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  لخص امل  

  
، ربية وعلماء قراءة القرآن الكرمي    باعتناء علماء الع  " األلفات"حظي موضوع   

وكتبوا فيه عدداً من الكتب ، وهو يتناول اهلمزات الواقعة يف أوائل الكلمـات يف               
اللغة العربية ، واليت تقسم على عدة أنواع حبسب طريقة النطق ، وحبسب الوظيفة              

، وصل ، ومهزة القطع ، ومهزة األصل     داللية ، ومنها مهزة ال    الصرفية أو النحوية أو ال    
  .ومهزة االستفهام ، وتكون يف األفعال واألمساء واحلروف 

)  م ١٠٥٣= هـ  ٤٤٤(وكان أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين املتوىف سنة          
، ومل تبق من هذا الكتاب سوى نسخة        ) األلفات ومعرفة أصوهلا    ( قد ألَّف كتاب    

كتبة األزهرية يف القـاهرة ، وقـد        دة ، حسب علمي ، حتتفظ ا امل       خمطوطة واح 
اعتمدت عليها يف إخراج الكتاب ، وكتبت دراسة مـوجزة تتـضمن التعريـف              

  .باملؤلف وبالكتاب وموضوعه وطريقة حتقيقه 
والكتاب رسالة صغرية تتألف من أربع عشرة صحيفة يف أصله املخطـوط ،      

ت الواردة يف أوائل الكلمات يف القرآن الكرمي خاصة ،         تناول فيه الداين أنواع األلفا    
  .وذكر أمثلة من الكلمات القرآنية لكل نوع ، مع تعليل بعض الظواهر املتعلقة ا 
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  بسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم
  

  األِلفَات ومعرفةُ أصوِلها
  تأليف أيب عمٍرو عثمانَ بِن سعيٍد الداينِّ

  هـ٤٤٤ املتوىف سنة 
  غامن قدوري احلمد. د . حتقيق أ                                                   

   جامعة تكريت–كلية التربية                                                     
  مقدمـة

                  ، وال عدوانَ إال على الظـاملني ، والعاقبةُ للمتقني ، العاملِين بِهللا ر احلمد
 والسالم على سيِدنا محمٍد ، وعلى آلِه وصحابتِه أمجعني ، والتابعني هلـم              والصالةُ

  .بإحساٍن إىل يوٍم الّديِن 
         فإنَّ موضوع ا بعدبعناية علماء العربية املتقـدمني ،       " األِلفَاِت  "  أم ِظيح

ظيفة ، وكتبوا يف    ِلما يثريه من قضايا تتعلق باملصطلح ، وبالنطق ، وبالرسم ، وبالو           
ذلك عدداً من الكتب ، ووجدت تلك القضايا صدى هلا يف الدراسات القرآنيـة ،           
للترابط الوثيق بني لغة القرآن الكرمي والدراساِت اللغوية العربية ، ذلـك التـرابط              

 همسور ، هوإعراب ، هانيعالذي جتلّى يف جوانب متعددة مشلت قراءةَ القرآن ، وم.  
هــ ،   ٤٤٤وكان أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين األندلسي املتوىف سنة                  

من العلماء بالقرآن الذين كانت هلم عناية كبرية بتلك اجلوانب ، وكَتب فيها كتباً              
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الذي حتدث فيه    ) األلفات ومعرفة أصوهلا  ( جاوزت املئة ، وكان من بينها كتابه        
  . القرآن الكرمي ، وكيفية متييزها عن أنواع األلفات املوجودة يف

، ولـوال اإلشـارة     للداين قد تالشت  ) األلفات  ( تاب   وكانت أخبار ك  
إليه ، ولوال بقاء نسخة خطية منه يف جمموٍع         ) فهرست تصانيف الداين  (الواردة يف   

حتتفظ به املكتبة األزهرية ما علمنا من أمره شيئاً ، وال شك يف أن حتقيق الكتـاب                 
سيما إذا كانت غري متقنـة ، لكـن          خيلو من صعوبة ، ال     ة واحدة ال  على خمطوط 

إخراجه باالعتماد على تلك النسخة خري من بقائه بعيداً عن متناول يد الدارسني ،              
وعسى أن تظهر نسخة خطية أُخرى منه تتيح تصحيح ما قد يكون يف هذه النسخة               

  . من نقص 
 ، ألين سبق يل أن كتبت ترمجـة       وسوف أكتفي بكتابة ترمجة موجزة للمؤلف  

، مع كتابـة    ) التحديد يف اإلتقان والتجويد   : ( وافية عنه يف مقدمة حتقيقي كتابه       
تعريف موجز بالكتاب وموضوعه ، وال يسعين يف هذه املقدمة إالَّ أنْ أَشكر هيئـة               

ول مـن   اليت رحبت بنشر الكتاب يف العدد األ      " معهد اإلمام الشاطيب  " حترير جملِة   
  .الة ، أسأل اهللا تعاىل أن ينفع ذا العمل ، وأن يتقبله يف صاحل األعمال 

  
                                                                          تكريت

   هـ١٤٢٧/حمرم  /٣                                                              
  م١/٢/٢٠٠٦                                                                   
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

  
  
  

  :تعريف موجز باملؤلف : أوالً 
ِد بـِن عمـرو األمـوي ،             هو أبو عمرو عثمانُ بن سعيِد بِن عثمانَ بِن سعي         

ية إحدى  ، القرطيب ، املعروف يف زمانه  بابن الصرييفِّ ، الداينُّ نسبةً إىل دان             موالهم
   .)١(مدن شرق األندلس ، ِلسكِنِه فيها يف السنني األخرية من عمره

  ، والـربض     )٢()قُوته راشـةْ    (      وهو من أهل قُرطُبةَ يف األندلس ، من ربِض          
 ، وبـدأ    )٤(هـ يف الرواية الراجحـة    ٣٧١ولد فيها سنة      . )٣(الفضاء حول املدينة  
، ومسع يف مدن األنـدلس      ، فأخذ عن شيوخ قرطبة    )٥( هـ   ٣٨٥بطلب العلم سنة    

    .)٦(األخرى ِمثِْل أَسِتجة ، وبجانةَ ، وسرقُسطَةَ ، وغِريها

                                                 
   : ، والـذهيب    ٢/٤٠٥الـصلة   :  ، وابن بـشكوال      ٢٨٦جذوة املقتبس ص    : احلميدي  : ينظر  ) ١(

  .١/٣٢٥ ، ومعرفة القراء له ٣/١١٢٠تذكرة احلفاظ 

  .٢/٤٠٥ابن بشكوال الصلة ) ٢(

 . ربض ٩/١١لسان العرب ) ٣(

غايـة  :  ، وابن اجلـزري      ٢/٣٤٢إنباه الرواة   :  ، والقفطي    ٢/٤٠٧ابن بشكوال الصلة    : ينظر  ) ٤(
  .١/٥٠٣النهاية 

سـنة  ) ٢/١٢٥معجـم األدبـاء     ( وي   ، ويف رواية ياقوت احلم     ٢/٤٠٧الصلة  : ابن بشكوال   ) ٥(
 .هـ ٣٨٦

  .٢/٤٠٥املصدر نفسه  ) ٦(

 



  ٣٣٧     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

     ورحل أبو عمرو الداين إىل املشرق ألداء فريضة احلج ، ونقل ياقوت احلموي             
 اليـوم   فَرحلْت إىل املشرق يف   : " أخبار تلك الرحلة ، عن الداين نفسه حيث قال          

الثاين من احملرم ، يوم األحد ، يف سنة سبع وتسعني ، ومكثت بـالقريوان أربعـة                 
أشهر ، ولَِقيت مجاعةً وكتبت عنهم ، مث توجهت إىل مصر ، ودخلتها يف اليـوم                
الثاين من الفطر يف العام املُؤرِخ ، ومكثت ا باقي العام والعام الثاين ، وهو عام مثانيٍة                 

ىل حني خروج الناس إىل مكة ، وقرأت ا القرآن ، وكتبـت احلـديث والفقـه                 إ
والقراءات وغري ذلك ، عن مجاعة من املصريني والبغداديني والشاميني وغريهـم ، مث              
توجهت إىل مكة ، وحججت ، وكتبت ا عن أيب العباس أمحد البخاري ، وعن أيب                

 ومكثت ا شهراً ، مث انصرفت إىل املغـرب          احلسن بن فراس ، مث انصرفت إىل مصرٍ       
حممد [ ومكثت بالقريان أشهراً ، ووصلت األندلس أولَ الفتنة ، بعد قيام الربابر على              

بستة أيام يف ذي القعـدة سـنة   ] بن عبد الرمحن الناصر [ بن عبد اجلبار    ] بن هشام ا
    .)٧( "...تسع وتسعني ، ومكثت بقرطبة إىل سنة ثالث وأربع مئة 

     واضطرت األحداثُ اليت وقعت يف قرطبة عاصمة اخلالفـة يف األنـدلس ، يف          
هــ ،   ٤٠٣أول القرن اخلامس اهلجري ِّ ، أبا عمرو الداين إىل اخلروج منها سنة              

ـ     ووصف تنقُّلَه يف مدن األندلس بعد خروجه من قرطب         ة ة إىل استقراره مبدينة داني
ثغر ، فسكَنت سرقُسطَةَ سبعة أعواٍم ، مث خرجـت          وخرجت منها إىل ال   :" بقوله  

] جزيرة[ منها إىل الْوطَّةَ ، ودخلت دانيةَ سنة تسٍع وأربِع مئة ، ومضيت منها إىل               
ميورقَةَ يف تلك السنة نفسها ، فسكنتها مثانية أعواٍم ، مث انصرفت إىل دانية سـنة                

  .)٨("سبع عشرة وأربِع مئة 

                                                 
  .١٢٧-١٢/١٢٤معجم األدباء    (7)

  .١٢/١٢٧ املصدر نفسه   (8)



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٣٨

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

داين يف رحلته الطويلة يف طلب العلم عن عدد كبري من الشيوخ ، بلغوا              وأخذ ال      
   : )٩( بقوله) املُنبهة( سبعني شيخاً ، أشار إليهم يف أرجوزته املشهورة 

   طَلَبت ت        عنهم ِمن الشيوِخ إذْـبوجملةُ الذين قد كت
  ٍب محـدٍث نبيــهِِمن مقرٍئ وعاٍمل فَقــيِه         ومعر            
            ضـيرـلٌ مبجم قَّـروم          ينس مسبعونَ شيخاً كلُّه  

      وال يتسع املقام لذكر شيوخه ، ومن رغب باالطالع عليهم فإن ذلـك ميكنـه               
بالنظر يف أسانيد كتبه ، كما أنَّ املقام ال يتسع للحديث عن عشراٍت مـن تالمذتـه              

  .ذين أخذوا العلم عنه ورووا كتبه ال
     وبعد اثنتني وسبعني سنة من احلياة احلافلة اليت عاشها الداين تُوفِّي بدانيـة يـوم               
االثنني يف النصف من شوال سنة أربع وأربعني وأربع مئة ، وكان دفنه بعـد صـالة                 

اجلمع يف جنازته   العصر يف اليوم الذي تويف فيه ، ومشى السلطان أمام نعشه ، وكان              
  .)١٠( عظيماً
واحتلَّ أبو عمرو الداين مرتلة عالية ، عرفها له املؤرخون ، على حنو ما يتضح من      

  :أقواهلم اآلتية فيه 
   .)١١("محدثٌ مكِْثر ، ومقِْرئ متقَدم : " قال احلميدي عنه 
قرآن ورواياته وتفـسريه ومعانيـه      كان أحد األئمِة يف علم ال     : " وقال ابن بشكوال    

  .)١٢( "وله معرفة باحلديث وطرقه وأمساِء رجالِه ونقَلَِتِه ... وطرقِه وإعرابه 

                                                 
  .تسعون :  ، ويف بعض نسخ املنبهة ٨٢املنبهة ص   (9)
لنهاية غاية ا :  ، وابن اجلزري     ١/٣٢٨معرفة القراء   :  ، والذهيب    ٢/٤٠٧الصلة  : ابن بشكوال    (10)

١/٥٠٥.  

