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 ، كام هو  رة  املتوات ، وغي  املتواترة   بقراءاته   يف العربية   حجة   الكريم   القرآن   »

 أًنا عن أوثق  ش ال تقل   التواتر   التي فقدت رشط   الشاذة   ، فالقراءة  يف الرشيعة   حجة  

 نحوية  و لغوية   ثروة   وأساليبها...، إذ يف هذه القراءات   اللغة   قل إلينا من ألفاظ  ما ن  

 .« ههد  شوا ه، وتدعم  قواعد   د  ، تعض  عن النحو   ، وفيها دفاع  بالدرس   جديرة  

 (ـه4141حممد عضيمة )ت

 

 

 



 

 اإلهداء

 

 رمحه اهلل، والدي الطاهر، إلى ثرى

لْت من أجلنا عناء  عمٍر كامل، إلى  التي ضحْت وحتمَّ

 الشمعة التي زادتني مع الدفء نوًرا، إلى

 .أمي

 

ه  ا اللَّهمَّ  أ ط ْل  اْجز  ، و 
 
اء ْي  اْْل ز  نِّْي خ  اع  ه  ْمر  ْر  ع  اْعم  ، و  ك 

ت  ايف  ط اع  ْلب ه  ،  ق  ك  ْكر  ب ذ 

 ْ اْمل  ا و  ْلب ه  ق   ق  ي  نًا و  ل  اينً إ ْيام  ن ا و  ْم ل 
اْخت  ،  ـاـ  ، و  ْيٍ  ب خ 

ْْي.  آم 

 



 

 شكر  وتقدير  

ذا ه علىأتوجه أواًل بالثناء واحلمد والشكر هلل عزَّ وجلَّ أن يَّسَّ  يل إمتام هذا العمل 

 النحو.

 ستاذي الفاضل بالشكر والتقدير ألثم أتوجه 

د هاد ي  يحيىد بن اه  فضيلة الدكتور/ م    بن حممَّ

 جامعة صنعاء –األستاذ املشارك بقسم القرآن الكريم بكلية الرتبية 

ما بذل من وقته وجهده، والذي كان  علىهذا البحث من علمه، و علىما أفاضه  على

هذه الصورة، فجزاه اهلل خي اْلزاء، ورفع  لىعلتوجيهه إياي أكرب األثر يف إخراج البحث 

 مقامه يف علييْي، مع النبيْي والصديقْي والشهداء والصاحلْي.

 كام أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذيَّ الفاضلْي 

اج  
يل ِس  ح اخل ْمري، وفضيلة الدكتور/ ع 

ال   فضيلة الدكتور/ ص 

ين تفضال بقبول قراءة هذا البحث، ومناقشة صاح به، إلبداء التوجيهات واللذ 

 السديدة، التي تصحح مسار البحث، وتني الطريق أمام صاحبه.

فاهلل  أسأل أن يفيض عليهام من خزائن فضله ونعامئه، وأن حيسن مثوبتهام يف الدنيا 

 واآلخرة.



 أ

 المقدمة

 حبهوعلى  آله وص محمد نبي ِّناأشرف المرسلين،  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على  
 أما بعد: ،أجمعين

فإن خير ما ُصرفت فيه األعمار، وَأولى  ما ُبذلت فيه النفوس، هو كتاب هللا عز وجل، وما يتعلق به 
ف أهُلها بالخيرية واألفضلية، واصطفاهم هللامن علوم، إذ هي أشرف العلوم؛ لتعلقها بأشرف معلوم،   ُوصِّ

: ِيَن ٱۡصَطَفيۡنَا ِمۡن ِعبَادِنَا   ﴿ على  عباده، قال تعالى  ۡوَرۡثنَا ٱۡلِكَتََٰب ٱَّلَّ
َ
وفي الحديث عن [، 23]فاطر:  ﴾ ُثمَّ أ

 ، وعنه (1)«هُ مَ ل  عَ وَ  رآنَ القُ  مَ تعل   ن  مَ  م  كُ رُ ي  خَ »عثمان رضي هللا عنه، عن النبي صلى  هللا عليه وسلم قال: 
 .(3)«هُ مَ ل  عَ وَ  رآنَ القُ  مَ تعل   ن  م مَ كُ لَ ضَ ف  أَ  إن  »قال: قال النبي صلى  هللا عليه وسلم:  -أيًضا-

 وعلم القراءات هو من هذه العلوم التي لها شرف ومزية وفضل على غيرها من العلوم، فال يبلغ المقرئُ 
للغة إال بذكرها واإلفادة من معانيها، وأهل ا ها، وال يكتمل التفسيرُ حتى  يعرف من القراءات أكثرَ  األهليةَ 

 يحتجون بها لتقرير أصولهم، ودعم قواعدهم، والفقهاء يستدلون بها إلثبات مذاهبهم وأحكامهم. 

: متواتر، وشاذ، فالمتواتر هو ما يعرف اليوم َضربينوكما هو معلوم أن القراءات القرآنية على  
 ي: "الشاطبية في القراءات السبع" ُترَوى  من طريق منظومتَ وهي التي  – العشر الصغرى  بالقراءات 

ي ة" في القراءات الثالث المتممة للعشر، لإلمام ابن الجزري العشر ، و-لإلمام الشاطبي، و"الدُّرة الـُمضِّ
 ن لعشر" لإلمام ابهي القراءات التي ُتروى  من طريق منظومة "طيبة النشر في القراءات او  - الكبرى  
 .- الجزري

 ءات بعض الصحابة،جميع القراءات الشاذة، كقرا عامُّ قسمين: عام وخاص، فال على  ف وأما الشاذ
 ، وأيًضا القراءات المروية في كتب-رضي هللا عنهم  –ابن مسعود وُأَبي بن كعب وابن عباس مثل: 

  التفسير والحديث واللغة وغيرها.

ها ـولـأصب كاملة   القراءات الشاذة، فهي التي ما زالت ُتروى  إلى  اليوم كقراءات  وأما النوع الخاص من 
 نــ  د الرحمعب بنمحمد ع الزائدة على العشر: قراءة ـراءات األربـره، وهي القـرآن إلى آخـن أول القـها، مـرشـوف

                                                           

: البخاري المسححم    صححح  » ،(م1111ه 1111) ه352، أبو عبد هللا، تالبخاري بن إبراهيم محمد بن إســماعيل( 1)
األفكار  بيت د ط،، «هللا عل ه وسلم وسدده وأ امه المختصر من أمور رسول هللا صل    الصحح   المسحدد الجامع

، باُب: خيُركم َمن تعل م القرآَن وَعل َمُه، الدولية، الرياض،   .111، ص5235رقم الحديث: كتاُب: َفَضائِّلِّ الُقرآنِّ
 .5231رقم الحديث:  الصفحة،مرجع السابق، نفس ال (3)



 ب
 

 .(1)اليزيدي يحيى  وقراءة  األعمش، وقراءة الحسن البصري،سليمان ، وقراءة محيصن  ابن 

نحو  سبيَله اتخذ هذا البحثا كانت القراءات المتواترة قد ُخدمت بحثًا وتحقيًقا وعرًضا وتوجيًها، ولم  
اًل فض، د الكثيرين من طالب علم القراءاتعن -إلى  حد   ما  -القراءات الشاذة التي ما زالت غامضة 

 .عن غيرهم

 ة،عدة علوم، فنجدها في كتب القراءات، والتفسير، واللغوبما أن القراءات الشاذة كثيرة ومتشعبة في 
النوع المنضبط والخاص منها، وهو القراءات  والفقه، وغيرها، فقد اقتصر هذا البحث على   والحديث،

القراءات  التي زادتها على   - فقط –الزيادات أو األربع المذكورة آنًفا، ثم إني اكتفيت منها باالنفرادات 
وافقت فيه العشَر فقد أهملت ذكره؛ ألن ما وافق العشَر مذكور في الكتب واألبحاث العشر، أما ما 

 الخاصة بالمتواتر، فال حاجة لَتكراره. 

 : أمهية املوضوع

  ما يأتي:في وأهمية هذا الموضوع تتجلى  
ذلك من أحكام؛ لئال ُيخلط بينها وبين  الشـــــــــــــاذة، وما ينبني على   نفراداتأهمية معرفة اال -1

 القراءات المتواترة وأحكامها.
بالنسبة  في الترجيحِّ  ا، وأهميتههذه االنفرادات إلى   من المقرئ والمفسر واللغوي حاجة كل    -3

 .للمفسر واللغوي، ومعرفةِّ أوجه القراءات بالنسبة للمقرئ
  .االنفرادات الثراء اللغوي الضخم الموجود في هذه يلقي الضوء على   -2
االرتبـاط الوثيق بين معـاني هذه االنفرادات ومعاني القراءات المتواترة، إما من يكشــــــــــــــف  -1

 حيث التوضيح والتأكيد، أو اإلضافة والزيادة.

  `: أسباب اختيار املوضوع

 ما سبق من أهمية الموضوع، هو أحد أسباب اختياره، ويضاف إليه ما يلي:
 فضــــــــاًل عن ،علم القراءات لبةلدى كثير من ط ةً غامضــــــــ تما زال االنفرادات الشــــــــاذةأن  -1

 .طلبة العلوم الشرعية األخرى  
 .ومعانيها اللغوية ا، وكشف دالالتهاونشره ذه االنفراداتفي االهتمام به المساهمة -3

                                                           

 سيأتي التعريف بهم في مبحث مستقل. (1)
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 .-حسب اطالع الباحث-عدم وجود دراسة علمية مختصة بهذه االنفرادات وتوجيهاتها  -2
جمع هذه االنفرادات مع توجيهها في مكان واحد، فيســــهل بذلك الوقوف عليها، مع توفير  -1

  الوقت والجهد. 

    : الدراسات السابقة

حول موضوع االنفرادات في القراءات،  وأيًضا رسائل مختصرة علمية، هناك عدة دراسـات وأبحاث
 :، ويمكن تصنيفها كما يليأو موضوع القراءات الشاذة

يتكلم عن انفرادات القراء العشــــرة، أو انفرادات بعضــــهم، مثل: رســــالة ماجســــتير  منها ما -1
"، د/ مجــاهــد هــادي، تنــاول البــاحــث التهــا، آثــارهــا ودالحــاالت التفرد عنــد القراءبعنوان: "

فيها انفرادات  من القراءات العشـــــــــــر، ولم يســـــــــــتوعبها جميًعا، كما أنه تناول فيها مباحث 
 مفيدة. أخرى  

يتكلم عن االنفرادات الشـــــــــــــــاذة من غير تحــديــد لهــا بهــذه القراءات األربع، أو ومنهــا مــا  -3
ذ  من القراءات المروية في غيرها، ة كتب القراءات، مثل: رســال بعض فيجمع بعض ما شـَ

دكتوراه بعنوان: "االنفرادات عند علماء القراءات" د/ أمين الشــنقيطي، والتي جمع الباحث 
فجاءت دراســـته عامة، وليســـت خاصـــة كما هو موضـــوع هذه فيها انفرادات شـــاذة كثيرة، 

 الرسالة.
وهناك من يبحث عن الشواذ من خالل كتاب معين فقط، ككتاب في التفسير مثاًل، ومن  -2

هذا النوع رســـــالة دكتوراه بعنوان: "القراءات الشـــــاذة، دراســـــة صـــــوتية وداللية"، د/ حمدي 
ز" البن يجِّ ر الوَ ر  حَ خالل تفســـير "المُ ســـلطان العدوي، وقد تناول الباحث دراســـته هذه من 

ن هذه الدراســـة تندرج تحت القســـم العام من القراءات إ، أي ه(513)ت عطية األندلســـي
 الشاذة، وال عالقة لها بالقسم الخاص من الشواذ أي: القراءات األربع التي فوق العشر. 

ات نوان: " القراءكالمختصـــــر الذي هو بع وهناك مختصــــرات في انفرادات القراء األربعة، -1
، ه(1122)تالقاضــــــــي  الفتاح الشــــــــاذة وتوجيهها من لغة العرب، للمقرئ العالمة/ عبد

ها من يقوتوث هذه االنفرادات ولكنه ليس من قبيل الدراســـــــــــــات العلمية، وينقصـــــــــــــه تخري 
  االنفرادات. وعدم التوجيه لبعض يعتريه بعض النقص،كما ، المصادر المعتمدة

ث نشـــــــأتها ومصـــــــادرها أبحاثًا هي مقدمات حول القراءات الشـــــــاذة، من حيكما أن هناك  -5
  خ.وأهميتها...ال



 د
 

 : منهج البحث

، يتم من خاللــه تتبع االنفرادات على  أمــا منه  هــذا البحــث فهو منه  اســــــــــــــ متــداد ا تقرائيٌّ تحليليٌّ
براز قيمتها العلمية،  النص القرآني، ومن ثم ذكر االختالف في ضـــــــــبط االنفرادة إن ُوجد، ثم توجيهها وات

ير والوقف واالبتـداء، وكـذا كتـب اللغـة والفقـه وغيرهـا؛ ألن بمعونـة كتـب توجيـه القراءات والتفســــــــــــــوذلـك 
 تظافر عدة علوم.  البحث في توجيه القراءات يحتاج إلى  

 :في هذا المدهج ما  أتي وقد اعتمدت
 عرض انفرادات القراء األربعة، أو أحدهم، أو أحد رواتهم، وتوثيقها من خمســة مصــادر، -1

 .(1)ثالثة منها اعتمدتها مصادر رئيسية، وجعلت االثنين الباقيين مصادر تكميلية

فقط، أما إذا لم تكن االنفرادة موجودة  وســوف يكون التوثيق من الثالثة المصــادر األولى  
فيها أو في أحدها، وكانت موجودة في المصــــــــــدرين التكميليين أو في أحدهما، فســــــــــوف 

 يكون التوثيق منهما أو من أحدهما.

إن ُوجد، مع اعتماد الضــــــبط المذكور  الخالف في ضــــــبطها ذكرتبعد عرض االنفرادة،  -3
 ا الشأن.؛ ألنهم هم أهل هذغالًبا في كتب القراءات

 توجيه االنفرادة مما يتيسر من المصادر والمراجع المعنية بهذا.ب قمت ذلكبعد  -2
 "فرش الحروف"كتب القراءات، أما في أغلب ب ترتيب ســــــــــــــح "األصــــــــــــــول"أبواب  رتبت -1

خاص به؛ رغبًة في حســـــــن  مبحثفي  األجزاء العشـــــــرةانفرادات كل جزء من  فوضـــــــعت
 التنظيم والتنسيق.

في "األصـــــــول" على ذكر األبواب التي وردت فيها انفرادات، أما بقية األبواب  اقتصـــــــرت -5
 التي لم ترد فيها انفرادات فأهملت ذكرها.

 واكتفيت، فيه َترِّدُ مع توجيهها في أول موضع  ذكرتها كررت االنفرادة في عدة سور،إذا ت -2
 به عن البقية.

لســلي ا ترقيم الفقرات ترقيًما تســخاصــة بها، مع  االنفرادات مع توجيهها في فقرات وضــعت -5
 آخره. من أول البحث إلى  

                                                           

 سيأتي التعريف بهذه المصادر في مبحث مستقل. (1)



 ه
 

جميع مواضــــــــــــــع الخالف بين معقوفتين داخــل البحــث، إال الكلمــات المطردة في  خر جــت -1
 .لها أمثلًة فقط ذكرتفغالًبا جميع القرآن، 

في كتابة االنفرادات التي تحتمله، أما التي ال تحتمل الرســـــــــــــم  العثماني الرســـــــــــــمَ  التزمت -1
 .االرسَم اإلمالئي في كتابته فالتزمتاني، أو كانت تحتمله مع بعض التكلف، العثم

إذا كانت مضـــبوطة َوفق قراءة  ﴾ ﴿اآلية القرآنية أو ُجز أَها بين هذين القوســـين  وضـــعت  -12
 .( )بين هذين القوسين  فوضعتهامتواترة، أما إذا كانت مضبوطة َوفق قراءة شاذة 

البحث، وهو عبارة عن جدول ذكرت فيه جميع االنفرادات، مع  آخرفي  املحقً  توضــــــــع -11
 كيفية قراءتها، وذكر أصحابها؛ تسهياًل واختصاًرا لمن أراد الوقوف عليها.

وبعض األحكام  ،الشــــذوذ في القراءاتحول بين يدي البحث مقدمات مختصـــرة  وضـــعت -13
 .  المتعلقة به

لِّ موضع يرد فيه.التزمت في توثيق معلومات المصادر والمراجع  -12  أَلو 

كر حكم بتخري  األ قمت -11  عليها. بعض العلماءحاديث حيث وردت، مع ذِّ

بعض  ا إلى  هوِّ ز  ، وعَ واها إن ُوجديقائل الشـــعرية، وذلك بنســـبتها إلى   الشـــواهد بتخري  قمت -15
أن  ه إلى  للمفردات الغريبة فيها، وُأَنب ِّ  يســـير   ذلك بشـــرح   ألحقتتها، ثم رَ كَ المصـــادر التي ذَ 

َرت الشـــاهد، ولذلك فلن أعيد كَ المصـــادر التي ذَ  نمضـــمصـــادر شـــرح هذه المفردات هي 
كَرها تجنًبا للتكرار، أما إذا كان مصـدُر شـرح المفردات غيَر المصادر المذكورة للشاهد  ،ذِّ

 فقد أثبتُّه بعد الشرح.  

كَر تاريخ وفاة كل َعَلمب لم ألتزم ترجمة األعالم، واكتفيت -12 م أعثر ال الذين لأمام اسمه، إ ذِّ
ال األعالم المكررة في نفس الصفحة، فقد التزمت ذكر تاريخ  تاريخ وفاة، لهم على   وات

بحث م األربعة ورواتهم فقد ترجمت لهم في القراءوفاتهم في أول موضع في الصفحة، أما 
كرخاص، ولذلك   تاريخ وفاتهم في بقية البحث.   فقد اكتفيت به عن ذِّ

 

 

 



 و
 

 : خطة البحث

، وذلك قوملح وخاتمة أربعة فصولو  وتمهيدمقدمة  الموضوع أن تجيء دراسته في اقتضت طبيعة
 على النحو اآلتي:

اختياره، والدراسات السابقة، ومنه  البحث،  وأسبابوذكرت فيها أهمية الموضوع، : المقدمة
  وخطته.

 :  وفيه ثالثة مباحث: تمه د

 وفيه خمسة مطالب: المبحث األول: مقدمة موجزة عن القراءات الشاذة: 
 لغًة واصطالًحا.« القراءات الشاذة»: تعريف المطلب األول
 : نشأة القراءات الشاذة، ومصدرها.المطلب الثادي
 : قرآنية القراءات الشاذة.المطلب الثالث
 : أحكام تتعلق بالقراءات الشاذة.المطلب الرابع

  : أوجه االتفاق واالختالف بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة.الخامسالمطلب 

المبحححث الثححادي: ت ر ل بححالمصححححححححححادر الخمسححححححححححة لاد رادات في هححذا البحححث  وب ححان ب   
 وفيه أربعة مطالب: المصطلحات: 

 : تعريف بالمصادر الخمسة لالنفرادات في هذا البحث.المطلب األول
 «.الطريق»و« الرواية»و« القراءة»معنى : بيان المطلب الثادي
 «.الوجه»و« الفرش»و« األصول»: بيان معنى المطلب الثالث

 لغًة واصطالًحا.« التوجيه»و« االنفرادات»تعريف المطلب الرابع: 

 وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث: تراجم القراء األرب ة ورواتهم: 
 ي، وراوييه.: ترجمة اإلمام ابن محيصن المكالمطلب األول
 : ترجمة اإلمام األعمش الكوفي، وراوييه.المطلب الثادي
 : ترجمة اإلمام الحسن البصري، وراوييه.المطلب الثالث
  : ترجمة اإلمام يحيى اليزيدي، وراوييه.المطلب الرابع



 ز
 

  مع «األصحححححححول»ال شحححححححرة في  ال صححححححل األول: اد رادات القراء األرب ة عن القراء
 مباحث: وفيه ثالثة :التوج ه

ســورة أم القرآن (، مع التوجيه، وفيه و االنفرادات في أحكام ) االســتعاذة، المبحث األول: 
 مطلبان: 

 مع التوجيه.« االستعاذة»: االنفرادات في أحكام المطلب األول
 مع التوجيه.« ُأم ِّ القرآن»: االنفرادات في سورة المطلب الثادي

الهمزتين في كلمـــة، و هــاء الكنــايــة، و اإلدغـــام، االنفرادات في أحكــام ) المبحححث الثححادي: 
 النون الساكنة والتنوين (، مع التوجيه، وفيه ثالثة مطالب:و الهمز المفرد، و 

 مع التوجيه.« اإلدغام»: االنفرادات في أحكام المطلب األول
ع م« هــاء الكنــايــة، والهمزتين في كلمــة»: االنفرادات في أحكــام المطلححب الثححادي

 التوجيه.
 «الهمز المفرد، والنون الســــاكنة والتنوين»: االنفرادات في أحكام الثالث المطلب

 مع التوجيه. 

ات ياءو الوقف على المرســــــــــوم، و االنفرادات في أحكام ) الفتح واإلمالة، المبحث الثالث: 
 ياءات الزوائد (، مع التوجيه، وفيه ثالثة مطالب:و اإلضافة، 

 «فتح واإلمالة، والوقف على المرســـــــــــومال»: االنفرادات في أحكام المطلب األول
 مع التوجيه.

 مع التوجيه.« ياءات اإلضافة»: االنفرادات في أحكام المطلب الثادي
 مع التوجيه. « ياءات الزوائد»: االنفرادات في أحكام المطلب الثالث

ال صل الثادي: اد راداُت القراء األرب ة عن القراء ال شحرة من الجزء األول إل  آخر 
 وفيه ثالثة مباحث:الجزء الثالث  مع التوج ه: 

 االنفرادات في الجزء األول، مع التوجيه.المبحث األول: 
 االنفرادات في الجزء الثاني، مع التوجيه.المبحث الثادي: 
 ت في الجزء الثالث، مع التوجيه. االنفراداالمبحث الثالث: 



 ح
 

ال صل الثالث: اد رادات القراء األرب ة عن القراء ال شحرة من الجزء الرابع إل  آخر 
 وفيه ثالثة مباحث:الجزء السادس  مع التوج ه: 

 االنفرادات في الجزء الرابع، مع التوجيه.المبحث األول: 
 التوجيه.االنفرادات في الجزء الخامس، مع المبحث الثادي: 
  االنفرادات في الجزء السادس، مع التوجيه.المبحث الثالث: 

ال صححل الرابع: اد رادات القراء األرب ة عن القراء ال شححححححححححححرة من الجزء السححابع إل  
 وفيه أربعة مباحث:آخر الجزء ال اشر  مع التوج ه: 

 االنفرادات في الجزء السابع، مع التوجيه.المبحث األول: 
 االنفرادات في الجزء الثامن، مع التوجيه.: المبحث الثادي

 االنفرادات في الجزء التاسع، مع التوجيه.المبحث الثالث: 
  االنفرادات في الجزء العاشر، مع التوجيه.المبحث الرابع: 

 .ومقترحاته وتوصياته نتائ  البحثأهم وفيها  الخاتمة:

 الملحق.

 ال هارس:
 فهرس اآليات القرآنية.

 األحاديث.فهرس 
 فهرس الشواهد الشعرية.

 فهرس األعالم.
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
  



 

 

 

 

 

 

  تمهيد

 وفيه ثالثة مباحث:

 .مقدمة موجزة عن القراءات الشاذة: ألولا مبحثال

لالنفرادات في هذا البحث، وبيان  بالمصادر الخمسةتعريف : انيالث مبحثال
 بعض المصطلحات.

 تراجم القراء األربعة ورواتهم.: الثالث مبحثال
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 المبحث األول: 

 الشاذةات مقدمة موجزة عن القراء

 :  مطالب خمسةوفيه 

ا. لغة   "القراءات الشاذة"تعريف : األول طلبالم  واصطالح 

 ، ومصدرها.: نشأة القراءات الشاذةالثاني طلبالم

 : قرآنية القراءات الشاذة.ثالثال طلبالم

 .: أحكام تتعلق بالقراءات الشاذةالرابع طلبالم

 القههههراءات المتههههواترةين : أوجههههه اقتفههههاق واقخههههتالف بههههسماخببببال طلبببببالم
 .والقراءات الشاذة
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 واصطالح ا لغة   "القراءات الشاذة"املطلب األول: تعريف 

 ن من مفردتين، "القراءات" و"الشاذة"، وق بد من تعريف ُكل ٍّ على  "القراءات الشاذة" مصطلح مكو  
 ِحَدةٍّ.

: تعريف "   ":القراءاتأوًلا
الجمع والضم، تقول: َقَرَأ َيْقَرُأ َقْرء ا  ى  عل، الذي يدل "قرأ"جمع قراءة، وهي مصدر للفعل : لغةا 

 يَ م ِ القرآن: الجمع، وسُ  ى  ومعن»، (2)بعض ى  ، وقرأُت الشيَء جمعُته وضممُت بعَضه إل(1)وِقَراَءة  وُقْرآن ا
قرأُت القرآَن:  ى  ويجوز أن يكون معن: »ه(202)ت ، قال قطرب(3)«قرآن ا ألنه يجمع السور فيضمها
 .(4)«لفظُت به مجموع ا، أي: ألقيُته

ا سواء  أئمة القراء، ايذهب إليهوالتي  ،مذاهب النطق بالقرآن الكريمالقراءات هي: : اصطالحا
 .(5)اتهئاروف أم في نطق هيفي نطق الح المذاهبأكانت هذه 

 اإلمام ابن الجزريوأخصرها ما ذكره ه من أشهر تعريفات: تعريف مصطلح "علم القراءات"
 .(2)«علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها، معزوًّا لناقله»بأنه  ه(333)ت

في تعريفه، فذكر أن علم القراءات هو: علم ُيعرف منه اتفاق  ه(323)ت نيوتوسع القسطال  
، واختالفهم في اللغة واإلعراب، والحذف واإلثبات، والتحريك واإلسكان، ى  الناقلين لكتاب هللا تعال

                                                           

، «لسان العرب»ه(، 1414) ه111األنصاري، ت ابن منظور ، أبو الفضل، جمال الدينمحمد بن مكرم بن علي( 1)
 (.  1/123، دار صادر، بيروت، )3ط

، تحقيق: «، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح» ،م(1330) ه333، أبو نصر، تالجوهريإسماعيل بن حماد ( 2)
 (.  1/25، دار العلم للماليين، بيروت، )4أحمد عطار، ط

تاج » ،)د ت( ه1205، تالزبيدي، ملقب به: مرتضى  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، ال( 3)
 (.  1/310، د ط، تحقيق مجموعة محققين، مطبعة حكومة الكويت، )«العروس من جواهر القاموس

، تحقيق: محمد مرعب، «تهذيب اللغة» ،م(2001) ه310، تأبو منصور الهرويمحمد بن أحمد األزهري، ( 4)
 (.  3/203)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1ط

اعتنهى  حققهه و ، «مناهبل العرابان ابي علبوم القبر ن» ،(م1335ه 1415)ه 1321محمد عبد العظهيم الزرقهاني، ت( 5)
  (.1/332)، بيروت، الكتاب العربي، دار 1ط، فواز أحمد زمرليبه: 

المقبريين منجب  » ،ه(1413) ه333، أبهو الخيهر، تابهن الجهزريمحمد بن محمهد بهن محمهد بهن علهي بهن يوسهف ( 2)
 . 43به: علي العمران، د ط، دار علم الفوائد، مكة المكرمة، ص ، اعتنى  «ومرش  الطالبين



4 
 

 .(1)والفصل واقتصال، وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغيره، من حيث السماع

  ة":ذاالشثانياا: تعريف "
الشيُء شذ  »، تقول: (2)اقنفراد والمفارقة ى  مأخوذ من مادة )ش ذ ذ(، والتي تدل عل: الشذوذ لغةا 

وُشذ اذ الناس: الذين يكونون في »، (5)، وندر عنهم(4)، انفرد عن الجمهور(3)«يِشذُّ ويُشذُّ ُشذوذ ا وَشذًّا
هو الذي يكون »الشاذ ، و (1)«وُشذ اُن الناس: ما تفرق منهم»، (2)«القوم وليسوا من قبائلهم وق منازلهم

 .(3)«القياس ى  ، لكن ق يجيء علوجوده قليال  

  ، منها: القلة واقنفراد والندرة والمفارقة.شذوذ في اللغة يدور حول عدة معانٍّ فالوعليه، 

ا  : "القراءات الشاذة" اصطالحا

يطلق الشاذ عند القراء، ويراد به القراءة التي اختل فيها ركن من األركان الثالثة للقراءة المقبولة، 

                                                           

لطايف » ،م(1312ه 1332) ه323ت، نيشهاب الدين القسطال  أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو العباس، ( 1)
الصبور شاهين، لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  ، تحقيق: عامر السيد عثمان، وعبد«اإلشارات لفنون القراءات

أحمد بن محمد بن أحمد، شهاب الدين، ومثل هذا التعريف مع تصرف يسير ُينظر:  (. 1/110القاهرة، )
إتحاف اضالء البشر بقراءات القراء األربعة » ،م(1331هه 1401) ه1111، تالدمياطيالمشهور به: البن ا، 

علي بن . ونقل هذا التعريف باختصار: 21، بيروت، عالم الكتب، ص1ط ، تحقيق: شعبان إسماعيل،«عشر
به:  ، اعتنى  «إرشا  المري  إلى مقصو  القصي » ،م(2002ه 1421) ه1330، تالضباعمحمد بن حسن 

  .5جمال الدين شرف، عبد هللا علوان، دار الصحابة للتراث، طنطا، ص
، تحقيق: «مقاييس اللغة» ،م(1313ه 1333)ه 335القزويني الرازي، أبو الحسين، ت بن زكريا بن فارسأحمد ( 2)

  (.3/130عبد السالم هارون، د ط، دار الفكر، )
، الهيئههة المصههرية العامههة للكتههاب، 4، ط«الخصبباي » ،)د ت( ه332الموصههلي، أبههو الفههتح، ت بههن جنههيعثمههان ( 3)

(1/33.) 
 (.2/525الجوهري، مرجع سابق، )إسماعيل  (4)
، «القببباموس المحبببيط»م(، 2005ه 1422ه )311الفيروزآبهههادي، أبهههو طههاهر، مجهههد الهههدين، ت محمههد بهههن يعقههوب (5)

 .334، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص3تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط
 (.3/130مرجع سابق، )أحمد بن فارس،  (2)
 (.3/434بن منظور، مرجع سابق، )محمد بن مكرم  (1)
، تحقيههههق: عههههدنان «الكليببببات» م(،1333ه 1413ه )1034، أبههههو البقههههاء، تالكفههههويالحسههههيني  أيههههوب بههههن موسههههى   (3)

 .532، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص2درويش، ومحمد المصري، ط
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حقيقية أو تقديرية، وموافقة أحد أوجه اللغة  ، وموافقة خط المصحف موافقة(*)وهي: تواتر السند
ا كان أو أفصح.  العربية، فصيح 

 .(1)فجمهور العلماء يرون أن القراءات الشاذة هي التي لم تثبت بطريق التواتر
أنها ما خالفت الرسم أو العربية، سواء كانت منقولة عن  ه(431)ت مكي بن أبي طالب ى  وير 

 .(2)الثقات أم عن غيرهم
كل قراءة ساعدها خط المصحف، مع صحة النقل فيها، ومجيئها : »ه(225)ت أبو شامة ويقول

طلق الفصيح من لغة العرب، فهي قراءة صحيحة معتبرة، فإن اختل أحد هذه األركان الثالثة، أُ  ى  عل
 .  (3)«تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة ى  عل

أنها ما وافقت العربية، وصح سندها، وخالفت الرسم، وسميت  ه(333)ت ابن الجزري ى  وير 
 .   (4)ع عليهمَ جْ شاذة ؛ لكونها شذت عن رسم المصحف المُ 

 .(5)بأنها القراءات التي لم يصح سندها ه(311)ت فها السيوطيوعر  
                                                           

 جمهور العلماء يشترطون التواتر في السند، أما اإلمهام مكهي بهن أبهي طالهب، وتبعهه المحقهق ابهن الجهزري، فقهد ذهبها( *)
إلجمههاع الفقهههاء والمحههدثين النههويري بأنههه قههول حههادث مخههالف  اإلمههامُ  اقكتفههاء بصههحة السههند، وقههد رد هههذا القههولَ  إلههى  

ألن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب األربعة، منهم: الغزالي، وصدر الشريعة، وابن قدامة المقدسي،  وغيرهم؛
تصههور ماهيههة القههرآن إق بههه، متههواتر ا، فههالتواتر جههزء مههن الحههد، وق تُ  هههو مهها ُنقههل بههين َدف تِههي المصههحف نقههال   وغيههرهم:

 -أي النهويري  –هذا ق بد من حصول التواتر عند أئمة المهذاهب األربعهة، لهم يخهالف مهنهم أحهد فيمها علمهُت  وعلى  
وي، بعهههد الفحهههص الزائهههد، وصهههر  بهههه جماعهههة ق يحصهههون، مهههنهم: ابهههن عبهههد البهههر، وابهههن عطيهههة، وابهههن تيميهههة، والنهههو 

، أبههو النههويري بههن محمههد بههن محمههد ينظههر: محمههد  واألذرعههي، والسههبكي، والزركشههي، وابههن الحاجههب، وغيههرهم. ا ه.
، 1، تحقيهق: مجهدي باسهلوم، ط«شرح طيببة النشبر ابي القبراءات العشبر» م(،2003ه 1424ه )351القاسم، ت

ه 1401ه )1403، تالقاضههي بههن عبههد الغنههي عبههد الفتهها و  ومهها بعههدها(.  1/111دار الكتههب العلميههة، بيههروت، )
  .3، د ط، دار الكتاب العربي، بيروت، ص«القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» م(،1331

 (.  1/111مرجع سابق، )، محمد النويري (1)
 ،«اإلبانة عن معاني القراءات» ه )د ت(،431َحمُّوش بن محمد، أبو محمد القيسي، ت مكي بن أبي طالب (2)

 .51دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ص تحقيق: عبد الفتا  شلبي، د ط،
إبراز المعاني من » ه )د ت(،225هن بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف به: أبي شامة الدمشقي، تعبد الرحمه   (3)

 .5تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ،«حرز األماني
 .32مرجع سابق، ص ،«منج  المقريين» ،زريابن الجمحمد  (4)
، د ط، من «اإلتقان اي علوم القر ن» ه )د ت(،311، تالسيوطيهن بن أبي بكر، جالل الدين عبد الرحمه   (5)

 (.2/505مطبوعات مجمع الملك فهد، )
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 .(1)للقراءات الشاذة، أعرضت عن ذكرها اختصار ا ى  وهناك مقاييس أخر 

تتمحور حول عنصرين: مخالفة الرسم، وعدم تواتر أن أغلبها  ى  التعريفات، ير والمتتبع لهذه 
ر هذه التعريفات بأن القراءات المتواترة لم تكن قد تحددت تمام ا  ى  السند، وعل  هذا يمكن أن تُفس 

فقد  ه(333)ت وانضبطت بعدد معين، أما من بعد عصر ابن الجزري -في الزمن األول  –
فالذي وصل إلينا : »انضبطت القراءات المتواترة، وتحددت بالعشر المقروء بها اليوم، يقول ابن الجزري

ا مقطوع ا به: قراءات األئمة العشرة ورواتهم المشهورين، هذا الذي تحر   ر من اليوم متواتر ا أو صحيح 
هذا فيمكن القول بأنه ق  ى  ، وعل(2)«أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز

، ولم َيُعْد هذان الركنان العربيةَ  مخالفة  كبيرة أو خالفت يوجد قراءة من هذه العشر خالفت الرسمَ 
نه إإذ »، وهو: تواتر السند، األخيران قائَمين بذاتهما، بل أصبحا تابَعين وقزَمين للركن األهم والرئيس

 .(3)«تحقق تواتر القراءة، لزم أن تكون موافقة للغة العرب، وألحد المصاحف العثمانية ى  مت

للقراءات الشاذة هو: كل قراءة خرجت عن  -في زماننا هذا  –وعليه، فإن التعريف المعتمد 
  ، وكال التعريفين ُمَؤد اهما واحد.(5)، أو هي كل قراءة لم تثبت بطريق التواتر(4)القراءات العشر

 هادُرالقراءات الشاذة، ومص ثاين: نشأُةال طلبامل

: نشأة القراءات الشاذة:   أوًلا

أن الحد  بعضهم ى  صحيح وشاذ، فهير  ى  اختلفت اآلراء حول بدء تشذيذ القراءات، وتقسيمها إل

                                                           

، دار 1ط، «القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» م(،1333ه 1413أحمد الصغير )للتوسع ُينظر: محمود  (1)
 وما بعدها. 30الفكر، دمشق، ص

 .33مرجع سابق، ص ،«منج  المقريين» ،ابن الجزريمحمد  (2)
حبول القبراءات الشباذة واأل لبة علبى حرمبة القبراءة » ه(،1421ه )1403، تالقاضهي بن عبهد الغنهي ( عبد الفتا 3)

 .3، د ن، ص1، علق عليه: خالد بن مأمون آل محسوبي، ط«بها
.  وينظر: عبد الوهاب بن علي السهبكي، تهاا الهدين، 3ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة» القاضي، عبد الفتا ( 4)

، دار 2، علهههق عليهههه: عبهههد المهههنعم خليهههل، ط«ابببي أصبببول الفقببب  جمبببع الجوامبببع» م(،2003ه 1424ه )111ت
 .21الكتب العلمية، بيروت، ص

غيث النفبع » ه(،1422.  وُينظر: سالم الزهرانهي )10ص ، مرجع سابق،«القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 5)
، جامعههة أم القههرى، كليههة الههدعوة وأصههول رسههالة دكتههوراه، «- راسببة وتحقيبب   -اببي القببراءات السبببع للصفا سببي 

 (.1/210الدين، )
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جبريل عليه  ى  هللا عليه وسلم عل ى  الفاصل في ذلك هو العرضة األخيرة التي عرضها النبي صل
من يتتبع تاريخ القرآن الكريم، يجد أن القرآن نزل : »ه(1422)ت محيسنمحمد السالم، يقول الدكتور 

هللا عليه وسلم، خالل ثالث وعشرين سنة، وكان النبي عليه الصالة  ى  نبينا محمد صل ى  م ا علج  نَ مُ 
هللا عليه وسلم  ى  عليه السالم بالقرآن الكريم، وفي العام الذي ُنقل فيه النبي صل والسالم يعارض جبريلَ 

عارض جبريَل بالقرآن مرتين، وفي خالل ذلك كانت تُنسخ بعض اآليات القرآنية،  ى  الرفيق األعل ى  إل
 .(1)«العرضة األخيرة، ُيعتبر شاذًّا ى  إذ ا فكل ما ُنسخ من القرآن الكريم حت

حراق ما  –رضي هللا عنه  – ه(35)ت أن نسخ المصاحف في عهد عثمان ى  وهناك من ير  وا 
من سورة  شاذة قراءاتٍّ  لَ قَ بعد أن نَ  ه(431)ت ، يقول مكي(2)عداها، كان إيذان ا ببدء مرحلة الشذوذ

نما قُ »الفاتحة:   الناَس  -رضي هللا عنه-رئ بهذه الحروف التي تخالف المصحف، قبل جمع عثمان وا 
المصحف، فبقي ذلك محفوظ ا في النقل، غير معمول به عند األكثر؛ لمخالفته للخط المجمع  ى  عل

ن القراءات التي خرجت عن رسم المصاحف العثمانية، بدأت تدخل في عداد الشاذ؛ إ، أي (3)«عليه
 لمخالفتها لرسم تلك المصاحف المجَمع عليها.

حفه، بل ظل محتفظ ا به، فكان ذلك بعض الصحابة لم يحرق مص»أن  ويذكر الدكتور محيسن
المسلمين... وأن عثمان رضي هللا عنه أجاز للمسلمين  ى  تسرب ما فيها من قراءات شاذة إل ى  وسيلة إل

 بعض اآلثار في كتاب ى  ، وقد اعتمد في هذا عل(4)«القراءة بما خالف المصاحف العثمانية
 هذا الدكتور السيد رزق الطويل ى  رد عل ، وقد(5)ه(312)ت السجستاني قبن أبي داوود "المصاحف"

ومن التكلف البالغ القول بأن بعض الصحابة لم يحرقوا مصاحفهم واحتفظوا »بقوله:  ه(1413)ت
ما  ى  في أول الفتنة أجاز القراءة بالحروف المخالفة لمصحفه، اعتماد ا عل بها، أو أن الخليفة عثمان

                                                           

، طبههههع بمطههههابع رابطههههة العههههالم 2ط ،«القببببراءات أحكامهببببا ومصبببب رها» ه(،1414( نقلههههه عنههههه: شههههعبان إسههههماعيل )1)
 .115ي، مكة المكرمة، صاإلسالم

، المكتبههههة الفيصههههلية، مكههههة 1، ط«اببببي علببببوم القببببراءات» م(،1335ه 1405ه )1423، ت( السههههيد رزق الطويههههل2)
 .53المكرمة، ص

 .121، مرجع سابق، ص«اإلبانة عن معاني القراءات» كي بن أبي طالب،( م3)
 .112مرجع سابق، ص  ،( شعبان إسماعيل4)
ه، وقد ُطبع 312بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث، المعروف به: ابن أبي داوود، تكتاب "المصاحف" ألبي ( 5)

 هذا الكتاب عدة طبعات، منها طبعة دار البشائر اإلسالمية، والتي قام بتحقيقها د. محب الدين واعظ.
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 به المستشرقون وحدهم، وذلك ى  للسجستاني، وهو كتاب مرتاب فيه، احتف "المصاحف"جاء في كتاب 
 رفت من بعد العرضة األخيرة، وهذه النتيجة كما نرى  عُ  أن القراءات الشاذة ى  ل أن نصل إلمن أج
يار، أن يخفوا مصاحفهم فة، ومقدماتها بعيدة عن الصواب، فما كان لبعض الصحابة، وهم من الخِ متكل  

 ى  س من أول األمر إلغالقه، وهو ق يخشأن يفتح باب ا تحم   ، وما كان لعثمانه(35ت) عن عثمان
ذا كان عثمان رضي هللا ي تخالف مصحفه، فلماذا ت عنه أجاز القراءة بالحروف الفي هللا لومة قئم، وا 

 .(1)«إذن يخفي بعض الصحابة مصاحفهم، إن التناقض في هذا الرأي واضح، والحق أحق أن يتبع

هللا عليه وسلم،  ى  النبي صل ى  ولكن يمكن القول بأن بعض الصحابة ظل متمسك ا بما قرأ به عل
: ه(431)ت هللا عليه وسلم ق يمكن تجاهله، يقول مكي ى  عن النبي صل نقُله معتقد ا بأن ما صح

بجيد وق مما ثبت نقله، وليس ذلك  القراءة بما يخالف خط المصحف ى  بعض الناس عل ى  ولذلك تماد»
 . (2)«بصواب، ألن فيه مخالفَة الجماعة

اختيارات القراء  - وتحديد ا -، (3)أن جاء عصر اقختيارات ى  ثم استمر الوضع هكذا إل
أسس وقواعد  ى  عل -في األغلب  –اختياراتهم المبنية  ى  عل ا، وبدأت تتشكل قراءاتهم بناء  (4)شرةالع

                                                           

 .53، مرجع سابق، ص( السيد رزق الطويل1)
 . 42، مرجع سابق، ص«اإلبانة عن معاني القراءات» ( مكي بن أبي طالب،2)
 وجه الشهرة والمداومة، ق على   اقختيار هو: مالزمة إمام معتبر وجه ا أو أكثر من القراءات، فُينسب إليه على  ( 3)

: "اختيار نافع"  وجه اقختراع والرأي واقجتهاد، وُيسم ى   ذلك اقختيار: "حرف ا" و"قراءة " و"اختيار ا"، فيقال مثال 
ه( "عن نفِسه"، أو "في اختياره" 223ة نافع"، و"حرف نافع"، كما يقال: قرأ خلف البز ار )ته(، و"قراء123)ت

 ه(، وأصحاب 152كالهما بمعن ى واحد: أي في قراءته وما اختاره هو، ق فيما يرويه عن حمزة )ت
 النقل وعلوم اقختيارات هم من الصحابة والتابعين والقراء العشرة ونحوهم ممن بلغوا مرتبة  عالية  في 

مختصر العبارات لمعجم مصطلحات » م(،2004ه 1425الشريعة واللغة.   ُينظر: إبراهيم بن سعيد الدوسري )
  . 15ص، بيروت، دار الكتب العلمية، 2، ط«القراءات

ه(، وعبد هللا بن كثير المكي 123المدني )ت هنعبد الرحمه  : نافع بن -حسب ترتيب كتب القراءات  -وهم ( 4)
ه(، وعاصم بن 113ه(، وعبد هللا بن عامر اليحُصبي )ت154ه(، وأبو عمرو بن العالء البصري )ت120)ت

ه(، وأبو جعفر 133ه(، وعلي بن حمزة الكسائي )ت152ه(، وحمزة بن حبيب الزي ات )ت121أبي الن جود )ت
ه(، وخلف بن هشام البز ار 205ويعقوب بن إسحاق الحضرمي )ته(، 130يزيد بن القعقاع المدني )ت

: محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، ت223)ت النشر اي القراءات »ه )د ت(، 333ه(.   ُينظر مثال 
 وما بعدها(. 1/33)تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، أشرف على  «العشر



9 
 

ُنسبت  ى  مشايخه قراءة  قزمها واشتهر بها حت ى  ته علاقراءمعينة، حيث اختار كل قارئ منهم من بين 
سبعين من التابعين، فما اجتمع عليه اثنان  ى  : قرأت عله(123)ت قال نافع»إليه، وأقرأ بها تالميذه، 

، وبهذا حصل فصٌل ِشْبُه تام ٍّ بين القراءات المتواترة والشاذة، وبدأ (1)«أخذته، وما شك فيه واحد تركته
 كثير من علماء المسلمين َحَمَلتها، وأطلقوا عليهم عبارات ُمَنفِ َرة ، هَ رِ كَ »، وذ عليهامصطلح الشذو إطالق 

للضرب من  العلماء حمل شرًّا كبير ا"، وتعرض بعضهم : "من حمل شاذ  ه(151)ت كقول ابن أبي عبلة
 .(2)«، إضافة لموتهم واحد ا تلو اآلخر-رحمه هللا  – ه(323)ت بوذقبل وقة األمر، كما حصل قبن شنَ 

األعور العتكي البصري  ى  هارون بن موس :وأول من تتبع القراءات الشاذة ووجوهها هو
ه( 310)ت أول من أطلق عليها مصطلح الشذوذ هو: اإلمام ابن جرير الطبري»، و(3)(ه133)ت

 في سورة إبراهيم:  ه(32)ت لقراءة ابن مسعودالرابع، عندما تعرض  في تفسيره، في مطلع القرن
ۡكُرُهمۡ  ﴿ نا ما ۡكرُُهمۡ  دا ِإَون َكا  )بالدال بدق  من النون:  [42﴾ ] ِإَون َكا بأنها شاذة ق تجوز القراءة  (4)( ما

 .(5)«بها لخالفها مصاحف المسلمين

 أهميته وأثره.وهكذا نشأت القراءات الشاذة، وبدأت تظهر معالمها كعلم من العلوم، له 

  :ثانياا: مص ر القراءات الشاذة

لة من عند هللا ز  نَ أن القراءات القرآنية مُ  راءات الشاذة، فمما ينبغي معرفتهدر القأما عن مص
هللا عليه وسلم لعمر بن  ى  ، ق شأن ألحد من البشر فيها، وُيعلم هذا من قول النبي صلسبحانه وتعالى  

، بعد سماعه لقراءتهما: -رضي هللا عنهما  – ه(15)ت بعد  وهشام بن حكيم ه(23)ت الخطاب

                                                           

 .43، مرجع سابق، ص«اإلبانة عن معاني القراءات» طالب،( مكي بن أبي 1)
م( 20/2/2002، متا  بتاريخ )«القراءات الشاذة: أحكامها و ثارها»م(، 2003ه 1424) ( إدريس حامد محمد2)

 على موقع: 
-http://documents.tips/documents/55725a7d447454fc5b8c5ab3.html  

جمال القراء » م(،1331ه 1403ه )243علي بن محمد بن عبد الصمد، أبو الحسن، َعَلم الدين السخاوي، ت( 3)
 (.1/232، مكتبة التراث، مكة المكرمة، )1، تحقيق: علي حسين البواب، ط«وكمال اإل راء

.  ُينظر: الحسين بن أحمد -رضي هللا عنهم  -وهي قراءة منسوبة لعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ( 4)
مكتبة المتنبي، القاهرة،  د ط،، «مختصر اي شواذ القر ن من كتاب الب يع»ه )د ت(، 310ابن خالويه، ت

 .14ص
  شبكة اإلنترنت.  مرجع سابق، غير مرقم، وهو بحث منشور على   ،( إدريس حامد محمد5)

http://documents.tips/documents/-55720a7d497959fc0b8c0ab3.html
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 .(2)«َسْبَعِة َأْحُرفٍّ  ى  إن  َهذا الُقرآَن ُأنِزَل َعل»، وقوله: (1)«َكَذِلَك ُأنِزَلتْ »

 هللا عليه وسلم وصحابته ى  عهد النبي صل ى  ومما يتعين فهمه، أن القراءات التي كان ُيقرأ بها عل
ق حصر لها، وأن القراءات التي وصلت إلينا اليوم، ما هي إق َنْزٌر يسير  -رضوان هللا عليهم  -

، -رضي هللا عنه  - ه(35)ت بالنسبة لما كان في ذلك العهد، فبعد نسخ المصاحف في عهد عثمان
اد، إق ما كان بالشهرة تندثر أو تك ظَ حْ بدأت القراءات الخارجة عن رسم تلك المصاحف، أو التي لم تَ 
 من رواية بعض اآلحاد لهذه القراءات، والتي ُشذِ ذت فيما بعد.

وعليه، فإن القراءات الشاذة، كانت من ضمن القراءات التي ُيقَرؤ بها، ثم حصل اإلجماع من 
 . (3)خطأ ى  عل تركها، واألمة معصومة من أن ُتجِمعَ  ى  األمة عل

ذاكرة الحفظة الذين سمعوها ممن  ى  القراءة الشاذة، تعتمد عليمكن القول بأن مصادر »واختصار ا 
 .(4)«قبلهم، ولم تحظ باإلجماع وق النقل المتواتر

 : قرآنية القراءات الشاذةثالثاملطلب ال

وللكالم عن هذه المسألة، ق بد أوق  أن نذكر تعريف القرآن الكريم وَحدِ ه، وسوف أكتفي بذكر 
 للمعاصرين. هاللمتأخرين، وثالث وثانيهاللمتقدمين،  أولهاتعريفات ثالثة، 

األحرف السبعة  ى  ما نقل إلينا بين دفتي المصحف، عل»بأنه  ه(505)تفه الغزالي فقد عر  
 .(5)«المشهورة، نقال  متواتر ا

الرسول، المكتوب في  ى  هو الكالم المنزل عل»فقال في َحدِ ه:  ه(1250)تأما الشوكاني 

                                                           

، رقم  باب: ُأنِزَل القرآُن على   كتاُب: َفضائِل الُقرآِن، ،، مرجع سابقالبخاري محمد بن إسماعيلُينظر: ( 1) َسبعِة َأحُرفٍّ
اا بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، ت  .333، ص4332الحديث:  ه 1413ه )221ومسلم بن الحج 
كتاُب: َصالِة الُمسافريَن وَقْصِرها، باُب: بياِن  األفكار الدولية، الرياض، بيت، د ط، «صحيح مسلم»م(، 1333

 .313، ص313َسبعِة َأحُرفٍّ وبياِن َمعناُه، رقم الحديث:  أن  القرآَن ُأنِزَل على  
 نفس الصفحة ورقم الحديث. المرجعان السابقان،( 2)
 .33، ص، مرجع سابق«المقريين منج » ،ابن الجزريمحمد ( 3)
  شبكة اإلنترنت.  ، مرجع سابق، غير مرقم، وهو بحث منشور على  ( إدريس حامد محمد4)
، تحقيهق: حمهزة «المستصبفى مبن علبم األصبول» ه )د ت(،505، تأبو حامد الغزالهيمحمد بن محمد بن محمد، ( 5)

 (.2/3)حافظ، د ط، د ن، 
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 .(1)«المنقول إلينا نقال  متواتر االمصاحف، 
خاتم أنبيائه، محمد  ى  كتاب هللا عز وجل، المنزل عل»بأنه  ه(1403)تفه محمد أبو شهبة وعر  

هللا عليه وسلم، بلفظه ومعناه، المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف  ى  صل
 .(2)«آخر سورة الناس ى  من أول سورة الفاتحة إل

ولن أتعرض هنا لمناقشة هذه التعاريف، وهل هي جامعة مانعة أم ق، فليس هذا محل بسطه، 
نما الذي يهمنا هنا أن اشتراط التواتر  في هذه التعريفات، وهذا ما عليه الجمهور من أئمة  ظاهروا 

 .(3)األربعةالمذاهب 

 وقد عرفنا فيما سبق أن الشاذ لم يتواتر، وعليه، فالقراءات الشاذة ليست قرآن ا، وق يجوز 
  ى  األصوليين والفقهاء والقراء وغيرهم عل إجماعَ  ه(351)ت اقعتقاد بقرآنيتها، وقد نقل النويري

 كلذهالقرآن عليه بشرطه: وهو التواتر، وقد صر  ب د ِ القطع بأن الشاذ ليس بقرآن؛ لعدم صدق حَ 
ال ههوق ،(4)مههرهههيهههوغ، ه(212)ت يوو ههنههه، واله(242)ت بههاجهحههن الهه، وابه(505)ت يههزالهههغهال
 .(5)«ليس بقرآناذ هأن الش لى  هرهم عهاء وغيهقههفهون والهيهولهع األصهمهد أجهوق»: ه(323)ت يهنال  هطهسهقهال

ذا كان القرآن هو المتواتر، فالشاذ ليس بقرآن ألنه لم : »ه(243)ت السخاوييقول   ،(2)«يتواتروا 
بعدم جواز اعتقاد القرآنية في الشواذ،  ى  أنه أفت ه(321)ت الديري ابن النويري عن شمس الديننقل و 

ذا ُنهي من يفعل هذا عن ذلك فلم ينته، وجب اإلنكار عليه،  وأنه يحرم إيهام السامعين قرآنيتها، وا 
أن ما ُنقل آحاد ا... ق يكون قرآن ا، وهذا » ه(1333)ت ، وذكر الشنقيطي(1)ومقابلته بما يزجره ويردعه

 .(3)«ق خالف فيه

                                                           

تحقي  الحب  مبن علبم  ا  الفحول إلى  إرش» م(،2000ه 1421ه )1250، تالشوكانيمحمد بن علي بن محمد ( 1)
 .(1/123)، دار الفضيلة، الرياض، 1، تحقيق: سامي بن العربي، ط«صولاأل

، 3، ط«المبب خل ل راسببة القببر ن الكببريم» م(،1331ه 1401ه )1403( محمههد بههن محمههد بههن سههويلم أبههو شهههبة، ت2)
 .2دار اللواء، الرياض، ص

 .3، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»الفتا  القاضي،  عبد( 3)
 (.1/122، )مرجع سابق ( محمد النويري،4)
 (.1/12( شهاب الدين القسطالني، مرجع سابق، )5)
 (.1/232مرجع سابق، ) أبو الحسن السخاوي،( 2)
 (.1/133مرجع سابق، ) ( محمد النويري،1)
مببذكرة اببي أصببول » م(،2001)ه 1333، تالشههنقيطي بههن محمههد المختههار بههن عبههد القههادر الجكنههي ( محمههد األمههين3)

 .21، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ص5، ط«الفق 
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 ع: أحكام تتعلق بالقراءات الشاذةاملطلب الراب

: حكم القراءة بالشواذ اي الصالة وخارجها:   أوًلا

تبين من المطلب السابق أن القرآن ق يثبت إق بالنقل المتواتر، أما ما ُنقل عن طريق اآلحاد فال 
ئمة في حكم ل األيكون قرآن ا، وتبين أن القراءات الشاذة لم تثبت بالتواتر، وفيما يلي نقٌل لبعض أقوا

 القراءة بالشواذ:

تجوز القراءة في الصالة وق غيرها بالقراءة الشاذة، ألنها ليست  وق: »ه(212)ت يقول النووي
قرآن ا، فإن القرآن ق يثبت إق بالتواتر... هذا هو الصواب الذي ق ُيعدل عنه، ومن قال غيره فغالٌط أو 
، جاهٌل، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذة، ُأنكر عليه قراءتها، في الصالة أو غيرها

 .(1)«بالشواذاستتابة من قرأ  ى  وقد اتفق فقهاء بغداد عل

عدم جواز القراءة بالشاذ، وأنه  ى  المسلمين عل ينقل إجماعَ  ه(423)ت ر ِ وهذا الحافظ ابن عبد البَ 
 .(2)خلف من يقرأ بها ى  ق ُيصل  

غيرها، عالم ا بالقراءة الشاذة في صالة وق ق يجوز أن يقرأ »: ه(242)ت ابن الحاجب يقولو 
ذا قرأ بها قارئ فإن كان جاهال   ، وا  ن كان كان بالعربية أو جاهال   بالتحريم ُعرِ ف به وُأمر بتركها، وا 

ن َأصر  عل ا ُأدِ ب بشرطه، وا  ، وقال (3)«أن يرتدع عن ذلك ى  إصراره، وُحِبس إل ى  ذلك ُأدِ ب عل ى  عالم 
ا  -  .(4)«وق ُتجزئ بالشاذ، وُيعيد أبد ا»: -أيض 

ممنوع من القراءة به منع تحريم ق »أن ما عدا القراءات العشر  ه(243)ت وذكر ابن الصال 
ن لم يمتنع  منع كراهة، في الصالة وخارا الصالة... ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه، وا 

 .(5)«فعليه التعزير بشرطه

                                                           

مبع تكملبة السببكي "المجموع شبرح المهبذب » ،(د ت) ه212، تالنوويبن شرف، أبو زكريا، محيي الدين  يحيى  ( 1)
 (.3/332، د ط، دار الفكر، )«"والمطيعي

 مرجع السابق: نفس الصفحة.ال( 2)
المرشب  »م(، 1424ه 2003)ه225إسماعيل بهن إبهراهيم، المعهروف بهه: أبهي شهامة المقدسهي، تهن بن عنه: عبد الرحمه  ( نقله 3)

 .141، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط«الوجيز إلى علوم تتعل  بالكتاب العزيز
 .(1/212)، ، مرجع سابق«السبعغيث النفع اي القراءات »( نقله عنه الصفاقسي في كتابه: 4)
 .141، مرجع سابق، ص«المرش  الوجيز» الدمشقي، أبو شامةنقله عنه: ( 5)
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 .(1)«والصحيح أنه ما وراء العشروق تجوز القراءة بالشاذ، : »ه(111)ت ويقول السبكي

 .(2)«تحرم القراءة بالشاذ مطلق ا: »ه(311)ت ويقول الشربيني

ق تجوز  ت:في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قل فإن قيل: فهل: »ه(243)ت السخاوي قال
ن القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين، وعن الوجه الذي ثبت به القرآن، وهو  التواتر، وا 

نتُ لَ قَ كانت نَ  ألنه جاء من طريق اآلحاد، فتلك الطريق  ؛كان موافقا  للعربية وخط المصحف ه ثقات، وا 
 .(3)«ق يثبت بها القرآن

ني والجمهور على  تحريم القراءة بالشواذ، وأنه إن قرأ بها غيَر : »ه(323)ت ويقول القسطال 
ِلما فيه من األحكام الشرعية عند من يحتج بها، أو األحكام  معتقدٍّ أنه قرآن، وق يوهم أحد ا ذلك، بل

األدبية، فال كالم في جواز قراءتها، وعلى  هذا ُيحَمل كل من قرأ بها من المتقدمين، وكذلك يجوز 
 .(4)«تدوينها في الكتب، والتكلم على  ما فيه، فإن قرأها معتقد ا قرآنيَته أو موهم ا ذلك، حُرم عليه ذلك

ما سبق نقُله، فإنه ق يجوز القراءة بالشواذ في الصالة، ومن قرأ بها فإما أن يكون  ى  عل اوبناء  
ق ُحبس حت ى  جاهال  بالتحريم أو عالم ا به، فمن كان جاهال  ُعلِ َم، ومن كان عالم ا ُأدِ ب، فإن انته  ى  وا 

 يرتدع.

 السامعين ذلك، ولكن أنها قرآن، وق يجوز إيهامُ  ى  أما خارا الصالة، فإنه ق يجوز أن ُيقرأ بها عل
 بقية كتب العلم، وهللا أعلم. ى  قراءتها وروايتها كما تُقرأ وُترو كبقية العلوم، ويجوز  مها وتعليمهاتعلُّ يجوز 

 :ثانياا: حكم اًلحتجاج بالقراءة الشاذة عن  المفسرين والفقهاء وأهل العربية

، فالشاذ في التفسير أو اللغة أو ى  الشذوذ في القراءات يختلف عن معناه في العلوم األخر  ى  معن
القراء فاألمر مختلف  عند ، أما(*)الفقه هو في ِعداد المتروك، وعند المحدثين من َقبيل الضعيف

                                                           

 .21مرجع سابق، ص سبكي،العبد الوهاب  (1)
، مبع الغرر البهية ابي شبرح البهجبة الور يبة» ه )د ت(،322، ت، أبو يحيهى  األنصاري بن محمد بن أحمد زكريا (2)

 (.1/311، )المطبعة الميمنية، د ط، «حاشية العالمة الشربيني، و  اسم العبا يأحم  بن حاشية اإلمام 
 (.1/241مرجع سابق، ) أبو الحسن السخاوي،( 3)
 (.1/13( شهاب الدين القسطالني، مرجع سابق، )4)
التفسهير فههو: مها خهالف  فهي "الشهاذمر  معنا تعريف "الشاذ" عند اللغويين في المطلب األول مهن ههذا المبحهث، أمها "( *)

هها مسههتقرًّا.   ُينظههر: عبههد الرحمه هه علههى   طههرَق التفسههير المعتبههرة، أو جههرى   هن بههن مههذهب عقههدي باطههل، أو خههالف إجماع 
= 
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د متصلة تمام ا، حيث إن المسألة تدور حول تواتر السند من عدمه، فالقراءة الشاذة قد تثبت بأساني
صحيحة، ولكنها ليست من قبيل المتواتر، بل من قبيل اآلحاد أو المشهور، وعليه، فالمراد من ردها 

أنها قرآن، وق يجوز القراءة بها في الصالة، ألن القرآن يشترط له  ى  وعدم قبولها، أي: ق يقرأ بها عل
النقل المتواتر، أما من حيث اقحتجاا لها وبها، واإلفادة منها، سواء عند القراء، أو أهل اللغة والنحو، 

، أو غيرهم، فهذا ق مانع منه، وق إشكال فيه، وكتب أهل هذه (1)الفقهاءجمهور أو المفسرين، أو 
 .لوم مليئة بهاالع

القرآن الكريم حجة في العربية بقراءاته المتواترة، وغير »: ه(1404)ت يقول محمد عضيمة
المتواترة، كما هو حجة في الشريعة، فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التواتر ق تقل شأن ا عن أوثق ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، 1، ط«األ ببوال الشبباذة اببي التفسببير نشببأتها وأسبببابها و ثارهببا»م(، 2004ه 1425صههالح بههن سههليمان الههدهش )
 .24(، ص13العدد )سلسلة إصدارات مجلة الحكمة ببريطانيا، 

وأما الشذوذ عند األصوليين والفقهاء فهو كما ذكر ابن حزم بأنه: مخالفهة الحهقِ  والصهواِب فهي مسهألةٍّ مها، ألنهه لهيس 
هناك إق حق وباطل، فلما لم يُجز أن يكون الحق شذوذ ا، صح أن الشذوذ هو الباطل.  ُينظهر: علهي بهن أحمهد بهن 

، تحقيههق: أحمههد «اإلحكببام اببي أصببول األحكببام»ه )د ت(، 425لظههاهري، تسههعيد بههن حههزم، أبههو محمههد األندلسههي ا
 (.5/31محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، د ط، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، )

عهدة أقهوال، منهها: أن المقصهود بالشهاذ ههو مخالفهة  إلهى   هفهي تعريفه هماختلفهت عبهاراتوأما "الشاذ" عنهد المحهدثين فقهد 
ق هها، وغيههر ذلههك مههن األقههوال، ولعههل األرجههح هههو طلالثقهة ألرجههح منههه، ومنههها: تفههرد الثقههة مطلق هها، ومنههها: تفههرد الهراوي م

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مها ق يهروي غيهره، إنمها الشهاذ أن يهروي »تعريف اإلمام الشافعي حيث يقول: 
وفي الجملة فهاألليق فهي » :، وهذا التعريف هو ما رجحه الحافظ ابن حجر بقوله«الناس ثقة حديث ا يخالف ما روى  ال

 ه311تهن بههن أبههي بكههر، جههالل الههدين السههيوطي، عبههد الرحمه ههُينظههر:   .«لشههاذ مهها عههر ف بههه اإلمههام الشههافعيَحههدِ  ا
 ،1عنايهههة: حسههن شهههلبي، ومههاهر ثمهههالوي، ط، ب«ابببي شبببرح تقريببب النبببواوي تبب ريب البببراوي» م(،2013ه 1434)

ه 134، تالزركشههيمحمههد بههن عبههد هللا بههن بهههادر، أبههو عبههد هللا، بههدر الههدين   . 33بيههروت، ص مؤسسههة الرسههالة،
، مكتبهة 1بهال فهريج، طابهن محمهد ، تحقيهق: زيهن العابهدين «النكت على مق مة ابن الصالح» م(،1333ه 1413)

ه 1404ه )352العسههههقالني، ت بههههن حجههههرأحمههههد بههههن علههههي بههههن محمههههد    .133ص الريههههاض،أضههههواء السههههلف، 
الجامعهههة عمهههادة البحهههث العلمهههي ب، 1تحقيهههق: ربيهههع بهههن ههههادي، ط ،«النكبببت علبببى كتببباب اببببن الصبببالح» م(،1334

م(، 2005ه 1422) المحمهدي مصطفى   عبد القادر(.  وللتوسع أكثر ُينظر: 2/211)اإلسالمية بالمدينة المنورة، 
   وما بعدها.  33صبيروت،  ، دار الكتب العلمية،1، ط«ر وزيا ة الثقةالشاذ والمنك»

ه 1433) ُينظهر: مصهطفى الخهن ة يهرون اقحتجهاا بهالقراءة الشهاذة.( جمهور الفقههاء مهن الحنفيهة والشهافعية والحنابله1)
 .330بيروت، ص –، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق 1، ط«أثر اًلختالف اي القواع  األصولية» م(،2012
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غوية ونحوية جديرة بالدرس، وفيها نقل إلينا من ألفاظ اللغة وأساليبها...، إذ في هذه القراءات ثروة ل
 .(1)«شواهدهدفاع عن النحو، تعضد قواعده، وتدعم 

 املطلب اخلامس: أوجه االتفاق واالختالف بني القراءات املتواترة والقراءات الشاذة

مما سبق بحثه، من تعريف للقراءات الشاذة، وبيان نشأتها، ومصادرها، وما يتعلق بها من 
 النحو اآلتي: ى  نستخلص أوجه ا لالتفاق واقختالف بينها وبين القراءات المتواترة علأحكام، يمكن أن 

 :ما يليامنها أوج  اًلتفا   أماا

صالحة لالحتجاا بها، واقستفادة منها في الجوانب  –المتواتر والشاذ  -أن القراءات بنوَعيها  -1
 .(2)الفصاحة للقراءات المتواترة المجَمع عليهااللغوية، بل إن كثير ا من القراءات الشاذة مساوٍّ في 

تتفق القراءات الشاذة مع المتواترة في أنه يستفاد منهما في تفسير القرآن الكريم، وبيان معانيه،  -2
ا لها، أو تأكيد ا لمعناها، وقد  ى  فقد تكون القراءة الشاذة دليال  عل القراءة المتواترة، فتأتي توضيح 

 . (3)ما دلت عليه القراءات المتواترة ى  يكون في الشواذ معانٍّ وفوائد زائدة عل

رأي  ى  تتفق القراءات الشاذة مع المتواترة في اقحتجاا بها في األحكام الفقهية، وهذا عل -3
 والحنابلة. والشافعية الحنفية

 :يلي امنها ماأوج  اًلختالف  أماو 

 درجات النقل، وهو التواتر. ى  القراءات المتواترة منقولة بأعل -1
 أما الشاذة، فنقلها من قبيل اآلحاد.

                                                           

د ط، دار  ،« راسببات ألسببلوب القببر ن الكببريم» ،)د ت( ه1403، تعضههيمةبههن عبههد الخههالق بههن علههي بههن ( محمههد 1)
 (.1/1الحديث، القاهرة، )

المحتسب اي تبيين وجوه شبواذ القبراءات » م(،1334ه 1415ه )332عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، ت (2)
، لجنههههة إحيههههاء كتههههب السههههنة بههههالمجلس األعلههههى للشههههؤون 3ناصههههف، وآخههههرين، ط، تحقيههههق: علههههي «واإليضبببباح عنهببببا

 (.1/32اإلسالمية بوزارة األوقاف، القاهرة، )
 ،«جامع البيان عن تأويبل  ي القبر ن»، كه –خاصة المطولة  –من الكتب المليئة بالقراءات الشاذة: كتب التفاسير  (3)

قبهههن عطيهههة األندلسهههي ، «ابببي تفسبببير الكتببباب العزيبببز المحبببرر البببوجيز»و ه(،310لمحمههد بهههن جريهههر الطبهههري )ت
، ألبههههي حيههههان األندلسههههي «البحببببر المحببببيط»ه(، و211، للقرطبههههي )ت«الجببببامع ألحكببببام القببببر ن»ه(، و542)ت
 ه(، وغيرها.1210)ت، لآللوسي «روح المعاني اي تفسير القر ن العظيم والسبع المثاني»ه(، و145)ت
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القراءات المتواترة يجب اقعتقاد بأنها قرآن متعب د بتالوته، وق يجوز إنكارها وجحدها، ويكفر  -2
 من يفعل ذلك.

 بقرآنيتها، وق إيهام السامعين قرآنيَتها، بل يحرم ذلك. أما الشاذة، فال يجوز اقعتقاد

 القراءات المتواترة ُيتعبد بها في الصالة، وخارجها. -3
أنها  ى  أما الشاذة، فال يجوز القراءة بها في الصالة، وق يجوز القراءة بها خارا الصالة عل

  كبقية كتب العلم. ى  قرآن، بل تُقرأ وُترو 
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 الثاني:المبحث 

 هذا البحث، وبيان بعض المصطلحات تعريف بالمصادر الخمسة لالنفرادات في

 :  مطالب أربعةوفيه 

 تعريف بالمصادر الخمسة لالنفرادات في هذا البحث.: األول طلبالم

 "القراءة" و"الرواية" و"الطريق". ى  بيان معن: الثاني طلبالم

 "األصول" و"الفرش" و"الوجه". ى  بيان معن: ثالثال طلبالم

ا. المطلب الرابع:   تعريف "اقنفرادات" و"التوجيه" لغة  واصطالح 
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 تعريف باملصادر اخلمسة لالنفرادات يف هذا البحثاألول:  طلبامل

ا كانت انفرادات القراءات األربع الشاذة أو بعضها منتشرة في كثير من الكتب، فتارة  نجدها في لم  
في كتب اللغة، أو غيرها، فقد كان لزام ا اختيار  ى  القراءات، وتارة  في كتب التفسير، وأخر كتب 

ادر منثورة، واثنين ثالثة مص ى  وقع اقختيار علوقد مصادر معينة، يكون توثيق هذه اقنفرادات منها، 
 .منها منظوم ا

ما لِ  اعتبرتها مصادر تكميليةوقد جعلت المنثور منها هي المصادر الرئيسة، أما المنظوم فقد 
 النحو اآلتي: ى  علنقص من المصادر الرئيسة، وذلك 

 : املصدر األول

من تأليف الشيخ العالمة/  (1)«الكنوز اي القراءات األربع عشرة إيضاح الرموز ومفتاح» كتاب
 ه.343سنة:  ى  محمد بن خليل القباقبي، المتوف

  بن محمد قراءة :تواترة، والقراءات األربع الشاذةالقراءات العشر الم ى  وهو كتاب اشتمل عل
بن  ه(، والحسن143)ت ، وسليمان بن ِمهران األعمشه(123)ت محيصن المكي هن بنعبد الرحمه  
  .ه(202)ت اليزيدي بن المبارك ى  ه(، ويحي110)ت البصري أبي الحسن

 وقد اعتمد المؤلف طرق القراءات فيه كاآلتي:
النشر اي القراءات »، وهو اختصار لكتاب (2)«تقريب النشر» فمن كتابأما القراءات العشر، 

 .(ه333)ت، وكالهما إلمام القراء المحقق/ محمد بن محمد ابن الجزري، (3)«العشر

 :كما يليطرقها اعتمد وأما القراءات األربع الشاذة ف
 ، من طريقين: المكي قراءة اإلمام ابن محيصن -1

 ، للحسن بن علي األهوازي (4)«بن محيصن المكيمفر ة ا»: طريق كتاب: أح هما
 . (ه442ت)

                                                           

 .م2003ه ،ه1424في سنة: عمار، عم ان،  قامت بطبعه دارو  ،شكريأحمد د.  بتحقيقبع هذا الكتاب طُ ( 1)
  م.1321 ،ه1331إبراهيم عطوة عوض، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوقده بمصر، سنة: تحقيق: بع بطُ ( 2)
الضباع، ُطبعت بدار الكتب  علي بن محمد: لهذا الكتاب عدة طبعات، منها طبعة بإشراف وتصحيح العالمة( 3)

 العلمية ببيروت، وبدون تاريخ.
  .تحقيق: عمار الددوه، ب1421(، الصادر في شهر محرم من سنة: 22بع في المجلة األحمدية، العدد )طُ ( 4)
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وابن محيصن واختيار المبهج اي القراءات الثمان و راءة األعمش »: طريق كتاب: واآلخر
 . (ه541ت) سبط الخياطه: ، لعبد هللا بن علي، المعروف ب(1)«خلف واليزي ي

 المتقدم ذكره.  «جالمبه»من طريق كتاب  ،لكوفيقراءة اإلمام األعمش ا -2

لحسن بن علي ل (2)«مفر ة الحسن البصري»من طريق  ،حسن البصريقراءة اإلمام ال -3
 .(ه442ت)، ألهوازيا

ألبي  (3)«المستنير»، والمتقدم ذكره «المبهج» :يمن طريق كتابَ  ،اليزيدي ى  قراءة اإلمام يحي -4
 .(ه432ت)أحمد بن علي بن سوار البغدادي،  طاهر

بعض القراءات  أهمل ذكرفي كتابه، وقد  ه(343)ت القباقبي ااعتمد عليهفهذه المصادر التي 
  التي خالفت رسم المصحف. ،الشاذة المنسوبة للقراء األربعة

  :املصدر الثاين

األماني والمسرات  ى  "منته ى  والمسم   لبشر بقراءات القراء األربعة عشرإتحاف اضالء ا»كتاب 
سنة:  ى  الشيخ العالمة/ أحمد بن محمد البن ا الدمياطي، المتوفمن تأليف ، (4)«اي علوم القراءات"

 ه.1111

ما  ى  وهو كتاب جمع فيه مؤلفه القراءات األربع عشرة، مع اختصار في بيان توجيهها، إضافة إل
 ذكره في أول الكتاب من مقدمة في علم القراءات، وعلم الرسم العثماني وقواعده.

 ى  دث فيه عن اآلداب المتعلقة بقراءة القرآن الكريم، وما ينبغي علكما أنه عقد فصال  مستقالًّ تح
 قارئ القراءات، وكيفية جمعها.

                                                           

في كلية اللغة العربية  ،في اللغة رسالة دكتوراهفي وفاء عبد هللا قزمار، بتحقيق:  إحداهماُحقق هذا الكتاب مرتين، ( 1)
بر، في رسالة  واألخرى   م.1335هه 1405 مكة المكرمة،ب بجامعة أم القرى   بتحقيق: عبد العزيز بن ناصر الس 

 –ه 1404دكتوراه في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
  ه.  1405

رسالة في شر  ما  د. أحمد شكري، أنه يوجد في مكتبة المسجد األقصى   «إيضاح الرموز»ذكر محقق كتاب ( 2)
  خالف به الحسُن البصري أبا عمرو بن العالء، لألهوازي، فلعلها هي.

 ه. 1413: أحمد طاهر أويس، في رسالة دكتوراه، مقد مة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، سنة: هحقق( 3)
قامت بطبعه دار عالم الكتب ببيروت،  شعبان إسماعيل،التي قام بتحقيقها د.  منهابعات، طبع هذا الكتاب عدة ط( 4)

 م. 1331 ،ه1401في سنة: 
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ذكر اسم السورة، وهل يالبدء بذكر القراءات في السور،  قبلومما يميز المؤلف في كتابه هذا أنه 
اإلجمالي عن كل هي مكية أم مدنية، ثم يذكر الكالم عن الفواصل، وعدد آيات السورة، فيذكر العدد 

واحد من علماء العدد، ثم يبين اآليات التي وقع فيها الخالف، مع بيان من يعدُّها ومن يترك عد ها، 
 كما أنه يذكر مشبه الفاصلة وليس بمعدود، وما ق يشبه الفاصلة وهو معدود.

 تفسير ومعاني بعض القراءات. ى  غير ذلك من إشارته إل ى  إل

تمد طرق القراءات العشر من هذا الكتاب، فقد صر  المؤلف أنه اع أما عن طرق القراءات في
 .(ه333ت)لإلمام ابن الجزري، « النشر اي القراءات العشر»كتاب 

 وفي القراءات األربع الشاذة، صر  بأنه اعتمد الطرق التي ُذكرت سابق ا عند العالمة القباقبي
 في كتابه المتقدم ذكره.  ه(343)ت

  املصدر الثالث:

، من تأليف الشيخ العالمة/ (1)«نور اإلعالم بانفرا ات األربعة األعالم» رسالة مختصرة بعنوان
 ه.1152ه، وقيل: 1155سنة:  ى  ن اإلزميري، المتوفهه  بن عبد الرحم ى  مصطف

ما في  ى  وهو عبارة عن متن منثور مختصر، ذكر فيه مؤلفه زيادات القراءات األربع الشاذة عل
ن كان يذكر بعض الموافقات أحيان ا.  القراءات العشر المتواترة، وا 

ولم يصر  فيه مؤلفه عن طرق القراءات التي ذكرها، وما في هذا الكتاب ق يختلف كثير ا عما 
 ُذكر في الكتابين السابقين من قراءات شاذة.

  املصدر الرابع:

، من تأليف شيخ القراء اإلمام/ محمد بن محمد (2)«العشرة ى  ما زا  عل نهاية البررة اي» منظومة
 ه.333سنة:  ى  بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري، المتوفا

                                                           

( الصادر في شهر كانون األول من 13(، المجلد )11بع هذا المختصر في مجلة جامعة تكريت للعلوم، العدد )طُ ( 1)
الجبوري، وخلف حسين صالح الجبوري، ولم أعتمد عليه؛ لوجود هاشم محمد طياوي تحقيق: م، ب2011سنة: 

  أخطاء فيه، بل اعتمدت المخطوطَة األصل؛ لضمان سالمة المادة العلمية. 
، جمع وترتيب: محمد عبد الواحد «مجموعة مهمة اي التجوي  والقراءات»ُطبعت هذه المنظومة ضمن كتاب ( 2)

م، وفيها أخطاء كثيرة وسقط واضح، وقد 2002ه، 1421القاهرة، سنة: يمية بالدسوقي، قام بطبعه: مكتبة ابن ت
 راجعت عدَة مخطوطات مصورة لهذه المنظومة؛ للتأكد من سالمة المادة العلمية. 
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( بيت ا، ولكن بعض ُنَسخ 450وهي منظومة من بحر الطويل، وعدد أبياتها كما ذكر مؤلفها: )
 بيت ا. (454( بيت ا، وفي بعضها: )452هذه المنظومة زادت عن هذا العدد، ففي بعضها: )

 ومطلع هذه المنظومة: 

 َبهههههههههههههههههههَدْأُت ِبَحْمهههههههههههههههههههِد هللِا َنْظِمهههههههههههههههههههَي َأو ق
 

 َوأُْههههههههِدْي َصهههههههالِتْي ِللن بِهههههههيِ  َوَمهههههههْن تَهههههههال 
 

 َوَبْعهههههههُد: َفُخهههههههْذ َنْظِمهههههههْي ُحهههههههُرْوَف َثالثَهههههههةٍّ 
 

 اْلَعْشهههههِر قَههههْد َزاَدْت َوُكههههْن ُمتَههههَأمِ ال ى  َعلَههههه 
 

، اذة التي فوق العشر، وهي: قراءة ابن محيصنوقد جمع المؤلف فيها القراءات الثالث الش
لم تخرا عن القراءات  قراءتهولعل هذا ألن  ؛والحسن البصري، ولم يذكر قراءة اليزيدي ،واألعمش

 عشر موضع ا. ةبضعالعشر المتواترة إق في 

أما عن طرق القراءات في هذه المنظومة، فهي نفس الطرق المذكورة آنف ا، كما صر  بذلك 
 المؤلف. 

 املصدر اخلامس: 

من تأليف شيخ المقارئ ، (1)«العشرة ى  الفواي  المعتبرة اي األحرف األربعة الزاي ة عل» منظومة
 ه.1313سنة:  ى  به"المتولي"، المتوفالمصرية اإلمام/ محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان، الشهير 

 ، ومطلعها:(2)وسبعين بيت ا الر َجز، تقع في خمسمائة وثالث وهي منظومة من بحر

ههههههههههههٌد ُهههههههههههههَو اْبههههههههههههُن َأْحَمههههههههههههَدا  قَههههههههههههاَل ُمَحم 
 

 َربِ  ُكهههههههههههْن ِلهههههههههههْي ُمْسههههههههههههِعَدا :الُمتَهههههههههههَولِ يْ  
 

 َأْحَمهههههههههههههههههههههُد َذا الَجهههههههههههههههههههههاَلِل َواإِلْكههههههههههههههههههههههَرامِ 
 

 اأَلْوَهههههههههههههههههامِ ُسههههههههههههههههْبَحاَنُه َجههههههههههههههههل  َعههههههههههههههههِن  
 

ههههههههههههههههههههههاَلِة َوالت ْسههههههههههههههههههههههِلْيمِ   َوَأْفَضههههههههههههههههههههههُل الص 
 

 الَكهههههههههههههِرْيمِ  ى  ِلهههههههههههههِذْي الَمَقاَمهههههههههههههاِت الُعلَههههههههههههه 
 

ههههههههههههههههههههيِ  ثُههههههههههههههههههههم  ِعْتَرتِهههههههههههههههههههههْ   َنِبيِ َنهههههههههههههههههههها اأُلمِ 
 

 ْصهههههههههههُطُفْوا ِلُرْؤَيتِههههههههههههْ َوَصهههههههههههْحِبِه َمهههههههههههِن   
 

                                                           

، «إتحاف البررة بالمتون العشرة، اي القراءات والرسم واآلي والتجوي »ت هذه المنظومة قديم ا ضمن كتاب بعطُ ( 1)
 م.1335 ،ه1354البابي الحلبي وأوقده بمصر، سنة:  بن محمد الضباع، بمطبعة مصطفى  جمع وترتيب: علي 

( بيت ا، وبعد مراجعة مخطوط بعنوان: "موارد البررة على الفوائد 512عدد األبيات في طبعة العالمة الضباع: )( 2)
وقد سقط من الطبعة التي جمعها ( بيت ا، 513المعتبرة" لإلمام المتولي، مؤلف المنظومة، تبين أن عدد األبيات )

  العالمة الضباع بيت في سورة المائدة.
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 َوَبْعههههههههُد ُخههههههههْذ َنْظِمههههههههْي ُحههههههههُرْوَف َأْرَبَعهههههههههْ 
 

 الَعْشههههههههههِر َوُكههههههههههْن ُمت ِبَعهههههههههههْ  ى  َزاَدْت َعلَهههههههههه 
 

 وقد جمع المؤلف فيها القراءات األربع الشاذة كاملة ، بأصولها وفرشها.

قراءة ابن محيصن فقط،  يقَ يأما عن طرق القراءات في هذه المنظومة، فقد صر  المؤلف بطر 
 وهي نفس طرقه المذكورة سابق ا، ولم يذكر طرق القراء الثالثة الباقين. 

 "الطريق"و "الرواية"و "القراءة" الثاين: بيان معىناملطلب 

: القراءة:   أوًلا
 . (1)إمام من األئمة األربعة عشر، مما أجمع عليه رواته ى  تطلق ويراد بها: كل خالف ُنسب إل

ما اتفقت عليه الرواة عن أحد األئمة السبعة أو العشرة، أو من في منزلتهم من أئمة »أو هي: 
 .(2)«اقختياراتالقراء وأصحاب 

، قراءة ه(205)ت ، قراءة يعقوبه(123)ت : قراءة نافعمثال   اإلمام مباشرة، فيقال ى  وتُنَسب إل
  .ه(123)ت ابن محيصن

 ثانياا: الرواية: 

 كل ما اختلف فيه الرواة عن أحد األئمة األربعة عشر. ى  ُتطلق عل
العشرة، أو من في منزلتهم من أئمة ما اختلفت فيه الرواة عن أحد األئمة السبعة أو » أو هي:

 .(3)«القراء وأصحاب اقختيارات

: رواية ورش ى  وتُنَسب إل ، رواية ابن جم از عن نافع ه(131)ت الراوي عن اإلمام، فيقال مثال 
ه( عن األعمش 311)ته(، رواية الُمط وعي 130)ته( عن أبي جعفر 110بعد : )ت
  ه(.143)ت

                                                           

، دط، دار «الب ور الزاهرة اي القراءات العشر المتواترة» ه )د ت(،1403، تالقاضي بن عبد الغني عبد الفتا ( 1)
 . 10الكتاب العربي، بيروت، ص

 ، مرجع سابق،«النشر اي القراءات العشر»محمد ابن الجزري، وُينظر: . 32مرجع سابق، ص ،إبراهيم الدوسري( 2)
(2/133.) 

، مرجع سابق، «النشر اي القراءات العشر» ،ابن الجزريمحمد وُينظر:  . 23ص مرجع سابق، ،إبراهيم الدوسري( 3)
(2/133.)  
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 . (2)أو أكثر (1)للقارئ، فقد يكون بينهما واسطةوق يشترط معاصرة الراوي 

 ثالثاا: الطري : 

ن سفل ى  كل ما ُنِسب إل ى  ُيطلق عل  .(3)اآلخذ عن الراوي، وا 
ة عن أحد رواة األئمة السبعة أو العشرة، أو من في منزلتهم من أئمة لَ قَ ما اختلف فيه الن  »أو هو: 

 .(4)«القراء وأصحاب اقختيارات

:  ى  وُينَسب إل ه( من طريق 131)ترواية ورش صاحب الطريق بعد ذكر الراوي، فيقال مثال 
 ه(، ويقال 210بعد  )ته( من طريق ابن وهب 234)ته تقريب ا(، رواية َرو  240)تاألزرق 

ا  –  ، وطريق ابن وهب عن َرو .عن ورش: طريق األزرق -أيض 

 .(5)الراوي، فقد يكون بينهما واسطة أو أكثرنَسب إليه الطريق وبين وق تلزم المعاصرة بين من يُ 

 "الفرش"و "األصول"و "الوجه" املطلب الثالث: بيان معىن

: الوج :   أوًلا

 أمرين: ى  يطلق علو

 .(2): ما كان القارئ فيه مخي ر ا بين اإلتيان به أو بغيرهأح هما

                                                           

نما يرويان عن: ُسليم بن عيسى، عن: حمزة. كروايتَ ( 1) د عن حمزة، فإنهما ق يرويان عنه مباشرة، وا   ي: َخَلف وَخال 
كرواية: البزِ ي عن ابن كثير، فإنه يروي عنه بواسطتين، فهو يروي عن: أبي اإلخريط وهب بن واضح، عن: ( 2)

 إسماعيل بن عبد هللا بن قسطنطين، عن: ابن كثير.
عن ابن كثير، فإنه يروي عنه بثالث وسائط، فهو يروي عن: أبي الحسن القو اس، عن: أبي اإلخريط  وكرواية قنبل

ه 1423) أيمن رشدي سويدُينظر:  وهب بن واضح، عن: إسماعيل بن عبد هللا بن قسطنطين، عن: ابن كثير.
 .251صدار نور المكتبات، جدة، ، 1ط، «السالسل الذهبية باألساني  النشرية» (،م2001

  (.1/233مرجع سابق، ) «- راسة وتحقي   -غيث النفع اي القراءات السبع للصفا سي »سالم الزهراني، ( 3)
، مرجع سابق، «النشر اي القراءات العشر» ،ابن الجزريمحمد . وُينظر: 31إبراهيم الدوسري، مرجع سابق، ص( 4)

(2/133.)  
النشر اي القراءات »تب المهتمة بأسانيد القراءات، كهالراوي، ُتراَجع الكللتوسع في معرفة الطرق وُقربها وُبعدها من ( 5)

 .أليمن رشدي سويد «السالسل الذهبية باألساني  النشرية»جزري، ومن الكتب المعاصرة: كتاب قبن ال «العشر
 (. 2/200، )، مرجع سابق«النشر اي القراءات العشر» محمد ابن الجزري،( 2)
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العارض للسكون، فالقارئ مخي ر بين أن يقف بالقصر أو  ى  ومثاله: مقادير المد حال الوقف عل
ا في الرواية.  بالتوسط أو بالطول، وق يلزمه اإلتيان بها جميع ا في الموضع الواحد، وق يكون ذلك نقص 

نما يطلق عل أوجه ا هذا وما شابهه:  ى  وق يقال لهذه األوجه قراءات وق روايات وق طرق، وا 
 . (1)الخالف الجائز: اختيارية، ويسمونها به

سبيل  ى  سبيل التعدد، ق عل ى  الطريق، عل ى  الرواية وعل ى  القراءة وعل ى  : يطلق علواآلخر
 .(2)التخيير

 من طريق األزرق ه(131)ت خالف الطرق: مقاديُر مدِ  البدل عند ورش ى  وأذكر هنا مثاق  عل
 ى  ثالثٌة، القصر أو التوسط أو الطول، فمن قرأ لورش بهذا الطريق، ق يقتصر عل ه تقريب ا(240)ت

خالل  ق كانت روايته فيها نقص وا  أحد األوجه الثالثة، بل ق بد أن يأتي بها جميع ا في كل موضع، وا 
 كما يقول األئمة.

، ويطلق عل نما ُيعبر عنه باألوجه تساهال  هذا ونحوه:  ى  واألصل في هذا النوع أنه طرق، وا 
 .(3)الخالف الواجب

 ثانياا: األصول: 

نسق واحد في جميع القرآن، كأحكام ياءات اإلضافة،  ى  عل تأتياألحكام المطردة التي  :هيو
 واإلدغام، وأحكام النون الساكنة والتنوين، واإلمالة، وغيرها.

ق فإنه قد يذكر في األصول ما ق يطرد في جميع القرآن، بل  وهذا باعتبار الكثير الغالب، وا 
 .(4)تكون كلمات مخصوصة في بعض السور دون البقية

                                                           

، «اإلضاءة اي بيان أصول القراءة»م(، 1333ه 1420ه )1330ُينظر: علي بن محمد بن حسن الضباع، ت( 1)
، «الب ور الزاهرة». عبد الفتا  القاضي، 5، المكتبة األزهرية للتراث، ص1ُعني بقراءته: محمد خلف الحسيني، ط

 . 11مرجع سابق، ص
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق( 2)
مرجع سابق،  «- راسة وتحقي   -غيث النفع اي القراءات السبع للصفا سي »ُينظر: سالم الزهراني، ( 3)

. عبد الفتا  5، مرجع سابق، ص«اإلضاءة اي بيان أصول القراءة»علي بن محمد الضباع، . (1/233)
 .11، مرجع سابق، ص«الب ور الزاهرة»القاضي، 

، مكتبة 5، ط«الوااي اي شرح الشاطبية» م(،1333ه 1420ه )1403ت، القاضي بن عبد الغني عبد الفتا ( 4)
 .133السوادي للتوزيع، جدة، ص
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 ثالثاا: الفرش: 

ورها في الكلمات المختلف في قراءتها، التي وردت في مواضعها من السور، وَيِقلُّ دَ  ى  يطلق علو
 .(1)القرآن الكريم

ق فقد يأتي في الفرش كلمات مطردة في  جميع القرآن، وتكون وهذا باعتبار الكثير الغالب، وا 
 أشبه باألصول.

 . (2)مقابلة "األصول" ى  ويسميه بعضهم "الفروع" عل

 املطلب الرابع: تعريف "االنفرادات" و"التوجيه" لغة  واصطالح ا

: اًلنفرا ا  ت:أوًلا

الوحهدة وعهدم الجمهع، يقهال:  ى  جمع انفرادة، وهي مأخوذة مهن مهادة )ف ر د(، والتهي تهدل عله لغةا:
 .(3): أي واحد ا واحد اى  َفَرَد َيْفُرُد َفْرد ا، واْنَفَرَد اْنِفَراد ا، وأفردُته: جعلته واحد ا، وجاء القوم ُفَراد ا وُفرادَ 

ا: مهها ُينَقههل مههن أوجههه القههراءات عههن قههارئ واحههد مههن األئمههة، أو عههن أحههد رواتهههم، أو أحههد  اصببطالحا
 ى  ، فدقلة ههذه الكلمهة عنهد القهراء ليسهت بعيهدة  عهن المعنه(4)بالتفرد واقنفراد واألفرادطرقهم، وُيعبر عنها 

  اللغوي.

  ثانياا: التوجي :

 دهههالم: السبيل الذي تقصههه الكههههههههابلة، ووجههالمق ى  ادة )و ا ه(، والتي تدل علههوذ من مههه: مأخلغةا 

                                                           

سراج القارئ » م(،2004ه 1425ه )301علي بن عثمان بن محمد، أبو القاسم، المعروف به: ابن القاصح، ت( 1)
. 111ب العلمية، بيروت، ص، دار الكت2، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، ط«المبت ي وتذكار المقرئ المنتهي

 .133، مرجع سابق، ص«الوااي اي شرح الشاطبية» ،عبد الفتا  القاضي
 .313مرجع سابق، ص ،«إبراز المعاني» الدمشقي، أبوشامة( 2)
، تحقيق: مهدي «كتاب العين »ه )د ت(، 110هن الفراهيدي، تالخليل بن أحمد بن عمرو، أبو عبد الرحمه  ُينظر: ( 3)

براهيم السامرائي، د ط، دار ومكتبة الهالل،المخزومي،  مرجع سابق،  ،منظوربن  محمد بن مكرم (. 3/24) وا 
، «معجم الفرو  اللغوية» ،(ه1412) ه335، تأبو هالل العسكريالحسن بن عبد هللا بن سهل،  (. 3/332)

لتابعة لجماعة المدرسين مي امؤسسة النشر اإلسال، 1، طالشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسالميتحقيق: 
  .400، ص"قم"به 

  .32مرجع سابق، ص ،إبراهيم الدوسري( 4)
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ههه الَحَجههَر وِ ، وقههال بعضهههم: (2)، ووجههوه القههرآن: معانيههه(1)بههه ههه : يريههد ، ووجه هها مهها لههه،لههه هَههة  مههاجْ َوجِ  َوجِ 
َه له تدبير  ُيضَرب مثال  و  ،ْجَههُ األمَر وَ   .(3)ى  ا من ِجَهةٍّ أخر  لألمر إذا لم يستقم من جهةٍّ َأن ُيَوجِ 

والكشهف عهن وجوههها  ،هو: علم ُيبحث فيه عهن معهاني القهراءاتف ، "القراءاتِ  توجيهِ " مصطلحُ أما 
 .(4)في اللغة والتفسير

، (1)، و"حجهة القههراءات"(2)، و"معههاني القهراءات"(5)ولههذا العلهم عهدة مسههميات، منهها: "علهل القهراءات"
 .(3)، و"تخريج القراءات"(3)و"إعراب القراءات"

 

 

 

 
                                                           

، «المحكم والمحيط األعظم» م(،2000ه 1421) ه453المرسي، أبو الحسن، ت هدَ يْ ( علي بن إسماعيل بن سِ 1)
  (.4/331، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1، طعبد الحميد هنداويتحقيق: 

بيدي  المرتضى  ( 2)  (. 32/543، )مرجع سابقالز 
 (. 13/551مرجع سابق، ) ،بن منظور محمد بن مكرم( 3)
توجي  مشكل القراءات » م(،2012ه 1433عبد العزيز الحربي ). 43مرجع سابق، ص ،ُينظر: إبراهيم الدوسري( 4)

 . 25، دار ابن حزم، بيروت، ص 1، ط«العشرية الفرشية
ه(، ُطبع 431)ت، لمكي بن أبي طالب «القراءات السبع وعللها وحججها الكشف عن وجوه»مثل كتاب: ( 5)

 م. 1314ه 1334بتحقيق: محي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام: 
ه(، ُطبع بتحقيق: عيد درويش وعوض القوزي، 310)ت، ألبي منصور األزهري «معاني القراءات»مثل كتاب: ( 2)

 م. 1333ه 1414مصر، وطبعته األولى كانت عام:  بمطابع دار المعارف،
، قبن زنجلة، ُطبع بتحقيق: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، وقد ُطبع عدة «حجة القراءات»مثل كتاب: ( 1)

 م. 1331ه 1413طبعات، منها الطبعة الخامسة عام: 
ُطبع بتحقيق: محمد السيد عزوز، عالم الكتب، ه(، 212)ت، للُعكَبري «إعراب القراءات الشواذ»مثل كتاب: ( 3)

 م.1332ه 1411بيروت، وطبعته األولى كانت عام: 
، لمحمد سالم محيسن، ُطبع بدار محيسن، القاهرة، وقد «المجتبى اي تخريج  راءة أبي ُعمر ال ُّوري»مثل كتاب: ( 3)

 م. 2003ه 1424ُطبع عدة طبعات، منها الطبعة الرابعة عام: 
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 :الثالث مبحثال

 تراجم القراء األربعة ورواتهم

 :  مطالب أربعةوفيه 

 ترجمة اإلمام ابن محيصن المكي، وراوييه.: األول طلبالم

 ترجمة اإلمام األعمش الكوفي، وراوييه.: الثاني طلبالم

 ترجمة اإلمام الحسن البصري، وراوييه.: ثالثال طلبالم

   اليزيدي، وراوييه. ى  ترجمة اإلمام يحي: الرابع طلبالم
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 وراوييهن املكي، حيِصاملطلب األول: ترمجة اإلمام ابن ُم

  ابن ُمحيصناإلمام: 
 المكي، قارئ أهل مكة مع ن بن محيصن السهمي بالوقء، أبو حفصهه  هو: محمد بن عبد الرحم

، وكان ه(221)ت سلم، احتج به مُ ، ثقةٌ ه(130)ت وحميد األعرا ه(120ر )تبن كثي عبد هللا
ا بالعربية واألثر.  عالم 

 عدة أقوال:  ى  وقد اختلف في اسمه عل
 ن بن محمد، وقيل: محمد بن عبد هللا.هه  عمر، وقيل: عبد الرحم من يسميه:فمنهم 

 : لم أجد شيئ ا في تاريخ وقدته.وًل ت  -

 ابن عباس. ى  ، ودرباس موله(103)ت ، ومجاهد(ه35)ت سعيد بن جبير :ى  : قرأ علشيوخ  -
 وغيرهم. ،ه(114)ت وعطاء أبيه، :وحد ث عن

، ه(154)ت أبو عمرو بن العالءو ، ه(143)ت بن عمر القارئ ى  عيس: قرأ عليه: تالميذه -
 وغيرهم.، ه تقريب ا(120)ت ِشبل بن عب ادو 

 وغيرهم. ه(،133ت) بن ُعيينةه تقريب ا(، وسفيان 150)ت ابن جريج: وحد ث عنه

 .(1)-أحد القراء السبعة  -محيصن قراءُة ابن كثير المكي  ابنِ  وأصُل قراءةِ : أصل  راءت  -

: اثنتين وعشرين ه(451)ت توفي سنة: ثالث وعشرين ومائة، بمكة، وقال سبط الخياط :واات  -
 .(2)-رحمه هللا-ومائة، 

 

 راوياه:
 الراوي األول: البز ِّي: 

 ي المكي،ة، اإلمام أبو الحسن البز ِ ز  هو: أحمد بن محمد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن أبي بَ 
                                                           

إن قراءة ابن محيصن هي مثل قراءة ابن كثير، إق فيما خالفه فيها، وعليه، فتصبح قراءُة ابِن محيصن شاذة  أي:  (1)
 بمجموعها ق بآحادها، ومثل هذا يقال فيما سيأتي في أصل قراءات: األعمش والحسن واليزيدي.

معراة » ،م(1331ه 1411) ه143، أبو عبد هللا، تالذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان : عندتُنظر ترجمته ( 2)
محمد بن محمد بن محمد   .52، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، ط«القراء الكبار على الطبقات واألعصار

، عني بنشره ألول مرة: «غاية النهاية اي طبقات القراء» ،ه(1351)ه 333، أبو الخير، تابن الجزري
 العسقالني،  حجر محمد بن أحمد بن ن علي بنأحمد ب (. 2/121برجستراسر، د ط، مكتبة ابن تيمية، )

   (.1/414، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، )1، ط«تهذيب التهذيب» ،ه(1322) ه352أبو الفضل، ت
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 بني مخزوم، أستاذ محقق ضابط متقن. ى  ومؤذن المسجد الحرام، ومول ،مقرئ مكة

 : ولد سنة سبعين ومائة. وًل ت  -

 ، (ه200قبيل  )ت وعكرمة بن سليمان ه(،130)ت ووهب بن واضح أبيه، ى  : قرأ علشيوخ  -
  .وغيرهم

 .وغيره، ه تقريب ا(205)ت مؤمل بن إسماعيل وحد ث عن:

: : عكرمة بن سليمان، وهو قرأ على  القراءَة عن اإلمام ابن محيصن مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
 : اإلمام ابن محيصن.، وهو قرأ على  ه تقريب ا(120)ت  ِشبل بن عب اد

 والحسن بن الحباب بن مخلد، ه(234)ت قرأ عليه: أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي تالميذه: -
 ، وطائفة.ه(301)ت

 وآخرون. ،ه(233)ت والحسن بن العباس الرازي في تاريخه، ه(252)ت عنه البخاري ى  ورو 

 .(1)- ى  رحمه هللا تعال –توفي سنة خمسين ومائتين، عن ثمانين سنة  :واات  -
 

 الراوي الثاني: ابن شَنبوذ : 
، أبو منهم من يقول: ابن الصلت بن أيوب، و بن شَنبوذ هو: محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت

 الحسن البغدادي.
شيخ اإلقراء بالعراق، أستاذ كبير، أحد من جال في البالد في طلب القراءات، وكان ثقة في 

: تحمل الناس ه(444)ت الداني نفسه، صالحا َديِ ن ا متبحر ا في هذا الشأن، وقال الحافظ أبو عمرو
 الرواية عنه والعرض عليه؛ لموضعه من العلم، ومكانه من الضبط.

  لم أجد شيئ ا في تاريخ وقدته. :وًل ت  -

، والحسن بن ه(232)ت محمد بن شاذانعدد كبير من القراء، منهم:  ى  : قرأ القرآن علشيوخ  -
دريس ، ه(231)تهن الملقب به: ُقْنُبل محمد بن عبد الرحمه  و  ،الرازي العباس  بن عبد الكريموا 

 ، وغيرهم.ه تقريب ا(300)ت بن جمهور ى  ، وموسه(232ت) األخفش ى  ، وهارون بن موسه(232)ت

                                                           

 محمد ابن الجزري، ، وما بعدها.102، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» محمد الذهبي،: عندتُنظر ترجمته  (1)
 (.  1/113مرجع سابق، )، «غاية النهاية»
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 عيسى  محمد بن  : أبي موسى  القراءَة عن اإلمام ابن محيصن مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
)ت  ، عن: ِشبل بن عب اده(250)ت : نصر بن علي الَجْهَضمي البصريالهاشمي، وهو قرأ على  

 ، عن: اإلمام ابن محيصن.ه تقريب ا(120

 أحمد بن نصرو  ،ه(311)ت عيو ِ ط  الحسن بن سعيد المُ : قرأ عليه عدد كثير، منهم: تالميذه -
 ومحمد بن أحمد الشنبوذي، ه(332)ت السامري الحسين، وعبد هللا بن ه(313)ت الشذائي

 وغيرهم.، ه(333)ت

 شاهين أحمد ، وعمر بنه(343)ت بن أبي هاشمعبد الواحد أبو طاهر  :عنه ى  ورو 
 .آخرونه(، و 335)ت

 أسانيده في كتبهم. ى  عل والكبارُ  ه(444)ت واعتمد أبو عمرو الداني

: يوم السبت ه(451)ت : توفي في صفر، سنة ثمانٍّ وعشرين وثالثمائة، وقال سبط الخياطواات  -
 .(1)- ى  رحمه هللا تعال –لليلة خلت من صفر، سنة سبع وعشرين وثالثمائة 

 الكويف، وراوييهة اإلمام األعمش املطلب الثاين: ترمج

  األعمشاإلمام: 
هو: سليمان بن ِمهران األعمش، أبو محمد األسدي الكاهلي موقهم الكوفي، اإلمام الجليل، 

 عالمة اإلسالم. 
هم ، وأحفظَ لكتاب هللاهم كان أقرأَ : بِخصالٍّ سبق األعمُش أصحاَبه : ه(133)ت قال ابن عيينة

 هم بالفرائض.للحديث، وأعلمَ 
 : ما رأيت بالكوفة أحد ا أقرَأ لكتاب هللا منه.ه(133بن بشير )تُهَشْيم وقال 

 وستين. ى  ولد بالكوفة سنة ستين، وقيل: إحد :وًل ت  -

بن  ى  يحيه(، و 30)ت ، وأبي العالية الرياحيه(32)ت يشبَ بن حُ  ر ِ زِ : ى  : قرأ القرآن علشيوخ  -
 وغيرهم. ،ه(121)ت جودوعاصم بن أبي الن   ،ه(103)ت ومجاهد بن جبر، ه(103)ت ابوث  

براهيم، ه(35)ت سعيد بن جبيرعن:  ى  ورو   .وآخرين، ه(32 )ت بعد النخعي بن يزيد وا 
                                                           

 محمد ابن الجزري،، وما بعدها. 152، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» محمد الذهبي،: عندتُنظر ترجمته  (1)
 وما بعدها(.  2/52، مرجع سابق، )«غاية النهاية»
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ا وسماع ا: حمزةُ  القراءةَ  ى  : رو تالميذه - ن بن هه  ، ومحمد بن عبد الرحمه(152)ت الزيات عنه عرض 
عليه: طلحة بن ، وعرض ه(121)ت الثقفي زائدة بن قدامةأبي الصلت ، و ه(143)ت ى  أبي ليل

 .وغيره، ه(112)ت فر ِ صَ مُ 

 ،ه(120بن الحجاا )ت شعبةو ، ه(131)ت ، ووكيعه(133)ت سفيان بن عيينةعنه:  ى  ورو 
 وخلق ق يحصون. ،ه(121)ت وسفيان الثوري

 .-أحد القراء السبعة  – قراءُة حمزة الزي ات األعمشِ  وأصُل قراءةِ : أصل  راءت  -

 سنة ثمان وأربعين ومائة، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وقال أبو: توفي في ربيع األول، واات  -
 .(1)-رحمه هللا  -وغيره: توفي سنة سبع وأربعين ومائة  ه(312)ت عوانة

 

 راوياه:
  َبوذيالراوي األول: الشن: 

هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون، أبو الفرا الشَنبوذي الشطوي 
ليه ُنسب لكثرة مالزمته له.البغدادي،   المقرئ، غالم ابن شنبوذ، وا 

أستاذ مشهور نبيل، وحافظ ماهر حاذق، وكان من أئمة القراءات، وأكثر الترحال في طلبها، 
ر فيها وفي التفسير، وكان من أعلم الناس به.  وتبح 

 : ولد سنة ثالثمائة.وًل ت  -

أبي و ، ه(324)ت ابن مجاهدو ، ه(310)ت بعد:  ارمحمد بن هارون التم  : ى  : قرأ علشيوخ  -
 ، وأبي بكر النقاشه(341)ت بن األخرم الدمشقيوأبي الحسن ، ه(323)ت بوذالحسن بن شنَ 

 ، وغيرهم.ه(351)ت

: أبي الحسن محمد بن أحمد بن أيوب القراءَة عن اإلمام األعمش مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
الور اق )ت في حدود  أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عثمان :، وهو على  ه(323)ت بن شَنبوذا

م ه(223)ت ُكل ٍّ ِمن: خلف بن هشام البز ار ، وهو على  ه(210  و: أبي عبيد القاسم بن سال 
 : زائدة بن قدامة، وهو على  ، وهو على  ه(133) : علي بن حمزة الكسائي، وهما قرآ على  ه(224)ت

  هران.اإلمام األعمش: سليمان بن مِ 
                                                           

غاية » الجزري،محمد ابن  .54، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» محمد الذهبي،: عندتُنظر ترجمته ( 1)
  (.وما بعدها 4/222) مرجع سابق، ابن حجر العسقالني، (. 1/315، مرجع سابق، )«النهاية
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ومحمد بن الحسين ، ه(431)ت أبو العالء محمد بن علي الواسطي : قرأ عليه:تالميذه -
 سواهم. وخلقٌ ، ه(442)ت أبو علي األهوازيو  ،ه(440)ت بعد  الكارزيني

 .(1)-رحمه هللا  –: توفي في صفر سنة ثمان وثمانين وثالثمائة واات  -
 

 الراوي الثاني: الُمطَّو ِّعي: 
هو: الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل بن شاذان، اإلمام أبو العباس الُمط وِ عي العباداني 

 البصري، المقرئ المعمر، شيخ القراء، وُمسِند العصر. 
ا في القرآن وِحْفِظه، وأحد من ُعني بعلم القراءات وتبحر فيه، ولقي الكبار، وأكثر الرحلة  كان رأس 
 إليه علو اإلسناد في القراءات.  ى  ، فانتهفي األقطار، وُعمِ ر دهر ا

 : ولد في حدود سنة سبعين ومائتين.وًل ت  -

 ومحمد بن عبد الرحيم األصبهاني(، ه232)ت : إدريس بن عبد الكريم الحدادى  : قرأ علشيوخ  -
 وأحمد بن فر  المفسر، ه تقريب ا(300)ت والحسين بن علي األزرق الجمال ،ه(232)ت
 ،ه(301)ت ، ومحمد بن موسى  الصوريه(301)ت  سهل اأُلشناني، وأحمد بن ه(303)ت

 وغيرهم كثير.

وأبي خليفة ، ه(301)ت الفريابي بن محمد وسمع الحديث من: إدريس بن عبد الكريم، وجعفر
 وطائفة.، ه(305)ت الجمحي

الحداد، وهو قرأ : إدريس بن عبد الكريم القراءَة عن اإلمام األعمش مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
: ، وهو على  ه(133) : علي بن حمزة الكسائي، وهو على  ه(223)ت : خلف بن هشام البز ارعلى  

 اإلمام األعمش: سليمان بن مهران. ، وهو قرأ على  ه(121)ت بن قدامة الثقفيأبي الصلت زائدة 

محمد بن أبو الفضل و  ،ه(333)ت : قرأ عليه: أبو الحسين علي بن محمد الخبازيتالميذه -
 وغيرهم. ،ه(403)ت جعفر الخزاعي

، ه(430)ت ، وأبو نعيم الحافظه(413)ت وحد ث عنه: أبو بكر بن أبي علي الذكواني
 وجماعة.

                                                           

 محمد ابن الجزري، وما بعدها. 132، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» بي،الذهمحمد : عندتُنظر ترجمته ( 1)
 (. 2/50، )، مرجع سابق«غاية النهاية»
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 .(1)-رحمه هللا  -وسبعين وثالثمائة، وقد جاوز المائة  ى  : توفي سنة إحدواات  -

 ة اإلمام اسحسن البصر،، وراوييهاملطلب الثالث: ترمج

  الحسن البصرياإلمام : 
 هو: الحسن بن أبي الحسن يَسار، أبو سعيد البصري.

، ورأ اَّلل  عليه  ى  عشرين ومائة من أصحاب رسول اَّلل  صل ى  كان سيد أهل زمانه علم ا وعمال 
 أحسنهم عشرة ، وقال ابن الجزريوسلم، وكان من أفصح أهل البصرة لسان ا، وأعبدهم عبادة ، و 

آن نزل بلغة أنه قال: لو أشاء أقول إن القر  -رحمه هللا- ه(204)ت الشافعيروينا عن » :ه(333)ت
 .«الحسن لقلت؛ لفصاحته

، وذلك سنة -رضي هللا عنه  – ه(23)ت : ولد الحسن لسنتين بقيتا من خالفة عمروًل ت  -
 وعشرين. ى  إحد

الرياحي  العالية، وأبي ه(30وقيل:  10)ت : حطان بن عبد هللا الرقاشيى  : قرأ القرآن علشيوخ  -
 .ه(30)ت

رضي هللا  – ه(50)ت سمرةن بن هه  ، وعبد الرحمه(33وقيل:  32)ت أنس بن مالك :عن روى  و 
 .آخرين، و -عنهم 

 ه(،154)تالبصري أبو عمرو و  ،ه(133)ت عاصم الجحدريعنه:  القراءةَ  ى  : رو تالميذه -
 ، وغيرهم.ه(111)ت الطويل وسالم

و البصري  الحسنِ  وأصُل قراءةِ : أصل  راءت  -  .-أحد القراء السبعة  –قراءُة أبي عمرٍّ

 .(2)-رحمه هللا  -: توفي في شهر رجب، سنة عشر ومائة، وهو ابن تسع وثمانين سنة واات  -

                                                           

ر أعالم يَ سِّ » ،م(2002ه 1421) ه143، أبو عبد هللا، تالذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان : عندتُنظر ترجمته ( 1)
محمد ابن  .113، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار»و(. 12/234، د ط، دار الحديث، القاهرة، )«النبالء

 وما بعدها(.  1/213، مرجع سابق، )«غاية النهاية» الجزري،
، 1، ط«الثقات» ،م(1313ه 1333) ه354، أبو حاتم، تالُبستي بن أحمد بن حبانمحمد : عندتُنظر ترجمته ( 2)

، بن منجويها بن محمد، أبو بكر أحمد بن علي  (.4/123، )دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكنالهند، 
 (. 1/123، دار المعرفة، بيروت، )1، ط: عبد هللا الليثي، تحقيق«رجال صحيح مسلم» ،ه(1401) ه423ت

= 
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 :راوياه
  َيخِّ ل  الراوي األول: شجاع الب: 

 هو: شجاع بن أبي نصر، أبو نعيم البلخي ثم البغدادي، المقرئ الزاهد.
فقال: بخ  ه(241)ت ئل عنه اإلمام أحمدفي الثقات، وسُ  ه(354)ت ثقة كبير، ذكره ابن حبان

 بخ، وأين مثله اليوم.

 خ".لْ : ولد سنة عشرين ومائة به "بَ وًل ت  -

ده علشيوخ  -  ، وهو من جلة أصحابه.ه(154)ت : أبي عمرو بن العالءى  : قرأ القرآن وجو 

 وغيره.، األعمش :وحد ث عن

 الثقفي بن عمر عيسى  : القراءَة عن اإلمام الحسن البصري مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
 .اإلمام الحسن البصري :، وهو قرأ على  ه(152)ت

 حفص بن عمر ، وأبو عمره(224) معنه: أبو عبيد القاسم بن سال   القراءةَ  ى  : رو تالميذه -
 .وآخرون، ه(42 2)ت الدُّوري

 .(1)- ى  رحمه هللا تعال -ومائة  : توفي ببغداد سنة تسعينواات  -
 

 الراوي الثاني: ال ُّوري: 

هو: حفص بن عمر بن عبد العزيز، أبو عمر الدُّوري، المقرئ النحوي البغدادي الضرير، نزيل 
 "الدُّور" موضع ببغداد. ى  سامراء، ونسبته إل

القراءات، وازدحم عليه ثقة ثبت كبير ضابط، إمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه، وأول من جمع 
 الحذاق لعلو سنده، وسعة علمه.

  .ولد سنة بضع وخمسين ومائة: وًل ت  -

وشجاع بن أبي ، ه(133)ت ، والكسائيه(130)ت : إسماعيل بن جعفرى  : قرأ علشيوخ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، مرجع سابق، «غاية النهاية» محمد ابن الجزري، . 32، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» محمد الذهبي،
(1/235 .) 

غاية » محمد ابن الجزري، . 32، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» محمد الذهبي،: عندتُنظر ترجمته ( 1)
   (.4/313) مرجع سابق، العسقالني، حجر ابن (. 1/324، مرجع سابق، )«النهاية
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 ، وغيرهم.ه(202)ت اليزيدي ى  ويحي، ه(130)ت نصر البلخي

 ويزيد بن هارون، ه(133)ت بن عيينةسفيان و ، ه(135)ت أبي معاوية الضريرعن:  ى  ورو 
 .ه(202)ت

 هو عنه. ى  ، وهو من أقرانه، ورو ه(241)ت عن أحمد بن حنبل ى  ورو 

: شجاع بن أبي نصر الَبْلخي، القراءَة عن اإلمام الحسن البصري مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
 البصري.عن: اإلمام الحسن وهو ، ه(152)ت بن عمر الثقفي عن: عيسى  وهو 

  عبدوسبن  نهه  عبد الرحم، وأبو الزعراء ه(250)ت : قرأ عليه: أحمد بن يزيد الحلوانيتالميذه -
، ه(303)ت وأحمد بن فر  ،ه تقريب ا(230)ت وجعفر بن محمد بن الهيثم، (ه230)ت بضع و
 ، وغيرهم كثير.ه(301)ت أسد النصيبي محمد بن وجعفر بن

 ، وحاجب بن َأْرِكْينه(224)ت في سننه، وأبو زرعة الرازي ه(231)تة ث عنه: ابن ماجوحد  
 ، وخلق كثير.ه(302)ت

 .(1)-رحمه هللا-: توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين واات  -

 : ترمجة اإلمام اليزيد،، وراوييهاملطلب الرابع

  اليزي ياإلمام: 
 بن المبارك بن المغيرة اليزيدي، اإلمام أبو محمد العدوي البصري. ى  هو: يحي

نحوي، مقرئ، ثقة، عالمة كبير، نزل بغداد، وُعرف باليزيدي؛ لصحبته األمير يزيد بن منصور 
ا مفوه ا، بارع ا في اللغات واآلداب، وله عدة تصانيف،  خال المهدي، فكان يؤدب ولده، وكان فصيح 

 وكتاب الشكل، وكتاب نوادر اللغة، وكتاب في النحو مختصر. منها: كتاب المقصور،

  .ولد سنة مائة وثمان وعشرين: وًل ت  -

ا عن: أبي عمرو بن العالءشيوخ  - ه بالقيام بها، فَ لَ ، وهو الذي خَ ه(154)ت : أخذ القراءة عرض 
ا عن: حمزة الزيات  .ه(152)ت وأخذ أيض 

                                                           

، «معراة القراء الكبار»و(. 3/423، مرجع سابق، )«ر أعالم النبالءيَ سِّ » ،الذهبيمحمد : عندتُنظر ترجمته ( 1)
 وما بعدها(.  1/255، مرجع سابق، )«غاية النهاية» محمد ابن الجزري، .113مرجع سابق، ص
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 .ه تقريب ا(150)ت وحد ث عنه وعن ابن جريج
 ، وغيره.ه(110)ت الخليل بن أحمد :وأخذ عن

أبو و  ،ه(240)ت ، وأبو الحارث الليث بن خالده(235)ت أبو أيوب الخياط: قرأ عليه: تالميذه -
 ، وغيرهم.ه(221)ت ، وأبو شعيب السوسيه(242)ت عمر الدوري

سحاق الموصليه(224القاسم بن سالم )ت وحد ث عنه: أبو عبيد  .ه(، وآخرون235)ت ، وا 

و البصري اليزيدي ِ  وأصُل قراءةِ : أصل  راءت  -  .-أحد القراء السبعة  - ه(154)ت قراءُة أبي عمرٍّ

: توفي سنة اثنتين ومائتين، وله أربع وسبعون سنة، وقيل: بل جاوز التسعين وقارب المائة واات  -
 .(1)-رحمه هللا  -
 

  :راوياه
 الراوي األول: أبو أيوب الخياط: 

 بن الحكم، أبو أيوب الخياط البغدادي، يعرف بصاحب البصري.هو: سليمان بن أيوب 
 كتب عنه.مقرئ جليل، وثقة صدوق حافظ لما يُ 

  : لم أجد شيئ ا في تاريخ وقدته.وًل ت  -

 اليزيدي. ى  : يحيى  : قرأ علشيوخ  -

، ه(215)ت أحمد بن حرب المعدلو  ،ه(301)ت إسحاق بن مخلد الدقاق: قرأ عليه: تالميذه -
 وآخرون.

 . (2)-رحمه هللا  -: توفي في سنة خمس وثالثين ومائتين واات  -
 

 الراوي الثاني: ابن ارح: 

 هو: أحمد بن فر  بن جبريل، أبو جعفر البغدادي الضرير، العالمة اإلمام المقرئ المفسر.
 كان ثقة كبير ا مأمون ا، تصدر لإلفادة زمان ا، وَبُعد صيته، واشتهر اسمه؛ لسعة علمه، وعلو سنه.

                                                           

، «معراة القراء الكبار»و (.3/221، مرجع سابق، )«ر أعالم النبالءيَ سِّ » ،الذهبيمحمد : عندتُنظر ترجمته ( 1)
  (. 2/315، مرجع سابق، )«غاية النهاية» محمد ابن الجزري،  .30مرجع سابق، ص

  .115، مرجع سابق، ص«معراة القراء الكبار» محمد الذهبي،(. 1/312سابق، )المرجع ال: فيتُنظر ترجمته ( 2)
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  .: ولد سنة مائتين وأربع عشرةوًل ت  -

ا-بجميع ما عنده من القراءات، وقرأ  ه(242)ت : حفص الدُّوريى  : قرأ علشيوخ  -  ى  عل -أيض 
 .وغيرهم، ه(250)ت يز ِ البَ 

 ، وطائفة.ه(235)ت ، وأبي بكر بن أبي شيبةه(234)ت وحد ث عن: علي بن المديني

: اإلمام : حفص الدُّوري، وهو قرأ على  القراءَة عن اإلمام اليزيدي مباشرة ، بل قرأ على   ولم َيْروِ 
 اليزيدي. يحيى  

 بنا، وعبد الواحد ه(323)ت بوذ، وأبو الحسن بن شنَ ه(324)ت ابن مجاهد: قرأ عليه: تالميذه -
 باللزيد بن علي بن أبي و  ،ه(350)ت ، وهبة هللا بن جعفره(343)ت أبي هاشم عمر بن

 ، وآخرون.ه(311)ت ، والحسن بن سعيد الُمط وِ عيه(353)ت

 .ه(321)ت ، وابن َسمعان الرزازه(325)ت وحد ث عنه: أحمد بن جعفر الُختُّلي

أسعد  وقالوثالثمائة،  ى  : توفي في ذي الحجة سنة ثالث وثالثمائة، وقيل: سنة إحدواات  -
 .(1)-رحمه هللا-بالكوفة، وقد قارب التسعين : سنة أربع وثالثمائة، ه(530)ت بعد  اليزدي

 
 

                                                           

ا:  (.11/101، مرجع سابق، )«ر أعالم النبالءيَ سِّ » ،الذهبيمحمد : عندتُنظر ترجمته ( 1) معراة القراء »وله أيض 
 (. 1/35، مرجع سابق، )«غاية النهاية» محمد ابن الجزري،  .133ص، مرجع سابق، «الكبار
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 األول: فصلال

 اء العشرة في األصول، مع التوجيهانفرادات القراء األربعة عن القر

 :مباحث ثالثةوفيه 

سورة أم القرآن (، مهع و اقنفرادات في أحكام ) اقستعاذة، : ولاأل  مبحثال
   .التوجيه

الهمهزتين و  ههاء الكنايهة،و  أحكام ) اإلدغام،اقنفرادات في : نيالثا مبحثال
 .النون الساكنة والتنوين (، مع التوجيهو الهمز المفرد، و في كلمة، 

الوقهههف علهههى و الفهههتح واإلمالهههة،  اقنفهههرادات فهههي أحكهههام ): ثالبببثال مبحبببثال
   .(، مع التوجيهياءات الزوائد و ، ياءات اإلضافةو المرسوم، 
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 :ولاأل مبحثال

 ، مع التوجيه(سورة أم القرآن واالستعاذة،  )االنفرادات في أحكام 

 وفيه مطلبان:

 اقنفرادات في أحكام "اقستعاذة" مع التوجيه.: األول طلبالم

 اقنفرادات في سورة "أم القرآن" مع التوجيه.: الثاني طلبالم
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 مع التوجيه "االستعاذة": االنفرادات يف أحكام ولاأل املطلب

، أي: َطَلب عصمته واقستجارة به، ولفُظها اقستعاذة هي: طلب اإلعاذة من هللا سبحانه وتعالى  
 .(1)لفُظ الخبر، ومعناها الدعاء، أي: اللهم أعذني

ِجْيِم إِنَّ اهلل ه   ): عن األعمش بوذيالشنَ  ى  رو  -[1] يَْطاِن الرَّ ِميْعُ َأُعْوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ مع ، ( اْلَعلِيْمُ  َو السَّ

 .(2)الهاء في الهاء إدغام
  .(3)أظهر الهاء عند الهاء، إق أنه السابقة نفس الصيغةي عن األعمش بعِ و ِ ط  المُ  روى   -[2]
ِمْيُع  ): البصري الحسن  رأ -[3] َو السَّ ِجيِْم إِنَّ اهلل ه  ْيَطاِن الرَّ ِميِْع اْلَعلِيِْم ِمَن الشَّ  َأُعْوُذ بِاهللِ السَّ

 .(5)(4)الهاء في الهاء إْدَغامِ ، َمَع ( اْلَعلِْيمُ 

ا من  - ارواية  وأداء   –الزيادات هي من الصيغ الواردة  ذههو  عن هؤقء القراء وغيرهم، وهي أيض 
 .(2)جوازها عند األئمة ضمن الصيغ المنصوص على  

 ، وهي: [33] الصيغة الواردة في سورة النحل واألصل في اقستعاذة أن يقتصر القارئ على  
ن زاد على   "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"، الصيغة أو أنقص منها فال بأس، ولكن بشرط هذه  وا 

  بما ذكره األئمة من صيغ.اقلتزام 

                                                           

  .21، مرجع سابق، ص«إبراز المعاني»أبو شامة الدمشقي، ( 1)
إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز اي القراءات » ،م(2003هه 1424) ه343ت، بن خليل القباقبيمحمد ُينظر: ( 2)

 البن ا الدمياطي، مرجع سابق، أحمد. 34، دار عمار، عم ان، ص1، تحقيق: أحمد شكري، ط«األربع عشرة
المكتبة مصر،  قراءات،، «نور اإلعالم بانفرا ات األربعة األعالم»ه(، 1155اإلزميري )ت مصطفى   (.1/103)

(.  2ت، اللوحة رقم )مخطوطات القراءا -آنعلوم القر -[ 12213( ]130) 1/151 :تحت رقم األزهرية،
  )مخطوط(.

 ، نفس الصفحات.   المراجع السابقة( 3)
   ، نفس الصفحات. مراجع السابقةال( 4)
موار  »ه(، 1313بن أحمد المتولي، )ت محمد قبيح.  ُينظر:هذا ، ألن ( ِمن) في ميم  ( الَعلِيْمِ ) يدغم ميم  ولم( 5)

مخطوطات  -علوم القرآن-[، 2312، قراءات، مصر، المكتبة األزهرية، تحت رقم ]«الفواي  المعتبرة على   البررة
    (، )مخطوط(.1القراءات، اللوحة رقم )

 (. 1/243، مرجع سابق، )«القراءات العشرالنشر اي »لمعرفة صيغ اقستعاذة الواردة عن األئمة ُينظر: محمد ابن الجزري،  (2)
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وق ينبغي »واردة عن العلماء في اقستعاذة: بعد أن ذكر الصيغ ال ه(333)ت ابن الجزري يقول
عما ورد عن السلف الصالح، فإنما نحن  لدَ عن ا، وق يُ أن ُيعَدل عما صح منها حسبما ذكرناه مبي  

في  ه(530)ت عند شرحه ألبيات اإلمام الشاطبي ه(132)ت ، وقال الجعبري«عونق مبتدِ  عونمتبِ 
 باب اقستعاذة:

 إذا َمههههههههها َأردت  الهههههههههد هَر تقهههههههههرُأ فاسهههههههههَتِعذْ 
 

 ِجهَههههههار ا مههههههن الشههههههيطاِن بههههههاهلِل ُمْسههههههَجاَل  
 

ْن تَهِزدْ  َما أَتى   على    فهي النحهِل ُيْسهر ا، وا 
 

 (1)ُمَجه ههههههههههههاَل ِلَرب ِههههههههههههَك َتْنِزيه هههههههههههها َفَلْسههههههههههههَت  
 

ن أطلقها وخصها، فهي مقيدة بالرواية هذهقال:   .(2)الزيادة وا 

سواء للقراءة أو  -يه وسلم في التعوذ لهللا ع ومما ينبغي معرفته أن الذي تواتر عن النبي صلى  
فقد اختلفت فيه  هذا اللفظأما ما بعد ، (3)ابن الجزري ذلكفقط، كما ذكر  (  ذُ وْ عُ أَ  )هو لفظ  –غيرها 

ا الروايات ، أو زيادة َذمِ  الشيطان وشتمه(5)سواء زيادة التنزيه هلل سبحانه وتعالى   –وزيادة   (4)نقص 
(2) -. 

ني )ت ِجْيِم ) ه( عند ذكره هذه الصيغة: 323قال القسطال  ْيَطاِن الرَّ ِمْيِع اْلَعلِيِْم ِمَن الشَّ َأُعْوُذ بِاهللِ السَّ

ِمْيُع اْلَعلِيْمُ َو هُ  إِنَّ اهللَ ِميُْع اْلَعلِْيمُ هُ  إِنَّ اهللَ )فإن قيل: ما الحكمة في قوله هنا: »: ( السَّ دون أن (  َو السَّ

يقول: "الغفور الرحيم" ونحوه؟ أجيب: بأن الغرض من اقستعاذة اقحتراُس من شر الوسوسة، ومعلوم 
عليها أحد، فكأن  العبد يقول: يا من هو  أن الوسوسة كأنها كالم َخِفيٌّ في قلب اإلنسان، وق يطلع

، أنت تعلم وسوسة الشيطان، وتعلم غرضه منها، وأنت القادر  يسمع كل مسموع، ويعلم كل سر ٍّ َخِفي ٍّ
بهذا الموضع من  دفعها عني، فادفعها عني بفضلك، فلهذا كان ذكر ) السميع العليم ( أولى   على  

                                                           

منظومة: حرز األماني ووج  »م(، 2013ه 1434ه )530القاسم بن ِفْيرُّه بن خلف بن أحمد الشاطبي، ت (1)
 . 10، تحقيق: أيمن رشدي سويد، مكتبة ابن الجزري، دمشق، ص«التهاني اي القراءات السبع

 (. 1/252، مرجع سابق، )«العشرالنشر اي القراءات »محمد ابن الجزري،  (2)
 (. 1/243، )المرجع السابق (3)
 كصيغة: ) أعوذ باهلل من الشيطان (.  (4)
 كههذه الصيغ: ) أعوذ باهلل العظيم من الشيطان الرجيم (، ) أعوذ باهلل العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم(،  (5)

 ) أعوذ باهلل العظيم من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم (. 
كصيغة: ) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم الخبيث المخبث والرجس النجس (. ذكر هذه الصيغَة والصيَغ المذكورَة  (2)

 (.  1/250بق، )، مرجع سا«النشر اي القراءات العشر»في الحاشيتين السابقتين: محمد ابن الجزري في كتابه 



42 
 

ا في القرآن:س َِٰن ناۡزغ   ﴿ ائر األذكار، وأيض  ۡيطا نَّكا ِمنا ٱلشَّ ا يازناغا لِيٌم فاٱۡستاعِۡذ بِٱ ِإَومَّ ِميٌع عا ِِۚ إِنَُّهۥ سا  ﴾ّللَّ
لِيمُ  ﴿السجدة:  ، وفي حم  [200: األعراف] ِميُع ٱۡلعا    .(1)«[32: فصلت] ﴾ إِنَُّهۥ ُهوا ٱلسَّ

ِميْعُ إِنَّ اهلل ه   ) وأما توجيه إدغام الهاء في الهاء في ألن النطَق  إرادة التخفيف؛فهو (  اْلَعلِْيمُ  َو السَّ

ثقيٌل في الكالم، كِثَقل خطِو الُمقي د، يرفع رجَله ثم  بحرف ثم إعادة النطق بنفس الحرف مرة  أخرى  
يضعها حيث كانت، فكذلك َتكرار النطق بالحرف الواحد، ولذلك حاولوا التخفيف بأن يدغموا أحَد 
ن كان مشد د ا أيسُر وأخفُّ من النطق به مرتين إذا  الحرفين في اآلخر، إذ النطُق بالحرف مرة  واحدة  وا 

 .(2)ُفك  اإلدغام

؛ ألنهما حرفان منفصالن، وحق كل واحد منهما (3)وأما إظهار الهاء عند الهاء فهو األصل
... إذ اإلظهار هو األصل، »ه(: 440، قال المهدوي )ت: نحوالنطق به منفرد ا ومنفصال  عن اآلخر

  .(4)«وفيه إعطاء كل حرف حقه إلخراجه من مخرجه

 القرآن"، مع التوجيه ُأماالنفرادات يف سورة ": الثاين املطلب

ِ  دِ ٱۡۡلامۡ  ) :الحسنأ  ر  -[4]  ِ  ﴿: ، نحو قوله تعالى  (5)في جميع القرآن، بكسر الدال ( ّلِلَّ ٱۡۡلاۡمُد ّلِلَّ
َٰلاِميا  ِ ٱۡلعا عالا  ﴿: [، وقوله تعالى  2]نحو الفاتحة:  ﴾ راب  ۡرضا واجا

ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما لاقا ٱلسَّ ِي خا ِ ٱَّلَّ ٱۡۡلاۡمُد ّلِلَّ

َِٰت  لُما    .[1: األنعام] ﴾ واٱنلُّورا  ٱلظُّ

                                                           

 (.1/313( شهاب الدين القسطالني، مرجع سابق، )1)
، د ط، إدارة الطباعة «شرح المفصل»ه )د ت(، 243ُينظر: يعيش بن علي يعيش النحوي، موفق الدين، ت (2)

ه 105(. عبد الواحد بن محمد بن علي، أبو محمد المالكي، الشهير به: المالقي، ت10/121المنيرية، )
، دار الكتب العلمية، 1ط تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، ،«ال ر النثير والعذب النمير»م(، 2003ه 1424)

 .113بيروت، ص
 الكشف عن وجوه القراءات السبع»م(، 1314ه 1334ه )431مكي بن أبي طالب، أبو محمد القيسي، ت (3)

 (.1/134، تحقيق: محيي الدين رمضان، د ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، )«وعللها وحججها
، تحقيق: حازم سعيد حيدر، «شرح اله اية»ه(، 1415ه )440أحمد بن عمار، أبو العباس المهدوي، ت: نحو (4)

 (. 1/32دط، مكتبة الرشد، الرياض، )
اإلزميري،  مصطفى   (.1/323مرجع سابق، ) ،البنا الدمياطيأحمد . 31مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 5)

   (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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"الِمِغيرة"  ومنه قول بعض العرب: الالم، أنه أتبع حركَة الدال حركةَ  هذه القراءة هُ جْ ووَ  :التوجي 
 (2)للتجانس ؛تبعون األول للثانييُ  ،وبعض غطفان وهي لغة تميم ،(1)اع ا لكسرة الغينبَ تْ بكسر الميم إِ 

صارت كاقسم  ألسن العرب، حتى   رت على  كثُ  - أي: الحمد هلل - الكلمة هذهوكثرة اقستعمال، فإن 
، ووجدوا الكسرتين قد بعدها كسرةٌ  أن يجتمع في اسم واحد من كالمهم ضمةٌ  ل عليهمالواحد، فثقُ 

  ومثله: » ،(3)ِإِبل، فكسروا الدال هنا؛ قعتبارهم لها كاقسم الواحد :تجتمعان في اقسم الواحد، مثل

هَهههههههههها فههههههههههي هههههههههههواِء الَجههههههههههوِ  طالبههههههههههةٌ  -1  َوْيِلمِ 
 

 (4)مطلههوبُ  الهذي فهي األرضِ ههذا وق ك 
 

، واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة، فنقلها إلى الالم بعد فحذف الالم األولى  األصل: ويٌل أِلُمِ ها، 
َها سلب حركتها، وحذف رواية البيت  على  هذا و ، (5)«الهمزة، ثم أتبع الالَم الميَم، فصار اللفظ: َوْيِلمِ 
 رواية البيت بضم الالم، فال شاهد فيه. بكسر الالم، أما على  

                                                           

، «إعراب القراءات الشواذ»(، م1332هه 1411ه )212عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا، أبو البقاء الُعكَبري، ت (1)
 (. 1/31)، عالم الكتب، بيروت، 1تحقيق: محمد عزوز، ط

ال ر »ه )د ت(، 152أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، شهاب الدين، أبو العباس، المعروف به: السمين الحلبي، ت (2)
 (. 1/41)دمشق،  القلم،تحقيق: أحمد الخراط، د ط، دار ، «اي علوم الكتاب المكنون المصون

، عالم الكتب، 3، ط«معاني القر ن»م(، 1333ه 1403ه )201بن زياد بن عبد هللا الديلمي الفراء، ت يحيى   (3)
 (. 1/3بيروت، )

 يوان »م(، 2004ه 1425م )545تامرُؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، البيت قمرئ القيس، ينظر:  (4)
، والبيت فيه: ق كالتي في 32، دار المعرفة، بيروت، ص2به: عبد الرحمن المصطاوي، ط ، اعتنى  «امرئ القيس

 هواِء... بدق  من: ويلمها في هواء.... الخ، وعليه فال شاهد فيه. 
ه 1403ه )130وذكره بالرواية التي في المتن: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، الملقب به: سيبويه، ت

(. وعثمان بن 2/234)، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3حقيق وشر : عبد السالم هارون، طت، «الكتاب»م(، 1333
، دار الكتب العلمية، بيروت، «سر صناعة اإلعراب»م(، 2000ه 1421ه )332جني الموصلي، أبو الفتح، ت

خزانة األ ب ولب لباب لسان »م(، 1331ه 1413ه )1033(. وعبد القادر بن عمر البغدادي، ت1/243)
(، وفيه جواز كسر الالم أو ضمها في 4/30، مكتبة الخانجي، القاهرة، )4، تحقيق: عبد السالم هارون، ط«عربال

ها" أوَل البيت. ُينظر: )  (. 4/31"ويلمِ 
ا للنعمان بن بشير. ُينظر: سيبويه، مرجع سابق، )  (.4/141وُينسب البيت أيض 

ا من سرعة الذئب وشدة كما يتعجب أيض   ،ا ليصيدهذئب  قاب يتتبع يتعجب الشاعر من سرعة عُ وفي هذا البيت 
 هروبه.

