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 (لقراءة أبي َحْيَوًة  بالنصب)
 

 حسن بن حممد بن حسن القرني د. 

  ادسوظد ذم ـؾقي افؾغي افعربقي إشتوذ 

 مؽي ادؽرمي –جومعي أم افؼرى 

 هـ51/3/1331: اإلجازةتاريخ         هـ     1/3/1331: التحكومتاريخ   

 ادستخلص:

 بوفـصذى  حْقذَوة أيب ةفؼذرا  افـحويذي جقفذوتافتو حذول افبحذٌ هذذا يدور

 _اجلذَزري ابذن وصػفو ـام صوذة ـوكً وإن_ وؿرا ته بوفعومل  وِصف ؿورٌئ  وصوحبفو

 شذبعّقًي  ؿرا اٍت  بعضفو ذم واؾؼً أهنو  ـام افعربقي ذم توجقفوٍت  هلو وجدوا افعؾام  ؾننّ 

 ـعذى  بذن وُأيبّ   وظوصذم ظذومر  ـوبن ـبور  ؿّرا ت اؿرا  أخر بعضفو ذم وواؾؼً

 كحوّيي طواهر ظذ واصتؿؾً م هوؽر حمقصن  وابن افبكي  واحلسن ظّبوس  وابن

 ._افبحٌ ذم بقوكه شقليت ـام_ خمتؾػي

ٌَ  بدأُت  وؿد  حذديٌ ثذم َحْقَوَة  أيب حقوة ظن حديٌ ظذ اصتؿل بتؿفقد افبح

. افبحٌ وئلمس ظن احلديٌ ذفك تال وافّشوذة  ادتواترة افؼرا ات كوظي ظن مؼتضى

ًُ  وؿد ًُ  بوفـصى  حْقَوةَ  أبو ؿرأهو موضًعو وظؼين مخسيٍ  من أـثرَ  ؾقفو مجع  مذو وبّقـذ
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ًُ  .مـفذو افراجح ببقون ذفك معّؼًبو خترجيوهتو  ذم وادػّّسون ادعربون افعؾام  ؿوفه  ووؿػذ

ًُ  ثم .واإلظراب وافؼرا ات افتػسر ـتى أمفوت ظذ ـؾِّه ذفك ذم ٌَ  ذّيؾ  بذذـر افبح

 بخومتذي ختؿته ثم وؾقوهتم  تواريخ مع ؼرا اتاف هذه ذم حْقَوة أبو صورـوا افذين ؼّرا اف

 .ومراجعه افبحٌ مصودر تالهو   افـتوئٍ أهمّ  تضؿـً

 .افـصى   حقوة أبو  افتوجقفوتؿرا ة   الكلامت ادفتاحوة:
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  ادؼذّدمذذذذذيادؼذّدمذذذذذي

بؾسوٍن ظريبٍّ مبذغ  وافصذالُة احلؿُد هلل ربِّ افعودغ  افذي أكزَل افؼرآَن افؽريَم 

الُم ظذ خر خؾِق اهلل  وظذ آفه وصحبه  وبعد:  وافسَّ

رُف بؿوضذوظفو  وتتػوضذُل بـوظفذو  ؾذننَّ ظؾذَم ذؾنذا ـوكً افعؾذوُم إّكذام تشذ

فذو بوفتذلفقِف  وأجذدُرهو بذوفتعؾُّم  افؼرا اِت ِذروُة شـوِمفو  وواشطُي ظؼِدهو  وهو أحؼُّ

اإلكسون ؾقذه  يسُر  وهو أظظُم مو يكُف افؼرآِن يدوُر  وذم ؾؾؽه وافتعؾقم: ٕكَّه حوَل 

 وؿَته  ويبذُل ؾقه جفَده.

ذوذة_افؼذرا اِت افؼرآكقذَي  وممَّو ٓ صكَّ ؾقه أنَّ  ُتعذدُّ أوثذق  _ادؼبوفذَي مـفذو وافشَّ

ٍُّ هبو ذم جموٓت افؾغي ادختؾػي َت : فذا وؿع اختقذوري ظذذ ؿذرا ة أيب (1)افـصوِص افتي ُُيْ

 َحْقَوة بوفـصى  ودؾعـي فذفك أموٌر مـفو:

تعؾُُّق هذا افبحٌ بعؾٍم ذيف  وهو ظؾُم افؼرا ات  ومن ادعؾوم أنَّ ذَف  _1

 افعؾِم من ذِف ادعؾوِم.

أوشذُع  _افتي هذي مذدار افبحذٌ ذم ؿذرا ة أيب َحْقذوة _أنَّ طوهرة افـصِى _2

ي اإلظرابقَّي صقوًظو ذم افؽالم افع ريب  ممو جعل اخلؾقل بذن أدذد ُيطؾِذُق افظواهر افـحويَّ

افـَّصُى ِخزاكذُي افـّحذو  وافبكذُة ِخزاكذُي افَعذرب  أي: » ظؾقفو ِخزاكَي افـحو ذم ؿوفه: 

هلم ظؾقه أـثر من شوئره   .(2)ش ُمعوَّ

                                                                        

و افؼرآن ؾؽلُّ مو ورد أكه ؿرئ به جوز آحتجوج به ذم افعربقي شوا  ـذون متذواتًرا » يؼول افّسقوضي:  (1) أمَّ

أم آحوًدا أم صوًذا  وؿد أضبق افـوس ظذ آحتجوج بوفؼرا ات افشذوذة ذم افعربقذي إذا مل ختذوفف ؿقوشذًو 

 (.36آؿساح )ش معروًؾو  بل وفو خوفػته ُيتٍ هبو 

 .4/209افعغ  (2)
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 . (2)  ومن صوحلي أهل افشوم(1)ؾؼد ـون ظودوً  _رده اهلل–مؽوكي أيب َحْقَوَة _3

ُع افظواهر افـح_4 ويي ذم ؿرا اته  وؿد مجعً ذم ؿذرا ة افـصذى أـثذر مذن تـوُّ

ففو افعؾام  بتوجقفوت خمتؾػي .مخسي وظؼين موضعً   و  وجَّ

مواؾؼُي بعض ؿرا اته فؼرا اٍت شبعقٍي  ـؼرا ة ابن ظومر  وفؼذرا ات بعذض _5

ده بؼرا ات أخذرى  _ادشفورين ـُليبِّ بن ـعى   وابِن ظبَّوس  واحلسن افبكّي  وتػرُّ

 ._قليت توضقحه ذم افبحٌـام ش

وأودُّ اإلصورة هـو إػ أنَّ هـوك صعوبوٍت واجفتـي ذم مجع ؿرا ة أيب َحْقوة افتذي 

ًْ ذم ثـويو ـتى افؼرا ات وافتػسر  إٓ أنَّ ذفك مل َيْرَق إػ افصعوبي افتي واجفُتفو  ؿ تػرَّ

ذرُه مذن ادسمجذغ ذم ترمجي أيب َحْقَوَة  ؾؼد خال أـثُر ـتِى افساجم من ذـره  وَمذن ذَ  ـَ

ًُ بوهلل تعذوػ حتذى اجتؿذع فذديَّ مذو  اؿتك ظذ احلديٌ ظـه بوؿتضوب  فؽـي اشتعـ

 ذـرته ذم ترمجته.

و بليب َحْقَوَة يتـوول اشَؿه  وكشذلَته  وؿد اؿتضً مـفجقُي افبحٌ أْن أؿّدَم تعريػً 

 وصقوَخه  وتالمقذه  ثم مؽوكته افعؾؿقي  ثم وؾوته.

ف بـوظي افؼرا ات  ٓشقام وافبحٌ يدور ذم ؾؾؽفو.ـام اؿته إمُر   أن أظرِّ

ًُ دوضوع افبحذٌ  ذي فؼذرا ة أيب َحْقذَوَة » وبعد هذا ظرض افتوجقفذوت افـحويَّ

إن –ا ظذ ؿرا ته بوفـصى: دو تواؾر فديَّ من مسوئل أحسذبفو ـوؾقذي مؼتًك ش بوفـصى

ٌَ ظن افدثل هذه افبحوث افعؾؿقي  مرجئً  _صو  اهلل ؾقَّي واإلظرابقذي و افبح ظواهر افكَّ

 ._إن صو  اهلل _إخرى فبحٌ ٓحق

                                                                        

 .1/354يـظر: معرؾي افؼرا  افؽبور  (1)

 .2/207يـظر: ادعرؾي وافتوريخ  (2)
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ًُ مسوئل افبحٌ ظذ كسق شور افؼرآن افؽريم وآيوته  ومل أختذلَّ ظذن  ب وؿد رتَّ

هذا ادـفٍ إٓ حذغ تتـذوطر افؼذرا اُت ذم افتوجقذه افـحذوّي  ؾلذـرهذو جمتؿعذًي ظـذد 

 موضعفو افذي ُذـرت ؾقه ٕول وهؾي.

ذَل  لفي بذـر ؿرا ة أيب َحْقَوَة  ثم افذين صورـوه أووــً أبدأ ادس صورـفم: ُٕدفِّ

ا . ظذ أكَّه مل يؽن مـػردً  ا ذم ـلِّ ؿرا اته  بل ـوكً طوهرًة موجودة فدى ـثٍر مذن افؼذرَّ

ـً  اَ  ذم افذـر بحسى تواريخ وؾقوهتم  تور ًُ همٓ  افؼرَّ ب و َمْن مل أجد فذه تذوريَخ وؿد رتَّ

ٌَ بؼوئؿٍي مجعذً أشذام  هذمٓ  افؼذّرا  وتذواريخ وؾوٍة ذم ذيِل اف ؼوئؿي  ثم َذيَّؾً افبح

 و.ا ظذ َمن يرؽى بوإلؾودة ٓحؼً وؾقوهتم  تقسرً 

هذا ومل يؼف ظؿع ظذ مجِع افتوجقفوت حمل افبحٌ  بل اجتفدُت ذم تذرجقح 

ًٓ مو رأيته راجحً    ظذ ذفك.و مستد

ٌَ بغ يدي افؼورئ افؽ ا ؾذقام ريم  ٔمل أْن أَجد ظذذرً وإكـي إذا أضع هذا افبح

  اهللَ تعوػ أن جيعَؾه ذم مقزان ظؿع يوم أفؼوه.حلؼه من زفٍل أو ؿصوٍر  شوئاًل 
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 متفقذذذذذذذذد

: التعريف بييب َحْوَوَة .  أوًلا

  اسمه وكنوته وىشيته:

مّي احِلْؿِِصّ  ُيؽـى أَبو َحْقَوةَ  يح بُن يزيد احلَْْضَ  .(1)هو ُذَ

و ظن حقوته إوػ  وٓ ظن كشلته وأرسته  ُر افتي بَغ أيديـو صقئً ومل تذـر ادصود

وإكام اـتػً بنصوراٍت ٓ َتْرؿى إػ درجي افوضوح وافؽشف ظذن حقذوة هذذا افشذقخ  

ه َحْقَوَة وتؽـَّى به.ومـفو أنَّ فه ابـً   و َشامَّ

 شووخه:

ْهَسم ظؿران بن ظثامن  من _رده اهلل _أخذ افؼرا ات  ظؾام  افؼرن  ظن أيب افَزَ

 .(2)افثوين اهلجري

ٌَ ظن ظدٍد من افشقوخ  مـفم  :(3)وروى احلدي

المي )ت -1  هذ(.150معون بن ِرؾوظي افسَّ

 هذ(.155َصػوان بن ظؿرو احِلؿِِصّ )ت -2

 هذ(.163هذ  أو 162صعقى بن أيب دزَة افؼرّر إموّي )ت -3

 هذ(. 162إبراهقم بن أْدهم افتؿقؿّي )ت -4

                                                                        

  وافثؼوت ٓبن حبون 4/434  واجلرح وافتعديل ٓبن حوتم 4/230يـظر: افتوريخ افؽبر فؾبخوري  (1)

ي 8/313 ا  افؽبذور 12/455  وهتذيى افؽذامل فؾِؿذزِّ   وؽويذي افـفويذي ذم 1/354  ومعرؾذي افُؼذرَّ

 .1/294ضبؼوت افؼرا  

 .1/294  وؽويي افـفويي 1/354يـظر: معرؾي افؼرا  افؽبور  (2)

 .12/455  وهتذيى افؽامل 8/313  وافثؼوت 4/334يـظر: اجلرح وافتعديل  (3)
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 هذ(.163إشود احلؿِّص )ت أْرْضَلة بن اُدـْذر بن -5

 هذ(.168شعقُد بن ظبدافعزيز افتَّـُوخي )ت -6

 هذ(.168أبو مفدي شعقد بن شـون احِلؿِّص )ت -7

 تالموذه:

 :(1)روى ظـه افؼرا ات ظؾامُ   مـفم

 هذ(.224ابـه َحْقَوة بن ُذيح )ت -1

ى احِلؿِّص )ت -2  هذ(246حمؿد بن اُدَصػَّ

 (.هذ251ظؿرو بن ظثامن بن شعقد احلؿِّص )ت -3

 هذ(.257حمؿد بن ظؿرو بن حـون افؽؾبّي )ت -4

 هذ(.264أبو ُدقد أدد بن حمؿد افَعْوهّي )ت -5

ٌَ ظؾامُ   مـفم وروى    :(2)ظـه احلدي

 هذ(.214إبراهقم بن إشحوق افطَّوُفؼويّن )ت  -1

 هذ(.224يزيد بن ظبد ربه اجلُْرُجِزّ )ت -2

 هذ(.228حوجى بن افوفقد إظور )ت -3

 هذ(.238 )تإشحوق بن راهويه احلـظعّ  -4

 هذ(.239داوود بن رصقد اهلوصؿّي )ت -5

 هذ(.240افوفقد بن ظتبي افدمشؼّي )ت -6

 هذ(.250ـثِر بن ُظبقد اَدْذِحجّي )ت -7

                                                                        

 .1/294  وؽويي افـفويي 1/354  ومعرؾي افؼرا  افؽبور 12/456يـظر: هتذيى افؽامل  (1)

 .13/456 وهتذيى افؽامل 4/334ـظر: اجلرح وافتعديل ي (2)
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 أعامله:

ػفو  فؽـه  مل ـون مفتاًم بعدد آيذوت  _رده اهلل –أؿف ٕيب َحْقَوَة ظذ ممفػوٍت أفَّ

ذ  و  افؽتوب افعزيز  وؿد ُكِسَى إفقه افعددُ    (1) (6232ظذدُد آي افؼذرآن ؾقذه )احلؿِصُّ

 .(2)و خلوفد بن َمْعدانوكسى هذا افعدُّ أيًض 

 قراءته:

يُح بن يزيد أبو َحْقَوَة احلْضمي احِلؿِِص » وصف ابن اجلََزري ؿرا ته بؼوفه:  ُذَ

 .(3)ش صوحى افؼرا ة افشوذة 

صَّ وظذ افرؽم من ذفك ؾؼد ـون من ادشتفرين بوفؼرآن ذم بالد افشوم  وؿذد َكذ

قوضي ظذ ذفك  وبوفشذوم: » يؼذول: _بعد أن ذـر ادشتفرين ذم إمصور ادختؾػي_افسُّ

ظبد اهلل بن ظومر  وظطقي بن ؿقس افؽاليب  وإشامظقل بن ظبد اهلل ادفوجر  ثم ُيقى بن 

يُح بن يزيد احلْضمي  موري  ثم ُذَ  .(4)ش احلورث افذِّ

 ثناء العلامء علوه:

أيديـو ظذ أنَّ أبو َحْقَوَة ظوش شرًة ظطذرًة. يؼذول أبذو أمجعً ادصودر افتي بغ 

 .(5)ش من صوحلي أهل افشوم » يوشف يعؼوب بن شػقون ـون 

ه ابن ِحبَّون من افثؼوت  .(6)وَظدَّ

                                                                        

 .26يـظر: كػوئس افبقون ذم ذح افػرائد احلسون فعبد افػتوح افؼويض  (1)

 .70يـظر: افبقون ذم ظد آي افؼرآن فؾداين/  (2)

 .1/294ؽويي افـفويي  (3)

 .1/338اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن  (4)

 .2/207بن شػقون ادعرؾي وافتوريخ ٕيب يوشف يعؼوب  (5)

 .8/313يـظر: افثؼوت  (6)
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ي:   وـذون مؼذرئ »   وؿول افذهبي: (1)ش روى فه أبو داود وافـسوئي » وؿول ادِزِّ

وأهل دص ذم زموكه  صدوؿً 
 

 .(2)ش و ظودً 

 فاته:و

  (3)اتػؼً ادصودر ظذ أكَّه توذم ذم صفر صػر شـي ثذالث ومذوئتغ مذن اهلجذرة

 ؾرده اهلل وأشؽـه جـوته.

 

 ا: القراءات: معناها وأىواعها:ثاىوا 

 معنى القراءات:

اجلؿذَع  _ذم إصذل_و  وتعـذي افؼرا ات: مصدر فؾػعل ؿرأ َيْؼَرأ ؿرا ًة وؿرآًكذ

. تؼول: ؿرأُت ادوَ  ذم احلوِض  أي: مجعُته ؾقه  ومـه ؿوهلم: مو ؿرأْت هذه افـوؿُي  وافضمَّ

ي افؼرآُن ؿرآكً شاًل  فو ؿّط  أي مل يضّم رُدفو ظذ وفٍد  وُشؿِّ  .(4)و ٕكه جيؿع افّسوَر ؾقُضؿُّ

 هذه افتعريػوت: و مجوظٌي من إئؿي  ومن أبرزوتـوول تعريػفو اصطالًح 

ٌُ ذم ـق»ؿول أيب َحقَّون هي: _1  .(5)شػقِي افـطِق بلفػوِظ افؼرآنظؾٌم يبح

ا »ؿول ابن اجلََزري هي: _2 ظؾٌم بؽقػقي أدا  ـؾامت افؼذرآن واختالؾفذو معذزو 

 .(6)شفـوؿؾِهِ 

                                                                        

 .12/456هتذيى افؽامل  (1)

ا  افؽبور  (2)  .1/354معرؾي افؼرَّ

 .1/294  وؽويي افـفويي 12/456  وهتذيى افؽامل 8/314يـظر: افثؼوت  (3)

 .1/128يـظر: افؾسون  (4)

 .1/14افبحر ادحقط  (5)

 .49مـجد ادؼرئغ ٓبن اجلزري  (6)
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ؾفو ظبداهلودي افػضّع بؼوفه:  هي افـطق بلفػوظ افؼرآن افؽريم ـام كطؼفذو »وظرَّ

هو  شوا  ـون افـطق بوفؾ __افـبيُّ  ؼً أمومه ؾلؿرَّ
ػظ ادـؼذول ظذن افـبذي   أو ـام ُكطِ

__  (1)شاا أو متعددً ا واحدً  أو تؼديرً ؾعاًل. 

 أقسام القراءات:

و ٓظتبذورات خمتؾػذٍي  فؽذن اؿـذو هـذو أْن كتطذرَق فؾؼرا ات أؿسوٌم متعددٌة تبعً 

 فؼسؿغ من هذه إؿسوم  إول افؼرا ات ادؼبوفي  وأخر افؼرا ات افشوذة.