  .٢٨٦جذوة املقتبس ص   )١١(

  .٢/٤٠٦الصلة   )١٢(



  ٣٣٩     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

    يبوقال الض " :         أديب كِْثرثٌ مدحوقتِه يف اإلقراء ، م وكان حافظاً متقدماً   ... إمام
  . )١٣("مشهوراً شهرة تغين عن اإلطناب يف ذكره 

  )١٤( "شيخ زمانِه ، وعالّمةُ أوانِه ، وصدر عصرِه ومكانِه : " ل القفطي وقا      
        وقال الذهيب  " :   احلافظُ اإلمام ]  لَماإلسالِم    ] الع شيخ ، ...  صاحب املقرئ

   .)١٥("التصانيف 
ين ، وشيخ   اإلمام ، العالّمةُ ، احلافظُ ، أستاذُ اُألستاذ       : "  وقال ابن اجلزري ِّ          

  .)١٦(" مشايخ املقرئني 
 واشتهر الداين بكثرة املؤلفات ، ووصفها ابن بشكوال باحلـسن واإلفـادة ،         

والقراُء خاضعون  : " وقال الذهيب   . )١٧(" يكْثُر تعدادها ويطولُ إيرادها     : " وقال  
 واالبتـداء وغـري     لتصانيفه ، واثقون بنقله يف القراءات والرسم والتجويد والوقف        

ومن نظر يف كُتبـِه     : " وقال ابن اجلزري    . )١٨(" ذلك ، وله مئةٌ وعشرون مصنفاً       
   .)١٩(" عِلم مقدار الرجِل وما وهبه اُهللا تعاىل 

ت ( وقام بعض علماء األندلس جبمع فهرس تصانيف الداين ، قـال الـضيب                   
واليفه  يف جزء ،  حنـو مئـِة          رأيت بعض أشياخي قد مجع ذكر ت      ) : " هـ٥٩٩

                                                 
  .٣٩٩بغية امللتمس ص   )١٣(

  .٢/٣٤١إنباه الرواة   )١٤(

  .١/٣٢٦ ، ومعرفة القراء ٣/١١٢٠تذكرة احلفاظ   )١٥(

  .١/٥٠٣غاية النهاية   )١٦(

  .٢/٤٠٦الصلة   )١٧(

  .٣/١١٢١تذكرة احلفاظ   )١٨(

  .١/٥٠٤اية غاية النه  )١٩(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٤٠

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

وهو مـن   ( وقال أبو بكر بن حممد بن عبد الغين ، املشتهر باللبيب             . )٢٠("تأليٍف
رأيت أليب عمرو الداين ، رمحـه اهللا ،         ) : " علماء القرن السابع أو الثامن اهلجري     

 يف برنامج مئة وعشرين تأليفاً ، منها يف الرسم أحد عشر كتاباً ، وأصغرها حجماً              
  .)٢١(" املقنع
 وحتتفظ مكتبة األزهر بنسخة من فهرست تصانيف الداين ، وكنت قد حققته                 

للداين ، وقام مركز املخطوطات والتراث      ) التحديد( ونِشر يف مقدمة حتقيق كتاب      
م ، وفيه عناوين مئة     ١٩٩٠= هـ  ١٤١٠والوثائق يف الكويت بنشره منفرداً سنة       

  .وعشرين من مؤلفاته 
  :وطُِبع عدد من مؤلفات الداين ، منها       

  .التيسري يف القراءات السبع  .١
 .املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار  .٢

 .احملكم يف نقط املصاحف  .٣

 .البيان يف عد آي القرآن  .٤

 .التحديد يف اإلتقان والتجويد  .٥

 .التعريف يف اختالف الرواة عن نافع  .٦

 .اإلدغام الكبري  .٧

 . الوقف واالبتداء املكتفى يف .٨

 .املنبهة على أمساء القراء والرواة  .٩

 .السنن الواردة يف الفنت  .١٠

                                                 
  .٣٩٩بغية امللتمس ص   )٢٠(

 . و ٤الدرة الصقلية ورقة   )٢١(

 



  ٣٤١     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 .مفردات القراء السبعة  .١١

  .جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة   .١٢
  

  :تعريف موجز بالكتاِب وموضوعِه : ثانياً 
، صل على اهلمزة  يدلُّ يف األ       اَألِلف ، وهو احلرف األولُ من حروِف األجبديِة ،          

    احلروف ددعاخل فإننا نريد بـاأللف    . ..ألف باء تاء ، أو ألف باء جيم         : فحني ن 
، لكن مصطلح األلف استعِملَ يف مرحلة الحقة للداللة على حرف املـد يف            ) اهلمزة(

كان ودعا وكاتب وحنوها ، وهو ما يسميِه دارسو األصوات يف زماننا بالفتحة             : مثل  
   .)١(طويلة ، وذلك بعد أِن استعِملَ رمز األلف للداللة عليهاال

، فقـال   ) األلف(ن هذه الداللة املزدوجة ملصطلح           وكان علماء العربية يدركو   
وقال . )٢(" هذا باب ألفات الوصل والقطع ، وهن همزات على احلقيقة           : " املربد  

ائل األفعال ، أِلف     عن هذه اهلمزة اليت يف أو      أخِبرين: فإن قال قائلٌ    : " ابن خالويه   
؟ فاجلواب يف ذلك أا مهزةٌ بإمجاع البصريني والكوفيني ، وإمنا يعبـر             هي أم مهزةٌ  

  .)٣(" عنها باأللف تقريباً على املتعلم ، إذ كانت ألفاً يف اخلط 
الوصـل  باب ذكر ألفـات     : "      وقال الداين يف الباب األول من هذا الكتاب         

وكُلُّهن يف احلقيقة مهزةٌ غري ألِف الوصل وحـدها ، وإمنـا            ... والقطع يف األفعال    
  .)٤(" سمني ألفاٍت جمازاً واتساعاً لكوِن صورهن صورةَ ألٍف 

          أِلفاًَ جمازاً واتساعاً        ويبدو أن ما ذهب إليه هؤالء العلماء من أن اهلمزة س يتم ،
                                                 

  .٧٨دراسات يف علم اللغة ص : كمال حممد بشر : ينظر  )١(

  .٢/٨٧املقتضب   )٢(

  .١/٨٢كتاب األلفات   )٣(

 . ظ  ٤٢- و ٤٢كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا ورقة   )٤(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٤٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ز األلف ، تعليل خيالف احلقيقة التارخيية اليت تشري إىل أن األلـف             ألا رِسمت برم  
هو االسم األصلي للهمزة ، على حنو ما أشرت يف أول الفقرة ، وكان الرضي أكثر                

  .)٥(" لفظة األلف كانت خمتصة باهلمزة : " دقة حني قال 
علمـاء  وكان إىل جانب هذا التداخل بني األلِف واهلمزة عاِملٌ آخر جعـلَ             

العربية يهتمونَ باملوضوع ويفِْردون له كُتباً خاصةً به ، وهو تعدد صـوِر النطـق               
باهلمزة ، مع تنوِع الوظيفة اللغوية للهمزة يف بنية الكلمة العربية ، فكانت مباحث              
اهلمزة واأللف تأخذ مساحةً يف كتِب النحو والصرف ، لكن عدداً من علماء اللغة              

  :بية املتقدمني خصوا املوضوع برسائل مستقلة منها العر
  

ت (كتاب األِلفاِت ، تأليف أيب بكر حممد بن عثمان املعـروف باجلعـد         .١
  .)٦()هـ٣٢٠

  

كتاب األلفات ، تأليف أيب بكر حممد بن القاسم بن بـشار األنبـاري               .٢
  .)٧()هـ٣٢٨ت(

 

عبـد اهللا    كتاب ألفات الوصل والقطع ، تأليف أيب سعيد احلسن بـن             .٣
  .)٨()هـ٣٦٨ت(السريايف 

 

كتاب األلفات ، تأليف أيب عبد اهللا احلسني بـن أمحـد بـن خالويـه                 .٤
 . )٩()هـ٣٧٠ت(

 

                                                 
  .٣/٣٢٠شرح الشافية   )٥(

  .٩٠الفهرست ص : لندمي ابن ا  )٦(

  .٨٢املصدر نفسه ص   )٧(

 .٦٨املصدر نفسه ص   )٨(

  .٩٢املصدر نفسه ص   )٩(



  ٣٤٣     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  
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كتاب األلفات يف القرآن ، تأليف أيب احلسن علي بن عيـسى الرمـاين               .٥
  .)١٠()هـ٣٨٤ت(

  

ة ـتـأليف الكتـب اخلمـس     للداين بعد   ) األلفات( ويأيت تأليف كتاب            
  ،   )١١(ايب ابن األنباريـوى كتـ، ومل يصل إلينا من تلك الكتب سار إليهاـاملش

 ، ويتميز كتاب الداين عنهما بوضوح التبويب ، والتركيز علـى            )١٢(وابن خالويه 
األلفات يف القرآن الكرمي ، مع عناية جبانب النطق وتعليل وجوهـه ، مـن غـري                 

  .التعليمية استطراد أو إطالة ، مما جيعله أقرب إىل الكتب 
هذا كتاب أذكر فيه ألفات الوصـل       : "   بدأ الداين كتابه بعد االفتتاح بقوله           

والقطع يف األمساء واألفعال وحروف املعاين ، وأُقسم أصوهلا ، وأُبـين فروعهـا ،               
  ... " .على وجه االختصار 

ـ       :  وجعلَ ألفات األفعال على ستة أقسام        ف ألف وصل ، وألف أصل ، وأل
قطع ، وألف ما مل يسم فاعله ، وألف املتكلم ، وهو املخرب عن نفـسه ، وألـف                   

  .االستفهام 

                                                 
  .٦٩املصدر نفسه ص   )١٠(

يف جملة امع العلمـي     ) كتاب شرح األلفات    ( نشره أبو حمفوظ الكرمي معصومي بعنوان         )١١(
 . اجلزء الثاين والثالث ٣٤العريب بدمشق ، الد 

)١٢(          م ، األعـداد   ١٩٨٢لد احلادي عشر    نشره الدكتور علي حسني البواب يف جملة املورد ا :
حملمد ) رفة أقسام األلفات  التمييز يف مع  ( ونشر الدكتور البواب أيضاً كتاب    . األول والثاين والثالث    

ـ ه١٤٠٩ ، مث طبع يف كتاب مستقل سنة         ١٨بن أمحد بن داود ، يف جملة البحوث اإلسالمية ع           ا
]يكَّمِن يف هذا العمل ، ومل أقف عليهأفاد بذلك أحد املُح. [ 
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ألف وصل ، وألف أصل ، وألف قطع ،         :  وجعلَ ألفات األمساء أربعة أقسام      
  .وألف استفهام 

  .وحتدث عن األلف يف الم التعريف ، واأللفات يف األدوات وحروف املعاين 
لعربية وعلماء القراءة ملوضوع األلفات ترجع إىل تعدد الوظائف         ودراسة علماء ا   

الصرفية والنحوية اليت تؤديها األلفات يف أوائل الكلمات ، فألف األصـل ال تـؤدي          
وظيفة مبفردها ، بينما تؤدي ألف القطع وظيفة صرفية ، وألـف املـتكلم وألـف                

 عـن   نطق مهزة الوصل  االستفهام تؤديان وظيفة حنوية ، إىل جانب اختالف أحكام          
  .  ولعل هذا يفسر عنايتهم ذا املوضوع وإفراده برسائل خاصة به نطق بقية اهلمزات ،

 والنسخة اليت اعتمدت عليها يف حتقيق الكتاب حمفوظة يف مكتبة األزهر ، ضمن             
 و ، وينتهي بالورقة     ٤٢، والكتاب يبدأ بالورقة     ) ٣١٣٣٨٩(جمموع رقمه يف املكتبة     

 الصحيفة الواحدة عشرون سطراً ، وهي مكتوبة باخلط املغريب الواضح            ظ ، ويف   ٤٨
املنقوط يف الغالب ، من غري شكل ، وال ختلو النسخة من وقوع التصحيف فيهـا يف                 

  .بعض املواضع ، مما أشرت إليه يف اهلوامش 
هـ على يد عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن علي           ٨٥٣والنسخة مكتوبة يف سنة           
  .ئ ، كما جاء يف الورقة األخرية من الكتاب املقر
وليس هناك ما يدعو إىل الشك يف صحة نسبة الكتاب إىل أيب عمرو الـداين ،                      

فقد جاء امسه صرحياً يف أول الكتاب مرتني ، كما أنه ذُِكر يف داخل الكتـاب مـرة                  
روايـة يف   أخرى يف أول الباب اخلاص بذكر ألف األصل يف األمساء ، ونقل الناسخ              

الورقة األخرية ، بعد انتهاء الكتاب ، منقولة عن أيب عمرو الداين أيضاً ، وهي بنصها                
  ] .٢٧ص ) [احملكم يف نقط املصاحف ( يف كتابه 

للداين يف الكتب اليت    ) األلفات(  وعلى الرغم من أنين مل أجد إشارة إىل كتاب               
ب جاء ذكره يف فهرست تـصانيف       ترمجت للداين أو ذكرت مؤلفاته ، إال أن الكتا        
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، مما يعـزز نـسبة      ) كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا   ( اإلمام أيب عمرو الداين ، باسم       
   .)١٣(الكتاب إليه

  :ويتلخص عملي يف حتقيق الكتاب يف ما يأيت      
،  املعاصرة ، من تقسيمه إىل فقرات      نسخ الكتاِب على وفِْق أُصول النشر      )١(

رقيم ، وضبط النص بالشكل ، وإصالح ما فيـه          واستخدام عالمات الت  
  .من تصحيف 

 .اإلشارة إىل مواضع اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش  )٢(

مراجعة النص على الكتب املتخصصة يف املوضوع وتثبيت املصادر اليت           )٣(
 .توثق ما ذكره الداين يف الكتاب 

  .ترمجة موجزة ترمجت لألعالم القليلة اليت ورد ذكرها يف الكتاب  )٤(
، ) كتاب األلفات يف األفعال واألمساء      (      وكان عنوان الكتاب يف املخطوطة هو       