 (. 1/41السمين الحلبي، مرجع سابق، ) (5)
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لظواهر العربية، تكون في الحركات اع أو المجاورة هو ظاهرة من ابَ تْ وتغيُّر الحركات لإلِ 
 اقنسجام الموسيقي بين األصوات. والكلمات، ويعود في حقيقته إلى  

ِ  دِ ٱۡۡلامۡ  )قراءة الحسن هذه:  الحركات اع فيبَ تْ من اإلِ ف ا القراءة األخرى  ( ّلِلَّ  : ، وأيض 
ِ  دُ ٱۡۡلامۡ  )  اع ا لضمة الدال.بَ تْ بضم الالم إِ  (1)( ّلُلَّ

اع في الكلمات قولهم: "الَغَدايا والَعَشاَيا"، إذا قرنوا بينهما، فه"الغدايا" أصلها "الَغَدوات"، بَ تْ ومن اإلِ 
نما قالوا: "الغدايا" لموازنة "العشايا"، ودليل ذلك أنهم إذا   ردوها إلى  به"العشايا"  "الغدايا" لم يقرنواوا 

 أصلها، فقالوا: الغدوات. 

باع تْ وق نستطيع أن نقول في حركات اإلِ »: كره الكالم السابقبعد ذ السامرائي فاضل الدكتور قال
ِ  دُ ٱۡۡلامۡ  ﴿بين القراءتين:  أنها حركات ذات معن ى خاص، فال فرق في المعنى   ِ  دِ ٱۡۡلامۡ  )و ﴾ ّلِلَّ ، ( ّلِلَّ

نما هو أمر يعود إلى    .(2)«اقنسجام الموسيقي بين األصوات وا 

َٰلِكا  ) عن األعمش: هُمط وِ ِعيُّ ال ى  رو  -[5]  : ، وذلك في قوله تعالى  (3)باأللف ونصب الكاف ( ما
ِيِن  ﴿ َٰلِِك ياۡوِم ٱل     .[4] ﴾ما

 يحتمل أمرين: في هذه القراءة نصبالووجُه  :التوجي 
 .(4)المد  على  : أنه منصوب األول

 دلهوي ،(5)وم الدينهَك يه: يا مالذف أداة النداء، أيهاء، مع حهوالدع داءهالن على  : أنه منصوب الثاني
                                                           

  .3ص، «مختصر اي شواذ القر ن»وهي قراءة شاذة، قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة.  ُينظر: الحسين بن خالويه،  (1)
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، َعم ان، 1، ط«معاني النحو»م(، 2000ه 1420فاضل صالح السامرائي ) (2)

(1/30 .) 
اإلزميري،  . مصطفى  (1/324مرجع سابق، ) ،البنا الدمياطيأحمد . 31مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)

  (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
ري بن سهل، أبو 1/32)، مرجع سابق، «إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري،  (4) (. إبراهيم بن الس 

اا، ت عراب معاني ا»(، م1333هه 1403ه )311إسحاق الز ج  ، عالم 1تحقيق: عبد الجليل شلبي، ط ،«لقر ن وا 
 (. 1/41) الكتب، بيروت،

جامع البيان عن تأويل  ي »م(، 2000ه 1420ه )310ُينظر: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، ت (5)
التوجي  »)د ت(،  حمد سعد محمد(. أ1/152) بيروت، مؤسسة الرسالة،، 1ط تحقيق: أحمد شاكر، ،«القر ن

 .333، د ط، مكتبة اآلداب، القاهرة، ص«البالغي للقراءات القر نية
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 .(1)ألنه ُيخاطب شاهد ا [5]الفاتحة:  ﴾ دُ بُ عۡ نا  إِيَّاكا  ﴿بعده:  تعالى   هذا قوله على  

 زيادُة تعظيم، وهو ما يقتضيه المقام وسياق اآليات. -المد  والنداء  -وفي كال الوجهين 

كما  ألن في النداء طرف ا من األمر ؛وُحذفت أداة النداء هنا تنزيه ا وتعظيم ا هلل سبحانه وتعالى  
 .(2)ه(505نحو  )ت يقول الكرماني

ا النداء أداة وحذفُ  ۡن  ﴿: قوله تعالى   ، ومنهكثيرٌ  عموم  ۡعرِۡض عا
ا
اِۚ يُوُسُف أ َٰذا ، [23]يوسف:  ﴾ ها

 أي: يا يوسُف، وقال الشاعر:

 إْن كنهههههههههههههههَت َأْزَنْنَتنِهههههههههههههههي بهَههههههههههههههها كهههههههههههههههِذب ا -2
 

 (3)َعِجههههههههههههالَجههههههههههههْزُء َفالقيههههههههههههَت مثَلههههههههههههها  
 

  .(4)يريد: يا َجزءُ 

 : ، وذلك في قوله تعالى  (5)لم ُيَسم  فاعله للمفعول الذي ببناء الفعل ( دُ با عۡ يُ  ) :الحسن  رأ -[2]
اۡستاعُِي  ﴿  [.5] ﴾إِيَّاكا ناۡعُبُد ِإَويَّاكا ن

 ،اقستعارةأما ، (2)والتفات ا أن فيها استعارة   من حيث اللغة وبالغتها، القراءةهذه  وتوجيه :التوجي 
 اكهل: إيهفاألص ات،هفها اقلتهُد، وأمهل: أنت ُتْعبَ هواألص ع،هرفير الهمهلض بهير النصهمها ضهههير فيهعهاستُ  ههفإن

                                                           

 . 333مرجع سابق، ص حمد سعد محمد،أ( 1)
غرايب التفسير وعجايب »ه )د ت(، 505محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم، برهان الدين الكرماني، ت: نحو( 2)

 (.  1/400بيروت، ) –جدة، مؤسسة علوم القرآن  –، د ط، دار القبلة للثقافة اإلسالمية «التأويل
ه 1344ه )352علي القالي، ت البيت لحضرمي بن عامر األسدي، ُينظر: إسماعيل بن القاسم بن عيذون، أبو (3)

دار الكتب المصرية، القاهرة، ، 2ط، محمد األصمعي: ، ُعني بوضعها وترتيبها«أمالي القالي»م(، 1322
شرح أ ب الكاتب ًلبن »ه )د ت(، 540(.  موهوب بن أحمد بن محمد، أبو منصور ابن الجواليقي، ت1/21)

. عبد القادر البغدادي، 134صادق الرافعي، د ط، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ، قد م له: مصطفى  « تيبة
 أزَنْنتني: اتهمتني، وَجزء: اسم رجل. (. ومعنى  3/423مرجع سابق، )

 (.1/152) ،محمد بن جرير الطبري، مرجع سابق (4)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/324مرجع سابق، ) ،البنا الدمياطيأحمد . 31مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 5)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
"اقستعارة" في اللغة مأخوذة من قولهم: استعار المال إذا طلبه عارية ، وفي اصطال  البالغيين هي: استعمال ( 2)

مع قرينةٍّ صارفةٍّ  المستعمل فيه، المنقول عنه والمعنى   اللفظ في غير ما وضع له، لعالقة المشابهة بين المعنى  
جواهر البالغة »ه )د ت(، 1322الهاشمي، ت األصلي.  ُينظر: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى   عن إرادة المعنى  

= 
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 .(1)( دُ با عۡ يُ  )يبة في الغَ  إلى   ﴾ إِيَّاكا  ﴿ُتْعَبُد، بالخطاب، ولكنه التفت من الخطاب في 

اإلطالق واقستحقاق،   سبحانه على  المراد إثبات العبادة هللالوجه فيه أن ف ،أما من حيث المعنى  
 ؛﴾ دُ بُ عۡ نا  ﴿من  مُّ عَ أَ  ( دُ با عۡ يُ  )وفيه اعتراف من المخاطب أنه سبحانه المستحق للعبادة منه ومن غيره، فه

 اقلتفات، وهللا أعلم. رُّ ، وهذا هو سِ (2)ب دون غيرهخاصة بالمخاطِ  ﴾ دُ بُ عۡ نا  ﴿ألن 

ِ  ) عن األعمش: يُّ الهُمط وِ ع ى  رو  -[1] وذلك في قوله ، (3)األولى   [ ِبَكْسِر النُّْونِ 5] ( ۡستاعِيُ ن
اۡستاعُِي  ﴿: تعالى     [.5] ﴾إِيَّاكا ناۡعُبُد ِإَويَّاكا ن

 أوَل الفعل المضارع بشروط، وهي:ُنْونٍّ َوتَاءٍّ  أنه يكسر كل ذا:والقاعدة عنده في ه
 .التاء مفتوحتينأن تكون النون أو :  األول
 ، وماضيه ثالثيًّا مكسور العين.يكون الفعل المضارع مفتو  العين :  أنالثاني
 .(4)مبدوأ  بهمزة الوصلو ثالثة أحرف  زائد ا على   ماضي الفعل المضارع: أن يكون الثالث

ِ  )وذلك نحو:  اد   ﴿: في نحو قوله تعالى   ( ۡعلاُمونا ت ندا
ا
ِ أ ْ ّلِلَّ لُوا ۡعا نُتۡم تاۡعلاُمونا ا فاَلا َتا

ا
أ  ﴾  وا

ِ  )و ،[22 :البقرة] ونا ت ا  ﴿: في نحو قوله تعالى   ( ۡستاۡكِِبُ ا ُكنُتۡم تاُقولُونا لَعا ابا ٱلُۡهوِن بِما ذا ۡونا عا ٱۡۡلاۡوما َُتۡزا
ونا  اۡستاۡكِِبُ َٰتِهِۦ ت ۡن ءاايا ُكنُتۡم عا ِ وا ۡۡيا ٱۡۡلاق  ِ غا  .[33 :األنعام]﴾  ٱّللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

بيروت،  -، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، د ط، المكتبة العصرية، صيدا «اي المعاني والبيان والب يع
    .253ص

فه الرازي  العكس، وتوسع ابن األثير في  بقوله: هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو على  أما "اقلتفات"، فقد عر 
، أو من  صيغةٍّ، كانتقال من خطاب حاضرٍّ إلى   تعريفه فذكر بأنه: اقنتقال في الكالم عن صيغةٍّ إلى   غائبٍّ

ر، أو من فعلٍّ ماضٍّ إلى   خطاب غائبٍّ إلى   ، أو من مستقبلٍّ إلى   حاضٍّ .  ُينظر مستقبلٍّ : إنعام فو ال عك اوي ماضٍّ
، دار الكتب العلمية، 2، راجعه: أحمد شمس الدين، ط«المعجم المفصل اي علوم البالغة»م(، 1332ه 1411)

 .203بيروت، ص
، «المحيط تفسير البحر»(، م1333هه 1413ه )145ُينظر: محمد بن يوسف بن علي، أبو حيان األندلسي، ت (1)

(. السمين الحلبي، مرجع سابق، 1/142)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وآخرين، ط تحقيق: عادل عبد الموجود
(1/53 .) 

 (. 1/32، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  (2)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/324مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 31مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)

 (.2مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .24، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (4)
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 الفتح والكسر، وهي: :الوجهان افيهورد  ثالثة مواضع هناكأن  ه(1313)ت ذكر المتوليو 

ِ  ) :األول َٰ ت َٰ  ﴿في قوله تعالى:  ( ۡضحا َلا تاۡضحا ا وا ُؤاْ فِيها نَّكا َلا تاۡظما
ا
أ   .[113طه: ]﴾  وا

ِ  ): الثاني رَّ ت ا  ﴿: في قوله تعالى   ( قا ۡيُنها رَّ عا ۡ تاقا ِكا َكا م 
ُ
ٰٓ أ َٰكا إَِلا ۡعنا َلا فاراجا ِۚ وا نا ۡزا ، [40طه: ] ﴾ َتا

رَّ  ﴿: وقوله تعالى   ۡ تاقا ِهِۦ َكا م 
ُ
ٰٓ أ َُٰه إَِلا ۡدنا دا نا  فارا ۡزا َلا َتا ا وا ۡيُنها    .[13 القصص:] ﴾ عا

ِ  ): الثالث ْ ت ۡوا ۡواْ ِِف ٱلِۡمزياانِ  ﴿: في قوله تعالى   ( ۡطغا َلَّ تاۡطغا
ا
  .[3الرحمن: ]﴾  أ

 : ، حيث قالسورة أم القرآن باب المعتبرة" فيفي منظومته "الفوائد هذا  إلى  قد أشار و 

 ........................، واْكِسههههههههههههههههههههههَرا
 

 ِمههههههههههْن ُمَضههههههههههاِرعٍّ َطههههههههههَرا اُنْون هههههههههها َوتَههههههههههاء   
 

 إْن َعههههههههْيُن َماِضههههههههْيِه الثُّالثِههههههههْي ُكِسههههههههَرتْ 
 

 َوْهههههههههههَي ِبفَههههههههههْتحٍّ ِفهههههههههههْي ُمَضههههههههههاِرعٍّ َأتَههههههههههتْ  
 

 الث الثَهههههههههههههههههةِ  َأْو َزاَد َماِضهههههههههههههههههْيِه َعلَههههههههههههههههههى  
 

 َوِفْيههههههههِه َههههههههههْمُز الَوْصههههههههِل ِفهههههههههْي البههههههههَداَءةِ  
 

اۡستتتاعِيُ ه: َكهه ْ ت ا تااْيۡتت ،ن رۡ  ،ُسوا  ، َوقَههْر تاتتذا
 

َٰ َوْجَهاِن ِفههْي   ْ وَ  تاۡضحا ۡوا ر ۡ َمهْع  تاۡطغا  (1)تاقا
 

، ومنها قول (2)وتميم وأسد وربيعة وهذيل لغة قيس على  جاءت القراءة أنها هذه توجيه و : التوجي 
 الشاعر: 

 ُقلهههههههههههههههههههُت ِلَبهههههههههههههههههههو ابٍّ لديهههههههههههههههههههِه داُرهههههههههههههههههههها -3
 

 (3)ِتْئههههههههههههَذْن فَههههههههههههإنِ ي َحْمُؤههههههههههههها وجاُرههههههههههههها 
 

 التاء من "ِتْئَذن". رَ سَ كَ فَ 

  دةهاعههذه القهههههل ةههقههابههروط السههالش ى  هلهها عههمهههههعههريههفههن تههكههمههة، يههارعههضههرف المههر حههكسههل انهبهبهساك ههنههوه
                                                           

الفواي  المعتبرة اي القراءات األربع الزاي ة  :منظومة»م(، 1335ه 1354ه )1313محمد بن أحمد المتولي، ت (1)
، جمع والرسم واآلي والتجوي  اي القراءاتإتحاف البررة بالمتون العشرة  كتاب: مطبوعة ضمن، «العشرة على  

  .  225ص البابي الحلبي وأوقده، مصر، مطبعة مصطفى   د ط، وترتيب: علي بن محمد الضباع،
(. محمود بن عبد هللا الحسيني اآللوسي، شهاب الدين، 1/141( ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2)

، 1ط تحقيق: علي عطية، ،«اي تفسير القر ن العظيم والسبع المثاني وح المعانير »ه(، 1415ه )1210ت
 (. 1/34)بيروت،  ،الكتب العلميةدار 

ه 1423ه )244البيت لمنصور بن مرثد األسدي، وممن ذكره: يعقوب بن إسحاق بن السكيت، أبو يوسف ت (3)
.  ومحمد 241دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص، 1ط، ، تحقيق: محمد مرعب«إصالح المنط »(، 2002

 (. 15/444ابن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )
 و"الحمء" لغة في الحمو: وهو كل من كان من ِقبل الزوا، كاألخ والعم.
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 بالبيان اآلتي:
نحو: "ِتْعَلم" "َعِلَم"، و"ِتْعَمل"  ه الثالثي مكسورها،ماضييكون والذي ، مفتو  العينالالمضارع أما 
 ها،هوحهيس مفتهين ولهأن ماضي هذا الفعل مكسور الع تنبيه ا على   هِ لِ و  كسر النون أو التاء في أَ فتُ  "َعِمل"،

 .هذا َعل"، فال ُيحتاا إلى  مفتو  العين "فَ أما في نحو: "َتفَعل" فال ُتكسر التاء؛ ألن ماضي هذا الفعل 

نحو: "ِتستغفر"  ثالثة أحرف ومبدوأ  بهمزة الوصل، ه زائد ا على  ماضييكون الذي المضارع  وأما
أن همزة الوصل في ماضي  تنبيُها على   هِ لِ و  كسر النون أو التاء في أَ فتُ  ستكَبر"، ِ ستغَفر"، و"ِتستكبر" " ِ "

 . (1)حال اقبتداء بها هذا الفعل مكسورة

 الدكتور بعض المعاصرين أن الكسر هو األصل، أما الفتح فهو حادث في العربية، يقول ويرى  
: تحت عنوان "من امتداد اللهجات العربية القديمة في بعض اللهجات المعاصرة" رمضان عبد التواب

قديمة، توجد في العبرية والسريانية والحبشية،  ةٌ سامي   –ظاهرة كسر حرف المضارعة  –وهذه الظاهرة »
في رأيي، في العربية القديمة؛ بدليل عدم وجوده في اللغات  والفتح في أحرف المضارعة، حادثٌ 

، وبدليل ما بقي من الكسر في كثير من اللهجات العربية القديمة، وهناك دليل ثالث السامية األخرى  
اآلن في اللهجات  في اللغات السامية، وهو استمراره حتى  ، أصالة الكسر في حروف المضارعة على  

 .(2)«العربية الحديثة كلها

 : ، وذلك في قوله تعالى  (3)بالتنكير فيهما مع التنوين ( اۡستاقِيم  مُّ  اط  اِصا  ) :الحسن  رأ -[3]
َٰطا ٱلُۡمۡستاقِيما  ﴿ را ِ   [.2] ﴾ٱۡهِدناا ٱلص 

ظهار وتعالى   التذلل هلل سبحانه - وهللا أعلم –أن يكون أراد  القراءةهذه تأويل و  :التوجي  ، وا 
وق يكون المراد المبالغة المفهومة  الطاعة له، أي: قد رضينا منك يا ربنا بما يقال له صراط مستقيم،

َٰطا ٱلُۡمۡستاقِيما  ٱۡهِدناا ﴿ :المتواترة قراءةالمن  را ِ   .(4)﴾ ٱلص 
                                                           

، الجامعة اإلسالمية بالم ينة المنورةمجلة ، «حركة حروف المضارعة»ه(، 1423( عبد هللا بن ناصر القرني )1)
 وما بعدها. 420( ، ص113) العدد

، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار 1، ط«بحوث ومقاًلت اي اللغة»م(، 1332، 1403( رمضان عبد التواب )2)
 .223 - 223الرفاعي بالرياض، ص

(. ولم 2اللوحة رقم )مرجع سابق، اإلزميري،  مصطفى   (.1/325مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  ُينظر: أحمد ( 3)
   .«إيضاح الرموز»يذكرها القباقبي في 

 (. 1/41، مرجع سابق، )«المحتسب»( عثمان بن جني، 4)
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لاۡيِهمِ  ): الحسن  رأ -[3] ۡۡيِ  ۦعا
وذلك في قوله  ء،َياب هاتِ لَ مع صِ  وصال   ِمْيِم اْلهَجْمعِ  بكسر ( غا

لاۡيِهۡم  ﴿: تعالى   ۡغُضوِب عا ۡۡيِ ٱلۡما
لاۡيِهۡم غا ۡنعاۡمتا عا

ا
ِينا أ َٰطا ٱَّلَّ   [.1] ﴾ِصرا

، في جميع القرآن، بشرط أن يأتي قبل الميم وصال   تها بياءلَ وصِ  عٍّ مْ وكذلك قرأ بكسر كل ميم جَ  
ۡينا  ۦُيناادِيِهمِ  ): ونح ،ويأتي بعدها متحركٌ  ،رةٌ مكسو  اءٌ ه

ا
ياۡوما ُيناادِيِهمۡ  ﴿: في قوله تعالى   (أ ۡينا  وا

ا
أ

ا َٰكا ما ْ ءااذانَّ ٓءِي قاالُٓوا َكا ِهيد   ُُشا بَّناا ﴿: نحو قوله تعالى   ( راُسوَل   ۦفِيِهمِ  )و[، 41 ت:]فصل ﴾ ِمنَّا ِمن شا  را
ۡث فِيِهۡم راُسوَل   َٰتِكا واٱۡبعا لاۡيِهۡم ءاايا ۡتلُواْ عا ِۡنُهۡم يا  .(1)[123 :البقرة] ﴾ م 

، الياء واوٌ هذه  أصلُ و  ،اأنه كسر الميم تبع ا لكسرة الهاء، ثم أتبعها ياء   القراءةهذه ووجه  :التوجي 
، فيجب أن تكون الواو ثابتة في الجمع، لتكون له "عليهما"أن األلف ثابتة في التثنية، كقولهم:  فكما

ألنها ساكنة وما قبلها مكسور، وهو الميم،  ا؛الواو ياء  هذه عالمة، فصارت "عليِهِمْو"، ثم انقلبت 
 .(2)فصارت "عليِهِمي"

ۡۡيا  ) ":المبهج"طريق  ابن محيصن من  رأ -[10]  : ، وذلك في قوله تعالى  (3)بنصب الراء ( غا
لاۡيِهۡم  ﴿ ۡغُضوِب عا ۡۡيِ ٱلۡما

لاۡيِهۡم غا ۡمتا عا ۡنعا
ا
ِينا أ َٰطا ٱَّلَّ   [.1] ﴾ِصرا

 أوجه: ثالثة على   القراءةهذه  وتأويل: التوجي 

لاۡيِهمۡ  ﴿الحال من الضمير في  على   ةمنصوب اأنه :األول ِينا  ﴿، أو من ﴾ عا ي: أنعمت أ ،﴾ ٱَّلَّ
  عليهم ق مغضوب ا عليهم.

  إضمار "أعني". على   ةمنصوب ا: أنهانيالث

عند البصريين، أي: أنعمت عليهم إق المغضوب  المنقطع اقستثناء على   ةبو نصم اأنه: الثالث
  ونههوفيهالك اهوب ا،  أمهمنص "إق  "د ها بعهان مهإذا كالنصُب  :اءهراب في اقستثنهن اإلعهم "غير" قُّ هليهم، وحهع

                                                           

 (. مصطفى  321/هامش ص1أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .34مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد  (1)
  (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،اإلزميري، 

، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/44، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني،  (2)
 (. 1/102مرجع سابق، )

اإلزميري،  مصطفى   (.1/323مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 35مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)
 (.2اللوحة رقم )مرجع سابق، 
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 .(1)بعده ﴾ َلا  ﴿؛ ألجل دخول اذهه فمنعوا

َٰطا صِ  ﴿: الوجه الثالث يجوز الوقف على   وعلى   ۡمتا ٱ را ۡنعا
ا
ِينا أ لاۡيِهمۡ  َّلَّ وجه  الوقف على  »، إذ (2)﴾ عا

، إذ الحال غير مستقرة على   عكس اقستثناء المنقطع الذي  اقستثناء أقرب في اإلعراب من كونه حاق 
بعاد ما ق يليق بهم عنهم على   سبيل القطع، وق  يقرب من استقرار الصفات الحسنة عند المؤمنين، وا 

لاۡيِهمۡ  ﴿سيما إذا ُعلم أن  ۡغُضوِب عا ٓال ِيا  ﴿هم أهل المعصية، و ﴾ ٱلۡما هم أهل الجهالة، في حين  ﴾ ٱلضَّ
 .(3)«ةأن المؤمنين هم أهل الطاعة والمعرف

َٰطا صِ  ﴿ أن الوقف ق يتم على   ه(323)ت األنباري ويرى   ۡمتا ٱ را ۡنعا
ا
ِينا أ لاۡيِهمۡ  َّلَّ إذا اعتبرنا أن  ﴾ عا

ۡۡيا  )  .(4)ألن المقطوع متعلق بالذي ُقطع منه القطع؛ منصوبة على   ( غا

                                                           

الحجة للقراء »م(، 1334ه 1404ه )311ُينظر: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي، ت( 1)
(. إبراهيم 1/142)، دار المأمون للتراث، دمشق، 1تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، ط، «السبعة

اا، مرجع سابق، ) مشكل »(، م2000هه 1421ه )431(.  مكي بن أبي طالب، أبو محمد القيسي، ت1/53الزج 
واس، ط، «إعراب القر ن . عبد هللا 33صبيروت، -دمشق ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،2تحقيق: ياسين الس 

   (.1/103، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»العكبري، 
، «الو ف واًلبت ا اي المكتفى  »م(، 2001ه 1422ه )444( عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، ت2)

 . 11، دار عمار، عم ان، ص1هن رمضان، طحقق نصه وعلق حواشيه: محيي الدين عبد الرحمه  
رسالة ، «الو ف اي القراءات وأثره اي التفسير واألحكام»م(، 2010ه 1431بن محمد هادي ) ( مجاهد بن يحيى  3)

 .125قسم الشريعة اإلسالمية، ص –جامعة القاهرة، كلية دار العلوم  ،دكتوراه
ار، أبو بكر األنباري، ت4) إيضاح الو ف واًلبت اء اي كتاب »م(، 1311ه 1331ه )323( محمد بن القاسم بن بش 

هن رمضان، د ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمه  «هللا عزَّ وجلَّ 
(1/411 .) 
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 :نيالثا مبحثال

 كلمة،الهمزتين في و هاء الكناية،و اإلدغام، )االنفرادات في أحكام 

  ه، مع التوجي(النون الساكنة والتنوين والهمز المفرد، و

 وفيه ثالثة مطالب:

 اقنفرادات في أحكام "اإلدغام" مع التوجيه.: األول طلبالم

 اقنفههههههرادات فههههههي أحكههههههام "هههههههاء الكنايههههههة، والهمههههههزتين : الثبببببباني طلبببببببالم
 في كلمة" مع التوجيه.

المفهههرد، والنهههون السهههاكنة  اقنفهههرادات فهههي أحكهههام "الهمهههز: ثالبببثال طلببببالم
 والتنوين" مع التوجيه.
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 االنفرادات يف أحكام "اإلدغام" مع التوجيهاألول:  طلبامل

 :تمهي 

 :اإلدغامتعريف 

 ، ومنه: أدغم(1)ه في ِفْيهِ إدخال الشيء في الشيء، يقال: أدغم الفرَس اللجاَم، أي: أدخلَ  :لغةا 
من الد َغم، وهو: التغطية، يقال: َدَغَم اإلناَء َدغم ا، أي:  : إنهوقيل، (2)هالحرَف في الحرف، إذا أدخلَ 

 .(3)َغط اه

ا  .(4)هو النطق بالحرفين حرف ا واحد ا كالثاني مشدد ا :اصطالحا

وينقسم إلى قسمين: كبير وصغير، فالكبير: ما كان الحرفان فيه متحركين، والصغير: ما كان 
  .(5)الحرف األول فيه ساكن ا

كلمتين، وسوف أبدأ بذكر انفرادات اإلدغام في كلمة،  اإلدغام في كلمة، وقد يأتي فيوقد يأتي 
  ثم أتبعه بذكر اقنفرادات في كلمتين.

 :"كلمة مناإل غام "اًلنفرا ات اي  -1

 نحو:  في كلمة في جميع القرآن، (2)المثلين عن األعمش إدغامَ  ُمط وِ ِعيُّ ال روى   -[11]
ا ِجبااُهُهمۡ يا  ﴿: قوله تعالى  في  ( مۡ آههُّ ِجبا  ) تُۡكواىَٰ بِها نَّما فا ها ا ِِف ناارِ جا لاۡيها َٰ عا  ﴾ واُجنُوُبُهۡم واُظُهورُُهۡم   وۡما ُُيَۡما

ككُّ  )و [،35]التوبة:  كُِكۡمِۚ  ﴿: في قوله تعالى   ( مۡ بِِِشۡ ةِ ياۡكُفُرونا بِِِشۡ َٰما ياۡوما ٱلۡقِيا   [.14]فاطر:  ﴾وا

ۡوتاتاناا ﴿ :يههف اءههفي الت اءَ ههن ذلك التههم واستثنى   ۡنُ  ﴿: الى  ههه تعههولههمن ق ﴾ ما ا َنا َٰ واما وَلا
ُ
ۡوتاتاناا ٱۡۡل  إَِلَّ ما

                                                           

 (.12/203منظور، مرجع سابق، )بن محمد بن مكرم ( 1)
 (.32/121الزبيدي، مرجع سابق، ) المرتضى  ( 2)
 (.12/203بن منظور، مرجع سابق، )محمد بن مكرم ( 3)
 (.1/214، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»ابن الجزري، محمد ( 4)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق( 5)
ا  (2) الحرفان المتماثالن هما: اللذان اتحد ا في اقسم والرسم، وعرفهما بعض العلماء بأنهما: الحرفان اللذان اتفقا مخرج 

تجوي   ه اية القاري إلى  »ه )د ت(، 1403وصفة ، والتعريف األول أعمُّ وأشمل. ُينظر: عبد الفتا  المرصفي، ت
 .211رة، ص، مكتبة طيبة، المدينة المنو 2ط ،«كالم الباري
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بِيا  ذَّ ِينا  ﴿: ، وقوله تعالى  [53 ]الصافات: ﴾بُِمعا ُۡن بُِمنِشا ا َنا َٰ واما وَلا
ُ
ۡوتاتُناا ٱۡۡل   ﴾إِۡن ِِها إَِلَّ ما

  .(1)[53 ]الدخان:

ِصِهمۡ  ﴿: قوله تعالى   دغام في نحواإل له يجوزق أنه  ه(1313)ت وذكر المتولي  ﴾ قاصا
باب   ﴿، و[111]يوسف: د   ﴿، و[34]الكهف نحو:  ﴾ اسا دا   ،[23، 24. الجن: 11]الكهف:  ﴾ اعا

ا ﴿و ط  طا  .(2)إذ ق تجيزه العربية ؛[4. الجن: 14]الكهف:  ﴾ شا

 أن النطقَ  في "باب اقستعاذة" سابق ا ُذكرَ وقد  ،هو إرادة التخفيف عموم اوجه اإلدغام : التوجي 
يرفع رجَله ثم  ،قي دثقيٌل في الكالم، كِثَقل خطِو المُ  أخرى   ثم إعادة النطق بنفس الحرف مرة   بحرف

 دَ بأن يدغموا أح التخفيفولذلك حاولوا ، كذلك َتكرار النطق بالحرف الواحديضعها حيث كانت، ف
ن كان مشد د ا حرف الب النطقُ إذ  في اآلخر، الحرفين به مرتين إذا من النطق  وأخفُّ  أيسرُ مرة  واحدة  وا 

 .ُفك  اإلدغام

ِصهِمۡ  ﴿امتناع اإلدغام في نحو:  أما وجهُ  باب   ﴿و ﴾ قاصا ُد   ﴿وأمثالها، نحو:  ﴾ اسا   ﴾ ُجدا
ر ﴿[، و21]فاطر:  أن يؤدي  فهو خشيةُ  ،[210]نحو البقرة:  ﴾ ُظلال ﴿و ،[41]نحو الحجر:  ﴾ ُُسُ

ا ألن شرط اإلدغام(3)باس معن ى بمعن ى آخرتِ الْ  اإلدغام إلى   أن يكون  -في العامِ  األغلب  - ، وأيض 
ن كانا في كلمة واحدة رسم ا، فهما في الواقع  الحرفان في كلمتين، حتى   :من كلمتيوا    ن، فهمثال 

ككُّ  )و ( مۡ آههُّ ِجبا  ) وهكذا ُيقاس في بقية  هي مكونة من: "ِجَباه" و"ُهم"، و"ِشْرك" و"ُكم"، ( مۡ بِِِشۡ
  .هذا النسق التي جاءت على   المواضع

                                                           

اإلزميري،  . مصطفى  (1/122مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 103مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.2اللوحة رقم )مرجع سابق، 

ۡوتاتُناا﴿ وليس في موضع  إدغام التاء في التاء مطلق ا، وُيفَهم من كالم اإلزميري أنه استثنى   فقط، حيث قال:  ﴾ ما
ۡوتاتُناا﴿ نحو:  الُمط وِ عي المثلين في كلمتين، وكذا في كلمة في جميع القرآن إق التاء،وأدغم » ، فهو ذكر «﴾ ما

ۡوتاتُناا﴿ موضع  ْ  ﴿للُمط وِ عي نحو:  كمثال، ألنه قال قبلها "نحو"، وعليه فيستثنى   ﴾ ما  [، 253]البقرة:  ﴾ ٱۡقتاتالُوا
نِ  ﴿و ۡقتاتَِلا    [، وهللا أعلم.15]القصص:  ﴾ يا

 (. 10، مرجع سابق، اللوحة رقم )«موار  البررة»( محمد المتولي، 2)
هن ، تحقيق: عبد الرحمه  «شرح المفصل اي صنعة اإلعراب»م(، 1330ه )211القاسم بن الحسين الخوارزمي، ت (3)

 (. 4/444، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، )1العثيمين، ط
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 : فيإدغام النون في مثلها ب -موافق ا للُمط وِ عي  – "المفردة" طريق ابن محيصن من  رأ -[12]
ٓونَّ  ) َُتاآجُّ

ا
وناناا  ﴿: في قوله تعالى   ( اأ َُتاآجُّ

ا
بُُّكمۡ قُۡل أ را بُّناا وا ِ واُهوا را ۡعيُ  )و ،[133 ]البقرة: ﴾ ِِف ٱّللَّ

ا
 ( انَّ بِأ

ۡعُينِناا   ﴿: في قوله تعالى  
ا
ب ِكا فاإِنَّكا بِأ  .(1)[43]الطور:  ﴾ واٱۡصِِبۡ ِۡلُۡكِم را

ٓونَّ  )في  توجيه اإلدغامأما  :التوجي  َُتاآجُّ
ا
 هوف، وأمثالها مما جاء فيها قبل المثلين حرف مد ( اأ

دار رشد، ألن المد هذه مثالن، وكان قبل األول حرف مد ولين جاز اإلدغام كقولك:  أنه لما التقى  »
وكلما توالت الحركات »: ه(130)ت يقول سيبويههذا ، وفي (2)«ل لكيقوم مقام الحركة في نحو: جعَ 

ذا التقى    متحركين، وقبل األول حرفُ  الحرفان المثالن اللذان هما سواءٌ  أكثر كان اإلدغام أحسن... وا 
 .(3)«، ألن حرف المد بمنزلة متحرك في اإلدغامحسنٌ  مد، فإن اإلدغامَ 

ٓونَّ  )وكأن  اإلدغام في  َُتاآجُّ
ا
، وذلك ألن محجتهم غير واضحة في مشاكلة اللفظ للمعنى   قُ يَ لْ أَ  ( اأ

 وعدم بيانها، وهللا أعلم. الدقلة والبرهان، فناسب هذا إدغام النون األولى  

ۡعيُ  )وأما توجيه اإلدغام في 
ا
، فهو إرادة التخفيف كما سبق، وكأن  اإلدغام أنسب في مشاكلة ( انَّ بِأ

خفاءه عن أنظار المتربصين  اللفظ لمعنى   اآلية، وذلك أن الحماية أو الحفظ يتطلب تغطية المحفوظ وا 
   وعدم بيانها، وهللا أعلم. به، فناسب هذا إدغام النون األولى  

  نحو: إذا اجتمعا في كلمة، إدغام الضاد في الطاءب (4)ابن محيصن من الطريقين  رأ -[13]
ۡۡيا بااغ   ﴿: في نحو قوله تعالى   (رَّ ٱضطُّ  ) ِن ٱۡضُطرَّ غا ما د   فا َلا َعا لاۡيهِِۚ  وا ٓ إِۡثما عا   .(5)[113]البقرة: ﴾ فاَلا

 ع": هجهطَ هي "ُمضْ هوف ،(2)"عَ ههجَ هه"اط   :ع"ههجَ ههطَ هههي "اضْ ههوا فههالهها قهمه، كربههض العههعهبهل ةههغهي لهوه : بوجيبالت
                                                           

اإلزميري،  مصطفى   (.1/122مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 101مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.2مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (.1/535أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 (. 4/431)، ( سيبويه، مرجع سابق3)
لسبط  ،«محيصن واختيار خلف واليزي يالمبهج اي القراءات الثمان و راءة األعمش وابن » ( أي: طريق كتاب4)

 ه(. 442للحسن بن علي األهوازي )ت ،«مفر ة ابن محيصن المكي»ه(، وطريق كتاب 541الخياط )ت
 اإلزميري، مصطفى   (.1/122مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 101مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 5)

 (، وقد ذكر هذا الموضع بعينه، ولم يطلق إدغام الضاد في الطاء حيث وقع، نحو: 2اللوحة رقم )مرجع سابق، 
 [.113]األنعام:  ﴾ ٱۡضُطرِۡرُتمۡ  ﴿

 (. 2/112(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )4/455ُينظر: القاسم الخوارزمي، مرجع سابق، ) (2)
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مامهم، هذا ، وكالمهم (2)أنها لغة مرذولة العلماء بعضوذكر ، (1)ع""ُمط ج مردود بقول شيخ النحاة وا 
جع" أكثر... فظاهر كالم ض  و"مُ ع"، جَ طَ ضْ ع" في "مُ جَ ط  "مُ  :: وقد قال بعضهمه(130)ت قال سيبويه»

لى  ط  عن بعض العرب "مُ  هِ نقلِ  إلى   سيبويه أنها ليست لغة مرذولة، أق ترى   جع" ض  قوله: و"مُ  جع"، وا 
 .(3)«الجواز كله من كالم سيبويه يدل على  هذا و ط جع ا" كثير... أن "مُ  فيدل على   أكثر،

ظ ) :في الظاء في التاءبإدغام  ابن محيصن  رأ -[14] واعا
ا
آٌء  ﴿: من قوله تعالى   ( تا أ وا ْ سا قاالُوا

َِٰعِظيا  ِنا ٱۡلوا اۡم تاُكن م  ۡم ل
ا
ۡظتا أ واعا

ا
لاۡيناآ أ هذا  هو على  ، ف(4)مع بقاء صفة اإلطباق [132 ]الشعراء: ﴾ عا

 إدغام ناقص.

تخرا  فالظاء، في المخرا الحاصل بين الظاء والتاء (5)قاربووجه اإلدغام هنا هو الت: التوجي 
هذا وفي  من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا،

، ق يمتنع بعضهن من بعض في والدالِ  والتاءِ  الطاءِ  أخواتُ  والذالُ  والثاءُ  والظاءُ »سيبويه: يقول 
 .(2)«إق ما بين طرف الثنايا وأصولها اإلدغام، ألنهن من َحيِ ز واحد، وليس بينهن
نما بقيت صفة اإلطباق في الظاء؛ ألن اإلطباق صفة قوية، والقوي ق ُيدَغم في األضعف منه،  وا 

 .(1)ذلك في كالمها ألن العرب تأبى   ؛- وهو هنا "التاء" -
                                                           

م(، 1312ه 1332ه )223علي بن مؤمن بن محمد، أبو الحسن اإلشبيلي، المعروف به: ابن عصفور، ت (1)
 (.  2/12، د ن، )1، تحقيق: أحمد الجواري وعبد هللا الجبوري، ط«المقرب»

، مرجع سابق، «المحتسب»عثمان بن جني، (. 1/321)، مرجع سابق ،«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري،  (2)
 لغة مرذولة: أي رديئة. ومعنى  (. 1/102)

 (. 1/551( لم أجده في كتاب سيبويه، ونقله عنه: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )3)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/122مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 101مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 4)

 (، ولم يذكر إبقاء صفة اإلطباق.2مرجع سابق، اللوحة رقم )
، بحيث جهة الحنك األعلى   اللسان ووسطه إلى   صفات الحروف، ومعناها: استعالء أقصى   واإلطباق إحدى  

، وحروف اإلطباق أربعة، هي: الصاد والضاد والطاء والظاء.  ينحصر الصوت بين اللسان والحنك واألعلى  
، «ل ِّ قِّ جه  المُ »م(، 2003ه 1423ه )1150ظر: محمد بن أبي بكر المرعشي، الملقب به: ساِجقلي زاده، تُين

 .152، دار عمار، عم ان، ص2ط قدوري الحمد، سالمتحقيق: 
الحرفان المتقاربان هما: اللذان تقاربا في المخرا والصفة، أو في الصفة دون المخرا، أو في المخرا دون الصفة.  (5)

 .220ُينظر: عبد الفتا  المرصفي، مرجع سابق، ص
 (. 4/424)، ( سيبويه، مرجع سابق2)
 .113عبد الواحد المالقي، مرجع سابق، ص (1)
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 .(1)«اإلطباق تبقيةُ مت دغِ قة إذا أُ في المطبَ  األقيُس و »: ه(533)ت قال الزمخشري

إخالٌل  بذلك حصلفي ،(2)في الظاء لصارت ذاق   لو ذهبت صفة اإلطباق، فأما من حيث المعنى  
ا لو ذهب إطباق الظاء لحصل التباس في ،باللفظ هل المدَغم ظاء، فيكون:  ،المعنى  و  اللفظ وأيض 

 الصفة حفاظ على  هذه ففي إبقاء  "أوعظت" من "الوعظ"، أم المدَغم دال، فيكون: "َأَوَعْدت" من "الوعد"،
     ، وهللا أعلم.اللفظ والمعنى  

 ،مع بقاء صفة اإلطباق إدغام الضاد في التاءب (3)"المفردة" طريق من ابن محيصن  رأ -[15]
فاض ) نحو: هذا إدغام ناقص، وذلك فهو على   ،في جميع القرآن

ا
فاإِذاآ  ﴿: في نحو قوله تعالى   (ُتم أ

ِۡن  فاۡضُتم م 
ا
َٰت  أ فا را ْ ٱ عا ا فاٱۡذُكُروا اِم   ِعندا  ّللَّ رِ ٱۡۡلارا ۡشعا ۡعراضُتمۡ  )و ،[133 :البقرة﴾ ] ٱلۡما

ا
 : في قوله تعالى   ( أ

ۡعراۡضُتۡمِۚ  ﴿
ا
ِ أ َُٰكۡم إَِلا ٱلِۡبا  َّى ا َنا  .(4)[21 :اإلسراء﴾ ]فالامَّ

حافتي اللسان  إحدى   فالضاد تخرا من ،هو التقارب بين الضاد والتاء هنا ووجه اإلدغام: التوجي 
 سيبويهيقول ، (5)مع ما يليها من األضراس الُعليا، والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا الُعليا

ين هما سواٌء في والحروف المتقاربُة مخارُجها إذا ُأدِغمت، فإن حاَلها حاُل الحرفين اللذَ »: ه(130)ت
ا.، أي: إذا كان إدغاُم المتماثلين (2)«ُحْسِن اإلدغام  حسن ا، فكذلك إدغام المتقاربين حسٌن أيض 

نما بقيت صفة اإلطباق في الضاد،  وألنه لو ذهبت صفة اإلطباقِلما ُذِكر في الفقرة السابقة،  وا 
، أم "اإلفاضة"من  : "أَفْضُتم"، هل المدَغم ضاد، فيكونالمعنى  و  اللفظ لحصل التباس في في الضاد

  ، وهللا أعلم.اللفظ والمعنى   الصفة حفاظ على  هذه ، ففي إبقاء "اإلفادة"من  "أَفْدُتْم" المدَغم دال، فيكون

                                                           

 (. 4/410( القاسم الخوارزمي، مرجع سابق، )1)
 (.4/451، )المرجع السابق( 2)
 ه(.442األهوازي )تللحسن بن علي ، «مفر ة ابن محيصن المكي» :كتابمن طريق أي:  (3)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/121مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 101مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 4)

(، وقد ذكر اإلزميري هذا الموضَع بعينه، ولم يطلق إدغام الضاد في التاء حيث وقع، 2اللوحة رقم )مرجع سابق، 
ۡقراۡضُتمُ  ﴿نحو: 

ا
أ ا إبقاء صفة اإلطباق. [،12]المائدة:  ﴾ وا  ولم يذكر أيض 

، «نهاية القول المفي »م(، 1333ه 1420(. محمد مكي نصر الجريسي )4/433)، ( ُينظر: سيبويه، مرجع سابق5)
 .52، مكتبة الصفا، ص1ط

 (. 4/445)، ( سيبويه، مرجع سابق2)
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 :"كلمتين مناإل غام "اًلنفرا ات اي  -2
ُۡزنك ) في: الكافبإدغام الكاف في  حسنال  رأ -[12]  ن  ﴿: تعالى  في قوله  ( ۡفُرهُۥكُّ  ُيا واما

ۥِٓۚ  ُۡزنكا ُكۡفُرهُ را فاَلا ُيا فا للمتكلم  في مثلها، سواء كانت التاء األولى   اءتال وبإدغام، (1)[23 ]لقمان:﴾ كا
َٰبا ا تُّ  ُكنت ): ، نحواَطبِ الهمخ أو َٰبا ا  ﴿: تعالى  في قوله  (را َٰلاۡيتاِِن ُكنُت تُرا فُِر يا ياُقوُل ٱۡلَكا [، 40 ]النبأ: ﴾وا
نت )و

ا
فاأ

ا
َٰ ياُكونُواْ ُمۡؤمِنِيا  ﴿: تعالى  في قوله  (ۡكرِهُ تُّ  أ َّتَّ نتا تُۡكرِهُ ٱنلَّاسا حا

ا
فاأ

ا
 .(2)[33 :يونس] ﴾أ

، فَتكراُر نطق الحرف ذاته مرتين ثقيٌل، كما (3)هو إرادة التخفيفهذا  في وجه اإلدغامو : التوجي 
 ُذِكر سابق ا.

في إدغام التاء في التاء، ويتمثل هذا اإللباس في  هناك إلباس من ناحية المعنى   قد يقال: لكنو 
َٰبا ا تُّ  ُكنت )أنه لو ُأدغمت التاء في التاء في نحو:  ْ تَّ  ُكنت )و (را ا ُكنتا  ﴿: تعالى  في قوله  ( ۡتلُوا  واما

َٰب   ۡبلِهِۦ ِمن كِتا ْ ِمن قا ُهۥ بِياِمينِكا   تاۡتلُوا ُطُّ َلا َتا  التاء األولى  لحصل إشكال، هل [ 43 ت:]العنكبو  ﴾وا
 ؟بللمتكلم، أم للمخاطَ 

هذا بأنه يمكن إزالة هذا اإلشكال بالنظر في سياق اآلية، ففي المثال السابق  على  الرد  ويقال في
َٰلاۡيتاِِن ) فُِر يا ياُقوُل ٱۡلَكا َٰبا ا تُّ  ُكنت وا أن الكافر يتكلم عن  سياق اآلية يدل على  ألن للمتكلم،  األولى   التاءُ  (را

ا ُكنت )وفي ، ويتحسر عليها نفسه ْ تَّ  واما ْ تَّ  ﴿للمخاَطب، بدقلة الفعل  التاُء األولى   ( ۡتلُوا ، ولو ﴾ ۡتلُوا
 في بقية المواضع.يقال وهكذا كانت للمتكلم لجاء الفعل "وما كنُت أتلوا"، 

ُ واٱ ﴿: تعالى  ، وذلك في قوله (4)بإدغام الباء في الميم ( اياۡكُتب مَّ  ) ابن محيصن: رأ  -[11] ّللَّ
ا يُباي ُِتونا      .[31: ]النساء ﴾ياۡكُتُب ما

 ي هم األول فهذلك أدغهفلم، هاء والميههن البهيهل بههاصههالح (5)سهانههجهو التهها ههههن امهاإلدغ سببو  التوجي :
                                                           

 .«اإلتحاف»وق  «اإليضاح»(. ولم ُتذكر في 2اإلزميري، مرجع سابق، اللوحة ) مصطفى   (1)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/121مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 102مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

 (.2مرجع سابق، اللوحة رقم )
 . 21، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (3)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/511مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 343صمرجع سابق،  ،القباقبيُينظر: محمد ( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
الحرفان المتجانسان هما: اللذان اتفقا في المخرا، واختلفا في بعض الصفات. وزاد بعضهم: أو اتفقا في الصفات  (5)

، ضبط «أحكام  راءة القر ن الكريم»م(، 1333ه )1401واختلفا في المخرا. ُينظر: محمود خليل الحصري، ت
 .123البشائر اإلسالمية، صدار  -، المكتبة المكية 4نصه وعلق عليه: محمد طلحة بالل، ط
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 .(1)الثاني تخفيف ا
  يقول: هللا تعالى  ، وبيان ذلك أن في هذه اآلية في مشاكلة اللفظ للمعنى   أنسبوكأن  اإلدغام 

ا ﴿ ياُقولُونا طا ة  وا ة   عا آئِفا ْ ِمۡن ِعنِدكا بايَّتا طا ُزوا ِي تاُقوُل  واٱ فاإِذاا بارا ۡۡيا ٱَّلَّ ِۡنُهۡم غا ا يُباي ُِتونا  م  ُ ياۡكُتُب ما  ﴾ّللَّ
هللا عليه وسلم يقولون: طاعٌة، فإذا خرجوا  إذا كانوا عند النبي صلى   المنافقين أي: إن ،[31: ]النساء

من عنده َزو رت طائفة منهم غير الذي يقول لهم ويأمرهم به، وَغي روه وحر فوه، وبي توا هذا التبديل ودب روه 
دغاُمها في الميم بعدها ،عدُم إظهاِر الباءِ  فناسب هذا، وعدم إظهار في الليل بَخَفاء  . (2)، وهللا أعلموا 

  الثاين: االنفرادات يف أحكام "هاء الكناية، واهلمزتني يف كلمة" مع التوجيه املطلب

 "هاء الكناية": أحكام : اًلنفرا ات ايأوًلا 
بها عن الواحد المذكر  هي عبارة عن هاء الضمير التي يكنى   :في ُعرف الُقراء هاء الكناية

 . (3)الغائب
 هاء الضمير بشرطين:بضم  ابن محيصن من طريق "المبهج":  رأ -[13]

 : أن يأتي قبلها كسرة أو ياء ساكنة.أح هما
 : أن يأتي بعد الهاء همزة وصل.واآلخر

ۡرضا  بِهُ  )وذلك نحو: 
ا
آء   ﴿: نحو قوله تعالى  في  (ٱۡۡل آءِ ِمن مَّ ما ُ ِمنا ٱلسَّ لا ٱّللَّ نزا

ا
آ أ ۡرضا  واما

ا
ۡحياا بِهِ ٱۡۡل

ا
فاأ

ا  باثَّ فِيها ا وا ۡوتِها ٓابَّة  باۡعدا ما ِ دا
لاۡيتهُ  )و، [124]البقهرة:  ﴾ ِمن ُك  ِۡكتُر  عا قاتالُواْ  ﴿: نحهو قولهه تعهالى  فهي  (ٱَّل  وا

ۡجُنون   اما ِۡكُر إِنَّكا ل لاۡيهِ ٱَّل  ِلا عا ِي نُز  ا ٱَّلَّ ها يُّ
ا
أ ٰٓ  [.2الحجر: ] ﴾ يا

ُ  بِتتهُ  )أمهها مههن طريههق "المفههردة" فوافههق "المههبهَج" فههي موضههعين فقههط، وهمهها:   : قولههه تعههالى  فههي  (ٱّللَّ
َِٰم  ﴿ تما َٰناُهۥ ُستُبلا ٱلسَّ ِن ٱتَّباعا رِۡضتوا ُ ما ۡهِدي بِهِ ٱّللَّ ا عا   ﴿[، و12]المائهدة:  ﴾يا  : فهي قولهه تعهالى   ﴾ لاۡيتُه ٱّللَّ
ا ﴿ ِظيم  ا عا ۡجر 

ا
ُيۡؤتِيهِ أ ا فاسا لاۡيُه ٱّللَّ دا عا َٰها ا عا َٰ بِما ۡوَفا

ا
ۡن أ  .(4)[10]الفتح:  ﴾ واما

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»( عبد الفتا  القاضي، 1)
اتح الق ير الجامع بين » ه(،1414ه )1250( ُينظر تفسيُر اآلية عند: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت2)

 (.1/130) بيروت، –شق دم ،دار الكلم الطيب –دار ابن كثير  ،1ط ،«اني الرواية وال راية من علم التفسير
  .103، مرجع سابق، ص«إبراز المعاني»أبو شامة الدمشقي، ( 3)
(، عند ذكره قنفرادات 3اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ذكر هذه القاعدة بشروطها وتفصيل طرقها: مصطفى  ( 4)

 سورة المائدة، مع أن األصل أن يذكرها في أول موضع لها، وهو هنا، أي: في سورة البقرة عند ههذا الموضع: 
= 
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القاعههدة فههي القههرآن، إق فههي ثالثههة منههها، فقههد وافههق هههذه وقههد انفههرد ابههن محيصههن فههي جميههع مواضههع 
 المواضع هي: هذه القراء السبعة، و  فيها بعَض 

ۡيفا نُصا  ﴿: فهي قولهه تعهالى   ﴾ ٱنُظرۡ  بِهُ  ﴿ -1 تِيُكم بِهِِۗ ٱنُظۡر كا
ۡ
ِ ياأ ۡۡيُ ٱّللَّ ٌَٰه غا ۡن إِلا َٰتِت ُثتمَّ تمَّ ر ُِف ٱٓأۡليا

هههارْ وَ  وافهههق فيهههه ابهههُن محيصهههنٍّ  [،42]األنعهههام:  ﴾ُهتتتۡم ياۡصتتتِدفُونا  مهههن طريهههق  ه(131)ت ش 
 .ه(232)ت األصبهاني

ۡهلِهُ   ﴿ -2
ا
ْ  ِۡل ا ناتار   ﴿: فهي قولهه تعهالى   ﴾ ٱۡمُكُثتٓوا اۡستُت ناتار  ا إِۡذ راءا ان ٓ ءا ِ ٓ ِ ۡهلِتهِ ٱۡمُكُثتٓواْ إ

ا
تالا ِۡل قا   ﴾ا فا

 .ه(152)ت حمزَة الزي ات يه ابُن محيصنٍّ وافق ف ،[10]طه: 
ا عا   ﴿ -3 تا ﴿: فهي قولهه تعهالى   ﴾ لاۡيُه ٱّللَّ ِظيم  ا عا ۡجتر 

ا
تُيۡؤتِيهِ أ ا فاسا لاۡيتُه ٱّللَّ تدا عا َٰها ا عا َٰ بِما ۡوَفا

ا
ۡن أ  ﴾ واما

ا [ وافق فيه ابُن محيصنٍّ 10]الفتح:   .(1)ه(121)ت عن عاصم ه(130)ت حفص 

 فههي هههاء، كمهها أن الضههم (3)أو األشهههر (2)هههو األصههل الضههم علههى   هههاء الضههمير بنههاءُ و  التوجيبب :
 .(4)الضمير مطلق ا هو لغة الحجازيين، ويكسرها غيرهم

تدا   ﴿: ففهي قولهه تعهالى  حول بعض هذه المواضع،  ُذكرتوهناك دققت  َٰها تا عا َٰ بِما ۡوَفا
ا
ۡن أ لاۡيتُه  واما عا

ا  وجههههُه الضهههههم أنههههها هههههاء "ُههههههو" وهههههي مضهههههمومة، »: ه(1210)ت ، قههههال اآللوسهههههي[10]الفههههتح:  ﴾ ٱّللَّ
هذلك كما فهي "لهُه" و"ضهربُه" فاستصحبَ   تفخهيم لفهظ الجاللهة بهه إلهى   فهي اآليهة التوصهلُ  الضهم   نَ ... وحس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ۡرضا  بِهُ  )
ا
ا بههذه الشروط وبههذا التفصيل: محمد المتولي في: منظومة  ،(ٱۡۡل ، مرجع «الفواي  المعتبرة»وذكرها أيض 
، مرجع سابق، «إيضاح الرموز»فذكر ههذه القاعدة بدون تفصيل الطرق. ُينظر:  القباقبيأما  .215صسابق، 

نما ذكر أربعة مواضع بعينها، يضم فيها الهاَء ابُن  فلم يذكر ا الدمياطيالبن  وأما  .232ص ههذه القاعدة، وا 
  .(1/422، مرجع سابق، )«إتحاف اضالء البشر»محيصن. ُينظر: 

  .353صمرجع سابق،  ،القباقبيمحمد ( 1)
، «الحجة اي القراءات السبع»م(، 1313ه 1333ه )310ُينظر: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا، ت( 2)

 ،«القراءات الشاذة» . عبد الفتا  القاضي،222، دار الشروق، بيروت، ص3تحقيق وشر : عبد العال مكرم، ط
 . 34مرجع سابق، ص

 (.1/221، دار المعارف، مصر، )3، ط« النحو الوااي »عباس حسن )د ت(، ( 3)
همع الهوامع اي شرح جمع » ه )د ت(،311هن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، تُينظر: عبد الرحمه  ( 4)

(.  محمد بن علي الصبان 1/230) تحقيق: عبد الحميد هنداوي، د ط، المكتبة التوفيقية، مصر، ،«الجوامع
، ومع  شرح شرح األشموني أللفية ابن مالك حاشية الصبان على  »ه )د ت(، 1202الشافعي، أبو العرفان، ت

 (. 1/123، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، د ط، المكتبة التوفيقية، )«الشواه  للعيني
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ا إبقاُء ما كهان علهى   مها كهان مالئهٌم للوفهاء بالعههد  المالئم لتفخيم أمر العهد المشَعر به في الكالم، وأيض 
بقائه وعدم نقضه  .(1)«وا 

 :"ةكلم ايالهمزتين " أحكام اًلنفرا ات اي: ثانياا

ۡرتاُهمۡ  ) :ابن محيصن  رأ -[13] نذا
ا
ُرو ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (2)بهمزة واحدة ( أ فا ِينا كا ْ إِنَّ ٱَّلَّ  ا

اۡم تُنِذرُۡهۡم َلا يُۡؤِمُنونا  ۡم ل
ا
ۡرتاُهۡم أ نذا

ا
أ لاۡيِهۡم ءا آٌء عا وا ۡم  ﴿ :، وقوله تعالى  [2 :البقرة] ﴾سا

ا
ۡرتاُهۡم أ نذا

ا
أ لاۡيِهۡم ءا آٌء عا وا واسا

اۡم تُنِذرُۡهۡم َلا يُۡؤِمُنونا   .[10:    ]يس ﴾ل

ن جاءت هذه و  :التوجي    حاله، باقٍّ على   فيها اقستفهامفإن  ،رالخب صورة ى  علالقراءة وا 
نما ُحذفت الهمزة تخفيف ا مۡ  ﴿حيث إن  عليها، ، ولدقلة المعنى  متواليتين لكراهة اجتماع همزتين وا 

ا
 ﴾ أ

ۡرتاُهمۡ  )التي بعد  نذا
ا
قول هذا ، ومن (3)، فاسُتغني بها عن الهمزةوتدل عليها اقستفهام ُتعادل همزةَ  ( أ

 الشاعر:

ن كنهههههههههُت داِري هههههههههاَلَعْمههههههههُرَك مههههههههها  -4  َأدري وا 
 

 (4) ِبَسهههههْبعٍّ َرَمهههههْيَن الجمهههههَر َأْم ِبَثَمهههههاِن ؟ 
 

  .(5)... يريد: َأِبَسْبعٍّ 

                                                           

 (. 22/31محمود اآللوسي، مرجع سابق، )( 1)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/130مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 133مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

 (.2اللوحة رقم )مرجع سابق، 
، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/50، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني،  (3)

 . 21، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 1/115مرجع سابق، )
 يوان »م(، 1332ه 1412ه تقريب ا )33البيت لعمر بن أبي ربيعة، ُينظر: عمر بن عبد هللا بن أبي ربيعة، ت (4)

. 322، دار الكتاب العربي، بيروت، ص2ط قد م له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد،، «عمر بن أبي ربيعة
 والبيت فيه: 

ن ِهههههههههي َلَحاِسهههههههههٌب، فَهههههههههوهللِا مههههههههها  أدرْي، وا 
 

 ِبَسههههههههههْبعٍّ َرَمْيههههههههههُت الَجْمههههههههههَر َأْم ِبَثَمههههههههههانِ  
 

(. محمد بن يزيد بن عبد األكبر، أبو العباس، 3/115وممن ذكره بالرواية التي في المتن: سيبويه، مرجع سابق، )
د، ت أبو الفضل ، تحقيق: محمد «الكامل اي اللغة واأل ب»م(، 1331ه 1411ه )235المعروف به: الُمبرِ 

 (. 2/131، دار الفكر العربي، القاهرة، )3إبراهيم، ط
 (. 1/50، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (5)
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ۡبُتۡم ءا  ) :نالحس  رأ -[20] نا ءا  )و (اۡٓذها مدها مدًّا الثانية منهما ألف ا و  بهمزتين، وأبدل (آن َكا
ياۡوما ُيۡعراُض  ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (1)مشبع ا ِ وا ي  ۡبُتۡم طا ۡذها

ا
ا ٱنلَّارِ أ ُرواْ لَعا فا ِينا كا َٰتُِكۡم ِِف ٱَّلَّ يااتُِكُم  با حا

ا  ۡنياا واٱۡستاۡمتاۡعُتم بِها بانِيا  ﴿: قوله تعالى  ، و [20األحقاف: ] ﴾ٱلُّ ال  وا نا ذاا ما ن َكا
ا
  . [14]القلم:  ﴾أ

 الجمع بين همزتين متواليتين، فخفف الثانية بإبدالها ألف ا، استثقلأنه هذا والتوجيه في : التوجي 
 .(3)الساكنيناأللف مدًّا مشبع ا؛ قلتقاء  ذههثم مد  ،(2)"آخر"و "آزر"و "آدم" كما فعلت العرب في

ۡبُتمۡ ءا  )واقستفهام في الموضعين للتوبيخ والتقريع، وكأن  المد المشبع في موضع األحقاف:   اۡٓذها
 ِ ي  َٰتُِكمۡ طا اللذائذ والحظوظ التي أصابوها في الدنيا، ولم  على  التحسر والندامة  معنى   على   أكثر دقلة   ( با

نا ءا  )يبق لهم منها شيء يوم القيامة، أما في موضع القلم:  بانِيا  آن َكا ال  وا فكأن  إشباع المد فيه  ( ذاا ما
  ، وهللا أعلم.مبالغة في توبيخهم وتقريعهم

االنفرادات يف أحكام "اهلمز املفرد، والنون الساكنة والتنوين" مع : ثالثال طلبامل

 التوجيه

 :" الهمز المفر " أحكام اًلنفرا ات اي: أوًلا 

  .(5)ه، أو هو الذي لم يالصق مثلَ (4)مع همز آخر الذي لم يجتمع الهمز المفرد: هوالمقصود ب

ۢنبِ  ) :الحسن  رأ -[21]
ا
ِ  )و ( مهِ يأ ناب  ، (2)وصال  ووقف ا الهاء مع كسر ابإبدال الهمزة ياء   (ۡم هِ يوا

ٰٓ  ﴿: قوله تعالى  وذلك في  ۢنبِ ت ا قاالا يا
ا
ُم أ آئِِهۡم  ئۡ ادا ۡسما

ا
ناب ِۡئُهۡم عان  ﴿: قوله تعالى  ، و [33]البقرة:  ﴾ُهم بِأ وا

َٰهِيما  ۡيِف إِبۡرا ُۢة باۡيناُهۡم   ﴿: وقوله تعالى  ، [51: الحجر] ﴾ضا آءا قِۡسما نَّ ٱلۡما
ا
ناب ِۡئُهۡم أ  .[23: القمر] ﴾وا

                                                           

اإلزميري،  مصطفى   (.1/132مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 142مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.2مرجع سابق، اللوحة رقم )

الكشف عن وجوه »(. مكي بن أبي طالب، 1/215، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»ُينظر: الحسن الفارسي،  (2)
 .22، مرجع سابق، ص«الحجة اي القراءات السبع»(. الحسين بن خالويه، 1/13، مرجع سابق، )«القراءات السبع

 (.1/132مرجع سابق، ) ،الدمياطيا البن  أحمد . 142مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)
 .141، مرجع سابق، ص«إبراز المعاني»أبو شامة الدمشقي،  (4)
 (.1/133مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد ( 5)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/203مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 252مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

 (.3( و)2مرجع سابق، اللوحة رقم )
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أحد  –ه( 152وقد انفرد الحسن هنا وصال  فقط، أما وقف ا فقد وافق أحَد وجَهي حمزة الزي ات )ت
 .-القراء السبعة 

، كما اياء   اهدالهفت بإبها، ُخف ِ ها سكنت وانكسر ما قبلهأن الهمزة لم القراءةهذه  أويلوت: التوجي 
اع ا لكسرة الباء، ولم ُيعتد  بالحاجز الذي بَ تْ إِ  الهمزة في "ذئب" فقالوا: "ذيب"، ثم ُكسرت الهاءُ  واهدلهأب

، الهاءهذه  رتُكسِ  إذا َوِلَيْتها هاءٌ  ، والكسرةُ ها الهاءُ تْ يَ لِ فكأن الكسرة وَ  بينهما وهو الياء؛ ألنها ساكنة،
  .(1)نحو: ِبِه، وما أشبهها

 :"أحكام النون الساكنة والتنوين" اًلنفرا ات اي: ثانياا

َٰثاةٌ  )في:  عند الراء بإظهار التنوين "المفردة" طريق من ابن محيصن  رأ -[22] ، وذلك ( ابُِعُهمۡ را  ثاما
َٰثاة   ﴿: قوله تعالى  في  ياُقولُونا ثاما ُۡبُهۡم سا ابُِعُهۡم َكا  .[22 ]الكهف: ﴾رَّ

ا بإ و رأ -[23] ن سَّ  )النون في السين في:  مادغأيض 
ا
ن  ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في ( ياُكونُ أ

ا
لِما أ عا

 ِ ۡرِض ياۡبتاُغونا ِمن فاۡضِل ٱّللَّ
ا
ُرونا ياۡۡضُِبونا ِِف ٱۡۡل َٰ واءااخا ۡرَضا ياُكوُن ِمنُكم مَّ  [.20: ]المزمل ﴾سا

ا بإ و رأ -[24] ة   )التنوين في السين في: م ادغأيض  ۡسا ، وذلك في ( نِيا س ِ  ِماْئاة   )و ،( ادُِسُهمۡ سَّ  َخا
ة   ﴿: قوله تعالى   ۡسا ياُقولُونا َخا ُۡبُهمۡ  وا ادُِسُهۡم َكا َٰثا  ﴿: قوله تعالى  [، و 22]الكهف:  ﴾ سا ۡهفِِهۡم ثاما ُِثواْ ِِف كا َلا وا

 [.25]الكهف:  ﴾ِسنِيا  ِماْئاة  

ا بإ و رأ -[25] ا ثَّ  ) التنوين في الثاء في:م ادغأيض  َٰج  ۡزوا
ا
َٰثاة  أ ئِذ  ثَّ  )و ،( ما َٰنِياة  ياۡوما آء   )و ،( ما ما

اتثَّ  اج  َٰثاة   ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (2)( جَّ ا ثاما َٰج  ۡزوا
ا
ُكنُتۡم أ ياۡحِمُل  ﴿: قوله تعالى  و  [،1]الواقعة:  ﴾وا وا

َٰنِياة   ئِذ  ثاما ُهۡم ياۡوما ب ِكا فاۡوقا ۡرشا را ا  ﴿: وقوله تعالى  ، [11]الحاقة:  ﴾ عا َّاج  آء  َثا َِٰت ما نۡلاا ِمنا ٱلُۡمۡعِصرا نزا
ا
أ  ﴾وا

 [.14]النبأ: 

                                                           

 (. 2/12، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»الحسن الفارسي،  (1)
الباب، فذكرها كاملة: محمد بن أحمد هذا البحث في ذكر مواضع هذا في اختلفت المصادر الخمسة لالنفرادات  (2)

منها موضع ا واحد ا فقط، ا الدمياطي . وذكر البن  223ص مرجع سابق،، «الفواي  المعتبرة»في منظومته:  المتولي
ة   )وهو إدغام التنوين في السين في:  ۡسا ، مرجع «إتحاف اضالء البشر» ُينظر: [،22]الكهف:  ( ادُِسُهمۡ سَّ  َخا

 ،«نور اإلعالم» ، واإلزميري في كتابه«إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز» تابهأما القباقبي في ك (.2/212سابق، )
 . البابهذا ب، فلم يذكروا شيئ ا يتعلق «العشرة نهاية البررة ايما زا  على  » وابن الجزري في منظومته
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 ن ذكرها ونقلها.ودليُل غرابتها: ُندرُة م ،غرائب القراءات ونوادرهامن  األوجههذه و  التوجي :
وق  ،ق في كتب القراءات ،من تعرض لذلك -حسب بحثي القاصر  – أما عن توجيهها فلم أجد

 .المهتمة بذكر القراءات والمعاني وق في كتب التفاسير ،في كتب اللغة

 اآلتي: إذا ققت حروَف المعَجمفي حكم النون الساكنة  ُيذَكرما  وغايةُ 
تظهر عند ستة أحرف، وهي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،  أن النون الساكنة -1

 ء.الغين والخا عند هاومن العرب من ُيخفي
 ، مع خالفٍّ الراء والالم والنون والميم والياء والواو حرف، وهي:النون الساكنة في ستة أ تدغم -2

 في بعض المفردات في اللغة. يسيرٍّ 
 بعدها حرف الباء. تى  تُقلب النون الساكنة ميم ا إذا أ -3
 .(1)النون الساكنة عند بقية الحروف ُتخفى   -4

، ولكنها لبعض العرب نادرة جاءت حسب لغاتٍّ  التي قرأ بها ابن محيصن األوجههذه لعل و 
 ولذلك لم َتُعْد تُنَقل في كتب اللغة، وهللا أعلم. ،أو رواها تكلم بهابسبب ندرتها وقلة من  اندثرت؛

ومما جاء غريب ا َكَغَراَبِة األوجه السابقة: إدغاُم النون في الظاء، وذلك في القراءة الشاذة المنسوبة 
ۡرِض  ﴿: في قوله تعالى   ( را نِلانظُّ  )ه(: 145تبن الحارث الذماري ) ليحيى  

ا
ٰٓئِفا ِِف ٱۡۡل لا َُٰكۡم خا ۡلنا عا ُثمَّ جا

لُونا  ۡيفا تاۡعما ه( عند ذكره هذه القراءة: 332[، قال ابن جني )ت14يونس: ] ﴾ِمن  باۡعِدهِۡم نِلانُظرا كا
عرف في اللغة... وذلك أن النون ق تدغم إق ق يُ ظاهر هذا أنه أدغم نون "َنْنُظَر" في الظاء، وهذا »

 : قوله تعالى  »ه(: 212، وقال فيها العكبري )ت(2)«في ستة أحرف، ويجمعها قولك: يرملون
 .(3)«وأدغمها، وهو ضعيف ا[، ُيقرأ بنون واحدة وتشديد الظاء، َقَلب النوَن ظاء  14يونس: ] ﴾نِلانُظرا  ﴿

    

                                                           

: سيبويه، مرجع سابق، ) (1) (. عثمان بن سعيد 2/14، مرجع سابق، )«المقرب»(. ابن عصفور، 4/452ُينظر مثال 
، تحقيق: حاتم «القراءات السبع التيسير اي»م(، 2003ه 1423ه )444ابن عثمان، أبو عمرو الداني، ت

، «النشر اي القراءات العشر». محمد ابن الجزري، 113، مكتبة الصحابة، الشارقة، ص1صالح الضامن، ط
 (. 1/143(. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )2/22مرجع سابق، )

 (. 1/303، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (2)
 (. 1/240، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  (3)
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 :ثالثال مبحثال

ياءات والوقف على المرسوم، والفتح واإلمالة،  )االنفرادات في أحكام 

  ، مع التوجيه(ياءات الزوائد و، اإلضافة

 وفيه ثالثة مطالب:

المرسهوم"  اقنفرادات فهي أحكهام "الفهتح واإلمالهة، والوقهف علهى  : األول طلبالم
 مع التوجيه.

 مع التوجيه. اقنفرادات في أحكام "ياءات اإلضافة": الثاني طلبالم

   اقنفرادات في أحكام "ياءات الزوائد" مع التوجيه.: ثالثال طلبالم
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ف على املرسوم" مع ـرادات يف أحكام "الفتح واإلمالة، والوقـاالنفاألول:  طلبامل

  التوجيه

 :  :"ةالفتح واإلمال"اًلنفرا ات اي أحكام أوًلا

 تمهي :
والفتح: هو عبارة عن فتح الفم حال نطق الحرف، من غير  ضد اإلمالة، :المقصود بالفتح هنا

  مبالغة.

خالص، وق  لف قريب ا من الياء، من غير قلبٍّ من الكسرة، واأل النطق بالفتحة قريب اواإلمالة: هي 
 ح.طْ البَ و اإلضجاع، و اإلمالة الشديدة، و ، غ، ويقال لها: اإلمالة الكبرى  إشباع مبالَ 

اإلمالة بيَن و اإلمالة المتوسطة، و ، اإلمالة الصغرى  و : التقليل، وتسمى  وبينهما مرتبة متوسطة، 
 .بيَن، أي: بين الفتح وبين اإلمالة الكبرى  

والفرق بين التقليل واإلمالة هو: أن التقليل يكون قريب ا من الفتح أو األلف، واإلمالة تكون قريبة  
 من الكسر أو الياء.

ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم،  اشيتان على  واإلمالة والفتح لغتان مشهورتان ف
 .(1)فالفتح لغة أهل الحجاز، واإلمالة لغة عامة أهل نجد، من تميم وقيس وأسد

 يمكن تلخيصها في ستة أمور: اإلمالة أسبابو 

لإلعالم ياء، فيمال األلف عن  أو تشبه المنقلبةَ  ،ياء منقلبة عن األلف أن :األول والثاني
 باألصل.

مال الحرف فيُ  أو كسرة تعِرض للحرف في بعض األحوال، في اللفظ، وجود كسرة :والرابع الثالث
 . (2)المجاور لها من باب المشاكلة

                                                           

مرجع سابق،  ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .203، مرجع سابق، ص«إبراز المعاني»ُينظر: أبو شامة الدمشقي، ( 1)
(1/241.) 

وهي المشاكلة: مأخوذة من المماثلة والموافقة، وهي عند أهل البالغة: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ( 2)
والمراد بالمشاكلة هنا: إمالة الحرف لكي يشاكل ويماثل   .243أنواٌع. ُينظر: إنعام فو ال عك اوي، مرجع سابق، ص

هن بن محمد بن أبي سعيد، أبو البركات الحرَف المجاوَر له، لئال تختلف األصواُت فتتنافر.  ُينظر: عبد الرحمه  
= 
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. 

. 

. 

 وجود ياء في اللفظ.: الخامس
 .(1)من باب المشاكلة ،: إمالة الحرف بسبب إمالة حرف آخر في الكلمةالسا س

  ت:اًلنفرا ا

ج ) في: بعد الجيم لفاألبإمالة  األعمش  رأ -[22]
ا
ا فاأ  : قوله تعالى  وذلك في ، (2)(آءاها

َٰ ِجۡذِع ٱنلَّۡخلاةِ  ﴿ اُض إَِلا ا ٱلۡماخا آءاها جا
ا
  .[23]مريم:  ﴾فاأ

  .(3)عن ياء منقلبةٌ  أن األلفَ  هو: التنبيه على   اإلمالة هنا وجهُ التوجي : 

  ) :األلف في عن األعمش إمالةَ  ُمط وِ ِعيُّ ال روى   -[21]
ا
اُهم ضأ  : قوله تعالى  ، وذلك في (4)(آءا ل

﴿  ِْۚ لاۡيِهۡم قااُموا ۡظلاما عا
ا
ۡواْ فِيهِ ِإَوذاآ أ شا اُهم مَّ آءا ل ضا

ا
آ أ َٰراُهۡم  َُكَّما بۡصا

ا
ُف أ ۡطا ُق َيا ۡ اُد ٱلِۡبا  [.20]البقرة:  ﴾ياكا

ا أل(5)أنها منقلبٌة عن ياء التنبيُه إلى   :: وجه إمالة األلف هناالتوجي   .(2)ةٌ تطرفنها م، وأيض 

ِينا بِض ) :األلف في إمالةَ  عن األعمش ُمط وِ ِعيُّ ال روى   -[23]  : قوله تعالى  وذلك في ، (1)( آر 
﴿  ِِۚ ٍد إَِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ حا

ا
ِينا بِهِۦ ِمۡن أ آر  ا ُهم بِضا  .[102: ]البقرة ﴾ واما

  ، من باب المشاكلة.(3)بعدها أجل كسرة الراء منلف هنا وقد أميلت األ التوجي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

تحقيق: محمد بهجة البيطار، د ط، مطبوعات المجمع العلمي ، «أسرار العربية»ه )د ت(، 511األنباري، ت
 .402العربي بدمشق، ص

 الصفحة. المرجع السابق، نفس( 1)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/213مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 213مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

 (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 
 . 22، مرجع سابق، ص«ةالقراءات الشاذ»عبد الفتا  القاضي،  (3)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/331مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 222مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 4)

 (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 
 . 133، مرجع سابق، ص«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  (5)
 . 22، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (2)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/230مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 222مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)

 (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 
 . 134، مرجع سابق، ص«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  (3)
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نَك ) :بحذف التنوين في الحسن  رأ -[23] . قوله وذلك في ، (1)وصال  ووقف ا وأمال األلف ( ضا
ة   ﴿: تعالى   عِيشا ُۥ ما ن ذِۡكرِي فاإِنَّ َلا ۡعراضا عا

ا
ۡن أ نَك   واما  .[124]طه:  ﴾ ضا

الوقف،  مجرى   أنها مبدلة من التنوين، ثم ُأجرَي الوصلُ األلف احتماقن: إما هذه في : التوجي 
ما أنها ألف التأنيث،  .(2)" وغيرهاى  رَ كْ "سَ و "ى  وَ عْ "دَ  ، مثل:"ى  لَ عْ وزن "فَ  اعتبار أنها صفة على   على   وا 

مالة ، و (3)ألف تأنيث األلف، فلكونهاهذه ة لإما وأما نما  ألف التأنيثا  ليس ألنها منقلبة عن ياء، وا 
في التثنية والجمع، فمثال  نقول في تثنية  ااأللف تصير ياء  هذه ألنها ُتشبه المنقلبَة عن ياء في كون 

 . (4)يات"لَ يان"، وفي جمعها: "ُحبْ لَ بْ ": "حُ "ُحْبلى  

 :"المرسوم الو ف على  "اًلنفرا ات اي أحكام ثانياا: 

في عهد  –رضي هللا عنهم  –المقصود بالمرسوم أي: خط المصاحف التي كتبها الصحابة 
 .(5)-رضي هللا عنه  – ه(35)ت الخليفة الراشد عثمان بن عفان

ا  ﴿: قوله تعالى  بالياء وقف ا، وذلك في  ﴾ رااق   ﴿و﴾  فاان   ﴿ :ابن محيصن  رأ -[30] لاۡيها ۡن عا ُكُّ ما
نۜۡۡ رااق   ﴿: وقوله تعالى   [،22]الرحمن:  ﴾ فاان   ، فحذَف الياَء (2)[21: ]القيامة ﴾واقِيلا ما ، أما وصال 

َن النونَ   ، كبقية القراء.والقافَ  ونو 

 ف وزال ها وقهمهله، ف(1)رةهكهي النهلمقارنة التنوين فإنما حذف الياء وصال   أنههذا وحجته في  :التوجي 

                                                           

 اإلزميري، مصطفى   (.1/230مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 222مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 

، مرجع سابق، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 3/115ُينظر: السمين الحلبي، مرجع سابق، ) (2)
(2/35 .) 

 . 22، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (3)
  .201، مرجع سابق، ص«إبراز المعاني»أبو شامة الدمشقي، ( 4)
 .213المرجع السابق، ص (5)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/324مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 244مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

 (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 
(، عند كالمه عن توجيه 2/21)، مرجع سابق، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ُينظر: مكي بن أبي طالب،( 1)

ادٍ  ﴿في سورة الرعد:  قراءة ابن كثير في قوله تعالى   الحجة اي القراءات »ابن خالويه: الحسين   وأخواتها. ﴾ ها
= 
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  هاتين الكلمتين. من أصلحيث إن الياء ، (1)التنوين رجعت الياء، وهو األصل

ا ِِهۡ  ): "المفردة" طريق يُّ عن ابن محيصن منبز ِ ال ى  رو  -[31]  إسكان الياء وصال  ووقف اب ( ما
ا هِياهۡ  ﴿: قوله تعالى  وذلك في ، (2)حذف الهاءمع  َٰكا ما ى ۡدرا

ا
آ أ  .[10 عة:ر ]القا ﴾ واما

 . (3)الياء وقف ا فقط، أما في الوصل فإنه يفتحهاي أسكن ز ِ أن البَ  ه(1403)ت ضياالق وذكر

لذلك شاهد ا  ه(212)ت ذكر العكبريو  من لغات العرب، سكون الياء في لفظ "هي" لغةٌ  :التوجي 
 وقد جاءت في الشعر، قال: »بقوله:  من الشعر

5- .................................... 
 

 (4)«َبههالِ  ثُههم  انصههَرْفُت َوِهههْي ِمن ِههي علههى   
 

 لغة من أسكن الياء في لفظ "هي"، وعلى  الهاء هي هاء السكت، هذه أما توجيه حذف الهاء، فإن 
ق بين لغة من أسكن ولغة ك الياء، وذلك ليفر  لغة من حر   ق تثبت هاء السكت، فهي إنما تثبت على  

 .(5)كمن حر  

 التوجيهاالنفرادات يف أحكام "ياءات اإلضافة" مع الثاين:  طلبامل

اِبٓ  ﴿، وتتصل باقسم والفعل والحرف، فاقسم نحو: المتكلم ياءُ : هي ياء اإلضافة ذا  ﴾ عا
ِي ِۡلا  ﴿[، والفعل نحو: 152]األعراف:   .(2)[22]إبراهيم:  ﴾ َِل  ﴿[، والحرف نحو: 40]النمل:  ﴾ ۡبلُوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  في سورة الرعد: في قوله تعالى   توجيه قراءة ابن كثير. عند كالمه عن 200ص مرجع سابق،، «السبع
الِ  ﴿   ﴾. ٱلُۡمتاعا

 . (2/21)، مرجع سابق، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» مكي بن أبي طالب،( 1)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/324مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 245مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

 (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 
 . 22، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (3)
 (.2/131، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  (4)

والبيت لُعبيد بن األبرص، وصدُر البيت: قد ِبتُّ ُألِعُبها َوْهن ا وُتْلِعُبِني...الخ، ُينظر: عبيد بن األبرص بن جشم، 
، دار الكتاب العربي، 1، شر : أشرف أحمد عدرة، ط« يوان عبي  بن األبر »م(، 1334ه 1414م )554ت

(. محمد بن مكرم بن 2/123، مرجع سابق، )«ظمالمحكم والمحيط األع». إسماعيل بن ِسيَده، 104بيروت، ص
 (.1/140منظور، مرجع سابق، )

اس، ت (5) ، تحقيق: عبد المنعم «إعراب القر ن»ه(، 1421ه )333أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو جعفر النح 
 (.5/112، دار الكتب العلمية، بيروت، )1خليل، ط

 .232سابق، ص، مرجع «إبراز المعاني»أبو شامة الدمشقي،  (2)



69 
 

 انفرا ات اإلمام ابن محيصن: -1

في  لالنفرادات المعتمدة المصادر الخمسةالباب، تبين أن هذا من خالل البحث والتتبع لالنفرادات في 
اقختالف في أن اإلمام هذا البحث، اختلفت في ذكر مذهب اإلمام ابن محيصن، ويمكن أن ُيلخ ص هذا 

 النحو اآلتي: على  وذلك ، تفصيلي، ومذهب إجماليالباب، مذهب هذا ابن محيصن له مذهبان في 

 :المذهب اإلجمالي

ْل" في جميع اَ " إضافة وقع بعدها كان كل ياءسإب - الطريقين نم - ابن محيصن  رأ -[32]
 .(1)القرآن

آءا  ﴿ :تعالى   هلَ و قالمذهب هذا ه( من 1155اإلزميري )ت واستثنى   ۡعدا
ا
[، 150األعراف: ﴾ ] ِبا ٱۡۡل

 .(2)فذكر أن اإلسكان فيه من طريق "المبهج" فقط، أما من طريق "المفردة" فبالفتح

 :المذهب التفصيلي

  :المواضع اآلتية في بإسكان الياء -من الطريقين  - ابن محيصن  رأ -[33]

َِّتۡ  ) - لاۡيُكۡم  ﴿: في قوله تعالى   (ٱلََِّّتٓ  نِۡعما ۡمُت عا ۡنعا
ا
َِّتا ٱلََِّّتٓ أ ْ نِۡعما ٰٓءِيلا ٱۡذُكُروا َٰباِِنٓ إِۡسرا  ﴾يا

  .[122، 41، 40البقرة:]

- (  ُ ِِنۡ ٱۡلِكِبا ِ  ﴿: في قوله تعالى   ( بالاغا َٰم  قاالا راب  َٰ ياُكوُن َِل ُغما َّٓ ا
ِِت  أ

ا
أ ُ واٱۡمرا ِِنا ٱلِۡكِبا  واقاۡد بالاغا

قِر      .[40 :عمران آل] ﴾ َعا

ۡسِِبۡ ٱ ) - ُ حا ۡسِِبا ٱ ﴿: في قوله تعالى   (ّللَّ ُقۡل حا لَّۡواْ فا َٰها إَِلَّ ُهوا  فاإِن تاوا ٓ إِلا ُ َلا   .[123 :ةالتوب] ﴾ّللَّ

ُروِيۡ  ) -
ا
ِينا  أ ٓءا   ﴿: في قوله تعالى   (ٱَّلَّ َكا ۡۡلاۡقُتم بِهِۦ ُُشا

ا
ِينا أ ُروِيا ٱَّلَّ

ا
  .[21 أ:بس] ﴾قُۡل أ

- (  ۡ ِٓ آءا َُٰت  جا ا  ﴿: في قوله تعالى   (ٱَۡلاي ِنا امَّ ِ ل ِينا تاۡدُعونا ِمن ُدوِن ٱّللَّ ۡعُبدا ٱَّلَّ
ا
ۡن أ

ا
ٓ ِ نُِهيُت أ ِ قُۡل إ

ا  ِٓ آءا ِ جا ب  َُٰت مِن رَّ  .(3)[22 :غافر] ﴾ ٱَۡلاي ِنا
                                                           

اإلزميري،  مصطفى   (.1/333مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 253مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 المرجع السابق، نفس اللوحة.( 2)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/333مرجع سابق، ) " ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 252مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)

 (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 : المواضع اآلتية بإسكان الياء في - فقط – "مبهجال" من طريق و رأ -[34]

ٓءِيۡ  ) - َكا ِينا  ُُشا ِينا ُكنُتۡم  ﴿: في قوله تعالى   (ٱَّلَّ ٓءِيا ٱَّلَّ َكا ۡينا ُُشا
ا
ياُقوُل أ زِيِهۡم وا

ةِ َُيۡ َٰما ُثمَّ ياۡوما ٱۡلقِيا
ونا فِيِهۡمِۚ  قُّ ٰٓ   .[21 :النحل] ﴾ تُشا

ۡسِِبۡ ٱ ) - ُ حا ُونا  ﴿: في قوله تعالى   (ّللَّ ِ ّك  ُ ٱلُۡمتاوا تاواَّكَّ لاۡيهِ يا ُ  عا ۡسِِبا ٱّللَّ   .(1)[33 :رالزم] ﴾قُۡل حا

  :موضع واحد، وهو في بإسكان الياء - فقط –" المفردة" طريق من و رأ -[35]

- (  ۡ ِ ب  ُ  را تاۡقتُلُونا راُجَل   ﴿: قوله تعالى  في  (ٱّللَّ
ا
ۥٓ أ َٰناُه ۡونا ياۡكُتُم إِيما ِۡن ءااِل فِرۡعا ۡؤِمن  م  قاالا راُجل  مُّ وا

 ُ ا ٱّللَّ ِ ب  ُقولا را ن يا
ا
  .(2)[23]غافر:  ﴾ أ

 انفرا ات بقية القراء:  -2

  :موضعين في اإلسكانَ  -موافق ا قبن محيصن  – وعيُّ ط  المُ  روى   -[32]

- (  ُ ِِنۡ ٱۡلِكِبا   .[40 :آل عمران] (بالاغا

ُروِيۡ  ) -
ا
ِينا  أ   .(3)[21 أ:سب] (ٱَّلَّ

  :موضعين في بإسكان الياء –موافق ا قبن محيصن  – الهحسن  رأ -[31]

َِّتۡ  ) -   .[122 ،41، 40البقرة: ] (ٱلََِّّتٓ  نِۡعما

- (  ۡ ِٓ آءا َُٰت  جا   .(4)[22]غافر:  (ٱَۡلاي ِنا

ا  –  رأو  -[33]   :المواضع اآلتية في ءابفتح الي -أيض 

ِخا  ناۡفِسا  ) -
ا
أ   ﴿: في قوله تعالى   ( وا

ا
ٓ أ ٓ ِ َلا ِ إِ ِخ  قاالا راب 

ا
أ  .[25المائدة: ] ﴾ ۡملُِك إَِلَّ ناۡفِس وا

                                                           

اإلزميري،  مصطفى   (.1/333مرجع سابق، ) " ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 252مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

(، وذكر أنها في سورة الطور، وهو خطأ. ولم ُيذكر هذا الموضع 3اإلزميري، مرجع سابق، اللوحة رقم ) مصطفى  ( 2)
 .«اإليضاح»وق  «اإلتحاف»في 

اإلزميري،  مصطفى   (.1/333مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 252مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)
 (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 ، نفس الصفحات.مراجع السابقةال( 4)
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ِخا  ) -
ا
ةا أ وۡءا َٰرِيا  ﴿: في قوله تعالى   ( سا وا

ُ
اِب فاأ ا ٱۡلُغرا َٰذا ُكونا ِمۡثلا ها

ا
ۡن أ

ا
ۡزُت أ جا عا

ا
ٰٓ أ ۡيلاَّتا َٰوا قاالا يا

ِخ  
ا
ةا أ وۡءا   .[31مائدة: ال] ﴾سا

ۡح َِلا  ) - ۡدرِي قاالا  ﴿: في قوله تعالى   ( ٱُۡشا ۡح َِل صا ِ ٱُۡشا   .[25 :طه ] ﴾ راب 

َۡل   قاۡوِما  ) - ا  ﴿: في قوله تعالى   (ۡلا ار  ناها َۡل  وا ۡوُت قاۡوِم ۡلا ٓ ِ داعا ِ ِ إ   .(1)[5 :نو ] ﴾قاالا راب 

اإلسكان والفتح في ياءات اإلضافة لغتان فاشيتان في القرآن أن  :توجيه كل ما سبقو : التوجي 
  وقد َجَمَع هاتين اللغتين قوُل الشاعر: ،(2)الكريم، وفي كالم العرب

 صهههههبابة  َففاَضهههههْت دمهههههوُع العهههههيِن ِمن ِهههههْي  -2
 

 (3)َبل  دمعَي ِمْحَمِليْ  النْحِر حتى   َعلى   
 

 .(4)فقال: "منْي" بالسكون، و"دمعَي" بالفتح

 وقد اختلف العلماء في أصل ياء اإلضافة، أهو السكون أم الحركة؟
 األصل، بها على   الياءات، أنه أتى  هذه بعضهم أن الحركة هي األصل، وحجة من حرك  فيرى  

فكذلك تُفتح ياء  الكاف،هذه أنها تشبه كاف المخاطب، فكما ُفتحت وذلك من وجهين: أحدهما: 
حرف واحد،  حرف واحد، وق ُينطق باسم على   اسم على  »اإلضافة  اآلخر: أن ياءَ الوجه ، و (5)اإلضافة

انضمت أو انكسرت ، وألن الياء إذا بالحركة، واخِتير لها الفتح ألنه أخف الحركات فُحركت لتقَوى  
 كما  رهت في الكالم،، أما من أسكن فحجته أن الفتحة مع الياء قد كُ (2)«علُّوها بالحذف والقلبأَ 
 ، الهالي قهق"قلوا الفتح بها في نحو: هثهأنهم قد است أق ترى  » ،(1)هاهيهف – رةهسهة والكهمهالض –ا هاههتهت أخهرههكُ 

                                                           

اإلزميري،  مصطفى   (.1/343مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 255مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
 (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 1/333أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) (2)
.  محمد ابن أبي 25مرجع سابق، صامرُؤ القيس بن حجر الكندي، البيت قمرئ القيس، وهو في ُمَعل قتِه، ُينظر:  (3)

، تحقيق: علي محمد البجادي، د ط، دار «جمهرة أشعار العرب»ه )د ت(، 110الخطاب، أبو زيد القرشي، ت
 .  والِمحمل: حمالة السيف وِعالقته. 111نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص

 .232، مرجع سابق، ص«إبراز المعاني»أبو شامة الدمشقي،  (4)
 (. 1/414، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»الحسن الفارسي،  (5)
 (. 1/153أحمد المهدوي، مرجع سابق، ) (2)
 وما بعدها(.  1/415، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»( الحسن الفارسي، 1)
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 .(1)«فأسكنوها استخفاف ا...، فكان حق الياء الفتح، "ومعدي كرب

 هو األصل األول، ألنها مبنية، واألصل في » في ياءات اإلضافة آخرون أن اإلسكان ويرى  
، ألنه اسم على   مرفوع، فقوي بالحركة، وكانت فتحة حرف غير  البناء السكون، والفتح أصل ثانٍّ

 .(2)«للتخفيف

 مع التوجيهاالنفرادات يف أحكام "ياءات الزوائد" : ثالثال طلبامل

  .(3)المصاحف العثمانيةرسم  على   زائدة في التالوةمتطرفة  ات: ياءوهي
ِينا  ﴿: قوله تعالى  في  ﴾ ُيۡعِجُزونا  ﴿: من طريق "المبهج" ابن محيصن رأ  -[33] َّ ٱَّلَّ َبا ۡسا َلا ُيا وا

باُقوٓ  ُرواْ سا فا ِْۚ إِنَُّهۡم َلا ُيۡعِجُزونا كا إثبات ياء بكسر النون مع  منها وجهان[ بأربعة أوجه، 53]األنفال:  ﴾ا

 .(4)( ۦٓون ِ ُيۡعِجزُ  )و ( ۦُيۡعِجُزونِ  )زائدة، وهما: 
فالحذف لغة هذيل، واإلثبات لغة أهل  الحذف واإلثبات في ياءات الزوائد لغتان، التوجي :

 ألن هذه الياءات قد تكون قم الكلمة أو ضمير المتكلم، وكالهما ؛وهو األصل في الكالم الحجاز،
ا ُكنَّا ناۡبِغِۚ  ﴿و: هنح الم الكلمةيستحق الثبوت، ف  لمهكهير المتهمهضو  ي،هغها: نبهههله، أص(5)[24]الكهف:  ﴾ ما

  .( ۦُيۡعِجُزونِ  )قراءة ابن محيصن هذه: ك
ا  ، وذلك تجري عليه ألسنتهم، وفيه بيان للمعنى  مراعاة ألحوال المخاطبين وما »وفي إثباتها أيض 

ا ، وم﴾واِعيِد  ﴿ ،﴾ناِذيرِ  ﴿، ﴾ ناِكۡيِ  ﴿أن الحرف الموقوف عليه بحذف ياء الضمير كما في 
واكتسب اقسم  ،أشبهها تكون نكرة  يتردد فيها الذهن لفهم المقصود، فإذا وقف عليها بالياء زالت النكرة

                                                           

 (. والمقصود بقوله: "استخفاف ا" أي: تخفيف ا. 1/153أحمد المهدوي، مرجع سابق، ) (1)
 (. 1/333أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) (2)
 .(1/345سابق، )المرجع ال( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/32مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .413صمرجع سابق،  ،القباقبيُينظر: محمد ( 4)

ِ  )و ( ُيۡعِجُزونِ  )اآلخران: (.  والوجهان 11اللوحة رقم ) مرجع سابق، ، وقد ذكرُت هذه األوجه مستوفاة  (ُيۡعِجُزٓون 
 من هذا البحث.  232في سورة األنفال ص

( قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإثبات ياء حاَل الوصل، وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات ياء حاَل الوصل 5)
، مرجع «القراءات العشرالنشر اي »والوقف، وقرأ بقية العشرة بالحذف في الحالين. ُينظر: محمد ابن الجزري، 

 (. 2/132سابق، )
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ا إعظام لألجور؛ ألنه زيادة حرف يستوجب به القارُئ  المعنى   ودل على   ،التعريف المراد، وفيه أيض 
 . (1)«عشَر حسنات

ا أما الحذف ومراعاة  للفواصل في كثير من السور، بالكسرة قبلها،  ااكتفاء   فألجل التخفيف، وأيض 
 .(2)المصحف وقتباع رسم

 

 

                                                           

رسالة ، «التفر ات اي القراءات العشر  ًلًلتها و ثارها»م(، 2002ه 1421محمد هادي، ) مجاهد يحيى   (1)
 .222قسم الشريعة اإلسالمية، ص –، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم ماجستير

ه 1434ه )343(. عثمان بن عمر الناشري الزبيدي اليمني، ت2/110( ُينظر: محمد النويري، مرجع سابق، )2)
ه قراءاته: عبد الرازق بن علي «متن ال رة اإليضاح، شرح اإلمام الزبي ي على  »م(، 2013 ، حققه وعلق عليه ووج 

 .122دار ابن عفان، القاهرة، هامش ص –، دار ابن القيم، الرياض 2، طابن إبراهيم موسى  
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 الثاني: فصلال

القراء األربعة عن القراء العشرة من الجزء األول إلى آخر  انفرادات

 ، مع التوجيهثالثالجزء ال

 :ثالثة مباحثوفيه 

 اقنفرادات في الجزء األول، مع التوجيه.األول:  مبحثال

 اقنفرادات في الجزء الثاني، مع التوجيه.الثاني:  مبحثال

 التوجيه.اقنفرادات في الجزء الثالث، مع الثالث:  مبحثال
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 األول: االنفرادات يف اجلزء األول، مع التوجيه بحثامل

يۡ  ) :الحسن  رأ -[40] َٰلِكا  ﴿: قوله تعالى  ، نحو (1)حيث وقع ،بالتنوين المنصوب ( اب  َلا را ذا
َۛ فِيهِِۛ ُهد   ۡيبا َُٰب َلا را  [.2]البقرة:  ﴾ل ِۡلُمتَّقِيا ى ٱۡلِكتا

 :ثالثة أوجه القراءة يحتملوالنصب في هذه : التوجي 
 .(2): أن يكون مصدر ا لفعل محذوف، والتقدير: ق ُيرتاب فيه ريب ااألول
 .(3)فيه : أن يكون مفعوق  لفعل محذوف، والتقدير: ق أجد ريب االثاني
 خبر : أن يكون منصوب ا لكونه شبيه ا بالمضاف، فهو عامل في الظرف بعده، و الثالث

 فيه وجهان: هذا  على   ﴾ َلا  ﴿
 .(4)أو "لكم" وتقديره: "ثابت" أو "مستِقر" ،أنه محذوف :أح هما
، وفي هذه األوجه (5)، أي: ق يرتاب فيه المتقون﴾ ل ِۡلُمتَّقِيا  ﴿: هو قوله تعالى   : أن الخبرواآلخر

  .توسيع للمعنى  

َٰواة   ﴿ :لحسنا  رأ -[41] َٰ  ﴿: قوله تعالى  في ﴾  ِغشا ا ُ لَعا تاما ٱّللَّ ٰٓ  خا ا ۡمعِِهۡم  والَعا َٰ سا ا قُلُوبِِهۡم والَعا
َٰواة    َٰرِهِۡم ِغشا بۡصا

ا
ِِۚ  ﴿: وقوله تعالى  [، 1]البقرة:  ﴾ أ ۡهِديهِ ِمن  باۡعِد ٱّللَّ مان يا َٰواة  فا ِهِۦ ِغشا َٰ باَصا ا عالا لَعا  ﴾واجا

 :ثة أوجهبثال [:23 ]الجاثية:
َٰواة  غُ  )بالغين المعجمة مع ضمها،  :األول  .( شا
َٰواة  غا  ): بالغين المعجمة مع فتحها، الثاني  .( شا

َٰواة  عُ  ): بالعين المهملة مع ضمها، ثالثال  .(2)( شا
                                                           

اإلزميري،  مصطفى   (.1/312مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 223مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
   (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 . (1/103)، مرجع سابق، «واذإعراب القراءات الش»عبد هللا الُعكَبري، ( 2)
 (.1/312أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ). نفس الصفحة، سابقالمرجع الُينظر: ( 3)
عبد الفتا  القاضي،  (.103، 1/101)، مرجع سابق، «واذإعراب القراءات الش»ُينظر: عبد هللا الُعكَبري، ( 4)

 .21، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»
 (.1/103)، مرجع سابق، «واذإعراب القراءات الش»عبد هللا الُعكَبري، ( 5)
اإلزميري،  مصطفى   (.1/311مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 223مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

   (، مع مالحظة أن التاء منصوبة في سورة الجاثية.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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من الغشاء، فهما مأخوذان  – ضم الغين المعجمة وفتحها :وهما –أما الوجهان األوقن : التوجي 
يتَ : الغطاءُ الغشاءُ »: ه( 111)ت ، قال ابن منظورالغطاء :وهو يه، إذا غط يتَ  ، غش  ه، الشيَء ُتَغشِ 
 .(1)«بصره وقلبه َغْشٌو و... وَغشاوة وُغشاوة... أي: غطاء وعلى  

َٰواة  عُ  ) –الوجه الثالث  أماو  أنه  ه(533)ت ال الزمخشريقف ،– بالعين المهملة مع ضمها ( شا
 :من مأخوذ أنه ه(212)ت ذكر الُعكَبريو  ،(3)وهو: سوء البصر بالليل والنهار ،(2)شامأخوذ من العَ 

 .(4)َعِشَي الَبَصُر، إذا َضُعَف وَساَء وقل  اإلدراُك به

وقد أمعنت النظر في أمهات كتب اللغة، »: ه(1403)ت فيه القاضي قالالوجه الثالث هذا و 
الوجه الثالث، والذي في كتب اللغة أن "الغشاوة"  ومنها: لسان العرب وشر  القاموس، فلم أعثر على  

بالغين المعجمة مضمومة ومفتوحة هي: الغطاء، وبالعين المهملة المفتوحة: سوء البصر بالليل 
ر وجه الضم في العين  .(5)«والنهار، فلُيحر 

 الوجههذا  عثر على  ، فلم أ (2)غويًّانحو خمسة عشر مرجع ا لُ  إلى   تاألمر كما قال، فقد رجعكأن  و 
َٰواة  عُ  ) - وهللا  ن هو في اللغة وبالغتها،، ولكن يمكن اقستئناس بذكر الزمخشري له، وهو مَ - ( شا

 أعلم بالصواب.
                                                           

 (.15/122)مرجع سابق، محمد بن مكرم بن منظور، ( 1)
عن حقاي   الكشاف»(، م1333هه 1413ه )533بن عمر بن أحمد، أبو القاسم، جار هللا الزمخشري، تمحمود ( 2)

، مكتبة العبيكان، 1تحقيق: عادل عبد الموجود، وآخرين، ط ،«غوامض التنزيل وعيون األ اويل اي وجوه التأويل
  (.1/123)الرياض، 

  (.2/235)ابق، ، مرجع س«المحكم والمحيط األعظم»علي ابن ِسْيَده، ( 3)
  (.1/113)، مرجع سابق، «واذإعراب القراءات الش»عبد هللا الُعكَبري، ( 4)
 .21، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
لمحمد بن المستنير،  «األزمنة وتلبية الجاهلية»ه(، و110للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت «العين»منها: كتاب ( 2)

ألبي  «تهذيب اللغة»ه(، و321لمحمد بن الحسن بن دريد )ت «جمهرة اللغة»ه(، و202قطرب )ت الشهير به:
ألحمد بن فارس  «مقاييس اللغة»ه(، و333إلسماعيل الجوهري )ت «الصحاح»ه(، و310منصور األزهري )ت

 كالهما لعلي بن إسماعيل بن ِسْيَده «المخص »، و«المحكم والمحيط األعظم»ه(، و335الرازي )ت
لمحمد بن مكرم بن  «لسان العرب»ه(، و222لمحمد بن أبي بكر الرازي )ت «مختار الصحاح»ه(، و453)ت

أليوب بن  «الكليات»ه(، و311لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت «القاموس المحيط»ه(، و111منظور )ت
 ه(. 1205، الزبيدي )تلمحمد بن محمد، الملقب به: مرتضى   «تاج العروس»ه(، و1034الكفوي )ت موسى  
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تعدد أحوال الكفار في تعاملهم مع اإلنذار، فمنهم من  هذه األوجه الثالثة فيها دقلة على  كأن  و 
َٰواة  غُ  )َعِمَي تمام ا، وهذا أبعد عن رؤية الحق، ويناسبه الوجهان األوقن:  َٰواة  غا  )و ( شا ، ومنهم من ( شا

ا  ﴿وقومه: عن فرعون  الحق ولكن يجحد به، كما قال تعالى   ضُعف، فهو يرى   ُدواْ بِها حا آ واجا ناۡتها واٱۡستاۡيقا
نُفُسُهۡم ُظۡلم  

ا
َٰواة  عُ  )[، وهذا النوع يناسبه الوجه الثالث: 14]النمل:  ﴾اِۚ ا واُعلُو   أ   ، وهللا أعلم.( شا

يُ  ) :"المفردة"البزِ ي عن ابن محيصن من طريق  ى  رو  -[42] ُهمۡ مِ وا ، (1)بضم الياء وكسر الميم ( دُّ
ُهونا  ﴿: قوله تعالى  وذلك في  ۡعما َٰنِِهۡم يا ُهۡم ِِف ُطۡغيا ياُمدُّ اۡستاۡهزُِئ بِِهۡم وا ُ ي  [.15]البقرة:  ﴾ٱّللَّ

 أوجه: أربعةالقراءة هي من الفعل الرباعي " َأَمد  "، وفي توجيهها هذه و : التوجي 
ُهمۡ  ﴿القراءة المتواترة  : أنها بمعنى  األول ياُمدُّ  بكذا التي هي من الفعل الثالثي "َمد "، يقال: مد ه ﴾ وا

 .(2)ى واحدبكذا، بمعن   َأَمد هُ  وأ

، كما تقول أمددت الجيش بمدد، أما "مد هم" فمعناه: : أنها بمعنى  الثاني : أمد هم طغيان ا بعد طغيانٍّ
 .(3)دةلهم في المُ  أرخى  

: زاده من غير جنسه، أما الثالثي "َمد " بمعنى  من  : زادهده" بمعنى  "أم الرباعي : أن الفعلالثالث
 .(4)جنسه

بانِيا  ﴿: : أن "أمد" الرباعي يأتي في الخير، كقوله تعالى  الرابع َٰل  وا ۡموا
ا
ُيۡمِدۡدُكم بِأ   ﴾ وا

اۡشتاُهونا  ﴿: تعالى   ، وقوله[12 ]نو : ا ي ِمَّ ۡم  م  ۡلا ة  وا َِٰكها َُٰهم بِفا ۡدنا ۡمدا
ا
أ في رواية  ، ولكنه[22]الطور:  ﴾ وا

ىَٰ  ﴿: الى  هعهه تهولهقه، ك(5)مهكُّ ههَ هل التهيهسب لى  هه عهب ا أتى  هنهبزِ ي ههال هُۥ لِۡلُعّۡسا ُ ِ ُنياّس    ههولهوق، [10 ]الليل: ﴾ فاسا
                                                           

ولم يذكرها  (.1/330مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 225مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
  اإلزميري. مصطفى  

مرجع سابق،  السمين الحلبي، (.1/124)، مرجع سابق، «واذإعراب القراءات الش»عبد هللا الُعكَبري،  :ُينظر( 2)
(1/143.)  

  (.1/124)، مرجع سابق، «شواذإعراب القراءات ال»عبد هللا الُعكَبري، ( 3)
ه 1422ه )542عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية، أبو محمد األندلسي، ت :ُينظر( 4)

، دار الكتب 1تحقيق: عبد السالم عبد الشافي، ط ،«المحرر الوجيز اي تفسير الكتاب العزيز»م(، 2001
  (.1/143مرجع سابق، ) السمين الحلبي،. (1/31) العلمية، بيروت،

اقستهزاء مطلق ا، وفي اصطال  أهل البالغة هو: الخطاب بلفظ اإلجالل في موضع  التهكم: يأتي في اللغة بمعنى  ( 5)
مكان الوعيد، والعذر في موضع اللوم، والمد  في موضع التحقير، والبشارة في موضع التحذير، والوعد في 

 .441السخرية، ونحو ذلك.  ُينظر: إنعام عك اوي، مرجع سابق، ص
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ِۡلمٍ  ﴿: تعالى  
ا
اٍب أ ذا ُۡهم بِعا ِ  .[21]آل عمران:  ﴾ فاباِش 

د    ﴿: أما "َمد " الثالثي فيأتي في الشر، كقوله تعالى   اِب ما ذا ُۥ ِمنا ٱۡلعا ناُمدُّ َلا  .(1)[13]مريم:  ﴾ اوا

  .ما في هذه األوجه من توسيع للمعنى   وق يخفى  

َٰتُظلۡ  ) الحسن:  رأ -[43] ي ِب   ﴿: قوله تعالى  ، نحو (2)بإسكان الالم حيث جاء ( ما صا ۡو كا
ا
ِنا  أ م 

َٰت   آءِ فِيهِ ُظلُما ما راۡعد   ٱلسَّ باۡرق   وا   [.13 ]البقرة: ﴾ وا

سكان الالم فيها هو أحد اللغاتالتوجي  حركتين  اجتماعُ  قد استُثِقل، ف(3)الجائزة فيها الحسنة : وا 
  .(4)تخفيف ا ةإسكان الثاني ثقيلتين، وهما ضمة الظاء وضمة الالم، فُعِدل إلى  

بكراهة توالي األمثال، سواء أكانت حركات  وهذه الظاهرة شائعة في القرآن الكريم، وهي ما تسم ى  
 .(5)أم حروف ا، والسبب في هذه الكراهة: صعوبة تتابع المقاطع واألصوات المتماثلة في النطق

وا  ) الحسن:  رأ -[44] لُونا  ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (2)اف قبل العينقتقديم الب (ع قِ اٱلصَّ ۡعا َيا
ُهۡم ِِفٓ ءااذاانِِهم َٰبِعا صا

ا
وِۡتِۚ  أ را ٱلۡما ذا َِٰعِق حا وا ِنا ٱلصَّ ُيِصيُب  ﴿: وقوله تعالى  [، 13]البقرة:  ﴾م  َِٰعقا فا وا يُۡرِسُل ٱلصَّ وا

اشا  ن ي ا ما  [.13]الرعد:  ﴾ آءُ بِها

 َق، ههعِ هصُ هُل: كهرجهَع الهقِ ها، وصُ هع  هقْ هُع صَ هقَ هصْ هَع يَ هقَ هال: صَ هقه، ي(1)ةهعض ربيعهميم وبهة تهوهي لغ: التوجي 

                                                           

 (.1/143مرجع سابق، ) السمين الحلبي،. (1/31) عطية األندلسي، مرجع سابق، ُينظر: ابن( 1)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/330مرجع سابق، ) ،الدمياطيا البن  أحمد . 225مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
يجوز فيها ثالث لغات: "ُظُلمات" بضم الظاء والالم، "ِظِلمات" بكسر الظاء والالم، "ُظْلمات" بضم الظاء وسكون ( 3)

 (. 1/52، مرجع سابق، )«المحتسب»جني،  بنالالم. ُينظر: عثمان 
وزن "ُفْعلة" فإنه يجوز في جمعه ثالثة أوجه: ُفُعالت وُفْعالت وُفَعالت، ضم العين  أن ما كان على   وذكر األنباري

سكانها وفتحها، نحو: ُظْلمة: ُظُلمات وُظْلمات وُظَلمات. ينظر: عبد الرحمه   ، مرجع «أسرار العربية»هن األنباري، وا 
 .355سابق، ص

اس، (. أحمد ا1/52، )المرجع السابقُينظر: ( 4)   (. 1/33، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»لنح 
 .21، مرجع سابق، ص«بحوث ومقاًلت اي اللغة»( رمضان عبد التواب، 5)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/330مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 225مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، ( 1)  (.1/33، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
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ا: ه( 212)ت األصمعي قال او ُة ِعقالص   وأنشد:  ،سواء ةِقعَ الص 

 الَقواِطهههههههههههههههههعِ  بالَمْصهههههههههههههههههقولةِ َيْحُكهههههههههههههههههوَن  -1
 

هههههههههههواِقعِ    (1)َتَشهههههههههههقَُّق البهههههههههههرِق َعهههههههههههِن الص 
 

، (2): الصاِعقة التي تقع من السماء، والصاِقعة التي تصَقُع الرؤوَس ه(214)ت وقال أبو زيد
ْقُع: ه(321ابن دريد )تقال و   .(3)الرأس الضرب الشديد، وأكثر ما يكون على  : الص 

ن "صاقعة" ة يرون أنها من باب المقلوب، أي إأن جمهور أهل اللغ ه(154)ت وذكر أبو حيان
قانون السهولة "ويسميه بعض المعاصرين "القلب المكاني"، ويضعونه ضمن  ،(4)مقلوبة من "صاعقة"

  .(5)في اللغة "والتيسير
 وجهين:من هذا ُرد  قد و 

ذا استويا كان كل واحد بناء على   ال البناءين سواءٌ أن كِ  :أح هما  .(2)حياله في التصرف، وا 
 .(1)، فليست إذن من باب المقلوب-كما تقدم  –: أن "صاقعة" هي لغة تميم وبعض ربيعة واآلخر

  الرؤوس."الصاقعة" نصيب ، حيث إنه ُيعطي لمعن ى آخر ؛ لما فيه من التأسيسوالتفريق أولى  
                                                           

، 1ط تحقيق: رمزي بعلبكي،، «جمهرة اللغة»م(، 1331ه )321محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر األزدي، ت (1)
 (.2/332دار العلم للماليين، بيروت، )

 يوان »م(، 2002ه 1421ه )130والبيت ألبي النجم. ينظر: الفضل بن قدامة بن عبيد هللا، أبو النجم العجلي، ت
. 222، جمع وشر  وتحقيق: محمد جمران، د ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص«أبي النجم العجلي

، «الجامع ألحكام القر ن»م(، 2001ه 1421ه )211محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد هللا، القرطبي، ت
بال عزو:  .  وذكره(1/331)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، وآخرين، ط

تحقيق: حاتم ، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»ه 323محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري، ت
 (.3/201(. ومحمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )2/313، مؤسسة الرسالة، بيروت، )1صالح الضامن، ط

 جاله وأظهره ولم عه.والمصقولة: صفة لمحذوف وهو: السيوف، يقال: صقل السيف أي: 
 (.2/222، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»الحسن الفارسي، ( 2)
 (.2/332محمد بن الحسن بن دريد، مرجع سابق، )( 3)
 (.1/221أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 4)
الذوق  بعض؛ لصعوبة تتابعها األصلي على   القلب المكاني: هو عبارة عن تقديم بعض أصوات الكلمة على  ( 5)

مكتبة  ،2، ط«التطور اللغوي مظاهره وعلل  و وانين »م(، 1330ه 1410اللغوي.  ُينظر: رمضان عبد التواب )
 .33 - 15الخانجي، القاهرة، ص

 (.1/202، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 2)
 (. 1/221أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
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ِ  ) :الحسن  رأ -[45]  : قوله تعالى  وذلك في ، بكسر الياء والخاء والطاء مع تشديدها ( ُف ط ِ خِ تي
َٰراُهۡم   ﴿ بۡصا

ا
ُف أ ۡطا ُق َيا ۡ اُد ٱلِۡبا   .[20: البقرة] ﴾ياكا

بفتح الياء والخاء، وكسر الطاء مع  ( ُف ط ِ خا تيا  )عن األعمش:  وِ عيُمط  ال وروى   -[42]
 .(1)تشديدها

ُأسكنت التاُء لُتدَغم في الطاء،  "َيْخَتِطف"، ثم هقراءت أصل الفعل على  أما الحسُن ف: التوجي 
ا من التقاء  فأصبح الفعل "َيْخْتِطف"، فالتقى   ساكنان، وهما الخاء والتاء، فُكسر األول منهما تخلص 

لكونهما من مخرا واحد، وألن التاء  ؛ُأدغمت التاء في الطاء "َيِخْتِطف"، ثم :الساكنين، فأصبح الفعل
، فأصبح م الضعيف في القويدغَ صوت ا من المهموس، فيُ  ، والمجهور أقوى  (2)مهموسة والطاء مجهورة

 :الفعل صارف للتناسب، الخاء،اع ا لكسرة بَ تْ "َيِخطِ ف"، ثم ُكِسرت ياُء المضارعة إِ  :الفعل
(  ِ   .(3)( ُف ط ِ خِ تي

ِ  ﴿: المتواترةُ  القراءةُ  هذهِ  الحسنِ  قراءةِ  ونظيرُ  ن َلَّ ي مَّ
ا
ِيٓ أ  [، وهي قراءُة عاصمٍّ 35]يونس:  ﴾ هِد 

 .(4)عنه ه(133)ت ِمن روايِة ُشْعَبةَ  ه(121)ت

"َيْخَتِطف"، ثم ُأسِكنت التاء لُتدَغم  :، فأصل الفعل عنده( ُف ط ِ خا تيا  ) عيو ِ ط ِ رواية المُ  وأما توجي 
دغمت التاء في الطاء للسبب "َيَخْتِطف"، ثم أُ  :الفعل فأصبحالخاء،  إلى   قلت حركتهافي الطاء، ونُ 
 .(5)( ُف ط ِ خا تيا  ) :الفعل صارالمذكور آنف ا، ف

                                                           

 اإلزميري، مصطفى   (.1/330مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 222مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 1)
   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،

مخرجه. وضدها  صفات الحروف، ومعناها: عدم جريان النَفس عند النطق بالحرف؛ لقوة اقعتماد على   الجهر: إحدى  ( 2)
مخرجه. وحروف الهمس مجموعة في  صفة الهمس، وهي: جريان النَفس عند النطق بالحرف؛ لضعف اقعتماد على  

 . 23الجريسي، مرجع سابق، صُينظر: محمد   قولك: ) َسَكَت َفَحث ُه َشَخٌص (، وما عداها فحروف الجهر.
ه 215ُينظر: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالوقء، البلخي البصري، أبو الحسن، المعروف به: األخفش األوسط، ت( 3)

عثمان بن جني،  (.1/55قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ) ، تحقيق: هدى  «معاني القر ن»م(، 1330ه 1411)
اس، 1/53، مرجع سابق، )«المحتسب» (. عبد هللا العكبري، 1/35، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»(. أحمد النح 
  (. 1/130، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»

 (. 2/233، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»، محمد ابن الجزري (4)
اس، 1/53، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 5) ، مرجع سابق، «إعراب القر ن»(. أحمد النح 

  (. 1/130، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/35)
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ن َلَّ يا  ﴿: المتواترةُ  القراءةُ  هذهِ  رواية الُمط وِ عي ونظيرُ  مَّ
ا
ِيٓ ها أ [، وهي قراءُة ابِن 35]يونس:  ﴾ د 

 .(1)ه(131)ت وَوْرشٍّ  ه(113)ت وابِن عامرٍّ  ه(120)ت كثيرٍّ 

اۡستاِح  ) :ابن محيصن  رأ -[41] قوله ، وذلك في (2)ساكنةبكسر الحاء، وبعدها ياء واحدة  ( ي
ثاَل   ﴿: تعالى   ن ياۡۡضِبا ما

ا
ۦٓ أ اۡستاۡحِ ا َلا ي ة  إِنَّ ٱّللَّ ا باُعوضا ِۚ   مَّ ا ها ا فاۡوقا    .[22البقرة: ] ﴾فاما

فالن  واستْحَيى   فالن يستِحْي، بياء واحدة، لغتان، يقال: استَحى   هذا الفعل للعرب في التوجي :
اللغة ، ومن (4)، وهي األصلالحجاز أهل لغة الثانيةتميم، و  بني لغة فاأُلولى  ، (3)يستْحِيْي، بياءين

 قول الشاعر: اأُلولى  

 َأَق تسههههههههههههتِحْي ِمن هههههههههههها ملههههههههههههوٌك وَتت ِقههههههههههههيْ  -3
 

 (5)بالههههههههههد مِ  َمَحاِرَمَنهههههههههها َق َيْبههههههههههُوُؤ الههههههههههد مُ  
 

 عدة  على   دة،هاء واحهيهب الهفهعهلبح هأص ى  هتهع حهذي وقهالل الهي اإلعهف ةهغهل اللهف أههلهتهد اخهوق
 راء:آ

، ثم ُحذفت الياء قلتقاء الحاء أن كسرة الياء ُنِقلت إلى   ه(110)ت الخليل يرى  : األول
نما فعلوا  ،(2)الساكنين  .(1)ه(130)ت الرأُي لسيبويههذا وُنسب  حيث كُثر في كالمهم،هذا وا 

ذفت تخفيف ا قجتماع الياءين، أن الياء حُ  - ه(532)ت يكما قال ابن بر ِ  –سيبويه  يرى  : الثاني
 .(3)ق إلعالل موجب لحذفها

                                                           

 (. 2/233، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»، محمد ابن الجزري (1)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/332مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 222مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 2)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
، تحقيق: محمد عوض «تهذيب اللغة»م(، 2001ه )310محمد بن أحمد األزهري الهروي، أبو منصور، ت( 3)

  (.5/131مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )
  (.1/53)أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، ( 4)
، «المفضليات»ه )د ت(، 123الضبي، ت: نحو ُينظر: المفضل بن محمد بن يعلى   البيت لجابر بن حني التغلبي.( 5)

علي بن سليمان ابن الفضل، أبو  .211رف، القاهرة، صادار المع ،2ط تحقيق: أحمد شاكر، وعبد السالم هارون،
، «اًلختيارين، المفضليات واألصمعيات»م(، 1333ه 1420ه )315المحاسن، المعروف باألخفش األصغر، ت

 .333دار الفكر، دمشق، ص –، دار الفكر المعاصر، بيروت 1تحقيق: فخر الدين قباوة، ط
 .اؤ  تل به، فكان له كفبفالن، إذا قُ  َباَء فالن، يقال: بالدم كافأ الدمُ ق يُ "ق يبوؤ الدم بالدم":  ومعنى  

 (.4/333) مرجع سابق،سيبويه، ( 2)
 (.2/2324) مرجع سابق، إسماعيل الجوهري،( 1)
  (.14/213محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )( 3)
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الحاء، ثم ُحذفت  أن كسرة الياء ُنقلت إلى   إلى   ه(241)ت ذهب أبو عثمان المازني: الثالث
نما ُحِذفت لكثرة اقستعمال ُتحذف قلتقاء الساكنين؛لكنها لم الياء، و   .(1)وا 

استثقاق   الحاء؛ أُِعل ت وُألِقيت حركتها على   أن الياء اأُلولى   ه(333)ت الجوهري يرى  : الرابع
 .(2)للزوائد التي دخلت عليها

ِ واعُ  ) :الحسن  رأ -[43] ، (3)ما بعده ورفعِ  ،هلم ُيسم  فاعلُ  الذي للمفعول الفعل ببناءِ  ( ما ءاادامُ ل 
ةِ  ﴿: قوله تعالى  وذلك في  ٰٓئِكا لا ا ٱلۡما ُهۡم لَعا راضا ا ُثمَّ عا آءا َُكَّها ۡسما

ا
لَّما ءااداما ٱۡۡل  .[31البقرة: ] ﴾ واعا

أنهم صاغوا الفعل له،  المفعول، حتى  هذا زيادة عناية ب يدل على   لمفعوله وبناء الفعل :التوجي 
 .أنه مخصوص به، وألغوا ذكر الفاعل مظهر ا أو مضمر ا وبنوه على  

نما حُسنت قراءة الحسن:  ِ واعُ  )وا  ا  ما ءاادامُ ل  آءا َُكَّها ۡسما
ا
عليه  -لم ا كان الغرض فيها أن آدم  (ٱۡۡل

 هو الذي عل مه إياها، - سبحانه وتعالى   -قد َعَرفها وَعِلمها، وأن المخاطبين قد عرفوا أن هللا  -السالم
ا من  وذلك ا ﴿ :القراءة المتواترةمن السياق، وأيض  آءا َُكَّها ۡسما

ا
لَّما ءااداما ٱۡۡل  .(4)﴾ واعا

قد يكون هو هللا  -عليه السالم  -وقد ُيقال إن الفعل ُبِنَي لما ُيسم  فاعله؛ ألن الذي عل م آدَم 
هذه ، فجاء الفعل ب-السالم عليه  -جبريل أمين الوحي مباشرة ، وقد يكون بواسطة  سبحانه وتعالى  

 الصيغة ليحتمل األمرين مع ا، وهللا أعلم.  