و افؼرا اُت ادؼبوفي ؾفي  ـلُّ ؿرا ٍة واؾؼً افعربقََّي وفو بوجٍه  وواؾؼً أحذد ؾلمَّ

 ًٓ  .(2)  وَصحَّ شـُدهوادصوحف افعثامكقي وفو احتام

و افؼرا ات افشوذة ؾفي ملخوذة من ؿوهلم: صذَّ يُشذذِذُّ ُصذُذوذً  ا: اكػذرد ظذن وأمَّ

 .(3)اجلؿفور وَكَدر

و مو اختلَّ ؾ ؾوا افؼرا اِت افشوذَة ذم آصطالح بلهنَّ قفو رـذٌن مذن إرـذون وَظرَّ

افثالثي افتي ُذـرْت ذم تعريف افؼذرا ات ادؼبوفذي  شذوا  ـوكذً ظذن افسذبعي أم مذن 

 .(4)ؽرهم

ت ؿرا ات أيب َحْقَوَة من افـوع أخر  أي مذن افؼذرا ات افشذوذة  ـذام  وؿد ُظدَّ

 شبق بقون ذفك.

                                                                        

 .56ات افؼرآكقي: توريخ وتعريف/ افؼرا  (1)

 .1/9يـظر: افـؼ ذم افؼرا ات افسبع  (2)

 .3/494افؾسون  (3)

 .1/9يـظر: افـؼ ذم افؼرا ات افعؼ  (4)
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 التوجوهات النيحويية

 لقراء ة أيب َحْوَوَة بالنصب

 .[4_3]افػوحتي: (ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ) ؿول تعوػ: _1

: بحذذف أفذف )موفذك(  وـّسذ افذالم  وؾذتح ش َمؾَِك يوِم » وؿرأ أبو َحْقَوَة : 

 .(2)  وصورـه ذم ذفك أكُس بُن موفك  وأبو كوؾل ظؿرو بُن مسؾم(1)افؽوف

ج افـصُى ذم )َمؾَِك( ظذ أحد هذه افوجوه:  وخرِّ

أمدُح َمؾَِك يوِم افّدين  وهبذا ؿول  أن تؽون افؽؾؿي مـصوبًي ظذ افؼطع: أي:_أ

  وبرهذون افذدين (6)  وافُعؽذزّي (5)ؼّي ذ  وافزخمذ(4)  ومؽذيُّ بذُن أيب ضوفذى(3)افـحوُس 

ػوُؿز َظقـي(7)افسَّ  .(8)  وأبو جعػر افرُّ

  (9)أن تؽون افؽؾؿُي مـصوبًي ظذذ افـذدا : أي: يذو َمؾِذَك. ذـذره افـحذوس_ب

                                                                        

  وحتػي 1/68  وادحرر افوجقز 9  وخمتك ذم صواذ افؼرآن/1/172يـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس  (1)

 .143ن ٕيب جعػر افرظقـي/إؿران ذم مو ؿرئ بوفتثؾقٌ من حروف افؼرآ

  ومعجذذم 1/82  وروح ادعذذوين143  وحتػذذي إؿذذران/35يـظذذر: صذذواذ افؼذذرا ات فؾؽرمذذوين/ (2)

 .1/7افؼرا ات

 .1/172يـظر: إظراب افؼرآن  (3)

 .35يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/ (4)

 .1/21يـظر: افؽشوف  (5)

 .1/92ت افشواذ   وإظراب افؼرا ا1/12يـظر: افتبقون ذم إظراب اؿرآن  (6)

 .187يـظر: ادجقد ذم إظراب افؼرآن ادجقد / (7)

 .143يـظر: حُتػي إؿران/ (8)

 .1/172يـظر: إظراب افؼرآن  (9)
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 .(3)ن افدين افسػوؿز  وبرهو(2)  وافُعؽزي(1)ومؽّي 

ففو هبذا افـحوس_ت  .(5)  ومؽي(4)أن تؽون حوًٓ  ووجَّ

(_ث  .(6)شافعودغ َربَّ »ؿرأهو  َمنْ  ظـد أن تؽون كعًتو مـُصوًبو فذِ)َربَّ

 .(8)  ومؽيُّ بُن أيب ضوفى(7)أضوف هذا افتوجقَه افـحوس

بوفؼطع ظـفو ذم  وإرجُح َأْن ُتـصَى ظذ افؼطع فتـوشق افصػوت: ٕهنو ٓ خترج

 : ؾفي وإن ُؿطعً مو زافً ذم معـى افصػي . (9)ادعـى 

  (10)وٕيب َحْقَوَة ؿرآتون أخريون هلذه افؽؾؿِي  إوػ )َمَؾَك(  َجعَؾه ؾعاًل موضذقوً 

. وإخرى )موفُك يوِم( ظذ جعؾه خًزا دبتدأ حمذذوف  (11)و )يوَم( مػعوًٓ به مـصوًبو

 .(12)تؼديره: هو موفُِك 

 .[212]افبؼرة:  (ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ) ؿول تعوػ: _2

                                                                        

 .35يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/ (1)

 .1/92  وإظراب افؼرا ات افشواذ 1/12يـظر: افتبقون  (2)

 .187يـظر: ادجقد ذم إظراب افؼرآن / (3)

 .1/172راب افؼرآن يـظر: إظ (4)

 .35يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/ (5)

 .1/19ؿرأهو ـذفك زيُد بن ظع. افبحر ادحقط  (6)

 .1/172يـظر: إظراب افؼرآن  (7)

 .35يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن / (8)

 .187يـظر: ادجقد ذم إظراب افؼرآن / (9)

 .1/82  وروح ادعوين 146يـظر: حتػي إؿران/ (10)

 .187  وادجقد ذم إظراب افؼرآن /1/93إظراب افؼرا ات افشواذ يـظر:  (11)

 .39إظراب ثالثغ شورة من افؼرآن ٓبن خوفويه/ (12)
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ذن( فؾػوظذل  ش َزيَّن فؾذين ـػروا احلقوَة افذدكقو : » (1)وؿرأهو أبو َحْقَوَة  ببـذو  )َزيَّ

 .(2)وكصى )احلقوة(   وصورـه ذم هذه افؼرا ِة جموهٌد وابُن حمقصن  وُدقُد بن ؿقس

ج افـصى ذم )احلقوة( ظذ أهنو مػعول به  ذن( ادبـذي فؾؿعؾذوم  وُخرِّ فؾػعل )َزيَّ

ؿغ احلؾبي(3)وافػوظل هو اهلل تعوػ  ذـر هذا: ابن ظطقَّي   (5)  وافبـَّذو افذدمقوضي(4)  وافسَّ

 .(6)وافشوـوين

  وكسذى ذفذك افسذؿغ احلؾبذي (7)وأجوز افعؽزي أن يؽون افػوظل افشذقطون

  وادعتزفذي يؼوفذون: إكذه احلقوة مػعول به  وافػوظل هو اهلل تعذوػ»فؾؿعتزفي  ذم ؿوفه: 

 .(8)ش افشقطون 

ظذ هذه افؼرا ة بؼوهلام : وهي ؿرا ة صوذة: ٕكه  (10)  وافؼرضبي(9)وظؾَّق افـحوس

م فؾػوظل ِذـٌر. وُيَردُّ ظؾقفام بؼول أيب حقون:  ـذً( » ٕكه مل يتؼدَّ وؿرأ ابذن أيب ظبؾذي )زيَّ

ُحذف افػوظل فػفذم ادعـذى  بوفتو   وتوجقففو طوهٌر: ّٕن ادسـد إفقه افػعل ممكٌ  و

                                                                        

 .1/162  ومعجم افؼرا ات 2/129  وافبحر ادحقط 1/303يـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس  (1)

ؾضذال  افبؼذ ذم   وإحتذوف 2/129  وتػسذر افبحذر ادحذقط 20يـظر: خمتك ذم صذواذ افؼذرآن/  (2)

 .1/161  ومعجم افؼرا ات 1/435افؼرا ات إربعي ظؼ 

 .1/284يـظر: ادحرر افوجقز  (3)

ّر ادصون  (4)  .2/371يـظر: افدُّ

 .1/435يـظر: إحتوف ؾضال  افبؼ  (5)

 .1/212يـظر: ؾتح افؼدير  (6)

 .1/245إظراب افؼرا ات افشواذ  (7)

 .2/371افدر ادصون  (8)

 .1/303إظراب افؼرآن  يـظر: (9)

 .3/28يـظر: تػسر افؼرضبي  (10)
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ذن( ظذذ افبـذو   وهو اهلل تعوػ. يمّيد ذفك ؿرا ة جموهد  ودقُد بن ؿقس وأيب َحْقَوَة )َزيَّ

فؾػوظل  وؾوظؾه ضؿر يعود ظذ اهلل تعوػ: إذ ؿبؾه )ؾننَّ اهلل صديد افعؼذوب(  وتزيقـذه 

وهو هلم بام وضع ذم ضبوظفم من ادحبي هلو  ؾقصر ذم ك ػوشفم مقٌل ورؽبٌي ؾقفذو  تعوػ إيَّ

 .(1)ش أو بوفشفوات افتي خؾؼفو ؾقفم 

ٍِ ؿرا ُته فؼوفه تعوػ:  ُج مثل هذا افتخري  (ۈ   ۈ  ٴۇ  ) وُُيرَّ

 .[19]افزخرف:

  بـون افعظؿي ذم )شـؽتى(  ش َشـَْؽُتى صفوَدهَتم : »  _رده اهلل _حقٌ ؿرأهو 

  وجموهذذٌد  واجلحذذدرّي    وصذذورـه ابذذن ظبذذوس  وافسذذؾؿيُّ (2) وكصذذى )صذذفودهَتم(

ؿقَػع  .(3)وإظرُج  وأبو جعػر  وابُن أيب ظبؾَي  وزيُد بن ظّع  وابُن افسَّ

: ٕن افػعَل افسوبَق فه مبـٌي فؾػوظل ذم هذذه (4)و)صفودهتم( مػعول به مـصوب

 .(5)افؼرا ة 

ُج مثل هذا افتخريٍ ؿرا ته فؼوفه تعوػ:    (ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ) ـام ُُيَرَّ

بػذذتح افتذذو   وكصذذى ش َشذذَتْفِزم اجلؿذذع : »  _ردذذه اهلل  _حقذذٌ ؿرأهذذو  [45]افؼؿذذر:

ْهَسم(6))اجلؿع(  .(1)  وصورـه ؾقفو موشى إُْشواري  وأبو افَزَ

                                                                        

 .2/129افبحر ادحقط  (1)

  وافذذّدّر ادصذذون 8/10  وافبحذذر 633  وافؽومذذل ذم افؼذذرا ات /5/50يـظذذر: ادحذذرر افذذوجقز  (2)

9/580. 

 .6/107  ومعجم افؼرا ات 8/10يـظر: افبحر ادحقط  (3)

 .9/580يـظر: افدر ادصون  (4)

 . 8/10افبحر ادحقط يـظر:  (5)

  4/400  ويـظر مواضع أخرى دثل هذا افتخريٍ ذم: ادحذرر افذوجقز 8/183يـظر: افبحر ادحقط  (6)

= 
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: ٕن افػعل افذي ؿبؾه مبـي فؾػوظل  واخلطوب (2)و)اجلؿع( مػعول به مـصوب

 ._(3)_فؾرشول 

» ورـه ؾقفذو ابذُن أيب ظبؾذَي  وهذي: ؿرا ة أخرى  يش _رده اهلل  _وٕيب َحْقَوَة 

ه ـتوجقه افؼرا ة (4) بقو  مػتوحي وـّس افزاي  وكصى )اجلؿع(ش َشَقفِزم اجلؿع    وتَوجَّ

 .(5)  وافتؼدير: َشَقْفِزم اهللُ اجلؿعَ __افسوبؼي  إَّٓ أن افػوظل هـو هو اهلل 

 .[185آل ظؿران:]    ( ں  ں  ڻ  ڻ) ؿول تعوػ: _3

بتـذوين اشذم افػوظذل  وكصذى ش ـذلُّ كػذٍس ذائؼذٌي ادذوَت » َوَة ؿرأهو أبو َحْقذ

  وصورـه ُيقى بن وثَّوب  واحلسُن   وابُن أيب إشحوق  وإظؿُش  وابُن أيب (6))ادوت(

 .(7)ظبؾَي  وافقزيديُّ  وادطوظّي 

ن. ؿول افػرا :  كً » وُيّرج )ادوت( ظذ أكَّه مػعول به ٓشم افػوظل ادـوَّ وفو َكوَّ

و  وأـثر مو ختتور افعرُب افتـويَن وافـصذى ذم )ذائؼي(  وكصبً )ادوت( ـون صوابً  ذم

و ادستؼبل ؾؼوفك: ادستؼبل  ؾنذا ـون معـوه موضقً  و مل يؽودوا يؼوفون إٓ بوإلضوؾي  ؾلمَّ

  ؾنن أخزت ظن صوم يوم مخقٍس موٍض و مستؼباًل أكو صوئٌم يوَم اخلؿقس إذا ـون مخقًس 

                                                                        
= 

 .5/549و  5/101  و 4/319وافبحر ادحقط 

 .7/40  ومعجم افؼرا ات 8/183يـظر: افبحر ادحقط  (1)

 .10/144يـظر: افدر ادصون  (2)

 .10/144  وافدر ادصون 8/183يـظر: افبحر ادحقط  (3)

رُّ ادصون 8/183  وافبحر 2/534يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (4)  .10/144  وافدُّ

 .2/534يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (5)

 .3/133  وافبحر ادحقط 1/550  ادحرر افوجقز 120يـظر: صواذ افؼرا ات فؾؽرموين / (6)

 .2/92  ومعجم افؼرا ات 523وإربعغ افزائدة ظؾقفو يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات افعؼ  (7)
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 .(1)ش يوِم اخلؿقس ؾفذا وجه افعؿل  ؿؾً: أكو صوئمُ 

وتـوين اشم افػوظل أو إضوؾته دعؿوفه ذم اجلودة شذواٌ  ذم فغذي افعرب.يؼذول 

د:  ن ؿول:» ادزِّ ڭ    ) : __  و )ذائؼٌي ادوَت(  ـام ؿذول ش آٍت افردَن ظبدا » ومن َكوَّ

و مل يؽن كوؿًض    وهذا هو إصل  وذاك أَخفُّ وأـثر  إذ[2]ادوئدة: (ڭ  ڭ    ڭ  

 .(2)ش دعـى  وـالمهو ذم اجلودة شوا  

ېئ  ) و ذم ؿوفه تعذوػ: وؿرأ أبو َحْقَوَة بتـوين اشم افػوظل وكصى معؿوفي أيًض 

وؿرأ ظبداهلل  وابذن افذزبر  وأبذو َحْقذَوَة  » . ؿول أبو حقون: [93]مريم:  (ېئ   ېئ  

 .(3)شوضؾحي )إَّٓ آٍت( بوفتـوين و )افردن( بوفـصى

بتـوين اشم افػوظل  [81]افـؿل: (ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ) و ؿوفه تعوػ: ؿرأ أيًض و

يؼرأ بوفتـوين وكصى )افُعؿي( ظذ إظذامل اشذم » . ؿول افعؽزي: (4) وكصى )افعؿي(

 .(5)ش افػوظل افـصى 

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ) ؿول تعذوػ: _4

 .[36]افـسو : ((ۀ  ہ  ہ  ہ  

 

                                                                        

 .2/202معوين افؼرآن  (1)

 .4/150ادؼتضى  (2)

 .6/220افبحر ادحقط  (3)

 .4/151  وؾتح افؼدير 7/97يـظر: افبحر ادحقط  (4)

 .2/246إظراب افؼرا ات افشواذ  (5)



 
 525 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

 .(2)  وصورـه ؾقفو ابُن أيب ظبؾي(1)جلوَر ذا افؼربى واجلوَر اجلـَى وؿرأ أبو َحْقَوَة : وا

ُج افـصُى ذم )اجلور( إوػ ظذ أكه: رَّ  وُُيَ

 .(4)  تؼديره: أظـي(3)مػعوٌل به فػعل حمذوف_أ

مـصوب ظذ آختصوص  أي بتؼدير: أُخصُّ  وذهى  _وأيًض _مػعول به _ب

  وهو إوػ  دو ؾقذه (8)  وإفود(7)و افسعود  وأب(6)  وافبقضووي(5)إػ هذا: افزخمؼي

 . (9)ؾقه من تـبقه ظذ ِظَظم حّق اجلور

ز افعؽزي (10)و)ذا( بؿعـى صوحى صػي مـصوبي وظالمي كصبفو إفف   وجوَّ

 :(12)  ـام ذم ؿول افشوظر(11)أن تؽون )ذا( زائدة 

ٍَ ِذي َصذذذذذذذذَطٍن بذذذذذذذذديعٍ  ٍَ َدْمذذذذذذذذ  وُأْدِمذذذذذذذذ

 