كتاب األلفـات  ( ولكين آثرت العنوان الذي ورد يف فهرست تصانيف الداين ، وهو       
ألنه أكثر داللة على موضوعات الكتاب ، وألن فهرست مؤلفاتـه           ) ومعرفة أصوهلا 

  .عصره كُِتب يف عصر قريب من 
     وال بد يل يف اية هذا التقدمي للكتاب من اإلشارة إىل أنين مل أمتكن من احلصول                
على خمطوطة الكتاب إال بعد وضع خمطوطات مكتبة األزهر على الـشبكة الدوليـة              
للمعلومات ، وهو مشروع رائد سيفتح آفاقاً واسعة يف حتقيق التراث ونشره ، جزى              

ه واملُموِلني له كُلَّ خري ، وجعلهم قدوة للدول واملؤسـسات ،            اهللا تعاىل القائمني علي   

                                                 
  .  ٢٤فهرست تصانيف اإلمام أيب عمرو الداين ص   )١٣(
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واألفراد املتمكنني ، لتيسري وصول الباحثني واحملققني إىل خمطوطات تراثنا اخلالد اليت             
  .ال تزال تنتظر من ينفض عنها غبار السنني وخيرجها إىل عامل النور 
  .وآِخر دعوانا أِن احلمد هللا رب العاملني 
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  الصفحة األوىل من خمطوطة كتاب األلفات                          
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  الصفحة األخرية من خمطوطة كتاب األلفات 



  ٣٤٩     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  
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  كتاب 

  األلفات ومعرفة أصولها
  
  
  
  

  تأليف 
  أيب عمرو عثمان بن سعيد املقرئ الداين 

  هـ٤٤٤املتوىف سنة 
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  /و٤٢/
  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرحيِم

  

  اُهللا على سيِدنا محمٍد وآِلِهصلّى 
  

  ِكتاب اَألِلفَاِت يف اَألفْعاِل واألسماِء

  

  ِمن تأْليِف املُقْرِئ اجلَليِل والشيِخ النبيِل أِبي عمرو
  

   وسمح لَه)١(]عنه[ املُقرِئ عثمانَ بِن سعيِد بِن عثمانَ ، رِضي اُهللا 
  

احلمد ِهللا  :  رِضي اُهللا عنه     –و املُقِرئ عثمانُ بن سِعيِد بِن عثْمانَ             قَالَ أَبو عمر  
  .حق حمِدِه ، وصلّى اُهللا علَى محمٍد رسوِلِه ، وعلى آِلِه 

 الوصِل والقَطِْع يف األسماِء واألفْعاِل وحـروِف        )٢(     هذَا ِكتاب أَذْكُر فيِه أَِلفاتِ    
، ولَها ، وأُبين فُروعها، علَى وجِه االخِتصاِر، دونَ اإلكْثَـارِ         ، وأُقَسم أُص   )٣(عاِنياملَ

ِلكَي يِقف على معِرفَِتها وحقيقَِتها من رِغب ذلك ِمن املُبتدِئني وغَِريِهم ، ِإنْ شـاء               
  . اُهللا

                                                 
 .زيادة ليست يف األصل  )١(

) : ٢/٧٨(يعين مهزات الوصل والقطع اليت تكون يف أول الكلمات ، قال املـربد يف املقتـضب                  )٢(
وإمنا سمني ألفاٍت جمازاً    : " ، وقد أحسن الداين حني قال يف الباب اآليت          " وهن مهزات على احلقيقة     "

 ... " .واتساعاً 

  : ظر ـين  ) ( ، وإالَّ وحنوهاإنَّ ، وأما ، وأَالَ: حوية ، مثل ـهي األدوات الن: عاين ـحروف امل( )٣(
 .)  ، والباب األخري من هذا الكتاب ٢/١٣٤كتاب األلفات : خالويه ن اب
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نها أَِلفَات اَألفْعاِل ، لكَثْرِتهـا واخـِتالِف أُصـوِلها           فأَولُ ما أَبتِدئ بِذكِرِه مِ        
 ، ثُم أُتِبعها أَِلفَاِت األسماِء ، ثُم أَِلفاِت اَألدواِت ، وبـاِهللا أسـتعني ،                )٤(وفُروِعها

  .وعلَيِه أَتوكَّلُ ، وإليِه أُِنيب ، وهو حسبنا ، وِنعم الوكيِل 
باب  

  كْر أَِلفاِت الوصِل والقَطْع يف اَألفْعاِلِذ
    أَنَّ أَِلفاِت اَألفْعاِل ِست لَمٍل ، و      )٥(     أعصو أَِلف ِهيو ،       أَِلـفـِل ، وأَص أَِلف

ـ            )٦(، وأِلف ما لَم يسم    قَطٍْع ف  فَاِعلُه ، وأَِلف املُتكَلِِّم ، وهو املُخِبر عن نفِْسِه ، وأِل
االستفْهاِم ، ونحن نبينها ِإنْ شاِء اُهللا تعاىل ، وكُلُهن ِفي احلَقيقَِة همزةٌ غَير أَِلـِف                

وحدها ، وإنما سمني أَِلفاٍت مجازاً واتساعاً ، ِلكَوِن صوِرِهن          /  ظ   ٤٢/ الوصل  
 فيقوباِهللا التةَ أَِلٍف ، وورص.  

باب  
  ِذكْر أَِلِف الوصِل وما تعرف بِه

بسقُوِطها يف درِج الكَـالَِم     :   اعلَم أَنَّ أَِلف الوصِل يف اَألفْعاِل تعرف ِبشيئَِني             
  .)٨(ها وِصلَ ما قَبلَها ِبما بعدها ، اسِتغناًء عنها ِبذِلك ، وِبانِفتاِح أوِل مستقْبلَ)٧(إذا

                                                 
املقتـضب  : املربد  : ، وينظر   "  األفعال   وأكثر ما تكون يف   ) : " ٤/١٤٤الكتاب  ( قال سيبويه     )٤(
  .١٠٨كتاب اخلط ص :  ، وابن السراج ١/٢٢٧

 .٧ص  األزهية: ، واهلروي٨٣ص )له(، وشرح األلفات ١/١٥١إيضاح الوقف:ريابن األنبا:ينظر  )٥(

 .سخ يسمى ، وهو سهو من النا: يف األصل   )٦(

 .إذ ، وهو حتريف : يف األصل   )٧(

إيضاح الوقف  :  ، وابن األنباري     ١/٨٠املقتضب  :  ، واملربد    ٤/١٤٥الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٨(
كشف املـشكل   :  ، واحليدرة    ٩األزهية ص   : ، واهلروي    ٢٨٥ص  ) له(  ، وشرح األلفات     ١/١٥١
٢/٢١٣.  



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٥٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

، )١٠( )فَقُلْنا اضـِرب  (  ، و    )٩( )اهِدنا* ِنستعني  : ( وذَِلك نحو قَوِلِه تعاىل           
يموسى (  و)١٣()ربنا افْتح( ،و)١٢()اعـِدلُوا  تعِدلُوا الَّعلَى أَ ( و،)١١()قَالَ اذْهب ( و

يف سـبِيِل اِهللا    (  ، و    )١٦( )الُوا اطَّيرنـا  قَ(  ، و  )١٥()ربنا اكِْشف (  ، و  )١٤()اجعلْ
م( ، و )١٧()اثَّاقَلْت كارِل ادابلَِعي ( ، و   )١٨()ب ضأَرا  (،و)١٩()ينعكَب مار ينب٢٠( )ي( ،

، )٢٣()إذا السماُء انفَطَرت  (  ،  و   )٢٢()فَمن شاَء اتخذَ  ( ، و )٢١( )املْاَء اهتزت ( و  
ثُـم  ( ، و   )٢٦()ثُم ائْتوا صـفّاً   (  ، و    )٢٥( )أَِن امشوا ( ، و   )٢٤()ِن اتقُوا اهللاَ  أَ( و  

                                                 
  .٦-٥الفاحتة   )٩(

  .٦٠البقرة   )١٠(

  .٦٣اإلسراء   )١١(

 .ساقطة من األصل ، وهي موضع الشاهد ) اعِدلُوا(  ، و٨املائدة   )١٢(

  .٨٩األعراف   )١٣(

  .١٣٨األعراف   )١٤(

  .١٢الدخان   )١٥(

  .٤٧النمل   )١٦(

  .٣٨التوبة   )١٧(

  .٦٦النمل   )١٨(

  .٤٤هود   )١٩(

  .٤٢هود   )٢٠(

  .٥احلج   )٢١(

  .١٩املزمل   )٢٢(

  .١االنفطار   )٢٣(

  .١٣١النساء   )٢٤(

  .٦سورة ص   )٢٥(

  .٦٤طه   )٢٦(



  ٣٥٣     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

هـرونَ  (  ، و    )٢٩()أَِن اعبـداو اهللاَ   (  ، و    )٢٨()قَـالُوا ائْتـوا   (  ، و    )٢٧()اقْضوا
، وما كَانَ ِمثْلَه   ،   )٣٢( )اقْتلُوا يوسف (  ، و    )٣١()ِلإلنساِن اكْفُر (  ، و    )٣٠()اخلُفِْني

 قَعثُ ويح    .  
فَاَألِلفَات يف ذَِلك كُلِِّه أَِلفَات وصٍل ، أَالَ ترى أَنها تسقُطُ ِمن اللّفِْظ يف حاِل                     

  .االتصاِل 
     ِل ذَِلكقْبتسقُولَ يف متو      :        يو ، حفْتيو ، بذْهيو ، ِربضيدي ، وهـلُ ،   يعج

 ، ويمِشي ، ويقْتـلُ ،       )٣٣(ويصطَفي ، ويهتز ، ويطَّير ، وينشق ، وينفَِطر ، ويتقي          
  . ، فَتِجد أَولَ املُستقْبِل مفْتوحاً )٣٤(ويكْفُر ، وكذَِلك ساِئرها

ـ       خاصـةً ، ِللُـزوِم     /  و   ٤٣/ِث املُـستقْبٍل         فَأَما االبِتداُء ِبها فَينبِني علَى ثَاِل
 ، فَِإنْ كَان ثَاِلثُه مكْسوراً أَو مفْتوحاً ابتدأْت ِبالكَسِر ، وهو أَصـلُها ،               )٣٥(حركَِتِه

         اِكنللس تةٌ ، فَكُِسراِكنس ِهياِكِن ، وللس تِلبتا اجما ِإنهألن    ن ِن ، وذَِلـكي  ـوح

                                                 
   
 .٧١يونس   )٢٧(

  .٢٥اجلاثية   )٢٨( 

 .وهو ليس يف القرآن ) أن أعبد اهللا( ، ويف األصل ١١٧املائدة   )٢٩( 

  .١٤٢األعراف   )٣٠( 

  .١٦احلشر   )٣١( 

 .و سهو وه) أن اقتلوا يوسف: ( ، ويف األصل ٩يوسف   )٣٢( 

 ) .اتقُى( ، وهو مفتوح األول ، لكن املؤلف أورد من قبل ) يقي( يف األصل   )٣٣( 

 . يالحظ هنا أن املؤلف مل يذكر مضارع مجيع األفعال اليت ذكرها من قبل  )٣٤( 

:  ، وابـن الـسراج    ٢/٨٩ و   ١/٨١املقتضب  :  ، واملربد    ٤/١٤٦الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٣٥( 
ص ) له( ، وشرح األلفات     ١٦٨ و   ١/١٥٦إيضاح الوقف   :  ، وابن األنباري     ١٠٨ كتاب اخلط ص  

  ١٥األزهية ص :  ، واهلروي ١/١٣٠سر صناعة اإلعراب :  ، وابن جين ٢٨٦



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٥٤

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

اضِرب ، اركَب ، اجعـلْ ، اصـطَفَيتك ،          : اهِدنا ، ِبكَسِر اَألِلِف ، وِمثْلُه       : قَوِلِه
ابلَِعي ، اثَّاقَلْتم ، اطَّيرنا ، اهتزت ، اتخذُوا ، ائْتوا ، امشوا ، اقْـضوا ، اتقُـوا ،                    

 ههوِشب.  
 ،  )٣٧(ائْتـوا ( ِفـي    )٣٦(والشني والضاد والقَاف والتـاء    فإنَّ النونَ   :      فَإنْ قيلَ   

: مضمومةٌ ، فَكَيف ابتِدئَِت اَألِلف ِبالكَـسِر ؟ فَقُـلْ           ) ، واقْضوا ، واتَقُوا     وامشوا
ـ    يبِني ، ويمِشي ، وي    : ذَِلك هو الكَسر ، أَالَ ترى أَنك تقُولُ          ي ،  قْـِضي ، ويتِق

، فَتِجد ذَِلك يف املُستقْبِل مكْسوراً ، فَتبِني علَى ذَِلـك ، ِإذْ هـو اَألصـلُ ،     ويأِْتي
ا ِلذَِلكهلَيلْ عمعي لَما ، وِبه دتعي ةٌ ، فَلَماِرضع ةُ يف ذَِلكم٣٨( فَالض(. 

