واواً،      

  3"وإذا انكسر قلبت ياء نحو قولهم في أكمؤ أكمو، وفي أهنيء أهني

  :عند تعرضه للقراءات في قوله تعالىوقد أشار األلوسي إلى هذا الوقف 

  4﴾ لَقَد كَان ِلسبٍأ في مسكَنهِم آيةٌ ﴿

بفتح الهمزة من غير تنوين، وقنبـل بإسـكانها علـى الوقـف     ) لسبأ(قرأ أبو عمرو

  :والباقون بخفضها مع التنوين، ولحمزة وهشام إذا وقفا عليها وجهان 

  بإبدال الهمزة ألفاً على القياس ـ 1

  5ومولهما أيضاً تسهيلها بين بين على وجه الر ـ 2

                                                

  332ص: التبیان في تصریف األسماء 1)

 332ص: بتصرف ، وینظر التبیان في تصریف األسماء 4/179:الكتاب )2

  9/74: شرح المفصل) 3

  15سورة سبأ من اآلیة ) 4

 491ص: ،وتحبیر التیسیر2/156:ینظر الكشف عن وجوه القراءات ) 5
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قرأ قنبـل بإسـكان الهمـزة علـى نيـة      "  :قال األلوسي في توجيهه قراءة الوقف 

قلبها ألفاً والهمزة إذا سكنت يطرد قلبها من جنس حركة مـا قبلهـا، وقيـل لعلـه     

  .1"أخرجها بين بين فلم يؤده الراوي كما وجب 

  :إلى هذا الوقف بقوله  وقد أشار الشاطبي رحمه اهللا

  .........................    2وسكنه وانوِ الوقف زهراً ومنْدالً

ـ ويجوز أن يكون ُأسـكن تخفيفـاً لتـوالي    "  متحركـات واإلسـكان فـي     ةأربع

  .3"الوصل بعيد غير مختار وال قوي

  4﴾واَألنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء  ﴿: وقال تعالى  

بنقـل حركـة   : األول : عنـد الوقـف بـوجهين   ) دفء(قولـه تعـالى   قرأ حمزة 

الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة وتشديد الفـاء مـع اإلسـكان ، والثـاني بحـذف      

بإسـكان الهمـزة   ) دفء(الهمزة والتعويض عنها بتشديد الفـاء ، وقـرأ البـاقون    

  .5عند الوقف

ـ     ديد الفـاء فـي   وقد ذكر األلوسي الوجه األول لقراءة حمـزة وعللـه بجـواز تش

ومـنهم مـن يعـوض عـن هـذه الهمـزة       "بقوله ، كما ذكر الوجه الثاني 6الوقف

تُـرض بـأن التشـديد    فيشدد الفاء وهو أحد وجهي حمزة بـن حبيـب وقفـاً، واع   

وقفاً لغة مستقلة وإن لم يكن ثمة حذف من الكلمة الموقـوف عليهـا، ودفـع بأنـه     

إذا وقـف علـى مـا قبـل      إنما يكون ذلك إذا وقف على آخر حرف منهـا أمـا  

  .7" اآلخر منها كقاض فال

                                                

  22/299:روح المعاني  1)

  273ص:  الوافي في شرح الشاطبیة 2)

  2/156:الكشف عن وجوه القراءات لمكي  3)

  5سورة النحل من اآلیة )  4

، واإلتحاف للبناء 2/401:، والكشاف 1/124:، والكشف عن وجوه القراءات 2/154:ینظر معاني القرآن للفراء)  5
 349ص: 

 14/342:ینظر روح المعاني )  6

 المصدر السابق والموضع)  7



- 152 - 

 

وعلل الفراء حذف الهمزة بأنه إذا أسكن ما قبلهـا حـذفت مـن الكتـاب، وذلـك      

لخفاء الهمزة إذا سكت عليها، فلما سكن ما قبلها ولم يقـدروا علـى همزهـا فـي     

  .1السكت كان سكتهم كأنه على الفاء

  :الوقف بهاء السكت  / 3

ء الساكنة التـي يـؤتى بهـا للتوصـل إلـى بقـاء حركـة        هي الهاهاء السكت " 
الحرف األخير من الكلمة في حالة الوقـف ، كمـا يـؤتى بهمـزة الوصـل إلـى       

ألنـه يسـكت   " وسميت هذه الهـاء بهـاء السـكت     ، 2" بقاء السكون في االبتداء
يـذكر العلمـاء أن الوقـف بهـاء السـكت يكثـر       ، و3"عليها دون آخر الكلمـة  

  : مواضع هي  اطراده في ثالثة

لـم  )(لـم يعـط  (لمعتل المحذوف اآلخر كقولهم فـي  في الوقف على الفعل ا ـ 1
  ) أعطه) (أعط(أو وقفاً كقولهم في ) يعطه

لـم ، وعـم ،   ( نحـو  ، 4االستفهامية إذا جرت بحـرف ) ما(في الوقف على  ـ 2
فيقـال فـي الوقـف عليهـا     أو جرت باسم نحو اقتضاء م اقتضـى زيـد ،   ) وبم 

 .)وعمه ، وبمه ، واقتضا مهلمه (ق فيما سب

ـ   على حركـة  في الوقف على كل كلمة مبنية ـ 3  اً، وليسـت فعـالً   بنـاء الزم

، ويـاء المـتكلم عنـد مـن فتحـت فـي       هو، وهي، وكيف ، وثم : ماضياً نحو 

وفـي  ) ، وكيفـه ، وثمـه  هـوه ، وهيـه   : (في الوقف على ذلك  صل ، فيقالالو

غالمي5)تابيهميه وكغال( ، وكالمي .  

  

  

                                                

 1/154: ، وینظر الكشف  2/154:معاني القرآن )  1

  بتصرف 4/214:حاشیة الصبان  2)

  المصدر السابق والموضع 3)

، شرح )ومجئ ما(و) واقتضاء ما(و) على ما(و) عم(االستفھامیة إذا دخل علیھا جار وجب حذف ألفھا مثل ) ما( 4)
  4/7: ابن عقیل على ألفیة ابن مالك

  وما بعدھا ،4/187:ینظر شرح ابن عقیل  5)
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   1﴾ ُأولَِئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَده ﴿: قال تعالى 

) اقتـده (سـر الهـاء مشـبعة ، وقـرأ البـاقون      بك) اقتدهي(قرأ ابن عامر وحده 

بجزم الهاء ، إال أن حمزة والكسائي ويعقـوب وخلـف يحـذفونها فـي الوصـل      

ـ  2ويثبتونها في الوقف ي القـراءات السـابقة ووجههـا مـورداً     ، وقد ذكر األلوس

هـاء السـكت التـي    ) اقتـده (والهـاء فـي   "  3:أقوال العلماء الذين سبقوه إذ قال 

تزاد في الوقف ساكنة ، وقد تثبث فـي الـدرج سـاكنة أيضـاً إجـراء للوصـل       

قـرأ ابـن كثيـر، ونـافع ، وأبـو عمـرو ، وعاصـم ،         مجرى الوقف وبـذلك 

اقتـده  ( ة ، والكسائي ، وقـرأ ابـن عـامر    ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمز

