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من علَّمِب  إىل 
 النجاح ك الصرب... إىل من علمِب العطاء بدكف انتظار اىل ركح أيب رٞبو اهلل.

ىل ما أنا فيو... إىل من كاف دعاؤىا سرُّ إىل من علَّمتِب ك عانت الصعاب ألًصل إ
 ٪باحي ك حناهنا بػىٍلسىم جراحي... أمّْي الغالية حفظها اهلل.

إىل ٝبيع أفراد أسرٌب العزيزة كلّّ با٠بو أينما كيجدكا خاصة أخي األكرب  الذم كاف 
 سندا يل بتوجيهاتو كنصائحو كدعمو كرعايتو حفظو اهلل كبارؾ فيو كجازاه عِب خّبا.

  أصداائي رفااء دريب من داخل ا١بامعة ك خارجها.إىل
 إىل األستاذ ا٤بشرؼ الدكتور : بلختّب بومدين. 

 إىل أساتذٌب الكراـ الذين أناركا دركبنا بالعلم ك ا٤بعرفة.
إىل كل من ياتنع بفكرة فيدعو إليها ك يعمل على ٙباياها، ال يبغي ّٔا إال كجو اهلل ك 

 منفعة الناس.
أيىدم ٜبرة ىذا ٝبيعا  إليكم 

   العمل ا٤بتواضع.
 

 
 

 



ا كما ينبغي لجالؿ كجهو كعظيم سلطانو،  أحمد اهلل عز كجل حمدن
أحمده سبحانو على أف شرفني بأف جعلني من طلبة العلم الشرعي، كأدعوه بفضلو أف ييوٌفقني ألف 

 أكوف أىال لهذا التشريف، إنٌو كلي ذلك كالقادر عليو.
كر كعظيم االمتناف إلى شيخي فضيلة الدٌكتور" بلختير بومدين" على ما كما أثٌني بجزيل الش

أٍسداه إلٌي من توجيو نافع كإرشاد ميثمر، كاف لهما أعمق األثر في تحسين مستول ىذا البحث 
كتجويده، فقد كاف حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم يوجهني إلى ما يرل بأرؽ عبارة ك ألطف 

لثناء ك خالص الدعاء  فجزاه اهلل عٌني كعن زيمالئي كعن سائر طلبة العلم إشارة، فلو منٍّي كافر ا
 خير ما ييجزل بو أستاذ عن طاٌلبو ككالد عن أكالده.

كأتوٌجو بالشكر كالعرفاف إلى الٌسادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بقبوؿ مناقشة ىذا 
 البحث كإبداء مالحظاتهم القٌيمة عليو.

لسادة األساتذة ك كل الزمالء ك كل من قدـ لي فائدة أك أعانني بمرجع، أسأؿ اهلل أف كما أشكر ا
 يجزيهم عني خيرا ك أف يجعل عملهم في ميزاف حسناتهم.

دكف أف أنسى  ىيئة التدريس في قسم العلـو اإلسالمٌية بجامعة تلمساف، لما بذلتو كتبذيلو في 
 لما فيو نجاحهم كفالحهم. سبيل إعالء شأنها، كاألخذ بأيدم طاٌلبها

 .كالحمد هلل رب العالمين
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 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 

ا٢بمد هلل الذم كىب من شاء ما شاء ، فعلم آدـ األ٠باء، كاختص من عباده أصفياء، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا 

 ،كأصحابو السادة النجباء ،٧بمد خاًب الرسل كاألنبياء، كدرة البلغاء كالفصحاء، صبلة كسبلما ينتظماف آؿ بيتو الفضبلء

 أما بعد:  ،كمن تبعهم بإحساف مادامت األرض كالسماء

، ماكتعلُّ  ،تبلكة ،كتاب اهلل عز كجل  ،رت بو الديارمي كاضيت فيو األعمار، كعى  ،فإف أفضل ما صرفت فيو األكاات

كػػػػػػانت العلـو تشرؼ ٗبوضوعاهتا، فإف الدراسات الارءانية كدراسة كل مػػػػػػػػا يعْب على فهمو كتدبر آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، ك٤با   ،كتعليما

عػػػػػػامة كعلم الاراءات خاصة من أجل ىذه العلـو كأشرفها لتعلاها ا٤بباشر بكتاب اهلل تعاىل، كالاراءات تعد أىم الينابيع 
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ـو الٍب يلـز على كل من ينربم كا٤بصادر الٍب تكسب النص الارءاٍل ثراء ا٤بعُب، كلذلك كاف علم الاراءات على رأس العل

فبل نكاد  ،ىا عناية خػاصةلبياف مراد اهلل عز كجل أف يكوف متضلعا فيها عا٤با ّٔا، كاد استعاف ّٔا أغلب ا٤بفسرين كأكلوٍ 

إال ك٪بد فيو االلتزاـ بذكر اختبلؼ الاراءات كتوجيهها، كمن ىؤالء األعبلـ الذين كىبوا  ،نتصفح كتابا من كتب التفسّب

تفسّبا كتوجيها اإلماـ عبد ا٢بق بن غالب ا٤بعركؼ بابن عطية  ،اهتم كأفنوا شبأّم كشيبهم ُب خدمة الارءاف الكرَلحي

" جاء فيو من توجيو الاراءات يز في تفسير الكتاب العزيزجً الوى  ري ر  حى المي األندلسي، ككاف من ٜبرة جهده تفسّبه   " 

الدراسة كالبحث، لذا ااَبحت بعوف اهلل أف يكوف ىذا ا١بانب من تفسّب ابن ب ة منها الشيء الكثّب حرمّّ كخاصة الشاذٌ 

 عطية األندلسي موضوع ٕبثي ُب الدكتوراه بعنواف:

 ر الوجيز" ر  حى في تفسيره المي   ق(542)ت" التوجيو اللغوم للقراءات الشاذة عند ابن عطية 

 أسباب اختيار الموضوع:

كإ٭با  ،يع ٧بطات ىذا الفن على ٝبع ما تواتر من الاراءات الارءانية فحسبمل تاتصر جهود علماء الاراءات ُب ٝب 

ا ٦بموعة مع ا٤بتواتر أك منفردة عنو بل كألفوا ا٤بؤلفات الضخمة فيهػػػػػػػػػػػا، كذلك إمٌ  ؛منها تناكلت كذلك ٝبع ما شذٌ 

أك ُب  ،ُب إثراء ا١بوانب اللغوية كاحملافظة عليهاإلدراكهم مدل األٮبية الٍب احتول عليهػػػػػػا ىذا النوع من الاراءات سواء 

ك٤با كاف للاراءات الشاذة ىذه األٮبية، ، غات )اللهجات( الٍب عفا الزماف على العديد منهاا٥بائل من اللُّ  نال ذاؾ الكمُّ 

 ك٩با دفعِب الختيار ىذا ا٤بوضوع إضافة ٤با ذكرتو ما يلي:  ،يت كجهي شطرىاكلَّ 

كبلـ نفيس جدا ُب توجيو الاراءات كتعليلها اد ال يعثر على مثلو ُب نفاستو كجودتو، كاد أكثر من   ابن عطية لو أفَّ  -

  .توجيو الاراءات خاصة الشاذة منها

   .الرغبة ُب أف تكوف رسالٍب مزاكجة بْب ا١بانب اللغوم من جهة، كالاراءات من جهة أخرل -

            مصنفو ٩بن اشتهر بفرط ذكائو كحسن استنباطو.رغبٍب ُب اراءة ىذا ا٤بصنف ا١بليل بتأمل، إذ  -

 ت.اإلسهاـ ُب خدمة ا٤بكتبة اإلسبلمية كإثرائها، كعلى كجو ا٣بصوص مكتبة الاراءا -



 

 

 ز
 

حرَّرُّ  -
ي
مواصلة ما ابتدأتو ُب مرحلة ا٤باسَب كالٍب ٕبثت حينها موضوع "منهج ابن عطية ُب توجيو الاراءات ُب تفسّبه ا٤ب

حرَّرُّ الوجيز من زاكية أخرل.2012ة الوجيز" سن
ي
 ـ فأحببت أف أكاصل ما ابتدأتو كدراسة تفسّب ا٤ب

   .كثرة كركد توجيو الاراءات الشاذة ُب تفسّب ابن عطية  -

كجدت فيو أفاا جديدا ٲبكن  ،بعد أف كافت على عمل ابن عطية من اراءة كثّب من توجيهاتو ُب تفسّبه اإلشكالية: 

كصياغتها كدراستها عندم استخراج ىذه التوجيهات  دً فبات من ا٤بؤكَّ  ،"توجيو الاراءات الشاذة"لم البناء عليو ُب ع

 :صياغة علمية تتناسب كطبيعة البحث التوجيهي

 ؟ اللغوية ر الوجيز ىذه التوجيهاتُب تفسّبه احملرٌ  فإىل أم مدل استوعب ابن عطية 

 ؟ توجيو الاراءات الشاذةصوص علم ٖب صوتنا كصرفنا ك٫بونا كىل كانت لو رؤية متكاملة 

  كماذا ٲبكن أف يضيف تعامل ابن عطية مع ىذه الاراءات الشاذة لعلم التوجيو؟ 

  ٌأـ ااتصر على بعضها؟     ،ؽ ابن عطية ١بميع ا٤بسائل اللغوية ُب توجيهاتوكىل تطر 

 أىمية الموضوع:

 
ي
كما لتوجيو الاراءات الشاذة من  ة كا٤بكانة بْب كتب التفسّب،ٮبيف جليل لو األنَّ صى تأٌب أٮبية ىذه الدراسة من تناك٥با ٤ب

كما أف الاراءات   1أٮبية بالغة ال ٚبفى على طالب العلم ) فتوجيو الاراءة الشاذة أاول ُب الصناعة من توجيو ا٤بشهورة(

ستشهاد النحوم، مصدرا عظيما من مصادر االحتجاج اللغوم كاال كالشاذة على كجو ا٣بصوص تعدُّ  ،الارءانية عموما

  فدراسة الاراءات الشاذة ٛبثل أحد ا١بوانب التطبياية للدرسْب الصوٌب كالنحوم لذا سأاتصر عليها دكف غّبىا.

 كما أنو إضافة ٤با ذكرتو للموضوع أٮبية بالغة تتمثل ُب:

ـي اً  -  صالة، كذلك لو أثر ق( ما يضفي على البحث صبغة األ542 -481ابة الزمنية الٍب عاش فيها ابن عطية )ا٢بً  د

 ُب اوة موضوع الرسالة.
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كاد تنوعت  ،مكانة ابن عطية العلمية العالية فهو إماـ عظيم من أئمة التفسّب كجبل راسخ ُب الاراءات كتوجيهها -

 .عبارات العلماء ُب اإلشادة بو كبتفسّبه كالثناء عليو

                                                                                                      ىذا األخّب آلية من آليات التفسّب كأسس تعاطيو.بياف الصلة الوثياة بْب التفسّب ك علم توجيو الاراءات كأف  -

 المنهج المعتمد:
التوجيهات  إحصاءبكذلك ميستعينا بأداة االستاراء؛ ، الوصفي التحليلي ا٤بنهج ل مً عٍ أف أي  وضوعطبيعة ا٤ب ااتضت مِبّْ 

ر الوجيز تفسّب ابن عطية ا٤بوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو باحملر  منٙبليلها للوصوؿ إىل النتيجة ا٤برجوة كصفها مع ك  ،ذات الصلة ٗبوضوع ٕبثي
 غوم بأنواعو الثبلثمن توجيهات للاراءات الشاذة ا٣باصة با١بانب اللُّ مؤلفو ع ما ذكره كتتبُّ ، ُب تفسّب الكتاب العزيز
. كاستخراجها كتصنيفها على حسب ا٤بوضوع ،الصوٌب كالصرُب كالنحوم  ، كصفنا كٙبليبلن

 مع التنبيو ىنا إىل األمور اآلتية:
 .عزك اآليات الارءانية إىل مواضعها ُب الكتاب العزيز، كذلك بذكر اسم السورة كرام اآلية ُب ا٤بًب 
  كيِّا ُب الٌصحيحْب أك أحدٮبا ابتدأت بو كعطفت عليو ٚبريج األحاديث النبوية الشريفة، فإذا كاف ا٢بديث مر

ا تيٌسر يل من كتب الٌسنة ٩بٌ بعض الكتب األخرل الٍب اامت بتخرٯبو، كإذا مل يكن فيهما كال ُب أحدٮبا خٌرجتو 
 ا٤بعركفة مع بياف درجتو من الٌصحة.

 ألعبلـ أصحاب الاراءات الذين ذكرىم ابن عطية ُب توجيهو.تعريف ا 

 طريقة دراسة أم توجيو لغوم عند ابن عطية فقد اتٌبعت المنهجية التالية:ا أم   -

 استخراج توجيهات ابن عطية للاراءات الشاذة الاائمة على ا١بانب اللُّغوم. -
 تصنيف ىذه التوجيهات كتاسيمها حسب موضوعها إما صوتية أك صرفية أك ٫بوية  -
اـ لوحده كاإلبداؿ لوحده كىكذا كل مبحث توزيع ىذه التصنيفات حسب نوعها ا٥بمز لوحده كاإلدغ -

  .لوحده

 أما كيفية دراسة كل حرؼ من ىذه األحرؼ الموجهة فيتمثل فيما يلي: -
  كتابة ا٢برؼ على ا٥بيأة الٍب ييارأ ّٔا ُب الاراءة الشاذة. -1
 أيتبع ذلك باآلية الٍب كرد فيها ىذا ا٢برؼ بالرسم ا٤بصحفي. -2
  مع األدلَّة الٍب احتٌج ّٔا. ؼ، كما كرد ُب تفسّبه احملرر الوجيزذًكري توجيو ابن عطٌية ٥بذا ا٢بر  -3
 شرح ىذا التوجيو كمنااشتو مع ذكر أاواؿ العلماء ُب ا٤بسألة. -4
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وجَّو.منااشة اآلراء  -5
ي
 كا٣بركج بنتيجة تتمثل ُب خبلصة جيزئية نتيجة ٥بذا ا٢برؼ ا٤ب

عدد التوجيهات لكل مطلب من ا٤بطالب داخل ُب هناية كل مبحث، أاـو بوضع أعمدة بيانية توضيحية خاصة ب -6
 ىذا ا٤ببحث.

 أمَّا هناية كل فصل فاد كضعت دائرة نسبية توضح عدد التوجيهات ك نسبة كل توجيو ُب ىذا الفصل.  -7
ا ُب ا٤بطالب كا٤بباحث من بداية الدراسة لنهايتها   -8 امت بوضع جدكؿ جامع لًنسًب كل التوجيهات الٍب أكردهتي

 ن الناحية االحصائية، أما النتائج األخرل فاد أكردهتا ُب ا٣باٛبة.كخبلصة للدراسة م
كضعت فهرسا خاصا بالاراءات الشاذة الواردة ُب دراسٍب، ٯبمع ا٢برؼ كاآلية الٍب كرد فيها، كالاارئ الذم ارأ  -9

 بو، كالصفحة الٍب أتى فيها ىذا ا٢برؼ.

ف البحث العلمي ياـو على النظر ُب دراسات الساباْب كما استعنت ُب إعداد خطة ٕبثي ٗبجموعة دراسات ساباة؛ أل
، كلُّ ذلك حسب ا٤بادة العلمية الٍب ٝبعتها من تفسّب احملرر الوجيز كما ااتبست ذات الصلة با٤بوضوع، كاٚباذىا كمنطلق

مثل ىذه  من ىذه الدراسات بعض عناكين ا٤بباحث كا٤بطالب ا١بزئية، ألف دراسٍب تتااطع معها ُب نوع الدراسة؛ كألف
ا٤بباحث تتداخل كتتشارؾ فيها أغلب مباحث كمسائل ىذا الفن، كما اتبعت طرياة عرض التوجيهات كتصنيفها ًكفق 

 الدراسات التالية: 
ٞبدم سلطاف  -الاراءات الشاذة دراسة صوتية كدالليةاستعنت ُب إعداد ا٣بيطَّة ا٤بتعلاة با١بانب الصوٌب بكتاب  أكال: -

 ـ2006 -الطبعة األكىل -دار الصحابة للَباث بطنطا -حسن أٞبد العدىكم 
 -التوجيو اللُّغوم كالنحوم للاراءات الارءانية ُب تفسّب الز٨بشرمأما ُب ا١بانب الصرُب فاد استعنت برسالة : : ثانيا -

 رسالة ماجستّب -ـ2002 -إشراؼ: عبد الستار فاضل خضر جاسم النعيمي -إعداد: عبد اهلل سليماف ٧بمد أديب
 .ُب اللغة العربية

الاراءات الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب "إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم" كأما ا١بانب النحوم فب ثالثا: -
 -إشراؼ: ٰبٓب عبابنة -إعداد الطالب: معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -رسالة مادمة للحصوؿ على ا٤باجستّب ُب اللُّغة كالنحو

 ـ2009 -جامعة مؤتة
أبو ٧بمد عبد ا٢بق  -احملرَّر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز اعتمدت ُب ٕبثي على طبعة:لطبعة المعتمدة في الدراسة: ا

 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -ٙبايق عبد السبلـ عبد الشاُب ٧بمد –بن غالب بن عطية األندلسي
 ـ2001

 الدراسات السابقة: 



 

 

 ي
 

  تبو كبعد ٕبثي عما كي إنَّ 
ي
كافت على ٦بموعة دراسات أكادٲبية  ،ر عبد ا٢بق بن عطية األندلسيسّْ فى كٝبع عن اإلماـ ا٤ب

 ىي كالتايل: ك غّب أٍل حرصت على أف ذكر ما لو عبلاة بدراسٍب بصفة مباشرة فاط  ،مابْب ماجستّب كدكتوراه

ٕبث مادـ لنيل  -األكؿ نموذجاالربع  –ر الوجيزحرٌ منهج ابن عطية في توجيو القراءات من خالؿ تفسيره المي  -

 ـ2005ق/1425: سنةإعداد: فاطمة الزىراء بلباؿ.  -ا١بزائر -اسنطينة -جامعة األمّب عبد الاادر -درجة ا٤باجستّب

مكة  -جامعة أـ الارل -ٕبث مادـ لنيل درجة الدكتوراه -منهج ابن عطية في القراءات كأثر ذلك في تفسيره -

 ـ2003 -ق1423سنة: .غزاكمبن حسن ٝبيل بن لباحث: فيصل إعداد ا -السعودية -ا٤بكرمة

ٕبث مادـ لنيل  -االستنباط عند اإلماـ ابن عطية األندلسي في تفسيره المحرر الوجيز دراسة نظرية تطبيقية -

 ـ2008 -ق1430 :سنةعواطف أمْب يوسف البساطي.  :الباحثةإعداد  -جامعة أـ الارل -درجة الدكتوراه

 -دار الصحابة للتراث بطنطا -حمدم سلطاف حسن أحمد العدىكم  -ذة دراسة صوتية كدالليةالقراءات الشا -

 ـ2006 -الطبعة األكلى

رسالة مادمة للحصوؿ القراءات الشاذة كاالختيار النحوم دراسة في كتاب "إعراب القراءات الشواذ للعيكبرم"  -

 .ـ2009 -جامعة مؤتة -إشراؼ: ٰبٓب عبابنة -مد ا٢بوراٍلإعداد الطالب: معتصم ٧ب -على ا٤باجستّب ُب اللُّغة كالنحو

 -إعداد: عبد اهلل سليماف ٧بمد أديب -الزمخشرم التوجيو اللُّغوم كالنحوم للقراءات القرءانية في تفسير -

   رسالة ماجستّب ُب اللغة العربية. -ـ2002 -إشراؼ: عبد الستار فاضل خضر جاسم النعيمي

 كصف الدراسات: 

لاراءات ل توجيهولمنهج الذم هنجو ابن عطية األندلسي خبلؿ لة تطرات فيو الباحثة اءت الدراسة األكىل عامٌ لاد ج -

 .لعرض ابن عطية للتوجيوفهي خاصة بالسبيل ا٤بتبع  ،لارءاف كنموذجلمع ٚبصيص الربع األكؿ  ،ىاعامة متواترىا كشاذّْ 

كاألثر الذم  ،الباحث عن ا٤بنهج الذم عرض بو ابن عطية الاراءات ام فيهتكلَّ  ،أما الدراسة الثانية فهي عامة أيضا -

 تركتو تلك الاراءات على تفسّبه كُب تبيينو ٤براد اهلل تعاىل.



 

 

 ك
 

كأما الدراسة الثالثة فاد عا١بت جانبا آخر كىو الَبكيز على االستنباط كاستخراج الفوائد من اآليات عند ابن عطية ُب  -

 ة للمنهج االستنباطي عند ابن عطية أثناء تعرضو للتفسّب.تفسّبه احملرر الوجيز دراس

كأٌما الدراسة الرابعة فاد اىتمت بذكر ٝبيع الاراءات الشاذة الٍب أكردىا ابن عطية ُب تفسّبه، ككاف ٥با متعلق  -

صوت كداللتو بالصوت، سواءه أكىجهها أـ مل يوجهها، فهي ال ٚبتص بالاراءات ا٤بوجهة، كما أهنا دراسة ااتصرت على ال

 فاط.

أٌما الدراسة ا٣بامسة فاد اىتمت باالختيارات الٌنحوية لئلماـ العيكربم انطبلاا من الاراءات الشاذة الٍب أكردىا ُب  -

 ، فالباحث أحصى االختيارات النحوية كدرسها. إعراب الاراءات الشواذ"" مصنَّفو

كاللُّغوية للاراءات الارءانية متواترىا كشاذىا، عند الز٨بشرم ُب أمَّا الدراسة السادسة فاد اىتمت بالتوجيهات النحوية  -

 تفسّبه الكشَّاؼ.

غوية كا٤بتمثلة ُب التوجيهات اللُّ  ،ا٤بادة العلمية ذات الصلة با٤بوضوع استخراجىذا كإف الذم مٌيز عملي ُب ٕبثي ىذا، ىو 

أهٌنا دراسة شاملة للصوت كالصرؼ كالنحو، ٥بذا كما ،  كاحصاؤىا للاراءات الشاذة الٍب أكردىا ابن عطية ُب تفسّبه

 ىذا الشأف.للخركج ببحث مستال ُب  فعملي يتمثل ُب دراسة كل ذلك

 دراسة: خطة ال

كينعكس ذلك على خطتها ُب   ،فصوؿ كخاٛبة ةكثبلثكفصل ٛبهيدم على مادمة  طركحةأف تشتمل األ الدراسةااتضت 

، كىذا حٌب ٱبرج العمل ُب شكل صوتية كصرفية ك٫بوية  توجيهاتأ يل من البحث ك ارتأيت تاسيمها على حسب ما هتيَّ 

 إىل ما يلي: الئق

  .المقدمػػػػػػػػػػػػػة

ها عِب بالواوؼ على مفهـو توجيو الاراءات ُب اللغة كاالصطبلح، كتعريف الاراءات الشاذة كمفهوم : فصل التمهيدمال

 عريف بتفسّبه.             حياة ابن عطية كالت ، كما ذكرت فيوعند ابن عطية



 

 

 ل
 

 إىل ست ظواىر ىي كاآلٌب:                كاد اٌسمتويهتم بالظواىر الصوتية كبالتوجيو الصوٌب فالفصل األكؿ: أٌما 

 دغاـ كفٌكو كالتشديد كالتخفيف.اإلبداؿ كاإلك  ٙبايق ا٥بمزة كتسهيلها

  إىل أربع ظواىر ىي كاآلٌب:             اسمتولصرُب فيهتم بالظواىر الصرفية ك بالتوجيو االفصل الثاني: كأٌما 

ا كا٤بصدر كا١بمع. ك االشتااؽ               أبنية الفعل كدالالهتي

 مباحث: ةيأتى ُب ثبلثك فبا١بانب ا لنحوم الفصل الثالث:  كأٌما

 اإلسناد كنواسخ االبتداء كا٤بنصوبات كالتوابع.

   ا.أىم النتائج ا٤بتوصل إليه كفيهاخاتمة:  

الذم احتضن  : بلختير بومديندإال أف أجٌدد شكرم كتاديرم ألستاذم ا٤بشرؼ  ،ىذه ة ٕبثيكال يسعِب ُب هناية مادّْم

 ىذا العمل ميذ كاف فكرة إىل أف استول اائما، مٌتعو اهلل بوافر الصٌحة كأًٌب العافية، كبارؾ ُب علمو كعيمره كنفع بو.

شأنو شأف سائر أعماؿ البشر الٍب يعَبيها الٌناص كالاصور، فهذا بلغ درجة الكماؿ، ف ثي ىذا ادٌٍب إٌٍل ال أٌدعي أٌف ٕب

، فما كاف فيو من صواب فمن اهلل عٌز ل ىناؾ كإعادة نظرو ُب ىذا كذاؾجهد ا٤باٌل، ما أحوجو إىل تصحيح ىنا، كتعدي

عْب عليو، كما كاف فيو من نىاص أك خلل ف
ي
، كأسأؿ اهلل تعاىل التوفيق كالٌسداد، كجٌل كحده، فهو ا٤بوٌفق إليو كا٤ب مِبّْ

 كا٢بمدي هلل على كل حاؿ، كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.

 كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.
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 الفصل التمهيدي
 ٌٔشتًم عهى انًجبحث انتبنٍخ:

 

  .ا٤ببحث األكؿ: الاراءة الشاذة كالتوجيو 

 ها عند ابن عطيةاسامشاذة كأا٤ببحث الثاٍل: الاراءة ال 

 ا٤ببحث الثالث: التعريف بابن عطية كتفسّبه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انقشاءح انشبرح ٔانتٕجٍّ.انًجحث األٔل: *  

 

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:
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  الاراءة مصطلح الشذكذ ك ا٤بطلب األكؿ: مفهـو. 

  :التوجيو مفهـوا٤بطلب الثاٍل 

 
 
 
 
 
 

 ذة كالتوجيوالمبحث األكؿ: القراءة الشا
 المطلب األكؿ: مفهـو مصطلح الشذكذ كالقراءة

 يدكر مصطلح الشذكذ ُب اللغة حوؿ ا٤بعاٍل التالية: أكال: معنى الشذكذ:  لغة:
 االنفراد كالتفرؽ: -أ

كشيٌذاذ .شٌذ الرَّجلي من أصحابو، أم: انفرد عنهم. ككٌل شيء مينفرد فهو شاذه..ياوؿ ا٣بليل ُب معجمو العْب:" 
  1".اس: متفرّْاوىمالنٌ 

شىذَّ يشذ شذا كشذكذا ًإذا تفرؽ. كشذذتو أىنا كأشذذتو كىمل ٯبز األىصمىًعي  ياوؿ صاحب كتاب ٝبهرة اللغة:"
: الى أعرؼ ًإالَّ شاذا أىم ميتػىفىرانا.  2"شذذت كىاىاؿى

شيذكذان: انفرد عن ا١بمهور،  شىذَّ عنو يىشيذُّ كيىًشذُّ  كاالنفراد إما أف يكوف عن ا١بمهور كما كرد ُب الصحاح  :" -
الذين يكونوف ُب الاـو كليسوا من ابائلهم. كشىذَّافي ا٢بصى بالفتح كالنوف:  فهو شىاذّّ. كأىشىذَّهي غّبيه. كشيٌذاذي الناس: 

 3" ا٤بتفرؽ منو
                1أك عن أصحابو ااؿ الليث :" شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابو، ككذلك كل شيء منفرد، فهو شاذ" -

                                                 
 .215ص  -6ج -دت -دط -براىيم السامرائيتح مهدم ا٤بخزكمي كإ -عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم  وأب -معجم العْب -1
 -ـ1987-1ط -لبناف -بّبكت -دار العلم للمبليْب -تح رمزم منّب بلعبكي -بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد وأب -ٝبهرة اللغة -2

 .117ص 1ج
 -لبناف -بّبكت -بليْبدار العلم للم -تح أٞبد عبد الغفور عطار -إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم -الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -3

 .565ص 2ج -ـ1979 -ق1399 -2ط
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ك٥بذا ا٤بعُب شواىد منها حديث لزـك  2أك عن ا١بماعة ااؿ الز٨بشرم:" شذ عن ا١بماعة شذكذا: انفرد عنهم" -
  3ا١بماعة: "...كيد اهلل على ا١بماعة، كمن شذ شذ إىل النار"

 

مهور، كشىذَّهي ىو، كمىدَّهي ال شىذَّ يىشيذُّ كيىًشذُّ شىذِّا كشيذكذان: نىدىرى عن ا١بجاء ُب الااموس احمليط: النُّدرة:  -ب 
                  5رهشىٌذ الشٍَّيء يًشٌذ، كيشيٌذ شىذاِّ، كشيذيكذا: ندر عىن ٝبهو  كُب )احملكم(:  4غّب، كشىذَّذىهي كأشىذَّهي 

 6شىذَّ يىشيذُّ ، بًالضَّمّْ، على الشُّذكذ كالنٍُّدرىةكُب التاج: 
اذي: الايبلؿي " ك 7"ذَّاذان أىم ًابلالن كجاؤكا شي جاء ُب اللساف:" الًقلة:  -جػػ    8"الشُّذَّ

كا٢باصل أف اللُّغويْب أجرىٍكا مصطلح الشذكذ ٦برل اإلنفراد كالتفرؽ كالندرة كالالة؛ كىذا ا٤بعُب اللغوم لو أثر ُب 
 ا٤بعُب االصطبلحي.

لشيء بعضها إىل بعض، كىو فهي: "كرد الفعل الثبلثي )ارأ( ُب كتب اللغة ٗبعُب ٝبع كضٌم أجزاء االقراءة أما 
األصل ُب ا٤بعُب، كارأت الشي ارءانا: ٝبعتو كضممت بعضو إىل بعض، كمنو او٥بم: " ما ارأت ىذه النااة سلنى 

                                                                                                                                                                  
 -دت -دط -الااىرة -مطابع سجل العرب -تح ٧بمد أبو الفضل ابراىيم -أبو منصور ٧بمد بن أٞبد األزىرم -هتذيب اللغة -1

 .271ص -11ج
دار الكتب  -عيوف السود تح ٧بمد باسل -ق(538أبو الااسم جار اهلل ٧بمود بن عمر بن أٞبد الز٨بشرم )ت -أساس الببلغة -2

 .499ص -1ج -ـ1998 -ق1419 -1ط -لبناف -بّبكت -العلمية
-دار الغرب اإلسبلمي -تح بشار عواد معركؼ -ىػ(279اإلماـ ا٢بافظ أيب عيسى ٧بمد بن عيسى الَبمذم )ت  -ا١بامع الكبّب -3

ح دكف "كمن شذَّ" كاد ذكره األلباٍل صحيحديث  - باب ما جاء ُب لزـك ا١بماعة   -40ص -4ج -2167رام:  -ـ1996 -1ط
 -1ط -ا٤بكتب اإلسبلمي -باب لزـك ا١بماعة -أبواب الفًب -382رام: -٧بمد ناصر الدّْين األلباٍل –ُب كتابو )ضعيف سنن الَبمذم 

حدثنا ا٤بعتمر حدثنا أبو بكر بن نافع البصرم، ااؿ:  كنص ا٢بديث كالتايل: -ـ( كااؿ بعده "ىذا حديث غريب من ىذا الوجو" 1991
ٯبىٍمىعي  بن سليماف، ااؿ: حدثنا سليماف ا٤بدٍل، عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ااؿ: ًإفَّ اللَّوى الى 

: أيمَّةى ٧بيىمَّدو صىلَّى اللَّوي عىلىيًو كىسىلَّمى، عىلىى ضىبلىلىةو، كىيىدي اهلًل مىعى   ا١بىمىاعىًة، كىمىن شىذَّ شىذَّ ًإىلى النَّاًر" أيمًٍَّب، أىٍك اىاؿى
مؤسسة  -تح ٦بموعة من احملااْب بإشراؼ ٧بمد نعيم العراسوسي -الفّبكز آبادم ٦بد الدين ٧بمد بن يعاوب -الااموس احمليط -4 

 فصل الشْب مادة )شذ(  .334ص  -1ج -لبناف -بّبكت -ـ2005 -ق1426 -8ط –الرسالة 
دار  -تح عبد ا٢بميد ىنداكم –ق( 458ابن سيده أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي) ت -األعظم احملكم كاحمليط - 5

  .710ص -7ج -ـ2000 -ق1421 -1ط -لبناف -بّبكت -الكتب العلمية
مطبعة  - ـ1971 -دط -تح عبد الستار أٞبد فراج -الزبيدم  ٧بمد مرتضى ا٢بسيِب الزبيدم -تاج العركس من جواىر الااموس -6

 .423ص -9ج -الكويت -حكومة الكويت
 - 3ج -دت -دط -لبناف -بّبكت -صادر دار -ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر اإلفرياي ا٤بصرم -لساف العرب -7

 .494ص
 .334ص -1ج -الفّبكز آبادم -الااموس احمليط -8
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ي الارءاف، كااؿ أبو  اط" كما ارأٍت جنينا، أم مل تضيمَّ رٞبها على كلد، كارأت الكتاب اراءة كارءانا، كمنو ٠بي
ي الارءاف ألنو ٯب   1مع السور فيضمها"عبيدة : ٠بي

أما الارءاف ُب االصطبلح فاد عيٌرؼ بتعريفات ٨بتلفة ٬بتار منها أكجزىا كأمشلها كىو تعريف الزرااٍل للارءاف 
 2الكرَل بأنو: ) اللفظ ا٤بنزؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم ا٤بناوؿ عنو بالتواتر ا٤بتعبد بتبلكتو(

ت كثّبة لعلَّ أكجزىا كأكملها تعريف إماـ ا٤بارئْب ابن ا١بزرم حيث ياوؿ: فإذا انتالنا إىل الاراءات فلها تعريفا
 3"الاراءات علم بكيفية أداء كلمات الارآف كاختبلفها بعزًك الناالة"

 كاد تواتر من ذلك الاراءات العشر. 
 ذة.بعد أف تطرانا ٤بفهـو الشذكذ كالاراءة لغة سنرل تركيبهما كىو الاراءة الشاثانيا: اصطالحا: 

 سلك العلماء مسالك عديدة ُب ٙبديد معناىا كذلك على النحو التايل: مفهـو القراءة الشاذة: 
من ىؤالء اإلماـ علم الدين السٌخاكم إذ ياوؿ ما ، ىي ما فادت تواترىا عن النيب  القراءة الشاذة:: أكال 

و الذم ثبت بو الارءاف كىو التواتر، كإف  نصو: ال ٘بوز الاراءة بشيء منها ٣بركجها عن إٝباع ا٤بسلمْب، كعن الوج
كاف موافاا للعربية كخط ا٤بصحف، ألنو جاء من طريق اآلحاد كإف كاف نالتو ثاات فتلك الطريق ال يثبت ّٔا 

    4الارءاف"
كيتااطع ىذا التعريف مع ما ذكره اإلماـ ابن ا١بزرم نابل عن أيب عمرك بن الصبلح:" يشَبط أف يكوف ا٤باركء بو 

ارءانا، كاستفاض نالو كذلك، كتلاتو األمة بالابوؿ...كالاراءة الشاذة ما نال  تواتر نالو عن رسوؿ اهلل اد 
كمثلو ما ذكره الصفااسي ُب مادمة مؤلفو حْب تطراو  5ارءانا من غّب تواتر كاستفاضة، متلااة بالابوؿ من األمة"
 6ل ما زاد اآلف على الاراءات العشرة فهو غّب متواتر"لشركط ابوؿ الاراءة اائبل : "فالشاذ ما ليس ٗبتواتر، كك

كياوؿ ُب موضع آخر: "مذىب األصوليْب كفاهاء ا٤بذاىب األربعة كاحملدثْب كالاراءات التواتر شرط ُب صحة 
كيبلحظ من التعريفات الساباة  7الاراءة ، كال تثبت بالسند الصحيح غّب ا٤بتواتر، كلو كافات رسم ا٤بصاحف"

 يعا على أف الاراءة الشاذة ما ليس ٗبتواتر سواء نالو ثاة أك غّبه.اتفااها ٝب

                                                 
 مادة ارأ. -65ص –1ج-١بوىرمإ٠باعيل بن ٞبٌاد ا -الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -1
 .17ص –ـ 2003 -1ط -بّبكت لبناف -دار الكتب العلمية -٧بمد عبد العظيم الزرااٍل -مناىل العرفاف ُب علـو الارءاف -2
 –ق( 833ابن ا١بزرم مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف ا١بزرم)ت -منجد ا٤بارئْب كمرشد الطالبْب -3

 .9ص - ـ1999 -ق1420 -1ط -لبناف -بّبكت -لكتب العلميةدار ا
 -دار ا٤بأموف للَباث -تح مركاف العطية ك ٧بسن خرابة -السخاكم أبو ا٢بسن علم الدين علي بن ٧بمد -ٝباؿ الاراء ككماؿ اإلاراء -4

 . 242-241ص -ـ1997 -ق1418 -1ط -لبناف -بّبكت
 .  85ص -ا٤بصدر السابق -5
 .270ـ.ص1999 -ق1419 -1ط -الصفااسي كيل اهلل سيدم علي النورم -الاراءات السبعغيث النفع ُب  -6
 .269ص  -الصفااسي -نفع ُب الاراءات السبعغيث ال - 7
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ىو ما خالف الرسم أك العربية، كنال كلو بثاة عن ثاة، أك كافاهما كنال بغّب  -الاراءة الشاذة -أٌف الشاذثانيا: "
  1ثاة، أك بثاة لكن مل يشتهر"

ط لابوؿ الاراءة صحة السند، كيبلحظ من تعريف كىو اوؿ مكي بن أيب طالب الايسي كمن كافاو إاٌل أنو ييشَب 
 مكي ذكره أنواعا ثبلثة كلها ٙبت مصطلح الشاذ، ىي كالتايل:     

  ما صحَّ سنديه
 كخالف الرسم ا٤بصحفي أك العربية.

  ما مل يصح سنده
 ككافق الرسم ا٤بصحفي ككجو العربية.

  ما صحَّ سنده لكن
 ة.  مل يشتهر ككافق الرسم ا٤بصحفي ككجو العربي

كما يبلحظ عليو أنو مل يشَبط التواتر ُب ابوؿ الاراءة أك ردّْىا، بل اكتفى بصحة السند لكن اشَبط الشُّهرة ماداـ 
اد كافق رسم ا٤بصحف العثماٍل ككجو اللغة العربية؛ كعليو فالشاذُّ عند مكي ىو ما مل يصح سنده، أك صحَّ مع 

يبلغ الشُّهرة مع موافاة الرسم كالعربية؛ فإف صحَّ سنده كاشتهر كتوفر ٨بافة الرسم كالعربية، أك صحَّ سنده لكن مل 
 فيو الشرطاف اآلخراف ايبلت الاراءة كلو مل يرؽ سندىا للتواتر.

 ابن ا١بزرم لو اوالف ُب ا٤بسألة : ثالثا: رأم ابن الجزرم: 
 أ: اشتراط التواتر:

أف الارءاف ال يثبت إال بالتواتر فااؿ ميعرفا الاراءات  اشَبط ابن ا١بزرم ُب كتابو منجد ا٤بارئْب التواتر، كذكر
ا٤بابولة:" كل اراءة كافات العربية مطلاا، ككافات أحد ا٤بصاحف العثمانية كلو تاديرا، كتواتر نالها، ىذه الاراءة 

 2ا٤بتواترة ا٤باطوع ّٔا"
ءات، ٕبيث ال تعرؼ الاراءات ا٤بابولة إال فانظر إىل اولو "كتواتر نالها" ٘بد أنو ٯبعل التواتر جزءا من تعريف الارا

 بتوفره فيها.
كما ٪بده يشَبط التواتر ُب كتابو النشر كييصرح بعدـ جواز الاراءة بغّب ا٤بتواتر ُب اولو:" كأكثر العلماء على عدـ 

سوخة بالعرضة ا١بواز؛ ألف ىذه الاراءات مل تثبت متواترة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كاف ثبتت بالنال فاهنا من

                                                 
 -دار هنضة مصر -تح عبد الفتاح إ٠باعيل شليب -ق(437مكي بن أيب طالب ٞبوش الايسي) -اإلبانة عن معاٍل الاراءات -1

 . 51ص -دت -دط -مصر -الااىرة
  18ص -ابن ا١بزرم -كمرشد الطالبْب منجد ا٤بارئْب -2
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األخّبة، أك باٝباع الصحابة على ا٤بصحف العثماٍل، أك أهنا مل تينال إلينا نابل يثبت ٗبثلو الارءاف، أك أهنا مل تكن 
   1من األحرؼ السبعة كل ىذه مآخذ للمانعْب"

كاف ثبت  -ا٤بتواترفانظر لكبلمو ىنا ٘بد أنو يشَبط التواتر فيما ٘بوز الاراءة بو، ميرجحا عدـ جواز الاراءة بغّب 
 لكنو مل يبلغ التواتر الذم يثبت بو الارءاف."  -بالنال

 ب: عدـ اشتراط التواتر:
نص ابن ا١بزرم ُب غّب موضع من كتابو منجد ا٤بارئْب على عدـ اشَباط التواتر ُب ابوؿ الاراءات الارءانية، 

ركاة، أك اختص بعض الطرؽ، ال يدعي ذلك إال فااؿ:" ك٫بن ما ندعي التواتر ُب كل فرد فرد، ٩با انفرد بو بعض ال
جاىل، ال يعرؼ ما التواتر، كإ٭با ا٤باركء بو عن الاراء العشرة على اسمْب: متواتر، كصحيح مستفاض، متلاى 

 2بالابوؿ، كالاطع حاصل ّٔما"
رة، كركاهتم كااؿ ُب موضع آخر:" فالذم كصل إلينا اليـو متواترا، أك صحيحا ماطوعا بو: اراءات األئمة العش

 3ا٤بشهورين، ىذا الذم ٙبرر من أاواؿ العلماء، كعليو الناس اليـو بالشاـ كالعراؽ كمصر كا٢بجاز..."
فهذه النصوص من كبلـ ابن ا١بزرم رٞبو اهلل  صرٰبة ُب عدـ اشَباط التواتر عنده ُب ٝبيع اراءات العشرة،حرفا 

 حرفا.
ذ ياوؿ ُب كبلمو على أركاف الاراءة ا٤بابولة:" كل اراءة كافات كما ٪بده يكتفي بصحة السند ُب كتابو النشر إ

العربية كلو بوجو ككافات أحد ا٤بصاحف العثمانية كلو احتماال، كصح سندىا، فهي الاراءة الصحيحة الٍب ال 
  ٯبوز ردىا، كال ٰبل انكارىا، بل ىي من األحرؼ السبعة الٍب نزؿ ّٔا الارءاف، كجب على الناس ابو٥با سواء

 4كانت عن األئمة السبعة، أـ عن العشرة، أـ عن غّبىم من األئمة ا٤بابولْب"
 فاولو "كصح سندىا" كاضح ُب عدـ اشَباط التواتر.

 كياوؿ ُب طيبة النشر:
 "فكلُّ ما كافق كجو نحًوم ** ككاف للرسم احتماال يحوم                 

    5ذه الثالثة األركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف"ىو القرءاف ** فهكصح  إسنادا                    
 كمل يشَبط التواتر، بل اكتفى بصحة السند ما داـ اد كافق العربية كرسم ا٤بصحف.

                                                 
دار  -ق(833ابن ا١بزرم مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف ا١بزرم)ت -النشر ُب الاراءات العشر - 1

 .15-14 -1ج-ـ2011-4ط -لبناف -بّبكت -الكتب العلمية
 21ص -١بزرمابن ا -كمرشد الطالبْب منجد ا٤بارئْب - 2
 24ص -ا٤بصدر نفسو - 3
 09ص -1ج-ابن ا١بزرم  -النشر ُب الاراءات العشر - 4
 -ـ 1994 -ق1414 -1ط -تح ٧بمد ٛبيم مصطفى الزعيب -ابن ا١بزرم مشس الدين أبو ا٣بّب -طيبة النشر ُب الاراءات العشر -5

 .32 ص -السعودية -جدة
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 1ج: تحقيق رأم ابن الجزرم في المسألة
ى تادـ فيما سبق أف ابن ا١بزرم أثبت التواتر كصحة السند ُب كتابيو )منجد ا٤بارئْب( ك )النشر( بينما اكتف

 بصحة السند ُب منظومتو )طيبة النشر(.
أما الاوؿ بالتواتر فبل ٰبتاج ٤بنااشة، ألنو كافق  فيو مذىب ٝبهور العلماء ُب مسألة ابوؿ الاراءات؛ كأما الاوؿ 
بصحة السند فلم ييسلّْم لو العلماء بذلك بل ردكا عليو كبيَّنوا أف التواتر ىو الاوؿ الراجح؛ كسنذكر بعض ردكد من 

 بعده. جاء
أم الاوؿ بعدـ  -ك٩بن تصدل لرد الاوؿ باالكتفاء بصحة السند: تلميذ ابن ا١بزرم النويرم حيث ااؿ:" كىذا

، فصاركا يارؤكف  -التواتر اوؿ حادث ٨بالف الٝباع الفاهاء، كاحملدثْب كغّبىم،..كلاد ضل بسبب ىذا الاوؿ اـو
  2أحرفا ال يصح ٥با سند أصبل كياولوف التواتر ليس بشرط"

كااؿ الصفااسي:" مذىب األصوليْب، كفاهاء ا٤بذاىب األربعة، كاحملدثْب، كالاراء: أف التواتر شرط ُب صحة 
الاراءة، كال تثبت بالسند الصحيح غي ا٤بتواتر، كلو كافات رسم ا٤بصحف كالعربية...كالاوؿ بصحة السند ٧بدث، 

 3ال يعوؿ عليو، كيؤدم اىل تسوية غّب الارءاف بالارءاف"
ياوؿ شهاب الدّْين أٞبد بن ٧بمد البناء:" فاف ايل األسانيد إىل األئمة كأسانيدىم إليو صلى اهلل عليو كسلم ك 

على ما ُب كتب الاراءات آحاد، ال تبلغ عدد التواتر؟ أجيب: بأف ا٫بصار األسانيد ا٤بذكورة ُب طائفة ال ٲبنع 
تصديهم لضبط ا٢بركؼ، كحفظ شيوخهم فيها، كمع كل ٦بيء الاراءات عن غّبىم، كإ٭با نيسبت الاراءات إليهم ل

كاحد منهم ُب طباتو ما يبلغها عدد التواتر، ٍب إف التواتر ا٤بذكور شامل لؤلصوؿ كالفرش، ىذا ىو الذم عليو 
 4احملااوف"

فهذه النصوص كاضحة ُب أف من عاصر ابن ا١بزرم كمن جاء بعده، مل يوافاوه على ىذا الاوؿ، بل بينوا أف 
 يح ىو الاوؿ بالتواتر.الصح

كاآلف بعد نال كبلـ ابن ا١بزرم بنصو من كتبو ُب إثبات التواتر ُب الاراءات، كُب االكتفاء بصحة السند ُب 
 بعضها، كبعد نال ردكد العلماء، يباى السؤاؿ اائما، ما مواف ابن ا١بزرم من تواتر الاراءات؟

                                                 

٦بلة علمية ٧بكمة تعُب بنشر األٕباث كاألعماؿ العلمية ا٤بتصلة بالارءاف  -الارءانية ينظر: ٦بلة معهد اإلماـ الشاطيب للدراسات 1 -
العدد  -منطاة مكة ا٤بكرمة -٧بافظة جدة -تصدر عن مركز الدراسات كا٤بعلومات الارءانية ٗبعهد اإلماـ الشاطيب -13العدد -كعلومو

 . بتصرؼ.106 -53ق. ص1433ٝبادل اآلخرة  -13
 -تح ٦بدم ٧بمد سركر سعد باٍسلـو -أبو الااسم ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي النويرم -نشر ُب الاراءات العشرشرح طيبة ال - 2

 117 -1ج -ـ2003 -1ط -بّبكت لبناف -دار الكتب العلمية
 06ص -الصفااسي -غيث النفع ُب الاراءات السبع - 3
سمَّى"  الاراءات األربعة عشربإٙباؼ فضبلء البشر  - 4

ي
 -الدمياطي االبنَّ أٞبد بن ٧بمد  -مينتهى األماٍل كا٤بسرٌات ُب علـو الاراءات"ا٤ب

 .73 -72ص -1ج -ـ1987 -1ط -عامل الكتب بّبكت  -تح شعباف ٧بمد إ٠باعيل
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 اضا صرٰبا يثبت ٗبا يلي:الناظر ُب رأم ابن ا١بزرم ُب ىذه ا٤بسألة ٯبد تنا
أف ابن ا١بزرم  -1

اختلف اولو ُب ا٤بسألة، فاشَبط التواتر كصحة السند ُب كتبو، كعليو فبل ٲبكن ا١بـز برأم ُب ىذه 
 ا٤بسألة.

أف العبارة الٍب  -2
كردت عن ابن ا١بزرم، كالٍب صرح فيها برجوعو عن الاوؿ باشَباط التواتر، كىي اولو ُب )النشر(:) 

إىل ىذا الاوؿ ٍب ظهر فساده(، لو مل يرد غّبىا لكانت صرٰبة ُب رجوعو عن الاوؿ  كاد كنت أجنح
بالتواتر، لكن اإلشكاؿ أف ابن ا١بزرم عاد كارر ُب مواضع من الكتاب نفسو إىل الاوؿ بصحة 

 السند.

 بأدلتو، كال ٲبكن اد تواف ُب مسألة تواتر الاراءات كاثبت كبل الاولْب -رٞبو اهلل -كعليو  فالظاىر أف ابن ا١بزرم
 ٞبل أحد الاولْب على اآلخر، ككثّبا ما يكوف للعامل اوالف أك أكثر ُب مسألة كاحدة، كيثبت كبل منهما ُب كتبو.

ره كٍ بعد ذً  أبو شامة ا٤بادسيأفَّ الاراءة الشاذة ىي كل اراءة فادت ريٍكنا أك أكثر من أركاف الاراءة ا٤بابولة  ياوؿ رابعا: 
  1": "فإف اختلت ىذه األركاف الثبلثة أطلق على تلك الاراءة أهنا شاذة كضعيفة ة لابوؿ الاراءةلؤلركاف الثبلث

ياوؿ النويرم: "مٌب اختل ركن من ىذه الثبلثة أطلق عليها ضعيفة أك شاذة أك باطلة، سواء أكانت عن السبعة أك 
  2من أكثر منهم"

اإلماـ السيوطي ُب كتابو اإلتااف ُب علـو الارءاف، نابل عن الاراءة الشاذَّة ىي اراءة التابعْب، ياوؿ خامسا: 
  3اإلماـ جبلؿ الدين البلايِب ما نصو  : "كالشاذُّ اراءة التابعْب كاألعمش كٰبٓب بن كثاب كابن جبّب ك٫بوىم"

كاف اصده   كاألمر على العمـو ال يستايم، إذ أف ٝبيع الاراءات ا٤بتواترة ٪بد ُب سندىا ٝبهور التابعْب، إال إذا
 الاراءات الٍب يتواف سندىا عند التابعي ، فهذا نعم.

  التعريف المختار: 
بتعريف شامل جامع للاراءات الشاذة فناوؿ:  الاراءة الشاذة ىي كل اراءة مل يتواتر  انطبلاا ٩بَّا سبق ٲبكن ا٣بركج

 سندىا، كزادت على الاراءات العشر. 
                                                 

 -  ق(665أبو شامة ا٤بادسي شهاب الدين عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن إبراىيم )ت -ا٤برشد الوجيز إىل علـو تتعلق بالكتاب العزيز -1
  .172 ص -ـ1975-ق1395 -دط -لبناف -بّبكت -دار صادر -تح طيار آلٍب اوالج

دار  -تح ٦بدم ٧بمد سركر -ق(857علي)ت النويرم أبو الااسم ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن -شرح طيبة النشر ُب الاراءات العشر -2
 51 ص -ـ2003 -ق1424 -1ط -لبناف -بّبكت -الكتب العلمية

 .77ص -ج  -جبلؿ الدين السيوطي -اإلتااف ُب علـو الارءافنابل عن كتاب  -3
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 مل يتواتر سندىا فهي شاذة غّب مابولة، أمَّا الشرطْب اآلخرين فتىبىعه.ألف العربة بتواتر السند، فكل اراءة 
ياوؿ الداٍل: "كأئمة الاراءة ال تعمل ُب شيء من حركؼ الارءاف على األٍفشى ُب اللغة، كاألٍايس ُب العربية بل 

شيو لغة، ألف الاراءة سينَّة على األثبت ُب األثر، كاألصح ُب النال، كالركاية إذا ثبتت ال يردُّىا اياس  عربية كال في 
  1متبعة يلـز ابو٥با كا٤بصّب إليها"

كعليو فالتواتر ُب الاراءة، ييغِب عن الشرطْب اآلخرين، كاشَباط العلماء ٥بما إ٭با ىو من باب زيادة ا٢بيطة فالارءاف 
 "لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى بًًلسىافو عىرىًبيٍّ ميًبينو  عىلىى قػىٍلًبكى * نػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًميني " عريب بالنَّص الصريح لاولو تعاىل:

فبل ٲبكن أف تابل اراءة ٚبالف كبلـ العرب، ٍب إفَّ الارءاف الكرَل كيتب برسم أٝبع الصحابة ( 195-193الشعراء)
د ا٤بستفيض عليو، كال ٲبكن ٨بالفة اإلٝباع، كاشَباط موافاة اللغة العربية كاحتماؿ خط ا٤بصحف، مع صحة السن

     ياويها لدرجة الارآنية كىذا ىو الظاىر. 
 المطلب الثاني: مفهـو التوجيو.

 أكال: لغة:
جوي ميٍستىاًبله ًلكيلّْ شىيءو. يػياىاؿي كىجوي الرَّجيًل وى يمي كىا٥بىاءي: أىٍصله كىاًحده يىديؿُّ عىلىى مياىابػىلىةو ًلشىيءو. كىالالوىاكي كىا١بً  )كىجىوى(" 

ريهي  ننا: جىعىٍلتي كىجًهيى تًٍلاىاءى كىجًهوً ، . كىريٗبَّىا عيبػّْرى عىًن الذَّاًت بًالوىجوً كىغىيػٍ كىكىجٍَّهتي الشٍَّيءى: جىعىلتيوي عىلىى ، كىكىاجىٍهتي فيبلى
ًتًو ًكجهىتيوي. كىالتَّوًجيوي: أىٍف ٙبىًٍفرى ٙبىٍتى الًاثَّاءىًة أىًك الًبطّْيخىًة ٍبيَّ تيض، ًجهىةو             2"ًجعىهىاكىأىٍصلي ًجهى

 كىكجو النػَّهىار: أىكلو."
ـ: السًَّبيل الًٍَّب تاصدىا بًًو.  كىكجو الكىبلى

: سادهتم.              3"ككجوه الاىـو
. ييااؿ: أخذتي ًجهىةى كذا، أم: ٫بىٍوىهي. كرجله أىٍٞبىر": الوىٍجوي " ًتًو ا٢بيمٍ  :ميٍستػىٍابىلي كٌل شيءو. كا١ًبهىةي: النٍَّحوي رة، من ًجهى

كأسودي من ًجهتىو السَّواد. كالوًٍجهةي: الًاٍبلة كشبهيها ُب كٌل شيءو استابٍلتىو كأىخىٍذتى فيو. توجهَّوا إليك، يعِب: كلَّوا 
                                   4"كيجيوىىهم إليك

                                                 
أصل ىذا الكتاب ٦بموعة رسائل جامعية ألساتذة الباحثْب  -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل -جامع البياف ُب الاراءات السبع -1

كلية الدراسات العليا   -خالد علي الغامدمالتالية أ٠باؤىم: عبد ا٤بهيمن عبد السبلـ الطٌحاف ، طلحة ٧بمد توفيق، سامي عمر ابراىيم، 
 . 860ص  -ـ2007 -1ط -جامعة الشاراة -كالبحث العلمي

 -ـ1979 -ق1399 -دط -دار الفكر -تح عبد السبلـ ىاركف -ق(395أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا)ت -مااييس اللغة -2
 .88ص -6ج
 . 498ص  -1ج -ابن دريد -ٝبهرة اللغة -3
  66ص -4ج-ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم -معجم العْب -4
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 : ييرًيدي كىجّْو األىمرى كىٍجهىوي؛ ييٍضرىبي مىثىبلن لؤلىمر ًإذىا  ...لىوي  كىاىاؿى بػىٍعضيهيٍم كجّْو ا٢بىجىرى ًكٍجهةن كًجهةن مىا لىوي ككىٍجهان مىا"اىاؿى
 يىٍستىًايمي، فيػيٍالىبي ملٍى يىٍستىًاٍم ًمٍن جهةو أىف يػيوىجّْوى لىوي تىٍدًبّبنا ًمٍن ًجهةو أيخرل، كأىصل ىىذىا ُب ا٢بىجىًر ييوضىعي ُب اٍلًبنىاًء فىبلى 

           1"أىم دىبًّْر األىمر عىلىى كٍجًهو الًَّذم يػىٍنبىًغي أىف يػيوىجَّوى عىلىٍيًو. ..عىلىى كٍجوو آخىرى فػىيىٍستىًايمي.
 ثانيا: اصطالحا: 

ذاع ٥بذا الفن أ٠باء أخر طا٤با يوافاها الباحث ُب مؤلفات كعبارات ا٤بهتمْب بو من مثل : حٌجة الاراءات ك كجوه 
الحتجاج...ىذه األ٠باء كلها ٘بتمع  ٙبت مصطلح )التوجيو(. الاراءات ك معاٍل الاراءات ك إعراب الاراءات ك ا

"لذلك ٪بد بعض علمائنا ا٤بتأخرين اد آثركا استعمالو، كأظن أف الذم ٞبلهم على ذلك حسبما يتبادر إىل الذىن 
ىو شيوعو ُب ٦باؿ الدرس اللغوم، كارتباطو بأكثر من مصدر من مصادره، فعمدكا إىل ٛبييز الاراءات ٗبصطلح 

  2توجيو، بل كذىبوا إىل ٚبصيصو بالبحث ُب كجوه ا٤بعاٍل ا٤بَبتبة على اختبلؼ الاراءات"ال
 سواء ا٤بتواتر منها أك الشاذ كىذا ما يظهر جليا من عناكين كتبهم منها: 

  ىػ(٤437بكي بن أيب طالب الايسي )ت  -الاراءات السبع كعللها كحججها كاإليضاح عنها كجوهالكشف عن  -
 ىػ( 392أليب الفتح عثماف ابن جِب )ت  -شواذ الاراءات كجوهُب تبيْب  احملتسب -

م  كرغم كثرة التآليف ُب ىذا الفن إال أفَّ كتب الايدامى اد ضٌنت علينا بتعريف جامع مانع لعلم التوجيو، كأغلب الظنّْ أهنَّ
الربىاف ُب علـو الارءاف ٙبت النوع  ىػ(  ُب كتابو794اكتفوا با٤بادة العلمية عن ذلك. كيذكره اإلماـ الزركشي ) ت 

كبو  ،فن جليلالثالث كالعشرين ا٤بعنوف بػػػػػػػػػػػػػ: معرفة توجيو الاراءات كتبيْب كجو ما ذىب إليو كل اارئ؛ باولو:" ىو 
بيو على ا إال أنو ينبغي التنحن رجّْ كفائدتو أف يكوف دليبل على حسب ا٤بدلوؿ عليو أك مي ...تعرؼ جبللة ا٤بعاٍل كجزالتها

شيء كىو أنو اد ترجح إحدل الاراءتْب على األخرل ترجيحا يكاد يساط الاراءة األخرل كىذا غّب مرضي ألف كلتيهما 
  3"متواترة

كىذا التعريف ٨بتصر جدا، كاد ال يؤدم ا٤بعُب ا٤باصود، فالفنوف ا١بليلة الٍب يعرؼ ّٔا جبلؿ ا٤بعاٍل كثّبة كعلـو اللغة 
 فالتعريف جامع لكنو ليس ٗبانع، إذ يدخل ٙبتو ما ليس منو كما ذكرنا.        العربية كما أكثرىا، 

كلعل أارب ما يعرؼ بو ىو تعريف الدكتور أٞبد سعد باولو: " فنّّ ييعُب بالكشف عن كجوه الاراءات كًعلىًلها كحيجىًجها 
 . 4كبياهنا كاإليضاح عنها"

الاراءة، أك تلىمُّس األكجو ا٤بستنبطة من تغاير الاراءات بنوعيها ا٤بتواتر  فتوجيو الاراءات يياصد بو بياف الوجو ا٤باصود من
منها كالشاذ بل ىي ُب الشاذ أكرب، "فالاراءات الشاذة أغُب مأثورات الَباث با٤بادة اللغوية، الٍب تصلح أساسا للدراسة 

    1ا٢بديثة، كالٍب يلمح فيها ا٤برء صورة تاريخ ىذه اللغة ا٣بالدة"
                                                 

 555ص -13ج -ابن منظور اإلفرياي -لساف العرب -1
 .20ص -دت -دط -الااىرة -مكتبة اآلداب -أٞبد سعد ٧بمد -التوجيو الببلغي للاراءات الارءانية -2
 - 1ج -دت -دط -الااىرة -ر الَباثدا -تح ٧بمد أبو الفضل -بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل الزركشي -الربىاف ُب علـو الارءاف -3

 .340ص
 .23ص -دت -دط -الااىرة -مكتبة اآلداب -أٞبد سعد ٧بمد -التوجيو الببلغي للاراءات الارءانية - 4
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 ٓب عُذ اثٍ عطٍخ.قضبيانقشاءح انشبرح ٔأ :انًجحث انثبًَ*  

 

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 

  ا٤بطلب األكؿ: الاراءة الشاذة عند ابن عطية 

  عند ابن عطية ا٤بطلب الثاٍل: أنواع الاراءات الشاذَّة. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 .08 -07ص -دت -دط -الااىرة -مكتبة ا٣با٪بي -الدكتور عبد الصبور شاىْب -الاراءات الارءانية ُب ضوء علم اللغة ا٢بديث - 1
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 :1واعها عند ابن عطيةالمبحث الثاني: القراءة الشاذة كأن
 المطلب األكؿ: القراءة الشاذة عند ابن عطية.