الَِزمةً غَير عاِرضٍة ابتِدئَِت اَألِلف ِبالضم ِبنـاًء             فَِإنْ كَانَ الثَّاِلثُ مضموماً ضمةً      
 عـز   – ِمن الكَسِر إلَى الضم ، وذَِلك نحو قَوِلِه          )٣٩(علَى ذَِلك ، وكَراهةً ِللْخروجِ    

، )٤٣()لُفِْنياخ( ،   )٤٢()اكْفُر(  ،   )٤١( )اخرج ِمنها (  ،   )٤٠( )اقْتلُوا يوسف : (وجلَّ  

                                                 
 .الثاء ، واملثال الذي أورده املؤلف بالتاء : يف األصل   )٣٦(

، ألن املؤلف ذكر أوالً حرف النون      )ابنوا(ها هنا كلمة مشطوبة يف األصل ، وينبغي أن تكون             )٣٧(
، بنـاء علـى   ) ائتوا(وسقطت كلمة ) ابنوا( مصحفَةً عن ) ائتوا( ، وقد تكون    ) يبين( مث ذكر الفعل    

 ٢١يف الكهـف    ) ابنـوا (ترتيب احلروف اليت ذكرها الداين وتتابع األفعال املضارعة اليت مثَّلَ ا ، و              
  .٩٧والصافات 

-٢٨٦ص  ) لـه ( ، وشرح األلفات     ١٦٣ – ١/١٦٢إيضاح الوقف   : األنباري  ابن   :  ينظر  )٣٨(
٢٨٧.  

 ليخرج:  يف األصل  )٣٩( 

  .٩يوسف   )٤٠( 

  .١٨األعراف   )٤١( 

  .١٦احلشر   )٤٢( 

  .١٤٢األعراف   )٤٣( 
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ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 )لُك٤٤()اس(   ،  )   كإلَي ا أُوِحيلُ موا ( ،   )٤٥()اتد٤٦( ) اقْع(        ، ا كَـانَ ِمثْلََـهمو ، 
 كَذِلكِإلَى( و ظُر٤٧( )ان( ،  )فكَي ظُر٤٨()ان(  ِرفْهفَاع ، .  

ابب  
  ِذكْر أَِلِف اَألصِل وما تعرف ِبِه

فَتعرف ِبأَنْ تكُونَ فَاًء ِمـن الِفعـِل يف املْاِضـي           /  ظ   ٤٣/ صِل       وأَما أَِلف األَ  
 ، وتكُونُ مفْتوحةً أّبداً ِإذَا سـميت       )٤٩(واملُستقْبِل جِميعاً ، وِفي ِفعِل اَألمِر والطَّلَبِ      

       أَتاهـا  ( ، و)٥١( )اِهللاأَتـى أَمـر    ( :  َ-عـز وجـلّ   -،وذَِلك نحو قَوِلهِ  )٥٠(الفْاِعلَ
  ر اُهللا ِبِه أَنْ ـَما أَم( ، و )٥٤()و أَخذَِت الِذين (  ، )٥٣( )اهم ـفَأَت( ، و )٥٢( )أَمرنا

                                                 
  .٣٢القصص   )٤٤( 

  .٤٥العنكبوت    )٤٥( 

  .٤٦التوبة   )٤٦( 

  .١٤٣األعراف   )٤٧( 

  .٢١سراء اإل  )٤٨( 

 .والطالب : يف األصل   )٤٩( 

:  ،  والرمـاين      ١/١٥١إيضاح الوقـف      :  ، وابن األنباري     ١/٨٠املقتضب  : املربد  : ينظر    )٥٠( 
:  ، واحليدرة    ٨األزهية ص   :  ، واهلروي    ١٢٦الصاحيب ص   :  ، وابن فارس     ١٤٣معاين احلروف ص    

  .٢/٢١٨كشف املشكل 

  .١النحل   )٥١( 

 .فلما أتاها أمرنا :   ، ويف األصل٢٤ يونس  )٥٢( 

  .٢٥الزمر   )٥٣( 

 ) .فأخذت( ، ويف األصل ٩٤هود    )٥٤( 
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وأَذِّنْ (  ،   )٥٨( )أَِمنـتم (  ،  و     )٥٧()أَو أَِمن (  ،  و     )٥٦()أَِذنَ اُهللا   (  ، و    )٥٥()يوصلَ
أَالَ ترى اَألِلف ِفي    .  ، وَ ما كَانَ ِمثْلَه       )٦٠()أَخرنا إلَى أَجٍل     (   و  ، )٥٩( )ِفي الناسِ 

يـأِتي  ( فَعلَ ، واملَستقْبلُ    ) أَتى وأَمر   ( ذَِلك وما أَشبهه فَاًء ِمن الِفعِل ، ألنَّ وزنَ          
رأميو (      ْفيِن ، ويِر العفِْعلُ ِبكَسِن يزلَى وا    عِحهلُ ِبفَتفْعيا ، وهملُ ِبضع)ـِذِه    )٦١فَه ، 

 فِّقاُهللا املُوةٌ ، وِليا أَصكُلُه.  
  

 ]اب٦٢(] ب(  
  ِذكْر أِلِف القَطِْع وما تعرف ِبِه

 وعيِنـِه   الفَعـلِ ِبأَنْ تكُونَ زاِئدةً علَى فَـاءِ :      وأَما أَِلف القَطِْع فَتعرف ِبشيئيِن   
، وِبانِضماِم أَوِل مستقْبِلها ، وِهي تأِْتي مفْتوحةً ِفي املْاِضي ، ومكْسورةً ِفـي              والَِمِه
   .)٦٣(املَصدِر

                                                 
  .٢٧البقرة   )٥٥(

  .٣٦النور   )٥٦(

  .٩٨األعراف   )٥٧(

  .١٩٦البقرة   )٥٨(

  .٢٧احلج   )٥٩(

  .٤٤إبراهيم   )٦٠(

لكن ماضيهما علـى    ) يأذَنُ و يأمن    ( لَ له بـ    مل يذكر الداين مثاالً هلذا البناء ، وميكن أن يمثِّ           )٦١(
 ) .فَِعلَ(

 .زيادة ليست يف األصل   )٦٢(

معـاين احلـروف ص     :  ، والرماين    ١٨٠ و   ١/١٥٢إيضاح الوقف   : ابن األنباري   : : ينظر    )٦٣(
  .٢/٢١٥كشف املشكل :  ، واحليدرة ١٢األزهية ص :  ، واهلروي ١٤٤



  ٣٥٧     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

       وحفْتها ماتا ِإثْبالَى    فَأَمعِلِه تقَو وحةً فَن: )   ِهملَيع تمع(و،)٦٤()أَن  اكُم٦٥()أَلْه( ،
   ،  و)٦٨()ربنا أَتِمم لَنا نورنا     ( و  ، )٦٧()ربنا أَخِرجنا   (  ،  و     )٦٦()ِبما أَنزلَ اهللاُ  ( و
 فَـآِتِهم عـذَاباً   (  و     ، )٧٠()ربنا أَفِْرغْ علَينـا     (  ، و    )٦٩() ربنا َءاِتنا ِفي الدنيا   (

  . ، وما كَانَ ِمثْلَه )٧٣() و يسماُء أقِْلِعي(  ،  )٧٢( )فَأَراه اآليةَ(  ، و )٧١()ِضعفاً
الَ (  ، و    )٧٤()ِإعراضـاً   ( :  عـز وجـلَّ      – وأَما ِإثْباتها مكْسورةً فَنحو قَوِلِه         

راجاً  (  ، و    )٧٥()ِإكْراهاِدِر     )٧٦()ِإخاملَص ِهِه ِمنِشبو   ٤٤/  و  /   فَاَألِلفَات ،  ِفي ِذِلك
            ِمن ذَِّلك ى أَنَّ املَاِضيرقَطٍْع  ، أَالَ ت وأَ  : كُلِِّه أَِلف ، معأَن     جرلَ ، و أَخزى ، وأَنلْه ،

            ضرو أَع ، هو أَكْر ، غَ ، و أَقْلَع٧٧(] ما[  وَ      .و أَفْر(   ههبلَـى   .  أَشع)ِن  )٧٨زو 
  . َألنها ِليست فَاًء والَ عيناً والَ الَماً ، فَاَألِلف زاِئدةٌ) ِإفْعاٍل(

                                                 
  .٧الفاحتة   )٦٤(

  .١كاثر الت  )٦٥(

  .٩٠البقرة   )٦٦(

  .٧٥النساء   )٦٧(

  .٨التحرمي   )٦٨(

  .٢٠٠البقرة   )٦٩(

  .٢٥٠البقرة   )٧٠(

 ) .فأتاهم: (  ، ويف األصل ٣٨األعراف   )٧١(

  .٢٠النازعات   )٧٢(

 ٤٤هود   )٧٣(

  .١٢٨النساء   )٧٤(

  .٢٥٦البقرة   )٧٥(

  .١٨نوح   )٧٦(

 .زيادة ليست يف األصل  )٧٧(

 ). أفعل(كذا يف األصل،وهو يتحدث عن وزن مصدر األفعال اليت ماضيها على   )٧٨(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ِزلُ ، و يفِْرغُ ، و يقِْلع ،        ـْينِعم ، و يلِْهي ، و ين      : ولُ ِفي املُستقْبِل    ـُ          وتق
  .و يكِْره ، و يعِرض ، فَتِجد أَولَه مضموماً 

]اب٧٩(]ب(   
ي ا لَمأَِلِف م ِذكْرفَاِعلُه م٨٠(س(   

    أَبداً ، دالَلَةٌ علَى ترِك تسِميِة)٨١(  وأَما أَِلف ما لَم يسم فَاِعلُه فَمضمومةٌ 
، وافْتِعلَأُفِْعلَ  :  الِفعِل ، وِهي     ، وِهي توجد يف القُرآِن يف أَربعِة أَبنيٍة ِمن         )٨٢( الفَاِعِل

   .)٨٣( وفُِعلَ ، وهِي غَير الَِزمٍة ِلهذَا الِبناِء الراِبِعواستفِْعلَ ،
مـن  ( ، و   )٨٤() أُحـِصرتم ( : فَنحو قْوِلِه تعـالَى     ) أُفِْعلَ(  فَأَما وجودها يف ِبناِء     

وا     (  ، و    )٨٥()أُكِْرهضا رهطُوا ِمنا   (  ،   )٨٦()فَِإنْ أُعنِرجأُخ قَد٨٧()و(     ، ههِشـبو ، 
 )٨٨(وِهي مقْطوعةٌ يف هذا الِبناِء أَبداً ، ما لَم يقَع قَبلَها ساِكن ، فإنَّ مـذْهب ورشٍ                

                                                 
 .زيادة ليست يف األصل   )٧٩(

 .ويطلق عليه الفعل املبين للمجهول   )٨٠(

 .مضمومة : يف األصل   )٨١(

 .ألف على ، وهو حتريف : يف األصل   )٨٢(

 ،  ١٤٥معاين احلروف ص    :  ، والرماين    ١٩٩-١/١٩٦إيضاح الوقف   : ابن األنباري   : ينظر    )٨٣(
  .١٢األزهية ص : واهلروي 

  .١٩٦البقرة   )٨٤(

  .١٠٦النحل   )٨٥(

  .٥٨التوبة   )٨٦(

 .٢٤٦البقرة   )٨٧(

عثمان بن سعيد املصري امللقب بورش ، من أشهر رواة القراءة عن نافع بن أيب نعيم ، تـويف                     )٨٨(
 ) .١/٥٠٢غاية النهاية : ابن اجلزري : ينظر (  هـ ١٩٧سنة 



  ٣٥٩     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 أَنْ يلِْقي حركَتها علَيِه ، وكَذَِلك ساِئر ما يأيت ِمـن            – رِحمه اُهللا    – )٨٩(عن ناِفعٍ 
فاِت اَألصِل وغَيِرها ، ما خالَ أَِلف الوصِل فَإنها الَ حركَةَ لَهـا يف            أَِلفَاِت القَطِْع وأَلِ  

 تقَعثُ وياِكِن حالس عا مهونقْطَعاِء يالقُر اِئرِل ، وسص٩٠(الو(.             
، )٩١()الذين اتِبعوا   (:  وعز    جلَّ –فَنحو قَوِلِه   ) افْتِعلَ( وأَما وجودها يف ِبناِء            

 وِشبِه ذَِلك ، وِهي يف هـذَا        )٩٣()هناِلك ابتِلي املُؤِمنونَ  (  ،   )٩٢()فَمِن اضطُر   ( و  
  .الِبناِء موصولَةٌ 

ولَقَِد (  : وجلَّ/  ظ   ٤٤/  عز   –فَنحو قَوِلِه   ) استفِْعلَ(     وأَما وجودها ِفي ِبناِء     
ِزئهتا    (  ،   )٩٤()اسِعفوضتاس ( ،  و     )٩٥()وقَالَ الذِّين    ِهملَيع ِحقتاس ٩٦()الِّذين( ،

  . ، وما كَانَ ِمثْلَه ، وِهي أَيضاً يف هذَا الِبناِء موصولَةٌ )٩٧( )ِبما استحِفظُوا ( و 

                                                 
  ـه١٦٩تويف سنة   ،هورينـبعة املش ـلس، أحد القراء ا   ن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين      نافع ب   )٨٩(
 ) .٢/٣٣٠غاية النهاية : ابن اجلزري : ينظر ( 

ويشترطُ يف الساكن أن يكون غري حرف مد ، وأن تكون اهلمزة أول كلمة أخرى، ومل ينفرد                   )٩٠(
، ٣٥التيسري ص   : الداين  : ينظر التفاصيل   (  فقد روي من بعض طرق أيب جعفر ويعقوب          به ورش ،  

  ).١/٤٠٨ ، وابن اجلزري النشر ١/٨٩الكشف : ومكي 

  .١٦٦البقرة   )٩١(

  .١٧٣البقرة   )٩٢(

  .١١األحزاب   )٩٣(

  .١٠األنعام   )٩٤(

  .٣٣سبأ   )٩٥(

بالبناء للفاعل ، والباقون بالبناء ملـا مل يـسم          ) حقاست( ، قرأه حفص عن عاصم       ١٠٧املائدة    )٩٦(
 ) .١٠٠التيسري ص: الداين : ينظر ( فاعله ، وهو موضع االستشهاد 

 .مبا استحفظ ، وليس يف القرآن :  ، يف األصل ٤٤املائدة  )٩٧(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٦٠

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

   أَماِء     ـوا يف ِبنهودجفُِعلَ(ا و (      الَىعِلِه تقَو وحالَِزٍم فَن رغَي والذَّي ه ):ا  ون٩٨()أُِمر( ،
، وما كَانَ   )٢()وأُتوا ِبِه متشاِبهاً    (  ،   )١()أُِخذَ(  ، و    )٩٩()وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه      ( 

ةٌ، وقْطُوعةٌ مِلياِء أَصيف ِهذَا الِبن ِهيو ، ِمثْلَه مقَدا تِبم كُلُّه ذَِلك نحتمي.  
  