الذي تسـميه القـراء اختالسـاً وهـي روايـة      بكسر الهاء من غير إشباع وهو ) 

هشام عنه ، وروى غيره إشـباعها وهـو كسـرها وإشـباعها ووصـلها بيـاء ،       

وزعم أبو بكر بن مجاهد أن قراءة ابن عـامر غلـط معلـالً بـأن الهـاء هـاء       

األحوال وإنما تذكر ليظهر بهـا حركـة مـا قبلهـا     الوقف فال تحرك في حال من 

مير المصـدر وليسـت هـاء السـكت أي     ، وتعقبه أبو علي الفارسي بأن الهاء ض

فالهاء فيه ضمير الدرس ال مفعـول ألن يـدرس قـد تعـدى إلـى      ) االقتداءاقتد (

القرآن ، وقال بعضهم إن هاء السكت قـد تحـرك تشـبيهاً لهـا بهـاء الضـمير       

روى قـول   وقـد ما تعطي الشيء حكم ما يشبهه وتحملـه عليـه ،    اًوالعرب كثير

  :أبي الطيب 

  .............................         4واحر قلباه ممن قلبه شبم 

بضم الهاء وكسرها على أنها هاء السـكت شـبهت بهـاء الضـمير فحركـت ،      

واستحسن صاحب الدر المصون اللتقاء السـاكنين ال لشـبه الضـمير ألن هـاءه     

                                                

  90رة األنعام من اآلیة سو 1)

  268ص: ، واإلتحاف 4/180:، والبحر المحیط 198ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 2)

  7/206:روح المعاني  3)

  331ص:  وھو في دیوانھ: ومن بجسمي وحالي عنده سقم : ھذا صدر بیت وعجزه  )4
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 1ي، وهو ضعيف جـداً عنـد ابـن األنبـار    "تكسر بعد األلف فكيف ما يشبهها ال 

   2﴾ هلَك عنِّي سلْطَانيه* ما َأغْنَى عنِّي ماِليه  ﴿: وقال تعالى 

 10آيـة  [ هنا وفـي سـورة القيامـة    )  سلطانيه (و )  ماليه (ويعقوب قرأ حمزة 

ـ بحذف الهاء فـي الوصـل وقـرأ يع   ) ما هيه(]   ] 19) [ كتابيـه  (وب وحـده  ق

بحـذف الهـاء فيهـا إذا    ]  26) [ حسـابيه  (و ]  25) [  كتابيه (و ]20[ )حسابيه(و

  .وصل

،  3بإثبات الهاء في الوصل ، وال خالف فـي إثباتهـا عنـد الوقـف    الباقون  وقرأ 

فـي  ) ماليـه (وروي عن أبي عمرو أنه أدغم هاء السـكت مـن   " وقال األلوسي 

قياساً ألن هاء السـكت ال تـدغم لكـون الوقـف عليهـا       وهو ضعيف) هلك(هاء 

فأمـا كتابيـه   : " ، وقـال الزجـاج   4" محققاً أو مقدراً كما في شـرح التوضـيح  

وحسابيه فالوجه أن يوقف على هذه الهاءات وال توصـل ألنهـا أدخلـت للوقـف     

، وذهـب أبـو     5" ، وقد حذفها قوم في الوصـل وال أحـب مخالفـة المصـحف    

لى أن إثبات الهاء في الوصـل لحـن ال يجـوز عنـد أحـد مـن       جعفر النحاس إ

أهل العربية ومن اتبع السواد وأراد السـالمة مـن اللحـن وقـف عليهـا فكـان       

  .6مصيباً من الجهتين

   7﴾عم يتَساءلُون  ﴿ :وقال تعالى 

 ()  عـم  (قولـه تعـالى    بخـالف عنهمـا   قرأ ابن كثير برواية البزي ويعقـوب 

  ) عمه

  .1بالسكون) عم ( ه الباقون أقف بهاء السكت ، وقرفي الو

                                                

  1/279:ینظر البیان في إعراب غریب القرآن  1)

  29، 28یة سورة الحاقة اآل )2

 555ص:  ، واإلتحاف8/319: ، والبحر المحیط445، 444ص:  ینظر المبسوط في القراءات العشر 3)

 .، والبیت من البسیط ، ولم أعثر لھ على قائل 29/56:روح المعاني  )4

  5/169:معاني القرآن  5)

  5/17:ینظر إعراب القرآن للنحاس  6)

   من سورة النبأ 1اآلیة ) 7
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عم أصله عما على أنه حرف جر دخـل علـى مـا االسـتفهامية     " :  قال األلوسي

بشـدة االتصـال    واإليـذان فحذفت األلف وعلل بالتفرقة بينهـا وبـين الخبريـة    

أنـه  : األول  الوجـه :ثم ذكر للقراءة بهـاء السـكت وجهـين     2"وكثرة الدوران 

ـ ى الوقف وهو يدل على أنه غيـر متعلـق   عل ألنـه ال يحسـن   ) يتسـاءلون  (بـ

، ويرى مكـي أنـه لبيـان الحركـة لـئال تحـذف       3الوقوف بين الجار والمجرور

أن إلحـاق الهـاء   : ، والوجـه الثـاني  4األلف ويحذف ما يدل عليها من الحركـة 

  .6، وهو ما ذهب إليه أبو حيان5مبني على إجراء الوصل مجرى الوقف 

  : الوقف على ياءات الزوائد ـ 4

ياءات الزوائد هي الياء المتطرفة الزائدة فـي الـتالوة علـى رسـم المصـاحف      

الـداعِ، الجـوارِ، ويـأت، ويسـرِ،     : العثمانية، وتكون في األسماء واألفعال نحـو 
وهي في هذا وشبه الم الكلمة، وتكون أيضـاً يـاء إضـافة فـي موضـع الجـر       

، أي فـي  ي، وأصلية وزائدة، وكـل منهـا فاصـلة   دعائي، وأخرتن: والنصب نحو

   .رأس اآلية، وغير فاصلة، في حشو اآلية

وقد اختلف القراء في إثبات هذه الياءات وحـذفها، ولهـم فـي ذلـك أصـول،      "  

فـإنهم يثبتـون مـا أثبتـوه      وأبو جعفـر ، الكسائي ، و فنافع وأبو عمرو، وحمزة

  7." منها في الوصل دون الوقف

  :ت اإلضافة وياءات الزوائدالفرق بين ياءا

                                                                                                                                          

: ، واإلتحاف10/647:  ، والدر المصون 31/3: ، وتفسیر الفخر الرازي2/431:  اب القراءاتینظر إعر)  1

 569ص

  30/201: روح المعاني  2)