َٰذِ  ) :ابن محيصن (  رأ ) -[43]  ، بشرطين:(5)بالياء مكان الهاء ( يها

ُلُه قُم تعريفٍّ  هاأن يكون اللفظ الذي بعد: أح هما  .َأو 

                                                           

، تحقيق: خليل «المخص »م(، 1332ه 1411ه )453علي بن إسماعيل بن ِسيَده المرسي، أبو الحسن، ت( 1)
 (.  4/23إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )

  (.4/333، مرجع سابق، )«الكتاب»بدون نسبة ألحد، ُينظر:  الرأيهذا سيبويه وذكر 
 (.2/2324) مرجع سابق،إسماعيل الجوهري، ( 2)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/334مرجع سابق، ) ،الدمياطيأحمد البن ا . 221مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 3)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (. 1/25، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 4)
 اإلزميري، مصطفى   (.1/333مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 223مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 5)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 .(1)مشار ا إليه اللفظ الذي بعدها أن يكون: واآلخر

َٰذِ  )وذلك نحو:  ةا  يها را جا تاُكوناا ِمنا ﴿ : في نحو قوله تعالى   (ٱلشَّ ةا فا را جا ِ ٱلشَّ َِٰذه باا ها َلا تاۡقرا  وا
َٰلِِميا  َٰذِ  )، و[35: البقرةنحو ]﴾  ٱلظَّ ۡرياة يها ۡرياةا  ِإَوۡذ قُۡلناا﴿ : في نحو قوله تعالى   ( ٱۡلقا َِٰذهِ ٱلۡقا ٱۡدُخلُواْ ها

ۡيُث ِشۡئُتمۡ  ا حا د   فاُُكُواْ ِمۡنها  [.53: ]البقرة﴾  اراغا

َٰ ﴿  :قوله تعالى   أح همان، وخرا عن هذه القاعدة موضعا َّٓ
ا
ۦ  أ ا  يُۡحِ ۡوتِها ُ باۡعدا ما َِٰذهِ ٱّللَّ  ﴾ ها

ِ ٱۡۡلاقُّ ﴿ : قوله تعالى   واآلخر ،[253البقرة: ] َِٰذه آءاكا ِِف ها [، وذلك قختالل الشرط 120هود: ]﴾  واجا
ِ ﴿ القاعدة، وهو أن اللفظ الذي بعد هذه الثاني من شروط  َِٰذه  ِكالفي  ليس مشار ا إليه﴾  ها

 .(2)الموضعين

 مسألة : 
َٰذِ  )قراءة ابن محيصن  كيف يكون الوقف على    ، بالياء أم بالهاء ؟ ( يها

 : الجواب

فابن الجزري  ،المسألةهذه في  ،البحثهذا قنفرادات المعتمدة اختلفت المصادر الخمسة 
، ذكروا أن ابن محيصن يقرأ بالياء  ه(1111)ت ا الدمياطيوالبن   ،ه(343)ت القباقبيه(، و 333)ت

 .(3)دوا ذلك بوصل وق وقف، فُيفَهم منهم اإلطالق، ولم ُيقي ِ الهاء بدق  من

هذا ، و (4)الهاءفإنه يقف بأنه يقرأ بالياء وصال  فقط، أما إذا وقف  ه(1155)ت اإلزميري صر  و 
  ، حيث قال:في منظومته ه(1313)ت كالم المتوليما ُيفَهم من 

ههههَجَرهْ َوِصههههْل بِههههال َههههها ِمههههْن َكههههه: َههههه هههه  هِذ الش 
 

 ................................ (5)  
 

                                                           

  .23، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
 212، مرجع سابق، ص«الفواي  المعتبرة»محمد المتولي، ( 2)
، مطبوعة «العشرة البررة ايما زا  على   نهاية منظومة»بن محمد بن محمد ابن الجزري، أبو الخير،  ُينظر: محمد( 3)

قام ، 1ط، جمع وترتيب: محمد عبد الواحد الدسوقي، «والقراءاتمجموعة مهمة اي التجوي  »ضمن كتاب: 
. 223مرجع سابق، ص ،القباقبي. محمد 134م، ص2002ه 1421يمية بالقاهرة، سنة: بطبعه: مكتبة ابن ت

   (.1/333مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد 
 (.3، مرجع سابق، اللوحة رقم )«نور اإلعالم»( 4)
 .212، مرجع سابق، ص«المعتبرةالفواي  »( 5)
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 أن الوقف يكون بهاء.هذا  الوصل يكون بال هاء، وُيفَهم على   أن فهو ذكر

 :هاكتب القراءات حول بعض النقول منهذه ، إليك المسألةهذه في  ما يترجح ذكر وقبل
َٰذِ  )»ه(: 425)تقال الهذلي  راةا  يها جا َٰذِ  ) (ٱلشَّ ۡرياة يها بياء بدل من الهاء، لكنها تذهب  ( ٱلۡقا

 .(1)«في اللفظ قلتقاء الساكنين
َٰذِ  )قرأ ابن محيصن »: ه(541)ت قال سبط الخياطو  باا ها َلا تاۡقرا راةا  يوا جا بدل  بالياء ساكنة   (ٱلشَّ

 .(2)«الهاء حيث وقع، وقرأه الباقون بالهاء المكسورة
َٰذِ  )قرأ ابن محيصن » :ه(123)ت وقال ابن الُجندي ةا  يها را جا بدق  من الهاء، وتسقط  بيا (ٱلشَّ

 .(3)«في الوصل
َٰذِ  ) :(4)المكي»: ه(301)ت وقال ابن القاصح راةا  يها جا  بياء ساكنة، وما جاء منه نحو:  (ٱلشَّ

َٰذِ  ) ۡرياة يها َٰذِ  )، ( ٱلۡقا ةِ  يها  .(5)«، الباقون بالهاء المكسورة( ٱَۡلاۡۡلا

 .(2)الياءإثبات أن الوقف عليها يكون ب ه(1403)ت عبد الفتا  القاضي صر  و 

: أن الهاء -وهللا أعلم  - الذي يظهريمكن القول بأن ، العلماءعن هؤقء  النقولهذه عرض وبعد 
ليه فإذا وقفنا فإننا نقف قلتقاء الساكنين، وع ؛تُهحَذف وصال  ولكنها ، وصال  ووقف ا ساكنة اتُبَدل ياء  

 .بالياء

                                                           

الكامل اي القراءات العشر واألربعين الزاي ة »م(، 2001ه 1423ه )425يوسف بن علي بن ُجبارة الهذلي، ت( 1)
  .433، تحقيق: جمال ين السيد بن رفاعي، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ص«عليها

ج اي القراءات الثمان و راءة األعمش وابن محيصن واختيار المبه»م(، 1335ه 1405وفاء عبد هللا قزمار )( 2)
، «ه،  راسة وتحقي 141تعب  هللا بن علي بن أحم ، المعروف بب: سبط الخياط، /واليزي ي، لإلمامخلف 

  (.2/332بمكة المكرمة، كلية اللغة العربية، ) ، جامعة أم القرى  رسالة دكتوراه
اي اختالف األيمة والرواة، اي القراءات الثالث عشرة واختيار  اله اةبستان »ه(، 1412حسين العواجي )( 3)

الجامعة اإلسالمية  ،رسالة ماجستير، «– تحقي  راسة و  - ه،967ألبي بكر ابن الُجن ي المقرئ، ت اليزي ي،
  (.1/334، )سالميةت اإلالدراساو  كلية القرآن الكريم، بالمدينة المنورة

 والمقصود به: ابن محيصن.أي: قرأ المكي، ( 4)
 ًلبن القاصح ،اإلشارات اي القراءات الزواي  المروية عن الثقاتمصطلح »ه(، 1422عبد هللا السليماني )( 5)

 .243ص ، كلية الدعوة وأصول الدين،جامعة أم القرى   ،رسالة دكتوراه، «– راسة وتحقي   - ،ه(101)ت
  .23، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»( 2)
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بدل من الياء في  "ههذ"هه  األصل، فالهاء في  على  هذه وقد جاءت قراءة ابن محيصن  التوجي :
، فكما هِ ن لفظِ "ذا" ومِ  ي" هي تأنيثا"، و"ذِ أنهم قالوا في تحقير "ذا": "َذي  ذلك  ، والدقلة على  (1)هذي""هه  

، فكذلك هي في المؤنث بدٌل غيُر أصلق نجد للهاء في المذك    . (2)ر أصال 

 وهاتي هند، ،هند، وهاتا هند هاذِ و ، هند يْ ذِ هو  ِذْه هند،ه لغات، يقال: عدةُ  "هذ"ه لفظة في: ااي ة
 .(3)هند، وِذي هند، وتا هند هْ وذِ 

ۡوُف َلا  ) :ابن محيصن  رأ -[50]  : قوله تعالى  ، نحو (4)جاء حيث بضم الفاء بال تنوين، ( خا
مان تابِعا  ﴿ نُونا  فا ۡزا َلا ُهۡم ُيا لاۡيِهۡم وا وٌۡف عا ايا فاَلا خا ِينا  ﴿: وقوله تعالى   [،33]البقرة:  ﴾ُهدا ونا بِٱَّلَّ اۡستابِِۡشُ ي وا

ْ بِِهم  ُقوا اۡم ياۡلحا ِنۡ ل نُونا  م  ۡزا َلا ُهۡم ُيا لاۡيِهۡم وا وٌۡف عا َلَّ خا
ا
ۡلفِِهۡم أ  : [، وقوله تعالى  110]آل عمران:  ﴾خا

نُونا  ٱۡدُخلُواْ ٱۡۡلانَّةا  ﴿ ۡزا نُتۡم َتا
ا
ٓ أ َلا لاۡيُكۡم وا ۡوٌف عا    [. 43: األعراف] ﴾َلا خا

  :أوجهثالثة  التنوين هنا له وحذفُ  التوجي :
 .(5)مقد رة، أي: فال خوُف شيءٍّ عليهمأن تكون اإلضافة  :األول

ومثله ما  لبسهم الخوُف،أي: ق يَ  ،(2)نية األلف والالم، والتقدير: فال الخوُف عليهم : على  الثاني
 .(1)عن بعض العرب: سالُم عليكم، يريدون: السالُم عليكم ه(215)ت األخفش حكى  

                                                           

اس، 1/244، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1) ، مرجع سابق، «إعراب القر ن»(. أحمد النح 
اإل ناع اي القراءات »ه )د ت(، 540(. أحمد بن علي بن أحمد، أبو جعفر، المعروف به: ابن الباِذش، ت1/42)

 (.1/121األندلسي، مرجع سابق، )ابن عطية  .243، د ط، دار الصحابة للتراث، طنطا، ص«السبع
  (.  2/203، مرجع سابق، )«سر صناعة اإلعراب»عثمان بن جني، ( 2)
اس، 1/215مرجع سابق، )، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»محمد بن القاسم األنباري، ُينظر: ( 3) (. أحمد النح 

ه )د ت(، 212(. عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا، أبو البقاء العكبري، ت1/42، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»
(. 1/52البابي الحلبي وشركاه، ) ، تحقيق: علي محمد البجاوي، دط، مطبعة عيسى  «التبيان اي إعراب القر ن»

  (.  1/233السمين الحلبي، مرجع سابق، )
 اإلزميري، مصطفى   (.1/333مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 223مرجع سابق، ص ،القباقبيُينظر: محمد ( 4)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
     .(1/304)مرجع سابق،  سمين الحلبي،( ال5)
 (.1/323أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) .نفس الصفحة، سابقالالمرجع ُينظر: ( 2)
 الصفحة.، نفس المرجع السابق( 1)
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  .(1)لكثرة اقستعمال ؛: أن التنوين ُحِذف تخفيف االثالث

ِ إُِۡسا  ) :الحسن  رأ -[51] َٰباِِنٓ  ﴿: قوله تعالى  ، نحو (2)بحذف األلف والياء حيث جاء ( لا ئ يا
لاۡيُكۡم  ۡمُت عا ۡنعا

ا
َِّتا ٱلََِّّتٓ أ ٰٓءِيلا ٱۡذُكُرواْ نِۡعما  [.122، 41، 40]البقرة:  ﴾إِۡسرا

، ومن عادة (3)األصلالكلمة، وهي أعجمية في هذه اللغات في  ى  القراءة هي إحدهذه و  التوجي :
والعرُب تخلُط فيما ليس من »: ه(312)ت، قال ابن السراا (4)في األسماء األعجمية تصرفال العرب

اس ، (5)«كالمها إذا احتاجت إلى النطق به واألسماء األعجمية »ه(: 333)تويقول أبو جعفر النح 
العرب »: ه(311)ت علي الفارسيوقال أبو  ،(2)«روب من التغييررتها بضُ إذا وقعت إلى العرب غي  
 .(1)«طت فيهإذا نطقت باألعجمي خل  

ُ ذۡ يا  ) ابن محيصن:  رأ -[52] وفتح الباء مع  ،كون الذالوس ،بفتح الياء ( حُ با ذۡ يا  )و ( ونا با
ۡبناآءاُكمۡ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (3)تخفيفها

ا
ُونا أ ب ِ آءاُكۡمِۚ  يُذا اۡستاۡحُيونا نِسا ي قوله [، و 43]البقرة:  ﴾وا

ۡبناآءاُكمۡ وَ  ﴿: تعالى  
ا
ُونا أ ب ِ آءاُكۡمِۚ  يُذا اۡستاۡحُيونا نِسا ي ۡبناآءاُهۡم  ﴿: قوله تعالى  [، و 2]إبراهيم:  ﴾وا

ا
ب ُِح أ يُذا

آءاُهۡمِۚ  ۦ نِسا اۡستاۡحِ ي   [.4]القصص:  ﴾وا

 ُح هْذبَ هيَ  –ر د هجهالمُ  –َح هَ َذب الهفهعهل: نهم يهوه ل،هاألص ى  هلهعاءت هجراءة هقهالذه هههو  : ببيبوجببالت
ُونا  ﴿ :رةهههواتهههتههههمهههال راءةهههقهههالو ، اهههح  ههَذبْ  ب ِ  ولهههظههههههور، (3)يرههثههكههتههال ى  ههنههعهههه مهههيهههد فهههديههههشهههتهههألن ال ؛غُ هههلهههأب ﴾ يُذا

                                                           

     .(1/304)مرجع سابق،  سمين الحلبي،ال(. 1/132) مرجع سابق،ُينظر: ابن عطية األندلسي، ( 1)
 مصطفى  اإلزميري، (.1/330. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )223ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، ص (2)

   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
   (.1/154مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ» عبد هللا العكبري،( 3)
(. أبو حيان األندلسي، 1/30، مرجع سابق، )«المحتسب»(. عثمان بن جني، 1/154ُينظر: المرجع السابق، )( 4)

   (.1/325مرجع سابق، )
، «النحواألصول اي » ه )د ت(،312بن السراا، تامحمد بن السري بن سهل النحوي، أبو بكر، المعروف به: ( 5)

   (.3/224تحقيق: عبد ]رب[ الحسين الفتلي، د ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، )
اس، ( 2)   (.3/235، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
   (.1/30، مرجع سابق، )«المحتسب»نقله عنه: عثمان بن جني في ( 1)
 مصطفى  اإلزميري، (.1/330الدمياطي، مرجع سابق، ). أحمد البن ا 223مرجع سابق، ص ،( ُينظر: محمد القباقبي3)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .(2/431)مرجع سابق،  (. محمد بن مكرم بن منظور،1/52، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النحاس، ( 3)
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ا، ابن محيصن فيها معنى  ولكن يمكن أن تكون قراءة  ،(1)َتكرار الفعل  وذلك لدقلة » التكثير أيض 
ا الفعل على   ا ألن الفعل (2)«مصدره، والمصدُر اسُم الجنس، وحسبك بالجنس َسعة وعموم   ، وأيض 

ُ ذۡ يا  )»  .(3)«التكثير أبلغ ، ومعنى  يصلح أن يكون للقليل والكثير ( ونا با

ۡومُ  ) :"المبهج"ابن محيصن من طريق   رأ -[53] َٰقا : قوله تعالى  ، نحو (4)بضم الميم حيث وقع ( يا
ااذُِكُم ٱۡلعِۡجلا  ﴿ ُكم بِٱَت ِ نُفسا

ا
لاۡمُتۡم أ ۡوِم إِنَُّكۡم ظا َٰقا ۡوِمهِۦ يا َٰ لِقا  [.54البقرة: ] ﴾ِإَوۡذ قاالا ُموَسا

ِإَوۡذ  ﴿: قوله تعالى  نحو  ،(5)بشرط أن يأتي بعده همزة وصل بالضمفقرأ  "المفردة"من طريق  أما
 ْ ۡوِم ٱۡذُكُروا َٰقا ۡوِمهِۦ يا َٰ لِقا لاۡيُكۡم قاالا ُموَسا ِ عا ةا ٱّللَّ ۡوِم ٱۡستاۡغفُِرواْ  ﴿: وقوله تعالى  [، 20]المائدة:  ﴾نِۡعما َٰقا يا وا

ار   ِۡدرا لاۡيُكم م  آءا عا ما ۡهِ يُۡرِسِل ٱلسَّ بَُّكۡم ُثمَّ تُوُبٓواْ إِۡلا  [.52]هود:  ﴾ا را

يا نحو: " المضاف إلى ياء المتكلم، الصحيح المنادى   في لغة   األوجه الجائزةأحد هذا و التوجي : 
 أوجه:  عدةفإنه يجوز فيه  و"يا عبدي"، "،يربيا " و"يقوم

: "يا قوِم"، األول  الوجه هو األكثر واألفصح.هذا و : حذف الياء واقكتفاء بالكسرة، فتقول مثال 
 قومْي" وهو دون األول في الكثرة والفصاحة.: إثبات الياء ساكنة ، فتقول: "يا الثاني
 هو األصل.هذا : إثبات الياء مفتوحة ، فتقول: "يا قومَي" و الثالث
 : قلُب الكسرِة فتحة ، وقلُب الياِء ألف ا، فتقول: "يا قوَما".الرابع

 ل: : قلُب الكسرِة فتحة ، وقلُب الياِء ألف ا ثم حذفها، واقستغناء عنها بالفتحة، فتقو الخامس
 .(2)ه(311)ت والفارسي ه(215)ت أضعف األوجه، ومنعه األكثرون، وأجازه األخفشهذا "يا قوَم"، و 

                                                           

    (.1/351) مرجع سابق، أبو حيان األندلسي،( 1)
   .(1/31)، مرجع سابق، «المحتسب» ،( عثمان بن جني2)
   .(2/431)مرجع سابق، ( محمد بن مكرم بن منظور، 3)
 مصطفى  اإلزميري، (.1/331. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )210صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي4)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(.  ولم يذكرها 4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، . 210صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي5)

 .ا الدمياطيالبن  
ه 1400ه )123هن بن عقيل العقيلي، المصري، الهمداني، بهاء الدين، تُينظر: عبد هللا بن عبد الرحمه  ( 2)

ار التراث، ، د20تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط ،«ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل على  » م(،1330
 (. 3/230(.  محمد بن علي الصبان، مرجع سابق، )3/214) القاهرة،
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هذا و  ،-قراءة ابن محيصن  كما في –" مُ يا قو ": ضم الباء، فتقول ويجوز فيه وجه سادس، وهو
على الضم  بناؤهجاء ، و "أب" و"أم"ظ "رب" و"قوم" والفأه مضاف ا للياء، كفيما يكثر نداؤ يكون  الوجه

 .(1)بنية اإلضافة ااكتفاء   ،المبني المفرد المنادى  تشبيه ا له ب

ولما كانت هذه لغات، لم يكن اقختالف بينها ألمر يتعلق »السامرائي: الدكتور فاضل يقول 
 .(2)«، فمن العرب من يقول: يا غالِم، وهي أشهر اللغات، ومنهم: يا غالمي، وهكذابالمعنى  

ۡومُ  ) - هذا الوجه قد يقال إنو  َٰقا ة القوم، وذلك بترك ي  عِ بَ فيه إرادة التخفيف عن النفس من تَ  - ( يا
 المتكلم، وَجْعلهم كالمفرد الذي ق نسب له، وهللا أعلم. إضافتهم إلى  

ةُ عۡ ٱلصَّ  ) :ابن محيصن  رأ -[54] ِإَوۡذ  ﴿: قوله تعالى  وذلك في  ،بحذف األلف وسكون العين ( قا
ة  قُۡلُتۡم  ۡهرا ا جا ى ٱّللَّ َٰ نارا َّتَّ اكا حا َٰ لان نُّۡؤمِنا ل َُٰموَسا نُتۡم تانُظُرونا  يا

ا
أ ُة وا َٰعِقا تُۡكُم ٱلصَّ ذا خا

ا
قوله [، و 55]البقرة:  ﴾ فاأ

ة   ﴿: تعالى   ۡهرا ا جا رِناا ٱّللَّ
ا
الُٓواْ أ قا ُة بُِظۡلِمِهۡمِۚ  فا َٰعِقا ۡتُهُم ٱلصَّ ذا خا

ا
   [. 153]النساء:  ﴾ فاأ

ُة واُهۡم يانُظُرونا  ﴿: سورة الذاريات أما موضع َٰعِقا ۡتُهُم ٱلصَّ ذا خا
ا
ب ِِهۡم فاأ ۡمرِ را

ا
ۡن أ ْ عا تاۡوا عا ، فقد [44] ﴾ فا

باأللف وكسر  فقرأه "المفردة"أما من طريق و  فقرأه كذلك، "المبهج"طريقاه، فأما من طريق  اختلفت فيه
ةُ  ﴿ :العين َٰعِقا  .(3)الجمهورقراءة ك ﴾ ٱلصَّ

موضع الذاريات، فإنه قد وافق  أما موضَعي البقرة والنساء،القراءة في هذه ابن محيصن بوقد انفرد 
  .(4)-أحد القراء السبعة  - ه(133)ت فيه الكسائي  

للفعل "َصِعَق"، يقال: َصِعَق َيْصَعُق َصْعق ا َوَصْعَقة  وَتْصَعاق ا،  هي مصدرالقراءة هذه و  التوجي :
 : وجهانوجيهها وفي ت ،فهو َصِعقٌ 
 ت:الكلمة، فإنه يجوز فيها ثالث لغاهذه اللغات الجائزة في  القراءة هي إحدى  هذه : أن أح هما

 .(5)ى واحدقة، وصاقعة، وكلها بمعن  صاعقة، وصع
                                                           

د ط، دار الفكر للطباعة والنشر  ،«شرح ابن عقيل حاشية الخضري على  » ُينظر: محمد الخضري )د ت(،( 1)
 (.3/231(.  محمد بن علي الصبان، مرجع سابق، )2/13) والتوزيع،

 (.4/332، مرجع سابق، )«معاني النحو»فاضل السامرائي، ( 2)
أحمد البن ا (. 4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، . 211صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي3)

   .التفصيلهذا بدون ، وأطلق الخالف في سورة الذاريات (1/333مرجع سابق، )الدمياطي، 
 .(2/433مرجع سابق، ). أحمد البن ا الدمياطي، 214صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي4)
   (.10/133)، مرجع سابق( محمد بن مكرم بن منظور، 5)



89 
 

ةُ ﴿ : الصعقة هنا المرة الواحدة، بدقلة قوله تعالى  أن المراد ب: واآلخر ۡتُهُم ٱلرَّۡجفا ذا خا
ا
  ﴾ فاأ

ةُ ﴿ : ولم يقل الراجفة، وقوله تعالى   [13األعراف: نحو ] ۡيحا تُۡه ٱلصَّ ذا خا
ا
ۡن أ ِمۡنُهم مَّ  [40ت:]العنكبو  ﴾ وا

 .(1)ما ُأجِمع عليه وا ما اخُتِلف فيه إلى  دُّ ، فرَ يعني المرة الواحدة

فهي العذاب،  الثانيةْشية، أما الغَ  بمعنى   أن اأُلولى   ومما ُيفر ق به بين "الصعقة" و"الصاعقة":
ا عن "الصاعقة" أن "الصعقة" هي الصوت ه(532)ت ير ِ وذكر ابن بَ   .(2)الذي يكون ناتج 

ِطيٓ  ) الحسن:  رأ -[55] قوله ، وذلك في (3)، مع كسر التاءأنه جمع مؤنث سالم على   ( تُِكمۡ َٰٔـخا
ة   ﴿: تعالى   ِيُد ٱلُۡمۡحِسنِيا  واقُولُواْ ِحطَّ زنا َُٰكۡمِۚ واسا َٰيا طا  [.53]البقرة:  ﴾نَّۡغفِۡر لاُكۡم خا

هت التوجي :  َُٰكمۡ  ﴿ المتواترة:القراءة بأنها والقراءة هذه ُوجِ  َٰيا طا ، أي: نغفر (4)ى واحدبمعن   ﴾ خا
  .لكم ذنوبكم

ِطيٓ  ) :قراءة الحسن وذكر آخرون أن  ة، أمال  جمع قِ  جمع السالمة، وهو جاءت على   ( تُِكمۡ َٰٔـخا
َُٰكمۡ  ﴿ القراءة المتواترة َٰيا طا ألن  جمع الكثرة؛ اآلية هوهذه في  والمناسب هنا كثرة،الجمع  على  ف ﴾ خا

ْ  ﴿في أول اآلية:  نفسه ا أضاف القول إلى  لم   هللا سبحانه وتعالى    نَ رَ قَ  [،53]البقرة:  ﴾ ِإَوۡذ قُۡلناا ٱۡدُخلُوا
 .(5)الكثرة وكرمه، وهو غفران الذنوب الكثيرة، فذكر بلفظ الجمع الدال على   هودجُ ببه ما يليق 

ر يغف أن هللا سبحانه وتعالى   إلى   ةشار إ ة هنا، فيهال  ن قراءة الحسن بجمع القِ ولكن يمكن القول إ
 الذنوب جميعها، قليلها وكثيرها، وهللا أعلم.

 ه هولههقو ههحه، ن(2)اءهها جههمف ههيههوك عههث وقهيههراء حههم الههبض ( اۡجز  رُ  ) :صنههيههحههن مههاب  رأ -[52]
لاُمواْ رِجۡ  ﴿: ى  تعههال ِينا ظا ا ٱَّلَّ نۡلاا لَعا نزا

ا
آءِ ز  فاأ ما ِنا ٱلسَّ ۡفُسُقونا  ا م  نُواْ يا ا َكا   :ى  تههعهالههه هههولهههق[، و 53رة: ههقههبهه]ال ﴾ بِما

                                                           

تحقيق: سعيد  ،«حجة القراءات» ه )د ت(،403هن بن محمد بن زنجلة، أبو زرعة، ت: حواليعبد الرحمه  ( 1)
   .230ص، مؤسسة الرسالة األفغاني، د ط،

   (.10/133)، مرجع سابق( محمد بن مكرم بن منظور، 2)
 .(334 هامش ص/1مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد . 212صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي3)

  (. 4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، 
   .23ص، مرجع سابق ،«القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 4)
 التفسير الكبير»م(، 1331ه 1401ه )202محمد بن عمر بن الحسن الرازي، الملقب به: فخر الدين، ت( 5)

  (.3/33دار الفكر، بيروت، ) ،1ط ،«مفاتيح الغيب :المسمى  
 مصطفى  اإلزميري، .(1/334. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )212صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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اا  ﴿ َُٰموَسا ٱۡدُع نلا ْ يا اكا قاالُوا َّ ل ُۡؤِمَنا نَّا ٱلر ِۡجزا نلا ۡفتا عا شا كا  لائِن كا ِهدا ِعندا ا عا بَّكا بِما [، 134]األعراف:  ﴾ را
َِٰن  ﴿: قوله تعالى  و  ۡيطا نُكۡم رِۡجزا ٱلشَّ ُيۡذهِبا عا  [.11: األنفال] ﴾وا

 ﴾واٱلرُّۡجزا فاٱۡهُجۡر  ﴿ :إق في قوله تعالى   ،وقد انفرد ابن محيصن بهذه القراءة في جميع القرآن
افإنه قد وافق فيه  [،5: المدثر]  .(1)وَمن معه ه(130)ت حفص 

 ، فإنه يجوز فيه كسر الراء (2)اللفظهذا ضم الراء هو أحد اللغتين الجائزتين في  التوجي :
  .(3)بني الصعدات لغةُ  ، وضم الراء، والضمُّ -كما هو قراءة الجمهور  –

فۡ  ) األعمش:  رأ -[51]   :، نحو قوله تعالى  (4)وقع وكيف جاءبكسر السين حيث  ( ُقونا سِ يا
ْ رِجۡ  ﴿ لاُموا ِينا ظا ا ٱَّلَّ نۡلاا لَعا نزا

ا
آءِ ز  فاأ ما ِنا ٱلسَّ ۡفُسُقونا  ا م  ْ يا نُوا ا َكا فاٱۡۡلاوۡما  ﴿: قوله تعالى  [، و 53]البقرة:  ﴾ بِما

ا ُكنُتۡم تاۡفُسُقونا  بِما ِ وا ۡۡيِ ٱۡۡلاق  ۡرِض بِغا
ا
ونا ِِف ٱۡۡل اۡستاۡكِِبُ ا ُكنتُۡم ت ابا ٱلُۡهوِن بِما ذا ۡونا عا  [.20: األحقاف] ﴾َُتۡزا

"فسق"، تقول: َفَسَق َيْفِسُق  الفعل هو أحد اللغتين الجائزتين في مضارع كسر السينالتوجي : 
 .(2)«يظِلمون :يكُفرون، وبالكسر مثل :أكثر، فيفُسقون مثل والضم»، (5)َوَيْفُسقُ 

ِِشا  ) :عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى   -[53]   :قوله تعالى   وذلك في ،(1)بكسر الشين ( ةا عا
ۡين   ﴿ ةا عا ِۡشا راۡت ِمۡنُه ٱثۡناتاا عا جا ۡت ِمۡنُه  ﴿ :قوله تعالى   في أما [،20]البقرة:  ﴾ا  فاٱنفا سا ةا فاٱۢنباجا ِۡشا ٱثۡناتاا عا

ۡين    .(3): الكسر والسكونوجهانفله  [120األعراف: ] ﴾ا  عا

                                                           

ِ  ﴿، وقرأ بقية العشرة: الراءبضم  ﴾واٱلرُّۡجزا  ﴿قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص: ( 1) ابن ُينظر: محمد  .بكسرها ﴾ۡجزا واٱلر 
 .(2/333مرجع سابق، ) ،«النشر اي القراءات العشر» ،الجزري

 (. 1/332(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )5/352)، مرجع سابقمحمد بن مكرم بن منظور، ُينظر: ( 2)
  (.1/123، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، 

    (.1/313) مرجع سابق، أبو حيان األندلسي،( 3)
 اإلزميري،مصطفى   .(1/334. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )212صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي4)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 10/303)، مرجع سابقمحمد بن مكرم بن منظور، (. 3/1214ُينظر: محمد بن الحسن بن دريد، مرجع سابق، )( 5)
  (.1/124، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، . 212صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
مصطفى  اإلزميري،  .(2/25مرجع سابق، )أحمد البن ا الدمياطي،  .401صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي3)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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أوجه: كسر الشين وفتحها  ثالثةَ  البقرة موضع في أن له ه(1111)ت ا الدمياطيالبن   وذكر
 .(1)وسكونها

 ، وهو لغة(3)أخفُّ و  (2)الكلمة، واإلسكان أكثرهذه األوجه الثالثة كلها لغات في هذه و التوجي : 
، أما الفتح فهو (2)ألنهم يخففون كثير ا ؛(5)، وهو نادر في قياسهم(4)بني تميم والكسر لغة الحجازيين،
كالمه فالقراءُة بفتح الشين شاذٌة لغة   ، وعلى  (3)ه(332)ت وشذ ذه ابن جني ،(1)اللغاتهذه أضعف 
 وقراءة .

كثير منها  فيها التصرفات، وُنِقضت في تهنا أن ألفاظ العدد قد كثر  ُيذَكرومما ينبغي أن 
أن لغة أهل الحجاز في غير العدد نظير عْشرة: عِشرة، وأهل الحجاز يكسرون »العاداُت، وبيان ذلك 
نونه، فيقول الحجازيون: َنِبَقة وَفِخذ، وبنو تميم تقول: َنْبَقة وَفْخذ، فلما ُركِ ب ك ِ سَ الثاني، وبنو تميم يُ 

عِشرة وثنتا عِشرة، إلى تسع عِشرة، بكسر الشين، وقال  فقال بنو تميم: إحدى  اقسمان استحال الوضع، 
ما صاروا لد، فحَ التخليط[ قولهم في الواحد: واحد وأَ هذا أهل الحجاز: عْشرة، بسكونها، ومنه ]أي: من 

التخليط[ قولهم: َعشر وَعشرة، هذا "، ومنه ]أي: من "ِفْعَلى   عشرة، فبنوه على   العدد قالوا: إحدى   إلى  
ا للعدد بمنزلة: ثالثون وأربعون، قالوا: ِعشرون، فكسروا أوله...  .  (3)«فلما صاغوا منه اسم 

، وبحذف األلف وقف ا ( ِمَۡصا  ) :الحسن واألعمش رأ  -[53] قوله  ، وذلك في(10)بال تنوين وصال 
ۡۡلُۡمۗۡ ٱۡهبُِطواْ ِمَۡص   ﴿ :تعالى  

ا
أ ا سا  [.21]البقرة:  ﴾ا فاإِنَّ لاُكم مَّ

 ه،هنهن مهيهتهعهانهن مهيهتهلهع اعهمهتهقج أن الكلمة ممنوعة من الصرف؛ وترك التنوين هنا على   التوجي :
                                                           

   .(1/335مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد ( 1)
   .(1/124مرجع سابق، )، «القراءات الشواذإعراب »( عبد هللا العكبري، 2)
  (.3/101فخر الدين الرازي، مرجع سابق، )( 3)
  .(1/35، مرجع سابق، )«المحتسب» ،عثمان بن جني(. 1/52، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح اس، ( 4)
اس، ( 5)     (.1/331) مرجع سابق، حيان األندلسي،(. أبو 1/52، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
اس، ( 2)    .(1/152مرجع سابق، )ابن عطية األندلسي، (. 1/52، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
   .(1/152مرجع سابق، )( ابن عطية األندلسي، 1)
   .(1/35، مرجع سابق، )«المحتسب» ،( عثمان بن جني3)
    .(1/35، مرجع سابق، )«المحتسب» ،( عثمان بن جني3)
اإلزميري،  مصطفى   .(1/335. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )212صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي10)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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آخرون أن العلتين  ، ويرى  (2)ةالمعروف ةالبلد "مصر"، ألنه أراد بها (1)المعنوي العلمية والتأنيث وهما:
لمة أعجمية أصلها "ِمْصَراِئْيم" ، حيث إن "ِمْصَر" ك(3)هما: العلمية والعجمة، مثل "ِحْمَص" وغيرها

بت  . (4)فُعرِ 

ألنها مؤنثة  ؛أن كلمة "مصر" في مذهب ُنحاة البصرة ق تنصرف ه(333)ت اسوذكر النح  
كلمة ، أما ُنحاة الكوفة فيذهبون إلى أن تصرفه فإنك ق د،يْ زَ ه: ب يت بمذكر، كما لو َسم يَت امرأة  م ِ سُ 

 .(5)لقلتها في الكالم ؛ألنها بمنزلة امرأة اسمها "هند"، لكنها ُمِنعت منه "مصر" كان حقها أن تنصرف؛

ْ كَّ ٱذَّ وا  ) :عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى   -[20] ا فِيهِ  ُروا ، (2)بفتح الذال والكاف مع تشديدهما ( ما
ة   ﴿: قوله تعالى   وذلك في َُٰكم بُِقوَّ اتاۡينا ٓ ءا ا ْ ما لَُّكۡم تاتَُّقونا  ُخُذوا ا فِيهِ لاعا ْ ما . 23 ]البقرة: ﴾واٱۡذُكُروا
  [. 111األعراف: 

 وماضيه "اذ ك ر"، وأصله "َتَذك ر"، فقلبت التاء ذاق   ،أنها فعل أمر القراءة على  هذه و  التوجي :
النطق  وأدغمت في الذال التي بعدها، فصار الفعل "ذ ك ر"، ثم ُأتي بهمزة الوصل للتوصل إلى  

 .(1)بالساكن، حيث إن الحرف المشدد حرفان، أولهما ساكن، فصار الفعل "اذ ك ر"

 َتَذكُِّره. كانوا عارفين بما في التوراة، فُنبِ هوا على  ، فإن اليهود أما من ناحية المعنى  

ِ اشا ُمتا  ) :الحسن  رأ -[21] لاۡيناا  هٌ ب وبعدها  ،وتاء مفتوحة بعدها، وكسر الباء ،بميم مضمومة (عا
لاۡيناا  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (3)هاء مرفوعة َٰباها عا اشا را ت ا ِِها إِنَّ ٱَۡلاقا اا ما ِ نلَّ بَّكا يُباي  اا را ْ ٱۡدُع نلا  ﴾قاالُوا

 [.10]البقرة: 

                                                           

 .23ص ،مرجع سابق، «القراءات الشاذة» ،عبد الفتا  القاضي( 1)
   .(1/154) ،مرجع سابق ،ابن عطية األندلسي( 2)
   .(1/154) ،مرجع سابق ،السمين الحلبي( 3)
   .(1/335) ،مرجع سابق، «الكشاف» ،محمود الزمخشري( 4)
اس5)    .(4/15) ،مرجع سابق، «إعراب القر ن» ،( أحمد النح 
 اإلزميري، مصطفى   .(1/332. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )213صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .30ص ،مرجع سابق، «القراءات الشاذة» ،عبد الفتا  القاضي( 1)
(. ولم يذكرها 4مصطفى  اإلزميري، مرجع سابق، اللوحة رقم ) .(1/333مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  ُينظر: أحمد ( 3)

  نسخ الكتاب.  : أن هذه القراءة مثبتة في هامش إحدى  ه في الحاشية، وذكر محقق«إيضاح الرموز»القباقبي في 
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ا  ) :عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى  و  -[22] َٰ ي لاۡيناا  باهُ شَّ وبعدها شين مشددة، وآخره  ،بياء مفتوحة (عا
 .(1)هاء مضمومة

ِ اشا ُمتا  ) :أما قراءة الحسن التوجي : لاۡيناا  هٌ ب نما  (2)اسم فاعل أنها على  ، ف(عا من الفعل "َتَشاَبَه"، وا 
، وما كان (3)ألن لفظ "البقر" اسم جنس جمعي م يقل "ُمَتَشاِبَهٌة َعَلْيَنا"؛صيغة المذكر ول جاء به على  

 علينا، والتأنيث على   ُمَتَشاِبهٌ تقدير: إن جنس البقر  كذلك فإنه يجوز فيه تذكيره وتأنيثه، فالتذكير على  
ِ اشا ُمتا  )، أي: (5)منسوبة لألعمش قراءةهذه و  ،(4)عليناُمَتَشاِبَهٌة تقدير: إن جماعة البقر  لاۡيناا  ةٌ ها ب  .(عا

ا  ) :عيو ِّ طَّ رواية المُ  وأما َٰ ي لاۡيناا  باهُ شَّ وزن  أنها فعل مضارع للفعل "َتَشاَبَه"، على   لى  فع ،(عا
ارب لتق وذلك بعدها؛ في الشين شين ا وُأدغمت التاء ُقلبت، واألصل في مضارعه "َيَتَشاَبُه"، ثم (2)"َتَفاَعَل"

اَبُه"، التاء والشين نما َذك ر الفعَل ولم يؤنثه فيقول "َتش   في المخرا، فصار الفعل "َيش  لما ُذكر  اَبُه"؛وا 
، فالتذكير اعتبار أن لفظ "البقر" اسم جنس جمعي، يجوز تذكيره وتأنيثه على   سابق ا في قراءة الحسن،

اَبُه علينا، والتأنيث على   على   اَبُه علينا تقدير: إن جنس البقر َيش  هذه ، و (1)تقدير: إن جماعة البقر َتش 
ا  )، أي: ه(130)ت قراءة منسوبة لألعرا َٰ ت لاۡيناا  باهُ شَّ  .(3)(عا

امَّ  ) :عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى   -[23] رُ ل جَّ تافا ِإَونَّ  ﴿: تعالى  وذلك في قوله  ،بتشديد الميم ( ا يا
 ِۚ َُٰر نۡها

ا
ُر ِمۡنُه ٱۡۡل جَّ تافا ا يا اما اراةِ ل قُ  ﴿ :قوله تعالى   في وورد له وجهان [،14]البقرة:  ﴾ِمنا ٱۡۡلِجا قَّ اشَّ ا ي اما ياۡخُرُج  ل فا

                                                           

، وفيه: بضم الياء، (1/333مرجع سابق، ). أحمد البن ا الدمياطي، 212صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،وهو خطأ.  مصطفى  اإلزميري، 

   .(1/114) ،مرجع سابق، «إعراب القراءات الشواذ» ،عبد هللا العكبري( 2)
أكثر من اثنين، وُفرِ ق بينه وبين مفرِدِه بتاء التأنيث في آخره، غالب ا، نحو:  سم الجنس الجمعي: هو ما دل على  ( ا3)

َق بينه وبين مفرده بياء النسب، نحو: عرب وعربي، وترك وتركي، وُجند وجندي.  تمر وتمرة، وكِلم وكلمة. وقد ُيفر 
: "كمء" للمفرد، وجمُعه "كمأة"، وهو وقد يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث في الجمع ق في المفرد، وهو نادر، نحو

 (.4/231(. عباس حسن، مرجع سابق، )1/33نبات صحراوي. ُينظر: محمد بن علي الصبان، مرجع سابق، )
اا، مرجع سابق، )( 4)    (.1/155إبراهيم الزج 
    (.1/413) مرجع سابق،أبو حيان األندلسي، ( 5)
    نفس الصفحة. ،المرجع السابق( 2)
اا، مرجع سابق، )( 1)    (.1/155إبراهيم الزج 
    (.1/413) مرجع سابق،أبو حيان األندلسي، ( 3)
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 ِۚ آُء ۡهبُِط  ﴿: تعالى  قوله و  ،[14]البقرة:  ﴾ ِمۡنُه ٱلۡما ا يا اما ِۗۡ ل ۡشياةِ ٱّللَّ  ،، وهما: تشديد الميم[14]البقرة:  ﴾ِمۡن خا
 .(1)كبقية القراء تخفيفهاأو 

 ، وتِبعه على  (2)ه(542)ت ابن عطية األندلسي يصُعب توجيهها كما ذكر قراءةٌ هذه و التوجي : 
 -بعد أن ذكر أنه يعُسر توجيهها  – ه(145)ت حيان أبو وج هها، وقد (3)ذلك غير واحد من العلماء

امَّ  )، وتكون ذوف ا لفهم المعنى  مح ﴾ إِنَّ  ﴿بأن يكون اسم  أبي علي مذهب  "حين" على   بمعنى   (ا ل
ن  من ه(130)ت مذهب سيبويه ، أو حرف وجوب لوجوب على  ه(311)ت الفارسي ، والتقدير: وا 

 .(4)الحجارة منقاد ا أو َليِ ن ا حين يتفجر منه األنهار

هۡ  ) :عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى   -[24] ا  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (5)اءبضم الب ( ُط بُ يا ِإَونَّ ِمۡنها
 ِۡۗ ۡشياةِ ٱّللَّ ۡهبُِط ِمۡن خا ا يا اما  .[14]البقرة:  ﴾ل

، (2)وَيْهُبُط هبوط ا ،لغتان في مضارع الفعل "هبط"، تقول: َهَبَط َيْهِبطُ  هاضمالباء و  كسر التوجي :
 رَ صَ : نَ نحو ،لعُ فْ يَ  لَ عَ من باب فَ  "طبُ هْ يَ "، وَضَرَب َيْضِرب: نحو ،لعِ فْ يَ  لَ عَ من باب فَ  "يهِبطه"ف
 . (*)(1)رصُ نْ يَ 

                                                           

 مصطفى  اإلزميري، .(1/333. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )211صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،

   .(1/121)مرجع سابق، ابن عطية األندلسي، ( 2)
   (.1/433) مرجع سابق،السمين الحلبي،  . (2/201)ُينظر: محمد القرطبي، مرجع سابق، ( 3)
    (.1/430) مرجع سابق،أبو حيان األندلسي، ( 4)
 مصطفى  اإلزميري، .(1/333. أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، )211صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي5)

   (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
   .(1/421مرجع سابق، )( محمد بن مكرم بن منظور، 2)
   .(20/130مرجع سابق، ) لزبيدي،ا المرتضى  ( 1)
ن لهم يكهن  باب "َفَعَل" إذا كان متعهدي ا يجهيء مضهارعه علهى  فائدة: ( *) "َيْفِعهل"، نحهو: َضهَرب يضهِرب، وَحهَبس يحهِبس، وا 

"َيْفُعهههل"، نحههو: َقَعهههد يقُعهههد، وَخههَرا يخهههُرا، هههذا ههههو القيهههاس، إق أنهمهها قهههد يتهههداخالن،  متعههدي ا فيجهههيء مضههارعه علهههى  
 وزن "يفِعل"، نحو: جلس يجِلس. ء غير المتعدي على  ل، ويجيوزن "يفُعل"، نحو: قتل يقتُ  فيجيء المتعدي على  

، أم ق، لف في الفعلِ وقد اختُ  ، والكهالم فيهه بسهط، لهيس محلهه هنها. معنهى  ال وأثِر ذلك على   "يهبط" هنا، هل هو ُمَتَعد ٍّ
ابههن عطيههة األندلسههي،  .(1/32مرجههع سههابق، ) ،«المحتسببب» ،عثمههان بههن جنههيومههن أراد الوقههوف عليههه فلينظههر: 

   (.3/141(. فخر الدين الرازي، مرجع سابق، )2/203. محمد القرطبي، مرجع سابق، )(1/154) ،مرجع سابق
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ِ  ) :عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى   -[25]  ِ َكا ، وذلك في قوله (1)وبدون ألف بكسر الالم (ما ٱّللَّ
ْ لاُكمۡ  ﴿: تعالى   ن يُۡؤمُِنوا

ا
ُعونا أ تاۡطما فا

ا
نا فارِيق   أ ا  واقاۡد َكا ِفُوناُهۥ ِمن  باۡعِد ما ِ ُثمَّ ُُيار  َٰما ٱّللَّ ما ُعونا كا اۡسما ِۡنُهۡم ي م 

ۡعلاُمونا  لُوهُ واُهۡم يا قا  [.15]البقرة:  ﴾عا

 ، وفي توجيهها وجهان:"كلمةٌ "أنها اسم جنس جمعي، واحُدُه  القراءة على  هذه و التوجي :

بمعنى  واحد ها والقراءة المتواترة: أنأح هما
طلق ويراد قد ت ، و"الكلمة"ة"كلم" "كِلم" جمع ألن ،(2)

 .(4)أنه: "َكِلم"، وأنه "كالم" كل منها في بعض األنواع التي يصدق على   ، وقد يشتركان(3)"الكالم" ابه

هنا جمع "كلمة"، وهي: اللفظ الموضوع لمعن ى مفرد، وعليه فالمراد  "ملِ الكَ ه"أنه قد يراد ب: واآلخر
سنادها ب ،بالكلم: المفردات، أي: يحرفون المفردات  .(5)التحريفهذا فتتغير المركبات وا 

وا َلا  ﴿: وذلك في قوله تعالى   ،الخطابتاء ب (ۡعلاُمونا تا  ) ابن محيصن:  رأ -[22]
ا
نَّ يا أ

ا
ۡعلاُمونا أ

ا ُيۡعلُِنونا  ونا واما ا يُِّسُّ ۡعلاُم ما ا يا ونا  ﴿وورد له وجهان في:  [،11]البقرة:  ﴾ ٱّللَّ ، ﴾ ُيۡعلُِنونا  ﴿و ﴾ يُِّسُّ
 . (2)"المفردة"، والخطاب من طريق "المبهج"وهما: الغيب من طريق 

وا َلا  )وهي:  "المبهج"ووجه قراءته من طريق  التوجي :
ا
ا تا أ ونا واما ا يُِّسُّ ۡعلاُم ما ا يا نَّ ٱّللَّ

ا
ۡعلاُمونا أ

 ود هرُّ اليههيسما م هون أن هللا يعلهين أوق تعلمهؤمنه، أي: قل للم(1)أن الخطاب في اآلية للمؤمنين ( ُيۡعلُِنونا 

                                                           

 .(333 هامش ص/1مرجع سابق، )، ا الدمياطيبن  أحمد ال. 211صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
 (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، 

    (.1/433) مرجع سابق،أبو حيان األندلسي، ( 2)
 (. 1/433) مرجع سابق،(. أبو حيان األندلسي، 1/12) مرجع سابق، عبد هللا بن عقيل،( 3)

الكالم والكلم والكلمة ( عند النحويين كاآلتي: "الكالم" هو: اللفظ المفيد فائدة  يحسن السكوت عليها، والفرق بين ) 
نحو: زيٌد قائٌم، و"الكلم" هو: ما تركب من ثالث كلمات فأكثر، وق يشترط فيه اإلفادة، نحو: إن قام زيٌد، و"الكلمة" 

. ُينظر: عبد هللا و اقسم نحو: محمد، أو الحرف نحو: إلى  هي: اللفظ الموضوع لمعن ى مفرد، كالفعل نحو: قام، أ
   (.1/14ابن عقيل، مرجع سابق، )

    (.1/13) مرجع سابق، عباس حسن،( 4)
    (.1/433) مرجع سابق،أبو حيان األندلسي، ( 5)
أحمد البن ا  (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري،  .211صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

 التفصيل. هذا ، وأطلق الخالف في هذين الموضعين بدون (1/333مرجع سابق، )الدمياطي، 
    (.2/212) مرجع سابق، (. محمد القرطبي،1/123ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
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 .(1)وما يعلنون

وا َلا  )وهي:  "المفردة"أما قراءته من طريق 
ا
ا تا أ ۡعلاُم ما ا يا نَّ ٱّللَّ

ا
ُ ۡعلاُمونا أ ا ت ونا واما ، ففيها ( ۡعلُِنونا تُ ِّسُّ

 وجهان:
، أي: قل للمؤمنين أوق تعلمون أن هللا يعلم (2)الخطاب فيها جميع ا للمؤمنين : أن يكونأح هما

 كم.كم وا عالنَ سر  

   .(3): أن يكون الخطاب فيها جميع ا لليهودواآلخر

، وذلك في (4)من غير تنوين في آخره ،وسكون السين ،بضم الحاء ( اُحۡسنا  ) :الحسن  رأ -[21]
 [.33]البقرة:  ﴾ا لِلنَّاِس ُحۡسن  واقُولُواْ  ﴿: قوله تعالى  

 القراءة وجهان:هذه  تأويل وفيالتوجي : 
 بأن مجيءذا ههف هع ِ ه، وضُ ى  هعهُرجع ه، ورجرى  هشبُ ر هشه: بلهثهل "حُسن"، مهعهدر للفهصها مههه: أنأح هما
ألنه مصدر سماعي ق ُيقاس عليه، ولم ُيسَمع  نقل عن العرب؛ " يحتاا إلى  وزن "ُفعلى   المصدر على  
نما ُسِمع باأللف والالم "الحسنى  سنى  عن العرب: حُ   .(5)"، وا 

، وفي الوصف والتقدير: وقولوا للناس كلمة  حسنى   : أن يكون صفة لموصوف محذوف،واآلخر
 بها وجهان:
" إذا كانت للتفضيل فال بد "ُفعلى  بأن هذا ، وقد ُرد  (2)أنها للتفضيل : أن تكون باقية على  أح هما

 .(1)معرفة أن تقترن باأللف والالم، أو تكون مضافة إلى  

نما بمعنى  واآلخر    . (3)نة  سَ نة، أي: وقولوا للناس كلمة  حَ سَ : حَ : أن ق تكون للتفضيل، وا 
                                                           

    (.1/113) مرجع سابق،، «إعراب القراءات الشواذ» عبد هللا العكبري،( 1)
    نفس الصفحة.  ،المرجع السابق( 2)
    . 30، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 1/130) ،المرجع السابقُينظر: ( 3)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/401أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .213صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي4)

  (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، ( 5)   (.1/454(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )4/103، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
    المرجع السابق، نفس الصفحة. ( 2)
اا، 1/134ُينظر: أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، )( 1)     (. 1/124) مرجع سابق،(. إبراهيم الزج 
    (. 1/454(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/112) مرجع سابق،ُينظر: ابن عطية األندلسي، ( 3)
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ِ قا تُ  ) الحسن: رأ  -[23] وذلك في  ،(1)وكسر التاء مع تشديدها ،وفتح القاف ،بضم التاء (لُونا ت 
َُتۡرُِجونا فارِيق   ﴿: قوله تعالى   ُكۡم وا نُفسا

ا
ٓءِ تاۡقُتلُونا أ ُٰٓؤَلا نُتۡم ها

ا
َٰرِهِۡم ُثمَّ أ ِن دِيا ِنُكم م   [.35البقرة: ] ﴾ا م 

ل، وفائدة التضعيف هنا التكثير ت ِ القراءة من باب الفعل المضع ف: َقت ل ُيقَ هذه و  التوجي :
 .يحصل بينهم من كثرة القتل، فناسب اللفُظ المعنى   ، وذلك ِلَما كان(2)ةوالمبالغ

، وذلك في قوله (3)تشديدهما، وبغير ألفبفتح الظاء والهاء مع  (ُرونا هَّ تاظَّ  ) الحسن: رأ  -[23]
َُتۡرُِجونا فارِيق   ﴿: تعالى   َِٰن وا ثِۡم واٱۡلُعۡدوا لاۡيِهم بِٱۡۡلِ ُرونا عا َٰها َٰرِهِۡم تاظا ِن دِيا ِنُكم م   [.35: ]البقرة ﴾ا م 

 ؛(4)ظاءهالي ة فيهانهثهتاء الهمت الهم ُأدغِ هُرون"، ثهه  هظَ هتَ ه"تَ  أن أصل الفعل وهذه القراءة على   :التوجي 
، (2)وزن "َتَكل م" لى  هَر" عهههه  ههظَ ههه"تَ  :وماضي هذا الفعلرون"، ههه  هظ  هه"تَ  فصار الفعل ،(5)لتقارب مخرجيهما

 .(1)الكلمة، كلها تدور حول المناصرة والمعاونةهذه القراءة مع غيرها من القراءات المروية في هذه و 

المجرد عن الضمير، سواء  ( ل  رُسۡ  )سكاَن السين في لفظ إ عي عن األعمشو ِ ط  المُ  روى   -[10]
يۡ  ﴿: قوله تعالى   ، نحو(3)ف ا أم ُمَنك ر اُمَعر   كان فَّ  : [، وقوله تعالى  31]البقرة:  ﴾ بِٱلرُُّسِل   ناا ِمن  باۡعِدهِۦواقا
ِبا رُُسل   ﴿ ۡد ُكذ  قا بُوكا فا ذَّ ۡبلِكا  فاإِن كا ِن قا  .[134: آل عمران] ﴾م 

  مضَمر مطلق ا، نحو: المضاف إلى   ( ل  رُسۡ  )الحسن بإسكان السين في لفظ  رأ  -[11]
 ﴾لُُكم رُسُ  ﴿و حيث وقع، ﴾ ناالُ رُسُ  ﴿، و[134: آل عمران] ﴾ لِكا رُسُ  ﴿، وحيث وقع ﴾ رُُسلِهِۦ ﴿
 .(3)حيث جاء ﴾م هُ لُ رُسُ  ﴿[، و50: غافر]

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/401أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .213صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
  (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 مرجع سابق،(. ابن عطية األندلسي، 1/134، مرجع سابق، )«القراءات الشواذإعراب »ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 2)
    (. 1/454(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/112)

 . مصطفى  اإلزميري،(1/401أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .213صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي3)
 (.5( و)4اللوحة رقم ) مرجع سابق،

اا، مرجع سابق، )( 4)   .31، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 1/122ُينظر: إبراهيم الزج 
اا، مرجع سابق، )( 5)     (.  1/122إبراهيم الزج 
    .  31، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
    (.  1/453(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/115ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/404أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .214صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي3)

 (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 إق أن اإلزميري أطلق قراءة الحسن في لفظ "رسل" كيف ما وقع.، نفس الصفحات. المراجع السابقة( 3)
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أبا  أصَله فقد وافق الحسُن فيها أما البقية، ﴾ لِكا رُسُ  ﴿و ﴾ رُُسلِهِۦ ﴿وقد انفرد هنا في نحو: 
 .(1)-القراء السبعة  أحدَ  – ه(154)تالبصري  عمرو

سكان السين في التوجي :  استثقلوا  وزن "ُفُعل"، و"ُرُسل" على   ،(2)الحجاز أهل كله هو لغةهذا وا 
كما أنهم يخففون في اآلحاد نحو: الُعْنق، فالتخفيف في و  ،(3)توالي الحركات، فأسكنوا السين تخفيف ا

  .  (4)من اآلحاد ل، ألنها أثقالجموع َأولى  

الحجاز، واإلسكان  أهل ن الضم لغةبالعكس، أي إ قال آخرون، و (5)تميم بني لغةفهو الضم أما 
 .(2)لغة تميم

َُٰه ءااوا  ) ابن محيصن: رأ  -[12]  ، حيث وقعتخفيف الياءمع  ،وألف بعدها ،بهمزة مفتوحة (ياۡدنا
َُٰه بُِروِح ٱۡلُقُدِسِۗ  ﴿: تعالى  قوله  ، نحو(1)وكيف جاء يَّۡدنا

ا
َِٰت واأ ۡرياما ٱَۡلاي ِنا   ﴾واءااتاۡيناا ِعيسا ٱۡبنا ما

يَّدتُّكا  ﴿: تعالى  ، وقوله [31]البقرة: 
ا
تِكا إِۡذ أ َِٰلا َٰ وا ا لاۡيكا والَعا َِّت عا ۡرياما ٱۡذُكۡر نِۡعما َٰعِيسا ٱۡبنا ما ُ يا إِۡذ قاالا ٱّللَّ

ُكم بِناَۡصِهِۦت ا فا  ﴿: تعالى  وقوله [، 110]المائدة:  ﴾بُِروِح ٱلُۡقُدِس  يَّدا
ا
َُٰكۡم واأ ى  [.22]األنفال:  ﴾ اوا

 القراءة المتواترة  بمثل معنى   ، وهي(3)في الفعل "أي َد" هي لغة أخرى   القراءةهذه و  التوجي :
﴿  

ا
يُتك، مأخوذ من "اأَلْيد"، وهو القوة ،﴾ دتُّكا يَّ أ   .  (3)أي: َقو 

وزن  األكثرون أنه على   فيرى  ، هذهه قراءة ابن محيصن في وزن الفعل في لفاختُ وقد 
 ، ه(332)ت نيهن جهابذا ههك"، ورد  هتُ هلهاعهوزن "ف لى  هأنه ع ه(324)ت دهابن مجاه رى  هوي ،(10)ك"هتُ هلهه"أفع

                                                           

 .(1/404مرجع سابق، )أحمد البن ا الدمياطي،  .214صمرجع سابق،  ،يقباقبال محمد ُينظر:( 1)
     (.1/433مرجع سابق، )(. السمين الحلبي، 1/453ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
    . 225هن بن زنجلة، مرجع سابق، صعبد الرحمه  ( 3)
  .(2/420)مرجع سابق،  ،«الحجة للقراء السبعة» فارسي،الالحسن ( 4)
     (.1/433مرجع سابق، )(. السمين الحلبي، 1/453ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
اس،( 2)  (.1/205، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  .(1/22)مرجع سابق،  ،«إعراب القر ن» أحمد النح 
 . مصطفى  اإلزميري،(1/403أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .230صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 2/244محمد القرطبي، مرجع سابق، )( 3)
 (. 1/425، نفس الصفحة. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )المرجع السابقُينظر: ( 3)
، مرجع سابق، «الكشاف»(. محمود الزمخشري، 1/35، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 10)

 (.1/435السمين الحلبي، مرجع سابق، ) .(4/55)مرجع سابق، (. أبو حيان األندلسي، 2/312)
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 .(1)وذكر أنه ق وجه له

ك" ثم حصل إعالل ك"، وكان أصله "أفعلتُ وزن "فاعلتُ  على   أنه فيرى   ه(542)ت ابن عطيةأما 
  .(4)ه(152)ت ، وتِبعه السمين الحلبي(3)ه(145)ت أبو حيانهذا استشكل و  ،(2)ك"فصار "فاعلتُ 

ه وجملتُ  ،حيث وقع هذا اللفظ بضم الالم (ُف  ُغلُ  ) :"المفردة"من طريق  ابن محيصن رأ  -[13]
ِۚ  ﴿: تعالى  قوله  موضعان: ْ قُلُوُبناا ُغۡلُف  ِۚ  ﴿: تعالى  وقوله  [،33]البقرة:  ﴾واقاالُوا  ﴾واقاۡولِِهۡم قُلُوُبناا ُغلُۡف 
  [.155]النساء: 

 .(5)في موضع سورة البقرة فقط" فقرأ هكذا المبهجأما من طريق "

 الف هووالغِ  ،(2)ِمثال وُمُثلو مثل: ِحمار وُحُمر،  ،"ِغالف"أنها جمع  القراءة على  هذه و التوجي : 
وان فنحن مستغنون بما عندنا من العلم، وق نحتاا  وقالوا قلوبنا أوعيٌة للعلم، :والمعنى   ،(1)الِوعاءو  الصِ 

وكأنهم يقصدون: لو كان ما تقول  ؟!ق تفهم وهي أوعية للعلم ، أو فما بال قلوبنا(3)يا محمد علمك إلى  
  .(3)حقًّا لقِبَلْته قلوبنا

، وذلك في (10)بضم التاء، وفتح القاف، وكسر التاء مع تشديدها (لُونا تُّ قا تُ  ) الحسن: رأ  -[14]
ِ  ﴿: تعالى  قوله  ۢنبِياآءا ٱّللَّ

ا
ۡؤمِنِيا قُۡل فالِما تاۡقُتلُونا أ ۡبُل إِن ُكنُتم مُّ  [.31]البقرة:  ﴾ ِمن قا

                                                           

 (. 1/35، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
 (. 2/251ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
  .(4/55)مرجع سابق، أبو حيان األندلسي، ( 3)
 (. 1/431السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 4)
مرجع سابق، أحمد البن ا الدمياطي،  .230صمرجع سابق،  ،القباقبيالتفصيل: هذا ذكر هذه القراءة بدون ( 5)

 لسبط «المبهج»التهفصهيهل: كهتاب ذا هه(.  وُينظهر فهي 5اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري،  .(1/403)
 ،«مفر ة ابن محيصن المكي»ه، 442، أبو علي، تالحسن بن علي األهوازي(. و 2/312مرجع سابق، ) الخياط،

 . 103ص ه،1421محرم من سنة: (، الصادر في شهر 22المجلة األحمدية، العدد )تحقيق: عمار أمين الددو، 
اا، مرجع سابق، )( 2)  (. 1/123إبراهيم الزج 
 (. 3/211محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )( 1)
 (.1/111مرجع سابق، )(. ابن عطية األندلسي، 1/223، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 3)

 (.1/410أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )
زا  المسير اي »م(، 1334ه 1404ه )531هن بن علي بن محمد، جمال الدين، أبو الفرا الجوزي، تعبد الرحمه  ( 3)

 (. 1/113، المكتب اإلسالمي، بيروت، )3، ط«علم التفسير
 . مصطفى  اإلزميري،(1/401أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .213صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي10)

  (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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، وفائدة التضعيف هنا التكثير تقتيال   القراءة من باب الفعل المضع ف: َقت ل ُيَقتِ لهذه و التوجي : 
 .(1)والمبالغة

ِ ِۡبا جا  ) :"المبهج"من طريق  ابن محيصن رأ  -[15] بفتح الجيم والراء، وبعدها همزة مكسورة،  ( لَّ ئ
ُدو    ﴿: قوله تعالى   نحو حيث جاء، ،المالوحذف الياء، وتشديد  نا عا ن َكا ِ قُۡل ما َٰ تا ل  ا ُۥ لَعا َلا ِجِۡبِيلا فاإِنَُّهۥ نازَّ

 ِ   [.31]البقرة:  ﴾قاۡلبِكا بِإِۡذِن ٱّللَّ

ٰٓ  ) الحسن:  رأ -[12] ۡبرا ِ جا همزة مكسورة، وحذف  ألف، وبعد األلف وبعدها بفتح الجيم والراء، ( لا ئ
 حَسب مذهبه. وَسط االياء، مع مالحظة مد األلف مدًّا 

ئِلَّ  ) :"المبهج"ابن محيصن من طريق  رأ  -[11] بغير ألف بعد الكاف، وبهمزة مكسورة  (ِميكا
ُدو    ﴿: ى  ههالههعههه تههولهههقي هههك فهههوذل الم،ههد الهههديههشهههالم، وتههل الههبهههق نا عا ن َكا رُُسلِهِۦ واِجِۡبِيلا ما تِهِۦ وا ٰٓئِكا لا ِ واما َّ ِ  ا ّلل 

َٰلا  ى ُدو    واِميكا ا عا َٰفِرِينا  فاإِنَّ ٱّللَّ   [. 33]البقرة:  ﴾ل ِۡلكا

ئِلا  ): هكذاالوجه إق أنه خف ف الالم، هذا ، فمثل "المفردة"أما من طريق   .(2)(ِميكا

، وهما اسمان أعجميان، (3)المَلكين الكريمين هذينالقراءات كلها لغات في اسَمي هذه و التوجي : 
 . (4)عن إعادته هنا أن العرب تصرفت في األسماء األعجمية، فأغنى   في أقوال العلماءوقد نقلت سابق ا 

ْ هِ وعُ  ) الحسن: رأ  -[13] ُدواْ  ﴿بدق  من:  ( ُدوا َٰها ُدواْ  ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (5)﴾عا َٰها ا عا وا َُكَّما
ا
أ

ۡهد   هُۥ فارِيق  عا ِۡنُهمِۚ  ا نَّباذا  [.100]البقرة:  ﴾م 

ۡهد   ﴿انتصاب ه، و لم ُيسم  فاعلُ  الذي أن الفعل مبني للمفعول القراءة على  هذه و التوجي :   على   ﴾ اعا
 يحتمل أمرين: القراءةهذه 

                                                           

 مرجع سابق،(. ابن عطية األندلسي، 1/134، مرجع سابق، )"إعراب القراءات الشواذُينظر: عبد هللا العكبري، "( 1)
    (. 1/454(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/112)

 . مصطفى  اإلزميري،(1/403سابق، )أحمد البن ا الدمياطي، مرجع  .231صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)
 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،

اا، مرجع سابق، )( 3)  (. 1/111هن الجوزي، مرجع سابق، )(. عبد الرحمه  1/113ُينظر: إبراهيم الزج 
ئِلا  )من هذا البحث، عند توجيه قراءة الحسن:  32تُنظر: ص( 4)  .(إُِۡسا
 . مصطفى  اإلزميري،(1/410أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .231صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي5)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،



010 
 

  ُعوِهدوا ُمعاهدة .َأَوُكل ما أنه مصدر، أي:  :أح هما

ۡهد   ﴿أن يكون : واآلخر الذي ينصب  ""أعطى   " معنى  دَ اهَ تضمين الفعل "عَ  على   ثاني ا مفعوق   ﴾ اعا
ْ هِ وعُ  ) فالواو فيهذا  وعلى   ، والتقدير: َأَوُكل ما أُعُطوا عهد ا،مفعولين  .(1)هو المفعول األول ( ُدوا

يا  ) الحسن:  رأ -[13] بضم الطاء، وبعدها واو ساكنة، وفتح النون، حيث وقع إذا كان  ( نا وطُ اٱلشَّ
َٰنا   ﴿: قوله تعالى  ، نحو (2)مرفوع ا فقط َٰ ُملِۡك ُسلاۡيما ا َِٰطُي لَعا يا ا تاۡتلُواْ ٱلشَّ باُعواْ ما  .[102]البقرة:  ﴾ واٱتَّ

هت  التوجي :  يجوز في هاتين الكلمتين، فإنه (3)و"يبرين" ُشبِ َهت به"فلسطين" القراءة بأنْ هذه وقد ُوجِ 
برين" يو"فلسطون"، و" ما قبل النون، فيقال: "فلسطين" النون، أو على   أن يجري اإلعراب فيهما على  

 .(4)الوجهين في "الشياطين"، فقالوا: "الشياطين" و"الشياطون" هذينا وْ رَ جْ فأَ  رون"،بيو"

بساتين من ورائها بساتون، : سمعُت أعرابيًّا يقول: دخلت ه(132)ت وقال يونس بن حبيب»
: بستان فالن حوله بساتون، ه(212)ت األصمعي وحكى  »، (5)«بقراءة الحسنهذا ما أشبه  ت:فقل

 .(2)«وهو يقوِ ي قراءَة الحسن

ا من العرب يقولون "الشياطون"، ألنهم شبهوها بالجمع المذكر  أن ه(215)ت األخفشذكر و  ناس 
وآخره نون، وقبل الياء كسرة، مثل "المسلمين"، فلما صارت الكلمة  السالم، حيث إن "الشياطين" جمعٌ 

 .(1)مرفوعة قالوا "الشياطون"، مثل ما قالوا "المسلمون" حال الرفع
بأن النون في "الشياطين" أصلية، ألن واحدها "شيطان"، أما ه( 203)تأبو عبيدة هذا وقد رد  

 .(3)ألن واحدها "مسلم"، فال َتَشاُبه بينهما الجمع نحو "المسلمين" فهي زائدة؛ النون في
                                                           

 (. 1/432(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/135ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/410سابق، )أحمد البن ا الدمياطي، مرجع  .232صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
ا: َأْبِرين، وهي اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة، بحذاء األحساء من بني سعد بالبحرين. ( 3)  ويقال لها أيض 

، «البل انمعجم »م(، 1335ه )222ُينظر: ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، أبو عبد هللا، شهاب الدين، ت
  (.1/11، دار صادر، بيروت، )2ط

 (.1/43(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )4/413، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 4)
    (. 1/43أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
    (. 2/23السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 2)
    (. 1/15أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، )( 1)
 تفسير السمر ن ي المسمى  »م(، 1333ه 1413ه )313نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، أبو الليث، ت( 3)

    (. 2/435، دار الكتب العلمية، بيروت، )1، تحقيق: علي معوض وآخرين، ط«"بحر العلوم"
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اء كالفر  وخطأ ،  القراءة اختالف ا كبير ا، فمنهم من اعتبرها لحن اهذه العلماء في  اختلفوقد 
وأبي جعفر  ،(4)ه(311)ت ااوالزج  ، (3)ه(310)توالطبري ، (2)ه(231)ت ثعلب، و (1)ه(201)ت

اس    .(2)ه(332)ت وابن جني ،(5)ه(333)تالنح 

 .(1)ه(212)ت العكبريأبي البقاء ومنهم من اعتبرها قريبة من الغلط، ك

 ومنهم من لم يعتبرها لحن ا، بل اعتبرها من األوجه الشاذة القبيحة في اللغة، كابن عطية األندلسي
 .(3)ه(542)ت

يا  )وقرأ األعمش »: ه(145)ت قال أبو حيان َميِفع وابنُ  كما قرأ الحسنُ  ( نا وطُ اٱلشَّ  الس 
ة القرآن، قرؤوا ذلك، وق يمكن أن يقال غِلطوا، ألنهم من العلم ونقِل لَ قَ الثالثة من نَ  ؤقءهه، فه(30)ت

ر من انتقدها: كْ وذِ هذه عند ذكره لقراءة الحسن  ه(1210)ت يقول اآللوسي، و (3)«القرآن بمكانٍّ 
فإنهم ق يقرؤون إق عن  ،هام توجيهُ ة لزِ ل  جِ األَ ؤقء هه  ه القراءة إلى  هذه  صح رفعُ  والذي أراه أنه متى  »

  .(10)«ا...نه عندنو في جميع ما يقرؤ  - كغيرهم من القراء - روايةٍّ 

هها هذه ألن  الرأي الذي ينبغي أن يكون صواب ا؛هو هذا و  يعني أن لها هذا العلماء، و القراءة قد وج 
ا في العربية، وليس كما قال   الحسن توه َم فيها، فأو  غِلط ن الحسنإ بعضهممخرج 

نما هي رواية يأخذها اآلِخُر عن األول. –رحمه هللا  –  ق يقرأ برأيه وق من تلقاء نفسه، وا 

َِٰعن   ) :الحسن  رأ -[30] َِٰعناا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  بالتنوين،  ( ارا ُنواْ َلا تاُقولُواْ را ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ
ا
ٰٓأ يا

 ْۡۗ ُعوا ْ ٱنُظۡرناا واٱۡسما ع   ﴿: وقوله تعالى  ، [104]البقرة:  ﴾واقُولُوا ۡۡيا ُمۡسما ۡع غا ۡيناا واٱۡسما صا ِمۡعناا واعا ياُقولُونا سا  وا
 َٰ را لِۡسناتِِهۡم وا

ا
َّ ا بِأ ۡعن  ِعناا ۡلا ِيِنِۚ واطا   [.42]النساء:  ﴾ ا ِِف ٱل 

                                                           

 (. 2/235الفراء، مرجع سابق، ) يحيى  ( 1)
  (.3/11)، مرجع سابق، «المحكم والمحيط األعظم»علي بن إسماعيل بن ِسْيَده، ( 2)
 (.13/404) ،محمد بن جرير الطبري، مرجع سابق (3)
اا، مرجع سابق، )( 4)  (. 4/103إبراهيم الزج 
اس،  (5)  (.3/132) ،مرجع سابق ،«إعراب القر ن»أحمد النح 
 (. 2/133، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
 (. 1/33، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري،  (1)
 (. 2/301ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
    (. 1/43أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
 (. 10/130محمود اآللوسي، مرجع سابق، )( 10)
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فقد اختلفت  محيصن من الطريقين في موضع البقرة فقط، أما موضع النساء كذلك ابنه  رأو 
 .(1)من غير تنوين، كبقية القراء "المفردة"بالتنوين، وطريق  "المبهج"طريقاه، فطريق 

: ق والمعنى   الجهل والحمق والسخرية، :وهي ونة،عُ والقراءة بالتنوين مأخوذة من الرُّ  التوجي :
صفة لمصدر محذوف، والتقدير: ق تقولوا قوق   ويجوز أن تكون ،(2)وق سخريًّا تقولوا حمق ا وق جهال  

 .(3)أو قوق  ذا رعونة راعن ا،

نُواْ َلا تاُقولُواْ  ) :القراءة يجوز الوقف على  هذه  وعلى   ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ
ا
َٰأ َِٰعن  يا ألن المقصود هو  ؛(4)( ارا

سلم بأيِ  لفظ يكون فيه نقٌص أو عدُم تأدُّبٍّ و هللا عليه  صلى   عموم النهي عن أن يخاطبوا الرسولَ 
فمخصوص باللفظ، فساغ  ﴾واقُولُواْ ٱنُظۡرناا  ﴿سلم، أما األمر بعده: هللا عليه و  ا يستحقه صلى  مَ وتعظيمٍّ لِ 

ا مراعاة  لحق  تفسير: ق تقولوا  المحذوف، على  الوقف إذن قنتقاله من العموم إلى الخصوص، وأيض 
 .(5)، إذ مراعاُة المحذوف من موجبات الوقفراعن اقوق  

، وألن (2)ما قبله فليس بموضع وقف؛ لعطف ما بعده على  قراءة الجمهور بعدم التنوين،  أما على  
َِٰعناا ﴿: النهي في نفسه، أي باللفظ انمخصوصواألمر  النهي ، فال وقف ﴾ٱنُظۡرناا  ﴿واألمر في:  ﴾ را

    .(1)من حيث الخصوص إذن؛ قتفاق المعنى  

ۡو  ) :الحسن  رأ -[31]
ا
ا نسا تا أ ا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (3)بالتاء المفتوحة، وفتح السين (ها ما

ۡۡي  
ِت ِِبا

ۡ
ا ناأ ۡو نُنِسها

ا
ۡخ ِمۡن ءااياٍة أ ۗۡ  نانسا ٓ ا ۡو ِمۡثلِها

ا
آ أ ِۡنها  [.102]البقرة:  ﴾م 

                                                           

أحمد البن ا (. 5اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري،  .232صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
 ولم يذكر هذا التفصيل. (1/411مرجع سابق، )الدمياطي، 

اا، مرجع سابق، )13/132ُينظر: محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )( 2)  (. يحيى  1/133(. إبراهيم الزج 
  (.1/10مرجع سابق، )الفراء، 

    (. 2/51مرجع سابق، )(. السمين الحلبي، 1/503ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
اي الو ف  منار اله ى  »م(، 2002ه 1422ه )1100( أحمد بن عبد الكريم بن محمد األشموني، ت نحو: 4)

 . 103، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، تحقيق: شريف أبو العال العدوي، ط«واًلبت ا
 .231مرجع سابق، ص، «الو ف اي القراءات وأثره اي التفسير واألحكام»( مجاهد هادي، 5)
 .103، مرجع سابق، ص( أحمد األشموني2)
 .231مرجع سابق، ص، «الو ف اي القراءات وأثره اي التفسير واألحكام»( مجاهد هادي، 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/411الدمياطي، مرجع سابق، )أحمد البن ا  .233صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي3)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 ، وهي راجعة لمعنى  (1)سلمو هللا عليه  أن الخطاب فيها للنبي صلى   القراءةهذه تأويل و التوجي : 
 هللا عليه وسلم، لعلمه سبحانه أنه سينسخها، وهللا أعلم. أنساها نبي ه صلى   أن هللا سبحانه وتعالى  

لَّ تا  ) :الحسن رأ  -[32] ۡغرُِبِۚ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)بفتح التاء والالم (واْ وا ِۡشُِق واٱلۡما ِ ٱلۡما ّلِلَّ وا
 ِِۚ ثامَّ واۡجُه ٱّللَّ لُّواْ فا ا تُوا ۡيناما

ا
 [.115]البقرة:  ﴾فاأ

 وجهين: القراءة على  هذه و التوجي : 

لَّ تا  ) يكون الفعل: أن أح هما ومثله ا، هتخفيف   التاءين دى  هت إحهذفهوا، فحُ هَول  هتَ ه: تَ وأصله، مضارع ا (واْ وا
ةُ  ﴿: قوله تعالى   ٰٓئِكا لا ُل ٱلۡما َّ به: كراهة توالي  تسم ى  هذه الظاهرة قد َمر  سابق ا أن و ، (3)[4]القدر:  ﴾ تازنا

األمثال، وهي شائعة في القرآن الكريم، سواء أكانت هذه األمثال حركات أم حروف ا، والسبب في هذه 
 .(4)الكراهة: صعوبة تتابع المقاطع واألصوات المتماثلة في النطق

: أينما ئبين الذين يخربون المساجد، والمعنى  : أن يكون الفعل ماضي ا، والضمير فيه للغاواآلخر
 .(5)همظُ حَ لْ َتَول وا هاربين عني فإني أَ 

ِيََِّّت ذِ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[33]  حيث وقع، سواء كان مفرد ا أو  بكسر الذال ( ر 
ِيََِّّت  قاالا  قاالا  ﴿: قوله تعالى  ، نحو (2)مضاف ا َٰلِِميا  واِمن ُذر  ۡهِدي ٱلظَّ نااُل عا قوله [، و 124]البقرة:  ﴾ َلا يا
ِۗ  ﴿: تعالى   ا ِمن  باۡعض  ِيََّۢة باۡعُضها لِيٌم واٱ ُذر  ِميٌع عا ُ سا اباآئِِهۡم  ﴿: قوله تعالى  و  [،34: آل عمران] ﴾ّللَّ واِمۡن ءا

 َٰ َٰتِِهۡم ِإَوۡخوا ِيَّ ُذر  َٰط  نِِهۡم  وا َٰ ِصرا َُٰهۡم إَِلا يۡنا دا َُٰهۡم واها ۡستاقِيم   واٱۡجتاباۡينا     [، وغيرها.31األنعام: ] ﴾ مُّ

الكلمة، فإنه يجوز فيها: ضم الذال هذه اللغات الجائزة في  القراءة هي إحدى  هذه و  التوجي :
  .(1)وفتحها وكسرها

                                                           

  (.1/132مرجع سابق، )(. ابن عطية األندلسي، 1/103، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1)
 مصطفى  اإلزميري،. (1/412أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .233صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 1/31السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 3)
 .21، مرجع سابق، ص«بحوث ومقاًلت اي اللغة»( رمضان عبد التواب، 4)
 (. 1/530أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/412مرجع سابق، )أحمد البن ا الدمياطي،  .235صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(. 1/543(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/152، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1)

 (.2/101السمين الحلبي، مرجع سابق، )
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ثاابا  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[34]  : قوله تعالى  ، وذلك في (1)بالجمع وكسر التاء ( ات  ما
ثااباة   ﴿ ۡلناا ٱَۡلاۡيتا ما عا ۡمن   ِإَوۡذ جا

ا
أ َٰهِ ل ِلنَّاِس وا اِم إِبۡرا قا ُِذواْ ِمن مَّ   ت  ا واٱَتَّ

ل    [.125]البقرة:  ﴾  ما ُمصا

الناس، ق يختص به أحد دون  لجميعأن البيت الحرام مثابة  القراءةهذه وجه الجمع في التوجي : 
ثااباة   ﴿: ، ومعنى  (2)أحد أهليهم، ثم  أي: ق يقضون منه وطر ا، يأتون إليه، ثم يرجعون إلى   ﴾ ما

 .(3)يأتونه

 المضاف إلى   المنادى   ( رابُّ  ) لفظ بضم الباء في "المبهج" طريق ابن محيصن من رأ  -[35]
َٰهِ  ﴿: قوله تعالى   ، نحو(4)ياء المتكلم حيث وقع ا باۡلا   مُ ت  ِإَوۡذ قاالا إِبۡرا َٰذا ۡل ها ِ ٱۡجعا   ﴾ا ا ءااِمن  راب 

ل  قارِيب   ﴿: قوله تعالى  و ، [122 ]البقرة: جا
ا
ٰٓ أ ۡرتاِِنٓ إَِلا خَّ

ا
ٓ أ اۡوَلا ِ ل ياُقولا راب   [.10: المنافقون] ﴾فا

 : قوله تعالى   نحو، (5)همزة وصل ابشرط أن يأتي بعده بضم الباءفقرأ  "المفردة"طريق  من أما
غِۡي   ﴿ ِٓ صا بَّياا ا را ما ا كا ُۡهما ِ ٱرَۡحا   [.24سراء: ]اإل ﴾ اواقُل رَّب 

، أي: (2)الوصل مضمومة   أن تكون همزةُ  "المفردة"في طريق  ه(1155)ت واشترط اإلزميري
ِ ٱۡحُكم  ﴿: وقد جاء ذلك في قوله تعالى  ، اابتداء   َٰلا راب  ِۗ قا ِ  : تعالى  ، وقوله [112: األنبياء] ﴾بِٱۡۡلاق 

ِي  ﴿ ِ ٱنَُصۡ ِي  ﴿ ين:فعلهذين الفالبدء ب[، 22 المؤمنون:نحو ] ﴾قاالا راب  يكون  ﴾ٱۡحُكم  ﴿و ﴾ ٱنَُصۡ
ِ قاالا  ﴿أما نحو:  بضم الهمزة، الوصل  ألن همزة فال يضم الباء؛ [33]المؤمنون:  ﴾ ٱرِۡجُعونِ  راب 

 وليست مضمومة كما َشَرَط اإلزميري.، (1)﴾ ٱرِۡجُعونِ  ﴿ مكسورة إذا ابتدأنا بالفعل

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/411الدمياطي، مرجع سابق، )أحمد البن ا  .235صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي1)
 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (.2/104(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )1/551ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 (.1/211مرجع سابق، ) ،«اتح الق ير»محمد الشوكاني، ( 3)
أحمد البن ا (. 5اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري،  .232صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي4)

 ، ولم ُيقيِ د هذه القراءة بطريق "المبهج".(1/411مرجع سابق، )الدمياطي، 
 ولم يذكر البنا الدمياطي طريق "المفردة". .232صمرجع سابق،  ،( محمد القباقبي5)
 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، مصطفى  ( 2)
سُتهزئ،  نُصر،  حُكم،  نُظر،  إذا كان ثالث الفعل مضموم ا ضمًّا قزم ا، نحو:  –ابتداء ا  –ُتضم همزة الوصل  -( 1)

  ،  ْؤُتِمن.  ْضُطر،  ْجُتث 
 ْبُنوا مهُشوا،  : إذا كان ثالهث الفعههل مضمهوم ا ضمًّا غيهر قزم، نحهو: األولى  وتُهكسهر ههذه الهمهزة في أربع حاقت:  -

= 
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 : وهو قوله تعالى   ،القاعدة إق في موضع واحدهذه وقد انفرد ابن محيصن في جميع مواضع 
ِ ٱۡحُكم  ﴿ َٰلا راب  ِۗ قا ِ  القراء  أحدَ  - ه(130)ت [، فقد وافق فيه أبا جعفر112]األنبياء:  ﴾بِٱۡۡلاق 

 .  -العشرة 

ياء المتكلم، نحو: "يا ربِ ي"،  الصحيح المضاف إلى   الجائزة لغة  في المنادى  أحد األوجه هذا و التوجي : 
 .(1)، وقد ذكرتها سابق ا بما ُيغني عن إعادتها هناأوجه عدة فإنه يجوز فيه و"يا قوِمي"، و"يا عبِدي"،

رَّ ۡض ٱُثمَّ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[32] ۥٓ طا قوله ، وذلك في (2)وفتح الراء همزة وصلب (هُ
ت ُِعُهۥ قالِيَل   ﴿: تعالى   ما

ُ
را فاأ فا ِصُۡي قاالا وامان كا َا ٱلۡما بِۡئ اِب ٱنلَّارِ  وا ذا َٰ عا ۥٓ إَِلا هُ رُّ ۡضطا

ا
 [. 122]البقرة:  ﴾ ُثمَّ أ

  ) القراءة أن يكون الُمط وِ عي قد قرأ قبلها:هذه  يلزم من التوجي :
ا
 : هكذا، فتكون قراءته ( هُ تِعۡ مۡ فاأ

(  
ا
رَّ ۡض ٱُثمَّ  قالِيَل   هُ تِعۡ مۡ فاأ ۥٓ طا اِب ٱنلَّارِ  هُ ذا َٰ عا  القراءةهذه هو المذكور في كتب التفسير التي نقلت هذا ، و ( إَِلا

عن غير الُمط وِ عي
(3). 

 الُمط وِ عي في  روايةالبحث فذكرت أن هذا أما المصادر الخمسة المعتمدة لالنفرادات في 
ت ُِعُهۥ ﴿ ما

ُ
  ﴿أي:  –القراء السبعة  أحدَ  – ه(113)ت كقراءة ابن عامر ﴾ فاأ

ُ
 .﴾ ُعُهۥتِ مۡ فاأ

ن  ﴿: ما في كتب التفسير: أن الضمير في "قال" من قوله تعالى   وتوجيه القراءة على    قاالا واما
را  فا الكافرين باإلمتاع  ، لما دعا للمؤمنين بالرزق دعا على  - عليه السالم -إبراهيم  عائد على   ﴾كا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

: إذا الثانيةالحرف الذي قبلها.  ْبِنُيوا، فُأِعل ت الياء بالحذف وُنقلت حركتها إلى   قِضُيوا،  مِشُيوا،  إذ أصلها: وا، قضُ  
ا، أو مكسور ا كسر ا قزم ا، نحو:  : في المصادر الثالثةضِرب.  رِجع،  عَمل،   ذَهب،  كان ثالث الفعل مفتوح 

في عشرة أسماء محفوظة في اللغة، ورد  -سماع ا  –: تكسر الرابعةستكبار.  فتراء،  الخماسية والسداسية، نحو: 
 مرأة. مرؤ،  ثنتين،  ثنين،  بنة،  بن،  سم،  منها في القرآن سبعة، وهي: 

ا، نحو:  - ْغِزي يا هند، فيجوز في الهمزة وجهان: الضم الخالص،   أما إذا كان ثالث الفعل مكسور ا كسر ا عارض 
شمام الضمِ  الك  الزاي.  ْغُزِوي، فُأِعل ت الواو بالحذف وُنقلت حركتها إلى    ْغِزي:   سَر؛ ألن أصل وا 

 ألرض.  لعالمين،  وتُفتح همزة الوصل في موضع واحد، إذا ارتبطت بالم التعريف، نحو:  -
الحواشي األزهرية اي حل ألفاظ المق مة » ه )د ت(،305ُينظر: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر األزهري، ت

  .34، د ط، د ن، ص«الجزرية
ۡومُ  )من هذا البحث، عند توجيه قراءة ابن محيصن  31تُنظر ص( 1) َٰقا  .( يا
 . مصطفى  اإلزميري،(1/411أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .231صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي2)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .33، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 3)
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  )القليل 
ا
رَّ ۡض ٱُثمَّ  )العذاب  ، واإللزاز إلى  ( قالِيَل   هُ تِعۡ مۡ فاأ ۥٓ طا اِب ٱنلَّارِ  هُ ذا َٰ عا ، واقضطرار هو: (1)( إَِلا

 .(2)األمر المكروه اإللجاء واإللزاز إلى  

َٰهِ  ﴿ :فإن قيل: ما دام الكالم من أول اآلية ا باۡلا   مُ ت  ِإَوۡذ قاالا إِبۡرا َٰذا ۡل ها ِ ٱۡجعا اِمن  ا راب  ۡهلاُهۥ ءا
ا
ا واٱۡرُزۡق أ

 ِۚ ِ واٱۡۡلاۡوِم ٱٓأۡلِخرِ نا ِمۡنُهم بِٱّللَّ ۡن ءااما َِٰت ما را ، فلماذا أُعيد َتكرار الفعل - عليه السالم -قائُلُه إبراهيم  ﴾ ِمنا ٱثلَّما
را )  :هذه القراءة على   ﴾قاالا  ﴿ فا   قاالا وامان كا

ا
رَّ ۡض ٱُثمَّ  قالِيَل   هُ تِعۡ مۡ فاأ ۥٓ طا اِب ٱنلَّارِ  هُ ذا َٰ عا ، والقائل ما زال ( إَِلا

   نفُسه؟ - عليه السالم -هو إبراهيم 
 ألمرين:  ﴾قاالا  ﴿حُسن إعادة الفعل و »: ه(332)ت والجواب عن هذا بما قاله ابن جني

له أُعيدت  :أح هما لُبعدها، كما قد يجوز مع طول  ﴾قاالا  ﴿طول الكالم، فلما تباعد آخُره من َأو 
 ما ق يجوز مع قصره. الكالم

آخرين، فكأن  ذلك َأْخٌذ في كالم آخر،  الدعاء على   : أنه انتقل من الدعاء لقوم إلى  واآلخر
  .  (3)«فاسُتْؤِنف معه لفظ القول

بَّناا  ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (4)بكسر الميم الثانية، وفتح النون ( يا لِمِ ُمسۡ  ) :الحسن رأ  -[31] را
ۡلناا  ة  واٱۡجعا مَّ

ُ
ِيَّتِناآ أ اكا واِمن ذُر  ۡيِ ل ة   ُمۡسلِما ۡسلِما ٓ   مُّ لاۡيناا تُۡب عا ناا وا نااِسكا رِناا ما

ا
أ  [.123]البقرة:  ﴾ لَّكا وا

 :أويالتأنها جمع مذكر سالم، وفيها ت القراءة على  هذه و التوجي : 

سماعيل األول  نهود مهو موجهن هها ومَ همهههسَ هفهأناء هالدعذا هههأرادا ب –الم ها السهمهعليه –: أن إبراهيم وا 
 .-عليهما السالم  -إسماعيل  م ِ أُ  رأهلهما، كهاجَ 

 .(5)لفظ الجمع هنا مراد به التثنية : أنالثاني

 .(2)الدعاء أنفَسهما وأتباَعهماهذا ب : أنهما أراداالثالث

                                                           

 (.1/555ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
 (.2/113السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 2)
 (.1/105، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 3)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/413أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .231صمرجع سابق،  ،( ُينظر: محمد القباقبي4)

 (، وفيه بكسر الالم، وهو سبق قلم.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(. محمود اآللوسي، 2/115(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )1/553ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)

 (.1/335مرجع سابق، )
 (. 1/202، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
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ل ِمۡ  ): "المبهج" طريق من ابن محيصن رأ  -[33] ُيعا وذلك في قوله  ،بسكون الميم األولى   ( ُهمُ وا
ةا  ﴿: تعالى   َٰبا واٱۡۡلِۡكما ل ُِمُهُم ٱۡلِكتا ُيعا ِيِهۡم   وا ك  ُيزا كل ما  ُيَسكِ ن قَم الكلمة في وكذلك [،123]البقرة:  ﴾ وا

ِرُ  ﴿أو أكثر، نحو:  متواليتان كان فيه ضمتان و  رُ  ﴿[، و2]آل عمران:  ﴾ ُكمۡ يُصا ِ ذ  ُيحا ]آل  ﴾ ُكمُ وا
 .[3]اإلنسان:  ﴾ ُكمۡ ُنۡطعِمُ  ﴿و[، 30، 23عمران: 

 .(2)(1)باقختالس أ كل ذلكفقر  "المفردة"أما من طريق 

َٰعُِنونا  ﴿ :في قوله تعالى   ، وهمااضطرب فيهما النقلوهناك موضعان  ُنُهُم ٱلمَّ ياۡلعا ُ وا ُنُهُم ٱّللَّ  ﴾ ياۡلعا
، "المفردة"أن قبن محيصن اإلسكان فيهما من طريق  ه(343)ت ذكر القباقبيقد ف[، 153]البقرة: 

أن له فيهما اإلسكان بخلفه، وأطلق  ه(1111)ت ا الدمياطيوذكر البن  ، (3)"المبهج"والرفع من طريق 
 هذينفذكر أنه ق خالف في إسكان  ه(1155)ت ، أما اإلزميري(4)الخالف بدون تفصيل

   .(5)الموضعين

  :إق في الكلمات اآلتية، هذه القاعدة في القرآن جميع مواضعفي  ابن محيصن وقد انفرد
ُمرۡ  ﴿

ۡ
ُمرۡ  ﴿و حيث وقعت، ﴾ ُكمياأ

ۡ
ُمرۡ تا  ﴿و ،[151: األعراف] ﴾ُهم ياأ

ۡ
  ،[32: الطور] ﴾ ُهمأ

و البصري ،[20: الملك] ﴾ ُكميانَُصۡ  ﴿و ،[103]األنعام:  ﴾ ُكمۡ يُۡشعِرۡ  ﴿و  فإنه قد وافق فيها أبا عمرٍّ
 .(2)-القراء السبعة  أحدَ  – ه(154)ت

ناالُُهمۡ  ﴿له المواضع التي يقع فيها قبل الضمة حرُف علة، نحو:  ويستثنى   ، 31: ألعراف]ا ﴾ يا
 .(1)حيث وقع ﴾ يازِيُدُهمۡ  ﴿و [،43

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/332أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .211صمرجع سابق،  ( ُينظر: محمد القباقبي،1)
 (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،

أكثرها، ويذهب أقلُّها، وُيقدِ ر بعُض العلماء الثابَت من  ختالس هو: اإلسراع في النطق بالحركة، بحيث يبقى  ( اق2)
الحركة حاَل اقختالس: بالثلثين، والذاهَب منها: بالثلث. وُيرادف اختالَس الحركة: إخفاُء الحركة، واختطاُف   

 النجوم الطوالع على  »م(، 1335ه 1415ه )1343الحركة.  ُينظر: إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني، ت
 .  144، د ط، دار الفكر، بيروت، ص«ال رر اللوامع اي أصل مقرأ اإلمام نااع

 .230صمرجع سابق،  ( محمد القباقبي،3)
  .(1/423مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد ( 4)
 (.4اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، ( 5)
  .(1/331مرجع سابق، )أحمد البن ا الدمياطي،  .211صمرجع سابق، ( ُينظر: محمد القباقبي، 2)
  (. 20مرجع سابق، اللوحة رقم )، «موار  البررة»محمد المتولي، ( 1)
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: ( ياعِۡدُهمۡ  )في كلمة: وقد وافقه األعمش  ن ِيِهۡم   ياعُِدُهمۡ  ﴿ في قوله تعالى  ُيما َُٰن  وا ۡيطا ا ياعُِدُهُم ٱلشَّ واما
ا   .  (1)بسكون الدال مافقرأه في الموضعين، [120: النساء] ﴾ إَِلَّ ُغُرور 

السكون  علةُ و  أهل الحجاز، لغة بني تميم، والحركة لغةُ  كله هوهذا في  اإلسكانالتوجي : 
م ات توالي الحركات» :القاعدة هيهذه في  واقختالس هم، فيخففون فيثقل ذلك علي في الكلمة، مع الض 

 .تارة ، وباختالسها تارة  أخرى   (2)«بإسكان حركة اإلعراب

بأنه ق يجوز إسكان  ،ه(253)ت در ِ بَ كأبي العباس المُ  ،بعض أهل اللغةهذا  وقد اعترض على  
بأن السكون في حركات اإلعراب قد ورد في الشعر كثير ا، ومنه قول  عليهوُرد  حركة اإلعراب، 

 الشاعر:

 فَههههههههههههاليوَم َأْشههههههههههههَرْب َغْيههههههههههههَر ُمْسههههههههههههَتْحِقبٍّ  -3
 

هههههههههههههههههههههها ِمههههههههههههههههههههههَن هللِا وق َواِغههههههههههههههههههههههلِ   إثم 
(3) 

 

 .ةمرفوع امع أنه تخفيف ا "أشرب" باءَ  فأسكن

 وقال اآلخر:
 ِسههههههْيُروا َبنِههههههي الَعههههههمِ  فههههههاألْهواُز َمنههههههِزُلُكمْ  -10

 

 (4)َفمهههههها َتْعههههههِرْفُكُم الَعههههههَربُ  وَنْههههههُر ِتْيههههههَرى   
 

 .(5)فأسكن الفاء في "تعرْفكم" مع أنها مرفوعة
                                                           

 اإلزميري، . مصطفى  (1/520مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 351صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 1/103، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
، بدق  من: فاليوم ، واليت فيه: فاليوم ُأْسَقى  141مرجع سابق، ص ،« يوان امرئ القيس»ُينظر: البيت قمرئ القيس، ( 3)

والحسن بن عبد هللا (. 4/202سيبويه، مرجع سابق، ) أشرْب، وعليه فال شاهد فيه. وذكره بالرواية التي في المتن:
، تحقيق: «إيضاح شواه  اإليضاح»م(، 1331ه 1403القيسي، أبو علي، ت: في القرن السادس الهجري، )

 (.1/352، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، )1محمد الدعجاني، ط
 إليه.    والمستحقب: المكتسب المحتِمل، واغل: هو الذي يأتي شراب القوم من غير أن ُيدعى  

 د ط، دار بهيهروت ،« يبوان جبريبر»م(، 1332ه 1402ه )114البيت لجرير، ُينظر: جرير بن عطيهة الخطفي، ت( 4)
والبيت فيه: فلم تعرْفكم العرُب، بدق  من: فما تعرْفكم...، وعليه فال شاهد فيه.  .45للطباعة والنشر، بيروت، ص 

عبد القادر البغدادي، مرجع و (.1/15، مرجع سابق، )«الخصاي »عثمان بن جني، وذكره بالرواية التي في المتن: 
 : بلٌد من نواحي األهواز. وِتْيَرى   (.4/434سابق، )

(. السمين 1/325(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/103، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 5)
 (. 1/322الحلبي، مرجع سابق، )
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َٰها  ) :الحسن رأ  -[33]  ِإَولا
ا
َٰها  ﴿: تعالى  قوله ، وذلك في (1)باإلفراد (كا يبِ أ َٰهاكا ِإَولا ْ ناۡعبُُد إِلا قاالُوا

َٰهِ  اباآئِكا إِبۡرا َٰعِيلا ت  ءا َٰه  ما ِإَوۡسما َٰقا إِلا َٰ ِإَوۡسحا ُۥ ُمۡسلُِمونا ِحد  ا وا ُۡن َلا َنا  [.133]البقرة:  ﴾ ا وا

 :أوجه لها ثالثةالقراءة هذه و التوجي : 

 ، وعليه -عليه السالم  –والمقصود به: إبراهيم  ،اإلفراد معنى   ُأريَد به مفردٌ  : أنه لفظٌ األول
َٰهِ  ﴿فه   )بدل من  ﴾ما ت  إِبۡرا

ا
َٰقا  ﴿، (2)لهأو عطف بيان  (كا يبِ أ َٰعِيلا ِإَوۡسحا   ) عطف على   ﴾ ِإَوۡسما

ا
، (كا يبِ أ

له  و  هَهكَ نعبد إله   أي: له  ا  سحاقَ هَه أبيك إبراهيَم وا   .(3)هَه إسماعيَل وا 

  )إفراد  وكأن  
ا
دين من بعده، ويوافق ح ِ ؛ ألنه قدوة الموَ -عليه السالم  -فيه تعظيم إلبراهيم  (كا يبِ أ

ِلَّةا  ﴿: هذا قوله تعالى   بِيُكۡم م 
ا
ِۚ أ َٰهِيما  [، فقد أفرده بالذكر لتعظيمه ومكانته، وهللا أعلم.13]الحج:  ﴾ إِبۡرا

 : جاء بعده من قوله تعالى   ماهذا ويؤكد  الجمع، معنى   ُأريد به مفردٌ  : أنه لفظٌ الثاني
َٰهِ  ﴿ َٰقا  ما ت  إِبۡرا َٰعِيلا ِإَوۡسحا   )من  ، فأبدل الجماعةَ ﴾ ِإَوۡسما

ا
  ) لفظ وعليه فيكون، (كا يبِ أ

ا
معناه  (كا يبِ أ

، هذا التأويلَ  ه(332)ت جني ابنُ  وقد ارتضى  جماعة ق محالة، قستحالة إبدال األكثر من األقل، ال
  . (4)«هو الوجه، وعليه فليكن العملهذا »: فقال معقِ ب ا عليه

 " نَ وْ هبُ "أَ  لى  هب" عع "أَ ههمهاء جهد جهوق، (5)ةهافهون لإلضهه النهت منههم، وُحذفهالهر سهع مذكهه جمه: أنلثالثا

 ، ومنه قول الشاعر:(2)وجرًّا " نصب انَ يْ بِ أَ رفع ا، و"

ههههههههههههههههههههههههههههههها َتَبهههههههههههههههههههههههههههههههي ن  أْصهههههههههههههههههههههههههههههههَواَتَنا -11  َفلم 
 

 (1)َبَكهههههههههههههههههههههههْيَن وفَهههههههههههههههههههههههد ْيَنَنا باألِبْيَنههههههههههههههههههههههها 
 

                                                           

مصطفى  اإلزميري،  .(1/413أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .210ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.5مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 2/412(. محمد القرطبي، مرجع سابق، )1/514ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
اا، مرجع سابق، )( 3)  (. 2/131(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )1/212ُينظر: إبراهيم الزج 
 (. 1/113، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 4)
(. السمين الحلبي، مرجع 1/514ُينظر: المرجع السابق، نفس الصفحة. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)

 (.  2/131سابق، )
 (. 3/405سيبويه، مرجع سابق، )( 2)
م(، 1314ه 1334ه )335البيت لزياد بن واصل السلمي، ُينظر: يوسف بن أبي سعيد، أبو محمد السيرافي، ت( 1)

 (. 2/252، تحقيق: محمد علي هاشم، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )«شرح أبيات سيبوي »
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 ، مع التوجيهثاين: االنفرادات يف اجلزء الثاينال بحثامل

ةُ  ) الحسهن: برأ  -[30] ٰٓئِكا لا ۡۡجاُعت واٱنلَّاُس  واٱلۡما
ا
قولهه ، وذلهك فهي (1)بهالرفع فهي الهثالث الكلمهات ( نا وأ

  ﴿: تعهالى  
ا
تةِ واٱنلَّتاِس أ ٰٓئِكا لا ِ واٱلۡما لاتۡيِهۡم لاۡعناتُة ٱّللَّ ٰٓئِتكا عا ْولا

ُ
اٌر أ اتُواْ واُهۡم ُكفَّ ُرواْ واما فا ِينا كا  ﴾ ۡۡجاعِتيا إِنَّ ٱَّلَّ

 [.121]البقرة: 
 والرفع في هذه القراءة له أربعة تأويالت: :التوجي 

ِ  ﴿: إضههمار فعههلٍّ يههدل عليههه قولههه تعههالى   أنههه علههى   :ولاأل  ، والتقههدير: وتلعههنهم المالئكههُة ﴾ لاۡعناتتُة ٱّللَّ
ِ  ﴿والنههاُس أجمعههون، ألنههه إذا قههال:  لاتتۡيِهۡم لاۡعناتتُة ٱّللَّ ، وكمهها خههر ا سههيبويه (2)، فكأنههه قههال: يلعههنهم هللا﴾ عا

إضههمار فعههل، أي:  نصههَب "َعمههر ا" فههي "هههذا ضههارُب زيههدٍّ وَعمههر ا"، أن "َعمههر ا" منصههوب علههى  ه( 130)ت
 ويضرُب عمر ا.
ِ  ﴿: قولهه تعهالى   : أنهه معطهوف علهى  الثباني ، أي: علهيهم لعنههُة هللِا  علهى   ﴾ لاۡعناتُة ٱّللَّ حهذف مضهافٍّ

وهههو "المالئكههة" بإعرابههه، وهههذا  ولعنههُة المالئكههِة، فلمهها ُحههذف المضههاُف وهههو "لعنههة"، أُعههرب المضههاُف إليههه
قامة المضاف إليه مقامه.  من باب حذف المضاف وا 

، والتقهههدير: علهههيهم لعنهههُة هللِا، والمالئكهههُة والنهههاُس : أن يكهههون مبتهههدأ  ُحهههذف خبهههُره لفههههم المعنهههى  لبببثالثا
 .(3)أجمعون يلعنونهم

ِ  ﴿موضههع اسههم  : أنههه معطههوف علههى  الرابببع ن كههان مجههرور ا ﴾ ٱّللَّ بإضههافة المصههدر إليههه، ، فإنههه وا 
هئك جههزاؤهم أْن هههذا المصههدر ينحههلُّ لحههرف مصههدري وفعههل، والتقههدير: أوله هه فموضههُعه رفههٌع بالفاعليههة، ألن

ههههذا قهههوُلهم:  لعهههنهم هللُا والمالئكهههُة والنهههاُس أجمعهههون، أو: أْن يلعهههنهم هللُا والمالئكهههُة...الخ، ويجهههوز علهههى  
: عجبههت مههن أْن ضههرَب زيههٌد اِمههك وأخههوك"، والمعنههى  "عجبههُت مههن ضههرِب زيههدٍّ وعمههٌرو"، و"عجبههُت مههن قي

 ، ومن هذا قول الشاعر:(4)وعمٌرو، وِمن أْن قمَت أنَت وأخوك
                                                           

مصطفى  اإلزميري،  .(1/423أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .230ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.5مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 1/235)مرجع سابق، (. أبو حيان األندلسي، 1/112، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 2)
 (. 1/235)مرجع سابق، أبو حيان األندلسي، ( 3)
اا، مرجع سابق، )( 4) (. مكي بن أبي 1/31، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»(. أحمد النح اس، 1/232ُينظر: إبراهيم الزج 

، مرجع سابق، «القر نالتبيان اي إعراب ». عبد هللا العكبري، 33، مرجع سابق، ص«مشكل إعراب القر ن»طالب، 
 (.  2/134(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )1/352، مرجع سابق، )«الكشاف»(. محمود الزمخشري، 1/132)
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ههههههههههه -12  كاِلُئههههههههههههها اليقظهههههههههههانَ  الثغهههههههههههرةَ  الكُ الس 
 

 (1)لُ ُضهالفُ  لُ عَ يْ ليها الخَ عَ  وكِ لُ الهَ  يَ شْ مَ  
 

ألنههها فاعلهههة المصههدر الهههذي  ؛رفهههع "الهلههوك"موضههع الموضهههع، إذ  فههه"الُفُضُل" نعههت لهههه"الهلوك" علههى  
ذا ثبههت (2)لههوُك الفضههلُ أضههيف إليههها، وهههو: "مشههي"، والتقههدير: تمشههي كمهها يمشههي الهَ  فههي النعههت هههذا ، وا 

 .(3)، إذ ق فارق بينهما، فكالهما من التوابع-كما في قراءة الحسن هنا  – جاز في العطف

   . (4)في تفسيره بكالم طويل، فليراجعه من شاء ه(145)ت التخريج أبو حيانهذا وقد رد  

َٰتِ ۡطتتخا  ) الحسههن:  ببرأ -[31]  : قولههه تعههالى  ، نحههو (5)بفههتح الخههاء وسههكون الطههاء حيههث وقعههت ( وا
ََٰل   ﴿ ما ۡرِض حا

ا
ا ِِف ٱۡۡل ا ٱنلَّاُس َُكُواْ ِممَّ ها يُّ

ا
أ ٰٓ ي ِب  يا َلا تاتَّبُِعواْ  طا َِٰنِۚ ا وا ۡيطا َِٰت ٱلشَّ  [.123]البقرة:  ﴾ُخُطوا

أو  ةر  لَمهتقهال ل ، و"الَخْطهوة" بفهتح الخهاء(2)بفهتح الخهاء أنها جمع "َخْطهوة" القراءة على  هذه و التوجي : 
، وقيهل: (3)بهين القهدمين لمسهافةبضهم الخهاء فتقهال لُخْطوة" ، أما "(1)الواحدة، ُيقال: َخَطْوُت َخْطوة   الَخطوة

 .(3)هما لغتان

                                                           

، تحقيق: أحمد الزين « يوان الهذليين»البيت للمتنخه ِهههل الهذلي، واسمه: مالك بن عويمر بن عثمان، وهو في: ( 1)
(. وممن ذكره: عثمهههههههان بن 2/34م، )1325ه 1335ومحمود أبو الوفا، د ط، دار الكتب المصرية، القاهرة 

 (. 1/115، )مرجع سابق(. والحسن بن عبد هللا القيسي، 2/123، مرجع سهههههههههابق، )«الخصاي »جني، 
 (. 5/11وعبد القادر البغدادي، مرجع سابق، )

والهلوك: المرأة التي تتهالك في مشيتها، أي: تتكسر وتتبختر، والخيعل: قميص بال ُكم ين، والُفُضل: يقال للمرأة إذا 
 كان عليها قميص ورداء، وليس عليها إزار وق سراويل. 

 (. 1/324)، مرجع سابق، «المخص »علي بن إسماعيل بن ِسْيَده، ( 2)
 (.1/423)مرجع سابق، (. محمود اآللوسي، 2/132ابق، )ُينظر: السمين الحلبي، مرجع س( 3)
 (.1/235)مرجع سابق، أبو حيان األندلسي، ( 4)
 مصطفى  اإلزميري، .(1/422أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .232ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  .(1/224، مرجع سابق، )«القراءات الشواذإعراب »عبد هللا العكبري، ( 2)
، مرجع «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  .(14/231)مرجع سابق، ُينظر: محمد بن مكرم بن منظور، ( 1)

  .(1/224سابق، )
، مرجع «مقاييس اللغة»أحمد بن فارس،  .(1/202)، مرجع سابق، «تهذيب اللغة» ُينظر: محمد األزهري،( 3)

 (.2/133سابق، )
 (. 5/235، مرجع سابق، )«المحكم والمحيط األعظم»علي بن إسماعيل بن ِسْيَده، ( 3)



003 
 

َٰتِ طۡ خا  )وكأن قراءة الحسن  َتَجنُّب اتباع الشيطان  والتي تدل على  المرة الواحدة، فيها إشارة إلى   ( وا
، وهللا أعلم. في وساوسه حتى    ولو في أمرٍّ واحدٍّ

: "َخَطهَوات" بفهتح بفتح الخاء ُتجَمع على   "َخْطوة" الكلمة: أنهذه في جمع  أهل اللغة غاية ما ذكرهو 
 : "ُخطُههوات" أو "ُخَطههوات"، بضههم الطههاء أو فتحههها،بضههم الخههاء ُتجَمههع علههى   "ُخْطههوة" وأن الخههاء والطههاء،

 .(2)أنه ق معنى له ه(310)ت وذكر األزهري ،(1)ومنهم من ذكر "ُخُطَؤات" بالهمز

أكثههر مههن  ، فقههد رجعههت إلههى  -كمهها فههي قههراءة الحسههن  –فههتح الخههاء وسههكون الطههاء ب "َخْطههوات" أمهها
 .الجمعهذا فلم أرهم يذكرون ، (3)عشرة مراجع ُلغوية

 .(5)ه(531)ت وابن الجوزي (4)ه(533)ت : الزمخشريمن المفسرين وممن ذكره
  .(2)«وتسكينها ]أي: الطاء[ قليٌل شاذٌّ »: شذ ذه حيث قالو  ه(212)ت قد ذكره أبو البقاء الُعكَبريو 

  ، وهللا أعلم.شاذٌة لغة  وقراءة  هذه وعليه، فقراءة الحسن 

ۡهرا  ) الحسن:  رأ -[32] نتزِلا فِيتهِ  ﴿: قولهه تعهالى  ، وذلهك فهي (1)بالنصب ( شا
ُ
ِٓي أ تانا ٱَّلَّ ضا ما ۡهُر را شا

َٰت  ل ِلنَّاِس ى ٱۡلُقۡرءااُن ُهد   باي ِنا ىَٰ واٱۡلُفۡرقااِنِۚ  وا ِنا ٱلُۡهدا  [.135]البقرة:  ﴾م 

 :أقوال ستةفيه هنا  ونصب الراءالتوجي : 
 .(3)إضمار فعل، والتقدير: صوموا شهَر رمضان أنه منصوب على  : األول

                                                           

: محمد بن مكرم بن منظور، ( 1)   .(14/231)مرجع سابق، ُينظر مثال 
  .(1/201)، مرجع سابق، «تهذيب اللغة» محمد األزهري،( 2)
تهذيب »ه(، و321قبن دريد )ت «جمهرة اللغة»ه(، و110للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت «العين»منها: كتاب ( 3)

قبن فارس  «مقاييس اللغة»ه(، و333للجوهري )ت «الصحاح»ه(، و310ألبي منصور األزهري )ت «اللغة
ه(، 222للرازي )ت «مختار الصحاح»ه(، و453، قبن ِسْيَده )ت«المحكم والمحيط األعظم»ه(، و335)ت
 «تاج العروس»ه(، و311للفيروزآبادي )ت «القاموس المحيط»ه(، و111قبن منظور )ت «لسان العرب»و

 ه(. 1205لزبيدي )ت للمرتضى  
  .(1/352)، مرجع سابق، «الكشاف» محمود الزمخشري،( 4)
 (. 1/112هن ابن الجوزي، مرجع سابق، )عبد الرحمه  ( 5)
  .(1/225، مرجع سابق، )«الشواذإعراب القراءات »عبد هللا العكبري، ( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/431أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .234ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
، مرجع سابق، «الكشاف»محمود الزمخشري،  .(1/134مرجع سابق، )ُينظر: نصر بن محمد السمرقندي، ( 3)

 .(2/42مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي،  (.1/333)
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تت ﴿: فههي اآليههة السههابقة أنههه بههدل مههن قولههه تعههالى   أنههه منصههوب علههى  : الثبباني يَّام 
ا
ِۚ أ َٰت  ۡعتتُدوَٰا   ﴾ ا مَّ

 .(2)ل منهلكثرة الفصل بين البدل والمبدَ  ه(145)ت ، واستبعده أبو حيان(1)[134]البقرة: 

الظرفيههة، والتقههدير: ُكتههب علههيكم الصههياُم شهههَر رمضههان، أي فههي شهههر  : أنههه منصههوب علههى  لببثالثا
 .(3)رمضان

ْ  ﴿لفعهل فهي اآليهة السهابقة: أنهه مفعهول ل : أنه منصهوب علهى  الرابع ن تاُصتوُموا
ا
أ ، [134]البقهرة:  ﴾ وا

الوجه نظر من حيث أنه ُفصل بين الصلة ومعمولهها هذا ، وفي (4)والتقدير: وأن تصوموا شهَر رمضان
ْ  ﴿ بالخبر، ألن ن ﴿صلة له ﴾ تاُصوُموا

ا
ۡهرا  )ومعمول الصلة هو ، ﴾ أ وقد ُفصل بينهما بالخبر الذي  ،( شا

ۡۡي   ﴿هو ْ  ﴿، إذ أن ﴾ خا    .(5)في موضع مبتدأ، والتقدير: وصياُمكم خيٌر لكم ﴾ تاُصوُموا

اإلغراء، والتقدير: عليكم شهَر رمضان، يعني: الزموا، وهو مثل قوله  : أنه منصوب على  الخامس
ِ  ﴿: تعالى   ةا ٱّللَّ ِلَّةا  ﴿وقوله:  ،[133]البقرة:  ﴾ِصۡبغا بِيُكمۡ م 

ا
ِۚ  أ َٰهِيما  .(2)[13]الحج:  ﴾ إِبۡرا

آخهر اآليهة السهابقة، والتقهدير: إن كنهتم تعلمهون شهرَف  ﴾ تاۡعلاُمونا  ﴿: أنهه منصهوب بالفعهل السا س
 .(1)اإلعرابرف"، وأقام المضاف إليه مقامه في شهِر رمضان، ولكنه حذف المضاف وهو "ش

 .ما في هذه األوجه من توسيع للمعنى   وق يخفى  

                                                           

اا، مرجع سابق، )( 1)  (. 1/333، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، (. 1/254ُينظر: إبراهيم الزج 
تحقيق:  ،«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»ه(، 1413ه )235عبد هللا بن عمر بن محمد، أبو سعيد البيضاوي، ت

  .(1/124) بيروت، ،دار إحياء التراث العربي ،1هن المرعشلي، طمحمد عبد الرحمه  
  .(2/42مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، ( 2)
 (.1/254ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، ) .(1/111مرجع سابق، ) أبو الحسن األخفش،( 3)
الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري، (. 1/333، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ُينظر: ( 4)

 ،، دار الكتب العلمية1زكريا عميرات، ط تحقيق: ،«غرايب القر ن ورغايب الفر ان»ه(، 1412ه )350ت
  .(1/500) بيروت،

  .(2/42مرجع سابق، )(. أبو حيان األندلسي، 1/500ُينظر: المرجع السابق، )( 5)
 (. 1/254ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، ) .(1/134سابق، )مرجع ُينظر: نصر بن محمد السمرقندي، ( 2)

 (. 1/131الجوزي، مرجع سابق، )ابن  هنعبد الرحمه  
السمين الحلبي، مرجع سابق،  .(1/153، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 1)

(2/213.) 
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ۡستت ) األعمههش: ببرأ  -[33] َلا  ﴿: تعههالى  قولههه ، وذلههك فههي (1)بههاإلفراد (ِجِد ٱلۡما َِٰشتتوا نتتُتۡم تتُبا
ا
أ ُروُهنَّ وا

َِٰجِدِۗ  َِٰكُفونا ِِف ٱلۡماسا  [.131]البقرة:  ﴾عا

 وهذه القراءة فيها تأويالن: التوجي :
سۡ  ): أن المراد بهأح هما  .(2)هنا هو المسجد الحرام، وهذا هو قول األعمش (ِجِد ٱلۡما
ويهههرجح ههههذا القهههوَل القهههراءُة ، (4)، ولهههيس المهههراد بهههه مسهههجد ا معي ن ههها(3): أن الهههالم فيهههه للجهههنسواآلخبببر

َٰتتِجدِ  ﴿ :المتههواترةُ  ، ويههدخل المسههجد الحههرام فيههها دخههوق  أوليًّهها، إذ هههو ِقْبلههة المسههاجد (5)بههالجمع ﴾ ِِف ٱلۡماسا
 .(2)مع القراءة المتواترة هذا التأويل فقراءُة األعمش متحدة المعنى   ومقدمتها، وعلى  

أن المههراد المسههجد  يوجههد فههي سههياق اآليههات مهها يههدل علههى  ؛ ألنههه ق األنسههبوكههأن  القههول الثههاني هههو 
هها ألن اقعتكههاف ق يخههتص بالمسههجد الحههرام فقههط، بههل الههراجح أنههه  الحههرام، فاآليههة نزلههت بالمدينههة، وأيض 

، وهو مذهب جمهور الفقهاء   ، وهللا أعلم.(1)يصح في أي مسجدٍّ
اۡستت ﴿ :ه تعههالى  قولَهه "المههبهج" طريههق مههن ابههن محيصههن  ببرأ -[34]  تتِن لُوناكا ت ا ي هِلَّتتةِ  عا

ا
]البقههرة:  ﴾ٱۡۡل

ِهلَََّّّ )هكذا: الههالم، وحههذف الهمههزة، فتُقههرأ ههه ، ونقههل حركههة الهمههزة إلههى  [ بإدغههام النههون فههي الههالم133 ، (ِة َعلَّ

نِ  ﴿كذلك قرأ ما أشبه ذلك ممها وقهع فيهه بعهد و  ُلهها "َاْل" التعريهف  ﴾ عا نحهو: وبعهدها همهزة قطهع، كلمهٌة َأو 
اسۡ  ﴿ ِن لُوناكا ت ا ي اِل  عا نفا

ا
نَْفاِل  )هكذا: [، فيقرؤها ه1: ]األنفال ﴾ٱۡۡل  .(َعلَّ

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/432أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .235ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،

  .(2/20مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، (. 1/253ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )ُينظر: ( 2)
مرجع سابق، أبو حيان األندلسي،  .(1/235، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 3)

 (.2/233السمين الحلبي، مرجع سابق، ) .(2/20)
اسم واحد من جنس، فتكون تعريف ا لجميعه ق لواحد منه بعينه، ومثال ذلك  المقصود بالجنس: أن تدخل الالم على  ( 4)

نما المراد تفضيل جنس المؤمنين على   الكافرين. ُينظر:  "المؤمن أفضل من الكافر"، فليس المراد مؤمن ا بعينه، وا 
اجي، أبو القاسم، تعبد الرحمه   ، تحقيق: «اتالالم»م(، 1335ه 1405ه )331هن بن إسحاق البغدادي الزج 

 .44، دار الفكر، دمشق، ص2مازن المبارك، ط
 .(2/20مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، ( 5)
 .34ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
ب اية المجته  »م(، 1332ه 1402ه )535محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد، ت( 1)

 (، مع اختالفهم في اشتراط كوِن المسجد جامع ا أم ق.1/313) ، دار المعرفة، بيروت،2ط ،«المقتص ونهاية 
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ا  ﴿بإدغام قم  كذلك وقرأ في قم "َاْل" التعريف إذا جاء بعدها همزة قطع، وينقل حركهة همهزة  ﴾ لَعا
َٰتِنِۚ  ﴿: نحهو ويحهذف الهمهزة، الهالم، القطع إلى   يما ا ٱۡۡلِ ِيتنا ءااما  ﴿: قولهه تعهالى  فهي  ﴾لَعا تا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
أ ٰٓ ُنتواْ َلا يا

َٰتتِنِۚ  يما ا ٱۡۡلِ بُّواْ ٱۡلُكۡفتترا لَعا ۡوِۡلاتتآءا إِِن ٱۡستتتاحا
ا
َٰناُكۡم أ اباتتآءاُكۡم ِإَوۡختتوا ا  ﴿و [، 23: التوبههة] ﴾تاتَِّختتُذٓواْ ءا  لَعا

َِٰن  نسا ٓ  ﴿: قولهه تعهالى  فهي نحهو  ﴾ٱۡۡلِ ۡعتراضا  ِإَوذاا
ا
َٰتِن أ نسا ا ٱۡۡلِ ۡمناتا لَعا ۡنعا

ا
ناتأ  ،[33]اإلسهراء:  ﴾ِِباانِبِتهِۦ  ات ا وا

ْيََّمَّاِن  )ههكذا:  رؤهاقفي نَْساِن  )( َعلِّ  .(َعلِّ

في قم "َاْل" التعريف إذا جاء بعدها همهزة قطهع، وينقهل حركهة همهزة  ﴾ ِمنا  ﴿بإدغام قم وكذلك قرأ 
َِّمنا ٱٓأۡلثِِميا  ﴿: نحو ،ويحذف الهمزة الالم، القطع إلى   ِ إِِن ٱۡرتاۡبتُتۡم  ﴿: تعهالى  قولهه  فهي ﴾ل اِن بِٱّللَّ ُيۡقِسما فا

ن   ِي بِهِۦ ثاما اۡشَتا نا ذاا َلا ن اۡو َكا ل آ إِذ  ا وا ِ إِنَّ ةا ٱّللَّ َٰدا ها َلا ناۡكُتُم شا َٰ وا َِّمنا ٱٓأۡلثِِميا قُۡربا ِنا  ﴿و ،[102]المائهدة:  ﴾ا ل م 
ىٰٓ  ُۡسا

ا
ا ٱنلَِِّبُّ  ﴿: في قوله تعالى   ﴾ٱۡۡل ها يُّ

ا
أ ٰٓ ُ ِِف قُلُتوبُِكۡم  يا ۡعلاتِم ٱّللَّ ىٰٓ إِن يا ُۡسا

ا
ِتنا ٱۡۡل يِۡديُكم م 

ا
ن ِِفٓ أ قُل ل ِما

ۡۡي   تۡۡي  ا يُ خا ياۡغفِتۡر لاُكتۡمِۚ ۡؤتُِكۡم خا ِختذا ِمتنُكۡم وا
ُ
تآ أ ِمَّ ْن ََ )هههكذا:  فيقرؤهها ،[10]األنفهال:  ﴾ا م 

َِّل َِّل اث َِّل   ( َلــ

َرى ) لثسن
 .( مَّل

في قم "َاْل" التعريف إذا جهاء بعهدها همهزة قطهع، وينقهل حركهة همهزة  ﴾ بالِ  ﴿بإدغام قم  وكذلك قرأ
َٰ  ﴿ :وذلك في ويحذف الهمزة، الالم، القطع إلى   نسا َٰ  ﴿: قولهه تعهالى  فهي  ﴾ نُ باِل ٱۡۡلِ نسا َٰ ناۡفِسهِۦ  نُ باِل ٱۡۡلِ ا لَعا

نَْساُن  ): هكذا فيقرؤها ،[14]القيامة:  ﴾ باِصۡياة    .(1)(َبلِّ

 أنههه وافههق ه(1155)ت "المههبهج"، أمهها مههن طريههق "المفههردة"، فههذكر اإلزميههريمههن طريههق كلههه هههذا 
ْن ََ )في موضعين فقط، هما:  "المبهَج"

َِّل َِّل اث َِّل َرى )[، و102]المائدة: (  َلـ لثسن
 .(2)[10]األنفال: (  مَّل

 فقههههد صههههر    ه(343)ت "المفههههردة"، أمهههها القبههههاقبي طريههههقَ  ه(1111)ت ا الههههدمياطيولههههم يههههذكر البن هههه
 ، مههههههع أن المههههههذكور فههههههي "المفههههههردة" موافههههههق لمهههههها ذكههههههره (3)طريههههههق "المفههههههردة" باإلظهههههههار فههههههي الجميههههههعأن 

 .(4)اإلزميري!

                                                           

مصطفى  اإلزميري،  .(1/432أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .235ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.5مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، ( 2)
 .232، 235صمرجع سابق،  ،القباقبيمحمد ( 3)
 .121، 112صمرجع سابق،  هوازي،األأبو علي ( 4)
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 هنههههها سهههههاكنة  قم التعريهههههفأن  فاألصهههههلالقهههههراءة مهههههن بهههههاب اقعتهههههداد بالعهههههارض، ههههههذه و التوجيببببب : 
هِلَّتتةِ  ﴿

ا
ثههم ُحههذفت همههزة الوصههل لتحههرك  الههالم وُحههذفت الهمههز تخفيف هها، ، ثههم ُنِقلههت حركههة الهمههزة إلههى  ﴾ ٱۡۡل
ِة  )فصارت  الالم، ، فصهارت (2)حسب قواعد اللغهة (1)، فلقيت النوُن الساكنُة الالَم فأدِغمت فيها(َعْن َلَِّهلَّ

ِة  ) ِهلَّ ا على  (َعلَّ  القاعدة.هذه بقية مواضع هذا  ، وقياس 

الهمههزة هههو لغههٌة مههن لغههات العههرب، كمهها قههالوا فههي  قم التعريههف ثههم حههذفُ  ونقههُل حركههة الهمههزة إلههى  
 .(4)لغة من يحذف همزة الوصل ، ويجوز " َلْحَمر" على  (3)َلْحَمر"اَ "اأْلَحمر": " 

اسۡ  ﴿: قولهه تعهالى  ، نحو (5)بكسر الحاء حيث وقع (جُّ ٱۡۡلِ  ) الحسن:  رأ -[35] نِ ت ا ي هِلَّةِ   لُوناكا عا
ا
ٱۡۡل

َٰقِيُت  وا ۗۡ قُۡل ِِها ما  [.133]البقرة:  ﴾ لِلنَّاِس واٱۡۡلاج ِ

 :توجيهانالقراءة لها هذه و  التوجي :
 رأي الكسهائي علهى  ههذا و  طهل،مثهل: ِرطهل ورَ  بمعن هى واحهد، لغتهان وفتحههاالحهاء  كسرأن  :أح هما

 .(3)وبني أسد (3)العاليةأهل و  (1)والفتح لغة أهل الحجاز ،أهل نجدالكسر لغة ف، (2)ه(133)ت
                                                           

السمين الحلبي، مرجع سابق،  .(1/152، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 1)
(2/302.) 

 (.4/452)مرجع سابق، سيبويه، ( 2)
 (.4/444)، سابقالمرجع ال( 3)
السمين الحلبي، مرجع سابق،  .(1/152، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 4)

(2/302.) 
 . مصطفى  اإلزميري،(1/432أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .232ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
دار  شحاته، د ط، أعاد بناءه وقدم له: عيسى   ،«معاني القر ن»م(، 1333ه )133علي بن حمزة الكسائي، ت( 2)

الكشف »م(، 2002ه 1422ه )421أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق، ت . 32القاهرة، ص ،قباء
، دار 1، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، ط«والبيان عن تفسير القر ن

 (. 2/34إحياء التراث العربي، بيروت، )
اس، ( 1)  .(1/33، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
 تحقيق: عيد مصطفى   ،«معاني القراءات»م(، 1331ه 1412ه )310محمد بن أحمد، أبو منصور األزهري، ت( 3)

 (. 1/223، )1درويش وعوض بن حمد الَقوزي، ط
 .110صمرجع سابق، هن بن زنجلة، عبد الرحمه  ( 3)
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هها،يحههج حَ  ج  يقههال: َحهه ،بفههتح الحههاء مصههدرٌ  ﴾جُّ ٱۡۡلاتت ﴿أن  :واآلخببر أمهها  ج البيههت،المقصههود َحههو  جًّ
 .(1)ةنَ لعمل الس   اسم فهو الكسرب

َُٰت واٱۡۡلُرۡ  ) الحسن: رأ  -[32]  ۡهرِ  ﴿: وذلك في قولهه تعهالى  ، (2)بسكون الراء ( ما اُم بِٱلشَّ ۡهُر ٱۡۡلارا ٱلشَّ
 ِۚ اص  َُٰت قِصا اِم واٱۡۡلُُرما  [.134]البقرة:  ﴾ ٱۡۡلارا

 ت:تخريجا ثالثةالقراءة لها هذه و  التوجي :
"حرمهات" جمهع "ُحْرمهة"، بسهكون الهراء، فكهذلك ههي  ، ألناألصهل على   جاءإسكان الراء : أن األول

 اع ضمة الراء ضمَة الحاء.بَ تْ ، أي: إِ (3)اعبَ تْ في الجمع ساكنة، أما القراءة بضم الراء فهو لإلِ 

  .تخفيف ا الثانية منهما تسكن، فأُ (4)توالي ضمتينفرار ا من : أن إسكان الراء جاء الثاني

إسههكان الههراء هههو أحههد األوجههه الجههائزة فههي جمههع "ُحْرمههة"، فإنههه يجههوز فههي جمعههها ثالثههة أن الثالببث: 
 .(5)أوجه: "ُحُرمات" بضم الراء، و"ُحْرمات" بسكونها، و"ُحَرمات" بفتحها

الثالثهة ههذه  بضهم العهين وسهكون الفهاء، فإنهه يجهوز فهي جمعهه لهة"عْ وزن "فُ  وكذلك كل ما كان على  
  .  (2)وُظْلمات، وُظَلمات ،مة: ُظُلماتُظلْ وهي: "ُفُعالت" و"ُفْعالت" و"ُفَعالت"، نحو:  األوجه،

ةُ  ) الحسن: ( رأ  ) -[31] ِ  واٱۡلُعۡمرا تواْ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)بالرفع ( ّلِلَّ تِمُّ
ا
أ ةا وا ٱۡۡلاتجَّ واٱۡلُعۡمترا

 ِِۚ  [.132: ]البقرة ﴾ ّلِلَّ

ةُ  )أن الجملههة مسههتأنفة، فههه القههراءة علههى  هههذه و  التوجيبب : مبتههدأ، والخبههر  أنههها مرفوعههة علههى   ( ٱۡلُعۡمتترا
 .(3)متعلق بالجار والمجرور بعدها

                                                           

 (.1/223مرجع سابق، ) ،«معاني القراءات»األزهري، محمد  .(1/33، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح اس، ( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/433الدمياطي، مرجع سابق، )أحمد البن ا  .231ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.5اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .(2/11مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، ( 3)
  .(1/232، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)
 (.2/303السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 5)
  .355، مرجع سابق، ص«أسرار العربية»هن األنباري، عبد الرحمه  ( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/433أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .231ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
مرجع سابق، أبو حيان األندلسي،  .(1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 3)

 (.2/313السمين الحلبي، مرجع سابق، ). (2/30)
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تتواْ ٱۡۡلاتتجَّ  ﴿ :هههذه القههراءة يجُمههل الوقههف علههى   وعلههى   تِمُّ
ا
أ ةُ  )ثههم اقبتههداء بههه ﴾ وا ِ  واٱۡلُعۡمتترا ؛ ألن (1)( ّلِلَّ

 الجملة استئنافية مقطوعة عما قبلها.

أن العمههرة مسههتحبة وليسههت بفههرض؛ ألنههها لههم  بعههض العلمههاء أن فههي هههذه القههراءة إشههارة إلههى   ويههرى  
، والعمهرُة (2)تدخل في حيِ ز األمر بالحج، ودليل ذلك أنه َرَفَع فقطعهها عهن األمهر ، والتقهدير: وأتمُّهوا الحهج 

 .(3)هللا عز وجل، وليست بفرض هلِل، أي هي مما تتقربون به إلى  

زيههادة المحافظههة عليههها، كمهها فههي الحههديث:  اقسههتحباب، بههل علههى   وقيههل: ق تههدل هههذه القههراءة علههى  
وُم ِليْ »  .(4)«الص 

ههههاس )ت ويههههرى   الوجههههوب أو  ه( أنههههه ق يوجههههد فههههي هههههذه اآليههههة مهههها يههههدل علههههى  333أبههههو جعفههههر النح 
نما المقصود: إذا دخلتم في الحج والعمرة فأتموها  . (5)اقستحباب، وا 

 والمسألة مبسوطة بحججها في كتب الفقه، وليس محلها هنا، والمقصود هو اإلشارة فقط.  

