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 ِلِقَراَءة اِلِكَساِئيِّ ِفي ُسْوَرِة آِل ِعْمَراَن التَّْوِجْيُه اللَُّغِويُّ

 
 نِبيمة ُشكر ُخورشيد                                                              

 ُمَدرُِّسْ ُمَساِعدُ                                                               
 كمية التربية –جامعة كركوك                                                            

 
 

 َمْلَخُص اْلَبْحثِ 
 

، إَموُِأ أ      َسوِِيي  ِِ ْبَعِة ِفي ُسْوَرِة آِل ِعْمَراَن، وُهوَو اْل اِء السَّ ُن ِقَراَءاِت أَحِد اْلقُرَّ ْوَفوِة إنَّ اْلَبْحَث َيَتَضمَّ ُِ ْهوِل اْل
، َوَخْمٍس وَخْمِسوْيَن ِقوَراَءٍة َاوِرَ ِفي الل ؽَ  َسِِيي  ِِ ْحِو، َوَقْد َوَقْفَنِ َعلَى َخْمَسِة َمَواِضَع  اْنَفَرَد ِبَهِ اْل َك ِفْيَهوِ ِة والنَّ

اِء.  َؼْيَرهُ ِمَن اْلقُرَّ
َمٍة وأْرَبَعِة َمَبِِحَث،       وْوِتيَّ َقْد َفَرَضْت َطِبْيَعُة اْلَبْحِث َتْقِسْيَمُه َعلَى ُمَقدِّ ُل اْلَجِِنَب الصَّ َن اْلَمْبَحُث األوَّ َتَضمَّ

ْحوِو ِّ  ِلِوِث لِْلَجِِنوِب النَّ ، وِموْن ََّوأَّ َعَرْضوَنِ ِفوي الََّّ وْرِفيَّ وِِني اْلَجِِنوَب الصَّ اِبوِع لِِقَراَءاِتِه، واْلَمْبَحوُث الََّّ ، وِفوي الرَّ
، وَتلَْت َهِذِه اْلَمَبِِحَث َخِتِ  اللِيِّ ْلَنِ إلَْيَهِ.اْلَجِِنِب الدَّ تِِيِج الَِّتي َتَوصَّ َنْت أَهأَّ النَّ  َمٌة َتَضمَّ

 
 

 المقدمة
 

 الحمد هلل رب العِلمين ، والصالة والسالأ على سيد  الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :     
ه مصدراً أصي     الً فوي دراسوة اللؽوة فممِ ال ريب فيه أّن القرآن الِريأ حظي بعنِية علمِء العربية ، بعدَّ

العربية ، وِِن الدافع األسِس إلى قيِأ الحرِة النحويوة واللؽويوة ، فوِنبرد لدراسوته أيموة َّقوِت ، فقِموت 
علوووأ عديوودة فووي خدمتووه ، وِووِن لعلووأ القووراءات منهووِ نصوويب ِبيوور موون عنووِيتهأ ، فاووؽلت أذهووِن النحووِة 

ريور مسوِيل النحوو ، وعليوه إّن البحوث يتضومن واللؽويين وفتحت أمِمهأ مجِالت التعليول والتؤويول فوي تق
جهود أحد القراء السبعة ، وراسأ المذهب الِوني في النحو وهو الِسِيي وجوِء عنووان البحوث ل التوجوه 
اللؽـو  لقراءة الِسِيي في سورة آل عمران ( ، وبعد أن استوَّقت من جمع المِدة وجدتهِ ُتحتَّأ عليَّ  أن 

مبِحووث تتلوهووِ الخِتمووة تضوومن التمهيوود نبووذة مختصوورة عوون حيووِة الِسووِيي، أجعلهووِ فووي تمهيوود ، وأربعووة 
وقراءاته ،أّمِ المبحث األول فقود تضومن التوجيوه الصووتي لقراءاتوه ، والَّوِني تنوِول التوجيوه الصورفي ، 

اللي لقراءاته .   ومن َّّأ التوجيه النحو  في المبحث الَِّلث ، واألخير ِِن للتوجيه الدَّ
 ت ألهأ النتِيج التي توصلت إليهِ .وفي الخِتمة عرض

 
 

 التمهيد : الكسائي وقراءاته  
 الكسائي :     
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هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد هللا بن بهمن بن فيروز، األسد   بِلوالِء الِوفي، لقبه الِسِيي،      
حموزة مون يقورأ   لقب به، ألّنه دخل الِوفة وجِء إلى حمزة بـن حبيب الزيوِت وهوو ملتوؾ بِسوِء، فقوِل 

. وقود ناوؤ بِلِوفوة وتنقول فوي البلودان، (ٔلفقيل له صِحب الِسِء، فبقي عليه، وقيل: إّنوه أحورأ فوي ِسوِء 
هـ ( برنبويوه مون أعموِل الور  وِوِن قود خور  إليهوِ بصوحبة هوِرون 81ٔواستوطن بؽداد ، لتوفي سنة 

 . (ٕلالرايد 
هوـ (، والحجوِ  بون أرطـوـِة ٔٗٔأبِن بن تؽلوب ل تهـ (، و8ٗٔوقد أخذ القراءة عن: أبي ليلى ل ت     
 .(ٖلهـ ( ٙ٘ٔهـ (، وحمزة بن حبيب الزيِتلت1ٗٔهـ (، وعيسى بن عمر الهمدانيل ت1ٗٔلت
هـ(، وأبو الحِرث الليوث بوـن خِلــوـد ٕٙٗورود عنه القراءة أبو عمرو حفص بن عمر الدور ل ت     
  (.ٗلهـ ( ٕٓٗـ (، وُنصيـر بـن يوسـؾل ت هٕٕٗهـ (، وأبـو عبيـد القِسأ بن سالأل تٕٓٗلت
وِوِن الِسووِيي صووِحب اختيووِر فقوود اخووتط لنفسووه منهجووًِ فووي اختيووِر القووراءة وهووذا مووِ أاووِر إليووه ابوون      

مجِهـد بقوله:لإِّنه اختِر مون قوراءة حموزة وقوراءة ؼيوره قوراءة متوسوط ؼيور خِرجوة عون آَّوِر مون تقودأ 
 .  (٘لاأليمة ( 
 قراءاته :        
هـ ( القراءات بؤّنهِ:ل اختالؾ ألفِظ الوحي المذِور في الحوروؾ وِيفيتهوِ 11ٗعرؾ الزرِايل ت     

 .(ٙلمن تخفيؾ وتاديد وؼيرهمِ (
هـ ( بؤّنهِل علأ يعرؾ منه اتفِق النِقلين لِتِب هللا تعوِلى واخوتالفهأ فوي 1ٔٔٔوعرفهِ الدميِطيل ت    

فصل والوصل، وؼير ذلك من هيية النطق واإلبدال وؼيره من الحذؾ واإلَّبِت، والتحريك والتسِين، وال
 .(1لحيث السمِع ( 

فِلقراءات إذاً اختالؾ ألفِظ الحروؾ من تخفيؾ وتاديد وؼيرهمِ، وهذا مرجعه ؼِلبًِ إلوى اخوتالؾ      
 اللهجِت أو اللؽِت التي نزل بهِ القرآن الِريأ، للتيسير والتسهيل .  

مًِ في القراءات ِمِ ِِن إمِمًِ في النحو واللؽة، فقد علّل وأّول األوجوه المختلفوة وقد ِِن الِسِيي إمِ     
لقراءات القرآن الِريأ، ومن خالل استقراينِ قراءاته في سورةل آل عمران ( وقفنـِ علىل ستين( موضعًِ 

اءة مون تفّرد بخمس قراءات وعودل عون واحودة منهوِ بعــوـد أن قورأ بهوِ دهوراً ووجوهل َّوالث عاورة (  قور
قراءاته، ووجه قراءة ؼيره في موضع واحود، واتسومت قراءاتوه بتنووع خصِيصوهِ الصووتية  والصورفية  

 والنحوية  والداللية، وبعد إمعِن النظر في قراءاته ال حظنِ مِ يؤتي:
 . انتفع الِسِيي من لؽِت القبِيل فِتب عنهِ الايء الَِّيور فوي اللؽوة واإلعوراب فيوذِر اسوأ القبيلوةٔ     

َتوِِب َموْن إِن َتؤَْمْنوُه ِبِقنَطوٍِر التي أخذ عن فصِيحهِ من ذلك مِ نراه في توجيهه قولوه تعوِلى   ِِ َوِموْن أَْهوِل اْل
ِه إِلَْيكَ  [ قِل الِسِيي معلقًِ:ل سمعت أعـراب عقيــل وِالب يقولَون  لربْه لِنوود﴾  1٘: آل عمران]  ﴾ ُيَإدِّ

ْه مِله ﴾و  لُه مِِل ﴾ وؼير عقيل وِالب ال يوجد في ِالمهأ اختالس بِلجزأ و لربْه لِنود﴾ بؽير تمِأ و  ل
 .(8لوال سِون في له وابهه إال فــي ضرورة ( 

[ قِل:  ٓٗٔوقد ال يذِر اسأ القبيلة التي انتفع بلؽتهِ من ذلك توجيهه قوله تعِلى  قرح﴾ ] آل عمران:     
ْعؾ والضَّ   . (1لْعــؾ والفُْقـر والَفْقـر ( إّن القُْرح والَقْرحل لؽتـِن مَّل: الض 

. هذا اإلدراك الواسع بلؽِت العرب سوِعده أيضوًِ علوى وصوؾ صويؽة بعينهوِ بؤّنهوِ مِتوت ولوأ تعود ٕ     
ُأ هللّاُ تسووتعمل موون ذلووك مووِ نووراه فووي توجيهووه قولووه تعووِلى   ُِ ِبُعوِني ُيْحِبووْب وووَن هللّاَ َفووِتَّ نووُتْأ ُتِحب  ُِ آل ﴾ ] قُووْل إِن 

، وِيحوب  بِسور اليوِء، وِتحوب  وِيِحوّب وإِِحوب  قوِل:  [ ٖٔ:عمران قِل الِسِيي: ل يقـِل َيِحب  وَتِحب  وأَِحب 
وهذه لؽة بعض قيس قِل: والفتح لؽة تميأ وأسد وقيس وهي علوى لؽوة مون قوِل َحوبَّ وهوي لؽوة قود مِتوت 

 .(ٓٔل(
مون ذلوك علوى سوبيل المَّوِل ال  . وّجه وعلّل بعض قراءاته ونلحظ ذلوك فويل َّالَّوة عاور( موضوعًِ ٖ     

وُن َطْيراً ِبوِِْذِن هللّاِ  الحصر توجيهه قوله تعِلى  ُِ  ر[، قوِل الِسوِيي: ل الطوِي1ٗ:آل عموران﴾] َفؤَنفُُخ ِفيِه َفَي
 ونالحظ أّن علله لأ تِن موسعة وال عويصة. (ٔٔلواحد على ِل حِل ، والطير يِون جمعًِ وواحداً ( 
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َوالَ ء توجيهِته في هذه السورة وقفنِ على توجيهه لقراءة حمزة في قوله تعِلى  . ومن خالل استقراٗ      
َنفُِسوِهْأ  َمِ ُنْملِي لَُهْأ َخْيٌر ألِّ َفُروْا أَنَّ َِ [، قوِل الِسوِيي:ل إِّنهوِ جوِيزة علوى  18ٔ:آل عموران﴾]  َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن 

 . (ٕٔلملي لهأ ( التِرير أ  وال تحسبّن الذين ِفروا ال تحسبّن إّنمـِ ن
ويَن ِبَؽْيوِر َحوقي َوَيْقُتلُوونَ . تفّرد الِسِيي بقراءة قوله تعِلى  ٘      ِبيِّ فُُروَن ِبآَيِِت هللّاِ َوَيْقُتلُووَن النَّ ِْ  إِنَّ الَِّذيَن َي
لول الفوراء [ فقد قرأهِ دهراً ل ُيَقوِِتلُوَن ( َّوأ رجوَع إلــوـى قوراءة العِموة ل وَيْقُتلُوون ( وع ٕٔ:  آل عمران﴾]

لذلك قِيالً:ل تقرأ ل َوَيْقُتلُون (، وهي قراءة عبد هللا ل وَقِِتلُوا ( فلذلك قرأهِ من قرأهِ ل ُيَقِِتلُون (، وقد قرأ 
بهِ الِسِيي دهراً ل ُيَقِِتلُون ( َّأ رجع، وأحسبه رآهِ في بعض مصِحؾ عبد هللا ل وَقَتلُووا ( بؽيور األلوؾ 

 . (ٖٔل، إذ وافق الِتِب في معنى قراءة العِمة ( فترِهِ ورجع إلى قراءة العِمة
. وقد يحتج لرأيه باِهد من الاعر من ذلك مِ نراه قي توجيهه لقوله تعِلى:   إن هللا ُيَبّارك ﴾ ] آل ٙ      

 [ قِيالً ل بارته أَْبَاُره وأناد: 1ٖعمران:

 ممحـلوإذا رأْيُت البِهاين إلـى العال      ؼيـبراً أِفهــأ بقـِع      
 . (ٗٔلفؤِعنهأ وابار بمــِ بُاروا به      وإذا هأ نزلوا بضنك فِنـــزل ( 

 ٕٓ. يِءات اإلضِفة في هذه السورة المختلؾ فيهِ فوي سوتة مواضوع  قولوه  َوْجهوي ﴾] آل عموران:1     
وووي  ﴾] آل عموووران: وووي ﴾] آل عموووران: ٖ٘[و  ِمنَّ ووؤٗ[،و  لِوووي﴾] آل عموووران: ٖٙ[،و  َوإِنِّ ي ﴾] آل [،و  أَنَّ

[ فؤسِنهن ِلَّهن الِسِيي ، وِذا حموزة وعِصوأ فوي روايوة  ٕ٘[، و  أَْنَصِِر   ﴾]آل عمران:1ٗعمران:
 . (٘ٔلأبـي بِر 

 

 المبحث األول  
 التوجيه الصوتي 

هِ قوله تعِلى     [ 1٘﴾ ] آل عمران :   ُيَإدِّ
هي ( بِسر الهِء ووصلهِ بيِء، وقرأ عبد       ه ( بوِختالس قرأ الِسِييل ُيَإدَّ هللا بـن عِموـر ونِفوـعل يوإدَّ

ْه ( بسِون الهِء   . (ٙٔلالحرِة، وقرأ حمزة وأبو بِر بن عِصأل ُيَإدَّ
هـ ( في الِسر واإلابِعلأّن اليِء لموِ سوقطت للجوزأ أَفضوى الِوالأ إلوى هوِء 81ٔحجة الِسِييل ت      

ِهي﴾و  وَصوِِحبِتهي ﴾ ]عوبس: قبلهِ ِسرة فؤابعهِ، ِمِ تقول: َمرْرُت بهوي، وِموـِ قوِل هللا  ٖ٘تعوـِلى وأُمَّ
هـ( لهِ بؤّنه َرّد مِ ِِن يجب في األصل لهِ بعد إسوقِط اليــوـِء للجوزأ 1ٖٓ.وعلل ابن خِلويهلت(1ٔل[ ٖٙ

ه ( خمسوة أوجوه قُور  8ٖٖ.  واستحسن أبو جعفرلت(8ٔل :ل وفي ل يإدَّ ًً هـ ( قراءة الِسر واإلابِع قِيالً
 .(1ٔلراءة نِفـع والِسِييل يإدِهــي إليك ( بيِء في اإلدرا  ( منهِ بؤربعة: أجودهـِ ق

ه ( بوِختالس الحرِوةل فوِنَّ األصول عنودهل يإديوه إليوك ( فزالوت اليوِء للجوزأ،       أّمِ حجة مون قورأل يوإدَّ
 .(ٕٓلوبقيت الحرِة مختلسة على أصل مِ ِِنت عليه ( 

فِنَّ أَِّر النحويين على أّنه ال يجوز وذِور عون أّمِ حجة من أسِن الهِء ورو  ذلك عن أبي عمرو      
هوـ ( الوراو ، ٖٔٔ. وؼلّوط الزجوِ ل ت  (ٕٔلأبي جعفر أّنه ال يجوز إالّ في الاوعر عنود بعوض النحوويين 

[  ٗ٘والصحيح عن أبي عمرو أّنه ِِن يختلس الِسرة ونظيوره موِ ُؼلِوط عليوه فوي   بوِريِأ  ﴾] البقورة : 
. (ٕٕلزة فيهِ. ومون َّوأ اسوتنِر إسوِِن الهوِء فوي الوصول ونسوبه الوى الؽلوط حِى عنه أّنه ِِن يحذؾ الهم

هـ( على فسِد هذِه القراءة بؤّن القووأ توهمووا جوزأ الهوِء والصوحيح هوو فيموِ قبول 1ٕٓواستدل الفراءلت 
 ، َّأ استدرك وعّد هذه القوراءة موذهبًِ لوبعض العورب قِيالً:لفوِنّ (ٖٕلالهِء، وهذا وإن ِِن توهمًِ فهو خطؤ 

من العرب مون يجوزأ الهوِء إذا تحورك موِ قبلهوِ، فيقوول: ضوربته ضوربًِ اوديداً، أو يتورك الهوِء إِذ سوِنهِ 
. ورأد ابون خِلويوهل أّنوه (ٕٗلوأصلهِ الرفع بمنزلة رأيتهأ وانتأ،أال ترد أّن الميأ سِنت وأصلهِ الرفع ( 
منه، وِِن ِِلِلمة الواحدة خففه لمِ اتصلت الهِء بِلفعل اتصِالً صِرت معه ِبعض حروفه، ولأ ينفصل 

أ( ولويس بمجوزوأ (  ُِ هوـ ( 1ٗ٘. وأجِزهوِ أبوو حيوِنل ت(ٕ٘لبِسِِن الهِء ِمِ خفوؾل َيوؤْمرِأ( ولَيْنُصور
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حجوة  –وهوو سوِمع لؽوة وإموِأ فوي النحوو  –لِونهِ قراءة في السبعة متواترة وعّد رواية أبي عمورو لهوِ 
 .(ٕٙلعلى صحتهِ

 

 المبحث الثاني
 رفيالتوجيه الص

 [ ٘ٔقوله تعِلى   وِرْضَواٌن ﴾ ] آل عمران : 
، وقورأ عِصوأ وحوده فوـي روايوـة أبوـي بِر ُرْضوواٌن ﴾ بضوأ (1ٕلقرأ الِسِيي  ِرْضَواٌن﴾ بِسر الوراء     
َبوَع ِرْضوَواَنهُ  في ِل القرآن، إالّ قوله تعِلى في المِيدة   ءالرا ﴾ فِّنوه ِسور الوراء هنوِ، وهوذه روايوة  َموِن اتَّ
 .(8ٕلعن أبي بِر، وقِل األعاىل ُرْضوان ( بِلضأ مَّل سِير القرآن  يحيى
والحجة لمن قرأ   ِرْضوان ﴾ بِسر الراءل أّنه مصدر، واألصل فيه َرِضْيُت ِرًضى، َّأ زيدت األلؾ      

ْفَراً (  ُِ ْفران (:  ُِ ن بنوِت ، ألّنوه فوي األصول مو(1ٕلوالنون، فُرّدت اليِء إلى أَصلهِ، ِمِ ِِن األصل في ل 
 . (ٖٓلالواو، وقيل إِّنهِ لؽة أهل الحجِز، والضأ لؽة قيس، وتميـأ، وبِر 

هوـ ( لوه بحجتوين إحوداهمِ: أّن الِسور 1ٖٓأّمِ مـن قرأ   ُرْضوان ﴾ بِلضأ،فقد احتج ابن خِلويه ل ت     
األُخرد أَنَّ مجيء  لالسأ، والضأ للمصدر من ل َرِضَي َيْرَضى ِرضًِ وُرْضوانًِ، وَؼَفر ُؼْفرانًِ ( والحجة
 . (ٖٔلالمصدر على ل فُْعالن ( بِلضأ أَِّر من ل ِفْعالن ( بِلِسر ِقولك: قُْنعِن، وفُْرقِن 

ْضوان لؽتوِن فصويحتِن مون َرِضوي َيْرضوى، 1ٖٓوأًعقب أبو منصورل ت      ْضوان والرَّ هـ ( قِيالًل الر 
 .(ٕٖلإاِلّ أَّن الِسر أَِّر في القراءة وهو االختيِر ( 

والحق  أّن القراءتين صحيحتِن ولهمِ وجه في العربيوة، ذلوك أّن مجويء المصودر مون الَّالَّوي علوىل      
ْوِن الِسر لؽة أَهل الحجِز التي  َِ ِفْعالن و فُْعالن ( وارد بَِّرة، ولِن ايوع الِسر ههنِ دون الضأ إِّنمِ لِ

من أّن مجيء المصودر علوىل فُْعوالن ( أَِّور  اِعت دون لؽة قيس، وتميأ، وال ُيْعَتدَّ بمِ ذِره ابن خِلويه
ْعالن(، والحق  أّنه يِِد يتسِود مجــيء المصدر منهمِ  ًِ منلِؾ
 .(ٖٖل

 [ 1ٕ﴾] آل عمران :  َوُتْخِرُ  اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُ  الََميََّت ِمَن اْلَحيِّ قوله تعِلى   
 . (ٖ٘ل، والبِقون   الَمْيت  ﴾ بِلتخفيؾ (ٖٗلقرأ الِسِيي   اْلَميِّت ﴾ بتاديد اليِء      
هوـ(:لَمْيوت( 8ٓٔوالحـجة لمون قرأهوِ بِلتاوديد أَّنهوِ علوى أصول الِلمـــوـة، واألصول عنود سويبويهلت     

هـ (:ل َمْوِيت ( فلمِ اجتمع الواو مع اليِء في ِلمة والسِبق منهمِ سوِِن قلبووا الوواو 1ٕٓوعند الفراءل ت
هـ ( إِّن التاديد أصل والتخفيؾ منه ، ِـمِ َخّففـوال 1ٖٓ،  وقِل أبو منصورل ت(ٖٙليًِء وادؼموا اليِءين 

. وقيول إِّن مون قورأ  المْيوت﴾ مخففوًِ لِوره الجموع بوين (1ٖلَهوْيٌن ( ول لَوْيُن (  َهويَّن (ول لويَّن ( فقوِلوا فيهموِ:ل
خل بلفظ االسأ وال يحيول معنوِه( يِءين، والتاديد َّقيل فخفؾ بِختزال إِحدد اليِءين، إذ ِِن اختزالهِ ال ي

دة ولالمِِيوُت ( الـوـذ  (8ٖل وُت ( ُمَاودَّ . ومنهـــأ َمْن ذهب إلى أَّنل اْلَمْيَت ( ُمخففًِ الذ  مِت بِلفعول، ول الميَّ
. وأنِور هوذا التوجيوه أبوو منصوور ذاِوراً أَّنوه:ل يقوِل للوذ  موِت: (1ٖللأ َيُمت َبْعُد، ولِنَّه بَصدد أن يموت 

يُِّتونَ وَمْيُت، ولَِمِ سيموُت ولأ يمت: َميٌَّت وَمْيٌت ( واستدل بقوله تعِلى   َميٌِّت  ُهأ مَّ ﴾ ] الزمر  إنََّك َميٌِّت َوإِنَّ
 فقِل :  ن[ وجمع الاِعر بين اللؽتي ٖٓ: 

 (ٓٗلليس َمن مِت فِْسَتَراَح ِبَمْيٍت      إِّنمِ الميُت َميُِّت األَحيِِء 

 
قُوْا ِمْنُهْأ ُتَقًِة إاِلَّ أَ    قوله تعِلى  [ 8ٕ:  آل عمران﴾ ] ن َتتَّ

، وقرأ يعقوب وحودهل َتِقّيوة ( بفوتح التوِء وِسور القوِؾ (ٔٗلقرأ الِسِييل ُتَقِة ( بضأ التِء وفتح القِؾ      
 .(ٕٗلوتاديد اليِء

 عاى :الحجة لمن قرأل ُتَقِة ( أّنه مفرد جمعه الت قى ونظيره ُطالة وُطلَى، ومنه قول األ     
ًً              من الليِل اربًِ ِحين قِلت ُطالتهِ  (ٖٗلمتى تسق ِمن أَْنيِِبَهِ َبْعد َهْجَعًة
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وذهب أبو حيِنلت  (ٗٗلهـ ( الُتقِة مَّل الّتِقّية اسأ يقوأ مقِأ المصدرل االتِّقِء (1ٖٓوعند أبي منصورل ت
قوِء ونظيوره هـ( إلى أّن المصدر على ؼير القيِس، إِذ لو جِء على المقوي1ٗ٘ ًِ س لوجـوـب أن يِوون: اتَّ

ْل إِلَْيِه َتْبِتيقولــه تعــِلى   هـ (:لإِّن أصله: ُوَقِةٌ  إاِلّ ٕٓ٘وقِل الطبرسيل ت  ( .٘ٗل[ 8﴾] المزمل : الً ــــَوَتَبتَّ
ون من ضمة الواو إلى الهمزة وإلى التِء ،ف ؤّمِ التِء أَّن الواو المضمومة أبدلت تًِء استَّقِالً لهِ، فِّنهأ يفر 

فلقربهِ من الواو مع أّنهِ من حروؾ الزيِدات وأّمِ الهمزة فؤلّنهِ نظيرتهِ في الطرؾ اآلخر من مخوِر  
. وقيل إّن أصلهِل ُوَقَية ( بواو مضمومة ويِء متحرِوة علوى وزنل (ٙٗلالحروؾ مع حسن زيِدتهِ أوالً ( 

 . (1ٗلليِء ألفًِ لتحرِهِ وانفتِح مِ قبلهِ فَُعلَة (؛ مَّل: ُتَإدة، وُتَهَمة، فؤبدلت الواو تًِء وا
اة مصدران والتِء بدل من الواو 8ٖٖأّمِ حجة من قرأل َتِقّية ( عند أبي جعفرلت      ًَ هـ( فِّنهِ وُتَق

. (8ٗل
وة اسوأ يقووأ  قيَّ قِء عنده مصودر حقيقوي، والتَّ ًِ اء فِالتَّ ًَ َق ًِ َقى َيّتِقي اتَّ وعند أبي منصور أّنهِ اسأ من اتَّ

 .(1ٗلالمصدر مقـِأ 
، وافقه الزجِ  وقِل: إّنهمِ قرأَتِ جميعوًِ ، فؤبوِح هللا (ٓ٘لهـ( ِلتِ القراءتين 1ٕٓواستصوب الفراءلت     

عز وجل الِفر مع التقية، والتقيوة خووؾ القتول إاِلّ أّن هوذه اإلبِحوة ال تِوون إاِلّ موع سوالمة النيوة وخوـوؾ 
 (.ٔ٘لالقتل( 

فَّلََهِ زَ قوله تعِلى     َِ ِ َو ِريَّ  [ 1ٖ: آل عمران﴾ ] َِ
ِقرأ الِسِيي         ِريَّ َِ  .(ٖ٘ل(، والبِقون   زِريِء﴾ بِلهمز والمد ٕ٘﴾ بِلقصر من ؼير همزلَز
هوـ ( فوي   زِريوِ ﴾  َّوالث لؽوِت :القصور فوال يسوتبين فيوه رفوع وال نصوب وال 1ٕٓقِل الفوراءل ت      

ه ال ينصـرؾ، والَِّلَّةلزِرّ ( بيِء ماددة من ؼير ألؾ خفض، وتمد ألفه فينصب وُيْرَفُع بال تنوين، ألّنـ
 .(ٗ٘لفُيصرؾ 

 . (٘٘لهـ ( لؽة رابعة وهيل زِر ( بؽير يِء ٕ٘ٔوُنِقل عن األخفشل ت      
هووـ ( عوون ٖٓٔوامتنووـع الطبوور ل ت(ٙ٘لأّمووِ القصوور والموود فيلزِريووِ( فهمـووـِ لؽتووِن ألهـووـل الحـووـجِز     

هوـ ( 8ٖٖ. فوي حوين منوع أبوو جعفور لت(1٘لتؤنيث والعجمة والتعريوؾ صرفه ممدوداً ومقصوراً، أللؾ ال
. (1٘ل. وهو الحّق ألّن مِ فيه ألؾ التؤنيث يمنع من الصرؾ معرفة ِِن أو نِرة (8٘لصرفه، أللؾ التؤنيث 
 . (ٓٙلهـ ( أنَّه ل لو ِِن امتنِعه للعلمية والعجمة انصرؾ نِرة ( 1ٗ٘ورّد أبو حيِنل ت 

، وُنِقــــل عـن أبـي حِتـأ أّنوـه قوـِل:        ل َزِوِرّ  (ٔٙلالَِّلَّةل زِرّ  ( فهي لؽة أهل نجد  أَّمِ اللؽة     
، وتِبعوه أبوو جعفور، الّّن موِ أُلحوق بوه (ٖٙلالفراء هذا الرأ   ه، واستنِر علي(ٕٙلبال صرؾ ألّنه أعجمي (

هـ( القراءة بهِ ٖٔٔجّوز الزجِ لت. ولأ ي (ٗٙليِء مَّل هذا ُصرؾ ألّنه يابه المنسوب في أسمِء العرب 
  (٘ٙللمخِلفتهِ المصحؾ على الرؼأ من َِّرتهِ في ِالأ العرب 

 
ُة قوله تعِلى    َِ  [ 1ٖ: آل عمران﴾ ] َفَنَِدْتُه اْلَمآلِي

، وقورأ ابون َِّيور ونوِفع وعِصوأ وأبوو عمورو وابون عوِمر (ٙٙلقرأ الِسوِيي   َفَنوِداهُ ﴾ بوِأللؾ الُممِلوة     
 .(1ٙلُه ﴾ بِلتِء  َفَنَِدتْ 
هـ( أّن الماليِة هنِ يعني جبريلل عليه السوالأ ( 1ٕٓالحجة لمن قرأ  فنِداه﴾ بِلتذِير عند الفراءلت      

ر الفعل لمعنى التذِير، وإّنمِ قيول الماليِوة، ألّن الوذ  يريوده هوو مون جونس الماليِوة وال يريود  ِّ وحده وذ
فالٌن فوي الُسوفُن، وإِّنموِ خور  فوي سوفينة واحودة، وخور   خصوصية الجمع، ِمِ تقول في الِالأ: ل َخَر 

[و    ٖٖلّنوَِس ُضوّر ﴾ ] الوروأ : َوإَِذا َموسَّ اعلى البؽِل، وإِّنمِ رِب بؽالً واحداً ( ونظيره قوله تعوـِلى   
أبووو وتِبعهمووِ  (1ٙلهوـ ( 1ٖٓ[، وإليووه ذهوب ابوون خِلويووهل ت ٕٔ: يووونس]  (8ٙلُضوـّر ﴾ َوإَِذا َموسَّ اإلِنَسووَِن 

 .(1ٓلهـ ( واستدل لصحتهِ بقراءة عبد هللا ومصحفه  فنِداه جبريل وهو قِيأ ﴾ 1ٗ٘حيِن لت
وةُ والحجة لمن قرأ   َفَنَِدْتُه ﴾ بِلتؤنيث فعلى اعتبِر موِ توؤخر مون قولوه تعوِلى        َِ آل ﴾ ] َوإِْذ َقِلَوِت اْلَمالَِي

هـ ( للقراءتين بقوله:لمن قــرأل 1ٖٓصورل ت. وجِء تعضيد أبي من(1ٔل[ ولأ يقل: وإِذ قِل ٕٗ:  عمران
َفنَِدته ( بِلتِء فِؤّن الماليِة  جمِعة مإنَّة. ومن قرأل َفَنوِداه ( نوود جموع الماليِوة فّوحود الفعول، وِوذلك 
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. وهوو الصوحيح، ألّن الماليِوة جموع تِسوير للَملَوك ، وِول (1ٕلِل فعول جمِعوة تقودأ فلوك فيوه الوجهوِن ( 
، ودخلتهِ التِء ال لُعْجَمٍة وال لَِنَسب، وإِّنمِ علوى حوّد دخولهوِ فوي (1ٖلِيره وتؤنيَُّه، تِسير للمذِر يجوز تذ

يِِقلِة  نحـو: القاِعمِة والصَّ
 . (1ٗل

 ويستاؾ من ِل مِ سبق أّن القراءتين صحيحتِن ولهمِ َوْجٌه في العربية .     
 

 : [  آل عمران﴾ ] أَنَّ هللّاَ ُيَباُِّرَك قوله تعِلى   
، وقرأ ابن َِّيور وأبوو (1٘لقرأ الِسِيي   َيْبُاُرَك ﴾ بفتح اليِء وإسِِن البِء وتخفيؾ الاين مع ضمهِ      

، وقرأ ُحَميد بن قويس المِوي األعور    (1ٙلعمرو   ُيَباُِّرَك ﴾ بضأ اليِء وفتح البِء وِسر الاين الماددة 
 .(11لُيْبِاُرَك ﴾ بضأ اليِء وإسِِن البِء وِسر الاين 

 وّجه الِسِيي قراءته إلى أّنه من َبَارته أُْبَاُره أُْبَاُره وأناد قِيالً :     
ْفُهأ بقِع ُمْمــَحل ُِ  وإذا لَِقيت الَبِِهِاين إلى النَّدا        ُؼْبراً أَ
 فؤعنهأ واْبار بَمِ َبُاُروا بِه         وإِذا ُهأ نزلوا بضنك فِنزل

، (8ٓل، وتِبعهموِ الطبور   والزجوِ  (11ل، وافقوه الفوراء (18للسورور أ  إّنه جعله منل َبَار( المخفؾ مون ا
 .  (8ٕل، وقيل إّنهِ لؽة تهِمة من ِنِنة وؼيرهأ من قريش (8ٔلهـ ( ٕٖوهي قراءة عبد هللا بن مسعود ل ت

هوـ ( أّنوه موـن الباوِرةل علوى وجوه ٖٓٔأّمِ حجة من قورأ   ُيبّاورك ﴾ بِلتاوديد فقود ذِور الطبور ل ت     
ر هللا َزِريِ بِلولد، من قول النِس بّارت فالنًِ البارد بِذا وِذا، أ  أتته باوِرات الباورد بوذلك ( تباي

ر( المضعؾ  (8ٖل ًَ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ وُيَبّار ماتق منل َبّش
. واستدل القرطبيل (8٘ل، وقيل إّنهِ لؽة الحجِز (8ٗل

ور هـ ( لصحتهِ بمِ هو َِّبت في القرآن من تَّقيل الفعل المِضي منوه واأل1ٔٙت موـر ِقولوـه تعوـِلى  َفباَّ
 . (8ٙل( 1ٔ[ فبّارنِهِ بِسحِق ﴾]هود:ٔٔ[ فباَّر بمؽفرة﴾] يس:1ٔعبـــِِد﴾] الزمر:

هـ (   ُيْبِاورك ﴾ مخففوًِ موع ِسور الاوين والحجوة عنود ابون جنوي ٖٓٔبقيت قراءة ُحميد بن القيسل ت     
( 81لخير وأَبَاْرُته وَبّارُته وَبَاْرُتُه خفيفة أيضوًِ ( هـ ( بؤّنُه منقول من َبِاَر يقِل:ل َبِاَر الرجُل بِل1ٕٖلت

. 
 .(81ل، وافقه أبو منصور (88لهـ ( أّنهِ َّالث لؽِت بمعنى واحدٕ٘ٔوُنقَل عن األخفشل ت     
، وعليووه فووِّن قووراءة (1ٓلوالصووواب مووِ ذهووب إليووه األخفووش موون أّن َبَاووَر وأْبَاووَر وبّاوور بمعنووى ً واحووٍد      

 عيفة فهي مع القراءتين السبعيتين سواء وهللا أعلأ.األعر  ليست ض
 

 [ ٔٗقوله تعِلى  َرْمزاً ﴾ ] آل عمران : 
زاً ﴾ بفتح الراء وإسِِن الميأ       ًْ ، وقرأ علقمة بن قويس  ُرُموزاً ﴾ بضومتين، وقورأ (1ٔلقرأ الِسِيي  َرْأ

 .(1ٕلاألعمش  َرَمزاً ﴾ بفتحتين 
 ( .1ٖللراء وإسِِن الميأ على أّنه مصدرلَرَمَز َيْرُمُز وَيْرِمُز َرْمَزاً( وّجه الِسِيي َرْمزاً﴾ بفتح ا     

هوـ ( أّنوه جموعل ُرْموَزة ( ونظيورهل ُظْلَموة 1ٕٖأّمِ حجة من قرأ  ُرُمزاً ﴾ بضومتين فعنود ابون جنويل ت     
وافقووه  (1ٗلِعووًِ وُظلَُمووة، وُجْمَعووة وُجُمَعووة ( وأجووِز أن يِووونل ُرْمووزاً ( مسووِن الموويأ فووي األصوول، وضووأ إتب

رُسووول وُرُسوول 8ٖ٘. ويوورد الزمخاوور لت(1٘لهووـ ( ٙٔٙأالعِبوور  لت َِ ، (1ٙلهووـ ( أّنووه جمووعل َرُموووز( 
 .(11لوجّوز العِبر  أن يِون مصدراً جِء علىل فُْعل ( َّأ أتبع الضأ الضأ ِِلُيْسر والُسُر 

 .(18لأ( أّمِ من قرأ  َرَمزاً  ﴾ بفتحتين فعلى أّنهل جمع رامز ِخِدأ وخد     
 

ُِوُن َطْيراً ِبِِْذِن هللاِّ قوله تعِلى  ْيِر َفؤَنفُُخ ِفيِه َفَي َهْيَيِة الطَّ َِ يِن  َن الطِّ أ مِّ ُِ  [1ٗ:آل عمران﴾]أَنِّي أَْخلُُق لَ
، وقـرأ نِفـع وحـده لطِِير( بؤلؾ بعد (11لقرأ الِسِييل طْيراً ( من ؼير أًلؾ، وبيِء سِِنة بعـد الطِء      

 .(ٓٓٔل[  ٔٔزة مِسورة بعدهِ ههنِ وفي ] المِيدة : الطِء وهم
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، ألّن (ٔٓٔلوقد وّجه الِسِيي قراءته قِيالً:لالطِير واحد على ِل حِل، والطير يِـون جمعوًِ وواحود(      
وقيول ( . ٕٓٔلالطير اسأ جنس يراد به جنس الطير فيقع على الواحد وعلى الواحود فموِ فوقوه وعلوى الجموع 