أم سيدنا  -للارءاف :"...استناب  -  -يذكر ابن عطٌية ُب مادمة تفسّبه ٤با تكٌلم عن ٝبع سيدنا عثماف 
كايات عن الكيفاة العلماء الفصحاء، ُب أف يكتبوا الارءاف كٯبعلوا ما اختلفت الاراءة فيو على أشهر الر  -عثماف

 2، كأفصح اللغات"رسوؿ اهلل 
كيتلخص لنا من كبلـ ابن عطية ىذا، أف ا٤بعيار الذم ًبَّ بو كتابة ا٤بصحف ُب ا١بمع الثاٍل ٙبت خبلفة سيدنا 

 عثماف بن عفاف يتمثل ُب: 
  كٯبعلوا ما اختلفت الاراءة فيو على..( عن رسوؿ اهلل  أشهر الركاياتأف تثبيت بركاية مشهورة) 
 توافق اللغة العربية..) كأفصح اللغات( أف 

 كمل يذكر ابن عطية الرسم ا٤بصحفي ضمن شركط ابوؿ الاراءة، لكن ذلك ييفهم من اولو )أف يكتبوا الارءاف(
كعليو فالاراءة ا٤بابولة عند ابن عطية ينبغي أف تتوفر على الشركط الثبلث، ألف ا٤بصحف العثماٍل حواىا، فإف 

ك أحدىا عدَّىا شاذة ، ياوؿ ابن عطية:"كمضت األعصار كاألمصار على اراءة السبعة،كّٔا خالفت ىذه األركاف أ
 . 3يصلىَّ، ألهنا ثبتت باإلٝباع، كأما شاذُّ الاراءات فبل يصلَّى بو، كذلك ألنو مل ٯبمع الناس عليو"

تو، كىو الذم يساكم التواتر كالظاىر أف ابن عطية إ٭با ياصد باإلٝباع، ما اتفق عليو الاراء ٩با ال ٯبوز ٨بالف 
 حسب ما اصطلح عليو كماياس، كإ٭با االختبلؼ ُب التعبّب كاالصطبلح ال غّب، كالوااع العملي يثبت ذلك. 

 
 

 المطلب الثاني: أنواع القراءات الشاذة عند ابن عطية:

                                                 
ٞبدم سلطاف  -يم  ذكره الباحث ٞبدم سلطاف حسن أٞبد العدىكم ُب كتابو: الاراءات الشاذة دراسة صوتية كدالليةىذا التاس -1

 .36-35ص -ـ2006 -الطبعة األكىل -دار الصحابة للَباث بطنطا -حسن أٞبد العدىكم 
تح عبد السبلـ عبد الشاُب  –ق( 546دلسي )أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن غالب بن عطية األن -احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز -2

 .47ص -1ج -ـ2001 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -٧بمد
48ص  -1ج -ا٤بصدر نفسو - 3  
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أم الاراءة  - ركم منوا أف ا٤بأمَّ الاراءة الشاذة عند ابن عطية نوعاف، كىذا ما يفهم من كبلمو حْب ياوؿ :" 
كأما ما يؤثر عن أيب ؛ رككه د فيو إال أهنمعن الصحابة رضي اهلل عنهم كعن علماء التابعْب ال يعتا -الشاذة

  2"كاهلل ا٤بستعاف ،كإ٭با أذكره ُب ىذا الكتاب لئبل ٯبهل ،كمن ااربو فبل يوثق بو 1اؿمَّ السى 
 :فهي إذا نوعاف

التابعْب، كىذا النوع من الشاذ عند ابن عطية ٯبب اعتااد ركايتو لعدالتهم  : ما أثر عن الصحابة كعلماءأكال
كضبطهم كإتااهنم، ٗبعُب أنو ال ٯبوز لنا أف نتَّهمهم بشيء، أك أف نطعن ُب ركايتهم، لكنها مل ترؽ لدرجة الارءانية  

 اس كغّبىم. كوهنا فادت صفة التواتر، كالذم ريكم عن أييب بن كعب كعبد اهلل بن مسعود كابن عب
 

: ما يركل عن غّب الصحابة كالتابعْب، كالذم أيثر عن أيب السماؿ العدكم كغّبه، كىذا النوع عند ابن عطية ثانيا
ال يوثق بو، كإ٭با ذكره حٌب ال ٯبهل على حسب تعبّبه، غّب أف الناظر ُب تفسّب ابن عطية ٯبده ينال العديد من 

ا كجها  بل  كينالها كاراءة مستالة بذاهتا، كاراءة ابن السميفع كأيب حيوة الاراءات الشاذة، كٰبتج ٥با كٱبتار ٥ب
 كأيب السمَّاؿ كغّبىم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اعنب بن أيب اعنب أبو السمَّاؿ العدكم البصرم، لو اختيار ُب الاراءة شاذ عن العامة، ركاه عنو أبوزيد سعيد بن أكس. ينظر: غاية  -1

 -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي ابن ا١بزرم -ُب طباات الاراءالنهاية 
 .26ص -2ج -ـ2006 -1ط

  2 .48ص  -1ج -احملرر الوجيز -



 

 

14 

 انتعشٌف ثبثٍ عطٍخ ٔتفضٍشِ.: ثبنثانًجحث ان*  

 

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 

  ابن عطيةب: التعريف ا٤بطلب األكؿ 

  :تفسّبه.الاراءات الشاذة ا٤بذكورة ُب ا٤بطلب الثاٍل 

 مصادره ُب الاراءات الشاذة.لثا٤بطلب الثا : 

  .ا٤بطلب الرابع: التعريف بالتفسّب كأنواع الاراءات الواردة فيو كطرياة إيرادىا 

 
 
 
 
 

 : التعريف بابن عطية كتفسيره:ثالثالمبحث ال
 :بن عطيةالتعريف باالمطلب األكؿ: 

بن غالب بن ٛباـ  -كايل عبد الرٞبن -غالب بن عبد ا٤بلكأبو ٧بمد: عبد ا٢بق بن اسمو ككنيتو ككالدتو:  :أكال
 سنة إحدل كٜبانْب كأربعمائة 2كلد ُب مدينة غرناطة 1بن عطية، اإلماـ الكبّب ادكة ا٤بفسرين، الااضي الغرناطي.

   1ق(481)
                                                 

 - مكتبة العلـو كا٢بكم -رةا٤بدينة ا٤بنو  -السعودية -تح سليماف بن صاّب ا٣بزم -األدنركم أٞبد بن ٧بمد -طباات ا٤بفسرين :ينظر -1
تح يوسف  -شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد ا٤بارم -.كنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب176-175ص  -1ج-ـ1997-1ط

 . 526ص -2ج -ق1419 -1ط -دار الفكر -بّبكت -لبناف -البااعي
رمانة بلساف عجم األندلس ٠بي البلد ٢بسنو : بفتح أكلو كسكوف ثانيو ٍب نوف كبعد األلف طاء مهملة،...كمعُب غرناطة غرناطة -2

بذلك؛ ااؿ األنصارم: كىي أادـ مدف كورة البّبة من أعماؿ األندلس كأعظمها كأحسنها كأحصنها؛...كبينها كبْب ألبّبة أربعة فراسخ، 
يااوت بن عبد اهلل ا٢بموم  يااوت ا٢بموم شهاب الدين أبو عبد اهلل -معجم البلداف :كبينها كبْب ارطبة ثبلثة كثبلثوف فرسخا. ينظر
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 :كميؤل فاتوثانيا: طلبو للعلم 
 : طلب العلم  -أ

 ٍب ساعدتو ُب ٙبصيلو العلمي كبناء شخصيتو، كمزاٞبة من األمور ال بكثّبة بن عطيَّ أنعم اهلل على ا
 :" كاف الفايو  يبّْ العلماء، فاد كاف أبوه من علماء األندلس ككرث ىو ذلك العلم عن أبيو، ياوؿ الضى 

أبو بكر غالب بن عبد الرٞبن رٗبا أياظ ابنو أبا ٧بمد عبد ا٢بق ُب الليلة مرتْب ياوؿ لو: ام يابِب ضع  
  2"ع كذا من تفسّبؾكذا ككذا ُب موض

  كما نشأ ابن عطية ُب جو علمي كاف لؤلندلس يومها ا٢بظ األكفر، كالنصيب األعظم ُب شٌب العلـو
الدينية كالدنيوية، يصف ا٤باىرّْم حا٥با يومئذ باولو: "كأما حاؿ األندلس ُب فنوف العلـو فتحايق اإلنصاؼ 

، ككل العلـو ٥با عندىم حظ كاعتناء...كاراءة ُب شأهنم ُب ىذا الباب أهنم أحرص الناس على التمييز
  3"الارءاف بالسبع، كركاية ا٢بديث عندىم رفيعة، كللفاو ركنق ككجاىة

 كاف غاية "إضافة إىل ما حىب اهلل بو ابن عطية من نبوغ ُب العلم كذكاء  ياوؿ ابن فرحوف كاصفا اياه: ك
عدت ابن عطية كارتات بو حٌب ناؿ مرتبة بْب كل ىذه األمور سا  4"ُب الدىاء كالذكاء كالتهميم بالعلم

 علماء عصره.

 :ب: تآليفو

                                                                                                                                                                  

 -اإلطبلع على أ٠باء األمكنة كالبااع كمراصد. 195ص -4ج -ـ1977 -ق1397 -دط -بّبكت -دار صادر -الركمي البغدادم
 -ـ1954 -ق1373 -1ط -لبناف -بّبكت -دار ا٤بعرفة -تح علي ٧بمد البجاكم -صفي الدين عبد ا٤بؤمن بن عبد ا٢بق البغدادم

 -دت -دط -مكتبة لبناف -تح إحساف عباس -٧بمد بن عبد ا٤بنعم ا٢بمّبم -الركض ا٤بعطار ُب خرب األاطار. كأيضا: 990ص -2ج
. 46 -45ص  
 -بّبكت -لبناف -تح ٧بمد أبو الفضل إبراىيم -السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞبن -بغية الوعاة ُب طباات اللغويْب كالنحاة ينظر:-3

   . 73ص -2ج -ـ1979-ق1399 -2ط -دار الفكر
 -لبنافك  - دار الكتاب ا٤بصرم -الااىرة -مصر -األنبارم إبراىيمتح  -الضيب أٞبد بن ٰبٓب -بغية ا٤بلتمس ُب تاريخ رجاؿ األندلس  -2

 .  386ص -ـ1988 -1ط -دار الكتاب اللبناٍل -بّبكت
 
دار  -بّبكت -لبناف -تح يوسف البااعي -ا٤بارم شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد التلمساٍل -نفحي الطيب من غيصن األندلس الرطيب -1

   .526ص -2ج -ق1419 -1ط -الفكر
 الدّْ  -4

ي
 -لبناف -افا١بنٌ  بن ٧بيي الٌدين تح مأموف -بن نور الدين إبراىيمابن فرحوف  -ذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىبيباج ا٤ب

 .  276ص -ـ1996 -1ط -دار الكتب العلمية -بّبكت
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، غّب أف مؤلفاتو الٍب كصلتنا اليلة جدا، أشهرىا تفسّبه )  رغم أف البن عطية اطبلع كاسع  كتدارس لشٌب العلـو
إخراج تفسّب يكوف  احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز( كلعل الة تأليفو ترجع إىل أنو اىصر ٮبُّو كتركيزه على

مرجعا كذخرا للعلماء، كطبلب العلم، ياوؿ عن نفسو ُب تأليفو ٥بذا التفسّب: " رأيت أفَّ من الواجب على من 
احتىب، كٚبّب من العلـو كاجتىب، أف يعتمد على علم من علـو الشرع، يستنفد فيو غاية الوسع، ٯبوب آفااو، 

كم ف صولو، كيلخص ما ىو منو أك يؤكؿ إليو، كيفي بدفع االعَباضات عليو، كيتىتىبَّع أعمااو، كيضبط أصولو، كٰبي
  1حٌب يكوف ألىل ذلك العلم كا٢بصن ا٤بشيد، كالذخر العنيد، يستندكف فيو  إىل أاوالو، كٰبتذكف على مثالو"

          غّب أف ما كصل إلينا من مؤلفاتو كالذم اطلعت عليو يتمثل ُب ما يلي:                             
( كيػيعىدُّ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالذم ٫بن بصدد دراستو كا٠بو الكامل ) :يزجً الوى  ري ر  حى المي  -1 

 من أشهر كتب التفسّب ، فهو تفسّب جليل عظيم الفائدة كالنفع.
صنف ُب علم التفسّب،  أجىلُّ من -أم ابن عطية -ىو"ااؿ فيو أبو حياف األندلسي صاحب تفسّب البحر احمليط:  -

 2"كأفضل من تصدل فيو للتنايح كالتصحيح
كأعد٥با،  آليفكاد أثُب ابن جزم عليو اائبل ُب كتابو التسهيل لعلـو التنزيل : "أمَّا ابن عطية فكتابو ُب التفسّب أحسن الت

  3ة"نَّ افظ على السي نظر، ٧بي د السدَّ فإنو اطلع على تآليف من كاف ابلو فهذّٔا ك٣بصها، كىو مع ذلك حسن العبارة، مي 
ذكر فيو مركياتو ك شيوخو، كىو مطبوع ٙبت  "الربنامج": كاد كرد ىذا ا٤بؤلف ُب ا٤بصادر باسم فهرست ابن عطية -2

 عنواف )فهرست ابن عطية(.
     4برنا٦با ضمنو مركياتو كأ٠باء شيوخو، كحرر كأجاد" -أم ابن عطٌية -ااؿ ابن فرحوف: "كألَّف

 :5يخو كطالبوثالثا: مشا
لاد استكثر اإلماـ ابن عطية من الركايات كمبلااة العلماء  كاألخذ عنهم، كسأاتصر على أٮبهم لكثرهتم  شيوخو: -أ

 كلتفاكت األخذ عنهم، ك٩بن كاف ٥بم األثر البارز ُب حياتو العلمية:
اـ بن عطية، احملاريب الغرناطي أبوه ا٢بافظ ا٢بجة اإلماـ ا٤بتان أبو بكر غالب بن عبد الرٞبن بن غالب بن ٛب -1

ارأت عليو غّب مرة  "ق( كالذم أخذ عنو كثّبا من العلـو ، كُب ىذا ياوؿ ابن عطية عن نفسو:  518األندلسي )ت

                                                 
 . 34-33ص -1ج -ابن عطية األندلسي -فسّب الكتاب العزيزاحملرر الوجيز ُب ت -1
 -1ط -دار الكتب العلمية -بّبكت -لبناف -تح ٦بموعة من ا٤بشايخ -أبو حياف األندلسي ٧بمد بن يوسف -تفسّب البحر احمليط -2

 .112ص -1ج -ـ1993
دار الكتب  -بّبكت -لبناف -مد سامل ىاشمتصحيح ٧ب -ابن جزم الكليب أبو الااسم ٧بمد بن أٞبد -التسهيل لعلـو التنزيل -3

 .14ص -1ج -ـ1995 -1ط -العلمية
 276ص  -ابن فرحوف إبراىيم بن نور الدين -الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىب -4
: منهج ابن عطية ُب ىناؾ تطابق ُب ىذا العنصر من البحث، بْب رسالٍب كغّبىا من الرسائل الٍب تكلَّمت عن حياة ابن عطية كرسالة -5

إشراؼ الدكتور:  -إعداد: فيصل بن ٝبيل بن حسن غزاكم -رسالة مادمة لنيل درجة الدكتوراه -عرض الاراءات كأثر ذلك ُب تفسّبه
 30-28ص -ق1423 -كلية الدعوة كأصوؿ الٌدين  -جامعة أـ الارل -ا٤بملكة العربية السعودية -٧بمد كلد سيدم كلد حبيب
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كتاب ا٤بوطأ...ككتاب ا١بامع الصحيح....كارأت عليو كتاب السّبة....كأخذت عنو ٨بتصر كتاب الطربم الكبّب ُب 
 1"تفسّب الارءاف

ق(  ارأ 528و األستاذ اإلماـ أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن خلف األنصارم ا٤بارئ، ا٤بعركؼ بابن الباذش)تالفاي -2
                 2عليو بن عطية بعض كتب سيبويو، كأجاز لو ٝبيع ما ركاه عن شيوخو ا٤بسمْب ُب فهرستو

ق( كتب 500د الواحد األنصارم ا٤بالاي)تالشيخ الفايو ا١بليل أبو عبد اهلل ٧بمد بن سليماف بن خليفة بن عب -3 
 3إليو ٖبط يده إجازة ١بميع ما تضمنتو فهرستو من ركايتو عن شيوخو

ق( ارأ عليو  520الفايو األجل صاحب الشورل أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن عتاب بن ٧بسن األموم )ت -4
  4كتاب ا٤بوطأ بركاية ٰبٓب بن ٰبٓب األندلسي

ق( ركل عنو ُب  التاريخ مصنف أيب ٢498بافظ أبو علي ا٢بسْب بن ٧بمد بن أٞبد الغساٍل )ت الفايو اإلماـ ا -5
      5داككد السجستاٍل

يُّوف الصَّدُب )ت -الااضي -أبو علي -6 ق( اماـ عصره ُب علم ا٢بديث، كاف 514ا٢بسْب بن ٧بمد بن ًفّبُّه بن حى
، ككاف كثّب الفوائد، غزير العلم ، كاػيٌلد  الاضاء بطلب أىل مىرسية حافظا للحديث كأ٠باء رجالو، كعللو كإماما ُب الفاو

 .6"لذلك، كاتل شهيدا ُب مواعة من ثغور ا٤بسلمْب ُب األندلس 
  :طالبوب: 

تفوؽ ابن عطية ُب الكثّب من العلـو كالفنوف ، كعبل ٪بمو كذاع صيتو داخل األندلس كخارجها، فكاف من 
اُب، كينتفع بو كيتتلمذ عليو كثّب من طلبة العلم ، أخذكا من مىعينو الصاُب فانتفعوا الطبيعي أف ينهل من معينو الص

 كنىفعوا من كرائهم؛ من ىؤالء األعبلـ:
"أبو الااسم عبد الرٞبن بن ٧بمد بن عبد اهلل بن يوسف األنصارم ا٤برم، ا٤بشهور بابن حيبيش كاف من  -1

فيو من أىل طباتو، كلو براعة ُب العربية كاللغة كاألدب، كما كاف فرساف ا٢بديث باألندلس، كمل يكن أحد ٯبازيو 
  7ق("584لو حظ من الفصاحة كالببلغة كالبياف، كألف كتاب ا٤بغازم )ت

                                                 
 -دار الغرب اإلسبلمي -بّبكت -لبناف -تح ٧بمد أبو األجفاف ك٧بمد الزاىي -ابن عطية عبد ا٢بق بن غالب -فهرس ابن عطية -1

 73-63ص -ـ1983 -2ط
 .101ص  -عبد ا٢بق ابن عطية -فهرس ابن عطية -2
 .133ص -ا٤بصدر نفسو -3
 .106ص -ا٤بصدر السابق -4
 .77ص -عبد ا٢بق ابن عطية -فهرس ابن عطية -5
 -1ج - ابن فرحوف ا٤بالكي -الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ك. 74ص - عبد ا٢بق ابن عطية -فهرس ابن عطيةينظر:  -6

 .174 -173ص
 .238ص -ـ1989 -1ط -كلية الدعوة اإلسبلمية  -طرابلس -ليبيا -التنبكٍب أٞبد بابا -نيل االبتهاج بتطريز الديباج -7
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"أبو بكر ٧بمد بن خّب بن عمر بن خليفة، اللَّمتوٍل، االشبيلي، اإلماـ ا٢بافظ آّود ا٤بارئ تصدر لئلاراء  -2
  1ق("575كأديبا لغويا )ت كاإل٠باع، ككاف ٧بدثا متانا

الارطيب ااضي ا١بماعة كاف أمهر  "أبو جعفر أٞبد بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن سعيد بن مضاء اللىخمي، -3
أىل زمانو ُب علم النحو كبرع ُب علـو ا٢بساب كا٥بندسة، كاألصوؿ كالطب كالكبلـ، صنف:  ا٤بشرؽ ُب النحو، 

      2ق"593كالرد على النحويْب، ككانت كفاتو سنة 
 رابعا: إشادة أىل العلم كثناؤىم عليو:

، كخاصة ُب علمي  أثُب العلماء على ابن عطية، كأشادكا ٖبصالو، ما يدؿُّ على عيليو كعبو ُب كثّب من العلـو
 التفسّب ك العربية كالٍب تبديك مشاركتو  فيهما كاضحة. 

  :عبلمة شيخ ا٤بفسرين...ككاف إماما ُب الفاو كُب اإلماـ ال"فاد ااؿ اإلماـ الذىيب ُب سّبى أعبلـ النببلء
  3"التفسّب كُب العربية اوم ا٤بشاركة ذكيا فطنا مدركا من أكعية العلم

  كااؿ عنو صاحب كتاب الواُب بالوفيات: ك"كاف فايها عارفا     با٢بديث كالتفسّب، بارعا ُب األدب، ذا ضبط
              4فسّبه لكفى"كتاييد ك٘بويد كذىن سٌياؿ، كلو مل يكن لو إال ت

من علماء ربانيْب، أتوا بعد عصر ابن عطية ، نظركا ُب تراثو  -كالٍب ااتصرت على اثنْب منها فاط -ٝبيع ىذه اإلشادات
على الافزة الكبّبة، الٍب أحدثها ابن عطية ُب العلـو  دليلكفحصوه جيدا كالَّبيوا كجوىو ٍب حىكىموا ىذا ا٢بكم، ٥بيو 

 عامة، كُب  علم التفسّب خاصة، كالذم ال يزاؿ العلماء كطبلب العلم ينهلوف منو ليومنا ىذا. سبلميةاإل
ُب آخر  1بعد أف اصد مدينة مرسية 5ُب ا٣بامس عشر من شهر رمضاف، ٗبدينة ليٍورىاىة -رٞبو اهلل تعاىل –توُب كفاتو: 

رٞبو اهلل تعاىل  2 ق"542عليو فتوُب ّٔا، سنة   ءو٥با كصرؼ منها إىل لوراة اعتداحياتو يتوىل اضاءىا، فصيدَّ عن دخ
 رٞبة كاسعة. 

                                                 
 . 102ص -1ج -جبلؿ الدين السيوطي -كالنحاة بيغية الويعاة ُب طباات اللغويْب -1
 -1بغية الوعاة ُب طباات اللغويْب كالنحاة ج ككذا .116ص -ابن فرحوف -ينظر: الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب -2

 .323ص
 -11ط -ةمؤسسة الرسال -بّبكت -لبناف -تح شعيب األرناؤكط -مشس الدين ٧بمد بن أٞبد الذىيب -سّب أعبلـ النببلء -3

 .588ص -19ج -ـ1996
دار إحياء الَباث  -بّبكت -لبناف -تح أٞبد األرناؤكط كتركي مصطفى -صبلح الدين خليل بن إيبك الصفدم -الواُب بالوفيات -4

 . 41ص -18ج -ـ2000 -1ط -العريب
مدينة من أعماؿ تدمّب كّٔا حصن كمعال  بالضم ٍب السكوف كالراء مفتوحة كالااؼ، كيااؿ لراة، بسكوف الراء بغّب كاك...كىيلورقة:  -5

 .25ص -5ج -يااوت ا٢بموم -ينظر: معجم البلداف ٧بكم، كأرضها جرز ال يركيها إال ما ركد عليها من ا٤باء.
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 : القراءات الشاذة المذكورة في تفسيره.ثانيالمطلب ال

لاد احتول احملرر الوجيز البن عطية على عدد ىائل من الاراءات الشاذة، كبنظرة فاحصة عن طريق التتبع 
 اهتا كاارئيها. كاالستاراء يتضح أف ابن عطية ينسب كثّبا منها إىل رك 

كسوؼ أشّب فيما يلي إىل الاراءات الشاذة ا٤بنسوبة ُب احملرر الوجيز مرتبة كفق عدد مرات كركدىا، مادما األكثر 
 كركدا على غّبىا.

 كأكثر الاراءات الشواذ ا٤بنسوبة ُب ٧برر ابن عطية: 

( اراءة منسوبة إىل 462كستْب كأربعمائة )الاراءات ا٤بنسوبة إىل عبد اهلل بن مسعود، فاد بلغت ما يارب من اثنتْب 
 ابن مسعود.

 ( اراءة.413كالاراءات ا٤بنسوبة إىل ا٢بسن بن أيب ا٢بسن فاد بلغت ثبلث عشرة كأربعمائة )

 ( اراءة تاريبا.281كالاراءات ا٤بنسوبة إىل األعمش، فاد عزيت إليو إحدل كٜبانْب كمائٍب )

 ( اراءة.220باس بلغت ما يارب من عشرين كمائٍب )كالاراءات ا٤بنسوبة إىل عبد اهلل ابن ع

 ( اراءة.218كالاراءات ا٤بنسوبة إىل أييٌب بن كعب، فاد بلغت ما يارب ما يارب من ٜباف كعشر كمائٍب )

وىة، فاد بلغت ما يارب من ستْب كمائة ) يػٍ  ( اراءة.160كالاراءات ا٤بنسوبة إىل أيب حى

 ( اراءة.115اد بلغت ما يارب من ٟبس عشرة كمائة )كالاراءات ا٤بنسوبة إىل ابن ٦باىد، ف

 (اراءة.101كيذكر ابن عطية اراءات منسوبة إىل ٰبي بن كثاب، تارب من إحدل كمائة )

 ( اراءة.97كما يذكر اراءات منسوبة إىل ابن ٧بيصن، بلغت ما يارب من سبع كتسعْب )

 ( اراءة.96سعْب )كما يذكر اراءات منسوبة إىل اتادة، بلغت ما يارب من ست كت

                                                                                                                                                                  
بضم أكلو، كالسكوف، ككسر السْب ا٤بهملة، كياء مفتوحة خفيفة، كىاء،...مدينة باألندلس من أعماؿ تدمّب اختطها عبد مرسية:  - 1

ن ابن ا٢بكم بن ىشاـ بن عبد الرٞبن بن معاكية بن ىشاـ ابن عبد ا٤بلك بن مركاف ك٠باىا تدمّب بتدمر الشاـ فاستمر الناس على الرٞب
    .107ص -5ج -يااوت ا٢بموم -اسم موضعها األكؿ، كىي ذات أشجار كحدائق ٧بداة ّٔا. ينظر: معجم البلداف

جبلؿ الدين  -ينظر: بغية الوعاة ُب طباات اللغويْب كالنحاة -ق(542أثبتناه ) ق. لكن الراجح ما546ق كايل 541كايل سنة - 2
 . 41ص -18ج  -الصفدم -. ككذا: الواُب بالوفيات73ص  -2ج -عبد الرٞبن السيوطي
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 ( اراءة.85كاراءات منسوبة إىل عاصم ا١بحدرم، تارب من ٟبس كٜبانْب )

 ( اراءة.83كاراءات منسوبة إىل أيب عبد الرٞبن السُّلىمي، اربت من ثبلث كٜبانْب )

 ( اراءة.80كاراءات منسوبة إىل أيب رجاء العطاردم، بلغت ما يارب من ٜبانْب )

 ( اراءة.76بن عمر الكوُب، ٘باكزت ستا كسبعْب ) كاراءات منسوبة إىل عيسى

 ( اراءة.75كاراءات منسوبة إىل عكرمة، تارب من ٟبس كسبعْب )

 ( اراءة.74كاراءات منسوبة إىل إبراىيم النخعي، بلغت ما يارب من أربع كسبعْب )

 ( اراءة.73كاراءات منسوبة إىل علي بن أيب طالب، بلغت ما يارب من ثبلث كسبعْب )

 ( اراءة.71راءات منسوبة إىل ابن أيب إسحاؽ، تارب من إحدل كسبعْب )كا

 ( اراءة.70كاراءات منسوبة إىل الضحاؾ بن مزاحم، ٘باكزت سبعْب )

 ( اراءة.57كاراءات منسوبة إىل أيب السماؿ العدكم، بلغت ما يارب من سبع كٟبسْب )

 ( اراءة.54) كاراءات منسوبة إىل الزىرم، بلغت ما يارب من أربع كٟبسْب

 ( اراءة.53كاراءات منسوبة إىل أيب عمرك بن العبلء أحد الاراء السبعة، بلغت ما يارب من ثبلث كٟبسْب )

 ( اراءة.48كاراءات منسوبة إىل سعيد بن جبّب، بلغت ما يارب من ٜباف كأربعْب )

 ( اراءة.47كاراءات منسوبة إىل ٰبي بن يعمر، بلغت ما يارب من سبع كأربعْب )

 ( اراءة.41كاراءات منسوبة إىل  عاصم بن أيب النجود، بلغت ما يارب من إحدل كأربعْب )

 ( اراءة.35كاراءات منسوبة إىل ابن السميفع، بلغت ما يارب من ٟبس كثبلثْب )

 ( اراءة.23كاراءات منسوبة إىل جعفر بن ٧بمد بلغت ما يارب من ثبلث كعشرين )

 ( اراءة.22الزبّب، بلغت ما يارب من اثنتْب كعشرين )كاراءات منسوبة إىل عبد اهلل بن 

 ( اراءة.20كاراءات منسوبة إىل عمر بن ا٣بطاب، بلغت ما يارب من عشرين )



 

 

21 

 ( اراءة.19كاراءات منسوبة إىل عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب، بلغت ما يارب من تسع عشرة )

 ( اراءة.18عشرة )كاراءات منسوبة إىل عمرك بن عبيد، بلغت ما يارب من ٜباٍل 

 ( اراءة.16كاراءات منسوبة إىل الشعيب، بلغت ما يارب من ست عشرة )

 ( اراءة.15كاراءات منسوبة إىل ٞبيد بن ايس، بلغت ما يارب من ٟبس عشرة )

 ( اراءة.15كاراءات منسوبة إىل األشهب العايلي، بلغت ما يارب من ٟبس عشرة )

 ( اراءة.15ارب من ٟبس عشرة )كاراءات منسوبة إىل علامة، بلغت ما ي

 ( اراءة.15كاراءات منسوبة إىل أيب العالية، بلغت ما يارب من ٟبس عشرة )

 ( اراءة.13كاراءات منسوبة إىل نافع أحد الاراء السبعة، بلغت ما يارب من ثبلث عشرة )

 اراءة.( 13كاراءات منسوبة إىل ابن كثّب أحد الاراء السبعة، بلغت ما يارب من ثبلث عشرة )

 ( اراءة.13، بلغت ما يارب من ثبلث عشرة )-رضي اهلل عنها-كاراءات منسوبة إىل عائشة أـ ا٤بؤمنْب 

 ( اراءة.13كاراءات منسوبة إىل بن سّبين، بلغت ما يارب من ثبلث عشرة )

 ( اراءة.13كاراءات منسوبة إىل نصر بن عاصم، بلغت ما يارب من ثبلث عشرة )

 ( اراءة.12الك بن دينار، بلغت ما يارب من اثنٍب عشرة )كاراءات منسوبة إىل م

كاراءات منسوبة إىل عمرك بن فائد، كاراءات منسوبة إىل أيب هنيك، كزيد بن علي، كأيب ىريرة، كأباف بن تغلب، 
٧بمد كسعيد بن ا٤بسيب، كزيد بن ثابت، كأيب ٦بلز، كالفياض بن غزكاف، كطلحة بن سليماف، كأيب الربىسم، كأيب جعفر 

بن علي، كزر بن حبيش، كعمر بن عبد العزيز، كأنس بن مالك، كمسلم بن جندب، كأصحاب عبد اهلل، كعطاء بن 
 رباح، كشهر بن حوشب، كعثماف بن عفاف، كالكليب.

كاراءات منسوبة إىل علي بن ا٢بسْب، كالسدم، كأيوب السختياٍل، كيزيد بن اطيب، كابن أيب ليلى، كمعاذ بن 
ابن خثيم، كنبيح العنزم، كأباف بن عثماف، كأيب صاّب، كمسلمة بن ٧بارب، كببلؿ بن أيب بردة، كٰبي بن  جبل، كالربيع

 ا٢بارث الذمارم، كأيب الدرداء، كأيب رزين، كأيب زرعة بن عمرك بن جرير، كأيب ابلبة.
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، كمبشر بن عبيد، كأيب كاراءات منسوبة إىل عبيد بن عمّب، كابن بريدة، كعمرك بن دينار، ك٧بمد بن كعب الارطيب
ا٤بلهب عم ٧بارب بن دثار، كا٢بر بن عبد اهلل النحوم، كعبد اهلل بن عبيد بن عمّب، كا٢بسن بن عمراف، كأيب كااد، 
ك٧بمد بن ا٢بنفية، كسليماف التميمي، كالزبّب بن العواـ، كبكر بن حبيب السهمي، كداكد بن أيب ىند، كأيب موسى 

 بن عائذ.األشعرم، كأيب إياس جؤبة 

كاراءات منسوبة إىل ا١باركد بن أيب سربة، كابن ٦باىد، كيزيد الرببرم، كشعيب بن أيب ٞبزة، كسعد بن أيب كااص، 
كمعاكية بن ارة، كا٣بليل بن أٞبد، كجابر بن زيد، كزيد بن أسلم، كعبد اهلل بن ا٢بارث، كزىّب الفرايب، كمسركؽ، كشيبة 

بن ميموف، كأبو جعفر، كمطر الوراؽ، كأـ ا٤بؤمنْب حفصة، كعبد الرٞبن بن أيب بن نصاح، كا٢بجاج بن يوسف، كعمرك 
 بكرة، كسفياف بن حسْب، كأيب مالك، كأيب عمراف ا١بوٍل.

كاراءات منسوبة إىل رؤبة بن العجاج، كأيب صاّب السماف، كأيب السوار الغنوم، كثابت البنائي، كابن أيب عارب، 
ا٤بعتمر السلمي أبو عتاب الكوُب، كيعاوب، كطاككس، كأيب جعفر الرؤاسي، كعبيد اهلل كعوؼ بن أيب ٝبيلة، كمنصور بن 

بن ا٢بر بن عمر ا١بعفي، كمركاف بن ا٢بكم، كعوف العايلي، كابن عامر، كعطية العوُب، كسامل األفطس، كنعيم بن 
عاصم، كميموف بن مهراف،  ميسرة، كعمر بن عبد الواحد، كعطاء بن يسار، كنصر بن علي، كحفص أحد راكيي اإلماـ

ك٧بمد بن إسحاؽ، كابن أيب مليكة، كأيب الطفيل، كنوح الاارئ، كعبد الرٞبن بن أيب بكر، كسلمة بن عبد اهلل، كأيب 
عياض، كبعض أىل الشاـ، كموسى األسوارم، كا٤باجشوف، كىاركف الاارئ، كأيب سعيد ا٣بدرم، كأيب كائل شايق بن 

س، كعبد اهلل بن مسلم بن يسار، كأيب بكر الصديق، كسليماف بن يسار، كبديل بن سلمة األسدم، كخالد بن إليا
ميسرة، كأيب مالك الغفارم، ك٠باؾ بن حرب، كأيب سراج ا٥بذيل، كسلماف الفارسي، كإبراىيم التيمي، كبعض السلف، 

 كأيب الضحى.

 عبد ا٤بلك الشامي، كالفضل كاراءات منسوبة إىل: حكاية الكسائي عن بعض العرب، كسفياف بن عيينة، كأيب
الرااشي، كمورؽ العجلي، كحكاية الفراء عن بعض الناس، كىاركف األعور،كزىّب الكسائي، كاليزيدم، كا٢بلواٍل، كبريدة 
بن ميسرة، كحيوة عن رجل من أىل الرباط، كخبلد بن خالد الشيباٍل، كأيب بكر الثافي، كحطاف بن عبد اهلل الرااشي 

بن جعفر، كموسى بن الزبّب، كعبيدة السلماٍل، كعثماف البٍب، كمسلمة بن عبد اهلل النحوم، كعطاء  البصرم، كإ٠باعيل
بن السائب، كمسلم بن يسار، كعبد األعلى بن عبد اهلل بن مسلم بن يسار، كأىب مسّبة، كأىب زيد، كابن شهاب، كٞبزة، 

اٍل العماٍل، كأيىٌب بن ككيع، كأىب عبد اهلل ا٤بديِب، كبعض البصريْب، كبريدة األسلمى، كا٢بسن بن العباس الشامي، كٲب
كعياض، كأىب إ٠باعيل رجل من أىل الشاـ، كٰبٓب بن كثّب، كسكن النحوم، كأىب إبراىيم، كابن خّب ، كمالك بن 

ٞبيد الشخّب، كإياد بن لايط، كأىب رايش النحوم، كابن جُب، كأىب اطيب، كابن نوفل، كأىب ٰبٓب، كسبلـ أىب ا٤بنذر، ك 
ا٤بكي، كاسامة بن زىّب، كأىب كجزة، كعيسى بن ٧بمد، كابن ٝباز، كالربيع بن انس، كأىل ٪براف، كٞبيد بن ىبلؿ، 
ا٢بجاج بن يوسف، ك٧بمد بن عبد ا٤بلك بن مركاف، كمعاكية بن ٧بمد بن مركاف، كعيسى بن ىبلؿ، كيعاوب بن طلحة، 

، كأـ الدرداء، كأىب عثماف -صلى اهلل عليو كسلم -بنت ٧بمد  كعمارة بن ضبا، كعبد اهلل بن اسيط ا٤بكي، كفاطمة
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النهدل، كأىب التياح، كالسرم بن ينعم، كالعباس بن الفضل، كأىب األسود، كأىب ا٣بطاب السدكسي، كككيع بن ا١براح، 
زياد، كا٢بكم،  ك٧بمد بن مركاف، سليماف بن أرام، كالعبلء بن سيابو، كالضحاؾ بن ايس، كشبيل بن عزرة، كعبد اهلل بن

 معمر. صادؽ، كأيب كسناف بن سلمة، كأٞبد بن يزيد بن أسيد، كٰبٓب بن عمارة، كايس بن عباد، كأىب

مسلم السراج صاحب الدعوة العباسية، كاألعرايب، كنوؼ البكايل، كالرباء بن عازب، كمعاذ  كحذيفة بن اليماف، كأيب
أىب عبد الرٞبن ا٤بارئ، كٰبٓب بن عامر، كإبراىيم بن أىب بكر،  بن مسلم، كأىب ا٢بارث ا٢بنفي، كعبد اهلل بن يزيد

كسليماف بن عبد ا٤بلك، كعامر بن ايس، كابن عياض، كعبد اهلل بن عياش بن أىب ربيعة، كأىب شيبة ا٤بهرم صاحب معاذ 
مر بن بن جبل، كحساف بن عبد الرٞبن، ك٠بيط بن عجبلف، كسعيد بن أىب سعيد األنصارم، كاىب حصْب، كا٤بعت

سليماف، كبعض الصحابة، كفضالة بن عبيد، كعبد الرٞبن بن ٧بمد بن طلحة، كفضيل بن زرااف، كعبد الكرَل ا١بزرم، 
ك٧بمد بن كعب، كسعيد بن أىب ا٢بسن، كأىب ا٢بجاج، كأىب ا٤بتوكل الناجي، كخالد بن نشيط، ك٠باؾ العبدم، كيزيد 

)عبد اهلل ابن ذكواف(، كبعض ا٣براسانيْب، كشيباف النحوم، كصاّب بن اليزيدم، كعبد الرٞبن بن األسود، كأىب الزناد 
مينا، كعكرمة بن سليماف، ك٧بمد بن جحادة، كأـ سلمة، كأىب نوفل، كسليماف بن اتة، كمعاكية، كعمرك بن العاص، 

ارم، كأىب نضرة كيوسف بن عمر، كٰبٓب بن سبلـ البصرم، كاألسود، كا٢بكم بن أىب العاص، كأىب شيخ، كأىب مالك الغف
ا٤بنذر بن كعب، كٛباـ ابن العباس بن عبد ا٤بطلب، كا٥بذليْب، كأىب أمامة، كيزيد بن ركماف، كأىب طعمة ا٤بدٍل، كعبد اهلل 
بن عوف، كسهل بن سعد، كأىب ذر الغفارم، كالزىراكم، كأىب الدينار، كا٤بأموف العباس، كجابر بن عبد اهلل، كعيسى بن 

كأىب معمر ا٤بارئ، كعوؼ األعرايب، كسراج، كشريح بن يزيد ا٢بمصي، كىاركف الرشيد، كعبد اهلل بن الفضل، كأىب العاج، 
ا٤ببارؾ، كىشاـ بن عركة بن الزبّب، كأىب جعفر ا٤بنصور، كأىب ا٤بليح ا٥بذيل، كسليماف بن علي بن عبد اهلل بن عباس، 

 .1"كبعض ا٤بعتزلة، كعبد اهلل بن الااسم

 
 
 

 صادره في القراءات الشاذة.: ملثالمطلب الثا

ُب نالو ٥بذه الاراءات الشاذة على عدة كتب استند إليها، كىذه اائمة بأ٠باء  -رٞبو اهلل -لاد اعتمد ابن عطية 
 أصحأّا الذين أفاد منهم كركل عنهم:

 .(2)ابن ٦باىد
 .(1)أبو عمرك الداٍل

                                                 

 .)بتصرؼ(.189-164/ص1ينظر: الاراءات الشاذة دراسة صوتية كداللية ٢بمدم سلطاف حسن العدكم: ج - 1
 .5/271، ج356/ص4، ج103/ص1وجيز البن عطية: جينظر: احملرر ال - 2
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 .(2)أبو الفتح ابن جِب 
 .(3)علي بن سليماف الزىراكم

 .(4)باس ا٤بهدكمأبو الع
 .(5)مكي بن أيب طالب

 .(6)األخفش
 .(7)أبو عبيد االبكرم

 .(8)الطربم
 .(9)سيبويو
 .(10)النااش
 .(11)الفراء

  .(12)الكسائي
 .(13)أبو حاًب السجستاٍل

 .(14)أبو علي الفارسي
 .(15)أبو عمرك ا٤بطرز

 .(1)أبو إسحاؽ الثعليب
                                                                                                                                                                  

، 252/ص4، ج260/ص3، ج469/ص2، ج519/ص1، ج382/ص1، ج112/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 1
 .315/ص5ج
 .103/ص4، ج515/ص2، ج507/ص2، ج202/ص2، ج385/ص1، ج192/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 2
 .323/ص4، ج469/ص2، ج350/ص2، ج297/ص2، ج278/ص2ن عطية: جينظر: احملرر الوجيز الب - 3
، 543/ص2، ج458/ص2، ج453/ص2، ج331/ص2، ج328/ص2، ج163/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 4

 .315/ص5، ج260/ص3ج
 .399/ص2، ج363/ص1، ج286/ص1، ج192/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 5
 .353/ص5، ج364/ص1، ج347/ص1بن عطية: جينظر: احملرر الوجيز ال - 6
 .192/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 7
 .385/ص1، ج215/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 8
 .84/ص3ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 9

 .516/ص2، ج459/ص2، ج413/ص1، ج354/ص1، ج382/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج  - 10
 .135/ص2، ج315/ص5ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج  - 11
 .315/ص5ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج  - 12
 .515/ص2، ج543/ص2ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 13
 .12/ص4ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 14
 .245/ص3ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 15
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 .(2)األىوازم
 .(3)اطرب

 . (4)ابن سيده
 .(5)أبو زيد

 .(6)ىاركف األعور
 .(7)منذر بن سعيد

 .(8)أٞبد بن موسى اللؤلؤم
 .9النحاس

كمن خبلؿ التتبع كاالستاراء ُب ا٤بواطن الٍب ذكر فيها مصادره ُب الاراءات، ٪بد أنو مل ٰبل إىل الكتب كا٤بؤلفات، 
نسها كارأت طائفة أك ني 'ما ااؿ: ': كذلك عنداألكؿبل اكتفى بالعزك إىل ا٤بؤلفْب فاط، عدا موطنْب اثنْب تعرضت ٥بما، 

أبو عبيد البكرم ُب كتاب بفتح النوف األكىل كسكوف الثانية كفتح السْب كىذه ٗبعُب الَبؾ ذكرىا مكي كمل ينسبها كذكرىا 
 . (10).'' عن سعد بن أيب كااصالآليل

كسر األلف من ما علمت أحدا ارأ )ٙبسنب( بالتاء من فوؽ ك  مكي ُب مشكلو''ااؿ عند اولو:  كالثاني:
 (11))إ٭با(.''

 .(12)الاراءات كالتفسّب كاللغة كالتوجيوكبالرغم من ذلك، ٲبكن اعتبار الكتب أهنا ُب فنوف أربعة ال ٚبرج عنها: 

كىؤالء العلماء منهم من أكثر ا٤بصنف النال عنهم كأيب عمرك الداٍل كابن جِب، كمنهم من مل ينال عنو إاٌل موضعا أك 
 الفراء كسيبويو. موضعْب كالكسائي ك 

                                                                                                                                                                  
 .308/ص4، ج245/ص4ر الوجيز البن عطية: جينظر: احملر  - 1
 .515/ص3، ج150/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 2
 .272/ص5، ج104/ص5، ج484/ص4ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 3
 .171/ص4، ج410/ص2ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 4
 .374/ص4، ج78/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 5
 .127/ص1، ج109/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 6
 .97/ص4ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 7
 .100/ص5ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 8
 .445 3، ج504/ص1ينظر: احملرر الوجيز البن عطية: ج - 9

 .192/ص1احملرر الوجيز البن عطية: ج - 10
 .545/ص1ية: جاحملرر الوجيز البن عط -11
 كذلك باالستناد إىل ا٤بؤلفات الٍب كتبها ىؤالء األعبلـ، كالفنوف الٍب برزكا فيها. - 12
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أنو  -كالعلم عند اهلل تعاىل -فالذم يظهر  -كالٍب مل ينسبها ألم مصدر -ا باية الاراءات ا٤ببثوثة ُب كتابو أمَّ 
استحضرىا من حفظو عند الكتابة كمل يرجع فيها ٤بصادرىا، بل يذكرىا من عنده نابل عن شيخو اراءة عليو أك ما أخربه 

٩با ال ٰبتاج ُب إثباتو إىل مصادر. ك٩با يرجح استظهار ا٤بصنف ٥بذه الاراءات من حفظو  بو شيخو مشافهة، أك غّب ذلك
ما لوحظ ُب بعض ا٤بواضع من إّٔاـ أصحاب الاراءة كجزمو بعدـ الاراءة ببعض الاراءات الٍب اد ارئ ّٔا، ككاوعو ُب 

 ا٣بطأ أك الوىم ُب نسبة بعض منها.

بأنواعها ألصحأّا، كلكنو ُب بعض األحياف ييبًهم أصحأّا، كاد يكوف  فابن عطية من عادتو أف ينسب الاراءات
 سبب ذلك عدـ استحضار من ارأ ّٔا.

كمن الاراءات ما جـز ا٤بصنف بأنو مل يارأ بو كالصحيح أنو اد ارئ بو، فمن ذلك تعلياو على كلمة )ماامي( ُب 
بػيرى عىلىٍيكيم م قىاًمي كىتىٍذًكيًرم بًآيىاًت الل ًو فػىعىلىى الل ًو تػىوىك ٍلتي فىأىٍجًمعي كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى نيوحو ًإٍذ قىاؿى لً "اولو تعاىل:  وا قىٍوًمًو يىا قػىٍوـً ًإف كىافى كى

كا٤بااـ كاوؼ الرجل يث ااؿ: ''[ ح ١٧]يونس: " أىٍمرىكيٍم كىشيرىكىاءىكيٍم ثيم  الى يىكيٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيم ةن ثيم  اٍقضيوا ًإلىي  كىالى تينًظريكفً 
، فعاب عليو أبو (1).''لكبلـ أك خطبة أك ٫بوه كا٤بااـ بضم ا٤بيم إاامتو ساكنا ُب موضع أك بلد كمل يارأ ىنا بضم ا٤بيم

 . (2)حياف باولو :'' كليس كما ذكر بل ارأ )ماامي( بضم ا٤بيم أبو ٦بلز كأبو رجاء كأبو ا١بوزاء.''

   

 
 
 
 التعريف بالتفسير كأنواع القراءات الواردة فيو كطريقة إيرادىاالمطلب الرابع:  

 أكال:نسبة التفسير البن عطية:
نسبتو كاكتفوا بذكره كلعل ذلك لشهرتو، إال أنَّو ذاع بْب ٝبيع  -حسب اطبلعي -مل ييثبت ٧بااوا كتاب احملرر الوجيز

ر ىذا ا٤بفسّْر العىلىم، إال كيتبادر للذىن تفسّبه احملرر طلبة العلم نسبة تفسّب احملرر الوجيز البن عطية، فبل يكاد يذك
 الوجيز، ككأنو علمه عليو، ك٩با يثبت نسبتو إليو ما يلي:

إٝباع ٝبيع ا٤بَبٝبْب البن عطية نسبة التفسّب لو، فبل يكاد ٱبلو كتاب ترجم لئلماـ إال كذكر تفسّبه احملرر الوجيز،  -1
يكن من كضع   لى مؤلفاتو العلمية، غّب أنو باي أف نشّب إىل أف اسم الكتاب ملكاد أسلفنا ذلك ساباا عند حديثنا ع

، فربجوعنا إىل كتب الَباجم ال نكاد ٪بد اتفااا السم مؤلفو ٩بن ترٝبوا لو، فنجد البعض يذكر أف ا٠بو )الوجيز 3ابن عطية
                                                 

 .131/ص3: ج -1
. كينظر: منهج اإلماـ ابن عطية األندلسي ُب عرض الاراءات كأثر ذلك ُب 176/ص5البحر احمليط أليب حياف األندلسي: ج - 2

. 36تفسّبه لفيصل بن ٝبيل غزاكم: ص
 28ص –1ج -ابن عطية -يينظر:  احملرر الوجيز -ذكر ىذا األمر احملاق عبد السبلـ عبد الشاُب ٧بٌمد ٤با تكٌلم عن اسم التفسّب - 3
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ػػػػ ) ا١بامع احملرر الصحيح الوجيز ُب تفسّب ُب التفسّب( كبعضها يذكر ) تفسّب الارءاف العظيم( كالبعض اآلخر يسميو بػػ
الكتاب العزيز( كآخر بػػػػ )احملرر الوجيز ُب التفسّب( كيرجع سبب ا٣ببلؼ ُب التسمية إىل أف ابن عطية مل يضع لتفسّبه 

و ٝبيع ا٠با، كأكَّؿ من أطلق عليو ا٠بو ا٤بعركؼ اآلف كىو احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، كالذم طبعت علي
كمن ٍب نستطيع الاوؿ أفَّ ىذا االسم  1ق(1067طبعات التفسّب، ىو مصطفى بن عبد اهلل ا٤بعركؼ ٕباجي خليفة )ت 

كقصدت فيو أف يكوف مل يكن من كضع ابن عطية، غّب أنو كعند اراءتنا ٤بادمة تفسّبه ٪بده اد أشار ٥بذا باولو: "
–استنبط اسم الكتاب من ىذه ا٤بادمة الٍب استفتح ّٔا ابن عطية  -حاجي خليفة –كيظهر أف 2...جامعا كجيزا محر را

 تفسّبه. -رٞبو اهلل
ء ٤بادتو العلمية ُب تفاسّبىم، كابن جزم الكليب ُب تفسّبه )التسهيل ٤بعاٍل التنزيل( كالارطيب  -2 نياوؿ ا٤بفسرين األجبلَّ

ه )البحر احمليط( كالطاىر بن عاشور ُب تفسّبه ُب تفسّبه )ا١بامع ألحكاـ الارءاف( كأيب حياف األندلسي ُب تفسّب 
 )التحرير كالتنوير( كخلق كثّب غّبىم، ككلهم ينسب تفسّب احملرر الوجيز البن عطية.