ا  ) ابن محيصن: رأ  -[33] ي ُ ۡشها وا وذلهك فهي ، (2)بفهتح اليهاء والههاء، والرفهع فهي لفهظ الجاللهة ( ُد ٱّللَّ
ُّ  ﴿: قولهه تعهالى   لا

ا
تا ِِف قاۡلبِتهِۦ واُهتوا أ َٰ ما ا ا لَعا يُۡشتِهُد ٱّللَّ ۡنياتا وا ةِ ٱلُّ ن ُيۡعِجُبكا قاتۡوَُلُۥ ِِف ٱۡۡلاياتوَٰ   واِمنا ٱنلَّاِس ما

اِم   [.204]البقرة:  ﴾ٱۡۡلِصا

ا  )أن الفعل  هذه القراءة على  و  التوجي :  مرفهوع علهى   ولفهظ الجاللهة مضهارع "َشهِهَد" الثالثهي، (ُد ۡشها ي
ُ  ﴿أنه فاعل، أما القراءة المتواترة   فمضارع "َأْشَهَد" الرباعي.  ﴾ دُ ۡشهِ ي

                                                           

 (. 1/545، مرجع سابق، )«إيضاح الو ف واًلبت اء اي كتاب هللا عزَّ وجلَّ »( محمد بن القاسم األنباري، 1)
القراءات » القاضي، عبد الفتا  .(1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 2)

  .35ص، مرجع سابق، «الشاذة
اا، مرجع سابق، )( 3)  (.1/222إبراهيم الزج 
 .(1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)

ن  ﴿: كتاُب: التوحيِد، باُب: قوِل هللِا تعالى   ،مرجع سابق، والحديث أخرجه: محمد بن إسماعيل البخاري
ا
يُرِيُدونا أ

 ِِۚ َٰما ٱّللَّ ما ْ كا لُوا ِ . ومسلم بن الحجاا، مرجع سابق، كتاُب: 1423، ص1432رقم الحديث:  [،15: الفتح] ﴾ُيباد 
ياِم، رقم الحديث:  ياِم، باُب: فضِل الصِ   . واللفظ للبخاري.  444، ص1151الصِ 

اس، ( 5)   .(1/100، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
 . مصطفى  اإلزميري،(1/434أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .231ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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، أو: وهللُا (1): أن هللَا عالم بسرِ ه، وَيط ِلُع على ما في قلبه من الكفهر الهذي ههو خهالُف قوِلههوالمعنى  
 .(2)يعلُم كذَبه

يا  ) :والحسن ابن محيصن رأ  -[33]  ، (3)بفتح اليهاء، ورفهع اقسهمين بعهده ( واٱلنَّۡسُل  ۡهلِكا ٱۡۡلاۡرُث وا
ِۚ  ﴿: وذلك في قوله تعالى   ُيۡهلِكا ٱۡۡلاۡرثا واٱلنَّۡسلا ا وا ۡرِض ِۡلُۡفِسدا فِيها

ا
َٰ ِِف ٱۡۡل َعا َٰ سا َلَّ  [.205]البقرة:  ﴾ ِإَوذاا تاوا

فاعهل،  ( ٱۡۡلاۡرُث  )و ،الهالزم مضارع "َهَلَك" الثالثهي ( ۡهلِكا يا  )أن الفعل  القراءة على  هذه و  التوجي :
  .(4)" الرباعي المتعديفمضارع "أَْهَلكَ  ﴾ ُيۡهلِكا  ﴿أما القراءة المتواترة ، معطوف عليه ( واٱلنَّۡسُل  )

 .(5)إفساده وبسبب ،الكافر المنافقهذا  دِ يَ : وَيهِلك الحرُث والنسُل بِ والمعنى  

ِينا يَّ زا  ) ابن محيصن: رأ  -[100] ةا نا لَِّلَّ ُرواْ ٱۡۡلاياوَٰ فا ةا  )بفتح الزاي والياء، ونصهب  ( كا ، (2)( ٱۡۡلاياوَٰ
ْْۘ  ﴿: وذلك في قوله تعالى   ُنوا ِينا ءااما ُرونا ِمنا ٱَّلَّ اۡسخا ي ۡنياا وا ةُ ٱلُّ ُرواْ ٱۡۡلاياوَٰ فا ِينا كا  [.212]البقرة:  ﴾ُزي ِنا لَِّلَّ

هللا سبحانه  للفاعل، والفاعل ضمير يعود على   مبنيٌّ  ( نا يَّ زا  )أن الفعل  القراءة على  هذه و  التوجي :
تاِب  ﴿ :المذكور آخر اآلية السابقة وتعالى   تِديُد ٱۡلعِقا ا شا ةا  )و، [211] ﴾ فاإِنَّ ٱّللَّ  بالنصهب علهى   ( ٱۡۡلاياتوَٰ

 .(1)المفعولية

إياههها لهههم بمهها وضههع فههي طبههاعهم مههن المحبههة لههها،  وتزيينههه تعههالى  »ه(: 145)ت قههال أبههو حيههان
 .(3)«فيصير في نفوسهم ميل ورغبة فيها، أو بالشهوات التي خلقها فيهم

ا في القهالشيطان، وق آخرون أن الفاعل ضمير يعود على   ويرى    ،(3)كهد ذلهؤيهرآن ما يهد جاء صريح 
                                                           

اا، مرجع سابق، )( 1)  .(2/122مرجع سابق، )(. أبو حيان األندلسي، 1/211ُينظر: إبراهيم الزج 
  .(1/242، مرجع سابق، )«الشواذإعراب القراءات »عبد هللا العكبري، ( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/434أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .231ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 3)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (.2/353السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 4)
  .35ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 5)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/435أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .233ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (.2/311السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 1)
 .(2/122مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، ( 3)
  .(1/245، مرجع سابق، )«الشواذإعراب القراءات »عبد هللا العكبري، ( 3)
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َٰلاُهتتۡم  ﴿: نحههو قولههه تعههالى   ۡعما
ا
َُٰن أ تتۡيطا اُهتتُم ٱلشَّ يَّتتنا ل زا  الحلبههي [، وقههد نسههب السههمينُ 33 ت:العنكبههو ] ﴾وا

 .(1)للمعتزلة الرأيَ هذا  ه(152)ت

ةُ  ) :عههن األعمههش الحسههن والُمط ههوِ عي  ببرأ -[101] ۡغفِتترا  : وذلههك فههي قولههه تعههالى  ، (2)بههالرفع ( واٱلۡما
ُ ياۡدُعٓواْ إَِلا ٱۡۡلانَّةِ  ﴿ ةِ بِإِۡذنِهِۦ  واٱّللَّ ۡغفِرا  [.221]البقرة:  ﴾ واٱلۡما

اقبتههداء، والخبههر متعلههق بالجههار والمجههرور، أي: والمغفههرُة  القههراءة علههى  هههذه الرفههع فههي و  التوجيبب :
 .(3)حاصلٌة بإذنه وتيسيره ورضاه

ْ  ﴿القراءة قد تكون مستأنفة، أو حاق  من فاعل هذه  على  الجملة و   .(4)في اآلية ﴾ ياۡدُعٓوا
ُ ياتتتۡدُعوٓاْ إَِلا ٱۡۡلانَّتتتةِ  ﴿ :القهههول بهههأن الجملهههة مسهههتأنفة، يجُمهههل الوقهههف علهههى   وعلهههى    واقبتهههداء ﴾ واٱّللَّ

ةُ  )به  ۡغفِرا  .   هذاالقول بأن الجملة حال، فال يجُمل  أما على  ؛ ألن الجملة مقطوعة عما قبلها، (بِإِۡذنِهِۦ  واٱلۡما

ةُ  )وتظهر فائدة رفع  ۡغفِرا باقبتداء بأن صارت هي صاحبة الجملة، وفي هذا مزيد عناية  ( ٱلۡما
ةِ  ﴿ :واهتمام، أما في حال َجرِ ها كما في القراءة المتواترة ۡغفِرا فتصير تبع ا ولحق ا لما قبلها، ذكر  ،﴾واٱلۡما

  .(5)ه(332قريب ا من هذا ابُن جني )ت

تتا نُ  ) الُمط ههوِ عي عههن األعمههش: روى   -[102] تِۡلتتكا  ﴿: وذلههك فههي قولههه تعههالى  ، (2)بههالنون (باي ُِنها وا
ۡوم   ا لِقا ِ يُباي ُِنها ۡعلاُمونا  ُحُدوُد ٱّللَّ  [.230: ]البقرة ﴾يا

القههراءة هههذه العظمههة، وفههي  المههتكلِ م المَعظِ ههم نفسههه، ويقههال لههها: نههون النههون هههي نههونهههذه و  التوجيبب :
  .(1)وذلك لتفخيم شأن البيان وتعظيم أمره ؛يبة إلى التكلممن الغَ  التفاتٌ 

                                                           

 (.2/311السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/433أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .233ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
. (2/112مرجع سابق، )(. أبو حيان األندلسي، 1/432، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 3)

 .35ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي، (.2/413السمين الحلبي، مرجع سابق، )
 .35ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 4)
 من هذا البحث. 115وتُنظر ص (.1/203)، مرجع سابق، «المحتسب» عثمان بن جني،( 5)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/433أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .300ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 القاضي،(. عبد الفتا  2/452. السمين الحلبي، مرجع سابق، )(2/213مرجع سابق، )ُينظر: أبو حيان األندلسي، ( 1)

 .32ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة»
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ةُ تا  ) ابن محيصن: رأ  -[103] تاعا وذلهك ، (1)بعهده اقسهم بتهاء مفتوحهة أوَل الفعهل، ورفهع ( تِمَّ ٱلرَّضا
ِۚ  ﴿: في قوله تعالى   ةا اعا ن يُتِمَّ ٱلرَّضا

ا
ادا أ را

ا
ۡن أ ِملاۡيِ  لِما ۡولاۡيِ َكا ُهنَّ حا َٰدا ۡولا

ا
َُٰت يُۡرِضۡعنا أ َٰلِدا  [.233]البقرة:  ﴾واٱۡلوا

ةُ  )من "َتم " الثالثي، و (تِمَّ تا  )أن الفعل  القراءة على  هذه و  التوجي : اعا فاعل، أمها الفعهل فهي  ( ٱلرَّضا
  .، وِكْلتا القراءتين تفيدان نفس المعنى  (2)فمن "َأَتم " الرباعي ﴾ تِمَّ يُ  ﴿ :القراءة المتواترة

تتارا  ) الحسههن: ببرأ  -[104] وذلههك فههي قولههه ، (3)سههاكنةمفتوحههة والثانيههة  بههراءين: األولههى   ( رۡ َلا تُضا
ۡولُود   ﴿: تعالى   َلا ما ا وا ِها لا ةُ  بِوا َِٰلا ٓارَّ وا ِۚۦِ  َلا تُضا ِه لا ُۥ بِوا  [.233]البقرة:  ﴾ َلَّ

 المثلهين لغهة الحجهاز، ههذين، واإلظههار فهي نحهو األصهل علهى   القهراءة بفهك اإلدغهامهذه و  التوجي :
ارا  )و ةُ   ﴿لم ُيَسم  فاعله، و الذيمبني للمفعول  وهو الناهية، ﴾ َلا   ﴿فعل مضارع مجزوم به ( رۡ تُضا َِٰلا  ﴾ وا

ۡولُود   ﴿و نائب فاعل،  .(4)معطوف عليه ﴾ ما

ارا  ): القهراءة هذه  على   والمعنى   ةُ   رۡ َلا تُضا َِٰلا هر عليهها فهي شهيء ممها يجهب  (  وا مهن زوجهها بهأن ُيقصِ 
ۡولُود   ﴿، (5)عليه، أو ُينتَزع منهها ولهدها بهال سهبب َلا ما ُۥ  وا يعنهي: الهزوا، أي: إذا أرضهعت األم ولهَدها  ﴾َلَّ

 .(2)ه إليهدِ لَ في دفع وَ  الزواَ  ضار  َوَعَرَفها وَأِلَفها، فال تُ 
وذلهك فهي ، (1)بضهم الهراء وتشهديد الجهيم (اَل  جَّ فارُ  ) "المهبهج": طريق ابن محيصن من رأ  -[105]

ۡو ُرۡكباان   ﴿: قوله تعالى  
ا
اَل  أ  [.233]البقرة:  ﴾ا  فاإِۡن ِخۡفُتۡم فارِجا
                                                           

. مصطفى  اإلزميري، (1/440أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .300ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.2اللوحة رقم ) سابق، مرجع

  (.2/423)السمين الحلبي، مرجع سابق، . (2/223مرجع سابق، )ُينظر: أبو حيان األندلسي، ( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/440أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .301ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 3)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، ( 4)  (.2/225) (. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق،1/112، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 

 .32، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، 
 (.1/422) مرجع سابق، ،«اتح الق ير»محمد الشوكاني، ( 5)
ه 1333ه )212عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت (.1/150) الفراء، مرجع سابق، ُينظر: يحيى  ( 2)

 .  33، تحقيق: أحمد صقر، د ط، دار الكتب العلمية، ص«غريب القر ن»م(، 1313
 . مصطفى  اإلزميري،(1/442أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .302ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)

 (. 2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 ن يمشهي علهى  أي: َمه "رجهل" التهي ُيجمهع عليهها لفهظأنهها أحهد الجمهوع   على   القراءةهذه و  التوجي :
 َراِجٌل َوَرُجٌل وَرِجٌل...الخ. قدميه، يقال: َرِجَل الر ُجُل َرَجال  فهو

هههال  ،–كمههها فهههي القهههراءة المتهههواترة  – : ِرَجهههالوُيجمهههع علهههى    ،–كمههها فهههي قهههراءة ابهههن محيصهههن  –وُرج 
الة اَلى  ، وُرَجاَلى  وَرج   .(1)...الخ، وُرج 

ال" على   ر اع،  وزن "ُفع ال"، والجمع بههذه الصهيغة يهدل علهى   و"ُرج  كثهرة القيهام بالفعهل، كالُحف هاظ، والهزُّ
، أي: يطلبون ثأر ا، ففيهه الدقلهة علهى   وقد يدل على   َب ثأرٍّ ا، كأن تقول: جاؤوا طال  الحركهة  الحركة أيض 

 .(2)والحدوث

حيث إن هللا عز  وجل  أمر بالمحافظة  أي: المشي راجلين، القيام بالفعل، كثرة وكأنه هنا يدل على  
ةِ ٱلۡوُۡستطا َٰ واقُوُمتواْ  ﴿: في اآلية السابقة الصلوات بقوله على   تلاوَٰ َِٰت واٱلصَّ لاوا ا ٱلصَّ َٰفُِظواْ لَعا َٰنِتِتيا حا ِ قا  ﴾ ّلِلَّ

ۡو جَّ فاإِۡن ِخۡفُتۡم فارُ  )ثم ذكر حال الخوف بقوله:  ،[233]
ا
، وأوضح لهم أن الصالة واجبة في ( اُرۡكباان  اَل  أ

ههل، أو حههاَل الركههوب، و  ؛ راجلههيناألكثههر فههيهم كههانوا كههأن  كههل األحههوال بحسههب اإلمكههان، سههواء حههاَل الترجُّ
 بهذه الصيغة التي تدل علهى   (اَل  جَّ فارُ  )ابن محيصن  قراءةُ  الحالَ  سبب قلة ذات اليد، فلهذا ناسب هذاب

ل الكثرة والمبالغة في المشي  ، وهللا أعلم.والترجُّ
 

                                                           

 (.11/223) محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،( 1)
 .130، دار عمار، َعم ان، ص2، ط«معاني األبنية اي العربية»م(، 2001ه 1423فاضل صالح السامرائي )( 2)
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 ، مع التوجيهثالث: االنفرادات يف اجلزء الثالثال بحثامل

َّ  ) الحسن: رأ  -[102] يُّوما  ٱۡلحا ُ  ﴿: تعهالى  ، وذلهك فهي قولهه (1)بنصب اقسمين الكهريمين ( ٱۡلقا ٱّللَّ
يُّوُم  ُّ ٱۡلقا َٰها إَِلَّ ُهوا ٱۡلحا ٓ إِلا  [.2، آل عمران: 255]البقرة:  ﴾َلا

يَّت ) الُمط وِ عي عن األعمهش: وروى   -[101] [ بيهاء مفتوحهة، 2، آل عمهران: 255]البقهرة:  ( مُ اٱۡلقا
 .(2)وبألف بعدها بدَل الواو

النعت المقطهوع، والعامهل محهذوف  فالنصب في اقسمين الكريمين على   أما قراءة الحسن التوجي :
 .(4)أو "أعني" (3)تقديره "أمد "

يَّتت ) :الُمطَّبو ِّعي روايبةوأمبا  وزن "َفْيَعهال"، ِمههن قَهام يقهوُم، وأصهله "الَقْيهَوام"، فلمها التقههت  فعلهى   ( مُ اٱۡلقا
يَّتت )وُأدِغمههت فيههها اليههاء، فصههارت  اسههاكنة، ُقِلبههت الههواو يههاء   الههواو واليههاء، وكانههت األولههى   ، ومثلههه ( مُ اٱۡلقا

 .(5)ابه ما ُذِكر سابق  وزن "فيعال"، ِمن داَر يدوُر، وأصله "َدْيَوار"، ثم ُفعل  على   قولهم: "ما بالدار َدي ار"،

يُّتتتومُ  ﴿وذكههر بعهههض العلمههاء أن فهههي  يُّتتتومُ  ﴿ ثهههالث لغههات: ﴾ ٱۡلقا  كمههها فههي قهههراءة الجمههههور،  ﴾ ٱۡلقا
يَّ  )و ِ  )كما في رواية الُمط وِ عي، و ( مُ اٱۡلقا ي   .  (2)ه(22وهي قراءة علقمة )ت ( مُ ٱۡلقا

ا  ﴿: تعالى  ، وذلك في قوله (1)بضم الشين ( دُ ٱلرُّشُ  ) الحسن: رأ  -[103] ِيِن  قاد تَّبايَّ اها ِِف ٱل  ٓ إِۡكرا َلا
 ِۚ ِ  [.252]البقرة:  ﴾ٱلرُّۡشُد ِمنا ٱۡلغا 

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/441أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .305ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 . مصطفى  اإلزميري،(1/441أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .305ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)
(، وذكر اإلزميري أن هذا أحد الوجهين عن المطوعي، وعليه فيكون الوجه اآلخر له 2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

يُّومُ  ﴿  كبقية القراء. ﴾ ٱۡلقا
 .32، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 2/231ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
 (. 1/203، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري، ( 4)
ه 350(. إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، ت1/151) مرجع سابق، ،«المحتسب»عثمان بن جني،  ُينظر:( 5)

د ط، مؤسسة دار  ، تحقيق: أحمد مختار عمر، راجعه: إبراهيم أنيس،«معجم  يوان األ ب»م(، 2003ه 1424)
 (. 3/333الشعب، القاهرة، )

 (.1/302)هن ابن الجوزي، مرجع سابق، (. عبد الرحمه  2/230ُينظر: أحمد الثعلبي، مرجع سابق، )( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/443أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .305ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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وزن  مهها كههان علههى   كههل فههي فيههها، وكههذلك أخههرى   القههراءة هههو لغههةهههذه وضههم الشههين فههي التوجيبب : 
 .(1)اع لضمة الراءبَ تْ إِ  الشين إذن حركةُ  ُيْتِبعون حركَة العين حركَة الفاء، فضمةُ  ،"ُفْعل"

 .(3)، ومن أسكنها فألجل التخفيف، كما قالوا في "الُعُنق": "الُعْنق"(2)وقد يكون ضم الشين هو األصل

أنهه قهال: مها  ه(132)ت عهن يهونس ه(311)ت أبهو الحسهن حكى  »: ه(332)ت وقال ابن جني
 : م(524)ت بن العبد ، وعليه قول طرفة(4)«ُسِمع في شيء "ُفْعل" إق ُسِمع فيه "ُفُعل"

 أيُّهههههههههههههههههها الفتيهههههههههههههههههاُن فهههههههههههههههههي مجِلِسهههههههههههههههههنا -13
 

ُدوا منهههههههههههههههههههها ِوَراد ا وُشهههههههههههههههههههُقر   (5)َجهههههههههههههههههههرِ 
 

 .(2)بحركة الشين ك القافَ ر  ا، فحَ يريد: وُشْقر   

اترُ نشُ نا  ) الحسن: رأ  -[103] ، وذلهك فهي قولهه (1)بفتح النون، وضم الشين، وبهالراء بهدل الهزاي ( ها
ۡم  واٱنُظۡر إَِلا  ﴿: تعالى   ا ۡلا ا ُثمَّ ناۡكُسوها ۡيفا نُنِِشُها اِم كا ِۚ ٱۡلعِظا  [.253]البقرة:  ﴾ ا

 وفيه حينئذٍّ وجهان: "َنَشَر"، الثالثي مأخوذة من الفعلالقراءة هذه و التوجي : 
اترُ نُنشِ  ﴿ :رةتواتهمهراءة الههقهه الههيهلهذي عهر" الهشَ هْ "َأن يهاعههربهل الهعهالف ى  هنهعهون بمه: أن يكأح هما  ، (3)﴾ ها

                                                           

القراءات »(. عبد الفتا  القاضي، 1/223، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 1)
 .32سابق، ص، مرجع «الشاذة

  .(2/541)مرجع سابق، السمين الحلبي، ( 2)
  .(2/420)مرجع سابق،  ،«الحجة للقراء السبعة» فارسي،الالحسن ( 3)
 (. 1/122، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 4)
م(، 2002ه 1423م )524تطرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، أبو عمرو، البيت في ديوانه، ُينظر: ( 5)

.  عثمان 44، دار الكتب العلمية، بيروت، ص3، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، ط«راة بن العب  يوان ط»
ا:  (.2/331، مرجع سابق، )«الخصاي »ابن جني،   (.1/122، مرجع سابق، )«المحتسب»وله أيض 

"وراد ا" جمع "ِوْرد"، وهو من الخيل ما كان بين و"جردوا منها" أي: جردوا الخيل عن جاللها وأسرجوها للقتال، 
 (.122/هامش ص1، )«المحتسب»ُينظر:   الكميت واألشقر، و"شقر" جمع أشقر، وهو األحمر من الدواب.

ضراير »م(، 1330ه )223علي بن مؤمن بن محمد، أبو الحسن اإلشبيلي، المعروف به: ابن عصفور، ت( 2)
 . 13، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ص1مد، ط، تحقيق: السيد إبراهيم مح«الشعر

 . مصطفى  اإلزميري،(1/443أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .302ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

ازُ تنُنشِ  ﴿وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ ابن عامر والكوفيون: ( 3)  بالزاي. ﴾ ها
  .(2/231)مرجع سابق،  ،«النشر اي القراءات العشر» ينظر: محمد ابن الجزري،
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 .(1)وَأْنَشَرُهم، أي: بعثهم وأحياهم َنَشَر هللُا الموتى   يقال:

، كأن  الموَت َطيُّ (2): يحتمل أن يكون الفعل "َنَشَر" مأخوذ من "الن ْشر" الذي هو ضد الط يواآلخر
 . (3)بعض َنْشٌر وَبْسٌط بإحيائها العظاِم واألعضاِء، وكأن  جمَع بعِضها إلى  َطيُّ 

اتۡم تُتۡؤِمنيتقِ  ) الُمط وِ عي عهن األعمهش: روى   -[110] وا ل
ا
ببنهاء الفعهل للمفعهول الهذي لهم ُيَسهم   ( لا أ

َِٰكن ﴿: تعالى  ، وذلك في قوله (4)فاعُله لا َٰ وا اۡم تُۡؤِمن  قاالا بالا وا ل
ا
ئِنَّ قاۡلِِب   قاالا أ اۡطما ِ  [.220]البقرة:  ﴾ ۡل 

 .(5)لعلم بالفاعل، وهو هللا سبحانه وتعالى  غرض بالغي، وهو اللمفعول ل هنا الفعلُ  يَ وُبنِ  التوجي :

 وقد ُيقال إن الفعل ُبِنَي لما لم ُيَسم  فاعله؛ ألن القائهل قهد يكهون ههو هللا سهبحانه، وقهد يكهون جبريهل 
، فجاء الفعل بهذه الصيغة ليحتمل األمرين مع ا، وهللا أعلم.  –عليه السالم  –  المبلِ غ عن هللا عز  وجل 

ٍة  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[111] ٍة  )و (بِرِۡبوا : تعهالى  ، وذلك في قولهه (2)بكسر الراء (رِۡبوا
ابِتل   ﴿ ا وا اباها صا

ا
ٍة أ ۡبوا ِۢ بِرا نَّة ثاِل جا ما اياتة   ﴿: وقولهه تعهالى  [، 225البقهرة: ] ﴾كا ۥٓ ءا تُه مَّ

ُ
أ تۡرياما وا ۡلناتا ٱۡبتنا ما عا  واجا

ة   ۡبوا َٰ را آ إَِلا َُٰهما ۡينا ار   واءااوا عِي   ذااِت قارا  [.  50]المؤمنون:  ﴾ واما

 هههذه اللفظهههة، فقههد ذكهههر العلمههاء أنهههه يجهههوز  اللغهههات الجههائزة فهههي وههههذه القههراءة ههههي إحههدى   التوجيبب :
 ة هههههيَ ههههم: َرابِ ههضهههههههههعههه، وزاد ب(3)ههههاوةهههاوة وِربههوُربه (1)هههاوةههوة، وَربهههههوة وِربههههوة وُربهههغهههههههات، وهههههي: َربههع لههسهها تهههههيههف

                                                           

اا، مرجع سابق، ) .32، مرجع سابق، ص«غريب القر ن»ُينظر: عبد هللا بن قتيبة، ( 1) (. ابن 1/344إبراهيم الزج 
  .(2/541)مرجع سابق، (. السمين الحلبي، 2/350عطية األندلسي، مرجع سابق، )

ابن  (.1/113الفراء، مرجع سابق، ) . يحيى  32، مرجع سابق، ص«غريب القر ن»ُينظر: عبد هللا بن قتيبة، ( 2)
  .(2/541)مرجع سابق، حلبي، (. السمين ال2/350عطية األندلسي، مرجع سابق، )

  .(2/541)مرجع سابق، (. السمين الحلبي، 2/350ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/452أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .301ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 4)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .32، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/450أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .301ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(. إسماعيل 1/343) سابق،مرجع ، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»محمد بن القاسم األنباري،  ُينظر:( 1)

 (.14/302) مرجع سابق،محمد بن مكرم بن منظور،  .(2/2350)مرجع سابق،  الجوهري،
(. محمد بن مكرم بن 1/343) مرجع سابق،، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»محمد بن القاسم األنباري،  ُينظر:( 3)

 (.14/302) مرجع سابق،منظور، 
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 معن ى واحد، وهو: كل ما ارتفع من األرض.كلها تدور حول هذه ، و (2)آخرون: َرَباء ، وزاد(1)وَرَبههههاة

همن حيث اللغة، أما من حيث القراءة فلهم ُيقهَرأ إق هذا  ، منهها قراءتهان (3)فقهط اللغهات األولهى   ت ِ بالسِ 
ةٍ  ﴿متواترتان، وهما  ۡبوا ةٍ  ﴿و ﴾ را  من الشواذ.    ، واألربع األخرى  (4)﴾ ُرۡبوا

نَّ  ) الحسن: ( رأ  ) -[112] ياوادُّ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (5)بالجمع (ات  جا
ا
ن تاُكونا أ

ا
ُدُكۡم أ حا

ا
أ

نَّة   ُۥ جا ِيل   َلا ِن َّنَّ ۡعنااب   م 
ا
أ ۡ  وا َٰرُ َتا نۡها

ا
ا ٱۡۡل ۡتِها ُۥ رِي ِمن َتا ِيَّتة   َلا ُۥ ُذر  َلا ُ وا تاباُه ٱۡلِكتِبا صا

ا
أ َِٰت وا ترا ِ ٱثلَّما

ا ِمتن ُك   فِيها
ار   آ إِۡعصا اباها صا

ا
آُء فاأ فا اقاۡتۗۡ  ُضعا  [.222]البقرة:  ﴾فِيهِ ناار  فاٱۡحَتا

اآليههة، وذلههك فههي زيههادة الحسههرة هههذه فههي مقصههود الَمثَههل فههي  مههن اإلفههراد الجمههع أبلههغهههذا و  توجيبب :ال
 وبسهاتينَ  أن يفِقد جنهة  أو بسهتان ا واحهد ا، َفقَهَد جنهاتٍّ  ، وبيان ذلك أنه َبَدق  ِمن(2)ِعَظم المفقود والندم على  

  ما لو كان المفقود واحد ا.    ممن الحسرة والندامة أكثر هذا متعددة، وفي 

ِتترۡ  ) الحسهن: برأ  -[113] ف  ُيكا َِٰت إِن ُتۡبتتُدواْ  ﴿: والجهزم، وذلهك فههي قولهه تعهالى  باليهاء  ( وا قا تتدا  ٱلصَّ
ۡۡي   ُهوا خا آءا فا را ا ٱۡلُفقا تُۡؤتُوها ا وا ا ِِها  ِإَون َُتُۡفوها ِن لَّ  فانِعِمَّ نُكم م  ُِر عا ف  ُيكا ِ ُكۡمِۚ وا ي   [.211]البقرة:  ﴾ اتُِكۡمۗۡ ت ا سا

فَّ  ) :في أحد الوجهين عي عن األعمشو ِ ط  المُ  وروى   -[114] ُيكا [ بالياء وفهتح 211]البقرة:  (ۡر وا
 .(1)الفاء والجزم

ن ت :ى  هعنهالم إذ، نى  هعهمهال لى  هله عهحمهأن الفعل مجزوم ب على  هف سنهراءة الحهأما ق  :بيبوجبالت  وهاهفهخهوا 
 عهوضهم وف على  هطهزوم ألنه معهال: مجه، أو يق(3)من سيئاتكم عنكم ْر ف ِ كَ ا لكم ونُ خير   يكنْ  وتؤتوها الفقراءَ 

                                                           

 (. 33/113) مرجع سابق،(. المرتضى  الزبيدي، 14/302) مرجع سابق،محمد بن مكرم بن منظور،  ُينظر:( 1)
 (.1/344) مرجع سابق،، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»محمد بن القاسم األنباري، ( 2)
عبد هللا  (.1/353) مرجع سابق،(. ابن عطية األندلسي، 1/313) مرجع سابق،هن ابن الجوزي، عبد الرحمه   ُينظر:( 3)

 (.1/211، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»العكبري، 
النشر اي »محمد ابن الجزري،  بفتح الراء قراءُة ابن عامر وعاصم، وبضم الراء قراءُة بقية القراء العشرة. ُينظر:( 4)

 (. 2/232) مرجع سابق،، «القراءات العشر
 . مصطفى  اإلزميري،(1/452أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .303ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .32، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
أحمد البن ا (. 2اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري،  .310صمرجع سابق، ( ُينظر: محمد القباقبي، 1)

  ، ولم يذكر قراءة الحسن.(1/451مرجع سابق، )الدمياطي، 
اس، ( 3)  (.1/132، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
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ۡۡي   ﴿  ُهوا خا  الجملة في محل جزم لوقوعها في جواب الشرط.هذه ألن ، (1)﴾ لَُّكۡمِۚ  فا

تت ) :عيو ِّ طَّببالمُ  روايببةوأمببا  فَّ ُيكا أن الفعههَل مبنههيٌّ للمفعههول الههذي لههم ُيسههم  فاعلُههه، وِشههْبُه  فعلههى   (ۡر وا
ِن  ﴿: الجملة من الجار والمجرور في قوله تعالى   ِ م  ي   .(2)في محل رفع نائب فاعل ﴾ اتُِكۡمۗۡ ت ا سا

ِبا  ) الحسن: رأ  -[115]  ٓ ٱلر  ُكلُونا  ﴿: قولهه تعهالى   ، نحهو(3)حيث وقهع بالمد والهمز ( ءا
ۡ
ِينا ياتأ ٱَّلَّ

 ِۚ ِ  َ َُٰن ِمنا ٱلۡما ۡيطا بَُّطُه ٱلشَّ تاخا ِي يا ُقوُم ٱَّلَّ ا يا ما ُقوُمونا إَِلَّ كا اْ َلا يا ِباوَٰ  [.215]البقرة:  ﴾ٱلر 

 القراءة لها تأويالن:هذه و  التوجي :

ْ  ﴿: أنها لغة في أح هما ا ِباوَٰ ْ  ﴿، فيجوز فيه القصر: (4)﴾ ٱلر  ا ِباوَٰ ِبا  )، ويجوز فيه المد: ﴾ ٱلر  ٓ ٱلر   .( ءا
 .(5)اِرماء   ، وذلك مثل: رامى  ايرابي رباء   "، فيقال: رابى  كون مصدر ا للفعل "َراَبى  ي: يجوز أن واآلخر

، لمجههيء الهمههز بعههد حههرف المههد (2)اللفههظ أنههه أصههبح فيههه مههدًّا متصههال   ومههن أثههر هههذ القههراءة علههى  
    .-صاحب هذه القراءة  -مذهب الحسن  مدًّا وَسط ا على   )األلف( في نفس الكلمة، وعليه فُيَمدُّ 

آءا  ) الحسههن: ببرأ  -[112] تتن جا ما تتة   هُ تۡتتفا وِۡعظا  : قولههه تعههالى   ، وذلههك فههي(1)بزيههادة تههاء بعههد الهمههزة ( ما
ة   ﴿ وِۡعظا آءاهُۥ ما مان جا ِ  م ِ  فا ۥٓ إَِلا ٱّللَّ ۡمُرهُ

ا
أ لافا وا ا سا َٰ فالاُهۥ ما ب ِهِۦ فاٱنتاَها  .[215البقرة: ] ﴾ن رَّ

تة   ﴿ :التاء ههي تهاء التأنيهث، ألن الفاعهلهذه و  التوجي : وِۡعظا  ،غيهر حقيقهيلفظُهُه مؤنهٌث تأنيث ها  ﴾ ما
 راءةههالق يا فهمهك (3)ُرههيهذكهوز تهجهي يهقهيهقهحهس بهيههث لههيهأنهل تهكإذ أن  ،(3)لهاألص لى  هَل عهاُء الفعهت التهقهلحِ هف

                                                           

 (.1/222، مرجع سابق، )«إعراب القر ن التبيان اي»عبد هللا العكبري، ( 1)
 .32سابق، ص، مرجع «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/451أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .311ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 3)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
القراءات »(. عبد الفتا  القاضي، 1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 4)

 .32مرجع سابق، ص، «الشاذة
 (. 1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 5)
واجب ا، لوجوب مده أكثر من  المد المتصل هو: أن يأتي بعد حرف المد همٌز متصٌل به في كلمة واحدة، ويسمى  ( 2)

ةِ  ﴿نحو: حركتين،  ئِكا ٰٓ لا آءِ  ﴿و ﴾ٱلۡما ما  .214مرجع سابق، ص ،الحصري . ُينظر: محمود خليل﴾ ٱلسَّ
مصطفى   .(1/453مرجع سابق، )أحمد البن ا الدمياطي،  .311صمرجع سابق، ( ُينظر: محمد القباقبي، 1)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،اإلزميري، 
 (.2/234(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )2/343ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
اا، مرجع سابق، )( 3)  (. 1/353إبراهيم الزج 
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ن  ﴿ :المتواترة ما ة  فا وِۡعظا آءاهُۥ ما  كما في قراءة الحسن هنا. ، وهو األصل،، ويجوز تأنيثه﴾ جا

  .(1)«فال تهابن  من هذا تذكير ا وق تأنيث ا»بعد ذكره مثل هذا:  ه(201)ت قال الفراء

ا باِق  ) الحسن: رأ  -[111] ِيتنا  ﴿: قولهه تعهالى   ، وذلهك فهي(2)بسهكون اليهاء ( ما تا ٱَّلَّ ها يُّ
ا
أ ٰٓ ُنتواْ يا ءااما

ِبا  ا باِقا ِمنا ٱلر  ذاُرواْ ما ا وا ُقواْ ٱّللَّ ۡؤِمنِيا وٰٓ ٱتَّ  . [213البقرة: ] ﴾اْ إِن ُكنُتم مُّ

سكانو  التوجي :  له وجهان: القراءةهذه الياء في  ا 
 أبهد ا، ق ُتحهر كاأللهف ألن  ،باأللف في نحو: ُأريُد أْن َتْحَيها، وُأِحهبُّ أْن َتْسهَعى   أنها ُشبِ هت :أح هما

  ، ومن ذلك قول الشاعر:الياء األلف، فكذلك ق تصل إلى   وكما ق َتِصل الحركُة إلى  

 خليفههههُة فاْرَضههههوا مهههها َرِضههههْي لكههههمُ هههههو ال -14
 

 (3)َماِضْي العزيمِة ما في ُحْكِمِه َجَنفُ  
 

 .(4)هافأسكن الياء من  "رضي" مع أن األصل فتحُ 

 وقول اآلخر: 

 قْ رِ القَهههههههههههههههه بالقهههههههههههههههاعِ  هن  أيههههههههههههههههديْ  ن  أَ َكههههههههههههههه -15
 

 (5)قْ رِ الههههههههههوَ  نَ يْ اطَ َعههههههههههتَ يَ  وارٍّ َجهههههههههه أيههههههههههديْ  
 

" ، ألنها اسمفأسكن الياء في "أيديهن" مع أن األصل فتُحها  ."كأن 
                                                           

 (. 1/352الفراء، مرجع سابق، ) يحيى  ( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/453أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .311ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 ، والبيت فيه:303مرجع سابق، صُينسب البيت لجرير بن عطية، وهو في ديوانه، ( 3)

 لكههههمُ  هههههَو الخليفههههُة فارَضههههوا َمهههها قَضههههى  
 

 بههههالحقِ  يصههههدُع َمهههها فههههي قولههههِه جنههههفُ  
 

(. 1/141، مرجع سابق، )«المحتسب»وممن ذكره بالرواية التي في المتن: عثمان بن جني،  وعليه فال شاهد فيه.
 . 33، مرجع سابق، ص«ضراير الشعر»ابن عصفور، 

 (.23/103ُينظر: المرتضى الزبيدي، مرجع سابق، ) الَميل والجور.والَجَنف: 
 (.4/413(. محمد القرطبي، مرجع سابق، )141، 1/125، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 4)
 يوان رؤبة بن العجاج  مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على  »ُينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاا، ُينظر: ( 5)

بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي، د ط، دار ابن قتيبة،  ، اعتنى  «أبيات مفر ات منسوبة إلي  لى  وع
(. عبد القادر البغدادي، مرجع 3/12، مرجع سابق، )«الكامل». أبو العباس المبرد، 113الكويت، د ت، ص

 (. 3/341سابق، )
اإلبل، و"القاع": المكان المستوي، و"الَقِرق": األملس، و"َجوار": جمع جارية،  والضمير في "أيديهن" يعود على  

ا، و"الَوِرق": الفضة، والمراد الدراهم.   و"يتعاطين": يناول بعضهن بعض 
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اليهاء  ألن الحركهة ثقيلهة علهى   للتخفيهف؛، أو (1)لكراههة تهوالي ثهالث حركهات : أن الياء سهكنتواآلخر
  ومن ذلك قول الشاعر: ،(2)إذا كان قبلها كسرة

 قْ قَههههههههههيَط الحُ ِطههههههههههقْ َمَسههههههههههاِحْيِهن  تَ  سههههههههههو ى   -12
 

 (3)قْ رَ الطُّههه رِ مْ ُسههه نْ ِمههه نَ عْ ارَ مههها قَههه ليهههلُ فْ تَ  
 

المفعولية، وذلك قستثقال الحركة  فأسكن الياء في "مساحيهن" مع أنها في موضع نصب على  
 ه(332)ت جنيرأي ابن  ، أما على  (4)ه(212)ت رأي العكبري على  هذا ، و الياء وقبلها كسرة على  

 . ، كما ذكرت في التوجيه األول(5)فسكنت الياء لتشبيهها باأللف

  ) الحسهن: برأ  -[113]
ا
ذانُواْ ِباتۡرب   ﴿بهدق  مهن:  ( واْ ِباتۡرب  يۡقِنُ فاأ

ۡ
 : قولهه تعهالى   ، وذلهك فهي(2)﴾ فاتأ

ذانُواْ ِباۡرب   ﴿
ۡ
لُواْ فاأ ِنا ٱ فاإِن لَّۡم تاۡفعا راُسوَِلۦِ  م  ِ وا  .[213البقرة: ] ﴾ّللَّ

ذانُواْ ِباتۡرب   ﴿ :القراءة المتهواترة لمعنى   دليلٌ القراءة هذه و  التوجي :
ۡ
ْ  ﴿ فهإن معنهى   ،(1) ﴾ فاأ ذانُوا

ۡ
 ﴾ فاتأ

  )وقرأ الحسن »: ه(533)ت قال الزمخشري، (3)"َعِلم" و"َأِذَن" بمعنى  فاعلموا،  أي:
ا
ْ يۡقِنُ فاأ ، وهو دليل ( وا

ْ  ﴿أي:  (3)«لقهراءة العامهة ذانُوا
ۡ
مهن هللا، قهال  معنهاه فهاعلموا الحهربَ »: ه(542)ت ابهن عطيهة، وقهال ﴾ فاأ

                                                           

 (. 1/31، مرجع سابق، )«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
 (. 1/224جع سابق، )، مر «القر ن التبيان اي إعراب»عبد هللا العكبري، ( 2)
، مرجع سابق، « يوان رؤبة بن العجاج وهو مشتمل على   مجموع أشعار العرب» البيت لرؤبة بن العجاا، ُينظر:( 3)

   (.3/11، مرجع سابق، )«الكامل»(. أبو العباس المبرد، 3/302سيبويه، مرجع سابق، ). 102ص
أي: تقشرها وتؤثر فيها لشدة وطئها، و"التقطيط": قطع الشيء و"مساحيهن": حوافر ُحُمر الوحش، ألنها تسحو األرض، 

وتسويته، و"الُحقق": جمع ُحقة، وهي وعاء من الخشب ونحوه، ُينَحت ليوضع فيه الطيب، و"تفليل": تكسير، و"الطَُّرق": 
 (.2/251بعض. ُينظر: يوسف السيرافي، مرجع سابق، ) جمع طرقة، وهي ما تطارق من الحجارة بعضها على  

 (. 1/233، مرجع سابق، )«القراءات الشواذ إعراب»عبد هللا العكبري، ( 4)
 (. 1/122، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 5)
في  البنا الدمياطيوق  «يضاحاإل» في باقبيولم يذكرها الق (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،مصطفى  اإلزميري، ( 2)

 .«تحافاإل »
ْ ذِ افات ا  ﴿قرأ حمزة وشعبة: ( 1) ْ  ﴿وكسر الذال، وقرأ الباقون:  -أي: بفتحها وبألف بعدها  –بمد الهمزة  ﴾ نُوا ذانُوا

ۡ
 ﴾ فاأ

، مرجع سابق، «النشر اي القراءات العشر»ابن الجزري، بسكون الهمزة وحذف األلف وفتح الذال.  ُينظر: محمد 
(2/232.) 

 (. 5/2023إسماعيل الجوهري، مرجع سابق، )( 3)
 (. 1/503، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 3)



030 
 

 وقهال أبهو حيهان ،(1)«تعهالى   مهن هللا حربَ ال: فاستيقنوا وغيره من المفسرين: معناه ه(23)ت ابن عباس
 .(2)«ي قراءة الجمهور بالقصرو ِ قَ وقراءة الحسن تُ »: ه(145)ت

ناظۡ  ) الحسهن: برأ  -[113] ةٌ فا نا ُذو ُعۡست ﴿: قولهه تعهالى   ، وذلهك فهي(3)بسهكون الظهاء ( را ة  تِإَون َكا  را
ا  ۡيّسا َٰ ما ةٌ إَِلا ناِظرا  .[230البقرة: ] ﴾  ة ِۚ فا

: "َكْبهههد"، وفهههي ي "َكبِههد"، فهههإنهم يقولههون فهههيهههةٌ تميم القههراءة ههههي لغههةٌ ههههذه سهههكوُن الظهههاء فههي التوجيبب : 
، ويقولهون فهي "َكهُرَم زيهٌد": "َكهْرَم زيهٌد"، ُيَسهكِ نون ""ُكُتب": "ُكتْهب: "َكْتف"، وفي "َكِلمة": "َكْلمة"، وفي "َكِتف"

  .  (4)ونحوه للتخفيفهذا في كل 

ِۡلُ  ) الحسههن: ببرأ  -[120] ِۡلا  ) ( ۡملِتتلِ وا  : وذلههك فههي قولههه تعههالى   الفعلههين،بكسههر الههالم فههي   (تَّتتِق وا
ۡۡلاتَِّق  ﴿ لاۡيهِ ٱۡۡلاقُّ وا ِي عا ۡۡلُۡملِِل ٱَّلَّ بَُّهۥوا ا را  .(5)[232البقرة: ] ﴾ ٱّللَّ

مر، واألصل الالم هي قم األهذه ألن  ؛(2)األصل جاء على   القراءةهذه كسر الالم في و  التوجي :
كمها فهي  ،(1)هإذا ُسهبقت بهواو العطهف أو فائه لتوالي الحركات، وذلهك يف افيها الكسر، ويجوز إسكانها تخف

ا  ﴿ :القراءة المتواترة ۡۡلاتَِّق ٱّللَّ لاۡيهِ ٱۡۡلاقُّ وا ِي عا ۡۡلُۡملِِل ٱَّلَّ  .﴾وا

تتٓارُّ  ) ابههن محيصههن:  ببرأ -[121] َلا يُضا ۡشتتِهُدٓواْ إِذاا  ﴿: وذلههك فههي قولههه تعههالى  ، (3)برفههع الههراء ( وا
ا
أ وا

تِب   ٓارَّ َكا َلا يُضا ۡعُتۡمِۚ وا ِۚ  تاباايا ِهيد  َلا شا  .[232البقرة: ] ﴾ وا

 ، ضار  هي أن يُ هغهنبهيس يهوع، أي: لهرفهدها مهل بعهعهفهة، والهيهافهن ﴾ َلا  ﴿أن  ى  هلهع ههنهاع هرفهوال  :بوجيبالت
                                                           

 (. 1/315ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
 (. 2/353أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/453أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .311ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 3)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 1/143، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 4)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/453أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .312ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (.1/231)، مرجع سابق، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
 .33هن الزجاجي، مرجع سابق، صعبد الرحمه  ( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/420أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .313ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 3)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 كما قال الشاعر:

هههها إذا علههههى   -11  قضههههى   الَحَكههههِم الَمههههْأِتي  يوم 
 

 (1)وَر وَيقِصههههههههههههدُ  يُجههههههههههههأْن ق هُ َقِضههههههههههههي تَ  
 

وجعهههل مكانههههه  وههههو مرفههههوع، ، فلمههها حهههذف "وينبغههههي"إرادة: وينبغهههي أن يقصههههدَ  فرفهههع "يقصهههد" علههههى  
ٓارُّ  )كذك يرتفع و  ،(2)"ويقصد" َرَفَعه لوقوعه موقَع المرفوع وهو "ينبغي" َلا يُضا : وينبغي أن معنى   على   ( وا

تتٓارُّ  )، فلمهها حهذف "وينبغههي" وهههو مرفهوع، وجعههل مكانهه ق يضهار   ه لوقوعههه موقهع المرفههوع وهههو َعههرفَ  ( يُضا
 "ينبغي".

َلا  )يجهههوز أن يكهههون و   تتتٓارُّ  وا ، كهههأن التقهههدير: وق النههههي ، ولكهههن معنهههاهخبهههرلفهههظ ال جهههاء علهههى   ( يُضا
و"ق يههرحُم هللُا قاتلَههك"، والمههراد: ق يرحْمههه ، أي: ِليرحْمههه هللُا، "يرحُمههه هللاُ "ضههارْر، كقههولهم فههي الههدعاء: يُ 

 .(3)، والمقصود األمر أو النهيبلفظ الخبر ؤتى  ي هونحو هذا  يفهللُا، بالجزم، ف

ر   ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (4)بالجمع (ب ا ُكتَّا ) الحسن: رأ  -[122]
فا َٰ سا ا اۡم  ِإَون ُكنُتۡم لَعا ل ِتُدواْ وا

َتا
تِب   ة   َكا ۡقُبوضا َٰن  مَّ  .[233 البقرة:] ﴾ ا فارِها

، فتقتضي القسهمُة آحهاد ا، أي: ولهم يجهد كهل واحهد من مقابلة الجمع بالجمع»القراءة هذه و  التوجي :
يحُسن مهن حيهث لكهل نازلهة كاتهب، فقيهل للجماعهة: هذا و » :ه(542)ت قال ابن عطية ،(5)«كاتب امنكم 

ِتتُدواْ ُكتَّا )
اتتۡم َتا ل تِب تت ﴿الههذي تههدل عليههه قههراءة مههن قههرأ هههو الجههنس هههذا ، و (ب تتا وا ، وهههي القههراءة (2)«﴾ اَكا
  المتواترة.

                                                           

ألبي اللحام التغلبي. ُينظر:  وُيرَوى  (.  3/52هن بن أم الحكم، ُينظر: سيبويه، مرجع سابق، )البيت لعبد الرحمه  ( 1)
، «المفصل اي صنعة اإلعراب»م(، 1333ه )533محمود بن عمر بن أحمد، أبو القاسم، جار هللا الزمخشري، ت

(، 3/553. عبد القادر البغدادي، مرجع سابق، )331، مكتبة الهالل، بيروت، ص1تحقيق: علي أبو ملحم، ط
ا إذا قضى  " بدق  من وفيها: "حقٌّ إذا قضى    "."يوم 

 (. 1/143، مرجع سابق، )«المحتسب»(. عثمان بن جني، 1/133) مرجع سابق،أبو الحسن األخفش،  ُينظر:( 2)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. ( 3)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/420أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .313ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 4)

 (.2اللوحة رقم ) سابق،مرجع 
 .31، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
 (. 1/332ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
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انا ُسوراةُ آِل ِعمۡ ۞   ۞ را

َٰتتُب ناتتزا  ) األعمههش:الُمط ههوِ عي عههن  روى   -[123] لاۡيتتكا ٱۡلِكتا  بتخفيههف الههزاي، والرفههع فههي  ( لا عا
َُٰب  ) ق   ﴿: تعهالى  وذلك في قوله ، (1)( ٱۡلِكتا ِ د  ِ ُمصا َٰبا بِٱۡۡلاق  لاۡيكا ٱۡلِكتا لا عا ا نازَّ َٰتةا ا ل ِما ى لا ٱۡلَّۡورا نزا

ا
أ يۡهِ وا باۡيا يادا

َِنيلا   .[3عمران:  آل] ﴾واٱۡۡلِ

َُٰب  )ورفع  التوجي : لا  )أنه فاعل للفعل  القراءة على  هذه في  ( ٱۡلِكتا  الجملة وجهان: هذه ، وفي ( نازا
 اسههم هللا تعههالى   ألنههه ق يوجههد فيههها ضههمير يعههود علههى   ؛عههة عمهها قبلهههامنقطِ مسههتأَنفة و : أنههها أحبب هما

 .(3)الوجه هو األظهرهذا ، و (2)أوَل اآلية التي قبلها

    .(4)، والتقدير: َنَزَل عليك الكتاُب ِمن عنِدِه، أو منهمحذوف العائدو :  أنها متصلة بما قبلها، واآلخر

  ) الحسن: رأ  -[124]
ا
لاۡيتكا  ﴿: تعهالى  قولهه  نحهو ،(5)بفتح الهمزة في القرآن كله ( َِنيلا ٱۡۡل لا عا ناتزَّ

ق   ِ د  ِ ُمصا َٰبا بِٱۡۡلاق  ا ٱۡلِكتا َِنيلا ا ل ِما َٰةا واٱۡۡلِ ى لا ٱۡلَّۡورا نزا
ا
أ يۡهِ وا   .[3عمران:  آل] ﴾باۡيا يادا

، قههههال ابههههن (2)الههههوزن بعيههههٌد فههههي أمثلههههة العربيههههةهههههذا القههههراءة "َأْفِعْيههههل"، و هههههذه  ووزنههههه علههههى   التوجيبببب :
، (1)«ألنه ليس فيه "َأْفِعْيهل" بفهتح الهمهزة ؛مثال غير معروف النظير في كالمهمهذا »: ه(332)تجني
اا  وذكر   )أن  (3)ه(311)تالز ج 

ا
؛هجهٌم أعهزة اسهبفتح الهم ( َِنيلا ٱۡۡل  مهرب اسهة العهي أبنيهيس فهه لهألن ميٌّ

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/423أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .312ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/120، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 2)
 (. 1/301مرجع سابق، )

 (. 3/15السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 3)
ن اي التبيا»(، عبد هللا العكبري، 1/301، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 4)

(. السمين الحلبي، مرجع 2/332(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/232، مرجع سابق، )«إعراب القر ن
 (. 3/15سابق، )

 . مصطفى  اإلزميري،(1/423أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .312ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)
 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 1/301، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
 (. 1/152، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
اا، ( 3)   (.2/130)مرجع سابق، إبراهيم الزج 
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 ،(2)ه(453)ت وابهههُن ِسهههْيَده ،(1)ه(323)تاألنبهههاري  ومثلُهههه الهههوزن،ههههذا  علهههى   أي: ،المثهههالههههذا  علهههى  
 .(4)أنه يجوز أن يكون لغة يونانية ه(212)ت ريكبَ وذكر العُ  ،(3)ه(533)ت والزمخشري

ولهو كهان أعجميًّها لكهان فيهه َضهْرٌب مهن »أن يكهون أعجميًّها بقولهه:  ه(332)ت ُن جنهيأنكهر ابه وقد
 بأمرين: ةِ القراءهذه  جيهَ و ثم حاول ت ،(5)«الِحَجاا، ولكنه عندهم عربيٌّ 

: أنها مروية عهن الحسهن البصهري، وههو َمهن ههو فهي الفصهاحة والت َحهرِ ي والثقهة، وَمعهاَذ هللا أح هما
نما أخذها   قبله. عن منأن يكون قد قرأ بها من رأيه، وا 

هههكِ ينة" علهههى   قهههد حكهههى   ه(214)ت : أن أبههها زيهههدواآلخبببر هههكِ ينة": الس  وزن "َفعِ يلهههة"، وق يوجهههد  فهههي "السِ 
وزن  و"إْفِعيل" أخو "ِفعِ يل"، وَيحِسب ابُن جنهي أنهه سهمع فهي "ِبْرِطيهل" "َبْرِطيهل"، علهى  المثال، هذا نظيٌر ل

: أنههه مهها دام قههد ، والمعنههى  (2)«وَأْفِعيههل وَفعِ يههل وَفْعِليههل يكههاد يكههون مثههاق  واحههد ا»هذا: ههه "َفْعِليههل"، وقههال بعههد
لهه"إْفعيل"، فكهذلك يجهوز أن يكهون قهد ُسهِمع فهي "ِإْفِعيهل" ُسِمع في "ِفعِ يل" و"ِفْعليل" فتُح الفاء، وهما أخوان 

 فتُح الهمزة. -الذي عليه قراءة الحسن  -

والذي قرأ بها الحسُن، وههو عربهيٌّ فصهيح، فيجهوز أن يكهون »القراءَة: هذه عند ذكره  ريكبَ العُ  قالو 
   ُمت َبعٌة، يأخذها اآلِخر عن األول.، قلت: بل نجزم أن يكون قد سمعها، فالقراءة ُسن ٌة (1)«َسِمَعها

تاِمعٌ  ) الحسن: رأ  -[125] تاِمعٌ  )بتنهوين  ( ٱنلَّتاسا  جا وذلهك فهي قولهه ، (3)( ٱنلَّتاسا  )ونصهب  ( جا
اِمُع ٱنلَّاِس ِۡلاۡوم   ﴿: تعالى   بَّناآ إِنَّكا جا ۡيبا فِيهِِۚ  را  [.3مران: ]آل ع ﴾ َلَّ را

اِمعٌ  )أن  القراءة علهى  هذه و  التوجي : سهم أنهه مفعهول ق منصهوب علهى   ( ٱنلَّاسا  )اسهم فاعهل، و ( جا
 الفاعل.

                                                           

 (.1/14) مرجع سابق،، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»محمد بن القاسم األنباري، ( 1)
  (.1/422)، مرجع سابق، «المحكم والمحيط األعظم»علي بن إسماعيل بن ِسْيَده، ( 2)
  (.1/522)، مرجع سابق، «الكشاف»محمود الزمخشري، ( 3)
 (. 1/301، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)
 (. 1/152، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 5)
له (. والبرطيل: حجر أو حديد فيه طول، ُينقر به الر حى  1/154) السابق،المرجع ( 2) ، ِخْلقته كذلك، ليس مما يطوِ 

 (.1/411الناس، وق يحددونه. ُينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، مرجع سابق، )
 (. 1/301، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 1)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/423أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .312ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 3)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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كمها فهي  -ب مها بعهده يجهوز أن ينِصهإنهه ف ،ُأريد به الحاُل أو اقستقبالأن اسم الفاعل إذا  ومعلومٌ 
 .-كما في القراءة المتواترة  – هر  جُ أو يَ  ،-قراءة الحسن هنا 

المضهارع مهن  والفعهلِ  -الحهال أو اقسهتقبال  الدال على   - الفاعل فألجل ما بين اسمِ  فأما النصبُ 
هه فكههأن التقههدير هنهها: ربنهها إنههك  ِزنههة "يجمههع"، ، و"جههامع" علههى  (2)ِزَنههِة "يضههرب" فههه"ضارب" علههى   ،(1)هبَ الش 

 َسَتْجَمُع الناَس ليوم ق ريب فيه.

ن ُأْجِرَي مجرى   –وأما الَجرُّ فألن اسم الفاعل  لم يخرا عن حكم اقسمية، وألجل كونه  –الفعل  وا 
اسم ا، جاز أن َيُجر  ما بعَده
(3)  . 

اِمعٌ  ) :، فكأن قراءة الحسنحيث المعنى  ، أما من والنحو من حيث اللغة هذا  تفيد معنى   ( ٱنلَّاسا  جا
 ُأم ةٍّ.تجمع الناَس ُأم ة  بعد سربنا إنك ، أي: كما تقرر قبلُ  الجملة الفعلية ألنها أقرب إلى   التجدد؛

اِمعُ  ﴿ :أما القراءة المتواترة  وأن جمَع الناس يوم القيامة تفيد الثبوت واقستقرار،كأنها ف  ﴾ ٱنلَّاِس  جا
 ، وهللا أعلم.(4)كما تقرر قبلُ  الجملة اقسمية ألنها أقرب إلى   مفروغ منه،و  شيٌء ثابت ومستقر

وذلهك فهي ، (5)( ُحبَّ  )بفتح الزاي والياء، ونصهب  ( نا لِلنَّاِس ُحبَّ يَّ زا  ) ابن محيصن: رأ  -[122]
َِٰت  ﴿: قوله تعهالى   وا ها تبِ ُزي ِنا لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ ها ةِ ِمتنا ٱَّلَّ ترا نطا َِٰطۡيِ ٱلُۡمقا نا آءِ واٱَۡلانِيا واٱۡلقا تةِ  ِمنا ٱلن ِسا واٱۡلفِضَّ

وَّما  َِٰم واٱۡۡلاۡيِل ٱلُۡمسا نۡعا
ا
 [.14]آل عمران:  ﴾ واٱۡۡلاۡرِثِۗ ةِ واٱۡۡل

يَّنا  )أن الفعهل  القهراءة علهى  هذه و  التوجي : المفعوليهة،  بالنصهب علهى   ( ُحتبَّ  )للفاعهل، و مبنهيٌّ  ( زا
ُ يُ  ﴿ابقة: هة السهور في اآليهمذكهال الى  هه وتعهانهبحهههللا س لى  هود عههعههر يهيهل ضمههاعهوالف ي ِدُ واٱّللَّ نتبِناۡص  ؤا  رِهِۦ ما

                                                           

، تحقيق: «علل النحو»م(، 1333ه 1420ه )331محمد بن عبد هللا بن العباس، أبو الحسن ابن الوراق، ت( 1)
 . 301، مكتبة الرشد، الرياض، ص1محمود جاسم الدرويش، ط

 اللباب اي علل البناء»م(، 1335ه 1412ه )212عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا، أبو البقاء العكبري، ت( 2)
 (.1/431، دار الفكر، دمشق، )1هه النبهان، طعبد اإلله   تحقيق:، «واإلعراب

 . 302ابق، صمحمد بن الوراق، مرجع س( 3)
من المتقرر عند علماء اللغة أن الفعل يفيد التجدد والحدوث، واقسم يفيد الثبوت واقستقرار. ُينظر: فاضل صالح ( 4)

 . 3، مرجع سابق، ص«معاني األبنية اي العربية»السامرائي، 
. مصطفى  (410 ،1/435أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .233ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري،
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 ِۚ تتآُء اشا سههناد التههزيين إلههى   ،[13] ﴾ي وتهيئتههها لالنتفههاع بههها مههن وجوهههها الشهههوات هههذه بإيجههاد  هللا تعههالى   وا 
 .(1)المباحة

عنهد ذكهره  ه(332)ت إبليس، يقول ابن جنهي على   وهناك قول آخر وهو: أن الفاعل ضمير يعود
نحههو قههول هللا هههذا عليههه مهها يتههردد فههي القههرآن مههن ذكههره، ف الفعههل إبلههيس، ودل  هههذا فاعههل »: القههراءةهههذه ل

ن ِيِهۡم   ياعُِدُهمۡ  ﴿: تعالى   ُيما  ه(145)ت ، وذكهر أبهو حيهان(2)«المجرى  هذا  [، وما جرى  120]النساء:  ﴾ وا
    .(3)الشهوات من غير وجوهها المباحةهذه الشيطان يكون بالوسوسة وتحصيل  نسبة التزيين إلى   أن

َٰتها إَِلَّ  ﴿: وذلك في قولهه تعهالى  ، (4)بكسر الهمزة ( نَُّهۥإِ  ) الحسن: رأ  -[121] ٓ إِلا نَّتُهۥ َلا
ا
ُ أ ِهدا ٱّللَّ شا

ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قاآئِما ا بِٱۡلقِۡسِطِۚ 
ُ
أ ُة وا ٰٓئِكا لا  [.13]آل عمران:  ﴾ ُهوا واٱلۡما

ِهدا  ﴿أن  القراءة على  هذه و  التوجي : ، والتقدير: قال (5)"قال"، وهي لغة قيس بن عيالن بمعنى   ﴾ شا
 .(2)القولب الجملة الَمْحِكي ة ر بعدكسَ " تُ هللُا إن ُه...الخ، ومعلوم أن همزة "إن  

تت ) الُمط ههوِ عي عههن األعمههش: روى   -[123] ما  قاتتالا  ﴿: وذلههك فههي قولههه تعههالى  ، (1)بفههتح المههيم ( از  را
ل ِما  َلَّ تُكا

ا
ُتكا أ ۡمز  ءاايا يَّاٍم إَِلَّ را

ا
َٰثاةا أ  .[41ن: آل عمرا] ﴾اۗۡ ٱنلَّاسا ثاما

 كههه"َخَدم" جمههع "خههادم"، وعليههه فيكههون منصههوب ا علههى   ز"،جمههع "راِمهه نهههاأ القههراءة علههى  هههذه و  التوجيبب :
ل ِتما  ﴿ههو ضهمير الفعهل والفاعهُل  - والمفعهوِل مع ها، الحال من الفاعلِ   عليهه –زكريها  العائهد علهى   ﴾ تُكا

 ين، كمهازِ راِمهتَ : آَيتُهك أن ق ُتَكلِ هَم النهاَس ثالثهَة أيهام إق مُ المعنى  ، و - ﴾ ٱنلَّاسا  ﴿هو  ، والمفعولُ - السالم
 .     (3)هممُ ل ِ كَ ويُ  باإلشارة األخرَس  الناُس  مُ ل ِ كَ يُ 

                                                           

 (. 2/413أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
 (. 1/155، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
 (. 2/413أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
 . مصطفى  اإلزميري،(1/412الدمياطي، مرجع سابق، )أحمد البن ا  .313ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 4)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 3/14السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 5)
شرح األشموني »م(، 1333ه 1413ه )300، أبو الحسن، نور الدين األشموني، تعلي بن محمد بن عيسى  ( 2)

 (. 1/300، دار الكتب العلمية، بيروت، )1، ط«ألفية ابن مالك على  
 . مصطفى  اإلزميري،(1/413أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .321ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)

 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 1/552، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 3)
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ٰٓ إِ  ) األعمش: رأ  -[123] ى قُۡل إِنَّ  ﴿: وذلك في قوله تعهالى  ، (1)بكسر الهمزة (ن يُۡؤَتا ىَٰ ُهتدا ٱلُۡهدا
د   حا

ا
ٰٓ أ ن يُۡؤَتا

ا
ِ أ و ٱّللَّ

ُ
آ أ ِۡثلا ما وُكمۡ م  ۡو ُُياآجُّ

ا
ب ُِكۡمۗۡ  تِيُتۡم أ  [.13]آل عمران:  ﴾ِعندا را

وۡ  ﴿"مها"، و نافيهٌة بمعنهى   القراءةهذه  في ( نإِ  )و التوجي :
ا
وُكۡم  ﴿فهي  ﴾ أ ۡو ُُياآجُّ

ا
"، "حتهى   بمعنهى   ﴾أ

: وق تؤمنوا إق لمن تِبع ديَنكم وقولوا لهم: مها ، والمعنى  فما زال الكالم متصال  بكالم أهل الكتاب ،وعليه
وكم عند ربكم، يعني: ما يُ  أحٌد مثَل ما أوتيتم حتى   يؤتى   ونكمؤتَ يحاجُّ  .(2)ون مثَله فال يحاجُّ

ِ  ﴿ :هههذه القههراءة يكههون علههى   علههى   اأن الوقههف بنههاء   ه(323)ت األنبههاري ويههرى   ى ٱّللَّ ، ثههم ﴾ ُهتتدا
ٰٓ إِ  ): اقبتهداء د   ن يُۡؤَتا حا

ا
فهالكالم بعهدها مسهتقل عمها قبلهها، أي: مها  »، (3)أحهدٌ  : مها يهؤتى  علهى معنهى   ،( أ

قصهد  أحٌد النبهوة كمها أوتيهها أنبيهاء بنهي إسهرائيل، والمهراد أحٌد مثل ما أوتيتم، أرادوا إنكار أن يؤتى   يؤتى  
 ، وهذا هو األرجح، وهللا أعلم.(4)«اليهودية دين مالزمة أنفسهم على  من هذا الكالم تثبيت  اليهود

وذلههك فههي قولههه  ،(5)الههدال كيههف مهها جههاء بكسههر ( ۡمتتتدِ  ) الُمط ههوِ عي عههن األعمههش: روى   -[130]
ۡنُه بِِديناار   ﴿: تعالى   ما

ۡ
ۡن إِن تاأ ِمۡنُهم مَّ ۡكا إَِلَّ َلَّ يُ  وا ِهِۦٓ إِۡلا د  تؤا لاۡيهِ قاآئِم  ا ُدۡمتا عا ۗۡ ما قولهه [، و 15]آل عمهران:  ﴾ا

ا ُدۡمُتۡم ُحُرم   ﴿: تعالى   ِ ما ۡيُد ٱۡلِبا  لاۡيُكۡم صا ِما عا ۗۡ واُحر  ةِ  ﴿: وقولهه تعهالى  [، 32المائدة: ] ﴾ا تلاوَٰ َِِٰن بِٱلصَّ ۡوصا
ا
أ وا

ي    ا ُدۡمُت حا ةِ ما وَٰ كا  .[31: مريم] ﴾ا واٱلزَّ

 ، (2)الفعههل، يقههال: ِدْمههَت تَههَدام، مثههل قههولهم: ِخْفههت َتَخههافهههذا أنههها لغههٌة فههي  علههى  القههراءة هههذه و التوجيبب : 
 ه(201)ت اءر  هفهعن ال ه(152)ت ل السمين الحلبيهقه، ون(1)ة أزد السراةه: وهي لغه(333)ت اسال النح  ق

                                                           

 . مصطفى  اإلزميري،(1/432أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .322ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 1)
 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 1/510، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 2)
 (. 2/513، مرجع سابق، )«إيضاح الو ف واًلبت اء اي كتاب هللا عزَّ وجلَّ »( محمد بن القاسم األنباري، 3)
. وُينظر: محمد الطاهر 115مرجع سابق، ص، «الو ف اي القراءات وأثره اي التفسير واألحكام»( مجاهد هادي، 4)

، د ط، الدار «تفسير التحرير والتنوير»م(، 1334ه )1333ابن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ت
 .(3/231) التونسية للنشر، تونس،

 . مصطفى  اإلزميري،(1/432أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .323ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 5)
 (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

اس، 1/224ُينظر: أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، )( 2) (. 1/122، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»(. أحمد النح 
 .143، مرجع سابق، ص«القر ن مشكل إعراب»مكي بن أبي طالب، 

اس، ( 1)  (. 1/122، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
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 .(1)أنها لغة تميم، يقولون: ِدمَت َتُدوم

اتتوُ  ) الُمط هوِ عي عهن األعمههش: روى   -[131] ِيتتنا  ﴿: قولهه تعههالى  وذلههك فهي بضهم الهواو،  ( ل إِنَّ ٱَّلَّ
ار   اتُواْ واُهۡم ُكفَّ ُرواْ واما فا ب   كا ۡرِض ذاها

ا
ِۡلُء ٱۡۡل ِدهِم م  حا

ا
وِ فالان ُيۡقبالا ِمۡن أ

ا ل ىَٰ بِتهِۦٓۗۡ  ا وا  ،[31: ]آل عمهران ﴾ٱۡفتادا
اوُ  )وكذلك يضم واو اتوِ  ﴿: قولهه تعهالى   في جميع القرآن بشرط أن يأتي بعدها سهاكن، نحهو ( ل لاۡعتتا  ل  ٱطَّ

ار   ۡتا ِمۡنُهۡم فِرا ۡلَّ اوا لاۡيِهۡم ل ِينا  ﴿: قولهه تعهالى  و  ،[13: ]الكههف ﴾ا عا ْ تاۡدُعونا مِ  إِنَّ ٱَّلَّ ۡلُُقتوا ِ لاتن َيا  ن ُدوِن ٱّللَّ
ۥ  ُذبااب   ُ ُعواْ َلا اوِ ٱۡجتاما ل  .(2)[13]الحج:  ﴾ا وا

اوُ  )تشبيه واو  القراءة على  هذه والضم في  التوجي : ُواْ  ﴿: قولهه تعهالى   ، كما فيبواو الجمع ( ل ا ٱۡشَتا
َٰلاةا  تتما هها ألن الضههمة تناسههب الههواو، فَحُسههَن الههتخلص بههها مههن التقههاء (3)[ ونحوههها12]البقههرة:  ﴾ ٱلضَّ ، وأيض 

 .(4)الساكنين هنا

                                                           

 (. 3/221السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 1)
مصطفى  اإلزميري،  .(1/435أحمد البن ا الدمياطي، مرجع سابق، ) .324ص( ُينظر: محمد القباقبي، مرجع سابق، 2)

 (.2مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .213، مرجع سابق، ص«الفواي  المعتبرة»وَصر   بهذه القاعدة محمد المتولي في منظومته 

إعراب ». عبد هللا العكبري، 434، مرجع سابق، ص«المفصل اي صنعة اإلعراب»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 3)
 (. 1/332، مرجع سابق، )«القراءات الشواذ

 .33، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 4)
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 :لثالثا فصلال

إلى آخر  رابعالقراء األربعة عن القراء العشرة من الجزء ال انفرادات

 ، مع التوجيهسادسالجزء ال

 :ثالثة مباحثوفيه 

 ، مع التوجيه.رابعاقنفرادات في الجزء الاألول:  مبحثال

 ، مع التوجيه.خامساقنفرادات في الجزء الالثاني:  مبحثال

 ، مع التوجيه.سادساقنفرادات في الجزء الالثالث:  مبحثال
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 ، مع التوجيهرابعاجلزء ال: االنفرادات يف ولاأل بحثامل

لان  ﴿: في قوله تعالى  وذلك بكسر الضاد،  ( وُكمۡ ياِۡضُّ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[132]
ذ  

ا
ٓ أ وُكۡم إَِلَّ أو  ،سند إلى ظاهر، سواء أوكذلك كل ما جاء من هذا الفعل ،[111]آل عمران:  ﴾ ى  ياُۡضُّ

قِباۡيهِ فالان ياُۡضَّ  ﴿: في قوله تعالى   ( ياِۡضَّ  )مفرد ا كان أو غيره، وذلك نحو:  :رمضمَ  َٰ عا ا لِۡب لَعا ن يانقا واما
يۡ  ا شا ۗۡ ت   ٱّللَّ يۡ  ﴿: في قوله تعالى   ( وكا ياِۡضُّ  )[، و144]آل عمران:  ﴾ا وكا شا ۡنُهۡم فالان ياُۡضُّ  ﴾ ا  ت   ِإَون ُتۡعرِۡض عا

ۡو  ﴿: في قوله تعالى   ( ونا ياِۡضُّ  ) [، و42]المائدة: 
ا
ونا أ ۡو ياُۡضُّ

ا
ُعوناُكۡم أ   .(1)[13]الشعراء:  ﴾ يانفا

، ه(332)ت وقد استغربها ابن جني ،(2)أنها لغة في الفعل َيُضرُّ  القراءة على  هذه و  التوجي :
وفيها » حيث قال: [،120]آل عمران:  ( ُكمۡ َلا ياُۡضۡ  )وذلك عند توجيهه للقراءة المنسوبة للحسن: 

 بكسر الضاد وتشديد  -ضاَرُه يِضْيُرُه، وضاَرُه يُضوُره، وَضر ُه يُضرُُّه، وَضر ُه َيِضرُُّه  ت:أربع لغا
 .(3)«، وهي لغة غريبة-الراء 

ا عن ]البقرة:  (نَّ فاَِصَّهُ  ): -رضي هللا عنهما  – ه(23)ت كالمه عن قراءة ابن عباس دوقال أيض 
نما "يْفِعُل" في المضاعف المتعدي شاذٌّ قليل،  وذلك أن  بكسر الصاد وتشديد الراء فغريٌب، »[: 223 وا 

ن "يفِعل" في مِ هذا بابه فيه "يفُعل"، كه: صب  الماَء يُصبُّه، وشد  الحبَل يُشدُّه... ثم إنه قد مر  بي مع 
ثم ذكر أن من ، «ل ه بالماء يُعلُّه ويِعلُّه...المتعدي حروف صالحة، وهي: نم  الحديَث يُنمُّه ويِنمُّه، وع

ْ لان ياِۡضُّ  )الباب قراءة: هذا  ا  وا  .     (4)بكسر الضاد ( ٱّللَّ

وقد أمعنُت النظر في البحث عن كسر الضاد في أمهات كتب »: ه(1403)ت قال القاضي
 .(5)«كسر الضاد اللغة، ومنها: لسان العرب وشر  القاموس، فلم أعثر على  

 يذكهرون ههذام هدههم أجهلهف (2)اُلغويًّ  اجع  مر  أحَد عشرَ  أكثر من قد رجعت إلى  األمر كما قال، فكأن  و 

                                                           

 اإلزميري، . مصطفى  (1/432مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .325صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق،

  .(1/343)مرجع سابق،  ،«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
  .(1/220مرجع سابق، ) ،«المحتسب»عثمان بن جني، ( 3)
 سبيل اإلفساد. "َعل ه بالماء": سقاه سقية بعد سقية. "َنم  الحديَث": نقله على   ومعنى   .(1/132سابق، )المرجع ال( 4)
  .33صمرجع سابق،  ،«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
ه(، 321قبن دريد األزدي )ت «جمهرة اللغة»ه(، و110للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت «العين»منها: كتاب ( 2)

ه(، 333إلسماعيل بن حماد الجوهري )ت «الصحاح»ه(، و310ألبي منصور األزهري )ت «تهذيب اللغة»و
= 
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  كسر الضاد مع تشديد الراء.ب "ِضرُّ يَ َضر  التصريف: "

لُونا تا  ) :عن األعمش الُمط وِ عيو الحسن  رأ  -[133] : في قوله تعالى  ، وذلك (1)بتاء الخطاب (ۡعما
ناة   ﴿ سا ۡسُكۡم حا اسُ  إِن تاۡمسا ي ِئاة   ۡؤُهۡم ِإَونت تاتَّقُ  تُِصۡبُكۡم سا ْ وا وا ا  ِإَون تاۡصِِبُ ْ بِها ۡفراُحوا ۡيُدُهۡم يا واْ َلا ياُۡضُُّكۡم كا

يۡ  ۗۡ ت   شا ا  ا ا  إِنَّ ٱّللَّ لُونا ُُمِيط  يا بِما  [.120آل عمران: ] ﴾ ۡعما

، اآليةهذه القراءة ُمت ِسق ومتناسب مع ما قبله من الخطابات في هذه الخطاب في التوجي : 
 الخطاب أحُد فريقين:هذا والمقصود بالوعيد في 

المذكورين  الكفارأي:  –ن هللا عز  وجل  َتَوع د المؤمنين أن يتخذوا هؤقء أي: إ ،المؤمنون :األول
 ء يأنسون بهم في الباطن من أمورهم.ال  خِ ، أي: أَ بطانة   –اآلية واآليات قبلها هذه في 

اقْلِتَفات والتحول من خطاب  معنى   محمد، أو على   تقدير: قل لهم يا على  هذا الكفار، و : الثاني
 .(2)الكفارخطاب  المؤمنين في اآلية إلى  

المنافقين، ثم  الكفار بعد َفْضِح صفات هؤقء في أن هللا عز  وجل   تظهر اقلتفاتهذا فائدة كأن  و 
بإحباط  -وكأنهم حاضرون في نفس الموقف  - المنافقين مباشرة   دَ ع  وَ َأْمِرِه المؤمنين بالصبر، تَ 

محيط  مؤامراتهم ومكائدهم وُخططهم التي يدبرونها ضد المؤمنين، وذلك ألن جزاءه سبحانه وتعالى  
 ه.كل من يعادي أولياء بهم، وأنه عز  وجل  له القدرة التامة والسلطان القاهر على  

َٰثاةِ  )الحسن:  رأ  -[134] ةِ  )و ( ف  لۡ أا  بِثاما إِۡذ تاُقوُل  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (3)باإلفراد ( ف  لۡ أا  ِِباۡمسا
َٰف   َٰثاةِ ءاالا بُُّكم بِثاما ُكۡم را ن يُِمدَّ

ا
لان ياۡكفِياُكۡم أ

ا
ةِ  لِلُۡمۡؤمِنِيا أ ٰٓئِكا ِنا ٱلۡمالا تاتَُّقواْ  ١٢٤ ُمزنالِيا م  ْ وا وا ِۚ إِن تاۡصِِبُ ٰٓ بالا

ِن فاۡورِهِۡم  تُوُكم م 
ۡ
ياأ َٰف   وا ةِ ءاالا بُُّكم ِِباۡمسا ا ُيۡمِدۡدُكۡم را َٰذا و ِمِيا  ها ةِ ُمسا ٰٓئِكا ِنا ٱلۡمالا  [.125، 124]آل عمران:  ﴾ م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

، «المحكم والمحيط األعظم»ه(، و335كالهما ألحمد بن فارس الرازي )ت «مقاييس اللغة»و «مجمل اللغة»و
مختار »ه(، و533، لجار هللا الزمخشري )ت«أساس البالغة»ه(، و453لعلي بن إسماعيل بن ِسْيَده )ت

ه(، 111لمحمد بن مكرم بن منظور )ت «لسان العرب»ه(،و222لمحمد بن أبي بكر الرازي )ت بعد:  «الصحاح
  ه(.1205الزبيدي )ت للمرتضى   «تاج العروس»و

 اإلزميري، . مصطفى  (1/431سابق، ) مرجع، ا الدمياطيالبن  أحمد  .322صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،

  .(3/42مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي،  .(1/433)مرجع سابق،  ُينظر: ابن عطية األندلسي،( 2)
 اإلزميري، . مصطفى  (1/431مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .322صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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التسعة،  ا للثالثة إلى  تمييز   إذا وقعت المائة تُفَردالقراءة كما هذه في  ت األْلفُ دوُأفرِ  التوجي :
َٰثاةِ  ): ثالثمائة، وخمسمائة، فكذلك هنا فتقول ةِ  )و ( ف  لۡ أا  بِثاما  الُعكَبريهذا ، وقد استبعد ( ف  لۡ أا  ِِباۡمسا
فراُد المائة ه(1403)ت ، وذكر القاضي(1)ه(212)ت ، كما في القراءة (2)أن األفصَح جمُع األْلف وا 

َٰثاةِ  ﴿ :المتواترة َٰثا ِماْئاة   ﴿: ، وقوله تعالى  ﴾ ف  َلا ءاا بِثاما ۡهفِِهۡم ثاما ُِثواْ ِِف كا َلا   [.25]الكهف:  ﴾ ِسنِيا  وا

كثرة المعدود، أما  ، وذلك أن الجمع ُنظر فيه إلى  وكأن إفراد األْلف هنا وجمعه له أثر في المعنى  
 !، كيف بثالثة ألف منه، أو خمسة ألفقوة وقدرة وتأثير الفرد الواحد، ف اإلفراد ففيه إشارة إلى  

 وهللا أعلم.  

لان  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (3)بكسر الزاي ( لِيا ُمزنِ  ) :الحسن رأ  -[135]
ا
إِۡذ تاُقوُل لِۡلُمۡؤِمنِيا أ

َٰف   َٰثاةِ ءاالا بُُّكم بِثاما ُكۡم را ن يُِمدَّ
ا
ةِ  ياۡكفِياُكۡم أ ٰٓئِكا لا ِنا ٱلۡما لِيا م   [.124]آل عمران:  ﴾ُمزنا

وفي  ،(4)الكافرين المؤمنين والعذاَب على   على  ِزلين النصَر : منمعنى   القراءة على  هذه و  التوجي :
َصاَحَبُه نزوُل المالئكة نزول ألن  المشركين، بشارة للمؤمنين بأنهم سينتصرون على   المعنى  هذا 

      النصر.

ياۡعلامِ  ) :الحسن رأ  -[132] َِِٰبِينا  وا ن  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (5)بكسر الميم ( ٱلصَّ
ا
ِسۡبُتۡم أ ۡم حا

ا
أ

َِِٰبِينا  ياۡعلاما ٱلصَّ ُدواْ مِنُكۡم وا َٰها ِينا جا ُ ٱَّلَّ ۡعلاِم ٱّللَّ ا يا امَّ ل  [.142]آل عمران:  ﴾تاۡدُخلُواْ ٱۡۡلانَّةا وا

ۡعلامِ  ﴿الفعل قبله  أن الفعل مجزوم عطف ا على   القراءة على  هذه و  التوجي :  المجزوم  ﴾ يا
ا  ﴿به  قلتقاء الساكنين.، وكسرت الميم ﴾لمَّ

  ه(533)ت ، وذكر الزمخشريزمن التكلم حتى  نفي وقوع الفعل تُفيد  من الحروف الجازمة، وهي "لم ا"و

                                                           

  .(1/345مرجع سابق، )، «"إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 1)
  .33صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
 اإلزميري، . مصطفى  (1/431مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .322صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
. ابن (1/222) مرجع سابق، ،«الكشاف»(. محمود الزمخشري، 3/332ُينظر: السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 4)

  (.1/504عطية األندلسي، مرجع سابق، )
 اإلزميري، مصطفى   .(1/433مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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وهذا التوقع يكون غالب ا  ،(1)توقع حدوثه في المستقبل ، وتدل على  أنها تنفي وقوع الفعل في ما مضى  
 .(3)التحقيق ُيحَمل على   ومعلوم أن التوقع في كالم هللا سبحانه وتعالى   ،(2)وليس دائم ا

والعلم  العلم بالجهاد ا يقعولم  »ق تحسبوا أن تدخلوا الجنة  :بالجزم نقراءة الحس معنى  ف ،يهوعل
نما يجازيهم على    بصبر الصابرين، ولم ا يعلم هللا ذلك واقع ا منهم، ألنه جل  وعز  يعلمه غيب ا، وا 

  .(4)«عملهم

مع مالحظة أنه يسكن  – بالياء في الموضعين ( ۡؤتِهۡ يُ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[131]
ن يُرِۡد  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (5)بالياء ( ۡجزِييا واسا  ) ،-الهاء موافق ا لبعض القراء العشرة  ثاواابا واما

َِٰكرِينا  ناۡجزِي ٱلشَّ ِۚ واسا ا ن يُرِۡد ثاواابا ٱٓأۡلِخراةِ نُۡؤتِهِۦ ِمۡنها ا واما ۡنياا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنها  [.145]آل عمران:  ﴾ٱلُّ

ن يَّ  ﴿ ت:في اآليا جاءت متناسقة مع ما قبلها من الَغيبة القراءةهذه و  التوجي : َٰ واما ا لِۡب لَعا نقا
قِباۡيهِ فالان يَّ  يۡ عا ا شا ۗۡ وَّ ت   ُۡضَّ ٱّللَّ ياۡجزِي ٱا َِٰكرِينا سا ُ ٱلشَّ َٰب   ١٤٤ّللَّ ِ كِتا ن تاُموتا إَِلَّ بِإِۡذِن ٱّللَّ

ا
ٍَ أ نا نِلاۡف ا َكا ا واما

ۗۡ مُّ  َل  ن يُّرِدؤاجَّ ۡنيااثَّ   واما  .هللا سبحانه وتعالى   ضمير يعود على  القراءة هذه  على   الفاعلو ، الخ ﴾ واابا ٱلُّ

وحديث »: ه(332)ت قال ابن جني، دقلة الحال عليهغرض بالغي، وهو ل هنا ر الفاعلُأضمِ و 
 ... وعليه قول اآلخر:همإضمار الفاعل للدقلة عليه واسٌع فاشٍّ عن

فههههههههههههههههاتٍّ قههههههههههههههههد َعههههههههههههههههال ألواَنههههههههههههههههها -13  وُمَجو 
 

 (2)آُر جهههههههههردٍّ ُمْتَرصهههههههههاتٍّ كهههههههههالن وى  ْسهههههههههأَ  
 

                                                           

  .(1/234) مرجع سابق، ،«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 1)
  .(4/413مرجع سابق، )عباس حسن، ( 2)
  .(4/413، )محمد بن علي الصب ان، مرجع سابق( 3)
اا، ( 4)   .(1/412مرجع سابق، )إبراهيم الزج 
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/433مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
ه 1403ه )311البيت للحارث بن زهير، ُينظر: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي، ت( 2)

، مكتبة 1: محمود محمد الطناجي، طوشر  تحقيق، «أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب كتاب الشعر»م(، 1333
 (. وفيه: 1/45)، : "قد عال أجوازها". ُينظر: أبو علي القالي، مرجع سابق.  ويروى  451الخانجي، القاهرة، ص

فات: المقصود بها هنا: الن عام التي بلغ البياض فيهن إلى   البطن، أسآر: جمع سؤر وهو بقية الشيء، جرد:  المجو 
 : أي صالب. ي خيل قصار شعر األبدان، مترصات: محكمات، كالنوى  جمع جرداء، وه

  هذه النعام فأبعدت بعضها، وبقي بعض، فهذه البقايا بقايا هذه الخيل. : قد طردت الخيل والمعنى  
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نما أُ  فالتجويُف هو فاعل الفعل "عال"، ،(1)«قد عال التجويُف ألواَنها أي: فات"  ضمروا  ألن "المجو 
    .(2)أوَل البيت قد دل  عليه، فصار َتَقدُّم ذكر "المجوفات" كتقدم ذكر التجويف

كا  ) ابن محيصن: رأ  -[133] ي ِن ﴿بدق  من:  ( نئِ وا
ا
أ كا  : تعالى  قوله  أين ما وردت، نحو ،﴾ وا

ِِب    ﴿
ِن نَّ ي ِن م 

ا
أ كا ُهۥ  وا عا َٰتالا ما ثِۡي  قا اباُهۡم  رِب ِيُّونا كا صا

ا
آ أ ْ لِما ُنوا ا واها ما ْۗۡ فا نُوا ا ٱۡستاَكا ُعُفواْ واما ا ضا ِ واما بِيِل ٱّللَّ  ﴾ِِف سا

 [.142آل عمران: ]
 .(3) [43، 45ي سورة الحج ]الحسن في موضعَ  وااق 

 : هي واألربع األخرى  اللفظة، هذه لغات في  خمس إحدى  القراءة هي هذه  التوجي :
ي ِن ﴿

ا
أ ِ كا  ﴿و ،(5)وهي لغة أهل الحجاز وهي األصل، ،(4)﴾ كا ، ،(2)﴾ نٓائ وهي لغة  وهي أكثر استعماق 
ِ كا  )و ،(1)تميم ي

ۡ
  .(10)(3)( نۡيئِ كا  )، و(3)( نأ

ِ كا  ) وفي توجيه قراءة ابن محيصن  وجهان: ( نئ
: الياء الياءين دفعة  واحدة ؛ قمتزاا الكلمتين بالتركيب، والمقصود بالياءين: أنه حذف أح هما

 ساكنة والثانية مكسورة. التي هي بمنزلة ياءين، األولى   المشددة
                                                           

  .(1/110مرجع سابق، ) ،«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
  .452مرجع سابق، ص، «أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب كتاب الشعر»الحسن الفارسي، ( 2)
 اإلزميري، . مصطفى  (1/433مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
، «النشر اي القراءات العشر»وهي قراءة القراء العشرة عدا ابن كثير وأبي جعفر. ُينظر: محمد ابن الجزري، ( 4)

  (.2/242مرجع سابق، )
 (.1/411هن ابن الجوزي، مرجع سابق، )عبد الرحمه  ( 5)
النشر اي القراءات »زري، ُينظر: محمد ابن الج وهي قراءة ابن كثير وأبي جعفر، إق أن أبا جعفر ُيَسهِ ل الهمزة.( 2)

 (.2/242، مرجع سابق، )«العشر
 (.1/411عبد الرحمن ابن الجوزي، مرجع سابق، )( 1)
، مرجع سابق، «المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني،  وهي قراءة شاذة منسوبة قبن محيصن واألشهب واألعمش.( 3)

(1/110.) 
 (.3/424الحلبي، مرجع سابق، )ُينظر: السمين  وهي قراءة شاذة غير منسوبة ألحد.( 3)
(. السمين الحلبي، مرجع سابق، 1/110، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، هذه اللغات:  ممن ذكر( 10)

(3/422.) 
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، ثم حذف الساكنة قلتقائها مع التنوينواآلخر  .(1): أنه حذف الياء الثانية المكسورة استثقاق 

 ومن هذه اللغة قول الشاعر:

 ااإلَخههه قَ ادِ َصههه هُ تُهههلْ خِ  ن صهههديقٍّ ِمههه نْ ئِ َكههه -13
 

 (2)َأَبهههههههاَن اخِتَبهههههههاِرْي أن هههههههُه ِلهههههههْي ُمهههههههداِهنُ  
 

ي ِن ﴿ :في لفظة وقد اخُتِلف
ا
أ  .- غير مركبة :أي –هل هي مركبة أم بسيطة  ﴾ كا

"، وُكتب التنويُن نون ا، فأصبح فذهب األكثر إلى    كأيِ ن، ت:أنها مركبة من كاف التشبيه و"َأي ٍّ
  .(4)ه(130)ت وسيبويه ه(110)ت ، وهذا قول الخليل(3): َكمْ ، وهي بمعنى  التكثير معنى   الدالة على  

، وأن النون في آخرها من السكون مبنية على   بسيطةكلمة أنها  إلى   ه(145)ت ذهب أبو حيانو 
لى (5)عليها دليلنفس الكلمة، وليست تنوين ا، وأن الدعاوي التي ذكرها أصحاب القول األول ق يقوم  ، وا 

 .(2)ه(1333)ت بن عاشوراهذا ماَل 

، فهو كثرُة استعمالها  تعددت لغاتهم فيها إلى   اللفظة حتى  هذه العرب ب تصرفأما عن سبب  خمسٍّ
قالوا: "وعملي"، وكما قالوا: "أيطب" في  في قولهم: "لعمري"، حتى   تصرفواكما هذا و  في كالمهم،

        .(3)ضمن قانون السهولة والتيسير في اللغة فهو، (1)"أطيب"، و"طبيخ" في "بطيخ"

ِِب    ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (3)بضم الراء ( ب ِيُّونا رُ  ) :الحسن رأ  -[133]
ِن نَّ ي ِن م 

ا
أ كا ُهۥ  وا عا َٰتالا ما قا

ثِۡي   اباُهۡم  رِب ِيُّونا كا صا
ا
آ أ ُنواْ لِما ا واها ما ْۗۡ فا نُوا ا ٱۡستاَكا ُعُفواْ واما ا ضا ِ واما بِيِل ٱّللَّ  [.142آل عمران: ] ﴾ِِف سا

 كمها – راءهُر الهيها كسهوز فهجه، ويه(332)ت ال ابن جنيهٌة كما قهميهميهلغٌة ت القراءةذه ههو  التوجي :
                                                           

 (.3/424السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 1)
لبي، مرجع سابق، (. السمين الح3/13لم أهتِد إلى قائله، والبيت ذكره: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)

(3/424 .) 
 (.3/421(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )3/11ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
  .(4/112) محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق،( 4)
 (.3/13أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
  .(4/112) محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق،( 2)
 (.1/513عطية األندلسي، مرجع سابق، )ابن ( 1)
 .33 - 15، مرجع سابق، ص«التطور اللغوي»رمضان عبد التواب،  (3)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/430مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
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ما رواه في -رضي هللا عنهما  –ه( 23)ت ، وفتُح الراء، وهي قراءة ابن عباس–في قراءة الجمهور 
 .(1)عنهه( 111)ت قتادةُ 

 وفي توجيه قراءة الحسن وجهان: 
: وكَأيِ ْن ِمن نبي ٍّ ُقِتَل معه جماعاٌت كثيرةٌ ، وهي الجماعة، والمعنى  ب ة"ر "ال : أنها منسوبة إلى  أح هما

(2) . 

"، وكان القياس أن تُفَتح الراء، ولكنه من باب تغيير الن   : أنها منسوبة إلى  واآلخر  ب، سَ "الر ب 
، فضموا الداَل حاَل النسبة مع أنها مفتوحة في (3)الطويل الد هر كما قالوا: "ُدَهِري" في النسبة إلى  

 األصل.
ُبُر على  القول: العلماُء األتقياء الصالحون، العارفون هذا  على   ( ب ِيُّونا رُ  ) ومعنى   ما  باهلل، الصُّ

 .(4)أصابهم

ا في  بانيون، وُقرَئ »: ه(533)ت الزمخشري القراءة قولُ هذه وِمن أقوال العلماء أيض  والربِ ُيون: الر 
 .(5)«على القياس، والضم والكسر من تغييرات الن َسب -أي: فتح الراء  –بالحركات الثالث، فالفتُح 

الرب سبحانه، وِبَضمِ ها،  ُيقرُأ بفتح الراء نسبة  إلى   ﴾ ب ِيُّونا رِ  ﴿قوله »: ه(212)ت وقال الُعكبري
ب ة"، وهي الجماعةِمن َرب  َيرُ  "ُفْعلٌ "وهو   .(2)«بُّ إذا أصلح، فأما بالكسر فإنه منسوب إلى "الرِ 

ا  ) :الحسن رأ  -[140] ما اباُهۡم  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (1)بكسر الهاء (واهُِنواْ فا صا
ا
آ أ نُواْ لِما ا واها ما فا

 ْۡۗ نُوا ا ٱۡستاَكا ُعُفواْ واما ا ضا ِ واما بِيِل ٱّللَّ  [.142آل عمران: ] ﴾ ِِف سا

  ن،ههِ ههيُء يَ ههن الشهول: َوهَ ههقههوز أن تهجهه يهفعل، فإنههالذا هههي ههتين فهاللغ دى  ههراءة إحههالقذه هههو   :بوجيبالت
                                                           

 (.3/431السمين الحلبي، مرجع سابق، ) .(1/113مرجع سابق، ) ،«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1)
 أبهو حهيهان األنهدلهسي، مهرجهع سهابهق، . (1/114ق، )هابهع سهرجهم ،«ببسبتبحبمبال»ُيهنهظهر: عهههثهمههان بهن جهنهي، ( 2)

(3/30 .) 
 (. 3/30أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )(. 1/521ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
اا، مرجع سابق، )( 4)  . (1/113مرجع سابق، ) ،«المحتسب»(. عثمان بن جني، 1/412ُينظر: إبراهيم الز ج 

 (. 3/431(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )3/13أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )
 (.1/233)، مرجع سابق، «الكشاف»محمود الزمخشري، ( 5)
 (.1/343، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/430مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
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وهما لغتان بمعن ى  ،(2)، ويجوز: َوِهَن َيِهن(1)ل َيوَجل، مثل: َوجِ وَوِهَن الشيُء َيوَهن مثل: وَعَد َيِعد،
 .(5)وما جُبنوا (4)وما عجزوا (3)عند قتل النبي ُعفوافما ضَ  واحد، أي:

اباُهۡم  ) الشَنبوذي عن األعمش: روى   -[141] صا
ا
آ أ اباُهۡم  ﴿ بدق  من: (إَِلا ما صا

ا
آ أ في ، وذلك (2)﴾لِما

اباُهۡم  ﴿: قوله تعالى   صا
ا
آ أ ُنواْ لِما ا واها ما ْۗۡ فا نُوا ا ٱۡستاَكا ُعُفواْ واما ا ضا ِ واما بِيِل ٱّللَّ  [.142عمران:  ]آل ﴾ ِِف سا

ْ واها  ﴿تضمين الفعل  الالم، أو على   بمعنى   ( إَِلا  )أن  على   وهذه القراءة التوجي :  معنى   ﴾ُنوا
     .(1)ما أصابهم وتعللوا به في القعود عن القتال "ركنوا"، أي: فما ركنوا إلى  

ُ  ) :الحسن رأ  -[142] بَّناا  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (3)بالرفع ( ُهمۡ قاۡول ن قاالُواْ را
ا
ٓ أ اُهۡم إَِلَّ نا قاۡول ا َكا واما

َٰفِرِينا  ۡوِم ٱلۡكا ا ٱۡلقا ناا لَعا ناا واٱنَُصۡ اما ۡقدا
ا
ثاب ِۡت أ ۡمرِناا وا

ا
ناا ِِفٓ أ افا اا ُذنُوباناا ِإَوُۡسا  [.141]آل عمران:  ﴾ٱۡغفِۡر نلا

نا  ﴿م هأنه اس لى  هع والرفع في هذه القراءة :التوجي  ن ﴿بر ه، والخ﴾ َكا
ا
أي: »ا، هزهههِ ي  ههفي حَ وما  ﴾ أ

 .(3)«ما كان قوُلهم حينئذٍّ شيئ ا من األشياء إق هذا القول...
                                                           

مرجع سابق،  ،«المحتسب»(. عثمان بن جني، 2/332ُينظر: محمد بن الحسن بن دريد، مرجع سابق، )( 1)
(. ابن عطية األندلسي، مرجع 1/350، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ». عبد هللا العكبري، (1/114)

 (.3/30(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/521سابق، )
، تحقيق: «شمس العلوم و واء كالم العرب من الكلوم»م(، 1333ه 1420ُينظر: نشوان بن سعيد الحميري اليمني )( 2)

(.  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 11/1312دمشق، ) –، دار الفكر، بيروت 1حسين العمري وآخرين، ط
 .231اإلسكندرية، ص –، دار السالم، القاهرة 2، ط«مختار الصحاح»م(، 2013ه 1434)

 (. 1/233، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 3)
 (. 1/412عبد الرحمن الجوزي، مرجع سابق، )( 4)
، «معالم التنزيل :تفسير البغوي المسمى  »م(، 1333ه 1403ه )512الحسن بن مسعود، أبو محمد البغوي، ت( 5)

 (.2/111دار طيبة، الرياض، ) ،1تحقيق: محمد عبد هللا النمر وآخرين، ط
م ال )ت -ويجوز إسكاُن الهاء  ا واۡهُنواْ  )ه(: 200ه( وعكرمة )ت قبيل 120كما في قراءة أبي الس  ما تخفيف ا؛  - (فا

 (.3/431السمين الحلبي، مرجع سابق، ). ُينظر: ألنه حرف َحْلِقي، كما قالوا: "َنْعم" و"َشْهد" في: "َنِعم" و"َشِهد"
 اإلزميري، . مصطفى  (1/433مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 . 33، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
 اإلزميري، . مصطفى  (1/430مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(. محمد بن محمد بن 3/433(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )3/31ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)

، «مزايا الكتاب الكريم إرشا  العقل السليم إلى  »، ه ) د ت(332، أبو السعود العمادي الحنفي، تمصطفى  
  (.1/514تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، د ط، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، )
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نا  ﴿ قراءة الجمهور:، وقد اختلف العلماء في أيهما أرجح من ناحية المعنى   ا َكا ا واما ، أم ﴾ ُهمۡ قاۡول
نا  )قراءة الحسن:  ا َكا ُ واما  ألمرين: وذلك ؛قراءة الجمهورترجيح  إلى   كثرفذهب األ، ( ُهمۡ قاۡول
ن ﴿اسم ا، و أن ُيجعل األعرفُ  أنه إذا اجتمع معرفتان فاأَلولى  »: أح هما

ا
وما في َحيِ زها  ﴾ أ

 أعرُف، قالوا: ألنها تشبه المضَمر من حيث إنها ق ُتضمر وق توَصف وق يوَصف بها، 
ا  ﴿و  .(1)«مضاف لمضَمر، فهو في رتبة الَعَلم، فهو أقل تعريف ا ﴾ ُهمۡ قاۡول

اا ﴿: كان قوُلهم: والمعنى   مثَبت، ﴾إَِلَّ  ﴿: أن ما بعد واآلخر بَّناا ٱۡغفِۡر نلا  . (2)دأَبهم في الدعاء ﴾ را

المقام في هذه اآلية هي  واألوفق بمقتضى   أن األنسب في المعنى   ه(332)ت أبو السعود ويرى  
 وأوقع بيان ا، هو ما كان أكثر إفادة ، أن األحق بالخبرمن ناحية بالغية، وهي  قراءة الحسن، وذلك
ن ﴿وهو هنا في:  الحدث، وأظهر دقلة  على  

ا
:  وما في َحيِ زها أتمُّ وأكمل؛ ﴾ أ ال  ٓ  ﴿ألنه جاء ُمَفص  إَِلَّ

اا بَّناا ٱۡغفِۡر نلا ن قاالُواْ را
ا
َٰفِرِينا  أ ۡوِم ٱۡلكا ا ٱۡلقا ناا لَعا ناا واٱنَُصۡ اما قۡدا

ا
ثاب ِۡت أ ۡمرِناا وا

ا
ناا ِِفٓ أ افا  .﴾ ُذنُوباناا ِإَوُۡسا

نما كان اختياُر األكثرِ    .(3)كما قال -نحوية  أي: – قراءَة الجمهور لقاعدةٍّ صناعيةٍّ  وا 

َلا تالُ ۡصعا تا  ) :الحسن رأ  -[143] ، وضم الالم ( ُدونا ۡصعا تا  )بفتح التاء والعين في  ( ونا ُدونا وا
د   ﴿: قوله تعالى  في ، وذلك ( ونا تالُ  )واحدة ساكنة في  واووبعدها  حا

ا
ٰٓ أ ا َلا تاۡلوُۥنا لَعا  إِۡذ تُۡصعُِدونا وا

َُٰكمۡ  واٱلرَُّسوُل  ى ۡخرا
ُ
 [.153]آل عمران:  ﴾ ياۡدُعوُكۡم ِِفٓ أ

َلا ۡصعا يا  ) "المبهج":ابن محيصن من طريق و رأ  -[144] ، مع بالياء في الفعلين ( ۡلوُۥنا يا ُدونا وا
 .(4)( ُدونا ۡصعا يا  )مالحظة أنه يفتح الياء والعين في 
                                                           

(. عبد هللا 1/514، )(. وُينظر: أبو السعود العمادي، مرجع سابق3/433السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 1)
 (.1/300، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»العكبري، 
متفاوتة من ناحية أي ها أعرف، فمن ضمن األقوال أن أعرف المعارف بعد لفظ الجاللة: الضمير، ثم  والمعارف

 واحد منها، وزاد بعضهم: المنادى   الَعَلم، ثم اسم اإلشارة، ثم اقسم الموصول، ثم الُمَعر ف به"ال"، ثم المضاف إلى  
همع الهوامع اي شرح جمع »جالل الدين السيوطي، )النكرة المقصودة(. وهناك خالف في هذا الترتيب.  ُينظر: 

 (.  1/213) مرجع سابق، ،«الجوامع
 (.1/300، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري، (. 3/433ُينظر: السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 2)
 (. 1/514، )أبو السعود العمادي، مرجع سابق( 3)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/431مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  القباقبي،ُينظر: محمد ( 4)

  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 : َرِقي بمعنى   "َصِعَد" الفعل الثالثي مضارع ( ُدونا ۡصعا تا  )أن  على  أما قراءة الحسن، فه التوجي :
، أي: تصعدون في الجبل،  من ُسفلٍّ إلى    فمن الفعل الرباعي  ﴾ ُدونا ۡصعِ تُ  ﴿ :أما القراءة المتواترةو علو ٍّ

 .(1)"َأْصَعد"

 فقيل في تخريجه ثالثة أوجه: (تالُونا )وأما الفعل 

الواو؛ ألنها  كما في القراءة المتواترة، ولكن الضمة استُثقلت على   ﴾ ۡلوُۥنا تا  ﴿: أن أصله األول
ساكنان: الواو التي هي عين الكلمة  الالم فالتقى   أختها، فكأنه اجتمع ثالث واوات، فُنقلت الضمة إلى  

 قلتقاء الساكنين. ذفت األولى  والواو التي هي ضمير، فحُ 

نما ُعدِ َي به (تالُونا ): أن يكون الفعل الثاني ا  ﴿مضارع "َوِلَي" من الوقية، وا   لتضمينه معنى   ﴾لَعا
 .(2)أحد نعطاف، أي: ق تعطفون على  اق

 فأصبح الفعل "َتْلُؤْوَن"، ثم ُنقلت  ،المضمومة َت الواوز مِ ثم هُ ، ﴾ ۡلوُۥنا تا  ﴿أن أصله : الثالث
 الواوين الساكنتين، قاله ابن عطية ُحذفت إحدى  ثم  فأصبح الفعل "َتُلْؤْوَن"، الالم، الهمزة إلى   حركةُ 
بأنه لم يجتمع هنا  (5)ه(145)ت وَرد ه أبو حيان ،(4)ه(332)ت وَتِبَعه أبو السعود ،(3)ه(533)ت

السمين  هذ على   وَتِبَعه الالم ثم ُحذفت الهمزة، واوان، بل همزة بعدها واو، فُنقلت حركة الهمزة إلى  
   .(2)ه(152)ت الحلبي

ود ههعهوز أن يه، ويج(1)ةهيبهالغ اب إلى  هطهن الخهات مهفهتهاقل لى  ههعف، اءيبال نبن محيصبوأما  راءة اب
ا ٱلُۡمۡؤِمنِيا  ) :المذكورين في اآلية السابقة ﴾ ٱلُۡمۡؤمِنِيا  ﴿ الضمير على   ُ ذُو فاۡضٍل لَعا ۞إِذۡ  ١٥٢ واٱّللَّ

َلا ۡصعا يا  د  يا ُدونا وا حا
ا
ٰٓ أ ا  .(3)﴾ فاۡضلٍ  ﴿: ﴾إِۡذ  ﴿العامل في ، و ( ۡلوُۥنا لَعا

                                                           

(. السمين الحلبي، 1/522(. ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )1/233الفراء، مرجع سابق، ) ُينظر: يحيى  ( 1)
 (. 3/433مرجع سابق، )

 (. 3/33أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 (. 1/522ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
 (.1/513، )أبو السعود العمادي، مرجع سابق( 4)
 (. 3/33أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
 (. 3/440السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 2)
 . 33، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»القاضي، (. عبد الفتا  3/433ُينظر: المرجع السابق، )( 1)
 (. 3/433السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 3)
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مۡ  ) محيصن:ابن  رأ  -[145]
ا
لاۡيُكم  ﴿: قوله تعالى  في وذلك ، (1)بسكون الميم ( ناة  أ لا عا نزا

ا
ُثمَّ أ

ناة   ما
ا
م ِ أ ِن  باۡعِد ٱۡلغا اس   م  ة  نُّعا آئِفا َٰ طا ِنُكۡم   ا ياۡغَشا يُكُم  ﴿: وقوله تعالى  ، [154آل عمران: ] ﴾م  ِ إِۡذ ُيغاش 

ناة   ما
ا
ُِل  ٱنلُّعااسا أ ُيزنا  ِۡنُه وا لاۡيُكمم  آء   عا آءِ ما ما ِنا ٱلسَّ ُكم بِهِۦ  م  ِرا ه  ُطا ِ  [.11]األنفال:  ﴾ۡل 

هذه اللفظة هي مصدر للفعل "َأِمَن"، يقال: َأِمَن فالن َيأَمُن أْمن ا، وأَمن ا، وأمان ا، وأَمَنة ،  التوجي :
أما بالسكون  مثل: َبار  وَبَرَرة، أو جمع ا، ،، وذكر بعضهم أنها بفتح الميم قد تكون مصدر ا(2)فهو آِمنٌ 

 .(3)فال تكون إق مصدر ا فقط

 وسكون الميم في هذه القراءة له ثالثة تأويالت:
 .(4)المرة الواحدة من األمنبه:  المقصودو  ها مصدر،أن على  : األول
 .(5): أنه للتخفيفالثاني
 . (2)تأنيث َأْمنٍّ  ا: أنهالثالث

  األكثر.والقول األول هو الذي عليه 

ا  ﴿: قوله تعالى  في وذلك ، (1)بتخفيف الزاي (ى ُغز   ) الحسن: رأ  -[142] ها يُّ
ا
أ ٰٓ ُنواْ َلا يا ِينا ءااما ٱَّلَّ

ْ ُغز    نُوا ۡو َكا
ا
ۡرِض أ

ا
ْ ِِف ٱۡۡل ُبوا ا َٰنِِهۡم إِذاا َضا ْ ِۡلِۡخوا ْ واقاالُوا ُروا فا ِينا كا ٱَّلَّ ْ كا اتُواْ ى تاُكونُوا ا ما ناا ما ْ ِعندا نُوا  لَّۡو َكا

 ْ ا قُتِلُوا  [.152]آل عمران:  ﴾ واما

  وجهان: تأويل هذه القراءةوفي  التوجي :

 لى  هة عهدال الصيغة نفسهاتاء؛ ألن هت الهذفهضاة، ثم حُ هاة وقهل: رمهثهم ،«َزاة هغُ  »: أن أصلها أح هما
                                                           

اإلزميري،  ى  مصطف .(1/431مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 15/322، مرجع سابق، )«تهذيب اللغة»محمد األزهري، ( 2)
 (. 3/444(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )3/32ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
(. 3/32(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/243، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 4)

  (.1/530، )ي، مرجع سابق(. أبو السعود العماد3/444السمين الحلبي، مرجع سابق، )
 . 33، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
 (. 1/353عبد هللا العكبري، مرجع سابق، )( 2)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/432مرجع سابق، ) ،ا الدمياطيالبن  أحمد  .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 .(1)مستغن ى عنها الجمع، فالتاءُ 

فإن الحرف إذا كان فيه لغتان متقاربتان فكثير ا ما وق ُيستنكر هذا،  »: ه(332)ت قال ابن جني
تتجاذب هذه طرف ا من حكم هذه... وقد ُحِذفت تاء التأنيث في أماكن قد ذكرناها: نا ٍّ في: ناحية، 

 .(2)« ومْأُلك في: مْاُلكة

بُواْ أَِب )، كما قالوا في قراءة: (3): أن الزاي ُخفِ فت كراهيَة التثقيل في الجمعواآلخر ذَّ كا َٰتِناا وا  ( اب اكِذا يا
 .(5)أحد القولين ، على  [23]النبأ:  ﴾ اب اكِذَّ  ﴿أنه مخفف من  (4)بتخفيف الذال

يا  ﴿، مبنيًّا للفاعل بالياء ( ُب ۡكتُ يا سا  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[141] بالياء  ﴾ ُقوُل وا
ا ا فاقِۡي   ﴿: تعالى   في قوله، وذلك (2)أيض  ْ إِنَّ ٱّللَّ ِينا قاالُٓوا ُ قاۡولا ٱَّلَّ ِمعا ٱّللَّ ۡد سا ۡغنِيا  لَّقا

ا
ُۡن أ َنا ا آُءْۘ وا ناۡكُتُب ما سا

 ْ ق    قاالُوا ۡۡيِ حا ۢنبِياآءا بِغا
ا
ۡتلاُهُم ٱۡۡل ناُقوُل  واقا ابا ٱۡۡلارِيِق وا ذا  [.131عمران:  ]آل ﴾ُذوقُواْ عا

يا  ﴿ ما، أفقط ( ُب ۡكتُ يا سا  )وقد انفرد هنا في الفعل   ه(152)ت اتالزي   فقد وافق فيه حمزةَ  ﴾ ُقوُل وا
 .-القراء السبعة  أحدَ  –

 ضمير يعود على   الفاعلو  سياق ما قبله من الَغيبة، جارٍّ على   القراءة هذه الكالم على  و  التوجي :
 .(3)َلكالمَ  على   ، أو(1)هللا سبحانه وتعالى  

ۡغنِيا  ﴿ ةهمهلهك لى  هف عهوقهال وزهجهيراءة هقهذه الهه لى  هوع
ا
 قراءةهال لى  ها عهض  ه، وأيزمهله، وق يةهي اآليهف ﴾ آءُ أ

                                                           

(. 1/354(. عبد هللا العكبري، مرجع سابق، )1/115، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1)
 (.3/453السمين الحلبي، مرجع سابق، )

هي: الرسالة. ُينظر:  -بضم الالم وبفتحها -(. والمأُلكة 1/115، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
 . (2/255مرجع سابق، )، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»محمد بن القاسم األنباري، 

 (.3/453ُينظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.  السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 3)
، مرجع «المحتسب». ُينظر: عثمان بن جني، -رضي هللا عنه  -وهي قراءة شاذة، تنسب لعلي بن أبي طالب ( 4)

 (. 1/115سابق، )
 (.1/531السابق، نفس الصفحة. ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )ُينظر: المرجع ( 5)
 اإلزميري، . مصطفى  (1/432مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .334صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  .33ص ،مرجع سابق، «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 3/514)( ُينظر: السمين الحلبي، مرجع سابق، 1)
 .(3/514)( السمين الحلبي، مرجع سابق، 3)
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 . (1)بالياء مبنيًّا للمفعول ﴾ُب ۡكتا يُ سا  ﴿المتواترة: 

ق    ﴿قراءة من قرأ بالنون:  أما على   ۡۡيِ حا ۢنبِياآءا بِغا
ا
ۡتلاُهُم ٱۡۡل ْ واقا ا قاالُوا ناۡكُتُب ما ناُقوُل  سا ابا وا ذا ْ عا ُذوقُوا

ۡغنِيا  ﴿ فالوقف على   ،﴾ ٱۡۡلارِيقِ 
ا
ناۡكُتُب  ﴿لُتُوهِ م أن قوله: »قزم، ألنه لو ُوصل بما بعده  وقفٌ  ﴾آُءْۘ أ  سا

ا قاالُواْ  نما هو وعيد من هللا لليهود ردًّا عليهم، وتهديد ا لهم  ﴾ما من مقول اليهود، وليس األمر كذلك، وا 
 .(2)«هذه المقولة النكراء على  

نما ذكروا هذه العلة على  » ين بضمير المتكلم عن نفسه، وذلك يوقع القراءة بالنون؛ قتحاد المقولَ  وا 
     .(3)«كلتا القراءتين في اللبس عند الوصل، بخالف القراءة بالياء، ولذا فرقوا بين نوَعي الوقف على  

َ  ُكُّ  ﴿ :قوَله تعالى   الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[143] وِۡتِۗ  ناۡف ُة ٱلۡما عمران:  آلنحو ] ﴾ ذاآئِقا
 بوجهين:  [135

ةٌ  ): أح هما ۡوتا  ذاآئِقا وۡتا  )بالتنوين ونصب  ( ٱلۡما  .( ٱلۡما
ةُ  ): واآلخر وۡتا  ذاآئِقا وۡتا  )بعدم التنوين ونصب  ( ٱلۡما   .(4)( ٱلۡما

تةٌ  )أن  فعلهى   أما الوجه األولالتوجي :  تۡوتا  )، واسهم فاعهل ( ذاآئِقا أنهه مفعهول  منصهوب علهى   ( ٱلۡما
 قسم الفاعل.

 مهها بعهههده  أن اسههم الفاعههل إذا ُأريههد بهههه الحههاُل أو اقسههتقبال، فإنههه يجههوز أن ينِصههبَ  قههد مههر  سههابق او 
 .-كما في القراءة المتواترة  –، أو َيُجر ه -الُمط وِ عي هنا  روايةكما في  -

َبهههِل المضهوالفع –ال أو اقستقبال هالح دال على  هال –أما النصُب فألجل ما بين اسِم الفاعل   ،(5)ارع من الش 
 ِزنة "تذوق"، فكأن التقدير هنا: كل نفس ستذوق الموت. ، و"ذائقة" على  (2)ِزَنِة "يضرب" فه"ضارب" على  

                                                           

ناۡكُتُب  ﴿: ( قرأ القراء العشرة عدا حمزة بالنون في الفعلين1) ناُقوُل  ﴿ ﴾سا ۡتلاُهمُ  ﴿، ونصب: ﴾ُذوقُواْ وا . وقرأ حمزة: ﴾ واقا
ۡتلُ وا  ﴿بالياء مبنيًّا للمفعول،  ﴾ُب ۡكتا يُ سا  ﴿ يا  ﴿ بالرفع، ﴾ ُهمُ قا ْ ُقوُل وا  . ُينظر: محمد ابن الجزري،بالياء ﴾ُذوقُوا
 .(2/245مرجع سابق، )، «النشر اي القراءات العشر»

 .43مرجع سابق، ص، «الو ف اي القراءات وأثره اي التفسير واألحكام»( مجاهد هادي، 2)
 مرجع السابق، نفس الصفحة.( ال3)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/431مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .334صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
 . 301محمد ابن الوراق، مرجع سابق، ص( 5)
 (.1/431مرجع سابق، )، «واإلعراب اللباب اي علل البناء»عبد هللا العكبري، ( 2)
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ن ُأْجِرَي مجرى   –وأما الَجرُّ فألن اسم الفاعل  لم يخرا عن حكم اقسمية، وألجل كونه  –الفعل  وا 
اسم ا، جاز أن َيُجر  ما بعَده
(1)  . 

تةٌ  )الُمط هوِ عي  روايهةمن حيث اللغة والنحهو، أمها مهن ناحيهةٍّ بالغيهة، فكهأن  هذا تۡوتا  ذاآئِقا تفيهد  ( ٱلۡما
ا.ن الموت ستذوقه إالجملة الفعلية كما تقرر قبُل، أي:  ألنها أقرب إلى   التجدد؛ معنى   ا نفس   النفوُس نفس 

ةُ  ﴿ :أما القراءة المتهواترة وۡتِ  ذاآئِقا ، فكأنهها تفيهد الثبهوت واقسهتقرار، وأن  ﴾ ٱلۡما المهوَت مصهيُر كهل نفهسٍّ
 الجملة اقسمية كما تقرر قبُل، وهللا أعلم. مفروغ منه، ألنها أقرب إلى  ثابت ومستقر و شيٌء  وهذا

تتةُ  ) :جبب  الثببانيوأمببا الو  تتۡوتا  ذاآئِقا تتةٌ  )فاألصههل فيههه: ، ( ٱلۡما تتۡوتا  ذاآئِقا ، ولكنههه ُحههذف بههالتنوين ( ٱلۡما
 للهههتخلص مهههن التقهههاء السهههاكنين، والتنهههوين هنههها مهههراٌد، بهههدليل نصهههب مههها بعهههده، ومثهههل ههههذا قهههراءة مهههن قهههرأ: 

دُ  ) حا
ا
ُ  ١ أ تٌد  ﴿: في قوله تعالى   (2)(ٱّللَّ حا

ا
ُ أ ُد  ١قُۡل ُهتوا ٱّللَّ تما ُ ٱلصَّ بحهذف  [،2، 1]اإلخهالص:  ﴾ٱّللَّ

دُ  )التنوين من  حا
ا
 قول الشاعر: منه و قلتقاء الساكنين،  ( أ

 فَأْلَفيتُههههههههههههههههههههههههههُه غيههههههههههههههههههههههههههَر ُمسههههههههههههههههههههههههههَتعِتبٍّ  -20
 

 (3)وق ذاكههههههههههههههههههههههههههههههههَر هللَا إق  قلههههههههههههههههههههههههههههههههيال 
 

  .(4)ونصب لفظ الجاللة بعده قلتقاء الساكنين،حذف التنوين هللَا"، ولكنه  "وق ذاكر اأراد: 

  )األعمش: الُمط وِ عي عن  روى   -[143]
ُ
ْ تُ وأ   ﴿ بدق  من: (وا

ا
ْ تا أ  : في قوله تعالى  ، وذلك (5)﴾وا

﴿  ٓ ا ۡفراُحونا بِما ِينا يا َّ ٱَّلَّ َبا ۡسا ة  َلا َتا ازا فا بانَُّهم بِما ۡسا ْ فاَلا َتا لُوا ۡفعا اۡم يا ا ل ْ بِما ُدوا ن ُُيۡما
ا
ُيِحبُّونا أ ْ وَّ تاوا

ا
ِنا  أ  م 

اِب   ذا  [.133]آل عمران:  ﴾ ٱۡلعا
                                                           

 . 302محمد ابن الوراق، مرجع سابق، ص( 1)
 ، ونصر بن عاصم وأبي عمرو بن العالء. -رضي هللا عنه–وهي قراءة شاذة، منسوبة لعمر بن الخطاب ( 2)

 . 133مرجع سابق، ص، «مختصر اي شواذ القر ن»ُينظر: الحسين بن خالويه، 
ه 1413ه )230الحسين، أبو سعيد السكري، تالبيت ألبي األسود الدؤلي، وهو في ديوانه. ُينظر: الحسن بن ( 3)

دار ومكتبة الهالل، بيروت،  ،2محمد حسن آل ياسين، ط تحقيق:، « يوان أبي األسو  ال ؤلي»م(، 1333
(. عبد القادر البغدادي، مرجع 1/22(. يوسف السيرافي، مرجع سابق، )1/123.  سيبويه، مرجع سابق، )54ص

 (. 11/313سابق، )
 (. 1/223) مرجع سابق،، «الكشاف»(. محمود الزمخشري، 2/202الفراء، مرجع سابق، ) ُينظر: يحيى  ( 4)

 (. 3/520(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )3/133أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )
البنا  (. ولم يذكرها1اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .335صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

  .«تحافاإل »في  الدمياطي
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 قال سعيد بن جبير »: ه(533)ت قال ابن عطية"أُْعطوا"،  معنى  بوهذه القراءة  التوجي :
هللُا آَل إبراهيم من النبوءة والكتاب، فهم يقولون: نحن  فرحوا بما أعطى  : اآلية في اليهود، ه(34)ت
 ، وقراءة سعيد بن جبير: طريقتهم طريقهم، ويحبون أن ُيحمدوا بذلك وهم ليسوا على   على  

(  
ُ
  .(1)«الذي قال قراءته يستقيم المعنى   "أُعطوا"، بضم الهمزة والتاء، وعلى   بمعنى   (واْ تُ وأ

ا )و »: ه(332)ت وقال أبو السعود   بِما
ُ
 .(2)« بما أوتوه عن علم التوراة أي: (واْ تُ وأ

 : في قوله تعالى  ، وذلك (3)بسكون الزاي ( َل  نُزۡ  ): عن األعمش الحسن والُمط وِ عي رأ  -[150]
َٰت   ﴿ نَّ اُهۡم جا بَُّهۡم ل ْ را ۡوا قا ِينا ٱتَّ َِٰكِن ٱَّلَّ ا  لا َِٰۡلِينا فِيها َُٰر خا نۡها

ا
ا ٱۡۡل ۡتِها ۡرِي ِمن َتا ِۡن ِعنِد ٱنُُزَل  َتا ِۗۡ  م    ﴾ّللَّ

 .  [133عمران:  ]آل

تميم، أما الضمُّ فهو لغة  لغة وهي ،(4)استثقاق  لضمتين هذه القراءةُخفِ فت الزاي في و التوجي : 
 .(5)أهل الحجاز وبني أسد

 :الشاعر قولُ  -أي: التسكين  – ومن هذه اللغة

 اُر بهههههههههالجيِش َضهههههههههاَفَناب هههههههههوكنههههههههها إذا الجَ  -21
 

 (2) فهههههاِت لهههههه ُنهههههْزقجعلنههههها الَقَنههههها والُمْرهِ  
 

  .لغة تميم على   «ُنْزَق  »فأسكن الزاي من  

                                                           

 .(1/552مرجع سابق، )( ابن عطية األندلسي، 1)
 (.1/213، )( أبو السعود العمادي، مرجع سابق2)
 اإلزميري، . مصطفى  (1/433مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .332صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (.1اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .(5/433مرجع سابق، )( محمد القرطبي، 4)
اس، 5)  .(1/135مرجع سابق، )، «إعراب القر ن»( أحمد النح 
(. وأبو حيان األندلسي، 1/232) مرجع سابق،، «الكشاف»( البيت ألبي الشعراء الضبي، ذكره: محمود الزمخشري، 2)

 . وفيه: بالجيش خافنا، بدق  من: بالجيش ضافنا. (3/154مرجع سابق، )
 والجبار: الملك العاتي، ضافنا: نزل عندنا ضيف ا بجيشه، المرهفات: السيوف، نزق: ما ُيَقد م للضيف. 

وفيه َتَهكُّم به، حيث إنه جاء محارب ا، فشبهه بمن  -: إذا نزل بنا الملك الجبار مع جيشه نزوَل الضيف والمعنى  
مرجع ، «الكشاف»قدمنا له الرماَ  والسيوَف المسنونات ُنزق  له. ُينظر: محمود الزمخشري،  -معروف طالب ا جاء لل
 (.  232/هامش ص1) سابق،
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اءِ  ۞  ۞ ُسوراةُ الن ِسا
ْ  ﴿: ابن محيصن من طريق "المفردة" رأ  -[151] لُوا َلا تاتابادَّ ٰٓ  ﴿: في قوله تعالى   ﴾ وا ََٰما اتُواْ ٱۡۡلاتا واءا

اُهۡم   َٰل ۡموا
ا
ي ِِب  أ لُواْ ٱۡۡلابِيثا بِٱلطَّ َلا تاتابادَّ  بوجهين:   [2: النساء] ﴾وا

لا  ): أح هما ْ تَّ  وا لُوا ، بتاء واح ( بادَّ ، مع مالحظة مدِ  األلف مدًّا امخف فة ابتداء  دة مشددة وصال 
 مشبع ا؛ قلتقاء الساكنين.

َلا  ): واآلخر ْ  وا لُوا   .(1)ابتاء واحدة مخف فة وصال  وابتداء   ( تابادَّ

كلمة بتاءين كما في قراءة الجمهور، ثم ُأدغمت الفيه أن  صلفاألأما الوجه األول، التوجي : 
هذا تخفيف ا لتوالي الحركات، حيث إن حرف المد يقوم مقام الحركة، وفي مثل  ؛(2)في الثانية األولى  

ذا التقى  »: ه(130)ت يقول سيبويه الحرفان  وكلما توالت الحركات أكثر كان اإلدغام أحسن... وا 
المثالن اللذان هما سواٌء متحركين، وقبل األول حرُف مد، فإن اإلدغاَم حسٌن، ألن حرف المد بمنزلة 

 .(3)«في اإلدغام متحرك
 .(4)بساكنألن اللغة ق تجيز اقبتداء  أ بالكلمة فإنه يخفف التاء، وذلكدَ أما إذا ابتَ 

َلا  ): وأما الوج  الثاني ْ  وا لُوا  ثم ُحذفت إحدى  كما في قراءة الجمهور،  ، فأصل الكلمة بتاءين( تابادَّ
 .(5)التاءين تخفيف ا

 ته:في ألفي   ه(212)ت عند شرحه بيَت ابِن مالكٍّ  ه(123)ت قال ابن عقيل

 ومههههههههها ِبتهههههههههاَءيِن  بتُهههههههههِدْي قهههههههههد ُيقتَصهههههههههْر 
 

 تَهههههههها، َكههههههههه: َتَبههههههههي ُن الِعَبههههههههْر  فيههههههههِه َعلَههههههههى   
 

بقاء  وتََنز ُل، بحذف إحدى   ،وتََبي نُ  ،َتَتَعل ُم وتَتََنز ُل وتَتََبي ُن ونحوها: َتَعل مُ  يقال في»  التاءين وا 
ا  ﴿: جدًّا، ومنه قوله تعالى   كثيرٌ  ، وهواألخرى   وُح فِيها ُة واٱلرُّ ٰٓئِكا لا ُل ٱلۡما َّ  .(2)«[4]القدر:  ﴾تازنا

                                                           

مرجع سابق، ، البنا الدمياطي(. 1اللوحة رقم ) مرجع سابق، ،اإلزميري ى  مصطف .333صمرجع سابق،  ،( القباقبي1)
  الوجهين من طريق "المفردة".، ولم يذكر أن هذين (1/502)

 .40ص، ، مرجع سابق«القراءات الشاذة»( عبد الفتا  القاضي، 2)
 (. 4/431)، ( سيبويه، مرجع سابق3)
(. وذلك عند كالمه عن اقبتداء بتاءات 2/233)، مرجع سابق، «النشر اي القراءات العشر»( محمد ابن الجزري، 4)

.  البزِ ي المشددة وصال 
 .40ص، ، مرجع سابق«القراءات الشاذة»( عبد الفتا  القاضي، 5)
 (.4/251)، ( عبد هللا بن عقيل، مرجع سابق2)
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بكراهة  ، وهي ما تسم ى  وفي كالم العرب هذه الظاهرة شائعة في القرآن الكريمقد مر  سابق ا أن و 
توالي األمثال، سواء أكانت حركات أم حروف ا، والسبب في هذه الكراهة: صعوبة تتابع المقاطع 

 .(1)واألصوات المتماثلة في النطق

ٰٓ  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (2)بفتح الحاء (ا وب  حا  ): الحسن رأ  -[152] اُهۡم إَِلا َٰل ۡموا
ا
ْ أ ُكلُٓوا

ۡ
َلا تاأ وا

َٰلُِكۡمِۚ  ۡموا
ا
نا ُحوب  أ بِۡي  إِنَُّهۥ َكا  [.2]النساء:  ﴾ اا كا

تقول: حاب الرجل يحوب ُحوب ا، وحاب ا، وَحوب ا،  ،لفعل "حاب"اللفظة هي مصدر ل وهذه التوجي :
 .(3)إذا َأِثمَ 

 اءوقال الفر   » ،(4)ويجوز فيها ضم الحاء وفتحها، فالضم لغة الحجاز، والفتح لغة تميم
 .(5)«اقسم، والَحوب بالفتح: المصدر: الُحوب بالضم: ه(201)ت

َٰلاُكُم ٱلَّ  ): الحسن رأ  -[153] ۡموا
ا
َلا تُ  ﴿: تعالى  قوله ، وذلك في (2)بألف قبل التاء ( َِّت تَٰ أ ْ وا  ۡؤتُوا

َٰم   ُ لاُكۡم قِيا عالا ٱّللَّ َٰلاُكُم ٱلََِّّت جا ۡموا
ا
آءا أ ها فا  [.5: اء]النس ﴾ا ٱلسُّ

َٰلاُكُم  ﴿ :لفظ ليتناسب مع جاء في هذه القراءةجمع الو  التوجي : ۡموا
ا
 .(1)﴾أ

َٰلاُكُم ٱلَّ  ﴿هو قراءة الجمهور:  في لغة العرب األكثرو  ۡموا
ا
إذا ألن جمع ما ق يعقل  باإلفراد؛ ﴾ َِّت أ

 الكثرة، أو لم يكن له إق جمع واحد: األحسُن فيه أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة، كان من جموع
ن كانت بلفظ جمع  و"األموال" من هذا القبيل؛ ألنها جمع ما ق يعقل، ولم ُتجَمع إق على   "أفعال"، وا 

 .القلة، إق أن المراد بها الكثرة

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص«بحوث ومقاًلت اي اللغة»( رمضان عبد التواب، 1)
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/502مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .(2/2)( ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، 3)
 .(1/115)، مرجع سابق، «تهذيب اللغة»( محمد األزهري، 4)
 .(1/2مرجع سابق، )، «الزاهر اي معاني كلمات الناس»( محمد بن القاسم األنباري، 5)
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .40مرجع سابق، ص، «القراءات الشاذة»( عبد الفتا  القاضي، 1)
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مفردها   ُيوصف به"الالتي" إق ما يوصف مفرده به"التي"، و"األموال" ق يوصفوعليه، فالقياس أق  
 .(1)وهو: "مال" به"التي"

العرب تقول في جمع النساء: "الالتي" أكثر مما يقولون: "التي"، »: ه(201)ت قال الفراء
 .(2)«النساء: "التي" أكثر مما يقولون فيه: "الالتي" ويقولون في جمع األموال وسائر األشياء سوى  

ِۡلا  ): الحسن رأ  -[154] ۡا وا ْ فالِ  ) ( ۡخ ِۡلا  ) ( ياتَُّقوا ْ وا ، وذلك في (3)ةبكسر الالم في الثالث ( ُقولُوا
ِيَّة   ﴿: تعالى  قوله  لۡفِِهۡم ُذر  ْ مِۡن خا ُكوا اۡو تارا ِينا ل ۡا ٱَّلَّ ۡۡلاۡخ ا  وا َٰف  ْ قاۡوَل  ِضعا ۡۡلاُقولُوا ا وا ْ ٱّللَّ لاۡيِهۡم فاۡلياتَُّقوا ْ عا افُوا  خا

ا  ِديد   [.3: ]النساء ﴾سا

الالم هي قم األمر، واألصل هذه ، ألن (4)األصل جاء على  القراءة هذه وكسر الالم في  التوجي :
، كمها فهي (5)إذا ُسهبقت بهواو العطهف أو فائههلتوالي الحركات، وذلهك فيها الكسر، ويجوز إسكانها تخفيف ا 

ۡا  ﴿القراءة المتواترة:  ۡۡلاۡخ ْ  ﴿ ﴾وا ۡۡلاُقولُواْ  ﴿ ﴾ فاۡلياتَُّقوا  .﴾وا

ا ﴿: بن محيصنا رأ  -[155] َٰف  ۡلفِِهۡم  ﴿: تعالى  قوله في  ﴾ ِضعا ْ ِمۡن خا ُكوا اۡو تارا ِينا ل ۡا ٱَّلَّ ۡۡلاۡخ وا
ِيَّة   ا  ُذر  َٰف  ۡۡلاُقولُواْ قاۡوَل  ِضعا ا وا لاۡيِهۡم فاۡلياتَُّقواْ ٱّللَّ افُواْ عا ا خا ِديد   بوجهين:   [3]النساء:  ﴾ سا

ا  ) :أح هما  بضم الضاد والعين، وحذف األلف. (ُضُعف 
ٓاءا ُضعا  ) :واآلخر هذا ، والمد، وبعده همزة مفتوحة من غير تنوين، و وفتح العين ،بضم الضاد ( فا

  .(2)الوجه من طريق "المبهج" فقط

، وأما الثاني فمثل: َرغيف وَرُغف أما الوجه األول "ضعيف"، كلمة جمعُ  نوهذان الوجها التوجي :
 .(1)فمثل: كريم وُكَرماء، وظريف وُظَرفاء، وهو جمٌع مقيٌس في "فعيل" صفة  

                                                           

 .(3/530)( السمين الحلبي، مرجع سابق، 1)
 .(1/251)الفراء، مرجع سابق،  ( يحيى  2)
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
 (.1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)
 .33لزجاجي، مرجع سابق، صهن اعبد الرحمه  ( 5)
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
. عبد الفتا  القاضي، (3/533مرجع سابق، )السمين الحلبي،  .(3/132)مرجع سابق،  ُينظر: أبو حيان األندلسي،( 1)

 .40مرجع سابق، ص «القراءات الشاذة»
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، (1)وزن "ُفُعل"، و"ُضَعفاء" على وزن "ُفَعالء"، وهاتان الصيغتان من جموع الكثرة و"ُضُعف" على  
ا)فكأن في هاتين القراءتين:  ٓاءا ُضعا  )و ( ُضُعف   .في الذرية عفكثرة الض   إشارة إلى    ( فا

جايا ن صيغة "ُفَعالء" تأتي للدقلة على  فإ ،ذلك إلى   ةفاضوا   فكأن هؤقء وعليه، ، (2)الغرائز والس 
ا الذرية  تهم وطبيعتهم.ي  جِ ضعفاء بسَ  أيض 

ا أن صيغة "ِفَعال" والتي عليها القراءة المتواترة: و  َٰ  ﴿ُيضاف أيض  اِضعا تختص باألمور  ﴾ ف 
يمكن القول أن في القراءة فالمادية، أما صيغة "ُفَعاَلء" فتكاد تختص باألمور المعنوية، وعليه، 

ِيَّة   ﴿ :المتواترة َٰ  ُذر  اِضعا ٓاءا ُضعا  ) :الضعف المادي في الذرية، أما قراءُة ابن محيصن إشارة إلى   ﴾ ف    ( فا
  وهللا أعلم. ،(3)الضعف المعنوي إشارة إلى   هايفف

ِ  ): الحسن رأ  -[152]  : تعالى  قوله  وذلك في، (4)بفتح الواو، وكسر الصاد مع تشديدها (يُواّص 
يٍۡنِۗ يُوِّص بِها  ِمن  باۡعِد واِصيَّة   ﴿ ۡو دا

ا
ٓ أ ۡقراُب لاُكۡم ناۡفع   ا

ا
ُهۡم أ يُّ

ا
ۡبناآؤُُكۡم َلا تاۡدُرونا أ

ا
اباآؤُُكۡم واأ ِۚ ءا   ﴾ا

َٰ  ِمن  باۡعِد واِصيَّة   ﴿: تعالى  قوله و  [،11: ]النساء ِۚ يُوّصا آر   ۡۡيا ُمضا يٍۡن غا ۡو دا
ا
آ أ    .[12: ]النساء ﴾ بِها

 .(2)التكثير فيها معنى  وهذه الصيغة  ،(5)من التوِصَية أنها على   وهذه القراءة التوجي :

الوصية ألكثر من جهةٍّ، أو أكثر من مرة، بينما  هو -وهللا أعلم  - من هذه القراءة ستفادالم لعلو 
  حدة، أو مرة واحدة. اتفيد الوصية لجهة و  ﴾ يُوِّص  ﴿القراءة بالتخفيف 

                                                           

 ، تحقيق: نصر هللا «شذا العرف اي ان الصرف»ه )د ت(، 1351بن محمد بن أحمد الحمالوي، ت أحمد( 1)
 .122، 151هن نصر هللا، د ط، مكتبة الرشد، الرياض، صعبد الرحمه  

، «شرح شااية ابن الحاجب»م(، 1315ه 1335ه )232ُينظر: محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، ت( 2)
 (. 2/151د الحميد، وآخرين، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق: محمد محي الدين عب

 .145، مرجع سابق، ص«معاني األبنية اي العربية»فاضل السامرائي، 
 .142المرجع السابق، ص( 3)
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/505مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .340صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .40ص مرجع سابق، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
اس، ( 2)  مرجع سابق، «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 1/203، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 

 .40ص
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ِ وا يُ  ): والُمط وِ عي عن األعمش الحسن رأ  -[151]  ، (1)مع تشديدها كسر الراءبفتح الواو، و  ( ُث ر 
نا  ﴿: تعالى  وذلك في قوله  ة  يُ  راُجل  ِإَون َكا

ا
أ وِ ٱۡمرا

ا
َٰلاة  أ ما َِٰحد   وراُث كا ِ وا

ۡخت  فالُِك 
ُ
ۡو أ

ا
ٌخ أ

ا
ۥٓ أ ُ َلا ا  وا ِۡنُهما  م 

ُدُسِۚ   [.12]النساء:  ﴾ ٱلسُّ

ِ وا يُ  )أن الفعل  القراءة على  وهذه  التوجي :  ث"، بصيغة المبالغة.ر  وَ مضارع الفعل " ( ُث ر 
فيكون  "الميتُ "الكاللة في اآلية، فإن أريد بالكاللة  معنى   على   هذه القراءةفي  يتوقف المعنى  و 

َٰلاة   ﴿المفعوقن محذوَفين، و ما ِ وا يُ  )من ضمير الفعل  الحال منصوب على   ﴾ كا ن ( ُث ر  كان ، أي: وا 
 .(2)، أي: ميت ارجٌل يَورِ ُث وارَثه ماَله في حال كونه كاللة  

ن أريد بالكاللة  َٰلاة   ﴿و فيكون المفعوقن محذوَفين، "القرابةُ "وا  ما أنه مفعول  منصوب على   ﴾ كا
ن كان رجٌل يَورِ ُث وارَثه ماَلهُ  ألجله،  .(3)كاللة، أي: قرابةذو ألنه  أي: وا 

ن أريد بالكاللة  َٰلاة   ﴿كان لفظ  "المالُ "وا  ما  واألول محذوف، ،ثانٍّ أنه مفعول  منصوب على   ﴾ كا
ن كان رجٌل يَورِ ُث وارَثه ماَلهُ   .(4)أي: وا 

ن أريد بالكاللة "الواِرُث" فيكون  َٰلاة   ﴿وا  ما  أنه مفعول أول، والثاني محذوف، منصوب على   ﴾ كا
ن كان رجٌل يَورِ ُث ماَلُه وارَثه  .(5)أي: وا 

ِ  ): الحسن رأ  -[153] آر  ِ  )بحذف التنوين في  ( واِصيَّة   ُمضا آر  ، (2)( واِصيَّة   )، والخفض في ( ُمضا
َٰ  ِمن  باۡعِد واِصيَّة   ﴿: تعالى  وذلك في قوله  ِۚ يُوّصا آر   ۡۡيا ُمضا يٍۡن غا ۡو دا

ا
آ أ ِنا ٱ واِصيَّة   بِها ِۗۡ م   [.12]النساء:  ﴾ّللَّ

                                                           

اإلزميري،  ى  . مصطف(1/505مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .341صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 3/203، مرجع سابق، )السمين الحلبي(. 3/131ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
(. 3/131(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2/33، مرجع سابق، )«الكشاف»، محمود الزمخشريُينظر: ( 3)

 (.3/210، مرجع سابق، )السمين الحلبي
السمين (. 2/123(. محمد القرطبي، مرجع سابق، )1/133، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 4)

 (. 3/210، مرجع سابق، )الحلبي
(. أبو حيان 2/123(. محمد القرطبي، مرجع سابق، )2/13سابق، )، مرجع ابن عطية األندلسيُينظر: ( 5)

 (.3/131األندلسي، مرجع سابق، )
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/505مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .341صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
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هذا أن  على   وليس المعنى  ما بعده،  إضافة اسم الفاعل إلى  وهذه القراءة من باب  التوجي :
بالورثة جعل  هللا تعالى   الورثة، ولكنه لم ا وصى   الوصية، فالضرر إنما يقع على   المضار ة تقع على  

 .(1)الوصية نفسها، مبالغة  في ذلك الضرر الواقع عليهم كأنه واقع على  

 ةفَ رَ من جهة الوصية، أو عند الوصية، كما قال طَ  أي غير مضار ٍّ  »: ه(332)ت قال ابن جني
 :م(524)ت

22- .................................... 
 

