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 ىذا البحث إىل:أىدي 

من سهر من أجل راحيت وتعب من أجل سعاديت ودفعين لدراسيت ........ أيب  حفظو اهلل -

 واليت توفيت أثناء سريي فيو. -رمحها اهلل-إىل أمي احلبيبةو وأطال اهلل يف عمره، 

، وأعانتين على إمتام ىذا البحث...... زوجيت احلبيبةىا، كتين حيايت حبلوىا ومر  ار من شو -

 نشأة صاحلة. نشأىموأ ،وحفظهم ،وإىل أوالدي فلذات كبدي رعاىم اهلل

راجًيا من اهلل القبول، وأن جيعلها خالصة لوجهو الكرمي، وأن جيعلين وأىلي وأوالدي ووالدّي      

 وومشاخيي من أىلو وخاصتو. 
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مث إىل سيد األولني ، يسر يل كتابة ىذا البحث ادلتواضعأواًل الشكر والثناء هلل وحده أن      
 وإىل صحابتو األخيار والتابعني ذلم بإحسان. واآلخرين زلمد 

يزيل دلن بذلوا أواامهم لتعليمي أتقدم بالشكر اجلومن باب من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل،      
 فلهم مين وسام الشرف وكل الشكر والتقدير ........ وىم: وتوجيهي
 الًتبية جامعة  كلية-األستاذ ادلشارك بقسم القرآن الكرمي بن حيىي ىادي، الدكتور/ رلاىد

ف على ىذه الرسالة، تفضًًل منو وتكرًما، فنهلت من علمو وتوجيهاتو والذي أشر  -صنعاء
ومن اهلل  ،حًتامفلو مين عظيم الشكر واإل ودماثة خلقو، حىت استقام البحث على سواو،

 األجر وادلثوبة وحسن اخلتام.
 كلية الدراسات العليا اسم الدراسات -الدكاترة واألساتذة األفاضل جبامعة األندلس

ة، والذين كان ذلم فضل يف تعليمي ممثلة برئيس القسم الدكتور/ مطيع شبال -اإلسًلمية
أتاحوا يل الفرصة يف  دية دلرحلة ادلاجستري، وتكرًما منهم خًلل فًتة الدراسة التمهي وتوجيهي

 البحث. كتابة ىذا
 ،الدكتور/ علي سراج، والدكتور/ عبد اهلل جربان، عضوي ادلنااشة واحلكم على ىذه الرسالة

علمهم، فبمًلحظامهم  شرف االستفادة من فبتكرمهم منااشة ىذه الرسالة، يكون يل
 .تمل، وبتوجيهامهم يكيستقيم البحث

والذين ذلم كان ذلم الفضل يف  -صنعاء-مشاخيي مبركيز اإلمام الشاطيب لتلقي القراءات
تعليمي كتاب اهلل تعاىل وعلومو، وأخص منهم الشيخ/ زلمد بن حيىي مجعان، والشيخ 

ناجي علي، والشيخ/ زلمد بن علي بن الدكتور/ بشري بن حسن احلمريي، والشيخ/ خالد 
 علي القباطي.بن احليمي، والشيخ/ منصور 
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 مقدمة
محمد بف عبد اهلل الصادؽ األميف،،،           الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف     
 :كبعد
فيك النكر المبيف، كالشفاء لما في الصدكر، رسالتو الخاتمة لمبشرية، ىك  -تعالى-كتاب اهلل      

ح  چ كاليدل كالرحمة كالمكعظة الحسنة قاؿ اهلل تعالى: َْ ِٔ ۡٮ َ٭ة ٱنلاةُس َٝۡؽ َصةَٓءدُۡس٥ ٦ا حُّ
َ
أ ةٓء   َيَٰٓ َٛ ّبُِس٥ۡ وَِم  ٨ِ٦ّ را

ُؽورِ و٬َُؽ   قرآف كالباحث فيما حكاه مف فالمتأمؿ في ىذا ال، [ٕٓ:يكنس]چۡؤ٦ِ٪ِيَ ى َورَّۡمَح  ٧٤ِۡ٣ُّ ل٧َِّة ِِف ٱلىُّ
الخالدة حتى قياـ  ، ليجد إعجازه يبير القمكب قبؿ العقكؿ، كيؼ ال كىك حجة اهلل كمعجزة نبيوالعمـ

، كبيانو ف كالمتأخركف في الغكص في مكنكنو، كقد دأب المتقدمك نو قائمة، أنكاره ساطعة، كبراىيالساعة
عجازه يزداداف في ناظر كؿ باحث عف عظمتو خفي إعجازه كتفسيره، كالتنقيب عف ، بيد أف عجائبو كا 

 .في كجكه قراءاتو كاختبلؼ ألفاظو في التأمؿ

كلما كاف القرآف الكريـ آخر كتب اهلل المنزلة عمى أنبيائو كرسمو ليداية الناس جميعان إلى صراط      

ٮنَ إ٩ِاة چقاؿ اهلل تعالى:  ،تكلى اهلل حفظو ؛مستقيـ ُْ ِ نۡلَة ٱّل٠َِۡؿ ِإَو٩اة ََلُۥ ٣ََحَٰٛ ـا كيسر اهلل  ،[ٗ:الحجر]چََن٨ُۡ ٩َ
حفظو عمى األمة، كاصطفى مف عباده رجاالن مخمصيف عنكا بحفظو كمعرفة أكجيو كقراءاتو، فقيض اهلل 

بيا كحفظكه في صدكرىـ بجميع قراءاتو كركاياتو التي نزؿ  لصحابة أئمة ثقات تمقكه عف النبيلو مف ا
 حتى ال يضيع منو حرؼ، كال تيمؿ منو ركاية. ريؿ عميو السبلـ، عمى قمب النبياألميف جب

ف أكلى ما أفنى فيو المكمؼ عمره، كعمؽ بو خاطره كأعمؿ فيو فكره، تحصيؿ العمكـ النافعة       كا 
خبلئؽ بمثمو، الشرعية كاستعماليا في األعماؿ المرضية، كأىـ ذلؾ عمـ كتاب اهلل تعالى الذم أعجز ال

فيك ذركة سناـ العمـك القرآنية، فيك أجميا قدران كأرفعيا منزلة  ،ثـ العمـك المتعمقة بو، كعمـ القراءات
 لتعمقيا بكبلـ رب العالميف.

كبياف المصطمحات المتعمقة بو،  ،كلقد اعتنى جماعة مف العمماء قديمان كحديثان بجمع القراءات      
ككافؽ رسـ المصحؼ العثماني، ككجينا مف كجكه المغة العربية،  ،كميزكا بيف ما تكاتر نقمو عف النبي
 كبيف ما خرج عف ىذه الضكابط.
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كلقد كاف مصطمح القراءات العشرية مف ضمف ىذه المصطمحات، حيث تتبعت المقصكد منيا      
الخبلؼ الحاصؿ بيف القراء العشرة  األكؿ: :كجدت أنيـ يطمقكنيا عمى معنييفعند العمماء كالمحققيف ف

الثبلثة المتمميف لمعشرة أك  ما اختص بقراءتو كركايتو أحد القراءفي مكضع مف المكاضع، كاآلخر: 
 . (ُ)منيـ مخالفيف في ذلؾ بقية القراء بعضه 

ات أبي انفراد–) القراءات العشرية  :البحثما سبؽ كانت لي الرغبة في أف يككف عنكاف ىذا كلً      
أبك جعفر المدني عرضان كتكجييان( مف طريؽ الدرة، سكاءن ما انفرد بو -جعفر المدني كيعقكب الجضرمي

كلقد  ،يـ، مخالفيف في ذلؾ  بقية القراءمن ، أك ما اتفؽ عمى ركايتو بعضه أك ركاتيـ كيعقكب الحضرمي
ثـ ببعض الكتب كالمراجع المعتمدة في ىذا  ،قمت بجمع القراءات العشرية كتكجيييا مستعينان باهلل أكالن 

 الفف كالمتعمقة بو. 

ا لإلى ما يحبو كيرضاه، أف يكفقني  -عز كجؿ-سائبلن المكلى       كجيو كأف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن
 ادر عميو.، إنو كلي ذلؾ كالقف يكتب لو القبكؿأالكريـ، ك 

 كصمى اهلل كسمـ عمى محمد كعمى آلو الطيبيف الطاىريف،،،  

 أىمية البحث:

 أىمية البحث في اآلتي: تكمف     
د بيا أحد القراء الثبلثة أك تظير أىمية ىذا البحث في أنو يتناكؿ القراءات العشرية كالتي انفر  .ُ

ليككف مصدران معرفيان لطمبة العمـ الشرعي الميتميف بالقراءات  ؛منيـ عف غيرىـ مف العشرة بعضه 
 القرآنية.

الرد عمى مف طعف في بعض القراءات العشرية، كتكجيييا تكجيينا كافينا بما يبيف صحتيا  .ِ
 كمكافقتيا ألركاف القراءة الصحيحة. 

 أسباب اختيار الموضوع:
 .-ماطمعت عميوحسب -جدة المكضكع حيث لـ أجد مف أفرده في بحث مستقؿ .1

                                                           

 .األكؿسأذكر أقكاؿ المحققيف في ذلؾ عند الحديث عمى تعريؼ القراءات العشرية في الفصؿ ( ُ)
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 التخصص لسبؽ اىتماـ بالقراءات. معرفة .2
 بحيث يسيؿ عمى طالبو الحصكؿ عمييا. ؛جمع ما يتعمؽ بيذا المكضكع في مكاف كاحد .3
 . أبي جعفر كيعقكباستيعاب القراءات العشرية لكؿ مف  .4

 الدراسات السابقة:

 ىناؾ بعض الرسائؿ التي اطمعت عمييا كالتي منيا:     
انفرادات الكوفييف في كالمكسكمة بػ) عبد المييمف بف أحمد عثماف، :كتبيا الباحث رسالة ماجستير .ُ

 كىي رسالة كتبت في كمية الدراسات العميا بالجامعة االردنية، ،(القراءات القرآنية وتوجيييا
ىذه الرسالة أف الباحث لـ يبيف في عنكاف رسالتة ما المقصكد بالقراءات القرآنية ىؿ كيبلحظ عمى 

كما أنيا اقتصرت عمى ذكر  ؟،كىؿ االنفراد في القراءات السبع أـ العشر ؟المتكاترة أـ الشاذة
عف  ةنيا خارجأمما يتبيف كلـ تتطرؽ النفرادات بقية القراءة، انفرادات أىؿ الككفة عف غيرىـ، 

 كمع ذلؾ فيي رسالة جيدة في بابيا. دائرة بحثنا،
وبياف طبيعة االختالؼ بيف القراء العشرة ) بعنكاف ،ككليبالي سيكك :كتبيا الباحثرسالة ماجستير  .ِ

، كمما يبلحظ عمى ىذه الرسالة، (مف خالؿ إعراب القرآف وتفسيره) ما انفرد بقراءتو كؿ منيـ
القراء عف غيرىـ كلـ تتطرؽ إلى ذكر انفرادات الركاة عف أنيا اقتصرت عمى ذكر انفرادات 

غيرىـ، كاكتفى بذكر االنفرادات التي ليا صمة بالتفسير أك المعنى فقط دكف غيرىا، كما أنيا لـ 
، مما يدؿ عمى أف ىذا الرسالة تتعرض النفرادات القراء كالركاة في األصكؿ ال عرضان كال تكجييان 

 يع االنفرادات.لـ تستكعب جم -مع جكدتيا-
)التفردات في القراءات كالمكسكمة بػمجاىد يحيى محمد ىادل،  :كتبيا الباحثرسالة ماجستير   .ّ

كمما يبلحظ  جامعة القاىرة،بكمية دار العمكـ كىي رسالة كتبت في  ،دالالتيا وآثارىا( -العشر
كلـ  ،أحد القراء العشرةما انفرد بو أحد القراء السبعة أك  :في رسالتوذكر عمى ىذه الرسالة أنو 

 في رسالتو ( انفرادة فرشيةَُٓحيث ذكر ما يقرب مف ) ،في الفرش انفراداتيـيستكعب جميع 
ما بينما انفرادات أبي جعفر المدني كيعقكب الحضرمي فقط ، مب ىذه االنفرادات لمقراء السبعةغأ

ه الرسالة مباحث لـ كمع ذلؾ فقد حكت ىذ ،فضبلن عف ركاتيـ ( انفرادة فرشيةُُٓيزيد عف )
 تتطرؽ ليا كثير مف الرسائؿ.

https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0668667/HTML/8.html
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0668667/HTML/8.html
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0668667/HTML/8.html
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االنفردات عند عمماء كالمكسكمة بػ) أميف محمد أحمد الشنقيطى، :كتبيا الباحثرسالة دكتكراة  .ْ
كيبلحظ عمى ىذه الرسالة  (، كىي رسالة كتبت في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة،القراءات

أنيا تقتصر عمى انفرادات الركاة عف القراء بما يخالؼ المشيكر عنيـ )الركايات الشاذة( كأنيا لـ 
 تعالج انفرادات القراء العشرة المتكاترة كركاتيـ.

توجيو مشكؿ القراءات بعنواف ) ،عبد العزيز بف عمي الحربي :كتبيا الباحثرسالة ماجستير  .ٓ
عراًباالعشرية  كتبت في كمية الدعكة كأصكؿ الديف بجامعة  كىي رسالة ،(الفرشية لغًة وتفسيرًا وا 
، كيبلحظ عمى ىذه الرسالة أنيا لـ تقتصر عمى القراءات العشرية كالتي بمكة المكرمة أـ القرل

نما القراءات  بعضه  اختص بقراءتيا أحد القراء الثبلثة أك منيـ مخالفيف في ذلؾ بقية القراء، كا 
المشكمة التي قراء بيا بعض العشرة مف جية المعنى أك العربية فقط دكف غيرىا ، كما أنيا 
اقتصرت عمى ما أشكؿ مف القراءات العشرية الفرشية فقط، كلـ تتطرؽ لذكر القراءات العشرية 

 األصكلية.
-ما انفرد بو اإلماـ يعقوب مف القراءاتير كحيؿ، بعنكاف )رسالة ماجستير كتبيا الباحث: من .ٔ

، كىي رسالة كتبت بكمية العمكـ اإلسبلمية بجامعة الحاج الخضر (-دراسة وصفية تحميمية
بجميكرية الجزائر، كمما يبلحظ عمى ىذه الرسالة أنيا اقتصرت في ذكر انفرادات يعقكب فقط، كلـ 

إلى ذكر انفرادات يعقكب مف طريؽ الطيبة  تتطرق اأنيكما  تتطرؽ إلى تكجيو كؿ انفراداتو،
 لؾ عمى كتاب )النشر( البف الجزرم.معتمدنا في ذ

أبك جعفر كلما سبؽ ذكره يتبيف أف ىذه الدراسات في جممتيا لـ تستكعب جميع ما اختص بقراءتو      
_انفرادات أبي جعفر ، لذا فقد عمد الباحث إلى عرض ىذه القراءات العشرية كتكجيييا كيعقكب كركاتيـ
كمستيديان  بكتب القراءات كالتفسير كالمغة، كتكجيييا تكجييان كافيان، مستعينان في ذلؾ -كيعقكب كركاتيـ

 بما سبؽ مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

 معي عرض القراءات العشرية كتكجيييا، كمما يذكر ليذه الدراسة أنيا التزمت التخصص، كذلؾ ف     
كما أف ىذه الدراسة  ،ىك خارج عف مجاؿ التخصص لما ؽر كلـ تتطالتطرؽ لدالالتيا كآثارىا كحجيتيا، 

 الحضرمي كركاتيـأبك جعفر المدني كيعقكب استكعبت جميع القراءات العشرية التي اختص بقراءتيا 
كمما تميزت بو ىذه الرسالة أيضان استحداث فصكؿ كمباحث جديدة مما يضفي ليذه  ،منيـ بعضه أك 

 الرسالة أىمية لدل طمبة العمـ المتخصصيف في ىذا المجاؿ.
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 منيج البحث:

في ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي الذم يقكـ عمى تتبع القراءات العشرية، كالمنيج  تعتمدا     
التحميمي الذم يقكـ بتكجيييا، كقد تتبعت القراءات العشرية مستعينان بالكتب المتخصصة في ىذا المجاؿ 

)الشمعة فيما انفرد بو الثالثة  :، ككتابالبف الجزري( )تحبير التيسير في القراءات العشر :كتابكىي 
 ، كقد سرت في ىذا البحث عمى النحك التالي: عف السبعة لعثماف الناشري(

في ذكر اآليات القرآنية عمى ركاية حفص عف عاصـ، حسب الرسـ العثماني في طبعة  اقتصرت .ُ
 ؿ العالـ.كالمقركء بيا في أغمب دك  ،ككنيا األكثر انتشاران في العالـمصحؼ المدينة المنكرة، 

 في األصكؿ أك الفرش مف متف الدرة إلماـ الفف ابف الجزرم. دليؿ القراءة العشرية سكاءن  ذكرت .ِ
مستعينان في ذلؾ  -إف كجد-كمدلكليا تـ بياف أثرىا ثـ تكجيييا،  ،بعرض القراءة العشرية قمت .ّ

 بكتب القراءات كالتفسير كالمغة.
أذكرىا في أكؿ مكضع ترد فيو، مشيرنا إلى اسـ السكرة في حاؿ تكرر االنفرادة في أكثر مف سكرة  .ْ

 كرقـ اآلية.
  األبكاب في األصكؿ حسب ترتيبيا في متف الدرة. رتبت .ٓ
 ، كما لـ يرد فيو ال أذكره.بكاب التي كردت فييا قراءة عشريةعمى ذكر األ تقتصر ا .ٔ
كمالـ يكف فييا  يات كالسكر حسب ترتيب المصحؼ، مما كجد فييا قراءة عشرية،بترتيب اآل قمت .ٕ

 ال أذكرىا.
مني بحيث يسيؿ الكقكؼ عمى بترقيـ اآليات التي فييا قراءات عشرية ترقيمان مسمسبلن اختياران  قمت .ٖ

 .المتف، مع ذكر رقميا الحقيقي في كؿ آية
ليسيؿ الكقكؼ  ؛المبلحؽبعمؿ جدكؿ لجميع القراءات العشرية مع بيانيا كمف قرأ بيا في  قمت .ٗ

 عمييا لمف أراد ذلؾ.
ا مختصرنا، فما كاف كاردنا منيا في  خرجت .َُ كؿ األحاديث النبكية الكاردة في متف الحديث تخريجن

غيرىما مف كتب السنف بينت درجة  في كاردنا كاف كما ،الصحيحيف أك في أحدىما اكتفيت بو
 فجعمتو الفيرس في ترتيبيا أما صحتو استنادنا إلى أقكاؿ المتخصصيف في التصحيح كالتضعيؼ،

 .الحديث بطرؼ ألفبائينا مبتدئنا ترتيبنا
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قمت بتخريج األبيات الشعرية مف مظانيا إف تيسر ذلؾ، مع نسبتيا إلى قائميا، كبياف الكممات  .ُُ
 الغريبة فييا، كرتبتيا في فيرس األشعار ترتيبنا حسب القكافي.

 كاف لو مؤلؼ فقط. كؿ مف عمى ذكر تاريخ الكفاة قريف اسـ اقتصرت .ُِ
 

 خطة البحث:

 فصكؿ، كخاتمة، كفيارس: أربعةاقتضت طبيعة البحث أف يتككف مف 
 ثالثة مباحث:فيو و  مصطمحات البحث وحدوده،تحرير  :الفصؿ األوؿ

 كفيو ثبلثة مطالب:  التعريؼ بمصطمحات الفف )عمـ القراءات( المبحث األكؿ:
 كاصطبلحان.المطمب األكؿ :  تعريؼ عمـ القراءات لغة 

 المطمب الثاني: تعريؼ القراءات العشرية كاألصكؿ كالفرش.
 المطمب الثالث: تعريؼ التكجيو كالركاية كالطريؽ.

 :كفيو ثبلثة مطالب ،القراءات أنكاعيا كأركانيا كحكمتيا المبحث الثاني:
 المطمب األكؿ :  أنكاع القراءات.

 المطمب الثاني: أركاف القراءة الصحيحة.
 الثالث: الحكمة مف تعدد القراءات. المطمب

 كفيو ثبلثة مطالب: ،التعريؼ بالقراء الثبلثة كركاتيـ المبحث الثالث:
 المطمب األكؿ :  ترجمة اإلماـ أبي جعفر كراكييو كطرقيـ.

 المطمب الثاني: ترجمة اإلماـ يعقكب الحضرمي كراكييو كطرقيـ.
 .كراكييو كطرقيـإلماـ خمؼ البزار المطمب الثالث: ترجمة ا

 مباحث: أربعةوفيو  ،اءات العشرية في األصوؿ وتوجييياالفصؿ الثاني: القر 
القراءات العشرية في )  سكرة أـ القرآف ، اإلدغاـ الكبير، ىاء الكناية(  مع التكجيو،  المبحث األكؿ:

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األكؿ: القراءات العشرية في أـ القرآف

 الثاني: القراءات العشرية في اإلدغاـ الكبيرالمطمب 
 المطمب الثالث: القراءات العشرية في ىاء الكناية
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 القراءات العشرية في )اليمزتيف مف كممة، اليمز المفرد( مع التكجيو، كفيو مطمباف:المبحث الثاني: 
 المطمب األكؿ: القراءات العشرية في اليمزتيف مف كممة.

 ات العشرية في اليمز المفرد.: القراءالمطمب الثاني
القراءات العشرية في )النقؿ كالسكت، أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف( مع التكجيو، كفيو المبحث الثالث: 

 مطمباف:
 المطمب األكؿ: القراءات العشرية في النقؿ كالسكت.

 المطمب الثاني: القراءات العشرية في أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف.
، ياءات الزكائد( القراءات العشرية فيابع: المبحث الر   مع التكجيو، كفيو مطمباف: )الكقؼ عمى المرسـك

.  المطمب األكؿ: القراءات العشرية في الكقؼ عمى المرسـك
 المطمب الثاني: القراءات العشرية في ياءات الزكائد.

عف غيرىـ مف راوييو أو أحد  المدني التي انفرد بيا أبو جعفرالعشرية  الفصؿ الثالث: القراءات
  وفيو ثالثة مباحث: ،فرش الحروؼ وتوجيييا فيالقراء العشرة 

في  عف غيره مف القراء العشرة أبك جعفراإلماـ المبحث األكؿ: القراءات العشرية التي انفرد بيا 
  .فرش الحركؼ مع التكجيو

في فرش  غيره مف القراء العشرة ابف كرداف عف: القراءات العشرية التي انفرد بيا الثانيالمبحث 
 .الحركؼ مع التكجيو

في فرش  عف غيره مف القراء العشرة ابف جماز: القراءات العشرية التي انفرد بيا الثالثالمبحث 
 .الحركؼ مع التكجيو

 

عف غيرىـ مف راوييو أو أحد يعقوب الحضرمي اإلماـ التي انفرد بيا : القراءات العشرية الرابعالفصؿ 
 :مباحث وفيو ثالثة ،فرش الحروؼ وتوجيييا فيالقراء العشرة 

 عف غيره مف القراء العشرة يعقكب الحضرمياإلماـ القراءات العشرية التي انفرد بيا  المبحث األكؿ:
  .في فرش الحركؼ مع التكجيو

في فرش الحركؼ  العشرة عف غيره مف القراء ركيسالقراءات العشرية التي انفرد بيا  :الثانيالمبحث 
  .مع التكجيو



                                                          املمديح انعؼزيح انمزاءاخ

 

 
  د

 

في فرش الحركؼ  عف غيره مف القراء العشرة ركحالقراءات العشرية التي انفرد بيا  :الثالثالمبحث 
  .مع التكجيو

 الخاتمة: كفييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.

 -بيا أبك جعفر كيعقكب كركاتيـالتي انفرد  -المبلحؽ: كذكرت فييا جدكالن لكممات القراءات العشرية
 مرتبة حسب السكر القرآنية مع بيانيا كمف قرأ بيا، تسييبلن لمف أراد الكقكؼ عمييا.

 الفيارس: كفييا:
 فيرس اآليات القرآنية

 فيرس اآلحاديث النبكية كاآلثار
 فيرس األعبلـ

 فيرس األبيات الشعرية
 المصادر كالمراجع
 فيرس المكضكعات



 

 

 
   

 

 

      

 

 

 الفضل األّل 

 حترٓر مضطلحات البحح ّحدّدِ

 :ّفُٔ ثالثة مباحح

 

 .اٌرعسَف مبفطٍساخ اٌفٓ ) عٍُ اٌمساءاخ( ادلثسث األوي: 

 .اٌمساءاخ أٔىاعها وأزواهنا وزىّرها ادلثسث اٌثاين:                    

 اٌرعسَف تاٌمساء اٌثالثح وزواهتُ. ادلثسث اٌثاٌث:                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحح األّل

 (ٓف مبضطلحات الفً ) عله الكراءاتالتعر 

 مطالب:ّفُٔ ثالثة  
 

 ذعزيف عهى انمزاءاخ نغح واؿطالؼًا.املطهة األول:            

 املطهة انصاين: ذعزيف انمزاءاخ انعؼزيح واألؿىل وانفزع.

 املطهة انصانس: ذعزيف انرىظيّ وانزوايح وانطزيك.           
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  المطمب األوؿ
 واصطالحاً عريؼ عمـ القراءات لغة ت 

ا، تعريؼ القراءاتفي ىذا المطمب عف  سأتكمـ      ، القراءاتعمـ بينو كبيف  مبيننا الفرؽ لغة كاصطبلحن
 كذلؾ عمى النحك التالي:

ت الشيء أم جمعتو كضممت بعضو جمع قراءة، كىي مصدر الفعؿ قرأ، كقرأ القراءات لغة:أواًل:      
 بمعنييف:المغة  في تأتي كلفظ " قرأ " ،بعض إلى

)قرأت الشيء قرآنا(: أم جمعتو كضممت بعضو إلى  القائؿ: كقكؿ كالضـ: بمعنى الجمع -

٫ُۥ َوُٝۡؿَءا٫َ٩ُ چ  تعالى: وكمنو قكل ،بعض َٕ ٤َۡيَ٪ة َِمۡ َٔ أم جمعو في صدرؾ، كمنو  ،[ُٕ:القيامة]چإِنا 
ا  ضـ رحميا عمى نقط، كما قرأت جنيننا قط. أم لـ ي : ما قرأت ىذه الناقة سبلن قكؿ العربأيضن
ألنو يجمع السكر  ؛ا جمعو كضمو كمنو سمي القرآف)قرآنا( بالضـ أيضن ك)قرأ( الشيء ،كلد

 .(ُ)كيضميا

ٓۡ چ:وكمنو قكل المكتكبة، بالكممات النطؽ كبمعنى التبلكة: كىي - َن٫َُٰ َٚٱداجِ
ۡ
القيامة: ]چُٝۡؿَءا٫َ٩ُ  َٚإِذَا ََٝؿأ

  .(ّ)((اعمؿ بو :بيناه، فاتبع :قرأناه)): -رضي اهلل عنيما-قاؿ ابف عباس ،(ِ)[ُٖ

فأما  ،يكجد فرؽ بيف القراءات كعمـ القراءات مف حيث التعريؼ القراءات اصطالًحا:ثانًيا:      
 القراءات فقد عرفيا العمماء بتعاريؼ متعددة منيا:

                                                           

مختار )ـ(: ُٗٗٗ-ىػَُِْ) ،ىػٔٔٔ:أبك عبد اهلل ت ،الحنفي الرازمزيف الديف محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  (ُ)
محمد (، ِْٗ/ُ، )صيدا بيركت ،-الدار النمكذجية-كتبة العصريةالم ،ٓ: يكسؼ الشيخ محمد، طتحقيؽ، (الصحاح

دار ، ّ، ط(لساف العرب) :ىػ(ُُْْىػ )ُُٕ :بف مكـر بف عمى، جماؿ الديف األنصارم الركيفعى اإلفريقى ت
ـ(: ََِٓ-ىػُِْٔىػ )ُٕٖ:مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل ت(، ُِٖ/ُ، )، بيركترصاد
 (.ْٗ/ُ، )تبيرك ، لبناف ،لرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيعمؤسسة ا ،ٖ، ط(القاموس المحيط)

 . (ُِٖ/ُ: مرجع سابؽ، )ابف منظكر األنصارم (ِ)
)الجامع المسند الصحيح المختصر مف ق(: ُِِْ)قِٔٓت: أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،محمد بف إسماعيؿ (ّ)

، دار طكؽ ُ، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، ط= صحيح البخاري(وسننو وأيامو أمور رسوؿ اهلل

ٓۡ چقكلو: باب ، كتاب تفسير القرآف، النجاة َن٫َُٰ َٚٱداجِ
ۡ
  (.ُّٔ/ٔ) ،چُٝۡؿَءا٫َ٩ُ  َٚإَِذا ََٝؿأ
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ىي اختبلؼ ألفاظ الكحي المذككر في كتبة بقكلو: )) (ىػْٕٗت:ما عرفو اإلماـ الزركشي)         
 .(ُ)((تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىما كيفيتيا مفالحركؼ أك 

بكيفية أداء كممات القرآف كاختبلفيا  عمـه ( بقكلو: ))قّّٖ)ت:اإلماـ محمد ابف الجزرم كعرفيا     
 .(ِ)((بعزك الناقمة

الناقميف لكتاب اهلل تعالى كاختبلفيـ في عمـ يعمـ منو اتفاؽ ( بقكلو: ))ىػُُُٕ:تكعرفيا الدمياطي)     
كغير ذلؾ مف ىيئة النطؽ كاإلبداؿ كغيره، مف  ،الحذؼ كاإلثبات كالتحريؾ كالتسكيف كالفصؿ كالكصؿ

 .(ّ)((حيث السماع
مذىب يذىب إليو إماـ مف أئمة القراء مخالفا بو غيره في  ( بأنيا: ))قُّٕٔ)ت:كعرفيا الزرقاني     

النطؽ بالقرآف الكريـ مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو سكاء أكانت ىذه المخالفة في نطؽ الحركؼ أـ 
 .(ْ)((في نطؽ ىيئاتيا

 تعريؼ القراءات. عمى كىذا التعريؼ يطمؽ عمى تعريؼ القراءة كليس      
ناد إلى قراءة كركاية كطريؽ تقسيـ القراء أحكاؿ اإلس عند الحديث عمى (ػىُُٗت:)قاؿ السيكطي     
فالخبلؼ إف كاف ألحد األئمة السبعة أك العشرة أك نحكىـ كاتفقت عميو الركايات كالطرؽ عنو )) : ككجو

ف كاف لمراكم عنو فركاية ،فيك قراءة راجع  عمى ىذه الصفة مما ىك  فطريؽ أكالن أك لمف بعده فنازالن  ،كا 
 .(ٓ)((إلى تخيير القارئ فيو فكجو

                                                           

: محمد تحقيؽ(، البرىاف في عمـو القرآف) :ـ(ُٕٓٗ-ىػُّٕٔىػ )ْٕٗت:محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي  (ُ)
 لبناف، ،رتو دار المعرفةدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو ثـ صك  ، ُ، طأبك الفضؿ إبراىيـ

 (.ُّٖ/ُ، )بيركت
منجد المقرئيف ومرشد : )ـ(ُٗٗٗ-ىػَُِْ)ق: ّّٖت: ابف الجزرممحمد بف محمد بف محمد بف يكسؼ  (ِ)

 (. ٗ/ُ، )دار الكتب العممية، ُ، ط(الطالبيف
 :ىػ(ُِْٕ-ـََِٔ) ،ىػُُُٕ:تأحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني الدمياطٌي، شياب الديف الشيير بالبناء  (ّ)

 .ٔ، لبناف ،دار الكتب العممية،  ُج، ّ، طأنس ميرة، تحقيؽ: (القراءات األربعة عشرإتحاؼ فضالء البشر في )
ٍرقاني  (ْ) مطبعة عيسى البابي ، ّ، ط(مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف: )(د تىػ )ُّٕٔت:محمد عبد العظيـ الزُّ

 (. ُِْ/ُ، )الحمبي كشركاه
، (اإلتقاف في عمـو القرآف) (:ـُْٕٗ-ىػُّْٗ)ىػُُٗت:عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  (ٓ)

 (.ِٔٓ/ُ، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، : محمد أبك الفضؿ إبراىيـتحقيؽ
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ىك عمـ ييعرؼ بو كيفية النطؽ بالكممات القرآنية، كطريؽ )) بقكلو: (ىػَُّْت:)القاضيكعرفيا      
 .(ُ)((أدائيا اتفاقنا كاختبلفنا مع عزك كؿ كجو لناقمو

 .   -رحمو اهلل-كىذا التعريؼ قريب جدنا مف تعريؼ اإلماـ ابف الجزرم      

عمـ بكيفيات أداء كممات القرآف الكريـ مف تخفيؼ كتشديد، )) القراءات : كعرفيا آخر بقكلو       
 .(ِ)((كاختبلؼ ألفاظ الكحي في الحركؼ

لمقراءات، كيتضح مما سبؽ ذكره مف التعريفات، أف منيا ما يككف تعريفنا  التعاريؼىذه أىـ         
ا مف تعريؼ اإلماـ ابف الجزرم، كعمى ذلؾ يككف تعريؼ اإلماـ لمقراءة ال لمقراءات، كمنيا ما يككف قريبن 

 مف بيف التعريفات لشمكلو كدقتو. كاألكضحابف الجزرم ىك التعريؼ األمثؿ 

المكضكعات التي تتصؿ بالقراءات مف حيث ىيئة األداء، كتراجـ : وأما عمـ القراءات فيقصد بيا     
 كتكجيييا، كغيرىا مف المكضكعات.القراء، كتحرير األكجو القرائية 

 

      

      

                                                           

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة مف ) :(د.تىػ)َُّْت:القاضي محمد عبد الفتاح بف عبد الغني ( ُ)
 (.ٕ/ُ، )بيركت لبناف،، ار الكتاب العربي، د(الشاذُة وتوجيييا مف لغة العربالقراءاُت -طريقي الشاطبية والدُّرة

، بيركت لبناف،، المكتب اإلسبلمي، ّط ،(لمحات في عمـو القرآف) ـ(:َُٗٗ-ىػَُُْ، )الصباغ لطفي محمد (ِ)
(ُ/ُْٔ).  
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 المطمب الثاني

 واألصوؿ والفرشالقراءات العشرية تعريؼ  
سأتناكؿ في ىذا المطمب تعاريؼ كبلن مف القراءات العشرية كاألصكؿ كالفرش مف الناحية المغكية      
 بلحية، كذلؾ عمى النحك التالي:طكاالص

 تعريؼ القراءات العشرية: أواًل:    

سبؽ أف بينت المقصكد بالقراءات مف الناحية المغكية كاالصطبلحية في المطمب السابؽ، كسأبيف       
بمصطمح القراءات العشرية، فمف خبلؿ النظر في مصطمحات عمـ القراءات لـ أجد مف ىنا المقصكد 
صيف البحث في أقكاؿ العمماء كالمحققيف في مجاؿ القراءات كالمتخص في ثنايالكف ك يفرده بتعرؼ، 

 فيو، اتضح أنيـ يطمقكف لفظ القراءات العشرية عمى معنييف ىما:

  في مكضع مف المكاضع. الخبلؼ الحاصؿ بيف القراء العشرة .ُ
٢ۡ٬َ چ:ق(ُٖٗ)ت:الكسائٌي الككفي حيث قرأ كىذه قراءة عشرية صحيحة)): يـمثاؿ ذلؾ قكل     
ا  ُٓ َربا ت ي ُِ  .(1)[ُُِ]المائدة: ((چَٟ ۡكَذ

كالتي يتضح مف منيج الباحث فييا أنو يقصد بالقراءات  ،كجكد بعض الرسائؿ العممية إضافة إلى     
  .(ِ)العشرية المكضع أك المكاضع التي اختمؼ فييا القراء العشرة

أك ىك ما اختص  ،المكضع الذم يقع فيو خبلؼ بيف القراء الثبلثة مع اتفاؽ القراء السبعة عميو .ِ
كىك  - منيـ مخالفيف في ذلؾ بقية القراء الثبلثة المتمميف لمعشرة أك بعضه  بقراءتو كركايتو أحد القراء

ليؾ بعض أقكاؿ العمماء كالمحققيف في ذلؾ: -مناط بحثنا  كا 
، ((ىػْْْت:جامع البياف ألبي عمر الداني)) كتاب:تحقيقو في  إسماعيؿ البشرم همنيا ما ذكر  -

 الجزرم في النشر ىذه الركاية عف أبي بكر عفلـ يذكر المصنؼ في التيسير كال ابف  كىذا نصو: ))
                                                           

 ،دمشؽ ،دار القمـ ،ُج ،ُط ،(القرآف ونقض مطاعف الرىباف): (ـََِٕ-ىػُِْٖ)صبلح عبد الفتاح الخالدم (ُ)

َ ٢ۡ٬َ چكقرأ الباقكف  .(ْٗٔ/ُ) ُٓ َربُّ ي ي ُِ  .چَٟ ۡكَذ

عرابنا: كتبيا الباحث عبد العزيز بف عمي الحربيمنيا:   (ِ) ، حيث تكجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية لغةن كتفسيرنا كا 
العشرة، كقد سبؽ أف بينت في الدراسات بيف في منيج بحثو أنو سيتتبع القراءات المشكمة التي قرأ بيا بعض القراء 

 السابقة.
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 جُ صُ چيقصد بذلؾ  ،(1)(( عاصـ، كعف ابف بكار عف ابف عامر، لكنيا قراءة عشرية عف ركح
 
مف  چّل

 ٠َسرًِياچ قكلو تعالى:
 
٢ا ٦ِ٪ُس٥ۡ ِصجِّل ًَ

َ
ۡؽ أ َٞ  .[ِٔ:يس]چَو٣َ

يجاء التنزيؿ لسميماف بف مختصر التبييف لً )في تحقيقو كتاب:  أحمد شرشاؿ ذكرهككذلؾ ما  -
كنسبيا أبك حياف إلى الحسف كمجاىد كقتادة كيعقكب كأبك حيكة،  ، حيث قاؿ: ))((ىػْٔٗ نجاح)ت:

الركاية عف يعقكب قراءة عشرية  يعني المحقؽ[]أقكؿ ،كيعقكب، كأبي حاتـ كنسبيا القرطبي إلى: الحسف
 .(ِ)((صحيحة، كالمؤلؼ أفقو في عمـ القراءات حيث لـ يسك بيف قراءة يعقكب كالحسف كقتادة

َٓ ٤ُُٝٮُبُ٭٥ۡ إِ   چ يقصد بذلؾ قكلو تعالى:      ُا َٞ ن َت
َ
ٓ أ  .(ّ)چىلإِ  چ حيث قرأىا يعقكب ،[َُُ:التكبة]چَّلا

ا  - محمد  عمي بفل جماؿ القراء ككماؿ اإلقراءفي تحقيقو كتاب: ) عبد الحؽ القاضي ما ذكرهكأيضن
فقراءة ضـ الكاؼ تعتبر قراءة عشرية نسبت إلى يعقكب  )) حيث قاؿ: (،(ىػّْٔ:ت)السخاكم

 .(ْ)((الحضرمي أحد القراء الثبلثة المتمميف لمعشرة

َٰ ٠ِۡۡبَهُۥ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ چ يقصد بذلؾ قكلو تعالى:      ِي دََٮَّلا ي٥  َوٱلا ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ ، حيث قرأىا [ُُ:النكر]چََلُۥ 

 .(ٓ)بضـ الكاؼ چۡۡبَهُ ٠ُ چ يعقكب

ا ما ذكره  - أضكاء البياف في في كتابو: )محمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي كمنيا أيضن

جاُ٭٥چ عند كبلمو عمى قكؿ اهلل تعالى: ،(إيضاح القرآف بالقرآف
َ
نا لَُ٭٥ُ ٱنلاةَر َوأ

َ
ٮنَ  ََّل َصَؿَم أ َُ َؿ ۡٛ  چ٦ُّ

                                                           

جامع ): ـ(ََِٕ-ىػُِْٖىػ )ْْْ:تثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني ع ينظر ىامش: (ُ)
 .(ُُِٓ/ْ، )اإلمارات ،جامعة الشارقة، ُ، طإسماعيؿ محمد البشرم ، تحقيؽ:(البياف في القراءات السبع

مختصر ) :ـ(ََِِ-قُِّْىػ )ْٔٗ:تسميماف بف نجاح بف أبي القاسـ األمكم، األندلسي  ينظر ىامش: (ِ)
 .(ُْٔ/ّ،)المدينة المنكرة ،مجمع الممؾ فيد، أحمد بف أحمد شرشاؿ ، تحقيؽ:(التبييف ليجاء التنزيؿ

 ،ُ، طالقضاة: أحمد محمد مفمح ، تحقيؽ)تحبير التيسير(: ـ(َََِ-ىػُُِْىػ )ّّٖ:ت محمد بف ابف الجزرم (ّ)
  (.ّْٗ/ُ، )عماف ،األردف، دار الفرقاف

جماؿ ): ـ(ُٗٗٗ-ىػُُْٗىػ )ّْٔ:ت، عمـ الديف السخاكم مد عبد الصمد اليمدانيعمي بف محينظر ىامش:  (ْ)
 .(ٖٕٓ/ِ) ،بيركت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،ُ، طتحقيؽ: عبد الحؽ عبد الدايـ القاضي، (القراء وكماؿ اإلقراء

 .(َْٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،)تحبير التيسير(: الجزرمابف  (ٓ)
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، كالمقصكد بالحرؼ (ُ)((كقراءة ثالثة غير سبعية قراءتاف سبعيتاف، في ىذا الحرؼقاؿ: )) ،[ِٔ]النحؿ:

ٮنَ چكممة  َُ َؿ ۡٛ ؿِ چ قراءة نافع المدني بكسر الراء مخففة ىما سبعيتافالقراءتاف ، كالچ٦ُّ ۡٛ ٮنَ ٦ُّ ، كقراءة چَُ

ؿَ چ بقية السبعة بفتح الراء مخففة ۡٛ ٮنَ ٦ُّ ىي قراءة أبك جعفر المدني   :، كالمقصكد بغير السبعيةچَُ

ّؿِ چ بكسر الراء مشددة ۡٛ ٮنَ ٦ُّ   ، كىي قراءة عشرية.چَُ
لمكضكع القراءات العشرية بعض المكاقع اإللكتركنية، حيث ذيكر في مكقع ممتقى  كما تطرقتي  -

لتعني جمع قراءة أم  :كتطمؽ كممة قراءات)) ما نصو:  بدالرحمف الصالحع أىؿ التفسير لمكاتب:
إحدل طرؽ تبلكة القرآف المركية مف اختيار شخص معيف معدكد بيف القراء، فإف كاف ىذا الشخص مف 

ف ك ،ضمف السبعة فالقراءة سبعية ف كاف ف ،كؽ السبعة فالقراءة عشريةػػػػاف مف الثبلثة فػػػػػػكا  كؽ ذلؾ ػػػػكا 
 .(ِ)(( عف العشرةبحسب حظيا مف التصنيؼ كلكنيا شاذة و ػػراءتػػفق

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف القراءات العشرية تشمؿ المعنييف، كما سنتحدث عنو في ىذا البحث      
 ىك ما دؿ  عميو المعنى الثاني. 

  .(ّ)أسفؿ الشيءكىك  ،صؿجمع أ: لغة تعريؼ األصوؿ: ثانًيا:     

الحكـ الكمي الجارم في كؿ ما تحقؽ : عبارة عف الحكـ المطرد، أم القراء اصطالحواألصوؿ في      
 .(ْ)كالمد كالقصر، كاإلظيار كاإلدغاـ، كالفتح كاإلمالة، كنحك ذلؾ ،فيو شرط ذلؾ الحكـ

 :الفرشك  ،كفرشو فانفرش كافترشو: بسطو ،ا: فرش الشيء يفرشو فرشن لغة تعريؼ الفرش:ثالثًا:      
عف افتراش  و نيى في الصبلةأن :النبي ركم عفكمنو ما  ،كيفرش بسط الفراش ،مصدر فرش يفرش

                                                           

أضواء ): مػ(ُٓٗٗ-قُُْٓ) قُّّٗت:محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي  (ُ)
 (.ّْٗ/ِ) ،بيركت، لبناف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، (البياف في إيضاح القرآف بالقرآف

ـ( َُِٔ/ِ/َِ"، متاح بتاريخ)ممتقى أىؿ التفسير لمقراءات معنياف" :(ـَُُِ -ىػُِّْ)بدالرحمف الصالحع (ِ)
 .  http://vb.tafsir.net/tafsir26998/#.Vp81KT_xXcw عمى مكقع:

 .(ُٔٗ/ُمرجع سابؽ، ): الفيركزآبادل  (ّ)
، مراجعة: جماؿ الديف شرؼ كعبد )اإلضاءة في بياف أصوؿ القراءة(: (ـََِِ-ىػُِِْ) عمي محمد الضباع (ْ)

 .(َُ/ُطنطا، )، دار الصحابة لمتراث، ِاهلل عمكاف، ط
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كما يفترش  ،، كىك أف يبسط ذراعيو في السجكد كال يقميما كيرفعيما عف األرض إذا سجد(ُ)السبع
 .(ِ)الذئب كالكمب ذراعيو كيبسطيما

: المفركش مف متاع البيت، كالزرع إذا فرش، كالفضاء الكاسع، كالمكضع يكثر فيو النبات، والفرش     

٩َۡع٥َِٰ َّمُٮ٣َح  چ : كمنو قكلو تعالى اإلبؿ،كصغار 
َ
  .(ّ)[ُِْاألنعاـ:]چةَوَٚۡؿم   َو٨َِ٦ ٱۡۡل

 ،ىي ما يذكر في السكر مف كيفية قراءة كؿ كممة قرآنية مختمؼ فييا بيف القراء اصطالًحا: فرشال     
 .(ْ)مع عزك كؿ قراءة إلى صاحبيا

ا بأنيا:      عدة، كال يتحد الكممات التي يقؿ دكرىا كتكرارىا في المصحؼ كال تحكميا قا كتيعٌرؼ أيضن

ِٟ چ :: الفركع، مثؿ قكلو عز كجؿاكتسمى أيضن  ،حكميا ِٟ ة٦َ چ ،چَم٤َِٰ ِ َٓ چ ،چل َتَٰ ُٓ چ  ،چ٦ا َتَٰ  افيذ  ،چ٦ا
 .(ٓ)حد أبكاب األصكؿ يعد مف فرش الحركؼ لعدـ اندراجو ضمف

ا لكممات مخصكصة، اختمؼ فييا القراء ال  كعمى ذلؾ ال يككف الفرش حكمنا      مطردنا، بؿ يككف حكمن
 تحكميا قاعدة.

                                                           

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف ): (د.تىػ )ُِٔت:مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم   (ُ)
باب ما  ، كتاب الصبلة،بيركت ،دار إحياء التراث العربي، : محمد فؤاد عبد الباقي(، تحقيؽالعدؿ إلى رسوؿ اهلل

 .(ّٕٓ/ُ، )يجمع صفة الصبلة كما يفتتح بو كيختـ بو
 ىػَّٕ:ت األزىرم اليركم، أبك منصكرأحمد  محمد بف(، ِّٔ/ُ، ): مرجع سابؽابف منظكر األنصارم (ِ)

(، ِّٔ/ُُ، )بيركت ،دار إحياء التراث العربي، ُ، طمحمد عكض مرعب ، تحقيؽ:(تيذيب المغة): ـ(ََُِ)
الصحاح تاج المغة وصحاح ): ـ(ُٕٖٗ- ىػَُْٕىػ )ّّٗ:تأبك نصر  ،الفارابيإسماعيؿ بف حماد الجكىرم 

 .(َُُْ/ّ، )بيركت ،دار العمـ لممبلييف، ْ، طأحمد عبد الغفكر عطار، تحقيؽ: (العربية
 .(ِّٕ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم (،ََٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الفيركزآبادل (ّ)
 .(َُ/ُ: مرجع سابؽ، )الضباع (ْ)
 (.ْٔ/ُ، )اإلمارات، دار الكاضح، ُ، ط(القراءات روايتا ورش وحفص مقارنة) (:ـَُِْ-ىػُّْٓ)حميمة ساؿ (ٓ)
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 المطمب الثالث
 تعريؼ التوجيو والرواية والطريؽ 

عف مصطمح التكجيو كالركاية كالطريؽ مف الناحية المغكية  في ىذا المطمبسيككف الحديث      
 التالية: النقاطكاالصطبلحية، أذكرىا تباعنا في 

و، تعريؼ التوجيو:أواًل:       تِ چكمنو قكلو تعالى:  لغة: مصدر كٌجو، يكجٍّ
ۡ
٭٫ُّ ََّل يَأ ۡح٪٧ََة يُٮَّصِ

َ
 چ ِِبَرۡيٍ  أ

  .(ُ)الشيءى: أم جعمتو عمى جيةو كاحدةكٌجيتى مف  :كىك ،   [ٕٔ:النحؿ]

ا       لمكجييف إيراد الكبلـ محتمبلن  كيأتي بمعنى ،ا ذا كجو كدليؿجعؿ الكبلـ مكجين  :كىك أيىضن
 .(ِ)المختمفيف

 ،لشيءاالكاك كالجيـ كالياء: أصؿ كاحد يدؿ عمى مقابمة  [كجو]: ))(ىػّٓٗ:ت)قاؿ ابف فارس     
 .(ّ)((كربما عبر عف الذات بالكجو ،يقاؿ كجو الرجؿ كغيره ،ؿ لكؿ شيءكالكجو مستقب

ا عند العمماء، كذلؾ حسب  التوجيو اصطالًحا:           لقد تعددت تعاريؼ التكجيو اصطبلحن
استعمميا المتقدمكف في كثير مف العمكـ منيا: العمؿ كالتعميؿ، كالحجة أك المسميات كاالستعماالت التي 

 .(ْ)كغيرىا كالكشؼ، الحجج ، كالتخريج،

                                                           

، (شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو)ـ(: ُٗٗٗ-ىػَُِْىػ )ّٕٓ:نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني ت (ُ)
، بيركت، ، لبنافسكرية، دار الفكر المعاصر –دمشؽ ،، دار الفكرُ، طكآخركف العمرمتحقيؽ: حسيف بف عبد اهلل 

(ُُ/َّٕٖ). 
: تحقيؽ ،(كتاب التعريفات) :ـ(ُّٖٗ-ىػَُّْىػ )ُٖٔ ت:عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني  (ِ)

(، جبلؿ الديف ٗٔ/ُ، )بيركت، لبناف ،الكتب العمميةدار ، ُر، طو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشضبطو كصحح
: محمد إبراىيـ ، تحقيؽ(معجـ مقاليد العمـو في الحدود والرسـو) : ـ(ََِْ-ىػُِْْىػ )ُُٗت:السيكطي 

 (.َٕٔ/ُ، )القاىرة، مصر ،ُ، طعبادة
 ،(معجـ مقاييس المغة) :ـ(ُٕٗٗ-ىػُّٗٗىػ )ّٓٗت:أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف  (ّ)

 (.ٖٖ/ٔ، )دار الفكر، : عبد السبلـ محمد ىاركفتحقيؽ
.  ىػ(َّْحكاليت:عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة ): تأليؼ: : حجة القراءاتمف أمثمة ذلؾ كتاب (ْ)

 =: عمي بف: تأليؼالعمؿك  ، ىػ(َّٕت:: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر ): تأليؼمعاني القراءاتك 
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ا بأنو:        كعمى ذلؾ يمكف تعريؼ التكجيو اصطبلحن

أك  ،(ُ)((عمـ يبحث فيو عف ماىية القراءات ببياف عمميا كتكجيييا مف حيث المغة كاإلعراب))     
 .(2)عمـ يبحث فيو عف معاني القراءات كالكشؼ عف كجييا في العربية((بأنو: ))

وايةتعريؼ ثانًيا:       كل يىركم ر مف : لغة :الرِّ كل فبلفه حك  ،كىايىةن رى  :فيككايةن، كشعران، يركيو ر  اديثن رى
، ر حاممو كناقمو)الر اًكم( راكم الحديث أك الشعك ،متىوقإذا حممتىو كن كركيتي الحديث أركيو ركاية ،راكو 

كاية حف حتى لوكاه ر ا شٍعران، إذا ل فبلفه فبلنن ك : ر كيقاؿ  .(3)عنوظو لمرٍّ

واية      ىي ما نسب لمف ركل عف إماـ مف أئمة القراءة مف كيفية قراءتو : في اصطالح القراء والرِّ
  ، كنحك ذلؾ.ركاية حفص عف عاصـك مثؿ: ركاية كرش عف نافع،  ،(4)لمفظ القرآني

رجؿ )طريقة( القكـ أماثميـ كخيارىـ يقاؿ: ىذا طرؽ، كأطرقة، ك مفرد لغة: تعريؼ الطريؽ:ثالثًا:      
 . كيأتي بعدة معافو منيا:طريقة قكمو كىؤالء طريقة قكميـ

 مى عإياكـ كالجمكس )) :عميو الصبلة كالسبلـ، كمنو قكلو ممٌر ممتٌد أكسعي مف الشارع
 .(5)الطرقات((

                                                                                                                                                                                 

، كالمستنير في تخريج القراءات ىػ(ِّْت:اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني، البصرم، أبك الحسف )عبد =
المتكاترة: تأليؼ: محمد سالـ محيسف، كالكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا: تأليؼ: مكي ابف أبي 

 ىػ(. ّْٕطالب القيسي )ت:
 (.ِٖٔ/ُ، )المكتبة األمدادية، ُ، ط(صفحات في عمـو القراءات) :(قُُْٓ)عبد القيـك عبد الغفكر السندم (ُ)
عراًبا) :(قُُْٕ)عبد العزيز بف عمي الحربي (ِ) بحث (، توجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية لغًة وتفسيًرا وا 

 .(ّٔ/ُ) المممكة العربية السعكدية، ،، جامعة أـ القرل، كمية الدعكة كأصكؿ الديفمقدـ لنيؿ درجة الماجستير
مجمؿ ): ـ(ُٖٔٗ-ىػَُْٔىػ )ّٓٗ:تبف فارس الرازم، أبك الحسيف ا (،ِِٓ/ُٓ: مرجع سابؽ، )محمد األزىرم (ّ)

 ،مرجع سابؽ :الفيركزآبادل(، َّْ/ِ، )بيركت، مؤسسة الرسالة، ِ، طتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف ،(المغة
(ُ/َُِٗ.) 

غيث ): ـ(ََِْ-قُِْٓىػ )ُُُٖت:عمي بف محمد بف سالـ، أبك الحسف النكرم الصفاقسي المقرئ المالكي  (ْ)
، بيركت، دار الكتب العممية، ُ، ط: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف، تحقيؽ(النفع في القراءات السبع

  .(ٓ/ُمرجع سابؽ، ) الضباع:(، َُ/ُ: مرجع سابؽ، )عبد الفتاح القاضي (،ِّ/ُ)
 ،كالجمكس عمى الصعدات باب أفنية الدكر كالجمكس فيياالبخارم: مرجع سابؽ، كتاب المظالـ كالغصب،  (ٓ)

 (. ُٕٓٔ/ّ، )باب النيي عف الجمكس في الطرقاتمسمـ: مرجع سابؽ، كتاب المباس كالزينة،  (،ُِّ/ّ)



 

 ذعزيف انرىظيّ وانزوايح وانطزيك        انعؼزيح انمزاءاخ

 

 
11 

 

 ككصؿ إلى طريؽ المجد". اجتيدى ، كقكؿ: " سبيؿال  
 سمؾ طريؽ الشاذلي ة""كقكؿ:  ،مذىب كأسمكب(ُ)(ِ). 

 

ف سفؿ كؿ الطريؽ في اصطالح القراء:      نحك القراءة بالسيف في  ،(3)ما نسب لآلخذ عف الراكم كا 
 .(4)عبيد بف الصباح، يبسط( في البقرة كاألعراؼ لحفص عف عاصـ مف طريؽ  بسطة لفظ)

 

                                                           

أيكب بف (، ُٖٗ/ُ) مرجع سابؽ،: الرازم بف أبي بكر محمد(، ُُّٓ/ُ: مرجع سابؽ،)الفارابيإسماعيؿ انظر:  (ُ)
الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ ): (د تىػ )َُْٗت:مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي 

  (.ُٖٓ/ُ، )بيركت، مؤسسة الرسالة، ُ، جمحمد المصرمك  : عدناف دركيش، تحقيؽ(المغوية
تنسب إلى أسرة الفاسي، نسبة إلى فاس بالمغرب، كتنتسب إلى الحسف بف  الشاذلية إحدل طرؽ الصكفية: كىي (ِ)

مسمكان لمعبادة، ككسيمة لمقرب مف اهلل  كيتخذكف مف ىذه الطريقة.....-رضي اهلل عنيما-عمى بف أبي طالب 
 لمنشردار العاصمة  ،ُ، ط(البدعمعجـ ) (:ـُٔٗٗ-ىػ ُُْٕ) رائد بف صبرم بف أبي عمفةينظر:   سبحانو.

 (.ِْٗ/ُكالتكزيع، )
 .(ٓ/ُالضباع: مرجع سابؽ، )(، َُ/ُ: مرجع سابؽ، )عبد الفتاح القاضي (،ِّ/ُمرجع سابؽ، ) :الصفاقسي (ّ)
المطبعة التجارية ، ىػَُّٖ:تالضباع محمد : عمي ، تحقيؽ(النشر في القراءات العشر): (د.ت)ابف الجزرم (ْ)

 .(ِِٗ/ِ، )]تصكير دار الكتاب العممية[الكبرل 
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  الكراءات أىْاعَا ّأركاىَا ّحكنتَا 

 ّفُٔ ثالثة مطالب:

 أَىاع انمزاءاخ.: األول املطهة                             

 املطهة انصاين: أركاٌ انمزاءج انـؽيؽح.                             

 يٍ ذعدد انمزاءاخ.املطهة انصانس: احلكًح 
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 املطهة األول

 أَىاع انمزاءاخ 

إلى ثبلثة جميع ما ركم مف القراءات  بعضيـقسـ لمعمماء في القراءات تقسيمات عدة، فقد      
 : (ُ)أقساـ

، كذلؾ ما اجتمع فيو ثبلث خبلؿ، كىف: أف ينقؿ عف  القسـ األوؿ:      الثقات عف يقرأ بو اليـك
فإذا  ،ا لخط المصحؼا، كيككف مكافقن ، كيككف كجيو في العربية التي نزؿ بيا القرآف سائغن النبي

؛ ألنو أخذ عف إجماع مف ئ بو كقطع عمى مغيبو كصحتو كصدقواجتمعت فيو ىذه الخبلؿ الثبلث قر 

ِٟ چكمثالو: ، مكافقة خط المصحؼ، ككفر مف جحده جية ِٟ ة٦َ ك ،َم٤َِٰ ِ َٰ چ چل  وَ  ك ،َووَّصا
َ
 .چۡوَّصَٰ أ

كصح كجيو في العربية كخالؼ لفظو خط المصحؼ،  ،ما صح نقمو عف اآلحاد :القسـ الثاني     
أنو لـ يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار اآلحاد كال يثبت قرآف يقرأ  :لعمتيف: إحداىما ؛فيذا يقبؿ كال يقرأ بو

أنو مخالؼ لما قد أجمع عميو فبل يقطع عمى مغيبو كصحتو كما لـ  :بو بخبر الكاحد، كالعمة الثانية
قراءة كمثالو: ك، مف جحده، كلبئس ما صنع إذا جحده يقطع عمى صحتو ال يجكز القراءة بو، كال يكفر

ةو غىٍصبناابف عباس اًلحى ذي كيؿ  سىًفينىةو صى كىافى أىمىامىييـٍ مىًمؾه يىٍأخي  .  [ٕٗ]الكيؼ:()كى

ف كافؽ خط  :ثالثالقسـ ال      ما نقمو غير ثقة أك نقمو ثقة كال كجو لو في العربية، فيذا ال يقبؿ كا 
يؾى ًببىدىًنؾى )قراءة ابف السميفع: كمثالو: ك، المصحؼ  مة.بالحاء الميم  [ِٗ]يكنس:(فىاٍليىٍكـى نينىحٍّ

سنذكرىا كنبيف المراد ، (ِ)كلقد جرت عادة العمماء بعد ذلؾ إلى تقسيـ القراءات إلى ستة أقساـ     
 منيا:

ككافؽ المغة  نقمو جمع ال يمكف تكاطؤىـ عمى الكذب عف مثميـ إلى منتياه، كىك ماالمتكاتر:  .ُ
، ، كىذا الذم كىذا ىك الغالب في القراءات العربية كلك بكجو، ككافؽ الرسـ العثماني كلك احتماالن

 تجزء الصبلة بو.

                                                           

ٌمكش  (ُ)  : عبد ، تحقيؽ(إلبانة عف معاني القراءات)ا: (د.تق)ّْٕت:أبك محمد ، القيسيمكي بف أبي طالب حى
 (.ُْ/ُ، مرجع سابؽ، ))النشر((، ابف الجزرم: ُٓ/ُ، )دار نيضة مصر لمطبع كالنشر، الفتاح إسماعيؿ شمبي

 .(ِْٗ/ُ(، الزرقاني: مرجع سابؽ، )ِْٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(عمـو القرآف اإلتقاف في)السيكطي:  (ِ) 
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المتكاتر، ككافؽ العربية كالرسـ، كاشتير عند القر اء فمـ  المشيكر: كىك ما صح سنده كلـ يبمغ درجة .ِ
 يعدكه مف الغمط، كال مف الشذكذ، كذكر العمماء في ىذا النكع أنو ييقرأ بو.

 كال يجكز إنكار شيء منيما. ،كىذاف النكعاف ىما المذاف يقرأ بيما مع كجكب اعتقادىما 
كىذا ال  ،، أك لـ يشتير االشتيار المذككرةاآلحاد: كىك ما صح سنده، كخالؼ الرسـ، أك العربي .ّ

ًكم عف ابف عباس أنو قرأ: ، كمف أمثمتو بو كال يجب اعتقاده ييقرأ ـٍ رىسيكؿه ًمٍف ) ما ري اءىكي لىقىٍد جى
ـٍ   بفتح الفاء". - [ُِٖالتكبة: ](أىٍنفيًسكي

يؾى )قراءة ابف السميفع: كالشاذ: كىك ما لـ يصح سنده  .ْ بالحاء  [ِٗ:يكنس](ًببىدىًنؾى فىاٍليىٍكـى نينىحٍّ
 .الميممة

ا يىٍخشىى الم وي ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءى )كقراءة ، المكضكع: كىك ما ال أصؿ لو .ٓ برفع اسـ  [ِٖ:فاطر ](ًإن مى
 .الجبللة كنصب العمماء

: -رضي اهلل عنيما -المدرج: كىك ما زيد في القراءات عمى كجو التفسير، كقراءة ابف عباس .ٔ
فقكلو: "في مكاسـ الحج"  [ُٖٗ:البقرة](عميكـ جناح أف تبتغكا فضبلن مف ربكـ في مكاسـ الحجليس )

 تفسير مدرج في اآلية.

كمما يجدر بو التنبيو بعد ىذا العرض ألنكاع القراءات، أف ما استقر عميو اإلقراء اليكـ ىك أف      
 القراءات تنقسـ إلى قسميف:

، كعمية (ُ)القراءة الصحيحةثبلثة أركاف كىي القراءة التي تكفرت فييا المتكاتر:  القسـ األوؿ:     
، (ِ)فالقراءة المتكاترة ىي القراءات العشر الصغرل كالكبرل، كالمضمنة في كتب الفف كالشاطبية

 .(ْ)، كالطيبة(ّ)كالدرة
                                                           

  سيأتي مزيد بياف ىذه األركاف في المطمب التالي مف ىذا المبحث. (ُ)
القاسـ بف فيره بف خمؼ بف أحمد الرعيني، الشاطبي الشاطبية: ىي منظكمة في القراءات السبع لئلماـ  (ِ)

 .(عِ بْ اأْلََماِني َوَوْجو التَّياِني ِفي اْلِقَراَءاِت السَّ ِحْرز )، كالمسمى: ىػ(َٗٓت:)
،     محمد بف محمد بف يكسؼ ابف الجزرمالدرة: ىي منظكمة في القراءات الثبلث المتممة لمعشرة لئلماـ  (ّ)

 . (رشَ معَ لِ  ةِ مِ مِ تَ المُ  الثِ ية ِفي اْلِقَراَءاِت الثَّ ضِ الدُّرَِّة المُ )كالمسمى: 
 كالشاطبية كالدرة تمثبلف القراءات العشر الصغرل.     

 .(َطيَِّبِة النَّْشِر ِفي اْلِقَراَءاِت اْلَعْشرِ ): كالمسمى ،ابف الجزرمالطيبة: ىي منظكمة في القراءات العشر الكبرل لئلماـ ( ْ)
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كراء العشر  كىي ما ،الصحيحةىي ما اختؿ فييا ركف مف أركاف القراءة الشاذ: ك  القسـ الثاني:     
 مف اختبلفات في الحرؼ القرآني.

كمتى اختؿ ركف مف ىذه األركاف الثبلثة أطمؽ عمييا ... )): ق(ّّٖ)ت:قاؿ الحافظ ابف الجزرم     
 .(ُ)....((ضعيفة أك شاذة أك باطمة

                                                           

 (.ٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،النشر (ُ)
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 المطمب الثاني
 أركاف القراءة الصحيحة 

لما كثر القير اء، كتفرقكا في األمصار، ككثر بينيـ االختبلؼ، كقؿ  الضبط، كحصؿ المبس في      
صحة ىذه القراءة مف تمؾ، قاـ العمماء ببياف ذلؾ ككضعكا شركطنا كأركاننا، فمتى تكفرت كتحققت ىذه 

ؿ ىي حرؼ مف األحرؼ فيي قراءة صحيحة كمقبكلة، ال يجكز ردىا كال إنكارىا، ب ،األركاف في القراءة
السبعة التي نزؿ القرآف بيا، كمتى اختؿ فييا ركف مف ىذه األركاف فيي إما شاذة أك ضعيفة أك باطمة، 

 كىذه األركاف ىي:

ا ّّٖقاؿ ابف الجزرم)ت: كىك األصؿ في ىذه األركاف، ،صحة السند الركف األوؿ:      ق( شارحن
أف يركم تمؾ القراءة العدؿ الضابط عف مثمو كذا حتى  :كصح سندىا، فإنا نعني بو :كقكلنالمعناه: ))

تنتيي، كتككف مع ذلؾ مشيكرة عند أئمة ىذا الشأف الضابطيف لو غير معدكدة عندىـ مف الغمط أك 
 .(ُ)((مما شذ بيا بعضيـ

يحتاج فيو إلى الركنيف  فإف التكاتر إذا ثبت الكالقكؿ بصحة السند أكلى مف القكؿ بالتكاتر،      
كجب قبكلو  ا عف النبيإذ ما ثبت مف أحرؼ الخبلؼ متكاترن  ،-مكافقة الرسـ كمكافقة المغة-األخيريف

 سينفي المختمؼ فييا بيف القراءحركؼ الط التكاتر في كؿ حرؼ مف ااشتر ، لكف اكقطع بككنو قرآنن 
 .(ِ)كثير مف أحرؼ الخبلؼ الثابت عف األئمة السبعة كغيرىـال

كقد شاع عمى ألسنة جماعة مف المقرئيف المتأخريف كغيرىـ مف المقمديف أف : ))شامة في قاؿ أبك     
القراءات السبع كميا متكاترة، أم كؿ فرد فرد مما ركل عف ىؤالء األئمة السبعة، قالكا: كالقطع بأنيا 

عنيـ الطرؽ كاتفقت عميو  كنحف بيذا نقكؿ، كلكف فيما اجتمعت عمى نقمو ،منزلة مف عند اهلل كاجب
الفرؽ مف غير نكير لو مع أنو شاع كاشتير كاستفاض، فبل أقؿ مف اشتراط ذلؾ إذا لـ يتفؽ التكاتر في 

 .(ّ)((بعضيا
                                                           

 (.ُّ/ُمرجع سابؽ، ) ،النشر (ُ)
 المرجع السابؽ الصفحة نفسيا. (ِ)
المرشد الوجيز إلى ): (ـُٕٓٗ-قُّٓٗ)قٓٔٔ:تالمعركؼ بأبي شامة الدمشقي، عبد الرحمف بف إسماعيؿ (ّ)

 .(ُٕٔ/ُ، )بيركت ،دار صادر ، تحقيؽ: طيار آلتي قكالج،(عمـو تتعمؽ بالكتاب العزيز
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كجو، بمعنى أف تككف القراءة مكافقة كلك غة العربية كلك بمأف تككف القراءة مكافقة ل الركف الثاني:     
إذا كانت  و،ال يضر مثمبكجو مف أكجو المغة، سكاءن كاف ىذا الكجو مجمعنا عميو أـ مختمفنا فيو اختبلفنا 

. كلقد أنكر بعض العمماء بعض األحرؼ القرآنية القراءة مما شاع كذاع كتمقاه األئمة باإلسناد الصحيح
ألف القراءة إذا صحت  ؛ة العربية، كلكف لـ يكف إلنكارىـ إياىا أم اعتباربحجة أنيا خالفت مشيكر المغ

 تصير عمدة في االحتجاج بيا ال عمييا.

ق، َُٓ)ت:)يأمركـ( ألبي عمركبعد ذكر إسكاف )بارئكـ( ك :(ىػْْْت:)قاؿ الداني     
كىك  ،في األداءكاإلسكاف أصح في النقؿ كأكثر  )) لو ق(َُٖ)ت:كحكاية إنكار سيبكيو ق(ُٓٓكقيؿ:

كأئمة القراءة ال تعمؿ في شيء مف حركؼ القرآف عمى األفشى في المغة،  ،.......الذم أختاره كآخذ بو
كاألقيس في العربية، بؿ عمى األثبت في األثر، كاألصح في النقؿ، كالركاية إذا ثبتت ال يردىا قياس 

 .(ُ)((كالمصير إليياعربية كال فشك لغة؛ ألف القراءة سنة متبعة يمـز قبكليا 
كقكلنا في الضابط كلك بكجو : ))بقكلو ق(ّّٖابف الجزرم)ت: )كلك بكجو( ما فسرهكالمقصكد بػ     

ا ال يضر ا فيو اختبلفن ا عميو، أـ مختمفن ا مجمعن ا مف كجكه النحك، سكاء كاف أفصح أـ فصيحن نريد بو كجين 
اإلسناد الصحيح، إذ ىك األصؿ األعظـ كالركف مثمو إذا كانت القراءة مما شاع كذاع كتمقاه األئمة ب

 .(ِ)((األقكـ، كىذا ىك المختار عند المحققيف في ركف مكافقة العربية
إذ مف المحاؿ أف يصح في القراءة ما ال يسكغ في العربية، بؿ قد  ،اكقائين  اكىذا الشرط يعتبر شرطن      

 .(ّ)سنة متبعة، يأخذىا اآلخر عف األكؿالقراءة ألف ؛ القراءة بويسكغ في العربية ما ال يصح 

،أف تككف القراءة مكا الركف الثالث:      بمكافقة القراءة لمرسـ  كالمقصكد فقة لمرسـ العثماني كلك احتماالن
بأمره، كذلؾ حسب قراءة  المصاحؼ العثمانية التي كتبت في عيد الخميفة عثماف :أم ،العثماني

)ككأيف( كذلؾ لككنيا مرسكمو في مصحفو  :القارئ، فمثبلن قرأ البصرم بالكقؼ عمى الياء مف لفظ

َٰخ  چ حرؼ )مف( فيبالياء، كقرأ المكي بزيادة  ؽا لَُ٭٥ۡ َصنا َٔ
َ
٩َۡفَٰؿُ  َوأ

َ
، لككنيا [ََُ:التكبة]چََتۡؿِي ََتَۡذَ٭ة ٱۡۡل

 مرسكمو في مصحفو كذلؾ.
                                                           

 .(َٖٔ/ُ)، مرجع سابؽ ،جامع البياف (ُ)

 (.َُ/ُ: مرجع سابؽ، ))النشر(ابف الجزرم:  (ِ)

 (.ِْٗ/ُبتصرؼ: المرجع السابؽ، ) (ّ)
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ا في بعضيا دكف كنعني بمكافقة أحد المصاحؼ ما كاف ثابتن ق(: ))ّّٖقاؿ ابف الجزرم)ت:     

ُ َوَل  چ :بعض كقراءة ابف عامر ََؾ ٱّللا ْ ٱَّتا ِ وَ چ بغير كاك، [ُُٔ:البقرة]چاۗ ُقۡجَحَٰ٪٫َُ َٝةلُٮا ُبؿِ وَ ب ُـّ ِ ٱل ٱ١ِۡ٣َتَِٰت ب

ذلؾ، فإف ذلؾ ثابت في المصحؼ  بزيادة الباء في االسميف كنحك، [ُْٖ:آؿ عمراف]چٱل٧ُۡ٪رِيِ 
إلى غير ذلؾ مف مكاضع كثيرة في القرآف اختمفت المصاحؼ فييا فكردت القراءة عف ...... ميالشا

أئمة تمؾ األمصار عمى مكافقة مصحفيـ، فمك لـ يكف ذلؾ كذلؾ في شيء مف المصاحؼ العثمانية 
 .(ُ)((لمخالفتيا الرسـ المجمع عميو ؛لكانت القراءة بذلؾ شاذة

)ممؾ(  :( أم أف تككف القراءة محتممة لمرسـ العثماني، كمثاؿ ذلؾ لفظكالمقصكد بػ)كلك احتماالن      

ِٟ چ :في قكلو تعالىكما  تخفيفنافإنو كتب بغير ألؼ في جميع المصاحؼ، فقراءة الحذؼ تحتممو  َم٤ِ

ِٟ چ في قكلو تعالى:كما ، ا، كقراءة األلؼ محتممة تقديرن [ِ:الناس]چٱنلاةِس  َٟ ٱل٤٧ُۡۡ  .(ِ)[ِٔ:آؿ عمراف]چَم٤َِٰ

كمما ينبغي التنبيو عميو أنو ليس المراد مف اشتراط مكافقة خط المصاحؼ العثمانية أف يككف      
المصحؼ إمامنا في القراءة، فما ثبت فيو كاف قراءةن كمالـ يثبت فميس كذلؾ، بؿ ىك تابع في القراءة 

 .(ّ)لممشافية لزيادة الضبط كصحة النقؿ

  .(ْ)((ا ما لـ يعضده نقؿكليس اتباع الخط بمجرده كاجبن ق( مبيننا ذلؾ: ))ٓٔٔقاؿ أبك شامو)ت:      
كمف خبلؿ ما سبؽ عرضو يتبيف أف األصؿ كالعمدة في ىذه األركاف ىك ما كافؽ النقؿ كالركاية      

 بصحة سندىا، فيي األساس في القراءة، إذ ال بيد مف ثبكتيا، ثـ ينظر بعد ذلؾ في تكافر بقية األركاف. 

فقت العربية كلك بكجو، كؿ قراءة كاق( في بياف ىذه األركاف: )) ّّٖقاؿ اإلماـ ابف الجزرم)ت:     
 كصح سندىا، فيي القراءة الصحيحة التي ال يجكز ردىا ككافقت أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماالن 

كال يحؿ إنكارىا، بؿ ىي مف األحرؼ السبعة التي نزؿ بيا القرآف ككجب عمى الناس قبكليا، سكاء 
ئمة المقبكليف، كمتى اختؿ ركف مف ىذه كانت عف األئمة السبعة، أـ عف العشرة، أـ عف غيرىـ مف األ

األركاف الثبلثة أطمؽ عمييا ضعيفة أك شاذة أك باطمة، سكاء كانت عف السبعة أـ عمف ىك أكبر منيـ، 
                                                           

 (.ُُ/ُ، مرجع سابؽ، )نشرال (ُ)
 (.ُُ-ٗ/ُ) المرجع السابؽ، (ِ)
 (.ٗ/ُ)، سابؽالمرجع بتصرؼ: ال( ّ)
 (.َْٔ/ُ، )دار الكتب العممية، (إبراز المعاني مف حرز األماني) ينظر: (ْ)
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ىذا ىك الصحيح عند أئمة التحقيؽ مف السمؼ كالخمؼ، صرح بذلؾ اإلماـ الحافظ أبك عمرك عثماف 
 ـ أبك محمد مكي بف أبي طالب، ككذلؾ اإلماـ أبكبف سعيد الداني، كنص عميو في غير مكضع اإلما

العباس أحمد بف عمار الميدكم، كحققو اإلماـ الحافظ أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسماعيؿ المعركؼ 
 .(ُ)((بأبي شامة، كىك مذىب السمؼ الذم ال يعرؼ عف أحد منيـ خبلفو

المصحؼ مع صحة النقؿ فييا فكؿ قراءة ساعدىا خط )) (: قٓٔٔت:كقاؿ اإلماـ أبك شامة)     
 .(ِ)((مف لغة العرب، فيي قراءة صحيحة معتبرة كمجيئيا عمى الفصيح

                                                           

ا في منظكمتو(، ٗ/ُ، )سابؽالمرجع ، النشر (ُ) )طيبة النشر في  (:ـُْٗٗ-ىػُُْْ)كما أشار إلى ذلؾ أيضن
    (. حيث قاؿ:ِّ/ُجدة، )، دار اليدل، ُ، طبيع: محمد تميـ الز تحقيؽ ،القراءات العشر(

ػػػػػػػػػػػػػػػا كىافى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىكي   كً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى نىحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى كىجٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً اٍحًتمى ً لمر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كى   االن يىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكمػكى

 

 رآفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اٍلقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادان ىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  إٍسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىصى 
يثيم  فه أىٍثبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ريكٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى يىٍختى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحى

ػػػػػػػػػػػػػػػمؼً  ػػػػػػػػػػػػػػػًبيًؿ الس  مػػػػػػػػػػػػػػػى نىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًج سى  فكيػػػػػػػػػػػػػػػٍف عى
 

 افي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي األىٍركى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلثى ػػػػًذًه الث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىيى  
 ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيكذىهي لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍك أن ػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػي الس بعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػشي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أٍكميٍختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ميٍجمى  مىؼً ػى عى
 

   
 .(ُِٕ/ُ) مرجع سابؽ،، المرشد الوجيز إلى عمـو تتعمؽ بالكتاب العزيز (ِ)
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 المطمب الثالث
 الحكمة مف تعدد القراءات

أف  اختبلؼ القراءات كتعددىا، كانت كال زالت محؿ اىتماـ العمماء، كمف اىتماميـ بيامسألة إف     
 :(ُ)فيما يأتي يمكف تمخيصياكـ كفكائد تعدد كاختبلؼ القراءات، كىي كثيرة كتبكا في حً 

ة، فإنو دكالكجا سيكلة حفظو كتيسير نقمو عمى ىذه األمة، إذ ىك عمى ىذه الصفة مف الببلغة .ُ
مف  ى فيمو كأدعى لقبكلو مف حفظو جمبلن ذات أكجو أسيؿ عميو كأقرب إل مف يحفظ كممة

ا، فإف ذلؾ أسيؿ الكبلـ تؤدم معاني تمؾ القراءات المختمفات، ال سيما فيما كاف خطو كاحدن 
 ا.ا كأيسر لفظن حفظن 

ما في ذلؾ مف عظيـ البرىاف ككاضح الداللة، إذ ىك مع كثرة ىذا االختبلؼ كتنكعو لـ يتطرؽ  .ِ
ا، كيشيد ا، كيبيف بعضو بعضن تضاد كال تناقض كال تخالؼ، بؿ كمو يصدؽ بعضو بعضن  إليو

، كبرىاف قاطع عمى صدؽ بالغةه  بعضو لبعض عمى نمط كاحد كأسمكب كاحد، كما ذلؾ إال آيةه 
 مف جاء بو.

 ،جيدىـ ليبمغكا قصدىـ في تتبع معاني ذلؾيبذلكف إعظاـ أجكر ىذه األمة مف حيث إنيـ  .ّ
معانيـلحً كاستنباط ا  كـ كاألحكاـ مف داللة كؿ لفظ، كاستخراج كميف أسراره كخفي إشاراتو، كا 

الكشؼ عف التكجو كالتعميؿ كالترجيح، كالتفصيؿ بقدر ما يبمغ غاية عمميـ، كيصؿ إليو ك  النظر

٢٧َِٰ  چ، نياية فيميـ ُٓ َخ٢َ٧َ َع ي ًِ
ُ
ّّنِ ََّلٓ أ

َ
٩َثَٰ ٦ِّ٪ُس٥ ٨ِ٦ّ  َٚٱۡقذََضةَب لَُ٭٥ۡ َربُُّ٭٥ۡ أ

ُ
ۡو أ
َ
آؿ ]چَذ٠ٍَؿ أ

  ، كاألجر عمى قدر المشقة.[ُٓٗ:عمراف
بياف فضؿ ىذه األمة كشرفيا عمى سائر األمـ، مف حيث تمقييـ كتاب ربيـ ىذا التمقي،  .ْ

قباليـ عميو ىذا اإلقباؿ، كالبحث عن صيغة صيغة، كبياف صكابو،  ولفظة لفظة، كالكشؼ عن وكا 
تقاف تجكيده، حتى حمكه مف خمؿ التحريؼ، كحفظكه مف الطغياف  كبياف تصحيحو، كا 

 ،ا، حتى ضبطكا مقادير المداتا كال ترقيقن ا، كال تفخيمن ا كال تسكينن كالتطفيؼ، فمـ ييممكا تحريكن 
كميزكا بيف الحركؼ بالصفات، مما لـ ييتد إليو فكر أمة مف األمـ، كال ،اإلماالتتفاكت ك 

                                                           

 .(ْٓ-ِٓ/ُ)مرجع سابؽ،، )النشر(بتصرؼ: ابف الجزرم:  (1)
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 يكصؿ إليو إال بإلياـ بارئ النسـ.
ما ادخره اهلل مف المنقبة العظيمة، كالنعمة الجميمة الجسيمة ليذه األمة الشريفة، مف إسنادىا  .ٓ

ىذه األمة المحمدية،  -تعالى–كتاب ربيا، كاتصاؿ ىذا السبب اإلليي بسببيا خصيصة اهلل 
عظامن    .ا لقدر أىؿ ىذه الممة الحنيفيةكا 

أكفى البياف كالتمييز، فإف اهلل  ظيكر سر اهلل في تكليو حفظ كتابو العزيز كصيانة كبلمو المنزؿ .ٔ
ا مف األعصار، كلك في قطر مف األقطار، مف إماـ حجة قائـ بنقؿ لـ يخؿ عصرن  -تعالى–

تقاف  حركفو كركاياتو، كتصحيح كجكىو كقراءاتو. كتاب اهلل تعالى كا 
، اآلية مع اآليةف كؿ قراءة مع األخرل بمنزلة أ، حيث زإظيار كماؿ اإلعجاز بغاية اإليجا .ٕ

 .، حيث دلت كؿ قراءة عمى ما تدؿ عميو آية مستقمةـالقرآف الكري يكذلؾ مف دالئؿ اإلعجاز ف



 

 ا

 

 

 

 

 

 

 املبحح الجالح

 التعرٓف بالكراء الجالثة ّرّاتَه  

 ّفُٔ ثالثة مطالب:

 

 ذزمجح اإلياو أيب ظعفز وراوييّ وطزلهى.: املطهة األول

 وطزلهى.املطهة انصاين: ذزمجح اإلياو يعمىب احلضزيي وراوييّ         

 املطهة انصانس: ذزمجح اإلياو خهف انثشار وراوييّ وطزلهى. 
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 المطمب األوؿ
 (ُ)وبياف طريقييما وراوييو المدنيترجمة اإلماـ أبي جعفر  

المخزكمي المدني القارئ، أحد القٌراء العشرة  يزيد بف القعقاعىك  :*(2)جعفراإلماـ أبي أواًل:      
كعيرؼ  كاف إماـ أىؿ المدينة في القراءةك  ،تابعي مشيكر كبير القدر، كيقاؿ: اسمو جندب بف فيركز

حدث عنو اإلماـ  ،انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالمدينة، ككاف مف المفتيف المجتيديف ،بالقارئ
، كعبد العزيز بف أبي ق(ُٕٖ)ت:الدراكردم بف محمد بف عبيد ، كعبد العزيزق(ُٕٗ)ت:مالؾ
  .(قَّّ)ت:كالنسائي ق(ِّّ)ت:، كقد كثقو يحيى بف معيفق(ُْٖق، كقيؿ:ُِٖ)ت:حاـز
 :القرآف عمى أبي جعفر المدنياإلماـ  ضى رى عى شيوخو:      

 .(قٖٕ:، كقيؿقَٕبعد)ت: مكاله عبد اهلل بف عياش بف أبي ربيعة المخزكمي -
  ق(.ٖٔ)ت:-رضي اهلل عنيما -عبد اهلل بف عباس  -
 .ق(ٖٓق، كقيؿ:ٕٓ)ت: عبد الرحمف بف صخر الدكسي أبي ىريرة -

عمى رسكؿ  أبي بف كعب، كقرأ ق(ِِق، كقيؿ:َِ)ت:عمى أبي بف كعب كقرأ ىؤالء الثبلثة     
 .اهلل

  أناسه كثير منيـ: المدنيى اإلماـ أبي جعفر رأ عمقتالميذه:      
                                                           

مع ركاتيـ كذلؾ لككف ىذا البحث تناكؿ  -أبك جعفر كيعقكب كخمؼ العاشر–اقتصرت عمى ترجمة القراء الثبلثة  (ُ)
ما اختص بقراءتو كركايتو أحد القراء الثبلثة المتمميف القراءات العشرية كالتي تعني بالمعنى الثاني ما اثبتناه سمفنا: 

 .لمعشرة أك بعضه منيـ مخالفيف في ذلؾ بقية القراء
معرفة القراء ): ـ(ُٕٗٗ-ىػُُْٕىػ )ْٖٕت:محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  ينظر في ترجمتو: (ِ)

غاية ): ىػ(ُُّٓ)ىػّّٖ:ت ابف الجزرم (،ِْ-َْ/ُ،)دار الكتب العممية، ُ، ط(الكبار عمى الطبقات واألعصار
أحمد بف عمي بف محمد بف  (،ّْٖ-ِّٖ/ِ،)برجستراسر، ج.مكتبة ابف تيمية، ُ، ط(النياية في طبقات القراء

، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، ُ، ط(تيذيب التيذيب) :ق(ُِّٔ)ىػِٖٓ:تأحمد بف حجر العسقبلني 
 :ـ(ََِِ) ىػُّٔٗت:خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي (، ٖٓ/ُِ،)اليند
 (.ُٖٔ/ٖ،)دار العمـ لممبلييف، ُٓ، ط(األعالـ)
 أقؼ عمى تاريخ كالدتو.لـ  *  
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 .ق(ُٗٔ)ت:– أحد القراء السبعة -نافع بف أبي نعيـ -
 .ق(َُٕ)ت: بعدسميماف بف مسمـ بف جماز -
 .ق(َُٔفي حدكد)ت:  الحذاءعيسى بف كرداف  -
  ، كغيرىـ.ق(ُِٖ)ت:عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ -

كقيؿ: سنة  بالمدينة سنة ثبلثيف كمائة ىجرية، -رحمو اهلل -أبي جعفر المدنيتيكفي اإلماـ  وفاتو:     
  .: غير ذلؾ، كقيؿكمائة اثنتيف كثبلثيف

 أبي جعفر المدني:اإلماـ أشير مف ركل عف : (1)أبي جعفر اإلماـ ثانًيا: راويا     

ٍردىافعيسى بف ىك  :*(2)ابف َوْرَداف .ُ  إماـ مقرئ حاذؽ كراكو ، الحذاء أبك الحارث المدني القارئ كى
مف قدماء أصحاب نافع، القائميف بمذىبو، )): (ىػْْْت:)الدانيعنو قاؿ  ،محقؽ ضابط

ممف عرض معو عمى أبي جعفر ك الضابطيف الختياره، كممف شاركو في اإلسناد، كلقي األئمة، 
 .(3)((كغيره

ٍردىافقرأ شيوخو:       ثـ عرض عمى  ،ق(َُّ)ت:كشيبة بف نصاح ،عمى أبي جعفر القارئ ابف كى
 نافع بف أبي نعيـ، كىك مف قدماء أصحابو.

ٍردىاف عف ركل تالميذه:      ق، ُٕٕ)ت:ا إسماعيؿ بف جعفر المدنيالقراءة عرضن  ابف كى
 .كغيرىـ ق(َِٕ)ت:محمد بف عمر الكاقدمك  ق(َِِ)ت:  ، كقالكفق(َُٖكقيؿ:

  .(ٓ()ْ)ق(َِٗت: في حدكد) بف عيسى أبك العباس الرازم مف طريؽ الفضؿ بف شاذاف طريقو:     
                                                           

: ، تحقيؽ(الدرة المضية في القراءات الثالث المتتمة لمعشر): (ـَََِ-ىػُُِْ)ابف الجزرمأشار إلى ذلؾ  (ُ)
 (، حيث قاؿ:ُّ/ُ، )دار اليدل، ِ، طمحمد تميـ الزعبي

ٍردىافى نىاًقػػػػػػػػػػػػػؿه  ٍنػػػػػػػػػػػػػوي اٍبػػػػػػػػػػػػفي كى ٍعفىػػػػػػػػػػػػرو عى  أىبيػػػػػػػػػػػػك جى
 

ػػػػػػػػػػمىٍيمىافي   ػػػػػػػػػػازو سي م  ػػػػػػػػػػذىاؾى اٍبػػػػػػػػػػفي جى  ذيك اٍلعيػػػػػػػػػػبلى كى

 
 

  .(ُٔٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(غاية النياية): ابف الجزرم(، ٔٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الذىبي ينظر في ترجمتو: (ِ)
 (. ِٕٗ/ُ: مرجع سابؽ، )جامع البياف (ّ)
  .(َُ/ِمرجع سابؽ، ) ،(غاية النياية): ابف الجزرم ينظر في ترجمتو: (ْ)

 لـ أقؼ عمى تاريخ كالدتو. *   
 (.َُ/ُمرجع سابؽ، ) :عبد الفتاح القاضي(، ُّ/ُ: مرجع سابؽ،)الدمياطيٌ  (ٓ)
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ٍردىافابف  تيكفي وفاتو:       .ىجرية في حدكد الستيف كمائة كى

كقيؿ: سميماف بف سالـ بف جماز بالجيـ كالزام  ،سميماف بف مسمـ بف جمازىك : *(1)ابف جماز .ِ
 .مقرئ جميؿ ضابط ،أبك الربيع ، ككنيتومع تشديد الميـ الزىرم المدني

كأقرأ بحرؼ  ،ثـ عرض عمى نافع ،ق(َُّبف نصاح)ت: كشيبة ،أبي جعفر عمى عرض شيوخو:     
 .أبي جعفر كنافع

 كقتيبة بف ميراف ق(،َُٖق، كقيؿ:ُٕٕ)ت:عرض عميو إسماعيؿ بف جعفر تالميذه:     
 .ق(ََِعدب)ت:

 .(3()2)(قُِٗ)ت:الياشمي أبك أيكبسميماف بف داكد بف داكد بف عمي مف طريؽ  :طريقو     

 .ة ىجريةبعد السبعيف كمائ تيكفي ابف جماز وفاتو:     

                                                           

: الدكتكر بشار عٌكاد ، تحقيؽ(تاريخ اإلسالـ) (:ـََِّ)الذىبي(، ٔٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الذىبي ينظر في ترجمتو: (ُ)
 (.ُّٓ/1) مرجع سابؽ،(، غاية النياية): ابف الجزرم(، ٖٔ/ٓ)، دار الغرب اإلسبلمي، ُ، طمعركؼ

 لـ أقؼ عمى تاريخ كالدتو. *  
  .(ُّّ/ُ) مرجع سابؽ، ،(غاية النياية): ابف الجزرم ينظر في ترجمتو: (ِ)
 (.َُ/ُمرجع سابؽ، ) :عبد الفتاح القاضي(، ُّ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (ّ)
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 المطمب الثاني

 وبياف طريقييما الحضرمي وراوييوترجمة اإلماـ يعقوب 

 أبك محمد يعقكب بف إسحاؽ بف زيد بف عبد اهلل بف أبي ىك :(1)الحضرمي يعقوباإلماـ أواًل:      
ماـ أىؿ  ،مكالىـ البصرمكاف مكلى الحضرمييف فقيؿ الحضرمي،  ،إسحاؽ الفزارم أحد القٌراء العشرة كا 
كفاؽ الناس في  ،ق(ُٓٓق، كقيؿ:َُٓ)ت:انتيت إليو رئاسة اإلقراء بعد أبي عمرك ،البصرة كمقرئيا

ا ا، كرعن ا تقين  نقين ا بالعربية ككجكىيا، كالقرآف كاختبلفو، فاضبلن عالمي  ،ككاف إماـ جامع البصرة ،القراءة
  .ازاىدن 

كاالختبلؼ  ،ىك أعمـ مف رأيت بالحركؼ)): ق(ِٓٓق، كقيؿ:َِٓ)ت:قاؿ أبك حاتـ السجستاني     
 .(2)((كلحديث الفقياء ،كأركل الناس لحركؼ القرآف ،كمذاىب النحك ،في القرآف كعممو كمذاىبو

 ىجرية. سنة عشريف كمائةفي مدينة البصرة  يعقكب الحضرمي اإلماـ كلد مولده:     

 :ا عفالقراءة عرضن يعقكب الحضرمي  اإلماـأخذ  شيوخو:     
أبي عمرك سبلـ حرؼ كركل عف  ،ق(ُُٕ)ت:سبلـ بف سميماف أبي المنذر الخراساني  -

 .باإلدغاـ
 .ق(ُُٕ)ت:ميدم بف ميمكف يحيى يأب -
  .ق(ُٓٔق، كقيؿ:ُِٔ)ت:أبي األشيب جعفر بف حٌياف العطاردم -
 .ق(َُٔ)ت: بعد شياب بف شرنفة -
 .(3)مسممة بف محارب  -

                                                           

، دار الحديث، (النبالءسير أعالـ )ك (،ْٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))معرفة القراء الكبار( :الذىبي ينظر في ترجمتو: (ُ)
: مرجع سابؽ، الزركمي (،ّٖٔ/ِ، مرجع سابؽ، ))غاية النياية(: بف الجزرم(، اِِّ-َِّ/ٖ، )القاىرة

عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي، أبك  (،ِّٖ/ُُ: مرجع سابؽ، )بف حجر(، آُٗ/ٖ)
دار ، ُ، ط: محمكد األرناؤكط، تحقيؽ(أخبار مف ذىبشذرات الذىب في ) (:ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ)ىػَُٖٗت:الفبلح 
 (.ِٗ/ّ، )بيركت، دمشؽ ،ابف كثير

 (.ُٖٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(النشر): بف الجزرمينظر: ا (ِ)
 (.ِٖٗ/ِ، مرجع سابؽ، ))غاية النياية(: بف الجزرما لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ّ)
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  ، كغيرىـ.(1)عصمة بف عركة الفقيمي  -

 يعقكب الحضرمي خمؽ كثير منيـ: قرأ عمى اإلماـ تالميذه:     
 .ق(ِّٓ)ت:عبد المؤمفركح بف  -
  ق(.ِّٖ)ت:(ركيسالمعركؼ بػ)محمد بف المتككؿ  -
 .(2)الكليد بف حساف التكزم -
 .ق(ِٓٓق، كقيؿ:َِٓ)ت:السجستاني سيؿ بف محمد أبك حاتـ -
 .كغيرىـ، ق(ِْٔ)ت:الدكرم حفص أبك عمر -

  .ىجرية فائتيكم خمسسنة ذم الحجة مدينة البصرة في  فييعقكب  تيكفي اإلماـ وفاتو:     

 يعقكب الحضرمي: اإلماـ أشير مف ركل عف :(ّ)اإلماـ يعقوب راوياثانًيا:     
يسػ)أبك عبد اهلل محمد بف المتكٌكؿ المؤلؤم البصرم المعركؼ بىك : *(4)ُرَويس .1 كى ، كاف (ري

 .ا مف أحذؽ أصحاب يعقكب، مقرئ ضابط مشيكرا مشيكرن ا في القراءة ضابطن إمامن 
 . عقكب الحضرمييا عف أخذ القراءة عرضن  شيوخو:     

الزبيرم د الزبير بف أحم، كأبك عبد اهلل ق(َُّ)ت: بعدقرأ عميو محمد بف ىاركف التمار تالميذه:     
 .ق(ََّ)ت: بعدالفقيو الشافعي

 .(ٔ)عنو محمد التمارعف كىك  ،(ٓ)ق(ّٖٔ)ت:عبد اهلل سميماف النخاسمف طريؽ  :طريقو     

                                                           

 (.ُِٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))غاية النياية(: بف الجزرما لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ُ)
 (.ّٗٓ/ِالمرجع سابؽ، ) لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ِ)
 في منظكمتو:  ابف الجزرماإلماـ أشار إلى ذلؾ  (ّ)

ييػػػػػػػـٍ  ٍكحي ٍيػػػػػػػسه كىرى كى ٍنػػػػػػػوي ري يىٍعقيػػػػػػػكبي قيػػػػػػػٍؿ عى  .... كى
 

 .................................. 
  
 

 (.ُّ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     

مرجع سابؽ، ، (تاريخ اإلسالـ)(، كُِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))معرفة القراء الكبار( :الذىبي ينظر في ترجمتو: (ْ)
  .(ِّْ/ِ، مرجع سابؽ،))غاية النياية(: ابف الجزرم(، ِٗٗ/ٓ)

 لـ أقؼ عمى تاريخ كالدتو. *  
  .(ُْْ/ُمرجع سابؽ، ) ،(غاية النياية): ابف الجزرم ينظر في ترجمتو: (ٓ)
 (.َُ/ُمرجع سابؽ، ) :عبد الفتاح القاضي(، ُّ/ُمرجع سابؽ، ): الدمياطيٌ  (ٔ)
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يس: وفاتو      كى  .ىجريةسنة ثماف كثبلثيف كمائتيف  بالبصرة تيكفي ري

ٍكحأبك الحسف  ىك: *(1)َرْوح .2 مكالىـ البصرم النحكم، مقرئ  ،بف عبد المؤمف بف عبدة اليذلي رى
 .كأعمـ كأضبط مف أخذ عنو ،يعقكب أجؿ أصحاب كىك مف ،مشيكره  حاذؽه  جميؿ ثقة ضابطه 

  كأكثقيـ.كىك مف جمة أصحابو  ،عرض عمى يعقكب الحضرمي شيوخو:     

كأبك بكر محمد  ،(2)، كأبك الطيب بف حمدافق(َِٓ)ت:رأ عميو أحمد بف يزيد الحمكانيق: تالميذه     
كسمع منو الحركؼ حسيف بف بشر بف  ،(3)، كأحمد بف يحيى الككيؿق(َِٕ)ت: بعدب الثقفيبف كى

  .(4)معركؼ الطبرم

 .*(5)بكر محمد بف كىب بف العبلء الثقفي عنو يمف طريؽ أب :طريقو     

ٍكح : تيكفيوفاتو       ىجرية. سنة مائتيف كخمس كثبلثيف رى

                                                           

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي  ينظر في ترجمتو:  (ُ)
، : بشار عكاد معركؼ، تحقيؽ(في أسماء الرجاؿ تيذيب الكماؿ) :(ـَُٖٗ-قََُْىػ )ِْٕ:تالكمبي المزم 

تاريخ )(، كُِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))معرفة القراء الكبار( :محمد الذىبي(، ِْٔ/ٗ، )بيركت، مؤسسة الرسالة ،ُط
: مرجع سابؽ، بف حجر(، ِٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(غاية النياية): ابف الجزرم(، ِِٖ/ٓمرجع سابؽ، )، (اإلسالـ

(ّ/ِٗٔ،)  

 أقؼ عمى تاريخ كالدتو.لـ  *  
 (.ّْْ/ُ، مرجع سابؽ، )(غاية النياية): ابف الجزرم لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ِ)
 (.ُْٕ/ُالمرجع سابؽ، ) لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ّ)
 (.ِٖٓ/ُالمرجع سابؽ، ) لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ْ)
 (.َُ/ُمرجع سابؽ، ) :الفتاح القاضيعبد (، ُّ/ُمرجع سابؽ، ): الدمياطيٌ  (ٓ)

 .* لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو    
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  المطمب الثالث
 (1)ؼ البزار وراوييو وبياف طريقييماترجمة اإلماـ خم

خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب، كقيؿ ابف طالب بف غراب، أبك محمد ىك  :(2)اإلماـ خمؼ البزارأواًل:      
حفظ القرآف كىك ابف عشر  ،حمزةميـ عف أحد القراء العشرة كأحد الركاة عف سي البغدادم المقرئ البزار، 

                                                           

ذكرت ترجمة خمؼ العاشر كراكييو ألنو مف الثبلثة القراء، كالذم ينطبؽ عمييـ تعريؼ القراءات العشرية بالمعنى   (ُ)
 الثاني، حسب ما تقرر سابقنا.

 لـ ينفرد اإلماـ خمؼ العاشر كال أحد راكييو عف القراء العشرة في أم حرؼ مف القرآف، فيك لـ  :وفائدة تنبيو
إاٌل في مكضعيف كقاعدة، أما  -صحبة-يخرج في قراءتو عف أىؿ الككفة، بؿ كال عف حمزة كالكسائي كشعبة

 المكضعاف:

ٌَٰم چاألكؿ: كممة  َٰ چ تعالى: ، مف قكلوچوََظَر ٌَٰم لََعَ ٓ وََظَر ١َۡ٤٬َۡنََٰ٭ة
َ
، فقد قرأىا صحبة بكسر الحاء [ٓٗ:األنبياء]چ َٝۡؿَيٍح أ

 ، كقرأ خمؼ العاشر مكافقنا لحفص كبقية القراء.چ مٌ ؿۡ وَظِ  چكسككف الراء كحذؼ األلؼ بعدىا 
 فمـ أره يخرج عف قراءة الككفييف في حرؼ كاحد، بؿ ]يقصد خمؼ العاشر[ تتبعت اختيارهقاؿ ابف الجزرم: ))       

ٓ چكال عف حمزة كالكسائي كأبي بكر إال في حرؼ كاحد، كىك قكلو تعالى: في األنبياء  ١َۡ٤٬َۡنََٰ٭ة
َ
َٰ َٝۡؿَيٍح أ ٌَٰم لََعَ قرأىا چ وََظَر

 قْٖٖ:عثماف  بف عمر الناشرم ت (،ُُٗ/ُ: مرجع سابؽ، )النشر ينظر: ((.كحفص كالجماعة بألؼ
يعقكب أحمد قيؽ: إياد سالـ صالح السامرائي ك ، دراسة كتحالسبعة()الشمعة فيما انفرد بو الثالثة عف ق(: ُِْٖ)

 (.ّْٖ/ُالرابع، ) ، السعكدية، العددمجمة معيد اإلماـ الشاطبيمحمد السامرائي، 

جاَ٭ة ٠َۡٮ٠َت  چ، مف قكلو تعالى: چُدّرِّي  چالثاني: كممة  
َ
بكسر الداؿ مع  كالكسائي ، قرأ أبك عمرك[ّٓ:النكر]چ ُدّرِّي   ٠َأ

 المد كاليمز، كقرأ حمزة كشعبة بضـ الداؿ مع المد كاليمز، كقرأ قمؼ العاشر كحفص كبقية القراء. 
 (.ّْٖ/ُمرجع سابؽ، )، )الشمعة(الناشرم: ينظر: 

 :السكرتيف كباقي ، فأصمو يصؿ بيف أف خمؼ يسكت بيف السكرتيف عمى قكؿ، فخالؼ بذلؾ أىؿ الككفة القاعدة
أبك العز القبلنسي في إرشاده السكت بيف  ]أم: عف خمؼ[كركل عنو....قاؿ ابف الجزرم: ))الككفييف يبسممكف، 

 (.ُُٗ/ُ: مرجع سابؽ، )النشر ينظر: .((السكرتيف فخالؼ الككفييف
لخمؼ كال لراكييو فصكؿ كال مباحث كمطالب في ىذه الرسالة سكل الترجمة، كسأقتصر في ىذه  فك لف يك وعمى ذلؾ

 الرسالة عمى ذكر انفرادات اإلماـ أبي جعفر كاإلماـ يعقكب كركاتيـ كتكجيييا.
، مرجع سابؽ، (سير أعالـ النبالءك) (،ُِّ/ُ) ، مرجع سابؽ،)معرفة القراء الكبار(: الذىبي ينظر في ترجمتو: (ِ)

 (.ُٔٓ/ّ: مرجع سابؽ،)بف حجر(، إِْ-ِِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))غاية النياية( :ابف الجزرم(، ٖ-ٔ/ٗ)
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بكجكه  اعالمن  اعابدن  ازاىدن  اككاف ثقة كبيرن  ،كابتدأ في طمب العمـ كىك ابف ثبلث عشرة سنة ،سنيف
 .القراءات، كاختبلؼ الركايات

ا : كاف عابدن (ىػّٖٓ:)ت، كقاؿ الدارقطني(قَّّ)ت:كالنسائي ق(ِّّ)ت:كثقو ابف معيف     
في سننو، كأحمد بف  (قِٕٓ)ت:أبك داكدفي صحيحو، ك  (قُِٔت:)حدث عنو مسمـ ،فاضبلن 
، (قَّٓ:)تكمحمد بف إبراىيـ بف أبي السراج ،(قِٕٗ:)ت، كأحمد بف أبي خيثمة(قُِْ:)تحنبؿ

 .الحركؼ كلـ يقرأ عميو القرآف ق(ُٖٗ)ت:سمع مف الكسائي ،كغيرىـ، (قُّٕ:)تكأبك القاسـ البغكم

 ىجرية. سنة خمسيف كمائة العاشرخمؼ اإلماـ كلد  مولده:     

ا العاشرخمؼ اإلماـ  أخذشيوخو:        عف: القرآف عرضن
 .(قُٖٗق، كقيؿ:ُٖٖ:)تـ بف عيسىيٍ مى سي  -
 .(1)عبد الرحمف بف أبي حماد  -
 ، كغيرىـ.ق(ََِ:في حدكد)تخميفة األعشى محمد بف يعقكب بف -

ا كسماعنا خمؼ البزاراإلماـ  القراءة عف لرك  تالميذه:       :عرضن
 .ق(َِٕ:في حدكد)تكراقوبف عثماف أحمد بف إبراىيـ   -
 .ق(ِٖٔ:)تالكراؽ إسحاؽ بف إبراىيـ  -
  .ق(َِٓ:)تأحمد بف يزيد الحمكاني  -
 كغيرىـ. ،ق(ِِٗ:)تإدريس بف عبد الكريـ الحداد  -

 ىجرية.       في جمادل اآلخرة سنة تسع كعشريف كمائتيف خمؼ البزاراإلماـ كفي تي وفاتو:      

 :العاشرخمؼ  اإلماـ أشير مف ركل عف :(2)راويا اإلماـ خمؼثانًيا:      

 

                                                           

 (.ّٗٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(غاية النياية): ابف الجزرم لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ُ)
 : ابف الجزرماإلماـ أشار إلى ذلؾ  (ِ)

....................................... 
 

مىػػػػػؼو تىػػػػػبلى   ػػػػػٍف خى ػػػػػٍع ًإٍدًرٍيػػػػػسى عى اؽي مى ٍسػػػػػحى   ... كىاً 

 

 (ُّ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:    
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إسحاؽ بف إبراىيـ بف عثماف بف عبد اهلل أبك يعقكب المركزم ثـ ىك : (1)الوراؽ إسحاؽ .1
 .اا بالقراءة ضابطن قيمن  ككاف ثقةن ، البغدادم كراؽ خمؼ كراكم اختياره عنو

 .ا بالقراءةكقرأ عمى الكليد بف مسمـ، ككاف قيمن  ،بعدهقرأ عمى خمؼ اختياره كقاـ بو : شيوخو     

كالحسف بف عثماف  ،ق(ِّٓ)ت:قرأ عميو محمد بف عبد اهلل بف أبي عمر النقاش: تالميذه     
  ق(.ِّٖ)ت:بف شنبكذمحمد بف أحمد ك  ،(2)عمي بف مكسى الثقفيك  ،ق(َّٓ)ت: بعدالبرصاطي

ٍرًدم  بف الخضر  الحسيف أحمد بف عبد اهلل يأبمف طريؽ  :طريقو      عف  ،(3) ق(َِْ)ت: السُّكسىٍنجى
 .(5()4)عنوق(ِّٓ)ت:بف أبي عمر النقاش محمد بف عبد اهلل بف محمد بف مرة

 .ىجرية في سنة ست كثمانيف كمائتيف الكراؽ إسحاؽ تكفي: وفاتو     
ركل ، المقرئ، أبك الحسف البغدادمإدريس بف عبد الكريـ الحداد ىك  :(6)إدريس بف عبد الكريـ .2

فقاؿ: ثقة، كفكؽ  ؟(ىػّٖٓ:)تسئؿ عنو الدارقطني ،إماـ ضابط متقف ثقة عف خمؼ ركايتو كاختياره،
حدث عنو أبك بكر بف حمداف  ،أقرأ الناس، كرحؿ إليو مف الببلد، إلتقانو كعمك سنده ،بدرجة الثقة
 .كآخركف ،(قَّٔ)ت:كأبك القاسـ الطبراني ،(قّٖٔ)ت:عييالقط

، ق(ِّّ)ت: بف معيفاك ، (قُِْ:)ت، كركل عف أحمد بف حنبؿالعاشرقرأ عمى خمؼ : شيوخو     
  .غيرىـك 

                                                           

  .(ُٓٓ/ُ) ،، مرجع سابؽ)غاية النياية(: ابف الجزرم ينظر في ترجمتو: (ُ)
 (.ِٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(غاية النياية): ابف الجزرم لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو. ينظر: (ِ)
: ـ(ََِِ-ىػُِِْىػ )ّْٔ:تأحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم  ينظر في ترجمتو: (ّ)

 (.َّٗ/ٓ، )بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي، ُ، ط: بشار عكاد معركؼ، تحقيؽ(تاريخ بغداد)
 (.َْٖ/ّينظر في ترجمتو: المرجع السابؽ، ) (ْ)
 (.َُ/ُمرجع سابؽ، ) :عبد الفتاح القاضي(، ُّ/ُمرجع سابؽ،): الدمياطيٌ  (ٓ)
، مرجع سابؽ، (سير أعالـ النبالء)ك ،ُْٓ، مرجع سابؽ، )معرفة القراء الكبار(: الذىبي ينظر في ترجمتو: (ٔ)

(، ُُْ/ُ، مرجع سابؽ، )(تحبير التيسير)(، كُْٓ/ُ)، ، مرجع سابؽ)غاية النياية(: ابف الجزرم(، َّ/ُُ)
 (.ّٖٖ/ّ) مرجع سابؽ، :العىكرمعبد الحي 
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ا محمد بف أحمد بف شنبكذ ،ركل القراءة عنو سماعنا ابف مجاىد: تالميذه       ،ق(ِّٖ)ت:كعرضن
الحسف بف سعيد ك  ،ق(ِّٓ)ت:كمكسى بف عبيد اهلل الخاقاني ،ق(ّْٓ)ت:ابف مقسـك 

 كغيرىـ. ،(ُّٕ)ت:اٍلميط كًٍّعيُّ 

أبي بكر أحمد ك  ،(ُ)(ُّٕ)ت:اٍلميط كًٍّعيُّ  أبي العباس الحسف بف سعيد بف جعفر مف طريؽ :طريقو    
   .(ّ()ِ)(قّٖٔ)ت:اٍلقىًطيًعيُّ بف جعفر بف حمداف بف مالؾ بف شبيب بف عبد اهلل 

 ىجرية. اثنتيف كتسعيف كمائتيفتكفي إدريس يـك األضحى، سنة : وفاتو  

 

                                                           

 .(ُِّ/ُمرجع سابؽ، ) ،(غاية النياية): ابف الجزرم ينظر في ترجمتو: (ُ)
 .(ّْ/ُالمرجع السابؽ، ) (ِ)
 (.َُ/ُمرجع سابؽ، ) :عبد الفتاح القاضي(، ُّ/ُمرجع سابؽ، ): الدمياطيٌ  (ّ)
 :، فقاؿطرؽ الركاة عف القراء الثبلثة )ىػَُْٖ )ت:- رحمو اهلل -عثمافكقد نظـ الشيخ: عامر السيد   

 ؿػػػػػػػػػػػػاذافى ثػػػػػـ قػػػػػػػكعيسػػػػػى لػػػػػو الفضػػػػػؿي ٍبػػػػػفي ش
 

 كالػػػػػػػػػػاشميُّ تػنػػػػػػػػػػػػػو اليػػػػػػػػػػػافي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػسميم 

 

كيػػػػػػػسه لػػػػػػػو النخ    اػػػػػػػػػػػػػػاء معجمن ػػػػػػػػػػػػاسي بالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
        

 

 بلػػػػػػػػػػػػػػػو ابفي كىبو مع المػػػػػػػػكركحه ركل عن 
 

 ذٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى ثػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػػػػركل السُّكسٍنػػػػػػػػػجٍرًدم إلسح
 

 بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكعي تػػػػػػػػػسى كميػط  ػػػػعي إلدريػػػػػػقطي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأزكػػػػػػػػػػػى ص  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًة اهلًل ثػػػػػػػػػػػـ سبلمي
 

 المصطفى المييدىل إلى الخمًؽ مرسػبلعمى  

 

 ػةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـو أئػػمػػػػػػػػػػػػابو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكآؿو كأصحػ

 

ػنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػبلةن تبػػػػػارم الػػػػريحى مسكػػػػػػػػػػػػػػػػػص   ػدىالى ػػػػػػػػػػػػػػان كمى

 
 

 ـ(، َُِٔ/ِ/ َُممتقى أىؿ التفسير، متاح بتاريخ )  منقكؿ مف مكقع
  http://vb.tafsir.net/tafsir12963/#.VrJQ_z_xXcw  

http://vb.tafsir.net/tafsir12963/#.VrJQ_z_xXcw


 
 

 

 

 

 

 

 

 الفضل الجاىٕ

 الكراءات العشرٓة يف األصْل ّتْجََٔا 

 ح:مباح أربعةّفُٔ 

 ِع اٌرىخُٗ.(٘اء اٌىٕاَحاٌمساءاخ اٌعؽسَح يف )أَ اٌمسآْ ، اإلدغاَ اٌىثري،  ادلثسث األوي:

 ِع اٌرىخُٗ. اذلّص ادلفسد(، اذلّصذني ِٓ وٍّحاٌمساءاخ اٌعؽسَح يف )ادلثسث اٌثاين: 

 ِع اٌرىخُٗ. إٌمً واٌعىد، أزىاَ إٌىْ اٌعاوٕح واٌرٕىَٓ( )اٌمساءاخ اٌعؽسَح يف : اٌثاٌثادلثسث 

 ِع اٌرىخُٗ. َاءاخ اٌصوائد( ،اٌىلف عًٍ ادلسظىَ)اٌعؽسَح يف  اٌمساءاخ: اٌساتعادلثسث 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 املبحح األّل

 ات العشرٓة يف الكراء

 سْرة أو الكرآٌ، اإلدغاو الكبري، ٍاء الكيآة()

 ّفُٔ ثالثة مطالب:  ،مع التْجُٔ

 

 ِع اٌرىخُٗ. أَ اٌمسآْظىزج اٌمساءاخ اٌعؽسَح يف ادلطٍة األوي:                        

 ِع اٌرىخُٗ. اإلدغاَ اٌىثرييف  اٌمساءاخ اٌعؽسَحادلطٍة اٌثاين:  

 ِع اٌرىخُٗ. ٘اء اٌىٕاَحيف  اٌمساءاخ اٌعؽسَحادلطٍة اٌثاٌث:                         



 

  انمزاءاخ انعؼزيح يف أو انمزآٌ يع انرىظيّ انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
31 

 

 المطمب األوؿ
 مع التوجيو أـ القرآفسورة القراءات العشرية في  

 منفردنا بضـ الياء إذا كقعت بعد ياء ساكنة كدلت عمى جمع مذكر الحضرمي يعقكباإلماـ قرأ  .ُ
 .(ُ) أك مؤنث، أك عمى ضمير تثنية

 .(ِ)-*حيث كقع-، أيدييف، عمييما، إلييما...(عمييف، إلييف ،مثمييـ فييـ، يزكييـ،)كذلؾ نحك:      

 التوجيو:

، أك عمى سكاءن كاف مذكرنا أك مؤنثناكدلت عمى جمع  كقعت بعد ياء ساكنة إذا-الياء  القراءة بضـ     
كألف األصؿ  ؛ألف الياء لما كانت ضعيفة لخفائيا خصت بأقكل الحركات ؛عمى األصؿ -ضمير تثنية

كالضمة  ،، كبعد األلؼ كالفتحةضـ مبتدأةن تى  فيي ،الضمير الضـ آتءفي ىذه الياء كنحكىا مف ىا
 قريش كالضـ لغة ،وي كمنٍ  كأخكهي  وي كيعممي  وي كلى  ك كدعاهي نحك: ىي كذلؾ الياء،  في غيركالسككف  كالكاك

 .(ّ)كمف حكليـ مف فصحاء اليمف الحجازييفك 

                                                           

                                :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو  (ُ) 

........................................ 
 
 

ُـّ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .....  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى كىالض   اٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء حي
 

ػػػػػػػػػػًف اٍليىػػػػػػػػػػاًء ًإٍف تىٍسػػػػػػػػػػكيٍف ًسػػػػػػػػػػكىل اٍلفىػػػػػػػػػػٍردً   ...عى
 

 ......................................... 

 .(14/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:      
 (.ّْٗ/ُمرجع سابؽ، )، )الشمعة(الناشرم:  (،ُٖٔ/ُمرجع سابؽ، )، )تحبير التيسير(: بف الجزرمينظر: ا (ِ)

 *يكافؽ حمزة الزيات يعقكب في ثبلث كممات ىي ) عمييـ، إلييـ، لدييـ(.    
: عبد ، تحقيؽ(الحجة في القراءات السبع): ق(َُُْىػ )َّٕت:الحسيف بف أحمد بف خالكيو، أبك عبد اهلل  (ّ) 

، الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ، أبك عمي  (،ّٔ/ُ، )بيركت، دار الشركؽ، ْط العاؿ سالـ مكـر
راجعو ، بشير جكيجابيك : بدر الديف قيكجي ، تحقيؽ(الحجة لمقراء السبعة): ـ(ُّٗٗ-قُُّْىػ )ّٕٕت:

(، نصر بف َٔ/ُ،)بيركت ،دمشؽ، دار المأمكف لمتراث، ُج ،ِط ،أحمد يكسؼ الدقاؽك  عبد العزيز رباح كدققو:
)الموضح ق(: َُْٖىػ )ٓٔٓبعد :عبد اهلل، الشيرازم الفارسي، المعركؼ بابف أبي مريـ ت، أبي عمي بف محمد

، جامعة أـ القرل، كمية رسالة دكتكراه في فرع المغة ، تحقيؽ: عمر حمداف الكبيسي،في وجوة القراءات وعممييا(
ىػ  = ّٖٓت: الجزرم محمد بف يكسؼ، ابفأحمد بف (، ُِّ/ِ، المممكة العربية السعكدية، )المغة العربية
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 .(1)جـز لعٌمة بناء أك والياء قبم زالتإف  ،كصبلن ككقفناقرأ ركيس منفردنا بضـ ىاء ضمير الجمع  .ِ
 .(2)(تيـفاستف، تأتيـ، يكفيـ ،كيخزىـ كذلؾ نحك: )

 التوجيو:
لعٌمة بناء  التي قبؿ الياء الياء زالتإف  ،كصبلن ككقفنا الجمعالدالة عمى ضمير البضـ ىاء  القراءة     

دليؿ إذ األصؿ في ىاء الضمير الضـ، ب ،بعارض السقكط االعتداد عدـك  ،عمى األصؿ، أك جـز
 ؛مف فصحاء اليمف كمف حكليـ، كىى لغة قريش، كالحجازييف ا بغيرىاقبؿ اتصالي عمى ضميااإلجماع 

 .(3) ة كىي الضـيت بأقكل حرككٍّ كألنيا خفٌية فق
                                                                                                                                                                                 

دار الكتب ، ِ، طضبطو كعمؽ عميو: الشيخ أنس ميرة، (شرح طيبة النشر في القراءات) (:ـَََِ-ىػَُِْ=)
ٍيرم بف محمد محمد بف محمد (،ِٓ/ُ، )بيركت، العممية  شرح) :ـ(ََِّ-قُِْْىػ )ٕٖٓت:، محب الديف النُّكى

، دار الكتب العممية ،ُ، طتقديـ كتحقيؽ: مجدم محمد سركر سعد باسمـك ،(طيبة النشر في القراءات العشر
 (.ُُّ/ُ، )بيركت

(، ّْٗ/ُمرجع سابؽ،)، )الشمعة( الناشرم: (، ُٕٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،)تحبير التيسير(ابف الجزرم: ينظر:  (ُ)
  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتوك 

 ًافٍ كىاٍضميـً ...............................

 

ـي فىػػػػػػػػػػػػػػػبلى   لًٍّي ػػػػػػػػػػػػػػػٍف ييػػػػػػػػػػػػػػػكى  تىػػػػػػػػػػػػػػػزيٍؿ طىػػػػػػػػػػػػػػػابى ًإال  مى
 
 

 .(ُْ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     
: آية كفي التكبة مكضعاف(، َِّ،ُٗٔ،ّٖآية) في األعراؼ ثبلثة مكاضع: كردت في خمسة عشر مكضعنا: (ِ)
كفي (، ِّآية)كفي النكر: (، ُّّآية)كفي طو:  (،ّ:آية)كفي الحجر(، ّٗآية) كفي يكنس:(، َٕ،ُْ)

 مكضعاف: كفي المؤمف ،(ُْٗ،ُُآية) :كفي الصافات مكضعاف(، ٖٔآية)كفي األحزاب: (، ٔٓ: آية)العنكبكت
 (.ٗ،ٕآية)

  :[، فإنو قرأه بكسر الياء كالجميكر. ُٔ:األنفاؿ]چُدثَُؿهُ  ٨٦َ يَُٮلِِّ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِؾ  وَ  چكيستثنى لركيس قكلو تعالى 
كالكسائي كخمؼ ركيسنا في ثبلثة منيا كصبلن فقط، كىي: )يمييـ، كيغنيـ، كقيـ(، كذلؾ إذا جاء بعدىا ككافؽ حمزة 

 ساكف حسب قاعدتيـ.
 :كقد نظـ ىذه المكاضع في بيتيف اإلماـ محمد بف محمد ىبللي اإلبيارم فقاؿ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػوتيمكا لػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػأتيـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػأتيـ بػػػػػػػػػػػػػػػػأر

 

 بػػػػػػػػػػػع يخػػػػػػػػػػػزىـ مػػػػػػػػػػػع يمييػػػػػػػػػػػـ يغػػػػػػػػػػػنيـ تػػػػػػػػػػػبل 
 
 

 آتيػػػػػػػػػػػػػػػػـ كقيػػػػػػػػػػػػػػػػـ معػػػػػػػػػػػػػػػػاكيكفيمػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 كفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتفتيـ ثنتػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػاحفظ تػػػػػػػػػػػػػػػػػبجبل 
 

        

ات في القراء)اإليضاح عمى متف الدرة (: ـََِّ-قُِّْ)عثماف  بف عمر الناشرم منقكلة مف ىامش:
 (.ُُُ/ُالضياء، طنطا، ) ، دارّالرازؽ عمي إبراىيـ مكسى، طتحقيؽ: عبد  ،(المتممة لمقراءات العشرةالثالث 

ٍيرم (،ِٓ/ُ، مرجع سابؽ، )الجزرمبف اأحمد (ّ)  : مرجع سابؽ، )اإليضاح( :الناشرم(، ُُّ/ُ: مرجع سابؽ، )النُّكى
(ُ/ُُُ .) 
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  المطمب الثاني
 مع التوجيو اإلدغاـ الكبيرفي  القراءات العشرية

باإلدغاـ المحض مف غير ركـ كال إشماـ في كممة  منفردنا اإلماـ أبك جعفر المدنيقرأ  .ُ
 دَ ََّلَ چ

ۡ
َٟ ََّل دَ چمف قكلو تعالى: *،(ُ)چ٪اة٦َ أ َ ثَة٩َة ٦َةل

َ
أ  َٝةلُٮاْ َيَٰٓ

ۡ
َٙ َ۬مأ َٰ يُٮُق  .[ُُ]يكسؼ: چ٪اة لََعَ

 التوجيو:
 ََّل دَ چأصؿ الفعؿ في كممة      

ۡ
 –أنيا مككنة مف نكنيف األكلى مضمكمة كالثانية مفتكحة  چ٪اةَ۬مأ

 ََّل دَ چ ، أدغمت النكف األكلى في الثانية فصارتعمى كزف تىٍفعىمينىا –تأمنينىا 
ۡ
 اإلماـ أبك اءةقر ف ،چ٪اة٦َ أ

ألنو إذا أدغـ أحد الحرفيف في  ؛األصؿ عمى ،باإلدغاـ المحض مف غير ركـ كال إشماـ جعفر المدني
، ككف اإلدغاـ ال متخفيؼل كبير أدغـ أبك جعفر المدني بسبب اجتماع مثميفك  ،اآلخر أيسكف األكؿ

 .(2)بو إال لتخفيؼ المفظ ىيؤت
نما ترؾ اإلشماـ مف تركو مف القراء لما كاف حؽ ...ق(: )) ْْْقاؿ أبك عمرك الداني)ت:      كا 

 .(ّ)...((االمدغـ أف يككف ساكنن 

كيسقرأ  .ِ ْ تا ُث٥ا چ :بإدغاـ التاء األكلى في التاء الثانية في كممة منفردنا ري ُؿوا ١ا مف قكلو  (ْ)كصبلن     چَٛ
ْ  چتعالى:  ُؿوا ١ا َٛ ََٰدىَٰ ُث٥ا َتَذ ِ ٦َۡسََنَٰ َوَُٚر ٮُمٮاْ ّلِلا ُٞ ن َت

َ
َِٰظَؽةٍٍۖ أ ـَ ِ ُس٥ ث ُْ ِٔ

َ
٧َةٓ أ ذا ابتدأ بيا  ،[ْٔ:سبأ]چ٢ُۡٝ إِجا كا 
 فبتاءيف مظيرتيف.

                                                           
(، َّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،)الشمعة()(، الناشرم: ُِْ/ُمرجع سابؽ، ) ،)تحبير التيسير(ابف الجزرم: ينظر: (ُ) 
 اؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:قك 

ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضى  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىأيٍد مى  .................تىٍأمى

 

 ......................................... 
 
 

 (.ُْ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:    

لى ذلؾ أشار ابف الجزرم في منظكمتو فقاؿ:*    أبك جعفر عمى أصمو في إبداؿ اليمز الساكف كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كىأىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدلىفٍ  قٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؽ ًحمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكنىوي حى سى  كى

 

ـٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ًإذىٍف   نىبٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئيي ـٍ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أىٍنبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئيي   غى

 

 .(ُٔ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:      
ٍيرم (ِ)   (.ّْٓ/ّنصر الفارسي: مرجع سابؽ، ) (،ّٖٓ/ُ: مرجع سابؽ، )النُّكى
 (.َُِِ/ّ)، مرجع سابؽ ،(جامع البياف)ينظر:  (ّ) 

قاؿ (، ك َّٓ/ُ) ،مرجع سابؽ ،)الشمعة( الناشرم:(، ُٖٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ) 
 =                                                          :              اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
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 التوجيو:
القراءة بإدغاـ التاء األكلى في التاء الثانية في كممة ) تتفكركا( خبلفنا لؤلصؿ، حيث أف األصؿ      

بلف، فأيدغمت األكلى في الثانية، ، أيسكنت التاء األكلى، فاجتمع مثٍ ( بتاءيف متحركتيففييا: )تىتىفك ركا

ْ تا ُث٥ا چفصارت  ُؿوا ١ا ا طمبنا لمتخفيؼچَٛ ألف المساف إذا لفظ بالحرؼ مف مخرجو ثـ  ؛، ككجو ذلؾ أيضن
عاد مرة أخرل إلى نفس المخرج ليمفظ بحرؼ آخر مثمو صعب ذلؾ كثقؿ عمى المساف، كشب يو بعضيـ 

 .  (ُ)بإعادة الحديث مرتيف، كذلؾ ثقيؿ عمى السامع

بتدأ ركيس بتاءيف مظيرتيف، كذلؾ مكافقة لمرسـ كاألصؿ، كألنو ال يي  أما في حالة االبتداء فيبدأ     
ليتمكف مف النطؽ  ؛ألف أكلو ساكف، كال يمكف االبتداء بالساكف إال بإدخاؿ ألؼ كصؿ عميو ؛بمدغـ

 . (ِ)بو، كحينئذو يتغير الكبلـ، كيزاد في الخط ما ليس فيو، فرجع إلى التخفيؼ ضركرةن 

أف األصؿ في التفكر أف يككف عمى تميؿ كتريث كىذا  ،معنىناحية القراءة مف كمما تفيده ىذه ال     
مف الكضكح كالبياف كمكافقو  يناسب القراءة باإلظيار في التاءيف عمى األصؿ، كلما كاف أمر النبي

الخيٍّرة كاليقيف برشده كرجاحة عقمو ما ال يحتاج معو إلى تميؿ كتريث في النظر في أمره، ناسب ذلؾ 
 دغاـ عمى التخفيؼ.اإل

 چ٧َةَرىَٰ تا چ :كلى في التاء الثانية في كممةيعقكب الحضرمي منفردنا بإدغاـ التاء األاإلماـ قرأ  .ّ
ّيِ َءاََّلٓءِ چ : مف قكلو تعالى (ّ)كصبلن 

َ
َٟ تَ َٚجِأ ِ ذا ابتدأ بيا فبتاء ،[ٓٓ:النجـ]چ٧َةَرىَٰ ذَ َرّب  يف مظيرتيف.كا 

                                                                                                                                                                                 

ػػػػػػػػػػػبلن تىفىٍكػػػػػػػػػػػػ كىأيدٍ =كىأيٍد  ػػػػػػػػػػػارىل حي ن ػػػػػػػػػػػا تىمى ٍحػػػػػػػػػػػضى تىٍأمى  مى
 

كا ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  .......................كى
 

 
 

 

 (.ُْ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:      

، تحقيؽ: محيي )الكشؼ عف وجوه القراءات وعمميا وحججيا(ـ(: ُْٕٗ-قُّْٗ)ّٓٓطالب ت: يمكي بف أب (ُ) 
 (.ُّْ/ُ، )الديف رمضاف، مطبكعات مجمع المغة العربية، دمشؽ

ٍيرم(، ِّٓ/ِنصر الفارسي: مرجع سابؽ، ) (ِ)  مرجع سابؽ،  ،)الكشؼ(: مكي(، ّٔٓ/ُسابؽ، ): مرجع النُّكى
(ُ/ُّٓ.) 

     (،َّٓ/ُ) ،مرجع سابؽ ،)الشمعة( الناشرم:(، ُٖٓ/ُمرجع سابؽ، )  ،)تحبير التيسير(ابف الجزرم: ينظر:  (ّ) 
  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتوك 
ػػػػػػػػػػػػبلن تىفىٍكػػػػػػػػػػػػػ كىأيدٍ كىأيٍد  ػػػػػػػػػػػػارىل حي ن ػػػػػػػػػػػػا تىمى ٍحػػػػػػػػػػػػضى تىٍأمى  مى

 

كا   ػػػػػػػػػػػػػػػػري  ..........................ًطػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ كى
 

 
 

 

 (. ُْ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     
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 التوجيو:
خبلفنا لؤلصؿ، حيث أف األصؿ  چ َتَذ٧َةَرىَٰ چإف إدغاـ التاء األكلى في التاء الثانية في كممة:      
 ارتة، فصػػػاء األكلى، فاجتمع ًمثبلف، فأيدغمت األكلى في الثانيػػنت التػف، أيسكػا بتاءيف متحركتيػفيي

ّيِ َءاََّلٓءِ چ التاءاف في المفظ كتاءو كاحدةو، ىكذا: 
َ
َٟ َٚجِأ ِ  .چ٧َةَرىَٰ تا َرّب

 .(ُ)أما في حالة االبتداء فيبدئ يعقكب بتاءيف مظيرتيف، كذلؾ مكافقة لمرسـ كاألصؿ     

                                                           

ٍيرم(، ُْٗ/ّنصر الفارسي: مرجع سابؽ، )( ُ)   (.ّٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )النُّكى



 

 انمزاءاخ انعؼزيح يف ْاء انكُايح يع انرىظيّ انعؼزيح انمزاءاخ
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 الثالثالمطمب     
 مع التوجيو في ىاء الكناية القراءات العشرية

كيس منفردنا باختبلس كسرة ىاء  .1 ِ چ :قرأ ري ِ چمف قكلو تعالى:  (ُ)چبَِيِؽه ْ ٱلا َٮا ُٛ ٕۡ ۡو َح
َ
َؽةُ  بِيَِؽهِۦي أ ۡٞ ُخ

ۡؿََٚۢة چ، كقكلو تعالى: [ِّٕ]البقرة:چٱنلََِّكحِ  ُٗ ِ  بَِيِؽهِۦ٢ُۡٝ ٨ۢ٦َ چ ، كقكلو تعالى:[ِْٗ:]البقرةچبَِيِؽه

ء   ِ ََشۡ
ِي چ  كقكلو تعالى:، [ٖٖ:المؤمنكف]چَم١َُ٤ٮُت ُكّ ِ  بِيَِؽهِۦَُٚكۡجَح٨ََٰ ٱلا

ء  َم١َُ٤ٮُت ُكّ  .[ّٖ]يس: چََشۡ

 :التوجيو

ِ چ :ىاء باختبلس كسرة الحجة في القراءة      صمتيا  األصؿ في الياءكذلؾ خبلفنا لؤلصؿ، إذ  چبَِيِؽه
بالضـ، فأصؿ الفعؿ )بيًدىيك(، لكف قمبت الكاك ياءن النكسار كمجانسة ما قبميا، كمف اختمس كسرةن  

ككذلؾ فرارنا مف تكالي  ،(ّ)، كالقراءة بالقصر لغة فصيحة(ِ)فؤلف الكسرةى تدؿ عمى الياء كتنكب عنيا
( عمى كزف ( :الكسرات، كتنبيينا عمى حذؼ الـ الفعؿ إذ أصميا )يدكه فحذؼ ياء الصمة كالقراءة  ،)فىعىؿه

 .(ْ)بالقصر يدؿ عمى حذؼ البلـ

َؽةُ ٱنلََِّكحِ چ قكلو: كيضاؼ إلى ذلؾ أف القصر في      ۡٞ ِ ُخ مبلئـ لسرعة االنفصاؿ في عقد   چبِيَِؽه

ۡؿََٚۢة  چ قكلو: النكاح قبؿ الدخكؿ، كفي ُٗ ِ  و:قكل مبلئـ لسرعة االستجابة في تنفيذ األمر، كفي چبَِيِؽه

ِ چ ء   بَِيِؽه ِ ََشۡ
 كأنو ال يعجزه شيء في -عز كجؿ-مبلئـ لئلشعار بخفة األمر عمى اهلل  چَم١َُ٤ٮُت ُكّ

                                                           

(، ُّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،)الشمعة(الناشرم: (، َّٔ/ُ) مرجع سابؽ، ،)تحبير التيسير( :بف الجزرمينظر: ا (ُ) 
  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتوك 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ ك   ....ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه اٍقصي

 

 ........................................ 
 

 
 
 

 (.ُٓ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     

، األفغاني: سعيد ، تحقيؽ(حجة القراءات): (د تىػ )َّْحكالي ت:عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة  (ِ)
 (.ُٕٔ/ُ، )دار الرسالة

 (.َُٗ/ُ) ، مرجع سابؽ،(إبراز المعاني): شامة أبك (ّ)
ٍيرم (ْ) ، ُط ، تحقيؽ: عبد الرافع رضكاف،في القراءات الثالث المروية( الدرة المضية)شرح : ـ(ََِّ-قُِْْ)النُّكى

 (.ُُِ/ُ، )مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع الرياض
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                          . (ُ)السماء، كأف اهلل عمى كؿ شيء قدير األرض كال في 

ةم   چ مف قكلو تعالى: (ِ)چة٫ِ٩ِ دُۡؿزََٝ  چ قرأ ابف كرداف منفردنا باختبلس كسرة ىاء  .2 َٕ ََ تِي٧َ١ُة 
ۡ
 َٝةَل ََّل يَأ

دُُس٧َة  دُۡؿزََٝة٫ِ٩ِۦٓ 
ۡ
تَِي٧َ١ُةإَِّلا َججاأ

ۡ
ن يَأ

َ
وِي٫ِ٤ِۦ َرۡج٢َ أ

ۡ
 .[ّٕ:يكسؼ]چثَِذأ

 التوجيو:

صمتيا  أف األصؿ في الياء، كذلؾ خبلفنا لؤلصؿ، إذ چة٫ِ٩ِ َزَٝ دُؿۡ چىاء  باختبلس كسرة القراءة     
) ترزقاًنيك(، لكف قمبت الكاك ياءن النكسار كمجانسة ما قبميا، كمف اختمس كسرةن  :بالضـ، فأصؿ الفعؿ

  .(ّ)فؤلف الكسرةى تدؿ عمى الياء كتنكب عنيا

 فرارنا مف تطكيؿ الكممة مع تكالي الكسرات،ك طمبنا لمتخفيؼ  الحجة في اختبلس كسرة الياء ككذلؾ     
 .(5)كالقراءة بالقصر لغة فصيحة ،(ْ)اإلسكاف كاإلشباعا بيف يقن كبياف لمياء ككنيا حرؼ خفي، كتفر 

 كلعؿ القراءة بالقصر يتفؽ مع تفسير الرؤيا كىك التنبؤ بالحدث قبؿ كقكعو.     

                                                           

، دالالتيا وآثارىا( -التفردات في القراءات العشر): ـ(ََِٔ-قُِْٕ)ىادم يحيي محمدمجاىد ينظر بتصرؼ:  (ُ)
، قسـ الشريعة اإلسبلمية،ماجستيررسالة   (.ُْٓ/ُمصر، جامعة القاىرة، ) ، كمية دار العمـك

قاؿ (، ك ُّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،)الشمعة(الناشرم: (، ُْْ/ُمرجع سابؽ، ) ،)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
 :                           اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

قىانًػػػػػػػػػػػوً  كفػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػٍف تيٍرزى ػػػػػػػػػػػٍر طيػػػػػػػػػػػٍؿ كى  يىػػػػػػػػػػػًدًه اٍقصي

 

 ........................................ 
 

 
 

 

 (.ُٓ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     

 (.ُٕٔ/ُ: مرجع سابؽ، )أبك زرعة (ّ)
ٍيرم (ْ)  (. ُُِ-َِٗ/ُمرجع سابؽ، )، (الدرة المضية)شرح : النُّكى
 (.َُٗ/ُمرجع سابؽ، )، (إبراز المعاني): شامة أبك (ٓ)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجاىٕاملبحح 

 الكراءات العشرٓة يف 

 ( اهلنز املفرد، اهلنزتني مً كلنة)

 :مطلباٌّفُٔ  مع التْجُٔ

 ِع اٌرىخُٗ. اذلّصذني ِٓ وٍّحاٌمساءاخ اٌعؽسَح يف ادلطٍة األوي:        

 ِع اٌرىخُٗ. اذلّص ادلفسديف  اٌمساءاخ اٌعؽسَحادلطٍة اٌثاين: 
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 األوؿالمطمب 
 مع التوجيو (1)اليمزتيف مف كممةفي  القراءات العشرية

   
في  چ٩اةإ ِچباإلخبار في المكضع األكؿ مف االستفياـ المكرر  المدني منفردنااإلماـ أبك جعفر قرأ  .ُ

ء٩ِاة ل٧ََۡؿُدوُدوَن ِِف ٱۡۡلَةَِٚؿةِ چ ، كذلؾ في قكلو تعالى: (2)سكرة النازعات
َ
ٮلُٮَن أ ُٞ  .[َُ:النازعات]چَح

 التوجيو:

ء٩ِاةچ بيمزة كاحدة مكسكرة عمى اإلخبار في لفظ  القراءة      
َ
بأحد االستفياميف عف  اءن استغن، كذلؾ چأ

فإذا حصؿ اإلنكار في إحداىا حصؿ اإلنكار في  ،كألف كؿ جممة مرتبطة باألخرل ؛(ّ)اآلخر
 . ا نخرةعظامن  صرنا كالتقدير: أنرد بعد المكت كما كنا بعد أف ،(ٓ)كاليمزة في )إنا( لئلنكار ،(ْ)األخرل

 أم رجع مف حيث جاء، كأنشد ابف االعرابي: :حافرتو عمىقاؿ: رجع فبلف ي     

ػػػػػػػػػػػػػػػػمىًع كشػػػػػػػػػػػػػػػػٍيبو  مىػػػػػػػػػػػػػػػػى ضى  أحػػػػػػػػػػػػػػػػاىًفرىةن عى

 

ػػػػػػػػػػارً   ػػػػػػػػػػفوو كعى عػػػػػػػػػػاذى الم ػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف سى مى
 (ٔ)

 

 

                                                           

اليمزتيف مف كممة: ىي الكممة التي اجتمع في أكليا ىمزتاف األكلى متحركة بفتح، كىي دالة عمى االستفياـ،  (ُ)
٩َؾۡرَتُ٭٥ۡ چ  :كالثانية إما متحركة بفتح أك ضـ أك كسر، كذلؾ نحك

َ
ُؤ٩َّبُِبُس٥ ،َءأ

َ
ُء٩ـَِل  ، أ

َ
 . چ أ

 .(ِٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الضباعبتصرؼ:      

قاؿ (، ك ِّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،)الشمعة(الناشرم: (، ِِْ/ُمرجع سابؽ، ) ،)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍر  ػػػػػػػػػػر   .....ًإذناكىأىٍخبًػػػػػػػػػػٍر ًفػػػػػػػػػػي االيٍكلىػػػػػػػػػػى ًإٍف تىكى

 

 ....................................... 
 

 
 
 

 (.ُٔ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:      

 .(ْٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(إبراز المعاني): شامة أبك (ّ)
الآللئ  -)شرح الفاسي عمى الشاطبية المسمىـ(: ََِٓ-قُِْٔق)ٔٓٔمحمد بف الحسف محمد الفاسي ت: (ْ)

 (.ِٔ/ّ، مكتبة الرشد ناشركف، الرياض، )ُتحقيؽ: عبد الرازؽ عمي مكسى، ط(، -الفريدة في شرح القصيدة
، (المباب في عمـو الكتاب): ـ(ُٖٗٗ-ىػُُْٗىػ )ٕٕٓ:تعمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  (ٓ)

 .(ِِٓ/ُُ) ،بيركت، لبناف، دار الكتب العممية ،ُ، طعمي محمد معكضك جكد : عادؿ أحمد عبد المك تحقيؽ
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  ) :ق(َُِْىػ )َُٓت:الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي  (ٔ)

          (، =َِٔ/ٓ، )بيركت، دار إحياء التراث العربي، ُ، ط: عبد الرزاؽ الميدم، تحقيؽ(تفسير البغوي
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باإلخبار معنى يضفيو عمى اآلية، كىك أف ىؤالء الكفار المنكريف لمبعث يخبركف بأنيـ  قراءةلكفي ا     
نما كاف إنكارىـ بأفكاىيـ ال بقمكبيـ، كما أخبر عنيـ سبحانو كتعالى بقكلو:  سيبعثكف حقيقةن، كا 

٧٤ۡ  چ ُّ ُكُ٭٥ۡ  ُٛ ٩
َ
َ٪ۡذَ٭ةٓ أ َٞ ٤ُّٮ  وََصَعُؽواْ ثَِ٭ة َوٱۡقتَۡي ُٔ  .[ُْ]النمؿ:چاة َو

                                                                                                                                                                                 

، (تفسير القرطبي -الجامع ألحكاـ القرآف) :ـ(ُْٔٗ-ىػُّْٖىػ )ُٕٔت:محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي =
براىيـ أطفيش  (.ُٕٗ/ُٗ، )القاىرة، دار الكتب المصرية، ِ، طتحقيؽ: أحمد البردكني كا 



 

 يع انرىظيّ انمزاءاخ انعؼزيح يف اهلًش املفزد انعؼزيح انمزاءاخ
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 الثاني المطمب
 مع التوجيو القراءات العشرية في اليمز المفرد

 عمى النحو التالي: ،(1)وصاًل  أبو جعفر منفرًدا بإبداؿ كؿ ىمزة ساكنةاإلماـ قرأ   .1
سكاءن  حرؼ مد مف جنس حركة الحرؼ الذم قبمو، أبدؿ أبك جعفر منفردنا كؿ ىمزة ساكنة كصبلن  . أ

 :، كتفصيمو كالتاليلمجـز أك لؤلمر كالبناء سككف اليمزكاف 
 

  (2)ألفاظ خمسة يوقع فما كاف سكونو لمجـز: 

 چ قكلو تعالى:في  :التالي، عمى النحك (ّ)مكاضع ثمانية يف كرد، چةيَنَ چاألكؿ:     
ۡ
 إِن يََنأ

َٰ ِوَرَٰط  چ  كقكلو تعالى:، [ُٔفاطر:، ُٗ:إبراىيـ ،ُّّ:النساء، ُّّ:األنعاـ]چ٥ۡ يُۡؾ٬ِۡجسُ  ٫ُ٤ۡ لََعَ َٕ  ََيۡ
ۡ
 َو٨٦َ يََنأ

ۡكَذِٞيم    يَؿۡ چ كقكلو تعالى: ،[ّٗ:األنعاـ]چ٦ُّ
ۡ
 إِن يََنأ

ۡ
ۡو إِن يََنأ

َ
ثُۡس٥ۡ َّمُۡس٥ۡ أ ّؾِ َٕ  قكلو تعالى:و ،[ْٓ:إلسراءا]چُح

 يُۡكِس٨ِ ٱلچ 
ۡ
   .[ّّ:الشكرل]چّؿِيطَ إِن يََنأ

انَ چ: يالثان     ٤َۡيِ٭٥  چ قكلو تعالى:في  :عمى النحك التالي مكاضع ثبلثة يف كرد، چةن َٔ ِۡل   ُجَنّ
ۡ
اَنأ إِن ن

٧َةٓءِ َءايَح   ٙۡ ثِِ٭٥ُ چ  ، كقكلو تعالى:[ْ:الشعراء]چ٨َِ٦ّ ٱلكا  ََنِۡك
ۡ
اَنأ ۡرَض إِن ن

َ
ِإَون چ  كقكلو تعالى:، [ٗ:سبأ]چٱۡۡل

ؿِۡرُ٭٥ۡ  ۡ٘  ُج
ۡ
اَنأ   .[ّْ:يس]چن

                                                           

(، ّّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،)الشمعة(الناشرم: (، ِِّ-ُِِ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (ُ)
  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتوك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كىأىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدلىفٍ  قٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؽ ًحمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكنىوي حى سى  كى

 

ـٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   نىبٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئيي ـٍ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أىٍنبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئيي  ًإذىٍف غى

 
 
 
 

 (.ُٔ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:      

، كذلؾ ألف أبك جعفر يقرأىا كالجميكر مف (َُٔآية) :البقرةچ٩ُنِكَ٭ةچ :خرج من ذلك لفظ األصؿ أنيا ستة ألفاظ(ِ) 
   غير ىمز.

أبك خرج بذلؾ مكضعاف لككف اليمزة تحركت بالكسر كصبلن بسبب التقاء الساكنيف، كأما في حالة الكقؼ فيكافؽ (ّ) 

٫٤ِۡ٤ُ ٨٦َ يََنإِ چ حمزة كىشاـ، كىماجعفر  ٌۡ ُ يُ َٰ  َٚإِنچ  (،ّٗ:آية)نعاـاألچ ٱّللا ُ ََيۡذ٥ِۡ لََعَ َٟ  يََنإِ ٱّللا  .(ِْ:آية)الشكرلچ٤َۡٝجِ
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إِن َت٧َۡكۡكُس٥ۡ چ  ى:قكلو تعالفي  :عمى النحك التالي مكاضع ثبلثة يف كرد، چ٥٬ُۡ تَُكٮچ الثالث:     

 كقكلو تعالى: ،[َُُ:المائدة]چُز٥ۡ إِن ُتۡجَؽ ٣َُس٥ۡ تَُكؤۡ چ ، كقكلو تعالى:[َُِ:آؿ عمراف]چۡؤ٥٬ُۡ تَكُ  َظَكَ٪ح  

َٟ َظَكَ٪ح  چ   .[َٓ:التكبة]چۡؤ٥٬ُۡ تَكُ  إِن دُِىۡج

ٞ  چ  كردت في قكلو تعالى:، چَوُيَ٭ّيِ چ: الرابع     ۡمؿُِك٥ ٦ِّۡؿَٚ
َ
  . [ُٔ:الكيؼ]چةَوُيَ٭ّيِۡئ ٣َُس٥ ٨ِۡ٦ّ أ

ِٙ چ  كردت في قكلو تعالى:، چةيُنَجا چ: الخامس      ث٧َِة ِِف ُوُع
ۡ
ۡم ل٥َۡ يُنَجاأ

َ
 .[ّٔ:النجـ]چُمٮَسَٰ  أ

 أربعة ألفاظفي  وقع والبناء ما كاف سكونو لؤلمر(ُ): 

 األكؿ:     
وِي٫ِ٤ِ چ  ، كرد في قكلو تعالى:چَ٪ة٩َّبِيچ  

ۡ
 .[ّٔ:يكسؼ]چ٩َّبِۡبَ٪ة ثَِذأ

ٓ   چ ، كرد في قكلو تعالى:  چَجّبِ   چ الثاني:      ّّنِ
َ
َِٔجةدِٓي أ ٮُر َجّجِۡئ  ُٛ َ٘ ٩َة ٱ٣ۡ

َ
   .[ْٗ:الحجر]   چٱلؿاِظي٥ُ  أ

ۡمؿ٩َِة رََمؽ   چ  ، كرد في قكلو تعالى:چَو٬َّيِ   چالثالث:      
َ
 .[َُ:الكيؼ]چاَو٬َّيِۡئ نَلَة ٨ۡ٦ِ أ

ٝۡؿَ چالرابع:       َٟ چ كرد في ثبلثة مكاضع، قكلو تعالى: ،چاٱ ٤َۡي َٔ َٟ ٱَۡلَۡٮَم  ِك ۡٛ َٟ ٠َََفَٰ ثِ٪َ  ٠َِتََٰج
ۡ
َٝۡؿأ ٱ

َٜ چ  ، كقكلو تعالى:[ُْ:اإلسراء]چةَظِكيج   ِي َػ٤َ َٟ ٱلا ِ  ثِٱۡق٥ِ َرّب
ۡ
َٝۡؿأ ۡزَؿمُ چ چٱ

َ
َٟ ٱۡۡل  َوَربُّ

ۡ
َٝۡؿأ  .[ّ،ُالعمؽ:]چٱ

 التوجيو:
ذلؾ كاف السككف لمجـز أـ لمبناء كاألمر، ك  سكاءن  كصبلن  باإلبداؿ في اليمز الساكف القراءة     

فكاف  –كاتصافو بصفتي الجير كالشدة اليمز يخرج مف أقصى الحمؽ كفك-لمتخفيؼ، ألف اليمزة ثقيمة 
 .(ِ)فخففتو باإلبداؿ، كالتخفيؼ لغة أىؿ الحجازييف، كمفة كمشقة، فتصٌرفت فيو العرب في نطقو

                                                           

رِۡص٫ۡ چأنيا سبعة ألفاظ استثني مف ذلؾ لفظ: األصؿ  (ُ)
َ
، (ّٔآية) كالشعراء: (،ُُُآية) في مكضعيف: األعراؼ: چ أ

  ككف أبي جعفر ال ييمز في أصؿ قراءتو، فيكافؽ ابف  كرداف قالكف كيكافؽ ابف جماز كرش كالكسائي.

ۢنجِ  ،َو٩َّبِۡبُ٭٥ۡ چاستثني لفظي:  ككذلؾ    
َ
٬َِٰي٥َ چ ، مف قكلو تعالى:چُ٭٥بۡ أ ِٙ إِثَۡر ۡي ًَ  ٨ َٔ ، (ُٓآية)حجر:الچ َو٩َّبِۡبُ٭٥ۡ 

نا ٱل٧َۡةَٓء ِٝۡك٧َُۢة ثَۡيَ٪ُ٭٥ۡ چ كقكلو تعالى:
َ
ۢنجِ ـَٔ َٝةَل َيَٰٓ چ كقكلو تعالى:، (ِٖآية) القمر:چَو٩َّبِۡبُ٭٥ۡ أ

َ
ۡق٧َةٓنِِ٭٥ۡ ُ٭٥ بۡ ةَدُم أ

َ
 :البقرة چثِأ

 :في منظكمتو ذلؾ مبينناقاؿ اإلماـ ابف الجزرم  (، فييمز فييما أبك جعفر كالجميكر،ّّآية)
 كىأىٍبػػػػػػػػػػػػًدلىفٍ  .................................