 30/202: ینظر روح المعاني )  3

 9/45: ، وینظر شرح المفصل 2/449:ینظر مشكل إعراب القرآن )  4

 30/202:ینظر روح المعاني )  5

 403، 8/402:ینظر البحر المحیط )  6

  بتصرف152ص: فضالء البشر  تحافإ) 7
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اء اإلضافة هي الياء الزائدة آخر الكلمة للداللـة علـى المـتكلم، وتتصـل بكـل      ي

نفسـي،  : من االسم والفعل والحرف، فتكون مع االسـم مجـرورة المحـل نحـو    

فطرنـي، ليحزننـي، ومـع الحـرف     : وذكري، ومع الفعل منصوبة المحل نحـو 

  1." إني، ولي: والحرف نح منصوبتة ومجرورتة بحسب عمل 

  :فرق بعض العلماء بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد كالتالي وقد

فمحذوفـة    الزوائـد ياءات اإلضافة تكون ثابتة في المصـحف، أمـا يـاءات    / 1

  .منه

ـ   ياءات اإلضافة تكون زائ/ 2 ال تجـئ  دة على الكلمة أي ليست مـن األصـول ف
نفسـه  : نفسـي : ، فيقـال مـثالً فـي   كهاء الضمير وكافهالماً من الفعل أبداً فهي 

إنـه وإنـك، أمـا يـاءات     : فطره وفطـرك، وفـي إنـي   : ونفسك، وفي فطرني

... إذا يسـرِ، ويـوم يـأت    :ال م الفعـل نحـو   فتجئالزوائد فتكون أصلية وزائدة 

  .الخ

ياءات اإلضافة الخالف فيها عند القراء دائـر بـين الفـتح واإلسـكان، أمـا      / 3

  2." بين الحذف واإلثباتيها ياءات الزوائد فالخالف ف

بعض القـراءات القرآنيـة التـي جـاءت      هي تفسيرهذا وقد ذكر الشيخ األلوسي ف

  :الزوائد فاصلة وغير فاصلة وهذه القراءات هي فيها ياءات

  :القراءات التي وقعت الياء فيها فاصلة: أوالً

  3﴾ واللَّيِل ِإذَا يسرِ ﴿: قال تعالى 

بحذف الياء وصـالً ووقفـاً ، وقـرأ نـافع ،     )  يسرِ : (ى قرأ الجمهور قوله تعال

و ، وأبو جعفر بحذفها في الوقف وإثباتها فـي الوصـل ، وقـرأ ابـن     وأبو عمر

  .1كثير ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف

                                                

  بتصرف144ص : فضالء البشر  تحافإ 1)

  بتصرف یسیر  2/161،162:النشر في القراءات العشر) 2

  4سورة الفجر اآلیة )  3
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مـع أنهـا الم مضـارع غيـر     ) " يسـر  ( وقد ذكر األلوسي أن الياء حذفت من 

ة للتخفيـف ، ولتتوافـق رؤوس اآلي ،   مجزوم ، وذلـك اكتفـاء عنهـا بالكسـر    

وال ينبغـي أن يقـال إنهـا حـذفت     : " وقال . 2"ولذا رسمت كذلك في المصحف 

لسقوطها في خطها فإنه يقتضي أن القـراءة بإتبـاع الرسـم دون روايـة سـابقة      

والحـذف أحـب إلـي ؛ ألنهـا     "  :وقـال الزجـاج    3"عليه وهو غير صـحيح  
قـد تحـذف العـرب     " 5:وقـال الفـراء    4"ءات فاصلة والفواصل تحذف فيها اليا

  :الياء وتكتفي بكسر ما قبلها كقول الشاعر 

  .6دما بالسيف أخرى تعطو اًوادماً       جهرد ليقُماتَ اك كفٌّكفَّ

) يسـر  ( وذهب األلوسي إلـى أن الوجـه فـي قـراءة نـافع ، وأبـي عمـرو        

فـي تفسـير البغـوي مـن      ذكر ما ورد ثم 7بالحذف وقفاً هو مراعاة الفواصل ،

الليـل ال يسـري ولكـن يسـرى     : فقال) يسر ( أن األخفش سئل عن سقوط ياء 

فيه ، وهو تعليل كثيراً ما يسأل عنـه لخفائـه ، والجـواب أنـه أراد لمـا عـدل       

عن الظاهر في المعنى وغيرهما كان حقه معنى غيـر لفظـه ألن الشـيء يجـر     

) ومـا كانـت أمـك بغيـا     : ( لى جنسه إللفه به، وهذا كما قيل فـي قولـه تعـا   

أنه لما عدل عن باغية أسقطت فيه التاء ولم يقـل بغيـة ، ومثلـه مـن      ]28مریم [

بيمضـي  ) يسـر  ( في اللغة العربية ، ويمكن التعليل بنحوه علـى تفسـير    بدائع

لما فيه من العدول عن الظاهر في المعنى أيضـاً علمـت مـن أنـه مجـاز فـي       

  .8ذلك

                                                                                                                                          

ص : ،وإتحاف فضالء البشر  5/433:، وفتح القدیر  1/487:ینظر أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي )  1
583 . 

 30/336:روح المعاني )  2

 المصدر السابق والموضع)  3

 5/245:معاني القرآن )  4

 3/260: معاني القرآن )  5

 4/238:، والصحاح في اللغة 4/238:، وفتح القدیر  3/63:البیت بال نسبة في الكشف والبیان )  6

   30/336:ینظر روح المعاني ) 7

 المصدر السابق والصفحة)  8
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  1﴾ ياي فَارهبونِوِإ ﴿: وقال تعالى 

بإثبات اليـاء وصـالً ووقفـاً ، وقـرأ الجمهـور مـن       ) فارهبوني ( قرأ يعقوب 

  .2العشرة بحذفها في الحالين

  . "ألنها فاصلة ) ارهبوني ( وحذفت ياء الضمير من "  3:قال األلوسي 

فحذف الياء بعد النون في هـذا الموضـع وفـي كـل القـرآن علـى األصـل ،        

  .4ة ، وحذفها في الحالين على الخط إتباعاً للمصحف وألنها رأس آي

  :القراءات التي وقعت فيها الياء غير فاصلة : ثانياً 

  5﴾ يوم يْأت الَ تَكَلَّم نَفْس ِإالَّ بِِإذْنه ﴿:قال تعالى 

بإثبـات اليـاء وصـالً    ) يـأتي  ( ، ونافع ، وأبو جعفر قرأ أبو عمر ، والكسائي 

قرأ ابن كثير ، ويعقوب بإثباتها وصـالً ووقفـاً ، وقـرأ البـاقون     وحذفها وقفاً ، و

  .6بحذفها وصالً ووقفاً

وقد ذكر األلوسي الوجه في القراءات السابقة هو القـراءة بإثبـات اليـاء وصـالً     

ووقفاً ، وذكر أن وجه حذف اليـاء فـي الوقـف التشـبيه بالفواصـل ، ووجـه       

أدر ، وال أبـال ، كمـا ذكـر قـول      ال: حذفها في الوصل التخفيف ، كما قـالوا  

عن الياء كثير فـي لغـة هـذيل ومـن ذلـك      أن االجتزاء بالكسرة : الزمخشري 

  :قول الشاعر 

  7 كفَّاك كفٌّ ماتَليقُ درهماً       جواداً وأخرى تعط بالسيف دما

ابـن  مـن  وقد وافق األلوسي في ذكره لوجوه القراءة بإثبات الياء وحـذفها كـالً   

  . 3، وأبي السعود 2وابن عادل الدمشقي ، 1عطية

                                                