 

 

ٍَ َصَطن بديع  أي: ى َصذَطـو  يعـذي  أي: َدْم ٍَ افشذخص افذذي ُيَسذؿَّ أدمٍ َدْم

                                                                        

 .2/50  وادحرر افوجقز 527يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات افعؼ/  (1)

 يـظر: ادصدران افسوبؼون. (2)

 .1/454 وإظراب افؼرآن فؾـحوس 1/267يـظر: معوين افؼرآن فؾػرا   (3)

 .1/385يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (4)

 .1/499يـظر: افؽشوف  (5)

 .2/187يـظر: تػسر افبقضووي  (6)

 .2/176يـظر: تػسر أيب افسعود  (7)

 .5/29يـظر: روح ادعوين  (8)

 .1/499يـظر: افؽشوف  (9)

 .1/385يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (10)

 .1/385يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (11)

 .233من افواؾر وصدره: أضور ظؼقؼه ظـه ُكَسوٓ. ؿوئؾه افشامخ   ديواكه  (12)



 
 526 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

و )اجلور اجلـَى( ؾخّرجتو إػ أن )اجلور( معطوف مـصوب   .(1)صوحى هذا آشم وأمَّ

 .(2)واجلـى صػته

 .[66]افـسو : ( ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ) ؿول تعوػ: _5

ؼرا ة أيبُّ بُن   ويشورـه ذم هذه اف(3)ش  مـفم مو ؾعؾوه إَّٓ ؿؾقاًل » ؿرأهو أبو َحْقَوَة: 

 .(4)ـعى  وابُن أيب إشحوَق  وابُن ظومر  وظقسى بُن ظؿر

 ( افوجوه أتقي:وذم كصى )ؿؾقاًل 

آشذتثـو  تذوٌم ؽذر  ٕن افرؾذَع: آختقورُ  ـون وإن و أن يؽون مستثـى مـصوبً _أ

 .(8)  وجومع افعؾوم(7)  وابن خوفويه(6)  وافػوردُّ (5)موجى  وبه ؿول: افـحوس

ا ؽون مـصوبً أن ي_ب ز ذفك افػذرَّ   (9)و ظذ آشتثـو   وآشتثـو  مـؼطع  وَجوَّ

 .(10)وابن زكَجؾي

. ؿوفذه  ؿؾذقاًل أن يؽون صػًي دصدٍر حمذوٍف  تؼذديره: مذو ؾعؾذوه إَّٓ ؾعذاًل _ت

                                                                        

 .1/29يـظر: اخلصوئص  (1)

 .3/676  وافدر ادصون 2/275يـظر: افتبقون ذم إظراب افؼرآن  (2)

 .528يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات/  (3)

 .2/143  ومعجم افؼرا ات 3/385يـظر: افبحر ادحقط  (4)

 .1/468يـظر: إظراب افؼرآن  (5)

 .3/44يـظر: احلجي  (6)

 .1/135يـظر: إظراب افؼرا ات افسبع وظؾؾفو  (7)

 .1/385يـظر: ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت ذم إظراب افؼرآن  (8)

 .1/166معوين افؼرآن  يـظر: (9)

 .206يـظر: حجي افؼرا ات/  (10)



 
 525 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

ه أبو حقون بؼوفه: (2)  وأبو افسعود(1)افزخمؼي وهذو ضذعقٌف دخوفػذي مػفذوم » . وَردَّ

 .(3)ش ع افتلويل ؿرا َة افرؾ

 مذـفم  ا فذ)يؽون( ادحذوؾي  وافتؼدير: إَّٓ أن يؽذون ؿؾذقاًل أن يؽون خزً _ث

 .(4)وبه ؿول افؼرضبي

وافراجح إول: ٕن آشتثـوَ  ذم أيي متصٌل توٌم ؽر موجى ؾػقذه وجفذون  

افبدفقي وهو افراجح  وافـصى ظذ آشتثـو  وهو ادرجوح وؿد كص ظذ اختقور هذذا 

وكصبه ظذ آشتثـو  ظذريب  » ثٌر من افعؾام  . ؿول ابن افـوطم ظـد هذه أيي: افتوجقه ـ

 .(5)ش َجّقٌد 

 .[94]إكعوم: (ۇئ  ۆئ  ۆئ   ) ؿول تعوػ: _6

  وصورـه ظقسى بذن ظؿذر  (6)بوفتـوينش ا وفؼد جئتؿوكو ؾرادً » وؿرأ أبو َحْقَوَة : 

ْهسم  .(7)وأبو افَزَ

ذم جيروكذه جمذرى إشذام  ادكذوؾي (8)فتؿذقم ا( ظذ أكه فغيٌ وخّرج )ؾرادً  : ٕهنَّ

                                                                        

 .1/562يـظر: افؽشوف  (1)

 .2/198يـظر: تػسر أيب افسعود  (2)

 .3/285افبحر ادحقط  (3)

 .5/270تػسر افؼرضبي  (4)

 .395ذح أفػقي ابن موفك/  (5)

  وتػسذر 4/182  وافبحذر ادحذقط 2/324  وادحذرر افذوجقز 245يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن  (6)

 .7/42افؼرضبي 

 .2/295  ومعجم افؼرا ات 4/182يـظر: افبحر ادحقط  (7)

  2/324  وادحذرر افذوجقز 166  وصواذ افؼذرا ات فؾؽرمذوين/245يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن  (8)

 .2/140  وؾتح افؼدير 7/42  وتػسر افؼرضبي 4/163وافبحر ادحقط 



 
 525 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

م جعؾوه ـوٕشام  ادجؿوظي  مثل ُرخول   (1)ويعومؾوكه معومؾتفو  وؿقوشفم ذم ذفك أهنَّ

ؾه جعؾه مجعً » . ؿول أبو افبؼو : (2)وُتَمام  .(3)ش و مثل ُتمام وُرخول  وهو مجٌع ؿؾقل َمْن َسَ

(3). 

 وأظرب )ؾراًدا( ظذ أحد وجفغ:

ًٓ أن _أ  .(4)ش جئتؿوكو »  مـصوًبو من ادضؿر ادرؾوع ذم يؽون حو

 .(5)اا وُؾرادً ا ٓكَػرد اكػرادً أن يؽون مصدرً _ب

م يذلتون اهلل  يذوم افؼقومذي وحذوهلم  __وافراجُح إول  وادعـى يؼّويه: ٕهنَّ

 .(6))ؾرادى( من ؽر أهٍل وموٍل ووفد

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ             ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ ) ؿذذذذول تعذذذذوػ: _7

 .[53]إظراف: ( چ

  ـام ؿرأ هبذو مذن ؿبذُل ظبذُد اهلل بذن أيب (7)بوفـصىش أو ُكَردَّ » وؿرأهو أبو َحْقَوَة : 

                                                                        

ِخل: إكثى م (1) ْخل وافرَّ ن أوٓد افضلن  وافذـر َدٌَل  واجلؿع أْرُخذل وِرخذول وُرَخذول. وافؾسذون افرِّ

11/280. 

افتوأم من مجقع احلقوان: ادوفود مع ؽره ذم بطن من آثـغ ؾصوظدًا ذـرًا ـون أو أكثذى  وجيؿذع ظذذ  (2)

 .12/61توائم وُتمام. افؾسون 

 .4/163يـظر ؿوفه ذم: افبحر ادحقط  (3)

 .5/44  وافدر ادصون 245إظراب افؼرآن/يـظر: مشؽل  (4)

 .245يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن / (5)

 .2/140يـظر: ؾتح افؼدير  (6)

 .5/338  وافدر ادصون 4/306  وافبحر ادحقط 2/408يـظر: ادحرر افوجقز  (7)
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 .(1)إشحوَق 

َج افـصى ذم   ظذ أحد هذين افوجفغ:ش ُكردَّ » وُخرِّ

ػذو  و ظذ )ؾقشػعوا( ادـصوب بلْن ادضذؿرة وجوًبذو بعذد افأن يؽون معطوؾً _أ

  (3)  وابذُن ظطقذي(2)افسببقَّي افواؿعي ذم جذواب آشذتػفوم. كذصَّ ظذذ هذذا ابذُن جـّذي

 .(8)  وأبو افسعود(7)  وافبقضووّي (6)  وأبو حقَّون(5)  وافعؽزيُّ (4)وافزخمؼّي 

و بعذد أو افتذي وؿعذً بؿعـذى و بذ )أن( ادضذؿرة وجوًبذأن يؽون مـصوبً _ب

ؿُغ احلؾبي(10)وافزخمؼي  (9))حتَّى(. رأى ذفك ابن ظطقَّي    افذي َكظَّر فه بذذ: (11)  وافسَّ

ي  أي: حتى تؼِضَقـي َحّؼي.  َٕفَزَمـَّك أو تؼضَقـي حؼِّ

وافراجح إول : ٕكَّه رأي أـثر افعؾام   وٕكَّه هبذا افتخريٍ تؽون افشػوظي ذم 

                                                                        

  وافذدر ادصذون 4/306  وافبحذر ادحذقط 2/408  وادحذرر افذوجقز 1/251يـظر: ادحتسذى  (1)

5/338. 

 .1/252يـظر: ادحتسى  (2)

 .2/408يـظر: ادحرر افوجقز  (3)

 .2/105يـظر: افؽشوف  (4)

 .1/544يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (5)

 .4/306يـظر: افبحر ادحقط  (6)

 .3/25يـظر: تػسر افبقضووي  (7)

 .3/232يـظر:  تػسر أيب افسعود  (8)

 .2/408يـظر: ادحرر افوجقز  (9)

 .2/105ر: افؽشوف يـظ (10)

 .5/338يـظر: افدر ادصون  (11)



 
 530 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

كقو فقعؿؾوا و ذم رجوظفم فؾدُّ و ذم خالصفم من افعذاب  وإمَّ  .(1)وصوحلً  صقئغ: إمَّ

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ) ؿذذذذذذول تعذذذذذذوػ: _8

 .[91]افتوبي:  ( ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 .(2)ش إذا كصحوا اهللَ ورشوَفه » وؿد ؿرأهو أبو َحْقَوَة : 

 ًٓ و و ظذ حذف حرف اجلرِّ )ورشوفه( معطوؾً  مـصوبً ويؽون فػُظ اجلالفي مػعو

جري: ظؾقه. وؿد جو  هذا احلذف  وممذو ُحذذؾً مـذه » ذم افـظم وافـثر. يؼول ابن افشَّ

ًُ فه  هذا إصل ؾذقفام: ٕنَّ افتـزيذل جذو  بذه ذم  افالم ؿوهلم: صؽرُت فزيٍد  وكصح

ڇ  ڍ     ڍ  )   وؿوفه: [152]افبؼرة: (ائ  ەئ  ەئ    وئ  ) : __ؿوفه 

  ں  ں  ڻ)   و [62]إظذذراف:  (گ  گ  )   وؿوفذذه: [14]فؼذذامن:  (ڌ   

 :(3)ا  ؾؿن افـظم ؿول افـوبغي وكثرً . وجو  حذؾفو ذم ـالمفم كظاًم [91]افتوبي:  ( ڻ

 :(3)افـوبغي

 َفَلـــْم يتق  َلـــوا
 َىَصـــْحَت َبنـــي عـــو ي

 

ــــا ي  ــــد م وَس ــــنْ ْو ل ــــو  ون َت  َرَس

 :(4)وؿول آخر  

ـــي ـــْت َمن وت  ا اْن تراَخ ـــرا ـــكر عم  سيش

 

ــــت    ــــَي َجل  ــــنَْن واْن ه ْ َُ َت ن 
ــــاد   أي

 

                                                                        

 .5/338  وافدر ادصون 4/306يـظر: افبحر ادحقط  (1)

 .5/85يـظر: افبحر ادحقط  (2)

 .67من افبحر افطويل   ديواكه/  (3)

بر إَشدي  101من افبحر افطويل  وكسى ٕيب إشود افدؤيل  مؾحؼوت ديواكه  (4)    وفعبد اهلل بن افزَّ

 .1/140ديواكه 



 
 531 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

: ظذذ أيذوٍد  ؾؾذام حذذف )ظذذ( بتؼدير حذذف اخلذوؾض  أراد كصى )أيودَي(

 .(1)ش كصى

ؾودْؼصود ظذذ »وهذا احلذف كوظون: مْؼُصور ظذ افسامع  ومّطرٌد ذم افؼقوس  

 افسامع مـه مو وَرَد ذم افّسعي  ومـه خمصوٌص بوفْضورة.

 

ًُ إػ افشذوم  ًُ فه وكصحُته  وذهب ؾوٕول: كحو: صؽرُت فه وصؽرُته  وكصح

ًُ افشوَم..و  ذهب

 :(2)وافثوين : ـؼول افشوظر

ــــَ  متنَــــهَ   َلـــْدَن َِّــــزِّ الَكــــفِّ َيْعس 

 

ـــَب   ـــَ  ال عل ـــَ  العري ـــام َعَس ـــه ك  فو

أراد: ـام َظَسل ذم افطريق  وفؽـه دذو مل يسذتؼْم افذوزُن بحذرف اجلذرِّ ؾحذذف   

 وكصى مو بعده بوفػعل...

و احلذف ادطرُد ؾػي افتعديي إػ )َأنَّ  وأَ  ًُ وأمَّ ْن( بؼط َأْمن افؾَّبس  كحو: ظجب

ًُ أْن َيُدوا...   .(3)ش أكَّك ذاهٌى  وظجب

 .[10]يوكس: (ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ) ؿول تعوػ: _9

  وصورـه أبو جِمَْؾز  وجموهٌد  وظؽرمُي  (4)ش أنَّ احلؿَد هلل » وؿد ؿرأهو أبو َحْقَوَة : 

                                                                        

 .130_2/129أمويل ابن افشجري  (1)

 .1/36من افبحر افؽومل  وؿوئؾه شوظدة بن ُجَمّيي  افؽتوب  (2)

 .246ذح أفػقي ابن موفك ٓبن افـوطم/  (3)

 .5/127يـظر: افبحر ادحقط  (4)



 
 532 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 .(1)ويعؼوب وؿتودُة  وابُن حمقصن  وبالُل بن أيب بردة 

( ومو دخؾً ظؾقه ذم تلويل مصدر حمؾه  ج ظذ أنَّ )احلؿَد( اشم إنَّ  و )أنَّ وُيرَّ

( بتشذديد افـذون  وهذي مصذدريي  وافتؼذدير: آخذر » خز. ؿول افعؽزي:  ويؼرأ )أنَّ

ل ابن جـي هبذه افؼذرا ة ظذذ ؿذرا ة اجلامظذي بذذ )أْن( (2)ش دظواهم دُد اهلل  . وؿد اشتدَّ

هذه افؼرا ة تدل ظذ أن ؿرا ة اجلامظي : )أِن احلؿُد هلل( ظذذ أنَّ )أْن( » يؼول: ادخػػي. 

ػي من أنَّ   بؿـزفي ؿول إظشى  :(3)خمػَّ

 يف ف ْتَوـــةي كســـوو   ادنـــد  قـــد َعل مـــوا

 

ـــَ     أْن هالـــَك كـــ ح مـــن َتْفـــى وينتع 

 .(4) شأي: أكه هوفٌك  ؾؽلكَّه ظذ هذا: وآخر دظواهم أْكُه احلؿُد هلل  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ) ؿول تعوػ: _10

 .[89]هود: ( ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  ـام (5) بػتح افالم ذم )مثل(ش أن ُيِصقبؽم مثَل مو أصوب » وؿد ؿرأهو أبو َحْقَوَة : 

 .(6)ؿرأهو ـذفك جموهٌد  وابُن أيب إشحوَق  واجلحدريُّ  ورويً ظن كوؾع

 ن:وذم ختريٍ )مثل( وجفو

                                                                        

 .3/61  ومعجم افؼرا ات 5/127يـظر: افبحر ادحقط  (1)

 .2/5افتبقون ذم إظراب افؼرآن  (2)

   وروايي ظجزه ؾقه: أن فقس يدؾع ظن ذي احلقؾي احلقل.147من افبحر افبسقط  ديواكه/ (3)

  وافذدر 128_5/127  وافبحر ادحقط 3/108  ويـظر: ادحرر افوجقز 308_1/307ادحتسى  (4)

 .6/157ادصون 

 .2/398يـظر: افؽشوف  (5)

 .5/255يـظر: افبحر ادحقط  (6)



 
 533 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

ن_أ   وحمؾُّفو افرؾذُع (1)أن تؽون )مثل( مبـقًَّي ظذ افػتح  إلضوؾتفو إػ ؽر متؿؽِّ

 :(3)  ـؼول افشوظر(2)ظذ افػوظؾقي

 وني ذات  أوقال  ــن يمنع  الرشَب منها غرَي أن ىعقْت    محامَة يف غص

و إػ افشوهد ؾقه بـو  )ؽر( ظذ افػتح إلضوؾتف» و ظذ افشوهد: ؿول إظؾم معؾؼً 

 .(4)ش ؽر متؿؽٍن  وإْن ـوكً ذم موضع رؾٍع 

أن تؽوَن مـصوبًي ظذ افـعً دصدر حمذوف  تؼديُره: أن ُيصقبؽم افعذاُب _ب

ذؿغ احلؾبذيُّ (7)  وأبذو حقذون(6)  وافعؽزيُّ (5)إصوبًي مثَل. وبه ؿول: ابُن ظطقيَ    (8)  و افسَّ

 .(9)وإفودُّ 

 وافراجح افتوجقه إول فسببغ:

ا إذا ول: أنَّ )مثَل( من إشام  ادبفؿي افتي َكصَّ افـحوة ظذ أهنو تبـذى جذوازً إ

 .(10)أضقػً إػ مبـيٍّ 

                                                                        

 .6/377  وافدر ادصون 2/398يـظر: افؽشوف  (1)

 .6/377  وافدر ادصون 3/202يـظر: ادحرر افوجقز  (2)

  1/633  وافـؽذً 2/329من افبسقط  وؿوئؾه أبو ؿقس بن إشؾً  وهو من صذواهد: افؽتذوب  (3)

 .3/406وخزاكي إدب 

ى حتصقل ظغ افذهى  (4)  .1/432ذح أبقوت شقبويه ادُسؿَّ

 .3/202 يـظر: ادحرر افوجقز (5)

 .1/670يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (6)

 .5/255يـظر: افبحر ادحقط  (7)

 .6/377يـظر: افدر ادصون  (8)

 .12/122يـظر: روح ادعـى  (9)

 .4/136  وخزاكي إدب 3/332يـظر: مهع اهلوامع  (10)



 
 534 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

افثوين: احتوُد اإلظراب بغ ؿرا يت افعومي بوفرؾع  وؿرا ة أيب َحْقَوَة بذوفػتح  ؾنهنذو 

 ذم افؼرا تغ ؾوظٌل.