 

ـٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   نىبٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئيي ـٍ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أىٍنبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئيي  ًإذىٍف غى

 
 
 
 

 (.ُٔ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:    

-ىػُِْٓىػ )ُْٕ:تعبد اهلل بف عبد المؤمف بف الكجيو بف عبد اهلل بف عمى ابف المبارؾ الٌتاجر الكاسطٌي المقرئ (ِ) 
 (،=ِِٓ/ُ) ،القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ُ، ط: خالد المشيداني، تحقيؽ(الكنز في القراءات العشر) :ـ(ََِْ
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اليمزة  حركة الحرؼ الذم قبميا، كذلؾ لشبوككجو قمب اليمزة الساكنة إلى حرؼ مجانس ل      
ألجؿ الضمة  ؛بحركؼ العمة، فإف حركؼ العمة الساكنة تنقمب حسب حركة الحرؼ الذم قبميا فتصير

، فكذلؾ قمبكا اليمزة عند (ميكسر، كًميعاد، كياجؿ)كألجؿ الفتحة ألفنا، نحك:  ؛كألجؿ الكسرة ياءن  ؛كاكنا
يكف لو حركة تيدىًبره ديبٍّر بحرؼ مف  ككذلؾ لما سكف اليمز كلـ ،(ُ)اإلبداؿ حرفنا مجانسنا لحركة ما قبمو

 .   (ِ)جنس حركة الحرؼ الذم قبمو، ككنيا أقرب الحركات إليو

، كذلؾ في (ّ)كصبلن  في الياء بعدىا كأدغمياأبك جعفر منفردنا اليمزة الساكنة ياءن اإلماـ  أبدؿ . ب

ياةچ: ألفاظ يا ، ةكَ ُريا ، ٱلؿُّ ٤َۡ٪ة چ ، مف قكلو تعالى:چيَ ٰـَ ُريا ، ةل٤ِؿُّ َٕ َٟ َو٦َة َص َرۡيَنَٰ
َ
 چٱلؿُّۡءيَة ٱ٣اِِتٓ أ

َٝۡخ ٱلؿُّۡءيَةچ ، كقكلو تعالى: [َٔ:اإلسراء] ۡؽ َوَؽَق چ ، كقكلو تعالى: [َُٓ:]الصافاتچَٝۡؽ َوؽا َٞ ٣ا

 ِّٜ ُ رَُقٮََلُ ٱلؿُّۡءيَة ثِٱۡۡلَ ُىۡه رُۡءيَةَك چ، كقكلو تعالى: [ِٕ]الفتح: چٱّللا ۡٞ َٟ َٝةَل َيَُٰجََنا ََّل َت ِ َٰٓ إِۡػَٮد لََعَ

َٟ ٠َۡيًؽا َ َ٭ة چچَذَي١ِيُؽواْ ل حُّ
َ
أ ونَ َيَٰٓ ُۡبُ ٕۡ ۡذذُٮِِن ِِف رُۡءَيََٰي إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ ل٤ِؿُّۡءيَة َت

َ
 أ
ُ
ثَِخ َهََٰؾا چچٱل٧َََۡل

َ
أ َوَٝةَل َيَٰٓ

وِي٢ُ رُۡءَيََٰي ٨٦ِ 
ۡ
٤ََ٭ة دَأ َٕ ّٞ   َرّبِ َرۡج٢ُ َٝۡؽ َص   .[ٓ،ّْ،ََُ:]يكسؼچةَظ
 التوجيو:
أصميا إذ مف األلفاظ السابقة لمتخفيؼ،  ميا في الياءادغا  اليمزة الساكنة ياءن ك بإبداؿ  القراءة     

كيا) كيا)الكاك في  فأجريت ،(ري ف كانت بدالن - (ري ، ياءن  الكاك لتبدمجرل الكاك البلزمة، فأي  -مف اليمزة كا 
ي ا ( بعدىافي الياء  تدغمكأي  أبدلكا (، فطيكينا، شيكيناأصميما )(، إذ شيًّا، طيًّا) كذلؾ نحك:  ،فصارت ) ري

المخففة مجرل ، ك غير البلـز مجرل البلـزفأجرم (، طيًّا كشيًّا)، كأدغمكىا في الياء، فصارت الكاك ياءن 

                                                                                                                                                                                 

ٍيرم= )النفحات : (ـُٔٗٗ-قُُْٔ)محمد عبد الدايـ خميس (،ْْٖ/ُ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُْْ/ُالقاىرة، ) ، دار المنار،ُ، طاإلليية في شرح متف الشاطبية(

 (.ُٕٖ/ُ، )مرجع سابؽنصر الفارسي: (ُ) 
 (.ِٖٗ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، )(ِ) 
قاؿ (، ك ّْٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،)الشمعة(الناشرم: (، ُِِ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (ّ)

 :    اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ًمٍيًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ٍؤيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى ًرٍئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فىأىٍدًغٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىري  كى

 

 ........................................... 
 

 (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:    
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تحقيقو، كاإلبداؿ كاإلدغاـ في اليمز خبلؼ األصؿ، كيؤتى بو  اليمزفي األصؿ ك  األصمية،
   .(ُ)لمتخفيؼ

 كؿ ىمزة متحركة، وذلؾ عمى النحو التالي: بتغيير أبو جعفر منفرًداقرأ اإلماـ  .2

 اليمز المتحرؾ وقبمو ساكف:أواًل: 
، كذلؾ في  المفتكحة ةاليمز إبداؿ أبك جعفر منفردنا  قرأ . أ ياء كأدغميا في الياء الساكنة قبميا كصبلن

رۡيِ  َٔ ٠ََ٭ۡي چ، مف قكلو تعالى: (ِ)چحِ ٠ََ٭يا چلفظ:  ُا  .[َُُ:المائدة ،ْٗ:آؿ عمراف]چ حِ ٱ٣
 التوجيو:
كأصمو مصدر يقاؿ: ىاء ، كانت أك معقكلةن  الحاؿ التي يككف عمييا الشيء محسكسةن ىي  :الييئة      

الميٌيأة، كىي  لشكؿ كالصكرةكتأتي بمعنى: ا ،(ّ)اإذا ترتب كاستقر عمى حاؿ م، الشيء بياء ىىٍيأن كىىىٍيئىةن 
 .(ْ)وكأصمحتي  تيود ر قإذا  ،ىيأت الشيء :مف قكليـ

كفرارنا مف ثقؿ اليمزة ،كحجة مف أبدؿ ثـ أدغـ التخفيؼ     
حرفنا بعيد المخرج، اليمز  كفك ،(ٓ)

 ؛، حيث ينحبس معو النفس كالصكتكمفة كمشقة فيككف في نطقو كلفظو ،مف أقصى الحمؽفمخرجو 

                                                           

، لبناف ،دار الكتب العممية، ُ، ط(صناعة اإلعراب سر) :ـ(َََِ-ىػُُِْق)ِّٗ:تعثماف بف جني المكصمي  (ُ)
: تحقيؽ ،(التبياف في إعراب القرآف) :(د تىػ )ُٔٔت:العكبرم عبد اهلل عبد اهلل بف الحسيف (، ُْٗ/ِ، )بيركت

)اإليضاح عمى متف  :الناشرم(، كانظر ىامش: ِِٕ/ِ، )عيسى البابي الحمبي كشركاه، عمي محمد البجاكم
 (.ُّٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،الدرة(

قاؿ (، ك ّٔٓ/ُ، )مرجع سابؽ ،)الشمعة(الناشرم: (، ِِّ/ُ، )مرجع سابؽ ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ)  
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

....................................... 

 

ػػػػػػػػػػػػػػيٍّبلى ....  سى ـٍ كىيىٍيئىػػػػػػػػػػػػػػٍو كالن ًسػػػػػػػػػػػػػػٍيءي كى  اٍدًغػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:      

 (.ََُِ/ِ، )القاىرة، دار الدعكة مجمع المغة العربية، (المعجـ الوسيط): )د ت(كآخركفإبراىيـ مصطفى (ّ)  
الكشؼ والبياف عف تفسير ) :ـ(ََِِ-ىػُِِْىػ )ِْٕ:تأحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ  (ْ) 

دار إحياء التراث ، ُ، طمراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم، أبي محمد بف عاشكرتحقيؽ: اإلماـ ، (القرآف
 :ىػ(َُِْىػ )ْٕٓ:تمحمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف األندلسي  (،ُٕ/ّ) ،بيركت، لبناف ،العربي

 (.ُْٓ/ّ) ،بيركت، دار الفكر، : صدقي محمد جميؿ، تحقيؽ(البحر المحيط في التفسير)
 (.ُّٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،)اإليضاح( :الناشرم(ٓ) 
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نما قمبت ، ، فتصٌرفت فيو العربالشتمالو عمى صفتي الجير كالشدة ألنو  ؛اليمزة ياءن فخففتو باإلبداؿ، كا 
ألف ما قبميا حرؼ مد، كحرؼ المد ال يقبؿ الحركة، فقمبت اليمزة  ؛لـ يمكف نقؿ حركتيا إلى ما قبميا
، كالتخفيؼ األكؿ منيما ساكف، فكجب اإلدغاـ ثبلف في كممة كاحدةحرفنا مف جنس ما قبميا، فاجتمع مً 

 .(ُ)لغة الحجازييف

 :لفظي في، كذلؾ (ِ)مع المد كالقصر في حرؼ المد قبمياقرأ أبك جعفر منفردنا بتسييؿ اليمزة  . ب

َٰٓءِي٢َ چ ي٨ِّچلفظ:  كفي ،-حيث كقع-، كصبلن چإِۡقَر
َ
َيَٰجََِنٓ چ كصبلن ككقفنا، مف قكلو تعالى: چ٠َأ

٤َۡيُس٥ۡ  َٔ ٧ُۡخ  َٕ ۡج
َ
٧َِِتَ ٱ٣اِِتٓ أ ٕۡ ِ ٩ ْ َٰٓءِي٢َ ٱۡذ٠ُُؿوا ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ ، كقكلو تعالى: [َْ:البقرة]چإِۡقَر

َ
ِبّ  َوَكأ

]آؿ چ٩ا

ي٨ِّ ٨ِۡ٦ّ َءايَح  چ، كقكلو تعالى: [ُْٔعمراف:
َ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيحٍ چ، كقكلو تعالى: [َُٓ:يكسؼ]چَوَكأ

َ
 چ١ََٚأ

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ، كقكلو تعالى: [ْٓ:الحج]
َ
 .[ٖ:الطبلؽ،ُّمحمد:،َٔ:العنكبكت،ْٖ]الحج:چَٝۡؿَيحٍ َوَكأ

 التوجيو:

الحجة لمف قرأ بتسييؿ اليمز مع المد كالقصر في حرؼ المد الذم قبمو في لفظي:      

َٰٓءِي٢َ چ ي٨ِّ،إِۡقَر
َ
، كذلؾ ألنو تعذر إبداؿ اليمزة بحرؼ مد مجانس لحركة الحرؼ الذم قبميا، لككف چ٠َأ

في كممة إال  ساكناف، كال يجتمع ساكناف أصمياف عما قبميا ىك حرؼ مد ساكف، كلك أبدؿ الجتم
ككذلؾ تعذر نقؿ حركة اليمزة إلى الساكف قبميا، ككف الساكف قبميا ألفنا، كال  بالتخمص مف أحدىما،

كألف ما في األلؼ مف  ؛ينقؿ إلى األلؼ، ألف األلؼ لك تحركت النقمبت ىمزة كلخرج المفظ عف أصمو
ألف  ؛ تعامؿ معاممة الكاك كالياءمد قائـ مقاـ الحركة، كالحركة ال تنقؿ إلى متحرؾ، كما أف األلؼ ال

                                                           

ٍيرم (1) محمد خميس:  (،ِِٓ/ُ، )مرجع سابؽ :عبد اهلل الكاسطيٌ  (،ْْٖ/ُ) ، مرجع سابؽ،(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُٖٗ/ُ، )مرجع سابؽ(، نصر الفارسي: ُْْ/ُ، )مرجع سابؽ

قاؿ (، ك ّٓٓ/ُ، )مرجع سابؽ ،)الشمعة(الناشرم: (، ِِّ/ُ، )مرجع سابؽ ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (2)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

........................................... 

 

ػػػػػػػػػػػػػػيٍّبلى  .................................  سى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئفٍ  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًئٍيؿى كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كىاً   .....أىرى
 

 ........................................... 
 (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:       
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، فعيًدؿى إلى التسييؿ كأحد أنكاع التخفيؼ التي استعممتو العرب في (ُ)األلؼ ال تيدغـ كال ييدغـ فييا
 .(ِ)تخفيؼ اليمز

 معنى "كـ"، كمثمو: كمعنى "كائف")) ......
جو   ككػػػػػػػػػائٍف رددنػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػنكـي مػػػػػػػػػٍف مػػػػػػػػػدج 

 

ـى الحػػػػػػيٍّ يػػػػػػردم مقن عػػػػػػا  يجػػػػػػيءي أمػػػػػػا
(3) 

 

" عمى كزف كيع، .....كفييا لغات  "كائف" عمى كزف فاعؿ، مف المنقكص، عمى كزف نأم، كداع ك"كيءو
" عمى كزف كعي، "ككإو" عمى كزف كع.  ك"كأمو

 كاألصؿ في ذلؾ كمو، "كأم" كىي "أم" دخمت عمييا كاؼ التشبيو، فحدث ليا مف بعد معنى "كـ".     

العرب كأشياء يكثر تصرفيا فييا، لكثرة نطقيا بيا. فقدمت الياء ثـ كثر استعماليا، فتمعبت بيا      
المشددة عمى اليمزة، فصارت "كيأ" عمى كزف كيع، ثـ حذفت الياء المتحركة، تشبييان ليا بسيد كميت، 

ف كانت ساكنة، كما قمبت في "ييأس"، فص " بكزف كيع، ثـ قمبت الياء ألفان، كا  ار ياءس، فصارت "كيءو
  .(4)((كزف كاعفصارت "كاء" ب

كأما كجو قراءة القصر كالمد في حرؼ المد قبؿ اليمز المغير بالتسييؿ، كذلؾ ألف اليمز لما      
حرؼ المد الذم قبؿ اليمز، كلما كاف تغيير اليمز بالتسييؿ  سييٍّؿ زاؿ المكجب لمد حرؼ المد فقيصر

ا ، ميد حرؼ السبب المتغير كالثابتكتنزيؿ  -كترؾي االعتداد بالعارض أكلى مف االعتداد بو -عارضن
 .(5)المد قبمو

كعمى ذلؾ يككف لئلماـ أبي جعفر في حرؼ المد قبؿ اليمز المد كالقصر، كالمد أكلى لبقاء أثر      
لى ذلؾ أشار اإلماـ ابف الجزرم بقكلو  :(6)في اليمز،  كا 

                                                           

 (.ُٖٗ/ُ، )مرجع سابؽ: نصر الفارسي(، َُّ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، ) (1)
 (.ِِٓ/ُ، )مرجع سابؽ :عبد اهلل الكاسطيٌ  (2)
-قَُْٖ)ىػ َُٖ:تالممقب سيبكيو ، عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء. انظر: عمرك بف شأسالبيت ل (3)

 .(َُٕ/ِ، )القاىرة، مكتبة الخانجي، ّ، ط: عبد السبلـ محمد ىاركف، تحقيؽ(الكتاب): ـ(ُٖٖٗ
دراسة كتحقيؽ: محمد بف  (،إيضاح شواىد اإليضاح) :ـ(ُٕٖٗ -ىػ َُْٖىػ )ٔ: ؽتالحسف بف عبد اهلل القيسي  (4)

 (.ِْٔ/ُ) ،بيركت، لبناف، دار الغرب اإلسبلمي، ُ، طحمكد الدعجاني
ٍيرم(، ِِٔ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، ) (5)  (.َُْ/ُ) ،مرجع سابؽ (،شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ّْ/ُمرجع سابؽ، )، ()طيبة النشر ينظر منظكمتو: (6)
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 كالمػػػػػػػد أكلػػػػػػػى إف تغيػػػػػػػر السػػػػػػػبب     

 

 كبقػػػػػػػػػػػي األثػػػػػػػػػػػر أك فاقصػػػػػػػػػػػر أحػػػػػػػػػػػب 

 

، كذلؾ مف (ُ)اإلماـ أبك جعفر منفردنا بحذؼ اليمز كتشديد حرؼ الزام قبميا كصبلن ككقفناقرأ   . ت

ـّ چ لفظ: ِ َصج٢َ  چ، مف قكلو تعالى: چُص
َٰ ُكّ ٢ۡ لََعَ َٕ ـۡء   ُث٥ا ٱۡص ، كقكلو تعالى: [َِٔ:البقرة]چا٦ِّۡ٪ُ٭٨ا ُص

ِ ثَةب  چ
ُكٮمٌ  ٣ُِّكّ ۡٞ ـۡء  ٦ا ِٔجَةدِهِۦچ تعالى:كقكلو  ،[ْْ]الحجر:چ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ ُص ْ ََلُۥ ٨ۡ٦ِ  ٤ُٮا َٕ ًـۡءا وََص  چُص

 .[ُٓ]الزخرؼ:
 التوجيو:
، إذا يقاؿ اجتزأت بالشيء اجتزاءن  ،االكتفاء بالشيء كمعناه:الجيـ كالزاء كاليمزة أصؿ كاحد، : جزء     

كالجزء: ، ستغناء السائمة عف الماء بالرطبكالجزء: ا ،إذا كفاني كأجزأني الشيء إجزاءن  ،اكتفيت بو
 .(2)الطائفة مف الشيء

إذ أف أصميا اليمز، كاختمؼ في  ،، خبلفنا لؤلصؿقبميا اليمز كتشديد حرؼ الزام بحذؼ القراءة     
ثبلف فكجب فمنيـ مف قاؿ: أنو أبدؿ اليمزة زاينا، فاجتمع مً  ،ليذه الكممةجعفر تكجيو قراءة اإلماـ أبي 

ع يقصد فيو مخالفة القياس، كذلؾ بحصكؿ التضعيؼ في مكضاإلدغاـ، كىي لغة قميمة لما فييا مف 
ميا، كذلؾ تخفيفنا اليمزة بعد نقؿ حركة اليمز إلى الساكف قب نو حذؼإكقيؿ:  التخفيؼ بإسقاط اليمز،

كمثمو  ،، ثـ أجرل الكصؿ مجرل الكقؼج(عمى )فر  عمييا كالكقؼ  ثـ ضع ؼ الزام، فكقؼلثقؿ اليمزة، 
 ه أبك عمي: اه في الكقؼ مف التشديد، ما أنشدر مما أجرل في الكصؿ مج

 ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿو كجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ    كػػػػػػػػػػػػػػػأف ميكاىػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػى الكٍمكى

 

 .(3)يريد: العييؿ كالكىٍمكىؿ

                                                           

قاؿ (، ك ّٔٓ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(الناشرم: (، َّٗ/ُ، )مرجع سابؽ ،)تحبير التيسير( :بف الجزرما (1)
  :منظكمتواإلماـ ابف الجزرم في 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍز  ...............................  كىجي

 

  .................................ءنا اٍدًغػػػػػػػـٍ  
 

 (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     

 .(ْٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما (2)
، كزارة األكقاؼ، (تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنياالمحتسب في )( : ـُٗٗٗ-ىػَُِْ)عثماف بف جني  (3)

ٍيرم(، ُّٕ/ُ، )المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  .(ِِٓ/ُ، )مرجع سابؽ، (الدرة المضية)شرح : النُّكى
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 اليمز المتحرؾ وقبمو متحرؾ.: اثانيً 

في ثبلثة عشر كذلؾ ، كصبلن  ياءن  اليمز المفتوح بعد كسرأبك جعفر منفردنا إبداؿ اإلماـ قرأ  .ُ

ُِّ چلفظ:  َُج  ،-كردت حيث-چح  يَ ذِ چ ،چ٪اُ٭٥يَ نَلَُجّٮِ چ ،چيَ ٱۡقُذۡ٭ـِ چ ،چيَ ُٝؿِ چ ،چةٓءَ يَ رِ چ ،چَيا َلا

ْ ٦ِ چ ،چذَِيتَۡيِ چ َِ چ  ،چۡخ يَ ُم٤ِ چ ،چ٦ِةْيَتَۡيِ چ ،-كردت حيث-چح  يَ ة  ،چحَ يَ ٩َةمِ چ ،چح  يَ َػة

َِ چ، چًيةَػةقِ چ ،چَٟ يَ َمةجِ چ نا ٦ِ٪ُس٥ۡ ل٨٧ََ ِإَوچ ، مف قكلو تعالى: (ُ)-في أحد كجييو-چًيةَمۡٮ

َئا  ِ ُّ َُج ِإَوذَا چكقكلو تعالى: ،[ّٖ:النساء، ِْٔ:البقرة]چرِاَةَٓء ٱنلاةِس چ قكلو تعالى:، ك [ِٕ:النساء]چَلا

٤اُس٥ۡ دُؿَّۡمُٮنَ  َٕ ٩ِىُذٮاْ ٣َ
َ
ٮاْ ََلُۥ َوأ ُٕ ۡؿَءاُن َٚٱۡقَذ٧ِ ُٞ ِإَوذَا ُٝؿَِئ چكقكلو تعالى:  ،[َِْ]األعراؼ: چُٝؿَِئ ٱ٣ۡ

ۡؿَءاُن ََّل َۤنوُدُجۡسَي ُٞ ٤َۡيِ٭٥ُ ٱ٣ۡ ِؽ ٱۡقُذۡ٭ـَِئ ثِؿُُق٢  چ   كقكلو تعالى:     ،[ُِ:االنشقاؽ]چَٔ
َٞ َٟ  َو٣َ  چ٨ِ٦ّ َرۡج٤ِ

ۡجَية َظَكَ٪ح  چ، كقكلو تعالى: [ُْ، األنبياء:ِّ، الرعد:َُ]األنعاـ: كقكلو   ،[ُْ:النحؿ] چنَلَُجّٮَِئ٪اُ٭٥ۡ ِِف ٱلُّ

ٚ  چتعالى:  َؿ ُٗ ٤ََجۡخ  َز٥ ٨ِ٦ّ ِٚبَح  چكقكلو تعالى:  ،[ٖٓ:العنكبكت] چةنَلُجَّٮَِئ٪اُ٭٥ ٨َِ٦ّ ٱۡۡلَ٪احِ  َٗ ٤َِٝي٤ٍَح 

ۢ بِإِۡذِن ٱ َِٚبح   ِ ٠َسرَِيةَ َذة َٝۡؽ ََكَن ٣َُس٥ۡ َءايَح  چ ، كقكلو تعالى:[ِْٗ:البقرة]چّللا َٞ آؿ ]چِِف َِٚبتَۡيِ ٱۡۡلَ

َِِٞي ِٚبَتَۡيِ ِِف ٱَذ٧َة ٣َُس٥ۡ چ ، كقكلو تعالى: [ُّ:عمراف َٚإِن چكقكلو تعالى:   ،[ٖٖ:النساء] چ ل٧َُۡنَٰٛ

ْ ٦ِةْاَتَۡيِ  َوةثَِؿة   يَُس٨ ٦ِّ٪ُس٥ ٦ِّةْاَح   ٤ُِجٮا ۡ٘ ٧َةَٓء چ، كقكلو تعالى: [ٔٔ:األنفاؿ]چَح ٩اة ل٧ََۡكَ٪ة ٱلكا
َ
َوأ

ا  ة َمِؽيؽ  َبح   ٩َةِوَيح  َكَِٰؾثَحٍ چكقكلو تعالى:    ،[ٖ:الجف]چ وَُمُ٭ج ةَٚٮََصۡؽَنََٰ٭ة ُم٤َِبۡخ َظؿَق  َِ  چَػة

بَحِ  چكقكلو تعالى:   ،[ُٔ:العمؽ] َِ َُٰخ ثِٱۡۡلَة ٢ِۡ چ كقكلو تعالى:   ،[ٗالحاقة:] چ  َوٱل٧ُۡۡؤدََِٛؽ إِنا ٩َةِمَبَح ٱَلا

َمؽُّ َوۡط 
َ
َٝۡٮُم رِيًل  ٔ  ِِهَ أ

َ
ۡبَتُ چ كقكلو تعالى:    ،[ٔ:المزمؿ]چ ة َوأ

َ
َٟ ٬َُٮ ٱۡۡل كقكلو  ، [ّ:الككثر]چإِنا َمة٩َِب

                                                           

قاؿ (، ك ّٔٓ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(الناشرم: (، ِِِ/ُ، )مرجع سابؽ ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (1)
                              :ابف الجزرم في منظكمتواإلماـ 

نىاًشػػػػػػػػػػػػػيىةن ًريىػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػذىاؾى قيػػػػػػػػػػػػػًرم اٍسػػػػػػػػػػػػػتيٍيًزٍم كى  كى

 

اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػئنا أىالى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنئىٍؾ خى  نيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍٍّم ييبىطٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي شى
 

ًمئىػػػػػػػػػػػػػػٍو ًفئىػػػػػػػػػػػػػػوٍ  اًطئىػػػػػػػػػػػػػػٍو كى ًمئىػػػػػػػػػػػػػػٍت كىاٍلخى ػػػػػػػػػػػػػػذىا مي  كى
 

ٍكًطئنػػػػػػػػا ًإلىػػػػػػػػػى فىػػػػػػػػأىٍطًمٍؽ لىػػػػػػػػػوي   ٍمػػػػػػػػؼي ًفػػػػػػػػػي مى  كىاٍلخي
 

 (.ُٔ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     
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َٟ ٱۡۡلَََصُ َػةِقب ة َو٬َُٮ َظِكري  چتعالى:  ٤ِۡت إََِلۡ َٞ َتۡيِ يَ٪ ِٓ ٱۡۡلَََصَ ٠َؿا ، كقكلو تعالى: [ْ:الممؾ]چُث٥ا ٱرِۡص

ب   ُٔ يََط َوََّل چ َِ ةرَ ة ٮَن َمۡٮ ٛا ُِ ٱ١ُۡ٣  .[َُِ:التكبة]چ يَِ٘ي

 التوجيو:
نما ليجئ إلى بإبداؿ اليمز القراءة       ة المفتكحة حرفنا مف جنس حركة الحرؼ الذم قبميا لمتخفيؼ، كا 

ا لتعذر  الذماإلبداؿ كنكع مف أنكاع التخفيؼ  استعممتو العرب، كذلؾ لمتخفيؼ مف ثقؿ اليمز، كأيضن
نما  النقؿ كالتسييؿ، كسبب تعذر النقؿ ككنو ال ينقؿ إال إلى ساكف، كال ساكف قبؿ ىذه األلفاظ، كا 
متحرؾ بكسر، كما أنو تعذر التسييؿ حيث أنو لك سيٌيؿ لكاف التسييؿ بيف اليمزة كاأللؼ، كذلؾ ألف 

ا، كقد جاء التسييؿ بيف بيف إ نما يككف بيف اليمزة كبيف حرؼ حركتيا، كاأللؼ ال يككف قبمو إال مفتكحن
 ما قبؿ اليمز في ىذه األلفاظ مكسكرنا فتعذر التسييؿ.

ة ما قبميا كأبدلت حرفنا مف فمما تعذر النقؿ كالتسييؿ لـ يكف بيد مف البدؿ فديبٍّرت كؿ كممة بحرك     
ا ألف اليمزة المفت جنسو، كحة كاليمزة الساكنة، فالفتحة كالسككف في الخفة، كاليمزة الساكنة إذا كأيضن

كفيتحت الياء عمى حكـ  تكحة المكسكر ما قبميا تقمب ياءن،كيسر ما قبميا قمبت ياءن، فكذلؾ اليمزة المف
 .(1)فتحة اليمز، ألف الحرؼ المبدؿ يجرم فيو حكـ ما أبدؿ منو في الحركة كالسككف

، كذلؾ في اآلتي:أبك جعاإلماـ قرأ  .ِ  فر منفردنا بحذؼ اليمز المتحرؾ بعد متحرؾ كصبلن

 وقبمبعد كسر و اليمز المضمـو كذلؾ في وصاًل،  وتغيير حركة ما قبمو بضـحذؼ اليمز  . أ

ـُ چألفاظ:  مف ،واو َٰجُ چ، چٮنَ ـ٦ُذا١ُ چ، چونَ ُمۡكَذۡ٭ ۢنجُ چ ،چٮنَ ـٱ٣صا
َ
ـچ ،چٮِِن ـأ َُ َُٮا ْ َّلِ  ،چٮا

ـُ چ ْ ٱۡقَذۡ٭ ُٛ چ ،چٓوا ُۡ ْ ـُح بخبلؼ عف ابف كراف في -چٮنَ ـٱل٧ُۡننُ چ، چٮنَ ـَويَۡكَذۢنجُ چ،چٮنَ ـَذ٧َة٣ُ چ،چٮا

ُـِءونَ چ، مف قكلو تعالى: (ِ)-األخيرة ٧َة ََن٨ُۡ ُمۡكَذۡ٭ ُس٥ۡ إِجا َٕ لََعَ چ ، كقكلو تعالى:[ُْ:البقرة]چَٝةلُٓٮاْ إ٩ِاة ٦َ
                                                           

مرجع  ،)اإليضاح( :الناشرم(، ِِٓ/ُ، )مرجع سابؽ :الكاسطيٌ  عبد اهلل(، َّٓ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، ) (ُ)
 (.ُّٖ/ُسابؽ، )

قاؿ (، ك ّٔٓ/ُ، )مرجع سابؽ )الشمعة(،الناشرم: (، ِِِ/ُ، )مرجع سابؽ (،تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ) 
  :ابف الجزرم في منظكمتواإلماـ 

كفى كىاٍلبىػػػػػػػػػػػػػػابى  ٍسػػػػػػػػػػػػػػتىٍيزي يىٍحػػػػػػػػػػػػػػًذؼي مي  .......كى

 

 =........................................... 
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ِٟ ٦ُذاِك  ِ َرآن
َ
ۢنِب چ  ، كقكلو تعالى:[ٔٓ:يس] چٮنَ  ُٔ ٱۡۡل

َ
ةَل أ َٞ ُؤََّلٓءِ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َصَِٰؽرِيَ  ُٔ َذ ۡق٧َةٓءِ ََٰٰٓٓ

َ
 چٮِِن ثِأ

َِٰب چ  ، كقكلو تعالى:[ُّالبقرة:] ْ َوٱ٣صا ِي٨َ ٬َةُدوا ْ َوٱلا ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا كقكلو  ،[ٗٔ:المائدة]چٮَن َوٱنلاَصََٰؿىَٰ  ُٔ إِنا ٱلا

ِف چ تعالى: ُۡ ن ُح
َ
ِ  ُٔ يُؿِيُؽوَن أ ْ ٩ُٮَر ٱّللا ٬َِِٰ٭٥ۡ ٮا ـَ ۡٚ

َ
َُٮاِط چچثِأ ُ  ُٔ َّلِ ةَ ٦َة َظؿاَم ٱّللا ِٔؽا  ْ َ  ٢ُِٝ چچ ٮا ْ إِنا ٱّللا ُـِءٓوا ٱۡقَذۡ٭

ة ََتَۡؾُرونَ  ُُمۡؿِج   ِف چكقكلو تعالى:  ،[ِّ،ّٕ،ْٔالتكبة:] چ٦ا ُۡ ْ  ُٔ يُؿِيُؽوَن َِلُ ٬َِِٰ٭٥ۡ  ٮا ـَ ۡٚ
َ
ِ ثِأ  ،[ٖ:الصؼ]چ٩ُٮَر ٱّللا

ٮنَ ٮَن  ُٔ َذ٧َةلِ چ كقكلو تعالى: ُُ ٜه ٬ُٮَ  ُٔ َويَۡكَذۢنِب چ  ، كقكلو تعالى:[ّٓ:الكاقعة]چ٦ِۡ٪َ٭ة ٱۡۡلُ َظ
َ
َٟ أ  چٮ٩َ

ۡم ََن٨ُۡ ٱل٧ُۡنِش چ، [ّٓ:يكنس]
َ
ُت٥ۡ َمَضَؿَتَ٭ةٓ أ

ۡ
نَنأ
َ
٩ُذ٥ۡ أ

َ
 .[ِٕالكاقعة:] چٮنَ  ُٔ َءأ

 التوجيو:

كضـ ما  -إذا كاف قبميا كسر كبعدىا كاك داؿه عمى الجمع -بحذؼ اليمز المضمـك  حجة مف قرأ     
كٍّرت اليمزة المحذكفة بحرؼ مف جنس حركة نفسيا، كلـ تصكر مف جنس حركة ما قبميا،  قبمو، فصي
كذلؾ ليدؿ عمى أنو جمع، كيفرؽ بيف ما حذؼ منو كىك مفرد كبيف ما حذؼ منو كىك جمع، فالمفرد 

ا كسر تبدؿ ياءن نحك) سنقًرئيؾ ( تقرأ ) سنقًريؾ (، بخبلؼ الداؿ عمى تبدؿ منو اليمزة المضمكمة كقبمي
، كىك سبيؿ اليمز فعدلكا فيو إلى الكاك ليجدكا إلى تخفيفو بحذؼجمع، فالجمع ثقيؿ فأرادكا تخفيفو 

، فاجتمع مثبلف الكاك التي ىي صكرة اليمزة كالكاك الدالة عمى تأديتيا إلى اجتماع صكرتيف متماثمتيف
ع، فحذفت األػكلى، كبقت كاك الجمع، كضـ ما قبميا ليناسبيا، كذلؾ ألف الكاك المدية ال يناسبيا إال الجم

 .(ُ)ضـ ما قبميا، كليست ىذه الضمة ىي ضمة اليمزة أك صكرتيا، ألف اليمزة قد حذفت مع حركتيا

 

  
                                                                                                                                                                                 

ٍمػػػػػػػػػػؼه بىػػػػػػػػػػدىا= ٍسػػػػػػػػػػتىٍيًزًئٍي ميٍنشيػػػػػػػػػػكفى خي  ...كىمي
  

 ........................................... 

   (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:    

 ( :قرأىا أبك جعفر بحذؼ اليمز كضـ الشيف الذم قبميا بخمؼ عف ابف كرداف، فيككف البف وئلفظ )
 كرداف كجييف الحذؼ كعدمو، كالبف جماز الحذؼ قكالن كاحدنا.

 

، (دليؿ الحيراف عمى مورد الظمآف) :(د تىػ )ُّْٗ:تإبراىيـ بف أحمد بف سميماف المارغني التكنسي المالكي  (ُ)
  (.ُّٕ/ُ، )مرجع سابؽ محمد خميس:(، ِٓٓ/ُ، )القاىرة، دار الحديث



 

 يع انرىظيّ انمزاءاخ انعؼزيح يف اهلًش املفزد انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
49 

 

 كذلؾ في:حذؼ اليمز وصاًل دوف تغيير فيما قبمو،  . ب
  

 :چ ،چٮنَ ـ يََط چ كذلؾ في ألفاظ: اليمز المضمـو بعد فتح َُ َُ چ ،چٮ٬َةـ َت مف قكلو ، (1)چٮ٥٬ُۡ ـ َت

ب   ُٔ َوََّل يََط چ تعالى: َِ ةرَ ة ٮَن َمۡٮ ٛا ُِ ٱ١ُۡ٣ ً  چ ، كقكلو تعالى:[َُِ:التكبة]چ يَِ٘ي ۡر
َ
 چٮ٬َة ُٔ ة ٣ا٥ۡ دََط َوأ

ن دََط  چ  ، كقكلو تعالى:[ِٕ:األحزاب]
َ
٧َُ٤ٮ٥ۡ٬ُ أ ٕۡ ۡؤ٦َِنَٰخ  ٣ا٥ۡ َت  .[ِٓ]الفتح: چٮ٥٬ُۡ  ُٔ َونَِكةٓء  ٦ُّ

 :المعرؼ كالمنكر-چ ٱل٧ُۡۡكَذۡ٭ـِي٨َ چ كذلؾ في ألفاظ: اليمز المكسور بعد كسر وبعد اليمزة ياء-  ،

َِ چ َٟ إ٩ِاة چ  ، مف قكلو تعالى:(ِ)-حيث كردت- چ يَ ـ ٦ُذا١ِ چ ،-المعرؼ كالمنكر-چ يَ ـ ٱۡۡلَة ۡيَنَٰ َٛ ٠َ

ـِءِي٨َ  ِٟ ٠ُ٪ِخ ٨َ٦ِ ٱۡۡلَةِط چ قكلو تعالى: ، ك [ٓٗ:الحجر]چٱل٧ُۡۡكَذۡ٭  كقكلو تعالى: ،[ِٗ:يكسؼ]چيَ  ِٔإ٩ِا

َٰ ُُٚؿۢ ٦ُِٔذاِك چ َٰ َرَٚۡؿٍ   ٦ُِٔذاِك چچ َي لََعَ  .[ٕٔ،ْٓ:الرحمف]چَي لََعَ
 

  ۡخ ث١ۡ٧َِؿ٨ِ٬ِا چ قكلو تعالى:، كذلؾ مف (ّ)چ٦ُذاَكً چ :كذلؾ في لفظ :فتحبعد  المفتوحاليمز َٕ ة َق٧ِ ٧َ٤َٚا

رَۡق٤َۡخ إََِلِۡ٭٨ا 
َ
ۡخذََؽۡت لَُ٭٨ا   أ

َ
   .[ُّيكسؼ:]چة ٔ  ٦ُذاَك  َوأ

 
                                                           

قاؿ (، ك ّٔٓ/ُ، )مرجع سابؽ )الشمعة(،الناشرم: (، ِِِ/ُ، )مرجع سابؽ (،تحبير التيسير) :بف الجزرما (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع تىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ...........  كىاٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطٍيفى ميت ًكئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى  أيكاليىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا ميت كن

 

 (.ُٔ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     

  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتوك   المراجع السابقة الصفحة نفسيا،(ِ) 
 

ػػػػػػػػػػٍع تىطىػػػػػػػػػػكٍ  كفى كىاٍلبىػػػػػػػػػػابى مى ٍسػػػػػػػػػػتىٍيزي يىٍحػػػػػػػػػػًذؼي مي  كى

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍيًزًئيٍ   ..........................كىمي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطٍيفى يىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى  ميت ًكئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيكالميت كن
........................................... 

 
 

 الصفحة نفسيا. ، مرجع سابؽ)الدرة المضية( ينظر:     

  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتوالمراجع السابقة الصفحة نفسيا، ك (ّ) 
........................................... 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍيًزًئيٍ   ..........................كىمي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطٍيفى ميت ًكئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيكال .......  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى  ميت كن
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 الصفحة نفسيا. ، مرجع سابؽ)الدرة المضية( ينظر:     
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 التوجيو:
، فاستثقمتو العرب فخففتو باإلبداؿ كمفة كمشقة حرؼ بعيد المخرج، فيككف في نطقو كلفظواليمز       

ىذه األكجو مبني عمى قكاعد ساركا عمييا، كقد ذكرنا جزءن منيا كالنقؿ كالتسييؿ كالحذؼ، كتخفيفو بأحد 
 فيما سبؽ مف تكجيو ما انفرد بو اإلماـ أبي جعفر في ىذا الباب.

كعمى ذلؾ فقد قرأ اإلماـ أبي جعفر بحذؼ اليمزة خبلفنا لؤلصؿ فيما ذيًكرى مف اليمزات، كذلؾ      
لمحذؼ في ىذه األلفاظ، ألف ما قبؿ اليمز لـ يكف لمتخفيؼ كفرارنا مف ثقؿ اليمزة، كلجأ أبك جعفر 

فمك أبدلت لصار  -چٮ٥٬ُۡ  ُٔ دََط  ،ٮ٬َة ُٔ دََط  ،ٮنَ  ُٔ يََط چساكننا فتنقؿ، كال متحرؾ مجانس فتبدؿ في نحك: 

ـِءِي٨َ چ، كأما لك أبدلت في نحك: -المفظ:" تطاكىـ، يطاكف" كال كجو لو  ،يَ  ٦ُِٔذاِك  ،يَ  ِٔٱۡۡلَةِط  ،ٱل٧ُۡۡكَذۡ٭

اليمز، فمما  ، الجتمع ساكناف في كممة، الساكف األكؿ المبدؿ مف اليمز، كاآلخر الساكف بعدچة ٔ  ٦ُذاَك 
إلى تخفيؼ اليمز بالتسييؿ أك الحذؼ، كاقتصرت قراءة اإلماـ أبي جعفر بالحذؼ  تعذر ىذا كذلؾ، لجأ
 .(ُ)في اليمز لمتخفيؼ

ا في القراءة بحذؼ اليمز في لفظ:       مف االتكاء، كفيو تخفيؼ  مأخكذ وأن، چ٦ُذاَكً چكالكجو أيضن

 اء إذاػػيت السقػمف أكك (مفتعبلن ) :مى كزفػع چة ٔ  ٦ُذاَك چ ؿ:ػػكقي ،أت تكضئةػالكا في تكضػا قػكم ،اليمز
ما بالقطع بالسكيف  .(ِ)شددتو أم: ما يشتددف عميو، إما باالتكاء، كا 

 كفي القراءة بحذؼ اليمز فييا ما تدؿ عمى معافو منيا:      
 .*أف المراد بو األترج األكؿ:     
 ماكرد*.أف المراد بو الزُّ  الثاني:     
 ا.ا كمكزان كبطيخن أترجن أف المراد بو  الثالث:     
 .(ّ)بالسكيف اطعاـ يحٌز حزًّ كؿ  أف المراد بو الرابع:     

                                                           

 (.ِِٓ/ُ، )مرجع سابؽ :عبد اهلل الكاسطيٌ (، ُّٖ/ُمرجع سابؽ، ) )اإليضاح(، :الناشرم(ُ) 
 .(ِٖٔ/ٔ): مرجع سابؽ، األندلسي بف حيافا(ِ) 
: أحمد يكسؼ ، تحقيؽ(معاني القرآف) :(د تىػ )َِٕ:تيحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء (ّ) 

أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس  (،ِْ/ِ، )مصر ،المصرية لمتأليؼ كالترجمة دار، ُكآخركف، طالنجاتي 
،=      ُ، طمحمد عمي الصابكني: ، تحقيؽ(معاني القرآف: (قَُْٗىػ )ّّٖ:تأبك جعفر النحاس المرادم 
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اسـ يعـ جميع ما يقطع بالسكيف األترج كغيره مف )) المتؾ: : ىػ(ْٕٓقاؿ أبك حياف األندلسي)ت:     
 .(ُ)((الفكاكو

 -باليمز -كما أف لمقراءة بحذؼ اليمز فييا أثر في المعنى كذلؾ مف حيث أف قراءة الجميكر      
قراءة اإلماـ  –اءة بحذؼ اليمزشممت الطعاـ دكف تحديد لنكعو، فدلت عمى عمكـ الطعاـ، بينما القر 

 .(ِ)خصصت ىذا العمـك بما يقطع مف الطعاـ -أبي جعفر المدني

ۡخَذَؽۡت لَُ٭٨ا چ  قكلو: )) (:قِٕٔ:ت)قاؿ ابف قتيبة     
َ
ۡخَذَؽۡت لَُ٭٨ا چالطعاـ، ككىك  چة ٔ  ٦ُذاَك  َوأ

َ
 َوأ

كىك األترج، كيقاؿ: الٌزماكرد، فدلت ىذه القراءة عمى معنى ذلؾ الطعاـ، كأنزؿ اهلل بالمعنييف  چ٦ُذاَكً 
.(ّ)((اجميعن 

                                                                                                                                                                                 

أبك القاسـ  ،محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل(، ُِْ/ّ) ،رمةكمكة الم، القرل جامعة أـ=
 (.ْْٔ/ِ) ،بيركت ،دار الكتاب العربي، ّ، ط(الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ) :ىػ(َُْٕىػ )ّٖٓت:

      ي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباسأحمد بف محمد بف عم، ينظر: الكاحدة أترجة*األترج: فاىكة معركفة 
 (.ّٕ/ُ، )بيركت ،المكتبة العممية ،(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير): (د.تق)َٕٕنحكت:

   (.ِّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )آبادلالفيركز *الزُّماكرد: بالضـ طعاـ مف البيض كالمحـ. ينظر:   
 .(ِْٔ/ٔ)مرجع سابؽ،  (،)البحر المحيطينظر كتابو: (ُ) 
  (.ِْٗ/ُ: مرجع سابؽ، )مجاىد ىادمينظر بتصرؼ: (ِ) 
دار ، : إبراىيـ شمس الديف، تحقيؽ(تأويؿ مشكؿ القرآف): (د.تىػ )ِٕٔت:عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (ّ) 

 (.ّّ/ُ) ،بيركت، الكتب العممية، لبناف



 
 

 

 

 

 

 

 

  الجالحاملبحح 

 الكراءات العشرٓة يف 

اليكل ّالشكت، أحكاو اليٌْ الشاكية ّالتيًْٓ(  )

 ّفُٔ مطلباٌ: مع التْجُٔ

 ِع اٌرىخُٗ. إٌمً واٌعىداٌمساءاخ اٌعؽسَح يف ادلطٍة األوي:                 

 ِع اٌرىخُٗ. أزىاَ إٌىْ اٌعاوٕح واٌرٕىَٓيف  اٌمساءاخ اٌعؽسَحادلطٍة اٌثاين:        
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 المطمب األوؿ
  مع التوجيو (1)النقؿ والسكتالقراءات العشرية في 

 

بنقؿ حركة اليمز إلى الساكف قبميا كحذؼ اليمز كأبدؿ  منفردنا المدني أبك جعفراإلماـ  أقر  .ُ
َىُط ٦َِّنِ چ ، كذلؾ مف قكلو تعالى: چارِدَ چ، في لفظ: (2)التنكيف ألفنا كصبلن 

ۡٚ ِِخ َهَُٰؿوُن ٬َُٮ أَ
َ
َوأ

رِۡق٫ُ٤ۡ ٦َِِعَ رِۡدء  ة لَِكةج  
َ
َُِٝنٓ َٚأ  .[ّْ]القصص:چا يَُىّؽِ

 التوجيو:
ٍدءي: اٍلعىٍكف      عىمىو لو ًرٍدءان  ،: أردأت الرجؿ: أعنتوتقكؿ ،الرٍّ دىأى الٌشيءى بالش يًء: جى  :كجمع ردء، كرى

نيكا، اءدى رٍ أى  كتىرىادىأ القىٍكـي: تىعاكى
(ّ). 

فعؿ بمعنى مفعكؿ فيك اسـ لما يعاف بو كما  ،كقاؿ أبك حياف: الردء المعيف الذم يشتد بو األمر     
ٍدءي ، كيأتي أف الدؼء اسـ لما يتدفأ بو أردل ك  ،زاد :أم :يقاؿ: أردل عمى الشيءبمعنى: الزيادة،  الرٍّ

   :(ْ)كمنو قكؿ الشاعر ،كال ىمزة فييا ،زاد عمييا :عمى الخمسيف: أم

                                                           

إبراز المعاني مف ) :شامة . ينظر: أبكحذؼ اليمزة ثـف تحكيؿ حركة اليمزة إلى الساكف قبميا عبارة ع : ىكالنقؿ (ُ)
 .(ِْ/ُ، )مرجع سابؽ ،(حرز األماني

حسف بف قاسـ ينظر:  .بعد ألؼ الندبةأك تمحؽ بعد حركة بناء ك  ،لبياف الحركة اكفقن  الكممة ىي ىاء تمحؽالسكت:     
، (الجنى الداني في حروؼ المعاني): ـ(ُِٗٗ-ىػُُّْىػ )ْٕٗ:ت ، بدر الديف أبك محمدالمرادم المالكي

 (.ُِٓ/ُ) ،بيركت، دار الكتب العممية، لبناف، ُط ،محمد نديـ فاضؿك : فخر الديف قباكة تحقيؽ

قاؿ (، ك ّٕٓ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ْٖٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (ِ)
 زرم في منظكمتو:اإلماـ ابف الج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع ييػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكنيسو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا  كىالى نىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ًإال  اآلفى مى

 

ًرٍدءنا كىأىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍؿ أىـ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿءي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو اٍنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى     كى

 

 (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     

المحكـ ) (:ـَََِ-ىػُُِْ)ىػْٖٓ:بف سيده المرسي ت عمي بف إسماعيؿ (،َّٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء(ّ) 
اس (، ّْٕ/ٗ، )، بيركتدار الكتب العممية، ُ، ط: عبد الحميد ىنداكم، تحقيؽ(والمحيط األعظـ أبك جعفر الن ح 

دار الكتب ، ُ، طكضع حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، (إعراب القرآف) :ىػ(ُُِْىػ )ّّٖ:ت
 (.ُّٔ/ّ، )بيركت منشكرات محمد عمي بيضكف،العممية 

 .(ِْٕٗ/ُ)الحميرل: مرجع سابؽ، (، ُُٖ/ُْ) األزىرم: مرجع سابؽ،محمد  ينظر: ٍكس بف حجر:البيت أل(ْ) 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػافى كيعيكبىػػػػػػػػػػػػػػػػوي  طٍّيػػػػػػػػػػػػػػػػان كى  كأىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػمىرى خى
 
 

 العىشػر عمػى أىٍردىل ًذرىاعان  قىد القىٍسبً  نىكىل 
 

 

      أم: زاد عمى العشر.     

كعمى ذلؾ فالحجة لمف نقؿ فتحة اليمز إلى الداؿ الساكف قبميا كحذؼ اليمزة، ثـ أبدؿ التنكيف ألفنا      

نما جعؿ تخفيؼ اليمزة في ىذه الكممة دكف غيرىا چارِدَ چ فصار المفظ: كصبلن التخفيؼ، ، كا 
، مع ككنو ال ينقؿ حركة كذلؾ أنو أجراه عمى حكـ ما ىك مف كممتيف( مع اتحاد سببيما، انحك)جزءن 

أقكل  چارِۡدء  چفي ألف ثقؿ اليمزة  ا،في غيرى اكلـ يحذفي چارِۡدء  چفي اليمز مف كممة، كحذؼ اليمزة 
اليمز ساكف صحيح أدعى إلى نقؿ  ، كلككف ما قبؿلكسرة حرؼ الراءك ، (امف غيرىا في نحك)جزءن 

ا لمركاية كجمعنا بيف المغتيف، فحذؼ  حركتيا لتخفيؼ لفظ الكممة، كما في نحك" الخبء كأفئدة"، كاتباعن
أرسمو معي معيننا لي عميو يككف معنى اآلية: )اليمزة في )الردء( يحتمؿ أف يككف بمعنى: العكف، ك 

مؿ أف يككف بمعنى: الزيادة، كعميو يككف معنى اآلية: (، كيحتفأتثبت بالمقاـ كأكضح الكبلـ عمييـ،
بزيادة بيانو كتمخيص الدالئؿ التي أعرضيا عمييـ، كاإلجابة عف الشبيات التي يمقكنيا )أرسمو معي 

 .(ُ) (فيو بكبلـ فصيح ال ركاكةى  عمي  

التنكيف  إف، حيث أنو أجرل الكصؿ مجرل الكقؼ ، كذلؾبإبداؿ التنكيف ألفنا كصبلن قراءة ال ككجو     
 .  (ِ)كىي لغة األزدالمنصكب يبدؿ ألفنا حاؿ الكقؼ لجميع القراء، 

                                                           

)اإليضاح عمى  :الناشرم (،ُٖٗ-ُٕٖ/ُ، )مرجع سابؽنصر الفارسي:  (،ِٖٕ/ُ، )مرجع سابؽ :بف خالكيوا(ُ) 
ىػ ُّٖٗ:تعبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني  (،َُْ/ُمرجع سابؽ، ) ،متف الدرة(

، مرجع سابؽ: حميمة ساؿ(، ّّٕ/ِ، )دمشؽ ،مطبعة الترقي ،ُ، ط(بياف المعاني) :ـ(ُٓٔٗ-ىػُِّٖ)
(ُ/َُِ.) 
القرآف العظيـ والسبع )روح المعاني في تفسير  :ىػ(ُُْٓ) ىػَُِٕ:تمحمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي (ِ) 

ٍيرم(، ِٖٔ/َُ) ،بيركت ،دار الكتب العممية، ُ، ط: عمي عبد البارم عطية، تحقيؽ(المثاني الدرة )شرح : النُّكى
خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر  (،َّْ/ٖ)مرجع سابؽ،  األندلسي: بف حيافا(، ِٕٔ/ُ، )مرجع سابؽ، (المضية

شرح ) :ـ(َََِ-ىػُُِْىػ )َٓٗ:تككاف يعرؼ بالكقاد  المصرم،األزىرم، زيف الديف  بف محمد الجرجاكمٌ 
، بيركت، لبناف، دار الكتب العممية، ُ، ط(التصريح عمى التوضيح أو التصريح بمضموف التوضيح في النحو

(ِ/ُٔٔ.) 
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 كذلؾ في ،(ُ)قرأ ابف كرداف منفردنا بنقؿ حركة اليمز إلى الساكف قبميا كحذؼ اليمز كصبلن  .ِ

ۡرِض َذ٬َج  چ ، مف قكلو تعالى: (2)چ٢ُِ٦ّ چ  لفظ:
َ
َظِؽ٥ِ٬ ٢ِۡ٦ُّء ٱۡۡل

َ
َج٢َ ٨ِۡ٦ أ ۡٞ  .[ُٗ]آؿ عمراف: چة٨َ٤َٚ ُح

 التوجيو:

ا ككف نقؿ حركة  ،نقؿ حركة اليمز إلى البلـ الساكف قبميا فيالحجة       ثـ حذفيا التخفيؼ، كأيضن
يشترط لفظ اليمز، مع تكفر شركطيا، حيث اليمز إلى الساكف قبميا أحد استعماالت العرب في تخفيؼ 

يقبؿ حركة غيره، فمك كاف ما قبؿ اليمز متحرؾ لـ لنقؿ حركة اليمز أف يككف ما قبميا حرفنا ساكننا لكي 
ا ا أف يككف الساكف صحيحن ما ليس بحرؼ  :أم ،يقبؿ حركة غيره إال بعد سمب حركتو، كما يشترط أيضن

ألنو ال يمكف تحريكو، كلك نقؿ إليو النقمبت  ؛ينقؿ إلى األلؼ فبل كذلؾ لصحة قبكلو لمحركة، ؛مد كليف
ألف فييما مدنا يقكـ مقاـ الحركة، كال ينقؿ إلى متحرؾ، فمما  ؛الياء المديتيفىمزة، كال ينقؿ إلى الكاك ك 

ا اتباعنا  چ٢ِۡ٦ّءُ چكانت  متحققة الشركط نقمت حركة اليمز إلى البلـ الساكنة قبميا ثـ حذفت، كأيضن
 لمركاية كاألثر، كقد جرل في تخفيؼ اليمز أكثر العرب مف قريش كالحجازييف كغيرىـ.  

                                                           

ا النقؿ في حاؿ الكقؼأالبف كرداف  (ُ) ، كعمى ذلؾ سيقؼ بالسككف العارض عمى البلـ مع جكاز الرـك كاإلشماـ يضن
    لككنيا مضمكمة في األصؿ، كىذا الكجو مما كافؽ فيو حمزة الزيات.                 

 ق، حيث فقاؿ:َٗٓت: كقد أشار إلى ىذه القاعدة اإلماـ الشاطبي    
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ميتىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّؿو  ـي ًفيمى ـٍ كىري  كىأىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم

 

ٍحًفػػػػػػػػبلن  ًبيىػػػػػػػػا  ػػػػػػػػَد كىاٍعػػػػػػػػًرًؼ اٍلبىػػػػػػػػابى مى ػػػػػػػػٍرؼى مى  حى

 

، : محمد تميـ الزعبي، تحقيؽ(-في القراءات السبع حرز األماني ووجو التياني -متف الشاطبية) :ينظر كتابو  
  (.َِ/ُ، )مكتبة دار اليدل كدار الغكثاني لمدراسات القرآنية، ْط
ا اإلماـ ابف الجزرم بقكلو:      كأشار إلى ذلؾ أيضن

 المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً غى بً  ـٍ كري  فٍ مى مً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركـو ا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدا كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن مى  ٌيؿسى

 

 (.ْٖ/ُ: مرجع سابؽ، ))طيبة النشر(ينظر:      

  :قاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو(، ك ّٕٓ/ُمرجع سابؽ، ) (،)الشمعةالناشرم:  (ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع ييػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكنيسو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا  كىالى نىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ًإال  اآلفى مى

 

ًرٍدءنا كىأىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍؿ     أىـ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿءي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو اٍنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى كى

 

 (.ُٕ/ُ) مرجع سابؽ،)الدرة المضية(،  ينظر:     
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كالتكجيو في حذؼ اليمز بعد نقؿ حركتو، كذلؾ ليسيؿ لفظ الكممة، فمك أبقيت لبقي المفظ ثقيبلن أك      
أثقؿ مما كاف، كالجتمع حينئذو ساكناف سككف اليمز كسككف البلـ بعدىا في لفظ)األرض(، فيصبح المفظ 

 .(ُ)أثقؿ مما كاف عميو كال يمكف اإلتياف بو

ف بدا ظاىرنا أنو مؿء األرض لكنو ال يعدؿ شيئنا.ءكفي تخفيفو إشارة إلى ىكانو كأنو ليس بشي      ، كا 

                                                           

ٍيرم (،ِٔ/ُ، )الضباع: مرجع سابؽ (،ِٖٓ-ِِٖ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، )(ُ)  ، (الدرة المضيةشرح : )النُّكى
 (.   ِْٔ/ُمرجع سابؽ، )
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 الثانيالمطمب 
 مع التوجيو والتنويفأحكاـ النوف الساكنة القراءات العشرية في 

عند الخاء كالغيف المعجمتيف  بإخفاء النكف الساكنة كالتنكيف منفردنا المدني أبك جعفراإلماـ قرأ  .ُ
٢ِّٗ  چكذلؾ في نحك قكلو تعالى:  ،(1)حيثما كرد ۡـَخَ٪ة ٦َة ِِف ُوُؽور٥ِ٬ِ ٨ِۡ٦ّ 

، كقكلو [ّْ:األعراؼ]چَو٩َ
ۢ إِنا ٱچتعالى:  ٤ِي٥ٌ َػجرُِي َٔ  َ ِ چ كقكلو تعالى:  ،[ّْ:لقماف]چّللا ٍٜ َدرۡيُ ٱّللا    .[ّ:فاطر]چ ٢ۡ٬َ ٨ِۡ٦ َخ٤َِٰ

٪ِيًّةچكىي:  ،ثبلثة مكاضع قرأ فييا باإلظيار المدني كيستثنى ألبي جعفر      َٗ  چإِن يَُس٨ۡ 

حُ وچ، [ُّٓ:النساء] َٞ ٮنَ چ، [ّ:المائدة]چٱل٧ُۡۡ٪َؼ٪ِ ٌُ    .[ُٓ:اإلسراء]چََٚكيُۡ٪ِ٘
 التوجيو:
مع بقاء الغنة في الحرؼ  التشديد عفبيف اإلظيار كاإلدغاـ عار  كسط حالةىك  :اإلخفاء     
 .(2)األكؿ

 -كذلؾ لقرب مخرج الخاء كالغيف ؛عند الخاء كالغيف إخفاء النكف الساكنة كالتنكيفكالحجة في      
 كىي القاؼ كالكاؼ، حركؼ الفـمف أكؿ مخارج  -كمخرجيما مف أدنى الحمؽ مما يمي أقصى المساف

آخر مخارج الحمؽ كأقربيا إلى الفـ،  الخاء كالغيف مخرج مما كافف حيث كالنكف تخفى عند مبلقاتيما،
ا لمشاركة الخاء لمنكف في صفة االنفتاح، أجريا مجرل حركؼ الفـ ، فأخذتا الحكـ بالجكار، كأيضن

 .(ّ)كمشاركة النكف لمغيف في صفتي االنفتاح كالجير
                                                           

كقاؿ (، ّٖٓ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِّٕ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍيػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػا كىغى ًبخى  كىغين ػػػػػػػػػػػػػةي يىػػػػػػػػػػػػػا كىاٍلػػػػػػػػػػػػػكىاًك فيػػػػػػػػػػػػػٍز كى
 

نًػػػػػػٍؽ أىالى    ًف ااًلٍخفىػػػػػػا ًسػػػػػػكىل ييػػػػػػٍنًغٍض يىكيػػػػػػٍف ميٍنخى
 

 (.ُٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

عمي بف عثماف بف محمد بف أحمد بف الحسف المعركؼ بابف القاصح العذرم البغدادم ثـ المصرم الشافعي المقرئ (ِ) 
وىو شرح منظومة حرز األماني -سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتيي ): ـ(ُْٓٗ-ىػُّّٕىػ )َُٖت:

 (.َُِ/ُ، )مصر ،البابي الحمبيمطبعة مصطفى ، ّ، طعمي الضباع :راجعو(، -ووجو التياني لمشاطبي
ٍيرم(ّ)  عبد الكاحد بف محمد بف عمي ابف أبي السداد األمكم  (،ِّٖ/ُ، )مرجع سابؽ، (الدرة المضية)شرح : النُّكى

 عمييا ح مشكبلت كحؿ مقفبلت اشتمؿفي شر » (الدر النثير والعذب النمير) :ـ(َُٗٗ-ىػُُُْ)ىػَٕٓ:تالمالقي 
 =  ، تحقيؽ كدراسة: أحمد عبد اهلل أحمد المقرئ، ىػ(ْْْ:تعثماف بف سعيد الداني )كتاب التيسير ألبي عمرك 
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كبيف عمة  -السابؽ الذكر–الجمع بيف عمة اإلخفاء  والعمة في استثناء الثالثة المواضع:      
جراء حركؼ الحمؽ مجرلن   اإلظيار كىي البيعد بيف مخرج النكف الساكنة كالتنكيف كبيف حركؼ الحمؽ، كا 

إِن چ :ساء، إضافة إلى ذلؾ مناسبة اإلظيار في ىذه المكاضع الثبلثة لسياؽ اآليات، فمكضع الناكاحدن 

٪ِيًّة َٗ فالمراد مف الشيادة إظيارىا كبيانيا، كىذا يتناسب مع القراءة بكجو اإلظيار، كفي ، چيَُس٨ۡ 

حُ وچ :مكضع المائدة َٞ ، فإف المراد بياف حكـ الحيكاف الذم يمكت خنقنا كالذم يظير أثره في چٱل٧ُۡۡ٪َؼ٪ِ
ا، كأما مكضع اإلسراءتحريمو باعتباره ميتو، كىك ما يتناسب مع القراءة بكجو   :اإلظيار أيضن

ٮنَ چ ٌُ ، فالمراد إظيار حركة الرأس أعمى أسفؿ، كالقراءة بكجو اإلظيار تبيف حالتيـ كىيئتيـ چََٚكيُۡ٪ِ٘
 .(ُ)في التكلي كاإلعراض

                                                                                                                                                                                 

: أبك عمرك الداني(، َّّ/ٔ: مرجع سابؽ، )الفارسيٌ  أبك عمي (،ُِٓ/ّ، )جدة، دار الفنكف لمطباعة كالنشر=
 (.ُْٓ/ْ: مرجع سابؽ، )سيبكيو(، ٕٔٔ/ِمرجع سابؽ، )

 (.ُّْ/ُسابؽ، ): مرجع مجاىد ىادم :ينظر بتصرؼ(ُ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الرابعاملبحح 

 الكراءات العشرٓة يف  

 ٓاءات الزّائد( ، )الْقف على املرسْو

 :ّفُٔ مطلباٌ مع التْجُٔ

 .ِع اٌرىخُٗ اٌىلف عًٍ ادلسظىَاٌمساءاخ اٌعؽسَح يف ادلطٍة األوي:       

 .ِع اٌرىخُٗ َاءاخ اٌصوائد اٌمساءاخ اٌعؽسَح يفادلطٍة اٌثاين: 
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 المطمب األوؿ
 مع التوجيو (1)الوقؼ عمى المرسوـالقراءات العشرية في 

بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد الكاك كالياء في ىاء الضمير  منفردنا الحضرمي يعقكباإلماـ قرأ  .1
بلـ أك مجردنا مف ذلؾ، بالكاك أك الفاء أك الالمفرد الغائب، كسكاءن كاف مذكرنا أـ مؤنثنا، مقركننا 

َ ، ٬٫ِيَ ، ه٬ُٮَ  چلفظ:  كذلؾ في ِي  چ، في نحك قكلو تعالى: (2)-حيث كرد-چ ٬٫ِيَ وَ ،  هُ٭ٮَ ل ٬َُٮ ٱلا

  ٕ ۡرِض َِمِي
َ
ة ِِف ٱۡۡل َٜ ٣َُس٥ ٦ا ٤ِي٥   چ چةَػ٤َ َٔ ٍء  إِن چ  كقكلو تعالى:  ،[ِٗ:البقرة] چَو٬َُٮ ثُِس٢ِّ ََشۡ

 ْ ة ِِهَ  ُتۡجُؽوا َِٰخ َٚ٪٧ِِٕا َؽَق  كغيرىا. ،[ِْ:ىكد]چَوِِهَ ََتۡؿِي ثِِ٭٥ۡ چ  ، كقكلو تعالى:[ُِٕ:البقرة]چٱلىا

فيي ثابتة ، لبياف حركة الحرؼ األخير اكفقن  الكممة ىاء تمحؽ ىاء السكت بأنيا أف عرفتسبؽ      
، ؽ حشبييو بالمعرب، فبل تم دائمة غير حركة بناءأك بعد تمحؽ بعد ألؼ الندبة ك  كقفنا محذكفة كصبلن

                                                           

: أم مرسـك  (ُ) ، قاؿ ابف الجزرم: ))كاعمـ أف خط المصاحؼ العثمانية التي أجمع الصحابة عميياالمقصكد بالمرسـك
كىك عمى قسميف قياسي كاصطبلحي فالقياسي ما طابؽ فيو الخط المفظ، كاالصطبلحي ما  ،المراد بالخط الكتابة

خالفو بزيادة، أك حذؼ، أك بدؿ، أك كصؿ، أك فصؿ كلو قكانيف كأصكؿ يحتاج إلى معرفتيا، كبياف ذلؾ مستكفى 
ت أشياء خارجة عف لكنو قد جاء ،في أبكاب اليجاء مف كتب العربية، كأكثر خط المصاحؼ مكافؽ لتمؾ القكانيف

كقد أجمع أىؿ األداء كأئمة ..... ؛ منيا ما عرفنا سببو، كمنيا ما غاب عنا،ـز اتباعيا، كال يتعدل إلى سكاىاذلؾ يم
ا فيكقؼ عمى الكممة المكقكؼ عمييا، أك ا كاضطرارن اإلقراء عمى لزـك مرسـك المصاحؼ فيما تدعك الحاجة إليو اختيارن 

؛ كتفكيؾ الكممات ؼ كاإلثباتيا في اليجاء، كذلؾ باعتبار األكاخر مف اإلبداؿ كالحذالمسؤكؿ عنيا عمى كفؽ رسم
بعضيا مف بعض مف كصؿ، كقطع، فما كتب مف كممتيف مكصكلتيف لـ يكقؼ إال عمى الثانية منيما كما كتب 

ر في كؿ يكقؼ عمى كؿ كاحدة منيما ىذا ىك الذم عميو العمؿ عف أئمة األمصا (راف) : نحكمنيما مفصكالن 
 (.ُِٖ/ِ، ))النشر(((. ينظر: األعصار

قاؿ (، ك ّٗٓ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٔٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 
 
 

ـٍ   ػػػػػػػ ًقػػػػػػػٍؼ يىػػػػػػػػا أىبىػػػػػػػٍو ًباٍليىػػػػػػػػا أىالى حي ػػػػػػػػبلى كى ـٍ حى ًلػػػػػػػػ  كى

 
 
 
 

ػػػػػػػٍع ىيػػػػػػػٍك كىًىػػػػػػػٍي  ػػػػػػػاٍلبىزٍّ مى ػػػػػػػاًئريىىا كى سى  ........كى

 

 .......................................... 

 
 

 (.ُٖ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:      
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 الكمماتألف حركات ىذه  كثبلثة عشر؛ كال العدد المركب كخمسة عشرىاء السكت " قبؿ، كبعد"، 
 .(1)مشابية لحركات اإلعراب

  التوجيو:

خبلفنا لؤلصؿ،  -كيؼ كقعا-كالياء في لفظي)ىك،ىي(  بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد الكاك القراءة      
 عمى الفتحا ككنو مبنين كل ؛-الكاك كالياء-المحافظة عمى بياف حركة الحرؼ األخير :كالحجة في ذلؾ

بؿ  ،كالكقؼ بياء السكت لغة مف لغات العرب االسـ عمى حرفيف، ىليدؿ عميو، كلكي ال يبق بر بياءجي 

َٟ ٦َة ٬َِي٫ۡ چ   ، كمنو قكلو تعالى:(2)ىي األكثر كاألفصح َٰ ۡدَرى
َ
ٓ أ ا قكؿ ، [َُ:القارعة]چَو٦َة حساف كمنو أيضن

 :بف ثابت

ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػا تىرىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػرعى ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػا الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  إذىا مى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍف ىيػػػػػػػػػػػػػكىهٍ   فىمػػػػػػػػػػػػػا إٍف ييقىػػػػػػػػػػػػػاؿى لىػػػػػػػػػػػػػوي مى
(3)

 

 

منفردنا بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد النكف المشددة التالية لياء  الحضرمي يعقكباإلماـ قرأ  .2

، أك فعؿ نحك: چنَِكةٓنِِ٭٨ا چالغيبة مف جمع المؤنث الغائب، كسكاءن اتصؿ بو اسـ نحك: 

٤َۡيِ٭٪ا٫، ٫لَُ٭٪ا چ، أك حرؼ نحك: چََّلَُّتۡؿُِصٮ٨٬ُا چ كنحك  چ٬ُ٫٪ا چأك كاف مجردنا نحك:  چَٔ

ۡخذََؽۡت لَُ٭٨ا ٦ُذاَك چ:كقكلو تعالى، (4)ذلؾ
َ
رَۡق٤َۡخ إََِلِۡ٭٨ا َوأ

َ
ۡخ ث١ۡ٧َِؿ٨ِ٬ِا أ َٕ ة َق٧ِ ة َوَءادَۡخ ُكا  ٔ  ٧َ٤َٚا

                                                           

 :(د تىػ )َْٓ:تأحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم الغرناطي، أبك جعفر، المعركؼ بابف البىاًذش (ُ) 
 (:ـََُِ-ىػُِِْ) محمد عبد العزيز النجار(، ِْْ/ُ، )دار الصحابة لمتراث، (اإلقناع في القراءات السبع)
  (.ِٕٗ/ْ، )مؤسسة الرسالة، ُ، ط(ضياء السالؾ إلى أوضح المسالؾ)
 :(ـُٖٓٗىػ )ُٕٔ:تعبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ، أبك محمد، جماؿ الديف، ابف ىشاـ (ِ) 
، دمشؽ ،دار الفكر، ٔ، طمحمد عمي حمد اهللك  : مازف المبارؾ(، تحقيؽمغني المبيب عف كتب األعاريب)
ٍيرم(، ْٓٓ/ُ) ، مرجع سابؽ :بالكقاد المعركؼخالد األزىرم،  (،ٓٔ/ِ، )مرجع سابؽ ،(النشر شرح طيبة) :النُّكى
: عبد الحميد ، تحقيؽ(شرح جمع الجوامعىمع اليوامع في ) :(تد )ىػُُٗ:تجبلؿ الديف السيكطي  (،ّٓٔ/ِ)

 (.َْْ/ّ، )مصر ،المكتبة التكفيقية، ىنداكم
تب العممية، لبناف، بيركت، دار الك، ِ: عبدأ مينا، ط، شرحو ككتب ىكامشوـ(ُْٗٗ-قُُْْينظر: ديكانو )(ّ) 
(ُ/ِِٓ.) 
قاؿ اإلماـ (، ك ّٗٓ/ُمرجع سابؽ،) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٔٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما (ْ)

 =          :ابف الجزرم في منظكمتو
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َّۖ َٚ ٦ِّۡ٪ُ٭٨ا ِق١ِّي٪   َنَِٰظَؽة   ٤َۡيِ٭٨ا َٔ يِۡؽَحُ٭٨ا ة َوَٝة٣َِخ ٱۡػُؿۡج 
َ
٨َ أ ٕۡ ُا ٫َُ٩ۥ َوَر ۡزَۡبۡ

َ
ۥٓ أ ۡحَ٪٫ُ

َ
ة َرأ ، [ُّ:يكسؼ]چ٧َ٤ا

يَۡؿَُٰ٪ُ٭٨ا چ كقكلو تعالى:
َ
ۡو ٦َة َم١ََ٤ۡخ أ

َ
ۡو نَِكةٓنِِ٭٨ا أ

َ
ََّل َُّتۡؿُِصٮ٨٬ُا ٨ِۢ٦ چ كقكلو تعالى: ،[ُّ]النكر: چأ

 .[ُ]الطبلؽ:چُبُيٮدِِ٭٨ا 

 التوجيو:
السككف، كالركـ، كاإلشماـ،  منيا: أكجو متعددة عمى الكممةالكقؼ تستعمؿ العرب في كبلميا حاؿ      

، (ِ)كىي: السككف (ُ)ثمانية أكجوفي حاؿ الكقؼ عمى الكممة كالمستعمؿ عند القراء كغيرىا، كاإلبداؿ 
ثبات ما حذؼ في الكصؿ مف آخر اال ،(ٕ)كاإلبداؿ، (ٔ)، كاإلشماـ(ٓ)، كالركـ(ْ)، كالحذؼ(ّ)كالنقؿ سـ كا 

لحاؽ ىاء السكت(ٖ)المنقكص  . (ٗ)، كا 
                                                                                                                                                                                 

.......................................... 
 
 

ػػػػػػػبلى   ـٍ حى ًلػػػػػػػ ـٍ كى ػػػػػػػ ًقػػػػػػػٍؼ يىػػػػػػػا أىبىػػػػػػػٍو ًباٍليىػػػػػػػا أىالى حي  كى

 
 
 
 

ٍنػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍع ىيػػػػػػػػػػٍك كىًىػػػػػػػػػػٍي كىعى ػػػػػػػػػػاٍلبىزٍّ مى ػػػػػػػػػػاًئريىىا كى سى  كى

 

مىٍييين ػػػػػػػػػػػػػٍو ًإلي ػػػػػػػػػػػػػٍو   ػػػػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػػػػوي نىٍحػػػػػػػػػػػػػكي عى كىل اٍلمى  رى

 

 

 (.ُٖ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:      

  (.َُّ/ْ): مرجع سابؽ، عبد الكاحد المالقي(ُ) 
الخميؿ بف أحمد بف عمرك عف الحرؼ، أك تفريغ الحرؼ مف الحركات الثبلث. ينظر:  ذىاب الحركةالسككف: ىك (ِ) 

براىيـ السامرائيك  : ميدم المخزكميتحقيؽ، (كتاب العيف) :(د.تىػ )َُٕ:تبف تميـ الفراىيدم  دار كمكتبة ، ا 
 .(ْٖ/ُمرجع سابؽ، ) الضباع: (،ُِّ/ٓ، )اليبلؿ

 (.ِٓسبؽ تعريفو يرجع إلى صفحة )(ّ) 
 .(َُِ/ّ.ينظر: الخيؿ بف أحمد:مرجع سابؽ،)اةب الشنذ طرؼؼ قطؼ الشيء مف الطرؼ كما يحذالحذؼ: ىك (ْ) 
بقاء صك  كة الحرؼىك إضعاؼ حر  :الرـك(ٓ)  : عبد اهلل الكاسطيٌ  ينظر: ت خفٌي يدرؾ بحاٌسة الٌسمع.المكقكؼ عميو كا 

 .(ْٖ/ُمرجع سابؽ، ) الضباع: (،ّّّ/ُ)مرجع سابؽ، 
. د إسكاف الحرؼ المكقكؼ عميو مف غير صكت، كيدركو البصير دكف األعمىيفتيف بعىك ضـ الش :اإلشماـ(ٔ) 

 .(َٓ/ُ) مرجع سابؽ، الضباع: ينظر: المرجع السابؽ،
ا منيا، أم إبداؿ اليمزة حرؼ مد مف جنس (ٕ)  اإلبداؿ: ىك عبارة عف إقامة األلؼ كالكاك كالياء مقاـ اليمزة عكضن

 .(ِْ/ُمرجع سابؽ، ) الضباع:حركة ما قبميا. ينظر: 
 الكقؼابف كثير مف  نحك قراءة: كىي ياء متطرفة محذكفة مف رسـ المصحؼ تخفيفنا، ياءات الزكائدالمقصكد بيا (ٖ) 

ينظر:  .سميت زكائد؛ ألنيا زادت عمى رسـ المصحؼ عند مف أثبتياك  بإثبات الياء، (كىاؽو )ك(، كىاؿو )ك(، ىىادو )عمى 
  .(َُّ/ْ): مرجع سابؽ، عبد الكاحد المالقي(، ٕٓ/ُالمرجع السابؽ، )

 (.ِٓسبؽ تعريفو يرجع إلى صفحة )(ٗ) 
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الدالة عمى الغيبة، لغة بزيادة ىاء السكت عمى كؿ نكف مشددة مف ضمير جمع اإلناث  فالقراءة     
مف لغات العرب، كلككف ىذه النكف المشددة الدالة عمى جمع اإلناث محركة بحركة بناء دائمة فيي 

بيذه الكممات المحافظة عمى بياف الحركة البنائية، فمك  إلحاؽ ىاء السكتمبنية عمى الفتح، كالحجة في 
كممات، كحينئذو لـ تظير الحركة البنائية، كما سىكىفى الحرؼي األخير مف ىذه اللكًقؼى بغير ىاء سكت 

كذلؾ ألنيما ال يدخبلف في المتحرؾ بفتح لخفتو، كال  ؛أنيا لف تظير فيما لك كقفنا بالركـ أك اإلشماـ
غيرىا مف األكجو السالفة الذكر لتعذر ذلؾ كلعدـ تكفر شركطيا، فمذلؾ كاف الكقؼ بياء السكت ىك 

 .     (ُ)األكلى لبياف الحركة

منفردنا بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد الياء المشددة الدالة عمى  الحضرمي يعقكباإلماـ قرأ  .3

٤َيا چالمتكمـ نحك:  يا ، ٫ث٧َُِۡصِِػيا ، ٫بَِيَؽيا ، ٫إََِلا ، ٫َٔ ، مف قكلو تعالى: (ِ) -حيث كردت- چ٫َلَ

٥َ ٱچ َٕ ۡج
َ
ُ٭٥ۡ َٝةَل َٝۡؽ أ َٕ ُز٨ ٦ا

َ
ا إِۡذ ل٥َۡ أ ُ لََعَ ُ چ كقكلو تعالى:  ،[ِٕ:النساء]چاَم٭ِيؽ  ّللا  إِۡذ َٝةَل ٱّللا

َٟ إىَِلا  ُٕ ِ َٟ َوَراٚ ِّٚي ِيََسَٰٓ إِّّنِ ٦َُذَٮ ٓ چكقكلو تعالى:  ،[ٓٓ:آؿ عمراف]چَيَٰٕ ٩ُذ٥ ث٧َُِۡصِِِخا  َو٦َة
َ
 چأ

                                                           

 (.ِٕٗ/ْ: مرجع سابؽ، )محمد النجار(، ِْْ/ُمرجع سابؽ، ) :ابف البىاًذش(ُ) 
اختمؼ أىؿ األداء عف يعقكب في كممة "كيدكف" فبعضيـ قاؿ: أف يعقكب يقؼ عمييا بياء السكت،  :تنبيو       

كبعضيـ يقكؿ: أف يعقكب ال يقؼ عمييا بياء السكت بحجة أف النكف فييا دالة عمى جمع اإلناث الحاضرات ال 
 الغائبات.

" فميعقكب فييا كجييف الكقؼ بياء أف )كيدكف( إف سبقت بمف كما في قكلو تعالى: "م :والتحقيؽ في ذلؾ   ف كيدكف 
حيث -عطفنا عمى إلحاؽ ىاء السكت كقفنا ببل خبلؼ-السكت كعدمو، كىذا ما يفيـ مف نص اإلماـ ابف الجزرم 

 (.ِٔٔ/ُ، ))التحبير(ينطر:  ((عمى قكؿ عامة أىؿ األداء "كمف كيدكفقاؿ:)) "
ىاء سكت ليعقكب كقفنا، كعدـ  فيتضح مف كبلـ ابف الجزرم أف المشيكر عف عامة أىؿ األداء إلحاؽ "مف كيدكف"  

 إلحاقيا ىك المنقكؿ عف غير عامة أىؿ األداء.
قاؿ (، ك ّٗٓ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٔٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ) 

  :الجزرم في منظكمتواإلماـ ابف 
.......................................... 

 
 

ػػػػػػػبلى   ـٍ حى ًلػػػػػػػ ـٍ كى ػػػػػػػ ًقػػػػػػػٍؼ يىػػػػػػػا أىبىػػػػػػػٍو ًباٍليىػػػػػػػا أىالى حي  كى

 
 
 
 

ٍنػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍع ىيػػػػػػػػػػٍك كىًىػػػػػػػػػػٍي كىعى ػػػػػػػػػػاٍلبىزٍّ مى ػػػػػػػػػػاًئريىىا كى سى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػبلى   كىل اٍلمى مىٍييين ػػػػػػػػػػػػػٍو ًإلي ػػػػػػػػػػػػػٍو رى  ػػػػػػػػػػػػػػوي نىٍحػػػػػػػػػػػػػكي عى

 
 
 

 (.ُٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:     
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ُخ چ ، كقكلو تعالى:[ِِ:إبراىيـ] ۡٞ ن تَۡكُضَؽ ل٧َِة َػ٤َ
َ
َٟ أ َٕ إِث٤ِۡيُف ٦َة ٦ََ٪  ،[ٕٓ:ص]چبِيََؽيا َٝةَل َيَٰٓ

جِيؽِ چ  كقكلو تعالى: َٕ َٰم  ٤ِۡ٣ّ ؾا َْ ِ ٩َة۠ ث
َ
يا َو٦َةٓ أ ۡٮُل َلَ َٞ ُل ٱ٣ۡ   .[ِٗ:ؽ] چ٦َة ُحَجؽا

 التوجيو:
، الدالة عمى المتكمـ ياء اإلضافةف مف ياءيف األكلى مف أصؿ الفعؿ، كالثانية مككٌ  الكممةأصؿ      

ىاء السكت كقفنا  زاد اإلماـ يعقكبثـ  فصارت ياء مشددة، فأدغمت األكلى في الثانية،ثبلف، فاجتمع مً 

٤َيا چ بعد الياء المشددة، فصار المفظ كقفنا يا ، ٫ث٧َُِۡصِِػيا ، ٫بَِيَؽيا ، ٫إََِلا ، ٫َٔ ، كالحجة في ذلؾ چ٫َلَ
 المحافظة عمى حركة البناء، حيث كىذه األلفاظ مبنية عمى الفتح لخفتيا كلفتح ما قبميا، كلك أعطكىا

ف األصؿ في ياء اإلضافة الفتح، فكقؼ إالجتمع ما ىك أثقؿ مف ذلؾ، كقاؿ بعضيـ:  ،الضـ أك الكسر
 .  (1)لبيانيا كالمحافظة عمييا ،بياء السكت اإلماـ يعقكب

قرأ ركيس منفردنا بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد األلؼ مع المد المشبع في حرؼ المد مف ذات  .ْ

َٛ چالندبة في ألفاظ:  َق
َ
أ ٓ َيَٰٓ ٓ َيََٰٮۡي٤َذَ  ،هة دَ  ،هة ٓ َيََٰعۡۡسَ َٰ چ كذلؾ مف قكلو تعالى: ،(ِ)چ هة َقََفَٰ لََعَ

َ
أ َوَٝةَل َيَٰٓ

 َٙ ِۡؾ َُٚل٩ًة َػ٤ِيل  َِن ل٥َۡ َيََٰٮۡي٤ََِتَٰ ََلۡتَ چ ، كقكلو تعالى:[ْٖ:يكسؼ]چيُٮُق َّتا
َ
، كقكلو [ِٖ:الفرقاف]چأ

نۡ چ تعالى: 
َ
ـُۡت أ َض َٔ

َ
َؿاِب  َٝةَل َيََٰٮۡي٤ََِتَٰٓ أ ُ٘ ُزٮَن ٦ِۡس٢َ َهََٰؾا ٱ٣ۡ

َ
َٝة٣َۡخ چ  كقكلو تعالى: ،[ُّ:المائدة]چأ

ُضٮز   َٔ  ۠ ٩َة
َ
ِلُ َوأ

َ
َٰ ٦َة َٚؿاَُخ ِِف چ ، كقكلو تعالى:[ِٕ:ىكد]چ َيََٰٮۡي٤ََِتَٰٓ َءأ ََتَٰ لََعَ ف  َيََٰعۡۡسَ ۡٛ ٮَل َج ُٞ ن َت

َ
أ

 ِ  .[ٔٓ:الزمر]چَصۢنِت ٱّللا
 التوجيو:
 كالقصد، كأنو قد كقع في أمر عظيـ كأمر جسيـ، يمحؽ الن ادبى عند فقد المندكبتفجُّع  الندبة: ىي     

المصائب احتماؿ لضعفيف عف  ؛، كأكثر ما يقع مف النساءاإلعبلـ بعظمة المصاب مف الندبة
                                                           

ٍيرم(، ُٗٓ/ُ، ): مرجع سابؽخالكيو ابف(ُ)  محمد خميس:  (،ِٓٗ/ُ، )مرجع سابؽ ،(الدرة المضية)شرح : النُّكى
 (.ُّٗ/ُ، )مرجع سابؽ

قاؿ (، ك َّٔ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٔٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ) 
    :    في منظكمتواإلماـ ابف الجزرم 

 

ـ  ًطػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػٍع ثىػػػػػػػػػػػ ذيٍك نيٍدبىػػػػػػػػػػػةو مى  .............كى

 
 

 .......................................... 
 
 
 

 (.ُٗ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:     
 



 

 انىلف عهً املزطىوانمزاءاخ انعؼزيح يف  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
63 

 

في  -يا –في أكلو كىي األصؿ في الندبة، أك زيادة ياء كألؼ  -كا -كعبلمتو زيادة كاك كألؼكاآلفات، 
 قكؿ الشاعر: ما زيد بألؼ كياء في أكلوكم ،(ُ)أكلو إف أمف المبس، كزيادة ألؼ كىاء في آخره

 

           
 .في أكلو كياءزيد بألؼ  حيث( يىا عيمىرىاالشاىد: )     

بعد دخكؿ ياء كاألصؿ في ىذه األلفاظ: "يا كيمتي، يا حسرتي، يا أسفي"، أبدلت ياء المتكمـ ألفنا      

َقََفَٰ  چالنداء عمييا، فصار المفظ: 
َ
ََتَٰ  ،َيََٰٮۡي٤ََِتَٰ  ،َيَٰٓأ  :الشاعر قكؿكنحك ذلؾ ، چَيََٰعۡۡسَ

 تقػػػػػػػػػػػػػكؿ بنتػػػػػػػػػػػػػي: قػػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػػى أناكػػػػػػػػػػػػػا

 

مٌػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أك عسػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا   (3)يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى
 
 
  

 ."أبتي"دخكؿ ياء النداء عمييا إذ األصؿ  جاء بألؼ مبدلو مف الياء بعدحيث  الشاىد لفظ" أبتا"     

، أف األلؼ خفية كخاصةن عند الكقؼ، بعد األلؼكقفنا  زيادة ىاء السكتفي  كعمى ذلؾ فالحجة     
  التفجع.، ككذلؾ المبالغة في زيادة ظيرتي ك األلؼ لتيبيف  ؛فزيدت الياء عمييا في الكقؼ

كأما كجو زيادة المد في األلؼ قبؿ الياء، فؤلنو عند الكقؼ عمييا بعد زيادة ىاء السكت، اجتمع      
 .(4)ساكناف في كممة كىما األلؼ كالياء، فتيخمص مف األكؿ بالمد المشبع كحكـ المد البلـز

                                                           

 ،الككيت ،دار الكتب الثقافية، : فائز فارس: تحقيؽ(الممع في العربية) :(د ت)ىػِّٗ:تعثماف بف جني (ُ) 
-ىػَُِْ)ىػٕٕٓ:تعبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم  (،َُِ/ُ)

 اهلل، ابف مالؾ الطائي محمد بف عبد (،ُّٖ/ُ، )قـدار األرقـ بف أبي األر ، ُ، ط(أسرار العربية) :ـ(ُٗٗٗ
كمية  ،جامعة أـ القرل، ُ، طالمنعـ أحمد ىريدم: عبد ، تحقيؽ(شرح الكافية الشافية) :(د تىػ )ِٕٔ:ت الجياني

 (.ُُّْ/ّ، )مكة المكرمة ،الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
 (. ِّٓ/ُ. ينظر: ديكانو، )أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيزيرثي لجرير البيت: (ِ) 
كأنى أناؾ: حاف كقت رحيمؾ إلى مف  ،كأنى: قرب، كاألنى: الكقت، لمعجاج يمدح الحارث بف سميـ اليجيميالبيت: (ّ) 

 (.ُِّ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جني. ينظر: اتأمؿ حباءه
: محمد ، تحقيؽ(المقتضب) :(د تىػ )ِٖٓ:تمحمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالى األزدم، المعركؼ بالمبرد (ْ) 

ٍيرم (،ِٖٔ/ْ، )بيركت ،عالـ الكتب، عبد الخالؽ عظيمة  (،ِٕٗ/ُ، )سابؽ مرجع ،(الدرة المضية)شرح : النُّكى
 (.ُّٖ/ُ، )مرجع سابؽ :عبد الرحمف األنصارم(، ُٓٔ/ْ: مرجع سابؽ، )سيبكيو

ٌمٍمػػػػػتى  ػػػػػا فىاٍصػػػػػطىبىٍرتى لىػػػػػوي حي  أىٍمػػػػػرنا عىًظيمن

 

ػػػػػػػرىا  قيٍمػػػػػػػتى ًفيػػػػػػػًو بًػػػػػػػأىٍمًر الم ػػػػػػػًو يىػػػػػػػا عيمى كى
(ِ) 
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مبيننا ما حكتو ىذه القراءة مف معنى في نفس المتكمـ مف  :ىػ(ُُّت:أبك إسحاؽ الزجاج )قاؿ      
أم يا ندما، كحرؼ النداء يدؿ عمى تمكف القصة مف صاحبيا، إذا تعظيـ األمر كشدتو عميو بقكلو: ))

 .(ُ)((القائؿ: يا حسرتاه كيا كيبله، فتأكيمو الحسرة كالكيؿ قد حؿ بو كأنيما الزماف لو غير مفارقيف قاؿ
، -حيث كقعت-(ِ)الظرفية چَث٥ا ، َذَس٥ا چ :في كممةقرأ ركيس منفردنا بزيادة ىاء السكت كقفنا  .5

ِ چ  :تعالى قكلو نحك ،چ٫َث٧ا ، ٫َذَس٧ا چفصارت  ْ َذَس٥ا وَۡص٫ُ ٱّللا ۡحَ٪٧َة دَُٮ٣ُّٮا
َ
قكلو ، ك [ُُٓ:البقرة]چَٚأ

يَۡخ  چ  تعالى:
َ
يَۡخ َث٥ا َرأ

َ
٦ِي  چ قكلو تعالى:، ك [َِ:اإلنساف]چِإَوذَا َرأ

َ
ةع  َث٥ا أ َُ   . [ُِ:التككير]چ٦ُّ

 :التوجيو

 . (ّ)، كىي اسـ إشارة لممكاف البعيد بمعنى: "ىناؾ") ثىـ  ( ظرؼ مبني عمى الفتح     

، كذلؾ -حيث كردت-الظرفية  چَث٥ا ، َذَس٥ا چ :في كممةبزيادة ىاء السكت كقفنا  كالحجة في القراءة     
بفتح الثاء دالة عمى الظرفية المكانية فيي اسـ إشارة ( ثىـ  )العاطفة، حيث أف ( ثيـ  )لمتفريؽ بينيا كبيف 

بضـ الثاء كالتي تدؿ عمى  (ثيـ  )بمعنى " ىناؾ"، كىي التي تمحقيا ىاء السكت في آخرىا، بخبلؼ 
قرأ ككذلؾ  ،تمحقيا ىاء السكت في آخرىافبل فييا ترؾ الياء فؤلكلى  ،العطؼ كضـ الشيء إلى الشيء

ا لككف حركة  كقفنا ركيس بزيادة ىاء السكت حركة بناء ال ( ثىـ  )لبياف حركة الحرؼ األخير، كأيضن
 . (4)يا بياء السكت لبياف حركة البناءإعراب، فجاز الكقؼ عمي

                                                           

عرابو)(: ـُٖٖٗ -ىػَُْٖ) ينظر كتابو:(ُ)  ، عالـ الكتب، ُ، ط: عبد الجميؿ عبده شمبي(، تحقيؽمعاني القرآف وا 
(ْ/ّٖٓ). 
قاؿ (، ك َّٔ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٔٔ/ُسابؽ، )مرجع  ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ) 

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
 

ـ  ًطػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػٍع ثىػػػػػػػػػػػ ذيٍك نيٍدبىػػػػػػػػػػػةو مى  .............كى

 
 

 .......................................... 
 
 
 

 (.      ُٗ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:     

 

المباب في عمؿ ) :ـ(ُٓٗٗ-ىػُُْٔىػ )ُٔٔ:تعبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم البغدادم محب الديف (ّ) 
  .(ِٗ/ِ، )دمشؽ، دار الفكر، ُ، ط: عبد اإللو النبيافتحقيؽ(، البناء واإلعراب

أحمد المعركؼ بديكنقكز أك دنقكز  ، مطبكع بيامش:(الفالح في شرح المراح) .ىػَْٗ:تابف كماؿ باشا انظر: (ْ) 
شركة مكتبة كمطبعة ، ّ، ط(شرحاف عمى مراح األرواح في عمـ الصرؼ) :ـ(ُٗٓٗ-ىػُّٕٗىػ )ٖٓٓ:ت

 .(ُُْ/ُُ): مرجع سابؽ، القرطبي(، ِٖ/ُ، )مصر، مصطفى البابي الحمبي كأكالده
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 ،(ُ)چِظَكةِبَ ،٠َِتَِٰبَ چا بحذؼ ىاء السكت كصبلن مف لفظي:قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي منفردن  .ٔ

ٍٜ ِظَكةبَِي٫ۡ  چمف قكلو تعالى:  َٰ ّّنِ ٦َُؾ
َ
َ٪٪ُخ أ َّ وَت ٠َِتَٰجَِي٫ۡ چ  چإِّّنِ 

ُ
ٮُل َي٤ََٰۡيتََِن ل٥َۡ أ ُٞ  چَذَي

 .[ِٓ،َِ:الحاقة]
 :التوجيو
في حاؿ الكقؼ ال في حاؿ الكصؿ، كالغاية مف  الكممة السكت تمحؽ ىاءبأف  سبؽ أف ذكرت     

 حاؿ الكقؼ بياف الحركة، كما أنيا ال تمحؽ إال ما كاف حركتو حركة بناء ال إعراب.زيادتيا في 

إنما لككنو ال  چِظَكةِبَ ، ٠َِتَِٰبَ چكصبلن مف لفظي: كعمى ذلؾ فالحجة في حذؼ ىاء السكت       
ألف ىاء السكت إنما يؤتى بيا كقفنا ككف الحرؼ األخير متحرؾ  ؛حاجة إلى بياف حركة الحرؼ األخير

فأرادكا أف يقفكا عمى الكممة كيبقى آخرىا عمى حركتو، فمما ظيرت حركة الحرؼ األخير في حاؿ 
 .     (ِ)الكصؿ استغني عف ىاء السكت

الساكنيف أك  ما حذؼ رسمنا بسبب التقاءرمي منفردنا بإثبات الياء كقفنا مقرأ اإلماـ يعقكب الحض .ٕ
 يُۡؤَِت : "كىي ،في سبعة عشر لفظنا أحد عشر حرفنا ، كذلؾ في(ّ)ما كقع بعده ساكف غير تنكيف

(التي بعدىا  - َوٱۡػَنۡٮِِن  ،-في مكضعيف - ٞۡ  ،-)اليـك في - يٱلَۡٮادِ ، -في يكنس -٩ُ٪ِج  ،ِض َح
َِن ، َوةىِل ، يُؿِۡدِّن ، -في مكضعيف -يثَِفَٰؽِ ، -أربعة مكاضع ۡ٘ في  -يٱۡۡلََٮارِ  ،يُحَ٪ةدِ ، ُت

                                                           

قاؿ (، ك َّٔ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٓٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :ابف الجزرم(ُ) 
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

 كىذىا اٍحًذٍؼ ًكتىاًبيىوٍ  .......................

 

فٍّػػػػػػػبلى   ٍصػػػػػػًؿ حي ػػػػػػػف  اٍقتىػػػػػػٍد لىػػػػػػػدىل اٍلكى ػػػػػػاًبي تىسى   ًحسى

 
 
 

 (.ُٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:      

، مرجع سابؽ، مناشرمل ،)اإليضاح((، كانظر ىامش: ُِٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(الجنى الداني) :المرادمحسف (ِ) 
   (.َٔٓ/ّ، )مرجع سابؽنصر الفارسي:  (،ُٖٓ/ُ)
قاؿ اإلماـ (،  ك َّٔمرجع سابؽ، )/ )الشمعة(،الناشرم: (، ٖٗٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :ابف الجزرم(ّ) 

           :ابف الجزرم في منظكمتو
.......................................... 

ػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػاًكًنًو حى ًباٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ًإٍف تيٍحػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍؼ ًلسى  كى

 
 
 

ػػٍف ييػػٍؤتى  ػػتيٍغًف النُّػػذيٍر مى  ..............كىاٍكًسػػٍر كى
 

 .......................................... 
 

 (.ُٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:      
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  كقكلو تعالى: ،(2)[ِٗٔ:البقرة]چَو٨٦َ يُۡؤَت ٱۡۡل٧َ١ِۡحَ چ، كذلؾ في قكلو تعالى: (ُ)-مكضعيف

ي٧  چ ِْ َٔ ۡصًؿا 
َ
ُ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي أ ََّتَۡنٮ٥ۡ٬ُۡ َوٱۡػَنۡٮِنِۚ  ََٚل چ  كقكلو تعالى: ،[ُْٔ:النساء]چةوََقۡٮَ  يُۡؤِت ٱّللا

ۡز٤٧َُۡخ 
َ
ُٞ چ كقكلو تعالى: ،[ّ:المائدة]چ٣َُس٥ۡ دِي٪َُس٥ۡ ٱَۡلَۡٮَم أ َِّۖ َح ٜا  ُهّ إِِن ٱۡۡلُۡس٥ُ إَِّلا ّلِلا  چٱۡۡلَ

٤َۡيَ٪ة ٩ُ٪ِش ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ  چ   كقكلو تعالى:، [ٕٓ:األنعاـ] َٔ ة  ًّٞ َٟ َظ ِ َٟ چ    كقكلو تعالى:   ،[َُّ:يكنس]چ٠ََذَٰل إ٩ِا

ٮ   َُ ِس  ؽا َٞ َٰ َوادِ ٱنلا٢٧ِۡ چ   كقكلو تعالى: ،[ُِ:طو]چىثِٱلَۡٮادِ ٱل٧ُۡ ْ لََعَ دَۡٮا
َ
ٓ أ َٰٓ إَِذا كقكلو ، [ُٖ:النمؿ]چَظِتا

ُِي  چ   تعالى: ََٰ٭ة ٩ُٮدَِي ٨ِ٦ َشَٰ دَى
َ
ةٓ أ ۡح٨٧َِ  ٧َ٤َٚا

َ
٫َُٰ َرب٫ُُّۥ چ   كقكلو تعالى:، [َّ:القصص]چٱلَۡٮادِ ٱۡۡل إِۡذ ٩َةَدى

ًٮى َُ ِس  ؽا َٞ ْ إىَِلَٰ ِوَرَٰط  چ   كقكلو تعالى:، [ُٔ:النازعات]چثِٱلَۡٮادِ ٱل٧ُۡ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮٓا َ لََ٭ةدِ ٱلا  ِإَونا ٱّللا

ۡكَذِٞيم   َؾ٤ََٰذِِ٭٥ۡ چ  كقكلو تعالى:، [ْٓ:الحج]چ٦ُّ ًَ  ٨ َٔ ۡۡمِ  ُٕ ٩َخ ثَِفَِٰؽ ٱ٣ۡ
َ
ٓ أ كقكلو  ،[ّٓ:الرـك]چَو٦َة

ُِؾ ٨ِ٦ ُدو٫ِ٩ِۦٓ َءالَِ٭ًح إِن يُؿِۡدِن ٱلؿاۡظَؿ٨َُٰ چ  تعالى: َّتا
َ
ُذُ٭٥ۡ َمۡي َءأ َٕ ٨ِ َخَّنِ َمَػَٰ ۡ٘  ُت

، [ِّ:يس]چة ٔ  ثُِضّ  َّلا

ٓۡ يَۡٮَم ُح٪َةدِ چ   كقكلو تعالى: ،[ُّٔ:الصافات]چإَِّلا ٨ۡ٦َ ٬َُٮ َوةِل ٱۡۡلَِعي٥ِ چ   كقكلو تعالى: َوٱۡقذ٧َِ

٨ِ ٱنلُُّؾرُ چ  كقكلو تعالى:، [ُْ:ؽ]چٱل٧َُۡ٪ةدِ  ۡ٘ َّۖ َذ٧َة ُت ح  َ٘ َوََلُ چ  كقكلو تعالى:، [ٓ:القمر]چِظ٧َ١ُۡۢة َب٤َِٰ

  .[ُٔ:التككير]چٱۡۡلََٮارِ ٱ١ُۡ٣ناِف چ  كقكلو تعالى:، [ِْ:الرحمف]چةُت  َٔ ٱۡۡلََٮارِ ٱل٧ُۡنَش 
  التوجيو:
، -ضـ أك الكسرالفتح أك ال-تحريكو بالحركات الثبلث الساكف األكؿ يجكز فيف ،إذا التقى ساكناف     

 ،فؤلنو أخؼ الحركات ،كأما الفتح ،تباعكأما الضـ فمبل ،الساكنيفالتقاء في صؿ األأما الكسر فعمى أنو 
 .(3)حرؼ مد فإنو يحذؼاألكؿ  إال إذا كاف الساكف

                                                           

في الشمعة كتحبير التيسير ذكرا عشرة أحرؼ كذكر ابف الجزرم في النشر عمى نحك ما أثبتناه أحد عشر حرفنا في (ُ) 

ٓۡ يَۡٮَم ُحَ٪ةدِ ٱل٧َُۡ٪ةدِ چ سبعة عشر مكضعنا، فزاد حرؼ " يناد" مف قكلو تعالى:   .ُْؽ:آية چَوٱۡقَذ٧ِ

المكضع بكسر التاء مف أصؿ ركايتو كما سنبيف ذلؾ في مكضعو  في ىذا چٱۡۡل٧َ١ِۡحَ  َو٨٦َ يُۡؤتِ چ يقرأ اإلماـ يعقكب (ِ) 
  إف شاء اهلل تعالى.

 ،بيركت، مكتبة اليبلؿ، ُ، ط: عمي بك ممحـ، تحقيؽ(المفصؿ في صنعة اإلعراب) :(ـُّٗٗالزمخشرم )(ّ) 
شرح شافية ابف  ):ـ(ُٕٓٗ-ىػُّٓٗىػ )ٖٔٔ: تمحمد بف الحسف الرضي اإلستراباذم، نجـ الديف  (،ْْٗ/ُ)

  (.ِِٓ/ِ، )بيركت، لبناف ،العممية دار الكتبكآخركف، محمد نكر الحسف تحقيؽ:  :(الحاجب
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ككجو إثبات الياء كقفنا في ىذه الكممات السابقة، مراعاة لؤلصؿ، إذ األصؿ إثبات الياء في ىذه      
كاف فاألصؿ إثباتيا، كحينئذو فبل مكجب  ألف الياء إما الـ الكممة أك ضمير متكمـ، كأياما ؛الكممات

ف حذفت رسمنا فبل يمـز مف حذفيا تبلكةن، كحذفت الياء مف رسـ المصحؼ بسبب التقاء  لحذفيا، كا 
ساكنيف، كما أف الياء حذفت كذلؾ كصبلن لمداللة عمى أف الحذؼ إنما كاف بسبب التقاء ساكنيف، فمما 

 .(ُ)لمحذؼ فأثبتت الياء كقؼ عمى ما قبؿ الساكف الثاني زاؿ المكجب

فقرأ يعقكب بكسر : ))چيُۡؤَت چ ، عند ذكر اختبلؼ القراء في لفظ: ق(ّّٖقاؿ ابف الجزرم)     
كالذم  :أم ،صكلةعنده مك  (فمى )كذلؾ يقتضي أف تككف  ،التاء، كىك عمى أصمو في الكقؼ عمى الياء

ّيِ چلكقؼ بالحذؼ كما يقؼ عمى:  ،كلك كانت عنده شرطية ،و اهلل الحكمةيؤتي ِٜ ٱلكا  چةتِ  َٔ َو٨٦َ دَ

 .(2)((كنحكه [ٗغافر:]

                                                           

ٍيرم (،ُٗٓ/ُ، مرجع سابؽ، )ناشرملم ،)اإليضاح(ينظر ىامش: (ُ)   : مرجع سابؽ،(شرح طيبة النشر): النُّكى
(ِ/َُُ.) 
 .(ِّٓ/ِ، )، مرجع سابؽ(رالنش)ابف الجزرم: (ِ) 
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 الثاني لمطمبا
 ياءات الزوائد  القراءات العشرية في

  ،يُؿِۡدِّنَ چالمدني كاإلماـ يعقكب الحضرمي بإثبات الياء في لفظي:  اإلماـ أبك جعفر أقر  .ُ
َِنَ  َٕ ، مف قكلو تعالى: اإلماـ ، إال أف (ُ)چدَتاجِ أبي جعفر يثبت الياء فييما مفتكحة كصبلن

٨ِ چ ۡ٘ ُِؾ ٨ِ٦ ُدو٫ِ٩ِۦٓ َءالَِ٭ًح إِن يُؿِۡدِن ٱلؿاۡظَؿ٨َُٰ ثُِضّ  َّلا ُت َّتا
َ
ُذُ٭٥ۡ َمۡي َخَّنِ َءأ َٕ  چيُ٪ُِٞؾونِ ة َوََّل  ٔ   َمَػَٰ

ۡمؿِيچ ، كقكلو تعالى: [ِّ:يس]
َ
َىۡيَخ أ َٕ َذ

َ
٨ٍِۖ أ َٕ  دَتاجِ

َّلا
َ
   .[ّٗ:طو]چ أ

نما سميت لمتخفيؼ، ك  رسـ المصاحؼ العثمانيةمحذكفة مف  زائدة ياءات الزكائد ىي: ياء متطرفة      ا 
 .(ِ)أثبتيازكائد؛ ألنيا زادت عمى رسـ المصحؼ عند مف 

 :(ّ)أكجوخمسة  مفكذلؾ  ،بينيا كبيف ياءات اإلضافة كعمماء القراءات يفرقكف     

تككف فإنيا بخبلؼ ياءات اإلضافة  دكف الحركؼ،ياءات الزكائد تككف في األسماء كاألفعاؿ  .ُ
 ؼ.ك كالحر  كاألفعاؿ اءسمفي األ
 .اثابتة فييفإنيا الياءات الزكائد محذكفة مف رسـ المصحؼ، بخبلؼ ياءات اإلضافة  .ِ
الخبلؼ في ياءات اإلضافة دائر بينما ياءات الزكائد دائر بيف الحذؼ كاإلثبات، في الخبلؼ  .ّ

 بيف الفتح كاإلسكاف.
 الياءات الزكائد تككف أصمية كزائدة، بخبلؼ ياءات اإلضافة ال تككف إال زائدة. .ْ

                                                           

قاؿ (، ك ُّٔ/ُمرجع سابؽ، )، ()الشمعةالناشرم: (، ِٖٕ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :الجزرمابف (ُ) 
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ..................... قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد زىادى فىاًتحن  كى

 

تىت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبعىٍف أىالى ػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كى  ًرٍدًف ًبحى
 

 
 

 
 

 (.َِ/ُ)، ، مرجع سابؽ)الدرة المضية(ينظر:      

  (.ٓٔٓ/ُمرجع سابؽ، )محمد الفاسي:  (،َّٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(إبراز المعاني): شامة أبك(ِ) 
 

  في منظكمتو: الشاطبيقاؿ اإلماـ (، ك ِٖٔ/ُ، )محمد خميس: مرجع سابؽ (،َٔ-ٕٓ/ُمرجع سابؽ، ) الضباع:(ّ) 
كىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ى زى ديكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىاتو تيسى  كى

 
 
 
 

ػػػػػػػػػٍف   ٍعػػػػػػػػػزالى ألىٍف كيػػػػػػػػػف  عى ػػػػػػػػػاًحًؼ مى ػػػػػػػػػطٍّ المىصى  خى

 
 
 

 (.ّْ/ُمرجع سابؽ، ) ،(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:     
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يككف في  ياءات الزكائديككف في الكصؿ دكف الكقؼ، بينما في  ياءات اإلضافةالخبلؼ في  .ٓ
 الكصؿ كالكقؼ.

 :التوجيو

٨ِ   ،يُؿِۡدنِ چ :األصؿ في لفظي          َٕ َِنَ   ،يُؿِۡدِّنَ چإثبات الياء فييما ىكذا:  چدَتاجِ َٕ نما حذفت ، ك چدَتاجِ ا 
فالحجة في إثبات الياء فييما مراعاة لؤلصؿ، كألف ىذه الياء ياء متكمـ  مف رسـ المصحؼ لمتحفيؼ،

ا عمى األصؿ، فالفتح  ،كحقيا الثبكت، كاإلثبات لغة أىؿ الحجاز كالحجة في إثباتيا مفتكحة كصبلن أيضن
فيك لغة مف لغاتيـ، كمع ككف األصؿ األكؿ فييا السككف فالفتح  ،في الياء مستعمؿ في كبلـ العرب

ا ، كفتحت الياء كصبلن في  أيضن فرارنا مف الحذؼ بسبب التقاء الساكنيف، كفي  چيُؿِۡدِّنَ چأصؿه ثافو

َِنَ چ َٕ  .   (ُ)لمتخفيؼ چدَتاجِ

كيس بإثبات  .ِ َِجةچياء في لفظ: القرأ ري َٟ چمف قكلو تعالى: كذلؾ  ،(ِ)كصبلن ككقفنا چيدِ َيَٰٕ ِ َٰل َذ

ِٔجَ  َُيَّٮُِ   ُ ث٫ِِۦ  َِجةدِ ٱّللا ۚۥِ َيَٰٕ ٮنِ  ةَدهُ ُٞ  .[ُٔ:الزمر]چَٚٱتا
 :التوجيو
كمنو  ،يا غبلمي أقبؿ  في النداء لغة مف لغات العرب، كذلؾ نحك قكليـ:كصبلن ك  اكقفن إثبات الياء      

 قكؿ الشاعر: 
 ككنػػػػػػػػػػػػػت إذ كنػػػػػػػػػػػػػتى إليػػػػػػػػػػػػػي كىٍحػػػػػػػػػػػػػدىكا 

 
 

(ّ)لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػؾي شػػػػػػػػيء يػػػػػػػػا إًليػػػػػػػػى قىٍبمىكػػػػػػػػاى  
 

 
 
 

 

 المتكمـ بعد النداء كصبلن ككقفنا."ياإليي" ثبتت ياء  الشاىد في قكلو:     

َِجةچكعمى ذلؾ فالحجة في إثبات الياء كصبلن ككقفنا في لفظ:       ألف  ؛، كذلؾ مراعاة لؤلصؿچيدِ َيَٰٕ
ىذه الياء ياء متكمـ كحقيا الثبكت، كاإلثبات لغة الحجازييف، كما أف إثبات الياء فييا يكافؽ الرسـ 

                                                           

 (. َِٕ-ِٕٓ/ُ، )مرجع سابؽ محمد خميس:(، ٔٔٓ-ِٗٓ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، ) (ُ) 
قاؿ ك  (،ُّٔ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، ِٖٕ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ) 

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػا .....................  ًعبىػػػػػػػاًدم ات قيػػػػػػػك طىمى

 
 

 .......................................... 
 

 
 
 

 (.َِ/ُ، )، مرجع سابؽ)الدرة المضية(ينظر:       

 (.َُِ/ِ): مرجع سابؽ، سيبكيو. ينظر: بد اهلل بف عبد األعمى القرشيعالبيت لػ: (ّ) 
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ف حيذؼ رسمنا ألف ما حذؼ لعارض في حكـ ا ؛تقديرنا لمكجكد مثؿ ألؼ )الرحمف( كياء )إبراىيـ(، فإنو كا 
 .(ُ)إال أنو يمفظ بو كأنو مكجكد

كجممتو  ،رءكس اآلممما حذؼ مف  قرآ اإلماـ يعقكب الحضرمي بإثبات الياء كصبلن ككقفنا .ّ

ٮَِن  چ، كذلؾ في ألفاظ: تسع كخمسكف ياء ُٞ ٮِِن  ،َٚٱر٬َُۡجٮَِن  ،َٚٱتا ُٞ ٮِِن ، َٚٱتا ُٕ ي َِ
َ
ُؿوِِن ، َوأ ِْ ، دُ٪

ةِب  َٞ ِض٤ُٮِِن ، َٚٱۡخُجُؽوِِن ، ِٔ ٕۡ ثُٮِِن ، تَۡكَذ ُذ٤ُٮِِن ، ٠َؾا ۡٞ ُؿوِِن ، َقَيۡ٭ِؽيَِن ، َح ُٛ رِۡق٤ُٮِِن ،  دَۡس
َ
َؿُبٮِِن ، َٚأ ۡٞ ، َت

ّ٪ُِؽوِِن  َٛ ُعٮِِن ، ةِب  َٔ َم ،  ٦ََذةِب ، ُت ٌَ ۡٛ وِِن ، ََٚل َت ـُ وِِن ،  َوََّلَُّتۡ ُٕٮِِن ، ََيُۡضُ  ،َوََّل دَُس٧ُِ٤ّٮِِن ، ٱرِۡص
ثُٮِِن  ُٕٮِِن ، تَۡنَ٭ُؽوِِن  ،َُيۡيِيَِن ، يَۡنِٛيَِن ، يَۡكِٞيَِن ، َحۡ٭ِؽيَِن ، يَُسّؾِ َؾاِب ، َٚٱۡق٧َ ، َٚٱۡخََتِلُٮِِن ، َٔ

ُجُؽوِِن  ٕۡ ٧ُِٕٮِِن ، َِلَ ُۡ ٩ا٫ُۥ   چ، كذلؾ في قكلو تعالى: (ِ)چَوَِّلَ دِيَِن ، ١َِٚيُؽوِِن ، ُح
َ
٩ِؾُرٓواْ أ

َ
ۡن أ
َ
٫ََٰ أ ََّلٓ إَِل

ٮنِ  ُٞ ٩َة۠ َٚٱتا
َ
ٓ أ ََٰي َٚٱر٬َُۡجٮنِ  إِجا٧َة ٬َُٮ إَِل٫َٰ  چ، كقكلو تعالى:   [ِ:النحؿ]چإَِّلا ، كقكلو [ُٓ]النحؿ:چَنَِٰظؽ  َٚإِيا

                                                           

ٍيرم(ُ)  محمد (، ٔٔٓ-ِٗٓ/ُمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، ) (،َُُ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.َِٕ-ِٕٓ/ُ، )مرجع سابؽ خميس:

 

(،  ِِٔ/ُمرجع سابؽ، ) )الشمعة(،الناشرم: (، َِٖ-ِٖٕ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير) :بف الجزرما(ِ) 
 لجزرم في منظكمتو:قاؿ اإلماـ ابف اك 

ػػػػػػػػػػػػػالىٍيًف ال يىت ًقػػػػػػػػػػػػػي ًبييػػػػػػػػػػػػػك تىٍثبيػػػػػػػػػػػػػتي ًفػػػػػػػػػػػػػي اٍلحى  كى

 
 
 

كًس اآلمً   ػػػػػػػري ػػػػػػػٍز كى    .................سيػػػػػػػؼى حي
 

 
 

 
 

 (.َِ/ُ، )، مرجع سابؽ)الدرة المضية(ينظر:       

 :كقد جمع العبلمة محمد بف محمد بف ىبلؿ اإلبيارم ما انفرد بو اإلماـ يعقكب في رؤكس اآلم: فقاؿ 
 فخمسػػػػػػػػكف مػػػػػػػػع تسػػػػػػػػع ليعقػػػػػػػػكب قػػػػػػػػد أتػػػػػػػػت

 
 
 

 لنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي رءكس اآلم خػػػػػػػػذىا عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػكال 

 
 
 

 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىبكني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتقكني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأربع
 

 كال تكفركنػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػؿ أطيعػػػػػػػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػػػػػػػجبل 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػي تنظركنػػػػػػػػػػػػػػػػي مطمقػػػػػػػػػػػػػػػػا أف تفنػػػػػػػػػػػػػػػػدك

 

 ف ال تقربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف أرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكني تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببل 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػوبي متػػػػػػػػػػػػػػػابي قػػػػػػػػػػػػػػػؿ عقػػػػػػػػػػػػػػػابي ثبلثػػػػػػػػػػػػػػػة
 
 
 

 فػػػػػػػػػبل تفضػػػػػػػػػحكني معػػػػػػػػػو تخػػػػػػػػػزكف فػػػػػػػػػاعقبل 
 

 فاعبػػػػػػػػػػػػدكني حيػػػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػػػاءكتسػػػػػػػػػػػػتعجمكني 
 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػي يحضػػػػػػػػػػػػػػػركني كػػػػػػػػػػػػػػػذبكني مرسػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 

 معػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني كارجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني تكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 ف ييػػػػػػػػػػديف ميمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء يسػػػػػػػػػػػقيف فػػػػػػػػػػػاقببل 
 

 كيشػػػػػػػػػػػفيف يحيػػػػػػػػػػػيف كفػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػيدكف قػػػػػػػػػػػؿ
 

 كػػػػػػػػػػػػذا فاسػػػػػػػػػػػػمعكني مػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػذابي تػػػػػػػػػػػػأمبل 
 

 كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعجمكني يعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكني كيطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 ف كيػػػػػػػػػػد  فكيػػػػػػػػػػدكني كلػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػانجبل 
 

 

 .(ُٗٔ/ُ، )مرجع سابؽ: ) اإليضاح( :ىامشينظر      
 
 



 

 ياءاخ انشوائد  انمزاءاخ انعؼزيح يف انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
71 

 

ِ چتعالى:  ح   ۦٓ ِإَونا َهَِٰؾه ٦ا
ُ
ُذُس٥ۡ أ ٦ا

ُ
۠ َربُُّس٥ۡ  َنَِٰظَؽة   أ ٩َة

َ
ٮنِ َوأ ُٞ ، كقكلو تعالى: [ِٓالمؤمنكف:]چَٚٱتا

َٟ َُيَّٮُِ  چ ِ َٰل ُ  َذ ٮنِ  ٱّللا ُٞ َِجةدِ َٚٱتا ۚۥِ َيَٰٕ َِٔجةَدهُ ٮاْ ٱچ، كقكلو تعالى: [ُٔالزمر:]چث٫ِِۦ ُٞ ُٕٮنِ َٚٱتا ي َِ
َ
َ َوأ  چّللا

كقكلو ، [ّٔ:الزخرؼ]،[ُٕٗ،ُّٔ،َُٓ،ُْْ،ُْْ،ُُّ،ُِٔ،َُُ،َُٖ:]الشعراء،[َٓ:عمراف آؿ]

ٮهُ چتعالى:  ُٞ َ َوٱتا ْ ٱّللا ِن ٱۡخُجُؽوا
َ
ُٕٮنِ أ ي َِ

َ
ََكَٓءُز٥ۡ ُث٥ا  چ ، كقكلو تعالى:[ّ:نكح]چ َوأ ْ ُُشَ ٮا ُٔ ٢ُِٝ ٱۡد

ُؿونِ  ِْ ُؿونِ ُث٥ا چ ، كقكلو تعالى: [ُٓٗاألعراؼ]چ٠ِيُؽوِن ََٚل دُ٪ ِْ ْ إىَِلا َوََّل دُ٪ ٓٮا ٌُ ۡٝ   ،[ُٕ:يكنس]چ ٱ

ٕ  ١َِٚيُؽوِِن چكقكلو تعالى: ُؿونِ َِمِي ِْ ةِب چكقكلو تعالى:  ،[ٓٓ:ىكد]چة ُث٥ا ََّل دُ٪ َٞ ِٔ َٙ ََكَن   چ١ََٚۡي

ةِب چكقكلو تعالى:   ،[ٓ:غافر،ِّ:]الرعد َٞ ِٔ ٜا  َب ٱلؿُُّق٢َ ََٚع كقكلو   ،[ُْ:ص] چإِن ُكه إَِّلا ٠َؾا

۠ چ تعالى: ٩َة
َ
ٓ أ ٫ََٰ إَِّلا ٩ا٫ُۥ ََّلٓ إَِل

َ
َٟ ٨٦ِ راُقٮٍل إَِّلا ٩ُٮِِحٓ إََِل٫ِۡ أ رَۡق٤َۡ٪ة ٨٦ِ َرۡج٤ِ

َ
ٓ أ  چَٚٱۡخُجُؽونِ َو٦َة

ح  چ كقكلو تعالى: ، [ِٓ:]األنبياء ٦ا
ُ
ُذُس٥ۡ أ ٦ا

ُ
۠ َربُُّس٥ۡ َٚٱۡخجُُؽونِ  َنَِٰظَؽة   إِنا َهَِٰؾهِۦٓ أ ٩َة

َ
 ،[ِٗ:]األنبياءچَوأ

ََٰي چكقكلو تعالى: ْورِيُس٥ۡ چكقكلو تعالى: ،[ٔٓ:]العنكبكتچَٚٱۡخُجُؽونِ َٚإِيا
ُ
 َءاَيَِِٰت ََٚل َقأ

ِض٤ُٮنِ  ٕۡ ۡوَحَٰجِِ٭٥ۡ ََٚل چكقكلو تعالى:  ،[ّٕ:]األنبياءچتَۡكَذ
َ
ْ َذ٩ُٮب ة ٦ِّۡس٢َ َذ٩ُٮِب أ ٧َُ٤ٮا َّ ِي٨َ   َٚإِنا لَِّلا

ِض٤ُٮنِ  ٕۡ ثُٮنِ چكقكلو تعالى:  ،[ٗٓ:]الذاريات چيَۡكَذ ِِن ث٧َِة ٠َؾا   ،[ّٗ،ِٔ:]المؤمنكفچَٝةَل رَّبِ ٱ٩َُصۡ

ثُٮنِ َٝةَل َرّبِ إِنا َٝۡٮِِم چكقكلو تعالى:  ا َذۢنت  چكقكلو تعالى:  ، [ُُٕ:]الشعراءچ٠َؾا  َولَُ٭٥ۡ لََعَ

ُذ٤ُٮنِ  ۡٞ ن َح
َ
َػةُ  أ

َ
ك  َٝةَل َرّبِ إِّّنِ َرَذ٤ُۡخ ٦ِۡ٪٭ُ چكقكلو تعالى:  ، [ُْ:]الشعراء چَٚأ ۡٛ ن ة ٥ۡ َج

َ
َػةُ  أ

َ
َٚأ

ُذ٤ُٮنِ  ۡٞ كقكلو تعالى:  ،[ِٔ:]الشعراءچ٦َِِعَ َرّبِ َقَيۡ٭ِؽي٨ِ  إِنا چكقكلو تعالى:   ،[ّّ:]القصصچَح

َؿِِن َٚإ٩ِا٫ُۥإَِّلا چ كقكلو تعالى: ،[ٗٗ:]الصافاتچَوَٝةَل إِّّنِ َذا٬ٌِت إىَِلَٰ َرّبِ َقَيۡ٭ِؽي٨ِ چ َُ ِي َذ   ٱلا

ُؿونِ چكقكلو تعالى:   ،[ِٕ:]الزخرؼچَقَيۡ٭ِؽي٨ِ  ُٛ  كقكلو تعالى:، [ُِٓ:]البقرةچ َوٱۡم١ُُؿواْ ىِل َوََّل دَۡس

٩َة۠ چ
َ
رِۡق٤ُٮنِ أ

َ
وِي٫ِ٤ِۦ َٚأ

ۡ
٩َبُِّبُس٥ ثَِذأ

ُ
َؿُبٮنِ چچأ ۡٞ ِٔ٪ِؽي َوََّل َت ّ٪ُِؽونِ چ چََٚل ٠َۡي٢َ ٣َُس٥ۡ  َٛ ن ُت

َ
 چلَۡٮََّلٓ أ

ُۡخ ِإَوََل٫ِۡ ٦ََذةِب چ  ، كقكلو تعالى:[ْٗ،َٔ،ْٓ:]يكسؼ ٤َۡي٫ِ دََٮَّكا إََِل٫ِۡ چ  ، كقكلو تعالى: [َّ:]الرعدچ َٔ

ْ ِإَوََل٫ِۡ  ٮا ُٔ ۡد
َ
ُؤََّلٓءِ چ ، كقكلو تعالى:[ّٔ:]الرعدچةِب  َٔ َم  أ ُعٮنِ  َٝةَل إِنا ََٰٰٓٓ ٌَ ۡٛ ۡيَِف ََٚل َت ٮاْ چچًَ ُٞ َوٱتا

ونِ  ـُ َ َوََّل َُّتۡ ونِ چ ، كقكلو تعالى:[ٗٔ،ٖٔ:]الحجرچٱّللا ن ََيُۡضُ
َ
َٟ َرّبِ أ ِ ٮُذ ث ُٔ

َ
َٝةَل رَّبِ چچَوأ
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ُٕٮنِ  ْ ذِيَ٭ة َوََّل دَُس٧ُِّ٤ٮنِ  ُٔ َٝةَل ٱۡػَس چ  چٱرِۡص َٝةَل رَّبِ چ ، كقكلو تعالى:[َُٖ،ٗٗ،ٖٗ:المؤمنكف] چٮا

ثُٮنِ  ن يَُسّؾِ
َ
َػةُ  أ

َ
ٓ أ َِن َذُ٭ٮَ چ، كقكلو تعالى: [ُِ:]الشعراءچإِّّنِ َٞ ِي َػ٤َ ِي ٬َُٮ چچَحۡ٭ِؽي٨ِ  ٱلا َوٱلا

٧َُِِٕن َويَۡكِٞيِ  ُۡ ُخ َذُ٭ٮَ چچُح ًۡ ِي ي٧ُِيتَُِن ُث٥ا َُيۡيِيِ چچيَۡنِٛيِ  ِإَوَذا َمؿِ ،  [ُٖ-ٕٗ]الشعراء: چَوٱلا

َٰ تَۡنَ٭ُؽونِ چكقكلو تعالى: ۡمًؿا َظِتا
َ
ًح أ َٕ َِ ٓ َءا٦َ٪ُخ چ ، كقكلو تعالى:[ِّ:]النمؿچ٦َة ٠ُ٪ُخ َٝة إِّّنِ

ُٕٮنِ  َؾاِب چ ، كقكلو تعالى:[ِٓ:]يسچثَِؿّبُِس٥ۡ َٚٱۡق٧َ َٔ  ْ ة يَُؾوُٝٮا ا٧ا ، كقكلو تعالى: [ٖ:]صچث٢َ ل

ْ ىِل چ نَف إَِّلا چ ، كقكلو تعالى: [ُِ:]الدخافچ َٚٱۡخََتِلُٮنِ ِإَون ٣ا٥ۡ دُۡؤ٦ُِ٪ٮا ٨ا َوٱۡۡلِ ُخ ٱۡۡلِ ۡٞ َو٦َة َػ٤َ

ُجُؽونِ  ٕۡ ٧ُِٕٮنِ چچ َِلَ ُۡ ن ُح
َ
رِيُؽ أ

ُ
ٓ أ رِيُؽ ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٨ِ٦ّ ّرِۡزق  َو٦َة

ُ
ٓ أ  ، كقكلو تعالى:[ٕٓ،ٔٓ:]الذاريات چ٦َة

 چ٣َُس٥ۡ دِي٪ُُس٥ۡ َوَِّلَ دِي٨ِ چ كقكلو تعالى:، [ّٗ:]المرسبلتچَٚإِن ََكَن ٣َُس٥ۡ ٠َۡيؽ  ١َِٚيُؽونِ چ

 .[ٔ]الكافركف:
 :التوجيو
كىي عمى نكعيف: إما ياءات محذكفة في حشك  محذكفة مف رسـ المصحؼتككف الياءات الزكائد      

ما ياءات محذكفة مف رؤكس اآلم، كالقراءة بإثبات الياءات المحذكفة مف رؤكس اآلم كصبلن  اآليات، كا 
ألف الياء إما الـ الكممة أك ضمير متكمـ، كأياما كاف  ؛ككقفنا في األلفاظ المذككرة سمفنا مراعاة لؤلصؿ

ف حذفت رسمنا فبل يمـز حذفيا تبلكةن، كاإلثبات لغة مففاألصؿ إثباتيا، كحينئذو فبل   مكجب لحذفيا، كا 
ألف ما حذؼ لعارض في  ؛، كما أف إثبات الياء فييا يكافؽ الرسـ تقديرنا-لغة الحجازييف -لغات العرب

ف حيذؼ رسمنا إال أنو يمفظ بو كأنو مكجكد حكـ المكجكد مثؿ ألؼ )الرحمف( كياء )إبراىيـ(، فإنو كا 
(ُ). 

ا لممعنى، كذلؾ أف الحرؼ المكقكؼ عميو مما حذفت ياءه كما        كما أف في اإلثبات بياننا كتكضيحن
 في ) نكير، نذير، كعيد( كما أشبييا تككف نكرة يتردد الذىف في فيـ المراد منيا، فإذا كقؼ عمييا بالياء

كفيو زيادة لؤلجكر ألنو زيادة حرؼ زالت تمؾ النكارة كاكتسب االسـ التعريؼ كدؿ عمى المعنى المراد، 
 .(ِ)يستكجب بو القارئ مضاعفة الحسنات

                                                           

 ، تحقيؽ: عزة)الكتاب األوسط في عمـ القراءات(ـ(: ََِٔ-قُِْٕالحسف بف عمي بف سعيد المقرئ العماني)(ُ)  
ٍيرم (،َْٗ/ُ، )، دار الفكر، دمشؽُحسف، ط محمد الفاسي:  (،َُُ/ُ: مرجع سابؽ، )(شرح طيبة النشر): النُّكى

 (.َِٕ-ِٕٓ/ُ، )سابؽمرجع  محمد خميس:(، ٔٔٓ/ُمرجع سابؽ، )
 (.ِِٔ/ُ: مرجع سابؽ، )مجاىد ىادم :ينظر بتصرؼ(ِ)  



 

 ا

 

 

 

 

 

 الفضل الجالح

أّ أحد  املدىٕأبْ جعفر اإلماو اليت اىفرد بَا الكراءات العشرٓة 

  يف فرش احلرّف ّتْجََٔاعً غريٍه مً الكراء العشرة رآُّٔ 

 :ّفُٔ ثالثة مباحح

يف  عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج أتى ظعفزاإلياو املثؽس األول: انمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا 

  .فزع احلزوف يع انرىظيّ

يف فزع  عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج ورداٌاتٍ : انمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا انصايناملثؽس 

 .احلزوف يع انرىظيّ

يف فزع  عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج اتٍ مجاس: انمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا انصانساملثؽس 

 .احلزوف يع انرىظيّ
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   األوي ادلثسث

 ادلدين أتى خعفس اإلِاَ اٌمساءاخ اٌعؽسَح اٌيت أفسد هبا 

 يف فسغ احلسوف ِع اٌرىخُٗعٓ غريٖ ِٓ اٌمساء اٌعؽسج 

 :سورة البقرة 
قكلو  أكائؿ السكر، كذلؾ نحك مف (ُ)بالسكت عمى حركؼ التيجي جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ   .ُ

ٕٓٓه چ ، كقكلو تعالى[ُالبقرة:]چال٥ٓٓ چتعالى:  [1غافر:]چظ٥ٓ چ :تعالى، كقكلو [1مريـ:]چ٠ٓ٭ي

كيسكت، "الـ" كيسكت، "ميـ" كيسكت، "ذلؾ  "ألؼ)": فاتحة البقرة مثبلن  چال٥ٓٓ چ، فيقرأ (ِ)كغيرىا
  .أكائؿ السكركىكذا باقي حركؼ التيجي في  (الكتاب"...

 :والتوجي
، ٍبنية عمى الكقؼأف ىذه الحركؼ مى كذلؾ عمى  فكاتح السكرمف  حركؼ التيجيعمى  كجو السكت     
يمكف أف تسكت عمى كؿ حرؼ منيا، فيي مبنية عمى السكت كما بنيت األعداد عمى السكت  :أم

 يلممعانكال  ،مؤتمفةأف الحركؼ كميا ليست  بيفتيكقكلؾ: "كاحٍد اثناٍف ثبلثٍة أربعٍة..."، ككذلؾ ل
                                                           

تسعة عشرة  في فكاتح أربعة عشر حرفناىي الحركؼ المكجكدة في أكائؿ بعض السكر كعددىا  حركؼ التيجي: (ُ)
 ق( بقكلو:ُُٖٗسكرة، جمعيا اإلماـ سميماف الجمزكرم)ت بعد:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي اٍلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًتحى األىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع عىشى يىٍجمى  كى

 

( ذىا اٍشػػػػػػػػتىيىر  ػػػػػػػػٍف قىطىٍعػػػػػػػػؾى ٍيرنا مى  )ًصػػػػػػػػٍموي سيػػػػػػػػحى
 

عٌمؽ عمييا: عمي محمد الضباع )بشرح كجيز يحؿ المشكؿ (، تحفة األطفاؿ والغمماف في تجويد القرآف) :ينظر    
 (.ٖ/ُ(، )مف معانييا

يمكف  ،كلككف المقاـ لتكجيو القراءة ال لبياف معناىا ؛تركناه خشية اإلطالةكلقد اختمؼ العمماء في بياف معناىا     
-ىػَُِْىػ )َُّ:تمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم ل الرجكع في ذلؾ

 .(ِِْ-َِٓ/ُ، )مؤسسة الرسالة، ُ، ط: أحمد محمد شاكر(، تحقيؽجامع البياف في تأويؿ القرآف) :(ـَََِ
 كحجتيـ في ذلؾ مع بيانيا.إلى قائميا  مع عزكىافقد ذكر األقكاؿ 

كقاؿ (، ّْٔ/ُ، )مرجع سابؽ، (الشمعة)الناشرم:  (،ِِٖ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػا أىًلػػػػؼٍ  ػػػػٍكتو كىحى ػػػػي اٍفًصػػػػٍؿ ًبسى ٍكؼ الت يىجٍّ ػػػػري  حي
 
 

 ......................................... 
 
 
 

 (.َِ/ُ، )، مرجع سابؽ)الدرة المضية(ينظر:     
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ف اتصمت رسمن حكمنا كاألدكات لؤلسماء كاألفعاؿ، بؿ مفصكلة دغـ إظيار الم السكتكيمـز مف  ا،، كا 

ُ چفي لفظ الجبللة  ، كقطع ىمزة الكصؿ بعدىايفييا كالمخف  .(ُ)في فاتحة آؿ عمراف چٱّللا

كما بيف ذلؾ  ،كفي ىذا السكت بياف الستقبللية حركؼ التيجي كككف التعبد بيا مفصكلةن حكمنا     
حرؼ،  (الـ)ا مف كتاب اهلل فمو بو حسنة، كالحسنة بعشر أمثاليا، ال أقكؿ مف قرأ حرفن ))بقكلو:  النبي

 .(ِ)((كلكف ألؼ حرؼ كالـ حرؼ كميـ حرؼ

األخفش: كؿ حرؼ مف ىذه ))قاؿ  :(قََُُنحك:)ت األشمكني أحمد بف عبد الكريـ قاؿ     
 .(ّ)((لمرسـ العثمانياألحرؼ قائـ بنفسو يحسف الكقؼ عميو، كاألىٍكلىى الكقؼ عمى آخرىا اتباعنا 

ِ چ في لفظ:بضـ تاء التأنيث  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ إذا أتى بعدىا  -حيث كقع-  چحُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل
ْ چلفظ:  ْ ٓأِلچقكلو تعالى:  ، كذلؾ مف (ْ) چٱۡقُضُؽوا ٓ ِإَوۡذ ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽوا ْ إَِّلا َدَم ََٚكَضُؽٓوا

َبَٰ 
َ
ُث٥ا ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽواْ چ قكلو تعالى:و [،ُُٔ، طو:َٓ، الكيؼ:ُٔاإلسراء: ،ّْ]البقرة:چإِث٤ِۡيَف أ

َِٰضِؽي٨َ  ٓ إِث٤ِۡيَف ل٥َۡ يَُس٨ ٨َِ٦ّ ٱ٣سا  .[ُُ]األعراؼ:چٓأِلَدَم ََٚكَضُؽٓواْ إَِّلا
 التوجيو:
بضـ التاء في لفظ المبلئكة لغة مف لغات العرب، كالحجة في ذلؾ نقؿ حركة ىمزة الكصؿ  ءةالقرا     

ْ چ :مف لفظ إللقاء حركة إلى الساكف قبميا، كما نقمت في لفظ: )كاحًد اثناف(، فكيًسرت الداؿ  چٱۡقُضُؽوا
                                                           

ٍيرم (،ٗٓ/ٓ: مرجع سابؽ، )الزجاج(ُ)   .(ْٖٓ/ُ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 -الجامع الكبير) :ـ(ُٖٗٗىػ )ِٕٗت:محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى (ِ) 

ىذا حديث ك )) :قاؿ الترمذم .(ِٓ/ٓ، )بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، : بشار عكاد معركؼ، تحقيؽ(سنف الترمذي
 .(ِٔ/ٓ((، المرجع السابؽ، )حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو

، دار الحديث، : عبد الرحيـ الطرىكني، تحقيؽء(منار اليدى في بياف الوقؼ واالبتدا): (ـََِٖ)ينظر كتابو (ّ) 
 (.ْٓ/ُ)القاىرة، ، مصر

كقاؿ  (،ّْٔ/ُ، )مرجع سابؽ، (الشمعة)الناشرم: (، ِٖٓ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 
 

ديكا ػػػػػػػػػػًة اٍسػػػػػػػػػػجي ـٍ مىبلًئكى ٍؾ كىأىٍيػػػػػػػػػػفى اٍضػػػػػػػػػػمي ػػػػػػػػػػرٍّ  فىحى
 
 
 
 

مٍّبلى  ...............................   أيٍد كىحي
......................................... 

 
 
 
 

 (.ُِ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:      
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ُ چف، ككنقؿ ىمزة لفظ الجبللة الساكني بسبب التقاء"اثناًف" عمييا  الكصؿ مف ىمزة في فاتحة آؿ  چٱّللا

٫ََٰ إِ  ١ال٥ٓٓ چ تعالى:و مف قكل چال٥ٓٓ چ :عمراف إلى الميـ قبميا مف لفظ ُ ََّلٓ إَِل يُّٮمُ ٱّللا َٞ ]آؿ چَّلا ٬َُٮ ٱ٣ََۡحُّ ٱ٣ۡ

ؿِيٍت چ  :قاؿ: قرأ عمي  بعض العرب ق(ُٖٗ)ت:كحكى الكسائي، [ِ،ُ:عمراف َذؽ  ٦ُّ ٕۡ ٪اةع  ٤ِۡ٣َّؼرۡيِ ٦ُ  ٦٢٥ا

ِي  ِؽيؽِ ٱلا َؾاِب ٱلنا َٕ ٣َِۡٞيةهُ ِِف ٱ٣ۡ
َ
ًَٰ٭ة َءاَػَؿ َٚأ ِ إَِل َٓ ٱّللا ٢َ ٦َ َٕ في )مريبنا( بسبب  بفتح التنكيف ،[ِٔ،ِٓ]ؽ:چَص

فجاز نقؿ حركتيا إلى الساكف قبميا  ،)الذم(، كلككف ىمزة الكصؿ متحركة :نقؿ حركة اليمزة مف لفظ
 .(ُ)"مفى ابيكؾ" كشبيو :قياسنا عمى ىمزة القطع نحك

ْ چا لضمة الجيـ في إنما ضمت ىذه التاء إتباعن كقاؿ بعضيـ:        :كذلؾ مف كجييف چٱۡقُضُؽوا

الكصؿ  لجر فأا لضمة الجيـ، ثـ حركيا بالضـ اتباعن أف يككف قد نىكىل الكقؼ فسكنت التاء : األكؿ     
ٍمًد ًلم ًو"عمى نحك أتبع الضـ الضـ، ، فمجرل الكقؼ فكسر الكسر، أتبع الكسر  ، حيث(ِ)قراءة: "اٍلحى
قىالىتي )تشبيينا بضمة التاء في قراءة مف قرأ: ، ك ا لكسرة البلـالداؿ إتباعن  مىٍيًيف   كى  (ّ)[ُّ:]يكسؼ (اٍخريٍج عى

كعمى ذلؾ فقد ضمت التاء  ،في كتاب اهلل تعالى ككبلـ العرب كىذا كثير، بإتباع ضمة التاء ضمة الراء

ِ چ :في لفظ ْ چاتباعنا لضمة الجيـ في لفظ:   چحُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل  . چٱۡقُضُؽوا

 أنيـ استثقمكا االنتقاؿ مف الكسرة إلى الضمة إجراء لمكسرة البلزمة مجرل العارضة، الثاني:      
 . (ْ)لغة أزدكىي  فضمت التاء،

نقؿ حركة ىمزة أنو ال يجكز  بحجة -البصرييف –كقد طعف في ىذه القراءة جماعة مف النحاة      
، فيي كالمعدكمة،، إلى الساكف قبميا الكصؿ  ر، نقؿ حركة معدكمة ال يتصك ك  حيث كىي تسقط كصبلن

طع اليمزة كبفتح بسككف النكف كق (أخذت عف ألرجؿ)في الكصؿ فيقكؿ:  إثباتياجب لك  النقؿكلك جاز 

                                                           

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف: ) :ـ(ََِّ-ىػُِْْعبد الرحمف األنصارم، كماؿ الديف األنبارم )(ُ) 
  .(َُٔ/ِ، )المكتبة العصرية، ُ، ط(والكوفييفالبصرييف 

، (المحتسب) :بف جني. ينظر: ابراىيـ بف أبي عبمةكا   كالحسف البصرم -رضي اهلل عنيما-زيد بف عميىي قراءة (ِ) 
 (.ّٕ/ُمرجع سابؽ، )

 .كالكسائي كخمؼكابف عامر أبك جعفر كنافع كابف كثير قرأ بذلؾ (ّ) 
 ،)اإليضاح( كانظر ىامش: (،َُٔ/ِ، مرجع سابؽ، )(اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ): عبد الرحمف األنصارم(ْ) 
 (.َُِ/ِ، مرجع سابؽ، )) النشر((، ابف الجزرم: ُٕٕ/ُ، مرجع سابؽ، )مناشرمل
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، مفى  : "مفٍ في كما يقاؿاليمز، حركة النكف عمى نقؿ  " فمما لـ  أبكؾى ذلؾ باإلجماع دٌؿ عمى  يقؿابكؾى
 .(ُ)هفساد

كمما يمكف الرد بو عمى مف طعف في ىذه الركاية، أف ىذه الركاية ليا كجو في العربية عمى نحك      
ق( ىذه ّّٖحيث كقد ركل اإلماـ ابف الجزرم )ت: ،ما بينا سابقنا، كما أنيا ركاية صحيحة متكاترة

بيذه  أبك جعفر[ :]أمكىك لـ ينفرد...حيث قاؿ:)) مما يدؿ عمى تكاترىا الركاية عف أكثر مف كاحد
الكسائي مف طريؽ أبي خالد، كقرأ بيا  القراءة، بؿ قد قرأ بيا غيره مف السمؼ كركيناىا عف قتيبة عف

ذا ثبت مثمو في لغة العرب فكيؼ ينكر؟  .(ِ)((أيضا األعمش، كقرأنا لو بيا مف كتاب المبيج، كغيره، كا 

ف نيسب  ؛حاد ال يقدح في تكاترىااآلإضافة إلى ذلؾ فإف نسبة القراءة إلى       ألف الكجو المقركء بو كا 
إلى كاحد متكاتر في ذاتو، فأىؿ كؿ بمدة كانكا يقرءكف بقراءة معينة كفي حاؿ انفرد كاحد منيـ بقراءةو 

نما اقصرت الركاية عم ى آحاد الناس حتى تضبط كيمكف دكف أىؿ بمده اجتنبكىا كلـ يكافقكه عمييا، كا 
 .(ّ)تحريرىا، فالعبرة بتكاتر القراءة ال بوحادية المخرج

لككنيا صحيحة السند متكاترة كىك شرطه كاؼو لصحة القراءة،  ؛كعمى ذلؾ ال اعتبار بيذا الطعف     
ف لـ تكافؽ كجينا في المغة فالعربية تؤخذ  -مع ككنيا قد كافقت كجينا مف أكجو المغة كما أسمفنا -حتى كا 

مف القرآف كليس العكس، إذ القرآف حجة عمى المغة كليست المغة حجة عمى القرآف فنحف نقرأ ثـ نعمؿ 
 كال عكس.

٦َةِّنْ چفي لفظ:  سكانياا  ك  (ْ)بتخفيؼ الياء جعفر المدني كأبأ اإلماـ قر   .ّ
َ
٦ۡ٪ِيَ چ، چأ

ُ
كقد ، (ُ)چذ٫ِِ أ

٦ِّيُّٮَن ََّل چ  مف قكلو تعالى:كردت في ستة مكاضع، مكضعاف كقعت فيو الياء مفتكحة 
ُ
 َو٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ أ

                                                           

، مرجع النشر()ابف الجزرم:  (،ُِٔ/ِمرجع سابؽ، )، (اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ): عبد الرحمف األنصارم(ُ) 
 (.َُِ/ِسابؽ، )

 ، مرجع سابؽ الصفحة نفسيا.) النشر(ابف الجزرم: (ِ) 
 (.ِٖ/ُينظر بتصرؼ: مجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ّ) 
 التخفيؼ المقصكد بو في ىذا الباب عمى ثبلثة أقساـ:(ْ) 

في لفظ: )أماني(.  ما تخفؼ ياؤه مع بقاء الياء مفتكحة في حالة الكصؿ، كحرؼ مد في حاؿ الكقؼ القسـ األوؿ:
 .و(الياء مفتكحة في حالة الكصؿ كالكقؼ في لفظ: )أمنيتكبقاء 
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٦َةِّنا 
َ
ٓ أ ٧َُ٤ٮَن ٱ١ِۡ٣َتََٰت إَِّلا ٕۡ ٪ُّٮنَ إَِّلا  ِإَوۡن ٥٬ُۡ  َح ُْ  چ و تعالى: قكل، و[ٖٕ]البقرة:چَح

َ
َٟ ٨ِ٦َو٦َةٓ أ  رَۡق٤َۡ٪ة ٨٦ِ َرۡج٤ِ

ٓ  راُقٮل   ٣َِۡق َوََّل ٩َِبٍّ إَِّلا
َ
َٰٓ أ ٦ۡ٪ِيا إَِذا َت٧ََنا

ُ
ۡيَط٨َُٰ ِِفٓ أ كقعت فيو الياء  مكضعافو، [ِٓالحج:]چذ٫ِِ ٱلنا

َٟ چ قكلو تعالى:من مضمكمة  ٦َةجِيُّ  د٤ِۡ
َ
دُۡس٥ُ چ قكلو تعالى:و ،[ُُُ]البقرة:چ٥ۡ ٭ُ أ ؿا َٗ ٦َةِّنُّ  َو

َ
َٰ  ٱۡۡل  َصةٓءَ  َظِتا

 ِ ۡمُؿ ٱّللا
َ
٦َةجِّيُِس٥ۡ چ  قكلو تعالى:من كقعت فيو الياء مكسكرة  مكضعافو ،[ُْالحديد:]چأ

َ
 َوََّلٓ ٣ايَۡف ثِأ

٦َةِّنِّ 
َ
٢ِ٬ۡ ٱ١ِ٣َۡتَٰتِ  أ

َ
 .[ُِّالنساء:] چأ
 التوجيو:

رادتو (كلةعي فٍ أي كزف ) عمى كاالمنية، األمنية: جمعيا أماني      ، (ِ)مف التمني، كىي شيكة الشيء كا 
 :(ّ)أما المعاف :كلغتاف ثبلثة عمى معافو  يأتي يتمن  الك 

ٍح إِذَا ُت٧ََۡنَٰ چ: ، كمنو قكلو تعالىتمٌنى: قٌدر شيئان أحب أف يبمغو تأتي بمعنى: :فاألكلى      َٛ ُۡ  چ٨ِ٦ جُّ

  .: إذا تيق درأم، [ْٔ:]النجـ

                                                                                                                                                                                 

ما تخفؼ ياؤه كتسكف فقط، كذلؾ في لفظ: )أماني( المكسكر كالمرفكع، في مكضعي النساء  القسـ الثاني: = 
 كالحديد.
ما تخفؼ ياؤه كتسكف كيكسر ما بعدىا لكقكعيا بعد ياء ساكنة، كذلؾ في لفظ: )أمانييـ( مكضع  القسـ الثالث:

ٍيرمالبقرة.  ينظر بتصرؼ:   (.ُٕٔ/ِ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(: النُّكى
كقاؿ (، ّٓٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم: (، ِٖٗ-/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ُ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
........................................... 

 
 
 

 ........................................أىالى 
 

بلى  ................  ٍسػػػػػػػػػجى ػػػػػػػػػاًنيى مي  ًخػػػػػػػػػؼُّ األىمى
 

.......................................... 
 

 
 
 

 

 (.                    ُِ/ُ)ينظر: )الدرة المضية(، مرجع سابؽ،       

، ُ، ط: أحمد بف سعيد قشاش، تحقيؽ(إسفار الفصيح): ىػ(َُِْ)ىػّّْ: ت، أبك سيؿ اليركم محمد بف عمي(ِ) 
 (.ُٕٕ/ِ، )عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية

الزاىر ): (ـُِٗٗ-ىػُُِْىػ )ِّٖ: تمحمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر األنبارم ينظر بتصرؼ: (ّ) 
: مرجع الزجاج(، َُٓ/ِ، )بيركت، مؤسسة الرسالة، ُ، طحاتـ صالح الضامف :تحقيؽ ،(في معاني كممات الناس

  (. ُٗٓ/ُسابؽ، )
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ٓ چ:كمنو قكلو تعالى: تبل، كقرأ، تأتي بمعنى: ةالثانيكأما       ٣َِۡق ٱإَِّلا
َ
َٰٓ أ ٦ۡ٪ِياذ٫ِِ إَِذا َت٧ََنا

ُ
ۡيَط٨َُٰ ِِفٓ أ ، چلنا

 يرثي عثماف بف عفاف:الشاعر  كمنو قكؿ ،إذا تبل ألقى الشيطاف في تبلكتو :كالمعنى
 تمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى اهلًل أكؿى ليًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 ......................................... 
 

 أم: تبل كتاب اهلل تعالى.     