 
 

 :3ثالثا: أقساـ القراءات الواردة في تفسيره
بن عطية اىتماما كبّبا ببياف ييعدُّ احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز من التفاسّب األكثر عناية بالاراءات، إذ اىتم ا

كجوىها كاإليضاح عنها، كىذا ما أكده باولو ُب مادمة تفسّبه: "كاصدت إيراد ٝبيع الاراءات الارءانية، مستعملها 
 كبتتبع الاراءات ا٤بختلفة الواردة ُب تفسّبه ٪بده يتطرؽ ١بميع الارءات متواترىا كشاذىا كىذا بياف ذلك:  4كشاذىا"

اىتم ابن عطية بالاراءات ا٤بتواترة كخاصة السبعيَّة منها، كادَّمها على غّبىا ، كنادرا ما سبع المتواترة: أ: القراءات ال
 يغفل عن بعضها، كىذه ٭باذج من تفسّبه تدؿ على ذلك:

ًإٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىا كىيػيٍؤًت مً اولو تعاىل:"  -1 اًإف  الل وى الى يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو كى   (40النساء )"  ٍن لىديٍنوي أىٍجرنا عىًظيمن
  5"( كا٠بها مضمر تاديره كإف تك زنة الذرة حسنةافى ( بالنصب، على ناصاف )كى ةن نى سى ااؿ كارأ ٝبهور السبعة )حى 

ًإلىٍيًو ُب اولو تعاىل:"  -2 هي كىتػىوىك ٍل عىلىٍيًو كىمىا رىبُّكى بًغىاًفلو عىم ا كيلُّوي فىاٍعبيدٍ   يػيٍرجىعي اأٍلىٍمري كىًلل ًو غىٍيبي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى
  1ااؿ: ارأ السبعة غّب نافع )يرجع األمر( على بناء الفعل للفاعل(.  123" )ىودتػىٍعمىليوفى 

                                                 
دار إحياء الَباث  -مصطفى بن عبد اهلل الشهّب ٕباجي خليفة كبكاتب حليب -ُب كتابو: كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف - 1

 .337ص -2ج -لبناف -بّبكت -العريب
 .34ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 2
إعداد الطالب: فيصل بن ٝبيل  -رسالة مادمة لنيل درجة الدكتوراه -منهج ابن عطية ُب عرض الاراءات كأثر ذلك ُب تفسّبه يينظر: -3

كلية الدعوة كأصوؿ   -الارل جامعة أـ -ا٤بملكة العربية السعودية -٧بمد كلد سيدم كلد حبيب -إشراؼ الدكتور -بن حسن غزاكم
 37ص -ق1423 -الٌدين

. 54ص – 2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 4 
.54ص -2ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز - 5  
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ًإٍخوىانػيهيٍم كُب اولو تعاىل:"  -3 يع السبعة غّب ااؿ: كارأ ٝب(. 202األعراؼ ) "ًفي اٍلغىيٍّ ثيم  الى يػيٍقًصريكفى  دُّكنػىهيمٍ مً يي كى
 2نافع من مددت، كارأ نافع كحده ٲبدكهنم بضم الياء من أمددت"

 ب: القراءات الثالث المتواترة .
ا٤بتواترة ا٤بكملة للعشرة، لكن ليس بتلك الدرجة الٍب حظيت ّٔا السبع، بل إنو  لاراءات الثبلثكما اعتُب ابن عطية با

    أحيانا يورد الشواذ من الاراءات كال يذكرىا: 
ثى كىريبىاعى فى اولو تعاىل:"  -1 ًإٍف ًخٍفتيٍم أىال  تػيٍقًسطيوا ًفي اٍليىتىامىى فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النٍّسىاًء مىثٍػنىى كىثيالى ًإٍف ًخٍفتيٍم كى

ةن أىال  تػىٍعًدليوا  ااؿ: ارأ عبد الرٞبن بن ىرمز كا٢بسن ( 03النساء " ) أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدنىى أىال  تػىعيوليوا فػىوىاًحدى
فلم يذكر اراءة أيب جعفر على الرغم من أنو ارأ بالرفع كأغفلو فاد ااؿ ابن ا١بزرم:  3)فواحدةه( بالرفع على االبتداء"

4الاراء ُب )فواحدة( فارأىا أبو جعفر بالرفع كالبااوف بالنصب" ختلفا"
 

إبراىيم )" وي مىا ًفي الس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىكىٍيله لًٍلكىاًفرًينى ًمٍن عىذىابو شىًديدو ال ًذم لى  الل واولو تعاىل:"  -2
اد أٮبل اراءة أيب جعفر مع نجده ف 5"...كارأ البااوف بكسر ا٥باء(اهللي )ااؿ: ارأ نافع كابن عامر برفع اسم . (02

،من ىذه  6"ارأ أبو جعفر كنافع كابن عامر بالرفع"ابن مهراف: ياوؿ  برفع لفظ ا١ببللة، كابن عامر ان أنو كافق نافع
بكونو  إال يفسرال أف ا٤بؤلف مل يهتم كثّبا بذكر اراءة الاراء الثبلثة، كعدـ اىتمامو  األمثلة كغّبٮبا كثّب يتضح

 . ملحاة بالسبع مع من ذىب بأف الاراءات الثبلثذىب 
ل اراءة ىؤالء الاراء الثبلث، كىو أف ىذه الاراءات مل يكن اد ابن عطية يغف جعلسبب ثاٍل كجيو  كما يوجد   

حاق فيها بعد، ألهنا مل تلحق با٤بتواتر إال زمن ابن ا١بزرم ٤با حاق فيها كٝبع طراها كأسانيدىا فوجدىا ترتاي 
   . 7للمتواتر فأ٢بات بو بعد حوايل مائتْب كتسعْب سنة من كفاة ابن عطية

فلم يذكرىا البتة ُب كتابو، كمل يوردىا إطبلاا، كالسبب ُب ىذا كوف اراءتو ال ٚبرج عن ا اراءة خلف العاشر كأمَّ 
تتبعت اختياره فلم أره ٱبرج عن اراءة الكوفيْب ُب حرؼ "اراءة الكوفيْب. ياوؿ ابن ا١بزرم عن اختيار خلف: 

ـه كى إال ُب حرؼ كاحد كىو اولو تعاىل:" ، كاحد، بل كال عن ٞبزة كالكسائي كأيب جعفر عىلىى قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا  حىرىا

                                                                                                                                                                  

.217ص -3ج -ا٤بصدر نفسو - 1  
.493ص -2ج -ا٤بصدر السابق - 2  
.7ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3

 

.249-247ص -2ج-ابن ا١بزرم -النشر ُب الاراءات العشر - 4 
.322ص -3ج -ا٤بصدر السابق - 5  

 -مطبوعات ٦بمع اللغة العربية -ٙبايق ٞبزة حاكمي -ابن مهراف أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب -ينظر: ا٤ببسوط ُب الاراءات العشر -6
 -عبد الفتاح الااضي -.ككذا: البدكر الزاىرة ُب الاراءات العشر ا٤بتواترة من طريق الشاطبية كالدرة175ص -دت -دط -سورية -دمشق

  .76ص -دت -دط -لبناف -بّبكت -دار الكتاب العريب
ق. كالفارؽ الزمِب كاضح بينهما.833ق أما ابن ا١بزرم فسنة 542ابن عطية توُب سنة - 7 
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ـ( بكسر ا٢باء كسكوف الراء كارأ خلف مع رٍ ارأ شعبة كٞبزة كالكسائي )كحً . 95" األنبياء أىنػ هيٍم الى يػىٍرًجعيوفى 
كىكذا حٌب كإف خالف ٞبزة كالكسائي ُب اراءتو ىنا إال أنو كافق  1"البااْب )كحراـ( بفتح ا٢باء كالراء مع مدىا

 . من السبعة غّبه
 

 ج: القراءات الشاذة: 
ا مل تلق تلك العناية الكبّبة الٍب  أمَّا الاراءات الشاذة فاد نص ا٤بصنف ُب مادمة تفسّبه على اصد إيرادىا، إال أهنَّ

منها، بل تعداىا إىل غّبىا من الشواذ كىذا  2خصت ّٔا الاراءات ا٤بتواترة، كمل ياتصر على تلك األربع ا٤بشهورة 
 ذلك:  بياف

ًإذىا أىٍظلىمى عىلىٍيًهٍم قىاميوا كىلىٍو شىا:" ُب اولو تعاىل -1 ءى الل وي يىكىادي اٍلبػىٍرؽي يىٍخطىفي أىٍبصىارىىيٍم كيل مىا أىضىاءى لىهيٍم مىشىٍوا ًفيًو كى
: كارأ علي بن ا٢بسْب كٰبٓب بن كثاب: ااؿ. 20" البقرة لىذىىىبى ًبسىٍمًعًهٍم كىأىٍبصىارًًىٍم ًإف  الل وى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره 

  3)ٱبطف( بفتح الياء كسكوف ا٣باء ككسر الطاء
ا نػيقىاًتل قىاليوا لًنىًبيٍّ لىهيمي  ٍن بىًني ًإسرىائًيلى ًمٍن بىعًد ميوسىى ًإذتػىرى ًإلىى اٍلمىَلىً مً  أىلىماولو تعاىل:"  -2 ًفي سىًبيًل  ابٍػعىث لىنىا مىًلكن

  4اؿ: كارأ الضحاؾ كابن أيب عبلة )يااتل( بالياء كرفع الفعلا. 246" البقرة الل وً 
" عىالىًمينى مدي ًلل ًو رىبٍّ الحى ـه كىآًخري دىعوىاىيٍم أىًف الوىاىيٍم ًفيهىا سيٍبحىانىكى الل هيم  كىتىًحي تػيهيٍم ًفيهىا سىالى دىعاولو عز كجل:"  -3

فهذه األمثلة كغّبىا توضح أف   5وب كأبو حيوة ) أف ا٢بمد هلل(ااؿ: ارأ ابن ٧بيصن كببلؿ بن أيب بردة كيعا. 10يونس
 ابن عطية اصد إيراد الشواذ، كمل ياتصر على بعضها، فكلما سنحت لو الفرصة يذكرىا بعد ذكره للمتواتر إف كجد.

 6رابعا: طريقة عرضو للقراءات في تفسيره
نادى بن عطية للاراءات أتى عرضا ال غرضا، ألنو إ٭با أكرد بتتبع الاراءات الواردة ُب تفسّب احملٌرر الوجيز، ٪بد أف إس

الاراءات ُب تفسّبه ألجل ا٤بعُب فاط، كما ال تفهم اآلية إال بذكره، ٥بذا السبب مل ينسبها أحيانا كٲبكننا بالنظر 
 كالتأمل ُب الاراءات الٍب أكردىا ُب مصنفو أف ٪بعلها نوعْب من حيث النسبة كالعزك: 

 

                                                 

303ص -ابن مهراف -. كا٤ببسوط ُب الاراءات العشر191ص -1ج -ابن ا١بزرم -ينظر: النشر ُب الاراءات العشر - 1 
زاد على العشر كىي اراءة كل من: ابن ٧بيصن: ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بكي كاليزيدم: ٰبٓب بن ا٤ببارؾ، كا٢بسن البصرم، كىي ما  -2

أٞبد بن ٧بمد البنا  -) منتهى األماٍل كا٤بسرات ُب علـو الاراءات( . ينظر: إٙباؼ فضبلء البشر ُب الاراءات األربعة عشركاألعمش: سليماف بن مهراف
 .76 -75ص -1ج -ـ1987-1ط -بّبكت -عامل الكتب -تح شعباف ٧بمد ا٠باعيل -ق(1117)ت
. 103ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3 
.330ص -1ج -ا٤بصدر نفسو - 4 
.108ص -3ج -ا٤بصدر السابق - 5  

  -55ص -يينظر: منهج ابن عطية ُب عرض الاراءات كأثر ذلك ُب تفسّبه -6
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 : منسوبة معزكة ألصحابها أكال: قراءات
كذلك بالتصريح باسم من نسبت إليو الاراءة، كىذا ىو األكثر ُب مصنفو كالغالب على تفسّبه، فعند إيراده للاراءة يبدأ 

 بذكر من ارأ ّٔا أكال مصرحا با٠بو، ٍب يذكر الاراءة تبعا كما يلي: 
أىنػ هيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكفى مىا  فىاٍصًبٍر كىمىا صىبػىرى ٫بو ٤با تطرؽ لتفسّب اولو تعاىل:"  - أيكليو اٍلعىٍزـً ًمنى الرُّسيًل كىالى تىٍستػىٍعًجٍل لىهيٍم كى

غه  ييوعىديكفى لىٍم يػىٍلبىثيوا ًإال  سىاعىةن ًمٍن نػىهىارو  ٍل يػيٍهلىكي ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلفىاًسقيوفى  بىالى .ااؿ:..ارأ ا٢بسن بن أيب 35األحقاؼ " فػىهى
  1"...كارأ أبو ٦بلز كأبو سراج ا٥بذيل )بلغ( على األمر كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن )ببلغ( با٣بفضا٢بسن كعيسى )ببلغا(

اليهيمٍ  كىيػىقيوؿي  عند اولو تعاىل:" - انًًهٍم ًإنػ هيٍم لىمىعىكيٍم حىًبطىٍت أىٍعمى ًء ال ًذينى أىٍقسىميوا بًالل ًو جىٍهدى أىٍيمى  ال ًذينى آمىنيوا أىىىؤيالى
 . 53المائدة وا خىاًسرًينى فىأىٍصبىحي 

اختلف الاراء ُب ىذه اآلية فارأ ابن كثّب كابن عامر كنافع )ياوؿ( بغّب كاك عطف كبرفع البلـ، كىي مرسومة ": قاؿ
ىكذا ُب مصاحف مكة كا٤بدينة، كارأ ٞبزة كالكسائي كعاصم بإثبات الواك )كياوؿ( ككذلك ر٠بت ُب مصاحف 

   2"ؿ( بواك كالـ منصوبةالكوفيْب...كارأ أبو عمرك )كياو 
ًإٍذ أىخىٍذنىا ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىائًيلى  عند اولو تعاىل:" - ٍيًن ًإٍحسىاننا الى تػىٍعبيديكفى كى   83البقرة " ًإال  الل وى كىبًاٍلوىاًلدى

     3"كارأ ابن كثّب كٞبزة كالكسائي )ال يعبدكف( بالياء من أسفل كارأ البااوف بالتاء من فوؽ": قاؿ
ًإلىٍيًو  عند اولو تعاىل:" - كيلُّوي فىاٍعبيٍدهي كىتػىوىك ٍل عىلىٍيًو كىمىا رىبُّكى بًغىاًفلو عىم ا   يػيٍرجىعي اأٍلىٍمري كىلًل ًو غىٍيبي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى

  123ىود " تػىٍعمىليوفى 
    4"ااؿ:" ارأ السبعة غّب نافع )يرجع األمر( على بناء الفعل للفاعل

ًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلبًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي  د اولو تعاىل:"عن -    13لقماف " الى تيٍشًرٍؾ بًالل ًو ًإف  الشٍٍّرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه  يىا بػينىي  كى
)يا بِب( بالشد كالكسر ُب الياء...كارأ  -شعبة -ارأ نافع كأبو عمرك كابن عامر كأبو بكر عن عاصم"ااؿ ابن عطية: ك

   5"ابن أيب برة عن ابن كثّب )يا بِب( بسكوف الياء اصم )يا بِب( بالشد كالفتح...كارأا٤بفضل عن عحفص ك 

 ثانيا: قراءات غير منسوبة كال معزيكة: 
يذكر ابن عطية ُب ىذا النوع ا٣ببلؼ ُب الاراءة دكف ذكر من ارأ ّٔا كال نسبتها كلو إٝباال، بل ٪بده يستعمل لفظة 

 فعل للمجهوؿ كمن األمثلة ا٤بوضحة لذلك:)ايرئ( على بناء ال
ٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى  كىأىف اٍحكيمٍ عند تفسّب اولو تعاىل:"  - ا أىنٍػزىؿى الل وي كىالى تػىت ًبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىاٍحذى نػىهيٍم ًبمى بػىيػٍ

  .49المائدة "الل وي ًإلىٍيكى 
                                                 

108ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 1  
 . 206ص -2ج -ا٤بصدر نفسو  -2
 . 172ص -1ج -ا٤بصدر السابق  -3
   . 217ص -3ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -4
 . 348ص -4ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -5
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على الاانوف) الااعدة(   2كيارأ بكسرىا  1أحكم( مراعاة للضمة ُب عْب الفعل ا٤بضارع ااؿ: كيارأ بضم النوف من )كأفي 
  3ُب التااء الساكنْب

 . 29الحج " ثيم  ليػىٍقضيوا تػىفىثػىهيٍم كىلييوفيوا نيذيكرىىيٍم كىليىط و فيوا بًالبػىٍيًت اٍلعىًتيقً عند تفسّب اولو تعاىل:"  -
ـ من )لياضوا ليوفوا ليطوفوا( كُب ٙبريك ٝبيع ذلك بالكسر كُب ٙبريك االثنْب كاد ياوؿ: اختلف الاراء ُب سكوف البل

                                                                                     4تادـ
ـً  عند تفسّب اولو تعاىل:" - اًت ًإلىى النُّوًر بًًإٍذنًًو  يػىٍهًدم ًبًو الل وي مىًن اتػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس الى كىييٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمى

 . 16المائدة" كىيػىٍهًديًهٍم ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 
   5ابن عطٌية : "الاراءة ُب رضواف بضم الراء كبكسرىا" ااؿ

فيو من اإلطالة كالتفصيل،  كيتضح من األمثلة أف ابن عطٌية كاف يراعي ضركرة بياف ا٤بعُب التفسّبم، فا٤بوضع الذم ال بدَّ 
أطاؿ كفٌصل كعزل الاراءة بل كذكر كجهها من أجل إيصاؿ معُب اآلية، كإيضاح مراد اهلل تعاىل، أما ا٤بوضع الذم يكوف 

ىو تفسّب اآلية كبياف معناىا كما ذًكر الاراءات كتوجيهها إال كسيلة من  بلختصار؛ ألف ا٥بدؼمعناه كاضحا فلجأ فيو ل
   فالاراءات ليست غاية؛ ألف الكتاب كتاب تفسّب ال اراءات. أجل ذلك؛ لذا

                                                 
 -دمشق -ندار سعد الدي -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات ينظر: -ارأ ّٔا: نافع كابن عامر كابن كثّب كالكسائي كأبو جعفر -1

  ـ2002 -1ط -سورية
٧بمد  -ينظر: فريدة الدىر ُب تأصيل كٝبع الاراءات العشر -ارأ بكسر النوف من )كأف أحكم(: أبو عمرك كعاصم كٞبزة كيعاوب -2

 . 567ص -2ج -دت -دط -مصر -األزىر -دار البياف العريب -إبراىيم ٧بمد سامل
 . 202 -201ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
 .119ص -4ج -ا٤بصدر نفسو  -4
ارأ بالضم: شعبة )أبو بكر(   كبالكسر: ابن كثّب كنافع كأبو عمرك كابن عامر كٞبزة كالكسائي كحفص عن عاصم. ينظر: معجم  -5

 . 458ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -الاراءات
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 الفصل األول
 

انتٕجٍّ انصٕتً نهقشاءاد انشبرح    
 ٌٔشتًم عهى انًجبحث انتبنٍخ:

 سهيلا٤ببحث األكؿ: ا٥بمز بْب التحايق كالت. 

  الصوٌب بْب ا٢بركؼ.ا٤ببحث الثاٍل: اإلبداؿ  

  ُّو ا٤ببحث الثالث: اإلدغاـ كفك 

 التخفيف كالتشديدالرابع:  ا٤ببحث     

 
 
 
 
 
 
 

.ضٍٓم*  انًجحث األٔل: انًٓز ثٍٍ انتحقٍق ٔانت  

 ٌٔشتًم عهى انًطهجٍٍ انتبنٍٍٍ:

 ٙبايق ا٥بمز المطلب األكؿ : 
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 ا٥بمز سهيل: تالمطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األكؿ: تحقيق الهمز
 أكال: مفهـو الهمز

 ،ٮبزه: دفعو كضربو ؛، كاد ٮبزت ا٢برؼ فاهنمزا٥بمز ُب الكبلـ ألنو يضغط مثل الغمز كالضغط كمنو ،ا٥بمز لغة: -أ 
 1كٮبزتو ك٤بزتو ك٥بزتو كهنزتو: إذا دفتعو

مىهتوته ُب أاصىى ا٢بىلقكىو صوت  2كا٥بمزة من ا٢بركؼ، معركفة، ك٠بيت ا٥بمزة ألهنا هتمز، فتهت
3  

كا٥بمزة صوت  4ور صوت اوم شديد...هي اج إىل ظي ع، فتحتيت بذلك ٣بركجها من الصدر كالتهوُّ ٠بي اصطالحا:  -ب
انفجارم ينتج من انطباؽ الوترين الصوتيْب انطبااا كامبل كشديدا، ٕبيث ال يسمح للهواء با٤بركر مطلاا، فيحتبس داخل 

  5صورة انفجار يسمح لو با٣بركج علىا٢بنجرة، ٍب 
كجعلتو من خصائص ٥بجة ٛبيم كايس  ، الاراءةكاد أفاضت كتب اللغة كالاراءات كعلم التجويد ُب ٙبديد صوره ُب

    6.كأسد كايس  ،ك٥بجات ٪بدية أخرل
 

                                                 

.426ص -5ج -ابن منظور -لساف العرب - 1 
صدر نفسو كالصفحة نفسها.ا٤ب -يااؿ ىو يهت ىتا إذا تكلم با٥بمز - 2 

 .349ص -3ج -باب ا٥باء مع التاء -ق( 175أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم )ت -كتاب العْب  -3
 -دار عمار -ـ1996 -3ط -تح أٞبد حسن فرحات -مكي بن أيب طالب الايسي –الرعاية لتجويد الاراءة كٙبايق لفظ التبلكة  -4

.137ص -األردف -عماف  
24ص -دت -دط -مكتبة ا٣با٪بي  -عبد الصبور شاىْب -راءات الارءانية ُب ضوء علم اللغة ا٢بديثالا - 5 

 -الااىرة -مطبعة ا٤بدٍل -تح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف -ق(180سيبويو أبو بشر عمرك بن عثماف بن انرب ) -الكتاب كتاب سيبويو -6
 .542ص -3ج -ـ1988 -3ط
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 ثانيا: تعريف التحقيق
 مصدر حاات الشيء ٙباياا إذا بلغت ياينو، ياوؿ ابن منظور: حاات األمر كأحااتو إذا كنت على"التحقيق لغة:  -أ
  1"ياْب منو 

   2"طاء كل حرؼ حاو من إشباع ا٤بد كٙبايق ا٥بمزة كإٛباـ ا٢بركاتىو إع ،التحايق عند الاراء"اصطالحا:  -ب
كاملة ُب صفاهتا كىو لغة   ،فهو عبارة عن النطق با٥بمزة من ٨برجها الذم ىو أاصى ا٢بلق" :أما تحقيق الهمزة -ج

  3"ىذيل كعامة ٛبيم.
ق فتحة ا٤بزمار انطبااا تاما فبل يسمح فهو من ا٤بزمار نفسو، أك عند النطق با٥بمزة تنطب" :مخرج الهمزة المحققة -د

كاد دعا ىذا الثال  4"ٗبركر ا٥بواء إىل ا٢بلق، ٍب تنفرج فتحة ا٤بزمار فجأة فيسمع صوت انفجارم، ىو ما نعرب عنو با٥بمزة
 ا٤بتمثل ُب ٨برج ا٥بمزة كما يكتنفها من صفات، بعض العرب إىل ٙباياها.                     

الشاذة الٍب أكردىا ُب تفسّبه،  طية لعديد ا٤بظاىر الصوتية ا٤بتعلاة با٥بمز أثناء توجيهو للاراءاتض ابن عكلاد تعرَّ  
 : ككجهها صوتيا كما يلي

 تحقيق الهمز:  -
كاد كجو ابن عطية  ا،كارأكا ّٔ انالوىالذين  أصحاب الاراءة الشاٌذةبعض  لكن ىناؾ، ُب أصلها النطق با٥بمزة مستثالة 

 د الظواىر ا٤بمثلة لتحايق ا٥بمز كذلك على النحو التايل:  ُب تفسّبه عدي
 

                     
 أكال:  الهمز المفرد: 
  ين:لً أٍ الض   -1 

                                                 

.49ص -10ج -ابن منظور -لساف العرب - 1 
 -ـ2011 -4ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -ابن ا١بزرم أبو ا٣بّب ٧بمد بن ٧بمد الدمشاي -النشر ُب الاراءات العشر -2

 .163ص -1ج
. 25-24ص -طنطا -دار الصحابة للَباث -ـ2002 -ق1422 -2ط -٧بمد علي الضباع -اإلضاءة ُب بياف أصوؿ الاراءة -3

 -ق(643ابن يعيش موفق الدين يعيش ابن علي )ت  -ينظر: شرح ا٤بفصل -ايق ا٥بمز لغة ٛبيم كايسكيذىب ابن يعيش إىل أف ٙب
 .107ص -9ج -دت -دط -مصر -الطباعة ا٤بنّبية

.77ص -دت -دط -مطبعة هنضة مصر -إبراىيم أنيس -األصوات اللغوية - 4 
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   :"قاؿ تعالى
    
     "07 الفاتحة     

كحكى أبو  ،من التااء الساكنْب، كىي لغة و فرَّ فأنٌ  ،ْب ّٔمزة غّب ٩بدكدةلً أٍ الضَّ  1كارأ أيوب السختياٍل": يقوؿ ابن عطية
فظننتو اد ٢بن حٌب ٠بعت  72الرحمن (فيومئذ ال يسأؿ عن ذنبو إنس كال جأف)يارأ:  2زيد ااؿ: ٠بعت عمرك بن عبيد

 . 3"من العرب: دأبة كشأبة
 ف:ذكر ٥بذه الاراءة كجها -رٞبو اهلل -فابن عطية

أٌف الاراءة با٥بمز فراره من التااء الساكنْب، ساكن ا٤بد كساكن فك اإلدغاـ )كىي البلـ األكىل بعد فك اإلدغاـ(  -1
 فلما التاى ساكناف فرَّ منو صاحب الاراءة با٥بمز.

 ب؛ كاد كيجد من العرب من يهمز مثل ىذا ا٤بوضع، أفَّ الاراءة با٥بمز ُب لفظة الضألْب ىي لغة عند العر  -2

 ياوؿ أبو الفتح عثماف ابن جِب ُب كتابو احملتسب : "كعلى ىذه اللُّغة  اوؿ كيثىّب:   
ا ** ًإذىا مىا العىوىاًلي بالعىًبيًط  لىى خير قػىٍوًمكى مىٍشهىدن  .  كأصلها: اٞبٌرت 4"اٍحمىأىر تكأنتى ابنى لىيػٍ

لغة؛ فبعض العرب يبدؿ ا٢برؼ الساكن  كما أنوفرار من التااء الساكنْب،   إ٭ٌبا ىو لف ا٤بدية ٮبزة،اراءة األ فإف كعليو:
 الوااع ابل حرؼ مشدد ٮبزة.

  ": قاؿ تعالى   ات:ؤى طي خي  -2

     
   
   

     "167البقرة  

                                                 
ًيمىة كيسىاف الٌسٍخًتيىاٍلٌ أىبيو بكر أحد ا أىيُّوب -1 ـ...اىاؿى ا٢ٍبسن أىيُّوب سيد شباب أىل اٍلبىٍصرىة كىاىاؿى شيٍعبىة كىافى سيد بن أيب ٛبى أٍلىئًمَّة اأٍلىٍعبلى

ًثْبى كىًما جبلؿ  –ئىة.ينظر: طباات ا٢بفاظ اٍلفياىهىاء كىاىاؿى بن عييػىيػٍنىة مىا لًايت مثلو ُب التَّابًعْب كلد سنة ًسٌت كىًستّْْبى كىمىات سنة ًإٍحدىل كىثىبلى
 .59ص -1ج -ـ 1994 -2ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي الدين

 .البصرم ركل عن: أيب العالية، كأيب ابلبة، كا٢بسن ا٤بعتزيل ابن باب، أبو عثماف البصرم الزاىد العابد، رأس ا٤بعتزلة. :عمرك بن عبيد -2
،...مات سنة ثبلث كأربعْب كٰبٓب بن سعيد الاطاف، كعلي بن عاصم، كعبد الوىاب الثافيكعنو: ا٢بماداف، كابن عيينة، كعبد الوارث، 

تح  -مشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب  -اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـتاريخ كمائة كايل سنة أربع. ينظر: 
 -ُب طباات الاراء غاية النهاية. ككذا:  944 -941ص -3ج -ـ2003 -1ط -بّبكت -دار الغرب اإلسبلمي -عواد معركؼ بشار

 .531ص -1ج -ابن ا١بزرم
. 78ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3 

ابن جِب أبو  -نابل عن احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات كاإليضاح عنها -البيت لكثّب من اصيدة ُب رثاء عبد العزيز بن مركاف  -4
 .47ص  -1ج -ـ1994 -الااىرة -١بنة إحياء كتب السنة -موعة من الدكاترةتح ٦ب -الفتح عثماف
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بضم ا٣باء كالطاء كٮبزة على  5ؤات(طي )خي  4ـكسبٌل  3كاألعمش 2كاتادة 1كركم عن علي بن أيب طالب": قاؿ ابن عطية
  6"ال من ا٣بطومن ا٣بطأ  (ةأى طٍ خى )كذىب ّٔذه الاراءة إىل أهنا ٝبع  ،الواك

مع على خطؤات.طأأف أصل الاراءة الشاذة با٥بمز مأخوذ من لفظة )خطأ(  فخفابن عطية يرل   ة ٘بي
 كاد أيختلف ُب لفظة ) خطؤات( ىل أصلها با٥بمز )خطأة( أـ بغّبه )خطوة(. كللعلماء ُب ذلك أاواؿ كثّبة منها: 

 :كأما )خيطيوات( فجمع )خىٍطوة( كىي الفعلة  ا٣بطأأما خطؤات با٥بمز فواحدىا )خيٍطأة( ٗبعُب قوؿ ابن جني...
، كغزكت غىزكة، كدعوت دعوة.    7الواحدة من خطوتي

  :إف خطؤات ٝبع )خطوة( كالبت الواك ٮبزة، ألف الواك ا٤بضمومة تالب ٥با، ٫بو:) أجوه( كىذه قوؿ األلوسي
                                                                                     ٤1با جاكرت الضمة جعلت كأهنا عليها

                                                 
بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم ا٥بامشي الارشي، كأمو فاطمة بنت أسد بن ىاشم أبو ا٢بسن: أمّب ا٤بؤمنْب، رابع  علي بن أبي طالب -1

ألبطاؿ، كمن أكابر ا٣بطباء كالعلماء بالاضاء، كأكؿ ا٣بلفاء الراشدين كأحد العشرة ا٤ببشرين، كابن عم النيب كصهره، كأحد الشجعاف ا
الناس إسبلما بعد خدٯبة. كلد ٗبكة، كريب ُب حجر النيب صلى اهلل عليو كسلم كمل يفاراو. ككيل ا٣ببلفة بعد ماتل عثماف ابن عفاف )سنة 

 . رمضاف ا٤بشهورة 17جم ا٤برادم غيلة ُب مؤامرة بالكوفة )دار خبلفتو( إىل أف اتلو عبد الرٞبن بن مل -رضي اهلل عنو -كأااـ عليٌ ( ىػ 35
 -دار العلم للمبليْب -خّب الدين الزركلي -ااموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا٤بستعربْب كا٤بستشراْب -األعبلـ:ينظر: 
عبد العزيز البغوم أبو الااسم عبد اهلل بن ٧بمد بن  –معجم الصحابة  :. ككذا295ص -4ج -ـ2002 -15ط -لبناف -بّبكت

 .354ص -4ج -ـ2000 -1ط -الكويت -مكتبة دار البياف -تح ٧بمد األمْب بن ٧بمد ٧بمود أٞبد ا١بكِب -ق(217)ت
ركل عن عبد اهلل بن سىٍرًجس،  -حافظ العصر، ادكة ا٤بفسرين كاحملدثْب أبو ا٣بطاب السَّديكسي زيزبن اتادة بن ع عامةابن دً قتادة  -2

يب الطُّفيل الًكناٍل، كسعيد بن ا٤بسيب، كا٢بسن البصرم. كركل عنو أئمة اإلسبلـ أيوب السَّختياٍل، كابن أيب عىركبة، كأنس بن مالك، كأ
 -ينظر: الذىيب -ق118سنة  ق كتوُب60كمعمر بن راشد، كاألكزاعيُّ، كشعبة بن ا٢بجاج، كٮباـ بن ٰبٓب، كٞبىادي بن سلمة. كلد سنة 

 283 -269ص -5ج -سّب أعبلـ النببلء
أصلو من نواحي الرم، فايل كلد بارية أىميٍو من أعماؿ سليماف بن مهراف األسدم الكوُب الكاىلي، شيخ ا٤بارئْب كاحملدّْثْب، : األعمش -3

أيب كائل، كزيد بن كىب، كأيب عمرك الشيباٍل، كابراىيم النخعي، كسعيد بن جبّب، ك٦باىد، كزًر بن  :ركل عن ،.ق61طربستاف سنة 
ا٢بىكم بن عتيبة، كطلحة بن مصرّْؼ، كأيوب السّْخًتياٍل، كأباف بن تغلب، كاألكزاعي مات سنة سبع كأربعْب كمائة  :ركل عنو.حبيش،
 248 -227ص -6ج -الذىيب -سّب أعبلـ النببلءككذا  286ص -1ج -غاية النهاية -ينظر ابن ا١بزرم -ق148سنة .كايل 

بن العبلء  كأيب عمركبن ّٔدلة ارأ على عاصم إماـ جامع البصرة،  -ا٤بارئ -والىم البصرمبو ا٤بنذر ا٤بزم مأابن سليماف : ساٌلـ -4
 -ينظر: الذىيب -ق171توُب سنة  -كشىهىاب بن شيرنفة. كارأ عليو: يعاوب ا٢بضرمي، كإبراىيم بن ا٢بسن العبٌلؼ، كأيوب بن ا٤بتوكل

 .134 -132ص  -1ج -الذىيب -طباات الاراء
كىي اراءة علي كاتادة كاألعمش كسبٌلـ كاألعرج كعمرك بن ميموف  -231ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات - 5

 كعمرك بن عبيد كعيسى بن عمر كأبو عمراف ا١بوٍل.
.          237ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 6 

 .233ص -1ج - أبو الفتح عثماف ابن جِب -حملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءاتا -7
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من ىذين الاولْب نستنبط أف كلمة )خطؤات( با٥بمز، إ٭با ىي مأخوذة من لفظة )خيطأة(، كما ذكر ابن عطية موافاا ُب 
 ذلك ابن جِب، كاد يكوف أصلها )خيطوة( البت كاكيىا ٮبزة كما ذكر األلوسي.

    :"قاؿ تعالى  كف:لؤي تى  -3

    

    " آؿ
 .        153عمراف

، كارأ بعضهم ) كال تليوف( بضم البلـ كىذه لغةّٔمز الواك ا٤بضمومة  (كفؤي لٍ كال تػى )  2اءرَّ كارأ بعض الاي ": قاؿ ابن عطية
كاحدة، كىي اراءة مَبكبة على لغة من ٮبز الواك ا٤بضمومة، ٍب نالت حركة ا٥بمزة إىل البلـ كحيذفت إحدل الواكين ككاك 

  3الساكنتْب"
لغة ّٔذا اللفظ،لكن حٌب كمل أجد ُب حدكد ما اطلعت عليو  ألم ابيلة، فابن عطية اكتفى باولو: "كىي لغة" كمل ينسبها

عها عن بعض العرب دكف نسبة، أك  نوأل كاف مل تينسب، فبل ٲبكن رٌدىا، ذكره إياىا دليل كجودىا، فإٌما أف يكوف ٠بًى
 نيالت إليو ،كمل يذكر اسم الابيلة سهوا .

   :" قاؿ تعالى : ازيأن ت -4

   
    

   
   

    

  "24يونس. 
   6"مىأىر تاحٍ  يطً بً لغى م باً ادً وى ا الهى ا مى ذى إً : 5كىي لغة: منها اوؿ كيثىّب "تن  أى يى كازٍ " 4ارأت فراة": قاؿ ابن عطية

                                                                                                                                                                  
 -دار إحياء الَباث العريب -أبو الفضل شهاب الدين السيد ٧بمود األلوسي -ركح ا٤بعاٍل ُب تفسّب الارءاف العظيم كالسبع ا٤بثاٍل -1

 .39ص -2ج -لبناف  -بّبكت
 -.598ص -1ج  -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -ينظر –دكف نسبة ُب حدكد ما اطلعت عليو من كتب الاراءات.  - 2

ينظر الكامل ُب الاراءات العشر كاألربعْب الزائدة  -؛  كمل يذكرىا ا٥بذيل إطبلاا ُب كتابو.الكامل"كارئ "تلؤكف" بإبداؿ الواك ٮبزةااؿ: "
 -1ط -مؤسسة ٠با للنشر كالتوزيع -تح ٝباؿ بن السيد الشايب -أبو الااسم يوسف بن علي بن جبارة ا٥بذيل ا٤بغريب -عليها

 .520ص -ـ2007
526ص -1ج -ابن عطية -حملرر الوجيزا - 3 

  .528ص -3ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -أيب عثماف النهدم. ينظر: معجم الاراءاتكىي اراءة  -4
5- : بن عبد الرٞبن بن األسود بن عامر أبو صخر ا٣بيزاعي ا٢ًبجازم، الشاعر ا٤بشهور، كا٭ٌبا صيغر ا٠بو فايل: كيثّبّْ ألنو كاف دىًميم  كيثيػٍّري

دار  -تح عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي -ا٢بافظ عماد الدين أبو الفداء إ٠باعيل ابن عمر بن كثّب -ق اصّبان. ينظر: البداية كالنهايةا٣بىل
 24ص -13ج -ـ1998 -1ط -ىجر

 (47ص -1ج -ابن جِب -.البيت لكيثّب ينظر ) احملتسب114ص  -3ج -ا٤بصدر السابق -6
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، ككيثػىّبّْ ىذا من  ابيلة ّبثى استدؿ بشعر كي  كمام ّٔا،  هها على أهنا لغة، دكف نسبة ألم من العرب تكلَّ فابن عطية كجَّ 
  خيزاعة فهي لغة خزاعة ّٔا تكلَّموا، كأثبتى ىذا شاعرىم.

ك  (ابياضَّت)مثل  (ازيانَّت)كأصلو  )فعاٌلت(،فإنو أراد  (ازيأنَّت)كأما ": ىناؾ كجو آخر ذكره ابن جِب ُب ٧بتسبو فااؿك 
                                        1"ه التااء األلف كالنوف األكىل ساكنتْب، فحرؾ األلف فانالبت ٮبزةو كرَّ إال أنٌ  (،اسوادَّت)

فاجتمعت األلف ا٤بديَّة  (عالَّتاف)جاءت على كزف  ،كما ذكر ابن عطية:  أف لفظة )ازيأٌنت( لغة،  كخالصة القوؿ
، كّٔذا اللفظ نطات خيزاعة كما حكى شاعرىم، كنيال ذلك كالنوف الساكنتْب فحيرّْؾ أكالٮبا كىي األلف فانالبت ٮبزة

 عنها، فاجتمع بذلك الوجهاف، أحدٮبا ٠باعي كاآلخر اياسي.
    ":قاؿ تعالى   :نُّ ئً نى ثػٍ يػى  -5

  

  "05ىود                                          . 
 ،ّٔمزة بدؿ الواك 5(تثنئن)فيما ركم عنو  4( ك٦باىد3كابن أيب أبزل 2كارآ أيضا أم )عركة األعشى": قاؿ ابن عطية

إذ ىي ٦بيبة إىل ىذا االنطواء على ا٤بكر  ،فشبو صدكرىم بو ،كىو العشب ا٤بثُب بسهولة ،نكىاتاف مشتاتاف من الثَّ 
    6"يأضَّ كابٍ  أرَّ كما االوا: اٞبٍ   نأفَّ ٍب االوا اثٍ  (ارمى ٙبٍ )مثل  (تثناف) فأصلهما (تثنئن)كا٣بداع ...كأمَّا 

اف فصىمٍّت عىنٍّي                                                                                              يا أيها الفيصٌيل الميعىن ى   إنك ريٌ  أنشد   أبو زيد:"كيذكر ابن جِب أصل ىذه ا٥بمزة باولو:  
                                      يكفي اللقيوحى أكلةه من ًثٌن.                                                                                  . 

فتثنئنَّ تفعًللَّ من لفظ الثن كمعناه، ما ىشَّ كضعف من الكئل، كأصلو تثناف فحركت األلف لسكوهنا كسكوف النوف 
كيارأ بفتح الياء كالنوف كٮبزة مكسورة بعدىا نوف مرفوعة مشددة، كأصل "كياوؿ العكربم:  7"األكىل، فانالبت ٮبزة

                                                 

 1  .312ص  -1ج -ابن جِب -احملتسب -
ابن أخت اإلماـ مالك بن أنس، يعرؼ باألعشى،  أبو بكر األصبحي عبد اهلل بن عبد اهلل : عبد ا٢بميد بن أيب أكيسعركة األعشى -2

 أخذ الاراءة عرضا ك٠باعا عن نافع بن أيب نعيم، كركل الاراءة عنو: أٞبد بن صاّب ا٤بصرم، كإبراىيم بن ٧بمد ا٤بدٍل، كإبراىيم بن سعيد
 .326ص  -1ج -ابن ا١بزرم  -ينظر: غاية النهاية -ق230توُب سنة  -ا١بوىرم

عبد الرٞبن بن أبزل ا٣بزاعي :لو صحبة، كركاية، كفاو, كعلم.كىو موىل نافع بن عبد ا٢بارث، كاف نافع مواله, استنابو : بن أبي أبزل -3
ااؿ: ابن أبزل. ااؿ: كمن  -لوادم? يعِب: مكةعلى مكة حْب تلاى عمر بن ا٣بطاب إىل عسفاف، فااؿ لو: من استخلفت على أىل ا

ااؿ: "إف ىذا الارآف يرفع اهلل بو  -صلى اهلل عليو كسلم-ابن أبزل? ااؿ: إنو عامل بالفرائض, اارئ لكتاب اهلل, ااؿ: أما إف نبيكم 
 .302ص -4ج -ا٢بافظ الذىيب -أاواما، كيضع بو آخرين" ...عاش إىل سنة نيف كسبعْب .ينظر: سّب أعبلـ النببلء

ا٤بكي، أحد األعبلـ من التابعْب كاألئمة كا٤بفسرين، ارأ على: عبد اهلل بن عباس، كعبد اهلل بن كثّب كبن  بن جرب أبو ا٢بجاج :مجاىد  -4
 42ص -2ج - ابن ا١بزرم -طباات الاراء غاية النهاية ُبينظر:  -ق103توُب سنة  -٧بيصن، كٞبيد بن ايس. كارأ عليو األعمش

 كىي اراءة عركة األعشى ك٦باىد. -10ص -4ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -الاراءاتمعجم  -5
 6 151ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -
.320 -319ص  -1ج -ابن جِب -احملتسب - 7 
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ك ا٤بكسورة ٮبزة، كما أبدلت ُب كسادة فاالوا إسادة كايل أصلها يفعاؿ مثل الكلمة يفعوعل من الثِب، إال أنو أبدؿ الوا
                    1"ضَّ ابيأٰبمار، فأبدلت األلف ٮبزة، كما االوا 

.   كاد فصَّل ابن عطية، ُب ىذه اللفظة، كذكر أف الاراءة با٥بمز ُب لفظة )تثنئن( ا٭با ىو على لغة من يهمز اٍٞبىأرَّ كابٍػيىأضَّ
   ":في قولو تعالى ف: أى الجى  -6

      "
 . 27الحجر

  3"با٥بمز (كا١بأف) :با٥بمز كياوؿ أيضا: كارأ ا٢بسن كعمر بن عبيد (ا١بأف) 2كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن"ااؿ ابن عطية: 
إال أف يكوف كجهها كاضح، أك كجو مثيبلهتا ُب ا٤بتواتر،  ،، كليس لذلك سبب يذكرراءةفاكتفى ابن عطية بذكر الا

 .عدا عن التكرارفاكتفى بذلك عن ىذا، كىو منهجو كما أسلفنا طلبا لبلختصار كبي 
 ":قاؿ تعالى  :اءً عى إً  -07

   
    

    
    

      

  " 76يوسف. 
ىذا شائع ُب الواك ا٤بكسورة، كىو أكثر ُب ا٤بضمومة، كاد ّٔمزة بدؿ الواك، ك  5(اءً عى )إً  4بّبكارأ ابن جي " يقوؿ ابن عطية:

  6"أحد ُب كحد :ا٤بفتوحة منجاء 

                                                 

. 690ص  -العكربم -التبياف ُب إعراب الارءاف - 1 
موىل زيد بن ثابت األنصارم، ارأ على حطاف بن عبد  مىو ابن أيب ا٢بسن يسار اإلماـ أبو سعيد البصر  الحسن بن أبي الحسن: -2

اهلل الرااشي عن أيب موسى األشعرم كعلى أيب العالية عن أيبىٌ كزيد كعمر، كركل عنو أبو عمرك بن العبلء، كسبلـ بن سليماف الطويل 
ن دينار، كىشاـ بن حٌساف، كجرير بن  كركل عنو: أيوب كشيباف النحوم، كيونس بن عيبىيد، كٞبيىيد الطويل، كمالك ب كعاصم ا١بحدرم.

، غاية  :ينظر .ق110توُب سنة كأسند ا٥بذيل اراءتو من ركاية ابن عباد بن راشد كعٌباد بن ٛبيم كسليماف بن أرام كلهم عن ا٢بسن.  حاـز
 587 - 563ص -4ج -الذىيب -سّب أعبلـ النببلءككذا:   .213ص -1ج -ابن ا١بزرم -ُب طباات الاراء النهاية

. 359ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3 
عرض على:  ،الكوُب التابعي ا١بليل كاإلماـ الكبّب أبو عبد اهللأبو ٧بمد كيااؿ: بن ىشاـ األسدم موالىم سعيد بن جبّب : ابن جيبير -4

 غاية النهاية -ينظر: ابن ا١بزرم ق. 95، اتلو ا٢بجاج ظلما سنة عبد اهلل بن عباس، كعرض عليو: أبو عمرك بن العبلء كا٤بنهاؿ بن عمرك 
 .277ص -1ج -ُب طباات الاراء

 -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -ارأ: سعيد بن جبّب كعيسى بن عمر كأيبى بن كعب كاليماٍل كأباف، كعيبيد بن عيمّب. -5
 .311ص -4ج

.265ص  -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 6 
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 ،ال ااعدة لو ك ،ع عنهمال ُب كبلـ العرب ك٠بي ني كاوؿ ابن عطية، أف إبداؿ الواك ٮبزة شائع، فهو دليل أنو أمر ٠باعي 
 ، كما أتى ُب لفظة كعاء.إف كاعت أكؿ االسم ،ٮبزة بدؿ الواك ا٤بكسورة ك ا٤بضمومة كحٌب ا٤بفتوحةالعرب كثّبا ما تي ف
: كىي لغة ىذيلية، يبدلوف من كينسب الٌسمْب ا٢بليب ُب تفسّبه إبداؿ الواك ٮبزة ُب ىذا ا٤بوضع اىل ابيلة ىيذيل فياوؿ 

    1الواك ا٤بكسورة أكؿ الكلمة ٮبزة فياولوف: إشاح كإسادة كإعاء ُب كشاح ككسادة ككعاء
أصحأّا من ثال الكسرة على الواك فأبدلوىا ٮبزة،    لية، فرَّ يىي لغة ىذ (اءً إعى )لفظة إبداؿ الواك ٮبزة ُب أف  :كالخالصة

 ، كما ذكر ابن عطية.كما أف ىذا األمر شائع ُب الواك ا٤بكسورة كا٤بضمومة كأال منو ُب ا٤بفتوحة
                                             الهمز                                       سهيلالمطلب الثاني: ت

كأما  ذكرناه؛ أما التحايق فاد سهيلف، التحايق كالتللهمزة عند العرب حالتا بناءا على ما سبق ٲبكن اإلشارة إىل أفَّ 
                           با٢بذؼ. إبداؿه أك بْب بْب أك أكجو على كعليو فتسهيل ا٥بمزة 2ا٥بمزة بْب بْب، كتبدؿ كٙبذؼ( ّبي ي) تصسهيل فهو: الت
                                                         3"من الشيء خلفه ": لغةكيااؿ لو البدؿ فهو  أ: اإلبداؿ: 

                                                             4، كىو أف يوضع لفظ مكاف لفظ"فهو جعل حرؼ مكاف حرؼ غّبه": اصطالحا
كىذا التعريف كما يبلحظ يصدؽ على ا٥بمز كعلى غّبه فهو عاـ، كإبداؿ تاء االفتعاؿ طاء ٫بو ) مضطر( أك داال ُب 

 ( كاد يطلق عليو الالب أيضا.       دَّكر٫بو ) مي 
                              5"منها فهو عبارة عن إاامة األلف كالواك كالياء مااـ ا٥بمزة عوضان ": أما إبداؿ الهمزة
فهو عبارة عن النطق با٥بمزة بْب ٮبزة " 6"ىو ا٥بمزة الٍب ٘بعل بْب ا٥بمزة كبْب ا٢برؼ الذم منو حركتها"ب: التسهيل: 

 كيااؿ لو التسهيل بْب بْب.   7"كحرؼ مد، أم جعل حرؼ ٨برجو بْب ٨برج احملااة ك٨برج حرؼ ا٤بد آّانس ٢بركتها
 . 8سااط ياوؿ الزبيدم: حذفو ٰبذفو حذفا أم: أساطواإللغة: : الحذؼ: جػػػػ

                                                 
 -سورية  -دمشق –دار الالم  -تح أٞبد ٧بمد ا٣براط -مْب ا٢بليب أٞبد بن يوسفالسَّ  -ا٤بكنوف ا٤بصوف ُب علـو الكتاب رُّ الدي  -1

 .533 -532ص -6ج
.541ص -3ج -سيبويو -الكتاب - 2 

 . 45ص -8ج -أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم -ينظر معجم العْب -3
 -حرؼ الباء -ـ1996 -1ط -لبناف -مكتبة لبناف -ح علي دحركجت -٧بمد علي التهانوم -اؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـوكشَّ -4

 -مطبعة حكومة الكويت -تح عبد العزيز مطر -٧بمد مرتضى ا٢بسيِب الزبيدم -. ك تاج العركس من جواىر الااموس314ص -1ج
 .65ص -8ج -ـ 1994 -2ط

 5 .26ص -٧بمد علي الضباع -اإلضاءة ُب بياف أصوؿ الاراءة -
 107ص -9ج -بن يعيشا -شرح ا٤بفصل -6

.25ص  -٧بمد علي الضباع  -اإلضاءة ُب بياف أصوؿ الاراءة - 7 
 .121ص  -23ج -مادة )حذؼ( -الزبيدم -تاج العركس -8
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           عبارة عن إعداـ إحدل ا٥بمزتْب ا٤بتبلصاتْب ٕبيث ال تباى ٥با صورة، كىو على ضربْب:       "اصطالحا: 
                      ا٢بذؼ مع نال حركة ا٥بمز إىل الساكن فبلها كىو ما يعرؼ بالنال.                         -أ

  .1"غّب نال حركة ا٥بمزة إىل ما ابلها نا٢بذؼ م -ب
 
 
 
 
 :                                                                   إلبداؿالهمزة با سهيل: تأكال 
      2"فهو عبارة عن إاامة األلف كالواك كالياء مااـ ا٥بمزة عوضا منها": الهمزة إبداؿ 

ا٤بشتملة على  -أردنا من خبل٥با أف تكوف مدخبل لتحليل الاراءات الشاذة  ،كجيزة توطئةره ما ىو إال ككما أسلفنا ذً 
 ٙبليبل صوتيا، كفيما يلي عرضها مع ٙبليلها، كذلك على النحو التايل: -اإلبداؿ الواردة ُب احملرر الوجيز 

 : يلى سً  -1
     :"قاؿ تعالى

     
   

   

    " 107البقرة                                                                                 .        
كٰبتمل أف  ،يل( بكسر السْب كياء كىي لغة، يااؿ: سلت أسأؿ)سً  3كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن كغّبه": يقوؿ ابن عطية

  4"ٍب كسر السْب من أجل الياء ،يكوف من ٮبز أبدؿ ا٥بمزة ياء على غّب اياس
 بدلت ا٥بمزة ياء كسرت السْب ألجل الياء.إبداؿ ا٥بمزة ياء ليس باياس فلما أ كأفَّ  ،فابن عطية يرل أف سيل لغة ُب سأؿ

إ٭با عن  -كما ذكر ابن عطية-الياء ليست ٗبنالبة عن ٮبزةكللعلماء رأم آخر ُب ىذه اللفظة ، فالعكربم مثبل يرل أف 
 اؼ، كالياءفت ٚبى بغّب ٮبزة، مثل خً  اؿي سى ت تى لٍ كاد ارئ سيل بالياء، كىو على لغة من ااؿ، سً "كاك كيعلل ذلك باولو : 

   5"، لاو٥بم: سواؿ كساكلتومنالبة عن كاكو 
 ٥با توجيهات عدة: ( سيل)أف لفظة  كالخالصة:

 .، كىذا ىو التوجيو الشائع ٥بذه اللفظة(سلتى كتىساؿ) :لغة ُب سألت أسأؿ يااؿأهنا  -1
                                                 

 .27ص -٧بمد علي الضباع  -اإلضاءة ُب بياف أصوؿ الاراءة -1
.26ص -٧بمد علي الضباع -اإلضاءة ُب بياف أصوؿ الاراءة - 2 

معجم  -كىي اراءة ا٢بسن كأيب السمَّاؿ. 516ص  -1ج -أبو حياف األندلسي -ؿ أيضا ينظر: البحر احمليطاىي اراءة أيب السمٌ  -3
  .174ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -الاراءات

195ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 4 
.104ص  -العكربم -التبياف ُب إعراب الارءاف - 5 
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 كما ذكر العكربم. (سواؿ كساكلتوألف أصلها ) ،الواككىي أف تكوف بدال من  -2
 .ٍب كسر السْب من أجل الياء ،ا٥بمزة ياء على غّب اياس تمز أبدلبا٥ب أصلو )سئل( )سيل( أف -3

    :"قاؿ تعالى  يل:ايً برى جً  -2

  
  

   

  97" البقرة    
  2"بيائْب كّٔا ارأ األعمش 1(جرباييل)منها  :...لغات "كُب جربيل:  يقوؿ ابن عطية
 ؛ كمل أجدىا منسوبة ألم من الابائل ُب حدكد اطبلعي.لغات كمل يزد عن ذلك هها باولوفابن عطية كجَّ 

"ألفا" فتاوؿ: جرباييل كي عن بعض العرب أهنا تزيد ُب"جربيل"كاد حي كافق الطربم ابن عطٌية ُب تفسّبه: " كاد 
  3"كميكاييل

فياول ُب نفسي أهنا ٮبزة ٨بففة،  ،ا جرباييل كميكاييل بياءين بعد األلف كا٤بدفأمَّ كياوؿ صاحب معجم تاج العركس:" 
عند ٚبفيف ا٥بمزة  (آالء) كما االوا ُب اولو سبحانو  ،اء عنها بالياءرَّ فعرب الاي  ،بت من الياءكىي مكسورة، فخفيت كاري 

 4"بالياء (المآ)
 أف لفظة جرباييل ٥با توجيهاف: :كخالصة ذلك

 أهنا لغة كما ذكر ابن عطية، ككما نال الطربم عن بعض العرب حكاية. -
فهو عرضة  ،، كاد جاء اإلبداؿ سهبل ألنو اسم أعجميبدلت ياءن أي  كلمة )جربائيل(أف ا٥بمزة ا٤بكسورة الواردة ُب   -

   5(ذا نطات باألعجمي خلطت فيوف العرب إللتغيّب، أكثر من غّبه.)أل
 
 
 

                                                 
عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -يعمر كاتيبة عن الكسائي. بياءين من غّب ٮبز.كارأ ابن عباس كعكرمة كاألعمش كٰبٓب بن  -1
 . 158ص -1ج -

.184 -183ص  -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -  2 
 -دار ابن ا١بوزم -تح ٧بمود ٧بمد شاكر -أبو جعفر ٧بمد بن جرير الطربم -جامع البياف عن تأكيل آم الارءاف -تفسّب الطربم -3

 . 389ص -2ج -ٝبهورية مصر العربية -رةالااى
سلسلة  -الَباث العريب -ـ1998 -تح مصطفى حجازم -٧بمد ميرتضى ا٢بيسيِب الزَّبيدم -من جواىر الااموس تاج العركس -4

 418ص -30ج -دكلة الكويت  -مادة )ميكل( -ييصدرىا آّلس الوطِب للثاافة كالفنوف كاآلداب
 5  ا٤بصدر نفسو كالصفحة نفسها. -
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 ":يقوؿ اهلل تعالى : امىيى يػى  -03

    
   

   
   
   

    

   " النساء
126. 

فالبت  (أيامى)...كالاوؿ ُب ىذه الاراءة أنو أراد 2، )ُب ييامى النساء( بياءين1كارأ أبو عبد اهلل ا٤بدٍل ":يقوؿ ابن عطية
   ك٠بيٌي بذلك لبيت االو:                                         3باىلة بن يعصر، كإ٭با ىو بن أعصرا٥بمزة ياء، كما البت ُب او٥بم: 

                                                         كرُّ الليالي كاختالؼي األىٍعصير.   **أبيني  إف أباىؾ غىي ر لونىو  
اهلل أدىه: يريدكف يده، كأيامى ٝبع أًَل أصلو:أياَل فالبت البلـ موضع العْب، فجاء:  ككما البت الياء ٮبزة ُب او٥بم: اطع

  4"أيامي، ٍب أبدلت من الكسرة فتحة كمن الياء ألف
 .5"، فأبدلت ا٥بمزة ياء، كما االوا فبلف بن أعصر كيعصر(أيامى)بياءين كاألصل  (ييامى)كيارأ ُب "اوؿ العكربم: كي

كعليو فييامى أصلها أيامى أبدلت ، ٍب أبدلت ا٥بمزة ياء (أيامى)ا أكثر من تغيّب: )ُب يتامى( ارأت فنبلحظ أف الاراءة ٥ب
 .بالبيت السابقل لذلك ابن عطية كما مثَّ ،كمناوؿ عنهم ُب أكثر من لفظة  ،كىذا مسموع عن العرب ،ٮبزتو ياء

    قاؿ تعالى:" : يٍ كى كى  -04

    
     

     
   

  "146آؿ عمراف                                          .                        

                                                 
: ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب الزناد، كاسم أىيب الزناد: عبد اللَّو بن ذكواف، موىل رملة بنت شيبة، كاف يطلب  أبو عبد اهلل المدني -1

ا٢بديث مع أبيو كلاي عامة شيوخو، ككاف بينهما ُب السن سبع عشرة سنة. سكن بغداد كمات ّٔا كحديثو اليل ال أعلم ركل عنو غّب 
أبو بكر  -ككاف بينو كبْب أبيو ُب السن سبع عشرة سنة، كُب ا٤بوت إحدل كعشرين ليلة. ينظر: تاريخ بغداد أك مدينة السبلـكاحد...