بعينه وهو الخفِش، إلّنه لأ يخلق سواه لمِ فيه من عجِيب الصنعة، إلّنه يطيور بوال ريوش،  أُريد به طِيراً 
 .(ٖٓٔلوله أسنِن وَّد  وآذان ويلد وال يبيض 

 
 [ ٙٙ: آل عمران﴾ ] َهِأَنُتْأ َهُإالء وقوله تعِلى   

( ال يموودهِ ويهمووز األلووؾ موون  ، وقوورأ ابوون َِّيوور ل َهووؤَنُتأْ (ٗٓٔل﴾ مموودوداً مهموووزاً  َهِأَنُتأْ قوورأ الِسووِيي      
 .(٘ٓٔل( ؼير مهموز ممدوداً استفهِمًِ  َهِأَنُتأْ لأَْنُتأ(، وقرأ نِفع وأبو عمرول 

هـ(:ل أّنه جعل لهِ( تنبيهًِ َّوأ أتوى 1ٖٓ( ممدوداً مهموزاً عند ابن خِلويهل ت ُتأْ َهِأَنْ والحجة لمن قرأل     
استفهِأ، ومّد حرفًِ لحورٍؾ أو يِوون قود أراد االسوتفهِأ،  بعدهِ بقولهل أنتأ ( على طريق اإلِخبِر من ؼير

والتفرقة بين الهمزتين بمدة، َّأ قلوب مون الهموزة األولوى هوِء ِموِ قوِلوا: ِهّيوِك أردت، وبقوى الِوالأ علوى 
. َّأ َعلَّق ابن خِلويه على الوجه الَِّني من توجيه قِيالً:لوذلك ضعيؾ، ألّنه إِّنمِ تودخل (ٙٓٔلمِِِن عليه (

لؾ حوِجزاً بوين الهموزتين ِراهيوة ال جتمِعهموِ، فوِذا قلبوت الوواو األولوى هوًِء فلويس هنوِك موِ يسوتَّقل األ
 .(1ٓٔل(

أّمِ حجة من قرأل َهؤَْنُتأ ( ؼير ممدود ومهموز عند األخفش فعلى أن األصلل أأنتأ ( بهمزتين فؤبدلت      
هوـ ( 1ٗ٘. وأنِور أبوو حيوِنلت(8ٓٔلأنوتأ (األولى التي لالستفهِأ هِء ِراهة الجمع بينهمِ وبقيوت هموزةل 

 عليهأ ذلك، ألّنه ؼير مقيس في ِالمهأ فلأ يسمع إِبدال همزة االستفهِأ هًِء إالّ في بيت نِدر وهو: 
 وأَتت َصواِحَبَهِ وقٌْلَن َهَذا الذ        َمَنَح المـوّدَة َؼْيرنــِ وَجَفِنـِ

منِسب ألّنه إّنمِ يفصول السوتَّقِل اجتموِع الهموزتين، فلموِ  َّأ الفصل بين الهِء المبدلة وهمزةل أنتأ ( ؼير
 . (1ٓٔلأُبدلت األولى هًِء زال االستَّقِل

( ممدوداً ؼير مهموز عنود ابون خِلويوهل أّنوه أرادل أآنوتأ ( بهموزة ومودة، فقلبوت  َهِأَنُتأْ وحجة من قرأل     
إِّنمِ جعل الهمزة مدة الجتمِع الهمزتين، فِذا  تمِينًِ لهِ. َّأ استدرك قِيالً:ل (ٓٔٔلالهمزة هِء، وبقي المد (

. واستحسون أبوو منصوور هوذه القوراءة وعوّد الهوِء تنبيهوًِ ِقولوك: هوإالء (ٔٔٔلقلب األولى فقود زال الَّقول (
وهذاك ال استفهِأ فهِ، وِذلك قراءة من قرأهِ بِلمد والهمز ال فرق بينهمِ ؼير تسهيل الهموزة فوي قوراءة 

 .  (ٕٔٔلنِفع
الحووق  أّن موون حقووق فعلووى األصوول، وألن األصوول حرفووِن لهووِ( ولأنووتأ( وموون لووأ يحقووق ولووأ يموود و     

 . (ٖٔٔلفللتخفيؾ
 

 [ 1٘:  آل عمران﴾ ] إاِلَّ َمِ ُدْمَت َعلَْيِه َقآيِمًِ قوله تعِلى   
 .(٘ٔٔل، وقرأ يحيى بن وَِّب واألعمش ِدْمَت﴾ بِسر الّدال (ٗٔٔلقرأ الِسِيي ُدْمَت﴾ بضأ الّدالِ      
 (ٙٔٔلالحجة لمن قرأ ُدْمت﴾ بضأ الدال أّنه جعله منلُدْمُت أَُدوأ، إذا بقيت على الايء مَّل قُْمُت أقوُأ(     

 أ  أّنه جعله من: َداَأ َيُدوأ فوزنه َفَعَل َيْفُعُل.
اُأ، مَّل قولوك: ِخْفو      ًَ ُه جعله منل ِدْمَت َتَد ت ُتَخوِؾ، ويقوِل أّمِ الحجة لمن قرأل ِدْمت ( بِسر الدال فِنَّ

ْيَأ بفالن وأُِدْيَأ به بمعنى ِدْيَر به وأُِدْيَر به وهوو الوذ  بوه ُدَواٌأ، ِقوولهأ: بوه دوار ...(  ًِ قد ِد
، أ  أّنوه (1ٔٔل

 جعله من: داأ َيَداأ، فوزنه َفِعَل َيْفَعُل.  
ِنيوة لؽوة تمويأ وأّنهموِ هوـ( أّنوه علول للقوراءتين بوؤّن األولوى لؽوة الحجوِز، وال1َّٕٓوُنِقل عن الفراءلت     

 ، وهو اِذ.(1ٔٔلهـ ( هذا الى األخفش8ٖٖ، ونسب أبو جعفرل ت(8ٔٔليجمعِن في المضِرع، فيقِل: َيُدوأ
والصحيح أّن فيلداأ ( بمعنى بقوي علوى الاويء َّوالث لؽـوـٍِت:ل داأ يودوأ علوى َفَعوَل َيْفُعوَل (، ول َداَأ      

 .(ٕٓٔلول َداَأ َيُدوُأ على ِفَعَل َيْفُعُل ( يداُأ على ِفَعَل َيْفَعُل، ِخَِؾ يخِؾ(،
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 [  18:  آل عمران﴾ ] َيْلُووَن أَْلِسَنَتُهأ قوله تعِلى    
ون﴾ بضوأ (ٕٔٔل﴾ بِسِِن الالأ وإَّبِت واوين بعدهِْلُوونَ قرأ الِسِيي  يَ       ، وقــرأ أبو جعفر وايبـة  ُيلَو 

 . (ٖٕٔلَمْيد بن قيس  َيلُوَن﴾ بضأ الالأ وواو واحدة سِِنة، وقـرأ حُ (ٕٕٔلاليِء وفتح الالأ وتاديد الواو
 .(ٕٗٔلالحجة لمن قرأ  َيْلُوون ﴾ بِسِِن الالأ وإَّبِت واوين أّنه مضِرعل لود( الَّالَّي     
ون﴾ بضوأ اليوِء وتاوديد الوواو فعنود أبوي جعفورل ت      هوـ(  علوى التَِّيور،  8ٖٖأّمِ الحجة لمن قرأ  ُيلَوو 

هـ ( واستدل لصوحتهِ بقولوه 8ٖ٘. وافقه الزمخار ل ت (ٕ٘ٔلللمبِلؽة والتَِّير في الفعلفِلتضعيؾ ههنِ 
ْوا ُرُإوَسُهأْ  تعِلى  د بمعًنى واحد(ٕٙٔل[ ٘ن:المنِفقو﴾]  لَوَّ ، وهو الصحيح فلََود ولَوَّ

 .(1ٕٔل
ُووَن َّوأ حوذؾ الوواو أّمِ الحجة لمن قرأ  َيلُوَن ﴾ بضوأ الوالأ وواو واحودة سوِِنة فعلوى أّن أصوله:ل َيْلو     

 .(8ٕٔلاألولى وألقى حرِتهِ على مِ قبلهِ (
 

 [ 8ٔ:  آل عمرانقوله تعِلى   إِْصِر  ﴾ ] 
، ورود ابن واصل عن ابن سعدان عن أبي بِر عن عِصأ (1ٕٔلقرأ الِسِيي  إِْصِر ﴾ بِسر األلؾ     

 .(ٖٓٔل أُْصر ﴾ بضأ األلؾ
أّنه بمعنى العهد وسومي ِوذلك، ألّنوه مموِ ُيإصور أ : يعقود بوه  الحجة لمن قرأ  إِْصِر ﴾ بِسر األلؾ     
 .(ٖٔٔلوياد
هـ ( أّنوه وهوأ، وال ُيَعورَّ  علوى 1ٖٓأّمِ حجة من قرأ  أُْصر ﴾ بضأ األلؾ فقد ذِر أبو منصورل ت     

اور  . وافقوه الزمخ(ٖٖٔل، ويرد أبو علي الفِرسي أّنه أابه مـوـِ يِوون لؽوـة فيلاإلْصوِر((ٕٖٔلهذه الرواية
هوـ ( وقوِل ومَّلوه 1ٗ٘. وافقوه أبوو حيوِنل ت(ٖٗٔلهـ ( وأجِز أن يِونل األُْصور ( جموعل إصوِر(8ٖ٘لت

 .(ٖ٘ٔلإزار وأُْزر
والصحيـح مِ ذهـب إليـه الفِرسي فِإلِْصُر فِألُْصُر واألَْصُر بِلتَّليث ِله بمعنى واحد     

 (.ٖٙٔل

 
ْرهًِ َوإِلَْيِه ُيْرَجُعونَ أََفَؽْيَر ِديِن هللّاِ َيْبُؽوَن َولَ قوله تعِلىل َِ َمَِواِت َواألَْرِض َطْوعًِ َو  ﴾ ُه أَْسلََأ َمن ِفي السَّ

 [ 8ٖ:  آل عمران] 
، وقرأ حفص عن عِصأ ويعقوب بِليِء جمعيًِ، (1ٖٔلقرأ الِسِيي  َتْبُؽوَن ﴾و  ُتْرَجُعوَن ﴾ بِلتِء فيهمِ     

قولوـه ُتْرجعون﴾، وقورأ أَبوو عمورو  َيْبُؽوون ﴾ بِليوِء و  إاِلّ أّن الحضـرمي فتـح اليـِء وضمـهِ حفص مـن 
 .(8ٖٔلُتْرَجعوَن ﴾ بِليِء

الحجة لمن قرأهمِ بِلتوِء علوى الخطوِب أ ل قول لهوأ يوِ محمود مخِطبوًِ : أفؽيور ديوـن هللا تبؽوون  أ       
 .(1ٖٔلتطلبون، وأنتأ عِلمون أنَِّأ إليه َتْرِحُعون (

يهمِ فِّنهل إِخبٌِر عن الِفوِر ِوؤنَّ هللا عوز وجوـل عجوب نبيوهل عليوه السوالأ ( أّمِ حجة من قرأ بِليِء ف     
، وأجمع أهل التؤويل علوـى هوذا (ٓٗٔل﴾ مع علمهأ أّنهأ إليه يرجعون (أََفَؽْيَر ِديِن هللّاِ َيْبُؽوَن منهأ فقِل له:  

   (ٔٗٔل
ل فِّنُه َفّرق بين المعنيين فجعل األول للِفِر (ٕٗٔلأّمِ حجة من قرأل َيْبُؽون ( بِليِء ول ُتْرَجُعوَن( بِلتِء     

 .(ٖٗٔلوأارك المإمنين في الرجوع معهأ (
 
 

ِ َعلَى النَِِّس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطَِع إِلَْيِه َسِبيالً  قوله تعِلى   [ 11:آل عمران ﴾] َوهلِلّ
و عمورو وأبوو بِور عون عِصوأ وابون وقورأ ابون َِّيور ونوِفع وأبو(ٗٗٔلقرأ الِسِيي  ِحّج ﴾ بِسر الحِء     

 .(٘ٗٔلعِمر   َحّج ﴾ بفتح الحِء
ووراً (8ٓٔأجووِز سوويبويهل ت      ِْ . وبووه قووِل الزجووِ  (ٙٗٔلهووـ ( أن تِووون المِسووورة  مصوودراً ِووـ ل ذِوور ِذ
 .(8ٗٔلوهي لؽة أهِل نجد 1ٗٔهـ (ٖٔٔلت
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لؽووة أهوول العِليووة والحجووِز ، وهووي (1ٗٔلأّمووِ حجووة موون قوورأ  َحووّج ﴾ بفووتح الحووِء فِّنووه أراد المصوودر     
 .(ٓ٘ٔلوأسد
وقيل همِ لؽتِن بمعنى: القصد. واالختيِر الفتح عند بعض القراء الجتمِعهأ على الوذ  فوي ] البقورة      
 (.ٔ٘ٔ[ أّنهِ مفتوحة ل 11ٔ، 1ٙٔ، 81ٔاآليِت : –

، وطلوب أن ؼير أّن الِسِيي لأ يفوّرق بوين الحورؾ الوذ  فوي آل عموران وبوين ؼيوره فوي ِول القورآن     
يجعل ِله على لؽة الفتح أو على لؽة الِسر فهو يرد أّنهمِ مصدراِن وال فرق بينهمِ ِذلك عنـد سيبويه، 

 .(ٗ٘ٔلهـ(ٙٓٙوتِبعه الراز لت (ٖ٘ٔلهـ(ٖٓٔ، وافقه الطبر لت(ٕ٘ٔلوهو الحق  
  

وَن ﴾ ] قوله تعِلى    [ 11:  آل عمران َتُصد 
وَن﴾ بفت      ، وقرأ الحسنلُتِصّدون﴾ بضأ التِء وِـوـسر الصوِد (٘٘ٔلح التِء وضأ الصِدقرأ الِسِيي َتُصد 

 .(ٙ٘ٔل
وِد أّنوـه مونل َصوـّد ( الَّالَّوـي، و  ُتِصوّدون ﴾ مونل       وَن ﴾ بفتـح التـِء وضوـأ الصَّ الحجة لمن قرأ  َتُصد 

أصووّد ( الربووِعي مَّوول:ل َصوولَّ اللحووُأ وأََصووّل (
( عنوود أبووي (1٘ٔل وهووو  (8٘ٔلحيووِن لؽتووِن، ولَصووّد (ولأَصوودَّ

ه بمعًنى ه وأََصدَّ  .(1٘ٔلالصحيح فَصدَّ
 

ِة ُمنَزلِيَن  قوله تعِلى   َِ َن اْلَمآلِي  [ٕٗٔ:  آل عمران ﴾ ]مِّ
لِين﴾ نَ مَ علوووى البنوووِء للمفعوووول، وقوووـرأ ابووون عِموووـر (ٓٙٔل﴾ بتخفوووـيؾ الوووـزا َزلِينَ ُمنْ قـوووـرأ الِسوووِيي       زَّ

 مفعول.أيضًِ على البنِء لل (ٔٙٔلبتاديدهِ
لين ﴾ بتاديد الزا  ُمنَ  ، وقرأ ابن أبي عبلة (ٕٙٔل﴾ بِسر الزا  مبنيًِ للفِعل لينَ ُمنزِ  وقرأ ابن حيوة       زَّ

 .(ٖٙٔلوِسرهِ مبنيًِ للفِعل
الحجوة لموون قرأ ُمْنووَزلِين﴾ مخففوًِ بِلبنووِء للمفعووول أّنوه اسووأ مفعووول مـوـن:لأَْنَزل فهووو ُمْنووِزل، والماليِووة      
 . (ٗٙٔلن(ُمْنَزلو
ل ( ُمَنوو أّمووِ الحجووة لموون قوورأ       لين ﴾ بِلتاووديد بِلبنووِء للمفعووول فِّنووه جعووـله اسووـأ مفعووـول موون لَنووزَّ ًَ زَّ

. ويورد أبوو (ٙٙٔل. وقيل إّن التاديد ههنِ يفيد التَِّير وتِرار الفعل واسوتمراره أو للتودريج(٘ٙٔلالمضِعؾ
في حين رأد الطبرسي أّن اإلِنزال أعّأ مون  (1ٙٔل هـ ( البنِيين بمعنى واحد، وهمِ لؽتِن1ٖٓمنصورل ت

 .(8ٙٔلالتنزيل
وأّمِ قراءة ابن حيوةل ُمْنِزلين ( بِسر الزا  مخففًِ فلأ نجد لهِ توجيهًِ فوي ِتوب القوراءات والتفِسوير       

قوراءة وِوذا  (1ٙٔلؼير مِ أاِر إليه الزمخار  من أّنه اسأ فِعل منل أْنوزل ( بمعنوى:ل ُمْنوِزلين النصور (
 هـ ( لأ نجد لهِ توجيهًِ في ِتب القراءات والتفِسير .  ٖ٘ٔابن عبلةل ت

 
ِميَن  قوله تعِلى    [ ٕ٘ٔ:  آل عمران ﴾ ]ُمَسوِّ

وقرأ أبو عمـرو وابوـن َِّيوـر وعِصوـأ   (1ٓٔل﴾ بفتح الواو على البنِء للمفعولِميَن ُمَسوَّ  قرأ الِسِيي      
ِمين﴾ بِسر الواو على ال ًِ  .(1ٔٔلبنِء للفِعلُمَسوِّ

مة ( بِلفتح عند الِسِييل ت      هـ ( الراعية قِل:ل وتقول العرب: لََنُسْوَمنِّ فيِأ الخيول أ : 81ٔل المسوَّ
هوـ ( والِسوِيي أنـوـُّهل قــوـد تِوون المسوّومة: الُمْعلَموة ٕٕٗ.وُنِقل عن الِسِيي أبي عبيودل ت(1ٕٔللنرسلهِ (

 .(1ٖٔل(
مين ( بِسر الواو فِنَّ جعله اسأ فِعل من لسّوأ( أَبي معلمين أَنفَسوُهأ بعالموة أّمِ حجة من قرأل مس      وَّ

، واسوتدلوا علوى (1٘ٔلوقِل الزجِ  إّنهأ: لِِنوا يعلَّمون بصـوفه أو بعمِمة أو مِ أابه ذلك( (1ٗٔلأو خيلَهأ
ي َرأَْيووُت الماليِووَة قوود صووحة هووـذه القووراءة بقووولل النبووي صوولى هللا عليووـه وسلووـأ (، يوووأ بوودر:ل تسووّوموا فووؤَنّ 

َمْت ( أ  أّنهِ سومت نفسهِ وخيلهِ َسوَّ
 .(1ٙٔل
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هووـ ( للقووراءتين قووِيالً:ل الحجووة لموون ِسوور: أّنووه جعوول التسووويأ للخيوول، 1ٖٓوعلوول ابوون خِلويووهل ت      
مة لهِ. والحجة لمن فتح أّنه جعل التسويأ للماليِة وهللا عز وجل فِعل بهِ ( والماليِة مسوَّ
 . (11ٔل

 
َّْلُهُ  قوله تعِلى   ْأ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَأ َقْرٌح مِّ ُِ  [ ٓٗٔ:  آل عمران﴾ ]  إِن َيْمَسْس

، وقورأ ابون َِّيور ونوِفع وأبوو عمورو وابون (18ٔلقرأ الِسِيي  قُْرٌح ﴾ بضأ القِؾ وسِون الراء فيهموِ     
 .(8ٓٔلمِل  َقَرٌح ﴾ بفتحتين، وقرأ أبو الس(11ٔلعِمر وحفص على عِصأ  َقْرح﴾ بفتح القِؾ فيهمِ

هوووـ( وأَِّووور النحوووويين علوووى أّنهمِللؽتوووِن مَّووول: الُضوووْعؾ والَضوووعؾ والفُْقووور 81ٔقوووِل الِسوووِييلت     
هووـ ( الَقوورح بووِلفتح: الجراحووة، والقُـووـْرح بِلضووأ: ألمهووِ تِبعووـه الزجووِ  1ٕٓوقووِل الفووراءل ت (8ٔٔلوالَفْقوور(

 (.   8ٕٔلهـ(ٙٓٙهـ (، والراز لت8ٖٖهـ (، وأبو جعفرل تٖٔٔلت
هـ ( قراءة الفتح، إلجمِع أهل التؤويل على أّن معنوِه القتول والجوراح، وهوـذا ٖٓٔرّجح الطبر ل ت      

بنًِء علـى أنَّ الَقْرَح الُجوْرُح، والقُوْرَح ألُمـوـهُ 
هوـ ( فقود أنِور قوراءة الضوأ، ٕٓ٘، وأموـِّ الطبـرسوـيل ت(8ٖٔل

 .(8ٗٔلالنعداأ الرواية ومخِلفته القيِس
ومِ قِله الطبرسي ليس باويء، ألّنوه ال قيوِس فوي مجويء المصودر مون الَّالَّوي المجورد، وأيضوًِ فقود      

 ، ِمِ قِل الِسِيي.(8٘ٔلُرو  الضأ، فهمِ لؽتِن
أّمووِ مُِنِسووب الووى أبووي السوومِل موون قووراءةل َقووَرح ( بفووتح القووِؾ والووـراء فهووـي عنووـد ابوون جنــــــووـيل      
عًِ ووجه أن الحِء لِونهِ حرفًِ حلقيًِ ضِرعت األلؾ التي ال يِوون موِ قبلهوِ هـ( لؽة يقرأ بهِ جمي1ٕٖت

  (.8ٙٔلإاِلَّ مفتوحًِ 
والحق  أّن قراءة أبي السومِل فوي قووة القوراءتين السوِبقتين، ألّن الفوتح والضوأ مصوـدرلَقَرح (، يقوِل:      

أبووي السوومِل، يقووِل: َقووِرح َيْقووَرُح َقَرحووًِ فهووي ليسووت  َقَرَحووُه َيْقَرُحووُه َقْرَحووًِ وقُْرحووًِ، وِووذلك الَقووَرح فووي قووراءة
 خِرجة عن قيِس العربية ولِنهِ خِرجة عن السنة .    

  
ؤَيَّن ﴾ ] آل عمران :  َِ  [ ٙٗٔقوله تعِلى   َو

وؤَيَّن﴾ بهموزة مفتوحوة بعود الِوِؾ وبعودهِ يوِء مِسوورة ماوددة      َِ قرأ الِسوِيي  َو
، وقورأ ابون َِّيور (81ٔل

َِِين( َِ ؤ ٍ ((88ٔلالهمزة بين األلؾ والنوون علوى وزنل فِعول ( لَو َِ ووقوؾ أبوو  (81ٔل، وقوـرأ ابون محيصونل
 .(1ٓٔلعمرو على اليِءل وِؤ  ( وِذلك رود سورة بن المبِرك عن الِسِيي ووقؾ البِقون على النون

أصولهِ  هوـ (  مون أن8ٓٔهوـ ( وسويبويهل ت 1٘ٔالحجة لمن قورأ  ِوؤيَّن﴾ موِ ُرو  عون الخليولل ت      
.  فؤّمِل أ  ( عند ابن جني فهو مصودرل (1ٔٔللأ ( دخل عليهِ التابيه فصِر لهِ معنىل ِأ ( التي للتَِّير

أود يؤو  ( وأصلهل أْو  ( مَّل طّي ورّ  مصدر طويت ورويت فِجتمعت الواو واليِء وسبقت إحداهمِ 
 .(1ٕٔلبِلسِون فقلبت وأدؼمت وهو بمعنى اجتمع وانضأ

هـ ( اسأ إلناِء التَِّيور أ  تَِّيور لعودد األنبيوِء الوذين هوذه صوفتهأ، ٙٓٙ( عند الراز ل ت ول ِؤيَّن     
أ : أّن التَِّير واقع على تميزهِل نبئ ( ومعنىل ِؤيَّن ( معنىلِأ ( فوي الخبور واالسوتفهِأ ونظيوره قولوه 

َنَِهِتعِلى   ِْ ن َقْرَيٍة أَْهلَ ؤَيِّن مِّ ون َقرْ [  ٘ٗ:الحج﴾] َِ وؤَيِّن مِّ َِ [، ول ِوِؾ التاوبيه ( 8ٗ:الحج﴾]َيوٍة أَْملَْيوُت لََهوَِو
عنده ال معنى للتابيه فيه مَّل ل ِذا ( وهي زيِدة الزمة ال يجوز االستؽنِء عنهِ ِؤن تقول: لي عليه ِذا 

وؤيَّن ( عنود ابون ؼلبوونلت (1ٖٔلوِذا معنِه: لي عليه عدد مِ َِ هوـ ( أّنهوِ بسويطة 11ٖ. والوجه اآلخر منل 
، وإليوه ذهوب (1ٗٔلضعت ِذلك ابتداًء في أولهِ والنون أصلية فوي آخرهوِ موضووعة للتَِّيورؼير مرِبة و
 .(1٘ٔلابن عِاور

( ل قودمت إحودد اليوِءين مون لِوؤ (       أّمِ الحجة لمن قرأ لِِِين( فقد نقل عون الخليول أّن أصولهِ لِوؤ َّ
وضوع اليوِء المتقدموة، فلموِ على الهمزة فتحرِت بوِلفتح ِموِ ِِنوت الهموزة وصوِرت الهموزة سوِِنة فوي م

تحرِت وانفتح مِ قبلهِ قلبوهِ ألفًِ، واأللؾ سِِنة وبعدهِ همزة سوِِنة فِسورت الهموزة اللتقوِء السوِِنين 
وبقيت إحدد اليِءين طرفًِ فحذفت للتنوين بعد حوذؾ حرِتهوِ طلبوًِ للتخفيوؾ ِموِ تحوذؾ يوِء قوٍِض وراٍأ 
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أ فِعوول موونل ِووِن (، وهووو بعيوود الصووحة عنوود ابوون هووـ ( أنهووِ اسوو8ٖٔ. وعوون يووونس بوون حبيووبل ت(1ٙٔل(
هوـ ( إلوى إّنهوِ 8ٖٖ. وذهوب أبوو جعفورل ت(11ٔلهـ( لبنِيوـه علوى السِوـون والوـواجب إعرابوه1ٕٖجنيلت

مخففةل ِؤيَّن ( وليست بِسأ فِعل
وافقه ابن عِاور وتِبع قِيالً إِّنهأ أرادوا التخفيؾ قلبوا الهمزة ألفًِ  (18ٔل

اليِء السِِنة فضِرعت اسأ فِعلل ِِن ( فجعلوهِ همزة ِِليِء التوي تقوع بعود ألوؾ  فِلتقى سِِنِن فحذفوا
 .(11ٔلزايدة 
هـ( إّنهِ مقلوب منلِؤ ٍ(، وذلك أنوه أَّخور الهموزة فصوِرت اليــوـِء قبلهوِل ِّيوين ( 1ٖٗوقِل المِيلت    

ـلل َفْيعول ( َّوأ أبودلت مون اليوِء فحذفت اليِء الَِّنية ِمِ حوذفت فويل مْيتوًِ، وهنْيوًِ ( فصوِرتل ِْيوِين ( مَّــو
ٌة (، فصـــــِرتل ِِِين (، وأصل النون التنوين  األلؾ، ِمِ أبدلت منل آيٍة (، وأصلهِل أيَّ
 . (ٕٓٓل

ووؤْ ٍ ( بهمووزة سووِِنة بعوود الِووِؾ ، ويووِء بعوودهِ ٖٕٔأمووِ الحجووة فووي قووراءة ابوون محيصوونل ت      َِ هووـ ( ل 
ْعيٍ ( فقد علل لهِ ابن َِ ْيٍء ( حذفت اليِء الَِّنية وسِنت الهمزة  مِسورة على وزنل  َِ جني بؤّنهِ مقلوبل 

 .  (ٕٔٓلالختالط الِلمتين، وحرِت اليِء لسِون مِ قبلهِ
أّمِ حجة من وقوؾ علوى المودؼأ  بؽيور نوونل ِوؤ  ( فؤلّنهوِ سوِِنة وإّن احتبوِس اللسوِن مون موضوع      

وقيل إّن حجة الوقوؾ بؽيور نوون أّن أصول  ،(ٕٕٓلالحرؾ المدؼأ أَِّر من احتبِسه في موضع ؼير المدؼأ
هـ ( مِ رواه سورة عن حمزة والِسوِيي مون أّنوه ِوِن يقوؾ 11ٖ. وؼلّط ابن ؼلبونلت(ٖٕٓلالنون التنوين

 .(ٕٗٓلعليهِ بِليِء، ألّنهمِ ؼير معصومين
 .(ٕ٘ٓلأّمِ حجة من وقؾ عليهِ بِلنون فِتبِعًِ لرسأ المصحؾ     
 

 [  ٙٗٔ] آل عمران :  قوله تعِلى   ِربَّي وَن ﴾
ي وَن﴾ بِسر الراء      قرأ الِسِيي  ِربِّ

ي ون﴾ بضوأ الوراء (ٕٙٓل ، وقرأ الحسن وعِرمة وأبو رجوِء ُربَّ
، (1ٕٓل

ي ون﴾ بفتح الراء وقرأ ابن عبِس فيمِ رود قتِدة عنُه   َربَّ
 . (8ٕٓل

ي ون األُلووؾ وعليوه فهوو مونل ا1ٕٓقِل الفراءل ت      بَّ وة ( بمعنوى: الجمِعوةهـ (: الرَّ بَّ لرَّ
وُنِقول عون  (1ٕٓل

بَّ (ٕ٘ٔاالخفشل ت هوـ ( أّنوه منسووب إلوىل الورَّ
وون ( بِلِسور  ٖٔٔ، وقوِل الزجوِ ل ت(ٕٓٔل ي  هوـ (: ل ِربَّ

. وُنِقل عن ابن عبِس أّنوه بمعنوى: العلموِء االتقيوِء الوذين يصوبرون علوـى موِ (ٕٔٔلوالضأ الجمِعة الَِّيرة
 . (ٕٕٔلإّنه بمعنى: االتبِع، والربِنيون الوالةيصيبهأ ، وعن ابن زيد: 

ّب (      أمِ الحجة في ِسر الراء منه فقيل إّنه من تؽير النسب إن ِِن منسوبًِ إلىل الرَّ
 .(ٖٕٔل

( ونظيره       بَّ أّمِ حجة من قرأل ُرَبي ون ( بِلضأ فهو أيضًِ من تؽير أّ  النسب إن ِــِن منسوبًِ الىلالرَّ
هـ( أّن الضأ لؽوة تمويأ ، 1ٕٖ، وقـِل ابن جنيلت (ٕٗٔلضأ الدال، منسوب الى الدهر الطويل ل ُدْهرّ ( ب
 .(ٕ٘ٔلوِلهِ لؽِت

وّي( 8ٙأّمِ الحجة في قراءة ابن عبِسلت      بَّ ي ون( بفتح الراء فقد ذِر ابن جني أنــوـّه جموع لالرَّ هـ( لَربَّ
بَّ ( المنسوب الى المصدرل الرَّ
هوـ( إلوى أّن الفوتح علوى القيوِس، والضوأ 8ٖ٘لت. وذهب الزماخر (ٕٙٔل

 . (1ٕٔلوالِسر من تؽييرات النسب
 

 [ ٙٗٔقوله تعِلى   َوَهُنوا﴾ ] آل عمران : 
، (1ٕٔل، وقورأ األعموـش، والحسون، وأبوـو السومِللَوِهُنوا( بِسورهِ(8ٕٔلقرأ الِسِيي َوَهُنوا﴾ بفتح الهِء     

 .(ٕٕٓلبِسِِن الهِء وقرأ عِرمة وأبو السمِل أيضًِ  َوْهنوا ﴾
ْعؾ( َوَوَهَن بفتح الهِء وِسرهِ لؽتِن يقِل:لَوَهَن َيِهُن، وَوِهَن َيْوَهُن (      الَوْهن بمعنىلالضَّ

 .(ٕٕٔل
هوـ (:ل يوإنس بفوتح عوين المِضوي 1ٕٖأّمِ الحجة لمن قرأ  َوْهُنوا ﴾ بِسِِن الهِء فعند ابون جنويل ت     

 .(ٕٕٕلَِفتر َفْتر(
 

ْعَب قوله تعِلى    َفُروْا الر  َِ  [ ٔ٘ٔ﴾ ] آل عمران :  َسُنْلِقي ِفي قُلُوِب الَِّذيَن 
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ُعب ﴾ بضأ العين      قرأ الِسِيي  الر 
 (ٕٕٗلوأسِنهِ ابن َِّير ونِفع وعِصأ وأبو عمرو وحمزة (ٖٕٕل

رِوة هـ ( قراءة الضوأ بوؤّن األصول السوِون وضوأ العوين إِّنموِ هوو اتبوِع لح1ٖٓوّجه ابن خِلويهل ت     
[  ٔ﴾] الملك :  َتَبَِرَك الَِّذ  ِبَيِدِه اْلُمْلكُ الراء ليِون اللفظ في موضع واحد، واحتج بقراءة عيسى بن عمر  

 .(ٕٕٙل. أو أّنه أَتى بِللفظ على األصل بضمتين(ٕٕ٘لبضمتين
ن فذهب ابن خِلويهل ت      ِّ أ فِسوتَّقل هـ ( إلى أَّنه أراد التخفيؾ، ألن األصول الضو1ٖٓأَّمِ حجة من س

ن العين ِّ . وأجِز أن يِون السوِون األصول، لخفتهوِ، إذ ِِنوت العورب تخفوؾ (1ٕٕلالجمع بين الضمتين َفس
هـ( نقالً عن الواحد  أَّنهمِللؽتِن، يقِل: َرَعْبُته ُرُعبوًِ وُرْعبوًِ وهوو ٙٓٙ. وحِى الراز لت(8ٕٕلمَّل ذلك

ُعبُ  ْعُب مصدراً، والر   .(1ٕٕلاسأ منه( َمْرُعوب، ويجوز أن يِون الر 
 

 [ٖ٘ٔ﴾ ] آل عمران : ُتْصِعُدوَن  قوله تعِلى  
وقرأ أبوو رجوِء العطوِردّ  وأبوو عبود الورحمن  (ٖٕٓل﴾ بضأ التِء وِسر العين ُتْصِعُدونَ قرأ الِسِيي       

، (ٖٕٔلالسلمي والحسن وقتِدة  َتْصَعدون﴾ بفتح التِء والعين، وقورأ ابون محويص وِاوْبل   َيْصوَعُدون﴾ بِليوِء
ُدون ﴾ بفــتح التِء وتاديد العين عَّ وقرأ أبو حيوة   َتصَّ
 .(ٕٖٕل

هوـ 1ٕٓ.  وذِر الفوراءل ت(ٖٖٖلالحجة لمن قرأ    ُيْصِعُدون ﴾ أَّنه جعله منل أَْصَعَد (، إِذا ابتدأ السير     
. وُرو  (ٖٕٗل( أّن اإلصعِد في ابتوداء السوفر والمخور  وَصوِعدت والصوعود فوي  ارتقوِء السولأ أو الدرجوة

هووـ ( أَّنووه يقووِل:ل أصووعد إَذا أبعوود فووي الووذهِب وأمعوون فيووه، فِووؤن اإلصووعِد إِبعووِد فووي 8ٕ٘عوون المبووردل ت
 األرض ِِبعِد االرتفِع قِل الاِعر : 

 . (ٖٕ٘لأال أيهذا السِِيلي أين أْصَعدت     فِّن لهِ من َبْطن َيَّْرب َمْوعداً( 
 .(ٖٕٙلذ ُتْصِعُدون في الواد  ﴾وعّضد الزمخار  هذه القراءة بحرؾ أُبي  إ

ُه جعله من الَّالَّي، أ  َصِعد الجبل ومِ أابهه       (1ٖٕلوالحجة لمَن قرأ  َتْصَعُدون ﴾ بفتح التِء والعين أَنَّ
، وُنِقل عن المفضل أّن: َصِعَد وأَْصَعَد وَصّعد (8ٖٕلأ  أّن القوأ حين انهزموا عن المارِين صعدوا الجبل

 .(ٕٓٗلوهو الحقّ  ،(1ٖٕلبمعنى واحد
بِليِء لأ نجدهِ في ِتب القراءات وال يعرؾ لهوِ    َتْصَعُدوَن ﴾ هـ( ٖٕٔوِذا قراءة ابن محيص لت     

 .(ٕٔٗلهـ ( من أَّنه التفِت من الخطِب الى الؽيبة1ٗ٘وجه ؼير مِ أاِر إليه أبو حيِنل ت
ُدون ﴾ بمعنٖٕٓبقيت قراءة أبي حيوةل ت       عَّ وهوذه القوراءة  (ٕٕٗلى َتْصَعُدون في الجبلهـ ( وهي  َيصَّ

ل َتَتَصّعُدون ( فحوذفت إحودد التوِءين علوى خوالؾ ال يعرؾ لهِ وجٌه ؼير مِ ذِر أبو حيِن من أّن أصله:
 .(ٖٕٗلأهي تِء المضِرعة  أأ تِء تفعل  ويراد به أّن صعودهأ في الجبل ِِن بعد إصعِدهأ في الواد 

 
ْأ ﴾ ]  ُِ  [ ٗ٘ٔآل عمران : قوله تعِلى   بُِيوِت

ْأ ﴾ بِسر البِء      ُِ  .(ٕ٘ٗل، وقرأ البِقون  ُبيوتِأ ﴾  بضأ البِء(ٕٗٗلقرأ الِسِيي  ِبُيوِت
 .(ٕٙٗلالحجة لمن قرأهِ بِلِسر أَّنهل أَبدل من الضمة ِسر لمجِورتهِ اليِء (     
ِسروهِ لمجيء اليِء  هـ (:ل الضأ األَِّر واألجود، والذين ِسروا ل بيوت (ٖٔٔويرد الزجِ ل ت     

بعد البِء، ولِفُعول ( ليس بؤصول فوي الِوالأ، وال مون أمَّلوة الجموع، فِالختيوِرل ُبُيووت ( مَّول َقْلوب قُلُووب، 
 .(1ٕٗلوفلس وفُلُوس (