 .[44]افؽفف: ( ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ) ؿول تعوػ: _11

  وصورـه ظؿذرو (1) بـصى )احلّق(ش هـوفك افَوٓيي هللِ احلقَّ » ْقَوَة : ؿرأهو أبو َح 

امل  وزيُد بن ظعّ ا   وزاد أبذو حقَّذون يعؼذوَب ظذن (2)بُن ظبقد  وابُن أيب ظبؾَي  وأبو افسَّ

 .(3)ظصؿَي ظن أيب ظؿرو

( توجقفون:  وذم كصى )احلقَّ

ًٓ _أ ؿؾي ؿبؾه  وهبذا افتوجقذه و ممـًدا دضؿون اجل مطؾؼً أن يؽون )احلّق( مػعو

جوُج (5)  وافـحوُس (4)ؿول: افػّراُ     واهلََؿذداينُّ (7)  وافزخمؼذيُّ (6)  وافزَّ
  (9)  وأبذو حقَّذونَ (8)

ؿُغ احلؾبّي   .(10)وافسَّ

وهذا افتوجقه كصَّ ظؾقه افعؾام   ؾلجوزوا جمي  ادصدر ممـًدا دضؿون اجلؿؾذي 

                                                                        

ؿذرئ بوفتثؾقذٌ مذن   وحتػذي إؿذران ذم مذو 6/131  وافبحر ادحقط 2/519يـظر: ادحرر افوجقز  (1)

 .138حروف افؼرآن/ 

 .138يـظر: حتػي إؿران/  (2)

 .1/131يـظر: افبحر ادحقط  (3)

 .2/146يـظر: معوين افؼرآن  (4)

 .2/359يـظر: إظراب افؼرآن  (5)

 .3/289يـظر: معوين افؼرآن وإظرابه  (6)

 .2/696يـظر: افؽشوف  (7)

 .3/341يـظر: افػريد ذم إظراب افؼرآن  (8)

 .6/131يـظر: افبحر ادحقط  (9)

 .7/500يـظر: افدر ادصون  (10)



 
 535 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

هذا بوب مو يـتصى مذن ادصذودر » قبويه: و حقـئذ. يؼول شؿبؾه  ؾقحذف ظومؾه وجوبً 

و  وهذا زيٌد احلقَّ ٓ افبوضَل وهذذا زيذٌد  توـقًدا دو ؿبؾه  وذفك ؿوفك: هذا ظبُد هلل حؼ 

. وؿد وصف افزخمؼيُّ هذه افؼرا َة بوحلسـي افػصقحي: ٕكَّه ؿذرأ هبذو (1)ش ؽَر مو تؼول 

قون رأَي افزخمؼّي هذا إػ ـذون   وَردَّ أبو ح(2)ظؿرو بن ظبقد  وهو من أؾصح افـوس

 .(3)ظؿرو بن ظبقد من أـوبر صقوخه ذم آظتزال

ًٌ مؼطذوٌع جذي  بذه فؾتعظذقم. وهذو رأي _ب أْن يؽون مـصوًبو ظذ أكذه كعذ

 .(4)افعؽزي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ) ؿذذذول تعذذذوػ: _12

 .[63]افؽفف:  (ڄ

 .(5)ش شبقؾه واختوَذ » ؿرأهو أبو َحْقَوَة وحده: 

ًْ هذه افؼرا ُة ظذ أنَّ )اختوَذ( معطوٌف ظذ ضؿر ادػعول ذم )أذـره(.  وخرج

 .(8)  وإفوّد (7)  وافسؿغ احلؾبّي (6)ذـر هذا أبو حقون

 .[59]ضه: (ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ) ؿول تعوػ: _13

                                                                        

 .1/378افؽتوب  (1)

 .2/667يـظر: افؽشوف  (2)

 .6/131يـظر: افبحر ادحقط  (3)

 .2/20يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (4)

 .3/381  ومعجم افؼرا ات 15/318  وروح ادعوين 6/147يـظر: افبحر ادحقط  (5)

 .6/147ادحقط  يـظر: افبحر (6)

 .7/525يـظر: افدر ادصون  (7)

 .15/318يـظر: روح ادعوين  (8)



 
 536 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

  وصذورـه أبذو (1) ـصذى )يذوم(  بش ؿول موظُدـم َيوَم افزيـي » وؿرأ أبو َحْقَوَة : 

ؾؿّي  وجموهٌد  واحلسُن  وؿتودُة  واجلحذدرّي  وإظؿذش  وظقسذى   ظبدافردن افسُّ

 .(2)وابُن أيب ظبؾَي  وأبو ظؿرو  وحػُص ظن ظوصم  وادطوظّي  وهبرةُ 

ج افـصُى ذم )يوم( ظذ وجوه هي:  وخرِّ

 دأ  وادبتدأ و متعؾًؼو بخز ادبتأن يؽون )يوم( طرَف زموٍن مـصوبً _أ

  أو (4)  وافتؼذدير: موظذدـم ـذوئٌن يذوَم افزيـذي(3))موظدـم( يذراد بذه ادصذدرُ 

 .(5)موظدـم يؼع يوم افزيـي

ر ادبتذدأ حمذذوؾً  و  مذن وـذفك أظرب ابن جـي )يوم( طرًؾو مـصوًبو  بقد أكَّه ؿدَّ

ك يوَم أمو كصى )يوم افزيـي( ؾعذ افظرف  ـؼوفـو: ؿقوم» بوب حذف ادضوف. يؼول: 

ا هوهـو مصدر  وافظرف بعَده خٌز ظـذه وهذو ظـذدي ظذذ حذذِف اجلؿعِي  ؾودوظد إذً 

وـم ذم ذفك افقوم   .(6) ش ادضوف: أي: إكجوُز موظدكو إيَّ

أن يؽون )موظدـم( مبتدأ  وادراُد به افزمون  و)ُضًحى( خذزه  ظذذ كقَّذي _ب

                                                                        

رُّ ادصذذون 6/254  وافبحذذر ادحذذقط 598يـظذذر: افؽومذذل ذم افؼذذرا ات/  (1)   ومعجذذم 8/59  وافذذدُّ

 .4/87افؼرا ات 

 .4/87  ومعجم افؼرا ات6/254  وافبحر ادحقط 598يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات / (2)

  وـشف ادشذؽالت وإيضذوح ادعضذالت ذم إظذراب افؼذرآن 3/42ظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس يـ (3)

  وافػريذد ذم إظذراب افؼذرآن 22/63  وافتػسذر افؽبذر فؾذرازي 4/49  وادحرر افذوجقز 2/95

 .8/59  وافدر ادصون4/57  وتػسر افبقضووي 3/442

 .8/59دصون   وافدر ا2/95يـظر: ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت  (4)

 .22/62  وافتػسر افؽبر 3/42يـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس  (5)

 .2/53ادحتسى  (6)



 
 535 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

  ؽذر أكَّذه مل ُيَبذغِّ مذو (1)افزخمؼذيافتعريف به: ٕكَّه ُضحى ذفك افقوم بعقـه. وبه ؿول 

وٓ » ا. ؿذول:  مؼذدرً افـوصى فذ )يوم افزيـي(؟ وَجَعَل افسؿغ احلؾبي افـوصى فه ؾعاًل 

ا بذه افزمذوُن أو  مرادً و بذ )موظدـم( ظذ هذا افتؼدير  ٕنَّ َمْػِعاًل جيوز أن يؽون مـصوبً 

 .(2)ش ا  مؼدرً اًل و  ؾقؽون افـوصُى فه ؾعادؽون ٓ يعؿل وإن ـون مشتؼً 

أن يؽون )موظدـم( مبتدأ  وادراد بذه ادصذدر  و )يذوَم افزيـذي( طرؾذو ٓ _ت

 .(3)ا فؾؿوظد. وبه ؿول افسؿغ احلؾبيا  و)ضحى( مـصوًبو ظذ افظرف خزً خزً 

 .[89]ضه:  (ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ) ؿول تعوػ: _14

)أْن( هي ادخػػذي مذن افثؼقؾذي  وؿرا ة رؾع )يرجُع( هي ؿرا ة اجلؿفور ظذ أنّ 

  وافرؤيذي (4)افـوصبي فألشام   واشؿفو ضذؿر افشذلن حمذذوف  و)ٓ( ـذوفعوض مـذه

ۇ    ) و إذا ـؾَّؿذوه؟ بشذفودة ؿوفذه: : أي: أؾال يرون أنَّ افعجل ٓ يردُّ هلم جوابً (5)َيؼقـقَّي

 .(6)[148]إظراف: (ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  

ظػذراينُّ  وأبذوٌن  (7) جَع وٓ يؿؾَِك( بـصبفاموؿرأ أبو َحْقَوَة )أَّٓ َيرْ  . وصذورـه افزَّ

                                                                        

 .3/69يـظر: افؽشوف  (1)

ر ادصون  (2)  .8/59افدُّ

 .8/59يـظر: افدر ادصون  (3)

  وافبحذر ادحذذقط 3/455  وافػريذد ذم إظذراب افؼذرآن 2/191يـظذر: افتبقذون ذم إظذراب افؼذرآن  (4)

 .3/381وؾتح افؼدير   6/299

 .8/91يـظر: افدر ادصون  (5)

 .3/455افػريد ذم إظراب افؼرآن  (6)

 .6/269  وافبحر ادحقط 599  وافؽومل ذم افؼرا ات /92يـظر: خمتك ذم صواذ افؼرآن/  (7)



 
 535 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 .(1)وابن صبقح  وافشوؾعي

جً ؿرا ُة افـصذى ذم )يرجذَع( ظذذ أنَّ )أْن( هذي افـوصذبي فألؾعذول   (2)وُخرِّ

ي   ٓ من رؤيي افؼؾى   وأمو (3)وتؽون افرؤيي ظذ هذه افؼرا ة من رؤيي افعغ  أي َبَكيَّ

 .(4)ؾؼد خرج ظذ أكه معطوف ظذ )يرجَع( ادـصوب وأمو افـصُى ذم )يؿؾك( 

ف افعؽزّي هذه افؼرا َة بؼوفه:  وؿد ؿرئ )َيْرجَع( بوفـصى ظذذ أن » وؿد َضعَّ

  وافذي دظوه إػ ؿول هذا أنَّ افػعل )يرون( من (5)ش تؽون )أْن( افـَّوصبَي  وهو ضعقٌف 

 من أؾعول افقؼغ  افتي تؾقفو )أن( ادخػػي ٓ افـوصبي.

 .[1]افـور: (ٱ  ٻ  ٻ  ) ؿول تعوػ: _15

  وصذورـه أمُّ (6) بـصذى )شذورة(ش شذورًة أكزفـوهذو » وؿد ؿرأهذو أبذو َحْقذَوَة : 

ف  وجموهٌد  وابُن حمقصن  وظقسى بُن  ْردا   وظؿُر بن ظبدافعزيز  وضؾحُي بن مكِّ افدَّ

 .(7)ظؿر افثؼػي  وظقسى بُن ظؿر اهلؿداين  وابُن أيب ظبؾي  وحمبوٌب 

 وذم كصى )شورة( أربعي أوجه هي:

ذه مذو بعذده  وافتؼذدير: أْكَزفـذو شذورًة _أ أن تؽون مـصوبي بػعل مضذؿر يػّسِّ

                                                                        

 .4/105  ومعجم افؼرا ات 6/269  وافبحر ادحقط 599يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات / (1)

  وؾتح افؼذدير 2/191  وافتبقون فؾعؽزي 3/81  وافؽشوف 3/55اب افؼرآن فؾـحوس يـظر: إظر (2)

3/381. 

 .8/91  وافدر ادصون 3/455يـظر: افػريد ذم إظراب افؼرآن  (3)

 .3/381  وؾتح افؼدير 2/85يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (4)

 .2/191افتبقون ذم إظراب افؼرآن  (5)

 .6/427  وافبحر 607 ات/ يـظر: افؽومل ذم افؼرا (6)

 .4/233  ومعجم افؼرا ات 6/427يـظر: افبحر ادحقط  (7)



 
 535 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

جذوُج    وابذُن (2)  وافـَّحذوُس (1)أكزفـوهو  ؾودسلفي مذن بذوب آصذتغول  ورأى هذذا: افزَّ

 .(7)واهلؿداين  (6)  وافعؽزي(5)  وأبو افزـوت إكبوري(4)  وَمّؽيُّ بُن أيب ضوفى(3)خوفويهِ 

 .(7)واهلؿداين

وظذ هذا افتوجقه تؽون مجؾي )أكزفـوهو( ٓ موضذع هلذو مذن اإلظذراب: ٕهنذو 

 .(8)مػّّسة فذ )أكزفـو( ادضؿرة 

 :(9)وكظر هذا ؿول افشوظر

 والـــذ َب أْخَشـــاه اْن مـــررَت بـــه

 

ــــاَ  وادعــــرا  ي َت وأخشــــى الرِّ
 َوحــــد 

 .(10)ورأي: وأخشى افذئى  ؾوفذئى مـصوب بػعل مضؿر يػّسه ادذـ  

ٍ بام بعذده  وتؼذديره: اتذل_ب ٍر ؽر ُمَػّسَّ   أو ا (11)أن تؽون مـصوبي بػعٍل مؼدَّ

                                                                        

 .4/27يـظر: معوين افؼرآن وإظرابه  (1)

 .3/127يـظر: إظراب افؼرآن  (2)

 .2/99يـظر: إظراب افؼرا ات افسبع وظؾؾفو  (3)

 .474يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن / (4)

 .2/191آن يـظر: افبقون ذم ؽريى إظراب افؼر (5)

 .2/242يـظر: افتبقون  (6)

 .3/583يـظر: افػريد ذم إظراب افؼرآن  (7)

  وافبحذر ادحذذقط 2/242  وافتبقذون ذم إظذراب افؼذرآن 3/583يـظذر: افػريذد ذم إظذراب افؼذرآن  (8)

6/427. 

  2/99  وادحتسذى 1/90من ادـّسح  وؿوئؾه افربقع بن َضُبع افَػزارّي وهو من صذواهد افؽتذوب  (9)

 .1/223وافـؽً فألظؾم 

 .2/99يـظر: ادحتسى  (10)

  وافتػسذر 3/203 وافؽشذوف  474افؼذرآن/ إظذراب ومشذؽل  4/27 وإظرابه افؼرآن معوين يـظر: (11)

= 



 
 540 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

رْ  (1)ؿرأ رْ (2)أو تَدبَّ ـُ   أو كحوهو  ؾتؽون )أكزفـوهذو( ذم موضذع كصذى كعذً فذذ (3)  أو اْذ

 .(4) )شورًة(

  (5)أن تؽون مـصوبي ظذ اإلؽرا   أي: دوكك شورًة. وهو ؿول افزخمؼي_ت

ه   .(6)أبو حقون: ٕنَّ حذَف أداِة اإلؽرا  ٓ جيوزوَردَّ

أن تؽون مـصوبي ظذ احلول من اهلو  ذم )أكزفـوهو( واحلول من اُدْؽـى جيوز _ث

ا  وأرجُحفذو إوُل: َٕكَّذه  (7)أن تتؼدم ظؾقه  أي: أكزفـو إحؽوم شورًة  وهو ؿول افػرُّ

ر افعومل. رأُي إـثريي: وٕنَّ افػعَل ادذـور ذم أيي يدل  ظذ ادؼدَّ

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  )   ؿول تعذوػ:_16

 .[13_12]افشعرا :  (﮶  

. (8)بوفـصذى ؾذقفامش ويضذقَق صذدري وٓ يـطؾذَق فسذوين » وؿرأهو أبو َحْقَوَة : 

 .(9)وصورـه ضؾحُي  وإظرج  وظقسى  وزائدُة ظن إظؿش  ويعؼوُب وزيُد بن ظعّ 

                                                                        
= 

 .8/378  وافدر ادصون 3/583  وافػريد 23/113افؽبر فؾرازي 

 .2/99يـظر: ادحتسى  (1)

 .2/99يـظر: افسوبق  (2)

 .2/242عؽزي يـظر: افتبقون فؾ (3)

 .2/242  وافتبقون 474يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن / (4)

 .6/427  وافبحر ادحقط 3/203يـظر: افؽشوف  (5)

 .6/427افبحر ادحقط  (6)

 .2/244يـظر: معوين افؼرآن  (7)

 .13/93  وتػسر افؼرضبي 7/7يـظر: افبحر ادحقط  (8)

 .4/307  ومعجم افؼرا ات 7/7يـظر: افبحر ادحقط  (9)



 
 541 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

َج اف بون(وُخرِّ   ؾقؽذون اخلذوُف (1) ـصُى ؾقفام ظذ أكَّه معطذوٌف ظذذ )أْن يؽذذِّ

ًؼو بوٕمور افثالثي  وهي افتؽذيى  وضقُق افصدر  وامتـوُع اكطالق افؾسون  .(2)ُمَعؾَّ

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ) ؿول تعوػ: _17

 .[25]افعـؽبوت: ( ڄ

ٌة بقـَؽ» وؿرأ أبو َحْقَوَة :  . وصذورـه ابذُن ظبذوس  (3) بػتح كذون )بقذـؽم(ش ُم َمَودَّ