 -ـ2004 -2ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -تح مصطفى عبد الاادر عطا -ق(463أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم )ت
 .106ص -3ج
 . 165ص -2ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات - ا٤بدٍل )ييامى(ركل الضيب عن أيب عبد اهلل -2
أبو الااسم جار اهلل ٧بمود بن عمر بن أٞبد الز٨بشرم  -: ىو منٌبو بن سعد بن اٍيس عىٍيبلف. نابل عن: أساس الببلغةأعصر -3

 .656ص  -1ج -مادة عصر -ـ1998 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -تح ٧بمد باسل عيوف السود -ق(538)ت
118ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 4 
394ص  -العكربم -التبياف ُب إعراب الارءاف - 5 
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أيضا، حكاىا عنو أبو عمرك  1فهي اراءة ابن ٧بيصن (كىعٍ )على كزف  (كأىمٍ )غة الٍب ىي كأما اللُّ ": يقوؿ ابن عطية
م حذفوا ( ُب ٝبيع الارءاف، كتعليل ىذه اللغة أهنَّ كيٍ و سهَّل ا٥بمزة ياء فارأ )كارأىا ا٢بسن بن أيب ا٢بسن، إال أنَّ  ،الداٍل

من )كاءو( ا٤بمدكدة على كزف )كاعن( بعد ذلك التصرؼ كلو ٚبفيفا، كىذا كما االوا أـ كاهلل، يريدكف: أما كاهلل، األلف 
 إال عرادان عردىا **ال أشتهي أف أردىا  ككما االوا على لساف الضب:  

 .2ٚبفيفاا فحذفوا ا كباردن ادكا عاردن أر  كعنكثا ملتبد ا **ػػرًدىا  ػػػػكصليانا بػػػػػػػػػػىػػػػػ                          
مثالو كفىٍعل، كذلك إف الكاؼ زائدة، كمثاؿ أم  فٍعل كطي كزم، مصدر طىوىيت  "كأم  "فإف ": كيفصّْل ابن جِب باولو

كزىكىيت  كأصل أم: أكل، ألهنا فعل من أكيت، ككجو التاائها أف )أم( أين كاعت فهي بعض من كل، كىذا ىو معُب 
 .3"أف معُب إىل الشيء تساندت إليوأكيت، كذلك 

    "قاؿ تعالى: :الص ابًييوف -05
   

    
    

     
  "71المائدة. 

       6"بكسر الباء كضم الياء دكف ٮبز 5) كالصابيوف( 4كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن كالزىرم يقوؿ ابن عطية:
كمن زعم "ياوؿ أبو ا٢بسن األخفش: ، كما أف ا٥بمزة إذا أريد ٚبفيفها ُب مثل ىذا ا٤بوضع البت ياء النكسار ما ابلها  

( )كىؤالء أف ا ٥بمزة ال تتبع الكسرة إذا خففت كىي متحركة، كإ٭با ٘بعل ُب موضعها، دخل عليو أف ياوؿ: )ىذا اارًكه
 . 1"اارًكيكف( )كيستهزًكيكف( كليس ىذا كبلـ من خفف من العرب إ٭با ياولوف: )يستهزيوف( ك)ااريوف(

                                                 
٧بمد بن عبد الرٞبن بن ٧بيصن السهمي ا٤بكي، مارئ أىل مكة مع ابن كثّب، عرض على: ٦باىد بن جبّب، كدرباس  بن محيصن: -1

شبل بن عباد، كأبوعمرك بن العبلء. ااؿ ابن ٦باىد: كاف البن ٧بيصن اختيار ُب الاراءة موىل ابن عباس، كسعيد بن جبّب. كعرض عليو: 
على مذىب العربية، فخرج بو عن اٝباع أىل بلده فرغب الناس عن اراءتو، كأٝبعوا على اراءة ابن كثّب. مات سنة ثبلث كعشرين كمائة 

معجم  -كىي اراءة األشهب العايلي كاألعمش أيضا  .148ص -2ج -ابن ا١بزرم -ق ٗبكة. غاية النهاية ُب طباات الاراء123
  585ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -الاراءات

 .539ص -1ج -)ضبب( -ابن منظور اإلفرياي -لساف العرب -. لبلستزادة ينظر519ص  -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 3 171ص -1ج -ابن جِب -احملتسب -

بن عيبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن ا٢بارث بن زيىرة بن ًكبلب بن مرة بن كعب بن لؤم  ىو ٧بمد بن مسلم: ىرمالزي  -4
. ركل عن ابن عيمر كجابر بن عبد اهلل، كسهل بن سعد كأنس بن مالك كالسائب ا٤بدٍل الزىرم بو بكر الارشيأ بن غالب، اإلماـ العلم،

امر بن ربيعة، كسعيد بن ا٤بسيّْب، كغّبىم. كحدث عنو: عطاء بن أيب رباح، كعمر بن عبد بن يزيد، كأيب الطفيل عامر كعبد اهلل بن ع
 -ق124توُب سنة  -العزيز، كعمرك بن دينار، كاتادة بن دعامة، كزيد بن أسلم، كأيوب السختياٍل، كٰبٓب بن سعيد األنصارم كغّبىم

 .350 -326ص  -5ج -سّب أعبلـ النببلء -ينظر: الذىيب
 . 322ص -2ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -ا٢بسن كالزىرم "كالصابيوف" بكسر الباء كضم الياء. كارأ - 5
  219ص -2ج-ابن عطية -احملرر الوجيز - 6
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  .البت ٮبزهتا ياء ،با٥بمز أصلهاكعليو فالصابيوف 
   ااؿ تعاىل:"   :ابى الخى  -06

    
    

   "   25النمل. 
ا٥بمزة إذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانت ُب مثل  البي لعرب يى ا بعضى كحكى سيبويو أف  بألف ماصورة، (ا٣ببا) 2كارأ عكرمة"ياوؿ ابن عطية: 

ها كاكا، كإذا كانت مكسورة البها ياء. ىذا مفتوحة كابلها ساكن يالبها ألفا، كإذا كانت مضمومة كابلها ساكن البى 
 3":... كتاوؿ أطلعت على ا٣بيب كرااِب ا٣ببوابن عطية اائبلكيواصل 

 :كجهافكاحتج ٥با ٗبا ذكره سيبويو عن بعض العرب، فيتلخص لنا  ،كا٤ببلحظ أف ابن عطية ذكر الاراءة
 :أف ا٥بمزة ا٤بفتوحة ُب األخّب، كالٍب سباها ساكن تىالبها العرب ألفا ٫بو: ا٣بٍبءى= ا٣بىبىا. أكال 
 :أف العرب ٛبيل ُب لغتها إىل التسهيل كالتخفيف، كىذا نوع من ذلك، فبدؿ أف تاف على ىذه اللفظة  ثانيا

 ، فإهنا تاف عليها باأللف ا٤بدية، ٤با ُب ذلك من سهولة كتيسّب. با٥بمز

    :" قاؿ عز كجل : ادى بى  -07

   

  " 06السجدة.  
كذلك على البدؿ ال على  ،ف ٮبز كبنصب الااؼ)كبدا خلقى اإلنساف( بألف دك  4:...كارأ الزىرميقوؿ ابن عطية

 لغة األنصار، كااؿ ابن ركاحة:  أنو أبدؿ الباء من بدا ألفا، كبداك قاؿ الفقيو اإلماـ القاضي:. التخفيف
يٍنابسم اإللو كبو                                     .      5"كلو عىبدنا غيره شىقينا  ** بىدى

 لهذه اللفظة:كللعلماء توجيهات قيمة  

                                                                                                                                                                  

 . 49ص -1ج -األخفش -معاٍل الارءاف -1
عى ابن عىبَّاس كأبا سى  :رمةكٍ عً  -2 ابًر بن زىٍيد كىعىمرك بن دينار، اىاؿى أىبيو نعيم موىل ابن عىبَّاس أىبيو عىبد اللَّو ا٥ٍبىامًشًٌي ٠بًى ًعيد كعىاًئشىة ركل عىٍنوي جى

، كحدث عنو: إبراىيم النخعي، كالشعيبُّ، كعمرك بن دينار، كأبو الشعثاء جابر بن زيد، كحبيبي بن أيب ثابت، كعبدي مات سنة سبع كمائة
أبو عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل بن ابراىيم ا١بعفي  -كمائة. ينظر:التاريخ الكبّب اىاؿى عىًلٌي مات سنة أربعاهلل بن كثّب الٌدارم، كاتادة، 

كىي اراءة مالك بن  .34 -12ص -5ج -الذىيب -سّب أعبلـ النببلء :ككذا .49ص -7ج -دت  -دط -ق(256البخارم )ت
 507ص -6ج -طيب عبد اللطيف ا٣ب -معجم الاراءات -دينار كابن مسعود "ا٣ببا" بألف بدؿ ا٥بمزة ُب الوصل. 

 .257ص -4ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -3
عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -كارأ الزىرم "بدا" باأللف بدال من ا٥بمزة، كىي اراءة ٞبزة ُب الواف "بدا" كاراءة الزىرم. -4
 . 223 -222ص -7ج -
  359ص -4ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -5
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ترؾ ا٥بمز ُب ىذا عندنا على البدؿ، ال على ": إ٭با ىي على البدؿأف اراءة الزىرم باأللف بدال من ا٥بمز  يرل ابن جِبف
                                                                                            1"التخفيف الاياسي

كارأ ا١بمهور ) بدأ( با٥بمز كالزىرم باأللف بدال من ا٥بمزة، كليس باياس أف ياوؿ ُب "اائبل: كأشار أبو حياف إىل ذلك 
ىدأ ىدا، بإبداؿ ا٥بمزة ألفا، بل اياس ىذه ا٥بمزة التسهيل بْب بْب، ٍب يعاب اائبل: على أف األخفش حكى ُب ارأت 

       .                                2"اريت كنظائره...كىي لغة طٌيء
بالشاىد الشعرم من شعر سيدنا مستدال  ،كما ذكر ابن عطية ساباا،على لغة األنصار مدية، ا٥بمزة أبدلت ألفا ف كعليو

 ابن ركاحة )رضي اهلل عنو(. عبد اهلل
    ":يقوؿ تعالى :واولي سي  -08

   
   
   

"14األحزاب  
(، كخاؼ ٱباؼ لغة ُب اؿ يساؿسى )بغّب ٮبز، كىي من  3وا الفتنة(ولي ) ٍب سي  :كارأ ا٢بسن البصرم  :"ابن عطية  ياوؿ

  4."ؿ العْب فيها كاكسا
ؼ اائبل: العْب فيها كاكا، دكىي لغة ُب سأؿ، ٍب أر  ،ساؿ يساؿٮبز، مأخوذة من  ( بغّبواولي )سي اراءة فابن عطية يرل أف 

 فعل.      يعِب: سوؿ      
كىو أف يكوف أراد: ) سئلوا( فخفف ا٥بمزة، فجعلها بْب بْب "فياوؿ :  توجيها آخر لكلمة )سيوليوا(كيرل ابن جِب كجها 

وا، فلما ااربت الياء، كضعفت فيها الكسرة شأّت الياء الساكنة أم بْب ا٥بمزة كالياء، ألهنا مكسورة، فصارت، سييل
؛ فإما أخلصها ُب اللفظ كاكا النضماـ ما ابلها...كإما أبااىا على ركائح ا٥بمزة الٍب وعى وؿ كبي كابلها ضمة، فأ٫بى ّٔا ٫بو اي 

     5" فيها، فجعلها بْب بْب، فخفيت الكسرة فيها
ضعفت كسرهتا ك  ،بْب بْب، فلما ااربت الياء كصارت ا٥بمزة فخففت أصلها با٥بمز،أف كلمة )سيوليوا(  كخالصة ذلك: 

 كٲبكن ٛبثيل ا٤براحل الٍب مرت ّٔا ىذه اللفظة ٗبا يلي:فالبت كاكا،  ،كابلها ضمة شأّت الياء الساكنة
 )بْب ا٥بمزة كالياء(خففت ا٥بمزة فصارت بْب بْب. -                  

 ، فشأّت الياء الساكنةضعفت الكسرة فيها ٤با صارت كذلك -                                
 ، ألف ابلها ضم.ساكنة طلبا لبلستخفاؼ كاكاأبدلت  -                       

                                                 
 .173ص -2ج -ابن جِب -احملتسب -1
  194ص -7ج -أبو حياف -البحر احمليط -2
 .260ص -7ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -كارأ أبو األشهب كا٢بسن "سيولوا"  -3
  374ص -4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4

.178ص -2ج -ابن جِب -احملتسب - 5 

)سيوليو( زة سأؿ كاكامراحل انقالب ىم  
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   " قاؿ تعالى  :نسً يى  -09
   

    "  محمد
15                     . 

  2) غّب يسن( بالياء، ...كذلك على ٚبفيف ا٥بمزة 1: كارأت فراةيقوؿ ابن عطية
كياصد ابن عطية بالتخفيف ىنا اإلبداؿ، كىذه ظاىر من اولو: غّب يسن بالياء.، أم أف ا٥بمزة أبدلت ياء ٧بضة، كاد 

 ا حرؼ مكسور.كردت مفتوحة كابله
فإنك تبدؿ مكاهنا  ،كاعلم أف كل ٮبزة كانت مفتوحة ككاف ابلها حرؼ مكسور": ؤكد ذلك اوؿ سيبويو ُب الكتابكي 

  3"ياء ُب التخفيف كذلك اولك ُب ا٤بئر: مّب، كُب يارئك ياريك، كمن ذلك من غبلـ يبيو: إذا أردت من غبلـ أبيو
 . ُب كل ٮبزة مفتوحة ككاف ابلها كسر -كما ذكر سيبويو  -اياسيا ىو أمر ٮبزة )ءاسن( ياء )يسن( إ٭ب إبداؿكعليو ف

 شْطئّ   ":قاؿ تعالى :هوى طٍ شى  -10
  
  " 29الفتح                      . 

  5")شطوه( بالواك،...ىي لغة أك بدؿ من ا٥بمزة 4درمياوؿ ابن عطية: كارأ ا١بح
إذ أف ٨بتلفْب، كترؾ االختيار للاارئ،  كيظهر جليا أف ابن عطية مل يفصل ُب توجيو ىذه الاراءة، بل أعطى توجيهْب

               يل جدا كليس باياس.              للكن إبداؿ ا٥بمزة ا٤بفتوحة كاكا ا، مت ّٔاىذه لغة ثبتت عن العرب كتكلَّ 
، فإف كانت مضمومة أبدلت كاكا ،بدؿ حسب حركتهاكعليو فإبداؿ ا٥بمزة ا٤بفتوحة كاكا كإف مل يكن مشهورا، ألف ا٥بمزة تي 

 (.شطأه)و كرد عن العرب كارئت بو لفظة كا٤بكسورة تبدؿ ياء، إال أنٌ  ،كإف كانت مفتوحة أبدلت ألفا
                                                                            :             بحذفها تسهيل الهمز ثانيا:

 :منها أكرد ابن عطية العديد من الاراءات الشاذة على ٚبفيف ا٥بمزة ٕبذفها

                                                 
. كمعجم الاراءات 79ص -8ج -أبو حياف األندلسي -يط ُب التفسّبمل تنسب ألحد مع كثرة ناو٥با. ينظر : البحر احمل كىي اراءة -1
  .13 -12ص -9ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -

114ص - 5ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز - 2 
543ص -3ج -سيبويو -الكتاب - 3 

، كارأ أيضا عن: عباس عن ابن عرضا عن سليماف بن اتة البصرم أخذ الاراءة ا١بحدرم عاصم بن أيب الصباح العجاج : الجيحدرم -4
عٌلى بن عيسى الورٌاؽ، 

ي
نصر بن عاصم كا٢بسن كٰبٓب بن يعمر. ارأ عليو: أبو ا٤بنذر سبلـ بن سليماف، كعيسى بن عمر الثافي، كا٤ب

كارأ عاصم ا١بحدرم "شٍطوهي"  .317ص  -1ج -ابن ا١بزرم -ُب طباات الاراء غاية النهاية :ينظر -ق128توُب سنة كىاركف األعور،
 . 70ص -9ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -اسكاف الطاء ككاك بعدىا.ب

 .142ص -5ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز - 5
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   ":قاؿ تعالى  : اٍحدىلإال   -01
   

 " 52التوبة                                    . 
(... كىذه لغة كليست بالاياس كىذا ٫بو إحدل( بوصل ألف ) نيْبسٍ حدل ا٢بي  إال كارأ ابن ٧بيصن )" يقوؿ ابن عطية:

   1 كالد ىافػىر جتيوي بالمىكًر ًمنٍّي,  **ريب  أمرو ميعًضلو  الميًغيرةً  يابااوؿ الشاعر: 
 فػىٍلًبسونيإٍف لىٍم أيقىاًتل : 2منو اوؿ الشاعر ،بشيء صاّب الكثرة ،كاد جاء نظّبا ٥بذا من حذؼ ا٥بمزةجِب:" ياوؿ ابن

كتسمع من تحت تضب لثات الخيل في حجراتها**ٍب حذؼ ا٥بمزة. كأنشد أبو ا٢بسن:  (أراد فألبسوٍل)برقعا. 
                                                                                  3"فحذؼ ا٥بمزة. (٥با أزمبل)أراد:  .زمالالهالعجاج 

 ،مت ّٔا العربتكلَّ  ،ككصل ما ابلها ّٔا ىو لغة (إحدل) لفظة أف حذؼ ا٥بمزة من كتوجيو ابن عطية، يتمثل ُب
أبا ا٤بغّبة(، فحذفت ألف ، كما استدؿ ابن عطية باوؿ الشاعر )يابا ا٤بغّبة(، كأصلو )يا كليست اياسا فاألمر ٠باعي

 )أبا( ٚبفيفا، كاف كاف الشعر ىو ديواف العرب، لكن الضركرة الشعرية تتطلب تغيّبا أحيانا.
  ":قاؿ تعالى  : ن  اىي دى م احٍ تي يٍ كءاتػى  -02

    
  

    
  

   

 "20النساء . 
  5"ٙبذؼ على جهة التخفيف ،كىي لغة 4كارأ ابن ٧بيصن بوصل ألف ) إحداىن(": قاؿ ابن عطية

كإ٭با ىو أمر  ،ااس عليها مثيبلهتا من الكلماتزة من إحداىن ليس أمرا اياسيا، كي يي أف حذؼ ا٥بم كرأم ابن عطية،
، كاألصل ُب ا٥بمزة أهنا ٮبزة ع عن العرب حذؼ ا٥بمزة ُب ىذه الكلمة ألجل التخفيف كالعرب ٛبيل لذلك٠باعي، ٠بي 

ت فصارت ٮبزة كصل ٍبَّ حيذفت ُب كصل ما ابلها   ّٔا.اطع، إ٭با حيذفت بعد أف غيّبّْ
 كالتغيير حدث كما يلي: 
حيذفت ٮبزة الوصل حاؿ  حداىٌن(اً أيبدلت ٮبزة الاطع ٮبزة كصل فصارت ) حداىنَّ )األصل( إ

اىينَّ( ا  كءاتػىٍيتيمي الوصل )  ٍحدى

                                                 

 -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –كىي الاراءة "إال احدل" بوصل ا٥بمزة منها.  .44ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -1
 .401ص -3ج
 .120ص  -1ج -كاد أكرده ابن جِب ُب احملتسبمل أىتد إىل اائلو  -2

. 121-120ص  -1ج -ا٤بصدر نفسو - 3 
 -2ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –اراءة ابن ٧بيصن "آتيتم احداىن" بوصل األلف، كنال كسرهتا إىل ا٤بيم ابلها.ك  - 4
  .43ص

  .29ص – 2ج - ا٤بصدر السابق -5
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   قاؿ تعالى:" : يوعً ضً ارٍ  فً أى  -03

    " 06القصص                                        
 ،كذلك على حذؼ ا٥بمزة اعتباطا ال ٚبفيفا ،بكسر النوف 2ارضعيو( ) أفً  1كارأ عمرك بن عبد الواحد" ابن عطية: يقوؿ

 . 3"كالتخفيف الاياسي فتح النوف
غة ىو نال حركة ا٥بمز إىل الساكن ابلها، ألف ا٤بشهور ُب اللُّ  أنو ليس با٤بشهور، (اعتباطا)من اولو  ،راد ابن عطيةكلعل مي 

رؾ النوف الساكنة ابلها ٕبركتها، فتصّب )أفى ٍرًضعيو(،  كحركة ا٥بمز ىنا ىي الفتحة، فياتضي حاؿ حذؼ ا٥بمز، أف ٙبي
 لكن الاراءة الشاذة أتت بكسر النوف، لذا كصفها ابن عطية باولو )اعتباطا(، ألف الاياس يلـز الفتح ال الكسر، كمع كل

رت ٤با حذفت ا٥بمزة، كالتات النوف كالراء سً ها بالغلط، إذ أف النوف إ٭با كي ، أك رميي ينبغي ردُّ الاراءة بكسر النوفبل فىذا 
)إذا التاى ساكناف فاكسر ما سبق( ياوؿ سيبويو ُب الكتاب:" كمن  ، كىذا على ااعدة سرت أكالٮباالساكنتْب فكي 

 4ناف"كبلمهم أف ٰبذفوا األكؿ إذا التاى ساك
   ":قاؿ تعالى : لٍ اسى  -04

    
   

     
    

 209"  البقرة.       
ل( على نال ا٢بركة إىل السْب، )اسى  5كارأ أبو عمرك ُب ركاية عباس عنو )اسأؿ( على األصل، كارأ اـو": قاؿ ابن عطية

  6"رمٍ كترؾ االعتداد بذلك ُب إبااء ألف الوصل على لغة من ااؿ ا٢بى 
كنالت حركتها إىل الساكن ابلها،  ،كىو توجيو جيد، ذلك أف العرب إف أرادت ٚبفيف ٮبزة متحركة ابلها ساكن حذفتها

، كيستدؿ على ذلك "لٍ اسى "كحذفت ا٥بمزة فصارت  ،إىل الساكن ابلها ٮبزىانالت حركة  "اسأؿ"فابن عطية يرل أف 
( ٕبذؼ ا٥بمز، كنال حركتها إىل الساكن ابلها، كىي لغة الحىٍمر( الٍب كجد من العرب من ينطاها )رمى األحٍ بكلمة )

                                                 
السُّلىًميُّ، أبو حفص الدمشاي، ركل عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أيب فػىٍركة، كالربيع بن ًحظياف، كرىٍكح : بن ايس عمرك بن عبد الواحد -1

تبة بن ٧بمد، كعبد الرٞبن بن عمرك األكزاعي، كغّبىم. كركل عنو: ابراىيم بن عتيق بن حبيب العٍنسيُّ، كإبراىيم ابن موسى الرازمُّ، كأبوع
هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء  -ق ينظر: 201مُّ، كصفواف بن صاّب، كغّبىم.توُب سنة إحدل كمئتْب. أٞبد بن الفرج بن سليماف ا٢بجاز 

زم -الرجاؿ
ى
 451 -448ص -21ج -ا٢بافظ ا٤ب

 -كىي  اراءة عمر بن عبد الواحد كعمر بن عبد العزيز من ركاية ا٤بهدكم كابن خليد عن نافع "بكسر النوف بعد حذؼ ا٥بمزة.  -2
 . 07ص -7ج -د اللطيف ا٣بطيب عب -معجم الاراءات

 .277ص –4ج -ابن عطية – احملرر الوجيز -3
 .504ص -3ج -سيبويو -الكتاب -4
 170ص -العكربم -مل أعثر ُب حدكد ما اطلعت عليو من كتب اراءات كتوجيو على من ارأ ّٔا.ينظر: التبياف ُب إعراب الارءاف -5

. 284ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 6 



 
 

 

55 

( باأللف كطرح إسىل)  :( با٥بمز كبعضهم ياوؿؿاسأى ٛبيم ياوؿ ) كبعضي "ابن ا١بوزم باولو: بعض ٛبيم، ذكر ذلك 
     1"ا٥بمز

كعليو فالاراءة ٕبذؼ ا٥بمزة من )اسأىؿ(، مع نال حركتها إىل الساكن ابلها، ٍب حذؼ ا٥بمز فصارت )اسىٍل(،  ىي كجو 
 يم كما ذكر ابن ا١بوزم ساباا.من أكجو التخفيف عند العرب، كاد نال على أنو لغة لبعض ٛب

  : فيػىنػىوٍ  -05
    "ُب اولو تعاىل:

   
    

 "26األنعاـ.       
 . 2"حركة ا٥بمزة على النوف على التسهيل الاياسي عنو( ألايت فى وٍ ارأ ا٢بسن )كينػى "ااؿ ابن عطية: 

كالعرب ٛبيل لذلك، فلما استثاىلت ، كحذفها ٚبفيفا ،كىذا من التسهيل الاياسي، كىو نال حركة ا٥بمز للساكن ابلها
 .حركة ا٥بمز نالت حركتها للساكن ابلها كحذفتها

  :في كلمة كاحدة الهمزتين سهيلثانيا: ت
إىل  منهم اد ماؿلذا كجدنا كثّبا  كىذا ما كضح جليا ُب ا٤بباحث الساباة، ،ب كثايل عند العربصع مزا٥بالنطق ب يعدُّ 

فاف اجتمع ُب الكلمة أكثر من  الواحدة ُب اللفظ، ةبالنسبة للهمز  كل ىذا،  الٍب أسلفنا ذكرىابأحد األنواع  سهيلهات
 .ىل، فكاف التخفيف أكٍ ازداد األمر صعوبة كمشاة ذلك، 

مزة طابعا حجازيا، "فأىل ا٢بجاز ٲبيلوف إىل ٚبفيف ا٥بمزة ا٤بفردة لثالها، فإذا اجتمعت ٮبزتاف كجب كٚبفيف ا٥ب
 .                                                                                3التخفيف"

اط، فاف ٙبركت األكىل تبعتها الثانية حسب ا٢بركة، ألفَّ: "ا٥بمزتْب إمَّا أف تتحركا معا، أك تتحرؾ األكىل فاط أك الثانية ف
 4فايلبت كاكا إف كانت األكىل مضمومة، كياء إف كانت مكسورة كألفا إف كانت مفتوحة"

                                                                     ا٥بمزتْب ُب كلمة كسنعرضها فيما يلي:                         كرد فيها تسهيلالٍب  ،كثّبا من الاراءات الشاذة  ،ُب تفسّبه ذكر ابن عطيةك 
 :مهي تػى رٍ ذى نٍ أى  -01

    "قاؿ تعالى:
    

  " 06البقرة           . 
                                                 

 -ق(597ابن ا١بوزم أبو الفرج ٝباؿ الدين عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم الارشي البغدادم ) -ا٤بسّب ُب علم التفسّب زاد -1
 .227ص  -1ج  -ـ1984 -3ط -بّبكت -ا٤بكتب اإلسبلمي

.281ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -  2 
 116ص -9ج -ابن يعيش -شرح ا٤بفصلينظر:  -3
دار الكتب  -تح ٦بموعة من األساتذة -ق(686الدين ٧بمد بن ا٢بسن االسَباباذم )ت رضى -ة ابن ا٢باجبشرح شافيينظر:  -4

 55 -53 ص -3 ج -ـ1982 -دط -لبناف -بّبكت -العلمية
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  1")أـ( على األلف احملذكفة كارأ الزىرم كابن ٧بيصن ) أنذرهتم( ٕبذؼ ا٥بمزة األكىل، كتدؿُّ " ية:يقوؿ ابن عط
كركد الاراءة  فَّ أ و ياصد:على األلف احملذكفة" ككأنَّ  أـٍ  اكتفى باولو: "كتدؿُّ  فاد، ٨بتصرا ٥بذه الكلمةابن عطية  كتوجيو
 حملذكفة.الدالة على األلف ا (أـٍ )ٯبوز ّٓيء  كاحدةبألف 
ـٍ(،  فإف ا٥بمزة حذفت ٚبفيفا، كاد كيجد ما يدؿُّ عليها يتمثل كعليو الدالٌة على  كاد حذفت ىذه ا٥بمزةُب لفظة )أ

 :                                 كتناالتها العرب ُب أشعارىا من ذلك ُب أكثر من موضع، االستفهاـ
 : إذ ياوؿا دعى شيعيثن يي  ،من بِب ٛبيم ك ُب نسب حي  كىو ييشكّْ  ،د بن يعفر التميميٍسوى األى كرد عن  ما
قىر  ـٍ شيعىيثي ابني ًمنػٍ   2لىعىٍمريؾى مىا أىٍدًرم كىًإف كيٍنتي دىارًينا * شيعىيثي ابني سىٍهمو أى
ًة يػىٍلعىبي طىرًٍبت كما شىٍوقا إلى الًبيًض أٍطرىبي *  كىال لىًعبنا ًمنٍّي كىذيك الشىيبى  : لًكمّْيت بن زيد األىسدمكاوؿ ا 

3                               
  4* بسىٍبعو رىمين الحجر أـ بثمػػػػػػاف -كإف كنتي دىارًيا -لىعىٍمريؾى مىا أىٍدًرم : عمر بن أيب ربيعةكاوؿ 

، كىو ( عليهالداللة )أـٍ  ،حذؼ ألف االستفهاـ ضركرة، خاصة األكؿ كالثالث منها، ىو كالشاىد ُب ىذه األبيات
                                                               و الذم ذكره ابن عطٌية. التوجي

  :"يقوؿ عز كجل :إٌنكم –02

     
     

    
   

 " 20األنعاـ   
  6"كم( باإلٯباب دكف تاديرنَّ ) إ 5كارأت فراة": يقوؿ ابن عطية 

كىو ٰبتمل االستفهاـ، على تادير حذؼ أداتو كىي ا٥بمزة، كتوجيهها كسابااهتا، كاد حيذفت ٮبزة االستفهاـ  ٚبفيفا، 
 واىده أكثر من أف ٙبصى كما أسلفنا ُب توجيو الكلمة الساباة )أأنذرهتم(.كذلك كثّب ُب لغة العرب، كش

                                                 

.88ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -  1 
-ابن جِب -. كاحملتسب152ص -2ج -ا٤بربد -.كالكامل175ص -3ج -سيبويو -األٍسود بن يعفر التميمي. كرد ُب : الكتاب -2

 . كشعيث حي من ٛبيم ٍب من بِب منار، فجعلهم أدعياء كشكك ُب كوهنم منهم أـ من بِب سهم كىم حي من ايس.50ص -1ج
نابل عن: شرح ابن عايل على  -من اصيدة ىامشية ٲبدح فيها آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم -للًكمّْيت بن زيد األىسدمالبيت  -3

 .55ص  -2ج -ـ1980 -20ط -الااىرة -دار مصر للطباعة -ااضي الاضاة ّٔاء الدين عبد اهلل بن عايل -بن مالكألفية 
ديواف عمر بن أيب .بسبع رمْب ا٢بجر أـ بثماف **كرد ُب ديواف عمر بن أيب ربيعة بلفظ آخر ىذا متنو:   فواهلل ما أدرم كإٍل ٢باسب  -4

متصلة، كالركاية األكىل نابل  . كاستشهد بو سيبويو على حذؼ ٮبزة االستفهاـ كأـٍ 362ص -ـ1996 -2ط -دار الكتاب العريب -ربيعة
 -3ج -دت -دط -بّبكت -عامل الكتب -تح ٧بمد عبد ا٣بالق عضيمة -ق(285اس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد )تبأبو الع -عن: ا٤باتىضىب

 .294ص 
 اطلعت عليو من كتب الاراءات. كىي اراءة دكف نسبة. كمل أعثر على اارئها ُب حدكد ما -5
 .276ص – 2ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -6
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الخاصة بالتوجيو الصوتي  سهيلهاأعمدة بيانية توضح التوجيهات القائمة على تحقيق الهمزة كت
 للقراءات الشاذة
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انصٕتً ثٍٍ انحشٔف *  انًجحث انثبًَ: اإلثذال   

  هى انًطبنت انتبنٍخ: ٌٔشتًم ع

 الم

                                          كا٢باء عينا إبداؿ ا٥بمزة ىاء: طلب األكؿ

 الااؼ كافا. ك إبداؿ العْب نونا: المطلب الثاني 

 الداؿ ذاال  كاأللف ياءإبداؿ  : المطلب الثالث 

 كالثاء فاء  إبداؿ التاء ىاء: المطلب الرابع 

 
 
 
 
 
 

 
   1"اإلبداؿ ُب اللغة مصدر أبدلت كذا من كذا إذا أامتو ماامو"لغة:   بداؿتعريف اإل

 .                                               2: ىو أف ٯبعل حرؼ موضع حرؼ آخر لدفع الثالاصطالحا أما
                                                 

أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا اللغوم  -. ككذا: ٦بمل اللغة45ص -8ج -مادة )بدؿ( -الفراىيدم -ينظر: معجم العْب - 1
 -. كا٤بخصص119ص  -1ج -ؿ(مادة )بد-ق1986 -2ط -بّبكت -مؤسسة الرسالة -تح زىّب عبد احملسن سلطاف -ق(395)ت

 .179ص -4ج -باب البدؿ -ابن سيده
 -٧بمد علي التهانوم -.ككذا: موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو11ص -باب األلف -ا١برجاٍل -: التعريفات ينظر - 2
 .315ص
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بت، كلو اوانْب كىو اإلبداؿ الذم يسّب على ٭بط مطرد أك ثا اإلبداؿ القياسي: -1 اإلبداؿ قسماف:": وأقسام
.  كشركط، كضوابط عامة مٌب ٙباات، كجب أك حدث اإلبداؿ، كىذا ىو اإلبداؿ الصرُب الشائع أك الضركرم أك البلـز

كىذا عكس السابق إذ أنو ال ٱبضع لضوابط أك اوانْب معينة، كإ٭با ٰبكمو السماع عن العرب،  اإلبداؿ السماعي:  -2
     1اإلبداؿ اللغوم الذم يعِب اياـ صامت مااـ صامت ميطلاا."كىو كثيق الصلة بتعدد اللهجات، كىو 

اختلف العلماء ادٲبا كال يزاؿ ُب أسباب نشوء اإلبداؿ، فّبل أبو الطيب اللغوم، أف منشأ  آراء العلماء في اإلبداؿ:  
ن حرؼ، كإ٭با ىي ليس ا٤براد باإلبداؿ أف العرب تتعمد تعويض حرؼ م"اإلبداؿ ىو اختبلؼ اللهجات ال غّب فياوؿ: 

كالظاىر أف أبا  2 "لغات ٨بتلفة ٤بعاف متفاة؛ تتاارب اللفظتاف ُب لغتْب ٤بعُب كاحد، حٌب ال ٚبتلف إال ُب حرؼ كاحد
؛كاد تابع أبا الطيب ُب س إال اختبلؼ ٥بجاتالطيب اللغوم ال يوجد ُب معجمو مصطلح اإلبداؿ، كأف ما نراه بدال لي

 يت كأيب ٧بمد البطليوسي كمن احملدثْب د. إبراىيم السامرائي.للغة كابن السكّْ رأيو ىذا الكثّب من علماء ا
كاشَبط ابن جِب إىل جانب ما سبق ذكره أف يكوف ىناؾ تاارب صوٌب ُب ا٤بخرج كالصفات بْب ا٤ببدؿ كا٤ببدؿ منو 

كالذاؿ كالظاء كالثاء، كا٥باء  أصل الالب ُب ا٢بركؼ إ٭با ىو فيما تاارب منها، كذلك الداؿ كالطاء كالتاء،"حيث ياوؿ: 
كاد تابع ابن جِب فيما ذىب إليو أفذاذ من علماء اللغة الادامى   3"كا٥بمزة، كا٤بيم كالنوف، كغّب ذلك ٩با تدانت ٨بارجو

كما تكلم الكثّب من اللغويْب خاصة احملدثْب ،  كاحملدثْب منهم: ابن سيده كابن يعيش كإبراىيم أنيس كعبد الصبور شاىْب
 ُب مظانّْو.م بإسهاب عن اإلبداؿ كأنواعو، كأسبابو منه

الكثّب من الكلمات الٍب كاع فيها اإلبداؿ، كالٍب أكرد ابن عطية  ،خاصة الشاذة منها ،تناكلت الاراءات الارءانيةكاد 
 عددا منها ُب تفسّبه، كفيما يأٌب عرضها مع ٙبليلها صوتيا كذلك على النحو التايل:

 الهمزة ىاء كالحاء عينا                               المطلب األكؿ: إبداؿ
أاصى ا٢بلق، كيشَبكاف ُب صفات عديدة ىي ٱبرجاف من  حلايافا٥بمزة كا٥باء صوتاف إبداؿ الهمزة ىاء:  -1

  4اؿ كاالنفتاح كاالصمػات كالَبايقػػػػػػػػاالستف
ُب تبادؿ  أثرت بشكل كبّب ،رج كالعديد من الصفاتمن خبلؿ اشَباكهما ُب ا٤بخ ،ىذه العبلاة الصوتية بْب ا٢برفْب

 :  1، كاد تناالتو العرب ُب أشعارىا من ذلك اوؿ ٝبيل بن معمرا٢برفْب

                                                 
دكرية أكادٲبية  -٦بلة الذاكرة -اارعمر بوب -مااربة صوتية داللية ُب ضوء علم األصوات الوظيفي -ظاىرة اإلبداؿ بْب الصوامت - 1

جامعة   –ـ2015 - 05العدد  -كلية اآلداب كاللغات  -٧بكمة تصدر عن ٨برب الَباث اللغوم كاألديب ُب ا١بنوب الشراي ا١بزائرم
 355 -336ص -ااصدم مرباح كرالة

 -دار الكتب العلمية -ق(911سيوطي) تجبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر ال -نابل عن: ا٤بزىر ُب علـو اللغة كأنواعها - 2
 .356ص  -1ج -ـ1998 -1ط -لبناف -بّبكت

 –ـ 1993 -2ط -دمشق -دار الالم -تح حسن ىنداكم -ق(392ابن جِب أبو الفتح عثماف )ت -صناعة اإلعراب سرُّ  - 3
 180ص
 .90 -79ص -ـ1984 -1ط -تح ٧بمد يعاوب تركستاٍل -أبو األصبغ السُّماٌب اإلشبيلي  -٨بارج ا٢بركؼ كصفاهتا - 4
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ا الًذمٍلن كأتىى صىواًحبها فقي                                                                                                                                       2".     يريد: ) أذا الذم( فأبدؿ ا٥باء من ا٥بمزةود ة غيرىنا كجفانامىنىح المى   **  ىىذى
كأرااو "ْب إبداؿ ا٥بمزة ىاء إىل ابائل شٌب كمضر كاليمن كغّبٮبا، ياوؿ ابن منظور ُب لسانو: يغو كما عزل الكثّب من اللُّ 

  3"انية ٍب فشت ُب مضرىو إرااة كىرااو على البدؿ...ىي لغة ٲب
 ذلك : منالاراءات الشاذة الٍب أكردىا ابن عطية ُب تفسّبه، ىذا النوع من اإلبداؿ بْب حرُب ا٥بمزة كا٥باء، أثبتتو 

  :": ُب اولو تعاىلًىي اؾ -

 " 04الفاتحة                                                     
  5") ىياؾ( با٥باء كىي لغة4وار الغنومكارأ أبو السّْ "ااؿ ابن عطية: 

لكنو مل ينسبها للابيلة الٍب تكلمت ّٔا،  ،كيبلحظ ٩با أكرده ابن عطية أف ا٥بمزة أبدلت ىاء ُب إياؾ، كما ذكر أهنا لغة
 ن كاد أسلفنا ذكر ذلك.كاف كاف ابداؿ ا٥بمزة ىاء يينسب إىل ابائل شٌب كميضر كاليم

 :  فيل الغنوملطي اوؿ ا ،ك٩با ييستدؿ بو على ذلك من شعر العرب
*  مىوارًديه ضىاقىٍت عىليك مىصىاًدره*الذم إف توس عىت    رى فىًهي اؾى كاألمٍ          

   يريد: كايٌاؾ  6
  7"فمن إبداؿ ا٥بمزة ىاء: إيا كىيا كإياؾ كىياؾ"ياوؿ السيوطي: 

  ُب النطق. تخفيفا٥باء خفيفة، كالعرب ٛبيل للك ، ٨برجيهما كما أف ذلك راجع لتااربؿ ا٥بمزة ىاء لغة،  كعليو فإبدا
 إبداؿ الحاء عينا:  -2

 االستفاؿ كاالنفتاح ككالعْب أارب إىل أاصى ا٢بلق من ا٢باء، كيشَبكاف ُب ، "٨برج ا٢باء كالعْب ىو كسط ا٢بلق
 كىو إبداؿ ا٢باء عينا. كاوع اإلبداؿ بينهما، ٤بخرج كعديد الصفات، سهَّلىذا االشَباؾ بينهما ُب ا، 8"االصمات

 الٍب توضح ذلك منها: ،الكثّب من الاراءات الشاذة ،كاد أكرد ابن عطية 
                                                                                                                                                                  

.كاد فتشت ديواف ٝبيل غّب 450ص  -15ج -حرؼ األلف اللينة )ذا(  -البيت ١بميل بن معمر نسبو إليو ابن منظور ُب اللساف -1
 أٍل مل أعثر على ىذا البيت، ك اد ذكره العديد من ا٤بؤلفْب كاستشهدكا بو لكنهم مل ينسبوه.

دار  -تح عبد ا٢بميد ىنداكم -ق(458أبو ا٢بسن علي بن ا٠باعيل بن سيده ا٤برسي )ت ابن سيده  -احملكم كاحمليط األعظم -2
 .89ص -10ج -الذاؿ كالياء -ـ2000 -1ط -لبناف -بّبكت -الكتب العلمية

 3                 135ص -10ج -مادة )ريق( –ابن منظور  -لساف العرب -
بيدة فمن دكنو، كلو ٦بلس مع ٧بمد بن حبيب كأىب عثماف ا٤بازٌٌل.ينظر: إنباه الركاة : أعراىٌب فصيح، أخذ عنو أبو ع أبو سٌوار الغنولٌ  -4

دار الفكر  -تح ٧بمد أبو الفضل إبراىيم -ق(624الوزير ٝباؿ الدين أبو ا٢بسن علي بن يوسف الافطي )ت -على أخبار النحاة
 128ص -4ج -ـ1986 -1ط -مصر -العريب

14ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -ىٌياؾ بكسر ا٥باء  .72ص -1ج -ابن عطية-احملرر الوجيز - 5 
 -1ط -لبناف -بّبكت -عامل الكتب -تح ٧بمد السيد أٞبد عزكز -ـ(1219أبو البااء العكربم ) -إعراب الاراءات الشواذ -6

ابن  -ُب: احملتسب . كببل نسبة118ص -1ج -الز٨بشرم -نابل عن: الكشاؼ –. البيت لطفيل الغنوم 94ص -1ج -ـ1996
 40ص -1ج -جِب
. 357ص -1ج -جبلؿ الدين السيوطي -ا٤بزىر ُب علـو اللغة  - 7 

  48 -31ص  -األردف -دار النفائس للنشر كالتوزيع -٧بمد عصاـ مٍفلح الاضاة -الواضح ُب أحكاـ التجويد -8
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  :ينى حً عت   -
       قاؿ تعالى:"

  

    "
 .                                                                       35يوسف

فااؿ لو:من أارأؾ؟ ااؿ  -كىي لغة ىذيل -رجبل يارأ )عٌب حْب( بالعْب ك٠بع عمر ابن ا٣بطاب "ياوؿ ابن عطية: 
  1لغة اريش، فبها أارئ الناس، كال تارئهم بلغة ىذيلاهلل أنزؿ الارءاف ب ابن مسعود، فكتب عمر إىل ابن مسعود: إفَّ 

  فابن عطية ذكر الاراءة ككجهها، بل كنسب حٌب إبداؿ ا٢باء عينا للهذليْب.
، أم بعثر العرب تبدؿ أحد ىذين ا٢برفْب من صاحبو لتاارّٔما ُب ا٤بخرج كاو٥بم: ٕبثر ما ُب الابور"كيذكر ابن جِب أف: 

  2"ىذا يكوف عٌب كحٌب، لكن األخذ باألكثر استعماال، كىذا اآلخر جائز كغّب خطأ فعلىكضبعت ا٣بيل أم ضبحت..
 ل ظاىرة ٥بجية عرفت بػػػػػػػػػػ) الفحفحة( كإبداؿ ا٢باء عينا مثَّ 

كعٌب لغة ىذيل كثايف "ياوؿ صاحب كتاب الصحاح: ك   3الفحفحة ُب لغة ىذيل، ٯبعلوف ا٢باء عينا"ياوؿ السيوطي: 
  4"ُب حٌب

)حٌب( لغة اريش كٝبيع العرب إال ىذيبل كثايفا فإهنم ياولوف ) عٌب( ااؿ: كأنشدٍل "الفراء اائبل:  رأمالز٨بشرم  كينال
ٍلوى كىالى أيصىلٍّي ** بعض أىل اليمامة:       أىرىل ًجلىتها تػيوىلٍّي عىت ىالى أىضىعي الد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5الت لٍّ  صىوىاًدرنا ًمٍثلى ًقبىابً                                     
عت عن العرب كتناالتها ُب أشعارىا، كىي منسوبة  كعليو فإبداؿ ا٢باء عينا، أك ما ييسمى بػػػ)الفحفحة( ظاىرة ٥بجية ٠بي
للهذليْب، لكن ىذه الظاىرة اللُّغوية من إبداؿ ا٢باء عينا ليست على إطبلاها، كال ااعدة مطٌردة عند ا٥بذليْب ُب كل 

 كدة، كأحرؼ معلومة. حاء، كا٭ٌبا نيالت عنهم ُب كلمات معد
 
 
 
 
 

                                                 

. 243ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 1 
.343ص -1ج -ابن جِب –احملتسب  - 2 
. 176ص -1ج-السيوطي -ا٤بزىر ُب علـو اللغة - 3 
. 2418ص -6ج -الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية - 4 

مطبعة عيسى  -تح علي ٧بمد البجاكم ك ٧بمد أبو الفضل ابراىيم -جار اهلل ٧بمود بن عمر الز٨بشرم -الفائق ُب غريب ا٢بديث -5
  391ص -2ج -2ط –البايب ا٢بليب 
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 المطلب الثاني: إبداؿ العين نونا ك القاؼ كافا.
"العْب حلاية كالنوف ذلاية، اختلفا ُب ا٤بخرج، كاتفاا ُب كثّب من الصفات، كا١بهر كاالنفتاح   إبداؿ العين نونا: -3

 1كاالستفاؿ"
ة سعد بن بكر، كىذيل، كاألزد، كايس، كاألنصار؛ ٘بعل "لغستنطاء( كىي: كإبداؿ العْب نونا، يعرؼ عند الٌلغويْب بػػػ) اال

 2العْب الساكنة نونا اذا جاكرت الطاء، كأٍنطى ُب أٍعطى"
 :                               منهاابن عطية ُب تفسّبه  ثبت ُب الاراءات الشاذة، كأكردهىذا النوع من اإلبداؿ 

  :" ُب اولو تعاىل.  اؾنى يػٍ طى أنٍ  - 

  "01الكوثر.     
ره ًمنى السيٍفلىى:) ااؿ النيب  ،كىي لغة ُب أعطى 3ياوؿ ابن عطية: ارأ ا٢بسن ) إنا أنطيناؾ( يػٍ (  كااؿ كاليىدي الميٍنًطيىة خى

ؿى كىتػيٍنطىى الشى تيصىافي الجً   **ًجيىاديؾى خىيري ًجيىادي الميليوًؾ  : 4األعشى    5ًعيرالى
كأعطى فعل ماض: كفيو لغة أخرل ) أنطيناؾ(...تاوؿ العرب: "كاد ذكر ابن خالويو اراءة: ) أنطيناؾ( كاحتج ٥با فااؿ: 

ىذه اللغة نسبها ابن األثّب ُب كتابو النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر إىل أىل اليمن فااؿ بعد ذكره   6"أعطِب كأنطِب
  7"ىو لغة أىل اليمن ُب أعطى"إبداؿ عْب أعطى نونا:  ّٓموعة األحاديث الٍب كرد فيها

 : هاأحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم من ُب بعض تكرد كظاىرة االستنطاء،
                                                                                                                                8"اليىدي العيٍليىا ًىيى الميٍنًطيىة كىاليىدي السٍُّفلىى ًىيى الميٍنطىاة": اولو صلى اهلل عليو كسلم -

                                                 
 .318ص  -2ج -يب الٌلغومأبو الط -اإلبداؿ -1
زىر ُب علـو الٌلغة كأنواعها -2

ي
 .176ص -1ج -جبلؿ الدين السيوطي -ا٤ب

معجم  –كىي اراءة ا٢بسن كطلحة كابن ٧بيصن كالزعفراٍل، كأـ سلم ركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم "أنطيناؾ" بالنوف.  -3
 .613ص -10ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -الاراءات

كلعل ذلك جيادؾ في الصيف في نعمة** تيصاف الًجالؿ كتعطى الش عيرا  ديواف األعشى ٨بتلف عٌما ذكره ابن عطية، كالبيت ُب -4
ٌد يرجع للركايات ا٤بتعددة عن األعشى، فالناظر ُب معُب البيتْب ٯبدٮبا متشأّْب، اذ أف األعشى ٲبدح ىىٍوذة بن علي ا٢بنفٌي بأنو اد أع

ينظر ليها با٤باؿ، فهي عنده منٌعمة تيعلف الشعّب بالصيف ك٘بٌلل باألكسية الٍب تصوهنا كٛبنع عنها الرياح.  للحرب جيادا، كمل يبخل ع
 . 99ص -دت -دط -ميموف بن ايس -الكبّب ديواف األعشى

  .529ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -5
-ـ1985 -بّبكت -دار ا٥ببلؿ -ق(370د ابن خالويو )ت أبو عبد اهلل ا٢بسْب بن أٞب -إعراب ثبلثْب سورة من الارءاف الكرَل -6

 .209ص
ين أيب السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزرم ا٤بعركؼ ب -النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر -7  -تح ٧بمود ٧بمد الطناجي -ابن األثّب٦بد الدّْ

 .76ص -5ج -ـ1963 -1ط -ا٤بكتبة اإلسبلمية
بن ٧بمد بن عطية ااؿ: حدثِب أيب أف أباه أخربه ااؿ:ادمت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كنص ا٢بديث كامبل  كالتايل:عن عركة  -8

كسلم ُب أناس من بِب سعد ككنت أصغر الاـو فخلفوٍل ُب رحا٥بم ٍب أتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاضى من حوائجهم ٍب ااؿ: 
نا فأمرىم أف يبعثوا إيل فأتوٍل فاالوا: أجب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىل باي منكم من أحد؟ االوا: نعم غبلـ معنا خلفناه ُب رحال
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  1ع"مى جٍ بت أى سى تى ا احٍ مى  اهللي  اؾى طى ، أنٍ عي مى أجٍ  ذلكى  اهللي  :" أعطاؾى كاولو عليو الصبلة كالسبلـ -
، ففي لغة كأعطيت كا٤بعطي كا٤بعطية كا٤بعطاةكأعطى   كيبلحظ أف إبداؿ العْب طاء ليس إال ُب مادة )اإلعطاء( كمشتااهتا

، كيعطش...كغّبىا يعطسكػػػػػػػ:   تيبدؿ عينها طاءالكثّب من الكلمات الٍب جاكرت العْب فيها الطاء، كمع ذلك مل  ،العرب
   2"كأعطى فعل ماض: كفيو لغة أخرل ) أنطيناؾ(...تاوؿ العرب: أعطِب كأنطِبلذا ياوؿ ابن خالويو :"

أف ما كرد ليس جعل النوف بدال من العْب، إ٭با ىو أمر متعلق بنطق صوت العْب: فلعل من "تور إبراىيم أنيس: كيرل الدك
الابائل من كانوا ينطاوف ّٔذا الصوت بصفة خاصة نطاا أنفميا، كذلك بأف ٯبعلوا ٦برل النفس معو من الفم كاألنف معا 

نا،بل ىي) عْب أنفمية( كعلى ىذا فيمكن أف يااؿ إف الركاة اد فتسمع العْب ٩بتزجة بصوت النوف كليس ُب ا٢باياة نو 
كما ذكره د.إبراىيم أنيس  3"٠بعوا ىذه الصفة ٩بثلة ُب الفعل ) أعطى( فأشكلت عليهم، كمل يصفوىا لنا على حاياتها

ال على من مثلهم أف اهتاـ صريح لفطاحلة اللساف كعلم اللغة كالبياف مع أهنم نالوىا لنا عمن تكلم ّٔا من العرب كال يع
ٚبفى عليو مثل ىذه األمور أك تلتبس فبل يعرفوف كنهها كال يدركوف معناىا، مع أنو ليس للعْب كالنوف ارابة ٨برج، كاف 

  اتفاتا ُب بعض الصفات.

                                                                                                                                                                  

تعاىل  فأتيتو فلما رآٍل ااؿ:" ما أغناؾ اهلل فبل تسأؿ الناس شيئا، فإف اليد العليا ىي ا٤بنطية كإف اليد السفلى ىي ا٤بنطاة، كإف ماؿ اهلل
اإلماـ ا٢بافظ أبو عبد  -لم بلغتنا" حديث صحيح. ا٤بستدرؾ على الصحيحْب٤بسؤكؿ كمنطى" ااؿ: فكلمِب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس

كتاب   -ـ2002 -2ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -تح مصطفى عبد الاادر عطا -اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم
ق(      360أٞبد بن أيوب اللخمي )ت الطرباٍل أبو الااسم سليماف بن -)حديث صحيح(. كمسند الشاميْب363ص -4ج -الرااؽ

 -ابن جابر عن عركة بن ٧بمد بن عطية السعدم -ـ1989 -1ط -لبناف -بّبكت -مؤسسة الرسالة -تح ٞبدم عبد آّيد الٌسلفي -
تح ٞبدم عبد آّيد الٌسلفي مكتبة  –ق( 360الطرباٍل أبو الااسم سليماف بن أٞبد )ت  -. كا٤بعجم الكبّب348 -347ص -1ج
 .167-166ص -17ج -دت -دط -مصر -الااىرة -بن تيميةا

نص ا٢بديث كما يلي: أخربنا أبو يعلى حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن سليماف التيمي عن أيب عثماف عن أيب بن كعب ااؿ:كاف  -1
اؿ الت لو أنك اشَبيت ٞبارا رجل ال أعلم رجبل من الناس من أىل ا٤بدينة ٩بن يصلي الابلة أبعد جوارا من ا٤بسجد من ذلك الرجل ا

ابلت تركبو ُب الظلماء أك الرمضاء فااؿ فنما ا٢بديث إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم فسألو فااؿ يا نيب اهلل أردت أف يكتب يل إابايل إذا أ
اإلحساف  -تسبت أٝبع"اهلل ما اح أنطاؾإىل ا٤بسجد كرجوعي إذا رجعت ااؿ فااؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: "أعطاؾ اهلل ذلك أٝبع 

 -بّبكت -مؤسسة الرسالة -تح شعيب األرنؤكط -ق(739األمّب عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي )ت  -ُب تاريب صحيح ابن حباف
.)صحيح على شرط 390 -389ص -5ج-فصل ُب فضل ا١بماعة -باب اإلمامة كا١بماعة -كتاب الصبلة  -ـ1988 -1ط

 -ـ1999 -1ط -لبناف -بّبكت -مؤسسة الرسالة -تح ٦بموعة من األساتذة -ق(241حنبل )الشيخْب( كمسند اإلماـ أٞبد بن 
 .139ص -35ج -حديث أيب بن كعب -مسند األنصار

-ـ1985 -بّبكت -دار ا٥ببلؿ -ق(370أبو عبد اهلل ا٢بسْب بن أٞبد ابن خالويو )ت  -إعراب ثبلثْب سورة من الارءاف الكرَل -2
 .209ص
.124ص -دت -دط -مطبعة أبناء كىبو حساف -إبراىيم أنيس -يةُب اللهجات العرب - 3 
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كما ذكر   1(كاألنصار ،كايس ،كاألزد ،سعد بن بكر، كىذيل كىي) العديد من ابائل العرب االستنطاء عند ظاىرةك 
 ٩بن يالبوف العْب ُب لفظة أعطى، نونا. 2أىل اليمنيوطي، كزاد ا١بوىرم صاحب معجم الصحاح الس
 إبداؿ القاؼ كافا:  -4

حرفاف متجاكراف ٨برجا، ك٘بمعهما كثّب من الصفات،" فكبلٮبا حرفاف ٥بويَّاف ٱبرجاف من أاصى  الااؼ كالكاؼ
٨برج الااؼ، كما اجتمعا ُب صفات الشدة، كاالنفتاح، اللساف، إال أف ٨برج الكاؼ، أاربي إىل مادـ الفم، من 

 لذا كاع االبداؿ بينهما. 3كاالصمات"
 أكرد ابن عطية ُب تفسّبه بعض الاراءات الشاذة ا٤بشتملة على ىذا النوع من اإلبداؿ منها:   كاد 

  : " في قولو تعالى : تٍكهىر -

   " 09الضحى                                                       
( بالكاؼ، ااؿ األخفش: ىي ٗبعُب الاهر، كمن اوؿ هىرٍ كٍ فىأىم ا اٍليىًتيمى فىالى تى ) 4: كارأ ابن مسعود كالشعيبياوؿ ابن عطية

ٗبعُب الاهر، ألنو اد ااؿ األعرايب الذم باؿ  األعرايب:) كااكم اهلل سطوة الاادر كملكة الكاىر( كااؿ أبو حاًب: ال أظنها
  1هارٗبعُب اإلنتفإهنا ىي   5ُب ا٤بسجد: فما كهرٍل النيب 

                                                 
 .222ص -1ج -السيوطي -ا٤بزىر ُب علـو اللغة -ينظر:  -1
 .2512ص  -6ج -مادة )نطا( -ا٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم -الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -2
 .48 -31ص -٧بمد عصاـ مفلح الاضاة -الواضح ُب أحكاـ التجويد -3
حٌدث عن: سعد بن أيب كااص  ، ا٥بٍمداٍل ٍب الٌشعيبأبو عمرك  ، عبٌلمة العصر،بارل بن عبد بن ذم كً يراح: عامر بن شى لشعبيا -4

 كسعيد بن زيد كأيب موسى األشعرم، كعدم بن حاًب، كأسامة بن زيد كأيب ىريرة كعائشة كابن عمر كغّبىم رضي اهلل عنهم
ألعور كعبد الرٞبن بن أيب ليلى كالااضي شريح.  كركل عنو: ا٢بكم كٞبٌاد كأبو اسحاؽ كعاصم كحٌدث عنو: علامة كاألسود كا٢بارث ا

كىي اراءة ابن مسعود كإبراىيم  .318-294ص -4ج -سّب أعبلـ النببلء -ينظر الذىيب -ق105سنة  -رٞبو الو -توُباألحوؿ 
 .484ص -10ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -جم الاراءاتمع -التيمي كالنخعي كالشعيب كاألشهب العيايلي "فبل تكهر" بالكاؼ. 