وفي ِالأ الزجِ  تعسٌؾ ظِهٌر، ألّن ِسر فِءل فُُعول ( مع اليِء َِّيٌر، قِلوا ُبُيووت وِبِيووت، وُعُيوون      
 . (8ٕٗلمِ في المتواتر حيث وقعوِعِيون، وبه

 
د ﴾ ] آل عمران :   [ٙ٘ٔقوله تعِلى   ُؼّزً

د﴾ بتاديد الزا        . (ٕٓ٘ل،وقرأ الحسن والزهر  ُؼَزد﴾  بتخفيؾ الزا  (1ٕٗلقرأ الِسِيي ُؼّزً
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د﴾  بتاديد الزا  أَّنه جعلهل فُّعول ( جموعل َفِِعول ( حموالً علوى الصوحيح،      نحوو:   الحجة لمن قرأ   ُؼّزً
ب، وَاِِهد وُاهَّد َضِِرب وُضرَّ
هـ ( وؼيورهل فَُعلَوة (، ألّنوه مون 11٘. والقيِس عند ابن األنبِر ل ت (ٕٔ٘ل

 .  (ٕٕ٘لاألبنية التي يختص بهِ المعتل، نحو:  َقٍِض وقَُضِة، وراٍأ وُرمِة
:لأحوودهمِ: أّن هووـ ( يتحمول وجهينٙٔٙأّموِ حجوة موون قرأ ُؼوَزد﴾  بتخفيووؾ الوزا  فعنوود العِبور ل ت     

أصله لُؼَزاة(، فتحذؾ الهِء تخفيفًِ؛ ألّن التِء دليُل الجمع حصل ذلك من نفوس الصوفة. والَّوِني: أّنوه أراد 
 . (ٖٕ٘لقراءة الجمِعة، فحذؾ إحدد الزايين ِراهية التضعيؾ( 

د فوي القورآن والحّق أّنه ليس في الجمع قيِس، ومِ ُوِضَع مون ضووابط َيْبطلوه السومُِع، وموِداأ قود ور     
د﴾ فهوو نوِدر  ًَ د﴾ فقد بطل قيِس النحِة، فهو جِيز لوذلك قوِلوا: نودر َجْموُع نحوو لؼوٍِز( علوى  ُؼوزَّ ًَ  ُؼّزً

 . (ٕٗ٘لوليس ممتنعًِ ِمِ قِل ابن األَنبِر 
   

ُِوُنواْ قوله تعِلى  َهِ الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َت  [ ٙ٘ٔعمران:﴾] آل َوهللّاُ ِبَمِ َتْعَملُوَن َبِصيرٌ  ...}َيِ أَي 
،وقورأ نوِفع وعِصوأ وأَبوو عمورو وابون عِمــوـر  َتْعلَُموون﴾  بِلتوـِء (ٕ٘٘لقرأ الِسوِيي  َيْعلَُموون﴾ بِليوِء     

 . (ٕٙ٘ل
الحجة لمن قرأ بِليِء على الؽيبة وهو وعيد للذين ِفروا، والتقدير:  ليجعل هللا ذلك حسرة في قلوبهأ      

 . (1ٕ٘لون بصيروهللا يحيي ويميت وهللا بمِ َيعلم
َهوِ الَّوِذيَن أّمِ حجة من قرأ بِلتِء فعلى الخطِب للمإمنين وهو رّد على مِ تقودأ مون قولوه تعوِلى        َيوِ أَي 
ونوْا ﴾ فيجِزيِأ على أعمِلِأآَمُنوْا  َِ  .  (8ٕ٘لالَ َت
 

 [1٘ٔ﴾ ] آل عمران :  َولَيِن قُتِْلُتْأ ِفي َسِبيِل هللّاِ أَْو ُمت أْ قوله تعِلى   
ًّ في قوله  أَْوُموت أ ﴾] آل  (1ٕ٘لقرأ الِسِيي  ِمّتْأ ﴾و  ِمْتَنِ ﴾ بِسر الميأ في ِل القرآن،      وِذا حفص إاِلّ

ْأ ﴾] آل عمران:1٘ٔعمران: [  فِّنه ضأ الميأ فيهِ وِسر في سِير القرآن، وقرأ البِقون 8٘ٔ[،   َولَين ُمت 
 . (ٕٓٙلبضأ الميأ في جميع القرآن

هـ ( أّنُه اعتل مـنل َفِعَل َيْفُعُل ( ونظيرهِ من 8ٓٔحجة لمن قرأ  ِمّتْأ ﴾ بِسر الميأ عند سيبويهل تال     
وتِبعهموووِ ابووون عِاوووور  (ٕٕٙلهوووـ( 11ٖوافقوووه أبوووو علوووي الفِرسووويلت (ٕٔٙلالصوووحيحل َفِضوووَل َيْفُضوووُل (

ِسوورة العوين مَّولل هـ( وهي عنده نِتجة عون توداخل اللؽوِت، ألّنهوأ جعلووا مِضويه ل َموِت ( م1ٖٖٔلت
هوـ ( أّنوه 1ٖٓ. ويورد ابون خِلويوهل ت  (ٖٕٙلخِؾ يخِؾ ( وجعلوا مضِرعهل َيُموُت ( مَّولل َقوِأ َيقُووأ (

هووـ( وقووِل إِّنهووِ لؽووة موون 11٘. وافقووه ابوون األنبووِر لت (ٕٗٙليجوور  مجووردل ِخْفووُت َتَخووِؾ وِنْمووُت تنووِأ (
خووِوؾ فمضووِر َِ عه بفووتح العووين، فووِذا أُسووند الووى تووِء المووتِلأ يقوللمووِت َيَمووِت( ِووـِن األصووـل فيووهلَمِوت( 

وأخواتهِ قلتل ِمّت ( فنقلت الِسرة من الواو الى الميأ فبقيت الواو سِِنة، والتِء سِِنة َّأ حـذفت الـواو 
  (ٕ٘ٙلاللتقِء السِِنين

ْأ ﴾ بضأ الميأ أّنوه أجوراه مجوردل قُْلوَت َتقُووُل، وُجْلوَت َتُجووُل       (  علوى أصوله مون والحجة لمن قرأ  ُمت 
وافقه ابن األنبِر  وذِر فيه وجهًِ آخر وهو أن يِوون أصولهل َموَوت ( فعنود إسونِده الوى  (ٕٙٙلذوات الواو

تِء المتِلأ وأخواتهِ أُبدلت الفتحة ضمة َّأ نقلت الى الفِء فبقيت سِِنة والتِء بعدهِ سِِنة فحذفت اللتقِء 
. ورّجووح أبووو (8ٕٙلـ ( علووى أّنهووِ لؽووة ُسووْفلَى مضوورهوو8ٖٖ. وقوود نووص أو جعفوور النحووِسل ت(1ٕٙلالسووِِنين

منصور قراءة من قرأ بِلضأ إلّنهِ القراءة العِلية، واللؽوة الفصويحة وإن ِِنتلِموت  ( بِسور المويأ فِاوية 
، علوى َفَعول َيْفُعوُل، وفوي لؽوة: موِت (1ٕٙللِن الضأ أْفَاى . وهو الحوق  ألنَّ اللؽوة الاوِيعة موِت يمووت ُموت 

، علوى يمُِت ِمت   ،على ِفَعَل يْفَعُل، ولؽة َِّلَّة: مَِت يُموُت، على َفِعَل َيْفُعُل، ولؽوة رابعوة: موَِت يموُِت ُموت 
 . (1ٕٓلفُعَل َيْفَعلُ 

   
 [ٔٙٔ﴾ ] آل عمران : أَن َيُؽلَّ قوله تعِلى   
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َّيور وأبوو عمورو وقورأ ابون ِ (1ٕٔل ﴾ بضون اليوِء وفوتح العوين علوى البنوِء للمفعوول لَّ َؽويُ قرأ الِسِيي       
 . (1ٕٕلل ﴾ بفتح اليِء وضأ الؽين على البنِء للفِعلَيؽُ وعِصأ  

هـ ( لمون قورأل ُيَؽول ( مبنيوًِ للمفعوول أَّنوه مون ُؼولَّ بمعنوى: ُيَخوُِن 1ٕٓالحجة عند الفراءل ت     
أ   (1ٖٕل

ه القراءة تحتمل هـ ( أّن هذ8ٖٖليس ألحد أن يخونه أصحِبه في الؽنيمة وال ؼيره . وذِر أبو جعفر ل ت
معنيين، أحدهمِ: أن يِون مــنل أؼللته ( بمعنوى: أن ُيْلقوى ؼوِالً ،أ : خِينوًِ ِقوولهأ:ل أَْحَموْدُت الرجوَل إذا 
أَصْبُته محموداً، وأْحْقُته إذا أَصْبُته أحمق ( والمعنى اآلخر: أّنه منل ؼل  ( بمعنوى: ُيَؽوُل منوه، أ : يخونوه 

 . (1ٕٗلويسرق من ؼنيمته 
أّمِ الحجة لمن قرأل َيُؽّل ( مبنيًِ للفِعولل فِّنوه جعلوه مونل الُؽلُوول ( ومعنوِه: أن َيُخوون أصوحِبه بؤخوذ      

. وأعقب أبو منصور قِيالً:ل وتفسوير ذلوك أّن النبوي لصولى هللا عليوه وسولأ( (1ٕ٘لايء من الؽنيمة ِخفية (
ِ ؼنِيمنوِ  فقِللصولى هللا عليوه وسولأ(: لوو أّن جمع الؽنِيأ في ؼزاة، فجِء جمِعة فقِلوا له: أال َتْقسأ بيننو

أ مؽنِأ!( ُِ  . (1ٕٙللِأ عند  مَّل أحد ذهبًِ مِ منعتِأ دينِراً، أتروِني أّؼل
 

 [1ٙٔ﴾ ] آل عمران : َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوْا   قوله تعِلى  
 .  (18ٕللوا ﴾ مادداً ، وقرأ ابن عِمر وحده   قُتَّ (11ٕلقرأ الِسِيي  قُِتلُوا ﴾ مخففًِ      
الحجة لمن قرأ   قُِتلُوا ﴾ مخففًِ أّن ل التخفيؾ يصلح للقليل والَِّير، تقول: قتلُت القوأ، فيصلح للَِّرة      

 . (11ٕلِمِ تقول: َضَرْبُت زيداً ضربة فيصلح للقلة( 
وا  ﴾ مادداً فللتَِّير       ًُ ُل ًِ أّمِ الحجة لمن قرأ  قُتَّ

 . (8ٕٓل
هـ ( للقراءتين بِنَّ التخفيؾ يِون للقتل مرًة ومراراً، والاديد ال يِوون إال 1ٖٓبن خِلويهل توعلل ا     

 . (8ٕٔل مراراً ِؤّنهأ قتلوهأ مرًة بعد مرة 
وعليه فِّن قراءة التاديد أبلػ وآِد لمِ فيه من معنى التَِّير ال ؼير، وليس في التخفيؾ هذه المبِلؽوة      

 عنيين، القليل والَِّير، وهللا أعلأ .وذلك التؤِيد الحتمِله م
 

 [1ٙٔ﴾ ] آل عمران : َوالَ َيْحُزنَك قوله تعِلى   
ًَ  ٓٔ﴾] المجـِدلة: َيْحُزنكَ ﴾ و  لِ َيْحُزنكَ قـرأ الِسِيي        [ بفتح اليِء  ٖٔني﴾] يوسؾ:ْحُزن[ و َوإِني  لََت

أ اليِء وِسر الزا  في ِول القورآن أالّ ، وقرأ نِفع وحده  ال ُيْحِزنك﴾ بض (8ٕٕلوضأ الزا  قي ِل القرآن
ْحوِزنهأ ﴾ بضوـأ اليوِء يُ ، وقورأ ابون محويص ِلهوـِ   (8ٖٕل[  ال َيْحُزُنُهأ ﴾ فِِّنه فتحهؤِٖفي سـورة] األنبيِء:

 . (8ٕٗلوِسر الزا 
 . (8ٕ٘لُزنك ﴾ بفتـح اليـِء وضـأ الزا  أّنه جعله من: َحَزن َيْحُزن َحْزنًِ َيحْ الحجة لمن قرأ      
. وإليوه (8ٕٙلْحِزنك﴾ بضأ اليِء وِسر الزا  فِّنه جعله من: أَْحزَن ُيْحِزُن إْحِزانوًِ يُ أّمِ الحجة لمن قرأ      

هوـ( وذِور أّن حورؾ المضوِرعة مفتوحوة مون األفعوِل الَّالَّيوة مضومومة مون 11٘ذهب ابون األنبوِر لت
ولى بِلضأ ألّنه األقول فوِعطوا األخوؾ وهوو الربِعية، وذلك أّن الَّالَّي أولى بِلفتح ألّنه أَِّر والربِعي أ

 .   (81ٕلالفتح واألقل األَّقل وهو الضأ ليعِدلوا بينهمِ 
هـ(: ل أَْحَزنته ( بمعنى جعلته حزينوًِ، ول َحَزنُتوُه ( 8ٓٔهـ( عن سيبويهلت1ٔٔوذِر ابن منظورلت     

هوـ( : ٙٓٙ.وقوِل الوراز لت (88ٕلِفْتنوًة(  بمعـنى جعلت فيـه حزنوًِل ِؤْفَتَنوه جعلوه فِِتنوًِ، وَفَتنوـه جعوـل فيوـه
ِرأ(  ِْ هـ( 1ٖٓوأيد ابن خِلويهلت (81ٕللإّنهمِ لؽتِن يقِل: َزَن َيْحُزُن َنَصَر َيْنُصُر، وأَْحَزَن ُيْحِزن ِؤِرأ ُي

ْزنوًِ هذا االختيِر معلالً ذلك بقولـه:ل واالختيِر َحَزن لقولهأ: َمْحوُزون، وال يقوِل: ُمْحوَزن، َحوِزن َيْحوَزُن حُ 
 . (1ٕٓلوَحَزنًِ ( 

وليس بصحيح مِ ذهب إليه ابن خِلويه، ألّنه يقِل: َحَزنُه األَمر َيْحُزُنُه فهو َمْحوُزوٌن، وأَْحَزَنوُه األموُر      
 . (1ٕٕلواألولى لؽة قريش والَِّنية لؽة تميأ  (1ٕٔلفهو ُمْحَزٌن، فَحَزنه وأَْحَزنه بمعنى واحد 

 .(1ٖٕلالالزألَحِزن( فقط ذِــــر ابن منظور إِّنه ال يقِل فيه أالّلَحَزنِ( الؼير وأّمِ المصدر من الفعل      
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 هـ ( فلأ نجد لهِ وجهًِ في ِتب القراءات والتفِسير.ٖٕٔأّمِ قراءة ابن محيصل ت     
 

َى َيِميزَ قوله تعِلى  َِن هللّاُ لَِيَذَر اْلُمْإِمنِيَن َعلَى َمِ أَنُتْأ َعلَْيِه َحتَّ َِ  ِ يِّبِ  مَّ  ﴾ اْلَخبِيَث ِمَن الطَّ
 [11ٔ] آل عمران : 

َى يُ قرأ الِسِيي        َز ﴾] األنفِل:َحتَّ (، وقرأ ابن َِّير ونِفع 1ٕٗ[ بضأ اليِء والتاديد ل 1َٖميَِّز ﴾و  لُِيَميَّ
َى يَ وعِصأ وأبو عمرو وابن عِمر   ( 1ٕ٘لِميوز ﴾ و  لَِيِمْيوَز ﴾ بفوتح اليوِء وِسور المويأ وسوِون اليوِء،َحتَّ

 (.1ٕٙوقرأ ابن َِّير  ُيِميَز﴾ بضأ أوله مع التخفيؾل
ووز مضوِعؾ مووِز (       وز ُيَميَّ ووز ﴾ أَّن مِضوويهل َميَّ الحجوة لموون قورأ  ُيَميَّ

وقيـووـل: معنوِه:ل التفرقووة بووين  (11ٕل
هووـ ( أنَّ لفوووظ التميووز ههنوووِ أولووى، ألن التاوووديد يفيوود الَِّووورة ٙٓٙ(. ويوورد الوووراز ل ت18ٕالاووييين (ل

لؽووة، وافوورد تعووِلى لفووظ الخبيووث والطيووب مووع تعوودد مووِ أُريوود بِوول منهمووِ فووِلمراد جميووع المووإمنين والمبِ
 ( .11ٕوالمنِفقين ال اَّنِن منهمِ ل

( وقيل إِّنهمِ بمعنى واحود إاِلّ أّن ٖٓٓأّمِ حجة من قرأ  َيميز ﴾ بِلتخفيؾ فِنه جعله منلمِز َيِميز ( ل     
يَّز ( فِِن أولى، وقد رود أبو زيد عن أبي عمرو أّن التاديد للتَِّيور لفظل َيميز ( أخؾ في اللفظ منل ُيمِ 

والمبِلؽة، والتخفيؾ يفيد التفرقة بين اييين، وهللا تعِلى أفرد الخبيث والطيب فذِر اييين، وهذا ِمِ قِل 
 ( .ٖٔٓبعضهأ في الفرق والتفريقل

،وهمِ فعالن متعديِن الى مفعول واحود ، وذهب ؼير واحد إلى أّن ل مِز، ومّيز ( لؽتِن بمعنى واحد     
 ( .ٕٖٓونظيرهمِ عِض، وَعّوض ل

هـ(   ُيميز ﴾ بضأ أوله مع التخفيؾ فلأ نجد لهِ وجهًِ في ِتب القراءات ٕٓٔأّمِ قراءة ابن َِّير ل ت     
هووـ ( موون أّنووه مووـن ل أمووِز ( بمعنووى ل ميووز ( المجوورد ، 1ٗ٘والتفِسووير ؼيوور مووِ أاووِر إليووه أبووو حيووِن ل ت

والهمووزة ليسووت للنقوول ،ِمووِ أّن التضووعيؾ ليـووـس للنقووـل و لفعوول( ول َْفعوول( بمعنووى واحوود ونظيووره لحووزن( 
 . (ٖٗٓل. والحق  أّنهمِ لؽتِن بمعنى واحد وإن اختلفِ في المبنى (ٖٖٓلولأحزن( 

 

 المبحث الثالث 
 التوجيه النحوي 

 [ٖٔ﴾ ] آل عمران : فَِيٌة ُتَقِتُِل  قوله تعِلى      
 . (ٖٙٓل﴾ بِلخفض  ةٍ ِفيَ  ، وقرأ أبــو الحسن ومجِهـد   (ٖ٘ٓبِلرفع ل﴾  ِفَيةٌ  قرأ الِسِيي       
هوـ ( أّنوه خبور مبتودأ محوذوؾ ، أ  : إحوداهمِ ِفيوٌة 1ٕٓ﴾ بِلرفع عند الفراء ل تِفَيةٌ  الحجة لمن قرأ       

 تقِتل في سبل هللا وأخرد ِِفرةٌ على االستينِؾ ِمِ قِل الاِعر:
نْ  ُِ ِذ  ِرْجليٍن ِرْجٌل صحيحٌة    وِرْجٌل رمى ِفَيَهِ الزمِن َفُالَِّت َف َِ  (1ٖٓلَت 

هـ ( على االستينِؾ بتقدير : ل منهأ ِفَيوٌة ِوذا وأخورد ِوذا ( فيِوون مبتودأ ٕٓ٘ورفعه الطبرسي ل ت     
 . (8ٖٓلمحذوؾ الخبر 

بعدهِ بدالً من فيتين ، والمعنى :لقد ِِن  ﴾ عند الزجِ  أّنه جعل لِفَية( ومِ ةٍ ِفيَ  والحجة لمن خفض       
هوـ( هوذا التوجيوه ٙٔٙووصوؾ العِبور  لت (1ٖٓل لِأ آية في فية تقِتل في سوبيل هللا وفوي أُخورد ِوِفرة(

  (ٖٓٔلبِلاِذ
وََّوأَّ قوراءة وأخورد وهوي النصوب وقود استحسونهِ الفوراء قوِيالً : ل ولوو قلوت ِفَتوًة تقِتوُل فوي سووبيل هللا      

أ  انتصِبهِ على الحِل من الضمير فـــي ل  (ٖٔٔل(ِِن صوابًِ على قولك : التقتِ مختلفتين  وأخرد ِِفرةً 
 . (ٕٖٔلالتقتِ ( وافقه الزجِ ، وأجِز النصب أيضًِ على االختصــِص والتقدير : ل أعني ِفَيًة( 

 
 [8ٔ﴾ ] آل عمران : َاِهَد هللّاُ أَنَُّه الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو قوله تعِلى       

يَن ِعنَد هللّاِ اإلِْسالَأ    [1ٔ﴾ ] آل عمران :  إِنَّ الدِّ
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، وقرأ ابون  (ٖٖٔلقرأ الِسِيي بفتحهِ ووافقه الانبوذ  ، والبِقون  أَّنه﴾ بِلفتـح ، و إِّن الدين﴾ بِلِسر      
 .  (ٖٗٔلعبِس بِسر األولى وفتح الَِّنية 

أ   (ٖ٘ٔلهِد هللا أَّنه ِوـذا ، وأَّن الديوـن عنوـد هللا اإلسوالأ ( قِل الِسِيي ل انصبهمِ جميعًِ ، بمعنى : اَ      
هوـ( ٖٔٔعلى العطؾ عليه ِؤّنه قِل : َاهِد هللا وحدانيته وِون الدين عند هللا اإلسوالأ. وافقوه الزجوِ  لت

   (ٖٙٔل
حموداً رسـوـول هـ( الِالأ على تقدير حذؾ الجِر فِؤّنه قوِل : لأَْاوَهُد علوى أَنَّ م8َٕ٘خر  المبرد لت     

هوـ( أّنوه 1ٕٔ. وُنِقول عون َّعلوب لت (8ٖٔل. وافقوه الزجوِ   (1ٖٔلهللا (، أو ل أاهد بؤّن محمداً رسوول هللا ( 
هـ ( من ؼير أّن يِون عنده فيهِ حجة 8ٙهـ ( وابن عبِسل تٕٖفتحهمِ اعتبِراً لقــراءة ابن مسعود لت

َّوِني ، وابون عبوِس ِسور األول وفوتح الَّوِني حِِية عن أحد من السلؾ فِبن مسوعود فوتح األول وِسور ال
هـ ( أّنه خر  الِالأ علوى البدليوة 11ٕ. وُرِو  عن ابن ِيسِن ل ت (1ٖٔلوهِتِن حجة للِسِيي في الفتح 

 .  (ٕٖٓلأ  أّن ل أَّن ( الَِّنية بدل من األولى ، ألّن اإلسالأ يتضمن التوحيد والعدل وهو بدل ااتمِل 
ُه أَوقع الاهِدة على األولى ، وابتـوـدأ بوـ لإّن( الَِّنيوة أّمِ الحجة لمن قرأ       بفتح األولى وِسر الَِّنية فِنَّ

ِمووِ وعووّدهِ الزجــووـِ ل  (ٕٕٖلهووـ( هووذه القووراءة وعزاهووِ إلووى عبوود هللا 1ٕٓ، واستحسوون الفووراءلت(ٕٖٔل
 ، وأَِّور موِ وقوع ااوهد هـ ( األجودل ألّن الِالأ والتوحيـد والنـداء بوِآلذان ااوـهد أّن ال إلوه إال هللأٖٔت

 .   (ٖٕٖلعلى ذِر التوحيد ( 
يَن أّمِ الحجة في قراءة ابن عبِس بِسر األولى وفتح الَِّنية فقد خرجهِ الفراء على أّن قوله   أَ       ّن الودِّ

ين المعطوؾ عليه ﴾ جملة اعتراض بالَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو  إّنه َاِهَد ﴾ ويِون قوله    ﴾ معمول   ِعنَد هللّاِ اإلِْسالَأ
إّنوي  –أّنك عوِلأ ، ِؤنوك قلوت : أاوهد  –إّني أعلأ النِس بهذا  –والمعطوؾ .ونظيره قولك لرجل ل أَاهد 

 . (ٕٖٗلأّنك عِلأ   -أعلأ بهذا من ؼير  
 

 [ 1ٖ﴾ ] آل عمران : أَنَّ هللّاَ ُيَباُِّرَك  قوله تعِلى      
 . (ٕٖٙل، وقرأ البِقون ل أَّن ( بفتح الهمزة  (ٕٖ٘لقرأ الِسِيي ل إّن ( بِسر الهمزة      
وُه أجوراه مجورد القوول ، والقوول 1ٕٓقِل الفراء ل ت      هـ ( الحجة لمون قورأ ل إِّن ( بِسور الهموزة ل أنَّ

ّبك [ ولأ يقل : أْن ليقِض علينِ ر 11﴾ ] الزخرؾ : َوَنَِدْوا َيِ َمِلُِك لَِيْقِض َعلَْيَنِ َرب َك حِِية لقوله تعِلى   
وِة أَْن أَِفيُضوواْ فهذا مذهب الحِِية.وقِل في موضع آخر   وِِر أَْصوَحَِب اْلَجنَّ ﴾]األعوراؾ:  َوَنَِدد أَْصَحُِب النَّ

أ  : أَّنوُه أجورد النوداء مجورد  (1ٕٖل[ ولأ يقل: أفيضوا وهوذا  أمور ذلوك لوتعلأ أّن الووجهين صوواب ( ٓ٘
 ب البصريين .القول على مذهب الِوفيين ،أو أضمر القول على مذه

أّمِ الحجة لمن قرأ بفوتح الهموزة فعلوى إِعموِل الفعول ل نِدتوه ( وجعول ل بوؤّن هللا ( المفعوول الَّوِني لوه      
 . (8ٕٖلوإسقِط البِء ، ألّنهِ متعلقة بـ ل فنِدته( فال يقطع منه ، والتقدير : بــؤّن هللا ُيبارك 

 
ُِأ  قوله تعِلى    [ 1ٗن : ﴾ ] آل عمراأَنِّي أَْخلُُق لَ

 .  (ٖٖٔل﴾ بِسر الهمزة نِّيإِ  وأبو جعفر  (ٖٖٓلوقرأ نِفع  (1ٕٖل﴾ بفتح الهمزة  أَنِّي قرأ الِسِيي       
قود  يّنوهوـ ( تصولح أن تِوون نصوبًِ علوى البودل مون  أ8ٖٖل أَنَّي ( بفتح الهموزة عنود أبوي جعفور ل ت     

آية ﴾ وهـذا موذهب  فضـًِ على البدل من قوله  وأّن تِون خ (ٕٖٖلهـ ( 1ٖٓجيتِأ﴾ وعليه ابن خِلويه ل ت
َن هي  ويجـوز أّن تِـون رفعـًِ على إضمـِر مبــتدأ ، أ  :  (ٖٖٖلهـ ( ٕٓ٘الطبرسي ل ت أ مِّ ُِ أَنِّي أَْخلُُق لَ

ينِ   . (ٖٖٗل  الطِّ
يقوول   ورسووالً  أّمِ الحجة لمن قرأ ل إِنَّي( بِسر الهمزة فعند ابن خِلويه على إضمِر القوول والتقودير:      

 .  (ٖٖ٘لإِّني أوعلي االستينِؾ من ؼير إِضمِر 
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ََّْل َمِ أُوتِيُتْأ أَ قوله تعِلى        ْأ قُْل إِنَّ اْلُهَدد ُهَدد هللّاِ أَن ُيْإَتى أََحٌد مِّ ُِ ْو َوالَ ُتْإِمُنوْا إاِلَّ لَِمن َتبَِع ِديَن
ْأ  ُِ ْأ ِعنَد َربِّ ُِ و  [ 1ٖ﴾ ] آل عمران : ُيَحآج 

، وقورأ سوعيد بون  (1ٖٖل﴾ بِلمود ُيوْإَتى  أَنْ ء وقورأ ابون َِّيور   (ٖٖٙل﴾ بؽيور مود ُيْإَتى  أَنْ  قرأ الِسِيي       
ِتي ﴾  بِسر التِء  أَنْ  ، وقرأ الحسن   (8ٖٖل﴾  بِسر الهمزة ُيْإَتى  نْ إ جبير   ًْ  . (1ٖٖلُيْإ
هوـ ( أّن ل أن ( هنوِ للنفوي بمعنوى لال( ، 1ُٕٓيوْإَتى ﴾ بؽيور مود عنود الفوراء ل ت أَنْ  الحجة لمن قرأ       

وتِون ل أَو ( بمعنى ل حتى ، أو إأِل ( والمعنى : ل أّنه ال ُيْإَتى أحد مَّل مِ أُتي أهل اإلسوالأ ( وصولحت 
وْأ أَن َتِضول وْا   لأحد( هنِ للعموأ لتقدأ النفوي عليـوـه ونظيوره قولوه تعوِلى   ُِ [  1ٙٔ﴾ ] النسوِء : ُيَبويُِّن هللّاُ لَ

هـ ( أّن مجيء ل أن ( المفتوحوة للنفوي بمعنوى ل ال( لوأ 1ٗ٘. ورّد أبو حيِن ل ت (ٖٓٗلمعنِه : ال َتِضلُون 
 يقأ عليه دليل من ِالأ العرب ِمِ أّن الخطِب في ل أوتيتأ ( وفي ل يحِجوِأ (  للطِيفة السوِبقة القِيلوة  

  (ٖٔٗلآمنو بِلذ  انزل ﴾ 
ُيإْتى ﴾ بِلمد فعند ابن خِلويه أّنه أراد بلفظ االسوتفهِأ القريور والتووبيخ فمود  ءأن أّمِ الحجة لمن قرأ       

( وذِوور أن أخبووِر اليهووود قووِلوا لووذويهأ مسووتفهمين 1ٖٓوافقووه أبووو منصووور لت (ٕٖٗلملينووًِ للهمووزة الَِّنيووة 
 .(ٖٖٗلمنِرين: أيإتى أحد مَّل مِ أوتيتأ بمعنى ال يإتى 

هوـ( 8ٖ٘هـ ( بِسر ل إْن ( فقـد علل لهـِ الزمخار  لت1٘جبير ل ت أّمِ الحجة في قراءة سعيد بن     
بؤّنهِ نِفية ل وهو متصل بِالأ أهل الِتِب أ  : وال تإمـنوا إالّ لمن تبع دينِأ ، ، وقولووا لهوأ: موِ ِيوإِتى 

أحد مَّل مِ أوتيتأ ، حتى يحِجوِأ عند ربَِّأ .يعني : مِ يإتون مَّله فال يحِجونِأ ( 
القرطبي وتبعه  (ٖٗٗل

 . (ٖ٘ٗلهـ ( 1ٔٙلت
هووـ ( ل أْن ُيووْإِتى( بِسوور التووِء فقووـد ذِووـر ابوون حنووي ٓٔٔأّمووِ الحجووة فووي قووراءة الحسوون البصوور  ل ت     
هـ ( أّنهِ على إسنِد الفعل إلى ل أحد( ، والمفعول محوذوؾ تقوديره : أْن يوإتى أَحوٌد أحوداً مَّول موِ 1ٕٖلت

 . (ٖٙٗلبهِ إنعِأ  أُوتيتأ( ، والمعنى أن إنعِأ هللا ال يقِس
  

ُِأْ  قوله تعِلى    [ 8ٓ﴾ ] آل عمران :  وال َيؤُْمَر
أْ  قرأ الِسوِيي        ُِ أْ  ، وقورأ البوِقون   (1ٖٗل﴾ بوِلرفع  َواَل َيوؤُْمُر ُِ ن أبوو  (8ٖٗل﴾ بِلنصوب  َواَل َيوؤُْمَر ِّ وَسو

 . (1ٖٗعمرو راءه واختلس ضمتهِ ل
أْ  الحجة لوأ قورأ       ُِ بوِلرفع فعلوى االسوتينِؾ ، والقطوع مون الِوالأ األول ، والفِعول ضومير  ﴾ َواَل َيوؤُْمُر

ِأ هللا  ل ًَ مسووتِن فووي يووؤمر عِيوود علووى ل هللا ( ، أ  : وال َيووؤُمُر
فيِووون إخبووِراً موون هللا أّنووه لووأ يووؤمر  (ٖٓ٘

 . (ٕٖ٘لوقيل : وال يؤمرِأ األنبيِء   (ٖٔ٘لبذلك.وقِل ابن حريج : وال يؤمرِأ محمد 
 . (ٖٖ٘لمن قرأ  َوالَ َيؤُمَرِأ﴾ بِلنصب عند الفراء فعطفًِ عِد قوله  أن يإتيه هللا الِتِب﴾ أّمِ حجة     
 .  (ٖٗ٘لَوالَ َيؤُمْرِأ ﴾ بِسِِن الراء فقد ؼلّطه أبو َجْعفر  أّمِ قراءة       
  

ُِأ مِّن قوله تعِلى         ْيَن لََمِ آَتْيُت ِبيِّ َمةٍ َوإِْذ أََخَذ هللّاُ ِميَََِّق النَّ ِْ َتٍِب َوِح  [8ٔ﴾]آل عمران : ِِ
وقرأ سعيد بون جبيور ل لَّموِ  (ٖٙ٘ل، وقرأ حمزة ل لَِمِ ( بِسر الالأ (ٖ٘٘للََمِ ﴾  بفتح الالأ  قرأ الِسِيي      

 . (1ٖ٘ل( ماددة 
ِ َوّجه الِسِيي قراءته بؤن لمِ( ارطية دخلت عليه الأ التحقيق ِمِ تدخل علـى لإّن( ، ومعنِه  لمهم     

آتيتِأ  وموضع لمِ( نصب بآتيتِأ ، ول آتيتِأ ( فوي موضوـع جوزأ بوـ لموِ( ، ل َّوأ جوِءِأ ( فوي موضوع 
﴾     ]  َولَِين ِاْيَنِ لََنْذَهَبنَّ  لَُتْإِمُننَّ ﴾ جواب الجزاء ، ِقوله تعِلى   جزأ معطوؾ عليه ، والالأ في قوله  

 القسوأ فهوو متصول بوِلِالأ األول ، وجوـواب الجوـزاء قولوه  لَُتْإِمُننَّ به ﴾ معتمـد  [ وقوله   8ٙاإلسراء : 
 . (8ٖ٘ل[ 8ٕ﴾ ] آل عمران: َد َذلَِك ـى َبعْ ـن َتَولَّ ـَفمَ 

لتإمنن به ﴾ جواب القسأ ، وجواب الارط محذوؾ لداللة جوواب القــوـسأ عليوه  والصحيح أّن قوله       
نن بوه﴾ سوِد مسود جوواب القسوأ ، والاورط هوـ( أّن قولوه  لتوإم 8ٖ٘. فوي حوين قوِل الزمخاور  لت (1ٖ٘ل
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هووـ( بووؤن لمووـِ( موصووولة بمعنووـى لالووـذ ( مبتووـدأه،  آتيووتِأ﴾ 8ٓٔ. وُرو  عوون سوويبويه لت (ٖٓٙلجميعووًِ 
 هـ (: ل آتيتِمووه ( َّوأ حوذؾ العِيود لطوول االسوأ ، وخبوره  1٘ٔوصلته، وتقدير ه على قول الخليل ل ت

 . (ٖٔٙلمن ِتِب وحِمة ﴾ ول من ( لبيِن الجنس 
هووـ ( أنَّ سوويبويه لووأ يوورد بقولووه إّن ل لََمووِ ( بمنزلووة ل الووذ ( أّنهووِ 11ٖوقووِل أبووو علووي الفِرسووي ل ت     

ِ  موصولة، بل إّنهِ اسأ ِمِ أّن لالذ ( اسأ وليس بحرٍؾ ِمِ جِءت حرفًِ في قـوله تعِلى :   ـالًّ لَّمَّ ُِ َوإِنَّ 
ُهْأ  أ سيبويه أن ل مِ ( ارطية وليست موصولة إذ ل ِِنت ِوذلك [ وتحصل من ِالٔٔٔ﴾ ] هود : لَُيَوفَِّينَّ

للزأ أن يِون في الجملة المعطوفة على الصلة عِيد يعود الى الموصول فلمِ لأ يَرد ذلك مظهراً ولأ يجز 
 . (ٕٖٙلوضع المظهر موضع المضمر عدل عن القول بؤّن ل مِ ( موصولة إلى أّنهِ ارطية 

هـ( إّنه ليريد أخوذ الميَّوِق للوذين آتوِهأ ، 1ِٕٓ ( بِسر الالأ فقد قِل الفراء لتأّمِ الحجة لأ قرأ ل لِمَ      
بمنزلووة  قَّووأ جعوول قولووه  لَُتووْإِمُنّن بووه﴾ موون األخووذ؛ ِمووِ تقووول : أخووْذُت ميَِّقووك لووتعَملَّن ؛ إلن أخووذ الميَّووِ

َّوأ جوِءِأ ﴾  ، و . وافقه أبو علي الفِرسي وذِر أنَّ ل مِ ( موصولة ، والعِيد محذوؾ (ٖٖٙلاالستحالؾ(
معطوؾ على الصلة ، وبمِ أّن الجملة المعطوفة خِلية من عِيد قِل إِّن االخفش أَجِز اقِمة المظهر مقوِأ 

ُه  ﴾ ، ألّنه بمنزلة مِ أوتوه من الِتِب والحِمة واستدل بقوله تعِلى :   مِ معِأ المضمر ، وهو قوله    إِنَّ
ِق َوِيْصِبْر َفِِنَّ هللّاَ الَ  [ أ  : ال يضويع أجورِأ فِوذلك قولوه    1ٓ﴾ ] يوسؾ :   ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنينَ َمن َيتَّ

ْأ  ُِ ٌق لَِّمِ َمَع َصدِّ ْأ َرُسوٌل م  ُِ َمٍة َُّأَّ َجِء ِْ َتٍِب َوِح ِِ ن  أ مِّ ُِ ٌق لَوه  8ٔ﴾ ] آل عمران : لََمِ آَتْيُت [ تقديره : ُمَصودَّ
أ من ِتِب وحِمٍة ،  ُِ وأجِز أّن يِون التقدير :  بتصديق مِ آتيتِموه ، فحوذؾ العِيود أ : مصدٌق لَِمِ آتيت

 . (ٖٗٙللطول االسأ 
هـ( أّن أصولهِ : لمون 1ٕٖهـ ( بتاديد ل لَّمِ ( فقد ذِر ابن جني لت1٘أّمِ قراءة سعيد بن جبير ل ت     