ههُة الُمَتَجههر دِ ............   (2)....... َبض 
 

أي: بضة عند تجردها، وهو كقولك: فالٌن شجاُع حربٍّ وكريُم مسألةٍّ، أي: شجاٌع عند الحرب 
  .(3)«وكريٌم عند المسألة

اتايۡتُمِ وا  ): بن محيصنا رأ  -[153] َُٰهنَّ ٱ ءا ى مزة إليها، وحذف بكسر الميم وذلك بنقل حركة اله ( ۡحدا
رادتُُّم ٱۡستِۡبدا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  الهمزة، 

ا
ۡوج  اِإَوۡن أ ۡوج   لا زا نا زا َكا ار  وا  مَّ َُٰهنَّ قِنطا ى اتاۡيُتۡم إِۡحدا ا فاَلا ءا

يۡ  ُخُذواْ ِمۡنُه شا
ۡ
ِۚ ت   تاأ  [.20 ]النساء: ﴾ا

ىَٰ ٱ ) :يقرأ كلمةوكذلك  ُ  ِإَوذۡ  ﴿ :قوله تعالى   نحو بهمزة وصل، حيث جاءت، ( ۡحدا ياعُِدُكُم ٱّللَّ
ى تاۡيِ  إِۡحدا آئِفا ى ٱۡۡلُۡسناياۡيِ   ﴿ :قوله تعالى  [، و 1]األنفال:  ﴾ ٱلطَّ ٓ إِۡحدا بَُّصونا بِناآ إَِلَّ ۡل تارا ]التوبة:  ﴾قُۡل ها
ِ  ﴿ :تعالى  قوله [، و 52 ى ٱۡلُكِبا ِۡحدا

ا ۡلا  .(4)[35]المدثر:  ﴾إِنَّها
                                                           

اس ت( 1) ، تحقيق: محمد «معاني القر ن الكريم»م(، 1333ه 1403ه )333ُينظر: محمد بن أحمد، أبو جعفر النح 
 مرجع سابق، (. أبو حيان األندلسي،2/33، مكة المكرمة، )، جامعة أم القرى  1ابن علي الصابوني، ط

 (. 3/213) مرجع سابق، (. السمين الحلبي،3/133)
 معل قته:والبيت بتمامه كما في ( 2)

 رحيههههههٌب ِقطههههههاُب الَجيههههههِب منههههههها رفيقههههههةٌ 
 

دِ  ِبَجههههههههههس ِ الن ههههههههههَدامى    ههههههههههُة الُمَتَجههههههههههر   َبض 
 

. عبد القادر 324ص مرجع سابق،. أبو زيد ابن أبي الخطاب، 24ُينظر: طرفة بن العبد، مرجع سابق، ص
 (. 4/303)مرجع سابق، البغدادي، 

: اللمس، بضة: ناعمة، المتجرد: حيث تتجرد أي: تتعرى  الرحيب: المتسع، قطاب الجيب: مدخل الرأس،  . الَجس 
 وهذا كله من الشاعر في وصف َقينة له.

 (.1/133)مرجع سابق، ، «المحتسب» عثمان بن جني،( 3)
اإلزميري،  ى  . مصطف(1/501مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .342صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )
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أنها  ه(332)ت ابن جني ، ويرى  (1)األكثر أن الهمزة ُحذفت هنا ألجل التخفيف يرى   التوجي :
 ، ومثله قول الشاعر: (2)ُحذفت اعتباط ا، وأن هذا ضعيف في القياس

 فهههههههي َحَجراِتهههههههها الخيهههههههلِ  اتُ ثَهههههههلِ  بُّ ِضهههههههتَ  -23
 

 (3)زَمهال وتسمُع ِمن تحِت الَعَجاا لها  
 

  .بالهمز: لها أزَمال، فاألصل

 

                                                           

(. عبد الفتا  3/233) مرجع سابق، . السمين الحلبي،(2/23مرجع سابق، )ُينظر: ابن عطية األندلسي، ( 1)
  .41صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة» القاضي،

 (.134، 1/120، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
ا: 1/120، مرجع سابق، )«المحتسب»قائله، وممن ذكره: عثمان بن جني،  لم أقف على  ( 3) (. وله أيض 

(. ومحمد القرطبي، مرجع 2/23(. وابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )3/153، مرجع سابق، )«الخصاي »
 (. 2/121سابق، )

 ت. كأنه يصف ساحة حرب.وتضب لثات الخيل: تسيل بالدم، حجراتها: نواحيها، العجاا: الغبار، األزمل: الصو 
 (.153/هامش ص1، مرجع سابق، )«الخصاي »ُينظر: عثمان بن جني، 
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 ، مع التوجيهامس: االنفرادات يف اجلزء اخلثاينال بحثامل

َُٰت واٱلُۡمۡحِص  ): الحسن رأ  -[120] َُٰت ِمنا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)بكسر الصاد ( نا نا واٱلُۡمۡحصا
ۡت  لاكا ا ما آءِ إَِلَّ ما ِ  ٱلن ِسا َٰبا ٱّللَّ َُٰنُكۡم  كِتا يۡما

ا
لاۡيُكۡمِۚ  أ  .[24]النساء:  ﴾ عا

أنهن ، أو (2)بالزواان  فروجهن  أنهن أحصَ : والمعنى  اسم فاعل،  أنها وهذه القراءة على   التوجي :
 .(3)ن  أزواجهن  حصِ يُ 

ت ِلُٓواْ  ): والُمط وِ عي عن األعمش الحسن رأ  -[121] َلا ُتقا وفتح القاف، وكسر التاء بضم التاء،  (وا
ُكۡمِۚ إِنَّ  ﴿: ذلك في قوله تعالى  ، و (4)الثانية مع تشديدها نُفسا

ا
ْ أ ۡقُتلُٓوا َلا تا نا بُِكۡم راِحيم  وا ا َكا  ﴾ا ٱّللَّ

 .[23]النساء: 

بالنسبة لما كان  وذلك، (5)روفائدتها التكثي ،"التقتيل"أنها مأخوذة من  وهذه القراءة على  التوجي : 
  يقع بينهم هذا الفعل بكثرة.

نا  ) ( يهِ ناۡصلِ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[122] مالحظة أنه مع  - (2)بفتح النون ( ۡصلِهۡ وا
نا  )الهاء في  يسكن َٰلِكا  ﴿: ذلك في قوله تعالى  و  - (1)موافق ا لبعض القراء العشرة ( ۡصلِهۡ وا ۡل ذا ۡفعا ن يا واما
َٰن   وۡفا نُۡصلِ واُظۡلم  ا ُعۡدوا ن  ﴿: تعالى  قوله ، و [30: ]النساء ﴾اِۚ يهِ ناار  ا فاسا ا واما ا تابايَّ اقِِق ٱلرَُّسولا ِمن  باۡعِد ما يُشا

ىَٰ  ُ ٱلُۡهدا ۡۡيا  َلا ياتَّبِۡع غا نَّما  وا ها نُۡصلِهِۦ جا َٰ وا َلَّ ا تاوا ِۦ ما ِ َل  بِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِيا نُوا   .[115: ]النساء ﴾ سا

                                                           

اإلزميري،  ى  . مصطف(1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .342صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (.1مرجع سابق، اللوحة رقم )

اا، ( 2)  (. أبو السعود العمادي،3/242) مرجع سابق، . السمين الحلبي،(2/35مرجع سابق، )ُينظر: إبراهيم الزج 
 (. 1/215)مرجع سابق، 

 نفس الصفحات.  المرجعان السابقان،( 3)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .343صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 (. 3/224(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )2/42ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .343صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .(1/150مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .112صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
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اللحَم  ، تقول: َصَلى  : شوى  بمعنى   "مضارع الفعل الثالثي "َصَلى  أنها  على   وهذه القراءةالتوجي : 
 .(1)أو: ألقاه في النار لإلحراق ي ا، أي: شواه،لْ ه صَ يْ لِ َيصْ 

، اُيْصِلي إْصالء   "، تقول: َأْصَلى  فمن الفعل الرباعي "َأْصَلى   ﴾يهِ نُۡصلِ  ﴿أما القراءة المتواترة: 
 .(2)اإللقاء في النار: بمعنى  

وۡفا نُۡصلِ  ﴿: قوله تعالى   »: ه(201)ت قال الفراء ، ( يهِ ناۡصلِ  )وتُقرأ:  [30: ]النساء ﴾ اِۚ يهِ ناار  فاسا
": النار، وكأن "َأْصَليتَ  "، وكأن "َصَلْيَت": َتْصِليه على  " و"أصليتَ "صليتَ  وقد ُقرئتا، ِمن وهما لغتان،

 .(3)«جعلَته يصالها

ِرۡ يُ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[123] ف  وذلك في ، (4)بالياء في الفعلين  ( ۡدِخۡلُكميُ وا  ) ( كا
ِ  ﴿: قوله تعالى   ي  نُكۡم سا ِۡر عا ف  ۡنُه نُكا ۡونا عا ا ُتۡنها باآئِرا ما ۡتانُِبواْ كا َل  ت ا إِن َتا ۡدخا نُۡدِخۡلُكم مُّ رِيم  اتُِكۡم وا  ﴾ا  كا

 .[31: ]النساء
وُأضِمر ، (5)، والمقام للَغيبةهللا سبحانه وتعالى   في هذه القراءة ضمير يعود على  والفاعل  التوجي :
وحديث إضمار  »: ه(332)ت دقلة الحال عليه، قال ابن جنيلغرض بالغي، وهو الفاعل هنا 

 ، وعليه قول الشاعر:(2)«الفاعل للدقلة عليه واسٌع فاشٍّ عنهم

 َصههههههَباَبِتيْ فتنظههههههَر إْن مالَههههههْت ِبَصههههههْبري  -24
 

 (1)أصهبرُ  َجَزِعْي أم كيَف إْن كهانَ  إلى   
 

                                                           

، تحقيق: مكتب «القاموس المحيط»م(، 2005ه 1422ه )311محمد بن يعقوب، أبو طاهر الفيروزآبادي، ت( 1)
 . 1303، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص3تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط

 (. 1/154الخليل بن أحمد الفراهيدي، مرجع سابق، )( 2)
 (. 1/223الفراء، مرجع سابق، ) يحيى   (3)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/503مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .343صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
(. عبد الفتا  1/231(. أبو السعود العمادي، مرجع سابق، )3/225ُينظر: السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 5)

 .41صمرجع سابق،  ،«القراءات الشاذة»القاضي، 
  .(1/110مرجع سابق، ) ،«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
م(، 1335ه 1415ه )111عقبة بن مسعود، تالبيت لذي الرُّم ة، وهو في ديوانه. ُينظر: ذو الرُّم ة: غيالن بن ( 1)

. وذكر شارحه 103، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1، قدم له وشرحه: أحمد حسن بَسج، ط« يوان ذي الرمة»
أنه في نسخةٍّ: إن كنُت أصبُر، بدق  من: إن كان أصبُر. وعليه فال شاهد في البيت. وُينظر: الحسن الفارسي، 

   .    443مرجع سابق، ص، «أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب كتاب الشعر»
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 رُ هيهمههض "كان"ي هع، ففهإْن وق :ي، أيهبُر إن كان جزعهف أصهالتقديُر: أم كيو ي، عِ زَ جَ  ":كان"ففاعُل 
نما ُأضمر ألن "جزعي" أوَل الشطر الثاني قد دل  عليه ه،ع، الذي تقد م ذكرُ زَ الجَ   .(1)وا 

قَّ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[124] ۡت عا  : وذلك في قوله تعالى  ، (2)بتشديد القاف ( دا
﴿   

لُِك  ََِٰلا  وا وا ۡلناا ما عا اِن جا َِٰلا ا تاراكا ٱۡلوا َُٰنُكۡم فا  ِممَّ يۡما
ا
ۡت أ دا قا ِينا عا ِۚ واٱَّلَّ ُبونا ۡقرا

ا
  ﴾ اتُوُهۡم ناِصيباُهۡمِۚ ت ا واٱۡۡل

  [.33]النساء: 

: والذين وُشدِ دت القاف لقصد التكثير، والمعنى   أنها من الفعل "َعَقَد"، على   وهذه القراءة التوجي :
 . (3)عقدت لهم أيماُنكم الحلَف، أو: عقدت عهوَدهم أيماُنكم

ۡض  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[125]  : وذلك في قوله تعالى  ، (4)باإلفراد ( عِ جا ِِف ٱلۡما
اافُونا  ﴿ ََِّٰت َتا اِجِع واٱَۡضُِبوُهنَّ  واٱلَّ  .[34: النساء] ﴾ نُُشوزاُهنَّ فاعُِظوُهنَّ واٱۡهُجُروُهنَّ ِِف ٱلۡماضا

 .(5)الجمع أنها مفرٌد مراٌد به الجنس، فيكون في معنى   على   وهذه القراءة التوجي :
أن  اختالف القراءتين يشير إلى ما ذكره بعض الفقهاء حول الهجران، فمنهم من يرى   قد يقال إنو 

ذلك؛ لئال يظهر الهجر أمام له الهجر ق يكون إق في منزل الزوا، فإذا كانوا في غير منزله فليس 
الغرباء، إذ في هجرها أمام الغرباء إهانة لها، مما يزيد المشكلة، وقد يزيد الزوجَة نشوز ا، فمراعاُة هذا 

 عودة الوئام بين الزوجين.  يساعد على   األدبِ 
في كل مكان يجتمعان فيه، سواء في منزل الزوا أو في  َعمِ ُم هجران الزوجةومن الفقهاء من يُ 

 .(2)الزوُا مصلحة  شرعية  في فعله هذا غيره، وذلك إذا رأى  

ۡض  )الُمط وِ عي:  روايةالرأي األول يمكن أن ُتحَمل  فعلى    رادَ هب اإلفهاسِ هنهك لتُ هباإلفراد، وذل ( عِ جا ِِف ٱلۡما
                                                           

  .450مرجع سابق، ص، «أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب كتاب الشعر»الحسن الفارسي، ( 1)
ولم يذكرها  .(1/510مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .344صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  اإلزميري.
  (.1/531مرجع سابق، ) ،«اتح الق ير»(. محمد الشوكاني، 3/243ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/511مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .344صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
  .(3/252، )مرجع سابق (. أبو حيان األندلسي،2/43مرجع سابق، ) ُينظر: ابن عطية األندلسي،( 5)
، د ط، المكتبة «يمةوتوضيح مذاهب األ  صحيح اق  السنة وأ لت »كمال بن السيد سالم، أبو مالك، )د ت(، ( 2)

  .(3/225التوفيقية، القاهرة، )
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 في مكان الهجر، وهو بيت الزوا. 

، وذلك لتُناِسب تعدَُّد بالجمع ﴾ عِ جِ اِِف ٱلۡماضا  ﴿ل قراءة الجمهور: ُتحمَ  يمكن أن الرأي الثاني وعلى  
 أمكنة ومواضع الهجر، وهللا أعلم.

في وذلك ، (1)بفتح الجيم وسكون النون ( بِ نۡ واٱۡۡلاارِ ٱۡۡلا  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[122]
َٰن   ﴿: قوله تعالى   يِۡن إِۡحسا َِٰلا بِٱۡلوا َٰ وا وا ََٰما َٰ واٱۡۡلاتا بِِذي ٱلُۡقۡربا َِٰكيِ ا وا َٰ واٱۡۡلاارِ ٱۡۡلُُنبِ  ٱلۡماسا  واٱۡۡلاارِ ذِي ٱۡلُقۡربا

َُٰنُكۡمۗۡ  يۡما
ا
ۡت أ لاكا ا ما بِيِل واما اِحِب بِٱۡۡلاۢنِب واٱبِۡن ٱلسَّ  .[32: ]النساء ﴾ واٱلصَّ

 :ثالث معانٍّ تحتمل وهذه القراءة  التوجي :
 ؛وهو: "ذي" ، والتقدير: والجار ذي الَجْنب، فحذف المضافالناحية ( بِ نۡ ٱۡۡلا  ): أنه يريد بهاألول
 .(2)مفهوم ألن المعنى  

 .(3)سبيل المبالغة، كما يقال: رجٌل َعْدل "الُمَجاِنب"، وهذا على   : أن يكون وصف ا بمعنى  الثاني

 .(4)َجْنبك األلزق أو األلصق بك إلى  : الجار الثالث

ا  ) :الحسن  رأ -[121] إِنَّ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (5)بسكون الضاد، وحذف األلف (يُۡضعِۡفها
ة    الا ذارَّ ۡظلُِم ِمۡثقا ا َلا يا ناة   ٱّللَّ سا يُ  ِإَون تاُك حا ا وا َٰعِۡفها نۡهُ يُضا ُ ِظيم   ۡؤِت ِمن لَّ ا عا ۡجر 

ا
  [.40]النساء:  ﴾ اأ

 .(2)أنها من "اإلضعاف"، يقال: َأْضَعَف الشيَء، أي: جعله ِضْعفين ى  وهذه القراءة عل التوجي :

 رى  ههوي، (1)«دهعن ى واحهمهه، بهتُ هفهع  هيَء وضَ هُت الشهفهاعهول: ضهقهرب تهعهوال»ه(: 310ري )تهال األزههق
 ههعهابهوت ،(3)نهيهرتهم ضيهتهقهيهفف" ههع  هه"ضَ  اهأم، رةهيهثهكرار ا ههمِ  ضيهتهقهي" فَ هههاعَ هأن "ضَ  ه(210)ت دةهيهبهو عهأب

                                                           

اإلزميري،  ى  مصطف .(1/511مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .345صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 10/100)مرجع سابق،  محمد الرازي،( 2)
 (.3/212نفس الصفحة. السمين الحلبي، مرجع سابق، )سابق، المرجع ُينظر: ال( 3)
 .41صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 4)
 ى  مصطف .(1/512مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 342، 303صمرجع سابق،  القباقبي،ُينظر: محمد ( 5)

  (.2اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري،
  .41صمرجع سابق،  ،«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
  (.1/305)مرجع سابق، ، «تهذيب اللغة»محمد األزهري، ( 1)
 ، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، « مجاز القر ن »ه(، 1331ه )210، أبو عبيدة التيمي، تَمْعَمر بن المثنى  ( 3)

  (.1/121)، د ط، د ن
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تقتضي  "المضاعفة"ألن  ول بأن كالم العرب يقتضي عكس هذا؛وُرد  هذا الق ،(1)ه(310)ت الطبري 
 .(2)التكثير زيادة المثل، أما "التضعيف" فيدل على  

قوله  فيوذلك ، (3)وسكون الكافبضم السين،  ( ىَٰ ركۡ سُ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[123]
نُواْ َلا تاقۡ  ﴿: تعالى   ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
ٰٓأ نُتۡم يا

ا
أ ةا وا لاوَٰ ُبواْ ٱلصَّ ا تاُقولُونا را َٰ تاۡعلاُمواْ ما َّتَّ ىَٰ حا َٰرا    [.43]النساء:  ﴾ُسكا

محذوف، أي:  والموصوف ،"، مثل: ُحبلى  وزن "ُفعلى   أنها صفة على   وهذه القراءة على   التوجي :
 .(4)ق تقربوا الصالة وأنتم جماعة ُسكرى  

نما ُحذف الموصوف ا لتتوفر العناية على  اختصار ا؛ للعلم به وا  ىَٰ كۡ سُ  )الصفة  ، وأيض  إذ هي  ؛( را
 . (5)ةالمقصود
اآلفات والمكروه والهالك والتوجع  على   -لغة   –يدل  –بفتح الفاء  – "لى  عْ صيغة "فَ الجمع بو 

 .(2)، وغيرهالكى  ، وهَ مقى  ، وحَ رضى  مَ  وذلك نحو:، والنقص

ىَٰ كۡ سُ  )لعل و  ن كانت  – ( را "وا  ، بفح الفاء "بصيغة "َفعلى  ُتلحق  ،-بضم الفاء  على وزن "ُفعلى 
    وذلك ِلما في الخمر من اآلفات والهالك، وهللا أعلم.

ْ يا  ) الحسن: رأ  -[123] وتُواْ ناِصيب   ﴿: تعالى  قوله  فيوذلك ، (1)بالياء ( ِضلُّوا
ُ
ِينا أ اۡم تارا إَِلا ٱَّلَّ ل

ا
ِنا أ ا م 

ونا  ُ اۡشَتا َِٰب ي ن  ٱۡلِكتا
ا
ُيرِيُدونا أ َٰلاةا وا ما بِيلا تا ٱلضَّ   . [44: ]النساء ﴾ ِضلُّواْ ٱلسَّ

  يعود على  والفاعل  مع ما قبلها من الَغيب في اآلية، جاءت متناسبة وهذه القراءة التوجي :
﴿  ْ وتُوا

ُ
ِينا أ ِنا ناِصيب  ٱَّلَّ َِٰب ا م   نهوهذا أقبح في التشنيع عليهم؛ ألنهم أرادوا م، أوَل اآليةالمذكورين  ﴾ٱۡلِكتا

ر ين. الَل واإلضالَل مع ا، فجمعوا بين الش   الضاللة الض 
                                                           

  (.3/322)مرجع سابق، محمد بن جرير الطبري، ( 1)
  (.3/222)مرجع سابق، أبو حيان األندلسي، ( 2)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/512مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .342صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
  .(3/222مرجع سابق، )(. أبو حيان األندلسي، 1/133)مرجع سابق،  ،«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 4)
ِلحذف الموصوف عدة أغراض بالغية، منها ما ُذِكر، وهما األنسب بهذه اآلية. ولمعرفة المزيد من أغراض حذف ( 5)

، د ط، مكتبة «الحذف البالغي اي القر ن الكريم»)د ت(،  عبد السالم أبو شادي مصطفى  الموصوف ُينظر: 
  .32القرآن، القاهرة، ص

  .140، مرجع سابق، ص«العربيةمعاني األبنية اي »فاضل السامرائي، ( 2)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/513مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 342صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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ا  ) ابن محيصن من طريق "المبهج": رأ  -[110] قوله  فيوذلك بفتح الالم وبعدها ألف،  ( ما تَٰ ٱۡلُكا
وااِضعِهِۦ ﴿: تعالى   ن مَّ ِما عا ِفُونا ٱۡلُكا اُدواْ ُُيار  ِينا ها ِنا ٱَّلَّ ِفُونا  ﴿: وقوله تعالى  [، 42]النساء:  ﴾ م  ِما ُُيار  ٱۡلُكا

ظ    ْ حا اُسوا ن وااِضعِهِۦ وا ن مَّ ْ عا ُِروا ا ُذك  ِمَّ ِما ِمن  باۡعِد  ﴿: تعالى  وقوله  [،13: المائدة] ﴾بِهۚۦِِ ا م  ِفُونا ٱۡلُكا ُُيار 
 ِْۚ ُروا ا فاُخُذوهُ ِإَون لَّۡم تُۡؤتاۡوهُ فاٱۡحذا َٰذا وتِيُتۡم ها

ُ
ُقولُونا إِۡن أ وااِضعِهِۦ  يا   .[41]المائدة:  ﴾ ما

فقرأ كذلك في موضَعي المائدة فقط، أما موضع سورة النساء فقرأه بكسر  أما من طريق "المفردة"
   .(1)-كباقي القراء  -الالم من غير ألف 

 هان:يوجت لهاالقراءة هذه و التوجي :
ِ  ﴿ :: أنها والقراءة المتواترةأح هما ، ألن "كِلم" جمع "كلمة"، و"الكلمة" قد (2)متقارب بمعن ى ﴾ ما ٱۡلُكا

أنه: "َكِلم"، وأنه  كل منها ، وقد يشتركان في بعض األنواع التي يصدق على  (3)تطلق ويراد بها "الكالم"
 .(4) "كالم"

ا  )هب أن المراد: واآلخر اللفظ المفيد فائدة  يحسن السكوت  :هنا ما عند النحويين، وهو ( ما تَٰ ٱۡلُكا
ِ  ﴿ :أما القراءة المتواترة عليها، وهي: اللفظ الموضوع لمعن ى مفرد، وعليه فالمراد  جمع "كلمة"،ف ﴾ ما ٱۡلُكا

ِ  ﴿هب سنادُ  أي: يحرفون المفردات فتتغير المركباتُ  ،(5)المفردات :﴾ ما ٱۡلُكا  .(2)التحريفها بههذا وا 

َٰتِۡل ِِف  ﴿: تعالى  قوله  فيوذلك ، (1)بالياء ( ۡؤتِيهِ يُ  ) الشَنبوذي عن األعمش: روى   -[111] فاۡلُيقا
وۡ 

ا
يُۡقتاۡل أ ِ فا بِيِل ٱّللَّ َٰتِۡل ِِف سا ن يُقا ِِۚ واما ة ۡنياا بِٱٓأۡلِخرا ةا ٱلُّ ونا ٱۡۡلاياوَٰ اِۡشُ ِينا ي ِ ٱَّلَّ بِيِل ٱّللَّ ۡغلِۡب  سا وۡفا  يا ا نُ فاسا ۡجر 

ا
ۡؤتِيهِ أ

ِظيم    .[14: ]النساء ﴾ اعا
                                                           

اإلزميري،  ى  مصطف .(1/513مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 342صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

    (.1/323) مرجع سابق،، «التبيان اي إعراب القر ن» عبد هللا العكبري،( 2)
 (. 1/433) مرجع سابق، (. أبو حيان األندلسي،1/12) مرجع سابق، عبد هللا بن عقيل،( 3)
    (.1/13) مرجع سابق، عباس حسن،( 4)
    (.1/432) مرجع سابق،، «القراءات الشواذإعراب » عبد هللا العكبري،( 5)
 ش: همهن األعهي عهوِ عهط  هالمُ  ايهةرو ن هه عهالمهد كهنهع (،1/433) ق،هابهع سهرجهم ُيهنهظهر: أبهو حهيهان األنهدلهسي،( 2)

(  ِ ِ َكا  .[15]البقرة:  (ما ٱّللَّ
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/512مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .343صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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القراءة هذه  والفاعل على  ، في اآلية ت متناسقة مع ما قبلها من الَغيبالقراءة جاءهذه و  التوجي :
نما ُأضمرهللا سبحانه وتعالى   ضمير يعود على   وقد مر  دقلة الحال عليه، لغرض بالغي، وهو  ، وا 
  .(1)فليراجعها من شاءسابق ا شواهد لهذا، 

تالُوُكمۡ  ) الحسن: رأ  -[112] ُ  ﴿: تعالى  قوله  فيوذلك ، (2)بغير ألف بعد القاف ( فالاقا آءا ٱّللَّ اۡو شا ل وا
َٰتالُوُكۡمِۚ  لاۡيُكۡم فالاقا ُهۡم عا لَّطا اسا  [.30]النساء:  ﴾ ل

والذي يدل  ،(3)"القتل" هذا من الفعل الثالثي "َقَتَل"، فهي على   أنها من وهذه القراءة على   التوجي :
َٰتا فالا  ﴿ :بينما القراءة المتواترة وقوع الفعل من جهة واحدة، على    على   من الفعل الرباعي "قاتل"، ﴾ وُكمۡ لُ قا

   . (4)التي يشترك فيها طرفان أو أكثر "المفاعلة" هذا من "المقاتلة"، وفيها معنى   على   وزن "فاَعل"، فهو

طا  ) :والُمط وِ عي عن األعمش الحسن رأ  -[113] وذلك ، (5)بألف بعد الطاء، وآخُره همزة ( ٓاء  خا
نا لِمُ  ﴿: تعالى  قوله  موضَعي في ا َكا طا واما ۡقُتلا ُمۡؤِمن ا إَِلَّ خا ن يا

ا
طا ت   ۡؤِمٍن أ تالا ُمۡؤِمن ا خا ن قا ِۚ واما تاۡحرِيُر  ات   ا فا

باة   ٌة  ۡؤِمناة  مُّ  راقا لَّما سا دِياة  مُّ ِْۚ وا قُوا دَّ ن ياصَّ
ا
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إَِلَّ

ا
ٰٓ أ     .[32]النساء:  ﴾إَِلا

اء ، وِخَطاء ، َخِطَئ الشيَء َيخَطأ َخطَ »"، يقال: ئَ طِ وهذه القراءة لغٌة في مصدر الفعل "خَ  التوجي :
 .(2)«إذا أراده فلم ُيصبه

 : بهما قوُله تعالى  ... وقد ُقرئ الَخَطُأ والَخَطاُء: ضد الصواب »: ه(111)ت قال ابن منظور
تالا ُمۡؤِمن ا  ﴿ ن قا طا واما  .(1)«[32]النساء:  ﴾ ات   خا

وُيقرأ بالفتح والمد، مثل: َقَضاء ، وكل ذلك  » :عند ذكره هذه القراءة ه(212)ت وقال العكبري
 .(3)«لغات

                                                           

 من هذا البحث. 123و  143تُنظر: ص( 1)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/513مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 343صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
  (.4/23(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )1/400، مرجع سابق، )«القراءات الشواذ إعراب»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 3)
 . 30أحمد الحمالوي، مرجع سابق، ص( 4)
اإلزميري،  ى  مصطف .(1/513مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 343صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

  (.3اللوحة رقم )مرجع سابق، 
 (.2/1054، مرجع سابق، )محمد بن الحسن بن دريد( 2)
 (.1/25، مرجع سابق، )محمد بن مكرم بن منظور( 1)
 (.1/401، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»، عبد هللا العكبري( 3)
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لمجيء الهمز بعد حرف المد )األلف(  ،مد  متصلفيه  صاراللفظ أنه  ومن أثر هذ القراءة على  
 .-الحسن والُمط وِ عي  - مذهَبيهما على  في نفس الكلمة، وعليه فُيَمدُّ مدًّا وَسط ا 

ۡمتا  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (1)بكسر الالم ( تاُقمۡ فالِ  ) الحسن: رأ  -[114] قا
ا
ِإَوذاا ُكنتا فِيِهۡم فاأ

ة   آئِفا ةا فاۡلتاُقۡم طا لاوَٰ اُهُم ٱلصَّ تاُهۡم   ل ۡسلِحا
ا
ُخُذٓواْ أ

ۡ
ۡۡلاأ عاكا وا ِۡنُهم مَّ    [.102]النساء:  ﴾م 

الالم هي قم األمر، واألصل هذه ألن  ؛(2)األصل جاء على  القراءة هذه وكسر الالم في  التوجي :
كما في  ،(3)إذا ُسبقت بواو العطف أو فائهلتوالي الحركات، وذلك فيها الكسر، ويجوز إسكانها تخفيف ا 

 .﴾ ُقمۡ تا لۡ فا  ﴿القراءة المتواترة: 

ن ) الحسن: رأ  -[511]
ُ
وذلك ، (4)اإلفراد بضم الهمزة، وسكون النون، وحذف التنوين، على   ( اثا تأ

َٰث   ﴿: تعالى  في قوله  ٓ إِنا َٰن   اإِن ياۡدُعونا ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلَّ ۡيطا رِيد  ِإَون ياۡدُعونا إَِلَّ شا    .[111: ]النساء ﴾ اا مَّ

، ويؤيد هذه (5)الجمع أنها مفرٌد مراٌد به الجنس، فيكون في معنى   وهذه القراءة على   التوجي :
 .(2)بني فالن "، فتقول: أنثى  "أنثى  ن العرب كانت تسمي الصنَم إالحسن:  قولُ  القراءةَ 

                                                           

اإلزميري،  ى  مصطف .(1/513)مرجع سابق، ، ا الدمياطيالبن  . أحمد 350صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (.1/231، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
 .33لزجاجي، مرجع سابق، صهن اعبد الرحمه  ( 3)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/520مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 351صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
مرجع سابق، (. السمين الحلبي، 1/330)مرجع سابق، ، «التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 5)

 .42ص مرجع سابق، ،«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  .(4/31)
 (. 3/321(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2/113)مرجع سابق،  ُينظر: ابن عطية األندلسي،( 2)
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 ، مع التوجيهسادس: االنفرادات يف اجلزء الثالثال بحثامل

ُ َلَّ  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (1)بفتح الظاء والالم ( ما لا ظا  ) الحسن: رأ  -[211] ٱۡۡلاۡهرا   ُُيِبُّ ٱّللَّ
 ِۚ ن ُظلِما ۡوِل إَِلَّ ما وٓءِ ِمنا ٱۡلقا    .[143]النساء:  ﴾بِٱلسُّ

 :تأويالنلها و  أن الفعل مبنيٌّ للفاعل، على   وهذه القراءة التوجي :
ن  ): أح هما ا له ، فاجهروا له بالسوء من القولفعل في قول أو ( ما لا ظا إَِلَّ ما ؛ ليكون ذلك توبيخ 

 .(2)النهي عن فعله، والتوبيخ والرد عليه وفي هذا معنى   فعله، وردع ا له عن ظلمه، على  

ن  )قالوا: : واآلخر : لكن من َظَلَم فهو ، فقال قومالتقدير ثم اختلفوا في منقطع، استثناءٌ  ( ما لا ظا إَِلَّ ما
 .(3)وهو ظالم في ذلك ،ويرتكب ما ق يحبه هللا تعالى   ،ظلم ا وعدوان ا يجهر بالسوء

 ذلك قوله:  عليه أمره، ودل على   لكن من َظَلَم فإن هللا ق يخفى   »: ه(332)ت وقال ابن جني
ا ﴿ لِيم  ا عا ِميع  ُ سا نا ٱّللَّ َكا  آخَر اآلية نفسها. (4)«﴾ وا

 .(5)«أي: إق من َظَلَم، فإن هللا يجازيه»: ه(212)ت وقال العكبري

  ) الحسن: رأ  -[111]
ُ
ُ  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (2)بضم الهمز، وكسر الزاي ( لا نزِ أ َِٰكِن ٱّللَّ لَّ

 ِۚ ُدونا اۡشها ُة ي ٰٓئِكا لا ُۥ بِعِۡلِمهِۦ  واٱلۡما َلا نزا
ا
ۡكا  أ لا إِۡلا نزا

ا
آ أ ُد بِما اۡشها   [. 122]النساء:  ﴾ي

للمفعول الذي لم ُيسم  فاعله، ونائب الفاعل محذوف  أن الفعل مبنيٌّ  وهذه القراءة على   التوجي :
 القرآن العظيم. يعود على  

نما ُبِني   اهض  ه، وأيالى  ههانه وتعهحهلعلم بالفاعل، وهو هللا سبا لغرض بالغي، وهو الفعُل هنا للمفعولوا 
                                                           

اإلزميري،  ى  مصطف .(1/523مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 353صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 2/130، مرجع سابق، )ابن عطية األندلسي( 2)
(. 1/304(. أبو السعود العمادي، مرجع سابق، )2/110، مرجع سابق، )«الكشاف»، محمود الزمخشريُينظر: ( 3)

 . 42، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، 
 (.1/302، مرجع سابق، )«المحتسب»، عثمان بن جني( 4)
 (.1/411، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»، عبد هللا العكبري( 5)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/522مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 355صمرجع سابق،  القباقبي،ُينظر: محمد ( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 .(1)كبرياء الُمنِزل وجاللة شأنه وعلو قدره للدقلة على  

ۡن  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (2)بالنون ( ۡحُِشُُهمۡ نا فاسا  ) الحسن: رأ  -[311] اۡستانِكۡف عا ن ي واما
تِهِۦ  ِيع  ِعباادا ۡهِ ۡجا ياۡحُِشُُهۡم إِۡلا اۡستاۡكِِبۡ فاسا ي    .[112: ]النساء ﴾ا وا

ة القراءهذه النون هي نون المتكلِ م المَعظِ م نفسه، ويقال لها: نون العظمة، وفي هذه و  التوجي :
 .(3)للمبالغة في التهويل والوعيدوذلك  التفاٌت من الَغيبة إلى التكلم؛

ائ ۞ ةِ ُسوراةُ الما  ۞ دا

ةُ  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (4)بسكون الراء ( مٌ ُحرۡ  ) الحسن: رأ  -[113] ِحلَّۡت لاُكم باِهيما
ُ
 أ

 ۡۗ نُتۡم ُحُرٌم
ا
أ ۡيِد وا ِ ٱلصَّ

ۡۡيا ُُمِل  لاۡيُكۡم غا َٰ عا ا ُيۡتلا َِٰم إَِلَّ ما نۡعا
ا
   [. 1]المائدة:  ﴾ٱۡۡل

أنهم يسكنون العين في ما كان ، وذلك ه(332)ت وهذه لغة تميمية كما قال ابن جني التوجي :
استثقلوا توالي الحركات،  ألنهم، وذلك (5)وزن "ُفُعل"، فيقولون في ُكُتب: ُكْتب، وفي ُرُسل: ُرْسل على  

، كما أنهم يخففون في اآلحاد نحو: الُعْنق، فالتخفيف في الجموع َأولى  و تخفيف ا،  عين الكلمةفأسكنوا 
    .جمع "حرام"، فكان التخفيف فيه أولى   ( مٌ ُحرۡ  )، و(2)ألنها أثقل من اآلحاد

إسكان التاء في  له مزية على   ( مٌ ُحرۡ  ) :أن إسكان الراء في هنا لطيفة ، وهي: ذكر ابن جني وقد
وكاد هذا التكرير أن يجعلها في حكم المتحركة؛ لزيادة الصوت  ،(1)ب"؛ وذلك أن في الراء تكرير ا"ُكتْ 

 .(3)بالضم ﴾ مٌ ُحرُ  ﴿ باإلسكان هي ( مٌ ُحرۡ  )بالتكرير نحو ا من زيادتها بالحركة، وعليه فكأن 
                                                           

 .55، مرجع سابق، صأبو شادي مصطفى  ( 1)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/522مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 355صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .42ص، مرجع سابق، «القراءات الشاذة» . عبد الفتا  القاضي،(1/325، مرجع سابق، )ُينظر: أبو السعود العمادي( 3)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/523مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 352صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
  .(1/205)مرجع سابق،  ،«المحتسب» عثمان بن جني،( 5)
  .(2/420)مرجع سابق،  ،«الحجة للقراء السبعة» فارسي،الالحسن ( 2)
صفات الحروف، وهي مختصة بحرف الراء وقزمة له، وتعريفها: ارتعاد رأس اللسان ارتعاد ا خفيًّا  التكرير: إحدى  ( 1)

 . 33صمرجع سابق،  عند النطق بحرف الراء. ُينظر: محمد الجريسي،
  .(1/205)مرجع سابق،  ،«المحتسب» عثمان بن جني،( 3)
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امِ  ءاآم ِ ٱَۡلاۡيتِ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[130]   ٱَۡلاۡيِت  ) ر ِ بحذف النون، وجَ  ( ٱۡۡلارا
امِ  َلا  ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (1)( ٱۡۡلارا اما وا ۡهرا ٱۡۡلارا َلا ٱلشَّ ِ وا ٰٓئِرا ٱّللَّ عا ْ شا ْ َلا َُتِلُّوا نُوا ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
أ ٰٓ يا

اما  ِيا ٱَۡلاۡيتا ٱۡۡلارا ٓ ءاآم  َلا ٰٓئِدا وا لا َلا ٱۡلقا ۡديا وا    .[2: المائدة] ﴾ ٱلۡها

  :( ءاآم ِ  )، وأصل (2)مضاف، وما بعده مضاف إليه ( ءاآم ِ  ) أن وهذه القراءة على   التوجي :
ِيا  ﴿ آم  ذف إذا والجمع ُتح ، ألن نون المثنى  كما في القراءة المتواترة، ولكن ُحذفت النون لإلضافة ﴾ ءا

 .(3)كما هو مقرر عند النحويين ما بعدهما، ُأضيفا إلى  

ِيا  ﴿اللفظي بحذف نون الجمع من  فُ التخفيوالفائدُة من هذه اإلضافة  آم  ، وكأن وجود هذه ﴾ ءا
   .  (4)اللسان عند النطق، فإذا جاءت اإلضافة زال الثقل وخف  النطق النون ُتحدث ثقال  على  

نَُّكمۡ َُيۡ  ) األعمش: رأ  -[113] نَُّكۡم  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (5)بضم الياء ( رِما ۡرِما َلا َيا وا
نا  ْْۘ ت ا شا ن تاۡعتاُدوا

ا
اِم أ ۡسِجِد ٱۡۡلارا ِن ٱلۡما وُكۡم عا دُّ ن صا

ا
نَُّكۡم  ﴿: [، وقوله تعالى  2]المائدة:  ﴾اُن قاۡوٍم أ ۡرِما َلا َيا وا

نا  ِْۚ ت ا شا َلَّ تاۡعِدلُوا
ا
ٰٓ أ ا ن يُِصي ﴿: [، وقوله تعالى  3: ]المائدة ﴾اُن قاۡوٍم لَعا

ا
اِِقٓ أ نَُّكۡم ِشقا ۡرِما ۡوِم َلا َيا َٰقا يا باُكم وا

 ِۚ َٰلِح  ۡو قاۡوما صا
ا
ۡو قاۡوما ُهوٍد أ

ا
ابا قاۡوما نُوٍح أ صا

ا
آ أ ِۡثُل ما      [.   33]هود:  ﴾  م 

ۡ  ﴿ أما القراءة المتواترة أنها من الفعل الرباعي "أجرم"، وهذه القراءة على   التوجي : نَُّكمۡ َيا  ﴾ رِما
 ، وذكر أبو السعود(2)بمعن ى واحد مَ رَ جْ وأَ  مَ رَ : جَ ه(133)ت وقال الكسائي فمن الفعل الثالثي "َجَرَم"،

 . (1)أن "َجَرَم" ُيستعمل غالب ا في ما ق خير فيه ه(332)ت

                                                           

اإلزميري،  . مصطفى  (1/523مرجع سابق، )، الدمياطيا البن  أحمد  .352صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (. 1/425، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»، عبد هللا العكبري( 2)
 (. 3/43عبد هللا بن عقيل، مرجع سابق، )( 3)
د، ت محمد بن يزيد بن عبد األكبر، أبوُينظر: ( 4) م(، 1334ه 1415ه )253العباس، المعروف به: الُمبرِ 

للشؤون اإلسالمية،  ، لجنة إحياء التراث بالمجلس األعلى  2عضيمة، ط ، تحقيق: محمد عبد الخالق«المقتضب»
مجلة ، « ًللية -اإلضااة اي العربية،  راسة تركيبية »م(، 2003(.  مكي الكالبي وآخرون )4/150مصر، )

 .13، العدد الثاني/إنساني، المجلد السابع، صالعلمية جامعة كربالء
اإلزميري،  . مصطفى  (1/523مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 352صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .123علي الكسائي، مرجع سابق، ص( 2)
 (.2/1)أبو السعود العمادي، مرجع سابق، ( 1)
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مفعولين، تقول: َجَرَم  إلى   أخرى  مفعول، و  يه تارة  إلى  د ِ عَ الفعل "َكَسَب" في تَ  و"َجَرَم" يجري مجرى  
 ه، وَجَرمته ذنب ا، نحو: كسبته إياه.بَ سَ ذنب ا، نحو: كَ 

 إلى   واحد من التعدي إلى   تهلَ قَ أن الهمزة في أوله نَ  ويقال: أجرمته ذنب ا، نحو: أكسبته ذنب ا، على  
َلا َُيۡ  ): في موضَعي المائدة قراءة األعمشهذا ُتحَمل  مفعولين، وعلى   التعدي إلى   نا وا نَُّكۡم شا اُن قاۡوٍم ت ا رِما

ن 
ا
اِم أ ۡسِجِد ٱۡۡلارا ِن ٱلۡما وُكۡم عا دُّ ن صا

ا
ْ أ َلا َُيۡ  ) ( تاۡعتاُدوا نا وا نَُّكۡم شا ِْۚ اُن قاۡوٍم ت ا رِما َلَّ تاۡعِدلُوا

ا
ٰٓ أ ا  على   المعنى  ف ( لَعا

الثاني: وق ُيكسِبن كم  ، وعلى  (1)ألن صدوكم اقعتداءَ  - مهُ ضُ غْ أي: بُ  -قوم  : وق ُيكِسبن كم شنآنُ األول
 شنآُن قوم عدَم العدل.

ۡوِم َلا َُيۡ  ): -عليه السالم  - سورة هود أما في َٰقا يا ابا قاۡوما وا صا
ا
آ أ ِۡثُل ما ن يُِصيباُكم م 

ا
اِِقٓ أ نَُّكۡم ِشقا رِما

  : ق ُيكِسبن كم ُمعاداتي إصابَة العذاب كما أصاب قوَم نو ... الخ.المعنى  فيكون ، الخ ( نُوٍح 

وعليه القراءة المتواترة، كما أن َكَسَبُه ماق  واألفصح في استعمال هذا الفعل أن يقال: َجَرَمُه ذنب ا، 
، قاله الزمخشري   .(2)ه(533)ت أفصح من َأْكَسَبُه ماق 

 : وذلك في قوله تعالى  ، (3)بفتح النون، وسكون الصاد ( بِ ۡص ٱنلَّ  ) الحسن: رأ  -[213]
﴿  ۡ ُة واٱل نِقا ِ بِهِۦ واٱلُۡمۡنخا ۡۡيِ ٱّللَّ هِلَّ لِغا

ُ
ٓ أ ا ُم ٱۡۡلزِنِيرِ واما ۡ ۡلا ُم وا ۡيتاُة واٱلَّ لاۡيُكُم ٱلۡما ۡت عا ِما ِياُة ُحر  اد  ۡوقُوذاةُ واٱلُۡمَتا ما

ا ٱنلُُّصِب  ا ُذبِحا لَعا ۡيُتۡم واما ا ذاكَّ ُبُع إَِلَّ ما لا ٱلسَّ كا
ا
آ أ ُة واما  .[3: ة]المائد ﴾واٱنلَِّطيحا

 وهذه القراءة لها تأويالن: التوجي :
 .(4)المخلوق ، وهو مثل: الَخْلق بمعنى  واقع موقع المفعول به مصدر اأنه: أح هما

، ولكنه أسكن الصاد تخفيف ا، واعُتِرض هذا (5)بفتح النون والصاد ( بِ صا ٱنلَّ  ): أن أصلها واآلخر
 .(2)بأن الفتحة خفيفة، فال يدخلها التخفيف

                                                           

  (.2/133، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 1)
  (.3/223مرجع السابق، )ال( 2)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/523مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 351صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 (. 4/131مرجع سابق، )السمين الحلبي، (. 1/423، مرجع سابق، )«القراءات الشواذإعراب »عبد هللا العكبري، ُينظر: ( 4)
 مرجع السابق، نفس الصفحة.بن يعمر. ُينظر: ال وهي قراءة شاذة، منسوبة ليحيى  ( 5)
 مرجع السابق، نفس الصفحة. ال( 2)
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 : وذلك في قوله تعالى  ، (1)بسكون الكاف، وتخفيف الالم ( بِيا ُمُۡكِ  ) الحسن: رأ  -[313]
﴿   ُ لَّماُكُم ٱّللَّ ا عا ل ُِموناُهنَّ ِممَّ ِنا ٱۡۡلاواارِِح ُمُكا ِبِيا ُتعا لَّۡمُتم م  ا عا َُٰت واما ي ِبا ِحلَّ لاُكُم ٱلطَّ

ُ
 .[4: ]المائدة ﴾ قُۡل أ

 :تأويالنوهذه القراءة لها  التوجي :
 .(2): أن تكون مأخوذة من: َأْكَلَب الَكْلَب، أي: أغراه بالصيد وحمله عليهأح هما

كالب، كما يقال:  ذاأي: صار  وزن "َأْفَعل"، على   ،الرجلُ  بَ لَ كْ : أن تكون مأخوذة من: أَ واآلخر
 .(3)فالهمزة فيه للصيرورة ، أي: صارت له ماشية،وأمشى   ثراء، ذاالرجل، أي: صار  أثرى  

 : وذلك في قوله تعالى  ، (4)بفتح الصاد ( نِيا ُُمۡصا  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[413] 
َٰبا ِحل    ﴿ وتُواْ ٱلِۡكتا

ُ
ِينا أ اُم ٱَّلَّ عا اُمُكۡم ِحل   لَُّكۡم  واطا عا َُٰت ِمنا ٱلۡمُ  واطا نا َُّهۡم  واٱلُۡمۡحصا َُٰت ِمنا ل نا َِٰت واٱلُۡمۡحصا ۡؤِمنا

 ْ وتُوا
ُ
ِينا أ ۡبلُِكمۡ  ٱَّلَّ َٰبا مِن قا ٓ ءااتاۡيُتُموُهنَّ  ٱلِۡكتا ِۗ  إِذاا ان  ۡخدا

ا
َلا ُمتَِّخِذٓي أ َٰفِِحيا وا ۡۡيا ُمسا ُجوراُهنَّ ُُمِۡصنِيا غا

ُ
 ﴾ أ

 [.5]المائدة: 
: حال الحال، وكأن المعنى   وهو منصوب على  ، (5)أنه اسم مفعول وهذه القراءة على   التوجي :

 كونكم محَصنين بالزواا، أو من ِقَبل أزواجكم، وهللا أعلم.  

رُۡجلُ  ) الحسن: رأ  -[513]
ا
أ ُنٓواْ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)بالرفع ( ُكمۡ وا ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
ٰٓأ  يا

يِۡدياُكۡم إَِلا 
ا
ْ وُُجوهاُكۡم واأ ةِ فاٱۡغِسلُوا لاوَٰ رُۡجلاُكۡم إَِلا إِذاا ُقۡمُتۡم إَِلا ٱلصَّ

ا
أ ْ بُِرُءوِسُكۡم وا ُحوا افِِق واٱۡمسا را  ٱلۡما

 ِۚ ۡعباۡيِ    .[2: المائدة] ﴾ٱۡلكا
                                                           

اإلزميري،  . مصطفى  (1/530سابق، )مرجع ، ا الدمياطيالبن  . أحمد 351صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

، مرجع سابق، «المخص »(. علي بن سيَده، 1/203، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 2)
 (.1/423، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 2/232)

، مرجع سابق، «ةاذالقراءات الش»(. عبد الفتا  القاضي، 2/151، مرجع سابق، )ُينظر: ابن عطية األندلسي( 3)
 .30. أحمد الحمالوي، مرجع سابق، ص42ص

حال. ُينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي،  و"الصيرورة" مصدر صار يصير، وهي: اقنتقال والتحول من حال إلى  
 (.2/152(. عباس حسن، مرجع سابق، )1/143مرجع سابق، )

اإلزميري،  . مصطفى  (1/530مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .351صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 . 42، مرجع سابق، ص«ةاذالقراءات الش»عبد الفتا  القاضي، ( 5)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/530مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 351صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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رُۡجلُ  )أن الواو استئنافية، و وهذه القراءة على   التوجي :
ا
عليه  والخبر محذوف، دل   ،مبتدأ ( ُكمۡ أ

ِ  ﴿: ما تقدمه من قوله تعالى   ة لاوَٰ ْ وُُجوهاُكمۡ إِذاا ُقۡمُتۡم إَِلا ٱلصَّ والتقدير: وأرجُلكم واجٌب  ،﴾ فاٱۡغِسلُوا
 .(1)روٌض غسُلها، أو مغسولٌة كغيرهاغسُلها، أو مف

رُۡجلُ  )وذلك ألن لفظ  ؛من ناحية المعنى   وكأن القراءة بالرفع أقوى  
ا
مستأنف مرفوع  ( ُكمۡ أ

ما قبله،  فهو معطوف على   (2)، فصار بذلك صاحَب الجملة، أما على قراءة النصب أو الجرباقبتداء
 .  (3)فيصير بذلك َتَبع ا وَلَحق ا

ُحواْ بُِرُءوِسُكمۡ  ﴿: من قوله تعالى   ﴾ بُِرُءوِسُكمۡ  ﴿ هذه القراءة يجوز الوقف على   وعلى    ﴾ واٱۡمسا
رُۡجلُ  )ثم اقبتداء به

ا
أ ۡعباۡيِ إَِلا  ُكمۡ وا  : علماء الوقف واقبتداء ُيَجوِ زون الوقف على   ه إذا كانألن ؛( ٱۡلكا

ْ بُِرُءوِسُكمۡ  ﴿ ُحوا رُۡجلا  ﴿ في: لمن قرأ بالنصب ﴾ واٱۡمسا
ا
أ في  قنقطاع حكم المسح ، وذلك﴾ ُكمۡ وا

فمثل ، (4)بأن فرض الرجلين الغسل ق المسحلإلعالم أو ، في الثاني حكم آخر وهو الغسل إلى   األول،
ا ألن الجملة مستأنفة ق معطوفة، فيحسن اقبتداء بها، وهللا  هذا يمكن قوله في قراءة الرفع، وأيض 

   أعلم. 

آئِناة   ﴿ بدق  من: ( ناة  ياخِ  ) ابن محيصن: رأ  -[213] اُل  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (5)﴾ خا َلا تازا وا
آئِناة   َٰ خا ا لُِع لَعا ِۡنُهۡم إَِلَّ قالِيَل   تاطَّ ِۡنُهۡم  م    .[13 ]المائدة: ﴾ م 

يانة ، ن ا، وخِ وْ خَ  ونُ خُ فالن يَ  انَ أنها مصدر للفعل "خان"، تقول: خَ  وهذه القراءة على   التوجي :
 .(1)، وَخاَنة  (2)خانة  ومَ 

                                                           

، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/203، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1)
 (.1/430مرجع سابق، )

رُۡجلا  ﴿قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب الالم: ( 2)
ا
أ  ، وقرأ بقية العشرة بالجر: ﴾ ُكمۡ وا

رُۡجلِ  ﴿
ا
أ  (.2/254، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»محمد ابن الجزري، . ُينظر: ﴾ ُكمۡ وا

 (.1/203، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 3)
 . 241أحمد األشموني، مرجع سابق، ص( 4)

مرجع سابق، ، «الو ف اي القراءات وأثره اي التفسير واألحكام»ولالستزادة واقستفادة أكثر ُينظر: مجاهد هادي، 
 .313ص

اإلزميري،  . مصطفى  (1/531مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 353صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (.13/144) بن منظور، مرجع سابق،(. محمد بن مكرم 5/2103ُينظر: إسماعيل الجوهري، مرجع سابق، )( 2)
  (.34/433الزبيدي، مرجع سابق، ) ، نفس الصفحة. المرتضى  المرجع السابقُينظر: ( 1)



076 
 

الِحْرَفة أو الوقية، كه: الخياطة،  "ِفعالة"، وهذا الوزن يدل في اللغة على   على  وزن ( ناة  ياخِ  )و
 . (1)وغيرها والِخالفة، والحياكة، والِكتابة،
صارت  أن اليهود المذكورين في اآلية، يمارسون الخيانَة حتى   هذه القراءة دقلة على  وعليه، ففي 

   صارت ِحْرفة  له، وهللا أعلم.  ِحْرفة  لهم، كمن ُيمارس الكتابة أو الخياطة حتى  

ُيۡقباُل  ) الحسن: رأ  -[113] تُُقب ِلا  ﴿ بدق  من: (فا لاۡيِهۡم  ﴿: قوله تعالى  في وذلك ، (2)﴾ فا واٱتُۡل عا
باا قُۡرباان   ِ إِۡذ قارَّ ۡ ءااداما بِٱۡۡلاق   ٱۡبِنا

ا
ُتُقب ِلا ناباأ بَُّل ا فا تاقا ا يا ۡقُتلانَّكا  قاالا إِنَّما

ا رِ قاالا ۡلا بَّۡل ِمنا ٱٓأۡلخا اۡم ُيتاقا ل ا وا ِدهِما حا
ا
ِمۡن أ

ُ ِمنا ٱلُۡمتَّقِيا    [.21]المائدة:  ﴾ٱّللَّ

والتعبير بهذه الصيغة له  أنه مضارع الفعل "َقِبَل" مع تغيير صيغته، على   وهذه القراءة التوجي :
 . (3)أمامهنه يراها دقلة في استحضار المخاَطِب الصورَة العجيبَة التي تم  بها تقبُّل القربان، وكأ

ۡيلاَِّت  ) الحسن: رأ  -[313] َٰوا  قاالا  ﴿: قوله تعالى   ، نحو(4)بكسر التاء، وبعدها ياء ساكنة ( يا
ُكونا 

ا
ۡن أ

ا
ۡزُت أ جا عا

ا
ٰٓ أ ۡيلاَّتا َٰوا ِخ  يا

ا
وۡءاةا أ َٰرِيا سا وا

ُ
اِب فاأ ا ٱۡلُغرا َٰذا  .[31: ]المائدة ﴾ مِۡثلا ها

وكأن  هذه القراءة أبلغ في  هي ياء المتكلم، فيها األصل، والياء على   جاءت وهذه القراءة التوجي :
ٰٓ  ﴿أما القراءة المتواترة:  النفس، التحسر والندم؛ ِلما فيها من إضافة الويل إلى   يۡلاَّتا َٰوا ، فاأللف فيها ﴾ يا

 .(5)مبدلة من ياء المتكلم، وهذا الوجه هو األفصح؛ ألن حذف الياء في النداء أكثر

عاجِ  ) الحسن: رأ  -[133]
ا
ۡزُت  قاالا  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (2)الجيمبكسر  ( ۡزُت أ جا عا

ا
ٰٓ أ ۡيلاَّتا َٰوا يا

وۡءاةا  َٰرِيا سا وا
ُ
اِب فاأ ا ٱۡلُغرا َٰذا ُكونا ِمۡثلا ها

ا
ۡن أ

ا
ِخ  أ

ا
   .[31: ]المائدة ﴾ أ

                                                           

شرح »م(، 2000ه 1421ه )305ُينظر: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر األزهري، زين الدين المصري، ت( 1)
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط«التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح اي النحو التصريح على  

 .21، مرجع سابق، ص«معاني األبنية اي العربية»فاضل السامرائي، (. 2/23)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/533مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 353صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 .43، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 3)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/534مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 353صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
اس، ُينظر: ( 5)   (.3/431) (. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق،1/225، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
اإلزميري،  . مصطفى  (1/534مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 353صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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لغة في الفعل "عجز"، فإنه يجوز أن تقول: َعَجَز وَعِجَز، بفتح  أنها وهذه القراءة على   التوجي :
أنها  ه(333)ت ، بل ذكر النح اس(1)الجيم أو كسرها، واألفصح واألكثر هو الفتح، أما الكسر فقليل

 . (3)هذا جمٌع كثير ، وتابعه على  (2)لغة شاذة

اد   ) الحسن: رأ  -[013] تاۡبناا ﴿: قوله تعالى  وذلك في ، (4)بالنصب ( افاسا َٰلِكا كا ۡجِل ذا
ا
َٰ باِِنٓ  مِۡن أ ا لَعا

اد   ۡو فاسا
ا
ٍَ أ ۡف ۡۡيِ نا ا بِغا تالا ناۡفسا  ن قا نَُّهۥ ما

ا
ٰٓءِيلا أ تالا  إِۡسرا ا قا نَّما

ا
أ ۡرِض فاكا

ا
ِيع  ِِف ٱۡۡل   [.32]المائدة:  ﴾ اٱنلَّاسا ۡجا

 لها وجهان:وهذه القراءة  التوجي :
 . (5): إفساد اأنها اسم مصدر، والتقدير: أو أفسد فساد ا، بمعنى  : أح هما
عليه أول الكالم، وذلك أن قتل النفس بغير النفس من  منصوبة بفعل محذوف دل  أنها : واآلخر

 .(1)وهذا هو الرأي األظهر، (2)فساد ا، أو أحدث فساد ا بَ كِ فساد ا، أو رَ  أعظم الفساد، فكأنه قال: أو أتى  

نما ُحذف الفعل الناصب هنا وُأبقي عمله؛ لدقلة الكالم عليه،  قول الشاعر: هومن وا 

هههههههههَباعا علهههههههههى    َفَكهههههههههههههههههههههههههههر ْت َتْبَتِغْيهههههههههههههههههههههههههههِه َفواَفَقتْههههههههههههههههههههههههههههُ  -25  (3)َدِمهههههههههِه وَمْصهههههههههَرِعِه السِ 
                                                           

 (.15/200الزبيدي، مرجع سابق، ) (. المرتضى  5/323مرجع سابق، )محمد بن مكرم بن منظور، ُينظر: ( 1)
اس، ( 2)  (. 1/222، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
(. السمين الحلبي، 3/431(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )1/421مرجع سابق، )محمد القرطبي، ُينظر: ( 3)

 .43، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 4/245مرجع سابق، )
هذه القراءة ، أن القباقبيلمحمد  «إيضاح الرموز»(. وذكر محقق كتاب 3اإلزميري، مرجع سابق، اللوحة رقم ) ى  مصطف( 4)

  .«اإلتحاف»في كتابه  ا الدمياطيالبن  . ولم يذكرها أحمد 320في بعض نسخ الكتاب، ُينظر هامش ص ُمثبتة
اس، ( 5)  (.4/243، مرجع سابق، )السمين الحلبي (.1/222، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/210، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 2)

 (.1/431مرجع سابق، )
 (.4/243، مرجع سابق، )السمين الحلبي( 1)
أو شرح األبيات  كتاب الشعر»فارسي، (. الحسن ال1/234البيت للقطامي. ُينظر: سيبويه، مرجع سابق، )( 3)

 وعندهما (.1/210، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  .500مرجع سابق، ص، «المشكلة اإلعراب
 فصادفت آثاَر السباع، قاق: ألنها لو صادفت السباع ألكلتها هناك. –أي: الفارسي وابن جني  – 

 فطلبته فوجدت السباع قد اغتالته. ،وصف بقرة وحشية فقدت ولدها وهذا البيت ورد في
 البيت: وُيروى  

 َفَكههههههههههههههههههر ْت عنههههههههههههههههههد َفْيَقِتههههههههههههههههههها إليهههههههههههههههههههِ 
 

ههههههههههَباعا   َفَأْلفَههههههههههْت عنههههههههههد َمْصههههههههههرِعه السِ 
 

  هذه الرواية ق شاهد في البيت. (. وعلى  1/15ُينظر: يوسف السيرافي، مرجع سابق، )
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نما ُحذف الثاني فواَفَقْته )فصاَدَفْته( ووافقت أي: باَع معه، وا  وتقدير  لدقلة األول عليه، ؛السِ 
 السباَع على دمه ومصرعه. فوافقته ووافقتفَكر ت تبتغيه  ت:البي

ا َحَدث ا من "ُعقيل" ومعه سيٌف  »: ه(332)ت وقال ابن جني سمعُت سنة خمس وخمسين غالم 
 : يا أعرابي، سيفك هذا يقطع البطيخ ؟ فقال:-وكنا مْصِحرين  –في يده، فقال له بعض الحاضرين 
 . (1)«ذلك، أي: ويقطع غوارَب الرجال على   "الغواربَ "إْي وهللا، وغوارَب الرجال، فنصب 

ن ُيقۡ  ) الحسن:و ابن محيصن  رأ  -[131] 
ا
ۡو يُۡص أ

ا
ْ أ ۡو ُتقۡ تالُوا

ا
ْ أ عا لاُبوا بسكون القافين والصاد،  ( طا

ْ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)وتخفيف التاء والالم والطاء من األفعال الثالثة ُٰٓؤا زا ا جا ِينا ُُياارُِبونا  إِنَّما ٱَّلَّ
 ْ تَّلُٓوا ن ُيقا

ا
ا أ اد  ۡرِض فاسا

ا
ۡونا ِِف ٱۡۡل اۡسعا ي ُۥ وا راُسوَلا ا وا ۡواْ  ٱّللَّ ۡو يُنفا

ا
ٍَٰف أ ِۡن ِخما رُۡجلُُهم م 

ا
أ يِۡديهِۡم وا

ا
عا أ طَّ ۡو ُتقا

ا
لَُّبٓواْ أ ۡو يُصا

ا
أ

ۡرِضِۚ 
ا
   [. 33]المائدة:  ﴾ِمنا ٱۡۡل

ْ ُيقۡ  )فه، (3)لهاألص لى  هاءت عهراءة جهقهذه الهوه  :بيبوجبتبال  ، "لَ هتَ هي "قَ هالثهثهل الهعهفهن الهم ( تالُوا
عا ُتقۡ  )، و"َصَلبَ من الفعل الثالثي " (لاُبواْ يُۡص  )و  ."َقَطعَ من الفعل الثالثي " ( طا

 من هذه األحكام جاء تماشي ا مع اختيار الحاكم ما يراه مناسب ا ،وكأن  تخفيف اللفظ بهذه األفعال
 ، وهللا أعلم.قاطع الطريقفي عقوبة 

ۡيما  ) ابن محيصن: رأ  -[213] ُمها نۡلاآ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (4)بفتح الميم الثانية ( ن اوا نزا
ا
أ وا

ق   ِ د  ِ ُمصا َٰبا بِٱۡۡلاق  ۡكا ٱلِۡكتا ا با إِۡلا َِٰب ا ل ِما يۡهِ ِمنا ٱۡلِكتا لاۡيهِ  ۡيا يادا ۡيِمن ا عا ُمها    [.43]المائدة:  ﴾وا

لاۡيهِ  ﴿ونائب فاعله الجار والمجرور بعده، وهو:  أنها اسم مفعول، وهذه القراءة على   التوجي :  .﴾ عا

ۡيما  )و َٰبِ  ﴿ في هذه القراءة منصوب على  أنه حال من ( ن اُمها  الموضع األول، ألنه ﴾ ٱلِۡكتا
ق   ﴿ معطوف على   ِ د   نهه مهديهن يهيها لما بهق  د ِ هصَ هه مُ هونهك ق حالَ هنا إليك الكتاب بالحهزله، والتقدير: وأن﴾ا ُمصا

                                                           

 بين الظهر والعنق. (. والغارب: ما1/210، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/535مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 320صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
القراءات »(. عبد الفتا  القاضي، 1/433) مرجع سابق، ،«القراءات الشواذ إعراب»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 3)

 .  43ص مرجع سابق، ،«الشاذة
اإلزميري،  . مصطفى  (1/531مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 .(1)كونه مهيَمن ا عليه حالَ ب و الكتا
 له احتماقن:هذه القراءة  على   الحافظ لهمن التبديل والتغيير، و  قرآنهذا ال : أنه حوفظ على  والمعنى  

َٰفُِظونا  ﴿، بدليل قوله سبحانه: هو هللا تعالى   أن يكون: أح هما ُۥ لاحا ِۡكرا ِإَونَّا َلا نۡلاا ٱَّل  ُۡن نازَّ  ﴾ إِنَّا َنا
 [.3]الحجر: 

إنه إذا ُغيِ رت منه  ، حتى  األعصار واألمصارله في  ُحف اظال المقصود به: : أن يكونواآلخر
  .(2)قارئها بالصواب ، وردُّوا على  ُحف اظتنب ه لها ال الحركةُ 

لاۡيهِ  ﴿والضمير في  ۡيما  ) :هذه القراءة على   ﴾ عا ُمها لاۡيهِ  ن اوا َٰبِ  ﴿ يعود على   ( عا الموضع  ﴾ ٱلِۡكتا
ق   ﴿: األول من قوله تعالى   ِ د  ِ ُمصا َٰبا بِٱۡۡلاق  ۡكا ٱلِۡكتا نۡلاآ إِۡلا نزا

ا
أ َٰبِ وا يۡهِ ِمنا ٱلِۡكتا ا باۡيا يادا  .﴾ ا ل ِما

لاۡيهِ  ﴿ :القراءة المتواترة أما على   ۡيِمن ا عا ُمها َٰبِ  ﴿ ، فالضمير يعود على  ﴾ وا ع الموض ﴾ ٱلِۡكتا
: أن هللا سبحانه أنزل القرآن ، والمقصود به: الكتاب السماوي عدا القرآن، وعليه فالمعنى  (3)الثاني

 .   (4)عليهارقيب ا عليها، أي: أمين ا وشاهد ا و  مهيِمن امصدق ا للكتب السماوية السابقة و 

ما  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[313] كا فاحا
ا
: وذلك في قوله تعالى  ، (5)بفتح الحاء والكاف ( أ

فاُحۡكما  ﴿
ا
ِ ُحۡكم  أ ُن مِنا ٱّللَّ ۡحسا

ا
ۡن أ ِۚ واما ۡبُغونا َِٰهلِيَّةِ يا ۡوم  ٱۡلجا   [.50]المائدة:  ﴾يُوقُِنونا  ا ل ِقا

نما المراد بها "ُحك ام"أنها مفرد  وهذه القراءة على   التوجي : ا بعينه، وا  ، ولكن ليس المراد بها حاكم 
م ا ما من ُحك ام الجاهلية يبغون ؟!الجنس، وكأن التقدير: أفحاكِ 

(2). 

 ون ؟!؛ ألن المراد هوهغهبهة يهيهلهجاهه، أي: أَفُحْكَم َحَكِم الافٍّ هضهم تقديرَ  ه(332)ت يهنهابن ج ويرى  

 .(1)الحكام الُحْكم وليس نفس
                                                           

 .  43ص مرجع سابق، ،«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
(. أبو السعود العمادي، 4/233(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )3/513ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)

 (.  2/21مرجع سابق، )
 (.  4/233السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 3)
 (.  2/21(. أبو السعود العمادي، مرجع سابق، )3/512) مرجع سابق،ُينظر: أبو حيان األندلسي، ( 4)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/531مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 (.  3/512(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2/203ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 (.  1/213) مرجع سابق، ،«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
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 الحلوان  الُكه ان الذين كانوا يأخذون إلى   في هذه القراءة إشارةالتقدير األول، فإن  على  و 
ويحكمون لهم بحسبه وبحسب شهواتهم، فأراد الكفار بسفههم أن يكون خاتم  -الُكه ان  رشاوهو:  -

هللا عليه وسلم َحَكم ا كأولئك الحكام النبيين صلى  
(1).    

ِ  ) الُمط وِ عي عن األعمش: روى   -[413] ِ  )و ( ُمونا نقا ت ، مع مالحظة أنه (2)القافبفتح  ( مُ نقا ت
ۡن  ﴿: قوله تعالى  أصل قاعدته، وذلك في  يكسر التاء على  

ا
ٓ أ ٓ إَِلَّ ۡل تانقُِمونا ِمنَّا َِٰب ها ۡهلا ٱلِۡكتا

ا
أ ٰٓ قُۡل يا

 ٓ ا ۡناا واما نزِلا إِۡلا
ُ
ٓ أ ا ِ واما نَّا بِٱّللَّ َِٰسُقونا ءااما ُكۡم فا ا ۡكَثا

ا
نَّ أ

ا
أ ۡبُل وا نزِلا ِمن قا

ُ
 : قوله تعالى  و  [،53]المائدة:  ﴾ أ

نَّا أَِب ﴿ ۡن ءااما
ا
ٓ أ ا تانقُِم ِمنَّآ إَِلَّ ِۚ واما آءاۡتناا ا جا امَّ ب ِناا ل َِٰت را   .[122: ]األعراف ﴾يا

اللغتين الجائزتين في هذا الفعل، فإنه يجوز أن تقول: َنَقَم َيْنِقُم،  إحدى   وهذه القراءة هي التوجي :
اا ،(3)ه(231)ت الفصيحة التي حكاها ثعلب وهذه هي اللغة  ،(4)أنها األجود ه(311)ت وذكر الزج 

 روايةُ ، وعليها (5)ه(133)ت وهذه حكاها الكسائي ويجوز أن تقول: َنِقَم َيْنَقُم، وعليها القراءُة المتواترة،
  الُمط وِ عي.

َل الفعل  لغة قيسأما كسر التاء، فهي  وهذيل وتميم وأسد وربيعة، يكسرون النوَن والتاَء َأو 
 .(2)في سورة الفاتحة بما يغني عن إعادتها هنا مع توجيهها المضارع بشروط، وقد مر ت هذه القاعدة

باة   ) :الحسن رأ  -[513] ۡثوا ۡل  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)الواوبسكون الثاء، وفتح  ( ما قُۡل ها
ناب ِئُُكم بِِشا   

ُ
ُثوباة   أ َٰلِكا ما ِن ذا ُ واغاِضبا  م  ناُه ٱّللَّ ن لَّعا ِِۚ ما بادا  ِعندا ٱّللَّ ةا واٱۡۡلاناازِيرا واعا دا لا ِمۡنُهُم ٱلۡقِرا عا لاۡيهِ واجا عا

 ِۚ َُٰغوتا    .[20: ]المائدة ﴾ ٱلطَّ

                                                           

 (.  3/512(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2/203ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 1)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/533مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
ل"، ت( 3) نظم اصيح "موطأة الفصيح »م(، 2003ه 1424) 233مالك بن عبد الرحمن المالقي، الشهير به"ابن الُمَرح 

 .  2، دار الذخائر للنشر والتوزيع، الخبر، ص1، تحقيق: عبد هللا الحكمي، ط«"ثعلب
اا، مرجع سابق، )( 4)  (.  2/132إبراهيم الزج 
 (.  3/521. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )125ُينظر: علي الكسائي، مرجع سابق، ص( 5)
 من هذا البحث. 42تُنظر ص( 2)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/533مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 كما قال ابن جني وَشذ ت عن النظائر، خرجت عن األصل،وهذه القراءة مما  التوجي :
   اَدٌة هقَ ها: مَ همهههاسهيه، وقاألذى   ى  هَوَدٌة إلهقْ هُة مَ هاههكهفهم: الهههولهن قهم مهههنهع كى  هحها يهه مهلهثه، ومه(332)ت

 .(1)وَمثَاَبةٌ 

أما َمْثَوَبة فشاذٌّ، وقال بعضهم: َمُثْوَبة  حسنة ،  أثابه هللاُ : ه(201)كان حيًّا قبل:  قال اللحياني
  .(2)َأْثَوَبُه هللا َمْثَوَبة  حسنة  

ثُوۡ  ﴿ئ رِ وقُ  »: ه(533)ت وقال الزمخشري باة   )و ﴾ باة  ما ۡثوا  .(3)«ةرَ وَ شْ ة ومَ رَ وْ شُ ومثالهما: مَ  ( ما

باة   )و ۡثوا لسبب الفعل، كقوله عليه الصالة  هذه الصيغةفي اللغة تأتي ، و ة"لَ عَ فْ وزن "مَ  على   ( ما
ل تأتي لسبب ، وقال آخرون: ب، أي: الولد سبب للبخل والجبن(4)«ةٌ نَ بَ جْ مَ  ةٌ لَ خَ بْ مَ  الولدَ إن  »والسالم: 
 .(2)أن الولد سبب لكثرة البخل والجبن دل على  ، وعليه فهي ت(5)كثرة الفعل

ناب ِئُُكم بِِشا    ): هذه القراءةهذين المعنيين يمكن أن يقاق في  ومثل
ُ
ۡل أ ثۡ  قُۡل ها َٰلِكا ما ِن ذا   باة  وا م 

 ُ ناُه ٱّللَّ ن لَّعا ِِۚ ما باة   )وبيان ذلك: أن  ،الخ (ِعندا ٱّللَّ ۡثوا ثُوۡ  ﴿: القراءة المتواترةأو كما في  ( ما  معناها:  ﴾ باة  ما
 هفكأن العقوبة والشر،ِضعت هنا موضع بالخير، ولكنها وُ  في حكمه، وهذه اللفظة مختصةٌ  ثابت ا اجزاء  

هللا...الخ، أو كأنه قيل:  ؟ فقيل: هو من لعنهُ  من ذلك اأو أكثر شرًّ  ؟ من ذلك شرٌّ هو الذي  من قيل: 
 . (1)أعلم تعالى   هللا، وهللا من لعنهُ  ما الذي هو شرٌّ من ذلك ؟ أو أكثر شرًّا من ذلك ؟ فقيل: هو دينُ 

                                                           

 (.  1/213، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
 (.  1/245محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )( 2)
 (.  2/221، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 3)
 (.1/122محمد بن الحسن الرضي، مرجع سابق، )( 4)

سنن ابن »م(، 2003ه 1430ه )213رواه ابن ماجة: محمد بن يزيد، أبو عبد هللا القزويني، ت الح يثو
(. وقال 4/233، )3222، دار الرسالة العالمية، رقم الحديث: 1، تحقيق: شعيب األرنؤوط، وآخرين، ط«ةماج

ه 1421ه )241أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد هللا، توعنه محقق الطبعة: حسٌن لغيره.  
، مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، ط«اإلمام أحم  بن حنبل مسن »م(، 2001

 عة: إسناده ضعيف.(. وقال عنه محققو الطب104/ 23، )11522رقم الحديث: 
 (. 2/411محمد بن علي الصب ان، مرجع سابق، )( 5)
 . 34، مرجع سابق، ص«معاني األبنية اي العربية»فاضل السامرائي، ( 2)
 (.  2/32ُينظر في تفسير اآلية: أبو السعود العمادي، مرجع سابق، )( 1)
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بۡ  ) :الحسن رأ  -[132] َُٰغوتِ  دا واعا َُٰغوتِ  ﴿وخفض ، سكون الباءب ( ٱلطَّ ، وذلك في قوله ﴾ ٱلطَّ
ناب ِئُُكم بِِشا    ﴿: تعالى  

ُ
ۡل أ ُثوباة   قُۡل ها َٰلِكا ما ِن ذا ُ واغاِضبا  م  ناُه ٱّللَّ ن لَّعا ِِۚ ما ةا  ِعندا ٱّللَّ دا لا ِمۡنُهُم ٱۡلقِرا عا لاۡيهِ واجا عا

 ِۚ َُٰغوتا بادا ٱلطَّ  [.20]المائدة:  ﴾ واٱۡۡلاناازِيرا واعا

َُٰغوتِ  واُعبُدا  )الشَنبوذي عن األعمش:  وروى   -[113] َُٰغوتِ  ﴿، وخفض بضم العين والباء ( ٱلطَّ  .(1)﴾ ٱلطَّ

َُٰغوتِ  ﴿ فقط، أما وقد انفردا هنا في الكلمة األولى     ه(152)ت الزي ات فقد وافقا فيه حمزةَ  ﴾ ٱلطَّ
 .-أحد القراء السبعة  –

 ففيها تخريجان: الحسنأما قراءة  التوجي :
بۡ  ) : أنأح هما  .(3)، فُأسكنت الباء تخفيف ا، كما تقول في "َعُضد": َعْضد(2)( دا بُ عا  ) أصله ( دا عا

بۡ  ): أن واآلخر  المعبود، وهو  عابد، والمراد به الجنس، وقد أضيف إلى   اسم مفرد بمعنى   ( دا عا
َُٰغوتِ  ﴿  . (4)﴾ ٱلطَّ

َُٰغوتِ واُعبُدا  ): الشَنبوذي روايةوأما   أوجه: أربعة فعلى   ( ٱلطَّ

مثل: ُرُغف جمع رغيف، وُسُرر جمع  ،ه(215)ت رأي األخفش وهذا : أنه جمع "عبيد"،األول
 . (5)جمع الجمع (ُعُبدا  ): وجعل منهم ُعُبَد الطاغوِت، وعليه فهسرير، ويكون المعنى  

 وهذا رأي أحمد بن يحيى   ،وُشُرف جمع شاِرف: أنه جمع "َعاِبد"، مثل: ُبُزل جمع باِزل، الثاني
  .(2)ه(231)تثعلب 

                                                           

اإلزميري،  . مصطفى  (1/533مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

َُٰغوتِ  ﴿وهي قراءة سبعية، قرأ بها حمزة الزيات، مع مالحظة أنه يخفض ( 2)  هكذا: ، فتكون قراءته ﴾ ٱلطَّ
ُبدا  ﴿ َُٰغوتِ واعا  (. 2/255، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»ُينظر: محمد ابن الجزري،   .﴾ ٱلطَّ

اا، مرجع سابق، )( 3)  (. 2/133إبراهيم الزج 
 (. عبهد هللا الهعههكهبهري، 2/212ُينظر: المههرجههع السههابههق، نههفس الصهفحههة. ابن عهطيههة األنهدلهسهي، مههرجهع سههابههق، )( 4)

 .43، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 1/441، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»
اا، مرجع( 5) (. ابن 1/215) مرجع سابق، ،«المحتسب»(. عثمان بن جني، 2/133سابق، ) ُينظر: إبراهيم الزج 

 (. 3/530(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2/213عطية األندلسي، مرجع سابق، )
 (.2/213(. ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )1/215) مرجع سابق، ،«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
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 .(1)ثالتاب، وُمُثل جمع مِ : أنه جمع "ِعَباد"، مثل: ُكُتب جمع كِ ثالثال

 .(2)ن، وُسُقف جمع َسْقف: أنه جمع "َعْبد"، مثل: ُرُهن جمع َرهْ الرابع

 ( بِتئِتيا اواٱلصَّ  ) :وفي وجهٍّ من طريق "المبهج" ،ابن محيصن من طريق "المفردة" رأ  -[133]
َٰبِ  ﴿ بدق  من: ْ وا  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (3)﴾ ونا ت ُ واٱلصَّ ُنوا ِينا ءااما ِينا إِنَّ ٱَّلَّ َٰبِ ٱَّلَّ ْ واٱلصَّ اُدوا ونا ت ُ تها

َٰلِح   ِملا صا ِ واٱۡۡلاۡوِم ٱٓأۡلِخرِ واعا نا بِٱّللَّ ۡن ءااما ىَٰ ما َٰرا نُونا واٱنلَّصا ۡزا َلا ُهۡم ُيا لاۡيِهۡم وا ۡوٌف عا  .[23: المائدة] ﴾ا فاَلا خا

ِينا  ﴿ لفظ معطوف على   (بِتئِتيا اٱلصَّ  )و الواو عاطفة، أن القراءة على  وهذا  التوجي :  أولَ  ﴾ ٱَّلَّ
 .﴾ إِنَّ  ﴿اسم  الفتح في محل نصب اسم موصول مبني على  ، وهو (4)اآلية

  .(5)«وهو شاذٌّ في الرواية، صحيٌح في القياس »: عن هذا الوجه ه(212)ت قال العكبري

                                                           

 . 44ص مرجع سابق، ،«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
(. 2/213(. ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )1/215) مرجع سابق، ،«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 2)

 (. 1/443) مرجع سابق، ،«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، 
محمد  التفصيل:وبدون هذا   (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطفالتفصيل: هذا القراءة بهذه ذكر ( 3)

  .(1/541مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 324صمرجع سابق،  ،القباقبي
(. السمين الحلبي، مرجع سابق، 1/451) مرجع سابق، ،«التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 4)

(4/322.)  
 (.1/451) مرجع سابق، ،«اي إعراب القر نالتبيان »عبد هللا العكبري، ( 5)
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 :رابعال فصلال

إلى آخر  سابعالقراء األربعة عن القراء العشرة من الجزء ال انفرادات

  ، مع التوجيهعاشرالجزء ال

 :مباحث أربعةوفيه 

 ، مع التوجيه.السابعاقنفرادات في الجزء األول:  مبحثال

 ، مع التوجيه.الثامناقنفرادات في الجزء الثاني:  مبحثال

 ، مع التوجيه.التاسعاقنفرادات في الجزء الثالث:  مبحثال

 جيه.، مع التو العاشراقنفرادات في الجزء : الرابع مبحثال
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 ، مع التوجيهالسابع: االنفرادات يف اجلزء األول بحثامل

في قوله وذلك ، (1)الطاء، وسكون العين، من غير ألفبضم  ( ُمُهۥعۡ واطُ  ) الحسن: رأ  -[133]
َٰع   ﴿: تعالى   تا اُمُهۥ ما عا ۡيُد ٱَۡلاۡحرِ واطا ِحلَّ لاُكۡم صا

ُ
يَّاراةِ  أ لِلسَّ   .  [32]المائدة:  ﴾ا لَُّكۡم وا

 تأويالن: وهذه القراءة لها التوجي :
ُطعمه المقصود به: ما َنَضَب أو  فطعاُم البحر أو، (2)والقراءة المتواترة بمعن ى واحد : أنهاأح هما

 .(4)، وقيل غير هذا(3)َحَسر الماُء عنه فُأِخذ بغير صيد

اُمُهۥ ﴿ :، أما القراءة المتواترة(5)المطعوم بمعنى   ها: أنواآلخر عا فمعناها: إطعامه، أي: ُأحل  ﴾ واطا
طعاُمكم إياه أنفَسكم لكم صيدُ   .، وفي هذا توسيع للمعنى  (2)البحر وا 

في قوله وذلك ، (1)بكسر الضاد، وجزم الراء مع تخفيفها ( ُكمَلا ياِۡضۡ  ) حسن:لا رأ  -[020]
ِينا  ﴿: تعالى   ا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
ٰٓأ ۡيُتۡمِۚ  يا لَّ إِذاا ٱۡهتادا ن ضا ُكۡم  َلا ياُۡضُُّكم مَّ نُفسا

ا
لاۡيُكۡم أ نُواْ عا     [.105 ]المائدة: ﴾ءااما

ْير"، يقال: على   هذه القراءةو  التوجي : وَيُضوُرُه َضْور ا،  ،َضْير ا َيِضْيُره األمرُ  َضاَرهُ  أنها من "الض 
رُّ واحد، وُيقال: ق َضْيَر وق َضْوَر،»: ه(111)ت قال ابن منظورلغتان،  يُر والضُّ بمعن ى  والض 

 .(3)«واحد

َيُضوُره، وَضر ُه َيُضرُّه، َضاَرُه َيِضْيُره، وَضاَره  ت:أن فيه أربع لغا ه(332)ت وذكر ابن جني
 .(3)وَضر ُه َيِضرُّه، وهذه الرابعة غريبة

                                                           

اإلزميري،  . مصطفى  (1/543مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 325صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

  .44مرجع سابق، ص، «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 4/22ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
اا، مرجع سابق، )1/321الفراء، مرجع سابق، ) ُينظر: يحيى  ( 3)   (.2/203(. إبراهيم الزج 
 (.4/22للنظر في بقية األقوال ُيراَجع: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 4)
 (.1/453، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 5)
  (.4/423الحلبي، مرجع سابق، )السمين ( 2)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/543مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 325صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
  (.4/434محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )( 3)
  (.1/220، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 3)
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 أما جزم الراء ففيه احتماقن:
لاۡيُكۡم  ﴿: : أن الفعل مجزوٌم؛ ألنه ُجعل جواب ا لألمر في قوله تعالى  أح هما ُكۡم  عا نُفسا

ا
 .﴾ أ

 قام غيرك. الناهية قبله، كما تقول: ق َتُقْم إذا ﴾ َلا  ﴿: أن الفعل مجزوم بهواآلخر
 .(1)ه(332)ت ابن جني قاله ،والوجُه األوُل أجودُ 

وَّ  ) الحسن: رأ  -[120]
ا
َٰ لا ٱۡۡل َٰنِ  ﴿ بدق  من: ( نِ ى ۡولايا

ا
فاإِۡن ُعَِثا  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (2)﴾ ٱۡۡل

ا  نَُّهما
ا
ٰٓ أ ا ٓ سۡ ٱلَعا ا قَّ ا ِمنا ت ا ا فا م  إِثۡ  تاحا ُهما اما قا اِن ما ُقوما اِن يا را ِينا ٱاخا َِٰن  َّلَّ ۡولايا

ا
لاۡيِهُم ٱۡۡل قَّ عا    . [101]المائدة:  ﴾ٱۡستاحا

ل"األَ " أنها مثنى   وهذه القراءة على   التوجي :   :أحد أمرين والمراد بهما ،(3)و 

ةُ باۡينُِكۡم  ﴿اآلية السابقة:  في هماذكرُ المتقدِ م  (4)األو قن الشاهدان: األول َٰدا ها ُنواْ شا ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ
ا
أ ٰٓ يا

ۡدل   ا عا ۡوُت ِحيا ٱلۡواِصيَّةِ ٱۡثنااِن ذاوا ُكُم ٱلۡما دا حا
ا
ا أ ۡضا ۡۡيُِكۡم  إِذاا حا اِن مِۡن غا را ۡو ءااخا

ا
ِنُكۡم أ  .[102]المائدة:  ﴾م 

ِي  ﴿المتقدِ م ذكُرهما في اآلية السابقة:  (5): القوقن األو قنالثاني اۡشَتا ِ إِِن ٱۡرتاۡبُتۡم َلا ن اِن بِٱّللَّ ُيۡقِسما فا
ن   نا ذاا بِهِۦ ثاما اۡو َكا ل آ إِذ  ا وا ِ إِنَّ ةا ٱّللَّ َٰدا ها َلا ناۡكُتُم شا َٰ وا َِّمنا ٱٓأۡلثِِميا قُۡربا  .[102]المائدة:  ﴾ ا ل

 .(2)ه(533)ت الزمخشري هالُمد عي، قال َرد  اليمين على   من الفقهاء وَيحتج بهذه القراءة من يرى  

ِ وا  ) :الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[220]  ى  ، مع مالحظة أنه يكسر التاء عل(1)بالتاء ( ۡعلاما ت
ۡقتاناا  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، أصل قاعدته دا ن قاۡد صا

ا
ناۡعلاما أ ئِنَّ قُلُوُبناا وا تاۡطما ا وا ُكلا ِمۡنها

ۡ
ن نَّأ

ا
قاالُواْ نُرِيُد أ

َِٰهِدينا  ا ِمنا ٱلشَّ لاۡيها ناُكونا عا    .[113 ]المائدة: ﴾وا

                                                           

 (.1/220، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 1)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/544مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 322صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 (.1/410، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري، ( 3)
(. السمين الحلبي، مرجع سابق، 1/423، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 4)

(4/431.) 
 (. 1/423، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 5)
 (.2/303، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري، ( 2)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/545مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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 .(1)القلوب، أي: وتعلم قلوُبنا أن قد صدقتنا هذه القراءة يعود على   والضمير على   التوجي :
َل الفعل و  أَ  والتاءَ  وهذيل وتميم وأسد وربيعة، يكسرون النونَ  لغة قيسأما كسر التاء، فهي 

  .(2)بما يغني عن إعادتها هنا في سورة الفاتحة مع توجيهها المضارع بشروط، وقد مر ت هذه القاعدة

ا  ) :الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[320] ااتاُكوُن  ﴿ بدق  من: ( اتاُكن نلَّ في قوله وذلك ، (3)﴾ نلا
ة   ﴿: تعالى   آئِدا لاۡيناا ما نزِۡل عا

ا
بَّناآ أ ۡرياما ٱللَُّهمَّ را ما  قاالا ِعيسا ٱۡبُن ما ِنا ٱلسَّ اا ِعيد  م  نِلا آءِ تاُكوُن نلا وَّ

ا
ِ ا واءااِخرِناا ا ۡل 

اياة   ِن واءا  [.114 :]المائدة ﴾كا  م 

قاالا ِعيسا ٱۡبُن  ﴿: ؛ ألنه واقع في جواب الدعاء قبلهأن الفعل مجزوم القراءة على   وهذه التوجي :
ة   آئِدا لاۡيناا ما نزِۡل عا

ا
بَّناآ أ ۡرياما ٱللَُّهمَّ را ما  ما ِنا ٱلسَّ أن يكون يوم نزولها عيد ا، كما تقول:  اشترطواكأنهم و ، ﴾ آءِ م 

جعلته جواب ا كأنك تشترط  : إذا-بالجزم  –: إذا أردت واسع ا، ويسْعني –بالرفع  –أعطني ثوب ا يسُعني 
 .(4)أنه يسُعك

نما جاز في الفعل  نزِۡل  ﴿هنا الرفع والجزم؛ ألن فعل األمر  ﴾تاُكوُن  ﴿وا 
ا
، جاء بعده نكرةٌ  ﴾ أ

ة   ﴿وهي:  آئِدا  .﴾تاُكوُن  ﴿، وجاء بعدها فعٌل فيه ضميٌر يعود عليها، وهو: ﴾  ما

نكرة ، بعده فعٌل َيرجع بذكره أو يصلُح في فإذا رأيت بعد األمر اسم ا »: ه(201)ت قال الفراء
 .(5)«ذلك الفعل إضماُر اقسم، جاز فيه الرفع والجزم

        اللفظ إدغاُم النون في الالم بعدها إدغام ا كامال  بغير غنة. ومن أثر هذه القراءة على  

ۡولاتَٰ  ) :ابن محيصن رأ  -[420]
ُ
ِ  ناا وا ۡل 

ُ
َٰ خۡ أ نِلا  ﴿ بدق  من: ( ناارا وَّ

ا
ِ في قوله وذلك ، (2)﴾ ا واءااِخرِنااۡل 

ة   ﴿: تعالى   آئِدا لاۡيناا ما نزِۡل عا
ا
بَّناآ أ ۡرياما ٱللَُّهمَّ را ما  قاالا ِعيسا ٱۡبُن ما ِنا ٱلسَّ اا ِعيد  م  نِلا آءِ تاُكوُن نلا وَّ

ا
ِ ا واءااِخرِناا ا ۡل 

اياة   ِن واءا  [.114]المائدة:  ﴾كا  م 
                                                           

، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 2/314، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 1)
 (.1/425مرجع سابق، )

 من هذا البحث. 42تُنظر ص( 2)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/542مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
 (.1/231أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، )( 4)
 (.1/151الفراء، مرجع سابق، ) يحيى  ( 5)
اإلزميري،  . مصطفى  (1/542مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )
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ل" و"آِخر"، وعليه فيكون التأنيث بمعنى   ءة على  وهذه القرا التوجي : ة أو الِفرقة م  األُ  أنها مؤنث "َأو 
 .(1)والطائفة

اياة   ﴿بدق  من:  ( كا نمِ  ُهۥنَّ ِإَو ) :ابن محيصن رأ  -[520] ِن واءا  : في قوله تعالى  وذلك ، (2)﴾ كا م 
نزِۡل  ﴿

ا
ٓ أ بَّناا ۡرياما ٱللَُّهمَّ را ة  قاالا ِعيسا ٱۡبُن ما آئِدا لاۡيناا ما ما  عا ِنا ٱلسَّ اا ِعيد  م  نِلا آءِ تاُكوُن نلا وَّ

ا
ِ اياة  ا ۡل   ا واءااِخرِناا واءا

ِن  [.114]المائدة:  ﴾كا  م 

" المشددة، وبعدها الضمير، وهو يعود على   وهذه القراءة على   التوجي : أحد أمرين: إما  أنها "إن 
ما لإلنزال  .(3)للعيد، وا 

امِ ُسوراةُ ۞  نعا
ا
 ۞ اۡل

ِن ِطي   ) :من طريق "المفردة" ابن محيصن الَبزِ ي عن رأ  -[202] ا  م  ِ َل   ِضا قۡ ۡل  جا
ا
 بدق  من:  ( أ

ِن ِطي   ﴿ َل   ُثمَّ قا  م  جا
ا
ٰٓ أ ِن ِطي   ﴿: قوله تعالى   فيوذلك ، (4)﴾ ضا ُكم م  لاقا ِي خا َل   ُثمَّ قا  ُهوا ٱَّلَّ جا

ا
ٰٓ أ  ضا

َمى  سا ل  مُّ جا
ا
أ ۥ  وا هُ  [.2 :األنعام] ﴾ِعندا

، و"َيْقِضَي" فعل مضارع منصوب بأن مضَمرة بعد (5)أن الالم للعاقبة وهذه القراءة على   التوجي :
، و الالم، والفاعل ضمير يعود على   َل   ﴿هللا عز  وجل  جا

ا
 مفعول به.  ﴾ أ

                                                           

، «التبيان اي إعراب القر ن»(. عبد هللا العكبري، 2/314، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 1)
 (.1/414مرجع سابق، )

اإلزميري،  . مصطفى  (1/542مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 321صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)
  (.3مرجع سابق، اللوحة رقم )

 (.4/20أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
(، والعبارة فيه مختلة، 3اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .(2/5مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد ( 4)

"، والذي نقله العلماء في هذه القراءة هو ما ذكرُته في المتن، وُأَنبِ ُه حيث ذكر أن  هذه القراءة هكذا: "ِلَيْقِض َأَجال 
ا إل ، بل أطلق القراءَة عن ابن محيصن، مع أن "المفردة" ذكرت أنه  ى  أيض  هذه القراءة عن البزِ ي. لم ُيحدِ د البزِ ي 

  .«إيضاح الرموز»كتابه هذه القراءة في فلم يذكر  القباقبيأما 
 .44، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 5)

ا "قم المآل"، وهي عند أكثر البصريين  "، وتسمى  يرورةقم الص  "هي التي يسميها الكوفيون وقم العاقبة:   أيض 
بإضمار  بنفسها عند الكوفيين، وناصبةٌ  ا تدخل عليه من األفعالمَ لِ  هذه الالم ناصبةٌ و  صنٌف من أصناف قم كي،

 هي،ت هوليس ،لههول من أجهسة بالم المفعهوهي ملتب ،وضٍّ همخف مٍّ هدير اسهدها بتقهوب بعهنصهوالم " عهنهد البهصهريهيهن،أن"
= 
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ِن ِطي   ﴿ :وقراءة الجمهور ُكم م  لاقا ِي خا ٰٓ ُثمَّ قا  ُهوا ٱَّلَّ َل   ضا جا
ا
أن هللا عز  وَجل  خلق  تشير إلى   ﴾ أ

 ، وهللا أعلم.  (1)بعد القضاء العام اتفصيَل ذلك، فيكون قضاء   كليًّا، ثم قضى   االخلَق، فيكون هذا قضاء  

ُكم ) :أما قراءة الَبزِ ي لاقا ِي خا ِن ِطي   ُهوا ٱَّلَّ ا  م  ِ َل   ِضا قۡ ۡل  جا
ا
ا  )، فكأن  الفعل ( أ ِ ما  على   عائد ( ِضا قۡ ۡل 

  بالمضارع لتحققه، وهللا أعلم. سابق ا من أنه سيخلق الخلَق، وَعب رَ  َقد ره هللُا تعالى  

قوله  فيوذلك ، بالم واحدة ( لاباۡسنااوا  ) :من طريق "المفردة" الَبزِ ي عن ابن محيصن روى   -[201]
لاَك   ﴿: تعالى   َُٰه ما ۡلنا عا اۡو جا ل َُٰه راُجَل  وا ۡلنا اعا ا  ۡلَّ لاۡيِهم مَّ الاباۡسناا عا ل  [.3 :األنعام] ﴾ياۡلبُِسونا  وا
 :من طريق "المبهج" بوجهين ابن محيصن هو رأ -[203]

 .بالم واحدة مخف فة، وبعدها باء مشددة ( ۡسناالابَّ وا  ): أح هما

 .(2)بالم واحدة مشددة ( باۡسناالَّ وا  ): واآلخر

ِلهس"، وهو: الخلط، فمن "اللبْ  ،( لاباۡسنااوا  )أما رواية الَبزِ ي:  التوجي :  هي فاء الفعل، والالُم في َأو 
ا  ﴿ :واألصل ل اوۡ  ﴿الواقعة في جواب  كما في القراءة المتواترة، فحذف الالم األولى   ﴾ لاباۡسنااوا ، وذلك ﴾ ل

 يحتمل وجهين:
َٰهُ  ﴿ ، وهو:(3)المعطوف عليه في المالب أنه اكتفى   :أح هما ۡلنا اعا  ( لاباۡسنااوا  )، وعليه فالواو في ﴾ ۡلَّ

 عاطفة.
   ، وعليه فالواو استئنافية.(4)طريق اإلخبار، أي: وقد َلَبْسنا بالجملة على   : أنه أتى  واآلخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

ُدو    ﴿: ومثاُلها قوله تعالى    اُهۡم عا ۡونا ِۡلاُكونا ل ۥٓ ءااُل فِۡرعا ُه طا ۗۡ فاٱۡۡلاقا ن ا زا نما التقطوه ليكون ، فهم لم ﴾ا واحا يلتقطوه لذلك، وا 
ا وسرور ا، فلما كان عاقبة أمره إلى   عاقبة  أن صار لهم عدوًّا وحزن ا جاز أن يقال ذلك، فدل ت الالم على   لهم فرح 

اجي، مرجع سابق، صعبد الرحمه   ُينظر:  األمر. . حسن بن قاسم بن عبد هللا، أبو محمد المرادي، 113هن الزج 
، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، «ال اني اي حروف المعاني الجنى  »م(، 1332ه 1413) 143ت

 . 121دار الكتب العلمية، بيروت، ص
: إسماعيل بن كثير، أبو الفداء الدمشقي، ت للتوسع في معنى  ( 1) م(، 2000ه 1421ه )114اآلية ُينظر مثال 

 (.2/3، مؤسسة قرطبة، الجيزة، )1السيد محمد وآخرين، ط ، تحقيق: مصطفى  «تفسير القر ن العظيم»
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/2مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(. السمين الحلبي، مرجع سابق، 1/423، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 3)

(4/544 .) 
 (.1/423، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)
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، "، وهو مثل "اللبس" في المعنى  التلبيس"، فمن ( ۡسناالابَّ وا  )من طريق "المبهج":  وأما الوج  األول
 .(1)والتكثير المبالغةإق أن "التلبيس" يفيد 

لَّباۡسناا  ): وأما الوج  الثاني الاباۡسناا  ﴿، فعلى  أن األصل: (وا ل كما في القراءة المتواترة، ولكنه  ﴾وا
إذا سبقها واو أو فاء، نحو: ونظيُر ذلك تسكيُن قم األمر ، وأدغمها في الالم األخرى   أسكن الالم األولى  

سكانها. من حيُث جوازبالم األمر  قم الجواب هنافكأنه َشب َه ، (2)وْليقم زيد، أو: َفْليقم زيد     تحريكها وا 

، (3)بضم الياء، وفتح الالم، وتشديد الباء ( ُسونا بِ  لا يُ  )ابن محيصن من طريق "المبهج":   رأ -[203]
لاَك   ﴿: وذلك في قوله تعالى   َُٰه ما لۡنا عا اۡو جا ل َُٰه راُجَل  وا لۡنا اعا ا  ۡلَّ لاۡيِهم مَّ الاباۡسناا عا ل  [.3]األنعام:  ﴾ياۡلبُِسونا  وا

المبالغة  أنها من "التلبيس" أي: التخليط، وهي صيغة تدل على   وهذه القراءة على   التوجي :
 والتكثير كما ُذِكر آِنف ا.

َلا يا  ): الحسن والُمط وِ عي  رأ -[210] مُ وا  قُۡل  ﴿: قوله تعالى   فيوذلك ، (4)بفتح الياء ( ۡطعا
ِۡل    ُِذ وا َتَّ

ا
ِ أ ۡۡيا ٱّللَّ غا

ا
ۡرِض واُهوا أ

ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما ُمۗۡ ا فااِطرِ ٱلسَّ َلا ُيۡطعا  [.14]األنعام:  ﴾ُيۡطعُِم وا

فهي صفة تتضمن التبرئة، »أنها من الفعل "َطِعَم" المبني للفاعل،  وهذه القراءة على   التوجي :
 . (5)«أي: ق يأكُل وق ُيشبُه المخلوقين

َلا يُ  ﴿ :بين هذه القراءة والقراءة المتواترة، فإن "البديع"بالنظر في علم و  مُ وا التشكيل،  جناس ﴾ ۡطعا
 .(2)وهو: أن يكون الشكُل فارق ا بين الكلمتين

                                                           

 .44، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
 (.1/423، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/2مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 323صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

  (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/2مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 310صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

  (.3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (.2/213ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
. ولكن ألن هذه التسمية فظيعة 415يسميه البالغيون: جناس التحريف. ُينظر: إنعام عك اوي، مرجع سابق، ص( 2)

 (: جناَس التشكيل. وَتِبَعه على  4/30) «البحر المحيط»عند تعلقها بألفاظ القرآن، فقد سماه أبو حيان األندلسي في 
 (.  4/553) «ال ر المصون»هذا السمين الحلبي في 
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ْ رِ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[211] وا نحو وذلك  حيث جاء وكيف وقع، راء،بكسر ال (دُّ
َِٰذبُونا  ﴿: قوله تعالى   ُهۡم لاكا ۡنُه ِإَونَّ ْ عا ا ُنُهوا ْ لِما اُدوا ْ لاعا وا اۡو ُردُّ ل ا  ﴿: قوله تعالى  و  ،[23]األنعام:  ﴾وا امَّ ل وا

تاُحواْ  ۡ فا ُتناا ُردَّۡت إِۡلا َٰعا َِٰذهِۦ بِضا ا ناۡبِغ  ها بااناا ما
ا
أ ٰٓ ِۡهۡم  قاالُواْ يا تاُهۡم ُردَّۡت إِۡلا َٰعا ُدواْ بِضا ُهۡم واجا َٰعا تا  [25يوسف: ] ﴾ناا  ما

 .(1)في الموضعين
 الشَنبوذيُّ في موضعي سورة يوسف. وااق 

الراء، فصار  إلى   حركة الدال األولى   "ُرِدُدوا"، فُنِقلتهذه القراءة:  على  أصل الفعل و  التوجي :
  .(2)(دُّواْ رِ  )"ِرْدُدوا"، ثم ُأدغمت الدال في الدال، فصار 

إذا ُبني للمفعول الذي لم ُيسم  فاعله،  (3)هي أحد األوجه الجائزة في الفعل المضع فوهذه القراءة 
 ،  في الحرف األول ثالثة أوجه: وَشد ، وَشذ ، فإنه يجوز لكنحو: َرد ، وَحب 

: ُحب  زيٌد، أيالضم :األول  : صار محبوب ا.، فتقول مثال 
  ِحب  زيٌد.الكسر، فتقول:  :الثاني
 ، أي: الخلط بين الضم والكسر.اإلشمام: الثالث

ْ رُ  ﴿واألفصح من هذه األوجه هو األول، وعليه القراءة المتواترة:  وا  .(4)﴾ دُّ

راءاۡيتاُكۡم  ﴿: وذلك نحو قوله تعالى  ، (5)الغين حيث جاء بفتح ( تاة  باغا  ): الحسن رأ  -[212]
ا
قُۡل أ

َٰلُِمونا  ۡوُم ٱلظَّ ۡل ُيۡهلاُك إَِلَّ ٱۡلقا ة  ها ۡهرا ۡو جا
ا
ِ باۡغتاة  أ اُب ٱّللَّ ذا َُٰكۡم عا تاى

ا
 [.41]األنعام:  ﴾إِۡن أ

                                                           

ا البن  (. أحمد 3اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .311صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  ، ولم يذكر موافقة الشَنبوذي.(2/3مرجع سابق، )، الدمياطي

 . 45صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
قسمين: مضع ف الثالثي ومزيده، ومضع ف الرباعي، فمضع ف الثالثي  ويقال له: الفعل األصم؛ لشدته، وينقسم إلى  ( 3)

، وَمد ، وامتد ، واستمد . ومضع ف الرباعي هو: ما كانت  ، نحو: َفر  ومزيُده هو: ما كانت عيُنه وقُمه من جنسٍّ واحدٍّ
، وعيُنه وقُمه الثانية من جنسٍّ آخر، نحو: َزْلَزلَ  فاُؤه وقُمه األولى   ، وَعْسَعَس، وَقْلَقَل. ُينظر: أحمد من جنسٍّ

 . 13صمرجع سابق، الحمالوي، 
، تحقيق: «شرح الكااية الشااية»ه )د ت(، 212محمد بن عبد هللا بن مالك، أبو عبد هللا الطائي الجي اني، ت( 4)

حياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى  1عبد المنعم هريدي، ط  كرمة،مكة الم ،، مركز البحث العلمي وا 
 (.1/411(.  علي األشموني، مرجع سابق، )2/202)

 اإلزميري، ى  مصطف. (2/3مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .312صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)
 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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ُه األمُر َيْبَغُته َبْغَتة ، وَبَغَتة ، تَ غَ ، يقال: بَ (1)أنها لغة في هذه الكلمة وهذه القراءة على   التوجي :
 .(3)ألنها من حروف الحلق ؛، وُحرِ كت الغين(2)َفْجَأة  وَبْغت ا، أي: 

 : ، وذلك في قوله تعالى  (4)، وكسر الالمبفتح الياء ( ُك ۡهلِ يا  ): ابن محيصن رأ  -[213]
َٰلُِمونا  ﴿ ۡوُم ٱلظَّ ۡل ُيۡهلاُك إَِلَّ ٱلۡقا ۡهراة  ها ۡو جا

ا
ِ باۡغتاة  أ اُب ٱّللَّ ذا َُٰكۡم عا تاى

ا
راءاۡيتاُكۡم إِۡن أ

ا
 [.41]األنعام:  ﴾قُۡل أ

 ، المبنههي للفاعههل مضههارع "َهلَههَك" الثالثههي الههالزم ( ۡهلِتتُك يا  )أن الفعههل  وهههذه القههراءة علههى   التوجيبب :
َٰلُِمونا  ﴿و ۡوُم ٱلظَّ  . فاعٌل ونعُته ﴾ٱۡلقا

 .(5)«كون إق أنتم؛ ألن الظلم قد تبين في حيِ زكمهلِ هل تَ : والمعنى  »

تَّ  ): الحسن رأ  -[214] ُهم بِباۡعض   ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)بتشديد التاء ( نَّافا تانَّا باۡعضا َٰلِكا فا ذا كا  وا
 ٰٓ ها

ا
اُقولُٓواْ أ ِ نَّ ۡل  ٓءِ ما ۗۡ ُؤَلا ٓ ِن  باۡينِناا لاۡيِهم م  ُ عا َِٰكرِينا  ٱّللَّ ۡعلاما بِٱلشَّ

ا
ُ بِأ َا ٱّللَّ لاۡي

ا
 [.53]األنعام:  ﴾أ

تانَّا ﴿مبالغة في القراءة المتواترة: أنها  على   وهذه القراءة التوجي : تانَّا ﴿: ، ومعنى  (1)﴾ فا : ﴾ فا
  زيادة اقبتالء وشدته. إلى   صيغة المبالغة هنا فيها إشارةو ، (3)ابتلينااختبرنا و 

لۡ  ): الحسن رأ  -[215] َٰلِكا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (3)بإسكان الالم، وبالتذكير ( ۡستابِيا يا وا ذا كا وا
بِيُل ٱلُۡمۡجرِمِيا  لِتاۡستابِيا سا َِٰت وا ُل ٱٓأۡليا ِ ص   [.55 :]األنعام ﴾ُنفا

                                                           

 (.1/412، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 1)
 .141الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص( 2)
 (. 4/445الزبيدي، مرجع سابق، ) المرتضى  ( 3)

الحلق، والعين الحاء، من وسط الحلق، والغين  وحروف الحلق ستة: الهمزة والهاء، وهما يخرجان من أقصى  
 .54الحلق. ُينظر: محمد الجريسي، مرجع سابق، ص والخاء، من أدنى  

 اإلزميري، ى  مصطف. (2/12مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .313صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)
 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 2/233)مرجع سابق، ابن عطية األندلسي، ( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/13مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .314صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 . 45صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
اا، ( 3)  (. 2/252)مرجع سابق، إبراهيم الزج 
 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .314صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)
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لۡ  )، هكذا: أنه يقرأ بإسكان الالم، وبتاء التأنيث ه(1111)ت لدمياطيالبن ا اوذكر   .(1)( ۡستابِيا تا وا

، فقد انفرد هنا بإسكان الالم فقط، أما القراءة بالياء أو بالتاء وعلى   فيهما القراءتين  فقد وافق كل ٍّ
 . (2)المتواترين

 .(3)لتوالي الحركات ؛أنه أسكن الالم تخفيف ا وهذه القراءة على   التوجي :
لۡ  ) :قراءته بالياء أما بِيُل  ۡستابِيا يا وا ، من: استباَن الصبُح، أي: َظَهر، قزمٌ  أن الفعلَ  ، فعلى  ( سا

بِيُل  ) وُأسِند إلى    تميم وأهل نجد.لفظ مذكر، وهي لغة  أنه ، على  ( سا

لۡ  ): -كما نقلها الدمياطي  -وأما قراءته بالتاء  بِيُل  ۡستابِيا تا وا بِيُل  )أن  ، فعلى  ( سا لفظ مؤنث،  ( سا
  .(4)وهي لغة أهل الحجاز

َُٰهُم  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (5)بالنصب ( ٱۡۡلاقَّ  ): الحسن رأ  -[212] ۡولاى ِ ما ْ إَِلا ٱّللَّ ٓوا  ُثمَّ ُردُّ
 ِۚ ِ  [.22]األنعام:  ﴾ ٱۡۡلاق 

 لها تأويالن: وهذه القراءة التوجي :
 .(1)مقطوع، وهذا هو األظهر نعت، فهو (2)المد  أنه منصوب على  : أح هما
 والمصدر قد ُيحذف ،(3)ق الباطل الرد  الحق  ُردُّوا ، أي: (3): أنه صفة لمصدر محذوفواآلخر
 .(10)لدقلة الفعل عليه اختصار ا؛

                                                           

 . (2/13) مرجع سابق،، ا الدمياطيالبن  أحمد ( 1)
لِ  ﴿والكسائي وخلف وشعبة: قرأ حمزة ( 2) لِ  ﴿بالياء، وقرأ بقية العشرة:  ﴾ ۡستابِيا يا وا محمد ابن  بالتاء. ُينظر: ﴾ ۡستابِيا تا وا

 (. 2/253)مرجع سابق، ، «النشر اي القراءات العشر»الجزري، 
 . 45صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 3)
 (. 2/233)مرجع سابق، ابن عطية األندلسي، ( 4)
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/15مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .315صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 2/301)مرجع سابق، ابن عطية األندلسي، ( 2)
 (. 4/223)مرجع سابق، السمين الحلبي، ( 1)
 (.4/223)مرجع سابق، (. السمين الحلبي، 1/504)مرجع سابق، ، «التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 3)
 نفس الصفحة.سابق، المرجع ال( 3)
 .33صمرجع سابق، أبو شادي،  مصطفى  ( 10)
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. 

َٰ ٱۡستاۡهو ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[211] . يۡ ى َٰ طا ُه ٱلشَّ تُۡه  ﴿بدق  من:  ( نُ ى  ٱۡستاۡهوا
َِٰطيُ  يا ٰٓ  ﴿: قوله تعالى   في وذلك، (1)﴾ ٱلشَّ ا دُّ لَعا نُرا ناا وا َلا ياُۡضُّ ُعناا وا ا َلا يانفا ِ ما ْ مِن ُدوِن ٱّللَّ ناۡدُعوا

ا
قُۡل أ

َٰب   ۡصحا
ا
ۥٓ أ ُ ۡۡياانا َلا ۡرِض حا

ا
َِٰطُي ِِف ٱۡۡل يا تُۡه ٱلشَّ ِي ٱۡستاۡهوا ٱَّلَّ ُ كا َٰناا ٱّللَّ ى دا ابِناا باۡعدا إِۡذ ها ۡعقا

ا
ى  أ ۥٓ إَِلا ٱلُۡهدا ياۡدُعوناُه

 ۡۗ   [.11 :األنعام] ﴾ ٱئۡتِناا

يۡ  ) كلمة وقد انفرد هنا في َٰ طا ٱلشَّ َٰ ٱۡستاۡهو ﴿ الفعل فقط، أما ( نُ ى حمزة  –فقد وافق فيه أصَله  ﴾ُه ى
 .- ه(152)ت الزي ات

فكأنه مختلف عن  وهذه القراءة واضحة من جانب اإلعراب، أما من جانب المعنى   التوجي :
قراءة اإلفراد لعل ما كان في مقابل الحق، فكل أن الباطل واحد، وهو  إلى   رَ ظَ نَ  نالقراءة المتواترة، فمَ 

 هي األليق به.

قراءة الجمع هي األنسب كأن مزالقه ومغرياته، فومظاهره و  في طرقه دُ د  عَ تَ أن الباطل يومن اعتبر 
 ، وهللا أعلم.عنده

النظر في حال المنحرفين أنفسهم، فمن كان واقع ا في باطلٍّ واحدٍّ ثابت ا  –لم وهللا أع -ويمكن 
 اإلفراد َلَعل ها تشير إليه. عليه، فقراءةُ 

ن ا، تعصفُ  َيْسَرة ، فقراءُة الجمع لعلها  تارة  َيْمَنة ، وأخرى  ، الشهواتُ و  به األهواءُ  ومن كان ُمتقلِ ب ا متلوِ 
 ، وهللا أعلم. األنسب بحاله

ياُكونا  ): الحسن رأ  -[213] لاقا  ﴿: قوله تعالى   في وذلك، (2)بالنصب ( ُكن فا ِي خا واُهوا ٱَّلَّ
 ِۚ ياُكوُنِۚ قاۡوَُلُ ٱۡۡلاقُّ ُقوُل ُكن فا ياۡوما يا ِ  وا ۡرضا بِٱۡۡلاق 

ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما  [.13]األنعام:  ﴾ ٱلسَّ

ن لم يكن جواب ا (3)أن الفعل منصوب لوقوعه في جواب لفظ األمر وهذه القراءة على   التوجي : ، وا 
نما قالوا: لفظ األمر؛ ألن الفعل: الحقيقة،  له على   ن كان على   ﴾ ُكن ﴿وا  صيغة األمر فإنه في  وا 
 .(4)الخبر، وليس أمر ا؛ إذ ليس َثم  مأمور معنى  

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف. (2/11مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .311صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 المراجع السابقة، نفس الصفحات. ( 2)
 .45صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 3)
 (.1/221)مرجع سابق، ، «الكشف عن وجوه القراءات السبع»مكي بن أبي طالب، ( 4)
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نما في مواضع ، ولكن ليس بعض القراء السبعةوهذه القراءة قد قرأ بها  في هذه السورة، وا 
، وابن (3)ه(311)ت الفارسيو ، (2)ه(431)ت ء، منهم: مكيجمٌع من العلما ها، وقد ضع ف(1)أخرى  
    .(4)ه(542)ت عطية

ووجه النصب »: من ضع فها في معرض توجيهه لهذه القراءة وَردِ ه على   ه(145)ت حي ان قال أبو
 جاء بلفظ األمر، فُشبِ َه باألمر الحقيقي، وق يصح نصبه على   ، ألنه﴾ ُكن ﴿لفظ  أنه جواب على  

فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء، نحو: ائتني فأكرَمك، إذ  جواب األمر الحقيقي؛ ألن ذلك إنما يكون على  
: إن يكْن يكْن، فال بد من اختالف بين الشرط، : إن تأتني أكرْمك، وهنا ق ينتظم ذلك؛ إذ المعنى  المعنى  

ما بالنسبة إلى   لجزاء، إما بالنسبة إلى  وا  .(5)«في نفسه، أو في شيء من متعلقاته الفعل الفاعل، وا 

وا  ): الحسن رأ  -[213] ُ ٱلُۡمۡلُك  ﴿: قوله تعالى   نحو وذلك، (2)بفتح الواو حيث جاء ( رِ ِِف ٱلصُّ َلا وا
 ِۚ ورِ ُخ ِِف ٱلصُّ ورِ  ﴿: وقوله تعالى   [،13]األنعام:  ﴾ياۡوما يُنفا نُفِخا ِِف ٱلصُّ ۡع  وا َُٰهۡم ۡجا ۡعنا ما  ،[33الكهف: ] ﴾ افاجا

َٰلِكا ياۡوُم ٱلۡواِعيِد  ﴿: وقوله تعالى   ِۚ ذا ورِ نُفِخا ِِف ٱلصُّ   ، وغيرها.[20: ق  ] ﴾وا

 .، وفي هذا توسيع للمعنى  (3)ر الخالئقوَ ، والمراد: صُ (1)أنها جمع "ُصْوَرة" وهذه القراءة على   التوجي :

عُ يا  )الحسن:  رأ  -[220] َِٰت  ۡرفا ن  داراجا اشا ما  : ، وذلك في قوله تعالى  (3)بالياء في الفعلين ( آءُ ي
َٰت   ﴿ ُع داراجا َٰ قاۡومِهِۚۦِ ناۡرفا ا َٰهِيما لَعا آ إِبۡرا َٰها تُناآ ءااتاۡينا تِۡلكا ُحجَّ َّشا  وا ن ن ۗۡ مَّ [، مع مالحظة أنه يقرأ 33 ]األنعام: ﴾ آُء
َِٰت  ﴿  .-أحد القراء السبعة  –ه( 154بحذف التنوين، موافق ا ألصله أبي عمرو البصري )ت ﴾ داراجا

                                                           

ياُكونا  ُكن ﴿قرأ ابن عامر: ( 1)  ، 40، النحل: 41، آل عمران: 111بالنصب في ستة مواضع، البقرة:  ﴾ فا
النشر ».  ُينظر: محمد ابن الجزري، .  وافقه الكسائي في سورتي النحل ويس  23، غافر: 32: ، يس  35مريم: 

 (.2/220)مرجع سابق، ، «اي القراءات العشر
 (.1/221)سابق، مرجع ، «الكشف عن وجوه القراءات السبع»مكي بن أبي طالب، ( 2)
 (.2/202)مرجع سابق، ، «الحجة للقراء السبعة»الحسن الفارسي، ( 3)
 (.1/202)مرجع سابق، ابن عطية األندلسي، ( 4)
 (.1/532)مرجع سابق، أبو حيان األندلسي، ( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/11مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .311صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 3اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 1/433)مرجع سابق، ، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 1)
 . 45صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/20مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .311صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 .(1)هللا سبحانه وتعالى   يعود على  هذه القراءة الضمير في و  التوجي :
آ  ﴿من التكلم في أولها:  هذه القراءة فإن في اآلية التفاتٌ  على   اوبناء   َٰها ٓ ءااتاۡينا تُناا تِۡلكا ُحجَّ  وا

َٰهِيما  عُ يا  )الغيبة هنا:  إلى   ﴾ إِبۡرا  عليه  –وكأن ِسر  هذا اقلتفات هو تفخيم شأن إبرهيم ، (2)الخ ( ۡرفا
    وهللا أعلم. وتعظيم َقْدِره ومكانته، -السالم 

قَّ  ﴿: في قوله تعالى  وذلك ، (3)بفتح الدال ( رِهِۦقادا  ): الحسن رأ  -[221] ا حا ُرواْ ٱّللَّ ا قادا قاۡدرِهِۦٓ واما
اِشا   َٰ ب ا ُ لَعا لا ٱّللَّ نزا

ا
آ أ ء ِۗ  إِۡذ قاالُواْ ما ۡ ِن َشا  [.31 :]األنعام ﴾  م 

  .(4)في هذه اللفظة أنها لغة أخرى   وهذه القراءة على   التوجي :

لا  ): الحسن رأ  -[222] ِينا يُۡؤمُِنونا  ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (5)بالجمع ( اتِِهمۡ وا صا بِٱٓأۡلِخراةِ واٱَّلَّ
تِِهۡم ُُياافُِظونا  َلا َٰ صا ا  [.32]األنعام:  ﴾ يُۡؤِمُنونا بِهِۦ  واُهۡم لَعا

 . (2)تعدد الصلوات المفروضة معنى   على   وهذه القراءة التوجي :

ِ  ﴿ بدق  من: ( ٱۡۡلابَّ  قا فالا  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[223] وذلك في ، (1)﴾فاالُِق ٱۡۡلاب 
ىَٰ   ﴿: تعالى  قوله  ِ واٱنلَّوا ا فاالُِق ٱۡۡلاب   [.35 :]األنعام ﴾إِنَّ ٱّللَّ

هللا سبحانه  ، والفاعل ضمير يعود على  فعل ماضٍّ  ( قا فالا  )أن  على   وهذه القراءة التوجي :
ىَٰ  )مفعول به،  ( ٱۡۡلابَّ  )، ووتعالى    .(3)معطوف عليه ( واٱنلَّوا

 -﴾فاالُِق  ﴿ :ما في القراءة المتواترةهك –ل هفاعهال مِ هواس –راءة هقهال ذههي ههكما ف – لِ هالفع ينهرق بهفوال

                                                           

 (. 1/431، مرجع سابق، )«القراءات الشواذإعراب »عبد هللا العكبري، ( 1)
 .45صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 2/242ُينظر: أبو السعود العمادي، مرجع سابق، )( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/22مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .313صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس،  (4) ، مرجع «القراءات الشواذ إعراب»(. عبد هللا العكبري، 2/21، مرجع سابق، )«القر ن إعراب»أحمد النح 

 (. 1/433سابق، )
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/22مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .313صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 . 45، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف. (2/23مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .313صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 1/435، مرجع سابق، )«القراءات الشواذ إعراب»عبد هللا العكبري، ( 3)
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ن كان  التجدد والثبوت، فإن كان ماضي ا دل  على   هو: أن الفعل يدلُّ على   أن حدثه تم  في الماضي، وا 
  . (1)ذلك، أما اسُم الفاعل فهو أدوُم وأثبُت من الفعل حاق  أو استقباق  دل  على  

 فاالِقُ  ﴿ بدق  من: ( ٱۡۡلِۡصبااحا  قا فالا  ): في وجهٍّ عنه الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[224]
ن   ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)﴾ ٱۡۡلِۡصبااحِ  كا ۡلا سا عالا ٱۡلَّ را ُحۡسباان  فاالُِق ٱۡۡلِۡصبااِح واجا ما َا واٱۡلقا ۡم ِۚ ا واٱلشَّ  ﴾ا
 [.32 ]األنعام:

 هللا سبحانه وتعالى   ، والفاعل ضمير يعود على  فعل ماضٍّ  ( قا فالا  )أن  على   وهذه القراءة التوجي :
 مفعول به. ( ٱۡۡلِۡصبااحا  )، والمذكور في اآلية السابقة

 ويقال في هذه القراءة ما قيل في القراءة السابقة من الفرق بين الفعل واسم الفاعل.

  ): الحسن رأ  -[225]
ا
لا  ﴿: في قوله تعالى   وذلك، (3)بفتح الهمزة ( ۡصبااحا ٱۡۡل عا فاالُِق ٱۡۡلِۡصبااِح واجا

ن   كا ۡلا سا را ُحۡسباان  ٱۡلَّ ما َا واٱلۡقا ۡم ِۚ ا واٱلشَّ  [.32 ]األنعام: ﴾ا

  : راجز، قال ال(5)مثل: ُقْفل وَأْقفال، وُبْرد وَأْبراد ،(4)ح"بْ أنها جمع "صُ  وهذه القراءة على   التوجي :

ههههههههههههههههههههههها و  أفنهههههههههههههههههههههههى   -22  َربههههههههههههههههههههههها ِ  َذِويْ َرباح 
 

 (2) تناسهههههههههههههُخ اأَلْمَسهههههههههههههاِء واأَلْصهههههههههههههَبا ِ  
 

                                                           

 . 41، مرجع سابق، ص«معاني األبنية اي العربية»فاضل السامرائي، ( 1)
 (. ولم يذكرها10اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .313صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 .« اإلتحاف »في  ا الدمياطيالبن  
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/23مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، 1/301أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، )( 4)  (.2/23، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»(. أحمد النح 
 (. 1/432، مرجع سابق، )«القراءات الشواذ إعراب»عبد هللا العكبري، ( 5)
(. ومحمود الزمخشري، 4/154، مرجع سابق، )«تهذيب اللغة»قائله، والبيت ذكره: محمد األزهري،  لم أهتِد إلى  ( 2)

 (.2/315، مرجع سابق، )«الكشاف»
ا وذوي ريا ، بالياء. ُينظر: نشوان الحميري، ويروى    (. محمد بن مكرم بن منظور، 2/3222مرجع سابق، ): رياح 

 (.2/502مرجع سابق، )
و"ربا " أو "ريا ": اسم َحي ٍّ من يربوع، وهو في األصل اسم أبيهم، و"اأَلمساء واأَلصبا ": يرويان بفتح الهمزة، جمع 

سناد اإلفناء إلى   على   كسرهامساء وصبح، وب التناسخ  أنهما مصدران، وظالم الليل ينسخ نور النهار وُيزيله، والعكس، وا 
 (.315هامش ص/2) «الكشاف»من باب اإلسناد للزمان، أو هو على اعتقاد الجاهلية، فيكون حقيقة عندهم. ُينظر: 
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 ، أما على  رواية البيت بفتح الهمزة فيهما ، هذا على  مساء وُصبح جمعُ فه"اأَلمساء واأَلصبا " 
 روايته بالكسر فال شاهد فيه.