وشعقد بن ادسقى  وابُن وثَّوب  وظؽرمُي  واحلسُن  وإظؿُش  وأبو ظؿرو ذم روايي 

إصؿعي  وابُن أيب ظبؾَي  وظبذد احلؿقذد بذن صذوفح افزمجذّي  وحمؿذد بذن حبقذى 

 .(4)افّشؿوينّ 

جً هذه افؼرا ة ظذ:  وُخرِّ

ٌة(و  متَعؾِّؼً مؽوٍن مـصوبً أن يؽون )بقـؽم( طرَف _أ  . (5) و بذ )مودَّ

و  وجذوز أن يتعؾذق )بقذـؽم( و)ذم احلقوة( أوجه مـفو: أن يتعؾَّق بذ )مودة( أيًض 

ة(: ٕهنذام طرؾذون خمتؾػذون  أحذدمهو فؾزمذون    و)ذم احلقوة( بعومٍل واحٍد وهذو )مذودَّ

 .(6)متػؼون وأخر فؾؿؽون  وإكَّام يؿتـع أن يتعؾََّق بعومٍل واحٍد طرؾون

                                                                        

  وإحتذوف 13/93  وتػسر افؼرضبذي 7/7  وافبحر ادحقط 3/649يـظر: افػريد ذم إظراب افؼرآن  (1)

 .1/420ؾضال  افبؼ 

 .3/649يـظر: افػريد ذم إظراب افؼرآن  (2)

 .20/151  وروح ادعوين 7/148يـظر: افبحر ادحقط  (3)

 .5/45يـظر: معجم افؼرا ات  (4)

  3/734  وافػريد ذم إظراب افؼذرآن 4/312  وادحرر افوجقز 517فؼرآن/ يـظر: مشؽل إظراب ا (5)

 .20/151  وروح ادعوين 7/48وافبحر ادحقط 

 .7/148  وافبحر 3/734  وافػريد 517يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن / (6)



 
 542 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

ة(و متعؾؼً و مـصوبً أن يؽون طرؾً _ب   وافتؼذدير: (1) و بؿحذوف صذػي فذذ )َمذودَّ

ة ـوئـٌي بقـؽم »  .(2)ش مودَّ

أن تؽون )ذم احلقوة( متعؾِّؼي بؿحذوف صذػي فذذ  _وأيًض _وذم هذا افوجه جيوز 

ة( ق بذـػس   أو أن يتعؾَّ (4)  أو أن تؽون ذم موضع احلول من افضؿر ذم )بقـؽم((3) )مودَّ

 .(5))بقـؽم(: ٕكَّه بؿعـى افػعل  إذ افتؼدير: اجتامظؽم ووصُؾؽم

أن  (9)  ومؽذيُّ بذن أيب ضوفذى(8)  وابن ظطقي(7)مـفم: جومُع افعؾوم (6)وأجوَز ؿوم

ة( وإْن ـون )بقـؽم( صػي: ٕنَّ افظروف يتَّسع ؾقفو بخذالف  تتعؾَّق )ذم احلقوة( بذ )مودَّ

 ادػعول به.

وهو ٓ جيذوز: ٕنَّ ادصذدر إذا وصذف ؿبذل أخذذ » ا رأام: رادً ؿول أبو حقون 

 .(10)ش متعؾؼوته ٓ يعؿل 

 .[48]شبل: (مث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح  ) ؿول تعوػ: _18

                                                                        

  وروح ادعذوين 7/148  وافبحذر 4/312  وادحذرر افذوجقز 517يـظر: مشؽل إظراب افؼذرآن/  (1)

2/151. 

 .7/148يـظر: افبحر ادحقط  (2)

 .9/18  وافدر ادصون 2/300يـظر: افتبقون  (3)

 .2/300  وافتبقون 517يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/  (4)

 .6/19  وافدر ادصون 2/300يـظر: افتبقون  (5)

 .2/300يـظر: افتبقون  (6)

 .2/207يـظر: ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت  (7)

 .4/312رر افوجقز يـظر: ادح (8)

 .517يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن  (9)

 .9/18ويـظر: افدر ادصون  7/149افبحر ادحقط  (10)



 
 543 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

. (1) بـصذى )َظذالَّم(ش إنَّ ريب يؼذذف بذوحلقِّ َظذالََّم افغقذوب » وؿرأ أبو َحْقَوَة : 

أيب ظبؾي  وظقسىوصورـه أبو رجو   وابُن أيب إشحوَق  وابُن 
 

 .(2)بن ظؿر  وزيُد بن ظعّ 

 .(2)ظعّ 

 وذم كصى )ظالَّم( أربعي أوجٍه هي:

(. ذـر هذا افوجَه: شقبويهأن تؽوَن كعتً _أ ا ُ (3)و ٓشم )إنَّ دُ (4)  وافَػذرَّ   (5)  وادذَزِّ

 .(10)  وأبو افسعود(9)  وافبقضوويُّ (8)  وافزخمؼّي (7)  ومؽّي بن أيب ضوفى(6)وافزجوُج 

ًٓ  أن تؽونَ _ب (. كذصَّ ظؾقذه افـَّحذوسبذد   ومؽذّي بذن أيب (11) مذن اشذم )إنَّ

ذذؿُغ احلؾبذذي(14)  وافعؽذذزيُّ (13)  وابذذُن ظطقَّذذيَ (12)ضوفذذى   (1)  وافؼرضبذذّي (15)  وافسَّ

                                                                        

 .5/167  ومعجم افؼرا ات 7/292يـظر: افبحر  (1)

 يـظر: ادصدران افسوبؼون. (2)

 .2/147يـظر: افؽتوب  (3)

 .1/470يـظر: معوين افؼرآن  (4)

 .4/114يـظر: ادؼتضى  (5)

 .4/257ـظر: معوين افؼرآن وإظرابه ي (6)

 .548يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/  (7)

 .3/573يـظر: افؽشوف  (8)

 .4/406يـظر: تػسر افبقضووي  (9)

 .7/139يـظر: تػسر أيب افسعود  (10)

 .3/354يـظر: إظراب افؼرآن  (11)

 .548يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/  (12)

 .4/425يـظر: ادحرر افوجقز  (13)

 .2/337يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (14)

 .9/201يـظر: افدر ادصون  (15)



 
 544 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 .(2)وافشوـوينّ 

ًٓ _ت  .(4)  أو أمدُح (3) به فػعٍل حمذوٍف  تؼديره: أظـيأن تؽون مػعو

» هذذا افعؽذزيُّ ذم ؿوفذه: أن يؽون مـودى حذف مـه حرف افـدا . كؼذل _ث

 .(5)ش وؿقل تؼديره يو ظالََّم افغقوب  وهو بعقٌد 

 وأرجحفو افرأي إول فسببغ:

إول: أكَّه ٓ ُيتوج إػ تؼدير بخالف افتوجقفغ افثوفٌ وافرابع  وموٓ ُيتذوج 

 إػ تؼدير أوػ ممّو ُيتوج إفقه.

  واإلبذدال بودشذتق ؿؾقذل ذم افثوين: افتوجقه افثوين يرى أكه بذدٌل مذن اشذم إنَّ 

 .(6)افعربقي

 .[12]افردن: (ۀ  ہ  ہ     ہ  ) ؿول تعوػ: _19

  وؿذرأ هبذو (7)بوفـصذى ؾذقفنَّ ش واحلىَّ ذا افعصف وافرُيوَن » ؿرأهو أبو َحْقَوَة : 

 .(8)ـذفك ابُن ظومر  وادغرُة وابُن أيب ظْبؾيَ 

( ظذ ثالثِي أوجٍه ه َج افـصى ذم )احلىَّ  ي:وُخرِّ

                                                                        
= 

 .2/337يـظر: تػسر افؼرضبي  (1)

 .4/334يـظر: ؾتح افؼدير  (2)

 .7/139  وتػسر أيب افسعود 4/406  وتػسر افبقضووي 2/333يـظر: افتبقون فؾعؽزي  (3)

 .22/156دعوين   وروح ا3/573  وافؽشوف 4/425يـظر: ادحرر افوجقز  (4)

 .2/337إظراب افؼرا ات افشواذ  (5)

 .16/111   وروح ادعوين 1/51و 9/201يـظر: افدرُّ ادصون  (6)

 .7/46  ومعجم افؼرا ات 17/158  وتػسر افؼرضبي 8/190يـظر: افبحر ادحقط  (7)

 .7/46يـظر: معجم افؼرا ات  (8)



 
 545 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

ًٓ _أ   وابذن (1) به فػعٍل حمذوٍف تؼديُره )خَؾق(  وبه ؿذول افَػذّرا ُ أن يؽوَن مػعو

ذؿُغ احلؾبذّي (4)  وأبو حقَّونَ (3)  وافعؽزيُّ (2)خوفويه . أو هذو مػعذول بذه فػعذٍل (5)  وافسَّ

 .(6)حمذوٍف تؼديره )أكبً(  وهو تؼدير آخر ٓبن خوفويه

ًٓ _ب (   و  فؽـه ُكِصى أيًض أْن يؽون مػعو ظذ آختصوص  وافتؼدير )َأُخصُّ

ؿغ احلؾبذيُّ بؼوفذه: (7)وبه ؿول افزخمؼي به افسَّ وؾقذه َكَظذٌر: ٕكَّذه مل َيذْدُخل ذم » . وتعؼَّ

ى افػوـفي وافـخل حتى ُيّصه من بقـفو  وإكذام أراد إضذامَر ؾعذل وهذو )َأُخذّص(  مسؿَّ

 .(8)ش ؾؾقس هو آختصوص افصـوظيَّ 

ڱ  ڱ  ) وفعطف ظذذ )إرض( ذم ؿوفذه: و بذأن يؽون مـصذوبً _ت

  (11)  وابن ظطقَّي(10)  ومؽيُّ بُن أيب ضوفى(9)  وبه ؿول: ابن زكجؾي[10]افردن: (ڱ    

ؿغ احلؾبي(2)  وأبو حقَّون(1)  وافؼرضبي(12)واهلؿداينّ   .(3)  وافسَّ

                                                                        

 .3/114يـظر: معوين افؼرآن  (1)

 .2/333افؼرا ات افسبع  يـظر: إظراب (2)

 .2/433يـظر: افتبقون  (3)

 .8/190يـظر: افبحر ادحقط  (4)

 .10/159يـظر: افدّر ادصون  (5)

 .2/333يـظر: إظراب افؼرا ات افسبع  (6)

 .4/434يـظر: افؽشوف  (7)

رُّ ادصون  (8)  .10/159افدُّ

 .690حجي افؼرا ات/ (9)

 .654يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/  (10)

 .5/222يـظر: ادحرر افوجقز  (11)

 .4/396يـظر: افػريد ذم إظراب افؼرآن  (12)



 
 546 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

َي هذا افتوجقِه ذم ؿوفه:  ( ؿرأهو واحلىُّ ذو افعصف وافرُيون» وؿد بغَّ مؽيُّ ِظؾَّ

  (ڱ  ڱ  ڱ    )و ظذذ )إرض(: ٕنَّ ؿوفذه ابن ظذومر بوفـصذى ظطًػذ

 .(4)ش معـوه: خؾؼفو هلم  ؾعطف واحلىَّ ظذ ذفك  أي: وخؾق احلىَّ وافرُيون 

و )ذا افعصف( ؾخّرَج ظذ أكه مـصوب    أو (5) بػعل تؼديره )خؾق( _وأيًض _وأمَّ

)  .(6) هو صػي فذ )احلىَّ

ج )افرُيوَن( (   أو مـصذوب  وُخرِّ بػعذل  _وأيًضذ_ظذ أكه معطوؾٌي ظذ )احلىَّ

زوا ؾقه أن يؽون ظذ حذف مضوف  أي: وذا افرُيون  (7) حمذوٍف تؼديره )خؾق(   وَجوَّ

 .(8)ؾحِذف ادضوف وأؿقَم ادضوُف إفقه مؼومه

       (ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ        گ  گ  ڳ   )   ؿول تعوػ:_20

 .[3_1]افواؿعي: 

  (9)بوفـصذى ؾذقفامش فقس فوؿعتفو ـوذبي  خوؾضًي راؾعًي » د ؿرأهو أبو َحْقَوَة : وؿ

                                                                        
= 

 .17/158يـظر: تػسر افؼرضبي  (1)

 .8/190يـظر: افبحر ادحقط  (2)

 .10/159يـظر: افدر ادصون  (3)

 .654مشؽل إظراب افؼرآن/  (4)

 .4/396ؼرآن   وافػريد ذم إظراب اف2/345يـظر: ـشف ادشؽالت  وإيضوح ادعضالت  (5)

 .2/509يـظر: إحتوف ؾضال  افبؼ  (6)

  وافػريذد 2/433  وافتبقون ذم إظراب افؼرآن 2/345يـظر: ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت  (7)

4/396. 

رُّ ادصون 8/189يـظر: افبحر ادحقط  (8)  .10/159  وافدُّ

 . 8/203  وافبحر ادحقط 644يـظر: افؽومل/  (9)



 
 545 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

وصورـه احلسُن  وظقسى افثؼػي  وابُن أيب ظبؾَي  وافقزيديُّ  وافزظػرايّن  وابُن مؼسم  

 .(1)وزيُد بُن ظع

 وذم كصى )خوؾضًي راؾعًي( وجفون مهو:

)فذقس فوؿعتفذو ـوذبذي( حذول  أن تؽوكو حوفغ من افواؿعي  واجلؿؾذي ؿذبؾفام_أ

و  وإفقذه و ضذوحؽً و متؽئً و  وذفك من بوب تتوبع إحوال  مثل: مررت بزيد جوفًس أيًض 

ا ُ  وُج (2)ذهى افَػرَّ جَّ   (6)  وابذن ظطقَّذي(5)  ومؽذّي بذن أيب ضوفذى(4)  وابذُن جـّذي(3)  وافزَّ

 .(8)  وأبو حقَّون(7)وافزخمؼّي 

هنام حوٓن من افضذؿر ذم )ـوذبذي( أو ذم إػ أ (10)وافدمقوضي (9)وذهى افعؽزي

 )وؿعً(.

 

أن تؽون افؽؾؿتون مـصوبتغ ظذ اددح  ـام تؼول: جو ين ظبداهلل افعوؿذَل _ب

                                                                        

 .7/63  ومعجم افؼرا ات 8/203  وافبحر ادحقط 644  وافؽومل/ 455فؼرا ات/يـظر: صواذ ا (1)

 .3/121يـظر: معوين افؼرآن  (2)

 .5/107يـظر: معوين افؼرآن وإظرابه  (3)

 .2/307يـظر: ادحتسى  (4)

 .660يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/  (5)

 .5/239يـظر: ادحرر افوجقز  (6)

 .4/455يـظر: افؽشوف  (7)

 .8/204ـظر: افبحر ادحقط ي (8)

 .2/436يـظر: افتبقون  (9)

 .2/514يـظر: إحتوف ؾضال  افبؼ  (10)



 
 545 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 .(1)وأكً متَدُح. وإفقه ذهى أدد بن حمؿد إصؿوين

وفعلَّ افتوجقه افثوين إؿرُب فؾصواب: دو ذم افتوجقه إول من ُبعٍد َكصَّ ظؾقذه 

ومن ؿرأ بوفـصى ؾعذ احلول من)افواؿعي( وؾقه »    وذم ذفك يؼول مؽي  : بعض افعؾام

ُبعٌد: ٕنَّ احلول ذم أـثر أحواهلو إكَّام تؽذوُن دذو يؿؽذن أن يؽذون  ويؿؽذن أَّٓ يؽذون  

و ترؾُع ؿومً  و إػ اجلـي  وختػض آخرين إػ افـور: ٓ بدَّ من ذفذك  وافؼقومُي ٓ صكَّ ذم أهنَّ

 .(2)ش احلول ؾال ؾوئدة ذم 

 .[16_15]ادعورج: (ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ) ؿول تعوػ: _21

  وـذذفك ؿرأهذو (3)وكصى )كزاظيً (ؿرا ٌة شبعقٌي  ؿرأهذو حػذص ظذن ظوصذم

أبو
 

ذؾؿّي  وجموهذٌد  وظؽرمذُي  (4)_رده اهلل  _َحْقَوَة    وصورـفام أبو ظبذد افذردن افسُّ

 .(5)فقزيدّي  وابُن مؼسمواحلسُن  وابُن أيب ظبؾي  وابو ظؿرو  وا

ه افـصُى ذم )كزاظًي( ظذ مو يليت:  وؿد ُوجِّ

ًٓ _أ  ا ممو يليت: مـصوبًي  ويؽون صوحُبفو واحدً أن تؽون حو

افضذؿر ادسذذتؽن ذم )َفَظذذى( ظذذذ جعذذل افؽؾؿذذي صذذػًي ؽوفبذذًي ـوحلذذورث _1

 .(6)وافعبَّوس  وذفك ٕهنو بؿعـى افتََّؾظِّي

                                                                        

 .381يـظر: مـور اهلدى ذم بقون افوؿف وآبتدا /  (1)

 .4/325  ويـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس 660مشؽل إظراب افؼرآن  (2)

  8/334فبحذذذر ادحذذذقط   وا5/367  وادحذذذرر افذذذوجقز 650يـظذذذر: افسذذذبعي ذم افؼذذذرا ات/  (3)

 .2/561واإلحتوف

 .8/334  وافبحر 651يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات/  (4)

 يـظر: ادصدران افسوبؼون. (5)

رُّ ادصون 8/334  وافبحر 2/467يـظر: افتبقون  (6)  .556  واإلحتوف/10/457  وافدُّ



 
 545 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

مً [17]ادعذورج: (ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ) : ؾوظل )تدظو( ذم ؿوفه تعوػ_2   وُؿذدِّ

اظيً   .(1)حوفُه ظؾقه أي: تدظو حوَل ـوهنو َكزَّ

اظًي  َدلَّ ظؾقه )فظى(_3  .(2) صوحبفو حمذوف هو وافعومل  تؼديره: تتؾّظى َكزَّ

أن تؽون مـصوبًي ظذ احلول ادمـدة دضذؿون اجلؿؾذي ؿبؾفذو  كحذو ؿوفذه _ب

 .(3)[91ة:]افبؼر (ڱ  ڱ  ڱ   )تعوػ: 

ًٓ _ت   أو (5)  أو أظـذي(4) به  فػعٍل حمذوٍف  تؼديُره: أذمُّ أن تؽون )كزاظًي( مػعو

 .(6)و ظذ آختصوصأخصُّ  ؾقؽون مـصوبً 

ٌد  وظـدي أنَّ افوجه إوَل أرجُح: ٕنَّ حذوَل كذزع افشذوى ٕهذل افـذور متجذدِّ

ٌر: بدفقل ؿوفذه تعذوػ:    ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ) متؽرِّ

 .[56]افـسو : ( ڳ  ڳ

 .[35]ادرشالت: (ں  ں  ڻ  ڻ  ) ؿول تعوػ: _22

وصورـه أبو رجو    (7)بـصى يومش هذا يوَم : » _رده اهلل  _وؿد ؿرأهو أبو َحْقَوَة 

رجو   وابن حمقصن  وظوصٌم ذم روايي  وإظرُج  وإظؿُش  وابُن أيب ظبؾي  وظقسى 

                                                                        

رُّ ادصون (1)  .10/457يـظر: افدُّ

  وافذدر ادصذون 708  ومشذؽل إظذراب افؼذرآن/ 5/221زجذوج يـظر: معوين افؼرآن وإظرابذه فؾ (2)

10/457. 