مِن والنوون مِ ول من ( زايدة في الواجب على مذهب األخفش ، فِستَّقلوا اجتمِع َّالث ميمِت وهي المي
. وّجوز الزمخار  أّن تِون ل لموِ (ٖ٘ٙلالمنقلبة ميمًِ بِدؼِمهِ في الميـأ فحـذفوا المـيأ األولى فبقي : لمِ 

( هنِ ظرفية بمعنى ل حين ( والمعنى : ل حين آتيتِأ بعض الِتِب والحِمة َّأ جِءِأ رسول مصوّدق لوه 
 . (ٖٙٙلوجب عليِأ اإليمِن به ونصرته ( 

 
ُِ ِلى   قوله تع     قُوْا الَ َيُضر  َيٌة َيْفَرُحوْا بَِهِ َوإِن َتْصبُِروْا َوَتتَّ ْأ َسيِّ ُِ ْأ َحَسَنٌة َتُسْإُهْأ َوإِن ُتِصْب ُِ ْأ إِن َتْمَسْس

ْيُدُهْأ َاْييًِ   [ ٕٓٔ﴾ ] آل عمران : َِ
ْأ  قرأ الِسِيي        ُِ الَ  ونوِفع ، وأبوو عمورو  ، وقرأ ابون َِّيور ،  (1ٖٙل﴾ بتاديد الراء مرفوعة الَ َيُضر 
ْأ رْ َيضِ   . وقورأ عِصوأ فيموِ رود أبوو زيود عون المفضول عنوه   (8ٖٙل﴾  بتخفيفهِ سِِنًة مع ِسور الضوِد ُِ
ْأ َيُضوورَّ  ْأ َيُضوورَّ   ﴾ بضووأ الضووِد وفووتح الووراء الماووّددة ، وقوورأ الضووحِك  ُِ ﴾ بضووأ الضووِد وِــووـسر الووراء ُِ

أ الَ َيضْ  الماّددة ، وقـرأ أُبي   ُِ  . (1ٖٙل﴾  بفك اإلدؼِأ ُرر
ْأ  الحجة لمن قرأ        ُِ هوـ ( أّن الِوالأ علوى نيوة التقوديأ 8ٓٔ﴾ مادّدة مرفوعة عند سيبويه ل تالَ َيُضر 

ْأ إِن َتْصِبُروْا  والتؤخير وتقديره : ُِ  وأناد الرجز : الَ َيُضر 
 (1ٖٓلِأنََّك إِْن ُيْصَرْع أَُخوَك ُتْصَرُع 

أ ، ومنه 81ٔووجههِ الِسِيي ل ت ُِ هـ ( على أّنهِ مرفوعة على تقدير إضمِر الفِء والمعنى : فال َيُضر 
 قول الاِعر : 

ُِرهِ       والار  بِلار ِعنِد هللا ِمَّْالن  َمْن َيْفَعل ِالَحَسنِِت هللا َيْا
 . (1ٖٔل 

الضوِد ، وأجوِز هـ ( أّنه مجزوأ وضمت اللتقِء السِِنين عوـلى إتبوِع ضموـة 1ٕٓويرد الفراء ل ت     
فتح الراء على أّن الفعل مجزوأ ، وفتح اللتقِء السِِنين ، والفتح هو الَِّير المستعمل ، ِمِ أجِز خفوض 
الراء اللتقِء السِِنين . وَخرَّ  الِالأ أيضًِ على أّن ل ال ( بمعنى ل ليس ( ورفع على تقدير إضمِر الفِء 

 ، ومنه قول الاِعر : 
ني      إِلى َقَطِرّ  ال إخِلك راِضيًِ فِن ِِن ال ُيْرِضيك حت  . ( 1ٕٖلى َتردَّ
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أ ( فنقل حرِة 1ٖٓوقِل ابن خــِلويه لت      ُِ هـ( إّنه لأخذه مــن لالّضّر( ضـد النفع ، وأصـله لَيْضُرْر
الراء إلى الضِد ، وأسِن الراء األولى ، ودخل الجِزأ ، فؤسوِن الَِّنيوة ، فصوِرتِ راء ماوددة، وحرِوت 

 ء السِِنين ، فال عالمة للجزأ فيهِ ، واِهد ذلك قول الامِخ : اللتقِ
 . (1ٖٖلَمَتى َمِ َتَقْع اَْرسُِؼه مطمينًة         على َحَجٍر َيْرَفض  أَو َيَتَدْحَر ( 

ْأ رْ الَ َيضِ  أّمِ حجة من قرأ        وْير ، 8ٖٖ﴾ مخففًِ فقود قوِل أبوو جعفور ل تُِ هوـ ( وؼيوره إّنوه مون ل الضَّ
اليِء اللتقِء السِِنين ، ألّنك لمِ حذفت الضمة من الوراء بقيوت الوراء سوِِنة واليوِء سوِِنة فحوذفت حذفت 

ْير ٖٔٔ. وذهب الزجِ  ل ت (1ٖٗلاليِء وِِنت أولى بِلحذؾ ألّن قبلهِ مِ يدل عليهِ (  هـ ( إلى أّن ل الضَّ
ر  ( بمعنى واحد  ( و ل الضَّ
 . ( 1ٖ٘ل

ْأ َيُضرَّ  قرأ   اّمِ الحجة في قراءة من       ﴾ بفتح الراء الماددة فقد عللهِ الفراء أيضًِ بؤّن الفعل مجزوأ ُِ
 . (1ٖٙل، وفتح اللتقِء السِِنين لخفة الفتح 

ْأ ررُ َيضْ  هـ (  ٕٔوالحجة في قراءة أُبي ل ت      ﴾  بفك اإلدؼِأ فقد ذِر الزجِ  أّنهِ لؽة أهـل الحجِز ُِ
ْأ إِن َتمْ  ، واستدل بقوله تعِلى   ُِ  .  (11ٖل﴾ َسْس

 
 [ ٖٖٔ﴾  ] آل عمران : َوَسِِرُعوْا إِلَى َمْؽِفَرٍة قوله تعِلى        

﴾ بؽيور َسوِِرُعواْ ، وقرأ نِفع ، وابن عِمر، وأبوو جعفور  (18ٖل﴾ بِلواو العِطفة َوَسِِرُعواْ قرأ الِسِيي       
 . (11ٖلواو قبل السين 

. واحووتج الزمخاوور  (8ٖٓللواو علووى ل عطووؾ جملووة علووى جملووة( ﴾ بووَِوَسووِِرُعوْا  الحجووة لموون قوورأ       
 . (8ٖٔلسِبقوا﴾ وهـ( لصحـة هـذه القـراءة بحـرؾ أُبـّي وعبـد هللا  8ٖ٘لت
﴾ بؽير الوواو إّنهوِ ِوذا وردت فوي مصوِحؾ َسِِرُعوْا  هـ ( الحجة لمن قرأ  8ٖٖوقِل أبو جعفر ل ت     

هوـ( أّن ل مون تورك الوواو ، ٙٓٙ. ويورد الوراز  لت (8ٕٖللمعنى أهل المدينة بؽير واو ، ألّنه قد ُعِرؾ ا
[ ِِلايء الواحد ، ولقرب ِل واحد ٕٖٔأطيعوا هللا﴾ ]آل عمران :  ﴾ وقولــه  َسِِرُعواْ  فؤلّنه جعل قوله  

 . (8ٖٗل. وقيل إّنه على وجه االستينِؾ والقطع (8ٖٖلمنهمِ من اآلخر في المعنى أُسقط العِطؾ(
 

ِِبِريَن ﴾ ] آل عمران : قوله تعِلى  ْأ َوَيْعلََأ الصَّ ُِ ِ َيْعلَِأ هللّاُ الَِّذيَن َجَِهُدوْا ِمن  [    ٕٗٔ  َولَمَّ

، وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة وعمرو بن عبيود لَيْعلَوِأ (  (8ٖ٘لبرفع الميأ  قرأ الِسِيي   َيْعلَُأ ﴾     
 . (8ٖٙلل َيْعلََأ ( بفتح الميأ بِسر الميممجزومًِ ، وقرأ يحيى بن َِّب والنخعي 

هـ( لعلى أّن الواو للحوِل ، ِؤنوّه قيول : ولموِ 8ٖ٘برفع الميأ عند الزمخار  ل ت َيْعلَُأ﴾ الحجة لمن      
هـ( أن تِون الوواو ههنوِ حِليوة ، ألّن الحِليوة 1ٗ٘. وأنِر أبو حيِن ل ت (81ٖلتجِهدوا وأنتأ صِبرون ( 

مضِرع واقع موقع اسأ الفِعل ، فِمِ ال يجوز دخول الواو الحِلية علوى ال تدخل على المضِرع ، ألن ال
اسأ الفِعل ِذلك ال يجوز أن تدخل على المضِرع . واألولوى عنود أبوي حيوِن أن تِوون الجملوة الفعليوة ل 

 . (88ٖليعلُأ ( خبراً لمبتدأ محذوؾ ، التقدير :  وهو يعلأ الصِبرين  
 . (81ٖلبِسر الميأ فعطفًِ على لَيْعلَأ( األُولى وِسر اللتقِء السِِنين ﴾  َيْعلَأِ أّمِ الحجة لمن قرأ      
بفتح الميأ أّنوه منصووب بوواو الصورؾ وهوو ههنوِ بمعنوى    َيْعلََأ ﴾هـ ( 1ٕٓوالحجة عند الفراء ل ت     

لِن الميأ لمِ  ، وأجِز أن يِون مجزومًِ بِلعطؾ (1ٖٓلِقولك : للأ آته وأُِِرَمُه إاِلّ استخّؾ بي(  –الجمع 
ِت بِلفتح تبعًِ لفتحة الالأ، ألنه نسق في اللفظ  ُحرِت اللتقِء السِِنين ُحرَّ
 .  (1ٖٔل
ِبيي َقَِتَل َمَعُه ﴾  ] آل عمران :  ؤَيِّن مِّن نَّ َِ  [ ٙٗٔقوله تعِلى   َو

بضأ القِؾ وِسور التوِء  ، وقرأ ابن َِّير ونِفع وأبو عمرو   قُِتَل ﴾ (1ٕٖلقرأ الِسِيي   َقَِتل ﴾ بؤلؾ      
ل ﴾ مبنيًِ للمفعول مادداً ، وقرأ قتِدة  (1ٖٖلمن ؼير ألؾ  ًِ   قُتَّ

 . (1ٖٗل
ُه جعل الفِعل ل ربَّيون ( ، ألن الحديث عنهأ ل الحجة لمن قرأ   َقَِتَل ﴾      بؤلؾ أَنَّ

. وقيل إّن الفِعل (1ٖ٘
. وقيول إِنل َقِتول ( أعوأ (1ٖٙلضومر فوي موضوع نصوب علوى الحوِل مون الم   معه ربَّيون ﴾مضمر وجملة 
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وأمدح من ل قُِتل ( فـي المعنى، ألن هللا تـعِلى إذا مـدح مـن لقِتل( ِـِن مون ل قُِتول ( داخوالً فيوه أيضوًِ ، 
 . (11ٖلوإذا مدح من ل قُِتل ( لأ يدخل فيه ؼيرهأ 

 . (18ٖلهـ ( ٕٕٗهـ ( واختِرهِ أبو عبيد ل تٕٖوهي قراءة ابن مسعود ل ت     
ُه جعله مبنيًِ للمفعول وفيه الضمير للنبي ، فؤخبر به عن   قُِتَل ﴾  أّمِ الحجة لمن قرأ       من ؼير ألؾ فِنَّ

  النبي صلى هللا عليه وسلأ ، ورفع ل الربيوون ( بِالبتوداء ، ول معوه ( خبور مقودأ ، ودليلوه قولوه تعـوـِلى 
َِت أَْو قُِتَل ﴾  . وقيل إن معنِه : وِوؤيَّن مون نبوي معوه ربيوون َِّيور قُِتول  (11ٖل[  ٗٗٔ] آل عمران : أََفِِن مَّ

 . (ٓٓٗلفمِ وهن الربيون على َِّرتهأ ( أ  على التقديأ والتؤخير 
ل﴾أّمِ الحجة في قراءة من قرأ      ًِ هـ(بؤّنه ال 1ٕٖمبنيًِ للمفعول مادداً فقــد علل لهِ ابن جنـي ل ت  قُتَّ

عنى التَِّير الذ  ينِفي اسنِده إلى اخص واحد ولأ يجوز إسونِده ضمير في الفعل لمِ في التضعيؾ من م
. وَرّد أبوو حيوِن بوؤّن هوذا لويس (ٔٓٗلالى لنبي( مراعِة للفظ لِوأ( وإّنموِ أجوِز إسونِده إليوه مراعوِة لمعنوِه 

بظِهر، ألّن ل ِؤين ( مَّل ل ِأ ( ، فيجوز مراعِة اللفوظ توِرة ، ومراعوِة المــوـعنى توِرة أخورد واسوتدل 
ُبَر ﴾] القموور:لووه تعووِلىبقو نَتِصووٌر َسووُيْهَزُأ اْلَجْمووُع َوُيَول وووَن الوود  [ فؤفووـرد ٘ٗ-ٗٗ  أَْأ َيقُولُوووَن َنْحووُن َجِميووٌع م 

   . (ٕٓٗللمنتصر(، وجمع ل يولون ( 
ِ ﴾  ] آل عمران :         لَُّه هلِلَّ ُِ  [ ٗ٘ٔقوله تعِلى   قُْل إِنَّ األَْمَر 

لَّهُ       ُِ ل ُه ( بِلرفع  (ٖٓٗل﴾ بِلنصب  قرأ الِسِيي    ُِ  . (ٗٓٗل، وقرا أبو عمرو وحده ل 
لَّوُه ﴾ بِلنصوب إّنــوـه أراد توِيود لاألمور ( 1ٕٓقِل الفراءلت      ُِ هـ( وأَِّر النحوويين الحجوة لمون قورأ   

 . (ٙٓٗلهـ ( أّنه بدل ٕ٘ٔ. وُنِقل عن األخفش ل ت (٘ٓٗل المنصوب ألّنه اسأ ل إّن ( 
ل ُه ﴾ بِلرفع فعلى االبتداء ول هلل ( خبره ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضوع أّمِ ح      ُِ جة من قرأ   

 . (1ٓٗلرفع ألّنهِ خبر ل إِّن ( 
  

 [ 1ٔٔقوله تعِلى    َوأَنَّ هللّاَ الَ ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْإِمنِيَن ﴾  ] آل عمران : 
وقرأ البِقون ل َوأَنَّ ( بفتح الهمزة  قرأ الِسِيي وحده ل إِّن ( بِسر الهمزة ،     

 . (8ٓٗل
هت قراءة الِسِيي على االبتداء واالستينِؾ ويإيد هذه القراءة حورُؾ عبود هللا بـوـن مسوعود   هللّاَ       ُوجِّ

 ) الَ ُيِضوويُع أَْجووَر اْلُمووْإِمِنيَن ﴾ بؽيوور ل إِنَّ
ل . وقيوول معنووِه : ل إِّن هللا ال يضوويع أجوور اوويء موون أَعمووِ (1ٓٗل

 . (ٓٔٗلالمإمنين ( 
وَن هللّاِ       والحجة لمن قرأ ل وأَّن ( بِلفتح فعلى عطفهِ على مِ تقدأ من قوله تعِلى   َيْسَتْبِاُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ

َن هللّاِ َوَفْضٍل و َيْسَتْبِاُروَن بؤ  (ٔٔٗلَوَفْضٍل ﴾ على معنى : وبؤّن هللا  ن هللّاَ الَ والمعنى : َيْسَتْبِاُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ
 (ٕٔٗلُيِضيُع أَْجَر اْلُمْإِمِنيَن   

 
َمِ ُنْملِي لَُهْأ لَِيزْ  َنفُِسِهْأ إِنَّ َمِ ُنْملِي لَُهْأ َخْيٌر ألِّ َفُروْا أَنَّ َِ  َداُدوْا إَِّْمًِ﴾ قوله تعِلى َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن 

 [ 18ٔ] آل عمران :  
  َتْحَسوَبنَّ ﴾ بِلخطوِب وفوتح األلوؾ ، وقرأ حموزة  (ٖٔٗلب وفتح األلؾ بِلؽي   َيْحَسَبنَّ ﴾قرأ الِسِيي        
، وقرأ يحيى بن وَِّب   َيْحَسَبنَّ ﴾ بِلؽيب مع ِسر ألؾ األولى وفتح الَِّنية  (ٗٔٗلأيضًِ 

 .(٘ٔٗل
ذين الحجة لمن قرأ ل َيْحَسَبنَّ ( بِلؽيب أّنه جعله من قبيل اإلخبِر منه سوبحِنه وتعوِلى عون حسوبِن الو     

ِفروا فموضع ل الذين ( رفع بؤّنه فِعل ول ِفروا ( صلتهأ ول أّن( ومِ عملت فيه سّدت مسد المفعولين ، 
. وقيوول لأَّنمووِ( ومووـِ بعووـده سووِد مسووـد أحوودهمِ ، واآلخوور  (ٙٔٗلوذلووك أّن الحسووِب يحتووِ  الووـى مفعوليـووـن 

 . (1ٔٗلهـ( ٕ٘ٔمحذوؾ عند األخفش لت
هوـ ( إنَّ الخطوِب للرسوول ل صولى الوه 1َٖٓسَبنَّ ﴾ بِلتِء فقِل ابن خِلويوه ل تأّمِ حجة من قرأ   َتحْ      

عليه وسلأ ( ول الذين ( مفعول، ول ِفروا ( صلته، و ل أّنمِ نملي ( مع مِ بعدهِ مفعول ٍَِّن، وفتحتل أّن 
أبو علي الفِرسي  . وردّ  (8ٔٗل(  ألن الفعل واقٌع عليهِ و لمِ( اسمهِ و لُنْملي( صلته و لخيٌر( خبر لأّن( 
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أّنه ال يجوز أن يِون ل أّنمِ نملي( في موضع المفعول الَِّني، ألّنوه ينسوبك منوه مصودر والمفعوول الَّوِني 
 . (1ٔٗلفي هذا في حسبت وأخواتهِ هو األول في المعنى فعلى ذلك لأ يجز فيه إاّلِسر لإِّن( 

َسوَبّن﴾ بِليوِء موع ِسـوـر ألوؾ لإِنموِ ( األولوى   َيحْ هـ ( ٖٓٔأّمِ الحجة في قراءة يحيى بـن وَِّب ل ت     
وفتح ألؾل أَّنمِ ( الَِّنية فقد َخّر  أبو علي الفِرسي الِالأ وإْن لأ يجزهِ علـى أّن ل الذين ِفروا ( فِعول 
َيْحَسَبّن و ل إّنمِ نملي لهأ .. ( قِيأ مقِأ مفعولي الحسبِن ووجه ذلوك عنوده ل أّن ( لإّن ( ُيتلقوى بهوِ القسوأ 

ِ ُيتلقووى بووالأ االبتووداء ، ويوودخل ِوول واحوود منهمووِ علووـى االبتووداء والخبوور فِسوور ل إّن ( بعوود ل َيْحِسووَبنَّ (  ِموو
هوـ ( القوراءة قوِيالً : ل وهوو بعيود 1ٗ٘. وأنِر أبوو حيوِن ل ت (ٕٓٗلوَعلَّق عليهِ الِحْسبِن ِمِ ُيعلّق بِلالأ 

 ن المبتدأ ِقوله : لحذؾ الالأ نظير تعليق الفعل عن العمل، مع حذؾ الالأ م
 إّني َوَجْدُت مالك الايمة األدب

 .   (ٕٔٗلأ  : لمالك الايمة األدب ، ولو اعتقِد حذؾ الالأ لنصب ( 
 

 [8ٓٔقوله تعِلى   َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُوَن ِبَمِ آَتُِهُأ هللّاُ ِمن َفْضلِِه ُهَو َخْيراً لَُّهْأ ﴾  ] آل عمران : 
لِسِيي   َيْحَسَبنَّ ﴾ بِلؽيب قرأ ا     

، وقرأ حمزة   َتْحَسَبنَّ ﴾ بِلخطِب  (ٕٕٗل
 . (ٖٕٗل

الحجة لمن قرأ   َتْحَسَبنَّ ﴾ بِلؽيبة عند الِسِيي      
ُه جعل الفعل مسنداً إلى 1ٕٓوالفراء ل ت (ٕٗٗل هـ ( أنَّ

البخول ، ِموِ دّل السوفيه علوى  لالذين( وحذؾ المفعول األول لداللة الِالأ عليه فِِتفى بـذِر يبخلوون مون
 السفه في قول الاِعر : 

 . (ٕ٘ٗلإِذا نهى السفيه َجَرد إليه      وخِلَؾ ، والسفيه إلى ِخالؾ 
أّمِ حجة من قرأ   َتْحَسَبنَّ ﴾ بِلخطِب فعلى إسنِد الفعل الـى النبي ل صلى هللا عليه وسلأ ( والمفعول      

َسَبنَّ يِمحمد بخَل الذين يبخلون خيراً لهأ ( األول محذوؾ ، والمعنى : ل وال َتحْ 
 .  (ٕٙٗل

 
 [8٘ٔقوله تعِلى   َذآيَِقُة اْلَمْوِت ﴾  ] آل عمران :       

، وقورأ األعموش ويحيوى بون وَّوِب وابون أبوي إسوحِق    (1ٕٗلقرأ الِسِيي   َذآِيَقُة اْلَمْوِت ﴾ بِإلضِفة      
 . (8ٕٗلوت َذآِيَقٌة اْلَمْوَت ﴾ بِلتنوين ونصب الم

الحجة لمن قرأ   َذآِيَقُة اْلَمْوِت ﴾ بِإلضِفة أّن اسأ الفِعل هنوِ بمعنوى المضوي ولويس فيوه إال اإلضوِفة      
إلى مِ بعده ، ل ِقولك : هذا ضِرُب زيد أمس وقِتُل بٍِر أمِس ( ، وذلك أّنه يجر  مجرد االسأ الجِمد، 

 . (1ٕٗلنحو : ل ؼالُأ زيٍد ، وصِحُب بٍِر ( 
والحجة لمن قرأ    ذايقٌة الموَت ﴾ بِلتنوين والنصب أَّنهوِ لوأ توذق المووت بعود ، واسوأ الفِعول بمعنوى      

 االستقبِل فجِز فيه الجر ، والنصب والتنوين ، ألّنه يجر  مجرد الفعل المضِرع .
المِضوي، ِقوول ولعّل إعمِل  ذايقٌة﴾ على مذهب الِوفيين ، فهأ يعملون اسأ الفِعل وإن ِوِن بمعنوى      

 الاِعر : 
لِّ ُمْعطي رأسه         تٍِ  ُمخِلِط ُصْهبــٍة ُمَتعيِّس ُِ  سلِّ الهموأ ب
 ُمْؽتِل أْحُبله ُمبيـن ُعْنقُــه         في َمنٍِب َزَيَن الَمِطي َعَرْندسِ 

ِِاَفُِت  واألصل : ُمْعط رأسه بِلتنوين والنصب لِن حذؾ التنوين تخفيفًِ ونظيره قولــه تعِلى   َهلْ  َِ ُهنَّ 
ِه ﴾ ] الزمر :   . (ٖٓٗل[  8ُٖضرِّ

  
 [1٘ٔقوله تعِلى   َوَقَِتلُوْا َوقُِتلُوْا ﴾  ] آل عمران : 

لُووْا ﴾ ماوددة التوِء، وقورأ  (ٖٔٗلقرأ الِسِيي  َوقُِتلُوْا َوَقَِتلُوْا ﴾        وقرأ ابن َِّير وابن عِمر  َوَقوَِتلُوْا َوقُتِّ
وْا ﴾ خفيفة  نِفع وعِصأ وأبو عمرو ًُ ، وقرأ عمر بن عبد العزيوز   وَقَتلُووا وقُِتلُووا ﴾  (ٕٖٗل  َوَقَِتلُوْا َوقُِتُل

 . (ٖٖٗلخفيفة بؽير ألؾ 
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الحجة لمن قرأ   َوقُِتلُوا َوَقَِتلُوا ﴾ أّن الواو لمطلق الجمع ال توجب ترتيبًِ فال تدل على أّن الَِّني وقع      
 . (ٖٗٗلي الحِأ ، أو متقدمًِ ، أو مصِحبًِ بعد األول ، فهي تعطؾ متؤخراً ف

لُوْا﴾ فعند الطبر  على المبِلؽة والتَِّير وتِرار القتل فيهأ قتالً بعــد قتل       أّمِحجة من قرأ  َوَقَِتلُوْا َوقُتِّ
 (  ٖ٘ٗل

هوِ وجهوًِ فوي هـ(  وَقَتلُوا وقُِتلُوا﴾ بؽير ألؾ خفيفة فال نعرؾ لٔٓٔأَّمِ قراءة عمر بن عبد العزيز لت     
هـ( من أّنوه لبودأ ببنوِء األول للفِعول، وبنوِء 1ِٗ٘تب القراءات والتفِسير ؼير مِ أاِر إليه أبو حيِن لت

 .  (ٖٙٗل الَِّني للمفعول ، وهي قراءة حسنة في المعنى ، مستوفية للحِلين على الترتيب المتعِرؾ ( 
لواو لمطلق الجمع ، ال يتفق ومذهب الِسِيي ، ألّن والحّق أّن الذين عللوا لقراءة الِسِيي ، وهو أّن ا     

الِوفيين يرون أّن الواو للترتيب بخالؾ البصريين والذ  يإيد مذهبهأ قوله تعوِلى :   إِْن ِهوَي إاِلَّ َحَيُِتَنوِ 
ْنَيِ َنُموُت َوَنْحَيِ ﴾ ] المإمنون :   . (1ٖٗل[  1ٖالد 

لُوا َّوأ  وأّمِ قراءة عمر بن عبد العزيز فهي توافق     ًَ قراءة الِسِيي في المعنوى ، فعنود الِسوِيي : َقوَِت
 قُِتلُوا  وِذلك عند عمر بن عبد العزيز . 

 
نََّك ﴾  ] آل عمران :   [1ٙٔقوله تعِلى   الَ َيُؽرَّ

نََّك﴾ بفوتح النوون موع تاوديدهِ وِوذا ]النمول:      ْأ﴾ وفوي ]الوروأ:8ٔقرأ الِسِيي الَ َيُؽرَّ ُِ [ ٓٙ[  اَل َيْحِطَمونَّ
ووَك﴾  ٕٗ، ٔٗ َواَل َيْسووَتِخفَّنََّك﴾وفي ] الزخوورؾ: ووِ أَْو ُنِرَينَّ ووِ َنووْذَهَبنَّ ِبووَك َفِِنَّ [  َفِِمَّ

، وقوورأ رويـــــووـس   (8ٖٗل
ْتَك ﴾  َيُؽرَّ
 . (1ٖٗل

وووك ( ل نهوووي مإِووود بوووِلنون الَّقيلوووة ( 8ٖٖقوووِل أبوووو جعفووور ل ت      . وقوووِل أبوووو  (ٓٗٗلهوووـ ( ل ال َيُؽرنَّ
ولِون ال يبلوػ  (ٔٗٗلالتاديد أجوود القوراءتين ؛ ألنهوِ أوِود وأفاوى والتخفيوؾ جوِيز( هوـ(:ل1ٖٓمنصورلت

 توِيُدهُ توِيد التاديد .
 

ْن ِعنِد هللّاِ ﴾  ] آل عمران :       [18ٔقوله تعِلى    ُنُزالً مِّ
 . (ٖٗٗل،وقرأ الحسن والنخعي   ُنْزالً ﴾ بتخفيؾ الزا   (ٕٗٗلقرأ الِسِيي  ُنُزالً﴾ بضأ الزا       
ون  (ٗٗٗلقِل الِسِيي  ُنُزالً﴾ بضمتين مصدر       وقيل إّن الِالأ عليه بمنزلوة الِوالأ علوى قولوه   َََّوابوًِ مِّ

. وأجوِزوا أن يِوون جموع ل نوِزل ( بمعنوى ل النوِزلين ( فعلوى هوذا  (٘ٗٗل[ 1ِ٘ٔعنِد هللّاِ ﴾ ] آل عمران : 
 . (ٙٗٗليجوز أن يِون حِالً من الضمير في لخِلدين ( 

والحّق أّن توجيه المصدر واسأ الفِعل واحد ، فِألول على مذهب من يجوز مجيء المصودر حوِالً ،      
 . (1ٗٗلوالَِّني على مذهب من ال يجوز بل يإول المصدر بِلماتق 

هـ( علوى 8ٖٖ. وقـد نّص أبو جعفر لت(8ٗٗلأّمِ حجة من قرأ لُنْزالً( بِلتخفيؾ فِّنه استَّقل الضمتين      
 . (1ٗٗلّن الضأ لؽة تميأ ، وأّن الضمتين لؽة أهل الحجِز وبني أسد أ
 

ُهْأ ﴾  ] آل عمران :      َقْوْا َربَّ ِن الَِّذيَن اتَّ ِِ  [18ٔقوله تعِلى   لَ
، وقورأ أبوو جعفور للِوّن( بتاوديد النـوـون (ٓ٘ٗلقرأ الِسِيي ل لِْن ( هنوِ وفوي الزمور بوِلتخفيؾ فيهموِ      
 ( ٔ٘ٗلفيهمِ 

 . (ٕ٘ٗلالحجة لمن قرأ ل لِْن ( مخففًِ أّنه جعلهِ مهملة ، وهي المخففة من الَّقيلة      
 . (ٖ٘ٗلأّمِ حجة من قرأ ل لِّن ( بِلتاديد أّنه جعلهِ عِملة عمل ل إّن (      
لِوون الووذين اتقوووا ، هنووِ وفووي الزموور فووؤبو جعفوور  لل هووـ( للقووراءتين قووِيالً :1ٔٔٔوعلوول الوودميِطي ل ت     
د النوون فيهموِ فِلموصوول محلوه نصوب والبوِقون بوِلتخفيؾ فِلموصوول رفوع بِالبتوداء وعنود يوونس بتادي

 . (ٗ٘ٗل  ((يجوز إعمِلهِ مخففة 
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 المبحث الرابع
 التوجيه الداللي

 [ٕٔ﴾  ] آل عمران : َسُتْؽلَُبوَن َوُتْحَاُروَن قوله تعِلى       
وقرأ ابن َِّير وأبو عمرو وعِصأ وابن  (٘٘ٗل﴾ بيِء الؽيبة فيهمِ  ْحَاُرونَ يُ ْؽلَُبوَن وَ يُ سَ قرأ الِسِيي        

 . (ٙ٘ٗلعِمر بِلتِء 
هـ ( قراءة الِسِيي على إرادة مخِطبة اليهود ، وأَّن الؽلبة على المارِين بعود 1َٕٓوّجه الفراء ل ت     

ِلوت اليهوود : هوذا النبوي ال يوأ أُحد ، وذلك أّن النبي ل صلّى هللا عليه وسلّأ ( لموِ ؼلوب الماورِين ببودٍر ق
ُتْهزأ له رايوة، فلموِ ؼلوب الماورِون يووأ أُحود  ِفوروا جمويعهأ ورجعووا ، فوؤنزل هللا تعوِلى  يِمحمود قُوْل 

 . (1٘ٗللليهود: َسُيْؽلَب المارِون، وعلى زعمه فليس في هذا المعنى إالّ اليِء 
ليهود والمارِين داخلين في الخطِب فيجوز فوي أّمِ حجة من قرأ بِلتِء فقد  ذِر الفراء أَنَّه ل جعل ا     

 . (8٘ٗلهذا المعنى سيؽلبون وستؽلبون ،ِمِ تقول في الِالأ : قُْل لعبد هللا إِّنه قِيأ وإِّنك قِيأ ( 
هـ( للقراءتين بؤّن من قرأ بِلتِء فِلمعنى ل اخبرهأ بمعنوى موِ اخبور بوه مون 1ٗ٘وعلل أبو حيِن ل ت     

 . (1٘ٗلأ بِليِء فِلمعنى ل أخبرهأ بِلفظ الذ  أُخبر به أّنهأ سيؽلبون ( أّنهأ سيؽلبون( ومن قر
هوـ ( أَجوِزا عوود الضومير فوي ل سوتؽلبون ( علوى قوريش ، أ : قُوْل 1ٕٔوقيل إّن الفوراء وَّعلوب ل ت     

 .  (ٓٙٗللليهود ستؽلب قريش واستبعد أبو حيِن هذا الرأ  
 

ْأ آَيةٌ قوله تعِلى        ُِ َِن لَ َِ َّْلَْيِهْأ    ِفي ِفَيَتْيِن اْلَتَقَتِ فَِيٌة ُتَقِتُِل ِفي َسبِيِل هللّاِ َوأُْخَرد  َقْد  ِفَِرةٌ َيَرْوَنُهأ مِّ َِ

ُد بَِنْصِرِه َمن َيَاُِء   [ٖٔ...﴾ ] آل عمران : َرْأَ  اْلَعْيِن َوهللّاُ ُيَإيِّ
، وقورأ  (ٖٙٗل  َتَرْوَنُهأ ﴾ بتِء الخطوِب  (ٕٙٗلون ، وقرأ البِق (ٔٙٗلقرأ الِسِيي   َيَرْوَنُهأ ﴾ بيِء الؽيبة      

 . (ٗٙٗلابن عبِس   ُتَرْوَنُهأ ﴾ على الخطِب مبنيًِ للمفعول 
هووـ ( عوون ابوون عبووِس موون أَّنووُه ل جعوول الرإيووة 1ٕٓالحجووة لموون قوورأ   َيووَرْوَنُهأ ﴾ مووِ رواه الفووراء ل ت     

بوودر َّلَّمِيووة وأربعووة عاوور ، والماوورِون  للمسوولمين ، يوورون الماوورِين مَّلوويهأ ، وِووِن المسوولمون يوووأ
تسعمِية وخمسين ، فؤر  المسلمون المارِين ضعفهأ ، وقد وعدهأ أّن الرجل مونهأ يؽلوب الورجلين مون 

وعليوه فوِّن الضومير فويل  (٘ٙٗلالمارِين فِِنت تلك آيــة ، أن يـوـروا الاويء علوى خوالؾ صوورته ...( 
أنَّ المسوولمين رأوا الماوورِين سووتمِية وِووِنوا تسووعمِية  مَّلوويهأ ( للماوورِين .وذِوور احتمووِالً آخوور وهووو

ُه قللهأ في أعين المإمنين ودليله قوله تعِلى :     َيٌة َصِِبَرةٌ َيْؽلُِبوْا ِمَيَتوْينِ وخمسين أ  أنَّ أ مِّ ُِ ن ُِن مِّ ﴾  َفِِن َي
هـ ( الِالأ أّن المارِين يرون المسلمين مَّليهأ في العودد ٖٓٔر  الطبر ل توخَ  (ٙٙٗل[ ٙٙ] األنفِل :  

رأد أعينهأ وِِنوا َّلَّمِية يزيدون أو ينقصون قليالً فلمِ وقع القتِل أمدهأ هللا بؤلؾ من خوواص الماليِوة 
 . (8ٙٗل. واستحسن الطبر  هذه القراءة على اعتبِر الرإية للمسلمين  (1ٙٗل

هوـ ( 11ٕهوـ( عوـن ابون ِيسوِن لت8ٖٖلمن قرأ  َتَرْوَنُهأ﴾ بِلتِء فقد رود أبو جعفور ل تأّمِ الحجة      
أّنُه جعل الرإية لليهود فؤعِد الضومير فوي ل َتوَرْوَنُهأ ( علوى   وأخورد ِوِفرة ﴾ والضومير فوي ل مَّلويهأ ( 

.  ويرد ابن  (1ٙٗلهود على   ِفية تقِتل في سبيل هللا ﴾ وأجِز أبو جعفر أن تِون الرإية للمسلمين دون الي
هـ ( أّن الخطِب لمارِي قريش . والتقدير : ل تورون يِماورِي قوريش المسولمين مَّلوي 1ٖٓخِلويه ل ت

. ويحتمول أن يِوون الضومير فوي ل َتوَرْوَنُهأ ( للمسولمين ، وفوـي ل  (1ٓٗلفيتِأ الِِفرة ، أو مَّلي أنفسوهأ ( 
 . (1ٔٗلالمارِين مَّلي المسلمين مَّليهأ ( للماـرِين ، أ  :  ترون أيهِ المسلمون 

هوـ (   ُتوَرْوَنُهأ ﴾ مبنيوًِ للمفعوول فلوأ نجودهِ فوي ِتوب القوراءات ؼيور موِ 8ٙأّمِ قراءة ابن عبِس ل ت     
هـ ( من ل أن َرأْيُت وأرد أقود قي اليقين من أُريُت وأَُرد أن سويِون ِوـذا 1ٕٖأاِر إليه ابن جني ل ت

. وأاِر أبو جعفور إلوى هوذه  (1ٕٗلأن سيِون ِذا ، أ  أعلمه وأتحققه ( ، أ  : هـذا ؼِلـب ظني ، وأَرد 
القراءة دون أن ينسبهِ وذِر أن ل مَّليهأ ( على هذه القراءة تِون خبراً لهِ وليست حِالً ِمِ في قوراءة   

 . (1ٖٗلَتَرْوَنُهأ ﴾ 



 مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراسات اإلنسانية    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد  1:  العدد 011

 
َهَواِت قوله تعِلى    ِِس ُحب  الاَّ  [ٗٔ﴾  ] آل عمران : ُزيَِّن لِلنَّ

َن ﴾ مبنيوًِ للمفعوول  ورفوع ل ُحوب  (       قرأ الِسِيي   ُزيَّ
وَن ﴾ مبنيوًِ  (1ٗٗل ، وقـوـرأ الضوحِك ومجِهود  َزيَّ

على للفِعل ونصب ل ُحبَّ ( 
 . (1٘ٗل

هوـ ( أّن الفِعول محوذوؾ وهوو هللا 8ٖ٘الحجة لمن قرأ   ُزيَّن ﴾ مبنيًِ للمفعوول عنود الزمخاور  ل ت     
 .  (1ٙٗللذ  خلق حب الاهوات في القلوب لالبتالء تعِلى فهو المزين وا

َن ﴾ مبنيًِ للفِعول ونصوب ل ُحوبَّ ( فعنود ابون جنوي ل ت      هوـ ( أّن الموزين 1ٕٖأّمِ الحجة لمن قرأ   َزيَّ
وويِهْأ [    ٕٓٔهووـو إبليووـس ، وّدل عليووه قولووه تعووِلى فووي سووورة ] النسووِء :  .وُنِقوول عوون  (11ٗل﴾ َيِعووُدُهْأ َوُيَمنِّ

هـ ( أّنه ل يصحَّ إسنِد التزيين إلى هللا تعِلى بِإليجِد والتهيية لالنتفِع ، ونسبته ٓٔٔسن البصر  ل تالح
 . (18ٗلإلى الايطِن بِلوسوسة ، وتحصيلهِ من ؼير وجههِ ( 

 
بِيِّيَن ِبَؽْيِر َحقي وَ قوله تعِلى    فُُروَن ِبآَيِِت هللّاِ َوَيْقُتلُوَن النَّ ِْ  [ٕٔ﴾ ] آل عمران :  (11ٗلَيْقُتلُونَ إِنَّ الَِّذيَن َي

قرأ الِسِيي   وُيَقِِتلُون ﴾ بضأ اليِء وفتح القِؾ وألؾ بعودهِ وِسور التوِء ، وقورأ البوِقون والِسوِيي      
وقورأ أَُبوي﴿    (8ٓٗلمن ؼير روايوة نصوير  َيْقُتلُوون﴾ بفوتح اليوِء وإسوِِن القوِؾ وضوـأ التوِء مون ؼيور ألوؾ 

 . (8ٔٗلوالذين يؤمرون  ﴾ وَيْقُتلُون النبيين 
الحجووة لموون قوورأ  وُيَقووِِتلُون﴾ بؤلـووـؾ إِتبِعووًِ لمصحووـؾ عبووـد هللا بووـن مسووعود ألّن فيووه   َوقووِِتلُوا الووذين      

، لألن الماهور (8ٖٗل.وقيل إِّنه إِخبٌِر عن اَّنين فعل وفِعل  (8ٓٗلَيؤْمُروَن ﴾ ليِون الِالأ على نسق واحد 
هـ ( إلى أّن المراد من هوذه القوراءة 1ٖٖٔ. وذهب ابن عِاور ل ت(8ٗٗلة ال القتل(من أفعِلهأ ِِن المقِتل

 . (8٘ٗلهي اإلاِرة إلى المبِلؽة في قتلهأ األنبيِء وارح ِعظأ ذنبهأ 
هـ ( الموراد ل إّموِ أّن أهول الِتوِب ٖٔٔأّمِ الحجة لمن قرأ   َيْقتلُون ﴾ بؽير ألؾ فقد ذِر الزجِ  ل ت     

ء وأتبِعهأ ، وهأ راضون بقتلهأ . وإّمِ أَنَّهأ قِتلوا النبي ل صلى هللا عليه وسلأ ( وهموا بقتله قتلوا األنبيِ
َفوُروْا لُِيَِّْبُتووَك أَْو َيْقُتلُووَك أَْو ُيْخِرُجووَك لوال عصمة هللا له واستاهد بقوله تعِلى    َِ وُر ِبوَك الَّوِذيَن  ُِ ﴾    َوإِْذ َيْم

َفلِوَأ َتْقُتلُووَن ودليلوه قولوه تعوِلى    (81ٗلل أّنه أرادا القتل وهو إخبٌِر عن واحود . وقي (8ٙٗل[  ٖٓ] األنفِل : 
 . (88ٗل[ وهذا أبلػ في ذمهأ ، وأَّبت للحجة عليهأ  1ٔ﴾] البقرة : أَنِبَيَِء هللاِّ 
ُهوْأ 1ٖٓوعلل أبو منصور ل ت      يقتلوون الوذين هـ ( للقراءتين قِيالً : ل مون قورأ ل َيْقُتلُوون ( فمعنوِه : أَنَّ

يقِتلونهأ ، ومن قرأ ل ُيَقِِتلُون ( فمعنِه : أَّنهـأ يقِتلون الذين يخِلفونهأ في ِفرهأ ، والمقِتلوة مون اَّنوين ، 
 . (81ٗلوالقتل من واحد ( 

ِبيِّيَن  هـ ( من قرأ  ٕٔأّمِ مِ ُنِسب الى أُِبّي ل ت      ﴾ فوال نعورؾ لهوِ ِط  الِِّذيَن َيؤُْمُروَن ِبِْلِقسْ وَوَيْقُتلُوَن النَّ
 وجهًِ في ِتب القراءات والتفِسير .