     40اآلیة  سورة البقرة من)  1

 1/457والتحریر والتنویر ، 177ص : ، واإلتحاف  2/9: ، تفسیر القرطبي  1/187:ینظر الكشف والبیان )  2

  1/245:روح المعاني )  3

 2/9: ، والجامع ألحكام القرآن  1/187: ینظر الكشف والبیان )  4

  105سورة ھود من اآلیة )  5

  .326ص : ، واإلتحاف  4/241: ، واللباب في علوم الكتاب  3/220: ینظر المحرر الوجیز البن عطیة  6 ) 

  .........، والبیت قد تم تخریجھ في ص  2/293:، وینظر الكشاف  11/333:روح المعاني )  7



- 159 - 

 

وقد ذكر ابن عطية ، وابن عادل الدمشـقي ، أن المصـاحف قـد وردت بإثبـات     

  .4الياء وحذفها ، ففي مصحف أبي بإثباتها ، وفي مصحف عثمان بحذفها

  5﴾ قَاَل ذَِلك ما كُنَّا نَبغِ ﴿: وقال تعالى 

ـ     بإثبـات اليـاء   ) نبغـي  ( ر قرأ نافع ، وأبو عمـرو ، والكسـائي ، وأبـو جعف

وصالً وحذفها وقفاً ، وقـرأ ابـن كثيـر ، ويعقـوب بإثباتهـا وصـالً ووقفـاً ،        

  .6والباقون حذفوها في الحالين

بغيـر يـاء فـي    ) نبـغ  ( وقـرئ  "  :قال األلوسي في توجيه القراءات السـابقة  

قـف فـاألكثر فيـه طـرح اليـاء إتباعـاً لرسـم        والوصل وإثباتها أحسن ، أما ال

  . 7"لمصحف ا

أصـله نبغـي فحـذفت اليـاء طلبـاً      ) نبـغ   (وقولـه  "  :وقال الفخر الـرازي  

عليه ، وكان القياس أن ال يحـذف ألنهـم إنمـا يحـذفون     للتخفيف لداللة الكسرة 

الياء في األسماء وهذا فعل إال أنه قد يجوز على ضـعف القيـاس حـذفها ألنهـا     

نبـغ اليـوم فلمـا حـذفت مـع      مـا  : تحذف مع الساكن الذي يكون بعدها كقولك 
وجميـع مـا ال   : " ، وقـال سـيبويه   8"الساكن حذفت أيضاً مـع غيـر السـاكن    

  .9"يحذف في الكالم وما اليختار فيه أال يحذف في الفواصل والقوافي 

 وجِفَـانٍ  وتَماثيـلَ  يعملُـون لَـه مـا يشَـاء مـن محارِيـب       ﴿: وقال تعـالى  

  10﴾كَالْجوابِ

                                                                                                                                          

  3/220: ینظر المحرر الوجیز )  1

  564، 10/563: ینظر اللباب في علوم الكتاب )  2

  4/241:ینظر تفسیر أبي السعود )  3

 564/ 10:  ، واللباب في علوم الكتاب 3/220:  ظر المحرر الوجیزین)  4

  64سورة الكھف من اآلیة )  5

 ، وتفسیر السراج المنیر12/528:  ، وإبراز المعاني في حرز األماني1/403: ینظر السبعة في القراءات)  6

 369ص : ، واإلتحاف  2/307:

 15/300:روح المعاني ) 7

 21/148:تفسیر الفخر الرازي )  8

  1/379:الكتاب )  9

   13سورة سبأ من اآلیة )  10
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عمرو بإثبات الياء وصالً ، وقرأ ابـن كثيـر ، ويعقـوب بإثباتهـا فـي      قرأ أبو 

  .1الحالين ، وقرأ الباقون بحذفها وصالً ووقفاً

ذكر األلوسي أن القراءة بإثبات الياء هـي األصـل ، ووجـه حـذفها االحتـراز      

بالكسرة وإجراء أل مجرى ما عاقبها وهو التنـوين فكمـا يحـذف مـع التنـوين      

وذكر ابن عطيـة وجهـاً آخـر للحـذف وهـو التخفيـف       . 2يحذف مع ما عاقبه 

  .3الياء من القاض والغاز والهادواإليجاز وهو كحذفهم 

وذهب القرطبي كذلك إلى أن األولى إثبـات اليـاء ، ومـن حـذف اليـاء قـال       

سبيل األلف والالم أن تدخل على النكرة فال يغيرها عن حالهـا فلمـا كـان يقـال     

  . 4قر على حاله فحذف الياءجواب ودخلت األلف والالم أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

، واإلقناع  1/283:  ور الزاھرة د، والب 2:183: ، والنشر في القراءات العشر 4/474:  ینظر المحرر الوجیز)  1
  1/418: في القراءات السبع

 25/42: روح المعاني )  2

 4/474: ینظر المحرر الوجیز )  3

 14/275: قرآن الجامع ألحكام ال)  4
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، عدد ما ذكره الذَّاكرون، وعـدد مـا غفـل عـن ذكـره       الحمد هللا رب العالمين
ـ ، الحمد هللا الذي بنعمته تـتم الطيبـات   الغافلون،  وصـلَّى اهللا   ،لل العقبـات  ذوتت

، وعلـى آلـه وصـحبه،     ، والشَّـفيع المرتجـى   وسلَّم على الحبيب المصـطفى 
  :أما بعد ،  وسالماً يجعلني ربي بهما من أقرب أوليائه يوم القيامةصالة 

 فهذه الخاتمة تشتمل على أهم نتـائج البحـث التـي وفقنـي اهللا تعـالى ببلوغهـا      

  : وهي

األلوسي هو أحد العلماء المحدثين الذين أثروا المكتبـة العربيـة بـألوان مـن     / 1
اب جهـود السـابقين مـن    النتاج العلمي الرصين ، وقـد تميـز نتاجـه باسـتيع    

  .العلماء

ورغم استيعابه آراء سابقيه فإنه ال يمثل دور الجـامع الناقـل ، بـل تتضـح     / 2
شخصيته العلمية الفذة المستقلة مـن خـالل مـا يطرحـه مـن آراء وتعليقـات ،       

  .وتعقيبات على تلك اآلراء التي يذكرها لغيره 

قد تبـين أنـه بصـري مـن     تأثر األلوسي بالبصريين كثيراً في المصطلح ، و/ 3
آرائـه التـي كانـت موضـع دراسـة والتـي اختلـف فيهـا الكوفيـون          خالل 