حاًب الذم نالو ابن عطية ُب  مل أعثر ُب حدكد ما اطلعت عليو من كتب ا٢بديث على لفظ كهرٍل ُب ىذا ا٤بوضع كأظن أف كبلـ أيب - 5
الصبلة خلف النيب صلى اهلل تفسّبه اد اختلط عليو، ألنو اد جاء ُب حديث )النهي عن التكلم ُب الصبلة( ُب الرجل الذم تكلم ُب 

فبأيب ىو كأمي ما رأيت معلما كاف  -اضى صبلتو عليو السبلـ فلما ،عليو كسلم ااؿ:" فجعل الناس يصمتوف، فالت: كاثكل أبياه
كبلـ باب ٙبرَل ال -ما كهرٍل كال زبرٍل، كلكنو ااؿ: إف صبلتنا ال يصلح فيها شيء من كبلـ اآلدميْب" صحيح مسلم -أحسن تعليما منو

  175ص -39ج -حديث معاكية بن ا٢بكم السُّليمي -أٞبد بن حنبل -. ككذا مسند اإلماـ أٞبد381ص -1ج -ُب الصبلة
 -ا٤بكتب اإلسبلمي -تح ٧بمد مصطفى األعظمي -أبو بكر ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة السلمي النيسابورم -كصحيح ابن خزٲبة  

أبو عوانة يعاوب بن إسحاؽ  -. كمسند أيب عوانة36ص -2ج -صبلة نسياناباب الكبلـ ُب ال -ـ1980 -دط -لبناف -بّبكت
بياف حظر  -كتاب الصبلة  -ـ1998 -1ط -لبناف -بّبكت -دار ا٤بعرفة -تح أٲبن بن عارؼ الدمشاي –ق( 316األسفرائِب )ت

عبد اهلل بن ا١باركد )ت  ا٢بافظ أبو ٧بمد -. ك ا٤بنتاى من السنن ا٤بسندة عن رسوؿ اهلل 465ص -1ج -الكبلـ ُب الصبلة
 -باب األفعاؿ ا١بائزة ُب الصبلة كغّب ا١بائزة -ـ1988 -1ط -لبناف -بّبكت -دار ا١بناف كمؤسسة الكتب الثاافية -ق(307

 .63ص
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كابن عطية ُب ىذا ا٢برؼ، نال اوؿ األخفش ُب معُب لفظة )الكهر( كذكر أفَّ أصل الكاؼ اافا )الاهر(، كاستدٌؿ عليو 
، أفَّ لفظة )الكهر( ليست ٗبعُب )الاهر( أبدلت اافها كافا، كإ٭با ىي باوؿ األعرايب، ٍب ردَّ على ذلك كٌلو باوؿ أيب حاًب

لفظة ميستالة بذاهتا معناىا االنتهار، كذكر استدالؿ أيب حاًب ٕبديث األعرايب الذم باؿ ُب ا٤بسجد؛ كابن عطية ُب ىذا 
ّبّْ الاارئ بْب ا٤بعنيْب، كال ييرجح أحدٮبا.  ٱبي

 ،النطق بالااؼ إىل ايس، كٛبيم ، كالٌلسافكاد عزل علماء اللغة ا كثّب ُب لغة العرب،لكن إبداؿ الااؼ كافا كالكاؼ ااف
كاريش ": ُب ا٤بخصص إذ ياوؿ ابن سيده  يدؿُّ على ذلك ما ركاه ،اريش من لسافالنطق بالكاؼ  عيدَّ ُب حْب  ،دكأسٍ 

     2"تاوؿ كشطت كايس كٛبيم كأسد تاوؿ: اشطت...كاهرت الرجل أاهره ككهرتو
كىذا كثّب اشتهرت كاتفااهما ُب عديد الصفات، كافا، كالكاؼ اافا لارب ٨برجيهما،   تبدؿ الااؼى  : أف خالصة القوؿك 

 كما أسلفنا.كنيال عنها    ،بو بعض الابائل العربية
 

 كاأللف ياء. المطلب الثالث:  إبداؿ الداؿ ذاال
 إبداؿ الداؿ ذاال: -5
مستفل ، مراق، ككبلٮبا ٦بهور ،الثنايا كالذاؿ من طرؼ اللساف كالثنايا العليا وؿكأصي  ،طرؼ اللساف مناؿ الدَّ  ٨برجي "

 .لذا كاع اإلبداؿ بينهما 3"مصمت
 كاشتملت الاراءات الشاذة على إبداؿ الداؿ ذاال، من ذلك: 

  شرٍٍّذ: -
    قاؿ تعالى:"

    
   " 57األنفاؿ                     
بالذاؿ مناوطة، كىي اراءة األعمش كمل ٰبفظ  5ذ()فشرٌ  4كُب مصحف عبد اهلل"ذكر ابن عطية ُب تفسّبه ما يلي: 

  6"داؿ، كما االوا ٢بم خراديل كخراذيل)شرذ( ُب لغة العرب، كال كجو ٥با إال أف تكوف الذاؿ ا٤بناوطة تبدؿ من ال
                                                                                                                                                                  

. كما ذكر الز٨بشرم ُب تفسّبه معُب آخر للكهر كىو العبوس فااؿ: فبل تكهر، كىو أف 495ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -1
 .394ص -6ج -الز٨بشرم -س ُب كجهو. تفسّب الكشاؼيعب

 -1ط -لبناف -بّبكت -دار إحياء الَباث العريب -أبو ا٢بسن علي بن ا٠باعيل النحوم اللغوم األندلسي -ابن سيده -ا٤بخصص -2
 .186ص -4ج -ـ.1996

التحديد ُب اإلتااف  - 49-41ص -ـ1992 -4ط -مطبعة الشاـ -زكرياء األنصارم -ُب علم التجويد ا١بزرية ا٤بادمة شرح -3
 –ـ 2000 -1ط -األردف-عماف -دار عمار -تح غاًل ادكرم ا٢بمد -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل األندلسي  -كالتجويد

 .107 -103ص
 سبق تعريفو. عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.  -4
 312ص -3ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –اؿ. ارأ ّٔا ا٤بطوعي كاألعمش ٖببلؼ عنو كابن مسعود "فشرّْذ" بالذك  -5

.                543ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 6 



 
 

 

66 

العرب"، ياصد كلمة )شرذ( بالذاؿ ليست أصبل، إال أف تكوف مبدلة من ُب لغة  (شرذ)كمل ٰبفظ ٤با ااؿ: "فابن عطية 
 ".إال أف تكوف الذاؿ ا٤بناوطة تبدؿ من الداؿالداؿ، كىو ما نفهمو من اولو: "

هملة ُب مي  -ياصد لفظة شرذ -ىذه ا٤بادة )أم الشْب كالراء كالذاؿ ا٤بعجمة(أف "  ياوؿ الٌسمْب ا٢بليب ُب الدر ا٤بصوف:
 لغة العرب، ٍب يعابها باولو: كُب ىذه الاراءة أكجو:                                     

                                                                   (.أف الذاؿ أصلها داؿ ك٤با كانت ٦باكرة ٥با أبدلت منها فصارت ذاال: أف الذاؿ بدؿ من ٦باكرهتا )أم أحدىا
) أم أف ُب لفظة شرذ ىناؾ تادَل، كتأخّب فايٌدمت الراء، تفراوا شذر مذر. :من او٥بم (شذر) : أنو مالوب من الثاني

 كأيٌخرت الذاؿ(
 1ذة من او٥بم شذر ُب ماالو(") يعِب لفظة "شرّْذ" مأخو شذر ُب ماالو إذا أكثر فيو.  :أنو من الثالث:
كإف   كما أسلفنا،  بل اختلفوا ُب أصل الذاؿ على عدة أكجو ،مل ينكر أحد كجودىا ُب لغة العرب (ذشرّْ ) لفظةكعليو ف

  .كاف ابن عطية حصرىا ُب كجو كاحد كىو إبدا٥با من الداؿ
                                                                                               إبداؿ األلف ياء:  -6

فهما من لذا  2كتسمى أيضا بأحرؼ االعتبلؿ" ،األلف كالياء من األحرؼ ا١بوفية أم الٍب: ٚبرج من ا١بوؼ "تعدُّ 
 ا٢بركؼ ا٥بوائية، الٍب ٛبتد مع خركج ا٥بواء، كما ٯبتمعاف ُب بعض الصفات، كا١بهر مثبل.

  3ال يستطيع ا٤برء ٙبديد حيز معْب ٚبرج منو ىذه ا٢بركؼ ا١بوفية.كىذا ا٤بخرج تاديرم، حيث 
من ذلك إبداؿ األلف ياء ُب الكلمات  ،ىذه العبلاة الصوتية الكامنة بْب الصوتْب كاوع اإلبداؿ بينهما حتكاد ٠ب

                 التالية:                                                                                  
   ااؿ تعاىل:"   :م  دى ىي  -

  
   

    
    " 38البقرة. 

 أبو ذؤيب يرثي بنيو:     : كىي لغة ىذيل ااؿ 5(مَّ دى ارآ: )ىي  4أف ا١بحدرم كابن أيب إسحاؽ": يةياوؿ ابن عط
 مٍصرىعي  جنبو  فتيخيرٍّموا كلكلً   **م  اىي وى قوا لهى كأعنى  ىىوىم  وا سبقي 

                                                 
  .621ص -5ج -السمْب ا٢بليب -ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف ا٤بصوف رُّ الدي  -1

.109ص  -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل األندلسي  -التحديد ُب اإلتااف كالتجويديينظر:  - 2 
                       .31 -30ص -دت -دط -األردف -دار النفائس -٧بمد عصاـ مفلح الاضىاة -الواضح ُب أحكاـ التجويد -3
جد يعاوب بن إسحاؽ ا٢بضرم أحد الاراء العشرة، أخذ الاراءة عرضا عن ٰبٓب  : عبد اهلل ا٢بضرمي البصرم النحومابن أبي إسحاؽ -4

مات سنة تسعْب  -ركل الاراءة عنو عيسى بن عمر الثافي ، كأبو عمرك بن العبلء، كىاركف بن موسى األعوربن يعمر كنصر بن عاصم، ك 
 .368ص -1ج -ابن ا١بزرم -ُب طباات الاراءينظر: غاية النهاية  -كعشرين كمائة، كصلى عليو ببلؿ بن أيب بردة

 -ر كأبو الطفيل كىي اراءة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "ىيدمَّ"عاصم ا١بحدرم كعبد اهلل بن أيب اسحاؽ كعيسى بن عمكىي اراءة  - 5
 87ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات
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مل يصح ُب ىذا أف ياء اإلضافة من شأهنا أف يكسر ما ابلها، فلما  ،كذلك ياولوف: عصىيَّ كما أشبهو، كعلة ىذه اللغةك 
  1"الوزف كسر األلف الساكنة، أبدلت ياء كأدغمت

 :فابن عطية ذكر للقراءة كجهاف
 أهنا لغة ىذيل. -1
أف ياء اإلضافة غالبا تأٌب بعد كسر، فلما أتى ُب ىذه الكلمة ألف مدية كمل يصح كسرىا، أبدلت ياء كأدغمت  -2

 فيما بعدىا فصارت )ىدم(
الستحالة كسرىا، فلما صارت ىكذا أدغمت  ،ياء منها )ىدام ىدمَّ ( إ٭با أبدلت األلف ا٤بديةكعليو فالاراءة بالياء ُب 

 ذيل. مَّ(، كاد ثبت ىذا عن ىي دى ُب ياء ا٤بتكلم بعدىا فصارت )ىي 
بدلة أبدلت ، ُب ا٤برحلة األكىلٗبرحلتْب أف إبداؿ ألف )ىدام( ياءن، مرَّ كخالصة القوؿ:

ي
 ياء، ٍب ٤با التات ياءاف ا٤ب

 :كاألصلية، أدغمت األكىل منهما ُب الثانية كالتايل
 .م  دى ىي أدغمت ُب الياء بعدىا:                  ييدى ىي أبدلت األلف ا٤بدية ياء:                 امدى ىي أصلها: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب الرابع: إبداؿ التاء ىاء كالثاء فاء  

                                                                        إبداؿ التاء ىاء:                         -7
يشَبكاف ُب أف كبل منهما حرؼ ك  "٨برج ا٥باء من أاصى ا٢بلق، أما التاء فهو من طرؼ الٌلساف، كأصوؿ الثنايا العيليا، 

 .لذا كاع اإلبداؿ بينهما ُب لغة العرب 2"مهموس مستفل منفتح مصمت
  الو ابن عطية ُب تفسّبه، ُب ألفاظ عديدة منها:ما ن من ذلك 

 : وهابي الت   -

                                                 
 .132ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -1
 .107 -102ص -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل األندلسي  -التحديد ُب اإلتااف كالتجويد -2
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    قاؿ تعالى:"

    
   

   
     

  
   

    

 " 246البقرة                                                                                         . 
   3"اس على اراءتو بالتاءكىي لغة، كالنَّ  2)التابوه( 1كارأ زيد بن ثابت: "عطية يقوؿ ابن

 عنهم ابن عطية بالناس ارؤكا  راء الذين عربَّ ارأ كلمة التابوت با٥باء، كبااي الاي  -رضي اهلل عنو -يعِب أف زيد بن ثابت 
أغلب كتب علـو الارءاف، منها ما ذكره  تناالتوكاد  ،كلمة التابوت بالتاء ا٤بفتوحة؛ كاالختبلؼ ُب ىذه الكلمة مشهور

ك٤با كتب الصحابة ا٤بصحف زمن عثماف رضي اهلل عنو اختلفوا ُب كتابة التابوت فااؿ زيد الزركشي ُب الربىاف باولو: "
  4"لساف اريشفإ٭با أنزؿ الارآف على  (التابوت)كترافعوا إىل عثماف فااؿ اكتبوا  (،التابوت)كااؿ النفر الارشيوف  (التابوه)

  5"اجتماعهما ُب ا٥بمس ىو كما ذكر الز٨بشرم،كالذم سوغ ذلك فيها بدؿ من التاء ُب )التابوت(،  فا٥باء
، كٯبدر بنا اإلشارة ىنا إىل األثر لغتاف -كما ذكر ابن عطية  -( التابوت كالتابوه لفظٍب ) ًكبل أف : كخالصة القوؿ

إذا اختلفتم أنتم كزيد بن ثابت ُب شيء من "و ما يلي: كالذم نصُّ  ،ا٤بصحفالوارد عن سيدنا عثماف بن عفاف ُب كتابة 
الارءاف فاكتبوه بلساف اريش، ) فإنو إ٭با نزؿ بلساهنم ( كحْب اختلفوا ُب كتابة ) التابوت( فااؿ زيد: التابوه كااؿ النفر 

  6"ارءاف على لساف اريشالارشيوف: التابوت كترافعوا إىل عثماف فااؿ: اكتبوا التابوت فإ٭با أنزؿ ال
                                                                إبداؿ الثاء فاء:                                 -8
ككبلٮبا  كأطراؼ الثنايا العليا ،ا الفاء فمن باطن الشفة السفلىأمَّ  العليا، ٨برج الثاء من طرؼ اللساف، كأطراؼ الثنايا"

  7"وس رخو مستفل منفتح مراقمهم
 اشتملت الاراءات الشاذة الٍب أكردىا ابن عطية ُب تفسّبه على ىذا النوع من اإلبداؿ من ذلك ما يلي: اد ك 

                                                 
د، أبو سعيد صحايب جليل، كاف حافظا للارءاف الكرَل، ككاتبا للوحي بْب يدم النيب صلى اهلل عليو بن الضحاؾ بن زي زيد بن ثابت: -1

فضائلو  ٝبع الارءاف ُب عهد ا٣بليفة أيب بكر الصديق بأمر منو، ككاف ا٤بسؤكؿ عن ا١بمع الثاٍل ُب عهد ا٣بليفة عثماف بن عفاف، كسلم،
 .466 -461ص -2ج -البغوم -ر: معجم الصحابةينظ -ق على أرجح األاواؿ51عديدة، توُب سنة 

 351ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –كىي اراءة أيٌب بن كعب كزيد بن ثابت "التابوه" با٥باء  -2
.   333ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3 

النوع ا٣بامس كالعشركف: علم  -أبو الفضل إبراىيمتح ٧بمد  -الزركشي بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل   -الربىاف ُب علـو الارءاف -4
 .376ص -1ج -دت -دط -مصر  -الااىرة -دار الَباث -مرسـو ا٣بط

كا٥بمس صفة جامعة بْب التاء كا٥باء كاد ذكرناىا بداية ىذه ا١بزئية..  474 -473ص -1ج-الز٨بشرم -الكشاؼ ينظر: - 5 
ـ.  1996 -2ط -الرياض -مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع -147ص -1ج -مناع الاطاف -مباحث ُب علـو الارءاف - 6 
. 107 -102ص -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل األندلسي  -التحديد ُب اإلتااف كالتجويد - 7 
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  كثيوًمهىا: - 
    :"قاؿ تعالى

     
     

    
   

  
   

    61".البقرة.               
كالثاء تبدؿ من الفاء كما االوا:  ،ذلك عن ابن عباس ، كركم1كىي اراءة عبد اهلل بن مسعود بالثاء": قاؿ ابن عطية

  2"ككاعوا ُب عاثور شر، كعافور شر، على أف البدؿ ال يااس عليو ،مغافّب كمغاثّب، كجدث كجدؼ
بدلت العرب ثاءىا فاء، أى  ،ىي ألفاظ ككلمات بعينهابل  ،ردا ُب ٝبيع الثاءاتطَّ ىذا اإلبداؿ ليس مي  يرل أفابن عطية ف

 ".البدؿ ال يااس عليو أفَّ "كىو ما أشار إليو ابن عطية ساباا باولو: 
 إبداؿ الثاء فاء، من ذلك اوؿ أمٌية بن أيب الصلت: كاد كرد عن العرب ُب أشعارىا 
 3اف كالبصلومى في كال يسي ادً رى فيها الفى  **  ةن رى اىً م إذ ذاؾ ظى هي لي ازً نى كانت مى      

 : -رضي اهلل عنو -كاوؿ حساف بن ثابت
ـي ئى لً  اسه نى م أي كأنتي           لي قى وٍ كالحى  وـي م الفي كي امي عى طى  **  وؿً صي األي  ا

4 
( الثاء بدؿ من جدث كارئ بالفاء )أم جدؼ"إىل ٛبيم، ااؿ أبو حياف: ُب مثل ىذا ا٤بوضع النطق بالفاء  كأيرجع

  5"ؿ من الثاءللحجاز كالفاء لتميم كىي بد
بعض العرب  تناالهاكإ٭با ىي ُب كلمات بعينها  ،أف إبداؿ الثاء فاء ليست متعاابة ُب ٝبيع األلفاظ كخالصة ذلك:

، كال ااعدة ُب ٝبيع األلفاظ، كالكلمات الٍب يوجد ّٔا ، كعليو فا٢بكم ليس مطَّرداكابيلة ٛبيم  ،ّٔا بعض العرب كتكلم
 حرؼ الثاء.

 

 
 

                                                 
 112ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –ارأ ابن مسعود كابن عباس كأييٌب "كثيومها" بالثاء.  -1

.153ص -1ج -ن عطيةاب -احملرر الوجيز - 2 
 .98ص -ـ 1998 -1ط -لبناف -بّبكت -دار صادر -تح سجيع ٝبيل ا١ببيلي -ديواف أمية بن أيب الصلت -3
 -الارطيب -ا١بامع ألحكاـ الارءافكمل أعثر على ىذا البيت ُب شرح ديواف حساف بن ثابت، لكن اإلماـ الارطيب ذكره ُب تفسّبه:  -4

 .    147ص -2ج
.   339ص -6ج -أبو حياف -يطالبحر احمل - 5 
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 أعمدة بيانية لتوضيح التوجيو الصوتي للقراءات الشاذة الخاص باإلبداؿ
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 ّانًجحث انثبنث: اإلدغبو ٔفك  *  

 ٌٔشتًم عهى انًطهجٍٍ انتبنٍٍٍ:

 اإلدغاـب: اراءات شاذة المطلب األكؿ 

 الم

 اإلدغاـ  فكّْ ب: اراءات شاذة طلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ كفكُّوالمبحث الثالث: اإلدغا
 تعريف اإلدغاـ: 

مصدر الفعل أدغم كمعناه : إدخاؿ حرؼ ُب حرؼ يااؿ: أدغمت ا٢برؼ كادَّغمتو، على افتعلتو. كاإلدغاـ "لغة: 
  1"إدخاؿ اللجاـ ُب أفواه الدكاب. كأىدغىم الفرس اللّْجاـ: أدخلو ُب فيو، كأيدًغم اللّْجاـ ُب فمو كذلك

  2"وعاء، إذا أدخلتها فيوأىدغىمت الثياب ُب ال"كمنو أيضا: 

                                                 
 مادة )دغم( -203ص -12ج -ابن منظور -لساف العرب -1
 18ص -ا١برجاٍل -التعريفات -2
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  1"ٕبيث يصّباف حرفا كاحدا مشدَّدا ،ىو التااء حرؼ ساكن ٕبرؼ متحرؾ" كفي االصطالح:
  2"من غّب أف تفصل بينهما حركة أك كاف ،رتفاعة كاحدةساف عندٮبا إيرتفع اللّْ "

  3"ل، كيكوف ُب ا٤بثلْب كا٤بتااربْبأف تأٌب ٕبرفْب ساكن فمتحرؾ من ٨برج كاحد من غّب فص"فو ابن ا٢باجب باولو: كعرَّ 
  4"أف اإلدغاـ ا٤بألوؼ ا٤بعتاد، إ٭با ىو تاريب صوت من صوت"كُب تعريف ابن جِب: 

فابن جِب ال يرل اإلدغاـ إدخاؿ ٧بض ٕبيث يصّباف حرفا كاحدا، إ٭با ىو تاارب بْب الصوتْب، يبديكا للمستمع كحرؼ 
 كاحد لكنهما ليسا كذلك.

   5"اإلدغاـ ىي ضرب من التأثّب الذم ياع ُب األصوات ا٤بتجاكرة، إذا كانت متماثلة أـ متااربة ة ُب كجودكالعلَّ "
يعِب إدخاؿ ا٢برؼ األكؿ ُب  6"فظ ٕبرفْب كالثاٍل مشددااللَّ "اء تعريف اإلدغاـ على ما ذكره ابن ا١بزرم باولو: رَّ ر الاي صى كاى 

 ٍل.الثاٍل ٕبيث يصّباف حرفا كاحدا مشددا من جنس الثا
 فوجدكىا تنحصر فيما يلي: ،باحثْب عن أسبأّا ،استارأ العلماء ظاىرة اإلدغاـ  أسباب اإلدغاـ:

               91آؿ عمرافاًصرًينى"نَّ  نمّْ  كىمىا ٥بىيم"تعاىل:  ااؿ يمْب كالنونْبكا٤ب   7كىو أف يتحد ا٢برفاف ٨برجا كصفةالتماثل:  -1
 ":كالتاء مع الطاء كاولو تعاىل  8جا كٱبتلفا صفةكىو أف يتفق ا٢برفاف ٨بر التجانس: -2

 "72آؿ عمراف                                                                                                         
٫بو اولو  البلـ ُب الراء، عند بعض الاراءاـ كإدغ 9كىو أف يتاارب ا٢برفاف ٨برجا أك صفة، أك ٨برجا كصفة التقارب: -3

اتعاىل:"   114" طوكىايٍل رىبّْ زًٍدٍل ًعٍلمن
 اإلدغاـ عند الاراء اسماف ٮبا:                                                                   : أنواع اإلدغاـ

  10"ثلْب أـ جنسْب أـ متااربْبء أكانا مً كا سوارى كىو ما كاف أكؿ ا٢برفْب فيو ٧بي " اإلدغاـ الكبير: -
 .1كاشتهر ّٔذا الاسم اإلماـ أبو عمرك ،كيكوف ُب كلمة كُب كلمتْب

                                                 
 395ص -4ج -ا٣بليل بن أٞبد -معجم العْب -1
د تح عبد آّي -ق(540ابن الباذش أبو جعفر أٞبد بن علي بن أٞبد بن خلف األنصارم )ت -اإلاناع ُب الاراءات السبعكتاب   -2

 .164ص -1ج -ق1403 -1ط -سورية -دمشق -دار الفكر -اطامش
 234 -233ص -3ج -رضى الدين ٧بمد بن ا٢بسن االسَباباذم النحوم  -شرح شافية ابن ا٢باجب -3
 .139ص -2ج -ابن جِب -ا٣بصائص -4
 .126ص -ـ1996 -دط -دار ا٤بعرفة ا١بامعية -عبده الراجحي -اللهجات العربية ُب الاراءات الارءانية -5
 .247ص -1ج -ابن ا١بزرم -النشر ُب الاراءات العشر -6
 -ـ2003 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -٧بمد مكي نصر ا١بريسي -٘بويد الارءاف آّيدهناية الاوؿ ا٤بفيد ُب علم  -7

 105ص
 .105ص -نفسو صدرا٤ب -8
 .278ص -1ج -ابن ا١بزرم -النشر ُب الاراءات العشر -9

 .274ص -1ج – ٤بصدر نفسوا -10
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ـى غى اإلدٍ  كى كنى كدي ياوؿ الشاطيب:               2الف  حى تى  يوً فً  مُّ صرً *  أبو عمرك البى   وي طبي كقي  الكبيرى  ا
 أم إدغاـ ا٢برؼ الساكن ُب ا٢برؼ ا٤بتحرؾ الذم يليو.  3منو ساكنا ا٤بدغمكىو ما كاف ا٢برؼ اإلدغاـ الصغير:  -

ضركرة  كما أسلفنا ذكره ما ىو إال كاإلدغاـ باب كبّب من أبواب التجويد كالاراءات، كمبحث عظيم من مباحث اللغة، 
 كمدخل ٥بذا ا٤ببحث.

  ا صوتيا:كفيما يلي عرض الاراءات الشاذة، الٍب أكردىا ابن عطية ككجهها ُب تفسّبه، مع ٙبليله
 اإلدغاـ بالمطلب األكؿ: قراءات شاذة 

  :طٍّفخً يى  -1
    قاؿ تعالى:"

    
  " 20البقرة   

( بفتح الياء ككسر ا٣باء كالطاء كتشديد في طّْ ، كاتادة ) ٱبىً كعاصم ا١بحدرم ،كأبو رجاء ،كارأ ا٢بسن ": يقوؿ ابن عطية
اراءة مل ينسبها  4كحكى ابن ٦باىد، الطاء، كىذه أصلها ٱبتطف أدغمت التاء ُب الطاء ككسرت ا٣باء اللتااء الساكنْب

تاء إىل ) ٱبىىطّْف( بفتح الياء كا٣باء كتشديد الطاء ا٤بكسورة، ااؿ أبو الفتح، أصلها: ) ٱبتطف( نالت حركة ال5إىل أحد
  6"غمت التاء ُب الطاءدا٣باء كأ
الت حركة التاء إىل ا٣باء، كأدغمت التاء ُب و ابن عطية اراءة اإلدغاـ بذكر أصل ىذه الكلمة، كىي )ٱبتطف( ني كاد كجَّ 

 الطاء الٙباد ٨برجهما كاتفااهما ُب العديد من الصفات. 

                                                                                                                                                                  
كا٢بسن البصرم ك ابن ٧بيصن كيعاوب   ات الشاذةالاراءأصحاب كاشتهار أيب عمرك بو ال يعِب أنو منفرد بو فاد شاركو فيو غّبه من  -1

 -1ج -ا١بزرم ابن -ُب الاراءات العشر النشر :ينظر ، كا٭با اشتهاره ألنو انفرد بو عن بااي الاراءات العشر ا٤بتواترة.كغّبىما٢بضرمي 
ا٤بملكة  -مطبعة فضالة -تح أٞبد اليزيدم -إبراىيم بن عمر ا١بعربم ا٣بليلي -ُب شرح حرز األماٍل ككجو التهاٍل ككنز ا٤بعاٍل .275ص

 .228ص -1ج -ـ1998 -ا٤بغربية
 -دار اآلثار -ق(590شَّاطيب )تالااسم بن فّبُّه بن خلف بن أٞبد ال -مًب الشاطبية حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب الاراءات السبع -2

 .14ص -باب اإلدغاـ الكبّب -ـ2004 -1ط -مصر -الااىرة
 .111ص ٧بمد مكي نصر ا١بريسي -٘بويد الارءاف آّيدهناية الاوؿ ا٤بفيد ُب علم  -3
ارئ احملدّْث النحوم، شيخ ا٤بارئْب، أبو بكر أٞبد بن موسى بن العباس بن ٦باىد :ابن مجاىد -4

ي
البغدادم، مصنف كتاب  اإلماـ ا٤ب

تبل على انبل، كأيب الزعراء بن ، ك  كمئتْب.، ٠بع من سعداف بن نصر، كعبد اهلل بن ٧بمد بن شاكر)السبعة(  كلد سنة ٟبس كأربعْب
بكر  ىاشم، كا٢بسن ا٤بطوعي، كأبو عبد الواحد بن أيبعبدكس، كأخذ ا٢بركؼ عٍرضا على طائفة، كانتهى اليو علم ىذا الشأف. ارأ عليو: 

اتساع علمو، كبراعة فهمو، كصدؽ   ااؿ أبو عمرك الداٍل: فاؽ ابن ٦باىد سائر نظائًره مع...كغّبىم ، الشذَّائي، كأبو الفرج الٌشنبوذم
 274 -273ص -15ج -أٞبد بن موسى الذىيب -٥بجتو، توُب ُب شعباف سنة أربع كعشرين كثبلث مائة. ينظر: سّب أعبلـ النببلء 

 195ص -1ج -إعراب الارءاف للحسنكالنحاس ُب مصنفو  11ص -لويو ُب ٨بتصره لؤلعمشنسبها ابن خا -5
 .103ص – 1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -6
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) ٱبطف( من ) ٱبتطف( ":رءاف، يوجّْو ىذه اللفظة باولو كاريب من توجيو ابن عطية، ٪بد األخفش ُب كتابو معاٍل الا
  1."فأدغم التاء ُب الطاء، ألف ٨برجها اريب من ٨برج الطاء

أدغم أك٥بما ُب الثاٍل كأضعفهما ُب األاول  ،كاتفات بعض صفاهتما التاء كالطاء، ب ٨برجي: أنو ٤با اري كخالصة ذلك
جاز إدغاـ ركؼ الٍب اربت أك اٙبدت ٨بارجها كاتفات بعض صفاهتا كىذا ليس خاصا ّٔذين ا٢برفْب، بل إف ٝبيع ا٢ب

 أكالٮبا ُب الثاٍل منهما.
 :  ؽل ص دى قي  -2

    :"قاؿ تعالى

    

  "95آؿ عمراف       
    ككذلك  ،ارأ ) ال صَّدؽ اهلل( بإدغاـ البلـ ُب الصاد 2اف بن تغلبأف أبَّ "عند تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة:  وؿ ابن عطيةيق
كانتشار الصَّدل  ،ىذين ا٢برفْب ُب الفم ة جواز ذلك فشوُّ ال سّّْبكا( ارأىا بإدغاـ البلـ ُب السْب، ااؿ أبو الفتح علَّ ) 

   3"ك ٨برج البلـ فجاز إدغامها فيهمافااربتا بذل ،ا٤بنبث عنهما
، كالظاىر أف سبب إدغامهما ىو دليل على ارتضائو كموافاتو ،٥بذه الاراءة دكف تعايب كنٍال ابن عطية لتوجيو ابن جِب

ارب ٨برجيهما، إذ أف:" الَّبلـ ٚبرج من أدٌل حافة الٌلساف إىل ما يليها من ا٢بىنك األعلى، كالصَّاد بْب طرؼ الٌلساف 
كالثنايا العيليا" 

 رغم شذكذىا لغة كسندا، فلما تااربا أدغما، كعليو فالاراءة بإدغاـ البٌلـ ُب الصاد ُب كلمة )ال ٌصدؽ( 4
 .كاف كانت اليلةلكن ذلك ال ياتضي إٮبا٥با، 

     قاؿ تعالى:" :بهما اؼى ط  أف يي  -3

     
    

    

  "157البقرة . 
كانفتح ما ابلها فانالبت ألفا فجاء  ،يطاؼ( كأصلو يطتوؼ، ٙبركت الواك)أف  اؿمَّ كارأ أبو السى ": قاؿ ابن عطية

على مذىب من أجاز إدغاـ الثاٍل ُب األكؿ كما جاء ُب )مذَّكر( كمن مل  ،سكاف ُب الطاءيطتاؼ، أدغمت التاء بعد اإل
  5"ٯبز ذلك ااؿ: البت التاء طاء ٍب أدغمت الطاء ُب الطاء، كُب ىذا نظر ألف األصلي أدغم ُب الزائد كذلك ضعيف

                                                 
 55ص -1ج -تح ىدل ٧بمود اراعة -األكسط األخفشأبو ا٢بسن سعيد بن مسعدة  -معاٍل الارءاف -1
، كأيب عمرك الشيباٍل، كطلحة بن مصرؼ، كاألعمش. أخذ عنو صم، ارأ على عاالنحوم الكوُب دأبو سع : الربعيأبٌاف بن تغلب -2

 .11ص -1ج-ابن ا١بزرم  -ينظر: غاية النهاية -ق141 الاراءة عرضا: ٧بمد بن صاّب بن زيد الكوُب، توُب سنة إحدل كأربعْب كمائة
 546ص -1ج -ف ا٣بطيب عبد اللطي -معجم الاراءات -"ال صَّدؽ" بإدغاـ البلـ ُب الصاد  أباف بن تغلب كىي اراءة 

  .474ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
 104 -103ص -أبو عمرك الداٍل -التحديد ُب االتااف كالتجويد -4
 .229ص -1ج -ا٤بصدر السابق -5
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 ا٤براحل ىي كالتايل:ت بأكثر من تغيّب، كما ذكر ابن عطية، ىذه مرَّ  (اؼطَّ يي ) لفظةكا٤ببلحظ أف 
 أصل الكلمة )يطتوؼ(    -1
 ٙبركت الواك كانفتح ما ابلها فصارت ألفا مدية "يطتاؼ" -2
 بعد ذلك كجهها العلماء على مذىبْب:  -3
 .فمن أجاز إدغاـ الثاٍل ُب األكؿ ااؿ: بإدغاـ التاء بعد اإلسكاف ُب الطاء 
  لطاء، أم: إدغاـ الطاء األكىل األصلية ُب الطاء لبت التاء طاء، ٍب أدغمت الطاء ُب اكمن مل ٯبز ذلك ااؿ: اي

 الثانية الٍب انالبت عن تاء، ىذا ا٤بذىب ضعَّفو ابن عطية، ألف الطاء األصلية أدغمت ُب الزائدة.

 :"قاؿ تعالى   :والي دى كال تػ بى  -4

   
  

   
   

    "02النساء 
ا بإدغاـ التاء، كجاز ُب ذلك ا١بمع بْب ساكنْب، ألف أحدٮب 1يصن أنو ارأ )تَّبدلوا(كركم عن ابن ٧بي ": قاؿ ابن عطية

 .2"حرؼ مد كلْب يشبو ا٢بركة
ػػػػػػػػػػبدلوا ( كجاز ا١بمع ت ػػػػػػػػػػػػػ اػػػتبدلوا (  فلما أدغمت التاء ُب التاء، التاى ساكناف ىكذا: ) كلػا تػػػػفأصل الكلمة: ) كلػ

 حرؼ مد كلْب يشبو ا٢بركة فكأنو متحرؾ. -كىو األلف ا٤بدية -بينهما، ألف األكؿ
كارأ ابن ٧بيصن )كال تَّبدلوا( أدغم التاء ُب التاء كٝبع بْب "اس اراءة )تَّبدلوا( كٰبتج ٥با اائبل: لنحَّ كيذكر أبو جعفر ا

 3"ساكنْب، كذلك جائز ألف الساكن األكؿ حرؼ مد كلْب
  دُّكف:عى يػى  -5

   :"قاؿ عز كجل
    
     

   
    

    " 163األعراؼ                         
ااؿ أبو الفتح: أراد )يعتدكف( فأسكن التاء ليدغمها ُب  3)يعدُّكف( 2كأبو هنيك 1كارآ شهر بن حوشب" :يقوؿ ابن عطٌية

    4"اؿ ا٤بضمومةالدَّ  اؿ، كنال فتحتها إىل العْب فصار )يعىدُّكف( بفتح العْب كشدّْ الدَّ 

                                                 
يصن أنو ارأ "كال تَّبدَّلوا" بادغاـ التاء األكىل ُب الثانية.  -1  .07ص -2ج -طيب عبد اللطيف ا٣ب -معجم الاراءات -كركم عن ابن ٧بي
 .6ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 433ص -1ج -النحاس -إعراب الارءاف -3
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 .دكف تعايب أك زيادة ذلككاكتفى ابن عطية بتوجيو أيب الفتح، مرتضيا 
 ت ٗبرحلتْب:، كاد مرَّ (دكفتى عٍ يػى )كثر من تغيّب، فأصل الكلمة ُب الاراءة أ : أفَّ كخالصة القوؿ

 أيسكنت التاء، كنالت حركتها إىل العْب ابلها )يػىعىٍتديكف(. -1
 ( كّٔا أتت الاراءة الشاذة.كفدُّ عى يػى )اؿ فصارت أدغمت التاء الساكنة ُب الدَّ  -2

 : ينفً دٍّ رى مي  -6
  :" قاؿ تعالى

   
    

 " 09األنفاؿ    
ىا، كركم عن )مرىدّْفْب( بفتح الراء ككسر الداؿ كشدّْ  -ركاه عنو ا٣بليل -5من أىل مكة كارأ رجله ": يقوؿ ابن عطية

...كأنو أراد: )مرتدفْب( "ميرًدّْفْب" الراء كالٍب ابلها ُب غّب ذلك، كارأ بعض الناس بكسر الراء ا بضمأهنٌ  ،ا٣بليل أيضا
   6"فأدغم كأتبع ا٢بركة

عنده ىي  (فْبمردٌ )و أراد "مرتدفْب" يعِب أف الاارئ باإلدغاـ أصل كلمة كيذكر ابن عطية أصل الكلمة باولو كأنَّ 
 دة مكسورة.بع حركة الداؿ فصارت داال مشدَّ فأدغم التاء ُب الداؿ، كأت (مرتدفْب)

الكسر تبعا لكسر  -2)ميريدّْفْب(        تبعا لضم ا٤بيم ابلها الضمُّ  -1        كأما الراء ابلها فتحركت با٢بركات الثبلث:
 )ميرىدّْفْب( الفتح إبااء على أصلها إذ أصلها الفتح. -3)ميرًدّْفْب(.       اؿ بعدىا.الدَّ 

 اإلدغاـ بفكٍّ اني: قراءات شاذة المطلب الث

                                                                                                                                                                  
ىو أبو سعيد األشعرم الشامي، موىل الصحابية أ٠باء بنت يزيد األنصارية، كاف من كبار العلماء التابعْب، حدث : ًشٍهر بن حوشب -1

  =ارأ الارآف  على ابن عباس كأيب ذر  كسلماف كطائفة، حدث عنو اتادة كمعاكيةعن موالتو أ٠باء، كعن أيب ىريرة ، كعائشة، كغّبىم، ك 
ق، كايل: 111ق كايل: 98ق كايل: 100كمااتل بن حياف، كأبو بكر ا٥بذيل كخلق سواىم، كاختلف ُب كتاريخ كفاتو ايل مات سنة = 

 .378 -372ص:  -4ج: -سّب أعبلـ النببلء -ق، ينظر: الذىيب112
 بن عباس، كعمرك بن أخطب.اركل عن:  عثماف بن هنيك األزدم الفراىيدم، أبو هنيك، البصرم صاحب الاراءات،. يك:أبيو نًهٍ  -2

ٝباؿ  -هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ .كركل عنو: ا٢بسْب بن كااد، كزياد بن سعد ا٣براساٍل، كعبد ا٤بؤمن بن خالد ا٢بنفي، كاتادة
 .502 -501ص -19ج -ـ1992ص -1ط -بّبكت -مؤسسة الرسالة -شار عٌواد معركؼتح ب -الدين أبو ا٢بجاج يوسف ا٤بزم

 -معجم الاراءات  -كابن جيبّب عن أصحابو عن نافع "يػىعىدُّكف" بفتح العْب كتشديد الداؿ.  شهر بن حوشب  كأبو هنيك كىي اراءة -3
 .194ص -3ج -عبد اللطيف ا٣بطيب 

 .467ص -2ج -ا٤بصدر السابق -4
عبد  -معجم الاراءات –ة رجل من أىل مكة فيما ركل عنو ا٣بليل بن أٞبد "ميردّْفْب" بفتح الراء ككسر الداؿ مشددة. كىي اراء -5

  أعثر على صاحب الاراءة ُب حدكد ما اطلعت عليو من كتب الاراءات. .كمل265ص -3ج -اللطيف ا٣بطيب 
 .505 -504ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -6



 
 

 

77 

   :"قاؿ تعالى : متي أٍ ارى دى فتى  -1
    

   "71البقرة                    .
  2")فتدارأًب( على األصل 1ت"كارئ :يقوؿ ابن عطية

اإلدغاـ أتت على  صلً أف الاراءة الشاذة بف كىوإذ أنو اكتفى بذكر أصل الكلمة،  ،كتوجيو ابن عطية دايق ك٨بتصر
 عارض. كاإلدغاـاألصل، 

ارأًب( فالبت التاء األكىل داال فصارت )دىدىارأًب( ٍب سيكنت من أجل اإلدغاـ )ٍددىارأًب( ٍب أسباوىا  يعِب أصل الكلمة )تىدى
 نو العرب ال تبدأ ُب لغتها بساكن فصار )اٌدارأًب(.ّٔمزة كصل أل

كالاراءة الشاذة أتت على األصل، كىذا الذم ذكره ابن عطية، ياوؿ عبد الٌلطيف ا٣بطيب:" )فتدارأًب( على كزف 
 3تفاعلتم، كىو األصل"

":قاؿ تعالى أتيحىاجيونىًني:  -2



" 81األنعاـ. 
  5ارؤكا )أٙبيىاجيونىًِب( بإظهار النونْب كىو األصل" 4ُب معرض تفسّبه ٥بذه اآلية:" أف اومان  يقوؿ ابن عطية

ٙباجونِب( كتوجيو ىذه الاراءة كاللفظة الساباة، أتت على األصل، بإظهار النونْب )أٙباجونِب(، يعِب أف أصل الكلمة )أ
  بنونْب، كىذا ما أثبتتو الاراءة الشاذة.

     ":يقوؿ تعالى  :ؾارى دى تى  -3

      

    " 68النمل                       . 
                                                 

 .128ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -و حيوة كابن مسعود رضي اهلل عنو. ينظر: معجم الاراءاتأب كىي اراءة -1
 .165ص -1ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -2
 .128ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -3
فااؿ: كركل ٧بمد بن جنيد عن  ،عشىاد، كاألذكر أبو عمرك الداٍل ىذه الاراءة كنسبها إىل أيب بكر عن عاصم من طريق ابن أيب ٞبٌ  -4

أبو عمرك  -ينظر: جامع البياف ُب الاراءات السبع  (اد كعن األعشى عن أيب بكر عن عاصم ) أٙباجونِب( بنونْب ظاىرتْبابن أيب ٞبٌ 
  1054 -1053ص  -اإلمارات العربية ا٤بتحدة -جامعة الشاراة -ـ2007 -1ط -تح ٦بموعة أساتذة -الداٍلعثماف بن سعيد 

إال أهنا اراءة شاذة، ألهنا مل تركى  -كىو أحد راكيي عاصم بن أيب النجود -ك٘بدر اإلشارة ىنا إىل أنو  بالرغم من نسبة الاراءة إىل أيب بكر
عن أيب بكر عن طريق من الطرؽ ا٤بعتمدة، فأبو بكر لو طرؽ كثّبة منها األعشى كغّبه، كليس بالضركرة أف كل ما جاء عن ىذه الطرؽ 

 =   وف متواترا، كإ٭با ما اعتمده الاراء من الطرؽ، ) فركاية أيب بكر من طرياي: ٰبٓب بن آدـ، كٰبٓب العليمي عنو، فابن آدـ: من طريقيك
-ابن ا١بزرم -شعيب كأيب ٞبدكف عنو، كالعليمي: من طريق ابن خليع كالرزاز عن أيب بكر الواسطي عنو( النشر ُب الاراءات العشر= 
 .54ص -1ج
 .314ص -2ج –ابن عطية  -احملرر الوجيز -5
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ٍب احتيج إىل ألف  ،اؿ بعد أف أبدلتارؾ( أصلو: تدارؾ، أدغمت التاء ُب الدَّ اس ) بل ادَّ كارأ ٝبهور النٌ ": قاؿ ابن عطية
  1"الوصل، كارأ أيب بن كعب: تدارؾ فيما ركم عنو

أصلها )تدارؾ(  ،يب بن كعب الشاذةل ابن عطية ُب توجيو الاراءة ا٤بتواترة "اٌدارؾ" الٍب أصلها تدارؾ كىي اراءة أي فصّْ كيي 
  (اٌدارؾ)ء ُب الداؿ فصارت ) ٌدارؾ( ٍب زيد ٥با ألف الوصل، ألف العرب ال تبدأ بساكن فأصبحت أدغمت التا
خرة كىو ا١بىيدي، فعلى معُب فمن ارأ بل ادَّارىؾى علمهم ُب اآلالزجاج ُب معاٍل الارءاف:" اوؿ  ، كيياويومودعّْ ىذا ا٤بعُب يي 

ارىؾى علميهيٍم ُب اآلخرة بىل"  2.""تىدى
  ":قاؿ تعالى  :تنى يػى زى تػى  -4

   
   

   
    

   
   

   
   

    
   
    

   

  "24 يونس. 
   5"كىذه أصل اراءة ا١بمهور 4 بن كعب )كتزينت(يبى ، كاألعمش، كأي 3كارأ ابن مسعود" :قاؿ ابن عطية 

أدغمت -ابن عطيةكما ذكر - نت()تزيَّ  أصلها اراءة ا١بمهور )ازٌينت( اإلدغاـ ىي األصل، إذ أفَّ  ة بفكّْ كالاراءة الشاذَّ 
 . فأصبحت )ازَّينت( التاء ُب الزام فصارت )زٌينت( ٍب أدخلت عليها ألف الوصل ألهنا ساكنة

                                                 
كعن أييبىٌ بن كعب اراءتاف: "بل تدارؾ" ذكر ىذا عنو ىاركف الاارئ. ك"أـ تدارؾ" كىذه  .268ص -4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -1

  .549ص -6ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –الاراءة الثانية ذكرىا ابن خالويو أيضا اراءة ّٓاىد. 
 -عامل الكتب -ـ1988 -1ط -تح عبد ا١بليل عبده شليب -الزجاج أبو إسحاؽ إبراىيم بن السَّرم -معاٍل الارءاف كإعرابو -2

 127ص -4ج  -بّبكت
أبو عبد الرٞبن عبد اهلل بن مسعود ابن ا٢بارث، بن ا٥بذيل، صحايب جليل بدرم سابق، كاف حافظا للارءاف كاارئا لو، ابن مسعود:  -3

ه سيدنا عمر الاضاء بالكوفة، توُب رضي اهلل عنو سنة فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم: من سره أف يارأ الارءاف كما أنزؿ...." كاٌل كاد ااؿ 
 .467 -458ص -3ج -البغوم -ق با٤بدينة كدفن بالبايع كصلى عليو سيدنا عثماف بن عفاف. ينظر: معجم الصحابة32

معجم  – بن مسعود كزيد بن علي كاألعمش كا٤بطوعي "تزينت" بالتاء على كزف تفعَّلت. ينظر: كىي اراءة  أييبىٌ بن كعب كعبد اهلل -4
 526ص -3ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -الاراءات

 .114ص -3ج -ابن عطية -ر الوجيزاحملرٌ  -5
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ىذا ا٤بعُب يياويو كييعضده ما ذكره ا٣بطيب ُب معجم الاراءات إذ ياوؿ:" اراءة ا١بمهور "كازَّيَّنت" كأصلو: تزيَّنت، 
دغم ُب

ي
مااـ حرفْب، األكؿ منهما ساكن، اجتلبت ٮبزة الوصل لضركرة تسكْب  فأيدغمت التاء ُب الزام؛ كألف ا٢برؼ ا٤ب

 1الزام عند اإلدغاـ"
اإلدغاـ كما ذكر ابن عطية أصل اراءة اإلدغاـ ا٤بتواترة، أدغمت التاء ُب الزام فصارت  الاراءة بفكّْ أٌف  كالخالصة:

 ذة. و كرد عن العرب كسجلتو الاراءة الشاتزينت، كىذا كإف كاف اليبل لكنَّ 
  : تػىتىظىاىىرىا -5

    "قاؿ تعالى:
    

    
   

  
   

" 04التحريم                                                                   
  2بتاءين على األصل" -موىل ابن عباس -: "كارأ عكرمةيقوؿ ابن عطية

 إلدغاـ.كا٤ببلحظ من كبلـ ابن عطية أٌف فكَّ اإلدغاـ الذم جاءت بو الاراءة الٌشاذة أصل لاراءة ا
غّب أف التاء الثانية أدغمت ُب الظاء بعدىا فصارت  -كما كردت الاراءة الٌشاذة-ذلك أف األصل الاراءة بتاءين 

 "تظٌاىرا".
   تػىتػىلىظىى:  -6

  ااؿ تعاىل:" 

  "14الليل 
ارؤكا ) تتلظى(  1كعبيد بن عمّب 4كطلحة 3" أف كبل من ابن الزبّبُب معرض تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة: يقوؿ ابن عطية

   2بتاءين"

                                                 
 .526ص -3ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -1
 .331ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
ابن العواـ بن خويلد بن أسد بن عبد العزل بن اصي بن كبلب بن مرة ، أمّب ا٤بؤمنْب ، أبو بكر ؛ كأبو خبيب   :هلل بن الزبيرعبد ا -3

 –صلى اهلل عليو كسلم -، الارشي األسدم ا٤بكي ٍب ا٤بدٍل ، أحد األعبلـ  كلد ا٢بوارم اإلماـ أيب عبد اهلل ، ابن عمة رسوؿ اهلل 
  . ٕبديثْب كمسلم بستة أحاديث ، البخارم دمن ثبلثة كثبلثْب حديثا . اتفاا لو على حديث كاحد ، كانفر مسنده ٫بو . كحواريو

عاش نيفا  .  ٝبادل اآلخرة سنة ثبلث كسبعْبتل ُباي  ،كلد سنة اثنتْب كايل : سنة إحدل  .با٤بدينة للمهاجرين أكؿ مولود عبد اهلل كاف
 .379 -363ص -3ج -مشس الدين الذىيب -سّب أعبلـ النببلء. كماتت أمو بعده بشهرين أك ٫بو ذلك رضي اهلل عنو -كسبعْب سنة 

داٍل الكوُب . تبل ابن عمرك بن كعب ، اإلماـ ا٢بافظ ا٤بارئ ، آّود ، شيخ اإلسبلـ ، أبو ٧بمد اليامي ا٥بم: صرؼطلحة بن مي  -4
 بن كخيثمة ، ك٦باىد ، كىب بن كزيد ، الطيب كمرة ، أكَب أيب بن اهلل كعبد ، أنس بن مالك: كغّبه ، كحدث عن ٰبٓب بن كثاب على
              .، كخلق كثّب كشعبة مغوؿ بن كمالك ، كاألعمش ، كمنصور ٧بمد بن طلحة حدث عنو ابنو. كذر ا٥بمداٍل ، الرٞبن عبد

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=51
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=51
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17058
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17058
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15849
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15849
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15849
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16872
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16872


 
 

 

80 

كىذا على زيادة تاء ُب بداية الكلمة )تتلظى(، كىو األصل، ياوؿ ا٣بطيب ُب معجمو:" اراءة ا١بمهور )تلظَّى( بتاء 
 . 3كاحدة، كأصلو )تتلظى( بتاءين، فحيذفت إحداٮبا"

ا كدليل للاراءات الٌشاذة ُب فكّْ اإلدغاـ، كبعد نال توجيهات ابن عطية ٥با، كتدعيم من خبلؿ ىذه األمثلة الٍب ساناى
ذلك بأاواؿ غّبه من العلماء، يتضح لنا أف: ٦بمل توجيهات ابن عطٌية لاراءة فكّْ اإلدغاـ كاف باولو )جاءت على 

، إذ أف اإلدغاـ كما األصل، أك ىي األصل، أك أصلو كذا...( دكف زيادة أك تفصيل غالبا، كىذا ال ٱب فى على ذم ليبو
 أسلفنا يكوف بإدخاؿ حرؼ ُب حرؼ، كفكُّو يكوف بإيراده على أصلو، كىذا الذم ذىب إليو ابن عطية ُب توجيهو.

 
 
 

 الخاصة بالتوجيو الصوتي للقراءات الشاذة اإلدغاـ كفكٍّوأعمدة بيانية توضح التوجيهات القائمة على 

                                                                                                                                                                  

ياوؿ  األعمش لينسلخ ذلك االسم عنو فسمعت األعمش بالاراءة ، فارأ على هرشي  صرؼطلحة بن مي  أخربت أف  :أبو خالد األٞبر ااؿ
  .توُب طلحة ُب آخر سنة اثنٍب عشرة كمائة : كاف يأٌب ، فيجلس على الباب حٌب أخرج فيارأ ، فما ظنكم برجل ال ٱبطئ كال يلحن. 

 193 -191ص -5ج -مشس الذين الذىيب -سّب أعبلـ النببلء
، الواعظ ا٤بفسر، كلد ُب حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كحٌدث عن أبيو كعن ابن اتادة الليثي ا١بندعي ا٤بكي: عيبيد بن عيمير -1

 عمر بن ا٣بطاب كعلي كأيب ذٌر كعائشة كأيب موسى األشعرم، كابن عباس كطائفة.
 -سّب أعبلـ النببلء -ينظر -ق74، توُب سنة يناركحدث عنو: ابنيو عبد الو بني عبيد، كعطاء بن أيب رباح كابن أيب مليكة كعمرك بن د

 .157-156ص -4ج -الذىيب
 .492ص -5ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -2
 .468ص  -10ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -3
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ٔانتشذٌذ انتخفٍف: *  انًجحث انشاثع   

 :ٌٔشتًم عهى انًطهجٍٍ انتبنٍٍٍ 

   اراءات شاذة تشتمل على التخفيفالمطلب األكؿ : 

   

 .شاذة تشتمل على التشديد اراءات  :المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 

٤بتأصلة ُب لغة العرب، بيد أف التشديد شديد كالتخفيف، مظهراف من ا٤بظاىر الصوتية، االتَّ  عدُّ يي   كالتشديد: التخفيف
ا١بندم ُب كتابو اللهجات  الٌدين دف، ياوؿ علمالكبلـ فطبيعة اشتهر ّٔا أىل ا٤ب يونة ُبة بدكية، أما التخفيف كاللُّ سجيَّ 

ٕبكم ة كالسرعة ُب كبلمهم، كذلك ٤با ُب طبعهم من جفاء كغلظة، أكثر ميبل إىل الشدٌ  كأىل البدك العربية ُب الَباث:"
  1، كطبيعتهم"الليونة ُب كبلمهم انسجاما مع بيئتهمالتؤدة، ك ٲبيلوف إىل  ا٤بتحضرة، فإهنم ، أما أىل ا٤بدفطبيعة بيئتهم

  .زيادة ُب ا٤بعُب غالبا للتشديد كظيفة معنوية، فالزيادة ُب ا٤ببُب تصحبهاك 
كإ٭با  ،و مثل ىذايج٪بد ابن عطية يعتِب بتو  ر الوجيز، فالَّماا٤بظاىر الصوتية اعتناء ّٔا ُب احملرٌ  شديد كالتخفيف من أالّْ كالتَّ 

 بذكر الاراءة ال غّب كاألمثلة توضح ذلك:  ُب الغالب يكتفي
 المطلب األكؿ: قراءات شاذة تشتمل على التخفيف

                                                 
 .657ص -الاسم الثاٍل -أٞبد علم الدين ا١بندم -اللهجات العربية ُب الَباث -1
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 : نمى أى  -1
   :"قاؿ تعالى

    
   

     
    

     

  "  60النمل  
كٙبتمل ىذه الاراءة أف تكوف "أمن" استفهاما فتكوف ُب  ،بفتح ا٤بيم مسهَّلة 1) أمن( كارأ األعمش": يقوؿ ابن عطية

ك٫بو  ،كيشرؾ بو ،كتادير ا٣برب يكفر بنعمتو ،كمن ابتداء ،معُب "أـ من" ا٤بتادمة، كٰبتمل أف تكوف األلف لبلستفهاـ
  2"ىذا من ا٤بعُب

 اراءة بالتخفيف( فلها كجهاف:ا الاراءة األكىل ياصد ) الأمَّ ": 3كياوؿ ُب موضع آخر
ع بكفره اليبل أـ ىذا ا٤بذكور الذم يتمتَّ  ككأنو ياوؿ: أىذا الاانت خّبه  ،: كىو األظهر أف األلف تارير كاستفهاـأحدىما 

  4": أف يكوف األلف نداء، كا٣بطاب ألىل ىذه األكصاؼكالوجو الثاني..كىو من أصحاب النار؟.
 فذكر ٥با أكثر من كجو، كٲبكن إٝبا٥با فيما يلي: ،توجيو ىذه الاراءةكيبلحظ أف ابن عطية اسَبسل ُب 

 )أمن( استفهاـ فهي ُب معُب " أـ من" -1
 )األلف( لبلستفهاـ، ك)من( ابتداء، كا٣برب تاديره "يكفر بنعمتو كيشرؾ بو" -2
 )األلف( نداء، كا٣بطاب ألىل ىذه األكصاؼ. -3

بتخفيف ا٤بيم  (أمن" )مْب ا٢بليب :السٌ  أبرزىا اوؿ -٤با ذكره ابن عطيةإضافة  -كيعٌضد الاراءة بالتخفيف توجيهات كثّبة
جعلها ) من( ا٤بوصولة، داخلة عليها ٮبزة االستفهاـ كفيها كجهاف، أحدٮبا: أف تكوف مبتدأة كا٣برب ٧بذكؼ كتاديره ما 

خّب أـ ما تشركوف...كيكوف اد تادـ من األكجو...كالثاٍل: أهنا بدؿ من ) اهلل( كأنو ايل: أمن خلق السماكات كاألرض 
    5"كا٤ببدؿ منو با٣برب كبا٤بعطوؼ على ا٤ببدؿ منو ،فصل بْب البدؿ

 :  وفحي بى ذٍ يى  -2
   :" قاؿ عز كجل

    
  

  

                                                 
  .539ص -6ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -و كا٤بطوعي "أمىن" بتخفيفها.كىي اراءة األعمش ٖببلؼ عن -1
 .266ص -4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 . 09مر " الز أىم ٍن ىيوى قىاًنته آنىاءى الل ٍيًل سىاًجدنا كىقىائًمنا يىٍحذىري اٍْلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍحمىةى رىبٍّوً  :" ُب اولو تعاىل من سورة الزمر -3
 523-522ص -4ج - ا٤بصدر السابق -4
 .630ص -8ج -مْب ا٢بليبالسَّ  -ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف ا٤بصوف لدرُّ ا -5
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  "48البقرة 

كاألكؿ أرجح إذ بالتخفيف، ...  1(وفٕبىي ذٍ يى )وف بشد الباء ا٤بكسورة على ا٤ببالغة، كارأ ابن ٧بيصن ٕبّْ ذى يي ": يقوؿ ابن عطية
  2"الذبح متكرر

كاحتج باولو أف الذبح  ،ب بتادَل الاراءة بالتشديدبلحظ أف ابن عطية بعد ذكره للاراءتْب بالتخفيف كالتشديد، عاَّ كن
ٲبكن أف يكوف التخفيف  ىذا ليس على إطبلاو، إذ لكن، فيد الذبح مرة كاحدة فاطتي الاراءة بالتخفيف ف متكرر، أما

كجو ذلك أف )فعلت( بالتخفيف اد يكوف فيو معُب التكثّب، "اولو:للتكثّب أيضا، كىو ما ذكره ابن جِب ُب ٧بتسبو ب
 كذلك لداللة الفعل على مصدره، كا٤بصدر اسم ا١بنس، كحسبك با١بنس سعة كعموما...