 
ِحيأٌ قوله تعِلى    ْأ َوهللّاُ َؼفُوٌر رَّ ُِ ْأ ُذُنوَب ُِ ُأ هللّاُ َوَيْؽفِْر لَ ُِ بُِعوِني ُيْحبِْب نُتْأ ُتِحب وَن هللّاَ َفِتَّ ُِ  ﴾  قُْل إِن 

 [ٖٔ] آل عمران :  
      ُِ ووَن ،  (1ٓٗلْأ ( بضوأ اليوِء والتوِء قرأ الِسِيي ل َتِحب وَن ، وُيْحِبوْب ، وقورأ أبوـو رجوِء الُعطوِرِدّ  لَتِحب 

أ ( بفتح اليِء والتِء  ُِ  . (1ٔٗلوَيْحِبْب
أ ( بضأ اليِء أّنه جعله من ل أَحبَّ (       ُِ الحجة لمن قرأ ل ُتِحب وَن ، وُيْحِبْب

 . (1ٕٗل
ْأ( بفت      ُِ ـح اليـِء والـتِء فؤّنـه جعله من لَحبَّه ، َيِحب ه(أّمِ حجة من قرأ لَيِحب ون ، وَيْحِبْب

 . (1ٖٗل
هـ ( للقراءتين قِيالً : ل يقِل َيِحب  وَتِحب  وأَِحّب ، وِيَحب  بِسر اليِء وِتحب  81ٔوعلل الِسِيي ل ت     

علوى لؽوة  وِنِحب  وإُِحّب قِل : وهذه لؽة بعض قيس يعني الِسر قِل : والفتح لؽة تميأ وأسد وقويس وهوي
 من قِل : َحّب وهي لؽة قد مَِتْت .وأناد الِسِيي في َحَبْبُت : 

َِن أَْدَنى من ُعبِْيٍد وُمْاِرِق (  َِ وأُقِسأ لوال َتْمُرهُ مِ َحَبْبُتُه                   وال 
 (1ٗٗل
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الاوِيع هـ (  ِسر اليوِء مون ل يحوب ( لَّقول الِسورة فوي اليوِء عنود البصوريين و8ٖٖوأنِر أبو جعفر ل ت
 . (1٘ٗلفتحهِ 
ُه لؽتِن عند الِسِيي       والصحيح أّن َحّبه وأَحبَّ

 . (11ٗل،واألفصح واألايع أَحّبه  (1ٙٗل
 

ِ َوَضَعْتَهِ َقِلَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَهِ أُنََّى َوهللّاُ أَْعلَُأ ِبَمِ َوَضَعْت قوله تعِلى           ٖٙ﴾ ] آل عمران : َفلَمَّ
] 

، وقرأ عِصوأ فوي روايوة أبوي بِور وابون عوِمر لَوَضوْعُت( (18ٗلسِيي لَوَضَعْت( بسِون التِء قرأ الِ     
 . (ٓٓ٘ل، وقرأ ابن عبِس ل َوَضْعِت ( بِسر التِء  (11ٗلبضأ التِء 

هـ ( قراءة الِسِيي ل َوَضعْت ( بسِون التِء على أّّنه مون قوول هللا تعوِلى فهوي 1ٕٓوّجه الفراء ل ت     
.وإليوه ذهوب الطبرسوي (ٕٓ٘لفِلتوِء هنوـِ للتؤنيوث  وليسـوـت بِسوأ  (ٔٓ٘لنَّـى ؼِيبـة ل أُّأ مريأ ( إِخبِر عن أُ 

 .( ٖٓ٘لَربِّ إِنِّي ِوَضْعُتَهِ أنَّى﴾ هـ( واستدل بمِ تقدأ من قولهِ  ٕٓ٘لت
ِأّنهِ  (ٗٓ٘ل ِلىأّمـِ الحجة لمن قرأ ل وضْعُت ( بضــأ التِء فعلى أّنه مـن ِالمهِ ، إلّنهِ تخِطب هللا تع     

قِلته على سبيل التسوليأ هلل والتعظويأ والتنزيوه لوه أن يخفوى عليوه اويء ، ولوأ تقلوه عون طريــوـق اإلِخبوِر 
 .(٘ٓ٘ل

هوـ ( ل َوَضوْعِت ( بِلِسور فعلوى أّنوه ل خطوِب هللا تعوِلى لهوِ 8ٙأَّمِ الحجة قي قراءة ابن عبِس ل ت      
   (.ٙٓ٘للّمه هللا من عظأ اؤنه وعلّو قدره ( أ : إِّنِك ال تعلمين قدر الموهوب ومِ ع

َهِ بَِقُبوٍل َحسَ  قوله تعِلى         لََهِ َرب  ِـَفَتَقبَّ ِريَّ َِ فَّلََهِ َز َِ  [ 1ٖ﴾ ] آل عمران :  ... ٍن َوأَنَبَتَهِ َنَبِتًِ َحَسنًِ َو
فَّلَهووِ ﴾ بتاووديد الفووِء  قوورأ الِسووِيي        فلَهووِ ،وقوورأ البووِقون   (1ٓ٘لَِ ورود عموورو بوون (8ٓ٘ل﴾ بتخفيفهووِ  َِ

ِفلَهِ ﴾ بِسور الفوِء  موسى بن عبد هللا بن َِّير وأبو عبد هللا المزني   ، وقورأ مجِهود : فتقبلهوِ رّبهوِ (1ٓ٘لَِ
 .(ٓٔ٘لوأنبتهِ وِفلهِ 

فَّلَهِ ﴾ بِلتاديد فعلى إسنِد الفعل الى هللا تبِرك وتعوِلى وهوو يتعودد إلوى مفعوول الحجة لمن قرأ        ين َِ
 أحدهمِ : مِ أتصل بِلفعل من الِنِية ل هِ ( لمريأ . والَِّني ل زِريِ ( واستدل بمِ تقدأ من قوله تعِلى  

َهِ لََهِ َرب  . وقيل إّن ل الهِء لمريأ مفعوله الَِّني ، ول زِريِ ( مفعوله األول ، أ  : جعله ِِفالً  (ٔٔ٘ل﴾  َفَتَقبَّ
هـ ( هوذه القوراءة بقوراءة أُبوي فوي سوورة ] ص 8ٖ٘زمخار  ل ت. وأيد ال(ٕٔ٘للهِ وضِمنًِ لمصِلحهِ ( 

 .(ٖٔ٘ل[ وأِفلهِ من قوله تعِلى  فقِل أِفلنيهِ ﴾ والهمزة ِِلتضعيؾ في التعد   ٖٕ:
والحجة لمن قرأ ل ِفلهِ ( مخففًِ أَّنه أسند الفعل الوى ل زِريوِ ( والهوِء مفعولوه فرفعوه بِلحوديث عنوه      

بمعنى " ضمهِ زِريِ  (ٗٔ٘ل[ ٗٗلــه تعِلــى   أّيهأ يِفل مريأ ﴾ ] آل عمران : واستدل بمِ تؤخر مــن قو
 .(٘ٔ٘لإليه وضمن القيِأ بهِ " 

لهِ ( بِسر الفِء فلأ نجودهِ فوي ِتوب القوراءات وال يعورؾ لهوِ وجهوًِ فوي       ًِ ِؾ َِ أّمِ الحجة لمن قرأ ل 
فَ  َِ فُل ( ِتب التفِسير ؼير مِ ُسِمع عن األخفش من أّنه يقِل ل  َِ َفُل ولـأ اسمع  ِْ ِفل َي َِ فُُل و ِْ وقوِل  (ٙٔ٘لل َي

  (1ٔ٘لأبو حيِن : إّنهِ لؽة 
 والصحيح أّن الحجة في هذِه القراءة هي نفسهِ في قراءة التخفيؾ ال فرق بينهمِ  .     
ْلهِ وٗٓٔأّمِ الحجة في قراءة مجِهد ل ت      فِّْلهِ ( هـ ( على لفظ األمر في األفعِل الَّالَّة ل َتَقبَّ َِ أَْنِبْتهِ و

ونصب ل َرّبهِ ( فعلوى ل الطلوب ِؤّنهوِ ِِنوت تودعو هللا فقِلوت اْقَبلَهوِ يوِ َرّبهوِ ، واْنَبْتَهوِ يوِ رّبهوِ ، واْجَعول 
 .(8ٔ٘لزِرّيِ ِِفالً لهِ ( 

َتَِب  قوله تعِلى   ِِ  [8ٗ﴾  ] آل عمران : َوُيَعلُِّمُه اْل
 .(ٕٓ٘ل ،وقـرأ نِفـع وعِصــأ  َوُيَعلُِّمُه﴾ بِليِء  (1ٔ٘للنـون  قرأ الِسِيــي  َوُنَعلُِّمُه﴾ بِ     
هـ ( لمن قرأ   ُنَعلُِّمُه ﴾ بنون العظمة إّنه من إخبِر هللا تعِلى عن نفسوه ٖٓٔالحجة عند الطبر  ل ت     

ب نوحيه إليوك ، [ وتقدير الِالأ : ل ذلك من أنبِء الؽي ٗٗ﴾ ] آل عمران : ُنوِحيِه إِلَيَك  عطفًِ على قوله  
هوـ ( عليوه ذلوك 1ٗ٘واسوتنِر أبوو حيوِن ل ت (ٕٕ٘لهـ ( 1ٖٓتِبعه ابن خِلويه ل ت (ٕٔ٘لونعلمه الِتِب ( 
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ووصؾ فسِد عطفه على   ُنوِحيه ﴾ من حيث اللفظ والمعنى قِيالً : ل أّمِ من حيث اللفظ فمَّله ال يقع في 
ِفر الِالأ ، وأّمِ من حيث المعنى فِن المعطوؾ لسِن العرب لبعد الفصل المفرط ، وتعقيد الترِيب ، وتن

بِلواو اريك المعطوؾ عليه ، فيصير المعنى بقوله ذلوك مون أنبوِء الؽيوب أ  : إخبوِرك يوِ محمود بقصوة 
اموورأة عمووران ، ووالدتهووِ مووريأ، وِفِلووة زِريووِ ، وقصووته فووي والدة يحيووى لووه ، وتباووير الماليِووة لمووريأ 

موه ، أ  : نعلوأ عيسوى الِتوِب ، فهوذا ِوالأ ال  بِالصطفِء والتطهير ، ِل ذلوك مون ًِ أخبوِء الؽيوب ، نعلَّ
ووُرك ﴾ ] آل 8ٖ٘. وأجووِز الزمخاوور  لت(ٖٕ٘لينووتظأ معنووِه مووـع معنووى مووِ قبلووه (  هووـ( عطفووه علووى   ُيَباِّ

[ ِموِ أجوِز  1ٗ[ ، أو على   َيْخلُُق ﴾ ] آل عمران :  ٘ٗ[ أو على  َوِجيهًِ﴾ ] آل عمران :  ٘ٗعمران : 
 (.ٕٗ٘لتداء به االب
أّمِ الحجة عند الطبر  لمن قرأ   ُيَعلُِّمُه ﴾ بِليِء ، فِلوجوه فيهوِ أّنهوِ مون إخبوِر الملوك عون هللا تعوِلى      

هُ (  1ٗعِطفًِ به على قوله   َيْخلِق مِ ياِء ﴾ ] آل عمران :  ًُ [ وهو أولى ، إلّنه ألحق الخبور فوي ل ُيَعلّوِأ
 .(ٕ٘٘لِالأ على نسق واحد بِلخبر في ل َيْخلِق ( ليِون ال

واستحسن الطبر  ِلتِ القراءتين التفِقهمِ على معنى اإلخبِر عن هللا تعِلى بؤّنه يعلأ عيسى الِتوِب      
ويورد أبوو منصوور  ( ٕٙ٘ل، وهذا ابتداء خبر من هللا عز وجل لمريأ موِ هوو فِعول بِلولود الوذ  باورهِ بوه

وافقوه أبوو  (1ٕ٘ل( بمعنى واحد، والتعليأ في الوجهين هلل تعِلى عوز وجول هـ ( ل ُنَعلُِّمُه (ول ُيَعلُِّمُه 1ٖٓلت
 وهو الحّق .                (8ٕ٘لعلي الفِرسي 

                                                                                                                                                                     
ِلِِميَن  قوله تعِلى   ِلَِحِِت َفُيَوفِّيِهْأ أُُجوَرُهْأ َوهللّاُ الَ ُيِحب  الظَّ ِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوْا الصَّ  ﴾ َوأَمَّ

 [1٘] آل عمران :  
 . (ٖٓ٘لليِء ، وقرأ حفص ورويس   َفُيَوفِّيِهْأ ﴾ بِ (1ٕ٘لقرأ الِسِيي   َفُنَوفِّيِهْأ ﴾ بِلنون     
ُبُهْأ ﴾ ] آل عموران :       [ ليِوون الِوالأ  ٙ٘الحجة لمن قرأ   َفُنَوفِّيِهْأ ﴾ بِلنون أّنه َرّده على قوله   َفؤَُعذِّ

.وعّضوود الطبرسووي لت (ٖٔ٘لعلووى نسووق واحوود ويِووون إِخبووِر هللا تعووِلى عوون نفسووه متصووالً بعضووه بووبعض
  (ٕٖ٘ل[  8٘﴾ ] آل عمران :  َذلَِك َنْتلُوهُ َعلَْيَك ِمَن اآلَيِتِ  هـ ( هذه القراءة بمِ تؤخر من قوله تعِلى ٕٓ٘
أمووِ الحجووة موون قوورأ   َفُيووَوفِّيِهْأ ﴾ بِليووِء فعلووى االلتفووِت موون الخطووِب الووى الؽيبووة، وهووو موون ضووروب      

 ًِ إِلّي.. ﴾ ] آل عموران َراِفُعَك ْذ َقَِل هللّاُ َيِ ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك وَ الفصِحة، إلّن ذِر هللا قد تقدأ في قوله   إِ
َوهللّاُ الَ ُيِحب  هـ ( لصحة هذِه القراءة بمِ تؤخر من قوله تعِلى  1ٖٓواحتج ابن خِلويه ل ت (ٖٖ٘ل[  ٘٘: 

ِلِِمينَ   . (ٖٗ٘ل[  1٘﴾ ] آل عمران :  الظَّ
 

نُتْأ َتْدُرُسونَ  قوله تعِلى   ُِ َتَِب َوِبَمِ  ِِ نُتْأ ُتَعلُِّموَن اْل ُِ  [11﴾  ] آل عمران :  بَِمِ 
، وقرأ ابن َِّير ، ونِفع   (ٖٕ٘ل﴾ بضأ التِء وفتح العين وتاديد الالأ المِسورة  ُتَعلُِّمونَ  قرأ الِسِيي       

﴾ بفوتح التوِء  ُموونَ َعلّ تَ  وقورأ مجِهود   (ٖٙ٘ل﴾ بفوتح التوِء وتسوِين العوين وفوتح الوالأ  ُموونَ لَ عْ تَ  وأبو عمرو  
 . (1ٖ٘وتاديد الالأ 

هـ ( إّن الحجة لمون قورأ بِلتاوديد أّنوه يودل علوى العلوأ والتعلويأ أ  أّن العوِلأ يقوع 1ٕٓقِل الفراء ل ت     
وقيل إِّنه ل أبلػ في المدح ، ألّنهأ ال ُيعلِّموون إاِلّ ّوقود َعلِمووا هوأ ، وال يِوون العوِلأ  (.8ٖ٘لعليه َيْعلأ وُيَعلِّأ 

 . (1ٖ٘ؼيره ( عِلمًِ حتى يعمل بعلمه فؤخذ علمه تعليمه 
أّمِ الحجة لمن قرأ ل َتْعلَُمون ( مخففًِ فِّنه أَتى ل َتْعلَُمون ( على نسق ل َتْدُرُسوِن ( وهذا من اوروطه      

هوـ( قراءتوه هوذه لسوببين 1ٗ٘ٔ. ورّجوح أبوو عمور  لت (ٓٗ٘لأن يحمل بعض الِالأ على بعوض للموافقوة 
ُسووون ( بِلتاووديد ، الَّووِني : أّن التاووديد يقضووي مفعووولين  لاألول : اَّنووه قووِل لَتْدُرُسووْوَن( ولووأ يقـووـل ل ُتَدرِّ

 . (ٔٗ٘لوالمفعول ههنِ واحد 
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هـ ( ل َتَعلّمون ( بفتح التِء وتاديد الالأ فلأ نجد لهِ وجهًِ في ِتب القراءات ٗٓٔأّمِ قراءة مجِهد ل      
هووـ( وأبووو حيــووـِنلت 1ٔٙهووـ( والقرطبـووـي ل ت8ٖٖوالتفِسووير ؼيوور مووِ أاووِر إليــووـه أبـووـو جعفوور ل ت

 .  (ٕٗ٘لهـ( من أّن لَتعلّمون( هنِ مضِرع حذفت منه التِء بمعنى : لَتَتَعلَُّموَن ( 1ٗ٘
 

ٌق لِّمَ  قوله تعِلى   َصدِّ ْأ َرُسوٌل م  ُِ َمٍة َُّأَّ َجِء ِْ َتٍِب َوِح ِِ ن  أ مِّ ُِ ْيَن لََمِ آَتْيُت ِبيِّ ُِأْ َوإِْذ أََخَذ هللّاُ ِميَََِّق النَّ  ِ َمَع
ْأ إِْصِر  َقِلُوْا أَْقَرْرَنِ َقَِل َفِاْ  ُِ ُه َقَِل أَأَْقَرْرُتْأ َوأََخْذُتْأ َعلَى َذلِ َن لَُتْإِمُننَّ ِبِه َولََتنُصُرنَّ أ مِّ ُِ َهُدوْا َوأََنِْ َمَع

ِِهِديَن   [8ٔ﴾  ] آل عمران : الاَّ
ْأ﴾ بتِء المتِلأ       ُِ ْأ﴾ بِلنون وألؾ بعدهِ ، وقرأ نِفع وحد(ٖٗ٘لقرأ الِسِيي  ءاَتْيُت ُِ  . (ٗٗ٘له  ءاَتْينِ
ُه جعله من إِخبِر هللا تعِلى عن نفسه بلفظ الواحد       ْأ﴾ بتِء أن  ُِ . واحتج الــراز   (٘ٗ٘لالحجة لمن  ءاَتْيُت
هـ ( لصحة هذه القراءة بمِ من قوله تعِلى   وإِذ أََخَذ هللا ﴾ وبمِ تؤخر من قوله تعِلى  إِْصوِر ﴾ ٙٓٙل ت
َنوِتٍ يِون الِالأ منسقًِ على وتيرة واحدة ، واستدل بقولوه تعوِلى   ل ُل َعلَوى َعْبوِدِه آَيوٍِت َبيِّ ﴾] ُهوَو الَّوِذ  ُيَنوزِّ

َتِبَ  [و 1الحديد :  ِِ ِ الَِّذ  أَنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْل  . (ٙٗ٘ل[ ٔ﴾ ]الِهؾ : اْلَحْمُد هلِلَّ
أنَّ الملك يخبر عن نفسه بلفوظ الجمِعوة للتعظويأ وجريوًِ هـ ( فهي 1ٙٔأّمِ الحجة في قراءة نِفع لت      

رَ إِ على سنن العظمة والِبريِء نظيره قوله تعِلى  ِ  ِْ ْلَنِ الذِّ ِ َنْحُن َنزَّ [ وهللا تعوِلى وحوده ال  1﴾ ]  الحجور :نَّ
. وقيول إّن مون ضوروب الفصوِحة وفنوون البالؼوة تؽييور  (1ٗ٘لاريك له وهذا أَِّر هيبة في قلوب السوِمع 

ِخوُذوْا ِمون ُدوِنوي  العبِرة من الواحد الى الجمع والعِس ونظيره قولوه تعوِلى   [ ولوأ  ٕ﴾ ] األسوراء :أاَلَّ َتتَّ
 . (8ٗ٘ليقل :من دوننِ 

 
َفُرْوهُ  َوَمِ َيْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر َفلَنْ  قوله تعِلى   ِْ  [٘ٔٔ﴾  ] آل عمران : ُي

َعلُووا ﴾ بِلتوِء علوى الخطوِب ،  (1ٗ٘لالؽيب  قرأ الِسِيي   َيْفَعلُوا ﴾ بِليِء على      ًْ ، وقورأ البوِقون   َتْؾ
واختلؾ عن الدورد عن أبي عمرو فرو  عنه من طريق ابن خر  بِلؽيب ورو  عنه مون طريوق ابون 

 .   (ٓ٘٘لمجِهد عن أبي الزعراء التخيير بين الؽيب والخطِب فيهمِ 
لخطِب للُؽّيب ودخل معهأ الحِضورون وعليوه فوِن سوِير الخلوق الحجة لمن قرأ   َيْفَعلُوا ﴾ بِليِء أَّن ا     

 .  (ٕ٘٘لوهي قراءة ابن عبِس واختِرهِ أبو عبيد  (ٔ٘٘لداخل معهأ في الجملة 
َعلُوا ﴾ بِلتِء فِّنه أَراد أَّن الخطِب موجه لجميع الخاليق الحِضرين والُؽّيب       ًْ  (ٖ٘٘لأّمِ من قرأ   َيْؾ

وِسِ ينة مقِأ االمتنِن في قولوه تعوِلى  ويإيد هذا مِ تقدأ من قر وٍة أُْخِرَجوْت لِلنَّ نوُتْأ َخْيوَر أُمَّ ﴾ ]آل عموران : ُِ
 . (٘٘٘لهـ ( ل ومِ َتْفَعلُوا من خير وَيْفَعلُوا ( 1ٖٖٔوتقديره الِالأ عـند ابـن عِاور لت (ٗ٘٘ل[ ٓٔٔ
قل عن من أّنه اختوِر الخطوِب ، وصحح هذا الرأ  بمِ نُ  (ٙ٘٘لوخّير أبو عمرو بين القراءتين جميعًِ      

   (1٘٘لألّنه األَِّر واألاهر 
 

أْ قوله تعِلى   ُِ ن َعِسًِ َيْؽَاى َطآِيَفًة مِّ ن َبْعِد اْلَؽأِّ أََمَنًة ن  ُِأ مِّ  [ٗ٘ٔ﴾] آل عمران: َُّأَّ أَنَزَل َعلَْي
 .   (1٘٘ل﴾ بِليِء ، وقرأ البِقون   َيْؽَاى  (1٘٘لقرأ الِسِيي   َتْؽَاى ﴾ بِلتِء واإلمِلة      
جووت قووراءة التووِء حمووالً علووى لفووظل أمنووة ( بِسوونِد الفعوول إلووى مِنووى ل أمنووة (       . واسووتدل ابوون  (ٓٙ٘لُخرِّ

هوـ 1ٗ٘. ورّد أبوو حيوِن ل ت (ٔٙ٘لهـ ( على ذلك بمِ تؤخر مون قولوه تعوِلى   مونِأ ﴾ 1ٖٖٔعِاور ل ت
معهووود أن يحوودث عوون البوودل ل ُنعِسووًِ ( دون المبوودل (أّنووه لمووِ أعوورب ل ُنعِسووًِ ( بوودالً موون ل أمنووة ( ِووِن ال

 . (ٕٙ٘لمنـــــــه ل أمنة ( 
وأيد أبو علي الفِرسي هذا التوجيوه قــوـِيالً : ل  (ٖٙ٘لوالحجة لمن قرأ بِليِء أَّنُه رّده على ل النعِس (      

، ويقِل ؼاينـي النعِس أّن النعِس هو الؽِاي ، وألن يؽاي أقرب إلى النعِس ، فِسنِد الفعل إليه أولى  
 .( ٗٙ٘ل، وؼلب علّي النعُِس ، وال يقِل ؼايني األمنة ُ ( 
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ِ َيْجَمُعوَن  قوله تعِلى        مَّ َن هللّاِ َوَرْحَمٌة َخْيٌر مِّ ْأ لََمْؽِفَرةٌ مِّ  ﴾  َولَِين قُتِْلُتْأ ِفي َسبِيِل هللّاِ أَْو ُمت 
 [1٘ٔ] آل عمران : 

 . (ٙٙ٘ل، وقرأ حفص عن عِصأ ل َيْجَمُعوَن( بِليِء  (َ٘ٙ٘مُعوَن ( بِلتِء لقرأ الِسِيي ل َتجْ      
الحجة لمن قرأ لَتْجَمُعوَن( بِلتِء جريًِ على قُِتْلُتْأ﴾ فؤلحقوـوا الخطوـِب مـوـن قولوه ل َتْجَمُعووَن( بنظيوره      

 . (1ٙ٘لالخطِب في قوله   قُِتْلُتْأ ﴾ 
بِلؽيبة أّنه جعله التفِتًِ مون الخطوِب إلوى الؽيبوة أو راجعوًِ للِفوِر ، أ  :  والحجة لمن قرأ لَيْجَمُعوَن(      

 . (8ٙ٘ليجمع الِفِر 
 

ْل َعلَى هللّاِ  قوله تعِلى        َِّ  [1٘ٔ﴾  ] آل عمران : َفَِِذا َعَزْمَت َفَتَو
ك وجعفوور ، وقوورأ عِرمووة وجووِبر بوون زيوود وأبووو نهيوو (1ٙ٘لقوورأ الِسووِيي   َعَزْمووَت ﴾ علووى الخطووِب      

 . (1ٓ٘لالصِدق  َعَزْمُت ﴾ بضأ التِء 
الحجة لمن قرأ ل َعَزْمَت ( على الخطِب بمعنوى لإذا قطعوت الورأ  علوى اويء بعود الاوورد فتوِول      

على هللا في إمضِء أمرك على األراد األصلح ؛ فِّن مِ هو أصلح لك ال يعلمه إال هللا ، ال أنـــت وال من 
  (1ٔ٘لتاِور ( 

ِ الحجة لمن قرأ   َعَزْمُت ﴾ بضأ التِء فعلى نسبة العزأ الى سبحِنه وتعِلى إذ هو بهدايته وإِراِده أمّ      
نَّ هللّاَ َرَمى وتوفيقه فهو ِقوله تعِلى   ِِ [ والمعنى إذا قطعت لك  1ٔ﴾ ] األنفِل :  َوَمِ َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَـ

أبو حيِن إّن عود الضمير على سبحِنه وتعِلى إلتفِت إذا لو . وقِل  (1ٕ٘لبايء وأرادتك فتوِل على هللا 
ِّل علّي(   . (1ٖ٘ل جرد على نسق الضأ لوجب أن يِونلًتو

والحق أن االلتفِت ههنِ لتربية المهِبوة وتعليول األمور والتوِول ، فلموِ أمور هللا سوبحِنه رسوول لص(      
 .  (1ٗ٘لو راجع اليه بماِورة أوضح أن مِ صدر من النصر ، أو الهزيمة إّنمِ ه

 
ُتُب َمِ َقِلُوْا َوَقْتلَُهُأ األَنبَِيَِء بَِؽْيِر َحقي َوَنقُولُ قوله تعِلى   ِْ  [8ٔٔ﴾] آل عمران : َسَن

ُتُب﴾ بِلنون وفتحهوِ وضوأ التوِء  َوَقوْتلَُهأ﴾ بِلنصوب   وَنقُووُل ﴾ بوِلنون       ِْ ، وقورأ  (1٘٘لقرأ الِسِيي  َسَن
َتبُ  ِْ ، وقورأ  (1ٙ٘ل﴾ بيِء مضمومة وفتح تِيه ، و  وَقْتلُُهأ ﴾ برفع الالأ و  َيقُول ﴾ بِليوـِء  حمزة وحده   َسُي

ُتُب ﴾ بِلـيِء وتسمـية الفِعل  ِْ  .( 11٘لالحسن واألعـر    َسَي
ُتُب ﴾ بِلنون   َوَقْتلَُهأ ﴾ بِلنصب   وَنقُوُل ﴾ بِلنون على مِ ُسِمي فِعله أّنه      ِْ جعله  الحجة لمن قرأ   َسَن

من إخبِر هللا تعِلى عن نفسه ولمِ( في موضع نصب بوه لوَقوْتلَُهأ( منصووب ألّنوه معطووؾ عــوـلى لموِ( 
 . (18٘ل

َتُب ﴾ بيِء مضمومة  وَقْتلُُهُأ ﴾ برفع الالأ و  َيقُوُل ﴾ بِليِء فعلى اعتبِر لمِ(       ِْ أّمِ الحجة لمن قرأ   َسُي
﴾ مرفوع ألّنه معطوؾ على لمِ( وهي في موضع رفع، واعتبور حموزة مرفوع مِ لأ ُيسأ فِعله و  َقْتلُُهأ 

 . (11٘ل﴾ ] آل عمران : [ قي ــــــِر حَ ــْ َوَقْتلَُهُأ األَنِبَيَِء ِبَؽي﴾  َوَنقُوُل ُذوقُوْا َعَذاَب اْلَحِريقِ بقراءة ابن مسعود  
ُتُب ﴾ 1ٔٔهـ ( واألعر  ل تٓٔٔأّمِ قراءة الحسن ل ت      ِْ بِليِء وتسمية الفِعول فلوأ نجودهِ هـ (   َسَي

 في ِتب القراءات ولأ يوجهمِ أحد .
 

َتِِب   قوله تعِلى                ِِ ُبِر َواْل َنِِت َوالز   [8ٗٔ﴾] آل عمران : ِبِْلَبيِّ
ُبِر ﴾ بؽير بِء       ُبِر ﴾ بزيوِدة البوِء بعود الوواو  (8ٓ٘لقرأ الِسِيي   والز  ِرسومه ، وقرأ ابن عِمر   َوِبِلز 

في مصحؾ الاِأ وهاِأ بخلؾ عنه بزيِدتهِ أيضًِ في  وبِلِتِب﴾والبِء َِّبتوة فوي األولوى محذوفوة فــوـي 
 .   (8ٔ٘لالَِّنية 
ُبِر ﴾ بؽير بِء أَّنه اِتفى بحرؾ العطؾ لالواو( عن تِرار العِمل        .  (8ٕ٘لالحجة لمن قرأ  والز 
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ُبِر ﴾ بتِ      هوـ ( أَّنوه 1٘ٔ. وُنِقل عن الخليل ل ت (8ٖ٘لرار البِء أّنه أراد التؤِيد والحجة لمن قرأ   َوِبِلز 
قوِيالً :لإذا قلوت : َمورْرُت بزيوٍد وعمورو فِؤّنوك موررت بهموِ فوي  ناستحسن إَِّبِت البِء وَفّرق بين المعنيي

دة بَِّبِت مروٍر واحد، وإذا قلت مرْرُت بزيٍد وعمرو ، فِؤّنك قد مررت بهمِ  في مرورين حتـى يقع الفِي
 .  (8ٗ٘لالحرؾ، ألّنه جِء لمعنى ( 

هـ( بين إَّبِت البِء وطرحهِ من حيث المعنى وعــــّدهأ بمنزلوة واحودة 1ٖٓوسِود أبو منصور لت     
 . (8٘٘ل

ُننَُّه ﴾] آل عمران :  قوله تعِلى                      [81ٔلَُتَبيِّ
ُه ﴾ بتِء الخ      ُننَّ ، وقرأ ابن َِّير وأبو عمرو وعِصأ فوي روايوة أبوي بِور  (8ٙ٘لطِب قرأ الِسِيي   لَُتَبيِّ

 . (81٘ل لَُيَبّيُننَّه ﴾ بِليِء
ُه ﴾ بِلتِء أَّنوه ل حِوى المخِطبوة التوي ِِنوت فوي ٖٔٔقِل الزجِ  ل ت      ُننَّ هـ ( إِّن الحجة لمن قرأ   لَُتَبيِّ

 . (88٘لأمر نبوة النبي ل صلى هللا عليه وسلأ ( وقت أخذ الميَِّق ، فِلمعنى أن هللا أخذ منهأ الميَِّق ليبين 
وأّمِ حجة من قرأ  لَُيَبّيُننَّه﴾ بِليِء فؤلنّهأ ُؼّيٌب فصِر الخبر عنهأ في هذا المقِأ ِِلخبر عـوـن الؽِيوب      

   (81٘ل
ُنوَنُه ﴾ من ؼير توِيد وال ُيعْ ٕٖبقي أن ناير إلى قراءة ابن مسعود ل ت      رؾ لهِ وجٌه هـ ( وهي   لَُتَبيِّ

هوـ (  عون ابون عطيوة بجوواز عودأ مالزموة 1ٗ٘في ِتب القراءات والتفِسير ؼير مِ نقله أبو حيِن ل ت 
 . (1ٓ٘لهذه النون الأ التوِيد وهو رأ  الِوفيين ، والبصريون يروون بضرورة تعِقب الالأ والنون 

 
 

 الخاتمة
 

 لعل من أهأ مِ توصلت إليه من نتِيج :       
ِيي قووراءة متوسوطة جمووع فيهوِ بووين قوراءة أسوتِذِه حمووزة وقوراءة ؼيووره فهوو صووِحب قوراءة الِسو (ٔل

اختيِر ، وِِن أمِأ القراءات في عصره ِموِ ِوِن إمِموًِ فوي علووأ اللؽوة ومرجعوًِ للدارسوين لموِ 
 يتمتع به من قوة العِرضة اللؽوية والنحوية .

ليفة ، وقد اعتمد عليهِ في بيِن ِِن الِسِيي عِلمًِ بلؽِت العرب ، وقد ِِنت الفصِحة فيه س   (ٕل
 وجوه القراءات المختلفة .

 توجيهِته موجزة ولأ تِن عويصة فهو يميل إلى السهولة. (ٖل

ؼلبة طبيعية الدرس اللؽو  على قراءاته وتنوع خصِيصهِ الصوتية ، والصرفية ، والنحوية ،  (ٗل
 والداللية . 