  .والبصريون 

كشف البحث عن تمكن األلوسي مـن الصـنعة النحويـة والصـرفية ، مـن       /4
مـن علمـاء    خالل توجيهاته للقراءات المختلفة في تفسيره ، وأخذه عمـن سـبقه  

  .هذين الفنين ما يخدم هذه التوجيهات 

احتج األلوسـي بـالقرآن الكـريم وقراءاتـه المتـواترة والشـاذة ، واحـتج        / 5
بالشعر وأقوال العرب ، وتميزت نقولـه بالدقـة ، فلـم ينسـب قـراءة أو قـوالً       

  .لغير صاحبه 

وعـدم   الغالب في موقف األلوسـي مـن القـراءات هـو توجيههـا فقـط ،       /6
علـى قـراءة متـواترة    التفضيل بينها ، فال يختار قـراءة متـواترة أو يفضـلها    

  .أخرى على ما علمت 
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بـل كـان يحتـرم القـراءات     لم يخطئ األلوسي أي قراءة مـن القـراءات ،   / 7
  .، ويهاجم ناقديها ، ويدافع عنها وعن أصحابها ويتمسك بالرواية  ،القرآنية

ـ  / 8 رفية فـي القـراءات علـى طـرق     قامت توجيهات األلوسي النحويـة والص
ءم معـه ، فاسـتخدم مـن الطـرق     وضـع مـا يـتال   ، فاستخدم في كل ممتعددة
، والتقدير ، والتقـديم ، والتـأخير ، والحمـل علـى المعنـى ، وإرجـاع       الحذف

  .إلى رسم المصحف ، ورد القراءة إلى إحدى لغات العرب القراءة 

يجب علينا قبول القراءات المتواترة والتسـليم بهـا ، ولعـل العلمـاء الـذين      / 9
تـواترة وردوهـا غلـب علـيهم أحـد أمـرين ، أو       ضعفوا بعض القـراءات الم 

  :كالهما وهما 

أو اعتقـاد  ــ   ــ صـلى اهللا عليـه وسـلم     عن النبيالشك في ثبوت القراءة / أ
عدم ثبوتها ، وكان المتقدمون من القراء كـل مـنهم بمـا ثبـت عنـده ، ولعـل       
بعضهم ال يعلم ما ثبت عند اآلخر ، ولقد حصل ذلـك بـين بعـض الصـحابة ،     

إال ير القراءات العشرة المتواترة فمـا ظهـرت فـي صـورتها األخيـرة      أما تحر
  في فترة متأخرة ، وليس ألحد بعد ذلك عذر في رد شيء منها ،

النزعة النحوية أو اللغوية التي تجذبهم نحـو التمسـك بقواعـد مبنيـة علـى      / ب
المشهور من كـالم العـرب ، أو بقواعـد مدرسـة مـن المـدارس النحويـة ،        

المدارس األخـرى ، وعـدم االعتـداد باللغـات النـادرة أو لعـدم        والعزوف عن
  .علمه بالوجوه األخرى 

إن كتاب روح المعاني لأللوسي فيه أرض خصـبة وميـدان رحـب إلقامـة     / 10
  .دراسات وأبحاث متنوعة ومتعددة حوله  

  

هذه أهم النتائج التي ظهرت لـي مـن خـالل الدراسـة واهللا الكـريم أسـأل أن       
  . لوجهه الكريم وأن ينفع به طالب العلم  الصايجعل عملي خ

   .وأمحد ا  على تيسريه وتوفيقه وعونه وصلى ا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً 
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  قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم برواية حفص -1

                تحقيق عبد ) ه437ت(انة في معاني القراءات، مكي بن أبي طالب القيسياإلب -2

   .إسماعيل شلبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر لفتاحا

إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، تحقيق إبراهيم عطوة  -3

  .عوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

ف في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مكتبة لبنان، بيروت، أبنية الصر  -4

 .م2003لبنان، الطبعة األولى

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أحمد بن محمد  -5

تحقيق أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ) ه1117ت(الدمياطي الشهير بالبناء

 .م2006لبنان

علي الرازي الجصاص ، تحقيق محمد الصادق أحكام القرآن ، أحمد بن  -6

 ه1405قمحاوي ، دار التراث العربي ، بيروت 

أحبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس  -7

دار خضر ، بيروت ، الطبعة / المكي الفاكهي ، تحقيق عبد الملك عبد اهللا دهيش 

 .ه 1414الثانية 

) ه541ت(عبد اهللا علي الحنبلي  ات العشر لسبط الخياطاالختيار في القراء -8

دراسة وتحقيق عبد العزيز بن ناصر السبر ، جامعة اإلمام محمد بن سعود ،

 .ه1417اإلسالمية 

تحقيق رجب ) ه745(ارتشاف الضرب في لسان العرب، أبو حيان األندلسي -9

 .م1998عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى،
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اد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود محمد بن محمد إرش -10

 .دار إحياء الثرات العربي ، بيروت ) ه951ت(العمادي

، مطبوع مع بعض تقاريض قبل مقدمة روح المعاني، تحقيق أريج الند والعود -11

 .م1962محمد زهري النجار، مؤسسة الحلبي، مصر،

تحقيق ) ه577ت(لبركات بن سعيد األنباريأسرار العربية، كمال الدين أبو ا -12

 .م1999بركات هبود، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

أصوات اللغة العربية دراسة نظرية وتطبيقية ، محمد حسن جبل ، الطبعة  -13

 .1993الثانية ، 

 .م1995األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصرية ، -14

بد تحقيق ع) ه316ت(د بن سهل بن السراجاألصول في النحو، أبو بكر محم -15

 .م1996الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة

إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن  -16

تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، الطبعة ) ه370ت(خالويه

 .م1992األولى

) ه338ت(سماعيل بن النحاسأحمد بن محمد بن إإعراب القرآن، أبو جعفر  -17

تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

 .م2004الثانية

 .، الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت األعالم -18

اإلقناع في القراءات السبع، أبو أحمد بن خلف األنصاري بن  -19

الطبعة  دار الفكر، دمشق، د قطامش،تحقيق عبد المجي) ه540ت(الباذش

 .ه1403األولى

تحقيق ) ه542ت(، هبة اهللا بن علي بن محمد العلويأمالي ابن الشجري -20

 .م1992ة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولىمحمود محمد الطناحي،مكتب
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إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، أبو  -21

ن الحسين بن عبد اهللا العكبري، تحقيق نجيب الماجدي، المكتبة البقاء عبد اهللا ب

 .م2007العصرية، بيروت، لبنان

انباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي،  -22

 .م2009،بيروتبو الفضل، المكتبة العصرية، صيدا، تحقيق محمد أ

كوفيين، أبو البركات اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين وال -23

 .م2002تحقيق جودة مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة،) ه577ت(األنباري

 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ، دار الفكر ، بيروت -24

دار ) ه761ت(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري -25

 .م2004الطالئع القاهرة، مصر

) ه745ت(وسف الشهير بأبي حيان األندلسيالبحر المحيط ، محمد بن ي -26

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م2001لبنان،

البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، عبد  -27

 .م2008الفتاح عبد الغني القاضي، دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى،