ُر  ): ابن محيصن رأ  -[222] ما َُ واٱۡلقا ۡم فاالُِق  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)بالرفع فيهما (واٱلشَّ
ن   كا ۡلا سا عالا ٱۡلَّ را ُحۡسباان  ٱۡۡلِۡصبااِح واجا ما َا واٱۡلقا ۡم ِۚ ا واٱلشَّ  [.32 األنعام:] ﴾ا

َُ  )وأن الواو استئنافية،  على   وهذه القراءة التوجي : ۡم ُر  )مرفوعة باقبتداء،  ( ٱلشَّ ما  (واٱۡلقا
 .(2)، وتقديره: مجعوقن أو محسوبانوالخبر محذوف معطوف عليها،

ن   ﴿ الوقف على   حُسنهذه القراءة ي وعلى   كا ن   ﴿: من قوله تعالى   ﴾ اسا كا ۡلا سا عالا ٱۡلَّ ، ثم ﴾ا واجا
رُ  )اقبتداء:  ما َُ واٱۡلقا ۡم  ألنها جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها. ؛( اُحۡسباان   واٱلشَّ

َُ  )وتظهر فائدة رفع  ۡم باقبتداء بأن صارت هي صاحبة الجملة، وفي هذا مزيد عناية  ( واٱلشَّ
َا  ﴿واهتمام، أما إذا كانت منصوبة كما في القراءة المتواترة  ۡم فتصير تبع ا ولحق ا لما قبلها،  ﴾واٱلشَّ

 .(3)وقد مر  مثل هذا سابق ا

ُمۡسُتقِ  ): الحسن رأ  -[221] ِٓي  ﴿: قوله تعالى  وذلك في  ،(4)بضم التاء، وكسر القاف (ر   فا واُهوا ٱَّلَّ
  َ ۡف ِن نَّ ُكم م 

ا
أ نشا

ا
ة   أ َِٰحدا ۗۡ  وا ُمۡستاۡوداع  ر   وا ُمۡستاقا    [.33 :]األنعام ﴾ فا

ُمۡستِقِ  )أنه يقرأ بكسر التاء، هكذا:  ه(1313)ت وذكر المتولي  .(5)(ر   فا

 قبلها، وأما الوجه الثاني فعلى  اع ا لضمة الميم بَ تْ إِ  أنه ضم التاء أما الوجه األول فعلى   التوجي :
 .(2)اع ا لكسرة القاف بعدهابَ تْ أنه كسر التاء إِ 

تباعُ   ه همن يرٍّ هيس يءٍّ هِذكُر شسابق ا َمر  هد ه، وقربهلغة العفي مههن الظههواهههر الشائعههة  للحركة ةِ هالحرك وا 
                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/24مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (.4/131أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 من هذا البحث.  115و  121تُنظر ص( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/24مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 . 234، مرجع سابق، ص« الفواي  المعتبرة »متولي، المحمد ( 5)
 . 45، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
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  .(1)سورة الفاتحة، فليراجعه من شاءاقنفرادات في  عند الكالم عن

ب    ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[223] ُۡرُج ِمۡنُه حا ااكِب   َيا َتا ب    ﴿بدق  من:  ( مُّ ۡرُِج ِمۡنُه حا ا َّنُّ
ااكِب   َتا لا ِمنا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)﴾ امُّ نزا

ا
ِٓي أ آء  واُهوا ٱَّلَّ آءِ ما ما ء   ٱلسَّ ۡ ِ َشا

ۡخراۡجناا بِهِۦ نابااتا ُك 
ا
 فاأ

ۡخراۡجناا ِمۡنُه 
ا
ِۡض  فاأ ب   خا ۡرُِج مِۡنُه حا ااكِب  ا َّنُّ َتا  [.33 ]األنعام: ﴾ اا مُّ

ۡرُِج  ﴿الفعل  أنه يقرأ ه(1111)ت وذكر البن ا الدمياطي بضم الياء وفتح  مبنيًّا للمفعول، أي: ﴾َّنُّ
ب   را َُيۡ  )هكذا: فتكون قراءته الراء،  ااكِب   ُج ِمۡنُه حا َتا  .(3)( مُّ

وهو في ذلك مخالف لكثير من الكتب، ولعل »بعد ذكره كالَم الدمياطي:  ه(1403) القاضيقال 
 أي: الُمط وِ عي. (4)«عنه ذلك رواية أخرى  

ب    ) أن وهذه القراءة على   التوجي : ۡ  ) فاعل للفعل ( حا ااكِب   )، و(ُج رُ َيا َتا  نعت. ( مُّ
ب    )و ُيَسم  فاعله، للمفعول الذي لم مضارع مبنيفعل  ( جُ را َُيۡ  )ما نقله الدمياطي، فه أما على    ( حا
ااكِب   )و، نائب فاعل َتا  .(5)نعت ( مُّ

ۡرُِج  ﴿وكأن  الفعل  ب    ﴿ :في القراءة المتواترة ﴾َّنُّ ۡرُِج ِمۡنُه حا ااكِب  َّنُّ َتا القدرة  فيه دقلة على   ﴾ اا مُّ
 التعظيم.تقدير هللا لذلك، فَنَسبه لنفسه مع نون أو األصلية 

ب   را َُيۡ  ) :في رواية الُمط وِ عي (ُج را َُيۡ  )وكأن   ااكِب   ُج ِمۡنُه حا َتا ُجهد الزارع في  فيه إشارة إلى   ( مُّ
 ...الخ، فيكون السبَب الثانوي  للزرع.وحمايته من اآلفات ،ه الماءَ يِ قْ سَ كه: خدمة زرعه، 

  أعلم.   لألسباب الناشئة بعد ذلك، وهللا الُمط وِ عي وروايةوعليه، فكأن  قراءة الجمهور للسبب األصلي، 

واِمنا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)بضم القاف (ُقۡنواان   ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[223]
ا قِۡنواان   ۡلعِها انِياة  ٱنلَّۡخِل ِمن طا  [.33 :]األنعام ﴾ دا

                                                           

 من هذا البحث.  44و  43تُنظر ص( 1)
 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)
 . (2/24مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد ( 3)
 . 42، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 4)
 (. 1/433، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/24مرجع سابق، )، الدمياطيا البن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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فكسُر القاف لغُة أهل الحجاز، وضمُّها لغُة أنها لغة في هذه الكلمة،  وهذه القراءة على   التوجي :
و الِكَباسة، أي: وه مفرُده ِعْذق، : ُعذوق،﴾ قِۡنواان   ﴿ ، ومعنى  (2)، والكسر أشهر في لغة العرب(1)قيس

 .(3)عنقود النخلة

َٰت   ): الحسن والُمط وِ عي رأ  -[230] نَّ واِمنا ٱنلَّۡخِل ِمن  ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (4)بالرفع ( واجا
ا قِۡنواان   ۡلعِها انِياة  طا َٰت   دا نَّ ۡعنااب   واجا

ا
ِۡن أ انا ُمۡشتابِه   م  مَّ ۡيُتونا واٱلرُّ ۡۡيا واٱلزَّ َٰبِهٍِۗ ُمتا ا واغا  [.33]األنعام:  ﴾ شا

َٰت   )أن الواو استئنافية، و وهذه القراءة على   التوجي : نَّ أنها مبتدأ، والخبر  مرفوعة على   ( جا
 .(3)، أو: ومن الَكْرم جناتٌ (1)، أو: وَثم  جناتٌ (2)، أو: ولكم جناتٌ (5)محذوف، والتقدير: ولهم جناتٌ 

انِياة   ﴿ :هذه القراءة يجوز الوقف على   وعلى    ا قِۡنواان   ﴿: من قوله تعالى   ﴾ دا ۡلعِها واِمنا ٱنلَّۡخِل ِمن طا
انِياة   َٰت   )ثم اقبتداء:  ،﴾ دا نَّ ۡعنااب   واجا

ا
ِۡن أ  . (3)عما قبلها مقطوعة ألنها جملة مستأنفة ؛الخ ( م 

َٰت   )وتظهر فائدة رفع  نَّ باقبتداء بأن صارت هي صاحبة الجملة، وفي هذا مزيد عناية  ( جا
َٰت   ﴿ :واهتمام، أما إذا كانت منصوبة كما في القراءة المتواترة نَّ وقد فتصير تبع ا ولحق ا لما قبلها،  ﴾ واجا

 . (10)مر  مثل هذا سابق ا
                                                           

اس، ( 1) ، مرجع سابق، «تهذيب اللغة»محمد األزهري،   (.2/24، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
(3/233 .) 

 (.2/323ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، ) (2)
(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، 3/212)، مرجع سابق، «المخص »ُينظر: علي بن إسماعيل بن ِسْيَده،  (3)

(4/133.) 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/24مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، ( 5) ، «مشكل إعراب القر ن»(. مكي بن أبي طالب، 2/24، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 

 .241مرجع سابق، ص
 (.2/323ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، ) (2)
 (.2/313، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري،  (1)
 (.1/525جع سابق، )، مر «التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري،  (3)
. أحمد األشموني، مرجع 10، مرجع سابق، ص«اي الو ف واًلبت ا المكتفى  »ُينظر: عثمان بن سعيد الداني،  (3)

 .213سابق، ص
 من هذا البحث.  133و 115و 121تُنظر ص( 10)
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يُ  ): ابن محيصن رأ  -[231] رِهِۦٓ إِذاآ  ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (1)بضم الياء ( ۡنعِهِۦوا َٰ ثاما ٱنُظُرٓواْ إَِلا
ياۡنعِهِۦِٓۚ  را وا ۡثما

ا
 [.33]األنعام:  ﴾ أ

أنها لغة في هذا المصدر، يقال: َيَنَع الثمُر َيْيِنُع وَيْيَنُع َيْنع ا، وُيْنع ا  القراءة على   وهذه التوجي :
 .(2)وُيُنوع ا، أي: نضج

 .(3)ه(333)ت ، ونقله عنه النح اسه(201)ت ، قاله الفر اءالضم لغُة بعض أهل نجدو 

: وذلك في قوله تعالى  ، (4)بضم الراء، وفتح السين، وسكون التاء ( ۡت سا رُ دا  ): الحسن رأ  -[232]
َِٰت  ﴿ َٰلِكا نَُصا ُِف ٱٓأۡليا ذا كا ۡوم  وا نِلُباي ِناُهۥ لِقا ِۡلاُقولُواْ داراۡستا وا ۡعلاُمونا  وا  [.105 :]األنعام ﴾يا

، وق يستطيع محمد اإلتيان (5)معناها: َبِلَيْت وَقُدَمْت واْنَمَحتْ  أن على  وهذه القراءة  التوجي :
 .(2)أساطير األولينبغيرها، وهذا كقولهم: 

، (1)الصفات الالزمة، والغرائز الثابتة وهذه الصيغة تدل على  وزن "َفُعَل"،  والفعل "َدُرَس" على  
: ثبت ، وكأن المعنى  (3)﴾ ۡت سا را دا  ﴿وعليه، ففي هذه القراءة من المبالغة ما ليس في القراءة المتواترة: 

 . (10)، أو: اشتد  ُدُروُسها وِبالها(3)ُدُروُسها

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/25مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (.3/1310إسماعيل الجوهري، مرجع سابق، ) (2)
اس،  (3)  (.2/25، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/25مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 5/31السمين الحلبي، مرجع سابق، ) (5)
 .  42، مرجع سابق، ص«ةاذالقراءات الش»عبد الفتا  القاضي،  (2)
 .  42، مرجع سابق، ص«ةاذالقراءات الش». عبد الفتا  القاضي، 23ُينظر: أحمد الحمالوي، مرجع سابق، ص (1)
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو،  ﴾ تا سۡ را ادا  ﴿: وهي قراءة ابن عامر ويعقوب، وبقي فيها قراءتان متواتران، األولى   (3)

، مرجع «النشر اي القراءات العشر»وهي قراءة بقية العشرة. ُينظر: محمد ابن الجزري،  ﴾ تا سۡ را دا  ﴿: واألخرى  
 (.  2/221سابق، )

 .  42، مرجع سابق، ص«ةاذالقراءات الش»عبد الفتا  القاضي،  (3)
 (. 4/200أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (10)



212 
 

ِۡلُ  ): األعمش رأ  -[233] َِٰت  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)بالياء ( باي ِناُهۥوا َٰلِكا نَُصا ُِف ٱٓأۡليا ذا كا وا
ۡوم   نِلُباي ِناُهۥ لِقا ِۡلاُقولُواْ داراۡستا وا ۡعلاُمونا  وا  [.105 :]األنعام ﴾يا

ِۡلاُقولُواْ  ): هذه القراءة متناسبة مع الفعل قبلهاالَغيبة في و  التوجي :  احتماقن: ، أما الفاعل فله(وا

، وعليه ففي اآلية التفاٌت من التكلم في (2)هللا سبحانه وتعالى   : أنه ضمير يعود على  أح هما
َِٰت  ﴿: أولها َٰلِكا نَُصا ُِف ٱٓأۡليا ذا كا ِۡلُ  ) الَغيبة هنا إلى   ﴾ وا تفخيم  إشارة إلى   في هذا التنويعكأن ، و ( باي ِناُهۥوا

  ، وهللا أعلم.شأن القرآن وتعظيم أمره

  .(3)هللا عليه وسلم النبي صلى   : أنه ضمير يعود على  واآلخر

لَّ تُ وا  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[234] فۡ قا
ا
تُ ت ِ ُب أ َٰرُ دا بۡصا

ا
أ ل ُِب  ﴿بدق  من:  ( ُهمۡ ُهۡم وا ُنقا  وا

فۡ 
ا
َٰراُهمۡ ت ِ أ بۡصا

ا
أ تاُهۡم وا فۡ  ﴿: قوله تعالى  وذلك في ، (4)﴾ دا

ا
ل ُِب أ ُنقا ة  ت ِ وا رَّ لا ما وَّ

ا
اۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِۦٓ أ ا ل ما َٰراُهۡم كا بۡصا

ا
تاُهۡم واأ  دا

ُهونا  ۡعما َٰنِِهۡم يا رُُهۡم ِِف ُطۡغيا ناذا  [.110 :]األنعام ﴾وا

لَّ تُ  )أن الفعل  على   وهذه القراءة التوجي : فۡ  )، ومبنيٌّ للمفعول الذي لم ُيسم  فاعله ( ُب قا
ا
تُ ت ِ أ  ( ُهمۡ دا

َٰرُ  )، الفاعل أنه نائب على   مرفوع بۡصا
ا
أ  .(5)معطوف عليه ( ُهمۡ وا

وبناُء الفعل هنا لما لم ُيَسم  فاعله فائدته توسيع المعنى، وذلك من حيث احتمال أن يكون الفاعل 
ل ُِب  ﴿هذا القراءة المتواترة:  ، ويدل على  هو هللا سبحانه وتعالى   ُنقا فۡ  وا

ا
َٰراُهمۡ ت ِ أ بۡصا

ا
أ تاُهۡم وا بنون  ﴾... دا

تعصف بأفئدتهم ذات  التيالعظمة، واحتمال أن يكون الفاعل هو الضالقت واألهواء والشهوات، 
 اليمين وذات الشمال، وهللا أعلم.

                                                           

ا البن  (. أحمد 10اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .332صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
   .(25حاشية ص/2مرجع سابق، )، الدمياطي

، مرجع سابق، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 2/331ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
(1/501.) 

 (.1/501، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/21مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .332صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
القراءات »(. عبد الفتا  القاضي، 1/503، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 5)

 . 42، مرجع سابق، ص«الشاذة
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رُۡهۡم  ): األعمش رأ  -[235] ياذا ل ُِب  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)سكون الراءبالياء و  (وا ُنقا  وا
فۡ 
ا
ة  ت ِ أ رَّ لا ما وَّ

ا
اۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِۦٓ أ ا ل ما َٰراُهۡم كا بۡصا

ا
تاُهۡم واأ ُهونا  دا ۡعما َٰنِِهۡم يا رُُهۡم ِِف ُطۡغيا ناذا  [.110]األنعام:  ﴾وا

نما أُ هللا سبحانه وتعالى   هذه القراءة ضمير يعود على   الفاعل على  و  التوجي : ضمر لدقلة ، وا 
 .(2)لهذا الحال عليه، وقد مر  سابق ا شواهد

 :وجهانوأما إسكان الراء ففيه 
وقد تقد م الكالم عن مثل هذا في سورة البقرة،  ،(3)لتوالي الحركات ؛: أنها سكنت تخفيف اأح هما

  .(4)عن إعادته هنا فأغنى  

رُۡهۡم  ): أن الفعل واآلخر : ، والمعنى  قبله في نفس اآلية ﴾يُۡؤِمُنواْ  ﴿عطف ا على الفعل  مجزومٌ  (ياذا
 .(5)كفرهم وأنه لم يذْرهم في طغيانهم، بل َبي ن لهم على   اجزاء  وُنَقلِ ب أفئدَتهم وأبصاَرهم 

 .(2)وذكر أنه ليس بظاهر ه(152)ت الحلبي السمينُ  الوجهَ  واستشكل هذا

 

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/21) مرجع سابق،، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 من هذا البحث.  123و 143تُنظر ص( 2)
، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/221، مرجع سابق، )«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 3)

 (.1/503مرجع سابق، )
: ص ( 4)  من هذا البحث.  113و  13تُنظر مثال 
 (. 1/531، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري، ( 5)
 (. 5/112السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 2)
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 ، مع التوجيهالثامن: االنفرادات يف اجلزء الثاين بحثامل

لۡ  ): الحسن رأ  -[232] ۡۡلا وا ۡوهُ وا ۡضا ْ ۡيا ِفُوا  : وذلك في قوله تعالى  ، (1)بسكون الالم فيهما ( ۡقَتا
فۡ  ﴿

ا
ۡهِ أ ٰٓ إِۡلا ِۡلاۡصغا ِفُونا ت ِ وا ۡقَتا ا ُهم مُّ ِفُواْ ما ِۡلاۡقَتا ۡوهُ وا ۡضا لِۡيا ِينا َلا يُۡؤِمُنونا بِٱٓأۡلِخراةِ وا ةُ ٱَّلَّ  [.113]األنعام:  ﴾دا

  وهذه القراءة لها تأويالن: التوجي :
التهديد والوعيد، كما تقول: افعل ما شئت، فلفُظه  ، وفيه معنى  أن هذه الالَم قُم األمرأح هما: 

 .(2)التهديد لفُظ األمر، ومعناه معنى  
: أنها قم "كي"، وُسكنت تخفيف ا، وهذا شاذٌّ في اقستعمال، قويٌّ في القياس، قاله ابن جني واآلخر

 .(3)ه(332)ت

ن ياِضلُّ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (4)بضم الياء ( ِضلُّ يُ  ): الحسن رأ  -[231] ۡعلاُم ما
ا
بَّكا ُهوا أ إِنَّ را

ۡعلاُم بِٱلُۡمۡهتاِدينا 
ا
بِيلِهِۦ  واُهوا أ ن سا  [.111 :ألنعام]ا ﴾عا

" وهذه القراءة على   التوجي : متعدِ ي ا،   ( ِضلُّ يُ  )، وعليه فيكون الفعل أنها من الفعل الرباعي "َأَضل 
 والمفعول محذوف ا، أما الفاعل ففيه تقديران:

 ، والتقدير: َمن ُيضلُّ الناَس.﴾ مان ﴿ : أنه ضمير يعود على  أح هما
، أو: يخلق فيه الضاللمعنى   على   هللا سبحانه وتعالى   : أنه يعود على  واآلخر   .(5): يجده ضاقًّ

دُ تا يا  ): وجَهيهالُمط وِ عي عن األعمش في أحد  روى   -[233] عَّ بتاء بعد الياء، وفتح الصاد  ( صا
راج   ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)وتخفيفها، وتشديد العين ا حا ي ِق  ۡدراهُۥ ضا ۡل صا ۡعا ن يُِضلَُّهۥ َيا

ا
ن يُرِۡد أ ا واما

ا  نَّما
ا
أ ِۚ كا آءِ ما ُد ِِف ٱلسَّ عَّ   [.125 :]األنعام ﴾ياصَّ

                                                           

اإلزميري،  ى  . مصطف(2/23مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 10مرجع سابق، اللوحة رقم )

اا،  (2) اس،(2/235مرجع سابق، )إبراهيم الزج   (. 2/23)مرجع سابق، ، «إعراب القر ن» . أحمد النح 
  (.1/221)مرجع سابق، ، «المحتسب» ن جني،عثمان ب (3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/23مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .334صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (.5/123(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )4/213)مرجع سابق،  أبو حيان األندلسي، (5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/30مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .335صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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اسالمروية في هذه الكلمة،  المعنى من القراءات األخرى  قريبة وهذه القراءة  التوجي :  قال النح 
ا  ه(333)ت ا  )أنه كان يقرأ:  ه(32)ت وُروَي عن عبد هللا بن مسعود»: ذلكمستعرض  نَّما

ا
أ  كا

دُ تا يا  عَّ دُ ياصَّ  ﴿وقراءة من قرأ:  ، ومعنى  هذه القراءة( صا َٰ  ﴿و (1)﴾ عَّ فيها: أن  واحٌد، والمعنى   (2)﴾ دُ عا ياصَّ
ذلك، كأنه يستدعي ذلك،  السماء، وهو ق يقدر على   الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن َيْصَعد إلى  

 .(4)«فمعناه أنه من ضيق صدره كأنه في حال صعود قد ُكلِ َفهُ  (3)﴾ دُ عا ياۡص  ﴿ومن قرأ: 

احُ  )و ( ُحۡجر   ): الحسن رأ  -[233]  َِٰذهِۦٓ  ﴿: تعالى  وذلك في قوله بضم الحاء،  ( ۡجر  قاالُواْ ها وا
َٰم   نۡعا

ا
َّشا  أ ن ن ٓ إَِلَّ ما ا ُمها ۡطعا ۡرٌث ِحۡجر  َلَّ يا ۡونا  ﴿: وقوله تعالى  [، 133 :األنعام] ﴾ آُء بِزاۡعِمِهمۡ واحا ياۡوما يارا

ئِذ   ىَٰ ياۡوما ةا َلا بُِۡشا ٰٓئِكا لا ياُقولُونا ل ِلۡ  ٱلۡما ُۡجور  ِحۡجر  ُمۡجرِمِيا وا  [.22]الفرقان:  ﴾ا ا ُمَّ

احُ  )و ( ر  جُ حُ  )الُمط وِ عي عن األعمش:  وروى   -[240]  .(5)بضم الحاء والجيم ( ُجر 

 جر: الحرام، قاله قتادة، والحُ (2)واحد والمعنى  لغتان في هذه الكلمة، وهاتان القراءتان  التوجي :
  . (1)ه(111)ت

الُِص  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[241] ة   ﴿بدق  من:  ( ُكورِنااَِّلُ  ۥهُ خا الِصا ُكورِناا خا ُ ِ ، (3)﴾ َّل 
ة   ﴿: وذلك في قوله تعالى   الِصا َِٰم خا نۡعا

ا
َِٰذهِ ٱۡۡل ا ِِف ُبُطوِن ها قاالُواْ ما َِٰجناا   وا ۡزوا

ا
ٰٓ أ ا ُُمارٌَّم لَعا ُكورِناا وا ُ ِ  :]األنعام ﴾َّل 

133.] 
                                                           

مرجع ، «النشر اي القراءات العشر» وهي قراءة القراء العشرة عدا ابن كثير وشعبة. ُينظر: محمد ابن الجزري، (1)
  (.2/222)سابق، 

  نفس الصفحة.سابق، المرجع وهي قراءة سبعية، رواها: شعبة عن عاصم.  ُينظر: ال (2)
  نفس الصفحة.سابق، المرجع وهي قراءة سبعية، قرأ بها: ابن كثير.  ُينظر: ال (3)
اس، (4)   (.2/431)مرجع سابق، ، «القر ن معاني» أحمد النح 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/34مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، (2) مرجع سابق، ، «تهذيب اللغة»(. محمد األزهري، 2/34)مرجع سابق، ، «إعراب القر ن» ُينظر: أحمد النح 

(4/31 .)  
اس، (1)   (. 2/435)مرجع سابق، ، «معاني القر ن» أحمد النح 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/35مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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الُِص  )أن  وهذه القراءة على   التوجي : والجملة في محل رفع خبر  خبره، ( ُكورِنااَِّلُ  )مبتدأ، و ( ۥهُ خا
ا ﴿  أوَل اآلية. الموصولة ﴾ ما

الُِص  )ويجوز أن يكون  ا ﴿بدق  من  ( ۥهُ خا  .(1)أوَل اآلية ﴾ ما
 .(2)لذكورنا فهو هذه القراءة: ما خلص منه حيًّا على   والمعنى  

ۡمناا  ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (3)بسكون الفاء ( ر  ُظفۡ  ): الحسن رأ  -[242] رَّ اُدواْ حا ِينا ها ا ٱَّلَّ والَعا
 [.142]األنعام:  ﴾  ُكَّ ذِي ُظُفر   

 .(5)، والضم أفصح(4)أنها لغة في هذه الكلمة وهذه القراءة على   التوجي :

حۡ  ): الحسن والشَنبوذي رأ  -[243] 
ا
نُ أ ُموَسا  ُثمَّ ءااتاۡيناا ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (2)بالرفع ( سا

تاۡفِصيَل   نا وا ۡحسا
ا
ِٓي أ ا ٱَّلَّ ا لَعا ام  َٰبا تاما ء  ٱۡلِكتا ۡ ِ َشا

 [.154 :]األنعام ﴾  ل ُِك 

 لها تأويالن:وهذه القراءة  التوجي :
وجاز الحذف ، (1)محذوف، والتقدير: الذي هو أحسنُ  أنها خبر لمبتدأ - وهو األظهر - :أح هما
أنه سمع َعَرِبيًّا  ه(110)ت عن الخليل ه(130)ت ، ونظيُر هذا ما حكاه سيبويه(3)لطول الكالم

 ول هه قه، ومن(3)ذاهم بههن يتكلهل مه، وقليلٌ هقائ وهذي هها، أي: بالهك شيئ  هٌل لهائهذي قها بالها أنهول: مهيق
 الشاعر:

                                                           

اس، (1) ، «مشكل إعراب القر ن»(. مكي بن أبي طالب، 2/34)مرجع سابق، ، «إعراب القر ن» ُينظر: أحمد النح 
  . 251صمرجع سابق، 

اا، مرجع سابق، ) (2) اس،2/235ُينظر: إبراهيم الزج    (. 2/433)مرجع سابق، ، «معاني القر ن» (. أحمد النح 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (. 12/423)مرجع سابق،  الزبيدي، (. المرتضى  4/511محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ) (4)
  نفس الصفحة. سابق، المرجع ال (5)
ا البن  (. أحمد 10اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

  ، ولكنه أطلق هذه القراءة عن األعمش، ولم ُيقيِ دها بالشَنبوذي عنه.(2/33مرجع سابق، )، الدمياطي
اا، مرجع سابق، ) (1)   (. 1/523، مرجع سابق، )«اذشو إعراب القراءات ال»(. عبد هللا العكبري، 2/305إبراهيم الزج 
  (. 1/523، مرجع سابق، )«اذشو إعراب القراءات ال»(. عبد هللا العكبري، 2/404سيبويه، مرجع سابق، ) (3)
  (. 2/404)مرجع سابق، سيبويه،  (3)
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 ِن اْلههههههههههههيهههههههههههاِن فهههههههههههي َغهههههههههههبَ تْ لفِ كالَهههههههههههْم َأَر  -21
 

 (1)َأي هههههههههههههههاِم َيْنَسهههههههههههههههوَن َمههههههههههههههها عواقُبهههههههههههههههها 
 

 اعتبار "ما" موصولة. هو عواقُبها، على  أي: َيْنَسون الذي 

ه( هذا التأويَل عند ذكره هذه القراءَة، وذلك لَحْذِف المبتدأ العائد 332وقد ضع ف ابُن جني )ت
ِيٓ  ﴿ على   وذلك أنه إنما ُيحَذف من صلة "الذي":  وحذُف "هو" من هنا ضعيٌف؛»، حيث قال: ﴾ ٱَّلَّ

الهاُء المنصوبة بالفعل الذي هو صلتها، نحو: مررُت بالذي ضربَت، أي: ضربَته، وأكرمُت الذي 
أهنَت، أي: أهنَته، فالهاء ضمير المفعول، ومن المفعول ُبدٌّ، وطال اقسم بصلته، فُحذفت الهاء لذلك، 

 .(2)«َفْضَلة فُيحذَف تخفيف ا، ق ِسي ما وهو عائد الموصولوليس المبتدُأ بنيِ ف ]أي: زائد[ وق 
ا )ه( عند ذكره هذه القراءة 533، فقال الزمخشري )تأما من حيث المعنى   ام  ِٓي  تاما ا ٱَّلَّ  لَعا

حۡ 
ا
نُ أ  . (3)الوجه والطريق الذي هو أحسنُ  الدين الذي هو أحسُن دينٍّ وأرضاه، أو: على   ، أي: على  ( سا

ِيٓ  ﴿: أن يكون واآلخر حۡ  )واقع ا موقع "الذين"، وأصل  ﴾ ٱَّلَّ
ا
نُ أ : أحسنوا، بواو الضمير،  ( سا

 ، وأنشَد: (4)ه(502بالضمة قبلها، قاله التبريزي )ت اوُحِذفت الواو اكتفاء  

 َفلَهههههههههههههههْو أن  األِطب ههههههههههههههها كهههههههههههههههاُن َحهههههههههههههههْوِليْ  -23
 

 (5)َوَكهههههههههههاَن مهههههههههههَع األِطب هههههههههههاِء اأُلَسهههههههههههاُة  
 

                                                           

 يوان ع ي »م(، 1325ه 1335البيت لعدي بن زيد، وهو في ديوانه.  ُينظر: عدي بن زيد بن أيوب العبادي، ) (1)
. 45، حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد، د ط، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد، ص«ابن زي  العبا ي

ه 1323ه )212: مثَل الفتيان، بدق  من: كالفتيان. ُينظر: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد الدِ ْيَنوري، تويروى  
، 1هن اليماني، طقيق: المستشرق سالم الكرنكوي، وعبد الرحمه  ، تح«المعاني الكبير اي أبيات المعاني»م(، 1343

كتاب الشعر أو شرح »(. الحسن الفارسي، 3/1210مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن بالهند، )
ادر : مثل األقوام، بدق  من: مثل الفتيان. ُينظر: عبد الق. وُيروى  433مرجع سابق، ص، «األبيات المشكلة اإلعراب
 . يغبن منها فينقضي من غير أن يعملوا فيه آلخرتهم وغبن األيام: ما   (.3/353البغدادي، مرجع سابق، )

  (. 1/234، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (2)
  (. 2/414، مرجع سابق، )«الكشاف»محمود الزمخشري،  (3)
(. عبد هللا بن يوسف بن أحمد، أبو محمد، ابن هشام، 4/252ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (4)

، 2، تحقيق: مازن المبارك، ومحمد علي حمد هللا، ط«مغني اللبيب عن كتب األعاريب»م(، 1335ه )121ت
  .  112دار الفكر، دمشق، ص

 )د ت(،  هه412، تأبو عبد هللا التميمي ،جعفر القزاز القيروانيمحمد بن قائله. والبيت ذكره:  لم أهتِد إلى   (5)
 –، تحقيق: رمضان عبد التواب، وصال  الدين الهادي، د ط، دار العروبة، الكويت «ما يجوز للشاعر اي الضرورة»

ه 511تبن محمد بن عبيد هللا، أبو البركات األنباري، ن .  وعبد الرحم  233، ص-بالقاهرة  بإشراف دار الفصحى  
 ، المكتبة العصرية،1، ط«اإلنصاف اي مسايل الخالف بين النحويين: البصريين والكوايين»م(، 2003ه 1424)
  .يأسوه" إذا عالجه ليبرأ من قولك: "أسا الجر َ هو و  "،آسٍّ "مع واألساة: ج   األطباِء الشفاةُ. . والبيت فيه: مع (1/313)
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 كثير منبالضمة قبلها، و  وهو يريد: كانوا حولي، ولكنه حذف الواو واكتفى  فقال: كاُن حولي، 
ونالنحاة   هذا بضرورة الشعر.  يُخصُّ

ن  ): ابن محيصن من طريق "المفردة" رأ  -[244]
ا
ْ يا أ   ) ( ُقولُوا

ا
ْ يا  وۡ أ ، وذلك (1)بالياء فيهما ( ُقولُوا

نزِلا  ﴿: في قوله تعالى  
ُ
ٓ أ ا ما ْ إِنَّ ن تاُقولُٓوا

ا
ۡبلِناا ِإَون ُكنَّا أ تاۡيِ مِن قا آئِفا َٰ طا ا َُٰب لَعا َٰفِلِيا  ٱلِۡكتا تِِهۡم لاغا اسا ن دِرا  عا

ىَٰ ِمۡنُهۡمِۚ  ١٥٦ ۡهدا
ا
َُٰب لاُكنَّآ أ لاۡيناا ٱلِۡكتا نزِلا عا

ُ
آ أ نَّ

ا
اۡو أ ۡو تاُقولُواْ ل

ا
  [.151، 152]األنعام:  ﴾أ

واٱتَُّقواْ فاٱتَّبُِعوهُ  ﴿في اآلية قبلها:  من الخطاب في قوله تعالى   قلتفاتا على   وهذه القراءة التوجي :
ُونا  لَُّكۡم تُرَۡحا ن  )الغيبة  إلى   ﴾ لاعا

ا
ْ يا أ  .(3)مشركي قريش يعود على  فيها الضمير ، و (2)( ُقولُوا

ِۡشٌ  ): األعمش في أحد وجَهيه رأ  -[245] ا  عا ۡمثاال
ا
اأ ِۡشٌ  ﴿بتنوين  ( ها ا  )ونصب  ﴾ عا ۡمثاال

ا
اأ ، (4)( ها

ا   ﴿: وذلك في قوله تعالى   ۡمثاالِها
ا
ِۡشُ أ ناةِ فالاُهۥ عا آءا بِٱۡۡلاسا  [.120 :األنعام] ﴾مان جا

ا  )وقد انفرد هنا في  ۡمثاال
ا
اأ ِۡشٌ  ﴿فقط، أما  ( ها   ه(205)ت فقد وافق فيها يعقوَب الحضرمي ﴾ عا

 .-القراء العشرة  أحدَ  –

ِۡشٌ  ﴿ أن وهذه القراءة على   التوجي : متعلقان  ﴾ فالاُهۥ ﴿مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور من  ﴾ عا
ا  )بالخبر، و ۡمثاال

ا
اأ   .(5)حال من متعلق الخبر ( ها

نُسۡ  ): الحسن رأ  -[242] نُُسِك  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (2)بسكون السين ( ِك وا ِِت وا َلا قُۡل إِنَّ صا
َٰلاِميا  ِ ٱۡلعا ِ راب  اِِت ّلِلَّ ما ما ۡياايا وا ُما  [.122 :األنعام] ﴾وا

 القراءة هي لغٌة تميميٌة، فإنهم يقولون في "ُكُتب": "ُكْتب"، ويقولونهذه السين في  وسكونُ  التوجي :
                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .330صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،

  (. 2/301أبو السعود العمادي، مرجع سابق، ) (2)
  . 41، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، الدمياطيا البن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  . 41، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/40مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .332صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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في "َكُرَم زيٌد": "َكْرَم زيٌد"، وفي "َكِبد": "َكْبد"، وفي "َكِتف": "َكْتف"، وفي "َكِلمة": "َكْلمة"، ُيَسكِ نون في كل 
 .(2)، كما سبق بيانه(1)ونحوه للتخفيفهذا 

عۡ ۞ 
ا
اِف ُسوراةُ اۡل  ۞ را

ذُ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[241] الذال، ثم حذف الهمزة،  بنقل حركة الهمزة إلى   (ا وم  ما
ۡذُءوم   ﴿: تعالى  ، وذلك في قوله (3)وصال  ووقف ا ا ما ۡدُحور  قاالا ٱۡخُرۡج ِمۡنها  [.13]األعراف:  ﴾ ا  ا مَّ

 القراء  أحدَ  - ه(152)ت حمزَة الزي اتفيه وقد انفرد هنا حال الوصل فقط، أما وقف ا فوافَق 
 . -السبعة 

 وجهين: على   وهذه القراءة التوجي :
 من الفعل "َذَأَم" المهموز، ثم ُنقلت حركة الهمزة إلى   مأخوذة أن تكون –وهو األظهر  -: أح هما

 باب التخفيف كما قال ابن جني ، وهذا التغيير من(4)الساكن قبلها، وهو الذال، ثم ُحذفت الهمزة
 .(5)كقولهم في "َمْسُؤْول": َمُسْول ، وهوه(332)ت

وكان من  يقول: ِذْمُتُه َأِذْيُمُه، كه: ِبْعُتُه َأِبْيُعُه، لغة من خوذة منهذه القراءة مأ أن تكون :واآلخر
َحدِ  قولهم: "َمُكْول"  على   اولكن ُأبدلت الواُو ياء   هذه اللغة: "َمِذْيم"، كه: َمِبْيع، حق اسم المفعول على  

ْيب" ، و"َمُشْوب" في: َمِشْيب، معفي: َمِكْيل، مع أنه من "الكيل"  .(2)أنه من "الش 

نما ذكرناه لئال »وقد انتقد هذا التوجيَه ابُن جني وَشذ َذه، حيث قال:  ...فال يحسن الحمُل عليه، وا 
!، فال تحفل بهيورده من يضعف نظرُ   .(1)«ه وهو يظنه طائال 

                                                           

 (. 1/143"، مرجع سابق، )المحتسبعثمان بن جني، "( 1)
 من هذا البحث.  111و  131تُنظر ص( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/44مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (.5/212(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )4/213ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (4)
 (. 1/243، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (5)
(. 1/553، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»ُينظر: المرجع السابق، نفس الصفحة. عبد هللا العكبري،  (2)

 (. 5/212السمين الحلبي، مرجع سابق، )
 (. 1/243، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (1)
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وۡءا  ): الحسن رأ  -[243] ا تِهِ سا وۡءا  )و (ما ا ُتهُ سا وۡءاتاُكمۡ  )و (ما مع مالحظة  في الجميع،باإلفراد  ( سا
َُٰن ِۡلُۡبِديا  فاواۡسواسا  ﴿: قوله تعالى  في نحو ، وذلك (1)[22نصب التاء في موضع األعراف ] ۡيطا ا ٱلشَّ اُهما ل

ا ۡوَٰءتِِهما ا ِمن سا ۡنُهما ا وُۥرِيا عا ا ما اُهما ا ذااقاا  ﴿: قوله تعالى  نحو و  [،20 :]األعراف ﴾ ل ا فالامَّ اُهما ۡت ل ةا بادا را جا  ٱلشَّ
ا ۡوَٰءُتُهما نۡلا  ﴿: قوله تعالى  في و [، 22 :عراف]األ ﴾ سا نزا

ا
َٰباِِنٓ ءااداما قاۡد أ لاۡيُكۡم َِلااس  يا ۡوَٰءتُِكۡم ا عا َٰرِي سا ا يُوا

رِيش     [.22 :عراف]األ ﴾ ا  وا

 :توجيهاتوهذه القراءة لها ثالثة  التوجي :
ْوأَ األول ْرَبة والَقْتَلة، فأتاها اإلفراد  ة" في األصل على  : أن "الس  وزن "َفْعلة"، من َساَء َيُسْوُء، كالض 

 .(2)من ِقَبل المصدرية التي فيها
تماِع تثنيتين أو : أن هذه القراءة من قبيل وضِع المفرِد موضَع التثنية أو الجمع؛ كراهَة اجالثاني

 .(3)جمعين في كلمة
وۡءا  ) وبيان ذلك أن كلمة ا تِهِ سا فلو ُقِرئت "َسْوَأتَْيِهما" قجتمع فيها  آخرها ضمير تثنية،في  (ما

وۡءاتاُكمۡ  )ة همهلهكو  ان،ههتهنيهثهت ۡوَٰء ﴿ت هِرئهقُ و هلهف ع،همهر جهيهمها ضهرههي آخهف ( سا ِ سا  ها هيهع فهمهته، قج﴾ ُكمۡ ت
 .َجْمَعان

ۡوَٰء ﴿ :القراءُة المتهواترةُ هذا ه ُيؤيدو  ،(4)المراد بها هو الجنسولكن  مفردة لفظ ا، أنها: الثالث ا تِهِ سا  ﴾ما
ۡوَٰء ﴿و ِ سا  مع القراءة المتواترة.    متحدة المعنى   الحسنالتأويل فقراءُة هذا  ، وعلى  بالجمع ﴾ ُكمۡ ت

انِ ِص  َِيِ  ): الحسن رأ  -[243]  : ، وذلك في قوله تعالى  (5)بكسر الياء والخاء، وتشديد الصاد ( فا
ا  ﴿ فِقا ا واطا ۡوَٰءُتُهما ا سا اُهما ۡت ل ةا بادا را جا ا ذااقاا ٱلشَّ ِق ٱۡۡلانَّةِ  فالامَّ را ا ِمن وا لاۡيِهما اِن عا ِۡصفا    .[22 :]األعراف ﴾َيا

 ُت،هفْ هصَ هن: خَ هالن"، مهعِ هتَ هفْ هوزن "يَ  لى  هع ان"،هفَ هصِ هتَ هخْ هها "يَ هيهل فهأن األص ى  هلهة عراءهذه القهوه  :بوجيبالت

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/44مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .334صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 1/243، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 2)
 (. 4/213أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (3)
 (. 1/533، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  (4)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/45مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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ثم ُأسكنت التاُء لُتدَغم في الصاد، فأصبح  كقولهم: قرأُت الكتاَب واْقَتَرْأُته، وسمعُت الحديَث واْسَتَمْعُته،
ا من التقاء الساكنين،  الفعل "َيْخْتِصفان"، فالتقى   ساكنان، وهما الخاء والتاء، فُكسر األول منهما تخلص 

، وألن التاء متقارَبين في المخرالكونهما  ؛الصاد"، ثم ُأدغمت التاء في انف"َيِخْتصِ  فأصبح الفعل:
"، ثم ُكِسرت ياُء المضارعة انف"َيِخص ِ  ، فُيدَغم الضعيف في القوي، فأصبح الفعل:ضعيفة والصاد قوية

ِ  ) للتناسب، فصار الفعل: اع ا لكسرة الخاء؛بَ تْ إِ  ِ خِ تي  .(1)( انِ فا ص 

ِ  ﴿: المتواترةُ  القراءةُ  هذهِ  الحسنِ  قراءةِ  ونظيرُ  ن َلَّ ي مَّ
ا
ِيٓ أ  بكسر الياء والهاء، [،35]يونس:  ﴾ ِهد 

 .(2)هعن ه(133)ت ةَ بَ عْ شُ  روايةِ ِمن  ه(121)ت قراءُة عاصمٍّ وهي 

َٰ  ): الحسن رأ  -[250] رِيا َٰباِِنٓ ءااداما  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (3)الياء، وبألف بعدهابفتح  (ا ش  وا يا
نۡلا  نزا

ا
لاۡيُكۡم َِلااس  قاۡد أ رِيش  ا ا عا ۡوَٰءتُِكۡم وا َٰرِي سا  [.22]األعراف:  ﴾ ا  يُوا

 :ثالثة تأويالتوهذه القراءة لها  التوجي :
  ."ِشْعب"ه"ِشَعاب" جمع : أن تكون جمع "ِرْيش"، كاألول

هذا فهما مصدران بمعن ى واحد، يقال: َراَشُه هللُا  ، وعلى  (4)"ِرْيش"في  : أن تكون لغة أخرى  الثاني
ا،  ا، وِرَياش   . (5)عليه وأحسن إذا أنعمَيِرْيُشُه ِرْيش 

 ، ومما ُذكروه اآلتي:معنى  في ال ابينهما خالف  : أن الثالث
، أو َحْشوٍّ من فراشٍّ أو ِدثار. - ياش": ما كان من لباسٍّ ْيش": المتاع واألموال، و"الرِ   "الرِ 
ْيش، أي: الثياب -  .(2)"الرِ يش" في الثياب دون المال، يقال: هو َحَسُن الرِ 
ياش" :"الرِ يش" -  ما ظهر. "ما بطن، و"الرِ 

                                                           

، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 1/245، مرجع سابق، )"المحتسبُينظر: عثمان بن جني، "( 1)
ِ  )( عند توجيهه لقراءة: 1/130مرجع سابق، )   .( ُف ط ِ خِ تي

 (. 2/233، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»، محمد ابن الجزري (2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/42مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .334صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (. 1/242، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (4)
، مرجع «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 2/310ُينظر: محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ) (5)

 . 41سابق، ص
 (. 1/242، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني،  (2)
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ياش" :"الرِ يش" -  .(1)ه(231)ت المال المستفاد، قاله ابن األعرابي :األكل والشرب، و"الرِ 
ياش"الزينةالرِ يش"  -  .(2)كل اللباس :، و"الرِ 

ْ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[251] ُكوا ارا ْ  ﴿بدق  من:  (إِذاا تادا ُكوا ارا في ، وذلك (3)﴾إِذاا ٱدَّ
ْ  ﴿: قوله تعالى   ُكوا ارا ٰٓ إِذاا ٱدَّ َّتَّ ِيع  حا ا ۡجا ۡخرا فِيها

ُ
لُّوناا فا ا قاالاۡت أ ضا

ا
ٓءِ أ ُٰٓؤَلا بَّناا ها َُٰهۡم را ولاى

ُ
َُٰهۡم ِۡل اب  ت ا ى ذا ا اتِِهۡم عا

ِنا ٱنلَّارِ  ِضۡعف    [.33 :]األعراف ﴾ا م 

ْ  ﴿ :ن القراءة المتواترةأي إاألصل،  القراءة جاءت على   وهذه التوجي : ُكوا ارا  أصلها  ﴾ٱدَّ
(  ْ ُكوا ارا  همزة الوصل للتوصل إلى   ، فاحتيج إلى  الفعل "د اركوا" فصاردغمت التاء في الدال، ، فأُ (تادا

ُكواْ  ﴿النطق بالساكن، فصار الفعل  ارا  .(4)﴾ٱدَّ

ُكواْ  )و ارا  بين اثنين فأكثر، التشريكُ  :وزن "تفاعلوا"، ومن دققت هذه الصيغة في اللغة على   (تادا
ا قد تدلُّ على   نحو: تخاصَم زيٌد وعمٌرو، ، أي: نحو: تواردت اإلبلُ  حصول الشيء تدريجيًّا، وأيض 

 .(5)حصل الورود بالتدريج شيئ ا فشيئ ا

ٰٓ إِذاا ): يكون المعنى  "التشريك"  المعنيين يمكن أن يقاق في هذه القراءة، فعلى  ومثل هذين  َّتَّ  حا
ُكواْ  ارا ِيع  تادا ا ۡجا ا. (ا فِيها  أي: أدرك بعُضهم بعض 

ا فَ وْ فَ و  ُأم ة  ُأم ة ، : أنهم يدخلون النارَ "التدرا" يكون المعنى   وعلى   ا،وْ ج  فيدرك اآلِخُر األوَل، ويدلُّ  ج 
م   ﴿أوَل اآلية:  قوُله تعالى   هذا المعنى   على   ما

ُ
َِ  قاالا ٱۡدُخلُواْ ِِفٓ أ ن ن ِ واٱۡۡلِ ِنا ٱۡۡلِ ۡبلُِكم م  لاۡت ِمن قا ِِف قاۡد خا

ة   مَّ
ُ
لاۡت أ ا داخا ا   ٱنلَّارِ  َُكَّما ۡختاها

ُ
ناۡت أ    ، وهللا أعلم.[33 :]األعراف ﴾لَّعا

اُهۡم فۡ يا َلا  ): الحسن رأ  -[252] َٰ تاُح ل بۡوا
ا
َٰ  ﴿بدق  من:  ( با أ بۡوا

ا
اُهۡم أ تَُّح ل في قوله ، وذلك (2)﴾ ُب َلا ُتفا

بُواْ أَِب ﴿: تعالى   ذَّ ِينا كا َٰ إِنَّ ٱَّلَّ بۡوا
ا
اُهۡم أ تَُّح ل ا َلا ُتفا ۡنها واْ عا ُ َٰتِناا واٱۡستاۡكِبا آءِ يا ما  [.40 :]األعراف ﴾ُب ٱلسَّ

                                                           

 (. 4/233أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (1)
 (. 11/230، مرجع سابق، )«تهذيب اللغة»محمد األزهري،  (2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/43مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .335صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس،  (4)  (.  2/52، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
 . 34أحمد الحمالوي، مرجع سابق، ص (5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/43مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .335صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 10اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 :الُمط وِ عي عن األعمش بوجهين وروى   -[253]
  كقراءة الحسن.: أح هما
َٰ فۡ َلا تا  ): واآلخر بۡوا

ا
اُهۡم أ آءِ  با تاُح ل ما َٰ  )بتاء مفتوحة أول الفعل، ونصب  ( ٱلسَّ بۡوا

ا
 .(1)( با أ

و –خالَف أصَله  أن اليزيدي   ه(1111)ت وذكر الدمياطي  هنا، – ه(154)ت البصري أبا عمرٍّ
ُه:  َٰ  ﴿وعن اليزيدي فتُح الفوقية، مبنيًّا للفاعل، ونصب  »فقال ما َنصُّ بۡوا

ا
و﴾ ُب أ ، (2)«، فخالف أباعمرٍّ

 .كالوجه الثاني للُمط وِ عيفتكون قراءته  ،وعليه

َٰ فۡ يا َلا  ): والُمط وِ عي في وجهه األول أما قراءة الحسن التوجي : بۡوا
ا
اُهۡم أ آءِ  با تاُح ل ما أن  ، فعلى  ( ٱلسَّ

َٰ  ﴿، وهللا سبحانه وتعالى   الفعل مبنيٌّ للفاعل، والفاعل ضمير يعود على   بۡوا
ا
 .(3)مفعول به ﴾ با أ

بُواْ أَِب ﴿: وفي الكالم التفاٌت من التكلم في قوله تعالى   ذَّ ِينا كا َٰتِنااإِنَّ ٱَّلَّ اُهۡم فۡ يا َلا  )الغيبة  إلى   ﴾ يا تاُح ل
 َٰ بۡوا

ا
آءِ  با أ ما  هذا التهويل والوعيد، وهللا أعلم.  في هذا اقلتفات إثارة  للسامع وتنبيه ا له إلى   ، وكأن  (4)( ٱلسَّ

َٰ فۡ َلا تا  )وأما الوج  الثاني للُمطَّو ِّعي:  بۡوا
ا
اُهۡم أ آءِ  با تاُح ل ما  أن الفاعل ضمير يعود على   ، فعلى  ( ٱلسَّ

 أحد أمرين:
 .  (5)لهم المالئكُة أبواَب السماء: الَخَزَنة أو المالئكة، والتقدير: ق تَفَتُح األول
 ل إليها ألنها السبب في ذلك، حيث إنهم كذبوا بهاهند الفع، وأس(2)لُ هبذكورة قات الم: اآليوالثاني

 .(1)وأعرضوا عنها
                                                           

مرجع ، «الفواي  المعتبرة»(. ومحمد المتولي، 11اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطفذكر هذا الوجه: ( 1)
ا ذكره عبد الفتا  القاضي في كتابه 232ص سابق،  .  232ص مرجع سابق،، «القراءات الشاذة». وأيض 
و البصري، أي:  القباقبيأما  َلا  ﴿والدمياطي فذكروا أن للُمط وِ ِعي وجهين، األول كقراءة الحسن، والثاني كقراءة أبي عمرٍّ

َٰ فۡ تُ  بۡوا
ا
اُهۡم أ آءِ  ُب تاُح ل ما  . (2/43مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  . أحمد 335صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي، .﴾ ٱلسَّ

أما القباقبي واإلزميري والمتولي فلم يذكروا قراءة  لليزيدي هنا، وعليه  .(2/43مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد ( 2)
و البصري، هكذا: َٰ  تاحُ فۡ تُ َلا  ﴿ فتكون قراءته كأصِله أبي عمرٍّ بۡوا

ا
اُهۡم أ آءِ  ُب ل ما  .﴾ ٱلسَّ

مرجع ، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي، (.2/442)مرجع سابق، ، «الكشاف» ُينظر: محمود الزمخشري،( 3)
  .41صسابق، 

 .41صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 4)
  (.1/533)مرجع سابق، ، «إعراب القراءات الشواذ» عبد هللا العكبري،( 5)
  (.2/441)مرجع سابق، ، «الكشاف» محمود الزمخشري،( 2)
  .43صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة» عبد الفتا  القاضي،( 1)
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َلا  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (1)بضم الجيم، وتشديد الميم ( ُل مَّ ٱۡلُۡ  ): ابن محيصن رأ  -[254]  وا
م ِ ٱۡۡلِيااِطِۚ  ُل ِِف سا َٰ يالِجا ٱۡۡلاما َّتَّ  [.40 :]األعراف ﴾ياۡدُخلُونا ٱۡۡلانَّةا حا

الحبال المجموعة، أو حبل السفينة، أن معناها: الحبل الغليظ، أو  وهذه القراءة على   التوجي :
 .(2)وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض

َٰهُ  ): ابن محيصن رأ  -[525] ۡلنا ۡد  ﴿: في قوله تعالى  ، وذلك (3)بالضاد المعجمة ( فاضَّ لاقا وا
َٰب   َُٰهم بِِكتا َٰ ِعۡلٍم ُهد   ِجۡئنا ا َُٰه لَعا ۡلنا راَۡحاة  ى فاصَّ ۡوم   وا  [.52]األعراف:  ﴾ۡؤمِنُونا يُ  ل ِقا

جميع الكتب بالمزايا  لناه على  : فض  أنها من "التفضيل"، والمعنى   وهذه القراءة على   التوجي :
 .(4)والخصائص، عالمين بأنه أهل للتفضيل عليها

ُل  ): الحسن رأ  -[252] ناۡعما ُقوُل  ﴿: قوله تعالى  ، وذلك في (5)برفع الالم ( فا وِيلُُهۥ يا
ۡ
ِِت تاأ

ۡ
ياۡوما ياأ

اا  هال نلَّ ِ فا ب ِناا بِٱۡۡلاق  آءاۡت رُُسُل را ۡبُل قاۡد جا اُسوهُ ِمن قا ِينا ن ِي ٱَّلَّ ۡۡيا ٱَّلَّ لا غا ناۡعما دُّ فا ۡو نُرا
ا
اآ أ ُعواْ نلا آءا فاياۡشفا عا ِمن ُشفا

 ِۚ ُل  [.53]األعراف:  ﴾ ُكنَّا ناۡعما

 القراءة لها تخريجان: وهذه التوجي :
أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: فنحُن  ، أو على  (2): فهل نعملُ معنى   : أنه مرفوع على  أح هما

 .(1)نعملُ 
دُّ  ﴿الفعل  الفعل مرفوع عطف ا على  أن  :واآلخر  .(3)﴾ نُرا

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/43مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .335صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (.4/300أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (.1/243)مرجع سابق، ، «المحتسب» ُينظر: عثمان بن جني،( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/51مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .332صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
، مرجع «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 2/443، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 4)

 .43سابق، ص
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/51مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .331صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 (.1/513، مرجع سابق، )«التبيان اي إعراب القر ن»عبد هللا العكبري، ( 2)
، مرجع «القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 2/443، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 1)

 .43سابق، ص
 (.2/403ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 3)
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ي ُِب  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (1)بإسكان الكاف (ا د  ناكۡ  ): ابن محيصن رأ  -[251] ُ ٱلطَّ واٱَۡلاۡلا
ُۡرُج إَِلَّ ناِكد   ُبثا َلا َيا ِي خا ب ِهِۦ  واٱَّلَّ ُۡرُج نابااتُُهۥ بِإِۡذِن را  [.53 :]األعراف ﴾اِۚ َيا

ومثل  ،(3)، وُأسكنت الكاف تخفيف ا لثقل الكسرة(2)﴾ا د  ناكِ  ﴿أن أصلها  القراءة على   وهذه التوجي :
      .(5)، كما سبق بيانه(4)لغة تميمية هيهم في "َكِتف": "َكْتف"، وفي "َكِبد": "َكْبد"، و هذا قولُ 

ٍَٰه  ): ابن محيصن من طريق "المفردة" في أحد الوجهين رأ  -[253] ِۡن إِلا ۡۡيا م  بنصب الراء  ( هُۥغا
ٍَٰه  ﴿: ، نحو قوله تعالى  (2)حيث وقع ِۡن إِلا ا لاُكم م  ا ما ْ ٱّللَّ ۡوِم ٱۡعبُُدوا َٰقا الا يا قا َٰ قاۡوِمهِۦ فا ا إَِلا ۡلناا نُوح  رۡسا

ا
ۡد أ لاقا

ۥٓ  ۡۡيُهُ   [.53 :]األعراف ﴾ غا

 لها وجهان: القراءة  وهذه التوجي :
اس ،(1)اقستثناء أن "غير" منصوبة على  : أح هما ، (3)ه(333)ت وهذا ليس بكثير كما أفاده النح 

  .(3)هٍّ إق  إي اهه  : ما لكم من إلوالمعنى  

َٰهٍ  ﴿أي:  (10)أنها حال من النكرة قبلها : أنها منصوبة على  واآلخر هٍّ ، والتقدير: ما لكم من إله  ﴾ إِلا
 حاَل كوِنه غيَر هللا.

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/52مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،

النشر اي »: محمد ابن الجزري، ُينظر .﴾ا د  ناكا  ﴿ :الكافوهي قراءة القراء العشرة عدا أبي جعفر، فإنه قرأ بفتح ( 2)
 (.2/210، مرجع سابق، )«القراءات العشر

اس، ( 3) ، «مشكل إعراب القر ن»(. مكي بن أبي طالب، 2/53، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
  (.1/550، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ». عبد هللا العكبري، 231مرجع سابق، ص

 (. 1/143، مرجع سابق، )«المحتسب»عثمان بن جني، ( 4)
 بحث. من هذا ال 111و  131تُنظر ص( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/52مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. ولم ُيقيِ د الدمياطي واإلزميري هذه القراءَة من طريق "المفردة".11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اا، مرجع سابق، )( 1) اس، 2/343ُينظر: إبراهيم الزج  (. محمود 2/53، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»(. أحمد النح 

  (.  211، 1/210(. ابن هشام، مرجع سابق، )2/454، مرجع سابق، )«الكشاف»الزمخشري، 
اس، ( 3)   (.   2/53، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»أحمد النح 
  (.   2/454، مرجع سابق، )«الكشاف» محمود الزمخشري،( 3)
اا، مرجع سابق، )( 10)   (.  2/343إبراهيم الزج 
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  ضاعة ينصبون "غير" إذا كانت في معنى  أن بعض بني أسد وقُ  ه(201)ت اءوذكر الفر  
"، سواء تَ  َأه هط  وخَ  ،(1)َركهاني أحٌد غيهي غيَرك، وما أتاءنون: ما جهولهقهم ، فيهتِ ههم يها أو لهلههم  الكالم قبهه"إق 

اا  .(3)أجازهفقد  ه(133)ت أما الكسائي ،(2)ه(311)ت الزج 

جاء هذا اللفظ مرفوع ا أو مجرور ا في  بالتنوين إذا ( ثاُمودٌ  )و ( ثاُمودٍ  ): األعمش رأ  -[253]
َٰلِح  ِإَو ﴿: ، نحو قوله تعالى  (4)جميع القرآن اُهۡم صا خا

ا
َٰ ثاُمودا أ ِۚ َلا [، وقوله 21. هود: 13 :]األعراف ﴾ ا

ۡبلاُهۡم قاۡوُم نُوح   ﴿: تعالى   باۡت قا ذَّ ۡد كا قا بُوكا فا ِ ذ  ثاُمودُ  ِإَون يُكا د  وا  .[42: ]الحج ﴾ واَعا

 وجهين:  وهذه القراءة على   التوجي :
 .(5)، فيكون ُمذك ر ا ُسمِ ي به ُمَذك ر: أنه اسم للَحي ِ أح هما
 .(2)ألنه اسم أبيهم األكبر اعتبار األصل؛ : على  واآلخر

ال الوجهين فهو اسم مصروف؛ ألنه لم تجتمع فيه علتان لتمنعه منه، بل فيه علة واحدة كِ  وعلى  
 فقط، وهي: الَعَلمية. 

 أما القراءة المتواترة بالمنع من الصرف، فذلك قجتماع علتين فيه، وهما: الَعَلمية، والتأنيث على  
 . (1)اعتبار أنه اسم للقبيلة

َُٰتونا  ): الحسن رأ  -[220] تاۡنحا  : ، وذلك في قوله تعالى  (3)بفتح الحاء، وبألف بعدها ( وا
ُكۡم  ﴿

ا
باوَّأ ا قُُصور  وا ۡرِض تاتَِّخُذونا ِمن ُسُهولِها

ا
تاۡنِحُتونا ِِف ٱۡۡل باالا ُبُيوت  ا وا  [.14]األعراف:  ﴾ ا  ٱۡۡلِ

                                                           

  (.  1/332الفراء، مرجع سابق، ) يحيى  ( 1)
اا، مرجع سابق، )( 2)   (.  2/343إبراهيم الزج 
  .  144علي الكسائي، مرجع سابق، ص( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/53مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(.   إبراهيم 3/353، مرجع سابق، )«المقتضب»(. محمد بن يزيد المبرد، 2/252ُينظر: سيبويه، مرجع سابق، )( 5)

اا، مرجع سابق، )  (. 2/343الزج 
(.  محمود 3/353، مرجع سابق، )«المقتضب»(. محمد بن يزيد المبرد، 2/252ُينظر: سيبويه، مرجع سابق، )( 2)

 (. 2/422، مرجع سابق، )«الكشاف»الزمخشري، 
(.  إبراهيم 3/353، مرجع سابق، )«المقتضب»(. محمد بن يزيد المبرد، 2/252ُينظر: سيبويه، مرجع سابق، )( 1)

اا، مرجع سابق،   (. 2/343)الزج 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/53مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .333صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 دَ ههول  هت فتحُة الحاء فتهأن أصلها "َتْنَحُتوَن"، من: نَحَت يْنَحُت، ثم ُأشبع وهذه القراءة على   التوجي :
 ، ومثل هذا قول الشاعر:  (1)منها َأِلف

 ُحهههههههههر ةٍّ َغُضهههههههههوبٍّ  ْنَبههههههههاُع ِمهههههههههْن ِذْفههههههههَرى  يَ  -23
 

 (2)مِ َزي افهههههههههههههةٍّ مثههههههههههههههَل الَفِنْيهههههههههههههِق الُمْقههههههههههههههرَ  
 

 أِلف ا.فأشبع الفتحة فصارت فقال: ينباع، وهو يريد: ينبع، 

 .(3)"َيْنَحت" بمعنى   "َيْنَحات" أن   ه(250)ت وذكر الصغاني

 

                                                           

، «إعراب القراءات الشواذ»(. عبد هللا العكبري، 2/424، مرجع سابق، )«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 1)
 (.  1/552مرجع سابق، )

 يوان »م تقريب ا )د ت(، 203البيت لعنترة بن شداد، وهو في ديوانه. ُينظر: عنترة بن شداد بن معاوية العبسي، ت (2)
 . 204، تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي، د ط، المكتب اإلسالمي، ص«عنترة
بدق  من: الُمْقَرِم.  ُينظر: أبو زيد ابن أبي الخطاب، مرجع سابق، : "َجْسَرةٍّ" بدق  من: ُحر ةٍّ، و"الُمْكَدِم" وُيروى  
اإلنصاف اي »ن األنباري، (. عبد الرحم  3/123، مرجع سابق، )«الخصاي ». عثمان بن جني، 320ص

 (. 1/24، )مرجع سابق، «بين النحويين مسايل الخالف
الفنيق: ، والفعل زاف يزيف أو السرعة، التبختر وهو:، الزيف كريمة، َزي افة: من: حرة ،: ما خلف األذنى  فرَ ذِ و 

ي عن الركوب، واتُِّخذ فحال  لكرمه.الفحل من اإلبل  ، المقرم: الذي ُنحِ 
 َجْسَرة: الناقة الضخمة القوية، والُمْكَدم: من الكدم، وهو العض. ، معنى  الرواية األخرى   وعلى  

ف أذن ناقة غضوب كريمة، أو ضخمة قوية، تتبختر في سيرها، كال الروايتين: ينبع العَرق من خل على   والمعنى  
ته الفحول، فَشب َه ناقته بالفحل في تبخترها وقوتها.  ُينظر: يحيى   بن  مثل فحل كريم من اإلبل، أو فحل قد َعض 

، قدم له ووضع هوامشه « يوان عنترةشرح »م(، 1332ه 1412ه )502علي بن محمد الشيباني التبريزي، ت
. حسين بن أحمد بن حسين، أبو عبد هللا 122، دار الكتاب العربي، بيروت، ص1سه: مجيد طراد، طوفهار 

ْوَزني، ت  .254، دار إحياء التراث العربي، ص1، ط«شرح المعلقات السبع»م(، 2002ه 1423ه )432الز 
وزن "ينفعل"، من باع يبوع، إذا مر  َمرًّا ليِ ن ا. وعليه فال  ه( وغيُره الفعَل "ينباع" على  231وجعل ابُن األعرابي )ت

(. 2/233، مرجع سابق، )«الزاهر اي معاني كلمات الناس»شاهد في البيت. ُينظر: محمد بن القاسم األنباري، 
 (.1/122عبد القادر البغدادي، مرجع سابق، )

الشوار  »م(، 1333ه 1403ه )250غاني، تينظر: الحسن بن محمد بن الحسن، رضي الدين، القرشي الص( 3)
حجازي، مراجعة: محمد مهدي عالم، الهيئة العامة  ، تحقيق وتقديم: مصطفى  1، ط«"ما تفر  ب  أيمة اللغة"

 . 13لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، ص
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 ، مع التوجيهالتاسع: االنفرادات يف اجلزء الثالث بحثامل

  ): الحسنو محيصن ابن  رأ  -[221]
ا نَّ طا قۡ ۡلا ۡصلِبانَُّكۡم  )و ( عا

ا ، في الفعلين بفتح الهمزة (ۡلا
حيث  ،(1)في األول، وتخفيف الالم في الثاني تخفيفها، وفتح الطاء مع والصاد فيهما وسكون القاف

َٰف   ﴿: قوله تعالى  نحو وذلك في  وقعا، ِۡن ِخما رُۡجلاُكم م 
ا
أ يِۡدياُكۡم وا

ا
نَّ أ عا ِ ط  قا

ُ ل ِبانَُّكۡم  ۡلا صا
ُ ۡۡجاعِيا ُثمَّ ۡلا

ا
 ﴾أ

  .[124]األعراف: 

ۡصلُ  )، هكذا: في الثاني أنهما يقرآن بضم الالم ه(1111)ت وذكر الدمياطي
ا  .(2)(بانَُّكۡم ۡلا

 .(3)«ولعل  لهما روايتين في الالم»: ه(1403)ت قال القاضي

و"َأْصلب" مضارع الفعل الثالثي َقَطَع، فه"َأْقَطع"  األصل، جاءت على   وهذه القراءة التوجي :
  ﴿مضارع الفعل الثالثي َصَلَب، أما القراءة المتواترة 

ُ نَّ ِط  قا ۡلا صا  ﴿و ﴾ عا
ُ ِ ۡلا فمن الفعل  ﴾بانَُّكۡم ل 

 .(4)التكثير المضع ف "َقط َع" و"َصل َب"، وفيه معنى  
وَيْصُلُبُه، وهما  ،ضم الالم وكسرها، فتقول: َصَلَبُه َيْصِلُبهُ  مضارع الفعل "َصَلَب" ويجوز في

 .(5)لغتان

رُ  ): الحسن رأ  -[222] ياذا ۡونا  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(2)بالرفع ( كا وا  ِمن قاۡوِم فِرۡعا
ُ َلا واقاالا ٱلۡما

 ِۚ تاكا الِها راكا واءا ياذا ۡرِض وا
ا
ُهۥ ِۡلُۡفِسُدواْ ِِف ٱۡۡل قاۡوما َٰ وا ُر ُموَسا تاذا

ا
 [.121]األعراف:  ﴾أ

 وهذه القراءة لها ثالثة أوجه:  التوجي :
                                                           

ۡصلِبانَُّكۡم  )تخفيف الالم في  وَنص  على   ،402صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي، (1)
ا َتَغيَُّر  ، ولم يذكر(ۡلا

(، ولم 11اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطفمكسورة كما في القراءة المتواترة.   حركتها، وعليه فتبقى  
.  محمد ابن الجزري،  الفواي  ».  محمد المتولي، 141، مرجع سابق، ص«نهاية البررة»يذكر حكم الالم أصال 

 .232سابق، ص ، مرجع«المعتبرة
  .(2/53مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  (2)
  .43صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (3)
(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، 1/554، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: عبد هللا العكبري، ( 4)

(4/325  .) 
 (.  5/421السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/20مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .402صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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رُ  ): أن الواو عاطفة، واألول رُ  ﴿ معطوف على   ( كا ياذا تاذا
ا
: َأَتَذُرُه وَأَيَذُرَك، أوَل اآلية، بمعنى   (1)﴾ أ

 .(2)أي: َأُتْطِلُق له ذلك ؟

رُ  )و : أن الواو استئنافية،الثاني وعليه فعل مضارع مرفوع؛ لتجرده من الناصب والجازم،  ( كا ياذا
 .(3)سبيل اإلخبار بذلك فالجملة على  

، وكأن  التقدير: (4)حال من المفعول: أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: وهو َيَذُرك، والجملة الثالث
 .ما في هذه األوجه من توسيع للمعنى   ، وق يخفى  وقوَمه ليفسدوا حاَل كوِنِه يذُرك هو أتذُر موسى  

َٰ ِإَو ): ابن محيصن والحسن رأ  -[223] تاكا لا ، وذلك (5)بكسر الهمزة، وفتح الالم، وبعدها ألف ( ها
ِۚ  ﴿: قوله تعالى   في تاكا الِها راكا واءا ياذا ۡرِض وا

ا
ُهۥ ِۡلُۡفِسُدواْ ِِف ٱۡۡل قاۡوما َٰ وا ُر ُموَسا تاذا

ا
ۡونا أ  ِمن قاۡوِم فِرۡعا

ُ َلا قاالا ٱلۡما  ﴾وا
 [.121: ]األعراف

 :ثالثة تأويالتة لها وهذه القراء التوجي :
قال  ،(2)ألن قوم فرعون كانوا يعبدونه أنها مصدر ُأريد به العبادة، أي: ويترك عبادَته لك،: األول

َٰ ِإَو ): ه(23)ت وقرأ ابن عباس»: ه(201)ت اءالفر   تاكا لا رها: ويذرك وعبادتَ ( ها ك، وقال: كان ، وفس 
 .(1)«فرعون ُيعَبد وق َيعُبد

، قال بعضهم: كان فرعون يعبد (3): أنها مصدر ُأريد به المفعول، أي: ويترك معبوَدكالثاني
 .(3)وقيل: البقر، وقيل غيُر ذلكاألصنام، 

                                                           

  (. 2/441)مرجع سابق، (. ابن عطية األندلسي، 2/431)مرجع سابق، ، «الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري،  (1)
  (. 2/431)مرجع سابق، ، «الكشاف»محمود الزمخشري،  (2)
  (. 5/423)مرجع سابق، (. السمين الحلبي، 1/251)مرجع سابق، ، «المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني،  (3)
(. عبد الفتا  5/423)مرجع سابق، (. السمين الحلبي، 4/321ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، ) (4)

  . 43صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»القاضي، 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/20مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (.5/424الحلبي، مرجع سابق، )(. السمين 4/321)مرجع سابق، ُينظر: أبو حيان األندلسي،  (2)
  (. 1/331)مرجع سابق، الفراء،  يحيى   (1)
  . 43صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (3)
  (. 3/300)مرجع سابق، محمد القرطبي،  (3)
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"إقهة "  وهي الشمس، والشمس ُتسم ى   أن "ِإَقَهة " اسم للمعبود، والمراد بها معبود فرعون،: الثالث
َعَلم ا عليها
 ، قال الشاعر:(1)
 ر اْصهههههههههههههههعَ  اءِ َبهههههههههههههههعْ الل   نَ نههههههههههههههها ِمهههههههههههههههحْ و  رَ تَ  -30

 

 (2)َوأَْعَجْلنههههههههههههههههههها ِإَقَههههههههههههههههههههَة َأْن َتُؤْوبههههههههههههههههههها 
 

   للشمس. "إقهة" اسمو

ِ يُوا  ): الحسن رأ  -[224] ار  ۡرضا  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(3)بفتح الواو، وتشديد الراء ( ُثها
ا
إِنَّ ٱۡۡل

آُء ِمۡن ِعباادِهۦِ   اشا ن ي ا ما ِ يُورُِثها  [.123]األعراف:  ﴾ّلِلَّ

المبالغُة  هنا أنها مضارع الفعل المضع ف "َور َث"، وفائدُة التضعيف على   وهذه القراءة التوجي :
  .(4)والتكثيرُ 

بياء ساكنة بعد الطاء، من  جميعها: ( ُكمۡۡيُ طا  )و ( هُۥۡۡيا طا  )و ( ُهمۡ ۡۡيُ طا  ): الحسن رأ  -[225]
ِ  ﴿: تعالى  قوله  ، وذلك في(5)غير ألف بعدها وق همز ٰٓئُِرُهۡم ِعندا ٱّللَّ ا طا ٓ إِنَّما َلا

ا
، [131: ]األعراف ﴾أ

َُّكَّ  ﴿: وقوله تعالى   هُۥ ِِف ُعُنقِهِۦ  وا ٰٓئِرا َُٰه طا لۡزاۡمنا
ا
ٍَٰن أ ٰٓئِرُُكم  ﴿: ، وقوله تعالى  [13اإلسراء: ] ﴾ إِنسا قاالُواْ طا

ِۡرتُمِۚ  ئِن ُذك 
ا
ُكۡم أ عا  .[13: ]يس   ﴾ مَّ

 :ثالثة تخريجاتلها ذه القراءة هو  التوجي :

                                                           

  (.5/424(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )4/321)مرجع سابق، ُينظر: أبو حيان األندلسي،  (1)
َمي َة بنت أم عتبة بن الحارث، وقيل غير ذلك. ُينظر: محمد  البيت لعتيبة بن الحارث اليربوعي، وُينسب إلى   (2)

(. أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي، المرزوقي األصفهاني، 2/224)مرجع سابق، ، «تهذيب اللغة»األزهري، 
. محمد بن مكرم بن 435ة، بيروت، ص، دار الكتب العلمي1، ط«األزمنة واألمكنة»ه(، 1411ه )421ت

   (.1/213منظور، مرجع سابق، )
سر صناعة  »: "قصر ا"، و"قسر ا"، بدق  من: عصر ا. و"اإلقهة" بدق  من: إقهة.  ُينظر: عثمان بن جني، ويروى  
 (.  2/2224(. إسماعيل الجوهري، مرجع سابق، )2/401، مرجع سابق، )«اإلعراب

 : استعجلنا الشمَس لئال تغيب.ب: تغيب، والمعنى  واللعباء: موضٌع، تؤو 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/20مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (.4/321) (. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق،2/442)مرجع سابق، ُينظر: ابن عطية األندلسي،  (4)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/20مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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لفُظُه من لفظ واحِدِه، وواحُدُه هنا: طائر، ومثله: َصاِحٌب وَصْحٌب،  جمعٍّ  طير" اسمُ ال: أن "األول
 وَراِكٌب وَرْكٌب.

، في أن هذا ليس له مفرد من لفظه،  ويختلف اسم الجمع هنا عن اسم الجمع في نحو: َقْومٍّ وَنَفرٍّ
 .(1)أما "َطْيٌر" ونحوه فمفرده من لفظه

 .(2)جمع تكسير له"الطائر" طير"الأن "الثاني: 

: أن "الطير" يجوز أن يكون واحد ا، كما أن "الطائر" يجوز أن يكون جمع ا، ومنه ما أنشده الثالث
  ه(:231ابن األعرابي )ت

 يريد: الطير، وهذا من وضع الواحد موضع الجمع.  

سكانها ( لا واٱۡلُقمۡ  ): الحسن رأ  -[222] ۡلناا  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(4)بتخفيف الميم وا  رۡسا
ا
فاأ

َٰت   ما ءاايا ادِعا واٱلَّ فا لا واٱلضَّ ادا واٱلُۡقمَّ وفاانا واٱۡۡلارا لاۡيِهُم ٱلطُّ َٰ  عا ما صَّ فا  [.133: األعراف] ﴾ ت  مُّ

اخُتِلَف في ضبط هذه القراءة، فجمهور القراء يروونها بإسكان الميم، وق يتكلمون عن حركة وقد 
 كما في القراءة المتواترة. حالها مضمومة على   ، وعليه فتبقى  (5)القاف

                                                           

  (.3/224سيبويه، مرجع سابق، ) (1)
مرجع سابق، ، «الكشاف»(. محمود الزمخشري، 1/251)مرجع سابق، ، «المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني،  (2)

(2/434  .) 
(. وله 1/251)مرجع سابق، ، «المحتسب»البيت ذكره ابن جني غير مْعُزو ٍّ ألحد. ُينظر: عثمان بن جني،  (3)

ا:    (.2/432، مرجع سابق، )«الخصاي »أيض 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/20مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
(5)  : قبن  «اي اختالف األيمة والرواة، اي القراءات الثالث عشرة واختيار اليزي ي بستان اله اة»ُينظر مثال 

 قبن القاصح، «اي القراءات الزواي  المروية عن الثقاتمصطلح اإلشارات » (.2/523) الجندي، مرجع سابق،
مرجع  ،لمحمد القباقبي «إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز اي القراءات األربع عشرة» .413 مرجع سابق، ص

(. 2/20مرجع سابق، ) ،للبنا الدمياطي «إتحاف اضالء البشر بقراءات القراء األربعة عشر». 403سابق، ص
 موار  البررة». 231مرجع سابق، ص ،لمحمد المتولي «العشرة الفواي  المعتبرة اي القراءات األربع الزاي ة على  »

  (.40مرجع سابق، اللوحة رقم ) ،لمحمد المتولي «الفواي  المعتبرة على  

31- .................................... 
 

 (3)ُرُؤوسٍّ َكهههههههههههُرُؤوِس الط هههههههههههاِئرِ  َعلَهههههههههههى   
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 هكذا:  ،(1)وجمهور المفسرين واللغويين وبعض القراء ُيَصرِ حون بفتح القاف وسكون الميم
    .( لا مۡ ٱلۡقا  )

ووقع في بعض كتب القراءات بضم القاف وسكون الميم، وليس » :ه(1403)ت قال القاضي
 .(2)«ل ما في كتب القراءات لغة مهجورةذلك في شيء من كتب اللغة قط،.... ولع

فلم أجدهم يذكرون "ُقْمل" ، (3)نحو خمسة عشر مرجع ا ُلغويًّا وكأن  األمر كما قال، فقد رجعت إلى  
 القاف وسكون الميم.بضم 

 لها وجهان: - ( لا مۡ ٱلۡقا  )ما في كتب اللغة والتفسير، أي:  على   - وهذه القراءة التوجي :

كما في القراءة المتواترة، ثم اختلفوا في المراد   ﴾ لا مَّ ٱلۡقُ  ﴿ لغة أخرى  في ( لا مۡ ٱۡلقا  ): أن أح هما
  .(4)أقوال إلى   ﴾ لا مَّ ٱۡلقُ  ﴿به

                                                           

(1)  : لمحمود الزمخشري، مرجع  «الكشاف» (.1/251) لعثمان بن جني، مرجع سابق، «المحتسب»ُينظر مثال 
لمحمد  «الجامع ألحكام القر ن»(. 2/444قبن عطية األندلسي، مرجع سابق، ) «المحرر الوجيز» .(2/431سابق،)

البحر »(. 1/553لعبد هللا العكبري، مرجع سابق، ) «إعراب القراءات الشواذ»(. 3/313القرطبي، مرجع سابق، )
  (.5/434) للسمين الحلبي، مرجع سابق، «ال ر المصون»(. 4/313ألبي حيان األندلسي، مرجع سابق، ) «المحيط

  . 43صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (2)
ألبي منصور األزهري  «تهذيب اللغة»ه(، و110للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت «العين»منها: كتاب ( 3)

 «المحكم والمحيط األعظم»ه(، و333إلسماعيل بن حماد الجوهري )ت «الصحاح»ه(، و310)ت
، لجار هللا الزمخشري «"أساس البالغة»ه(، و453كالهما لعلي بن إسماعيل بن ِسْيَده )ت «المخص »و

مختار »ه(، و513لنشوان الحميري اليمني )ت «شمس العلوم و واء كالم العرب من الكلوم»ه(، و533)ت
الحموي  ألحمد بن محمد الفيومي «المصباح المنير»ه(، و222لمحمد بن أبي بكر الرازي )ت بعد:  «الصحاح

لمحمد بن مكرم بن منظور  «لسان العرب»ه(، و311للفيروزآبادي )ت «القاموس المحيط»ه(، و110)ت نحو: 
ألحمد مختار  «معجم اللغة العربية المعاصرة»و ه(،1205الزبيدي )ت للمرتضى   «تاج العروس»ه(، و111)ت

  ه(.1424)تعبد الحميد 
الجنادب، وهي الصغار من الجراد، وقال آخرون:  ﴾ لا مَّ ٱۡلقُ  ﴿ ه(:105)تمنها: أنه الَذرُّ الصغار، وقال عكرمة  (4)

كِ يت )ت ه(: هو شيء يقع في الزرع، 244هو داوبٌّ ِصغار من جنس الِقْردان إق  أنه أصغر منها، وقال ابن السِ 
حَ  ة قبل أن تخرا، فيطول الزرع وق ُسنُبل له، وَصح  نبلة وهي َغض   ه(،310هذا األزهري )ت ليس بجراد، فيأكل السُّ

    اليوم يسمُّونه كذلك. : البرغوث، أو ما يشبهه، وق زال أهل اليمن إلى  -بلغة أهل اليمن  –وقيل: هو 
الزاهر اي معاني كلمات »(. محمد بن القاسم األنباري، 5/112)مرجع سابق، ُينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، 

(. إسحاق بن مر ار، 3/152، مرجع سابق، )«تهذيب اللغة»(. محمد األزهري، 1/222، مرجع سابق، )«الناس
= 
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اإلنسان، ويكون عند قوة  ما يولد على  عند اإلطالق:  هاالمراد بو  ل المعروف،مْ ها القَ أن :الثاني
 يراد به: قمل الرأس.كأنه ، وعند التقييد (1)خارا البدن ودفِعِه العفونات إلى  

لِ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[221]  بِكا ، وذلك (2)بكسر الالم، من غير ألف بعدها ( َِم وا
ََِٰم  ﴿: قوله تعالى   في ما بِكا ََِّٰت وا َٰما ا ٱنلَّاِس بِرِسا ۡيُتكا لَعا فا ٓ ِ ٱۡصطا ٰٓ إِ َُٰموَسا  [.144]األعراف:  ﴾قاالا يا

 أنها اسم جنس جمعي، واحُدُه كلمٌة، وفي توجيهها وجهان: القراءة على  هذه و التوجي :
واحد، ألن "كِلم" جمع "كلمة"، و"الكلمة" قد تطلق ويراد بها  بمعن ى : أنها والقراءة المتواترةأح هما

، (4)أنه: "َكِلم"، وأنه "كالم" كل منها ، وقد يشتركان في بعض األنواع التي يصدق على  (3)"الكالم"
 الناس برساقتي وبسماع َكِلِمي، وعلى   الُمط وِ عي: إني اصطفيُتك على   روايةويكون التقدير على 

 .(5)القراءة المتواترة: وبسماع كالمي

، وعليه فالمراد (2)هنا جمع "كلمة"، وهي: اللفظ الموضوع لمعن ى مفرد "ملِ الكَ ه": أنه قد يراد بواآلخر
 .-عليه السالم- موسى   التي َكل َم بها الحقُّ سبحانه وتعالى   والمقصود بها هنا: المفردات بالكلم: المفردات،

  موسى   أن هللا عز  وجل  اْمَتن  على   ؛ ألن سياق اآلية يدل على  األنسبالوجه األول هو  لعلو 
د أن يكون كالمه، أي: بتكليمه إياه الكالَم المفيَد، ويبعُ بباصطفائه له برساقته و  - عليه السالم -

  بعض، وهللا أعلم. اقمتنان بالمفردات التي ق يظهر معناها إق بانضمام بعضها إلى  

ا  ): ابن محيصن رأ  -[223] آءُ  )بفتح التاء والميم،  ( ۡت ۡشما فاَلا ت ۡعدا
ا
قوله  ، وذلك في(1)بالرفع ( ٱۡۡل

آءا  ﴿: تعالى   ۡعدا
ا
ۡقُتلُوناِِن فاَلا تُۡشِمۡت ِبا ٱۡۡل ُدواْ يا َكا ُفوِي وا ۡوما ٱۡستاۡضعا مَّ إِنَّ ٱۡلقا

ُ
 [.150: ]األعراف ﴾قاالا ٱۡبنا أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

و، الشيباني، ت تحقيق: إبراهيم اإلبياري، راجعه: محمد  « كتاب الجيم »م(، 1314ه 1334ه )202أبو عمرٍّ
     (. 3/14خلف أحمد، د ط، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،  )

  (. 30/232)مرجع سابق، الزبيدي،  المرتضى   (1)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/22مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .405صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
   (.1/12) مرجع سابق، عبد هللا بن عقيل،( 3)
    (.1/13) مرجع سابق، عباس حسن،( 4)
    (.4/335) مرجع سابق، أبو حيان األندلسي،( 5)
   (.1/14عبد هللا بن عقيل، مرجع سابق، )( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/24مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .402صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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ا  )أن  على  وهذه القراءة  التوجي : آءُ  )"َشِمَت"، و الالزم مضارع الفعل ( ۡت ۡشما ت ۡعدا
ا
 فاعل. ( ٱۡۡل

: ق تفعْل بي ما َتْشَمُت من أجله األعداُء، والمراد َنْهُيُه أخاه أن ُينزل به مكروه ا فيشمت والمعنى  
 هنا.أي: ق يكن منك ما يقتضي أن أراك بسببه هه  ، (1)هنا، وهذا مثل قولهم: ق ُأَرَين ك هه  به أعداؤه

  .(2)بَبِلي ةٍّ تنزل بمن ُيعاديِه، يقال: َشِمَت َيْشَمُت َشَماَتة   العدو ِ  : فر ُ اتةُ مَ والش  

  ): الحسن رأ  -[223]
ا
آُء   ﴿بدق  من:  ( آءا سا أ شا

ا
اِبٓ  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(3)﴾ أ ذا قاالا عا

نۡ  ِصيُب بِهِۦ ما
ُ
ِۚ  أ ء  ۡ راَۡحاَِّت واِسعاۡت ُكَّ َشا آُء  وا شا

ا
 [.152 ]األعراف: ﴾ أ

 .َصالحٍّ  غيرَ  لَ مِ عَ  نْ أنها من "اإِلَساَءة"، أي: مَ  وهذه القراءة على   التوجي :

و الداِنيُّ (4)هذه القراءةَ  ه(204)ت اختار الشافعيو  كأن  رد ه لها ، و ه(444)ت ، ورد ها أبو عمرٍّ
، أحدهما: إنفاذ الوعيد، واآلخر: خلق المرِء أفعاَل ، وذلك من وجهينالمعتزلة بهاتعلق جاء بسبب 

  )، وأن (*)نفسه
ا
 ق فعل فيه هلل. ( آءا سا أ

                                                           

اس، ( 1)  (. 5/410) مرجع سابق، السمين الحلبي، .(2/13مرجع سابق، )، «القر نإعراب »ُينظر: أحمد النح 
   .43ص مرجع سابق،، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، 

، مرجع سابق، «تهذيب اللغة»(. محمد األزهري، 2/241ُينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، مرجع سابق، ) (2)
(11/222 .)  

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/24مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .402صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،

  (. 15/23فخر الدين الرازي، مرجع سابق، ) (4)
خلود "إنفاذ الوعيد": هو أحد األصول الخمسة عند المعتزلة، ويريدون به: أن من دخل النار ق يخرا منها، فأوجبوا ( *)

 مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في النار، وقالوا: من استحق العذاب ق يستحق الثواب.
هي أثر من آثار اختالف الناس في الحسن والقبح العقليين، فالمعتزلُة يرون أن هللا تجب عليه أشياء وهذه المسألة 

 .هذاوأمور بالعقل، كما يتضح ذلك في أصلهم 
ق يجب عليه شيء؛ ألنه هو المالك المتصرف في عباده!، وق حق للمخلوق على  وذهب األشاعرة إلى أن هللا

 الخالق بحال.
ومنهج السلف وسط بين الفريقين، إذ يقولون: إن العقل ق يوجب على هللا أي شيء، ولكن هلل أن يوجب على نفسه 

كما جاءت بذلك النصوص، وق يلزم  فق حكمته البالغة،وَ  ا وتفضال  رم  حرم على نفسه ما شاء تكما شاء، وله أن يُ 
سبحانه أوجبه على نفسه  من إيجاب هللا على نفسه أشياء أن يكون فاعال  باإليجاب، أي: ق اختيار له؛ ألنه

م(، 2011ه 1432) هه124ت ،، أبو الحسن، عالء الدين ابن العطارعلي بن إبراهيم بن داود.  ُينظر: باختياره
= 
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عنه كما  وهذان التعلقان فيهما احتمال ينفصل»: ذلك مَعقِ ب ا على   ه(542)ت قال ابن عطية
و الداني ينفصل عن سائر الظواهر،  إق أن الَقَرأََة أطنبوا في التحفظ من هذه القراءة، وقال أبو عمرٍّ

وذكر أبو حاتم أن سفيان بن  ...ه(102)ت : ق تصح هذه القراءة عن الحسن وطاووسه(444)ت
هن المقبري وصا  به وأسمعه، فقال سفيان: قرأها مرة  واستحسنها، فقام إليه عبد الرحمه   ه(133) ُعيينة
 .أهل البدع ولم أفطن لما يقول رِ دْ لم أَ 

هم المقربين، وَحَمَلهم على   وهذا إفراط من الدين، وظنهم أن اقنفصال عن تعلق  على   (1)ذلك ُشحُّ
 .(2)«المعتزلة متعذر

زاقۡ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[210] َُٰكۡمِۚ  ﴿بدق  من:  ( ُكمۡ تُ را زاۡقنا قوله  ، وذلك في(3)﴾ را
َُٰكۡمِۚ  ﴿: تعالى   زاۡقنا ا را َِٰت ما ي ِبا ْ ِمن طا ىَٰ  َُكُوا ۡلوا نَّ واٱلسَّ لاۡيِهُم ٱلۡما نۡلاا عا نزا

ا
أ َٰما وا ما لاۡيِهُم ٱۡلغا لَّۡلناا عا  ﴾ واظا

 [.120:األعراف]
لتاء ضمير الفاعل المنفرد لفظ الواحد المخِبر عن نفسه؛ ألن ا على  جاءت وهذه القراءة  التوجي :

 .وتعالى  بفعله، وهو هللا سبحانه 
َُٰكۡمِۚ  ﴿أما القراءة المتواترة  زاۡقنا وهو أفخم، لفظ الجماعة المخِبرين عن أنفسهم،  فجاءت على   ﴾ را

أن هذه القراءة جاءت متناسبة مع الخطابات  ، إضافة  إلى  (4)التعظيم للمخِبر عن نفسه معنى   هوفي
 السابقة والالحقة في اآلية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

وزارة األوقاف والشؤون ، 1، طسعد بن هليل الزويهري، تحقيق: «ًلنتقا اًلعتقا  الخال  من الشك وا»
 . 300، هامش صاإلسالمية، قطر

 م، أما "خلق المرء أفعال نفسه" فيهريهدون به: أن هللا عهز  وجهل  ق يخهلهق أفعهال الهعبهاد، وأنهههم يخهلهقهون أفعهالههم بأنفسههه
يجاد ا وتقدير ا، وهي من العباد فعال  وكسب ا.   أما أهل السنة فيقولون: أفعال العباد اقختيارية هي من هللا خلق ا وا 

الفصل اي الملل »ه )د ت(، 452ُينظر: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد األندلسي الظاهري، ت
  وما بعدها(. 3/54، دط، مكتبة الخانجي، القاهرة، )«واألهواء والنحل

 أي: ِحْرُصُهم.  (1)
  (. 2/421ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، ) (2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/25مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .401صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
ٰٓءِيلا قاۡد  ﴿في سورة طه:  توجيهه للقراءات في قوله تعالى  َذَكَر قريب ا من هذا: مكي بن أبي طالب عند ( 4) َٰباِِنٓ إِۡسرا يا

ۡلواىَٰ  نَّ واٱلسَّ لاۡيُكُم ٱلۡما نۡلاا عا نازَّ نا وا ۡيما
ا
ورِ ٱۡۡل انِبا ٱلطُّ َُٰكۡم جا ۡدنا َٰعا وا ُدو ُِكۡم وا ِۡن عا َُٰكم م  َناۡينا

ا
ا  ٨٠أ َِٰت ما ي ِبا ْ ِمن طا َُكُوا

َُٰكۡم  زاۡقنا  (.2/103، مرجع سابق، )«كشف عن وجوه القراءات السبعال»نظر: يُ  .﴾را
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فائدته إثارة انتباه السامع كأن  أسلوب اقلتفات عند البالغيين، و وهذا التنويع في الخطابات يشبه 
 . في هذه اآلية -عليه السالم  - قوم موسى   بها على   التي امتن  هللا تعالى   نعموالقارئ لل

َُٰكۡمِۚ  ﴿ويمكن أن يقال: إن ضمير الجمع في القراءة المتواترة:  زاۡقنا فيه زيادة ِمن ةٍّ عليهم،  ﴾ را
 أما ضمير ما عنده، وهذا يناسبه ضمير الجمع، قدرة المنعم وكثرة  تعددت النعم دلت على  فكلما 

زاقۡ  ): الُمط وِ عي روايةاإلفراد في  والتحبب إليهم، وهللا  منهم، خطاب القرب فكأنه يدل على   ( ُكمۡ تُ را
 أعلم.

ُ  ): الحسن رأ  -[211] تِيِهۡم  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك فيبضم الياء، وكسر الباء (ُتونا ۡسبِ ي
ۡ
إِۡذ تاأ

ۡبتِِهۡم ُُشََّع   تِيِهۡمِۚ ِحيتااُنُهۡم ياۡوما سا
ۡ
اۡسبُِتونا َلا تاأ ياۡوما َلا ي    .[123: األعراف] ﴾  وا

اۡسبُُتونا  ): الُمط وِ عي عن األعمش وروى   -[212]  .(1)ضم الباءبفتح الياء، و  (ي

ُ  ) :أما قراءة الحسن التوجي : ، ومثله: َأْظَهَر، (2)إذا دخل في السبت "تَ بَ سْ فمن الفعل "أَ  (ُتونا ۡسبِ ي
 إذا دخل في وقت الظهيرة، وأَْعَتَم، إذا دخل في وقت الَعَتَمة.

اۡسبُُتونا  ) :الُمطَّو ِّعي روايةوأما  يقال: َسَبَت َيْسِبت، من  ،(3)"تَ بَ فهي لغة في مضارع الفعل "سَ  (ي
  باب: َضَرَب َيْضِرب، ويجوز: َسَبَت َيْسُبت، من باب: َنَصَر َيْنُصر.

ِ  ): الحسن رأ  -[213] ، (4)بكسر الباء، وبعدها همزة ساكنة، ثم سين مفتوحة من غير تنوين ( َا ئۡ ب
ابِۢ با  ﴿: وذلك في قوله تعالى   لاُمواْ بِعاذا ِينا ظا ۡذناا ٱَّلَّ خا

ا
أ ۡفُسُقونا ت ِ وا نُواْ يا ا َكا  [.125 ]األعراف: ﴾يِۢس بِما

ِ  ) أن وهذه القراءة على   التوجي : فعل ماضٍّ للذم، والفاعل محذوف، تقديره: العذاب،  ( َا ئۡ ب
والجملة في محل جر ٍّ صفة له"عذاب" بتقدير قولٍّ محذوف، وعليه فيكون التقدير: بعذابٍّ َمقولٍّ فيه 

 ِلِشد ته: بئس العذاُب. 

 هههللا علي لى  هربي، منثوره ومنظومه، ومنه قوله صهود في الكالم العهوحذُف فاعل "ِنْعَم" و"ِبْئَس" معه
                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/22مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 4/403(. أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )2/423ُينظر: ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 . 13الحسن الصغاني، مرجع سابق، ص( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/21مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 .(1)، أي: وِنْعَمِت الَخْصَلةُ «َفِبَها وِنْعَمتْ  ةِ عَ مُ َم الجُ وْ َأ يَ ض  وَ تَ  نْ مَ »وسلم: 
النحويون: إن فعلَت كذا وكذا فبها وِنْعَمت، يريدون: وِنْعَمِت  حكى  »: ه(145)ت قال أبو حيان

  .(2)«الَخْصَلةُ 

ْ  ): الحسن رأ  -[214] ثُوا لافا ِمن   ﴿: قوله تعالى   وذلك في ،(3)بضم الواو، وتشديد الراء ( ُورِ  فاخا
ۡلف   َٰبا  باۡعِدهِۡم خا رِثُواْ ٱۡلِكتا َٰ وا ٓا ۡد

ا
ا ٱۡۡل َٰذا راضا ها ُخُذونا عا

ۡ
  [.123]األعراف:  ﴾ياأ

وهو من الفعل "َور َث"  للمفعول الذي لم ُيَسم  فاعله، أن الفعل مبني وهذه القراءة على   التوجي :
 فواو الجماعة نائب فاعل، وهو قائم مقام المفعول األول، المضع ف المتعدي لمفعولين، 

َٰبا  ﴿و  .(4)مفعول به ثانٍّ  ﴾ٱۡلِكتا

ۡلف   ﴿لتقدم ِذْكِره أوَل اآلية، وهو:  هنا ُحذفكأن الفاعل و   ، وأما بناء الفعل للمفعول ﴾ خا
رُ  ﴿ما بعده من األفعال في اآلية، والتي جاءت بنفس الصيغة، وهي: لمناسبة جاء  فكأنه يُۡغفا   ﴾ سا

ذۡ يُ  ﴿و  ، وهللا أعلم.﴾ ۡؤخا
ثوا التوراةَ  -اآلية المذكورين في  -" الَخْلف"أن هؤقء  معنى   ن هذه القراءة على  يقال إوقد  من  ُورِ 

 بها، والعمل بما فيها، التمسك كانوا يحثونهم على  و  أورثوهم إي اها، ن أسالَفهمإ :أسالفهم الصالحين، أي
                                                           

 .   43صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (1)
ِجستاني، ت ، «سنن أبي  اوو »ه )د ت(، 215والحديث رواه: سليمان بن األشعث بن إسحاق، أبو داوود، السِ 
بيروت، كتاُب: الطهارِة، باٌب في  –تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، د ط، المكتبة العصرية، صيدا 

بن َسْوَرة، أبو  الترمذي: محمد بن عيسى  و(.  1/31، )354صِة في ترِك الغسِل يوَم الجمعِة، رقم الحديث: الرُّخ
، دط، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، «سنن الترمذي»م(، 1333ه )213، تعيسى  

(، وقال عنه الترمذي: حديٌث 1/222، )331كتاُب: أبواِب الجمعِة، باٌب في الوضوِء يوَم الجمعِة، رقم الحديث: 
من  المجتبى  »م(، 1332ه 1402ه، )303هن، تالن سائي: أحمد بن شعيب بن علي، أبو عبد الرحمه  وحسٌن.  

، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، كتاُب: 2، تحقيق: عبد الفتا  أبو غدة، ط«ى  السنن = السنن الصغر 
ابن ماجة القزويني، و(.  34/ 3، )1330الجمعِة، باُب: الرُّخصِة في ترِك الغسِل يوَم الجمعِة، رقم الحديث: 

نِة فيها، باُب ما جاء في الرخصة من ذل ك ]أي: غسل يوم الجمعة[، مرجع سابق، كتاُب أبواِب إقامِة الصلواِت والسُّ
 (.344/ 33، )20114أحمد بن حنبل، مرجع سابق، رقم الحديث: و(.  2/31، )1031رقم الحديث: 

 (. 4/410أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/21مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .403صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .50صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي،  (4)
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وأخذوا ما َيعِرض لهم من أعرضوا عن وصيتهم،  "الَخْلف"وُيْكِثرون ويبالغون في وصيتهم هذه، ولكن 
  أعلم. متاع الدنيا وشهواتها، وهللا تعالى  

الِ ۞  نفا
ا
 ۞ ُسوراةُ اۡل

هُۥُدبۡ  ): الحسن رأ  -[215] نوا  ﴿: تعالى  قوله  ، وذلك في(1)بسكون الباء ( ل  ُقبۡ  )و ( ر  ُدبۡ  )و ( را  ما
ئِذ   ل ِِهۡم ياۡوما ِف   يُوا ر  ۥٓ إَِلَّ ُمتاحا هُ ُهۥ  ﴿: قوله تعالى  نحو ، و [12: األنفال] ﴾ ا ل ِقِتاالٍ ُدبُرا ۡت قاِميصا  ﴾ ِمن ُدبُر  واقادَّ

اهِد   ﴿: تعالى  قوله في [، و 25يوسف: ] ِهدا شا ِۡن  واشا ٓ م  ا ۡهلِها
ا
نا قاِميُصُهۥ قُدَّ مِن ُقُبل   أ قاۡت  إِن َكا دا  ﴾فاصا

 .[22]يوسف: 

ذا هه ثلهمي هنون فك ِ سَ يُ  ،ي تميمهوهي لبن ،(2)ها لغة في هاتين الكلمتينأن القراءة على   وهذه التوجي :
 نظائروقد مر  سابق ا قوُلهم في "َكِتف": "َكْتف"، وفي "َكِبد": "َكْبد"، وفي "َكِلمة": "َكْلمة"،  فمنه تخفيف ا،

 .     (3)لهذه القراءة، فليراجعها من شاء

ِإَوۡذ قاالُواْ  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(4)بالرفع ( ٱۡۡلاقُّ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[212]
نا  اراة   ٱللَُّهمَّ إِن َكا لاۡيناا ِحجا ۡمِطۡر عا

ا
ا ُهوا ٱۡۡلاقَّ مِۡن ِعنِدكا فاأ َٰذا ما  ها ِنا ٱلسَّ  [.32 األنفال:] ﴾آءِ م 

 في محل رفع خبر  خبره، والجملة ( ٱۡۡلاقُّ  )مبتدأ، و ﴾ ُهوا  ﴿أن  وهذه القراءة على   التوجي :
نا  ﴿ وقراءة:  كان زيٌد هو المنطلُق، نحو:، (5)وهي لغة لبني تميم، يرفعون ما كان بعد ضمير الفصل، ﴾ َكا
نُواْ ُهُم ٱلظَّ  ) َٰلِِميا  ﴿: في قوله تعالى   ( نا ولِمُ اَكا نُواْ ُهُم ٱلظَّ َِٰكن َكا لا َُٰهۡم وا لاۡمنا ا ظا    .(2)[12]الزخرف:  ﴾واما

                                                           

 ى  مصطف .(145، 2/11مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .414صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري،

 (.5/1135(، )2/253)إسماعيل الجوهري، مرجع سابق، ( 2)
: ص( 3)  من هذا البحث.  111و  131تُنظر مثال 
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/13مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .412صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
وهو: ما يتوسط بين المبتدأ وخبره؛ وُيفَصل به بين النعت والخبر، نحو: زيٌد المنطلُق، فه"المنطلق" يحتمل أن يكون ( 5)

نعت ا لزيد، أو خبر ا له، فإذا قلنا: زيٌد هو المنطلُق، زال هذا اقحتمال، وتأكد أن "المنطلق" خبر لزيد، والكوفيون 
، وله عدة شروط.  ُينظر: محمود الزمخشري، يسمون هذا الضمير: عماد ا، والبصريون:  المفصل اي »فصال 

 . 112، مرجع سابق، ص«صنعة اإلعراب
، مرجع سابق، «مختصر اي شواذ القر ن»وهي قراءة شاذة، قرأ بها أبو زيد النحوي. ُينظر: الحسين بن خالويه، ( 2)

 . 132ص
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ياُكوُن  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[211] َٰتِلُوُهۡم  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(1)بالرفع (وا قا وا
َٰ َلا تاُكونا فِۡتناة   َّتَّ ِيُن َُكُُّهۥ  حا ياُكونا ٱل  ِِۚ  وا  [.33]األنفال:  ﴾ّلِلَّ

 .(2)فعل مضارع مرفوع (ياُكوُن  )أن الواو استئنافية، و وهذه القراءة على   التوجي :
َٰ َلا تاُكونا  ﴿من قوله تعالى:  ﴾ فِۡتناة   ﴿ هذه القراءة يجوز الوقف على   وعلى   َّتَّ َٰتِلُوُهۡم حا قا  وا

ياُكونُ  )، ثم اقبتداء ﴾ فِۡتناة   ِيُن َُكُُّهۥ  وا ِ ٱل   بهذا اإلخبار، فهي قصد ألن الجملة استئنافية على   ؛( ّلِلَّ
؟ قيل: لكم األجر، ويكوُن لم تكن فتنة، فماذا يكون وكأنهم قالوا: إذا قاتلناهم حتى  عما قبلها،  مقطوعةٌ 

 وهللا أعلم.الديُن هلل، 

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/13مرجع سابق، )، الدمياطيا البن  أحمد  .412صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 (. 5/204السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 2)
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 ، مع التوجيهالعاشر: االنفرادات يف اجلزء الرابع بحثامل

تاۡفشِ  ): الحسن رأ  -[213] ْ فا ُۥ  ﴿: قوله تعالى   ، وذلك في(1)بكسر الشين ( لُوا راُسوَلا ا وا ِطيُعواْ ٱّللَّ
ا
أ وا

تاۡذهابا رِيُحُكۡم   لُواْ وا تاۡفشا َٰزاُعواْ فا َلا تانا  [.42: ]األنفال ﴾وا
، يقال: َفَشَل َيْفَشل وَيْفِشل (2)أنها لغة في مضارع الفعل "َفَشل" على   وهذه القراءة التوجي :

 .(4)، وأنكر بعضهم هذا، وذكروا أنه غير معروف(3)وَيْفُشل

ۡب وا  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[213]  : قوله تعالى   ، وذلك في(5)بالجزم ( تاۡذها
ُۥ  ﴿ راُسوَلا ا وا ِطيُعواْ ٱّللَّ

ا
أ تاۡذهابا رِيُحُكۡم  وا لُواْ وا تاۡفشا َٰزاُعواْ فا َلا تانا  [.42: ]األنفال ﴾وا

 ة فيها ثالثة أوجه:وهذه القراء التوجي :
ۡب  ): أن الواو عاطفة، واألول َٰزاُعواْ  ﴿ معطوف على   ( تاۡذها الناهية، وهذا  ﴾ َلا  ﴿المجزوم به ﴾تانا
ْ  ﴿إق إذا جعلنا  ق يتأتى   لُوا تاۡفشا ْ  ﴿ مجزوم ا بالعطف على   ﴾فا َٰزاُعوا ، فيصير كلٌّ منهما معطوف ا ﴾تانا

 ، وبهذا يكون التقدير: وق تنازعوا وق تفشلوا وق تذهْب ريحكم.(2)عليه
ْ  ﴿فإن قيل: إن الفاء في  لُوا تاۡفشا   تمنع من جزمه، ولذلك ق يصح عطفه على   ﴾فا

َٰزاُعواْ  ﴿ ۡب وا  )، وعليه فال يصح عطف ﴾تانا  عليه. ( تاۡذها
ه( أنه يجوز أن تقول: ق 130سيبويه )ت فالجواب: أنه قد صح في اللغة مثل هذا، فقد حكى  

أن الفعل "َتُشق ها" منصوب به"أْن" مضمرة بعد الفاء؛  ، فاألول على  (1)َتْمُدْدها فَتُشق ها، وق تمددها فَتْشُقْقَها
تاۡذهابا رِيُحُكۡم   ﴿ :ألنه واقع في جواب النهي، وعليه القراءة المتواترة لُواْ وا تاۡفشا َٰزاُعواْ فا َلا تانا  .﴾ وا

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/31مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .411صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 . (1/532مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ». عبد هللا العكبري، 13ينظر: الحسن الصغاني، مرجع سابق، ص( 2)
 . 13الحسن الصغاني، مرجع سابق، ص( 3)
 . (2/532مرجع سابق، )ابن عطية األندلسي، ( 4)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/31سابق، )مرجع ، ا الدمياطيالبن  أحمد  .411صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
 .50صمرجع سابق، ، «القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 2)
 (.3/34سيبويه، مرجع سابق، )( 1)
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  :الُمط وِ عي رواية"َتْمُدْدها"، وعليه  أن الفاء عاطفة، و"َتْشُقْقها" مجزوم عطف ا على   والثاني على  
لُواْ وا  ) تاۡفشا َٰزاُعواْ فا َلا تانا ۡب وا  .( رِيُحُكمۡ  تاۡذها

 ه(:130وأنشد سيبويه )ت
 َتْسهههههههههههههههأْل َفَتْخبِهههههههههههههههرَك الرُّسهههههههههههههههومُ ألَهههههههههههههههْم  -32

 

 (1)ِفْرتَهههههههههههاَا، والط لَهههههههههههُل القهههههههههههديمُ  َعلَهههههههههههى   
 

ألن الفعل واقع في الجواب، ويجوز: "فتخبْرك"  بالنصب به"أْن" مضمرة بعد الفاء؛ يجوز: "فتخبَرك"
 "تسأْل". بالجزم عطف ا على  

ۡب وا  )ن الباء في أ الثاني: كما قالوا في َفِخذ: َفْخذ، وفي َعُضد: ، (2)سكنت تخفيف ا ( رِيُحُكمۡ  تاۡذها
  .(3)ه(332َعْضد، وهذا ضعيف؛ ألن المفتو  ق ُيخف ف، قاله ابن جني )ت

ْ  ﴿من أن الفاء  :الثالث لُوا تاۡفشا َلا  ﴿زائدة، والفعل بعدها مجزوم؛ ألنه جواب للنهي في  ﴾فا وا
 ْ َٰزاُعوا ۡب  )، و﴾ تانا  ، والتقدير: وق تنازعوا تفشلوا وتذهْب ريحكم.(4)"تفشلوا"معطوف على   ( رِيُحُكمۡ  تاۡذها

ِۡذ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[230]  : قوله تعالى   ، وذلك في(5)بالذال المعجمة (فاِشا 
ِۡد بِِهم  ﴿ نَُّهۡم ِِف ٱۡۡلاۡرِب فاِشا  فا ا تاۡثقا ُرونا فاإِمَّ كَّ لَُّهۡم ياذَّ ُهۡم لاعا لۡفا ۡن خا  [.51]األنفال:  ﴾مَّ

 فيها أربعة أقوال:  وهذه القراءة التوجي :
ِدۡ  ﴿ :: أنها والقراءة المتواترةاألول  .(2)لغتان بمعن ى واحد، وهو: التنكيل ﴾ فاِشا 

 .(1)أن "َشَرَذ" مقلوب "َشَذَر"، ومنه قولهم: ذهَب القوُم َشَذَر َمَدَر، أي: تفرقواالثاني: 
                                                           

المحكم والمحيط »(. علي بن إسماعيل بن ِسْيَده، 3/34قائله. والبيت ذكره: سيبويه، مرجع سابق، ) لم أهتد إلى  ( 1)
 (. 1/533، مرجع سابق، )«األعظم

ء، الطلل: ما َشَخَص من آثار الديار.  ُينظر: والرسوم: جمع رسم، وهو بقية األثر، فرتاا: موضع في بالد طيِ 
 (.2/143يوسف السيرافي، مرجع سابق، )

 .(1/531مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
 .(1/53مرجع سابق، )، «المحتسب»عثمان بن جني، ( 3)
 .(1/533مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/31مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .411صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  .(10/43)مرجع سابق، محمد القرطبي، ( 2)
، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري،  .(2/532مرجع سابق، )، «الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 1)

 .(1/533مرجع سابق، )
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موجودة ومستعملة، ومعناها: التنكيل، أما "َشَرَد" فمعناه: التفريق، قاله : أن "َشَرَذ" مادة الثالث
 .(2)، ولكن "شرذ" بهذا اقستعمال لغٌة نادرةٌ (1)ه(202قطرب )ت

؛ ألنهما متقاربان ومجهوران، كما قالوا: الرابع : أن "َشر َذ" أصلها "َشر َد"، ولكن ُأبدلت الداُل ذاق 
 .(3)ه(332ن جني )تلحم خرادل، وخراذل، قاله اب

ح، وذكر أمثلة  لها، منها ما  (4)هذا: الَحْذَلقة مثل وبعض المعاصرين ُيسمِ ي أو المبالغة في التَفصُّ
ِقلِ ي )ت ه( أن الَعَوام  في عصره كانوا يقولون: "ِشْذق" في: "ِشْدق"، و"ُجِذَعْت 501رواه ابن مكي الصِ 

  .(5)لوْجه" في: "َدِمْيم"أنُفه" في: ُجِدَعْت أنُفه"، و"َذِمْيُم ا

َّ  ﴿: قوله تعالى   من ﴾ ُيۡعِجُزونا  ﴿: ابن محيصن من طريق "المبهج" رأ  -[231] َبا ۡسا َلا ُيا وا
باُقوٓ  ُرواْ سا فا ِينا كا ِْۚ إِنَُّهۡم َلا ُيۡعِجُزونا ٱَّلَّ  بأربعة أوجه: [53]األنفال:  ﴾ ا

 بكسر النون. ( ُيۡعِجُزونِ  ): األول

 بكسر النون مع إثبات ياء بعدها. ( ۦُيۡعِجُزونِ  ): الثاني

 بكسر النون مع تشديدها، مع مالحظة مدِ  الواو مدًّا مشبع ا.  ( ٓون ِ ُيۡعِجزُ  ): الثالث

ثبات ياء بعدهاو  ،هادشديبكسر النون مع ت ( ۦٓون ِ ُيۡعِجزُ  ): الرابع ، مع مالحظة مدِ  الواو مدًّا ا 

 مشبع ا.
                                                           

  .(4/323مرجع سابق، )أحمد الثعلبي، ( 1)
أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين، الخفاجي  .(2/532مرجع سابق، )، «الكشاف»محمود الزمخشري، ( 2)

تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي  حاشية الشهاب على  »ه )د ت(، 1023المصري، ت
 (.4/232، د ط، دار صادر، بيروت، )«تفسير البيضاوي على  

  خرادل: ُمَقط ع وُمَفر ق. . ومعنى  (1/230مرجع سابق، )، «المحتسب»عثمان بن جني، ( 3)
أن المقصود بهذا في غير األلفاظ المتعلقة بالقرآن؛ ألن هذه التسمية فظيعة عند تعلقها بأوجه  ُأَنبِ ه هنا إلى  ( 4)

ن كانت شاذة. القراءات القرآنية حتى    وا 
كالمه وَيَتَلت ُع، أي: يتظر ف ويتكيس. والَحْذَلَقة: هي التظاهر بالظ ْرف والكياسة، وقال أبو عبيد: إنه ليتحذلق في 

أكثر مما عنده من الحذق والمهارة. ورجٌل ِحْذلٌق، أي: كثير الكالم َصِلٌف وليس  ويقال: َحْذَلَق األديب، أي: ادعى  
. إسماعيل الجوهري، مرجع (5/133مرجع سابق، )، «تهذيب اللغة»وراء ذلك شيء. ُينظر: محمد األزهري، 

  (.10/41(. محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )4/1451)سابق، 
"ِشْدق": جانب الفم مما تحت  .  ومعنى  122 - 115، مرجع سابق، ص«التطور اللغوي»رمضان عبد التواب، ( 5)

  الخد. و"ُجدعت": ُقطعت. و"دميم": قبيح.
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 .(1)فله الوجه األول فقط من هذه األربعةأما من طريق "المفردة" 

هي عالمة الرفع،  فالنون األولى   ،(2): يعجزوَنِنيفاألصل فيهما أما الوجهان األوقن التوجي :
 وذهب آخرون إلى  ، األولى   فقوٌم رأوا أن المحذوفةَ ، تخفيف ا النونين ثم ُحِذفت إحدى   والثانية نون الوقاية،

 أنها الثانية، ومنه قول الشاعر:

 غههههههههههههههههههاِم ُيَعههههههههههههههههههلُّ ِمْسههههههههههههههههههك اُه كالث  ا رَ تَهههههههههههههههههه -33
 

 (3)اِلَيههههههههههههههههههاِت إذا َفَلْينِههههههههههههههههههيْ الفَيُسههههههههههههههههههوُء  
 

 ي.نِ يريد: فلينَ 

أنه أدغم نون الرفع في نون  ، فعلى  ( ۦٓون ِ ُيۡعِجزُ  )و ( ٓون ِ ُيۡعِجزُ  )وأما الوجهان اآلخران: 

 .ألنهما متماثالن، وذلك لقصد التخفيف ؛(4)الوقاية

وِشد ِته، وأنه ق يعجزه شيء في  قدرِة هللا عز  وجل  وقوِته التشديد فيه إشارة إلى  المد و وكأن  
 ، وهللا أعلم.المعنى   األرض وق في السماء، وهذا من باب دقلة اللفظ على  

  .(5)شاء، فليراجعه من "ياءات الزوائد"قد مر  ذكره في فإثبات الياء وحذفها أما و 

بُِط ٱۡۡلاۡيلِ  ): الحسن رأ  -[232] : وذلك في قوله تعالى  ، (2)بضم الراء والباء، من غير ألف ( رُّ
ا ﴿ اُهم مَّ واْ ل ِعدُّ

ا
أ ة   وا ِن قُوَّ ۡعُتم م  ِبااِط ٱۡۡلاۡيِل  ٱۡستاطا  [.20: ]األنفال ﴾واِمن ر 

 لها تأويالن: وهذه القراءة التوجي :
                                                           

ا البن  (. أحمد 11اللوحة رقم ) مرجع سابق، اإلزميري، ى  مصطف .413صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
  ، ولم يذكر تفصيل الطرق.(2/32مرجع سابق، )، الدمياطي

اا، مرجع سابق، )( 2)   (.2/422إبراهيم الزج 
بيدي، ت ( 3) ه 1405ه تقريب ا، )21البيت لعمرو بن معد يكرب. ُينظر: عمرو بن معدي كرب بن عبد هللا الزُّ

قه: مطاع الطرابيشي، ط«بي يمع ي كرب الزُّ شعر عمرو بن »م(، 1335 ، مطبوعات مجمع اللغة 2، جمعه ونس 
 .(5/312مرجع سابق، )(. عبد القادر البغدادي، 3/520. سيبويه، مرجع سابق، )130العربية بدمشق، ص

عر،  والثغام: نبت له نور أبيض، ُيشب ه به الشيب، يعل مسكا: يطيب به، الفاليات: جمع فالية، وهي التي َتْفِلي الش 
 أي: تأخذ ما فيه.

  (.4/502أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 4)
 من هذا البحث. 12تُنظر ص( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/32مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .413صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 11اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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ِبااِط  ﴿أنها جمع  :أح هما  .(1)، وُحُمر جمع ِحَمارُمُثل جمع ِمثَالو  اب،تَ ، كه: ُكُتب جمع كِ ﴾ ر 
ِبااِط  ﴿أن : واآلخر ُبِط  )عليه فه، و (2)جمع "َرْبط"، كه: ِكاَلب جمع َكْلب ﴾ ر  ِبااِط  ﴿جمع  (رُّ ، ﴾ ر 

 .نه جمُع الجمعِ ي إأ

ِبااِط  ﴿و ناثها، وقال أبو زيد ﴾ ٱۡۡلاۡيلِ  ر  : هي الخمس من ه(214)ت هي: عموم الخيل، ذكورها وا 
 ، وقيل غير ذلك.(3)فما فوقها الخيل

والتسلح  ، واقستعدادِ الدرجة القصوى   الجاهزية القتالية إلى   رفعِ  على   إشارةوفي هذه القراءة 
ِبااِط  ﴿ ُعد ةٍّ ممكنة، وذلك ألنه لم يقتصر على   لألعداء بأكثر وأقوى   وهو جمٌع!، بل بالغ في  ﴾ ٱۡۡلاۡيلِ  ر 

ُبِط ٱۡۡلاۡيلِ  )جمع الجمع، وهو:  ذلك إلى    ، وهللا أعلم.    ( رُّ

ا ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (4)بياء الغيبة ( ۡرهِبُونا يُ  ): الحسن رأ  -[233] اُهم مَّ واْ ل ِعدُّ
ا
أ ۡعُتم  وا ٱۡستاطا

ة   ِن قُوَّ ِبااِط ٱۡۡلاۡيِل  م  ُ واِمن ر  رِينا ِمن ُدونِِهۡم َلا تاۡعلاُموناُهُم ٱّللَّ ُدوَُّكۡم واءااخا ِ واعا ُدوَّ ٱّللَّ  تُۡرهُِبونا بِهِۦ عا
ۡعلاُمُهۡمِۚ   [.20]األنفال:  ﴾ يا

اُهم ﴿المقصودين بالضمير الكفار أن الضمير يعود فيها على   على   وهذه القراءة التوجي : من  ﴾ ل
واْ  ﴿: قوله تعالى   ِعدُّ

ا
أ اُهموا  ورباط الخيل، قوةال: أن الكفار إذا علموا بما أعددتم للحرب من ، والمعنى  ﴾ ل

 .(5)كمذلك شدة خوفهم من يترتب على  فهم من أمثالهم، أرهبوا غيرَ 

ذا  ): الحسن والُمط وِ عي رأ  -[234] خا
ا
ا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)بفتح الهمزة والخاء (أ ها يُّ

ا
أ ٰٓ يا

ۡۡي  ٱنلَِِّبُّ قُل  ُ ِِف قُلُوبُِكۡم خا ۡعلاِم ٱّللَّ ىٰٓ إِن يا ُۡسا
ا
ِنا ٱۡۡل يِۡديُكم م 

ا
ن ِِفٓ أ ۡۡي  ا يُ ل ِما  ۡؤتُِكۡم خا

ُ
ٓ أ ا ِمَّ ِخذا مِنُكۡم ا م 

ياۡغفِۡر لاُكۡمِۚ   [.10]األنفال:  ﴾ وا

                                                           

مرجع سابق، محمد القرطبي،  (.1/201)مرجع سابق، ، «إعراب القراءات الشواذ» هللا العكبري،ُينظر: عبد ( 1)
(10/51).  

  (.2/542)مرجع سابق،  ابن عطية األندلسي،( 2)
  (.4/501)مرجع سابق،  أبو حيان األندلسي،( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/32سابق، )مرجع ، ا الدمياطيالبن  أحمد  .413صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  .(4/503مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، ( 5)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/34مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .420صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 هللا سبحانه وتعالى   أن الفعل مبنيٌّ للفاعل، والضمير فيه يعود على   وهذه القراءة على   التوجي :
 .(1)المذكور قبلُ 

 هللا عليه وسلم، النبي صلى   عمُّ  ه(32)ت العباس ومنهم: يوَم بدر، وهذه اآلية نزلت في األسارى  
قال: إني كنت  –رضي هللا عنه  -فإن العباس  ، ه(14)ت وعقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث
ا يا رسول هللا، فقال له النبي صلى   هللا أعلم بإسالمك، فإن تكن كما تقول فاهلل هللا عليه وسلم:  مسلم 

 ،وحليَفك عتبة بن عمرو ،وفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالبيجزيك، َفاْفِد نفَسك وابَني أخويك: ن
 .(2)هنفَسه وابَني أخويه وحليفَ  ففدى  

ذا ِمنُكمۡ  )وعليه، فقراءة  خا
ا
 ؛ ألنه هو الذي أمر نبي ه صلى  أن الفاعل حقيقة  هو هللا تعالى   على   ( أ

 هللا عليه وسلم بأخذ الفدية. 

خِ  ﴿أما القراءة المتواترة: 
ُ
ا لم ُيَسم  فاعله، وهو يحتمل أكثر من مَ فالفعل فيها مبنيُّ لِ  ﴾ ذا ِمنُكمۡ أ

، كما في قراءة الحسن والمط وِ عي، ويصح أن يكون النبي  هو فاعل، فيجوز أن يكون هو هللا عز  وجل 
َأْخَذ الفداء،  واالذي باشر  م همنهإمن حيث  –رضوان هللا عليهم  –أو الصحابة  هللا عليه وسلم صلى  

 وهللا أعلم.

 ۞ باةُِسوراةُ اۡلَّوۡ ۞ 

ِنِ  ): الحسن رأ  -[235] ِنِ  )بكسر نون  ( ٱلُۡمِۡشِكِيا  م  ا  ﴿: تعالى  وذلك في قوله ، (3)( م  نَّ ٱّللَّ
ا
أ

ِنا ٱلُۡمِۡشِكِيا  بارِٓيء   ۚۥِ م  راُسوَُلُ اۡم  ﴿: تعالى  قوله و  ،[3]التوبة:  ﴾ وا ِنا ٱلُۡمِۡشِكِيا ُثمَّ ل دتُّم م  َٰها ِينا عا إَِلَّ ٱَّلَّ
يۡ    [.4التوبة: ] ﴾ا ت   يانُقُصوُكۡم شا

ا ، و (4)األصل في التخلص من التقاء الساكنين على  جاءت وهذه القراءة  التوجي : اع ا بَ تْ إِ أيض 
 راءةُ هذه القهوه ،(2)ه(130)ت هو القياس كما ذكر سيبويه ( ِمنِ  )لص بالكسر في هوالتخ ،(5)مهرة الميهلكس

                                                           

  .(5/233مرجع سابق، )السمين الحلبي، ( 1)
  .(2/410مرجع سابق، ) ،«اتح الق ير»محمد الشوكاني، ( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/31مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .421صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  (.5/3)مرجع سابق،  (. أبو حيان األندلسي،1/233)مرجع سابق،  ،«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 4)
 (. 1/202، مرجع سابق، )«إعراب القراءات الشواذ»ُينظر: المرجعان السابقان، نفس الصفحات. عبد هللا العكبري، ( 5)
  (.4/154)مرجع سابق،  سيبويه،( 2)
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 .(1)عن أهل نجران ه(154)ت كاها أبو عمرو بن العالءح

َٰن   ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (2)همزةالبكسر  ( نَّ إِ  ): الحسن رأ  -[232] ذا
ا
أ ِنا ٱ وا راُسوَِلِۦٓ م  ِ وا إَِلا ّللَّ

ا بارِٓيء   نَّ ٱّللَّ
ا
ِ أ ۡكِبا

ا
ِنا ٱلُۡمِۡشِكِيا  ٱنلَّاِس ياۡوما ٱۡۡلاج ِ ٱۡۡل ۚۥِ م  راُسوَُلُ  [.3]التوبة:  ﴾ وا

 لها وجهان: وهذه القراءة التوجي :
" ُتكَسر بعد الجملة  ،(4)مذهب البصريين وهذا ،(3)"قال"إضمار  على  : أح هما ومعلوم أن همزة "إن 

 .(5)الَمْحِكي ة بالقول

َٰن   ﴿ُكسرت الهمزة هنا ألن لفظ : واآلخر ذا
ا
، وهذا مذهب (2)القول أوَل اآلية في معنى   ﴾ أ

 .(1)الكوفيين

ياُتوبا  ): الحسن رأ  -[231]  ۡيظا قُلُوبِِهۡمۗۡ  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (3)بالنصب ( وا يُۡذهِۡب غا وا
 ۡۗ آُء اشا ن ي َٰ ما ا ُ لَعا ياُتوُب ٱّللَّ  [.15]التوبة:  ﴾وا

تُوبا  )أن الواَو واُو المعية، و وهذه القراءة على   التوجي : رة مضمَ  "نْ أَ ه"منصوب بفعل مضارع  ( يا
 .وجوب ا بعد الواو

 :، أقربها ثالثةأقوالهذه القراءة  معنى  لعلماء في ول

َٰتِلُوُهۡم  ﴿أوَل اآلية السابقة:  (3)أن تكون التوبة من جملة ما أجيب به األمر :األول : ، والمعنى  ﴾قا
خهديههم بأيهبُ هذيهور: تعهذه األمهم ههالكم لههقت رتب على  هوهم يتهإن تقاتل  اءُ هفهم، وشهههم عليهكصرُ هم، ونههزاؤُ هكم، وا 

                                                           

  (.5/3)مرجع سابق،  األندلسي،(. أبو حيان 1/233)مرجع سابق،  ،«المحتسب»ُينظر: عثمان بن جني، ( 1)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/31مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .421صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
اس، ( 3)   (.5/3)مرجع سابق،  (. أبو حيان األندلسي،2/103)مرجع سابق،  ،«إعراب القر ن»ُينظر: أحمد النح 
  نفس الصفحة.سابق، المرجع ال( 4)
 (. 1/300علي بن محمد األشموني، مرجع سابق، )( 5)
  (.3/1)مرجع سابق،  (. ابن عطية األندلسي،3/11)مرجع سابق،  ،«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 2)
  (.5/3)مرجع سابق،  أبو حيان األندلسي،( 1)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .421صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
مرجع  ،«القراءات الشاذة»(. عبد الفتا  القاضي، 3/13)مرجع سابق،  ،«الكشاف»ُينظر: محمود الزمخشري، ( 3)

  .51صسابق، 
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ذههنهم مهدوركهص  كفارهاَل الهتهار، ألن قهفهكهأي: ال، (1)اء منهمهمن يش على   وبةُ هتهم، والهكهوبهلهظ قهيهغ ابُ ههم، وا 
وغلبَة المسلمين إياهم، قد يكون سبب ا إلسالم كثير، وهذا مثل فتح مكة، فبسببه أسلم ناٌس كثيرون، 

 .(2)وحُسن إسالُم بعِضهم جدًّا
من يشاء من الكفار،  القراءة هكذا: إن تقاتلوهم يتب هللا على   هذا القول يكون معنى  ل وخالصة  

 .(3)م من شاء هللُا منهملِ أي: ُيسْ 
: إن تقاتلوهم المؤمنين ق الكفار، فيكون المعنى   : مثل القول األول، إق أن التوبة راجعة إلى  الثاني

أن  ويتوجه ذلك عندي إذا ذهبَت إلى  »: ه(542)ت قال ابن عطيةمن يشاء منكم،  يتب هللا على  
 أيها المؤمنون، وكمالٌ  ملك هو توبةٌ  ،والجهاد في سبيل هللا ،التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين

 .(4)«هذا في شرط القتال فتدخل التوبة على  إليمانكم، 
المقاتلة، صار  بعضهم، فإذا أقدموا على   بالمقاتلة َشق  ذلك على   : أنه لم ا أمرهم هللا تعالى  الثالث

ويتْب  هللاُ  : إن تقاتلوهم يعذْبهمالتوبة من تلك الكراهة للمقاتلة، فيصير المعنى   ذلك العمل جاري ا مجرى  
 .(5)عليكم من تلك الكراهة لقتالهم

ياُتوبا  ) وصلُ  يتأكدقراءة النصب هذه  وعلى   ُ  وا آءُ  ٱّللَّ اشا ن ي َٰ ما ا ۡيظا  ﴿بما قبلها  ( لَعا يُۡذهِۡب غا وا
 وذلك لما ُذكر سابق ا من تعلق التوبة بالمقاتلة.، ﴾قُلُوبِِهۡمۗۡ 

ياُتوُب  ﴿ :القراءة المتواترة على  أما  ُ  وا ، وعليه مقطوعة عما قبلها بالرفع، فالجملة مستأنفة ﴾ ٱّللَّ
ۡيظا قُلُوبِهِۡمۗۡ  ﴿ فيحسن الوقف على   يُۡذهِۡب غا ياُتوُب  ﴿ثم اقبتداء  ﴾وا ُ  وا آءُ  ٱّللَّ اشا ن ي َٰ ما ا   .(2)﴾ لَعا

سۡ  ): ابن محيصن رأ  -[233] َِٰجدا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (1)باإلفراد (ِجدا ما ۡعُمُر ماسا ا يا  إِنَّما
ا   ۡا إَِلَّ ٱّللَّ ۡ اۡم َيا ل وَٰةا وا كا لاوَٰةا واءااِتا ٱلزَّ قااما ٱلصَّ

ا
أ ِ واٱۡۡلاۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وا نا بِٱّللَّ ۡن ءااما ِ ما  .[13وبة: الت] ﴾ ٱّللَّ

                                                           

 .51صمرجع سابق،  ،«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
  (.2/23(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )5/13)مرجع سابق،  ُينظر: أبو حيان األندلسي،( 2)
  المرجع السابق، نفس الصفحة.( 3)
  (.3/14)مرجع سابق،  ابن عطية األندلسي،( 4)
  (.2/21(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )5/13)مرجع سابق،  ُينظر: أبو حيان األندلسي،( 5)
وأثره اي التفسير  الو ف اي القراءات». مجاهد هادي، 332صمرجع سابق،  ُينظر: أحمد األشموني،( 2)

  .232، مرجع سابق، ص«واألحكام
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .421صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 القراءة فيها تخريجان:وهذه  التوجي :
نا  ﴿المسههجُد المعهههود فههي اآليههة السههابقة:  بالمسههجد هنهها : أن المههرادَ أحبب هما تتا َكا نتلِۡلُمۡشتتما

ا
 رِكِيا أ

سۡ  ۡعُمُرواْ ما ِ يا ، وجه األرض ألنه أشرف المساجد على   ؛(2)مسجد الحرامال، وهو (1)[11وبة: الت] ﴾ ِجدا ٱّللَّ
 أن المقصود هو المسجد الحهرام  ، ويدل على  (3)عبادة هللا وحده ق شريك له الذي ُبني من أول يوم على  

امِ  ﴿في اآلية الالحقة:  ه تعالى  قولُ  ۡسِجِد ٱۡۡلارا اراةا ٱلۡما اياةا ٱۡۡلاآج ِ واِعما ۡلُتۡم ِسقا عا جا
ا
  .[13] ﴾ أ

ا ههم أهلهها الهذين آمنهوا هالمساجد حكمها حكم المسجد الحرام، في أنه ينبغي أن يكون ُعم ارُ  وسائرُ 
 .(4)باهلل واليوم اآلخر

  :القهوَل القهراءُة المتهواترةُ ههذا  يؤيهد، و (5)ولهيس المهراد بهه مسهجد ا معي ن ها المراد به الجنس،: أن واآلخر
﴿  ِ َٰتِجدا ٱّللَّ سا  ،(2)المسهاجد ومقهدمتهاِقْبلهة هها دخهوق  أوليًّها، إذ ههو ويهدخل المسهجد الحهرام في ،بهالجمع ﴾ ما

 مع القراءة المتواترة. متحدة المعنى   ابن محيصنفقراءُة  ،التأويلهذا  وعلى  

ۡعُمرُ  ﴿ :ألن قوله تعالى   ؛من حيث المعنى   األنسبوكأن الوجه الثاني هو  ا يا تۡن  إِنَّما ِ ما َٰتِجدا ٱّللَّ سا ما
ةا  وَٰ كا ةا واءااِتا ٱلزَّ لاوَٰ قااما ٱلصَّ

ا
أ ِ واٱۡۡلاۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وا نا بِٱّللَّ ا   ءااما ۡا إَِلَّ ٱّللَّ ۡت اتۡم َيا ل ؤمنين فهي يهع المهمههم جالمهراد ب ﴾ وا

 جميع مساجد األرض.

ألن سههبب نزولههها أن مههن حيههث سههياق اآليههات؛  هههو اأَلولههى   -وهللا أعلههم  – لعلهههأمهها الوجههه األول ف
ها هُ وُعم هارُ  هُ مهن أجهل أنههم أهلُه ؛م ويسهتكبرون بههرَ المشركين كانوا يفخرون بهالحَ  للتصهريح بالمسهجد ، وأيض 

امِ  ﴿: الحرام في قوله تعالى   ۡسِجِد ٱۡۡلارا اراةا ٱلۡما اياةا ٱۡۡلاآج ِ واِعما ۡلُتۡم ِسقا عا جا
ا
 .﴾ أ

شا  ): الحسن رأ  -[233] ِ واعا تُُكمۡ  ﴿بدق  من:  ( ُكمۡ رُ ٓائ ِشۡيا  : وذلك في قوله تعالى  ، (1)﴾ واعا
تُُكۡم  ﴿ ِشۡيا َُٰجُكۡم واعا ۡزوا

ا
أ َٰنُُكۡم وا ۡبناآؤُُكۡم ِإَوۡخوا

ا
أ اباآؤُُكۡم وا نا ءا  [.24]التوبة:  ﴾قُۡل إِن َكا

                                                           

َٰ  ﴿: وهي قراءة متواترة، قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ بقية العشرة( 1) سا ِ ما ُينظر:   بالجمع. ﴾ ِجدا ٱّللَّ
 (. 2/213، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»محمد ابن الجزري، 

 (. 4/113، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»الحسن الفارسي، ( 2)
 (. 1/153إسماعيل بن كثير، مرجع سابق، )( 3)
 (. 4/113، مرجع سابق، )«الحجة للقراء السبعة»الحسن الفارسي، ( 4)
 (. 3/15ابن عطية األندلسي، مرجع سابق، )( 5)
 (.2/23(. السمين الحلبي، مرجع سابق، )5/20ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .422صع سابق، مرج ُينظر: محمد القباقبي،( 1)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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وفيه تناسب بين الجموع في هذه اآلية، أنها جمع تكسير له"عشيرة"،  وهذ القراءة على   التوجي :
 .(1)سواء السابق منها أو الالحق

شا  )و ِ عا َٰ  ﴿ جمع ا منأكثر  ( ُكمۡ رُ ٓائ ِشيرا  .(3)، ذكره الحلبي(2)﴾تُُكۡم عا

وزن "َفِعْيَلة"،  ومفردها "َعِشْيرة" على  وزن "َفَعاِئل"،  على   "عشائر"بالنظر في علم الصرف، فإن و 
ا."ِفَعال" أو "َفَعائِ  وزن "فعيلة" قد ُيجمع على   وما كان على    ل" أو جمع ا سالم 

 ؟فإن قيل: ما الفرق بين هذه الجموع 
الوصفية،  وزن "فعيلة" صفة، وأردت أن تجمعها مع اإلبقاء على   الجواب: إذا كانت الكلمة التي على  

 وزن "ِفعال" أو جمع ا سالم ا، فتقول مثال  في جمع صغيرة: ِصغار أو صغيرات. فتجمعها على  
: الصغائر والكبائر، وهي اسم  أما إذا أردت اقسمية فتجمعها على   وزن "فعائل"، فتقول مثال 

 وصغائرها.لكبائر الذنوب 
 . (4)إن أردت اسم ا، ومثله: ِشداد، وشدائد، ونحوهاوكرائم،  ، إن أردت وصف ا،رامكِ وهكذا تقول: 

شا  ) :راءةهههذه القههها أن ههنهههول ههههن القهمكهه، فيهوعلي ِ عا  وزن ى  هلهها عههههة؛ ألنههميهاقسها هراد بهالم ( ُكمۡ رُ ٓائ
: أن لكل واحد من المخاَطبين عشيرة معي نة، ولها اسٌم معي ن، فهي المقصودة والمعنى   "َفَعاِئل"،
  بأسمائها.