 .10/457  وافدر ادصون 18/287يـظر: تػسر افؼرضبي  (3)

 .18/287  وتػسر افؼرضبي 5/221يـظر: معوين افؼرآن وإظرابه  (4)

 .29/60  وروح ادعوين 2/467يـظر: افتبقون فؾعؽزي  (5)

 .556/ 2  واإلحتوف 9/32أيب افسعود   وتػسر 4/568يـظر: افؽشوف  (6)

 .8/407  وافبحر ادحقط 5/420يـظر: ادحرر افوجقز  (7)



 
 550 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 .(1)بن ظؿر  وزيُد بن ظع  وادطوظّي 

جً هذه افؼرا ة ظذ وجفغ:وُخ   رِّ

و  وهو طرُف زموٍن مـصوٌب  متعؾذق بؿحذذوف خذز أن يؽون )يوم( معربً _أ

  ظذ أن ُيشور به دو تؼدم من افوظقد: ـلكَّه ؿقل: هذا افعذاب ادذـور ـوئن يذوَم (2)ادبتدأ

إكَّذام : ٕكَّذه (4)وإظراب )يذوم( ذم مثذل هذذا ادوضذع هذو رأي افبكذيغ (3)ٓ يـْطِؼون

 .(5)إذا أضقف إػ مبـي  وافػعل هوهـو معرب _ظـدهم_ُيبـى

و إلضوؾته إػ افػعل  وهو مذهى افؽذوؾقغ وموضذعه رؾذٌع أن يؽون مبـقً _ب

م جيعؾون (6)ٕكه خز ادبتدأ    وكَؼَل ظقسى بن ظَؿَر أنَّ افبـوَ  هوهـو فغٌي فُسػذ مْض: ٕهنَّ

 .(7)ا واحدً جيعؾون )يوم( مع )ٓ( اشاًم 

وهذا خطٌل ظـد اخلؾقل وشقبويه  ٓ ُتبـى » ردَّ افـحوس افؼول بوفبـو  بؼوفه: وؿد 

                                                                        

 .29/177  وروح ادعوين 8/407يـظر: افبحر ادحقط  (1)

رُّ 19/166  وتػسذر افؼرضبذي 2/486  وافتبقذون 2/667يـظر: إظراب افؼرا ات افشذواذ  (2)   وافذدُّ

 .568  واإلحتوف/ 29/177  وروح ادعوين 10/643ادصون 

رُّ ادصون  (3)  .29/177  وروح ادعوين 10/643يـظر: افدُّ

  وافبحر ادحقط 19/166  وتػسر افؼرضبي 4/581  وافػريد 742يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن / (4)

8/407. 

  وتػسذر 4/581  وافػريد 742  ومشؽل إظراب افؼرآن /5/121يـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس  (5)

 .19/166ضبي افؼر

  8/407  وافبحر ادحقط 4/582  وافػريد 2/486  وافتبقون 742يـظر: مشؽل إظراب افؼرآن/  (6)

رُّ ادصون   .4/520وافدُّ

 .8/407يـظر: افبحر ادحقط  (7)



 
 551 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

 :(1)افظروُف ظـدمهو مع افػعل ادستؼبل: ٕكه ُمْعَرٌب  وإكام ُيْبـَى مع ادويض  ـام ؿول

بو  ًُ ادِشْقَى ظذ افصِّ  .(2)ش ظذ ِحَغ ظوَتْب

  (پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   )  ؿذذذذول تعذذذذوػ:_23

 .[4_3]ظبس:

  وؿذرأ هبذو ـذذفك أبذو (3)وكصى)ؾتـػعه ( ؿرا ٌة شبعقٌي  ؿرأ هبو ظوصم وْحذَده

  وممَّن صورـفام إظرُج  وإظؿُش  وابُن أيب ظبؾي  وظبداحلؿقذد _رده اهلل _(4)َحْقَوةَ 

 .(5)افزمجيُّ  وافزظػراين  وابُن مؼسم

جً هذه افؼرا ُة ظذ مذهى افؽوؾقغ  ا ُ   وظذ ر(6)وخرِّ ذذين  (7)أشذفم افػذرَّ افَّ

و بعد افػو   وتذبعفم و بلْن ادضؿرة وجوبً أحلؼوا افرجوَ  بوفتَّؿـّي  ؾجعؾوا جوابه مـصوبً 

  (2)  وافبقضووّي (1)  وابُن موفك(10)  واهلؿداينّ (9)  مـفم: افزخمؼيُّ (8)ذم هذا ظؾام  آخرون

                                                                        

قُى وازُع. وؿوئؾه افـوبغي افذذبقوين  ديواكذه  (1) ًُ َأدَّو أْصُح وافشَّ هذو   و44من افبحر افطويل  ومتومه: ؾُؼؾ

 .4/520  وافّدّر ادصون 292  واإلكصوف 2/330من صواهد : افؽتوب 

 .5/121إظراب افؼرآن  (2)

 .2/362  وافؽشف ظن وجوه افؼرا ات افسبع 363يـظر: احلجي ذم افؼرا ات افسبع ٓبن خوفويه/  (3)

 .8/427  وافبحر ادحقط 657يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات  (4)

 ؼون.يـظر: ادصدران افسوب (5)

  3/89  وادسذوظد ٓبذن ظؼقذل 8/427  وافبحذر ادحذقط 5/149يـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس  (6)

 .2/181  وحوصقي اخلْضي 4/118ومهع اهلوامع 

 .3/235يـظر: معوين افؼرآن  (7)

 .3/89يـظر: ادسوظد ظذ تسفقل افػوائد  (8)

 .4/688يـظر: افؽشوف  (9)

 .4/602يـظر: افػريد  (10)



 
 552 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 .(3)  وإفوّد (2)وافبقضووّي 

گ  گ  گ  گ  )  وهلم ذم هذذا صذواهُد أخذرى  مـفذو ؿوفذه تعذوػ:

 .[37_36]ؽوؾر: (ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 :(5)  ومـفو ؿول افشوظر(4)و فؾسجيؾؼد ؿرأ ظوصم بـصى )ؾلضؾع( جوابً 

ــــــــــــــــا ْهر  أوَدوًل   ــــــــــــــــد  وَ  ال ــــــــــــــــ   َأَ  َع

 

 

 

ـــــــــــا ـــــــــــا    ـــــــــــن د  ـــــــــــة م  م  ْلنَنا الل 
ـــــــــــد   َي

 فتســــــــــــ يَو الــــــــــــن فَس مــــــــــــن زْفرا ــــــــــــا 

 بلْن بعد افػو  ذم جواب افسجي.حقٌ ُكِصَى ادضورُع )ؾتسسيَح(  

ّجي ذم حؽم افواجى  ؾال  وؿد مـع افبكيون ذفك  ومردُّ ذفك ظـدهم أنَّ افسَّ

ًْ معـذى (6)و فهُيـصُى افػعُل بعد افػو  جوابً  ( ُأذب فوا ؿرا ة افـصى ظذ أنَّ )فعلَّ   وأوَّ

                                                                        
= 

 .4/34ر: ذح افتسفقل يـظ (1)

 .5/452يـظر: تػسر افبقضووي  (2)

 .5/382يـظر: روح ادعوين  (3)

 .7/466يـظر: افبحر ادحقط  (4)

جز  وؿوئؾه جمفول  وهو ذم: معوين افؼرآن فؾػذرا   (5)   وإظذراب افؼذرا ات افسذبع ٓبذن 3/235من افرَّ

وٓت: مجذع  1/454  وذح صذواهد ادغـذي 4/34  وذح افتسفقل 2/439خوفويه  وؾقذه: افذدُّ

ة.  دوفي  وهي افق  افذي ُيتداول. ويِدْفــو من أدافـو اهللُ من ظدّوكو إدافًي وهي افَغَؾبذي. وافؾَّؿذي: افشذدَّ

ة. ْؾرات: مجع َزْؾرة وهي افشدَّ  وافزَّ

 .4/124يـظر: مهع اهلوامع  (6)



 
 553 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

 .(1)ٌم فؾتؿـِّي)فقً(: فؽثرة اشتعامهلو ذم توؿُّع ادرجّو  وتوؿُع ادرجوِّ مالزِ 

ٕنَّ خذز » وَذهى أبو َحقَّون إػ أنَّ افـصَى هـذو جذوَ  بوحلؿذل ظذذ افتَّذوُهم:: 

( جو  مؼروكً  َم أنَّ افػعذل ا  وذم افـثر ؿؾقاًل و بلنَّ ذم افـظم ـثرً )فعلَّ   ؾؿذن َكَصذَى تذوهَّ

 .(2)ش و بلنَّ ا ـون مـصوبً ادرؾوع افواؿع خزً 

قه افؽوؾقون افذين كصبوا افػعل بذلْن ادضذؿرة مو ذهى إف _ظـدي_وإرجُح 

و  وورود ذفذك ذم ـذالم و فؾسّجى  يميَّد ذفك افؼرا ات افذواردة شذوبؼً بعد افػو  جوابً 

ؾننَّ أحَدـم إذا صّذ وهو كوظٌس ٓ َيْدري » ذم ؿوفه:  _صذ اهلل ظؾقه وشؾم–افرشول 

ًْ    ؾوؿعً )ؾقسّى( جوابوُ (3)شفعؾَّه يستغػر ؾقسىَّ كػسه  (  ؾـُِصذب ثذم إن  .(4)فذذ )فعذلَّ

ظدم افتلويل أوػ من افتلويل افذي ذهى إفقه افبكيُّون  ـام أنَّ احلؿذَل ظذذ افظذوهر 

م افذي ٓ يـؼوس أصاًل   .(5)أوػ من احلؿل ظذ افتوهُّ

 _15]افعؾق:  (ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ) ؿول تعوػ: _24

16]. 

  وصذورـه (6)وبوفـصى ؾقفنَّ مجقًعذش كوصقًي ـوِذبًي خوضئًي : »  وؿد ؿرأهو أبو َحْقَوةَ 

 .(7)ابُن ايب ظبؾَي  وزيُد بن ظعّ 

                                                                        

 .2/243  وذح افتكيح 315يـظر: احلجي ٓبن خوفويه/  (1)

 .7/466افبحر ادحقط  (2)

 .209رواة افبخوري ذم صحقحه ذم ـتوب افوضو  من افـوم  حديٌ رؿم (3)

 .150صواهد افتوضقح وافتصحقح ٓبن موفك/  (4)

رُّ ادصون  (5)  .9/482يـظر: افدُّ

 . 8/495  وافبحر ادحقط 5/503  وادحرر افوجقز 662يـظر: افؽومل ذم افؼرا ات/  (6)

  وروح ادعذذوين 5/470  وؾذذتح افؼذذدير 8/495  وافبحذذر ادحذذقط 512ؼذذرا ات /يـظذر: صذذواذ اف (7)

= 



 
 554 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

ج افـصُى ذم هذه افؼرا ة ظذ مو يليت:   وُُيرَّ

ًٓ  _أ (   به مـصوبً أن تؽون افؽؾامت افثالث مػعو و ظذ افؼطع  ظذ تؼذدير )َأذمُّ

ؿِغُ احلؾبي  (2)  وأبو حقَّون(1)وهبذا ؿول اهلؿداين   وافشوـوينُّ (3)وافسَّ
 .   (5)  وإفودُّ (4)

ه افزخمؼيُّ افـصَى ذم )كوصقًي( ظذذ افشذتم ففذو افعؽذزيُّ ظذذ (6)ووجَّ   ووجَّ

ؿو إلظراب  )خوضئًي ـوذبًي(.(7)تؼدير أظـي    ومل يتطرَّ

 ًٓ (  أمذو )ـوذبذًي خوضئذي( وأظرب افدرويش )كوصقًي( مػعو  به ظذ تؼذدير )أذمُّ

 .(8)ؾلظرهبام كعتغ مـصوبغ

ًٓ  _ب ا . ؿذول: أن تؽون )كوصقًي( حو ومذن كصذى )كوصذقًي( »   وبه ؿول افػذرَّ

 .(9)ش( فؾؿعرؾي  وهي جوئزة ذم افؼرا ة جعؾه )ؾِْعاًل 

 

ا  ظن احلول. يؼول   ظذ ظـد وؿوؾه_و)ؾِْعل( من ادصطؾحوت افتي ُيعّز هبو افػرَّ

                                                                        
= 

 .8/198  ومعجم افؼرا ات 30/187

 .4/669يـظر: افػريد  (1)

 .8/495يـظر: افبحر ادحقط  (2)

رُّ ادصون  (3)  .11/60يـظر: افدُّ

 .5/470يـظر: ؾتح افؼدير  (4)

 .30/187يـظر: روح ادعوين  (5)

 .4/769ف يـظر: افؽشو (6)

 .2/727يـظر: إظراب افؼرا ات افشواذ  (7)

 .10/534يـظر: إظراب افؼرآن فؾدرويش  (8)

 .3/279معوين افؼرآن  (9)



 
 555 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

إن صئً رؾعً »  _[89]افبؼرة: (ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  )  تعوػ: ؿوفه

ق وكويً أن يؽون كعتً  ق ادصدَّ و فؾؽتوب ٕكه كؽرٌة  وفو كصبته ظذذ أن دمعذل ادصذدِّ

 .(1)شو  فؾؽتوب فؽون صوابً ؾِْعاًل 

  ؾذقؿؽن (2)كصَّ ابن ظوصور ظذ أنَّ افبو  ذم )بوفـوصقي( زائذدة ذم ادػعذول _ت

ظذ أهّنو بدٌل مـصوب من ادػعول به  وأّمو )خوضئًي ظذ هذا ختريٍ افـصى ذم )كوصقًي( 

ووصف افـوصذقي بوفؽوذبذي واخلوضئذي » ـوذبًي( ؾفام كعتون مـصوبون. ؿول ابُن ظوصور: 

 . (3)ش جموٌز ظؼع   وادراد: ـوذٌب صوحبفو  خوضئ صوحبفو  أي: آثٌم 

ب اهلل تعذوػ  ا ذم ـتذوجدير بوفذـر أن زيودة افبو  ذم ادػعول به ؿد وردت ـثذرً 

 .       (4)وفسون افعرب  فؽـفو ؽر مؼقسي رؽم هذه افؽثرة

 .[4]ادسد:  (ڱ   ڱ  ڱ  ) ؿول تعوػ:  _25

 ؾؼذرأ . وتذوبع أبذو َحْقذَوَة ظوصذاًم (5)وهي ؿرا ة ظوصذم  وؿذرأ افبذوؿون بذوفرؾع

 .(7)  وصورـفام احلسُن  وابُن حمقصٍن  وإظرُج (6)بوفـصى

ج افـصى ذم )دَّ   وفَي( ظذ وجفغ: وُخرِّ

                                                                        

 .1/55افسوبق  (1)

 .30/450يـظر: افتحرير وافتـوير  (2)

 .30/450افسوبق  (3)

 .51يـظر: اجلـى افداين فؾؿرادي/  (4)

  وافـؼ 2/390  وافؽشف ظن وجوه افؼرا ات 542فويه /يـظر: إظراب افؼرا ات افسبع ٓبن خو (5)

 .2/404ذم افؼرا ات افعؼ 

 .5/535يـظر: ادحرر افوجقز  (6)

 .5/535يـظر: افسوبق  (7)



 
 556 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

ًٓ  _أ  به فػعٍل حمذوٍف  واختؾػً افتؼديرات ذم كوصذبِِه  ؾؼقذل: أْن تؽوَن مػعو

ذر( ـُ م(1) ؾعٌل حمذوٌف تؼديره )أذ أو بتؼذدير  (3)أو افشذتم (2)  وؿقذل: مـصذوب ظذذ افذذَّ

 .(4)أظـي

هذا بوُب مو جيري من افشتم » وـلُّ هذا من بوب افؼطع افذي ؿول ظـه شقبويه: 

ره وٓ جم ٌَ  مل يذرد أن يؽذرِّ رى افتعظقم ومو أصبفه. تؼول: أتذوين زيذٌد افػوشذَق اخلبقذ

ؾك صقئً   و ُتـؽره  وفؽـه صتؿه بذفك.يعرِّ

مل جَيَعذْل ش وامرأتذه َدوفذَي احلطذى » و: وبؾغـو أنَّ بعضفم ؿرأ هذا احلرف كصذبً 

في خزً  ُر دَّوفي احلطى صذتاًم احلامَّ ـُ  ٓ  هلذو  وإن ـذون ؾعذاًل ا فؾؿرأة  وفؽـَّه ـلكَّه ؿول: أذ