٦َةِّنا چ  :كمنو قكلو تعالى كىذىب،: تأتي بمعنى: كأما الثالثة     
َ
ٓ أ ٧َُ٤ٮَن ٱ١ِ٣َۡتََٰت إَِّلا ٕۡ ٦ِّيُّٮَن ََّل َح

ُ
َو٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ أ

٪ُّٮنَ  ِإَوۡن ٥٬ُۡ  ُْ  : إال أىٌنيـ يتمٌنكف عمى اهلل الباطؿ. كالمعنى، چ  إَِّلا َح

ن ٍيتىوي؟، كىك يحدٍّث: أىذا شيءه ركيتى قاؿ رجؿ البف دىٍأبو )): (َِٕ)ت:قاؿ الفراء      ، وي أـ شيءه تىمى
 .(ُ)، كىك أىبيف((افتعمتو :يريد

 كعب بف زىير:: فاألكلى: بالتشديد، كمنو قكؿ (ِ)كأما المغتاف     

ٍنػػػػػػؾى مػػػػػػا  ػػػػػػدىتٍ فػػػػػػبل يىغير  ن ػػػػػػٍت كمػػػػػػا كىعى  مى
 

إٌف األمػػػػػػػػػػػاني  كاألحػػػػػػػػػػػبلـى تضػػػػػػػػػػػميؿي  
(ّ)

 

 
 

 كمنو قكؿ جرير: كاألخرل: بالتخفيؼ،     
ـي   يػػػػػػػػػػػػػػكـى الزبيػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػٌأنكـ *تػػػػػػػػػػػػػػراغيت

 

 (ْ)ًضػػػػػباعه بػػػػػػذم قػػػػػػارو تىمن ػػػػػػى األماًنيػػػػػػا 
  

 ( مخففة.األماًنيا)في الثاني:( مشددة، ك األماني  : )في البيت االكؿ الشاىد     

جمع أمنية  (أماني)ك كىي األصؿ، بتشديد الياءتأتي عمى كزنيف )أفاعيؿ(  (فأماني)كعمى ذلؾ      
 فقمبت الكاك ياءن  ،سبقت إحداىما بالسككف ،اجتمعت ياء ككاك، (ةكيى مني أي )أصميا  (كلةعي فٍ أي عمى كزف: )
 .كأدغمت الياء في الياءكالضمة كسرةن 

                                                           

 (. َٓ/ُ) : مرجع سابؽ،الفراء(ُ) 
 (.ُٗٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الزجاج (،ُٗٓ/ُ: مرجع سابؽ، )األنبارمأبك بكر (ِ) 
قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو: حنا ـ(: صٍنعة: الحسف بف الحسيف العسكرم، ُْٗٗ-قُُْْينظر: ديكانو)(ّ) 

 (.ِٗ/ُ، دار الكتاب العربي، بيركت، )ُنصر الًحتي، ط
 (.َِٓ/ُينظر: ديكانو: مرجع سابؽ، )(ْ) 
 *تراغيتـ: أم صكت بعضكـ لبعض. ينظر: المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.     
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ألف الياء األكلى في الجمع ىي الكاك التي كانت في  ؛بتخفيؼ الياء عمى كزف )أفاعؿ(كتأتي       
التخفيؼ بقراءة ال ككجو فالقراءة بتخفيؼ الياء ىي لغة مف لغات العرب، ،المفرد التي انقمبت فيو ياء
 .(ُ)عتد بحرؼ المد الذم في المفرد كما يقاؿ في جمع مفتاح مفاتيح كمفاتحجمعو عمى أفاعؿ، كلـ يي 

كالقراءة بالتخفيؼ لتدؿ عمى أنما تمنكه ما ىك إال كذبه كمحض أكىاـو لف يستطيعكا الحصكؿ      
ا.  عميو، فناسب القراءة بالتخفيؼ المعنى المراد مف اآليات كزادتيا إيضاحن

: يفي لفظ بكسر اليمزة منفرديف يعقكب الحضرميككافقو اإلماـ  أبك جعفر المدني قرأ اإلماـ .ْ

ٮاةَ نا إِ چ ُٞ َ نا ٱِإَو،  ٱ٣ۡ َؾاَب چقكؿ اهلل تعالى:  كذلؾ في  ،(2)چّللا َٕ ٧َُ٤ٓٮاْ إِۡذ يََؿۡوَن ٱ٣ۡ َّ ِي٨َ  َولَۡٮ يََؿى ٱلا

  ٕ ِ َِمِي ٮاةَ ّلِلا ُٞ نا ٱ٣ۡ
َ
نا ٱأ

َ
َ ة َوأ َؾاِب  ّللا َٕ  [.ُٓٔ:البقرة]چَمِؽيُؽ ٱ٣ۡ

 التوجيو:

، فأبك چَؿىدَ چلفظ:  في -أبك جعفر كيعقكب-لتكجيو ىذه االنفرادة ال بد أف نكضح ما لئلماميف     
 ، حيث كتكجيو ما بعدىا متعمؽ بيا. (ّ)جعفر يقرأ بالغيب، كيعقكب بالخطاب

كىي مف رأل  ،لنبييراد بو ا چَؿىدَ چ في لفظ: -الخطاب-المخاطب عمى القراءة بالتاء     
. كعمى لعممت أك لعممكا أم: ،(أف)كالذيف ظممكا مفعكؿ، كجكاب لك محذكؼ كىك العامؿ في  البصرية،

                                                           

، شياب  ،المعركؼ بالسميف الحمبي ،أبك العباس، أحمد بف يكسؼ (،ْْٓ/ُاألندلسي: مرجع سابؽ، ) بف حيافا(ُ) 
، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط، دار القمـ، )الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف(ىػ )د.ت(: ٕٔٓالديف، ت: 

 (. ْْٕ/ُ)، دمشؽ
كقاؿ  (،ّٓٔ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(الناشرم:  (،ِٖٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)

  :الجزرم في منظكمتواإلماـ ابف 
ػػػػػػػػػػػػاًئزى اٍلعيػػػػػػػػػػػػبلى  ......  .........................................  كىأىف  اٍكًسػػػػػػػػػػػػٍر مىعنػػػػػػػػػػػػا حى

 

 (.ُِ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:      

  :كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو الصفحة نفسيا، ، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم: ينظر:  (ّ)
ػػػػػػػػػا........................ يىػػػػػػػػػرىل اٍتػػػػػػػػػؿي خى  كى

 

ػػػػػػػٍز    ...............................ًطبنػػػػػػػا حي

 

 الصفحة نفسيا. ، مرجع سابؽ)الدرة المضية(ينظر:     
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كالذيف ظممكا فاعؿ، كأف القٌكة مفعكؿ  ، كىي مف رأل القمبية،يراد بو عبدة األكثاف -الغيب-القراءة بالياء
   .(ُ)لندمكا، كالستعظمكا ما حؿ بيـ أم: ،يرل، كجكاب لك محذكؼ

، چَؿىدَ چ  في لفظ: -أبك جعفر-( لمف قرأ بالغيبلقالكا)تقدير كجو القراءة العشرية بالكسر، عمى      
ف اهلل  ،جميعنا لقالكا: إف القكة هلل ،كلك يرل الذيف ظممكا عجزىـ حاؿ مشاىدتيـ عذاب اهلل :التقديرك  كا 

( لمف قرأ بالخطاب، شديد العذاب كلك ترل ، كالمعنى: چَؿىدَ چفي لفظ:  -يعقكب-كعمى تقدير )لقمتى

( كما بعدىا جكاب )لك چنا إِ چكيككف لفظ:  ،اإف القكة هلل جميعن  لقمتى  ،الذيف ظممكا إذ يركف العذاب
: ممحذكؼ، أ (لك)كيحتمؿ أف يككف لبلستئناؼ عمى أف جكاب  عمى كجو انفرادة يعقكب بالخطاب،

 .(ِ)اا عظيمن لرأيت أك لرأكا أمرن 

كلك ترل الذيف : كالمعنى عمى قراءة الخطاب،( لعممتى )تقدير عمى كجو قراءة الجميكر بالفتح،      
فعمى ىذا ، عمى قراءة الغيب (لعممكا)عمى تقدير ك  ا.أف القكة هلل جميعن  لعممتى  ،ظممكا إذا يركف العذاب
ا ف القكة هلل جميعن أ ، لعممكاكلك يرل الذيف ظممكا شدة عذاب اهلل كقكتو كالمعنى: ،جكاب )لك( محذكؼ
    .(ّ)الما اتخذكا مف دكنو أندادن ك  كأف اهلل شديد العذاب

َؾاَب چ في اآلية أثر عمى أحكاـ الكقؼ كاالبتداء، فالكقؼ عمى قكلو تعالى:      َٕ كقفنا حسننا  چيََؿۡوَن ٱ٣ۡ

ْ دَ َولَۡٮ چقرأ: غير تاـ لمف  ٧َُ٤ٓٮا َّ ِي٨َ  نا  چبالخطاب كفتح  چَؿى ٱلا
َ
ٮاةَ أ ُٞ نا چألف ؛ (ْ)چٱ٣ۡ

َ
منصكبة عمى  چأ

                                                           
محمد بف (، ُُُ/ُ) ،(بحر العمـو): (د.تق )ّّٕت:أبك الميث  ،نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم(ُ) 

ق َٔٔعمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم، أبك عبد اهلل ت:
           (،ُٖٕ/ْ، )، دار إحياء التراث العربي، بيركتّ، ط()مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرق(: َُِْ)

التسييؿ )(: قُُْٔ) قُْٕت:أبك القاسـ  ،محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي
                 (.َُٔ/ُ، )بيركت ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، ِ، جُ، طعبد اهلل الخالدم، تحقيؽ: (لعمـو التنزيؿ

ٍيرم (ِ)   ،(معاني القراءات) (:ـُُٗٗ-ىػُُِْ)األزىرممحمد  (،ُُٗ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
: مرجع الدمياطيٌ (، ُٕٖ/ُ، )المممكة العربية السعكدية، جامعة الممؾ سعكد ،كمية اآلداب مركز البحكث في، ُط

         (.ُٕٗ/ْ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،ِّٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الزجاج(، ُٕٗ/ُسابؽ، )
 المراجع السابقة. (ّ) 
 (.ِٖٗ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم: ينظر:  .نافع كابف عامرقراءة (ْ) 
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َولَۡٮ يََؿى چترل أف القكة هلل جميعنا. كمف قرأ:  ،: كلك ترل الذيف ظممكا إذ يركف العذاب، كالتقديرالتكرير

 ْ ٧َُ٤ٓٮا َّ ِي٨َ  ٮاةَ چكفتح  بالغيب چٱلا ُٞ نا ٱ٣ۡ
َ
َؾاَب چلـ يقؼ عمى  (ُ)چأ َٕ نا چألف ؛ چيََؿۡوَن ٱ٣ۡ

َ
منصكبة  چأ

: كلك يرل الذيف ، كالتقديرفبل يكفي الكقؼ قبميا كال يحسف ،كىي كافية مف االسـ كالخبر، چَؿىيَ چبػ
، كىك ما أفادتو قراءة لرأيتيـ يقكلكف: إف القكة هلل جميعنا ،ظممكا كقت رؤيتيـ العذاب أف القكة هلل جميعنا

ْ چكمف قرأ:  الجميكر. ٧َُ٤ٓٮا َّ ِي٨َ  ٮاةَ إِ  چ ككسر لخطاببالغيب أك با چَولَۡٮ يََؿى ٱلا ُٞ الكقؼ ، فيحسف چنا ٱ٣ۡ

َؾاَب چعمى  َٕ ٮاةَ إِ  چ يبتدئثـ  كيكفي، چيََؿۡوَن ٱ٣ۡ ُٞ في اآلية  )لك(كجكاب  ،مستأنفة چنا إِ  چألف  ؛چنا ٱ٣ۡ
كعمى قراءة  ا،لرأيت أمران فظيعن  بالخطاب كالكسر:لعمـ المخاطبيف، كتقديره عمى قراءة مف قرأ  ،محذكؼ
 ، كىك ما أفادتو القراءة العشرية.(ِ): لتبينكا ضرر اتخاذىـ اآلليةبالغيب كالكسرمف قرأ 
ّيِ  ، َذحَ ٱل٧َّۡيِ چمف لفظ:  بتشديد الياء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ٓ ّيِ  ،َذح  ٦ا كذلؾ مف قكلو  ،(ْ)(ّ)چةذ  ٦ا

٤َۡيُس٥ُ ٱل٧َۡۡيَذحَ چتعالى: َٔ َم  ٤َۡيُس٥ُ  ُظّؿ٦َِۡخ چقكلو تعالى:و، [ُُٓ:النحؿ،ُّٕ:]البقرةچإِجا٧َة َظؿا َٔ 
                                                           

، ، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم: ينظر:  ابف كثير كأبك عمرك كعاصـ كحمزة كخمؼ كالكسائي.قراءة (ُ) 
(ُ/ِٖٗ.) 

: محيي الديف عبد الرحمف ، تحقيؽ(المكتفى في الوقؼ واالبتدا) (:ـََُِ-قُِِْىػ )ْْْ:تأبك عمرك الداني (ِ) 
 أبك بكر األنبارممحمد بف القاسـ،  (،ٓٗ/ُ: مرجع سابؽ، )األشمكنيأحمد  (، ِٖ/ُ، )دار عمار، ُ، طرمضاف

مطبكعات ، : محيي الديف عبد الرحمف رمضاف، تحقيؽ(واالبتداء إيضاح الوقؼ): ـ(ُُٕٗ-قَُّٗ) ىػِّٖ: ت
 (.ّٗٓ/ُ، )دمشؽ ،مجمع المغة العربية

كقاؿ (، ّٓٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم:  (،ِِٖ/ُ، )مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ّ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍيتىػػػػػػػػػػػةى اٍشػػػػػػػػػػػػديدىف ........................  اٍلمى
 
 

ٍيتنػػػػػػػػػػػػػا أيدٍ   مى ٍيتىػػػػػػػػػػػػػٍو كى مى   .......................كى
 

 
 
 

 (.ُِ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:          

(، حيث كافؽ اإلماـ ُِ(، كمكضع الحجرات:آية)ُِِ(، كمكضع األنعاـ: آية)ّّخرج مف ذلؾ مكضع يس:آية) (ْ)
لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:     أبك جعفر في ىذه المكاضع أصمو فشدد الياء، كا 

......................................... 
 
 
 

ٍيتنػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػدىل األىٍنعىػػػػػػػػػػػاـً كىالٍ  مى ػػػػػػػػػػػٍذ كى ػػػػػػػػػػػرىاًت خي جي  حي

 

ػػػػػػػػػػػكٍّالى  ................  ٍيتىػػػػػػػػػػةي اٍلًخػػػػػػػػػػؼُّ خي  كىالمى
 

......................................... 
 

 
 
 

 

 (.ْْ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:     
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يۡ چ  قكلو تعالى:، و[ّالمائدة:]چٱل٧َۡۡيَذحُ  نچ  قكلو تعالى:، و[ُّٗ:األنعاـ]چَذح  ِإَون يَُس٨ ٦ا
َ
ٓ أ يَُسٮَن  إَِّلا

ُعۡ چ   قكلو تعالى:، و[ُْٓ:األنعاـ]چَذحً ٦َيۡ  ة   ـ ِيَ نّلِ يۡ  ث٫ِِۦ ثَۡۡلَ نچ    قكلو تعالى:، و[ْٗ:الفرقاف]چةذ  ٦ا
َ
٩َة َٚأ ََشۡ

يۡ  ة  ٦ا ۡظَيۡيَ٪ة ث٫ِِۦ ثَۡۡلَ چ    قكلو تعالى:، و [ُُ:الزخرؼ]چذ ةث٫ِِۦ ثَۡۡلَ
َ
يۡ َوأ  .[ُُؽ:]چذ ةة  ٦ا

 التوجيو:
 ،تيٍّ : مى كجمعوعدة، مسة كالقً الميتة نحك: الجً المكت: مف مات يمكت مكتنا، كالمكت: ضد الحياة. ك      

الياء بعدىا، فصار في  الياء تأدغمقمبت الكاك ياءن ثـ ، عمى كزف فيعؿ، (ميكت) الميتة:لفظ أصؿ ك 
الياء في  الياء تأدغمقمبت الكاك ياءن ثـ  ،نحك سيكيد (كيتمي ) :فظالم: أف أصؿ كقيؿ (،)مىيٍّت: المفظ

 .(ُ)()مىيٍّت: بعدىا، فصار المفظ

 (تميٍ ) ، كيقكلكف:الكسركالميتة تأتي في المغة عمى كجييف إما بتسكيف الياء أك تشديدىا مع      
ين يز  اللمف الياء مكسكرة  ( بتشديدتيٍّ مى ك)لمف قضى نحبو،  الياءبتسكيف  كمع كركدىا عمى ، ااؿ حى

َٟ ٦َّيِخ  چ :قكلو تعالىكجييف إال أنيما يحمبلف نفس المعنى، كمنو  ّيُِذٮنَ إ٩ِا ، كمنو [َّ:الزمر]چ ِإَوجاُ٭٥ ٦ا
 قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػاتى كاسػػػػػػػػػتراح بمٍيػػػػػػػػػ  تو لىػػػػػػػػػٍيسى مػػػػػػػػػف مى
 

يٍّػػػػػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػػػػػػا اٍلمى  (ِ)اأٍلىٍحيىػػػػػػػػػػػػػاءً  تي يٍّػػػػػػػػػػػػػمى  ًإن مى
  

 ( مخففنا كمشددنا.يتمى ) الشاىد: مجيء لفظ:     

فييا التشديد ، إذ األصؿ لغة مف لغات العرب ء عمى األصؿ كلككنيابتشديد اليا القراءةكجو ف     
 . (ّ)كالتخفيؼ فرع عنيا

                                                           

القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف، أبك محمد الحريرم البصرم  (،َُْ/ٖ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد(ُ) 
مؤسسة الكتب ، ُ، ط: عرفات مطرجي، تحقيؽ(درة الغواص في أوىاـ الخواص: )ىػ(ُٖٗٗ-قُُْٖىػ )ُٔٓت:

 (.ّْٓ/ٗ، ): مرجع سابؽالمرسي ابف سيده (،ِِٖ/ُ، )بيركت ،الثقافية
 (.ُٗ/ِ) ،مرجع سابؽ: األنصارمابف منظكر ، ينظر: عدل بف الرعبلء البيت لػ:(ِ) 
 :القاسـ الحريرم(، ِٓٓ/ِ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس المرجع السابؽ الصفحة نفسيا،(ّ) 

 (.ّّٗ/ِ)مرجع سابؽ،  ،)الكشؼ( :مكي (،ِِٖ/ُ، )مرجع سابؽ
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ُِ  َذ٨٧َُ چلفظ:  في (ِ()ُ)بكسر الطاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ٔ ًۡ ، كذلؾ مف قكلو تعالى: چؿا ٱ

ُُ  َذ٨٧َِ چ ًۡ ُُ  َذ٨٧َِ چ  قكلو تعالى:و ،[ُُٓ:النحؿ،ُْٓ:األنعاـ،ُّٕ:لبقرة]اچَوََّل ََعد   ؿا َدرۡيَ ثَةغ  ٱ ًۡ ؿا ٱ

 .[ّ:المائدة]چِِف َُم٧ََۡىحٍ 
 التوجيو:
مٍتني الض ركرة عمى كذا، : الحاجة، كقكلؾالض ركرةي ك الض ركرةي، مف مصدر اسـ  :االضطرار      مى : حى

ركرىةو، أم ذك حاجةكرجؿ  إم إلى حاجة، كقد اضطير  فبلف الى كذا ككذا، كقد اضطر  ،ذك ضاركرة كضى
، مف الضر (ؿعى تى فٍ مي (، كمضطر عمى كزف: )اٍفتيًعؿى ) :عمى بناؤه، كاضطر ، أم ألجئ إليويءإلى الش
)مضطرر(، ثـ أدغمت الراء  يىٍحسيف لفظيا مع الٌضاد الالٌف التٌاءى  التاءي طاءن  ( قمبتمضترر)كأصمو 

 .(ّ)في الراء لمتماثؿ)مضطٌر، اضطٌر(

بضـ الطاء ككسر الراء األكلى كفتح الثانية،  (رى رً اضطي فييا )األصؿ  كجو القراءة بكسر الطاء أف     
بعد سمب حركتيا  عمى الطاء -الكسر -األكلىحركة الراء  يتألق ت الراء األكلى في الثانيةفمٌما أدغم

: لمداللة عمى حركة المدغـ، فمفظ بطاء مكسكرة، كبناء عمى ذلؾ ال كسر في الطاء مف لفظ

ؿِۡرُت٥ۡ إََِل٫ِۡ إَِّلا ٦َة ٱ  چاضطررتـ( مف قكلو تعالى: ) ُُ  .(ْ)لعدـ اإلدغاـ ،[ُُٗاألنعاـ]چ ًۡ

                                                           

لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو: (ُ)  أبك جعفر عمى أصمو في ضـ أكؿ الساكنيف، كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكنىٍيًف ًلثىاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّؾى أىكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الس  ضى  كى
 

 

ػػػػػػػػػػػػبلى   كمػػػػػػػػػػػػان كىٍسػػػػػػػػػػػػريهي ًفػػػػػػػػػػػػي نىػػػػػػػػػػػػدو حى ُـّ ليزي ػػػػػػػػػػػػ  ييضى
 

 
 
 

 (.َْ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:      

كقاؿ  (،ّٔٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم:  (،ََّ/ُ، )، مرجع سابؽ(التيسيرتحبير )ابف الجزرم:  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

طىػػػػػػػػػػػاءى اٍضػػػػػػػػػػػطير  فىاٍكًسػػػػػػػػػػػٍرهي آًمننػػػػػػػػػػػا  ًبكىٍسػػػػػػػػػػػرو كى
 

 

 ......................................... 
 
 
 

 (.  ِِ/ُمرجع سابؽ، ) )الدرة المضية(، ينظر:     

بف منظكر (، آُّ/ُُ، مرجع سابؽ، ))تيذيب المغة( :األزىرم (،ٕ/ٕ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد (ّ)
 :ـ(ُٓٗٗ-ىػُُْٔىػ )َّّت:محمد بف عيزير السجستاني، أبك بكر العيزيرم  (،ْْٖ/ْمرجع سابؽ، ) :األنصارم

 (.ٖٗ/ُ، )سكريا، دار قتيبة ،ُط ،محمد أديب جمراف، تحقيؽ: (غريب القرآف المسمى بنزىة القموب)
 

كانظر  (،ُُْ/ُ، )مرجع سابؽ ،(التبياف): العكبرم(، َٗ/ُ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ْ) 
 (.ُٕٖ/ُ، مرجع سابؽ، )مناشرمل )اإليضاح( ىامش:
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ُۡسَ ، ٱ٣ۡيُُۡسَ چألفاظ: بضـ السيف مف  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ   .ٕ ُٕ حيث كرد معرفنا أك  چٱ٣ۡ

منكرنا
ُ چ كذلؾ في نحك قكلو تعالى: ،(ُ) ُٕۡۡسَ  َوََّل يُؿِيُؽ ثُِس٥ُ ثُِس٥ُ ٱ٣ۡيُۡۡسَ  يُؿِيُؽ ٱّللا  ،[ُٖٓ:لبقرة]ا چٱ٣ۡ

ۡۡسَ ِإَون ََكَن چ    قكلو تعالى:و ُٔ نَِكيُخ َوََّل  َؤاِػۡؾِّن ث٧َِةَٝةَل ََّل دُ چ    قكلو تعالى:و، [َِٖ:لبقرة]اچ ة  ذُو 

ۡۡس   ُٔ ۡمؿِي 
َ
َِن ٨ۡ٦ِ أ ۡٞ ۡۡسِ چ   كقكلو تعالى: ،[ّٕ:الكيؼ]چادُۡؿ٬ِ ُٕ َٓ ٱ٣ۡ  .(ِ)[ٓ]الشرح: چا يُۡۡسً َٚإِنا ٦َ

 التوجيو:
 ،كالعيٍسرة: ًقٌمة ذىات اليىد ،كىك الضيؽ كالشدة كالصعكبة اٍلييٍسر ضد بسككف السيف كضميا العيٍسر:     

سر يى كتى كالييٍسر: ضد العسر، تتيٌسر،  كالتعسير  التيكالعيٍسرل: اأٍليميكر  ،ران مر بالضـ يىعسيري عيسي األ رسي عى ك 
  .(ّ)منياا اٍستىٍيسىرى ٍسرل: ميي كال ،تسيؿ أم الشيءي 

كالتثقيؿ كالتخفيؼ في السيف مف العسر كاليسر لغتاف لمعرب، كيقصد بالتثقيؿ ضـي السيف لككف      
الضـ أثقؿي الحركات الثبلث، كما يقصد بالتخفيؼ القراءة بسككف السيف، كالتثقيؿ كالتخفيؼ أصبلف 

 .(ْ)مف اآلخر الن إال أف أحدىما أكثر استعما ا لآلخر، بؿ كؿ كاحد منيما أصؿه أحدىما فرعن  فميس

                                                           

كقاؿ  (،ّٔٔ/ُ، )سابؽ، مرجع (الشمعة)الناشرم: (، َِّ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ُ)
   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 
 

 كىاٍلعيٍسري كىاٍلييٍسري أيٍثًقبلى  ................... 
 
 
 

 (.ِِ/ُمرجع سابؽ، ))الدرة المضية(،  ينظر:      

 . ك)عسر((ٔ،ٓ):آية ، كالشرح(ُٖٓ):آية البقرة مكاضع )العسر( ثبلثة :كىي جممة المكاضع سبعة عشر مكضعنا: (ِ)
 التكبة في ك)العسرة( (،َِٖ)آية: البقرة في ك)عسرة( (،ّٕ):آية الكيؼ في ك)عسرنا( (،ٕ:)آية الطبلؽ في
 الكيؼ مكاضع: ك)يسرنا( ستة (،ُٖٓ)آية: البقرة في ك)اليسر( (،َُ)آية: الميؿ في لمعسرل((ك (،ُٕٕ)آية:
 ،(ٖ:)آية األعمى مكضعيف: في لميسرل((ك (،ٔ،ٓ)آية: ، الشرح(ٕ،ْ)آية: الطبلؽ ،(ّ:)آية الذاريات، (ٖٖ)آية:
 (.ٕ:)آية الميؿ

 كأطمؽ ابف الجزرم نكع الحركة فقاؿ:)أثقبل( اعتمادنا عمى الشيرة، كالمقصكد بيا الضـ ألنيا أثقؿ الحركات الثبلث.     
 .(ٕٓٓ/ٖ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي(، ّٔٓ/ْ) مرجع سابؽ،: األنصارم ابف منظكر (ّ)
)شرح شافية ابف ـ(: ََِْ-ىػُِْٓىػ )ُٕٓ:حسف بف محمد بف شرؼ شاه الحسيني األستراباذم، ركف الديف ت (ْ)

 (.ُِْ/ُ، )، مكتبة الثقافة الدينيةُبد المقصكد محمد عبد المقصكد، ط. تحقيؽ: عالحاجب(
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كؿ اسـ عمى ))قاؿ عيسى بف عمر: كجو القراءة بضـ السيف عمى أنيا لغة مف لغات العرب،      
] أم بالضـ لككنيا أثقؿ الحركات ثبلثة أحرؼ أكلو مضمكـ كأكسطو ساكف فمف العرب مف يثقمو

 . (ُ)((رسي ر كعي سٍ ، مثؿ عي ] أم بالسككف[كمنيـ مف يخففوالثبلث[ 

اس قاؿ       قيؿ: المعنى أف  ،رأ عيسى بف عمر بضـٌ السيف فييماكق: ))ىػ(ّّٖت:)أبك جعفر الن ح 
بأنو سيظفر فذلؾ  نعـ اهلل تعالى، كىي اليسر أكثر مف الشدائد، كىي العسر، كقيؿ: خكطب النبي

 .(ِ)((الظفر، كىك اليسر بالمشركيف الذيف لحقت منيـ الشدة

، مف قكلو تعالى: (ّ)چَوََّلِصَؽاٌل چفي لفظ:  بالرفع مع التنكيف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ   .ٖ

 .[ُٕٗ]البقرة:چ ِِف ٱۡۡلَشِّ  ََٚر َوََّل ُُٚكٮَق َوََّل ِصَؽاَل رَ َذ٨٧َ ََٚؿَض ذِيِ٭٨ا ٱۡۡلَشا ََٚل چ
 التوجيو:
شديد أم كرجؿ جدؿ، كمجداؿ:  ،في الخصكمة كالقدرة عمييا جمع جدؿ: كىك الشدةالجداؿ:      

ء  َوََكَن چ كمنو قكلو تعالى: ،الجدؿ ۡزََثَ ََشۡ
َ
نَس٨َُٰ أ كالجداؿ في قكلو تعالى:  ،(ْ)[ْٓ:الكيؼ]چَصَؽَّل   ٱۡۡلِ

جٍّ معناه:  ،چَوََّل ِصَؽاَل ِِف ٱۡۡلَشِّ چ  . (ٓ)معناه أف تمارم صاحبؾ حتى تغضبو، كقيؿ: المماراة ًفي اٍلحى

عمت )ال( الكاقعة قبؿ لفظ چَوََّلِصَؽاٌل چ :كالحجة في رفع لفظ       :أنيا لغة مف لغات العرب حيث جي
)جداؿ( بمعنى)ليس(، كالمعنى كليس جداؿه في أف الحج  في شير ذم الحجة، ك)ال( تعمؿ عمؿ 

                                                           

 (.َِٖ/ُ، )مرجع سابؽ: محمد بف أبي بكر الرازم(، ْْٕ/ِ) مرجع سابؽ، :الفارابيإسماعيؿ (ُ) 
 .(ُٕٓ/ٓ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ِ) 
كقاؿ  (،ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم:  (،َّّ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ّ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػعٍ  ............... فيسيػػػػػػكؽى مى فىػػػػػػٍث كى  كىاٍرفىػػػػػػٍع رى

 
 

 ..................................ًجػػػػػػػػػػػػػدىاؿى  
 

 
 
 

    (.ِِ/ُ)مرجع سابؽ،  )الدرة المضية(، ينظر:      

 (.َُِ/ُ) مرجع سابؽ، :الفراء(، ِّْ/ٕ) مرجع سابؽ،: ابف سيده المرسي (ْ)
ىػ ُِّت:أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم  (ٓ)

، مركز البحكث ُ: سعد الديف أكناؿ، ط، تحقيؽ)أحكاـ القرآف الكريـ(ـ(: ُٖٗٗ-ىػُُْٖـ كُٓٗٗ-ىػُُْٔ)
 (.ِّ/ِ، )اإلسبلمية التابع لكقؼ الديانة التركي، استانبكؿ
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)ليس( فترفع المبتدأ كيسمى اسميا كتنصب الخبر كيسمى خبرىا، كما في قكلؾ )ال حكؿه كال قكة إال 
  .(ُ)( التي بمعنى )ليس(باهلل( برفع حكؿه كىك اسـ )ال

 

أف الحجة في فأما قراءة الرفع ففييا كجياف، أظيرىما: )) :ىػ(ٕٔٓت:السميف الحمبي )قاؿ         
 بتداء بالنكرة تقدـ النفي عمييا.كسكغ اال ممغاةه كما بعدىا رفعه باالبتداءال عمؿ ليا فيي  (ال)أف  ذلؾ 

في )خبر المبتدأ الثالث، كحذؼ خبر األكؿ كالثاني لداللة خبر الثالث عمييما، أك يككف  (في الحج)ك
 (في الحج)خبر األكؿ، كحذؼ خبر الثاني كالثالث لداللة خبر األكؿ عمييما، كيجكز أف يككف  (الحج

ىذا خبر الثاني، كحذؼ خبر األكؿ كالثالث لقبح مثؿ  (في الحج)كال يجكز أف يككف  ،خبر الثبلثة
  .(ِ)((التركيب، كلتأديتو إلى الفصؿ

ألف النكرة في سياؽ النفي  ؛ف أف المنفي جميع ضركبو ال كاحدنا منوكالمعنى في قراءة مف رفع كنك       
عمـ مف الفحكل كحجة مف رفع: أنو يي ق(: ))ّٕٕالفارسي)ت: أبك عمي الحسف، قاؿ (ّ)تدؿ عمى العمكـ

 ،.....كلكنو جميع ضركبو، كقد يككف المفظ كاحدان، كالمعنى المراد بو جميعا كاحدان، أنو ليس المنفٌي رفثن 
ف لـ يبف فيو االسـ مع ال تً جى كمف حي  و: أف ىذا الكبلـ نفي، كالنفي قد يقع فيو الكاحد مكقع الجميع، كا 

  .(ْ)((في الدار النافية نحك: ما رجؿه 

كلك قرئ: حيث قاؿ: )) ىػ(َّٕت:) األزىرمأحمد محمد بف  أبك منصكركلقد رد ىذه القراءة       

كبلـ العرب، فأما في القرآف فبل يجكز؛ ألف القراءة  ا فيبالرفع كالتنكيف كاف ذلؾ جائزن  چَوََّلِصَؽاٌل چ
 .(ٓ)((سنة، كلـ يقرأ بيا أحد مف القيراء

                                                           

 (.َِٗ/ِ) مرجع سابؽ، :أبك عمي الفارسيٌ  (،ُُُ/ُ) مرجع سابؽ، ،)المفصؿ في صنعة اإلعراب(: الزمخشرم(ُ) 
اس  (.َُُ/ُ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 

 (.ِّّ/ِ) مرجع سابؽ، ،)الدر المصوف(ينظر كتابو: (ِ) 
رم القاىرم الشافعي (ّ)  كجى شرح شذور الذىب ) :ـ(ََِْ-ىػُِّْ) ىػٖٖٗت:محمد بف عبد المنعـ بف محمد الجى

عمادة البحث العممي بالجامعة  ،ماجستيررسالة ، ُ، ط: نكاؼ بف جزاء الحارثي، تحقيؽ(في معرفة كالـ العرب
 (.ّٗٓ/ِ، )منكرة، المممكة العربية السعكديةاإلسبلمية، المدينة ال

 (.ِِٗ/ِ، مرجع سابؽ، ))الحجة(ينظر كتابو: (ْ) 
 (.ُٕٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر كتابو: (ٓ) 
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كيرد عميو بما سبؽ ذكره في الرد عمى مف طعف في قراءة اإلماـ أبي جعفر بضـ التاء مف لفظ      

ِ چ ْ  حُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل ، مف أف القراءة إف تكاترت فيك كاؼو في اعتبارىا صحيحة، كيؼ كىي قد كافقت چٱۡقُضُؽوا
ةن، كأما قكلو ) كلـ يقرأ بيا أحد مما يزيدي القراءةى صح -كما أثبت ىك ذلؾ -كجينا مف أكجو المغة العربية

)فأما ) :مف القراء( فمعؿ قراءة اإلماـ أبي جعفر لـ تصمو كلـ يىعمـ بيا، كىذا ما يستفاد مف كبلمو بقكلو
ألف القراءة عنده سنة متبعة، كما  ؛ألثبتيا ،، فمك كصمتو(في القرآف فبل يجكز ألف القراءة سنة متبعة(

لى إثبات ىذه القراءة كتكاترىا قاؿ أنو لـ يطعف بعدـ صحتيا مما يي  عمـ أنيا لـ تصمو كلـ يىعمـ بيا، كا 
كقرأ أبك جعفر كابف كثير، كالبصرياف فبل رفث، كال فسكؽ بالرفع ق(: ))ّّٖاإلماـ ابف الجزرم)ت:

 .  (ُ)((كالتنكيف كذلؾ قرأ أبك جعفر كال جداؿ

٢ۡ٬َ چ: مف قكلو تعالى، كذلؾ (ِ)چَلَٰٓه١َِحِ َوٱل٧َۡ چفي لفظ:  بكسر التاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ٗ

  ٢َ٤ ُّ ُ ِِف  تَِيُ٭٥ُ ٱّللا
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُؿوَن إَِّلا ُْ ٧َةِم  يَ٪ َ٘ ۡمؿُ  َلَٰٓه١َِحُ َوٱل٧َۡ ٨َِ٦ّ ٱ٣ۡ

َ
 .[َُِ:البقرة]چَوُِٝضَ ٱۡۡل

 التوجيو:
كعمى ذلؾ  ،الغماـً  ظمؿو أك عمى ا عمىعطفن  ، كذلؾلفظ المبلئكة التاء مف كجو القراءة بالكسر في     

حيف يأتييـ  الذيف يأتكف أىؿى المكقؼً  ، كفي المبلئكةً مف الغماـً  إال أف يأتييـ اهلل في ظمؿو يككف التقدير: 
ال أف يأتيييـي اهلل في ظمؿ ًمفى الغماـ كظيمىؿ مفى المبلئكةً إ، أك عمى تقدير: مف الغماـً  اهلل في ظمؿو 

(ّ)، 
 .(ْ)كعمى كبل الكجييف فالمراد: مع المبلئكة

                                                           

 (.ُُِ/ِ، مرجع سابؽ، )) النشر(ابف الجزرم: (ُ) 
كقاؿ  (،ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم: (، َّّ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم: (ِ) 

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
......................................... 

 

ػػػةي اٍنقيػػػبلى  ..............  ٍفػػػضه ًفػػػي اٍلمىبلًئكى  كىخى
 

 
 
 

     (.ِِ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

، باكستافمكتبة الرشدية، ، ، تحقيؽ: غبلـ نبي التكنسي)التفسير المظيري(ىػ(: ُُِْمحمد ثناء اهلل المظيرم )(ّ) 
اس(، ِْٗ/ُ)  (.َُٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
 (.ّْٗ/ُمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ْ) 
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إال  چَلَٰٓه١َِحُ ٱل٧َۡ چفي  بالخفضمف قرأ خطأ (ُ)في تفسيره (قَُّت:) ىذا كقد ذكر اإلماـ الطبرم     
 سمفنا. أف يككف المراد ما ذكرتو

أثبت لنفسو صفة  -سبحانو كتعالى-أف اهلل  چَلَٰٓه١َِحِ ٱل٧َۡ چ :كيستفاد مف القراءة بالكسر في لفظ     
ا قراءة الجميكر بالضـ، كلو سبحانو أف يأتي متى شاء كبما شاء كيؼ شاء  المجيء، كما أثبتتيا أيضن

كأنو في  ،ف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال تكييؼ كال تمثيؿ، م-سبحانو كتعالى-بالكيفية التي تميؽ بو 
القكؿ في ، كأف مبرأ عف التعدد ؽ منزه عف التقيدحاؿ ظيكره باؽ عمى إطبلقو حتى عف قيد اإلطبل

كما  ليس كمثمو شيء ال في ذاتو، كال في صفاتو، كال في أفعالو -تعالى–كاهلل  ،صفاتو كالقكؿ في ذاتو
 .(ِ)ذىب إليو سمؼ األمة

، حيث كرد، كذلؾ (ّ)چ٥َ ۡعسَ َِلُ چ في لفظ: الكاؼ فتحالياء ك  بضـ جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .َُ
ُ٭٥ُ ٱ١ِۡ٣َتََٰت ثِٱۡلَۡ چ :مف قكلو تعالى َٕ َل ٦َ ـَ ٩

َ
ِ َِلَ َوأ ٮاْ ذِي٫ِ  ٥َ َبۡيَ ٱنلاةِس سُ عۡ ّٜ ُٛ ، [ُِّ:لبقرةا] چذِي٧َة ٱۡػَذ٤َ

 .[ُٓ، ْٖ:النكر، ِّ:آؿ عمراف]چثَۡي٪َُ٭٥ۡ ٥َ سُ عۡ َِلَ چ   قكلو تعالى:ك 
 التوجيو:

 ،بو حيًذؼى الفاعؿي لمعمـفاعمو، ك ، كذلؾ ببناء الفعؿ لما لـ يسـ الكاؼ فتحالياء ك  كجو القراءة بضـ     
أك مف الرسكؿ أك مف الكتاب عف طريؽ  -كىك األكلى –كالتقدير: لييٍحكىـ: أم يككف الحكـ مف اهلل 

بو ـي كى حٍ إنما يي  ـي كي حٍ ال يى  ألف الكتابى األنبياء، 
(ْ) . 

                                                           

 (.ِٗٔ/ْ، مرجع سابؽ، )(جامع البياف في تأويؿ القرآف) ينظر كتابو:(ُ) 
: (، تحقيؽمحاسف التأويؿ): ىػ(ُُْٖىػ )ُِّّت:محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي (ِ) 

 (.ّْٗ/ُمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ٖٖ/ِ، )بيركتة، الكتب العمميدار ، ، ُ، طمحمد باسؿ عيكف السكد
كقاؿ  (،ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم:  (،َّّ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ّ)

    :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
يىقيػػػػػػػػػكؿي فىػػػػػػػػػافٍ  ػػػػػػػػػا كى ٍيػػػػػػػػػثي جى يٍّػػػػػػػػػٍؿ حى ـى جى  ًلػػػػػػػػػيىٍحكي

 

 .............................ًصػػػػػػػًب ًاٍعمىػػػػػػػـٍ  
 

 
 
 

     (.ِِ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

: ، تحقيؽ(تفسير القرآف): ـ(ُٕٗٗ-ىػُُْٖىػ )ْٖٗ:ت ،السمعاني ممنصكر بف محمد بف عبد الجبار المركز (ْ) 
 مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(، ُِْ/ُ) ،السعكدية، دار الكطف، الرياض ،ُ، طياسر بف إبراىيـ كغنيـ غنيـ

  .(ّٔٔ/ِ) مرجع سابؽ، :بف حياف األندلسي(، اُّّ/ِ)
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كالمعنى عمى القراءة بضـ الياء كفتح الكاؼ فيو تكسيع لمعنى اآلية كزيادة كضكح، حيث بينت      
إذ الدخكؿ في اإلسبلـ )) (ُ)القراءة كاجب األمة تجاه كتاب ربيا، كما يتضمنو مف بيافو كتشريعو لمبشرية

كتحكيـ لو في كؿ شئ،  كمو ىك الكضع الصحيح لمبشرية كالدخكؿ في اإلسبلـ كمو، اتباع لمكتاب كمو،
  .(ِ)((كالدخكؿ في اإلسبلـ كمو يقتضي أف تككف صكرة اإلسبلـ المبينة في الكتاب كاضحة

ما أمبيننا معنى اآلية عمى كجو قراءة اإلماـ أبي جعفر: )) (قُّْٓ)ت:كيقكؿ محمد رشيد رضا     
يف بالحؽ؛ أم: ما يجب أف أف اهلل أنزؿ الكتب مع النبي فالمعنى -يقصد أبي جعفر-عمى ركاية يزيد

يعتقد بو مما ىك منطبؽ عمى الكاقع، كبياف ما يجب أف يعمؿ بو مما ىك صالح ال مفسدة فيو؛ ليقع 
كالحاكـ: ىك المتكلي لمفصؿ بيف الناس في الخصكمات  ،ناس فيما اختمفكا فيو مف األمريفالحكـ بيف ال

بالنسبة إلى األعماؿ، كالمرشد إلى صحيح العقائد عمى مقتضى ما جاء في الكتاب النازؿ بالحؽ 
  .(ّ)((كالمبيف لما ينطبؽ عمى نصكصو مف األعماؿ التي يحكـ فييا الحاكمكف

حرؼ المد قبمو مدنا مشبعنا كذلؾ في لفظ: بإسكاف الراء مخففة كيمد  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُُ

ةٓرۡ چ ٌَ ةٓرۡ  َوََّل  ، ََّل دُ ٌَ ٓارا چ ، مف قكلو تعالى:(ْ)چ يُ ٌَ ۢ ثَِٮَل٬َِة ََّل دُ ةُ    كقكلو تعالى:  ،[ِّّ:البقرة]چ َنَِٰلَ

ٓارا چ ٌَ   .[ِِٖ:البقرة]چ َوََّل َم٭ِيؽ   ََكدِت   َوََّل يُ
 التوجيو:

 . ضار  ييضارُّ بتشديد الراءً كقيؿ: مف  ،ري يٍ ضً يى  ارى ضى : مف تضارك يضار،       
 كتكجيو ىذه القراءة تحتمؿ كجييف:      
  .مكصؿ مجرل الكقؼل اءن جر ، كسىك ف الراء األكلى إري يٍ ضً يى  ارى ضى إما أف تككف أحدىما:      

                                                           
 (.ِِٗ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ُ) 

 

 (.ْٕٗ/ُ، )القاىرة، دار السبلـ، ٔ، ط(األساس في التفسير) :ق(ُِْْىػ )َُْٗت:سعيد حٌكل (ِ) 
 .(ِِٔ/ِ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، (-المنارتفسير -تفسير القرآف الحكيـ ) ،(:ـَُٗٗ) :ينظر كتابو(ّ) 
كقاؿ  (،ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): (، الناشرمَّٓ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػػػػػػػذىا كىالى  ...............  ......................................... ػػػػػػػػػػػػػارى كى  كىاٍقػػػػػػػػػػػػػرىٍأ تيضى

 
 

ػػػػػػػػػػٍع سيػػػػػػػػػػكيكفو  ػػػػػػػػػػارى ًبًخػػػػػػػػػػَؼ مى  ............ييضى
 

 

 ......................................... 
     (.ِِ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      
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، الحرؼ المكررا مف التشديد في حذؼ الراء الثانية فرارن فضار  ييضارُّ إما أف تككف مف  كاآلخر:     
ألنو  ؛، كيمـز مف ذلؾ مد حرؼ األلؼ قبمو مدنا مشبعنامكصؿ مجرل الكقؼل اءن جر كسىك ف الراء األكلى إ

ككجو المد أنو اجتمع ساكناف  ،فيككف الـز كممي مخفؼ ،الكممي، كلككف الراء ساكنة مف قبيؿ البلـز
لتعذر النطؽ بيما معنا،  ؛كنيفسككف األلؼ كسككف الراء، فكاف ال بد مف التخمص مف أحد السا

ًمصى مف الساكف األكؿ بتحريكو  الحذؼ ينقصألف  ؛أحد الساكنيف أكلى مف حذفوألف تحريؾ  ؛فتيخي
، فميد  األلؼ مدنا مشبعنا، كالمد فيو يجرم مجرل الحركةلضركرةفبل يصار إليو إال حركؼ الكممة 

(ُ) . 

ٓارا چ :في كالقراءة باإلسكاف      ٌَ يي الكاتب ني فتفيد النيي عف إيقاع المضارة،  چ َوََّل َمِ٭يؽ   ََكدِت   َوََّل يُ
أك يمتنع عف الكتابة كال يكجد  كالشييد عف مضارة صاحب الحؽ، فبل يكتب الكاتب ماال يمبل عميو،

كما أف النيي مكجو لصاحب الحؽ  كال يمتنع عنيا، نقص منيا،كال يزيد الشاىد في شيادتو كال يي  غيره،
  .(ِ)، بأف يشؽ عمييما كيطمب منيما ما ال يميؽ في الكتابة كالشيادةر الكاتب كالشييدفبل يضا
ٓارا چ في القراءة باإلسكاف تكما أفاد      ٌَ ۢ ثَِٮَل٬َِة ََّل دُ ةُ النيي عف المضارة بيف الزكجيف  چَنَِٰلَ

اًرٍر كالدةه زكجفيتضرر كلدىما، ف ما ال يىٍقًدري عميو مف رزؽو كًكٍسكةو فتطمب منو ىا ب كلدبيا بسبل تيضى
 .(ّ)ب ليا مف رزؽو ككسكةو جما ك فيمنع عنيا  زكجتىو بسبب كلًده الزكجكنحك ذلؾ، كال يضاًرٍر 

ُٓ  چ ، مف قكلو تعالى:(ْ)چٮَ ٬ۡ چمف لفظ:  بسككف الياء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُِ ي ُِ ۡو ََّل يَۡكَذ
َ
أ

ن ي٢٧ُِا ٬ُ 
َ
ۡؽلِ ٢ِۡ٤٧ۡ َٮ ٤َۡٚيُ أ َٕ  .[ِِٖ:البقرة]چَوَِل٫ُُّۥ ثِٱ٣ۡ

 
                                                           

مرجع  :الحمبيالسميف  (،َِٓ/ِ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسيا (،ٕٔ/ِ): مرجع سابؽ، النعمانيعمر (ُ) 
 (.ْٕٔ/ِ) سابؽ،

 (.ُّٖ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، ، )(ِ) 
 (. ْٗٔ/ِ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ّ) 
اؿ كق (،ّْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة)الناشرم:  (،ِٖٓ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
 ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك كىًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  ........................

 
 

ػػػػػػػػػػبلى   مٍّ ـ  ٍىػػػػػػػػػػكى اٍسػػػػػػػػػػًكننا أيٍد كىحي  ييًمػػػػػػػػػػؿ  ٍىػػػػػػػػػػكى ثيػػػػػػػػػػ
 

 
 
 

     (.ِِ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:   
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 التوجيو:

حيث ك)ثـ(  (ثـ ىك)ياء كذلؾ تشبيينا ليا ب چٮَ ي٢٧ُِا ٬ۡ چمف  چٮَ ٬ۡ چكجو القراءة بسككف الياء في      
ـ ( في االنفصاؿ، ك  ( كممة )ث سكافمنفصمة عف )ىك( فشاركت كممة )يمؿ  ـ  ٍىك(  ا  محمكؿ عمى إسكاف )ث

أف كؿه مف الكاك كالفاء كثـ حركؼ عطؼ، كألف الكاك كالفاء ليست مف مف حيث  (كفيك ،كىك)ىاء 
ف جرت مجرل ما اتصؿ بيا،  ككذا  ،ساغ حمؿ المنفصؿ عمى المتصؿ في التخفيؼ كغيرهفالكممة كا 

في االتصاؿ،  أف البلـ شاركت الكاك كالفاءا عمييما مف حيث محمكؿ أيضن  (ليك) الياء مفإسكاف 
ـ  )محمكلة عمى  (يمؿ  )ؼ كلكثرة استعماؿ محمكلة عمى الكاك كالفاء، كالبلـ محمكلة عمييما،  (ثـ)ك (ث

ذا كاف ، استخفافان العرب ليا سكنت الياء  ـ  ىاء ) ضـتك  (ىك أف يمؿ  )سكف ىاء تفمحاؿ أف  كذلؾكا   ث
سكاف ىذه أصؿ إلسكاف تمؾ يكجد فييا بكجكده فييا كيعدـ فييا بعدمو فييا (ىك كاإلسكاف لغة ، كا 

 .(ُ)مشيكرة

 :سورة آؿ عمراف 
ُا چفي لفظ:  كىمزة مكسكرةبألؼ  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ِ ٱ٣ ، كذلؾ مف قكؿ اهلل (ِ)چؿِ ةن

ِي ٠ََ٭ۡي چتعالى:  ِ ُّ ُٜ ٣َُس٥ ٨َِ٦ّ ٱ٣ ۡػ٤ُ
َ
ٓ أ ّّنِ
َ
رۡيِ حِ  َٔ أ ُا ُٜ ٨َِ٦ چ  قكلو تعالى:ك ، [ْٗ:آؿ عمراف]چ ٱ٣ ِإَوۡذ ََّت٤ُۡ

ِِي  ُّ رۡيِ  َٔ ٠ََ٭ۡي ٱ٣ ُا  .[َُُ:المائدة]چ حِ ٱ٣
 التوجيو:

لـ يخمؽ إال طيرنا كاحدنا  الطير: جمع طائر، ككجو القراءة باإلفراد في لفظ الطير أف عيسى     
نما خي ، ك -بإذف اهلل -كىك الخفاش  كىي تحيض ،اا كأسنانن ميا ثدين فا مقن ص الخفاش، ألنو أكمؿ الطير خى ا 

كاف يخمؽ كاحدنا ثـ كاحدنا، كالتقدير:  الحجة لمف قرأ باإلفراد أف عيسىكقيؿ  ،كما تحيض المرأة
                                                           

: مرجع (، نصر الفارسيِّٓ/ُ) مرجع سابؽ، ،)الكشؼ(: مكي(، ْٕٖ/ِ) : مرجع سابؽ،أبك عمرك الداني(ُ) 
 (.ِْٔ/ُ) سابؽ،

كقاؿ  (،ّٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ِّّ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

 .....قيػػػػػػػػػػًؿ الط ػػػػػػػػػػاًئًر اٍتػػػػػػػػػػػؿي  ...............
 
 

 ......................................... 
 
 
 

     (.ِّ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:     
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فيككف ما أنفخ فيو طائرنا، فيبقى حينا يطير ماداـ الناس ينظركف إليو فإذا غاب عف  ،فأنفخ في الكاحد
 .(ُ)أعينيـ سقط ميتنا، كذلؾ ليتميز خمؽ اهلل عف خمؽ غيره

، كذلؾ مف قكؿ اهلل (ِ)چَلَِٰس٨ا چ في لفظ:  النكف كفتحيابتشديد  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ

ۡٮاْ َرباُ٭٥ۡ  َلَِٰس٨ِ چ  تعالى: َٞ ِي٨َ ٱتا   .[َِ:الزمر،ُٖٗ:آؿ عمراف]چٱلا
 التوجيو:
( كتعمؿ عمميا. (:لكف)      ما مشددة، فالمشددة ىي إحدل أخكات )إف   ليا حالتاف إما مخففة كا 

( فتعمؿ ف  كً كعمى ذلؾ فالحجة لمف قرأ بتشديد النكف في لفظ )لى       ( فعمى اعتبار أنيا مف أخكات )إف 
 ،) عمميا، تنصب المبتدأ كيسمى اسميا كترفع الخبر كيسمى خبرىا، فػ)الذيف( في اآليتيف اسـ )لكف 

( تأتي بمعنى االستدراؾ استدراؾ  "لكف الذيف اتقكا ربيـ: ))"ىػ(ُٕٔت:)، قاؿ اإلماـ القرطبي(ّ)ك)لكف 
 .(ْ)...((بعد كبلـ تقدـ فيو معنى النفي

 :سورة النساء 
َِٰظَؽةٌ چمف لفظ:  برفع التاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ـَ َٚإِۡن چ ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:(ٓ)چَٚ

ِؽلُٮاْ  ٕۡ َّلا َت
َ
ُذ٥ۡ أ ۡٛ َِٰظَؽةً ِػ ـَ َٚ  

َ
يَۡؿَُٰ٪ُس٥ۡ أ

َ
 .[ّ:النساء]چۡو ٦َة َم١ََ٤ۡخ أ

                                                           
اس (،ُْْ/ُالبغكم: مرجع سابؽ، )(ُ)   (، كانظر ىامش:َُٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح 

  (.َِٕ/ُ، مرجع سابؽ، )مناشرمل )اإليضاح(
 

اؿ كق (،ّٗٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ِّّ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 
 

ػػػػػػػػػػػدٍٍّد لىًكػػػػػػػػػػػًف ال ػػػػػػػػػػػٍذ مىعىػػػػػػػػػػػان أىالى  ...........  شى  كى
 

 
 
 

     (.ِْ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

شرح ) :مػ(ُٖٗٗ -ىػُُْٗ)ىػ ََٗ:تعمي بف محمد بف عيسى، أبك الحسف، نكر الديف األيٍشميكني الشافعي (ّ) 
 (.ِٔٗ/ُ) ،بيركت، دار الكتب العممية لبناف، ُ، ط(األشموني عمى ألفية ابف مالؾ

 (.ِْٓ/ُٓ، )مرجع سابؽ ،(الجامع ألحكاـ القرآف)ينظر كتابو: (ْ) 
كقاؿ (، ّٗٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ّّْ/ُ، مرجع سابؽ، )(تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ٓ)

 =           :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
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 التوجيو:
َِٰظَؽةٌ چالحجة لمف قرأ:       ـَ  فكاحدةه االبتداء، كالتقدير: فكاحدةه كافية أك بمرفكع فعمى أنو  بالرفع، چَٚ

دَ  َٚإِن ٣ا٥ۡ يَُسٮ٩َة رَُص٤َۡيِ َٚؿَُص٢  چتعالى: كما قاؿ ، تقنع
َ
 .(ُ)[ِِٖ:البقرة]چةنِ َوٱۡمَؿأ

َِٰظَؽةٌ چكقيؿ: الحجة لمف قرأ بالرفع في لفظ:        ـَ  فالمقنع كالتقدير: ،مرفكع عمى الخبرعمى أنو  چَٚ
 .(ِ)كاحدةه 

 . (ّ)فيكفي كاحدةه  ، كالتقدير:فاعؿه بفعؿو مقدركقيؿ: الحجة في ذلؾ عمى أنو      

َِٰظَؽةً  چكقرأ الجميكر بالنصب       ـَ فإف كالتقدير: فانكحكا كاحدةن، كالمعنى:  ،جكاب الشرطكىي  چَٚ
  .أك ما ممكت أيمانكـ فانكحكا كاحدةن  ،الجماع كالمعاشرةربع ًفي عمى األ خفتـ أاٌل تعدلكا

 قراءة النصب كتيبىيفي المعنى المراد مف اآلية. تؤيدكعمى كؿو فقراءة الرفع      

َ چ : في لفظ الجبللةبنصب الياء  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ ، كذلؾ مف قكؿ اهلل (ْ)چٱّللا

٤ََِٰحَُٰخ چ تعالى: َٰ٪ِ  َٚٱ٣صا َِظَٰخ  َق ُ  َتٌَٰخ َحَٰٛ َِ ٱّللا ۡيِت ث٧َِة َظِٛ َ٘  .[ّْ:النساء]چ٤ِۡ٣ّ

                                                                                                                                                                                 

يٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ..........................................= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىجي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًقيىامن  فىكىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةه مى
 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ    .................................أىحى
 
 

 .......................................... 

 

 (.ِْ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

 

المحرر الوجيز ) :ىػ(ُِِْىػ )ِْٓت:عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (ُ) 
أبك (، ٕ/ِ، )بيركت، دار الكتب العممية، ُ، ط: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، تحقيؽ(في تفسير الكتاب العزيز

اس   (.ِٓٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء (،ُٗٗ/ُمرجع سابؽ، )، (إعراب القرآف): جعفر الن ح 
 (.ْٖٔ/ُمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ِ) 
  (.ٕٔٓ/ّ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ّ) 
كقاؿ  (،ّٗٔ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ّّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ)

       :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اهللي كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ًت أيدٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  كى  .....أىحى

 
 
 

 ......................................... 
 
 
 

 (.ِْ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:     
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  التوجيو:

َ چ تأتي )ما( في قكلو تعالى      َِ ٱّللا  :(ُ)عمى معافو  چث٧َِة َظِٛ
بالذم حفظو اهلل ليف مف ميكر أزكاجيف، كالنفقة إما مكصكلة بمعنى )الذم(، كتقديره: األكؿ:      
  .عمييف
 الذم حفظ اهلل تقديره: بالشيء ا،مرفكعن  (ما)ضمير يعكد عمى  (حفظ)كفي  نكرة مكصكفة،الثاني:      

، كىك التعفؼ كالتحصف كالشفقة عمى مغيب باألمر الذم يحفظ حؽ الم وحافظات ل، أك في امتثاؿ أمره
  .(ِ)((اهلل كعيكد اهللبما حفظ ديف اهلل كشريعة )): ىػ(ِّٗت:) كقدره ابف جني، الرجاؿ كالنصيحة ليـ

 . في امتثاؿ أمره بما حفظف اهللمصدرية، كتقديره: الثالث:      
َ چ: كعمى ذلؾ فكجو القراءة بالنصب في لفظ الجبللة     أف )ما( مكصكلة بمعنى باعتبار  چٱّللا

 .(ْ)، أك عمى اعتبار أف )ما( مصدرية(ّ)نكرة مكصكفةعمى اعتبار أف )ما( )الذم(، أك 

ُ چختمؼ في (: ))اىػُُُٕقاؿ الدمياطي)ت:      َِ ٱّللا فأبك جعفر بفتح ىاء الجبللة كما  چث٧َِة َظِٛ
مكصكلة أك نكرة مكصكفة، كفي حفظ ضمير يعكد إلييا عمى تقدير مضاؼ، إذ الذات المقدسة ال 

هلل كمنو الحديث: "احفظ ا أم: بالبر الذم أك بشيء حفظ حؽ اهلل أك دينو أك أمره، ،يحفظيا أحد
، كالباقكف بالرفع، كما إما مصدرية أك مكصكلة أم: بحفظ اهلل إياىف أك بالذم حفظو اهلل (ٓ)يحفظؾ"

 .(ٔ)((ليف

                                                           

مرجع  :ف حياف األندلسياب (،َٔٓ/ُ، مرجع سابؽ: )(الكشاؼ) :الزمخشرم (،ِٕٗ/ٖ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ُ) 
 (.ِٓٔ/ّسابؽ: )

 (.ُٖٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(المحتسب)ينظر: (ِ) 
غرائب ) :(د.تىػ )َٓٓ: نحكتمحمكد بف حمزة بف نصر، أبك القاسـ برىاف الديف الكرماني، كيعرؼ بتاج القراء (ّ) 

عمر  (،ِٓٗ/ُ، )بيركت، جدة، مؤسسة عمـك القرآف ،دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية، (التفسير وعجائب التأويؿ
 (.ُّٔ/ٔ: مرجع سابؽ، )النعماني

 : مرجع سابؽ الصفحة نفسيا.عمر النعماني(ْ) 
محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف  ،(ىذا حديث حسف صحيح(، كقاؿ: )ِْٖ/ْالترمذم: مرجع سابؽ، )(ٓ) 

المستدرؾ عمى ): (ـَُٗٗ-قُُُْىػ )َْٓت:أبك عبد اهلل الحاكـ  ،نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم
 (.ِّٔ /ّ) ،بيركت ،دار الكتب العممية، ُ، طتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا(، الصحيحيف

 (.ُِْ/ُمرجع سابؽ، ) ،(إتحاؼ فضالء البشر)ينظر: (ٔ) 
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َ چكالقراءة بالنصب في لفظ الجبللة       َِ ٱّللا فييا أثر في تقرير حكـ شرعي، يتصؿ بحؽ  چث٧َِة َظِٛ
الزكج عمى زكجتو ككاجبيا نحكه في حاؿ غيبتو، كيتمثؿ ذلؾ بامتثاليا ألمر ربيا كأداء ما أمرىا مف 

 قو في مالو كنفسيا في حاؿ غيبتو.حفظ غيب زكجيا، كالقياـ بح
  المائدةسورة: 

سقاطياكنقؿ حركتيا إلى ا بكسر اليمز جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ  ٨ِ ٦ِ چ في لفظ  لنكف كا 
َٟ چ  كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ُ)چۡص٢ِ ا ِ َٰل ۡص٢ِ َذ

َ
َٰٓءِي٢َ  ٨ِۡ٦ أ َٰ ثََِنٓ إِۡقَر  .[ِّ:المائدة]چ٠ََذبۡ٪َة لََعَ

 التوجيو:

يقاؿ: فعمت ذلؾ مف أىجمؾ كمف  ،الفتح كالكسر في اليمز مف لفظ: )أجؿ( لغتاف مف لغات العرب     
 مفكعمى ذلؾ فكجو القراءة بكسر اليمز  ،كمف إجبلؾ كمف جمىًمؾ كمف جبلًلؾًإٍجًمؾ بالفتح كالكسر، 

)مف( النقؿ حيث التقاء  :: )أجؿ( التخفيؼ لككنو لغة مف لغات العرب، ككجو كسر النكف في لفظلفظ
إلى الساكف قبميا كىي نكف )ًمف(، كحذفت  (ًإٍجؿمف )يمزة ال حرؼ ساكف بعده ىمز فنقمت حركة

 . (ِ)كـ ًبميؾ، كفي مف إبراىيـ: مًف ٍبراىيـ :قكلؾ في تخفيؼ: كـ إبميؾكذلؾ ك، اليمزة

عمى  كسر اليمزةفيقرأ بٍجًؿ( إً ) مفظابتدأ بك  (مف)كقؼ عمى  أما إذا ،كىذا الحكـ في حالة الكصؿ     
 .(ّ)أصؿ ركايتو

  األعراؼسورة: 
 اهلل تعالى:، كذلؾ مف قكؿ (ْ)چاؽ  ٩َسَ چفي لفظ بفتح الكاؼ  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ِي َػُجَر ََّل ََيُۡؿُج چ ّيُِت ََيُۡؿُج َجَجةد٫ُُۥ بِإِۡذِن َرّب٫َِِۖۦّ َوٱلا ُا  .[ٖٓ:األعراؼ]چاؽ  إَِّلا ٩َسِ َوٱۡۡلََۡلُ ٱ٣

                                                           

  :ابف الجزرم في منظكمتوكقاؿ اإلماـ (، ّْٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ُ)
 .....أيدٍ  اٍنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  اٍكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  اٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً 

 
 

 ......................................... 
 
 
 

 (.ِْ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:     

 (. َِٗ/ ُ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جنيا(ِ) 
الكامؿ في القراءات واألربعيف ) :ـ(ََِٕ-ىػُِْٖ)ىػ ْٓٔ:تأبك القاسـ الييذىلي  ،يكسؼ بف عمي بف سكاده(ّ) 

 (.ُْٗ/ُ، )مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر، ُ، ط: جماؿ بف السيد الشايب، تحقيؽ(الزائدة عمييا
كقاؿ  (،ُّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ّّٕ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ)

 =          :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
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 التوجيو:

 نًكدى يىنكىدمصدر  :، كنىكىدنانىكىده  فيك اعمى صاحبو شرن ككؿُّ شيء جر  كالعيسر،  الشؤـ كالمـؤ: الن كىدي      
، كقيؿ: ال لبف بياأم كناقة نكداء:  ،نكد عيشيوي: ًإذا اشتد فيك نًكد يقاؿ: ،دة: الشٍّ الن كىدي ك ، نىكىدنا كنىكادنا

، كالفتح كالكسر في الكاؼ (ُ)ؼى زً نى إذا الماء:  دى كً كنى ، ألبانيا كثرفتى  فبل تيرًضع ال يعيش ليا كلد ته بٌل قً مي 

ِي َػُجَر ََّل ََيُۡؿُج إَِّلا ٩َِسؽ   چ، كمنو قكلو تعالى: (ِ)ؼؼ كالدنً كالدنى لغتاف مف لغات العرب  قاؿ ، چاَوٱلا
 .(ّ)((كشدة دو كى معناه: ال يخرج إال في نى )): ىػ(َِٕت:)الفراء

ا خركجن أم:  نصب عمى الحاؿأنو أك  ،دو كى نى ذا  م:أ نًكدى فكجو القراءة بفتح الكاؼ عمى أنو مصدر      
 . (ْ)ادن كى نى 

ُنٮنَ چ في لفظ:  بضٍـّ الطاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ ُُ ُُ ، َحۡج ُُ ، َل َحۡج ، كذلؾ مف (ٓ)(ُل َجۡج

يۡؽ  چ  اهلل تعالى:قكؿ 
َ
ۡم لَُ٭٥ۡ أ

َ
ُِ  أ ن َٚ چ   قكلو تعالى:، ك [ُٓٗ:األعراؼ] چثَِ٭ةُنٮَن َحۡج

َ
َراَد أ

َ
ۡن أ
َ
ٓ أ ة ٧َ٤ا

 ُِ اُ٭٧َةَحۡج ُؽّو  ل َٔ ِي ٬َُٮ  ُِ چ قكلو تعالى:ك  [،ُٗ:القصص]چَل ثِٱلا َنحَ يَۡٮَم َجۡج ُۡ  .[ُٔ:الدخاف]چُل ٱۡۡلَ
 التوجيو:
: ىك األخذ كالتناكؿ البىٍطشك ، بفتح الطاء ككسرىا لغتاف بىطىشى يىٍبطيشي كيىٍبًطشي بىٍطشان مف : البىٍطش     

ۡنذ٥ُۡ چبقكة كشدة، كالبىٍطشىةي: السطك كاألخذ بعنؼ، كمنو قكلو تعالى:  َُ ۡنُذ٥ َب َُ  چَصجاةرِي٨َ  ِإَوذَا َب

                                                                                                                                                                                 

 أىالى اٍفػػػػػػػػ ًكػػػػػػػدنانى  =...........................
 
 

فٍ    ...................................تىحى
 
 
 

 (.ِٔ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

تيذيب ) :األزىرم(، ٕٕٓ/ٔ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي(، َٕٓٔ/َُ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ُ) 
 (.ِٕ/َُ، مرجع سابؽ، )(المغة

 (.ُِّ/ٕ: مرجع سابؽ، )القرطبي(ِ) 
 (.ّٖٔ/ْ: مرجع سابؽ، )األلكسي(، ِّٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء(ّ) 
 (.ُُِ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ): الزمخشرم(، ْٔٗ/ُِ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ْ) 
كقاؿ ، (ُّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ِّٖ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ٓ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
......................................... 

 

ـ  طىػػػػا يىػػػػٍبًطشي اٍسػػػػًجبلى  .................  ػػػػ  ضي
 

 
 
 

 (.ِٔ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      
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كبىطىشى ًبًو ، متعمؽ بو بقكة :أم، (ُ)((بجانب العرش شه اطً فإذا مكسى بى ))  :كفي الحديث ،[َُّ:الشعراء]

ُِ َٚ چ  ة، كمنو قكلو:سطا عميو في سرع: أم ايىٍبطش بىٍطشن  ن َحۡج
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ
َ
ةٓ أ اُ٭٧َة٧َ٤ا ُؽّو  ل َٔ ِي ٬َُٮ   .(ِ) چَل ثِٱلا

 رب، كالمعنى: األخذ بقكة كشدة.كعمى ذلؾ فكجو القراءة بضـ الطاء لغة مف لغات الع     

  األنفاؿسورة: 
 األلؼ في لفظ:كفتح العيف كىمزة مفتكحة بعد (ّ)بضـ الضاد جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

نا ذِيُس٥ۡ َٰٔـٱ٣ۡ چ:كذلؾ مف قكلو ،(ْ)چءٓاَٛ َٕ ًُ چ
َ
٥َِ٤ أ َٔ ٪ُس٥ۡ َو َٔ  ُ َٙ ٱّللا ٛا ٛ   ٨َ َػ ٕۡ  .[ٔٔ:األنفاؿ]چةًَ

 التوجيو:
كضعفاء، كمنو قكلو  كضعافى، ،ضعفى، كضعفةضعاؼ، ك  جمعوك  خبلؼ القكم،الضعيؼ:      

َٛ چ تعالى:  َٕ ٌُّ  .(ٓ)[ُٗ:التكبة]چ ةٓءِ ٣اۡيَف لََعَ ٱل

)فعبلء(  :بضـ الضاد كفتح العيف كىمزة مفتكحة بعد األلؼ كذلؾ ألنيا جمع عمى كزف كجو القراءة     
 . (ٔ)شركاء، كرحيـ كرحماءك ، كشريؾ كظريؼ كظرفاء

                                                           

(، مسمـ: مرجع سابؽ، كتاب الفضائؿ، ُّٗ/ٗ) ،المشيئة كاإلرادةباب في : مرجع سابؽ، كتاب التكحيد، البخارم(ُ) 
 (.ُْْٖ/ْمف فضائؿ مكسى عميو السبلـ، )باب 

 (.ِِ/ٖ: مرجع سابؽ، )بف سيده المرسيا (،ِٕٔ/ ٔ: مرجع سابؽ، )ابف منظكر األنصارم(ِ) 
لى ذلؾ  (ّ)    اإلماـ الشاطبي في منظكمتو: أشارىك عمى أصمو في ضـ الضاد مف لفظ: )ضعفنا(، كا 

......................................... 
 

ٍـّ فىاًشػػػػػػػػػػػػػيًو نيفٍّػػػػػػػػػػػػػبل  ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػٍعفان ًبفىػػػػػػػػػػػػػٍتًح الض  ضي  كى

 
 

    (.ٕٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:       
كقاؿ  (،ِّٕ/ُ، )مرجع سابؽ، (الشمعة): الناشرم (،ّٖٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ْ)

     :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ًؾ اٍمػػػػػػ ...................... ػػػػػرٍّ ػػػػػٍعفنا فىحى  كىضي

 
 

 ..................ديًد اٍىًمػػػػػػػػػػػػٍز بًػػػػػػػػػػػػبل نيػػػػػػػػػػػػٍكفو  
 

 
 
 

 (.ِٕ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

)المفردات في غريب ىػ(: ُُِْىػ )َِٓ:المعركؼ بالراغب األصفيانى، أبك القاسـ ت ،الحسيف بف محمد(ٓ) 
ابف سيده (، َٕٓ/ُ، )، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ بيركتُ، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، طالقرآف(
 (.ُُْ/ُ: مرجع سابؽ، )المرسي

 (.ٕٓ/ُْ: مرجع سابؽ، )الطبرم(، ِٗٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ٔ) 
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 چ :في لفظ بإثبات ألؼ بعد السيف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ
ُ
ۥٓ أ ، عمى كزف چَرىَٰ ةقَ ََلُ

ن ٦َة ََكَن نِلَِبٍّ چ اهلل تعالى:، كذلؾ مف قكؿ (ُ))فيعىالى(
َ
َٰ أ ىَٰ َظِتا ۡۡسَ

َ
ۥٓ أ ۡرِض  يَُسٮَن ََلُ

َ
 چُحۡسِؼ٨َ ِِف ٱۡۡل

  .[ٕٔ:األنفاؿ]
 التوجيو:
كالبعض يفرؽ بيف أىسرل كأيسارل في المعنى حيث  ،ىك المأخكذ عمى سبيؿ القير كالغمبةاألسير:      

: األسرل: مف في اليد، أبك عمرك بف العبلء: ))كقاؿ قاؿف ،ذلؾ( ىػْٕٓنقؿ أبك حياف األندلسي )ت:
حيث قاؿ:  ىػ(َُّت:) الطبرم بف جريرا كرد  عمى مف فرؽ بينيما، (ِ)((ثاؽمف في الكً  كاألسارل:

كذلؾ ما ال كجو لو يفيـ في .......، ككاف بعضيـ يزعـ أف معنى األسرل مخالؼ معنى األسارل))
 .(ّ)((لغة أحد مف العرب

) فيعالى(، كسكرل كسكارل، كالحجة في إثبات  :أسرل: جمع أسير، كجمع الجمع أيسارل عمى كزف     
كقيؿ: أف أيسارل جمع أسير عمى  ،سىارىلأي ك أيًسير كأٍسرل  ألؼ بعد السيف أنو جعمو جمع الجمع تقكؿ:

ا :بمعنى ،فعيؿ :كزف عف كثير مف  بسحي كذلؾ أف األسير لشبيو بكسالى،  :مفعكؿ، كقيؿ أيضن
ا الكسبلف محتبس عف ذلؾك  ألسر،بسب ا اتوتصرف  :، فقيؿ في جمعوو بوبً شي فعادتو السيئة بسبب  أيضن

عمى المعنى، كمما يدؿ عمى اعتبار ىذا  أجرم عميو ىذا الجمع لمحمؿأيسارل كما قيؿ في كيسالى، ف
يس مف ىذه األلفاظ شيء كل ،المعنى أنيـ جمعكا )مريضا كىالكا كميتا( عمى )مرضى كىمكى كمكتى(

كيسالى كىسمى كما ضمت في  فيياكضمت اليمزة  ،بمعنى مفعكؿ، كاألصؿ في أىسارل فتح اليمز
 . (ْ)سيكارلسىكرل ك 

                                                           

كقاؿ (، ِّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ّٕٖ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير)ابف الجزرم:  (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػارىل مىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىالى  ....................   أيسى
 

 
 
 

 (.ِٕ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:    

 (.ْْٓ/ُمرجع سابؽ، ) )البحر المحيظ(، ينظر:(ِ) 
 (.ُِّ/ِمرجع سابؽ، ) )جامع البياف(، ينظر:(ّ) 
: مرجع أبك عمي الفارسيٌ ( ُّٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ْٖ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ْ) 

 (. ُّْ/ِسابؽ، )
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  التوبةسورة: 
َظَؽ ، ََشَ ْٔ  ٓاٱۡث٪َ چفي كممات:  چََشَ َٔ چ: في لفظ بإسكاف العيف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

َ
أ

َٔ  ،ََشَ ْٔ  َح  َٕ ِ چ كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى: (،اثنا)مد ألؼ ، مع (ُ)چََشَ تِۡك ِٔ٪َؽ ٱّللا ُ٭ٮرِ  ةَ ٱلنُّ ِٔؽا إِنا 
ِ ا ِِف ٠َِتَِٰت ٱََشَ َمۡ٭ؿ  َٔ  ةٱۡث٪َ  ثَِخ إِّّنِ چ   قكؿ اهلل تعالى:ك ، [ّٔ:التكبة]چ ّللا

َ
أ بِي٫ِ َيَٰٓ

َ
ُٙ ِۡل إِۡذ َٝةَل يُٮُق

يُۡخ 
َ
َٔ َرأ َظَؽ 

َ
٤َۡيَ٭ة چ اهلل تعالى:قكؿ ، ك  [ْ:يكسؼ]چة٠َۡٮ٠َج   ََشَ أ َٔ َٔ َح  َٕ  .[َّ:المدثر]چََشَ تِۡك

 التوجيو: 
كذلؾ  ،إذا جاء قبميا لفظ )اثنا كأحد كتسعة( چََشَ َٔ چالحجة في القراءة بسككف العيف في لفظ:      

بؿ عمى األكؿ منيما فبل يكقؼ  جيعبل كاالسـ الكاحد،لمتخفيؼ بسبب تكالي الحركات في كممة حيث 
لقكة اتصاؿ أحد  عؿ ذلؾ أمارةن كجي  ،اتخفيفن  أكؿ الثاني سكففمما أمف ذلؾ أي  ،االبتداء بالثانيإلى  يحتاج

 .(ِ)باآلخراالسميف 
سبب ذلؾ عندم أف االسميف لما جيعبل كاالسـ الكاحد، كبيني األكؿ ))(: ىػِّٗ:ابف جني )تقاؿ      
؛ لـ يجز الكقؼ عمى األكؿ (ّ)ألنو كصدر االسـ، كالثاني منيما لتضمنو معنى حرؼ العطؼ ،منيما

عؿ تسكيف أكؿ الثاني دليبلن عمى أنيما قد صارا كاالسـ الكاحد، ككذلؾ  ألنو كصدر االسـ مف عجزه، فجي
 ،الياء قبميمالؼ ك بقية العدد إلى تسعة عشر، إال اثنا عشر كاثني عشر، فإنو ال يسكف العيف لسككف األ

سميف إذا جريا مجرل االسـ الكاحد بالتركيب عكمبل في مكاضع معاممتو، ما كمما يدلؾ عمى أف اإل

                                                           

اؿ كق (،ّّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،َّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، (التيسيرتحبير )ابف الجزرم:  (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

.......................................... 

ػػػػػػػػػػػٍر أىالى  ......................  ػػػػػػػػػػػٍيفى عىشى   كىعى
 
 

ًمٍيعنػػػػػػػػػػا كىاٍمػػػػػػػػػػديٍد اٍثنىػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػكٍٍّف جى  ............فىسى
 

 .......................................... 
 

 (.ِٕ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:     

 ،(المحتسب) :بف جني(، اَّ/ّ: مرجع سابؽ، )األندلسي عطية بف(، آُِّ/ّ: مرجع سابؽ، )المرادمحسف (ِ) 
 (.ّّٗ/ِمرجع سابؽ، )

مٍّ  فمما حذؼ حرؼ العطؼ كىك ،"كتسعة كعشر أحد كعشر":كتسعة عشر( أحدى عشرى )األصؿ في (ّ)  نا معنى الكاك، ضي
كجب أف ييبنيا، كبينيا عمى حركة؛ ألف ليما حالة تمكف قبؿ البناء، ككاف  ،رؼ العطؼ، فمما تضمنا معنى الحرؼح

 (.ُٖٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(أسرار العربية) :عبد الرحمف األنصارم . ينظر:الفتح أكلى؛ ألنو أخؼ الحركات
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ٍذرفيكت ٍضرىميكت بضـ الميـ؛ ليككف كحى قبلمة ]حكاه أبك عمر الشيباني مف قكليـ في حضرمكت: حى
 .(ُ)((كعنكبكت، كىذا كاضح [يقاؿ: قكس ترنمكت: ليا حنيف عند الرمي]كتىٍرنىميكت ،[الظفر

فبلبد مف مد األلؼ مدنا مشبعنا قبؿ العيف الساكنة، كذلؾ  چََشَ ٔۡ  ٓاٱۡث٪َ  چ  أما عند تسكيف عيف لفظ:     

ف كاف البعض ،چع، كنحكىالناف يۡ ٓاَوََمۡيَ  ،٨َ َٰٔـَءٓا٣ۡ چعمى نحك  ال ييعًمؿ فييا تسكيف العيف بحجة  (ِ)كا 
ساكناف، سككف العيف كاأللؼ قبميا كحينئذو ال يمكف اإلتياف بو، كمما يمكف قكلو  عأنيا لك سكنت الجتم

ا ساكناف، فيميد األكؿ مدنا مشبعنا  چ٨َ َٰٔـَءٓا٣ۡ چأف لفظ:  ليتميز بذلؾ الساكناف كال اجتمع فييا أيضن
قاؿ ابف  متكاترة،صحيحة قراءة ، إضافةن إلى ككنيا أحد الساكنيف أكلى مف حذفو، كألف تحريؾ يمتقياف

بؿ ىك فصيح سمع مثمو مف العرب في قكليـ ق( في الرد عمى مف يىريدي ذلؾ: ))....ّّٖالجزرم)ت:
    .(ّ)(....(التقت حمقتا البطاف: بإثبات ألؼ حمقتا

  يونسسورة: 
 چفي لفظ:  بفتح اليمزة جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

َ
ْ أ  تعالى:كذلؾ مف قكؿ اهلل  ،(ْ)چ٩ا٫ُۥ َحۡجَؽُؤا

َؽ ٱچ ۡٔ ِ َو ِۚ  ّللا ة ًّٞ ْ إِ  َظ َٜ ُث٥ا يُِٕيُؽهُ  ٩ا٫ُۥ َحۡجَؽُؤا  .[ْ:يكنس]چٱۡۡل٤َۡ
 التوجيو:

َؽ ٱچ      ۡٔ ِ َو ُُٕس٥ۡ چمنصكبه عمى المصدر المؤك ًد؛ ألف  معنى  چّللا ، كـ بذلؾدى : كعى أم چإََِل٫ِۡ َمؿِۡص

ةچكقكلو:  ًّٞ ؽ   الكعد، كناصبو مضمر، مصدره آخري مؤكٍّده لمعنى ىذا چَظ  كقيؿ:، ذلؾ حٌقان  أم: أحى
ٌقان )انتصب ، أم: كىٍعدى اهلل في حؽ، يعني عمى الت ٍشبيو بالظرؼ(في)عمى تقدير  (كىٍعدى ػ)ب (حى

(ٓ). 
                                                           

 (.ِّّ/ُ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) ينظر:(ُ) 
: ، تحقيؽ(إصالح المنطؽ) :ـ(ََِِ،ىػُِّْىػ )ِْْت: أبك يكسؼ ،يعقكب بف إسحاؽمنيـ ابف السكيت، (ِ) 

 (.ُِْ/ُ، )دار إحياء التراث العربي، ُ، طمحمد مرعب
 (.ِٕٗ/ِ: مرجع سابؽ، )النشر()ابف الجزرم: (ّ) 
كقاؿ  (،ّْٕ/ُ، )مرجع سابؽ ،(الشمعة): الناشرم (،ّٔٗ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ْ)

       :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
.......................................... 

ػػػػػػػػػػبلى  ..............   اٍفػػػػػػػػػػتىٍح ًإن ػػػػػػػػػػوي يىٍبػػػػػػػػػػدىؤي اٍنجى
 
 

 (.ِٖ/ُ)مرجع سابؽ، )الدرة المضية(،  ينظر:      

 (.ُِٔ/َُ: مرجع سابؽ، )النعمانيعمر (ٓ) 
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 :أم(، كىٍعدى الفعؿ ) بمثؿ ما نصب في مكضع نصب (أفٌ بفتح اليمزة، كذلؾ عمى ) كجو القراءة      
 ،كالمعنى إعادة الخمؽ بعد بدئو يعيده،ثـ  بدأ الخمؽعدكـ أنو يى ك  كأ ،ادتىوي بىٍدءى الخمؽ ثـ إع ٍعدناكىعىدى الم وي كى 

عمى  ،ألنو يبدأ الخمؽكقيؿ: الحجة في ذلؾ عمى تقدير حذؼ حرؼ الجر، أم: بأنو أك ألنو، كالتقدير: 
 (ُ)في مكضع رفعبالفتح  (أفٌ )أف يككف  ىػ(َِٕت:) كأجاز الفراء ،: لٌبيؾ أف الحمد كالٌنعمة لؾنحك

قًّا بىٍدءي : بمثؿ ما نىصىبى حقنا، أم ؽ  حى ٍمؽإعادتو، كالتقدير:  الخمؽ ثـ حى ، كما قاؿ (ِ)يحؽُّ أن و يبدأ الخى
 :الشاعر

 
ليا أثر عمى أحكاـ الكقؼ كاالبتداء، ككنيا كالقراءة العشرية عمى كجو تقديرىا بحذؼ حرؼ الجر      

ؽٌّ كىٍعديهي بالبعثجممة تعميمية لما قبميا، تقديره:  ألىنو يبدأ الخمؽ ثـ يعيده فبل تعجزه اإلعادة بعد الخمؽ  ؛حى

ةچكعمى ذلؾ فبل يكقؼ عمى  ،(ْ)األكؿ ًّٞ  چألف  ؛چَظ
َ
ْ أ  ؛فبل يفصؿ مما قبمو ،متصؿ بو چ٩ا٫ُۥ َحۡجَؽُؤا

كألنو تعميؿ صريح بكجكب المرجع إلى اهلل سبحانو، ككقكع البعث كحصكلو تحقيقنا لكعد اهلل تعالى، 
 .(ٓ)ثـ إعادة خمقيـ لمبعث كالجزاء ،كتقريرنا لقدرة اهلل كشأنو في خمقو مف حيث ابتداء خمقيـ

  ىودسورة: 

٥ِِٝ چ كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ٔ)چةٛ  َوُز٣ُ چ في لفظ:  بضـ البلـ جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ
َ
َوأ

 َ٤ َؿََفِ ٱنلاَ٭ةرِ َوُز٣َ ٱلىا ََ ةَ  ٢ِۡ ة ٨َِ٦ّ ٛ  ٮَٰ  .[ُُْ:ىكد]چٱَلا
                                                           

 (.ْٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء(، َُْ/ِ، مرجع سابؽ، )(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس(ُ) 
 (.ُِٔ/َُ: مرجع سابؽ، )عمر النعماني(، ْٔ/ٔ: مرجع سابؽ، )األلكسي(ِ) 
-ق ُِْْق ) ُِْت:أبك عمى  ،األصفيانيأحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي البيت لرقيبة الجرمي، ينظر: (ّ) 

 (.ّٗٔ/ُ، )بيركت ،دار الكتب العممية، لبناف، ُ، ط: غريد الشيخ، تحقيؽ(شرح ديواف الحماسة): ـ(ََِّ
تحرير »التحرير والتنوير ): ىػ(ُْٖٗق )ُّّٗت:محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي (ْ) 

 .(ُٗ/ُُ)، تكنس ،الدار التكنسية لمنشر، («الجديد مف تفسير الكتاب المجيدالمعنى السديد وتنوير العقؿ 
 (.ّّٓ/ُجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )م(ٓ) 
كقاؿ (، ّْٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،َْٗ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ٔ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
.......................................... 

لىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىالى  .............................   زي
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػـَ   ...................................ًبضى
 

 ...=....................................... 

 اينػػػػػػػػػػػػائً رى  تى ٍسػػػػػػػػػػػػلى  فٍ أى  اهللً  ادى بىػػػػػػػػػػػػا عً أحقنػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػكىي إال تى  ىرً الػػػػػػػػد   كؿى طيػػػػػػػػ ةى فاعى امن
(ّ)
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 التوجيو:
ٍلفة: جمعزلؼ:       ٍلفىىالك  ،زي ٍلفةي كالزُّ لىؼي كالزُّ ثِٱ٣اِِت چ كمنو قكلو تعالى: الساعة، كالمنزلة، كالقربة، :ز 

ِٔ٪َؽ٩َة ُز٣ََۡفَٰٓ  ّؿُِبُس٥ۡ  َٞ بكـ ، أم: [ّٕ:سبأ]چ ُت ألنيا منزلة تقرب  ؛سميت مزدلفة، ك اٍزًدالفان  عندنابالتي تقرٍّ

بىو كأىٍزلىؼى ، مف عرفة ِخ ٱۡۡلَ٪اُح ل٧ُ٤ِۡذاِٞيَ چ كمنو قكلو تعالى: ،الشيءى: قىر  َٛ ۡز٣ِ
ُ
بىت، أم: [ُّ:ؽ]چ َوأ  ،قيرٍّ

٢ِۡ ة ٨َِ٦ّ ٛ  َوُز٣َ چ كالزلؼ في قكلو تعالى:، دخكليـ إياىا، كنظرىـ إلييا بى ري أنو قى  :كمعناه ا مف كقربن أم:  چٱَلا
، كأضاؼ الفراء كصبلة الزلؼ: صبلتي المغرب كالعشاء ،كىك ما يقرب مف آخر النيار مف الميؿ ،الميؿ
  .(ُ)صبلة الفجر (قَِٕ)ت:

 :(ِ)ثبلثة أكجوفي القراءة بضـ البلـ ك           

 .رة كبيسيربيسي  نحك: الزام،لضمة  اإتباعن حيث ضمت البلـ  ، كالضُـّ لئًلتباع،فةأحدىا: أنو جمع زيلي      

ميـ، ك كعينيؽ، داؿه عمى الكاحد، كالثاني: أنو اسـه مفرد       .كنحكه حي

ًليؼ، كقد نيًطؽ بك        .مع عمى فيعيؿ نحك: رىًغيؼ كريغيؼزىليؼ، كفىعيؿ ييجقالكا: ف، والثالث: أنو جمع زى

كحقيا ، ....ق( في بياف معنى ىذه اآلية بعد أف ذكر القراءات فييا: ))ّٖٓقاؿ الزمخشرم )ت:     
ا مف الميؿ، عمى النيار، كأقـ زلفن  ي: أقـ الصبلة طرفمعمى ىذا التفسير أف تعطؼ عمى الصبلة، أ

  .(ّ)((الميؿ ا إلى اهلل عز كجؿ في بعضً بي تتقٌربي  معنى: كأقـ صبلةن 

 

                                                                                                                                                                                 

 (.ِٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:=        

مجاز ): ىػ(ُُّٖىػ )َِٗ ت: أبك عبيدة ،معمر بف المثنى التيمى البصرم (،َّ/ِ): مرجع سابؽ، الفراء(ُ) 
(، َٓٓ/ُٓ: مرجع سابؽ، )الطبرم (،ََّ/ُ)، القاىرة ،مكتبة الخانجى ،: محمد فكاد سزگيف، تحقيؽ(القرآف
: الزمخشرم (،ّٕٖ/ّ، مرجع سابؽ، )(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس (،ْٗ/ْ: مرجع سابؽ، )الزجاج

 (.ُّٖ/ٗ: مرجع سابؽ، )بف منظكر األنصارما (،ّْْ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ)
 ،(المحتسب) :بف جني(، اَِْ/ٔ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(، ُٖٕ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ِ) 

 (.ُّّ/ُمرجع سابؽ، )
 (. ّْٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ): الزمخشرم(ّ) 



 

 يف فسغ احلسوف عٍ غريِ  يٍ انمزاء انعؼزج اإلياو أيب ظعفزاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
113 

 

  :سورة النحؿ 
 كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ُ)چِّٜ بِنَ چ :في لفظ بفتح الشيف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ة٣َُس٥ۡ إىَِلَٰ ثََۡل  چ َٞ ۡث
َ
ِ  َوََت٢ُ٧ِۡ أ ّٜ  بِِن

ِف ٣ا٥ۡ دَُسٮ٩ُٮاْ َب٤َِِٰ٘ي٫ِ إَِّلا ُٛ ٩
َ
 .[ٕ:النحؿ]چٱۡۡل

       التوجيو:

 :(ِ)أجمميا في اآلتي كجكهفتح الشيف ككسرىا تكجيو في ف يكالمفسر لعمماء المغة          
٣ا٥ۡ دَُسٮ٩ُٮاْ چكمنو قكلو تعالى:  ،كمعناىما كاحد، كىك المشقة ،األكؿ: أنيما لغتاف في المصدر     

 ِ ّٜ  بِِن
ِف َب٤َِِٰ٘ي٫ِ إَِّلا ُٛ ٩

َ
أكثر القيٌراء عمى كسر الشيف )): (َِٕ)ت:قاؿ الفراء يد،عب كالجي التى إال ب :أم چٱۡۡل

ٍيًد األنفس   ، كمنو قكؿ الشاعر:(ّ)((كمعناىا: إال بجى
ًذم إبًػػػػػػػػػػػػؿو يىٍسػػػػػػػػػػػػعىى كيٍحًسػػػػػػػػػػػػبييا لىػػػػػػػػػػػػوي   كى

 

ديؤيكبً   ػػػػػػػبو ًمػػػػػػػٍف ًشػػػػػػػقٍّيىا كى (ْ)أىًخػػػػػػػي نىصى
 

 

 أم: ًمٍف مىشىق تيا.     
 ككنكا بالغيو إال بالمشقة كالتعب،كالمعنى: لـ ت، شىؽ  يىشيؽُّ شىق ان الشىؽ بالفتح: مصدر مف الثاني:      

نقص متاعب السفر تي  كالمعنى: أف ،الشيء دالة عمى النصؼ مف ،مف المشقة كبالكسر: اسـ مصدر
يٍ  :ؽ أممف نفس المسافر الش   ى يجعمو قد ذىىىبى بالنصؼ مف حت كنفسودى ييٍنًقصي مف قكة الرجيؿ أف الجى

لىٍك ًبًشؽٍّ تىٍمرةو )مف حديث عدم بف حاتـ: ) الرسكؿكمنو قكؿ  ،قكًتو تستقمكا أم: ال  ،(ٓ)((ات قيكا النارى كى
 .كلك بنصؼ تمرة مف الصدقة شيئا

                                                           

كقاؿ (، ّٖٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،َّْ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػاقُّكًف نيٍكنىػػػػػػػػوي اتٍػػػػػػػػػ .........  ًشػػػػػػػػؽٍّ اٍفػػػػػػػػتىٍح تيشى

 

 .......................................ؿي  

 

 (.ِٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      

بف حياف (، اْٗٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ): الزمخشرم(، ِٗٔ/ُ: مرجع سابؽ، )القاسـ الحريرمينظر: (ِ) 
أثر القراءات القرآنية في )(: ـََُِ-ىػُُّْ) عبد الرازؽ بف حمكدة القادكسي(، َٖٓ/ٔ: مرجع سابؽ، )األندلسي

، جامعة حمكاف ،كمية اآلداب ،العربيةقسـ المغة ، رسالة دكتكراه ،(الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجا
(ُ/ِِٖ). 

 

 (.ٕٗ/ِ) ، مرجع سابؽ،(معاني القرآف)ينظر: (ّ) 
 (.ُْٖ/َُ: مرجع سابؽ، )بف منظكر األنصارم، ينظر: ا النمر بف تكلبلبيت لػ: ا(ْ) 
(، مسمـ: مرجع َُٗ/ِ)، مرجع سابؽ، كالقميؿ مف الصدقةبشؽ تمرة  اتقكا النار كلك باب: كتاب الزكاة، البخارم(ٓ) 

 (.َْٕ/ِسابؽ، كتاب الزكاة، باب الحديث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة، )
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: خذ ىىذىا الشٌٍّؽ لشٌقة تقكؿكالنصؼ كالعرب  عمى أنوفتككف الكسرة ))...: (َِٕ)ت: قاؿ الفراء     
ككأنو اسـ ككأف الش ٌؽ ًفٍعؿ كما ، كًشٌؽ الش عىرة كىما متقاربافالشاة كييقاؿ: الماؿي بيني كبينؾ شىٌؽ الشعرة 

  .(ُ)((تيكىٍّـ أف اٍلكيٍره االسـ كأف اٍلكىٍره الفعؿ

و كجعؿ عى دى ا، أم صى قن ؽ الجدار يشقو شى مأخكذ مف شى فيك الصدع،  :يعنيالشىؽ بالفتح أف  :الثالث     
عكا تبلحميـ دٌ ممتيـ كصى الخكارج عصا المسمميف، أم فرقكا جمعيـ ككى  ؽى كمنو قكليـ: شى ، اكقن قي فيو شي 
  يـ.ككحدتى 

ف برىؽ كبًرؽ، كحىصى  :مثؿ ،معناىما كاحد : بفتح الشيف ككسرىا لغتاف،الٌشؽ يتضح مما سبؽ أف     
، كفييا تذكير بنعـ اهلل عمى اإلنساف فقد سخر لو مف الدكاب كاألنعاـ ما مف (ِ)ؿطً ؿ كرى طى ًصف، كرى كحى 

شأنيا أف تخفؼ عميو المشاؽ كالمتاعب في سفره كنقؿ أمتعتو كحاجاتو، فمكالىا لما بمغ مراده كممتغاه، 

ٓ   چ ِ ََّل َُتُۡىٮ٬َة ٧ََخ ٱّللا ٕۡ ِ واْ ٩ ؽُّ ُٕ   .[ّْ:إبراىيـ]چِإَون َت

ّؿِ   چفي لفظ:  كتشديدىا (ّ)بكسر الراء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ ۡٛ ٮنَ ٦ُّ كذلؾ مف قكؿ  ،(ْ)چ َُ

ٮنَ   چ اهلل تعالى: َُ َؿ ۡٛ جاُ٭٥ ٦ُّ
َ
نا لَُ٭٥ُ ٱنلاةَر َوأ

َ
 .[ِٔ]النحؿ:چ ََّل َصَؿَم أ

 التوجيو:
شيء مف  يدؿ عمى إزالة الفاء كالراء كالطاء أصؿ صحيح)فىرىط(، ف مفرطكف: اسـ مفعكؿ مف الفعؿ    

األمر في قصر : أم تىٍفًريطنا فيوفىر طى ك  ،نحيتو عنوأم عنو الشيء:  تي طٍ ر  يقاؿ فى ، مكانو كتنحيتو عنو
                                                           

 (.ٕٗ/ِ) ، مرجع سابؽ،(معاني القرآف)ينظر: (ُ) 
  (.ٕ/ٔ: مرجع سابؽ، )أحمد الثعمبي(ِ) 
ذلؾ في  الجزرم كلـ يذكر اإلماـ ابف، اإلماـ أبك جعفر المدني يكافؽ أصمو اإلماـ نافع المدني في كسر الراء(ّ) 

لى كجو كسر الراء لنافع أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:  منظكمة الدرة  حيث التـز ذكر مف خالؼ أصمو فقط، كا 
 .............كىرىا ميٍفًرطيػػػػػػػػػػػكفى اٍكًسػػػػػػػػػػػٍر أىضػػػػػػػػػػػاى 

 

 .......................................... 

 (.ْٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (-الشاطبية-حرز األماني)ينظر:      

كقاؿ (، ّٖٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ِّْ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ْ)
         :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

 ميٍفًرطيػػػػػػػػػكفى اٍشػػػػػػػػػديًد اٍلعيػػػػػػػػػبلى  ................. 
 

 (.ِٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      
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َ  چكمنو قكلو تعالى:  ،جاكز فيو الحد: في األمر طى رى فٍ كأى ، كضيعو حتى فات ۡمُؿهُۥ ُُٚؿ
َ
 چةَوََكَن أ

ٓ چ ى:كمنو قكلو تعال ،كاإًلفراطي: اإًلعجاؿ كالتقدُّـ، [ِٖ:]الكيؼ ٤َۡيَ٪ة َٔ ُؿَط  ۡٛ ن َح
َ
َ٪ة ََنَةُ  أ ٓ إِجا  چَٝةََّل َرباَ٪ة

ؿي أم: ، [ْٓ:طو] فىرىطى القكـى ، قكبتناًإلى ع يىٍعجى : أم طه رى كقكـ فى  طه رى يقاؿ: رجؿ فى ، سبقيـ إلى الماء :كى
ـٍ عمى الحكض)) :كمنو قكلو ،(ُ)متقدـ  كمنو قكؿ القطامي: ،كمتقدمكـ أم: ساًبقيكـ، (ِ)((أنا فىرىطيكي

ابىًتنىا ػػػػػػػػحى ػػػػػػػػانيكا ًمػػػػػػػػٍف صى كى ميكنىا كى  كىاٍسػػػػػػػػتىٍعجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػر اطه ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػكير ادً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىعىج  كىمى
(ّ) 

 

  الشاىد: )فراط( أم: سابؽ كمتقدـ.    

ضييع، مف فر ط في األمر بمعنى التقصير كالت اسـ فاعؿكجو القراءة بالكسر كالتشديد في الراء أنو      

ِ چ بمعنى قكؿ اهلل تعالى:فيك  َٰ ٦َة َٚؿاَُخ ِِف َصۢنِت ٱّللا ََتَٰ لََعَ ف  َيََٰعۡۡسَ ۡٛ ٮَل َج ُٞ ن َت
َ
، أم: [ٔٓ:الزمر]چأ

فالمعنى أنو ، كمف قرأ ميفىرٍّطيكفى ): )ىػ(ُُّت:الزجاج ) ، قاؿ(ْ)عمى ما قصرت في الكاجبات كالطاعات
ٍصؼه    .(ٓ)((لآلخرة يعممكا فييا ليـ بأنيـ فىرطيكا في الدنيا فمـ كى
أنيـ مفرٍّطكف في أداء الكاجب الذم كاف هلل عمييـ في الدنيا، مف  : ))(قَُّت:)الطبرمقاؿ ك      

 .(ٔ)((ذلؾ اطاعتو كحقكقو، مضيعك 
مضيعكف  ،كالقراءة بالكسر كالتشديد في الراء فييا داللة عمى ككنيـ مبالغكف مكثركف في تفريطيـ     

كما يجب لو عمييـ مف الطاعات كالعبادات، فضبلن عف تجاكزىـ الحد في ارتكاب  ،لحقكؽ اهلل
المعاصي كالسيئات، فاستحقكا بذلؾ أف يككنكا المتقدميف لدخكؿ نار جينـ لشدة مبالغتيـ في التجاكز 

 كاإلفراط.  
                                                           

التصاريؼ ): ـ(ُٕٗٗ)قََِت:يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، البصرم ثـ اإلفريقي القيركاني (ُ) 
، الشركة التكنسية لمتكزيع، قدمت لو كحققتو: ىند شمبي، (لتفسير القرآف مما اشتبيت أسمائو وتصرفت معانيو

: ابف منظكر األنصارم، ِّٕ، مرجع سابؽ: محمد بف أبي بكر الرازم (،َُٖ/ِ) مرجع سابؽ،: الفراء (،ُّٖ/ُ)
 (.ّٗٔ/ٕمرجع سابؽ، )

باب إثبات  : مرجع سابؽ، كتاب الفضائؿ،مسمـ(، ُُٗ/ٖ، )باب في الحكضالبخارم: مرجع سابؽ، كتاب الرقاؽ، (ِ) 
 .(ُِٕٗ/ْ، )كصفاتو حكض نبينا

 (.ٕٓ/ُ، )مرجع سابؽ: بف السكيتيعقكب ينظر: (ّ) 
 (.ّٓٗ/ِ) مرجع سابؽ،: الشنقيطي (،ِّٓ/ِ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس(ْ) 

 (.َِٖ/ّ، )مرجع سابؽ(ٓ) 
 (.ِّٓ/ُٕ، )مرجع سابؽ، )جامع البياف(ينظر: (ٔ) 
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كذلؾ مف  ،(ِ)چتَۡكِٞيُس٥چ :في لفظ (ُ)تاء مفتكحة عمى التأنيثب جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ّ

َّۖ چ  :قكؿ اهلل تعالى ٩َۡع٥َِٰ ٣َِٕۡۡبَة 
َ
ُّۡكِٞيُس٥  ِإَونا ٣َُس٥ۡ ِِف ٱۡۡل ٮ٫ِ٩ن ُُ ة ِِف ُب كقكؿ اهلل ، [ٔٔ]النحؿ:چّم٧ِا

َّۖ چ   تعالى: ٩َۡع٥َِٰ ٣َِٕۡۡبَة 
َ
ُّۡكِٞيُس٥  ِإَونا ٣َُس٥ۡ ِِف ٱۡۡل ٮ٩ِ٭َ ن ُُ ة ِِف ُب  .[ُِ:المؤمنكف]چ ةّم٧ِا

 التوجيو:
، مضارع سقىفيك  ،سقى يسقيمف فيك  ،فة فتح النكفنو لما كاف لمش  أكجو القراءة بالفتح           

اث  چكمنو قكلو تعالى:  َُٰ٭٥ۡ َربُُّ٭٥ۡ َُشَ ى َٞ ُ٭ٮًراوََق ََ يقاؿ: سقاه  لغة في أسقى ، كقيؿ: سقى[ُِ:اإلنساف]چة 
 .  (ْ)قريشكالفتح لغة فيما بمعنى كاحد،  ،(ّ)كأسقاه إذا جعؿ لو سقيا

ابف قاؿ ، (ٓ)تسقيكـ األنعاـ :أنو عائد إلى األنعاـ، أم عمى ككجو القراءة بالتأنيث     

أال ترل أنو ليست  ،كقكلؾ: لعبرة ساقية ،صفة، لعبرة چتَۡكِٞيُس٥چليس قكلو: )): (قِّٗجني)ت:
سبحانو إيانا منيا؟  أك بسقيا اهلل، العبرة الساقية، إنما ىناؾ حض كبعث عمى االعتبار بسقياىا لنا

 :]أمىي چتَۡكِٞيُس٥چتفسير العبرة، فقاؿ:  تعالىاهلل ثـ استأنؼ  ،چ٣َِٕۡۡبَة  چفالكقؼ إذنا عمى قكلو: 

ٮ٩ِ٭َ چ نحف چنُۡكِٞيُس٥چ، أكاألنعاـ[ ُُ ة ِِف ُب  .(ٔ)((چ ةّم٧ِا

                                                           

اشترطو عمى نفسو في منظكمتو مف ذكر لما -لـ يذكر اإلماـ ابف الجزرم مكافقة اإلماـ أبي جعفر ألصمو في الفتح (ُ)
لى مكافقة أبي  ، فقرأ اإلماـ نافع المدني بفتح النكف، بينما قرأ-المخالفة فقط اإلماـ أبك جعفر بالفتح مع التأنيث، كا 

  جعفر ألصمو في الفتح، أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:
ػػػػػػػػػػؽُّ   ـ  نىٍسػػػػػػػػػػًقيكيميك مىعىػػػػػػػػػػكىحى ػػػػػػػػػػ ابو ضى  اًصػػػػػػػػػػحى

 

 .......................................... 

 (.ْٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(الشاطبية-حرز األماني) ينظر:    

كقاؿ (، ّٖٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): (، الناشرمِّْ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ـٍ  ػػػػػػػػػػػػ ـي اٍفػػػػػػػػػػػػتىٍح حي نيٍسػػػػػػػػػػػػًقٍيكي  .......كىأىنٍّػػػػػػػػػػػػٍث ًإذناكى
 

 .......................................... 

 (.ِٗ/ُمرجع سابؽ، ))الدرة المضية(،  ينظر:    

مرجع سابؽ،  :األلكسي(، َْْ/ّ: مرجع سابؽ، )األندلسي عطية بف(. إٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ّ) 
(ٗ/ِِٓ.) 
 (.ُِّ/َُ، ): مرجع سابؽالقرطبي (ْ)
 (.ِِٓ/ٗمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ُُٖ/ّمرجع سابؽ، ) ،(الكشاؼ) :الزمخشرم (ٓ)
 (.َٗ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) ينظر: (ٔ)
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  اإلسراءسورة: 

مف قكؿ اهلل  ، كذلؾ(ُ)چجُ ؿَ ؼۡ َويُ چبضـ الياء كفتح الراء في لفظ:  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

٫َُٰ ٦َنُنٮًراَوَُنۡؿُِج ََلُۥ يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞي٧ََٰحِ ٠َِتَٰج   چ  تعالى: ى َٞ  .[ُّ:اإلسراء]چة ي٤َۡ
  التوجيو:
الضمير النائب عف الفاعؿ ، ك ا لممفعكؿمبنين  جى رى مضارع خى الياء كفتح الراء، أنو بضـ القراءة كجو      

في حاؿ ككنو  -أم عممو-لو الطائري كييخرىج كعمى ذلؾ يككف المعنى:  المفسر بالعمؿ،راجع إلى الطائر 

٫َُٰ ٦َنُنٮًرا٠َِتَٰج  چ كنخرج لو ذلؾ العمؿ، أك يككف المعنى: كتابنا ى َٞ  .(ِ)چة ي٤َۡ

و معنى الكبلـ إلى كيي ق(: ))َُّقاؿ الطبرم )ت:       ا، يريد: يكـ القيامة كتابن  ج لو الطائري خرى ككأنو كج 
 .(3)((ا، إال أنو نحاه نحك ما لـ يسـٌ فاعموذلؾ الطائر قد صيره كتابن كيخرج اهلل 

كدلت ىذه القراءة عمى أف عمؿ اإلنساف يتحكؿ يكـ القيامة كتابنا مقركءنا، كىذه مف األمكر الغيبية      
 .    (4)التي يجب عمى المسمـ اعتقادىا كاإليماف بيا دكف تكييؼ كال تعطيؿ كال تمثيؿ

 ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:*(ُ)چٱلّؿَِيَٰطَ چفي لفظ:  بالجمع جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ
ٛ  چ ٤َۡيُس٥ۡ َٝةِو َٔ ح  چ  قكؿ اهلل تعالى:ك ، [ٗٔاإلسراء:]چة ٨َِ٦ّ ٱلّؿِيطِ َذرُيِۡق٢َ  َٛ  َولُِك٤َۡيَؿ٨ََٰ ٱلّؿِيَط ََعِو

                                                           

كقاؿ (، ّٖٕ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ّْٓ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو 

.......................................... 

بلى  .............................   نٍخًرجي اٍنجى
 

ـ  اٍفػػػػػػػػػػػػػتىٍح أىالى  ػػػػػػػػػػػػػ ضي ػػػػػػػػػػػػػكىل اٍليىػػػػػػػػػػػػػا كى  .........حى
 

 .......................................... 
 (.ِٗ/ُمرجع سابؽ، ) )الدرة المضية(، ينظر:      

دار ابف كثير، ، ُ، ط(فتح القدير): ق(ُُْْق)َُِٓت:محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  (ِ)
مكي (، ُُّ/ْ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس(، ِْٓ/ّ)، دمشؽ، بيركت ،دار الكمـ الطيب

وتفسيره، وأحكامو، وجمؿ مف فنوف اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف ): ـ(ََِٖ -قُِْٗ)
 ،ُ، طالشاىد البكشيخي: : مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي، بإشراؼ، تحقيؽ(عمومو

 (.ّٔ/ّ) مرجع سابؽ،: الشنقيطي (،ُْٗٓ/ٔ، )جامعة الشارقة ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
 (.ّٗٗ/ُٕ)، مرجع سابؽ، )جامع البياف(ينظر:  (ّ)
 (.ِّٓ/ُينظر بتصرؼ: مجاىد ىادم: مرجع سابؽ، ) (ْ)
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قاؿ ك (، ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): (، الناشرمّْٗ/ُ) ،، مرجع سابؽ(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ُ)
   اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 

ػػػػػػػػبلى  ................  ٍمًع أيصٍّ ٍيًح ًبػػػػػػػػاٍلجى  كىالػػػػػػػػرٍّ
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍأ كىاألىٍنًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى سى  ..............كىصى
 

 .......................................... 
 

 (.َّ/ُمرجع سابؽ، ) )الدرة المضية(، ينظر:    

منكرنا كمعرفنا، أما المنكر فكرد في عشرة مكاضع، كاتفؽ القراء عمى تكحيده، كرد في القرآف الكريـ  (الريح) :لفظ فائدة:*

ّيَِجح   ثِؿِيط  چ [،ُُٕ]آؿ عمراف:چِصه ذِيَ٭ة  ٧َ٠ََس٢ِ رِيط  چي:ىك  ٙ  چچََ َٙ چ[،ِِ]اإلسراء:چرِيٌط ََعِو  چرِيَط يُٮُق

رَۡق٤َۡ٪ة رِيع  چ[،ْٗ]يكسؼ:
َ
ّؿ  َو٣َه٨ِۡ أ َٛ ۡوهُ ُمۡى

َ
:چاة ََٚؿأ اچ[،ٗ]األحزاب:چاة وَُصُ٪ٮد  رِيع  چ[،ُٓ]الرـك َص  ة َصۡ  چرِيع 

َِل٥  چ[،ُٗالقمر:،ُٔ]فصمت:
َ
َؾاٌب أ َٔ َصٍ ََعتَِيح  چ[،ِْ]األحقاؼ:چرِيط  ذِيَ٭ة   .           [ٔ]الحاقة: چثِؿِيط  َصۡ

 مذاىب: ثبلثةفي ىذه المكاضع عمى  العشرة جمعنا في ثمانية عشر مكضعنا، كالقراءك مفردنا أما المعرؼ فكرد     

َرَٰت  چو تعالى: : كىك مكضع كاحد، قكلما اتفؽ القراء عمى قراءتو بالجمع األكؿ: ن يُۡؿِق٢َ ٱلّؿَِيةَح ٦ُبَّنِ
َ
  .[ْٔ:الرـك] چأ

٤َۡيِ٭٥ُ ٱلّؿِيَط چو تعالى: كىك مكضعاف، قكل  باإلفراد: ما اتفؽ القراء عمى قراءتوالثاني:  َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 
َ
ِٞي٥َ َوَِف ََعٍد إِۡذ أ َٕ  چٱ٣ۡ

ۡو َتۡ٭ٮِي ث٫ِِ ٱلّؿِيُط ِِف ٦َََكن  چ ،[ُْ:الذاريات]
َ
ٜ   أ  .[ُّ:الحج]چَقِعي

 كىك خمسة عشر مكضعنا، كىك قسماف:فراده كجمعو: إفي القراء ما اختمؼ الثالث: 
   كجممتيا خمسة مكاضع، كىي: :افرادنا أك جمعنا ما انفرد بو أحد منيـ .ُ

ۢا َبۡيَ و٬ََُٮ چكىك مكضع كاحد، قكلو تعالى: حيث قرأه باإلفراد، بو ابف كثير: ما انفرد أ.  ََٰط بَُۡشَ رَۡق٢َ ٱلّؿَِي
َ
ِٓي أ ٱلا

 كقرأ الباقكف بالجمع. ،[ْٖ]الفرقاف:چيََؽۡي رَّۡمَذ٫ِِ 
   ، كىي السابؽ ذكرىا في المتف.أربعة مكاضع في ما انفرد بو أبك جعفر: حيث قرأ بالجمعب. 

 كىي:، مكاضع ة:  كجممتيا عشر في جمعو كافراده دائرنا بيف القراء العشرةما كاف الخبلؼ  .ِ

ِٙ ٱلّؿَِيطِ چتعالى: قكلو  ثبلثة مكاضع،باإلفراد، في  حمزة كالكسائي كخمؼقرأ  .ُ  ،[ٓ:، الجاثيةُْٔ]البقرة: چَودََۡصِي

ۡوَجَط ٬َِني٧  چ
َ
    ، كقرأ الباقكف بالجمع.              [ْٓ:الكيؼ]چطُ ة دَۡؾُروهُ ٱلّؿِيَ َٚأ

 ،ٕٓ:االعراؼ] چٱلّؿَِيطَ يُۡؿِق٢ُ چ تعالى:قكلو  باإلفراد، في أربعة مكاضع،كثير كحمزة كالكسائي كخمؼ ابف قرأ  .ِ

: ّٔالنمؿ: رَۡق٢َ چ[، ْٖ، الرـك
َ
     [، كقرأ الباقكف بالجمع.ٗفاطر: ]چ طَ ٱلّؿِيَ أ

رَۡق٤َۡ٪ة چ:تعالىقكلو  ،كاحدمكضع باإلفراد، في حمزة كخمؼ قرأ  .ّ
َ
ِطَ ٱلّؿِيَ َوأ َٰٝ ـَ  بالجمع.  كالباقكف [،ِِ:الحجر] چَط ٣َ

ۡت ث٫ِِ ٱلّؿِيچ قكلو تعالى: مكضعيف،  فيبالجمع، نافع كأبك جعفر  قرأ .ْ  يُۡكِس٨ِ  چ[،ُٖ]إبراىيـ: چطُ ٰـَ ٱۡمَذؽا
ۡ
إِن يََنأ

 كقرأ الباقكف باالفراد. [،ّّ]الشكرل: چطَ ٰـَ ٱلّؿِي
 =    (.ِٕٗ/ُ) مرجع سابؽ،، (تحبير التيسير): ابف الجزرمينظر بتصرؼ: 
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ِ ََتۡ  ۡمؿِه
َ
ُؽو٬َُّة َمۡ٭ؿ  َوَرَواُظَ٭ة َمۡ٭ؿ  چ   كقكؿ اهلل تعالى:، [ُٖ:األنبياء]چؿِي ثِأ ُٗ  چَولُِك٤َۡيَؿ٨ََٰ ٱلّؿِيَط 

ۡؿ٩َة ََلُ ٱلّؿِيَط ََتۡؿِي چ     :كقكؿ اهلل تعالى، [ُِ:سبأ] ِ ََٚكؼا ۡمؿِه
َ
 .[ّٔ]ص:چثِأ

 التوجيو:
آؿ ]چ ِصه ذِيَ٭ة  ٧َ٠ََس٢ِ رِيط  چ: كيدؿ عميو قكلو تعالىكىي مؤنثة؛ ، المتحرؾ الٌريح: نسيـ اليكاء     

ٍيحة،  لمناسبة كسر ؛ياءن  أصميا )ركح(، قمبت الكاك الٌريح:ك ، [ُُٕ:عمراف كى ما قبميا، كتصغيرىا: ري

: القكة كالغمبة ،(1)كأركاحكجمعيا: رياح  ٍيحي ، [ْٔ:األنفاؿ] چَودَۡؾ٬ََت رِيُعُس٥ۡ چتعالى:  كمنو قكلو ،كالرٍّ
ٍيحي  ،تذىب قكتكـ كبأسكـ، فتضعفكا كيدخمكـ الكىف كالخمؿأم:   .(2)تذىب ىيبتكـ :أم ،: الييبةكقيؿ: الرٍّ

كأكصافيا، فيي متعددة في  كذلؾ نظرنا الختبلؼ أنكاعياكجو القراءة بالجمع في لفظ الريح،      
 ، كعاصفةن كباردةن  مف ككنيا حارةن  ،يا كأكصافياصفاتفي  متغايرة، ك *اا كدبكرن صبن ك  ىبكبيا جنكبنا كشماالن 

أجزؿ كأعـ كأكثر داللة عمى عجيب الصنع؛ ألف الريح ليا ، كالقراءة بالجمع *اكعذابن  ، كرحمةن نةن كليٌ 
 .(3)انتشار كتفرؽ أجزاء

القراءة بالجمع في لفظ الريح، يزيد في إيضاح المعنى المراد مف اآلية، حيث كأف اهلل سخر      
ا  لسميماف أف كٌؿ كاحدة مف جميع أنكاع الرياح، كجعميا تحت أمره يسيرىا كيؼ شاء، كفييا أيضن

                                                                                                                                                                                 

إلبانة عف معاني )ا=*صبنا: ىي الريح التي تستقبؿ القبمة كتأتي مف جية المشرؽ، كىي ريح لطيفة، ينظر: مكي: 
 (.ّٕٗ/ّ، مرجع سابؽ، )(القراءات

ٱلّؿِيَط چ *كالدبكر: ىي الريح التي تيب مف دبر الكعبة، كىي ريح ىبلؾ كعذاب، كىي المقصكدة في قكلو تعالى:     
ِٞي٥َ  َٕ  (.َُْ/ٗ(ك)ُٖٗ/ُ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) :األزىرم، ينظر: [ُْ]الذاريات:چٱ٣ۡ
ن يُۡؿِق٢َ ٱلّؿَِيةَح چ يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى:ك : الرياح بالجمع تككف رياح رحمة، فائدة *

َ
َٰذ٫ِِۦٓ أ َو٨ۡ٦ِ َءاَي

َرَٰت   :چ٦ُبَّنِ َوَِف ََعٍد إِۡذ چ قكلو تعالى: كيدؿ عميوأم: مبشرات بالرحمة، كالريح باالفراد ريح عذاب،  [،ْٔ]الرـك
ِٞي٥َ  َٕ ٤َۡيِ٭٥ُ ٱلّؿِيَط ٱ٣ۡ َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 

َ
، مرجع سابؽ :الفارسيٌ أبك عمي ينظر:  [، أم ريح عقيـ ال تمقح األشجار.ُْ]الذاريات:چأ
 (.ُٖٔ /ُ) مرجع سابؽ، ،(معاني القراءات): األزىرم (،ِٕٓ/ِ)
  .(ْْٓ/ِ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما (،ِِٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد (ُ)

 (.ِٓٗٔ/ْ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(، ٕٔٓ/ُّ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ِ) 
ٍيرم(، ُٖٗ/ُالجزرم: مرجع سابؽ، )بف أحمد ا (ّ)  (، محمد خميس:َُٗ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 (.ِٖٗ/ُ)مرجع سابؽ، 
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، كقد ناسب القراءة كتسخيرىا لينتفع الناس بتصريفيا ،ىذه الرياح مثؿ األخرل في داللتيا عمى الكحدانية
 بالجمع ىذا المعنى. 

  الكيؼسورة: 
ۡمَ٭ؽچفي لفظ:  بالنكف مفتكحة كألؼ بعدىا جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

َ
كذلؾ مف  ،(ُ)چ٥٬ُۡ ٩َةأ

َِٰت  چ  قكؿ اهلل تعالى: ـَ َؿَٰ َٜ ٱلكا ُ٭٥ۡ َػ٤ۡ ۡمَ٭ؽتُّ
َ
ةٓ أ ۡرِض ٦ا

َ
 .[ُٓ:الكيؼ]چَوٱۡۡل

 التوجيو:
ۡمَ٭ؽچ في لفظ: بالنكف مفتكحة كألؼ بعدىاكجو القراءة      

َ
كمناسبة قكلو تعالى:  لمتعظيـ، ؛چ٥٬ُۡ ٩َةأ

ْ ٓأِلَدمَ  چ ۡمَ٭ؽچفي  -أم الياء-كضمير المفعكؿ بو ،[َٓ:الكيؼ]چ ِإَوۡذ ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽوا
َ
 چ٥٬ُۡ ٩َةأ

كالمعنى عمى  كقيؿ: جميع الخمؽ، المبلئكة، عمى كقيؿ: ،الكافريف عمىكقيؿ:  ،إبميس كذريتوعائد عمى 
خمؽ في ال ك خمقيا، كأشاكرىـ فييا، بيـ عمى  كلـ استعف كاألرضخمؽ الس ماكات ما أشيدناىـ ذلؾ: 
خمقتيـ بؿ ما أشيدتيـ ذلؾ كال استعنت بيـ في شيء أم:  ،كالمعنى إف عاد عمى المبلئكة ،أنفسيـ

 .(ِ)مف دكني فكيؼ يعبدكنيـ ،ليطيعكني كيعبدكني ؛عمى ما أردت

كفي القراءة بنكف العظمة داللة عمى قدرة اهلل سبحانو كتعالى كاستغنائو عف خمقو، كأف لو القدرة      
 ىيتو كحده كنفي مشاركة أم مفك المطمقة في خمؽ مف شاء كيؼ شاء متى شاء، كىي مف لكاـز أل

 .المخمكقات فييا

كفي ىذا بياف لمغىناء عف  خمقيفالمعنى: ًإني لـ أشاكرىـ في ك ))(: قٕٗٓت:قاؿ ابف الجكزم)     
ظيار كماؿ القدرة  .(ّ)((األعكاف، كاً 

                                                           

كقاؿ (، ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ْْٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

كيٍنػػػػػتي  ٍمػػػػػػ ...كى اًميىػػػػػةو كىضى  اٍفػػػػػتىحى اٍشػػػػػيىٍدنىا كىحى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػٍي قيػػػػػػػػػػػػػػػػبيبلن أيدٍ    ........................مى
 

 (.َّ/ُ)مرجع سابؽ،  )الدرة المضية(، ينظر:      

زاد المسير ): ق(ُِِْ)قٕٗٓت:عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  (،ُٕٕ/ٔ: مرجع سابؽ، )أحمد الثعمبي(ِ) 
 :بف حياف األندلسيا (،َٗ/ّ، )بيركت ،دار الكتاب العربي ،ُ، ط: عبد الرزاؽ الميدمتحقيؽ، (في عمـ التفسير

 .(َُٗ/ٕ، )مرجع سابؽ
 (.َٗ/ّمرجع سابؽ، )(ّ) 
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َو٦َة چ   ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:(ُ)چ٠ُ٪َخ چبفتح التاء، في لفظ:  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ

ؽ   ٌُ َٔ ٤َِّي  ٌِ  .[ُٓ:الكيؼ]چا٠ُ٪ُخ ٦ُذاِؼَؾ ٱل٧ُۡ
  التوجيو:
يا محمد ، كالمعنى: كما صح لؾ اهلل مرسكؿل كجو القراءة بفتح التاء، أف الخطاب مكجو     

 .(ِ)تعتز بيـ االعتضاد بيـ، كما ينبغي لؾ أف
( النفي عمى حقيقتو، ليككف المعنى إخبارنا مف اهلل عف ىػْٕٓكجعؿ أبك حياف األندلسي )ت:     
في  مف حيف نشأتويك فمف المضميف،  اعضدن  امتخذن  ككنولو في انتفاء  -تعالى–منو  اكخطابن  نبيو

كال  ا مف أكؿ نشأتو لـ يعتضد بمضؿو تعمـ أمتو أنو لـ يزؿ محفكظن لكي ، ك غاية التبرم منيـ كالبعد عنيـ
 .(3)وماؿ إلي
و أف يتخذ المضميف عضدنا، كما نبيى  اهللي  نيىعمى أف المعنى  مبينناق(: َُِٓالشككاني)ت:كقاؿ      
ا نفي كقكعو منوأف  ا متخذن  يا محمدي  ، أم: كما كنتى أف الخطاب لمنبي)) فقاؿ: ،المعنى يشمؿ أيضن

  .(4)((ا، كال صح لؾ ذلؾليـ عضدن 

كتفيد القراءة بفتح التاء النيي عف اتخاذ المضميف مف الكفار أك المشركيف أعكاننا، كيترتب عمى      
بيا عمى أنو ال  كاستدؿي قاؿ األلكسي مؤكدنا ىذا المعنى: )) ،(ٓ)ذلؾ عدـ جكاز االستعانة بيـ في القتاؿ

ينبغي االستعانة بالكافر كىك في أمكر الديف كجياد الكفار كقتاؿ أىؿ البغي مما ذىب إليو بعض 

                                                           

كقاؿ (، َّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ْْٓ/ُ، )، مرجع سابؽ(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍمػػػػػػ ... اًميىػػػػػةو كىضى كيٍنػػػػػتي اٍفػػػػػتىحى اٍشػػػػػيىٍدنىا كىحى  كى
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػٍي قيػػػػػػػػػػػػػػػػبيبلن أيدٍ    ........................مى
 

 (.َّ/ُ)مرجع سابؽ،  )الدرة المضية(، ينظر:     

 (.ِٖٕ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ)الزمخشرم:  (ِ)
 (.ُُٗ/ٕمرجع سابؽ، )(ّ) 
 (.ّْٕ/ّمرجع سابؽ، ) (ْ) 
 (.ُُٗ/ٕ: مرجع سابؽ، )األندلسيبف حياف ا(ٓ) 
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، كأما االستعانة بيـ في أمكر الدنيا فالذم يظير أنو ال بأس (1)كلبعضيـ في ذلؾ تفصيؿ ،األئمة
 . (2)((بيا

 :سورة طو 

ٓۡ َوۡۡلُ چفي لفظ:  (ّ)بإسكاف البلـ كجـز العيف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ    .ُ  ، كذلؾ مف(ْ)چۡىَ٪

ۡيُخ چ    قكؿ اهلل تعالى: َٞ ٣ۡ
َ
َٟ ََمَجاح  َوأ ٤َۡي َٰ َخۡيَِنٓ  َٔ َٓ لََعَ  .[ّٗ:طو]چ٦َِّّنِ َوِۡلُۡىَ٪

  التوجيو: 
، كليس       ٍنعو ًفٍعؿه ٍنعي: إجادةي الفعؿ، فكٌؿ صي ِ چ :كمنو ،العكسالصُّ َٓ ٱّللا ءٍ ُوۡ٪ ٨َ ُكا ََشۡ َٞ ۡت

َ
ِٓي أ  چٱلا

فه  يقاؿ:، ما ينسب إلييا الفعؿإلى الحيكانات كالجمادات كالصنع كال ينسب  ،[ٖٖ:النمؿ] نىع فبلى اًريىتو  صى جى
نىع فرسو إذا قاـكأدبيا اىاًإذا رب    .(ٓ)ورجى و كخى بى د  إذا رباه كأى  :فبلف نيعي صى  كفبلفه ، فو كتسمينوبعمٍ  ، كصى

عمى أنو لؤلمر، كالفعؿ )تصنع( مجزـك بيا كجو القراءة بسككف البلـ كجـز العيف عمى أف البلـ      
 .(ٖ)رمليصنىعؾى غيريؾ بأم، أك: (ٕ)ف إليؾلييرىب  كلييحس، كالمعنى: (ٔ)لتصنع أمر تككيني، أم كقمنا:

                                                           
يمكف الرجكع في ذلؾ إلى كتب الفقو؛ لبياف الخبلؼ كأقكاؿ العمماء فييا، كتركت ذكره ىنا خشية اإلطالة؛ كلككنو (ُ) 

 ليس مناط البحث.
 (.ُِٖ/ٖاأللكسي: مرجع سابؽ، )(ِ) 
 يمـز مف القراءة بالجـز في العيف إدغاميا في العيف بعدىا مف باب إدغاـ المثميف الصغير. (ّ)
كقاؿ (، َّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ْٖٓ/ُ) ،، مرجع سابؽ(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ْ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػػكٍٍّف ًلتيٍصػػػػػػػػنىٍع كىاٍجػػػػػػػػًزمىفٍ  ..............  سى

 

 .........................كىنيٍخًمٍفػػػػػػػػػػػوي أىٍسػػػػػػػػػػػنىى 
 

 (.ُّ/ُ)مرجع سابؽ،  )الدرة المضية(، ينظر:     

 (.ِْ/ِمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة) :األزىرم(، ٗٗٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الراغب األصفيانى(ٓ) 
مرجع  :بف عاشكر(، اْْ/ْ: مرجع سابؽ، )األندلسي عطية بفا(، ْٔ/ّمرجع سابؽ، ) ،(الكشاؼ) :الزمخشرم (ٔ)

 (.ُِٖ/ُٔسابؽ، )
 (.ّٕ/ٖ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي (ٕ)
 .(ُٖٗ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (ٖ)
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َٰ چإدغاميا في عيف  چۡىَ٪َٓوۡۡلُ چـز العيف في كيمـز مف القراءة بج      َ بعدىا، كذلؾ لسككف  چلَعا
 ثبلف فأدغما لمتخفيؼ كسيكلة المفظ.األكؿ كتحرؾ الثاني فاجتمع مً 

تامنا لعدـ  چ٦َِّّنِ چ  كفي القراءة بيذه االنفرادة أثر في الكقؼ، حيث يككف الكقؼ عمى قكلو تعالى:     

َٰ َوۡۡلُ چتعمؽ ما بعدىا بيا ال معنىن كال إعرابنا، فجممة  َ استئنافية، لبياف حقيقة صناعة  چ َخۡيَِنٓ ۡى٪َٓ لَعا
كتربيتو إنما كانت بأمر تككيني ألزمو اهلل فرعكف، فيك أمر قضاه اهلل كقدره لتتجمى  اهلل لمكسى

في حيف أف فرعكف عدكه لو عناية اهلل كرعايتو لمكسى
(ُ). 

َّلا چفي لفظ:  -الياء بعدىا فييمـز منع الصمة ك -بجـز الفاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ
 ۡٛ ِٔؽ  چ  ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:(ِ)چ٫ُ َُن٤ِۡ َٟ َمۡٮ ٢ۡ ثَۡيَ٪َ٪ة َوَبيَۡ٪ َٕ ٫ُ َٚٱۡص ُٛ  .[ٖٓ:طو]چا َّلا َُن٤ِۡ
  التوجيو:
٦َةٓ چ تعالى: قكلو كمنوبكعده،  ما كعده: ًإذا لـ يؼً  كأخمؼ ،اسـ تفضيؿ مف اإلخبلؼ :أخمؼ     

َ٪ة  ۡٛ ۡػ٤َ
َ
َِٔؽكَ أ أم كثير اإلخبلؼ  :ؼه مً خٍ رجؿ مي يقاؿ:  ،اإلخبلؼ: عدـ إنجاز الكعدك ، [ٕٖ:طو]چَمۡٮ

ذا كعد أخمؼ(( النبي، كفي الحديث عف (ّ)لكعده  .(ْ))) كا 

ٛۡ چك ،(ٓ)ناىية چَّلا چ كجو القراءة بالجـز عمى أف      ٢ۡ چ مراأل لفعؿ جكاب چ٫ُ َُن٤ِۡ َٕ  ،چٱۡص
  . (ٔ)ا بيننا كبينؾمىكانان سيكلن أم منصفن  إف جعمت ذلؾ ال نخمفوكالتقدير: 

                                                           

 (.ّٖٓ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، ) (ُ)
كقاؿ (، َّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): (، الناشرمْٗٓ/ُ) ،، مرجع سابؽ(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ِ)

  و:اإلماـ ابف الجزرم في منظكمت
ػػػػػػػػكٍٍّف ًلتيٍصػػػػػػػػنىٍع كىاٍجػػػػػػػػًزمىفٍ  ..............  سى

 

 .........................كىنيٍخًمٍفػػػػػػػػػػػوي أىٍسػػػػػػػػػػػنىى 
 

 

 (.ُّ/ُ)مرجع سابؽ،  )الدرة المضية(، ينظر:      

 (.ْٗ/ٗ: مرجع سابؽ، )ابف منظكر األنصارم(ّ) 
باب بياف  : مرجع سابؽ، كتاب اإليماف،مسمـ(، ُٔ/ُ، )باب عبلمة المنافؽالبخارم: مرجع سابؽ، كتاب اإليماف، (ْ) 

 (.ٖٕ/ُ، )خصاؿ المنافؽ

ٍيرم (ٓ)  .(ْْٗ/ِ)مرجع سابؽ،  :)شرح طيبة النشر(: النُّكى
مرجع سابؽ،  :األلكسي(، ّْٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ْٖ/ْ: مرجع سابؽ، )األندلسي عطية بفا (ٔ)
(ٖ/ِٖٓ.) 
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مف الطرفيف، كالتقدير: ال نخمفو نحف كال تخمفو  (ُ)خبلؼ الكعدإعف  كالقراءة بالجـز تفيد النيي     
في مكانو كعدـ  كقد ناسب القراءة بالجـز ذلؾ المعنى حيث كأف السككف كالجـز يفيد بقاء الشيء أنت،
ال ثبكت ككفاء كعدـ إخبلؼ، كفرعكف يحتاج إلى  عميو بيف مكسى، فكاف ما تـ االتفاؽ تحركو كا 
  القراءة بالجـز ذلؾ المعنى، كاهلل أعمـ.    ت، فناسبحريؾ، كىك ما عبرت عنو القراءة العشريةالتشابو 

 عمييـ السالـ- سورة األنبياء-:  

 كذلؾ مف قكؿ، چُجُ٭٥ُ ـِ ََّل َُيۡ چفي لفظ:  (ِ)بضـ الياء ككسر الزام جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ
ۡزَۡبُ چ  اهلل تعالى:

َ
ُع ٱۡۡل ـَ َٛ ُجُ٭٥ُ ٱ٣ۡ ـُ   .(ّ)[َُّ:األنبياء]چََّل ََيۡ

 التوجيو:
ٍزف      زىفه  ر، كىما لغتاف معناىما كاحد،ضد السرك : جمعو: أحزاف كىك فزى الحى ك  الحي يقاؿ: أصابو حى

ٍزفه شديد نو بمعنى كاحد، كحى  ،شديده، كحي نىو كقيؿ: زىنو األمر كأىٍحزى زى نىو ك  لغة قريش،حى ، (ْ)لغة تميـأىٍحزى
ٍزفك  كنىةه  : ما غمظ مف األرض كفيياالحى زي الميـ ال سيؿ إال ما جعمتو ، كفي الحديث ))(ٓ)كصعكبة حي

 .(ٔ)((ف سيبل إذا شئتزٍ سيبل، كأنت تجعؿ الحى 
                                                           

 (.ِْٓ/ُٔمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ُ) 
ُجُ٭٥ُ چفي لفظ:  يقرأ بضـ الياء ككسر الزام -عفرأصؿ أبي ج-اإلماـ نافع المدني (ِ) ـُ أينما كرد عدا مكضع  ،چََيۡ

 فيقرأ -الفقرة التاليةدليمو في -يخالؼ أصمو في ذلؾ جعفر كأباألنبياء، فمستثنى لو فيقرأ كالجميكر، كاإلماـ 
لى مذىب اإلماـ نافع المدني ، چُجُ٭٥ُ ـِ ََّل َُيۡ چ   بضـ الياء ككسر الزامالجميكر عدا مكضع األنبياء، فيقرأ ك أشار كا 

  اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ٍاالىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ............... يىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػزيفي غى  كى

 
 
 

ـ  أىٍحفىػػػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػػػ ـَ كىاٍكًسػػػػػػػػػػػػػًر الض  ػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػًبيىاًء ًبضى
 

 
 
 

                  (.ْٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:       

كقاؿ  (،ّٖٔ/ُ) ، مرجع سابؽ،(الشمعة): الناشرم (،َّّ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ّ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ـ  كيػػػػػػػػبلًّ ًسػػػػػػػػكىل ال ػػػػػػػػػًذٍم  ػػػػػػػػ يىٍحػػػػػػػػزيفي فىػػػػػػػػاٍفتىٍح ضي  كى

 

ُـّ كىاٍلكىٍسػػػػػػػػػػػري أىٍحفىػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػ  لىػػػػػػػػػػػدىل األىٍنًبيىػػػػػػػػػػػا فىالض 
 
 

 

 (.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:       
 (.ِٕ/ُ، )مرجع سابؽ: محمد بف أبي بكر الرازم (،ٔٓ/ْ: مرجع سابؽ: )سيبكيو(ْ) 

  .(َِٖٗ/ٓ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ الفارابي(ٓ) 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي ينظر: (ٔ)  ق ّْٓت:محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
=  ترتيب: األمير عبلء الديف عمي بف بمباف  (،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف): ـ(ُٖٖٗ-قَُْٖ)
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، كىي لغة (ُ)عمى أنو مضارع أحزف الثبلثي أم: أىٍحزىف ييٍحًزفكجو القراءة بضـ الياء ككسر الزام      
 لـ يدخميـأىم  ، كعمى قراءة أبي جعفر:زف يصيبيـ أدنى حي أىم التميـ، كالتقدير عمى قراءة الجميكر: 

، فمـ يدخؿ القمؽ كالخكؼ -(ّ)النفخة الثانية-، فالمؤمنكف آمنكف مف الفزع األكبر(ِ)كال أحاط بيـ فزى حى ال

َُٰ٭٥ُ چ تعالى:كلذلؾ قاؿ اهلل  ؛بالرحمة عند قياميـ مف قبكرىـ فاستقبمتيـ المبلئكةفي نفسيـ،  ى ٞا َوَتَذ٤َ

ُؽونَ  َٔ ِي ٠ُ٪ُذ٥ۡ دُٮ أف المنفي ىك الحزف الكثير،  القراءة العشرية، كمما تفيده چٱل٧ََۡلَٰٓه١َُِح َهََٰؾا يَۡٮ٦ُُس٥ُ ٱلا
، فتحصؿ مف ذلؾ أف المؤمنيف عند قياميـ مف قبكرىـ يصابكا (ْ)كنفي الكثير ال يستكجب نفي القميؿ

زىف كالخكؼ مف مصيرىـ لما يشاىدكه مف أىكاؿ كمكاقؼ، كلكف سرعاف ما يزكؿ ذلؾ  بشيءو مف الحى
  بطمأنة المبلئكة ليـ.

ٮَ تُ چ في لفظ: بتاء مضمكمة كفتح الكاك جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ ، كرفع اليمز في چيُۡ

٧َةٓءُ چلفظ:  ٧َةٓءَ چ هلل تعالى: ا، كذلؾ مف قكؿ (ٓ)چٱلكا ٮِي ٱلكا ُۡ ِض٢ِّ ل١ُ٤ُِۡذتِ  يَۡٮَم َج ّيِ ٱلّكِ َُ  چ٠َ

 .[َُْ:األنبياء]
 

                                                                                                                                                                                 

، الرسالة، بيركتمؤسسة ، ُ، طحققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، ق( ّٕٗت:الفارسي )=
 .سناده صحيح، كصححو الحافظ ابف حجرا (، كقاؿ المحقؽ عنو:ِٓٓ/ّ)
 (.ِِٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات) :األزىرم (،ٖٓ/ّ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ُ) 

 (.ْٗ/ٗمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ِْٔ/ُ)، مرجع سابؽ: أبك زرعة(ِ) 
ذبح يحيف ، كمنيـ مف قاؿ: أىمياتطبؽ جينـ عمى  لمعمماء أقكاؿ في المقصكد بالفزع األكبر فمنيـ مف قاؿ: حيف(ّ) 

كىي  -النفخة اآلخرةحيف  كمنيـ مف قاؿ:حيف يؤمر بالعبد إلى النار.  بيف الجنة كالنار، كمنيـ مف قاؿ: المكت
في ذلؾ بالصكاب، قكؿ مف قاؿ: ذلؾ عند النفخة  كأكلى األقكاؿق(: ))َُّ، قاؿ ابف جرير الطبرم)ت:-األكلى

اآلخرة، كذلؾ أف مف لـ يحزنو ذلؾ الفزع األكبر كآمف منو، فيك مما بعدىه أحرل أف ال يفزىع، كأف مف أفزعو ذلؾ فغير 
 .(ِْٓ/ُٖ)مرجع سابؽ، ((. مأمكف عميو الفزع مما بعده

 (.ِٓ/ُ، )، مكتبة اآلداب، القاىرةالقرآنية(ي لمقراءات غالتوجيو البال)أحمد سعد محمد)د.ت(: (ْ) 
كقاؿ  (،ِّٖ/ُ) ، مرجع سابؽ،(الشمعة): (، الناشرمْٕٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ٓ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
 كىأىفٍ  .....................................

 

ػػػػػػػمىاءى   يٍّمىػػػػػػػٍف نىٍطػػػػػػػًكم الس   اٍرفىػػػػػػػًع اٍلعيػػػػػػػبلى نًػػػػػػػثىٍف جى

 
 

 (.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:       
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  التوجيو:
 الياءفي  الياءكا ػػكأدغم ياءن  كاكػالمبكا ػفق ،اطكين : األصؿكىك نقيض النشر، ك الٌطٌي: مصدر طكم:      
الببلد، أم: يقطعيا كم كفبلف يىط، لىياكىل: شيء تىطكل عميو المرأة غز كالمىطٍ  ددة،ػػمش بياءا طي   ارتػػفص
  .(ُ)كالًجمسة كالًمشية ،ل عمييااليىٍيئىةي التي ييطك  بالكسر كالطٍّي ةي:، عف بمدو  ابمدن 

٧َةٓءُ چرفع لما لـ يسـ فاعمو، ككجو  مبنيه  أنو مضارع الكاك عمىكجو القراءة بضـ التاء كفتح        چٱلكا
ٮَ تُ چفي القراءة بتاء التأنيث ألنو نائب فاعؿ، ككجو    .(2)الفاعؿ مؤنثنائب ألف ؛ چيُۡ

٢ََٰ چهلل تعالى: ا، كذلؾ مف قكؿ (ّ)چرَبُّ چفي لفظ:  بضـ الباء، جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ّ َق
َٰ َرّبِ ٱۡظُس٥  ةُن لََعَ َٕ ِّۗ َوَربَُّ٪ة ٱلؿاۡظَؿ٨َُٰ ٱل٧ُۡۡكَذ ِ ّٜ ٮنَ  ثِٱۡۡلَ ُٛ  .[ُُِ:األنبياء] چ٦َة دَِى

 التوجيو:

كىي أف تبنيو عمى  ،أحد المغات الجائزة في المضاؼ لياء المتكمـكجو القراءة بضـ الباء عمى أنو      
حذفت ياء المتكمـ فصارت:  كالتقدير: ياربي،عف اإلضافة،  عند قطعوالضـ كأنت تنكم اإلضافة 

 ، الحجة في  ليسك  ،كبعدي  حذؼ المضاؼ إليو كبني عمى الضـ كقبؿي ياغبلـي، ف نحك: يا غبلميياربُّ
   .(4)؛ ألنو ليس مف نداء النكرة المقبؿ عميياعمى أنو منادل مفرد الضـ

 :لضمة الكاؼ مف كممةكقيؿ الحجة في ذلؾ إتباعنا لضـ الثالث في الكممة التي بعدىا أم: إتباعنا      
 .(5)چٱۡظُس٥چ

                                                           

جميرة ): ـ(ُٕٖٗىػ )ُِّت:محمد بف الحسف بف دريد األزدم  (،ْْٔ/ٕ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد(ُ) 
سابؽ، : مرجع ابف سيده المرسي (،ُِٓ/ُ، )بيركت ،دار العمـ لممبلييف، ُ، طرمزم منير بعمبكيتحقيؽ:  ،(المغة

(ٗ/ِّٓ.) 
ٍيرم(ِ)   (.َْٔ/ِ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(: النُّكى
اؿ كق(، ِّٖ/ُ) ، مرجع سابؽ،(الشمعة): الناشرم (،ْٕٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ّ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
بىػػػػػػػػأىٍت أىتىػػػػػػػػػى ـ  اٍىًمػػػػػػػػٍز مىعنػػػػػػػػػا رى ػػػػػػػػػ بىػػػػػػػػا رىبٍّ ضي  كى

 
 

 .......................................... 

 

 (. كىك عمى أصمو في حذؼ ألؼ ) قاؿ( فيقرأىا: )قؿ(.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:    
 (.ٓٓٓ/ُٖ: الطبرم: مرجع سابؽ، )ينظر (ْ)

 (،ْْٕ/ٕ، )سابؽمرجع  :بف حياف األندلسيا (،ِٕٗ/ُ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(الجزرم: بف أحمد ا(ٓ) 
 (.َّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،لمناشرم )اإليضاح( كانظر ىامش:
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  الحجسورة: 

ۡت چ في لفظ: بيمزة مفتكحة بيف الباء كالتاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ
َ
، كذلؾ مف (ُ)چَوَرَبأ

٤َۡيَ٭ة  چ هلل تعالى:اقكؿ  َٔ نۡلَة  ـَ ٩
َ
ِ َزۡوِۢج ثَِ٭يش  َٚإِذَآ أ

ۢنَجَذۡخ ٨٦ِ ُكّ
َ
قكؿ ك   ،[ٓ]الحج: چٱل٧َۡةَٓء ٱ٬ََۡتاۡت َوَربَۡخ َوأ

٤َۡيَ٭ة ٱل٧َۡةَٓء َٚإَِذآ چ هلل تعالى:ا َٔ نۡلَة  ـَ ٩
َ
ۡظَية٬َة ل٧ََُۡحِ ٱل٧َۡۡٮََتَٰٓ أ

َ
ِٓي أ  .[ّٗ:فصمت] چٱ٬ََۡتاۡت َوَرَبۡخِۚ إِنا ٱلا

  التوجيو:

ٍبأن مف  :باليمز لقكـى ا أبى رى       بىأىًت األأم رقبيـ،  يىٍربىؤيىـ رى با الشيءك  ،كارتفعت رض رباءن: زكىتكرى  أم :رى

، كمنو زاد كنما ٓ َءادَۡيُذ٥ ٨ِ٦ّ ّرِب  چقكلو تعالى: ، كمنو أخذ الربا المحـر َِٰل ٱنلاةِس ة ٣رَِّيۡ َو٦َة ـَ ٦ۡ
َ
ْ ِِفٓ أ  چُبَٮا

  .(2)[ّٗ:الرـك]

بيمزة مفتكحة بيف الباء كالتاء عمى أنيا مف ربأ يربأ ربأن، بمعنى االرتفاع كالعمك، قاؿ كجو القراءة      
: أم (3)((النبت إذا ىـ  أف يظير ارتفعت لو األرض ألفق(: ))ُُّالزجاج)ت: ، تقكؿ: ربأت القكـى

، كمنو قكؿ (4)فيحفظيـ مف العدك ،إذا ارتفع عمى مكاف عاؿو لينظر ليـ كنت ليـ ربيئة كطميعة،
كيحفظيـ يحرسيـ ، أم: (5)((إنما مثمي كمثمكـ كمثؿ رجؿ رأل العدك، فانطمؽ يربأ أىمو: ))النبي

 أبك كبير اليذلي:، كمنو قكؿ (6)العدكعمى  ليـا كيككف عينن 

                                                           

كقاؿ (، ِّٖ/ُ) ، مرجع سابؽ،(الشمعة): الناشرم (،ْٗٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ُ)
   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

بىػػػػػػػػأىٍت أىتىػػػػػػػػى .............................  رى

 

 .......................................... 

 (.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:       

 (.ِٓ/ُ) مرجع سابؽ، :إسماعيؿ الفارابي (،َّْ/ُْ()ِٖ/ُمرجع سابؽ، ) ابف منظكر األنصارم: (ِ)
 (.ّٖٖ/ْ، )مرجع سابؽ(ّ) 
ق(: َُْٓمكي ) (،ُّٖ/ْ) مرجع سابؽ، ،(القرآفمعاني ): أبك جعفر النحاس (،ُِٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء(ْ) 

مرجع  :األلكسي(، ِْٔ/ِ) مؤسسة الرسالة، بيركت، ،ِ(، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، ط)مشكؿ إعراب القرآف
 (.ُُٓ/ٗسابؽ، )

 (.ُّٗ/ُ"، )كأنذر عشيرتؾ األقربيف ": في قكلوباب  : مرجع سابؽ، كتاب اإليماف،مسمـ(ٓ) 
دار إحياء ، ِ، ط(المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج) :(قُِّٗىػ )ٕٔٔ:ت :النككميحيى بف شرؼ (ٔ) 

 (. ُٖ/ّ، )بيركت ،التراث العربي
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ابي ك  ػػػػػػػػػحى بىػػػػػػػػػٍأتي ًإذا الصٍّ  تىكىاكىميػػػػػػػػػكا لىقىػػػػػػػػػٍد رى

 

الظييػػػرًة فػػػي اليفػػػاع األىٍطػػػكىاؿً  ًحٍمػػػيى  
(1) 

 

 أم: أنظر إلييـ كأحرسيـ مف خمفيـ.     

أبرزت أىـ مظاىر الزيادة في كالتي دلت القراءة العشرية عمى أف الزيادة مخصكصة بجية العمك،       
عبل كأشرؼ عمى ما حكلو لما فيو مف الشخكص  ،النبات عمى كجو الخصكص، فإذا نزؿ عميو الغيث

 . (2)عمى عكس قراءة الجميكر كالتي دلت عمى عمـك الزيادة في جميع الجيات كاالنتصاب،

بىٍت؛ ألنو مف ربا يربك: إذا ذىب في ق(: ))ِّٗقاؿ ابف جني)ت:       المسمكع في ىذا المعنى رى
بىٍأتي القكـ: إذا أشرفتى مكانن  كأما اليمز فمف ،ؿ األرض إذا ربتا، كىذه حاجياتو زائدن  لتنظر  ؛اا عالين رى

كىذا إنما فيو الشخكص كاالنتصاب، كليس لو داللة عمى الكفكر كاالنبساط، إال أنو  ،ليـ كتحفظيـ
بو إلى عمٌك األرض، لما فيو مف إفراط الربك، فإذا كصؼ عمك ىا دؿ عمى أف الزيادة ايجكز أف يككف ذى

كىذا مما يذكر  ،ربأتي القكـ، أم: كنت ليـ طميعة قد شاعت في جميع جياتيا؛ فمذلؾ ىمز، كأخذه مف:
 .(3)((فو، فيدؿ عمى بقية ذلؾ كما يصحبوأحد أكصا

  المؤمنوفسورة: 
هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ْ)چةِت ٬َۡيَ٭ةتِ ٬َۡي٭َ  چفي لفظ:  بكسر التاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ُؽونَ  چ تعالى: َٔ  .[ّٔ]المؤمنكف:چ٬َۡيَ٭ةَت ٬َۡيَ٭ةَت ل٧َِة دُٮ
 التوجيو:
ى الذمالشيء كىك  بىعيدى  :بمعنى اسـ فعؿ ماضو  :ىييات       كالكسر كالفتح في التاء لغتاف ،ال ييرجى
 .(5)كسر لغة أسد كتميـالفتح لغة أىؿ الحجاز، ك فال

                                                           
 (.ِٖ/ُ، )ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ (،ِِّٗ/ْ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ُ) 
 (.ِٓٗ/ُ، )مرجع سابؽ: بتصرؼ: مجاىد ىادم(ِ) 
 (.ْٕ/ِسابؽ، )، مرجع (المحتسب) ينظر:(ّ) 
اؿ كق (،ّّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،ْٕٓ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم (ْ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
.......................................... 

  ىىٍييىػػػػػػػػػػػػاتى أيٍد ًكػػػػػػػػػػػػبلى  ...................... 
 

 

فٍ   ...........................فىًممت ػػػػػػػػػا اٍكًسػػػػػػػػػرى
 

 .......................................... 
 (.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:      

المفصؿ في  ) :الزمخشرم (،ْْ/ّ، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، ْ، ط(الخصائص) :(د.تىػ )ِّٗ:بف جنيا(ٓ) 
 .(َُِ/ُ)، مرجع سابؽ، (صنعة اإلعراب
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 .(ُ)لمتأنيثكالتاء فييا  فعممة، زفك ، عمى ةىييي :ىييات كأصؿ     
، كاحدىا ًعٍرقة، تقكؿ: استأصؿ اهلل  لةعمى الجمع، بمنز  عمى أنيا دالته  القراءة بالكسر كجو      ًعٍرقاتو

 .(ِ)نصب التاء جعميا كممة كاحدةقرأ بعرقاتىيـ كًعٍرقاًتيـ، ككاحد ىييات عمى ذلؾ ىيية، كمف 

" منكنن ق(: ))ِّٗقاؿ ابف جني)ت:      فيك جمع ىييات  ،ا أك غير منكفكمف كسر فقاؿ: "ىيياتو
ا، لتحركيا كانفتاح ما قبميا، كلـ يكف ثمة قمبت الياء ألفن  كحينئذ]كأصمو ىٍيييات: إال أنو حذؼ األلؼ

ألنيا في آخر اسـ غير  ؛[ألنيا الـ فبل تقمب إذا كاف بعدىا ألؼ ؛سبيؿ إلى قمبيا قبؿ حذؼ األلؼ
 .(ّ)((متمكف

 ألنيا ؛(ْ)فمنيـ مف يقؼ بالتاء كمنيـ  بالياء ،كلمكقؼ أثر في القراءة العشرية، فمف قرأ بفتح التاء     
ألنيا دالة عمى الجمع كبيضات  ؛دالةه عمى الكاحد، أما القراءة بكسر التاء فالكقؼ عمييا بالتاء فقط

 . (ٓ)جمع بيضة كىييات جمع ىيية

  النورسورة:  
في لفظ:  تشديد البلـ مفتكحةتقديـ التاء كفتح اليمزة بعدىا ك ب جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

لا چ
َ
٢ِ َوََّل چ هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ٔ)چَحَذأ ٌۡ َٛ ْولُٮاْ ٱ٣ۡ

ُ
د٢َِ أ

ۡ
حِ  يَأ َٕ  .[ِِ]النكر:چ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوٱلكا

                                                           
، مجمع الممؾ فيد لطباعة )المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف(ق(: ُِْٔأحمد بف محمد الخراط، أبك ببلؿ)(ُ) 

  (.ّْ/ّمرجع سابؽ، ) ،(الخصائص) :بف جني(، إَٕ/ِالمصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة، )
 (.ُِٖ/ّمرجع سابؽ، ): المبرد (،ِٔٓ/ٔ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة): األزىرم(ِ) 
 (.ُٗ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) ينظر:(ّ) 
  في منظكمتو: الشاطبي مبيننا ذلؾاإلماـ قاؿ  الكقؼ بالتاء قراءة الجميكر، كالكقؼ بالياء قراءة الكسائي.(ْ) 

ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو   ًإذىا كيًتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبالت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ميؤى

 

ميعىػػػػػػػػػػػػػكٍّالى   ػػػػػػػػػػػػػى كى ق ػػػػػػػػػػػػػا ًرضن   فىًباٍليىػػػػػػػػػػػػػاًء ًقػػػػػػػػػػػػػٍؼ حى

 

ػػػػٍع  فػػػػي الػػػػبل تى مى ػػػػةو كى ػػػػٍع ذىاتى بىٍيجى ػػػػاًت مى  مىٍرضى

 

فٍّػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػػػػػى ىىٍييىػػػػػػػػػػػػػػػاتى ىىاًديًػػػػػػػػػػػػػػػو ري  كىالىتى ًرضن
 

 .(ُّ/ُ) مرجع سابؽ، ،(-الشاطبية-حرز األماني)ينظر:       
 (.ِّٓ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء (،َٖ/ّ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ٓ) 
كقاؿ  (،ّّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ(الشمعة): الناشرم (،َْٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٔ)

    :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
 ...........................كىالى يىتىػػػػػػػأىؿ  اٍعمىػػػػػػػـٍ 

 

 .......................................... 