َٰ  ﴿أما القراءة المتواترة:  ِشيرا  ا،سالم   امؤنث   اجمع  فالمراد بها الوصفية؛ ألنها ُجِمعت  ﴾تُُكۡم عا
لها أسماء محددة، ولكن َجَمَع بينها َعْقد أو ِحْلٌف معي ن،  التي ليس: أن الجماعات المجتمعة والمعنى  

  وهللا أعلم. وهي المقصودة من هذه القراءة، توصف بأنها عشيرات،

َٰ َُتۡ  ): الحسن رأ  -[230] ا ِِف ناارِ يا  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (5)بتاء التأنيث ( َما لاۡيها َٰ عا ۡوما ُُيَۡما
ا ِجبااُهُهۡم واُجُنوُبُهۡم واُظُهورُُهۡم   ىَٰ بِها تُۡكوا نَّما فا ها  [.35]التوبة:  ﴾جا

                                                           

  .51، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
تُُكۡم  ﴿: وهي قراءة سبعية، قرأ بها شعبة عن عاصم، وقرأ الباقون( 2) ِشۡيا . ُينظر: محمد ابن الجزري، باإلفراد ﴾عا

  (.2/213، مرجع سابق، )«النشر اي القراءات العشر»
  (.5/34السمين الحلبي، مرجع سابق، )( 3)
  .143، مرجع سابق، ص«معاني األبنية اي العربية»فاضل السامرائي، ( 4)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/31)مرجع سابق، ، ا الدمياطيالبن  أحمد  .423صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 5)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 وعليه فالجار والمجرور في قوله:  النار، يعود على   فيها أن الضمير ة على  ءوهذه القرا التوجي :
نَّما  ﴿ ها ا ﴿متعلق بمحذوف حال من الضمير في  ﴾ ِِف ناارِ جا لاۡيها  .﴾ عا

وحر ٍّ  بالنار، ثم ُجعل اإلحماء للنار مبالغة ؛ ألن النار في نفسها ذات حمى   واألصل: ُتحمى  
 .(1)شدة توقدها، ثم ُحذفت النار للعلم بها من السياق دل  على   فإذا وصفت بأنها ُتحمى  ، شديد

وذلك في قوله ، (2)﴾ ٱثَّاقاۡلُتمۡ  ﴿بدق  من:  ( ثااقاۡلُتمۡ تا  ): األعمشالُمط وِ عي عن  روى   -[231]
ا لاُكۡم إِذاا قِيلا لاُكمُ  ﴿: تعالى   ْ ما ُنوا ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
أ ٰٓ ۡرِضِۚ  يا

ا
ِ ٱثَّاقالُۡتۡم إَِلا ٱۡۡل بِيِل ٱّللَّ ْ ِِف سا  ﴾ٱنفُِروا

 .[33:]التوبة

 أصلها  ﴾ ٱثَّاقاۡلُتمۡ  ﴿ :ن القراءة المتواترةصل، أي إاأل القراءة جاءت على   وهذه التوجي :
همزة الوصل  ، فاحتيج إلى  "ث اقلتم  الفعل " فصار، للُقرب بينهما الثاءدغمت التاء في ، فأُ ( ثااقاۡلُتمۡ تا  )

 .(3)﴾ ٱثَّاقاۡلُتمۡ  ﴿النطق بالساكن، فصار الفعل  للتوصل إلى  
التشريك  صيغة "َتَفاَعَل":اللغوية لدققت الوزن "تفاعلتم"، وقد مر  سابق ا أن من  على   ( ثااقاۡلُتمۡ تا  )و

ا قد تدلُّ على   حصول الشيء تدريجيًّا، نحو: تواردت  بين اثنين فأكثر، نحو: تخاصَم زيٌد وعمٌرو، وأيض 
 .(4)اإلبُل، أي: حصل الورود بالتدريج شيئ ا فشيئ ا

 إَِلا  ثااقاۡلُتمۡ تا  ): "التشريك" يكون المعنى   القراءة، فعلى  ومثل هذين المعنيين يمكن أن يقاق في هذه 
ۡرِض 

ا
ا، ويدعو كلُّ فريق منكم اآلخَر إلى  أي:  ( ٱۡۡل التباطؤ والتقاعس والميل  ُيثَبِ ُط بعُضكم بعض 

 .الدنيا وشهواتها واإلخالد إلى  

إليهم شيئ ا  وشهواتها َسَرتْ  الدنيا إلى   أن التباطَؤ والتقاعَس والميلَ : "التدرا" يكون المعنى   وعلى  
   وهللا أعلم.عليهم،  تهم واستحكمتأن غلب فشيئ ا إلى  

                                                           

مرجع سابق،  .  وُينظر: أبو حيان األندلسي،51، مرجع سابق، ص«القراءات الشاذة»عبد الفتا  القاضي، ( 1)
  (.2/541(. أبو السعود العمادي، مرجع سابق، )5/33)

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/32مرجع سابق، )، الدمياطيا البن  أحمد  .424صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 2)
 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،

اس، 1/323ُينظر: أبو الحسن األخفش، مرجع سابق، ) (3)  (. 2/113، مرجع سابق، )«إعراب القر ن»(. أحمد النح 
 . 34أحمد الحمالوي، مرجع سابق، ص (4)
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تاُهۡم  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[232] قا  ُتۡقبالا ِمۡنُهۡم  ﴿بدق  من:  (ناۡقبالا مِۡنُهۡم نافا
َُٰتُهۡم  قا ا  ﴿: قوله تعالى  وذلك في  ،(1)﴾نافا َُٰتهُ واما قا ن ُتۡقبالا ِمۡنُهۡم نافا

ا
ُهۡم أ ناعا ْ ما ُروا فا نَُّهۡم كا

ا
ٓ أ ِ ۡم إَِلَّ بِٱّللَّ

بِراُسوَِلِۦ  .[54: ]التوبة ﴾ وا

ِ  )، فتكون قراءته هكذا: ( ناۡقبالا  ) نونيقرأ بكسر  أنه على   ه(1313)ت ونص  المتولي ۡقبالا ِمۡنُهۡم ن
تاُهۡم  قا ه، (2)(نافا نه يكسر كل  نون وتاء أوَل الفعل المضارع في أ الُمط وِ عي قاعدةمع متوافق  هذا ونصُّ
 .(3)فليراجعها من شاء في سورة الفاتحة مع توجيهها، هذه القاعدة وقد تقدمت بشروط،

ِ  )أن الفعل  وهذه القراءة على   التوجي : والفاعل ضمير  للفاعل، والنون نون العظمة، مبنيٌّ  ( ۡقبالا ن
تاُهۡم  )، وهللا سبحانه وتعالى   يعود على   قا َُٰتُهۡم  ﴿ :أما القراءة المتواترةمفعول به،  (نافا قا  ﴾ُتۡقبالا ِمۡنُهۡم نافا
َُٰتُهۡم  ﴿مبنيٌّ للمفعول الذي لم ُيَسم  فاعله، و فالفعل فيها قا  نائب فاعل. ﴾نافا

 وعند ،عند هللا تعالى   نفقات المنافقينَقبول  عدم تفيد كأن  القراءة المتواترة، فأما من حيث المعنى  
 ، فبناء الفعل لما لم ُيَسم  فاعله احتمل الجميع.المؤمنينهللا عليه وسلم، وعند  رسوله صلى  

اَء ئَ ؛ ألنهم ينفقونها رِ كثرتها في نظر الناس فيه إشارة إلى   كأن   هذه القراءة وجمع النفقات على  
 باهلل واليوم اآلخر.الناس، وق يؤمنون 

خاصة ، ألنه هو الذي يتقبل  الُمط وِ عي فتُفيد عدم َقبول نفقتهم عند هللا سبحانه وتعالى   روايةأما 
 في ما ينفقه. النفقة حقيقة ، وُيجازي عليها، ويعلم نيَة كل ُمْنِفقٍّ 

فراد النفقة و  ؛ لعدم صال  نيتهم أنها قليلة في نظر هللا تعالى   فيه إشارة إلى   كأن   في هذه القراءةا 
لعدم تصديقهم  وذلك عة؛يَ ضْ في مَ  ، وكأنهم ينفقون أموالهمفيها، وألنهم ق ينفقون إق وهم كارهون

 هللا عليه وسلم، وهللا أعلم.  ورسوله صلى   بموعود هللا تعالى  

ْ م ِ لا تُ  ) و ( ونا زُ م ِ لا يُ  )و ( ُزكا م ِ لا يُ  ): الُمط وِ عي عن األعمش روى   -[233] ، وفتح اهلِ و  بضم أَ : ( ُزٓوا
ن ياۡلِمُزكا ِِف  ﴿: وذلك في قوله تعالى  ، (4)الالم، وتشديد الميم ِمۡنُهم مَّ َِٰت  وا قا دا  ، [53: ]التوبة ﴾ٱلصَّ

                                                           

 اإلزميري، ى  مصطف .(2/33مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .424صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 1)
 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،

 . 233ص مرجع سابق، ،«الفواي  المعتبرة»محمد المتولي، ( 2)
 من هذا البحث. 42تُنظر ص( 3)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/34مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .425صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 4)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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َِٰت  ﴿: وقوله تعالى   قا دا و ِِعيا ِمنا ٱلُۡمۡؤمِنِيا ِِف ٱلصَّ ِينا يالِۡمُزونا ٱلُۡمطَّ ُهمۡ ٱَّلَّ ُِدونا إَِلَّ ُجۡهدا ِينا َلا َيا  ﴾ واٱَّلَّ
َِٰب   ﴿: قوله تعالى  ، و [13:]التوبة ۡلقا

ا
َلا تانااباُزواْ بِٱۡۡل ُكۡم وا نُفسا

ا
َلا تاۡلِمُزٓواْ أ  .[11ت:الحجرا] ﴾وا

 .(2)العيب، وهو: (1)ز"مْ التكثير والمبالغة في "الل   معنى   وهذه القراءة على   التوجي :

ۡۡي   ): الحسن رأ  -[234] ُذٌن خا
ُ
ۡۡي   ﴿بدق  من:  ( أ ُذُن خا

ُ
 : وذلك في قوله تعالى  ، (3)﴾ أ

ِينا يُ  ﴿ ِمۡنُهُم ٱَّلَّ ِۚ وا ذُن 
ُ
ياُقولُونا ُهوا أ ۡۡي   ۡؤُذونا ٱنلَِِّبَّ وا ذُُن خا

ُ
 [.21]التوبة:  ﴾لَُّكۡم  قُۡل أ

 :ثالثة أوجهوهذه القراءة لها  التوجي :
ُذنٌ  ): أن األول

ُ
ۡۡي   )لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، وخبر  ( أ صفة، ويجوز أن تكون وصف ا من  (  خا

 . (4)، أي: أكثُر خيرٍّ لكمبابها على   غير تفضيل، أي: أذٌن ذو خيرٍّ لكم، ويجوز أن تكون للتفضيل

ُذنٌ  ): أن الثاني
ُ
ۡۡي   )خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، و ( أ ، (  خا  خيٌر،و ههو ُأذٌن ههأي: ه خبر ثانٍّ

 .(5)؛ ألنه يقبل معاذيَركمهو خيٌر لكمف إن كان كما تقولونوالمعنى: 

ُذنٌ  ): أن الثالث
ُ
ۡۡي   )مبتدأ، و ( أ خبره، وجاز اقبتداء هنا بالنكرة ألنها موصوفة تقدير ا، أي:  (  خا

  .(2)خيٌر لكم من ُأُذنٍّ يؤاخذكم ُأُذٌن ق يؤاخذكم

ُذنٌ  ) ومعنى  
ُ
 .(1)مقاَل كلِ  أحدٍّ ويقبله، أي: يسمع ذنٌ أُ  سم اع، يقال رجلٌ  هنا: ( أ

، وذلك في قوله (3)بضم الياء، وفتح الكاف، وتشديد الذال ( بُونا ذ ِ كا يُ  ): الحسن رأ  -[235]
اق   ﴿: تعالى   باُهۡم نِفا ۡعقا

ا
ۡوناُهۥفاأ َٰ ياۡوِم يالۡقا ا  ا ِِف قُلُوبِِهۡم إَِلا ْ ٱّللَّ ۡخلاُفوا

ا
ٓ أ ا ْ ياۡكِذبُونا بِما نُوا ا َكا بِما ُدوهُ وا ا واعا  ﴾ ما

 .[11: ]التوبة
                                                           

  .(1/223مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 1)
  .(5/203مرجع سابق، )، «مقاييس اللغة»أحمد بن فارس، ( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/34مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .425صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  .(2/13مرجع سابق، )(. السمين الحلبي، 5/24ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 4)
  .(3/22مرجع سابق، )، «الكشاف»محمود الزمخشري، ( 5)
  .(2/13مرجع سابق، )(. السمين الحلبي، 5/24ُينظر: أبو حيان األندلسي، مرجع سابق، )( 2)
  .(5/2023مرجع سابق، )إسماعيل الجوهري، ( 1)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/35مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .422صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
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 أحد معنيين: على   القراءة هوهذ التوجي :
 هللا تعالى   ، وذلك لكثرة ما وقع منهم من الكذب على  (1)التكثير والمبالغة معنى   : أنها على  األول

 هللا عليه وسلم. رسوله صلى   وعلى  

في اآلية المتقدمة:  (2)ُيَكذِ بون الرسوَل، أو: ُيَكذِ بون أنفَسهم فيما وعدوا به: معنى   : أنها على  الثاني
دا ٱ ﴿ َٰها ۡن عا ِمۡنُهم مَّ َٰلِِحيا وا اُكونانَّ ِمنا ٱلصَّ نلا نَّ وا قا دَّ اصَّ َٰناا ِمن فاۡضلِهِۦ نلا ا لائِۡن ءااتاى   [.15]التوبة:  ﴾ ّللَّ

ذَّ  ): الحسن رأ  -[232] ْ كا ُرونا مِنا  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى  (3)الذالبتشديد  (بُوا ِ ذ  آءا ٱلُۡمعا واجا
ۚۥِ  ُ راُسوَلا ا وا بُواْ ٱّللَّ ذا ِينا كا دا ٱَّلَّ عا اُهۡم واقا اِب ِۡلُۡؤذانا ل ۡعرا

ا
  .[30: ]التوبة ﴾ٱۡۡل

 قوادُ هصْ : لم يَ أبلغ في الذمِ ، والمعنى   التشديدو  والمبالغة، (4)التكثير معنى   وهذه القراءة على  التوجي : 
 .(5)هللا عليه وسلم، وردُّوا عليه أمَره وق رسوَله صلى   هللَا تعالى  

 

                                                           

  .52صمرجع سابق، ، «الشاذةالقراءات »عبد الفتا  القاضي، ( 1)
  .(1/223مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 2)
 اإلزميري، ى  مصطف .(2/35مرجع سابق، )، ا الدمياطيالبن  أحمد  .422صمرجع سابق،  ُينظر: محمد القباقبي،( 3)

 (. 12اللوحة رقم ) مرجع سابق،
  .(1/221مرجع سابق، )، «إعراب القراءات الشواذ»عبد هللا العكبري، ( 4)
  .(5/31مرجع سابق، )أبو حيان األندلسي، ( 5)
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 الخاتمة

ر من إتمام هذا البحث، ثم إني أسجل في هذه الخاتمة  وفي الختام أحمد هللا وأشكره على   ما يس 
  .إليها التي انتهى   والتوصيات والمقترحات النتائج بعض

 :  : ويمكن تلخيصها في اآلتي النتايجأوًلا

خاصة  من  –هو "تواتر السند"  ، والشرط األهم والرئيس في ذلكأن العبرة في قبول القراءات -1
، بدليل أن هذه اقنفرادات موافقة للعربية، –وما بعده  ه(333)ت عصر اإلمام ابن الجزري

تنا من طرقٍّ آحادٍّ ق تصل ألنها وصل لرسم العثماني، ومع ذلك فهي شاذة؛وغالبها موافق ل
 التواتر.حد  

الصالة بها، أو  ق يجوزو  قرآن ا، ق ُتعتبر القراءات الشاذة، ومن ضمنها هذه اقنفرادات، أن  -2
 هذا بطائفة من أقوال أئمة وعلماء المسلمين. لت على  ل  دَ قد أنها قرآن، و  قراءتها وتالوتها على  

 وروايتها واقستفادة منها، شأنها كشأن بقية العلوم.جواز تلقي هذه اقنفرادات الشاذة   -3
أن موضوع القراءات عموم ا من المواضيع المهمة في الدرس اللغوي العربي، فدراسة مثل هذه   -4

المواضيع يكشف كثير ا من الجوانب النحوية والصرفية والصوتية والدقلية، وكذلك يلقي 
 اليوم. ، والتي ما زال بعضها متداوق  إلى  من اللهجات العربية كثيرٍّ  خصائصِ  الضوء على  

دها، وأنه غرض من اتساُع المعاني وتعدُّ  ، ظهراقنفرادات في هذا البحث توجيهمن خالل   -5
 أغراض اختالف القراءات القرآنية عموم ا. 

أن كثير ا من هذه اقنفرادات الشاذة مساوٍّ في البيان والفصاحة للقراءات المتواترة، وأن لهذه  -2
 اقنفرادات ما يعضدها من أقوال وأشعار العرب الفصحاء.

  الوقف واقبتداء، واألحكام الفقهية.و  التجويد، :أحكامبعض في  أثر ا اقنفرادات أن لهذه -1
 بين بعض هذه اقنفرادات وبعض اللهجات المعاصرة.ا ارتباط   أن هناك -3
ها، وفي النقل في بعض اضطرابُ  ، ظهرفي هذا البحث من خالل عرض بعض اقنفرادات -3

 شذوذها وعدم تواترها. دقلة ضمنية على   هذا

انتقاد بعض العلماء لبعض هذه اقنفرادات قد يكون مباَلغ ا فيه، بدليل توجيهها وكشِف أن  -10
  معانيها من ِقَبل علماء آخرين.

 القراءات الشاذة وكشف معانيها. توجيه المراجع المتخصصة في قلةُ  -11
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 :التوصياتثانياا: 
توصي هذه الدراسة اإلخوة الباحثين باقهتمام بالقراءات الشاذة عموم ا، وبإكمال دراسة هذا 

وجه الخصوص، وذلك لما له من أثر بالغ في المعاني  الموضوع في بقية أجزاء القرآن العشرين، على  
 واللغة واألحكام. 

 

 : تراحاتثالثاا: اًل
أتقدم بمقتر  للمراكز المتخصصة في إقراء القرآن الكريم وقراءاته، بأن  وفي نهاية هذه الخاتمة

يهتموا بالقراءات األربع الشاذة، إقراء ا وتوجيه ا، وأن يجعلوها آخَر المراحل في مراكزهم، بحيث يتلقاها 
ثرائها  نقطاع، وعلى  أسانيدها من اق الد اِرُس بعد َتَلقِ ْيِه القراءات المتواترة كاملة ، وذلك للمحافظة على  

 اللغوي والمعرفي من الضياع واقندثار. 
 

التي توصل إليها هذا البحث، فما كان من  المقترحاتالتوصيات و و  وبعد، فهذه بعض النتائج
توفيق فمن هللا وحده، وما كان من خطأ أو نقصان فمن نفسي والشيطان، وأستغفر هللا وأتوب إليه، 

 آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى   سيدنا هللا وسلم على   وصلى  
 والحمد هلل رب العالمين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الملحق
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 أصحاهبا كرذ   مع ،النفراداتتوضيحية لداول ج

 

 القرآنم سورة أ

 ملحوظات القارئ االنفرادة م

َمح  ) 1 َ   د  ٱۡلح  في جميع القرآن الحسن البصري .بكسر الدال :( لِل 

  الُمطَّو ِّعي عن األعمش .بالنصب  :[4] ( َمَٰل َك  ) 2

3 
بضم الياء وفتح  :[5] ( د  بَ عح ي   إ يَاكَ  )

 .الباء
  الحسن البصري

َتع  ن   ) 4   الُمطَّو ِّعي عن األعمش .(1)األولى   بكسر النون :[5] ( ي  سح
                                                           

 ُنْوٍن َوَتاٍء أوَل الفعل المضارع بشروط، وهي: أنه يكسر كلوقاعدته في هذا ( 1)
 ء مفتوحتين.أن تكون النون أو التا: األول
 أن يكون الفعل المضارع مفتوح العين. :الثاني
 : أن يكون ماضي هذا الفعل: ثالثيًّا مكسور العين، أو زائًدا على  ثالثة أحرف مبدوًأ بهمزة الوصل.الثالث

ونَ ت  )وذلك نحو:  لَم  ونَ ت  )حيث وقع، و (عح ِب   َتكح ت َيان  ت  )حيث وقع، و (سح َتفح ح )[، و41]يوسف:  (سح  [.8]النحل:  (اب وهَ كَ ل ت 
ََحَٰ  : الفتح والكسر، وهي: ﴿فيها الوجهانورد  هناك ثالثة مواضعذكر المتولي أن و   ، [111طه: ]﴾ تَضح
اْ  ﴿و َغوح  [13، القصص: 44طه: ]﴾  َتَقرَ  ﴿و، [8الرحمن: ]﴾ َتطح

 باب االستعاذة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م

1 
ِجيِْم إِنَّ اهلل )  ْيَطاِن الرَّ َأُعْوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

ِمْيعُ ه    الشنبوذي عن األعمش (. اْلَعلِيْمُ  َو السَّ
مع إدغام الهاء في 

 الهاء

2 
يْ )  ِجيِْم إِنَّ اهللََأُعْوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ  َطاِن الرَّ

ِمْيعُ   عندالهاء  إظهارمع  عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ  (. اْلَعلِيْمُ  ُهَو السَّ
 الهاء

3 
ْيَطاِن )  ِمْيِع اْلَعلِيِْم ِمَن الشَّ َأُعْوُذ بِاهللِ السَّ

ِمْيُع  َو السَّ ِجيِْم إِنَّ اهلل ه   الرَّ

 (. اْلَعلِْيمُ 
هاء في مع إدغام ال الحسن البصري

 الهاء
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 تابع سورة أم القرآن

5 
نَا ) د  َ  ٱهح تَق يم  م   اط  اص  بالتنكير  :[6] ( اسح

 فيهما مع التنوين.
  الحسن البصري

6 

 ميم الجمع بكسر :[7] ( َغيح   ۦَعلَيحه م   )
َلتِّها  ء.ياب وصاًل مع صِّ

 الحسن البصري

بكسر كل ميم  وكذلك قرأ
َلتها بياء  َجْمٍع وصِّ
وصاًل، في جميع القرآن، 
بشرط أن يأتي قبل الميم 

ويأتي  ،مكسورة   هاء  
.  بعدها متحرك 

7 (  َ وب   َغيح حَمغحض  ابن محيصن من طريق  بنصب الراء. :[7] (ٱل
 "المبهج"

 

 

 اإلدغام أحكام

 :اإلدغام يف كلمة :أواًل

1 

ي  ال أدغم - بَ  )في كلمة في جميع القرآن، نحو:  عمش المثلينعن األ ُمطَّو ِّعِّ توبة: ]ال ( مح آهه  ج 
كك   )[، 35 ح تَتََنا ﴿من ذلك التاَء في التاء في كلمة:  [، واستثنى  14]فاطر:  ( مح ب ِش  ﴾  َموح

 .(2)[(1)35، الدخان:51]الصافات:

ٓونَ  )ابن محيصن من طريق "المفردة" في موضعين:  وافقه - َآج  ُت 
َ
 ، [131 ]البقرة: ( اأ

ي نَ  )و عح
َ
 .[48]الطور:  ( اب أ

                                                           

تَت َنا﴿  أي: التاء في موضع الدخان، رفعب( 1)  ﴾. َموح
ْ  ﴿نحو: إدغام التاء في التاء مطلًقا،  ي أنه استثنى  ُيفَهم من كالم اإلزمير ( 2) َتَتل وا  [، 253]البقرة:  ﴾ ٱقح

َتت ََلن   ﴿و  [. 15]القصص:  ﴾ َيقح
ه مح  : ﴿قوله تعالى   دغام في نحويجوز له اإلال وذكر المتولي أنه  ]الكهف:  ﴾ اَسبَب   ﴿و، [111]يوسف:  ﴾ قََصص 

ا ﴿و، [28، 24. الجن: 11 ]الكهف: ﴾ اَعَدد   ﴿و، [12، 81، 85، 84 إذ ال  [،4. الجن: 14]الكهف:  ﴾ َشَطط 
    .تجيزه العربية
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2 
 .(َر ط  َفَمن  ٱض )ابن محيصن الضاَد في الطاء إذا اجتمعا في كلمة، نحو:  أدغم -

وََعظَت  )في التاء في:  الظاءَ  وأدغم -
َ
 ، مع بقاء صفة اإلطباق، فهو على  [136]الشعراء: ( أ

  إدغام ناقص.هذا 

3 
فَضت م  ) "المفردة" الضاَد في التاء حيث وقع، نحو:من طريق  ابن محيصن أدغم

َ
 (أ

 إدغام ناقص.هذا  ، مع بقاء صفة اإلطباق، فهو على  [14، النور:118]البقرة:

 :اإلدغام يف كلمتني  :اثانًي

1 
نك ) الكاَف في الكاف في: الحسن البصري أدغم - هۥ ك   ََيحز  ر   .[23 ]لقمان: ( فح

، نحو للمتكلم أو ء كانت التاء األولى  في مثلها، سوا تاءَ ال وأدغم - نت ): الـمخاَطبِّ َۢا ت   ك   (َرَٰبَ
نت ت   )[، و44]النبأ: 

َ
فَأ
َ
ر ه  أ  .[11 :يونس] (كح

ت ب مَ  ) ابن محيصن بإدغام الباء في الميم في: قرأ 2  .[81: ]النساء ( ايَكح

 
 

 هاء الكناية أحكام

 الضمير بشرطين:ابن محيصن من طريق "المبهج" بضم هاء   قرأ 1
 : أن يأتي قبلها كسرة أو ياء ساكنة.أحدهما
 : أن يأتي بعد الهاء همزة وصل.واآلخر

ِِ     )وذلـــــــك نـحـو:  ۡرَض  ب
َ ِِ     )حـيـــــــث وقعـــــــت، و (ٱۡلح د ب ب  [، 16]المـــــــائـــــــدة:  (ٱلَِل   َيهِِح

رح  ب     ﴿و ر   َعلَيح    )[، و46]األنعام:  ﴾ٱنظ   [.8 :ٓص ] (ٱلذ كح
ِ     )دة" فوافق "المبهَج" في موضــــــــــــــعين فقط، وهمــــا: أمــــا من طريق "المفر  د ب ب   (ٱلَِل   َيهِِح

  .[14]الفتح:  ﴾ َعلَيح   ٱلَِلَ   ﴿[، و16]المائدة: 
وقد انفرد في جميع مواضع هـذه القاعدة في القرآن، إال في ثالثة منها، فقد وافق فيها بعَض 

 القراء السبعة، وهـذه المواضع هي: 
رح  ب     ﴿ -  [ وافق فيه ابُن محيصن ورًشا من طريق األصبهاني.46األنعام: ] ﴾ٱنظ 
ل      ﴿ - هح

َ
ْ  ۡل  ث ٓوا ك   [ وافق فيه حمزَة الزيَّات.14]طه:  ﴾ ٱمح

 [ وافق فيه حفًصا عن عاصم.14]الفتح:  ﴾ َعلَيح   ٱلَِلَ   ﴿ -
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 أحكام الهمزتين في كلمة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م

1 
مح  ) َته  نَذرح

َ
 :[14:    ، يس6 :قرةالب] ( أ

  بهمزة واحدة.
 ابن محيصن

 

2 
آن ءَ  )و ،[24]األحقاف:  (آذحَهبحت مح ءَ  )

بهمزتين، وأبدل  :[14]القلم:  (ََكَن 
  الثانية منهما ألًفا ومدها مدًّا مشبًعا.

 الحسن البصري
 

 أحكام الهمز المفرد

 ملحوظات القارئ االنفرادة م

1 

ۢنب   )
َ
 (مح ه  يَونَبذ   )[ و33: ]البقرة ( مه  يأ

: بإبدال [28، القمر: 51]الحجر: 
 ا.وصاًل ووقفً  مع كسرِّ الهاء الهمزة ياءً 

 الحسن البصري

وقد انفرد حال الوصل 
فقط، أما وقًفا فقد وافق 

أحَد  –حمزَة الزيات 
 .-القراء السبعة

 أحكام النون الساكنة والتنوين

1 

ََٰثة   ) :من طريق "المفردة" ابن محيصن قرأ - مح رَ  ثََل ه   [: بإظهار التنوين.22]الكهف:  ( اب ع 

ن سَ  )و -
َ
ون  أ  [: بإدغام النون في السين.24]المزمل:  ( يَك 

مح سَ  ََخحَسة   )و - ه   [: بإدغام التنوين في السين.25]الكهف:  ( ن يَ سذ   م اْئَة   )[، و22]الكهف:  ( اد س 

ا ثَ  )و - َوَٰج  زح
َ
اَِمآء  ثَ  )[، و17]الحاقة:  ( َمَٰن يَة  يَوحَمئ ذ  ثَ  )[، و7: ]الواقعة ( َلََٰثة  أ   ( َجاج 

  [: بإدغام التنوين في الثاء.14]النبأ: 
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 الفتح واإلمالة أحكام

 ملحوظات القارئ االنفرادة م

1 
ج )

َ
: بإمالة األلف [23]مريم:  (آَءَها فَأ

  بعد الجيم.
 األعمش

 

2 
(  

َ
م ضأ [: بإمالة 24لبقرة: ]ا (آَء لَه 

  األلف.
 عن األعمش الُمطَّو ِّعِّي

 

3 
: بإمالة [142]البقرة:  ( آرذ ينَ ب ض )

  األلف.
 عن األعمش الُمطَّو ِّعِّي

 

4 
: بحذف التنوين، [124]طه:  ( َضناك )

مالة األلف   وصاًل ووقًفا. وا 
 الحسن البصري

 

 باب الوقف على المرسوم

 حوظاتمل القارئ االنفرادة م

1 

 : بالياء وقًفا،[26﴾ ]الرحمن:  فَان   ﴿
 . [27﴾ ]القيامة:  َراق   ﴿ومثله: 

َن النوَن،  أما وصاًل، فحذَف الياَء ونوَّ
 كبقية القراء.

 ابن محيصن

 

2 

ح  ) : بإسكان الياء [14 :اْلَقارَِّعةِّ ] ( َما ه 
ي  عن ابن محيصن بز ِّ ال وصاًل ووقًفا مع حذف الهاء.

 "فردةالم" طريق من

 يضاالق عبدالفتاح وذكر
أن البزي أسكن الياء 
وقًفا فقط، أما في 
 الوصل فإنه يفتحها.
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 ياءات اإلضافة أحكام

1 

 :: المذهب اإلجمالي البن محيصنأواًل 
 .ْل" في جميع القرآناَ " إضافة وقع بعدها إسكان كل ياءب الطريقين ابن محيصن من قرأ -
َدآءَ  ﴿ :تعالى   لهو قذهب ا المذـهاإلزميري من  واستثنى   - عح

َ َ ٱۡلح فذكر [، 154األعراف: ﴾ ] ِب 
  أن اإلسكان فيه من طريق "المبهج" فقط، أما من طريق "المفردة" فبالفتح.

 :المذهب التفصيلي البن محيصن: ثانًيا
 :بإسكان الياء في ابن محيصن من الطريقين قرأ -

ح  ) َمت  ٓ  ن عح ح ٱلحك َِب   )و [.122، 47، 44] البقرةة بسور  الثالثة في مواضعها (ٱَلت    (بَلََغِن 
ح ٱ )و .[44 :آل عمران] ِب  ح  ). و[121 :التوبة] (لَِل  َحسح ون  ر 

َ
  .[27 أ:سب] (ٱَل يَن  أ

ح  )و َيذ َنَٰت   َجآَءن 
 .[66 :غافر] (ٱۡلح

 بإسكان الياء في:  -فقط  –" المبهج" من طريقوقرأ  -
ََكٓء بح  ) َ ح ٱ )و .[27 :النحل] (ٱَل يَن  ُش  ِب    .[38 :رالزم] (لَِل  َحسح
ح  )بإسكان الياء في:  -فقط  –" المفردة" طريق منوقرأ  -   [.28]غافر:  (ٱلَِل   َربذ 

  الُمطَّو ِّعي عن األعمش في موضعين: وافقه -
ح ٱلحك َِب   ) ح  )و .[44 :آل عمران] (بَلََغِن  ون  ر 

َ
  .[27 أ:سب] (ٱَل يَن  أ

ح  ) الحسن البصري في: هووافق - َمت  ٓ  ن عح ، 47، 44] في المواضع الثالثة بسورة البقرة (ٱلَت 
ح  )و .[122 َيذ َنَٰت   َجآَءن 

 .[66]غافر:  (ٱۡلح

2 
َ  ) الحسن البصري بفتح الياءات الخمس في: قرأ - َ  َنفحس  خ 

َ
 . [25المائدة: ] ( َوأ

َ  )و خ 
َ
َ  )و .[31المائدة: ] ( َسوحَءةَ أ َ ٱُشح َ  )و .[25 :طه ] ( حح ل  م    .[5 :نوح] (ََلحَل   قَوح

 ياءات الزوائد أحكام

 ملحوظات القارئ االنفرادة م

1 
ون   ) - ز  ج  عح  [. 51: ]األنفال ( ۦي 
ٓونذ   ) - ز  ج  عح : بإثبات ياء في كال ( ۦي 

 .الوجهين

ابن محيصن من طريق 
 "المبهج"

 سيأتيوله وجهان آخران 
 ال.ففي سورة األن ذكرهما
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 سورة البقرة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

 في جميع القرآن الحسن البصري بالتنوين المنصوب. :( ف ي    اب  ََل َريح  ) 1

2 

[: بالغين 23. الجاثية: 7] ( َشََٰوة  غ   )
 المعجمة مع ضمها. 

بالغين المعجمة مع فتحها.  ( َشََٰوة  غَ  )
 بالعين المهملة مع ضمها. ( َشََٰوة  ع   )

 الحسن البصري
مع مالحظة أن الكلمة 
 منصوبة في الجاثية.

3 
مح م  َوي   ) ه  بضم الياء وكسر  [15] ( د 

 الميم.
البز ِّي عن ابن محيصن 

 من طريق "المفردة"
 

لح  ) 4  في جميع القرآن. الحسن البصري بإسكان الالم حيث جاء. :( َمَٰتظ 

5 
تقديم ب :[13، الرعد: 11] (ع ق  اٱلَصوَ  )
  .ف قبل العيناقال

 الحسن البصري
 

6 
بكسر الياء والخاء  :[24] ( ف  طذ  خ  ِي   )

 والطاء مع تشديدها.
 الحسن البصري

 

7 
بفتح الياء والخاء، وكسر  :( ف  طذ  خَ ِيَ  )

 الطاء مع تشديدها.
 عن األعمش و ِّعيُمطَّ ال

 

8 
َتَح   ) بكسر الحاء،  :[26] ( ََل يَسح

  وبعدها ياء واحدة ساكنة.
 محيصنابن 

 

1 
ببناءِّ الفعل  :[31] ( َم َءاَدم  لذ  وَع   )

فعِّ ما ور  ،للمفعول الذي لم ُيسمَّ فاعُله
  بعده.

 الحسن البصري
 

14 
ه  ﴿ بداًل من:  ( بَهَٰذ   )  بشرطين: ﴾َهَٰذ 

 هاأن يكون اللفظ الذي بعد: أحدهما
ُلُه الُم تعريفٍ   .َأوَّ

 ابن محيصن
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 سورة البقرة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

 اللفظ الذي بعدها أن يكون: خرواآل
 .(1)همشاًرا إلي
 أينما وقعت،  (ٱلَشَجَرةَ  بَهَٰذ   )نحو: 

يَة بَهَٰذ   )و   حيث جاءت. ( ٱلحَقرح

11 
بضم الفاء بال  :(َعلَيحه مح  فَََل َخوحف   )

 تنوين.
 في جميع القرآن. ابن محيصن

12 (  َ  في جميع القرآن. الحسن البصري بحذف األلف والياء.  :( َل ئ  إ سح

13 
[، وكذلك: 6. إبراهيم: 41] ( ونَ َب  ذح يَ  )
[: بفتح الياء، 4]القصص:  ( ح  بَ ذح يَ  )

  وسكون الذال، وفتح الباء مع تخفيفها.
 ابن محيصن

 

14 

  .بضم الميم: ( َيََٰقوحم   )

 

ابن محيصن من طريق 
 ".المبهج"

 "المفردة"من طريق أما 
أتي بشرط أن ي فقرأ بالضم

 ، نحو: بعده همزة وصل
ْ ٱ َيََٰقوحم   ) ل وا ]المائدة:  ( دحخ 

21.] 

 في جميع القرآن.

15 

. 153. النساء: 55] ( َقة  عح ٱلَص  )
[: بحذف األلف وسكون 44الذاريات:

 العين.
 

 

 ابن محيصن.
وموضع سورة الذاريات  
اختلفت فيه طريقاه، فأما 
من طريق "المبهج" فقرأه 
كذلك، وأما من طريق 
"المفردة" فقرأه باأللف 

انفرد بهـذه القراءة في 
جميع القرآن إال في 
موضع الذاريات، فإنه قد 

أحَد  -وافق فيه الكسائيَّ 
 .-القراء السبعة 

                                                           

ۦ ﴿ : أحدهماخرج عن هـذه القاعدة موضعان: ( 1) َنَٰ ي َحح 
َ
ۖ أ ت َها َد َموح ه  ٱلَِل  َبعح  : واآلخر [.251البقرة: ]﴾ َهَٰذ 

َق  ﴿  ه  ٱۡلح ل الشرط الثاني من شروط هذه القاعدة، وهو أن اللفظ الذي [؛ وذلك الختال124هود: ]﴾  وََجآَءَك ِف  َهَٰذ 
ه  ﴿ بعد   ليس مشاًرا إليه في هـذين الموضعين. ﴾َهَٰذ 
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 سورة البقرة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

 كـذا: وكسر العين، هـ
 .﴾ ٱلَصَٰع َقة   ﴿

16 
يٓ  ) مح َٰٔـَخط   [ بداًل من: 58] ( ت ك 
﴿  ۡۚ مح  الحسن البصري   .﴾َخَطََٰيَٰك 

 

17 

ز  ر   ) بضم الراء حيث وقع وكيف  :( اجح
  ما جاء.

 ابن محيصن

انـفـرد بـهـــــــذه القراءة في 
جميع القرآن إال في قوله 

  :تعالى  
رح  ﴿ ج  ۡهِِح َز فَِِ  ﴾َوٱلِِر جِِح
فــــإنــــه قــــد  [،5: المــــدثر]

ا وَمن وافق فيــه  حفصـــــــــــــــً
 معه.

ونَ س  َيفح  ) 18  في جميع القرآن. األعمش : بكسر السين.( ق 

11 

(  َ  [ بكسر الشين.64] ( ةَ َعِش 
في  [164وكذلك في سورة األعراف ]

  أحد الوجهين.

 عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ 

وذكر البنــا الــدميــاطي أن 
له في ســـــــورة البقرة ثالثة 
أوجه: كســــــــــــــر الشــــــــــــــين 

 وفتحها وسكونها.
وفي األعراف: الكســــــــــــــر 

 والسكون.
كــلٍ  فــانفرادتــه هنـــا  وعلى  

 بالكسر والفتح.

24 
(  َ ْ م صح وا ب ط  [: بال تنوين 61] ( ٱهح

  وصاًل، وبحذف األلف وقًفا.
 الحسن واألعمش

 

21 
ْ كَِ َوٱذَ  ) وا ا ف يِِ     ر  . 63]الــبــقــرة:  (مَِِ

[: بفتح الــــذال والكــــاف 171األعراف: 
 مع تشديدهما.

 عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ 
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 سورة البقرة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

22 
تَ  )   [: بـمـيـم74] (َعلَيحَنا     ب  اشَ م 

مضمومة، وتاء مفتوحة بعدها، وكسر 
 الباء، وبعدها هاء  مرفوعة.

 الحسن البصري
 

23 
(  َ َٰ ي [: بياء مفتوحة، 74] (َعلَيحَنا  َب   شَِِ

وبعــدهــا شــــــــــــــين مشـــــــــــــــددة، وآخره هــاء 
 مضمومة.

 عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ 
 

24 

[: بتشـــديد الميم قواًل 74] ( ا َيَتَفَجر  لَمَ  )
 واحًدا. 

َقق   ﴿وورد لـه وجهـان في:    ﴾لََما يَشَِِِ
ب ط   ﴿و [، وهما: تشــــــــــــديد 74] ﴾لََما َيهح

 ا كبقية القراء.الميم أو تخفيفه

 عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ 

 

  عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ  [: بضم الباء.74] ( ط  ب  َيهح  ) 25

26 
[: بكسر الالم، وبغير 75] (َم ٱلَِل  َك   )

 ألف.
 عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ 

 

َو ََل  ) 27
َ
وَن تَ أ لَم    ابن محيصن [: بتاء الخطاب. 77] (عح

28 
ونَ ت   ) ل ن ونَ ت   )و ( ِس   [: بتاء 77] ( عح

  الخطاب.
ابن محيصن من طريق 

 "المفردة"
 

21 
نَ  ) سح [: بضم الحاء، 83] (ا ل لَناس  ح 

وسكون السين، من غير تنوين في 
 آخره.

 الحسن البصري
 

34 
[: بضم التاء، وفتح 85] (ل وَن تذ  قَ ت   )

  القاف، وكسر التاء مع تشديدها.
 الحسن البصري

 

31 
وَن هَ َتظَ  ) [: بفتح الظاء والهاء 85] (ر 

  مع تشديدهما، وبغير ألف.
 الحسن البصري

 

ل ) 32  ۡ   عي عن األعمشو ِّ طَّ المُ  [: بإسكان السين.87] ( ل  ر سح ب
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 سورة البقرة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

وكذلك أسكن السين في لفظ "رسل" 
ًفا  المجرد عن الضمير، سواء كان ُمَعرَّ

 .( ل  ر سح )و ( ل  ر سح ٱل )أم ُمَنكًَّرا، نحو: 

33 

 : بإسكان السين.[18] (ل  ۦ  َور سح  )
وكذلك أسكن السين في لفظ "رسل" 

  مضَمر مطلًقا، نحو: المضاف إلى  
  [.114]آل عمران:  (ل َك ر سح  )
  [.32]المائدة:  ﴾ َنال  ر سح  ﴿و
م ر سح  ﴿و  [، 54]غافر:  ﴾ل ك 
  .[141]األعراف:  ﴾م ه  ل  ر سح  ﴿و

 الحسن البصري

 وقد انفرد هنا في نحو: 
، (ل َك ر سح  )و (ل  ۦ  َور سح  )

أما البقية فقد وافق 
الحسُن فيها أصَله أبا 

أحَد القراء  –عمرو 
 .-السبعة 

34 

َنَٰ   َءاوَ  ) وحة، وألف بهمزة مفت :[87] (يَدح
  بعدها، مع تخفيف الياء.

، في جميع القرآن حيث وقعوكذلك 
 [، 114]المائدة:  ( يَدت َك َءا )نحو: 

مَءاوَ  )و   [.26]األنفال:  ( يََدك 

 ابن محيصن

 

35 

ل   ) َۢ غ  ابن محيصن من طريق  [:  بضم الالم. 88] (ف 
 "المبهج".

أما من طريق "المفردة" 
وقع هذا اللفظ،  فحيث ما

 وجملُته موضعان:
موضع البقرة المذكور، 
وموضع سورة النساء 

[155] 

 

36 
[:  بضم التاء، 11] (ل وَن ت  قَ فَل َم ت   )

 وكسر التاء مع تشديدها. وفتح القاف،
 الحسن البصري

 



852 
 

 سورة البقرة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

37 
َ جَ  ) [: 4، التــــــــحـــريــم: 18، 17] ( َل ئ  ِبح

بــفــتــح الــجــيــم والــراء، وبــعـــــــدهـــــــا هــمــزة 
 مكسورة، وحذف الياء، وتشديد الالم.

ابن محيصن من طريق 
 "المبهج"

 

38 
[: 4، التحريم: 18، 17] ( َل ئ  َجبحَر   )

عد ببفتح الجيم والراء، وبعدها ألف، و 
 األلف همزة مكسورة، وحذف الياء.

 الحسن البصري
 

31 

[: بغير ألف بعد 18] (م يَكئ َل  )
  الكاف، وبهمزة مكسورة قبل الالم.

ابن محيصن من طريق 
 "المفردة".

 

: بغير ألف بعد الكاف، (م يَكئ َل  )
 وبهمزة مكسورة قبل الالم، وتشديد الالم.

ابن محيصن من طريق 
 "المبهج"

44 
ْ ه  وع   ) وا [: بضم العين، 144] ( د 

  وبعدها واو ساكنة، وكسر الهاء.
 الحسن البصري

 

41 

[: بضم الطاء، 144] ( نَ وط  اٱلَشيَ  )
 وبعدها واو ساكنة، وفتح النون.

وكذلك يقرأ هذا اللفظ بهذه القراءة في 
جميع القرآن بشرط أن يأتي هذا اللفظ 

 مرفوًعا.

 الحسن البصري

 

42 

[: 46، النساء: 144] ( ان  َرَٰع   )
 بالتنوين.

 .الحسن البصري
 محيصن كذلك ابنه قرأو 

من الطريقين في موضع 
فقط، أما موضع البقرة 

النســـاء فــقــــد اخــــتلفت 
طريقاه، فطريق "المبهج" 
بالتنوين، وطريق "المفردة" 
من غير تنوين، كبقية 

 القراء.
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43 
وح  )

َ
المفتوحة، [: بالتاء 146] (َها نسَ تَ أ

 وفتح السين.
 الحسن البصري

 

44 
نََما تَ  ) يح

َ
ْ َولَ فَأ [: بفتح التاء 115] (وا

 والالم.
 الحسن البصري

 

45 
[: بكسر الذال حيث 124] ( رذ َيت  ذ   )

 وقع، سواء كان مفرًدا أو مضاًفا.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

46 
[: بالجمع وكسر 125] (ات  َمَثابَ  )

 التاء.
 و ِّعي عن األعمشالُمطَّ 

 

47 

َعلح  َرب   )  بضم الباء حيث جاء. :(ٱجح
 ( رَب   ) وكذلك يقرأ بضم الباء في لفظ

ياء المتكلم حيث  المضاف إلى   المنادى  
 وقع، نحو: 

َما  َرب   )  [، 24]اإلسراء:  (ٱرحََححه 
ََلٓ  رَب   )و  [.14]المنافقون:  ( لَوح
 

ابن محيصن من طريق 
 "المبهج".

طريق "المفردة"  منأما 
فقرأ بالضم بشرط أن يأتي 

، نحو: (1)بعده همزة وصل
م  َرب   ﴿ ك   ﴾ٱحح

 َوق ل )[، 112]األنبياء: 
َما  َرب   ]اإلسراء:  (ٱرحََححه 
24.] 

وقد انفرد في جميع 
ـذه القاعدة إال همواضع 

في موضع واحد وهو 
 رَب   ﴿: قوله تعالى  
م  ك  ]األنبياء:  ﴾ٱحح

ا ق فيه أب[، فقد واف112
أحَد القراء  –جعفر 
 .  -العشرة 

48 

ۥٓ َطرَ ضح ٱث َم  ) [: بهمزة وصل 126] (ه 
 وفتح الراء.

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

وذكر بعضـــــــــــهم أنه يلزم 
ـــه يقرأ  من هـــذه القراءة أن

  )قبلها: 
َ
يه ، وعل(    ت عح مح فَأ

 فتكتنتقر ءته هتتته  نتتت ه      

(  
َ
أ عِِح مِِح فَِِ ل يَل      تِِ  َم  قَِِ ث 

ۥٓ َطرَ ضح ٱ  .( ه 

                                                           

ن   رَب   )اشترط اإلزميري في طريق "المفردة" أن تكون همزُة الوصل مضمومًة، أي: ابتداًء، نحو:  (1) ح مؤمنون: ]ال (ٱنص 
 [.34. العنكبوت:31، 26
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41 
سح  ) [: بكسر الميم 128] (لََك  يَ ل م  م 

  الثانية، وفتح النون.
 الحسن البصري

 

54 

م  َعلذ مح َوي   ) [: بسكون الميم 121] ( ه 
 . األولى  

ك ِّن الَم الكلمـة  في كـل ما وكـذلـك ُيســــــــــــــَ
، (1)كان فيه ضــــمتان متواليتان أو أكثر

مح رح ََِِِِيحش   )نحو:  [، 128]األنعام:  (ه 
مح َصوذ رح ي   )و  .[6]آل عمران:  ( ك 

بن محيصن من طريق ا
 "المبهج".

 

أما من طريق "المفردة" 
 فقرأ كل ذلك باالختالس.

وافقه األعمش في كلمة: 
مح  ) ه  : اءـــــســــــــــالن] ( يَع دح

في الموضعين،  [124
 فقرأهما بسكون الدال.  

 ِإَوَلََٰ   ) 51
َ
  البصريالحسن   [: باإلفراد.133] (َك يب  أ

52 
حَمَل ئ َكة   ) َع   َوٱنلَاس   َوٱل ۡجح

َ
[: 161] ( نَ وأ

  بالرفع في الثالث الكلمات.
 الحسن البصري

 

 في جميع القرآن. الحسن البصري بفتح الخاء وسكون الطاء. :( َوَٰت  طح خَ  ) 53
رَ  ) 54   الحسن البصري [:  بالنصب.185] ( َرَمَضانَ  َشهح
حَمسح  ) 55 د  ِف  ٱل   األعمش [:  باإلفراد.187] (ج 

56 

ة   ﴿ ه لَِ
َ [: قرأ بــإدغــام 181] ﴾ َعن  ٱۡلح

 النون في الالم، ونقـل حركة الهمزة إلى  
 ـــــــــــــــكذا: الالم، وحذف الهمزة، فتُقرأ هــــــــــــــ  

ِة  ) ِهلَّ (، وكذلك قرأ ما أشــبه ذلك مما َعلَّ
ُلهــا "َالْ  ﴾ َعن   ﴿وقع فيــه بعــد  " كلمــة  َأوَّ

 ، نحو: وبعـــــــدهـــــــا همزة قطعالتعريف 

حيصن من طريق ابن م
 "المبهج".

 
أما من طريق "المفردة"، 
فذكر اإلزميري أنه وافق 
"المبهَج" في موضعين 

 فقط، هما:

 

                                                           

م  ٱلَلَٰع ن ونَ  ﴿عان اضطرب فيهما النقل، وهما: وهناك موض( 1) م  ٱلَِل  َوَيلحَعن ه   [.151]البقرة:  ﴾ يَلحَعن ه 
م ﴿القاعدة في القرآن، إال في الكلمات اآلتية: هذه وقد انفرد ابن محيصن في جميع مواضع  رحك  م 

ح
وقعت،  حيث ﴾ يَأ

رح  ﴿و م 
ح
م يَأ رح تَ  ﴿[، و157]األعراف:  ﴾ه  م 

ح
مأ ع رح  ﴿[، و32لطور: ]ا ﴾ ه  مح ي شح ح  ﴿و [،141]األنعام:  ﴾ك  ميَنص   ﴾ ك 

 .-أحد القراء السبعة  –[، فإنه قد وافق فيها أبا عمٍرو البصري 24]الملك: 

مح  ﴿له المواضع التي يقع فيها قبل الضمة حرُف علة، نحو:  ويستثنى   مح  ﴿[، و41، 37]األعراف:  ﴾ َيَنال ه  ه   ﴾ يَز يد 
 حيث وقع.
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نَفال   ﴿
َ [، فيقرؤها 1]األنفال:  ﴾َعن  ٱۡلح

نَْفاِل  )ـكذا: هـ    .(َعلَّ

م في ال ﴾ ََعَ  ﴿وقرأ كذلك بإدغام الم 
"َاْل" التعريف إذا جــــــاء بعــــــدهــــــا همزة 
 قطع، وينقـــــل حركــــــة همزة القطع إلى  
 :الالم، ويحذف الهمزة، نحو قوله تعالى  

ن   ﴿ َٰ نسَِِِ  
ا هحيـث وقع، فيقرؤ  ﴾ ََعَ ٱۡلح

نَْساِن  ـكذا: )هـ    (.َعلِّ
في الم  ﴾ م نَ  ﴿وكـذلـك قرأ بإدغام الم 

"َاْل" التعريف إذا جــــــاء بعــــــدهــــــا همزة 
 قطع، وينقـــــل حركــــــة همزة القطع إلى  
 :الالم، ويحـذف الهمزة نحو قولـه تعالى  

 [، 146]المــــــائــــــدة:  ﴾ لَم َن ٱٓأۡلث م يَ  ﴿
ى   ﴿و َ سح

َ  ــــــــــــكذا: ، فيقرؤها هــــــــــــ  ﴾ مذ َن ٱۡلح
ثِِمْينََ )  (. مِلاْسَرى ( ) َلـِمَّلا

في الم  ﴾ بَل   ﴿وكـذلـك قرأ بـإدغـام الم 
"َاْل" التعريف إذا جــــــاء بعــــــدهــــــا همزة 
 قطع، وينقـــــل حركــــــة همزة القطع إلى  
 :الالم، ويحذف الهمزة، نحو قوله تعالى  

ن   ﴿ َٰ نسَِِِ  
ل  ٱۡلح [،  14]القيـــــــامـــــــة:  ﴾ بَِِ
نَْساُن  ـكذا: )فيقرؤها هـ     .(َبلِّ

ثِِمْينََ ) دة: ــــائــمــــ( ]ال َلـِمَّلا
146.] 
ال: ــــفــــ( ]األن مِلاْسَرى و)
74.] 

 

 في جميع القرآن. الحسن البصري بكسر الحاء. :(ج  ٱۡلح   ) 57
  الحسن البصري [: بسكون الراء.114] ( َمَٰت  ٱۡلح رح وَ  ) 58
َرة   ) 51 مح َ   َوٱلحع    الحسن البصري [:  بالرفع.116] ( لِل 

64 
(  َ هَ َوي [: بفتح الياء 244] ( د  ٱلَِل  شح

  والهاء، والرفع في لفظ الجاللة.
 ابن محيصن
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61 
َرحث  َويَ  ) ل َك ٱۡلح ل   هح [: بفتح 245] ( َوٱلَنسح

 ورفع االسمين بعده. الياء،
 ابن محيصن والحسن

 

62 
ةَ يَ زَ  ) َيَوَٰ ْ ٱۡلح وا َيا  َن ل ََّل يَن َكَفر  نح  (ٱدل 
 [: بفتح الزاي والياء، ونصب 212]
ةَ  ) ََيوَٰ   .( ٱۡلح

 ابن محيصن
 

ف َرة   ) 63 حَمغح   الحسن والُمطَّو ِّعي [:  بالرفع.221] (ب إ ذحن  ۦ   َوٱل
  الُمطَّو ِّعي عن األعمش [: بالنون.234] (بَيذ ن َها ن   ) 64

65 
[: بتاء مفتوحة 212] ( ت َم ٱلَرَضاَعة  تَ  )

  أوَل الفعل، ورفع االسم بعده.
 ابن محيصن

 

66 
 [ براءين: األولى  233] ( رح ََل ت َضارَ  )

 مفتوحة والثانية ساكنة.
 الحسن البصري

 

67 
[: بضم الراء، وتشديد 231] (اَل  جَ فَر   )

 .الجيم
ابن محيصن من طريق 

 "المبهج"
 

68 
 :[2، آل عمران: 255] ( ٱلحَقي ومَ  ٱلحََحَ  )

  بنصب االسمين الكريمين.
 الحسن البصري

 

61 
[: بياء 2، آل عمران: 255] ( م  اٱلحَقيَ  )

 مفتوحة، وبألف بعدها بدَل الواو.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

  حسن البصريال [: بضم الشين.256] ( د  ٱلر ش   ) 74

71 
[: بفتح النون، وضم 251] ( َهاِر  نش  نَ  )

 الشين، وبالراء بدل الزاي.
 الحسن البصري

 

72 
م نيق   ) َو لَمح ت ؤح

َ
[: ببناء الفعل 264] ( َل أ

 للمفعول الذي لم ُيَسمَّ فاعُله.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

73 
]المؤمنون:  (ر بحَوةٍ  )[  و265] (ب ر بحَوةٍ  )

 :  بكسر الراء.[54
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

  الحسن البصري [: بالجمع.266] (ات  َجنَ  ) 74
  الحسن البصري  [: بالياء والجزم.271] (َوي َكفذ رح  ) 75
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76 
[: بالياء وفتح الفاء 271] (رح َوي َكفَ  )

 والجزم.
الُمطَّو ِّعي عن األعمش 

 في وجٍه عنه.
 

ٓ ٱلرذ بَ  ) 77  في جميع القرآن. الحسن البصري  لمد والهمز.با : ( ءَ ا

78 
بزيادة   :[275] ( َموحع َظة      تح َفَمن َجآءَ  )

 تاء بعد الهمزة.
 الحسن البصري

 

  الحسن البصري بسكون الياء.  :[278] ( َما بَق   ) 71

84 
(  

َ
َرحب  يحق ن  فَأ ْ ب   بداًل من:  [ 271] ( وا
َرحب   ﴿ ذَن واْ ب 

ح
 البصري الحسن .﴾ فَأ

 

  الحسن البصري  بسكون الظاء.  :[284] ( َرة  َفَنظح  ) 81

82 
ل ل  َوَل    ) َ مح َق  َوَل   ( َتق  ٱلَِلَ ٱَل ب َعلَيح   ٱۡلح
 بـكســــــــــــــر الالم في الفعلين:  [ 282]
ل ل  َوَل    ) َ  ) ( مح  .(َتق  َوَل 

 الحسن البصري
 

  بن محيصنا  برفع الراء.  :[282] ( َوََل ي َضٓار   ) 83
َتا ) 84 واْ ك    الحسن البصري  بالجمع.  :[283] (ب ا َولَمح ََت د 
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1 
بتخفيف   :[3] ( َل َعلَيحَك ٱلحك َتَٰب  نَزَ  )

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش .( ٱلحك َتَٰب   )الزاي، والرفع في 
 

2 (  
َ  في جميع القرآن. الحسن البصري ة.بفتح الهمز  :( جن يَل ٱۡلح

3 
 ( َجام ع   )[: بتنوين 1] ( ٱنلَاَس  َجام ع   )

 . ( ٱنلَاَس  )ونصب: 
 الحسن البصري

 

4 
َب يَ زَ  ) َٰت   َن ل لَناس  ح  [: 14] (ٱلَشَهَو

َب  )بفتح الزاي والياء، ونصب   .( ح 
 ابن محيصن

 

ۥإ  َشه َد ٱلَِل   ) 5   الحسن البصري مزة.[: بكسر اله18] ( نَ  
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  الُمطَّو ِّعي عن األعمش : بفتح الميم.[41] (ا ز  َرمَ  ) 6

ََت  إ   ) 7   األعمش  [: بكسر الهمزة.73] (ن ي ؤح

8 
الدال حيث وقع،  بكسر :( محتد   )

ت مح د   )وكذلك   الُمطَّو ِّعي عن األعمش  [.16]المائدة:  ( مح
 

1 

َتَدىَٰ  َولَو   ) و، [: بضم الوا11] ( ٱفح
في جميع القرآن  ( لَو   )وكذلك يضم واو

 بشرط أن يأتي بعدها ساكن، نحو:
َت  لَو   )   ،[18]الكهف:  (ٱَطلَعح
ْ  َولَو   )و وا َتَمع    [.73الحج: ] ( ٱجح

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

 

14 

مح يَض    )  ۡ [: بكسر الضاد. 111] ( و
 سواء ، وكذلك كل ما جاء من هذا الفعل

، أو مضَمر: مفرًدا كان أسند إلى ظاهر
 أو غيره، وذلك نحو: 

(  َ [، 144]آل عمران:  (  ٱلَِلَ فَلَن يَض 
وكَ  )و  [، 42]المائدة:  ( فَلَن يَض  
وح يَض    ) و

َ
 [.73]الشعراء:  ( ونَ أ

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

 

11 
َمل وَن ُم  يط  تَ ب َما  ) [: بتاء 124] ( عح

 الخطاب.
 والُمطَّو ِّعيالحسن 

 

12 
َسة   )[ و124] ( ف  لح أَ  ب َثَلََٰثة   ) َمح   ِب 
 
َ
 [: باإلفراد فيهما.125] ( ف  لح أ

 الحسن البصري
 

ن   ) 13   الحسن البصري [: بكسر الزاي.124] ( ل يَ م 

14 
لَم   ) [: بكسر 142] ( ٱلَصَِٰب  ينَ  َوَيعح

 الميم.
 الحسن البصري

 

15 
ت  ح ي   ) ء في الموضعين [: باليا145] ( ؤح

ز بيَ وَسَ  )مع إسكان الهاء،   الُمطَّو ِّعي عن األعمش .بالياء :( جح
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 سورة آل عمران

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

16 

(  َۡ يذ ن ﴿بداًل من:  ( نئ  َو
َ
أ َۡ  ابن محيصن .﴾ َو

 
 في جميع القرآن.

 الحسُن في  ووافقه
سورة الحج موضَعي 

[45 ،48.] 
  الحسن البصري [: بضم الراء.146] ( بذ ي ونَ ر   ) 17

  الحسن البصري [: بكسر الهاء.146] (وَه ن واْ  َفَما ) 18

11 
مح  ) َصاَبه 

َ
ٓ أ ل َمآ  ﴿ بداًل من: (إ َل َما

مح  َصاَبه 
َ
 الشَنبوذي عن األعمش  [.146] ﴾أ

 

ل  َوَما ََكَن  ) 24 مح قَوح   الحسن البصري [: بالرفع.147] ( ه 

21 

عَ تَ  ) وَن َوََل تَل  صح [: بفتح 153] ( ونَ د 
عَ تَ  )ن في التاء والعي ونَ صح ، وضم ( د 

 الالم وبعدها الم واحدة ساكنة في 
 .( ونَ تَل   )

 الحسن البصري

 

22 
عَ يَ  ) وَن َوََل صح نَ يَ د  بالياء في  ( لحوۥ 

، مع مالحظة أنه يفتح الياء الفعلين
عَ يَ  )والعين في  ونَ صح   .( د 

ابن محيصن من طريق 
 "المبهج"

 

23 
مح  )

َ
[: بسكون 11. األنفال: 154] ( َنة  أ

  الميم.
 ابن محيصن

 

ز   ) 24   الحسن البصري [: بتخفيف الزاي.156] (ى غ 

25 

ت  يَ سَ  ) مبنيًّا  بالياء [:181] ( ب  كح
ول  َويَ  ﴿للفاعل،   : بالياء أيًضا.﴾ ق 

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

وقــد انفرد هنــا في الفعــل 
ت  يَ سَِِِ  )   ما، أفقط ( ب  كح
ول  َويَ  ﴿  فقد وافق فيه ﴾ ق 

أحــــــــد  –ة الزيـــــــات حـمز 
 .-القراء السبعة 
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 سورة آل عمران

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

26 

حَموحَت  َذآئ َقة   )  بالتنوين، ونصب  :( ٱل
حَموحَت  )  .( ٱل
حَموحَت  َذآئ َقة   ) بعدم التنوين، ونصب  :( ٱل
حَموحَت  )  .( ٱل

 في جميع القرآن. الُمطَّو ِّعي عن األعمش

27 (  
 
  ﴿ بداًل من:  [188] (واْ ت  وأ

َ
  ألعمشاالُمطَّو ِّعي عن  .﴾واْ تَ أ

  الحسن والُمطَّو ِّعي  بسكون الزاي.  :[118] ( َل  ن زح  ) 28
 
 

 سورة النساء

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

1 

ْ تَ  َوَل  ) دة مشددة [: بتاء واح2] ( َبَدل وا
وصاًل، مخفَّفة ابتداًء، مع مالحظة مد ِّ 

 األلف مدًّا مشبًعا حال الوصل.
ْ  َوََل  )  واحدة مخفَّفة وصاًل  بتاء :( َتَبَدل وا

 وابتداًء.

ابن محيصن من طريق 
 "المفردة"

 

  الحسن البصري بفتح الحاء.  :[2] (ا وب  حَ  ) 2

3 
م  ٱلَ  ) َٰلَك  َو مح

َ
بألف قبل   :[5] ( ت  َِٰ أ

 التاء.
  الحسن البصري

4 
(  َ َۡ َوَل  ْ فَل   ) ( خح وا َ  ) ( َيَتق  ْ َوَل  ول وا  ( ق 
 .بكسر الالم في الثالثة  :[1]

  الحسن البصري

5 

ا  ) ف  ع  بضم الضاد والعين،  :[1] (ض 
  وحذف األلف.

ابن محيصن من 
 الطريقين

 
 

عَ  ) ، وفتح العين ،بضم الضاد :( َفٓاءَ ض 
والمد، وبعده همزة مفتوحة من غير 

 تنوين.

ابن محيصن من طريق 
 "المبهج" فقط.
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 سورة النساء

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

6 
بفتح الواو،   :[12، 11] (ي وَّصذ   )

 تشديدها. وكسر الصاد مع
 الحسن البصري

 

7 
بفتح الواو،  :[12] ( َكَلَٰلَة   ث  رذ  وَ ي   )

  وكسر الراء مع تشديدها.
 والُمطَّو ِّعي الحسن

 

8 
َضآرذ   ) َية   م  بحذف التنوين   :[12] ( َوص 

َضآرذ   )في  َية   )، والخفض في ( م   الحسن البصري  .( َوص 
 

1 

نَ ٱ َءاتَيحت م  وَ  ) َٰه  َدى بكسر الميم   :[24] ( حح
وذلك بنقل حركة الهمزة إليها، وحذف 

 الهمزة.
َدىَٰ ٱ )وكذلك يقرأ كلمة  حيث  ( حح

  نحو: بهمزة وصل، جاءت،
م  ٱلَِل   ) ك  َدىٱ يَع د  ، [7: األنفال] ( حح
َدى ٱ إ ََل  )و نََييح  حح  ، [52: التوبة] ( ٱۡلح سح
َِب  إ َنَها َل  )و

َدى ٱلحك    .[35]المدثر:  ( حح

 ن محيصناب

 

ص   ) 14 حم حح   الحسن البصري بكسر الصاد.  :[24] ( َنَٰت  َوٱل

11 
َقتذ ل ٓواْ  ) بضم التاء، وفتح   :[21] (َوََل ت 

 القاف، وكسر التاء الثانية مع تشديدها.
 والُمطَّو ِّعي الحسن

 

12 
ل   ) ل  ح َونَ  ) [34] ( ي   نَصح : [115] ( صح

بفتح النون، مع مالحظة أنه يسكن 
ل  ح َونَ  )اء في اله  .( صح

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
إسكان الهاء وافق فيه 
 بعَض القراء العشرة.

13 
مي  وَ  ) ( َكفذ رح ي   ) لحك  خ  بالياء  :[31]  ( دح

 فيهما.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

  الُمطَّو ِّعي عن األعمش بتشديد القاف. :[33] ( َدتح َعقَ  ) 14
حَمضح  ) 15   الُمطَّو ِّعي عن األعمش باإلفراد. :[34] ( ع  جَ ِف  ٱل

16 
َار  ٱۡلحَ  )

بفتح الجيم  :[36] ( ب  نح َوٱۡلح
 وسكون النون.

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
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 سورة النساء

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

17 
َها  ) ع فح بسكون الضاد،  :[44] (ي ضح

 وحذف األلف.
 الحسن البصري

 

18 
بضم السين، وسكون  :[43] ( َرىَٰ كح س   )

 الكاف.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

ْ يَ  ) 11 ل وا   الحسن البصري بالياء. :[44] ( ض 

24 

َرذ ف وَن ٱلحَكَ  )
، 13. المائدة: 46] ( مَ َِٰ َي 
 بفتح الالم وبعدها ألف.  :[41

ابن محيصن من طريق 
 ."المبهج"

أما من طريق "المفردة" 
فقرأ كذلك في موضَعي 
المائدة فقط، أما موضع 
سورة النساء فقرأه بكسر 

 ـن غـــيـــر ألــــف الـــالم مــــ
 .-كباقي القراء  -

 

ت ي   ي   ) 21   الشَنبوذي عن األعمش بالياء. :[74] ( ؤح

22 
مح  )  ۡ بغير ألف بعد  :[14] ( فَلََقَتل و

 القاف.
 الحسن البصري

 

23 
بألف  في الموضعين: [12] (ٓاء  َخطَ  )

 بعد الطاء، وآخُره همزة.
 الحسن والُمطَّو ِّعي

 

  الحسن البصري : بكسر الالم.[142] ( مح َتق  فَل   ) 24
نَثَٰ  ) 25

 
  الحسن البصري : باإلفراد. [117] ( إ ََل أ

26 
: بفتح الظاء [148] ( مَ لَ ظَ إ ََل َمن  )

 والالم.
 الحسن البصري

 

27 
(  

 
: بضم الهمز، [166] ( َل إ ََلحَك نز  أ

  وكسر الزاي.
 الحسن البصري

 

مح نَ فَسَ  ) 28 ِش  ه    الحسن البصري : بالنون.[172] ( حح
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 سورة المائدة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

رح  ) 1 نت مح ح 
َ
  الحسن البصري : بسكون الراء.[1] ( م  َوأ

2 
َيحت   ) ََرام   َوََلٓ َءآمذ  ٱۡلح بحذف  :[2] ( ٱۡلح

َيحت   )النون، وجر  ََرام   ٱۡلح  الُمطَّو ِّعي عن األعمش  .( ٱۡلح
 

3 
ح  ) مح ر مَ ي  : بضم [81. هود: 8، 2] ( َنك 

 الياء.
 األعمش

 

4 
: بــفــتــح النــون، [3] ( ب  صح ََعَ ٱنلَ  )

 وسكون الصاد.
 الحسن البصري

 

5 
كح   ) : بســـكون الكـــاف، [4] ( ب يَ م 

 وتخفيف الالم.
 الحسن البصري

 

حَص  ) 6   الُمطَّو ِّعي عن األعمش بفتح الصاد. :[5] ( ن يَ ُم 
ل   ) 7 رحج 

َ
مح َوأ   الحسن البصري : بالرفع.[6] ( ك 

8 
(  َٰ َٰ  ﴿بـداًل من:  [13] ( نَة  يِاخ   ََعَ ََعَ

 ابن محيصن .﴾ َخآئ َنة  
 

1 
َبل   )  : بــــــداًل مــــــن: [27] (َفي قح
بذ َل  ﴿  الحسن البصري .﴾ َفت ق 

 

14 
. الفرقـــان: 72. هود: 31] ( َيََٰويحلَت   )

 وبعدها ياء ساكنة.: بكسر التاء، [28
 الحسن البصري

 

َعج   ) 11
َ
  الحسن البصري : بكسر الجيم.[31] ( زحت  أ

وح فََساد   ) 12
َ
  الحسن البصري : بالنصب.[32] ( اأ

13 
قح  ) ن ي 

َ
وح ي صح أ

َ
وح ت قح َتل واْ أ

َ
: [33] ( َطعَ لَب واْ أ

بســـكون القافين والصـــاد، وتخفيف التاء 
  ثالثة.والالم والطاء من األفعال ال

 ابن محيصن والحسن
 

14 
َهيحمَ  ) : بفتح الميم [48] ( َعلَيح    ن اَوم 

 الثانية.
 ابن محيصن

 

15 
فََحَكمَ  )

َ
َجَٰه ل َية   أ

بفتح الحاء  :[54] ( ٱلح
 والكاف.

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
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 سورة المائدة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

16 

ونَ نقَ ت   ) : األعراف] ( م  نقَ ت   )و [51] ( م 
 بفتح القاف.  : [126

ل أص نه يكسر التاء على  مع مالحظة أ
 قاعدته.

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

17 
: بسكون الثاء، وفتح [64] ( َمثحَوبَة   )

 الحسن البصري الواو.
 

18 

: بسكون الباء، [64] ( ٱلَطَٰغ وت   دَ وََعبح  )
 .﴾ ٱلَطَٰغ وت   ﴿وخفض 

 الحسن البصري 

هنــا في الكلمــة  وقــد انفرد
ــــــــى   ــــــــط، أمــــــــا األول   فــــــــق

و ﴿ فقـــد وافق  ﴾ ت  ٱلَطَٰغ 
ات  فيــه حمزةَ  حــد أ –الزيــَّ

 .-القراء السبعة 

11 

ب َد  ) [: بضم العين 64] ( ٱلَطَٰغ وت  وَع 
 .﴾ ٱلَطَٰغ وت   ﴿والباء، وخفض 

 الشَنبوذي عن األعمش

هنــا في الكلمــة  وقــد انفرد
ــــــــى   ــــــــط، أمــــــــا األول   فــــــــق

فقـــد وافق  ﴾ ٱلَطَٰغ وت   ﴿
ات  فيــه حمزةَ  حــد أ –الزيــَّ

 .- القراء السبعة

24 
يَ اَوٱلَص  ) ئِ   ِ  ن: ــــــداًل مـــــ: ب[61] ( ب
 .﴾ ونَ ِ   َوٱلَصَٰب   ﴿

ابن محيصن من طريق 
"المفردة"، وفي وجٍه من 

 طريق "المبهج"

 

21 
ۥ َمَتَٰع  عح َوط   ) بضم الطاء،  [:16] (ا م   

 الحسن البصري وسكون العين، من غير ألف.
 

22 
ح  ) مََل يَض  ر الضاد، بكس [:145] ( ك 

 الحسن البصري وجزم الراء مع تخفيفها.
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 سورة المائدة

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

23 
وَ  )

َ َٰ لَ ٱۡلح  ن: ــــــــــــداًل مــــــــــب [147] ( ن  ى
لََيَٰن   ﴿ وح

َ  الحسن البصري .﴾ ٱۡلح
 

24 
لَمَ ت  وَ  )  [: بالتاء. 113] ( عح

ل أص ى  مع مالحظة أنه يكسر التاء عل
 قاعدته.  

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
 

25 
ن )  ن: ــــــــداًل مـــــــــ[ ب114] ( انَلَ  تَك 
ون  نَلَا ﴿  الُمطَّو ِّعي عن األعمش .﴾ تَك 

 

26 
(  َِٰ لَ وح

 
 َنا وَ ۡلذ 

 
 ن: ــــــداًل مـــــــ[: ب114] ( نَاَرَٰ خح أ

﴿  َ َونل 
َ
ر نَاۡلذ   ابن محيصن .﴾ ا َوَءاخ 

 

27 
ۥنَ ِإَو )  ن: ــــــداًل مـــــــ[: ب114] ( َك نم     
 ابن محيصن .﴾ َك مذ ن َءايَة  وَ  ﴿

 

 
 

 سورة األنعام

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

1 
َ  مذ ن ط ي   )  َ قح َلذ  َجَل   ض 

َ
[ بداًل من: 2] ( أ

ۖ ث َم قَ  مذ ن ط ي   ﴿ َجَل 
َ
 .﴾ َض  أ

ابن محيصن  الَبز ِّي عن
 من طريق "المفردة"

 

َناوَ  ) 2  ابن محيصنالَبز ِّي عن   [ بالم واحدة.1] ( لَبَسح
 من طريق "المفردة"

 

3 
َنالَبَ وَ  ) بالم واحدة مخفَّفة،  :[1] ( سح

 .وبعدها باء مشددة

َنالَ وَ  )   بالم واحدة مشددة. :( بَسح

من طريق  ابن محيصن
 "المبهج"
 

 

4 
ونَ ب ذ لَ ي   ) [: بضم الياء، وفتح 1] ( س 

  الالم، وتشديد الباء.
من طريق  ابن محيصن

 ""المبهج
 



822 
 

. 

. 

 سورة األنعام

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

َعم  ََل يَ وَ  ) 5   الحسن والُمطَّو ِّعي [: بفتح الياء.14] ( طح

6 
ْ ر   ) وا . يونس: 62، 28 :األنعام] (د 

 ( تح دَ ر   )[: بكسر الراء، وكذلك: 34
  [.61يوسف: ]

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
 

 في جميع القرآن. الحسن البصري  الغين حيث جاء. بفتح : ( َتة  َبغَ  ) 7

8 
ل  يَ  ) ، وكسر بفتح الياء [:47] ( ك  هح

 الالم.
 ابن محيصن

 

  الحسن البصري [: بتشديد التاء.53] ( َناَفتَ  ) 1

14 

تَب يَ يَ َولح  ) [: بإسكان الالم، 55] ( سح
 الحسن البصري وبالتذكير.

ا الـدمياطي أنه  وذكر البنـَّ
يقرأ بإســـكان الالم، وبتاء 
ـــــــيـــــــث، هـــــــكـــــــذا:  ـــــــتـــــــأن  ال

تَب يَ تَ َولح  )   .( سح
لَ  ) 11 َقَ َموح م  ٱۡلح َٰه    الحسن البصري [: بالنصب.62] ( ى

12 

و ) َتهح َٰ ٱسح َٰ طَ    ٱلَشيح ى  [ بداًل من: 71] ( ن  ى
َوتح   ٱلَشَيَٰط ي   ﴿ َتهح  .﴾ ٱسح

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش 

 وقـــــــد انــــفــــرد هــــنـــــــا فــــي 
يح  ) َِِ َٰ طَ ٱلش فقط، أما  ( ن  ى
و ﴿ َتهح ِِح َٰ ٱس فقد وافق  ﴾   ى

ه  حمزة  –فيــــــه أصــــــــــــــلــــــَ
 .-الزيَّات 

ونَ  ) 13 ن َفيَك    الحسن البصري  [: بالنصب.73] ( ك 
وَ  ) 14  في جميع القرآن. الحسن البصري بفتح الواو.  :( ر  ِف  ٱلص 

15 

بالياء  [:83] ( آء  يَشَ  نمَ  َدَرَجَٰت  رحَفع  يَ  )
في الفعلين. مع مالحظة أنه يحذف 

 الحسن البصري .﴾ َدَرَجَٰت   ﴿التنوين من: 

علين الف وقد انفرد هنا في
ت   ﴿فقط، أمــا  َٰ  ﴾ َدَرجَِِ

ه   فقـــد وافق فيهـــا أصــــــــــــــلـــَ
 .-أبا عمٍرو البصري  –

ۦ َحَق قَدَ  ) 16   الحسن البصري بفتح الدال. [:11] ( ر ه
  الحسن البصري بالجمع. [:12] ( ات ه مح وَ َصلَ  ) 17
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18 
ََب  قَ فَلَ  )  بداًل من: [15] ( َوٱنلََوىَٰ  ٱۡلح
َبذ  َوٱنلَ  ﴿  الُمطَّو ِّعي عن األعمش .﴾ ىَٰ وَ فَال ق  ٱۡلح

 

11 
َباحَ  قَ فَلَ  )  صح

  بداًل من: [16] ( ٱۡلح
َباح  فَال ق   ﴿  صح

 . ﴾ ٱۡلح
الُمطَّو ِّعي عن األعمش 

 في وجٍه عنه.
 

24 (  
َ َباحَ ٱۡلح   الحسن البصري  بفتح الهمزة. [:16] ( صح

21 
بالرفع  [:16] (َوٱلَشمحس  َوٱلحَقَمر   )

 فيهما.
 صنابن محي

 

22 
ت ق   ) سح بضم التاء، وكسر  [:18] (رذ  َفم 

 الحسن البصري القاف. 
وذكر المتولي أنـــــــه يقرأ 
ـــــاء، هكـــــذا:   بكســــــــــــــر الت

ت ق   ) سح  .(رذ  َفم 

23 

ج  م نح   َحبذ   ) َتَاك ب   ََيحر    [11] ( م 
حر ج  م نح   َحبذ   ﴿بداًل من: 

َتَاك ب  ُّن   .﴾ اا م 
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

ا الـدمياطي أنه وذ كر البنـَّ
حر ج   ﴿يقرأ الفعـــــــل 

 ﴾ُّن 
ا لــلــمــفــعــول، أي:  مــبــنــيـــــــًّ
بضــــــــــــم الياء وفتح الراء، 
 فـتـكـون قـراءتـــــــه هكـــــــذا: 

ح  )  ِِ بذ  رَ َي َِِ ِِح   ح ن  ِِ  ج  م
َتَاك ب    .( م 

نحَوان   ) 24   الُمطَّو ِّعي عن األعمش  بضم القاف. [:11] (ق 
  طَّو ِّعيالحسن والمُ  بالرفع. [:11] ( وََجَنَٰت   ) 25
  ابن محيصن بضم الياء. [:11] ( نحع  ۦ َوي   ) 26

27 
بضم الراء، وفتح  [:145] ( تح سَ ر  دَ  )

 السين، وسكون التاء.
 الحسن البصري

 

ۥَوَل    ) 28   األعمش  بالياء. [:145] ( بَيذ َن  

21 
فح َقلَ ت  وَ  )

َ
بحَصَٰر  َدت  ِ   ب  أ

َ
مح َوأ مح ه   [ 114] ( ه 

فح  ﴿ن: ـــــــــــــــــ مداًل ـــــــــــــب
َ
مح ِ   َون َقلذ ب  أ  َدَته 

مح  بحَصََٰره 
َ
 . ﴾ َوأ

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
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34 
مح  ) بالياء وسكون  [:114] (َويََذرحه 

 الراء.
 األعمش

 

31 
َ َولح  ) ه  َوَلح ْ َيحَضوح َت ف وا بسكون  [:113] ( قح

 الالم فيهما.
 الحسن البصري

 

ل  َمن ي   ) 32   الحسن البصري بضم الياء. [:117] ( ض 

33 
بتاء بعد الياء، وفتح  [:125] ( َصَعد  تَ يَ  )

  الصاد وتخفيفها، وتشديد العين.
الُمطَّو ِّعي عن األعمش 

 في أحد وجَهيه.
 

34 
ر   ) جح اح   )[ و138] ( ح  ر   :الفرقان] ( جح

  بضم الحاء. [:22
 الحسن البصري

 

35 
اح   )و [138] ( ر  ج  ح   ) ر   :الفرقان] ( ج 

 بضم الحاء والجيم. :[22
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

36 
ور نَال    ۥ   َخال ص   )

 بداًل من:  [131] ( ك 
ور نَا َخال َصة   ﴿

ك   الُمطَّو ِّعي عن األعمش .﴾ لذ  
 

فح  ) 37   الحسن البصري [: بسكون الفاء.146] ( ر  ظ 
حح ) 38

َ
  الحسن والشَنبوذي [ بالرفع.154] ( َسن  ََعَ ٱَل ٓب أ

31 
ن  )

َ
ْ يَ أ ول وا   )[ و156] ( ق 

َ
ْ يَ  وح أ ول وا   ( ق 

  [: بالياء فيهما.157]
ابن محيصن من طريق 

 "المفردة"
 

44 

ۥ  ) َ  َعِشح  فَلَ   َثال مح
َ
 بتنوين  [:164] ( َهاأ

َ  )ونصب   ،﴾ َعِشح   ﴿ َثال مح
َ
 .( َهاأ

 األعمش في أحد وجَهيه

 وقـــــــد انــــفــــرد هــــنـــــــا فــــي
(  َ ال ثَِِ مح

َ
اأ  فقط، أمــــــا  ( هَِِ
 فقد وافق فيها ﴾ َعِشح   ﴿

 يـــعـــقـــوَب الـــحضــــــــــــــــرمـــي 
 .-أحد القراء العشرة  –

  الحسن البصري بسكون السين. [:162] ( ك  َون سح  ) 41
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1 

 بنقل حركة الهمزة إلى   [:18] (ا وم  َمذ   )
 .االذال، ثم حذف الهمزة، وصاًل ووقفً 

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

انفرد هنا حال الوصل 
 فقط.

أما وقًفا، فقد وافق حمزَة 
أحَد القراء  –الزيات 

 .-السبعة 

2 

  ،[27، 24] (َما ت ه  َسوحءَ  )
، طه: 22 :]األعراف (َما ت ه  َسوحءَ  )و

121]،  
مح  )و   [:26 :]األعراف ( َسوحَءتَك 

 باإلفراد في الجميع.

 الحسن البصري
حظة نصب التاء مع مال

 في موضع األعراف
[26.] 

3 
بكسر الياء والخاء،  [:22] ( َفان  ص ذ َي    )

 وتشديد الصاد.
 الحسن البصري

 

4 
[: بفتح الياء، وبألف 26] (ا ش  َور َيَٰ  )

 بعدها.
 الحسن البصري

 

5 
(  ْ وا  ۡ  ن: ــــــــداًل مــــــــ[ ب38] (إ َذا تََداَر
واْ  ﴿  ۡ  لُمطَّو ِّعي عن األعمشا .﴾إ َذا ٱَداَر

 

6 
َٰ فح يَ ََل  ) بحَو

َ
مح أ  [ 44] ( ٱلَسَمآء   َب تَح  لَه 

 ن: ــــــــــــــداًل مـــــــــــب
﴿  َٰ بحَو

َ
مح أ  .﴾ ٱلَسَمآء   ب  ََل ت َفَتح  لَه 

 الحسن والُمطَّو ِّعي
وهذا هو الوجه األول 

 للُمطَّو ِّعي.

7 

َٰ فح ََل تَ  ) بحَو
َ
مح أ  [ 44] ( َمآء  ٱلسَ  َب تَح  لَه 

 ن: ـــــــــــداًل مــــــــــب
﴿  َٰ بحَو

َ
مح أ  .﴾ ٱلَسَمآء   ب  ََل ت َفَتح  لَه 

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 وهذا الوجه الثاني له.
وذكر البنَّا الدمياطي أن 
اليزيديَّ يوافق الُمطَّو ِّعي 

 في هذا الوجه.

8 
[: بضم الجيم، وتشديد 44] ( ل  مَ ٱۡلح   )

  الميم.
 ابن محيصن

 

  ابن محيصن [: بالضاد المعجمة.52] ( فََضلحَنَٰ    ) 1
َمل   ) 14   الحسن البصري [: برفع الالم.53] ( َفَنعح
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 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

  ابن محيصن  [: بإسكان الكاف.58] (ا د  نَكح  ) 11

12 
(  َ ابن محيصن من طريق  بنصب الراء. :( ه ۥمذ نح إ َلٍَٰ  َغيح

"المفردة" في أحد 
 الوجهين.

 جميع القرآن. في

13 
ودٍ  ) ود   )و ( َثم  جاء  بالتنوين إذا ( َثم 

 هذا اللفظ مرفوًعا أو مجروًرا.
 األعمش

 في جميع القرآن.

14 
[: بفتح الحاء، وبألف 74] ( َوَتنحَحَٰت ونَ  )

 بعدها.
 الحسن البصري

 

15 

(  
َ
مح  )و ( َعنَ طَ قح َۡل ل َبَنك  صح

َ
]األعراف:  (َۡل

 [: 41: . الشعراء71. طه: 124
بفتح الهمزة في الفعلين، وسكون القاف 

 ع ــاء مـطــح الــهما، وفتــاد فيــوالص
تخفيفها في األول، وتخفيف الالم في 

  الثاني.

 محيصن والحسنابن 

ا الــــــدميــــــاطي  وذكر البنــــــَّ
أنهما يقرآن بضـــــــــــم الالم 
 فــــي الــــثـــــــانــــي، هــــكـــــــذا: 

ل   ) صح
َ
مح َۡل  .(َبَنك 

 

  الحسن البصري  بالرفع.[: 127] ( كَ َويََذر   ) 16

17 
[: بكسر الهمزة، وفتح 127] ( َهَتَك َلَٰ ِإَو )

  الالم، وبعدها ألف.
 ابن محيصن والحسن

 

18 
[: بفتح الواو، وتشديد 128] ( ث َهارذ  ي وَ  )

 الراء.
 الحسن البصري

 

11 

مح يح  طَ  ) َنَٰ   طَ  )[ و131] ( ه  حَزمح ل
َ
َ أ  ( ه ۥيح

ميح  طَ  )[ و13اإلسراء: ] مح  ك   ( َمَعك 
 ة ـــاكنـــاء ســها بيــميعـــ[: ج11: يس  ]

بعد الطاء، من غير ألف بعدها وال 
 همز.

 الحسن البصري

 

24 
مح  ) [: بتخفيف الميم 133] ( َل َوٱلحق 

سكانها  .وا 
 الحسن البصري
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21 
[: بكسر الالم، من 144] ( م  َوب َكل   )

 غير ألف بعدها.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

22 
(  َ مَ فَََل ت [: بفتح التاء 154] ( تح شح

َدآء   )والميم.  عح
َ  ابن محيصن  بالرفع. :( ٱۡلح

 

23 (  
َ
ۖ  ﴿[ بداًل من: 156] ( آءَ سَ أ َشآء 

َ
  الحسن البصري .﴾ أ

24 
مح ت  َرزَقح  )  [ بداًل من: 164] ( ك 
﴿  ۡۚ مح  الُمطَّو ِّعي عن األعمش .﴾ َرَزقحَنَٰك 

 

25 
ب  ي   ) ضم الياء، وكسر [: ب163] (ت وَن سح

  الباء.
 الحسن البصري

 

26 
ب ت وَن  ) بفتح الياء، وضم  :[163] (يَسح

  الباء.
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش

 

27 
[: بكسر الباء، 165] ( َس ئح ب َعَذابِۢ ب   )

وبعدها همزة ساكنة، ثم سين مفتوحة 
 من غير تنوين.

 الحسن البصري
 

28 
ث واْ ٱلحك َتََٰب  ) ر ذ ضم الواو، [: ب161] (و 

 وتشديد الراء.
 الحسن البصري

 

 
 سورة األنفال

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

1 
بح  ) بح  )[، و16] ( َره ۥد  ، 25يوسف: ] ( ر  د 

بح  )[، و28، 27 [: 26يوسف: ] ( ل  ق 
 بسكون الباء.

 الحسن البصري
 

َق   ) 2 َو ٱۡلح   الُمطَّو ِّعي عن األعمش [: بالرفع.32] ( ه 
ون  َويَ  ) 3   الُمطَّو ِّعي عن األعمش [: بالرفع.31] (ك 
ش   ) 4 ْ َفَتفح   الحسن البصري [: بكسر الشين.46 ] ( ل وا
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َهبح وَ  ) 5 مح  تَذح ك    الُمطَّو ِّعي عن األعمش [: بالجزم.46] ( ر يح 

6 

ون   ) ز  ج  عح ابن محيصن من   بكسر النون. [: 51] ( ي 
 الطريقين

 

ون   ) - ز  ج  عح  ون مع إثباتبكسر الن :(ۦ ي 
 ياء بعدها.

ٓونذ   ) - ز  ج  عح ون ــــنـــر الـــــســــكـــــب :( ي 
وتشديدها،  مع مالحظة مد ِّ الواو مدًّا 

 مشبًعا.
ٓونذ   ) - ز  ج  عح ون ــــنـــــر الـــســــكــــــب :( ۦي 

وتشديدها، مع إثبات ياء بعدها،  مع 
  مالحظة مد ِّ الواو مدًّا مشبًعا. 

يق ابن محيصن من طر 
 "المبهج"

  الُمطَّو ِّعي عن األعمش [: بالذال المعجمة.57] ( فََِشذ ذح ب ه م ) 7

8 
َيحل   )

ب ط  ٱۡلح [: بضم الراء والباء، 64] ( ر 
 من غير ألف.

 الحسن البصري
 

  الحسن البصري. [ بياء الغيبة.64] ( رحه ب ونَ ي   ) 1

14 
مح  ) َخَذ م نك 

َ
[: بفتح الهمزة 74] ( أ

 .والخاء
 الحسن والُمطَّو ِّعي

 

 
 سورة التوية

 ملحوظات القارئ االنفرادة م 

1 
حم ِشح ۡ يَ  مذ ن   بَر ٓبء   )  [ 3] ( ٱل
ََٰهدت م مذ ن   )و حم ِشح ۡ يَ  َع [: بكسر 4] ( ٱل

 .( مذ ن   )نون 

 الحسن البصري
 

2 
 زة ــــمــــر هــــســــكـــــب  :[3] ( َن ٱلَِلَ بَر ٓبء  إ   )
 .( نَ إ   )

 الحسن البصري
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  الحسن البصري بالنصب. :[15] ( ٱلَِل   َوَيت وَب  ) 3

4 
ر  َمسح  ) م  َد ٱلَِل  إ َنَما َيعح  :[18] ( ج 

 باإلفراد.
 ابن محيصن

 

5 
مح ر  ٓائ  وََعشَ  )  بداًل من: [ 24] ( ك 
مح  ﴿ َيت ك   الحسن البصري ﴾ وََعش 

 

ح  ) 6   الحسن البصري أنيث.بتاء الت :[35] ( َعلَيحَها َمَٰ ُت 

7 
 ـــــــن: ــــــداًل مــــــبــــ[ 38] ( َثاقَلحت مح تَ  )
 الُمطَّو ِّعي عن األعمش .﴾ ٱثَاقَلحت مح  ﴿

 

8 
مح  ) مح َنَفَقَته  َبَل م نحه   بداًل من: [ 54] (َنقح
مح  ﴿ مح َنَفَقَٰت ه  َبَل م نحه   الُمطَّو ِّعي عن األعمش .﴾ت قح

ه أنـــ ونصَّ المتولي على  
بَ ن   )يقرأ بكسر نون   .(َل قح

1 
 [ 71] ( ونَ ز  مذ  لَ ي   )و [58] ( ز كَ مذ  لَ ي   )
ْ مذ  لَ َوََل ت   ) ٓوا بضم  :[11الحجرات:] ( ز 
 ، وفتح الالم، وتشديد الميم.اهلِّ وَّ أَ 

 الُمطَّو ِّعي عن األعمش
 

14 
ذ ن  َخيح   ق لح  )

 
 ق لح  ﴿بداًل من:  [61] (  أ

ذ ن  َخيح  
 
 البصريالحسن  .﴾ أ

 

11 
: بضم الياء، وفتح [77] ( ب ونَ ذذ  كَ ي   )

 الكاف، وتشديد الذال.
 الحسن البصري

 

  الحسن البصري : بتشديد الذال.[14] ( ب واْ ٱلَِلَ َكذَ  ) 12
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 اآليات القرآنيةفهرس  -1

َةح   ُسوَرةُ الَفاِتح

 الصفحة مع رقمهااآلية 

ح ٱلحَعَٰلَمحيَ  ﴿ ح رَب  ه ُد ّلِلح َمح  22 [2]  ﴾ ٱۡلح
حينح  َمَٰلحكح يَوحمح  ﴿  22 [2]  ﴾ٱل 
بُ نَ  إحيهاكَ  ﴿  25 [5]  ﴾ دُ عح
َتعحُي  ﴿ ُبُد ِإَويهاَك نَسح  24، 25 [5]  ﴾إحيهاَك َنعح
تَقحيَم  ﴿ حُمسح َرََٰط ٱل ح نَا ٱلص  دح  24 [4]  ﴾ٱهح
ُضوبح َعلَيحهحمح  ﴿ حَمغح ح ٱل َت َعلَيحهحمح َغۡيح نحَعمح

َ
حيَن أ َرََٰط ٱَّله  24 [7]  ﴾صح

 َرةح ُسوَرةُ ابَلقَ 

حَك ٱلحكحَتَُٰب ََل َريحَبَۛ فحيهحِۛ ُهد   ﴿ َٰل حلحُمتهقحَي ى َذ  75 [2]  ﴾ل 
حيَن َكَفُرو ﴿ محُنوَن  ا  إحنه ٱَّله رحُهمح ََل يُؤح مح لَمح تُنذح

َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
 46 [4]  ﴾َسَوآٌء َعلَيحهحمح َءأ

﴿  ۡۖ عحهحمح َٰ َسمح حهحمح َولََعَ َٰ قُلُوب ُ لََعَ ى َخَتَم ٱّلِله َحَوََٰوة ۖۡ َولََعَ َحَرَٰرحهحمح 
َ
 75 [7]  ﴾  أ

َمُهوَن  ﴿ َيَٰنحهحمح َيعح ُهمح ِفح ُطغح حهحمح َويَُمدُّ زحُئ َ َتهح ُ يَسح  77 [55]  ﴾ٱّلِله
َلَٰلَةَ  ﴿ ُوا  ٱلضه ََتَ  514 [54]  ﴾ ٱشح
حب   ﴿ وح َكَصي 

َ
َمآءح فحيهح ُظلَُمَٰت   أ حَن ٱلسه د   م  ق   َورَعح  74 [54]  ﴾ َوَبرح
حهحمََيحَعلُ  ﴿ ٓ َءاَذان َصَٰبحَعُهمح ِفح

َ
َٰعحقح  وَن أ َو حَن ٱلصه ِۚ  م  حَموحتح  74 [54]  ﴾َحَذَر ٱل

﴿  ۡۖ َحَرَٰرَُهمح
َ
ُق ََيحَطُف أ  46 [26] ﴾يََكاُد ٱلحََبح

َضآَء لَُهم  ﴿
َ
ۖۡ ُُكهَمآ أ َحَرَٰرَُهمح

َ
ُق ََيحَطُف أ ٓ يََكاُد ٱلحََبح ا  فحيهح ِإَوَذا َشوح لََم َعلَيحهحمح قَ  مه ظح

َ
 44 [26]  ﴾ اُموا   أ

نَداد   ﴿
َ
ح أ ه لَُمونَ فَََل ََتحَعلُوا  ّلِلح نُتمح َتعح

َ
 24 [22]  ﴾ ا َوأ

حَب َمَثَل   ﴿ ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ح َتۡحح َ ََل يَسح ا إحنه ٱّلِله  45 [24]  ﴾ َفَما فَوحَقَها   َبُعوَضة   مه

َمآَء ُُكهَها ُثمه َعَرَضُهمح لََعَ  ﴿ سح
َ حَمَلىئحَكةح وََعلهَم َءاَدَم ٱۡلح  42 [15]  ﴾ ٱل

ۢنبح ـ َ قَاَل َيى  ﴿
َ
ۖۡ ئح اَدُم أ حهحمح َمآئ سح

َ
حأ  45 [11]  ﴾ُهم َ
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َٰلحمحيَ ﴿  َجَرةَ َفَتُكونَا محَن ٱلظه ح ٱلشه ه َرَبا َهَٰذح  41 [15]  ﴾ َوََل َتقح
 45 [14]  ﴾ُهَداَي فَََل َخوحٌف َعلَيحهحمح َوََل ُهمح ََيحَزنُوَن  َفَمن تَبحعَ  ﴿
ُت َعلَيحُكمح َيَٰ  ﴿ نحَعمح

َ
ٓ أ َ ٱلهِتح َمِتح حعح ىءحيَل ٱذحُكُروا  ن َر ٓ إحسح  44، 44 [522، 27، 26]  ﴾َبِنح

َنآَءُكمح  ﴿ بح
َ
ُوَن أ حَسآَءُكمح   يَُذّب ح يُوَن ن َتحح  44 [24]  ﴾َويَسح

ُتمح  ﴿ َ ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح َيََٰقوحمح إحنهُكمح َظلَمح حٱت ح نُفَسُكم َ
َ
َل أ  47 [52]  ﴾ اذحُكُم ٱلحعحجح

﴿  َ َٰ نََرى ٱّلِله محَن لََك َحِته َرة  ِإَوذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ لَن نُّؤح َٰعحَقةُ  َجهح َخَذتحُكُم ٱلره
َ
 44 [55]  ﴾...  فَأ

ُخلُوا   ﴿  44 [54]  ﴾ ِإَوذح قُلحَنا ٱدح
َيَة فَُُكُوا  محنح  ِإَوذح قُلحَنا﴿  ح ٱلحَقرح ه ُخلُوا  َهَٰذح ئحُتمح َها ٱدح د   َحيحُث شح ََ  41 [54]  ﴾ اَر
ة   ﴿ طه فحرح لَُكمح َخَطََٰيَُٰكمح   َوقُولُوا  حح نحيَ نهغح سح حُمحح  44 [54]  ﴾ وََسََنحيُد ٱل
ز   ﴿ حيَن َظلَُموا  رحجح َا لََعَ ٱَّله نَزۡلح

َ
َمآءح فَأ حَن ٱلسه ُسُقونَ  ا م  حَما ََكنُوا  َيفح َ ﴾  [54] 44 ،46 
ةَ َعيحن   فَٱنَفَجَرتح  ﴿ َ ۖۡ محنحُه ٱثحنََتا َعۡشح  46 [46]  ﴾ا
بحُطوا  محصح   ﴿ ۗۡ ٱهح ُمح ۡلح

َ
ا َسأ  45 [45]  ﴾ا فَإحنه لَُكم مه

ة   ﴿ حُقوه  42 [41]  ﴾ لََعلهُكمح َتتهُقونَ َوٱذحُكُروا  َما فحيهح  ُخُذوا  َمآ َءاَتيحَنَُٰكم َ
َا مَ  ﴿ ح ۡله ُع َۡلَا َربهَك يُبَي  ََقَر تََوََٰبَه قَالُوا  ٱدح َ إحنه ٱبلح  42 [76]  ﴾َعلَيحَنا ا ِهح
نحَهَُٰر   ﴿

َ ُر محنحُه ٱۡلح حَجاَرةح لََما َيَتَفجه  41 [72]  ﴾ِإَونه محَن ٱۡلح
قُ  ﴿ قه حَمآُء   لََما يَشه ُرُج محنحُه ٱل  41 [72]  ﴾َفيَخح
حۗۡ  ﴿ َيةح ٱّلِله بحُط محنح َخشح  42 [72]  ﴾لََما َيهح
حۗۡ  ِإَونه  ﴿ َيةح ٱّلِله بحُط محنح َخشح  42 [72]  ﴾محنحَها لََما َيهح
محُنوا  لَُكمح َوقَدح ََكَن فَرحيق   ﴿ ن يُؤح

َ
َمُعوَن أ َفَتطح

َ
حنحُهمح  أ ح م  َمُعوَن َكَلََٰم ٱّلِله  45 [75]  ﴾...  يَسح
َو ََل  ﴿

َ
لحُنونَ يَ أ وَن َوَما ُيعح ُّ لَُم َما يُِسح َ َيعح نه ٱّلِله

َ
لَُموَن أ  45 [77]  ﴾ عح

ن   ﴿ حلنهاسح ُحسح  44 [41]  ﴾ا َوقُولُوا  ل
رحُجوَن فَرحيق   ﴿

نُفَسُكمح َوُتح
َ
ُتلُوَن أ نُتمح َهىُؤََلٓءح َتقح

َ
حن دحَيَٰرحهحمح ا ُثمه أ حنُكم م   47 [45]  ﴾م 

رحُجوَن فَرحيق   ﴿
حن دحَيَٰرحهحمح تََظََٰهُرونَ َوُتح حنُكم م  ثحمح َوٱلح  ا م  ح

حٱۡلح َوَٰنح َعلَيحهحم َ  47 [45]  ﴾ُعدح
يح  ﴿ حٱلرُُّسلح  َوَقفه ۦح َ ه دح  47 [47]  ﴾ َنا محۢن َبعح
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حَنَٰتح  ﴿ َي 
يََم ٱبلح ِۗ َوَءاتَيحَنا عحيََس ٱبحَن َمرح حُروحح ٱلحُقُدسح َنَُٰه َ يهدح

َ
 44 [47]  ﴾َوأ

﴿   ۚ لحُفۢ َُ  44 [44]  ﴾َوقَالُوا  قُلُوُبَنا 
ۢنبحَيآءَ  ﴿

َ
ُتلُوَن أ ح  قُلح فَلحَم َتقح محنحيَ ٱّلِله ؤح  44 [45]  ﴾ محن َقبحُل إحن ُكنُتم مُّ

ح قُلح َمن ََكَن َعُدو    ﴿ حيَل ـا ل  َبح ح جح بحَك بحإحذحنح ٱّلِله
َٰ قَلح ََلُۥ لََعَ حنهُهۥ نَزه  566 [47]  ﴾فَإ

حيَل َمن ََكَن َعُدو    ﴿ َبح ح َوَمَلىئحَكتحهۦح َورُُسلحهۦح وَجح ه ح ََٰل ا ّلِل  َ َعُدو    فَإحنه  َومحيَكى َٰفحرحينَ  ٱّلِله حلحَك  566 [44]  ﴾ ل 
د   ﴿ ََٰهُدوا  َعهح َو ُُكهَما َع

َ
حنحُهمِۚ  ا نهبََذهُۥ فَرحيق  أ  566 [566]  ﴾م 
َٰ ُملحكح ُسلَيحَمََٰنۖۡ  ﴿ َيَٰطحُي لََعَ َبُعوا  َما َتتحلُوا  ٱلشه  565 [562]  ﴾ َوٱته
َحٍد إحَله  ﴿

َ
حهۦح محنح أ حيَن َ حَضآر  ح  َوَما ُهم َ  44 [562]  ﴾  بحإحذحنح ٱّلِله

نَا  ﴿ حيَن َءاَمُنوا  ََل َتُقولُوا  َرَٰعحَنا َوقُولُوا  ٱنُظرح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َمُعوا ۗۡ َيى  562 [562]  ﴾ َوٱسح

َۡيح   ﴿ تح ِبح
ح
َها نَأ وح نُنسح

َ
ۗۡ  َما نَنَسخح محنح َءايٍَة أ ٓ وح محثحلحَها

َ
حنحَهآ أ  561 [564]  ﴾م 

ح  ﴿ ح ٱل ه ح  َوّلِلح ُه ٱّلِله َنَما تَُولُّوا  َفَثمه وَجح يح
َ
رحُب  فَأ حَمغح حُق َوٱل  562 [555]  ﴾َمۡشح

حيهِتح  قَاَل وَ  ﴿ َٰلحمحيَ  قَاَل   محن ُذر  دحي ٱلظه  562 [522]  ﴾ ََل َيَناُل َعهح
َيحَت َمَثاََة   ﴿ ن   ِإَوذح َجَعلحَنا ٱبلح مح

َ
حلنهاسح َوأ َقامح إح ل  حُذوا  محن مه   ـ  َحَرَٰهح ا َوٱته

 565 [525]  ﴾  َم ُمَصل  
حَرَٰهح  ﴿ َعلح َهََٰذا َََلد  مُ ـ  ِإَوذح قَاَل إَح ح ٱجح  565 [524]  ﴾ا ا َءامحن  رَب 
حَرَٰهح  ﴿ َعلح َهََٰذا َََلد  مُ ـ  ِإَوذح قَاَل إَح ح ٱجح ُزقح ا َءامحن  رَب  لَُهۥ محَن ٱثلهَمَرَٰتح ا َوٱرح هح

َ
 567 [524]  ﴾...  أ

حُعُهۥ قَلحيَل  قَاَل َوَمن كَ  ﴿ َمت 
ُ
َٰ َفَر فَأ ََ ح ۥٓ إ هُ َطرُّ ضح

َ
ۡيُ   ُثمه أ حَمصح حئحَس ٱل  564 [524]  ﴾ َعَذابح ٱۡلهارح  َوب

ة   ﴿ مه
ُ
حَنآ أ حيهت ح لََك َومحن ُذر  لحَميح َعلحَنا ُمسح لحَمة   َربهَنا َوٱجح سح َكَنا  مُّ رحنَا َمَناسح

َ
 567 [524]  ﴾ ...لهَك َوأ

حنحُهمح َيتحلُوا  َعلَيحهحمح َءاَيَٰتحَك ثح فحيهحمح رَُسوَل  َوٱبحعَ  َربهَنا ﴿  24 [524]  ﴾ م 
َمةَ  ﴿ حكح حُمُهُم ٱلحكحَتََٰب َوٱۡلح ۖۡ  َوُيَعل  حيهحمح  564 [524]  ﴾ َوُيَزك 
حَرَٰهح  ﴿ حَك إَح ُبُد إحَلََٰهَك ِإَوَلََٰه َءاََآئ َمَٰعحيَل ـ  قَالُوا  َنعح َحََٰق إحَلَٰه   َم ِإَوسح  556 [511]  ﴾ ... اد  حح ا َوَٰ ِإَوسح
ح  ﴿ بحَغَة ٱّلِله  552 [514] ﴾صح
ح َوُهَو َربَُّنا َوَربُُّكمح  ﴿ وَنَنا ِفح ٱّلِله ُِتَآجُّ

َ
 52 [514]  ﴾ قُلح أ

َٰعحنُونَ  ﴿ ُ َوَيلحَعُنُهُم ٱلله  564 [554]  ﴾ يَلحَعُنُهُم ٱّلِله
و   ﴿

ُ
اٌر أ حيَن َكَفُروا  َوَماتُوا  وَُهمح ُكفه حَمَلىئحَكةح َوٱۡلهاسح َلىئحَك َعلَيحهحمح إحنه ٱَّله ح وَٱل نَُة ٱّلِله  555 [545]  ﴾... لَعح
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آء   ﴿ َمآءح محن مه ُ محَن ٱلسه نَزَل ٱّلِله
َ
ۡرَض  َوَمآ أ

َ حهح ٱۡلح َيا َ حح
َ
حَها َوَبثه فحيهَ  فَأ ت َد َموح  54 [542]  ﴾ ...ا َبعح

ا ِفح ٱ ﴿ َها ٱۡلهاُس ُُكُوا  محمه يُّ
َ
أ ۡرضح َحَلََٰل  َيى

َ حب  ۡلح ِۚ َوََل تَتهبحُعوا  ا  َطي  يحَطَٰنح  552 [544]  ﴾ُخُطَوَٰتح ٱلشه
َ ََاغ   ﴿ ُطره َغۡيح  52 [571]  ﴾فَََلٓ إحثحَم َعلَيحهحِۚ  َوََل ََعد   َفَمنح ٱضح
يهام   ﴿

َ
ِۚ أ ُدوَدَٰت  عح  552 [542]  ﴾ ا مه
ن تَُصوُموا   ﴿

َ
 552 [542] ﴾ َوأ
ُر َرَمَضاَن  ﴿ نزحَل فحيهح ٱلحُقرحَءاُن ُهد  َشهح

ُ
حٓي أ حلنهاسح ى ٱَّله حَنَٰت   ل  ِۚ  َوبَي  حُهَدىَٰ َوٱلحُفرحقَانح حَن ٱل  551 [545] ﴾ م 

دحِۗ ـَوََل تَُبَٰشح  ﴿ حَمَسَٰجح َٰكحُفوَن ِفح ٱل نُتمح َع
َ
 555 [547]  ﴾ُروُهنه َوأ

هحلهةح  ـ َ يَسح  ﴿
َ  555 [544]  ﴾لُونََك َعنح ٱۡلح

ۗۡ  َعنح  لُونََك ـ َ يَسح  ﴿ َج ح حلنهاسح َوٱۡلح َٰقحيُت ل َ َمَو هحلهةح  قُلح ِهح
َ  557 [544]  ﴾ ٱۡلح

ُُرَمَُٰت قحَصاص    ﴿ ََرامح َوٱۡلح رح ٱۡلح هح حٱلشه ََراُم َ ُر ٱۡلح هح  554 [542]  ﴾ ٱلشه
ح   ﴿ ه َرةَ ّلِلح َجه َوٱلحُعمح وا  ٱۡلح حمُّ ت

َ
 554 [544]  ﴾ َوأ
حنح  ﴿ ُتم م  فَضح

َ
حَذآ أ َٰ فَإ َ فَٱذحُكُروا  ٱ ت  َعَرَف ََرامح   عحندَ  ّلِله َعرح ٱۡلح حَمشح  54 [544]  ﴾ ٱل

َيا  ﴿ نح ةح ٱلُّ ََيوَٰ َُلُۥ ِفح ٱۡلح بَُك قَوح جح بحهۦحَومحَن ٱۡلهاسح َمن ُيعح
َٰ َما ِفح قَلح َ لََعَ هحُد ٱّلِله  554 [262] ﴾...  َويُشح

َد فحيَها ﴿ سح ُفح ۡرضح ِلح
َ َٰ َسََعَٰ ِفح ٱۡلح َل   ِإَوَذا تََوَّله َرحَث َوٱلنهسح لحَك ٱۡلح  526 [265]  ﴾ َوُيهح

 51 [256]  ﴾ ُظلَل ﴿
يُد ٱلحعحَقابح  ﴿ َ َشدح  526 [255] ﴾ فَإحنه ٱّلِله
َخُروَن محَن  ﴿ َيا َويَسح نح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ حيَن َكَفُروا  ٱۡلح حَّله حَن ل حيَن َءاَمُنوا ْۘ ُزي   526 [252]  ﴾ٱَّله
﴿  ََ ُعٓوا  إح ُ يَدح حهحۖۦۡ َوٱّلِله فحَرةح بحإحذحن حَمغح َنهةح َوٱل ۡح  525 [225]  ﴾  ٱ
م   ﴿ حُنَها لحَقوح ح يُبَي  حلحَك ُحُدوُد ٱّلِله لَُموَن  َوت  525 [216]  ﴾َيعح
ح   ﴿ ح ََكمحلَيح لَيح َلََٰدُهنه َحوح وح

َ
َن أ عح َٰلحَدَُٰت يُرحضح ن يُتحمه ٱلرهَضاَعَة   َوٱلحَو

َ
َراَد أ

َ
حَمنح أ  522 [211]  ﴾ل

لُود   ﴿ حَوَلحَها َوََل َموح ةُۢ َ َ حۦ   ََل تَُضٓاره َوَٰلح حَوَلحه ُۥ َ  522 [211]  ﴾ َله
َطىَٰ َوقُوُموا   ﴿ حوُسح ةح ٱل لَوَٰ لََوَٰتح َوٱلصه َٰنحتحيَ َحَٰفحُظوا  لََعَ ٱلصه ح َق ه  521 [214]  ﴾ ّلِلح
بَان   ﴿ وح ُركح

َ
تُمح فَرحَجاَلد أ فح ۖۡ فَإحنح خح  522 [214]  ﴾ا

﴿  ُ  522 [255] ﴾ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّوُم ٱّلِله
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ح   ﴿ َغ 
ُد محَن ٱلح َ ٱلرُّشح حينح  قَد تهبَيه َراهَ ِفح ٱل   522 [254] ﴾ََلٓ إحكح

 ﴿ َٰ ّنه
َ
ۦ  أ ح ۖۡ يُۡحح حَها ت َد َموح ُ َبعح هح ٱّلِله  41 [254]  ﴾َهَٰذح
﴿  ََ َُهاَوٱنُظرح إح ُسوَها َۡلحم   ٱلحعحَظامح َكيحَف نُنِشح  525 [254]  ﴾ ا  ُثمه نَكح

َمئحنه قَلحبح   ﴿ َطح ح ن ِل  محن  قَاَل َََلَٰ َوَلَٰكح َو لَمح تُؤح
َ
 524 [246]  ﴾ قَاَل أ

حل   ﴿ َصاَبَها َواَ
َ
حَربحَوٍة أ َ ِۢ  524 [245]  ﴾َكَمَثلح َجنهة

ن تَُكوَن ََلُۥ َجنهة   ﴿
َ
َحُدُكمح أ

َ
يََودُّ أ

َ
حيل   أ حن َّنه نَاب   ۚ  م  عح

َ
نحَهَُٰر  َوأ

َ  527 [244﴾ ]...ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح
َٰتح إحن ُتبحُدوا   ﴿ َدَق تُوَها  ٱلصه ۖۡ ِإَون ُتحُفوَها َوتُؤح َ ا ِهح  527 [275]  ﴾...ُكمح  له  ٱلحُفَقَرآَء َفُهَو َخۡيح  فَنحعحمه
ا  ََل َيُقوُموَن إحَله َكمَ  ﴿ حبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 

ح
حيَن يَأ ح  ا َيُقوُم ٱَّله حَمس  يحَطَُٰن محَن ٱل حي َيتََخبهُطُه ٱلشه  524 [275﴾ ] ٱَّله

ح  َفَمن َجآَءهُۥ َموحعحَظة   ﴿ حهۦح فَٱنَتََهَٰ فَلَُهۥ َما م  ب  حۖۡ ن ره ََ ٱّلِله ۥٓ إح ُرهُ مح
َ
 524 [275]  ﴾ َسلََف َوأ

﴿  َ حيَن َءاَمُنوا  ٱتهُقوا  ٱّلِله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َ محنَ  َوذَُروا  مَ َيى حبَ  ا ََِقح محنحيَ وى ٱلر  ؤح  524 [274]  ﴾ ا  إحن ُكنُتم مُّ

َرحب   ﴿ َذنُوا  ّبح
ح
َعلُوا  فَأ حَن ٱ فَإحن لهمح َتفح حۖۦۡ م  ح َورَُسوَلح  516 [274]  ﴾ّلِله

َٰ َميحَِسَ  َرة  ـِإَون ََكَن ُذو ُعسح  ﴿ ََ ح َرةٌ إ  515 [246]  ﴾  ة ِۚ َفَنظح
حي َعلَيح  ﴿ لحلح ٱَّله ُمح َ َربهُهۥ َوِلح َتهقح ٱّلِله َقُّ َوِلح  515 [242]  ﴾هح ٱۡلح
ُتمح  َوََل يَُضٓاره ََكتحب   ﴿ هحُدٓوا  إحَذا َتَباَيعح شح

َ
 515 [242]  ﴾ َوََل َشهحيد    َوأ
َٰ َسَفر   ﴿ حب  َولَمح  ِإَون ُكنُتمح لََعَ ۖۡ ََتحُدوا  ََكت ُبوَضة  قح  512 [241]  ﴾ ا فَرحَهَٰن  مه

 َرانَ مح ُسوَرةُ آلح عح 

ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّوُم  ﴿  522 [2] ﴾ٱّلِله
ق   ﴿ ح ح ُمَصد  َق  حٱۡلح َل َعلَيحَك ٱلحكحَتََٰب َ حَما نَزه َ يََديحهح ا ل  جنحيَل َبيح ح

ََٰة َوٱۡلح َرى نَزَل ٱۡلهوح
َ
 511 [1]  ﴾ َوأ

حرُ  ﴿  564 [4]  ﴾ ُكمح يَُصو 
م   َربهَنآ إحنهَك َجامحعُ  ﴿ َوح  512 [4] ﴾ َله َريحَب فحيهحِۚ  ٱۡلهاسح ِلح
ُ يُ  ﴿ حدُ َوٱّلِله حَنصح  َؤي  ۦح َمن يََشآُء  ـَ  515 [51] ﴾رحه
َهَوَٰتح  ﴿ حلنهاسح ُحبُّ ٱلشه حَن ل حَي ُزي  َن حَسآءح َوٱبلح َهبح محَن ٱلن  ح محَن ٱَّله حُمَقنَطَرة  515 [52] ﴾... َوٱلحَقَنَٰطحۡيح ٱل
﴿  ُ حَمَلىئحَكُة  َشهحَد ٱّلِله نهُهۥ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو َوٱل

َ
ِۚ أ طح حٱلحقحسح حَمۢا َ لُوا  ٱلحعحلحمح قَآئ و 

ُ
 514 [54]  ﴾ َوأ

مٍ  ﴿ ِلح
َ
حَعَذاٍب أ حُهم َ ح  74 [25]  ﴾ فَبَۡش 
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رُ  ﴿ ح  564 [16، 24] ﴾ُكُم َويَُحذ 
﴿  ِۗ ُضَها محۢن َبعحض  حيهَۢة َبعح ُ َسمحيٌع َعلحيٌم َوٱ ذُر   562 [12]  ﴾ّلِله
ح  ﴿ َلَٰم  قَاَل رَب  َُ َح  َٰ يَُكوُن  ّنه

َ
َ ٱلحكحََبُ  أ ۖۡ َوقَدح ََلََغِنح ِتح ََعقحر 

َ
َرأ  44 [26]  ﴾  َوٱمح

ز   ﴿ يهاٍم إحَله َرمح
َ
ََٰثَة أ حَم ٱۡلهاَس ثََل َله تَُكل 

َ
 514 [25]  ﴾اۗۡ قَاَل َءاَيُتَك أ

َتى  ﴿ ن يُؤح
َ
ح أ حُهَدىَٰ ُهَدى ٱّلِله َحد   قُلح إحنه ٱل

َ
حثحَل َمآ  أ وم 

ُ
وُكمح أ وح َُيَآجُّ

َ
حيُتمح أ ۗۡ  ت حُكمح  517 [71]  ﴾ عحنَد َرب 

يَنار   ﴿ حدح َمنحُه َ
ح
نح إحن تَأ ٓ إحَِلحَك إحَله َله يُ  َومحنحُهم مه ۦح حه حم   َؤد  َت َعلَيحهح قَآئ ۗۡ َما ُدمح  517 [75]  ﴾ ا

حيَن َكَفُروا  َوَماتُوا  وَُهمح ُكفه  ﴿ بََل محنح  ار  إحنه ٱَّله ۡرضح َذَهب  فَلَن ُيقح
َ ُء ٱۡلح حلح هحم م  َحدح

َ
ٓۗۡ  ا َولَوح أ حهۦح تََدىَٰ َ  514 [45] ﴾ٱفح

ذ   ﴿
َ
ٓ أ وُكمح إحَله  526 [555]  ﴾ ىۖۡ لَن يَُۡضُّ

ُكمح َحَسَنة   ﴿ َسسح بحُكمح تَسُ  إحن َتمح حَئة   ؤحُهمح ِإَون تُصح ۖۡ ۗۡ َسي  حَها رَُحوا  َ  525 [526]  ﴾...َيفح
لَ إحذح  ﴿

َ
محنحَي أ حلحُمؤح ُكمح َتُقوُل ل ن يُمحده

َ
فحَيُكمح أ حثََلَٰثَةح َءاَلَٰف   ن يَكح  522، 525 [522]  ﴾... َربُُّكم َ

رحهحمح  ﴿ حن فَوح تُوُكم م 
ح
وا  َوَتتهُقوا  َويَأ ُ َبح َسةح َءاَلَٰف  َهََٰذا  َََلى  إحن تَصح َمح دحدحُكمح َربُُّكم ِبح  525 [525﴾ ]... ُيمح

مح َحسح  ﴿
َ
حيَن أ ُ ٱَّله لَمح ٱّلِله ا َيعح َنهَة َولَمه ۡح ُخلُوا  ٱ ن تَدح

َ
حينَ بحتُمح أ ََٰبح لََم ٱلره  522 [522] ﴾  َجََٰهُدوا  محنُكمح َوَيعح

َٰ َعقحَبيحهح فَلَن يه َوَمن يه  ﴿ َ َشيح نَقلحبح لََعَ ۗۡ ـ   ُۡضه ٱّلِله  526 [522]  ﴾ا
َٰ َعقحَبيحهح فَلَ َوَمن يه  ﴿ َ َشيح ن يه نَقلحبح لََعَ ۗۡ وه ـ   ُۡضه ٱّلِله زحي ٱا َٰكحرحينَ َسَيجح ُ ٱلوه  521 [522] ﴾ ... ّلِله
ح كحَتَٰب   ﴿ ن َتُموَت إحَله بحإحذحنح ٱّلِله

َ
ٍس أ َفح ۗۡ مُّ ا َوَما ََكَن ۡلح َل  َياثه  َوَمن يُّرحد َؤجه نح  521 [525] ﴾ َواَب ٱلُّ

تحهۦح مح َوَمن يُرحدح  ﴿ نحيَا نُؤح َٰكحرحيَن ثََواَب ٱلُّ زحي ٱلوه حهۦح محنحَها  وََسَنجح ت َرةح نُؤح  521 [525] ﴾نحَها َوَمن يُرحدح ثََواَب ٱٓأۡلخح
حن نهبح    ﴿ حن م  ي 

َ
ََٰتَل َمَعُهۥ  َوَكأ حيُّوَن َكثحۡي  َق َصاَبُهمح َفَما َوَهُنوا   رحب 

َ
حَمآ أ ح ل  525، 522 [524]  ﴾...ِفح َسبحيلح ٱّلِله

َصاَبُهمح َفَما َوَهُنوا   ﴿
َ
حَمآ أ َتََكنُوا ۗۡ ل ح َوَما َضُعُفوا  َوَما ٱسح  527، 524 [524]  ﴾ ِفح َسبحيلح ٱّلِله

فحرح َۡلَا ُذنُوبَنَا  ﴿ َح ن قَالُوا  َربهنَا ٱ
َ
ٓ أ لَُهمح إحَله قحَداَمنَاَوَما ََكَن قَوح

َ
حتح أ رحنَا َوَثب  مح

َ
ٓ أ اَفنَا ِفح َ  527 [527﴾ ]...  ِإَوۡسح

َحد  إحذح تُصح  ﴿
َ
ى أ ُعوُكمح  عحُدوَن َوََل تَلحوُۥَن لََعَ َُٰكمح َوٱلرهُسوُل يَدح َرى خح

ُ
ٓ أ  524 [551]  ﴾ ِفح

َمَنة   ﴿
َ
دح ٱلحَغم ح أ حۢن َبعح نَزَل َعلَيحُكم م 

َ
حَفة  ا نَُّعاس   ُثمه أ ََشَٰ َطآئ ۖۡ  َيغح حنُكمح  556 [552]  ﴾ م 

َها  ﴿ يُّ
َ
حيَن َءاَمنُوا  ََل تَُكونُوَيىأ حيَن َكَفُروا  ٱَّله بُوا  ِفح ا  َكٱَّله حهحمح إحَذا ََضَ َٰن َو حخح  556 [554] ﴾ ...  َوقَالُوا  ۡلح

حنح  ﴿ حهحم م  َ 
حيَن لَمح يَلحَحُقوا  حٱَّله وَن َ ُ تَبحۡشح َله َخوحٌف َعلَيحهحمح َوََل ُهمح ََيحَزنُونَ َخلحفحهحمح  َويَسح

َ
 45 [576] ﴾  أ

َل ٱ ﴿ ُ قَوح َ فَقحۡي  لهَقدح َسمحَع ٱّلِله حيَن قَالُٓوا  إحنه ٱّلِله نحيَ  َّله َح َ
ُتُب َما قَالُوا  َوََنحُن أ ْۘ َسَنكح  555 [545] ﴾...  آُء
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ح َحق    ﴿ حَغۡيح ۢنبحَيآَء َ
َ تُُب َما قَالُوا  َوَقتحلَُهُم ٱۡلح َرحيقح َوَنُقوُل  َسَنكح  552 [545]  ﴾ ُذوقُوا  َعَذاَب ٱۡلح

ح  ﴿ َُوَك َفَقدح ُكذ  حن َقبحلحَك  َب رُُسل  فَإحن َكذه  47 [542]  ﴾م 
س   ﴿ ِۗ  ُُكُّ َنفح حَموحتح حَقُة ٱل  552 [545]  ﴾ ذَآئ
حَمآ  ﴿ رَُحوَن َ حيَن َيفح ن ََل َِتحَسََبه ٱَّله

َ
بُّوَن أ يُحح تَوا  وه

َ
َعلُوا  فَََل أ حَما لَمح َيفح  551 [544]  ﴾...  َُيحَمُدوا  َ

 47 [542]  ﴾ لحَك رُسُ  ﴿
نح  ﴿ َٰت  َلَٰكح ا  َربهُهمح لَُهمح َجنه حيَن ٱتهَقوح حيَن فحيَها  ٱَّله نحَهَُٰر َخَٰلح

َ  552 [544﴾ ]. ..نُُزَل  ََتحرحي محن َِتحتحَها ٱۡلح

حَساءح   ُسوَرةُ الن 

﴿ ۡۖ َٰلَُهمح َو مح
َ
ََتَََٰمى أ حبح  َوَءاتُوا  ٱِلح ي  حٱلطه َبحيَث َ لُوا  ٱۡلح  555 [2]  ﴾َوََل تَتََبده

كُ  ﴿
ح
َٰلحُكمح  إحنهُهۥ ََكَن ُحوب  َوََل تَأ َو مح

َ
ى أ ََ ح َٰلَُهمح إ َو مح

َ
 554 [2]  ﴾ اا َكبحۡي  لُٓوا  أ

َٰلَُكُم ٱلهِتح َوََل تُ  ﴿ َو مح
َ
َفَهآَء أ تُوا  ٱلسُّ ُ لَُكمح قحَيَٰم  ؤح  554 [5]  ﴾ا َجَعَل ٱّلِله

حيهة   ﴿ حيَن لَوح تََرُكوا  محنح َخلحفحهحمح ُذر  َش ٱَّله َخح َعَٰفد  َوِلح َ ا ضح  557 [4]  ﴾... َخافُوا  َعلَيحهحمح فَلحَيتهُقوا  ٱّلِله
يهة   ﴿ دح َوصح حهَ  محۢن َبعح وح َديحٍنِۗ يُوِصح َ

َ
قحَرُب َءاََآؤُُكمح  آ أ

َ
ُهمح أ يُّ

َ
ُروَن أ َنآؤُُكمح ََل تَدح بح

َ
 554 [55] ﴾...  َوأ

ة  يُ  رَُجل  ِإَون ََكَن  ﴿
َ
َرأ وح ٱمح

َ
ۥٓ  وَرُث َكَلَٰلَةد أ وح َوََلُ

َ
ٌخ أ

َ
د  أ ح َوَٰحح

حُك  ت  فَل خح
ُ
ُدُس   أ حنحُهَما ٱلسُّ  554 [52] ﴾ م 

يهة   ﴿ دح َوصح َ ُمَضآر    يُوَِصَٰ  محۢن َبعح وح َديحٍن َغۡيح
َ
حَهآ أ َ ﴾  [52] 554 

يهة   ﴿ دح َوصح َ ُمَضآر    يُوَِصَٰ  محۢن َبعح وح َديحٍن َغۡيح
َ
حَهآ أ يهة   َ حَن ٱ َوصح حۗۡ م   554 [52]  ﴾ّلِله

تحبحدَ  ﴿ َردتُُّم ٱسح
َ
ج  اِإَونح أ ج   َل َزوح ََكَن َزوح َُٰهنه قحنَطار  َءاتَيحتُمح وَ  مه َدى ُخُذوا  محنحُه َشيحـ د إححح

ح
 546 [26]  ﴾ ا  ا فَََل تَأ

﴿  ۡۖ يحَمَُٰنُكمح
َ
حَسآءح إحَله َما َملََكتح أ َصَنَُٰت محَن ٱلن  حُمحح ح َوٱل  542 [22]  ﴾ َعلَيحُكمح   كحَتََٰب ٱّلِله

نُفَسُكمح  إحنه  ﴿
َ
ُتلُٓوا  أ حُكمح رَححيم  َوََل َتقح َ ََكَن َ  542 [24]  ﴾ا ٱّلِله

َوَٰن   ﴿ حَك ُعدح َٰل َعلح َذ لح َوُظلحم  ا َوَمن َيفح  542 [16]  ﴾ا  يهح نَار  ا فََسوحَف نُصح
لح  ﴿  541 [16]  ﴾ ا  يهح نَار  فََسوحَف نُصح
نَ  ﴿ حَر َما ُتنحَهوح حرح َعنُكمح  إحن ََتحَتنحُبوا  َكَبآئ ح َعنحُه نَُكف  َخَل  ـ َ َسي  دح لحُكم مُّ خح  541 [15﴾ ] ا َكرحيم  اتحُكمح َونُدح
﴿   

َ  َولحُك  َح َٰ انح َجَعلحَنا َمَو َ َٰلح ا تََرَك ٱلحَو قحَرُبوَن   محمه
َ يحَمَُٰنُكمح َوٱۡلح

َ
حيَن َعَقَدتح أ  542 [11]  ﴾...  َوٱَّله

َِٰتح َتَافُوَن نُُشوزَُهنه فَ  ﴿ ۖۡ عحُظوُهنه َوٱله حُبوُهنه عح َوٱَضح حَمَضاجح ُجُروُهنه ِفح ٱل  542 [12]  ﴾ َوٱهح
َسَٰن   ﴿ يحنح إححح َ َٰلح حٱلحَو ََتَََٰمَٰ وَ َوب ََبَٰ َوٱِلح حذحي ٱلحُقرح حَمَسَٰكحيح ا َوب ََبَٰ  ٱل َارح ذحي ٱلحُقرح ۡح  545 [14]   ﴾... َوٱ
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ة    ﴿ لحُم محثحَقاَل َذره َ ََل َيظح َها َويُ  تَُك َحَسنَة   ِإَون إحنه ٱّلِله نحهُ يَُضَٰعحفح ُ يم   ؤحتح محن له ا َعظح رد جح
َ
 545 [26]  ﴾ اأ

حيَن َءاَمُنوا  ََل َتقح ﴿ َها ٱَّله يُّ
َ
أ نُتمح َيى

َ
ةَ َوأ لَوَٰ ََٰرىَٰ َربُوا  ٱلصه لَُموا  َما َتُقولُوَن  ُسَك َٰ َتعح  544 [21]  ﴾َحِته

ي ﴿ وتُوا  نَصح
ُ
حيَن أ ََ ٱَّله لَمح تََر إح

َ
حَن ب  أ وَن ا م  ََتُ ن ٱلحكحَتَٰبح يَشح

َ
َلَٰلََة َوُيرحيُدوَن أ لُّوا  تَ ٱلضه  544 [22]  ﴾ ... ضح

عحهۦح ﴿ َواضح حفُوَن ٱلحَُكحَم َعن مه حيَن َهاُدوا  َُيَر  حَن ٱَّله  547 [24] ﴾ م 
َمع  ﴿ َ ُمسح َمعح َغۡيح َنا وََعَصيحَنا َوٱسح  عحَنا َوَرَٰ  َوَيُقولُوَن َسمحعح

َ
حأ نَتحهحمح َِلهۢا َ حسح ن  ل ِۚ َوَطعح حينح  562 [24] ﴾ ا ِفح ٱل 

نحيَا  ﴿ َيَوَٰةَ ٱلُّ وَن ٱۡلح ُ حيَن يَۡشح ح ٱَّله حِۚ َوَمن يَُقَٰتحلح فَلحيَُقَٰتحلح ِفح َسبحيلح ٱّلِله َرة حٱٓأۡلخح َ  ...﴾  [72] 547 
حَفة   َعة  َويَُقولُوَن َطا ﴿ َك َبيهَت َطآئ حنحهُ  فَإحذَا َََرُزوا  محنح عحندح ۖۡ م  حي َتُقوُل َ ٱَّله  54 [45]  ﴾... مح َغۡيح
حُتوَنۖۡ َوٱ ﴿ ُتُب َما يُبَي  ُ يَكح  57 [45]  ﴾ّلِله
ُ لََسلهَطُهمح َعلَيحُكمح فَلََقََٰتلُوُكمح   ﴿  544 [46] ﴾ َولَوح َشآَء ٱّلِله
حمُ  ﴿ محندا إحَله َخطَ َوَما ََكَن ل تَُل ُمؤح ن َيقح

َ
محٍن أ مح ا  ـ   ؤح رحيُر رََقبَة  ا ـ   ندا َخطَ َوَمن َقَتَل ُمؤح  544 [42]  ﴾ ... َفَتحح