 

 

 الهوامش
ينظور ٖ.* 1/8ٗنفسوه ، وينظور معجوأ الموإلفين :  ينظور المصودرٕ.* ٓٗٔ/ٕينظر وفيِت األعيِن : ٔ*

البرهوِن ٙ.* 18ينظر المصودر السوِبق : ٘.* 18ينظر المصدر السِبق : ٗ.* 11السبعة في القراءات : 
معوِني القورآن ، 8.* ٘إتحِؾ فضالء البار في القراءات األربع عاورة : 1.* 8ٖٔ/ٔفي علوأ القرآن : 

  ٓٓٔالمصوودر السووِبق :ٔٔ.*  18المصوودر السووِبق :ٓٔ.* 1ٓٔالمصوودر السووِبق : 1.* ٔٓٔالِسووِيي : 
معِني القرآن ، الِسوِيي ٗٔ.* ٕٕٓ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : ٖٔ.* 8ٓٔالمصدر السِبق : ٕٔ.*
وهووي قووراءة ابوون َِّيوور أيضووًِ . ينظوور السووبعة فووي ٙٔ.* ٕٕٕينظوور السووبعة فووي القووراءات : ٘ٔ.* 11: 

معوِني القورآن 1ٔ.* ٕٕٔ، والتذِرة في القراءات :  ٘٘ٔ-ٗٔٔات : ، وإِعراب القراء 1ٕٓالقراءات : 
، وينظووور إعوووراب  ٖ٘الحجوووة فوووي القوووراءات : 8ٔ.*ٖ٘، وينظووور الحجوووة فوووي القوووراءات : ٕٓٔ-ٔٓٔ: 
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، وينظووور إعوووراب  ٖ٘الحجوووة فوووي القوووراءات : ٕٓ.* ٙٙٔ/ٔإعوووراب القووورآن : 1ٔ.* ٘ٔٔالقوووراءات :
، وفووتح القوودير  ٗٔٔ/ٗ، والجووِمع ألحِووِأ القوورآن  ٙٙٔ/ٔينظوور إعووراب القوورآن :ٕٔ.* ٘ٔٔالقووراءات :

 ٖٕٕ/ٔمعِني القرآن  : ٖٕ.* ٖٖٙ/8، والتفسير الِبير :   ٖٕٕ/ٔينظر معِني القرآن  : ٕٕ.* ٖٖٗ/ٔ
 11ٙ/ٕينظووور البحووور المحووويط :ٕٙ. * ٖ٘الحجوووة فوووي القوووراءات : ٕ٘.* ٕٓٔمعوووِني القووورآن : ٕٗ.*
ينظر 8ٕي عمرو ، وابن عِمر ، وحمزة ، وحفص عن عِصأ.*وهي قراءة ابن َِّير ، ونِفع ، وأب1ٕ.*

، والناور فوي  8ٓٔ، وإعوراب القوراءات السوبع :  1ٙ، ومعِني القوراءات :  ٕٕٓالسبعة في القراءات : 
 ٓ٘الحجوووة فووي القوووراءات السوووبع : 1ٕ.*1ٕٔ، وإتحووِؾ فضوووالء الباوور : 11ٔ/  ٕالقووراءات العاووور : 

، والحجة في القوراءات :  1ٓٔينظر إعراب القراءات السبع : ٖٔ.* ٔٗٙ/ ٕينظر البحر المحيط :ٖٓ.*
َرد ِدْريِنووِ ، عصووى ِعْصوويِنًِ ، رضووى ٖٖ.* 1ٙمعووِني القووراءات : ٕٖ.* ٓ٘ ًَ ينظوور ِفْعووالن مَّوول : ل َد

ضي ُرْضوانًِ ِرْضواًن ، لِقي لِْقيِنًِ ، وفُْعالن مَّل ل حال ُحْلوانًِ ، سال ُسْلوانًِ ، َعَدا ُعْدوانًِ ، قنِ قُنوانًِ ، رِ 
 1ٓٔ، وإعراب  القوراءات :  ٖٕٓينظر السبعة في القراءات : ٖ٘وهي قراءة نِفع وحمزة أيضًِ *ٖٗ(*

 1ٗٗ، وجوِمع البيوِن فوي القوراءات السوبع :  1ٕٔ، والتوذِرة فوي القوراءات :  18، ومعِني القوراءات : 
 18معووِني القووراءات :  ينظوور1ٖ.* ٓٔٔ، وإعووراب القووراءات : ٓ٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات : ٖٙ.*
ينظر لسِن العرب مِدة لموت( : 1ٖ.* ٓٔٔ، ينظر وإعراب القراءات : ٓ٘الحجة في القراءات : 8ٖ.*
، والتفسووير الِبيوور :   1ٕٓ/ٖ، ومجمووع البيووِن :  8٘ٔ/ٔ، والقووِموس المحوويط مووِدة لموووت( :  1ٕٔ/ٖٔ
ينظوور جووِمع البيووِن : ٕٗ.*وهووي قووراءات الجمهووور ٔٗ.* 11-18ينظوور معووِني القووراءات :ٓٗ.* 1ٔٔ/
، والناوور فووي القووراءات  1ٗٗ، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات :  1ٕٔ، والتووذِرة فووي القووراءات :  1ٕٙ/ٖ

، ولسوِن العورب  11ينظور معوِني القوراءات : ٖٗ.* 1ٕٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٓٔ/ٕالعاور :  
 18ٙ/ ٕلبحوووور المحوووويط :ينظوووور ا٘ٗ.* 11ينظوووور معووووِني القووووراءات : ٗٗ.* 11ٖ/٘ٔمووووِدة لوقووووى( : 

ينظوور إعووراب القوورآن : 8ٗ.* ٓٙ/ ٗينظوور الجووِمع ألحِووِأ القوورآن : 1ٗ.* 1ٕٗ/ٖمجمووع البيووِن : ٙٗ.*
معوِني القورآن وإعرابوه  : ٔ٘* ٕ٘ٓ/ٔمعوِني القورآن : ٓ٘.* 11ينظر معوِني القوراءات :1ٗ.* ٔ٘ٔ/ٔ
ينظور السوبعة ٖ٘أ  .*وهي قراءة حمزة وحفص عن عِصٕ٘.* 11، وينظر معِني القراءات :  ٖٖٗ/ٔ

، والتذِرة في القوراءات :  ٓٓٔ، ومعِني القراءات :  ٔٔٔ، وإعراب  القراءات :  ٕٗٓفي القراءات : 
، وإتحووِؾ فضووالء 8ٓٔ/ٕ، والناوور فووي القووراءات العاوور :  8ٗٗ، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات : 8ٕٔ

، الجووِمع  ٘٘ٔ/ٔالنحووِس :  ، وإعووراب القوورآن ، 8ٕٓ/ٔينظوور معووِني القوورآن  : ٗ٘.* 1ٖٔالباوور : 
، الجووِمع الحِووِأ القوورآن :    ٘٘ٔ/ ٔالنحووِس :  -ينظوور إعووراب القوورآن  ٘٘.* 1ٕ/ٗألحِووِأ القوورآن :  

، وإعراب القورآن ، النحوِس :  8ٕٓ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : ٙ٘.* ٖٔٗ/ٔوفتح القدير :  1ٕ/ٗ
ألوؾ التؤنيوث 8٘.* 1ٕ/ ٗمع ألحِوِأ القورآن : ينظر الج1ِ٘.* 1ٕ/ٗ، الجِمع ألحِِأ القرآن :   ٘٘ٔ/ٔ

تقوأ مقِأ علتين ، فُيْمَنع مِ فيه ألؾ التؤنيث من الصرؾ مطلقًِ ، سواٌء ِِن االسأ معرفًة أو نِرًة ، مفرداً 
رد ، وأاوويِء وأصوودقِء وحووـمراء وزِرّيووِء .  ِْ وورد وَسوو ِْ ِووـِن أو جمعووًِ ، اسوومًِ ِووـِن أو صفووـة ، نحووو: ِذ

ؤنيووث ، المقصووورة والممووددة ، مقووِأ سووببين ، للزومهووـمِ الِلووـمة ، وبنووِء الِلمووة عليهمووِ ، وقيـووـِأ ألفووـي الت
بخالؾ تِء التؤنيث ، فِّن بنِءهِ على الُعروض ، ففي المإنث بِأللؾ فرعية في اللفظ ،وهي لزوأ الزيِدة 

داللُتُه على التؤنيوث  حتى ِؤّنهِ من أصول االسأ ، فِّنه ال يصح انفِِِهِ عنه ، وفرعّية في المعنى ،وهي
،وال ابهة أَّنه فروع على التذِير الندرا  ِّل مإنث تحت منِر من ؼير عِس ، ينظر اورح الرضوي : 

ينظر إعراب القرآن ٔٙ.* 1ٓٙ/ٕالبحر المحيط : ٓٙ.* ٘٘ٔ/ٔينظر إعراب القرآن : 1٘.  *  ٕٔٔ/ ٔ
ينظوور ٖٙ.* ٘٘ٔ/ٔ، النحووِس : إعووراب القوورآن ٕٙ.* 1ٓٙ/ٕ، والبحوور المحوويط :  ٘٘ٔ/ٔ، النحووِس : 

 ٗ، الجووووِمع ألحِووووِأ القوووورآن :   ٘٘ٔ/ ٔينظوووور إعووووراب القوووورآن : ٗٙ.* 8ٕٓ/ٔمعووووِني القوووورآن  : 
وهووي قووراءة حمووزة وخلووؾ واألعمووش أيضووًِ ٙٙ.* 1ٖٖ/ٔينظوور معووِني القوورآن  وإعرابووه : ٘ٙ.*1ٕ/
،  ٔٓٔقوووراءات : ، ومعوووِني ال ٕٔٔ، وإعوووراب القوووراءات :  ٕ٘ٓينظووور السوووبعة فوووي القوووراءات : 1ٙ.*

 1ٖٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٓٔ/ٕ، والنار فوي القوراءات العاور:  8ٕٔوالتذِرة في القراءات : 
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، وإعوووراب القوووراءات  ٔ٘ينظووور الحجوووة فوووي القوووراءات : 1ٙ.* ٕٓٔ/ٔينظووور معوووِني القووورآن  : 8ٙ.*
اب القووراءات ، وإعوور ٔ٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات : 1ٔ.* 1ٔٔ/ٕينظوور البحوور المحوويط : 1ٓ.*ٕٔٔ:
ينظر تِ  العروس 1ٗ.* 8ٖٗ-1ٖٗ/ٔينظر ارح ابن عقيل : 1ٖ.* ٔٓٔمعِني القراءات : 1ٕ.*ٕٔٔ:

، ومعِني  ٕ٘ٓينظر السبعة في القراءات : 1ٙوهي قراءة حمزة أيضًِ .*1٘. * ٓٔ٘/ٖٔمِدة ل ألك( : 
، والناوور فووي  1ٗٗ ، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات : 1ٕٔ، والتووذِرة فووي القووراءات : ٔٓٔالقووراءات : 

، وجووِمع ٔٙٔ/ ٔينظوور المحتسووب : 11.* 1ٗٔ،  وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٓٔ/ٕالقووراءات العاوور :
،  ٙ٘ٔ/ٔ، وإعراب القورآن ، النحوِس :  ٖٔٗ/ٔ، ومعِني القرآن وإعرابه ، الزجِ  :  1ٕٗ/ٖالبيِن : 

 11ِني القورآن ، الِسوِيي : ينظور معو18.* 1ٕٔ/ٕ، والبحر المحيط :  1ٙ/ ٗوالجِمع ألحِِأ القرآن : 
، ومعوووِني القووورآن وإعرابوووه :  1ٕٗ/ٖينظووور جوووِمع البيوووِن : 8ٓ.* ٕٕٔ/ٔينظوور معوووِني القووورآن :11.*
، والجِمع إلحِِأ  1ٕٗ/ٖينظر جِمع البيِن : 8ٕ.* 1ٙ/  ٗينظر الجِمع ألحِِأ القرآن : 8ٔ.* ٖٔٗ/ٔ

ينظوور معووِني 8ٗ.*  ٔٓٔالقووراءات :، و ينظوور معووِني  1ٕٗ/ٖجووِمع البيووِن : 8ٖ.* 1ٙ/ ٗالقوورآن :  
ينظور 8ٙ.* 1ٗٔينظور إتحوِؾ فضوالء الباور : 8٘.* 1ٗٔ، وإتحِؾ فضالء الباور :   ٔٓٔالقراءات :

 ٙ٘ٔ/ٔينظر إعراب القرآن ، النحِس : 88.* ٔٙٔ/ٔالمحتسب : 81.* 1ٙ/  ٗالجِمع ألحِِأ القرآن : 
ينظور توِ  العوروس موِدة ل 1ٓ.* ٕٓٔت : ينظور معوِني القوراءا81.*1ٙ/ ٗ، والجِمع ألحِِأ القورآن : 

، والِاِؾ  1٘ٔ/ٔينظر إعراب القرآن ، النحِس : 1ٕوهي قراءة الجمهور أيضًِ .*1ٔ*8ٗ/َٙبَار ( : 
،  إعووراب القوورآن ، النحووِس :  ٓٓٔينظوور معووِني القوورآن : 1ٖ.* 1ٕٖ/ٕ، والبحوور المحوويط :  1ٔٔ/ٖ: 
ينظور التبيوِن 1٘.* ٕٙٔ – ٔٙٔ/ٔظور المحتسوب : ين1ٗ.* 8ٔ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القورآن :   1٘ٔ/ٔ

ينظوور 11.* 1ٕٖ/ٕ، والبحوور المحوويط :  1ٔٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : 1ٙ.* ٕٕٔ/ٔفووي إعووراب القوورآن : 
وهي 11.* 1ٕٗ/ٕ، وينظر البحر المحيط :  ٖ/1ٔٔالِاِؾ : 18.* ٕٕٔ/ٔالتبيِن في إعراب القرآن : 

 قراءة الجمهور أيضًِ .
، ٖٓٔ، ومعِني القراءات :  ٕٙٓ، والسبعة في القراءات :  ٓٓٔالِسِيي :  ينظر معِني القرآن ،ٓٓٔ*

، والنار في القراءات العار :  ٓ٘ٗ، وجِمع البيِن في القراءات السبع :  ٕٕٓوالتذِرة في القراءات : 
، وينظر التحرير والتنووير  ٓٓٔمعِني القرآن : ٔٓٔ.*  1٘ٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  8ٔٔ-8ٓٔ/ٕ
ينظور البحور ٖٓٔ.* 1٘ٔينظر إتحوِؾ فضوالء الباور : ٕٓٔ. * 8ٕٕ/8والتفسير الِبير :  ٔٓٔ / ٖ:  

، وإعوراب  1ٕٓينظور السوبعة فوي القوراءات : ٘ٓٔوهي قراءة حمزة أيضوًِ .*ٗٓٔ.* 1ٗ٘/ٕالمحيط : 
،  وإتحووِؾ  ٕٕٔ-ٕٕٓ،  والتووذِرة فووي القووراءات :  ٗٓٔ-ٖٓٔ، ومعووِني القووراءات : ٗٔٔالقووراءات : 
.  ٗٔٔ، وينظووور إعوووراب القوووراءات :  ٖ٘الحجوووة فوووي القوووراءات :ٙٓٔ.*1ٙٔ-1٘ٔالباووور :  فضوووالء

ينظر إعراب القرآن ، النحوِس : 8ٓٔ.*111/ٕ، وينظر البحر المحيط :  ٗٔٔإعراب القراءات : 1ٓٔ*
 1ٕٗ/ٔ، وفوووتح القووودير :  111/ٕ، و البحووور المحووويط :  8ٓٔ/ٗ، والجوووِمع ألحِوووِأ القووورآن :   ٗٙٔ/ٔ
، وينظوور إعووراب القووراءات :  ٕ٘الحجووة فووي القووراءات : ٓٔٔ.* 111/ٕالبحوور المحوويط :  ينظوور1ٓٔ.*

ينظر مجمع البيِن : ٖٔٔ.* ٗٓٔينظر معِني القراءات : ٕٔٔ.* ٕ٘الحجة في القراءات : ٔٔٔ.* ٗٔٔ
وهي قراءة الجمهور أيضًِ ٗٔٔ.* ٕٗ٘/8، والتفسير الِبير :  118/ٕ، والبحر المحيط :  ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖ
 118/ٕ، والبحر المحيط :  ٘ٓٔ، ومعِني القراءات :  ٙٙٔ/ٔينظر إعراب القرآن ، الِسِيي : ٘ٔٔ.*
ينظر البحر المحيط : 8ٔٔينظر المصدر نفسه*1ٔٔ. * ٖ٘ٙ/ٔمعِني القرآن وإعرابه ، الزجِ  :ٙٔٔ.*
ينظوور تووِ  ٕٓٔ.* ٘ٔٔ/ٗ، والجووِمع ألحِووِأ القوورآن :   ٙٙٔ/ٔينظوور إعووراب القوورآن :1ٔٔ.* 11ٗ/ٕ
نسووب الزمخاوور  هووذه ٕٕٔوهووي قووراءة الجمهووور أيضووًِ .*ٕٔٔ.* ٕٕ٘/ٙٔلعووروس مووِدة ل دوأ ( : ا

،  1ٙ/ٔينظووور إعوووراب القووورآن ، النحوووِس : ٖٕٔ.* 18ٔ/ٖالقوووراءة ألهووول المدينوووة ، ينظووور الِاوووِؾ : 
ينظوور ٕٗٔ.* 8ٕٓ/ٕ، والبحوور المحوويط :  ٕٕٗ/ٔ، والتبيووِن فووي إعووراب القوورآن : 18ٔ/ٖوالِاووِؾ : 
 18ٔ/ٖينظووووور الِاوووووِؾ : ٕٙٔ.* 1ٙ/ٔينظووووور إعوووووراب القووووورآن : ٕ٘ٔ.* 8ٕٓ/ٕحووووويط :البحووووور الم

، والِاِؾ  1ٙ/ٔإعراب القرآن ، النحِس : 8ٕٔ.* 1ٙٔ/ٕٓينظر تِ  العروس مِدة ل لود ( : 1ٕٔ.*



 مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراسات اإلنسانية    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد  1:  العدد 019

وهي قوراءة الجمهوور 1ٕٔ.* 8ٕٓ/ٕ، البحر المحيط :  ٕٕٗ/ٔ، والتبيِن في إعراب القرآن : 18ٔ/ٖ: 
/ ٔ، والحجة للقراء السوبعة :  1ٓٔ، ومعِني القراءات :  ٕٗٔالسبعة في القراءات :  ينظرٖٓٔأيضًِ .*

ينظوور معووِني القووراءات : ٕٖٔ.* 8ٔ٘/ٕ، والبحوور المحوويط :  8ٓٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : ٖٔٔ.* ٖ٘-ٖٗ
ينظوور البحوور ٖ٘ٔ.* 8ٓٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : ٖٗٔ.* ٖ٘/ ٔينظوور الحجووة للقووراء السووبعة : ٖٖٔ* 1ٓٔ

وهوي قوراءة حموزة ، وابون 1ٖٔ.* ٕٙ/ٙينظر توِ  العوروس موِدة ل أصور ( : ٖٙٔ.* 8ٔ٘/ٕالمحيط : 
،  ٕٗٓينظور السوبعة فوي القوراءات : 8َِّٖٔير ، ونِفع ، وابون عوِمر ، وعِصوأ فوي روايوة أبوي بِور .*

،  وجوِمع البيوِن   ٕٕٕ،  والتوذِرة فوي القوراءات : 1ٓٔ، ومعِني القوراءات : 1ٔٔوإعراب القراءات : 
، وإتحوووووِؾ فضوووووالء الباووووور :  8ٔٔ/ٕ، والناووووور فوووووي القوووووراءات العاووووور :  ٖٙٗات : فوووووي القوووووراء

،  ٖٖ٘/ٖ، ومجموع البيوِن :  11ٔ، وينظور إعوراب القوراءات :  ٗ٘الحجة فوي القوراءات : 1ٖٔ.*11ٔ
الحجة ٓٗٔ.*11ٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  11ٕ/8، والتفسير الِبير :  ٘ٗٔ/ٖوالتحرير والتنوير :  

، وإعوراب  1ٗٔ/ٔ، ومعِني القرآن ، النحِس :  1ٖٔ/ٖينظر جِمع البيِن : ٔٗٔ.* ٗ٘في القراءات : 
وهووذه قووراءة أبووي ٕٗٔ.* ٘ٗٔ/ٖ، والتحريوور والتنوووير :  ٖٖ٘/ٖ، ومجمووع البيووِن :  1ٔٔالقووراءات : 

: عمرو في حين ذِرد الراز  إّن قراءته ل تبؽــون ( بِلتِء ول يرجعون ( بِليِء ، ينظر التفسير الِبيور 
ينظور جوِمع ٘ٗٔوهي قراءة حمزة وحفص عن عِصوأ .*ٗٗٔ.* 1ٖٔ/ٖجِمع البيِن : ٖٗٔ.* 11ٕ/8

،  8ٓٔ، ومعوِني القورآن :  1ٔٔ، وإعوراب القوراءات :  ٕٗٔ،  والسبعة في القراءات :  1ٕ/ٗالبيِن : 
، وإتحووووِؾ فضووووالء الباوووور :  8ٔٔ/ٕ، والناوووور فووووي القووووراءات العاوووور :  ٖٕٕوالتووووذِرة القووووراءات : 

ينظور 1ٗٔ.* ٖٖٓ/8، والتفسير الِبير :  ٖ٘ٗ/ٗ، ومجمع البيِن :  ٕٙٔ/ٗينظر الِتِب : ٙٗٔ.*18ٔ
، 8ٓٔ،  ومعوووِني القوووراءات :  1ٕ/ٗينظووور جوووِمع البيوووِن : 8ٗٔ.* 1ٖٙ/ٔمعوووِني القووورآن وإعرابوووه : 

،  ٗ٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات : 1ٗٔ.*18ٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  ٖٖٓ/8والتفسووير الِبيوور : 
، والتفسووير الِبيوور :  ٖ٘ٗ/ٗ، ومجمووع البيووِن : 8ٓٔ، ومعووِني القووراءات   1ٔٔعووراب القووراءات : وإ
،  ٖٖٓ/8، والتفسووير الِبيوور : 8ٓٔ،  ومعووِني القووراءات :  1ٕ/ٗينظوور جووِمع البيووِن : ٓ٘ٔ.* ٖٖٓ/8

ينظوور معووِني القووراءات : ٕ٘ٔ.* 1ٔٔينظوور إعووراب القووراءات : ٔ٘ٔ.*18ٔوإتحووِؾ فضووالء الباوور : 
وهوووي قوووراءة ٘٘ٔ. * ٖٖٓ/8ينظووور التفسوووير الِبيووور : ٗ٘ٔ.* 1ٕ/ٗينظووور جوووِمع البيوووِن : ٖ٘ٔ*8ٓٔ

ينظور الجوِمع 1٘ٔ.* ٖٕ/ٖ، والبحور المحويط :  ٔ٘ٔ/ٗينظر الجِمع ألحِِأ القورآن :  ٙ٘ٔالجمهور .*
ينظر تِ  العوروس موِدة ل صودد ( : 1٘ٔ.* ٖٕ/ٖينظر البحر المحيط : 8٘ٔ*ٔ٘ٔ/ٗألحِِأ القرآن :  

، وإعووراب القووراءات :  ٕ٘ٔينظوور السووبعة فووي القووراءات : ٔٙٔوهووي قووراءة الجمهووور *ٓٙٔ.* ٕ٘/٘
،  ٗٙٗ،  وجِمع البيِن في القراءات :  ٕٕٗ،  والتذِرة في القراءات : 1ٓٔ، ومعِني القراءات : 8ٔٔ

ينظوور الجووِمع ألحِووِأ ٕٙٔ.*11ٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٕٔ/ ٕوالناوور فووي القووراءات العاوور : 
الحجووة فووي ٗٙٔ.* 1ٗ/ٖينظوور البحوور المحوويط : ٖٙٔ.* 1ٗ/ٖ، والبحوور المحوويط :  1ٔٔ/ٗلقوورآن :  ا

ينظوور الحجووة فووي ٙٙٔينظوور المصوودر نفسووه *٘ٙٔ.* 8ٔٔ، ينظوور وإعووراب القووراءات : ٘٘القووراءات : 
ينظوور معووِني 1ٙٔ.* 1ٔٔ/ٗ، الجووِمع ألحِووِأ القوورآن :   ٖٖ٘/8، والتفسووير الِبيوور :   ٘٘القووراءات : 

ينظر مجمع البيِن 8ٙٔ.*11ٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  ٖٖ٘/8، والتفسير الِبير :   1ٓٔراءات :  الق
وهوي 1ٓٔ.* 1ٖٔ/ٗينظور الِاوِؾ : 1ٙٔ.* 8ٓٓ، ومفردات ألفوِظ القورآن موِدة ل نوزل ( :  18ٖ/ٗ: 

ت : ، وإعوراب القوراءا ٕٙٔينظور السوبعة فوي القوراءات : 1ٔٔقراءة ابون عوِمر وحموزة ونوِفع أيضوًِ .*
،  ٗٙٗ،  وجِمع البيِن في القراءات :  ٕٕٗ،  والتذِرة في القراءات : 1ٓٔ، ومعِني القراءات : 8ٔٔ

 1ٓٔمعووِني القوورآن : 1ٕٔ.*11ٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٕٔ/ٕوالناوور فووي القووراءات العاوور : 
،  1ٖٔ/ٗ ، والِاوِؾ : ٓٔٔينظر معوِني القوراءات : 1ٗٔ.* 8ٕٔ/ٔمعِني القرآن ، النحِس : 1ٖٔ.*

معِني 1٘ٔ.* ٓٙٗ/ٔ، وفتح القدير : 11ٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  1ٔٔ/ٗوالجِمع ألحِِأ القرآن :  
،  ٕٙ٘/ٖ،  ومجموع البيوِن  :  ٕٙٔ/ٔينظر معوِني القورآن ، النحوِس: 1ٙٔ.*1ٕٖ/ٔالقرآن وإعرابه : 

وايووة أبووي بِوور وهووي قوراءة عِصووأ فووي ر18ٔ. * ٘٘الحجووة فووي القووراءات : 11ٔ.* 1ٖٔ/ٗوالِاوِؾ : 
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،  1ٔٔ، وإعراب القراءات :  ٕٙٔ،  والسبعة في القراءات :  ٕٖٔ/ٗينظر جِمع البيِن : 11ٔأيضًِ .*
، وإتحوِؾ  8ٕٔ/ٕ، والناور فوي القوراءات العاور :  ٕٕٗ، والتوذِرة القوراءات : ٓٙٔومعِني القورآن : 
، والِاوِؾ  ٕٗٔ/ٗقورآن :  ، و الجِمع ألحِِأ ال ٙٙٔ/ٔينظر المحتسب : 8ٓٔ.*11ٔفضالء البار : 

، وإعووراب القوورآن ، النحووِس :  1ٓٔينظوور معووِني القوورآن : 8ٔٔ.* 1ٙٗ/ٔ، وفووتح القوودير :  1ٙٔ/ٗ: 
، والبحور المحويط :  ٕٗٔ/ٗ، والجوِمع ألحِوِأ القورآن :   ٙٙٔ/ٔ، ومعِني القرآن ، النحوِس :  8ٔٔ/ٔ
،  إعراب القرآن ، النحِس  1ٖ٘/ٔ:  ينظر معِني القرآن وإعرابه8ٕٔ.* 1ٙٗ/ٔ، وفتح القدير : 8ٗ/ٖ
ينظوور مجمووع البيووِن : 8ٗٔ.* ٕٖٔ/ٗينظوور جووِمع البيووِن : 8ٖٔ*1ٕٖ/1، والتفسووير الِبيوور :  8ٔٔ/ٔ: 
.  ٙٙٔ/ٔينظوووور المحتسووووب : 8ٙٔ.* 1ٙٔ/ٗينظوووور تووووِ  العووووروس مووووِدة ل قوووورح ( : 8٘ٔ.*1ٖ٘/ٗ
، ٕٓٔ، وإعراب القراءات :  ٕٙٔينظر السبعة في القراءات : 88ٔوهي قراءة الجمهور أيضًِ . *81ٔ*

،  8ٕٔ/ٕ، والناوور فووي القووراءات العاوور : ٕٕٗ،  والتووذِرة فووي القووراءات : ٓٔٔومعووِني القووراءات : 
،  ٕٕٕ/ٗ، والجوِمع ألحِوِأ القورآن :   1ٔٔ/ٔينظور المحتسوب : 81ٔ.*11ٔوإتحِؾ فضوالء الباور : 

، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات :  ٕٕٗينظوور التووذِرة فووي القووراءات : 1ٓٔ.* ٙٓٔ/ٖوالبحوور المحوويط : 
ينظور إعوراب القورآن ، 1ٔٔ.* 1ٙٗ/ٔ، وفوتح القودير : ٕٕٕ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن :   ٘ٙٗ-ٗٙٗ

، وفووتح القوودير  ٕٕٕ، والجووِمع الحِووِأ القوورآن :  / ٘٘ٔ، وماووِل إعووراب القوورآن :  8ٖٔ/ٔالنحووِس :
، والتبيِن فوي إعوراب القورآن :  1ٔٔ/ٔ: ينظر المحتسب 1ٕٔ.*ٕٕٗ/ٖ، والتحرير والتنوير:  8ٙٗ/ٔ:
، والتبيِن في إعوراب القورآن :  8ٖٓ/1ينظر التفسير الِبير: 1ٖٔ. * 11/ٖ، والبحر المحيط :  ٖٕٗ/ٔ
ينظور فووتح القوودير 1٘ٔ.*ٕٕٗينظور التووذِرة فوي القووراءات : 1ٗٔ. * 11/ٖ، والبحور المحوويط :  ٕٕٗ/ٔ
، والتبيِن في  ٘٘ٔ، وينظر ماِل إعراب القرآن :  ٕٕٗ/ ٔالبيِن في إعراب القرآن : 1ٙٔ.* 8ٙٗ/ٔ:

، والتبيوِن  ٘٘ٔ، وماوِل إعوراب القورآن :  1ٔٔ/ٔينظور المحتسوب : 11ٔ.* ٖٕٗ/ٔإعراب القرآن : 
 ٕٕٗ/ٖ، والتحريوور والتنوووير :  8ٖٔ/ ٔينظوور إعووراب القوورآن : 18ٔ.* ٖٕٗ/ٔفووي إعووراب القوورآن : 

ينظوور ٕٔٓ. *٘٘ٔينظوور ماووِل إعووراب القوورآن : ٕٓٓ. * ٕٕٗ/ٖينظوور التحريوور والتنوووير :  11ٔ.*
  ٕٕٕ/ٗ، والجوووِمع ألحِوووِأ القووورآن :   ٖٕٗ/ٔ، والتبيوووِن فوووي إعوووراب القووورآن :  1ٔٔ/ٔالمحتسوووب : 

ينظوور ٕٗٓ.* ٕٕٕ/ٗينظوور الجووِمع ألحِووِأ القوورآن :  ٖٕٓ.*ٕٕ٘ينظور التووذِرة فووي القووراءات : ٕٕٓ.*
، والجوِمع ألحِوِأ  ٕٕٗ/ٔؼريوب إعوراب القورآن :  ينظر البيوِن فويٕ٘ٓ.*ٕٕ٘التذِرة في القراءات : 

،  8ٖٔ/ٔينظور إعوراب  القورآن ، النحوِس : 1ٕٓوهي قراءة الجمهور أيضوًِ .*ٕٙٓ.* ٕٕٕالقرآن :  /
، والبحوور  1٘ٔ/ٔينظوور المحتسووب : 8ٕٓ.*  8ٓٔوإتحووِؾ فضووالء الباوور : 1ٓٔ/ٖوالبحوور المحوويط : 

ينظوور لسووِن العوورب مووِدة ل ربووب (:    ٕٓٔ.*1ٖٕ/ٔينظوور معووِني القوورآن  : 1ٕٓ. *1ٓٔ/ٖالمحوويط : 
،  ٓٓٔ/٘، ولسِن العرب :  ٓٓٗ/ٔمعِني القرآن وإعرابه : ٕٔٔ.*1ٓٔ/ٖ، والبحر المحيط :  ٓٓٔ/٘

، والبحور 18ٔ/ٗينظور الِاوِؾ :ٖٕٔ.*1ٓٔ/ٖينظور البحور المحويط : ٕٕٔ.*1ٓٔ/ٖوالبحر المحيط : 
ينظوور المحتسووب : ٕٙٔالمصوودر نفسووه .*ٕ٘ٔ*.1ٓٔ/ٖينظوور البحوور المحوويط : ٕٗٔ.*1ٓٔ/ٖالمحوويط : 

ينظوور المحتسووب : 1ٕٔوهووي قووراءة الجمهووور أيضووًِ .*8ٕٔ.*18ٔ/ٗينظوور الِاووِؾ : 1ٕٔ.* 1٘ٔ/ٔ
  8ٓٔ، وإتحِؾ فضوالء الباور : 1ٓٔ/ٖ، و البحر المحيط :  ٕٕٙ، والجِمع ألحِِأ القرآن :  / 1ٗٔ/ٔ
ينظور المحتسوب : ٕٕٔ.* 1ٓٔ/ٖلمحويط : ، والبحور ا 8ٖٔ/ٔينظر إعراب  القرآن ، النحوِس : ٕٕٓ.*
وهووي قووراءة ابوون عووِمر ٖٕٕ.* 1ٗٔ/ٔينظوور المحتسووب : ٕٕٕ.* 1ٓٔ/ٖ، و البحوور المحوويط :  1ٗٔ/ٔ

، وإعراب  8ٗٔ/ٔ، وإعراب القرآن ، النحِس : 1ٕٔينظر السبعة في القراءات : ٕٕٗويعقوب أيضًِ .*
، وجِمع البيِن في القوراءات  1ٕٕلقراءات : ، والتذِرة في ا ٔٔٔ، ومعِني القراءات : ٕٓٔالقراءات :

، وإعوراب القوراءات  ٘٘ينظور الحجوة فوي القوراءات : ٕٕ٘. * 8ٓٔ، وإتحِؾ فضوالء الباور :  ٘ٙٗ: 
ينظووور الحجوووة فوووي 1ٕٕ. * ٕٓٔينظووور إعوووراب القوووراءات :ٕٕٙ.* ٖٔٔ/ٖ، والبحووور المحووويط :  ٕٓٔ:

التفسير الِبير 1ٕٕ. * ٕٓٔراب القراءات :ينظر إع8ٕٕ.* ٖٔٔ/ٖ، والبحر المحيط :   ٘٘القراءات : 
وهي قراءة الجمهور أيضوًِ ٖٕٓ.* 1ٔٗ/ٔ، وفتح القدير:  1ٕٕ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن :   8ٖٗ/1:
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،  ٕٔٔ/ٖ، والبحور المحويط :  ٖٖٕ/ ٗ، والجوِمع ألحِوِأ القورآن :  1ٙٔ/ٗينظر جِمع البيِن : ٖٕٔ.*
ينظور معوِني ٖٖٕ.*ٕٔٔ/ٖ، والبحور المحويط :  ٕٓٓ/ٗ ينظور الِاوِؾ :ٕٖٕ.* 1ٕٗ/ٔوفتح القودير : 

،  ٘ٔٗ/ٗ، ومجمع البيِن :  1ٖٕ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : ٖٕٗ.*   ٕٗٔ/ ٔالقرآن ، النحِس : 
الجوِمع ٖٕ٘.* 1ٕٗ/ٔ، وفوتح القودير :  ٕٔٔ/ٖ، والبحور المحويط :  ٖٖٕ/ٗوالجِمع ألحِوِأ القورآن :  

،  ٕٓٓ/ٗينظور الِاوِؾ : ٖٕٙ.* 1ٔٔ – 8ٔٔ/ٖر البحور المحويط : ، وينظو ٖٖٕ/ٗألحِِأ القرآن :  
 1ٕٗ/ٔ، وفووتح القوودير :   ٕٗٔ/ ٔينظوور معووِني القوورآن ، النحووِس : 1ٖٕ.*ٕٓٔ/ٖوالبحوور المحوويط : 

، والبحور المحويط :  ٖٖٕ/ ٗينظور الجوِمع ألحِوِأ القورآن : 1ٖٕ.* 8ٙٔ/ٗينظر جِمع البيوِن : 8ٖٕ.*
ينظور البحور ٕٔٗ.* 8٘/٘ينظر تِ  العروس مِدة ل رعوب ( : ٕٓٗ.* 1ٕٗ/ٔ، وفتح القدير :  1ٔٔ/ٖ

وهي قراءة قوِلون ، ٕٗٗ.*ٕٓٔ/ٖينظر البحر المحيط : ٖٕٗ.* ٕٓٓ/ٗينظر الِاِؾ : ٕٕٗالمحيط .*
ينظوور إعووراب القوورآن ، النحووِس ٕ٘ٗوابوون َِّيوور وابوون عووِمر ، وأبووي بِوور ، وحمووزة ، وخلووؾ أيضووًِ .*

إعراب القرآن ، النحِس ٕٙٗ.* 8ٓٔ، وإتحِؾ فضالء البار : ٕٓٙ/ٖ ، والتحرير والتنوير :  8٘ٔ/ٔ:
،  ٕٔ/ٖينظوور تووِ  العووروس مووِدة ل بيووت ( : 8ٕٗ.* ٖٓٗ/ٔمعووِني القوورآن وإعرابووه : 1ٕٗ.* 8٘ٔ/ٔ:

.  ٖٗ، ويووووس  1٘، 1ٗٔ، والاوووعراء /  ٘ٗوإتحوووِؾ فضوووالء الباووور علوووى سووووبيل التمَّيووول الحجووور / 
، والتبيِن في إعراب   8ٙٔ/ٔينظر إعراب القرآن ، النحِس :ٕٓ٘وهي قراءة الجمهور أيضًِ  .*1ٕٗ*

، وإعوراب  ٗٓٗ/ٔينظر معوِني القورآن وإعرابوه : ٕٔ٘.* ٖٙٔ/ٖ، والبحر المحيط :  1ٕٗ/ٔالقرآن : 
ينظور ٕٕ٘.*  1ٕٗ/ٔ، والتبيوِن فوي إعوراب القورآن :  ٕٔٓ/ٗ، والِاوِؾ :  8ٙٔ/ٔالقرآن ، النحِس :