 (.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:     
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  التوجيو:
زيد الفكارس ، كمنو قكؿ (ِ)، كيتأؿ عمى كزف: يتفعؿ(ُ)حمؼ بمعنى: تأىل ى يتأىل ى تأىلٍّيان  مفيتأؿ:      

 :(ّ)الحصيف بف ضرار
ٍمفىػػػػػػػػػػػػةن   ًليىريد نًػػػػػػػػػػػػػي تىػػػػػػػػػػػػأىل ى اٍبػػػػػػػػػػػػػفي أىٍكسو حى

 

ػػػػػػػػػػأىن ييف  مى ًلػػػػػػػػػػي ًإلىػػػػػػػػػػى ًنٍسػػػػػػػػػػكىةو    *ائًػػػػػػػػػػدي فكى
 

 .(ْ)حمؼ :( بمعنىتىأىل ىك)     

قاؿ  ،(ٓ)ف كالحمؼياليم :بمعنى مف األلىي ة (تىأىل ى)مضارع كجو القراءة بيذه االنفرادة عمى أف يتأؿ      
، كاألٍلكىةي )) (:ىػِّٗ:)تابف جني ، كالتقدير: (ٔ)((كاإلٍلكىةي كاأليٍلكىةي كاألىًلي ةي: اليميفتأىل ٍيتي عمى كذا إذا حمفتي

 .(ٕ)كالمساكيف أيكلي القربى يعطكا أف الأم: كال يحمؼ أيكليك الفضؿ منكـ كالسعة 

لا چأثر في المعنى، فالخبلؼ الحاصؿ في ىذا الحرؼ كجياف:  العشريةالقراءة كفي      
َ
قراءة  چَحَذأ

د٢َِ چكأبي جعفر، 
ۡ
 : (ٖ)قكالفقراءة الجميكر، كالمعنى عمى ذلؾ فيو  چيَأ

 كجياف: كفيو ، : أف معناىما متقارباألكؿالقكؿ      
، كالتقدير: ال جيدنا، أم: ما قصرت ألكتما  :مأخكذ مف قكليـ قصرتأحدىما: أنيما بمعنى      

 . يقصر في أف يحسف إلييـ
 .اال يقسمكا أال ينفعكا أحدن كىي اليميف، كالتقدير:  ،الثاني: أنيما بمعنى الحمؼ مأخكذ مف األلية     

                                                           
 .(ُّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الحميرمنشكاف (ُ) 
 .(ُٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد السجستاني(ِ) 
 .(ُِّ/ٗ: مرجع سابؽ، )األلكسي(ّ) 
ديواف الحماسة: -شرح ديواف الحماسة ): (ت.دىػ )َِٓت:يحيى بف عمي بف محمد الشيبانٌي التبريزم، أبك زكريا  (ْ)

 (.ُِٕ /ُ، )بيركت ،دار القمـ، (-ىػ 231اختاره أبو تماـ حبيب بف أوس ت 
 .ـالم ح عمييا ليشك  التي الحديدعيدىاف  كىيجمع مفأد  :كالمفائد*     
 (.َُْ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ِٓ/ٖ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسيا(ٓ) 
  (.َُٔ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) ينظر:(ٔ) 
 (.ِِِ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،ّٔ/ْ) : مرجع سابؽ،الزجاج المرجع السابؽ الصفحة نفسيا،(ٕ) 
تفسير ): (د.تق )َْٓت:أبك الحسف  ،عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم(ٖ) 

 ،بيركت، لبناف ،دار الكتب العممية، : السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، تحقيؽ(النكت والعيوف -الماوردي
 (.  ّّٗ/ٖ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(، ُُٓ/ْ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس (،ّٖ/ْ)
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 .فمعنى يأتؿ أم: يألك أك يقصر، كمعنى يتأؿ أم: يحمؼ ،كالقكؿ الثاني: معناىما مختمؼ     

بينت المعنى المراد في قراءة الجميكر، كأنيا بمعنى الحمؼ كاليميف،  فالقراءة العشرية كعمى كؿو      
أنيا قالت عندما نزلت اآليات  -رضي اهلل عنيا-كمما يؤكد ىذا المعنى سبب نزكؿ اآلية، فعف عائشة 

ككاف ينفؽ عمى مسطح بف  فمما أنزؿ اهلل ىذا في براءتي، قاؿ أبك بكر الصديؽالعشر في برائتيا: ))
ا بعد الذم قاؿ لعائشة ما قاؿ، فأنزؿ اهلل: ا أبدن لقرابتو منو كفقره: كاهلل ال أنفؽ عمى مسطح شيئن أثاثة 

٢ِ چ ٌۡ َٛ ْولُٮاْ ٱ٣ۡ
ُ
د٢َِ أ

ۡ
ِ َوََّل يَأ ۡؿَبَٰ َوٱل٧ََۡس١ََِٰي َوٱل٧َُۡفَِٰضؿِي٨َ ِِف َقبِي٢ِ ٱّللا ُٞ ْوَِّل ٱ٣ۡ

ُ
ن يُۡؤدُٓٮاْ أ

َ
حِ أ َٕ  .(ُ)((چ٦ِ٪ُس٥ۡ َوٱلكا

هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ِ)چُت ۡؾ٬ِ يُ چفي لفظ:  بضـ الياء ككسر الياء، جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ

ثَۡصَٰؿِ يََسةُد َقَ٪ة ثَ چ  تعالى:
َ
 .[ّْ]النكر:چۡؿ٫ِِٝۦ يَۡؾ٬َُت ثِٱۡۡل

  التوجيو:
 بي ذىً يي  :التقديرك  ،(ّ)المعدل باليمزة أذىبكجو القراءة بضـ الياء ككسر الياء، عمى أنيا مف      
اهلل  قكؿ، مف (ْ)ضـ التاء ككسر الباء قراءة نحك ، كىي لغة مف لغات العرب، عمىباألبصارً  النفكسى 

٨٬ِۡ ۢنجِ دُ چ تعالى: ثَۡصَٰؿِ چ الباء فيف أ: (ٔ)قيؿك ، (ٓ)[َِ:]المؤمنكفچُخ ثِٱلُّ
َ
اهلل  قكؿكما في  ،زائدة چثِٱۡۡل

ْ چ تعالى: ٮا ُٞ يِۡؽيُس٥ۡ  َوََّل د٤ُۡ
َ
يذىب ، أك أنيا بمعنى )مف( كالمفعكؿ محذكؼ، كالتقدير: [ُٓٗالبقرة:]چثِأ

 .النكر مف األبصار

                                                           
 (.َُُ/ٔ، ){اب }لكال إذ سمعتمكه ظف المؤمنكفب: مرجع سابؽ، كتاب تفسير القرآف، البخارم(ُ) 
كقاؿ (، ّْٖ/ُ، )سابؽمرجع  ،(الشمعة): الناشرم (،ِْٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ـٍ ًبكىٍسػػػػػػػػػػػرو ايدٍ  .............  يىػػػػػػػػػػٍذىىبي اٍضػػػػػػػػػػمي

 
 

 .......................................... 

 (.ِّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:       

 (.ُِْ/ُ): مرجع سابؽ، الدمياطيٌ  (،َُٗ/ْ: مرجع سابؽ، )األندلسي عطية بفا (ّ)
ابف ىي قراءة ابف كثير كأبك عمرك مف القراء السبعة كركاية عف ركيس راكم يعقكب مف القراء العشرة. ينظر:  (ْ)

 .(ْْٕ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): الجزرم
 (.َُٗ/ْ: مرجع سابؽ، )األندلسي عطية بفا (ٓ)
 (.ّّٖ/ٗمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ِّّ/ِ) ، مرجع سابؽ،(النشر): ابف الجزرم (ٔ)
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  الفرقافسورة:  
هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چؾَ ذاؼَ جُّ چفي لفظ:  بضـ النكف كفتح الخاء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ن جاذاِؼَؾ ٨٦ِ چ تعالى:
َ
َٟ ٦َة ََكَن يَۢنَجِِغ نَلَةٓ أ ۡوَِلَةٓءَ َٝةلُٮاْ ُقۡجَحََٰ٪

َ
َٟ ٨ۡ٦ِ أ ِ  .[ُٖ]الفرقاف:چ ُدو٩

 التوجيو:
صار كالفعؿ المتعدم إلى ف ، عمى البناء لما لـ يسـ فاعمو،بضـ النكف كفتح الخاءكجو القراءة      

 ،عميو، كما تقكؿ: ما أعطيت مف حبة، كذلؾ: ما اتخذت مف كلي( مف)مفعكؿ كاحد، فجاز دخكؿ 
ذما كاف لنا أف : كالمعنىكنائب الفاعؿ ضمير مستتر تقديره نحف،  ما ، أك فنيعبد ةن آلي مف دكنؾ نيتخى

 .(ِ)كاف ينبغي لنا أف يتخذنا المشرككف أكلياء مف دكنؾ

ۡوَِلَةٓءَ چكلمعمماء في تكجيو المفعكؿ الثاني      
َ
 في ىذه االنفرادة كجياف: چ٨ۡ٦ِ أ

ۡوَِلَةٓءَ چكالثاني:  يف، األكؿ: ضمير المتكمميف،تعدل إلى مفعكل (اتخذاألكؿ: أف لفظ: )     
َ
، چ٨ۡ٦ِ أ

ََؾ ٱچ :تعالى كنحك قكلو ،اا كلين اتخذ فبلنن  :كقكلؾ، : ال نتخذ بعض أكلياءملمتبعيض، أ (مف)ك ُ َوٱَّتا ّللا

 .(ّ)[ُِٓ:النساء]چإِثَۡر٬َِٰي٥َ َػ٤ِيل  

ۡوَِلَةٓءَ چ إال أف يف،تعدل إلى مفعكل (اتخذالثاني: أف لفظ: )     
َ
في مكضع المفعكؿ الثاني  چ٨ۡ٦ِ أ

النفي، معنى  لتأكيدزائدة  (مف): لسنا ندعي استحقاؽ الكالء كال العبادة لنا، كدخمت كالمعنى، الحاؿ
ا، كما ككذلؾ أعطيتو درىمن  ،ا مف ككيؿ، فإف نفيت قمت: ما اتخذت زيدن ا ككيبلن كقكلؾ: اتخذت زيدن 
 .(ُ)أعطيتو مف درىـ

                                                           

كقاؿ (، ّْٖ/ُ، )مرجع سابؽ ،(الشمعة): الناشرم (،ْْٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ُ) 
   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

يٍّػػػػػػؿى نىت ًخػػػػػػذٍ  ...........................   كىجي
 

 ......................................أىالى  

 

 (.ّّ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:      

ٍيرم(، ٖٕ/ْ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ُُٖ/ِ: مرجع سابؽ، )محمكد الكرماني (ِ) : مرجع )شرح طيبة النشر(: النُّكى
 (.َْٖ/ِسابؽ، )

 (.َِٕ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرمينظر بتصرؼ: (ّ) 
 (.َُِ/ِمرجع سابؽ، )، (المحتسب) :بف جنيينظر بتصرؼ: ا (ُ)
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أف المبلئكة كعيسى، ذىب إلى معنى  أف مف قرأ بالبناء لمفاعؿق( َُّكذكر اإلماـ الطبرم)ت:     
، كأف الذيف -تعالى–كمف عيًبد مف دكف اهلل مف المؤمنيف، ىـ الذيف تبٌرءكا أف يككف ليـ كلٌي غير اهلل 

ما يا إنما تبٌرءكا إلى اهلل أنالدنأف المعبكديف في إلى كجيكا معنى الكبلـ بالبناء لما لـ يسـ فاعمو قرؤكا 
  .(ُ)عبدكا مف دكف اهللكاف ليـ أف يي 

أفادتو بياف حاؿ المعبكدات مف دكف اهلل يكـ القيامة سكاءن أكانت مما  فالقراءة العشريةكعمى كؿو      
يعقؿ كالمبلئكة كغيرىـ، أك مما ال يعقؿ كالجمادات مف األصناـ كغيرىا، حيث دلت ىذه االنفرادة عمى 

ت بغير نفي الكالية لغير اهلل، كتبرئ المعبكدات مف عيب ادىا كمتخذييا أكلياء مف دكف اهلل، كأنيا إنما عيبد
ا، كفي ذلؾ بياف لحاؿ الكفار كما أصابيـ مف الحسرة كالندامة كالتكبيخ حيف تتخمى عنيـ  رضن

 .(ِ)معبكداتيـ

  فاطرسورة:  

كبالنصب في لفظ:  ،چۡت ٬ِ ؾۡ دُ چفي لفظ:  بضـ التاء ككسر الياء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

كَ چ ۡٛ ٤َۡيِ٭٥ۡ َظَكَرٍَٰت ََٚل چ  الى:هلل تعا، كذلؾ مف قكؿ (ّ)چَٟ َج َٔ  َٟ ُك ۡٛ  .[ٖ]فاطر:چدَۡؾ٬َۡت َج
  التوجيو:

معٌدل ال (أذىبعمى أنو مضارع ) ،چۡت ٬ِ ؾۡ دُ چفي لفظ:  بضـ التاء ككسر الياء،كجو القراءة      

كَ چككجو القراءة بالنصب في لفظ:  (،أنت)كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره  ،باليمزة ۡٛ ، عمى أنو چَٟ َج
إف لـ  ،يا محمد كال تيمكيا حسرةن كحزننا : ال تقتؿ نفسؾكالمعنى، مكجو لمنبي، كالخطاب مفعكؿ بو

                                                           

 (.ِْٖ/ُٗ، مرجع سابؽ، ))جامع البياف(ينظر بتصرؼ كتابو:  (ُ)
 (.ِِٗ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، ) (ِ)
كقاؿ (، ّٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،َِٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
.......................................... 

ٍف أىالى  ................  ـ  اٍكًسػػػػػرى ػػػػ  تىػػػػٍذىىٍب فىضي
 

 

 ......................نىٍفسيػػػػػػػؾى اٍنًصػػػػػػػبٍ  لىػػػػػػػوي 
 

 .......................................... 
 

 (.ّْ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية(ينظر:      
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َٰٓ چ، كمما يؤكد ىذا المعنى قكؿ اهلل تعالى: (ُ)يؤمنكا بؾ كبما تدعكىـ إليو َٟ لََعَ َك ۡٛ ٓ  جا َٟ َبَِٰؼ ٤ا َٕ َ٤َٚ

ةَءاَثَٰؿ٥ِۡ٬ِ إِن ٣ا٥ۡ يُ  ًٛ َق
َ
ََٰؾا ٱۡۡلَِؽيِر أ ْ ثَِف ٓ  چ تعالى: كقكلو، [ٔ:الكيؼ]چۡؤ٦ُِ٪ٮا َٟ َبَِٰؼ ٤ا َٕ َّلا  ٣َ

َ
َٟ أ َك ۡٛ يَُسٮ٩ُٮاْ جا

  . (ِ)عف شٌدة االغتماـ بيـ كالحزف عمييـ نبيواهلل  فنيىأم ميمكيا، ، [ّ:الشعراء]چُمۡؤ٦ِ٪ِيَ 

ليفمحكا في الدنيا  ؛يماف بما جاء بولئلعمى دعكة قكمو  كفي اآلية داللة عمى حرص النبي الكريـ     
كتكاد تذىب نفسو  قكموالذم كاف ييمو أمر  لمنبياآلية تسمية  كينجكا مف عذاب اآلخرة، كما أف في

عراضيـ، فمما يبلقي مف نكد حسرات عمييـ ؼ عنو بعض ىمو عمييـ كاىتمامو بيـ، خفى يي ىـ كا 
ف لو أسكة بيـ في عدـ قبكؿ أمف قبمو مف األنبياء مع أقكاميـ، ك  حالو كحاؿف أالستعجاؿ إيمانيـ، ك 
 .(ّ)ؿ أقكاميـبى مف قً  الدعكة كتحمؿ األذل

  يسسورة:  

 چفي لفظ:  بفتح اليمزة الثانية جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ
َ
 أ
َ
في لفظ:  ، كبالتخفيؼ(ْ)چنأ

ن٨ِ ُذ٠ِّۡؿد٥ُِۚ چ  هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چۡؿد٥ُُذ٠ِ چ
َ
َُٕس٥ۡ أ ْ َطَٰٓهِؿُُز٥ ٦ا ٩ُذ٥ۡ َٝٮۡم  َٝةلُٮا

َ
ث٢َۡ أ

ۡۡسُِٚٮنَ    .[ُٗ]يس: چ٦ُّ
                                                           

ٍيرم (،ّْٔ/ُ) : مرجع سابؽ،الدمياطيٌ  (ُ) محمد سالـ بف محمد  (،ُٗٓ/ِ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(: النُّكى
 .(ُّٔ/ّ) ،بيركت ،دار الجيؿ، ُ، ط(اليادي شرح طيبة النشر): ـ(ُٕٗٗ-قُُْٕق)ُِِْت: اإلبيارم

اس (ِ)  .(ِْٔ/ّ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح 
 .(ُِٓ/ِ)، سابؽمرجع : عبد القادر العاني (ّ)
قراءة أبي جعفر بيمزتيف الثانية مفتكحة، كىك عمى أصمو في التسييؿ كاإلدخاؿ مف ركاية قالكف، فيسيؿ الثانية بيف  (ْ)

لى ذلؾ أشار    :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتواليمزة كبيف األلؼ مع إدخاؿ ألؼ مد بيف اليمزتيف، كا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّمىفٍ  ............................. سى  كى

 

ػػػػػػدَ    ................................أىتىػػػػػػى ًبمى

 

 (.ُٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

نما ذكر      مذىب اإلماـ أبي جعفر المدني في اليمزتيف مف كممة حتى ال يفيـ أنو يكافؽ أصمو اإلماـ ابف الجزرم كا 
نما يكافؽ أصمو مف ركاية قالكف كيخالفو مف ركاية كرش في أحد كجييو في  مف ركاية قالكف ككرش معنا، كا 

 المفتكحتيف كفي كجو اإلدخاؿ.                
اؿ كق(، ّٕٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِِٓ/ُسابؽ، )، مرجع )تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
فٍّػػػػػػػػػػػٍؼ ذيًكػػػػػػػػػػػٍرتيـٍ  ٍف خى  ..........أىئًػػػػػػػػػػػٍف فىػػػػػػػػػػػاٍفتىحى

 

 .......................................... 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      
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  التوجيو:

 .(ُ)، كذلؾ عمى تقدير حذؼ حرؼ العمة، أم: ألف ذكرتـ تطيرتـبفتح اليمزة الثانية كجو القراءة     

فعؿ ماضو مبني لما لـ يسـ فاعمو،  عمى أنوف، چۡؿد٥ُُذ٠ِ چ  في لفظ: ،كأما كجو القراءة بالتخفيؼ     

 .(ِ)ـركمف الذكر، أم: طائركـ معكـ حيث جرل ذكبالتخفيؼ  چۡؿد٥ُُذ٠ِ چكالتاء نائب فاعؿ، ك

 چكأما  ق(: ))ِّٗ)ت: قاؿ ابف جني     
َ
 أ
َ
.  :فمعناه چۡؿد٥ُُذ٠ِ  نأ ، ككنتـ، ككيًجٍدتـ؛ فىذيًكٍرتـي مىٍمتـي أيف حى

فاكتفى بالمسبب الذم ىك الذكر مف السبب الذم ىك الكجكد، ك"أىيف" ىنا شرط كجكابيا محذكؼ لداللة 

َُٕس٥ۡ چ كىذا كقكلؾ: سىيفيؾ  ،، أك أيف كجدتـ شؤمكـ معكـعميو، فكأنو قاؿ: أىٍيف ذيًكٍرتـي چَطَٰٓهِؿُُز٥ ٦ا
مىٍمت  .(ّ)((معؾ أيف حى

َُٕس٥ۡ چ الكقؼ عمى يحسفالكقؼ، حيث أحكاـ أثر في  مقراءة العشريةل        چ كاالبتداء چ٦ا
َ
 أ
َ
 نأ

  .(ْ)ألف ذكرتـ طائركـ معكـ(ا)كالمعنى:  بما قبميا، ليا تعمؽحيث ال  چۡؿد٥ُُذ٠ِ 

  :هلل تعالىا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چَنَِٰظَؽةٌ  َوۡيَعحٌ چ: يفي لفظ بالرفع جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ

ۡح٪َة  چچإِن ََك٩َۡخ إَِّلا َوۡيَعح  َنَِٰظَؽة  َٚإَِذا ٥ۡ٬ُ َخ٧َُِٰؽونَ چ َ ٓ  لا إِن ََك٩َۡخ إَِّلا َوۡيَعح  َنَِٰظَؽة  َٚإَِذا ٥ۡ٬ُ َِمِي

ونَ   .[ّٓ،ِٗ]يس:چ َُمَۡضُ

                                                           

مرجع سابؽ،  :األلكسي (،ْٔٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ََُٖ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (ُ)
 (.ِّٓ/ٗ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي (،ّٔٗ/ُُ)
أحمد عبيد  (،ّّٕ/ُمرجع سابؽ، ) ،لمناشرم )اإليضاح( (، كينظر ىامش:ْٔٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (ِ)

 (.َٗ/ّ، )دمشؽ، الفارابيدار المنير كدار ، ُ، ط(إعراب القرآف الكريـ )(: قُِْٓكآخركف) الدعاس
 (.َِٔ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) ينظر: (ّ)
 (.ّٖٓ/ُمرجع سابؽ، )، (واالبتداء إيضاح الوقؼ): أبك بكر األنبارم (ْ)

اؿ كق(، ّٕٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِّٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ُ) 
  اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ةن  .............................. ػػػػػػػػػػػػػػػٍيحى صى  كى
 

كىاًحػػػػػػػػػػػػػػدىةن كىانىػػػػػػػػػػػػػػٍت مىعنػػػػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػػػػاٍرفىًع اٍلعيػػػػػػػػػػػػػػبلى    كى
 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      



 

 يف فسغ احلسوف عٍ غريِ  يٍ انمزاء انعؼزج اإلياو أيب ظعفزاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
126 

 

 التوجيو:
صفة لصيحة،  فاعؿ، ككاحدةه  ىنا تامة فبل تعمؿ، كصيحةه  (كاف) أف   العشريةكجو القراءة      

 ،(ُ)كاحدةه  إاٌل صيحةه  عقكبتيـ كقعت ما بمعنى: أك ،كاحدةه  إف كانت عمييـ صيحة إاٌل صيحةه كالمعنى: 
ة  چ لغتاف، عمى نحك قكلو تعالى: چَنَِٰظَؽةٌ  َوۡيَعحٌ چ فيكالرفع كالنصب  ن دَُسٮَن دَِجََٰؿةً َظةِِضَ

َ
ٓ أ  چإَِّلا

  .(ّ()ِ)كالنصب الرفعب ،[ِِٖ:البقرة]

 كفي لفػظ: (ْ)چ-حيث كقع-١َِٚ٭ِيَ چفي لفظ: بغير ألؼ،  دنيػػػجعفر الم كأبقرأ اإلماـ  .ّ
٢  چ  هلل تعالى:امف قكؿ  ،(ٓ)چ١َُِٚ٭ٮنَ چ

ُ٘ ۡوَحََٰت ٱۡۡلَ٪احِ ٱَۡلَۡٮَم ِِف ُم
َ
١َُِٰ٭ٮنَ  إِنا أ قكلو ك  ،[ٓٓ]يس:چَف

١َِِٰ٭يَ چ تعالى: ْ ذِيَ٭ة َف ٧َح  ََك٩ُٮا ٕۡ ١َِِٰ٭يَ چ   قكلو تعالى:ك  ،[ِٕ]الدخاف:چَوَج َُٰ٭٥ۡ َربُُّ٭٥ۡ َف ٓ َءادَى  چ ث٧َِة

 .[ُٖ]الطكر:
 التوجيو:
 تدؿ عمى المبالغة كالثبكت وى كً مف فى  عمى أنو صفة مشبيو -أم بحذؼ األلؼ-كجو القراءة بالقصر     

  .(2)كاالثبات كالحذؼ لغتاف ،(1)وك  فى أك تمذذ أك تى  بى جً أك عى  حى رً بمعنى فى 
                                                           

اس (ُ) : ابف الجزرم (،ّٕٓ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء (،ِْٔ/ّ) مرجع سابؽ،، (إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
 .(ّّٓ/ِ)، ، مرجع سابؽ(النشر)
 .(ُّٔ/ُ)، ، مرجع سابؽ(تحبير التيسير): ابف الجزرمقرأ عاصـ بالنصب فييما كالباقكف بالرفع، ينظر:  (ِ)
 (.ّٕٓ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء (ّ)

 

(، انفرد اإلماـ أبك ُّكقع منو في ثبلثة مكاضع كىي: المكضعاف السابقاف كالمكضع الثالث سكرة المطففيف:آية)(ْ)  
جعفر بحذؼ األلؼ في مكضعي الدخاف كالطكر، أما المكضع الثالث كافؽ أبك جعفر فيو حفص الككفي فقرآ بحذؼ 

لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:   األلؼ. كا 
ًفػػػي  ػػػبلن كى ػػػٍر عي  .................فىػػػاكًييفى اٍقصي

 
 

 .......................................... 

 
 

 (.ٖٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:      

اؿ اإلماـ كق(، ّٕٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِْٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ٓ)
  الجزرم في منظكمتو:ابف 
ػػػػػػٍر أىبنػػػػػػا فىػػػػػػاًكًيٍيفى فىػػػػػػا ................  كىاٍقصي

 

 .....................................ًكييػػػػػك 

 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:       

 (.ّْ/ُِمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ْٖٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ُ) 

 (.ُِّ/ٖ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ِ) 
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 :(1)العمماء في معناىما عمى قكليفكاختمؼ      

اًذره فيما بمنزلة كاحدة نحك:  فاًكوه بمعنى  فىًكوفال ،معناىما كاحد األكؿ: أف      ًذره كحى ، كمعناىما أم: حى
 معجبيف فرحيف.  

الذم يتفك و، تقكؿ العرب لمرجؿ إذا كاف يتفك و بالطعاـ أك : فالفكو الثاني: أف معناىما مختمؼ،     
كالفاكو ذك  أم: بالطعاـ أك بالفاكية أك بأعراض الناس، الناس: إف فبلنان لفىًكوه بكذا بالفاكية أك بأعراض

كعمى مف يرل اختبلفنا بينيما جعؿ  ،رجؿ تامر أم ذك تمر :كقكليـ ، أم: صاحب الفاكية،الفاكية
كالمعنى عمى  ،كالكرامةشغؿ النعيـ مف ىـ فيو  بمامعجبكف  ، أم:معجبيفالمعنى عمى قراءة القصر: 

 .، أم: منعميف بما آتاىـ اهللناعميفقراءة اإلثبات: 

كعمى كبل المعنييف فإف أىؿ الجنة معجبكف متنعميف بما أكرميـ اهلل مف النعـ التي كعدىـ بيا      
 فرحيف متمذذيف بيا.

 :سورة الصافات  

ََف چلفظ: في كصؿ اليمزة عمى الخبر ب جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ َُ ، بالكسر كيبتدئ، چٱۡو
ََف إِ چ :فيقرأىا َُ  چ  :هلل تعالىا، كذلؾ مف قكؿ (ِ)چۡو

َ
ََف ٱۡۡلََ٪ةِت لََعَ ٱۡۡلَنِيَ أ َُ  .[ُّٓ:]الصافاتچۡو

  التوجيو:
خمكص مف كؿ شكب، كىك ضد الأصؿ كاحد يدؿ عمى  -المعتؿ–كالكاكالصاد كالفاء الصفك:      
 .(1)ردى الكى 

ًفي ةي: ما يصطفيو  ،كصفكة الشئ: خالصو ،تناكؿ صفك الشيءاالٍصًطفىاءي: ك       ًفيُّ كالص   الرئيسكالص 
  :الضبي ، كجمعو: صفايا، كمنو قكؿلنفسو

                                                           

تفسير ): ق(ُِّْ)قَُٓت:أبك الحسف  ،مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم (،َّٖ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء(ُ) 
: مرجع الماكردم (،ِٖٓ/ّ، )بيركت ،دار إحياء التراث، : عبد اهلل محمكد شحاتو، تحقيؽُ، ط(مقاتؿ بف سميماف

 (.ِٕٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الجكزم(، ٓ/ِٓسابؽ، )

كقاؿ (، ّٖٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمِٗٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: الجزرمابف  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

ٍصػػؿي اٍصػػطىفىى أىٍصػػميوي اٍعػػتىبلى  .............   كى
 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      

 .(ِِٗ/ّ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما(ُ) 
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ػػػػػػػػػػػػػػػفىايا  لىػػػػػػػػػػػػػػؾى اٍلًمٍربػػػػػػػػػػػػػػػاعي ًمنٍيػػػػػػػػػػػػػػا كالص 

 

ػػػػػػػػػػػػكؿي   ػػػػػػػػػػػػؾى كالن ًشػػػػػػػػػػػػيطةي كالفيضي كمي كحي
(1)

 

 

ثـ  ،(أأصطفى)، فصار المفظ: ىمزة االستفياـعمييا بيمزة كصؿ مكسكرة، دخمت أصمو صطفى أ     
 كمعناىما كاحد، ألؼ االستفياـ تحذؼكقد ، فصار المفظ استفيامنا، لبلستغناء عنيا حذفت ىمزة الكصؿ

ّيَِبَٰذُِس٥ۡ ِِف َظَيةدُِس٥ُ چ: تعالى كما قاؿ اهلل ة عمى التكبيخ،لالكىي الد ََ ۡذ٬َۡجُذ٥ۡ 
َ
ۡجيَة أ  .(2)[َِ:األحقاؼ] چٱلُّ

 بكصؿ األلؼ لو تكجيياف:القراءة كعمى ذلؾ ف      
نما حذفت ىمزة االستفياـ لمعمـ بيا حسب المقاـ، ك ، نية االستفياـعمى  :(3)األكؿ      منو قكؿ عمر كا 

 بف أبي ربيعة:
 ثػػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػػالكا: تحبيػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػرا

 

 عػػػػػػػػػػػدد الرمػػػػػػػػػػػؿ كالحصػػػػػػػػػػػى كالتػػػػػػػػػػػراب 

 

 . (1)أتحبياكالتقدير:      

ُ چ :قكلوأف ىذه الجممة بدؿ مف الجممة المحكية بالقكؿ، كىي الثاني:       ، فيي دالة عمى چَوَلَ ٱّللا
عف كفار  أخبر تعالىأف اهلل  كفييا معنى التكبيخ، كليست استفيامنا، كالمعنى عمى ذلؾ: (2)اإلخبار

البنات عمى  أم: اختار اهلل قريش أنيـ زعمكا أف المبلئكة بناتي اهلل، كأنيـ مف إفكيـ ليقكلكف: اصطفى
 .(3)كاذبكفبقكليـ ذلؾ  كىـ، البنيف

                                                           

: المستشرؽ سالـ تحقيؽ، (المعاني الكبير في أبيات المعاني)(: ـُْٗٗ-ىػُّٖٔ)عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة(ُ) 
ثـ ، اليند، حيدر آباد الدكف ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، ُط ،عبد الرحمف بف يحيى اليمانيك الكرنككم 

 (.ْٗٗ/ِ(، )ـُْٖٗ-ىػ َُْٓ ،ُ)طبيركت ،صكرتيا: دار الكتب العممية، لبناف
ما فضؿ عف  :ما أخذكه في قىفميـ، كالفضكؿ :ما يصطفيو الرئيس لنفسو، كالنشيطة :ربع الغنيمة، كالصفايا :لمرباعا *  

 . المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.القسـ
معاني ): األزىرم (،ّْٗ/ِ) : مرجع سابؽ،الفراء(، ُٕٓٓ/ّمرجع سابؽ، )، (توضيح المقاصد) :حسف المرادم(ِ) 

 (.ِّّ/ِمرجع سابؽ، ) ،(القراءات

 (.ّّّ/ٗمرجع سابؽ،) :السميف الحمبي (،ْٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُْْ/ُِمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ّ) 

عنيت ، (شرح القصاِئد العشر): ق(ُِّٓق )َِٓت:يحيى بف عمي بف محمد الشيبانٌي التبريزم، أبك زكريا  (ُ) 
 (.ْٗ/ُ، )بتصحيحيا كضبطيا كالتعميؽ عمييا لممرة الثانية: إدارة الطباعة المنيرية

 (.ّّْ/ٗ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(، ْٔ/ٔ) مرجع سابؽ، :أبك عمي الفارسيٌ (ِ) 

 (.ِّّ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ّ) 
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عمى األصؿ، ألف األصؿ في االبتداء بيمزة  ،كجو القراءة بكسر ىمزة الكصؿ حاؿ االبتداء     
ق(: ِّٗ:قاؿ ابف جني)تالكصؿ كسرىا مالـ يكف ثالث الفعؿ مضمكمنا ضمنا الزمنا فحينئذو تضـ، 

ا ا الزمن إال أف ينضـ ثالثيا ضمن  ،ابف امرؤ ،استخرج ،اذىب ،اضرب :نحكا مكسكرة كىمزة الكصؿ أبدن ))
  .(1)...((فتضـ
َِٰؾثُٮنَ چ كالقراءة بيذه االنفرادة ليا أثر في الكقؼ، حيث يككف الكقؼ عمى قكلو تعالى:       چ٣ََؽ

ََف ٱۡۡلََ٪ةِت لََعَ چ ما بعدىا كىك قكلو تعالى:ألف  ؛، غير كاؼو [ُِٓ:الصافات] َُ متعمؽ بما قبمو  چٱۡۡلَنِيَ ٱۡو
أصطفى البنات عمى  :داخؿ في القكؿ: فكأنو قاؿ أال إنيـ مف إفكيـ ليقكلكف كلد اهلل، كيقكلكففيك 

ُ چ :بدؿ مف قكلوفيك  البنيف،  عمى لفظ االستفياـ، أما عمى قراءة الجميكر بقطع األلؼ چَوَلَ ٱّللا

َِٰؾثُٮنَ چكلو: ػػفالكقؼ عمى ق ، ػػك چ٣ََؽ  ةػػمة إنشائيػػكف الجمػػو الصدارة، كتكػػده استفياـ كحقػػألف ما بعاؼو

ثبات إفكيـ   .(2)لتقرير كذبيـ كا 
  صسورة:  

ْ ؽَ ِۡلَ چ لفظ:في  بالخطاب كتخفيؼ الداؿ، جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ، كذلؾ مف قكؿ *(ُ)چثاُؿٓوا

َٟ ٦َُبََٰؿك  چ  :هلل تعالىا ٣َۡن٫َُٰ إََِلۡ ـَ ٩
َ
٣َۡبَٰتِ ٠َِتٌَٰت أ

َ
ْولُٮاْ ٱۡۡل

ُ
َؿ أ ثاُؿٓواْ َءاَيَٰذ٫ِِۦ َوَِلََذَؾ٠ا َؽا  .[ِٗ]ص:چَّلِ

                                                           

 (.ِِٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(الممع في العربية) ينظر:(ُ) 

 (.َُِ/ِ: مرجع سابؽ، )األشمكنيأحمد (، ُٕٕ/ُ)، (المكتفى في الوقؼ واالبتدا) :أبك عمرك الداني(ِ) 
كقاؿ (، ّٖٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُّٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ُ) 

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػػػػؼ   فىػػػػػػػػػػا خى اًطػػػػػػػػػػٍب كى كا خى  ..........ًليىػػػػػػػػػػد ب ري

 

 .......................................... 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 

إال أف التفكر تصرؼ  ،قريب مف التفكر كالتدبر تؤكؿ إليو عاقبتو،في الشيء، كالنظر إلى ما  ىك التفكر :الت دىبُّري *  
 (،َُُ/ُ، )مرجع سابؽ: محمد بف أبي بكر الرازم. القمب بالنظر في الدليؿ، كالتدبر تصرفو بالنظر في العكاقب

لمكصكؿ إلى تحصيؿ المعرفتيف  كالمعنى: ىك التفكر،كقيؿ: الت دىبُّر (. ْٓ/ُ، )مرجع سابؽ :عمي الجرجاني
بيدم . تحصيؿ معرفة ثالثة تاج ) :(د.تق)َُِٓت:محٌمد بف محٌمد الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الز 

 .(ِٓٔ/ُُ)، دار اليداية ،: مجمكعة مف المحققيفتحقيؽ ،(العروس مف جواىر القاموس
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 التوجيو:
 ،تتفعمكا مف التدٌبر ، عمى كزف:تتدبركا بالخطاب كتخفيؼ الداؿ، عمى أف األصؿ:كجو القراءة      

 التفعؿأـ تاء )األكلى( عمى خبلؼ في المحذكفة ىؿ ىي تاء المضارعة -حذفت إحدل التاءيف
عمى  األمةعمماء لك ، كقيؿ: لممسمميف عامة  لمنبي مكجو كالخطاب ،، كتركت الداؿ خفيفة-)الثانية(

دبر أنت كعمماء أمتؾ كليتعظ تلت :أك، كالمسممكف كالمعنى: لتتدبر أنت أييا النبي ،كجو الخصكص
 .(1)مف المسمميف بو ذكك العقكؿ الزاكية الخالصة مف الشكائب

ف كاف مكجو لمنبي الكريـزيادة إيضاح ل في القراءة العشرية      فيك  ،ممعنى المراد، فالخطاب كا 
ا ألمتو في األمر ب يتقٌرر  كحينئذو ، كىك ما أفادتو قراءة الجميكر ،تدبر آيات القرآف العظيـمكجو أيضن

 .(2)، كتسكف نفكسيـ إلى العمـ بوة ذلؾ التشريععندىـ صح

هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ّ)چت  ثُِ٪ُى چلفظ: في  كالصاد بضـ النكف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ
َؾاٍب چ   :تعالى َٔ ۡيَط٨َُٰ ثُِ٪ۡىت  َو َِنَ ٱلنا ّّنِ َمكا

َ
ۥٓ أ يُّٮَب إِۡذ ٩َةَدىَٰ َربا٫ُ

َ
 .[ُْ]ص:چَوٱۡذ٠ُۡؿ َخۡجَؽ٩َةٓ أ

  التوجيو:
 ، كمثموبد مف دكف اهللفعي  بى صً ما ني  :الن ٍصبي ك ، (1)ب: مصدر نصبت الشئ، إذا أقمتوصى الن       

ٍزف كىك التعب كالمشقة، كاحد ب بمعنىكالنُّصي الن صىب كالنٍُّصب ك ب الن صٍ ك  ،النٍُّصبي  زىف كالحي  .(2)مثؿ الحى
                                                           

: مرجع الدمياطيٌ  (،ٖٔ/ٔ) مرجع سابؽ، :أبك عمي الفارسيٌ  (،ِّٔ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ُ) 
 (.ُُٖ/ُِمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ْٕٕ/ُسابؽ، )

 الصفحة نفسيا. مرجع سابؽ :أبك عمي الفارسيٌ (ِ) 

كقاؿ (، ّٖٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُّٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ّ) 
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػا.............................  نيٍصػػػػػػًب صى

 

ـٍ أىالى    ........................دىهي اٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي

 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

تحقيؽ: ، (معجـ ديواف األدب): ـ(ََِّ-قُِْْىػ )َّٓت:، أبك إبراىيـ الفارابيإسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف (ُ) 
 (،ُْٗ/ُ، )مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة، مراجعة: إبراىيـ أنيس، أحمد مختار عمر
 .(ِِْ/ُ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ الفارابي

ابف  (،ِّٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ُُّ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم(ِ) 
معترؾ األقراف في إعجاز : )ـ(ُٖٖٗ-ىػَُْٖجبلؿ الديف السيكطي ) (،ٖٕٓ/ُمنظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )

 (.ُِْ/ّ) ،بيركت، لبناف ،دار الكتب العممية، ُ، ط(القرآف، وُيسمَّى )إعجاز القرآف ومعترؾ األقراف(
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ؿ٩َِة َهََٰؾا ٩ََىج  چتعالى:  قكلو كمنو ،كالتعب الن صىب: اإلعياء: (1)كقيؿ      َٛ ِٞيَ٪ة ٨٦ِ َق
ۡؽ ٣َ َٞ  چة٣َ

ييٍنًصبيني مىا ك إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاىا : ))النبيكقكؿ  ، أم: تعبنا،[ِٔ:الكيؼ]
بىيا  .كالببلء الشرالداء ك  :كالنُّصيب كالنٍُّصب ،، أم: يتعبني ما أتعبيا(2)((أىٍنصى

ؿ،  بضـ النكفكجو القراءة        كىك بمعنى:كالصاد، عمى أنو لغة مف لغات العرب، نحك البيٍخؿ كالبىخى

: چت  ثُِ٪ۡى چ بعد أف ذكر المغات الكاردة في لفظ: (ىػِْٓقاؿ ابف عطية )ت:، (ّ)التعب كالمشقة
ا ما يستعمؿ النٍُّصبي في مشقة اإلعياء، كفرؽ بعض كذلؾ كمو بمعنى كاحد، معناه المشقة، ككثيرن ))

أنصبني األمر كنصبني إذا شؽ  :، مف قكليـالناس بيف ىذه األلفاظ، كالصكاب أنيا لغات بمعنىن 
ا مف ، بسبب المرض كالببلء في بدني بما أصابني مف مشقة كالمعنى عمى ذلؾ: ،(4)((عمي   كأيضن

 توكحاج هفقر ل ؛اإظيارن  بدعائو -تعالى–إلى اهلل  ، فالتجأ نبي اهلل أيكب(1)المشقة ذىاب أىمي كمالي
  .(2)جزعك ، ال شككل يوإل

نبي  ما أصابأنحيث  ،كرفع النصب كالعذاب عنو نبيوعف لطؼ اهلل بتخبر  كالقراءة العشرية     
حتى يحممو  ، لمشيطاف إلى نفسوصار مدخبلن  مف التعب كالمشقة في بدنو كمالو كأىمو اهلل أيكب

عمى نحك قكؿ  ،فطمب العصمة مف ذلؾ مما أصابو، كيغريو عمى الكراىة كالجزععمى سكء الظف باهلل، 

ُز٨ ٨َِ٦ّ ٱ٣َۡجَِٰ٭٤ِيَ چ :يكسؼ
َ
ۡوُت إََِلِۡ٭٨ا َوأ

َ
 .(3)[ّّ:]يكسؼ چِإَوَّلا دََۡصِۡ  َخَّنِ ٠َۡيَؽ٨٬ُا أ

                                                           
: الراغب األصفيانى (،ٖٕٓ/ُابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، ) (،ُْٖ/ِ) : مرجع سابؽ،معمر بف المثنى(ُ) 

 (.َٖٖ/ُمرجع سابؽ، )

(، مسمـ: مرجع ُِ/ٓ، )،، باب مناقب قرابة النبيالبخارم كالمفظ لمسمـ: مرجع سابؽ، كتاب أصحاب النبي(ِ) 
لفظ:  الحاكـ(، كزاد  َُّٗ /ْ، )سابؽ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ، باب مناقب فاطمة بنت النبي

بىياك ) ا أىٍنصى  .(ُّٕ/ّسابؽ، ): مرجع (ييٍنًصبيني مى
   (.ْٕٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ٕٗ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ّ) 
 .(َٕٓ/ْمرجع سابؽ، )(ْ) 
 (.ِّٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ُ) 

 (.ِّٖ/ْ) مرجع سابؽ،: الشنقيطي(ِ) 

 (.َِٕ/ِّمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ّ) 
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إِن چ   :هلل تعالىا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چجا٧َةإِ چلفظ: في  بكسر اليمزة جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ّ

 
َ
ٓ أ جِيٌ يُٮَِحَٰٓ إىَِلا إَِّلا ٩َة۠ ٩َِؾيؿ  ٦ُّ

َ
 .[َٕ]ص:چجا٧َةٓ أ

 التوجيو:

 چ  :فقكلو كجو القراءة بكسر اليمزة، كذلؾ عمى الحكاية،     
َ
ٓ أ جِيٌ إِن يُٮَِحَٰٓ إىَِلا إَِّلا ۠ ٩َِؾيؿ  ٦ُّ ٩َة

َ
٧َةٓ أ : مأ چجا

مف أمكر الغيب كأقكلو ا ، كىك: إنما أنا نذير مبيف كال أدعى شيئن لـ أكمر إال بأف أقكؿ لكـ ىذا القكؿ
قكلو: إنما أنا  فحكى معنى : أنت نذير مبيف،قيؿ لوكأنو ، كمعنى أف يككف عمى الحكاية، (2)بدكف كحي
أنت قمت:  لصاحبؾ: أف تقكؿ، كنحك ذلؾ أنت نذير مبيفإنما إف يقاؿ لي إال  :كالمعنى، نذير مبيف

نما قاؿ: أنا شجاعإنؾ شجاع، كىك لـ يقؿ  جعمت أف تحكي معنى قكلوفمما أردت  ،: إنؾ شجاع، كا 
 .(1)(إنؾ) (أنا)مكقع 

  الزمرسورة:  

دَ چفي لفظ:  بياء مفتكحة بعد األلؼ جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ، كذلؾ مف قكؿ *(ِ)چةيَ َيََٰعۡۡسَ

ِ چ  :هلل تعالىا َٰ ٦َة َٚؿاَُخ ِِف َصۢنِت ٱّللا ََتَٰ لََعَ ف  َيََٰعۡۡسَ ۡٛ ٮَل َج ُٞ ن َت
َ
 .[ٔٓ]الزمر:چأ

                                                           

كقاؿ (، ّٖٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُّٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػا ػػػػػػػؼ  نيٍصػػػػػػػًب صى فىػػػػػػػا خى اًطػػػػػػػٍب كى كا خى  ًليىػػػػػػػد ب ري

 

ـٍ أىالى    ........................دىهي اٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي

 

 (.ّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 (.َٗٓ/ْ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،َُْ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ِ) 

ابف عطية األندلسي: مرجع  (،ُِِ/ُِمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ِّٓ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جنيا(ُ) 
 .(ُْٓ/ْسابؽ، )

كقاؿ (، ّٖٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: (، الناشرمّٔٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

تىامى اٍعمىػػػػػػػػػـٍ  ٍسػػػػػػػػػرى قيػػػػػػػػػٍؿ حى  ...................كى
 

 .......................................... 

 (.ّٔ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:    
*اختمؼ عف ابف كرداف في ىذه الكممة فمو فييا كجياف القراءة بياء مفتكحة كىذا الكجو يكافؽ فيو ابف جماز كىك ما  

 سنقـك بتكجييو في ىذا المكضع، كالكجو اآلخر سككف الياء كىك ما انفرد بو، كسنبينو في مكضعو.
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 التوجيو: 
دَ چبياء مفتكحة بعد األلؼ في لفظ:  العشريةالقراءة في تكجيو        ، كجكه:چةيَ َيََٰعۡۡسَ
-ألؼالياء إلى تحكؿ العرب فو، نعبيف العكض كالمعٌكض  جمعنا ألحؽ ياء المتكمـ أنواألكؿ:      

، كيا ليفا  يا ليؼً ، عمى نحك: في كؿ كبلـ كاف معناه االستغاثة -ألنيا أخؼ ، عميوعمى فبلفو
 يا حسرتا، ثـ أضيؼ إلى ياء المتكمـ، فصار: ياحسرتام.  كالتقدير: ،(ُ)كيا حزناه يا ندامتاهكالمعنى: 

نحك: رأيت  كطي،الحارث بف كعب بني لغة ، عمى مضاؼ لياء المتكمـ (حسرة): أنو تثنية الثاني     
 .(ِ)الزيداف

لبيؾ  :عمى نحك ،كالمنادل إليو محذكؼ كالتكثير مبالغةلمالحسرة لفظ ى يككف ثن  أف الثالث:      
 .(ُ)كسعديؾ
نساف عمى تقصيره كتفريطو في عمؿ ب اإلبينت اآلية مقدار الحسرة كالندامة التي تصي     

، فيي لممبالغة لكثرة حسراتيـ يكـ القيامة ذلؾ مرة بعد مرة، الصالحات، فيندـ أشد الندـ كيتحسر عمى
عمى  القراءة العشريةكىك ما أفادتو النار،  ودخكلعمى كيتحسر  ت الجنةافك فيتحسر عمى  كالتكثير،

تقدير التعبير بالتثنية، بينما أفادت قراءة الجميكر حسرتو دفعة كاحدة ليس عمى سبيؿ التكرار 
 . (ِ)كالمبالغة

  فصمتسورة:  
َر چ  هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ّ)چَقَٮآءٌ چفي لفظ:  بالرفع جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ذِيَ٭ةٓ َوَٝؽا

ةٓن٤ِِيَ  ياةم  َقَٮآء  ٤ِّ٣كا
َ
حِ أ َٕ ۡرَب

َ
ََٰتَ٭ة ِِفٓ أ ـَ ۡٝ

َ
 .[َُ]فصمت:چأ

                                                           
البحر المديد في ) ق(ُُْٗ)قُِِْت: ،الصكفيأحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي (1) 

: مرجع الفراء (،ٓٗ/ٓ، )القاىرة، حسف عباس زكيك  أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف :، تحقيؽ(تفسير القرآف المجيد
 .(ِْٖ/ُ) : مرجع سابؽ،الدمياطيٌ (، ّْٓ/ٗ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(، ُِْ/ِ) سابؽ،

 الصفحة نفسيا. : مرجع سابؽالدمياطيٌ الصفحة نفسيا،  مرجع سابؽ :السميف الحمبي(2) 
  .(َُُٕ/ِ): مرجع سابؽ، الكرمانيمحمكد  (،ِِٕ/ُِمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ُ) 
 (.ُّٕ/ُمرجع سابؽ، ) :أحمد سعد محمد : مرجع سابؽ الصفحة نفسيا،األلكسي (ِ)

اؿ كق(،  ّٖٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمِْٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)
 =         اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
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 التوجيو:
كاء الشيء: كسى  ،غيرؾ :أم، سيكاؾى  تقكؿ: مررت برجؿ ،غير :بمعنى بتثميث السيفكاء: لس  ا     

َٓ ََٚؿَءاهُ ِِف َقَٮآءِ ٱۡۡلَِعي٥ِ چ :كمنو قكلو تعالى ،سطوك  َ٤ َا تقكؿ: مكافه سيٌكل كًسٌكل ك  ،[ٓٓ:الصاقات]چ َٚٱ

َٰ َقٮَ چ تعالى:و كمنو قكل ،فيما بيف الفريقيف عدؿه ككسط :كسىكاءه، أم  .(ُ)[ٖٓ:األنفاؿ] چآءٍ َٚٱۢنجِۡؾ إََِلِۡ٭٥ۡ لََعَ
       

 ،(1)لمسائميف سكاءه  أك: ذلؾ ،: ىي سكاءه كالتقدير ،محذكؼخبر لمبتدأ عمى أنو كجو القراءة بالرفع،      
كقيؿ كجو القراءة ، (ِ)ال تزيد كال تنقص -أم األرض–ىي سكاءه في أربعة أياـ  كالمعنى عمى ذلؾ:

، مستكياتفي أربعة أياـ  كالتقدير: ،مستكيات :بمعنى ه، فيكخبر  (لمسائميف)ك أنو مبتدأ بالرفع: عمى
  .(ّ)؟في كـ خمقت لمف سأؿ:

أف األرض صارت مستكية تامة ال نقصاف فييا كال زيادة كىذا مف كماؿ  أفادت القراءاة العشرية     
كبيف األكجو القرائية  القراءة العشريةفي ىذا الككف، كال تعارض كال تناقض بيف كقدرتو خمؽ اهلل تعالى 

صفة جديدة في خمؽ اهلل،  مف مقاصد اآلية، فكؿ قراءة أضافت األخرل حيث كليا جميعنا دالالت
كصفنا جديدا لؤلرض، بينما قراء الجميكر بالنصب عمى أنو كصؼ لؤلقكات  أضافت العشريةفالقراءة 

 . (ْ)التي أكدعيا اهلل في األرض فيي متساكية مع عدد سكانيا مف جميع األحياء

  الزخرؼسورة:  
، كذلؾ مف قكؿ (ٓ)چُز٥َ٪ةِصبۡ چفي لفظ:  بنكف كألؼ عمى الجمع جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

٤َۡي٫ِ َءاثَةَٓءُز٥ۡ چ   ى:تعالهلل ا َٔ ة وََصؽت٥ُّۡ  ٬َۡؽىَٰ ِم٧ا
َ
َولَۡٮ ِصۡبذُُس٥ ثِأ

َ
٢ََٰ أ   .[ِْ:الزخرؼ]چَق

                                                                                                                                                                                 

 ..............................سىػػكىاءه أىتىػػى= 
 

 .......................................... 

 (.ّٔ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 (.ِّْٖ/ٔ) مرجع سابؽ، :إسماعيؿ الفارابي (،ِّٕ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد األزدم (ُ)

 (،ُّٓ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم (،ّٔ/ْ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ُ) 
 (.ْٖٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ 

 .(ّْٓ/ٗ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(ِ) 
 .(َْٔ/ِ)مرجع سابؽ،  ،()مشكؿ إعراب القرآفمكي: (ّ) 
 (.ِٕٓ/ُمرجع سابؽ، ) مجاىد ىادم:(ْ) 
اؿ كق (،َّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمْٖٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٓ)

 =         اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
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  التوجيو:

كمف قبمو مف الرسؿ كاألنبياء  اد بو الرسكؿ، عمى أف المر بنكف كألؼ عمى الجمعكجو القراءة      
 . (ُ)عمييـ أفضؿ الصبلة كالسبلـ

رشادن  تسمية لوتفيد زيادة داللة في معنى اآلية، فيي  ةالقراءة بيذه االنفراد      إلى عدـ  ا لوكا 
ا األمـ السابقة مىف قبمو مف األنبياء  ،(ُ)االكتراث بتكذيب قكمو إياه عميو الصبلة كالسبلـ فقد كذبت أيضن

ُِؿونَ چكالمرسميف بقكليـ:  رِۡق٤ُۡذ٥ ث٫ِِۦ َكَٰٛ
ُ
ٓ أ مع قياميـ عمييـ الصبلة كالسبلـ  ،[ِْ:الزخرؼ]چ إ٩ِاة ث٧َِة

 جميعنا بكاجب اإلنذار كالتبميغ، بينما قراءة الجميكر خصت بعض أفراد ىذا العاـ كىك نبينا محمد

ٚاح  چلخصكصية دعكتو كشمكليتيا، كما قاؿ اهلل تعالى:  َٟ إَِّلا ٠َٓا رَۡق٤َۡنَٰ
َ
ٓ أ  چاا َو٩َِؾيؿ  بَِنري  ٤ِ٣ّ٪اةِس  َو٦َة

 .(ِ)[ِٖ:سبأ]

سكاف البلـ مف غير ألؼ جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ في لفظ:  بفتح الياء كالقاؼ كا 
ْ َٞ ٤ۡ يَ چ ِي چ  ى:هلل تعالا، كذلؾ مف قكؿ (ّ)چٮا ْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ٱلا ٮا ُٞ َٰ َٰ يَُؾ ْ َظِتا ُجٮا َٕ ْ َوَي٤ۡ ٮا ًُ ََٚؾر٥ۡ٬ُۡ ََيُٮ

ُؽونَ  َٔ َٰ چ :تعالى ، كقكلو[ِْ:المعارج،ّٖ:الزخرؼ]چيُٮ ٮاْ  ََٚؾر٥ۡ٬ُۡ َظِتا ُٞ َٰ ٮنَ يَُؾ ُٞ َٕ ِي ذِي٫ِ يُۡى  چيَۡٮَمُ٭٥ُ ٱلا
  .[ْٓ:الطكر]
 التوجيو:

مى ذلؾ: حتى يمقكا أم: يعطكا ، كالمعنى ع(ْ)ىلقى يمقمضارع عمى أنو  العشريةكجو القراءة      
 ىـ في يكميـ الذم يكعدكف، كىك يـك القيامة أك يـك مكتيـ. جزاء

                                                                                                                                                                                 

ػػػػػػػػػػػٍقفنا كىبىٍصػػػػػػػػػػػرو ًإذنا=  ـي سى  ..........كىًجٍئنىػػػػػػػػػػػاكي
 

 .......................................... 

 (.ّٔ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 (.ٕٔ/ُٔ، ): مرجع سابؽالقرطبي (،َٕ/ْ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ُ) 
 (.ٕٔ/ُّ: مرجع سابؽ، )األلكسي(ُ) 
 (.ََّ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ِ) 
اؿ كق (،َّٗ/ُ،  )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَٓٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: الجزرمابف  (ّ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
يىٍمقىػػػػػػػػػػػٍكا  .......................................... ػػػػػػػػػػػاؿى  كى ػػػػػػػػػػػبلى  بًػػػػػػػػػػػاٍلفىٍتحً  الطُّػػػػػػػػػػػٍكرً  كىسى  أيصٍّ

 

 (.ّٔ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:    

ٍيرم(، َُٓ/ُّ: مرجع سابؽ، )األلكسي(ْ)   (.ّٓٓ/ِ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(: النُّكى



 

 يف فسغ احلسوف عٍ غريِ  يٍ انمزاء انعؼزج اإلياو أيب ظعفزاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
136 

 

ذا كاف اإلنساف يميك كيمعب في ىذه الدنيا دكف أف يتقيد بشرع اهلل      كيحـر ما  ،فيحؿ ما حـر اهلل ،كا 
كيعمؿ الكبائر كالمنكرات، فإنما ىك استدراج مف اهلل تعالى لو حتى يمقكا  ،أحؿ اهلل، كيرتكب الفكاحش

ـ، كىك ما دلت عميو قراءة أبي جراء كفرىـ كبعدىـ عف ربي أنفسيـ فيما أعده اهلل ليـ مف عذاب أليـ
، كما (ُ)كانكا يكعدكنو في الدنيايعاينكا يكميـ الذم ، بينما دلت قراءة الجميكر أنيـ -االنفرادة-جعفر

 .يـك القيامة أعده اهلل ليـ مف جزاء فيو كىك

  الجاثيةسورة:  
ـَ َِلُ چ في لفظ: بضـ الياء كفتح الزام كألؼ بعدىا جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ، كذلؾ (ِ()ُ)چيَ ۡض

ِ َِلَۡضـَِي َٝۡٮ٦َۢا ث٧َِة چ  هلل تعالى:امف قكؿ  ياةَم ٱّللا
َ
ِي٨َ ََّل يَؿُۡصٮَن أ ْ لَِّلا ُِٛؿوا ۡ٘ ْ َح ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا ََك٩ُٮاْ ٢ُٝ ٣َِّّلا

 .[ُْ:الجاثية]چ  يَۡسِكُجٮنَ 

 التوجيو:
يككف الجزاء ثكابنا كقد يككف عقابنا، ك ، ، أم: كافأ باإلحساف كباإلساءةجزم: جزل يجزم جزاءن      

ْ يَۡٮ٦  چ، قاؿ اهلل تعالى: تقاضيتوأم: ، كتىجازيت ديني: : إذا قضىجزاءن  جزل يجزمك  ٮا ُٞ ة َّلا ََتۡـِي َوٱتا

ف   ۡٛ ٨ جا َٔ ٌف  ۡٛ   .(ّ)ال تقضي كال تيغنيأم: ، [ُِّ:البقرة]چة ٔ  َمۡي  َج

ليجزم مبني لما لـ يسـ فاعمو، كالتقدير:  ، عمى أنوبعدىابضـ الياء كفتح الزام كألؼ  كجو القراءة     
 أنو :قيؿ كنائب الفاعؿىك المفعكؿ بو في األصؿ، الشر  كأالخير قكمنا، عمى أف الشر  كأالخير 

                                                           
 (.ِٔٔ/ّ) : مرجع سابؽ،نصر السمرقندم(ُ) 
لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو: (ُ)   أبك جعفر عمى أصمو في القراء بالياء، كا 

ا ػػػػػػػػػػػمى  ...............ًلنىٍجػػػػػػػػػػػًزمى يىػػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػػَص سى

 

 .......................................... 

 
 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني)ينظر:      
كقاؿ  (،َّٗ/ُ،  )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّٓٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
يٍّػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ   ..............أىالى ًلنىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػًزٍم ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

 

 .......................................... 

 (.ّٔ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

مرجع سابؽ، ، (الزاىر في معاني كممات الناس): األنبارمأبك بكر  (، ُْٔ/ٔ،)ٔ: مرجع سابؽ، جالخميؿ بف أحمد(ّ) 
 (.ٖٗ/ُُسابؽ، )، مرجع (تيذيب المغة) األزىرم: (،ّٖٔ/ُ)
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ْ چ في قكلو تعالى: ،الظرؼ ، فصح أف يككف الجار اب بسكط زيدن رً ضي كذلؾ نحك:  ،چث٧َِة ََك٩ُٮا
ا قكؿ جرير:(زيدنا)كىك  ،كجكد المفعكؿ بو األصميكالمجركر بسكط نائب فاعؿ مع   ، كمنو أيضن

 
 
 

 أف النائػػب ىػػك ضػػمير عائػػد إلػػى مصػػدر الفعػػؿ، كىػػك الجػػزاء أك الغفػػراف، :كقيػػؿأم: لسيػػب الس ػػب،      
ليجزم  أم:ا، جزم قكمن يى  :نصب بفعؿ محذكؼ تقديرهلكف يتأكؿ عمى أف يي  كبعضيـ ال يجيز ىذا الكجو،

 .(ُ)ايجزيو قكمن أك: قكمنا،  الجزاء
 

  الحجراتسورة:  

  هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ِ)چتِ َرَٰ ٱۡۡلُضَ چفي لفظ:  الجيـ بفتح جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ِي٨َ چ ٤ُِٞٮنَ إِنا ٱلا ٕۡ ۡزََث٥ۡ٬ُُ ََّل َح
َ
َٟ ٨٦ِ َوَرآءِ ٱۡۡلُُضَرَِٰت أ  .[ْ:الحجرات]چُحَ٪ةُدو٩َ

 التوجيو:

كالمعنى كاحد سكاء بضـ  عمى أنو لغة مف لغات العرب،ك  (ّ)لمتخفيؼ الجيـ، بفتح كجو القراءة     
القطعة مف  جمع حجرة كىيالحجرات: كغيرفة كغيرفات بضـ الفاء كفتحيا، كمعنى الجيـ أك فتحيا، 

 .(ْ)الممنكعة عف الدخكؿ فييا بحائط :أم، األرض المحجكرة بحائط

 
                                                           

 مرجع سابؽ، :بف حياف األندلسيا (،ْٖٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُْ/ُ) : مرجع سابؽ،بف قتيبة الدينكرما(ُ) 
  (.ُْٓ/ُّ: مرجع سابؽ، )األلكسي (،ُْٖ/ٗ)
كقاؿ  (،ِّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمِٔٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
.......................................... 

ػػػػػرىاتً  .......  جي  أيٍعًمػػػػػبلى  اٍلًجػػػػػٍيـً  ًفػػػػػي اٍلفىػػػػػٍتحي  حي

 

 (.ّٕ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      

 (.َُّ/ُٔ، ): مرجع سابؽالقرطبي(، َّٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،)اإليضاح( الناشرم:(ّ) 
ٍيرم(، ُِٗ/ُّ: مرجع سابؽ، )األلكسي (،ُِٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ْ)   : مرجع)شرح طيبة النشر(: النُّكى

 (. ٓٔٓ/ِسابؽ، )

ٍمػػػػػػػػػػػبو  لىػػػػػػػػػػػدىٍت قيفىٍيػػػػػػػػػػػرىةي ًجػػػػػػػػػػػٍركى كى لىػػػػػػػػػػػٍك كى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍرًك الًكبلبىػػػػػػػػػػػػػػػا   لىسيػػػػػػػػػػػػػػػب  بًػػػػػػػػػػػػػػػذىًلؾى الجى
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  القمرسورة:  
ۡكذَِٞؿٍّ چفي لفظ:  بكسر الراء منكنة جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چ٦ُّ

ۡكذَِّٞؿ  چ  تعالى: ۡمؿ  ٦ُّ
َ
٬َۡٮآَء٥ۡ٬ُِۚ َوُُكُّ أ

َ
ٓٮاْ أ ُٕ َج ثُٮاْ َوٱتا  .[ّ:القمر]چَوَكؾا

  التوجيو:

بكسر الراء منكنة، عمى أنو صفة ألمر، كعمى ذلؾ اختمؼ في إعراب لفظ )كؿ(،  كجو القراءة     
ككؿ أمر مستقر ليـ في ، أم: ككؿ أمر مستقر بالغكه كالتقدير: ،محذكؼ كخبرهمبتدأ،  )كؿ( فقيؿ:

 .(ُ)كىذا الكجو ىك األكلى في تكجيو القراءة بيذه االنفرادة ،كهالقدر مف خير أك شر بالغي 

كاقترب كؿ أمر اقتربت الساعة ، كالتقدير: فيككف فاعبلن  ،معطكؼ عمى الساعة )كؿ( أف: كقيؿ     
ال يكجد ىذا التركيب ف مثؿ أك ، بأكثر مف جمموطكؿ الفصؿ  بحجة كاستيبعد ذلؾ ،(ِ)يستقر كيتبيف حالو
ف يىًجىءٍ ا، ا كضربت زيدن نحك: أكمت خبزن في كبلـ العرب،  ا، كرحؿ إلى بني فبلف كلحمن  ،زيد أكرمو كا 

 ف )كؿ( مبتدأ كخبره )حكمة(،إ، كقيؿ: (ّ)كبلـ العرب يس مف ذلؾ فيكلا، ا عمى خبزن ا عطفن فيككف كلحمن 

ـَۡدَصؿٌ چ كيككف قكلو: ۢنَجةٓءِ ٦َة ذِي٫ِ ُم
َ
ۡؽ َصةَٓء٥٬ُ ٨َِ٦ّ ٱۡۡل َٞ ، هبيف المبتدأ كخبر  يةممة اعتراضج، [ْ:القمر]چَو٣َ

 .(ْ)مستقرو بأنو حكمة بالغة أخبر عف كؿ أمرو أنو  أم:

ۡكَذِٞؿٍّ چف الحجة في ذلؾ: أف إكقيؿ:       جر خبره لػ: )كؿ(، كىك مرفكع في األصؿ إال أنو  چ٦ُّ
( ممجاكرةل كقد اعتيرض عميو: بأف الجكار جاء في باب النعت كالعطؼ عمى خبلؼ في  ،بػ: )أمرو

    .(ٓ)خبر المبتدأ يف تيانوإ عيدلـ يي ك إثباتو، 
                                                           

كقاؿ  (،ِّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمٗٔٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍسػػػػػػػػػػتىًقر ................................ مي  كى

 

 ......................ًإذنا اٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍض  ره  
 

 (.ّٕ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

: مرجع سابؽ، األلكسي(، ِْٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُُِٗ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ُ) 
 .(ّْ/َُ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسيا (،ٖٕ،ُْ)
 (.ُّْ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ِ) 
 .(ّْ/َُ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسيبتصرؼ: ا(ّ) 
 (.ُُِ/َُ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي ،سابؽالمرجع ال(ْ) 
 ة.سابقالجع امر ال(ٓ) 
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 أفادتمف القراءتيف  فكؿ، -بضـ الراء منكنة-ال تتعارض مع قراءة الجميكر العشريةالقراءة      
، كالشر في الجنة وفالخير يستقر بأىم أف كؿ أمر مستقر بأىمو،، كقد قيؿ في معنى ذلؾ: نفسوالمعنى 

كؿ شيء إلى غاية فالحؽ كقيؿ: ، امرئ منتيى، كلكؿ أمر حقيقتو: لكؿ كقيؿ، في النار ويستقر بأىم
مستقر، كقرار المصدقيف  المكذبيف برسالة النبيقرار ف ،اا ذاىبن ا، كالباطؿ يستقر زاىقن ا ثابتن يستقر ظاىرن 

 .(ُ)مستقر حتى يعممكا حقيقتو بالثكاب كالعقاب
 :سورة المجادلة  

٦َة چ :هلل تعالىا، كذلؾ مف قكؿ (ِ)چُسٮنُ دَ ٦َة چفي لفظ:  بالتأنيث جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ُ٭٥ۡ  ُٕ ِ  ٬َُٮ َراث
َٰسٍَح إَِّلا َۡٮىَٰ زََؾ  .[ٕ:المجادلة]چيَُسٮُن ٨ِ٦ َّنا

 التوجيو:
ف كاف مؤنثن  ،(النجكل: )كجو القراءة بالتأنيث، كذلؾ لمناسبة تأنيث لفظ       كمثمو قكلو  ،امجازين  اكا 

َص٤ََ٭ةچتعالى: 
َ
ٍح أ ٦ا

ُ
ُٜ ٨ۡ٦ِ أ ُٜ چ :فأنث لفظ ،[ّْ:المؤمنكف]چ٦َة تَۡكجِ حٍ چ :ألف لفظ ؛چتَۡكجِ ٦ا

ُ
مؤنثنا،  چأ

مؤنثة  (نجكل)ألف  ؛العربيةجائزة في  في ىذه اآلية تامة، كالقراءة بيذه االنفرادة چُسٮنُ دَ چكلفظ: 

٫ٍَٰ َدرۡيُهُ ٣َُس٥  ٦َةچعالى: قكلو ت كما في فييا زائدة، (مف)بالمفظ ك ، أم: مالكـ إلو [ٗٓ:األعراؼ]چ٨ِۡ٦ّ إَِل
كما تقكؿ: ما ثبلثة، ككف نجكل ت ماكالتقدير: ، : ما جاءني مف رجؿ، كما جاءتني مف امرأةنحكغيره، ك 

 .(ّ)قامت امرأة، كال حضرت جارية
 

                                                           

 (.ُِِ/ٓ(، ابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )ُٕٗ/ْ: مرجع سابؽ، )الجكزم(ُ) 
اؿ كق  (،ّّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمٕٕٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

 يىكيػػػػػػػػػػك مىعنػػػػػػػػػػا أىنٍّػػػػػػػػػػثٍ  .......................
 

 ............................ًاذٍ  ديٍكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  في  
 

 (.ّٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:    

 

اس (،َُْ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(ّ)   :بف جنيا (،َِٓ/ْ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
، (معاني القراءات): األزىرم(، ُِٓ/َُ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسي(، آُّ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب)

 (.َٔ/ّمرجع سابؽ، )
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  المعارجسورة:  
ُ وَ چفي لفظ:  بضـ الياء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ   هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چ٢ُ  َٔ ۡس ََّل ي

ة َٔ َوََّل يَۡس چ  .[َُ:المعارج]چ٢ُ َّمِي٥ٌ َّمِي٧ 
 التوجيو:
ئؿ زيد سي : نحككجو القراءة بضـ الياء، عمى أنو مبنيه لما لـ يسـ فاعمو، ك)حميـه( نائب الفاعؿ،      

، ثـ حذؼ الجار )عف( فانتصب االسـ الذم كاف عف حميمو ، كالتقدير: كال ييسأؿ حميـه عف حميـو
ال يسأؿ ك  ًتو: ال ييٍساؿ قريب عف ذم قرابكىك )حميمنا(، كالمعنى عمى ذلؾ ،مجركرنا قبؿ حذؼ الجار

 .(ِ)عرؼ أمر الصديؽ مف صديقورؼ أمره مف جيتو كما يي عي فقد حميـ عف حميمو 

مشغكؿ بنفسو  كأف تفكيره محصكر في كيفية النجاة، فيك ،حاؿ اإلنساف يكـ القيامةاآلية تفيد بياف      
، إليو كما ينظر  و إليو،  ،كما بينت مف يكًجو السؤاؿمف أىكاؿ ذلؾ اليـك بينت  فالقراءة العشريةكمف يكجى

و إليو السؤاؿ، فمع  ،كال ييسأؿ ىكؿ ذلؾ المكقؼ ال ييطالب أف اإلنساف في ذلؾ اليكـ ال يتكقع أف يكجى
حاؿ أما قراء الجميكر فقد بينت  ؟،لحميـ أيف حميمؾ كما ال يقاؿ ،ر قريبوحضً قريب بأف يي ييطالب  :أم

 كعف عنو، سأؿفكيؼ أف يى  ،في شغؿ في أنفسيـ عف أف يمقى قريب قريبو الناس في ذلؾ اليكـ كأنيـ
 ؛نصره كال منفعتوكال شفاعة اليسألو  الك  ،ذلؾ مفأف يحمؿ عنو أكزاره ليأسو  كما أنو ال يسألو ،حالو

 كما قاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى: !، ككيؼ لو أف يسأؿ عف شيء ىك يفر منوذلؾ عندهلعممو أنو ال يجد 

ِػي٫ِ  ءُ يَِٛؿُّ ٱل٧َۡؿۡ يَۡٮَم چ
َ
بِي٫ِ  ،٨ِۡ٦ أ

َ
٫ِ٦ِّۦ َوأ

ُ
ِ ٱۡمؿِي   ،َوَصَِٰعَجذ٫ِِۦ َوبَنِي٫ِ  ،َوأ

ن   ٣ُِكّ
ۡ
٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِؾ  َمأ

٪ِي٫ِ  ۡ٘    .(ّ)[ّٕ-ّْ:عبس]چُح

                                                           

كقاؿ   (،ّْٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمِٗٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ا يىٍسػػػػػػػأىؿي  ..........................  اٍضػػػػػػػميمن
 

 .....................................أىالى  
 

 (.ّٖ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

)شرح : رمالنُّكي(، َِّ/ٔ) مرجع سابؽ، :أبك عمي الفارسيٌ (، ٖٗ/ّ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم(ِ) 
 (.ٓٗٓ/ِ: مرجع سابؽ، )طيبة النشر(

 (.ٕٔ/ُٓ: مرجع سابؽ، )األلكسي (،ِِٕ/ُ)، مرجع سابؽ: أبك زرعة(ّ) 
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  المرسالتسورة:  
، كذلؾ (ُ)چذَۡخ ِٝ وچ في لفظ: بالكاك بدؿ اليمز مع تخفيؼ القاؼ جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

ّرَِذۡخ چ  هلل تعالى:امف قكؿ 
ُ
 .[ُُ:المرسبلت]چِإَوذَا ٱلؿُُّق٢ُ أ

 التوجيو:
قٍّتىت: أيقٍّتىتٍ       كما قاؿ  ،فمما انضمت الكاك ىيمزت ،فيعٍّمىٍت مف الكقت ، عمى كزف:األصؿ فيو: كي

 :(2)الشاعر
 

      
ٍيده، فمما انضمت الكاك أم      : مقدار مف الزماف، ككؿ ما قدرت لو غاية أك كالكقت، ىيمزت: يحؿ كيحى
ق تحينان  : مصد ،فيك ميكى  قكلو تعالى:ك ، كاليبلؿ ميقات الشير، ر الكقت، كاألخرة ًميقاتي الخمؽكالًميقاتي

ةَ ََك٩َۡخ لََعَ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ٠َِتَٰج  چ ٤َٮَٰ ۡٮُٝٮد  ة إِنا ٱلىا   .(3)أم: كتبت عمييـ في أكقات مؤقتة، [َُّ:النساء]چة٦ا
كككنو لغة مف لغات العرب، كىي ، (4)بالكاك بدؿ اليمز مع تخفيؼ القاؼ عمى األصؿكجو القراءة      

ذا الرسؿ أجمت لبلجتماع لكقتيا يكـ القيامة ، كالتقدير:جمعتبمعنى: أجمت أك  جمعت لكقتيا ، أك كا 

ُ ٱلؿُُّق٢َ چ قاؿ اهلل تعالى: ،يـك القيامة ُٓ ٱّللا ِصۡجُذ٥ۡ  يَۡٮَم ََي٧َۡ
ُ
ٮُل ٦َةَذآ أ ُٞ  .   (5)[َُٗ:المائدة]چَذَي

كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف بعد أف ذكر القراءات في ىذا الحرؼ: )) ق(َُّت:) قاؿ الطبرم     
نما يقاؿ: إف كؿ ذلؾ قراءات معركفات كلغات مشيكرات بمعنى كاحد، فبأيتيا  قرأ القارئ فمصيب، كا 

ىك فيعٍّمىٍت مف الكقت، غير أف مف العرب مف يستثقؿ ضمة الكاك، كما يستثقؿ كسرة الياء في أٌكؿ 
 .(ٔ)((الحرؼ فييمزىا، فيقكؿ: ىذه أجكه حساف باليمزة

                                                           

كقاؿ   (،ّٓٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَُٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػٍز  بًػػػػػػػػػػػػاٍلكىاكً  ىىٍمػػػػػػػػػػػػزنا أيقٍّتىػػػػػػػػػػػػتٍ  كىحي ػػػػػػػػػػػػؼ   كى  أيدٍ  خى
 

 .......................................... 

 (.ّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      

 (.ُٗٗ/ٗمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة) :األزىرمبدكف عزك، ينظر: (ِ) 
 (.ِْْ/ُمرجع سابؽ، )، (الزاىر في معاني): األنبارم(، أبك بكر ُٗٗ/ٓ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد(ّ) 
 (.َّٔ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ْ) 
 (.َُّ/ِْ: مرجع سابؽ، )الطبرم(، ِِّ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(ٓ) 
 (.َُّ/ِْمرجع سابؽ، ) (ٔ)

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىه كيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه   يىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ أيحى

 

ؿو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو افتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري    كمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
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  النازعاتسورة:  
٧َةٓ چ   تعالى:هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چ٦ُ٪ِؾرٌ چفي لفظ:  بالتنكيف جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ إِجا

ََٰ٭ة ٩َخ ٦ُ٪ِؾُر ٨٦َ ََيَۡنى
َ
 .[ْٓ:النازعات]چأ
  التوجيو:
يقاؿ: أنذىرتو أيٍنًذريه  بالشيء الذم ييحذىر منو، كاإلببلغ اإلعبلـكىك ، ينذر إنذارنا نىًذير جمع :النُّذير     

ِ وَ چ: تعالى قكلوك إنذاران إذا أعممتو،  ة ٩ِؾر٥ۡ٬ُۡ يَۡٮَم ٱۡۡلَۡۡسَ
َ
كاف كفي الحديث: )) ،حذرىـ :أم ،[ّٗ:مريـ]چأ

: أكجبتـ، نحك نذرتـك ، (ِ)((حتى كأنو منذر جيش يقكؿ: صبحكـ كمساكـ،..... إذا خطب رسكؿ اهلل 

ۡو ٩ََؾۡرد٥ُ ٨ِ٦ّ ٩اۡؾر  چ قكؿ اهلل تعالى:
َ
 . (ّ)ا مف التطكعجبتـ عمى أنفسكـ شيئن أك  :أم ،[َِٕ:البقرة] چأ

كالقراءة  ،(ْ)بو في محؿ نصب مفعكالن ك)مىف( بعده  فاعؿ،اسـ  أنوعمى بالتنكيف، كجو القراءة       
ميخكٍّؼه مف إنما أنت ، كالتنكيف كتركو لغتاف معناىما كاحد، كالمعنى عمى ذلؾ: (ٓ)بالتنكيف عمى األصؿ

 الببياف قربيا دكف غيره، يخاؼ أىكاليا ك  يكـ القيامة ما أنت إاٌل منذر مف يخشى ، أم:(ٔ)قياميايخاؼ 
ككٌؿ صكاب كىك مثؿ : ))بعد أف ذكر القراءتاف ق(َِٕقاؿ الفراء)ت: ،(ٕ)وـ بتعييف كقتيا مبيف لمعمً 

ِ چ: قكلو ۡمؿِه
َ
ُٖ أ ٌٖ چ، كچَب٤َِٰ ۡمؿَ  َب٤َِٰ

َ
ِؿِي٨َ چك، [ّ:الطبلؽ]چهُ أ َٰٛ َؽ

 ٠َۡيؽَ  ُمٮ٨ِ٬ٌ چك ،چُمٮ٨ُِ٬ ٠َۡيِؽ ٱ٣ۡ

ِؿِي٨َ  َٰٛ  .(ٖ)((في القرآف لومع نظائر  ،[ُِ:األنفاؿ]چٱ٣َۡؽ

                                                           

كقاؿ  (،ّٔٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍنػػػػػػػػػ .............................. نيػػػػػػػػكفي مي  كى

 

ػػدٍٍّد أىالى    .........................ًذره قيتٍّمىػػٍت شى

 

 (.ّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 (.ِٗٓ/ِ، )باب تخفيؼ الصبلة كالخطبةمرجع سابؽ، كتاب الجمعة،  :مسمـ (ِ)
 (.َُِ/ٓ(، ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )َّْ/ُْمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة) :األزىرم (ّ)
ٍيرم(ْ)   (.ُُٔ/ِ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(: النُّكى
 (.ّٗ/ٓمرجع سابؽ، )، (القرآفإعراب ): أبك جعفر الن ح اس(ٓ) 
 (.َِٖ/ٓالبغكم: مرجع سابؽ، )(ٔ) 

 (.َِْ/ُٓ: مرجع سابؽ، )األلكسي(ٕ) 
 (.ِّْ/ّمرجع سابؽ، )(ٖ) 
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ا لمحاؿ أك لما يستقبؿ أك لما مضى، فإذا  چ٦ُ٪ِؾرٌ چ لفظ:     عبلمن قد يطمؽ كيراد بو إنذارنا كتخكيفنا كا 
نما كالمعنى: إألنو يككف بدالن مف الفعؿ،  ؛كاإلعبلـ كاإلنذار لمحاؿ كلممستقبؿالتخكيؼ  نيٌكف دٌؿ عمى

أما إف لـ ينكف دٌؿ  ،قراءة الجميكرالقراءة العشرية ك ، كىك ما أفادتو أنت في حاؿ إنذار مف يخشاىا
ا،كىك ما أفادتو  ،أنت أنذرت زيدان  :أنت منذر زيدان، أمعمى ما مضى نحك:  كال  قراءة الجميكر أيضن

 .(ُ)المناسب لحاؿ الرسالة االستمرارففي الماضي كالمستقبؿ  منذره  أف يككفينافي 
  التكويرسورة:  

ِّ چفي لفظ:  بالتشديد جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ّيِ چ   هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ِ)چ٤َۡخ ُٝذ
َ
ثِأ

 .[ٗ:التككير]چَذۢنت  ُٝذ٤َِۡخ 
 التوجيو:
 فناسب التكثير باعتبار ،ة اسـ جنسألف المكءكد؛ عمى إرادة التكثيركجو القراءة بالتشديد      

  .(ْ)بغير ذنبقيًتٍمتي : فتجيب؟ قيتٍّمىتٍ ، فيقاؿ ليا: بأم ذنب ةالمكءكدسأؿ تي  أم :كمعناه، (ّ)األشخاص
كذلؾ خشية  ؛بينت اآلية العادة التي كاف يمارسيا الجاىميكف مف كأدىـ لبناتيـ كقتميف كىف أحياء     

ُذ٤ُٮٓاْ چ عف ذلؾ ناىينا عنو فقاؿ عز كجؿ: كما أخبر اهلل ،الفقر كأحياننا الخكؼ مف العار ۡٞ َوََّل َت

  ٜ َٰ ۡوَلََٰؽُز٥ۡ َػۡنَيَح إ٦َِۡؾ
َ
عف سبب قتميا كدفنيا حية، فيككف ة المكءكدؿ ، فيكـ القيامة تيسأ[ُّ:اإلسراء]چأ

عمى عظـ  داؿه  أنو قتؿ شديد فظيع، ك (ُ)جكابيا أنيا قتمت بغير ذنب، كفي ذلؾ تقريع كتكبيخ لقاتميا
 .القراءة العشرية، كىك ما أفادتو (ِ)جناية الكأد

                                                           
 (.ٗٗٔ/ْ،مرجع سابؽ،)(الكشاؼ:)الزمخشرم(، َِْ/ُٓ:مرجع سابؽ،)األلكسي (،ِِٖ/ٓ: مرجع سابؽ،)الزجاج(ُ) 
كقاؿ   (،ّٔٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَٔٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
.......................................... 

لَتتتتتتتتتتتتت    .....   ..................أَلَ  َشتتتتتتتتتتتتت ِّ    قُتِّ

 
 

 (.ّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:    

ٍيرم(، َِْ/ُٓ) : مرجع سابؽ،األلكسي(ّ)   (.ُّٔ/ِ: مرجع سابؽ، ))شرح طيبة النشر(: النُّكى

 (.ُِٔ/ٓالبغكم: مرجع سابؽ، )(ْ) 

 المرجع السابؽ.(ُ) 

 (.ُْٗ/َّمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ِ) 
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  االنفطارسورة:  

ثُٮنَ يُ  چفي لفظ:  بالياء عمى الغيب جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ هلل ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چَسّؾِ

ثُٮَن ثِٱّلِي٨ِ  چ  تعالى:  .[ٗ:االنفطار]چّلََكا ث٢َۡ دَُسّؾِ
 التوجيو:
لمناسبة قكلو  ، أكمف الخطاب إلى الغيبة (ِ)عمى االلتفات كذلؾ بالياء عمى الغيب،كجو القراءة      

ف  چ تعالى: ۡٛ ٧َِ٤ۡخ َج  .(ّ)ألنيا بمعنى الجماعة ؛[ٓ:االنفطار]چَٔ

  المطففيفسورة: 
في لفظ:  بضـ التاء كفتح الراءاإلماـ يعقكب الحضرمي كافقو قرأ اإلماـ أبك جعفر المدني ك   .ُ

ؿَ تُ چ ؿُِ  ِِف وُُصٮ٬ِِ٭٥ۡ چفي  قكؿ اهلل تعالى:  ، كذلؾ(4)چةُ ٩َۡضَ چفي لفظ:  ، كبالرفع،چُ  ٕۡ ٕۡ َت

ِي٥ِ  ةَ ٱنلٕا  [.ِْ:المطففيف]چ٩َۡضَ

 
                                                           

كقاؿ   (،ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :الجزرم في منظكمتواإلماـ ابف 

.......................................... 

ػػػػػػػػػػػػػػػػذٍّبي   ٍيبنػػػػػػػػػػػػػػػػا تيكى  ......................أيدٍ  غى

 

 (.ّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      

كالتكمـ؛ كؿ : نقؿ الكبلـ مف الغيبة، كالخطاب، ىك أسمكب مف أساليب الفصاحة كيقصد بو عند أىؿ المغة :االلتفات(ِ) 
 منيما إلى اآلخر، أك اآلخريف، كقيؿ: االنتقاؿ مف إحدل الصيغ الثبلث إلى األخرل لمفيـك كاحد رعاية لنكتة.

: ، أبك البقاء الحنفيأيكب الحسيني(، ٓٗ/ُ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاليد العمـو) :جبلؿ الديف السيكطيينظر: 
 .(ُٗٔ/ُ)مرجع سابؽ، 

ٍيرم(ّ)   (.ُّٔ/ِ: مرجع سابؽ، )طيبة النشر()شرح : النُّكى

كقاؿ (، ّٕٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،َٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ْ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.....  .......................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍز أيدٍ  نىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي حي  ...................كى

 

يٍّػػػػػػػػػػػػبلى  .......................  تىٍعػػػػػػػػػػػػًرؼي جى  كى
 

......................................... 
 

   (.ّٗ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:      
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 التوجيو:
ؿَ تُ چ أف عمىكجو القراءة العشرية،       ككجو قراءة  نائب فاعؿ، چةُ ٩َۡضَ چكلممفعكؿ،  مبني چُ  ٕۡ

ؿِ تَ چ في لفظ:بفتح التاء، ككسر الراء  الجميكر بالنصب في لفظ: ك ، لمفاعؿ مبني وأن عمى چُ  ٕۡ

عرفت أنيـ مف أىؿ النعمة مما ترل في كجكىيـ إذا رأيتيـ ، كالمعنى: (ُ)عمى أنو مفعكؿ بو چةَ ٩َۡضَ چ
 .(ِ)مف النكر كالحسف كالبياض

إسناد الفعؿ عمكـ كخصكص، حيث أفادت القراءة العشرية  القراءة العشرية كقراءة الجميكربيف      
: أم، كالمراد بو النبي محمد ،بينما قراءة الجميكر أسندت الفعؿ إلى المخاطب، لناساعمكـ إلى 
ا، الفعؿ أك أسند أنت يا محمد، تعرؼ  . (ّ)تعرؼ يا مف يراىـ :أم إلى عمكـ الناس أيضن

اآلية بياف لحاؿ المؤمنيف في الجنة كما كبذلؾ يتضح أف المعنى عمى كمتا القراءتيف كاحد، ففي      
 بسبب ما ؛مبتيجةباىية حسنة المعة نضرة كمنو أف جعؿ كجكىيـ  ،مف النعيـ -تعالى–أعطاىـ اهلل 

 : (ْ)تمؾ القرائف قكالف كفي ،ترل في كجكىيـ مف القرائف الدالة عمى ذلؾ

ۡكَِٛؿة  چقاؿ تعالى:  كمافي كجكىيـ مف الضحؾ كاالستبشار، أحدىما: أنو ما يشاىد       وُُصٮه  يَۡٮ٦َهِؾ  ٦ُّ

ة   ۡكَذۡبَِشَ ةِظ١َح  ٦ُّ ًَ  .[ّٗ،ّٖ:عبس]چ ، 
 وقال ،يزيد في كجكىيـ مف النكر كالحسف كالبياض ما ال يصفو كاصؼ -تعالى–الثاني: إف اهلل      
 .عطاء

 

 

 
                                                           

ٍيرم(ُ)  مرجع  :األلكسي(، ٕٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُْٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ِِٖ/ُٓسابؽ، )

 (.ِِٔ/ٓالبغكم: مرجع سابؽ، )(ِ) 
 (.َِٓ/َّمرجع سابؽ، ) :بف عاشكر(، إِْ/َُ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ّ) 
         (.ُٗ/ُّ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ْ) 
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  الغاشيةسورة:  

إِنا چ  هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چةَبُ٭٥ۡ إِيا چفي لفظ:  بتشديد الياء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ

 .[ِٓ:الغاشية]چإََِلَۡ٪ةٓ إِيَةَبُ٭٥ۡ 
  التوجيو:
يابن  آبك ، (ِ)اليمزة كالكاك كالباء أصؿ كاحد :بى كى أى       كمنو  الرجكع، بمعنى:ا إلى الشيء يىؤيبي أىٍكبا كىاً 

رۡيَ چقكلو تعالى:  ُا ٫ُۥ َوٱ٣ َٕ ّوِِب ٦َ
َ
عي معو التسبيحأم، [َُ:سبأ] چَيَِٰضَجةُل أ ِإَونا ََلُۥ  چكقكلو تعالى:  ،: رجٍّ

٣ََۡفَٰ وَُظۡك٨َ َم  ـُ َ كفي الحديث أف  إليو في اآلخرة،أم: حسف المرجع الذم يصير ، [ِٓ:ص]چةب   َٔ ِٔ٪َؽ٩َة ل
 .(ْ()ّ)((آيبكف تائبكف عابدكف لربنا حامدكف): )كاف إذا أقبؿ مف سفر قاؿ النبي

 

       
 :(ٔ)كجكه القراءاة العشريةيو جكلمعمماء في تك  ،(ٓ)معناىما كاحدلغتاف  لقراءة بالتشديد كالتخفيؼا     

أٍيكىبى ًيؤىٍيًكبي مف آب يؤكب كاألصؿ  ،فىٍيعىؿى ًفيعىاالن  :عمى كزف ،مصدر أىي بى إي ابان عمى أنو األكؿ:      
فاجتمعت الياء كالكاك كسبقت إحداىما بالسككف فقمبت الكاك ياء، كأدغمت الياء  ،كبىٍيطىرى ييبىٍيطري ، إٍيكابان 

 .المزيدة فييا

                                                           

كقاؿ  (،ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُُٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىييـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّدٍ  كىاً   أيٍعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رى  شى
 

 (.َْ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 .(ُِٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما(ِ) 
: مرجع سابؽ، كتاب مسمـ (،ٕٔ/ْ، )باب ما يقكؿ إذا رجع مف الغزكالبخارم: مرجع سابؽ، كتاب الجياد كالسير، (ّ) 

 (.َٖٗ/ِ، )باب ما يقكؿ إذا قفؿ مف سفر الحج كغيرهالحج، 

، مرجع سابؽ، (معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازم(، آّْ/ُٓمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة) :األزىرم(ْ) 
  (.ٔٔٓ/َُ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي (،ُِٓ/ُ)
 (.ّٖ/َِ، ): مرجع سابؽالقرطبي(ٓ) 
 (ِٖٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُّٗ/ٓ) : مرجع سابؽ،الزجاج(، ِٕٕ/َُ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(ٔ) 
 (.ْٕٓ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،ّٖٓ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جنيا
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، كاألصؿ:  :عمى كزفمصدر أىٌكبى  عمى أنو الثاني:      ٍكقىؿى ، مزيدةف، األكلى ًإٍككىاب بكاكيفىٍكعىؿ كحى
إٍيكابان، فاجتمعت ياء ككاك، كسبقت  :كالثانية عيف الكممة، فسكنت األكلى بعد كسرة، فقمبت ياءن، فصار
 فيعاؿ كًحٍيقاؿ. عمى كزف:ابان إي   :إحداىما بالسككف، فقمبت الكاك ياءن، كأدغمت في الياء بعدىا، فصار

ٍيكر، كاألصؿ: ًإٍككىاب  :مصدر أىك بى عمى كزف الثالث: عمى أنو      ؿ كجى  :عمى كزفف، بكاكيفىٍعكى
 مف اإلدغاـ كالقمب.  ثـ فيعؿ بو كما فيعؿ في الكجو السابؽ، مزيدةًفٍعكاؿ، األكلى عيف الكممة، كالثانية 

في فيعؿ كالكاك في فكعؿ كفعكؿ الياء ، ألف مف قمب الكاك ياءن  ااإلدغاـ فيما سبؽ ليس مانعن      
نما يمنع إذا كانت الكاك كالياء عينن ، ك زائدتاف  .(ُ)لمفعؿ اا 

الكاك األكلى  قمبتإك اب، ثـ  :كاألصؿ ،نحك: ًكذ ابان  ،فىع ؿى  :أىك بى عمى كزفمصدر  عمى أنوالرابع:      
، نحك: سٌيد في الياء بعدىاالياء أدغمت ثـ ًدك اف،  مف أصؿكًدٍيكاف  ،ياءن النكسار ما قبميا فقيؿ: إٍيكابان 

 ا.بعدى في الياء أدغمت الكاك ياءن ثـ سىٍيًكد، فقمبتأصمو: 

مف األىٍكب، كاألصؿ: إٍأكاب كإٍكراـ،  ،أىٍكرىـك ،إٍفعاؿ عمى كزف:مصدر أىٍأكىبى  عمى أنوالخامس:      
فاجتمعت الياء  ،إيكابان  :فصار المفظ إٍأكاب ياءن لسككنيا بعد ىمزة مكسكرةمف فأبدلت اليمزة الثانية 

 .ما تقٌدـ نحك عمىفقمبت كأدغمت كالكاك 

ف اختمفت تكجييات العمماء ليا، كفي ذلؾ       يتضح مما سبؽ أف القراءة العشرية ليا كجو في المغة كا 
، كمف ذلؾ قكؿ (ِ)جية مف الجياتأم جكز عمى تال ك  كشذكذ رد عمى مف يزعـ أف ىذه االنفرادة لحف

اء يا كأصؿ الب يؤكب إيابن آمصدر  ٌنوأل ده عٍ بي  يوكف: ))بعد أف ذكر قراءة أبي جعفر ق(ّْٕت:)مكي
كابيـ كؿ إيقك يأ الكاكمف  ألنوكؿ إكابيـ يمـز مف شدد أف يق ككافا لكف انقمبت ياء النكسار ما قبميك كاك 

أما إيابيـ ))ك : (قْٖٔت:)الكاحدمكقاؿ  ،(ُ)((افدكٌ كأصمو ديكاف  قالكاا فيبدؿ مف األكؿ المشدد ياء كم
 .(ِ)((ء، فشاذ، لـ يجزه أحد غير الزجاجبتشديد اليا

                                                           
 .(ْٔٔ/َُ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسيبتصرؼ: ا(ُ) 
اس (،ِٗٓ/ّ: مرجع سابؽ،)الفراءينظر: (ِ)   (.ُّْ/ٓمرجع سابؽ، )، (إعراب القرآف):أبك جعفر الن ح 

 (.ُٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  ،()مشكؿ إعراب القرآف: ينظر(ُ) 
الوسيط في تفسير ): ـ(ُْٗٗ-ىػُُْٓ)قْٖٔت:عمي بف أحمد بف محمد الكاحدم، النيسابكرم، أبك الحسف (ِ) 

 (.ْٕٕ/ْ)،بيركت ،لبنافدار الكتب العممية،،ُكآخركف، طعادؿ أحمد عبد المكجكد، تحقيؽ كتعميؽ:، (القرآف المجيد
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  البمدسورة:  
ٮُل چ  هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (1)چًؽاُۡلا چبتشديد الباء في لفظ:  جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ ُٞ َح

ًَؽا ١َۡ٤٬ُۡخ ٦َةَّل  ۡلُّ
َ
  .[ٔ:البمد]چأ
 التوجيو:
( بمعنى: ليبىده بضـ البلـ المُّبىد:       أم ماؿ كثير، كمنو قكلو كثير، يقاؿ: ماؿ ليبىد، ، عمى كزف: )فيعىؿه

ًَؽاچ تعالى: ١َۡ٤٬ُۡخ ٦َةَّل  ۡلُّ
َ
ٮُل أ ُٞ ( بمعنى:  ، كالمٍّبىد: بكسر البلـچَح مجتمعكف، كىك ًلبىده، عمى كزف: )ًفعىؿه

٤َۡي٫ِ ََكدُ چ و قكؿ اهلل تعالى:، كمنتاء المربكطةجمع: ًلٍبدىة بال َٔ ْ يَُسٮ٩ُٮَن  اِۡلَ  وا كلىبىدى  ،(ِ)بكسر البلـ چؽ 
  .(ّ)لصؽ، تقكؿ: تىمىب د الطائر باألرض أم: جثـ عمييا كالتصؽ :أم ،الشيء: بالفتح

د، كراكع كريك ع عمى أنو جمع الًبده، كجو القراءة بتشديد الباء،        بمعنى: كثير، ،كساًجد كسيج 
، كالمعنى (ٓ)كقيؿ: أنو بمعنى: مجتمع ،أم: كثيرنا ،(ْ)كأمكاؿ ليب ده  ،، كماالًف الىًبدىافً البده  ماؿه كالتقدير: 

قاؿ ابف كالقراءة بالتشديد كالتخفيؼ معناىما كاحد،  مبٍّد مجتمع بعضو فكؽ بعض لكثرتو،كاحد، أم: مت
 القراءات كميا ماالن كالمعنى في ىذه ذكر القراءات التي في ىذه الكممة: )) ف( بعد أقِْٓعطية)ت:

 .(ُ)((ا بعضو فكؽ بعض مف التكاثؼ كالكثرةا متمبدن كثيرن 
مكقؼ الكفار كأسمكبيـ في محاربة ديف  قراءة أبي جعفر كقراءة الجميكرأفادت اآلية عمى      

اإلسبلـ، خاصة كىك ما يزاؿ في مرحمة المخاض، فقد سعكا بكؿ الكسائؿ إلجياضو قبؿ أف يرل النكر 
كيعمك شأنو كيرتفع أمره، كيتمثؿ ذلؾ في اجتماعيـ كادعاء كؿ كاحد منيـ تفاخرنا أنو أىمؾ أمكاالن كثيرةن 

                                                           

اؿ كق (،ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُّٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 منظكمتو:اإلماـ ابف الجزرم في 

قيػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ليبىػػػػػػػػػػػػػػػػدنا كى  أيد شيػػػػػػػػػػػػػػػػد   اٍلبىًري ػػػػػػػػػػػػػػػػةً  مى
 ٍْ 
 

 .......................................... 

 

 (.َْ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:       

 (.ِّٗ/ِ، مرجع سابؽ، ))النشر(عمى قراءة الجميكر كىك الكجو الثاني ليشاـ، ينظر: ابف الجزرم:  (ِ)

 (.ّٖٓ/ّابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، ) (،ٖٓٗٓ/ٗ: مرجع سابؽ، )الحميرمنشكاف (ّ) 

: الفراء (،ْٗٗ/َُ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي (،ُِْ/ٓمرجع سابؽ، )، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ْ) 
 (.ِّٔ/ّمرجع سابؽ، )

 (.ّّٓ/َّمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ٓ) 
 (.ْْٖ/ٓمرجع سابؽ، )(ُ) 
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أنو أنفؽ ماالن كثيرنا في  دعكتو، أك ادعاء أحدو منيـ كذبنا كبيتاننا كصد إفساد أمر النبيالغاية منيا 

النفقات كالكفارات منذ تبع محمد 
٬َِِٰ٭٥ِۡۚ إِن ََّتُۡؿُج ٨ِۡ٦  ٠َُۡبَۡت ََك٧َِح  چ، كيصدؽ فييـ قكلو سبحانو: (ُ) ـَ ۡٚ

َ
أ

ٮلُٮَن إَِّلا ٠َِؾث   ُٞ  .[ٓ:الكيؼ]چةَح

  قريشسورة:  
ِٙ َِلۡ چفي لفظ:  بحذؼ اليمز جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ُ َٰ   هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ِ)چَؾ

ِٙ َُٝؿيٍۡل چ َٰ يَؾ   .[ُ:قريش]چِۡلِ
 التوجيو:
 كاأليٍلفىةي: مصدراليمزة كالبلـ كالفاء أصؿ كاحد، يدؿ عمى انضماـ الشيء إلى الشيء،  :ؼى لى أى      

فنا كأىلىفانن ا ً كأًلؼى الشيء أىٍلفان كى ، االٍئًتبلؼ  ت بو، كأىل ٍفتي بينيـسإذا أن :لزمو، كأىًلٍفتي فبلننا بمعنى كأىلىفىو:ا الى
الؼك ، فان إذا جمعت بينيـ بعد تفرؽيتأل تأميف خركج الٌتجار ل كد بينيـ كبيف الممكؾأماف كعي : بمعنىا 

 .(ّ)مف أرض إلى أرض
، إذ (ُ)األكلى عمى غير قياسالثانية ياء حذؼ اليمزة كذلؾ أنو لما أبدؿ  كجو القراء بحذؼ اليمز،     

، اجتمعت ىمزتاف األكلى متحركة كالثانية ساكنة، أبدلت الثانية ياءن لسككنيا الؼأٍ أف أصؿ الفعؿ: إً 
، كالمعنى عمى عمى غير قياسكانكسار ما قبميا عمى أصؿ قاعدة البدؿ، ثـ حذفت اليمزة األكلى 

يعبدكه مدكه لسائر نعمو فبفإف لـ يىع قيؿ المعنى:رحمة الشتاء كالصيؼ، ك  بكا إليبلؼ قريشاعجى : (ِ)ذلؾ
إلى أف قريشان كانكا يرحمكف في الشتاء ، كذلؾ عمييـ نيا أظير نعموإف ،رحمة الشتاء كالصيؼإًليبلفيـ 

                                                           
، )الجواىر الحساف في تفسير القرآف(ق(: ُُْٖق )ٕٖٓعبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ، أبك زيد الثعالبي ت:(ُ) 

 (.ُٗٓ/ٓ، )دار إحياء التراث العربي، بيركت ،ُمعكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، طتحقيؽ: محمد عمي 
كقاؿ (، ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
 .....................اٍتػػػػػػؿي  ًلػػػػػػٍيبلؼً  ........

 
 

 .......................................... 

 

 (.َْ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:       

(، ُُّ/ُ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): الرازم بف فارسا (،ّّٔ/ٖ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد(ّ) 
  .(َُُ/ُ: مرجع سابؽ، )كآخركفأحمد مختار (، ٗ/ٗابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )

 (.ّْٕ/ُٓ: مرجع سابؽ، )األلكسي(، َُٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ُ) 
 .(ّٓٔ/ٓ) : مرجع سابؽ،الزجاج(، ُُُ/ُُ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(ِ) 



 

 يف فسغ احلسوف عٍ غريِ  يٍ انمزاء انعؼزج اإلياو أيب ظعفزاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
151 

 

عرض  منيف كالناس يتخطفكف، ككانكا إذاالصيؼ إلى اليمف فيمتاركف، ككانكا في الرحمتيف آ الشاـ كفي
 .نحف أىؿ حـر اهلل فبل يتعرض ليـ ليـ عارض قالكا

ِِ٭٥ۡ چفي لفظ:  بحذؼ الياء جعفر المدني كأبقرأ اإلماـ  .ِ َٰٛ   هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چإَِل

ِِ٭٥ۡ رِ چ ِٙ إِۦَلَٰٛ ۡي َذةٓءِ َوٱلىا  .[ِ:قريش]چۡظ٤ََح ٱلّنِ
 التوجيو:

ِِ٭٥ۡ چ ك ا،لفن مف ألؼ يألؼ إً  عمى أنو مصدر فعؿ ثبلثيكجو القراءة بحذؼ الياء،       َٰٛ عمى كزف:  چإَِل
يقاؿ:  كأىلؼ كآلؼ لغتاف معناىما كاحد، ،(ِ)اا ككتبت كتابن ثؿ قكليـ: لقيتو لقاء كصمت صيامن ًفعاؿ، م

ٍلفىا، كآلىٍفتيوي ًإيبلفنا،  : إذا أىًلفىٍتوي نحك: أىًلٍفتي الشيء ًإالفنا كا    .(ّ)آلىفىًت الظبىاءي الرٍمؿى

                                                           

كقاؿ (، ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمُٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ُ) 
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍعػػػوي  اٍتػػػؿي  ًلػػػٍيبلؼً  ........  ..........ًإالىًفًيػػػـٍ  مى
 

 

 .......................................... 

 

 (.َْ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     

 

: مرجع الدمياطيٌ  (،ْٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  ،()مشكؿ إعراب القرآفمكي: (، ُٗٔ/ِْ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ِ) 
اس (،َُٔ/ُسابؽ، )  (. ُْٖ/ٓمرجع سابؽ، )، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح 

 

محمد بف أبي المحاسف محمكد بف أبي الفتح محمد بف أبي شجاع أحمد الكرماني، أبك العبلء الحنفي ت:بعد (ّ) 
، دراسة كتحقيؽ: عبد الكريـ مصطفى مدلج، )مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني(ـ(: ََُِ-قُِِْق )ّٔٓ
 (.ْْٔ/ُ)بيركت، ، ة كالنشر كالتكزيع، لبناف، دار ابف حـز لمطباعُط
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 ادلطٍة اٌثاين

  اتٍ ورداٌانمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا  

 يف فزع احلزوف يع انرىظيّ عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج

  النساءسورة: 
ٮلُٮاْ  َوََّل چ ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:*(ُ)چة٪  ٦َ ٮمُ چفي لفظ:  بفتح الميـ الثانيةقرأ ابف كرداف  .ُ ُٞ َت

َؾ٥َٰ ل٨٧َِۡ  ٣َِۡقَٰٓ إََِلُۡس٥ُ ٱلكا
َ
ةِ ٱلُّ لَۡكَخ ُمۡؤ٦ِ٪   أ َؿَض ٱۡۡلَيَٮَٰ َٔ ٮَن  ُ٘    . [ْٗ]النساء: چۡجَيةة دَۡبَذ

  التوجيو:
، فيككف األماف مىفميؤى و فيك و إذا أجرتى نو اسـ مفعكؿ مف آمنتى أعمى  ،الثانية كجو القراءة بفتح الميـ     

أم  -التسميـال تقكلكا لمف ألقى إليكـ كالمعنى:  ،(ّ)في نفسؾ لسنا نيؤىمٍّنيؾى أم : كتقدير اآلية، (ِ)مبذكالن لو
، فينفى عنو مأسكره  كأ إٌنؾ مقتكؿه  بؿاؾ، نىا إي  بلن تأمينى محصٍّ لست ، -تحية اإلسبلـ كىي السبلـ عميكـ

 .(ْ) األماف كىك يمقي السبلـ

َؾ٥ََٰ چ  في لفظ: (ٓ)القراءة بفتح الميـ الثانية، مبلئمة لمقراءة بإثبات األلؼ      قبمو، كىك ما دلت  چ ٱلكا
 -رضي اهلل عنيما-فقد ركل عف ابف عباس  ،عميو ركاية اإلماـ البخارم في بياف سبب نزكؿ اآلية

                                                           

  :كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو(، ِّْ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
.......................................... 

ػػػػػػػػػوي بىػػػػػػػػػػبلى  ............   كىأيٍخػػػػػػػػػرىل ميٍؤًمننػػػػػػػػػا فىٍتحي

 

 

 (.ِْ/ُ)، مرجع سابؽ، )الدرة المضية( ينظر:     
 * ابف كرداف عمى أصمو في إبداؿ اليمز المفرد.   
عبد (، ِّٖ/ُ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(، ُٖٔ/ِ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس(ِ) 

)أنوار التنزيؿ وأسرار ق(: ُُْٖق)ٖٓٔناصر الديف أبك سعيد ت: ،اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم
 (.ُٗ/ِ، )، دار إحياء التراث العربي، بيركتُ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، طتحقيؽ، التأويؿ(

 (.ٔٗ/ِابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ّ) 

 (.ُٖٔ/ٓمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا (،ٕٗٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ْ) 
َؾ٥ََٰ چت األلؼ في لفظ: قرأ بإثبا(ٓ)  ، كقرأ الباقكف بالقصر. كعاصـ كالكسائيكأبك عمرك كيعقكب ابف كثير  چ ٱلكا

لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو: ُّْ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرمينظر:   (، كا 
ران  ػػػػػػػؤىخ  ـى مي ػػػػػػػبلى ـ  فىتنػػػػػػػى قىٍصػػػػػػػري الس  ػػػػػػػ    كىعى

 

 .......................................... 

 

 (. ْٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:      
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كأخذكا غنيمتو، فأنزؿ اهلل كاف رجؿ في غنيمة لو فمحقو المسممكف، فقاؿ: السبلـ عميكـ، فقتمكه ))قاؿ: 

ِي٨َ چ في ذلؾ َ٭ة ٱلا حُّ
َ
أ ۡبُذ٥ۡ ِِف َقبِي٢ِ ٱَيَٰٓ ْ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إَِذا َِضَ ِ َذذَبَياُ٪ٮا  .(ُ)((اآليةچّللا

نيي كىك:  ،كما أف القراءة بفتح الميـ ليا أثر في تقرير حكـ شرعي لو صمة بأحكاـ الجياد     
المسمميف عف أف ييممكا ما جاء بو الكافر مما يستدؿ بو عمى إسبلمو، كيقكلكا: إنو إنما جاء بذلؾ 

عطائو صمة دمو ع عمييـيجب ف مؤذف بطاعتو كانقياده، فإنو ،السبلـ عميكـ :فمف قاؿ ،ا كتقيةن تعكذن  كا 
كىك ما أفادتو ، ذلؾبمجرد قكلو لككنو مجيكؿ الحاؿ  ؛حتى يتبيف حالواألماف كعدـ نفي األماف عنو 

فإف أظير كممة التكحيد كنطؽ بيا حكـ لو باإلسبلـ كعصـ دمو كمالو كأىمو، كال يجكز ، القراءة العشرية
رضي اهلل -عف ابف عباس ة الجميكر، كما دلت عميو ركاية كىك ما أفادتو قراء ،(ِ)نفي اإليماف عنو

، قالكا: فمما قدمكا عمى النبي .......: سرية فييا المقداد بف األسكدعث رسكؿ اهللقاؿ: ))ب، -عنيما
يا رسكؿ اهلل ، إف رجبل شيد أف ال إلو إال اهلل فقتمو المقداد، فقاؿ: " ادعكا لي المقداد، فقاؿ: " يا مقداد 

ِي٨َ چ فأنزؿ اهلل تعالى }قتمت رجبل قاؿ: ال إلو إال اهلل، فكيؼ لؾ ببل إلو إال اهلل؟ " قاؿ:  َ٭ة ٱلا حُّ
َ
أ َءا٦َ٪ُٮٓاْ َيَٰٓ

ۡبُذ٥ۡ ِِف قَ  ْ بِي٢ِ ٱإَِذا َِضَ ِ َذَذبَيا٪ُٮا   .(ّ) ((اآليةچّللا
كعمى ذلؾ ال يجكز االعتداء بالقتؿ أك األسر عمى مف تكمـ بكممة اإلسبلـ مف قكؿ أك فعؿ لككنو      

فحكـ اهلل تعالى بصحة إيماف مف أظير )): (قَّٕت:)قاؿ أبك بكر الرازم ،مظيرنا لئلسبلـ منقادنا لو
ف كاف في المغيب عمى خبلفواإلسبلـ كأمرنا بإجرائو عمى   .(ْ)((أحكاـ المسمميف كا 

نقياد، بأف يقكؿ: أنا اال حكـ التكمـ بكممة اإلسبلـ: إظياركفي ))ق(: َُِٓاؿ الشككاني)ت:كق     
عمى دينكـ، لما عرفت مف أف معنى اآلية: االستسبلـ كاالنقياد، كىك يحصؿ بكؿ ما أنا  مسمـ، أك:

 .(ٓ)((فعؿ، كمف جممة ذلؾ: كممة الشيادة، ككممة التسميـمف قكؿ أك يشعر باإلسبلـ، 
                                                           

 (.ْٕ/ٔ، ){ال تقكلكا لمف ألقى إليكـ السبلـباب }ك مرجع سابؽ، كتاب تفسير القرآف،  (ُ) 
مجاىد ىادم: مرجع سابؽ،  (،ِِٖ/ِ: مرجع سابؽ، )عبد الرحمف الثعالبي (،ٕٗٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ِ) 
(ُ/ّّٗ.) 

، )المعجـ الكبير(ـ(: ُْٗٗ-ىػُُْٓ)ىػَّٔمطير، أبك القاسـ الطبراني ت:سميماف بف أحمد بف أيكب بف (3) 
(، كركاه الحاكـ في َّ/ُِ)باب العيف، ، ، مكتبة ابف تيمية، القاىرةِتحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط

 (.ِٔٓ/ِ) كتاب التفسير، ((، مرجع سابؽ،ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاهالمستدرؾ بمفظ آخر كقاؿ: ))
 .(ِِْ/ِ، )مرجع سابؽ(ْ) 
  (.ٕٗٓ/ُ) مرجع سابؽ،(ٓ) 
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  األعراؼسورة:  

 كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى: *،(ُ)چجُ ؿِ ََّل َُيۡ چ في لفظ: ابف كرداف بضـ الياء ككسر الراء قرأ .ُ

ِي َػجَُر ََّل ََيُۡؿُج إَِّلا ٩َِسؽ  چ  . [ٖٓ:األعراؼ]چاَوٱلا
  التوجيو:
قميبلن  نكدناجو البمد فيككف خرً يي  :أم، (ِ)ككسر الراء، عمى أنيا مف اإلخراجكجو القراءة بضـ الياء      

 .(ّ)ال منفعة فيو

في اآلية داللة عمى أف البمد الطيب ييخرج نباتنا طيبنا، أما البمد الخبيث فبل ييخرج إال نباتنا خبيثنا ال      
، بينما أفادت قراءة القراءة العشريةمنفعة فيو كال فائدة منو، فنيًسب اإلخراج إلى البمد، كىك ما أفادتو 

يب تككف أرضو كتربتو طيبة كيخرج منيا نباتنا فالبمد الط ،الجميكر نسبة الخركج إلى التربة كاألرض
طيبنا ينتفع منو الناس كالدكاب كاألنعاـ، بينما البمد الخبيث ال تككف أرضو كتربتو إال خبيثة كال يخرج 

 منيا إال نباتنا خبيثنا ال منفع منو، كاهلل أعمـ.

 

                                                           

كقاؿ  (،ُّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

ـٍ   ػػػػػػػػبلى كىالى يىٍخػػػػػػػػريجي اٍضػػػػػػػػمي ٍمػػػػػػػػؼي بيجٍّ  كىاٍكًسػػػػػػػػًر اٍلخي
 

 

 

 

 (.ِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:     
كىي  -*البف كرداف في ىذه الكممة كجياف: األكلى: كالجميكر بفتح الياء كضـ الراء، كاألخرل: بضـ الياء ككسر الراء

المكضع أحد المكاضع التي لـ يذكرىا اإلماـ ، كيعتبر ىذا -ما سنقـك بتكجيييا لككف ابف كرداف انفرد بيا عف العشرة
 ابف الجزرم في الطيبة، كبقية المكاضع ىي:

ةقُ چ  -  : بضـ السيف كحذؼ الياء بخمؼ عنو، كسيأتي بياف ذلؾ في مكضعو.چةَ ٱۡۡلَةّٓجِ َٞ

 مكضعو.: بفتح العيف كحذؼ األلؼ بعد الميـ بخمؼ عنو، كسيأتي بياف ذلؾ في چَؿةَ ٱل٧َۡۡكِضؽِ ٧َ وَخَ چ      -

 كتشديد الراء بخمؼ عنو في التشديد، كسيأتي بياف ذلؾ في مكضعو. -ألصمو مكافقنا-: بالتأنيثچَُٝس٥ّؿِ َ٘ َذذُ چ     -
 (.ِّْ/ُمرجع سابؽ، ) ،لمناشرم )اإليضاح( ينظر ىامش: (ِ)

 (.ِْٓ/ِ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ُٕ/ّ: مرجع سابؽ، )عبد اهلل البيضاكم (ّ)
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  التوبةسورة: 

ةةَ قُ چ في لفظ: بضـ السيف كحذؼ الياءقرأ ابف كرداف  .1  كبفتح العيف كالميـ كحذؼ ،(ِ()ُ)چَٞ

ةيََح ٱۡۡلَةّٓجِ چ ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:(ْ()ّ)چ٧ََؿةَ خَ چ في لفظ: األلؼ، َٞ ٤ُۡذ٥ۡ ِق َٕ َص
َ
٧َِٔةَرةَ   أ َو

 .[ُٗ]التكبة: چٱل٧َۡۡكِضِؽ ٱۡۡلََؿامِ 
 : التوجيو
ةةَ قُ چ في لفظ: بضـ السيف كحذؼ الياءكجو القراءة       كاألصؿ فيو سقية  ،جمع ساؽ عمى أنو ،چَٞ
كجو ك  ،كغازو كغزاة ،قاض كقضاة :نحك، فقمبت الياء ألفان لتحركيا كانفتاح ما قبميا (،فعمةكزف: )عمى 

 ،رةػػافر ككفػػجمع عامر، ككو ػػعمى أن ،چ َؿةَ ٧َ خَ  چ في لفظ: ذؼ األلؼػػػػبفتح العيف كالميـ كحالقراءة 
 ؿ اهلل،ػف المجاىديف في سبيػجد الحراـ كالمؤمنػيار المسػػاج كعم  ػدير: أجعمتـ سقاة الح، كالتق(ُ)كبررة كبارَ 

                                                           

البف كرداف في ىذه الكممة كجياف: األكلى كالجميكر، كاألخرل بضـ السيف كحذؼ الياء كىذه القراءة ىي ما انفرد  (ُ)
بيا عف بقية القراء، كىي أحد المكاضع التي لـ يذكرىا ابف الجزرم في الطيبة، كقد أشرنا إلى ذلؾ في انفراداتو في 

 فميرجع إليو لمف أراد.  چُج إَِّلا ؿِ ََّل َُيۡ چسكرة األعراؼ عند قكلو تعالى 
كقاؿ (، ِّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّٖٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ٍعيىػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػقىاةى اٍلًخػػػػػػػػػبلىؼى بًػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػرىٍه مى قيػػػػػػػػػٍؿ عىمى  كى

 

 .......................................... 

 

 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:       

كىذه القراءة ىي  ،بفتح العيف كالميـ كحذؼ األلؼالبف كرداف في ىذه الكممة كجياف: األكلى كالجميكر، كاألخرل  (ّ)
ما انفرد بيا عف بقية القراء، كىي أحد المكاضع التي لـ يذكرىا ابف الجزرم في الطيبة، كقد أشرنا إلى ذلؾ في 

 ، فميرجع إليو لمف أراد.چُج إَِّلا ؿِ ََّل َُيۡ چانفراداتو في سكرة األعراؼ عند قكلو تعالى 
كقاؿ (، ِّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّٖٖ/ُ)، ، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ْ) 

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ٍعيىػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػقىاةى اٍلًخػػػػػػػػػبلىؼى بًػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػرىٍه مى قيػػػػػػػػػٍؿ عىمى  كى

 

 .......................................... 

 

 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      

 :السميف الحمبي(، ِٖٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جني(، اِٖٕ/ِ، )سابؽ، مرجع (النشر) :ابف الجزرم (ُ)
 (.ُّ/ٔ)مرجع سابؽ، 
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و المشرككف بالمؤمنيف، كأعماليـ المحبطة بأعماليـ المثبتة، كأف يسكل شب  إنكار أف يي  :كالمعنى 
 .(ُ)بينيـ

رة المسجد الحراـ، كبيف بيف سقاة الحاج، كعم كالمماثمة نفي التسكية القراءة العشريةأفادت      
فبل تساكم بيف الطائفة  ،أك جكىر كجكىر إذ جعمت المقابمة بيف ذات كذات ،المؤمنيف باهلل كاليـك اآلخر

الكافرة الساقية لمحجيج كالعامرة لممسجد الحراـ كبيف الطائفة المؤمنة باهلل كاليكـ اآلخر المجاىدة في 
 يقكـ بو ال يقبؿ اهلل عمبلن كما لخمكىا مف اإليماف،  ؛سبيمو، كحينئذو فذات الكافر ال تساكم ذات المؤمف

ٓ إىَِلَٰ ٦َةچ قكلو سبحانو: عميودٌؿ كيعامؿ مع فساد العقيدة،   ٨ۡ٦ِ َخ٢٧َ   َوَِٝؽ٦َۡ٪ة
ْ ٤٧ُِٮا ٤َۡن٫َُٰ  َٔ َٕ  ٬َجَةٓء  ََٚض

٪ُسٮًرا  .(ِ) [ِّ:]الفرقاف چ٦ا

 كعمارة المسجد الحراـ، كبيف المؤمنيف سقاية الحاج،بيف نفي التسكية أفادت قراءة الجميكر بينما      
أجعمتـ أصحاب سقاية الحاج أك أىؿ سقاية الحاج تقديره:  مقابمة بيف فعؿ كذات، مف باب، المجاىديف

، أجعمتـ عمؿ سقي الحاج كعمؿ مف آمفأك بيف عمميف، كتقديره:  ،مثؿ مف آمف باهلل كجاىد في سبيمو
، كبيف مف اتصؼ باإليماف باهلل كاليكـ اآلخر، كما ال يستكم فبل يستكم مف قاـ بفعؿ السقاية كالعمارة

متساكية، كاألفراد غير  ف األعماؿ غيرأل ؛بعمؿ السقاية كالعمارة كبيف مف يجاىد في سبيؿ اهلل ـمف يقك 
 ، فالمؤمنكف المجاىدكف أعظـ عند اهلل مف السقاية كالعمارة، كيشيد لذلؾ قكلو تعالى:(ّ)متساكيف

ِي٨َ چ ْ ٱلا َٟ ٬ُ  َءا٦َُ٪ٮا ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ِِۚ َوأ ِٔ٪َؽ ٱّللا ٥ُ َدرََصًح  َْ ۡخ

َ
ِكِ٭٥ۡ أ ُٛ ٩

َ
َٰلِِ٭٥ۡ َوأ ـَ ٦ۡ

َ
ِ ثِأ ْ ِِف َقبِي٢ِ ٱّللا ْ َوَجََٰ٭ُؽوا ٥ُ و٬ََةَصُؿوا

ونَ  ـُ ِ ةٓن َٛ  .[َِ:التكبة] چٱ٣ۡ

 

 

                                                           

 (.ِٔٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ُ) 

الفكر،  ،ُ، ط)القراءات المتواترة وأثرىا في الرسـ القرآني واألحكاـ الشرعية(ـ(: ُٗٗٗ-قُُْٗمحمد حبش) (ِ)
(، ّّٗ/ِ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ِٖٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جنيا (،َِٕ/ُ، )دمشؽ

 (.ُٗ/ٖ، ): مرجع سابؽالقرطبي

 المراجع السابقة. (ّ)
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  اإلسراءسورة: 

َذرُيِۡق٢َ چ اهلل تعالى:، كذلؾ مف قكؿ (ِ()ُ)چَُٝس٥ّؿِ َ٘ ذُ ذَ چ في لفظ: بتشديد الراءقرأ ابف كرداف  .ُ

  ٛ ٤َۡيُس٥ۡ َٝةِو ۡؿُت٥ۡ ة ٨َِ٦ّ ٱلّؿِيِط ذَ َٔ َٛ ؿَُِٝس٥ ث٧َِة َز ۡ٘  .[ٗٔ:اإلسراء]چيُ
  التوجيو:

مف  وعمى أن ككجو القراءة بتشديد الراء،، (ّ)عمى أف الفعؿ مسند إلى الريحبالتاء  كجو القراءة     
 .(ْ)، كفيو معنى المبالغة كالتكثيرالتغريؽ

، قاربة في المعنىتمجميعيا ، كىي في (ٓ)أكثر مف قراءة بالنكف كبالياء كبالتاءليذا الحرؼ القرآني      
الداؿ عمى  -سبحانو كتعالى-، فالقراءة بالنكف يعكد الضمير فيو إلى اهلل كمبينة لبعضيا البعض

 ،فتحطـ مراكبيـ ،تيب عمييـ ا شديدةريحن أمر كالمعنى: أف اهلل كأنو ىك الذم أغرقيـ، العظمة، 
، بينما في -سبحانو كتعالى-فالضمير يعكد إلى اهلل  ،ة، ككذلؾ المعنى عمى القراءة بياء الغيبفيغرقكف

فيي التي تسببت في غرقيـ، كالتقدير: فتغرقكـ  ،فإف الضمير عائد إلى الريح ،القراءة بتاء الخطاب
جاءت مؤكدة لمعنى اآلية عمى قراءة  اءة العشريةالقر مف شدتيا كقكتيا، كمف ذلؾ يتضح أف الريح 

ف كانت الريح ىي التي أغرقتيـ إال أنيا لـ تفعؿ ذلؾ إال بأمر مف اهلل  ، كاهلل -تعالى-الجميكر، فإنو كا 
 أعمـ.

                                                           

مكافقنا ألصمو، كلو في الراء كجياف: األكلى مكافقنا ألصمو  چَُٝس٥ّؿِ َ٘ َذذُ چابف كرداف يقرأ بالتأنيث في لفظ:  (ُ)
بالتخفيؼ، كاألخرل بالتشديد كيمـز منو فتح الغيف كىي ما انفرد بيا عف بقية القراء، كىي أحد المكاضع التي لـ 

، چُج إَِّلا ؿِ َُيۡ  ََّل چيذكرىا ابف الجزرم في الطيبة، كقد أشرنا إلى ذلؾ في انفراداتو في سكرة األعراؼ عند قكلو تعالى 
 فميرجع إليو لمف أراد.

كقاؿ (، ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّْٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػدٍ  شى ػػػػػػػػػػػى كى ٌـّ أىنٍّػػػػػػػػػػػًث اٍتػػػػػػػػػػػؿي طىمى نيٍغػػػػػػػػػػػًرؽى يىػػػػػػػػػػػ  كى

 

ٍمػػػػػػػػػػػػػؼى بًػػػػػػػػػػػػػفٍ    ........................ًدًد اٍلخي

 
 

 

 (.َّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:       

 (.َّٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ُُُ/ٖ: مرجع سابؽ، )األلكسي(، ُْْ/ّالبغكم: مرجع سابؽ، ) (ّ)
 (.ِْٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،لمناشرم )اإليضاح(ينظر ىامش: (ْ) 
قرأ بالنكف ابف كثير كأبك عمرك، كقرأ بالياء نافع كابف عامر كعاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ كركح، كقرأ بالتاء أبك  (ٓ)

، مرجع )تحبير التيسير(: ابف الجزرم . ينظر:-إال أف ابف كرداف لو خمؼ في الراء كقد سبؽ بيانو-جعفر كركيس 
 (.ّْٖ/ُ، )سابؽ
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  طوسورة: 

َ چ في لفظ: بفتح النكف كضـ الراءقرأ ابف كرداف  .1  ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:(ِ()ُ)چَر٪ا٫ُ ۡعؿُ نلا

َٰ چ ۡؿ إىَِلَٰٓ إَِل ُْ ٤َۡي٫ِ َوٱ٩ َٔ ٤َۡخ  َّ ِي  َٟ ٱلا ٛ  ِ٭ ةََع٠ِ ًٛ ٪ا٫ُۥ ِِف ٱَۡل٥َِّ نَۡك َٛ َُعّؿَِر٪ا٫ُۥ ُث٥ا نَلَنِك َّۖ نلا  .[ٕٗ:طو]چة
  التوجيو:

رىؽ الثبلثي، فيك مف باب: خرج عمى أنو النكف كضـ الراء مخففو،  كجو القراءة بفتح      مضارع حى
ٍرقان ك  قوحري ؽ الحديد يى رى يقاؿ: حى يىخريج، كقتؿ يىقتيؿ،  ٍقتيو أىٍحريقيو حى رى لىنىٍبريدىن و معنى: ، كال: اذا برده بالمبردحى

ت ن و حتن ، كالتقدير: ابالحديد بردن   .(ّ)لننسفٌنو في اليـ نسفنا ا، ثـلنىٍبريدىن و كلنىحي

ىؿ صار ذا لحـ  ،اختمفت تأكيبلت المفسريف في المراد بالعجؿ الذم عبده أصحاب مكسى     
، ككاف لذلؾ عبلقة بأكجو القراءة في ىذا الحرؼ القرآني، (ْ)؟كدـ أـ أنو مف ذىب باؽ عمى الجمادية

قنو  ،فقراءة الجميكر بضـ النكف كفتح الحاء ككسر الراء مشددة أفادت تحريقو بالنار، كالمعنى: لنيحرٍّ
 ؛ىذا ظاىر في أنو صار ذا لحـ كدـا، ك بالنار حتى يصير يابسنا مف شدة الحرؽ فننسفو في اليـ نسفن 

كمما يدؿ عمى ذلؾ قراءة أيبي ، (ُ)ألف المحـ كالدـ إذا أيحرؽ بالنار يبس كأمكف دقو كنسفو في البحر
ن وي كلىنىٍحًرقن وي بف مسعكد: )كا لـ يصر ذا لحـ تحريقو بالمبرد لككنو  القراءة العشرية(، بينما أفادت لىنىٍذبىحى

                                                           

 ابف كرداف عمى أصمو في إسكاف الحاء كتخفيؼ الراء.  (ُ)
كقاؿ (، ُّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمِْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
فٍّػػػػػػػػػػػٍؼ اٍعمىٍمػػػػػػػػػػػوي كىاٍفتىحػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػكٍٍّف خى  ًلنيٍحػػػػػػػػػػػًرؽى سى

 

ـ  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضي  ........................كى

 
 

 

 (.ُّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      

ٍيرم (،ٖٓ/ِ، مرجع سابؽ، )(المحتسب) :بف جنيا (، ُُٗ/ِ: مرجع سابؽ، )الفراء(ّ)   :(شرح طيبة النشر): النُّكى
مكتبة ، ُ، ط(القراءات وأثرىا): ـ(ُْٖٗ-قَُْْق )ُِِْت:محمد سالـ محيسف  (،ّْٓ/ِ)مرجع سابؽ، 
 (.ََُ/ٖ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي (،ِّٖ/ُ) ،القاىرة، الكميات األزىرية

 (.ٕٔٓ/ٖ: مرجع سابؽ، )األلكسيينظر: (ْ) 
: ، تحقيؽ) العذب النمير مف مجالس الشنقيطي في التفسير(: ق(ُِْٔق)ُّّٗت:محمد األميف الشنقيطي (ُ) 

 (.ُٔٔ/ْ، )الفكائد لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمةدار عالـ ، ُ، طخالد بف عثماف السبت
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نما ىك  كدـ كالمعنى: لنبردنو  كال يتناسب مع الجمادات الحرؽ بالنار، ،(ُ)ذىب باؽ عمى الجمادية مفكا 
ا قراءة الجميكر في تكجيييا اآلخر  .(ِ)بردنا بالحديد ثـ نحتو حتنا ثـ نذرية في اليـ، كىك ما أفادتو أيضن

 كقد يمكف : ))(قُٕٔ)ت: قاؿ القرطبي، (ّ)كيمكف الجمع بيف القراءات بأنو أحرؽ ثـ برد بالمبرد     

ذبح، ثـ برد عظامو بالمبرد إذا  ،قاؿ السدم: ذبح العجؿ فساؿ منو كما يسيؿ مف العجؿ جمع ذلؾ فيو،
 .  (ْ)((كحرقو

  الزمرسورة: 
دَ چبياء ساكنة بعد األلؼ، في لفظ:  قرأ ابف كرداف .ُ ٓ َيََٰعۡۡسَ   هلل تعالى:ا، كذلؾ مف قكؿ (ٔ()ٓ)چيۡ ة

ف  چ ۡٛ ٮَل َج ُٞ ن َت
َ
ِ أ َٰ ٦َة َٚؿاَُخ ِِف َصۢنِت ٱّللا ََتَٰ لََعَ  .[ٔٓ]الزمر:چَيََٰعۡۡسَ
 التوجيو: 

دَ چ سبؽ تكجيو ىذه الكممة عند تكجيو لفظ:       .(ُ)فيما انفرد بو اإلماـ أبي جعفر، چةيَ َيََٰعۡۡسَ

ضافة إلى ذلؾ        في (ِ)كذلؾ عمى نحك قراءة نافع فالحجة في القراءة بسككف الياء طمبنا لمخفة،كا 

                                                           
 .(َّٖ/ٕ،)مرجع سابؽ:بف حياف األندلسي(،إٔٓ/ٖ: مرجع سابؽ، )األلكسي (،ْْٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ُ) 
 (.ٗٗ/ٖ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي(ِ) 

  .(ْْٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ّ) 
 (.ِِْ/ُُ، )مرجع سابؽ (ْ) 

الكجو الثاني البف كرداف حيث كلو فييا كجياف: األكلى بياء مفتكحة كىذا الكجو كافؽ فيو ابف جماز، كسبؽ ىذا ىك (ٓ)  
تكجييو عند الكبلـ عمى انفرادات اإلماـ أبي جعفر في سكرة الزمر، كالكجو اآلخر سككف الياء كىك ما انفرد بو عف 

 القراء كما سنقـك بتكجييو في ىذا المكضع إف شاء اهلل.
اؿ كق (،ّٖٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّٔٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٔ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
سىٍكػػػػػػػػ  ننػػػػػػػى كى فىػػػػػػػٍتحه جى ـٍ كى تىامى اٍعمىػػػػػػػ ٍسػػػػػػػرى قيػػػػػػػٍؿ حى  كى

 

قىٍمػػػػًب الى   ٍمػػػؼى بًػػػٍف يىػػػٍدعيك اٍتػػػؿي أىٍك أىٍف كى     ًكػػػًف اٍلخي
 

  (.ّٔ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:      
 (.ُّّيرجع إلى صفحة )(ُ) 
لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:ّٗٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرمينظر: (ِ)    (، كا 

......................................... 
 

ػػػػػػػػػػكٍّالى   ٍمًؼ كىاٍلفىػػػػػػػػػػٍتحي خي ٍحيػػػػػػػػػػامى ًجػػػػػػػػػػٍي بػػػػػػػػػػاٍلخي مى   كى

 

     (.ّْ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:      
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ٓ چ لفظ:  لمتخمص يمـز مف القراءة بيذه االنفرادة مد األلؼ قبؿ الياء الساكنة مدنا مشبعنا ، ك (ُ)چيۡ ََمَۡية
أحد الساكنيف أكلى مف كألف تحريؾ  ؛(ِ)لككنيا حرؼ مد األلؼ قائمة مقاـ الحركةفالتقاء الساكنيف،  مف

 كفي المد تيكيؿ لشأف الحسرة. ،حذفو

                                                           

 (.ِّٗ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ُ) 
 (.ْٕٔ/ِ) مرجع سابؽ، :السميف الحمبي(ِ) 
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 ادلطٍة اٌثاٌث   

 اتٍ مجاسانمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا 

 يف فزع احلزوف يع انرىظيّ عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج

  ىودسورة:  

سكاف الق قرأ ابف جماز .ُ ِ چكتخفيؼ الياء في لفظ:  اؼبكسر الباء كا  ، كذلؾ مف قكؿ (ُ)چح  يَ ٞۡ ث
ُؿوِن ٨ِ٦ َرۡج٤ُِس٥ۡ چ  هلل تعالى:ا ُٞ ْولُٮاْ ثَِٞياح   ٤ََٚۡٮََّل ََكَن ٨َِ٦ ٱ٣ۡ

ُ
ۡرِض إَِّلا ٤َِٝيل  َحۡ٪َ٭ۡٮَن  أ

َ
َكةدِ ِِف ٱۡۡل َٛ ٨ِ ٱ٣ۡ َٔ 

َّنَۡيَ٪ة ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ 
َ
٨ۡ أ  .[ُُٔ:]ىكدچّم٧ِا

 التوجيو: 
ضد الفناء،  ، كىكاألكلى توكالبقاء: ثبات الشيء عمى حال، بقايا كجمعو: مف اإلبقاء،البقٌية: اسـ      

ْولُٮاْ ثَِٞياح  چقكلو: ك  ،العرب لمعدك إذا غمب: البقي ة أم: أبقكا عمينا كال تستأصمكناتقكؿ 
ُ
 ديفو  أكلكاأم:  چأ

لتمسكيـ بالديف  ؛قكـ أكلكا إبقاءو عمى أنفسيـ القركففمكال كاف مف  ، كالمعنى:كفضؿ طاعةك  تمييزك 
 :أم، (ِ)...(لصبلة العتمة ليمة بقينا رسكؿ اهللمعاذ: ) كفي حديث ،: انتظار ثكابوكبىًقي ة اهلل   ،المرضي
انتظرتو  :أم ،يان يقاؿ: بىقىٍيتي الرجؿ أىبًقيو بىق ،ى كاحدتيو كمو بمعن، كأبقىيتيو كتىبىق يبالتشديدكبىق ٍيتيو،  ،انتظرناه

 .(ّ)تيوكرقىب
عمى ، ككجو التخفيؼ (ْ)خبلفنا لؤلصؿ، إذ األصؿ التشديد كالتخفيؼ لغة فيو، العشريةكجو القراءة      
 .(ُ)ا بمعنى فعيؿ، كىك بمعنى فاعؿكيجكز أف يككف مصدرن  ،مصدر بقي يبقى بقية، كمقيتو لقيةأنو 

                                                           

اؿ كق (،ّٕٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَْٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 الجزرم في منظكمتو:اإلماـ ابف 

نىػػػػػػػػػػػػى ٍف ًبٍقيىػػػػػػػػػػػػةو جى فٍّػػػػػػػػػػػػٍؼ كىاٍكًسػػػػػػػػػػػػرى ـَ كىخى ػػػػػػػػػػػػ  ًبضى
 

 

 .......................................... 

 

     (.ِٖ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:      
 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي  (ِ) ٍسرى : ـ(ََِّ-قُِْْ)ق ْٖٓت:أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 (.ِٔٔ/ُ) ،بيركت، فدار الكتب العممية، لبنا ،ّ، ط: محمد عبد القادر عطا: تحقيؽ(السنف الكبرى)
(، ُٖ-ٕٗ/ُْابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، ) (.ِِٔ-َِٔ/ٗ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) األزىرم: (ّ)

بيدم  (.ُُٗ/ّٕمرجع سابؽ، ) :محٌمد الز 

 .(ُٖٕ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(، ُْٖ/ُِمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ْ) 
 الصفحة نفسيا. مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (ُ)
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كلـ يذكرىا أصحاب كتب المغة كلعميا أجريت فيي لغة : ))(قُّّٗ)ت:قاؿ الطاىر بف عاشكر     
 .(ُ)((مجرل الييئة لما فييا مف تخيؿ السمت كالكقار

  طوسورة: 
ُ چ الراء في لفظ:ككسر النكف  بضـ جمازقرأ ابف  .ُ  ، كذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى:(ّ()ِ)چَر٪ا٫ُ ۡعؿِ نلا

َٰ چ ۡؿ إىَِلَٰٓ إَِل ُْ ٤َۡي٫ِ َوٱ٩ َٔ ٤َۡخ  َّ ِي  َٟ ٱلا ٛ  ِ٭ َّۖ ََع٠ِ ةة ًٛ ٪ا٫ُۥ ِِف ٱَۡل٥َِّ نَۡك َٛ َُعّؿَِر٪ا٫ُۥ ُث٥ا نَلَنِك  .[ٕٗ]طو:چنلا
 التوجيو:
 ،جخرً مف باب: أخرج يي  أىحرىؽ ييحًرؽ،أنو مضارع عمى مخففو،  الراءككسر النكف  بضـكجو القراءة      

   .(ْ)لننسفٌنو في اليـ نسفناثـ لنحرقنو بالنار، معنى: كال ،ايقن حرً حرقو تى ا، كأى يقاؿ: أحرقو بالنار احراقن 

ا قراءة  ،القراءة العشريةبالحرؽ ىك الحرؽ بالنار، كىك ما أفادتو  المراداآلية عمى أف  دلت      كأيضن
ا المبالغة كالتكثير في التحريؽ حتى يصير يابسنا ثـ ينسؼ الجميكر إال أف  قراءة الجميكر أفادت أيضن

في البحر، أك يككف كجو المبالغة أنو أحرؽ ثـ برد بالمبارد، كىك ما يستفاد مف تشديد الراء في 
.(ٓ)قراءتيـ

                                                           

 (. ُْٖ/ُِمرجع سابؽ، )(ُ) 

 ابف جماز عمى أصمو في إسكاف الحاء كتخفيؼ الراء. (ِ)
 (.ُٔٓصفحة: ) سبؽ تخريج ىذه الكممة عند الكبلـ عمى انفرادات ابف كرداف في سكرة طو،(ّ) 
ٍيرم (، َّٖ/ٕ، )مرجع سابؽ :بف حياف األندلسيا(ْ)  محمد  (،ْْٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 (.ََُ/ٖ)مرجع سابؽ،  :السميف الحمبي (،ِّٖ/ُمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محيسف

بيف االنفرادات كقراءة الجميكر، كذلؾ عند الكبلـ ذكرت مزيد ايضاح في بياف ما دلت عميو ىذه الكممة مف معاف (ٓ) 
  (.ُٕٓ، ُٔٓفيما انفرد بو ابف كرداف في سكرة طو، صفحة )



 
 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفضل 

اليت اىفرد بَا اإلماو ٓعكْب احلضرمٕ أّ أحد الكراءات العشرٓة 

  يف فرش احلرّف ّتْجََٔارآُّٔ عً غريٍه مً الكراء العشرة 

 :ّفُٔ ثالثة مباحح

 
يف  عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج اإلياو يعمىب احلضزيياملثؽس األول: انمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا 

  .فزع احلزوف يع انرىظيّ

يف فزع احلزوف يع  عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج رويض: انمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا انصايناملثؽس 

  .انرىظيّ

يف فزع احلزوف يع  عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج روغ: انمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا انصانساملثؽس 

  .انرىظيّ
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 األولاملثؽس 

  اإلياو يعمىب احلضزييانمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا 

 يف فزع احلزوف يع انرىظيّ عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج
  :سورة البقرة 

 (ُ)چُٕٮنَ ؿۡصِ يَ   ،ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ چفي لفظ:  بفتح التاء أك الياء ككسر الجيـ قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي .ُ

ُث٥ا إََِل٫ِۡ چ، كضابطو مما كاف فيو رجكع لآلخرة، مف قكؿ اهلل تعالى: (ِ)حيث كردت

ُٕٮنَ  :ِٖ:البقرة]چدُؿَۡص ، كقكلو (ّ)مكضع الرـك يقرأه ركيس بالتاء كركح بالياء ،[ْْ، الزمر:ُُ، الرـك

                                                           

اؿ كق (،ّْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِْٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ػػػػػػػػػا ..................... ٍيػػػػػػػػػؼى جى ػػػػػػػػػعي كى ييٍرجى  كى
 
 

ػػػػػػػػػػػػبلى   منػػػػػػػػػػػػى حى ٍـّ حي ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػافى ًلؤليٍخػػػػػػػػػػػػرىل فىسى  ًإذىا كى

 

 (.ِٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:       

 لئلماـ يعقكب الحضرمي أربعة مكاضع، شاركو في القراءة غيره فمـ تعد انفرادة لو: كىي (ِ)

ْ يَۡٮ٦   چقكلو تعالى:  .ُ ٮا ُٞ ُٕٮَن ذِي٫ِ إىَِل َوٱتا ِ ة دُۡؿَص بفتح التاء  مكافقنا ألصمو أبي عمرك[، قرأ يعقكب ُِٖ]البقرة:چٱّللا
 (.ُّٓ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرمككسر الجيـ. ينظر: 

ٮنَ چقكلو تعالى:   .ِ ُٕ جاُ٭٥ۡ إََِلَۡ٪ة ََّل يُۡؿَص
َ
ْ أ ٪ُّٓٮا َّ بفتح الياء  أبي عمرك مكافقنا ألصمو[، قرأ يعقكب ّٗ]القصص:چَو

 .(ْٗٗ/ُ،مرجع سابؽ، )(تحبير التيسير)ابف الجزرم:كافقو نافع كحمزة كالكسائي كخمؼ. ينظر: ك ككسر الجيـ 

َنَُٰس٥ۡ َخَجس  چقكلو تعالى:  .ّ ۡٞ جا٧َة َػ٤َ
َ
ََٚعِكۡبُذ٥ۡ أ

َ
ُٕٮنَ أ ٩اُس٥ۡ إََِلَۡ٪ة ََّل دُۡؿَص

َ
مكافقنا [، قرأ يعقكب ُُٓ]المؤمنكف:چة َوأ

، (تحبير التيسير): ابف الجزرمبفتح التاء ككسر الجيـ ككافقو حمزة كالكسائي كخمؼ. ينظر:  أبي عمركألصمو 
 .(ْٖٕ/ُ)مرجع سابؽ، 

ُمٮرُ چقكلو تعالى:   .ْ
ُ
ُٓ ٱۡۡل بفتح التاء ككسر الجيـ ككافقو  مكافقنا ألصمو أبي عمركحيث كردت، قرأ يعقكب    چ دُۡؿَص

ۡمُؿ َُك٫ُُّ  چقكلو تعالى: حمزة كالكسائي كخمؼ، أما ابف عامر ك 
َ
ُٓ ٱۡۡل قرأ يعقكب عمى  [،ُِّ:ىكد]چِإَوََل٫ِۡ يُۡؿَص

، مرجع (تحبير التيسير): ابف الجزرمينظر: كؿ القراء عدا نافع كحفص، أصمو بفتح التاء ككسر الجيـ ككافقو 
 .(َْٗ،َّّ/ُ)سابؽ، 

  :كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو(، َْٓ/ُ)، مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)
ػػػػػػٍز  ـ  حي ػػػػػػ اًطػػػػػػٍب ًلتيٍربيػػػػػػكا كىضي ًطػػػػػػٍب يىٍرًجعيػػػػػػكا خى  كى

 

 ......................................... 
 
 

 (.                    ّّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      
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ُٕٮنَ چتعالى:  ،ُِفصمت: ،ّٖيس: ،ٖٖ،َٕالقصص: ،ّْىكد: ،ٔٓيكنس: ،ِْٓ]البقرة:چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

ِ چ، كقكلو تعالى: (ُ)مكضع الزخرؼ يقرأه ركيس بالياء كركح بالتاء ،[ٖٓالزخرؼ: ّ َوَجۡج٤ُٮُك٥ ثِٱلَشا

 َّۖ ُٕٮنَ  َوٱۡۡلَرۡيِ ِٚۡذَ٪ح  ۥَّٓۖ چ، كقكلو تعالى: [ّٓ]األنبياء:چِإَوََلَۡ٪ة دُؿَۡص ْ ََلُ ُٕٮنَ  َوٱۡخُجُؽوهُ َوٱۡم١ُُؿوا  چإََِل٫ِۡ دُؿَۡص

ُٕٮنَ چ، كقكلو تعالى: [ُٕ]العنكبكت: ُث٥ا إىَِلَٰ َرّبُِس٥ۡ چ، كقكلو تعالى: [ٕٓ]العنكبكت:چُث٥ا إََِلَۡ٪ة دُؿَۡص

ُٕٮنَ  ُٕٮنَ چ، كقكلو تعالى: [ُٓ،الجاثية:ُُ]السجدة:چدُؿَۡص َؿِِن ِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص َُ ِي َذ ۡخُجُؽ ٱلا
َ
 چَو٦َة ىِلَ ََّلٓ أ

ُٕٮنَ چ، كقكلو تعالى: [ِِ]يس: ُٕٮنَ چ، كقكلو تعالى: (ِ)[ّٖ]آؿ عمراف:چِإَوََل٫ِۡ يُؿَۡص  چُث٥ا إََِل٫ِۡ يُؿَۡص

ُٕٮنَ چ، كقكلو تعالى: [ّٔ]األنعاـ: ٮَن إََِل٫ِۡ چ، كقكلو تعالى: [َْ]مريـ:چِإَوََلَۡ٪ة يُؿَۡص ُٕ  چَويَۡٮَم يُؿَۡص

ُٕٮنَ چ، كقكلو تعالى: كقكلو تعالى: [ْٔ]النكر:  .[ٕٕ]غافر:چ َٚإََِلَۡ٪ة يُؿَۡص
  التوجيو:

عى( كجو القراءة بفتح التاء أك الياء ككسر الجيـ، عمى أنو       مبني لمفاعؿ، كىك فعؿ مضارع )رىجى
ع الثبلثي البلـز  ع زيد،مف رىجى عيكا فقد ريًجعيكا  ؛كالقراءتاف متقاربتاف يىرًجع رجكعنا، يقاؿ: رىجى ألنيـ إذا رىجى

عيكا ذا أيرًجعيكا فقد رىجى كا 
(ّ). 

الناس راجعكف إلى ربيـ يكـ القيامة ليجازل كؿ إنساف بما عمؿ في الدنيا  في اآلية داللة عمى أف     
ف  ،فخير ،خيرنا عمؿ فإف الفاعؿ إلى  كأسند كعمى ذلؾ فإف الفعؿ كىك الرجكع نسب فشر، ،شرناعمؿ كا 

                                                           

  :كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو (،َٓٓ/ُ، )مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
ًطػػػػػػػػػٍب يىٍرًجعيػػػػػػػػػكفى   .........................كى

 

 ......................................... 
 
 

 (.                    ّٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      

كافؽ اإلماـ يعقكب في القراءة بالياء في ىذا المكضع حفص، كىك عمى أصمو في فتح الياء ككسر الجيـ. انظر:  (ِ)
  :كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو(، ِّٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم: 

ػػػػـٍ  ....................    عيػػػػكفى حي قيػػػػٍؿ ييٍرجى  كى
 

 ......................................... 
 
 

  مبيننا قراءة حفص بالياء: في منظكمتو الشاطبيكقاؿ اإلماـ (، ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:  
عيػػػػػػػػػك ....................... ًباٍلغىٍيػػػػػػػػػًب تيٍرجى  كى

 

ػػػػػػػػادى    ..................................فى عى
 

 
 

 .(ْٓ/ُ،)، مرجع سابؽ(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:        
 (،ّٓ/ِمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ُّٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُّٖ/ُمحمد خميس: مرجع سابؽ، ) (ّ)

 (.ُٖٖ/ِمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، )
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ُٕٮنَ چ تعالى:ذلؾ قكؿ اهلل  كمما يدؿ عمىاإلنساف، المجازم كىك  ُ٭٥ۡ إىَِلَٰ َرّبِِ٭٥ۡ َرَِٰص جا
َ
 ،[َٔالمؤمنكف:]چأ

لمفاعؿ أسند بينما دلت قراءة الجميكر عمى أف الفعؿ كىك ما أفادتو االنفرادة،  ،فأنسد الرجكع إلييـ

عى  الحقيقي عمى األصؿ مف  ُث٥ا إىَِلَٰ َربِّ٭٥ِۡ چ تعالى: وقكل، كيدؿ عمى ذلؾ -تعالى–كىك اهلل  المتعدمرىجى

ونَ   .(ُ)[ّٖاألنعاـ:] چَُيََۡشُ

، كذلؾ (ِ)حيث كردت چَػۡٮَ  چفي لفظ:  ب الحضرمي بفتح الفاء بغير تنكيفيعقك قرأ اإلماـ  .ِ

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥٬ُۡ چفي قكؿ اهلل تعالى:  َٔ ٩ُٮنَ  ََٚل َػۡٮٌ   ـَ ، ْٖاألنعاـ:، ٗٔالمائدة:، ّٖ:البقرة]چََيۡ

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥ۡ٬ُ چ، كقكلو تعالى: [ُّ، األحقاؼ:ّٓاألعراؼ: َٔ ٩ُٮنَ َوََّل َػٮٌۡ   ـَ ، ُُِ، ِٔ:البقرة]چ ََيۡ

٩ُٮنَ چ ، كقكلو تعالى:[ِٕٕ، ِْٕ، ِِٔ ـَ ٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥ۡ٬ُ ََيۡ َٔ َّلا َػٮٌۡ  
َ
، كقكلو [َُٕ]آؿ عمراف:چ أ

٩ُٮنَ  چ تعالى: ـَ ٩ُذ٥ۡ ََتۡ
َ
٤َۡيُس٥ۡ َوََّلٓ أ َٔ ٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل چ، كقكلو تعالى: [ْٗ]األعراؼ:چ ََّل َػٮٌۡ   َٔ ََّل َػٮٌۡ  

٩ُٮنَ ٥ۡ٬ُ  ـَ ٩ُٮنَ  چ ، كقكلو تعالى:[ِٔ]يكنس:چ ََيۡ ـَ ٩ُذ٥ۡ ََتۡ
َ
٤َۡيُس٥ُ ٱَۡلَۡٮَم َوََّلٓ أ َٔ  [.ٖٔ]الزخرؼ:چ ََّل َػٮٌۡ  

  التوجيو:
، كالقراءة لمتبرئة ك)ال( قبميا ،كجو القراءة بفتح الفاء بغير تنكيف، عمى أنو مبني عمى الفتح     

ككجو قراءة الزىرم كمف كافقو ))(: ىػْٕٓقاؿ أبك حياف) ،(ّ)رفع الخكؼك  النفيأعـ كأبمغ في بالنصب 
 .(ْ)((مف مدلكؿ الخكؼ فردو  أف ذلؾ نص في العمكـ، فينفي كؿ فردو 

كاجتنب نييو، فبل يصيبيـ  ،كاستجاب ألمره ،ف آمف كاتبع ىدل اهللمٌ اآلية نفي الخكؼ عأفادت      
 ،قميمو ككثيره عنيـ بالكميةمنفي الخكؼ نافية لمجنس، كعميو ف (الػ)فخكؼ ال في الدنيا كال في اآلخرة، 

                                                           

ٍيرم(، ُْٗ/ُ) ،مرجع سابؽ: أبك زرعة (ُ)  .(ُْٖ/ِ)مرجع سابؽ، : (شرح طيبة النشر): النُّكى
 

كقاؿ (، ّٓٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمِٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػٍكؼى بًػػػػػػػػػػػػػػػاٍلفىٍتحً  ............  ......................................... ػػػػػػػػػػػػػػػكٍّالى  الى خى  حي
 

 
 

 

 (.ُِ/ُسابؽ، )، مرجع )الدرة المضية( ينظر:     

: مرجع سابؽ، السميف الحمبي (،ُِّ/ُابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ُٕٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ّ) 
(ٖ/ّٕ.) 