 .(5)ش ُيستعؿل إطفوُره 

 :(6)صواهد هلذا  مـفو ؿول افشوظر _رده اهلل  _ثم شوق 

 َســــَقون اَْمــــَر َثــــم  َتَكن فــــون

 

ب وَزور    ــــــذ  ــــــن َك ــــــداَة اك  م  َع

 :(2). ومـفو ؿول افشوظر(1)وفو رؾع جلوز وافشوهد ؾقه كصى )ُظداة( ظذ افشتم  

                                                                        

 .2/70يـظر: افؽتوب  (1)

  وادحذذرر افذذوجقز 5/375  ومعذذوين افؼذذرآن وإظرابذذه فؾزجذذوج 30/338يـظذذر: تػسذذر افطذذزي  (2)

  8/526  وافبحذر ادحذقط 229  وادجقد ذم إظراب افؼرآن /2/515ي   وافتبقون فؾعؽر5/535

 .1/606واإلحتوف 

 .5/211  وتػسر أيب افسعود 5/545  وتػسر افبقضووي 4/810يـظر: افؽشوف  (3)

 .377  واحلجي ٓبن خوفويه/ 5/306يـظر: إظراب افؼرآن فؾـحوس  (4)

 .2/70افؽتوب  (5)

  وذح أبقذوت شذقبويه 1/676روة بن افورد. وهو ذم: افـؽذً فألظؾذم من افبحر افواؾر. وؿوئؾي ظ (6)

 .1/303ادسؿى حتصقل ظغ افذهى 



 
 555 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

ي  ِّّ ـــ ـــي  َِّ ـــرَت ع ـــا َعْم ـــرَت وم  َلْعم

 

ـــار  َ   ـــي  ا ق ـــالا ع ـــْت َبْع ـــد َىَعَق  لق

 َأقـــارَ  َعــــو  ي ًل أحـــاوَل غرَيهــــا 

 

ـــاد َل   ـــْن َ  ـــي َم ـــرودي َتْ َتن  ـــوَه َق  َوَج

 .(3)وافشوهد ؾقه كصى )وجوه( ظذ افذم  وفو ؿطع ؾرؾع جلوز 

ا . يؼول: ًٓ أن تؽون حو_ب و افـصىُّ ؾعذ جفتغ:»   وهبذا ؿول افػرَّ  أمَّ

و كؽرٌة: أٓ ترى أكَّك تؼول: وامرأته احلامفي إحدامهو: أن دمعل احلامفي ؿطعً  و: ٕهنَّ

ًَ معرؾٌي بـؽرة.  احلطى  ؾنذا أفؼقً إفف وافالم ـوكً كؽرٌة  ومل يستؼْم أن ُتـع

موافوجه أخر: أْن تشتؿفو بحؿؾفو احلط  .(4)ش ى  ؾقؽون كصبفو ظذ افذَّ

اُ  ظن احلول. ومثول ذفذك  ومصطؾح افؼطع من ادصطؾحوت افتي ُيَعّزُ هبو افػرَّ

ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ) تعبره هبذذا ادصذطؾح ظذن احلذول ظـذد ؿوفذه تعذوػ: 

 .(5)ش و: مـصوب ظذ افؼطع من ـتوب موشى إمومً » . يؼول: [17]هود: ( ہ

  (8)  وافبـَّذو افذدمقوضي(7)  وافعؽذزي(6)ذ هذا افتوجقذه: افـحذوُس وممن واؾؼه ظ

 .(1)  وابن ظوصور(9)وإفوّد 

                                                                        
= 

 .1/303يـظر: ذح أبقوت شقبويه فألظؾم  (1)

 .1/304من افطويل  وؿوئؾفام افـوبغي افذبقوين  ومهو ذم: ذح أبقوت شقبويه فألظؾم افشـتؿري  (2)

 .1/304يـظر: ذح أبقوت شقبويه فألظؾم  (3)

 .3/298معوين افؼرآن  (4)

 .2/6معوين افؼرآن  (5)

 .5/306يـظر: إظراب افؼرآن  (6)

 .2/515يـظر: افتبقون  (7)

 .1/606يـظر: اإلحتوف  (8)

 .30/263يـظر: روح ادعوين  (9)



 
 555 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 :) وإرجُح أن تعرَب )دوفَي( ظذ افتوجقه إول  بػعل حمذوف تؼذديره )أُذمُّ

صذ –ٕنَّ ادؼوم يدلُّ ظذ ذّم امرأة أيب هلى افتي كوصبً هي وزوجفو افعدا  فؾرشول 

ذدهو اهللَ تعذوػ بؼوفذه: _وشؾم  اهلل ظؾقه  (ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ) : وهلذذا توظَّ

 .[5]ادسد:

                                                                        
= 

 .30/606يـظر: افتحرير وافتـوير  (1)



 
 555 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

اء الذين شاركوا أبا َحْوَوةَ   ملح  القر 

  ..(1)أو شاركهم قراءاته بالنصب

 توريخ وؾوته افؼورئ م

بعي  1  هذ141 أبون بن تغؾى افرَّ

 هذ30 ُأيَبّ بن ـعى اخلزرجّي إكصورّي   2

 هذ130 إظرج إظرج: ُدقد بن ؿقس  3

 هذ148 إظؿش: ُشؾقامن بن مفران إظؿش  4

 هذ91 أكس بن موفك إكصوري  5

ْهَسم: ظؿران بن ظثامن  6  من ظؾام  افؼرن افثوين اهلجرّي  أبو افَزَ

ّي   7 ي: أدد بن حمؿد افَبزِّ  هذ250 افَبزِّ

 هذ126 بالل بن أيب بردة بن أيب موشى إصعري  8

وجاجلحدري: ظوصم بن أيب ا  9  هذ130هذ أو 128 فعجَّ

 هذ.132 أبو جعػر: يزيد بن افؼعؼوع ادخزومي  10

 هذ110 احلسن بن أيب احلسن افبكي  11

 هذ180 حػص بن شؾقامن افؽوذمّ   12

 هذ156 دزة بن حبقى افؽوذمّ   13

 بعد افثامكغ من اهلجرة أّم افّدردا : ُهَجقَؿي بـً ُحَقّي   14

                                                                        

 فـفويي ٓبن اجلزري.اظتؿدت ذم أشام  افؼرا  وتواريخ وؾقوهتم ظذ ـتوب ؽويي ا (1)



 
 560 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 توريخ وؾوته افؼورئ م

 هذ.105 أبو رجو : ظؿران بن تقم افعطوردي  15

 هذ161 زائدة بن ؿدامي افثؼػّي   16

 هذ82 ِزّر بن ُحَبقش افؽوذمّ   17

 هذ260 افزظػراين: احلسن بن حمؿد بن افصبوح  18

 هذ358 زيد بن ظع افعجّع افؽوذمّ   19

 هذ95هذ أو 94 شعقد بن ُجبر افؽوذمّ   20

 هذ94 شعقد بن ادسّقى ادخزومي  21

َؾؿي: أبو ظبدافردن ظبد اهلل بن حبقى  22  هذ74هذ أو 73 افسُّ

 هذ160 أبو افّسامل: َؿْعـَى بن هالل  23

ؿقَػع: حمؿد بن ظبدافردن  24  هذ255 ابن افسَّ

 هذ204 افشوؾعي: حمؿد بن إدريس  25

 هذ166 ابن صبقح: خوفد بن يزيد  26

 هذ112 ضؾحي بن مكف افؽوذم  27

 127 ظوصم بن أيب افـجود افؽوذم  28

 هذ96هذ أو 90 أبو افعوفقي: رؾقع بن ظؿران  29

 هذ118 ابن ظومر: ظبداهلل بن ظومر افقحصبي  30

 هذ230 ظبداحلؿقد بن صوفح افزمجّي   31

 هذ117 ظبد اهلل بن أيب إشحوق احلْضمّي   32



 
 561 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

 توريخ وؾوته افؼورئ م

ام  33  هذ73 ظبداهلل بن افزبر بن افعوَّ

 هذ68 ظبداهلل بن ظبوس اهلوصؿّي   34

اري ادؽّي   35  هذ120 ظبداهلل بن ـثر افدَّ

 هذ151 ظبؾيابن أيب ظبؾي: إبراهقم بن أيب   36

 مل يعرف ظصؿي بن ُظْرَوة افبكّي   37

 هذ115 ظؽرمي بن خوفد بن افعوص  38

 هذ189 ظع بن دزة افؽسوئي  39

 هذ101 ظؿر بن ظبدافعزيز إموي  40

 هذ248هذ أو 246 أبو ظؿرو افدوري: حػص بن ظؿر  41

 هذ144 ظؿرو بن ظبقد افبكّي   42

 هذ154 أبو ظؿرو بن افعال : زبون بن افعال  افبكي  43

 هذ149 ظقسى بن ظؿر افثؼػّي افبكّي   44

 هذ156هذ أو 150 ظقسى بن ظؿر اهلؿداينّ   45

 هذ117 ؿتودة بن دظومي افسدود  46

 هذ104هذ أو 103 جموهد بن جز ادؽّي   47

 هذ324 ابن جموهد: أدد بن موشى أبو بؽر بن جموهد  48

 هذ100 أبو جِمَْؾز: ٓحق بن ُدقد  49

  يعرفمل حمبوب : حمؿد بن احلسن  50



 
 562 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

 توريخ وؾوته افؼورئ م

 هذ240ـون حًقو شـي  حمؿد بن حبقى افّشؿوين  51

 هذ123 ابن حمقصن: حمؿد بن ظبدافردن  52

 هذ371 ادطوظي: احلسن بن شعقد  53

 هذ91 ادغرة بن أيب صفوب ادخزومي  54

 هذ354 ابن مؼسم: حمؿد بن احلسن  55

 هذ44 أبو موشى إصعري: ظبداهلل بن ؿقس  56

 هذ255 موشى بن شقَّور إُشواري  57

 هذ169 كوؾع بن ظبدافردن بن أيب كعقم  58

 هذ100هذ أو 90 كك بن ظوصم افؾقثّي   59

 مل ُيعرف أبو كوؾل ظؿرو بن مسؾم  60

 مل ُيعرف هبرة بن حمؿد افتَّامر  61
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  خاُة ال حثخاُة ال حث

بعد هذه اجلوفي ادبورـي ذم ؿرا ات أيب َحْقَوَة بوفـصى ُيسن بـذو أن كؼذف ظذذ 

 أهم افـتوئٍ  ومـفو:

ا  ـبذوًرا ـذوبن بؼرا ات كصى ؿؾقؾي جدً  _رده اهلل  _اكػرد _1 ا مؼوركي بام توبع ؾقه ؿذرَّ

   وهذا يعـي أكه ـون يؿقل فالتبوع. ظومر  وظوصم  واحلسن افبكي  وؽرهم

و فؼرا ات أيب َحْقَوَة بوفـصى  وأمؽذن اجتؿع فديَّ أـثر من مخسي وظؼين موضعً _2

خترجيفو مجقعو ظذ إوجه افعربقذي. وهذذا يعـذي أنَّ صذذوَذ افؼذرا ات افذواردة ذم 

ذو دخوفػتفذو أحذد  افبحٌ مل يؽذن بسذبى خموفػتفذو ٕوجذه افعربقذي  بذل يعذود إمَّ

 ادصوحف افعثامكقي  أو ٕكَّه مل يصّح شـُدهو.

ٓ ُيسن وصف ؿرا ات أيب َحْقَوَة ـؾِّفو بوفشذوذ  ؾؼد رأيـوه ذم ثـويو افبحٌ يواؾذق _3

 ؿرا ات شبعقي ـؼرا ة ابن ظومر  وؿرا ة ظوصم.

مثذل: شذـؽتى  _رده اهلل  _طوهرة افؼرا ة بـون افعظؿي واضحٌي جؾقَّي ذم ؿرا اته _4

 كؼؾِّى وجوهفم  كؼيض وْحَقُه. صفودهتم 

ل من افػعل ادبـي فؾؿجفول إػ افػعل ادبـي فؾؿعؾوم طذوهرة: إذ هذو _5 يؿثل افتحوُّ

: َجَعذل  _من أـثر افظواهر ادتؽررة ذم ؿرا اته  ومن ذفك: ُزيِّن: َزيَّنَ  ًُ ُجِعل افسب

 ًَ  ْؽُتُى صفودهَتم.شُتؽَتُى صفودهتم: َشـَ  _شُقفزُم اجلؿُع: َشَقفِزُم اجلؿعَ  _افسب

ُد ؿرا اته ذم افؽؾؿي افواحدة: َمؾَِك وَمَؾَك وموفُِك _6 شذَتفِزم اجلؿذَع  _يظفر جؾق و تعدُّ

 وشَقفِزم اجلؿَع.

ش اإلظراُب ؾرع ادعـى»مل اؿل ادعربون افعالؿي بغ اإلظراب وادعـى  وهلذا ؿوفوا: _7

 اردة ذم افبحٌ.وؿد اظتؿدُت ـثًرا ظذ هذه ادؼوفي ذم افسجقحوت افو

 .وصذ اهلل ظذ كبّقـو حمؿد  واهلل تعوػ أظذ وأظؾم



 
 564 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

  ادصادر وادراجعادصادر وادراجع

ى  -1 ات ذم » إحتوف ؾضال  افبؼ بوفؼرا ات إربعي ظَؼ اُدسؿَّ مـَتفى إموين وادَّسّ

هذ( ت. د/ صعبون حمؿد 1117ظؾوم افؼرا ات: فؾعالمي أدد بن حمؿد افَبـَّو )ت

ذذي  افؼذذوهرة  طإشذذامظقل  ظذذومل افؽتذذ   1ى  بذذروت  مؽتبذذي افؽؾقذذوت إزهريَّ

 م.1987_هذ1407

م فه وظؾَّق ظؾقه إشتوذ حمؿد  -2 قوضّي  ؿدَّ اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن: جلالل افدين افسُّ

وص  ط ر  وراجعه إشتوذ مصطػى افؼصَّ م  1996_هذذ1416  2ذيف شؽَّ

 دار إحقو  افعؾوم بروت  مؽتبي ادعورف بوفريوض.

هذ(  حتؼقق/ حمؿد 370اب ثالثغ شورة من افؼرآن افؽريم ٓبن خوفويه )تإظر -3

 إبراهقم  مؽتبي افؼرآن فؾطبوظي وافـؼ  دون توريخ.

إظراب افؼذرا ات افسذبع وظؾؾفذو: ٕيب ظبذداهلل احلسذغ بذن أدذد بذن خوفويذه  -4

هذ(  ت: د/ظبدافردن افعثقؿغ  افـذوذ مؽتبذي اخلذوكجي بوفؼذوهرة  370)ت

 م.1992_هذ1413  1ط

هذذ(  ت/حمؿذد افسذقد 616إظراب افؼرا ات افشواذ: ٕيب افبَؼو  افعؽزي )ت -5

 م.1996_هذ1417  1ظّزور  ظومل افؽتى  بروت  ط

هذ( ت. د/ زهر ؽوزي زاهد  ظومل 338إظراب افؼرآن: ٕيب جعػر افـَّحوس )ت -6

 م.1988_هذ1401  3افؽتى  مؽتبي افـفضي افعربقي  ط

وبقوكه: إشتوذ حمقذي افذدين افذدرويش  افقاممذي فؾطبوظذي  إظراب افؼرآن افؽريم -7

 وافـؼ  دمشق   بروت  دار ابن ـثر  دمشق  بروت.
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م 911آؿساح ذم ظؾم أصول افـحو فإلموم جالل افدين افسقوضي )ت -8 هذذ(  َؿذدَّ

حه د/ أدد شؾقم احلؿِّص  و د/ حمؿد أدد ؿوشم  ط  م.1988  1فه وصحَّ

هذ(  ت. د/ حمؿود 542هبي اهلل بن ظع بن حمؿد احلسـي )ت أمويل ابن افشجري: -9

 حمؿد افطـوحي  مؽتبي اخلوكجي بوفؼوهرة  دون ضبعي وتوريخ.

اإلكصوف ذم مسوئل اخلالف بغ افـحويغ افبكيغ وافؽوؾقغ: ٕيب افزـذوت  -10

هذ(  ادؽتبي افعكذيي  صذقدا  بذروت  577ظبدافردن بن حمؿد إكبوري )ت

 م.1987_هذ1407

هذذ(  دار 745ٕيب حقَّون إكدفز )تش: تػسر افبحر ادحقط » افبحر ادحقط  -11

 إحقو  افساث افعريب  بروت  فبـون.

هذذ(  حتؼقذق د/ 444افبقون ذم ظّد آي افؼرآن: ٕيب ظؿرو افداين إكدفز )ت -12

  1ؽوكم ؿّدوري احلؿد  مـشورات مرـز ادخطوضوت وافذساث  افؽويذً  ط

 م.1994_هذ1414

افبقون ذم ؽريى إظراب افؼرآن: ٕيب افزـوت إكبورّي  ت. د/ ضه ظبداحلؿقد  -13

 م.1980_ه1400ًضه  مراجعي مصطػى افسؼو  اهلقئي ادكيي فؾؽتوب 

هذ(  دار افػؽر فؾطبوظي 616افتبقون ذم إظراب افؼرآن: ٕيب افبؼو  افعؽزي )ت -14

 م.1997_هذ1418  1وافـؼ  بروت  فبـون  ط

فؾشقخ اإلموم حمؿذد افطذوهر بذن ش: تػسر افتحرير وافتـوير » وافتـوير افتحرير  -15

 م.1984هذ(  افدار افتوكسقي فؾـؼ  1393ظوصور )ت

 

 

 



 
 566 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

حتػي إؿران ذم مو ُؿرئ بوفتثؾقٌ مذن حذروف افؼذرآن: ٕيب جعػذر أدذد بذن  -16

ظقـي )ت اب  ــوز إصبقؾقو فؾـؼذ 779يوشف افرُّ هذ( ت. د/ ظع حسغ افبوَّ

 م.2007_هذ1428  2ع  طوافتوزي

ى 685تػسر افبقضووي: فؾشقخ ظبداهلل بن ظؿذر افبقضذووي )ت -17 هذذ(  ادسذؿَّ

 أكوار افتـزيل وأرسار افتلويل  دار افػؽر  بروت.