ٍمتػىهىا      كأنشد أبو ا٢بسن:   لىةو ىىد  اءي لًقبػٍ       كنػىقىٍرتىها بًيىدىٍيكى كيل  مينػىق رً   **أٍنتى الًفدى
فهذا على أنو ااؿ: فطّبَّ    فطار كل مطي ركبعده اولو:   كناَّرهتا، ألف اولو: كل مناَّر جاء على ىذا النحو. و ااؿ: كأنَّ 

.   3"كل مطّبَّ
 كإف كاف ُب التشديد أكضح كأبْب. ،تفيد أف الذبح متكرر ،الاراءتْبمن كعليو فكبل 

  وف:طي رً فٍ يػي  -3
     "يقوؿ تعالى:

   

  " 62األنعاـ.  
  6"كمعناه ال ٯباكزكف ا٢بد ٩با أمركا بو ،بالتخفيف 5(يػيٍفرًطيوف) 4كارأ األعرج": يقوؿ ابن عطية

 فيو. أم بالغ ا٢بدٌ  ،من أفرط ُب الشيء
 ٥با توجيهاف: ا٢بليب مْبكيذكر السٌ  

 "أهنا ٗبعُب ال ٯباكزكف ا٢بدَّ فيما أمركا بو.                              أحدىما : 
 1: أف معناه ال يتادموف على أمر اهلل، كىذا ٰبتاج إىل نال أف أفرط ٗبعُب فرَّط أم تادَّـ."كالثاني                  

                                                 
يصن "يىذٕبوف" خفيفا من "ذىبىحى" آّرد.  -1  96ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -كارأ الزيىرم كابن ٧بي
 .140ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 .82 -81ص -1ج -ابن جِب -ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات كعللها كحججها احملتسب -3
: اإلماـ الشهيد أبوداكد عبد الرٞبن بن ىرمز ا٤بدٍل، موىل ٧بمد بن ربيعة، أخذ الاراءة عرضا عن أيب ىريرة، كابن عباس، كعبد األعرج -4

 نيعيم. كحٌدث عنو الزىرم كأبو الزناد، كصاّب بن كيساف، كٰبٓب بن سعيد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة، ارأ عليو الارءاف نافع بن أيب
 -الذىيب -ق. ينظر: طباات الاراء117األنصارم. سافر ُب آخر عمره إىل اإلسكندرية مرابطا فأدركو أجلو ّٔا ُب سنة سبع عشرة كمائة، 

 .56 -55ص -1ج
 448ص -2ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -" بالتخفيف من أفرط. معجم الاراءاتكارأ األعرج كعمرك بن عبيد بن عمّب "ال  يػيٍفرًطيوف -5
 .301ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -6
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و معُب اراءة التخفيف، كالتفريط ىو التاصّب كالتواٍل كى ،ُب تطبيق األكامر ىو ٦باكزة ا٢بدّْ : أف اإلفراط كخالصة ذلك
 كال يزيدكف ،٩با أمركا بو شيئا ناصوففهم ال يي  ؛كىو معُب اراءة التشديد، كمعُب اآلية مشَبؾ بينهما ،كالتأخّب عن ا٢بدٌ 

 عليو كيبالغوا فيو، بل ٲبتثلوف ألمر اهلل سبحانو دكف زيادة أك ناصاف.
 
 
  وا:لي تً قي  -4

  :" كجليقوؿ عز 

  

 61" األحزاب.  
  3"كا٤بصدر على ىذه الاراءة على غّب اياس "ايًتلوا" بتخفيف التاء 2كارأت فراة": يقوؿ ابن عطية

ا الاراءة عدىا لفظ )تاتيبل( أفادت التكرار كالتكثّب، أمَّ فلما أتى ب ،بالتخفيف تفيد الاتل مرة كاحدة "لواتً اي "كا٤ببلحظ أف 
 كليس كثرة فحسب. ،أفادت أكثر كأكثر كتنويعا ُب الاتل،)تاتيبل(  ػػػا أردفت بشديد فأفادت التكثّب، فلمَّ بالتَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )التثقيل(المطلب الثاني: قراءات شاذة تشتمل على التشديد 
 الاائمة على التشديد منها:الٌلغوية ّبا من التوجيهات أكرد ابن عطٌية ُب تفسّبه كث

  نا:دٍ شد   -1
                                                                                                                                                                  

 .668ص -4ج -السمْب ا٢بليب - ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف ا٤بصوف الدرُّ  -1
 كمل أعثر ُب حدكد ما اطلعت عليو من كتب الاراءات على صاحب ىذه الاراءة بل ىي دكف نسبة. -2
 .400ص -4ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -3
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  :"قاؿ تعالى

  

  19" ص  
  2"على ا٤ببالغة 1كركم عن ا٢بسن ) شٌددنا(": يقوؿ ابن عطية

 ر توجيو الاراءة، كذكر أف الاراءة بالتشديد على ا٤ببالغة. فابن عطٌية بٌْب باختصا
ألهنا كاسطة ٥بما،  ، كذلكـكالبٌل  "العْب أاول من الفاء باولو: ابن جِب ُب تعليلو لتشديد العْب ىب إليوذىو ما ك 

، كالَّما ٘بد كهناد اإلعبلؿ با٢بذؼ فيهما د٘ب ، لذلككمبذكالف للعوارض دكهنا ،فصارا كأهنما سياج ٥با ؛كمكنوفة ّٔما
ا٢بذؼ ُب العْب......فلما كانت األفعاؿ دليلة ا٤بعاٍل كرَّركا أاواىا، كجعلوه دليبل على اوة ا٤بعُب احملدَّث بو، كىو تكرير 

                                                                                                .3الفعل"
  حنا:ففت   -2
  :"اؿ تعالىق

   11" القمر  
  4"ابوى األبػٍ  مي حة لهي مفت  كرجحها أبو حاًب لاولو تعاىل:  ،ىا على ا٤ببالغةكارأ األعرج ) ففتَّحنا( بشدّْ ": يقوؿ ابن عطية

 ك جاء اللفظ بالتشديد. فلما كانت كذل ،ماء كثّبةأم أف أبواب السَّ 
ياوؿ الدكتور كىبة الزحيلي ُب تفسّبه ا٤بنّب:" كىذا التعبّب ٦باز عن كثرة انصباب ا٤باء من السَّماء، كما يااؿ ُب ا٤بطر 

 5الوابل، جرت ميازيب السماء، كفتحت أبواب الًارىب"
  كا:ري كما قد   -3

     :"قاؿ تعالى

     
      

    
    

  
  

   
     

    
   

92"األنعاـ  

                                                 
  .88ص -8ج -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات -كارأ ا٢بسن كابن أيب عبلة "شٌددنا" بشٌد الداؿ.  -1
 .497ص -4ج -ابن عطية –احملرر الوجيز  -2
 155ص2ج  -دت -دط -ا٤بكتبة العلمية -تح ٧بمد علي النجار -أبو الفتح عثماف ابن جِب -ا٣بصائص -3
 .214ص -5ج -ابن عطية - احملرر الوجيز -4
 .168ص -14ج -ـ2009 -10ط -دمشق -دار الفكر -كىبة الزحيلي -التفسّب ا٤بنّب ُب العايدة كالشريعة كا٤بنهج -5
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  2"اؿكغّبٮبا كما ادَّركا بتشديد الدَّ  1كارأ ا٢بسن كعيسى الثافي": يقوؿ ابن عطية
  3"مْب ا٢بليب إىل أهنما لغتافكيذىب السَّ 

كالاراءة بتخفيف الدَّاؿ تفيد تعظيم اهلل عز كجل، كتاديره حق ادره، أما بالتشديد فهي اإلكثار من ذلك التادير 
افو.  كالتعظيم كاإلجبلؿ لو عز كجل، كًكبل ا٤بعنيْب جائز، بل إف ا٤بسلم عليو أف يتاي اهلل حق التاول، كٱبشى مواله كٱب

ا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا الل وى حىق  تػيقىاتًًو كىالى تىميوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى كما ااؿ تعاىل:"   102 " آؿ عمرافيىا أىيػُّهى
 كخبلصة ىذا ا٤ببحث، أف ابن عطية ااتصر توجيهو على ما يلي:

 :ىي تفيد باولو: ) على ا٤ببالغة أك للكثرة أك كثّب ا٤ببالغة كالت لفظٍب غلب على توجيهو  في قراءة التشديد
، كىذا ما ٪بده عند أغلب علماء الٌلغة، ياوؿ ( كالتكثّب كا٤ببالغة من أبرز معاٍل التشديد...كىكذا التكثّب

...كاعلم أف كمزٌاتو عتها فإذا أردت كثرة العمل الت: كسَّرتو كاطَّعتواطى ك رهتا كسى تاوؿ   ":سيبويو ُب الكتاب
         4ّب"خفيف ُب ىذا جائز، كلو عريب إال أف )فعَّلت( إدخا٥با ىهنا لتبيْب الكثالت
 :االدغاـ كالتشديد يدخبلف ( إذ أف ..ىو األصلجيهو غالبا باولو )على األصل أك فتو  في القراءة بالتخفيف

 ليسا أصبل ُب الكبلـ، على عمومو.   ألهنما، على األصل غالبا

الخاصة بالتوجيو الصوتي  التشديد كالتخفيفوجيهات القائمة على أعمدة بيانية توضح الت
 للقراءات الشاذة

                                                 
ن إسحاؽ كعاصم ا١بحدرم كركل ععرض على عبد اهلل بن أيب  ،عيسى بن عمر أبو عمر الثافي النحوم البصرم :عيسى الثقفي -1

توُب  -ابن كثّب كابن ٧بيصن حركفا، كركل عنو: أٞبد بن موسى اللؤلؤم كىاركف بن موسى كسهل بن يوسف كا٣بليل بن أٞبد كغّبىم.
 .540ص -1ج -ابن ا١بزرم -ُب طباات الاراء غاية النهاية : ينظر -ق149سنة 

 .320ص -2ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -2
 .34ص -5ج -مْب ا٢بليبالسَّ  -ب ا٤بكنوفُب علـو الكتا ا٤بصوف الدرُّ  -3
 –مكتبة ا٣با٪بي  -ـ1982 -2ط -تح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف -أبو بشر عمرك بن عثماف بن انرب -الكتاب كتاب سيبويو -4

 .64ص -4ج -مصر -الااىرة 
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الفصل 

 الثاني
 انتٕجٍّ انصشفً نهقشاءاد انشبرح

 ٌٔشتًم عهى انًجبحث انتبنٍخ:

  شتاةا٤ببحث األكؿ: األ
ي
 ٠باء ا٤ب

 بًناءي الفعل كدالالتو: ا٤ببحث الثاٍل 

   ا٤ببحث الثالث: ا٤بصدر 

 .ا٤ببحث الرابع: ا١بمع 
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ًششتقخ*  انًجحث األٔل: األ  صًبء ان

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 الصفة ا٤بشبهةالمطلب األكؿ : 

 اسم اآللةالمطلب الثاني : 

 ا٠با الزماف كا٤بكافالمطلب الثالث  : 

 اسم التفضيلالمطلب الرابع : 

 
 
 
 
 
 

 األسماء المشتقة: 
و ماؿ كه يريدكف أنَّ دٍ أك جانب منو، كمنو االوا اشتق الفرس ُب عى  ،الشيء أم نصفو ىو أخذ شقٌ ": معنى االشتقاؽ: لغة

يريد أف يدخل بو  يريدكف ُب ناحية منها، كااؿ رجل آلخر ٰبمل جوالاان  ،من الدار ُب أحد شايو. كاالوا: اعدكا ُب شق  
                                                                                                                  .شظية منها وف طارتة يعني شاَّ  من ا٣بشبة يو كاالوا: طارتاَّ شى  دً فو على أحى رّْ و حٌب ينفذ الباب يريد حى دارا، استشق ب

  1"بْب الكلمتْب ُب ا٤بعُب كلو ٦بازا : أخذ كلمة من أخرل ٤بناسبةا اصطالحا فهوأم  
 ك٩با أكرده ابن عطية ُب ىذا الباب:

  الصفة المشبهة: المطلب األكؿ:

                                                 
 -دط -أبناء شريف األنصارمشركة -٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد -الاسم األكؿ ُب ا٤بادمات كتصريف األفعاؿ دركس التصريف -1

 .10ص -ا٤بملكة العربية السعودية -ـ1995
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مثاؿ ذلك  ،على كجو الثبوت كالدكاـ ،لفظ مشتق يصاغ من الثبلثي البلـز للداللة على من ااـ بو الفعل" تعريفها:
ينصب ا٤بفعوؿ بو كفاعلها  و مصدر لفعل ااصر، أعِب الكى ،صفة مأخوذة من ا٢بسن كجهو، فحسنه  حسنه  اولك: زيده 

 حسن كجهو بالرفع.
هت الصفة باسم ىو، ٍب شبَّ  ىل ضمّب زيد، فصار ُب التادير، حسنه إسناد لت اإلكلكنك ٤با أردت ا٤ببالغة ُب ا٤بدح حوَّ 

هة عن غّبىا من ا٤بشتاات الفاعل ا٤بتعدم، كنصبت الوجو على التشبيو بو، كمن ىنا فاف ٩با ٛبتاز بو الصفة ا٤بشب
 ىل فاعلها ُب ا٤بعُب، كالبد للصفة ا٤بشبهة من الداللة على ثبلثة أمور ٦بتمعة ىي:إضافتها إاستحساف 
 المعنى المجرد 
 الموصوؼ 
 الثبوت كالمالزمة  

كىو ىنا الكـر  ،الصفةكم أك على ا٤بعُب آّرد الذم نسميو ا٢بي  تدؿُّ  ،السجايا الشعب العريب كرَلي  :ُب اولك (كرَله )فػػػػػ 
 كذلك على الثبوت أعِب ثبوت معُب  كتدؿُّ  ،كىو ا٤بوصوؼ ،كتدؿ أيضا على الذات الٍب تتحاق ّٔا كجود ىذه الصفة

 1"ره كمستابلوضكحا فهو كرَل ُب ماضيو ،ا ٧بااا ُب األزمنة ا٤بختلفة ألنو مصاحب ٤بوصوفوالكـر ُب صاحبو ثبوتا عامن 
 جاء ُب اولو تعاىل: من ذلك ما،على الثبوت ا٤بشبهة داللة الصفةابن عطية مسألة  بٌْب كاد 

 : ينثً بً لى  -1

"    ":قاؿ تعالى
    23لنبأا

 كابن جبّب 1كعمرك بن شرحبيل 4ابن كثاب كعمرك بن ميموفك  3كحده كابن مسعود كعلامة 2كارأ ٞبزة": يقوؿ ابن عطية
، كىي اراءة معَبضة ألف فعبلن إ٭با يكوف فيما صار خلاا كحذر كفرؽ، كاد جاء شاذا فيما ليس ٖبلق ع لبثٝب 2(لبثْب)

 ًبسىراتًو نىدىبه لها ككيليوـي  **أك ًمٍسحىله شىًنجه ًعضادىةى سىٍمحىجو كأنشد الطربم كغّبه ُب ذلك بيت لبيد: 
                                                 

 .137ص  -ـ2010 -األردف -أربد -عامل الكتب ا٢بديث -1ط -ىادم هنر -دراسة كصفية تطبياية -الصرؼ الواُب -1
السبعة، كلد سنة ٜبانْب، توُب ُب بن عمارة بن إ٠باعيل، اإلماـ ا٢برب أبو عمارة الكوُب التيمي موالىم، أحد الاراء  حمزة بن حبيب: -2

 -تح ٧بمد عوامة -ابن حجر العسابلٍل أٞبد بن علي  -تاريب التهذيب خبلفة أيب جعفر ا٤بنصور سنة ست كٟبسْب كمائة، ينظر:
 . 271ص -1ج -ـ1986 -ىػ1406 -1ط. -دار الرشد -سوريا

كلد ُب ، ، الكوُب الفايويس بن عبد اهلل بن مالك بن علامةلامة بن ا: اإلماـ ا٢بافظ آّود آّتهد الكبّب أبو شبل ععلقمة بن قيس - 3
فاو أياـ الرسالة احملمدية كًعداديه ُب ا٤بخضرمْب كىاجر ُب طلب العلم كا١بهاد كنزؿ الكوفة كالـز ابن مسعود حٌب رأس ُب العلم كالعمل كت

حدث عنو أبو كائل كالشعيب كإبراىيم النخعي ك ، بن الوليد عمر كعثماف كعلي كسليماف كأيب الدرداء كخالد  :حدث عن؛ بو العلماء
 .61ص 53ص -4ج -الذىيب -سّب أعبلـ النببلء.ينظر: مات سنة اثنتْب كستْب كيااؿ توُب سنة ٟبس كستْب . ك٧بمد بن سّبين 

عليو أٞبد بن جبّب كركَل بن  ابن ٞبٌاد بن طلحة أبو عثماف الكوُب الاناد السكرم، أخذ الاراءة عن ٞبزة، عرض عمرك بن ميموف: -4
 .532ص -1ج -غاية النهاية -ينظر: ابن ا١بزرم -يزيد.
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 ىذا البيت، ألف عمبلن اد صار كا٣بلق الذم كاظب على العمل ااؿ ا٤بعَبض ُب الاراءة من الناحية اللُّغوية: "ال حجة ُب
بو، حٌب أنو ليسمَّى بو ُب كات ال يعمل فيو، كما تاوؿ كاتب، ٤بن كانت لو صناعة، كإف مل يكتب أكثر أحيانو، ااؿ 

   3"لبث بدكامو با٣بلق ٤با صار اللبث من شأنو احملتج ٥با: شبو
كا٤بعَبض عليها، كاف كاف ميلو لبلعَباض أاول، كيظهر ذلك من اولو: كىي اراءة  كابن عطية نال حجة ا٤بؤيد للاراءة،

 معَبضة؛ لكن ُب األخّب ترؾ ا٢بيكم للاارئ كمل ينتصر ألم منهما.
أاول ألف البلبث من كجد منو  بثي ارئ البثْب كلبثْب، كاللَّ "  كاد بٌْب الز٨بشرم ُب كٌشافو كجو الاراءة الشاذة باولو:

  4" ٤بن شأنو اللبث إال "لبث"يااؿ  اللبث كال
فاللَّبث أاول ألنو يىديؿُّ على أف الشخص ثابت ُب ا٤بكاف ال يتزعزع عنو كال ينفك منو، حٌب اتصف بو فصار صفة دالة 

 عليو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
تابعي جليل صاّب عابد، عرض على عبد اهلل بن مسعود كركل عن عمر كعلي، ركل عنو أبو كائل كأبو إسحاؽ  عمرك بن شرحبيل: -1

األصفهاٍل أبو نعيم أٞبد بن  -ر: حلية األكلياء كطباات األصفياءالسبيعي، توُب ُب أياـ عبيد اهلل بن زياد كصلى عليو الااضي شريح، ينظ
 . 147 -141ص:  -4ج: -ـ1988-ىػ1409-1ط. -دار الكتب العلمية -بّبكت -لبناف -عبد اهلل 

عن عبد اهلل بن مسعود كعلامة كزيد بن علي كابن كثاب كعمرك ابن ميموف كعمرك بن شرحبيل كطلحة كاألعمش كاتيبة كىي اراءة  - 2
-عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -الكسائي كسورة كركح كابن جبّب كٞبزة "لبثْب" بغّب ألف بعد البلـ، على الصفة ا٤بشبهة.

  .267ص -10ج
 .426ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
 . 299ص – 6ج -الز٨بشرم -الكشاؼ -4
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   اسم اْللة: المطلب الثاني:

 بلثة أكزاف: كلو ث ،من مصدر ثبلثي ٤با كاع الفعل بواسطتو ىو اسم مصوغه " تعريفو:
  ًاراضنشار كمً فتاح كمً مً  :٫بو عاؿفٍ م.  
  ًشرطد كمً ًمرب لب ك ٧ًب : و٫ب علفٍ م.  
  ًكًمٍارعة كًمٍصفاة نسةكٍ مً  و٫ببكسر ا٤بيم فيها،  علةفٍ م  . 

 ُب ا١بميع. ٤بيم كالعْبم اضب...لةحي كٍ مي ن ك ىي دٍ دؽ كمي ل كمي صي نٍ ل كمي خي نٍ ط كمي عي سٍ مي كخرج عن الاياس ألفاظ منها:  -
 1"جرا كْب كىلمَّ اد أتى جامدا على أكزاف شٌب، ال ضابط ٥با كالفأس كالادـك كالسٌ ك  -
  ط:يى خٍ المً  -

   " :قاؿ تعالى
    

   
" 40راؼ األع.    

  مّْ سى )كارأ طلحة ُب  ،بكسر ا٤بيم كسكوف ا٣باء كفتح الياء 2(طيى خٍ ا٤بً  مّْ سى )كارأ ابن مسعود ُب ": قاؿ ابن عطية
ى
 (يطخً ا٤ب

  3" على ىذه االصفةيبى بفتح ا٤بيم ككذلك أي 
 كمعلـو أف ا٤بًخيىط اسم آلة، ٱباط ّٔا. 

)٨بيط( يصاغ من مصدر ثبلثي على كزف )ًمٍفعىل( بكسر ا٤بيم كفتح  كما يستفاد من اراءة ابن مسعود أف اسم اآللة لػػػ 
 العْب.

 أما اراءة طلحة كأييبى )
ى
( فتفيد أف اسم اآللة لػػػ )٨بيط( يصاغ من مصدر ثبلثي على كزف )مىٍفعىل( بفتح ا٤بيم كالعْب يطخً ا٤ب

 معان.
عىل( بكسر ا٤بيم كفتح العْب، كىذا ما أفادتو اراءة ابن كعليو فاسم اآللة لػػػػ )٨بيط( يصاغ من مصدر ثبلثي على كزنْب )ًمف

 مسعود،  كما يصاغ بفتح ا٤بيم كالعْب معان )مىفعىل(، كىذا ما نستنتجو من اراءة طلحة.
  الزماف كالمكاف: ااسمالمطلب الثالث: 

 ٮبا ا٠باف مصوغاف لزماف كاوع الفعل أك مكانو.الزماف كا٤بكاف:  ا: ا٠بماتعريفه

                                                 
 -دط -السعودية -الرياض -دار الكياف للطباعة كالنشر كالتوزيع –م أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا٢بمبلك  -شذا العرؼ ُب فن الصرؼ -1

 .135ص -دت
 -3ج-عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –" بكسر ا٤بيم كسكوف ا٣باء كفتح الياء. طيى خٍ ا٤بً  كارأ عبد اهلل كأبورزين كأبو ٦بلز " - 2

  .50ص
.400ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
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 كاف ا٤بضارع مضمـو العْب أك   إف ،بفتح ا٤بيم كالعْب كسكوف ما بينهما (لعى فٍ مى )ثبلثي على كزف كٮبا من ال
 . كمرضى ،ك٨باؼ ،كمااـ ،كمسعى ،كمرمى ،كمذىب ،مفتوحها، أك معتل البلـ مطلاا كمنصر

  كمجلس  ،ـكانت عْب مضارعو مكسورة، أك كاف مثاال مطلاا ُب غّب معتل البل  إفبكسر العْب  (لعً فٍ مى )كعلى 
 .كموجل ،كميسر ،كموعد ،كمبيع
 كمستعاف ،مستخرجك  ،مكـر ػػػػ:كيصاغ من غّب الثبلثي على زنة اسم مفعولو ك. 
  للداللة على كثرة الشيء ُب  ( بفتح فسكوف ففتح،لةعى فٍ مى )صاغ من االسم ا١بامد اسم مكاف على كزف ككثّبا ما يي

  1.كالسبع كالاثاءاثأة: من األسد كم ،كمسبعة، كمأسدة  ،ذلك ا٤بكاف

 كا٤بنسك سكنكا٤ب : للمكاف الذم بِب للعبادة كإف مل يسجد فيو،سجدكا٤بعن الااعدة ألفاظ مسموعة منها   كشذَّ "
كمن الكلمات ما حفظ ، من يفعل كحاها أف تكوف على مفعل فهي كا٤برفق كا٤بساط كاحملشر... غربكا٤بشرؽ كا٤بطلع كا٤ب

 2"قرفى ق كمً رفً ق كمى رفى ع بل كالثبلثة ٫بو مى وضً ع مى وضى بط على الوزنْب ٫بو: مى ضفيها ال
 ىذه األلفاظ الٍب شٌذت عن الااعدة، يفسّْر العلماء سبب شذكذىا بأمرين:

 ٍطًلع : األكؿ
ى
"أٌف أحرفا معدكدة جاءت ُب الباب الذم ريفعت العْب ُب غابره باللغتْب: الكسر كالفتح، ٫بو: ا٤ب

ٍنسىك
ى
ىٍطلىع، كا٤بنًسك كا٤ب

من  اومان  أفَّ  إالااؿ سيبويو: ال نرل ذلك ، كا٤بٍسًاط كا٤بٍساىط، كا٤بٍسًكن كا٤بٍسكىن...كا٤ب
، على ذلك الاياس (ا٤بفعل)ب ٍب االوا ُب ع كيغرً ك كيطلً ينسً  :منها بالكسر فاالوا (لفعً يى )العرب تكلموا ُب 

مىٍفًعل( ُب أفواىهم من تلك الٌلغة" ككسركه حْب جعلوه ا٠با، ٍب ماتت لغتهم ُب )يػىٍفًعلي( كبايت الكسرة ُب )
3  

 :طلع يطًلع(:" ىذه لغة ماتت ُب كثّب  د توجيو لفظةما نالو أبو حياف األندلسي عن الكسائي اولو عن الثاني (
من لغات العرب، يعِب ذىب من ياوؿ من العرب تطًلع بكسر البلـ، كباي مطًلع بكسرىا ُب اسم الزماف 

 4كا٤بكاف على ذلك الاياس"

 ىا:اسى رٍ ىا كمى ارى جٍ مى -
    ":قاؿ تعالى

   

                                                 
 .133ص -أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا٢بمبلكم -فن الصرؼ شذا العرؼ ُب -1
 -ـ2007 -3ط -لبناف -بّبكت -مؤسسة الرياف -عبد اهلل بن يوسف ا١بديع -ا٤بنهاج ا٤بختصر ُب علمي النحو كالصرؼ -2

 .159-158ص
 -دمشق -عة كالنشر كالتوزيعدار البشائر للطبا -تح: حاًب صاّب الضامن -أبو الااسم بن ٧بمد بن سعيد ا٤بؤدب – داائق التصريف -3

 133-132ص -ـ2004 -1ط -سورية
 .152ص -6ج -أبو حياف األندلسي -البحر احمليط -4
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  "41ىود                            
كىذه ظرفية  ،سوبفتح ا٤بيمْب كذلك من ا١برم كالرَّ   1(رسيهاريها كمى ٦بى  )كارأ األعمش كابن مسعود ": ابن عطية يقوؿ

  3"علي طٍ اف تى بى الجى  ذا نفسي إوا رسي تى  **ة ر  عند ذلك حي  فصبرت نفسان : 2مكاف كمن ذلك اوؿ عنَبة
راىا ٦بى "ئ رً كاي كمل ييفصّْل ابن عطٌية ُب الظرفْب ىل ٮبا للزماف أك ا٤بكاف، كالشيء ذاتو يذىب إليو الز٨بشرم باولو: " 

  4"ا مصدرين أك كاتْب أك مكانْبمٌ إ ،بفتح ا٤بيم من جرل كرسى "رساىاكمى 
يطىوّْعي : حْب ياوؿا٤بذىب نفسو ، فذىب عبد الفتاح الااضي ككافاهما

ما على أهنٌ  كإمالتهما، بفتح ا٤بيم فيهما"كارأ ا٤ب
 5"ْب أك ظرفا زماف أك مكافيى بلثً جرل كرسى الثي  امصدر 

ظرؼ  كاإلرساء ،ظرؼ زماف فاإلجراءكلمتْب ىي على الظرفية: أم ظرؼ زماف كمكاف كعليو فالاراءة بالفتح ُب ال
حفظو ك فركوب سفينة النجاة من البداية حٌب النهاية ٝبيع ذلك برعاية اهلل  ،يؤكد ذلك سياؽ اآلية الٍب كردت فيو ،مكاف

 .ُب ا٤بكاف الذم رست فيو باذنو تعاىلرسيها كمي  ُب الوات، ريهافهو ٦بي 
 
 
  :علً طٍ مى  -

    ":قاؿ تعالى

    
     

     " الكهف
90 . 

  6"ـع بفتح البلَّ كارأ ا٢بسن ٖببلؼ مطلى  :"يقوؿ ابن عطية
ل بفتح يصاغاف من الثبلثي على كزف مفعى  ،ا٤بكاف كالزماف يا٠ب كىو أفَّ  ،كما أسلفنا ساباا،كاراءة ا٢بسن على الااعدة 

كىو بفتح ا٤بيم ككسر العْب كىو  ،آخر ٠باعي كزفه  (طلعػػػ )م، كاف كاف لع( بفتح ا٤بيم كالبلـلى طٍ فتأٌب )مى  ا٤بيم كالعْب
 . ن الااعدةع كىذا ٩با شذَّ  ا٤بشهور

                                                 
كارأ ابن مسعود كعيسى بن عمر الثافي كزيد بن علي كاألعمش كابن ٧بيصن كٰبٓب بن عيسى عن ابن كثاب كأبو ا١بوزاء كابن يعمر  -1

 52-51ص -4ج-عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –ٍرسىاىا" بفتح ا٤بيم فيها. كىي اراءة ا٤بفضل عن عاصم " ٦بىٍرىاىا كمى 
 -. ديواف عنَبةعلي طٍ اف تى بى الجى  ذا نفسي إوا رسي تى  **ة ر  ذلك حي ل عارفةن فصبرت كاألصل ما كرد ُب ديواف عنَبة فيو بعض التغيّب باولو:  -2

 .264ص -دت -دط -إلسبلميا٤بكتب ا -تح ٧بمد سعيد مولودم -عنَبة بن شداد العبسي
 .173ص -3ج -ابن عطية-احملرر الوجيز -3
 . 200ص -3ج -الز٨بشرم -الكشاؼ -4
.54ص  -ـ 1981 -لبناف -بّبكت -دار الكتاب العريب -عبد الفتاح الااضي -الاراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب -5
 .540ص -3ج - ابن عطية -احملرر الوجيز -6
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كعليو فاراءة ا٢بسن بفتح ب...ؽ كمغرً د كمشرً كمنها مسجً  ،كاياسها الفتح ،ع من األلفاظ الٍب ٠بعت بكسر العْبطلً كمى 
البلـ ُب مطلع أتت على الااعدة ا٤بشهورة الٍب ذكرناىا ساباا، كىو كزف اياسي، غّب أف الاراءة بكسر البلـ ٥با كزف 

 ٠باعي خرج عن الااعدة.
  : عمً جٍ مى  -

    "قاؿ تعالى:

    
    

 "  60الكهف.     
  .3"بكسر ا٤بيم الثانية 2(ع٦بمً ) 1كارأ الضحاؾ :"يقوؿ ابن عطية

 بفتح ا٤بيم كالعْباسم الزماف كا٤بكاف من الفعل الثبلثي على كزف ) مىٍفعىل(  -كما أسلفنا  –صاغ ك٦بمع مثل مطلع، ي
مىع( بفتح ا٤بيمْب، لكنها شذَّت عن الااعدة كساباتها )مطلع( كىي من األلفاظ الٍب ٠بعت بكسر العْب فتأٌب )٦بىٍ 

 )مفًعل( كاياسها الفتح ) مىٍفعىل(.
  :علً طٍ مى   -

    ":قاؿ تعالى

 " 05القدر 
ـ، فايل ٮبا ٗبعُب ع بكسر البٌل كابن ٧بيصن كطلحة: حٌب مطلً  1األعمش كأبو رجاء ك 4الكسائي كارأ" يقوؿ ابن عطية:

جو على ىذا كٍ تح أى كالكسر موضع الطلوع عند أىل ا٢بجاز، كالاراءة بالف ،ا٤بصدر الفتح مصدراف ُب لغة بِب ٛبيم، كايل

                                                 
البلخي ا٣برساٍل ا٥ببليل ا٤بفسر، أبو ٧بمد كأبو الااسم، من مشاٱبو: ابن عباس كأبو سعيد كابن عمر كانبل  زاحم:الضىح اؾ بن مي  -1

ق، 106ق كايل 105ق كايل 102كايل مل يلق ابن عباس، كمن تبلمذتو: عمارة بن أيب حفصة كأبو جناب الكليب كغّبىم، توُب سنة 
 -لبناف -تح علي ٧بمد البجاكم -الذىيب أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف  -عتداؿمن مصنفاتو "التفسّب"، ينظر: ميزاف اال

 . 326 -325ص -2ج -د.ت -د.ط -دار ا٤بعرفة -بّبكت
 -عبد اللطيف ا٣بطيب  -معجم الاراءات –" بكسر ا٤بيم الثانية عمً ٦بىٍ  اراءة الضحَّاؾ كعبد اهلل بن عبيد بن مسلم بن يسار "كىي  - 2
 .252ص -5ج
 .257ص -3ج -ا٤بصدر السابق -3
أبو ا٢بسن علي بن ٞبزة بن عبد اهلل اإلماـ، شيخ الاراءة كالعربية، أبو ا٢بسن علي بن ٞبزة بن عبد اهلل بن ّٔمن بن فّبكز  :الكسائي -4

 األسدم موالىم، الكوُب، ا٤بلاب: بالكسائي؛ لكساء أحـر فيو.تبل على: ابن أيب ليلى عرضا، كعلى ٞبزة  .
 كاختار اراءة اشتهرت، كصارت إحدل السبع. تبل أيضا على: عيسى بن عمر ا٤بارئ.ك 

 ...ااؿ الشافعي: من أراد أف يتبحر ُب النحو، فهو عياؿ على الكسائي كجالس ُب النحو ا٣بليل، كسافر ُب بادية ا٢بجاز مدة للعربية
 131ص -9ج -الذىيب -ينظر: سّب أعبلـ النببلء .مات بالرم، بارية أرنبوية، سنة تسع كٜبانْب كمائة، عن سبعْب سنة
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ف الوات ينحصر ُب ذلك ا٤بوضع كيتم فيو، كيتجو الكسر أتتخرج على ٘بوز ك -أم الاراءة بالكسر -كاألخرل ،الاوؿ
 من ىذه ا٤بصادر ما كي  على كجو آخر، كىو أنو اد شذٌ 

ى
 بفتح ا٤بيم ككسر الباء، كمنو كرب سر كا٤بعجزة، كاو٥بم عبله ا٤ب

 
ى
                                                                                                      2ما شذ يض فيجرم ا٤بطلع ٦برلحً ا٤ب

بالكسر   كردى كما أنو مصدر ،لوع عند أىل ا٢بجازع بكسر البلـ موضع الطأف مطلً  ،كمنو يفهم من كبلـ ابن عطية
 ة اللُّغوية.، ىذا الشذكذ من الناحيةككثّب من ا٤بصادر الشاذَّ 

 .غّب أهنا موجودة ،تكاد كردت كثّبا من ا٤بصادر بالكسر ُب الثبلثي كاف شذَّ 
 شوففوف كيعرً فوف كيعكي يعكً  :نكر ذلك فاد االواكال ني ": ُب كتابو داائق التصريف بالااسم ا٤بؤدّْ  أيب ييؤكد ىذا اوؿ 
ؽ د كمشرً ينو مكسورة ٨بالفة للاياس كىي: مسجً كجاءت أحرؼ أخرل من ىذا الباب بع ،اوفاوف كيفسي شوف كيفسً كيعري  

  3"بؽ كيغري د كيشري من: يسجي  بكمغرً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
عمراف بن تيم البصرم الصحايب ا١بليل، أخذ الاراءة عرضا عن ابن عباس كتلان من أيب موسى األشعرم، كاد لاي أبا بكر  أبو رجاء: -1

 -الكبار على الطباات كاألعصارمعرفة الاراء : ينظر -سنة127ق كلو 105الصديق،  ارأ عليو الارءاف أبو األشهب العيطاردم توُب سنة 
 .153ص -1ج -ـ1995 -استانبوؿ -تح طيٌار آلٍب اوالج -مشس الدّْين الذىيب

.506ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 .133ص  -أبو الااسم بن ٧بمد بن سعيد ا٤بؤدب – داائق التصريف -3
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  اسم التفضيل:المطلب الرابع: 
ذا إكزاد أحدٮبا على اآلخر فيها، ف ،ىو اسم بزنة أفعل يصاغ من ا٤بصدر للداللة على أف شيئْب اشَبكا ُب صفة" تعريفو:

ا زاد على حسن كلكن ٧بمدن  ، الكـرُبفاد أشركت ٧بمدا كحسنا  ،براىيمإخالد أنبو من ك  ،٧بمد أكـر من حسن :الت
  1"براىيم فيهاإا زاد على كلكن خالدن  ،براىيم ُب النباىة كالذكاءإا ك فيو، ككذا أشركت خالدن 

 يشتق اسم التفضيل من األفعاؿ بشركط ىي:  اشتقاقو:
  سعيد أكـر من زيد.  =كـر ،أكرب من ٧بمدعلي  =كبرمن الفعل الثبلثي ٫بو  إالال يشتق 
  َّىل منك با٤بعركؼ.ىو أكٍ  =لىكٍ أى  -طى منكعٍ ىو أى  =أعطىاشتااؽ اسم التفضيل من غّب الثبلثي ٫بو:  كاد شذ 
 ٫بو:   ،اشتااؽ اسم التفضيل من الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ كاد كرد شذكذان  ،ال يشتق من الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ            

 د.أٞبٍ  ودي دنا كالعى عي  =دحمي يى 
  ليس...كالفعل النااص   ،بئس ،فبل يصاغ من الفعل ا١بامد: نعم) من الفعل ا٤بتصرؼ إالال يشتق اسم التفضيل

 كاف كأخواهتا...( 
  يشتق من كال  ،كالطوؿ كالاصر ،كالكـر كالبخل  ،من الفعل الاابل للتفاكت كالزيادة إالال يشتق اسم التفضيل

  ألنو ال تفاكت ُب شيء منو.فعل ٫بو: مات، غرؽ 
  من الفعل ا٤بثبت )ال ا٤بنفي( إالال يشتق اسم التفضيل. 
  ٫بو أخضر خضراء أصفر صفراء ،كاف الوصف منو على أفعل كفعبل  إذاشتق اسم التفضيل من فعل، يال.  

 ود أك ماول أك أجٍ ثر أك أاٍ أكٍ  أك نأٌب بكلمة أشدٌ  فإنناكاف الفعل غّب ثبلثيا أك كاف منفيا أك مبنيا للمجهوؿ   إذاأما   -
من فبلف كىو  فتاوؿ: ىو خّبه   ، ،شرّّ  ،ُب أفعل التفضيل اشتهرت ٕبذؼ ا٥بمزة كىي: خّبه  ان كما أف ىناؾ صيغ  ؛شابو
                                                                                          2."منو شرّّ 

كاد ااتصرنا على  ،انظر ُب مظاهنّْ كلكن ا٤بااـ ال يسمح بذلك فلتي  ،ل عليوضَّ بالنسبة للمف ل أحواؿه السم التفضيكما أف 
 بدراستنا ُب ىذا ا٤ببحث.صيغو ألف ٥با عبلاة 

 
 : األشىرُّ  -1

   ":قاؿ تعالى

  " 26القمر . 

                                                 
.97 ص -دت -دط -أٞبد مصطفى ا٤براغي بك -اسم الصرؼ -ىداية الطالب -1
 .471 -470ص  -مصر -اإلسكندرية -ـ1992 -دار ا٤بعرفة ا١بامعية -عبده الراجحي -ُب التطبيق النحوم كاالصرُب -2
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الراء كىو األفعل، كال يستعمل باأللف كالبلـ كىو كاف  بفتح الشْب كشدّْ  2(رُّ األشى ) 1أبو ابلبة كارأ :"يقوؿ ابن عطية
  3"األصل لكنو رفض ٚبفيفا ككثرة استعماؿ

( مبِب على ما ذكرناه سلفا، عن اشتااؽ أ٠باء التفضيل  من األفعاؿ الٍب  (شر)، من أف كردُّ ابن عطية لاراءة )األشىرُّ
دة فبل تصاغ ُب التفضيل على أفعل كإ٭با يااؿ ىو شر منو، كىذا ما نبو عليو ابن عطية باولو: كال ت عن الااعشذَّ 

كارئ "يستعمل باأللف كالبلـ أم ال يصاغ ىكذا، كاف كاف ىو األصل كما ذكر لكنو مرفوض كما ااؿ الز٨بشرم: 
  4"منو، كىو أصل مرفوض خّب منو كشرّّ : أصل او٥بم: ىو (شركاألى  ّبخٍ كاألى )كىو األبلغ ُب الشرارة،  (راألشى )

 .ٯبوز استعمالو ، يعِب أنو أصل لكن الكاوؿ الز٨بشرم كىو أصل مرفوض
  5"الناس كال تاوؿ أخّب الناس كال أشرُّ  ،الناس كفبلف شرُّ  ،الناس تاوؿ فبلف خّبي "يت: ابن السكَّ  يؤٌكد ىذا اوؿ 

 ّبى ىذا أخٍ  -منو منو كىذا شرّّ  ألف أصل او٥بم: ىذا خّبه  ،ألصل ا٤برفوضاء ىو ابتشديد الرٌ  األشرُّ ": ابن جٌِب  كأيضا اوؿ
فعلى  6يرخٍ الناس كابن األى  خيري  بالؿه فكثر استعماؿ ىاتْب الكلمتْب فحذؼ ا٥بمز منهما...ااؿ رؤبة :  -منو رُّ منو كأشى 

  7"ىذا جاءت الاراءة
 غوية. احية اللُّ النَّ أيضا من ت اد شذٌ كعليو فاراءة أيب ابلبة بزيادة األلف كالبلـ )األشر( 

  8"فاد ٢بن فيها كمل يطاباو أحد عليها (رسيعلموف غدا من الكذاب األشَّ )ا اراءة أيب ابلبة فأمَّ "ياوؿ ا٢بريرم: 
 للضركرة الشعرية، يضطر للزيادة أك ا٢بذؼ كثّبا ماألف الشاعر   فيصبل ُب ا٤بسألة، دليبل اد ال يعدُّ كما أف شطر البيت 

كمل تستخدما لغّب معُب  ،ضعتا للداللة على معُب التفضيل بصيغتهما ىذهكي  -كما ذكر أىل الٌلغة  -كشرّّ  و فخّبه كعلي
 ، فبل ٯبوز زيادة األلف كالبٌلـ ُب صيغة التفضيل منهما.التفضيل

 
 

                                                 
رة بن جيندب كثابت ابن الضحاؾ كأنس بن مالك كغّبىم ،  عبد اهلل أبو قالبة:  -1 بن زيد ا١برمي البصرم أحد األعبلـ، ركل عن ٠بي

 -. ينظر: تذكرة ا٢بفاظ107كايل : سنة  106ق كايل سنة 104كثّب كعاصم األحوؿ، توُب سنة كحدث عنو أيوب كٞبيد كٰبي ابن  
تذكرة  .ككذا:94ص: -2ج: -ـ1998 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب

 72ص -1ج -السيوطي -ا٢بفاظ
 -9ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -" ري الكىذَّابي األىشى  ن ايس كأبو جعفر "كارأ اتادة كأبو ابلبة كأبو حيوة كعطية ب - 2

  .231ص
.217ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3
 . 660ص –5ج  -الز٨بشرم -الكشاؼ - 4
.307ص  -دت -طد -مصر -دار ا٤بعارؼ -تح: أٞبد ٧بمد شاكر كعبد السبلـ ٧بمد ىاركف -يتكّْ ابن السً  –ا٤بنطق  إصبلح - 5

  -ـ1903 -دط -تصحيح كليم بن الورد الربكسي -٦بموع أشعار العرب ديواٍل العجاج كالزفياف - 6
 .299ص -2ج -ابن جِب -احملتسب - 7
 -ق1299 -اسطنطينية -مطبعة ا١بوائب -1ط -أبو ٧بمد الااسم بن علي ا٢بريرم -كتاب درَّة الغواص ُب أكىاـ ا٣بواص   -8

 .523ص
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الواردة في التوجيو الصرفي االشتقاؽ أقساـ التوجيهات القائمة على أعمدة بيانية لتوضيح 
 للقراءات الشاذة
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 ثُِبءش انفعم ٔدالالتّش*  انًجحث انثبًَ: 

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 الفعل الثبلثي آّرد بًناءي : المطلب األكؿ. 

 الفعل الثبلثي ا٤بزيد بًناءي : المطلب الثاني.    

 معاٍل أكزاف الفعل.المطلب الثالث :     

 ا٤ببالغة. بًناءي : مطلب الرابعال 

 
 
 
 
 
 
 

   :بناءي الفعل كدالالتيو
كلعل السبب ُب ذلك يعود إىل أف تفسّب اآليات  ،رهرَّ دالالت األبنية الصرفية من ا٤بسائل الٍب عِب ّٔا ابن عطية ُب ٧بي  إفٌ 

 ويها تلك اآليات.طا كثياا بداللة األبنية الٍب ٙبمرتبط ارتبا
اللة: بكسر الداؿ ولة( كاالسم الدً لي لت( باأللف لغة كا٤بصدر )دى لى ليو...ك)أدٍ على الشيء كإ ت(لٍ )دلى " :لغةاللة الد  

  1كفتحها: كىو ما ياتضيو اللفظ عند إطبلاو
. كاد دىلَّوي على الطريق يىديلُّوي دىاللىةن ك " ليلي: الداؿُّ ليلي: ما ييٍستىدىؿُّ بو. كالدى   2"علىكًداللىةن كديلولىةن، كالفتح أ ،الدى

عليو كمل يوضع لو  سواء أكاف ذلك ا٤بعُب اد كضع لو اللفظ اصطبلحا أـ دؿَّ  ،ا٤بعُب الذم يعرب عنو لفظ ما": اصطالحا
 ا٤بعُب ا٢بايل للفظ. :أم 1"ابتداء

                                                 
دار   -تح عبد العظيم الشناكم -ق(770أٞبد بن ٧بمد بن علي الفيومي ا٤بارئ) –ح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعيا٤بصبا  -1

 . 199ص -مادة)دللت ( -دت -2ط -الااىرة -ا٤بعارؼ
 1698ص  -4ج -ا٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم -الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -2
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  2"ناءنيا كبً ناء بي اء البً بُب البنَّ  ،دـالبِب نايض ا٥بى ": أما البناء لغة
  3"تلفة لضركب من ا٤بعاٍلجعل الكلمة على صيغ ٨ب" :في االصطالح
كالثبلثي باعتبار مضارعو ستة  ،كباعتبار عدد حركفو يناسم إىل ثبلثي كرباعي ،يناسم إىل ٦برد كمزيد بنائوكالفعل باعتبار 

كٚبالفها من  ،ن جهةحركة العْب ُب ا٤باضي كا٤بضارع معلى فكرة ٛباثل  ،أكزاف من ا٤بمكن توزيع صيغها توزيعات أخرل
 كالتماثل ُب:جهة أخرل 

 ليفعى   لفعى   
 ليفعً   لفعً   
 ليفعي   لفعي   

 ليفعً           ليفعى         ل : فعى ثم المخالفة
 ليفعي                لفعى     

ره كسناف ُب ىذه الرسالة على عديد الصيغ كصور اختبلفها الٍب جاءت ّٔا الاراءات الشاذة كأكردىا ابن عطية ُب ٧برَّ 
 باعتبار أبنية الفعل إىل:  كاد اسمناىا

 جرد: الفعل الثالثي المي  بًناءي المطلب األكؿ: 
( لفعى  -أ (ل يفعى                 )نحتى  )ينحىتي

 : وفتي حى نٍ تػى  -
   :"قاؿ تعالى

   
     

74"األعراؼ  . 
  1"بالياء من أسفل كفتح ا٢باء 5بفتح ا٢باء...كارأ أبو مالك 4(توفتنحى "كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن) يقوؿ ابن عطية:

                                                                                                                                                                  
 -1ط -مكتبة لبناف -ترٝبة: جورج زيناٌب -تح علي دحركج -٧بمد علي التهانوم -كالعلـو موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف -1

  787ص – 1ج  -ـ196
 .93ص -14ج -ابن منظور -لساف العرب -2
 -ـ1987 -1ط -لبناف -بّبكت -دار ا٤بعرفة -تح فخر الدين ابادة -ق(669ابن عصفور االشبيلي)ت -ا٤بمتع ُب التصريف -3

 .33ص
عبد اللطيف  -معجم الاراءات –٢بسن كاألعرج "تنحىتيوف" بالتاء كفتح ا٢باء. كارأ أبو مالك "ينحىتوف" بالياء كفتح ا٢باء. كارأ ا - 4

 . 95-94ص -3ج - ا٣بطيب
رىكىل ك  مار ٍبن ياسر،رىكىل عىن: الرباء ٍبن عازب ، كعىٍبد اللًَّو ٍبن عىبَّاس، كعبد الرٞبن ٍبن أبزل ، كع، غزكاف، الكوُب :أىبيو مالك الغفارم -5

ااؿ أىبيو بىكر بن أىيب خيثمة : سألت  عىنو: ًإ٠ٍبىاًعيل ٍبن ٠بيع، كإ٠باعيل بن عىبد الرٍَّٞبىًن السدم، كحصْب ٍبن عىٍبد الرٍَّٞبىًن، كسلمة ٍبن كهيل.
  -ر: هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿينظ. ٰبٓب ٍبن مىًعْب عىن أيب مالك الذم ركل عنو حصْب، ااؿ: ىو الغفارم، كوُب ثاة كا٠بو غزكاف

 .100ص -23ج -ٝباؿ الٌدين أبو ا٢بجاج يوسف ا٤بزم
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  3"توف( بفتحها، كذلك ألجل حرؼ ا٢بلق، كىي اراءة أيب حيوةكارأ ا٢بسن )ينحى ": 2ا٢بجرسورة ُب موضع كياوؿ 
عطٌية كجَّو الاراءة الشاذة بفتح حاء )ينحىت( ُب ا٤بضارع، ألف حرؼ ا٢بلق ياتضي ذلك، كالتوجيو نفسو ذكره ابن ابن ك 

  4"يسحىر -كفتحها ألجل حرؼ ا٢بلق الذم فيها كػ: سحىر ،ينًحت بكسر ا٢باء -غتْب: ٫بتأٍجود اللُّ "ك : جٌِب ُب اولو
( كما ىو ( يأٌب على )ينًحتي ( أيضا كما أفادت الاراءة الشاذة. كعليو فمضارع )٫بىتى  مشهور، كعلى )ينًحتي

 )يجنيحي(ل يفعي                  )جنىحى( لفعى  -ب
 : اجنيحفى  -

   :"قاؿ تعالى
    

    
" 62ألنفاؿا .  

ااؿ أبو الفتح كىذه الاراءة ىي الاياس،  ،كىي لغة ايس بضم النوف 6(حفاجني ) 5كارأ األشهب العايلي": يقوؿ ابن عطية
  7("جلس ٯبلس)أايس من  (داعد ياعي )بضم العْب أايس كػػػ:  (ليفعي )فمستابلو  إذا كاف غّب متعدو  (فعل)ألف 

نيحي( بالضمكابن عطٌية، كٌجو الاراءة باولو كىي ل كىو األايس كما ، غة ايس، يعِب أف العرب تأٌب ٗبضارع )جنىحى( على )ٯبى
كمل يال كىو  ،8ياوؿ ابن جٌِب ُب توجيو ىذه اللفظة :" )جنح( غّب متعد، كغّب ا٤بتعٌدم الضم أايس فيو من الكسر"

 أايس. ـ الضم باولودَّ اى لكن ابن جٌِب  ،اياس بالفتح كالضم الاياس ألف كبل الصيغتْب
 )يركيني( ليفعي                 )ركىنى(     فعل -ج
 : واتػىرٍكيني  -

   :"قاؿ تعالى

   

 "113ىود . 
بضمها )أم  -ا ركل عنو ىاركففيم -كأبو عمرك ،كاألشهب العايلي ،كاتادة ،كارأ طلحة بن مصرؼ" يقوؿ ابن عطية:

 . 1"نن يركى ن كركى ن يركي الكاؼ( كىو لغة يااؿ: ركى 

                                                                                                                                                                  
 .423ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 1
 .82" الحجر كىكىانيوا يػىٍنًحتيوفى ًمنى اٍلًجبىاًؿ بػيييوتنا آًمًنينى "ُب اولو تعاىل - 2
  .372ص -3ج -ابن عطية -ا٤بصدر السابق - 3
  05ص -2ج -ابن جِب -ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات كاإليضاح عنها احملتسب - 4
: ىو مسكْب بن عبد العزيز بن داككد بن إبراىيم أبو عمرك ا٤بصرم ا٤بعركؼ بأشهب ركل الاراءة ٠باعا عن نافع بن األٍشهىب العىًقيلي -5

 259ص -2ج -ابن ا١بزرم -غاية النهاية ُب طباات الاراء: نعيم. ينظر
 .322ص -3ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –األشهب العيايلي " فىاجنيح" بضم النوف.  كارأ -6
 .548ص -2ج -ابن عطية -احملرَّر الوجيز -7
 .281ص -1ج -ابن جٌِب  -احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات -8



 
 

 114 

بعد ذكر الاراءة  –بل تركها مبهمة، ىذا اإلّٔاـ أزالو أبو حياف األندلسي باولو  ينسبهاكمل  ،كاد ذكر ابن عطية أهنا لغة
ن كاراءة ا١بمهور بفتح الكاؼ من )ركى  -كىي على الاياس - كىي لغة ايس كٛبيم، كااؿ الكسائي: كأىل ٪بد" -بالضم

  2."كىي على الاياس أيضا ،ن( لغة اريشيركى 
 :"أهنما يرلابن جِب كعليو فمضارع )رىكىنى( يأٌب على )يركىني ك يركيني(، ككبلٮبا صحيح، كمسموع عن العرب، غّب أف 

كىذا  ل،ل يفعً فعى  -نن يركً ل، كحكي عنهم ركى تل ياتي اى ن كن يركي م، كركى م يعلى ن كعلً ن يركى لغتاف من أصلْب ٨بتلفْب فػػػػػػػػ: ركً 
ن، ن، كىو يركى ن بفتح الكاؼ ٠بع مضارع الذم ياوؿ: ركً عند أيب بكر من اللغات ا٤بتداخلة، كأف الذم ياوؿ: ركى 

  3"نيركي  . نيركى  =نفَبكبت لو لغة بْب اللغتْب، كىي ركى 
ثالثة ىي عبارة عن مزيج بْب اللغتْب، كٲبكن ٛبثيل  ة٥با لغ -عطيةإضافة ٤با ذكره ابن  -نمن كبلـ ابن جِب يتضح أف ركى 

 :ٝبيع ذلك ُب ا٤بخطط التايل
  يركين            ركىن

 كىي من اللغات ا٤بتداخلة  نيركى                    ركىنكىناؾ لغة ثالثة ٘بمع بينهما كىي:                              
 يركىن           نركً 
  يفًسقي( -)يفسيقي  يفعلفعىل )فسىقى(                -د
 : وفًسقي فٍ يػى  -
    قاؿ تعالى:" 

    
   " 58البقرة. 