 (.ِْٕ/ُمرجع سابؽ، )(ْ) 
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حيث كقراءة  ،في قراءة الجميكر بالرفع كجومع كافؽ تكىي بيذا الكجو ت ،القراءة العشريةكىك ما أفادتو 
عنيـ اهلل  فبل خكؼ عمييـ في الدنيا كاآلخرة، كقيؿ: نفى ،لنفي الجنسحتمؿ أف تككف )ال( الجميكر ت
مف أمكر في عنيـ الحزف في اآلخرة، كالمعنى: فبل خكؼه عمييـ فيما يستقبميـ  كنفى الدنياالخكؼ في 

م فكاالدنيا  فنفى اهلل عنيـ كثير  ،منو لنفي فرد كاحدأف )ال(  كأ ،ـبعد كفاتي كال ىـ يحزنكف عمى ما خى
فبل خكؼ ))كالمعنى:  ،(ُ)كىك أصؿ الخكؼ كالحزف ،الخكؼ كالحزف، كال يمنع مف أف يصيبيـ قميمو

فالخكؼ عمى المتكقع كالحزف  ،مف فكات مطمكب كال ىـ يحزنكفمف لحكؽ مكركه الداريف  يف عمييـ
نو ال أكال  ،ال يعترييـ ما يكجب ذلؾ ال أنو يعترييـ ذلؾ لكنيـ ال يخافكف كال يحزنكف أم:عمى الكاقع 

كيؼ ال كاستشعار الخكؼ  ،كالنشاط بؿ يستمركف عمى السركر يعترييـ نفس الخكؼ كالحزف أصبلن 
قامة حقكؽ العبكدية مف خصائص إفي  يا لمجد كالسعكاستقصارن  ،ا لجبلؿ اهلل كىيبتوكالخشية استعظامن 
 .(ِ)((الخكاص كالمقربيف

٤٧َُٮنَ تَ چفي لفظ:  يعقكب الحضرمي بتاء الخطابقرأ اإلماـ  .ّ َو٦َة چ ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ّ)چٕۡ
ِـِظ٫ِۦ  ۡـَظ ٤٧َُٮنَ ٬َُٮ ث٧ُِ ٕۡ ُ ثَِىرُيۢ ث٧َِة َح َؿۗ َوٱّللا ٧ا َٕ ن ُح

َ
َؾاِب أ َٕ  .[ٔٗ:البقرة]چ٨َِ٦ ٱ٣ۡ

 التوجيو:
 قكلو تعالى: لمناسبةك ، (ٓ)مف الغيبة الى الخطاب (ْ)عمى االلتفات بتاء الخطاب،كجو القراءة      

ة  چ َٰ َظَيٮَٰ ۡظَؿَص ٱنلاةِس لََعَ
َ
ُ٭٥ۡ أ  . (ٔ)چَوَۡلَِضَؽجا

                                                           
مرجع سابؽ،  :بف عاشكرا (،َُٖ/ُالبغكم: مرجع سابؽ، ) (،ٓٓ/ُ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ُ) 
(ُ/ْْْ.) 
، )روح البياف(ق )د.ت(: ُُِٕ:إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، المكلى أبك الفداء ت(ِ) 

 .(ُُٓ/ُ) ،، بيركتدار الفكر
 

كقاؿ (، ّٓٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِِٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ّ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ميػػػػػػػػػػكفى قيػػػػػػػػػػؿٍ  ػػػػػػػػػػا يىٍعمى اًطػػػػػػػػػػٍب فىشى  أىالى يىٍعبيػػػػػػػػػػديكا خى
 

ػػػػػػػػػػػكىل   ...................................حى

 

 (.ُِ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      

 (.ٕٗ/ِمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف(ْ) 
 (.ُْْفي المبحث األكؿ عند الحديث عف انفرادات أبي جعفر في سكرة االنفطار، ) االلتفاتسبؽ بياف معنى (ٓ) 
ٍيرم(ٔ)   .(ُّٕ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
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، كىذا المعنى ىك بما يعمؿ ىؤالء الذيف يكٌد أحدىـ لك يعٌمر ألؼ سنةأف اهلل بصير أفادت اآلية      

يِۡؽيِ٭٥ۡ چقكلو تعالى:  فيؽ اآلية ألف سياك  ؛عمى قراءة الجميكر بالغيب
َ
٦َۡخ أ ثََؽۢا ث٧َِة َٝؽا

َ
 چَو٨َ٣ َحَذ٧َ٪اۡٮهُ أ

لفات قكلو  ،ليككف أعـ كأشمؿ كلكال االلتفات ؛كلكف التفت الى الخطاب الغيبة، يقتضي [ٓٗ:البقرة]
ليـ أكقع في قمكبيـ  ، فيككف خطاب النبي(ُ)قؿ ليـ يا محمد: اهلل بصير بما تعممكف: أم، المعنى

   .القراءة العشرية، كىك ما أفادتو مف معرفتيـ لو

َو٨٦َ چ، مف قكؿ اهلل تعالى: (ِ)چيُۡؤتِ چ يعقكب الحضرمي بكسر التاء، في لفظ: قرأ اإلماـ  .ْ
 .[ِٗٔ:البقرة] چيُۡؤَت ٱۡۡل٧َ١ِۡحَ 

 التوجيو:
اهلل  تً ؤ أم: كمىف ي ،-تعالى–الفاعؿ اسـ اهلل ك  ،(ّ)البناء لمفاعؿعمى كجو القراءة بكسر التاء،      

 (يؤتيو)ك مفعكؿ ثاف، (الحكمة)مقدـ، ك أكؿ مفعكؿ (فمى )ك ،كقكلؾ: أي يـ تعطي درىمنا يشكرؾ الحكمة،
مجزكـ بمىف
(ْ). 

زيادة في بياف المعنى المراد مف اآلية، حيث كقراءة الجميكر بينت أف اإلنساف  العشريةفي القراءة      
قراءة اإلماـ يعقكب تبيف أف الذم منحو ىذا  تكىي العمـ كالقرآف أك النبكة، فجاء ،قد يؤتى الحكمة
 ، كاهلل أعمـ.-تعالى–الفضؿ ىك اهلل 

                                                           

مرجع سابؽ، ، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف (،َٕ/ُ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس(ُ) 
(ِ/ٕٗ.) 

كقاؿ  (،ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُّّ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

........................................... 
 

ػػػػػػػػٍف ييػػػػػػػػٍؤتى كىاٍكًسػػػػػػػػٍر  ػػػػػػػػتيٍغًف النُّػػػػػػػػذيٍر مى  ........كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًكًنوً   ًباٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ًإٍف تيٍحػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍؼ ًلسى ػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  كى  حى
 

......................................... 
 

 (.ُٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      

ٍيرم (،ُْ/ِمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ّ)   .(ُِِ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
: مرجع الدمياطيٌ  (،َِِ/ُ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،ُّْ/ُمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ْ) 

  (.َٓٔ/ِ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي (،ُُِ/ُسابؽ، )
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ّؿُِق چفي لفظ:  ضرمي بالياءيعقكب الحقرأ اإلماـ  .ٓ َٛ ّؿُِق َبۡيَ چ ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ُ)چََّل ُح َٛ ََّل ُج

َظؽ  
َ
 . [ِٖٓ:البقرة]چ ٨ِ٦ّ رُُّق٫ِ٤ِ  أ
  التوجيو:
كالمعنى: ف آمىفى باهلل الى ييفىرٍّؽي، مأم: كؿ  ،إلى لفظ: )كؿ( عمى إسناد الفعؿ بالياء، كجو القراءة     

فيؤمف ببعض كيكفر ببعض، كلكنيـ يصدقكف  ،حد مف رسموأأم ال يفرؽ الرسكؿ كالمؤمنكف بيف 
، كأنيـ بذلؾ مخالفيف لمييكد كالنصارل الذيف آمنكا مف عند اهلل ىكأف ما جاءكا بو  بجميعيـ، كيقركف

 .(ِ)ببعض الرسؿ ككفركا ببعض
كأف عميو أف يؤمف بجميع الرسؿ  ،ما يجب عمى المسمـ اعتقاده في الرسؿ القراءة العشريةأفادت      

 :ضمار لقكؿ كؿ مف آمف باهلل، تقديره: قالكاإأحد منيـ، بينما قراءة الجميكر بالنكف فيو بيف دكف تفريؽ 
ضمار القكؿ كثير في لداللة الكبلـ عميو،  ؛كترؾ ذكر لفظ: )قالكا( ال نفرؽ بيف أحد مف رسمو، كا 

 كفيو أف عمى المسمـ أف يعبر عف إيمانو بجميع الرسؿ قكالن بمسانو.، (ّ)رآفالق

قرار بالمساف كاعتقاد كتصديؽ       كبذلؾ جاءت القراءتاف لبياف حقيقة أف اإليماف بالرسؿ قكؿ كا 
فكأف اهلل أخبر أكالن عف قكليـ، ثـ بالقمب، دكف تفريؽ بيف أحد منيـ، بأف نؤمف ببعضيـ كنكفر ببعض، 

 .(ْ)إال بقكؿ المساف كتصديؽ الجناف أتبعو باإلخبار عف صدقيـ فيما يقكلكف، إذ ال إيماف كامؿ

                                                           

اؿ كق(، ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػٍف نىشى ٍؽ يىػػػػػػػػػػػػػاءي نىٍرفىػػػػػػػػػػػػػعي مى ٍفػػػػػػػػػػػػػعو نيفىػػػػػػػػػػػػػرٍّ  ًبرى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ءي ييٍكسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حى  نىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍكوي نيعىمٍّمي

 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:   

مرجع سابؽ،  ،(معاني القراءات): األزىرم(، ُّّ/ُ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس(ِ) 
 (.ُِٔ/ٔ: مرجع سابؽ، )الطبرم(، ٔٔ/ِمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ِّٗ/ُ)

 

 (. ِّٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(القراءاتمعاني ): األزىرم(ّ) 

ِ ثَةب  َوٱل٧ََۡلَٰٓه١َُِح يَۡؽُػ٤ُٮَن  چمثاؿ ذلؾ: قكلو تعالى:    
٤َۡيِ٭٥ ٨ِ٦ّ ُكّ ٤َۡيُس٥ ، َٔ َٔ  ٥ٌَٰ أم: يقكلكف  لؿ[،ِْ،ِّ:]الرعدچَقَؾ

 (.ُْٕ/ّ: مرجع سابؽ، )الزجاجينظر:  سبلـ عميكـ.
 (.ُِّ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ْ) 
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 قكلو ألف ؛چرُُّق٫ِ٤ِ  چال يكقؼ عمى حيث  أثر عمى أحكاـ الكقؼ، كالقراءة بالقراءة العشرية ليا     

ّؿُِق چ َٛ ِ چتعالى:  ( في قكلوراجع إلى )كؿ چََّل ُح غير منقطع عنو، بينما يمكف فيك ، چُكه َءا٨َ٦َ ثِٱّللا

ّؿُِق چ في بالنكف الجميكر عمى قراءةكيككف كقفنا كافينا ، چرُُّق٫ِ٤ِ  چعمى الكقؼ  َٛ ألف ذلؾ منقطع  ؛چََّل ُج
 .(ُ)مما قبمو

  آؿ عمرافسورة: 
في لفظ:  فتح التاء ككسر القاؼ كياء مشددة مفتكحة بعدىابيعقكب الحضرمي قرأ اإلماـ  .ُ

َٰح  چ مف قكؿ اهلل تعالى:، (ِ)چح  دَِٞيا چ ى َٞ ٮاْ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ُت ُٞ ن َتذا
َ
ٓ أ  .[ِٖآؿ عمراف:]چإَِّلا

  التوجيو: 
، اتقى يتقي مصدر ، عمى أنوفتح التاء ككسر القاؼ كياء مشددة مفتكحة بعدىاب كجو القراءة     
 ا الكفارأم ال تتخذك  كالمعنى عمى ذلؾ: ،(ّ)ك أصميا )كقية( مف الكقايةفعمية كالتاء بدؿ مف الكا :ككزنيا

الذم أفادتو قراءة الجميكر بضـ التاء نفسو ، كىك المعنى (ْ)أكلياء في حاؿ مف األحكاؿ إال حاؿ اتقائكـ

َٰح  چكفتح القاؼ كألؼ بعدىا  ى َٞ  .چُت

النفس، أك العرض، أك الماؿ مف عمى محافظة ال كيقصد بيا ،اآلية دليؿ عمى مشركعية التقيةفي      
إذا كانت إقامتو مؤمف فال كانت عداكتو مبنية عمى اختبلؼ الديف كالكافر كالمسمـ، فمف، شر األعداء

ككاف  ، ككاف غير قادر عمى اليجرة بدينو،الكفار لوال يمكف لو أف يظير دينو لتعرض  في بمد
ا غالبن ا يظف معو إيقاع ما خكفكا بو تخكيفن  مف يعيؿ مف أكالد كآباء،بالقتؿ، أك قتؿ  يخكفكنوالمخالفكف 

فإنو يجكز لو  ،حك ذلؾكن، و عف القكت حتى المكتبضرب العنؽ، أك بحبسسكاء كاف ىذا القتؿ 
                                                           

 (.ّٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(المكتفى) :عمرك الدانيأبك (ُ) 

كقاؿ (، ّٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،َِّ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

 تىًقٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ..................................

 

ػػػػػػػػـٍ   ػػػػػػػػٍعتي حي ضى ػػػػػػػػٍع كى  ..................يىػػػػػػػةن مى
 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:     

ٍيرم (ّ) (. ِْٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ِّْ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُِِ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ 

   (.ُُٕ/ِمرجع سابؽ، ) :األلكسي (ْ)
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 كفي ذلؾ رخصة، كلو أف ،الفرار بدينو مع محاكلتوبقدر الضركرة بمسانو  كمكافقتوالمكث مع المخالؼ 
ف قتؿ فيك شييد، ف يأخذ بالعزيمة كا  كاف التخكيؼ بفكات المنفعة أك بمحكؽ المشقة التي يمكنو  كا 

كفي مداراة الكفار  ،(ُ)ال يجكز لو مكافقتيـ ،تحمميا كالحبس مع القكت كالضرب القميؿ الغير الميمؾ

يَؿ٨َِٰ چ بذلؾ مستند شرعي، قكلو تعالى: ۢ ثِٱۡۡلِ ٧َه٨ُِّ ُۡ ۡزؿِهَ َو٤َُۡٝج٫ُۥ ٦ُ
ُ
، ككما في كاقعة [َُٔالنحؿ:]چ إَِّلا ٨ۡ٦َ أ

أخذ المشرككف عمار بف ياسر فمـ يترككه حتى )): ، ففي الحديث-رضي اهلل عنيما-عمار بف ياسر 
قاؿ: شر يا رسكؿ اهلل،  "ما كراءؾ"قاؿ:  ، كذكر آليتيـ بخير ثـ ترككه، فمما أتى رسكؿسب النبي 

إف "قاؿ:  ،اؿ: مطمئف باإليمافق "؟كيؼ تجد قمبؾ"ركت حتى نمت منؾ، كذكرت آليتيـ بخير قاؿ: ما تي 
 . (ّ()ِ)"((عادكا فعد

  األنعاـسورة: 
ٮُل .....ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ چ:قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي بالياء في لفظي .1 ُٞ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ْ)چُث٥ا َح

                                                           

 (.ُُٕ/ِمرجع سابؽ، ) :األلكسيبتصرؼ:  (ُ)
ىذا حديث صحيح عمى شرط )(، كقاؿ الحاكـ:)ّٖٗ/ِ: مرجع سابؽ، كتاب التفسير، تفسير سكرة النحؿ، )الحاكـ (ِ)

 ، المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.((الشيخيف كلـ يخرجاه
لو، فبئس ابف العشيرة رجؿ فقاؿ: ائذنكا  استأذف عمى النبي قالت: )) -رضي اهلل عنيا- عائشة ككما في حديث(ّ) 

        فمما دخؿ أالف لو الكبلـ، فقمت لو: يا رسكؿ اهلل، قمت ما قمت، ثـ ألنت لو في القكؿ؟ –أك بئس أخك العشيرة  -
: البخارم. ينظر: "((اتقاء فحشو -أك كدعو الناس -أم عائشة، إف شر الناس منزلة عند اهلل مف تركو "فقاؿ: 

(، مسمـ: مرجع سابؽ، كتاب البر كالصمة كاألدب، باب ُّ/ٖالمداراة مع الناس، )ب باكتاب األدب، مرجع سابؽ، 
     (.ََِِ/ْمداراة مف يتقى فحشو، )

كقاؿ (، َّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّّٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ْ)
         :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػعٍ  ..................  نىٍحشيػػػػػػري اٍليىػػػػػػا نىقيػػػػػػكؿي مى
 

ػػػػكىل  .....................................حى
 

ػػػػػػػػػذٍّبي كىاٍلػػػػػػػػػًكالى   ـٍ يىكيػػػػػػػػػٍف كىاٍنًصػػػػػػػػػٍب نيكى ػػػػػػػػػبىٍأ لىػػػػػػػػػ  سى
 

......................................... 
 

 (.ِٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:     
  :ٮُل  .....ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ چانفرد اإلماـ يعقكب بالقراءة بالياء في لفظ ُٞ ىنا في سكرة األنعاـ المكضع األكؿ، أما بقية  چُث٥ا َح

 المكاضع فقد شاركو بعض القراء كالركاة، كتفصيميا لمفائدة كالتالي: 

ٕ  چقكلو تعالى:   .ُ ٨ِّ َوَيۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ََشَ ٱۡۡلِ ٕۡ ٧ََٰ [، كىك المكضع الثاني، قرأه جميع القراء بالنكف ُِٖ:]األنعاـ چ ة َي
 =          عدا حفص قرأه بالياء.
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ٕ  چ ِي٨َ ٠ُ٪ُذ٥ۡ َويَۡٮَم ََنَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ََكٓؤُُز٥ُ ٱلا ۡح٨َ ُُشَ
َ
ُكٓٮاْ أ ُۡشَ

َ
ِي٨َ أ ٮُل لَِّلا ُٞ ُـۡخ٧ُٮنَ ة ُث٥ا َج  . [ِِ:األنعاـ]چدَ

 التوجيو:
 قكلو يف ،-جؿ جبللو-كىك اهلل  إسناد الفعميف إلى ضمير االسـ الظاىر ،بالياء كجو القراءة     

ىَٰ لََعَ چ :تعالى ٨ِ ٱۡذَتَ ٥َُ٤ م٧ِا ّۡ
َ
ِ ٠َِؾثًةَو٨ۡ٦َ أ ُ چ قكلو تعالى:ليناسب  ؛[ُِ:]األنعاـچٱّللا َٟ ٱّللا إِن َح٧َۡكۡك

َٙ  ثُِضّ   ۥٓ إَِّلا ٬ُٮَ ََٚل ََكِم  . (ُ)-تعالىسبحانو ك -كالفاعؿ ىك اهلل ، [ُٕ:]األنعاـچََلُ

في المعنى كاحد )): (قَّٕ)ت:قاؿ الزىرمالقراءة بالنكف أك الياء في الفعميف ليما نفس المعنى،      
كالياء في )) (:قّٕٕالفارسي)ت:أبك عمي قاؿ ك  ،(ِ)((اهلل الحاشر ال شريؾ لو ،نحشرىـ كيحشرىـ

، فيك الحاشر ال -عز كجؿ-أم: أف الذم يحشرىـ ىك اهلل  ،كالمعنى عمى ذلؾ ،(ّ)((المعنى كالنكف
عمى  -كتعالىسبحانو -ثـ يقكؿ شريؾ لو كال أحد غيره، يحشرىـ ىـ كما يعبدكف مف آلية مف دكنو، 

 فأي ،اما لـ ينزؿ بو سمطانن  -تعالى–باهلل  لمذيف أشرككالتكبيخ كالتقريع عمى رؤكس األشياد سبيؿ ا
–فبل تغني عنيـ آليتيـ يكمئذو مف اهلل شيئنا، كما أخبر اهلل ، (ْ)؟!آليتكـ التي جعمتمكىا شركاء هلل

ۡدَ٪ۡخ َخۡ٪ُ٭٥ۡ چ: بقكلو ،عف ذلؾ -تعالى
َ
ٓ أ ء  َذ٧َة ِ ٨ِ٦ ََشۡ ٮَن ٨٦ِ ُدوِن ٱّللا ُٔ ة صَ  َءالَِ٭ُذُ٭٥ُ ٱ٣اِِت يَۡؽ ا٧ا ۡمُؿ ل

َ
ةَٓء أ

 َٟ ِ  .[َُُ:ىكد] چَرّب

                                                                                                                                                                                 

ٕ  چقكلو تعالى:   .ِ ُكٮاْ ٦َََك٩َسُ َوَيۡٮَم ََنَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ُۡشَ
َ
ِي٨َ أ ٮُل لَِّلا ُٞ  [، قرأه جميع القراء بالنكف.ِٖ:]يكنس  چ٥ۡ ة ُث٥ا َج

ن ٣ا٥ۡ چقكلو تعالى:   .ّ
َ
ْ َوَيۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ ٠َأ  قرأه جميع القراء بالنكف عدا حفص قرأه بالياء.، [ْٓيكنس:  ]چي٤ََۡجُسٓٮا

ِ َوَيۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ َو٦َة چ قكلو تعالى:  .ْ ُجُؽوَن ٨٦ِ ُدوِن ٱّللا ٕۡ بالياء  ابف كثير كأبك جعفر كحفص كافقو، [ُٕ:]الفرقاف چَح
 كالباقكف بالنكف.

ٕ  چقكلو تعالى:   .ٓ ٮُل ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ةَوَيۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ُٞ  .بالياء كالباقكف بالنكف حفصكافقو ، [َْسبأ: ] چُث٥ا َح

    (.ْْٖ ،ّْٔ/ُ)، مرجع سابؽ، )تحبير التيسير(: ابف الجزرمينظر:  

ٍيرم (ُ)  (.ُِٔ/ُسابؽ، ): مرجع الدمياطيٌ  (،ِْٗ/ِ)مرجع سابؽ، : (شرح طيبة النشر): النُّكى
 (. ِْٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر:  (ِ)
  (.َِٗ/ّمرجع سابؽ، )(ّ) 
  (.ُُٓ/ْمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ْ) 
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 ؛كذلؾ ،التناسب بيف اآليات ة العشريةالقراءفقد أفادت ، أفادتو القراءتاف كفي اآلية معنى ببلغي     

ِ ٠َِؾثًةچفي قكلو تعالى: كما يقتضي الغيبة  السابقة اآليات ألف سياؽ ٨ِ ٱۡذَتَىَٰ لََعَ ٱّللا ٥َُ٤ م٧ِا ّۡ
َ
 ،چَو٨ۡ٦َ أ

ٮُل ُث٥ا حَ  .....َُش٥ۡ٬ُُ ََيۡ چفناسب أف يقرأ في لفظي:  التفت عمى قراءة الجميكر بالنكف  بينما بالياء، چُٞ

ٕ  چ، فقاؿ سبحانو: لى التكمـإمف الغيبة  ٮُل َويَۡٮَم ََنَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ُٞ  -تعالى–عمى أنو إخبار مف اهلل  چة ُث٥ا َج
ـ يـك القيامة، المشركيف بو، بالعذاب األلي ، كالمكذبيف بوياتوعميو عف نفسو بأنو سيعاقب المفتريف الكذبى 

ِي٨َ ٠ُ٪ذ٥ُۡ چا عمييـ: ا ليـ كانكارن كيقكؿ تكبيخن  ،الخبلئؽ كيفضحيـ عمى رءكس ََكٓؤُُز٥ُ ٱلا ۡح٨َ ُُشَ
َ
أ

ُـۡخ٧ُٮنَ    .(ُ)األسمكب عمى الغيبة لما تحقؽ ىذا المعنى الببلغيكلك ظؿ ، چدَ

 ،ُحۡ٪ِضيُس٥چفي لفظ:  ي الجيـ، كيمـز تسكيف النكف قبموقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي بالتخفيؼ ف .ِ

 َٟ ِ َوٱۡۡلَۡعؿِ چ ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ّ)(ِ)چُجۡ٪ِج  ،ُجۡ٪ِضي َۡبّ
٤َُؿَِٰخ ٱ٣ۡ ُّ يُس٥ ٨ِ٦ّ   چ٢ُۡٝ ٨٦َ ُحَ٪ّضِ

                                                           

 (.ُُٔ/ِمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسفبتصرؼ:  (ُ)
كقاؿ (، َّٕ/ُمرجع سابؽ، )، )الشمعة(: (، الناشرمّٔٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
........................................... 

 

ػػػػػػػػز  ....ًبثىػػػػػػػػافو أىتىػػػػػػػػى كىاٍلًخػػػػػػػػؼ  ًفػػػػػػػػي اٍلكيػػػػػػػػؿٍّ حي
 

 ييٍنًجػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػثىقٍّبلى .............................. 
............................................ 

 

 

 (.ِٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:       

كقد كردت في أحد عشر  -أم كؿ ما اشتؽ مف التنجية-اإلماـ يعقكب بالتخفيؼ في جميع باب اإلنجاء يقرأ(ّ)  

ُ چالسابقة الذكر، كمكضع  [َُّ،ِٗ، يكنس:ّٔاألنعاـ:]مكضعنا انفرد اإلماـ يعقكب في ثبلثو منيا  َوُيَ٪ّجِ ٱّللا

ِي٨َ  ةَزدِِ٭٥ۡ ٱلا َٛ ْ ث٧َِ ۡٮا َٞ [ انفرد بالتخفيؼ فيو ركح كسيذكر في مكضعو، كالمتبقي سبعة مكاضع شاركو ُٔ]الزمر: چٱتا
       بالتخفيؼ غيره مف القراء، كىي كالتالي:       

ِ ٠َۡؿب  چ  قكلو تعالى: .ُ
يُس٥ ٦ِّۡ٪َ٭ة َو٨٦ِ ُكّ ُ ُحَ٪ّضِ نافع كابف كثير كأبك ك  [، قرأ بالتخفيؼ يعقكبْٔ]األنعاـ: چ٢ُِٝ ٱّللا

 .(ّٕٓ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم: . ينظرعمرك كابف ذككاف

٤َۡيَ٪ة ٩ُ٪ِش ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ چ  قكلو تعالى: .ِ َٔ ة  ًّٞ َٟ َظ ِ َٰل . ينظر: كالكسائي كحفص[، قرأ بالتخفيؼ يعقكب َُّ]يكنس: چ٠ََذ
ذلؾ في  خفى ما ليعقكب فييا كقفيا كقد بينتكال ي (.َّْ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرم

     .-الياءات المحذكفة رسمنا-مكضعو عند الحديث عمى الكقؼ عمى المرسـك 
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َٟ َءايَح  چ ، كقكلو تعالى:[ّٔ]األنعاـ: َٛ َٟ ِۡل١َُٮَن ل٨ۡ٧َِ َػ٤ۡ ِ َٟ ثَِجَؽ٩ ي ، كقكلو [ِٗ]يكنس:چَٚٱَۡلَۡٮَم ُجَ٪ّضِ

ْ  چ تعالى: ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا  .[َُّ]يكنس: چُث٥ا ُج٪َّجِ رُُق٤ََ٪ة َوٱلا
 التوجيو:
المتعدم باليمز، كحمبلن عمى المتفؽ عميو  مف أنجى ينجي (ُ)ا لغةأنيكجو القراءة بالتخفيؼ، عمى      

َّنَ چ في قكلو تعالى: 
َ
َٰ٪َة٣اه٨ِۡ أ َّنَۡيتََ٪ةچ كقكلو تعالى: ، [ّٔاألنعاـ:] چى

َ
  .(ِ)[ِِيكنس:] چ٣َه٨ِۡ أ

: )) ... بالتخفيؼ جعمكه مف ق(ّْٕت:)التشديد ليما نفس المعنى، قاؿ مكيك القراءة بالتخفيؼ      
أنجى ينجي، كالمعنى كاحد، كأصؿ الفعؿ )نجا(، ثـ يثقؿ لمتعدية باليمز كبالتشديد، فاليمز فيو 
كالتشديد في تعديتو، ككؿ كاحد يقـك مقاـ اآلخر في التعدم إلى مفعكؿ، كالمغتاف في القرآف إجماع، 

                                                                                                                                                                                 

ِۡمَِٕيَ  چ  قكلو تعالى:  .ّ
َ
ٮ٥ۡ٬ُ أ ٓ َءاَل لُٮٍط إ٩ِاة ل٧ََُ٪ضُّ ٫َ٤٬ُۡ چ  [، كقكلو تعالى:ْٔ]الحجر:چ إَِّلا

َ
َي٪ا٫ُۥ َوأ  چنَلَُ٪ّضِ

، مرجع (تحبير التيسير): ابف الجزرم. ينظر: حمزة كالكسائي كخمؼ[، قرأ بالتخفيؼ يعقكب ك ِّ]العنكبكت:
 .(َِٓ،ِْٗ/1) سابؽ،

ْ  چ  قكلو تعالى: .ٓ ٮا َٞ ِي٨َ ٱتا تحبير ): ابف الجزرم. ينظر: كالكسائي[، قرأ بالتخفيؼ يعقكب ِٕ]مريـ:چ ُث٥ا ُجَ٪ّجِ ٱلا
 .(ْٓٓ/ُ) ، مرجع سابؽ،(التيسير

َٟ  چ  قكلو تعالى: .ٔ دَ
َ
َٟ إَِّلا ٱۡمَؿأ َ٤٬ۡ

َ
ٮَك َوأ كابف كثير كحمزة كالكسائي [، قرأ بالتخفيؼ يعقكب ّّ]العنكبكت: چإ٩ِاة ٦َُ٪ضُّ

 .(َِٓ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرمكشعبة. ينظر: كخمؼ 

َٰ دَِجََٰؿة  دُ٪ِضيُس٥ چ  قكلو تعالى: .ٕ ُد٣ُُّس٥ۡ لََعَ
َ
َِلم  ٢ۡ٬َ أ

َ
َؾاٍب أ َٔ [، قرأ بالتخفيؼ كؿ القراء عدا ابف َُ]الصؼ: چ٨ِۡ٦ّ 

 (.ُٖٓ/ُ)، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرمعامر قرأ بالتشديد. ينظر: 

 :كقد نظـ ىذه المكاضع اإلماـ محمد بف محمد ىبللي اإلبيارم في شرحو لمدرة، فقاؿ 
 باالنعػػػػػػػػػػػاـ ننجػػػػػػػػػػػي اثنػػػػػػػػػػػاف ننجػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػريـ

 

 فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػكنس خػػػػػػػػػػذ تػػػػػػػػػػبجبل ثػػػػػػػػػػبلث أتػػػػػػػػػػت 
 
 

 كمنجػػػػػػػػػػػػك بحجػػػػػػػػػػػػر عنكبػػػػػػػػػػػػا ينجػػػػػػػػػػػػيف بيػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػرنا عػػػػػػػػػػػػػػبل   كتنجػػػػػػػػػػػػػػيكـ بالصػػػػػػػػػػػػػػؼ ذم عىشى

 

 ليعقػػػػػػػػػػػػكب خففيػػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػكرة الزمػػػػػػػػػػػػر
 

 فخفػػػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػػػركح كحػػػػػػػػػػػده احفػػػػػػػػػػػظ تفضػػػػػػػػػػػبل 
 

 

 .(ِّّ/ُ)، مرجع سابؽ، لمناشرم )اإليضاح(منقكؿ مف ىامش:       
  (.ُِٔ/ُمرجع سابؽ، ) الكرماني: محمد بف أبي المحاسف(ُ) 
     (.ِٓٓ/ُ)، مرجع سابؽ: أبك زرعة(، ُُْ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ِ) 
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ُ ٨َ٦ِ ٱنلاةرِ چقاؿ اهلل تعالى:  ٫َُٰ ٱّللا َّنَى
َ
٫ُ چ ، كقكلو تعالى: [ِْالعنكبكت:]چَٚأ َٕ ۡيَن٫َُٰ َو٨٦َ ٦ا ، [ّٕيكنس:]چَذَ٪ضا

 .(ُ)كالقراءتاف متعادلتاف، غير أف التشديد فيو معنى التكرير لمفعؿ عمى معنى نجاة بعد نجاة((

ِإَوۡذ َٝةَل چ ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ِ)چَءاَزرُ چفي لفظ:  يعقكب الحضرمي برفع الراءقرأ اإلماـ  .ّ

َتذاِؼؾُ 
َ
بِي٫ِ َءاَزَر أ

َ
ٓ  إِثَۡر٬َِٰي٥ُ ِۡل ۡوَ٪ة٦ًة َءالَِ٭ًح إِّّنِ

َ
َؾ٢َٰ  أ ًَ َٟ ِِف  َٟ َوَٝۡٮَم َٰ َرى

َ
جِي   أ  .  [ْٕاألنعاـ:]چ٦ُّ

  التوجيو:
كال يصح  ،ا لحذؼ حرؼ النداءعممن  كىك بذلؾ يككف ،أم: يا آزري  ،عمى النداءكجو القراءة بالرفع،      

ذ ق(ّ)اال يحذؼ حرؼ النداء مف الصفة إال شذكذن  ، إذأف يككف صفة     اؿ إبراىيـ ػػػ، كالمعنى عمى ذلؾ: كا 

)  .(ْ)ألبيو يا آزر أتتخذ األصناـ آلية، كيؤيد ىذه االنفرادة ما كرد في مصحؼ أبي بف كعب )يا آزري

بياف لممعنى المراد في قراءة الجميكر، حيث كقراءة الجميكر بالنصب تحتمؿ  القراءة بالرفع في     
  :(ٓ)ثبلثة كجكه

 .سـ أب إبراىيـاأنو  األكؿ:     

 .كاف يعبده كالد إبراىيـ ،الثاني: أنو اسـ صنـ     

    .ةا آليتتخذ أصنامن أيا معكج الٌديف  ، تقديره:معكج عف الديف، أم: الثالث: أنو صفة عيب     
                                                           

     (.ِّٓ/ُ) مرجع سابؽ، ،)الكشؼ(: ينظر(ُ) 

كقاؿ (، َّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّٕٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 

ػػػػػػػػػػػػػػػبلى  .................  رى حيصٍّ ٍفػػػػػػػػػػػػػػػعي آزى  كىالر 
 

 (.ِٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:     

مرجع  ،(المحتسب) :بف جنيا (،ُٔٓ/ْابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (، َّْ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء (ّ)
 (.ِِّ/ُسابؽ، )

 (.ُٔٓ/ْابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ْْٖ/ِ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): جعفر النحاسأبك (ْ) 

 

اًشًعي القيركاني، أبك الحسف لمزيد مف البياف في ذلؾ يمكف الرجكع إلى: (ٓ)  اؿ بف عمي بف غالب الميجى عمي بف فىض 
عرابو(النكت في القرآف الكريـ )في معاني ) :ـ(ََِٕ-قُِْٖق )ْٕٗت: دراسة كتحقيؽ: (، القرآف الكريـ وا 

ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ،  (،ُِٔ/ُ)، بيركت ،دار الكتب العممية، ُ، طعبد اهلل عبد القادر الطكيؿ
)مشكؿ مكي:  (،ّْٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ِٓٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الزجاج (،ُٔٓ/ْ)

 (.ِٖٓ/ُ)مرجع سابؽ،  ،(إعراب القرآف
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بينت المعنى المراد في قراءة الجميكر كىك الكجو األكؿ مما  القراءة العشريةفإف  ذلؾكبناءن عمى      
 مف األكجو التي تحتمميا قراءتيـ. سبؽ ذكره

ألف اهلل سماه بو،  ؛، يتضح أف اسمو )آزر(كعمى خبلؼ المفسريف في تحديد اسـ كالد إبراىيـ     
ا أف النبي يمقى إبراىيـ أباه قاؿ: )) قاؿ أف النبي سماه )آزر( كذلؾ، فمف حديث أبي ىريرة كأيضن

بل عبره بما نقمو بعض المفسريف عف كعمى ذلؾ ف، (ُ)....((آزر يكـ القيامة، كعمى كجو آزر قترة كغبرة
أىؿ ألنيـ إنما نقمكه عف أصحاب السير كاألخبار مف  ؛ابيف كالمؤرخيف أف اسمو )تارح(بعض النس  

 .(ِ)الكتاب، فثبت بذلؾ أف اسمو ما سماه اهلل كرسكلو بو، كال عبرة بغيره

ۢاچفي لفظ:  ي بضـ العيف كالداؿ كتشديد الكاكيعقكب الحضرمقرأ اإلماـ  .ْ ُؽوا ، مف قكؿ اهلل (ّ)چُٔ

ۡؽَوۢاچ تعالى: َٔ  َ ِ َٚيَُكجُّٮاْ ٱّللا ٮَن ٨٦ِ ُدوِن ٱّللا ُٔ ِي٨َ يَۡؽ ٤ِۡٔم   َوََّل تَُكجُّٮاْ ٱلا رۡيِ  َ٘ ِ  .  [َُٖاألنعاـ:]چث

  التوجيو:
 لغتاف اٍلعيديكُّ ك  العىٍدكي ك ، (ْ)، عمى أنو مصدر )عدا(بضـ العيف كالداؿ كتشديد الكاككجو القراءة      
قيعيكده ك  غىٍزكه  :كقكلؾ كىك التعدم في األمر، كتجاكز ما ينبغي لو أف يقتصر  ، كمعناىما كاحدحيضيكره كى
أم فىيسيبًّكا كمعنى اآلية:  ،(ِ)((عيديكنا فمعناىما كاحدا ك عىٍدكن  : ))مف قرأ(ىػَّٕ)ت:األزىرمقاؿ ، (ُ)عميو

 .(ّ)اهلل ظممان 
                                                           

 (.ُّٗ/ْ، )باب قكؿ اهلل تعالى: }كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبل{: مرجع سابؽ، كتاب أحاديث االنبياء، البخارم(ُ) 
(: قُُْٓ)قُْٕت:عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف (ِ) 
 (.ُِٓ/ِ، )بيركت ،دار الكتب العممية، ُ، طمحمد عمي شاىيف تصحيح:، (لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ)
اؿ كق(، َّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُّٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ّ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
......................................... 

ػػػػػػػػػػبلى  ...........  مػػػػػػػػػػىن حى ػػػػػػػػػػديكًّا حي ـٍ عي  كىاٍضػػػػػػػػػػمي
 

 (.ِٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:      

ٍيرم(ْ)   (.ُُٔ/ْ(، ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )َُّ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): محمد النُّكى
 .(ُِّ/ِ: مرجع سابؽ، )الخميؿ بف أحمد (ُ)

 (.ّٕٕ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر: (ِ) 
 .(ُِٖ/ِ) : مرجع سابؽ،الزجاج (ّ)
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ذلؾ ما ىك ب بإذا خشي أف يتسب ،في اآلية دليؿ عمى أف الداعي إلى الحؽ كالناىي عف الباطؿ     
، كمخالفة حؽ ككقكع في باطؿ أشد، كاف مأشد منو مف انتياؾ  بؿ كاف كاجبان  ،الترؾ أكلى بوحـر

قاؿ ابف الفرس في اآلية: إنو متى خيؼ مف سب الكفار (: ))قُِّّت:)القاسمي محمدقاؿ  ،(ُ)عميو
كأصناميـ، أف يسبكا اهلل أك رسكلو أك القرآف، لـ يجز أف يسٌبكا كال دينيـ. قاؿ: كىي أصؿ في قاعدة 

يستدؿ بيا عمى سقكط كجكب األمر بالمعركؼ كقد )): (قُُٗت:)قاؿ السيكطيك  ،(ِ)((سد الذرائع
ككذا كؿ فعؿ مطمكب ترتب عمى فعمو مفسدة أقكل  .كالنيي عف المنكر، إذا خيؼ مف ذلؾ مفسدة أقكل

 .(ّ)((مف مفسدة تركو
ب مف قبؿ الكافر عكدة التشديد فيو زيادة معنى، كىك أف الس  بكيمكف القكؿ بأف القراءة العشرية      

 فعؿ مع سابؽ إصرار كترصد.  

َۡشٌ چفي لفظ:  يعقكب الحضرمي بالتنكيفقرأ اإلماـ  .ٓ َٔ
ُ  چ، كبالرفع في لفظ: چ ٦ۡسَةل

َ
، مف (ْ)چة٭َ أ

٦َۡسةلِ٭َ چ قكؿ اهلل تعالى:
َ
َۡشُ أ َٔ  .  [َُٔاألنعاـ:]چة٨٦َ َصةَٓء ثِٱۡۡلََكَ٪حِ ٫َُ٤َٚۥ 

  التوجيو:
 أف ، أم:(ِ)عمى الكصؼ كالرفع فييما (ُ)عمى قطع اإلضافة بالتنكيف كالرفع، كجو القراءة     

َۡشٌ چ َٔ
ُ چك، صفة لحسنة چ ٦َۡسةل

َ
التاء مف عشر؛ ألف األمثاؿ في المعنى  تكحذف ،صفة لعشر ،چة٭َ أ

                                                           

 فتح)ـ(: ُِٗٗ-قُُِْق )َُّٕمحمد صديؽ خاف بف حسف الحسيني البخارم الًقن كجي، أبك الطيب ت: (ُ)
(، عني بطبعو كقٌدـ لو كراجعو: عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية لمطبىاعة البياف في مقاصد القرآف
 .(ُِٕ/ْ)، كالنشر، صيدا، بيركت

 (.ّْٔ/ْمرجع سابؽ، ) (ِ)
، دار الكتب ؽ: سيؼ الديف عبد القادر الكاتب، تحقي)اإلكميؿ في استنباط التنزيؿ(ـ(: ُُٖٗ-قَُُْ) ينظر: (ّ)

 (.َُِ/ُ، )العممية، بيركت
كقاؿ (، َّٕ/ُ، )سابؽ ، مرجع)الشمعة(: الناشرم (،ّٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ْ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػػػػػػػبلن  ٍف كىاٍرفىػػػػػػػػػػػػػٍع اىٍمثىاًليىػػػػػػػػػػػػػا حي ٍشػػػػػػػػػػػػػري فىنىػػػػػػػػػػػػػكٍّ  كىعى

 

 ......................................... 

 (.ِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:       

ٍيرم (ُ)  .(َِٗ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
ابف حياف األندلسي:  (،ِٓٓ/ُ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(، ّٖ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (ِ)

 (.ِٖٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، َِٕ/ْمرجع سابؽ، )
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 : فمو حسنات عشره كالتقدير ،(ُ)ألنو أضافو إلى المؤنث ؛كقيؿ: أنث ،مؤنثة؛ ألف مثؿ الحسنة حسنة
كيجكز أف يككف لو  ،فتصير إلى مائة ضعؼ لو مف الجزاء عشرة أضعاؼ مما يجب لو :يا أمأمثالي 
 .(ِ)فيصير عشرة كيضاعؼ المثؿي  مثؿي 
في اآلية إشارة إلى أف مف األعماؿ ما يضاعؼ فييا األجر إلى مائة ضعؼ، كىك ما دلت عميو      

ما يضاعؼ األجر فييا إلى عشرة حسنات، كىك ما دلت عميو قراءة كمف األعماؿ  القراءة العشرية،
 الجميكر. 

(: ىػَّٕاألزىرم)ت:قاؿ ا نفس المعنى، معمى قراءة الجميكر ليالقراءة باالنفرادة أك كقيؿ: أف      
( أراد: فمو حسنات عىٍشره أمثاؿ ))مف قرأ )عىٍشري أىٍمثىاًليىا( أراد: فمو  كمف قرأ الحسنة التي جاء بيا، )عىٍشره

كالمقصكد: مف عمؿ حسنة كتبت لو عشر حسنات،  ،(ّ)((عىٍشري أىٍمثىاًؿ تمؾ الحسنة، كالمعنى كاحد
 .(ْ)عاـ في كؿ حسنةكالمراد بالحسنة ال إلو إال اهلل، كقيؿ: أنو 

  االعراؼسورة: 
، مف (ٓ)چيِِ٭٥ۡ َظ٤ۡ چفي لفظ:  الياءؼ يخفتف البلـ ك يسكتك الحاء فتح بيعقكب الحضرمي قرأ اإلماـ  .1

ِٔۡضل  چ قكؿ اهلل تعالى: ِؽهِۦ ٨ِۡ٦ ُظ٤ِّيِِ٭٥ۡ  ٕۡ ََؾ َٝۡٮُم ُمٮَسَٰ ٨ۢ٦ِ َب ُۥ ُػَٮارٌ  َصَكؽ  َوٱَّتا  .  [ُْٖاألعراؼ:] چا َلا
 التوجيو:

إما ، كىك (1)عمى أنو لغة مف لغات العرب ،ؼ الياءيخفتف البلـ ك يسكتك الحاء فتح ب كجو القراءة     
ما أف يككف  ،مفرد أريد بو الجمع ٍميي اسـ ك  ،(1)ةتمر كتمر ك  كقمح كقمحة (ميةحى )اسـ جمع مفرده كا   لماالحى

 .(2)مف الذىب كالفضة ييستحسف
                                                           

 .(ِٓٓ/ُ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ُ) 
 .(ِْ/ِ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ِ) 
 (.ّٕٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر: (ّ) 
 .(ٕٗ/ِ: مرجع سابؽ، )الجكزم(ْ) 
كقاؿ (، ُّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّٖٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ٓ)

          :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
......................................... 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيًيـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍز حى  .......................كىحي

 

  (.ِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:     
: ـ(َُٗٗ-قُُُْق )ُِٓت:أبك الحسف المجاشعي بالكالء، البمخي ثـ البصرم، المعركؼ باألخفش األكسط (ُ) 
 (.ّّٕ/ُ، )مكتبة الخانجي، القاىرة، ُ، طتحقيؽ: ىدل محمكد قراعة، (معانى القرآف)
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  التوبةسورة: 

٢ُّ چفي لفظ:  بضـ الياء ككسر الضادقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ ٌِ ، مف قكؿ اهلل *(3)چيُ
ُء چ تعالى: ٧َة ٱ٣ناَِسٓ ِي٨َ زَِيةَدة  ِِف ٱ٣ۡ إِجا ٢ُّ ث٫ِِ ٱلا ٌَ ؿٍِۖ يُ ۡٛ ْ َُي٤ُِّٮ٫َُ٩ۥ ََع٦  ُس ُؿوا َٛ  چةة َويَُعّؿُِمٮ٫َُ٩ۥ ََع٦  َز

 .  [ّٕ:التكبة]
  التوجيو:

 ،الضاد كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى معنى كاحد، كىك ضياع الشيء كذىابو في غير حقو: ؿ  ضى      
ؿ  ك  ، يىًضؿُّ ك  ضى ؿُّ  ،ضاع كىمؾ :، أميضؿ ضبلالن  يءضؿ الشك  ،كفتحيا لغتافبكسر الضاد يىضى

بللىةى: ضدُّ الرشاد َِس چتعالى:  كلوقكمنو  ،كالضىبلؿي كالضى ۡٛ َٰ َج ٢ُّ لََعَ ًِ
َ
ٓ أ ٧َة ٤َۡ٤ُخ َٚإِجا ًَ  چ٢ُۡٝ إِن 

 .(ُ)[َٓ:سبأ]
فعؿ لفاعؿ ، كىك أضؿ يضؿمف مبني لمفاعؿ أنو عمى  ،كجو القراءة بضـ الياء ككسر الضاد     

 . (ِ)مستتر في الفعؿ

 :(ّ)كلمعمماء في تقدير الفاعؿ ثبلثة أقكاؿ     
                                                                                                                                                                                 

ابف عطية األندلسي: مرجع  (،ُٗٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،َِٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (ُ)
 (.ُٕٔ/ٓ(، ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )ْٓٓ/ِسابؽ، )

 .(ّٕٕ/ِ) : مرجع سابؽ،الزجاج(ِ) 
كقاؿ (، ّّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،َّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ّ)

   :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ  .........................  يىًضػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ حي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػـَ     ..................................ًبضى

 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية( ينظر:     
لى ذلؾ أشار اإلماـ   الشاطبي في منظكمتو بقكلو: *اإلماـ يعقكب عمى أصمو في كسر الضاد، كا 

ػػػػػػػػػػاًدهً  ػػػػػػػػػػٍع فىػػػػػػػػػػٍتًح ضى ٍـّ اٍليىػػػػػػػػػػاًء مى ػػػػػػػػػػ  يىًضػػػػػػػػػػؿُّ ًبضى

 

ػػػػػػػػػػمٍّبلى   ػػػػػػػػػػٍكا ىينىػػػػػػػػػػاؾى ميضى ـٍ يىٍخشى لىػػػػػػػػػػ ابه كى  ًصػػػػػػػػػػحى
 

 (.ٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(الشاطبية-حرز األماني) ينظر:      

 (. ّٔٓ/ّ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما (، ُْٖٕ/ٓمرجع سابؽ، ) :إسماعيؿ الفارابي (ُ)
ٍيرم (،َّّ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ُٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ِ)  مرجع  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 .(َّٔ/ِ)سابؽ، 
مرجع  ،(المحتسب) :بف جنيا (،ِٖٓ/ٓمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ْٔ/ُٔ) : مرجع سابؽ،فخر الديف الرازم(ّ) 

 .(ّْٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،ِٖٗ/ُسابؽ، )
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يخمؽ فييـ الضبلؿ عند ف ،ييضؿ اهلل الذيف كفركا كالتقدير:، -تعالى–اهلل األكؿ: أف الفاعؿ      
 يضؿ مف يشاء كييدم مف يشاء. ألف اهلل ؛مباشرتيـ لمباديو كأسبابو

ييًضمكف كالمعنى: أف الكفار  ،أم: أتباعيـ تقديره ،كالمفعكؿ محذكؼأف الفاعؿ ىـ الكفار،  الثاني:     
 .(ُ)في إحبلليـ المحـر مرة، كتحريميـ إياه أخرل كتابعييـالناس بالنسيء 

 يضؿ الشيطاف بو الذيف كفركا.كالتقدير:  أف الفاعؿ الشيطاف، الثالث:     

٢ُّ چ  في ىذا الحرؼ القرآني ثبلثة أكجو قرائية:      ٌَ ٢ُّ چ چيُ ٌِ ٢ُّ چ چيَ ٌِ قراءة ، كعميو فإف (ِ)چيُ
ا، فقد دلت كؿ قراءة عمى معنى دكف تعارض أك  الجميكر في معانييا متناسقة يخدـ بعضيا بعضن

ف كاف اهلل  ،الضبلؿ إلى الذيف كفركادلت القراءة بفتح الياء ككسر الضاد، عمى إسناد  حيث، تناقض كا 
أضميـ عقكبة  اهلل : أفكالمعنى ،ألنو يضؿ مف يشاء، كييدم مف يشاء ؛تعالى الفاعؿ ذلؾ بيـ

عمى إسناد الضبلؿ إلى بضـ الياء كفتح الضاد، كدلت القراءة  ،(1)لضبلليـ، فاستكجبكا العقكبة بالعمؿ
كقكلو  كىككمعناه: أف كبراءىـ يضمكنيـ بحمميـ عمى ىذا التأخير في الشيكر، الرؤساء كالزعماء، 

َؿ٤َِِٰ٭٥ۡ چ :تعالى ۡٔ
َ
  .(2)زيف ليـ ذلؾ حاممكىـ عميو :أم، [ّٕ]التكبة: چُزّي٨َِ لَُ٭٥ۡ ُقٮُٓء أ

ؿ قرأه..... بضـ الياء كفتح الضاد عمى ما لـ  ق(ّْٕت:)قاؿ مكي       في بياف حجة ذلؾ: )) ييضى
 رمة الشير الحراـ، فيضمكنيـ بذلؾ،يسـ فاعمو، عمى معنى أف كبراءىـ يحممكنيـ عمى تأخير ح

                                                           

: مرجع أبك عمي الفارسيٌ  (،ّْٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ّْٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء (ُ)
    (.ُٓٗ/ْسابؽ، )

٢ُّ چقراءات لمقراء في لفظ: كردت ثبلث  (ِ) ٌَ    ، كىي كالتالي:چيُ

٢ُّ چاألكلى: بضـ الياء كفتح الضاد،        ٌَ  قرأ بيا حفص كحمزة كالكسائي كخمؼ. ،چيُ

ٌِ چ، بضـ الياء ككسر الضاد الثانية:        .يعقكب قرأ بيا ،چ٢ُّ يُ

ٌِ چ، بفتح الياء ككسر الضادالثالثة:         قرأ بيا نافع كأبك جعفر كابف كثير كأبك عمرك كابف عامر كشعبة. ،چ٢ُّ يَ
 .(َّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم: ينظر:       
 (.ُٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ُ) 

        (.ْٔ/ُٔ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ِ) 



 

 يف فسغ احلسوف يٍ انمزاء انعؼزج عٍ غريِاإلياو يعمىب اَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
179 

 

كقرأ..... بفتح الياء ككسر الضاد، أضافكا الفعؿ إلى الكفار؛ ألنيـ ىـ الضالكف في أنفسيـ بذلؾ 
  .(1)التأخير، ألنيـ ييًحمكف ما حر ـ اهلل مف الشيكر((

فإف قراءة  ،كفي الجممةغير متبايف، مما سبؽ يتضح أف المعنى عمى القراءتيف متقارب           
ف كانكا ضاليف في أنفسيـ ك ألنيـ  ؛قراءة اإلماـ يعقكبعما دلت عميو  معناىا خرجيال  الجميكر  إال أفا 

 فأسند فعؿ الضبلؿ إلييـ مجازنا ،ألنو يضؿ مف يشاء، كييدم مف يشاء ؛ىك الذم أضميـ -تعالى– اهلل
ف كانكا مضميف لغيرىـ ألف األفعاؿ إنما تسند إلى اهلل دكف سكاه،  ؛عمى جية الكسب كالمباشرة ف حسي فكا 

 .ةإسناد الضبلؿ إلييـ، ألف المضؿ لغيره ضاؿ في نفسو ال محال اأيضن 

ِ  َوََّك٧َِحَ چقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي بنصب التاء، في لفظ:  .ِ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ِ)چٱّللا

ُ چ ٤َۡيةۗ َوٱّللا ُٕ ِ ِِهَ ٱ٣ۡ ِّۗ َوََّك٧َُِح ٱّللا َلَٰ ۡٛ ُؿواْ ٱلكُّ َٛ ِي٨َ َز ٢َ ََك٧ََِح ٱلا َٕ ـٌ َظ١ِي٥ٌ وََص ـِي   .  [َْ]التكبة: چ َٔ
 التوجيو:

أك عمى  ،وي العمياكممتى  كجعؿ اهللي كالتقدير:  ،(ُ)ىاألكل( كممة)ا عمى عطفن كجو القراءة بالنصب،      
 ىي كممتو العميا   كتكحيده كقكؿ ال إلو إال اهللديف اهللكالمعنى: أف  ،(ِ)ىي العميا اهلل كجعؿ كممةى تقدير: 

 .(ّ)كأىموعمى الشرؾ 

 :(ُ)لثبلثة أكجوىذه القراءة  (ْ)ؼ بعض العمماءكلقد ضع       

                                                           

        (.َِٓ/ُ) مرجع سابؽ، ،)الكشؼ(: مكي(ُ) 

كقاؿ (، ّّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ـى يىٍمػػػػػػػػػػػ ـ  ًمػػػػػػػػػػٍي ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػةي فىاٍنًصػػػػػػػػػػٍب ثىاًنينػػػػػػػػػػا ضي ًكٍممى  كى

 

ػػػػػػػػػٍز    ........................ًمػػػػػػػػػزي اٍلكيػػػػػػػػػؿ  حي

 

  (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:    
اس (ُ) مرجع  :األلكسي (،َّْ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُُٗ/ِ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 

   .(ّْٔ/ٔ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني (،َِٗ/ٓسابؽ، )

 .(ْٓٔ/ِ،)مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،ْْٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (ِ)
 (.ْٔٔ/ُُ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ّ) 

كالفعؿ  -كلست أستحب ذلؾ لظيكر اهلل تبارؾ كتعالى ألنو لك نصبيا( حيث قاؿ: ))ىػَِٕ)ت:يحيى الفراءمنيـ (ْ) 
أال ترل أنؾ تقكؿ: قد أعتؽ أبكؾ غبلمو، كال يكادكف يقكلكف: « ككممتو ىي العميا»كاف أجكد الكبلـ أف يقاؿ:  -فعمو

 =       (.ّْٖ/ُ. مرجع سابؽ، )((أعتؽ أبكؾ غبلـ أبيؾ
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 إذ الكجو أف تقكؿ: كممتو ،ف فيو كضع الظاىر مكضع المضمرفإ ،اإلعراب ناحيةمف أحدىا:      
: أعتؽ أبكؾ كال تقكؿ ،أال ترل أنؾ تقكؿ: قد أعتؽ أبكؾ غبلمو، فإنو يمـز أال يظير االسـ، ىي العميا

نما جاز  ،أبيؾغبلـ   .إظيار االسـ في مثؿ ىذا في الشعركا 
بياـ إف كممة اهلل لـ تزؿ عالية فيبعد نصبيا بجعؿ لما في ىذا مف إف ،مف حيث المعنىالثاني:       

ألنيا لـ  ؛كال يمـز ذلؾ في كممة الذيف كفركاصارت عميا، ثـ ، كحدث ذلؾ فييا أف كممة اهلل كانت سفمى
 .تزؿ مجعكلة كذلؾ سفمى بكفرىـ

 إذ القياس أف يككف إياىا. ،بعيد (ىيػ)الثالث: أف تككيد مثؿ ذلؾ ب      

التصريح باسـ اهلل أبمغ،  أفىذه الركاية بالحجج السابقة،  ؼ أك رد  كمما يمكف الرد عمى مف ضع       

٢َ٬ۡ چ تعالى: منيا قكلو ،تعظيـ، كقد ذكر اهلل مف أمثاؿ ذلؾ الكثيراللما فيو مف 
َ
َتَيةٓ أ

َ
َٰٓ إَِذآ أ ة َظِتا َٞ َ٤ َُ َٚٱ٩

٤٬ََۡ٭ة
َ
ٓ أ ٧َة َٕ ُۡ كما في قكلو ، ك فكرر ذكر األىؿ مع أف في إيراد الضمير غنية ،[ٕٕ:الكيؼ] چَٝۡؿَيٍح ٱۡقَذ

الََ٭ةإَِذا ُزلۡـ٣َِِخ ٱچسبحانو:  ـَ ۡ ۡرُض زِل
َ
ةلََ٭ة،  ۡۡل َٞ ۡث

َ
ۡرُض أ

َ
ۡػؿََصِخ ٱۡۡل

َ
، فكرر ذكر الفاعؿ [ِ،ُ:]الٌزلزلةچَوأ

 .(1)غنيةبدالن عنو ضمير ذكره لممع أف في )األرض( 
 :(ِ)كمثؿ ذلؾ ما أنشد لسيبكيو      
 

فكرر المكت تعظيمنا ألمره، ككاف بإمكانو أف يستغني بالضمير عف االسـ الظاىر، فيقكؿ: ال أرل      
 المكت يسبقو شيء، فدؿ عمى جكاز ذلؾ.

                                                                                                                                                                                 

ا كمنيـ=    كقرأ الحسف كيعقكب الحضرمي بالنصب بجعؿ كفيو بعد مف المعنى حيث قاؿ: ))ق(ّْٕت:)مكي :أيضن
كمف اإلعراب أما المعنى فأف كممة اهلل لـ تزؿ عالية فيبعد نصبيا بجعؿ لما في ىذا مف ابياـ أنيا صارت عميو 

عكلة كذلؾ سفمى بكفرىـ كأما امتناعو مف كحدث ذلؾ فييا كال يمـز ذلؾ في كممة الذيف كفركا ألنيا لـ تزؿ مج
نما جاز إظيار االسـ في مثؿ ىذا في الشعر كقد  اإلعراب فإنو يمـز أال يظير االسـ كأف يقاؿ ككممتو ىي العميا كا 

     (.ِّٗ/ُ) مرجع سابؽ، ،)الكشؼ(. ينظر: ((أجازه قـك في الشعر كغيره كفيو نظر لقكلو كأخرجت األرض أثقاليا

 مرجع سابؽ، ،)الكشؼ(: مكي (،ّْٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء(، ْٓٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ُ) 
(ُ/ِّٗ.)  
 (.ُْٗ/ُ، )مرجع سابؽ محمد حبش: (ُ)

 (.ِٔ/ُ: مرجع سابؽ: )سيبكيو، ينظر: سكاد ابف عدمالبيت لػ:  (ِ)

ػػػػػػٍيءه  ػػػػػػٍكتى شى ػػػػػٍكتى يىٍسػػػػػػًبؽي اٍلمى  الى أىرىل اٍلمى

 

ػػػػػػػػػٍكتي ذىا اٍلًغنىػػػػػػػػػى كىاٍلفىًقيػػػػػػػػػرىا        بىغ ػػػػػػػػػضى اٍلمى
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 :قمت: أما األكؿفي الرد عمى أكجو تضعيؼ ىذه الركاية بعد ذكرىا: )) (قٕٔٓقاؿ السميف )ت:     
كأما  ،ألف فيو تعظيمان كتفخيمان  ؛فما يكك  النكع كىك مف أحسفف مآلف مف ىذا القرآ ألف ؛فبل ضعؼ فيو

كىك أف يككف الشيء المصي ر عمى الضد الخاص، بؿ يدؿ التصيير عمى  ،ما ذكر فبل يمـز :الثاني
ي ر ليست تأكيدان البتة إنما  (ىي)ػف :ا الثالثكأم ،عف صفةو ما إلى ىذه الصفة انتقاؿ ذلؾ الشيء الميصى

عمى حاليا، ككيؼ يككف تأكيدان كقد نص  النحكيكف عمى أف المضمر ال يؤكد  ضمير فصؿ (ىي)
 .(ُ)((المظير؟
رد ه محمكؿ عمى عدـ ثبكت صحة تكاتر القراءة عنده،  ؼ ىذه الركاية أك رد ىا، أف  مف ضع  كلعؿ      

ال فإنو بعد ثبكت تكاتر القراءة ليس لمكؿ إال التسميـ بجكاز القراءة بيا، كضبط قكاعد العربية عمييا،  كا 
 .(ِ)كليس العكس

ا في اآلية      َلَٰ چ فالكقؼ عمى قكلو تعالى: ،أثر عمى أحكاـ الكقؼ أيضن ۡٛ كقيؿ: ، ، كقؼ كاؼچٱلكُّ

ِ چكيحسف االبتداء بقكلو:  ،(ُ)تاـ ٤َۡيةَوََّك ُٕ ِ ِِهَ ٱ٣ۡ برفع التاء عمى االبتداء كالعميا خبره، كالجممة  چ٧َُح ٱّللا

َلَٰ چ قكلو تعالى: بينما ال يككف الكقؼ عمى ية، كىك ما أفادتو قراءة الجميكر،استئناف ۡٛ إذا كاؼ  چٱلكُّ

ِ چألف لفظ:  ؛ما قرأنا بنصب التاء ِ چ، فيككف قكلو: األكلىالكممة عمى  الثانية معطكفة چ٧َحُ ََك ٧َُح َوََّك

٤َۡية ُٕ ِ ِِهَ ٱ٣ۡ عرابنا بقكلو:  چٱّللا ٢َ ََك٧ََِح چمتعمقة معننى كا  َٕ َلَٰ وََص ۡٛ ُؿواْ ٱلكُّ َٛ ِي٨َ َز فكممة اهلل معطكفة ، چٱلا

َلَٰ چ كالعميا معطكفة عمى المفعكؿ الثاني )كممة( عمى المفعكؿ األكؿ ۡٛ كجعؿ كممة كالتقدير:  ،چٱلكُّ
 .(ِ)القراءة العشريةكىك ما أفادتو  كجعؿ كممة اهلل ىي العميا، الذيف كفركا السفمى

                                                           

 (.ّٓ/ٔمرجع سابؽ، )(ُ) 

 (.ُْٗ/ُ، )مرجع سابؽ محمد حبش: (ِ)

: ـ(ُٖٓٗ-قَُْٓق )ِٔٗت:زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي (ُ) 
 (.ُْ/ُ، )دار المصحؼ، ِ(، طالمقصد لتمخيص ما في المرشد في الوقؼ واالبتداء)
 (.ّّٓ/ِ(، البغكم: مرجع سابؽ، )ّٔ/ُمرجع سابؽ،) ،(المكتفى) :أبك عمرك الداني (ِ)
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سكاف الداؿ مخففةقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ّ ، مف قكؿ (ُ)چۡؽَػل  ٦َ چ، في لفظ: بفتح الميـ كا 

ۡو  ًٔ لَۡٮ ََيُِؽوَن َم٤َۡج چ اهلل تعالى:
َ
ۡو ٦ََغََٰرٍَٰت أ

َ
َػل  ة أ  .  [ٕٓ]التكبة: چ٣اَٮ٣اۡٮاْ إََِل٫ِۡ َو٥ۡ٬ُ ََي٧َُۡعٮنَ  ٦ُؽا

 التوجيو:

َػل  چ األصؿ في      ألف الداؿ مجيكرة كالتاء ميمكسة كىما مف  ؛مدتخؿ، قمبت التاء داالن  چ٦ُؽا
عمتا داالن مشددة،  فأدغمت التاء في الداؿ، مخرج كاحد، يقاؿ: ، )ميفتىعىبل( مف الدخكؿ :كزفعمى كجي

، كىذا ميد خؿ القكـ بلن ؿى يد ًخؿ ادٍّخاال كميد خى اد خى
(ِ). 

سكاف الداؿ مخففة كجو القراءة      ، كىك  ،بفتح الميـ كا  عمى أنو مصدر مف دخؿ يدخؿ مدخبلن كدخكالن
 .(ُ)اسـ لممكاف كمكضع الدخكؿ

مف بغض كحقد عمى صدكرىـ  يف عمى كمتا القراءتيف حاؿ المنافقيف كما يحممكنواآلية  بينت     
ا ا كسربن نفقن  كأيختفكف بيا عنكـ  مغارات أكيمجأكف إليو لك يجدكف ممجأ  اإلسبلـ كالمسمميف، حتى أنيـ

، اسراعن  لكلكا إليو ،ا آخر يتحصنكف بو منكـ أك يتغيبكف عف كجكىكـفيو، أك شيئن  يدخمكففي األرض 
لشدة بغضيـ إٌياكـ،  ،كالفرس الجمكح ،يردىـ شيءا لمتخمص مف رؤيتكـ ال يقفزكف ىربن كىـ كتركككـ 

تقنعكـ  لعميا ثـ لجأكا إلى افتراء األقاكيؿالبقاء معكـ، ا مف ذلؾ، فاضطركا الى كلكنيـ لـ يجدكا شيئن 
ما يرضيكـ مف صنكؼ التممؽ كببأنيـ صاركا مثمكـ في اإليماف، كيؤكدكه لكـ بأيمانيـ الكاذبة 

 .(ِ)كالتكدد

                                                           

كقاؿ (، ّّٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ  .........................  يىًضػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ حي

 

ػػػػػػػـَ   بلى  ًبضى ػػػػػػػٍدخى ػػػػػػػعى اٍلفىػػػػػػػٍتًح مى  كىًخػػػػػػػؼ  اٍسػػػػػػػًكٍف مى
 
 

 (.ِٕ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:        

مرجع سابؽ،  ،(معاني القراءات): األزىرم (،ُِّ/ِ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس(ِ) 
 (.َّْ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ْٓٓ/ُ)

 (.َّٗ/ٓمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ُِِ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا (،ّٓ/ِ: مرجع سابؽ، )بف المثنى معمر(ُ) 

      .(ْْٓ/ٔ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العانيبتصرؼ:  (ِ)
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ونَ ي٧٤َُۡ   ،ـُكَ ي٧٤َُۡ چ، في لفظ: بضـ الميـقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ْ ْ د٧٤َُۡ   ،ـُ ٓوا مف قكؿ اهلل  ،(ُ)چـُ

َِٰخ چتعالى: َؽَق ـَُك ِِف ٱلىا ٨ ي٧ِ٤َۡ ِي٨َ يَ چتعالى: وقكلك ، [ٖٓ]التكبة:چ َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ا ٮِِّخَي ٨ِ٦َ ٱلا ُا وَن ٱل٧ُۡ ـُ ٧ِ٤ۡ 

٣َۡؼَٰتِ چتعالى:  وقكلك  ،[ٕٗ:]التكبة چ٦ِ٪ِيَ ٱل٧ُۡؤۡ 
َ
واْ ثِٱۡۡل ـُ َكُس٥ۡ َوََّل َتَ٪ةثَ ُٛ ٩

َ
ٓواْ أ ـُ  .[ُُ]الحجرات: چَوََّل د٧ِ٤َۡ

  التوجيو:
: ا      ، كىك العيبلىمىزى كمنو  ،زي لىٍمزنايىٍممي لىمىزى يىٍمًمزي  :يقاؿ ،لبلـ كالميـ كالزاء كممة كاحدة، كىي الم ٍمزي

ة  چ تعالى:قكلو  ـَ ٧َ٬ُ ِ
ةٍ َوۡي٢  ٣ُِّكّ ـَ ٧َُّ ، كالغمز ك  ،[ُاليمزة:]چل بالشفة أك  زيهتىٍممي  ك تىٍمًمزيه -في الكجو-الم ٍمزي

َِٰخ چ ي، كقكلو تعالى:خف كبلـو  بالعيف أك بالرأس مع َؽَق ـَُك ِِف ٱلىا ٨ ي٧ِ٤َۡ  ؾ شفتيوأم: يحرٌ ، چ َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ا
ليمىزىةه ، بالطمب  ،(ُ)مف خمفؾ ىيمىزة: يعيبؾ كرجؿ يعيبؾ في كجيؾ ال مف خمفؾ،بمعنى: كرجؿ لىم ازه كى
 الشاعر: قكؿكمنو 

      

      

، كخرج يخريجزيىممي عمى أنيا لغة مف لغات العرب فيك مضارع لىمىزى كجو القراءة بالضـ،      
(ّ) ،

لمىزىهي يقاؿ:  ،اعيف ماضيو جاز كسرىا كضميا في المضارع قياسن أف كؿ فعؿ انفتحت  :كتكجيو ذلؾ
ابوي  :، بضـ الميـ ككسرىا كالمعنى كاحد أمزيه كيىمميزهيىممً  ؼ مثؿ: يعكً ، لغتاف كالكسر كالضـ ،(ْ)عى

 .(ٓ)ؽؽ كيفسي ر، كيفسً ر كيحشي ؼ، كيحشً كيعكي 
                                                           

كقاؿ (، ّْٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُّٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم: (ُ) 
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ  .........................  يىًضػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ حي

 

ػػػػػػػـَ   بلى  ًبضى ػػػػػػػٍدخى ػػػػػػػعى اٍلفىػػػػػػػٍتًح مى  كىًخػػػػػػػؼ  اٍسػػػػػػػًكٍف مى
 
 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

(، َُٖٔ/ٗ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم (،َِٗ/ٓ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما(ُ) 
: ابف سيده المرسي (،ِّٕ/ٕسابؽ، )(، الخميؿ بف أحمد : مرجع َْٔ/ٓابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )

 (.ٗٓ/ٗمرجع سابؽ، )

(بدكف عزك في (ِ)   .(َُٖٔ/ٗمرجع سابؽ، ) :)شمس العمـو
ٍيرم(ّ)    .(َّٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ْٔٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ُِٔ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ْ) 
 .(ْٕٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(، ُٖٗ/ْ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ  السابقة،المراجع (ٓ) 

 تيػػػػػػػػػػػدلي بػػػػػػػػػػػكدٍّم ًإذا ال قيتىنػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػذبان 

 

ػػػػػػػزة  ف تغٌيبػػػػػػػت كنػػػػػػػت اليػػػػػػػامز المُّمى كاً 
(ِ)
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ٕۡ چقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي بإسكاف العيف كتخفيؼ الذاؿ، في لفظ:   .ٓ ، مف قكؿ (ُ)چِؾُرونَ ٱل٧ُۡ
َؿاِب َِلُۡؤذََن لَُ٭٥ۡ  چ  اهلل تعالى: ۡٔ

َ
ُروَن ٨َ٦ِ ٱۡۡل ّؾِ َٕ  .[َٗ]التكبة:چوََصةَٓء ٱل٧ُۡ

  التوجيو:

: ىك اسـ مف       ٍعًذرىةن العيٍذري  ،(ِ)نكر عميو بكبلـاإلنساف إصبلح ما أي  إرادةكمعناه: ، عىذىٍرتيو عىٍذران كمى

َٝةلُٮاْ چ اهلل تعالى: كمنو قكؿ ،المعذرةكاالسـ منو  ،مف ذنبو فىعىذىٍرتيوي  ا كعذرةن اعتذارن يعتذر : اعتذر يقاؿك 

ِؾَرةً إىَِلَٰ َرّبُِس٥ۡ  ٕۡ : كأٍعذىرى قٌصر كلـ يبالغ، ، كعىذ رى في األمر: قٌصر بعد جيد [،ُْٔ]األعراؼ:چ٦َ كعىذ رى
: ث ،عيٍذره  لولـ يثبت   .(ُ)عيٍذره  لوبت كأٍعذىرى

أم: جاءكا بعذر، يقاؿ: ، يعذر كأكـر يكـر مف أىٍعذىرعمى أنيا  باإلسكاف كالتخفيؼكجو القراءة      
كفى  كأىؿ: ))(قَُٕ:ت)الخميؿقاؿ  ،(ِ)قصريي لرجؿ، إذا جاء بعذر كلـ أعذىرى ا  العربية يقكلكف: الميٍعًذري

رحـ )): يقكؿ ابف عباس ككاف ،(ّ)((ال عيٍذرى ليـ فتكمفكا عيٍذران  الذيف ف ليـ عيٍذر بالتخفيؼ، كبالتثقيؿذيال
 .(ْ)((اهلل الميٍعًذًريف كلعف اهلل الميعىذٍّريف

 :(ٓ)كجياف، كلقراءة الجميكر بفتح العيف كتشديد الداؿ     
                                                           

كقاؿ (، ّْٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِّٗ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػكًء  كفى اٍلًخػػػػػػػػؼُّ كىالسُّ ٍعػػػػػػػػًذري ًفػػػػػػػػي اٍلمي ػػػػػػػػاكى  فىاٍفتىحن
 

ػػػػػٍز   ػػػػػاًر فىػػػػػاٍرفىٍع حي  ....................كىاالٍنصى

 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

 (.ّٗ/ِ(، الخميؿ بف أحمد: مرجع سابؽ،)ِّٓ/ْ، مرجع سابؽ،)(معجـ مقاييس المغة):بف فارس الرازما(ِ) 

   .(ِْٓ/ْ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): الرازمبف فارس (، إُ/ّ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي(ُ) 
أبك  (،ُُٗ/ُ، )دار الكتب العممية، : أحمد صقر، تحقيؽ(غريب القرآف) :ـ(ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ) الدينكرم بف قتيبةا(ِ) 

اس  (.َْٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،َُّ/ِ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :جعفر الن ح 
 (.ْٗ/ِمرجع سابؽ، )(ّ) 

)بصائر ذوي التمييز في لطائؼ ـ(: ُٔٗٗ-ىػُُْٔـ كحتىُّٕٗ-ىػُّّٗبف يعقكب الفيركزآبادل ) محمد (ْ) 
، -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي-، تحقيؽ: محمد عمي النجار، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية الكتاب العزيز(

 (.ُِّ/ُ)(، أبك زرعة: مرجع سابؽ، ّٔ/ْ)، القاىرة
: الزجاج(، َِّ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم(، َْٔ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ٓ) 

 :األلكسي (،ّْٖ/ُمرجع سابؽ، )، (الزاىر في معاني كممات الناس): األنبارمأبك بكر  (،ْْٔ/ِمرجع سابؽ، )
  .(ِْٔ/ُ): مرجع سابؽ، الكرمانيمحمكد  (،ّْْ/ٓمرجع سابؽ، )
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 كأدغمت في قمبت التاء ذاالن  ،ذركفعتالم كأصمو، (مفتعؿ) عمى كزفاعتذر  األكؿ: عمى أنو مف     

ُرونَ چفصار المفظ:  ،كنقمت حركتيا إلى العيف -لقرب مخرجيما -الذاؿ  ّؾِ َٕ عمى معنى  اٍلميعىذٍّري ك  ،چٱل٧ُۡ
 كمنو قكؿ لبيد: ،كىك مف لديو عذر ،المعتذر

  
 

  أيعذر، أم: جاء بعذر.المعنى فقد ك      

ر ، بمعنىميعىذٍّرالمف عٌذر فيك  أنو عمىالثاني:       يعتذر بغير كىك الذم  ،اٍلميفىعٍّؿً  كزف: عمى المقصٍّ

ُرونَ چ كعميو فمعنى: ،عذر ّؾِ َٕ   الذيف تكٌىمكا أف ليـ عذرنا كال عذر ليـ. چٱل٧ُۡ
كاف تخمفو لسبب كالبعض اآلخر لغير  أفادت اآلية أف الذيف تخمفكا عف غزكة تبكؾ، منيـ مف     

كؿه يعتذر عف عدـ استطاعتو الخركج معو في ىذه  ف جاءكا إلى النبيك سبب، ثـ إف ىؤالء المتخمف
أجر مف غزل كاألجر مف تب ليـ اف محقنا في عذره، فقد عيذركا ككي كفمف كاف تخمفو لعذر ك الغزكة، 

ا إال كىـ ا كال كادين ا بالمدينة خمفنا، ما سمكنا شعبن أقكامن إف : ))النبي، كيشيد لذلؾ قكؿ كىـ في ديارىـ
كما أفادت  ككجينا عمى قراءة الجميكر، ،القراءة العشرية، كىذا ما أفادتو (ُ)((معنا فيو، حبسيـ العذر

ا فما إف »، راعذاألكلكنيـ يتكمفكف  حقيقية ارن اعذأليـ  ـ تكفلالمتخمفيف عف الغزكة  بعضأف  اآلية أيضن
مف الغزكة حتى جاءكا يعتذركف إليو بأف عدـ خركجيـ معو كاف خكفنا عمى أمكاليـ  الرسكؿعاد 

أف يقبؿ عذرىـ، كىؤالء ىـ الذيف  كذرارييـ مف أف يغير أعداؤىـ عمييا حالة غيابيـ، كطمبكا منو
  .عمى الكجو اآلخركىك ما افادتو قراءة الجميكر  ،(ِ)«تخمفكا كسبلن 

ال يجدكف ما  يفكالذ ،كذكم العاىات ،كالنساء ،الصبيافك  ،كبار السٍّفكمف المتخمفيف بعذر      
كال حرج إثـ  فبل ،غير مكمفيف بالجياد فيـ معذكركف ،السبلح كالزاد كالراحمةينفقكنو في الغزك مف 

َٛ چ، قاؿ اهلل تعالى: ، لعدـ تكميفيـ كلضعفيـعمييـ َٕ ٌُّ ِي٨َ ََّل ةٓءِ َوََّل ٣ايَۡف لََعَ ٱل لََعَ ٱل٧َۡۡؿََضَٰ َوََّل لََعَ ٱلا

ٮَن َظَؿجٌ  ُٞ   .[ُٗ]التكبة:چََيُِؽوَن ٦َة يُ٪ِٛ

                                                           
 (.ِٔ/ْ، )عف الغزك ف حبسو العذرباب م: مرجع سابؽ، كتاب الجياد كالسير، البخارم(ُ) 
      .(ُْٕ/ٔ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العانيبتصرؼ: (ِ) 

ـي السػػػػبلـً عميكمػػػػا  ًإلػػػػى الحػػػػكًؿ ثػػػػـ اسػػػػ

 

ػػػػػٍكالن كػػػػػاًمبلن فقػػػػػد اٍعتىػػػػػذىٍر   ػػػػػٍف يىٍبػػػػػًؾ حى  كمى
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ِي٨َ ٠ََؾثُٮاْ چ :ىـ المذككركف في قكلو تعالىك  ،انفاقن بغير عذر، فكاف تخمفيـ المتخمفكف أما       َؽ ٱلا َٕ َوَر

َ َورَُقٮََلُ  ألف تخمفيـ كاف مخالفة ألمر  ؛سيصيبيـ عذاب أليـ ـإذ عرفكا أني، كافمـ يأتكا كلـ يعتذر ، چٱّللا
 . (ُ)-تعالى– كجرأة عمى اهلل سكؿالر 

كعمى ذلؾ فقراءة اإلماـ يعقكب جاءت مخًصصة كمبينة لمعنى اآلية كعمكميا عمى قراءة      
 الجميكر.

ن  إىِلٓ چ، في لفظ: بتخفيؼ البلـقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ٔ
َ
اُل  چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ُ)چأ ـَ ََّل يَ

ِي َبَ٪ۡٮاْ رِيجَح   ٓ  ُبۡ٪َيَُٰ٪ُ٭٥ُ ٱلا َٓ ٤ُُٝٮُبُ٭٥ۡ ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ۡ إَِّلا ُا َٞ ن َت
َ
 .[َُُ]التكبة:چ أ

  التوجيو:
كيؤيده ، يمكتكا كالمعنى: حتى، (ِ)غايةعمى ال داؿه حرؼ جر  كجو القراءة بالتخفيؼ، عمى أف )إلى(     
يمكتكف عمى  كىذا يدٌؿ أنيـ ،(ّ)(حتى تقطع)كفيو  (حتى الممات) بف كعب مصحؼ أبيٌ  ما في

تفسير  ى ذلؾعم كيدؿ ،(ْ)نفاقيـ، فإذا ماتكا عرفكا بالمكت ما كانكا ترككا مف اإليماف كأخذكا مف الكفر
قراءةه كاضحةه في كىي  ،(ٓ)فيستيقنكا كيتبٌينكا ،إلى أف يمكتكا وال يزالكف في شؾ منأم: الضحاؾ كقتادة، 

 .(ٔ)المعنى

                                                           
 (.ُْٖ/ٓابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )(ُ) 

كقاؿ (، ّْٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّْٗ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

 اٍفػػػػػػػػػػػتىٍح تيقىط ػػػػػػػػػػػعى ًإٍذ ًحمػػػػػػػػػػػىن  ..............
 

ػػػػػػػػٍز  ٍكفى ًخطىابنػػػػػػػػا حي  ....................يىػػػػػػػػرى
 

ٍـّ فيػػػػػػػػػػػػٍز ًإال  أىًف اٍلًخػػػػػػػػػػػػؼُّ قيػػػػػػػػػػػػٍؿ ًإلىػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػ ًبالض   كى
............................................ 

 

 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

ٍيرم(ِ)  : مرجع القرطبي(، ٔٗ/ٓ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي (،ّْٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
     .(َْٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ِٔٔ/ٖ، )سابؽ

 (.ٖٔ/ّاألندلسي: مرجع سابؽ، )ابف عطية (ّ) 
    (.ُِّ/ْ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ْ) 
      (.ِٔٔ/ٖ، ): مرجع سابؽالقرطبي(، ٔٗ/ٓ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ٓ) 
      (.ُِٕ/ٔ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ٔ) 
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كىك مف قبيؿ تأكيد الشيء بما  ،تيكمي عمى أنو لبلستثناء، كىك استثناء قراءة الجميكر بالتشديد،ك      

َٰ ي٤ََِش ٱۡۡل٢ُ٧ََ ِِف َق٥ِّ ٱۡۡلَِيةِط چ كقكلو تعالى: ،يشبو ضده  :، أم[َْ:]األعراؼچَوََّل يَۡؽُػ٤ُٮَن ٱۡۡلَ٪اَح َظِتا
بميقٌطعةا إال أف تقطع قمكبيـ منيـ كما ىي يبقى ريبة أبدن 

(ُ).   
 :(ِ)كجيافقراءة الجميكر كل     

 النبي بقكا شاٌكيف مرتابيف ألم سبب أمرأنيـ  أم: ،يمكتكا حتىأنو بمعنى إلى، كمعناه األكؿ:      
 .(ُ)عمييا إلى أف يمكتكاا أف ىذه الريبة باقية في قمكبيـ أبدن  كالمعنى: ،مسجدىـ الذم بنكه بتخريب
ف يتكبكا أإال  :أم ،تقطع في القمب بمنزلةيتكبكا، فجعؿ الندامة في القمب  حتىأنو بمعنى : الثاني     

 .تكبة يندمكف فييا عمى ما فعمكا حتى يككنكا بمنزلة مف قد قطع قمبو

 األكلىكأما عمى القراءة ذكر القراءات في ىذه الكممة: )) أف بعد  ق(ِْٓت:) قاؿ ابف عطية     
: قالو ابف عباس كقتادة كابف زيد كغيرىـ، كقيؿ ،بالمكت :فقيؿ [(إالٌ )]يقصد قراءة الجميكر بتشديد البلـ 

ا يككف معيا مف الندـ كالحسرة عمى نصكحن  كليس ىذا بالظاىر إال أف يتأكؿ: أك يتكبكا تكبةن  ،بالتكبة
 .(ِ)((ا كفكرةن الذنب ما يقطع القمكب ىمن 

ؽ أف انفرادة يعقكب بينت المعنى المراد مف اآلية عمى قراءة الجميكر، حيث أف يتبيف مما سب     
إلى أف  عمى ىذه الربيةال يزالكف المراد بيا عمى المعنى األكؿ ال الثاني، أم: حتى يمكتكا، كالمعنى: 

  .(ّ)يمكتكا

                                                           

 (.ّٔ/ُُمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ُ) 
: أبك جعفر النحاس(، ٖٔ/ّابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،َّٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :منصكر السمعاني(ِ) 
 (.ِٔٓ/ّ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف)
مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف ) :ق(ُُْٕق )ُُّٔت:ا ا، التنارم بمدن محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميمن (ُ) 

: مرجع عبلء الديف الخازف (،ْٗٔ/ُ) ،بيركت ،العمميةدار الكتب ، ُط ،: محمد أميف الصناكم، تحقيؽ(المجيد
 (.َْٗ/ِسابؽ، )

 (.ٖٔ/ّمرجع سابؽ، )(ِ) 
 .(َْٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ّ) 
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٩َىةرُ چفي لفظ:  برفع الراءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ٕ
َ
  تعالى:، مف قكؿ اهلل (ُ)چٱۡۡل

ٮ٥٬ُ بِإِۡظَس٨َٰ  چ ُٕ َج
ِي٨َ ٱتا ٩َىةرِ َوٱلا

َ
لُٮَن ٨َ٦ِ ٱل٧َُۡفَِٰضؿِي٨َ َوٱۡۡل وا

َ
ٮَن ٱۡۡل ُٞ َٰجِ  .[ََُ]التكبة:چَوٱ٣سا

 التوجيو:

رىهي اهلل عمى عدكٍّه يىٍنصي يقاؿ:  ناصر،كىك ال نصيرجمع  :نصاراأل       اسـ:  النيصرىةك  ،ريهي نىٍصران نىصى

ۡجَية َوٱٓأۡلِػَؿةِ چ :كمنو قكلو تعالى ،ف المعكنةحيسكىي  ُ ِِف ٱلُّ هُ ٱّللا ن ٣ا٨ يَ٪َُصَ
َ
٨ُّ أ ُْ  ،[ُٓ:الحج] چ٨٦َ ََكَن َح

رىه عميوكاستنصره عمى ع مف األكس  أنصار النبي األنصاركالمقصكد ب ،دكه، أم سألو أف يىنصي
   .(ُ)سماءاألفجرل مجرل  ،غمبت عمييـ الصفة ،كالخزرج

معطكؼ عمى  وعمى أن ، كقيؿ:(رضى اهلل عنيـ)أنو مبتدأ، كخبره  بالرفع، عمى كجو القراءة     
 .(ّ)كالسابقكف كاألنصار: كالتقدير ،(ِ)السابقكفك 

، بينما بينت اآلية عمى (ْ)نصاراألخاصة دكف  ممياجريفلالسبؽ  تخصيصفييا  العشريةالقراءة      
المياجريف كبعض األنصار، كالتقدير: كالسابقكف بعض يشمؿ قراءة الجميكر بالكسر، أف السبؽ 

فمف قرأ بالخفض ذىب (: )) ىػّّٖقاؿ أبك جعفر النحاس )ت:نصار، األكلكف مف المياجريف كمف األ
 .(ٓ)((راد األنصار كميـ كلـ يجعميـ مف السابقيفأكمف قرأ بالرفع  ،إلى أف المعنى كمف األنصار

                                                           

كقاؿ (، ّْٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّّٗ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 

ػػػػػٍز   ػػػػػاًر فىػػػػػاٍرفىٍع حي  ....................كىاالٍنصى

 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

(، ابف منظكر األنصارم: ِٗٗ/ٓ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي (،ِٖٗ/ِمرجع سابؽ، ) :إسماعيؿ الفارابي(ُ) 
 (.َُِ/ٓمرجع سابؽ، )

ٍيرم(ِ)  : الدمياطيٌ (، ٕٓٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،ِّٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ْٔٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الزجاج (،َّٔ/ُمرجع سابؽ، )

 (.ْٖ/ِ: مرجع سابؽ، )نصر السمرقندم (،ْٔٔ/ِ: مرجع سابؽ، )الزجاج(ّ) 
 (.ِّْ/ِ)مرجع سابؽ،  :منصكر السمعاني (،ّٖ/ٓ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ْ) 
 (.ِْٕ/ّ) مرجع سابؽ، ،(معاني القرآف): ينظر(ٓ) 
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ا عمى المياجريف، الجميكر كاألنصار بالخفض عطفن  كقرأ: ))ق(ُّّٗ)ت:كقاؿ ابف عاشكر     
ا عمى كقرأ يعقكب كاألنصار بالرفع، فيككف عطفن  ،فيككف كصؼ السابقيف صفة لممياجريف كاألنصار

ٮنَ چكصؼ  ُٞ َٰجِ  .(ُ)((قس ـ إلى سابقيف كغيرىـ خصكص المياجريفكيككف المي  چَوٱ٣سا

  يونسسورة: 

ََكٓءُ چفي لفظ:  بالرفعقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ ٮٓاْ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(2)چُز٥ۡ ُُشَ ُٕ ِۡمِ
َ
َٚأ

ح   ٤َۡيُس٥ۡ ُد٧ا َٔ ۡمؿُُز٥ۡ 
َ
ََكَٓءُز٥ۡ ُث٥ا ََّل يَُس٨ۡ أ ۡمَؿُك٥ۡ َوُُشَ

َ
 .[ُٕ:يكنس]چأ
  التوجيو:

كالطريؽ  ،الشٍٍّركةي: مخالطة الشريكيفك  ،مثؿ شريؼ كشرفاء كأشراؼ، شريؾجمع  :شيرىكاءي ال     
، أم المسممكف شركاء في ثبلث: في الماء، كالكئل، : ))كمنو قكؿ النبي شركاء،الناس فيو  :ميٍشتىرىؾه

ۡمؿِيچ كقكلو تعالى: ،(ُ)((كالنار، كثمنو حراـ
َ
ُۡشِۡك٫ُ ِِفٓ أ

َ
كجمع  ،(ِ)اجعمو شريكي فيو :، أم[ِّ:طو]چَوأ

ا: شريؾ  لبيد: كمنو قكؿ ،األنصباء كىي ،أشراؾي  أيضن
      

                                                           
 (.ُٖ/ُُمرجع سابؽ، ) ينظر:(ُ) 
كقاؿ (، ّٕٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَُْ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ِ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ـٍ ًإذنا  ػػػػػػػػػػٍع شيػػػػػػػػػػرىكىاءىكي ػػػػػػػػػػؽ  مى  أىٍصػػػػػػػػػػغىرى اٍرفىػػػػػػػػػػٍع حي

 

ػػػػػػػػػػػأىٍكبىٍر    ..................................كى

 

 (.ِٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:         

-قَُّْ) ىػِٕٓت:أبك داكد  ،سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستاني(ُ) 
د كاًمؿ قره بمميك : شعىيب األرنؤكط ، تحقيؽ(داود سنف أبي) :(ـََِٗ م  ، دار الرسالة العالمية، ُ، طمحى

أبك عبد اهلل  ،أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني(، كقاؿ محققك الطبعة: إسناده صحيح، ّْْ/ٓ)
عبد ، إشراؼ: كآخركفشعيب األرنؤكط تحقيؽ:  ،(مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ): ـ(ََُِ-ق ُُِْىػ )ُِْت:

 (، كقاؿ محققك الطبعة: صحيح.ُْٕ/ِٖ، )مؤسسة الرسالة، ُ، طاهلل بف عبد المحسف التركي
ابف منظكر األنصارم:  (،ُّٗٓ/ْمرجع سابؽ، ) :إسماعيؿ الفارابي (،ِّٗ/ٓالخميؿ بف أحمد: مرجع سابؽ، )(ِ) 

 (.ْْٗ/َُمرجع سابؽ، )

دار ، ُ، طاعتنى بو: حمدك طٌماس، (ديواف لبيد بف ربيعة العامري): ـ(ََِْ-ىػُِْٓق )ُْينظر ديكانو: ت:(ّ) 
 (.ُِٖ/ُ، )المعرفة

 ككتران: أم مفردان. ،شفعان: أم مثنى مثنى ،شراؾ: جمع: شريؾاأل ،العدائد: األنصباء*     
 

 عىدىائًػػػػػػػػػػػػػػدي األشػػػػػػػػػػػػػػراؾ شػػػػػػػػػػػػػػٍفعان ًطيػػػػػػػػػػػػػػري تى 
 

ًكتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كالزعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ًلمغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ  كى
(ّ)* 
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 :(ُ)كجياف، العشريةالقراءة في      
: أجمعكا أمركـ كالتقدير كىك كاك الجماعة، ،(فأجمعكا)عمى أنو معطكؼ عمى الضمير في األكؿ:      

  .آليتيـ :الشركاء ىاىناب كالمقصكد ،أنتـ كشركاؤكـ
  .فميجمعكا أمرىـكشركاؤكـ  :كالتقدير الثاني: عمى أنو مبتدأ خبره محذكؼ،     

ََكٓءُ چ في قراءة الجميكر بالنصب في لفظ:ك        :(ِ)كجياف ،چُز٥ۡ ُُشَ
 مصحؼ  كيؤيده ما ذكر في ،(ُ)لنصرتكـ كادعكا شركاءكـاألكؿ: أنو منصكب بفعؿ مضمر، تقديره:    

ابف مسعكد
مصحؼ أيبي بف كعب، كقيؿ: في (2)

 شركاء: إما األكثاف؛ ألنيـ كانكاكالمراد مف ال ،(ّ)
ماكتنفع،  تضريعتقدكف أنيا    .(ْ)أف يككف المراد: مف كاف عمى مثؿ دينيـ كا 

، كقكليـ: استكل عمى تناصركـ : أجمعكا أمركـ مع شركائكـكالتقدير ،عمى أنو مفعكؿ معوالثاني:      
 معالمعنى لك تيًركىت ك لىرىضعيا،  ،الناقىةي كفًصيمىيا لك تًركىت كنحك: الخشبة،، أم: مع كالخشبةالماء 
 لىرىضعىيا. ،فصيميا
 -تعالى–القراءتيف معنىن كاحدنا، كىك أف اآللية التي تعبد مف دكف اهلل  اأفادت اآلية عمى كمت     

نما تجمع مع مف كاف يعبدىا، كيظف أنيا تنصرىـ كدفع عنيـ المصائب كتعينيـ عمى مطمكبيـ،  كا 
عمى االستعانة باألصناـ بناء عمى مذىبيـ كاعتقادىـ أنيا تضر كتنفع مع اعتقاده أنيا  نكح حثيـ

كنسبة ذلؾ إلى ))ق(: َُِٓالشككاني)ت:قاؿ  ،(ٓ)فيك كالتبكيت كالتكبيخ ليـ ،جماد ال تضر كال تنفع
 .(6)((الشركاء مع ككف األصناـ ال تعقؿ: لقصد التكبيخ، كالتقريع لمف عبدىا

                                                           

ٍيرم (،ّْٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء (ُ) ابف حياف األندلسي:  (،ّْٕ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ِّْ/ٔ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي (،ّّْ/ُ: مرجع سابؽ، )األشمكنيأحمد  (،ٖٖ/ٔمرجع سابؽ، )

: مرجع سابؽ، الزجاج (،ّّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )األشمكنيأحمد  (،ِٖٗ/ْ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ  (ِ)
 (.ِْْ/ِ) : مرجع سابؽ،الماكردم (،ِٖ/ّ)

كىذا غمط ألف الكبلـ ال فائدة فيو، ألنيـ إف كانكا يدعكف شركاءىـ ألٍف يجمعكا (: ))قُُّالزجاج)ت:قاؿ  (ُ)
 (.ِٕ/ّمرجع سابؽ، ) ((.أمرىـ

 (.ُّٓ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تأويؿ مشكؿ القرآف): بف قتيبة الدينكرما (ِ)

 (.ّٗٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (ّ)

 (.َّٖ/َُسابؽ، )مرجع  :عمر النعماني (ْ)

 (.ْٓٓ/ِ: مرجع سابؽ، )عبلء الديف الخازف(ٓ)
     .(ِٓٓ/ِمرجع سابؽ، ) (ٔ)
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ۡمَؿُك٥ۡ چ ف الكقؼ عمىحيث أ القراءة بيذه االنفرادة ليا أثر في الكقؼ،ك      
َ
عمى كجو  كافي،كقؼ  چأ

ََكٓءُ چرفع   عؿجي كليس بكقؼ إف  ،لعدـ تعمقو بما قبمو مف حيث اإلعراب ؛مبتدأعمى أنو  چُز٥ۡ َوُُشَ
ََكٓءُ چ ْ چ الضمير فيكاك بالرفع عطفنا عمى  چُز٥ۡ َوُُشَ ٓٮا ُٕ ِۡمِ

َ
عمى قراءة ليس بكقؼ ككذلؾ  ،چَٚأ

ََكٓءَ چ لفظ:صب ني الجميكر بالنصب سكاءن    .(1)معو مفعكؿعمى أنو بفعؿ مضمر، أك نصب  چُز٥ۡ َوُُشَ

  يوسؼسورة: 
ۡض٨َ چفي لفظ:  بفتح السيفقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ َٝةَل رَّبِ چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(1)چٱلكا

ٮ٩ََِنٓ إََِل٫ِۡ  ُٔ ة يَۡؽ َظتُّ إىَِلا ِم٧ا
َ
ۡض٨ُ أ  .[ّّ:يكسؼ]چٱلّكِ

  التوجيو:

 إلي   أحب   ،سجفأف أي  كالمعنى:، (ِ) حبسو :أم، اجنن سجنو سى كجو القراءة بالفتح عمى أنو مصدر      
مما  إلي   جف أحب  السٍّ  كمكاف مكضع أف :بالكسر عمى قراءة الجميكركالمعنى  ،مما يدعكنني إليو

 .(ّ)يدعكنني إليو
ىك  ،فييا زيادة بياف لآلية، حيث كأف المقصكد بأحب  إلي   العشريةيتبيف مما سبؽ أف القراءة      

(: قَِٕقاؿ الفراء)ت:بفتح السيف،  القراءة العشريةكىك ما بينتو  ،دخكؿ السجف ال السجف نفسو
كما قالت العرب:  ،فيك يقكـ مقاـ الفعؿ ،ككؿ مكضع مشتؽ مف فعؿو  ،كىك كالفعؿ ،السٍّجف: اٍلمىٍحًبسي ))

 ،ا، فجعمكىما خمفنا مف المصدر كىما اسماف، كذلؾ السٍّجفكغىرىبت الشمس مغربن  ،طمعت الشمسي مىٍطمىعنا
 .(ْ)((كلك فتحت السٍّيف لكاف مصدرنا بيننا

                                                           

   (.ّّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )األشمكنيأحمد  (ُ)

كقاؿ  (،ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُْْ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍجفي أىك الى  ..................   كىاٍفػػػػػػػػػػػػػػػػتىًح السٍّ
 

 (.ِٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:            

اس(، ِّٕ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (ِ)  (،َِِ/ِ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
    (.ِْٓ/ٔمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ُّّ/ُمرجع سابؽ، ) :الدمياطيٌ 

اس (ّ)      (.ِْْ/ّ) مرجع سابؽ، ،(القرآف معاني) :أبك جعفر الن ح 

     (.ْْ/ِمرجع سابؽ، )(ْ)  
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ُٓ چ في لفظي:  الحضرمي بالياء اإلماـ يعقكبقرأ  .ِ اَنةٓءُ  ،يَۡؿَذ ُٓ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ُ)چي ٩َۡؿَذ

٤ِي٥   َدَرَجَٰخ   َٔ ٤ٍِۡٔم  ِ ذِي 
اَنةُٓءۗ َوَٚۡٮَق ُكّ ٨ ن  .[ٕٔ]يكسؼ:چ ٦ا

 التوجيو:
 ،(ُ)يرفع اهلل درجات مف يشاءكالتقدير:  ،-تعالى–عمى إسناد الفعؿ إلى اهلل  كجو القراءة بالياء     

فالمعنى  ،)يرفع()نرفع( ك ))مف قرأ(: ىػَّٕاألزىرم)ت:كالقراءة بالياء أك بالنكف معناىما كاحد، قاؿ 
 .(2)((ء كاحدييرجع إلى ش

ِٟ چ قكلو تعالى:ف ،اآليةالقراءة بالياء مناسبة لسياؽ في ك       َػةهُ ِِف دِي٨ِ ٱل٤٧َِۡ
َ
ُػَؾ أ

ۡ
ن  ٦َة ََكَن َِلَأ

َ
ٓ أ إَِّلا

ُ يََنةَٓء  ُٓ َدَرَجَٰخ  يّ چ :فناسب بذلؾ قراءة يعقكب بالياء ،يقتضي الغيبة چٱّللا انَ  ۡؿَذ ٨ ي –أم: اهلل ، چةٓءُ ٦ا
       ففي اآلية التفات مف الغيبة إلى التكمـ، عمى أنو إخبار مف اهلل ،، أما عمى قراءة الجميكر-تعالى

عف نفسو بأف مقاليد جميع األمكر بيده، فيك الذم يعز مف يشاء، كىك الذم بيده الخير، كلك  -تعالى-
 .(ّ)ظؿ األسمكب القرآني عمى الغيبة لما تحقؽ ىذا المعنى

ن  چ قكلو تعالى: عمىحيث ال يككف الكقؼ  القراءة بيذه االنفرادة ليا أثر عمى أحكاـ الكقؼ،ك      
َ
ٓ أ إَِّلا

ُ يََنةَٓء  ُٓ َدَرَجَٰخ  يّ چ قكلو تعالى: ألف ؛تامنا چٱّللا انَ  ۡؿَذ ٨ ي فيك كبلـ  ،بالياء، متعمؽ بما قبمو معننا چةٓءُ ٦ا

٤ِي٥  چ ، كال يككف كقفنا تمامنا إال عمى قكلو تعالى:ف بعضعكاحد، ال يفصؿ بعضو  َٔ ٤ٍِۡٔم  ِ ذِي 
 ،چ ُكّ

ُٓ َدَرَجَٰخ  چ: يبدأ بقكلو تعالىثـ بينما يككف كقفنا تامنا عمى قراءة الجميكر بالنكف،  اَنةٓءُ  ٩َۡؿَذ ٨ ن  .(4)چ٦ا

                                                           

كقاؿ (، ّٕٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُْٔ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
  :الجزرم في منظكمتواإلماـ ابف 

ػػػػػػػػػػػا ................ ػػػػػػػػػػػٍف نىشى  يىػػػػػػػػػػػاءي نىٍرفىػػػػػػػػػػػعي مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حى  ءي ييٍكسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى نىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍكوي نيعىمٍّمي

 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:    

      (.َّٕ/ٔابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،َٔٓ/ِالبغكم: مرجع سابؽ، )(ُ)  

 (. َٓ/ِمرجع سابؽ، ) ،(القراءاتمعاني ): األزىرم (ِ)
    (.ُُٕ/ِمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف (ّ)

مرجع سابؽ،  ،(المكتفى) :أبك عمرك الداني (،ِٕٔ/ِمرجع سابؽ، )، (إيضاح الوقؼ واالبتداء): األنبارمأبك بكر  (ْ)
(ُ/َُٓ.) 
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  الحجرسورة: 
ه چفي لفظي:  التنكيفمع  كرفعيا الياء كتشديدبكسر البلـ قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .1 ، (1)چ لََعِ

ا ُمۡكَذِٞي٥ٌ  چ  مف قكؿ اهلل تعالى:  .[ُْ:الحجر]چَٝةَل َهََٰؾا ِوَرٌَٰط لََعَ
  التوجيو:
 ،عمى أنو نعت لمصراط، بمعنى: رفيع ،التنكيفمع  كرفعيا الياء كتشديدبكسر البلـ كجو القراءة      
طريؽ رفيعه في الديف كالحؽ أم:

(1). 
 :(2)ثبلثة أقكاؿ -كفتحيا دكف تنكيف الياء كتشديدالبلـ  بفتح -معنى اآلية عمى قراءة الجميكركفي      
خبلص طريؽ ًإلي  المعنى: إف اإلك اإلخبلص،  ، كالصراط«ًإلي  »: بمعنى« عمي  »أف األكؿ:      
  .مستقيـ
ألني بالمرصاد، فأجازييـ بأعماليـ، كىك خارج مخرج  ؛ىذا طريؽ عمي  جكازهأف المعنى:  :الثاني     

  .ؾ عمي  الكعيد، كما تقكؿ لمرجؿ تخاصمو: طريقي 
كقيؿ: ، امف الستقامتو بالبياف كالبرىافأم: أنا ض ىذا صراط عمي  استقامتو،أف المعنى: الثالث:      

 بالتكفيؽ كاليداية.

ىذا اإلخبلص  :قاؿ اهلل لو ،إبميس مف أخمص ىا استثنإلى اإلخبلص لمٌ  في القراءة العشرية إشارة     
إلى انقساـ الناس إلى غاك  إشارة كفي قراءة الجميكرأنت بإغكائؾ أىمو،  وطريؽ رفيع مستقيـ ال تنال

مصيره،  ي  ىذا أمر إل :، أما قسـ إبميس الناس ىذيف القسميف، قاؿ اهلل ىذا طريؽ عمي  كمخمص، لمٌ 
إليو  :كالعرب تقكؿ طريقؾ في ىذا األمر عمى فبلف أم ،كصيركرتيـ إلى ىذيف القسميف ليست لؾ

                                                           

اؿ كق(، ّٕٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ِْٕ/ُ) ،، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(ابف الجزرم:  (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 

ػػػػػػػػػػبلى  ......................  ػػػػػػػػػػذىا حى ًمػػػػػػػػػػيٌّ كى  عى

 

 (.ِٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

مرجع  ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس (،ُٖٕ/ّسابؽ، ): مرجع الزجاج (،َُْ/ُٕ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ُ) 
 (.ٗٔ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ِٕ/ْ) سابؽ،

     .(ُٖٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ّْٓ/ِ: مرجع سابؽ، )الجكزم(ِ) 
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َٟ َۡلِٱل٧ِۡۡؿَوةدِ إِنا چ :يصير النظر في أمرؾ، كىذا نحك قكلو تعالى اآلية عمى كما أف  ،[ُْ:]الفجرچَربا
 .(1)اىذه القراءة تتضمف كعيدن 

أفادت معنى جديد في تفسير اآلية يتضمف الكصؼ بالرفعة  القراءة العشريةمما سبؽ يتبيف أف      
كالعمك لطريؽ اإلخبلص، كىذا الكصؼ بالصفة المشبية التي تفيد الدكاـ كاالستمرار إيذاننا بدكاـ ىذه 

 ،إف ىـ أقامكا الديف ،الرفعة كعمكىا، كفيو تعريض برفعة أىؿ اإليماف كالحؽ كعمك منزلتيـ كمكانتيـ
 ،مستقيـ كيعقكب: عميٌّ  .....كقرأ الضحاؾ(: ))قْٕٓقاؿ أبك حياف)ت:، (1)عالميفكأخمصكا هلل رب ال

 .(2)((كىك أقرب إليو ،كىذه القراءة تؤكد أف اإلشارة إلى اإلخبلص ،أم: عاؿ الرتفاع شأنو

  اإلسراءسورة: 
  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ّ)چجُ ؿُ ؼۡ َويَ چفي لفظ:  بفتح الياء كضـ الراءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ

٫َُٰ ٦َنُنٮًراَوَُنۡؿُِج ََلُۥ يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞي٧ََٰحِ ٠َِتَٰج  چ ى َٞ  .[ُّ:اإلسراء]چة ي٤َۡ
 :التوجيو
الفاعؿ ضمير يعكد إلى الطائر ك ا لمفاعؿ، مبنين  جى رى مضارع خى أنو  بفتح الياء كضـ الراءالقراءة كجو      
 :(ٓ)كعمى ذلؾ يككف لآلية معنياف ،(ْ)حاؿ مف ضمير الفاعؿ (اكتابن )العمؿ، كب المفسر

                                                           
األنجرم أحمد  (،ْٖٕ/ٔابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ِّٔ/ّابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ُ) 

 (.ٖٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الفاسي

 (.ِْٕ/ُمجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ُ) 

 (.ْٖٕ/ٔمرجع سابؽ، )(ِ) 

كقاؿ (، ّٖٕ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّْٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

بلى  .............................   نٍخًرجي اٍنجى
 

ـ  اٍفػػػػػػػػتىٍح أىالى  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػكىل اٍليىػػػػػػػػا كىضي ػػػػػػػػطٍ  حى ـ  حي ػػػػػػػػ  كىضي
 

 .......................................... 
 (.ِٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 (.ّٔ/ّ) مرجع سابؽ، ،(البيافأضواء ) :الشنقيطي (ْ)
 :أحمد الثعمبي (،ُُّ/ْمرجع سابؽ، ) ،(معاني القرآف): أبك جعفر النحاس(، ِْٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الشككاني (ٓ)

 (.ّٔ/ّ) مرجع سابؽ، ،(أضواء البياف): الشنقيطي(، ٖٗ/ٔ) مرجع سابؽ،
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 .اعممو كتابن  :مأ ،(ُ)اكتابن  ج لو الطائري خري كيى أف يككف المعنى:  األكؿ: إما     

قاؿ الطبرم  ،فيصيري كتابنا ،-العمؿأم -لو الطائرج خري كيكـ القيامة يى الثاني: أك يككف المعنى:      
و تأكيؿق(: ))َُّ)ت: الذم ألزمناه عنؽ  ج لو الطائري خري الكبلـ إلى: كيى  ككأف مف قرأ ىذه القراءة كج 

 .(ِ)((اا يقرؤه منشكرن اإلنساف يكـ القيامة، فيصير كتابن 

فيصح إسناد اإلخراج إليو، لككنو السبب في  ،ألف العمؿ إذا صار كتابنا ؛كال تعارض بيف المعنييف     
راج، كما أف القراءة دلت عمى أف عمؿ كجكد مفردات الكتاب، فيككف المعنى الثاني بياننا لطريقة اإلخ

اإلنساف يتحكؿ يـك القيامة كتابنا مقركءنا، كىذه مف األمكر الغيبية التي يجب عمى المسمـ اعتقادىا 
 .      (ُ)كاإليماف بيا دكف تكييؼ كال تعطيؿ كال تمثيؿ

ن چ  تعالى:اهلل مف قكؿ  ،(ِ)چٓاَمۡؿ٩َةچفي لفظ:  بمد اليمزةقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ
َ
َرۡد٩َةٓ أ

َ
ِإَوَذآ أ

ۡؿَنََٰ٭ة دَۡؽ٦ِري   ۡٮُل ََٚؽ٦ا َٞ ٤َۡيَ٭ة ٱ٣ۡ َٔ ٜا  ٮاْ ذِيَ٭ة ََٚع ُٞ َك َٛ َمۡؿ٩َة ٦ُۡتَذِيَ٭ة َذ
َ
َٟ َٝۡؿيًَح أ ۡ٭٤ِ  .[ُٔ]اإلسراء:چاجُّ

 
 : التوجيو

ذا أمرت مف األمر قمت:  ،نقيض النيي :األمر      قاؿ اهلل  كما)فاء( كاك( أك) كيتقدمو، مر فبلفكا 

َٟ چ تعالى: َ٤٬ۡ
َ
ُمۡؿ أ

ۡ
ةِ َوأ ٤َٮَٰ كأمر كآمر ، يران مأ عمييـإذا صار  :أىمىر الر جؿ إمارةن يقاؿ:  ،[ُِّ:طو]چثِٱلىا

، أمبمعنى: أكثر،   .(3)كثركا :كالعرب تقكؿ: أىًمر بنك فبلفه
      

                                                           

 الصفحة نفسيا. مرجع سابؽ ،(أضواء البياف): الشنقيطي (ُ)
 (.ّٗٗ/ُٕمرجع سابؽ، ) (ِ)
 (.ِّٓ/ُينظر بتصرؼ: مجاىد ىادم: مرجع سابؽ، ) (ُ)

كقاؿ (، ّٕٗ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

ػػػػػػػػػد    ػػػػػػػػػٍز مى ٍرنىػػػػػػػػػػاكىحي  .......................آمى

 

 (.َّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

 (.َِٗ-َِٕ/ُٓمرجع سابؽ، )، (تيذيب المغة): األزىرم(ّ) 
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 ،(2)أكثرنا :بمعنى، كىي لغة (1)عمى أنيا مف آمر عمى كزف فاعؿ الرباعي ،بمد اليمزة كجو القراءة     
ًجدىتييـ كيسىاريىيـ أف تكثر أكأف يكثر عدد المترفيف،  قد يقصد بياكالكثرة 

(3). 
 :(4)كجكهعمى قراءة الجميكر بالقصر كلمعمماء في بياف المعنى          

كالفاسؽ إذا  ،فعىصٍيتنى ،أمرتيؾ :، كىك كقكلؾففسقكا فحؽ عمييـ العذاب ،: أمرناىـ بالطاعةاألكؿ     
  .فعصكا فحؽ عمييـ القكؿ بالعصياف ،أمر بالطاعة عصى

قاؿ أبك عبيدة  ،كأمىرىىـ، أم: كثرىـ كثرنا مترفييا، يقاؿ آمىرىـ اهلل،أأنو بمعنى:  :الثاني     

َٟ چعند قكلو تعالى:  (قَِٗ)ت: ۡ٭٤ِ ن جُّ
َ
ٓ أ َرۡد٩َة

َ
ٓ أ َمۡؿ٩َة ٦ُۡتَذِيَ٭ةِإَوَذا

َ
أكثرنا مترفييا كىى  :أم)) ،چَٝۡؿَيًح أ

 .(1)((مف قكليـ: قد أمر بنك فبلف، أم كثركا
 .أم رتو، كالمعنى: سم طنا مترفييا باإًلمارة ٍرنا، يقاؿ: أىمرت الرجؿ، بمعنىأم   :معنىب وأنالثالث:      

ذا )أبي بف كعب:  كيؤيده قراءة، ق(ْٖٗت:) السمعاني ذكرهبعثنا،  :معنىب أنوالرابع:       أردنىا أىف كىاً 
ًفييىا  .(ِ)(نيمؾ قىٍريىة بعثنىا ميٍترى

المعنى الثاني كما بينتو القراءة ىك  ،معنى اآلية عمى قراءة الجميكرالمراد بيتبيف مما سبؽ أف      
  العشرية.
مترفييا  أف اهلل أمر كما يمكف القكؿ أف اآلية أفادت عمى المعنى األكؿ مف قراءة الجميكر     

 كركد جكابو كمما يؤيد ىذا المعنى ،فاستحقكا بذلؾ العذابفسقكا فييا، لكنيـ ، كالطاعة باالستقامة
ْ چ ٮا ُٞ َك َٛ أف اهلل بينما أفادت القراءة العشرية  ،تي تفيد العطؼ كالتعقيب مع الفكربفاء العطؼ ال چَذ

  .(ّ)القكؿ بما ظممكاعددىـ إذا أراد إىبلؾ القرل، فيحٌؽ عمييـ  سبحانو كتعالى يكثر المترفيف، كيزيد في
                                                           

 (.ِٗ/ٓمحمد الفاسي: مرجع سابؽ، ) (،ّٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ُ) 

 (.َّٓ/ِمرجع سابؽ، ): نصر السمرقندم (،ّّٕ/ُ: مرجع سابؽ، )معمر بف المثنى(ِ) 

 (.ِِّ/ّ: مرجع سابؽ، )الزجاج(ّ) 

: مرجع سابؽ، الجكزم (،َّٓ/ِ: مرجع سابؽ،  )نصر السمرقندم (،ُٖٓ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ْ) 
 (.ّْْ/ِ) : مرجع سابؽ،محمد بف جزم الكمبي (،ُٔ/ّ)
 (.ِّٕ/ُمرجع سابؽ، )(ُ) 

 (.ِِٖ/ّمرجع سابؽ، )(ِ) 

 (.ُِّ/ُ، )مرجع سابؽ حبش:محمد (ّ) 
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  عمييا السالـ- مريـسورة-: 
ٍۡ چفي لفظ:  ،(ُ)بالتذكيرقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ َٞ َٰ ِٓي  چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ُ)چيَسا ـّ و٬َُ

ج   ََ ِٟ ُر ٤َۡي َٔ  ٍۡ ِٟ ِِبِۡؾِع ٱنلاۡؼ٤َحِ تَُسَِٰٞ  .[ِٓ:مريـ]چةة َص٪ِّي  إََِلۡ
 :التوجيو
كاألصؿ: يتساقط، ، (3)كالفعؿ مسند إلى الجذع، (2)اس اقىطى عمى أنو مضارع  اءكجو القراءة بالي     

ٍۡ چأدغمت التاء في السيف لمتقارب بينيما فصار المفظ:  َٞ َٰ ًنيًّا اقطالمعنى: يىس  ك  ،چيَسا  .(4)الرطب جى

عمييا -أك كرامة ألٌمو  ا لسيدنا عيسىككنيا كرامة أك إرىاصن عمى بكافة قراءاتيا دلت اآلية      
ليس بمكسـ لقطؼ الثمر، كفييا ك ، كالكالدة كانت في مكسـ الشتاء ،كانت يابسة النخمة ألف -السبلـ

بقكؿ اهلل كما كصفت النخمة  ،كلد في األرض كرفع إلى السماءبأنو  إشارة إلى ما يؤكؿ إليو حالو 

٧َةٓءِ چتعالى:  ۡو٤َُ٭ة زَةثِخ  َوَٚؿُۡخَ٭ة ِِف ٱلكا
َ
كما أحييت  -بإذف اهلل-سيحيي المكتى  كأنو، [ِْ:إبراىيـ]چأ

ال فالذم أحيا النخمة قادر  ؛النخمة الميتة، كفي األمر باليٌز دليؿ عمى كجكب السعي لتحصيؿ الرزؽ كا 

                                                           
 نافع كأبك جعفر كابف كثير كأبك عمرك كابف عامر كشعبة كالكسائي كخمؼ بفتح التاء كتشديد السيف كفتح القاؼ:قرأ (ُ) 

ٍۡ چ َٞ َٰ ، مرجع سابؽ، (تحبير التيسير): ابف الجزرمككافقيـ يعقكب إال أنو انفرد فقرأ بالياء، كما أثبتناه. ينظر:  چتَسا
لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:(، ْْٓ/ُ)   كا 

......................................... 
 
 
 

ـٍ  ػػػػػػػػػػػيي ٍفصي ٍـّ كىالت ٍخًفيػػػػػػػػػػػًؼ كىاٍلكىٍسػػػػػػػػػػػًر حى ػػػػػػػػػػػ ًبالض   كى

 

مٍّبلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقىٍط فىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  تىسى  كىخى
 

......................................... 
 

 
 
 

 (.ٖٔ/ُ)، مرجع سابؽ، (-الشاطبية-األماني)حرز ينظر:        

كقاؿ (، َّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ْْٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
    :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 

ػػػػػػػػبلى  ..............  ػػػػػػػػبلن حى ػػػػػػػػاقىٍط فىػػػػػػػػذىكٍٍّر حي  تىس 

 
 

 (.ُّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

: مرجع سابؽ، السميف الحمبي (،ِٓٓ/ٕ(، ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )َّْ/ٖمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ِ) 
(ٕ/ٖٖٓ.) 

    (.ِٓٓ/ٕ)ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ،  (،ّٕٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ّ) 

 (.ُّْ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ٗ/ّ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس(ْ) 
 (.ٖٖٓ/ٕ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي (،ُٕٖ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم
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َراَد َمۡي چ ، كما أخبر اهلل تعالى بقكلو:عمى إسقاط ثمرىا دكف ىزٌ 
َ
ٓ أ ۥٓ إَِذا ۡمُؿهُ

َ
ٓ أ ٧َة ٮَل ََلُۥ ُز٨ ة  ًٔ إِجا ُٞ ن َح

َ
أ

 .(ُ)[ِٖ:يس]چَي١ُٮنُ ذَ 
  طو:سورة 

ِضَ جَ چفي لفظ: بالنكف مفتكحة ككسر الضاد كياء مفتكحة قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ ۡٞ
 چ

ن چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(1)چ٫ُ وَۡظيَ چفي لفظ: كبنصب الياء، 
َ
ۡؿَءاِن ٨ِ٦ َرۡج٢ِ أ ُٞ َض٢ۡ ثِٱ٣ۡ ٕۡ َوََّل َت

َۖۥّ َو٢ُٝ راّبِ  َٟ وَۡظُي٫ُ َضَٰٓ إََِلۡ ۡٞ ٧٤ِۡٔ  ُح  .[ُُْ:طو]چةزِۡدِّن 
  :التوجيو

ا الياء نصبن  تكفتح ،مبني لمفاعؿأنو عمى  ،ككسر الضاد كياء مفتكحة ،بالنكف مفتكحةكجو القراءة      

–كالفاعؿ ضمير مستتر يعكد إلى اهلل  ،(ِ)مفعكؿ بو عمى أنو چ٫ُ وَۡظيَ چ كالنصب في لفظ:، (أفػ)ب
 ، تقديره: نحف. -تعالى

عمى أنو  -بالياء مضمكمة كفتح الضاد كألؼ بعدىا كضـ الياء في كحيو -قراءة الجميكر ككجو      
تفيد ءة العشرية أك عمى قراءة الجميكر اآلية باختبلؼ قراءاتيا سكاءن عمى القرامبني لما لـ يسـ فاعمو، ك 

قراءتيف معنى البعد أف ذكر القراءتيف: ))ك  ق(ّّٕت:أبك الميث السمرقندم )، قاؿ نفسة المعنى
 .(ّ)((كاحد

                                                           

   .(ُْٗ/ِ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني(ُ) 

كقاؿ (، ُّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ٍـّ كىاٍنًصػػػػػػػػػػػٍب كىكىٍحييػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػى ًبنيػػػػػػػػػػػٍكفو سى ييٍقضى  كى
 

 ...............................ًليىٍعقيػػػػػػػػػػػػػػػكًبًيـٍ  

 

 (.ُّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

 (.ُُُ/ٖ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي (،ّٖٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ِ) 
 (.ُْْ/ِمرجع سابؽ، ) (ّ) 
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نا چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(1)چز٬َََؿةَ چفي لفظ: بفتح الياء قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ َوََّل َت٧ُؽا

ۡزَنَٰص  
َ
َ٪ة ث٫ِِۦٓ أ ٕۡ َٟ إىَِلَٰ ٦َة ٦َذا ٛۡ َخۡينَۡي ۡجَية نِلَ  .[ُُّ:طو]چذَِ٪ُ٭٥ۡ ذِي٫ِ ة ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ ز٬ََۡؿةَ ٱۡۡلَيَٮَٰةِ ٱلُّ

  :التوجيو

كالزُّىىرىة: بضـ الزام كفتح  ،ياكحسن بيجتيا :زىرة الدنياك  ،نكر كؿ نبات، كالجمع زىىىره الز ٍىرىة كالز ىىرىة:     
ٍندي: إذا أضاءت ناره، كاإلزىار: إزىار النبات،  ،الياء نجـ مف نجكـ السماء معركؼ طمكع  كىككزىىىر الز 

 :كمنو قكؿ الشاعر، (ُ)كالنجـ كالقمر الكجو ككذلؾتؤلأل، أم ا، كازدىىر: كزىىىرى السراج يىٍزىىر زيىكرن  ،زىىىره
 

      
 أم: تؤلأل.  ىىرازى      
معناىما لغتاف كالقراءة بفتح الياء كسككنيا العرب،  تعمى أنيا لغة مف لغا ،كجو القراءة بالفتح     
كالنٍير كالنيىر كالجيرة كالجيرة الزينة كالبيجة،ىك كاحد: 

ال تجعؿ يا محمد لزىرة الدنيا  كمعنى اآلية: ،(ّ)
 .(ْ)ا، فإنو ال بقاء لياكزنن 

عمؿ المعاصي كالسيئات  نساف ال يغتر بمتاع الدنيا، مما يؤدم بو إلىفي اآلية إشارة إلى أف اإل     
عف التقرب إلى اهلل بالطاعات كالعبادات، فمتاع الدنيا زائؿ، كاآلخرة خير كأبقى، قاؿ اهلل كاالبتعاد 

َٟ چتعالى:  َٰ ِٖ ذِي٧َةٓ َءادَى َّۖ  َوٱۡبَذ اَر ٱٓأۡلِػَؿةَ ُ ٱلا ۡجَيةٱّللا َٟ ٨َ٦ِ ٱلُّ   .[ٕٕ:القصص]چَوََّل دَنَف ٩َِىيَج

                                                           

كقاؿ (، ُّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمّْٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
    :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  زىٍىػػػػػػػػػػػػػػػرىةى فىػػػػػػػػػػػػػػػػٍتحي اٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػا حي  ...........كى

 

 .......................................... 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

: ابف سيده المرسي (،ٖٗ/ٔ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) األزىرم: (،ُِٕ/ِ: مرجع سابؽ، )محمد األزدم(ُ) 
 (.ُّّ/ْ)ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ،  (،َِّ/ْمرجع سابؽ، )

 (.ِّّ/ْالبيت بدكف عزك ينظر: ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )(ِ) 

 (.َِّّ/ْ*دجا الميؿ: إذا أظمـ. ينظر: نشكاف الحميرم: مرجع سابؽ، )      

ٍيرم(ّ)  مرجع  :األلكسي (،َّٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ْٓٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 .(ِٔٔ/ٔ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي (،ُٗٓ/ٖسابؽ، )

      (.ِِٔ/ُُ، ): مرجع سابؽالقرطبي(ْ) 

بىيػػػػػػػػػػػًر نيجػػػػػػػػػػػكـه يىستضػػػػػػػػػػػاءي بًيػػػػػػػػػػػـٍ   آؿي الزُّ
 

 *(ِ)ًإذا دىجػػػػا الميػػػػؿي مػػػػٍف ظىممائًػػػػو زىىىػػػػرا 
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 السالـعمييـ - سورة األنبياء-: 

َؽرَ چفي لفظ:  بياء مضمكمة كفتح الداؿقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ ۡٞ مف قكؿ اهلل  ،(ُ)چُح

ج  چ  تعالى: ٌِ ٤َۡي٫ِ َوَذا ٱنلُّٮِن إِذ ذا٬ََت ٦َُغَٰ َٔ ِؽَر  ۡٞ ن ٣ا٨ جا
َ
٨ا أ َْ  .[ٕٖ:األنبياء]چة َذ

  التوجيو:

كالفاعؿ  ،(ُ)لممفعكؿكىك مبني  ،أقدر أنو مضارع عمى ،بياء مضمكمة كفتح الداؿ كجو القراءة     
  .(ِ)-تعالى–ضمير يعكد عمى اهلل 

 :(ّ)كجكه ، عمى البناء لمفاعؿقراءة الجميكر بالنكف ككسر الداؿكفي      

كـ كالقضاء :بمعنى ،أنو مف القىدىر: األكؿ      أف لف نقدر عميو ما  فظف يكنس، أم: ال القدرة الحي
تعالى: كمنو قكؿ اهلل ، كقد ر بمعنى كاحد يقاؿ: قدىرى  إياه، كحبسو في بطنو،قد رنا مف التقاـ الحكت 

٥َ ٱ٣َۡؼَِٰؽُرونَ چ ٕۡ ِ َؽۡر٩َة َٚ٪ َٞ  .: فنعـ المقدركفمأ، [ِّ:المرسبلت]چ َذ

َٟ إِ چ: تعالى أف لف نيضيٍّؽ عميو، كمنو قكلو فظفأنو بمعنى التضييؽ، أم:  :الثاني      نا َربا

ٍُ ٱلّؿِۡزَق  ِؽرُ ل٨٧َِ يَنَ يَۡبُك ۡٞ يٍّؽ عمى مف ، [َّ:اإلسراء]چةُٓء َويَ  ،عمى مف يشاء عكس، كييشاءأم: ييضى
قد كٌسع عميو إف شاء أف يقيـ  -تعالى–عميو الخركج، فكأنو ظٌف أف اهلل  أف يضيؽ فظف :كالمعنى

ف شاء أف يخرج، كلـ يؤذف لو في الخركج.   كا 

                                                           

اؿ كق(، ُّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ْٔٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
ػػػػػػػػػػػػػػز ػػػػػػػػػػػػػػعى اٍليىػػػػػػػػػػػػػػاًء نىٍقػػػػػػػػػػػػػػًدٍر حي  .............مى

 

 .......................................... 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

ٍيرم (ُ)  : السميف الحمبي (، ّْٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ْٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
             .(ْٕٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الشككاني(، ُُٗ/ٖمرجع سابؽ، ج)

 (. ُُٗ/ٖ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ِ) 
، نجـ الديف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرم محمكد بف (،ُٗٔ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم(ّ) 
دار الغرب  ،ُ، ط: حنيؼ بف حسف القاسمي، تحقيؽ(إيجاز البياف عف معاني القرآف): ق(ُُْٓق )َٓٓنحكت:

  (.َُٖ/ِِ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،َِٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الجكزم (،ّٔٓ/ِ، )بيركت، اإلسبلمي
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كال يتصكر ذلؾ إال مع االستفياـ، : ظٌف أنو يعجز ربو فبل يقدر عميو، أم ،أنو مف القدرةالثالث:      
كىذا  ،فعمى ىذا الكجو يككف استفيامان قد حذفت ألفو، أفظف  أنو يعجز ربو فبل يقدر عميو :المعنىك 

كال يتصكر إال مع تقدير االستفياـ،  : ))(قٕٗٓ)ت:قاؿ ابف الجكزم ،الكجو يدؿ عمى أنو مف القدرة
أك أف يككف  ،(ُ)((ـ لو كجيان إال أف يككف استفياـ إنكار تقديره: ما ظٌف عجزنا فأيف ييرب منا؟!كال أعم

عماليا غير، :المراد القدرة بالفعؿ أم كيؤيده القراءة بالنكف  فظف أف لف نعمؿ فيو قدرتنا، فالقدرة غير كا 
كانت حالو ممثمة بحاؿ مف ظف  :أم ،أك ىك كارد عمى سبيؿ التمثيؿ كاالستعارة ،(ُ)مع التشديد)نيقىدٍّر(

 .(ِ)أف لف نقدر عميو في مراغمتو قكمو مف غير انتظار ألمر اهلل

يتبيف مما سبؽ أف القراءة العشرية ليا نفس المعنى األكؿ أك الثاني مف المعاني السابقة التي       

ن چ قرأ )) كمف: (ىػَّٕدلت عميو قراءة الجميكر، قاؿ األزىرم)ت:
َ
٨ا أ َْ ؽَ َذ ۡٞ ٤َۡي٫ِ ٣ا٨ حُّ َٔ فإنو جائز  چَر 

 .(ّ)((ذيف ذكرتيمابالمعنييف الم أف يفسر

  الحج:سورة 

٨َ٣ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(4)چ َ٪ةَُلُ تَ   ،َ٪ةَل تَ چ: يفي لفظ بالتأنيثقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ

َٮىَٰ  ۡٞ َ ُۡلُٮُمَ٭ة َوََّل د٦َِةٓؤ٬َُة َوَلَِٰس٨ َحَ٪ةَُلُ ٱۡلا  .[ّٕ:الحج]چ٦ِ٪ُس٥ۡ  َحَ٪ةَل ٱّللا
 

                                                           

   .(َُِ/ّمرجع سابؽ، ) (ُ) 
 ينظر: بنكف مرفكعة كفتح القاؼ ككسر الداؿ كتشديدىا.« نيقىدٍّرى »الزىرم، كابف يعمر، كحميد بف قيس: كىي قراءة (ُ) 

    .(َِٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الجكزم
غرائب القرآف ورغائب ): ق(ُُْٔق )َٖٓت:نظاـ الديف  ،بف حسيف القمي النيسابكرمالحسف بف محمد (ِ) 

محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف  (،ْٕ/ٓ)، بيركت ،دار الكتب العمميو، ُ، ط: زكريا عميرات، تحقيؽ(الفرقاف
البياف في تفسير اإليجي جامع ): ـ(ََِْ-ىػُِْْق )َٓٗت:عبد اهلل الحسني الحسيني اإًليجي الشافعٌي 

 (.ِّ/ّ) ،بيركت ،دار الكتب العممية، ُ، ط(تفسير القرآف
  (.ُٗٔ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات)ينظر: (ّ) 
اؿ كق(، ِّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُْٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
 كىأىنٍّػػػػػػػػٍث يىنىػػػػػػػػاؿى ًفٍيػػػػػػػػػ ........................

 

مٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ حي ميعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجًزٍيفى ًباٍلمى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيمىا كى

 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       
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 التوجيو:

ُؽّو  چ ، كمنو قكلػو تعػالى:أم أصاب، يناؿ: مف ناؿ يناؿ نيبلن       َٔ  ،[َُِ:التكبػة] چجاۡيًل  َوََّل َحَ٪ةلُٮَن ٨ۡ٦ِ 
، كيقاؿ ،ٌبوكفبلف يناؿ مف عرض فبلف، إذا س ،ما أعطيتو :ا، أمكما نيٍمتو شيئن  : نالني مف فبلفو معركؼه

َٮىَٰ چ: قكؿ اهلل عػز كجػؿ كمنو ،إليٌ ينالني، أم كصؿ  ۡٞ َ ُۡلُٮُمَ٭ة َوََّل د٦َِةٓؤ٬َُة َوَلَِٰس٨ َحَ٪ةَُلُ ٱۡلا  ٨َ٣ َحَ٪ةَل ٱّللا

لو، إذا أعطاه ،التقكلا غير ثكبن  بوا ينيمكـ م إليوأىم: لف يصؿ  ،چ٦ِ٪ُس٥ۡ   .(ُ)كيقاؿ: أنالو معركفىو، كنىك 

غير مجازم تأنيثو ك  ،المحكـ كالدماء جمع تكسيرألف  ؛فظملااعتبار  عمى ،بالتأنيث كجو القراءة     

َٮىَٰ چ :لتأنيث لفظ چَ٪ةَُلُ تَ چ كالتأنيث في لفظ:، لجماعة المحكـكالتأنيث نسبة  ،(ِ)حقيقي ۡٞ   .(ّ) چٱۡلا
ما كذلؾ أنيـ عند بعض البمداف؛في في عصرنا الحديث  العكاـفي اآلية رد عمى ما يعممو بعض      

 طخكف باب الدار كالجدراف بدـ مايم ،اأك عند إكمالو شكرن  ،اإرادتيـ البناء تبركن  أك ،ايذبحكف نذرن 
بيدنيـ نضحكا ا كانكا إذا نحرك فقد  ،المشرفةبالكعبة  الجاىميةأىؿ يفعمو  لما كافتقميد  ، كفي ىذايذبحكنو

أنيـ إنما كذلؾ  ،كىذا ليس مف العبادة في شيء، كأف ىذه الدماء لف تصؿ إلى اهلل يا،الدماء حكل
نما  ،فبل يجكز أف يستحقكا بيا الثكاب ،يستحقكف الثكاب بأعماليـ إذ كانت المحـك كالدماء فعؿ اهلل كا 
  .(ْ)ذبحيافي  شرعيالكجو العمى  -تعالى–يستحقكنو بفعميـ الذم ىك التقكل كمجرل مكافقة أمر اهلل 

كحده، حتى  -تعالى–صحبيا نيو خالصة هلل تكما أف في اآلية إشارة إلى أف األعماؿ البد مف أف      
ذلؾ فيي غير مقبكلة، قاؿ ابف  ، أما إف خمت مف-تعالى–كيككف ليا ميزاف عند اهلل  ،تقبؿ

 .(ٓ)((كىذا تنبيو عمى امتناع قبكؿ األعماؿ إذا عريت عف نٌيةو صحيحة: )) (قٕٗٓ)ت:الجكزم
                                                           

 (.ٖٓٔ-ّٖٔ/ُُابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، ) (،ِٕٔ/ُٓ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) األزىرم:(ُ) 
ٍيرم(، ّٗٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ّْٗ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ِ)   :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 (.ُِٖ/ٖ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(، ْْٔ/ِ)مرجع سابؽ، 
: مرجع السميف الحمبي (،ُُٖ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات) األزىرم: (،ِْٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الزجاج(ّ) 

 (.ُِٖ/ٖسابؽ، )

ق َّٕت:أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي  (،ُّٕ/ٔ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني(ْ) 
  .(ِٖ/ٓ)، بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،: محمد صادؽ القمحاكم، تحقيؽ(أحكاـ القرآف): ق(َُْٓ)
 .(ِّٗ/ّمرجع سابؽ، )(ٓ) 
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ٮنَ يَ چفي لفظ:  قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي بالغيب .ِ ُٔ ِي٨َ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ُ)چۡؽ إِنا ٱلا

ٮاْ ُذثَةب   ُٞ ِ ٨َ٣ ََي٤ُۡ ٮَن ٨٦ِ ُدوِن ٱّللا ُٔ ٮاْ ََلُ دَۡؽ ُٕ  .[ّٕ]الحج:چة َولَٮِ ٱۡصَذ٧َ
 التوجيو:

 مفإف الذيف تدعكنيـ آلية كتعبدكنيـ كالمعنى:  ،(ِ)عمى أنو مبني لمفاعؿ بالغيب،كجو القراءة       
 .(ّ)أم: لف يقدركا عمى خمقو أبدنا، مع صغره كحقارتو ،اهلل لف يخمقكا ذبابان  دكف

َ٭ة چ :قكلو تعالىاآلية في ف سياؽ أذ إلى الغيبة، إالتفات مف الخطاب في القراءة العشرية       حُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْ ََلُ َب ٱنلاةُس ُِضِ  ٮا ُٕ  (تدعكف: )بالتاء في لفظفيككف قراءة الجميكر  ،يقتضي الخطاب چ٦ََس٢  َٚٱۡقَذ٧ِ
عاـ يشمؿ المشركيف، كالمكحديف،  (الناس) :ألف لفظ ؛لى الغيبةإكلكف التفت مف الخطاب مناسبنا لذلؾ، 

فكانت القراءة اتخاذىـ آلية مف دكف اهلل، بسبب تقريع المشركيف فقط دكف المكحديف، بو ىنا ىك كالمراد 
لفاتت ىذه  ،األسمكب القرآني عمى الخطاب بقىكلك  نفرادة،كىك ما أفادتو اال المعنى، ليذاالغيبة ألـز ب

 .(ْ)الفائدة العظيمة

 :سورة النور 

ُت چفي لفظ: رفع الباء بقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ ٌَ َٗ
  ، مف قكؿ اهلل تعالى:*(5)چ

ٓ َوٱ٣َۡخ٧ََِٰكَح چ ٤َۡيَ٭ة َٔ  ِ َت ٱّللا ٌَ َٗ نا 
َ
 .[ٗ:النكر]چأ

                                                           

كقاؿ (، ِّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ّْٕ/ُ) ، مرجع سابؽ،)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 و:اإلماـ ابف الجزرم في منظكمت

 كىأىنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍث يىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ًفٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .................
 
 
 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعيكفى االيٍخػػػػػػػػػػػػػػػػرىل  ....................كى
 

 
 

مٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ حي ميعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجًزٍيفى ًباٍلمى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيمىا كى
 

......................................... 
 

 
 
 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

مرجع سابؽ،  :األلكسي (،َّٖ/ٖ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(، ّٕٓ/ٕابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )(ِ) 
(ٗ/ُُٗ.)   
 (.ٖٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الفاسي األنجرمأحمد (ّ) 

 (.ُُُ/ِمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف(، ُُٗ/ٗمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ْ) 
لى ّّٖ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: (، الناشرمَْٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(تحبير التيسير): ابف الجزرم (ٓ) (، كا 

 =           :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو تخفيؼ النكف كرفع الباء أشار
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 التوجيو:
( عمى أف، ىاء لفظ الجبللةرفع الباء كخفض ك بفتح الضاد كجو القراءة        (اهللً )مبتدأ، ك )غضبي

المبتدأ كالخبر  في محؿ رفع خبر المبتدأ، كالجممة مف ( جار كمجركرعمييا)ليو كإبالخفض مضاؼ 
( نصبت ك  ،(ِ)كأنو غضبي اهلل عميياكالتقدير:  ،(ُ)المخففة (أف)في محؿ رفع خبر  العرب إذا شددت )أف 

ذا خففتبعدىا االسـ  .(ّ)ككلييا فيك اسـ مرفكع ، كا 
تككيد ففي القراءة بالتشديد في لفظ: )أف( إشارة إلى في تعٌدد القراءة تحقيؽ الترىيب لممبلعنة،      

في  تخفيؼبالقراءة ال أشارتكما  في شأف الزكجة الكاذبة، كىك ما أفادتو قراءة الجميكر، كقكع الغضب،
نة الكاذبة، فأخبرت بأف اهلل قد غضب عمييا فكر افترائيا عمى العقكبة عمى المبلعً ف( تعجيؿ أ) لفظ:

بالتخفيؼ ككسر  (ٓ)كيؤيده قراءة اإلماـ نافع المدني ،القراءة العشرية، كىك ما أفادتو (ْ)زكجيا دكف إبطاء

نۡ چ فظ الجبللةالضاد كنصب الباء كرفع ىاء ل
َ
ٌِ  أ ُ  َت َٗ ٓ  ٱّللا ٤َۡيَ٭ة  .چَٔ

                                                                                                                                                                                 

.........................................= 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ...................................حى
 

 
 

ٍضػػػػػػػػػػنىا أىٍف مىعنػػػػػػػػػػا كىاٍرفىػػػػػػػػػػًع اٍلػػػػػػػػػػًكالى   ف ػػػػػػػػػػٍؼ فىرى  كىخى
 

......................................... 
 

 
 
 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:         
َت چفي لفظ:  كجر الياءكنصب الباء فتح الضاد عدا نافعنا بالجميكر *قرأ        ٌَ َٗ  ِ ، ككافقيـ اإلماـ يعقكب في چٱّللا

ُت چ في لفظ:  ذلؾ إال أنو انفرد برفع الباء ٌَ َٗ
ا نافعنا في تخفيؼ النكف الكاقعة قبميا، فصارت قراءتو  ،چ ككافؽ أيضن

نۡ چمنفردنا ىكذا:  
َ
ُت  أ ٌَ َٗ  ِ   .چ ٱّللا

 ( أم: ارفع لفظي: ) لعنة، كغضب( الكاقعيف بعد لفظ: )أف(.كىاٍرفىًع اٍلًكالى يقصد اإلماـ ابف الجزرم بقكلو: )       
لى ذلؾ أشار اإلماـ      كما أف اإلماـ ابف الجزرم لـ يتطرؽ لذكر فتح الضاد ليعقكب لمكافقتو أصمو في ذلؾ، كا 

 الشاطبي في منظكمتو: 
......................................... 

 
 
   
 

ًضػػػػػػػػػػػبى الت ٍخًفيػػػػػػػػػػػؼي كىاٍلكىٍسػػػػػػػػػػػري أيٍدًخػػػػػػػػػػػبلى    أىٍف غى
 
 

 
 
 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:        

ٍيرم(ُ)  : مرجع السميف الحمبي (،َْٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ْْٕ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ّٕٖ/ٖسابؽ، )

 (.ّٓ/ْ: مرجع سابؽ، )الزجاج(ِ) 
 (.َِِ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم(ّ) 

 (.ُّْ/ُ، )مرجع سابؽ محمد حبش:(ْ) 

 (.َْٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(تحبير التيسير): ابف الجزرم: ينظر(ٓ) 
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ِي چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(1)چۡۡبَهُ ٠ُ چفي لفظ:  بضـ الكاؼقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ َوٱلا

 َٰ ي٥  ٠ِۡۡبَهُۥ دََٮَّلا ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ  .[ُُ]النكر:چ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ََلُۥ 
  التوجيو:
: اإلثـ        عمقمة: كمنو قكؿ، الكبيركالخطأ الًكبري

       

 
  

: أكبػري كلػد الرجػؿ، أم: إثمو كخطأه في سكاد الميؿ مسػتكر،       كرث القػكـ مجػدىـ كػابران تقػكؿ: كالكيٍبػري
 ـ فيػػإذا عظ ،اارن ػػػػرت الشيء أكبره إكبػػكأكب ،وػػري كؿ شيء: عظمػٍػككيب ،ران عف كبيرػػابر، أم: كبيػػػعف ك

٫َ٩ُ چ: قكلو تعالىفسر بو ك  ،منوصدرؾ كعجبت   ۡزَۡبۡ
َ
ۥٓ أ ۡحَ٪٫ُ

َ
ة َرأ  .(ِ)[ُّ:يكسؼ]چ٧َ٤َٚا

 رة ػػكثدؿ عمى ػػي رى بي در كى ػػػفيك مص، (ّ)ربػػات العػػا لغة مف لغػػو القراءة بضـ الكاؼ، عمى أنيػػػكج     

عذاب عظيـ  لومف الجائيف بو  :أم ،منيـكالذم تحمؿ معظمو كالمعنى:  ،(ْ)عظموأ بمعنى:ء يالش
 .(ٓ)في الدنيا كاآلخرة

 ،: فبلف تكلى عيٍظـ كذا ككذاتقكؿألف العرب  ؛كىك كجو جيد في النحك(: ))قَِٕقاؿ الفراء )ت:     
  .(ٔ)((يريدكف أكثره

                                                           

كقاؿ (، ِّٖ/ُ، )مرجع سابؽ ،)الشمعة(: الناشرم ، مرجع سابؽ الصفحة نفسيا،)تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػطٍ  .................. ـ  حي ػػػػػػػػػػػػػػ ًكٍبػػػػػػػػػػػػػػرىهي ضي  كى
 
 
 
 
 

 ......................................... 
 

 
 
 

 (.ِّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:         
مرجع  :إسماعيؿ الفارابي (،ِّٕ/ُمرجع سابؽ، ): محمد األزدم (،ُّٔ/ٓالخميؿ بف أحمد: مرجع سابؽ، )(ِ) 

 (.ٕٕٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(المغة مجمؿ): بف فارس الرازما (،َُٖ/ِسابؽ، )
 (.َْٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ّ) 
ٍيرم(ْ)   :بف جني(، اَْٗ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ْْٕ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
   (.ُِّ/ٗمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،َُْ/ِسابؽ، )مرجع  ،(المحتسب)
 مرجع سابؽ الصفحة نفسيا.  :األلكسي(ٓ) 
 (.ِْٕ/ِمرجع سابؽ، )(ٔ) 

 بػػػػػػػػػػػػدت سػػػػػػػػػػػػكابؽ مػػػػػػػػػػػػف أكاله نعرفيػػػػػػػػػػػػا

 

ٍبػػػػػػػػػريهي فػػػػػػػػػي    سػػػػػػػػػكاد الميػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػتكرككي
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كأخبرني المنذرم عف اليزيدم عف أبي زيد قاؿ: قرأ بعضيـ )كيٍبرىه( : ))(قَّٕ)ت:كقاؿ األزىرم     
 .(ُ)((لغةبضـ الكاؼ، كأظنيا 

 :(ِ)الكاؼ، معنياف بكسرفي قراءة الجميكر      
الذم بدأ ىك ك  ،كىك عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ ،األكؿ: أنو بمعنى البداءة، أم: أف الذم تكلى كبره     

َٰ ٠ِۡۡبَهُ چ :في قكلو تعالى ق(َُْت:) قاؿ مجاىد باإلفؾ، ِي دََٮَّلا قاؿ: ))ىك عبد اهلل بف أيبي بف  ،چَوٱلا
  .(ّ)((بىدىأىهي سمكؿ 
 الثاني: أنو بمعنى اإلثـ، أم: كالذم تكلى إثـ اإلفؾ.     

كالمقصكد بو ىنا عبد  ممف اقتدل بو، كبرأف كؿ مف سف سنة قبيحة فذنبو أ إلى في اآلية إشارة     
ككاف الذم تكلى كبره عبد اهلل )) :كفيو -رضي اهلل عنيا-اهلل بف أيبي بف سمكؿ، كما في حديث عائشة 

عذابنا  فمذلؾ أعد اهلل لوالذيف تكممكا باإلفؾ،  مف العصبة فذنبو أكبر كأعظـ ،(ْ)((بي ابف سمكؿبف أي 
ذاعو بيف الناس عداكة أك  ، فيك الذم بدأ باإلفؾ كتكلى معظمو كأكثرهف معظـ الشر كاف منوأل ؛عظيمنا

 كىك ما أفادتو القراءتيف. ،(ٓ)كأبي بكر الصديؽ لرسكؿ اهلل

  الشعراء:سورة 

َٜ چ: يفي لفظ القاؼ بفتحقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ ي ٌِ َٜ  ،يَ ِ٤ َُ   مف قكؿ اهلل تعالى: ،(6)چيَ٪

رِۡق٢ۡ إىَِلَٰ َهَُٰؿونَ چ
َ
ُٜ لَِكةِّن َٚأ ِ٤ َُ ُٜ َوۡؽرِي َوََّل يَ٪ ي ٌِ  .[ُّ:الشعراء]چ َويَ

                                                           

 (.َِّ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات)ينظر: (ُ) 
 (.ُِ/ٖ(، ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )ّٖٗ/ٖ: مرجع سابؽ،)السميف الحمبي(ِ) 
، )تفسير مجاىد(ـ(: ُٖٗٗ-قَُُْق )َُْمجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي، أبك الحجاج ت:(ّ) 

 (.َْٗ/ُ، )، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصرُمحمد عبد السبلـ أبك النيؿ، ط تحقيؽ:
 (.ُِِٗ/ْ، )باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ: مرجع سابؽ، كتاب التكبة، مسمـ(ْ) 

  (.ُِٔ/ٔ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي(ٓ) 
كقاؿ  (،ّٖٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ْٕٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٔ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ٍطفىػػػػػػػػوي اٍنػػػػػػػػػ ....................  يىًضػػػػػػػػٍيؽي كىعى

 

ػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػٍؾ حى  .................ًصبىف  كىأىٍتبىاعي
 

 (.ّّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:         
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  التوجيو:
 ؽى ػػكأف يضي ،ذبكفػػػاؼ أف يكػػػػػدير: إني أخػػػ، كالتق(ُ)ا عمى يكذبكفعطفن  ،اؼػػػػػالق بفتح و القراءةػػػكج      

فيككف ، تحت الخكؼصدرم كال ينطمؽى لساني، فيفيد دخكؿ ضيؽ الصدر كامتناع انطبلؽ المساف  
  .(ِ)التكذيب كما بعده يتعمؽ بالخكؼ

 :(ّ)كلقراءة الجميكر بالرفع، كجياف     

تحت فيفيد دخكؿ ضيؽ الصدر كامتناع انطبلؽ المساف  (،أخاؼ)ا فييما عمى عطفن  األكؿ:     
 ،كضيؽ الصدر ،خكؼ التكذيب :ثبلث عمؿ أف فيو :كالمعنىكما في قراءة النصب،  ،الخكؼ

 .كامتناع انطبلؽ المساف
ألنو أخبر أف  ؛كالكجو الرفعق(: ))َِٕالثاني: الرفع عمى القطع كاالستئناؼ، قاؿ الفراء)ت:     

 .(ْ)((ألنيا قد كانت ؛ال تخاؼ مماكذكر العمة التي كانت بمسانو، فتمؾ  ،صدره يضيؽ

كىي  :األمكر متعمؽ بيذه الثبلثة أٌف خكفو ككجينا عمى قراءة الجميكر القراءة العشرية أفادت     
أف  عمى الكجو اآلخر في حيف أفادت قراءة الجميكر ،كامتناع انطبلؽ المساف ،كضيؽ القمب ،التكذيب

كىي مما  فيو فقد كانت عمؿ ؽ الصدر، كامتناع انطبلؽ المسافضيخكفو متعمؽ بالتكذيب فقط، أما 
 .(ٓ)ال تيخاؼ

كالخكؼ مف التمعثـ  ،مف ضيؽ الصدر في اآلية إشارة إلى أف األعذار التي جاء بيا مكسىك      
 ذلؾ تمقيوكعدـ  -سبحانو–اهلل بأذياؿ العمؿ كاالستعفاء عف امتثاؿ أمر  منوا ليس تشبثن  ؛في الكبلـ

قامة الدعكة عمى أتـ كجو بؿ ىك تمييد عذر في استدعاء عكفه  ،بالسمع كالطاعة  ،لو عمى االمتثاؿ كا 

رِۡق٢ۡ إىَِلَٰ چ كلذلؾ قاؿ كما أخبر اهلل عنو: ،الحجةتماـ إكعدـ فإف ما ذكره ربما يكجب اختبلؿ الدعكة 
َ
َٚأ

                                                           

ٍيرم(ُ)   (،ِِْ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم (،ّْٖ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.َِْ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ 

 (.ُْٓ/ٖ: مرجع سابؽ، )الحمبيالسميف  (،ُّْ/ٖابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )(ِ) 
 (.ٓٔ/َُمرجع سابؽ، ) :األلكسيالمراجع السابقة، (ّ) 
 (.ِٖٕ/ِمرجع سابؽ، )(ْ) 
 (.َِّ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ٓ) 
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ألف في  ؛ا كآزرني بو كاشدد بو عضدملى ىاركف كاجعمو نبين إ كأنو قاؿ أرسؿ جبريؿف ،چَهَُٰؿونَ 
 .(ُ)حصكؿ ىذه األغراض كميا اإلرساؿ إليو

َػةُ  چ فالكقؼ عمى قكلو تعالى: كما أف في القراءة العشرية أثر عمى أحكاـ الكقؼ،     
َ
ٓ أ َٝةَل َرّبِ إِّّنِ

ن 
َ
ثُٮنِ أ ليس بكقؼ كافي لمف قرأ بالنصب، ككذلؾ عمى قراءة الجميكر بالرفع  ،[ُِ]الشعراء:چيَُسّؾِ

، كالتقدير: أخاؼ  ؛عمى كجو الرفع عطفنا عمى )أخاؼ(  ،أف يكذبكفألف ما بعده متعمؽ بما قبمو معنىن
القطع عمى كجو  بينما يككف عمى قراءة الجميكر بالرفع ،كال ينطمؽ لساني كأف يضيؽ صدرم

رِۡق٢ۡ إىَِلَٰ َهَُٰؿونَ چ كيبتدأ بقكلو تعالى: ،كقفنا كافينا كاالستئناؼ
َ
ُٜ لَِكةِّن َٚأ ِ٤ َُ ُٜ َوۡؽرِي َوََّل يَ٪ ي ٌِ  ؛(ِ)چ َويَ

 .ألف ضيؽ الصدر كعدـ انطبلؽ المساف ليسا داخبلف في الخكؼ

سكاف التاء قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ في لفظ:  العيفكألؼ بعد الباء كرفع بقطع اليمزة كا 

ۡرَذلُٮنَ چ  كؿ اهلل تعالى:مف ق ،(3)چَٟ ُٔ ةجَ تۡ أوَ چ
َ
َٟ ٱۡۡل َٕ َج َٟ َوٱتا َ ٩ُۡؤ٨ُ٦ِ ل

َ
 .[ُُُ:الشعراء] چَٝةلُٓٮاْ أ

  التوجيو:

و إذا تي عٍ بى بعتو كأتٍ ات  ك  ،إذا تمكتو الرجؿ:تبعت  :يقاؿ ،التمك كالقفك بمعنى: كىك ،، مف تىًبعى الت بىع: التابع     

إ٩ِاة ٠ُ٪اة ٣َُس٥ۡ چ تعالى: كمنو قكؿ اهلل : األتباع،كالجمع منو كاحدان كجمعان، يككف كالتابع ،لحقتو

ة  ٕ ، مثؿكقيؿ:  ،إذا كانكا قد سبقكؾ فمًحقتىيـ ،بعت القكـأتٍ تقكؿ: ك  ،[ْٕ:غافر]چَتَج  :تىًبٍعتيوي كأىٍتبىٍعتيوي بمعنىن

َٙ چ كمنو قكلو تعالى: ،ردفتو كأردفتو ُِ ٫ُۥ ِمَ٭ةب  زَةِٝت  إَِّلا ٨ۡ٦َ َػ َٕ ۡتَج
َ
َح َٚأ َٛ ُۡ   .(ُ)[َُ:الصافات] چٱۡۡلَ

                                                           
   (.ٓٔ/َُمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ُ) 
مرجع سابؽ،  ،(المكتفى) :الداني أبك عمرك (،ُِٖ/ِمرجع سابؽ، )، (إيضاح الوقؼ واالبتداء): األنبارمأبك بكر (ِ) 
(ُ/َُٓ.) 