تحقيق ) ه794ت(في علوم القرآن، بدر الدين أبي عبد اهللا الزركشي البرهان -28

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

 .م2007األولى،

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي،  -29

 .م2005هرة، الطبعة األولى،تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القا

البيان في إعراب غريب القرآن ، أبو البركات عبد الرحمن بن  -30

 .األنباري،تحقيق بركات يوسف هبود، بيروت، لبنان
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بيان المعاني ، مال حويش آل غازي عبد القادر ، مطبعة الترقي ، دمشق  -31

 .ه 1382

، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضي الحسيني الزبيدي -32

 .م1987عبد الكريم الغرباوي،الثرات العربي، الكويت،الطبعة الثانية،

تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيقأحمد عبد  -33

 .م1990الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة،

ادة، الطبعة التبيان في تصريف األسماء، أحمد حسن كحيل، مطبعة السع -34

 .م1973الخامسة،

في القراءات السبع، أبو محمد مكي بن أبي  التبصرة في القراءات -35

الطبعة ) الهند(تحقيق محمد غوث الندوي، نشر الدار السلفية) ه437ت(طالب

 .م1982الثانية،

شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف  تحبير التيسير في القراءات العشر، -36

ق أحمد محمد مفلح، دار الفرقان، األردن، الطبعة الشهير بابن الجزري، تحقي

 .م2000األولى،

، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، التحرير والتنوير -37

 .م1997تونس،

التحديد في اإلتقان في اإلتقان والتجويد، أبو جعفر الداني، تحقيق غانم  -38

 .م2000قدوري، دار عمان، األردن، الطبعة األولى،

في القراءات الثمان، أبو الحسن طاهر بن غلبون  قراءاتالتذكرة في ال -39

تحقيق سعيد صالح زعيمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  )ه399ت(

 .م2001األولى،

التطور النحوي للغة العربية، براجستراشر،أخرجه وصححه رمضان عبد  -40

 .م1994التواب، مكتبة الخانجي،القاهرة، الطبعة الثانية،
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دار الشؤون ) ه 816ت( فات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني التعري -41

 .الثقافية العامة ، بغداد 

التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة  -42

 . م2000السابعة،

دار الفكر، ) ه604ت(التفسير الكبير ومفاتح الغيب، محمد الرازي فخر الدين -43

 .م1981لى،بيروت، لبنان، الطبعة األو

دار القومية ) ه370ت(تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري -44

 .م1964العربية،

عني ) ه444ت(التيسير في القراءات السبع،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني -45

 .م2005الطبعة الثانية،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، بتصحيحه أوتوير نزل، 

لقرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي ا -46

 .تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة  ابن تيمة، القاهرة، الطبعة الثانية) ه310ت(

جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، أبو عمرو عثمان بن سعيد  -47

تحقيق محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 444(الداني

 .م2005لبنان،الطبعة األولى،

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبد اهللا  -48

تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ) ه671(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي

 .م2006مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ، أبو الحسن مسلم بم الحجاج  -49

 .بوري ، دار الجيل ، ودار اآلفاق ، بيروت النيسا

دائرة المعارف، ) ه321ت(، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدجمهرة اللغة -50

 .ه1344الطبعة األولى،
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ي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، محمد بن مصلح يحاشية مح -51

تحقيق عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) ه951ت(مصطفى

 .م1999الطبعة األولى،

حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق سعيد  -52

 .م2001األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة،

) ه377ت(، أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسيالحجة للقراء السبعة -53

ون للتراث، الطبعة تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار المأم

 .م1984األولى،

في تاريخ القرن الثالث عشر، الشيخ عبد الرزاق البيطار، تحقيق  حلية البشر -54

 .محمد بهجة البطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق عبد السالم ) ه255ت(الحيوان  -55

 .ن1965هارون، الطبعة الثانية،

دب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق خزانة األ -56

 .م1996، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الثالثة،هارونمحمد عبد السالم 

تحقيق عبد الحكيم بن محمد، ) ه392ت(الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني -57

 .المكتبة التوفيقية

 .روت، لبناندائرة المعارف، بطرس البستاني، دار المعرفة، بي -58

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين  -59

 .تحقيق أحمد محمد الخراط، دار دمشق) ه756ت(الحلبي

 .م1986ديوان جرير، دار بيروت، -60

القيس، ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي،دار الكتب العلمية، ديوان امرئ  -61

 .م2004بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة،
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دراسة وترتيب محمد قميحة، )ه246ت(يوان الحطيئة، برواية ابن السكيت،د -62

 .م1993دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى

ديوان رؤبة، تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة،  -63

 .الكويت

 ديوان كثير عزة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، الطبعة األولى، -64

 .م1971

ديوان الفرزدق، شرح وضبط علي فاغور،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -65

 .م1987الطبعة األولى

ديوان لبيد بن ربيعة العمري، حمدو طماس،دار المعرفة، بيروت، لبنان،  -66

 .م2004الطبعة األولى،

 .م1983ديوان المتنبي، دار بيروت، -67

لعلمية، بيروت لبنان، الطبعة ديوان النابغة النابغة الدبياني، دار الكتب ا -68

 .م1996الثالثة،

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، أبو محمد مكي بن أبي طالب  -69

تحقيق أحمد حسن فرحات، دار عمار األردن، الطبعة ) ه437(القيسي

 .م1996الثالثة،

زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج جمال الدين بن محمد الجوزي  -70

تحقيق محمد زهير الشاوش، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة ) ه797ت(

 .م1984الثالثة،

هر في معاني كلمات الناس ، أبو بكر محمد بن القاسم األنباري االز -71

 . م1992تحقيق حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ) ه378ت(

هد، تحقيق أبو بكرأحمد بن موسى بن عباس بن مجا السبعة في القراءات، -72

 .شوقي ضيف،دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية
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 .بن أحمد الشربيني ،دار الكتب العلمية ، بيروتالسراج المنير ، محمد  -73

سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق محمد حسن إسماعيل،  -74

 .م2007وأحمد رشدي شحاتة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،

تحقيق بشار عواد ) ه273ت(سنن الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن يزيد ابن ماجة -75

 .م1998معروف،دار الجيل، بيروت،الطبعة األولى،

سير أعالم النبالء،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق محب  -76

 .م1996الدين أبي سعيد العمروي،دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

قدم له ) ه1315ت(ذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحمالويش -77

 .وعلق عليه محمد بن عبد المعطي، دار الكيان

) ه672ت(شرح التسهيل، ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهللا األندلسي -78

 .م1990تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، الطبعة األولى،

ابن هشام األنصاري، تحقيق محمد باسل ،  شرح التصريح على التوضيح، -79

 .م2000دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

تحقيق صاحب أبو ) ه669ت( شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور اإلشبيلي -80

 .جناح

شرح ديوان الحماسة، أبو أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره أحمد  -81