                                ]اب٣(] ب(  
  ِذكْر أَِلِف املُتكَلِِّم وهي أَِلف املُخِبر عن نفِْسِه

  وما تعرف بِه
 ، ويـصلُح يف موِضـِعها       وأَِلف املُتكَلِِّم تعرف بأَنْ تكُونَ ِفي أَوِل ِفعٍل مستقْبلٍ             

)اأَن(     ِِتقْبالالَِئِل االسد دا أَحهو أَن ، )ِن      . )٤لَيِفي ِفع دوجت ِهيو :    مـسي ا لَممهدأَح
 فَاِعلُه يمس والثَّاِني قَد ، فَاِعلُه.  

 تكُونُ ِفيِه ِإالَّ مضمومةً أَبـداً ، قَلَّـت              فَأَما ورودها يف ِفعِل ما لَم يسم فَاِعلُه فَالَ        
لَـسوف أُخـرج    ( :- عز وجلَّ  – نحو قَوِلِه    ، وذَِلك  ذَِلك الِفعِل أَو كَثُرت    حروِف

 ومـا   ،)٨()لَم أُوت ِكتاِبيه  (، و )٧()أَنْ أُخرج وقَد  ( و  ،)٦()و يوم أُبعثُ حياً   ( )٥()حياً
                                                 

 .وقد أُمرنا ، وليس يف القرآن :   ، ويف األصل ٧١األنعام   )٩٨(

  .٦٠النساء   )٩٩(

 .٧٠األنفال  )١(

  .٢٥البقرة   )٢(

 .زيادة ليست يف األصل   )٣( 

كـشف  : ، واحليـدرة  ٧األزهيـة ص  : ، واهلروي ١٨٤ و ١/١٥٢وقفإيضاح ال :ابن األنباري :ينظر  )٤(
 .٢/٢١٦املشكل

  .٦٦مرمي   )٥(

  .٣٣مرمي   )٦(

  .١٧األحقاف   )٧(

  .٢٥احلاقة   )٨(



  ٣٦١     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

    ِن   .كَانَ ِمثْلَـهيبـرلَى ضكُونَ عفَي فَاِعلُه يمس ا قدا يف مهرودا وأَمـةً  : ووحفْتم
  .ومضمومةً 

فَأَما انِفتاحها فَهو ِإذَا كَان الِفعلُ املْاِضي علَى ثَالَثَِة أَحرٍف ، الَ مشددَ ِفيِه ، أَو                     
فَأَمـا الَّـذي    . ر ِمن أَربعِة أَحرٍف إتباعاً ِلنظَاِئِرها ِمن حروِف االسِتقْباِل          علَى أَكْثَ 

/  و   ٤ / قُلْ تعالَوا أَتلُ  ( : تعاىل - فَنحو قَوِلهِ  ماِضيهِ علَى ثَالَثَِة أَحرٍف الَ مشدد ِفيهِ      
  كُمبر مرا ح٩( )م(    ِمثْلُهو ، ) :     فَّاكُموتاَهللا الَّذي ي دبأَع لِكنلُوا   ( ،   )١٠( )وو أَنْ أَت

فَاذْكُروين ( ، و )١٣()أَِرين أَنظُر ِإلَيك (  ،   )١٢( )و أَنا أَدعوكُم ِإلَي   ( ،   )١١( )القُرآنَ
كُم(  ، و    )١٤( )أَذْكُر    كُمنيلْ بعٍة أَج( و   ،   )١٥()ِبقُو وسلْ مى (، و    )١٦( )ىأَقْتتح

مجلُغَ مـأَبق ( ،)١٧()عح ِضيأَم ١٨() باًـُأَو(،  ) أَم موـو يا  ( ، )١٩() وتِإالَّ م  
  
  

                                                 
  .١٥١األنعام   )٩(

  .١٠٤يونس   )١٠(

  .٩٢النمل   )١١(

 .،وأصاب هذه اآلية حتريف يف الرسم،كما أا تكررت بعد مثالني ٤٢غافر )١٢(

  .١٤٣األعراف   )١٣(

  .١٥٢البقرة   )١٤(

  .٩٥الكهف   )١٥(

  .٢٦غافر   )١٦(

  .٦٠الكهف   )١٧(

  .٦٠الكهف   )١٨(

  .٣٣مرمي   )١٩(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٦٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

  ،)٢٣()لَعلي َءاِتيكُم (  ، و    )٢٢() أَنا َءاِتيك ِبِه     ( ، و    )٢١( )ولَم أَك بِغياً  (،  )٢٠()أَرى
 ) مهآلِتين ٢٤()ثُم(،  ) مهوُألِضلَّن  ] مهنينُألمو [  مهنرآلم٢٥( )و( ،  
أَالَ ترى  .  ، وما كَانَ ِمثْلَه      )٢٧() سأصِرف  (  ، و    )٢٦()فَكَيف َءاسى علَى قَوٍم     ( 

تلَ ،   و قَ  ظَر ، و ذَكَر ، و مات ،       ـالَ ، ودعا ، و ن     ـت: أَنَ املْاِضي ِمن ذَِلك كُلِِّه      
ِبكَسِرها ، و ذَِلـك   ) فَِعلَ( ِبفَتِح العيِن ، و     ) فَعلَ ( )٢٨(على وزنِ و مضى ، و أَتى      

   .)٢٩(ثَالَثَةُ أَحرٍف
   ، )٣١( )ِإنْ أَتِبع ِإالَّ: (  ماِضيِه علَى أَكْثَر ِمن أربعٍة فَنحو قَوِلِه )٣٠(]ما[ وأَما        

  
  

                                                 
  .٢٩غافر   )٢٠(

 .اً شيئ:  ، ويف األصل ٢٠مرمي   )٢١(

  .٣٩النمل   )٢٢(

  .١٠طه   )٢٣(

  .١٧األعراف   )٢٤(

طوط ، وموضـع االستـشهاد   ل املخـاقطة من األصـس)  ينهمـُألمن ( ، و    ١١٩اء  ـالنس  )٢٥(
 . )آلمرم: (  وـه

  .٩٣األعراف   )٢٦(

  .١٤٦األعراف   )٢٧(

تعل واستفعل وأفعل بعد    ـما ورد يف بناء اف    )  وزن( در ، ويدل على     ـعلى ق : ل  ـيف األص   )٢٨(
 .قيل 

 .أنَّ هذه األفعال من ثالثة أحرف : يريد   )٢٩(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٣٠(

  .٥٠األنعام   )٣١(



  ٣٦٣     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 )أَت  متِإنْ كُن ه( ،  و     )٣٢( )ِبع كِبعلْ أَتِخذْ فُالَنـاً   (  ، و  )٣٣()هأَت ٣٤( )لَم(   ، )  ثُـم
هطَر(  ، و    )٣٥( )أَض أَطَِّلع لي٣٦( )لَع(     ا كَانَ ِمثْلَهمى أَنَّ ا   . ورأَالَ ت  ملْاِضي ِمن ذَِلك: 

                       . ، وذَِلك خمسةُ أَحرٍف ِمن أَجِل املُشدِد        )افْتعل(طَّلَع ، على وزِن     ، وا اتبع ،واتخذَ 
،  )٣٨( )أَستِجب لَكُم : (عز وجلَّ -ِة أَحرٍف فَنحو قَوِلهِ   ماِضيِه علَى ِست  )٣٧(] ما[ وأَما  

ـ     ، وِشـبِهها ،   أَالَ         )٣٩( )أَستخِلصه ِلنفْـِسي  ( و يهما اسـتجاب   تـرى أَنَّ ماِض
لَصختِن واسزلَى ولَ( ، عفْعتٍف ) اسرةُ أَحتس وذَِلك ،.  

     وأَما انِضمامها فَهو ِإذَا كَانَ املْاِضي علَى أَربعِة أَحرٍف ، أَو علَى ثَالَثَِة أَحرٍف              
    شِل مالِفع نيِة وعورِإلَـى           ِفي الص ذَِلك ِجعرِن ، فَيفَيرح قَامم قُومي دداملُشةٌ ، ودد

  .املُضارعِة  )٤٠(ِلنظَاِئرها ِمن حروِف/  ظ ٤٥/ الرباِعي ، وِإنما ضمت إتباعاً 
   ، )٤٢()سأُنِزلُ ( و،)٤١()ِذركُم ُألن( : عز وجلَّ– فَأَما الَِّذي علَى أَربعٍة فَنحو قَوِلِه     

  
  

                                                 
  .٤٩القصص   )٣٢(

  .٦٦الكهف   )٣٣(

  .٢٨الفرقان   )٣٤(

  .١٢٦البقرة   )٣٥(

  .٣٨القصص   )٣٦(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٣٧(

  .٦٠غافر   )٣٨(

  .٥٤يوسف   )٣٩(

 .حرف :   يف األصل )٤٠(

  .١٩األنعام   )٤١(

  .٩٣األنعام   )٤٢(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٦٤

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 )   ِركالَ أُشاءُ   (  ، و    )٤٣()وأَش نِبِه م (  ، و    )٤٤( )أُِصيب  يي و أُِميتا (  ، و    )٤٥( )أُحم
،  و ما كَانَ ِمثْلَه ، أَالَ ترى أَنَ املْاِضي            )٤٧( )أُفِْرغْ علَيهِ (  ، و    )٤٦( )أُِريكُم ِإالَّ ما أَرى   

   ى ،                      : ِمن ذَِلكو أَر ، ـاتـا ، و أَميو أح ،  ابوأَص  ، كرلَ ، وأَشزوأَن ، ذَرأَن
  .) أَفْعلَ ( وأَفْرغَ ،  علَى وزِن 

 عـز   – و أَما الَّذي علَى ثَالَثَِة أَحرٍف ، وعين الِفعِل ِمنه مشددةٌ ، فَنحو قَوِلِه                   
، وِشـبِهِه ،     )٥٠( ) أُبلِّغكُم(  ، و    )٤٩( )هلْ أُنِبئكُم (  ، و    )٤٨()وُألبين لَكُم   : ( وجلَّ  

       ى أَنَّ املْاِضي ِمن ذَِلكرِن : أَالَ تزلَى ولَّغَ ، عأَ ، و ببون ، نيـلَ  ( بفَع (  لَمفـاع ،
 ذٍَلك.                                 
                                        ] اب٥١(]ب(  

  ِذكْر أَِلِف االسِتفْهاِم
بعدها ،  ) أَم(بِإتياِن  :  وأَِلف االسِتفْهاِم تكُونُ مفْتوحةً أَبداً ، وتمتحن ِبِمحنتِني             

   . )٥٢(يف موِضِعها) هلْ( أَو ِبحسِن 

                                                 
  .٣٨الكهف   )٤٣(

  .١٥٦األعراف   )٤٤(

  .٢٥٨البقرة   )٤٥(

  .٢٩غافر   )٤٦(

  .٩٦الكهف   )٤٧(

  .٦٣الزخرف   )٤٨(

  .٦٠املائدة   )٤٩(

  .٦٢األعراف   )٥٠(

 .زيادة ليست يف اًألصل   )٥١(

  .١٧األزهية ص :  ، واهلروي ١٩١ و١/١٥٢إيضاح الوقف : ابن األنباري : ينظر  )٥٢(



  ٣٦٥     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 يا ِإتانُ       فَأَم)أَم (اهدعب)٥٣(    ِلِهقَو وحفَن  : )       ًـداهاِهللا ع ـدِعن مذْتخقُلْ أَت ... أَم
أَفْترى علَى اِهللا كَِذباً أَم ِبـِه       ( ،   )٥٥( )أَطَّلَع الغيب أَِم اتخذَ   (  ،    )٥٤()تقُولُونَ  