اؿ كق(، ّٖٓ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ْٖٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 
 
 
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػبلى .......  ػػػػػػػػػػػػػػٍؾ حى  .................كىأىٍتبىاعي
 
 

 
 
 

 (.ّّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

مرجع سابؽ،  :إسماعيؿ الفارابي (،ِْٓ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد األزدم (،ُّٕ/ِ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ُ) 
 (.ِّٔ/ُ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما (،َُُٗ/ّ)
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 ،ع تبيع، كشريؼ كأشراؼػ، عمى أنو جمع تابع، كصاحب كأصحاب، أك جمالعشريةكجو القراءة      
 ؼ عمى ضميرػػأك عط ،اؿػػػػػكىك مبتدأ، ك)األرذلكف( خبر، كالجممة ح ،(ُ)كفػػػؾ األرذلػػاعػػػكالمعنى: كأشي

 .(ِ)أم: أنستكم نحف كىـ؟ ،الفاعؿ في )أنؤمف( ك)األرذلكف( صفة 

الحاؿ  ألف كاك ؛ىي في العربية جيدة قكيةك  ،(باعؾ األرذلكفكيقرأ )كأتٍ (: ))قُُّقاؿ الزجاج)ت:     
، كيجكز:  ألنؾ تقكؿ: جئتيؾى  األسماء أكثر في العربية، تصحبي  ابيؾى الزيديكفى ًحبىؾ كىأىٍصحى كىصى
 .(ّ)...((الزٍيديكفى 

كلـ يقبؿ بو، كيحتج  -عز كجؿ-في اآلية إشارة إلى قكؿ مف لـ يرغب في الدخكؿ في ديف اهلل      

َٟ چ بقكليـ: لذلؾ بما احتج بو الكفار مف قبمو حيف دعاىـ نبي اهلل نكح َٕ َج َٟ َوٱتا َ ٩ُۡؤ٨ُ٦ِ ل
َ
أ

ۡرَذلُٮنَ 
َ
نما ات  كيؼ نؤمف لؾ، كنصدقؾ، ، أم: چٱۡۡل دكف األشراؼ كذكم  بعؾ منا سفمة الناسكا 

نما (ْ)األمكاؿ ال فالحؽ في ذاتو  ،ذلؾ الكبر كاالستعبلء بغير حؽ كال برىاف يـقكلدفعيـ في ، كا  كا 
 . (ٓ)صحيح سكاء اتبعو كأخذ بو األشراؼ مف القـك أك األراذؿ كما يزعـ الظالمكف

كأتباعو، كذلؾ دليؿ عمى جيميـ  الكافريف عمى نكحىذا اعتراض )) :(قْٕٕت:)ابف كثير قاؿ     
كسكاء  كقمة عمميـ كعقميـ، فإنو ليس بعار عمى الحؽ رذالة مف اتبعو، فإف الحؽ في نفسو صحيح،

بؿ الحؽ الذم ال شؾ فيو أف أتباع الحؽ ىـ األشراؼ، كلك كانكا فقراء،  ،اتبعو األشراؼ أك األراذؿ
ا أف ما يتبع الحؽ ضعفاء الناس، كالغالب ثـ الكاقع غالبن  ،كانكا أغنياءنو ىـ األراذؿ، كلك كالذيف يأبك 

َٟ ِِف َٝۡؿَيح  ٨ِ٦ّ ٩اِؾيٍؿ إَِّلا َٝةَل چعمى األشراؼ كالكبراء مخالفتو، كما قاؿ تعالى:  رَۡق٤َۡ٪ة ٨٦ِ َرۡج٤ِ
َ
َٟ ٦َةٓ أ ِ َوَكَذَٰل

ح   ٦ا
ُ
َٰٓ أ ٓ َءاثَةَٓء٩َة لََعَ ٓ إ٩ِاة وََصۡؽ٩َة َذُؽونَ  ٦ُۡتَُٚٮ٬َة ۡٞ َٰٓ َءاَثَٰؿ٥ِ٬ِ ٦ُّ كلما سأؿ ىرقؿ ممؾ الرـك "، [ِّ:الزخرؼ] چ ِإَو٩اة لََعَ

                                                           
 (.ِِٕ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم(ُ) 

مرجع سابؽ،  :األلكسي (،ِِْ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ٖٗٗ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ِ) 
 (.ّٕٓ/ٖ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(، َُٓ/َُ)

 (.ٓٗ/ْ، )مرجع سابؽ(ّ) 
 .(ِّٖٓ/ٖ)مرجع سابؽ، ة(، اليداية إلى بموغ النياي): مكي(ْ) 
، الجامعة )التفسير الموضوعي لمقرآف الكريـ ونماذج منو(ق(: ُُّْ-قَُُْأحمد بف عبد اهلل الزىراني)(ٓ) 

 (.ّٓ/ُ، )اإلسبلمية بالمدينة المنكرة
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، قاؿ لو فيما قاؿ: أشراؼ الناس اتبعكه أك ضعفاؤىـ؟ أبا سفياف صخر بف حرب عف صفات النبي 
 .(ِ)(ُ)(("فقاؿ ىرقؿ: ىـ أتباع الرسؿ ،قاؿ: بؿ ضعفاؤىـ

  سبأ:سورة 
 ألؼ بعد الباء كفتح العيف كالداؿك  ،چ٪َةَربُّ چفي لفظ:  بضـ الباءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ

َٕ چ في لفظ: َٰ َكُ٭٥ۡ چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(3)چؽَ َب ُٛ ٩
َ
ْ أ ٧َُ٤ٓٮا َّ ةر٩َِة َو َٛ ۡق

َ
ِۡؽ َبۡيَ أ َٰٕ ْ َرباَ٪ة َب ةلُٮا َٞ َذ

َٝۡنَُٰ٭٥ۡ ُكا  ـا َظةدِيَر َوَم
َ
٤َۡنَُٰ٭٥ۡ أ َٕ قٍ ََٚض ـا  .[ُٗ:سبأ] چُم٧َ

  التوجيو:

َٕ چ ، ككجو القراءة بػ:مبتدأعمى أنو  چَ٪ةَربُّ چبالضـ في لفظ:  كجو القراءة      َٰ فعؿ عمى أنو  چؽَ َب
  .(ْ)مف المباعدةكىك  ماض في مكضع الخبر،

 في القراءة العشرية بصيغة الماضي داللة عمى اإلخبار، كىي تحتمؿ معنييف:     

قدير: لقد باعد ربنا بيف كالت، (1)أنيـ قالكا إف اهلل باعد بيف قراىـ، كذلؾ كذب كجحد لمنعمةاألكؿ:      
، كفي (2)ا: لقد بكعدت عمينا أسفارناا كبطرن يقكؿ: قربنا ليـ أسفارىـ فقالكا أشرن  -تعالى–اهلل  أسفارنا، كأف
 .(3)عد األسفارشككل بعضيـ إلى بعض مما حؿ بيـ مف بي كبلميـ ىذا 

                                                           
 (.ٖ/ُ، )كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهللباب: : مرجع سابؽ، البخارم(ُ) 
، دار طيبة لمنشر ِتحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، ط (،)تفسير القرآف العظيــ(: ُٗٗٗ-قَُِْ) ينظر:(ِ) 

 (.ُّٔ/ْ، )كالتكزيع
كقاؿ (، ّٖٔ/ُ، )، مرجع سابؽ)الشمعة(: الناشرم (،ُٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
بُّنىػػػػػػػػػػػػػا اٍفػػػػػػػػػػػػػػ ...................... ػػػػػػػػػػػػػدى رى  بىاعى

 
 
 
 

 
 

ػػػػػػػػى ًكػػػػػػػػبلى تىًح ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػمٍّي ًحمن   اٍرفىػػػػػػػػٍع أيًذٍف فيػػػػػػػػزٍٍّع ييسى

 
 
 
 

 (.ّْ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ْ)  اس (،ُٔٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى  مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
(ّ/ِّْ.) 

           (.ُٓٔ/ِ، ): مرجع سابؽمحمد ابف جزم الكمبي(ُ) 
      (.ُِٗ/ُْ، ): مرجع سابؽالقرطبي(ِ) 
      (.ّٗٓ/ٖابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )(ّ) 
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 .(ُ)كالمعنى: لقد باعد ربنا بيف أسفارناأف اهلل باعد بيف أسفارىـ، بأنيـ أخبركا الثاني:      

 :(3)تحتمؿ معافو  (2)كقراءة الجميكر      

أنيـ بطركا النعمة كمٌمكا العافية،  :كالمعنى ،ابطرن  يـ طمبكا مف اهلل أف يباعد بيف أسفارىـأن األكؿ:     
ليمشكا في المفاكز كيتزٌكدكا لؤلسفار، فعجؿ اهلل  ؛كطمبكا مف اهلل أف يباعد بيف قراىـ المتصمة

 .(4)إجابتيـ
 كما يقكؿ القائؿعميو، قدر أف يككف ذلؾ لفساد اعتقادىـ كشدة اعتمادىـ عمى أف ذلؾ ال يي الثاني:      

 .عمى ذلؾقدر يى لغيره اضربني إشارة إلى أنو ال 

ِؽۡ چأف يككف قكليـ: الثالث:       فقد طمبكا أف ييبىع د بيف  ،لما كفركا :أم ،بمساف الحاؿ چَرباَ٪ة َبَٰٕ
 .أسفارىـ كتخريب المعمكر مف ديارىـ

مف  كسئمكابطركا النعمة، دليؿ عمى أف أىؿ سبأ  ،كالدعاء عمى كجو المسألةكفي قراءة الجميكر      
إسرائيؿ  يبن فكاف حاليـ كحاؿ ، كالمباعدة بيف أسفارىـ،، كممكا العافية، فطمبكا الكد كالتعبطيب العيش

كطمبكا  كاسأل، فاستبدلكا الذم ىك أدنى بالذم ىك خيرف البصؿ كالثكـ مكاف المٌف كالسمكل،كا طمبحيف 
فباعد بينيـ كبيف الشاـ، كفرقيـ كباعد بيف أسفارىـ، فاستجاب اهلل لدعائيـ ، أف يفٌرقيـ في الببلدمف اهلل 

األزد ك بتيامة،  كخزاعةيثرب،  في كاألكس كالخزرجغساف،  كىـبالشاـ  في البمداف فجعؿ بعضيـ
قالكا: رٌبنا ؛ بسبب ظمميـ ألنفسيـ ككفرىـ بنعمة ربيـ، فبيـعظة كعبرة يتمثؿ ، كجعؿ حاليـ افم  بعى 

 .ربعمى جية الخكىك ما دلت عميو القراءة العشرية  ،(ُ)يف أسفارنا كأجابنا إلى ما سألناباعد ب

                                                           
     .(ّٗٔ/ْ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ُ) 
سكاف الداؿ مف غير ألؼدٍ عٍّ )بى ك ،بنا( بالنصب)رى  ابف كثير كأبك عمرك كىشاـ قرأ(ِ)  كالباقكف كذلؾ ، ( بتشديد العيف كا 

)تحبير : ابف الجزرم، ينظر: (دٍ عً ا)بى ككسر العيف في لفظ:  تخفيؼبعد الباء ك باأللؼ ك  ،بنا()رى في لفظ:  بالنصب
 (.ُٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، )التيسير(

 (.ْٖ/ُٔمرجع سابؽ، ) :عمر النعماني (،َِِ/ِٓ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ّ) 
           (.ُٓٔ/ِ، ): مرجع سابؽمحمد ابف جزم الكمبي(ْ) 
: مرجع سابؽ، الزجاج(، َّْ/ُُمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ٕٕٓ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ُ) 
 (.ّّ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تأويؿ مشكؿ القرآف): بف قتيبة الدينكرما (،ٖٓ/ٖ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي (،ُِٓ/ْ)
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كىذه القراءات ( بعد أف ذكر القراءات في ىذا الحرؼ: ))  ىػّّٖقاؿ أبك جعفر النحاس )ت:      
اختمفت إذا اختمفت معانييا لـ يجز أف يقاؿ: إحداىا أجكد مف األخرل، ال يقاؿ ذلؾ في األخبار إذا 

ا، كخٌبر أنيـ لٌما فعؿ بيـ ذلؾ خٌبركا كأشرن  امعانييا كلكف خٌبر عنيـ أنيـ دعكا أف يبٌعد بيف أسفارىـ بطرن 
   .(1)((بو كشككا

  فاطر:سورة 

ُٞ يَ چفي لفظ:  بفتح الياء كضـ القاؼقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ   مف قكؿ اهلل تعالى: ،(2)چُه ٪

ُؿ ٨٦ِ چ ٧ا َٕ ُه ٨٦ِۡ َو٦َة ُح َٞ ؿ  َوََّل يُ٪ ٧ا َٕ  .[ُُ:فاطر] چُخ٧ُؿِهِۦٓ إَِّلا ِِف ٠َِتٍَٰت  ٦ُّ
 التوجيو:
: النكف كالقاؼ كالصاد كممة كاحدة،      نىقىصى الشيء نقصان تقكؿ:  ،خبلؼ الزيادةبمعنى  الٌنٍقصي

ط   :كاستنقص المشترل الثمف، أم ،قدر الشيء الذاىب مف المنقكص ىك :الٌنٍقصي ، ك كنيقصانان   ،استحى
 .(ّ)يقع فيو كيثمبو :كفبلف يىتىنىق صي فبلنان، أم ،الكقيعة في الناسك كالن قيصوي: العيب 

، جخري مثؿ: خرج يى  ا لمفاعؿ،مبنين  (نقص)مضارع عمى أنو  ،بفتح الياء كضـ القاؼكجو القراءة      
قد كتب عمر كؿ معمر ككتب  -جؿ كعز-اهلل كالمعنى: أف  ،(ُ)تقديره: ىك ضمير مستتركالفاعؿ 

عمره مف  ، ككذا ككذا ساعة، فكؿ ما نقص مفاا، ككذا ككذا يكمن ككذا شيرن  نة ككذار كذا ككذا سعم  يي 
 .(ِ)سنة أك شير أك يـك أك ساعة كتب ذلؾ حتى يبمغ أجمو

                                                           
 (.ِّْ/ّ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) ينظر:(ُ) 
كقاؿ اإلماـ ابف (، ّٖٔ/ُ، ): مرجع سابؽالناشرم (،َِٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 :الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػز ................ ـ  حي ػػػػػػ  ييػػػػػٍنقىصي اٍفػػػػػػتىٍح كىضي

 
 
 
 

 
 

 ......................................... 
 
 
 

 (.ّْ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

معجـ ): بف فارس الرازم(، اَُٗٓ/ّمرجع سابؽ، ) :إسماعيؿ الفارابي (،ٓٔ/ٓالخميؿ بف أحمد : مرجع سابؽ، ) (ّ)
 (.َْٕ/ٓ، مرجع سابؽ، )(مقاييس المغة

ٍيرم (ُ) مرجع  :األلكسي (،ّْٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُّٓ/ُُسابؽ، )

 (.ِٔٔ/ْ: مرجع سابؽ، )الزجاج (ِ)
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  ص:سورة 

  :تعالى، مف قكؿ اهلل (1)چت  َى ثِ٪َ چفي لفظ:  بفتح النكف كالصادقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ُ

َؾاٍب چ َٔ ۡيَط٨َُٰ ثِ٪ُۡىت  َو َِنَ ٱلنا ّّنِ َمكا
َ
ۥٓ أ يُّٮَب إِۡذ ٩َةَدىَٰ َربا٫ُ

َ
 .[ُْ:ص] چَوٱۡذ٠ُۡؿ َخۡجَؽ٩َةٓ أ

 :(2)التوجيو

ؿ :بفتح النكف كالصاد، عمى أنو لغة مف لغات العرب، نحككجو القراءة       ، كالمعنى (ّ)البيٍخؿ كالبىخى
َر في  -بكسكستو -عمى ذلؾ: أني مسني الشيطاف كعذاب في أىمي  أك: ،كعذاب فيو جسدمبضي

 .(4)كمالي
مثؿ:  ،كىك: التعب بنيٍصبو أك قرأ بنىصىبو فمعناىما كاحد، مف قرأ: )) ىػ(َّٕت:) قاؿ األزىرم     

ؿ ،الرٍُّشًد، كالر شىدً  كقرئ ًبنيٍصبو : ))ىػ(َّٕت:) كقاؿ الزمخشرم، (5)((كالعيٍدـ، كالعىدىـ، كالبيٍخؿ، كالبىخى
د، شى د كالر  شٍ بضـ النكف كفتحيا مع سككف الصاد، كبفتحيما، كضميما، فالنصب كالنصب: كالرُّ 

كالنصب: عمى أصؿ المصدر، كالنصب: تثقيؿ نصب، كالمعنى كاحد، كىك التعب كالمشقة. كالعذاب: 
 .(2()1)((أنكاع الكصباأللـ، يريد مرضو كما كاف يقاسى فيو مف 

 

  
                                                           

  :كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو (،ّٖٗ/ُ، ): مرجع سابؽالناشرم (ُ)
......................................... 

 
 
 

 
 

ػػػػػػػػػػبلى  .............  مٍّ  أىالى كىاٍفتىٍحػػػػػػػػػوي كىالنُّػػػػػػػػػكفى حي
 

 
 
 

 (.ّٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ما انفرد بو اإلماـ أبك جعفر، غة يرجع إلى تكجيو نفس الكممة فيلمزيد مف اإليضاح في بياف معنى ذلؾ مف حيث الم(ِ) 
 (. َُّ)صفحة  ،سكرة ص

  (.ُٕ/ٔ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ّ) 
 (.ِّٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ْ) 

 مرجع سابؽ الصفحة نفسيا.ال(ٓ) 

 (.ٕٗ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :ينظر(ُ) 

  (.ُُّ)جيو ذلؾ عند تكجيو نفس الكممة فيما انفرد بو أبك جعفر، سكرة ص، ذكرت مزيد إيضاح في بياف تك (ِ) 
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  فصمت:سورة 

َر ذِيَ٭ةٓ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(1)چَقَٮآءٍ چقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي بالخفض، في لفظ:  .ُ َوَٝؽا

ةٓن٤ِِيَ  ياةم  َقَٮآء  ٤ِّ٣كا
َ
حِ أ َٕ ۡرَب

َ
ََٰتَ٭ة ِِفٓ أ ـَ ۡٝ

َ
 .[َُ:فصمت] چ أ
  :(2)التوجيو

ياةم   چقكلو: ألربعة أك ألياـ مف  أك نعت كجو القراءة بالخفض، عمى أنو صفة     
َ
حِ أ َٕ ۡرَب

َ
فيك ، چِِفٓ أ

 .(3)في أربعة أياـ مستكيات تاماتكالمعنى عمى ذلؾ:  ،بمنزلة مستكيات

 -تعالى–تفيد أف األياـ صارت مستكية تامة، كىذا مف كماؿ خمؽ كقدرة اهلل  القراءة بيذه االنفرادة     
كبيف األكجو القرائية األخرل حيث كليا  القراءة العشريةفي ىذا الككف، كال تعارض كال تناقض بيف ىذه 

 فالقراءة العشرية أضافتصفة جديدة في خمؽ اهلل،  مف مقاصد اآلية، فكؿ قراءة أضافت جميعنا دالالت
صب عمى أنو كصؼ لؤلقكات الجميكر بالن ةكصفنا جديدنا لؤلياـ في ككنيا مستكيات تامات، بينما قراء

 .(ُ)التي أكدعيا اهلل في األرض فيي متساكية مع عدد سكانيا مف جميع األحياء

  الزخرؼ:سورة 
ّيِۡي حُ چ، في لفظ: بالياءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ ٨َٔ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(2)چَٞ ُل  ٕۡ َو٨٦َ َح

ة َذُ٭ٮَ  ّيِۡي ََلُۥ َمۡيَطَٰ٪  َٞ  .[ّٔ:الزخرؼ] چََلُۥ َٝؿِي٨   ذ٠ِۡؿِ ٱلؿاِنَٰمۡح ُج
                                                           

كقاؿ اإلماـ ابف  (،ّٖٗ/ُ، ): مرجع سابؽالناشرم (،ِْٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ُ) 
 :الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػٍز  ػػػػػػػكىاءه أىتىػػػػػػػى اٍخًفػػػػػػػٍض حي  ................سى
 

 ......................................... 
 
 
 

 (.ّٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 (.ُّْ)صيرجع إلى  نفس الحرؼ في انفرادات أبي جعفر، سبؽ أف بينا معنى )سكاء( مف حيث المغة عند تكجيو(ِ) 

اسأبك جعفر (ّ)   (،ُّٓ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم(، ّٔ/ْ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): الن ح 
 (.ْٖٖ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ 

 (.ِٕٓ/ُمرجع سابؽ، ) مجاىد ىادم:(ُ) 
كقاؿ  (،َّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ْٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ِ) 

    :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
......................................... 

 
 
 

 
 

ػػػػػػػبلى  ...............   نيقىػػػػػػػيٍٍّض يىػػػػػػػا كىأىٍسػػػػػػػًكرىةه حي
 

 
 
 

 (.ّٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        
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  التوجيو:
كقيض اهلل  ،كتقيض الجدار كالكثيب، كانقاض: تيدـ كانياؿ ،اليابسةعميا يضة البالقيض: قشرة ال     

َ٪ة لَُ٭٥ۡ چ :كمنو قكلو تعالىيحتسبو،  ال حيثمف  أتاحو،ك  ا: ىيأه كسىببوقرينن  لو ٌۡ ، [ِٓ:فصمت]چَُٝؿ٩َةٓءَ  َوَريا
 . (ُ)مف حيث لـ يحتسبكهذلؾ سببنا ليـ ك  كبيف الشيطاف ـبيني ناأم خمٍّيأم: 

كالتقدير:  ،(ّ)عائد عمى الٌرحمف لضمير ، كالفعؿ مسند(ِ)مبني لمفاعؿ أنو كجو القراءة بالياء، عمى     
 :(ىػَّٕ)ت:األزىرمكالمعنى كاحد سكاء بالياء أك بالنكف، قاؿ  ،(ْ)اشيطانن  لو الرحمفأم يقيض 

كالمعنى: كمف يعش عف ذكر الرحمف، أم: يعرض  ،(ٓ)((فعؿ اهلل، قرأتو بالياء أك بالنكفالتقيض مف ))
 .(ٔ)ا يضمو فيستكجب العذابعف ذكره، فبل يذكر ربو، نجازيو بأف نسبب لو شيطانن 

يجب عمى اإلنساف المسارعة لفعؿ الخير كالتمٌمي في ذكر اهلل بعيف بصره في اآلية إشارة إلى أنو      
فيزيف لو العمى كيخيؿ لو أنو عمى اليدل حتى يستكلي  ، في قمبو، كال يترؾ لمشيطاف مجاالن كبصيرتو

 .(ُ)ا لوفبل يقربو ماداـ ذاكرن  ،عميو، كليذا فإف مف يداـك عمى ذكر الرحمف يتباعد عنو الشيطاف
  الجاثية:سورة 

مف قكؿ اهلل المكضع الثاني  ،(2)چُكا چ، في لفظ: بنصب البلـ اإلماـ يعقكب الحضرميقرأ  .1

٤٧َُٮَن چ  تعالى: ٕۡ ۡوَن ٦َة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت ـَ ح  دُۡؽََعَٰٓ إىَِلَٰ ٠َِتَٰجَِ٭ة ٱَۡلَۡٮَم َُتۡ ٦ا
ُ
ِۚ ُكُّ أ ح  َصةثِيَح  ٦ا

ُ
 .[ِٖ:الجاثية] چَودََؿىَٰ ُكا أ

                                                           

(، ابف منظكر األنصارم: ََٕٓ/ٖ): مرجع سابؽ، نشكاف الحميرم(، ْْٖ/ٔ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي(ُ) 
 (.ِِْ/ٕمرجع سابؽ، )

     .(ّٕٔ/ْ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ِ) 
ٍيرم(ّ)   (.ُٖ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ُٓٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.َٗ/ُٔ، ): مرجع سابؽالقرطبي(، ٓٓ/ٓابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ْ) 
 (.ّْٔ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر: (ٓ) 
 المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.(ٔ) 
   .(ُٕ/ْ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني(ُ) 

اؿ كق(، َّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٓٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ثىاًنينػػػػػػػػػػػػػػػػا ...........................
 
 
 
 

 
 

ػػػػػكىل   ............................ًبنىٍصػػػػػبو حى
 

 
 
 

 (.ّٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        
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  التوجيو:

األكلى في  چُكا چمف  أك بدؿ ،األكؿ چُكا چ ػ:عطؼ بياف لعمى أنو كجو القراءة بالنصب،      

ح  َصةثِيَح  وَ چقكلو:  ٦ا
ُ
مفعكؿ ثاف، أك  عمى ىذا چدُۡؽََعَٰٓ چك ،مياثم مف مكصكفة نكرةبدؿ  ،چدََؿىَٰ ُكا أ
 ،حبلؿ كحراـ الذم فرض عمييا مف كترل كؿ أمة تدعى إلى كتابيا :كالمعنى ،(ُ)كصؼ لكؿ، أك ألمة

بداؿ األمة المدعكة إلى ،(ِ)فتجازل بما عممت فيو كتابيا مف األمة الجاثية حسف كجاء ذلؾ مف  كا 
 .(ّ)الكصؼ
كجاز إبداؿ الثانية مف األكلى لما في الثانية مف اإليضاح الذم (: )) قِّٗقاؿ ابف جني)ت:     

كالثانية فييا ذكر السبب الداعي إلى  ،ليس في األكلى؛ ألف جثكىا ليس فيو شيء مف شرح حاؿ الجثك
 :كنحك ذلؾ، جثكىا، كىك استدعاؤىا إلى ما في كتابيا، فيي أشرح مف األكلى، فذلؾ أفاد إبداليا منيا

 .(ُ)((مف الكبلء مف أىؿ البصرة رجبلن  رأيت رجبلن 

ِۚ دََؿىَٰ وَ چ فالكقؼ عمى قكلو تعالى: القراءة العشرية أثر عمى أحكاـ الكقؼ،في       ح  َصةثَِيح  ٦ا
ُ
 چُكا أ

 خبرىا، چدُۡؽََعَٰٓ چك لعدـ تعمؽ ما بعده بما قبمو، ،الثانية عمى االبتداء چُكُّ چ، لمف رفع كاؼكقؼ 

 بدالن  ، لتعمؽ ما بعده بما قبمو لككنوچُكا چكليس بكقؼ لمف نصب  كىك ما دلت عميو قراءة الجميكر،

كال يككف  كحينئذو ال يفصؿ بيف المبدؿ كالمبدؿ منو، مثميا،نكرة مكصكفة مف  ، فييألكلىا چُكا چمف 

 .(ِ)القراءة العشريةكىي ما دلت عمية ، چ٠َِتَٰجَِ٭ةچكقفنا إال عمى قكلو تعالى: 
 

                                                           
ٍيرم(ُ)  (. ّٕٕ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ٖٓٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

: مرجع سابؽ، السميف الحمبي(، َِٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ُُّٓ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم
(ٗ/ٔٓٓ.) 

 .(ْٕٗٔ/َُ)مرجع سابؽ، ة(، اليداية إلى بموغ النياي): مكي (،ّْٓ/ْ: مرجع سابؽ، )الزجاج(ِ) 
 (.ُّٓ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ّ) 
 (.ِِٔ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) ينظر:(ُ) 
(، ِٖٗ/ِمرجع سابؽ، )، (إيضاح الوقؼ واالبتداء): األنبارمأبك بكر  (،ِٔٔ/ِ: مرجع سابؽ، )األشمكنيأحمد (ِ) 

 (.ُٓٗ/ُمرجع سابؽ، ) ،(المكتفى) :أبك عمرك الداني
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  األحقاؼ:سورة 

، (1)چ٫ُ٤ُ ۡى َوَٚ چفي لفظ:  بفتح الفاء كسككف الصاد كحذؼ األلؼقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ

َُٰسٮَن َمۡ٭ًؿاوََّم٫ُُ٤ۡۥ چ  مف قكؿ اهلل تعالى:   .[ُٓ]األحقاؼ: چَوَِٚص٫ُُ٤َٰۥ زََؾ
 التوجيو:

: بىٍكفي ما بيف الٌشيئيف      ۡٮل  إ٩ِا٫ُۥ چ :كمنو قكلو تعالى ،حؽ ليس بباطؿأم : كقكؿ فصؿه  ،الفىصؿي َٞ َ٣

المرأة كفصمت كالًفصاؿ: الفطاـ،  ،قطعتو فانقطع :كفصمت الشيء فانفصؿ أم ،[ُّ:الطارؽ]چَٚۡى٢  

َُٰسٮَن َمۡ٭ًؿاوََّم٫ُُ٤ۡۥ چ كمنو قكلو تعالى: ،فطمتو :كلدىا أم إلى  المرأة: مدل حمؿ ، كالمعنىچَوَِٚص٫ُُ٤َٰۥ زََؾ
  .(ُ)اعف رضاعيا ثبلثكف شيرن  الكلد فيوالذم ييفصؿ  الكقتمنتيى 
فىٍصبلن  :يقاؿ عمى أنو مصدر فصؿ،، العشريةالقراءة كجو       االن كى مىوي ًفصى  .(ِ)فىصى

يريد أقؿ مدة الحمؿ  ا،كقرأ يعقكب: كفصمو بغير ألؼ، ثبلثكف شيرن ق(: ))َُٓقاؿ البغكم)ت:      
فإف قمت: المراد بياف مٌدة الرضاع ال  ،(ّ)((اكىي ستة أشير كأكثر مدة الرضاع أربعة كعشركف شيرن 

 ألنو ينتيى بو كيتـ ؛الفطاـ، فكيؼ عبر عنو بالفصاؿ؟ قمت: لما كاف الرضاع يميو الفصاؿ كيبلبسو
 .(ْ)سمى فصاالن 

في اآلية داللة عمى أف الفصاؿ كالفطاـ قد يحصؿ مف طرؼ كاحد كقد يحصؿ مف طرفيف، فإذا      
فصمت األـ  ما حصؿ الفصاؿ مف جية كاحدة كىي جية األـ كأنيا ىي التي فصمتو أم: فطمتو، تقكؿ:

                                                           

كقاؿ  (،ُّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٔٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػٍز فىٍصػػػػػػػػػػػػػميوي   ..........................كىحي
 
 

 ......................................... 

 
 

 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 (.ُِٓ/ُُابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، ) (،ُّٓ/ُِ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) األزىرم: (ُ)
 

ٍيرم(ِ)  مرجع سابؽ، ة(، اليداية إلى بموغ النياي): مكي (،ٗٓٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُٕٓ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،َْٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُْٖٔ/ُُ)
 (.ُٓٗ/ْمرجع سابؽ، )(ّ) 
 (. َِّ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ْ) 
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ؿى  بلن صٍ فى فيككف  ،(ُ)، إذا فطمتوبلن صٍ الصبي تفصمو فى   ،كىك ما دلت عميو القراءة العشرية، مصدر فىصى
فيك ، (ِ)فاصؿ أمو كفاصمتوبمعنى: بينما إذا كاف الفصاؿ مف جيتيف، مف جية األـ كمف جية الطفؿ، 

 كىك ما دلت عميو قراء الجميكر.مصدر فاصؿ، 
 .(ّ)كالفىطـ كالًفطاـ، كالقىٍطؼ كالًقطاؼ كاحد، بمعنى لغتاف اؿصى الفىٍصؿ كالفً أف  كقيؿ:     

سكاف القاؼ مف غير ألؼ بعدىا مع رفع الراءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ في  بياء مفتكحة كا 
ِؽرُ حَ چلفظ:  ۡرَض َول٥َۡ َحِۡعَ  چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ُ)چٞۡ

َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٜ ٱلكا ِي َػ٤َ َ ٱلا نا ٱّللا

َ
َو ل٥َۡ يََؿۡواْ أ

َ
أ

ن َُيۡ 
َ
َٰٓ أ ء  َِٝؽيؿ  ـ ِ ِِب٤َِِۡٞ٭٨ا ثَِؼَِٰؽٍر لََعَ ِ ََشۡ

َٰ ُكّ ِۚ إ٩ِا٫ُۥ لََعَ ِۚ ثََلَٰٓ  .[ّّ]األحقاؼ: چَي ٱل٧َۡۡٮََتَٰ
  التوجيو:
 كمتيكالمعنى عمى  ،(ِ)بي ضرً يى  بى رى مثؿ: ضى ، رى دى فعؿ مضارع مف قى عمى أنو  ،العشريةكجو القراءة      

 .(ّ)خمؽ السمكات كاألرض عمى إحياء المكتىيقدر الذم : أمكاحد،  القراءتيف
تباع، ىك مف كانت فيو الصفات المطمقة لو المستحؽ لمطاعة كالعبادة كاالأفادت اآلية عمى أف اإل     

ال يعجزه المطمقة قدرة اللؽ كٌؿ شيء شاء خمقو، كأراد فعمو، ذك اخفيك  في الخمؽ كاإلحياء كاإلماتة،
فبل فيعييو إنشاء الخمؽ بعد الفناء،  ،أما مف فقد ىذه الصفاتشيء أراده، كال ييعييو شيء أراد فعمو، 

ا مف كاف ضعيؼ، فبل ينبغي أف يككف إلين ألف مف عجز عف ذلؾ لو،  تباع كصرؼ العبادةيستحؽ اال
 .(ْ)اعما أراد ضعيفن 

                                                           

 (. َّٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ُ) 
: مرجع السميف الحمبي (،َْْ/ٗ(، ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )ٕٗ/ٓابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ِ) 

 (. ٖٔٔ/ٗسابؽ، )

: الشككاني (،ّّّ/ٓ: مرجع سابؽ، )أحمد األنجرم الفاسي(، َِّ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ّ) 
      .(ِِ/ٓمرجع سابؽ، )

كقاؿ (، ّٖٖ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ِٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
           :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 
 
 

ػػػػػػػػػػػػكٍّالى  .................   يىٍقػػػػػػػػػػػػًدري اٍلًحٍقػػػػػػػػػػػػؼي حي
 

 
 
 

 (.ّٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ِ)   (.ِّ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ِٕٓ/ِ: مرجع سابؽ، )(شرح طيبة النشر): النُّكى
   (.ُْْ/ِِ: مرجع سابؽ، )الطبرم(ّ) 
 المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.(ْ) 
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كالذيف كىك ما أفادتو القراءة العشرية كقراءة الجميكر، عمى منكرم البعث، إلى الرد إشارة اآلية  في     
زعمكا أف اهلل غير قادر عمى إحياء األجساد بعد أف رمت كتفتت كصارت رمادنا حيث أخبر اهلل سبحانو 

ٜ  چعف قكليـ ىذا بقكلو:  ء٩ِاة ٣ََِف َػ٤ۡ
َ
ۡرِض أ

َ
٤َۡ٤َ٪ة ِِف ٱۡۡل ًَ ءِذَا 

َ
ْ أ اهلل عمييـ  ، فرد[َُ]السجدة:چَصِؽيؽِ  َوَٝةلُٓٮا

بأف دعاىـ إلى التفكر كالنظر في خمؽ السماكات كاألرض كعظيـ خمقيف، كأف اهلل لـ يتعب كلـ يعجز 
ه ؽ، مع ككنو سبحانو كتعالى ال يعجز أىكف عميو في الخم مف خمقيف، مما يدؿ عمى أف ما دكنيما

َراَد َمۡي چشيء 
َ
ٓ أ ۥٓ إَِذا ۡمُؿهُ

َ
ٓ أ ٧َة ٮَل ََلُۥ  ًٔ إِجا ُٞ ن َح

َ
لذم ، كما يرد اهلل عمييـ بأف ا[ِٖ:يس]چُز٨ َذَي١ُٮنُ ة أ

ِٜ چ؛ لف يعجزه إعادة خمقيـ مرة ثانية، قاؿ اهلل تعالى: خمقيـ أكؿ مرة كلـ يككنكا شيئنا يِيَ٪ة ثِٱۡۡل٤َۡ َٕ َذ
َ
أ

ٜ  َصِؽيؽ  
ِلِۚ ث٢َۡ ٥ۡ٬ُ ِِف ٣َبۡف  ٨ِۡ٦ّ َػ٤ۡ وا

َ
 .[ُٓ:ؽ]چٱۡۡل

  محمدسورة: 
سكاف القاؼ كفتح الطاء مخففةقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ في لفظ:  بفتح التاء كا 

ْ َُ ٞۡ َوتَ چ ٓٮا رَۡظة٦َُس٥ۡ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(1)چُٕ
َ
ٓٮاْ أ ُٕ ِ ُّ َٞ  .[ِِ:محمد] چَوُت

 التوجيو:

ٮَن چكمنو قكلو تعالى:  ،كالقىطيعة: ضد الكصؿ قىطىعى ال      ُٕ َُ ۡٞ ُ َوَي َمَؿ ٱّللا
َ
ٓ أ ن يُٮَو٢َ ٦َة

َ
 چث٫ِِۦٓ أ

قكلو كمنو  ،طع بالكسر: ظممة آخر الميؿكالقً  ،يصميا كلـعىق يا أم رحمو: الرجؿ كقطع ، [ِٓ:الرعد]

ٓ  چتعالى:  ُۡ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ۡ
َ
ۡۡسِ ثِأ

َ
٢ِۡ  َٚأ  عت الشئكقطٌ  ،كالقيطاعىةي بالضـ: ما سقط عف القىٍطعً  ،[ُٖ:ىكد]چ٨َِ٦ّ ٱَلا

ۡمؿ٥٬َُ ثَۡيَ٪ُ٭٥ۡ چ أم: تقسـ، كمنو قكلو تعالى: ،فتىقىط عى 
َ
ٓٮاْ أ ُٕ ُا َٞ  .(2)، أم تقس مكه[ّٗ:األنبياء] چَوَت

                                                           

كقاؿ (، ُّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٗٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، )التيسير()تحبير : ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 

 
 

 
 

مٍّػػػػػػبلى  .......   تىٍقطىعيػػػػػػكا أيٍمًمػػػػػػي اٍسػػػػػػًكًف اٍليىػػػػػػاءى حي

 
 

 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

محمد بف أبي  (،ُِٔ/ُ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي (،ُِٖٔ -ُِٔٔ/ّمرجع سابؽ، ) :إسماعيؿ الفارابي  (ِ)
 (.َِٖ-ِٕٔ/ُ(، ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )ِٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )بكر الرازم
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فيؿ تريدكف إذا أنتـ كالمعنى:  ،(ُ)حي مزى يى  حى زى مثؿ: مى  ،عى طى مضارع قى عمى أنو ، العشريةكجو القراءة      
عميو مف الكفر كاإلفساد في األرض كقطع كما يأمركـ بو أف تعكدكا إلى مثؿ ما كنتـ  اتركتـ محمدن 

 .(ِ)األرحاـ

 ،عى ط  مضارع قى أنو عمى مكسكرة،  كتشديد الطاء ،كفتح القاؼضـ التاء، ب ككجو قراءة الجميكر     
 .(ُ)الدالة عمى التكثير كالمبالغة

أف اهلل  إشارة إلى أىمية كصؿ األرحاـ، كعدـ قطعيا، حتىقراءة الجميكر كالقراءة العشرية في      
كصؼ ذلؾ بمفظ التشديد مما يدؿ عمى كثرة ما كاف يقع مف العرب قبؿ اإلسبلـ مف ظمـو كقتؿو كقطعو 

إف الرحـ شجنة مف الرحمف، فقاؿ اهلل: مف كصمؾ : ))لؤلرحاـ، كمما يدؿ عمى أىمية ذلؾ قكؿ النبي
 . (ّ)(ِ)((كصمتو، كمف قطعؾ قطعتو

فاآلية بكمتي قراءتييا؛ لبياف حاليف مف الناس في قطع األرحاـ، فمنيـ مف يبالغ في قطع رحمو،     
 كىك ما أفادتو قراءة الجميكر، كمنيـ مف ىك دكف ذلؾ، كىك ما أفادتو القراءة العشرية.

ْ چكمف قرأ )): (ىػَّٕ)ت:األزىرمقاؿ       ٓٮا ُٕ ِ ُّ َٞ غ في باب ك أبمييقىطٍّيىا، كى فيك مف قىط عى رًحمو ،چَوُت
 .(ْ)((قطيعة الرحـ مف قىطىع يىٍقطىعي 

كجاء بو  ،تباع ما جاء بو اهللر المسمميف بنعمة اإلسبلـ ككجكب اكما أف في اآلية إشارة إلى تذكي     
ف اإلفساد في األرض كقطع بة في العكدة إلى ما كانكا عميو قبؿ اإلسبلـ م، كعدـ الرغنبيو محمد

                                                           

ٍيرم(ُ)   (،ّٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ِٔٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
   (.ِِٓ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي

 (.ِّٖ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تأويؿ مشكؿ القرآف): بف قتيبة الدينكرما(ِ) 

: مرجع سابؽ، السميف الحمبي (،ِْٕ/ٗابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ْٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ُ) 
(ٗ/َُٕ.) 

 (.ٔ/ٖ، )مف كصؿ كصمو اهللباب : مرجع سابؽ، كتاب األدب، البخارم(ِ) 
: مرجع سابؽ، السميف الحمبي (،ِْٕ/ٗابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ْٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ّ) 
(ٗ/َُٕ.) 

   (.ّٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر: (ْ) 
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وْ چفمف يكف ذلؾ حالو فقد كصفو اهلل تعالى بقكلو:  األرحاـ،
ُ
َ٪ُ٭٥ُ أ َٕ ِي٨َ ٣َ َٟ ٱلا ِ ۡخَۡمَٰٓ َلَٰٓه

َ
ُ٭٥ۡ َوأ َو٧ا

َ
ُ َٚأ ٱّللا

ثَۡصََٰؿ٥٬ُۡ 
َ
كأعمى  ،فأصميـ عف استماع الحؽ ،أبعدىـ مف رحمتو كطردىـ عنيا ، أم:[ِّ:محمد]چأ

أبصارىـ عف مشاىدة ما يستدلكف بو عمى التكحيد كالبعث كحقية سائر ما دعاىـ إليو رسكؿ اهلل
(ُ) . 

 چفي لفظ:  (1)بإسكاف الياءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ
ُ
إِنا چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(2)چۡمِلۡ َوأ

ِؽ ٦َة  ٕۡ ۡدَبَٰؿ٥ِ٬ِ ٨ِۢ٦ّ َب
َ
َٰٓ أ واْ لََعَ ِي٨َ ٱۡردَؽُّ ۡمَلَٰ لَُ٭٥ۡ ٱلا

َ
َل لَُ٭٥ۡ َوأ ۡيَط٨َُٰ َقٮا َ لَُ٭٥ُ ٱلُۡ٭َؽى ٱلنا  .[ِٓ]محمد: چدَبَيا

  التوجيو:
طالة العمرك اٍلمىًميُّ       كمنو قكلو ، لو: أىٍميمىو كطٌكؿ لو اهللأىٍممى  يقاؿ: ،اإًلٍمبلء: اإلمياؿ كالتأخير كا 

ۡمِل لَُ٭٥ِۡۚ إِنا ٠َۡيِؽي ٦َذِيٌ چ تعالى:قكلو ك  ،[ْٔ:مريـ]چةَوٱ٬ُۡضۡؿِِن َم٤ِّي  چتعالى: 
ُ
كفي  ،[ْٓ:القمـ]چَوأ

 .(ْ)، أم: أميؿ الظالـ كأطاؿ لو(ّ)((إف اهلل ليممي لمظالـ حتى إذا أخذه لـ يفمتوالحديث: ))

الم و  كفييا إخبار ،(ٓ)لممفعكؿ كىك مبني ،(أممى)مضارع أنو  عمى ،بإسكاف الياءكجو القراءة      
 .(ٕ)أم: الشيطاف يغكييـ كأنا أنظرىـكالتقدير: كأيممٍي أنا ليـ،  ،(ٔ)يممي ليـبأنو  عف نفسو سبحانو

                                                           
 .(ْٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ُ) 
   ، كانفرد أبك عمرك بفتح الياء، كيعقكب بإسكانيا. بضـ اليمزة ككسر البلـكافؽ يعقكب أصمو فقرأ  (ُ)
لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:    كا 

......................................... 

 
 

 
 

ػػػػػػػػبلى  .........................   كىأيٍمًمػػػػػػػػيى حيصٍّ
 
 

       (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:     
اؿ كق(، ُّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٗٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
......................................... 

 
 

 
 

مٍّػػػػػػػػػػبلى أيٍمًمػػػػػػػػػي اٍسػػػػػػػػػًكًف اٍليىػػػػػػػػػاءى .............   حي

 
 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 (.ْٕ/ٔ، ){ ...باب قكلو: }ككذلؾ أخذ ربؾ: مرجع سابؽ، كتاب تفسير القرآف، البخارم(ّ) 
 .(ّٕٗٔ/ٗ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم (،ِٖٗ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم(ْ) 
ٍيرم(ٓ)     (.َٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ِٔٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(النشرشرح طيبة ): النُّكى
اس(، ّٔ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(ٔ)         (.ُِٓ/ْ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
   (.ِِٕ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ٕ) 
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 :(ِ)فعنييم (ُ)عمى البناء لمفاعؿكفي قراءة الجميكر بفتح اليمزة كالبلـ،      

 ليـ زيف الشيطاف سٌكؿ ليـ كأممى ليـ، أم:األكؿ: أف اإلمبلء مسند إلى الشيطاف، كالتقدير:      
 الدنيا. يف مٌناىـ طكؿ البقاءك رٌدتيـ،  الشيطاف

َل لَُ٭٥ۡ چ فياء الضمير في )ليـ( مف قكلو:، -تعالى–الثاني: أف اإلمبلء مسند إلى اهلل       عائد  چَقٮا

ۡمَلَٰ لَُ٭٥ۡ چ كىاء الضمير في )ليـ( مف قكلو:، إلى الشيطاف
َ
 :أم كالمعنى ،-تعالى–عائد إلى اهلل  چَوأ

ف لـ يجر ك  ،ليـ في آجاليـ مبلكة مف الدىر مد   أف الشيطاف زيف ليـ، كأف اهلل  فيكحجتيـ  ،ذكر لواً 

ُؤۡ چ :وقكل ىذا ِ َورَُقٮَِلِۦ ّۡلِ ْ ثِٱّللا ِويًل ٦ُِ٪ٮا
َ
ِۚ َوتَُكّجُِعٮهُ ثُۡسَؿة  َوأ ُِّٝؿوهُ ُِروهُ َودَُٮ ـّ َٕ ، فياء الضمير [ٗ:الفتح]چَوُت

ُِروهُ چفي  ـّ َٕ ُِّٝؿوهُ َوُت  و. لجؿ جبل-عائد إلى اهلل  چ َوتَُكّجُِعٮهُ چ، كالضمير في عائد إلى الرسكؿ چَودَُٮ

بينت القراءة العشرية ما المراد مف الحرؼ القرآني عمى قراءة الجميكر، كأف المراد بو عمى المعنى      
ليـ، كأف اهلل أمدىـ كأطاؿ ، كالمعنى: أف الشيطاف سك ؿ -تعالى–الثاني، أم: أف الفعؿ مسند إلى اهلل 

 ألف ،(ُ)كما أنو ال مانع مف حمؿ قراءة الجميكر عمى المعنى الثاني عمى سبيؿ المجاز ،في أعمارىـ

                                                           

               (.َّٕ/ٗسابؽ، ): مرجع السميف الحمبي (،ْٕ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ُ) 
اس(، ُِّ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ِ)  أبك جعفر  (،ُِٓ/ْ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 

اس أبك (، ّٕٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،ّْٖ/ٔ) مرجع سابؽ، ،(القرآف معاني) :الن ح 
            (.ٖٔٔ/ُ)، مرجع سابؽ: زرعة

اختمؼ الفقياء في مسألة: ىؿ في القرآف مجاز أـ ال؟ عمى أقكاؿ، ليس ىذا محمو، كلكف يمكف الرجكع في ذلؾ إلى (ُ) 
ىػ ْٖٗ:تمنصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل ل (قواطع األدلة في األصوؿكتاب: )

، بيركت ،، لبنافالكتب العمميةدار ، ُ، طمحمد حسف محمد الشافعي :تحقيؽ: ـ(ُٗٗٗىػ/ُُْٖ)
  ىنا بتعريؼ المجاز كاستعماالتو لمفائدة. كسأكتفي(، ِٗٔ،ِٕٔ/ُ)
كقد يككف ذلؾ بزيادة كنقصاف كتقديـ  ،كقؿ  التخاطب بو -أم الحقيقة-ما نقؿ عما كضع لوفالمجاز ىك:     

ء  چ: تعالىفالزيادة كقكلو  ،كتأخير كاستعارة كالكاؼ  ،ليس مثمو شيء :كالمعنى، [ُُ:الشكرل]چ٣َۡيَف ٧ِ٠َۡس٫ِ٤ِۦ ََشۡ
ۡؿَيَح ٱ٣اِِت ٠ُ٪اة ذِيَ٭ة َٔ َوۡس چ النقصاف كقكلو تعالى:كأما  ،زائدة َٞ فحذؼ  ،أىؿ القريةكسأؿ  :كالمراد، [ٗ:يكسؼ]چ٢ِ ٱ٣ۡ

ۡػَؿَج ٱل٧َۡۡؿََعَٰ چكالتقديـ كالتأخير كقكلو عز كجؿ:  ،كأقاـ المضاؼ إليو مقامو ،المضاؼ
َ
ِٓي أ ٫َُ٤ۥ ُدَسةًٓء  ،َوٱلا َٕ ََٚض

ۡظَٮىَٰ 
َ
َٚٮََصَؽا چ :كاالستعارة كقكلو تعالى ،فقدـ كأخر ،أخرج المرعى أحكل فجعمو غثاء :كالمراد ،[ْ،ٓ:األعمى] چأ

َٝة٫٦َُ ذِيَ٭ة ِصَؽار  
َ
يا َٚأ َٞ ن يَ٪

َ
 .         =كما مف مجاز إال كلو حقيقة ،فاستعار فيو لفظ اإلرادة، [ٕٕ:الكيؼ] چا يُؿِيُؽ أ
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 .   (ُ)-تعالى– حقيقة اإلمبلء إنما ىك مف اهلل 

َل چ في القراءة العشرية أثر في أحكاـ الكقؼ كاالبتداء، حيث يككف الكقؼ عمى قكلو تعالى:ك       َقٮا

 چ ا، لعدـ تعمؽ ما بعده بما قبمو، كيبتدأ بقكلو تعالى:كقؼن كافين  چلَُ٭٥ۡ 
ُ
بينما ال يككف كقفنا ، چلَُ٭٥ۡ  ۡمِلۡ َوأ

َل لَُ٭٥ۡ چ عمى قكلو تعالى: ۡمَلَٰ لَُ٭٥ۡ چألف  ؛فتح األلؼ، لمف چَقٮا
َ
 . (ُ)لو تعمؽ بما قبمو   چَوأ

  الحجرات:سورة 

ؽا ََّل تَ  چفي لفظ:  كالداؿبفتح التاء قرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ َٞ ْ   ، مف قكؿ اهلل تعالى:(2)چُمٮا

ُمٮاْ َبۡيَ چ ّؽِ َٞ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ََّل ُت َ٭ة ٱلا حُّ
َ
أ ِ َورَُقٮَِلِ َيَٰٓ  .[ُ:الحجرات] چ يََؽِي ٱّللا
  التوجيو:

، ،كالداؿبفتح التاء كجو القراءة       ال تىتىقىد ميكا، : األصؿك  ،(ّ)مف التقٌدـ عمى أنو مضارع تقدـ البلـز
كتترككا ما أمركـ  أم ال تفعمكا ما تؤثركنوكالمعنى:  ،(ْ)تاءيفالتاء األكلى استثقاالن لمجمع بيف  حذفت
  .(ٓ)اهلل بو
 :(ٔ)كجياف ءة الجميكر بضـ التاء ككسر الداؿكفي قرا     

                                                                                                                                                                                 

الممع في أصوؿ ) :ىػ(ُِْْ-ـََِّىػ )ْٕٔت:أبك اسحاؽ  ،إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم = ينظر:
   (.ٖ/ُ، )دار الكتب العممية، ِ، ط(الفقو

              (.ّْٕ/ٗابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ُُٗ/ٓابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ُ) 
 (.ٖٖٗ/ِمرجع سابؽ، )، (إيضاح الوقؼ واالبتداء): األنبارمأبك بكر (ُ) 
اؿ كق (،ُّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ِٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

          اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّميكا ...................... فىٍتحى  كى

 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػكىل   ..................................حى

 
 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 .(ٗٔ/ٗ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ّ) 
ٍيرم(ْ)   (.ِْ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(، ٓٔٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 (.ِٖٕ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ٓ) 

: مرجع السميف الحمبي (،ُٗ/ِٖ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم  (،َٕٓ/ٗابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )(ٔ) 
      .(ٗٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ٓ/َُسابؽ، )
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ليتناكؿ كؿ ما  ؛كحذؼ المفعكؿ ،(ُ)عمى أنو مضارع قد ـ المعد ل بالتضعيؼ، مف التقديـ األكؿ:     
يقع في النفس مما تقد ـ، فمـ يقصد لشيء معيف، بؿ النيي متعمؽ بنفس الفعؿ دكف تعرض لمفعكؿ 

كالمعنى: ال تقدمكا أمرنا عمى ما أمركـ اهلل كرسكلو ،معيف، كقكليـ: فبلف يعطي كيمنع
(ِ). 

، الثاني:       ـى البلـز و كما تقكؿ: ال تتقدمكا،  :بمعنىعمى أنو مف تىقدـ مضارع قىدى و بمعنىكىج   ،تىكىج 
 ،ا عند النبيقدمن بؿ المراد ال تجعمكا ألنفسكـ تى  ،ميس المراد ىك نفس التقديـفكعمى ىذا فيك مجاز 

 .ـ مف بيف الناس إذا ارتفع أمره كعبل شأنوقد  فبلف تى  :يقاؿ

كحينئذ تتحد القراءتاف كىك الكجو الثاني،  ،المراد مف قراءة الجميكر المعنىالقراءة العشرية  بينت     

ْ چ :ألف قكلو ؛في المعنى ُمٮا ّؽِ َٞ ا ال يتعدل إلى ما يتعدل إليو التقديـ ا أك الزمن إذا جعمناه متعدين  چََّل ُت
ا ال تجعمكا ألنفسكـ تىقدُّمنا كرأين  :أم ،ال تقدمكا أنفسكـ في حضرة النبي :تقديركالا، مت زيدن قد   :في قكلنا

ؽا ََّل تَ  چ كمف قرأ:(: ))قُُّقاؿ الزجاج)ت: ،(ّ)عنده َٞ ْ ْ چ :فمعناه كمعنى چُمٮا ُمٮا ّؽِ َٞ  .(ْ)((چََّل ُت
 النيي عف التقدـ عمى الٌنبيفي حالة كجكد اختبلؼ بيف القراءتيف،  القراءة العشريةأفادت كما      

فميس  ،(ٓ)فيومرتـ أف تفعمكه تفعمكه قبؿ الكقت الذم أي  فبل بأمرمرتـ إذا أي  :كالمعنىفي سائر األفعاؿ، 
ليدؿ  ؛المفعكؿمع حذؼ قراءة الجميكر فقد جاءت بفعؿ متعد عمى أما  ،فعؿه يقدـ عمى فعؿ النبي

َٜ چ قكلو سبحانو: كمثمو، عمى العمكـ ِي َػ٤َ َٟ ٱلا ِ  ثِٱۡق٥ِ َرّب
ۡ
َٝۡؿأ المفعكؿ ليشمؿ فقد حذؼ  ،[ُ:العمؽ]چ ٱ

 مف االقكاؿ كاألفعاؿ. ـقد  تناكؿ كؿ ما يقع في النفس مما يي كما أف اآلية ت ،كؿ قراءة نافعة
الف التقدـ  ؛فعبلن ، قكالن أك النيي عف التقدـ عمى رسكؿ اهلل إلى  أشارت اآلية عمى كمتا القراءتيف     

 فيككف التقدـ بيف يدل اهلل كرسكلو ،األمربيف يدل المرء خركج عف صفة المتابعة كاستقبلؿ في 
عمى كجكب طاعتو ك كعدـ التٌقدـ عميو، ، مشتممة عمى كجكب األدب معو فاآلية، (ٔ)يمافا لئلمنافين 

                                                           
 .(ٗٔ/ٗ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ُ) 
 (.ِٖٕ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ِ) 

        (.ُٗ/ِٖ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ّ) 

 (.ِٓٔ/ِ، )مرجع سابؽ(ْ) 

 (.ُّ/ٓمرجع سابؽ، ): الزجاج(ٓ) 
 .(ِٔ/ٗ) مرجع سابؽ، :اإلستانبكليإسماعيؿ حقي (ٔ) 
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ا كيحتج باآلية  ،فيما أمر بو كاتباعو كليس ثمة سبيؿ  ،(ُ)تباع الشرع في كؿ شيءاعمى أيضن
  .(ِ)مف ىذه اآلية إال مف خبلؿ تعٌدد القراءات ىذه المعانيالستخبلص 

تباعو، ا ككجكب التعرض ألقكاؿ النبي أصؿ في ترؾ : ))كاآلية(قّْٓ)ت: قاؿ ابف العربي     
  .(ّ)و((كاالقتداء ب

سكاف الخاء كتاء مكسكرة عمى الجمعقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي  .ِ في لفظ:  بكسر اليمزة كا 
ِ ٮَ ػۡ إِ چ َ  چ  اهلل تعالى: ، مف قكؿ(4)چُس٥ۡ د ْ ٱّللا ٮا ُٞ َػَٮۡيُس٥ِۡۚ َوٱتا

َ
ْ َبۡيَ أ ۡو٤ُِعٮا

َ
٧َة ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن إِۡػَٮة  َٚأ إِجا

٤اُس٥ۡ دُؿَّۡمُٮنَ  َٕ  .[َُ]الحجرات: چ٣َ
  التوجيو:
 إلىال  المعنى إلى الفعؿ ردٌ حيث  ،(أخ) :جمع فإخكتكـ ،عمى إرادة الجمع ،العشريةكجو القراءة      

ف كاف كاحدن المراد الأف أم: ، المفظ َذةِن ٨َِ٦ چ :مناسبة لآلية قبميا كفييا، ا في المفظجمع كا  َٛ ِ ةٓن ََ ِإَون 

 ْ ٧َة ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن إِۡػَٮة   چ، كقكلو تعالى: (ٓ) [ٗ]الحجرات: چٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ٱۡرَذَذ٤ُٮا  .حيث دلتا عمى الجمع چإِجا

َػَٮۡيُس٥ۡ چ كياء ساكنة الخاء  كفتحاليمزة  بفتح ككجو قراءة الجميكر     
َ
 تحتمؿ كجييف: ،چأ

: كؿ كالتقدير ،الكثرة كالعمكـالداؿ عمى  كمعناىا الجماعةالتثنية،  أف يككف لفظيا لفظ األكؿ:     
أقؿ مف يقع بينيـ الشقاؽ  ألف ؛كعبر بمفظ التثنية ،فأصمحكا بينيما ،ا مف المسمميف اقتتبلاثنيف فصاعدن 

  .(ٔ)نيف، فيك ألـز بيف أكثر مف اثنيفا بيف اثاثناف، فإذا كاف اإلصبلح الزمن القتاؿ كالتشاجر ك 
                                                           

 (.ِٕٖ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ُ) 

 (.ُٗٗ/ُ، )مرجع سابؽ محمد حبش:(ِ) 

، (أحكاـ القرآف) :ـ(ََِّ-قُِْْق )ّْٓت:محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي (ّ) 
 .(ُْٓ/ْ) ،بيركت، دار الكتب العممية، لبناف، ّ، طراجع أصكلو كخرج أحاديثو كعم ؽ عميو: محمد عبد القادر عطا

اؿ كق (،ِّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ِٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم(ْ) 
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ـٍ ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزه  ًتكي ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  .....................كىاً 

 

 ......................................... 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 ،مرجع سابؽ: أبك زرعة (،ِْ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،َّّ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ٓ) 
(ُ/ٕٔٓ.)   
(، ابف حياف األندلسي: ُْٖ/ٓابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، ) : مرجع سابؽ الصفحة نفسيا،بف خالكيوا(ٔ) 

  (.ِٖٕ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جني(، أُٓ/ٗمرجع سابؽ، )
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 :مناسبة لآلية قبميا ، كىي(ُ)المعنى إلىالمفظ ال  مردكد إلى الفعؿك متثنية، الثاني: أف يككف المفظ ل     
ۡو٤ُِعٮاْ ثَۡيَ٪ُ٭٧َةچ

َ
 .چَٚأ

لمبالغة في تأكيد كايتبف مما سبؽ أف القراءة العشرية دلت عمى عمكـ اإلصبلح بيف المؤمنيف      
ثبات كجكب إلبينما خصصت قراءة الجميكر اإلصبلح بيف اثنيف  ،كجكب اإلصبلح كالتحضيض عميو
ألف أقؿ  ؛ككجو التخصيص ،(ِ)كلكية لتضاعؼ الفتنة كالفساد فيواإلصبلح فيما فكؽ ذلؾ بطريؽ األ

، ألفمف يقع بينيـ الشقاؽ اثناف، فإذا لزمت المصالحة بيف  الفساد في  األقؿ كانت بيف األكثر ألـز
 . (ّ)شقاؽ الجمع أكثر منو في شقاؽ االثنيف

  المجادلة:سورة 

ۡزََثُ  چفي لفظ:  برفع الراءقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ
َ
ۡدَّنَٰ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(4)چأ

َ
َوََّلٓ أ

 ْ ۡح٨َ ٦َة ََك٩ُٮا
َ
ُ٭٥ۡ أ َٕ ۡزََثَ إَِّلا ٬َُٮ ٦َ

َ
َٟ َوََّلٓ أ ِ َٰل  .[ٕ:المجادلة] چ ٨٦ِ َذ

  التوجيو:
 ثبلثة كجكه: بالرفع العشرية لقراءةفي تكجيو ا     

ۡزََثُ چ فيككف ،عمؿ ليس (ال)عمى إعماؿ األكؿ:      
َ
َۡٮىَٰ چ معطكؼ عمى چأ ألنو مرفكع،  چَّنا

: كمثمو قكؿ اهلل تعالى ،ك)ًمٍف( زائدة، المعنى: ما يككف نجكل ثبلثةه ك  كاف،فنجكل في مكضع رفع اسـ 

٫ٍَٰ َدرۡيُهُ  چ : ما لكـ إلوه غىيريهمأ، [ْٖ]ىكد:چ٦َة ٣َُس٥ ٨ِۡ٦ّ إَِل
(ٓ). 

                                                           
  (.ٗ/َُ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي الصفحة نفسيا، : مرجع سابؽبف خالكيوا(ُ) 
  (.ٕٕ/ٗ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي(ِ) 
 (.ّٔٔ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ّ) 

اؿ كق(، ّّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٕٕٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)
 في منظكمتو: اإلماـ ابف الجزرم

......................................... 

ػػػػػػػػػػػبلى  ........................   كىأىٍكثىػػػػػػػػػػػري حيصٍّ

 
 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ٓ)   (،َٔ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(، ُٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
: مرجع سابؽ، السميف الحمبي (،ّٓٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُُِّ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف) :العكبرم

(َُ/ِٔٗ.)       
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ۡدَّنَٰ چالثاني: عمى أف      
َ
ُ٭٥ۡ چمبتدأ، كخبره   چأ َٕ ۡزََثُ چ، كچ إَِّلا ٬َُٮ ٦َ

َ
ۡدَّنَٰ چ عمى معطكؼ چأ

َ
 ،چأ

ۡدَّنَٰ َوََّل چكحينئذ يككف 
َ
 . (ُ)مف باب عطؼ الجمؿ ال المفردات  چأ

ۡزََثُ  چ فيككف، كأف ليس ليا عمؿ (ال)عمى إىماؿ الثالث:      
َ
ُ٭٥ۡ چمبتدأ، كخبره  چأ َٕ ، چإَِّلا ٬َُٮ ٦َ

 .(ِ)باهلل إالقكةه  كال: ال حكؿه كقكلؾ

ۡزََثَ چ، كلنفي الجنس (ال)ككجو قراءة الجميكر بالفتح، عمى أف      
َ
ََٰسحٍ چ معطكؼ عمى چأ ، چزََؾ

ۡزََثَ  چ إال أف
َ
إال ىك  ما يككف مف أدنى كال أكثرى كالتقدير:  جر بالكسرة،، فمـ يي ممنكع مف الصرؼ چأ

ۡزََثَ چكذكر السميف الحمبي كجينا آخر كىك أف  ،(ّ)عيـم
َ
َۡٮىَٰ چ معطكؼ عمى چأ ، كاألكؿ (ْ)چَّنا

 أظير في المعنى.

أفادت اآلية عمى كمتا القراءتيف أف اهلل مع المتناجيف بعممو سكاء قؿ  العدد أك كثر، فبل تخفى عميو      
كال خافيو، فيك يعمـ السر كأخفى، كالمعنى عمى ذلؾ: كال أدنى مف ذلؾ العدد المذككر في التناجي 

نما خص أكثر منو إال كىك معيـ بعممو، ألف العدديف أقؿ  ؛التناجيفي ر بالذكالثبلثة كالخمسة  اهلل  كا 
فالثالث يككف  ،الفا في الٌرأمتخثنيف يكشؾ أف يتفقا عمى غمط أك يكألف اال ؛ما يكفي في المشاكرة

ا فيككف الخامس كالحكـ أيضن  ،إلى رأم افيذىب ،يكشؾ أف ينقسـ كؿ اثنيف مف الخمسةكما  ،كالحكـ
 .(ٓ)جمو شرعت المشاكرةالغرض الذم مف أعف يرجح رأم مف ينضـ إلييا، فينـ 

 

                                                           
: السميف الحمبي (،ُِٓ/َُابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،َْٗ/ِٗ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ُ) 

      (.ِٗٔ/َُمرجع سابؽ، )

ٍيرم(ِ)   :الزمخشرم (،ُُِّ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(، ُٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
        (.َْٗ/ِٗ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،َْٗ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ)

 :األلكسي (،ُُِّ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،َٔ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ّ) 
  (.َْٗ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،ُِٗ/ُْمرجع سابؽ، )

ا الشككاني ينظر:  (،ِٗٔ/َُمرجع سابؽ، )(ْ)   (.ِِّ/ٓ: مرجع سابؽ، ))فتح القدير(كذكره أيضن

       .(َِٓ/ٔ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني(ٓ) 
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  التغابف:سورة 
ُُٕس٥ۡ ََّنۡ چفي لفظ:  بالنكفقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ يَۡٮَم چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(1)چ٧َ

ةث٨ُِ  َ٘ َٟ يَۡٮُم ٱۡلا ِ َٰل ٍۖ َذ ِٓ ُُٕس٥ۡ َِلَۡٮِم ٱۡۡل٧َۡ  .[ٗ:التغابف] چََي٧َۡ
 التوجيو:
 قكلو تعالى: لمناسبةك التعظيـ؛  ليدؿ عمى ؛االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ عمى كجو القراءة بالنكف،     

نۡلَة َٔ َف چ ـَ ٩
َ
ِٓي أ ِ َورَُقٮَِلِۦ َوٱنلُّٮرِ ٱلا  .(ِ)[ٖ:التغابف] چة٦ُِ٪ٮاْ ثِٱّللا

٤٧َُٮَن چ :تعالى قكلوفي  لبلسـ الظاىرمناسبة  كفي قراءة الجميكر بالياء      ٕۡ ُ ث٧َِة َت َوٱّللا
 .(ّ)[ٖ:التغابف]چَػجرِي  
٤٧َُٮَن چ ألف قكلو تعالى: ؛يدؿ عمى الغيبة -بالياء-سياؽ اآلية عمى قراءة الجميكر      ٕۡ ُ ث٧َِة َت َوٱّللا

ُُٕس٥ۡ ََيۡ چكالضمير في ، القراءة بالياء مناسب لما قبمو ، فيككفيقتضي الغيبة چَػجرِي   يعكد عمى  چ٧َ
 -تعالى–اهللعمى أنو إخبار مف ليدؿ  ؛القراءة العشريةعمى  لى التكمـإكلكف التفت مف الغيبة  ،اهلل تعالى

ةٍ چ عمى عممو، ا يكـ القيامة كيكفي كبلن عف نفسو، بأنو سيجمع الخبلئؽ جميعن  ةَل َذرا َٞ ٢ۡ٧َ ٦ِۡس ٕۡ َذ٨٧َ َح

ا يََؿهُۥ  ا يََؿهُ  ،َػرۡي  ة  َُشّ  ةَل َذرا َٞ ٢ۡ٧َ ٦ِۡس ٕۡ كلك ظؿ األسمكب القرآني عمى الغيبة لما  ،[ٖ،ٕ:الزلزة]چَو٨٦َ َح
 .(ْ)تحقؽ المعنى الببلغي

مف أىؿ الٌسماء  كاآلخريف يجمع األكليف أم: أف اهلل نفسو، القراءتيف المعنى كمتاأفادت اآلية عمى      
ليكـ القيامة، ثـ يحاسبيـ عمى أعماليـ، فمف عمؿ خيرنا استحؽ بذلؾ الجزاء الحسف، كمف  كاألرض

ف كالياء، اهلل المعنى كاحد في النك ))(: ىػَّٕاألزىرم)ت:عمؿ شرنا استحؽ بذلؾ العقاب الشديد، قاؿ 
   .(ٓ)((يجمعنا يـك الجمع

                                                           

كقاؿ (، ّّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ّٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػى ـٍ نيػػػػػػػػػػػٍكفه ًحمن يىٍجمىعيكيػػػػػػػػػػػ  ................كى
 

 ......................................... 

 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ِ)   (.ُّٔ/ُٖ، ): مرجع سابؽالقرطبي (،ٖٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 المراجع السابقة.(ّ) 

  (.ُِّ/ِمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف(ْ) 
 (.ّٕ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر: (ٓ) 
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  الممؾ:سورة 
ٮنَ دَؽۡ  چفي لفظ:  بإسكاف الداؿ مخففةقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ   ، مف قكؿ اهلل تعالى:(1)چ ُٔ

ح  ِقٓي چ َٛ ۡوهُ ُز٣ۡ
َ
ة َرأ ٮنَ  َٔ ٧َ٤َٚا ُٔ ِي ٠ُ٪ُذ٥ ث٫ِِۦ دَؽا ُؿواْ َورِي٢َ َهََٰؾا ٱلا َٛ ِي٨َ َز  .[ِٕ:الممؾ] چ ۡخ وُُصٮهُ ٱلا

 التوجيو:
كدعاه إلى  ،أك باطبلن ا كاف حقن  عيت الشيء: زعمتو ليكاد   ،-عز كجؿ-الدعاء: الرغبة إلى اهلل      

اص  َوَداِخًية چكقكلو تعالى  ،األمير: ساقو ِ بِإِۡذ٫ِ٩ِۦ َوِۡسَ ٪رِي  إىَِل ٱّللا ا إلى داعين  :معناه، [ْٔ:األحزاب]چاة ٦ُّ
ة چ كمنو قكلو تعالى:ما تمنى،  :أم ،كفبلف في خير ما ادعى ،تكحيد اهلل كما يقرب منو َولَُ٭٥ ٦ا

ٮنَ  ُٔ  .(ِ)ما يدعيو أىؿ الجنة :كىك راجع إلى معنى الدعاء أم ،ما يتمنكف أم: ،[ٕٓ:يس]چيَؽا
  .(ّ)أم: تطمبكف كتستعجمكف ،مضارع دعاكجو القراءة بالسككف، عمى أنو      
 :(ْ)كجكه قراءة الجميكر بالتشديد كفي     

 عكف أنو ال جنة كال نار.أم: تد   ،تفتعمكفعمى كزف:  ،مف الدعاءعمى أنو األكؿ:      

أك ىذا  ،تدعكف أنو باطؿ ال يأتيكـ :أم ،ىذا الذم كنتـ تبطمكنو، كالمعنى: الدعكل الثاني: أنو مف     
 كال جنة كال نار. ،كال تحشركف ،الذم كنتـ بسببو كتدعكف أنكـ ال تبعثكف

ال بؿ كنتـ  ؟!عكفد  أىذا الذم تى  :ا عمى سبيؿ اإلنكار، كالمعنىأف يككف ىذا استفيامن : الثالث     
 .عدمو د عكفتى 

                                                           

كقاؿ  (،ّْٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٖٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
           :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 

 

مىػػػػػػػػػى ............   تىػػػػػػػػػٍدعيكفى ًفػػػػػػػػػي تىػػػػػػػػػد عيكا حي

 
 

 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

 (.ُِٔ/ُْاألنصارم: مرجع سابؽ، )ابف منظكر  (،ِّٕ-ِّٓ/ٔ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي(ِ) 
ٍيرم(ّ)  : مرجع الدمياطيٌ  (،ُّٔ/ُٖ، ): مرجع سابؽالقرطبي (،ٖٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 (.ُٓٓ/ُسابؽ، )

: مرجع الزجاج (،ُٓٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُُّ/ْ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ْ) 
     .(ُّٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،َُٖ/ِِ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،َُِ/ٓسابؽ، )
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إنزاؿ  اآلية عمى كجو القراءة العشرية الرد عمى المشركيف الذيف كانكا يطمبكف مف النبيأفادت      
 المعنى: ىذا الذم كنتـ تستعجمكنوإف كاف ما يدعكىـ إليو حؽ، كيستبعدكف كقكعو بيـ، ك  ،العذاب بيـ

٤َۡيَ٪ة ِظَضةَرة   إِن ََكَن َهََٰؾاچتقكلكف:  ،كتىٍدعكف اهلل بو َٔ ۡؿ  ُِ ٦ۡ
َ
ِٔ٪ِؽَك َٚأ ٜا ٨ۡ٦ِ  ٧َ  ٬َُٮ ٱۡۡلَ وِ ٱاۡتِ٪َة ٨َِ٦ّ ٱلكا

َ
ةٓءِ أ

َِلم  
َ
َؾاٍب أ َٕ ِ ٮنَ چ أف معنى ،كما أفادت قراءة الجميكر ،[ِّ:األنفاؿ] چث ُٔ كىك إخبار اهلل  ،تىٍكًذبكف: چ دَؽا

نكارىـ كتكذيبيـ بالبعث، كالمعنى:   الذم كنتـ مف أجمو تىد عيكفى األباطيؿىذا عف قكؿ المشركيف كا 
 .(ُ)كاألكاذيب، أم: تىد عيكفى أنكـ إذا متـ ككنتـ ترابنا أنكـ ال تىخرجكف

أم تٌدعكف بو كالمعنى:  ،(ِ): تىٍذكيركف، كتىذ ٌكركففيك مثؿ ،القراءتيف كاحد كمتاكقيؿ: المعنى عمى      
 .(ّ)كتكذبكف كترٌدكف

  الجف:سورة 

َٞ چفي لفظ: ، بفتح القاؼ كالكاك مشددةقرأ اإلماـ يعقكب الحضرمي   .ُ ، مف قكؿ اهلل (4)چَل ٮا َت

٨ُّ لََعَ چ  تعالى: نُف َوٱۡۡلِ ٮَل ٱۡۡلِ ُٞ ٨ َت
ن ٣ا
َ
َ٪٪اةٓ أ َّ ٩اة 

َ
ِ ٠َِؾث ةَوأ  .[ٓ:الجف] چٱّللا

 التوجيو:
يقاؿ:  ا،ا كاف أك ناقصن كؿ لفظ قاؿ بو المساف، تامن  كىك جمع قائؿ،الكبلـ عمى الترتيب، ؿ: كٍ قى ال     

لىوي ك  لىوي ما لـ يقؿ أمأىققىك  ؿى عميوك  ،عاه عميواد   :كى ٤َۡيَ٪ة چكمنو قكلو تعالى:  ،كذب عميو: تىقىك  َٔ َل  ٮا َٞ َولَۡٮ َت

َٝةوِي٢ِ 
َ
َي ٱۡۡل ٕۡ لكالعرب تقكؿ:  ،[ْْ:الحاقة] چَب لتىني ما لـ أقؿ، كأٍقكى يتىو :لـ أقؿ، أمتىني ما قىك   .(ُ)ي  عم اد عى

                                                           

 (.ٕٗٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الزجاج (،ُٖ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ُ) 

  (.ُُٕ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(ِ) 
   (.ِِٔ/ِ: مرجع سابؽ، )معمر بف المثنى(ّ) 

 

إلماـ كقاؿ ا ّٓٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ْٗٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)
 ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 

 

ػػػػػػػػػػػٍز   ٍؿ حي  .....................تىقيػػػػػػػػػػػكؿى تىقىػػػػػػػػػػػك 

 
 

 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

 :إسماعيؿ الفارابي (،ِِٔ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم (،ٖٓٔٓ/ٖ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ُ) 
 (.ٕٓٓ-ِٕٓ/ُُ(، ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )َُٖٔ/ٓمرجع سابؽ، )



 

 يف فسغ احلسوف يٍ انمزاء انعؼزج عٍ غريِاإلياو يعمىب اَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
231 

 

أصمو بتاءيف ك  فيك عمى كزف: )تفع ؿ( ،(قٌكؿ)مضارع كجو القراءة بالفتح كالتشديد، عمى أنو      

 .(ِ)ؿ ال يككف إال كىًذبان ألف التقك  ؛ (ُ)اا مؤكدن مصدرن  چ٠َِؾث ةچ كيككف تخفيفنا، حذفت إحداىما)تتقكؿ( 
 .(ّ)اكالجف عمى اهلل كذبن أف لف يكذب اإلنس كالتقدير: 

سكاف الكاكككجو قراءة الجميكر       أف كالتقدير: )قاؿ( مف )القكؿ(، مضارع عمى أنو  بضـ القاؼ كا 

 ،(ْ)ا كذبن قكالن  :لمصدر محذكؼ، أمصفة  چ٠َِؾث ةچ كيككف ا، كذبن لف تقكؿ اإلنس كالجف عمى اهلل قكالن 
إنا حسبنا أف اإلنس كالجف كانكا كالمعنى:  ،(ٓ)مف القكؿألف الكذب نكع  ؛المصدرنيًصبى نىٍصبى  أنو أك

 .(ٔ)اككلدن  ا كصاحبةن ال يكذبكف عمى اهلل بأف لو شريكن 

 ،بينت القراءة العشرية المعنى المراد عمى قراءة الجميكر، كأف القكؿ المقصكد بو ىك مف التق كؿ     
 أف الجف الذيف جمسكا إلىكذلؾ  ،(7)ال مجرد اإلخبار فقط بار بالكذب كالقكؿ عميو مالـ يقؿكىك اإلخ

؛ كذلؾ بناءن عمى إخبار اإلنس اا كصاحبة كشريكن بأف هلل كلدن  والقرآف من يسمعكاقبؿ أف ظنكا  النبي
يحمؼ ال ا أف أحدن  كانكا يحسبكفألنيـ  ؛مما أدل إلى تصديقيـيماف، أقكاليـ باأل كالجف ليـ مؤكديف

 عمييـ يقكلكف ليـ ذلؾ كذبنا كأنيـ كانكامنزه عف ذلؾ كمو،  اهلل كأف ،خبلؼ ذلؾ ثـ ظير ليـا، باهلل كاذبن 
 .(1)سبحانو -جؿ شأنو-كعمى خالقيـ 

                                                           
ٍيرم(ُ)  : مرجع الدمياطيٌ (، ٔٗ/ُٓمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ٖٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

        (.ِٓٗ/َُابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ٕٔٔ/َّ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،ٗٓٓ/ُسابؽ، )

       : مرجع سابؽ الصفحة نفسيا.فخر الديف الرازم(ِ) 

 (.ّّّ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ّ) 

ٍيرم المرجع السابؽ الصفحة نفسيا،(ْ)  مرجع سابؽ،  :األلكسي(، ٖٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
        (.ِٓٗ/َُابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) .ٗٓٓ: مرجع سابؽ، الدمياطيٌ  (،ٓٗ/ُٓ، )ُٓج
            ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ الصفحة نفسيا. (،ٕٔٔ/َّ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ٓ) 
                  .(ّٓٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ٔ) 
ٍيرم(ٕ)   .(ٖٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
       .(َُ/ِ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني (ُ)
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 انصايناملثؽس 

 رويضانمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا 

 يف فزع احلزوف يع انرىظيّ عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج

 :سورة آؿ عمراف 

٩ۡ  چ: ألفاظفي  بتخفيؼ النكف ركيسقرأ  .ُ ؿا ُ٘ ٧َ٪ۡ  ،َٟ َح ُِ ٪ۡ  ،ُس٥ۡ ََيۡ ٛا ، مف (1)چَٟ ٩ُؿَِي٪ۡ  ،٩َۡؾ٬ََبۡ  ،َٟ يَۡكذَِؼ

َٰؽِ چ  :تعالىقكؿ اهلل  ُؿواْ ِِف ٱۡۡلَِؾ َٛ ِي٨َ َز ٤ُُّت ٱلا َٞ َٟ َت ٩ا ؿا ُ٘ َٰٓ چ  تعالى: وقكلك  ،[ُٔٗ:آؿ عمراف] چََّل َح َظِتا

َٰ َوادِ ٱنلا٢ِ٧ۡ َٝة٣َۡخ َج٤٧َۡح   دَۡٮاْ لََعَ
َ
َ٭ة ٱنلا٧ۡ  إَِذآ أ حُّ

َ
أ ٧َ٪ا  ٢ُ ٱۡدُػ٤ُٮاْ ٦ََس١ََِٰ٪ُس٥ۡ ََّل َيَٰٓ ُِ  چُق٤َۡيَؿ٨َُٰ وَُصُ٪ٮُدهُ ُس٥ۡ ََيۡ

َّۖ  چ  تعالى: وقكلك  ،[ُٖ:النمؿ]  ّٜ ِ َظ َؽ ٱّللا ۡٔ ِي٨َ ََّل يُٮِٝ٪ُٮنَ  َٚٱۡوِۡبۡ إِنا َو َٟ ٱلا ٪ا ٛا  ،[َٔ:الرـك]چَوََّل يَۡكَذِؼ

٪َذ٧ُِٞٮنَ چتعالى: وقكلك  َٟ َٚإ٩ِاة ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ُّ ِ ة ٩َۡؾ٬ََبا ث ِي چ(2) چَٚإ٦ِا َٟ ٱلا ۡو ٩ُؿِيَ٪ا
َ
٤َۡيِ٭٥ أ َٔ ۡؽَنَُٰ٭٥ۡ َٚإ٩ِاة  َٔ َو

َذِؽُرونَ  ۡٞ  .[ِْ،ُْ:الزخرؼ] چ ٦ُّ
 التوجيو:
 : ، حطـ، خؼ، ذىب(غرر) :في مادة (ّ)(قَِٓ)ت:الراغب قاؿ     

بضـ الغيف:  كأصؿ ذلؾ مف الغرة، غفمة في اليقظة، كالغرار: غفمة مع غفكة : بكسر الغيفالغرة     
: كؿك  ،كىك األثر الظاىر مف الشيء كري قاؿ اهلل  ،ف ماؿ كجاه كشيكة كشيطافما يىغيرُّ اإلنساف م اٍلغىري

ُؿورُ َٚ چتعالى:  َ٘ ِ ٱ٣ۡ ٩اُس٥ ثِٱّللا ؿا ُ٘ ۡجَية َوََّل َح ةُ ٱلُّ ٩اُس٥ُ ٱۡۡلََيٮَٰ ؿا ُ٘  .[ٓ:فاطر] چَل َت

                                                           

كقاؿ  (،ّٖٔ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ِّّ/ُ، مرجع سابؽ،  ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

......................................... 
 
 
 
 

ف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  .....................   خى
 

 
 
 

ـٍ نىػػػػػػػػػػػٍذىىبى اٍك نيًريىٍنػػػػػػػػػػػؾى يىٍسػػػػػػػػػػػػ ٍنػػػػػػػػػػػؾى يىٍحًطػػػػػػػػػػػ  يىغير 
 

 

 .................................تىًخف فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

 (.ِْ/ُمرجع سابؽ، )، )الدرة المضية(ينظر:       

، عمى األصؿ في الكقؼ عمى نكف التككيد الخفيفة. چة٩َۡؾ٬َجَ چ، باأللؼ ىكذا: چ٩َۡؾ٬ََبا چ يقؼ ركيس عمى قكلو:  (ِ)
 (.ِّّ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرمينظر: 

 (.ِّّ ،ِٖٗ ،ِٖٖ ،ِِْ ،َْٔ ،َّٔ /1): مرجع سابؽ،الراغب األصفيانى(ّ) 

 



 

 يف فزع احلزوف عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج رويضاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
233 

 

٧َ٪ا چكسر الشيء مثؿ اليشـ، قاؿ اهلل تعالى:الحطـ  :حطـ :مادة      ُِ  ،چُق٤َۡيَؿ٨َُٰ وَُصُ٪ٮُدهُ ُس٥ۡ ََّل ََيۡ

طىٍمتيوي  ٍطمان، كسميت الجحيـ حيطىمىة، قاؿ اهلل تعالى: ،كحى ٧َُح چ فانحطـ حى َُ َٟ ٦َة ٱۡۡلُ َٰ ۡدَرى
َ
ٓ أ ِ  ،َو٦َة ٩َةُر ٱّللا

 .كقيؿ لؤلككؿ: حطمة، تشبييا بالجحيـ ،[ٔ،ٓ:اليمزة] چٱل٧ُۡٮََٝؽةُ 

ٌفان كًخف ةن : خىؼ   :مادة     حدىما باآلخر، أبإزاء الثقيؿ، كيقاؿ ذلؾ باعتبار قياس شيئيف  كىك ،يىًخؼُّ خى

ِي٨َ ََّل يُٮُِٝ٪ٮنَ چ :تعالى كقكلو كدرىـ خفيؼ، ثقيؿ نحك: درىـ َٟ ٱلا ٪ا ٛا ال يزعجنؾ  :أم چَوََّل يَۡكَذِؼ
 كيزيمنؾ عف اعتقادؾ بما يكقنكف الشبو.

كيستعمؿ ذلؾ في األعياف،  ذىبو،أذىب: الذىاب: المضي، يقاؿ: ذىب بالشيء، ك : مادة     

ٜ  چتعالى:  اهلل كالمعاني، قاؿ ِت ِِب٤َۡ
ۡ
 يُۡؾ٬ِۡجُس٥ۡ َوَيأ

ۡ
إِجا٧َة چتعالى: اهلل كقاؿ  ،[ُٗ:إبراىيـ]چَصِؽيؽ   إِن يََنأ

ِ٭ري   ُۡ ّ٭َِؿُك٥ۡ َت َُ ٢َ٬ۡ ٱۡۡلَۡيِخ َوُي
َ
٪ُس٥ُ ٱلؿِّۡصَف أ َٔ ُ َِلُۡؾ٬َِت   .[ّّ:األحزاب]چ ايُؿِيُؽ ٱّللا

  .(ُ)عمى أنيا نكف التككيد الخفيفة، كالضمير المتصؿ في محؿ رفع بالتخفيؼ،العشرية كجو القراءة      

قاؿ قتادة في ىذه اآلية: كاهلل ما غٌركا نبي اهلل  كالمراد بو غيره، لمنبيالخطاب في اآلية مكجو      
: ال يغرنكـ تجارات كالمعنى ،(ِ)حتى قبضو اهلل عمى ذلؾ -تعالى–ا مف أمر اهلل كال كٌكؿ إلييـ شيئن 

تاعه قميؿه  ؛ليـ في الببلدالكفار كتصرفيـ في أمكا ألف ذلؾ مى
(ّ). 

  األنفاؿسورة: 
٤٧َُٮنَ تَ  چفي لفظ:  بالخطابقرأ ركيس  .ُ َ ث٧َِة  چ  تعالى:قكؿ اهلل  مف ،(4)چٕۡ ْ َٚإِنا ٱّللا َٚإِِن ٱ٩َذَ٭ۡٮا

٤٧َُٮَن ثَِىري   ٕۡ  .[ّٗ:األنفاؿ] چَح

                                                           

 )اإليضاح( ينظر ىامش: (ِْٖ/ّابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ِّْ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ُ) 
 .(ُِّ/ُ)، مرجع سابؽ، لمناشرم

 (.ِٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )نصر السمرقندم(ِ) 
 .(ِّٔ/ّ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ّ) 
كقاؿ  (،ِّٕ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ّٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)

  :ظكمتواإلماـ ابف الجزرم في م
اًطػػػػػػػػػػػٍب طىػػػػػػػػػػػرىل ....... ميػػػػػػػػػػػكا خى  .........يىٍعمى

 

 ......................................... 
 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       
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 التوجيو:

فإف اهلل بما تعممكف مف  :كالمعنى ،(1)لممسمميفمكجو خطاب العمى أنو كجو القراءة بالخطاب،      
الجياد في سبيمو كالدعكة إلى دينو كاإلخراج مف ظممة الكفر إلى نكر اإلسبلـ بىًصيره يجازيكـ عميو 

 . (2)أحسف الجزاء

فإف انتيى الكفار عف الشرؾ كعبادة  :كالمعنىفي قراءة الجميكر بالغيب إخبار عف الكفار، ك      
يثيبيـ عمى تكبتيـ ف عالـ بأعماليـ يجازييـ مجازاة البصيرفإف اهلل  قتاؿ المسمميفك  األكثاف

سبلميـ  .(3)كا 
ْ چ كلو تعالى:في قسياؽ اآلية ففي القراءة العشرية التفات مف الغيبة إلى الخطاب،        چَٚإِِن ٱ٩َذَ٭ۡٮا

كأنو  ،عف حاؿ الكفار -تعالى–إخبار مف اهلل فناسب القراءة بالغيبة، كالذم يدؿ عمى  ،يقتضي الغيبة
لكف التفت مف الغيبة إلى  كىك ما دلت عميو قراءة الجميكر،، تابكا كأسممكاأنيـ سيجازييـ في حاؿ 

َٰ ََّل دَُسٮَن ِٚۡذَ٪ح  چليناسب الخطاب في قكلو تعالى:  ؛الخطاب َٰذ٤ُِٮ٥ۡ٬ُ َظِتا كبذلؾ يبيف اهلل فيو حاؿ ، چَوَق
كىك ما دلت عميو  ؾ أحسف الجزاء،فيجازييـ عمى ذل ،المسمميف المجاىديف في سبيمو كالدعكة إلى دينو

 كلك بقى األسمكب عمى الغيبة لما تحقؽ ىذا المعنى.، القراءة العشرية

ة چ  تعالى:، مف قكؿ اهلل (4)چُجٮنَ ٬ِّ دُؿَ چفي لفظ:  بفتح الراء* كتشديد الياءقرأ ركيس  .ِ واْ لَُ٭٥ ٦ا ِٔؽُّ
َ
َوأ

ة   ُذ٥ ٨ِ٦ّ ُٝٮا ٕۡ َُ ُؽواُز٥ۡ َو٨٦ِ ّرَِبةِط ٱۡۡلَۡي٢ِ  ٱۡقَذ َٔ ِ َو ُؽوا ٱّللا َٔ  .[َٔ:األنفاؿ] چدُۡؿ٬ُِجٮَن ث٫ِِۦ 

                                                           

 (.ُّٗ/ٓمرجع سابؽ، )ابف حياف األندلسي:  (،ُْٗ/ٓمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ُ) 

 ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ الصفحة نفسيا. (،َِِ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ِ) 

 :الزمخشرم (،ْٗٓ/ِ: مرجع سابؽ: )الكاحدم النيسابكرمعمي (، ّٔٓ/ْ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ّ) 
 مرجع سابؽ الصفحة نفسيا.، (الكشاؼ)

اؿ اإلماـ ابف كق(، ِّٕ/ُ، ): مرجع سابؽالناشرم (،ّٖٔ/ُ، مرجع سابؽ، )التيسير()تحبير : ابف الجزرم (ْ)
 الجزرم في منظكمتو:

ًفػػػػػػػي تيٍرًىبيػػػػػػػكا اٍشػػػػػػػديٍد ًطػػػػػػػبٍ   ................كى
 
 
 

 ......................................... 
 

 (.ِٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:         
 *اكتفى اإلماـ ابف الجزرم بقيد التشديد كيمـز منو فتح الراء قبمو.    
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 التوجيو:
      ، كرىًىبى الشيء  ،خاؼ بالتحريؾ، بمعنى:، كرىىىبان بالضـ، يىٍرىىبي رىٍىبةن كريٍىبان، بالكسررىب: رىًىبى

، كالرٍُّىبى،كاالسـ ،رىٍىبان كرىىىبان كرىٍىبةن: خافو فو الترىيب: بمعنى اإلخافة، يقاؿ: أك  : الرٍُّىبي رىب فبلننا: خك 
ا بالت يديد كالكعيدك  ،كأفزعو فو كأفزعو :أم استرىب فبلننا:، ك أرىب شخصن  كمنو قكلو تعالى: ،خك 

يم  َوٱۡقَت٬َُۡجٮ٥ۡ٬ُ وََصةُٓءو چ ِْ َٔ   .(1)هإذا تكع د :كتىرىى بى غيره ،[ُُٔ:األعراؼ]چ بِِكۡعٍؿ 
 .(2)المضعؼ (برىٌ ) أنو مضارع، عمى العشريةكجو القراءة      

 (أرىب)عمى أنو مف ، ككجو قراءة الجميكر بضـ التاء كسككف الراء ككسر الياء مخففة     
 .(3)يالرباع
كالتقدير:  ،(4)، أم: خكفتو: أىٍرىىٍبتيو كرىى ٍبتيو بومعناىما كاحد مف لغتافالقراءة بالتخفيؼ كالتشديد      

تيرىىٍّبكف عدك  اهلل قتالكـ أك لقاءىكـ
(5). 

أراد كفيو إشارة إلى أف اهلل  ،(6)ة في التخكيؼغفي القراءة بالتشديد داللة عمى التكثير كالمبال      

ُؽواُز٥ۡ چ بالتشديد أقكامنا كىـ مف قاؿ اهلل فييـ:  َٔ ِ َو ُؽوا ٱّللا ؼ بالتخفي الجميكر قراءةعمى خبلؼ ، چَٔ
ا  القراءة العشريةكفي  ،تكثير كالمبالغةفبل داللة فييا عمى ال بيـ قكمنا أراد داللة عمى أف اهلل أيضن

٧َُ٤ٮَجُ٭٥ُ چ :كىـ مف قاؿ اهلل فييـ ،آخريف ٕۡ القراءة العشرية فييا ؾ تككف كبذل ،چَوَءاَػؿِي٨َ ٨٦ِ ُدو٩ِِ٭٥ۡ ََّل َت
 زيادة معنى.

 

                                                           

(، ابف منظكر األنصارم: ْٗٗ/ِمرجع سابؽ، ) :كآخركف أحمد عمر (،َِٔٔ/ْ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ُ) 
 (.ّْٔ/ُمرجع سابؽ، )

ٍيرم(ِ)  (، ابف عطية األندلسي: ِٗٗ/ُسابؽ، ) : مرجعالدمياطيٌ  (،ّْٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ْٔٓ/ِمرجع سابؽ، )

 المراجع السابقة.(ّ) 
 (.ُِٗ/ُمرجع سابؽ، ) الكرماني: محمد بف أبي المحاسف (،ّْْ/ُمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ْ) 
 (.ِٖٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ٓ) 
 .(َُّ/ِ)، مرجع سابؽ، (إعراب القرآف): أبك جعفر الن ح اس(ٔ) 
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  يونسسورة: 

ْ ذَ ٤َٚۡ چ: في لفظ بالخطابقرأ ركيس  .ُ ؿَُظٮا ِ َوبِؿَّۡمَذ٫ِِۦ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(1)چٛۡ ٢ِ ٱّللا ٌۡ َٛ ِ ٢ُۡٝ ث

ؿَُظٮاْ ٬َُٮ َػرۡي   ۡٛ َٟ ٤ََۡٚي ِ َٰل ة  َٚجَِذ ُٕٮنَ ّم٧ِا  .[ٖٓ:يكنس] چََي٧َۡ
  التوجيو:
كذلؾ أف أصؿ األمر أف يككف بحرؼ األمر كىك )) ،(ِ)عمى األصؿ أنو ،بالخطابكجو القراءة      

البلـ، فأصؿ اضرب لتضرب، كأصؿ قـ لتقـ، كما تقكؿ لمغائب: ليقـ زيد، كلتضرب ىند؛ لكف لما كثر 
أمر الحاضر نحك: قـ، كاقعد، كادخؿ، كاخرج، كخذ، كدع؛ حذفكا حرؼ المضارعة تخفيفنا، بقى ما بعده 

قى ما بعده حاضر الحاؿ عمى أف المأمكر ىك الحاضر المخاطب، فمما حذؼ حرؼ المضارعة بكدؿ 
فاحتيج إلى ىمزة الكصؿ ليقع االبتداء بيا، فقيؿ: اضرب، اذىب، كنحك  ،في أكثر األمر ساكننا

 .(ّ)((ذلؾ

خصصت القراءة العشرية نكع الخطاب في اآلية، فيك مكجو لممسمميف دكف غيرىـ، كالتقدير:      

محمديا أصحاب  فمتفرحكا
ح  چكما أف فييا مناسبة لما قبميا، كىك قكلو تعالى:  ،(4) َْ ِٔ ۡٮ َٝۡؽ َصةَٓءدُۡس٥ ٦ا

ّبُِس٥ۡ  أما عمى كجو قراءة الجميكر بالغيب، فالمراد بيـ الناس جميعنا،  ى الخطاب،، الدالة عمچ٨ِ٦ّ را
فميقع الفرح منكـ، ال بأمكر الدنيا كما  ،كبرحمتو اهلل بفضؿكمعنى اآلية: قؿ يا محمد لجميع الناس ))
مع مف حطاميا، فالمؤمنكف يقاؿ ليـ: فمتفرحكا، كىـ متمبسكف بعمة الفرح كسببو، كمحصمكف لفضؿ جي 

أف لك اتفؽ لكـ  :فمتفرحكا، عمى معنى كبرحمتو اهلل بفضؿكالكافركف يقاؿ ليـ:  ،ف الرحمةاهلل منتظرك 

                                                           

كقاؿ  (،ّٕٓ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ََْ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

اًطػػػػػػػػػػٍب ًطػػػػػػػػػػبلن   ......................................... ػػػػػػػػػػكا خى فىٍميىٍفرىحي  ...............كى
 
 

 (.ِٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:         

ا في قكلو تعالى: *    ُٕٮنَ ََتۡ چقرأ ركيس بالخطاب أيضن  .ابف عامر كأبك جعفر مف نفس اآلية، إال أنو شاركو فييا چ٧َ
 (.ُّّ/ٔمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ّّّ/ُ)، مرجع سابؽ: أبك زرعة(ِ) 
 (.ُّّ/ُمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ّ) 
 (.ْٗٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء(ْ) 
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ُٕٮنَ ََتۡ چ كأما الخطاب في قكلو تعالى: ،(1)((أك لك سعدتـ باليداية إلى تحصيؿ ذلؾ فكأنو أراد بو ، چ٧َ
ا لآلية كأما عمى كجو الغيب فييا فيك مكجو لمكفار كمما يدؿ عمى ذلؾ مناسبتي ،(2)المؤمنيف كغيرىـ

ُس٥ ٨ِ٦ّ ّرِۡزق  چقكلو تعالى:  بعدىا
َ٣ ُ َل ٱّللا ـَ ٩

َ
ةٓ أ رََءۡحُذ٥ ٦ا

َ
٤ُۡذ٥ ٦ِّۡ٪٫ُ َظَؿا٦   ٢ُۡٝ أ َٕ  .(3) [ٗٓ:يكنس] چة وََظَؾَٰل  ََٚض

ْ ِۡمَ ٱَٚ چفي لفظ:  بكصؿ اليمزة كفتح الميـقرأ ركيس  .ِ ٮٓا ۡمَؿُك٥ۡ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(4)چُٕ
َ
ٓٮاْ أ ُٕ ِۡمِ

َ
َٚأ

ََكَٓءُز٥ۡ   .(5)[ُٕ]يكنس: چَوُُشَ
  التوجيو:
أف  :كمعنى اآلية ،معطؼكالكاك ل ،(ٔ)امف جمع يجمع جمعن فعؿ أمر عمى أنو ، العشريةكجو القراءة      
ني ال أبالي  ،قاؿ لقكمو: إف صعب عميكـ دعائي لكـ إلى اهلل انكحن  فاصنعكا بي غاية ما تريدكف، كا 

 كفي معنى ،(ٖ): اجمعكا أمركـ كاجمعكا شركاءكـكالتقدير ،(ٕ)بكـ لتككمي عمى اهلل كثقتي بو سبحانو
  :(ٗ)كجياف الجمع ىنا

 ،رؤساءكـ ككجكىكـ أم فاجمعكا ذكم األمر منكـكالمعنى:  أف يراد بو األعياف كالذكات، األكؿ:     
  فحذؼ المضاؼ، كجرل عمى المضاؼ إليو ما كاف يجرم عمى المضاؼ لك ثبت.

                                                           

 (.ُِٔ/ّابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ُ) 
  (.ِّٖ/ْ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ِ) 
ٍيرم(ّ)   .(ّّٕ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
كقاؿ (، ّٕٓ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،َُْ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
......................................... 

 
 

 
 

ٍصػػػػػػؿه فىػػػػػػاٍجمىعيكا اٍفػػػػػػتىٍح طىػػػػػػكنل ......   .....كىكى
 
 

 (.ِٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        
ََكَٓءُز٥ۡ چ ركيس عمى أصمو في لفظ: (ٓ)   (.َُٗبالرفع، كسبؽ تكجيو ذلؾ فيما انفرد بو اإلماـ يعقكب. ص)  چَوُُشَ

ٍيرم (،ِٓٓ/ِ: مرجع سابؽ، )الشككاني (ٔ) : مرجع الدمياطيٌ  (،ّْٕ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
     (.ُّٔ/ُسابؽ، )

           (.ُٓٔ/ِ، ): مرجع سابؽمحمد ابف جزم الكمبي (ٕ)

  .(ِٓٓ/ِسابؽ، ): مرجع الشككاني (ٖ)
        (.ِْٖ/ُٕ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،ِٕٖ/ْ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ  (ٗ)
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التقدير: ك المراد مف األمر ىاىنا كجكه كيدىـ كمكرىـ، ف ،المعاني كاألحداثأف يراد بو الثاني:       
أمرىـ بالعـز كاإلجماع عمى قصده كالسعي في  :كالمعنى)) ،ا إال أحضرتمكهكال تدعكا مف أمركـ شيئن 

  .(ُ)((ثقة باهلل تعالى كقمة مباالة بيـإىبلكو عمى أم كجو يمكنيـ مف المكر كنحكه 
رؤساءكـ  أم: ،كف أراد: فاجمعكا ذكم األمر منكـفيمكف أف يك)) (:قّٕٕ)ت:الفارسيٌ قاؿ ك      

يكيدكنو بو،  يجمعكنو مف كيدىـ الذم كانكانكا كيجكز أف يككف جعؿ األمر ما كا .....ككجكىكـ، 

ّٛ  چفيككف بمنزلة قكلو:  ٮاْ ٠َۡيَؽُز٥ۡ ُث٥ا ٱۡئُذٮاْ َو ُٕ ِۡمِ
َ
 .(2)(([ْٔ:طو] چةَٚأ

 .(ّ)جمعأمف فعؿ أمر عمى أنو ككجو قراءة الجميكر بقطع اليمزة ككسر الميـ،      

بينيما  كيجكز أف يككف ،كىك ضد التفرؽ ،كاحد بمعنى (أجمع)ك( جمعكبلن مف )يككف أف  يجكز     
كيتعمؽ  ،كال تقكؿ: أجمعت شركائيأجمعت أمرم ، كقكلؾ: األحداثك بالمعاني  (اإلجماع) فيتعمؽفرؽ 

 .(ْ)جمعت الجيشتقكؿ:  كالذكات، األعيافب (الجمع)

فيـ مجمكعكف كما  ،فإذا أردت جمع الشيء المتفرؽ قمت: جمعت القكـ)): (ىػَِٕ)ت:فراءال قاؿ     

ۡنُ٭ٮد  چ :اهلل تبارؾ كتعالى قاؿ َٟ يَۡٮم  ٦ا ِ َٰل ُ ٱنلاةُس َوَذ ٧ُۡٮع  َلا َٟ يَۡٮم  َّما ِ َٰل ذا ،[َُّ:ىكد]چَذ أردت كسب  كا 

م عت الماؿ كقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى ِ چ :الماؿ قمت: جى َدهُ ي َِما ٱلا ؽا َٔ جكز كقد ي ،[ِ:اليمزة]چَٓ ٦َةَّل  َو

ِ چ َدهُ  َٓ ي َِمَ ٱلا ؽا َٔ       .(5)((كىذا مف نحك قتمكا كقٌتمكا ،چ٦َةَّل  َو

 ممعنىلقد يطمؽ كؿه منيما عمى اآلخر كيستعمبلف  (أجمع)ك( جمع)يتضح مما سبؽ أف لفظ:      

َتَٰ چ ، فقكلو تعالى:نفسو
َ
َٓ ٠َۡيَؽهُۥ ُث٥ا أ ْ ٠َۡيَؽُز٥ۡ ُث٥ا چكقكلو سبحانو:  ،[َٔ:طو] چََٚض٧َ ٮا ُٕ ِۡمِ

َ
ٱۡئُذٮاْ َٚأ

  ّٛ  ال يخيفو نكحف ،(ٔ)األحداثك  دؿ  المفظاف عمى معنى كاحد كىك ما يتعمؽ بالمعاني ،[ْٔ:طو] چةَو

                                                           

       .(ُُٗ/ّ)عبد اهلل البيضاكم: مرجع سابؽ،  (،ُْٗ/ٔمرجع سابؽ، ) :األلكسي (ُ)
 (.ِٕٖ/ْ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ِ) 

ٍيرم (ّ)        (.ُّٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ّْٕ/ِ) مرجع سابؽ، :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 .(ْْْ/ِ)مرجع سابؽ، : أحمد الخراطالمراجع السابقة الصفحات نفسيا،  (ْ)

 (.ّْٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الفراء(ٓ) 
            (.ِِْ/ٔ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(، ٖٖ/ٔابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )(ٔ) 
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جمعيـ كال إجماعيـ دليؿ عمى عدـ مباالتو بيـ، كثقة بما كعده اهلل مف كبلءتو كعصمتو إياه كأنيـ لف 
  .(ُ)سبيبلن  إليويجدكا 

  عمييا السالـ-مريـ سورة-: 

  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(2)چُث رِّ ٩ُٮَ چفي لفظ:  الراء كيمـز منو فتح الكاك قبمو بتشديدقرأ ركيس  .ُ

َٟ ٱۡۡلَ٪اُح ٱ٣اِِت چ َِٔجةد٩َِة ٨٦َ ََكَن دَِّٞي  د٤ِۡ  .[ّٔ:مريـ] چة٩ُٮرُِث ٨ِۡ٦ 
 التوجيو:
ا نبقييا عمى مف كاف تقين  كالمعنى: ،(ّ)المضعؼ (كٌرث)مضارع بالتشديد، عمى أنو  كجو القراءة     
 .(ْ)ث ماؿ مكرثو كنمتعو بور اتقكاه كنمتعو بيا كما نبقي عمى الك  ثمرةمف 

  .(ٓ)باليمزة لمعدٌ ال (أكرث)مضارع عمى أنو  ككجو قراءة الجميكر بكسر الراء مخففة،     

( في )نيكًرثي  المعنى: ))(ىػَّٕ)ت:قاؿ األزىرم القراءة بالتشديد كالتخفيؼ كاحد، كالمعنى في     
( كاحد، يقكؿ: تمؾ الجنةك  التي نكرثيا مف عبادنا التقي، كىما يتعدياف إلى مفعكليف، تقكؿ: كر ثى  )نيكىرٍّثي

 .(ٔ)((ا مالوفبلنن  ، فأكرثى الو في معناه، كمات فبلنن الحاكـ فبلننا ماؿى فبلفو الميت، كأكرثو ما

ألف ؛ فييا خالدناكيبقيو  جزاءن عمى عممو لممؤمف المتقيفي اآلية إشارة إلى أف اهلل يعطي الجنة      

ن د٤ُِۡس٥ُ چأىؿ الجنة يرثكف مف الجنة منازليـ المعدة ليـ بأعماليـ كتقكاىـ، كما قاؿ تعالى: 
َ
ْ أ َو٩ُٮُدٓوا

٤٧َُٮنَ  ٕۡ ورِۡثُذ٧ُٮ٬َة ث٧َِة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
ُ
: ماستعارة، أ نكٌرث،: ))(قَّٕت:) قاؿ الزمخشرم ،[ّْ:األعراؼ] چ ٱۡۡلَ٪اُح أ

                                                           

 (.ّٗٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (ُ)

اؿ كق(، َّٖ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ْٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

 .............نيػػػػػػػػػٍكًرٍث شيػػػػػػػػػد  ًطػػػػػػػػػػبٍ  ........  .........................................
 
 

 (.ُّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم (ّ)        (.ّٖٕ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ْْْ/ِ) مرجع سابؽ، :(شرح طيبة النشر): النُّكى
        (.َّْ/ٖمرجع سابؽ، ) :األلكسي (ْ)
ٍيرم (ٓ)  (.ّٖٕ/ُ) : مرجع سابؽ،الدمياطيٌ  (،ْْْ/ِ) مرجع سابؽ، :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُّٔ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات)ينظر: (ٔ) 
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نبقى عميو الجنة كما نبقى عمى الكارث ماؿ المكٌرث كألف األتقياء يمقكف ربيـ يـك القيامة قد انقضت 
يكٌرث الكارث الماؿ مف  أدخميـ الجنة فقد أكرثيـ مف تقكاىـ كما أعماليـ كثمرتيا باقية كىي الجنة، فإذا

  .(ِ()ُ)((يالمتكف
  طوسورة: 

ْوََّلٓءِ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(3)چؿِيزۡ إِ چ، في لفظ: كسككف الثاءبكسر اليمزة قرأ ركيس  .ُ
ُ
َٝةَل ٥ۡ٬ُ أ

َٟ َرّبِ ٣َِتََۡضَٰ  ِض٤ُۡخ إََِلۡ َٔ زَؿِي َو
َ
َٰٓ أ  .[ْٖ:طو] چلََعَ
 التوجيو:

ٍثرى األثر:        ، أم: استقفيتيوإٍثرًه كأثىرهً  خرجت عمىتقكؿ:  ،االستقفاء كاالتباع، كفيو لغتاف أىثىرى كاً 
 :عميوكآثىرىه  ،عمى نفسي قدمتيوأم : ثارناإي كآثرتي الرجؿ، ة منوبقي :، أمكأثارىةه مف عمـ ،كذىبت بعده

ِ چ فضمو، كمنو قكلو تعالى: ۡؽ  َٝةلُٮاْ دَٱّللا َٞ ٤َۡيَ٪ة٣َ َٔ  ُ  .(ْ)[ُٗ:يكسؼ] چ َءازََؿَك ٱّللا

يـ أنكالمعنى:  بمعنى: بعدم،ا لغة مف لغات العرب كجو القراءة  بالكسر كالسككف، عمى أني     
 ، كبذلؾ فالمعنى عمى القراءة العشرية كقراءة الجميكر كاحد.(ٓ)بالقرب مني يأتكف مف بعدم

ر ال قد يصدر منيـ الخطأ في الصغائ -عمييـ أفضؿ الصبلة كالسبلـ-أفادت اآلية أف األنبياء      
مما صدر منو عمى ، نبي اهلل مكسى لبياف اعتذار ؛فاآلية متضمنو في الكبائر كالتشريع كالكحي،

                                                           
 (.ِٖ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :ينظر(ُ) 
كيرل أستاذنا الدكتكر/ مجاىد ىادم: )) أف في قراءة التشديد زيادة معنى: كىك أف الكافر يرل مقعده في الجنة فبل (ِ) 

الذم أيعد لو كىك ما تفيده قراءة الجميكر، كأعطي ما كاف معدنا يعطى، فيرثيا المؤمف، فيككف المؤمف قد أخذ مقعده 
 لمكافر، كىك ما أفادتو القراءة العشرية((.

اؿ كق(، ُّٖ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ُْٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ثٍػػػػػػػػًرم اٍكًسػػػػػػػػًر ًاٍسػػػػػػػػًكنىفٍ  ..................  كىاً 
 
 
 

 
 

ـٍ   ػػػػػذىا اٍضػػػػػمي ٍمنىػػػػػا كىاٍكًسػػػػػًر اٍشػػػػػديٍد طى كى مى ػػػػػا كىالى حى   مى

 

 (.ُّ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 :إسماعيؿ الفارابي (،ٕٖ/ُٓ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) األزىرم: (،ِّٔ/ٖالخميؿ بف أحمد: مرجع سابؽ، ) (ْ)
 (.ُٕٓ-ُّٕ/َُ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي (،ٕٔٓ/ِ)مرجع سابؽ، 

 (.ُِٕ/ّالبغكم: مرجع سابؽ، )(ٓ) 
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– جانب الطكر األيمف حيث كاف المكعد أف يكمـ اهللإلى أف يتقدـ كحده حيث رأل جية االجتياد، 
كناجى ربو زاده في  ا إلى مناجاتو، فمما انتيى مكسىكشكقن  اهلل عمى القرب مفمنو ا ، حرصن -تعالى

فكقع  ،أنيـ عمى األثر خبره مكسىفأ قكمو،عمى معنى استعجالو دكف  سألوا، كحينئذ األجؿ عشرن 
  .(ُ)اإلعبلـ لو بما صنعكا

  األحزابسورة: 
َ چفي لفظ:  اكألؼ بعدى مفتكحة بتشديد السيفقرأ ركيس  .ُ ِإَون چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(2)چلُٮنَ ةءَ كا ي

جاُ٭٥ ثَةُدوَن ِِف 
َ
واْ لَۡٮ أ ـَاُب يََٮدُّ ۡظ

َ
ِت ٱۡۡل

ۡ
َؿاِب يَۡس يَأ ۡٔ

َ
ۢنَجةٓنُِس٥ۡ  َٔ ٱۡۡل

َ
 .[َِ:األحزاب] چ٤ُٮَن َخ٨ۡ أ

 التوجيو:
ثبات ألؼ كجو القراءة بالتشديد      ت التاء ، كأصمو: يتساءلكف، ثـ أدغم(تساءؿ)ضارع عمى أنو م ،كا 

 .(ّ)(سأؿ)مضارع ، عمى أنو  چ٤ُٮنَ  َٔ يَۡس چ ككجو قراءة الجميكر ،في السيف لقرب مخرجيما
كأنيـ باقكف  ،أف األحزاب لـ ينصرفكايحسبكف مف جبنيـ كخكفيـ ف ياآلية إشارة إلى أف المنافقفي      

ف يأت األحزاب مرة أخرل بعد ىذه المرة ،قريبان منيـ بعيدكف  مع األعرابلك أنيـ في البادية تمنكا ي كا 
مف بعيد جبنان  كأصحابو النبي أخبارعف مف األعراب كغيرىـ  ف قًدـ عمييـم سألكفي ،عف المسمميف

كىك ما أفادتو  ،(ْ)مف القتؿ، يقكلكف: ىؿ ىمؾ محمد كأصحابو؟ يتمنكف أف يسمعكا ىبلكيـ كخكفنامنيـ 
يسأؿ بعضيـ كىك أف المنافقيف يتساءلكف فيما بينيـ، ف ،بزيادة معنىالقراءة العشرية  كانفردت ،القراءتيف

 .(ٓ)يقكؿ بعضيـ لبعض: ماذا سمعت كماذا بمغؾ؟ :ا أمبعضن 
                                                           

 (.ٕٓ/ْابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ُ) 

كقاؿ  (،ّٖٓ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ُُٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 ظكمتو:اإلماـ ابف الجزرم في من

......................................... 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىليكا طيػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  .....................  يىس   كى

 

 (.ّْ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ّ)   .(َُٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
: مرجع الفراء(، ُُّ/ْ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ُّٖٓ/ٗ)مرجع سابؽ، ة(، اليداية إلى بموغ النياي): مكي(ْ) 

 (.ُْٔ/ُُمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ُِٖ/ِ، مرجع سابؽ، )(معاني القراءات): األزىرم (،ّّٗ/ِسابؽ، )

 .الصفحة نفسيا : مرجع سابؽالشككاني مرجع سابؽ الصفحة نفسيا، :األلكسي(ٓ) 
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  سبأسورة: 

ة َػؿا چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(1)چ٪َِخ ّيِ بُ دُ چفي لفظ:  بضـ التاء كالباء ككسر الياءقرأ ركيس  .ُ ٧َ٤َٚا

َؾاِب ٱل٧ُِۡ٭يِ  َٕ ۡيَت ٦َة َۡلُِسٮاْ ِِف ٱ٣ۡ َ٘ ٧َُ٤ٮَن ٱ٣ۡ ٕۡ ن ٣اۡٮ ََك٩ُٮاْ َح
َ
٨ُّ أ  .[ُْ]سبأ: چدَبَياَ٪ِخ ٱۡۡلِ

   التوجيو:
س الجف أف لك نكالتقدير: تبينت اإل ،نائبو الجفك لممفعكؿ أنو مبني مى ع، العشريةكجو القراءة      

ا إلى لمفاعؿ مسندن  أنو مبنيعمى  ،الياءك التاء كالباء  بفتح ككجو قراءة الجميكر كانكا يعممكف الغيب،
 :(3)(، كجكهفى ي  بى تى كفي معنى) ،(2)الجف

مف  أمر سميماف : عممت الجف بعد التباس، كالتقديرمتعدينا كيككفعمـ،  :األكؿ: أنو بمعنى     
أك عمى  ،كانكا يزعمكف أنيـ يعممكف شيئان مف الغيب أنيـ ال يعممكف الغيب؛ ألنيـ عمييـحياتو كمماتو 

ف كانكا عالميف)) يعممكف الغيب،ال رؤساؤىـ ككبراؤىـ عممت الجف أف تقدير:  نما  كا  قبؿ ذلؾ بحاليـ، كا 
بطالو بقكلؾ: ىؿ تبينت أنؾ إذا دحضت حجتو كظير إ ،أريد التيكـ بيـ كما تتيكـ بمٌدعى الباطؿ

  .(4)((؟اأنت تعمـ أنو لـ يزؿ كذلؾ متبينن ك ، مبطؿ

ظير لمجف جيميـ لمناس؛ أم:  ،فاعؿ (الجفٌ )الزمان، ك  كيككف كظير، باف :أنو بمعنى الثاني:     
  .بذلؾ كانكا يكىمكف الناسألنيـ 

ا، باف :بمعنىأنو الثالث:       أم: ظير  ،الجفٌ  أمرمضاؼ تقديره: تبي ف حذؼ عمى  كظير أيضن
ف لمناس كظير أف الجف لك كانكا يعممكف الغيب ما لبثكا في اب فمما خر سميماف: كالتقدير ،كباف

                                                           

كقاؿ  (،ّٖٔ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ُٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 ظكمتو:اإلماـ ابف الجزرم في من

......................................... 

اًف كىاٍلكىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػري طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍّالى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم    تىبىي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الض 

 

 (.ّْ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

مرجع ، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،َُٓٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،ْٗٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ِ) 
 (.ُٕٔ/ٗ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(، ْٕٓ/ّسابؽ، )

: مرجع سابؽ، بتاج القراء المعركؼالكرماني، محمكد  (،ِٔٗ/ُُمرجع سابؽ، ) :األلكسي المراجع السابقة،(ّ) 
  (.ِّٓ/ٖ)ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ،  (،َّٗ/ِ)
 (.ْٕٓ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ْ) 
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لَْٮ  ٨ا دَبَيا٪َِخ اۡلنُْف أن اۡلِ ] كيؤيد ذلؾ ما ذكر في مصحؼ ابف مسعكد ،جيميـ ظيرأم:  ،العذاب
يَْت ٦َة َۡلُِسٮا َ٘ ٧َُ٤ْٕٮَن ا٣ْ ف فيما يكىمكنيـ مف عمميـ عممت اإلنس أف لك كاف الجف يصدقك  م:أ ،(1)[ََك٩ُٮا َح

 ما لبثكا. الغيب
كىك أف )تبيف( بمعنى ظير كباف، أم:  ،بينت القراءة العشرية المعنى المراد عمى قراءة الجميكر     

ظير لمناس أمر الجف في ككنيـ ال يعممكف الغيب؛ كذلؾ ألنيـ كانكا يكىمكف الناس أنيـ يعممكنو، مف 
أف الجف ال  ظير ليـ كباف أم:، [دَبَياَ٪ِخ اۡلنُْف ] بٌي بف كعبقراءة أي  هكيؤيد ،(2)خبلؿ استراقيـ السمع

 .(3)ما لبثكا في العذاب ك عممكا بذلؾلك  يعممكف الغيب

ـَ  چفي لفظ:  بالنصب كالتنكيف ركيسقرأ  .ِ ُٙ  چ في لفظ: كبالرفع چآءً َص ٕۡ ِ ٌّ مف قكؿ اهلل  ،(4)چٱل
ـَ  چ  تعالى: َٟ لَُ٭٥ۡ َص ِ ْوَلَٰٓه

ُ
٤٧ُِٮاْ و٬َُ َٚأ َٔ ِٙ ث٧َِة  ٕۡ ِ ٌّ َِٰخ َءا٦ُِ٪ٮنَ آُء ٱل ُؿَف ُ٘  .[ّٕ:سبأ] چ٥ۡ ِِف ٱ٣ۡ

  التوجيو:

، ك)ليـ( خبرىا، أم: الضٍّعؼ ، عمى أنو مبتدأرفعككجو الحاؿ،  أنو عمى، بالنصبكجو القراءة      
 .(ٓ)جزاءن  عؼي ليـ الضٍّ ، كالتقدير: عؼىك الضٍّ أك عؼ : ليـ الضٍّ أم مقدـ، خبرأك عمى أنو  ليـ،
عؼ،بالرفع ببل تنكيف عمى  ككجو قراءة الجميكر      فإضافة  ،فيجر الٌضعؼ إضافة الجزاء إلى الضٍّ

فأكلئؾ ليـ أف يجازكا الضعؼ، ثـ جزاء  أصمو: ،لضعؼ مف إضافة المصدر إلى مفعكلوجزاء إلى ا
 .(ُ)الضعؼ، ثـ جزاء الضعؼ

                                                           

 (.ُٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ُ) 

ابف عطية األندلسي: مرجع  (،ْٕٓ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،ٕٓٔ/ّالبغكم: مرجع سابؽ، )(ِ) 
 (.ُِْ/ْسابؽ، )

 (.ُٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(المحتسب) :بف جنيا(ّ) 

كقاؿ (، ُّٕ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ُٕٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)
 :            اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػبلن   ٍف كىاٍرفىػػػػػػػػػػػػٍع اىٍمثىاًليىػػػػػػػػػػػػا حي ٍشػػػػػػػػػػػػري فىنىػػػػػػػػػػػػكٍّ  كىعى
 
 

 
 

ننػػػػػػػا طيػػػػػػػبلى   ػػػػػػػٍعًؼ كىاٍنًصػػػػػػػٍب قىٍبمىػػػػػػػوي نىكٍّ ػػػػػػػذىا الضٍّ  كى

 
 

 (.ِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ٓ)   (،َٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  ،()مشكؿ إعراب القرآفمكي:  (،ُٕٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ِٓٓ/ْ: مرجع سابؽ، )الزجاج (،َْٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ 

ٍيرم(ُ)  : مرجع الزجاج : مرجع سابؽ الصفحة نفسيا،الدمياطيٌ  نفسيا،: مرجع سابؽ الصفحة (شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ٖٔٓ/ّمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،ِّّ/ُُمرجع سابؽ، ) :األلكسي سابؽ، الصفحة نفسيا،
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ـَ  چ :كفي معنى      ِٙ لَُ٭٥ۡ َص ٕۡ ِ ٌّ   :(ُ)عمى قراءة الجميكر كجكه چآُء ٱل
ليـ  :كالمعنى، ابف زيدؼ الدرىـ بسبعمائة، قالو ، كأضعا: أنو أضعاؼ الحسنة بعشر أمثاليااألكؿ     

أك بأكثر  ابعشر أمثالي فيجازييـ عمى الحسنة ،الثكاب المضاعؼ :أم ،عؼأف يجازييـ اهلل تعالى الضٍّ 
لى ما شاء اهلل إلى سبعمائة    .(ِ)كا 

 قالو محمد بف كعب. ، آتاه اهلل أجره مرتيف اي: أف المؤمف إذا كاف غنيان تقين الثان     

 . ثؿ كيقتضي ذلؾ المضاعفةعؼ ىك المً ألف الضٍّ  ؛مثؿ عممو جزاءه الثالث: يعني فمو      

عؼي عمى أف )القراءة العشرية  دلت      قكلو  هكنحك  ،ءي األضعاؼليـ جزا :أم ،معنى الجمعب (الضٍّ

ة ِِف ٱنلاةرِ چ: تعالى  ٛ ٕۡ ًِ َؾاث ة  ع فنا ،[ُٔ:ص] چ َٔ مف قراءة الجميكر  المرادكبيذا المعنى يتبيف  ،أم ميضى
ثؿه يضـ إلى كجزاء الت ضعيؼ إنما ىك مً  ،ليـ جزاء الت ضعيؼ أف كالمقصكد: كىك عمى المعنى األكؿ،

 .(ّ)ما شاء اهللثؿو إلى مً 

إاٌل إف كاف صاحب الماؿ  -تعالى–كما أشارت اآلية إلى أف األمكاؿ كاألكالد ال تقرب إلى اهلل      
فمف كاف ىذا حالو  الد ألكالده صالحة، فنشؤا عمى ذلؾ،ينفقو في سبيؿ اهلل، ككذلؾ إف كانت تربية الك 

 بالجزاء المضاعؼ.   -سبحانو–فقد كعده اهلل 

 :سورة يس 

سكاف القاؼ مف غير ألؼ بعدىا مع رفع الراءركيس قرأ  .ُ ِؽرُ حَ چفي لفظ:  بياء مفتكحة كا  ، (ْ)چٞۡ

َٜ ٦ِۡس٤َُ٭٥ِۚ ثََلَٰ و٬ََُٮ چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ن ََي٤ُۡ
َ
َٰٓ أ ۡرَض ثَِؼَِٰؽٍر لََعَ

َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٜ ٱلكا ِي َػ٤َ َو ٣َيَۡف ٱلا

َ
أ

٤ِي٥ُ  َٕ ُٜ ٱ٣ۡ َٰ  . [ُٖ:يس] چٱۡۡلَؾا
                                                           

 (.ْٖ/ِ: مرجع سابؽ، )نصر السمرقندم (،ّْٓ/ْمرجع سابؽ، ) :الماكردم(ُ) 

  (.ِّّ/ُُمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ِ) 
 .(ّٕٓ/ُ)مرجع سابؽ،  ،(تأويؿ مشكؿ القرآف): قتيبة الدينكرمبف ا(ّ) 
كقاؿ (، ّٖٖ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ِٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ْ)

 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
ػػػػػػػػػػػػكٍّالى  .................  .........................................  يىٍقػػػػػػػػػػػػًدري اٍلًحٍقػػػػػػػػػػػػؼي حي
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  التوجيو:
ِؽرُ حَ چقرأ ركيس لفظ:       سكرة قرأ شيخو اإلماـ يعقكب الحضرمي في  كما ،في ىذه السكرة چٞۡ

 .(ُ)األحقاؼ، كقد كجيت ىذه االنفرادة في مكضعيا بما ييغني عف إعادتو ىنا

  محمدسورة: 

َذَ٭٢ۡ چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(ِ)چُذ٥ۡ َّلِۡ ٮُ دُ چفي لفظ:  بضـ التاء كالكاك ككسر البلـقرأ ركيس  .ُ

ٓٮاْ  ُٕ ِ ُّ َٞ ۡرِض َوُت
َ
ِكُؽواْ ِِف ٱۡۡل ۡٛ ن ُت

َ
ُۡذ٥ۡ أ َكۡيُذ٥ۡ إِن دََٮَلا رَۡظة٦َُس٥ۡ َٔ

َ
 . [ِِ:محمد] چأ

  التوجيو:
تعالى:  اهللقاؿ  ،ى عنو: أم أعرض كتركو كانصرؼ عنوكتكل ،تكلٍّي: تكٌلى عمؿ كذا: أم كًليوال     

َٰ چ َب َودََٮَّلا ِي ٠َؾا : تقم ده كقاـ، ك [ُٔ]الميؿ:چٱلا كـى ، قاؿ اهلل تكل ى اهلل: اتخذه كليًّا كنصيرناك  ،بو تكل ى الحي

َ َورَ چ تعالى: ْ َو٨٦َ َحَذَٮلا ٱّللا ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا  .(ّ)نصره كأي ده تكل ى فبلننا:ك  ،[ٔٓ:المائدة]چُقٮََلُۥ َوٱلا

 .الٌناس كالكـ :أم ،(ْ)مف الًكالية عمى البناء لممفعكؿكجو القراءة بالضـ كالكسر،      

 . (ُ)لمفاعؿعمى البناء ككجو قراءة الجميكر بفتح التاء كالكاك كالبلـ،      
      

                                                           

 (.ُِٗ) صيرجع إلى (ُ) 

اؿ كق (،ّٖٔ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٗٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

........................................... 
 

ل ٍيتيـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا ًإٍف تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  .................كى

 

اًف كىاٍلكىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػري طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍّالى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم    تىبىي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الض 

......................................... 

 (.ّْ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:      

 (.ِْٔٗ/ّمرجع سابؽ، ) :كآخركف أحمد عمر (،ِٕٕٗ/ُُ): مرجع سابؽ، نشكاف الحميرم (ّ)
مرجع سابؽ،  ،(معاني القراءات): األزىرم (،ُِّ/ْ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس(ْ) 
: مرجع سابؽ، الشككاني (،ِِْ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، َٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ّٖٖ/ِ)
 (.َُٕ/ٗ: مرجع سابؽ، )الحمبيالسميف (، ْٔ/ٓ)

  .: مرجع سابؽ الصفحة نفسياالشككاني(ُ) 
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 :(ُ)كفي المعنى عمى قراءة الجميكر كجياف     

أف تفسدكا في  ،كليتـ أمكر الناستإف  كالمعنى: ،إف كليتـ أمكر الناساألكؿ: أنو مف الكالية، أم:      
ىؿ عسيتـ إف كلي عميكـ كالة ق(: ))معناه: َُِٓقاؿ الشككاني )ت: ،األرض، كتقٌطعكا أرحامكـ

 .(ِ)((تخرجكا عمييـ في الفتنة كتحاربكىـ كتقطعكا أرحامكـ بالبغي كالظمـ كالقتؿجائريف أف 

خطاب لمذيف في قمكبيـ  ذا))ىك : أعرض، أم: إف أعرضتـ عف اإلسبلـ،الثاني: أنو بمعنى     
، محمدإف انصرفتـ عف  كلعمكـالمعنى: ك  ،(ّ)((مرض بطريؽ االلتفات لمزيد التكبيخ كالتقريع

 .في األرض أف تصيركا إلى أمركـ األكؿ مف قطيعة الرحـ كالكفر كالفساد كأعرضتـ عنو

 ،ىك بالمعنى األكؿ كىك مف الًكالية ،بينت القراءة العشرية المراد مف قراءة الجميكر مف أف التكلي     
لٍّيى عميكـ كالة جكركالمعنى كاالفساد في  ظمميـ ىتحركتـ معيـ في الفتنة كعاكنتمكىـ عم ،: إٍف كي
 .(ْ)األرض
كما أشارت اآلية عمى كمتا القراءتيف النيي عف مكاالة الحكاـ الظممة ككذا المنافقيف، كالسعي      

عانتيـ في إفساد الببلد كاالعتداء عمى العباد بالبغي كالظمـ كأخذ حقكقيـ، ككؿ ما مف شأنو أف  معيـ كا 
   يؤدم إلى الفساد.

ْ َوَجۡج٤ُٮۡ چلفظ: في  بإسكاف الكاكقرأ ركيس  .ِ ٥ََ٤ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ٓ)چا ٕۡ َٰ َج َونَلَۡج٤َُٮ٩اُس٥ۡ َظِتا
ۡػَجةَرُك٥ۡ 

َ
َِٰۡبِي٨َ َوَجۡج٤َُٮاْ أ  . [ُّ]محمد: چٱل٧َُۡجَِٰ٭ِؽي٨َ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوٱ٣صا

                                                           
: مرجع سابؽ، الدمياطيٌ  (،ّٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (ّٔ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(ُ) 
: مرجع سابؽ، السميف الحمبي (،َُِ/ْ: مرجع سابؽ، )الجكزم(، ُّ/ٓ: مرجع سابؽ، )الزجاج(، َٕٓ/ُ)
(ٗ/َُٕ.) 

  .(ْٔ/ٓمرجع سابؽ، ) (ِ) 
 المرجع السابؽ الصفحة نفسيا.(ّ) 
 (. ّٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم(ْ) 
كقاؿ  (،ُّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٗٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٓ)

  :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
......................................... 
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  لتوجيو:ا

نكع مف االختبار،  :إخبلؽ الشيء، كالثاني :الباء كالبلـ كالكاك كالياء، أصبلف: أحدىما :لبمك       
ء بىًميى الشي مف األكؿ:ك  ،استىخبىرتيو فأخبرني :أم ،قد ابتىميتيو فأببلنيتقكؿ:  ،اكيحمؿ عميو اإلخبار أيضن 

 .(ُ)في الخير كالشر كالببلء ،إذا امتيحف: بيًميى اإلنساف كاٍبتيمي كمف الثاني:، يىٍبمىى ًبمىن فيك باؿو 

بضمة مقدرة عمى الكاك منع مف ظيكرىا مرفكع  فيك ،االستئناؼ عمىكجو القراءة باإلسكاف،       
، كالمعنى: سىنىبميكا أخبىارىكيـالثقؿ

(ِ).  

كـ بالحرب المعنى: لنختبرنٌ ك  ،(ّ)أنو معطكؼ عمى ما قبمو عمى ككجو قراءة الجميكر بالنصب،     
ـ المجاىد كالصابر قد عمـ قبؿ أف خمىقىي -تعالى-كاهلل  ،جاىديف منكـ كالصابريف ألمر اهللحتى نعمـ الم

 .(ْ)ًمـ منيـأعماليـ، ال عمى ما عى  مـ الذل يقع بو الجزاء؛ ألنو إنما يجزييـ عمىمنيـ، كلكنو أراد العً 

سكاءن عف المؤمنيف أك عف  خبارعمكـ اإلكىك  ،أفادت اآلية عمى كمتا القراءتيف معنىن كاحدنا      
ا بشيء مف التكاليؼ الٌشاقة المحتممة الكقكع كغير المحتممة اختبارن لنختبرنكـ  المنافقيف، كالمعنى:

فيظير حسنيا كقبيحيا، كالكبلـ كناية عف ببلء  ،ا حتى نجازم المجاىديف منكـ كالصابريفكامتحانن 
 :أم ،خبارىـ عف إيمانيـ كمكاالتيـ لممؤمنيف عمى أف إضافتيا لمعيدإكجكز ككف المراد بيا  ،أعماليـ

 .(ٓ)فنظيرىا لمناس ليعممكا كذبكـ الذم تتظاىركف بو مظير الٌصدؽ ،كنبمك أخبار إيمانكـ كمكاالتكـ

َِٰۡبِي٨َ چ أثر عمى أحكاـ الكقؼ كاالبتداء، حيث يحسف الكقؼ عمى قكلو تعالى:في اآلية ك         چَوٱ٣صا

ْ َوَجۡج٤ُٮۡ چ عمى كجو القراءة العشرية، كاالبتداء بقكلو تعالى: ۡػَجةَرُك٥ۡ ا
َ
؛ ألنو مستأنؼ فيك منقطع عما چأ

                                                           
ابف  (،ِِٗ/ُ، مرجع سابؽ، )(معجـ مقاييس المغة): بف فارس الرازما (،ّّٗ/ٖ: مرجع سابؽ، )أحمدالخميؿ بف (ُ) 

 (.ّْٖ/ٔ: مرجع سابؽ، )سيده المرسي

ٍيرم(ِ)  معاني ): األزىرم (،َٖٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ّٔٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ّٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(القراءات

 المراجع السابقة الصفحات نفسيا.(ّ) 

  (.َْٔ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  الصفحات نفسيا، المراجع السابقة(ْ) 
   .(ُّ/ٔ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني(، ِّّ/ُّمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ٓ) 
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َِٰۡبِي٨َ چ قبمو، بينما ال يحسف الكقؼ عمى قكلو تعالى: عمى قراءة الجميكر بالنصب؛ ألف قكلو:  چَوٱ٣صا

ْ َوَجۡج٤ُٮَ چ    .(ُ)معطكؼ عمى ما قبمو، فبل يقطع مما عطؼ عميو، ليدخؿ في العمـ الذم يقع بو الجزاء چا

  النجـسورة: 

َٰخا چفي لفظ:  بتشديد التاءقرأ ركيس  .ُ ىَٰ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ِ)چٱ٣ؾا ـا ُٕ ََٰخ َوٱ٣ۡ ََٚؿَءۡحُذ٥ُ ٱ٣ؾا
َ
 چأ

 . [ُٗ:النجـ]
  التوجيو:
شيء مف الحنظة  -السكيؽ قاؿ الم يث: الٌمتُّ الفعؿ مف المُّتات، يقاؿ: لت   ،: ما لت بواتمتال     

، اهللاسـ صنـ كاف لثقيؼ، اشتىقُّكه مف اسـ كالبلت:  ،إذا شده كأكثقو :الشيء يمتو أم بمو، كلت   -كالشعير

: ما فيت   ،(ّ)چهٱللا چ كيؤيده كقكؼ الكسائي عميو بالياء  .(4)الشجر رقيشيك مف كالم تىاتي

 غمبفيك اسـ فاعؿ في األصؿ  ،السكيؽ ـكاف يمٌت لي ممذلصفة كجو القراءة بالتشديد، عمى أنو      
 :(ٔ)تأكيمو كجياف فيك  ،لمساكنيفمدنا مشبعنا  كيمـز مد حرؼ األلؼ قبمو ،(ٓ)يو ذلؾعم

فمما مات فبل يشرب منو أحد إال سمف معبكده،  ،يمت السكيؽ عمى الحجركاف رجبلن  األكؿ: أف     
  عباس، كمجاىد.قالو ابف  ،-تعالى–دكف اهلل  مف كعيبد ،باسمو الحجري سمٌ 

                                                           

 (.ّْٕ/ُينظر: مجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ُ) 

اؿ كق(،  ِّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٕٔٓ/ُسابؽ، )، مرجع )تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 
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   (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        
 (.ِّٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)

نشكاف الحميرم:  (،ْٓٔ/ٗ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي (،ُٕٗ/ُْ، مرجع سابؽ، )(تيذيب المغة) األزىرم:(ْ) 
 (.ّٖ/ِ(، ابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )ُٓٓٔ،ُٕٗٓ/ٗسابؽ، )مرجع 

ٍيرم(ٓ)  معاني ): األزىرم (،َٖٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ُٕٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ِٗ/َُ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي (،ّٖٖ/ِمرجع سابؽ، ) ،(القراءات

: مرجع سابؽ، الشككاني : مرجع سابؽ الصفحة نفسيا،السميف الحمبي (،ّٕٗ/ٓمرجع سابؽ، ) :الماكردم(ٔ) 
(ٓ/ُِٗ). 



 

 يف فزع احلزوف عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج رويضاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
249 

 

 .السدم قالو ،رجبلن كاف يقكـ عمى آليتيـ كيمت ليـ السكيؽ بالطائؼ الثاني: أف     

مف لفظ الجبللة  اشتقكا اسمو كقداسـ لصنـ كانت تعبده ثقيؼ،  عمى أنو الثالث: ذكره الثعمبي:     
 .(ُ))اهلل(

 : (ِ)كجيافكجو قراءة الجميكر بتخفيؼ التاء، كفي      

   قالو السدم.  .زعمكا أف صاحبو كاف يمت عميو السكيؽ ألصحابوأنو كاف صنمان بالطائؼ األكؿ:      

 قالو عكرمة. ، يمت عمييا السكيؽ بيف مكة كالطائؼكاف الثاني: أنو صخرة      

البلت لرجؿ  أم: ،صؿ ىذا االسـأحيث أف ))، يتضح مما سبؽ بيانو أال  فرؽ بيف تأكيؿ القراءتيف     
قط طعامو في كؿ إككانت العرب تعظـ ذلؾ الرجؿ ب ،إذا قدمكا ،*كاف يمت السكيؽ لمحجاج بسمف كا 

أف عبدكا تمؾ  إلىا ثـ سنح األمر بيـ خذ مقعده الذم كاف يمت فيو السكيؽ منسكن فمما مات اتي  ،مكسـ
   .(ّ)((-السكيؽ تمً مي  يعنأ-ا كسمكىا البلت كمثمكىا صنمن  ،الصخرة التي كاف يقعد عمييا

ا مكبخن قاؿ ليـ  ،ىذه األقاصيص عمى المشركيفلما قص  -تعالى–أف اهلل كما أفادت اآلية      
كىؿ  !أم: أخبركني عف اآللية التي تعبدكنيا مف دكف اهلل ىؿ ليا قدرة تكصؼ بيا؟ ،؟!ا: أفرأيتـكمقرعن 

كفكؽ ذلؾ بؿ  ،(ْ)!أـ ىي جمادات ال تعقؿ كال تنفع؟ !؟ا كما أكحى اهلل إلى محمدأكحت إليكـ شيئن 
كالكبلـ خطاب : ))(قَُِٕ)ت:قاؿ األلكسي، !كغيرىا أنيا بنات اهلل كاف يصفكف ىذه المعبكدات

كقد كانكا مع عبادتيـ ليا يقكلكف: إف المبلئكة عمييـ السبلـ كتمؾ المعبكدات  ،لعبدة ىذه المذككرات
كاليمزة  ،إلخ؟!...ا: أىفىرىأىٍيتيـي ا كتبكيتن فقيؿ ليـ تكبيخن  ،اا كبيرن تعالى اهلل عف ذلؾ عمكن  ،الباطمة بنات اهلل

المنافية ليا غاية  -تعالى–لئلنكار كالفاء لتكجييو إلى ترتيب الرؤية عمى ما ذكر مف شؤكف اهلل 
لداللة الحاؿ عميو،  ؛كىي عممية عند كثير، كمفعكليا الثاني عمى ما اختاره بعضيـ محذكؼ ،المنافاة

                                                           
 .(ُٖٖ/ْ: مرجع سابؽ، )الجكزم (،ُْْ/ٗ) مرجع سابؽ، :أحمد الثعمبي(ُ) 
 .(ُِٗ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ّٕٗ/ٓمرجع سابؽ، ) :الماكردم(ِ) 
 نقبلن عف السييمي. (،ِّّ/ٗ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي(ّ) 

 (.ُٗ/ُ*اإلقط: شيء يتخذ مف المبف المجفؼ يطبخ بو، ينظر: محمد بف أبي بكر الرازم: مرجع سابؽ، )    

 .(ُِٗ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني(ْ) 
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في ممكو كممككتو كجبللو كجبركتو  -عز كجؿ-فالمعنى أعقيب ما سمعتـ مف آثار كماؿ عظمة اهلل 
حكاـ قدرتو كنفاذ أمره  .(ُ)((؟!-سبحانو كتعالى-رأيتـ ىذا األصناـ مع غاية حقارتيا بنات اهلل  ،كا 

  الواقعةسورة: 

 چََٚؿۡوح  َوَرۡيَعةن  وََص٪اُخ ٩َِٕيم  چ  مف قكؿ اهلل تعالى:، (ِ)چۡوح  َٚؿُ چفي لفظ:  بضـ الراءقرأ ركيس  .ُ

 . [ٖٗ:الكاقعة]
  التوجيو:
كفي  ،كانكا إذا مر عمييـ النسيـ تكيؼ بأركاحيـ، كحمميا إلى الناس: برد نسيـ الريح؛ كحالر       
كبيـ كسخ، إنما كاف الناس يسكنكف العالية، فيحضركف الجمعة )): -رضي اهلل عنيا- عائشة حديث

أك ال »، فقاؿ: فيتأذل بيا الناس، فذكر ذلؾ لرسكؿ اهلل ،كح، سطعت أركاحيـفإذا أصابيـ الر  
 .(ّ)((«يغتسمكف

ِ  َٔ ََّل يَةْۡي چ: تعالى قكلو كمنو، بمعنى: الرحمة كحالر  ك        ۡوِح ٱّللا مف رحمة  :أم، [ٕٖ:يكسؼ] چ ُف ٨ِ٦ را
 .(ْ)كالراحة بياكح ألف الر   ؛اكحن اهلل؛ سماىا رى 

كح:       ٍكح القيديس: جبريؿ ،لكؿ حي مف الحيكاف الجسدكالرُّ كحن  ،كري ألنو يأتي بما تحيا  ؛اكسمي ري

َل ث٫ِِ ٩َ چمف الكحي، قاؿ اهلل تعالى: بو العباد  ٦ِيُ ـَ
َ
وُح ٱۡۡل كح: الحياة ،[ُّٗ:الشعراء] چٱلؿُّ كح:  ،كالرُّ كالرُّ

                                                           
 (.ٔٓ/ُْمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ُ) 

اؿ كق (، ِّٗ/ُ، )سابؽ مرجع، )الشمعة(: الناشرم (،ْٕٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

........................................... 
 