 
  7"ْب ككسرىاق بضم السّْ كيفسً  ،قْب، يااؿ فسق يفسي بكسر السّْ  6(اوفيفسً ) 5كابن كثاب 4كارأ النخعي" :يقوؿ ابن عطية

                                                                                                                                                                  
 .212ص -3ج -ابن عطية األندلسي -احملرر الوجيز -1
 .268ص -5ج -بو حياف األندلسي أ -البحر احمليطينظر:  -2
 .329ص -1ج -ابن جِب -احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات كاإليضاح عنها -3
فايو العراؽ أبوعمراف بن يزيد بن ايس بن األسود الكوُب الفايو ركل عن: علامة كمسركؽ كاألسود كأخذ عنو: ٞباد إبراىيم النخعي:  -4

ينظر  -ق95رب كا٢بكم بن عتيبة كابن عوف كاألعمش كمنصور. توُب ُب آخر سنة ٟبس كتسعْب بن أيب لسيماف الفايو ك٠باؾ بن ح
 . 59ص -1ج-ثذكرة ا٢بفاظ -الذىيب

األسدم الكوُب الاارئ العابد، أحد األعبلـ، تابعي ثاة من موايل بِب أسد ابن خزٲبة، حدث عن ابن عباس  كابن  يحي بن كثاب:  -5
 ٞبن السلمي. كارأ الارأف على بعضهم.عمر ك مسركؽ ك أيب عبد الر 

ارأ عليو: األعمش كطلحة بن مصرؼ كأبو حصْب األسدم كغّبىم. كحدث عنو: عاصم بن أيب النجود كأبو حصْب كأبو العميس عتبة 
 . 162 -159ص  -1ج -الذىيب -ق. ينظر: معرفة الاراء الكبار103ا٤بسعودم.  مات سنة ثبلث كمائة 

 .109ص -1ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –اب كاألعمش" يػىٍفًسايوف" بكسر السْب. ارأ النخعي كابن كث -6
 . 151ص – 1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -7
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ين ضى الدٌ ياوؿ رً  ، اياسكابن عطٌية ذكر أف مضارع )فسىق( يأٌب على )يفسيقي ك يفًسقي( بالضٌم كالكسر، ككبل الوجهْب
   1"را الضم أك الكساياس مضارع فعل ا٤بفتوح عينو إمَّ "االسَباباذم ُب شرح الشافية: 

 : تعٌدمالمضاعف الم -ق
 : فىصير ىين   -

     قاؿ تعالى:"

   259" البقرة  
لدنانّب، كارأ ة ارَّ ، كمنو صي (ىندَّ فشي : )اء ا٤بفتوحة كأنو ياوؿاد كشد الرٌ بضم الصٌ  3(ىنرَّ فصي ) 2كارأ اـو": يقوؿ ابن عطية

اش، ت ذكره الناَّ إذا صوَّ  (الباب كالالم صرَّ )حهن من اولك كمعناه صيٌ  ،ىن" بكسر الصاد كشد الراء ا٤بفتوحةرَّ "فصً  4اـو
ل بضم العْب  كإ٭با بابو يفعي  ،ل بكسر العْب ُب ا٤بضاعف ا٤بتعدم اليلكذلك أف يفعً  ،ااؿ ابن جِب: كىي اراءة غريبة

ؿ وٍ ك الاى نٍ رى وً تى عٍ يػى لى  هرىا كمنو اوؿ األعشى: هرىا كيي و كىر ا٢برب يى نمٌ و كيي نمُّ ا٢بديث يى  د جاء منو ًلَّ ك٫بوه، لكن ا كشد يشدٌ 
  5"إىل غّب ذلك ُب حركؼ اليلة   هي  هترَّ حٌبَّ 

= يفًعل( غّب أنو مل يرتًض ىذه ا = يٍفعيلي( ك على )يًصرُّ ( يأٌب مضارعو على )يصيرُّ لٌلغة اائبل كاد بٌْب ابن عطية أف )صرَّ
مل على غّبه من األفعاؿ كػػ) كًلَّ كشدَّ  ىرَّ بأهنا لغة غريبة، ك أف )يفٍعلي( بكسر العْب ُب ا٤بضاعف ا٤بتعدّْم اليل، لكن ٰبي

 )  كفرَّ
ا كإ٭بَّ اليل،  م شاذه ىن بكسر الصاد كتشديد الراء فغريب، كذلك أف يفعل ُب ا٤بضاعف ا٤بتعدّْ رَّ ا فصً أمٌ "ياوؿ ابن جِب: 

    6"ىاالدابة يفرُّ  ه، كفرَّ ا٢ببل يشدُّ  و، كشدٌ ا٤باء يصبُّ  و فيو يفعل كصبٌ باب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .117ص -1ج -رضى الدين ٧بمد بن ا٢بسن االسَباباذم النحوم -شرح شافية ابن ا٢باجب -1
 .377ص  -1ج -اللطيف ا٣بطيب عبد -كىي اراءة: ابن عباس كعكرمة: ينظر: معجم الاراءات -2
 377ص -1ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –فىصيرَّىينَّ" بتشديد الراء كضم الصاد.  كارأ ابن عباس كعكرمة " -3
 . 377ص  -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -كىي اراءة: ابن عباس. ينظر: معجم الاراءات -4
 .354ص  -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -5
 .136ص -1ج -ابن جِب -حملتسبا -6
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  :الفعل الثالثي المزيد بناءي المطلب الثاني: 
  ل:عى فعل كأفػٍ  -أ

  :ينً بٍ نً جٍ أى  -
    :"قاؿ تعالى

    
   

  35"ابراىيم . 
( كأىجًنبني) ،حدرم  كالثافيارأ ا١بي "يااؿ: جنبو كذا كجٌنبو كأجنبو: إذا منعو من األمر كٞباه منو . ك : يقوؿ ابن عطية

  2"باطع األلف ككسر النوف1
اراءة بػػ)جنب( على كزف )فعل( أك بػػ)أجنب( على كزف )أٍفعل( ٥بما نفس ا٤بعُب، كىو ا٤بنع ا٢بماية فابن عطٌية يرل، أفَّ ال

 من األمر. 
 لكن للعلماء ُب ىذه ا٤بسألة اوؿ آخر: 

 نبً من ا١بى  ِبى كبي ": فاألصفهاٍل صاحب كتاب ا٤بفردات ُب غريب الارءاف، يرل أهنما لفظتْب ٨بتلفتْب ُب ا٤بعُب، ياوؿ
  3"وبتي نى كأجٍ  وي تي بٍ نى ؿ ٫بو: جى فاألكٌ  ؛كالثاٍل الذىاب إليو ،ا الذىاب على ناحيتوٮبيى دي على كجهْب: أحى الفعل 

نبت الشيء أجنبو جنوبا كٛبيم تاوؿ: يااؿ: جى "الفرؽ بْب اللفظْب باولو:  كاألمر نفسو يذىب إليو ابن جٌِب ٤بَّا يذكر
كىاٍجنيٍبًني كىبىًني  أىف نػ ٍعبيدى  "عنو ككذلك:  نيبان و جعلتو جى و، كأجنبتي و كصرفتي لشيء فجنبتي ، أم ٫بيتو عن اابان نى جٍ و إً بي نّْ جى و أي نبتي جٍ أى 

ـى      4"نيب لك: أم ا٤بنااد معك عنهااىم عن ذلك، كأجنبِب أم اجعلِب كا١بى " أم اصرفِب كإيٌ  اأٍلىٍصنىا

                                                 
1-  "  -معجم الاراءات –كارأ عاصم ا١بحدرم كعيسى الثافي كٰبٓب بن يعمر كأبو ا٥بجهاج األعرايب" أىٍجًنٍبًِب" باطع األلف من "أىٍجنىبى

 495ص -4ج- عبد اللطيف ا٣بطيب
 .341ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 -لبناف -بّبكت -دار ا٤بعرفة -تح ٧بمد سيد كيبلٍل -سم ا٢بسْب بن ٧بمد الراغب األصفهاٍلأبو الاا -ا٤بفردات ُب غريب الارءاف -3

 .99ص -مادة )جنب( -دت -دط
 .364 -363ص  -1ج -ابن جِب -احملتسب -4
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عد عن عبادة األصناـ، ألف من كىو البي  ،كاحدا٤بعُب أنو على الرغم من اختبلؼ اللفظتْب ُب ا٤ببُب لكن  كالخالصة:
كعليو فاتفاؽ ا٤بعُب بْب الٌلغتْب،  ،عن ذلك ُب الوات نفسو أف تاوده لبلبتعاد عن عبادة األصناـ فاد صرفتو طلب منك

= " دليل على أف ا٤بعُب ا٤بستفاد من الاراءة بػػ لاراءتْب كاف كانت كل كاحدة من ا ،عل"أفٍ أىجنىب = " ىو نفسول" فعى جنىبى
ىي  ،بِبأىل ا٢بجاز ياولوف: جنً ، فهذا من باب اإلثراء الٌلغوم، كما ياوؿ الفرٌاء:" شاىدة على لغة من لغات العرب

 .2كالشيء ذاتو ٪بده عند الزجاج 1"هبِب شرَّ كجنّْ  شرٌه، نبِبكأىل ٪بد ياولوف أجٍ  ،خفيفة
 فعل ك فاعل:ب: 

  ا:نى زٍ و  كجى  -
  :" قاؿ تعالى

  
  

   

 .90يونس"
عندم أف يكوف "جاكزنا" كتب  كيشبوي  ،كطرح األلف بشدّْ الواك 3) كجوَّزنا(ارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن ": يقوؿ ابن عطية

  4"ض ا٤بصاحف بغّب ألفُب بع
فابن عطية يرل أف الاراءة الشَّاذة ىي نفسها ا٤بتواترة، كإ٭ٌبا االختبلؼ كاع ُب أف الشاذة كيتبت دكف ألف ُب بعض 
ا٤بصاحف فظنَّ الناال ٥با أهنا كذلك لكنها ُب األصل باأللف؛ كظنُّ ابن عطية بعيد بعض الشيء، ألف األصل ُب الاراءة 

 السَّماع، ينالها اآلًخر عن األكؿ، كالكتابة ا٤بصحفية توثيق ال أصل. أف تنال مشافهة ب
ارأ  كما أف الاراءة الشاذَّة دكف ألف )جوزنا( نالها أغلب ا٤بفسرين ُب تفسّباهتم ككٌجهوىا، ياوؿ الز٨بشرم ُب كٌشافو:"

  5"ا٢بسن: )كجوزنا( من أجاز ا٤بكاف كجوزه كجاكزه
                                                                    6"كٮبا لغتاف"كارأ ا٢بسن )كجوزنا (  ءة:ثعاليب، بعد ذكر الاراكياوؿ ال

 كعليو فاللفظتاف ٗبعُب كاحد كىو ٦باكزة الشيء. 
  فع ل كأٍفعل: - ج

                                                 
 .78ص  -2ج-الفراء -معاٍل الارءاف -1
 -ـ1988 -1ط -عامل الكتب -ا١بليل عبده شليب تح عبد -الزجاج أبو اسحاؽ ابراىيم بن السَّرم -معاٍل الارءاف كاعرابو:  ينظر -2

 )كتارأ "كأجنبِب" على أجنبتو كذا ككذا إذا جعلتو ناحية منو، ككذلك جنبتو كذا ككذا(. ياوؿ :164ص -3ج
 616ص -3ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كارأ ا٢بسن كا٤بازٍل عن يعاوب " كجىوٍَّزنىا" بتشديد الواك من "فعَّل"  -3
 .140ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
تح عادؿ  -الز٨بشرم جار اهلل أبو الااسم ٧بمود بن عمر -الكٌشاؼ عن حاائق غوامض التنزيل كعيوف األااكيل ُب كجوه التأكيل -5

 .168ص -3ج -ـ1998 -1ط -الرياض -مكتبة العبيكاف -أٞبد عبد ا٤بوجود ك علي ٧بمد معٌوض
ـ 2002 -1ط -لبناف -بّبكت -دار احياء الَباث العريب -تح أبو ٧بمد بن عاشور -عليب أبو اسحاؽ أٞبدالثٌ  –الكشف كالبياف  -6
 .147ص  -5ج -
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  :ييًضيفيوىما -
  " قاؿ تعالى:

   
    

 "كارأ أبو رجاء ": يقوؿ ابن عطية                     .76الكهف
، كالضيف مأخوذ من ضاؼ 1بكسر الضاد كسكوف الياء كىي اراءة ابن ٧بيصن كابن الزبّب كا٢بسن كأيب رزين (يفوٮباضً يي )

   2"ذا ماؿ إليو، كمنو اإلضافة، كىي إمالة شيء إىل شيءإىل ا٤بكاف إ
: "يااؿ: ضافو إذا كاف لو ضيفا، كحاياتو: ماؿ إليو، من ضاؼ السهم عن الغرض؛ كنظّبه كللزمخشرم توجيو آخر

   3زاره من االزكرار، كأضافو كضىيىفو: أنزلو كجعلو ضيفو"
يل الضيف إليو، كيضيفو لنفسو كعليو فالاراءة ًبكسر الضاد كسكوف الياء )يًضيفوٮبا ضيف ٲبي

ي
( تفيد معُب اإلضافة، ألف ا٤ب

 كعائلتو، كما أف الضيف ٲبيل إليو.
 .كمعناٮبا كاحد أم جعلو ضيفو (فضيَّ  :لافو( كُب ا٤بتواتر على )فعَّ ضى  :أفعل ) فالاراءة الشاذة أتت على كزف 

 . فػػػػػػػػػػػ: فعل كأفعل ىنا ٗبعُب كاحد
 : لل ك فع  عى فػى  -د 
  ا:نى قػٍ فر   -

    :"قاؿ تعالى
  

   
 "يقوؿ ابن عطية.               49البقرة :

بْب الشيئْب  (فرؽ)حيث جعلوا:  (ؽفرؽ كفرَّ )غويْب التفريق بْب اللُّ  كاد حاكؿ بعضي  5"ءبتشديد الرا 4(انافرٌ )كارأ الزىرم "
  6"ا٤بسالك كانت اثِب عشر على عدد األسباط بْب األشياء، ألفَّ  (ؽفرَّ )ك
ذا ىو ا٤بعُب الذم الاراءة الشاذَّة بالتَّشديد )فٌرؽ( تفيد التكثّب، أمَّا بالتخفيف )فرىؽ( فمعناىا التفريق بْب شيئْب فاط، ىك 

ات شعره أم انا...كمن ذلك فرى تبعيضا من فرى  انا أشدُّ كفرَّ  "ىو اريب من تعليل ابن جِب إذ ياوؿ: ذكره ابن عطٌية، كىو 
  7"ات شعره أم جعلتو فرااجعلتو فراْب، كفرَّ 

                                                 
بن أيب طالب رضي اهلل عنهما كركل  ركل عن ابن مسعود كعلي -مسعود بن مالك كيااؿ ابن عبد اهلل أبو رزين الكوُب: أبو رزين -1

 .259ص  -2ج -ابن ا١بزرم -طباات الاراء ُب  ينظر: غاية النهاية -عنو األعمش
 .533ص – 3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 .602ص – 3ج -الز٨بشرم -الكشاؼ -3
 .97ص -1ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –ارأ الزىرم كاألخفش "فرَّانىا" بالتشديد.  -4
 .141ص – 1ج -ابن عطية -احملرَّر الوجيز -5
 .268ص – 1ج -رمالز٨بش -الكشاؼ -6
 .82ص – 1ج -ابن جِب -احملتسب -7



 
 

 119 

عُب كاحد، إذ التشديد يفيده ا٤بعُب نفسو يذكر صاحب التحرير كالتنوير ُب اولو:" كفرىؽى كفرَّؽ بالتخفيف كالتشديد ٗبك 
تعدية كمعناه الفصل بْب أجزاء شيء متصل األجزاء، غّب أف فرؽ يدٌؿ على شدة التفراة كذلك إذا كانت األجزاء ا٤بفراة 

  1أشدُّ اتصاال"
بالتشديد  العرب جعلوا )فػىرىؽ( بالتخفيف للمعاٍل ك)فرَّؽ( : "أفَّ كعزا اإلماـ الاراُب ُب أنواء الربكؽ إىل بعض مشاٱبو

لؤلجساـ، بناء على أف الزيادة ُب ا٤ببُب زيادة ُب ا٤بعُب، كرٌد أبو حياف ذلك، كذىب ابن عاشور ا٤بذىب نفسو ميارّْرنا أف 
العرب مل تراع ُب ىذا االستعماؿ معاوال كال ٧بسوسا، كإ٭با راعوا الكثرة ا٢باياية كآّازية كذىب إىل أف فرؽ كفرَّؽ ٗبعُب 

األجساـ ٦بازا ُب فصل ا٤بعاٍل، ككجو اراءة )فرانا( بأف ٚبفيفها منظور فيو إىل عظم ادرة اهلل تعاىل، كاحد حاياة ُب 
  2فكاف ذلك الفرؽ الشديد خفيفا"

، ٥بما نفس ا٤بعُب، كىو الفصل كالتجزئة، غّب أف اراءة التخفيف تدؿُّ دةمشدَّ  (انافرَّ ك)٨بففة  (انافرى ) : أفَّ كخالصة القوؿ
ْب أمرين أك شيئْب فاط، أما اراءة التشديد فتفيد التفراة بْب ٦بموعة أشياء متصلة، كىذا ىو ا٤بعُب الذم على الفصل ب

  اتفق عليو العلماء. 
 
 
 
 

  :الفعل أكزافمعاني  المطلب الثالث:
كفهم فسّب اآليات ت إىل أفَّ  السبب ُب ذلك يعودي ك ّٔا ابن عطية ُب تفسّبه،  األكزاف الصرفية من األمور الٍب اعتُب معاٍل

توجيو للاراءات الشاذة  مب أكرده ابن عطية ُب تفسّبه من كسنلتـز ُب ىذا ا٤بطلب، معانيها أشٌد ارتباطا ٗبعاٍل ىذه األكزاف
 الٍب أكردىا ُب تفسّبه.كزاف األ باالعتماد على

  :أكزاف الفعل
 :لى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى فػػػػػػػػػػى  -
  :تٍ عى اكى طى فى 

   الى:"قاؿ تع
   

   32" المػػػػػػائدة  

                                                 
 .494ص – 1ج-ـ1984 -دط -تونس -الدار التونسية للنشر -٧بمد الطاىر ابن عاشور -تفسّب التحرير كالتنوير -1
 كا١بزء كالصفحة نفسها. -ينظر: ا٤بصدر نفسو -2
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كا٤بعُب كأف الاتل  4(فطاكعت)  3كأبو كااد 2كا٢بسن بن عمراف 1احكا١برَّ كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن :" يقوؿ ابن عطية
جهة تريد أف  النفس تأىب لذلك كيصعب عليها، ككل عو إىل نفسو بسبب ا٢باد كا٢بسد الذم أصاب اابيل، ككأفَّ يد

  5"تطيعها األخرل، إىل أف تفاام األمر كطاكعت النفس الاتل فوااعتو
  6"كمل ٛبتنعو دعا نفسو إىل اإلاداـ فطاكعتو كأف يراد أف اتل أخيو كأنَّ "كإىل ىذا ا٤بعُب ذىب الز٨بشرم باولو:

: أفَّ الاراءة الشاذة أفادت معُب بليغا، إذ فيها إشارة إىل أفَّ منزلة األخوة ٛبنع ذلك، كالنفس أيضا تأىب كخالصة ذلك
مثل ىذا الفعل الشنيع، لكن طاكع نفسو كأسٌر على اتل أخيو، فطاكعتو كاستجابت لرغبتو ٙبت تأثّب ا٢بسد ككسوسة 

 7" يأٌب إلفادة معُب ا٤بشاركة بْب اثنْب أك أكثرمعُب كزف فاعل: "لفظة )طاكع( إذ أفَّ  الشيطاف؛ كىذا ما نستنتجو من
" ككأفَّ النفس أيكرىت على فعل فأصبح من الٌنادمينكما أف سياؽ اآلية بعد ذكر اصة الاتل يفيد ذلك ااؿ تعاىل:" 

 ذلك بعد ميطاكعة. 
 : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي عػػػى أفٍ  -
 :  حي لى أفػٍ 

   01منوفالمؤ  "  "قاؿ تعالى: 
 . 9" يريد اد أفلحوا، كىي اراءة مردكدة بضم ا٢باء 8(ا٤بؤمنوف اد أفلحي ) مصرؼ كارأ طلحة بن ": يقوؿ ابن عطية

                                                 
ٍب خراساف كًسجستاف، ككاف بطبل شجاعا، مهيبا عابدا اارئا. ركل ىو أبو عابة ا١برَّاح بن عبد اهلل ا٢بكميُّ،  كيل البصرة  الجٌراح: -1

ينظر: سّب  -ق112عن ابن سّبين، كركل عنو: صفواف بن عمرك كٰبٓب بني عطٌية، كربيعةي بن فضالة. استشهد عازبا ُب رمضاف سنة 
 . 190 -189ص -5ج -الذىيب -أعبلـ النببلء

، كييااؿ: أبو عىًلٌي العسابلٍل.رىكىل عىن: سىًعيد بن عىٍبد الرٞبن بن أبزل، كايل: عىبد اللَّو بن ، أبو عىبد اهللالحىسىن بن ًعمراف الشامي -2
 عىبد الرٞبن بن أبزل ، كعن عطية بن ايس كارأ عليو الارآف، كعيمىر بن عىبد العزيز، كمكحوؿ الشامي، كيزيد ٍبن عىبد اللَّو بن اسيط.

.  ينظر: هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء العزيز، كارأ عليو الارآف، كشعبة ٍبن ا٢بجاج يز، كسويد بن عبدرىكىل عىنو: سلمة بن بشر بن عىبد العز 
 .  291ص -6ج -أبو زكريا النوكم -الرجاؿ

٠باه البخارم كغّبه ا٢بارث بن عوؼ، شهد بدرا كركل عدة أحاديث،   -صلى اهلل عليو كسلم -صاحب النيب أبو كاقد الليثي -3
بكر كعمر كشهد الفتح كسكن مكة. كحدث عنو: عطاء بن يسار كسعيد بن ا٤بسيب، كعركة بن الزبّب كعيبيد الو  كحدث أيضا عن أيب
 .. 576-574ص  -2ج -سّب أعبلـ النببلء -ق: ينظر الذىيب65بن عيتبة، توُب سنة 

-2ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كارأ ا٢بسن كزيد بن علي كا١براح كأبو كااد كا٢بسن بن عمراف "فطاكعت"  -4
  .259ص

 .180ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -5
 .226ص -2ج-الز٨بشرم -الكشَّاؼ -6
 .72ص -1ج -ا٤بربد أبو العباس ٧بمد بن يزيد –يينظر: ا٤باتضب  -7
  .151ص-6ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –" بفتح ا٥بمزة كالبلـ كضم ا٢باء. حي لى أفػٍ  كارأ طلحة " -8
 .136ص -4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -9
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رة ( كىي من ا٤بعاٍل الٍب ذكرىا ابن كابن عطٌية رغم رٌده للاراءة إال أنَّو كجَّهها، كالاراءة الشاذة ّٔذا الوزف تفيد ) الصّبيك 
  .صاركا إىل الفبلح :أم عطية، كاف مل ييصرّْح ّٔا، لكنها تفهم من اولو: "يريد اد أفلحوا"،

 كللاراءة بالضٌم توجيهات أخرل ذكرىا العلماء ُب كتبهم منها: 
كركم عنو أنو ارأ   . ( بضم ا٥بمزة كبناء الفعل للمفعوؿ اد أفلحي )صرؼ طلحة بن مي كارأ اىوؿ الشوكاٍل ُب فتح الادير:" 

 1") أفلحوا ا٤بؤمنوف ( على اإلّٔاـ كالتفسّب ، أك على لغة أكلوٍل الرباغيث
بو ٰبسن الواف على )أفلحوا( ٍب تبتدئ: كياوؿ األنبارم:" كركم عن طلحة بن ميصرؼ أنٌو ارأ )اد أفلحيوا( فعلى مذى

)ا٤بؤمنوف( على معُب )أفلح ا٤بؤمنوف( فإف رفعت )ا٤بؤمنْب( بػػ )أفلحوا( كجعلت الواك عبلمة لفعل ا١بميع كما ااؿ 
" الشاعر:   2يلومونني في اشتراء الٌنخػػ ** ػيل أىلي فكليهيمي ألـو

الفعل للمفعوؿ تفيد الصّبكرة، كاد أتت على لغة )أكلوٍل الرباغيث(   أف الاراءة بالضٌم )أفلحي( على بناءكخالصة القوؿ: 
 كما ٰبسن الواوؼ عليها بالضم، ٍب تبتدئ بعدىا )ا٤بؤمنوف(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبالغة: بناءي المطلب الرابع: 
 إىل ما يلي:  متعٌلق بدراستنا ه ابن عطٌية ُب تفسّبه، ٗبا لوكردأتاسيم ما  ، ٲبكن تيبُب ا٤ببالغة ُب العربية على أكزاف كثّبة

                                                 
 -4ط -لبناف -بّبكت -دار ا٤بعرفة -٧بمد بن علي بن ٧بمد الشىوكاٍل -فتح الادير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب - 1

 977ص -ـ2007
تح ٧بيي الٌدين عبد  -الااسم بن بشار الٌنحوماألنبارم أبو بكر ٧بمد بن  -كتاب إيضاح الواف كاالبتداء ُب كتاب اهلل عز كجل -2

 .791 -790ص -2ج -ـ 1971 -مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق -الرٞبن رمضاف

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16258
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 ل:عى وٍ افعى  -
 يػيثٍػنيوف:  

    :"قاؿ تعالى

  

 05" ىود  
أ ابن عباس أيضا ، كار «ليثنوه»بضم الياء كالنوف من أثُب، كارأ ابن عباس 1(وفثني يي )كارأ سعيد بن جبّب ": يقوؿ ابن عطية

كأبو جعفر  7كعلي بن ا٢بسْب 6كابن رزين 5كا١بحدرم كابن إسحاؽ 4كنصر بن عاصم 3كابن بزم 2ك٦باىد كابن يعمر
                                                 

  .7ص-4ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –يػيثٍػنيوف"  كارأ سعيد بن جيبّب " -1
ينظر:  طباات  -توُب ابل سنة تسعْب -أيب األسود الدؤيل العدكاٍل، أبو سليماف البصرم أخذ الاراءة عرضا عن يحيى بن يعمر: -2

 . 42ص -1ج -الذىيب -الاراء
، كلد سنة  ابن بزم: -3 ق كاف 170أٞبد بن ٧بمد بن عبد اهلل بن الااسم بن نافع بن أيب بزٌة، أبو ا٢بسن البزم ا٤بكي، موىل بن ٨بزـك

                              كاارئ مكة، كمؤذف ا٤بسجد ا٢براـ مدة أربعْب سنة. عا٤با كرعا عابدا، صاحب سيٌنة، أحد ركاة اراءة ابن كثّب،
                                                                    ارأ الارآف على أبيو، كعلى عبد اهلل بن زياد،كعكرمة بن سليماف كغّبىم.

                 إسحاؽ بن ٧بمد ا٣بزاعي، كا٢بسن بن حباب، ك٧بمد بن ىاركف كغّبىم.كارأ عليو: أبو ربيعة ٧بمد بن اسحاؽ الربعي، ك 
 40 -38ص -طو فارس -ينظر: تراجم الاراء العشر كركاهتم ا٤بشهورين.ق عن ٜبانْب سنة250توُب البزّْم سنة 

رة الثافي كعرض الارءاف على أيب األسود، الليثي الدؤيل البصرم النحوم تابعي، ٠بع من: مالك بن ا٢بويرث كأبو بكنصر بن عاصم  -4
 -2ج-غاية النهاية -ينظر ابن ا١بزرم -ق90توُب سنة -ركل الاراءة عنو عرضا: أبو عمرك كعبد الو بن أيب اسحاؽ ا٢بضرمي. 

  .293ص
ليب موالىم ا٤بدٍل، صاحب بن يسار بن ًخيار، العبلمة ا٢بافظ، أبو بكر كايل أبو عبد اهلل الارشي ا٤بط ٧بمد بن اسحاؽابن اسحاؽ:  -5

ق كرأل أنس بن مالك با٤بدينة كسعيد بن ا٤بسيَّب.                                              حدَّث عن: 80السّبة النبوية، كلد سنة 
م، كعباس بن سهل بن سعد، كعبد الرٞبن بن ىرمز األعرج                ، كغّبىم.                                                                                                                    أبيع كعمو موسى بن يسار، كأباف بن عثماف، كسعيد ا٤بٍاربي

          كحٌدث عنو: ٰبٓب بن سعيد األنصارم، كشعبة، كالثورم، كأبو عوانة، كيزيد بن زيرىيع، كأبو شهاب ا٢بٌناط كغّبىم.            
 .55 -33ص -7ج -الذىيب -ينظر: سّب أعبلـ النببلءتوُب سنة:  إحدل كٟبسْب كمائة كايل سنة اثنتْب أك ثبلث. 

٧بمد بن عيسى بن إبراىيم بن رزين التيمي األصبهاٍل النحوم ا٤بارئ، أبو عبد اهلل، أصلو من أصبهاف كمولده بالرٌم، من  :ابن رزين -6
ق =  253خالد كٝباعة، كمن تبلمذتو الفضل بن شاذاف، ك٧بمد بن عبد الرحيم األصبهاٍل كغّبٮبا، توُب سنة مشاٱبو نصّب، كخبلد بن 

 -جبلؿ الدين عبد الرٞبن -ق، من مصنفاتو:" ا١بامع ُب الاراءات" ككتاب رسم الارآف"، ينظر: السيوطي241ق كايل 242= كايل  
  197ص:  -2ج: -غاية النهاية -، كابن ا١بزرم205ص: -1ج:-بغية الوعاة ُب طباات اللغويْب كالنحاة

ابن اإلماـ علي ين أيب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ، السٌيدي اإلماـ، زين  علي بن الحسين: -7
د ُب كل العابدين، ا٥بامشي العلوٌم، ا٤بدٌٍل، يكٌُب أبا ا٢بسْب كيااؿ: أبو ا٢بسن، كيااؿ: أبو ٧بمد، كيااؿ: أبو عبد اهلل.

                                                                                             ق. 38سنة ٜباف كثبلثْب 
                                                                                                           ، كعٌمو ا٢بسن، كعبد اهلل بن عباس، كا٤بًٍسور بن ٨برمة، كزينب بنت أيب سلمة كغّبىما٢بيسْب حٌدث عن: أبيو 

كحٌدث عنو: أكالده أبو جعفر ٧بمد، كعمر، كزيد كعبد اهلل، كالزُّىرم، كعمرك بن دينار، كا٢بكم بن عتيبة، كزيد بن أسلم 
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برفع الصدكر كىي ٙبتمل « تثنوٍل صدكرىم»كالضحاؾ  4كأبو األسود 3كجعفر بن ٧بمد 2كيزيد بن علي ٧1بمد بن علي
لت الدنيا كاحلوٍ  ،شبت األرضعشوٍ اتاوؿ  مبالغة لتكرار األمر، كما على بناء (وعلعف)أا٤بتادمْب ُب يػىثٍػنيوفى، كزهنا ا٤بعنيْب 

 .5"ك٫بو ذلك
كاد كٌجو ابن عطٌية الاراءة، ذاكرا معناىا، كمستشهدا ٥با ببعض األمثلة من الٌلغة العربية، كاعشوشبت األرض إذا نبت  

 ا٤ببالغة كتكرار األمر.فيها عشب كثّب، كما بٌْب أف كزف )افعىٍوعىل( يدؿُّ على 
، ياوؿ صاحب شرح شافية ابن ا٢باجب: ا أريد ّٔا ا٤ببالغة كالتأكيدإ٭بَّ  ،لماء ا٢بركؼ الزائدة ُب ىذا البناءالعي  كاد عدَّ 

  6"كأما )افعٍوعل( فللمبالغة فيما اشتق منو، ٫بو اعشٍوشبت األرض: أم صارت ذات عيشب كثّب"
 : لى ػػػػاعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػى  -

 :  كىاشىفى

                                                                                                                                                                  

ينظر: سّب أعبلـ ثاء سنة أربع كتسعْب.رابع عشر ربيع األكؿ، ليلة الثبلفضائلو كثّبة، مات رضي اهلل عنو ُب  كغّبىم.
 .400 -387ص -4ج -الذىيب -النببلء

 ..بن علي بن حسْب بن علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب. كأمو أـ عبد اهلل بنت حسن بن علي بن أيب طالب. :أبو جعفر محمد -1
كسبعْب سنة. كااؿ غّبه: توُب سنة ٜباٍل عشرة مات سنة سبع عشرة كمائة كىو ابن ثبلث  :ااؿ ٧بمد بن عمرأختلف ُب سنة كفاتو ف

ابن  -الطباات الكربل  . ينظر:كمائة. كااؿ أبو نعيم الفضل بن دكْب: توُب با٤بدينة سنة أربع عشرة كمائة. ككاف ثاة كثّب العلم كا٢بديث
 -ىػ1410 -1ط. -ب العلميةدار الكت -بّبكت -لبناف -تح ٧بمد عبد الاادر عطا -سعد ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥بامشي البصرم

 .246ص -5ج -ـ1990
أبو الااسم العجلي زيد بن علي بن أٞبد بن عمراف بن أيب ببلؿ الكوُب شيخ العراؽ، إماـ حاذؽ ثاة، ارأ على: :  يزيد بن علي -2

 كأيب بكر بن ٦باىد كغّبىم.  أٞبد بن فرح كعبد اهلل بن عبد ا١ببار كا٢بسن بن عباس كعبد الو بن جعفر السواؽ ك٧بمد بن أٞبد الداجوٍل
 -ينظر: الذىيب -ق358كارأ عليو: بكر بن شاذاف كأبو ا٢بسن ا٢بمامي كعبيد الو بن عمر ا٤بصاحفي كابن مهراف كغّبىم. توُب سنة 

  271 -270ص -1ج -ابن ا١بزرم -غاية النهاية
ٍعفىر بن ميحىم د -3 عى منو دلب ا٥بىامشي ا٤ببن عىًليّْ ٍبن حيسىًْب ٍبن عىًليّْ بن أىيب طا :جى عى أباه كالااسم كعطاء، ٠بًى ٍلٌ أىبيو عىٍبد اللَّو ا٥بىامشي، ٠بًى

. ينظر: التاريخ حاؼ سنة ٜبانْبكىاىاؿى يل عياش بن ا٤بغّبة: كلد سنة ا١بي ، مالك كالثورم كشيعبىة، اىاؿى أىبيو نعيم: مات سنة ٜباف كأربعْب كمائة
 199 -198ص -2ج -بن إبراىيم ا١بعفي البخارمأبو عبد اهلل ا٠باعيل  -الكبّب

كاد اختلف ُب ا٠بو فايل عمرك بن سفياف، كالدؤيل نسبة إىل الدُّئل أبو ابيلة من كنانة، كاف أبو األسود من  أبو األسود الدؤلي: -4
 طالب رضي اهلل عنو، توُب  أعلم الناس بكبلـ العرب كىو كاضع علم النحو كأكؿ من ناط ا٤بصحف ، كاد أخذ العربية على علي بن أيب

تح بشار عواد  -الذىيب مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف  -: تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـينظرق، 69بالبصرة سنة 
 . 737-735ص: -2ج: -ـ2003 -ق1424 -1ط: -دار الغرب اإلسبلمي -بّبكت -معركؼ

 .151ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -5
 .112 -1ج -رضى الدّْين ٧بمد بن ا٢بسن االسَباباذم -رح شافية ابن ا٢باجبش-6
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     "قاؿ تعالى:

    

 54" النحل   
   2"كىي ضعيفة ،، ككجهها أهنا فاعل من كاحد ٗبعُب كشف 1(كاشف)كارأ اتادة "ياوؿ ابن عطية: 

ف الاراءة كمعلـو ذلك ألهنا شاذة، غّب أف كجهها اوم، ذلك أف فاعل من أبنية ا٤ببالغة، كبناء ا٤ببالغة فابن عطية ضعَّ 
 . 3"على ا٤ببالغة فهي أاول من كشف، كما ذكر الز٨بشرم يدؿُّ 

( كىذا ما ذىب إليو ابن جٌِب باولو:" اد جاء عنهم فاعىلى من الواحد يرادي ب ( ٗبعُب )كشىفى و فػىعىل، كاد يكوف )كاشىفى
" ( أم: كىشىفى     ٫4بو طارات النعل، أم: طراتيها، كعاابت الٌلص...فكذلك يكوف )ٍبَّ إذىا كاشىفى الضيرَّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل:فع   -
  ييلمٍّزيؾ: 

     :"قاؿ تعالى

 58" التوبة  
  5("لٌمزؾيي )كارأ األعمش "ة: ياوؿ ابن عطي

" مز كالتثايل دليل ا٤ببالغة ُب الشيء،كىي من اللٌ  ، الذم يعيب على الناس أعما٥بم كأحوا٥بم؛ 6كمعُب "اللُّمزة ىو العيَّابي
 "كاد كاف ا٤بنافاوف يعيبوف على النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب شأف الصداات كًاسمتها، فاف أيعطوا منها بادر ما أرادكا

رضيوا بالاسمة كاستحسنوىا، كاف مل ينالوا ذلك ا٤بادار سخطوا، كىذا دليل على فسادىم كحرصهم على حطاـ الدنيا، 
كايل أف ىذه اآلية نزلت ُب أيب ا١بواظ ا٤بنافق حيث ااؿ: أال تركف إىل صاحبكم ياسم الصداات ُب رعاة الغنم، كيزعم 

 7أنو يعدؿ"
ف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب الصداات،  كىذا مبالغة ُب اللَّمز كىو دليل حرصهم فا٤بنافاوف كانوا يلمزكف كييلٌمزك 

الشديد كتعلق الؤّم بالدنيا، إذ أهنم يريدكف أف يكوف ٥بم دكمنا ا٢بظ األكفر منها، كالاراءة الشاذة بالتثايل تفيد أيضا  
 كثرة ٤بزىم أم أف ٤بزىم كاف متكررا كمل يتعظوا أك ينتهوا عن ذلك.

 
 

                                                 
1-  "  .641ص-4ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كارأ اتادة كالزيىرم "كاشىفى
 .401ص -3ج -ابن عطية  -احملرر الوجيز -2
 .442ص -3ج -الز٨بشرم -الكشاؼ -ينظر -3
 .10ص -2ج -ابن جِب -راءاتاحملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الا -4
 .47ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -5
 .524ص  -الفّبكز آبادم -الااموس احمليط -6
 .75ص -4ج -أبو السعود ٧بمد بن ٧بمد العمادم   -تفسّب أيب السعود إرشاد العال السليم إىل مزايا الارءاف الكرَل -7
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الواردة في التوجيو الصرفي الفعل كمعاني األكزاف  التوجيهات القائمة على أبنيةأعمدة بيانية لتوضيح 
 للقراءات الشاذة

 
 
 
 
 
 
 

 انًجحث انثبنث: انًصذس *       

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 مصدر ا٤برةالمطلب األكؿ : 

 ا٤بصدر ا٤بيمييالمطلب الثان : 

 مصدر ا٥بيأةالمطلب الثالث : 

 
 
 
 
 
 
 

 : المصدر
 .1"دكر كىو االنصراؼ كمنو مصادر األفعاؿموضع الصي " :لغة تعريف المصدر

                                                 
 .300ص -12ج -مادة )صدر( -تح مصطفى حجازم -الزبيدم٢بسيِب ٧بمد مرتضى ا -من جواىر الااموس تاج العركس -1
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كيدؿُّ على ا٢بدث غّب مياَبف بزمن، أمَّا الفعل فيدؿُّ على ، 1"اؿ على ا٢بدث ا١بارم على الفعلاالسم الدَّ "اصطالحا: 
 ا٢بدث ماَبف بزمن.

 : أنواع المصادر باعتبار صياغتها
 "مل يدؿ على  إذاااس عليها، ٫بو )فعوؿ( ُب كل فعل الـز على زنة )فعل( كىو ما كاف لو ضوابط يي  :قياسي

 صوت أك سّب أك امتناع أك أداء مهنة ٫بو: اعد اعودا
 :الٍب على زنة )فعل(  وعا ُب الفعل ال ضابط لو يااس عليو، ٫بو )فعوؿ( ُب األفعاؿسمي كىو ما كاف مى  سماعي

 2 "على صوت أك سّب أك امتناع أك داء أك مهنة. البلـز ٩با يدؿُّ 

  3"ةة كاإلنسانيٌ ة كالوطنيٌ صاغ من اللفظ بزيادة ياء مشددة كتاء تأنيث، كا٢بريٌ كيي  :"المصدر الصناعيكىناؾ 
كر مصدر الفعل سواء أكاف اياسيا أك بل اكتفى بذ  باعتبار صياغتها، ىل ىذه األنواع من ا٤بصادرإشر ابن عطية كمل يي 

 ٠باعيا أك صناعيا.
 الٌشاذة. توجيهو للاراءات ًضمنصادر أكردىا ابن عطية ا٤بكىذه 

 
 
 

  ة:ر  مصدر المى  المطلب األكؿ:
  4"ة كاحدةعلى كاوع الفعل مرَّ  ىو اسم يدؿُّ " تعربفو:

 صياغتو:
  لة.  كٍ ل أى ذة، أكخٍ لة ٫بو: أخذه أى عٍ صاغ من الثبلثي على كزف فػى يي 
  .كمن غّب الثبلثي بزيادة تاء على مصدره ٫بو: انطلق انطبلاة 
 ة منو بالوصف ال بالصيغة كدعوة على ا٤برَّ  دؿَّ  ،دعوة كاستعانةػ: ة كبو صيغة ا٤برَّ شكانت صيغة ا٤بصدر تي   كإذا

 .1كاحدة كاستعانة كاحدة

                                                 
 -٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد -ق(761أليب ٧بمد عبد اهلل ٝباؿ الدين بن ىشاـ األنصارم )ت شرح اطر الندل كبل الصدل -1

.260ص  -ـ1954 -7ط -ا٤بكتبة التجارية
 -20ط -تح ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد -ق(769د اهلل بن عايل )تّٔاء الدين عب -على ألفية بن مالك شرح ابن عايلينظر:  -2

. 126 -123ص – 3ج -دار مصر للطباعة -ـ1980
 .  120ص –أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا٢بمبلكم  -الصرؼ شذا العرؼ ُب فنّْ  -3
ُب تطبيق كتدريب ُب الصرؼ . كا٤بدخل الصر 282ص  -ـ1998 -ط أزمنة -الدكتور عبد الاادر عبد ا١بليل -علم الصرؼ الصوٌب -4

 .116ص -دت -دط -علي ّٔاء الدين بوخدكد -العريب
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 كمن األلفاظ الٍب ذكرىا ابن عطية ُب تفسّبه ما يلي:
  :ةن نى أمٍ  -

    " قاؿ تعالى:

    

    "آؿ عمراف 
154.                            

  3"عُب األمن كفتح ا٤بيم أفصحكٮبا ٗب ،بسكوف ا٤بيم 2نة(أمٍ  كارأ ابن ٧بيصن كالنخعي )": يقوؿ ابن عطية
ذكر ذلك   ،الواحدة من األمن ( ىي ا٤برَّةنةأمٍ فابن عطٌية اكتفى بذكر الوزف الداؿّْ على الفعل مرة كاحدة، إذ أٌف لفظة )

 4"بسكوف ا٤بيم كأهنا ا٤برة من األمن (نةأمٍ )كارئ "الز٨بشرم باولو: 
  :ةقى عٍ الصى  -

  :" قاؿ تعالى

 "  152النساء.                                          
اة" عٍ كابراىيم النخعي "الصى  6كارأ أبو عبد الرٞبن السلمي 5(فأخذهتم الصاعاة)كارأ ٝبهور الناس ": يقوؿ ابن عطية
 7"و ٟبود كركود حواسلتو كىو بشدَّ  اإلنسافلصوت يصيب و عبارة عن الواع الشديد من اذ ذلك كلُّ إكا٤بعُب يتاارب، 

ذلك  إىلذىب  ،ة من الفعلا٤برَّ  ابن عطٌية أيضا ُب ىذه اللفظة اكتفى بذكر اللفظ الداٌؿ على مصدر ا٤برَّة؛ كالصٍَّعاة ىيك 
من الصَّعق، ييااؿ :" كايرئ )صٍعاة( مثل صٍعاة عادو، كىي ا٤برٌة 8البيضاكم ُب تفسّبه إذ ياوؿ ُب موضع سورة فصلت

صىعاىٍتو الصَّاعاة صىٍعانا فىصيعق صىٍعانا"
ة ٤بن جَّ فا٢بي "جة باولو: ُب ا٢بي  1ٗبوضع الذاريات ابن خالويوكاألمر نفسو يؤٌكده  9

                                                                                                                                                                  
 .81ص -أٞبد مصطفى ا٤براغي بك -اسم الصرؼ -ىداية الطالب -1
يصن كٰبٓب "أٍمنىةن" بسكوف ا٤بيم، ٗبعُب األمن.  -2   .599ص-1ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كارأ النخعي كابن ٧بي
 .527ص –1ج -ابن عطية األندلسي -يزاحملرر الوج -3
 .643ص – 1ج-الز٨بشرم -الكشاؼ.-4
  190ص-2ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –" ةاى عٍ الصى  كارأ السلمي كابن ٧بيصن كعمر بن ا٣بطاب كالنخعي " -5
وفة، ثاة ثبت من اراء الطباة الثانية من عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرٞبن السلمي، مارئ الك :لميأبو عبد الرحمن السُّ  -6

ق كاألرجح أنو توُب سنة 72ق كايل 73ق كايل 74التابعْب، أخذ عنو الاراءة عاصم كلد ُب حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم، توُب سنة 
 . 216ص: -6ج:-الطباات الكربل -ابن سعد ق ُب كالية مركاف، ينظر:74

 131ص -2ج -ابن عطٌية -احملرر الوجيز -7
ٍرتيكيٍم صىاًعقىةن ًمٍثلى صىاًعقىًة عىادو كىثىميودى اولو تعاىل:"  -8  13" فصلت فىًإٍف أىٍعرىضيوا فػىقيٍل أىٍنذى
 -4ج -مكتبة ا٢باياة -د ت –د ط –شيخ زاده ٧بمد بن مصلح الٌدين  -حاشية شيخ زاده على تفسّب الااضي البيضاكم -9

 . 160ص
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  -ارأىا دكف ألف -حذؼكا٢بجة ٤بن  ،أنو أراد االسم من الفعل -ارأ الصاعاة باأللف -أثبت
ى
ة رَّ أنو أراد ا٤بصدر أك ا٤ب

  2"علمن الف
 
 
 
 
 
 
 

  المصدر الميمي:المطلب الثاني: 
كيكوف من الثبلثي كالرباعي آّردين  ،منو اياسي كمنو ٠باعي "ا٤بفاعلة"زائدة ُب غّب  بدكء ٗبيما٤بصدر ا٤بىو " تعريفو:

 .كا٤بزيدين
مشرب،  –رب مذىب، ش -مضرب، ذىب -ضرب) ٫بو: لعً فٍ مى أك  لعى فٍ مى  صاغ من الثبلثي آٌّرد على يي   :صياغتو 

 كيأٌب ُب ا٤بزيد الثبلثي على كزف ا٤بضارع مع إبداؿ حرؼ ا٤بضارعة ميما مضمومة كفتح ماابل اآلخرموًعد...(  -كعد
 ل.   دخى مي  -يدخل -ج   أدخلرى ٨بي  -ٱبرج -أخرج نحو:

ا٤بضارعة ميما مضمومة  مع إبداؿ حرؼ ،آّرد كا٤بزيد على كزف مضارعو منو ُبيأٌب ا٤بصدر ا٤بيمي ف رباعي:ال  كأم ا في
 ،صاغ على زنة اسم ا٤بفعوؿا من غّب الثبلثي فيي أمَّ ر؛ بعثى مي  -يبعثر -بعثر ،ؿزلزى مي  -يزلزؿ -كفتح ما ابل اآلخر، ٫بو: زلزؿ

 . 3"ؽ بينو كبْب اسم ا٤بفعوؿ من سياؽ الكبلـرَّ فى كيػي 
 : لخى دٍ مى  -

   ": قاؿ تعالى

   

   "80االسراء .                 
 كلكن التادير (أدخلِب)بفتح ا٤بيم، فليس ٔبار على  2(رجك ٨بىٍ  خلدٍ مى ) 1بو حيوة كاتادة كٞبيد: أكارأ": يقوؿ ابن عطية

                                                        3"٭با ٯبرم على دخلإل" ألنو خى دٍ ل مي خى دٍ فأي  أدخلِب "

                                                                                                                                                                  
    " قاؿ تعالى: -1

   

" (44) الذاريات 
 .332ص –ـ 1979 -3ط -بّبكت -دار الشركؽ -تح عبد العاؿ سامل مكـر -ابن خالويو -ا٢بجة ُب الاراءات السبع -2
 (.223 -221ص) -ـ1965 -1ط -بغداد -مكتبة النهضة -خدٯبة ا٢بديثي -يينظر: أبنية الصرؼ ُب كتاب سيبويو -3
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، كذلك بذكر صياغتو على كزف اسم ا٤بفعوؿ منو، ٦بيء ا٤بصدر ا٤بيمي من غّب الثبلثي إىل  باإلشارةكاكتفى ابن عطية 
لى كزف (؛ فالاراءة الشاذة على ىذا دليل على أف ا٤بصدر ا٤بيمي ييصاغ من غّب الثبلثي علخى دٍ ل مي خى دٍ فأي  خلِبأدٍ  باولو:)

 اسم ا٤بفعوؿ منو، كيباى التفريق بْب ا٤بصدر ا٤بيمي ك اسم ا٤بفعوؿ من خبلؿ السياؽ الذم كردت فيو اللفظة.
  مصدر الهيأة:المطلب الثالث: 

"كىو ا٤بصدر الذم يؤتى بو للداللة على ىيئة كاوع ا٢بدث؛ كىو اياسي كال ييصاغ إال من الثيبلثي آٌّرد، كاد  تعريفو:
  4ًميتة" -ًاتلة، مات -غتو من غّبه. كييصاغ على كزف )ًفٍعلىة( ٫بو: اتلشذَّت صيا

من  (علةفً )ا وٍ نػى بػى مرة(، فػى )حسنة ا٣بً  :بناء فعلة للهيئة من غّب الثبلثي، كاو٥بم: ىي كشذَّ : "صياغتو من غير الثالثي
  5"لة من تعممعٍ فً   اوٍ نػى بػى ة( فػى مى العً  ني سى )حى  :كىو ،اختمر

 :مصدر ا٥بيئة ُب توجيهو للاراءة إىل كاد أشار ابن عطية
   :ةن ط  حً  -

    ":في قولو تعالى
    

 "161األعراؼ.  
، كىذا ةن طَّ ذنوبنا حً  طَّ .كالنصب على ا٤بصدر أم حً بالنصب.. 6(ةن طى حً )كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن " :يقوؿ ابن عطية

  7"فوا اوؿ لفظة معناىا حطةكلَّ على أف يي 
كاد أتت )ًحطَّة(، للداللة على ىيئة كاوع الفعل )حىطَّ(، كاف مل ييصرٌح ابن عطٌية بذلك؛ لكن ذكر معناىا باولو:  

 ر ىنا بالنصب ىو مصدر ا٥بيأة ال غّب.(، كا٤بصدر ا٤بذكو ةن طَّ ذنوبنا حً  طَّ كالنصب على ا٤بصدر أم حً )
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
أبو صفواف ا٤بكي الاارئ ، ثاة ، أخذ الاراءة عن ٦باىد بن جرب كعرض عليو ثبلث مرات ، ركل الاراءة  حميد بن قيس األعرج: -1

 -1ج -: معرفة الاراء الكبارق، ينظر: الذىيب130عنو سفياف بن عينة كأبو عمرك بن العبلء كإبراىيم بن ٰبي كجنيد كغّبىم، توُب سنة 
 .221-219ص:

كارأ اتادة كأبو حيوة كٞبيد كإبراىيم بن أيب عبلة كا٢بسن كأبو العالية كنصر بن عاصم كعكرمة كالضحاؾ كابن ٞباد عن أيب بكر عن  -2
 .107-106ص-5ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –عاصم "  مىٍدخىل... ٨بىٍرىج" 

 .480ص – 3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
 225ص -ـ1965 -1ط -منشورات مكتبة النهضة بغداد -خدٯبة ا٢بديثي -أبنية الٌصرؼ ُب كتاب سيبويو -4
 133ص -3ج -ّٔاء الدين عبد اهلل بن عايل  -على ألفية بن مالك شرح ابن عايل -5
  .190ص -3ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –ًحطَّةن" بالنصب على ا٤بصدر.  كارأ ا٢بسن كاتادة " -6
 .466ص -2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -7
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القائمة على  للقراءات الشاذةالتوجيهات الخاصة بالجانب الصرفي أعمدة بيانية لتوضيح 
 المصادر
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 : انجًعشاثعانًجحث ان*          

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 ٝبع ا٤بؤنث الساملكؿالمطلب األ : 

 ٝبع التكسّبثانيالمطلب ال : 

 االسم ا٤بمدكد : ثالثالمطلب ال 

 
 
 
 
 
 
 
  :جمعال

١بماعة الناس، كا١بموع: اسم ١بماعة الناس. كآّمع  ا١بمعي مصدر ٝبعت الشيء. كا١بىٍمعي أيضا: اسمه  :"لغةو: تعريف
  1" حيث ٯبيٍمىعي الناس، كىو أيضا اسم للناس كا١بىمىاعىةي: عدد كل شيء ككثرتو

  2" عليها داللة تكرار الواحد بالعطفداالِّ  ،االسم ا٤بوضوع لآلحاد آّتمعة": صطالحاا
  : أنواععي و كالجم
 :مع بزيادة كاك كنوف عند الرفع، كياء كنوف عند الٌنصب كا١بر. جمع المذكر السالم  كٯبي

                                                 
٧بمد بن أيب بكر بن عبد الاادر  -. ككذا:٨بتار الصّْحاح240-239ص -1ج -ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم -ينظر: كتاب العْب -1

 .46مادة )ٝبع( ص -ـ1986 -دط -بّبكت -مكتبة لبناف -الرٌازم
 -الااىرة -مكتبة كىبة -تح ا٤بتويل رمضاف أٞبد الدمّبم -ق(972عبد اهلل بن أٞبد الفاكهي )ت - النحوشرح كتاب ا٢بدكد ُب -2

 .110ص -ـ1993 -2ط
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 :ع بألف كتاء زائدتْب. جمع  المؤنث السالم  ما ٝبي
 :1"أكثر من اثنْب، كتغٌّب بناء مفرده عند ا١بمعكىو ما ناب عن  كجمع التكسير 

دالة على ٝبع ىذه  اذةفردة، كجاءت ُب شواذ الاراءات ٦بموعة، فتكوف الشُب اراءات متواترة مي  ا١بموع كردت كاد
 .األلفاظ

اللة على أف كمنها ما ٝبع ُب الاراءة ا٤بتواترة ٝبعا سا٤با، ككردت ُب اراءة شاذة بنفس اللفظ ٦بموعا ٝبع تكسّب، للد 
 للفظ ٝبعْب، ٝبعا سا٤با كآخر مكسرا. 

ف ىذا ا١بمع ، كٝبع مرة أخرل ُب اراءة شاذة، لتكوف الاراءة الشاذة شاىدة على أتواترةا ُب الاراءة ا٤بكمنها ما كرد ٦بموعن 
 ٯبمع على أكثر من صيغة.

 :  ناموضحة ٤با ذكر  توجيهات ابن عطٌية للاراءات الشاذةكىذه  -
   

                                                                      
                                                                                   الم:        س  المؤنث المع جى المطلب األكؿ:  -
 مىٍعًصيىات:  -1

  :"قاؿ تعالى

   
   

   
  

" 09المجادلة                
  4"على ا١بمع فيها 3(ت الرسوؿكمعصيا) 2اؾ كغّبهكارأ الضحَّ ": يقوؿ ابن عطية

كاف كاف ا١بمع ا٤بشهور كما كٌضح ابن عطٌية؛   على أف )معصية( ٘بمع على )معصيات( ٝبع مؤنث سامل، فيها شاىده ك 
 ىو )معاصي( لكن الاراءة الشاذة أضافت ٝبعا آخر.

 الميٍؤتىًفكىات:  -2
 .53" النجم    :"قاؿ تعالى

 .6"على ا١بمع 5(كا٤بؤتفكات أىول)كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن ": يقوؿ ابن عطية
                                                 

 28 -16ص -2ج -1992 -28ط -بّبكت -ا٤بكتبة العصرية -مصطفى غبلييِب -يينظر: جامع الدركس العربية -1
 .369ص -9ج -اللطيف ا٣بطيب عبد -ينظر: معجم الاراءات -كىي اراءة: ٦باىد كٞبيد -2
 .369ص-9ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كارأ ٦باىد كالضحاؾ كٞبيد، "كمعصيات" على ا١بمع  -3
 .277ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
ؤتفكات" با١بمع ككسر التاء.  -5

ي
 .206ص -9ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كارأ ا٢بسن "ا٤ب

 .209ص -5ج -صدر نفسوا٤ب -6
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؛ كذلك صريح على أف )ا٤بؤتفكة( ٘بمع على )ا٤بؤتفكات( ٝبع مؤنث سامل اذة دليله اراءة  الشَّ ما ذكره ابن عطٌية من ك 
                                                        ٗبحافظتها على بناء مفردىا ُب ا١بمع مع زيادة ألف كتاء ُب آخرىا.