التبيووِن فووي ٖٕ٘.* 1ٕٗ/ٔ، والتبيووِن فووي إعووراب لقوورآن : 1ٕٕ/ٔن : البيووِن فووي ؼريووب إعووراب القوورآ
.   ٖٕٗ/ٕ، واووورح ابووون عقيووول :  ٖ٘٘/ٕينظووور اووورح التصوووريح : ٕٗ٘.* 1ٕٗ/ٔإعوووراب القووورآن : 

، وإعراب القوراءات  1ٕٔينظر السبعة في القراءات : ٕٙ٘وهي قراءة ابن َِّير  وحمزة أيضًِ .*ٕ٘٘*
، وجوِمع البيوِن فوي القوراءات السوبع : 1ٕٕوالتذِرة في القراءات :  ، ٔٔٔ، ومعِني القراءات : ٕٕٔ: 

ينظوور التفسووير 1ٕ٘.*8ٔٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٕٔ/ٕ، والناوور فووي القووراءات العاوور :  ٘ٙٗ
ينظر التفسير الِبير 8ٕ٘.*8ٔٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  8ٖٔ/ٖ، والبحر المحيط :  ٖٓٗ/1الِبير : 

وهوي قوراءة نوِفع وحموزة 1ٕ٘.*8ٔٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٖٔ/ٖيط : ، والبحر المح ٖٓٗ/1: 
،  ٕٔٔ، ومعوِني القوراءات : ٕٔٔ، وإعراب القوراءات :  8ٕٔينظر السبعة في القراءات : ٕٓٙأيضًِ .*

، وإتحوووِؾ فضوووالء الباووور :  ٙٙٗ، وجوووِمع البيوووِن فوووي القوووراءات : 1ٕٕوالتوووذِرة فوووي القوووراءات : 
ينظور التحريور ٖٕٙ. * ٙٗ/ٔينظر الحجة للقراء السوبعة : ٕٕٙ.* 8ٙٗ/  ٗ ينظر الِتِب :ٕٔٙ.*8ٔٔ

ينظر ٕ٘ٙ.* ٖٓٗ/1، وينظر التفسير الِبير :   ٙ٘ينظر الحجة للقراءات : ٕٗٙ.* ٕٗٙ/ٖوالتنوير :  
، وإعوراب القوراءات :  ٙ٘ينظور الحجوة للقوراءات : ٕٙٙ. * 8ٕٕ/ٔالبيِن في ؼريب إعوراب القورآن : 

ينظر البيِن في ؼريب إعراب 1ٕٙ.*8ٔٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  ٖٓٗ/1ر الِبير : ، و التفسي ٕٔٔ
، وإتحوِؾ فضوالء  1ٖٔ/ٖ، والبحور المحويط :  8ٙٔ/ٔينظر إعراب القرآن : 8ٕٙ. * 8ٕٕ/ٔالقرآن : 
.  ٖ٘ٔ/ٖينظر تِ  العروس مِدة ل مووت ( : 1ٕٓ.* ٕٔٔينظر معِني القراءات : 1ٕٙ.*8ٔٔالبار : 

،  8ٕٔ، والسبعة في  القراءات :  1٘ٔ/ٗينظر جِمع البيِن : 1ٕٕاءة الجمهور أيضًِ  .*وهي قر1ٕٔ*
، وجِمع البيِن في 1ٕٕ،  والتذِرة في القراءات : ٕٔٔ، ومعِني القراءات :  ٕٕٔوإعراب القراءات : 
، وإتحووووِؾ فضووووالء الباوووور :  8ٖٔ/ٕ، والناوووور فووووي القووووراءات العاوووور :  ٙٙٗالقووووراءات السووووبع : 

ينظوور 1ٕ٘.* 1ٗٔ- 1ٖٔ/ٔينظوور معووِني القوورآن : 1ٕٗ. * ٕٙٗ/ٔينظوور معووِني القوورآن : 1ٖٕ.*8ٔٔ
، والِاووِؾ : ٕٔٔ، ومعوِني القووراءات :  ٕٔٔ، وينظور إعووراب القووراءات :  ٙ٘الحجوة فووي القووراءات : 

وهي قراءة الجمهور أيضوًِ  11ٕ.* ٕٔٔمعِني القراءات : 1ٕٙ.*8ٔٔوإتحِؾ فضالء البار :  ٕٗٓ/ٗ
 ٕٕٔ، وإعراب القوراءات :  1ٕٔ، والسبعة في القراءات :  ٖ٘ٗ - ٖٗٗ/ٗظر جِمع البيِن : ين18ٕ.*

، والناور فوي القوراءات العاور :  1ٙٗ، وجوِمع البيوِن فوي القوراءات : 8ٕٕ،  والتذِرة فوي القوراءات : 
ينظر إتحِؾ فضالء 8ٕٓ.* ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٗمجمع البيِن : 11ٕ.*8ٕٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  8ٖٔ/ٕ
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ينظور 8ٖٕوهوي قوراءة الجمهوور أيضوًِ  .*8ٕٕ.  * ٕٕٔينظر إعراب القوراءات : 8ٕٔ.*8ٕٔلبار : ا
،  والتووذِرة فووي ٖٔٔ، ومعووِني القووراءات :  ٖٕٔ، وإعووراب القووراءات :  1ٕٔالسووبعة فووي القووراءات : 

تحوِؾ ، وإ 8ٗٔ/ٕ، والنار في القراءات العاور :  1ٙٗ، وجِمع البيِن في القراءات : 8ٕٕالقراءات : 
،  8ٕٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  11ٕ/ ٗينظور الجوِمع ألحِوِأ القورآن : 8ٕٗ.*8ٕٔفضالء البار : 
.  8ٕٔ، وإتحوووِؾ فضوووالء الباووور : ٙ٘ينظووور الحجوووة فوووي القوووراءات : 8ٕ٘. * 8ٙٗ/ٔوفوووتح القووودير : 

 ينظر88ٕ. *ٕٖٕ -ٖٕٔ/ ٔينظر البيِن في ؼريب إعراب القرآن : 81ٕينظر المصدر نفسه . *8ٕٙ*
 ٗ، ينظر الجِمع ألحـِِأ القرآن :  ٖٙٗ/1التفسير الِبير : 81ٕ.* 8٘ٔ/ٖلسِن العرب ل مِدة حزن ( : 

ينظر تِ  العروس مِدة ل حوزن ( 1ٕٔ.* ٖٕٔإعراب القراءات : 1ٕٓ.* 8ٙٗ/ٔ، وفتح القدير:  11ٕ/
ي وهوو1ٕٗينظوور المصوودر نفسووه .*1ٖٕ.* 8٘ٔ/ٖينظوور لسووِن العوورب مووِدة لحووزن( :1ٕٕ.*1ٖٔ/8ٔ: 

، ومعوِني  ٕٗٔ، وإعوراب القوراءات :  ٕٕٓينظر السبعة فوي القوراءات : 1ٕ٘قراءة الجمهور أيضًِ  .*
، والناوور فووي  8ٙٗ، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات : 1ٕٕ،  والتووذِرة فووي القووراءات : ٗٔٔالقووراءات : 

 1٘ٔ/ٖينظووور البحووور المحووويط : 1ٕٙ.*8ٖٔ، وإتحوووِؾ فضوووالء الباووور :  8ٗٔ/ٕالقوووراءات العاووور : 
، وإتحِؾ فضالء  8ٓٗ/ٗ، والِاِؾ :  ٔ٘ٗ/ٗ، ومجمع البيِن : ٕٗٔينظر إعراب القراءات : 11ٕ.*

،  8٘الحجة في القراءات : 18ٕ.* 1ٕٗ/ٖ، والتحرير والتنوير :   81ٗ/ٔ، وفتح القدير : 8ٖٔالبار : 
ر : ينظوووووور التفسووووووير الِبيوووووو11ٕ.* 81ٗ/ٔ، وفووووووتح القوووووودير :  ٔٗٗ/1و ينظوووووور التفسووووووير الِبيوووووور : 

، ومجمووع البيووِن  ٕٗٔ، وينظوور إعووراب القووراءات :  8٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات : ٖٓٓ.*ٔٗٗ/1
ينظور التفسوير الِبيور : ٖٔٓ.* 1ٕٗ/ٖ، والتحريور والتنووير :  8ٔٔوإتحِؾ فضالء الباور :   ٓ٘ٗ/ٗ:
ينظووور البحووور ٖٖٓ.* 1٘ٔ/ٖ، والبحووور المحووويط :  ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٗينظووور مجموووع البيوووِن : ٕٖٓ.*ٔٗٗ/1
وهوي قوراءة الجمهوور أيضوًِ  ٖ٘ٓ.* ٖ٘ٔ/8ينظر تِ  العروس موِدة ل ميوز( : ٖٗٓ.* 1٘ٔ/ٖحيط : الم
ينظر معِني القرآن : 1ٖٓ.* ٕٖٙ/ٕ، والبحر المحيط :  ٗٙٔ/ٔينظر إعراب القرآن ، النحِس : ٖٙٓ.*
 ينظرٖٓٔ. *ٕٕٖ/ٔينظر معِني القرآن وإعرابه : 1ٖٓ.* ٕٔ٘/ٖينظر مجمع البيِن : 8ٖٓ.* 1ٕٔ/ٔ

، و ينظور إعوراب القورآن ،النحوِس :  1ٕٔ/ٔمعِني القورآن : ٖٔٔ.* ٕٓٓ/ٔالتبيِن في إعراب القرآن :
ينظور معوِني ٖٖٔ. *ٕٕٖ/ٔينظر معوِني القورآن وإعرابوه : ٕٖٔ.* ٕٔ٘/ٖ، و مجمع البيِن :  ٙٗٔ/ٔ

اب القوراءات ، وإعر ٕٕٓ، والسبعة في القراءات :  ٕٙٗ/ٖ، وجِمع البيِن : ٕٓٓ/ٔالقرآن ، الفراء  : 
، والناور فوي القوراءات العاور :  ٙٗٗ،  وجِمع البيوِن فوي القوراءات : 11، ومعِني القراءات :  1ٓٔ: 
،  ٕٖٙ/ٔينظوور معووِني القوورآن وإعرابووه ، الزجووِ  : ٖٗٔ.*1ٕٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  11ٔ/ٕ

، والبحور  ٙٗ/ ٗن : ، والجوِمع ألحِوِأ القورآ ٘ٙٔ/ٖ، والِاوِؾ :  1ٕٔ/ٔومعِني القرآن ، النحِس : 
،  ومعوِني القورآن ،  11معوِني القورآن ، الِسوِيي : ٖ٘ٔ. * ٖٓٗ/ٔ. وفوتح القودير :  1ٗٙ/ٕالمحيط : 
ينظور معوِني القورآن ٖٙٔ.* ٗٓٗ/ٔ، وفتح القدير : ٙٗ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن :   1ٕٔ/ٔالنحِس :

القوووووورآن وإعرابووووووه : ينظوووووور معووووووِني 8ٖٔ.* ٘ٓٙ/ٕينظوووووور المقتضووووووب : 1ٖٔ.*ٕٖٙ/ٔوإعرابووووووه : 
ينظوور معووِني القوورآن ، ٕٖٓ.* 11، ومعووِني القووراءات :  ٕٙٗ/ٖينظوور جووِمع البيووِن : 1ٖٔ.*ٕٖٙ/ٔ

، والجوِمع األحِوِأ القورآن :  ٓ٘، والحجوة فوي القوراءات :  1ٓٔ، وإعراب القراءات :  1ٕٔالِسِيي : 
ينظوور إعوراب القووراءات : ٕٖٔ. * ٙٗ-٘ٗ/ٖ، والتحريوور والتنووير :   ٗٓٗ/ٔ، وفتــوـح القودير :  ٙٗ/ٗ

، و إعراب القراءات :  ٕٓٓ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : ٕٕٖ.* ٓ٘، والحجة في القراءات :  1ٓٔ
، والتحريور  ٗٓٗ/ٔ، وفتح القودير :  1ٕٔ، وإتحِؾ فضالء البار : ٓ٘، والحجة في القراءات :  1ٓٔ

الفوراء :  –ينظور معوِني القورآن ٕٖٗ.*ٕٖٙ/ٔمعِني القرآن وإعرابه : ٖٕٖ. * ٙٗ-٘ٗ/ ٖوالتنوير :  
، والسوبعة فوي  1ٖٕ/ٖينظور جوِمع البيوِن : ٕٖٙوهي قراءة ابن عِمر وحموزة أيضوًِ .*ٕٖ٘.* ٕٓٓ/ٔ

، وجِمع البيوِن فوي القوراءات :  ٔٓٔ، ومعِني القراءات :  ٕٔٔ، وإعراب القراءات : ٕ٘ٓالقراءات : 
، وينظور معوِني القورآن وإعرابوه :  ٕٔٔ/ٔقورآن : معوِني ال1ٕٖ.* 1ٗٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  1ٙ
،  ٔٓٔ، ومعِني القوراءات :  ٕٔٔ، وإعراب القراءات : ٙ٘ٔ/ٔ، وإعراب القرآن ، النحِس :  ٖٔٗ/ٔ
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 ٖٔٗ/ٔ، ومعِني القرآن وإعرابه  :  1ٖٕ/ٖينظر جِمع البيِن : 8ٕٖ،  * 1ٕٔوالتذِـرة في القراءات :
،  1ٕٔ، والتووذِرة فووي القووراءات :  ٕٔٔوإعووراب القووراءات :  ،ٙ٘ٔ/ٔ، وإعووراب القوورآن ، النحووِس :

، والتحرير والتنوير :   1ٕٔ/ٕ، والبحر المحيط :  ٕٔٔ/ 8، والتفسير الِبير :  81ٕ/ٖومجمع البيِن : 
نسبه بعضهأ لنِفع فقط وؼلّط ابن الجزر  هذا قِيالً : ٖٖٓوهي قراءة الجمهور أيضًِ  .*1ٕٖ.*  1ٓ/ٖ

، وممن نسبه الوى نوِفع  8ٓٔ/ٕالِسر لنِفع وحده ؼلط " النار في القراءات العار :  "وقول ابن مهران
فقط ابن مجِهد واالزهر  ، وابن خِلويه ، وابن ؼلبون ، وأبو عمرو الداني ، ينظور معوِني القوراءات : 

 1ٗٗ، وجِمع البيوِن فوي القوراءات :  ٕٕٓ، والتذِرة في القراءات :  ٖٔٔ، وإعراب القراءات :  ٕٓٔ
ينظور الحجوة ٕٖٖ.* 1ٗٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٓٔ/ٕينظر النار في القراءات العار : ٖٖٔ.*

ينظر إعراب ٖٖٗ.* 18ٕ/ٖينظر مجمع البيِن : ٖٖٖ.* ٖٔٔ، وإعراب القراءات :  ٔ٘في القراءات : 
،  ٔ٘ات : ينظر الحجة في القراءٖٖ٘.* ٕٓٗ/ٔ، وفتح القدير :  1ٖٔ/ٖ، والِاِؾ :  ٓٙٔ/ٔالقرآن : 

وهوووي قوووراءة الجمهوووور أيضوووًِ  ٖٖٙ. * 1٘ٔ، وإتحوووِؾ فضوووالء الباووور :  ٖٔٔوإعوووراب القوووراءات : 
،  ٗٓٔ، ومعوووِني القوووراءات :  ٗٔٔ، وإعوووراب القوووراءات : 1ٕٓينظووور السوووبع فوووي القوووراءات : 1ٖٖ.*

 1ٙٔ ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور : ٖ٘ٗ،  وجووِمع البيووِن فووي القووراءات :  ٕٕٔوالتوذِرة فووي القووراءات : 
ينظوور المحتسووب : 1ٖٖ.* 11ٕ/ٕ، والبحوور المحوويط :  ٖٖٔ/ٗينظوور الجووِمع ألحِووِأ القوورآن :  8ٖٖ.*
 181/ٕ، والبحور المحويط :  ٕٕٕ/ٔينظور معوِني القورآن : ٖٓٗ.* 11ٕ/ٕ، والبحر المحويط :  ٖٙٔ/ٔ
: ، وإعووراب القووراءات  ٖ٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات : ٕٖٗ.* 11ٓ/ٕينظوور البحوور المحوويط : ٖٔٗ.*

 11ٖ/ٕ، والبحوووور المحوووويط :  11ٔ/ٖالِاووووِؾ: ٖٗٗ.* ٗٓٔينظوووور معووووِني القووووراءات : ٖٖٗ.* ٗٔٔ
وهوي قوراءة ابون 1ٖٗ.* ٖٙٔ/ٔينظور المحتسوب :ٖٙٗ.* ٖٔٔ/ٗينظر الجِمع ألحِوِأ القورآن : ٖ٘ٗ.*

ينظر معِني القرآن 8َِّٖٗير ، ونِفع ، وأبي عمرو ، وأبي جعفر ، وعِصأ برواية األعاى وأبي بِر .*
، وإعراب القرآن ، النحِس  ٖٕٔ، والسبعة في القراءات :  8ٖٖ/ٖ، وجِمع البيِن :  ٕٕٗ/ٔالفراء : ، 
،  ٕٕٕ، والتووذِرة فووي القووراءات :  ٙٓٔ، ومعووِني القووراءات :  ٙٔٔ، وإعووراب القووراءات :  8ٙٔ/ٔ: 

القراءات :  ينظر السبعة في1ٖٗ.* 11ٔ، وإتحِؾ فضالء البار : 8ٔٔ/ٕوالنار في القراءات العار : 
،  ٖ٘، والحجة فوي القوراءات :  ٙٔٔ، وإعراب القراءات : 8ٙٔ/ٔ، وإعراب القرآن ، النحِس :  ٖٕٔ

،  ٙٔٔينظور إعوراب القوراءات :ٖٓ٘.* 11ٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  ٕٕٕوالتذِرة في القراءات : 
، وإتحوِؾ فضوالء  8ٓ1/ٕ، والبحور المحويط :  ٙٓٔ، ومعوِني القوراءات :  ٖ٘والحجة في القوراءات : 

ينظوور ٕٖ٘. * ٕٕٔ/ٗ، والجووِمع ألحِووِأ لقوورآن :  ٕٖٖ/ٖينظوور مجمووع البيووِن : ٖٔ٘.* 11ٔالباوور : 
.  8ٙٔ/ٔينظوور إعووراب القوورآن : ٖٗ٘.* ٕٕٗ/ٔينظوور معووِني القوورآن : ٖٖ٘.* ٕٖٖ/ٖمجمووع البيووِن : 

،  ٖٕٔالقوراءات :  ، والسبعة فوي 8ٖٗ/ٖينظر جِمع البيِن : ٖٙ٘وهي قراءة الجمهور أيضًِ  .*ٖ٘٘*
،  وجوِمع البيوِن  ٕٕٕ، والتذِرة فوي القوراءات :  ٙٓٔ، ومعِني القراءات :  ٙٔٔوإعراب القراءات : 

 ٖٓ/ٔينظر الحجة  للقراء السبعة : 1ٖ٘.* 8ٔٔ/ٕ، والنار في القراءات العار :  ٕٙٗفي القراءات : 
، والبحر المحيط :  ٖٕٔ/ٗحِِأ القرآن : ، والجِمع أل 1ٕ٘/8، والتفسير الِبير :  8ٓٔ/ٖ، والِاِؾ : 

 ٖٙٗ/ٔ، وفتح القدير : ٖٕٔ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن :  ٕٓٔينظر معِني القرآن : 8ٖ٘.*   8ٔٓ/ٕ
   8ٔٔ/ٕ، والبحوور المحوويط :  11ٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : ٖٓٙ.*   8ٔٓ/ٕينظوور البحوور المحوويط : 1ٖ٘.*
، والبحور المحويط :  ٕٖ/ٕالحجة  للقوراء السوبعة : ، و 1ٙٔ/ٔينظر وإعراب القرآن ، النحِس : ٖٔٙ.*
، والبحوور المحوويط :  ٖٖ-ٕٖ/ٕينظوور الحجووة للقووراء السووبعة : ٕٖٙ.* ٖٙٗ/ٔ، وفووتح القوودير : 8ٔٓ/ٕ
ينظووـر ٖٗٙ.* 1ٙٔ/ٔ، وينظوور إعووراب القوورآن ، النحووِس :  1ٙٔ/ٔمعووِني القوورآن : ٖٖٙ.*   8ٔٔ/ٕ

ينظووور المحتسوووب : ٖ٘ٙ.*   8ٕٔ-8ٔٔ/ٕالمحووويط : ، والبحووور  ٕٖ-ٖٔ/ٕالحجوووة  للقوووـراء السبعوووـة : 
،  1ٕٙ/8، والتفسووير الِبيوور :  8ٓٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : ٖٙٙ.*  8ٖٔ/ٕ،  والبحوور المحوويط :  ٗٙٔ/ٔ

وهي قراءة ابن عِمر ، وعِصأ ، 1ٖٙ.*  8ٖٔ/ٕ، والبحر المحيط :  ٖٕٔ/ٗوالجِمع ألحِِأ القرآن : 
، ومعِني القوراءات  8ٔٔ، وإعراب القراءات  :  ٕ٘ٔ: ينظر السبعة في القراءات 8ٖٙوحمزة أيضًِ .*
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ينظوور 1ٖٙ.* 8ٕٔ/ٕ، والناوور فووي القووراءات العاوور :  ٕٕٗ-ٖٕٕ، والتووذِرة فووي القووراءات :  8ٓٔ: 
، والجِمع  18ٔ/ٔ، وإعراب القرآن ، النحِس :  1ٖٖ/ٕينظر الِتِب : 1ٖٓ.*   ٗٙ/ٖالبحر المحيط : 
، والجوِمع  18ٔ/ٔينظر إعراب القورآن  : 1ٖٔ.*   ٗٙ/ٖلمحيط : ، و البحر ا 8ٓٔ/ٗألحِِأ القرآن : 

، والجوووووِمع ألحِوووووِأ القووووورآن :  ٕٖٕ/ٔينظووووور معوووووِني القووووورآن : 1ٕٖ.*8ٓٔ/ٗألحِوووووِأ القووووورآن : 
ينظوور معووِني 1ٖ٘.* 18ٔ/ٔإعووراب القوورآن  : 1ٖٗ.* ٘٘-ٗ٘الحجووة فووي القووراءات : 1ٖٖ.*8ٓٔ/ٗ

، والجوووووِمع ألحِوووووِأ القووووورآن :  18ٔ/ٔن  : ينظووووور إعوووووراب القووووورآ1ٖٙ*1ٖٓ/ٔالقووووورآن وإعرابوووووه : 
وهووي قووراءة الجمهووور 18ٖ.*ٗٙ/ٖ، والبحوور المحوويط :  1ٖٓ/ٔينظوور إعووراب القوورآن  : 11ٖ.*8ٓٔ/ٗ

، والتوذِرة فوي القوراءات :  1ٔٔ، وإعراب القوراءات  :  ٕٙٔينظر السبعة في القراءات : 11ٖأيضًِ .*
، وإتحووِؾ  8ٕٔ/ٕوالناوور فوي القووراءات العاور : ،   ٗٙٗ، وجوِمع البيووِن فوي القووراءات السوبع :  ٕٕٗ

،  ٖٗٙ/1، وينظوور التفسووير الِبيوور :  8ٓٔ/ٔإعووراب القوورآن ، النحووِس : 8ٖٓ.*11ٔفضووالء الباوور : 
 8ٓٔ/ٔإعووووراب القوووورآن  : 8ٕٖ.* 1٘ٔ/ٗينظوووور الِاووووِؾ : 8ٖٔ.*11ٔوإتحووووِؾ فضووووالء الباوووور : 

، وينظر إتحِؾ فضالء البار  8٘/ٖيط : ينظر البحر المح8ٖٗ.* ٖٗٙ/1ينظر التفسير الِبير : 8ٖٖ.*
 11ٔ/ٗالِاوِؾ : 81ٖ*. 11/ٖينظر البحر المحويط : 8ٖٙ*وهي قراءة الجمهور أيضًِ .8ٖ٘.*11ٔ: 
،  11ٔ/ٗ، الِاووِؾ :  11ٖ/ٔمعووِني القوورآن وإعرابووه : 81ٖ*. 11/ٖينظوور البحوور المحوويط : 88ٖ*.

وهوذا موذهب الِووفيين ، وعلوى 1ٖٓ.* 11/ٖ، والبحور المحويط :  ٕٓٗ/ٔوالتبيِن فوي إعوراب القورآن : 
مذهب البصريين إضمِر ل أن ( بعد الواو ، نحو : ال تؤِل السمك وتارب اللبن ، ينظر البحور المحويط : 

وهي قراءة عِصوأ ، وابون عوِمر ، وحموزة أيضوًِ . 1ٕٖ.* ٖٕ٘/ٔينظر معِني القرآن : 1ٖٔ.*  11/ٖ
،  ٔٔٔ، ومعوووِني القوووراءات  :  1ٕٔقوووراءات : ، والسوووبعة فوووي ال 8ٗٔ/ٗينظووور جوووِمع البيوووِن : 1ٖٖ*

،  والناوور فووي القووراءات العاوور :  ٘ٙٗ، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات :  ٕٕٙوالتووذِرة فووي القووراءات : 
 8ٓٔ/ٖالبحور المحويط :  ، و 1ٖٔ/ٔينظور المحتسوب : 1ٖٗ.*8ٓٔ، وإتحِؾ فضالء الباور :  8ٕٔ/ٕ
ينظور 11ٖ.* ٖٕٗ/ٔالتبيوِن فوي إعوراب القورآن : ينظور 1ٖٙ.* ٘٘ينظر الحجة قي القوراءات : 1ٖ٘*.

،  ٕٓٔينظوور إعووراب القووراءات :   18ٖ.* 1ٙٗ/ٔ، وفووتح القوودير :  ٕٕ٘/ ٗالجووِمع ألحِووِأ القوورآن :  
ينظوور 11ٖ.* 1ٙٗ/ٔ، وفووتح القوودير :  8ٓٔ/ٖ، والبحوور المحوويط :  ٕٕ٘/ٗوالجووِمع ألحِووِأ القوورآن :  
 1ٖٔ/ٔينظووور المحتسوووب : ٔٓٗ.* 8ٖٓ/1ر الِبيووور: ينظووور التفسووويٓٓٗ.* ٘٘الحجوووة قوووي القوووراءات : 

ينظوور السووبعة فووي ٗٓٗوهووي قووراءة الجمهووور أيضووًِ . *ٖٓٗ.* 8ٓٔ/ٖينظوور البحوور المحوويط : ٕٓٗ.*
، وجووِمع البيووِن فووي  ٔٔٔ، ومعووِني القووراءات  :  1ٕٕ، والتووذِرة فووي القووراءات :   1ٕٔالقووراءات : 
ينظور ٘ٓٗ.*8ٓٔ، وإتحِؾ فضوالء الباور :  8ٕٔ/ٕ،  والنار في القراءات العار :  ٘ٙٗالقراءات : 

،  8٘ٔ/ٔ، وإعووراب القورآن ، النحووِس :  ٖٓٗ/ٔ، ومعوِني القوورآن وإعرابوه :  ٖٕٗ/ٔمعوِني القوورآن : 
، ومجموع البيوِن :  ٔٔٔ، ومعوِني القوراءات :  ٕٓٔ، وإعوراب القوراءات :  ٙ٘والحجة في القوراءات : 

ينظر إعراب القورآن ٙٓٗ.* ٕٙٗ/ٔتبيِن في إعراب القرآن : ، وال 1ٖ٘/1، والتفسير الِبير :  ٗٔٗ/ٗ
،  ٖٖٗ/ٔينظوور معووِني القوورآن ، الفووراء : 1ٓٗ.* 8٘ٔ، وماووِل إعووراب القوورآن :  8٘ٔ/ٔ، النحووِس : 

،  ٙ٘، والحجة في القراءات :  8٘ٔ/ٔ، وإعراب القرآن ، النحِس :  ٖٓٗ/ٔومعِني القرآن وإعرابه : 
، والتفسووير الِبيوور :  ٗٔٗ/ٗ، ومجمووع البيووِن : ٔٔٔعووِني القووراءات :، وم ٕٓٔوإعووراب القووراءات : 

، ومعوِني القوراءات  :  ٔٔٔ، وإعوراب القوراءات :   1ٕٔينظر السبعة فوي القوراءات : 8ٓٗ.* 1ٖ٘/1
،  والناور فوي القووراءات  1ٙٗ، ، وجوِمع البيووِن فوي القوراءات :  8ٕٕ، والتوذِرة فوي القوراءات :  ٖٔٔ

، ومعِني  1ٕٗ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : 1ٓٗ.*8ٕٔتحِؾ فضالء البار : ، وإ 8ٗٔ/ٕالعار : 
، والحجـة في القراءات  ٖٕٔ، وإعراب القراءات : ٕٕٓ/ٗ، وجِمع البيِن :  1٘ٔ/ٔالقرآن ، النحِس : 

، والجووِمع  ٕٙٓ/ٗ، والِاووِؾ:  8ٕٕ/ٖ، والتووذِرة فووي القووراءات :  ٖٔٔ، ومعووِني القووراءات : ٙ٘: 
، وفوتح القودير :  8ٕٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  ٕٙٔ/ٖ، والبحور المحويط :  1ٕٙ/ٗالقورآن : ألحِِأ 

، والحجة فوي القوراءات  ٖٕٔينظر إعراب القراءات :ٔٔٗ.* 8ٕٗ/ٔينظر فتح القدير : ٓٔٗ.* 8ٕٗ/ٔ
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 8ٕٔ، وإتحوووووِؾ فضوووووالء الباووووور :  ٕٙٓ/ٗ، والِاوووووِؾ :  8ٕٕ، والتووووذِرة فوووووي القوووووراءات :  ٙ٘: 
وهي قراءة الجمهور أيضًِ  ٖٔٗ.* ٕٕٓ/ٔ، وينظر فتح القدير :  1ٕٙ/ ٗمع ألحِِأ القرآن : الجِٕٔٗ.*

، وإعوراب القووراءات :   ٕٕٓينظوور السوبعة فوي القوراءات : ٗٔٗؼيور أّن عوِمر  وعِصوأ فتحوِ السوين .*
اءات ، ، وجِمع البيِن فوي القور 8ٕٕ، والتذِرة في القراءات :  ٖٔٔ، ومعِني القراءات  :  ٖٕٔ-ٕٕٔ
التبيووِن فووي ٘ٔٗ.*8ٕٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٗٔ/ٕ،  والناوور فووي القووراءات العاوور :  1ٙٗ: 

، والحجة في  ٖٕٔينظر إعراب القراءات : ٙٔٗ.* 1ٔٔ/ٖ، والبحر المحيط :  ٖٕ٘/ٔإعراب القرآن : 
ينظور 8ٔٗ* .  8ٙٗ/ٔ، وفوتح القودير : ٖٕ٘/ٔينظر التبيِن في إعراب القرآن : 1ٔٗ.* 1٘القراءات : 

 ٗ٘/ٕينظوور الحجووة للقووراء السوووبعة : 1ٔٗ.* 1٘، والحجووة فووي القوووراءات :  ٖٕٔإعووراب القووراءات : 
وهووي قووراءة الجمهووور أيضووًِ ٕٕٗ.* 1ٔٔ/ٖالبحوور المحوويط : ٕٔٗ.* ٔ٘/ٕالمصوودر السووِبق : ٕٓٗ.*
،   ٖٕٔ-ٕٕٔ، وإعراب القراءات :  ٕٕٓ، والسبعة في القراءات :  ٖٕٙ/ٗينظر جِمع البيِن : ٖٕٗ.*

والناور  1ٙٗ، وجوِمع البيوِن فوي القوراءات :  8ٕٕ، والتذِرة في القوراءات :  ٖٔٔومعِني القراءات : 
،  8ٓٔينظوور معووِني القوورآن : ٕٗٗ.* 8ٕٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٗٔ/ٕفووي القووراءات العاوور : 

البيوووِن :  ، وجوووِمع 1ٕٗ-8ٕٗ/ٔينظووور معوووِني القووورآن : ٕ٘ٗ.* 1ٔٔ/ٔوإعوووراب القووورآن ، النحوووِس : 
وهي قراءة الجمهوور أيضوًِ 1ٕٗ.* 1ٖٕ/ٗينظر جِمع البيِن : ٕٙٗ.* 81ٗ/ٔ، وفتح القدير :  1ٖٕ/ٗ
، وفوتح القودير :  8ٖٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  81ٕ- 88ٕ/ٗينظر الجِمع ألحِِأ القورآن :  8ٕٗ.*
وهوي ٖٔٗه .*ينظور المصودر نفسوٖٓٗ.* 81ٕ- 88ٕ/ٗينظر الجِمع ألحِِأ القورآن :  1ٕٗ.* 1ٔٗ/ٔ

،  ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، وإعووراب القووراءات :   ٕٕٔينظوور السووبعة فووي القووراءات : ٕٖٗقووراءة حمووزة أيضووًِ .*
 1ٙٗ، ، وجِمع البيِن فوي القوراءات :  ٖٕٓ، والتذِرة في القراءات :  1ٔٔ-ٙٔٔومعِني القراءات  : 

الجوِمع ألحِووِأ  ينظورٖٖٗ.*8ٗٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٖٔ/ٕ،  والناور فوي القوراءات العاور : 
ينظوور إعوراب القوورآن ، ٖٗٗ.* 1ٙٗ/ٔ، وفتوـح القودير :  ٕٗٓ/ٖ، والبحور المحوويط :  ٖٓٔ/ ٗالقورآن : 
البحر المحيط : ٖٙٗ.* 8ٕٙ/ٗينظر جِمع البيِن : ٖ٘ٗ.* 1ٔٗ/1، والتفسير الِبير : 1٘ٔ/ٔالنحِس : 

ينظر إعراب القرآن ، 1ٖٗوهي قراءة الجمهور أيضًِ .*8ٖٗينظرارح جمل الزجِ  .*1ٖٗ.* ٕٗٓ/ٖ
، والناووور فوووي  ٖٕٔ-ٖٕٓ، والتوووذِرة فوووي القوووراءات :  1ٔٔ، ومعوووِني القوووراءات :  1٘ٔ/ٔالنحوووِس : 

.  1٘ٔ/ٔإعووووراب القوووورآن : ٓٗٗ.* 8ٗٔ، وإتحووووِؾ فضووووالء الباوووور :  8٘ٔ/ٕالقووووراءات العاوووور : 
قرآن ، النحوِس ينظر إعراب الٖٗٗوهي قراءة الجمهور أيضًِ .*ٕٗٗ. * 1ٔٔمعِني القراءات : ٔٗٗ*
  8ٗٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  1ٕٓ/ٖ، والبحر المحيط : ٕٖٔ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن : 1٘ٔ/ٔ: 
ينظور ٗٗٗ.*  8ٓٓ+وهو ل مِ ُيَعد  لِلنَِّزِل من الّزاد ( ، ينظر مفردات ألفِظ القورآن موِدة ل نوزل ( :     

 1ٕٓ/ٖ، والبحووور المحووويط :  ٕٖٔ/ٗ:  ينظووور الجوووِمع ألحِوووِأ القووورآن ٘ٗٗ.* 1ٓٔمعوووِني القووورآن : 
، ينظر الجوِمع  ٖٕ٘/ٕينظر ارح ابن عقيل : 1ٗٗ.* ٕٔٙ/ٕينظر التبيِن في إعراب القرآن : ٙٗٗ.*

ينظور إعوراب القورآن : 1ٗٗ.* ٕٖٔ/ٗينظور الجوِمع ألحِوِأ القورآن : 8ٗٗ. * ٕٖٔ/ٗألحِِأ القورآن : 
، وإتحوِؾ  8٘ٔاور فوي القوراءات العاور : ينظور النٔ٘ٗوهي قراءة الجمهور أيضًِ .*ٓ٘ٗ. * 1٘ٔ/ٔ

ينظور التحريور ٕ٘ٗ. * 1ٕٗ/ٗ، ومجمع البيِن :  ٖٙٔ/ٖ، والتحرير والتنوير :   8ٗٔفضالء البار : 
 8ٗٔإتحوووِؾ فضوووالء الباووور : ٗ٘ٗ.* 1٘ٔ/ٔإعوووراب القووورآن ، النحوووِس : ٖ٘ٗ.*ٖٙٔ/ٖوالتنووووير : 

، وإعوراب   ٕٕٓلسبعة فوي القوراءات : ينظر اٙ٘ٗوهي قراءة حمزة وخلؾ واألعمش أيضًِ . *٘٘ٗ.*
،   ٘ٗٗ، وجوووِمع البيوووِن فوووي القوووراءات السوووبع  :   1٘، ومعوووِني القوووراءات  :  8ٓٔالقوووراءات السوووبع : 

،  ٕٕٗ/ٖ، وجوِمع البيوِن :  1ٔٔ/ٔينظور معوِني القورآن : 1٘ٗ.* 11ٔوالناور فوي القوراءات العاور : 
، والبحوور  1ٙ، ومعووِني القووراءات :  ٓ٘راءات : ، والحجووة فووي القوو ٕٙٔ/ٔومعووِني القوورآن ، النحووِس : 

البحر المحيط : 1٘ٗ.* 1ٙ، وينظر معِني القراءات :  1ٔٔ/ٔمعِني القرآن :8٘ٗ. * ٖٓٙ/ٕالمحيط : 
وهووي قووراءة ابوون َِّيوور ، وأبووي عموورو ، وابوون عووِمر ، ٔٙٗينظوور المصوودر نفسووه *ٓٙٗ.* ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٕ

،  ٕٔٓاءة الووى نووِفع وحووده ، ينظوور السووبعة :نسووب بعضووهأ هووذه القوورٕٙٗوعِصووأ ، وحمووزة أيضووًِ .*
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، والِاوِؾ  ٕٓ٘/ٖ، ومجموع البيوِن :  ٙٗٗ، وجوِمع البيوِن فوي القوراءات : 8ٓٔوإعـراب القوراءات : 
، ومجمع البيِن :  ٙٗٗ، وجِمع البيِن في القراءات السبع : 8ٕٕ/ٖينظر جِمع البيِن : ٖٙٗ.* ٖٙٔ/ٖ:
 11ٔ/ٕ، والنار في القراءات العاور : ٕٖٙ/ٕبحر المحيط : ، وال 1٘ٔ/1، والتفسير الِبير :  ٕٓ٘/ٖ