محندا  ﴿  544 [42]  ﴾ اـ   َخطَ َوَمن َقَتَل ُمؤح
حَفة   ﴿ لَوَٰةَ فَلحتَُقمح َطآئ َت لَُهُم ٱلصه َقمح

َ
ۖۡ ِإَوذَا ُكنَت فحيهحمح فَأ لحَحتَُهمح سح

َ
ُخُذٓوا  أ

ح
َأ َعَك َوِلح حنحُهم مه  544 [562] ﴾ م 

حُهَدىَٰ  يَُشاقحقح َوَمن  ﴿ َ ََلُ ٱل دح َما تَبَيه َ  ٱلرهُسوَل محۢن َبعح محنحيَ َوَيتهبحعح َغۡيح حُمؤح  542 [555]  ﴾...  َسبحيلح ٱل
ٓ إحَنَٰث   ﴿ ٓ إحَله حهۦح ُعوَن محن ُدون ُعوَن  اإحن يَدح رحيد  إحَله َشيحَطَٰن  ِإَون يَدح  544 [557]  ﴾ اا مه
ۖۡ  يَعحُدُهمح  ﴿ حيهحمح  514 [526]  ﴾ َويَُمن 
ۖۡ  يَعحُدُهمح  ﴿ حيهحمح ا َويَُمن  ُرورد َُ يحَطَُٰن إحَله   564 [526] ﴾ َوَما يَعحُدُهُم ٱلشه
ُ َله  ﴿ لح إحَله َمن ُظلحَم    َُيحبُّ ٱّلِله وٓءح محَن ٱلحَقوح حٱلسُّ َر َ َهح ۡح  576 [524]  ﴾ٱ
َرة   ﴿ َ َجهح رحنَا ٱّلِله

َ
ح  َفَقالُٓوا  أ َٰعحَقُة َ ُهُم ٱلره َخَذتح

َ
 44 [551]  ﴾ ُظلحمحهحمح  فَأ

﴿   ۚ لحُفۢ َُ حهحمح قُلُوُبَنا  ل  44 [555]  ﴾َوقَوح
حعحلحمحهحۖۦۡ  ﴿ نَزََلُۥ َ

َ
نَزَل إحَِلحَكۖۡ أ

َ
حَمآ أ َهُد َ ُ يَشح نح ٱّلِله َٰكح َهُدوَن  له حَكُة يَشح حَمَلىئ  576 [544] ﴾ َوٱل

ح  ﴿ َبح َتكح حهۦح َويَسح تَنكحفح َعنح عحَباَدت ُۡشُ  َوَمن يَسح  575 [572] ﴾ اُهمح إحَِلحهح َِمحيع  فََسَيحح

 َدةح ُسوَرةُ الَمائ

نحَعَٰمح إحَله َما ُيتحَلَٰ َعلَيحُكمح  ﴿
َ لهتح لَُكم ََهحيَمُة ٱۡلح حح

ُ
ۗۡ أ نُتمح ُحُرٌم

َ
يحدح َوأ ح ٱلصه

َ ُُمحل   575 [5]  ﴾ َغۡيح
ح  ﴿ حَر ٱّلِله حيَن َءاَمُنوا  ََل ُِتحلُّوا  َشَعىئ َها ٱَّله يُّ

َ
أ يَ   َوََل َيى حَهدح ََراَم َوََل ٱل َر ٱۡلح هح  572 [2]  ﴾...  ٱلشه
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وُكمح َعنح ـ َ َوََل ََيحرحَمنهُكمح َشنَ  ﴿ ن َصدُّ
َ
ٍم أ َتُدوا ْۘ اُن قَوح ن َتعح

َ
ََرامح أ دح ٱۡلح جح حَمسح  572 [2]  ﴾ٱل

حَنحيرح  ﴿ ُم َوَۡلحُم ٱۡلح حَميحَتُة َوٱله حَمتح َعلَيحُكُم ٱل هحله ُحر 
ُ
حُمنحَخنحَقةُ  َوَمآ أ حهۦح َوٱل ح َ ح ٱّلِله  571 [1]  ﴾...  لحَغۡيح

حَبَُٰت  ﴿ ي  ححله لَُكُم ٱلطه
ُ
حبحيَ قُلح أ ََوارححح ُمَُك  ۡح حَن ٱ تُم م  ۖۡ  َوَما َعلهمح ُ ا َعلهَمُكُم ٱّلِله حُموَنُهنه محمه  572 [2]﴾ُتَعل 

ل    ﴿ وتُوا  ٱلحكحَتََٰب حح
ُ
حيَن أ ل   َوَطَعاُمُكمح لهُكمح  َوَطَعاُم ٱَّله ۖۡ  حح هُهمح َصَنَُٰت  ل حُمحح  572 [5]  ﴾... َوٱل

لُوا   ﴿ َحسح لَوَٰةح فَٱ ََ ٱلصه ُتمح إح حيَن َءاَمنُوٓا  إحذَا ُقمح َها ٱَّله يُّ
َ
حَمَرافحقح َيىأ ََ ٱل يَُكمح إح يحدح

َ
 572 [4﴾ ]...  وُُجوَهُكمح َوأ

 ـ َ َوََل ََيحرحَمنهُكمح َشنَ  ﴿
َ
ى أ ٍم لََعَ لُوا   اُن قَوح دح  572 [4]  ﴾َله َتعح

حفُوَن  ﴿ عحهۦح َُيَر  َواضح حُروا  َونَُسوا  َحظ   ٱلحَُكحَم َعن مه ا ُذك  حمه حهحۦ  ا م  َ﴾  [51] 547 
حَنة   ﴿ َٰ َخآئ لحُع لََعَ حنحُهمح إحَله قَلحيَل   َوََل تََزاُل َتطه ۖۡ م  حنحُهمح  575 [51]  ﴾ م 
ُ َمنح ٱته  ﴿ حهح ٱّلِله دحي َ َلَٰمح َيهح َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسه َو  54 [54]  ﴾َبَع رحضح
ح َعلَيحُكمح ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لحَقوحمحهۦح َيََٰقوحمح ٱذحُكُروا   ﴿ َمَة ٱّلِله حعح  47 [26]  ﴾ن
﴿  

َ
ح إحّن ح ََلٓ أ خح  قَاَل رَب 

َ
َسح َوأ لحُك إحَله َنفح  76 [25]  ﴾ مح

 ٱبحَِنح َءادَ  ﴿
َ
َبان  َوٱتحُل َعلَيحهحمح َنَبأ َبا قُرح ح إحذح قَره َق  حٱۡلح حَل ا َم َ هحَماَفتُُقب  َحدح

َ
 574 [27]  ﴾...  محنح أ

ُكوَن محثحَل َهََٰذا ٱلحُغَرابح  ﴿
َ
نح أ

َ
َعَجزحُت أ

َ
خح   قَاَل َيََٰويحلََِتى أ

َ
َوَٰرحَي َسوحَءةَ أ

ُ
 574، 75 [15]  ﴾ فَأ

حَك َكَتبحنَا ﴿ َٰل لح َذ جح
َ
ى  محنح أ َر ٓ إحسح َٰ ََِنح نهُهۥ َمنلََعَ

َ
وح فََساد   ءحيَل أ

َ
ٍس أ ح َنفح حَغۡيح ا َ َسۢ  577 [12]  ﴾...  َقتََل َنفح

ُؤا   ﴿ َما َجَزى نَ  إحنه َعوح َ َورَُسوََلُۥ َويَسح حيَن َُيَارحُبوَن ٱّلِله ن ُيَقتهلُٓوا   ٱَّله
َ
ا أ ۡرضح فََسادد

َ  574 [11]  ﴾...  ِفح ٱۡلح
دح مَ  ﴿ حفُوَن ٱلحَُكحَم محۢن َبعح عحهحۖۦۡ َيُقولُوَن إحنح َُيَر  حيُتمح َهََٰذا فَُخُذوهُ َواضح وت

ُ
 547 [25]  ﴾...  أ

وَك َشيح  ﴿ رحضح َعنحُهمح فَلَن يَُۡضُّ ۖۡ ـ   ِإَون ُتعح  526 [22]  ﴾ ا
ق   ﴿ ح ح ُمَصد  َق  حٱۡلح َآ إحَِلحَك ٱلحكحَتََٰب َ نَزۡلح

َ
حَما بَ َوأ َ يََديحهح ا ل   574 [24]  ﴾ هح  َوُمَهيحمحندا َعلَيح محَن ٱلحكحَتَٰبح يح
َم  ﴿ فَُحكح

َ
َسُن أ حح

َ
م  ٱلحَجَٰهحلحيهةح َيبحُغوَن  َوَمنح أ ح ُحكح م  محَن ٱّلِله حَقوح  574 [56]  ﴾ يُوقحُنونَ  ا ل 

نح َءاَمنها  ﴿
َ
ٓ أ َل ٱلحكحَتَٰبح َهلح تَنقحُموَن محنهآ إحَله هح

َ
أ نزحَل قُلح َيى

ُ
نزحَل إحَِلحَنا َوَمآ أ

ُ
ح َوَمآ أ حٱّلِله َ . ..﴾ [54] 546 

حَۡش    ﴿ حُئُكم ب نَب 
ُ
حَك َمُثوَبةد  قُلح َهلح أ َٰل حن َذ ح   م  َب عحنَد ٱّلِله ََضح ُ َو  545، 546 [46]  ﴾...  َعلَيحهح  َمن لهَعَنُه ٱّلِله

حيَن َءاَمُنوا  وَ  ﴿ حيَن إحنه ٱَّله َٰبح ٱَّله ح وَن ـ ُ َهاُدوا  َوٱلره حٱّلِله  541 [44]  ﴾ ... َوٱۡلهَرََٰرىَٰ َمنح َءاَمَن َ
رح َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰع   ﴿ َحح ححله لَُكمح َصيحُد ٱبلح

ُ
يهاَرةح  ا لهُكمح أ حلسه  545 [44]  ﴾ َول
ُتمح ُحُرم   ﴿ ح َما ُدمح ََب 

حَم َعلَيحُكمح َصيحُد ٱلح ۗۡ وَُحر   517 [44]  ﴾ا
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حينَ  ﴿ َها ٱَّله يُّ
َ
أ ۖۡ  َيى نُفَسُكمح

َ
تُمح  ََل يَُۡضُّكُ  َءاَمُنوا  َعلَيحُكمح أ َتَديح ن َضله إحَذا ٱهح  545 [565]  ﴾ م مه

حيَن َءاَمُنوا  َشَهََٰدةُ ََيحنحُكمح إحذَا َحَۡضَ  ﴿ َها ٱَّله يُّ
َ
أ يهةح َيى حوَصح َي ٱل حَموحُت حح َحَدُكُم ٱل

َ
 544 [564]  ﴾...  أ

حهۦح َثَمن   ﴿ ََتحي َ تَبحُتمح ََل نَشح ح إحنح ٱرح حٱّلِله َمانح َ سح ََبَٰ َن َذا َكَ ا َولَوح َفيُقح  544، 554 [564]   ﴾...قُرح
ُهَما  ﴿ نه

َ
ى أ َ لََعَ ٓ سح ٱفَإحنح ُعِثح ا حينَ ٱَمَقاَمُهَما محَن اَخَرانح َيُقوَمانح ـ َ ا فَ م  إحثح  تََحقه  544 [567]  ﴾...  َّله

َمِتح َعلَيحَك  ﴿ حعح َيَم ٱذحُكرح ن ُ َيَٰعحيََس ٱبحَن َمرح َ إحذح قَاَل ٱّلِله َٰ َوَٰلح يهدتَُّك َولََعَ
َ
حَك إحذح أ  44 [556]  ﴾...  ت

لََم  ﴿ َمئحنه قُلُوُبَنا َوَنعح ُكَل محنحَها َوَتطح
ح
ن نهأ

َ
َتَناقَالُوا  نُرحيُد أ ن قَدح َصَدقح

َ
 544 [551]  ﴾...  أ

حَدة  ﴿ نزحلح َعلَيحنَا َمآئ
َ
يََم ٱللهُهمه َربهنَآ أ مَ  قَاَل عحيََس ٱبحُن َمرح حَن ٱلسه  544، 547 [552﴾ ]...اوُن َۡلَا عحيد  آءح تَكُ م 

نَعامح 
َ
 ُسوَرةُ اۡل

ۡرَض  ﴿
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ح ٱَّله ه ُد ّلِلح َمح لَُمَٰتح ٱۡلح ۖۡ وََجَعَل ٱلظُّ  22 [5]  ﴾  َوٱۡلُّوَر

حن طحي   ﴿ حي َخلََقُكم م  ۖۡ ُثمه قَ  ُهَو ٱَّله َجَل 
َ
َسَمى  ََضى أ َجل  مُّ

َ
 544 [2]  ﴾ عحنَدهُۥَوأ

ََعلحَنَُٰه رَُجَل  َولَوح َجَعلحَنَُٰه َملََك   ﴿ ۡه َنا   ا  َولَلَبَسح بحُسوَن َعلَيحهحم مه
 546، 544 [4]  ﴾يَلح

حُذ َوِلح    ﴿ ته
َ
ح أ َ ٱّلِله َغۡيح

َ
ۡرضح قُلح أ

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح رح ٱلسه َعُمۗۡ َوُهَو ا فَاطح عحُم َوََل ُيطح  546 [52]  ﴾ ُيطح
َُوَن َولَوح ُردُّو ﴿ َٰذح حَما ُنُهوا  َعنحُه ِإَونهُهمح لََك  545 [24]  ﴾ا  لََعاُدوا  ل
حهحِۗ ٱنُظرح  ﴿ تحيُكم َ

ح
ح يَأ ُ ٱّلِله نح إحَلٌَٰه َغۡيح فُوَن ـَكيحَف نَُص مه دح حُف ٱٓأۡلَيَٰتح ُثمه ُهمح يَصح  54 [24]  ﴾ر 

تَةد  ﴿ ح َبغح َُٰكمح َعَذاُب ٱّلِله تَى
َ
َتُكمح إحنح أ رََءيح

َ
 قُلح أ

َ
َٰلحُمونَ أ لَُك إحَله ٱلحَقوحُم ٱلظه َرةد َهلح ُيهح  542، 545 [27﴾ ] وح َجهح

حَبعحض   ﴿ َضُهم َ حَك َفَتنها َبعح َهى  َوَكَذَٰل
َ
َُقولُٓوا  أ ح ۗۡ ُؤََلٓءح ِل  ٓ حۢن ََيحنحَنا ُ َعلَيحهحم م   542 [51]  ﴾... َمنه ٱّلِله

تَبحَي  ﴿ ُل ٱٓأۡلَيَٰتح َولحتَسح ح حَك ُنَفص  رحمحَي َوَكَذَٰل حُمجح  542 [55]  ﴾َسبحيُل ٱل
﴿  ِۚ ح َق  َُٰهُم ٱۡلح لَى ح َموح ََ ٱّلِله ٓوا  إح  541 [42]  ﴾ ُثمه ُردُّ
نَا  ﴿ ح َما ََل يَنَفُعنَا َوََل يَُۡضُّ ُعوا  محن ُدونح ٱّلِله نَدح

َ
ُ قُلح أ َٰنَا ٱّلِله َد إحذح َهَدى حنَا َبعح َقاَ عح

َ
ى أ  542 [75﴾ ]... َونَُردُّ لََعَ

ح  َويَوحَم وَ  ﴿ َق  حٱۡلح ۡرَض َ
َ َٰتح َوٱۡلح َمََٰو حي َخلََق ٱلسه َقُّ  ُهَو ٱَّله َُلُ ٱۡلح  542 [71]  ﴾ َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن  قَوح

﴿  ِۚ ورح حُملحُك يَوحَم يُنَفُخ ِفح ٱلصُّ  545 [71]  ﴾َوََلُ ٱل
َٰ قَوحمحهحۦ   ﴿ حَرَٰهحيَم لََعَ ُتَنآ َءاَتيحَنََٰهآ إَح حلحَك ُحجه هشَ  َفُع َدَرَجَٰت  نَرح َوت ن ن ۗۡ مه  545 [41]  ﴾ آُء
﴿  َٰ َو َٰتحهحمح ِإَوخح حيه حهحمح َوُذر  َتبَيحَنَُٰهمح َومحنح َءاََآئ ۖۡ َوٱجح حهحمح َرَٰط  ن َٰ صح ََ ح َتقحيم   وََهَديحَنَُٰهمح إ سح  562 [47]  ﴾  مُّ
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﴿  ُ نَزَل ٱّلِله
َ
ٓ إحذح قَالُوا  َمآ أ ۦح رحه َ َحقه قَدح َٰ بََۡش   َوَما قََدُروا  ٱّلِله ء ِۗ  لََعَ حن ََشح  544 [45]  ﴾ م 

﴿  َٰ حهحۖۦۡ َوُهمح لََعَ محُنوَن َ ح يُؤح َرة حٱٓأۡلخح محُنوَن َ حيَن يُؤح حهحمح َُيَافحُظونَ َوٱَّله  544 [42]  ﴾ َصََلت
حَما ُكنُتمح َتُقولُوَن  ﴿ حُهونح َ َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح ح ٱِلح َق  َ ٱۡلح ح َغۡيح  24 [41] ﴾...  لََعَ ٱّلِله
﴿  ۡۖ ح َوٱۡلهَوىَٰ َب  َ فَالحُق ٱۡلح  544 [45]  ﴾إحنه ٱّلِله
حَل َسَكن   ﴿ َباحح وََجَعَل ٱِله حصح

َس فَالحُق ٱۡلح مح َبان  ا َوٱلشه  544، 547 [44]  ﴾ا  َوٱلحَقَمَر ُحسح

س   ﴿ حن نهفح ُكم م 
َ
نَشأ

َ
حٓي أ َدة   َوُهَو ٱَّله تََقر    َوَٰحح ۗۡ َفُمسح َتوحَدع   544 [44]  ﴾ َوُمسح

نَزَل محَن  ﴿
َ
حٓي أ َمآءح َمآء  َوُهَو ٱَّله ء   ٱلسه ح ََشح

حهۦح َنَباَت ُُك  َنا َ رَجح خح
َ
َنا محنحُه  فَأ رَجح خح

َ
 544 [44]  ﴾ ...فَأ

لح محن َطلحعحَها قحنحَوان   ﴿  544 [44]  ﴾ َدانحَية  َومحَن ٱۡلهخح
لح محن َطلحعحَها قحنحَوان   ﴿ َٰت   َدانحَية  َومحَن ٱۡلهخح َناب   وََجنه عح

َ
حنح أ اَن  م  مه يحُتوَن َوٱلرُّ  266 [44]  ﴾ ...َوٱلزه

﴿   ٓ ثحَمَر َوَينحعحهۦح
َ
ٓ إحذَآ أ ۦح َٰ َثَمرحه ََ ح  265 [44]  ﴾ٱنُظُرٓوا  إ

حُف ٱٓأۡلَيَٰتح  ﴿ حَك نَُص  حَنُهۥ َوَكَذَٰل ُبَي  َت َوۡلح َُقولُوا  َدرَسح م  َوِلح لَُمونَ  لحَقوح  262، 265 [565]  ﴾ َيعح

عحرح  ﴿  101 [564]  ﴾ ُكمح يُشح
فح  ﴿

َ
حُب أ ٓ ـ ح َوُنَقل  حهۦح َ 

محنُوا  َحَرَٰرَُهمح َكَما لَمح يُؤح
َ
ة  َدَتُهمح َوأ َل َمره وه

َ
َمُهونَ  أ َيَٰنحهحمح َيعح  261، 262 [556﴾ ] َونََذرُُهمح ِفح ُطغح

فح  ﴿
َ
َغى إحَِلحهح أ َصح حٱٓأۡلـ ح َوۡلح محنُوَن َ حيَن ََل يُؤح َرةح َدةُ ٱَّله ََتحفُونَ خح قح ََتحفُوا  َما ُهم مُّ َقح  262 [551﴾ ] َولحَۡيحَضوحهُ َوِلح

لُّ َعن َسبحيلحهحۖۦۡ  ﴿ لَُم َمن يَضح عح
َ
يَن إحنه َربهَك ُهَو أ َتدح حُمهح حٱل لَُم َ عح

َ
 262 [557]  ﴾َوُهَو أ

ا  ﴿ حقد َرهُۥ َضي  لهُهۥ ََيحَعلح َصدح ن يُضح
َ
نه ا َحرَج  َوَمن يُرحدح أ

َ
ِۚ َما َكأ َمآءح ُد ِفح ٱلسه عه  262 [525]  ﴾يَصه

نحَعَٰم   ﴿
َ
ٓ أ ۦح ه ر   َوقَالُوا  َهَٰذح هشَ وََحرحٌث ححجح َعُمَهآ إحَله َمن ن محهحمح َله َيطح حزَعح  265 [514]  ﴾ آُء َ

حَصة   ﴿ نحَعَٰمح َخال
َ ح ٱۡلح ه ُكورحنَا  َوقَالُوا  َما ِفح ُبُطونح َهَٰذح ُ ح ى َّل  ۖۡ َوُُمَرهٌم لََعَ َنا َوَٰجح زح

َ
 265 [514]  ﴾أ

َنا  ﴿ مح حيَن َهاُدوا  َحره  264 [524]  ﴾ ُُكه ذحي ُظُفر   َولََعَ ٱَّله
ا  ُثمه َءاتَيحَنا ﴿ يَل  ُموََس ٱلحكحَتََٰب َتَمامد صح َسَن َوَتفح حح

َ
حٓي أ ء  لََعَ ٱَّله ح ََشح

حُك   264 [552]  ﴾  ل 
نزحَل ٱلحكحَتَٰ  ﴿

ُ
ن َتُقولُوٓا  إحنهَمآ أ

َ
ح أ حَفتَيح َٰ َطآئ  264 [554﴾ ] محن َقبحلحنَا ِإَون ُكنها َعن دحَراَستحهحمح لََغَٰفحلحيَ  ُب لََعَ
َدىَٰ  ﴿ هح

َ
نزحَل َعلَيحَنا ٱلحكحَتَُٰب لَُكنهآ أ

ُ
آ أ نه

َ
وح َتُقولُوا  لَوح أ

َ
 264 [557]  ﴾محنحُهمح  أ
﴿  ۡۖ حَها َثال مح

َ
ُ أ ََسَنةح فَلَُهۥ َعۡشح حٱۡلح  264 [546]  ﴾َمن َجآَء َ

ح ٱلحَعَٰلَمحَي قُلح إحنه َصََلِتح َونُُسِكح َوَُمحيَاَي  ﴿ ح رَب  ه  264 [542]  ﴾َوَمَماِتح ّلِلح
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عح 
َ
 َرافح ُسوَرةُ اۡل

ُءوم   ﴿ ُرجح محنحَها َمذح ُحور  قَاَل ٱخح دح  264 [54]  ﴾اۖۡ ا مه
وََس  ﴿ َي لَُهَما َما وُۥرحيَ  فَوَسح ُبحدح يحَطَُٰن ِلح حهحَما لَُهَما ٱلشه َٰءت  256 [26]  ﴾ َعنحُهَما محن َسوح
ا َذاقَا  ﴿ َٰءُتُهَمافَلَمه َجَرةَ َََدتح لَُهَما َسوح  256 [22] ﴾ ٱلشه
َٰءُتُهَما  ﴿ َجَرةَ َََدتح لَُهَما َسوح ا َذاقَا ٱلشه َنهةح  َوَطفحَقا فَلَمه ۡح َفانح َعلَيحهحَما محن َوَرقح ٱ  256 [22]  ﴾ََيحصح
﴿  ٓ َ  َيََٰبِنح نَزۡلح

َ
َاس  َءاَدَم قَدح أ َٰءتحُكمح َورحيش  ا ا َعلَيحُكمح بلح َٰرحي َسوح ۖۡ يَُو  255، 256 [24]  ﴾ ا

َمم   ﴿
ُ
ٓ أ ُخلُوا  ِفح نسح قَدح َخلَتح محن َقبحلحُكم  قَاَل ٱدح ح

ح َوٱۡلح ن  ح
ۡح حَن ٱ  252 [14]   ﴾...  ِفح ٱۡلهارح  م 

اَرُكوا   ﴿ ى إحذَا ٱده رَ فحيَها َِمحيع  َحِته خح
ُ
َُٰهمح ا قَالَتح أ َضلُّونَا ى

َ
ُؤََلٓءح أ َُٰهمح َربهَنا َهى ولَى

ُ
 252 [14]  ﴾...  ۡلح

َُوا  أَِب ﴿ حيَن َكذه وا  َعنحَها ََل ُتَفتهُ  إحنه ٱَّله ََبُ َتكح َٰ  َيَٰتحَنا َوٱسح َحَو
َ
َمآءح لَُهمح أ  252 [26]  ﴾ ُب ٱلسه

ح  ﴿ َٰ يَل َنهَة َحِته ۡح ُخلُوَن ٱ ِۚ َوََل يَدح حَياطح ََمُل ِفح َسم ح ٱۡلح ۡح  252 [26]  ﴾َج ٱ
 564 [24، 17]  ﴾ َيَنالُُهمح  ﴿
َنهةَ  ﴿ ۡح ُخلُوا  ٱ نُتمح َِتحَزنُوَن  ٱدح

َ
 45 [24]  ﴾ََل َخوحٌف َعلَيحُكمح َوََلٓ أ

َتَٰب   ﴿ ئحَنَُٰهم َحكح لحَنَُٰه  َولََقدح جح َٰ عحلحٍم ُهد  فَصه َة  ى لََعَ م   َورَۡحح حَقوح مح يُ  ل   252 [52]  ﴾ُنوَن ؤح
حيَن نَُسوهُ محن َقبحُل قَدح  ﴿ وحيلُُهۥ َيُقوُل ٱَّله

ح
ِتح تَأ

ح
ح يَوحَم يَأ َق  حٱۡلح حَنا َ  252 [51]  ﴾...  َجآَءتح رُُسُل َرب 

حهۦح ﴿ حُب ََيحُرُج َنَباتُُهۥ بحإحذحنح َرب  ي  ََلُ ٱلطه د   َوٱبلح حي َخُبَث ََل ََيحُرُج إحَله نَكح  255 [54]  ﴾ا  َوٱَّله
﴿  َ ُبُدوا  ٱّلِله ََٰقوحمح ٱعح َٰ قَوحمحهۦح َفَقاَل َي ََ ا إح رحَسلحَنا نُوحد

َ
ۥٓ لََقدح أ ُهُ حنح إحَلٍَٰه َغۡيح  255 [54]  ﴾ َما لَُكم م 

َخاُهمح َصَٰلحح  ِإَو ﴿
َ
َٰ َثُموَد أ  254 [71]  ﴾ ا  ََ

ُكمح  ﴿
َ
حَها قُُصوَوَبوهأ ُذوَن محن ُسُهول ۡرضح َتتهخح

َ ُتوَن ا ر  ِفح ٱۡلح َباَل ُبُيوت  َوَتنححح ح
ۡح ۖۡ ٱ  254 [72]  ﴾  ا

َفةُ ﴿  ُهُم ٱلرهجح َخَذتح
َ
 44 [74]  ﴾ فَأ
رحُجلَُكم  ﴿

َ
يَُكمح َوأ يحدح

َ
َعنه أ ح َقط 

ُ
َلَٰف  َۡل حَبنهُكمح  خح َصل 

ُ
َعحَي ُثمه َۡل ِمح

َ
 254 [522]  ﴾أ

نح َءاَمنها أَِب ﴿
َ
ٓ أ َنا  َيَٰتح َوَما تَنقحُم محنهآ إحَله ا َجآَءتح حَنا لَمه  546 [524]  ﴾َرب 

تََذُر ُموََسَٰ َوقَوحَمُهۥ  ﴿
َ
َن أ  محن قَوحمح فحرحَعوح

ُ
حَمََل حَهتََك  َوقَاَل ٱل ۡرضح َويََذرََك وََءال

َ ُدوا  ِفح ٱۡلح سح ُفح  254، 254 [527] ﴾  ِلح
حۖۦۡ  ﴿ ح يُورحُثَها َمن يََشآُء محنح عحَبادحه ه ۡرَض ّلِلح

َ  226 [524]  ﴾إحنه ٱۡلح
ح  ﴿ َما َطىئحُرُهمح عحنَد ٱّلِله ََلٓ إحنه

َ
 226 [515]  ﴾أ
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وفَاَن  ﴿ رحَسلحَنا َعلَيحهحُم ٱلطُّ
َ
َم َءاَيَٰت  فَأ َفادحَع َوٱله َل َوٱلضه ََراَد َوٱلحُقمه ۡح َلَٰ  َوٱ َفصه  225 [511]  ﴾ ت  مُّ
حَما َعهحَد عحندَ  ﴿ محََنه لََك َكۖۡ قَالُوا  َيَُٰموََس ٱدحُع َۡلَا َربهَك َ َز َۡلُؤح حجح َت َعنها ٱلر  حن َكَشفح  46 [512]  ﴾ لَئ
َطَفيحُتَك  ﴿ حَكَلََٰمح قَاَل َيَُٰموََسى إحّن ح ٱصح حرحَسََٰلَِٰتح َوب  221 [522]  ﴾لََعَ ٱۡلهاسح َ
َعُفوِنح  ﴿ َتضح مه إحنه ٱلحَقوحَم ٱسح

ُ
َن أ مح قَاَل ٱبح ُتلُونَِنح فَََل تُشح َدآَء َوََكُدوا  َيقح عح

َ َ ٱۡلح  221 [556]  ﴾تح ِبح
َدآءَ  ﴿ عح

َ َ ٱۡلح  44 [556]  ﴾ ِبح
﴿  ۡۖ َشآُء

َ
حهۦح َمنح أ يُب َ صح

ُ
ٓ أ ِۚ قَاَل َعَذاِبح ء  َعتح ُُكه ََشح َِتح وَسح  222 [554]  ﴾ َورَۡحح

﴿  ٓ  44 [554]  ﴾ َعَذاِبح
ُمرح  ﴿

ح
 564 [557]  ﴾ُهم يَأ
﴿  َ ۖۡ ةَ َعيحن  فَٱۢنَبَجَستح محنحُه ٱثحنََتا َعۡشح  46 [546]  ﴾ا
حَبَٰتح َما َرزَقحَنَُٰكمح  َوَظلهلحنَا َعلَيحهحُم ٱلحَغَمََٰم  ﴿ ۖۡ ُُكُوا  محن َطي  لحَوىَٰ حَمنه َوٱلسه َا َعلَيحهحُم ٱل نَزۡلح

َ
 225 [546﴾ ] َوأ

يَتاُنُهمح يَوحَم َسبحتحهحمح  ﴿ تحيهحمح حح
ح
بحُتوَن ََل تَ ُُشهَع  إحذح تَأ تحيهحمح   َويَوحَم ََل يَسح

ح
 224 [541]  ﴾ أ

حَعَذابِۢ ََ  ﴿ حيَن َظلَُموا  َ نَا ٱَّله َخذح
َ
ُسُقوَن يِۢس ـ ح َوأ حَما ََكنُوا  َيفح َ﴾  [545] 224 
هحمح َخلحف   ﴿ دح َّنَٰ َورحثُوا  ٱلحكحَتََٰب  فََخلََف محۢن َبعح دح

َ ُخُذوَن َعَرَض َهََٰذا ٱۡلح
ح
 227 [544]  ﴾يَأ

ة   ُخُذوا  َمآ َءاَتيحَنَُٰكم ﴿ حُقوه  42 [575]  ﴾َوٱذحُكُروا  َما فحيهح لََعلهُكمح َتتهُقوَن  َ
غ   ﴿ يحَطَٰنح نَزح ا يََنََغنهَك محَن ٱلشه حٱ ِإَومه َتعحذح َ ح فَٱسح  22 [266]  ﴾ إحنهُهۥ َسمحيٌع َعلحيمٌ  ّلِله

نَفالح 
َ
 ُسوَرةُ اۡل

نَفالح  ـ َ يَسح  ﴿
َ  555 [5]  ﴾لُونََك َعنح ٱۡلح

ُ يَ  ِإَوذح  ﴿ َدىعحُدُكُم ٱّلِله ح  إححح حَفتَيح آئ  546 [7]  ﴾ ٱلطه
َمَنة   ﴿

َ
يُكُم ٱۡلَُّعاَس أ ح حُل  إحذح ُيَغش  حنحُه َوُيََن  َمآءح َمآء  َعلَيحُكم م  حَن ٱلسه حهۦح م  حَرُكم َ َُطه  ح  556 [55]  ﴾ ِل 

يحَطَٰنح  ﴿ َز ٱلشه هحَب َعنُكمح رحجح  44 [55]  ﴾َويُذح
حهح  َمنوَ  ﴿ حف   مح يَوحَمئحذ  يَُول  ۥٓ إحَله ُمَتَحر  حقحَتالٍ ُدََُرهُ  224 [54]  ﴾ ا ل 
ۦحـ َ فَ  ﴿ حه حَنصح يهَدُكم َ

َ
َُٰكمح َوأ  44 [24]  ﴾ اَوى

َقه  ﴿ َجاَرة  ِإَوذح قَالُوا  ٱللهُهمه إحن ََكَن َهََٰذا ُهَو ٱۡلح رح َعلَيحنَا حح طح مح
َ
َك فَأ مَ  محنح عحندح حَن ٱلسه  224 [12]  ﴾آءح م 

حتحَنة   ﴿ َٰ ََل تَُكوَن ف َٰتحلُوُهمح َحِته حيُن ُُكُُّهۥ  َوَق ح  َوَيُكوَن ٱل  ه  224 [14]  ﴾ ّلِلح
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َشلُوا   ﴿ َ َورَُسوََلُۥ َوََل تََنَٰزَُعوا  َفتَفح يُعوا  ٱّلِله طح
َ
ۖۡ َوأ َهَب رحيُحُكمح  216 [24]  ﴾ َوتَذح
حدح  ﴿ َرحبح فََۡش  ا َتثحَقَفنهُهمح ِفح ٱۡلح حهح فَإحمه ُروَن م َ كه نح َخلحَفُهمح لََعلهُهمح يَذه  215 [57]  ﴾مه
حيَن َكَفُروا  َسَبُقوٓ  ﴿ ُزونَ َوََل ََيحَسََبه ٱَّله جح  212، 72 [54]  ﴾ ا   إحنهُهمح ََل ُيعح
ا ﴿ وا  لَُهم مه عحدُّ

َ
ة   َوأ حن قُوه ُتم م  َتَطعح َيحلح  ٱسح حَباطح ٱۡلح  211 [46]   ﴾َومحن ر 
عحدُّ  ﴿

َ
اَوأ ة   وا  لَُهم مه حن قُوه ُتم م  َتَطعح َيحلح  ٱسح حَباطح ٱۡلح ح َومحن ر  حهۦح َعُدوه ٱّلِله  212 [46]  ﴾ ... تُرحهحبُوَن َ
ىى  ﴿ َ ۡسح

َ حَن ٱۡلح يُكم م  يحدح
َ
ٓ أ حَمن ِفح ُّ قُل ل  َها ٱۡلهبح يُّ

َ
حُكمح َخۡيح  َيىأ ُ ِفح قُلُوب لَمح ٱّلِله  212، 554 [76]  ﴾...ا إحن َيعح

 َبةح وَرةُ اۡلهوح سُ 

َٰن   ﴿ َذ
َ
حَن ٱ َوأ َج ح م  ََ ٱۡلهاسح يَوحَم ٱۡلح ٓ إح ۦح ح َورَُسوَلح َ ََرحٓيء  ّلِله نه ٱّلِله

َ
ََبح أ كح

َ حكحيَ  ٱۡلح حُمۡشح حَن ٱل  214 [1﴾ ]...  م 
َ ََرحٓيء   ﴿ نه ٱّلِله

َ
حكحَي  أ حُمۡشح حَن ٱل ۥ  م   215 [1]  ﴾ َورَُسوَُلُ
﴿  َٰ حيَن َع حكحَي ُثمه لَمح يَنُقُصوُكمح إحَله ٱَّله حُمۡشح حَن ٱل  215 [2]  ﴾ا ـ   َشيح َهدتُّم م 
﴿  ۡۗ َٰ َمن يََشآُء ُ لََعَ ۗۡ َويَتُوُب ٱّلِله حهحمح هحبح َغيحَظ قُلُوب  214 [55]  ﴾َوُيذح
حلحُمشح  ﴿ نـَما ََكَن ل

َ
ُمُروا  َمسح  رحكحَي أ ح َيعح َد ٱّلِله  214 [57]  ﴾ جح

ُمُر مَ  ﴿ ح إحنهَما َيعح َد ٱّلِله َكوَٰةَ َسَٰجح لَوَٰةَ وََءاَِت ٱلزه قَاَم ٱلصه
َ
َوحمح ٱٓأۡلخحرح َوأ ح َوٱِلح حٱّلِله  217 [54]  ﴾...  َمنح َءاَمَن َ

ََرامح  ﴿ دح ٱۡلح جح حَمسح َآج ح وَعحَماَرةَ ٱل َقايََة ٱۡلح َجَعلحُتمح سح
َ
 214 [54]  ﴾ أ
حيَن َءامَ  ﴿ َها ٱَّله يُّ

َ
ُذوٓ َيىأ رَ ا  َءاََآَءُكمح نُوا  ََل َتتهخح َتَحبُّوا  ٱلحُكفح َآَء إحنح ٱسح ِلح وح

َ
َٰنَُكمح أ َو  554 [21] ﴾... ِإَوخح

بحنَآؤُُكمح  ﴿
َ
َۡيتُُكمح قُلح إحن ََكَن َءاََآؤُُكمح َوأ َوَُٰجُكمح وََعشح زح

َ
َٰنُُكمح َوأ َو  214 [22]  ﴾ ِإَوخح

َوىَٰ يَ  ﴿ َباُهُهمح  وحَم َُيحََمَٰ َعلَيحَها ِفح نَارح َجَهنهَم َفُتكح حَها جح َ ۡۖ  214، 52 [15]  ﴾وَُجنُوُبُهمح َوُظُهورُُهمح
حيَن َءاَمنُوا  َما لَُكمح إحذَا قحيَل لَُكمُ  ﴿ َها ٱَّله يُّ

َ
ِۚ  َيىأ ۡرضح

َ ََ ٱۡلح ح ٱثهاقَلحتُمح إح  226 [14] ﴾  ٱنفحُروا  ِفح َسبحيلح ٱّلِله
َدى ٱۡلحُ  ﴿ ٓ إححح حَنآ إحَله ح  قُلح َهلح تََربهُصوَن َ نََييح  546 [52]  ﴾سح
َبَل محنحُهمح َنَفَقَُٰتهُ َوَما  ﴿ ن ُتقح

َ
نهُهمح َكَفُروا  مح َمَنَعُهمح أ

َ
ٓ أ ۦحإحَله حرَُسوَلح ح َوب حٱّلِله َ ﴾  [52] 225 

ن يَلحمحُزَك ِفح  ﴿ َٰتح  َومحنحُهم مه َدَق  225 [54]  ﴾ٱلصه
حيَن يُ  ﴿ ه َومحنحُهُم ٱَّله ُذوَن ٱۡلهبح ذُن   َوَيقُ ؤح

ُ
ذُُن َخۡيح   ولُوَن ُهَو أ

ُ
 222 [45]  ﴾لهُكمح  قُلح أ

ََٰهَد ٱ ﴿ نح َع ََٰنا َومحنحُهم مه َ لَئحنح َءاتَى يَ ّلِله َٰلححح َقنه َوَۡلَُكوَننه محَن ٱلره ده لحهۦح َۡلَصه  221 [75]  ﴾ محن فَضح
حَفاق   ﴿ َقَبُهمح ن عح

َ
نَ فَأ َٰ يَوحمح يَلحَقوح ََ ح حهحمح إ َ َما وََعُدوهُ  ُهۥا ِفح قُلُوب لَُفوا  ٱّلِله خح

َ
حَمآ أ َ ...﴾  [77] 222 
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حعحَي  ﴿ و  حُمطه حيَن يَلحمحُزوَن ٱل َدُهمح ٱَّله حيَن ََل ََيحُدوَن إحَله ُجهح َٰتح َوٱَّله َدَق محنحَي ِفح ٱلصه حُمؤح  222 [74﴾ ] محَن ٱل
َذَن لَهُ  ﴿ ُؤح َرابح ِلح عح

َ ُروَن محَن ٱۡلح ح حُمَعذ  ۥ  مح وََجآَء ٱل َ َورَُسوََلُ حيَن َكَذَُوا  ٱّلِله  221 [46]  ﴾َوَقَعَد ٱَّله
َ ٱ ﴿ بح ا  َفُقلح َحسح ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ فَإحن تََولهوح  44 [524]  ﴾ّلِله

 ُسوَرةُ يُونَُس 

هحمح  ﴿ دح ۡرضح محۢن َبعح
َ  42 [52]  ﴾... ُثمه َجَعلحَنَُٰكمح َخَلىئحَف ِفح ٱۡلح

ن َله  ﴿ مه
َ
ح أ حيٓ  ي  255، 46       [15]  ﴾ هحد 
ن َله يَ  ﴿ مه

َ
حيٓ هَ أ  45     [  15] ﴾ د 
محنحَي  ﴿ َٰ يَُكونُوا  ُمؤح رحهُ ٱۡلهاَس َحِته نَت تُكح

َ
فَأ

َ
 57 [44]  ﴾أ

 ُسوَرةُ ُهودٍ 

فحُروا  َربهُكمح ُثمه تُوُبٓوا  إحَِلحهح  ﴿ َتغح َمآَء َعلَيح  َوَيََٰقوحمح ٱسح لح ٱلسه َرار  يُرحسح حدح  47 [52]  ﴾ اُكم م 
َخاُهمح َصَٰلحح  ِإَو ﴿

َ
َٰ َثُموَد أ  254 [45]  ﴾ ا  ََ

حثحُل  ﴿ يَبُكم م  ن يُصح
َ
ٓ أ َقاِقح َصاَب قَوحَم نُوٍح َوَيََٰقوحمح ََل ََيحرحَمنهُكمح شح

َ
 572 [44]  ﴾...  َمآ أ

َقُّ ﴿  ح ٱۡلح ه  41 [526]  ﴾ وََجآَءَك ِفح َهَٰذح

 يُوُسَف ُسوَرةُ 

تح قَمحيَصُهۥ محن ُدَُر   ﴿  224 [25]  ﴾ َوقَده
حنح  وََشهحَد َشاهحد   ﴿ ٓ م  لحَها هح

َ
 224 [24]  ﴾فََصَدقَتح  إحن ََكَن قَمحيُصُهۥ قُده محن ُقُبل   أ

رحضح َعنح  ﴿ عح
َ
 25 [24]  ﴾ َهََٰذا  يُوُسُف أ

ا َفَتُحوا   ﴿ حَضََٰعَتُهمح ُردهتح إحَِلح َولَمه ۖۡ َمَتََٰعُهمح وََجُدوا  َ ََانَا َما َنبحغح  هحمح
َ
 545 [45]  ﴾...  قَالُوا  َيىأ

هحمح  ﴿  51 [555]  ﴾ قََصصح

 دح ُسوَرةُ الرهعح 
حَها َمن يَشَ  ﴿ يُب َ َٰعحَق َفُيصح َو ُل ٱلصه  77 [51] ﴾ آءُ َويُرحسح

ح   َراهحيمَ ُسوَرةُ إَح
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َنآَءُكمح و   ﴿ بح
َ
ُوَن أ حَسآَءُكمح   يَُذّب ح ُيوَن ن َتحح  44 [4]  ﴾َويَسح

 44 [22]  ﴾ َح  ﴿
ُرُهمح  ﴿  4 [24] ﴾  ِإَون ََكَن َمكح

  رح ُسوَرةُ اۡلحجح 
ُنون   ﴿ ُر إحنهَك لََمجح حكح حَل َعلَيحهح ٱَّل  حي نُز  َها ٱَّله يُّ

َ
 54 [4]  ﴾ َوقَالُوا  َيىأ

َر ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفحُظونَ  ﴿ حكح َا ٱَّل  ۡلح  574 [4]  ﴾ إحنها ََنحُن نَزه
 51 [27]  ﴾ رُۡسُ  ﴿
حَرَٰهحيَم  ﴿ حئحُهمح َعن َضيحفح إَح  45 [55]  ﴾َونَب 

 لح ُسوَرةُ اۡلهحح 
ََكٓءحَي  ﴿ َن ُُشَ يح

َ
زحيهحمح َوَيُقوُل أ

وَن فحيهحمح  ُثمه يَوحَم ٱلحقحَيََٰمةح َُيح قُّ حيَن ُكنُتمح تَُشى  76 [27]  ﴾ ٱَّله

 َ ۡسح  اءح ُسوَرةُ اۡلح

حزَ َوُُكه  ﴿ ل
َ
َنَُٰه َطىئحَرهُۥ ِفح ُعُنقحهحۖۦۡ إحنَسٍَٰن أ  226 [51]  ﴾ مح

ح ٱرحَۡححُهَما َكَما َربهيَاّنح َصغحۡي   ﴿  565 [22]  ﴾ اَوقُل رهب 
ُتمح   ﴿ رَضح عح

َ
ح أ ََب 

ََ ٱلح َُٰكمح إح ا جَنهى  54 [47]  ﴾فَلَمه
﴿  ٓ َرَض َونَ  ِإَوذَا عح

َ
نَسَٰنح أ ح

َنا لََعَ ٱۡلح نحَعمح
َ
حبحهۦح  اـ َ أ َان  554 [41]  ﴾ِبح

 فح ُسوَرةُ الَكهح 
 51 [55]  ﴾ اَعَدد   ﴿
ا ﴿  51 [52]  ﴾ َشَططد
َت  ﴿ لَعح حَت محنحُهمح فحَرار  لَوح ٱطه  514 [54]  ﴾ا َعلَيحهحمح لََوِله
ََٰثة   ﴿ حُعُهمح َُكحبُُهمح َسيَُقولُوَن ثََل اَ  42 [22]  ﴾ره
 42 [22]  ﴾ َسادحُسُهمح َُكحُبُهمح  َويَُقولُوَن ََخحَسة   ﴿
فحهحمح ثََلََٰث محا ئَة   ﴿ نحيَ  َوبَلحُثوا  ِفح َكهح  522، 42 [25]  ﴾ سح
﴿  ِۚ  72 [42]  ﴾ َما ُكنها َنبحغح
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 51 [42]  ﴾ اَسبَب   ﴿
ورح  ﴿ َنَُٰهمح َِمحع  َونُفحَخ ِفح ٱلصُّ  545 [44]  ﴾ افََجَمعح

 َيمَ ُسوَرةُ َمرح 

عح ٱۡله  ﴿ ذح َٰ جح ََ ح حَمَخاُض إ َجآَءَها ٱل
َ
لَةح فَأ  44 [21]  ﴾خح
ُت َحي    ﴿ ةح َما ُدمح َكوَٰ ةح َوٱلزه لَوَٰ حٱلصه َصَِٰنح َ وح

َ
 517 [15]  ﴾ا َوأ
 74 [74]  ﴾ اَوَنُمدُّ ََلُۥ محَن ٱلحَعَذابح َمد    ﴿

 ُسوَرةُ طه
ُت نَار  ا إحذح رََءا نَار   ﴿ ٓ َءانَسح ُكُثٓوا  إحّن ح لحهح ٱمح هح

َ
 54 [56]  ﴾ا َفَقاَل ۡلح

رحي قَاَل  ﴿ َح َصدح حح  َ ح ٱُشح  75 [25]  ﴾ َرب 
حَك ََكح َتَقره َعيحُنَها  ﴿ م 

ُ
ى أ ََ ح َنََٰك إ  27 [26]  ﴾ َوََل َِتحَزَن  فَرََجعح

َۡحَٰ  ﴿ َمُؤا  فحيَها َوََل تَضح نهَك ََل َتظح
َ
 27 [554]  ﴾ َوأ
حنه ََلُۥ َمعحيَشة   ﴿ رحي فَإ

َرَض َعن ذحكح عح
َ
 47 [522]  ﴾ َضنَك   َوَمنح أ

نبَياءح 
َ
 ُسوَرةُ اۡل

ََٰل  ﴿ ح  َق ُكم  رَب  ِۗ ٱحح ح َق  حٱۡلح َ ﴾  [552] 565 ،564 

 ُسوَرةُ اَۡلج ح 

ََتح َقبحلَُهمح  ﴿ َُوَك َفَقدح َكذه ح  254 [22]  ﴾ وَََعد  َوَثُمودُ  قَوحُم نُوح  ِإَون يَُكذ 
حينَ  ﴿ ُعوَن مح  إحنه ٱَّله ح لَن ََيحلُُقوا  تَدح ۖۥۡ ا وَ ُذََاب   ن ُدونح ٱّلِله تََمُعوا  ََلُ  514 [71]  ﴾لَوح ٱجح
بحيُكمح  ﴿

َ
حلهَة أ حَرَٰهحيَم   م   552، 556 [74]  ﴾ إَح

محُنونَ ُسوَرةُ ال  ُمؤح

ِنح  ﴿ ح ٱنُصح  565 [24]  ﴾قَاَل َرب 
ۥٓ َءايَة   ﴿ ُه مه

ُ
َيَم َوأ َٰ َربحَوة   وََجَعلحَنا ٱبحَن َمرح ََ ح  524 [56]  ﴾ ي  َوَمعح  َذاتح قََرار   َوَءاَويحَنَُٰهَمآ إ

ح  ﴿ ُعونح  قَاَل رَب   565 [44]  ﴾ ٱرحجح
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 قَانح ُسوَرةُ الُفرح 

ىَٰ يَوحَمئحذ   ﴿ َ حَمَلىئحَكَة ََل بُۡشح َن ٱل حلح  يَوحَم يََروح رحمحَي ل  ر  َوَيُقولُوَن ُمجح حُجور  ححجح  265 [22]  ﴾ اا ُمه

َعَراءح   ُسوَرةُ الشُّ

ونَ  ﴿ وح يَُۡضُّ
َ
وح يَنَفُعونَُكمح أ

َ
 526 [71]  ﴾ أ
يَ  ﴿ َٰعحظح حَن ٱلحَو مح لَمح تَُكن م 

َ
َت أ وََعظح

َ
 55 [514]  ﴾ قَالُوا  َسَوآٌء َعلَيحَنآ أ

 لح ُسوَرةُ اۡلهمح 
نُفُسُهمح ُظلحم   ﴿

َ
تَيحَقَنتحَهآ أ حَها َوٱسح  77 [52]  ﴾ا  ا وَُعلُو   وََجَحُدوا  َ

﴿  َ  44 [26]  ﴾ بحلَُوِنح ِلح

 ُسوَرةُ الَقَصصح 

حَسآَءُهمح   ﴿ ۦ ن ح َتۡحح َنآَءُهمح َويَسح بح
َ
حُ  أ  44 [2]  ﴾يَُذَ 

حهۦح ََكح َتَقره  ﴿ م 
ُ
ى أ ََ ح َنَُٰه إ  27 [51] ﴾ َعيحُنَها َوََل َِتحَزنَ  فََرَددح

 ُسوَرةُ الَعنَكُبوتح 

َمَٰلَُهمح  ﴿ عح
َ
يحَطَُٰن أ  525 [14]  ﴾َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

َخَذتحُه ﴿ 
َ
نح أ يحَحةُ َومحنحُهم مه  44 [26]  ﴾ ٱلصه

ُهۥ بحَيمحينحَكۖۡ  َتتحلُوا  محن َقبحلحهۦح محن كحَتَٰب   َوَما ُكنَت  ﴿  57 [24]  ﴾َوََل َتُطُّ

 َمانَ ُسوَرةُ ُلقح 

ۥٓ   ﴿ ُرهُ  57 [21]  ﴾َوَمن َكَفَر فَََل ََيحُزنَك ُكفح

 ُسوَرةُ َسَبإٍ 

﴿  ٓ ََك حهۦح ُُشَ ُتم َ َقح ۡلح
َ
حيَن أ َ ٱَّله ُروِنح

َ
ۖۡ قُلح أ  44 [27]  ﴾َء

رٍ   ُسوَرةُ فَاطح

كحُكمح   ﴿ ح حۡشح ُفُروَن ب  52 [52]  ﴾َوَيوحَم ٱلحقحَيََٰمةح يَكح
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﴿  ۢ  51 [27]  ﴾ ُجَدُد
﴿  ۡۖ َطَفيحَنا محنح عحَبادحنَا حيَن ٱصح َرثحَنا ٱلحكحَتََٰب ٱَّله وح

َ
 أ [12]  ﴾ ُثمه أ

 يٓس  ُسوَرةُ 

﴿  
َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
محُنوَن وََسَوآٌء َعلَيحهحمح َءأ رحُهمح ََل يُؤح  46 [56]  ﴾مح لَمح تُنذح

تُمِۚ  ﴿ حرح حن ُذك  ئ
َ
َعُكمح أ  226 [54]  ﴾ قَالُوا  َطىئحرُُكم مه

افهاتح   ُسوَرةُ الصه

بحَي  ﴿ حُمَعذه وََّلَٰ َوَما ََنحُن َ
ُ تَتََنا ٱۡلح  52 [54]  ﴾إحَله َموح

َمرح   ُسوَرةُ الزُّ

ۖۡ َعلَيح  ﴿ ُ َ ٱّلِله بح ُوَن قُلح َحسح ح حُمَتَوّك  ُ ٱل  76 [14]  ﴾هح َيَتَوُكه

 ُسوَرةُ ََغفحرٍ 

ۥٓ  ﴿ ُتُم إحيَمَٰنَُه َن يَكح حنح َءالح فحرحَعوح محن  م  ؤح ُ َوقَاَل رَُجل  مُّ َ ٱّلِله ح ن َيُقوَل َرَب 
َ
تُلُوَن رَُجَلد أ َتقح

َ
 76 [24] ﴾  أ

 47 [56]  ﴾لُُكم رُسُ  ﴿
ُبدَ  ﴿ عح

َ
نح أ

َ
ح  قُلح إحّن ح نُهحيُت أ ُعوَن محن ُدونح ٱّلِله حيَن تَدح حَنَُٰت  ٱَّله َي 

َ ٱبلح ا َجآَءّنح ح  لَمه َب   44 [44]  ﴾ محن ره

لَتح  ح  ُسوَرةُ ُفص 

محيُع ٱلحَعلحيمُ  ﴿  22 [14]  ﴾ إحنهُهۥ ُهَو ٱلسه
ََٰك  َوَيوحَم ُيَنادحيهحمح  ﴿ ََكٓءحي قَالُٓوا  َءاَذنه َن ُُشَ يح

َ
 24 [27]  ﴾... أ

 ُرفح خح ُسوَرةُ الزُّ 

َٰلحمحَي  ﴿ ن ََكنُوا  ُهُم ٱلظه َنَُٰهمح َوَلَٰكح  224 [74]  ﴾َوَما َظلَمح

َخانح   ُسوَرةُ الُّ

حُمنَۡشحيَن  ﴿ وََّلَٰ َوَما ََنحُن َ
ُ تَتَُنا ٱۡلح َ إحَله َموح  51 [15]  ﴾إحنح ِهح

َۡاثحيةح   ُسوَرةُ ا
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يهح  ﴿ دح َحَوََٰوة  َفَمن َيهح ۦح  َٰ َََصحه ح  وََجَعَل لََعَ دح ٱّلِله  75 [21]  ﴾محۢن َبعح

حح 
َ
 َقافح ُسوَرةُ اۡل

ح  ﴿ ذحَهبحُتمح َطي 
َ
حيَن َكَفُروا  لََعَ ٱۡلهارح أ َرُض ٱَّله َيا  َبَٰتحُكمح ِفح َويَوحَم ُيعح نح  46 [26]  ﴾... َحَياتحُكُم ٱلُّ

وَن  ﴿ ُ َبح َتكح حَما ُكنُتمح تَسح حُهونح َ َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح ح ِفح فَٱِلح َق  ح ٱۡلح حَغۡيح ۡرضح َ
َ  46 [26]  ﴾ ...ٱۡلح

  ح ُسوَرةُ الَفتح 
ا ﴿ يم  ا َعظح رد جح

َ
تحيهح أ َ فََسيُؤح ََٰهَد َعلَيحُه ٱّلِله حَما َع ََفَٰ َ وح

َ
 54، 54 [56]  ﴾ َوَمنح أ

 ُسوَرةُ اُۡلُجَراتح 

لحَقَٰبح   ﴿
َ حٱۡلح نُفَسُكمح َوََل َتَناََُزوا  َ

َ
 222 [55]  ﴾َوََل تَلحمحُزٓوا  أ

 ُسوَرةُ قٓ 

حوَعحيدح  ﴿ حَك يَوحُم ٱل َٰل ِۚ َذ ورح  545 [26]  ﴾َونُفحَخ ِفح ٱلصُّ

ارحَياتح   ُسوَرةُ اَّله

َٰعحَقُة  ﴿ َخَذتحُهُم ٱلره
َ
حهحمح فَأ رح َرب  مح

َ
ا  َعنح أ  44 [22]  ﴾ وَُهمح يَنُظُرونَ َفَعَتوح

ورح   ُسوَرةُ الطُّ

ح  ﴿ حَفَٰكحَهة  َوَۡلحم  م  َنَُٰهم َ َددح مح
َ
َتُهونَ َوأ ا يَشح  77 [22]  ﴾ مه
ُمرح تَ  ﴿

ح
 564 [12]  ﴾ ُهمأ
﴿  ۡۖ حَنا ُين عح

َ
حأ حنهَك َ حَك فَإ مح َرب  ُكح ح ۡلح َبح  52 [24]  ﴾ َوٱصح

 ُسوَرةُ الَقَمرح 

﴿  ۡۖ َمُۢة ََيحنَُهمح حَمآَء قحسح نه ٱل
َ
حئحُهمح أ  61 [24]  ﴾َونَب 

 َمَٰنُسوَرةُ الرهحح 

حمح  ﴿ ا  ِفح ٱل َغوح َله َتطح
َ
 27 [4]  ﴾ زَيانح أ
 47 [24]  ﴾ُُكُّ َمنح َعلَيحَها فَان   ﴿
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 ُسوَرةُ الَواقحَعةح 

ََٰثة   ﴿ ا ثََل َوَٰج  زح
َ
 42 [7]  ﴾َوُكنُتمح أ

 ُسوَرةُ الُمَنافحُقونَ 

َجل  قَرحيب   ﴿
َ
ى أ ََ ح ٓ إ تَِنح رح خه

َ
ََلٓ أ ح لَوح  565 [56]  ﴾َفيَُقوَل رَب 

 كح ُسوَرةُ الُملح 
 564 [26]  ﴾ ُكميَنُصح  ﴿

 ُسوَرةُ الَقلَمح 

حَي  ﴿ ن ََكَن ذَا َمال  َوبَن
َ
 46 [52]  ﴾أ

 ُسوَرةُ اَۡلاقهةح 

حَك فَوحَقُهمح يَوحَمئحذ  ثََمَٰنحَية   ﴿ محُل َعرحَش َرب   42 [57]  ﴾ َويَحح

 ُسوَرةُ نُوٍح 

ا  ﴿ ح إحّن ح َدَعوحُت قَوحِمح َِلحَل  َوَنَهار   75 [5]  ﴾قَاَل رَب 
َٰل  َوبَنحيَ وَ  ﴿ َو مح

َ
حأ دحُكم َ دح  77 [52]  ﴾ ُيمح

ح  ن  ۡح  ُسوَرةُ ا

ا ﴿  51 [2]  ﴾ َشَططد
 51 [24، 22]  ﴾ اَعَدد   ﴿

حلح   ُسوَرةُ الُمزهم 

رحََضَٰ َوَءاَخُرونَ  ﴿ ن َسيَُكوُن محنُكم مه
َ
 42 [26]  ﴾...  َعلحَم أ

حرح  ث   ُسوَرةُ الُمده

ُجرح  ﴿ َز فَٱهح  44 [5]  ﴾َوٱلرُّجح
َدى ٱلحُكََبح  ﴿ َها َۡلححح  546 [15]  ﴾ إحنه
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 ُسوَرةُ القحَياَمةح 

نَسَٰ  ﴿ ح
َۡية   نُ ََلح ٱۡلح هۦح ََصح سح َٰ َنفح  554 [52]  ﴾ لََعَ

 47 [27]  ﴾َوقحيَل َمنحۜۡ َراق   ﴿

نَسانح   ُسوَرةُ اۡلح

عحمُ  ﴿  564 [4]  ﴾ ُكمح ُنطح

 ُسوَرةُ اۡلهَبإح 

حُمعحصح  ﴿ َا محَن ٱل نَزۡلح
َ
ا َوأ  42 [52]  ﴾َرَٰتح َمآء  ََثهاج 
َ اكحذه  ﴿  555 [24]  ﴾ ا
َۢا  ﴿ ََٰ  57 [26]  ﴾َوَيُقوُل ٱلحََكفحُر َيَٰلَيحتَِنح ُكنُت تَُر

 لح ُسوَرةُ اللهيح 
ىَٰ  ﴿ َ حلحُعِسح هُۥ ل ُ ح  77 [56]  ﴾ فََسُنيَِس 

 رح ُسوَرةُ الَقدح 

حَمَلىئحَكةُ  ﴿ ُل ٱل  561 [2]  ﴾ َتََنه

ُل  ﴿ وُح فحيَها  َتََنه حَمَلىئحَكُة َوٱلرُّ  555 [2]  ﴾ٱل

 ُسوَرةُ الَقارحَعةح 

ََٰك َما هحَيهح  ﴿ َرى دح
َ
 44 [56]  ﴾ َوَمآ أ

 ََلصح ُسوَرةُ اۡلحخح 

َحٌد  ﴿
َ
ُ أ  551 [5]  ﴾قُلح ُهَو ٱّلِله

َمُد  ﴿ ُ ٱلصه  551 [2]  ﴾ٱّلِله
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 فهرس األحاديث -2

 الصفحة الحديث

 أ «.َم الُقرآَن َوَعل َمُه َخْيُرُكْم َمْن تعل  » 
 أ  .«إن  َأْفَضَلُكم َمْن تعل َم الُقرآَن َوَعل َمُه » 
 56 .«َكَذِلَك ُأنِزَلْت » 
 56 «.إن  َهذا الُقرآَن ُأنِزَل َعلٰى َسْبَعِة َأْحُرٍف » 
وُم ِلْي »   554 .«الص 
 545 .« َمْجَبَنة   َمْبَخَلة   الولدَ إن   » 
 227 .«َأ يوَم الجمعة َفِبَها وِنْعَمْت من توض» 
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 الشعرية الشواهدفهرس  -3

 الصفحة وقائله الشاهد م

هَااااااااا فااااااااي هااااااااواِ  الَجااااااااوِ   البااااااااة   5  َوْيِلمِ 
 

 الااااذ  فااااي ابر  م لااااو ُ هااااذا وال ك 
 

21 

 
  ) امرؤ القيس ( 

 ( لنعمان بن بشيرا ) اوينس  ل
 

 إْن كناااااااااااااَت َأْزَنْنَتنِاااااااااااااي بهَاااااااااااااا كاااااااااااااِذب ا 2
 

 ُ  َفالقياااااااااااااااَت م َلهاااااااااااااااا َعِجاااااااااااااااالَجاااااااااااااازْ  
 

25 
  ) حضرمي بن عامر (  

 ُقلاااااااااااااااااُت ِلَباااااااااااااااااو اٍ  لدياااااااااااااااااِه داُرهاااااااااااااااااا 1
 

 ِتْئااااااااااااااَذْن فَاااااااااااااا نِ ي َحْمُؤهااااااااااااااا وجاُرهااااااااااااااا 
 

27 

  ( منصور بن مر د ابسد )    

ن كناااااااُت داِري اااااااا 2  َلَعْماااااااُرَك ماااااااا َأدر  واا
 

 ِبَساااااااااْبٍن َرَماااااااااْيَن الجماااااااااَر َأْم ِبَ َمااااااااااِن   
 

46 
  أبي ربيعة ( )عمر بن  

5 ..................................
...... 

 َبااااالِ   ُاااام  انصااااَرْفُت َوِهااااْي ِمن ِااااي علااااىٰ  
 

44 
  ) عبيد بن اببرص (  

ُِ العاااايِن ِمن ِااااْي صاااابابة   4  َففاَضااااْت دمااااو
 

 َباال  دمعااَي ِمْحَمِلاايْ  النْحااِر حتااىٰ  َعلااىٰ  
 

75 
  ) امرؤ القيس (  

7 
 

 الَقواِ ااااااااااااااانِ  قولةِ بالَمْصاااااااااااااااَيْحُكاااااااااااااااوَن 
 

اااااااااااااواِقنِ   ِِ َعاااااااااااااِن الص  َِ البااااااااااااار  َتَشاااااااااااااقن
 

74 

  ) أبو النجم الفضل بن قدامة (    

 َأاَل تسااااااااااتِحْي ِمن ااااااااااا ملااااااااااوك  وَتت ِقاااااااااايْ  4
 

 َمَحاِرَمَناااااااااااااا اَل َيْباااااااااااااُوُؤ الاااااااااااااد ُم بالاااااااااااااد مِ  
 

45 
 
 

  ) جابر بن حني (  

 فَاااااااااااليوَم َأْشااااااااااَرْ  َ ْيااااااااااَر ُمْسااااااااااَتْحِق ٍ  4
 

اااااااااااااااااااااااااا ِمااااااااااااااااااااااااا   َن هللِا وال َواِ ااااااااااااااااااااااااالِ إ م 
 

564 
  ) امرؤ القيس (  

 ِساااااْيُروا َبنِاااااي الَعااااامِ  فاااااابْهواُز َمناااااِزُلُكمْ  56
 

 َفماااااااا َتْعاااااااِرْفُكُم الَعاااااااَر ُ  وَنْهاااااااُر ِتْياااااااَر ٰ  
 

564 
  ( بن ع ية ) جرير  

     



292 
 

 الصفحة وقائله الشاهد م

ااااااااااااااااااااااااااااا َتَبااااااااااااااااااااااااااااي ن  َأْصااااااااااااااااااااااااااااَواَتنا 55  َفَلم 
 

 َبَكااااااااااااااااااااااااااْيَن َوفَااااااااااااااااااااااااااد ْيَننا ِباَبِبْينااااااااااااااااااااااااااا 
 

556 

  ) زياد بن واصل (  

ااااااااااالُك ال ااااااااااارَ  اليق اااااااااااَن كاِلُئهااااااااااا 52  الس 
 

 َمْشاااَي الَهلُاااوِك َعليهاااا الَخْيَعاااُل الُفُضااالُ  
 

552 
  ) المتنخل الهذلي (  

 أينهاااااااااااااااا الفتيااااااااااااااااُن فاااااااااااااااي مجِلِسااااااااااااااانا 51
 

ُدوا منهااااااااااااااااااااااا ِوَراد ا وُشااااااااااااااااااااااُقر   َجاااااااااااااااااااااارِ 
 

525 
  )  رفة بن العبد (  

 َرِضاااْي لكااامُ هاااو الخليفاااُة فاْرَضاااوا ماااا  52
 

 َماِضااْي العزيمااِة مااا فااي ُحْكِمااِه َجَناافُ  
 

524 
  ( بن ع ية ) جرير  

55  ِْ ِِ القَااااااااااااااِر  كااااااااااااااأن  أياااااااااااااادْيهن  بالقااااااااااااااا
 

  ِْ  أياااااااااااادْ  َجااااااااااااواٍر َيَتَعاااااااااااااَ ْيَن الااااااااااااَوِر
 

524 
  ) رؤبة بن العجاج (  

ِْ  سااااااااو  ٰ  54  َمَساااااااااِحْيِهن  َتْقِ اااااااايَ  الُحقَاااااااا
 

ِْ  َتْفليااااُل مااااا قَاااااَرْعَن ِماااانْ    ُسااااْمِر ال نااااَر
 

516 
  ) رؤبة بن العجاج (  

اااا إذا قضاااىٰ  علاااىٰ  57  الَحَكاااِم الَماااْأِتي  يوم 
 

 َقِضاااااااااااااااي َتُه أْن ال يُجاااااااااااااااوَر وَيقِصااااااااااااااادُ  
 

512 

 
 ابن أم الحكم (ان عبد الرحماٰ )  

 ام التالبي (لا) أبي اللح   ويرو ٰ 
 

 

 

فاااااااااااااااٍت قااااااااااااااد َعااااااااااااااال ألواَنهااااااااااااااا 54  وُمَجو 
 

 َرصااااااااااااٍت كاااااااااااالن و ٰ أساااااااااااتُر جااااااااااارٍد ُمتْ  
 

521 
  ) الحارث بن زهير (  

َِ ا َخااا 54 ٍِ ِخْلتُاُه َصااِد  َكاِئْن ِمان صاادي
 

 َأَبااااااااااَن اخِتَبااااااااااِرْ  أن اااااااااُه ِلاااااااااْي ُماااااااااداِهنُ  
 

525 
   (      ) 

 فَأْلَفيتُاااااااااااااااااااااااُه  ياااااااااااااااااااااااَر ُمساااااااااااااااااااااااَتعِت ٍ  26
 

 وال ذاكااااااااااااااااااااااااااااااااااااَر هللَا إال  قلااااااااااااااااااااااااااااااااااااايال 
 

551 
  سود الدؤلي () أبو اب   

 ناااااااا إذا الَجب ااااااااُر باااااااالجيِ  َضااااااااَفَناوك 25
 

 فاااااااااِت لااااااااه ُنااااااااْزالجعلنااااااااا الَقَنااااااااا والُمْرهِ  
 

552 
  ) أبو الشعرا  الضبي (  
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22 ..................................
...... 

 

ااةُ  .....................   الُمَتَجاار دِ  َبض 
 

546 

  )  رفة بن العبد (  

 ِل فاااااي َحَجراِتهااااااَتِضااااا ن ِل َااااااُت الخيااااا 21
 

 وتساامُن ِماان تحااِت الَعَجاااج لهااا ازَمااال 
 

545 
    (      )  

 فتن ااااَر إْن مالَااااْت ِبَصااااْبر  َصااااَباَبِتيْ  22
 

 َجَزِعااْي أم كيااَف إْن كاااَن، أصاابرُ  إلااىٰ  
 

541 
  ( ذو الرمة)    
 َفَكااااااااااااااااااااااااار ْت َتْبَتِاْياااااااااااااااااااااااااِه َفواَفَقتْاااااااااااااااااااااااااهُ  25

 

اااااااااااَباع علاااااااااااىٰ    اَدِماااااااااااِه وَمْصاااااااااااَرِعِه السِ 
 

577 
 

  ) الق امي ( 

24 
22 

اااااااااااااااااااااا وَذِوْ  َرباااااااااااااااااااااا ِ  أفناااااااااااااااااااااىٰ   َرباح 
 

 تناسااااااااااااااااااُص اَبْمَساااااااااااااااااااِ  واَبْصااااااااااااااااااَبا ِ  
 

547 
    (      )  

 ياااااااااااِن فااااااااااي َ ااااااااااَبِن اْلاااااااااااتْ الفِ كلَااااااااااْم َأَر  27
 

 َأي ااااااااااااااااااِم َيْنَساااااااااااااااااوَن َماااااااااااااااااا عواقُبهاااااااااااااااااا 
 

267 
  ) عد  بن زيد (   

 َفلَاااااااااااااْو أن  ابِ ب اااااااااااااا كااااااااااااااُن َحاااااااااااااْوِليْ  24
 

 َوَكااااااااااااااااَن ماااااااااااااااَن ابِ ب ااااااااااااااااِ  اُبَساااااااااااااااا ُ  
 

267 
    (      )  

ُِ ِماااااااْن ِذْفاااااااَر ٰ  24  ُحااااااار  ٍ َ ُضاااااااوٍ   َيْنَباااااااا
 

ِِ المُ    مِ ْقاااااااااااااااارَ َزي افااااااااااااااااٍة م ااااااااااااااااَل الَفِنْياااااااااااااااا
 

257 
  ( بن شداد ) عنتر    

 َتَرو ْحناااااااااااااا ِماااااااااااااَن الل ْعَبااااااااااااااِ  َعْصااااااااااااار ا 16
 

 َوأَْعَجْلنااااااااااااااااااااااا ِإاَلَهااااااااااااااااااااااَة َأْن َتُؤْوبااااااااااااااااااااااا 
 

226 

 
 عتيبة بن الحارث ( ) 

 (لا ) مي ة بنت أم عتبة بن الحارث وينس 
) 

 

15 ..................................
...... 

 ُرُؤوٍس َكااااااااااااااُرُؤوِس ال  اااااااااااااااِئرِ  َعلَااااااااااااااىٰ  
 

225 
    (      )  

 َألَااااااااااااااْم َتْسااااااااااااااَأْل َفُتْخبِاااااااااااااارَك الرنسااااااااااااااومُ  12
 

 ِفْرتَااااااااااااااَج، وال  لَاااااااااااااُل القاااااااااااااديمُ  َعلَاااااااااااااىٰ  
 

215 
    (      )  
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 اااااااااااااااااااِم ُيَعاااااااااااااااالن ِمْساااااااااااااااااك اتَااااااااااااااااَراُ  كال    11
 

 َيُساااااااااااااااااااااوُ  الفاِلَيااااااااااااااااااااااِت إذا َفَلْينِااااااااااااااااااااايْ  
 

211 

  كر (  )عمرو بن معد   
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4 
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16 
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7 

 ................................................ ابن ابعرابي، محمد بن زياد -2
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 .................................... بن بر  بن عبد الجبار، عبد هللا ابن بر   -5
 

45 

 ........................................ ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز -4
 

24 
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 ................................................. سليمان بن مسلم ز،ابن جم ا -4
 

22 
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42 
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 ............................................... ، ع مان بن عمرابن الحاج  -55
 

55 

 ........................................... ، محمد بن حبان البستيابن حبان -52
 

12 

 .................................................. محمد بن الحسن ،بن دريدا -51
 

74 

 ....................................... بن سهل محمد بن السر  ،ابن السراج -52
 

44 

 ............................................. يت، يعقو  بن إسحاِك ِ بن الس ِ ا -55
 

222 

 .......................................... ابن سمعان الرز از، ع مان بن أحمد -54
 

17 

َميفن، محمد بن عبد الرحمن ا -57  .................................. ليمانيابن الس 
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 ................................................ علي بن إسماعيل ،بن سيد ا -54
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 ......................................... بن أيو  محمد بن أحمدابن شَنبوذ،  -54
 

4 

 ........................................ ان، ع مان بن عبد الرحماٰ ابن الصال  -26
 

52 
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525 
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42 

 ...................................... ، علي بن ع مان بن محمدابن القاصح -25
 

42 

 ......................... ان بن عقيل العقيليابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحماٰ  -24
 

555 

 ........................................... ، محمد بن يزيد القزوينيابن ماجة -27
 

15 

 ابن مالك، محمد بن عبد هللا ال ائي الجي اني ................................. -24
 

555 

 ........................................ ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسىٰ  -24
 

15 

 ابن مكي الصقلي، عمر بن خلف ........................................... -16
 

212 

 ابن من ور، محمد بن مكرم  بن علي ........................................ -15
 

74 

 ............................. ال قفي القز از بن وه  بن يحيىٰ  محمد، بن وه ا -12
 

21 

 ......................................... سليمان بن الحكم، أبو أيو  الخي ا  -11
 

14 

 .......................... ، عبد هللا بن محمد بن إبراهيمبن أبي شيبةأبو بكر ا -12
 

17 

 ............................................... أبو بكر بن أبي علي الذكواني -15
 

12 

 ........................................... ، محمد بن الحسنأبو بكر النقا  -14
 

15 

 .......................................... أحمد بن محمد اس،أبو جعفر النح   -17
 

44 

 ................................................... أبو جعفر يزيد بن القعقاِ -14
 

22 

 أبو حاتم .................................................................... -14
 

225 

 ................................................... أبو الحارث الليث بن خالد -26
 

14 

 ......................................... الدمشقي أبو الحسن ابن أبي ابخرم -25
 

15 

 .......................................... علي بن محمد الخباز أبو الحسين  -22
 

12 

 ................................ ابندلسي ، محمد بن يوسف بن عليأبو حيان -21
 

74 

 .........  ..............................أبو خليفة الجمحي، الفضل بن الحبا -22
 

12 

 ........................................... محمد بن إسحاِ الربعيأبو ربيعة  -25
 

24 



222 
 

 ..................................... ، عبيد هللا بن عبد الكريمأبو زرعة الراز  -24
 

15 

 ......................................... ن بن عبدوسااٰ أبو الزعرا  عبد الرحم  -27
 

15 

 ............................................. ، سعيد بن أوس بن  ابتأبو زيد -24
 

74 

 ........................................ العماد  ، محمد بن محمدأبو السعود -24
 

524 

 ......................................... أبو شامة، عبد الرحماٰان بن إسماعيل -56
 

5 
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12 
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12 
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16 
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551 

 ................................................. إسحاِ بن إبراهيم الموصلي -42
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 فهرس المصادر والمراجع -5

: المخطوطات:  أوًلا
، قرا ات، «الفوائد المعتبرة على   موارد البررة»ه(، 5151محمد بن أحمد المتولي، )ت:  .5

 مخ و ات القرا ات. -علوم القرآن-[، 2452مصر، المكتبة ابزهرية، تحت رقم ]
قرا ات، مصر، ، «نور اإلعالم بانفرادات األربعة األعالم»ه(، 5555ا زمير  )ت:  مص فىٰ  .2

 ت.مخ و ات القرا ا -علوم القرآن-[ 54254( ]546) 555/ 5 :المكتبة ابزهرية، تحت رقم

 :ثانياا: الكتب المطبوعة
 النجوم الطوالع على  »م(، 5445ه 5255) ه5124، تنيإبراهيم بن أحمد بن سليمان المار  .1

 ، د  ، دار الفكر، بيروت.«الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع
اج، ت:  .2 ر  بن سهل، أبو إسحاِ الز ج  معاني »(، م5444ها 5264ه )155إبراهيم بن الس 

عرابها  . ، عالم الكت ، بيروت5تحقيِ: عبد الجليل شلبي،   ،«لقرآن وا 
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات »م(، 2662ه 5225براهيم بن سعيد الدوسر  )إ .5

 ، بيروت، دار الكت  العلمية.2،  «القراءات
جواهر البالغة في المعاني »ه )د ت(، 5142الهاشمي، ت:  أحمد بن إبراهيم بن مص فىٰ  .4

 -ة، صيدا ، ضب  وتدقيِ وتو يِ: يوسف الصميلي، د  ، المكتبة العصري«والبيان والبديع
  بيروت.

م(، 5444ه 5264ه، )161ان، ت، أبو عبد الرحماٰ النسائي أحمد بن شعي  بن علي .7
، مكت  2، تحقيِ: عبد الفتا  أبو  د ،  «من السنن = السنن الصغرى   المجتبى  »

 الم بوعات ا سالمية، حل .
ر منا»م(، 2662ه 5222ه )5566أحمد بن عبد الكريم بن محمد ابشموني، ت نحو:  .4

 ، دار الكت  العلمية، بيروت.5، تحقيِ: شريف أبو العال العدو ،  «في الوقف واًلبتدا الهدى  
اإلقناع »ه )د ت(، 526أحمد بن علي بن أحمد، أبو جعفر، المعروف با: ابن الباِذ ، ت:  .4

 ، د  ، دار الصحابة للتراث،  ن ا.«في القراءات السبع
رجال صحيح » ه(،5267ه )224، ت: ويهبن منجا بن محمد، أبو بكر أحمد بن علي .56

 ، دار المعرفة، بيروت. 5،  : عبد هللا اللي ي، تحقيِ«مسلم
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 ه: 452العسقالني، أبو الفضل، ت:  حجر محمد بن أحمد بن أحمد بن علي بن
  ه(.5124، )ة دائر  المعارف الن امية، الهند، م بع5،  «تهذيب التهذيب» .55
، عماد  البحث العلمي بالجامعة 5قيِ: ربين بن هاد ،  تح ،«النكت على كتاب ابن الصالح» .52

 م(.5442ه 5262)ا سالمية بالمدينة المنور ، 
، تحقيِ: «شرح الهداية»ه(، 5255ه )226أحمد بن عمار، أبو العباس المهدو ، ت: نحو  .51

 حازم سعيد حيدر، د ، مكتبة الرشد، الريا . 
 ،م(5474ه 5144)ه 145الحسين، ت: القزويني الراز ، أبو  بن زكريا بن فارسأحمد  .52

 ، تحقيِ: عبد السالم هارون، د  ، دار الفكر.«مقاييس اللغة»
الكشف »م(، 2662ه 5222ه )227أحمد بن محمد بن إبراهيم ال علبي، أبو إسحاِ، ت:  .55

، تحقيِ: ا مام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيِ: ن ير «والبيان عن تفسير القرآن
 ر إحيا  التراث العربي، بيروت.، دا5الساعد ،  

ه 5142) ه421، ت: نيشها  الدين القس ال  أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو العباس،  .54
، تحقيِ: عامر السيد ع مان، وعبد الصبور «لطائف اإلشارات لفنون القراءات» ،م(5472

 شاهين، لجنة إحيا  التراث ا سالمي، القاهر .
، «شذا العرف في فن الصرف»ه )د ت(، 5155 ، ت: أحمد بن محمد بن أحمد الحمالو  .57

 تحقيِ: نصر هللا عبد الرحمن نصر هللا، د  ، مكتبة الرشد، الريا .
ها 5267) ه5557، ت: الدميا يأحمد بن محمد بن أحمد، شها  الدين، المشهور با: البن ا،  .54

ن إسماعيل، ، تحقيِ: شعبا«إتحاف فضالء البشر بقراءات القراء األربعة عشر» ،م(5447
 ، بيروت، عالم الكت .5 

اس، ت:   ه: 114أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو جعفر النح 
 ه(.5225، دار الكت  العلمية، بيروت، )5، تحقيِ: عبد المنعم خليل،  «إعراب القرآن» .54
، مكة ، جامعة أم القر ٰ 5، تحقيِ: محمد بن علي الصابوني،  «معاني القرآن الكريم» .26

 م(.5444ه 5264المكرمة، )
األزمنة »ه(، 5257ه )225أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي، المرزوقي ابصفهاني، ت:  .25

 ، دار الكت  العلمية، بيروت.5،  «واألمكنة
اإلمام  مسند»م(، 2665ه 5225ه )225أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد هللا، ت .22

 ، مؤسسة الرسالة.5وآخرين،   مرشد ، تحقيِ: شعي  ابرنؤو  وعادل«أحمد بن حنبل
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حاشية »ه )د ت(، 5644أحمد بن محمد بن عمر، شها  الدين، الخفاجي المصر ، ت:  .21
تفسير  تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على   الشهاب على  

 ، د  ، دار صادر، بيروت.«البيضاوي
اس، المعروف با: السمين الحلبي، ت: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، شها  الدين، أبو العب .22

تحقيِ: أحمد الخرا ، د  ، دار ، «في علوم الكتاب المكنون الدر المصون»ه )د ت(، 754
 . دمشِ القلم،

 ، د  ، مكتبة اآلدا ، القاهر .«التوجيه البالغي للقراءات القرآنية»)د ت(،  حمد سعد محمدأ .25
 «كتاب الجيم»م(، 5472ه 5142ه )264إسحاِ بن مر ار، أبو عمٍرو، الشيباني، ت:  .24

تحقيِ: إبراهيم ا بيار ، راجعه: محمد خلف أحمد، د  ، الهيئة العامة لشؤون الم ابن 
 ابميرية، القاهر .

، تاج اللغة وصحاح الصحاح» ،م(5446) ه141، أبو نصر، ت: الجوهر إسماعيل بن حماد  .27
 ، بيروت.، دار العلم للماليين2، تحقيِ: أحمد ع ار،  «العربية

أمالي »م(، 5424ه 5122ه )154إسماعيل بن القاسم بن عيذون، أبو علي القالي، ت:  .24
 ، دار الكت  المصرية، القاهر .2، ُعني بوضعها وترتيبها: محمد ابصمعي،  «القالي

تفسير القرآن »م(، 2666ه 5225ه )772إسماعيل بن ك ير، أبو الفدا  الدمشقي، ت:  .24
 ، مؤسسة قر بة، الجيز .5السيد محمد وآخرين،   ، تحقيِ: مص فىٰ «العظيم

ديوان امرئ »م(، 2662ه 5225م )525امرُؤ القيس بن حجر بن الحارث الكند ، ت:  .16
 ، دار المعرفة، بيروت.2به: عبد الرحمن المص او ،   ، اعتنىٰ «القيس

أحمد  ، راجعه:«المعجم المفصل في علوم البالغة»م(، 5444ه 5257إنعام فو ال عك او  ) .15
  ، دار الكت  العلمية، بيروت.2شمس الدين،  

، د  ، دار نور «السالسل الذهبية باألسانيد النشرية»م(، 2667ه 5224أيمن رشد  سويد ) .12
 المكتبات، جد .

، «الكليات»م(، 5444ه 5254ه )5642الحسيني الكفو ، أبو البقا ، ت:  أيو  بن موسىٰ  .11
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت.2تحقيِ: عدنان دروي ، ومحمد المصر ،  

، د  ، دار بيروت «ديوان جرير»م(، 5444ه 5264ه )552جرير بن ع ية الخ في، ت .12
 .لل باعة والنشر، بيروت
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 ه: 177الحسن بن أحمد بن عبد الافار، أبو علي الفارسي، ت: 
، دار المأمون 5، تحقيِ: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي،  «الحجة للقراء السبعة» .15

 م(. 5442ه 5262راث، دمشِ، )للت
، 5تحقيِ وشر : محمود محمد ال ناجي،  ، «كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب» .14

 م(.5444ه 5264مكتبة الخانجي، القاهر ، )
ديوان أبي األسود »م(، 5444ه 5254ه )246الحسن بن الحسين، أبو سعيد السكر ، ت .17

 روت.، دار ومكتبة الهالل، بي2تحقيِ: محمد حسن آل ياسين،  ، «الدؤلي
معجم الفروق »، (ه5252) ه145، ت: أبو هالل العسكر الحسن بن عبد هللا بن سهل،  .14

مؤسسة النشر ، 5،  الشيص بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر ا سالمي، تحقيِ: «اللغوية
 ".قم"ا سالمي التابعة لجماعة المدرسين با 

م(، 5447ه 5264ت: في القرن السادس الهجر ، ) الحسن بن عبد هللا القيسي، أبو علي، .14
 ، دار الار  ا سالمي، بيروت.5، تحقيِ: محمد الدعجاني،  «إيضاح شواهد اإليضاح»

الداني  الجنى  »م(، 5442ه 5251) 724حسن بن قاسم بن عبد هللا، أبو محمد المراد ، ت:  .26
، دار الكت  العلمية، فاضل، تحقيِ: فخر الدين قباو ، ومحمد نديم «في حروف المعاني

 بيروت.
م(، 5441ه 5261ه )456الحسن بن محمد بن الحسن، رضي الدين، القرشي الصااني، ت:  .25

حجاز ، مراجعة: محمد  ، تحقيِ وتقديم: مص فىٰ 5،  «الشوارد "ما تفرد به أئمة اللغة"»
 مهد  عالم، الهيئة العامة لشؤون الم ابن ابميرية، القاهر .

غرائب القرآن ورغائب »ه(، 5254ه )456حسين النيسابور ، ت:  الحسن بن محمد بن .22
 بيروت. ،، دار الكت  العلمية5زكريا عميرات،   تحقيِ: ،«الفرقان

تفسير البغوي »م(، 5444ه 5264ه )554الحسن بن مسعود، أبو محمد الباو ، ت:  .21
 يبة، الريا . دار   ،5، تحقيِ: محمد عبد هللا النمر وآخرين،  «معالم التنزيل :المسمى  

ْوَزني، ت:  .22 شرح »م(، 2662ه 5221ه )244حسين بن أحمد بن حسين، أبو عبد هللا الز 
 ، دار إحيا  التراث العربي. 5،  «المعلقات السبع

 ه: 176الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا، ت: 
، بيروت، ، دار الشرِو1عال مكرم،  ، تحقيِ وشر : عبد ال«الحجة في القراءات السبع» .25

 م(.5474ه 5144)
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  ، )د ت(.د  ، مكتبة المتنبي، القاهر ، «مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» .24
 :ه465خالد بن عبد هللا بن أبي بكر ابزهر ، زين الدين المصر ، ت: 

 ، د  ، د ن، )د ت(.«الحواشي األزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» .27
، دار الكت  5،  «و التصريح بمضمون التوضيح في النحوالتوضيح أ شرح التصريح على  » .24

 م(.2666ه 5225، بيروت، )العلمية
، «كتاب العين »ه )د ت(، 576ان الفراهيد ، ت: الخليل بن أحمد بن عمرو، أبو عبد الرحماٰ  .24

براهيم السامرائي، د  ، دار ومكتبة الهالل.  تحقيِ: مهد  المخزومي، واا
 القاهر ، دار الكت  المصرية، د  ، حمد الزين ومحمود أبو الوفا،تحقيِ: أ ،«ديوان الهذليين» .56

 .(م5445ه 5145)
، قدم «ديوان ذي الرمة»م(، 5445ه 5255ه )557ذو الرنم ة:  يالن بن عقبة بن مسعود، ت .55

 .، دار الكت  العلمية، بيروت5له وشرحه: أحمد حسن بَسج،  
 رمضان عبد التوا : 

، 5261) ، مكتبة الخانجي بالقاهر ، ودار الرفاعي بالريا ،5 ، «بحوث ومقاًلت في اللغة» .52
 م(.5442

 م(، 5446ه 5256)مكتبة الخانجي، القاهر ،  ،2،  «التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» .51
الغرر البهية في شرح »ه )د ت(، 424، ت: ، أبو يحيىٰ ابنصار  بن محمد بن أحمد زكريا .52

، د  ، «حاشية العالمة الشربيني، و أحمد بن قاسم العباديام ، مع حاشية اإلمالبهجة الوردية
 .الم بعة الميمنية

سعيد بن مسعد  المجاشعي بالوال ، البلخي البصر ، أبو الحسن، المعروف با: ابخف  ابوس ،  .55
قراعة، مكتبة الخانجي،  ، تحقيِ: هد ٰ «معاني القرآن»م(، 5446ه 5255ه )255ت: 

 القاهر .
ِجستاني، ت: سليمان بن ابشع .54 سنن أبي »ه )د ت(، 275ث بن إسحاِ، أبو داوود، السِ 

 بيروت. –، تحقيِ: محمد محيي الدين عبد الحميد، د  ، المكتبة العصرية، صيدا «داوود
، المكتبة 5،  «في علوم القراءات»م(، 5445ه 5265ه )5224السيد رِز ال ويل، ت:  .57

 الفيصلية، مكة المكرمة. 
،  بن بم ابن راب ة العالم 2  ،«القراءات أحكامها ومصدرها»ه(، 5252شعبان إسماعيل ) .54

 ا سالمي، مكة المكرمة.
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ديوان »م(، 2662ه 5221م )542 رفة بن العبد بن سفيان البكر  الوائلي، أبو عمرو، ت:  .54
 ، دار الكت  العلمية، بيروت.  1، تحقيِ: مهد  محمد ناصر الدين،  «طرفة بن العبد

 ، دار المعارف، مصر.1،  «النحو الوافي  »عباس حسن )د ت(،  .46
ه 522عبد الحِ بن  ال  بن عبد الرحمن بن تمام بن ع ية، أبو محمد ابندلسي، ت:  .45

تحقيِ: عبد السالم عبد  ،«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»م(، 2665ه 5222)
 . ، دار الكت  العلمية، بيروت5الشافي،  

 ه: 455جالل الدين السيو ي، ت:  ان بن أبي بكر،عبد الرحماٰ 
 ، د  ، من م بوعات مجمن الملك فهد، )د ت(.«اإلتقان في علوم القرآن» .42
، مؤسسة 5، بعناية: حسن شلبي، وماهر  مالو ،  «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» .41

 م(.2651ه 5212) الرسالة، بيروت،
د  ، المكتبة التوفيقية،  د هنداو ،تحقيِ: عبد الحمي ،«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» .42

 مصر، )د ت(.
اجي، أبو القاسم، ت: عبد الرحماٰ  .45 م(، 5445ه 5265ه )117ان بن إسحاِ الباداد  الزج 

  ، دار الفكر، دمشِ.2، تحقيِ: مازن المبارك،  «الالمات»
 ه: 445ان بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف با: أبي شامة الدمشقي، ت: عبد الرحماٰ 

تحقيِ: إبراهيم ع و  عو ، د  ، دار الكت  العلمية،  ،«إبراز المعاني من حرز األماني» .44
 بيروت، )د ت(.

، دار 5، تحقيِ: إبراهيم شمس الدين،  «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» .47
 م(. 5222ه 2661الكت  العلمية، بيروت، )

ه 5262ه )547بو الفرج الجوز ، ت: ان بن علي بن محمد، جمال الدين، أعبد الرحماٰ  .44
 ، المكت  ا سالمي، بيروت.1،  «زاد المسير في علم التفسير»م(، 5442
 ه: 577ان بن محمد بن عبيد هللا، أبو البركات ابنبار ، ت: عبد الرحماٰ 

، تحقيِ: محمد بهجة البي ار، د  ، م بوعات المجمن العلمي العربي «أسرار العربية» .44
 بدمشِ، )د ت(.

، المكتبة العصرية، 5،  «اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين» .76
 م(.2661ه 5222)
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 ،«حجة القراءات» ه )د ت(،261ان بن محمد بن زنجلة، أبو زرعة، ت: حوالي عبد الرحماٰ  .75
 مؤسسة الرسالة. تحقيِ: سعيد ابفااني، د  ،

، دار 5،  «مشكل القراءات العشرية الفرشية توجيه»م(، 2652ه 5211عبد العزيز الحربي ) .72
 ابن حزم، بيروت.

 ه:5261عبد الفتا  بن عبد الاني القاضي، ت: 
 ، د ، دار الكتا  العربي، بيروت، )د ت(. «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» .71
ون آل ، علِ عليه: خالد بن مأم«حول القراءات الشاذة واألدلة على حرمة القراءة بها» .72

 ه(.5225، د ن، )5محسوبي،  
ه 5265، د  ، دار الكتا  العربي، بيروت، )«القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» .75

 م(.5445
 م(.5444ه 5226، مكتبة السواد  للتوزين، جد ، )5،  «الوافي في شرح الشاطبية» .74
، 2  ،«م الباريتجويد كال هداية القاري إلى  »)د ت(،  ه5264، ت: عبد الفتا  المرصفي .77

 مكتبة  يبة، المدينة المنور .
خزانة األدب ولب لباب »م(، 5447ه 5254ه )5641عبد القادر بن عمر الباداد ، ت:  .74

 ، مكتبة الخانجي، القاهر .2، تحقيِ: عبد السالم هارون،  «لسان العرب
 ه: 454عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا، أبو البقا  الُعكَبر ، ت: 

ها 5257، )، عالم الكت ، بيروت5تحقيِ: محمد عزوز،  ، «لقراءات الشواذإعراب ا» .74
 (. م5444

البابي الحلبي  ، تحقيِ: علي محمد البجاو ، د ، م بعة عيسىٰ «التبيان في إعراب القرآن» .46
 وشركا ، )د ت(.

، دار الفكر، دمشِ، 5اه النبهان،  تحقيِ: عبد ا لاٰ ، «اللباب في علل البناء واإلعراب» .45
 م(.5445ه 5254)

ه 744ان بن عقيل العقيلي، المصر ، الهمداني، بها  الدين، ت: عبد هللا بن عبد الرحماٰ  .42
تحقيِ: محمد محيي الدين عبد  ،«ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل على  » م(،5446ه 5266)

 ، دار التراث، القاهر .26الحميد،  
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أنوار التنزيل »ه(، 5254ه )445عبد هللا بن عمر بن محمد، أبو سعيد البيضاو ، ت:  .41
 ،دار إحيا  التراث العربي ،5ان المرعشلي،  تحقيِ: محمد عبد الرحماٰ  ،«وأسرار التأويل

  بيروت.
 ه: 274عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد الدِ ْيَنور ، ت: 

 م(.5474ه 5144) ، تحقيِ: أحمد صقر، د  ، دار الكت  العلمية،«غريب القرآن» .42
ان اليماني، ، تحقيِ: المستشِر سالم الكرنكو ، وعبد الرحماٰ «الكبير في أبيات المعاني المعاني» .45

 م(.5424ه 5144، )، م بعة دار المعارف الع مانية، حيدر آباد الدكن بالهند5 
مغني اللبيب عن »م(، 5445ه )745عبد هللا بن يوسف بن أحمد، أبو محمد، ابن هشام، ت:  .44

 ، دار الفكر، دمشِ.4ازن المبارك، ومحمد علي حمد هللا،  ، تحقيِ: م«كتب األعاريب
، دار 5،  «الشاذ والمنكر وزيادة الثقة»م(، 2665ه 5224المحمد  ) عبد القادر مص فىٰ  .47

 بيروت. الكت  العلمية،
ه 5222ه )765عبد الواحد بن محمد بن علي، أبو محمد المالكي، الشهير با: المالقي، ت:  .44

، دار الكت  5تحقيِ: عادل عبد الموجود وآخرين،   ،«والعذب النميرالدر النثير »م(، 2661
  العلمية، بيروت.

جمع الجوامع في »م(، 2661ه 5222ه )775عبد الوها  بن علي السبكي، تاج الدين، ت:  .44
  ، دار الكت  العلمية، بيروت.2، علِ عليه: عبد المنعم خليل،  «أصول الفقه

 ه:142ح، ت: الموصلي، أبو الفت بن جنيع مان 
 .)د ت(، ، الهيئة المصرية العامة للكتا 2،  «الخصائص» .46
 م(. 2666ه 5225، دار الكت  العلمية، بيروت، )«سر صناعة اإلعراب» .45
، تحقيِ: علي ناصف، وآخرين، «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها» .42

مية بوزار  ابوقاف، القاهر ، ، لجنة إحيا  كت  السنة بالمجلس ابعلى للشؤون ا سال1 
 م(.5442ه 5255)

 ه:222ع مان بن سعيد بن ع مان، أبو عمرو الداني، ت: 
، مكتبة الصحابة، الشارقة، 5، تحقيِ: حاتم صالح الضامن،  «التيسير في القراءات السبع» .41

 م(. 2664ه 5224)
ان رمضان، بد الرحماٰ ، حقِ نصه وعلِ حواشيه: محيي الدين ع«في الوقف واًلبتدا المكتفى  » .42

 م(.2665ه 5222، دار عمار، عم ان، )5 
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اإليضاح، شرح »م(، 2651ه 5212ه )424ع مان بن عمر الناشر  الزبيد  اليمني، ت:  .45
ه قرا اته: عبد الراِز بن علي بن إبراهيم «متن الدرة اإلمام الزبيدي على   ، حققه وعلِ عليه ووج 

 القاهر . دار ابن عفان، –، دار ابن القيم، الريا  2،  موسىٰ 
، حققه «ديوان عدي بن زيد العبادي»م(، 5445ه 5145عد  بن زيد بن أيو  العباد ، ) .44

 ، باداد.وجمعه: محمد جبار المعيبد، د  ، شركة دار الجمهورية للنشر وال بن
ه 5212) ها722: ت ،علي بن إبراهيم بن داود، أبو الحسن، عال  الدين ابن الع ار .47

، 5،  سعد بن هليل الزويهر ، تحقيِ: «ًلعتقاد الخالص من الشك واًلنتقادا»م(، 2655
  .وزار  ابوقاف والشؤون ا سالمية، ق ر

 ه254علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد ابندلسي ال اهر ، ت: 
دار  ، د  ،، تحقيِ: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس«اإلحكام في أصول األحكام» .44

 (.)د ت الجديد ، بيروت،االفاِ 
 ، د  ، مكتبة الخانجي، القاهر ، )د ت(.«الفصل في الملل واألهواء والنحل» .44

  ه:254المرسي، أبو الحسن، ت:   دَ يْ علي بن إسماعيل بن سِ 
، بيروت، دار الكت  العلمية، 5،  عبد الحميد هنداو ، تحقيِ: «المحكم والمحيط األعظم» .566

 م(.2666ه 5225)
ه 5257قيِ: خليل إبراهيم جفال، دار إحيا  التراث العربي، بيروت، )، تح«المخصص» .565

 م(.5444
 أعاد بنا   وقدم له: عيسىٰ  ،«معاني القرآن»م(، 5444ه )544علي بن حمز  الكسائي، ت:  .562

 القاهر . ،دار قبا  شحاته، د  ،
ه 5226ه )155علي بن سليمان بن الفضل، أبو المحاسن، المعروف بابخف  ابصار، ت .561

، دار الفكر 5، تحقيِ: فخر الدين قباو ،  «اًلختيارين، المفضليات واألصمعيات»م(، 5444
 .دار الفكر، دمشِ –المعاصر، بيروت 

ه 5225ه )465علي بن ع مان بن محمد، أبو القاسم، المعروف با: ابن القاصح، ت:  .562
د القادر شاهين، ، تحقيِ: محمد عب«سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي»م(، 2662

 ، دار الكت  العلمية، بيروت.2 
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 ه:444علي بن مؤمن بن محمد، أبو الحسن ا شبيلي، المعروف با: ابن عصفور، ت: 
 ، دار ابندلس لل باعة والنشر والتوزين،5، تحقيِ: السيد إبراهيم محمد،  «ضرائر الشعر» .565

 م(.5446)
  م(.5472ه 5142، د ن، )5بور ،  وار  وعبد هللا الج، تحقيِ: أحمد الج«المقرب» .564
ه 5264ه )421علي بن محمد بن عبد الصمد، أبو الحسن، َعَلم الدين السخاو ، ت:  .567

، مكتبة التراث، مكة 5، تحقيِ: علي حسين البوا ،  «جمال القراء وكمال اإلقراء»م(، 5447
 المكرمة.

م(، 5444ه 5254) ه466، أبو الحسن، نور الدين ابشموني، ت: علي بن محمد بن عيسىٰ  .564
  ، دار الكت  العلمية، بيروت.5،  «ألفية ابن مالك شرح األشموني على  »

 ه:5146، تالضباِعلي بن محمد بن حسن 
، اعتنى به: جمال الدين شرف، عبد هللا علوان، دار «إرشاد المريد إلى مقصود القصيد» .564

 .م(2664ه 5227)، االصحابة للتراث،  ن 
، المكتبة ابزهرية 5، ُعني بقرا ته: محمد خلف الحسيني،  «القراءةاإلضاءة في بيان أصول » .556

 .م(5444ه 5226) للتراث،
ديوان عمر بن أبي »م(، 5444ه 5254ه تقريب ا )41عمر بن عبد هللا بن أبي ربيعة، ت .555

 .، دار الكتا  العربي، بيروت2، قد م له ووضن هوامشه وفهارسه: فايز محمد،  «ربيعة
م(، 5444ه 5264ه )546، أبو بشر، الملق  با: سيبويه، ت: ن قنبرعمرو بن ع مان ب .552

 ، مكتبة الخانجي، القاهر . 1، تحقيِ وشر : عبد السالم هارون،  «الكتاب»
شعر عمرو »م(، 5445ه 5265ه تقريب ا، )25عمرو بن معد  كر  بن عبد هللا الزنبيد ، ت  .551

قه: م اِ ال ر «بن معدي كرب الزُّبيديا ، م بوعات مجمن اللاة 2ابيشي،  ، جمعه ونس 
 مشِ.العربية بد

تحقيِ ودراسة:  ،«ديوان عنترة»م تقريب ا )د ت(، 464عنتر  بن شداد بن معاوية العبسي، ت .552
 محمد سعيد مولو ، د  ، المكت  ا سالمي.

 فاضل صالح السامرائي: 
 م(.2667ه 5224، دار عمار، َعم ان، )2،  «معاني األبنية في العربية» .555
 م(. 2666ه 5226، دار الفكر لل باعة والنشر والتوزين، َعم ان، )5،  «عاني النحوم» .554
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ديوان أبي »م(، 2664ه 5227ه )516الفضل بن قدامة بن عبيد هللا، أبو النجم العجلي، ت .557
 .، جمن وشر  وتحقيِ: محمد جمران، د  ، م بوعات مجمن اللاة العربية بدمشِ«النجم العجلي

، «شرح المفصل في صنعة اإلعراب»م(، 5446ه )457الخوارزمي، ت: القاسم بن الحسين  .554
 ، دار الار  ا سالمي، بيروت.5ان الع يمين،  تحقيِ: عبد الرحماٰ 

منظومة: حرز »م(، 2651ه 5212ه )546القاسم بن فْيرن  بن خلف بن أحمد الشا بي، ت: .554
ويد، مكتبة ابن الجزر ، ، تحقيِ: أيمن رشد  س«األماني ووجه التهاني في القراءات السبع

 دمشِ.
، «صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة»كمال بن السيد سالم، أبو مالك، )د ت(،  .526

  ، المكتبة التوفيقية، القاهر . د
ل"، ت:  .525 موطأة »م(، 2661ه 5222) 444مالك بن عبد الرحمن المالقي، الشهير با"ابن الُمَرح 

، دار الذخائر للنشر والتوزين، 5يِ: عبد هللا الحكمي،  ، تحق«الفصيح "نظم فصيح ثعلب"
 الخبر.

، تحقيِ: «جمهرة أشعار العرب»ه )د ت(، 576محمد ابن أبي الخ ا ، أبو زيد القرشي، ت:  .522
 علي محمد البجاد ، د  ، دار نهضة مصر لل باعة والنشر والتوزين. 

م(، 2665ه )5141ي ي، ت: محمد ابمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنق .521
 ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنور .5،  «مذكرة في أصول الفقه»

، دار 2،  «مختار الصحاح»م(، 2651ه 5212محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراز  ) .522
 ا سكندرية. –السالم، القاهر  

م(، 2664ه 5224ه )5556محمد بن أبي بكر المرعشي، الملق  با: ساِجقلي زاد ، ت:  .525
 ، دار عمار، عم ان.2تحقيِ: سالم قدور  الحمد،  ، «جهد الُمِقل ِ »

  ه:176، ت: أبو منصور الهرو محمد بن أحمد ابزهر ، 
 .م(2665)، دار إحيا  التراث العربي، بيروت ،5، تحقيِ: محمد مرع ،  «تهذيب اللغة» .524
د ن، ، 5د الَقوز ،  دروي  وعو  بن حم تحقيِ: عيد مص فىٰ  ،«معاني القراءات» .527

 م(.5445ه 5252)
الجامع » م(،2667ه 5227ه )475محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد هللا، القر بي، ت:  .524

 تحقيِ: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت.، «ألحكام القرآن
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 ه: 724، أبو عبد هللا، ت: الذهبيمحمد بن أحمد بن ع مان 
 م(.2664ه 5227، د  ، دار الحديث، القاهر ، )«ر أعالم النبالءي  سِ » .524
ه 5257، دار الكت  العلمية، بيروت، )5،  «معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار» .516

 م(.5447
ه 5262ه )545محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القر بي، أبو الوليد، ت:  .515

 دار المعرفة، بيروت. ،4  ،«تصدبداية المجتهد ونهاية المق»م(، 5442
منظومة: الفوائد المعتبرة في »م(، 5415ه 5152ه )5151محمد بن أحمد المتولي، ت:  .512

في إتحاف البررة بالمتون العشرة  م بوعة ضمن كتا :، «العشرة القراءات األربع الزائدة على  
  ، م بعة مص فىٰ  ، جمن وترتي : علي بن محمد الضباِ، دالقراءات والرسم واآلي والتجويد
  البابي الحلبي وأوالد ، مصر.  

(، م5444ه 5254ه )254محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخار ، أبو عبد هللا، ت:  .511
هللا  : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى  صحيح البخاري المسمى  »

 .ا بيت ابفكار الدولية، الري د  ،، «عليه وسلم وسننه وأيامه
جامع البيان عن »م(، 2666ه 5226ه )156محمد بن جرير، أبو جعفر ال بر ، ت:  .512

  .بيروت مؤسسة الرسالة،، 5 ، تحقيِ: أحمد شاكر، «تأويل آي القرآن
ما يجوز للشاعر »)د ت(،  ها252 ، ت:أبو عبد هللا التميمي ،محمد بن جعفر القزاز القيرواني .515

ا ، وصال  الدين الهاد ، د  ، دار العروبة، الكويت ، تحقيِ: رمضان عبد التو «في الضرورة
 .  -بالقاهر   ب شراف دار الفصحىٰ  –

، 5،  «الثقات»م(، 5471ه 5141ه )152، أبو حاتم، ت: الُبستي بن أحمد محمد بن حبان .514
 .دائر  المعارف الع مانية بحيدر آباد الدكنالهند، 

تحقيِ: ، «جمهرة اللغة»م(، 5447) ه125محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر ابزد ، ت:  .517
 ، دار العلم للماليين، بيروت.5رمز  بعلبكي،  

شرح شافية ابن »م(، 5475ه 5145ه )444محمد بن الحسن الرضي ا ستراباذ ، ت:  .514
 .، د  ، دار الكت  العلمية، بيروت، تحقيِ: محمد محي الدين عبد الحميد، وآخرين«الحاجب

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في » ،م(2661ها 5222) ه424، ت: محمد بن خليل القباقبي .514
 ، دار عمار، عم ان.5، تحقيِ: أحمد شكر ،  «القراءات األربع عشرة
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 ه 154بن السراج، ت: امحمد بن السر  بن سهل النحو ، أبو بكر، المعروف با:  .526
سالة، تحقيِ: عبد ]ر [ الحسين الفتلي، د  ، مؤسسة الر ، «األصول في النحو» )د ت(،
 بيروت.

دراسات ألسلوب القرآن »ه )د ت(، 5261محمد بن عبد الخالِ بن علي بن عضيمة، ت:  .525
 د  ، دار الحديث، القاهر . ،«الكريم

ه 5254ه )742محمد بن عبد هللا بن بهادر، أبو عبد هللا، بدر الدين الزركشي، ت:  .522
، 5ن محمد بال فريج،  ، تحقيِ: زين العابدين ب«النكت على مقدمة ابن الصالح»م(، 5444

 الريا .مكتبة أضوا  السلف، 
علل »م(، 5444ه 5226ه )145محمد بن عبد هللا بن العباس، أبو الحسن ابن الوراِ، ت:  .521

 ، مكتبة الرشد، الريا .5، تحقيِ: محمود جاسم الدروي ،  «النحو
شرح الكافية »، ه )د ت(472محمد بن عبد هللا بن مالك، أبو عبد هللا ال ائي الجي اني، ت:  .522

حيا  التراث ا سالمي 5، تحقيِ: عبد المنعم هريد ،  «الشافية ، مركز البحث العلمي واا
  مكة المكرمة. ،بجامعة أم القر ٰ 

 ه: 5256محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت: 
، دار 5، تحقيِ: سامي بن العربي،  «تحقيق الحق من علم األصول إرشاد الفحول إلى  » .525

 م(.2666ه 5225ريا ، )الفضيلة، ال
دار  –دار ابن ك ير  ،5  ،«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» .524

 ه(.5252بيروت، ) –دمشِ  ،الكلم ال ي 
 حاشية الصبان على  »ه )د ت(، 5264محمد بن علي الصبان الشافعي، أبو العرفان، ت:  .527

، تحقيِ:  ه عبد الرؤوف سعد، «الشواهد للعينيشرح األشموني أللفية ابن مالك، ومعه شرح 
 د  ، المكتبة التوفيقية.

م(، 5445ه 5265ه )464محمد بن عمر بن الحسن الراز ، الملق  با: فخر الدين، ت:  .524
  دار الفكر، بيروت. ،5  ،«مفاتيح الغيب :التفسير الكبير المسمى  »

، د ، «سنن الترمذي»م(، 5444ه )274، ت، أبو عيسىٰ الترمذ  بن َسْوَر  محمد بن عيسىٰ  .524
  عروف، دار الار  ا سالمي، بيروت.تحقيِ: بشار عواد م
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ار، أبو بكر ابنبار ، ت:   ه: 124محمد بن القاسم بن محمد بن بش 
ان رمضان، ، تحقيِ: محيي الدين عبد الرحماٰ «إيضاح الوقف واًلبتداء في كتاب هللا عزَّ وجلَّ » .556

 م(.5475ه 5145لعربية بدمشِ، )د  ، م بوعات مجمن اللاة ا
، مؤسسة الرسالة، 5تحقيِ: حاتم صالح الضامن،  ، «الزاهر في معاني كلمات الناس» .555

 بيروت.
المدخل لدراسة »م(، 5447ه 5267ه )5261محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة، ت:  .552

 ، دار اللوا ، الريا .1،  «القرآن الكريم
 ، الزبيد ، ، أبو الفي ، الملق  با: مرتضىٰ محمد بن محمد بن عبد الرزاِ الحسيني .551

، د  ، تحقيِ مجموعة محققين، «تاج العروس من جواهر القاموس» ،)د ت( ه5265ت: 
 م بعة حكومة الكويت.

المستصفى من علم »ه )د ت(، 565محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الازالي، ت:  .552
 ، تحقيِ: حمز  حاف ، د  ، د ن.«األصول
 ه:411، أبو الخير، ت: ابن الجزر بن محمد بن علي بن يوسف  محمد بن محمد

، عني بنشر  بول مر : برجستراسر، د  ، مكتبة ابن تيمية، «غاية النهاية في طبقات القراء» .555
 ه(.  5155)
، اعتنى به: علي العمران، د  ، دار علم الفوائد، مكة «منجد المقرئين ومرشد الطالبين» .554

 .ه(5254)، المكرمة
مجموعة مهمة في »، م بوعة ضمن كتا : «العشرة نهاية البررة فيما زاد على   مةمنظو » .557

، قام ب بعه: مكتبة ابن 5، جمن وترتي : محمد عبد الواحد الدسوقي،  «التجويد والقراءات
 .م2664ه 5227تيمية بالقاهر ، سنة: 

ِ، دار تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضبا ، أشرف علىٰ «النشر في القراءات العشر» .554
 الكت  العلمية، بيروت، )د ت(.

شرح طيبة »م(، 2661ه 5222ه )457محمد بن محمد بن محمد النوير ، أبو القاسم، ت:  .554
 ، دار الكت  العلمية، بيروت.5،  ، تحقيِ: مجد  باسلوم«النشر في القراءات العشر

رشاد العقل إ»، ه ) د ت(442العماد  الحنفي، ت:  ، أبو السعودبن مص فىٰ  بن محمدمحمد  .546
الريا  الحدي ة،  ، تحقيِ: عبد القادر أحمد ع ا، د  ، مكتبة«مزايا الكتاب الكريم السليم إلى  
 الريا .
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 755ابنصار ، ت:  ابن من ور ، أبو الفضل، جمال الدينمحمد بن مكرم بن علي .545
 ، دار صادر، بيروت.1،  «لسان العرب»ه(، 5252)

 ه: 245عباس، المعروف با: الُمبرِ د، ت: محمد بن يزيد بن عبد ابكبر، أبو ال
، دار الفكر العربي، القاهر ، 1، تحقيِ: محمد أبو الفضل إبراهيم،  «الكامل في اللغة واألدب» .542

 م(. 5447ه 5257)
 ، لجنة إحيا  التراث بالمجلس ابعلىٰ 2، تحقيِ: محمد عبد الخالِ عضيمة،  «المقتضب» .541

 م(.5442ه 5255للشؤون ا سالمية، مصر، )
سنن ابن »م(، 2664ه 5216ه )271محمد بن يزيد بن ماجة، أبو عبد هللا القزويني، ت:  .542

 ، دار الرسالة العالمية.5، تحقيِ: شعي  ابرنؤو ، وآخرين،  «ماجه
م(، 2665ه 5224ه )457محمد بن يعقو  الفيروزآباد ، أبو  اهر، مجد الدين، ت: .545

، مؤسسة الرسالة، 4رسالة،  ث في مؤسسة ال، تحقيِ: مكت  تحقيِ الترا«القاموس المحيط»
 بيروت.

تفسير »(، م5441ها 5251ه )725محمد بن يوسف بن علي، أبو حيان ابندلسي، ت:  .544
 .، دار الكت  العلمية، بيروت5تحقيِ: عادل عبد الموجود وآخرين،  ، «البحر المحيط

الفكر لل باعة د  ، دار  ،«شرح ابن عقيل حاشية الخضري على  » محمد الخضر  )د ت(، .547
 والنشر والتوزين.

م(، 5442ه )5141محمد ال اهر بن محمد بن محمد ال اهر بن عاشور التونسي، ت:  .544
 ، د  ، الدار التونسية للنشر، تونس.«تفسير التحرير والتنوير»

حققه ، «مناهل العرفان في علوم القرآن» ،(م5445ه 5255)محمد عبد الع يم الزرقاني،  .544
 .بيروت، الكتا  العربي، دار 5 ، أحمد زمرليفواز اعتنٰى به: و 
 ، مكتبة الصفا.5 ، «نهاية القول المفيد»م(، 5444ه 5226محمد مكي نصر الجريسي ) .576
، دار 5،  «القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي»م(، 5444ه 5254محمود أحمد الصاير ) .575

 الفكر، دمشِ.
ه )د ت(، 565ماني، ت: نحو محمود بن حمز  بن نصر، أبو القاسم، برهان الدين الكر  .572

جد ، مؤسسة علوم  –، د  ، دار القبلة لل قافة ا سالمية «غرائب التفسير وعجائب التأويل»
 بيروت. –القرآن 
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 وح المعانير »ه(، 5255ه )5276محمود بن عبد هللا الحسيني اآللوسي، شها  الدين، ت:  .571
 ،الكت  العلمية، دار 5ية،  تحقيِ: علي ع  ،«في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .بيروت
 ه: 514محمود بن عمر بن أحمد، أبو القاسم، جار هللا الزمخشر ، ت: 

تحقيِ: عادل عبد  ،«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل» .572
 (.م5444ها 5254)، ، مكتبة العبيكان، الريا 5الموجود، وآخرين،  

، مكتبة الهالل، بيروت، 5، تحقيِ: علي أبو ملحم،  «عرابالمفصل في صنعة اإل» .575
 .  م(5441)
، ضب  نصه «أحكام قراءة القرآن الكريم»م(، 5444ه )5265محمود خليل الحصر ، ت:  .574

 دار البشائر ا سالمية. -، المكتبة المكية 2وعلِ عليه: محمد  لحة بالل،  
أبيات مفردات منسوبة  ن العجاج وعلى  ديوان رؤبة ب مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على  » .577

 .بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي، د  ، دار ابن قتيبة، الكويت، د ت ، اعتنىٰ «إليه
م(، 5444ه 5254ه )245مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير  النيسابور ، أبو الحسين، ت .574

 .بيت ابفكار الدولية، الريا  ،  ، د«صحيح مسلم»
، مؤسسة 5،  «أثر اًلختالف في القواعد األصولية»م(، 2652ه 5211)مص فى الخن  .574

 بيروت. –الرسالة ناشرون، دمشِ 
، د  ، مكتبة «الحذف البالغي في القرآن الكريم»)د ت(،  عبد السالم أبو شاد  مص فىٰ  .546

 القرآن، القاهر .
، تحقيِ: محمد «مجاز القرآن  »ه(، 5145ه )256، أبو عبيد  التيمي، ت:َمْعَمر بن الم نىٰ  .545

 فؤاد سزكين، د  ، د ن.
، تحقيِ: أحمد «المفضليات»ه )د ت(، 544الضبي، ت: نحو  المفضل بن محمد بن يعلىٰ  .542

  رف، القاهر .ادار المع ،4  شاكر، وعبد السالم هارون،
 ه:217مكي بن أبي  ال  َحم و  بن محمد، أبو محمد القيسي، ت: 

عبد الفتا  شلبي، د  ، دار نهضة مصر لل باعة  تحقيِ: ،«اإلبانة عن معاني القراءات» .541
 والنشر، )د ت(.

، تحقيِ: محي الدين رمضان، د ، «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» .542
 م(.5472ه 5142م بوعات مجمن اللاة العربية بدمشِ، )
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واس،  ، «مشكل إعراب القرآن» .545  توزين،، اليمامة لل باعة والنشر وال2تحقيِ: ياسين الس 
 (. م2666ها 5225، )بيروت-دمشِ

شرح أدب »ه )د ت(، 526موهو  بن أحمد بن محمد، أبو منصور ابن الجواليقي، ت:  .544
 صادِ الرافعي، د  ، دار الكتا  العربي، بيروت. ، قد م له: مص فىٰ «الكاتب ًلبن قتيبة

العرب من  شمس العلوم ودواء كالم»م(، 5444ه 5226نشوان بن سعيد الحمير  اليمني ) .547
 دمشِ. –، دار الفكر، بيروت 5، تحقيِ: حسين العمر  وآخرين،  «الكلوم

تفسير »م(، 5441ه 5251ه )171نصر بن محمد بن أحمد السمرقند ، أبو الليث، ت:   .544
، دار الكت  العلمية، 5، تحقيِ: علي معو  وآخرين،  «"بحر العلوم" السمرقندي المسمى  

 بيروت.
معجم »م(، 5445ه )424ومي الحمو ، أبو عبد هللا، شها  الدين، ت: ياقوت بن عبد هللا الر  .544

 ، بيروت.، دار صادر2،  «البلدان
، «معاني القرآن»م(، 5441ه 5261ه )267بن زياد بن عبد هللا الديلمي الفرا ، ت:  يحيىٰ  .546

 ، عالم الكت ، بيروت. 1 
المجموع شرح المهذب »، (د ت) ه474، ت: النوو بن شرف، أبو زكريا، محيي الدين  يحيىٰ  .545

 ، د  ، دار الفكر.«"مع تكملة السبكي والمطيعي"
ديوان شرح »م(، 5442ه 5252ه )562بن علي بن محمد الشيباني التبريز ، ت يحيىٰ  .542

 .، دار الكتا  العربي، بيروت5، قدم له ووضن هوامشه وفهارسه: مجيد  راد،  «عنترة
، «إصالح المنطق»(، 2662ه 5221ه )222يعقو  بن إسحاِ بن السكيت، أبو يوسف ت .541

 .، دار إحيا  التراث العربي، بيروت5تحقيِ: محمد مرع ،  
، د  ، إدار  «شرح المفصل»ه )د ت(، 421يعي  بن علي يعي  النحو ، موفِ الدين، ت:  .542

 ال باعة المنيرية. 
شرح أبيات »م(، 5472ه 5142ه )145يوسف بن أبي سعيد، أبو محمد السيرافي، ت:  .545

 ، تحقيِ: محمد علي هاشم، د  ، دار الفكر لل باعة والنشر والتوزين، القاهر .«سيبويه
الكامل في القراءات »م(، 2667ه 5224ه )245يوسف بن علي بن ُجبار  الهذلي، ت:  .544

، تحقيِ: جمال ين السيد بن رفاعي، مؤسسة سما للتوزين «العشر واألربعين الزائدة عليها
  والنشر.
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 : دورياتثالثاا: الرسائل وال
، تحقيِ: عمار «مفردة ابن محيصن المكي»ه، 224الحسن بن علي ابهواز ، أبو علي، ت:  .547

 ه.5227(، الصادر في شهر محرم من سنة: 22أمين الددو، المجلة ابحمدية، العدد )
في اختالف األئمة والرواة، في القراءات الثالث  بستان الهداة»ه(، 5254حسين العواجي ) .544

الجامعة  ،رسالة ماجستير، «– تحقيقدراسة و  -ًلبن الجندي،  اليزيدي،عشرة واختيار 
 كلية القرآن الكريم والدراسات ا سالمية.، ا سالمية بالمدينة المنور 

، «غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي، دراسة وتحقيق»ه(، 5224سالم الزهراني ) .544
 ل الدين.، جامعة أم القر ، كلية الدعو  وأصو رسالة دكتورا 

األقوال الشاذة في التفسير »م(، 2662ه 5225ان بن صالح بن سليمان الده  )عبد الرحماٰ  .266
 (.54، العدد )، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة ببري انيا5،  «نشأتها وأسبابها وآثارها

مجلة الجامعة اإلسالمية ، «حركة حروف المضارعة»ه(، 5221عبد هللا بن ناصر القرني ) .265
 .(554، العدد )لمنورةبالمدينة ا

 ،اإلشارات في القراءات الزوائد المروية عن الثقاتمصطلح »ه(، 5222عبد هللا السليماني ) .262
، كلية الدعو  وأصول جامعة أم القر ٰ  ،رسالة دكتورا ، «–دراسة وتحقيق  - ،ًلبن القاصح

  الدين.
 بن محمد هاد : مجاهد بن يحيىٰ 

، جامعة القاهر ، كلية دار رسالة ماجستير، «تها وآثارهاالتفردات في القراءات العشر دًلًل » .261
 م(.2664ه 5227قسم الشريعة ا سالمية، ) –العلوم 

جامعة القاهر ، كلية دار  ،رسالة دكتورا ، «الوقف في القراءات وأثره في التفسير واألحكام» .262
 م(.2656ه 5215، )قسم الشريعة ا سالمية –العلوم 

مجلة ، «دًللية -اإلضافة في العربية، دراسة تركيبية »م(، 2664مكي الكالبي وآخرون ) .265
 العدد ال اني/ إنساني، المجلد السابن. جامعة كربال  العلمية،

المبهج في القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن »م(، 5445ه 5265وفا  عبد هللا قزمار ) .264
المعروف بـ: سبط  محيصن واختيار خلف واليزيدي، لإلمام/ عبد هللا بن علي بن أحمد،

بمكة المكرمة، كلية  ، جامعة أم القر ٰ رسالة دكتورا ، «ه، دراسة وتحقيق541الخياط، ت: 
  اللاة العربية.
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 اإلنترنت: رابعاا: بحوث منشورة على  

 ، على موقن:«القراءات الشاذة: أحكامها وآثارها»م(، 2661ه 5222إدريس حامد محمد ) .267

-http://documents.tips/documents/22755a7d947424fc5b8c5ab3.html 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://documents.tips/documents/-55720a7d497959fc0b8c0ab3.html
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Abstract  

Praise be to Allah, and Allah's prayer and peace be upon the Prophet Mohammed and 

upon his relatives and companions.  

The Holy Quran is the best thing in which the ages of people have been spent, and it 

is the most deserving thing for presenting the soul. And its sciences are the best and 

the most honored sciences because they are related to the best knowledge that can be 

learned. Its people are known for goodness and preference. Allah has chosen them 

and preferred them among his servants.  Allah The Almighty says, 'Then we caused to 

inherit the Book those We have chosen of Our servants' Holy Quran [35:32]. And in 

the Hadith; Uthman bin Affan reported: The Prophet, peace and blessings be upon 

him, said, “The best of you are those who learn the Quran and teach it.” 
(1)

 And in 

another Hadith also reported by Uthman: The Prophet, peace and blessings be upon 

him, said, “The most preferable of you are those who learn the Quran and teach it.” 
(2)

 

The Quran Recitation Science is one the most highly honored sciences, characterized 

and preferred more than the other sciences. The Quran Reciter will never become 

eligible if he does not become acquainted with the most of various Quran recitations. 

In addition, the interpretation of the Holy Quran will become incomplete except with 

mentioning the various recitations and benefiting from the purposes of the differences 

between such recitations. Furthermore, linguists take such as a plea to confirm the 

fundamentals of their language and reinforce its rules. Jurists also use such to prove 

their doctrines and jurisprudence provisions.  

As the recurrent recitations have been served in the fields of research, investigation, 

presentation and illustration (explaining how the recitation agrees to the Arabic 

grammatical rules), I have started to give attention to the irregular or non-recurrent 

recitations which are still rather ambiguous for most of the recitations science students 

as well as others. 

For the above mentioned reasons, I had an interest in that the subject of the research 

to be entitled (Four Alone-recited Non-recurrent Recitations Different from Ten 

Recurrent Recitations from the First Part of Holy Quran up to the end of the tenth Part 

"Presentation and Illustrations") then I have started collecting such alone-recited 

recitations from five sources and then illustrating them, using help of Allah first, then 

using the books and references adopted for such purpose  .  

The choice of this subject was of great interest to the researcher represented in the 

following:  

                                                           
(1)

 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Abu Abdullah, deceased in 256AH (1419 AH 1998), 
«Saheeh Al-Bukhari entitled: Al-Jamie Al-Saheeh a brief from the matters, Sunnah, and days of the 
Messenger of Allah peace be upon him and», Al-Afkar international Printing House, Riyadh, the 
Hadith's number: 5027- page: 998.  
(2)

 Op. cit. (the prior reference), the same page, Hadith's number: 5028
 



1- The importance of knowing alone-recited non-recurrent recitations, and the 

basis of the provisions of such knowledge; in order not to confuse between 

them and the recurrent recitations and their provisions.  

2- The linguistic richness in these non-recurrent recitations. 

3- The need of the readers, interpreters and linguists for these non-recurrent 

recitations, and their importance in the preponderance of the evidence. 

4- The close correlation between the meanings of these non-recurrent recitations 

and the meanings of recurrent recitations, either in terms of clarification and 

confirmation or in addition and increase. 

The nature of the subject implies that it should be divided into an introduction, 

introductory entrance, four chapters, conclusion, appendices, and indexes as follows: 

The introduction: It mentions the significant of the topic in question, the reason for 

choosing it, literature review, and the research approach and plan. 

The introductory entrance: It has three themes; 

First Theme: A brief introductions to non-recurrent recitations, and it contains 

three topics:  

First Topic: Defining "non-recurrent recitations" linguistically and terminologically. 

Second Topic: The evolution of "non-recurrent recitations" and their origin.  

Third Topic: Quranism of non-recurrent recitations.  

Fourth Topic: Some provisions related to non-recurrent recitations. 

Fifth Topic: The agreement and the difference between recurrent recitations and non-

recurrent recitations. 

Second Theme: Defining the five sources of alone-recited that have been referred 

to in this research, and clarifying some terminologies, and it has four topics: 

First Topic: Defining the five sources of alone-recited in this research. 

Second Topic: Defining the Recitation (AlQira'ah), the narration (Arriwayah) and the 

way (Attariq). 

Third Topic: Defining the holistic rules (Usuol) and specific rules  

(Farsh), and reciter's selection (AlWajh). 

Fourth Topic: Defining the alone-recited recitations, and Illustration (Attawjih).  

Third Theme: Brief profiles for the four reciters and their narrations, in four 

topics:   

First Topic: Brief profile for Imam Ibn Muhaisin Al-Makki, and his two narrators.   

Second Topic: Brief profile for Imam Al-Amahs Al-Kofi, and his two narrators a.   

Third Topic: Brief profile for Imam Al-Hassan Al-Basri, and his two narrators.   



Fourth Topic: Brief profile for Imam Yahya Al-Yazidi, and his two narrators.  

 

Chapter one: The four alone-reciting reciters different than the ten reciters in 

the holistic rules (Usuol) with illustration, it contains three themes:  

First Theme: Alone-recited provisions of (Al-Istiathah and surah Al-Fatihah "Umm 

Al Quran"), with illustration, in two topics:  

First Topic: Alone-recited provisions of Al-Istiathah with illustration.   

Second Topic: Alone-recited recitations in surah Al-Fatihah "Umm Al Quran".  

Second Theme: Alone-recited provisions of ( Assimilation, the suffixed third person 

singular masculine pronoun "Ha'a Al-Kinaiah", the two hamzas in one word "Al-

Hamzatin Fi Kalimah", the single hamza "Al-Hamz Al-Mofrad", and the provisions of 

consonant /N/ sound "Al-Noon Al-Sakinah Wa Al-tanwin") with the illustration in 

three topics: 

First Topic: Alone-recited provisions of assimilation with illustration.   

Second Topic: Alone-recited provisions of "Ha'a Al-Kinaiah" and "Al-Hamzatin Fi 

Kalimah" with illustration.   

Third Topic: Alone-recited provisions of "Al-Hamz Al-Mofrad" and Al-Noon Al-

Sakinah Wa Al-tanwin" with illustration.  

Third Theme: Alone-recited provisions of (short vowel sound/a/ (diacritic mark) and 

changing /a/ sound into /e/ sound "Al-fath and Al-Imalah", the pausing on Othmanic 

writing "Al-Waqf  Ala Al-Marsom", the suffixed first person singular pronoun "Ya'at 

Al-Idafah", and the /Y/ sound that is omitted from Othmanic writing "Ya'at 

Azzawa'ed") with illustration, and it has three topics:  

 First Topic: Alone-recited provisions of "Al-fath and Al-Imalah" and "Al-Waqf  Ala 

Al-Marsom" with illustration.   

Second Topic: Alone-recited "Ya'at Al-Idafah" with illustration.   

Third Topic: Alone-recited provisions of "Ya'at Azzawa'ed" with illustration. 

Chapter two: The alone-recited recitations of the four reciters different than the 

ten reciters from the first part of the Holy Quran up to the end of the third part, 

with illustration, and it has three themes: 

First Theme: Alone-recited recitations in the first part, with illustration.   

Second Theme: Alone-recited recitations in the second part, with illustration.   

Third Theme: Alone-recited recitations in the third part, with illustration.   

 

 



Chapter Three: The alone-recited recitations of the four reciters different than 

the ten reciters from the fourth part of the Holy Quran up to the end of the sixth 

part, with illustration, and it has three themes: 

First Theme: Alone-recited recitations in the fourth part, with illustration.   

Second Theme: Alone-recited recitations in the fifth part, with illustration.   

Third Theme: Alone-recited recitations in the sixth part, with illustration.   

Chapter Four: The alone-recited recitations of the four reciters different than 

the ten reciters from the seventh part of the Holy Quran up to the end of the 

tenth part, with illustration, and it has four themes: 

First Theme: Alone-recited recitations in the seventh part, with illustration.   

Second Theme: Alone-recited recitations in the eighth part, with illustration.   

Third Theme: Alone-recited recitations in the ninth part, with illustration.  

Fourth Theme: Alone-recited recitations in the tenth part, with illustration.   

The conclusion: It contains the most important findings of the research.  

The Appendices: I have appended a table clarifying the alone-recited recitations with 

their reciters in order to summarize them and to facilitate their investigation for 

whoever wants to study them.  

The indexes:  

Quranic verses index  

Prophetic Hadiths' index 

Poetic verses index 

Famous people index 

Sources and references index 

Topics indexes   

 

Finally, this study has arrived at some findings, the most prominent are as follows;  

Firstly: By presenting these alone-recited recitations and their illustration in this 

research, the research has shown the wideness and multiplicity of the meanings, and 

that is a purpose of the differences of the Qur'an recitations in general.  

Secondly: This research has contributed to investigating these alone-recited 

recitations of the four reciters different from the ten recurrent recitations in the 

holistic rules chapters " Abwab Al-Usol" and the first ten parts of the Holy Quran 

with illustrating them linguistically, and clarifying their significances semantically, 

and what they added to the others' recitations.  



Thirdly: This research indicated that lots of these alone-recited and non-recurrent 

recitations are equal to the recurrent recitations in clarification and eloquence, and 

those non-recurrent recitations have what support them from the sayings and poetries 

of the eloquent Arabs.  

Fourthly: This Research has proved that the criticism of some scientists leveled at 

some non-recurrent recitations does not make sense, due to their illustrations and the 

revealing of their meanings by other scientists.   

If I succeeded in what I meant, that will be the bounty of Allah. And if it was 

otherwise, I will be content with the honor of attempting and my exerted effort. The 

imperfection is the characteristic of human beings, and the perfection is only for Allah 

alone. Upon Him I have relied, and to Him I return. 

 

The Researcher  
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