 .....................كىتىػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػبل تى طيػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػذ بى ثىق ػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  ..............  ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػري كى  كىاٍلحى
 

 

......................................... 
 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، )المضية()الدرة ينظر:        
المجتبى مف السنف = السنف ): (ـُٖٔٗ-قَُْٔق )َّّت: أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي(ّ) 

(، كقاؿ األلباني ّٗ/ّ) ،حمب ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية، ِ، طتحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، (الصغرى لمنسائي
مة التحقيقات برنامج منظك ، (صحيح وضعيؼ سنف النسائي): (د.ت) عنو: صحيح. ينظر كتابو: (قَُِْت:)

 (.ِّ/ْ، )اإلسكندرية، مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة -المجاني-الحديثية 
 (.ْٗٓ -ْٕٓ/ِابف منظكر األنصارم: مرجع سابؽ، )(ْ) 
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ِ چ ؿ اهلل تعالى:الكحي كالنبكة، قا َِٔجةدِه َٰ ٨٦َ يََنةُٓء ٨ِۡ٦  ۡمؿِهِۦ لََعَ
َ
وِح ٨ۡ٦ِ أ ُِل ٱل٧ََۡلَٰٓه١ََِح ثِٱلؿُّ ، [ِ:النحؿ] چُحَنّ

 .(ُ)أم: الكحي

، أك سبب  ؛الرحمةبمعنى: ، (ِ)كجو القراءة بالضـ، عمى أنو اسـ مصدر      ألنيا كالحياة لممرحـك
كح بمعنى كقيؿ ،المجاز المرسؿباب االستعارة أك فإطبلقو عمييا مف  ،لحياتو الدائمة التي ال  : الحياةالرُّ

 .(ّ)مكت فييا
 كقيؿ: المغفرة ،كقيؿ: الراحة ،الفرح بمعنى: ،(ْ)مصدرككجو قراءة الجميكر بالفتح، عمى أنو      
ٍكح في القبر، أم: طيب نسيـكقيؿ:  ،الجنة كقيؿ: ،كالرحمة رى

(ٓ). 
فكأف  ،كح متقاربافكح كالرُّ الر  ف ،الذم أفادتو قراءة الجميكرأفادت القراءة العشرية نفس المعنى      

، أم: راحة ألركاحيـ مف ىمكـ الدنيا كحه : فميـ رى كالمعنى ،(ٔ)كح حالتو الخاصة بوكح جكىر كالر  الرُّ 
في  فيحيكف ،بعد المكت كحاصؿ ليـحاصؿ ليـ قبؿ المكت، فيك ، كاالستراحة مف أحكاليا كغمكميا
 .(ٕ)ا في الجنةدائمة ال مكت فيي ، ككذلؾ حياةحياة طيبة قبكرىـ

 

 
                                                           

 .(ِٖٔٔ/ْ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ُ) 
 (.َٕٓ/ُمرجع سابؽ، )، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف (،َُِٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ِ) 

ٍيرم(ّ)  تأويؿ ): بف قتيبة الدينكرما (،ُُّ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(، ٖٕٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُٗٓ/ُْمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ِٔٔ/ُ)ِٔٔمرجع سابؽ،  ،(مشكؿ القرآف

 .(َُِٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ْ) 
ٍيرم(ٓ)  مرجع سابؽ، ، (القراءات وأثرىا) :محمد محيسف(، ٖٕٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
مرجع سابؽ،  ،(تأويؿ مشكؿ القرآف): بف قتيبة الدينكرما (،ُُّ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(، َٕٓ/ُ)

 (.ْٔٔ/ٓ) سابؽ،: مرجع الماكردم(، ِٔٔ/ُ)ِٔٔ
  (.َّْ/ٗ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي(ٔ) 
، : مرجع سابؽالقرطبي(، ُْٗ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،َّْ/ٕ: مرجع سابؽ، )األنجرم الفاسيأحمد (ٕ) 
 (.ْٔٔ/ٓ) : مرجع سابؽ،الماكردم (،ِِّ/ُٕ)



 

 يف فزع احلزوف عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج رويضاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
252 

 

  الحديدسورة: 

ْ دَ  َوََّل چفي لفظ:  بالتاءقرأ ركيس  .ُ ودُٮاْ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(ُ)چ ُسٮ٩ُٮا
ُ
ِي٨َ أ ْ ٠َٱلا َوََّل يَُسٮ٩ُٮا

َكۡخ ٤ُُٝٮُبُ٭٥َّۡۖ  َٞ ٦َُؽ َذ
َ
٤َۡيِ٭٥ُ ٱۡۡل َٔ ةَل  َُ ٮنَ ٱ١ِ٣َۡتََٰت ٨ِ٦ َرۡج٢ُ َذ ُٞ َِٰك  . [ُٔ:الحديد] چ َوَكسرِي  ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ َف

 التوجيو:
بياء الغيب  ككجو قراءة الجميكر ،(ِ)الخطابااللتفات مف الغيبة إلى كجو القراءة بالتاء، عمى      

ْ چ : لمناسبة سياؽ صدر اآلية ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮا ِن لَِّلا
ۡ
ل٥َۡ يَأ

َ
  .(ّ)چأ

النيي مع الخطاب ، ك كالمخاطب المؤمنكف لى الخطاب،إااللتفات مف الغيبة أفادت القراءة العشرية      

َل چ ؛ كذلؾ أف قكلو تعالى:أظير منو مع الغيبة ـَ ِ َو٦َة ٩َ َٓ ٤ُُٝٮُبُ٭٥ۡ ِلِۡكؿِ ٱّللا َن
ن ََّتۡ

َ
ْ أ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮا ِن لَِّلا

ۡ
ل٥َۡ يَأ

َ
أ

 ِّٜ ْ چ بالغيبةفكانت قراءة الجميكر يقتضي الغيبة،  ،چ٨َ٦ِ ٱۡۡلَ  ؛لى الخطابإكلكف التفت ، چَوََّل يَُسٮ٩ُٮا
 في قسكة القمكبمماثمة أىؿ الكتاب عف  يفالمؤمن ىنيكالمعنى: أف اهلل ألنو أبمغ في النيي مف الغيبة، 

إذا سمعكا التكراة كاإلنجيؿ فكذلؾ أٌف بنى إسرائيؿ كاف الحؽ يحكؿ بينيـ كبيف شيكاتيـ، ، بعد أف عكتبكا
دثكا ما أحدثكا مف كاختمفكا كأح ،غمبيـ الجفاء كالقسكة ،كرقت قمكبيـ، فمما طاؿ عمييـ الزمافخشعكا هلل 

 .(ُ)التحريؼ كغيره
 

                                                           

اؿ كق (،ّّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ٕٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 
 
 
 

 
 

اًطػػػػػػػػػػػػػػػػٍب يىكيكنيػػػػػػػػػػػػػػػػكا ًطػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ    .............كىخى
 
 

 
 
 

 (.ّٕ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

مرجع سابؽ، ، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،َُٖ/ُْمرجع سابؽ، ) :األلكسي (،ّّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (ِ)
         (.ُْٔ/ِٗ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،ْٕٕ/ْ)
 (.َُٖ/َُابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،ّّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (ّ)

 (،َُٕ/ِمرجع سابؽ، )، (وأثرىاالقراءات ) :محمد محيسف (،ْٕٕ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (ُ)
 .(َِٕ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني



 

 يف فزع احلزوف عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج رويضاَفزاداخ  انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
253 

 

  المجادلةسورة: 

ْ ذَضُ ندَ چفي لفظ:  مف غير ألؼ كضـ الجيـ األكلى اءلتبنكف ساكنة بعد اقرأ ركيس  .ُ ، مف (1)چۡٮا

ِي٨َ چ  قكؿ اهلل تعالى: َ٭ة ٱلا حُّ
َ
أ ِىَيِخ ٱلؿاُقٮِل َيَٰٓ ٕۡ ۡؽَنَِٰن َو٦َ ُٕ ز٥ِۡ َوٱ٣ۡ  ثِٱۡۡلِ

ْ ْ إَِذا دََنََٰضۡيُذ٥ۡ ََٚل َتَذَنََٰضۡٮا َءا٦َُ٪ٮٓا

َٮىَٰ  ۡٞ ِ َوٱۡلا ِۡبّ
 . [ٗ:المجادلة] چَودََنََٰضۡٮاْ ثِٱ٣ۡ

 التوجيو:
كالقكـ نىجكىل،  ،ناجكا فيما بينيـ، ككذلؾ: انتجكاتقكؿ: ناجيتيـ كت ،ـ بيف اثنيف كالسٍّرٍّ : كبلالن جكي      

ۡؽَنَٰنِ چتعالى:  اهللقاؿ  ،كاتناجكا: أم تسارٌ ك  ،كأنجيةه  ُٕ ز٥ِۡ َوٱ٣ۡ : تعالى كقكلو ،[ٖ]المجادلة:چَوَيَذَنََٰضۡٮَن ثِٱۡۡلِ

 َػرۡيَ ِِف ٠َسرِي  چ
ۡٮَ ٨ِ٦ّ  َّلا َُٰ٭٥ۡ َّنا في الكبلـ ما يتفرد بو : معنى الن جكل قاؿ أبك إسحاؽ ،[ُُْ]النساء:چى

  .(ِ)اًسٌران كاف أك ظاىرن الجماعة كاالثناف 
كالدعكل،  (النجكل)افتعمكا، مف ، عمى كزف: (ُ)(انتجكا)مضارع  أنوعمى  ،العشريةكجو القراءة      

سككنيا كسككف  -الياء لمساكنيف، ثـ حذفت إلى الجيـ استثقاالن  الياءكف، فنقمت ضمة يي كأصمو: ينتجً 
 .(ِ)(يختصمكف، كيتخاصمكف) ، عمى نحككف، كىك بمعنى يتناجكففصار كزنو: يفتعي  ،-الكاك

مضارع  أنوبفتح التاء كتقديميا عمى النكف كألؼ بعدىا كفتح الجيـ، عمى  ككجو قراءة الجميكر     
االنجكل)مف كىك  ،فاعمكاتعمى كزف:  (،تناجكا)  ،(ّ)ا، كأصمو: يتناجى، كىك لممشاركة صريحن ( أيضن

                                                           

كقاؿ (، ّّٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة( :الناشرم (،ٕٕٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

ػػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػٍع تىٍنتىجي ػػػػػػػػػػػػػػػكا مى ٍك يىٍنتىجي فيػػػػػػػػػػػػػػٍز يىتىنىػػػػػػػػػػػػػػاجى  كى
 
 
 

 
 

 ................................طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنل 

 

 
 
 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

 ،(تيذيب المغة): األزىرم (،ُٕٖ/ٔالخميؿ بف أحمد: مرجع سابؽ، ) (،ُِٓٔ/َُ: مرجع سابؽ، )نشكاف الحميرم(ِ) 
 (.َّٓ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم (،ُّٓ/ُُمرجع سابؽ، )

ٍيرم(ُ)  : مرجع سابؽ، الزجاج(، ِِِ/ُْمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ُٖٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُِٔ/َُ(، ابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، )ُّٖ/ٓ)

ٍيرم(ِ)   (. َِٕ/َُ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبيالصفحة نفسيا،  مرجع سابؽ: النُّكى

 نفسيا.المراجع السابقة الصفحة (ّ) 
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ْ چك چدََنََٰضۡيُذ٥ۡ چقكلو تعالى: عمى  إجماعيـ الجميكركيؤيٍّد قراءة  مف التفاعؿ ال  فيي، چَودََنََٰضۡٮا
 .(ُ)غير
ْ َذضُ ندَ چأفادت القراءة العشرية نفس المعنى الذم أفادتو قراءة الجميكر، فػػػ:       ْ چك چۡٮا  چََٚل َتَذَنََٰضۡٮا

 المؤمفا ك  أكلين عاـ يدخؿ فيو المنافؽ دخكالن عف التناجي يي الن، ف(ِ)لغتاف، يقاؿ: تناجى القكـ كانتجكا
نما سم ،(ّ)بالتبعية  .(ْ)كبمقتضى زعميـ باعتبار ظاىر أحكاليـمؤمنيف  ى اهلل المنافقيفكا 

 سورة الجف: 
ُ چفي لفظ:  بضـ الياءقرأ ركيس  .ُ ٥َ٤َ َّلِ ْ چ  ، مف قكؿ اهلل تعالى:(5)چٕۡ ٮا ُ٘ ث٤َۡ

َ
ن َٝۡؽ أ

َ
٥ََ٤ أ ٕۡ َ رَِسََٰؾَِٰخ َّلِ

يِۡ٭٥ۡ وَ  َظةَط ث٧َِة َلَ
َ
َؽَدۢاَرّبِِ٭٥ۡ َوأ َٔ ٍء  ۡظََصَٰ ُكا ََشۡ

َ
 . [ِٖ:الجف] چأ

 التوجيو:
كالتقدير: ليعمـ الناس، ، كنائب الفاعؿ محذكؼ ،(ُ)عمى البناء لممفعكؿكجو القراءة العشرية،       

 .(ِ)أف الرسؿ قد أبمغكا رساالت ربيـ مف اإلنس كالجف لييـإالمرسؿ ليعمـ  كالمعنى:

ْ چكقيؿ: قكلو:       ٮا ُ٘ ث٤َۡ
َ
ن َٝۡؽ أ

َ
ليعمـ اهلل  :نائب عف الفاعؿ، كالفاعؿ المحذكؼ حذؼ لمعمـ بو، أم چأ

كقاؿ الزجاج: ق(: ))َُِٓقاؿ الشككاني)ت: ،(ّ)اكأحاط بما لدييـ كأحصى كؿ شيء عددن  أف قد أبمغكا
 .(ْ)((ارساالتو، أم: ليعمـ ذلؾ عف مشاىدة كما عممو غيبن ليعمـ اهلل أف رسمو قد أبمغكا 

                                                           
 (.َِٕ/َُ: مرجع سابؽ، )السميف الحمبي(ُ) 

 (.ُْٔ/ّ: مرجع سابؽ، )نصر السمرقندم(ِ) 
 (.َِٔ/ٔ، )مرجع سابؽ: عبد القادر العاني(ّ) 
 (.ِِِ/ُْمرجع سابؽ، ) :األلكسي الصفحة نفسيا، مرجع سابؽال(ْ) 
اؿ كق (،ّٓٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة( :الناشرم (،ٓٗٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٓ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
ـ  طىػػػػػػػػػػػػكىل ......... ػػػػػػػػػػػػ ـٍ فىضي  ..........يىٍعمىػػػػػػػػػػػػ

 

 ......................................... 
 

 
 
 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ُ)   :الزمخشرم (،َٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ٗٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
     .(ّٕٓ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني (،ّّٔ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ)

     .: مرجع سابؽ الصفحة نفسياالشككاني (،ّٖٔ/ُ(، )ُٔٗ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء(ِ) 

     (.ُِٓ/ِٗمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ّ) 
     .(ّٕٓ/ٓمرجع سابؽ، ) (ْ) 
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  ،(ىك)ضمير مستتر تقديره  (يعمـ)كفاعؿ  ،(ُ)عمى البناء لمفاعؿككجو قراءة الجميكر بفتح الياء،      

 :(ِ)كفي تقدير عكدة الضمير أقكاؿ     

أف  ليعمـ محمدكالمعنى:  ،اطبألنو ىك المخ ؛محمد النبيإلى يعكد الضمير  أفاألكؿ:      
 .أعدائيـ ىي، كأف اهلل حفظيـ كدفع عنيـ شرالرسؿ قبمو أبمغكا رساالت ربيـ كاممة كما 

أف الرسؿ قد  -سبحانو كتعالى-ليعمـ اهلل  :المعنى، ك -تعالى–إلى اهلل يعكد الضمير  أفالثاني:      
: تعالى قكلوكمما يدؿ عمى ىذا  ،قبؿ ذلؾو مثمما أخذكىا منو، كىك عالـ بذلؾ قى مٍ و خى أبمغكا رساالتً 

ۡظََصَٰ چ
َ
يِۡ٭٥ۡ َوأ َظةَط ث٧َِة َلَ

َ
َؽدَ  َوأ َٔ ٍء  َظةَط چمر في المضف ،چاُكا ََشۡ

َ
ۡظََصَٰ ،  أ

َ
عز  -هلل يعكد إلى  چأ

يجب بو الثكاب، فيك  اذلؾ مكجكدان ظاىرن  -عز كجؿ-ليعمـ اهلل  أك يككف المعنى: ،ال لغيره -كجؿ

َِٰۡبِي٨َ چ: تعالىكقكلو  ٥ََ٤ ٱ٣صا ٕۡ ِي٨َ َجََٰ٭ُؽواْ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوَي ُ ٱلا ٥َِ٤ ٱّللا ٕۡ ة َح غكا ليبمٍّ  :كالمعنى ،[ُِْ:آؿ عمراف]چ َول٧َا
 قالو ابف قتيبة. ،يـا يجب بو ثكابا مكجكدن رساالت ربيـ فيعمـ ذلؾ ظاىرن 

سؿ رساالت ربيـ أف قد أبمغ الري  الناسليعمـ المؤمنيف، كالمعنى: إلى يعكد الضمير  أفالثالث:      
 .يـإليعمى ما أنزؿ 

أف الرسؿ  ليعمـ مكذبك الرسؿ عمى مف كذب الرسؿ ككفر بيـ، كالمعنى:يعكد الضمير  أف: الرابع     
  قالو مجاىد. ،قد أبمغكا رساالت ربيـ

كذلؾ أف الضمير يعكد  المعنى المراد مف قراءة الجميكر، بينتيتبف مما سبؽ أف القراءة العشرية      
، فيجازييـ عمى اعمـ مشاىدة كما عممو غيبن ، ليعمـ ما قاـ بو رسمو مف تبميغ رسالتو -تعالى–إلى اهلل 

 ذلؾ كيثيبيـ عميو. 

كسكاءن كانكا مف  الناس، أنبياء كانكا أك مف غيرىـ،كما دلت القراءة العشرية عمى عمكـ العمـ مف      
قراءة الجميكر العمـ مف جية اهلل  بينما خصصت فارنا، مكذبيف أك مكقنيف،نيف أـ كاإلنس أك الجف مؤم

                                                           
ٍيرم(ُ)  : مرجع الشككاني (،َٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (، ٗٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

     .(ّٕٓ/ٓسابؽ، )

(، َٖٔ/َّ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم (،ِْْ/ُمرجع سابؽ، ) ،(تأويؿ مشكؿ القرآف) :بف قتيبة الدينكرما(ِ) 
 (،ُٗ/ِ)، مرجع سابؽ: عبد القادر العاني (،ُّٓ/ْ: مرجع سابؽ، )الجكزم(، ِّٖ/ٓ: مرجع سابؽ، )الزجاج

      .: مرجع سابؽ الصفحة نفسياالشككاني
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فييا زيادة معنى في  القراءة العشريةكبذلؾ تككف  سؿ،أك مف جية مف كذب بالر  أك رسكلو محمد
 اآلية، كىذا مما يستفاد مف اختبلؼ القراءات.

  المرسالتسورة: 
٤َ چفي لفظ:  بفتح البلـ المكضع الثانيقرأ ركيس  .ُ َُ ْ ٱ٩ ٮٓا ْ إىَِلَٰ چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(1)چُٞ ٮٓا ُٞ ِ٤ َُ ٱ٩

َٕت   ٢ّ  ذِي زََؾَِٰر ُم  .[َّ]المرسبلت: چِّ
  التوجيو:
أنو عمى ككجو قراءة الجميكر بالكسر،  ،اإلخبارأنو فعؿ ماض داؿه عمى عمى كجو القراءة بالفتح،      

 .(ِ)فعؿ أمر

ألنيـ مضطركف في اآلية إخبار عف حاؿ الكفار كبياف عمميـ كامتثاليـ بعد األمر الذم أمركا بو؛      
كىك استئناؼ  جراء تكذيبيـ كانكارىـ الجزاء كالبعث كاليكـ اآلخر، (ُ)منو االمتناعإليو ال يستطيعكف 

٤َ چ :فقيؿ ،فما كاف بعد األمر :بياني كأنو قيؿ َُ ٢ّ  ٱ٩ ِّ  إىَِلَٰ 
ْ ٮٓا َٕت   ُٞ ، كىك ما أفادتو  (ِ)چذِي زََؾَِٰر ُم

فيحصؿ  ،(ّ)ؽ إليوتكرار األمر األكؿ كبياف المنطمى كما دلت اآلية عمى قراءة الجميكر  القراءة العشرية،
الكفار عمى أشد أنكاع العذاب؛ كذلؾ في يكـ تدنكا الشمس مف رؤكس الخبلئؽ قدر ميؿ، فيبحثكف عف 

فيجدكف مف الظؿ كالدخاف ما يظنكه مانعنا ليـ مف ذلؾ كمخففنا، فيككف ظؿ  مكاف يقييـ مف حرارتيا،
  مف حميـ كدخاف فيو عذاب أليـ.

                                                           

  (.ّٔٗ/ُ، )مرجع سابؽ : الناشرم (،َُٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 اؿ اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:كق   

......................................... 
 
 
 

 
 

  طيػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  اٍفػػػػػػػػػػػػػػػتىًح اٍنطىًمقيػػػػػػػػػػػػػػػػكا................ 

 

 
 
 

 (.ّٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ِ)  (، ُُْ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم (،َٖٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.َٖٔ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم (،ٕٔٓ/ُمرجع سابؽ، ) :الدمياطيٌ 

     .(ّّْ/ٓ: مرجع سابؽ، )الشككاني مرجع سابؽ الصفحة نفسيا،، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ُ) 

 (.ُْٗ/ُٓمرجع سابؽ، ) :األلكسي(ِ) 

 (.ُْٗ/ٓابف عطية األندلسي: مرجع سابؽ، )(ّ) 
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٩ا٫ُۥ چ  مف قكؿ اهلل تعالى: ،(2)چت  ََّل ةُِمَ چفي لفظ:  ،(1)عقرأ ركيس بضـ الجيـ عمى الجم .ِ
َ
٠َأ

ؿ   ۡٛ  .[ّّ]المرسبلت: چِصَؿ٤ََٰخ  ُو
  التوجيو:

      : مىؿي َٰ ي٤ََِش ٱۡۡل٢ُ٧ََ ِِف َق٥ِّ ٱۡۡلَِيةِط چكمنو قكلو تعالى: زكج الناقة، الجى كالجمع  ،[َْ:األعراؼ] چَظِتا
ماًئؿي كأىج ،ًجماؿه  ارىةه، ك : جمع جمالةًجمىاالتك  ،ماؿه كًجماالته كجى ره كىًحجى جى كاحدىا:  كيجكز أف يككفحى

، كًجمىاؿ،  االته اؿه كًرجى ماالت حباؿ السفف يجمع بعضيا إلى بعض حتى تككف الجً ك  ،بيييكت كبيييكتىاتك ًرجى
مىاالت، ك  ،كأكساط الرجاؿ معنا  كيككف ،السفينةقىٍمس  كىك: الميٍجمىؿبرفع الجيـ مف الشيء جي مىاالت جى الجي

اؿ الر ٍخؿ كالرُّخاؿ كما قالكاالًجماؿ  مف جمع   .(1) كالرٍّخى
 :(ِ)في ىذا الحرؼ القرآني ثبلث قراءات، كىي     

  .كخمؼ كالكسائي حفص كحمزةبيا قرأ  ،بغير ألؼكسر الجيـ عمى التكحيد األكلى:      

  قرأ بيا الجميكر عدا ركيس. كسر الجيـ عمى الجمع، الثانية:     
 .، كىي ما انفرد بيا عف القراءركيسقرأ بيا  عمى الجمع، الجيـ ضـالثالثة:      

ثبات ألؼ كجو القراءة بالضـ        .(3)جمعالفيك جمع  ،(مالةجي )عمى أنو جمع ، عمى الجمع كا 

                                                           

لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو: (ُ)      ركيس عمى أصمو في القراءة بالجمع، كا 
ػػػػػػػػػبلى  ..........  ......................................... ػػػػػػػػػذان عى ػػػػػػػػػٍد شى  كىًجمػػػػػػػػػاىالىته فىكىحٍّ

 
 

 
 
 

        (.ٖٖ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:         
اؿ كق(، ّٔٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،َِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
ػػػػػػػػػػػاالىتي اٍفػػػػػػػػػػػتىًح اٍنطىًمقيػػػػػػػػػػػكا  ......................................... ـ  ًجمى ػػػػػػػػػػػ ضي   طيػػػػػػػػػػػبلى  كى

 

 
 
 

 (.ّٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:       

ابف منظكر  (،ُٔ/ُ: مرجع سابؽ، )محمد بف أبي بكر الرازم (،ُُٔٔ/ْمرجع سابؽ، ) :إسماعيؿ الفارابي (ُ)
 (.ِِٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء (،ُِّ/ُُاألنصارم: مرجع سابؽ، )

 (.َِٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرمينظر: (ِ) 

ٍيرم(ّ)   (.َّٔ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا (،َٖٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
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ثبات ألؼبالكسر كجو القراءة ك       كىك  ،اإلبؿ كالمقصكد بيا، الجمع جمع أنو عمى، عمى الجمع كا 
 .(1)كما تقكؿ بيييكت كبيكتات (ماؿجً ػ:)أك ل (مالةجً لػ:)جمع  إما

اسـ  :كقيؿ ،مالةماؿ كجً جمؿ كجً يقاؿ:  (جمؿ)عمى أنو جمع  عمى التكحيد، قراءة بالكسرالككجو      
بمعنى  فيك ،(2)لتأنيث الجمع كفحؿ كفحاؿ كفحالةلحقت التاء  ثـ .كما قيؿ في حجر كحجارة، جمع

ؿ  چالجمع ألنو منعكت بالجمع في قكلو:  ۡٛ  .(3)چُو

 :(4)أقكاؿ چِصَؿ٤ََٰخ  چكلممفسريف في تأكيؿ      
فرن : يعني جً األكؿ      ألف سكادىا يضرب إلى الصفرة،  ا؛فرن ، سميت صكأراد بالصفر السكد اماالن صي

ا مف جمع ماالت جمعن كقد تككف جي (: ))قَِٕقاؿ الفراء )ت: ،كىك قكؿ الحسف كمجاىد كقتادة
 .(ُ)((ماؿالجً 

قاؿ  ،قالو ابف عباس كسعيد بف جبير ،الغميظة أم: حباؿ السفف، الثاني: أنيا قمكس السفف     
الةالحبؿ الغميظ سمي كأف : ))(ىػَّٕ)ت:األزىرم ممة،  كثيرةألنيا قكنل  ؛ًجمى  كلعؿجيمعت فأجممت جي

ممة اشتيٌقت ممة الحبؿمف  الجي  .(ِ)((جي
 ، كىك مركم عف ابف عباس أيضان.الثالث: أنيا قطع النحاس     
 أك الشيء العظيـ المجمكع بعضو إلى بعض. الشيء المجمؿ، أنو مفالرابع:      

القراءة مما سبؽ يتضح أف القراءة العشرية كقراءة الجميكر بينيما عمكـ كخصكص، حيث شممت      
جميع ىذه المعاني كميا، حيث أفادت تشبيو لمشرر المتطاير مف النار تارة كحباؿ السفف  العشرية

لمجمكع شيء المجمؿ االغميظة، كأخرل كقطع النحاس العظاـ، كبعضيا كالًجماؿ، كالبعض اآلخر كال
بينما اقتصرت قراءة الجميكر عمى معنى كاحد منيا كىي الًجماؿ، ككجو التخصيص  بعضو إلى بعض،

 .(ّ)لتقريب الشبو بصكرة أكثر معاينة لدل الناس
                                                           

 (.ِٖٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الزجاج(، ٖٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ (ُ) 
ٍيرم(ِ)  مرجع  :األلكسي: مرجع سابؽ الصفحة نفسيا، الدمياطيٌ  (،َٖٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى

 الصفحة نفسيا. : مرجع سابؽالزجاج (،ُٓٗ/ُٓسابؽ، )

 (.َّٔ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ّ) 

 (.ِِٓ/ّ: مرجع سابؽ، )الفراء (،ٖٔٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،َُٖ/ٔ) : مرجع سابؽ،الماكردم(ْ) 

 (.ِِٓ/ّمرجع سابؽ، )(ُ) 

 (.ٕٓ/ُُمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة)ينظر: (ِ) 

 (.َّّ/ُينظر: مجاىد ىادم: مرجع سابؽ، )(ّ) 
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 انصانساملثؽس 

  روغانمزاءاخ انعؼزيح انيت اَفزد هبا 

 يف فزع احلزوف يع انرىظيّ عٍ غريِ يٍ انمزاء انعؼزج

  سورة يونس: 

 إِنا رُُق٤ََ٪ة يَۡسُذُجٮَن ٦َةچ مف قكؿ اهلل تعالى، (1)چ١ُ٧ُۡؿونَ حَ چ  :في لفظبالغيب قرأ ركح  .ُ

 .[ُِ]يكنس: چ١ُ٧ُۡؿونَ تَ 
  التوجيو:

َذۡرَ٪ة ٱنلاةَس رَّۡمَح  چ مناسبة لما سبقيا مف قكلو تعالى:كجو القراءة بالغيب،      
َ
ٓ أ آَء  ِإَوَذا ِؽ َِضا ٕۡ ٨ِۢ٦ّ َب

١ۡؿ   ۡذُ٭٥ۡ إِذَا لَُ٭٥ ٦ا ُع چ: الىتع ا لقكلوالتفاتن ككجو قراءة الجميكر بالخطاب، ،  چِِفٓ َءايَةدِ٪َة َمكا ۡۡسَ
َ
ُ أ ٢ُِٝ ٱّللا

 .(2)فناسب الخطاب ،أم: قؿ ليـ، چ١ۡ٦ًَؿا

 :عمى التكرر، أم في القراءة العشرية زيادة بياف في اآلية، حيث عبر اهلل بياء المضارعة لمداللة     
اكمما يتكرر مكرىـ ة الحفظةتتكرر كتاب بحاؿ في اإلعبلـ  مبالغة زيادة ، كفي قراءة الجميكر أيضن

  .(3)مكرىـ

 اهلل قابؿفا قابمكا نعمة اهلل بالمكر، لمٌ  ،الكفار بحاؿ -تعالى–كما دلت اآلية عمى اإلخبار مف اهلل      
ف يخفى أ عف ف ما دبركا إخفاءه لـ يخؼ عمى الحفظة فضبلن أكتنبيو عمى مكرىـ بمكر أشد مف ذلؾ، 

 : (4)فاكجي كيحتمؿ ،كالمعنى عمى القراءتيف كاحد، -تعالى– عمى اهلل

                                                           

كقاؿ   (،ّْٕ/ُ، )مرجع سابؽ،  )الشمعة( :الناشرم (،ّٕٗ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
 :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو
كا ............................  يىػػػػػػػػده  يىٍمكيػػػػػػػػري

 
 

 ........................................... 

 (.ِٖ/ُ، مرجع سابؽ، ))الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ِ)  مرجع  :األلكسي (،ُُّ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ّٗٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ُّ/ٔابف حياف األندلسي: مرجع سابؽ، ) (،َٗ/ٔسابؽ، )

 (.ُّْ/ُُمرجع سابؽ، ) :بف عاشكرا(ّ) 
 (،ِِْ/ٓ)مرجع سابؽ، ة(، النياياليداية إلى بموغ ): مكي (،ِِّ/ُٕ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ْ) 

 (.ّْٓ/ِ: مرجع سابؽ، )عبلء الديف الخازف (،َّ/ْ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي
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 .لدنيا مف الفضيحة كالخزم كالنكاؿاألكؿ: ما أعد ليـ يكـ القيامة مف العذاب الشديد، كفي ا     

تعرض عمييـ يكـ القيامة، كيككف ثـ كيحفظكنو، مكركف يـ ما يعميالثاني: أف رسؿ اهلل يكتبكف      
 .ا لمفضيحة التامة كالخزم كالنكاؿذلؾ سببن 

  النحؿسورة: 

في لفظ:  كبالرفع (ُ)چُل َنا تَ  چ في لفظ: كالزام مشددة التاء مفتكحة كفتح النكفبقرأ ركح  .ُ

ِ چ :تعالىاهلل  ، مف قكؿ(ِ)چٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحُ چ ُِل ٱل٧ََۡلَٰٓه ِ ُحَنّ ۡمؿِه
َ
وِح ٨ۡ٦ِ أ  .[ِ]النحؿ: چ١ََح ثِٱلؿُّ

 التوجيو:

ككجو قراءة  ،بالرفع عمى أنو فاعؿ چٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحُ چك (،ؿتنزٌ )مى أنو مضارع ، عالعشريةكجو القراءة      

كالفاعؿ  ،(3)بالنصب عمى أنو مفعكؿ بو  چٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحَ چك (،نٌزؿ)أك (أنزؿ)، عمى أنو مضارع الجميكر
في قكلو تعالى:  -سبحانو– ـ اسمولتقدأضمر ك ، -عز كجؿ-هلل كالمراد بو ا ضمير مستتر تقديره ىك،

ِض٤ُٮهُ چ ٕۡ ِ ََٚل تَۡكَذ ۡمُؿ ٱّللا
َ
َتَٰٓ أ
َ
  .(4)[ُ:النحؿ] چأ

أف  كالمعنى: ـ بإنزاؿ الكحي عمى مف يشاء اهلل،بينت القراءة العشرية أف المبلئكة ىي التي تقك      
، أك بما يقكـ في الديف مقاـ -تعالى–اهلل  تنزؿ بما يحيى القمكب الميتة بالجيؿ مف كحيالمبلئكة ت

، كما أخبر اهلل عف ذلؾ بقكلو: -تعالى–كىذا النزكؿ ال يككف إال بأمر مف اهلل  ،(5)الركح في الجسد
                                                           

ا اٍلًقٍدري ) -كما سيأتي-إلى ىذه الكممة بقكلو ابف الجزرم أشار  (ُ) (، كالمراد مف ذلؾ أف ركح يقرأ مكضع النحؿ كما كىمى

ۡ چ تعالى:كرفع المبلئكة، كىك قكلو  زام مفتكحة مشددةك يقرأ مكضع القدر بفتح التاء كالنكف  ُل ٱل وُح َتَنا ٧ََلَٰٓه١َُِح َوٱلؿُّ

 ، كلما لـ يسع اإلماـ ابف الجزرم ضبط ىذه القراءة أحاؿ عمى المجمع عميو. [ْ:القدر] چذِيَ٭ة
 
 

اؿ كق(، ّٖٕ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،َّْ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ِ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ػػػػػػػػػػػػػا اٍلًقػػػػػػػػػػػػػٍدري   ...........................كىمى

 

 ........................................... 

 (.ِٗ/ُ) ، مرجع سابؽ،)الدرة المضية(ينظر:        

ٍيرم(ّ)   (.ُُْ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.َِٗ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا(ْ) 
 (.ّٗٓ/ِمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(ٓ) 
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َٟ چ ِ ۡمؿِ َرّب
َ
ُل إَِّلا ثِأ َ چ كقكلو: ،[ْٔ:مريـ]چَو٦َة ٩َتََنا ۡٮِل و٥٬َُ ََّل ي َٞ ٮ٫َُ٩ۥ ثِٱ٣ۡ ُٞ ٤٧َُٮنَ ۡكجِ ٕۡ ۡمؿِهِۦ َح

َ
 ،[ِٕ:األنبياء]چ ثِأ

ذنو -تعالى–يذه اآليات دالة عمى أنيـ ال يقدمكف عمى عمؿ مف األعماؿ إال بأمر اهلل ف كىك ما  ،(1)كا 
ا، كالمعنى المبلئكة بالرحمة كالكحي مف أمره عمى مف اهلل ينزؿ : أكدتو كأفادتو قراءة الجميكر أيضن

 .(2)أف ال إلو إال اهلل فاعبدكه لينذر الناس ؛اختار مف خمقو لرسالتو

  يسسورة: 
 جُ صُ چ  في لفظ: ، كتشديد البلـ(ْ)كالباء (ّ)الجيـ قرأ ركح بضـ .ُ

 
ۡؽ چ :تعالى ، مف قكؿ اهلل(ٓ)چّل َٞ َو٣َ

٤ُِٞٮنَ  ٕۡ ٥َۡ٤َٚ دَُسٮ٩ُٮاْ َت
َ
 ٠َسرًِياَّۖ أ

 
٢ا ٦ِ٪ُس٥ۡ ِصجِّل ًَ

َ
 .[ِٔ]يس: چ أ
 التوجيو:

بىؿ      ٍبؿي ك  ،اسـ لكؿ كتد مف أكتاد األرض إذا عظـ كطاؿ مف األعبلـ كاألطكار :الجى الناس  :الجي
: الخمؽي، ك  ،كثير :ماؿ جبؿ، أمك  الكثير،  كمنو قكلو، فيي ًجبمة عمى حدةة مضت ككؿ أمٌ الجبؿُّ

٣ِيَ چتعالى:  وا
َ
ج٤ِاَح ٱۡۡل  .(ٔ)[ُْٖ]الشعراء: چ َوٱۡۡلِ

                                                           

 (.َُٕ/ُٗ) مرجع سابؽ،: فخر الديف الرازم(ُ) 
 .(ّْٖٗ/ٔ)مرجع سابؽ، ة(، اليداية إلى بموغ النياي): مكي(ِ) 
اإلماـ ابف الجزرم إلى ضـ الجيـ ألف ركح عمى أصمو في ذلؾ، فقرأ أبك عمرك بضـ الجيـ كسككف الباء  لـ يشر  (ّ)

لى ذلؾ أشار اإلماـ الشاطبي في منظكمتو:   كتخفيؼ البلـ، كا 
ٍيًو ًثٍقميػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػٍع كىٍسػػػػػػػػػػًر ضى ػػػػػػػػػػبيبلن مى قيػػػػػػػػػػٍؿ جي  كى

 

ػػػػػػػبلى   ػػػػػػػًذٍم حى ػػػػػػػكٍٍّف كى سى ـٍ كى ػػػػػػػك نيٍصػػػػػػػرىةو كىاٍضػػػػػػػمي  أىخي

 
 

 (.ٕٗ/ُ، مرجع سابؽ، )(-الشاطبية-حرز األماني) ينظر:          

 يكافؽ ركح ركيسنا في ضـ الباء، كينفر بتشديد البلـ، كىذا ما يستفاد مف قكؿ اإلماـ ابف الجزرم:   (ْ)
ػػػػػػػػػػػػبلى  .......  ........................................... ػػػػػػػػػػػػٍببلن حى ـ  بىػػػػػػػػػػػػا جي ػػػػػػػػػػػػ  .......ضي

 
 

 

اؿ كق(، ّٕٖ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ِٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: الجزرمابف  (ٓ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

ـى ثىقٍّػػػػػػػبلى  .......  ........................................... ػػػػػػػبلى الػػػػػػػبل  ػػػػػػػٍببلن حى ـ  بىػػػػػػػا جي ػػػػػػػ  ضي
 

 

 ..................................يىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 
 

 ........................................... 
 (.ّٓ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:       

 :إسماعيؿ الفارابي (،ٔٔ/ُُمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة): األزىرم (،ُّٕ/ٔالخميؿ بف أحمد: مرجع سابؽ، )   (ٔ)
 (.َُٓٔ/ْمرجع سابؽ، )
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فمف كسر  ،(ِ)كىك الخمؽ كمعناىا كاحدكميا لغات، كثيرة  (ُ)في ىذا الحرؼ القرآني أكجو قرائية     
سيبيؿو فعمى أنو جمع  ،كمف ضـ ،ًجًبم ة عمى أنو جمع ًبيؿو كىسىًبيؿو كى جى

اهلل  ؿى بى كاشتقاؽ الكؿ مف جى  ،(ّ)
: ق(َِٗت:) قاؿ أبك عبيدة، (ْ)اا كثيرن الخمؽ، أم: خمقيـ، كمعنى اآلية: أف الشيطاف قد أغكل خمقن 

ًَ چ))
َ
 ٠َسرًِياأ

 
كمعناىف  ،الحرؼ األكؿ كيثقؿ البلـ مثقؿ كبعضيـ ال يثٌقؿ كيضـ چ٢ا ٦ِ٪ُس٥ۡ ِصجِّل

  .(ٓ)((الخمؽ كالجماعة

دعكة لمتفكر كاالتعاظ فيما حصؿ لؤلمـ السابقة التي كذبت باهلل كرسمو، بكافة قراءاتيا في اآلية      
عاقبيـ اهلل كأىمكيـ  ،نو لما كاف ىذا حاليـإكاستمرت في عنادىا، كامتثاليا إلغراءات الشيطاف، إذ 

ؽۡ چ))كفي قكلو:  ، لعميـ يتفكركف كيعقمكف،كجعؿ دالئؿ عقكباتيـ ظاىرة لمف بعدىـ َٞ ًَ  َو٣َ
َ
٢ا ٦ِ٪ُس٥ۡ أ

 ٠َسرًِيا
 
ليست بنقض العيد فقط أف جناياتيـ استئناؼ مسكؽ لتشديد التكبيخ كتأكيد التقريع ببياف  چِصجِّل

 ،بسبب طاعتيـ لمشيطاف ؛بؿ بو كبعدـ االتعاظ بما شاىدكا مف العقكبات النازلة عمى األمـ الخالية
 ،لتضاعؼ جناياتيـ ؛بزيادة التكبيخ كالتقريعخصكا  كالخطاب لمتأخرييـ الذيف مف جممتيـ كفار مكة

سناد اإلضبلؿ إلى ضمير الشيطاف ألنو المباشر لئلغكاء  .(ٔ)((كا 

 
                                                           

 ىذه األكجو كالتالي:   (ُ)
 جِ صِ چ :كتشديد البلـ افع كعاصـ كأبك جعفر بكسر الجيـ كالباءن قرأ 

      .چّل 
  چّل  جُ صُ چ بضـ الجيـ كالباء كتشديد البلـ:ركح قرأ.     
  سكاف الباء كتخفيؼ البلـقرأ  .چۡجل  صُ چ :أبك عمرك كابف عامر بضـ الجيـ كا 

  چل  جُ صُ چ :الباء كتخفيؼ البلـ كضـبضـ الجيـ  -المكي كحمزة كالكسائي كخمؼ كركيس -الباقكفقرأ. 
 (.ِٓٓ/ُ، مرجع سابؽ، )(تحبير التيسير): ابف الجزرمينظر: 

: الدمياطيٌ  (،َُٖٓ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم (،َُّ/ِمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات): األزىرم   (ِ)
 (.ِْ/ْ،مرجع سابؽ، )(الكشاؼ) :الزمخشرم (،ْٗٔ/ُمرجع سابؽ، )

 .(ََٔٔ/ٗ)مرجع سابؽ، ة(، اليداية إلى بموغ النياي): مكي   (ّ)
 .(ّّْ/ْ: مرجع سابؽ، )الشككاني   (ْ)
 (.ُْٔ/ِمرجع سابؽ، )   (ٓ) 

 (.َْ/ُِمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ِِْ/ٕ: مرجع سابؽ، )إسماعيؿ حقي اإلستانبكلي   (ٔ)
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  الزمرسورة: 

 ، مف قكؿ اهلل تعالى(ُ)چِج ُح٪ۡ چ  في لفظ: -كيمـز تسكيف النكف قبمو- قرأ ركح بتخفيؼ الجيـ  .ُ

ۡٮاْ چ َٞ ِي٨َ ٱتا ُ ٱلا ةَزدِِ٭٥ۡ َوُيَ٪ّجِ ٱّللا َٛ  .[ُٔ]الزمر: چ ث٧َِ
 التوجيو:

سكرة األنعاـ، ما قرأ شيخو اإلماـ يعقكب الحضرمي في كفي ىذه السكرة  چِج ُح٪ۡ چلفظ:  ركحقرأ      
 .(ِ)كقد كجيت ىذه االنفرادة في مكضعيا بما ييغني عف إعادتو ىنا

  الطالؽسورة: 

ۡق١ُِ٪ٮ٨٬ُا ٨ۡ٦ِ َظۡيُر َق١َ٪ذ٥ُ چ ، مف قكؿ اهلل تعالى: (ّ)چۡصِؽُك٥ۡ وِ چ  في لفظ: قرأ ركح بكسر الكاك  .ُ
َ
أ

 .[ٔ]الطبلؽ: چ٨ِ٦ّ وُۡصِؽُك٥ۡ 
 التوجيو:
د       ده الشيء:كىجى كدا، ككجدانن  ،يًجده كيىجي ٍدا، كًجدة، ككيٍجدا، ككيجي جدانن كالمصدر كجى كالكىٍجد،  ،اا، كا 

 ليُّ كفي الحديث: ))كجدت في الًغنى كاليىسار كيٍجدان كًكجدانان، تقكؿ:  كالكيٍجد، كالًكٍجد: اليىسار كالس عىة،
 ما يقضي بو دينو،جد ي الذم، كالكاًجدي: عبيد: الم يُّ المطؿقاؿ أبك  ،(ْ)((حؿ عرضو كعقكبتود يي الكاجً 

                                                           

كقاؿ (،  َّٕ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ّٔٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ُ)
     :اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو

.......................................... 
 

ػػػػػػز تىٍحػػػػػػػ ًبثىػػػػػػافو أىتىػػػػػػى كىاٍلًخػػػػػػؼ  ًفػػػػػػي اٍلكيػػػػػػؿٍّ حي  كى
 

 ييٍنًجػػػػي فىػػػػثىقٍّبلى .............................. 
ػػػػػػػػػػادى ييػػػػػػػػػػرىلػػػػػػػػػػػ  .......................تى صى

 
 

 

 (.ِٓ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:       

  (.ُِٕ) صيرجع إلى (ِ) 
اؿ كق(، ّْٗ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،ْٖٓ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ّ)

 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:
 كيٍجػػػػػػػػػػػػػًد كىٍسػػػػػػػػػػػػػري يىػػػػػػػػػػػػػا ......................

 

 ........................................... 

 (.ّٖ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:         

(، النسائي: مرجع سابؽ، كتاب ُّّ/ّ، )في الحبس في الديف كغيره أبك داكد: مرجع سابؽ، كتاب األقضية، باب    (ْ)
صحيح الجامع ))د.ت(:  (، كقاؿ األلباني: حديث حسف، ينظر كتابو:ُّٔ /ٕ)البيكع، باب التجارة )مطؿ الغني(، 

 (.ّٔٗ/ِ، )المكتب اإلسبلمي، (الصغير وزياداتو
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كىك:  ،-تعالى–كالكاجد مف أسماء اهلل صرت ذا ماؿ،  :اؿ كيجدان كًكٍجدان كًجدىةن، أىم: كجدتي في الميقاؿ
 .(ُ)الغني الذم ال يفتقر

 .(ِ)كجو القراءة بالكسر، عمى أنيا لغة مف لغات العرب     

 كقيؿ: ،مف قكتكـ: أنو بمعنىقيؿ: ف: كجكه -سكاءن بالضـ أك بالكسر- چۡصِؽُك٥ۡ وِ چ كرد في معنى      
كالمقصكد بو الكسع  ،(ّ)متقاربة ىذه المعاني كميا: مما تجدكف، ك كقيؿ ،مف طاقتكـ كقيؿ: ،مف سعيكـ
 نفقكا عمييف عمى حسب كسعكـ كطاقتكـ.أأسكنكىف ك كالمعنى:  ،(ْ)كالطاقة

 سورة المرسالت: 

ؾُ چقرأ ركح بضـ الذاؿ في لفظ:  .ُ ۡو ٩ُۡؾًراچ  :مف قكؿ اهلل تعالى، (5)چًرأُ
َ
ۡؾًرا أ  .[ٔ]المرسبلت: چُٔ

 :(ٔ)التوجيو
كقيؿ: األصؿ  ،كأسد لغة تميـ، كاإلسكاف الحجازييفلغة فالضـ  ،(ٕ)كاإلسكاف لغتاف الضـ     

 .(ٖ)كقيؿ: األصؿ الضـ كأسكف تخفيفنا اإلسكاف،

                                                           

ابف منظكر  (،ّّٓ/ٕ: مرجع سابؽ، )ابف سيده المرسي (،َُُ/ُُمرجع سابؽ، ) ،(تيذيب المغة): األزىرم   (ُ)
   (.ْْٓ/ّاألنصارم: مرجع سابؽ، )

ٍيرم   (ِ)  (.ْٔٓ/ُ:مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ  (،ٖٗٓ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى
 (.ّّ/ٔ) : مرجع سابؽ،الماكردم   (ّ)
 (.ٖٓٓ/ْمرجع سابؽ، )، (الكشاؼ) :الزمخشرم(، ْٕٓ/ُ: مرجع سابؽ، )الدمياطيٌ    (ْ)

اؿ كق (،ّٔٔ/ُ، )مرجع سابؽ، )الشمعة(: الناشرم (،َُٔ/ُ، مرجع سابؽ، ))تحبير التيسير(: ابف الجزرم (ٓ)
 اإلماـ ابف الجزرم في منظكمتو:

......................................... 
 
 
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذرنا اىٍك يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا .......   .................عي
 
 

 
 
 

 (.ِِ/ُ، مرجع سابؽ، )()الدرة المضية ينظر:         

ؾُ چسبؽ تكجيو لفظ: (ٔ)  ِؾُرونَ چمف الناحية المغكية عند تكجيو لفظ:  چًرأُ ٕۡ فيما انفرد بو اإلماـ يعقكب  چٱل٧ُۡ
 (.   ُْٖ)صالحضرمي. يرجع إلى 

 (.ّّٔ/ٔ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ٕ) 
ٍيرم(ٖ)  اس(، ُٓٔ/ِ)مرجع سابؽ،  :(شرح طيبة النشر): النُّكى  مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح 
 (.َّٔ/ُ: مرجع سابؽ، )بف خالكيوا (،ِٕ/ٓ)
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 :(ُ)كقراءة الجميكر باإلسكاف، كجياف بالضـ العشرية القراءةيو كجكفي ت     

كىك كقكلو تعاؿ:  ،اعذيرن  منواعذرني  :أىم ،فعذيرم مف فبل تقكؿ: ،جمع عذيرعمى أنو األكؿ:      
َٙ ََكَن ٩َِسريِ چ ؾُ چ كيككف ،انكارم ليـ :أم [،ُٖ:الممؾ]چ ١ََٚۡي مف  منصكب عمى أنو حاؿ چًرأُ

  معذريف كمنذريف. :أم چَٚٱل٤ۡ٧َُِۡٞيَِٰخ چالضمير في 

 .(ِ)رمع عمى عذجمع عاذر، كشارؼ كشرؼ، أك عذكر جي كقيؿ: أنو      

كعذير  ،ارن شكرتو شكٍ ك  شغمتو شغبلن  :مثؿ، عذر إذا أزاؿ اإلساءةمف  الثاني: عمى أنو مصدر     
ؾُ چ كيككف ،عذارإ :بمعنى الممقيات ذكران لئلعذار ف: المعنىك مفعكؿ لو، منصكب عمى أنو  چًرأُ
أك فالممقيات عذران أك نيٍذران،  :لمعنىكا [،ٓ:المرسبلت]چَٚٱل٤٧َُِۡۡٞيَِٰخ ذ٠ًِۡؿاچأك عمى البدؿ مف ، كاإلنذار
 ذكرت عذران كنذران. فالممقيات أف :المعنىك ، ابذكرن نصب 

ۡو ٩ُۡؾًراچ: قكلو)) ق(ّْٕت:)قاؿ مكي      
َ
ۡؾًرا أ نصب عمى المصدر فمف ضـ الذاؿ جعمو جمع   چُٔ

ا مف الضـ بمعنى اعذار كمف أسكف الذاؿ جاز أف يككف مخففن  ،نذارا  عذار ك إ :عذير كنذير بمعنى
 .(ّ)((ا بمنزلة شكركيجكز أف يككف غير مخفؼ كسككنو أصؿ عمى أف يككف مصدرن  .......،نذار ا  ك 

نذارنا،       قاؿ يتضح مما سبؽ بيانو أف المعنى عمى كمتا القراءتيف كاحد، أم: إعذارنا كا 

ۡو ٩ُۡؾًراچمف قرأ : ))(ىػَّٕ)ت:األزىرم
َ
ۡؾًرا أ : إٍعذىارنا مأ فالمعنى كاحد، ،أك مخففنا مثقبلن   چُٔ

ٍنذارنا .(ْ)((كا 

                                                           
مكي:  (،ِٕ/ٓ) مرجع سابؽ، ،(إعراب القرآف) :أبك جعفر الن ح اس (،ُِِٔ/ِ، )مرجع سابؽ، (التبياف): العكبرم(ُ) 

: مرجع سابؽ، بف خالكيو(، اُٖٖ/ُٓمرجع سابؽ، ) :األلكسي(، ُٕٗ/ِ)مرجع سابؽ،  ،()مشكؿ إعراب القرآف
 (.ِٔٔ/ٓ: مرجع سابؽ، )الزجاج (،ِْٕ/ُ)، مرجع سابؽ: أبك زرعة (،َّٔ/ُ)
 (.ّّٔ/ٔ: مرجع سابؽ، )أبك عمي الفارسيٌ (ِ) 
 (.ُٕٗ/ِ)مرجع سابؽ،  ،()مشكؿ إعراب القرآف: ينظر(ّ) 
 (.ُُِ/ّمرجع سابؽ، ) ،(معاني القراءات)ينظر: (ْ) 
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 الدراسة ونتائجهاخامتة 

القراءات القرآنية المتكاترة كميا في  ألبيف أف ؛في نياية ىذا البحث، أقؼ عمى العتبة األخيرة منو     
ىذه الرسالة  تقد خصص ت، كلئف كنمرتبة كاحدة مف الرفعة، إذ كميا ثابتة كمتمقاه عف النبي

ا كتكجيينا جعفر المدني كيعقكب الحضرمي انفرادات أبي -عنكاف)القراءات العشريةب (، -عرضن
استقصاء انفرادتيـ مع راكتيـ، كتكجيييا مف الناحية المغكية كاإلعرابية، كبياف مدلكليا مف ناحية ك 

فيناؾ تفردات كأكجو قرائيو أخرل لمقراء كميا تصب المعنى، كما أضافتو مف أثر عمى قراءة الباقيف، 
كال آف الكريـ، كتزيد في معنى آياتو، كتبيف جكانب مف الكجكه الببلغية، في بياف شيء مف إعجاز القر 

  .تظير حقيقة المعاني القرآنية في اآليات بكماليا إال بالجمع بيف أكجو القراءات الثابتة عف النبي

ا لتككف مف الكقكؼ  ككاف ال بد      نتائج أماـ بعض النتائج المستخمصة مف ىذه الدراسة، أذكرىا تباعن
 لمبحث:

الخبلؼ الحاصؿ بيف  بياف المراد بمصطمح القراءات العشرية، كأف العمماء يطمقكنو عمى معنييف: أواًل:
في مكضع مف المكاضع، كالمكضع الذم يقع فيو خبلؼ بيف القراء الثبلثة مع اتفاؽ  القراء العشرة

 الثبلثة المتمميف لمعشرة أك بعضه  بقراءتو كركايتو أحد القراءالقراء السبعة عميو، أم ما اختص 
 ، كعمى المعنى األخير كاف بحثنا كىك ما بينتو الرسالة.منيـ مخالفيف في ذلؾ بقية القراء

عمى كجو  القراءة العشريةفي بياف أركاف كضكابط القراءة الصحيحة أظيرت الدراسة حجية   ثانًيا:
صح التفات لمف يرد أك يطعف فيما  ، كالكجو العمكـالخصكص كحجية القراءات القرآنية عمى 

منيا بحجة أنيا لـ تكافؽ كجو مف أكجو المغة العربية، أك لـ تكافؽ الرسـ العثماني، فاألصؿ  سندىا
 ، فالقراءة سنة متبعة يأخذىا اآلخر عف األكؿ كال مجاؿ لمرأم فييا. كصح السند في القراءة التكاتر

عمؽ كشمكؿ التفردات، فقد كشفت الدراسة عف كجكد  في دراسة تفردات أصكؿ القراء عمى ثالثًا:
تفردات في أغمب أبكاب األصكؿ، كبالتالي فقد حفظت التفردات كثيرنا مف أصكؿ القراءات، كبيذه 

 التفردات ثراء مف ناحية المعنى في إيراد أكثر مف كجو لمكممة الكاحدة. 
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ـ ابف الجزرم في الطيبة، كىي مف المعمكؿ كجكد بعض التفردات في الدرة التي لـ يذكرىا اإلما رابًعا:
يثبتيا في  أف بيا، فعدـ ذكره ليا في الطيبة ال يدؿ أنيا غير متكاترة، كلك كاف ذلؾ لما كاف لو

 الدرة كالتحبير إال كىي مستكفيو لشركط كضكابط القراءة الصحيحة.

ة كالفقيية، كالتي أسيمت في في أحكاـ الكقؼ كاالبتداء، كبعض األحكاـ العقديأثر متفردات ل: خامًسا
 لكال ىذه التفرادات. ،إضاءة النصكص القرآنية ككشؼ دالالتيا الخفية، كالتي لـ تكف لتظير

، مف جية تكسيع المعنى، كمف جية ةأف التفردات ليا أثر في معنى اآلية مف جكانب متعدد سادًسا:
 بياف المعنى المراد مف اآلية، كمف جية العمكـ كالخصكص.  

ف غالب التفردات في األصكؿ قائـ إساىمت التفردات في تحقيؽ مقصد التيسير في األداء، إذ  سابًعا:
 عمى التخفيؼ كالتيسير، إضافة إلى استمياـ بعض المعاني المطيفة مف ىذه التفردات.

كتباينيا مع قراءة الباقيف، بؿ زادت في إيضاح المعنى بما حكتو  تناقض القراءات العشرمعدـ ثامًنا: 
مف معاني عظيمة كغزيرة. فبل تعارض بيف االنفرادة كقراءة الباقيف بؿ ىي متكاممة فيي ربانية 

 المصدر. 

الرد عمى مف رد  بعض التفردات، كبينت حجيتيا كتكاترىا، مع السعي في التماس العذر  ا:تاسعً 
 كنحك ذلؾ. ،ف أف االنفرادة لـ تصمولبعضيـ في كك 

فاف  مفيو قصارل جيد تبذل ينأ مدعي فيو الكماؿ كلكف عذر أ مقؿ كالاليد جي  إالٌ فما ىذا : وختاًما
. كاهلل نسأؿ أف يمحك عني الزلؿ، كالتعمـ ةشرؼ المحاكل يفم أتف أخطكا   مفذاؾ مراد تصبأ

 كاستكصاني.كأف يغفر لي كلكالدم كلمشايخي كلمف أكصاني 

واحلمد اهلل رب العاملني،،
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 التوصيات

اج السمكات، فما يزاؿ ىذا العمـ يحت عمـ القراءات عمـ ال ساحؿ لو، كيؼ كىك متصؿ بكتاب رب     
ىذا البحث ال يسعني  يايةف كيبحث فيو، كفي نيٌ بالكثير كالكثير مما لـ يي إلى عناية كبحث، ففي طياتو 

عات ىذا العمـ، ك البحث كالتحقيؽ في مكضفي مجاؿ البحث العممي ب اإلخكة الباحثيف أكصيإال أف 
، كأثر ذلؾ في المعنى بلؼ األكجو القرائيةعند اخت كخاصة فيما يتعمؽ بمجاؿ الكقؼ كاالبتداء

ككذا الرٌد عمى  كالتمييز بيف صحيحيا كشاذىا، ءات مف بعض كتب التفسير كتحقيقيا،كاستخراج القرا
في ككذا ما يتعمؽ بمجاؿ الرسـ القرآني كما مدل أثر ذلؾ  بعض األكجو القرائية لبعض القراء،منكرم 
ا ما يتعمؽ بعد اآلم كاألحكاـ المترتبة عمييا، المعنى،  بعمـ كغيرىا مف المكضكعات المتعمقة كأيضن
 القراءات.

 ،،،وصل اهلل وسلم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني



 
 

  
 

 

   
 

ادلالزك
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 (ُ)اخدوي اٌمساءاخ اٌعؽسَح ِع تُاهنا وِٓ لسأ هب

 ظىزج اٌثمسج: 

                                                           

     اقتصرت في ذكر السكر القرآنية التي فييا قراءة عشرية)انفرادات أبي جعفر كيعقكب كركاتيـ( فقط دكف غيرىا. (ُ)

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 ال٥ٓٓ  1  .1
األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب

  كالميـ
  جعفر المدني كأب

كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ونَ ـُ ُمۡكَذ٭ۡ  14  .2
 كصبلن 

  جعفر المدني كأب

  الحضرمييعقكب  ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  28  .3

 يعقكب الحضرمي بزيادة ىاء السكت كقفناقرأ  ه٬ُٮَ  29  .4
زُث وزد وظىاء 

أذً لثٍٗ واو أو 

فاء أو الَ، ِروًسا 

 واْ أو ِؤًٔثا 

ۢن 31  .5
َ
كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮِِن ـجُ أ

 كصبلن 
  جعفر المدني كأب

6.  34  ِ     حُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل
إذا أتى  بضـ تاء التأنيثقرأ 

ْ چ  بعدىا لفظ:   چٱۡقُضُؽوا
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   38  .7

َٰٓءِي٢َ  40  .8  إِۡقَر
بتسييؿ اليمزة مع المد قرأ 

 كالقصر في حرؼ المد قبميا
 كصبلن 

في جميع  جعفر المدني كأب
 المصحؼ

  الحضرمييعقكب  قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   62  .9

٦َةِّنَ  78  .10
َ
 أ

في حالة مخففة   قرأ  بفتح الياء 
 الكصؿ، كساكنة في حاؿ الكقؼ

  جعفر المدني كأب

٤٧َُٮنَ تَ  96  .11   يعقكب الحضرمي قرأ بتاء الخطاب  ٕۡ

٦َةجِۡي٭ُ  111  .12
َ
 ٥ۡ أ

قرأ بياء مخففة ساكنة ككسر الياء 
 لكقكعيا بعد ياء ساكنة

  جعفر المدني كأب
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  يعقكب الحضرمي بفتح الفاء بغير تنكيف قرأ َػٮَۡ   112  .13

  ركيس بزيادة ىاء السكت كقفناقرأ  ٫َذَس٧ا  115  .14

15.  152 
َوََّل 

ُؿوِِن  ُٛ  دَۡس
مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ 

  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

16.  165 
ٮاةَ إِ  ُٞ   نا ٱ٣ۡ
َ نا ٱِإَو    قرءا بكسر اليمزة ّللا

 جعفر المدني كأب
 يعقكب الحضرمي

 

17.  

173 

  جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ   َذحَ ٱل٧َّۡيِ 

ُِ  َذ٨٧َُ   .18 ًۡ  ؿا ٱ
كىك عمى أصمو  قرأ بكسر الطاء

   في ضـ أكؿ الساكنيف
  جعفر المدني كأب

19.  185 
  ٱ٣ۡيُُۡسَ 
ُُٕۡسَ    ٱ٣ۡ

حيث كرد معرفنا  بضـ السيفقرأ 
 أك منكرنا  

  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب قرأ برفع البلـ مع التنكيف َوََّلِصَؽاٌل  197  .20

  جعفر المدني كأب التاء قرأ  بكسر َلَٰٓه١َِحِ َوٱل٧َۡ  210  .21

  جعفر المدني كأب  الكاؼ فتحالياء ك  قرأ بضـ ٥َ ۡعسَ َِلُ  213  .22

٤َۡيِ٭٪ا٫ 228  .23 َٔ 
قرأ بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد 
 النكف المشددة التالية لياء الغيبة

 مف جمع المؤنث الغائب
 يعقكب الحضرمي

كسكاءن اتصؿ بو اسـ 
، چنَِكةٓنِِ٭٨ا چنحك: 

أك فعؿ نحك: 
، أك چََّلَُّتۡؿُِصٮ٨٬ُا چ

، لَُ٭٪ا٫چحرؼ نحك: 
٤َۡيِ٭٪ا٫ أك كاف  چَٔ

مجردنا نحك: 
كنحك ذلؾ   چ٬ُ٪ا٫چ

 حيث كرد

ةٓرۡ  233  .24 ٌَ  قرأ بإسكاف الراء مخففة مع المد ََّل دُ
 المد قبمو المشبع في حرؼ

  جعفر المدني كأب

25.  237   ِ   ركيس ياءالباختبلس كسرة قرأ  بَِيِؽه

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  245  .26

27.  249   ِ   ركيس ياءالباختبلس كسرة قرأ  بَِيِؽه

 حيث كردت  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ح  يَ ذِ  249  .28
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 :ْظىزج آي عّسا 

29.  259  ِ٦ ْ  حيث كردت  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب حَ يَ ة

ـّ   260  .30 بحذؼ اليمز كتشديد حرؼ قرأ  اُص
  جعفر المدني كأب الزام قبميا كصبلن ككقفنا

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   262  .31

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ةٓءَ يَ رِ  264  .32

ثبات   قرأ بكسر التاء يُۡؤتِ  269  .33 كصبلن كا 
 الياء كقفنا

  يعقكب الحضرمي

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   274  .34

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   277  .35

ُۡسَ  280  .36  ة  ُٔ
حيث كرد معرفنا  بضـ السيفقرأ 

 أك منكرنا
  جعفر المدني كأب

37.  
282 

ةٓرۡ  َوََّل  ٌَ  قرأ بإسكاف الراء مخففة مع المد يُ
 المشبع في حرؼ المد قبمو

  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب قرأ بسككف الياء ٮَ ي٢٧ُِا ٬ۡ   .38

ّؿُِق  285  .39 َٛ   يعقكب الحضرمي قرأ بالياء  ََّل ُح

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات أو الراوي القارئ البياى الكلوة

 ال٥ٓٓ  1  .1
األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب

  كالميـ
  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ذَِيتَۡيِ  13  .2
  جعفر المدني كأب  ، في لفظ:الكاؼ فتحالياء ك  بضـ ٥َ ۡعسَ َِلُ  23  .3

فتح التاء ككسر القاؼ كياء بقرأ  ح  دَِٞيا  28  .4
  مشددة مفتكحة بعدىا

  الحضرمي يعقكب
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 :ظىزج إٌعاء 

5.  

49 

 إلى ياء كأدغـاليمز قرأ بإبداؿ  حِ ٠ََ٭يا 
 كصبلن  ياالياء الساكنة قبميا في

  جعفر المدني كأب

ُا   .6 ٓ ٱ٣ ِ ة  ؿِ ن
كىمزة مكسكرة  بعد الطاء بألؼقرأ 

 مد كاجب متصؿفيككف  بعدىا،
  جعفر المدني كأب

ٮِِن    .7 ُٕ ي َِ
َ
مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َوأ

 رءكس اآلمحذؼ مف 
  يعقكب الحضرمي 

قرأ بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد  ٫إََِلا  55  .8
 الياء المشددة الدالة عمى المتكمـ

 حيث كردت الحضرمي يعقكب

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ  83  .9

قرأ بنقؿ حركة اليمز إلى الساكف  ٢ُِ٦ّ  91  .11
  كردافابف  قبميا كحذؼ اليمز كصبلن 

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ٥٬ُۡ تَُكٮ 121  .11
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

ي٨ِّ 146  .12
َ
 ٠َأ

بتسييؿ اليمزة مع المد قرأ 
 كالقصر في حرؼ المد قبميا

 كصبلن ككقفنا
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   170  .13

14.  196  ۡ٩ ؿا ُ٘ كيككف بذلؾ  ،بتخفيؼ النكفقرأ  َٟ َح
 إخفاء

  يعقكب الحضرمي

  جعفر المدني كأب  قرأ بتشديد النكف كفتحيا  َلَِٰس٨ا  198  .15

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

َِٰظَؽةٌ  3  .1 ـَ   جعفر المدني كأب قرأ برفع التاء َٚ

2.  34  َ َِ ٱّللا   جعفر المدني كأب الياء في لفظ الجبللةقرأ بنصب  ث٧َِة َظِٛ
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 :ظىزج ادلائدج 

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ةٓءَ يَ رِ  38  .3

4.  

72 

 ُِّ َُج   جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب َيا َلا

٤َيا   .5 قرأ بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد  ٫َٔ
 الياء المشددة الدالة عمى المتكمـ

 حيث كردت الحضرمي يعقكب

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ذَِيتَۡيِ  88  .6

 ة٪  ٦َ ٮمُ  94  .7
بداؿ بفتح الميـ الثانيةقرأ  ، كا 

 اليمز الساكف  
  ابف كرداف

8.  123 
٦َةجِّيُِس٥ۡ 

َ
 ثِأ

٦َةِّنِّ َوََّلٓ 
َ
   أ

قرأ فييما بسككف الياء مخففة 
 كصبلن ككقفنا

  جعفر المدني كأب

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيَنَ  إِن 133  .9
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يُۡؤَِت  146  .10
  الحضرمي يعقكب رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  

3 

ما حذؼ م قرأ بإثبات الياء كقفنا َوٱۡػَنۡٮِِن 
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

  جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ   َذحَ ٱل٧َّۡيِ   .2

ُِ  َذ٨٧َُ   .3 ًۡ  ؿا ٱ
كىك عمى أصمو  قرأ بكسر الطاء

   في ضـ أكؿ الساكنيف
  جعفر المدني كأب

ٓ َيََٰٮيۡ  31  .4  ه٤ََذة
بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد قرأ 

المشبع في حرؼ األلؼ مع المد 
 المد

  ركيس

 ۡص٢ِ ا ٨ِ ٦ِ  32  .5
قرأ بكسر اليمزة كنقؿ حركتيا إلى 

سقاطيا   النكف كا 
  جعفر المدني كأب
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 :َظىزج األٔعا 

6.  
69 

َٰجُ  كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮنَ ـٱ٣صا
 كصبلن 

  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ    .7

اليمزة الساكنة ألفنا قرأ بإبداؿ  ُك٥ۡ ٮتَكُ  101  .8
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

9.  

110 

 إلى ياء كأدغـاليمز قرأ بإبداؿ  حِ ٠ََ٭يا 
  جعفر المدني كأب كصبلن  ياالياء الساكنة قبميا في

ُا   .10 ٓ ٱ٣ ِ ة  ؿِ ن
كىمزة مكسكرة  بعد الطاء بألؼقرأ 

 مد كاجب متصؿفيككف  بعدىا،
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب يَ ٱۡقُذۡ٭ـِ  10  .1

ٮُل حَ ...َُش٥٬ُُۡ ََيۡ  22  .2   يعقكب الحضرمي فييما بالياءقرأ ُِٞ

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ  36  .3

اليمزة الساكنة ألفنا قرأ بإبداؿ  ةيَنَ  إِن 39  .4
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   48  .5

6.  57  ۡٞ ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م ِض َح
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

ِيُس٥ضِ ُح٪ۡ  63  .7
قرأ بتخفيؼ الجيـ، كيمـز تسكيف 

 النكف قبمو 
  يعقكب الحضرمي

  يعقكب الحضرمي قرأ برفع الراء َءاَزرُ  74  .8

ۢا 108  .9 ُؽوا قرأ بضـ العيف كالداؿ كتشديد  ُٔ
 الكاك

  يعقكب الحضرمي
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 :ظىزج األعساف 

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيَنَ  133  .10
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

ّيِ  139  .11   جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ فييما  َذح  ٦ا

ُِ  َذ٨٧َُ  145  .12 ًۡ  ؿا ٱ
كىك عمى أصمو  قرأ بكسر الطاء

   في ضـ أكؿ الساكنيف
  جعفر المدني كأب

ّيِ  154  .13   جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ فييما  َذح  ٦ا

14.  160  ُ ٦َۡسةل
َ
َۡشٌ أ قرأ بالتنكيف المرفكع، كقرأ برفع ِة٭َ َٔ

 البلـ 
  يعقكب الحضرمي

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات الراويالقارئ أو  البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب ال٧ٓٓٓه  1  .1
  كالميـ كالصاد

  جعفر المدني كأب

2.  11  ِ     حُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل
إذا أتى بعدىا  بضـ تاء التأنيثقرأ 

ْ چ  لفظ:   چٱۡقُضُؽوا
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   35  .3

  يعقكب الحضرمي الفاء بغير تنكيف قرأ بفتح َػٮَۡ   49  .4

5.  
58 

  جعفر المدني كأب قرأ بفتح الكاؼ  اؽ  ٩َسَ 

  ابف كرداف بضـ الياء ككسر الراء قرأ جُ ؿِ ََّل َُيۡ   .6

ف البلـ يسكتك الحاء فتح بقرأ  يِِ٭٥ۡ َظ٤ۡ  148  .7
  ؼ الياءيخفتك 

  يعقكب الحضرمي

8.  

195 

ُنٮنَ  ُُ   جعفر المدني كأب قرأ بضٍـّ الطاء   َحۡج

ُؿوِِن   .9 ِْ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  دُ٪
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب يَ ُٝؿِ  204  .10
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 :ظىزج األٔفاي 

 

 :ظىزج اٌرىتح 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

٤٧َُٮنَ تَ ث٧َِة  39  .1   ركيس  قرأ بالتاء عمى الخطاب  ٕۡ

 بقيد التشديد  ركيس قرأ بفتح الراء كتشديد الياء ُجٮنَ ٬ِّ دُؿَ  60  .2

3.  65 
 جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب تَۡيِ ٦ِةْيَ 

 

4.  66  

 ءٓاَٛ َٕ ًُ  66  .5

قرأ بضـ الضاد كفتح العيف كىمزة 
مفتكحة بعد األلؼ. فيككف مد 

 كاجب

  المدني كأب

6.  67  
ُ
 َرىَٰ ةقَ أ

بإثبات ألؼ بعد السيف، عمى قرأ 
 كزف )فيعىالى(

  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  

19 

ةةَ قُ  َٞ 
 ،كالجميكر قرأ بكجييف: أحدىما:

 بضـ السيف كحذؼ الياء كاآلخر:
 ابف كرداف

 

 َؿةَ ٧َ خَ   .2
قرأ بفتح العيف كالميـ كحذؼ 

 األلؼ
 

3.  32  ُٛ ُۡ ْ ـُح كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮا
  جعفر المدني كأب كصبلن 

 ََشَ ْٔ  ٓاٱۡث٪َ  36  .4
قرأ بإسكاف العيف في كممات، مع 

  جعفر المدني كأب مد األلؼ قبمو مدنا مشبعنا.

5.  37  ُّ٢ ٌِ   يعقكب الحضرمي قرأ بضـ الياء ككسر الضاد يُ
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 ظىزج َىٔط: 

ـ  .6 َُ َُٮا ْ َّلِ  ٮا
كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب

 كصبلن 
  جعفر المدني كأب

ِ  َوََّك٧َِحَ  40  .7   يعقكب الحضرمي بنصب التاءقرأ  ٱّللا

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ٥٬ُۡ تَُكٮ 50  .8
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

سكاف الداؿ مخففةقرأ  ۡؽَػل  ٦َ  57  .9   يعقكب الحضرمي  بفتح الميـ كا 

  يعقكب الحضرمي  قرأ بضـ الميـ  ـُكَ ي٧٤َُۡ  58  .10

ـُ  64  .11 ْ ٱۡقَذۡ٭ كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٓوا
 كصبلن 

  جعفر المدني كأب

ونَ ي٧٤َُۡ    79  .12   يعقكب الحضرمي  قرأ بضـ الميـ  ـُ

13.  90   ٕۡ   يعقكب الحضرمي  بإسكاف العيف كتخفيؼ الذاؿقرأ  ِؾُرونَ ٱل٧ُۡ

٩َىةرُ  100  .14
َ
  يعقكب الحضرمي  قرأ برفع الراء ٱۡۡل

ن  إىِلٓ  110  .15
َ
  يعقكب الحضرمي  قرأ بتخفيؼ البلـ أ

ُۡسَ  117  .16 ُٕ ِ ٱ٣ۡ  ة
حيث كرد معرفنا أك  بضـ السيفقرأ 

 منكرنا
  جعفر المدني كأب

17.  
120 

  جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮنَ ـ يََط 

18.   َِ  أحد كجييوفي  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ًيةَمۡٮ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب الٓؿ 1  .1
  كالراء

  جعفر المدني كأب

2.  4  
َ
ْ أ   جعفر المدني كأب قرأ بفتح اليمزة ٩ا٫ُۥ َحۡجَؽُؤا

  ركح قرأ بالياء عمى الغيب  ١ُ٧ُۡؿونَ حَ  21  .3
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 ظىزج ٘ىد: 

كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮنَ ـَويَۡكَذۢنجُ  53  .4
 كصبلن 

  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  56  .5

ْ ذَ ٤َٚۡ  58  .6 ؿَُظٮا   ركيس قرأ بالتاء عمى الخطاب ٛۡ

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   62  .7

8.  

71 

ْ ِۡمَ ٱَٚ  ٮٓا   ركيس قرأ بكصؿ اليمزة كفتح الميـ  ُٕ

ََكٓءُ   .9   يعقكب الحضرمي قرأ بالرفع في اليمزة  ُز٥ۡ ُُشَ

ُؿوِِن   .10 ِْ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  دُ٪
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

َٟ ضِ ُج٪ۡ  92  .11 ِي
قرأ بتخفيؼ الجيـ، كيمـز تسكيف 

 النكف قبمو 
  يعقكب الحضرمي

قرأ بتخفيؼ الجيـ، كيمـز تسكيف ِِج ُج٪ۡ  103  .12
ثبات الياء كصبلن   النكف قبمو، كا 

  يعقكب الحضرمي

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب الٓؿ 1  .1
  كالراء

  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب قرأ بضـ البلـ  ةٛ  ُز٣ُ  114  .2

3.  116  ِ  ح  يَ ٞۡ ث
سكاف الققرأ   اؼبكسر الباء كا 

 كتخفيؼ الياء 
  ابف جماز

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  34  .4

ُؿوِِن  55  .5 ِْ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  دُ٪
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 
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 ظىزج َىظف: 

ٓ َيََٰٮيۡ  72  .6  ه٤ََذة
بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد قرأ 

األلؼ مع المد المشبع في حرؼ 
 المد

  ركيس

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب الٓؿ 1  .1
  كالراء

  جعفر المدني كأب

2.  4  ْٔ َظَؽ 
َ
  جعفر المدني كأب قرأ بإسكاف العيف  ََشَ أ

ياة 5  .3 اليمزة الساكنة ياءن قرأ بإبداؿ  ٱلؿُّ
 كصبلن  في الياء بعدىا كأدغميا

  جعفر المدني كأب

 دَ ََّلَ  11  .4
ۡ
قرأ باإلدغاـ المحض مف غير ركـ  ٪اة٦َ أ

 كال إشماـ
  جعفر المدني كأب

5.  29  َِ   جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب يَ ـ ٱۡۡلَة

  جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٦ُذاَكً  31  .6

ۡض٨َ  33  .7   يعقكب الحضرمي  قرأ بفتح السيف ٱلكا

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  َ٪ة٩َّبِي  36  .8
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

  ركيس باختبلس كسرة ىاءقرأ  ة٫ِ٩ِ دُۡؿزََٝ  37  .9

يا  43  .10 اليمزة الساكنة ياءن قرأ بإبداؿ  ةل٤ِؿُّ
  جعفر المدني كأب كصبلن  في الياء بعدىا كأدغميا

رِۡق٤ُٮِِن  45  .11
َ
مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚأ

  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

َؿُبٮِِن  60  .12 ۡٞ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َت
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 
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 :ظىزج اٌسعد 

 

 

 

 

13.  76 
 ُٓ  يَۡؿَذ

اَنةٓءُ    ي
  يعقكب الحضرمي  فييما بالياءقرأ 

14.  84  َٛ َق
َ
أ ٓ َيَٰٓ  هة

بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد قرأ 
األلؼ مع المد المشبع في حرؼ 

 المد
  ركيس

ّ٪ُِؽوِِن  94  .15 َٛ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  ُت
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

اليمزة الساكنة ياءن قرأ بإبداؿ  يَ ٰـَ ُريا  100  .16
 كصبلن  في الياء بعدىا كأدغميا

  جعفر المدني كأب

ي٨ِّ 105  .17
َ
 ٠َأ

بتسييؿ اليمزة مع المد قرأ 
 كالقصر في حرؼ المد قبميا

 كصبلن ككقفنا
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب ال٧ٓٓؿ 1  .1
 كالراء  كالميـ

  جعفر المدني كأب

مما  كصبلن ككقفنا بإثبات الياءقرأ  ٦ََذةِب  30  .2
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

3.  

32 

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب يَ ٱۡقُذۡ٭ـِ 

ةِب   .4 َٞ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  ِٔ
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  ةِب  َٔ َم  36  .5
 اآلمرءكس حذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 
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 :ُُ٘ظىزج إتسا 

 

 :ظىزج احلدس 

 

 

 

 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب الٓؿ 1  .1
  كالراء

  جعفر المدني كأب

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيَنَ  إِن 19  .2
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

ىاء السكت كقفنا بعد قرأ بزيادة  ٫ث٧َُِۡصِِػيا  22  .3
 الياء المشددة الدالة عمى المتكمـ

  الحضرمي يعقكب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب الٓؿ 1  .1
  كالراء

  جعفر المدني كأب

ه  41  .2  لََعِ
 الياء كتشديدبكسر البلـ قرأ 

 التنكيفمع  كرفعيا
  يعقكب الحضرمي

ـه  44  .3 بحذؼ اليمز كتشديد حرؼ قرأ  ُص
  جعفر المدني كأب الزام قبميا كصبلن ككقفنا

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  َجّبِ    49  .4
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

ُعٮِِن  68  .5 ٌَ ۡٛ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  ََٚل َت
 رءكس اآلمحذؼ مف 

 يعقكب الحضرمي 
 

وِِن  69  .6 ـُ   َوََّلَُّتۡ

  جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٱل٧ُۡۡكَذۡ٭ـِي٨َ  96  .7
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 :ًظىزج إٌس 

 

 

 :ظىزج اإلظساء 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  

2 

الزام فتح ك  قرأ بفتح التاء كالنكف ُل َنا تَ 
 ركح   مشددة

 

  التاء رفعقرأ ب ٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحُ   .2

ٮَِن   .3 ُٞ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱتا
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

  جعفر المدني كأب  قرأ بفتح الشيف ِّٜ بِنَ  7  .4

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ٪اُ٭٥يَ نَلَُجّٮِ  41  .5

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱر٬َُۡجٮَِن  51  .6
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

ّؿِ  62  .7 ۡٛ ٮنَ ٦ُّ َُ 
  قرأ بتشديد الراء،

  جعفر المدني كأب  في كسر الراءأصمو  كىك عمى

 تَۡكِٞيُس٥ 66  .8
 بتاء مفتكحة عمى التأنيث،

  كىك عمى أصمو في الفتح 
  جعفر المدني كأب

9.  

115 

  جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ   َذحَ ٱل٧َّۡيِ 

ُِ  َذ٨٧َُ   .10 ًۡ  ؿا ٱ
كىك عمى أصمو  قرأ بكسر الطاء

   في ضـ أكؿ الساكنيف
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  
13 

  جعفر المدني كأب بضـ الياء كفتح الراءقرأ  جُ ؿَ ؼۡ َويُ 

  يعقكب الحضرمي  قرأ بفتح الياء كضـ الراء جُ ؿُ ؼۡ َويَ   .2
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 :ظىزج اٌىهف 

ٝۡؿَ  14  .3  اٱ
قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا 

 كصبلن  كصبلن 
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي  قرأ بمد اليمزة ٓاَمۡؿ٩َة 16  .4

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيَنَ  إِن 54  .5
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

ياة 60  .6 اليمزة الساكنة ياءن قرأ بإبداؿ  ٱلؿُّ
  جعفر المدني كأب كصبلن  في الياء بعدىا كأدغميا

7.  61  ِ     حُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل
إذا أتى بعدىا  بضـ تاء التأنيثقرأ 

ْ چ  لفظ:   چٱۡقُضُؽوا
  جعفر المدني كأب

8.  

69 

  جعفر المدني كأب  قرأ بالجمع ٱلّؿَِيَٰطَ 

 َُٝس٥ّؿِ َ٘ ذُ ذَ   .9

قرأ بكجييف: أحدىما: بالتاء عمى 
  .ألصمو()مكافؽ التأنيث كتخفيؼ الراء

 بالتاء عمى التأنيث :كاألخرل
 كيمـز منو فتح الغيف الراء تشديدك 

 )االنفرادة(قبمو

  ابف كرداف

 
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 َو٬َّيِ  10  .1
قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا 

  جعفر المدني كأب كصبلن  كصبلن 

بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  قرأ َوُيَ٭ّيِ  16  .2
  جعفر المدني كأب كصبلن   كصبلن 

3.  50  ِ     حُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل
إذا أتى بعدىا  بضـ تاء التأنيثقرأ 

ْ چ  لفظ:   چٱۡقُضُؽوا
  جعفر المدني كأب

4.  
51 

ۡمَ٭ؽ
َ
  جعفر المدني كأب  مفتكحة كألؼ بعدىا قرأ بنكف ٥٬ُۡ ٩َةأ

  جعفر المدني كأب قرأ بفتح التاء  ٠ُ٪َخ   .5
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 :َظىزج ِسمي عٍُها اٌعال 

 

  طٗ:ظىزج 

ۡۡس   73  .6  أُ
حيث كرد معرفنا أك   بضـ السيفقرأ 

 منكرنا
  جعفر المدني كأب

 ايُۡۡسً  88  .7
حيث كرد معرفنا أك   بضـ السيفقرأ 

 منكرنا
  جعفر المدني كأب

 
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ٕٓٓه  1  .1 عمى الكاؼ كالياء قرأ بالسكت  ٠ٓ٭ي
 كالياء كالعيف كالصاد

  جعفر المدني كأب

2.  25  ٍۡ َٞ َٰ  يَسا
قرأ بفتح الياء كتشديد السيف كفتح 

  القاؼ
  يعقكب الحضرمي

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ  40  .3

 ُث رِّ ٩ُٮَ  63  .4
قرأ بتشديد الراء كيمـز منو فتح 

  الكاك قبمو
  ركيس

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الطاء كالياء ٫َ 1  .1

2.  12  ِ ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يٱلَۡٮادِ ث
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

ٓۡ َوۡۡلُ  39  .3   جعفر المدني كأب قرا بإسكاف البلـ كجـز العيف ۡىَ٪

4.  58  ۡٛ  ٫ُ َّلا َُن٤ِۡ

 قرأ بجـز الفاء
في الياء منع الصمة مف ذلؾ يمـز 

 بعدىا.
  جعفر المدني كأب

  ركيس  قرأ بكسر اليمزة كسككف الثاء ؿِيزۡ إِ  84  .5
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 :َظىزج األٔثُاء عٍُهُ اٌعال 

َِنَ  93  .6 َٕ   جعفر المدني كأب قرأ بإثبات الياء كصبلن مفتكحة  دَتاجِ

7.  

97 

 َ  َر٪ا٫ُ ۡعؿُ نلا
سكاف الحاء كضـ  قرأ بفتح النكف كا 

  ابف كرداف الراء 

8.   ُ  َر٪ا٫ُ ۡعؿِ نلا
سكاف الحاء  النكف  قرأ بضـ كا 

 مخففة  الراءككسر 
  جمازابف 

9.  
114 

ِضَ جَ  ۡٞ   
بالنكف مفتكحة ككسر الضاد قرأ 

 يعقكب الحضرمي كياء مفتكحة
 

  قرأ بنصب الياء ٫ُ وَۡظيَ   .10

11.  116  ِ     حُ ٧َ٤َۡلَٰٓه١َِ ل
إذا أتى بعدىا  بضـ تاء التأنيثقرأ 

ْ چ  لفظ:   چٱۡقُضُؽوا
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الياء ز٬َََؿةَ  131  .12

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱۡخُجُؽوِِن  25  .1
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  35  .2

ِض٤ُٮِِن  37  .3 ٕۡ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  تَۡكَذ
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب يَ ٱۡقُذۡ٭ـِ  41  .4

  جعفر المدني كأب  قرأ بالجمع ٱلّؿَِيَٰطَ  81  .5

َؽرَ  87  .6 ۡٞ   يعقكب الحضرمي  قرأ بياء مضمكمة كفتح الداؿ ُح

  جعفر المدني كأب قرأ بضـ الياء ككسر الزام ُجُ٭٥ُ ـِ ََّل َُيۡ  113  .7

8.  
104 

ٮَ تُ    قرأ بتاء مضمكمة كفتح الكاك يُۡ
 جعفر المدني كأب

 

٧َةٓءُ   .9   قرأ برفع اليمز ٱلكا
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 :ظىزج احلح 

 

 

 :ْظىزج ادلؤِٕى 

  جعفر المدني كأب قرأ بضـ الباء َربُّ  112  .10

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ۡت  5  .1
َ
  جعفر المدني كأب قرأ بيمزة مفتكحة بيف الباء كالتاء  َوَرَبأ

  يعقكب الحضرمي  قرأ بالتاء عمى التأنيث فييما َ٪ةَُلُ تَ   ،  َ٪ةَل تَ  37  .2

ي٨َِّٚ  45  .3
َ
بتسييؿ اليمزة مع المد قرأ  ١َأ

 كالقصر في حرؼ المد قبميا
 كصبلن ككقفنا

  جعفر المدني كأب

ي٨ِّ 48  .4
َ
  جعفر المدني كأب ٠َأ

٦ۡ٪ِيا  52  .5
ُ
 ذ٫ِِ أ

في حالة  مخففة  قرأ  بفتح الياء
 الكقؼالكصؿ 

  جعفر المدني كأب

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يلََ٭ةدِ  54  .6
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

ٮنَ يَ  73  .7 ُٔ   يعقكب الحضرمي الغيب قرأ بالياء عمى  ۡؽ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 تَۡكِٞيُس٥ 21  .1
 بتاء مفتكحة عمى التأنيث،

  كىك عمى أصمو في الفتح. 
  جعفر المدني كأب

2.  26 
ثُٮِِن   ٠َؾا

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ 
 رءكس اآلمحذؼ مف 

 يعقكب الحضرمي 
 

3.  39  

  جعفر المدني كأب  بكسر التاء قرأ ةِت ٬َۡيَ٭ةتِ ٬َۡي٭َ   36  .4

ٮَِن  52  .5 ُٞ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱتا
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

6.  88   ِ   ركيس ياءالباختبلس كسرة قرأ  بَِيِؽه
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 :ظىزج إٌىز 

 

 :ْظىزج اٌفسلا 

 

 

وِِن  98  .7   ََيُۡضُ
مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ 

 يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 
 

ٮِِن  99  .8 ُٕ   ٱرِۡص

  َوََّل دَُس٧ُِ٤ّٮِِن  108  .9

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ُت  9  .1 ٌَ َٗ  ِ رفع الباء كخفض ك بفتح الضاد قرأ  ٱّللا
 ىاء لفظ الجبللة

  يعقكب الحضرمي

  يعقكب الحضرمي  قرأ بضـ الكاؼ ۡۡبَهُ ٠ُ  11  .2

لا  22  .3
َ
 َحَذأ

تقديـ التاء كفتح اليمزة بعدىا بقرأ 
  تشديد البلـ مفتكحةك 

  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب  بضـ الياء ككسر الياء قرأ ُت ۡؾ٬ِ يُ  43  .4

5.  48 
 جعفر المدني كأب الكاؼ فتحالياء ك  بضـ ٥َ ۡعسَ َِلُ 

 

6.  51  

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ  64  .7

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب  قرأ بضـ النكف كفتح الخاء ؾَ ذاؼَ جُّ  18  .1

ٓ َيََٰٮيۡ  28  .2  ه٤ََذة
بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد قرأ 

األلؼ مع المد المشبع في حرؼ 
 المد

  ركيس

ّيِ  49  .3   جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ  ةذ  ٦ا
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 :ظىزج اٌؽعساء 

 

 :ًٌّٕظىزج ا 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

قرأ بالسكت عمى الطاء كالسيف  َٓك٥ٓ  1  .1
  جعفر المدني كأب كالميـ

انَ   4  .2 قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةإِن ن
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

ثُٮِِن  12  .3   يَُسّؾِ

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ 
 رءكس اآلمحذؼ مف 

ُذ٤ُٮِِن چ  ۡٞ ٮِِن  ،َقَيۡ٭ِؽيَِن  ،َح ُٕ ي َِ
َ
في – َوأ

ثُٮِِن ،-كؿ مكاضع السكرة ، َحۡ٭ِؽيَِن  ،٠َؾا

 چَُيۡيِيَِن ، يَۡنِٛيَِن ، يَۡكِٞيَِن 

  يعقكب الحضرمي 

4.  13 
 َٜ ي ٌِ  يَ
 َٜ ِ٤ َُ  يَ٪

  يعقكب الحضرمي فييما القاؼ قرأ بفتح

 َٟ ُٔ ةجَ تۡ أوَ  111  .5
سكاف التاء قرأ  بقطع اليمزة كا 

  كألؼ بعد الباء كرفع العيف
  يعقكب الحضرمي

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الطاء كالسيف  َٓف  1  .1

يا  10  .2 قرأ بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد  ٫َلَ
  الحضرمي يعقكب الياء المشددة الدالة عمى المتكمـ

3.  

18 

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م  يَوادِ 
  الحضرمي يعقكب رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

4.   ۡ٪٧َ ُِ كيككف بذلؾ  ،النكفقرأ بتخفيؼ  ُس٥ۡ ََيۡ
  يعقكب الحضرمي إخفاء
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 :ظىزج اٌمفؿ 

 

 :ظىزج اٌعٕىثىخ 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

قرأ بالسكت عمى الطاء كالسيف  َٓك٥ٓ  1  .1
 كالميـ

  جعفر المدني كأب

2.  19  ُُ   جعفر المدني كأب قرأ بضٍـّ الطاء   َل َحۡج

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يٱلَۡٮادِ  30  .3
  الحضرمي يعقكب رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  تَۡنَ٭ُؽونِ  32  .4
 رءكس اآلمحذؼ مف 

 يعقكب الحضرمي 
 

ُذ٤ُٮِِن  33  .5 ۡٞ   َح

 ارِدَ  34  .6
قرأ بنقؿ حركة اليمز إلى الساكف 
قبميا كحذؼ اليمز كأبدؿ التنكيف 

 ألفنا كصبلن 
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  70  .7

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  88  .8

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 ال٥ٓٓ  1  .1
األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب

  كالميـ
  جعفر المدني كأب

2.  17 
 يعقكب الحضرمي ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ 

 

3.  57  

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱۡخُجُؽوِِن  56  .4
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ٪اُ٭٥يَ نَلَُجّٮِ  58  .5
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 :َظىزج اٌسو 

 

 :ْظىزج ٌمّا 

 

 :ظىزج اٌعددج 

ي٨ِّ 60  .6
َ
 ٠َأ

 بتسييؿ اليمزة مع المدقرأ 
 كالقصر في حرؼ المد قبميا

 كصبلن ككقفنا
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 ال٥ٓٓ  1  .1
األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب

  كالميـ
  جعفر المدني كأب

2.  
11 

  ركيس ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ 

  ركح ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ   .ّ

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م  يثَِفَٰؽِ  53  .4
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

5.  60  ۡ٪ ٛا  َٟ يَۡكَذِؼ
كيككف بذلؾ  ،قرأ بتخفيؼ النكف
 إخفاء

  يعقكب الحضرمي

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 ال٥ٓٓ  1 .1
األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب

  كالميـ
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 ال٥ٓٓ  1  .1
األلؼ كالبلـ السكت عمى قرأ ب

  كالميـ
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  11  .2
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  األزصاب:ظىزج 

 

 :ظىزج ظثأ 

 

 :ظىزج فاطس 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  21  َ كألؼ  مفتكحة بتشديد السيفقرأ  لُٮنَ ةءَ كا ي
  ركيس  ابعدى

2.  27  َُ   جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮ٬َةـ َت

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

انَ   9  .1 قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةإِن ن
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب  قرأ بالجمع ٱلّؿَِيَٰطَ  12  .2

 بضـ التاء كالباء ككسر الياءقرأ  ٪َخِ ّيِ بُ دُ  14  .3
  مشددة

  ركيس

4.  

19 

  يعقكب الحضرمي قرأ بضـ الباء      َ٪ةَربُّ 

5.   َٕ َٰ قرأ بألؼ بعد الباء كفتح العيف  ؽَ َب
 كالداؿ

  يعقكب الحضرمي

6.  
37 

ـَ    بالنصب كالتنكيفقرأ  آءً َص
 ركيس

 

7.   ُٙ ٕۡ ِ ٌّ   قرأ بالرفع ٱل

8.  46  ْ ُؿوا ١ا َٛ  ُث٥ا َتذَ
قرأ بإدغاـ التاء األكلى في التاء 

ْ تا ُث٥ا چ الثانية كصبلن  ُؿوا ١ا      چَٛ
  ركيس

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بضـ التاء ككسر الياء ۡت ٬ِ ؾۡ دُ  8  .1
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 :ظىزج َط 

كَ   .ِ ۡٛ   جعفر المدني كأب قرأ بنصب السيف  َٟ َج

ُٞ يَ  11  .3   يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الياء كضـ القاؼ ُه ٪

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيَنَ  إِن 16  .4
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الياء كالسيف يٓف  1  .1

2.  
19 

 
َ
 أ
َ
  نأ

 ، بفتح اليمزة الثانيةقرأ 
 جعفر المدني كأب فيسيؿ الثانية مع اإلدخاؿ

 

  قرأ بتخفيؼ الكاؼ   ۡؿد٥ُُذ٠ِ   .3

  الحضرمي يعقكب ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  22  .4

5.  23 
 يُؿِۡدِّن 
َِن  ۡ٘  ُت

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م
  الحضرمي يعقكب رسمنا بسبب التقاء الساكنيف

ُٕٮِِن  25  .6 مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱۡق٧َ
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

  جعفر المدني كأب  قرأ بالرفع َنَِٰظَؽةٌ  َوۡيَعحٌ  29  .7

انَ إِن   43  .8 قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةن
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب  قرأ بالرفع َنَِٰظَؽةٌ  َوۡيَعحٌ  53  .9

  جعفر المدني كأب  قرأ بحذؼ األلؼ ١ُِ٭ٮنَ َٚ  55  .10

كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮنَ ـ٦ُذا١ُ  56  .11
 كصبلن 

  جعفر المدني كأب

 جُ صُ  62  .12
 
  ركح الجيـ كالباء كتشديد البلـ بضـقرأ  ّل
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 :ظىزج اٌفافاخ 
 

 

 :ظىزج ؾ 

ِؽرُ حَ  81  .13 سكاف القاؼ مف قرأ  ٞۡ بياء مفتكحة كا 
  غير ألؼ بعدىا مع رفع الراء

  ركيس

14.  
83 

  ِ   ركيس ياءالباختبلس كسرة قرأ  بَِيِؽه

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ   .15

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َقَيۡ٭ِؽيَِن  99  .1
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

ياة 115  .2 اليمزة الساكنة ياءن قرأ بإبداؿ  ٱلؿُّ
 كصبلن  في الياء بعدىا كأدغميا

  جعفر المدني كأب

ََف  153  .3 َُ  ٱۡو
 عمى الخبرقرأ بيمزة كصؿ 

،  حاؿ االبتداء كيكسرىا كصبلن
  جعفر المدني كأب

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م َوةىِل  163  .4
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الصاد ٓص  1  .1

َؾابِ    .2 مما  كصبلن ككقفنابإثبات الياء قرأ  َٔ
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

ْ ؽَ ِۡلَ  29  .3  ثاُؿٓوا
قرأ بالتاء عمى الخطاب كتخفيؼ 

  الداؿ
  جعفر المدني كأب

  جعفر المدني كأب  قرأ بالجمع ٱلّؿَِيَٰطَ  36  .4

  جعفر المدني كأب كالصاد قرأ بضـ النكف ت  ثُِ٪ُى  41  .5
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 :ظىزج اٌصِس 

 

 

 :ظىزج غافس 

  يعقكب الحضرمي  بفتح النكف كالصاد ت  َى ثِ٪َ   .6

٧َةإِ  70  .7   جعفر المدني كأب قرا بيمزة مكسكرة جا

قرأ بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد  ٫بَِيَؽيا  75  .8
 الياء المشددة الدالة عمى المتكمـ

  الحضرمي يعقكب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  

16 

َِجة   ركيس كصبلن ككقفناياء البإثبات قرأ  يدِ َيَٰٕ

ٮَِن   .2 ُٞ ُٕٮنِ  َٚٱتا ي َِ
َ
بإثبات الياء كصبلن قرأ َوأ

 رءكس اآلممما حذؼ مف  ككقفنا
  يعقكب الحضرمي 

  جعفر المدني كأب  قرأ بتشديد النكف كفتحيا  َلَِٰس٨ا  20  .3

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  44  .4

5.  

56 

دَ    جعفر المدني كأب قرأ بياء مفتكحة بعد األلؼ  ةيَ َيََٰعۡۡسَ

دَ   .6 ٓ َيََٰعۡۡسَ  يۡ ة
قرأ بكجييف: أحدىما: كأصمو. 
 كاآلخر: بياء ساكنة بعد األلؼ 

  ابف كرداف

دَ   .7 ٓ َيََٰعۡۡسَ  هة
بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد قرأ 

األلؼ مع المد المشبع في حرؼ 
 المد

  ركيس

كيمـز تسكيف  ،قرأ بتخفيؼ الجيـ ِج ُح٪ۡ  61  .8
  النكف قبمو

  ركح

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الحا كالميـ ظ٥ٓ  1  .1



 

 اخدوي اٌمساءاخ اٌعؽسَح ِع تُاهنا وِٓ لسأ هب انعؼزيح انمزاءاخ

 

  
      

295 

 

 

 :ظىزج ففٍد 

 

 :ظىزج اٌؽىزي 

 

 :ظىزج اٌصخسف 

ةِب  5  .2 َٞ مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  ِٔ
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ  77  .3

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الحا كالميـ ظ٥ٓ  1  .1

2.  
10 

  جعفر المدني كأب  قرأ بالرفع مع التنكيف َقَٮآءٌ 

  يعقكب الحضرمي  مع التنكيف بالخفضقرأ  َقَٮآءٍ   .3

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  21  .4

ۡت  39  .5
َ
  جعفر المدني كأب قرأ بيمزة مفتكحة بيف الباء كالتاء  َوَرَبأ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيَنَ  إِن 33  .1
  كصبلن 

  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الحا كالميـ ظ٥ٓ  1  .1

ّيِ  11  .2   جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ  ةذ  ٦ا

ـّ   15  .3 بحذؼ اليمز كتشديد حرؼ قرأ  اُص
  جعفر المدني كأب الزام قبميا كصبلن ككقفنا
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 :ْظىزج اٌدخا 

 

 

 

 

  جعفر المدني كأب عمى الجمعبعدىا بنكف كألؼ قرأ  ُز٥َ٪ةِصبۡ  24  .4

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َقَيۡ٭ِؽيَِن  27  .5
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

ّيِۡي حُ  36  .6   يعقكب الحضرمي قرأ بالياء َٞ

كيككف بذلؾ  ،قرأ بتخفيؼ النكف ٩َۡؾ٬ََبۡ  41  .7
 إخفاء

 يعقكب الحضرمي
 

  َٟ ٩ُؿَِي٪ۡ  42  .8

ٮِِن  63  .9 ُٕ ي َِ
َ
مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َوأ

 رءكس اآلمحذؼ مف 
  يعقكب الحضرمي 

  يعقكب الحضرمي قرأ بفتح الفاء بغير تنكيف َػٮَۡ   68  .10

ْ َٞ ٤ۡ يَ  83  .11  ٮا
سكاف البلـ قرأ  بفتح الياء كالقاؼ كا 

  مف غير ألؼ
  جعفر المدني كأب

12.  
85 

  ركيس ككسر الجيـ الياءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ يَ 

  ركح ككسر الجيـ التاءبفتح قرأ  ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ   .13

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الحا كالميـ ظ٥ٓ  1  .1

2.  16  ُِ   جعفر المدني كأب قرأ بضٍـّ الطاء   ُل َجۡج

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َٚٱۡخََتِلُٮِِن  21  .3
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 

  جعفر المدني كأب  قرأ بحذؼ األلؼ ١َِِٚ٭يَ  27  .4
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 :ظىزج اجلاثُح 

 

 

 :ظىزج األزماف 

 

 ظىزج زلّد: 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الحا كالميـ ظ٥ٓ  1  .1

ـَ َِلُ  14  .2  يَ ۡض
قرأ بضـ الياء كفتح الزام كألؼ 

  بعدىا
  جعفر المدني كأب

  يعقكب الحضرمي ككسر الجيـبفتح التاء قرأ    ُٕٮنَ ؿۡصِ دَ  15  .3

 المكضع الثاني يعقكب الحضرمي  قرأ بنصب البلـ ُكا  28  .4

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات الراويالقارئ أو  البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بالسكت عمى الحا كالميـ ظ٥ٓ  1  .1

 ٫ُ٤ُ ۡى َوَٚ  15  .2
قرأ بفتح الفاء كسككف الصاد 

  كحذؼ األلؼ
  يعقكب الحضرمي

ِؽرُ حَ  33  .3 ۡٞ 
سكاف القاؼ مف  قرأ بياء مفتكحة كا 

 غير ألؼ بعدىا مع رفع الراء
  يعقكب الحضرمي

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ي٨ِّ 13  .1
َ
 ٠َأ

بتسييؿ اليمزة مع المد قرأ 
 كالقصر في حرؼ المد قبميا

 كصبلن ككقفنا
  جعفر المدني كأب

2.  
22 

ْ َُ ٞۡ تَ  ٮٓا ُٕ 
سكاف القاؼ كفتح قرأ  بفتح التاء كا 

  الطاء مخففة
  يعقكب الحضرمي

  ركيس  البلـبضـ التاء كالكاك ككسر قرأ  ُذ٥ۡ َّلِۡ ٮُ دُ   .3
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  :ظىزج اٌفرر 

 

 :ظىزج احلدساخ 
 

 

 :ظىزج ق 

4.  25  
ُ
 ۡمِلۡ َوأ

 بضـ اليمزة ككسر البلـ قرأ 
سكاف الياء  كا 

  يعقكب الحضرمي

ْ َوَجۡج٤ُٮۡ  31  .5   ركيس  قرأ بإسكاف الكاك ا

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  25  َُ   جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮ٥٬ُۡ ـ َت

ياة 27  .2 اليمزة الساكنة ياءن قرأ بإبداؿ  ٱلؿُّ
 كصبلن  في الياء بعدىا كأدغميا

  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ؽا ََّل تَ  1  .1 َٞ ْ   يعقكب الحضرمي كالداؿبفتح التاء قرأ  ُمٮا

َٰ ٱۡۡلُضَ  4  .2   جعفر المدني كأب  الجيـ قرأ بفتح تِ َر

ِ ٮَ ػۡ إِ  11  .3  ُس٥ۡ د
سكاف الخاء قرأ ب كسر اليمزة كا 

  يعقكب الحضرمي  كتاء مكسكرة عمى الجمع

ٓواْ د٧٤َُۡ   11  .4   يعقكب الحضرمي  قرأ بضـ الميـ  ـُ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ّيِ  11  .1   جعفر المدني كأب بتشديد الياءقرأ  ةذ  ٦ا

2.  23 

يا  قرأ بزيادة ىاء السكت كقفنا بعد  ٫َلَ
 الحضرمي يعقكب الياء المشددة الدالة عمى المتكمـ

 

3.  28  

4.  29  
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 :ظىزج اٌرازَاخ 

 

 :ظىزج اٌطىز 

 

 :ُظىزج إٌد 

 

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يُحَ٪ةدِ  41  .5
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

 ايُۡۡسً  3  .1
حيث كرد معرفنا أك  بضـ السيفقرأ 

 منكرنا
  جعفر المدني كأب

ُجُؽوِِن  56  .2 ٕۡ   َِلَ
مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ 

 رءكس اآلمحذؼ مف 
 يعقكب الحضرمي 

 

٧ُِٕٮِِن  57  .3 ُۡ   ُح

ِض٤ُٮِِن  59  .4 ٕۡ   تَۡكَذ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب  قرأ بحذؼ األلؼ ١َِِٚ٭يَ  18  .1

ْ َٞ ٤ۡ يَ  45  .2  ٮا
سكاف البلـ قرأ  بفتح الياء كالقاؼ كا 

  مف غير ألؼ
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

َٰخا  19  .1   ركيس بتشديد التاء  قرأ ٱ٣ؾا

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا  ةيُنَجا  36  .2
  جعفر المدني كأب  كصبلن 

َٟ تَ  55  .3 ِ   ٧َةَرىَٰ ذَ َرّب
كلى في التاء بإدغاـ التاء األ قرأ

 چ٧َةَرىَٰ تا چ  كصبلن الثانية 
  يعقكب الحضرمي
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 :ظىزج اٌمّس 

 

 :ٓظىزج اٌسمح 

 

 :ظىزج اٌىالعح 

 

 

 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ۡكَذِٞؿٍّ  3  .1   جعفر المدني كأب قرأ بكسر الراء منكنة  ٦ُّ

َِن  5  .2 ۡ٘ ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م ُت
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يٱۡۡلََٮارِ  24  .1
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

2.  54 
 جعفر المدني كأب كصبلن  ةحذؼ اليمز قرأ ب يَ ـ ٦ُذا١ِ 

 

3.  76  

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮنَ ـَذ٧َة٣ُ  53  .1
  جعفر المدني كأب كصبلن 

كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮنَ ـٱل٧ُۡننُ  72  .2
بخمؼ عف  جعفر المدني كأب كصبلن 

 ابف كرداف
  ركيس  قرأ بضـ الراء ۡوح  َٚؿُ  89  .3
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 :ظىزج احلدَد 

 

 :ظىزج اجملادٌح 

 

 اٌفف: ظىزج  

 

 :ٓظىزج اٌرغات 

 

 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

٦َةِّنُّ  14  .1
َ
 ٱۡۡل

قرأ بسككف الياء مخففة كصبلن 
  جعفر المدني كأب ككقفنا

ْ دَ  َوََّل  16  .2   ركيس  قرأ بالتاء  ُسٮ٩ُٮا

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  
7 

  جعفر المدني كأب  قرأ بالتأنيث ُسٮنُ دَ ٦َة 

ۡزََثُ    .2
َ
  يعقكب الحضرمي  قرأ برفع الراء أ

ْ َذضُ ندَ  9  .3  ۡٮا
 األكلى اءلتبنكف ساكنة بعد اقرأ 

  مف غير ألؼ كضـ الجيـ
  ركيس

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ُٛ َِلُ  8 .1 ْ ـُۡ كضـ ما قبميا  ةحذؼ اليمز قرأ ب ٮا
 كصبلن 

  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ُُٕس٥ََّنۡ  9 .1   يعقكب الحضرمي بالنكفقرأ  ٧َ
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 :ظىزج اٌطالق 

 

 :ظىزج ادلٍه 

 

  احلالح:ظىزج 

 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  ركح قرأ بكسر الكاك ۡصِؽُك٥ۡ وِ  6  .1

2.  4 
حيث كرد معرفنا أك  بضـ السيفقرأ  ايُۡۡسً 

 منكرنا
 7  .3  جعفر المدني كأب

ۡۡس   7  .4 ُٔ 

ي٨ِّ 8  .5
َ
 ٠َأ

كالقصر قرأ بتسييؿ اليمزة مع المد 
في حرؼ المد قبميا كصبلن ككقفنا 

 كصبلن ككقفنا
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ًيةَػةقِ  4 

ٮنَ دَؽۡ  27 .1   يعقكب الحضرمي بإسكاف الداؿ مخففةقرأ  ُٔ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  9  َِ   جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب   حِ يَ ثِٱۡۡلَة

2.  19 

 ٠َِتَِٰبَ 
 يعقكب الحضرمي  قرأ بحذؼ ىاء السكت كصبلن  ِظَكةِبَ 

 

3.  25  

4.  20  

5.  26  
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 :ظىزج ادلعازج 

 

 ظىزج ٔىذ: 

 

 :ٓظىزج اجل 

 

 

 :ًِظىزج ادلص 

 

 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ُ وَ  10  .1   جعفر المدني كأب قرأ بضـ الياء ٢ُ  َٔ ۡس ََّل ي

ْ َٞ ٤ۡ يَ  42  .2  ٮا
سكاف البلـ قرأ  بفتح الياء كالقاؼ كا 

  مف غير ألؼ
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ٮِِن  3  .1 ُٕ ي َِ
َ
مما  الياء كصبلن ككقفنابإثبات قرأ  َوأ

 رءكس اآلمحذؼ مف 
  يعقكب الحضرمي 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  5  َٞ   يعقكب الحضرمي بفتح القاؼ كالكاك مشددةقرأ  َل ٮا َت

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ۡخ يَ ُم٤ِ  8  .2

3.  28  ُ ٥َ٤َ َّلِ   ركيس  بضـ الياء قرأ ٕۡ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب حَ يَ ٩َةمِ  6 .1
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 :ظىزج ادلدثس 

 

 :ْظىزج اإلٔعا 

 

 :ظىزج ادلسظالخ 

 

 :ظىزج إٌاشعاخ 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1. 30  ۡٔ َح  َٕ   جعفر المدني كأب قرأ بإسكاف العيف  ََشَ تِۡك

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  ركيس بزيادة ىاء السكت كقفناقرأ  ٫َذَس٧ا  21  .1

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ؾُ  6  .2   ركح بضـ الذاؿقرأ  ًرأُ

 َذۡخ ِٝ و 11  .3
بدؿ اليمز مع تخفيؼ قرأ بالكاك 

 القاؼ
  جعفر المدني كأب

4.  30  َ٤ َُ ْ ٱ٩ ٮٓا  المكضع الثاني ركيس قرأ بفتح البلـ  ُٞ

  ركيس  عبضـ الجيـ عمى الجمقرأ  ت  ََّل ةُِمَ  33  .5

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  ١َِٚيُؽوِِن  39  .6
 رءكس اآلمحذؼ مف 

  يعقكب الحضرمي 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ٮلُٮنَ   11  .1 ُٞ  ٩اةإ َِِح
قرأ باإلخبار في المكضع األكؿ 

  جعفر المدني كأب مف االستفياـ المكرر 
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 :ظىزج اٌرىىَس 

 

 :ظىزج االٔفطاز 

  
 

 :ظىزج ادلطففني 

 :ظىزج االٔؽماق 

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يثِٱلَۡٮادِ  16  .2
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

  جعفر المدني كأب  قرأ بالتنكيف ٦ُ٪ِؾرٌ  45  .3

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  9  ِّ   جعفر المدني كأب قرأ بالتاء مشددة  ٤َۡخ ُٝذ

ما حذؼ قرأ بإثبات الياء كقفنا م يٱۡۡلََٮارِ  16  .2
 رسمنا بسبب التقاء الساكنيف 

  الحضرمي يعقكب

  ركيس كقفنابزيادة ىاء السكت قرأ  ٫َث٧ا  21  .3

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ثُٮنَ يُ  9 .1   جعفر المدني كأب  قرأ بالياء عمى الغيب َسّؾِ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  
9 

ؿَ تُ   المدني أبك جعفر ضـ التاء كفتح الراءقرأ ب   ُ  ٕۡ
 يعقكب الحضرمي

 

  قرأ برفع التاء ةُ ٩َۡضَ   .2

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب يَ ُٝؿِ  21 .1
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 :ًٍظىزج األع 

 

 :ظىزج اٌغاؼُح 

 

 :ظىزج اٌثٍد 

 :ًٌٍُظىزج ا 

 

 :ظىزج اٌؽسذ 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ىَٰ  8 .1  ل٤ِۡيُۡۡسَ
حيث كرد معرفنا أك  بضـ السيفقرأ 

 منكرنا
  جعفر المدني كأب

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب قرأ بتشديد الياء  ةَبُ٭٥ۡ إِيا  25 .1

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  أبك جعفر المدني بتشديد الباء قرأ  ًؽاُۡلا  6 .1

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ىَٰ  7  .1 حيث كرد معرفنا أك  بضـ السيفقرأ  ل٤ِۡيُۡۡسَ
 منكرنا

  جعفر المدني كأب
ىَٰ  11  .2 ُٕۡۡسَ  ل٤ِۡ

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات أو الراوي القارئ البياى الكلوة

ُۡسَ  5  .1 ُٕ   ٱ٣ۡ
 ايُۡۡسً  

حيث كرد معرفنا أك  بضـ السيفقرأ 
 منكرنا

 جعفر المدني كأب
 

2.  6  



 

 اخدوي اٌمساءاخ اٌعؽسَح ِع تُاهنا وِٓ لسأ هب انعؼزيح انمزاءاخ

 

  
      

317 

 

  :ظىزج اٌعٍك 

 

 :ظىزج لسَػ 

 

 

 :ظىزج اٌرىىَس 

 

 

  اٌىافسوْظىزج: 

 

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

1.  1 
ٝۡؿَ   اٱ

قرأ بإبداؿ اليمزة الساكنة ألفنا 
  كصبلن 

 جعفر المدني كأب
 

2.  3  

3.  16  َِ   جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب ح  يَ َػة

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

ِٙ َِلۡ  1  .1 َٰ   جعفر المدني كأب قرأ بحذؼ اليمز َؾ

ِِ٭٥ۡ  2  .2 َٰٛ   جعفر المدني كأب  قرأ بحذؼ الياء إَِل

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

  جعفر المدني كأب كصبلن  ياءن اليمزة إبداؿ قرأ ب َٟ يَ َمةجِ  3  .1

 م
رقن 

 اآلية
 هالحظات القارئ أو الراوي البياى الكلوة

مما  بإثبات الياء كصبلن ككقفناقرأ  َوَِّلَ دِيَِن  6 .1
  يعقكب الحضرمي  رءكس اآلمحذؼ مف 



 
 

 

 

 
 

 انفهارص
 أوًنا: فهزص اآلياخ انمزآَيح.                                

 األؼاديس واآلشار.شاًَيا: فهزص 

 األعالو.: فهزص شانًصا

 راتًعا: فهزص األتياخ انؼعزيح.

 خايًظا: فهزص املـادر واملزاظع.

 طادًطا: فهزص املىضىعاخ.
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 (ُ)أوًٌا: فهسض اَِاخ اٌمسآُٔح ِسذًثا زعة اٌعىز

 ظىزج اٌثمسج: 

                                                           

     اقتصرت عمى ذكر مطمع اآلية أك محؿ الشاىد فييا. (ُ)

 انـفؽح رلًها اآليح و

 طىرج انثمزج

 73 1 چال٥ٓٓ چ  .1

ُـِءونَ َٝةلُٓٮاْ چ  .2 ُس٥ۡ إِجا٧َة ََن٨ُۡ ُمۡكَذۡ٭ َٕ  47 14 چإ٩ِاة ٦َ

ُٕٮنَ چ  .3  162 28 چُث٥ا إََِل٫ِۡ دُؿَۡص

ٕ  چ   .4 ۡرِض َِمِي
َ
ة ِِف ٱۡۡل َٜ ٣َُس٥ ٦ا ِي َػ٤َ  58 29   چة٬َُٮ ٱلا

ۢنِب چ   .5
َ
ةَل أ َٞ ۡق٧َةٓءِ ََُٰٰٓٓؤََّلٓءِ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َصَِٰؽرِيَ  ُٔ َذ

َ
 48 31  چٮِِن ثِأ

ۢنجِ ـَٔ َٝةَل َيَٰٓ چ  .6
َ
ۡق٧َةٓنِِ٭٥ۡ بۡ ةَدُم أ

َ
 41 33  چُ٭٥ ثِأ

 74 34  چَدَم ِإَوۡذ ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽواْ ٓأِلچ  .7

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥٬ُۡ چ  .8 َٔ ٩ُٮنَ  ََٚل َػۡٮٌ   ـَ  164 38  چََيۡ

٤َۡيُس٥ۡ چ  .9 َٔ ٧ُۡخ  َٕ ۡج
َ
٧َِِتَ ٱ٣اِِتٓ أ ٕۡ ِ َٰٓءِي٢َ ٱۡذ٠ُُؿواْ ٩  43 41 چَيََٰجَِنٓ إِۡقَر

٩ُٮنَ چ  .11 ـَ ٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥ۡ٬ُ ََيۡ َٔ  چ َوََّل َػٮٌۡ  
62 

 كبقية المكاضع
164 

٦ِّيُّٮَن ََّل چ   .11
ُ
٦َةِّنا  َو٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ أ

َ
ٓ أ ٧َُ٤ٮَن ٱ١ِۡ٣َتََٰت إَِّلا ٕۡ  76 78 چَح

يِۡؽيِ٭٥ۡ چ  .12
َ
٦َۡخ أ ثََؽۢا ث٧َِة َٝؽا

َ
 166 95  چَو٨َ٣ َحَذ٧َ٪اۡٮهُ أ

ُ ثَِىرُيۢ ث٧َِة چ  .13 ٤٧َُٮنَ َوٱّللا ٕۡ  165 96 چَح

ۡو ٩ُنِكَ٭ةچ  .14
َ
 39 116 چ ٦َة ٩َنَكۡغ ٨ِۡ٦ َءايٍَح أ

َٟ چ  .15 ٦َةجِيُّ  د٤ِۡ
َ
 77 111 چ٥ۡ ٭ُ أ

ِ چ   .16 ۡحَ٪٧َة دَُٮ٣ُّٮاْ َذَس٥ا وَۡص٫ُ ٱّللا
َ
 64 115 چَٚأ

ُ َوَل  چ  .17 ََؾ ٱّللا  16 116 چاۗ ُقۡجَحََٰ٪٫ُ َٝةلُٮاْ ٱَّتا
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ٮاْ يَۡٮ٦  چ  .18 ُٞ  ََتۡـِي َوٱتا
ف  ة َّلا ۡٛ ٨ جا َٔ ٌف  ۡٛ  136،249 123 چ ة ٔ  َمۡي  َج

ُؿونِ چ  .19 ُٛ  71 152 چ َوٱۡم١ُُؿواْ ىِل َوََّل دَۡس

ِٙ ٱلّؿِيَطِ چ  .21  118 164  چَودََۡصِي

ٕ  چ  .21 ِ َِمِي ٮاةَ ّلِلا ُٞ نا ٱ٣ۡ
َ
نا ٱأ

َ
َ ة َوأ َؾاِب  ّللا َٕ  79 165 چَمِؽيُؽ ٱ٣ۡ

٤َۡيُس٥ُ ٱل٧َۡۡيَذحَ چ  .22 َٔ َم  ٧َة َظؿا  81 173  چإِجا

ُُ  َذ٨٧َِ چ  .23 ًۡ  83 173 چَوََّل ََعد   ؿا َدرۡيَ ثَةغ  ٱ

ُ چ  .24 ُٕۡۡسَ  َوََّل يُؿِيُؽ ثُِس٥ُ ثُِس٥ُ ٱ٣ۡيُۡۡسَ  يُؿِيُؽ ٱّللا  84 185  چٱ٣ۡ

ْ چ  .25 ٮا ُٞ يِۡؽيُس٥ۡ  َوََّل د٤ُۡ
َ
 121 195 چثِأ

 85 197 چ ِِف ٱۡۡلَشِّ  َرََٚر َوََّل ُُٚكٮَق َوََّل ِصَؽاَل ََٚل چ  .26

ُؿوَن چ  .27 ُْ ٢َ٤  ٢ۡ٬َ يَ٪ ُّ ُ ِِف  تَِيُ٭٥ُ ٱّللا
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ٧َةمِ  إَِّلا َ٘  87 211 چ٨َِ٦ّ ٱ٣ۡ

ٮاْ ذِي٫ِ  ٥َ َبۡيَ ٱنلاةِس سُ عۡ َِلَ  چ  .28 ُٛ  88 213  چذِي٧َة ٱۡػَذ٤َ

ٓارا چ  .29 ٌَ ةُۢ ثَِٮَل٬َِة ََّل دُ  89 233  چ َنَِٰلَ

َؽةُ ٱنلََِّكحِ چ   .31 ۡٞ ِي بَِيِؽهِۦ ُخ َٮاْ ٱلا ُٛ ٕۡ ۡو َح
َ
 35 237 چأ

ُٕٮنَ چ  .31  163 245  چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

ۡؿََٚۢة چ  .32 ُٗ ِ  35 249 چبَِيِؽه

٤ََجۡخ َِٚبح   َز٥ ٨ِ٦ّ ِٚبَح  چ  .33 َٗ ِ ٠َسرَِيةَۢ بِإِۡذِن ٱ ٤َِٝي٤ٍَح   46 249 چّللا

ِ َصَج٢  چ  .34
َٰ ُكّ ٢ۡ لََعَ َٕ ـۡء   ُث٥ا ٱۡص  45 261 چا٦ِّۡ٪ُ٭٨ا ُص

 46 264  چرِاَةَٓء ٱنلاةِس چ  .35

 66،166 269 چٱۡۡل٧َ١ِۡحَ َو٨٦َ يُۡؤَت چ  .36

ۡو ٩ََؾۡرد٥ُ ٨ِ٦ّ ٩اۡؾر  چ  .37
َ
 142 271 چأ

ة ِِهَ چ   .38 َِٰخ َٚ٪٧ِِٕا َؽَق  58 271 چإِن ُتۡجُؽواْ ٱلىا

ۡۡسَ چ   .39 ُٔ  84 281 چ ة  ِإَون ََكَن ذُو 

ٮاْ يَۡٮ٦  چ   .41 ُٞ ِ َوٱتا ٮَن ذِي٫ِ إىَِل ٱّللا ُٕ  162 281 چة دُؿَۡص
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ن دَُسٮَن دَِجََٰؿةً چ  .41
َ
ٓ أ ة  إَِّلا  126 282  چَظةِِضَ

ٓارا چ  .42 ٌَ  89 282 چ َوََّل َم٭ِيؽ   ََكدِت   َوََّل يُ

ن ي٢٧ُِا ٬ُ  چ  .43
َ
ُٓ أ ي ُِ ۡو ََّل يَۡكَذ

َ
ۡؽلِ أ َٕ  91 282 چَٮ ٤َُۡٚي٢ِۡ٤٧ۡ َوَِل٫ُُّۥ ثِٱ٣ۡ

دَ  َٚإِن ٣ا٥ۡ يَُسٮ٩َة رَُص٤َۡيِ َٚؿَُص٢  چ  .44
َ
 93 282 چةنِ َوٱۡمَؿأ

َظؽ  چ  .45
َ
ّؿُِق َبۡيَ أ َٛ  167 285  چ ٨ِ٦ّ رُُّق٫ِ٤ِ  ََّل ُج

 ظىزج آي  عّساْ

٫ََٰ إِ  ١ال٥ٓٓ چ   .46 ُ ََّلٓ إَِل يُّٮمُ ٱّللا َٞ  75 2-1  چَّلا ٬َُٮ ٱ٣ََۡحُّ ٱ٣ۡ

َذة َٝۡؽ ََكَن ٣َُس٥ۡ َءايَح  چ  .47 َٞ  46 13 چِِف َِٚبتَۡيِ ٱۡۡلَ

 88 23  چثَۡيَ٪ُ٭٥ۡ ٥َ سُ عۡ َِلَ چ  .48

ِٟ چ  .49 َٟ ٱل٤ۡ٧ُۡ  16 26 چَم٤َِٰ

ن چ  .51
َ
ٓ أ َٰح  إَِّلا ى َٞ ٮاْ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ُت ُٞ  168 28 چَتذا

ۡرِض َذ٬َج   چ  .51
َ
َظِؽ٥ِ٬ ٢ِۡ٦ُّء ٱۡۡل

َ
َج٢َ ٨ِۡ٦ أ ۡٞ  54 34  چة٨َ٤َٚ ُح

ِي ٠ََ٭ۡي چ  .52 ِ ُّ ُٜ ٣َُس٥ ٨َِ٦ّ ٱ٣ ۡػ٤ُ
َ
ٓ أ ّّنِ
َ
رۡيِ حِ  َٔ أ ُا  42،91 49 چ ٱ٣

ٮاْ ٱچ  .53 ُٞ ُٕٮنِ َٚٱتا ي َِ
َ
َ َوأ  71 51  چّللا

ُ چ   .54 َٟ إىَِلا إِۡذ َٝةَل ٱّللا ُٕ ِ َٟ َوَراٚ ِّٚي ِيََسَٰٓ إِّّنِ ٦ُذََٮ  61 55 چَيَٰٕ

ُٕٮنَ چ  .55  163 83 چِإَوََل٫ِۡ يُؿَۡص

 118،119 117 چ ِصه ذِيَ٭ة  ٧َ٠ََس٢ِ رِيط  چ  .56

 41 121 چۡؤ٥٬ُۡ تَكُ  إِن َت٧َۡكۡكُس٥ۡ َظَكَ٪ح  چ   .57

٥ََ٤ چ  .58 ٕۡ ِي٨َ َجََٰ٭ُؽواْ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوَي ُ ٱلا ٥َِ٤ ٱّللا ٕۡ ة َح َِٰۡبِي٨َ َول٧َا  255 142 چ ٱ٣صا

ِبّ  چ   .59
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ ٩ا

َ
 43 146 چَوَكأ

٩ُٮنَ چ  .61 ـَ ٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥ۡ٬ُ ََيۡ َٔ َّلا َػٮٌۡ  
َ
 164 171 چ أ

ِ وَ چ  .61 ُبؿِ وَ ب ُـّ ِ ٱل ١َِتَِٰت ٱل٧ُۡ٪رِيِ ب
 16 184 چٱ٣ۡ

٢٧َِٰ  چ  .62 ُٓ َخ٢َ٧َ َع ي ًِ
ُ
ّّنِ ََّلٓ أ

َ
 18 195 چ٦ِّ٪ُس٥ َٚٱۡقَذَضةَب لَُ٭٥ۡ َربُُّ٭٥ۡ أ



 

 فهرس اآليات القرآنية انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
311 

 

َٰؽِ چ  .63 ُؿواْ ِِف ٱۡۡلَِؾ َٛ ِي٨َ َز ٤ُُّت ٱلا َٞ َٟ َت ٩ا ؿا ُ٘  232 196  چََّل َح

ۡٮاْ َرباُ٭٥ۡ  َلَِٰس٨ِ چ   .64 َٞ ِي٨َ ٱتا  92 198 چٱلا

 طىرج انُظاء

ِؽلُٮاْ چ  .65 ٕۡ َّلا َت
َ
ُذ٥ۡ أ ۡٛ َِٰظَؽةً َٚإِۡن ِػ ـَ َٚ  

َ
يَۡؿَُٰ٪ُس٥ۡ أ

َ
 92 3 چۡو ٦َة َم١ََ٤ۡخ أ

َٰ٪ِ چ  .66 ٤ََِٰحَُٰخ َق َِظَٰخ  َٚٱ٣صا ُ  َتٌَٰخ َحَٰٛ َِ ٱّللا ۡيِت ث٧َِة َظِٛ َ٘  93 34 چ٤ِۡ٣ّ

 46 38 چرِاَةَٓء ٱنلاةِس چ  .67

َئا ِإَوچ   .68 ِ ُّ َُج  46 72 چنا ٦ِ٪ُس٥ۡ ل٨٧ََ َلا

٥َ ٱچ  .69 َٕ ۡج
َ
ُ٭٥ۡ َمِ٭يؽ  َٝةَل َٝۡؽ أ َٕ ُز٨ ٦ا

َ
ا إِۡذ ل٥َۡ أ ُ لََعَ  61 72  چاّللا

َِِٞي َذ٧َة ٣َُس٥ۡ ِِف ٱچ  .71  46 88  چ ِٚبَتَۡيِ ل٧َُۡنَٰٛ

ۡبُذ٥ۡ ِِف َقبِي٢ِ ٱچ  .71 ْ إَِذا َِضَ ِ َذذَبَياُ٪ٮا ٮلُٮاْ ل٨٧َِۡ  َوََّل   ّللا ُٞ  151،247 94 چَت

ةَ ََك٩َۡخ لََعَ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ٠َِتَٰج  چ  .72 ٤َٮَٰ ۡٮُٝٮد  إِنا ٱلىا  141 113 چةة ٦ا

 َػرۡيَ ِِف ٠َسرِي  چ  .73
ۡٮَ  َّلا َُٰ٭٥ۡ ٨ِ٦ّ َّنا  253 114 چى

٦َةجِّيُِس٥ۡ چ   .74
َ
٦َةِّنِّ ٣ايَۡف ثِأ

َ
٢ِ٬ۡ ٱ١ِۡ٣َتَٰتِ  َوََّلٓ أ

َ
 77 123  چأ

ََؾ ٱچ  .75 ُ إِثَۡر٬َِٰي٥َ َػ٤ِيل  َوٱَّتا  122 125 چّللا

 چ  .76
ۡ
 39 133  چ٥ۡ يُۡؾ٬ِۡجسُ  إِن يََنأ

٪ِيًّةچ  .77 َٗ  56 135  چإِن يَُس٨ۡ 

ي٧  چ  .78 ِْ َٔ ۡصًؿا 
َ
ُ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي أ  66 146 چةوََقۡٮَ  يُۡؤِت ٱّللا

 ظىزج ادلائدج

٤َۡيُس٥ُ  ُظّؿ٦َِۡخ چ  .79  81 3  چٱل٧َۡۡيَذحُ  َٔ

حُ وچ  .81 َٞ  56 3 چٱل٧ُۡۡ٪َؼ٪ِ

ُُ  َذ٨٧َِ چ  .81 ًۡ  83 3 چِِف َُم٧ََۡىحٍ ؿا ٱ

ۡز٤ۡ٧َُخ ٣َُس٥ۡ دِيَ٪ُس٥ۡ  ََٚل چ  .82
َ
 66 3 چََّتَۡنٮ٥ۡ٬ُۡ َوٱۡػَنۡٮِنِۚ ٱَۡلَۡٮَم أ

ُزٮَن چ   .83
َ
ۡن أ
َ
ـُۡت أ َض َٔ

َ
َؿاِب َٝةَل َيََٰٮۡي٤ََِتَٰٓ أ ُ٘  62 31 چ٦ِۡس٢َ َهََٰؾا ٱ٣ۡ
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َٰٓءِي٢َ چ   .84 َٰ ثََِنٓ إِۡقَر َٟ ٠ََذۡبَ٪ة لََعَ ِ َٰل ۡص٢ِ َذ
َ
 95 32 چ٨ۡ٦ِ أ

ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ چ  .85 َ َورَُقٮََلُۥ َوٱلا  245 56 چَو٨٦َ َحَذَٮلا ٱّللا

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥٬ُۡ چ  .86 َٔ ٩ُٮنَ  ََٚل َػۡٮٌ   ـَ  164 69  چََيۡ

ِي٨َ چ  .87 ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ وَ إِنا ٱلا َِٰب ٱلا  48 72 چٮَن َوٱنلاَصََٰؿىَٰ  ُٔ ٬َةُدواْ َوٱ٣صا

 41 111 چإِن ُتۡجَؽ ٣َُس٥ۡ تَُكۡؤُز٥ۡ چ  .88

ُ ٱلؿُُّق٢َ چ  .89 ُٓ ٱّللا ِصۡجُذ٥ۡ  يَۡٮَم ََي٧َۡ
ُ
ٮُل ٦َةَذآ أ ُٞ  141 119 چَذَي

ِي ٠ََ٭ۡي چ   .91 ِ ُّ ُٜ ٨َ٦ِ ٱ٣ رۡيِ  َٔ ِإَوۡذ ََّت٤ُۡ ُا  42،91 111 چ حِ ٱ٣

ا ٢ۡ٬َ چ  .91 ُٓ َربا ت ي ُِ  4 112  چَٟ ۡكَذ

 ظىزج األٔعاَ

ِؽ ٱۡقُذۡ٭ـَِئ ثِؿُُق٢  چ  .92
َٞ َٟ  َو٣َ  46 11 چ٨ِ٦ّ َرۡج٤ِ

ُ ثُِضّ  چ  .93 َٟ ٱّللا َٙ  إِن َح٧َۡكۡك ۥٓ إَِّلا ٬ُٮَ ََٚل ََكِم  171 17 چََلُ

ِ ٠َِؾثًةچ  .94 ىَٰ لََعَ ٱّللا ٨ِ ٱۡذَتَ ٥َُ٤ م٧ِا ّۡ
َ
 171 21 چَو٨ۡ٦َ أ

ٕ   َويَۡٮمَ چ  .95 ُٞ ََنَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ُكٓٮاْ ة ُث٥ا َج ُۡشَ
َ
ِي٨َ أ  169 22  چٮُل لَِّلا

ُٕٮنَ چ  .96  163 36 چُث٥ا إََِل٫ِۡ يُؿَۡص

ونَ چ  .97  164 38  چُث٥ا إىَِلَٰ َرّبِِ٭٥ۡ َُيََۡشُ

٫٤ِۡ٤ُ چ   .98 ٌۡ ُ يُ  39 39  چ ٨٦َ يََنإِ ٱّللا

َٰ ِوَرَٰط  چ   .99 ٫ُ٤ۡ لََعَ َٕ  ََيۡ
ۡ
ۡكَذِٞيم   َو٨٦َ يََنأ  39 39 چ٦ُّ

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥٬ُۡ چ  .111 َٔ ٩ُٮنَ  ََٚل َػۡٮٌ   ـَ  164 48  چََيۡ

ُٞ چ  .111 َِّۖ َح ٜا  ُهّ إِِن ٱۡۡلُۡس٥ُ إَِّلا ّلِلا  66 57  چٱۡۡلَ

ِ َوٱۡۡلَۡعؿِ چ  .112 ٤َُؿَِٰخ ٱ٣َۡۡبّ ُّ يُس٥ ٨ِ٦ّ   171 63 چ٢ُۡٝ ٨٦َ ُحَ٪ّضِ

ََٰ٪ةچ  .113 َّنَى
َ
 172 63 چ٣اه٨ِۡ أ

يُس٥ چ  .114 ُ ُح٪َّضِ ِ ٠َۡؿب  ٢ُِٝ ٱّللا
 171 64 چ٦ِّۡ٪َ٭ة َو٨ِ٦ ُكّ

َتذاِؼؾُ چ  .115
َ
بِي٫ِ َءاَزَر أ

َ
ۡوَ٪ة٦ًة ِإَوۡذ َٝةَل إِثَۡر٬َِٰي٥ُ ِۡل

َ
 173 74  چأ
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٤ِٔۡم   چ  .116 رۡيِ  َ٘ ِ ۡؽَوۢا ث َٔ  َ  174 118  چَٚيَُكجُّٮاْ ٱّللا

ؿِۡرُت٥ۡ إََِل٫ِۡ   چ  .117 ُُ ًۡ  83 119 چ إَِّلا ٦َة ٱ

ٕ  چ  .118 ٨ِّ  ةَويَۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ََشَ ٱۡۡلِ ٕۡ  169 128 چ َي٧ََٰ

 چ  .119
ۡ
 39 133 چ٥ۡ يُۡؾ٬ِۡجسُ  إِن يََنأ

يۡ چ  .111  82 139 چ َذح  ِإَون يَُس٨ ٦ا

٩َۡع٥َِٰ َّمُٮ٣َح  چ   .111
َ
 7 142 چةَوَٚۡؿم   َو٨َ٦ِ ٱۡۡل

نچ  .112
َ
ٓ أ  82 145 چَذحً يَُسٮَن ٦َيۡ  إَِّلا

ُُ  َذ٨٧َِ چ  .113 ًۡ  83 145 چَوََّل ََعد   ؿا َدرۡيَ ثَةغ  ٱ

٦َۡسةلِ٭َ ٨٦َ چ  .114
َ
َۡشُ أ َٔ  175 161  چةَصةَٓء ثِٱۡۡلََكَ٪حِ ٫َُ٤َٚۥ 

 ظىزج األعساف

 74 11 چُث٥ا ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽواْ ٓأِلَدَم چ:  .115

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥٬ُۡ چ  .116 َٔ ٩ُٮنَ  ََٚل َػۡٮٌ   ـَ  164 35  چََيۡ

َٰ ي٤ََِش ٱۡۡل٢ُ٧ََ ِِف چ  .117  187،257 41 چَق٥ِّ ٱۡۡلَِيةطِ َوََّل يَۡؽُػ٤ُٮَن ٱۡۡلَ٪اَح َظِتا

٤٧َُٮنَ چ  .118 ٕۡ ورِۡثُذ٧ُٮ٬َة ث٧َِة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
ُ
ن د٤ُِۡس٥ُ ٱۡۡلَ٪اُح أ

َ
 239 43  چ َو٩ُٮُدٓواْ أ

٢ِّٗ  چ  .119 ۡـَخَ٪ة ٦َة ِِف ُوُؽور٥ِ٬ِ ٨ِۡ٦ّ 
 56 43 چَو٩َ

٩ُٮنَ  چ  .121 ـَ ٩ذ٥ُۡ ََتۡ
َ
٤َۡيُس٥ۡ َوََّلٓ أ َٔ  164 49 چ ََّل َػۡٮٌ  

ِي َػجَُر چ  .121  95،153 58 چاؽ  ََّل ََيُۡؿُج إَِّلا ٩َسِ َوٱلا

٫ٍَٰ َدرۡيُهُ چ  .122  139 59 چ٦َة ٣َُس٥ ٨ِۡ٦ّ إَِل

رِۡص٫ۡ چ  .123
َ
 41 111  چ أ

يم  چ  .124 ِْ َٔ  235 116 چ َوٱۡقَت٬َُۡجٮ٥ۡ٬ُ وََصةُٓءو بِِكۡعٍؿ 

ِٔۡضل  چ  .125 ِؽهِۦ ٨ۡ٦ِ ُظ٤ِّيِِ٭٥ۡ  ٕۡ ََؾ َٝۡٮُم ُمٮَسَٰ ٨ۢ٦ِ َب  176 148  چا  َصَكؽ  َوٱَّتا

ِؾَرةً إىَِلَٰ َرّبُِس٥ۡ چ  .126 ٕۡ  184 164 چَٝةلُٮاْ ٦َ

ُؿونِ  چ  .127 ِْ ََكَٓءُز٥ۡ ُث٥ا ٠ِيُؽوِن ََٚل دُ٪ ٮاْ ُُشَ ُٔ  71 195 چ٢ُِٝ ٱۡد
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يۡؽ  چ   .128
َ
ۡم لَُ٭٥ۡ أ

َ
ُنٮَن  أ ُِ  96 195 چثَِ٭ةَحۡج

٩ِىُذٮاْ چ  .129
َ
ٮاْ ََلُۥ َوأ ُٕ ۡؿَءاُن َٚٱۡقَذ٧ِ ُٞ  46 214 چِإَوذَا ُٝؿَِئ ٱ٣ۡ

 ظىزج األٔفاي

ِؿِي٨َ چ  .131 َٰٛ  142 12 چ ُمٮ٨ُِ٬ ٠َۡيِؽ ٱ٣َۡؽ

 31 16  چُدثَُؿهُ  ٨٦َ يَُٮلِِّ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِؾ  وَ  چ  .131

ِٔ٪ِؽَك چ  .132 ٜا ٨ِۡ٦   231 32  چإِن ََكَن َهََٰؾا ٬َُٮ ٱۡۡلَ

٤٧َُٮَن ثَِىري   چ  .133 ٕۡ َ ث٧َِة َح  233 39 چَٚإِِن ٱ٩َذَ٭ۡٮاْ َٚإِنا ٱّللا

 119 46 چَودَۡؾ٬ََت رِيُعُس٥ۡ چ  .134

َٰ َقٮَ چ  .135  134 58 چآءٍ َٚٱۢنجِۡؾ إََِلِۡ٭٥ۡ لََعَ

ُؽواُز٥ۡ  چ  .136 َٔ ِ َو ُؽوا ٱّللا َٔ  234 61 چدُۡؿ٬ُِجٮَن ث٫ِِۦ 

نا ذِيُس٥ۡ َٰٔـٱ٣ۡ چ  .137
َ
٥َِ٤ أ َٔ ٪ُس٥ۡ َو َٔ  ُ َٙ ٱّللا ٛا ٛ   ٨َ َػ ٕۡ  97 66  چةًَ

٤ُِجٮاْ ٦ِةْاَتَۡيِ  َوةثَِؿة   َٚإِن يَُس٨ ٦ِّ٪ُس٥ ٦ِّةْاَح  چ  .138 ۡ٘  46 66 چَح

ۡرِض چ  .139
َ
َٰ ُحۡسِؼ٨َ ِِف ٱۡۡل ىَٰ َظِتا ۡۡسَ

َ
ۥٓ أ ن يَُسٮَن ََلُ

َ
 98 67  چ٦َة ََكَن نِلَِبٍّ أ

 ظىزج اٌرىتح

ةيََح ٱۡۡلَةّٓجِ چ  .141 َٞ ٤ُۡذ٥ۡ ِق َٕ َص
َ
٧َِٔةَرةَ ٱل٧َۡۡكِضِؽ ٱۡۡلََؿامِ   أ  154،151 19  چَو

ْ چ  .141 ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا ِ  ٱلا  155 21  چَو٬َةَصُؿواْ َوَجََٰ٭ُؽواْ ِِف َقبِي٢ِ ٱّللا

ِف چ  .142 ُۡ ن ُح
َ
٬َِِٰ٭٥ۡ  ُٔ يُؿِيُؽوَن أ ـَ ۡٚ

َ
ِ ثِأ  48 32 چٮاْ ٩ُٮَر ٱّللا

ِ ٱۡث٪َ چ  .143 ِٔ٪َؽ ٱّللا ُ٭ٮرِ  ةَ ٱلنُّ ِٔؽا ِ ا ِِف ٠َِتَِٰت ٱََشَ َمۡ٭ؿ  َٔ  ةإِنا   99 36 چ ّللا

ُؿواْ چ  .144 َٛ ِي٨َ َز ٢ُّ ث٫ِِ ٱلا ٌَ ؿٍِۖ يُ ۡٛ ُء زَِيةَدة  ِِف ٱ٣ُۡس ٧َة ٱ٣ناَِسٓ  48،167،177 37   چإِجا

َؿ٤َِِٰ٭٥ۡ چ  .145 ۡٔ
َ
 178 37 چُزّي٨َِ لَُ٭٥ۡ ُقٮُٓء أ

ـٌ َظ١ِي٥ٌ چ  .146 ـِي َٔ  ُ ٤َۡيةۗ َوٱّللا ُٕ ِ ِِهَ ٱ٣ۡ  179 41   چ َوََّك٧َُِح ٱّللا

َٟ َظَكَ٪ح  چ   .147  41 51 چۡؤ٥٬ُۡ تَكُ  إِن دُِىۡج
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َػل   ًٔ لَۡٮ ََيُِؽوَن َم٤َۡج چ  .148 ۡو ٦ُؽا
َ
ۡو ٦ََغََٰرٍَٰت أ

َ
 182 57   چ٣اَٮ٣اۡٮاْ إََِل٫ِۡ  ة أ

َِٰخ چ  .149 َؽَق ـَُك ِِف ٱلىا ٨ ي٧ِ٤َۡ  183 58 چ َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ا

َ ُُمۡؿِج   ٢ُِٝ چ  .151 ُـِءٓواْ إِنا ٱّللا ة ََتَۡؾُرونَ  ٱۡقَذۡ٭  48 64  چ٦ا

وَن چ  .151 ـُ ِي٨َ ي٧ِ٤َۡ ٮِِّخَي ٨ِ٦َ ٱلا ُا  183 79  چٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ  ٱل٧ُۡ

َؿاِب َِلُۡؤَذَن لَُ٭٥ۡ  چ  .152 ۡٔ
َ
ُروَن ٨َ٦ِ ٱۡۡل ّؾِ َٕ  184 91 چوََصةَٓء ٱل٧ُۡ

ةٓءِ چ   .153 َٛ َٕ ٌُّ  97،185 91 چ ٣ايَۡف لََعَ ٱل

ٮَن َظَؿجٌ  چ  .154 ُٞ ِي٨َ ََّل ََيُِؽوَن ٦َة يُ٪ِٛ
 185 91 چَوََّل لََعَ ٱلا

ٮ٥٬ُ بِإِۡظَس٨َٰ   چ  .155 ُٕ َج
ِي٨َ ٱتا ٩َىةرِ َوٱلا

َ
 188 111 چَوٱۡۡل

َٰخ  چ  .156 ؽا لَُ٭٥ۡ َصنا َٔ
َ
٩َۡفَٰؿُ  َوأ

َ
 15 111 چََتۡؿِي ََتَۡذَ٭ة ٱۡۡل

َٓ ٤ُُٝٮبُُ٭٥ۡ  چ  .157 ُا َٞ ن َت
َ
ٓ أ  5،186 111 چإَِّلا

ب   ُٔ َوََّليََط چ  .158 َِ ةرَ ة ٮَن َمۡٮ ٛا ُِ ٱ١ُۡ٣  47،49 121 چ يَِ٘ي

ُؽّو  َوََّل چ  .159 َٔ  212 121  چجاۡيًل  َحَ٪ةلُٮَن ٨ۡ٦ِ 

 ظىزج َىٔط

َؽ ٱچ  .161 ۡٔ ِۚ َو ة ًّٞ ِ َظ ْ إِ  ّللا َٜ ُث٥ا يُِٕيُؽهُ  ٩ا٫ُۥ َحۡجَؽُؤا  111 4 چٱۡۡل٤َۡ

 259 21  چ١ُ٧ُۡؿونَ تَ  إِنا رُُق٤ََ٪ة يَۡسُذُجٮَن ٦َةچ  .161

َّنَۡيتََ٪ةچ  .162
َ
 172 22  چ٣َه٨ِۡ أ

ٕ  چ  .163 ُكٮاْ ٦َََك٩َسُ ة َويَۡٮَم ََنَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ُۡشَ
َ
ِي٨َ أ ٮُل لَِّلا ُٞ  171 28   چ٥ۡ ُث٥ا َج

ْ چ  .164 ن ٣ا٥ۡ ي٤َۡجَسُٓٮا
َ
 171 45   چَويَۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ ٠َأ

ٜه ٬ُٮَ  ُٔ َويَۡكَذۢنِب چ  :  .165 َظ
َ
َٟ أ  48 53 چٮ٩َ

ُٕٮنَ چ  .166  163 56  چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

ؿَُظٮاْ ٬َُٮ َػرۡي   چ  .167 ۡٛ َٟ ٤ََۡٚي ِ َٰل ة  َٚجَِذ ُٕٮنَ ّم٧ِا  236 58 چََي٧َۡ

ُ ٣َُس٥ ٨ِ٦ّ ّرِۡزق  چ  .168 َل ٱّللا ـَ ٩
َ
ةٓ أ رََءۡحُذ٥ ٦ا

َ
 237 59 چ ٢ُۡٝ أ

٩ُٮنَ چ  .169 ـَ ٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥ۡ٬ُ ََيۡ َٔ  164 62 چ ََّل َػٮٌۡ  
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ََكَٓءُز٥ۡ چ    .171 ۡمَؿُك٥ۡ َوُُشَ
َ
ٮٓاْ أ ُٕ ِۡمِ

َ
 189،237 71 چَٚأ

ُؿونِ ُث٥ا چ   .171 ِْ ٓٮاْ إىَِلا َوََّل دُ٪ ٌُ  71 71 چ ٱٝۡ

٫ُ چ    .172 َٕ ۡيَن٫َُٰ َو٨٦َ ٦ا  173 73 چَذَ٪ضا

َٟ َءايَح  چ  .173 َٛ َٟ ِۡل١َُٮَن ل٨ۡ٧َِ َػ٤ۡ ِ َٟ ثَِجَؽ٩ ي  172 92 چَٚٱَۡلَۡٮَم ُج٪َّضِ

٤َۡيَ٪ة ٩ُ٪ِش ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ  چ  .174 َٔ ة  ًّٞ َٟ َظ ِ  66،171 113  چ٠ََذَٰل

ْ  چ  .175 ِي٨َ َءا٦َ٪ُٮا  172 113  چُث٥ا ُج٪َّجِ رُُق٤ََ٪ة َوٱلا

 ظىزج ٘ىد

ُٕٮنَ چ  .176  163 34  چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

 58 42 چَوِِهَ ََتۡؿِي ثِِ٭٥ۡ چ   .177

ٕ  ١َِٚيُؽوِِن چ  .178 ُؿونِ َِمِي ِْ  71 55 چة ُث٥ا ََّل دُ٪

ُضٮز  چ   .179 َٔ ٩َة۠ 
َ
ِلُ َوأ

َ
 62 72 چ َٝة٣َۡخ َيََٰٮۡي٤ََِتَٰٓ َءأ

ٓ  چ  .181 ُۡ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ۡ
َ
ۡۡسِ ثِأ

َ
٢ِۡ  َٚأ  219 81 چ٨َِ٦ّ ٱَلا

٫ٍَٰ َدرۡيُهُ ٦َة  چ  .181  226 84 چ٣َُس٥ ٨ِۡ٦ّ إَِل

ِ چ  .182 ٮَن ٨ِ٦ ُدوِن ٱّللا ُٔ ۡدَ٪ۡخ َخۡ٪ُ٭٥ۡ َءالَِ٭ُذُ٭٥ُ ٱ٣اِِت يَۡؽ
َ
 171 111 چَذ٧َةٓ أ

ۡنُ٭ٮد  چ  .183 َٟ يَۡٮم  ٦ا ِ َٰل ُ ٱنلاةُس َوَذ ٧ُۡٮع  َلا َٟ يَۡٮم  َّما ِ َٰل  238 113 چَذ

َؿََفِ ٱنلاَ٭ةرِ َوُز٣َ چ  .184 ََ ةَ  ٤َٮَٰ ٥ِِٝ ٱلىا
َ
٢ِۡ ة ٨َِ٦ّ ٛ  َوأ  111 114 چٱَلا

ُؿوِن ٨٦ِ َرۡج٤ُِس٥ۡ چ  .185 ُٞ ْولُٮاْ ثَِٞياح   ٤ََٚۡٮََّل ََكَن ٨َِ٦ ٱ٣ۡ
ُ
 161 116 چ أ

ۡمُؿ َُك٫ُُّ چ   .186
َ
ُٓ ٱۡۡل  162 123 چِإَوََل٫ِۡ يُؿَۡص

 ظىزج َىظف

َٔ چ   .187 َظَؽ 
َ
يُۡخ أ

َ
ثَِخ إِّّنِ َرأ

َ
أ بِي٫ِ َيَٰٓ

َ
ُٙ ِۡل  99 4 چةََشَ ٠َۡٮ٠َج  إِۡذ َٝةَل يُٮُق

َٟ چ  .188 ِ َٰٓ إِۡػَٮد ُىۡه رُۡءيَةَك لََعَ ۡٞ  41 5 چَٝةَل َيَُٰجََنا ََّل َت

ۡؿَيَح ٱ٣اِِت ٠ُ٪اة ذِيَ٭ة َٔ َوۡس چ  .189 َٞ  222 9 چ٢ِ ٱ٣ۡ

َٟ ََّل دَ چ  .191 َ ثَة٩َة ٦َةل
َ
أ  َٝةلُٮاْ َيَٰٓ

ۡ
َٙ َ۬مأ َٰ يُٮُق  32 11  چ٪اة لََعَ



 

 فهرس اآليات القرآنية انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
317 

 

ِٟ ٠ُ٪ِخ ٨َ٦ِ ٱۡۡلَةِط چ   .191  49 29 چيَ  ِٔإ٩ِا

رَۡق٤َۡخ چ  .192
َ
ۡخذََؽۡت لَُ٭٨ا ٦ُذاَك إََِلِۡ٭٨ا  أ

َ
 49،58،211 31  چة ٔ  َوأ

٤َۡيِ٭٨ا چ  .193 َٔ  61 31 چَوَٝة٣َِخ ٱۡػُؿۡج 

٫َ٩ُ چ  .194 ۡزَۡبۡ
َ
ۥٓ أ ۡحَ٪٫ُ

َ
ة َرأ  215 31 چ٧َ٤َٚا

ٮ٩ََِنٓ إََِل٫ِۡ چ  .195 ُٔ ة يَۡؽ َظتُّ إىَِلا ِم٧ا
َ
ۡض٨ُ أ  131،191 33 چَٝةَل َرّبِ ٱلّكِ

وِي٫ِ٤ِ ٩َّبِۡبَ٪ة چ   .196
ۡ
 41 36 چثَِذأ

ةم  چ   .197 َٕ ََ تِي٧َ١ُة 
ۡ
 36 37 چدُۡؿزََٝة٫ِ٩ِ  َٝةَل ََّل يَأ

َ٭ة چ  .198 حُّ
َ
أ ونَ َيَٰٓ ُۡبُ ٕۡ ۡذذُٮِِن ِِف رُۡءَيََٰي إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ ل٤ِؿُّۡءيَة َت

َ
 أ
ُ
 41 43 چٱل٧َََۡل

رِۡق٤ُٮنِ چ  .199
َ
وِي٫ِ٤ِۦ َٚأ

ۡ
٩َبُِّبُس٥ ثَِذأ

ُ
٩َة۠ أ
َ
 71 45   چأ

دُٮِِن ث٫ِِۦَٚإِن ٣ا٥ۡ چ  .211
ۡ
َؿُبٮنِ  دَأ ۡٞ ِٔ٪ِؽي َوََّل َت  71 61 چََٚل ٠َۡي٢َ ٣َُس٥ۡ 

ُٓ َدَرَجَٰخ  چ  .211 ٤ِي٥   ٩َۡؿَذ َٔ ٤ٍِۡٔم  ِ ذِي 
اَنةُٓءۗ َوَٚۡٮَق ُكّ ٨ ن  192 76 چ ٦ا

نِ چ  .212 ـۡ ۡخ َخۡيَ٪ةهُ ٨َِ٦ ٱۡۡلُ ٌا َٙ َوٱۡبَي َٰ يُٮُق َقََفَٰ لََعَ
َ
 62 84 چَوَٝةَل َيَٰٓأ

ِ  ُف ٨٦ِ َٔ ََّل يَةْۡي چ  .213 ۡوِح ٱّللا  251 87 چ را

٤َۡيَ٪ةچ  .214 َٔ  ُ ۡؽ َءازََؿَك ٱّللا َٞ َ٣ ِ  241 91  چ َٝةلُٮاْ دَٱّللا

ّ٪ُِؽونِ چ  .215 َٛ ن ُت
َ
َٙ لَۡٮََّلٓ أ  71،118 94 چرِيَط يُٮُق

وِي٢ُ رُۡءَيََٰي ٨٦ِ چ  .216
ۡ
ثَِخ َهََٰؾا دَأ

َ
أ  41 111  چَرۡج٢ُ َوَٝةَل َيَٰٓ

ي٨ِّ ٨ِۡ٦ّ َءايَح  چ  .217
َ
 43 115 چَوَكأ

 ظىزج اٌسعد

ِ ثَةب  چ   .218
٤َۡيِ٭٥ ٨ِ٦ّ ُكّ َٔ  167 24-23 چ، َقَؾ٥ٌَٰ  َوٱل٧ََۡلَٰٓه١َُِح يَۡؽُػ٤ُٮَن 

ٮَن چ  .219 ُٕ َُ ۡٞ ن يُٮَو٢َ َويَ
َ
ُ ث٫ِِۦٓ أ َمَؿ ٱّللا

َ
 219 25  چ٦َةٓ أ

ُۡخ ِإَوََل٫ِۡ ٦ََذةِب چ  .211 ٤َۡي٫ِ دََٮَّكا  71 31 چ َٔ

ِؽ ٱۡقُذۡ٭ـَِئ ثِؿُُق٢  چ  .211
َٞ َٟ  َو٣َ  46 32 چ٨ِ٦ّ َرۡج٤ِ

ةِب چ  .212 َٞ ِٔ َٙ ََكَن   71 32  چ١ََٚۡي
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ٮاْ ِإَوََل٫ِۡ چ   .213 ُٔ ۡد
َ
 71 36 چةِب  َٔ َم  إََِل٫ِۡ أ

 ظىزج إتساُُ٘

ۡت ث٫ِِ ٱلّؿِيچ  .214  118 18 چطُ ٰـَ ٱۡمَذؽا

ٜ  چ  .215 ِت ِِب٤َۡ
ۡ
 يُۡؾ٬ِۡجُس٥ۡ َوَيأ

ۡ
 39،233 19 چَصِؽيؽ   إِن يََنأ

ٓ چ  .216 ٩ُذ٥ ث٧َُِۡصِِِخا  َو٦َة
َ
 61 22  چأ

٧َةٓءِ چ  .217 ۡو٤َُ٭ة زَةثِخ  َوَٚؿُۡخَ٭ة ِِف ٱلكا
َ
 197 24 چ أ

ٓ   چ  .218 ِ ََّل َُتُۡىٮ٬َة ٧ََخ ٱّللا ٕۡ ِ واْ ٩ ؽُّ ُٕ  114 34 چِإَون َت

 ظىزج احلدس

رَۡق٤َۡ٪ة چ  .219
َ
ِطَ َوأ َٰٝ ـَ  118 22  چٱلّؿَِيَط ٣َ

ا ُمۡكَذِٞي٥ٌ  چ  .221  193 41 چَٝةَل َهََٰؾا ِوَرٌَٰط لََعَ

ِ ثَةب  چ  .221
ُكٮمٌ  ٣ُِّكّ ۡٞ ـۡء  ٦ا  45 44 چ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ ُص