 .م1991،لبنان، الطبعة األولى،عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت

 االسترابادي شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن محمد -82

تحقيق محمد نور ) ه1093ت( مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي) ه686ت(

الحسن،ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية ، 

 .م1982بيروت، لبنان،
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 في القراءات العشر، أبو القاسم محمد بن محمد النويري شرح طيبة النشر -83

تحقيق مجدي محمد سرور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ) ه8857ت(

 .م2002األولى،

، رضي الدين بن محمد بن الحسن االستربادي شرح كافية ابن الحاجب -84

 .تحقيق أحمد السيد أحمد) ه585ت(

عبد المنعم أحمد هريري ، دار المأمون للتراث شرح الكافية الشافية ، إعداد  -85

 .، المملكة السعودية 

شرح المفصل للزمخشري، موفق الدين أبو البقاء بن علي بن  -86

تحقيق إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة ) ه643ت(يعيش

 .األولى

قيق شرح المكودي على ألفية ابن مالك، أبو زيد عبد الرحمن المكودي، تح -87

 .م2005عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،

تحقيق السيد ) ه395ت (، أبو الحسن أحمد بن فارس  الصاحبي في فقه اللغة -88

  .أحمد صقر ، مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية

 .، لبناندار صادر، بيروت) ه256ت(صحيح البخاري -89

) ه748(محمد بن أحمد عثمان الذهبيطبقات القراء، شمس الدين عبد اهللا بن  -90

 .م 1997،  تحقيق أحمد خان، الطبعة األولى

طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي،  -91

 .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية

 علل النحو للوراق -92

السعران ، طبعة دار الفكر العربي  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود -93

،1992. 
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 تحقيق مهدي ) ه175(العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي -94

 .المخزومي، وإبراهيم السامرائي

محمد بن محمد بن  غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين أبو الخير -95

، الطبعة األولى ربراجستراسالجزري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تحقيق 

 .م2006

تحقيق ) ه1100علي النوري ت (غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي  -96

 .م 1999محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة األولى 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك، جامع الفقه اإلسالمي ،  -97

 .القاهرة

بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي فتح القدير الجامع  -98

 .تحقيق عبد الرحمن عميرة) ه1250ت( لشوكانيبن محمد 

في علوم القرآن، السيد رزق الطويل، الفيصلية، مكة، الطبعة  -99

 .م2008األولى،

نسخة ) ه817ت(القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي -100

 .ه1201الثة للطبعة األميرية، الهيئة العامة للكتاب،مصورة عن الطبعة الث

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهين، مكتبة  -101

 .الخانجي

تحقيق ) ه285ت(الكامل في اللغة واألدب ، محمد بن يزيد المبرد أبو العباس  -102

 .م 1997الثالثة  محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة

تحقيق عبد السالم ) ه180ت(الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  -103

 .م1988هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة،

تحقيق علي ) ه1158ت(كشاف اصطالحات الفنون، محمد الفاروقي التهاوني  -104

 .م1996، مكتبة لبنان، الطبعة األولى،دحروج
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تأويل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار الكشاف في حقائق ال -105

 .دار الفكر) ه538(اهللا محمود بن عمر الزمخشري 

الكشف عن وجوه القراءات السبع، أبو محمد مكي بن أبي طالب، تحقيق  -106

 .م1974محي الدين رمضان، 

الكشف والبيان ،أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري ،تحقيق محمد  -107

 .م2002عاشور ، دار إحياء الثرات العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة األولى بن 

 .كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، علي بن حسام الدين المتقي  -108

عبد اهللا عبد المؤمن ت ( الكنز في القراءات العشر البن الوجيه الواسطي -109

نان ، الطبعة األولى تحقيق هناء الحمصي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لب) ه770

 .م 1998

اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص بن عادل الدمشقي ،تحقيق الشيخ عادل  -110

أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م1998لبنان، الطبعة األولى 

تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ومحمد ) ه711ت(لسان العرب، ابن منظور  -111

 .ق العبيديالصاد

تحقيق  لإلمام شهاب الدين القسطالني ، ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات -112

 .م1972عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين، القاهرة،

في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري  اللباب -113

الطبعة تحقيق غازي مختار طليمات، دار الفكر، بيروت، لبنان،) ه616ت(

 .م2001األولى،

) ه381(في القراءات العشر، أبو بكر أحمد بن مهران األصبهاني  المبسوط -114

 .تحقيق ربيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
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تحقيق عبد السالم ) ه291(مجالس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب  -115

 .م2008محمد هارون، دار المعارف، مصر،

، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيق محمد أبو الفضل مجمع األمثال -116

 .م2007إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، الطبعة األولى،

في تفسير الكتاب العزيز، القاضي أبو محمد عبد الحق بن  المحرر الوجيز -117

تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب ) ه546ت(غالب بن عطية األندلسي 

 .م2001العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، جمهورية مصر ، الطبعة الرابعة ،  -118

 .م ، مكتبة الشرق 2004

، الكتب العلمية ، بيروت دار )ه458ت(المخصص،أبو الحسين علي بن سيدة  -119

  .لبنان

ي، تحقيق محمد أبو مراتب النحويين، عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغو -120

 .م2002الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة األولى،

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، شرح وتعليق محمد  -121

أبو الفضل، وإبراهيم محمد جاد اهللا، وعلي محمد البيجاوي، المكتبة العصرية، 

 .م2009صيدا، بيروت،

تحقيق ياسين محمد ) ه437(رآن، مكي أبو طالب القيسي مشكل إعراب الق -122

 .السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية

تحقيق محمد ) ه516ت(، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي معالم التنزيل -123

 .)ه1409(عبد اهللا النمر وعثمان جمعة وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض 

تحقيق فائز فارس ، ) ه  215سعيد بن مسعدة ت ( ش معاني القرآن لألخف -124

 .م 1981الصفاة ، الكويت ، الطبعة الثانية 
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) ه311ت(معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج  -125

 .م2004تحقيق عبد الجليل عبدة شلبي، دار الحديث، القاهرة،

بيروت، لبنان،  )ه207ت(معاني القرآن، أبو زكريا يحي بن زياد الفراء  -126

 .م1983الطبعة الثالثة،

تحقيق الشيخ أحمد فريد ) ه370ت(معاني القرآن ، محمد بن أحمد األزهري  -127

 .م 1999يدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، الطبعة األولى ، المز

 .، ياقوت الحموي، دار صادر، بيروتمعجم البلدان -128

عد الدين ، دمشق ، الطبعة ، عبد اللطيف الخطيب ، دار سمعجم القراءات  -129

 .م 2002األولى ، 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، إميل يعقوب، دار الكتب العلمية،  -130

 .م1999بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،

تحقيق عبد السالم ) ه395ت(معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس  -131

 .م1997هارون، دار الفكر،

ر على الطبقات واألعصار، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد معرفة القراء الكبا -132