، )٥٧( )أَم... ما لَكُم كَيف تحكُمونَ      *أَصطَفَى البناِت علَى البنِين     (  ،   )٥٦( )ِجنةٌ
 )   تكُن أَم تركْبتأَس يد٥٨( )ِبي(   ، )     لَم أَم ملَه تفَرغت٥٩()أَس(     ِهيِهِه ، وِشبو ، 

  .  يف ذَِلك )٦٠(ممدودةٌ 
    نسا حا ملْ(  وأَمه (     ِلِهقَو وحا فَنِضِعهويف م–  جو زلَّ   ع ) : الُ ِفيهعج٦١( )أَت(  ، 

، )٦٥( )أَحِسب الناس * أَمل(،  )٦٤()أَرأَيت  ( ، و )٦٣( )أَرأَيتم( ،)٦٢( )أَتتِخذُنا هزواً ( 
  ا كَانَ ِمثْلَهمى  ورا    ، أَالَ تِضِعهوقُولُ يف مت كفَ    :  أَن ، اسالن ِسبلْ حه  نسحي )لْه (

  .ِر ذَِلك كُلِِّه يف ساِئ
                                                 

 .وهو سهو من الناسخ ) أو حبسن هل يف موضعها( تكررت هنا عبارة   )٥٣(

  .٨٠البقرة   )٥٤(

  .٧٨مرمي   )٥٥(

  .٨سبأ   )٥٦(

  .١٥٥-١٥٣الصافات   )٥٧(

  .٧٥سورة ص   )٥٨(

  .٦املنافقون   )٥٩(

ذا يف األصل ، فإن مل يكن يف النص حتريف فإن أبا جعفر قرأ من روايـة احللـواين مـزة            ك  )٦٠(
النـشر  :  ، وابن اجلـزري      ١/٢٢٠غاية االختصار   : العطار  : ينظر  ( مفتوحة بعدها ألف ممدودة ،      

٢/٣٨٨. ( 

 .٣٠البقرة   )٦١(

  .٦٧البقرة   )٦٢(

  .٤٦األنعام   )٦٣(

  .٦٣الكهف   )٦٤(

  .٢-١كبوت العن  )٦٥(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

] اب٦٦(] ب(  
  ِذكْر أَِلِف الوصِل والقَطِْع يف اَألسماِء

  أَربع/  و ٤٦/ وِعدتها 
  لَم٦٧(]أَنَّ[     اع(     عباِء أَرمقَطٍْع ،         :  أَِلفَاِت اَألس أَِلفٍل ، وأَص أَِلفٍل ، وصو أَِلف

اٍم ، الَ غَيِتفْهاس أَِلفو٦٨(ر(.   
  ِذكْر أَِلِف الوصِل ِمنها

             ِهياٍء ، ومِة أَسعبآِن يف سيف القُر دوجاِء تمِل يف اَألسصالو أَِلفةٌ ،    :  ونابو ، ناب
ماساِن ، وتاثْناِن ، واثْنأَةٌ ، ورامو ، ؤرام٦٩(و(.   

   ا أَِلفٍن  (      فأَم٧٠() اب( حِلِه    فَنقَو لَّ    –وجو زع  ) :  ميرم نى ابو   )٧١( )ِعيس ، 
 )هناب وحِلي(  ، و )٧٢( )نأَه ِني ِمنِهِه )٧٣( )ِإنَّ ابِشبو .  

 ا أَِلفأَمٍة (      وناب ( ِلِهلَّ   - فَِفي قَوجو زع- :  )ِنـإحياته يتنى اب٧٤() د( ،  
  

                                                 
 .زيادة ليست يف األصل   )٦٦( 

 .زيادة يقتضيها السياق   )٦٧( 

  .١/٢٠٢إيضاح الوقف : ابن األنباري : ينظر   )٦٨(

إيضاح الوقف  : ، وابن األنباري   ٢/٩٢املقتضب  :  ، واملربد    ٤/١٤٩الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٦٩(
 .                ٢األزهيةص: ، واهلروي١/٢٠٧

 ) .ابن( واملناسب ) اسم(  األصل يف  )٧٠(

  .٨٧البقرة   )٧١(

  .٤٢هود   )٧٢(

  .٤٥هود   )٧٣(

  .٢٧القصص   )٧٤(



  ٣٦٧     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

   .)٧٥( )مريم ابنت ِعمرانَ( و 
، )٧٧( )إِن امرؤ هلَك  ( :  عز وجلَّ     – قَوِلِه   فَنحو)   امِرٍئ( أَِلف   )٧٦(]أَما  [      و  

  . ، و ما يشِبهه )٧٩( )امرأَ سوٍء(  ، و )٧٨( )ِلكُلِّ امِرٍئ ِمنهم( و 
       ا أَِلفأَمأٍَة  ( ورام(    ِلِهقَو وحلَّ  – فَنجو زع :)    اِلهعب ِمن افَتأَةٌ خرِإِن ام٨٠( )و(  ،

امرأَت ( و ،   )٨٢()و قَاِلِت امرأَت ِفرعونَ     (،   )٨١( )وامرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها    (
  .بِهِه  وِش)٨٤( )امرأَت ِعمرانَ( و  . )٨٣( )نوِح و امرأَت لُوٍط

   ا أَِلفِن  (      وأَمياثْن (   ِلِهقَو وحفَن : )     كُمٍل ِمندا عاِن ذَو(  ، و    )٨٥()اثْن  رشي عاثْن
، )٨٨( )اثْنا عشر شهراً    (  ، و    )٨٧( )ِإذْ أَرسلْنا ِإلَيِهم اثْنيِن فَكَذَّبوهما      (  ،   )٨٦()نِقيباً  

  .وِشبِهِه 
  و أَحييتنا   اثْنتيِن  أَمتنا( : عز وجلَّ   –  قَوِلِه فَنحو  ) اثْنتِني ( أَِلف  وأَما        

                                                 
  .١٢التحرمي   )٧٥(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٧٦(

  .١٧٦النساء   )٧٧(

  .١١النور   )٧٨(

  .٢٨مرمي   )٧٩(

  .١٢٨النساء   )٨٠(

 .وهو وهم ) رأة وهبت نفسهاوإن ام: (  ، ويف األصل ٥٠األحزاب   )٨١(

  .٩القصص   )٨٢(

  .١٠التحرمي   )٨٣(

  .٣٥آل عمران   )٨٤(

  .١٠٦املائدة   )٨٥(

 .اثنا :  ، ويف األصل ١٢املائدة   )٨٦(

  .١٤يس   )٨٧(

 .اثين :  ، ويف األصل ٣٦التوبة   )٨٨(
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ـ  )٩١()فَوق اثْنتَني فَلَهـن     ( ،  )٩٠()اثْنتي عشرةَ أَسباطاً    (   ، و  )٨٩()اثْنتيِن   بهه ـ وِش
 ذَِلك.  
ِبغالٍَم اسمه  ( ، و )٩٢()تبارك اسم ربك    ( :عز وجلَّ فَنحو قَوِلِه   ) اسٍم(ف  وأَما أَلِ        

  . وِشبِهِه )٩٥() واذْكُِر اسم ربك(  . )٩٤()ِبِكِلمٍة ِمنه اسمه (  ، )٩٣()يحيى 
بني ،  : سقُوِطها يف التصغِري ِإذَا قُلْت       ويستدلُّ علَى أَنَّ اَألِلف يف ذَِلك أَِلف وصٍل بِ        

  . )٩٦( وثُنياِن ، وثُنيتاِن ، وسمي/ ظ٤٦/وبنيةٌ ، ومريٌء ، ومريئَةٌ 
              تـاِكٍن ، فَكُـِسرلَى سا ِفيِه عوِلهخِر ِلدكُلِِّه بالكَس يف ذَِلك اَألِلف ِدئتبوت     

   . )٩٧(للساِكِن
) اسـمه ، وابـن اِهللا ، وإِن امـرؤ           : ( ِلم ابتِدئَِت اَألِلف يف قَوِلِه      :      فِإنْ قيلَ   

تكُونُ ِتلْك الضمةُ عاِرضةً ، ِإذْ ِهي يف        : ِقيلَ لَه    بالْكَسِر والثَّاِلثُ ِمنهما مضموم ؟      
 )همواس نكةُ اإل) ابرحو ، ابرِإع مِلي االساِمِل الَّذي يِر العيغتب ريغتاِب ترع .  
  

                                                 
  .١١غافر   )٨٩(

 .اثنتا :  ، ويف األصل ١٦٠األعراف   )٩٠(

  .١١اء النس  )٩١(

  .٨٨الرمحن   )٩٢(

  .٧مرمي   )٩٣(

  .٤٥آل عمران   )٩٤(

  .٨املزمل   )٩٥(

 ،  ١/٢٠٧إيـضاح الوقـف     :  ، وابن األنبـاري      ١/٩٢ و   ١/٨٢املقتضب  : املربد  : ينظر    )٩٦(
  .٩األزهية ص : واهلروي 

ـ :  ، وابن جـين      ٢/٨٩املقتضب  :  ، واملربد    ٤/١٤٩الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٩٧( ر صـناعة   س
  .٢/٢٦١شرح الشافية :  ، والرضي ١١األزهية ص:  ، واهلروي ١/١٣٠اإلعراب 



  ٣٦٩     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

، تاِبعةٌ ِللْهمـزةِ  ) مِرٍئ  ا(  ينبغي لَه ، والَ يثْبت علَى حاٍل واِحدٍة يف           )٩٨(وال        
أَيضاً ، فَلَم نعتد ِلـذَِلك   اإلعراب والتغِيري ِفيها باخِتالَِف العاِمِل )٩٩(واهلَمزةُ يلْحقُها 

   .)١(ِبضم الثَّاِلِث ِلتغيِره وانِتقَاِلِه
  . علَى اَألصِل ، وباهللا التوفيق)٢(     وكُِسرِت اَألِلف يف أَوِل ِتلْك اَألسماِء اَألربعةُ 

  

  فَصلٌ
     اِختا اَألِلـ فَأَمالد الَِمـف علَةُ معـ التِلـِريِف يف نِو قَولَّ –ِه ـحجو زع  :  
 ،  )٥()الْعِليم الْحِكـيم    (  ، و  )٤( )الْعِزيز الْحِكيم   (   ، و    )٣()الرحمِن الَّرِحيِم   ( 

    ِعن ِهِه ،  فَِهيِشبةِ ـوامع أَلِ  )٦(د نيِويحـ الن صو ت  ـفبتِح ، فَ   ـٍَل ، وبالفَت قاَ ِدئر
خد ني٧( وِلـب(ـ أَِلصـِف الْوـِل عاَألفْـلَى اَألساء وـمالْحاِل ووِفـعر)٨(  ،  

                                                 
  انتقل إىل تعليل حركة مهزة الوصل يف         ، ألن احلديث  ههنا سقط  ، وقد يكون    كذا يف األصل    )٩٨(
  يف  صارت األلف  ِلم  : فإن قال قائل      "   : )١/٢١١إيضاح الوقف   ( ، قال ابن األنباري     ) امرئ( 
كان ينبغي أن تبىن على الثالث ، فبطل ألن الثالث ال يثبـت علـى               : تبتدأ بالكسر ؟ فقل     ) امرئ( 

 ... " .إعراب واحد 

 .ياقها ، ولعل الصواب ما أثبته : يف األصل   )٩٩(

  .٤/١٤٩الكتاب : سيبويه : ينظر   )١( 

 .ابنة وامرأة واثنان واثنتان :يعين   )٢(

  .٣الفاحتة   )٣(

  .١٢٩البقرة   )٤(

  .٣٢البقرة   )٥(

 .عمة : يف األصل   )٦(

 .دخل : يف األصل   )٧(

: ابـن األنبـاري     : ينظر  (  ، ولبعض العلماء تعليل آخر       ٤/١٤٨هذا تعليل سيبويه يف الكتاب       )٨(
 ) .٢/٢٦٥شرح الشافية :  ، والرضي ١/٢١٩إيضاح الوقف 



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٧٠

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ِهي أَِلف قَطٍْع ، وِإنما تِركَت نبرتها ِفـي         :  يقُولُ   )٩(وكَانَ أَبو الْحسِن بن كَيسانَ    
  . التوفيق ، وِباِهللا )١٠(الْوصِل ِلكَثْرِة االسِتعماِل

ابب  
  ِذكْر أَِلِف اَألصِل يف اَألسماِء أَيضاً

ثُبوتها يف التصغِري ، وِبكَوِنها فَاًء      : أَِلف اَألصِل تعرف ِبشيئَِني     :      قَالَ أَبو عمرو    
  .)١٢(وتأِْتي مفْتوحةً ومكْسورةً ومضمومةً . )١١(ِمن الِْفعِل

 )١٥()أَخوك( و )١٤()أَبوِك(، و )١٣()أَمر اهللاِ (:  عز وجلَّ  –نحو قَوِلِه        فَالْمفْتوحةُ  
  . ، وِشبِهِه )١٧()أَخانا (  ،  و )١٦()أَخا ( و /  و٤٧/ 