ى إرصذود افعؼذل 951تػسر أيب افّسعود حمؿد بن حمؿد افعامدي )ت -18 هذ(  ادسؿَّ

 وت.افسؾقم إػ مزايو افؽتوب افؽريم  دار إحقو  افساث  بر

هذذ(  دار افػؽذر   بذروت  310تػسر افطزّي: دحؿد بن جرير افطزّي )ت -19

 هذ.1405

هذذ(  دار 604افتػسر افؽبر فؾرازي: فػخر افدين حمؿد بن ظؿر افذرازّي )ت -20

 م.2000_هذ1421  1افؽتى افعؾؿقي  بروت  ط

ى 671تػسر افؼرضبّي: ٕيب ظبداهلل حمؿد بن أدذد افؼرضبذي )ت -21 هذذ(  ادسذؿَّ

 اجلومع ٕحؽوم افؼرآن  دار افشعى  افؼوهرة.

ّي  -22 هتذذيى افؽذذامل ذم أشذذام  افرجذذول: فؾحذوؾظ مجذذول افذذدين أيب يوشذذف ادذذزِّ

  2هذ(  حؼؼه وضبطه د/ بشور ظّواد معروف  ممشسذي افرشذوفي  ط742)ت

 م.1987_هذ1407

هذ(  ضبذع بؿسذوظدة 354افثؼوت: فإلموم احلوؾظ أيب حوتم حمؿد بن حّقون )ت -23

 م.1978_هذ1398  1ادعورف وافشمون افثؼوؾقي اهلـديي  طوزارة 
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اجلذذرح وافتعذذديل: فإلمذذوم احلذذوؾظ أيب حمؿذذد ظبذذد افذذردن بذذن أيب حذذوتم  -24

  بؿطبعذي جمؾذس دائذرة ادعذورف بحقذدر آبذود بوهلـذد شذـي 1هذ(  ط327)ت

 م.1952_هذ1372

ؾخذر  اجلـى افداين ذم حروف ادعوين  صـعه احلسن بن ؿوشم ادذرادي  ت. د/ -25

  1افدين ؿبووة  وإشتوذ حمؿد كديم ؾوضل  دار افؽتى افعؾؿقذي  بذروت  ط

 م.1992_هذ1413

حوصقي اخلْضي ظذ ذح ابن ظؼقل ظذ أفػقي ابذن موفذك: فؾشذقخ حمؿذد بذن  -26

هذ(  ضبط وتصحقح يوشف افبؼوظي  دار افػؽر 1287مصطػى اخلَُْضي )ت

 م.1995_هذ1415فؾطبوظي  

هذ(  حتؼقق/ ظذع 377افسبع: ٕيب ظع افػورد )ت احلجي ذم ظؾل افؼرا ات -27

افـجدي كوصف و د/ظبدافػتوح صؾبي  ومراجعي حمؿد ظع افـجور  دار افؽتى 

 م.2000_هذ1421  3افعؾؿقي  بوفؼوهرة  ط

هذذذ(  حتؼقذذق وذح د/ 370احلجذي ذم افؼذذرا ات افسذذبع: ٓبذذن خوفويذذه )ت -28

 م.1990  5ظبدافعول شومل مؽرم  ممشسي افرشوفي  ط

حجي افؼرا ات: ٕيب زرظي ظبذدافردن بذن حمؿذد بذن زكجؾذي  حتؼقذق شذعقد  -29

 م.1997  5إؾغوين  ممشسي افرشوفي  ط

خزاكذذي إدب وفذذّى ُفبذذوب فسذذون افعذذرب: تذذلفقف ظبذذدافؼودر افبغذذدادي  -30

هذ( حتؼقق وذح ظبدافسالم هذورون  مؽتبذي اخلذوكجي  افؼذوهرة  1093)ت

 م.1997_هذ1418  4ط
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هذ( حتؼقق حمؿد ظذع افـجذور  392افػتح ظثامن بن جـّي )تاخلصوئص: ٕيب  -31

 ادؽتبي افعؾؿقي  دون ضبعي.

ذؿغ  -32 رُّ ادصون ذم ظؾوم افؽتوب ادؽـون: ٕدد بذن يوشذف ادعذروف بوفسَّ افدُّ

اط  دار افؼؾذذم  دمشذذق  ط756احلََؾبذذي )ت   1هذذذ(  حتؼقذذق د/ أدذذد اخلذذرَّ

 م.1986_هذ1406

ؼقذذق افشذذقخ حمؿذذد حسذذن آل يوشذذغ   بغذذداد ديذذوان أيب إشذذود افذذدؤيل: حت -33

 م.1964_هذ1384

 م.1994_هذ1414ديوان إظشى  دار صودر بروت   -34

امخ بن رضار: حتؼقق/ صالح افدين اهلودي  دار ادعورف   -35  م.1977ديوان افشَّ

بر إشدي  حتؼقق د/ ُيقى اجلبوري بغداد   -36  م.1974ديوان ظبداهلل بن افزَّ

وين: صـعي ابن افّسؽقً  حتؼقق د/ صؽري ؾقصل  بذروت  ديوان افـَّوبغي افّذبق -37

 م.1968

هذذ(  دار 1270روح ادعوين: فؾعالَّمي أيب افػضل صفوب افذدين إفذود )ت -38

 إحقو  افساث  بروت.

هذ(  حتؼقق د/ صذوؿي ضذقف  دار 324افسبعي ذم افؼرا ات: ٓبن جموهد )ت -39

 .2ادعورف  ط

ى حتصقل ظغ -40  افذهى مذن معذدن جذوهر إدب ذم ذح أبقوت شقبويه ادسؿَّ

ج صواهده د/ 476ظؾم جموزات افعرب فألظؾم افشـتؿري )ت م وخرَّ هذ(  ؿدَّ

 م.1999_هذ1419  1ظدكون آل ضعؿي  ممشسي افبالغ  بروت  ط
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هذ(  حؼؼه وضبطه د/ ظبداحلؿقد 686ذح َأفػقي ابن موفك: ٓبن افـوطم )ت -41

 يخ.افسقد حمؿد  دار اجلقل  بروت  دون تور

هذذ(  حتؼقذق د/ ظبذدافردن افسذقَّد  َو 672ذح افتسفقل: ٓبذن موفذك )ت -42

 م.1990_هذ1410  1د/حمؿد بدوي ادختون  هجر فؾطبوظي وافـؼ  ط

هذ(  دار افػؽر  905ذح افتكيح ظذ افتوضقح: فؾشقخ خوفد إزهري )ت -43

 دون توريخ.

ؽتبذي احلقذوة هذذ(  دار م911ذح صواهد ادغـي: جلالل افدين افسقوضي )ت -44

 فؾطبوظي وافـؼ  دون توريخ.

صواذ افؼرا ات: فإلموم ريّض افّدين أيب ظبداهلل حمؿد بن أيب كك افؽرمويّن )من  -45

ظؾام  افؼرن افسودس اهلجرّي(  حتؼقق د/ صذؿران افَعجذع  ممشسذي افذبالغ  

 بروت  فبـون.

صذذواهد افتوضذذقح وافتصذذحقح دشذذؽالت اجلذذومع افصذذحقح : ٓبذذن موفذذك  -46

  3هذذذذ(  حتؼقذذذق/ حمؿذذذد ؾذذذماد ظبذذذدافبوؿي  ظذذذومل افؽتذذذى  ط672)ت

 م.1983_هذ1403

هذذ(  حتؼقذق د/ 256صحقح افبخذوري: دحؿذد بذن إشذامظقل افبخذوري )ت -47

 هذ.1417  3مصطػى ديى  دار ابن ـثر  افقاممي  ط

ا : فإلموم صؿس افدين حمؿد بن حمؿد بذن اجلذزري  -48 ؽويي افـفويي ذم ضبؼوت افُؼرَّ

 م.2006_هذ1427  1افؽتى افعؾؿقي  بروت  طهذ(  دار 833)ت

هذ(  دار افػؽر  بروت  دون 1250ؾتح افؼدير: دحؿد بن ظع افشوـوين )ت -49

 توريخ.



 
 550 التوجيهاُت الهَّحويَّة )لقراءة أبي َحِيَوَة بالهصب(

هذ(  643افػريد ذم إظراب افؼرآن ادجقد: فؾُؿـْتَجى حسغ بن أيب افِعّز اهلََؿداين )ت -50

 دون توريخ.حتؼقق. د/ ؾماد ظذ خمقؿر َو د/ ؾفؿي حسن افـؿر  دار افثؼوؾي  

افؼرا ات افؼرآكقي: توريخ وتعريف  د/ظبداهلودي افػضع  دار افؼؾم فؾؿاليغ   -51

 م.1985بروت  

افؽومل ذم افؼرا ات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو: ٕيب افؼوشذم يوشذف بذن  -52

هذ(  حتؼقق/ مجول بن افسقد افشذويى  ممشسذي 465ظع بن جبورة اهلذيل )ت

 م.2007_هذ1428  1شام فؾـؼ وافتوزيع  ط

افؽشوف ظن حؼوئق ؽوامض افتـزيل وظقون إؿوويل ذم وجوه افتلويل : ٕيب  -53

  1هذذذ(  دار افؽتذذى افعؾؿقذذي  بذذروت  ط538افؼوشذذم افزخمؼذذي )ت

 م.1995_هذ1415

هذذ(  180افؽتوب )ـتوب شقبويه(: ٕيب بؼ ظؿرو بذن ظذثامن بذن ؿـذز )ت -54

  1روت  طحتؼقذذذذق وذح ظبدافسذذذذالم هذذذذورون  دار اجلقذذذذل  بذذذذ

 م.1991_هذ1411

افؽشف ظن وجوه افؼرا ات افسبع وظؾؾفو وحججفو: ٕيب حمؿد مؽّي بن أيب  -55

  5هذ(  حتؼقق د/حمقي افدين رمضذون  ممشسذي افرشذوفي  ط437ضوفى )ت

 م.1997_هذ1418

ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت ذم إظراب افؼرآن وظؾل افؼرا ات: فـور  -56

هذذ(  543سغ افبوؿويل ادؾؼى بجومع افعؾوم )تافدين أيب احلسغ ظع بن احل

ن  ط   1دراشذذذي وحتؼقذذذق د/ ظبذذذدافؼودر افسذذذعدّي  دار ظذذذامر  ظذذذذامَّ

 م.2001_هذ1421
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هذذ(  دار صذودر بذروت  مؽتبذي افرصذد 711فسون افعرب: ٓبن مـظور )ت -57

 م.1994_هذ1414  3بوفريوض  ط

ػوُؿِزذ اُدجقد ذم إظراب افؼرآن ادجقد: فزهون افذدين إبذراهقم بذ -58 ن حمؿذد افسَّ

ومن  دار ابن اجلوزي  ط742)ت  هذ.1430  1هذ(  ت. د/ حوتم افضَّ

ادحتسى ذم تبقغ وجوه صواذ افؼرا ات واإليضوح ظـفو: ٕيب افػتح ظثامن بن  -59

هذ(  حتؼقق/ ظع افـجدي كوصف َو د/ ظبذدافػتوح صذؾبي  دار 392جـّي )ت

 م.1986_هذ1406  2شزـغ  ط

تػسر افؽتوب افعزيز: ٕيب حمؿد  ظبد احلذّق بذن ؽوفذى بذن ادحرر افوجقز ذم  -60

هذ(  حتؼقق/ ظبدافسالم ظبذد افشذوؾعي  دار افؽتذى 546ظطقي إكدفّز )ت

 م.1993_هذ1413  1افعؾؿقي  بروت  ط

هذذ(  ظذومل 370خمتك ذم صواذ افؼرآن من ـتوب افبذديع : ٓبذن خوفويذه )ت -61

 افؽتى  دون توريخ.

هذذ(  حتؼقذق د/حمؿذد ـومذل 769وائد ٓبن ظؼقل )تادسوظد ظذ تسفقل افػ -62

 م.1980_هذ1400برـوت  مرـز افبحٌ وإحقو  افساث  جومعي أم افؼرى  

هذ( حتؼقق/ يوشذغ حمؿذد 437مشؽل إظراب افؼرآن: دؽّي بن أيب ضوفى )ت -63

 م.2002_هذ1423  3افسواس  افقاممي  ط

ا  )ت -64 إول حتؼقذق/ أدذد يوشذف هذ(  اجلذز  207معوين افؼرآن : ٕيب زـريو افػرَّ

م  واجلذز  افثذوين 1980  2ريي فؾؽتذوب   طذكجويت َو حمؿد ظع افـجور  اهلقئذي ادصذ

حتؼقق/ حمؿد ظع افـجور  افدار ادكيي فؾتلفقف وافسمجي  اجلذز  افثوفذٌ حتؼقذق د/ 

 م.1972ظبدافػتوح صؾبي ومراجعي ظع افـجدي كوصف  اهلقئي ادكيي فؾؽتوب  
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ذي )تمعوين افؼ -65 هذذ(  ذح 311رآن وإظرابه : ٕيب إشحوق إبراهقم بذن افّسَّ

 م.1988_هذ1408  1وحتؼقق د/ظبداجلؾقل ظبده صؾبي  ظومل افؽتى  ط

ا : د/ أدد خمتذور  -66 معجم افؼرا ات افُؼرآكقي مع مؼدمي ذم افؼرا ات وأصفر افؼرَّ

  2ظؿذذر  َو د/ ظبذذدافعول شذذومل مؽذذرم  مطبوظذذوت جومعذذي افؽويذذً  ط

 م.1988_هذ1408

ا  افؽبور ظذ افطبؼوت واإلمعرؾي  -67 ظصور: اإلموم صؿس افذدين أيب ظبذداهلل افؼرَّ

هذ(  حتؼقق د/ضقَّذور آفتذي ؿذوٓج  اشذتوكبول 748حمؿد بن أدد افذهبي )ت

 م.1995_هذ1416

هذذ(  277ادعرؾي وافتوريخ: ٕيب يوشذف يعؼذوب بذن شذػقون افػسذوي )ت -68

 م.1999_هذ1419ي  بروت  حتؼقق/ خؾقل مـصور  دار افؽتى افعؾؿق

هذ(  حتؼقق وذح حمؿذد 285ادؼتضى: ٕيب افعبوس حمؿد بن يزيد ادزد )ت -69

 ظبداخلوفق ظضقؿي  ظومل افؽتى  بروت  دون توريخ.

: ٕدد بن حمؿد بن ظبدافؽريم إصذؿوين  مـور اهلدى ذم بقون افوؿف وآبتدا -70

  2يب احلؾبذذي  ط)مذذن ظؾذذام  افؼذذرن احلذذودي ظؼذذ اهلجذذري(  مطبعذذي افبذذو

 م.1973_هذ1393

ُمـجد ادؼرئغ  ومرصد افطوفبغ : فإلموم افعالَّمي حمؿد بن حمؿذد بذن اجلَذَزرّي  -71

 هذ(  اظتـى به/ ظع بن حمؿد افعؿران  دون ضبعي وتوريخ.833)ت

ر: اإلمذذوم افعالَّمذذي حمؿذذد بذذن حمؿذذد بذذن اجلذذزري ذافـؼذذ ذم افؼذذرا ات افعشذذ -72

ذبَّوع  دار افؽتذوب هذ(  تصحقح ومراجعذي ا833ٕ)ت شذتوذ ظذع حمؿذد افضَّ

 افعريب  دون توريخ.



 
 553 احسن بن محمد بن حسن القرنّي د. 

هذذ(  1403كػوئس افبقون ذم ذح افػرائذد احلسذون: ظبذدافػتوح افؼذويض )ت -73

  1مطبوع مع افػرائد احلسون ذم ظّد آي افؼرآن فؾؿمفف كػسه   مؽتبي افدار  ط

 هذ.1404

قق/ زهذر هذ(  حتؼ476افـؽً ذم تػسر ـتوب شقبويه فألظؾم افشـتؿري )ت -74

  1شذذذؾطون  مـشذذذورات معفذذذد ادخطوضذذذوت افعربقذذذي  افؽويذذذً  ط

 م.1987_هذ1407

هذ( اجلز  911مهع اهلوامع ذم ذح مجع اجلوامع : جلالل افدين افسقوضي )ت -75

إول حتؼقق ظبد افسالم هورون َو د/ ظبد افعول شومل مؽرم  ممشسي افرشوفي  

شومل  مؽرم  دار افبحذوث  هذ  وبؼقي إجزا  حتؼقق د/ظبد افعول1407  2ط

 م.1977_هذ1397افعؾؿقي  افؽويً  
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Abstract: 
 

This research deals with the syntactic aspects for the  Koran readings  of abi Haywa 

by means of the rising pitch in parsing " Nasb mark " . The innovator of this view is 

a good Koran reader and he is regarded as a scholar . Although  his readings are off 

the beaten track as described by Ibn Aljurzi , The scholars of Koran  found  that 

some aspects of his views apply to  Arabic language and simultaneously  go with the 

seven readings of the Holy Koran  in addition to the readings of great scholars like 

Ibn Amir , Asem , Ubai Ibn Kaab , Ibn Abbas , Alhassan Albasri , Ibn Mahees and 

others . His syntactic view also included other syntactic aspects as  this will be 

discussed in the research .  

 I started my research with  a preface  on a biography of Abi Haywa  and a 

concise pamphlet on the  two types of readings ; the odd and the normal ones then I 

dealt with  the other queries of the research . I assembled more than twenty positions 

read by Abi Haywa by the  rising pitch in parsing " Nasb mark" . I also stated what 

was reported by the Arab  grammarians and Koran Interpreters to conclude with the 

preferred reading of them all . My research was based on the main books of 

interpretation , readings and parsing . Then I mentiuoned the the contemporary Holy 

Koran readers of  Abi Haywa with notions of their death dates . Then , I concluded 

my research with the main results follows by the resources and references .  
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Reading, Directions, Abu haywah, Accusative 
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