ٮُر ٱلؿاِظي٥ُ   چ  .222 ُٛ َ٘ ٩َة ٱ٣ۡ
َ
ٓ أ ّّنِ
َ
َِٔجةدِٓي أ  41 49  چَجّجِۡئ 

ِٙ إِثَۡر٬َِٰي٥َ چ  .223 ۡي ًَ  ٨ َٔ  41 51 چَو٩َبِّۡبُ٭٥ۡ 

ِۡمَِٕيَ چ   .224
َ
ٮ٥ۡ٬ُ أ ٓ َءاَل لُٮٍط إ٩ِاة ل٧ََُ٪ضُّ  172 64 چ إَِّلا

ُؤََّلٓءِ چ  .225 ۡيَِف  َٝةَل إِنا ََٰٰٓٓ ُعٮنِ ًَ ٌَ ۡٛ  71 68 چََٚل َت

ونِ چ  .226 ـُ َ َوََّل َُّتۡ ٮاْ ٱّللا ُٞ  71 69 چَوٱتا

ـِءِي٨َ چ   .227 َٟ ٱل٧ُۡۡكَذۡ٭ ۡيَنَٰ َٛ  49 95 چإ٩ِاة ٠َ

 ظىزج إٌسً

ِض٤ُٮهُ چ  .228 ٕۡ ِ ََٚل تَۡكَذ ۡمُؿ ٱّللا
َ
َتَٰٓ أ
َ
 261 1  چأ

ِ چ  .229 ُِل ٱل٧ََۡلَٰٓه ِ ُحَنّ ۡمؿِه
َ
وِح ٨ۡ٦ِ أ  251،261 2 چ١ََح ثِٱلؿُّ

ٮنِ   چ  .231 ُٞ ٩َة۠ َٚٱتا
َ
ٓ أ ٫ََٰ إَِّلا ٩ا٫ُۥ ََّلٓ إَِل

َ
٩ِؾُرٓواْ أ

َ
ۡن أ
َ
 71 2 چأ

ِ چ  .231 ّٜ  بِِن
ِف ٣ا٥ۡ دَُسٮ٩ُٮاْ َب٤َِِٰ٘ي٫ِ إَِّلا ُٛ ٩

َ
 113 7 چٱۡۡل

ۡجَية َظَك٪َح  چ   .232  46 41  چنَلَُجّٮَِئ٪اُ٭٥ۡ ِِف ٱلُّ
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٧َة ٬َُٮ إَِل٫َٰ  چ  .233 ََٰي َٚٱر٬َُۡجٮنِ  إِجا  71 51 چَنَِٰظؽ  َٚإِيا

ٮنَ چ  .234 َُ َؿ ۡٛ جاُ٭٥ ٦ُّ
َ
نا لَُ٭٥ُ ٱنلاةَر َوأ

َ
 5،114 62  چََّل َصَؿَم أ

َّۖ چ   .235 ٩َۡع٥َِٰ ٣َِٕۡۡبَة 
َ
ُّۡكِٞيُس٥  ِإَونا ٣َُس٥ۡ ِِف ٱۡۡل ٮ٩ِ٭َ ن ُُ ة ِِف ُب  116 66 چ ةّم٧ِا

تِ چ  .236
ۡ
٭٫ُّ ََّل يَأ ۡح٪٧ََة يُٮَّصِ

َ
 8 76 چ ِِبَرۡيٍ  أ

ۡزؿِهَ َو٤َُۡٝج٫ُۥ چ  .237
ُ
يَؿ٨َِٰ إَِّلا ٨ۡ٦َ أ ۢ ثِٱۡۡلِ ٧َه٨ُِّ ُۡ  169 116 چ ٦ُ

٤َۡيُس٥ُ ٱل٧َۡۡيَذحَ چ  .238 َٔ َم  ٧َة َظؿا  81 115 چإِجا

ُُ  َذ٨٧َِ چ  .239 ًۡ  83 115 چَوََّل ََعد   ؿا َدرۡيَ ثَةغ  ٱ

 ظىزج اإلظساء

٫َُٰ ٦َنُنٮًراَوَُنۡؿُِج ََلُۥ يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞي٧ََٰحِ ٠َِتَٰج   چ    .241 ى َٞ  117،194 13 چة ي٤َۡ

 چ  .241
ۡ
َٝۡؿأ َٟ َظِكيج  ٱ ٤َۡي َٔ َٟ ٱَۡلَۡٮَم  ِك ۡٛ َٟ ٠َََفَٰ ثِ٪َ  41 14 چة٠َِتََٰج

َمۡؿ٩َة ٦ُۡتَذِيَ٭ة چ  .242
َ
َٟ َٝۡؿيًَح أ ۡ٭٤ِ ن جُّ

َ
َرۡد٩َةٓ أ

َ
 195 16 چِإَوذَآ أ

ّيَِجح   ثِؿِيط  چ  .243 ٙ  چچََ  118 22 چرِيٌط ََعِو

ٍُ ٱلّؿِۡزَق ل٨٧َِ يَنَ چ  .244 َٟ يَۡبُك ِؽرُ إِنا َربا ۡٞ  211 31 چةُٓء َوَي

ٜ  چ  .245 َٰ ۡوَلََٰؽُز٥ۡ َػۡنيََح إ٦َِۡؾ
َ
ُذ٤ُٓٮاْ أ ۡٞ  143 31 چَوََّل َت

ٮنَ چ  .246 ٌُ  56 51  چََٚكيُۡ٪ِ٘

 يَؿۡ چ  .247
ۡ
ثُۡس٥ۡ إِن يََنأ ّؾِ َٕ  ُح

ۡ
ۡو إِن يََنأ

َ
 39 54 چَّمُۡس٥ۡ أ

َٟ چ  .248 َرۡيَنَٰ
َ
٤َۡ٪ة ٱلؿُّۡءيَة ٱ٣اِِتٓ أ َٕ  41 61  چَو٦َة َص

 74 61 چَدَم ٱۡقُضُؽواْ ٓأِلِإَوۡذ ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ چ  .249

ٛ  چ  .251 ٤َۡيُس٥ۡ َٝةِو َٔ  117 69 چة ٨َِ٦ّ ٱلّؿِيطِ َذرُيِۡق٢َ 

ۡؿُت٥ۡ ذَ چ  .251 َٛ ؿَُِٝس٥ ث٧َِة َز ۡ٘  156 69 چُي

 ظىزج اٌىهف

ٮلُٮَن إَِّلا ٠َِؾث   ٠َُۡبَۡت ََك٧َِح  چ  .252 ُٞ ٬َِِٰ٭٥ِۡۚ إِن َح ـَ ۡٚ
َ
 149 5 چةََّتُۡؿُج ٨ۡ٦ِ أ

َٰٓ َءاَثَٰؿ٥ِۡ٬ِ چ  .253 َٟ لََعَ َك ۡٛ ٓ  جا َٟ َبَِٰؼ ٤ا َٕ  124 6 چ٤ََٚ
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ۡمؿ٩َِة رََمؽ   چ  .254
َ
 41 11 چاَو٬َّيِۡئ نَلَة ٨ۡ٦ِ أ

ٞ  چ   .255 ۡمؿُِك٥ ٦ِّۡؿَٚ
َ
 41 16  چةَوُيَ٭ّيِۡئ ٣َُس٥ ٨ِۡ٦ّ أ

َ  چ  .256 ۡمُؿهُۥ ُُٚؿ
َ
 115 28 چةَوََكَن أ

ۡوَجَط ٬َِني٧  چ  .257
َ
 118 45 چة دَۡؾُروهُ ٱلّؿِيَطُ َٚأ

 74،111 51  چَدَم ِإَوۡذ ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽواْ ٓأِلچ  .258

ۡرِض  چ  .259
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٜ ٱلكا ُ٭٥ۡ َػ٤ۡ ۡمَ٭ؽتُّ

َ
ةٓ أ  111 51 چ٦ا

ؽ  چ  .261 ٌُ َٔ ٤َِّي  ٌِ  111 51 چاَو٦َة ٠ُ٪ُخ ٦ُذاِؼَؾ ٱل٧ُۡ

ء  چ  .261 ۡزََثَ ََشۡ
َ
نَس٨َُٰ أ  86 54 چَصَؽَّل   َوََكَن ٱۡۡلِ

ۡؽ چ  .262 َٞ ؿ٩َِة َهََٰؾا ٩ََىج  ٣َ َٛ  131 62 چة٣َِٞيَ٪ة ٨٦ِ َق

ۡۡس  چ   .263 ُٔ ۡمؿِي 
َ
َِن ٨ۡ٦ِ أ ۡٞ  84 73 چاَوََّل دُۡؿ٬ِ

٤٬ََۡ٭ةچ  .264
َ
٧َةٓ أ َٕ ُۡ ٢َ٬ۡ َٝۡؿَيٍح ٱۡقَذ

َ
َتَيةٓ أ

َ
َٰٓ إَِذآ أ ة َظِتا َٞ َ٤ َُ  181 77  چَٚٱ٩

َٝة٫٦َُ َٚٮََصَؽا ذِيَ٭ة ِصَؽار  چ  .265
َ
َٞيا َٚأ ن يَ٪

َ
 222 77 چا يُؿِيُؽ أ

 ظىزج ِسمي

ٕٓٓه چ  .266  73 1 چ٠ٓ٭ي

ج   چ  .267 ََ ِٟ ُر ٤َۡي َٔ  ٍۡ ِٟ ِِبِۡؾِع ٱنلاۡؼ٤َحِ تَُسَِٰٞ ِٓي إََِلۡ ـّ  197 25 چةة َص٪ِّي  َو٬ُ

ةِ چ  .268 ٩ِؾر٥ۡ٬ُۡ يَۡٮَم ٱۡۡلَۡۡسَ
َ
 142 39 چَوأ

ُٕٮنَ چ  .269  163 41 چِإَوََلَۡ٪ة يُؿَۡص

 221 46 چةَوٱ٬ُۡضۡؿِِن َم٤ِّي  چ  .271

َٟ ٱۡۡلَ٪اُح ٱ٣اِِت چ  .271 َِٔجةد٩َِة ٨٦َ ََكَن دَِّٞي  د٤ِۡ  239 63  چة٩ُٮرُِث ٨ِۡ٦ 

َٟ چ  .272 ِ ۡمؿِ َرّب
َ
ُل إَِّلا ثِأ  261 64 چَو٦َة ٩َتََنا

ْ چ   .273 ٮا َٞ ِي٨َ ٱتا  172 72 چ ُث٥ا ُج٪َّجِ ٱلا

 ظىزج طٗ

ٮ  چ   .274 َُ ِس  ؽا َٞ َٟ ثِٱلَۡٮادِ ٱل٧ُۡ  66 12 چىإ٩ِا
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ُۡشِۡك٫ُ چ  .275
َ
ۡمؿِيَوأ

َ
 189 32 چِِفٓ أ

ۡيُخ چ   .276 َٞ ٣ۡ
َ
َٟ ََمَجاح  َوأ ٤َۡي َٰ َخۡيَِنٓ  َٔ َٓ لََعَ  112 39 چ٦َِّّنِ َوِۡلُۡىَ٪

ٓ  چ  .277 ٤َۡيَ٪ة َٔ ُؿَط  ۡٛ ن َح
َ
َ٪ة ََنَةُ  أ  115 45 چَٝةََّل َرباَ٪ةٓ إِجا

ِٔؽ  چ  .278 َٟ َمۡٮ ٢ۡ ثَۡيَ٪َ٪ة َوَبيۡ٪َ َٕ ٫ُ َٚٱۡص ُٛ  113 58 چا َّلا َُن٤ِۡ

َٓ چ  .279 َتَٰ ََٚض٧َ
َ
 238 61  چ٠َۡيَؽهُۥ ُث٥ا أ

ّٛ  چ  .281 ٮاْ ٠َۡيَؽُز٥ۡ ُث٥ا ٱۡئُذٮاْ َو ُٕ ِۡمِ
َ
 238،247 64  چةَٚأ

َٟ رَّبِ ٣َِتََۡضَٰ چ  .281 ِض٤ُۡخ إََِلۡ َٔ زَؿِي َو
َ
َٰٓ أ ْوََّلٓءِ لََعَ

ُ
 241 84  چَٝةَل ٥ۡ٬ُ أ

َِٔؽكَ چ  .282 َ٪ة َمۡٮ ۡٛ ۡػ٤َ
َ
 113 87 چ٦َةٓ أ

٨ٍِۖ چ   .283 َٕ  دَتاجِ
َّلا
َ
ۡمؿِيأ

َ
َىۡيَخ أ َٕ َذ

َ
 68 93  چ أ

ةچ  .284 ًٛ ٪ا٫ُۥ ِِف ٱَۡل٥َِّ نَۡك َٛ َُعّؿَِر٪ا٫ُۥ ُث٥ا نَلَنِك  157،161 97 چنلا

َضَٰٓ چ  .285 ۡٞ ن ُح
َ
ۡؿَءاِن ٨٦ِ َرۡج٢ِ أ ُٞ َض٢ۡ ثِٱ٣ۡ ٕۡ َٟ وَۡظُي٫ُ  َوََّل َت  198 114 چإََِلۡ

 74 116 چَدَم ِإَوۡذ ٤َُۡٝ٪ة ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ ٱۡقُضُؽواْ ٓأِلچ  .286

ٛۡ چ  .287 ۡجَية نِلَ  199 131 چذَِ٪ُ٭٥ۡ ذِي٫ِ ز٬ََۡؿةَ ٱۡۡلَيَٮَٰةِ ٱلُّ

َٟ چ  .288 َ٤٬ۡ
َ
ُمۡؿ أ

ۡ
ةِ َوأ ٤َٮَٰ  195 132 چثِٱلىا

 طىرج األَثياء

٩َة۠ َٚٱۡخُجُؽونِ  چ  .289
َ
ٓ أ ٫ََٰ إَِّلا ٩ا٫ُۥ ََّلٓ إَِل

َ
 71 25 چإَِّلا ٩ُٮِِحٓ إََِل٫ِۡ أ

ۡٮِل و٥٬َُ چ  .291 َٞ ٮ٫َُ٩ۥ ثِٱ٣ۡ ُٞ ٤٧َُٮنَ ََّل يَۡكجِ ٕۡ ۡمؿِهِۦ َح
َ
 261 27 چ ثِأ

َّۖ چ  .291 ِ َوٱۡۡلَرۡيِ ِٚۡذ٪َح  ّ ُٕٮنَ  َوَجۡج٤ُٮُك٥ ثِٱلَشا  163 35 چِإَوََلَۡ٪ة دُؿَۡص

ْورِيُس٥ۡ چ  .292
ُ
ِض٤ُٮنِ َقأ ٕۡ  71 37 چَءاَيَِِٰت ََٚل تَۡكذَ

ِؽ ٱۡقُذۡ٭ـَِئ ثِؿُُق٢  چ  .293
َٞ َٟ  َو٣َ  46 41 چ٨ِ٦ّ َرۡج٤ِ

ح  َولُِك٤َۡيَؿ٨ََٰ ٱلّؿِيَط چ   .294 َٛ ِ ََتۡ  ََعِو ۡمؿِه
َ
 117 81 چؿِي ثِأ

ج  چ  .295 ٌِ ٤َۡي٫ِ َوذَا ٱنلُّٮِن إِذ ذا٬ََت ٦َُغَٰ َٔ ِؽَر  ۡٞ ن ٣ا٨ جا
َ
٨ا أ َْ  211،225 87 چة َذ

ح  چ   .296 ٦ا
ُ
ُذُس٥ۡ أ ٦ا

ُ
٩َة۠ َربُُّس٥ۡ َٚٱۡخُجُؽونِ  َنَِٰظَؽة   إِنا َهَِٰؾهِۦٓ أ

َ
 71 92 چَوأ
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ۡمؿ٥٬َُ ثَۡيَ٪ُ٭٥ۡ چ  .297
َ
ٓٮاْ أ ُٕ ُا َٞ  219 93 چَوَت

ۡزَۡبُ چ   .298
َ
ُع ٱۡۡل ـَ َٛ ُجُ٭٥ُ ٱ٣ۡ ـُ  114 113 چََّل ََيۡ

ِض٢ِّ ل١ُ٤ُِۡذتِ چ   .299 ّيِ ٱلّكِ َُ ٧َةَٓء ٠َ ٮِي ٱلكا ُۡ  115 114 چيَۡٮَم َج

٢ََٰ رَّبِ ٱۡظُس٥ چ  .311 ِّٜ َق  116 112  چثِٱۡۡلَ

 طىرج احلط

٤َۡيَ٭ة  چ  .311 َٔ نۡلَة  ـَ ٩
َ
 117 5  چٱل٧َۡةَٓء ٱ٬ََۡتاۡت َوَرَبۡخ َٚإِذَآ أ

ۡجَية َوٱٓأۡلِػَؿةِ چ  .312 ُ ِِف ٱلُّ هُ ٱّللا ن ٣ا٨ يَ٪َُصَ
َ
٨ُّ أ ُْ  188 15  چ٨٦َ ََكَن َح

ۡو َتۡ٭ٮِي ث٫ِِ ٱلّؿِيُط ِِف ٦َََكن  چ  .313
َ
ٜ   أ  118 31 چَقِعي

َٮىَٰ چ  .314 ۡٞ َ ُۡلُٮُمَ٭ة َوََّل د٦َِةٓؤ٬َُة َوَلَِٰس٨ َحَ٪ةَُلُ ٱۡلا  211 37 چ٨َ٣ َحَ٪ةَل ٱّللا

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ  .315
َ
 43 45  چَٝۡؿَيحٍ ١ََٚأ

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ  .316
َ
 43 48 چَٝۡؿَيحٍ َوَكأ

ٓ  چ  .317 ٣َِۡق إَِّلا
َ
َٰٓ أ ٦ۡ٪ِيا إَِذا َت٧ََنا

ُ
ۡيَط٨َُٰ ِِفٓ أ  77 52 چذ٫ِِ ٱلنا

ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إىَِلَٰ ِوَرَٰط  چ   .318 َ لََ٭ةدِ ٱلا ۡكَذِٞيم   ِإَونا ٱّللا  66 54 چ٦ُّ

ِي٨َ چ  .319 ٮَن ٨ِ٦ ُدوِن إِنا ٱلا ُٔ ٮاْ ُذثَةب  دَۡؽ ُٞ ِ ٨َ٣ ََي٤ُۡ  213 73 چة ٱّللا

 طىرج املؤيُىٌ

٨٬ِۡ ۢنجِ دُ چ  .311  121 21 چُخ ثِٱلُّ

َّۖ چ  .311 ٩َۡع٥َِٰ ٣َِٕۡۡبَة 
َ
ُّۡكِٞيُس٥  ِإَونا ٣َُس٥ۡ ِِف ٱۡۡل ٮ٩ِ٭َ ن ُُ ة ِِف ُب  116 21 چ ةّم٧ِا

ثُٮنِ چ  .312 ِِن ث٧َِة ٠َؾا  71 26،39 چ َٝةَل َرّبِ ٱ٩َُصۡ

ُؽونَ  ٬َۡيَ٭ةَت ٬َۡيَ٭ةَت  چ  .313 َٔ  118 36 چل٧َِة دُٮ

َص٤ََ٭ةچ  .314
َ
ٍح أ ٦ا

ُ
ُٜ ٨ۡ٦ِ أ  139 43 چ٦َة تَۡكجِ

ِ چ  .315 ح   ۦٓ ِإَونا َهَِٰؾه ٦ا
ُ
ُذُس٥ۡ أ ٦ا

ُ
٩َة۠ َربُُّس٥ۡ  َنَِٰظَؽة   أ

َ
ٮنِ َوأ ُٞ  71 52 چَٚٱتا

ُٕٮنَ چ  .316 جاُ٭٥ۡ إىَِلَٰ َرّبِِ٭٥ۡ َرَِٰص
َ
 164 61 چأ

ء   ٢ُۡٝ ٨ۢ٦َ بَِيِؽهِۦچ  .317 ِ ََشۡ
 35 88 چَم١َُ٤ٮُت ُكّ
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ونِ چ  .318 ن ََيُۡضُ
َ
َٟ رَّبِ أ ِ ٮُذ ث ُٔ

َ
 71 98 چَوأ

ُٕٮنِ چ  .319  72 99 چَٝةَل َرّبِ ٱرِۡص

 72 118  چٮاْ ذِيَ٭ة َوََّل دَُس٧ُِّ٤ٮنِ  ُٔ َٝةَل ٱۡػَس چ   .321

ُٕٮنَ چ  .321 ٩اُس٥ۡ إََِلَۡ٪ة ََّل دُؿَۡص
َ
 162 115 چَوأ

 طىرج انُىر

ٓ چ  .322 ٤َۡيَ٭ة َٔ  ِ َت ٱّللا ٌَ َٗ نا 
َ
 213 9 چَوٱ٣َۡخ٧ََِٰكَح أ

ي٥  چ  .323 ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ َٰ ٠ِۡۡبَهُۥ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ََلُۥ  ِي دََٮَّلا  5،215 11 چَوٱلا

٢ِ چ  .324 ٌۡ َٛ ْولُٮاْ ٱ٣ۡ
ُ
د٢َِ أ

ۡ
حِ َوََّل يَأ َٕ  121 22 چ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوٱلكا

يَۡؿَُٰ٪ُ٭٨ا چ  .325
َ
ۡو ٦َة َم١ََ٤ۡخ أ

َ
ۡو نَِكةٓنِِ٭٨ا أ

َ
 61 31 چ أ

ثَۡصَٰؿِ ۡؿ٫ِِٝۦ يَۡؾ٬َُت يََسةُد َقَ٪ة ثَ چ   .326
َ
 121 43 چثِٱۡۡل

 88 51،48 چثَۡيَ٪ُ٭٥ۡ ٥َ سُ عۡ َِلَ چ  .327

ٮَن إََِل٫ِۡ چ  .328 ُٕ  163 64 چَويَۡٮَم يُؿَۡص

 طىرج انفزلاٌ

ِ َويَۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ َو٦َة چ  .329 ُجُؽوَن ٨٦ِ ُدوِن ٱّللا ٕۡ  171 17  چَح

َٟ ٨ۡ٦ِ چ  .331 ِ ن جاذاِؼَؾ ٨٦ِ ُدو٩
َ
ۡوَِلَةٓءَ ٦َة ََكَن يَۢنَجِِغ نَلَةٓ أ

َ
 122 18 چ أ

٤٧ُِٮاْ ٨ۡ٦ِ َخ٢٧َ   َوَِٝؽ٦َۡ٪ةٓ إىَِلَٰ ٦َةچ  .331 ٤َۡن٫َُٰ  َٔ َٕ ٪سُٮًرا ٬ََجةٓء  ََٚض  155 23  چ٦ا

ِۡؾ َُٚل٩ًة َػ٤ِيل  َيََٰٮۡي٤ََِتَٰ ََلۡتََِن ل٥َۡ چ  .332 َّتا
َ
 62 28 چأ

ۢا َبۡيَ يََؽۡي رَّۡمَذ٫ِِ َو٬َُٮ چ  .333 ََٰط بَُۡشَ رَۡق٢َ ٱلّؿَِي
َ
ِٓي أ  118 48 چٱلا

ُعۡ چ   .334 ة   ـ ِيَ نّلِ يۡ  ث٫ِِۦ ثَۡۡلَ  82 49 چةذ  ٦ا

 طىرج انؼعزاء

ٓ  چ  .335 َِٰؼ َٟ َب ٤ا َٕ َّلا  ٣َ
َ
َٟ أ َك ۡٛ  124 3 چيَُسٮ٩ُٮاْ ُمۡؤ٦ِ٪ِيَ جا

٧َةٓءِ َءايَح   چ  .336 ٤َۡيِ٭٥ ٨َِ٦ّ ٱلكا َٔ ِۡل   ُجَنّ
ۡ
اَنأ  39 4 چإِن ن

ثُٮنِ چ  .337 ن يَُسّؾِ
َ
َػةُ  أ

َ
ٓ أ  72،218 12 چَٝةَل َرّبِ إِّّنِ
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رِۡق٢ۡ إىَِلَٰ َهَُٰؿونَ چ  .338
َ
ُٜ لَِكةِّن َٚأ ِ٤ َُ ُٜ َوۡؽرِي َوََّل يَ٪ ي ٌِ  216 13 چ َويَ

ا َذۢنت  چ  .339 ُذ٤ُٮنِ  َولَُ٭٥ۡ لََعَ ۡٞ ن َح
َ
َػةُ  أ

َ
 71 14 چَٚأ

رِۡص٫ۡ چ  .341
َ
 41 36  چ أ

 71 62 چ٦َِِعَ َرّبِ َقَيۡ٭ِؽي٨ِ  إِنا چ  .341

َِن َذُ٭ٮَ چ  .342 َٞ ِي َػ٤َ ِي ي٧ُِيتَُِن ُث٥ا َُيۡيِيِ .......   َحۡ٭ِؽي٨ِ  ٱلا  72 81-79  چَوٱلا

ٮاْ ٱچ  .343 ُٞ ُٕٮنِ َٚٱتا ي َِ
َ
َ َوأ   چّللا

118 
 وتميح املىاضع

71 

ثُٮنِ چ  .344  71 117  چَٝةَل َرّبِ إِنا َٝۡٮِِم ٠َؾا

ۡرَذلُٮنَ چ  .345
َ
َٟ ٱۡۡل َٕ َج َٟ َوٱتا َ ٩ُۡؤ٨ُِ٦ ل

َ
 218 111 چَٝةلُٓٮاْ أ

ۡنُذ٥ چ  .346 َُ ۡنُذ٥ۡ ِإَوذَا َب َُ  96 131 چَصجاةرِي٨َ  َب

٣ِيَ چ  .347 وا
َ
ج٤ِاَح ٱۡۡل  261 184  چ َوٱۡۡلِ

َل ث٫ِِ ٩َ چ  .348 ٦ِيُ ـَ
َ
وُح ٱۡۡل  251 193  چٱلؿُّ

 طىرج انًُم

٧٤ۡ  چ  .349 ُّ ُكُ٭٥ۡ  ُٛ ٩
َ
َ٪ۡذَ٭ةٓ أ َٞ ٤ُّٮ  وََصَعُؽواْ ثَِ٭ة َوٱۡقتَۡي ُٔ  38 14 چاة َو

َٰ َوادِ چ   .351 دَۡٮاْ لََعَ
َ
َٰٓ إِذَآ أ  66،232 18 چٱنلا٢٧ِۡ َظِتا

َ٭ة ٱنلا٢ُ٧ۡ ٱۡدُػ٤ُٮاْ ٦ََس١ََِٰ٪ُس٥ۡ ََّل چ  .351 حُّ
َ
أ ٧َ٪اُس٥ۡ  َيَٰٓ ُِ  232 18  چََيۡ

َٰ تَۡنَ٭ُؽونِ چ  .352 ۡمًؿا َظِتا
َ
ًح أ َٕ َِ  72 32 چ٦َة ٠ُ٪ُخ َٝة

 118 63  چٱلّؿَِيطَ يُۡؿِق٢ُ چ  .353

ءٍ چ  .354 ٨َ ُكا ََشۡ َٞ ۡت
َ
ِٓي أ ِ ٱلا َٓ ٱّللا  112 88 چُوۡ٪

 انمـؾطىرج 

ُِ َٚ چ   .355 ن َحۡج
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ
َ
ةٓ أ اُ٭٧َة٧َ٤ا ُؽّو  ل َٔ ِي ٬َُٮ   96 19 چَل ثِٱلا

ُِي  چ   .356 ََٰ٭ة ٩ُٮدَِي ٨ِ٦ َشَٰ دَى
َ
ةٓ أ ۡح٨٧َِ  ٧َ٤َٚا

َ
 66 31 چٱلَۡٮادِ ٱۡۡل

ك  َٝةَل َرّبِ إِّّنِ َرَذ٤ُۡخ ٦ِۡ٪٭ُ چ  .357 ۡٛ ُذ٤ُٮنِ ة ٥ۡ َج ۡٞ ن َح
َ
َػةُ  أ

َ
 71 33 چَٚأ

ِِخ چ   .358
َ
َىُط ٦َِّنِ لَِكةج  َوأ

ۡٚ
َ
رِۡق٫٤ُۡ ة َهَُٰؿوُن ٬َُٮ أ

َ
 52 34 چَٚأ
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ُٕٮنَ چ  .359 ُ٭٥ۡ إََِلَۡ٪ة ََّل يُؿَۡص جا
َ
٪ُّٓٮاْ أ َّ  162 39 چَو

ُٕٮنَ چ  .361  163 71  چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

َٟ چ  .361 َٰ ِٖ ذِي٧َةٓ َءادَى اَر ٱٓأۡلِػَؿةَ  َوٱۡبَذ ُ ٱلا  199 77 چٱّللا

ُٕٮنَ چ  .362  163 88  چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

 طىرج انعُكثىخ

ۥَّٓۖ چ  .363 ُٕٮنَ  َوٱۡخُجُؽوهُ َوٱۡم١ُُؿواْ ََلُ  163 17 چإََِل٫ِۡ دُؿَۡص

ُ ٨َ٦ِ ٱنلاةرِ چ  .364 ٫َُٰ ٱّللا َّنَى
َ
 173 24 چَٚأ

٫َ٤٬ُۡ چ  .365
َ
َي٪ا٫ُۥ َوأ  172 32 چنَلَُ٪ّضِ

َٟ چ   .366 دَ
َ
َٟ إَِّلا ٱۡمَؿأ َ٤٬ۡ

َ
ٮَك َوأ  172 33 چإ٩ِاة ٦َُ٪ضُّ

ََٰي َٚٱۡخُجُؽونِ چ  .367  71 56  چَٚإِيا

ُٕٮنَ چ  .368  163 57 چُث٥ا إََِلَۡ٪ة دُؿَۡص

ٚ  چ  .369 َؿ ُٗ  46 58 چةنَلَُجّٮَِئ٪اُ٭٥ ٨َِ٦ّ ٱۡۡلَ٪احِ 

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ  .371
َ
 43 61  چَٝۡؿَيحٍ َوَكأ

 طىرج انزوو

ُٕٮنَ چ  .371  162 11  چُث٥ا إََِل٫ِۡ دُؿَۡص

َِٰل ٱنلاةِس َو٦َةٓ َءادَۡيُذ٥ ٨ِ٦ّ ّرِب  چ  .372 ـَ ٦ۡ
َ
ُبَٮاْ ِِفٓ أ  117 39 چة ٣ّرَِيۡ

َرَٰت  چ  .373 ن يُۡؿِق٢َ ٱلّؿَِيةَح ٦ُبَّنِ
َ
 118،119 46  چَو٨ۡ٦ِ َءاَيَٰذ٫ِِۦٓ أ

 118 48 چٱلّؿَِيطَ يُۡؿِق٢ُ چ  .374

رَۡق٤َۡ٪ة رِيع  چ  .375
َ
ّؿ  َو٣َه٨ِۡ أ َٛ ۡوهُ ُمۡى

َ
 118 51 چ اة ََٚؿأ

َؾ٤ََٰذِِ٭٥ۡ چ  .376 ًَ  ٨ َٔ ۡۡمِ  ُٕ َِٰؽ ٱ٣ۡ ٩َخ ثَِف
َ
 66 53 چَو٦َةٓ أ

ِي٨َ ََّل يُٮُِٝ٪ٮنَ َوََّل  چ  .377 َٟ ٱلا ٪ا ٛا  232 61 چيَۡكَذِؼ

 طىرج نمًاٌ

ۢ إِنا ٱچ  .378 ٤ِي٥ٌ َػجرُِي َٔ  َ  56 34 چّللا
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 طىرج انظعدج

ٜ  چ  .379 ء٩ِاة ٣ََِف َػ٤ۡ
َ
ۡرِض أ

َ
٤َۡ٤َ٪ة ِِف ٱۡۡل ًَ ءَِذا 

َ
 219 11 چَصِؽيؽِ  َوَٝةلُٓٮاْ أ

ُٕٮنَ چ  .381  163 11 چُث٥ا إىَِلَٰ َرّبُِس٥ۡ دُؿَۡص

 األؼشابطىرج 

 118 9 چاة وَُصُ٪ٮد  رِيع  چ  .381

َؿاِب چ  .382 ۡٔ
َ
جاُ٭٥ ثَةُدوَن ِِف ٱۡۡل

َ
واْ لَۡٮ أ ـَاُب يََٮدُّ ۡظ

َ
ِت ٱۡۡل

ۡ
 241 21  چِإَون يَأ

ً  چ  .383 ۡر
َ
 49 27  چٮ٬َة ُٔ ة ٣ا٥ۡ دََط َوأ

٢َ٬ۡ ٱۡۡلَۡيِخ چ  .384
َ
٪ُس٥ُ ٱلؿِّۡصَف أ َٔ ُ َِلُۡؾ٬َِت  ٧َة يُؿِيُؽ ٱّللا  233 33 چإِجا

اص  َوَداِخًية چ  .385 ِ بِإِۡذ٫ِ٩ِۦ َوِۡسَ ٪رِي  إىَِل ٱّللا  229 46 چاة ٦ُّ

 طىرج طثأ

ۡرَض چ   .386
َ
ٙۡ ثِِ٭٥ُ ٱۡۡل  ََنِۡك

ۡ
اَنأ  39 9 چإِن ن

رۡيَ چ  .387 ُا ٫ُۥ َوٱ٣ َٕ ّوِِب ٦َ
َ
 146 11  چَيَِٰضَجةُل أ

ُؽو٬َُّة َمۡ٭ؿ  َوَرَواُظَ٭ة َمۡ٭ؿ  چ  .388 ُٗ  119 12 چَولُِك٤َۡيَؿ٨ََٰ ٱلّؿِيَط 

ن ٣اٮۡ چ  .389
َ
٨ُّ أ ة َػؿا دَبَياَ٪ِخ ٱۡۡلِ ۡيَت  ٧َ٤َٚا َ٘ ٧َُ٤ٮَن ٱ٣ۡ ٕۡ  242 14  چََك٩ُٮاْ َح

َكُ٭٥ۡ چ  .391 ُٛ ٩
َ
٧َُ٤ٓٮاْ أ َّ ةر٩َِة َو َٛ ۡق

َ
ِۡؽ َبۡيَ أ ةلُٮاْ َرباَ٪ة َبَٰٕ َٞ  211 19  چَذ

ٚاح  چ  .391 َٟ إَِّلا ٠َٓا رَۡق٤َۡنَٰ
َ
 135 28 چاا َو٩َِؾيؿ  بَِنري  ٤ِ٣ّ٪اةِس  َو٦َةٓ أ

ٓ چ  .392 ِٔ٪َؽ٩َة ُز٣ََۡفَٰٓ  َو٦َة ّؿِبُُس٥ۡ  َٞ ۡوَلَُٰؽُز٥ ثِٱ٣اِِت ُت
َ
٣َُُٰس٥ۡ َوََّلٓ أ ـَ ٦ۡ

َ
 112 37 چ أ

ـَ  چ  .393 َٟ لَُ٭٥ۡ َص ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
٤٧ُِٮاْ َٚأ َٔ ِٙ ث٧َِة  ٕۡ ِ ٌّ  243 37  چآُء ٱل

ٕ  چ  .394 ٮُل ل٧َ٤َِۡلَٰٓه١َِحِ َويَۡٮَم ََيَُۡش٥ۡ٬ُُ َِمِي ُٞ  171 41  چة ُث٥ا َح

ْ  چ  .395 ٮُمٮا ُٞ ن َت
َ
ْ  أ ُؿوا ١ا َٛ ََٰدىَٰ ُث٥ا َتَذ ِ ٦َۡسََنَٰ َوَُٚر  32 46 چّلِلا

َِس چ  .396 ۡٛ َٰ َج ٢ُّ لََعَ ًِ
َ
٧َةٓ أ ٤َۡ٤ُخ َٚإِجا ًَ  177 51  چ٢ُۡٝ إِن 

 طىرج فاطز

ِ چ   .397 ٍٜ َدرۡيُ ٱّللا  56 3  چ٢ۡ٬َ ٨ِۡ٦ َخ٤َِٰ
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ِ َٚ چ  .398 ٩اُس٥ ثِٱّللا ؿا ُ٘ ۡجَية َوََّل َح ةُ ٱلُّ ٩اُس٥ُ ٱۡۡلََيٮَٰ ؿا ُ٘ ُؿورُ َل َت َ٘  232 5  چٱ٣ۡ

٤َۡيِ٭٥ۡ َظَكَرٍَٰت چ  .399 َٔ  َٟ ُك ۡٛ  123،124 8 چََٚل دَۡؾ٬َۡت َج

رَۡق٢َ ٱلّؿِيَطَ  چ  .411
َ
 118 9 چ أ

ُه ٨٦ِۡ چ  .411 َٞ ؿ  َوََّل يُ٪ ٧ا َٕ ُؿ ٨٦ِ ٦ُّ ٧ا َٕ ِ  َو٦َة ُح  212 11  چُخ٧ُؿِه

 چ  .412
ۡ
 39 16 چيُۡؾ٬ِۡجُس٥ۡ  إِن يََنأ

 طىرج يض

َُٕس٥ۡ َٝةلُٮاْ َطَٰٓهِؿُ چ  .413 ن٨ِ ُذ٠ِّۡؿد٥ُ ُز٥ ٦ا
َ
 124 19  چأ

ُٕٮنَ چ  .414 َؿِِن ِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص َُ ِي َذ ۡخجُُؽ ٱلا
َ
 163 22 چَو٦َة ىِلَ ََّلٓ أ

 چ  .415
َ
ُِؾ ٨ِ٦ ُدو٫ِ٩ِۦٓ َءالَِ٭حً َءأ  66،68 23 چَّتا

ُٕٮنِ چ  .416 ٓ َءا٦َ٪ُخ ثَِؿّبُِس٥ۡ َٚٱۡق٧َ  72 25 چإِّّنِ

 125 29 چ٥ۡ٬ُ َخ٧َُِٰؽونَ إِن ََك٩َۡخ إَِّلا َوۡيَعح  َنَِٰظَؽة  َٚإَِذا چ  .417

ؿِۡرُ٭٥ۡ چ   .418 ۡ٘  ُج
ۡ
اَنأ  39 43  چِإَون ن

 125 53 چإِن ََك٩َۡخ إَِّلا َوۡيَعح  َنَِٰظَؽة   چ  .419

٢  چ  .411
ُ٘ ۡوَحََٰت ٱۡۡلَ٪احِ ٱَۡلَۡٮَم ِِف ُم

َ
١َُِٰ٭ٮنَ  إِنا أ  126 55 چَف

ِٟ ٦ُذاِك لََعَ چ  .411 ِ َرآن
َ
 48 56  چٮنَ  ُٔ ٱۡۡل

ٮنَ چ  .412 ُٔ ة يَؽا  229 57 چَولَُ٭٥ ٦ا

 ٠َسرًِياچ  .413
 
٢ا ٦ِ٪ُس٥ۡ ِصجِّل ًَ

َ
ۡؽ أ َٞ  5،261 62 چَو٣َ

ۡرَض ثَِؼَِٰؽٍر چ  .414
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٜ ٱلكا ِي َػ٤َ َو ٣َيَۡف ٱلا

َ
 244 81 چأ

َراَد َمۡي چ  .415
َ
ۥٓ إِذَآ أ ۡمُؿهُ

َ
٧َةٓ أ ٮَل ََلُۥ ُز٨ َذي١َُٮنُ ة  ًٔ إِجا ُٞ ن َح

َ
 198،219 82 چأ

ِي چ   .416 ء  َُٚكۡجَح٨ََٰ ٱلا ِ ََشۡ
 35 83 چبِيَِؽهِۦ َم١َُ٤ٮُت ُكّ

ُٕٮنَ چ  .417  163 83 چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص
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 طىرج انـافاخ

َٙ چ  .418 ُِ ٫ُۥ ِمَ٭ةب  زَةِٝت  إَِّلا ٨ۡ٦َ َػ َٕ ۡتجَ
َ
َح َٚأ َٛ ُۡ  218 11  چٱۡۡلَ

َٓ ََٚؿَءاهُ ِِف َقَٮآءِ ٱۡۡلَِعي٥ِ چ  .419 َ٤ َا  134 55 چ َٚٱ

 71 99 چَرّبِ َقيَۡ٭ِؽي٨ِ َوَٝةَل إِّّنِ ذَا٬ٌِت إىَِلَٰ چ  .421

َٝۡخ ٱلؿُّۡءيَةچ   .421  41 115 چَٝۡؽ َوؽا

َِٰؾثُٮنَ چ  .422  129 152 چ٣ََؽ

 چ  .423
َ
ََف ٱۡۡلََ٪ةِت لََعَ ٱۡۡلَنِيَ أ َُ  127 153 چۡو

 66 163 چإَِّلا ٨ۡ٦َ ٬َُٮ َوةِل ٱۡۡلَِعي٥ِ چ   .424

 طىرج ؽ

َؾاِب چ  .425 َٔ ة يَُؾوُٝٮاْ  ا٧ا  72 8  چث٢َ ل

ةِب إِن ُكه إَِّلا چ  .426 َٞ ِٔ ٜا  َب ٱلؿُُّق٢َ ََٚع  71 14    چ٠َؾا

٣ََۡفَٰ وَُظۡك٨َ َم  چ  .427 ـُ َ ِٔ٪َؽ٩َة ل  146 25 چةب   َٔ ِإَونا ََلُۥ 

ثاُؿٓواْ َءاَيَٰذ٫ِِ چ  .428 َؽا َٟ ٦َُبََٰؿك  َّلِ ٣َۡن٫َُٰ إََِلۡ ـَ ٩
َ
 129 29 چ٠َِتٌَٰت أ

ِ چ   .429 ۡمؿِه
َ
ۡؿ٩َة ََلُ ٱلّؿِيَط ََتۡؿِي ثِأ  119 36 چََٚكؼا

يُّٮَب إِۡذ ٩َةَدىَٰ َربا٫ُ َوٱۡذ٠ُۡؿ َخۡجَؽ٩َةٓ چ  .431
َ
 131،213 41 چأ

ة ِِف ٱنلاةرِ چ  .431  ٛ ٕۡ ًِ َؾاث ة   244 61  چ َٔ

جِيٌ چ   .432 ٩َة۠ ٩َِؾيؿ  ٦ُّ
َ
جا٧َةٓ أ

َ
ٓ أ  132 71 چإِن يُٮَِحَٰٓ إىَِلا إَِّلا

ُخ بَِيَؽيا چ  .433 ۡٞ ن تَۡكُضَؽ ل٧َِة َػ٤َ
َ
َٟ أ َٕ إِث٤ِۡيُف ٦َة ٦ََ٪  62 75 چَٝةَل َيَٰٓ

 طىرج انشيز

َٟ َُيَّٮُِ  چ  .434 ِ َٰل ُ  َذ ٮنِ  ٱّللا ُٞ َِجةدِ َٚٱتا ۚۥِ َيَٰٕ َِٔجةَدهُ  69،71 16 چث٫ِِۦ

ۡٮاْ َرباُ٭٥ۡ  َلَِٰس٨ِ چ   .435 َٞ ِي٨َ ٱتا  92 21 چٱلا

ّيُِذٮنَ چ  .436 َٟ ٦َّيِخ  ِإَوجاُ٭٥ ٦ا  82 31 چ إ٩ِا

ُٕٮنَ چ  .437  162 44 چُث٥ا إََِل٫ِۡ دُؿَۡص
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ف  چ  .438 ۡٛ ٮَل َج ُٞ ن َت
َ
ِ  أ َٰ ٦َة َٚؿاَُخ ِِف َصۢنِت ٱّللا ََتَٰ لََعَ  62،115،158 56 چَيََٰعۡۡسَ

ةَزدِِ٭٥ۡ چ  .439 َٛ ۡٮاْ ث٧َِ َٞ ِي٨َ ٱتا ُ ٱلا  171،263 61  چ َوُيَ٪ّجِ ٱّللا

 طىرج غافز

 73 1 چظ٥ٓ چ  .441

ةِب چ  .441 َٞ ِٔ َٙ ََكَن   71 5  چ١ََٚۡي

ّيِ چ  .442 ِٜ ٱلكا  67 9  چةتِ  َٔ َو٨٦َ دَ

ةإ٩ِاة ٠ُ٪اة ٣َُس٥ۡ چ  .443  ٕ  218 47 چَتَج

ُٕٮنَ چ  .444  163 77 چ َٚإََِلَۡ٪ة يُؿَۡص

 طىرج فـهد

ةٓن٤ِِيَ چ  .445 ياةم  َقَٮآء  ٤ِ٣ّكا
َ
حِ أ َٕ ۡرَب

َ
ََٰتَ٭ة ِِفٓ أ ـَ ۡٝ

َ
َر ذِيَ٭ةٓ أ  133،214 11 چَوَٝؽا

اچ  .446 َص  ة َصۡ  118 16  چرِيع 

ُٕٮنَ چ  .447  163 21 چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

َ٪ة لَُ٭٥ۡ چ  .448 ٌۡ ياُ٪ٮاْ لَُ٭٥  َوَريا ـَ ُ٭٥ۡ َُٝؿ٩َةَٓء َٚ َٛ يِۡؽيِ٭٥ۡ َو٦َة َػ٤ۡ
َ
ة َبۡيَ أ  215 25  چ٦ا

٤َۡيَ٭ة ٱل٧َۡةَٓء چ  .449 َٔ نۡلَة  ـَ ٩
َ
 117 39 چٱ٬ََۡتاۡت َوَرَبۡخ َٚإَِذآ أ

 طىرج انؼىري

ء  چ  .451  222 11 چ٣َۡيَف ٧ِ٠َۡس٫ِ٤ِۦ ََشۡ

ُ ََيۡذ٥ِۡ چ   .451 َٟ َٚإِن يََنإِ ٱّللا َٰ ٤َۡٝجِ
 39 24 چلََعَ

 يُۡكِس٨ِ ٱلّؿِيطَ چ   .452
ۡ
 39،118 33   چإِن يََنأ

 طىرج انشخزف

ۡيذ ةچ   .453 ة  ٦ا ٩َة ث٫ِِۦ ثَۡۡلَ نََشۡ
َ
 82 11 چَٚأ

َِٔجةدِهِۦچ  .454 ٤ُٮاْ ََلُۥ ٨ِۡ٦  َٕ ًـۡءا وََص  45 15 چُص

َٟ ِِف َٝۡؿَيح  ٨ِ٦ّ ٩اِؾيٍؿ چ  .455 رَۡق٤َۡ٪ة ٨٦ِ َرۡج٤ِ
َ
َٟ ٦َةٓ أ ِ  219 23  چَوَكَذَٰل

٤َۡي٫ِ َءاثَةَٓءُز٥ۡ چ   .456 َٔ ة وََصؽت٥ُّۡ  ٬َۡؽىَٰ ِم٧ا
َ
َولَۡٮ ِصۡبذُُس٥ ثِأ

َ
٢ََٰ أ  134 24 چَق
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ُِؿونَ چ  .457 رِۡق٤ُۡذ٥ ث٫ِِۦ َكَٰٛ
ُ
 135 24 چ إ٩ِاة ث٧َِةٓ أ

َؿِِن َٚإ٩ِا٫ُۥ َقيَۡ٭ِؽي٨ِ چ   .458 َُ ِي َذ  71 27 چإَِّلا ٱلا

ة چ  .459 ّيِۡي ََلُۥ َمۡيَطَٰ٪  َٞ ٨ ذ٠ِۡؿِ ٱلؿاِنَٰمۡح ُج َٔ ُل  ٕۡ  214 36  چَو٨٦َ َح

٪َذ٧ُِٞٮنَ چ  .461 َٟ َٚإ٩ِاة ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ُّ ِ ة ٩َۡؾ٬ََبا ث  232 41 چَٚإ٦ِا

َذِؽُرونَ چ  .461 ۡٞ ٤َۡيِ٭٥ ٦ُّ َٔ ۡؽَنَُٰ٭٥ۡ َٚإ٩ِاة  َٔ ِي َو َٟ ٱلا ۡو ٩ُؿَِي٪ا
َ
 232 42  چ أ

ٮاْ ٱچ  .462 ُٞ َ َٚٱتا ُٕٮنِ ّللا ي َِ
َ
 71 63  چَوأ

ُؽونَ چ  .463 َٔ ِي يُٮ ٮاْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ٱلا ُٞ َٰ َٰ يَُؾ ُجٮاْ َظِتا َٕ ٮاْ َوَي٤ۡ ًُ  135 83 چََٚؾر٥ۡ٬ُۡ ََيُٮ

ُٕٮنَ چ  .464  163 85 چِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص

 طىرج اندخاٌ

ُِ چ   .465 َنحَ يَۡٮَم َجۡج ُۡ  96 16 چٱ١ُۡ٣ۡۡبَىَٰٓ  ُل ٱۡۡلَ

 72 21 چ َٚٱۡخََتِلُٮنِ ِإَون ٣ا٥ۡ دُۡؤ٦ُِ٪ٮاْ ىِل چ   .466

١َِٰ٭ِيَ چ  .467 ٧َح  ََك٩ُٮاْ ذِيَ٭ة َف ٕۡ  126 27 چَوَج

 طىرج اجلاشيح

ِٙ ٱلّؿِيَطِ چ  .468  118 5  چَودََۡصِي

ِ چ  .469 ياةَم ٱّللا
َ
ِي٨َ ََّل يَؿُۡصٮَن أ ُِٛؿواْ لَِّلا ۡ٘ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َح  136 14 چ٢ُٝ ٣َِّّلا

ُٕٮنَ چ  .471  163 15 چُث٥ا إىَِلَٰ َرّبُِس٥ۡ دُؿَۡص

ح  دُۡؽََعَٰٓ إىَِلَٰ ٠َِتَٰجَِ٭ة چ  .471 ٦ا
ُ
ِۚ ُكُّ أ ح  َصةثَِيح  ٦ا

ُ
 215 28  چَودََؿىَٰ ُكا أ

 طىرج األؼماف

٤َۡيِ٭٥ۡ َوََّل ٥٬ُۡ چ  .472 َٔ ٩ُٮنَ  ََٚل َػۡٮٌ   ـَ  164 13 چََيۡ

نچ  .473 ۡيَ٪ة ٱۡۡلِ ي٫ِۡ إِۡظَسًَٰ٪ةَوَووا َِٰلَ ـَ ِ  217 15  چَس٨ََٰ ث

ۡذ٬َۡجُذ٥ۡ چ  .474
َ
ۡجَيةأ ّيَِبَٰذُِس٥ۡ ِِف َظَيةدُِس٥ُ ٱلُّ  128 21 چََ

َِل٥  چ  .475
َ
َؾاٌب أ َٔ  118 24 چرِيط  ذِيَ٭ة 

ۡرَض  چ  .476
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٜ ٱلكا ِي َػ٤َ َ ٱلا نا ٱّللا

َ
َو ل٥َۡ يََؿۡواْ أ

َ
 218 33  چأ



 

 فهرس اآليات القرآنية انعؼزيح انمزاءاخ

 

      
331 

 

 طىرج حمًد

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ  .477
َ
 43 13  چَٝۡؿَيحٍ َوَكأ

ٓٮاْ چ  .478 ُٕ ِ ُّ َٞ رَۡظة٦َُس٥ۡ َوُت
َ
 219،245 22 چأ

وْ چ  .479
ُ
َ٪ُ٭٥ُ أ َٕ ِي٨َ ٣َ َٟ ٱلا ِ ثَۡصَٰؿ٥٬َُۡ َلَٰٓه

َ
ۡخَۡمَٰٓ أ

َ
ُ٭٥ۡ َوأ َو٧ا

َ
ُ َٚأ  221 23 چٱّللا

481.  
َ لَُ٭٥ُ ٱلُۡ٭َؽى چ ِؽ ٦َة دَبَيا ٕۡ ۡدَبَٰؿ٥ِ٬ِ ٨ِۢ٦ّ َب

َ
َٰٓ أ واْ لََعَ ِي٨َ ٱۡردَؽُّ إِنا ٱلا
ۡمَلَٰ 

َ
َل لَُ٭٥ۡ َوأ ۡيَط٨َُٰ َقٮا   چلَُ٭٥ۡ ٱلنا

25 221 

َِٰۡبِي٨َ چ  .481 ٥ََ٤ ٱل٧َُۡجَِٰ٭ِؽي٨َ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوٱ٣صا ٕۡ َٰ َج  246 31  چَونَلَۡج٤َُٮ٩اُس٥ۡ َظِتا

 طىرج انفرػ

ُؤۡ چ  .482 ُِّٝؿوهُ ّۡلِ ُِروهُ َودَُٮ ـّ َٕ ِ َورَُقٮَِلِۦ َوُت  222 9 چ٦ُِ٪ٮاْ ثِٱّللا

٧َُ٤ٮ٥ۡ٬ُ چ  .483 ٕۡ ۡؤ٦َِنَٰخ  ٣ا٥ۡ َت ۡؤ٦ُِ٪ٮَن َونَِكةٓء  ٦ُّ  49 25 چَولَۡٮََّل رَِصةل  ٦ُّ

ِّٜ چ   .484 ُ رَُقٮََلُ ٱلؿُّۡءيَة ثِٱۡۡلَ ۡؽ َوَؽَق ٱّللا َٞ  41 27 چ٣ا

 طىرج احلعزاخ

ُمٮاْ َبۡيَ چ  .485 ّؽِ َٞ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ََّل ُت َ٭ة ٱلا حُّ
َ
أ ِ َورَُقٮَِلِ َيَٰٓ  223 1  چ يََؽِي ٱّللا

َٟ ٨٦ِ َوَرآءِ چ  .486 ِي٨َ ُحَ٪ةُدو٩َ  137 4 چٱۡۡلُُضَرَٰتِ إِنا ٱلا

ْ چ  .487 ۢ ثِنََجإ  َذَذبَياُ٪ٓٮا ُٜ  252 6  چإِن َصةَٓءُز٥ۡ َٚةِق

ْ چ  .488 َذةِن ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ٱۡرَذَذ٤ُٮا َٛ ِ ةٓن ََ  225 9  چِإَون 

  چ  .489
َ
٧َة ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن إِۡػَٮة  َٚأ َػَٮۡيُس٥ۡ ۡو٤ُِعٮاْ َبۡيَ إِجا

َ
 225 11  چأ

٣َۡؼَٰتِ چ  .491
َ
واْ ثِٱۡۡل ـُ َكُس٥ۡ َوََّل َتَ٪ةثَ ُٛ ٩

َ
ٓواْ أ ـُ  183 11  چَوََّل د٧ِ٤َۡ

 طىرج ق

ۡيذ ةچ   .491 ة  ٦ا ۡظَيۡيَ٪ة ث٫ِِۦ ثَۡۡلَ
َ
 82 11 چَوأ

ٜ  َصِؽيؽ  چ  .492 ِلِۚ ث٢َۡ ٥ۡ٬ُ ِِف ٣َبۡف  ٨ِۡ٦ّ َػ٤ۡ وا
َ
ِٜ ٱۡۡل يِيَ٪ة ثِٱۡۡل٤َۡ َٕ َذ

َ
 219 15 چأ

ؿِيٍت چ   .493 َذؽ  ٦ُّ ٕۡ ٪اةع  ٤ِّ٣َۡؼرۡيِ ٦ُ ٢َ  ٦٢٥ا َٕ ِي َص  75 25،26 چٱلا

جِيِؽ چ   .494 َٕ َٰم  ٤ِۡ٣ّ ؾا َْ ِ ٩َة۠ ث
َ
يا َو٦َةٓ أ ۡٮُل َلَ َٞ ُل ٱ٣ۡ  62 29 چ٦َة ُحجَؽا
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ِخ ٱۡۡلَ٪اُح ل٧ُ٤ِۡذاِٞيَ چ  .495 َٛ ۡز٣ِ
ُ
 112 31 چ َوأ

ٓۡ يَۡٮَم ُحَ٪ةدِ ٱل٧َُۡ٪ةدِ چ   .496  66 41 چَوٱۡقَذ٧ِ

 انذارياخطىرج 

ِٞي٥َ چ  .497 َٕ ٤َۡيِ٭٥ُ ٱلّؿِيَط ٱ٣ۡ َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 
َ
 119 41 چَوَِف ََعٍد إِۡذ أ

ۡوَحَٰجِِ٭٥ۡ چ  .498
َ
٧َُ٤ٮاْ َذ٩ُٮب ة ٦ِّۡس٢َ َذ٩ُٮِب أ َّ ِي٨َ   71 59 چَٚإِنا لَِّلا

ُجُؽونِ چ  .499 ٕۡ نَف إَِّلا َِلَ ٨ا َوٱۡۡلِ ُخ ٱۡۡلِ ۡٞ  72 56 چَو٦َة َػ٤َ

رِيُؽ ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٨ِ٦ّ چ   .511
ُ
٧ُِٕٮنِ ٦َةٓ أ ُۡ ن ُح

َ
رِيُؽ أ

ُ
 72 57 چّرِۡزق  َو٦َةٓ أ

 طىرج انطىر

َُٰ٭٥ۡ َربُُّ٭٥ۡ چ   .511 ١َِِٰ٭َي ث٧َِةٓ َءادَى  126 18  چَف

ٮنَ چ  .512 ُٞ َٕ ِي ذِي٫ِ يُۡى ٮاْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ٱلا ُٞ َٰ َٰ يَُؾ  135 45  چََٚؾر٥ۡ٬ُۡ َظِتا

 طىرج انُعى

ىَٰ چ    .513 ـا ُٕ ََٰخ َوٱ٣ۡ ََٚؿَءۡحُذ٥ُ ٱ٣ؾا
َ
 248 19  چأ

ِٙ ُمٮَسَٰ چ   .514  ث٧َِة ِِف ُوُع
ۡ
ۡم ل٥َۡ يُنَجاأ

َ
 41 36 چأ

ٍح إَِذا ُت٧ََۡنَٰ چ  .515 َٛ ُۡ  77 46 چ٨٦ِ جُّ

ّيِ َءاََّلٓءِ چ   .516
َ
َٟ تَ َٚجِأ ِ  33 55 چ٧َةَرىَٰ ذَ َرّب

   ظىزج اٌمّس  .517

ۡكذَِّٞؿ  چ  .518 ۡمؿ  ٦ُّ
َ
٬َۡٮآَء٥ۡ٬ُِۚ َوُُكُّ أ

َ
ٓٮاْ أ ُٕ َج ثُٮاْ َوٱتا  138 3 چَوَكؾا

ۡؽ چ  .519 َٞ ـَۡدَصؿٌ َو٣َ ۢنَجةٓءِ ٦َة ذِي٫ِ ُم
َ
 138 4 چَصةَٓء٥٬ُ ٨َِ٦ّ ٱۡۡل

٨ِ ٱنلُُّؾرُ چ  .511 ۡ٘ َّۖ َذ٧َة ُت ح  َ٘  66 5 چِظ٧َ١ُۡۢة َب٤َِٰ

اچ  .511 َص  ة َصۡ  118 19  چرِيع 

نا ٱل٧َۡةَٓء ِٝۡك٧َُۢة ثَيۡ٪َُ٭٥ۡ چ  .512
َ
 41 28 چَو٩َبِّۡبُ٭٥ۡ أ
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 طىرج انزمحٍ

 66 24 چةُت  َٔ َوََلُ ٱۡۡلََٮارِ ٱل٧ُۡنَش چ  .513

َٰ ُُٚؿۢ ٦ُِٔذاِك چ  .514  49 54  چ َي لََعَ

َٚۡؿٍ   ٦ُِٔذاِك چ  .515 َٰ َر  49 76 چَي لََعَ

 طىرج انىالعح

ٮنَ  ُٔ َذ٧َةلِ چ  .516 ُُ  48 53 چٮَن ٦ِۡ٪َ٭ة ٱۡۡلُ

ۡم ََن٨ُۡ ٱل٧ُۡنِش چ  .517
َ
ُت٥ۡ َمَضَؿَتَ٭ةٓ أ

ۡ
نَنأ
َ
٩ُذ٥ۡ أ

َ
 48 72  چٮنَ  ُٔ َءأ

 251 89  چََٚؿۡوح  َوَرۡيَعةن  وََص٪اُخ ٩َِٕيم  چ  .518

 طىرج احلديد

دُۡس٥ُ چ  .519 ؿا َٗ ٦َةِّنُّ  َو
َ
َٰ  ٱۡۡل ِ  َصةٓءَ  َظِتا ۡمُؿ ٱّللا

َ
 77 14 چأ

ودُٮاْ ٱ١ِ٣َۡتََٰت چ  .521
ُ
ِي٨َ أ  252 16  چَوََّل يَُسٮ٩ُٮاْ ٠َٱلا

 طىرج اجملادنح

ُ٭٥ۡ چ  .521 ُٕ ِ  ٬َُٮ َراث
ََٰسٍح إَِّلا َۡٮىَٰ زََؾ  139 7 چ٦َة يَُسٮُن ٨٦ِ َّنا

ۡدَّنَٰ چ  .522
َ
ْ  َوََّلٓ أ ۡح٨َ ٦َة ََك٩ُٮا

َ
ُ٭٥ۡ أ َٕ ۡزََثَ إَِّلا ٬َُٮ ٦َ

َ
َٟ َوََّلٓ أ ِ َٰل  226 7 چ ٨٦ِ َذ

ۡؽَنَٰنِ چ  .523 ُٕ ز٥ِۡ َوٱ٣ۡ  253 8 چَوَيَذَنََٰضۡٮَن ثِٱۡۡلِ

ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إِذَا دََنََٰضۡيُذ٥ۡ ََٚل َتَذَنَٰضَ چ  .524 َ٭ة ٱلا حُّ
َ
أ  253 9 چۡٮاْ َيَٰٓ

 طىرج انـف

ِف چ  .525 ُۡ ْ  ُٔ يُؿِيُؽوَن َِلُ ٬َِِٰ٭٥ۡ  ٮا ـَ ۡٚ
َ
ِ ثِأ  48 8 چ٩ُٮَر ٱّللا

َِلم  چ  .526
َ
َؾاٍب أ َٔ َٰ دَِجََٰؿة  دُ٪ِضيُس٥ ٨ِۡ٦ّ  ُد٣ُُّس٥ۡ لََعَ

َ
 172 11 چ٢ۡ٬َ أ

 طىرج انرغاتٍ

نۡلَة َٔ َف چ  .527 ـَ ٩
َ
ِٓي أ ِ َورَُقٮَِلِۦ َوٱنلُّٮرِ ٱلا  228 8  چة٦ُِ٪ٮاْ ثِٱّللا

٤٧َُٮَن َػجرِي  چ  .528 ٕۡ ُ ث٧َِة َت  228 8 چَوٱّللا

ةث٨ُِ چ  .529 َ٘ َٟ يَۡٮُم ٱۡلا ِ َٰل ٍۖ َذ ِٓ ُُٕس٥ۡ َِلَۡٮِم ٱۡۡل٧َۡ  228 9  چيَۡٮَم ََي٧َۡ
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 طىرج انطالق

 61 1 چََّل َُّتۡؿُِصٮ٨٬ُا ٨ۢ٦ِ ُبُيٮدِِ٭٨ا چ  .531

ِ چ  .531 ۡمؿِه
َ
ُٖ أ  142 3 چَب٤َِٰ

ۡق١ُِ٪ٮ٨٬ُا ٨ِۡ٦ َظۡيُر َق١َ٪ُذ٥ ٨ِ٦ّ وُۡصِؽُك٥ۡ چ  .532
َ
 263 6  چأ

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ چ  .533
َ
 43 8 چَٝۡؿَيحٍ َوَكأ

 طىرج املهك

٤ِۡت  ُث٥ا چ  .534 َٞ َتۡيِ يَ٪ ِٓ ٱۡۡلَََصَ ٠َؿا  47 4 چٱرِۡص

َٙ ََكَن ٩َِسريِ چ  .535  265 18 چ ١ََٚۡي

ح  ِقٓي چ  .536 َٛ ۡوهُ ُز٣ۡ
َ
ة َرأ  229 27  چۡخ  َٔ ٧َ٤َٚا

 طىرج انمهى

ۡمِل لَُ٭٥ِۡۚ إِنا ٠َۡيِؽي ٦َذِيٌ چ  .537
ُ
 221 45 چَوأ

 طىرج احلالح

َصٍ چ  .538  118 6  چََعتَِيح  ثِؿِيط  َصۡ

َبحِ   چ  .539 َِ َُٰخ ثِٱۡۡلَة  46 9  چ  َوٱل٧ُۡۡؤدََِٛؽ

ٍٜ ِظَكةبِي٫َۡ  چ  .541 َٰ ّّنِ ٦َُؾ
َ
َ٪٪ُخ أ َّ  65 21   چإِّّنِ 

وَت ٠َِتَٰجَِي٫ۡ چ  .541
ُ
ٮُل َي٤ََٰۡيتََِن ل٥َۡ أ ُٞ  65 25 چَذيَ

َٝةوِي٢ِ چ  .542
َ
َي ٱۡۡل ٕۡ ٤َۡيَ٪ة َب َٔ َل  ٮا َٞ  231 44  چَولَۡٮ َت

 طىرج املعارض

ة َٔ َوََّل يَۡس چ  .543  141 11 چ٢ُ َّمِي٥ٌ َّمِي٧ 

ُؽونَ چ  .544 َٔ ِي يُٮ ٮاْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ٱلا ُٞ َٰ َٰ يَُؾ ُجٮاْ َظِتا َٕ ٮاْ َوَي٤ۡ ًُ  135 42 چََٚؾر٥ۡ٬ُۡ ََيُٮ

 طىرج َىغ

ُٕٮنِ چ  .545 ي َِ
َ
ٮهُ َوأ ُٞ َ َوٱتا ِن ٱۡخُجُؽواْ ٱّللا

َ
 71 3 چ أ
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 طىرج اجلٍ

٨ُّ لََعَ چ  .546 نُف َوٱۡۡلِ ٮَل ٱۡۡلِ ُٞ ٨ َت
ن ٣ا
َ
َ٪٪اةٓ أ َّ ٩اة 

َ
ِ ٠َِؾث ةَوأ  231 5 چٱّللا

ا وَُمُ٭ج ةچ  .547 ة َمِؽيؽ  ٧َةَٓء َٚٮََصۡؽَنََٰ٭ة ُم٤َِبۡخ َظؿَق  ٩اة ل٧ََۡكَ٪ة ٱلكا
َ
 46 8 چ َوأ

ٮاْ رَِسََٰؾَِٰخ َرّبِِ٭٥ۡ  چ  .548 ُ٘ ث٤َۡ
َ
ن َٝۡؽ أ

َ
٥ََ٤ أ ٕۡ َ  254 28  چَّلِ

 املشيمطىرج 

َمؽُّ َوۡط چ   .549
َ
٢ِۡ ِِهَ أ ٝۡٮَُم رِيًل  ٔ  إِنا ٩َةِمبََح ٱَلا

َ
 46 6  چ ة َوأ

 طىرج املدشز

٤َۡيَ٭ة  چ  .551 َٔ َٔ َح  َٕ  99 31 چََشَ تِۡك

 طىرج انميايح

٫ُۥ َوُٝۡؿَءا٫َ٩ُ چ   .551 َٕ ٤َۡيَ٪ة َِمۡ َٔ  1 17 چإِنا 

ٓۡ چ  .552 َن٫َُٰ َٚٱداجِ
ۡ
 1 18 چُٝۡؿَءا٫َ٩ُ  َٚإَِذا ََٝؿأ

َؿة  چ  .553 ِّ ةٌ ، إىَِلَٰ َرّبَِ٭ة ٩َة  145 23،22 چوُُصٮه  يَۡٮ٦َهِؾ  ٩اةِِضَ

 طىرج اإلَظاٌ

يَۡخ  چ  .554
َ
يَۡخ َث٥ا َرأ

َ
 64 21 چِإَوذَا َرأ

اث  چ  .555 َُٰ٭٥ۡ َربُُّ٭٥ۡ َُشَ ى َٞ ُ٭ٮًراوََق ََ  116 21 چة 

 طىرج املزطالخ

 264 5 چَٚٱل٤٧َُِۡۡٞيَِٰخ ذ٠ًِۡؿاچ  .556

ۡو ٩ُۡؾًراچ  .557
َ
ۡؾًرا أ  264 6 چُٔ

ّرَِذۡخ چ  .558
ُ
 141 11 چِإَوذَا ٱلؿُُّق٢ُ أ

٥َ ٱ٣َۡؼَِٰؽُرونَ چ  .559 ٕۡ ِ َؽۡر٩َة َٚ٪ َٞ  211 23 چ َذ

َٕت  چ  .561 ٢ّ  ذِي زََؾَِٰر ُم ِّ ٮٓاْ إىَِلَٰ 
ُٞ ِ٤ َُ  256 31 چٱ٩

ؿ  چ  .561 ۡٛ ٩ا٫ُۥ ِصَؿ٤ََٰخ  ُو
َ
 257 33 چ٠َأ

 72 39 چ َٚإِن ََكَن ٣َُس٥ۡ ٠َۡيؽ  ١َِٚيُؽونِ چ  .562
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 طىرج انُاسعاخ

ء٩ِاة ل٧ََۡؿُدوُدوَن ِِف ٱۡۡلَةَِٚؿةِ چ   .563
َ
ٮلُٮَن أ ُٞ  37 11 چَح

ًٮىچ   .564 َُ ِس  ؽا َٞ ٫َُٰ َرب٫ُُّۥ ثِٱلَۡٮادِ ٱل٧ُۡ  66 16 چإِۡذ ٩َةَدى

ََٰ٭ةچ   .565 ٩َخ ٦ُ٪ِؾُر ٨٦َ ََيَۡنى
َ
٧َةٓ أ  142 45 چإِجا

 طىرج عثض

566.  
ِػي٫ِ  ءُ يَۡٮَم يَِٛؿُّ ٱل٧َۡؿۡ چ

َ
بِي٫ِ  ،٨ِۡ٦ أ

َ
٫ِ٦ِّۦ َوأ

ُ
َوَصَِٰعَجذ٫ِِۦ  ،َوأ

ِ ٱۡمؿِي   ،َوَبنِي٫ِ 
٪ِي٫ِ  ٣ُِكّ ۡ٘ ن  ُح

ۡ
 چ ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِؾ  َمأ

34-37 141 

ة  چ  .567 ۡكَذبَِۡشَ ةِظ١َح  ٦ُّ ًَ ۡكَِٛؿة  ،   145 39،38 چ وُُصٮه  يَۡٮ٦َهِؾ  ٦ُّ

 طىرج انركىيز

ّيِ َذۢنت  ُٝذ٤َِۡخ چ   .568
َ
 143 9 چثِأ

 66 16  چٱۡۡلََٮارِ ٱ١ُۡ٣ناِف چ  .569

٦ِي  چ  .571
َ
ةع  َث٥ا أ َُ  64 21 چ٦ُّ

 طىرج االَفطار

ف  چ  .571 ۡٛ ٧َِ٤ۡخ َج  144 5 چَٔ

ثُٮَن ثِٱّلِي٨ِ  چ  .572  144 9 چّلََكا ث٢َۡ دَُسّؾِ

 طىرج املطففني

ٓ إِنا ٠َِتََٰت چ  .573 ي   ّلََكا ةرِ ٣ََِف ِقّضِ ضا ُٛ
 188 7 چٱ٣ۡ

ِي٥ِ چ  .574 ةَ ٱنلٕا ؿُِ  ِِف وُُصٮ٬ِِ٭٥ۡ ٩َۡضَ ٕۡ  144 24 چَت

 االَؼماقطىرج 

ۡؿَءاُن ََّل َۤنوُدُجۡسَيچ  .575 ُٞ ٤َۡيِ٭٥ُ ٱ٣ۡ َٔ  46 21  چِإَوذَا ُٝؿَِئ 

 طىرج انطارق

ۡٮل  َٚۡى٢  إ٩ِا٫ُۥ چ  .576 َٞ  217 13 چ٣َ
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 األعهًطىرج 

ۡظَٮىَٰ چ  .577
َ
٫َُ٤ۥ ُدَسةًٓء أ َٕ ۡػَؿَج ٱل٧َۡۡؿََعَٰ ، ََٚض

َ
ِٓي أ  222 5-4 چَوٱلا

 طىرج انغاػيح

 146 25 چإِيَةَبُ٭٥ۡ إِنا إََِلَۡ٪ةٓ چ  .578

 طىرج انفعز

َٟ َۡلِٱل٧ِۡۡؿَوةدِ چ  .579  194 14 چإِنا َربا

 طىرج انثهد

ًَؽاچ  .581 ١َۡ٤٬ُۡخ ٦َةَّل  ۡلُّ
َ
ٮُل أ ُٞ  148 6 چَح

 طىرج انعهك

َٜ چ  .581 ِي َػ٤َ َٟ ٱلا ِ  ثِٱۡق٥ِ َرّب
ۡ
َٝۡؿأ  41،224 1 چ ٱ

ۡزَؿمُ چ  .582
َ
َٟ ٱۡۡل  َوَربُّ

ۡ
َٝۡؿأ  41 3 چٱ

َبح   َكَِٰؾثَحٍ ٩َةِوَيح  چ  .583 َِ  46 16  چَػة

 طىرج انمدر

وُح ذِيَ٭ةچ  .584 ُل ٱل٧ََۡلَٰٓه١َُِح َوٱلؿُّ  261 4  چَتَنا

 طىرج انهيم

َٰ چ  .585 َب َودََٮَّلا ِي ٠َؾا  245 16 چٱلا

 طىرج انؼزغ

ُٕۡۡسِ چ   .586 َٓ ٱ٣ۡ  84 5 چا يُۡۡسً َٚإِنا ٦َ

 طىرج انشنشنح

الََ٭ةإَِذا ُزلۡـ٣َِِخ ٱچ  .587 ـَ ۡ ۡرُض زِل
َ
ةلََ٭ة،  ۡۡل َٞ ۡث

َ
ۡرُض أ

َ
ۡػؿََصِخ ٱۡۡل

َ
 181 2،1 چَوأ

٢ۡ٧َ ٦ِ چ  .588 ٕۡ ا يََؿهُ َذ٨٧َ َح ٍة َػرۡي  ةَل َذرا َٞ  228 7 چۡس

 طىرج انمارعح

َٟ ٦َة ٬َِي٫ۡ چ   .589 َٰ ۡدَرى
َ
 59 11 چَو٦َةٓ أ
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 طىرج اهلًشج

ةٍ چ  .591 ـَ ٧َُّ ة  ل ـَ ٧َ٬ُ ِ
 183 1 چَوۡي٢  ٣ُِّكّ

ِ چ  .591 َدهُ ي َِما ٱلا ؽا َٔ  238 2 چَٓ ٦َةَّل  َو

٧َُح چ  .592 َُ َٟ ٦َة ٱۡۡلُ َٰ ۡدَرى
َ
ِ ٱل٧ُۡٮََٝؽةُ  ،َو٦َةٓ أ  233 6،5 چ٩َةُر ٱّللا

 طىرج لزيغ

ِٙ َُٝؿيٍۡل چ  .593 َٰ يَؾ  149 1 چِۡلِ

ِِ٭٥ۡ رِ چ  .594 ِٙ إِۦَلَٰٛ ۡي َذةٓءِ َوٱلىا  151 2 چۡظ٤ََح ٱلّنِ

 طىرج انكىشز

ۡبَتُ إِ چ   .595
َ
َٟ ٬َُٮ ٱۡۡل  46 3  چنا َمة٩ِبَ

 طىرج انكافزوٌ

 72 6 چ٣َُس٥ۡ دِيُ٪ُس٥ۡ َوَِّلَ دِي٨ِ چ   .596

 طىرج انُاص

ِٟ ٱنلاةِس چ  .597  16 2 چَم٤ِ
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ًُا:   فهسض األزادَث واِثازثأ

 انـفؽح احلديس و

 146 حامدكفآيبكف تائبكف عابدكف لربنا   .1

ا بالمدينة خمفنا، ما سمكنا شعبنا كال كادينا إال كىـ معنا في  .2  185 وإف أقكامن

 221 إف الرحـ شجنة مف الرحمف  .3

 221 إف اهلل ليممي لمظالـ حتى إذا أخذه لـ يفمتو  .4

ـٍ عمى الحكض  .5  115 أنا فىرىطيكي

 219 كلما سأؿ ىرقؿ ممؾ الركـ ......ف ىرقؿ أرسؿ إليو في ركب مف قريشأ  .6

بىيا  .7 ا أىٍنصى  131 إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاىا كييٍنًصبيني مى

 117 إنما مثمي كمثمكـ كمثؿ رجؿ رأل العدك، فانطمؽ يربأ أىمو  .8

 169 ائذنكا لو، فبئس ابف العشيرة  .9

 251 أك ال يغتسمكف  .11

 9 إياكـ كالجمكس عمى الطرقات  .11

لىٍك ًبًشؽٍّ تىٍمرةو ات قيكا   .12  113 النارى كى

 152 ادعكا لي المقداد  .13

ٍزف سيبل إذا شئت  .14  114 الميـ ال سيؿ إال ما جعمتو سيبل، كأنت تجعؿ الحى

 189 المسممكف شركاء في ثبلث: في الماء، كالكئل، كالنار، كثمنو حراـ  .15

 161 )معاذ(          لصبلة العتمة ليمة  بقينا رسكؿ اهلل  .16

 184 )ابف عباس(        اهلل الميٍعًذًريف كلعف اهلل الميعىذٍّريف رحـ  .17

 97 فإذا مكسى بىاًطشه بجانب العرش  .18

 121 )عائشة رضي اهلل عنيا(          فمما أنزؿ اهلل ىذا في براءتي  .19

 152 )ابف عباس(         كاف رجؿ في غنيمة لو فمحقو المسممكف  .21

 263 كعقكبتوليُّ الكاًجد ييحؿ عرضو   .21
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 142 إذا خطب احمرت عيناه      )جابر بف عبد اهلل( كاف رسكؿ اهلل   .22

 169 قاؿ: شر يا رسكؿ اهلل، "ما كراءؾ  .23

 74 مف قرأ حرفنا مف كتاب اهلل فمو بو حسنة، كالحسنة بعشر أمثاليا  .24

ذا كعد أخمؼ  .25  113 كا 

 216 )عائشة رضي اهلل عنيا(     ككاف الذم تكلى كبره عبد اهلل بف أيبي ابف سمكؿ  .26

 174 يمقى إبراىيـ أباه آزر يـك القيامة، كعمى كجو آزر قترة كغبرة  .27
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 (ُ)فهزص األعالوشانًصا: 

                                                           

 اقتصرت عمى ذكر العمـ في أكؿ مكضع يرد فيو.(ُ) 

 الصفحة االسـ ـ
 ْٔ ................................................(أبك إسحاؽ)، بف السرم بف سيؿ الزجاجإبراىيـ   .ُ
 ُٓ .............أبك عمرك بف العبلء بف عمار بف عبد اهلل بف الحصيف بف الحارث البصرم  .ِ
 َِ .........................( أبك المنذر) ،األنصارم النجارأبي بف كعب بف قيس بف عبيد   .ّ
 ِٕ ......................................................................................أحمد بف إبراىيـ كراقو  .ْ
 ٓ أحمد بف أحمد شرشاؿ  .ٓ
 ِٖ .......................................(أبك بكر) ،أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ القطيعي  .ٔ
 ِٕ ..................................(أبك بكر)أحمد بف زىير بف حرب بف أبي خيثمة البغدادم،   .ٕ
 َِ ...................(أبك عبد الرحمف) ،النسائي بف شعيب بف عمي بف سناف بف بحر أحمد  .ٖ
، أحمد بف عبد اهلل بٍ   .ٗ ٍرًدم   ِٖ .....................................(الحسيف كأب)ف الخضر السُّكسىٍنجى

 ْٕ .........................................................................األشمكني أحمد بف عبد الكريـ  .َُ
 ُٕ ..............................................................(العباسأبك ) ،أحمد بف عمار الميدكم  .ُُ
 ٖ ...........................................................زكرياء القزكيني الرازم أحمد بف فارس بف  .ُِ
 ِ ..........أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني الدمياطٌي، شياب الديف الشيير بالبناء  .ُّ
 ٖٓ ............(أبك جعفر النحاس)أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم ،   .ُْ
 ِٕ .........................(أبك عبد اهلل) أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني،  .ُٓ
 ِٓ .................................................(أبك العباس)أحمد بف يحيى بف عبد اهلل الككيؿ،   .ُٔ
 ِٓ .................................................................(أبك الحسف)أحمد بف يزيد الحمكاني،   .ُٕ
 ٖٓ ...................(أبك العباس)أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي،   .ُٖ
 ِٕ ............................................(أبك الحسف البغدادم)إدريس بف عبد الكريـ الحداد،   .ُٗ
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 ِٕ ...............................(أبك يعقكب الكراؽ) ،إسحاؽ بف إبراىيـ بف عثماف بف عبد اهلل  .َِ
 ُِ .....................................إسماعيؿ بف جعفر بف أبي كثير األنصارم مكالىـ المدني  .ُِ

 ٓ  .........................................................(أبك سعيد)الحسف بف أبي الحسف البصرم   .ِِ

 ٖٔ ..................................(أبك عمي)الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ،   .ِّ
 ِٗ ..............................................(أبك العباس) ،اٍلميط كًٍّعيُّ  الحسف بف سعيد بف جعفر  .ِْ
 ِٖ ............................................................................الحسف بف عثماف البرصاطي  .ِٓ
 ِِّ ...............................(أبك القاسـ)الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى،   .ِٔ
 ُْٖ ...........................................ف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرمالخميؿ بف أحمد ب  .ِٕ
 ِْ .....(أبك عبد اهلل، )الزبيرم البصرم د بف سميماف بف عبد اهلل بف عاصـالزبير بف أحم  .ِٖ
 ُِ ................................................(أبك العباس الرازم) ،الفضؿ بف شاذاف بف عيسى  .ِٗ
 ِٓ ............................(أبك الطيب القاضي)الطبيب بف الحسف بف عبد اهلل بف حمداف،   .َّ
 ِْ ........................................................................الكليد بف حساف التكزم البصرم  .ُّ
 ِٖ ...........................................................................(أبك العباس)الكليد بف مسمـ،   .ِّ
 ٓ .......................................(أبك عيسى، )بٌكار بف أحمد بف بٌكار بف بناف البغدادم  .ّّ
 ِّ .....................................(أبك األشيب)، البصرم الحذاء جعفر بف حٌياف العطاردم  .ّْ
 ِٓ ....................................................................معركؼ الطبرمحسيف بف بشر بف   .ّٓ
 َُ ..................................................(أبك عمرالككفي، )فص بف سميماف بف المغيرة ح  .ّٔ
 ِْ ..............................................(أبك عمر) ص بف عمر بف عبد العزيز الٌدكرم،حف  .ّٕ
 ِٔ .....................................................(أبك عمارة)حمزة بف حبيب بف عمارة الزٌيات،   .ّٖ
 ِٔ ...........................................(أبك محمد البغدادم)، البزار خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب  .ّٗ
ٍكح بف عبد المؤمف بف عبدة اليذلي،   .َْ  ٓ ..............................................(أبك الحسف)رى
 ِّ ..............................................................سبلـ بف سميماف أبي المنذر الخراساني  .ُْ
 ِٖ ...............................................(أبك القاسـ)سميماف بف أحمد بف أيكب  الطبراني،   .ِْ
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 ِٕ ..................................(أبك داكد)سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير األزدم،   .ّْ
 ِِ ........................................(أبك أيكب الياشمي) ،سميماف بف داكد بف داكد بف عمي  .ْْ
 ُِ ...............................................................................بف جمازسميماف بف مسمـ   .ْٓ
 ٕٔ ...........................................................(أبك محمد، )سميماف بف ميراف األعمش  .ْٔ
 ٓ ............................................................................................ سميماف بف نجاح  .ْٕ
 ِٕ ..................................................................(أبك عيسى)سميـ بف عيسى الحنفي،   .ْٖ
 ِّ ................................................(أبك حاتـ)سيؿ بف محمد بف عثماف السجستاني،   .ْٗ
 ٓ .......................................................يزيد أبك حيكة الحضرمي الحمصيشريح بف   .َٓ
 ْ .................................................................(أبك بكر)شعبة بف عياش بف سالـ   .ُٓ
 ِّ .................................................................شياب بف شرنفة المجاشعي المصرم  .ِٓ
 ُِ .....................................................شيبة بف نصاح بف سرجس بف يعقكب المدني  .ّٓ
 ٓ ............................................................(أبك بكر)عاصـ بف أبي الٌنجكد األسدم،   .ْٓ
 ٓ .............................................................................القاضي عبد الحؽ عبد الدايـ  .ٓٓ
 ُُّ ................يعبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحارب  .ٔٓ
  ِ ....................................................عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  .ٕٓ
 ِٕ ................................................................................عبد الرحمف بف أبي حماد  .ٖٓ
 ُْ ..............عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ بأبي شامة  .ٗٓ
 ُِ ............................................................................عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ  .َٔ
 َُُ ..............................(أبك الفرج)مد الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف مح  .ُٔ
 َِ ...................................................)أبك ىريرة)، عبد الرحمف بف صخر الدكسي  .ِٔ
 َِ .................................................................................عبد العزيز بف أبي حاـز  .ّٔ
 َِ ......................................................................................عبد العزيز الدراكردم  .ْٔ
 ّ ........................................................بف عبد الغني بف محمد القاضي عبد الفتاح  .ٓٔ
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 ِْ ..............................................................................عبد اهلل بف سميماف النخاس  .ٔٔ
 ٓ ............................................................................ عبد اهلل بف عامر اليحصبي  .ٕٔ
 ُ ................................................................عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب  .ٖٔ
 َِ .........................................................عبد اهلل بف عياش بف أبي ربيعة المخزكمي  .ٗٔ
 ُٓ ........................................ عبد اهلل بف كثير الدارم مكلى عمرك بف عمقمة الكناني  .َٕ
 ِٕ ..........................................(أبك القاسـ البغكم) ،عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز  .ُٕ
 ُٓ .....................................................................عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم  .ِٕ
 َُ .....................................................................عبيد بف الصٌباح بف صبيح الككفي  .ّٕ
 ْٗ ..................................................................................عثماف بف جني المكصمي  .ْٕ
 ْ ........................................(أبك عمرك الداني) ،بف عثماف بف عمرعثماف بف سعيد   .ٕٓ
 ُٓ ........................................................................................عثماف بف عفاف   .ٕٔ
 ج ..................................................................................عثماف بف عمر الناشرم  .ٕٕ
 ِْ ....................................................(أبك نجيح)عصمة بف عركة الفقيمي البصرم،   .ٖٕ
 ُْٓ .....................................................................................عطاء بف ابي رباح  .ٕٗ
 ُْٖ ............(أبك الحسف الشافعي)، النيسابكرم، عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم  .َٖ
 ْ ...........(أبك الحسف)عمي بف حمزة بف عبد اهلل بف بيمف بف فيركز األسدم الكسائي،   .ُٖ
 ِٕ ..................................................(أبك الحسف)عمي بف عمر الٌدارقطني البغدادم،   .ِٖ
 ٓ ...............(فأبك الحس) عمـ الديف السخاكم، عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني  .ّٖ
 ِٖ .....................................................................................عمي بف مكسى الثقفي  .ْٖ
 ُٓ  (......................أبك بشر، الممقب سيبكيو)عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء،   .ٖٓ
 ٖٓ ..............................................................................................عيسى بف عمر  .ٖٔ
 ُِ ....................................................(أبك الحارث المدني)عيسى بف كرداف الحذاء،   .ٕٖ
 ُِ .............................(أبك مكسى)قالكف عيسى بف مينا بف كرداف بف عيسى الزرقي،   .ٖٖ
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 ٓ ...............................................(أبك الخطاب)قتادة بف دعامة السدكسي البصرم،   .ٖٗ
 ِِ ..................................................................قتيبة بف ميراف األزاذاني األصبياني  .َٗ
 ُٖٓ ........................................................لبيد بف ربيعة بف مالؾ، أبك عقيؿ العامرم  .ُٗ
 َِ  ....................(أبك عبد اهلل األصبحي) ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر المدني  .ِٗ

 ٓ ............................(أبك الحجاج)مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي،   .ّٗ

 ِٕ ........................................................................محمد بف إبراىيـ بف أبي السراج  .ْٗ
 ٓ ...........نصارم الخزرجي شمس الديف القرطبيمحمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األ  .ٓٗ
 ٖٔ ...............................................(أبك منصكر)محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم،   .ٔٗ
 ِٖ ..............................................(الحسفأبك )محمد بف أحمد بف الصمت بف شنبكذ،   .ٕٗ
  ....................................................محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي  .ٖٗ
 ٓ ...........................................................محمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي  .ٗٗ
 ِٗ .................................................(أبك بكر)محمد بف الحسف بف يعقكب بف مقسـ،   .ََُ
 ُُٔ ...............................محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي  .َُُ
 ِْ ........................(أبك عبد اهلل)محمد بف المتكٌكؿ المؤلؤم البصرم المعركؼ بركيس،   .َُِ
 ٖٖ ..................(أبك جعفر الطبرم)محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،   .َُّ
 ُٕٓ ..................................محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي  .َُْ
 ٖٗ ...............القممكني الحسينيمحمد رشيد بف عمي رضا بف محمد بف منبل عمي خميفة   .َُٓ
 ُُ ...............................................................محمد بف عبد الرحمف السميفع اليماني  .َُٔ
ٍرقاني  .َُٕ  ِ  ...............................................................................محمد عبد العظيـ الزُّ
 ِٖ ...............................................................بف عبد اهلل بف أبي عمر النقاش محمد  .َُٖ
  ِ ................................................................محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي  .َُٗ
 ُُُ ...........................................محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  .َُُ
 ُِ .....................................(أبك عبد اهلل)محمد بف عمر الكاقدم المدني ثـ البغدادم،   .ُُُ
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 ِ  ...................................................................................الجزرم بف محمدمحمد   .ُُِ
 ُٖٓ .........................................................................مركاف السدم الككفي محمد بف  .ُُّ
 ِْ .........................................................(أبك بكر)محمد بف ىاركف المقرئ التٌمار،   .ُُْ
 ِٓ ........................................................(أبك بكر)محمد بف كىب بف العبلء الثقفي،   .ُُٓ
 ٓ .........................كسؼ بف حياف أثير الديف األندلسيمحمد بف يكسؼ بف عمي بف ي  .ُُٔ
 ُُُ .................................................................محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي  .ُُٕ
 َُِ ................................(أبك القاسـ)محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل،   .ُُٖ
 ِٕ ..................................................اج أبك الحسف القشيرم النيسابكرممسمـ بف الحج  .ُُٗ
 ِّ .......................................................مسممة بف محارب بف دثار السدكسي الككفي  .َُِ
 ُٔٗ .....................................................(أبك عبيدة)معمر بف المثنى التيمى البصرم،   .ُُِ
 ُٕ ..............................................................................مكي بف أبي طالب القيسي  .ُِِ
 ُٔٗ ...........(أبك المظفر)السمعاني، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل   .ُِّ
 ِّ .............................................................(أبك يحيى)، البصرم ميدم بف ميمكف   .ُِْ
 ِٗ .............................................................................مكسى بف عبيد اهلل الخاقاني  .ُِٓ
 ُِ ..................................................................................نافع بف أبي نعيـ المدني  .ُِٔ
 ُٖٗ ..................................(أبك الميث)ف إبراىيـ السمرقندم، نصر بف محمد بف أحمد ب  .ُِٕ
 ٖٕ ..............................................بد اهلل بف منظكر الديممي الفراءزياد بف عيحيى بف   .ُِٖ
 َِ .......................................................................يحيى بف معيف بف عكف بف زياد  .ُِٗ
 َِ .....................................................................يزيد بف القعقاع المخزكمي المدني  .َُّ
 ٓ ....................................(أبك محمد)يعقكب بف إسحاؽ بف زيد بف عبد اهلل الفزارم،   .ُُّ
 ِٕ ......................................(أبك يكسؼ األعشى)يعقكب بف محمد بف خميفة الككفي،   .ُِّ
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 راتًعا: فهزص األتياخ انؼعزيح

 الصفحة البيت ـ
 ) أ (

 ِٖ لىٍيسى مف مىاتى كاستراح بمٍيتو   .ُ
 ) ب (

 ْٓ كالمد أكلى إف تغير السبب  .ِ
ًذم إًبؿو يىٍسعىى   .ّ  َُّ كيٍحًسبييا لىوي كى
 ُِٖ ثـ قالكا: تحبيا قمت بيرا  .ْ
لىدىٍت قيفىٍيرىةي ًجٍركى كىٍمبو   .ٓ لىٍك كى  ُّٕ كى

 ) د (
ابىًتنىا  .ٔ حى كىانيكا ًمٍف صى ميكنىا كى  َُٓ كىاٍستىٍعجى
ٍمفىةن ًليىريد ًني  .ٕ  ُُٗ تىأىل ى اٍبفي أىٍكسو حى

 ) ر (
طٍّيان كىافى كيعيكبىوي   .ٖ  ّٓ كأىٍسمىرى خى
ا فىاٍصطىبىٍرتى لىوي   .ٗ ٌمٍمتى أىٍمرنا عىًظيمن  ّٔ حي

ٍيدىه كيقاؿ بىٍعؿه   .َُ  ُُْ يىحؿُّ أيحى
 َُٖ الى أىرىل اٍلمىٍكتى يىٍسًبؽي اٍلمىٍكتى شىٍيءه   .ُُ
 ُٖٓ ًإلى الحكًؿ ثـ اسـي السبلـً عميكما  .ُِ
بىيًر نيجكـه يىستضاءي بًيـٍ   .ُّ  ُٗٗ آؿي الزُّ
 َِٓ بدت سكابؽ مف أكاله نعرفيا  .ُْ

 ( ) ؾ
 ّٔ تقكؿ بنتي: قد أنى أناكا  .ُٓ
 ٗٔ ككنت إذ كنتى إليي كىٍحدىكا  .ُٔ
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 ) ؿ (
 ْٓ ببازؿو كجناء أبك عييىؿٍّ   .ُٕ
ن ٍت كما كىعىدىتٍ   .ُٖ  ٖٕ فبل يىغير ٍنؾى ما مى
ابي تىكىاكىميكا  .ُٗ حى بىٍأتي ًإذا الصٍّ  ُُٖ كلىقىٍد رى
فىايا  .َِ  ُِٖ لىؾى اٍلًمٍرباعي ًمنٍيا كالص 

 ) ـ (
 َُُ ًعبىادى اهلًل أىٍف لىٍستى رىاًئيناأحقنا   .ُِ
 ُٖٗ تىًطيري عىدىاًئدي األشراؾ شٍفعان   .ِِ

 ) ق (
ـي   .ِّ ا تىرىٍعرعى ًفينىا الغيبلى  ٗٓ إذىا مى
 ُّٖ تيدلي بكدٍّم ًإذا ال قيتىني كذبان   .ِْ

 ) م (
ـي يكـى الزبير كٌأنكـ  .ِٓ   تراغيت
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 خايًظا: فهزص املـادر واملزاظع

 انمزآٌ انكزمي.أوًنا: 

 كرة انرفظري وانمزاءاخ وعهىو انمزآٌ:شاًَيا: 

دليؿ الحيراف )(: د.ت) قُّْٗ:إبراىيـ بف أحمد بف سميماف المارغني التكنسي المالكي ت .ُ
 القاىرة، دار الحديث.، (عمى مورد الظمآف

)معاني ـ(: ُٖٖٗ-ىػَُْٖق )ُُّإبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج ت:  .ِ
عرابو(  .، بيركتعالـ الكتب، ُ، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، طالقرآف وا 

ق ُِٓأبك الحسف المجاشعي بالكالء، البمخي ثـ البصرم، المعركؼ باألخفش األكسط ت: .ّ
مكتبة الخانجي،  ،ُ، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعة، ط)معانى القرآف(ـ(: َُٗٗ-قُُُْ)

 القاىرة.
 ، مكتبة اآلداب، القاىرة.)التوجيو البالغي لمقراءات القرآنية(: أحمد سعد محمد)د.ت( .ْ
ىػ ََُُأحمد بف عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ األشمكني المصرم الشافعي ت: نحك  .ٓ

، تحقيؽ: عبد الرحيـ الطرىكني، دار الوقؼ واالبتداء()منار اليدى في بياف ـ(: ََِٖ)
 .، القاىرةمصر ،الحديث

)التفسير الموضوعي لمقرآف الكريـ ونماذج ق(: ُُّْ-قَُُْأحمد بف عبد اهلل الزىراني) .ٔ
 ، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.منو(

المنير كدار ، دار ُ، ط)إعراب القرآف الكريـ((: قُِْٓأحمد عبيد الدعاس كآخركف) .ٕ
 .الفارابي، دمشؽ

، )أحكاـ القرآف(ق(: َُْٓق )َّٕأحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي ت: .ٖ
 .، دار إحياء التراث العربي، بيركتمحمد صادؽ القمحاكم تحقيؽ:

أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم الغرناطي، أبك جعفر، المعركؼ بابف البىاًذش ت:  .ٗ
 ، دار الصحابة لمتراث.(اإلقناع في القراءات السبع) :ىػ )د ت(َْٓ

الكشؼ )ـ(: ََِِ-ىػُِِْىػ )ِْٕ:أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ ت .َُ
، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، مراجعة كتدقيؽ: األستاذ (والبياف عف تفسير القرآف

 ركت.بي ،لبناف ،دار إحياء التراث العربي ،ُنظير الساعدم، ط
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ىػ ُُُٕأحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني الدمياطٌي، شياب الديف الشيير بالبناء ت:  .ُُ
، تحقيؽ: أنس ميرة، )إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر((: قُِْٕ-ـََِٔ)
 .، دار الكتب العممية، لبنافّط
ىػ ّّٖأحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم ، أبك جعفر النحاس ت:  .ُِ

، جامعة أـ القرل، مكة ُ، تحقيؽ: محمد عمي الصابكني، ط)معاني القرآف(ق(: َُْٗ)
 .المكرمة

، دار ُ، كضع حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، ط(إعراب القرآف)ىػ(: ُُِْ)  -
 شكرات محمد عمي بيضكف، بيركت.الكتب العممية من

، مجمع )المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف( ق(:ُِْٔأحمد بف محمد الخراط، أبك ببلؿ) .ُّ
 الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة.

أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ  .ُْ
، أحكاـ القرآف الكريـ(ـ(: )ُٖٗٗ-ىػُُْٖك،ـُٓٗٗ-قُُْٔىػ )ُِّ:بالطحاكم ت

، مركز البحكث اإلسبلمية التابع لكقؼ الديانة التركي، ُ: سعد الديف أكناؿ، طتحقيؽ
 استانبكؿ.

شرح طيبة ): (ـَََِ-ىػَُِْق)ّٖٓت أحمد بف محمد بف محمد بف يكسؼ، ابف الجزرم .ُٓ
 .بيركت .الكتب العمميةدار  ،ِ، ضبطو كعمؽ عميو: أنس ميرة، ط(النشر في القراءات

أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي الصكفي، أبك العباس  .ُٔ
، تحقيؽ: أحمد عبد اهلل )البحر المديد في تفسير القرآف المجيد( :ق(ُُْٗق )ُِِْت:

 .القرشي رسبلف، حسف عباس زكي، القاىرة
بي، أبك العباس، شياب الديف، ت: أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحم .ُٕ

، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط، دار )الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف(ىػ )د.ت(: ٕٔٓ
 القمـ، دمشؽ.

ق ُُِٕ، المكلى أبك الفداء ت: صطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتيإسماعيؿ حقي بف م .ُٖ
 ، بيركت.دار الفكر، )روح البياف()د.ت(: 
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-قَُِْق )ْٕٕإسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، أبك الفداء ت: .ُٗ
، دار طيبة لمنشر ِ، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، ط)تفسير القرآف العظيـ(ـ(: ُٗٗٗ
 كالتكزيع.

ـ(: ُّٗٗ-قُُّْىػ )ّٕٕت:الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ، أبك عمي  .َِ
بشير جكيجابي، راجعو كدققو: عبد العزيز ك  بدر الديف قيكجي ، تحقيؽ:(الحجة لمقراء السبعة)

  .بيركت، دمشؽ ،دار المأمكف لمتراث ،ِط أحمد يكسؼ الدقاؽ،ك   رباح
)الكتاب األوسط في عمـ ـ(: ََِٔ-قُِْٕالحسف بف عمي بف سعيد المقرئ العماني) .ُِ

 ، دار الفكر، دمشؽ.ُ، تحقيؽ: عزة حسف، طالقراءات(
)غرائب ق(: ُُْٔق )َٖٓالحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم، نظاـ الديف ت: .ِِ

 .، دار الكتب العمميو، بيركتُ، تحقيؽ: زكريا عميرات، طالقرآف ورغائب الفرقاف(
)الحجة في القراءات ىػ(: َُُْىػ )َّٕالحسيف بف أحمد بف خالكيو، أبك عبد اهلل ت:  .ِّ

، األستاذ المساعد بكمية اآلداب، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ السبع(  ،ْ، ط-جامعة الككيت-مكـر
 دار الشركؽ، بيركت.

ىػ(: ُُِْىػ )َِٓالحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى، أبك القاسـ ت:  .ِْ
، دار القمـ، الدار الشامية، ُ، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، ط)المفردات في غريب القرآف(

 بيركت. ،دمشؽ
معالـ )ق(: َُِْىػ )َُٓت:كد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي الحسيف بف مسع .ِٓ

دار إحياء  ،ُ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، ط(التنزيؿ في تفسير القرآف= تفسير البغوي
 .بيركت ،التراث العربي

-ىػُِْٔىػ )َٗٓ:القاسـ بف فيره بف خمؼ بف أحمد الرعيني، أبك محمد الشاطبي ت .ِٔ
، تحقيؽ: محمد (= حرز األماني ووجو التياني في القراءات السبعمتف الشاطبية )ـ(: ََِٓ

 مكتبة دار اليدل كدار الغكثاني لمدراسات القرآنية. ،ْتميـ الزعبي، ط
قدـ ، (القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحميمية مقارنة)ـ(: َُِْ-ىػُّْٓحميمة ساؿ) .ِٕ

 ، دار الكاضح، اإلمارات.ُلو: عمر الكبيسي كبصيرم ساؿ، ط
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ق ِٔٗزكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي ت: .ِٖ
، دار ِ، ط)المقصد لتمخيص ما في المرشد في الوقؼ واالبتداء(ـ(: ُٖٓٗ-قَُْٓ)

 المصحؼ.
دار ، ُ، ط(القرآف ونقض مطاعف الرىباف)(: ـََِٕ-ىػُِْٖ)صبلح عبد الفتاح الخالدم .ِٗ

 .دمشؽ ،القمـ
 .، دار السبلـ، القاىرةٔ، ط)األساس في التفسير(ق(: ُِْْىػ )َُْٗسعيد حٌكل ت: .َّ
: ـ(ََِِ-قُِّْ) قّٔٗت: سميماف بف نجاح بف أبي القاسـ األمكم بالكالء، األندلسي .ُّ

 .المدينة المنكرة ،مجمع الممؾ فيد(، مختصر التبييف ليجاء التنزيؿ)
ىػ ِْٓت:عطية األندلسي المحاربي عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف  .ِّ

، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)ىػ(: ُِِْ)
 ، دار الكتب العممية، بيركت.ُمحمد، ط

اإلتقاف ): ـ(ُْٕٗ-قُّْٗق )ُُٗت:عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  .ّّ
 .الييئة المصرية العامة لمكتاب، الفضؿ إبراىيـ: محمد أبك ، تحقيؽ(في عمـو القرآف

)معجـ  :ـ(ََِْ-قُِْْق )ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ت: .ّْ
) ، مكتبة اآلداب، القاىرة، ُ، تحقيؽ: محمد إبراىيـ عبادة، طمقاليد العمـو في الحدود والرسـو

 مصر.
كييسم ى )إعجاز القرآف كمعترؾ ـ(: )معترؾ األقراف في إعجاز القرآف، ُٖٖٗ-ىػَُْٖ) -

 بيركت. ،، دار الكتب العممية، لبنافُاألقراف((، ط
تحقيؽ: سيؼ الديف عبد القادر الكاتب،  )اإلكميؿ في استنباط التنزيؿ(،ـ(: ُُٖٗ-قَُُْ) -

 .دار الكتب العممية، بيركت
: ق(ٓٔٔت:عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ بأبي شامة  .ّٓ

: طيار آلتي تحقيؽ، (المرشد الوجيز إلى عمـو تتعمؽ بالكتاب العزيز(: )ـُٕٓٗ-ىػُّٓٗ)
 .بيركت ،دار صادر، قكالج

 ، دار الكتب العممية.(إبراز المعاني مف حرز األماني)(:  د.ت) -
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)زاد ق(: ُِِْق )ٕٗٓجماؿ الديف أبك الفرج ت: ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم .ّٔ
 ، دار الكتاب العربي، بيركت.ُ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، طعمـ التفسير(المسير في 

، (حجة القراءات)(: د.تىػ )َّْحكاليت: عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة .ّٕ
 تحقيؽ: سعيد األفغاني، دار الرسالة.

)الجواىر ق(: ُُْٖق )ٕٖٓعبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ، أبك زيد الثعالبي ت: .ّٖ
، دار ُ، تحقيؽ: محمد عمي معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، طالحساف في تفسير القرآف(

 إحياء التراث العربي، بيركت.
البدور الزاىرة في ): (د.تق )َُّْت:عبد الفتاح بف عبد الغني بف محمد القاضي  .ّٗ

وتوجيييا مف لغة القراءاُت الشاذُة  -القراءات العشر المتواترة مف طريقي الشاطبية والدُّرة 
 .بيركت ،دار الكتاب العربي، لبناف، (العرب

ـ(: ُٓٔٗ-ىػُِّٖىػ )ُّٖٗ:عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني ت .َْ
 ، مطبعة الترقي، دمشؽ.ُ، ط(بياف المعاني)
المكتبة  ،ُ، ط(صفحات في عمـو القراءات): (قُُْٓ)عبد القيـك عبد الغفكر السندم .ُْ

  .األمدادية
، (التبياف في إعراب القرآف) :(د.تىػ )ُٔٔت:عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم  .ِْ

 تحقيؽ : عمي محمد البجاكم، عيسى البابي الحمبي كشركاه.
عبد اهلل بف عبد المؤمف بف الكجيو بف عبد اهلل بف عمى ابف المبارؾ التٌاجر الكاسطٌي المقرئ  .ّْ

، (الكنز في القراءات العشر) :ـ(ََِْ-ىػُِْٓىػ )ُْٕ:الديف تتاج الديف كيقاؿ نجـ 
 .القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ُتحقيؽ: خالد المشيداني، ط

ق ٖٓٔناصر الديف أبك سعيد ت: ،عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم .ْْ
، دار ُالمرعشمي، ط، تحقيؽ: محمد عبد الرحمف )أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ(ق(: ُُْٖ)

 إحياء التراث العربي، بيركت.
، )غريب القرآف(ـ(: ُٖٕٗ-ىػُّٖٗق )ِٕٔ:عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ت .ْٓ

 تحقيؽ: أحمد صقر، دار الكتب العممية )لعميا مصكرة عف الطبعة المصرية(.
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 ،ية، لبناف، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العمم)تأويؿ مشكؿ القرآف()د.ت(:  -
 بيركت.

: المستشرؽ سالـ الكرنككم ، تحقيؽ(المعاني الكبير في أبيات المعاني)(: ـُْٗٗ-ىػُّٖٔ) -
، اليند، حيدر آباد الدكف ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، ُ، طعبد الرحمف بف يحيى اليمانيك 

 (.ـُْٖٗ-ىػ َُْٓ ،ُ)طبيركت ،ثـ صكرتيا: دار الكتب العممية، لبناف
-ىػُُُْىػ )َٕٓ:الكاحد بف محمد بف عمي ابف أبي السداد األمكم المالقي تعبد  .ْٔ

الدر النثير والعذب النمير في شرح مشكالت وحؿ مقفالت اشتمؿ عمييا كتاب )ـ(: َُٗٗ
، تحقيؽ كدراسة: أحمد عبد اهلل (-ىػ444:ت ألبي عمرو عثماف بف سعيد الداني-التيسير 

 كالنشر، جدة.أحمد المقرئ، دار الفنكف لمطباعة 
المحتسب في تبييف وجوه شواذ )ـ(: ُٗٗٗ-ىػَُِْىػ )ِّٗت:عثماف بف جني المكصمي  .ْٕ

 ، كزارة األكقاؼ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية.(القراءات واإليضاح عنيا
ـ(: ََِٕ-ىػُِْٖىػ )ْْْ:عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني ت .ْٖ
 .، جامعة الشارقة، اإلماراتْ، جُ، ط(السبعجامع البياف في القراءات )

، تحقيؽ: محيي الديف عبد الرحمف )المكتفى في الوقؼ واالبتدا(ـ(: ََُِ-قُِِْ) -
 ، دار عمار.ُرمضاف، ط

، (الشمعة فيما انفرد بو الثالثة عف السبعة): (ىػُِْٖق)ْٖٖ:ت بف عمر الناشرم عثماف .ْٗ
يعقكب أحمد محمد السامرائي، مجمة معيد اإلماـ دراسة كتحقيؽ: إياد سالـ صالح السامرائي ك 

 .ْالشاطبي، السعكدية، العدد
اإليضاح عمى متف الدرة في القراءات الثالث المتممة لمقراءات ) (:ـََِّ-قُِّْ)  -

 دارالضياء، طنطا. ،ّ، تحقيؽ: عبد الرازؽ عمي إبراىيـ مكسى، ط(العشرة
ق ْٖٔعمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، أبك الحسف الشافعي ت: .َٓ

، تحقيؽ كتعميؽ: عادؿ أحمد عبد )الوسيط في تفسير القرآف المجيد(ـ(: ُْٗٗ-ىػُُْٓ)
 .بيركت ،، لبنافدار الكتب العممية، ُالمكجكد، كآخركف، ط

)شرح صحيح ـ(: ََِّ-ىػُِّْىػ )ْْٗ:عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ابف بطاؿ ت .ُٓ
 الرياض.، ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد، السعكديةِ، طالبخارى(
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عمي بف عثماف بف محمد بف أحمد بف الحسف المعركؼ بابف القاصح العذرم البغدادم ثـ  .ِٓ
)سراج القارئ المبتدي وتذكار ـ(: ُْٓٗ-ىػُّّٕىػ )َُٖ:المصرم الشافعي المقرئ ت

، راجعو: عمي (-وىو شرح منظومة حرز األماني ووجو التياني لمشاطبي-يي المقرئ المنت
 مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر. ،ّالضباع، ط

اًشًعي القيركاني، أبك الحسف ت: .ّٓ اؿ بف عمي بف غالب الميجى -قُِْٖق )ْٕٗعمي بف فىض 
عرابو)النكت في القرآف الكريـ ـ(، ََِٕ ، دراسة كتحقيؽ: عبد (في معاني القرآف الكريـ وا 

 .بيركت –، دار الكتب العممية ُاهلل عبد القادر الطكيؿ، ط
، المعركؼ بالخازف عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف .ْٓ

، تصحيح: محمد عمي شاىيف، )لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ(ق(: ُُْٓق )ُْٕت:
 ، دار الكتب العممية، بيركت.ُط
ىػ ُُُٖت:عمي بف محمد بف سالـ، أبك الحسف النكرم الصفاقسي المقرئ المالكي  .ٓٓ

، تحقيؽ: أحمد محمكد عبد السميع (غيث النفع في القراءات السبع) (:ـََِْ-ىػُِْٓ)
 .دار الكتب العممية، بيركت ،ُالشافعي الحفياف، ط

ق )د.ت(: َْٓت:عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم  .ٔٓ
، تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار )تفسير الماوردي = النكت والعيوف(

 .بيركت، الكتب العممية، لبناف
المباب )ـ(: ُٖٗٗ-ىػُُْٗىػ )ٕٕٓت:عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  .ٕٓ

دار الكتب  ،ُمعكض، ط عمي محمدعادؿ أحمد عبد المكجكد ك  ، تحقيؽ:(في عمـو الكتاب
 .بيركت، لبناف العممية،

محمد بف أبي المحاسف محمكد بف أبي الفتح محمد بف أبي شجاع أحمد الكرماني، أبك  .ٖٓ
، مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني(ـ(: )ََُِ-قُِِْق )ّٔٓالعبلء الحنفي ت:بعد 

 ،عة كالنشر كالتكزيع، لبناف، دار ابف حـز لمطباُدراسة كتحقيؽ: عبد الكريـ مصطفى مدلج، ط
 .بيركت
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ىػ ُٕٔت:محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي  .ٗٓ
، تحقيؽ: أحمد البردكني (= تفسير القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف)ـ(: ُْٔٗ-ىػُّْٖ)

براىيـ أطفيش، ط  .القاىرة ،دار الكتب المصرية ،ِكا 
)معاني ـ( ُُٗٗ-ىػُُِْىػ )َّٕمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر ت: .َٔ

، مركز البحكث في كمية اآلداب، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية ُ، طالقراءات لؤلزىري(
 السعكدية.

ق ُْٕمحمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي، أبك القاسـ ت: .ُٔ
، شركة دار األرقـ بف ُ، تحقيؽ: عبد اهلل الخالدم، ط)التسييؿ لعمـو التنزيؿ(ق(: ُُْٔ)

 .أبي األرقـ، بيركت
-قُُْٓق )ُّّٗمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي ت: .ِٔ

، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف(مػ(: ُٓٗٗ
  .بيركت، لبناف

، تحقيؽ: خالد بف عثماف )العذب النمير مف مجالس الشنقيطي في التفسير(ق(: ُِْٔ) -
 .، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمةُالسبت، ط

مكتبة  ، تحقيؽ: غبلـ نبي التكنسي،)التفسير المظيري(ىػ(: ُُِْمحمد ثناء اهلل المظيرم ) .ّٔ
 الرشدية، الباكستاف.

-ىػَُِْىػ )َُّ:بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم تمحمد بف جرير  .ْٔ
 ، مؤسسة الرسالة.ُ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، ط)جامع البياف في تأويؿ القرآف( ـ(:َََِ

ىػ(: ُُْٖىػ )ُِّّمحمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي ت: .ٓٔ
 .، دار الكتب العممية، بيركتُالسكد، ط، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف )محاسف التأويؿ(

)القراءات المتواترة وأثرىا في الرسـ القرآني واألحكاـ ـ(: ُٗٗٗ-قُُْٗمحمد حبش) .ٔٔ
 ، الفكر، دمشؽ.ُ، طالشرعية(

شرح الفاسي عمى )ـ(: ََِٓ-قُِْٔق )ٔٓٔمحمد بف الحسف بف محمد الفاسي ت: .ٕٔ
تحقيؽ: عبد الرازؽ عمي إبراىيـ  ،(-الآللئ الفريدة في شرح القصيدة -الشاطبية المسمى

 ، مكتبة الرشد ناشركف، الرياض.ُمكسى، ط
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محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة  .ٖٔ
، الييئة (-تفسير المنار-)تفسير القرآف الحكيـ ـ(: َُٗٗىػ )ُّْٓالقممكني الحسيني ت:
 .المصرية العامة لمكتاب

محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقن كجي، أبك الطيب  .ٗٔ
، عني بطبعو كقٌدـ لو )فتُح البياف في مقاصد القرآف(ـ(: ُِٗٗ-قُُِْق )َُّٕت:

كراجعو: خادـ العمـ عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية لمطبىاعة كالنشر، صيدا، 
 .بيركت

، تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ كأحمد فريد )نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ(ـ(: ََِّ) -
 المزيدم، دار الكتب العممية.

ىػ(: ُْٖٗق )ُّّٗمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي ت: .َٕ
، (-تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد-)التحرير والتنوير 

 .دار التكنسية لمنشر، تكنسال
، (النفحات اإلليية في شرح متف الشاطبية): (ـُٔٗٗ-قُُْٔ)محمد عبد الدايـ خميس .ُٕ

 .القاىرة، دار المنار، ُط
ق َٓٗمحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل الحسني الحسيني اإًليجي الشافعٌي ت: .ِٕ

، دار الكتب ُ، طالقرآف()تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير ـ(: ََِْ-ىػُِْْ)
 بيركت. العممية،

ٍرقاني  .ّٕ ، ّ، ط(مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف): (د.تق )ُّٕٔت:محمد عبد العظيـ الزُّ
 .مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه

-قُِْْق )ّْٓمحمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي ت: .ْٕ
أصكلو كخرج أحاديثو كعم ؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، ، راجع )أحكاـ القرآف(ـ( ََِّ

 .بيركت ،دار الكتب العممية، لبناف ّط
البرىاف في عمـو ): ـ(ُٕٓٗ-قُّٕٔق )ْٕٗت:محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي  .ٕٓ

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى ، ُ، ط: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، تحقيؽ(القرآف
 .الحمبي كشركائو
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)غريب القرآف ـ(: ُٓٗٗ-ىػُُْٔىػ )َّّمحمد بف عيزير السجستاني، أبك بكر العيزيرم ت: .ٕٔ
 ، دار قتيبة، سكريا.ُمحمد أديب عبد الكاحد جمراف، ط ، تحقيؽ:المسمى بنزىة القموب(

، مراجعة: جماؿ (اإلضاءة في بياف أصوؿ القراءة)ـ(: ََِِ-ىػُِِْمحمد عمي الضباع) .ٕٕ
 ، دار الصحابة لمتراث، طنطا.ِعمكاف، طالديف شرؼ كعبد اهلل 

، )فتح القدير(ق(: ُُْْق)َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني ت: .ٖٕ
 ، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، بيركتُط
محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم،  .ٕٗ

، دار إحياء ّ، ط)مفاتيح الغيب = التفسير الكبير(ق(: َُِْق )َٔٔأبك عبد اهلل ت:
 التراث العربي، بيركت.

يد )مراح لبق( ُُْٕق )ُُّٔمحمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما، التنارم بمدا ت: .َٖ
 ، دار الكتب العممية، بيركت.ُ، تحقيؽ: محمد أميف الصناكم، طلكشؼ معنى القرآف المجيد(

ـ(: ُُٕٗ-قَُّٗ)ىػ ِّٖ:شار، أبك بكر األنبارم تمحمد بف القاسـ بف محمد بف ب .ُٖ
، تحقيؽ: محيي الديف عبد الرحمف رمضاف، مطبكعات مجمع المغة )إيضاح الوقؼ واالبتداء(

 العربية، دمشؽ.
، المكتب ّ، ط(لمحات في عمـو القرآف): (ـَُٗٗ-ىػَُُْ) لطفي الصباغ محمد .ِٖ

 .اإلسبلمي، بيركت
)اليادي شرح طيبة النشر في ـ(: ُٕٗٗ-قُُْٕمحمد محمد محمد سالـ محيسف ) .ّٖ

 .، دار الجيؿ، بيركتُ، طالقراءات العشر(
األزىرية، ، مكتبة الكميات ُ، ط)القراءات وأثرىا في عمـو العربية(ـ(: ُْٖٗ-قَُْْ) -

 القاىرة.
: )النشر في القراءات العشر( قّّٖت: يكسؼ ابف الجزرم، محمد محمد بف محمد بف .ْٖ

المطبعة التجارية الكبرل ]تصكير دار الكتاب ، ىػَُّٖت:: عمي محمد الضباع تحقيؽ
 .العممية[

 .دار الكتب العممية، ُ، ط(منجد المقرئيف ومرشد الطالبيف)(: ـُٗٗٗ-ىػَُِْ) -
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، : محمد تميـ الزغبي، تحقيؽ)متف طيبة النشر في القراءات العشر((: ـُْٗٗ-ىػُُْْ) -
 .دار اليدل، جدة، ُط

، تحقيؽ: محمد تميـ (الدرة المضية في القراءات الثالث المتتمة لمعشر): (ـَََِ-ىػُُِْ) -
  .، دار اليدلِالزعبي، ط

يؽ: أحمد محمد مفمح ، تحق)تحبير التيسير في القراءات العشر(ـ(: َََِ-قُُِْ) -
 عماف. ،، دار الفرقاف، األردفُالقضاة، ط

ٍيرم أبك القاسـ، ت:  .ٖٓ )شرح طيبة ـ(: ََِّ-ىػُِْْىػ )ٕٖٓمحمد بف محمد بف محمد، النُّكى
، طالنشر في القراءات العشر( ، ُ، تقديـ كتحقيؽ: الدكتكر مجدم محمد سركر سعد باسمـك
 دار الكتب العممية، بيركت.

، تقديـ كتحقيؽ: الدكتكر مجدم )شرح طيبة النشر في القراءات العشر(ـ(: ََِّ-ىػُِْْ) -
 ، دار الكتب العممية، بيركت.ُمحمد سركر سعد باسمكـ، ط

، تحقيؽ: عبد الرافع (شرح الدرة المضية في القراءات الثالث المروية): (ـََِّ-قُِْْ) -
 .الرياض ،، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيعُرضكاف، ط

ـ(: ُٔٗٗ -ىػُُْٔكحتى ـُّٕٗ-ىػُّّٗىػ )ُٕٖ:محمد بف يعقكب الفيركزآبادل ت .ٖٔ
، تحقيؽ: محمد عمي النجار، المجمس األعمى )بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز(

 ، القاىرة.-لجنة إحياء التراث اإلسبلمي -لمشئكف اإلسبلمية 
 :ىػ(َُِْىػ )ْٕٓ:األندلسي ت محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف .ٕٖ
 .، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت(البحر المحيط في التفسير)
ق َٓٓمحمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرم أبك القاسـ، نجـ الديف ت:نحك .ٖٖ

، دار ُ، تحقيؽ: حنيؼ بف حسف القاسمي، ط)إيجاز البياف عف معاني القرآف(ق(: ُُْٓ)
 اإلسبلمي، بيركت.الغرب 

رماني، كيعرؼ بتاج القراء ت: محمكد بف حمزة بف نصر، أبك القاسـ برىاف الديف الك .ٖٗ
، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية، جدة، )غرائب التفسير وعجائب التأويؿ(ىػ )د.ت(: َٓٓنحك

 مؤسسة عمـك القرآف، بيركت.
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روح المعاني في تفسير )ىػ(: ُُْٓىػ )َُِٕ:محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي ت .َٗ
 ،دار الكتب العممية، ُ، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، طالقرآف العظيـ والسبع المثاني(

 بيركت.
)الكشاؼ ىػ(: َُْٕىػ )ّٖٓمحمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل، أبك القاسـ ت: .ُٗ

 ، بيركت.دار الكتاب العربي، ّ، طعف حقائؽ غوامض التنزيؿ(
-قَُُْق )َُْمجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي، أبك الحجاج ت: .ِٗ

، دار الفكر اإلسبلمي ُ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ أبك النيؿ، ط)تفسير مجاىد(ـ(: ُٖٗٗ
 الحديثة، مصر.

الكشؼ عف وجوه )ـ(: ُْٕٗ-قُّْٗق )ّْٕ-ّٓٓمكي بف أبي طالب القيسي ت: .ّٗ
ؽ: محيي الديف رمضاف، مطبكعات مجمع المغة العربية، ، تحقي(القراءات وعمميا وحججيا

 دمشؽ.
، مؤسسة الرسالة، ِ، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، ط)مشكؿ إعراب القرآف(ق(: َُْٓ) -

 بيركت،
اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف وتفسيره، وأحكامو، ـ(: )ََِٖ-قُِْٗ) -

جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث ، تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ وجمؿ مف فنوف عمومو(
، مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة، كمية الشريعة ُالعممي، بإشراؼ: الشاىد البكشيخي، ط

 كالدراسات اإلسبلمية، جامعة الشارقة.
، تحقيؽ: )مجاز القرآف(ىػ(: ُُّٖىػ )َِٗ:معمر بف المثنى التيمى البصرم، أبك عبيدة ت .ْٗ

 .نجى، القاىرةمكتبة الخامحمد فكاد سزگيف، 
)تفسير مقاتؿ : ق(ُِّْق )َُٓمقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى، أبك الحسف ت: .ٓٗ

 ، تحقيؽ: عبد اهلل محمكد شحاتو، دار إحياء التراث، بيركت.ُ، طبف سميماف(
ىػ ْٖٗمنصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني، أبك المظفر، ت:  .ٔٗ

، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ، )تفسير القرآف(ـ(: ُٕٗٗ -ىػُُْٖ)
 ، دار الكطف، الرياض، السعكدية.ُط
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)بحر ق )د.ت(: ّّٕأبك الميث ت: د بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم،نصر بف محم .ٕٗ
)  .العمـو

، (معاني القرآف)ت(: .ىػ )دَِٕ:يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء ت .ٖٗ
دار ، ُعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، طأحمد يكسؼ النجاتي كمحمد عمي النجار ك  تحقيؽ:

 ، مصر.المصرية لمتأليؼ كالترجمة
يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، مف تيـ ربيعة، البصرم ثـ اإلفريقي القيركاني  .ٗٗ

، رفت معانيو()التصاريؼ لتفسير القرآف مما اشتبيت أسمائو وتصـ(: ُٕٗٗق )ََِت:
 قدمت لو كحققتو: ىند شمبي، الشركة التكنسية لمتكزيع.

يكسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ بف سكاده أبك القاسـ الييذىلي اليشكرم المغربي  .ََُ
، تحقيؽ: )الكامؿ في القراءات واألربعيف الزائدة عمييا(ـ(: ََِٕ-ىػُِْٖىػ )ْٓٔ:ت

 ، مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر.ُطجماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب، 
 

 شاًَيا: كرة احلديس:
 

-ق ُُِْىػ )ُِْت:أبك عبد اهلل  ،أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني .َُُ
عبد اهلل بف عبد ، إشراؼ: شعيب األرنؤكط كآخركف ،(مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ): ـ(ََُِ

 .مؤسسة الرسالة، ُ، طالمحسف التركي
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي ت: .َُِ ٍسرى ق ْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
، دار الكتب ّ: تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، ط)السنف الكبرى(ـ(: ََِّ-قُِْْ)

 .بيركت، العممية، لبناف
)فتح الباري شرح ق(: ُّٕٗأحمد بف عمي بف حجر، أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي) .َُّ

: رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو خاري(صحيح الب
 .كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، دار المعرفة، بيركت

أبك داكد  ،سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستاني .َُْ
م د كاًمؿ قره ك : شعىيب األرنؤكط ، تحقيؽ(سنف أبي داود) :(ـََِٗ-قَُّْ)ىػِٕٓت: محى
 ،دار الرسالة العالمية، ُ، طبممي
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)الجامع المسند الصحيح ق(: ُِِْمحمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي) .َُٓ
، صحيح البخاري(-صمى اهلل عميو وسمـ وسننو وأياموالمختصر مف أمور رسوؿ اهلل 

كؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ، دار طُتحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، ط
 ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(.

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي  .َُٔ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
، ترتيب: األمير )اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف( ـ(:ُٖٖٗ-قَُْٖق )ّْٓت:

ق(، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب  ّٕٗ)ت:عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي 
 ، مؤسسة الرسالة، بيركت.ُاألرنؤكط، ط

محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم  .َُٕ
)المستدرؾ عمى ـ(: َُٗٗ-قُُُْىػ )َْٓالمعركؼ بابف البيع، أبك عبد اهلل الحاكـ ت:

 .، دار الكتب العممية، بيركتُصطفى عبد القادر عطا، ط، تحقيؽ: مالصحيحيف(
ىػ ِٕٗمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى ت: .َُٖ
، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب سنف الترمذي( -)الجامع الكبيرـ(: ُٖٗٗ)

 .اإلسبلمي، بيركت
برنامج ، (وضعيؼ سنف النسائيصحيح ): (د.تق)َُِْمحمد ناصر الديف األلباني ت: .َُٗ

، مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة -المجاني-مة التحقيقات الحديثية منظك 
 .اإلسكندرية

)المسند الصحيح ىػ )د.ت(: ُِٔمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ت: .َُُ
قي، دار إحياء اد عبد البا، تحقيؽ: محمد فؤ (قؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهللالمختصر بن
 بيركت. ،التراث العربي

، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج(ق(: )ُِّٗىػ )ٕٔٔ:يحيى بف شرؼ النككم ت .ُُُ
 ، دار إحياء التراث العربي، بيركت.ِط
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 شانًصا: كرة انفمّ واألؿىل:

الممع ) :ىػ(ُِْْ-ـََِّىػ )ْٕٔت:أبك اسحاؽ  ،إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم .ُُِ
  .دار الكتب العممية، ِ، ط(في أصوؿ الفقو

دار الفكر،  ،ّ، ط(االقاموس الفقيي لغة واصطالحً ): (ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ)سعدم أبك حبيب .ُُّ
 .دمشؽ ،سكرية

ق ْٖٗمنصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني، أبك المظفر، ت:  .ُُْ
تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ ، )قواطع األدلة في األصوؿ(ـ(: ُٗٗٗ-قُُْٖ)

 .بيركت ،، دار الكتب العممية، لبنافُالشافعي، ط
 

 وانؼعز واألدب: راتًعا: كرة انهغح 

، القاىرة، دار الدعكة مجمع المغة (المعجـ الوسيط): )د.ت(إبراىيـ مصطفى كآخركف .ُُٓ
 العربية.

ـ(: ُٖٔٗ-ىػَُْٔ)ق ّٓٗ:أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ت .ُُٔ
 .مؤسسة الرسالة، بيركت ،ِ، تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، ط(مجمؿ المغة)

 .دار الفكر، : عبد السبلـ محمد ىاركف، تحقيؽ(معجـ مقاييس المغة): ـ(ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ) -
 -ىػ  ُِْْق ) ُِْت:أبك عمى  ،أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي األصفياني .ُُٕ

 ،دار الكتب العممية، لبناف، ُ، ط: غريد الشيخ، تحقيؽ(الحماسةشرح ديواف ): ـ(ََِّ
 .بيركت

)معجـ المغة ـ(: ََِٖ-قُِْٗق )ُِْْأحمد مختار عبد الحميد عمر كآخركف ت: .ُُٖ
 ، عالـ الكتب.ُ، طالعربية المعاصرة(

المصباح ): )د.ت(ىػَٕٕنحك:أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس ت .ُُٗ
 .، بيركت، المكتبة العممية(غريب الشرح الكبيرالمنير في 

)شرحاف عمى مراح ـ(: ُٗٓٗ-ىػُّٕٗىػ )ٖٓٓأحمد المعركؼ بديكنقكز أك دنقكز ت:  .َُِ
 ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر.ّ، طاألرواح في عمـ الصرؼ(
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)معجـ ـ(: ََِّ-قُِْْىػ )َّٓإسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي، أبك إبراىيـ ت: .ُُِ
، تحقيؽ: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراىيـ أنيس، مؤسسة دار الشعب ديواف األدب(

 لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة.
)الصحاح تاج المغة ـ(: ُٕٖٗ- ىػَُْٕىػ )ّّٗ:إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ت .ُِِ

 العمـ لممبلييف، بيركت.، دار ْ، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، طوصحاح العربية(
الكميات ): (د.تق )َُْٗت:أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي  .ُِّ

مؤسسة ، محمد المصرمك : عدناف دركيش ، تحقيؽ(معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية
 .بيركت ،الرسالة

، (اإليضاح إيضاح شواىد) :ـ(ُٕٖٗ-ىػَُْٖ) ىػٔ: قبؿالحسف بف عبد اهلل القيسي ت .ُِْ
، دار الغرب بيركت ،لبناف ،ُدراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد بف حمكد الدعجاني، ط

  اإلسبلمي.
-قَُُْق )َُُِالحسف بف مسعكد بف محمد، أبك عمي، نكر الديف اليكسي ت: .ُِٓ

، ُ، تحقيؽ: محمد حجي كمحمد األخضر، ط)زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ(ـ(: ُُٖٗ
 قافة، الدار البيضاء، المغرب.الشركة الجديدة، دار الث

 ، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت.جرير( ديواف)ـ(: ُٖٔٗ-قَُْٔجرير بف عطية ) .ُِٔ
: ، شرحو ككتب ىكامشوديواف حساف بف ثابث(): ـ(ُْٗٗ-قُُْْحساف بف ثابت ) .ُِٕ

 تب العممية، لبناف، بيركت.، دار الكِعبدأ مينا، ط
-ىػ1413)ىػ ْٕٗ:المرادم المصرم المالكي تحسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف عمٌي  .ُِٖ

، تحقيؽ: فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ، (الجنى الداني في حروؼ المعاني): ـ(1992
 .بيركت ،، دار الكتب العممية، لبنافُط
-ىػُِْٓىػ )ُٕٓ:حسف بف محمد بف شرؼ شاه الحسيني األستراباذم، ركف الديف ت .ُِٗ

 ،ُتحقيؽ: عبد المقصكد محمد عبد المقصكد، ط ،)شرح شافية ابف الحاجب(ـ(: ََِْ
 مكتبة الثقافة الدينية.
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خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر بف محمد الجرجاكٌم األزىرم، زيف الديف المصرم، ككاف  .َُّ
)شرح التصريح عمى التوضيح أو التصريح ـ(: َََِ-ىػُُِْىػ )َٓٗ:يعرؼ بالكقاد ت

 بيركت. ،العممية، لبناف ، دار الكتبُ، طبمضموف التوضيح في النحو(
، )كتاب العيف(ىػ )د.ت(: َُٕ:الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ت .ُُّ

 تحقيؽ: ميدم المخزكمي ك إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.
)ىمع اليوامع في ت(: د.ىػ )ُُٗ:عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ت .ُِّ

 يؽ: عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية، مصر.، تحقشرح جمع الجوامع(
ت، كماؿ الديف األنبارم ت: عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركا .ُّّ

 ، دار األرقـ بف أبي األرقـ.ُ، ط)أسرار العربية(ـ(: ُٗٗٗ -ىػَُِْ)ىػٕٕٓ
، (البصرييف والكوفييفاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف: : )ـ(ََِّ-ىػُِْْ)  -

 .المكتبة العصرية، ُط
 -ىػُُْٔىػ )ُٔٔ:عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم البغدادم محب الديف ت .ُّْ

، دار الفكر، ُ، تحقيؽ: عبد اإللو النبياف، ط(المباب في عمؿ البناء واإلعراب)ـ(: ُٓٗٗ
 دمشؽ.

عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ، أبك محمد، جماؿ الديف، ابف ىشاـ ت:  .ُّٓ
، تحقيؽ: مازف المبارؾ كمحمد عمي )مغني المبيب عف كتب األعاريب(ـ(: ُٖٓٗىػ )ُٕٔ

 ، دار الفكر، دمشؽ.ٔحمد اهلل، ط
لعامة ، الييئة المصرية اْ، ط)الخصائص(ىػ )د.ت(: ِّٗعثماف بف جني المكصمي ت:  .ُّٔ

 لمكتاب.
 بيركت. ،لبناف ،، دار الكتب العمميةُ، ط(سر صناعة اإلعراب)ـ(: َََِ-ىػُُِْ) -
 : تحقيؽ: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الككيت.)الممع في العربية()د ت(:  -

المحكـ والمحيط )ـ(: َََِ-ىػُُِْىػ)ْٖٓعمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ت:  .ُّٕ
 ، بيركت.، دار الكتب العمميةُط ،اكمىند ، تحقيؽ: عبد الحميد(األعظـ
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كتاب ): ـ(ُّٖٗ-قَُّْىػ )ُٖٔت:عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني  .ُّٖ
 ،لبناف ،دار الكتب العممية، ُ، ط: جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، تحقيؽ(التعريفات
 .بيركت

-ىػُُْٗىػ )ََٗ:الشافعي تعمي بف محمد بف عيسى، أبك الحسف، نكر الديف األيٍشميكني  .ُّٗ
 بيركت. ،لبناف ،، دار الكتب العمميةُ، ط(شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ)مػ(: ُٖٗٗ

-ىػَُْٖىػ )َُٖ:عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، أبك بشر، الممقب سيبكيو ت .َُْ
 مكتبة الخانجي، القاىرة.  ،ّقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط، تح)الكتاب(ـ(: ُٖٖٗ

-قُُْٖىػ )ُٔٓالقاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف، أبك محمد الحريرم البصرم ت: .ُُْ
، مؤسسة الكتب ُ، تحقيؽ: عرفات مطرجي، ط)درة الغواص في أوىاـ الخواص(ىػ(: ُٖٗٗ

 الثقافية، بيركت.
 كضعـ(: صنعة: الحسف بف الحسيف العسكرم، قدـ لو ك ُْٗٗ-قُُْْ)كعب بف زىير .ُِْ
 دار الكتاب العربي، بيركت.، ُكامشو كفيارسو: حنا نصر الًحتي، طى
ق ُْبف ربيعة بف مالؾ، أبك عقيؿ العامرم الشاعر معدكد مف الصحابة ت: لبيد .ُّْ
، دار ُ، اعتنى بو: حمدك طٌماس، ط)ديواف لبيد بف ربيعة العامري(ـ(: ََِْ-ىػُِْٓ)

 .المعرفة
، )تيذيب المغة(ـ(: ََُِىػ )َّٕنصكر ت: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك م .ُْْ

 ، دار إحياء التراث العربي، بيركت.ُتحقيؽ: محمد عكض مرعب، ط
مختار ): ـ(ُٗٗٗ-ىػَُِْىػ )ٔٔٔت:محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  .ُْٓ

الدار النمكذجية،  ،المكتبة العصرية، ُ، جٓ، طيكسؼ الشيخ محمد تحقيؽ: :(الصحاح
 .صيدا ،بيركت

تحقيؽ: رمزم  ،)جميرة المغة(ـ(: ُٕٖٗىػ )ُِّمحمد بف الحسف بف دريد األزدم ت: .ُْٔ
 ، دار العمـ لممبلييف، بيركت.ُمنير بعمبكي، ط

)شرح  :ـ(ُٕٓٗ-ىػُّٓٗىػ )ٖٔٔ:محمد بف الحسف الرضي اإلستراباذم، نجـ الديف ت .ُْٕ
تحقيؽ: محمد نكر الحسف كمحمد الزفزاؼ كمحمد محيى الديف عبد  :شافية ابف الحاجب(

 .بيركت ،لبناف ،الحميد، دار الكتب العممية
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، ُ، ط)ضياء السالؾ إلى أوضح المسالؾ(ـ(: ََُِ-ىػُِِْمحمد عبد العزيز النجار ) .ُْٖ
 مؤسسة الرسالة.

ىػ ِٕٔت:  بد اهلل، جماؿ الديفمحمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك ع .ُْٗ
، جامعة أـ القرل ُ، تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد ىريدم، ط)شرح الكافية الشافية(ت(: .)د

حياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، مكة  مركز البحث العممي كا 
 المكرمة.

، )إسفار الفصيح(ىػ(: َُِْىػ )ّّْ:محمد بف عمي بف محمد، أبك سيؿ اليركم ت .َُٓ
، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، ُمد بف سعيد بف محمد قشاش طتحقيؽ: أح

 المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية.
ـ(: ُِٗٗ-ىػُُِْ) ىػِّٖ:محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر األنبارم ت .ُُٓ

الرسالة، مؤسسة  ،ُ، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، ط)الزاىر في معاني كممات الناس(
 بيركت.

، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى يمحمد بف مكـر بف عم .ُِٓ
 .بيركت ،دار صادر، ّ، ط(لساف العرب): ىػ(ُُْْىػ )ُُٕت:
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الز بيدم  .ُّٓ

جمكعة مف المحققيف، دار ، تحقيؽ: م(اىر القاموستاج العروس مف جو )ق)د.ت(: َُِٓت:
 .اليداية

ىػ ِٖٓ:األزدم، أبك العباس، المعركؼ بالمبرد ت يمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالمح .ُْٓ
 ، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب، بيركت.(المقتضب)ت(: .)د
ـ(: ََِٓ-ىػُِْٔق )ُٕٖمحمد بف يعقكب الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر ت: .ُٓٓ
، مؤسسة الرسالة ٖط ،تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، (القاموس المحيط)

 .لبناف ،بيركت، لمطباعة كالنشر كالتكزيع
في المفصؿ )ـ(: ُّٗٗىػ )ّٖٓمحمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل ت:  .ُٔٓ

 بيركت.، ، مكتبة اليبلؿُ، تحقيؽ: عمي بك ممحـ، ط(صنعة اإلعراب
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شمس العمـو ودواء )ـ(: ُٗٗٗ-ىػَُِْىػ )ّٕٓ:نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني ت .ُٕٓ
، تحقيؽ: حسيف بف عبد اهلل العمرم كمطير بف عمي اإلرياني كيكسؼ (كالـ العرب مف الكمـو
 سكرية. ،دمشؽ لبناف، دار الفكر، ،بيركت ، دار الفكر المعاصر،ُمحمد عبد اهلل، ط

شرح ديواف ): (ت.دىػ )َِٓت:يحيى بف عمي بف محمد الشيبانٌي التبريزم، أبك زكريا  .ُٖٓ
 ،دار القمـ، (-ىػ 231ديواف الحماسة: اختاره أبو تماـ حبيب بف أوس ت -الحماسة 

 ،بيركت
شرح ): ق(ُِّٓ)ق َِٓت:يحيى بف عمي بف محمد الشيبانٌي التبريزم، أبك زكريا  .ُٗٓ

عنيت بتصحيحيا كضبطيا كالتعميؽ عمييا لممرة الثانية: إدارة الطباعة ، (القصاِئد العشر
 .المنيرية

)إصالح ـ(: ََِِ-ىػُِّْىػ )ِْْيعقكب بف إسحاؽ، ابف السكيت أبك يكسؼ ت: .َُٔ
 ، دار إحياء التراث العربي.ُ، تحقيؽ: محمد مرعب، طالمنطؽ(

 خايًظا: كرة انرزاظى وانظري:
-ىػُِِْىػ )ّْٔ:أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم ت .ُُٔ

 ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.ُ، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، ط)تاريخ بغداد(ـ(: ََِِ
ق(: ُِّٔىػ )ِٖٓت:أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر، أبك الفضؿ العسقبلني   .ُِٔ
 المعارؼ النظامية اليند.مطبعة دائرة  ،ُ، ط(تيذيب التيذيب)
فارس، الزركمي الدمشقي  خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف .ُّٔ
 .دار العمـ لممبلييف، ُٓ، ط(األعالـ): (ـََِِ)ىػُّٔٗ:ت
مي، أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنب .ُْٔ

تحقيؽ: محمكد ، (شذرات الذىب في أخبار مف ذىب) :(ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ)ىػَُٖٗت:
 .بيركت ،دمشؽ ،، دار ابف كثيرُاألرناؤكط، ط

معرفة )ـ(: ُٕٗٗ-ىػ ُُْٕىػ )ْٖٕ:محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ت .ُٓٔ
 .، دار الكتب العمميةُ، ط(القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار

 .القاىرة ،، دار الحديث(سير أعالـ النبالء)ـ(: ََِٔ-ىػُِْٕ) -
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، تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، (تاريخ اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ)ـ(: ََِّ) -
 .دار الغرب اإلسبلمي ،ُط
)غاية النياية في طبقات  (:قُُّٓ)قّّٖ:محمد بف محمد بف يكسؼ، ابف الجزرم ت .ُٔٔ

 . برجستراسر، مكتبة ابف تيميةامعة ، جُط، (القراء
الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك  .ُٕٔ

، (تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ـ(: َُٖٗ–قََُْىػ )ِْٕ:القضاعي الكمبي المزم ت
 .مؤسسة الرسالة، بيركت ،ُتحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، ط

 :انزطائم اجلايعيح: طادًطا
القرآنية في )أثر القراءات (: د.تـ )ََُِ-ىػُُّْعبد الرازؽ بف حمكدة القادكسي  .ُٖٔ

، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب، رسالة دكتكراه ،ا(الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجً 
 جامعة حمكاف.

)توجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية لغًة : (قُُْٕ)عبد العزيز بف عمي الحربي .ُٗٔ
عراًبا( جامعة أـ القرل،  ، غير منشكر، المممكة العربية السعكدية،ماجستير رسالة ،وتفسيرًا وا 

 كمية الدعكة كأصكؿ الديف.
، ماجستير رسالة، )الحاكـ الجشمي ومنيجو في التفسير(عدناف محمد زرزكر )د.ت(:  .َُٕ

 كمية دار العمكـ، جامعة القاىرة، مؤسسة الرسالة، بيركت.
عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي، أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم  .ُُٕ

دراسة كتحقيؽ: عبد الحؽ عبد ، (جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء): ـ(ُٗٗٗ-ىػُُْٗق)ّْٔت:
 .بيركت ،مؤسسة الكتب الثقافية، ُ، ط)أصؿ الكتاب رسالة دكتكراة(الدايـ سيؼ القاضي

دالالتيا  -)التفردات في القراءات العشرـ(: ََِٔ-قُِْٕمجاىد يحيي محمد ىادم) .ُِٕ
، قسـ الشريعة اإلسبلمية، جامعة القاىرة ، كميةرسالة ماجستير، وآثارىا(  مصر.، دار العمـك

كجىرم القاىرم الشافعي .ُّٕ ىػ ٖٖٗشمس الديف ت: ،محمد بف عبد المنعـ بف محمد الجى
، تحقيؽ: نكاؼ بف جزاء )شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب(ـ(: ََِْ-ىػُِّْ)

بالجامعة اإلسبلمية، المممكة  ، عمادة البحث العمميُ، ط-رسالة ماجستير لممحقؽ -الحارثي
 .المدينة المنكرة ،العربية السعكدية
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، أبي عبد اهلل، الشيرازم الفارسي، المعركؼ بابف أبي مريـ ت: بعد نصر بف عمي بف محمد .ُْٕ
 ، تحقيؽ: عمر حمداف الكبيسي،)الموضح في وجوة القراءات وعممييا(ىػ(: َُْٖىػ )ٓٔٓ

 أـ القرل، كمية المغة العربية، المممكة العربية السعكدية.، جامعة رسالة دكتكراه في فرع المغة
 

 طاتًعا: املىالع االنكرزوَيح:
عمى  ،"لمقراءات معنياف ممتقى أىؿ التفسير"ـ(: َُُِ-ىػُِّْعبدالرحمف الصالح) .ُٕٓ

   مكقع:
 /tafsir26998/#.Vp81KT_xXcwhttp://vb.tafsir.net    

  :سيرمكقع ممتقى أىؿ التف .ُٕٔ
 http://vb.tafsir.net/tafsir12963/#.VrJQ_z_xXcw   
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 ظادًظا: فهسض ادلىضىعاخ

 الصفحة املوضوع

  .....................................................................................اإلىداء

  .............................................................................الشكر كالتقدير

 د-أ .......................................................................................املقدمة
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 ِّ ..................................................................اإلماـ يعقكب الحضرمي

 ِْ .......................................................................................ركيس
 ِٓ .........................................................................................ركح

 ِٗ-ِٔ ................................ّطرقَهاملطلب الجالح: ترمجة اإلماو خلف البسار ّرآُّٔ 
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Abstract  

Praise be to Allah, and Allah's prayer and peace be upon the Prophet Mohammed the 

honorable, trustful and honest messenger of Allah,  

 Allah The Almighty says, 'Then do they not reflect upon the Qur'an? If it had been 

from [any] other than Allah, they would have found within it much contradiction', Holy 

Quran [4:82]. The one who reflects on the Quran and searches in the science that it contains 

will definitely find that its miracles dazzle the hearts before the minds. Why not and it is the 

far- reaching argument of Allah and the eternal miracle of his prophet (PBUH) till the 

judgment day. Its lights are shining, and its proofs are exclusive. The forerunners and 

coming after have consistently been diving into its hidden gems, indication and exegesis, 

and exploring its subtle Miracles. However, its wonders and miracles increase in the eyes' 

of each researcher for its greatness in reflecting on the ways of its recitations and the 

variety of its words.  

 For the reasons which have been previously mentioned, I had the desire that the 

research to be entitled (Ten Complement Recitations Presentation and Illustration "Al-

Qira'at AlAshriah"), whether they are singled out by one of the three reciters – Abu Jaafar 

Al-Madani, Yaqoub Al-Hadrami, and Khalaf Al-Bazzar- or what have been agreed upon its 

recitation by some of them contrary to the rest of the reciters. I collected the ten 

complement recitations and illustrated them with the help of Allah at first, and then some of 

certified books and references in this art and what relates to it.  

The significant of this research lies in the following:  

1. It tackles the ten complement recitations which has been singled out by the three 

reciters or some of them contrary to the others of the ten reciters to be as a cognitive 

source for forensic science students who are interested in Quran recitations.   

2. To reply to those who impugned in some of the ten complement recitations, and to 

sufficiently illustrate them in the way that indicates their authenticity and their 

compatibility with the elements of the right recitation.  

The nature of the research required that it should consist of three chapters, a conclusion, 

and indexes as follows:  

Chapter One: Identifying the keywords and terms of the research and defining them, in 

three Themes;  

First Theme: The definitions of the terminologies of the art (recitation), in three topics:  

First Topic : Defining the science of recitations linguistically and terminologically.  

Second Topic :  Defining the ten complement recitations, and the holistic rules (Usuol) and 

specific rules  

                           (Farsh) differences of recitations.  



 
 

 

Third Topic : Defining the illustration (Attawjih), the narration (Arriwayah) and the way 

(Attariq).  

Second Theme: the elements of the right recitation, and the types of recitations, in three 

topics; 

First Topic : Types of recitations.  

Second Topic : The elements of the right recitation.  

Third Topic : The Wisdom of the variation of recitations.  

Third Theme: Introducing the three reciters and their recitations, in three topics:  

First Topic : Brief profile for Imam Abi Jaafar Al-Madani, and his two narrators and 

their ways.   

Second Topic : Brief profile for Imam Yaqoub Al-Hadrami, and his two narrators and their 

ways.   

Third Topic : Brief profile for Imam Khalaf Al-Bazzar, and his two narrators and their 

ways.   

Chapter Two: Ten complement recitations in the holistic rules and their illustration, in four 

themes:  

First Theme: Ten complement recitations in (surah Al-Fatihah"Umm Al Quran", two vowel 

assimilation "Al-Idgham Al-Kabir", and the suffixed third person singular masculine 

pronoun "Ha'a Al-Kinaiah"), it has three topics;  

First Topic : Ten complement recitations in Surah Al-Fatihah.   

Second Topic : Ten complement recitations in the two vowel assimilation.   

Third Topic : Ten complement recitations in the suffixed third person singular masculine 

pronoun.   

Second Theme: Ten complement recitations in (the two hamzas in one word "Al-Hamzatin 

Min Kalimah" and the single hamza "alHamz AlMofrad") with illustration, in two topics;  

First Topic : Ten complement recitations in the two hamzas in one word.   

Second Topic : Ten complement recitations in the single hamza.   

Third Theme: Ten complement recitations in (the transferring of the diacritical mark from 

Hamza to the consonant sound "AlNaql", the cutting of the breath for a while during  

reciting "Assakt", and the provisions of consonant /N/ sound "Ahkam AlNoon AlSakinah 

Wa Attanwin" with the illustration in two topics:  

First Topic : Ten complement recitations in "AlNaql" and "Assakt" .   

Second Topic : Ten complement recitations in Ahkam AlNoon AlSakinah Wa Attanwin.   



 
 

 

Fourth Theme: Ten complement recitations in (the pausing on Othmanic writing "AlWaqf 

Ala Al-Marsom" and the /Y/ sound that is omitted from Othmanic writing "Ya'at 

Azzawa'ed") with the illustration, and it has two topics;  

First Topic : Ten complement recitations in the pausing on Othmanic writing.  

Second Topic : Ten complement recitations in the /Y/ sound that is omitted from Othmanic 

writing.  

Chapter Three: Ten complement recitations in the specific differences rules of recitations 

(Farsh alHuroof) and their illustration, and it has two themes;  

First Theme: Ten complement recitations which have been recited by Abu Jaafar Al-

Madani alone or by one of his two narrators, in the specific difference rules of recitations 

with the illustration. And it has three topics;  

First Topic : Recitations which have been singled out by Abu Jaafar Al-Madani alone 

different from the rest of the other ten reciters with illustration.  

Second Topic  : Recitations which have been singled out by Ibn Wardan alone different 

from the rest  

  of the other ten reciters with the illustration. 

Third Topic : Recitations which have been singled out by Ibn Jammas alone different 

from the rest  

  of the other ten reciters with the illustration.  

First Theme: Ten complement recitations which have been singled out by Yaqoub Al-

Hadrami alone or by one of his two narrators, in the specific difference rules of recitations 

with illustration. And it has four topics;  

First Topic : Recitations which have been singled out by Yaqoub Al-Hadrami alone 

different from the rest of the other ten reciters with the illustration.  

Second Topic  : Recitations which have been singled out by Rowais alone different from 

the rest  

  of the other ten reciters with the illustration. 

Third Topic : Recitations which have been singled out by Rouh  alone different from the 

rest  

  of the other ten reciters with the illustration.  

Fourth Topic : Ten complement recitations have been singled out by Abu Jaafar Al-

Madani and Yaqoub Al-Hadrami in the specific difference rules of 

recitations with the illustration. 

The conclusion: It contains the following:  



 
 

 

The most important results: it contains tables for all of the ten complement recitations with 

their illustration and who have recited in them in order to be easily found.  

Research indexes: it contains the following.  

Quranic verses indexes  

Hadiths indexes  

Famous people indexes  

Sources and references indexes  

Topics indexes   

Finally, this study has arrived at some findings, the most prominent are as follows;  

First:  The research in the origins of reciters indicated the depth and comprehensiveness of 

the singled out differences of recitations. The study revealed the existence of 

singled out differences in most of the main topics of the holistic rules differences, 

therefore, singled out differences kept many of the origins of the recitations, in 

addition to that these singled out differences enrich the meaning by mentioning 

more than one meaning for a word.   

Second: The study proved that, by the way of deducing the linguistic hints and 

significance, the singled out differences have an effect on the meaning of the verse 

from several aspects, expanding the meaning, clarifying the meaning intended by 

the Quran verse, and general and particular aspects.   

Third: The study arrived at the illustration of what is intended by the terminology of Ten 

Complement Recitations "Al-Qira'at AlAshriah". The scholars use it for two 

meanings; the disagreement occurs among the ten reciters on a certain place of the 

recitation, or the disagreement occurs among the three reciters while it is agreed 

upon by the seven reciters, that is to say, what has been singled out in its recitation 

by one of the three reciters who complete the ten recitations or some of them 

contrary to the rest of the reciter. For the latter meaning was our research, and it is 

what has been explained by the study.  

Fourth: The study contributed to the investigation of the differences singled out by the two 

Imams Abu Jaafar and Yaqoub and the two narrators of each, with illustrating them 

linguistically and syntactically, and clarifying their significances in terms of 

meaning, and explaining the effect added by such to the recitations of the others.  

In closing: Despite of doing our best, we do not claim the perfection, and our excuse is that 

we have exerted our efforts. If we got it right, that would be our purpose. And if we 

got it wrong, we would have the honor of attempting and learning. And we ask 

Allah to make us avoid the mistakes, and forgive us, our parents, our sheikhs, and 

for those who ask us to supplicate for them.   

All praise be to Allah, the Lord of universe,,, 
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