   ،)٢٠()راًِإم( ، و)١٩()همِإصر(، و )١٨()ِإصِري(:  عز وجلَّ–نحو قَوِلِه والْمكْسورةُ 
  

                                                 
دي ، عامل بالعربية ، أخذ عن املربد وثعلب ، وتـويف       أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان البغدا         )٩(

  ) .٥/٣٠٨األعالم : الزركلي : ينظر (  هـ ٢٩٩سنة 

 .١/٧٩مهع اهلوامع:  ، والسيوطي ١/٥١٣ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر  )١٠(

 ) .ف ع ل ( املراد بالفعل هنا أصل الكلمة   )١١( 

  .٢/٢١٨ ، واحليدرة ١/٢٠٢إيضاح الوقف : ابن األنباري : ينظر   )١٢(

  .      ٤٧النساء   )١٣(

  .٢٨مرمي   )١٤(

  .٦٩يوسف   )١٥(

  .٢١األحقاف   )١٦(

 .وليس يف القرآن ) أخوان: (  ، ويف األصل ٦٣يوسف   )١٧(

  .٨١آل عمران   )١٨(

  .١٥٧األعراف   )١٩(

  .٧١الكهف   )٢٠(
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  . )٢٤() ِإله( و ،)٢٣()ِإماٍم ( ، و وِشبِهِه)٢٢()ِإفْكُهم ( ، و)٢١()ِإفْكاً ( و
 ،  )٢٦() أُمهات(  ، و    )٢٥()أُم موسى   ( :  عز وجلَّ    –والْمضمومةُ نحو قَوِلِه          
  . ، وِشبِهِه  )٢٩( )أُكٍُل (  ، و )٢٨() أُذُنٌ( ،  و  )٢٧( )أُخت ( و

                      ِغِري ِإذَا قُلْـتصيف الت تثْبا تهأَنو ، اِئِر ذَِلكِل يف سالِفع نا فَاٌء مهى أَنرأَالَ ت :
ريأُمههِشبةٌ ، ونِري ، وأُذَييوأُص ، يوأُب ، يوأُخ ، .   

  
]اب٣٠(]ب(  

  ِذكْر أَِلِف القَطِْع يف اَألسماِء
 أَِلف الْقَطِْع يف اَألسماِء تعِرفُها يف االسِم الْمجرِد ِبثُبوِتها يف التصِغِري ، وِبِزيادِتها                  

  :  عز وجلَّ – ، وذَِلك نحو قَوِلِه )٣١(علَى فَاِء الِفعِل وعيِنِه والَِمِه

                                                 
  .١٧العنكبوت  )٢١(

  .٢٨األحقاف   )٢٢(

  .١٢س ي  )٢٣(

  .١٣٣البقرة   )٢٤(

  .١٠القصص   )٢٥(

  .٢٣النساء   )٢٦(

  .١٢النساء   )٢٧(

  .٦١التوبة   )٢٨(

  .١٦سبأ  )٢٩(

 .زيادة ليست يف األصل  )٣٠(

  .١/٢٠٤إيضاح الوقف : ابن األنباري : ينظر   )٣١(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٧٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 ) اخلَاِلِقني نسأَ(  ، و    )٣٢()أَحو(  ، و    )٣٣()  الَِّذي أَس  م(  ، و    )٣٤()َءادر٣٥() َءاز(  ، 
أَفْعلُ ، وأَنك تـصغر  ) : آزر ، و آدم ، و أَحسن ( وما كَانَ ِمثْلَه ، أَالَ ترى أَنَّ وزنَ      

  .ها قَد ثَبتت فَتِجد ، وِشبهه ،)٣٦(و أُويِزر  أُحيِسن ، و أُويِدم،: لُذَِلك فَتقُو
     وأَما وجودها يف اَألسماِء الْمجموعِة فَإنك تعِرفُها ِبِزيادِتها ، وِبحـسِن دخـوِل             

،  )٣٨( )مختِلف أَلْوانه ( :    عز وجلَّ      –وِلِه  وذَِلك نحو قَ   ،     )٣٧(اَألِلِف والالَِّم علَيها  
ــ(و ــن أَنفُ ــام(، و)٣٩()ِسكُمِم ع(  ، و)٤٠() أَن ابــح ( ، و)٤١()أَص اجو٤٢()أَز( ، 
أَفْعاٍل ، وأَفْعـٍل ، وأَفِْعلَـٍة ،    :  ، وِشبِهِه ، أَالَ ترى أَنَّ ذَِلك علَى وزِن           )٤٣()ِبأَلِْسنٍة(و

  .، فَيدلُّك علَى ذَِلك اَأللْوان ، واَألنفُس ، و اَألنعام ،وِشبهه: وأَنك تقُولُ 
  
  
  

                                                 
  .١٤املؤمنون   )٣٢(

  .٣٥الزمر   )٣٣(

  .٣١البقرة   )٣٤(

  .٧٤األنعام   )٣٥(

 .أزيد : يف األصل   )٣٦(

 ). وحيسن دخول(  ،ويف األصل ٢٠٦-١/٢٠٥إيضاح الوقف : ابن األنباري : ينظر   )٣٧(

  .٢٨فاطر   )٣٨(

  .١٢٨التوبة   )٣٩(

  .١٣٨األنعام   )٤٠(

  .٣٩البقرة   )٤١(

 ٢٥  البقرة )٤٢(

 .ألسنة :  ، ويف األصل ١٩األحزاب   )٤٣(



  ٣٧٣     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  
  فَصلٌ

  

 ــن ــا اَألِلــف ِم فَأَم     )ــراِهيم(، و)٤٥()إســرائيل(، و)٤٤()ِإباقــح٤٦()إس( ، 
/  علَيِهم   – )٥٠()أَيوب(  ، و    )٤٩()ِإلْياس  ( ، و    )٤٨()ِإدِريس  (  ، و    )٤٧()إسماعيلَ(و

 )٥٢()أَرض(،وأَِلف  )٥١(ِلف قَطٍْع يف اَألسماِء اَألعجِميةِ     فَِهي أَ  –أَفْضلُ السالَم   /  ظ   ٤٧
  . )٥٣(أَِلف قَطٍْع أَيضاً ، ولَم يقْطَع باَألصِل لَها المِتناِع معِرفِة اشِتقَاِقها

   . )٥٦( ِللُزوِمهاأَصِليةٌ يف ذَِلك:  الْبصريني )٥٥( النحِويني ِمن)٥٤(]بعض [      وقَالَ 

                                                 
 . مرة ٦٩  يف القرآن وورد ،١٢٤البقرة   )٤٤(

 . مرة ٤٣ ، وورد يف القرآن ٤٧البقرة    )٤٥(

 . مرة ١٧ ، وورد يف القرآن ١٣٣البقرة   )٤٦(

 . مرة ١٢ ، وورد يف القرآن ١٢٥البقرة   )٤٧(

  .٨٥ ، واألنبياء ٥٦مرمي   )٤٨(

  .١٢٣ ، والصافات ٨٥األنعام   )٤٩(

 . مرات ٤ ، وورد يف القرآن ١٦٣النساء   )٥٠(

  .٣٧٧علل النحو ص : ابن الوراق : ينظر  )٥١(

يتأرض ... تأرض فالن باملكان    ) : " ٣٨٣-٨/٣٧٩(كذا يف األصل، وجاء يف لسان العرب          )٥٢(
، وقد تكون   ... " وأَِرضِت األرض تأرض أرضاً     ... وأُِرضِت اخلشبة تؤرض أرضاً فهي مأروضة       ... 

 . فاء الكلمة ، فتكون ألف أصل ال ألف قطع ) أرض ( الكلمة مصحفة ، ألن األلف يف 

األمساء األعجمية اليت ذكرها ، وميكن أن       ) اشتقاقها(يترجح عندي أن املؤلف يريد بالضمري يف          )٥٣(
 .عنها ) ٣/١٣٦(يستدل على ذلك مبا قاله ابن خالويه يف كتابه األلفات 

   .                      زيادة ليست يف األصل   )٥٤( 

 .عن : يف األصل   )٥٥( 

 . لزومها : يف األصل   )٥٦(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٧٤

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

   ا أَِلفأَمو      )ِليس٥٧( )إب( فَِهي )قَطْعٍ  )٥٨ ِمـن           أَِلف هسآي اُهللا ، أّي هلَسأَب ِمن هَألن ،
أَِلف قَطٍْع ِلِزيادِتها وثُبوِتها     )٦٠() ِمن إستبرقٍ ( : وكذَِلك اَألِلف يف قَوِلِه     . )٥٩( رحمِتِه
  .أُبيِرٍق : تصِغِري إذَا قُلْت يف ال
  

ابب  
  أَِلف االسِتفْهاِم يف اَألسماِء

 ما تعِرف ِبِه يف اَألفْعاِل ِمن مِجـيء         )٦١(     وأَِلف االسِتفْهاِم تعرف يف اَألسماِء ِبِمثْلِ     
)أَم (    ِنسِبحها ، ودعب )ْله (   ا ، وِضِعهويف م ]  ِهي[)ـداً يف        )٦٢ـةٌ أَبوحفْتـضاً مأَي 

  .)٦٣(اَألسماِء واَألفْعاِل
قُلْ َءالـذَِّكِريِن حـرم أَم      ( :  عز وجلَّ    –بعدها فَنحو قَوِلِه    ) أَم(      فأما مِجيُء   

 َءاُهللا خيـر أَم مـا     ( و   ،   )٦٥() َءاُهللا أَِذنَ لَكُم أم علَى اِهللا تفْترونَ      (  ،   )٦٤( )اُألنثَيِني
  ،  ،  وِشبِهها ، تدخلُ ِفيه علَى أَِلِف الْوصِل الَِّتي معها الم التعِريـفِ              )٦٦()يشِركُونَ  

                                                 
 . مرة ١١ ، وورد يف القرآن ٣٤البقرة   )٥٧(

 ) .يف ( يف األصل   )٥٨(

 . بلس ٧/٣٢٨لسان العرب : ينظر   )٥٩(

كلمة معربة ، واختلف اللغويون يف مهزا ، فذهب بعضهم إىل أا ) إستربق(و .  ٥٤الرمحن   )٦٠( 
 ).  ٨/٢٨٥لسان العرب : منظور : ابن : ينظر ( هب آخرون إىل أا من أصل الكلمة زائدة ، وذ

 .مثل : يف األصل  )٦١(

 .زيادة ليست يف األصل   )٦٢(

  .١/٢٠٦إيضاح الوقف :  ، وابن األنباري ١/٩٩الكتاب : سيبويه:ينظر   )٦٣(

  .١٤٣األنعام   )٦٤(

  .٥٩يونس   )٦٥(

  .٥٩النمل   )٦٦(



  ٣٧٥     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

   .)٦٧(، وكَذِلك ما أَشبههبين االسِتفْهاِم والْخبرفَتمدها معها للتفِْريِق 
، )٦٨()أَراِغب أَنت (: عز وجلَّ  –نحو قَوِلِه   يف موِضعها فَ  ) هلْ (ما حسن ] أما[     و

  . وما كَانَ ِمثْلَه )٦٩()أَِسحر هذَا والَ يفِْلح الساِحرون ( 
  .     فَاعلَم ذَِلك ، فَهِذِه عشرةُ أَِلفَاٍت ، ِست يف اَألفْعاِل ، وأَربعةٌ يف اَألسماِء 

  
ابب  

  أَِلفَات اَألدواِت وحروِف الْمعاِني وغَيِرها
اإلشارِة أَصـِليةٌ ،    /  و   ٤٨/  )٧٠(    اعلَم أَنَّ اَألِلف يف اَألدواِت والْمعاِني وأَسماءِ      

  . مةً المِتناِع سقُوِطها ِمن ذَِلك ، وِهي تكُونُ مفْتوحةً ومكْسورةً ومضمو
   وحن اتوفَاَألد      :              قَعا يِمم ههِشبا ، وأَالَ ، وإالَّ ، وا ، وِإما ، وأَمم٧١(إنَّ ، وِإن( 
  . الَ يعملُ ِفيِه عاِملٌ )٧٢(] و[ِفي افِْتتاِح الْكَالَِم ،  

 ، وشِِـبِه    )٧٥() أملر(  ، )٧٤( ) ألر(  ،   )٧٣() أملص( :      وكَذَِلك اَألِلف يف قَوِلِه     
  ، ِإلَى، و أَو، وأَم، وأَيْن، وأَينما، وأَيانَ، وِإذْ، وِإذَا: وكَذَِلك أَِلف.ذَِلك ِمن الْفَواِتِح 

                                                 
  .٢٨األزهية ص: اهلروي : نظر ي  )٦٧(

  .٤٦مرمي  )٦٨(

  .١٥وهو يف الطور ) أفسحر(  ، ويف األصل ٧٧يونس   )٦٩(

 .واألمساء : يف األصل   )٧٠(

 .يقاع ، وهو حتريف : يف األصل   )٧١(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٧٢(

 .يف أول سورة األعراف   )٧٣(

 .احلجر يف أول سورة هود ويوسف وإبراهيم و  )٧٤(

 .يف أول سورة الرعد   )٧٥(



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٧٦

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

  .ر متمكِّنٍة الْمعاِني واَألسماِء الَِّتي ِهي غَي)٧٦(وِشبه ذَِلك ِمن حروِف
، )٧٩()أَنـت (، و   )٧٨()أَنـا (:  عـز وجـلَّ    –فَنحو قَوِلـِه     )٧٧(ي     وأَما الْمعانِ 