 ٖٖٙ/ٕ، والبحوووور المحوووويط :  ٗ٘ٔ/ٔينظوووور المحتسووووب : ٗٙٗ. * 1ٔٔ، وإتحووووِؾ فضووووالء الباوووور :
 8ٕٕ/ٖينظووور جوووِمع البيوووِن : 1ٙٗينظووور المصووودر نفسوووه .*ٙٙٗ.* ٕٙٔ/ٔمعوووِني القووورآن : ٘ٙٗ.*
 1٘ٔ/ٔ، وإعووراب القوورآن :  ٕٙٔ/ٔرآن : ينظوور معووِني القوو1ٙٗ. 8ٕٕ/ٖينظوور جووِمع البيووِن : 8ٙٗ.*
ينظور 1ٔٗ.* 1٘ٔ/1، والتفسوير الِبيور :  ٖٙٔ/ٖ، والِاوِؾ : ٓ٘ينظر الحجة في القوراءات : 1ٓٗ.*

ينظور إعوراب 1ٖٗ.* ٕٔ٘/ٖ، وينظر مجمع البيِن : ٗ٘ٔ/ٔالمحتسب : 1ٕٗ.* ٕٔ٘/ٖمجمع البيِن : 
، والبحر  1ٕ/ٗنظر الجِمع ألحِِأ القرآن : ي1٘ٗوهي قراءة الجمهور أيضًِ .*1ٗٗ.* ٙٗٔ/ٔالقرآن : 
البحر المحيط 18ٗ* ٘٘ٔ/ٔينظر المحتسب : 11ٗ.* ٔٙٔ/ٖينظر الِاِؾ : 1ٙٗ.* ٖٙٙ/ٕالمحيط : 

قِل الفوراء ل ل َوَيْقُتلُووَن ( وهوي قوراءة عبود هللا لوقوِتلوا( فلوذلك قرأهوِ مــوـن قرأهــوـِ ل 11ٗ.* ٖٙٙ/ٕ: 
لِسِيي دهراً ل ُيَقِِتلُوَن ( َّأ رجع ، وأحسبه رآهِ في بعض مصوِحؾ عبود هللا ل ُيَقِِتلُوَن ( ، وقد قرأ بهِ ا

وَقَتلوا ( بؽير األلؾ فترِهِ ورجوع إلوى قوراءة العِموة ، إذ وافوق الِتوِب فوي معنوى قوراءة العِموة ( ينظور 
،  1ٗٔ/ٔ، وإعوراب القورآن ، النحوِس :  ٖٕ٘/ٖينظور جوِمع البيوِن : 8ٓٗ. * ٕٕٓ/ٔمعِني القورآن : 

، وجوِمع البيوِن فوي  1ٕٔ، والتذِرة في القوراءات :  11، ومعِني القراءات : 1ٓٔوإعراب القراءات : 
، والبحوور  ٙٙٔ/ٗينظوور الِاووِؾ : 8ٔٗ.* 11ٔ/ٕ، والناوور فووي القووراءات العاوور :  1ٗٗالقووراءات : 
عوراب ينظور إ8ٖٗ.* ٕٗٙ/ٖ، ومجموع البيوِن :  ٖٕ٘/ٖينظر جوِمع البيوِن : 8ٕٗ.* 1٘ٙ/ٕالمحيط : 
معِني 8ٙٗ.* ٕٙ/ٖينظر التحرير والتنوير :  8٘ٗ.* ٓ٘الحجة في القراءات : 8ٗٗ.* 1ٓٔالقراءات : 

 1ٓٔينظووووور إعوووووراب القوووووراءات : 81ٗ.* ٙٙٔ/ٖ، وينظووووور الِاوووووِؾ :  1ٕٖ/ٔالقووووورآن وإعرابوووووه : 
ًِ وهي قراءة الجمهور أيض1ٓٗ.* 11معِني القراءات : 81ٗ. * ٓ٘ينظر الحجة في القراءات : 88ٗ.*
 81ٙ/ٕ، والبحووور المحووويط :  8ٙٔ/ٖ، والِاوووِؾ :  ٔ٘ٔ/ٔينظووور إعوووراب القووورآن ، النحوووِس : 1ٔٗ.*
.   81ٙ/ٕ، والبحوور المحوويط :  8ٙٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : 1ٖٗ.* 81ٙ/ٕينظوور البحوور المحوويط : 1ٕٗ.*
ينظوور إعووراب القوورآن: 1٘ٗ.* ٕ٘ٔ/ٔ، وينظوور إعووراب القوورآن ، النحووِس :  18معووِني القوورآن :1ٗٗ*
.  1ٕٖ/ٔينظووور توووِ  العوووروس موووِدة ل حبوووب ( : 11ٗ.  * 18ينظووور معوووِني القووورآن :1ٙٗ.* ٕ٘ٔ/ٔ
ينظور السوبعة 11ٗوهي قراءة ابن َِّير ، وأبي عمرو ، ونِفع ، وحمزة ، وحفص عون عِصوأ  .*18ٗ*

، والتذِرة في القراءات :   ٓٓٔ، ومعِني القراءات  : ٔٔٔ، وإعراب القراءات :   ٕٗٓفي القراءات : 
ينظر الِاوِؾ ٓٓ٘.*1ٖٔ،  وإتحِؾ فضالء البار :  8ٗٗوجِمع البيِن في القراءات السبع  :  ، 1ٕٔ
،  1ٓٓ/ٕ، والبحور المحويط :  1ٙ/ٗ، والجوِمع ألحِوِأ القورآن :  ٕٗٓ/8، والتفسير الِبير :  1ٙٔ/ٖ: 

راب ، وإعوو ٔ٘، والحجووة فووي القووراءات :  1ٕٓ/ٔينظوور معووِني القوورآن : ٔٓ٘.* ٖٔٗ/ٔوفووتح القوودير : 
،  8ٙ/ٖ، والتحريور والتنووير :  8ٕٕ/ٖ، ومجمع البيوِن :  ٓٓٔ، ومعِني القراءات :  ٔٔٔالقراءات : 

، وإتحِؾ فضوالء  ٖٔٗ/ٔ، وفتح القدير :  1ٙ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن :  ٕٗٓ/8والتفسيـر الِبير : 
ينظور مجموع ٖٓ٘.* ٔٔٔ، وإعوراب القوراءات :  ٔ٘ينظر الحجوة فوي القوراءات : ٕٓ٘.* 1ٖٔالبار : 
، وإعوراب  ٔ٘، والحجة فـي القراءات :  1ٕٓ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : ٗٓ٘.* 8ٕٕ/ٖالبيِن : 

،  8ٙ/ٖ، والتحوـرير والتنووير :  8ٕٕ/ٖ، ومجموع البيوِن :  ٓٓٔ، ومعِني القراءات : ٔٔٔالقراءات : 
، وإتحِؾ فضوالء  ٖٔٗ/ٔوفتح القدير : ،  1ٙ/ٗ، والجِمع ألحِِأ القرآن :   ٕٗٓ/8والتفسير الِبير : 

، والجووِمع ألحِووِأ القوورآن :   ٕٗٓ/8، والتفسووير الِبيوور :  1ٙٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : ٘ٓ٘* 1ٖٔالباوور : 
وهي قراءة عِصأ وحمزة وخلؾ 1ٓ٘تنظر المصِدر نفسه .*ٙٓ٘.* 1ٓٓ/ٕ، والبحر المحيط :  1ٙ/ٗ

، وإعووراب القوورآن ،  8ٖٕ/ٖجووِمع البيووِن : ، و 8ٕٓ/ٔينظوور معووِني القوورآن ، الفووراء : 8ٓ٘أيضووًِ .*
، والتوووذِرة فوووي  ٔ٘، والحجوووة فوووي القوووراءات :  ٔٔٔ، وإعوووراب القوووراءات : ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٔالنحوووِس : 
، وإتحوِؾ  8ٓٔ/ٕ، والنار في القراءات العاور :  8ٗٗ، وجِمع البيِن في القراءات :  8ٕٔالقراءات :
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،  ٕٙٓ/8، والتفسووير الِبيوور :  ٘٘ٔ/ٔنحووِس : ينظوور إعووراب القوورآن ، ال1ٓ٘.* 1ٖٔفضووالء الباوور : 
، والتفسووير الِبيوور :  1ٓٔ/ٖينظوور الِاووِؾ : ٓٔ٘.* ٖٔٗ، وفووتح القوودير :  1ٓٗ/ٕوالبحوور المحوويط : 

، ومعووِني القوورآن  8ٕٓ/ٔينظوور معووِني القوورآن ، الفووراء : ٔٔ٘.* 1ٓٗ/ٕ، والبحوور المحوويط :  ٕٙٓ/8
،  ٔٔٔ، وإعووراب القووراءات :  ٘٘ٔ/ٔ، النحووِس : ، وإعووراب القوورآن  1ٖٖ/ ٔوإعرابووه ، الزجووِ  : 
، والتفسوير الِبيور :  8ٕٗ/ٖ، ومجموع البيوِن :  ٓٓٔ، ومعوِني القوراءات :  ٔ٘والحجة في القوراءات : 

 88/ٖ، والتحريوووور والتنوووووير :   ٖٗ/ٔ، وفووووتح القووودير : 1ٔ/ٗ، والجوووِمع ألحِووووِأ القووورآن :   ٕٙٓ/8
 1ٔ/ٗ، والجوِمع ألحِوِأ القورآن :   1ٓٔ/ٖر الِاوِؾ : ينظؤٖ٘.* 1ٖٔإتحِؾ فضالء البار :ٕٔ٘.*
 1ٖٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  ٔٔٔ، وإعووراب القووراءات :  ٔ٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات: ٗٔ٘.*
،  ٘٘ٔ/ٔينظر إعوراب ، النحوِس : ٙٔ٘.* ٖٔٗ، وفتح القدير :  ٕٙٓ/8ينظر التفسير الِبير : ٘ٔ٘.*

 1ٓٗ/ٕينظووور البحووور المحووويط : 1ٔ٘.* ٖٔٗ/ٔالقووودير :  ، وفوووتح 1ٕ/ ٗوالجوووِمع ألحِوووِأ القووورآن : 
.  1ٕ/ٗ، والجوووِمع ألحِوووِأ القووورآن :   ٕٙٓ/8، وينظووور التفسوووير الِبيووور :  1ٓٔ/ٖالِاوووِؾ : 8ٔ٘.*
ينظوور جووِمع البيووِن : ٕٓ٘وهووي قووراءة ابوون َِّيوور ، وأبووي عموورو ، وابوون عووِمر ، وحمووزة أيضووًِ .*1ٔ٘*
،  ٕٓٔ، ومعوووِني القوووراءات :  ٖٔٔاب القوووراءات : ، وإعووور ٕٙٓ، والسوووبع فوووي القوووراءات :  ٕٖٓ/ٖ

 1ٗٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٓٔ/ٕ، والنار فوي القوراءات العاور :  1ٕٔوالتذِرة في القراءات :
 ٔ٘، والحجة فوي القوراءات :  ٖٔٔينظر إعراب القراءات : ٕٕ٘.* ٕٖٓ/ٖينظر جِمع البيِن : ٕٔ٘.*
،  ٕٖٓ/ٖينظور جوِمع البيوِن : ٕ٘٘.* 1ٖٔ/ٖلِاوِؾ : ينظور إٗ٘.* 1ٗٔ/ٕالبحر المحويط : ٖٕ٘.*

 ٕٖٓ/ٖينظوور جووِمع البيووِن : ٕٙ٘.* ٖٔٔ، وإعووراب القووراءات :  ٕ٘وينظوور الحجووة فووي القووراءات : 
وهوي قوراءة أبوي 1ٕ٘.* ٕٔ/ٔينظر الحجة للقراء السبعة : 8ٕ٘.* ٕٓٔينظر معِني القراءات : 1ٕ٘.*

ينظور ٖٓ٘موزة ،ويعقووب ،وخلوؾ ،وأبوي جعفور أيضوًِ . *عمرو ، وابن عِمر ، ونِفع ، وابون َِّيور ،وح
،  والتووذِرة فووي  ٖٓٔ، ومعووِني القووراءات :  ٗٔٔ، وإعووـراب القووراءات :  ٕٙٓالسووبع فووي القووراءات : 

، ٕ٘ينظوور الحجووة فووي القووراءات : ٖٔ٘. * 8ٔٔ/ٕ، والناوور فووي القووراءات العاوور :  ٕٕٓالقووراءات : 
، والبحور المحويط :  ٕٔٗ/8، والتفسوير الِبيور :  8ٖٓ/ٖ:  ، ومجموع البيوِن ٗٔٔوإعـراب القوراءات : 

ينظر مجمع البيِن : ٖٖ٘.* 8ٖٓ/ٖينظر مجمع البيِن : ٕٖ٘.* 1٘ٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  1ٓٙ/ٕ
ينظر الحجة في القراءات : ٖٗ٘.* 1٘ٔ، وإتحـِؾ فضـالء البار :  1ٓٙ/ٕ، والبحر المحيط :  8ٖٓ/ٖ
،  ٖٕٔينظور السوبع فوي القوراءات : ٖٙ٘ابن عِمر ،وحمزة أيضًِ . *وهي قراءة عِصأ ، وٖ٘٘. * ٕ٘

، وجوِمع البيوِن  ٕٕٕ، والتذِرة في القراءات :   ٙٓٔ، ومعِني القراءات  :  1ٔٔوإعراب القراءات : 
، وإتحوووووِؾ فضوووووالء الباووووور :  8ٔٔ/ٕ، والناووووور فوووووي القوووووراءات العاووووور :  ٕٙٗفوووووي القوووووراءات : 

، والبحوور  ٕٔٔ/ٗ، والجووِمع ألحِووِأ القوورآن :   8ٙٔ/ٔلنحووِس : ينظوور معووِني القوورآن ، ا1ٖ٘.*11ٔ
،  1ٖٙ/ٔ، ومعِني القرآن وإعرابه ،الزجوِ  :  ٕٕٗ/ٔينظر معِني القرآن : 8ٖ٘. * 8ٓٙ/ٕالمحيط : 

،   11ٔإعوووراب القوووراءات : 1ٖ٘.* ٕٔٔ/ٗ، والجوووِمع ألحِوووِأ القووورآن :   ٙٓٔومعوووِني القوووراءات : 
، و  1ٕٕ/8التفسوير الِبيور :ٔٗ٘. * ٗ٘ينظر الحجة في القراءات : ٓٗ٘. * ٗ٘والحجة في القراءات :

، والجِمع ألحِِأ  8ٙٔ/ٔينظر معِني القرآن ، النحِس : ٕٗ٘.* ٕٔٔ/ٗينظر الجِمع ألحِِأ القرآن :  
ينظور السوبعة ٗٗ٘وهوي قوراءة الجمهوور أيضوًِ .*ٖٗ٘. * 8ٓٙ/ٕ، والبحر المحيط :  ٕٔٔ/ٗالقرآن :  

  ٙٓٔ، ومعِني القراءات  :  ٙٔٔ، وإعراب القراءات :  8ٖٗ/ٖ، وجِمع البيـِن :  ٕٗٔفي القراءات : 
، والنار في القراءات العار  ٖٙٗ، وجِمع البيِن في القراءات السبع :  ٕٕٕ، والتذِرة في القراءات : 

.  8ٔٗ/ٕ، والبحور المحويط :  ٖ٘،  والحجوة فوي القوراءات : ٙٔٔإعراب القوراءات : ٘ٗ٘.* 8ٔٔ/ٕ: 
،   ٙٔٔينظوور إعووراب القووراءات : 1ٗ٘.* 8ٔٗ/ٕ، و البحوور المحوويط :  1ٕٕ/8التفسووير الِبيوور :ٙٗ٘*

وهي قراءة حمزة وحفص عون 1ٗ٘. * 1ٕٙ/8ينظر التفسير الِبير : 8ٗ٘.* ٖ٘والحجة في القراءات :
ات  ، ومعوِني القوراء8ٔٔ-1ٔٔ، وإعــراب القوراءات :  ٕ٘ٔينظر السبعة في القراءات : ٓ٘٘عِصأ .*

، والناوور فووي القووراءات  ٗٙٗ، وجووِمع البيووِن فووي القووراءات :  ٖٕٕ، والتووذِرة فووي القووراءات :  8ٓٔ: 
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، والحجووة فووي 8ٔٔينظوور إعووراب القووراءات : ٔ٘٘.*18ٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٔٔ/ٕالعاوور : 
وفتح القدير : ،  1ٖٔ/ٗينظر الجِمع إلحِِأ القرآن : ٕ٘٘.* ٖٖٗ/8، والتفسير الِبير :  ٗ٘القراءات : 

، والحجوة  88ٔ، وإعراب القوراءات :  81ٖ/ٔينظر معِني القرآن وإعرابه ، الزجِ  : ٖ٘٘.* ٘٘ٗ/ٔ
، والتحريور  ٖٕٕينظور التوذِرة فوي القوراءات : ٗ٘٘.* ٖٖٗ/8، والتفسوير الِبيور :  ٗ٘في القراءات : 

ر فوي القوراءات العاور : ينظور الناوٙ٘٘.* 1ٙٔ/ٖينظور التحريور والتنووير : ٘٘٘.* 1ٙٔ/ٖوالتنوير :
وهوووي قوووراءة حموووزة 8٘٘ينظووور المصووودر نفسوووه . *1٘٘. * 18ٔ، وإتحوووِؾ فضوووالء الباووور  8ٕٔ/ٕ

،  ٔٔٔ، ومعِني القراءات :  ٕٔٔ-ٕٓٔ، وإعراب القراءات :  1ٙٔ/ٗينظر جِمع البيِن : 1٘٘أيضًِ.*
 8ٓٔ/ٕالقراءات العار : ، والنار في  ٘ٙٗ، وجِمع البيِن قي القراءات : 1ٕٕوالتذِرة في القراءات :

، وإعراب  ٕٓٗ/ ٔ، ومعِني القرآن وإعرابه ، الزجِ  :  ٕٓٗ/ٔينظر معِني القرآن ، الفراء : ٓٙ٘.*
، ومجموع  ٘٘، والحجوة فوي القوراءات :  ٔٔٔ-ٓٓٔ، وإعوراب القوراءات :  8٘ٔ/ٔالقرآن ، النحوِس : 

، وفوتح القودير :  8ٓٔؾ فضوالء الباور : ، وإتحوِ ٖٕٙ/ ٗ،  والجِمع ألحِِأ القرآن :  ٗٔٗ/ٗالبيِن : 
ينظوور ٖٙ٘.* ٕٙٔ/ٖينظوور البحوور المحوويط : ٕٙ٘.* 1ٕ٘/ٖينظوور التحريوور والتنوووير :  ٔٙ٘* 1ٗٗ/ٔ

،  8٘ٔ/ٔ، وإعووراب القوورآن ، النحووِس :  1ٙٔ/ٖ، وجووِمع البيووِن :  ٕٓٗ/ٔمعووِني القوورآن ، الفووراء : 
، والجِمع ألحِِأ القرآن  1ٖٗ/1فسير الِبير : ، والت ٘٘، ومعِني القراءات :  ٕٔٔوإعراب القراءات :

الحجوة للقوراء السوبعة : ٗٙ٘.* 1ٕ٘/ٖ، والتحرير والتنوير :  8ٓٔ، وإتحِؾ فضالء البار :  ٖٕٙ:  /
ينظووور إعـوووـراب ٙٙ٘وهوووي قوووراءة الجمهوووور أيضوووًِ .*٘ٙ٘.* ٗٔٗ/ٗ، وينظووور مجموووع البيوووِن :  ٗٗ/ٔ

، وجوِمع البيوِن فوي  1ٕٕ، والتوذِرة فوي القوراءات : ٕٔٔ، ومعِني القوراءات  : ٕٕٔ-ٕٔٔالقراءات : 
ينظور 1ٙ٘.*8ٔٔ، وإتحوِؾ فضوالء الباور :  8ٔٔ/ٕ، والنار في القوراءات العاور :  ٙٙٗالقراءات : 

ينظور 1ٓ٘وهوي قوراءة الجمهوور أيضوًِ .*1ٙ٘.* ٕٕٓ/ٗالِاوِؾ : 8ٙ٘.*8ٔٔإتحِؾ فضالء البار : 
، والتبيوِن فوي إعوراب  ٕٕٓ/ٗ، والِاوِؾ : 1ٙٔ/ٔ: ، والمحتسوب  81ٔ/ٔإعراب القرآن ، النحوِس : 

 ٕٕٓ/ٗالِاوِؾ :1ٔ٘* ٕٗٔ/ٖ، والبوـحر المحويط :  ٕ٘ٗ، والجِمع إلحِِأ القرآن :  8ٕٗ/ٔالقرآن : 
/ ٗ، والجِمع إلحِِأ القورآن :   8ٕٗ/ٔ، والتبيِن في إعراب القرآن :  1ٙٔ/ٔينظر المحتسب : 1ٕ٘.*

ينظور المصودر نفسوه . 1ٗ٘. * ٕٗٔ/ٖينظور البحور المحويط : 1ٖ٘.* ٕٗٔ/ٖ، والبحر المحيط :  ٕ٘ٗ
، وجووِمع البيووِن :  1ٕٗ/ٔينظوور معووِني القوورآن ، الفووراء : 1ٙ٘وهووي قووراءة الجمهووور أيضووًِ .*1٘٘*
 ٕٗٔ، وإعراب القراءات : 1ٔٔ/ٔ، وإعراب القرآن ، النحِس :  ٕٔٔ، والسبع في القراءات :  ٕٗٗ/ٗ

 8ٖٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8ٗٔ/ٕاوور فووي القووراءات العاوور : ، والن ٙٔٔ، ومعووِني القووراءات : 
ينظر الحجة 18٘.* 8ٔٔ/ٖ، والبحر المحيط:  1ٗٗ، والتفسير الِبير : / 1ٕٓ/ٗينظر الِاِؾ :11٘.*

ينظوور إعووراب 11٘.* 8ٖٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  ٕٗٔ،وإعووراب القووراءات :  1٘فووي القووراءات : 
وهووي قووراءة الجمهووور أيضووًِ 8ٓ٘* 8ٕٙ/ ٗجووِمع ألحِووِأ القوورآن : ، وال 1ٔٔ/ٔالقوورآن ، النحووِس : 

،  ٙٔٔ، ومعوِني القوراءات : ٕٗٔ، وإعوـراب القوـراءات :  ٕٕٔينظر السبعـوـة فوي القوـراءات : 8ٔ٘.*
وإتحوووِؾ فضوووالء الباووور  8ٗٔ/ٕ، والناووور فوووي القوووراءات العاووور :  ٖٕٓوالتوووذِرة فوووي القوووراءات : 

 8٘الحجة فوي القوراءات : 8ٗ٘ينظر المصدر نفسه .*8ٖ٘.* ٙ٘ٗ/ٗينظر مجمع البيِن : 8ٕ٘.*8ٖٔ:
ينظر جِمع 81٘وهي قراءة نِفع وابن عِمر وحمزة أيضًِ .*8ٙ٘.* ٙٔٔينظر معِني القراءات :8٘٘.*

، وإعوووراب  1ٖٔ/ٔ، وإعوووراب القووورآن ، النحوووِس :  ٕٔٔ، والسوووبعة فوووي القوووراءات :  ٖٕ٘/ٖالبيوووِن : 
، والنار في القراءات العار  ٖٕٓ، والتذِر في القراءات :  ٙٔٔت : ، ومعِني القراءا ٕ٘ٔالقراءات :

، وينظوور إعووراب  ٙٔٗ/ٔمعووِني القوورآن وإعرابووه : 88٘.* 8ٖٔ، وإتحووِؾ فضووالء الباوور :  8٘ٔ/ٕ: 
.   ٖٕ٘/ٖينظر جِمع البيِن : 81٘.* ٕٓٔ/ٖ، والِاِؾ :  ٙٔٔ، ومعِني القراءات :  ٕ٘ٔالقراءات : 

 .  81ٔ/ٖط : ينظر البحر المحي1ٓ٘*
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 المصادر 
. إتحِؾ فضالء البار في القراءات األربع عار ، أحمود بون محمود أحمود بون عبود الؽنوي الودميِطي ٔ    
 لبنِن ، د.ط.د.ت .  –بيروت  –هـ(، تصحيح وتعليق : علي محمد الصبِغ، دار الندوة 1ٔٔٔلت
هـ(، تحقيق : عبد 1ٖٓأحمد بن خِلويه لت.إعراب القراءات السبع وعللهِ ، أبو عبد هللا الحسين بن ٕ    

 أ .11ٕٔالرحمن بن سليمِن العَّيمي ، الطبعة األولى ، مِتبة الخِنجي ، القِهرة 
هوـ(، تحقيوق : د. يحيوى 8ٖٖ.إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسمِعيل بن النحوِس لتٖ    

 أ .ٕٕٓٓهـ=ٕ٘ٗٔمراد ، دار الحديث ، القِهرة 

هوـ(، تحقيوق : 1ٗ٘المحيط، محمد بون يوسوؾ الماوهور بوؤبي حيوِن األندلسوي الؽرنوِطي لت.البحر ٗ    
 أ .ٕٕٓٓهـ=ٖٕٗٔلبنِن  –د.عبد الرزاق المهد ، الطبعة األولى، دار إحيِء التراث العربي، بيروت

هوـ(. تحقيوق : محمود أب 11ٗ.البرهِن في علوأ القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد هللا الزرِاي لت٘    
 أ .1٘8ٔالفضل إبراهيأ ، الطبعة األولى ، دار إحيِء الِتب العربية 

هووـ( ، 11٘.البيوِن فووي ؼريووب إعووراب القوورآن ، أبووو البرِووِت عبوود الوورحمن بوون محموود األنبووِر  لتٙ    
 أ .1ٙ1ٔهـ=81ٖٔتحقيق : طه عبد الحميـد طه ، دار الِِتب العربي ، القِهرة 

هوـ( ، تحقيوق ودراسوة : ٕ٘ٓٔ،محمد بون مرتضوى الزبيود  لت.تِ  العروس من جواهر القِموس 1    
 علي اير  ، المطبعة المحمدية بمصر ، د.ط.د.ت . 

هوـ(، وضوع حوااويه : ٙٔٙ.التبيِن في إعراب القرآن، أبو البقوِء عبود هللا بون الحسوين العِبور  لت8    
 أ .118ٔهـ=1ٔٗٔ لبنِن –محمد حسين امس الدين، الطبعة األولى، دار الِتب العلمية ،بيروت 

هووـ( ، تحقيووق : سووعيد صووِلح زعيمووة ، الطبعووة 11ٖ.التووذِرة فووي القووراءات ، طووِهر بوون ؼلبووون لت1    
 أ .ٕٔٓٓلبنِن  –األولى ، دار الِتب العلمية ، بيروت 

.تفسير ابن عِاور المعروؾ بـلالتحرير والتنوير( ،محمد الطِهر ابون عِاوور، الطبعوة األولوى ، ٓٔ    
 أ .ٕٓٓٓهـ=ٕٓٗٔلبنِن  -يخ ، بيروتمإسسة التِر

.تفسير الطبر  المعروؾ بـل جِمع البيِن عن تؤويل أ  القرآن( ، جعفر محمد بن جرير الطبور  ٔٔ    
لبنووووِن  –هووووـ( ، ضووووبط وتعليووووق : محمووووود اووووِِر ،دار إحيووووِء التووووراث العربووووي ، بيووووروت ٖٓٔلت

 أ .ٕٔٓٓهـ=ٕٔٗٔ

هوـ( ، الطبعوة الرابعوة، إعوداد : مِتوب تحقيوق دار إحيوِء ٙٓٙ.لتفسير الِبيور ، الفخور الوراز  لتٕٔ    
 أ . ٕٔٓٓهـ=ٕٕٗٔلبنِن  –التراث العربي ، دار إحيِء التراث العربي،  بيروت 

هـ( ، تحقيق ٗٗٗ.جِمع البيِن في القراءات السبع الماهور، أبو عمرو عَّمِن بن سعيد الداني لتٖٔ    
 أ .ٕ٘ٓٓلبنِن  –ار الِتب العلمية ،بيروت : محمد صدوق الجزاير  ، الطبعة األولى ، د

هوـ( دار الفِور ، 1ٔٙ.الجِمع ألحِِأ القرآن ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصِر  القرطبي لتٗٔ    
 أ .ٖٕٓٓهـ=ٕٗٗٔلبنِن  –بيروت 

هوـ(، تحقيوق : أحمود 1ٖٓ.الحجة في القراءات السبع، أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خِلويوه لت٘ٔ    
 أ .111ٔلبنِن  –فريد الزيد  ، الطبعة األولى ، دار الِتب العلمية ، بيروت 

هووـ( ، وضووع حوااوويه وعلّووق عليووه : ِِموول 11ٖ.الحجووة للقووراء السووبعة ، أبووو علووي الفِرسووي لتٙٔ    
لبنوِن  -مصطفى الهنداو  ، الطبعة األولى ، مناورات محمد علي بيضون ، دار الِتب العلمية ، بيروت

 أ .ٕٔٓٓهـ=ٕٔٗٔ

هـ( ، تحقيق :د. اوقي ضيؾ ، مطِبع دار المعِرؾ ، ٕٖٓ.السبعة في القراءات ، ابن مجِهد لت1ٔ    
 أ .  11ٕٔمصر 

هوـ( تحقيوق : محمود 1ٙ1. ارح ابون عقيول ، بهوِء الودين عبود هللا ابون عقيول العقيلوي الهموداني لت8ٔ    
 أ.  ٕٓٓٓهـ=ٕٔٗٔبيروت  –صيدا محي الدين عبد الحميد، المِتبة العصرية للطبِعة والنار، 
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هوـ( ، تحقيوق : د. أنوس بودو  ، الطبعوة 1ٙٙ.ارح جمل الزجِجي ، ألبون عصوفور االاوبيلي لت1ٔ    
 أ .ٖٕٓٓهـ=ٕٗٗٔلبنِن  –األولى ، دار إحيِء التراث العربي ، بيروت 

ح وتعليق هـ(، تصحي88ٙ.ارح الرضي على الِِفية، محمد بن الحسن الرضي االستر آبِد  لت ٕٓ    
 هـ . 8ٕٖٔ: يوسؾ حسن عمر ، الطبعة الَِّنية ، مإسسة الصِدق للطبِعة والنار ، طهران 

هووـ( ، تحقيووق : عبوود الوورحمن عميوور ، الطبعووة 1ٖٖٔ.فووتح القوودير ، محموود بوون علووي الاوووِِني لتٕٔ    
 أ .    11ٗٔهـ=٘ٔٗٔاألولى ، دار الوفِء للطبِعة والنار ، المنصورة 

 –هوـ( ،دار الفِور ، بيوروت 8ٔ1حيط، مجد الدين محمد بن يعقووب الفيوروز آبوِد لت.قِموس المٕٕ    
 أ .18ٖٔ=ٖٓٗٔلبنِن 

هـ( ، علق عليه ووضع حواايه وفهِرسوه : 8ٓٔ.الِتِب ، أبو بار عمرو بن عَّمِن بن قنبر لتٖٕ    
 أ .111ٔ= هـٕٓٗٔلبنِن  –د. اميل بديع يعقوب ، الطبعة األولى ، دار الِتب العلمية ، بيروت 

.الِاِؾ عن حقِيق التنزيل وعيون األقِويل فوي وجووه التؤويول ، أبوو القِسوأ جوِر هللا محموود بون ٕٗ    
هووـ( ، اعتنووى بووه وخوور  أحِديَّووه وعلّووق عليووه : خليوول مووؤمون اوويحِ ، الطبعووة 8ٖ٘عموور الزمخاوور  لت

 أ . ٕٕٓٓهـ=ٖٕٗٔلبنِن  –األولى ، دار المعرفة للطبِعة والنار والتوزيع ، بيروت 

 –هـ( ، الطبعة الَِّلَّة ، دار إحيوِء التوراث العربوي ، بيوروت 1ٔٔ.لسِن العرب ، ابن منظور لتٕ٘    
 أ 111ٔهـ=1ٔٗٔلبنِن 

هـ( 1ٕٖ.المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات وااليضِح عنهِ ، أبو الفتح عَّمِن بن جني لتٕٙ    
ل اووولبي ، لجنوووة إحيوووِء ِتوووب السووونة، القوووِهرة ، تحقيوووق : علوووي النجووود  نِصوووؾ ، عبووود الفتوووِح إسووومِعي

 أ . ٕٗٓٓهـ=ٕٗٗٔ

هوـ( ، تحقيوق : ٕٓ٘.مجمع البيِن في تفسوير القورآن ، أبوو علوي الفضول بون الحسون الطبرسوي لت1ٕ    
 أ . ٕ٘ٓٓلجنة من العلمِء ، الطبعة األولى ، دار ومِتبة الهالل ، بيروت 

هوـ(، تحقيوق : 1ٖٗي طِلوب القيسوي القيروانوي لت.ماِل إعراب القرآن ، أبو محمود مِوي بون أبو8ٕ    
وووواس ، الطبعوووة الَِّلَّوووة ، دار اليمِموووة للطبِعوووة والناووور والتوزيوووع ،دماوووق  بيوووروت  –يِسوووين محمووود النَّ

 أ .ٕٕٓٓهـ=ٖٕٗٔ

هوـ( ، تحقيوق : الاويخ أحمود فريود 1ٖٓ.معِني القراءات، أبو منصور محمد بن أحمد األزهر  لت1ٕ   
 أ .111ٔهـ=ٕٓٗٔلبنِن  –، دار الِتب العلمية ، بيروت  المزيد ، الطبعة األولى

هـ( ، قدأ له وعلّوق عليوه 1ٕٓ.معِني القرآن ، أبو بِر زِريِ يحيى بن زيِد بن عبد هللا الفراء لتٖٓ   
لبنوِن  –ووضع حواايه وفهِرسه : إبراهيأ امس الدين ، الطبعة األولوى ، دار الِتوب العلميوة ، بيوروت 

 أ .ٕٕٓٓهـ=ٖٕٗٔ

هـ( ، إعداد : د. عيسى احِتة عيسى علي ، دار 81ٔ.معِني القرآن ، علي بن حمزة الِسِيي لتٖٔ     
 أ .118ٔقبِء للطبِعة والنار والتوزيع ، مصر 

هـ( ، تحقيق : د.يحيى 8ٖٖ.معِني القرآن ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسمِعيل بن النحِس ل تٕٖ    
 أ .ٕ٘ٓٓهـ=ٕ٘ٗٔمراد ، دار الحديث ، القِهرة 

.معِني القرآن وإعرابه ، أبو إسحِق إبراهيأ بن السر ، تحقيق : د. عبد الجليل عبوده اولبي، دار ٖٖ    
 أ .ٕ٘ٓٓهـ =ٕٙٗٔالحديث القِهرة، 

 لبنِن ، د.ط.د.ت. –.معجأ المإلفين ، عمر رضِ ِحِلة ، دار إحيِء التراث العربي ، بيروت ٖٗ    

هووـ( ، تحقيووق : صووفوان عوودنِن داوود  ، ٕ٘ٗالراؼووب األصووفهِني لت .مفووردات ألفووِظ القوورآن ،ٖ٘    
 أ . 11ٕٔهـ=ٕٔٗٔالطبعة األولى دار القلأ ، دماق ، والدار الاِمية ، بيروت 

هـ( ، تحقيق : حسن حمد ، الطبعوة األولوى 8ٕ٘.المقتضب ، أبو العبِس محمد بن يزبد المبرد لتٖٙ    
 أ .111ٔهـ=ٕٓٗٔ ، دار الِتب العلمية ، بيروت _ لبنِن
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.الناوور فووي القووراءات العاوور ، أبووو الخيوور محموود بوون محموود الدماووقي الماووهور بووِبن الجووزر  1ٖ    
 أ .ٕٗٓٓهـٕ٘ٗٔهـ( ، تحقيق : إبراهيأ عطوة ، دار الحديث، القِهرة 8ٖٖلت
.وفيووِت األعيووِن وأنبووِء أبنووِء الزمووِن ، أبووو العبووِس اوومس الوودين أحموود بوون محموود بوون خلِووِن 8ٖ    
هـ( ،تقديأ محمد عبد الرحمن المرعالي ، الطبعة األولى ، دار إحيوِء التوراث العربوي ، بيوروت 8ٔٙلت
 أ .     111ٔهـ=1ٔٗٔلبنِن  –
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

 The study presents Al-Kisii's one of the seventh readers and Kufa's Imam 

in language and grammar , reading of surat Al-Imraan . The study sheds light on 

five cases which were exclusive to him and fifty – five reading that he shared 

with other readers . 

 The study is divided into an introduction and four sections, the first 

section deals with the phonetic dimension of Al-Kisaii's reading , the second 

section deal with the morphological dimension . The third section presents the 

syntactic aspect and the semantic aspect in the fourth , these fourth section are 

followed by the conclusion which presents the main results arrived at    
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 ت الفقرة دائما أحيانا نادرا

لديه مهِرات    
 الِتِبة

ٓٔ 

لدية مهِرات أولية    
 عن القرأءة

ٕٓ 

 ٖٓ يحب النظِفة   
لديه قدرة جسمية    

في أداء االلعِب 
 ةالريِضي

ٓٗ 

 ٘ٓ لدية ميول فنية   
لدية القدرة على    

 الرسأ

ٓٙ 

يرؼب في تؽير    
 مِِن جلوسه

ٓ1 

يجلس هِديِ اَّنِء    
 ارح الدرس

ٓ8 

قدرته على    
 الترِيز عِلية

ٓ1 

َِّير الحرِة اَّنِء    
 الدرس

ٔٓ 

يعتمد على نفسه    
 في اداء الواجبِت

ٔٔ 

   
 
 
 

جردء في التحدث 
 مع المعلمة

ٕٔ 

يستطيع التعبير    
 عن ماِِله 

ٖٔ 

يجب ايداء    
 االخرين

ٔٗ 

 ٘ٔ خِمل في الحرِة   
 