 .م1995تحقيق طيار قوالج، استانبول،) ه748ت(الذهبي 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، تحقيق عبد اللطيف  -133

 .م2000محمد الخطيب، الكويت، الطبعة األولى،

تحقيق محمد عبد ) ه285ت(المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  -134

 .الخالق عظيمة، عالم الكتب

تحقيق أحمد عبد الستار ) ه6669ت(المقرب، علي بن مؤمن بن عصفور  -135

 .م1972الجوادي، وعبد اهللا الجبوري، الطبعة األولى

المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر، عمر بن القاسم بن محمد  -136

 .م1959ي الحلبي، الطبعة الثانية،األنصاري الشهير بالنشار، مكتبة مصطفى الباب
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المكشاف عما بين القراءات العشر من خالف ، أحمد محمد إسماعيل البيلي ،  -137

 .م 1998الدار السودانية للكتب ، الخرطوم ، السودان ، الطبعة األولى 

مناهل العرفان، محمد عبد العظيم الزرقاني،بنغازي ، ليبيا، الطبعة  -138

 .م2000األولى،

اعتنى ) ه833(ومرشد الطالبين، محمد بن محمد بن الجزري  منجد المقرئين -139

 .به علي محمد العمران

 وعبد اهللالمنصف، شرح أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق إبراهيم مصطفى  -140

 .م1954أمين، الطبعة األولى،

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ محمد الطنطاوي، دار المعارف،  -141

 .القاهرة، الطبعة الثانية

) ه833ت(النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري  -142

 .تحقيق محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 .م1992، إسماعيل باشا البغدادي،دار الكتب العلمية، بيروت، هدية العارفين -143

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل عبد الرحمن الدين السيوطي  -144

تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ) ه911ت(

 .م1998األولى،

الوافي في شرح الشاطبية، عبد الفتاح عبد الغني القاضي، دار السالم   -145

 .م2008القاهرة، الطبعة الخامسة،
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  الرسائل الجامعية

رسالة ،  محمد بن ناجيعلي األلوسي نحوياً من خالل كتابه روح المعاني ،  -146

 .م2003-1002، جامعة الزاويةجامعية مطبوعة ، 

 

  الدوريات

مجلة كلية القرآن الكريم ، جامعة أم القرى ، المملكة السعودية ، العدد  – 146

  .م 2006األول ، 
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  فهرس الموضوعات

                                                 

  الصفحة  الموضوع

  أ  االستهالل

  ب      اإلهداء

  ت  الشكر والعرفان

  1  المقدمة

  7  :التمهيد 

  7  ) روح المعاني( في األلوسي وتفسيره :  أوالً

  7  أللوسيا

  10  )روح المعاني ( تفسير األلوسي 

  13  في التعريف بالقراءات القرآنية:  ثانياً

  13  معنى القراءات في اللغة

  13  معنى القراءة في االصطالح

  14  المتواترة وأشهر القراء القراءات

  14  ترجمة موجزة للقراء العشرة وأشهر رواتهم

  15  المدني نافع

  16  ابن كثير

  17  أبو عمرو بن العالء

  19  ابن عامر الدمشقي

  20  عاصم

  21  حمزة

  22  الكسائي

  23  أبو جعفر
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  24  يعقوب

  25  خلف

  26  توجيه القراءاتب التعريف في:  ثالثاً

  26  التوجيه لغة

  26  التوجيه اصطالحاً

  28  التوجيهات النحوية:  الفصل األول

  30  األسماء: المبحث األول 

  30  المرفوعات: المطلب األول 

  30  بين التنوين وتركهئ ما قر

  35  ما قرئ بين الرفع والنصب

  39      ما قرئ بين الرفع والجر  

  43  المنصوبات: المطلب الثاني

  43  ركهما قرئ بين التنوين وت

  47  ما قرئ بين النصب والرفع  

  50  قرئ بين النصب والجر  ما

  56  المجرورات: لمطلب الثـالث ا

  56  ما قرئ بين التنوين وتركه

  59  ما قرئ بين الجر والرفع

  60  ما قرئ بين الجر والنصب

  62  الضمائر: المطلب الرابع 

  65  األفعال: المبحث الثاني 

  66  ناء للمجهول والبناء للمعلومالفعل الماضي بين الب

  67  الفعل المضارع بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول

  69  الفعل المضارع بين الرفع والنصب

  70  الفعل المضارع بين النصب والرفع
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  71  الفعل المضارع بين الرفع والجزم

  73  الفعل بين الماضي واألمر

  74  الفعل بين الماضي والمضارع

  75  والماضي ن األمرالفعل بي

  76  الفعل بين إسناده إلى المفرد وإسناده إلى المثنى

  79  الحروف:  الثالثالمبحث 

  79  إذا وقعت بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه) إن ( همزة 

  80  في موضع التعليل) إن ( فتح همزة 

ذَا جـاءتْ الَ  وما يشْعركُم َأنَّها ِإ ﴿:أوجه اإلعراب في قوله تعالى 
نُونْؤم109األنعام [ ﴾ي[  

80  

  82  المخففة) لكن(مال هإ

  83  )إذ ( بمعنى ) أن ( مجئ 

  86  التوجيهات الصرفية : الفصل الثاني

  87  الجموع والتذكير والتأنيث: المبحث األول 

  87  ما قرئ بين اإلفراد والجمع: المطلب األول 

  96  جموع التكسير: المطلب الثاني 

  101  التذكير والتأنيث: المطلب الثالث 

  106  أبنية المصادر: المبحث الثاني 

  106  المصدر

  106  المصدر الثالثي

  110  مصادر غير الثالثي

  111  المصدر الميمي

  114  مصدر الهيئة

  116  أوزان الفعل: المبحث الثالث 

  125  التوجيهات الصوتية: الفصل الثالث 
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  127  ق الهمزة وتسهيلهاتحقي: المبحث األول 

  127  الهمز في اللغة وفي االصطالح

  128  تحقيق الهمزة

  131  تسهيل الهمزة

  134  اإلدغام وفكه: المبحث الثاني 

  134  اإلدغام في اللغة وفي االصطالح

  134  الصغيراإلدغام  و الكبير ماإلدغا

  149  الوقف: المبحث الثالث 

  149  اءالوقف في اللغة و في اصطالح القر

  149  أوجه الوقف

  150  الوقف بالتضعيف

  150  شروط الوقف بالتضعيف

  152  الوقف على المهموز

  154  الوقف بهاء السكت

  157  الوقف على ياءات الزوائد

  157  الفرق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد

  158  القراءات التي وقعت الياء فيها فاصلة

  160  ا غير فاصلةالقراءات التي وقعت الياء فيه

  165  فهرس اآليات القرآنية الكريمة

  173  فهرس األحاديث الشريفة

  174  فهرس األبيات الشعرية

  175  فهرس أنصاف األبيات

  175  فهرس األمثال واألساليب النحوية

  176  فهرس المصادر والمراجع

  190  فهرس الموضوعات