ـ    ـ، وشِ )٨١()أَنتم(، و )٨٠()أَنتما(و ، )٨٢() ِإيـاك ( و. ن الْمرفُـوعِ  ـبِه ذَِلـك ِم
  . وِشبِهِه ِمن املَكِْني املَنصوِب )٨٣()ِإياكُم(و

   ، و )٨٥()أُولَِئكُم (  ، و )٨٤( )أَولَِئك : ( و ـ فَنحارِةـَماُء اإلشـْ وأَما أَس      
  . وِشبه ذَِلك )٨٦( )أُوالَِء ( 

       ِل ِمنوِم املُحيف االس ا اَألِلفضاً       فَأَمِليةٌ أَياِت فَأَصوولِ   اَألدخا ِبـدِرفُهع٨٧(، وت( 

، )ِإنَّ: (عـز وجـلَّ    – ذَِلك ِنحو قَوِلـِه      و  ،ِم الذَّي ِهي ِفيهِ   ـْالْعاِمِل علَى االس  
  .)٨٨(وِشبه ذَِلك) أَنَّ(، و )ِإنما(و

                                                 
 .حرف: يف األصل   )٧٦(

مـع احلـروف    ) املعاين(لح  ، واملشهور استخدام مصط    أوردها املؤلف هنا من الضمائر     األمثلة اليت   )٧٧(
 .واألدوات

  .١٨٨األعراف   )٧٨(

  .٤٦مرمي   )٧٩(

  .٣٥القصص   )٨٠(

  .٥٤األنبياء   )٨١(

  .٥الفاحتة   )٨٢(

  .١متحنة امل )٨٣(

  .٥البقرة   )٨٤(

  .٩١النساء   )٨٥(

  .١١٩آل عمران   )٨٦(

 .  بدخل : يف األصل   )٨٧(

ول من األدوات الذي ذكـره      ، ومل يتضح يل املقصود باالسم احمل      األمثلة غري واضحة يف األصل      )٨٨(
 .املؤلف



  ٣٧٧     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  

  فَصلٌ
  

     وكُلُّ أَِلٍف دخلَت علَى حرِف عطٍْف أَو حرِف جحٍد ِهي أَِلـف اسـِتفْهاِم ،               
قِْريرا الْتاهنعم٨٩(و(.   

  ا عولُهخا دِلِه           فَأَمقَو وحطٍْف فَنِف عرلَّ    –لَى حوج زونَ ( :  علَمعالَ ي٩٠()أَو( ،
أَو َءاباؤنا  (  ،   )٩٣()أَو من كَانَ ميتاً     (  ، و    )٩٢() أَو لَم تأِْتِهم  (  ،   )٩١() أَو كُلما ( 

أَفَأَنـت تكْـِره   (   ،  )٩٦()أَفَتطْمعـونَ   ( ،  )٩٥()أَفَـالَ تعِقلُـونَ   (،   )٩٤()اَألولُونَ
اس٩٧()الن(  ، ) الَِّذين م(  ،   )٩٨() أَفَأَِمنت٩٩()أَفَأَِمن(   ، )   قَعا وِإذَا م ـا    )١() أَثُممو ، 

 كَانَ ِمثْلَه.  
  أَلَست( ،  )٢( )أَلَم تعلَم أَنَّ اهللا ( :      فَأَما دخوهلَا علَى حرِف جحٍد فَنحو قَوِلِه 

                                                 
  .٣١٥مفتاح العلوم ص : السكاكي : ينظر   )٨٩(

  .٧٧البقرة   )٩٠(

  .١٠٠البقرة    )٩١(

  .١٣٣طه   )٩٢(

  .١٢٢األنعام   )٩٣(

  .١٧الصافات   )٩٤(

  .٧٦البقرة   )٩٥(

  .٧٥البقرة   )٩٦(

  .٩٩يونس   )٩٧(

  .٤٥النحل   )٩٨(

  .٦٨اإلسراء   )٩٩(

  .٥١يونس   )١(

 ) .أنكم(  ، يف األصل ١٠٦البقرة   )٢(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 كُمب٣()ِبر( ،  ) رِمص لْكِلي م س٤( )أَلَي( ا كَانَ ِمثْلَهمو ،.  
 ، )٦( علَيِه ، تـِصب    )٥(علَى ذَِلك ، وعلَى ما ذَكَرنا ، وِقس       /  ظ   ٤٨/      فَاعملْ  

 ِفيقوِباِهللا التاَء اُهللا ، وإنْ ش.  
  ماَألِلفَا      ت ابٍد وآِلـِه             ِتِكتمحلَى ملَّى اهللا عصِنِه ، ووِن عسحِد اِهللا ومِبح ، 
لَّم٧(وس( .  

 
�   �   � 

                                                 
  .١٧٢األعراف   )٣(

  .٥١الزخرف   )٤(

 .وقيس ، وهو حتريف : صل يف األ  )٥(

 .تصيب ، وهو حتريف : يف األصل   )٦(

جاء يف األصل بعد انتهاء نص الكتاب مباشرة رواية عن فضل األلف على حـروف املعجـم ،                 )٧(
رواها أبو عمرو الداين عن شيخه إبراهيم بن اخلطاب الغساين ، وهي يف كتابـه احملكـم يف نقـط                    

 ) . الغساين ( مكان ) اللمائي ( سم إال أنه ورد با) ٢٧ص(املصاحف 

 :      وأثبت الناسخ بعدها تاريخ النسخ على هذا النحو 

لذي مـن عـام ثـالث       وكان الفراغ منه يوم السبت يف العاشر األوسط لشهر ذي احلجة ، ا                 " 
نفسه ،  مئة ، وصح على يدي كاتبه عبيد اهللا حممد بن حممد بن علي املقرئ ، كتبه ل                 ومخسني بعد مثان  

. مث ملن شاء اهللا من بعده ، فرحم اهللا كل من قرأه ، ومن مسعه ، ومن أصلح شيئاً به ، آمـني آمـني                   
  " .واحلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا على حممد وآله وسلم 

 



  ٣٧٩     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(العدد             م الشاطيب للدراسات القرآنيةجملة معهد اإلما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  مصادر الدراسة والتحقيق
   :)أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار ( ابن األنباري )    ١(

عبد الرمحن رمضان ، جممـع      إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل ، حتقيق حميي الدين              :  أ       
  . م ١٩٧٦اللغة العربية بدمشق 

حمفوظ الكرمي معصومي ، جملة امع العلمي العريب ، الـد          ) أبو  (كتاب شرح األلفات ، حتقيق       :  ب      
  .م ١٩٥٩ ، دمشق ٣٤

 والترمجـة ،    كتاب الصلة ، الدار املصرية للتأليف      : )أبو القاسم خلف بن عبد امللك       ( ابن بشكوال   )   ٢(
  .م ١٩٦٦القاهرة 

   :)أبو اخلري حممد بن حممد ( ابن اجلزري )   ٣(
  .م ١٩٣٢= هـ ١٣٥١غاية النهاية يف طبقات القراء ، حتقيق برجشتراسر ، مكتبة اخلاجني مبصر  :  أ        

  ) .ت. د (مبصر  النشر يف القراءات العشر ، صححه علي حممد الضباع ، املكتبة التجارية الكربى :        ب
 ، حتقيق مصطفى السقا وآخرين ، مكتبة        ١سر صناعة اإلعراب ، ط     : )أبو الفتح عثمان    ( ابن جين   )    ٤(

  .م ١٩٥٤= هـ ١٣٧٤ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر 
=  هـ ١٣٧٢ ، مطبعة السعادة مبصر ١جذوة املقتبس ، ط : )أبو عبد اهللا حممد بن فتوح ( احلميدي )   ٥(

  . م ١٩٥٢
، مصطفى أمحد النماس  .  ، حتقيق د     ١رتشاف الضرب ، ط   ا : )حممد بن يوسف األندلسي   ( أبو حيان   )   ٦(

  .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤القاهرة 
هادي عطية مطر ،    .  ، حتقيق د   ١كشف املشكل يف النحو ، ط      : )علي بن سليمان اليمين     ( احليدرة  )   ٧(

  .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤مطبعة اإلرشاد ، بغداد 
علي حسني التواب ، جملة     .  كتاب األلفات ، حتقيق د       ) :أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد       ( ابن خالويه   )   ٨(

   .١٩٨٢األول والثاين والثالث ، بغداد : املورد ، الد احلادي عشر ، األعداد 
  ) :أبو عمرو عثمان بن سعيد ( الداين )   ٩(

   . ١٩٣٠قيق أُتو برتزل ، استانبول التيسري يف القراءات السبع ، حت :  أ       
فهرس تصانيف اإلمام أيب عمرو الداين ، حتقيق  غامن قدوري احلمد ، مركز املخطوطات والتراث                :  ب      

  .م ١٩٩٠= هـ ١٤١٠والوثائق ، الكويت 
  .م ١٩٩٧= هـ١٤١٨ ، دار الفكر، دمشق ٢عزة حسن ، ط. يق د حتقاحملكم يف نقط املصاحف : ج       

، حتقيق حممد    الديانات بالتجويد والدالالت   املنبهة على أمساء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد       :   د       
  .م ١٩٩٩= هـ ١٤٢٠بن جمقان اجلزائري ، دار املغين للنشر والتوزيع ، الرياض ا



  غامن قدوري احلمد. د.أ: ت              أليب عمرو الداين / األلفات ومعرفة أصوهلا                  ٣٨٠

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

   :)أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ( الذهيب )  ١٠(
  . م ١٩٥٧= هـ ١٣٧٦ئرة املعارف العثمانية باهلند تذكرة احلفاظ ، دا : أ             
  .م ١٩٦٩ ، دار الكتب احلديثة ، القاهرة ١معرفة القراء الكبار ، ط: ب            

 اجب ، حتقيـق حممـد الزفـزاف       شرح شافية ابن احل    : )حممد بن احلسن االستزاباذي     ( الرضي  )   ١١(
  .، مطبعة حجازي ، القاهرة وآخرين

عبد الفتـاح إمساعيـل     . قيق د   كتاب معاين احلروف ، حت     : )أبو احلسن علي بن عيسى      ( ين  الرما)   ١٢(
  .م ١٩٧٣، دار ضة مصر ، القاهرة شليب

  .م ١٩٨٠ ، دار العلم للماليني ، بريوت ٥األعالم ، ط : )خري الدين ( الزركلي )   ١٣(
 ، ٣ ع ٥، جملة املورد مج احلسني حممد عبد. كتاب اخلط، حتقيق د : )حممد بن السري  (ابن السراج   )   ١٤(

  .م ١٩٧٦= هـ ١٣٩٦بغداد 
  .م ١٩٧٥، القاهرة  حتقيق عبد السالم حممد هارون الكتاب، :) أبو بشر عمرو بن عثمان( سيبويه)   ١٥(
مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية ،  : )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ( السيوطي )   ١٦(

  .هـ ١٣٢٧، صححه حممد بدر الدين النعساين ، مكتبة اخلاجني مبصر  ١ط
ار ، غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمـص    : )أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين       ( العطار  )   ١٧(

  .هـ ١٤١٤ ، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة ١، طحتقيق أشرف حممد فؤاد طلعت 
الصاحيب ، حتقيق السيد أمحد صقر ، مطبعة عيسى البايب احللـيب ،   : )أبو احلسني أمحد   ( فارس  ابن  )   ١٨(

  .م ١٩٧٧القاهرة 
  .م ١٩٧٣دراسات يف علم اللغة ، دار املعارف مبصر  : )دكتور( كمال حممد بشر )   ١٩(
لية ، خمطـوط يف مكتبـة       الدرة الصقلية يف شرح العق     ) : أبو بكر بن حممد بن عبد الغين      ( اللبيب  )   ٢٠(

  . قراءات ٢٩٠األزهر برقم 
املقتضب ، حتقيق الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة ، جلنة إحياء            : )أبو العباس حممد بن يزيد      ( املربد  )   ٢١(

  .التراث اإلسالمي ، القاهرة 
ق حميـي    الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، حتقي         :مكي بن أيب طالب القيسي      )   ٢٢(

  .م ١٩٧٤= هـ ١٣٩٤الدين رمضان ، جممع اللغة العربية ، دمشق 
  .لسان العرب ، طبعة بوالق ، القاهرة  : )حممد بن مكرم ( ابن منظور )   ٢٣(
  .م ١٩٧١الفهرست، حتقيق رضا جتدد ، طهران  :)حممد بن إسحاق( ابن الندمي )   ٢٤(
 يف علم احلروف ، حتقيق عبد املعني امللّوحي ، جممع اللغة            كتاب األزهية  : )علي بن حممد    ( اهلروي  )   ٢٥(

  .م ١٩٧١= هـ ١٣٩١العربية ، دمشق 
  . معجم األدباء ، مطبعة دار املأمون ، القاهرة :ياقوت بن عبد اهللا احلموي )   ٢٦(