 غىمىرىاتًًهم:  -3
    :" قاؿ تعالى

 55"المؤمنوف. 
 .3"2(ُب غمراهتم) 1كارأ أبو عبد الرٞبن" :يقوؿ ابن عطية

 ٛبرات كغّبىا.                                                        -ٝبرات كٛبرة –، كػػػػػػػػػػػ:ٝبرة (اتغمر )٘بمع ٝبع مؤنث على  (رةمٍ غى )على أف  دليله  الاراءة الشاذة كُب 
ا لندركو بغّبىا، فمعصية ٝبعت ٝبع نَّ الاراءة الشاذة ُب األمثلة الساباة أضافت جديدا ما كي : أفَّ ىذا المطلب خالصةك  

ا نستدؿ على كبلـ العرب بشيء كرد ُب ، فإف كنٌ (غمرات) :رة ك غمٍ  (فكاتا٤بؤت : )كا٤بؤتفكة (معصيات)مؤنث سامل 
ثل ذلك، ألف ٥با سند كإف ىل أف نستدؿ بالاراءة الشاذة على مكٍ فاألى  ،ال عن أحدىم ُب خطبة أك غّبىاأك ني  ،أشعارىم
؛ ف دليبل كشاىدا ُب ا١بانب اللغوم، فهذا ال ٲبنع من أف تكو ُب األمور الشرعيةاالستدالؿ ّٔا الارءانية ك لدرجة  مل ترتقً 

 بل ىي أٍكىل بذلك من غّبىا من الشواىد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جمع التكسير:: ثانيالمطلب ال

                                                 
 .184ص -6ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -ينظر: معجم الاراءات –كىو أبو عبد الرٞبن  السُّلمي  -1
عبد اللطيف  -معجم الاراءات –كارأ علي بن أيب طالب كأبو حيوة كالسلمي كابن مسعود كأييبىٌ بن كعب "غمراهتم" على ا١بمع.  -2

 . 184ص -6ج-ا٣بطيب
 .147ص – 4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
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لك( للمفرد رجاؿ( أك تاديرا ٫بو ) في  -بتغيّب بناء كاحده لفظا ٫بو )رجل ،على أكثر من اثنْب دؿٌ  كىو ما" تعريفو:
 اسمْب:  إىلكا١بمع كيناسم 

  : منها 1"كلو أربعة أبنية ،كال يزيد على عشرة ،ال يال عن ثبلثة على عددو  ؿَّ دى  كىو ما ة:ل  القً  جمعي 
 : )اإًليصىاؿ(  عاؿأفٍ  -

    " :قاؿ تعالى
   

   
    

  " 205األعراؼ   
ٲباف ٝبع أصاؿ ٝبع أصيل دكف توسط ككاآلصاؿ ٝبع أصل كاألصل ٝبع أصيل كىو العشي كايل اآل": يقوؿ ابن عطية

اإلمساء، كمعناه مصدر كاإلصباح ك  3(كاإليصاؿ ) 2ٲبْب ك "آصاؿ" أيضا ٝبع أصاييل فهو ٝبع ٝبع ا١بمع كارأ أبو ٦بلز
                                                     4"إذا دخلت ُب األصيل

افظ اللفظة حاؿ )اإليصاؿ( ٝبع )أصل(فػػ ، ٝبع تكسّبكاف كاف  كأفىادتو، كاد أضافت الاراءة الشاذة ٝبعا آخر ؛ كمل ٙبي
فرد ألنو ٝبع تكسّب.

ي
 ا١بمع  على بناء ا٤ب

  5"عن ثبلثة كلكنو يزيد على عشرة كلو أربعة كعشركف بناء ما ال يالُّ كىو " جمع الكثرة:
 :  الوجيز ُب ٝبىٍع الكثرة ما يلي رك٩با جاء ُب احملرَّ 

 : )الحيٍبك( لعٍ فػي  -1
 07" الذاريات  :" قاؿ تعالى

، كىي لغة  2)ا٢بيٍبك(بضم ا٢باء كسكوف الباء ٚبفيفا 1رمكارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن كأبو مالك الغفا:"يقوؿ ابن عطية
                                                                               .3"ماؿكأيب السَّ ل، كىي اراءة أيب حيوة سي ل ُب ري سٍ بِب ٛبيم كري 

                                                 
 .09ص -5ج -ابن يعيش -كىي: أفعل كأفعاؿ كأفعلة كفعلة، كأفلس كأثواب كأجربة كغلمة. ينظر: شرح ا٤بفصل -1
يد، بن سعيد، أبو ٦ًبٍلىز البصرم األعور، ادـ خراساف مع اتيبة بن مسلم، ركل عن:أسامة بن زيد بن حارثة، الحق بن ٞبيى  أبو مجلز: -2

ركل عنو: إبراىيم ك ، ك، كجيندب بن عبد اهلل، كا٢بسن بن علي بن أيب طالب، ك٠بىيرة بن جندب، كعامر بن عبد اهلل، كغّبىمكأنس بن مال
كفاتو: أختلف ُب سنة كفاتو، فايل: سنة مئة، كايل ست سّبين، كأيوب السختياٍل، كغّبىم،  بن العبلء أبو ىاركف الغىنىوم، كأنس بن

    .180 -176ص -31ج -ٝباؿ الدين أبو ا٢بجاج يوسف ا٤بزم -ر: هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿينظ .كمئة، كايل تسع كمئة
-3ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –ارأ أبو ٦بلز الحق بن ٞبيد السدكسي البصرم كأبو الدرداء "اإليصاؿ".  - 3

  .254ص
 .(495 -494)ص –2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
 -ـ2011 -1ط -مطابع بّبكت ا٢بديثة -صبلح مهدم الفرطوسي ك ىاشم طو شبلش -٤بهذب ُب علم التصريفاينظر:  -5

 .168 -167ص
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 طل.                      كإً على أهنا لغة كإبل ك" بكسر ا٢باء كالباء بً كارأ ا٢بسن أيضا كأبو مالك الغفارم: "ا٢بً 
ك" بكسر ا٢باء كسكوف الباء كما االوا على جهة التخفيف: إبل كإطل بسكوف بٍ كارأ ا٢بسن أيضا فيما ركم عنو: "ا٢بً 

اء، كضم ك" بكسر ا٢ببي ك" بفتح ا٢باء كالباء. كارأ ا٢بسن أيضا فيما ركم عنو "ا٢بً بى الباء كالطاء. كارأ ابن عباس: "ا٢بى 
الباء كىي لغة شاذة غّب متوجهة، ككأنو أراد كسرٮبا ٍب توىم "ا٢ببك" اراءة الضم بعد أف كسر ا٢باء فضم الباء، كىذا 

كة، كىذه كلها بٍ ك" بضم ا٢باء كفتح الباء ٝبع حي بى على تداخل اللغات كليس ُب كبلـ العرب ىذا البناء، كارأ عكرمة "ا٢بي 
                                                                                                                     4"لغات

 : ٲبكن إٝبا٥با مع توجيهها فيما يلي كٝبيع ما ذكره ابن عطية ىي أبنية ١بمع الكثرة
 .ا٢بيٍبك بضم ا٢باء كسكوف الباء:  كىي لغة ٛبيم 
 ا٢بًًبك بكسر ا٢باء كالباء، كىي لغة. 
 .ا٢بًٍبك بكسر ا٢باء كسكوف الباء: على التخفيف كاٍبل 
 .ا٢بىبىك بفتح ا٢باء كالباء 
 .ا٢بًبيك بكسر ا٢باء كضم الباء: لغة شاذة كليس ُب كبلـ العرب ىذا البناء ألنو من ابيل تداخل اللغات 
 .ا٢بيبىك بضم ا٢باء كفتح الباء: كىي ٝبع حبكة 

 : ) زيبيورنا(وؿعي فػي  -2
"    :"قاؿ تعالى

          55االسراء
بضم الزام، كلو كجهاف: أحدٮبا أف يكوف ٝبع زبور ٕبذؼ الزائد،   (بورازي )كارأ ٞبزة كٰبٓب كاألعمش ":يقوؿ ابن عطية

منها زبر،  كما االوا ُب ٝبع ظريف، ظركؼ كاآلخر، أف يكوف ٝبع زبور كأف ما جاء بو داكد، جزلء أجزاء كل جزء
٠بي ٗبصدر زبر يزبر، ٍب ٝبع تلك األجزاء على زبور، فكأنو ااؿ: آتينا داككد كتبا، كٰبتمل أف يكوف ٝبع زبر، الذم ىو 
العال كسداد النظر، ألف داكد أكٌب من ا٤بواعظ كالوصايا كثّبا، كمن ىذا اوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم، ُب آخر كتاب 
                                                                                                                                                                  

. صحايب جليل، ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كركت عنو أـ الدرداء رضي اهلل كعب بن عاصم كا٠بو األشعرمأبو مالك:  -1
دار  -تح علي ٧بمد البجاكم -ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد -ينظر: االستيعاب ُب معرفة األصحاب  . عنها
  .114ص -5ج -البغوم -. ككذا: معجم الصحابة1321ص -ـ 1992 -1ط -بّبكت -ا١بيل

بن كعب كأبو  كارأ ابن عباس كا٢بسن ٖببلؼ عنو كأبومالك الغفارم كأبو حيوة كابن أيب عبلة كأبو السماؿ كنعيم عن أيب عمرك كأييبىٌ  -2
 .124ص -9ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –رجاء "ا٢بيٍبك" 

شاذ عن  لو اختيار ُب الاراءة اعنب بن أيب اعنب أبو السَّمَّاؿ، بفتح السْب كتشديد ا٤بيم كبالبلـ، العدكم البصرم، اؿ:م  أبو السى  -3
د ا٥بذيل اراءة أيب السٌماؿ: عن ىشاـ الرببرم عن عباد بن راشد عن ا٢بسن العامة. ركل عنو ىذا االختيار: أبو زيد سعيد بن أكس كأسن

 .26ص -2ج -ابن ا١بزرم -ينظر: غاية النهاية ُب طباات الاراء. عن ٠برة عن عمر كىذا سند ال يصح
 173 -172ص – 5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 4



 
 

 137 

ااؿ اتادة زبور داكد مواعظ كحكم كدعاء ليس فيو حبلؿ كال  1ر لوبٍ ضعيف الذم ال زى مسلم: كأىل النار ٟبسة: ال
 كمن توجيو ابن عطية نستنتج أف لفظة )زيبر( ٘بمع على )زيبور( كىو ما أتت بو الاراءة الشاذة كأفادتو.  2"حراـ

ؿ(: اؿعى فً  -3   )ًظالى
    :" قاؿ تعالى

     
   

    

 208" البقرة 
  4"3لل ٝبع ظلة كىي ما أظل من فوؽ، كارأ اتادة كالضحاؾ )ُب ظبلؿ(كالظي ": يقوؿ ابن عطية

 ظلة. ٝبع لظل ٝبع ظلة، كعليو فالاراءة الشاذة شاىد على أف ظبلؿ ىي ٝبع ل كابلؿ ٝبع ظً فالظً 
، فبل ٲبكن اياس غّبه ال غّب ٠باعيّّ أىل التصريف على أف ٝبع ا١بمع غّب اياسي، بل ما جاء منو إ٭با ىو  كلاد نصَّ 

 عليو.
 

                                                 
، كى٧بيىمَّدي ٍبني بىشَّاًر ٍبًن عيٍثمىافى حىدَّثىًِب أىبيو غىسَّ كنص ا٢بديث كامبل من صحيح مسلم: -1 كىاللٍَّفظي أًلىيب  -افى ا٤بًسمىًعيُّ، كى٧بيىمَّدي ٍبني اٍلميثػىُبَّ

، حىدَّثىًِب أىيب، عىٍن اػىتىادىةى، عىٍن ميطىرًّْؼ ٍبًن عىٍبًد اهلًل ٍبنً  -غىسَّافى، كىاٍبًن اٍلميثػىُبَّ  ثػىنىا ميعىاذي ٍبني ًىشىاـو : حىدَّ الشّْخًّّْب، عىٍن ًعيىاًض ٍبًن ًٞبىارو  اىاالى
، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، اىاؿى ذىاتى يػىٍوـو ًُب خيٍطبىًتًو: "  أىالى ًإف  رىبٍّي أىمىرىًني أىٍف أيعىلٍّمىكيٍم مىا جىًهٍلتيٍم، ًمم ا عىل مىًني يػىٍوًمي اٍلميجىاًشًعيّْ

ا، كيلُّ مىاؿو  هيمي الش يىاًطيني فىاٍجتىالىتػٍ ىىذى ًإنػ هيٍم أىتػىتػٍ ، كىًإنٍّي خىلىٍقتي ًعبىاًدم حينػىفىاءى كيل هيٍم، كى ؿه هيٍم عىٍن ًديًنًهٍم، كىحىر مىٍت عىلىٍيًهٍم نىحىٍلتيوي عىٍبدنا حىالى
اننا، كىًإف  اهللى نىظىرى ًإلىى أىٍىًل اأٍلىٍرًض، فىمىقىتػىهيٍم عىرىبػىهيٍم كىعىجىمىهيٍم، ًإال  بػىقىايىا مىا أىٍحلىٍلتي لىهيٍم، كىأىمىرىتٍػهيٍم أىٍف ييٍشرًكيوا ًبي مىا لىٍم أيٍنًزٍؿ بًًو سيٍلطى 

، كىأىنٍػزىٍلتي عىلىٍيكى ًكتىابنا الى يػىغٍ  : ًإن مىا بػىعىٍثتيكى أًلىبٍػتىًليىكى كىأىبٍػتىًليى ًبكى هي نىائًمنا كىيػىٍقظىافى، كىًإف  اهللى أىمىرىًني ًسليوي اٍلمىاءي، تػىٍقرىؤي ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب، كىقىاؿى
: اٍستىٍخرًٍجهيٍم كىمىا اٍستىخٍ  زىةن، قىاؿى : رىبٍّ ًإذنا يػىثٍػلىغيوا رىٍأًسي فػىيىدىعيوهي خيبػٍ ، كىأىٍنًفٍق فىسىنػيٍنًفقى أىٍف أيحىرٍّؽى قػيرىٍيشنا، فػىقيٍلتي ، كىاٍغزيىيٍم نػيٍغًزؾى رىجيوؾى

، كىابٍػعىٍث جىٍيشنا ثىةه ذيك سيٍلطىافو ميٍقسً  عىلىٍيكى : كىأىٍىلي اٍلجىن ًة ثىالى ، قىاؿى عىٍث خىٍمسىةن ًمثٍػلىوي، كىقىاًتٍل ًبمىٍن أىطىاعىكى مىٍن عىصىاؾى       طه ميتىصىدٍّؽه نػىبػٍ
، كىعىًفيفه ميتػىعىفٍّفه ذيك ًعيىا : كىأىٍىلي الن اًر خىٍمسىةه: ميوىف قه، كىرىجيله رىًحيمه رىًقيقي اٍلقىٍلًب ًلكيلٍّ ًذم قػيٍربىى كىميٍسًلمو ، قىاؿى الض ًعيفي ال ًذم الى زىبٍػرى ؿو

، كىاٍلخىاًئني ال ًذم الى يىٍخفىى لىوي طىمىعه، كىًإٍف دى لىوي  ؽ  ًإال  خىانىوي، كىرىجيله الى ييٍصًبحي كىالى ييٍمًسي ، ال ًذينى ىيٍم ًفيكيٍم تػىبػىعنا الى يػىٍبتػىغيوفى أىٍىالن كىالى مىاالن
اإلماـ مسلم بن  -ينظر: صحيح مسلم " اٍلبيٍخلى أىًك اٍلكىًذبى كىالشٍٍّنًظيري اٍلفىح اشي « كىذىكىرى »ال  كىىيوى ييخىاًدعيكى عىٍن أىٍىًلكى كىمىاًلكى إً 

   ذا. كك2198-2197ص -باب الصفات الٍب يعرؼ ّٔا ُب الدنيا أىل ا١بنة كأىل النار -كتاب ا١بنة كصفة نعيمها كأىلها  -ا٢بجاج
 -1ج -تح ٧بمد حسن ٧بمد حسن إ٠باعيل -ق(499ٰبٓب بن ا٢بسْب بن إ٠باعيل ا٢بسِب الشجرم ا١برجاٍل )ت -كتاب األمايل

ـ.    ك ا١بامع لشعب اإلٲباف= 2001 -لبناف -بّبكت –دار الكتب العلمية  -1ط -باب: فضل النيب كفضل الصبلة عليو -171ص
 -السعودية -الرياض -مكتبة الرشد -469ص  -9ج -تح ٨بتار أٞبد الندكم -ق(458= أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهاي)ت

 .ـ2003 -1ط
 .465ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 -معجم الاراءات –كارأ أييبىٌ كعبد اهلل كاتادة كالضَّحاؾ كأبو جعفر كىاركف بن حاًب كأبو بكر عن عاصم "ُب ظبلؿ" كىو ٝبع ظل.  -3

 .285ص -1ج- يبعبد اللطيف ا٣بط
 .283ص  -1ج -ا٤بصدر السابق -4
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  االسم الممدكد:المطلب الثالث: 
                         1"داءتلي ألفا زائدة، ٫بو ٞبراء ككساء كرً  ىو االسم الذم ُب آخره ٮبزة" مفهومو:

 كمن صوره ُب الاراءات الواردة ُب تفسّب احملرر الوجيز:
  :اءينى سً  -

                                                                    02" التين   :"قولو تعالى
، كارأ ابن أيب إسحاؽ كأبو رجاء بفتح السْب كىي لغة بكر  2(سينْب)كارأ ا١بمهور بكسر السْب ": ةيقوؿ ابن عطي

بكسر السْب، كارأ أيضا عمر بن « اءينى سً »، كارأ عمر بن ا٣بطاب كطلحة كا٢بسن كابن مسعود: « ينْبسى »كٛبيم 
   3"بالفتح« اءنى يػٍ سى »ا٣بطاب: 

كىو اختيار  الزجاج: كارأ بعضهم  4"ىو سيناء فياوؿ: سنْب ىو لغة ُب سيناءاألصل ُب سنْب ": أفَّ  كيرل العيكربم
  5"كشجرة تخرج من طور سيناءأشبو لاولو:  -كاهلل أعلم -الاوؿ كطور سيناء كىذا

  6باب: كىذه لغات اختلفت ُب ىذا االسم السرياٍل على عادة العرب ُب تبلعبها باأل٠باء األعجميةكُب اللُّ 
كسينْب كسيناء ا٠باف للموضع الذم ىو فيو فأضيف ا١ببل إىل ا٤بكاف الذم ىو "سّب السراج ا٤بنّب: كياوؿ صاحب تف

                                   7"فيو، كااؿ مااتل كالكليب: سينْب كل جبل فيو شجر مثمر فهو سينْب كسيناء بلغة النبط

                                                 
 .101ص -4ج  -ابن عايل العايلي -شرح ابن عايل -1
معجم  -بكسر السْب كا٤بدّْ. «اءينى سً »كارأ عمر بن ا٣بطاب كعبد اهلل بن مسعود كطلحة كا٢بسن كعبيد اهلل كأبو حيوة كأبو الدرداء  -2

 .497ص -10ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -الاراءات
 .499ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
أبو البااء عبد اهلل بن ا٢بسْب بن عبد اهلل العيٍكربم  -إمبلء ما مىنَّ بو الرٞبن من كجوه اإلعراب كالاراءات ُب ٝبيع الارءاف -4

 . 289ص -2ج -دت -دط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -ق(616)ت
 من سورة ا٤بؤمنوف.  20. كاآلية رام343ص -5ج -الزجاج -معاٍل الارءاف كإعرابو -5
تح عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ك علي  -ق(880أبو حفص عمر بن علي ابن عادؿ الدمشاي ا٢بنبلي )ت -اللباب ُب علـو الكتاب -6

 407ص -20ج -ـ1998 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -٧بمد معوض
 557ص -4ج -دت -دط -ا٣بطيب الشربيِب -فة بعض معاٍل كبلـ ربنا ا٢بكيم ا٣ببّبتفسّب السراج ا٤بنّب ُب اإلعانة على معر  -7
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ككأف الكبلـ  ،للثاٍل: طور زيتا؛ كذلك ألهنما منبتا التْب كالزيتوفأهنما جبلْب يااؿ لؤلكؿ: طور تينا، ك  :"كيذكر األلوسي
  1"أك على التجوز بأف يكوف اد ٘بوز بالتْب كالزيتوف على منبتيهما كشاع ذلك ،ا على حذؼ مضاؼعلى ىذا إمٌ 

 2كطور تيناء بالفتح كالكسر كا٤بد كالاصر: ٗبعُب سيناء
على أف الارءاف عدؿ ُب ىذا السياؽ عن لفظة "سيناء" ُب  لة، كما يدؿُّ فغّبت بنيتو من سينا إىل سينْب ألجل الفاص 

   سورة التْب ىو ما ٪بده ُب اولو تعاىل: 

   فالارآف ينتاي أصواتا معينة للفاصلة كاد يكوف  20" المؤمنوف
  3"بعد حركة طويلةباصد الَبًل كالتطريب، فيؤتى حينئذ بالنوف 

كالنوف، كجود التمكن من التطريب بذلك ،كما ااؿ  لْبا٢بكمة ُب كثرة إ٢باؽ ا٤بد كال"كُب ىذا ياوؿ اإلماـ الزركشي:  
وا فإهنم يلحاوف األلف كالواك كالياء، ألهنم أرادكا مد الصوت... كجاء الارءاف على أعذب ماطع، سيبويو: إهنم إذا تر٭بَّ 

  4"كأسهل مواف
و جليلة كغاياتو كثّبة، كمااصده مي كى اشا أف تكوف ىذه التغّبات، من سيناء إىل سينْب، ألجل الَبًل فاط، فالارءاف حً كح

سامية، اد يكوف الَبًل أحدىا، ألف الفواصل الارءانية ٥با نغم خاص تطرب األذف ك٘بذب السامع كتدعوا لئلنصات 
 كالتدبر. 

شعرا كنثرا، كاد عزا سيبويو زيادة النوف بغرض التطريب لبِب ٛبيم، ُب حْب عزا تركها  كالَبًل كالتطريب كثّب ُب كبلـ العرب
اوا بينو ليفرّْ  ،أما أىل ا٢بجاز فيدعوف ىذه الاواُب ما نوف منها كما مل ينوف على حا٥با ُب الَبًل"ألىل ا٢بجاز، فااؿ: 

  5"هنم يبدلوف مكاف ا٤بدة النوفكبْب الكبلـ الذم مل يوضع للغناء، كأما ناس كثّب من بِب ٛبيم فإ
كارأ عمر بن ا٣بطاب كطلحة كا٢بسن كابن مسعود: كُب اختبلفهم ُب )سيناء( بكسر السْب كفتحها ياوؿ ابن عطية: 

  6بالفتح« سيناء»بكسر السْب، كارأ أيضا عمر بن ا٣بطاب: « سيناء»
ارأ بكسر السْب كفتحها كٮبا لغتاف، كأصلو سرياٍل، ي" كٮبا لغتاف كما ذكر ابن خالويو كاد استفاض ُب توجيههما باولو:

فا٢بجة ٤بن كسر اولو تعاىل:" كطور سينْب" كا٢بجة ٤بن فتح، أنو ياوؿ: مل يأت عن العرب صفة ُب ىذا الوزف إال بفتح 
  7"أك٥با كاو٥بم: ٞبراء كصفراء فحملتو على األشهر من ألفاظهم

                                                 
 .173ص -30ج -األلوسي -ركح ا٤بعاٍل ُب تفسّب الارآف العظيم كالسبع ا٤بثاٍل  -1
 .1184 -1183ص  -1ج -مادة )التْب( -الفّبكز آبادم -الااموس احمليط  -2
جامعة  -٦بلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية -أ. د دفة بلااسم -اسة داللية()در  -٭باذج من اإلعجاز الصوٌب ُب الارءاف -3

 .20ص -ا١بزائر -بسكرة –٧بمد خيضر 
أبو بشر عمرك بن عثماف  -.    ينظر الكتاب كتاب سيبويو69ص -بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل الزركشي -الربىاف ُب علـو الارءاف -4

 .204ص -4ج -بن انرب 
   206ص -4ج -أبو بشر عمرك بن عثماف بن انرب  -الكتاب كتاب سيبويو -5
 .499ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -6
 .157-156ص  -ابن خالويو -ا٢بجة ُب الاراءات السبع -7
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اب من الاوؿ ُب ذلك أهنما اراءتاف معركفتاف ُب ارأة األمصار ٗبعُب كاحد، كالصو "ب الطربم كلتا الاراءتْب فااؿ: كصوَّ 
  1"صيبفبأيتهما ارأ الاارئ فمي 

د اراءة )سيناء( بالفتح، ففي اللساف: كارئ طور )سيناء( )سيناء( بالفتح كالكسر، كالفتح من العلماء من جوَّ  إال أفَّ 
ُب النحو؛ ألنو ُب أبنية العرب فعبلء ٩بدكد بكسر األكؿ غّب أجود ُب النحو، ألنو بِب على فعبلء كالكسر ردمء 

 2مصركؼ إال أف ٘بعلو أعجميا، ااؿ أبو علي إ٭با مل يصرؼ ألنو جعل إ٠با للباعة ك)سينْب( اسم للجبل بالشاـ
)فعبلء( فأما من كسر السْب فإنو جعل ا٠با ملحاا بسرداح كعلباء كحرباء )فعبلء(؛ إذ ليس ُب الكبلـ "ااؿ العكربم: 

كال توجد ٮبزة التأنيث ُب )فعبلء( ككاف حاو أف ينصرؼ، كما تنصرؼ علباء كحرباء، كلكنو اسم لباعة أك ألرض، كىو 
  3"معرفة فلم ينصرؼ للتأنيث كا٤بعرفة

ؽ ال عبلء( بضمها ليسا من أكزاف ا٤بمدكدة؛ ألف ألفهما لئل٢باعبلء( بكسر الفاء، ك)في  من ) فً اف إىل أف كبلن كذىب الصبٌ 
  4للتأنيث بدليل تنوينهما كعلباء كحرباء

 
 
 
 
 

                                                 
عبد احملسن  تح عبد اهلل بن -ق(310أبو جعفر ٧بمد بن جرير الطربم )ت -عن تأكيل آم الارءاف جامع البيافتفسّب الطربم  -1

 .29ص -17ج -ـ2001 -1ط -ىجر للطباعة -الَبكي
 .230 ص -13ج -سْبمادة  -أبو الفضل ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر ابن منظور االفرياي -لساف العرب -2
 .104ص -2ج -العكربم -الارءاف إعرابمشكل  -3
.148ص -4ج -دت  -دط -ا٤بكتبة التوفياية -تح طو عبد الرؤكؼ سعد -على ألفية بن مالك حاشية الصباف شرح األمشوٍل -4
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القائمة على الجمع للقراءات الشاذةالتوجيهات الصرفية أعمدة بيانية لتوضيح   
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الدائرة النسبية لتوضيح نسبة كل نوع من أنواع التوجيو الصرفي 
للقراءات الشاذة عند ابن عطية
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1 

 
 

الفصل 

 الثالث
 انتٕجٍّ انُحٕي نهقشاءاد انشبرح

 ٌٔشتًم عهى انًجبحث انتبنٍخ: 

      ا٤ببحث األكؿ: اإلسناد 

      :نواسخالا٤ببحث الثاٍل . 

     ا٤ببحث الثالث: ا٤بنصوبات 

     ا٤ببحث الرابع: التوابع 
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 انًجحث األٔل: اإلصُبد*  

 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 للفعل: اإلسناد المطلب األكؿ 

 اإلسناد لبلسمالمطلب الثاني : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ة تىامَّةكلمة حىًاياىة أىك حي   ضمُّ ىيوى "  اإلٍسناد: ا أىك أىكثر ييًفيد السَّامع فىائًدى  .  1"كما أىك أىكثر ًإىلى أيٍخرىل مثلهى
 . 2"كلمة ًإىلى أيٍخرىل على كىجو ييًفيد معُب تىاما  ضمُّ  :ًعند عيلىمىاء العىرىبيَّة اإًلٍسنىاد"

أم على كجو ٰبسن  على كجو اإلفادة التامة، إحدل الكلمتْب إىل األخرل ىو ضمُّ : "النحو العربي في اإلسناد
 . مل، كبدكنو ال ٲبكن للجملة أف تكتملكباإلسناد يتم بناء ا١بي  السكوت عليو،

 :اد يتكوف من ركنين رئيسينكاإلسن
 ىو ةا١بملة اال٠بي كُب الفعل ىو ا١بملة الفعلية ُب فا٤بسندـو عليو، كم ا٤براد إسناده إىل احملكي كىو ا٢بي  د: الميسنى  -

 ا٣برب. 

  .ا١بملة اال٠بية ل من ا١بملة الفعلية  كا٤ببتدأ من الفاعكـو عليو  كىو ا١بزء احملكي  و: الميسند إلي -

 
ي
 .كما يكوف ذاتان   سند إليو معُبن كاد يكوف ا٤ب

                                                 

 -لبناف -بّبكت -مؤسسة الرسالة –أبو البااء أيوب بن موسى ا٢بسيِب الكفوم  -معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية الكليات -1
  .100ص -ـ1998 -الطبعة الثانية

  454 -1ج -مصر -مكتبة الشركؽ الدكلية -ـ2004 -4ط -٦بمع اللغة العربية -ا٤بعجم الوسيط -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 سند إليو معُب من ا٤بعاٍل كىو االنتشار.فمن األكؿ: انتشر الفساد ُب األرض: فالفساد معُب كىو مي 

 1"بلـ اسم ذات كىو مسند إليو: حضر الغبلـ، فالغي كمن الثاٍل

كعلى ىذا فاإلسناد يتغيػَّري حسىب نوع ا١بملة، فاف كاف ُب ٝبلة فعلية ييسند فيها الفعل للفاعل، فهذا إسناد للفعل، كاف  
 سم.   كاف ُب ٝبلة ا٠بية، كاسناد ا٣برب للميبتدأ فهذا إسناد لبلسم؛ كمنو فاإلسناد إما أف يكوف للفعل أك لبل

 سأاـو بتاسيم ىذا ا٤ببحث حسب نوع اإلسناد إمَّا للفعل أك لبلسم.  ك
 : للفعلالمطلب األكؿ: اإلسناد 

 : ميوسىى اهللى  مى ككل   -1
   قاؿ تعالى:"

     
    

 "  163النساء 
 اهللى  مى ككلَّ ) بالرفع ُب اسم اهلل، كارأ ٰبٓب بن كثاب كإبراىيم النخعي (موسى اهللي  مى ككلَّ )كارأ ٝبهور األمة " يقوؿ ابن عطية:

ميوسى(
2  

ي
 .3"من عدة تأكيبلت من جهة االشتهار، لكنها ٨برجة ،م، كىي اراءة ضعيفةلً كى بالنصب على أف موسى ىو ا٤ب

كلَّم، لكنو ضعفها، مع  
ي
كاد ذكر ابن عطية أفَّ الاراءة بالنصب، تفيد معُب أف موسى ىو ا٤بكلّْم، كاللَّوي عز كجل ىو ا٤ب

يكىلّْم، كموسى عليو 
اولو كىي ٨برجة من عدة تأكيبلت، أما الاراءة برفع اسم ا١ببللة ) اهللي( فتفيد أف اهلل عز كجل ىو ا٤ب

يكىلَّم، فلفظ ا١ببللة اهلل )فاعل(  كلفظة موسى عليو السبلـ )مفعوؿ بو(، أما الاراءة الشاذة فأفادت  السبلـ
ىو ا٤ب

لّْم )الفاعل( ك اهلل لفظ ا١ببللة ميكىلَّم )مفعوؿ بو(. يكى
 العكس، كىو أف موسى عليو السبلـ ىو ا٤ب

رجة من عدة تأكيبلت(، كىي كىنا تظهر مسألة متعلاة بالعايدة، مل يذكرىا ابن عطٌية، لكنو  أشار إليها باولو )لكنها ٨بي
 مسألة كبلـ اهلل عز كجل عند ا٤بعتزلة، كنفيهم ىذه الصٌفة عن الذات اإل٥بية.

كلعل اختبلؼ ا٤بذاىب االعتاادية، كنظراهتم ا٤بختلفة ُب التفسّب ساىم ُب تغيّب ا٤بعُب كلّّ حسب مذىبو، ٩با أدَّل إىل 
 م.تغيّب الَبكيب النحو 

 
 
 
 
 

                                                 
 -دار الفرااف -مؤسسة الرسالة -108 -107ص -اللبدم ٠بّب ٪بيب ٧بمد -معجم ا٤بصطلحات النحوية كالصرفيةيينظر:  -1

 .1985 -الطبعة األكىل  -بّبكت
كلّْم.  ميوسىى" بنصب ا٥باء من لفظ ا١ببللة، كالفاعل ىو "موسى" فهو اهللى  مى ككلَّ كارأ ابراىيم النخعي كٰبٓب بن كثاب " -2

ي
معجم  –ا٤ب

 .203ص -2ج - عبد اللطيف ا٣بطيب -الاراءات
 .137ص – 2ج -ابن عطية -ُب تفسّب الكتاب العزيز احملرر الوجيز -3
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  1كىذا مخطط للقراءتين:
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى الل وي ميوسىى تىٍكًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىكىل                   / القراءة المتواترة:1  من
 

 مركب فعلي                                                       
 
 كلم                         اهللي                       موسى                           تكليما              ك      
 

 فاعل                   مفعوؿ بو                       مفعوؿ مطلق أداة ربط           فعل
 / القراءة الشاذة:2

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى الل وى ميوسىى تىٍكًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىكىل    من
 

 مركب فعلي                                                        
 
 ك                كلم                         اهللى                       موسى                           تكليما   
 

 بط           فعل                  مفعوؿ بو مقدـ                فاعل مؤخر                    مفعوؿ مطلقأداة ر 
 

 : لالسمالمطلب الثاني: اإلسناد 
 أكال: المبتدأ كالخبر:

ُب ٫بو" كأف  االسم آّرَّد عن العوامل اللفظية لبلسناد ، كيشمل الصريح كزيد ُب ٫بو "زيده اائمه" كا٤بؤكؿ"المبتدأ: 
  2"تصوموا" ُب اولو تعاىل "كأف تصوموا خّب لكم" 

                                                 
إشراؼ:  -إعداد: معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم: دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعكربم - 1

 15-14ص -ـ2009 -جامعة مؤتة -ةالدكتور ٰبٓب عبابن
 
 .116ص -بن ىشاـ األنصارم أبو ٧بمد عبد اهلل ٝبا الدّْين  -شرح اطر الندل كبل الصدل -2
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بتدأ فائدة.""أما الخبر: 
ي
سند الذم تتمُّ بو مع ا٤ب

ي
 .1ا٤ب

 كمن اضايا ا٤ببتدأ كا٣برب الواردة ُب مادة الدراسة: 
:الطى  -1    يري

   " :قولو تعالى

  18" ص  
نصب على ا٢باؿ، كمعناه:  (٧بىٍشيورىةن )رنا الطّب، كعطف على ا١بًباؿ، أم كسخَّ  (كىالطَّيػٍرى  )اولو تعاىل: "يقوؿ ابن عطية 
 3"بالرفع فيهما 2(٧بشورةه  كالطّبي )كارأ ابن أيب عبلة: ( ٦بموعة)

(، كمعناىا كسخرنا الطّب، أما كلمة )٧ب شورةن( فهي حاؿ منصوبة، ىذا فػ)الطّبى( بالنصب معطوفةه على لفظة )ا١بباؿى
بالنسبة للاراءة ا٤بتواترة؛ كأمَّا اراءة ابن أيب عبلة الشاذة بالرفع ُب )الطّبي ٧بشورةه( فهي مبتدأ كخرب، إذ أف الواك ليست 

 حرؼ عطف بل استئنافية، كريفعت لفظة )الطّبي( على االبتداء، كخربىا )٧بشورةه(.
 (٧بشورةه  كالطّبي  )القراءة الشاذة:              مخطط تمثيلي للقراءتين:

:      الواك استئنافية    ك: بتدأ محشورةه: مبتدأ مرفوع     الطيري
ي
 خرب ا٤ب

 (٧بشورةن  كالطّبى  :)القراءة المتواترة
: الواك حرؼ عطف            ك:                        : حاؿ منصوبةمحشورةن  معطوفة على ا١بباؿ منصوب    الطيرى

 :  لكي كالفي  -2
      قاؿ تعالى:" 

     
   

     
    

     63" الحج. 
ا على أحدٮبا أف يكوف عطفن  ،بالنصب، كذلك ٰبتمل كجهْب من اإلعراب (كالفلكى )كارأ ا١بمهور " يقوؿ ابن عطية: 
كؿ على اإلعراب األ (٘بىٍرًم) :الفلك كاولو بتادير كسخر الفلك، كاآلخر أف يكوف عطفا على ا٤بكتوبة بتادير كإفٌ  (ما)

  5"خرب على ىذه الاراءة (٘برمػػػ)بالرفع ف (كالفلكي ) 4ُب موضع ا٢باؿ، كعلى اإلعراب الثاٍل ُب موضع ا٣برب. كارأت فراة
( ٰبتمل أمرين:  كنبلحظ أف ابن عطية ذكر أفَّ الاراءة بالنصب )الفيلكى

- .  عطف على "ما" بتادير كسٌخر الفلكى
                                                 

 .117ص  -ا٤بصدر نفسو -1
- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –" برفعهما. ٧بشورةه  كالطّبي  كارأ ابن أيب عبلة كا١بحدرم كعكرمة كأبو ا١بوزاء كالضحاؾ " -2

 . 88ص-8ج
 . 497 -496ص – 4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
 .139ص -6ج -عبد الطيف ا٣بطيب -كىي اراءة: السلمي كاألعرج كطلحة كأبو حيوة كالزعفراٍل. ينظر: معجم الاراءات -4
 . 131ص – 4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -5
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 بتادير )كإفَّ الفيلك( اسم إفَّ كخربيىا. -

( فهي على االبتداء، ك)٘برم( خربىا.   أما الاراءة بالرفع )الفيلكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :1مخطط تمثيلي للقراءتين
 سىخ رى لىكيٍم مىا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍلفيٍلكى تىٍجًرم / القراءة المتواترة:1

 مركب فعلي
 الفلك    ك ما              في األرض سخر                           لكم

 
 
 

 )فلك(      الػػػػػػ( )        )ُب(             )األرض(                   (     )كم          ) لػػػػػػػػػػػػ(ػ                        
 اسم معطوؼ                                     عنصر حرُب                                                           

 على منصوب       كىو حرؼ عطف            
 )أرض(                                                                                                       )الػػػػ(         )ؾ(             )ـ(               

 اسم         حرؼ جر        أداة ٝبع              أداة تعريف                                 
 ضمّب متصل ٦بركر                              

 معطوؼ عليو                                                       
 ة بْب ا٤بعطوؼ ك ا٤بعطوؼ عليو.عبلاة ترابطي                                                            

 
 

                                                 
 19ص -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -ب الاراءات الشواذ للعيكربمالاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب إعرا - 1

 مركب ا٠بي        اسم موصوؿ        مركب ا٠بي         أداة ربط كىي      مركب ا٠بي     ضمّب الفاعلفعل ماض  
 كىو مفعوؿ بو                             حرؼ عطفتاديره ىو                           مستَب           
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 / القراءة الشاذة:2

 تجرم كالفلكي  أكال:
 تجرم                                 الفلك                         ك          

 مركب فعلي               مركب اسمي       أداة ربط كىي حالية
 

 تجرم                   الفاعل                         فلك          الػػػ                                  

 فعل مضارع       ضمير مستتر تقديره ىو          أداة تعريف        اسم      

  
 الجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ     

 الجملة االسمية في موضع نصب على الحاؿ                      
 :ثانيا

 تجرم كالفلكي 

 تجرم                                 الفلك                         ك          
 مركب فعلي               مركب اسمي       استئنافيةأداة ربط كىي 

 
 الفاعل         تجرم                               فلك              الػػػ                                  

 فعل مضارع       ضمير مستتر تقديره ىو          اسم    أداة تعريف            
  
 الجملة الفعلية في محل رفع خبر    مبتدأ   

 جملة استئنافية ال محل لها من اإلعرابالجملة االسمية                         
 
 

 : كخالصة القوؿ أف
دتو اراءة ا معطوفة على ا٤بفعوؿ بو )ما( كىذا ما أيَّ أهنَّ  :أكلهماٙبتمل أمرين: ( )الفلكى  راءة ا٤بتواترة بنصبالا -

 نصبت بتادير )كإف الفلك( ك )٘برم( على ىذا النمط خرب )إف(. اأهن :ثانيهماكا١بمهور.
 ية )٘برم( خربه.( على أهنا مبتدأ، كا١بملة الفعلفاد رفعت )الفلكي  أما القراءة الشاٌذة: -

 ثانيا: حذؼ المبتدأ: 
 عليو. كاد ٰبذؼ كل من ا٤ببتدأ كا٣برب لدليل يدؿُّ "
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  ." أم ىي النارمن ذلكم الٌناري  ٫بو اولو تعاىل:" ال أفأنبئكم بشر   -أم ا٤ببتدأ -:فاألكؿ
 .دائمكظلها ا " أم هى لُّ ظً كى  مه ائً ها دى لي كٍ كاولو تعاىل:" أي   -أم ا٣برب -:كالثاني

مبتدأ حذؼ خربه، أم سبلـ  كف" فسبلـه ري نكى مي  اوـه  بلـه اجتمع حذؼ كل منهما، كبااء اآلخر، ُب اولو تعاىل:" سى  كاد 
  1": خرب حذؼ مبتدؤه، أم أنتم اـوعليكم، كاوـه 

 :جوبان على حسب السياؽ الواردكقد يحذؼ المبتدأ جوازان أك كي 
 :  كىماريكتي  ىاريكتي  -1

   قاؿ تعالى:" 

   

101" البقرة 
ليوا الشَّياًطْبي "بالرفع، ككجهو البدؿ من الشَّياًطْبي ُب اولو  2(كىماريكتي  ىاريكتي )ىرم كارأ الزُّ : "يقوؿ ابن عطية أك من  "تػىتػٍ

  3"أك على خرب ابتداء مضمر تاديره ٮبا ىاريكت كىماريكت كرفع،« لكن»الشَّياًطْبي الثاٍل على اراءة من خفف 
 فتوجيو اراءة الرفع الشاٌذة عند ابن عطٌية إمَّا أهنا:  

ليوا الشَّياًطْبي بدؿه من الشياطْب ُب اولو "كاتَّبعوا ما  -  "تػىتػٍ
 خربه مبتدؤه ٧بذكؼ تاديره )ٮبا(.  -

بلحظ أف ابن عطية تعامل مع الاراءة مب يوافق الاا
ي
 عدة النحوية، من جواز حذؼ للمبتدأ، لبااء ما يدؿُّ عليو.كا٤ب
 

                                                 
 -كمعو كتاب سبيل ا٥بدل شرح اطر الندل  -أبو ٧بمد عبد اهلل ٝباؿ الدين بن ىشاـ األنصارم -شرح اطر الندل كبل الصدل -1

 .215ص -ـ1994 -1ط -لبناف -بّبكت -ا٤بكتبة العصرية -٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد
 .165ص-1ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –" بالرفع. كىماريكتي  ىاريكتي  الزيىرم "كارأ ا٢بسن ك  -2
 .187ص – 1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
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 للقراءات الشاذة نحومالخاصة بالتوجيو ال اإلسنادأعمدة بيانية توضح التوجيهات القائمة على 
 
 
 
 
 

 ُٕاصخ انانًجحث انثبًَ: *     
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 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 عض أحكامها: كاف كبالمطلب األكؿ 

 كبعض أحكامها : إفَّ المطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : النواسخ
 .1من النسخ ٗبعُب اإلزالة، يااؿ: نىسىخًت الشَّمس الظل، إذا أزالتو" اللُّغةالنواسخ ٝبع ناسخ: كىو ُب  تعريفو:

  2: "ما يرفعي حيٍكمى ا٤ببتدأ كا٣برب"كفي االصطالح
  :كتتفر ع النواسخ إلى ثالثة أنواع ىي

 :كاف كأصبح كأضحى كأمسى كظل كبات كصار كليس كمازاؿ كمافتئ كما انفك كما برح  كاف كأخواتها(
 : رفع ا٤ببتدأ ا٠بنا ٥بن، كنصب ا٣برب خربنا ٥بن.ككظيفتهنكماداـ( 

 :إف كأف للتأكيد، كلكن لبلستدراؾ، ككأٌف للتشبيو أك الظن، كليت للتمِب، كلعٌل للَبجي أك  إف كأخواتها(
 : نصب ا٤ببتدأ ا٠بنا ٥بن كرفع ا٣برب خربنا ٥بن.ككظيفتهنؽ أك التعليل( اإلشفا

                                                 
تح ٧بمد ٧بيي الدين عبد  -ا٤بكتبة العصرية -أبو ٧بمد عبد اهلل ٝباؿ الدين بن ىشاـ األنصارم -شرح اطر الندل كبل الصدل -1

 .218ص -ـ1994 -1ط -بّبكت -ريةا٤بكتبة العص -ا٢بميد
  .218ص -ا٤بصدر نفسو -2
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  :ظٌن كرأل )ظن كأخواتها
كتدخل ىذه األفعاؿ على ا١بملة اال٠بية ا٤بكونة من  1كحسب كاٚبذ كخاؿ كزعم كجعل ككجد كعلم( الالبية

  2ا٤ببتدأ كا٣برب فتنصبهما مفعولْب.

 
 
 
 
 
 
 

  ا:المطلب األكؿ: كاف كبعض أحكامه
 ٬بصص الكبلـ ُب ىذا ا١بزء عن األحكاـ ا٤بتعلاة بػػ)كاف(.

 أكال: مجيء اسم كاف نكرة: 
"األصل ُب اسم كاف أف يكوف معرفة كإىل ذلك ذىب سيبويو كٝبهور النحاة، ياوؿ سيبويو: كاعلم أنو إذا كاع ُب ىذا 

  3ا شيء كاحد"الباب نكرة كمعرفة فالذم تشغل بو كاف ا٤بعرفة، ألنو حد الكبلـ كألهنم
 أمَّا ٦بيء اسم كاف نكرة فاد كرد فيما يلي:

  "كتصديةه  إال مكاءه ....همصالتى " -
    قولو تعالى:" 

   
  

   
 35" األنفاؿ 

كذلك، كركم عن   (كتصديةن )بالنصب  ( مكاءن عند البيت إاٌل )بالرفع  (مكما كاف صبلهتي )ارأ ا١بمهور : "ك يقوؿ ابن عطية
ٖببلؼ عنو فيما حكى  بالرفع، كركيت عن سليماف األعمش 1(كتصديةه  إال مكاءه )بالنصب  (مصبلهتى )أنو ارأ:  4عاصم

 عمش أنو ااؿ ُب اراءة عاصم: أفإف ٢بن عاصم تلحن أنت؟أبو حاًب، كذكر أبو علي عن األ

                                                 
 ، ألف معانيها تتعلق بالالب.ى بأفعاؿ الالوبسمَّ تي  -1
 220 - 218ص  - شرح اطر الندل كبل الصدل -2
 .47ص -1ج -سيبويو -الكتاب -3
 أبَّاف بن تغلب ك  كىي ركاية -4

ي
عبد  –ينظر: معجم الاراءات كر عن عاصم...أيب ب ى عن عاصم...ككذا ركاية ا٢بسْب ا١بعفي عنلَّ عى ا٤ب

 .289ص -3ج -اللطيف ا٣بطيب
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: كىذه الاراءة خطأ ألنو جعل االسم نكرة كا٣برب ااؿ أبو الفتح: كاد ركم ا٢برؼ كذلك عن أبَّ  اف بن تغلب، ااؿ اـو
 رً عٍ مى 

ي
ُب التعريف، ايل إف  ا كاحده نكرن فا كمي رَّ عى كاسم ا١بنس مي  ،صدية اسم جنساء كالتى كى فة، ااؿ أبو حاًب: فإف ايل إف ا٤ب

 استعمالو ىكذا ال ٯبوز إال ُب ضركرة الشعر، كما ااؿ حساف:.
 كىأٌف سىًبيئىةن ًمٍن بػىٍيًت رىأسو ** يىكيوفي ًمزىاجىهىا عىسىله كىمىاءي 

س كبعد ذلك يرجح اراءة النا ،و ىذه الاراءة ٗبا ذكرناه من تعريف اسم ا١بنسا أبو الفتح فوجَّ كال يااس على ذلك، فأمَّ 
كرأل ا٤بسند إليها ليس فيو  ،٤با رأل الفعل أف الصبلة مؤنثة ،ااؿ أبو علي الفارسي: كإ٭با ذىب من ذىب إىل ىذه الاراءة

 فأراد تعلياو ٗبي  ،عبلمة تأنيث
ي
علق الفعل ال عبلمة فيو با٤بؤنث، كمنو اولو كاء، كأخطأ ُب ذلك، فإف العرب تي ذكر كىو ا٤ب

ةي تعاىل: كىأىخىذى الًَّذينى ظى  كىٍيفى كافى "ك [51]النمل:  "فىاٍنظيٍر كىٍيفى كافى عاًابىةي مىٍكرًًىمٍ  :"كاولو[ 67]ىود: لىميوا الصٍَّيحى
 .2"ك٫بو ىذا ٩با أسند فيو الفعل دكف عبلمة إىل ا٤بؤنث [86]األعراؼ:  "عاًابىةي اٍلميٍفًسًدينى 

 أمرين:كاد فصَّل ابن عطية ُب توجيو ذلك، كميلىخَّص توجيهو يتمثل ُب 
 أف )ا٤بكاء كالتصدية( ا٠بي جنس، كاسم ا١بنس معٌرؼ ُب أصلو، سواء باأللف كالبٌلـ أك بدكهنما. -
 أف إسناد الفعل )كاف( ليس فيو عبلمة تأنيث ك)الصبلة( مؤنثة، فأيسند الفعل كتعٌلق ٗبذكر )ميكاء(. -

 تًض أيٌا منهما:" لكنو مل ير كتصديةه  إال مكاءه ....مصبلهتى كمع توجيهو للاراءة الشاذة "
  ":إف استعمالو ىكذا ال ٯبوز إال ُب ضركرة أما التوجيو األكؿ فبعد نالو للتوجيهات رٌد على أيب حاًب باولو

 "  كال يااس على ذلك ...الشعر
  كأٌما الثاٍل فذىكر ردُّ أيب علي الفارسي ُب ا٤بسألة بأف العرب تيسند الفعل للمؤنث كال عبلمة فيو با٤بؤنث، كبٌْب

سند إليو ا٤بؤنث.  ب
ي
 كثّب من اآليات الٍب أسند فيها الفعل ا٤بذكر با٤ب

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
يعىلَّى عن عاصم كاألعمش ٖببلؼ عنهما كعلي رضي اهلل عنو كا٢بسْب ا١بعفي عن أيب بكر عن عاصم كعبيد  -1

كارأ أبَّاف بن تغلب كا٤ب
م" على أهنا خرب مادَّـ، كرفع "مكاءه" ا٠بنا مؤخَّرا." بنصب "صبلكتصديةه  إال مكاءه ....مصبلهتى  اهلل بن موسى عن سفياف بن سعيد "  -هتى

 .290-289ص -3ج- عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات
 .523ص – 2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 2
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 : 1المخطط التمثيلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .43 -42ص  -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم - 1
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 ثانيا: تقديم خبر كاف على اسمها:
فة فأنت با٣بيار أيُّهما ٯبيز النحاة تادـ خرب كاف على ا٠بها إذا تساكيا ُب التعريف، كُب ذلك ياوؿ سيبويو:"كإذا كانا معر 

  1ما جعلتو فاعبل رفعتو كنصبت اآلخر، كاولك: كاف أخوؾ زيدا ككاف زيد صاحبك"
 ك٩با كرد ُب ىذا الباب:

 :   همتي ج  حي  -1
    :" قاؿ تعالى

   
     

   
  " 24الجاثية  

 1فيما ركل ىاركف :، كعاصم3فيما ركل عنو عبد ا٢بميد 2كابن عامر كارأ ا٢بسن كعمرك بن عبيد: "يقوؿ ابن عطية
بالنصب على  (همتى جَّ حي )كارأ ٝبهور الناس ؛ فى كا٣برب ُب أىفٍ بالرفع على اسم كا (همتي جَّ حي )عنو  3عن أيب بكر 2كحسْب

  4"كاسم كافى ُب أىفٍ  ،مادـخرب 

                                                 
 .50-49 -1ج -سيبويو -الكتاب - 1
ق، أحد الاراء السبعة اماـ 08ق كايل سنة 21عبد اهلل بن عامر يزيد بن ٛبيم بن ربيعة، اليحصيب الدمشاي، كلد سنة : ابن عامر - 2

عبيد، كارأ عليو، ٰبٓب بن  أىل الشاـ ُب الاراءة، تابعي جليل، ارأ على أيب الدرداء رضي اهلل عنو، كا٤بغّبة بن شهاب ا٤بخزكمي، كفضالة بن
ينظر: تراجم الاراء العشر كركاهتم    ق118ا٢بارث الذمارم، ربيعة بن يزيد، أبو عبيد اهلل مسلم بن مشكم كآخركف، توُب بدمشق سنة 

 .70 -66ص  -طو فارس -ا٤بشهورين
بن ٛبيم الاارم، كركل عن الوليد بن مسلم، : بن بكار أبو عبد اهلل الكبلعي الدمشاي، أخذ الاراءة عرضا عن أيوب عبد الحميد - 3

 .326ص -1ج -ابن ا١بزرم -غاية النهاية ُب طباات الاراءكركل عنو العباس بن كليد البّبكٌب. ينظر: 



 

 

166 

 :5مخطط تمثيلي للقراءتين المتواترة كالشاذة
 
  مىا كىافى حيج تػىهيٍم ًإال  أىٍف قىاليوا                  /القراءة المتواترة:   1

 مركب فعلي
            قىاليوا                  أىفٍ                   ًإال                    حيج تػىهيمٍ                    كىافى                        مىا

  أداة نفي          فعل ماض نااص         مركب ا٠بي            أداة حصر       حرؼ مصدر كنصب   مركب فعلي
 

              ق                     ـ                                   قاؿ                 ك                                                                  حجة                
 )فاعل( خرب كاف مادـ كىو مضاؼ      ضمّب مضاؼ إليو      عبلمة ا١بمع                     فعل ماض   ضمّب  . 

 
 مصدر مؤكؿ في محل رفع اسم كاف مؤخر                                                                            

 عبلاة ترابطية بْب اسم كاف ا٤بؤخر كخربىا ا٤بادـ كىي عبلاة جوازية 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
أبو بشر الكوُب البزاز مارئ مشهور، ركل ا٢بركؼ عن أيب بكر بن عياش، كحسْب ا١بعفي عن ابن عياش، كركل  : بن حاتم ىاركف - 1

ينظر: غاية النهاية . عنو: أٞبد بن يزيد ا٢بلواٍل، كا٢بسن بن العباس الرازم، كعلي بن أٞبد بن حاًب.مات سنة تسع كأربعْب كمائتْبالاراءة 
 .301ص -2ج -ابن ا١بزرم -ُب طباات الاراء

اءة عن أيب بكر بن عياش كأيب بن فتح ا١بعفي، ارأ على ٞبزة كىو أحد الذين خلفوه ُب الاياـ بالاراءة، كركل الار  بن علي حسينال - 2
عمرك بن العبلء، كارأ عليو أيوب بن ا٤بتوكل كركل عنو الاراءة خبٌلد بن خالد، كىاركف بن حاًب.مات ُب ذم الاعدة سنة ثبلث كمائتْب 

 .224ص -1ج -ابن ا١بزرم -عن أربع كٜبانْب سنة. ينظر: غاية النهاية ُب طباات الاراء
كعلم كبّب، مارئ.      ق إماـ95األسدم الكوُب، أبو بكر، كلد سنة ا٢بناط بن سامل  -كايل عياش -باس شعبة بن ع: أبو بكر - 3

كعطاء بن السائب.                                                                                      ارأ على: عاصم بن أيب النجود، 
مد األسدم، كسهل بن شعيب كغّبىم توُب= عركة بن ٧بك عبد الرٞبن بن أيب ٞباد، عشى، ك كركل عنو:أبو يوسف يعاوب بن خليفة األ

 -دار عامل الكتب -صابر حسن ٧بمد -ينظر: النجـو الزاىرة ُب تراجم الاراء األربعة عشر كركاهتم كطراهم. ق193بالكوفة سنة = 
 .97 -89ص -طو فارس -هورينككذا: تراجم الاراء العشر كركاهتم ا٤بش 18ص -ـ1998 -1ط -الرياض

 88ص -  5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 4
 45ص  -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم - 5
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تػي                   /القراءة الشاذة:   2    ًإال  أىٍف قىاليوا هيمٍ مىا كىافى حيج 

 مركب فعلي
تػي                    كىافى                        مىا             قىاليوا                  أىفٍ                   ًإال                    هيمٍ حيج 

  حرؼ مصدر كنصب    مركب فعلي   أداة نفي         فعل ماض نااص          مركب ا٠بي            أداة حصر   
 

                   حجة                  ق               ـ                          قاؿ              ك                                                                
 عبلمة ا١بمع                 فعل ماض  ضمّب )فاعل(    اسم كاف مادـ كىو مضاؼ        ضمّب مضاؼ إليو       .

 مصدر مؤكؿ ُب ٧بل نصب خرب كاف                                                                                  
 

 كميلخ ص القوؿ أف اختالؼ القراءتين ينحصر في التقديم كالتأخير:
ب )حجتىهم( على أهنا خرب كاف ميادـ، ك )أف االوا( مصدر مؤكؿ ُب ٧بل رفع اسم  فأمَّا الاراءة ا٤بتواترة بنص  -

 كاف مؤخر.
 ك أما الاراءة الشاذة برفع )حجتيهم( فعلى أهنا اسم كاف، ك )أف االوا( مصدر مؤكؿ ُب ٧بل نصب خرب كاف. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثا: إضمار اسم كاف: 
  افنى ؤمً مي  -

   قاؿ تعالى:"

  
   

  79"الكهف 
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 . 3"فجعلها كاف الٍب فيها األمر كالشأف 2(فكاف أبواه مؤمناف) 1كارأ أبو سعيد ا٣بدرم: "يقوؿ ابن عطية
ككجو إضمار اسم كاف حدا ٥بذه الاراءة الشاذة، مكتفيا بو عن غّبه من األكجو األخرل،كاد ذكر ابن عطية توجيها كا

فيها اريب إىل ا٤بعُب، على اعتبار "مؤمناف" خرب للمبتدأ "أبواه" كا١بملة اإل٠بية ُب ٧بل نصب خرب كاف، كالضمّب ا٤بضمر 
 ُب كاف يعود على )الغبلـ(.

 :4مخطط تمثيلي توضيحي للقراءتين
                                                                                                                          نً يٍ كىافى أىبػىوىاهي ميٍؤًمنػى القراءة المتواترة:                             / 1

 لي()مركب فع                                                   .
                                                      ميٍؤًمنػىٍينً                                              أىبػىوىاهي                                              كىافى 

 سم كىو خرب كاف منصوبفعل ماض نااص                               مركب ا٠بي                            ا
 

 ق                                                                             أىبػىوىا 
 اسم كاف كىو مضاؼ              ضمّب ُب ٧بل جر مضاؼ إليو                              

 
                                                                                                                          فً ابػىوىاهي ميٍؤًمنى كىافى أى / القراءة الشاذة:                            2

 )مركب فعلي(                                                 .
                                                 فً اميٍؤًمنى                                              بػىوىاهي أى ىو                                            كىافى 

  فعل ماض نااص     ضمّب مستَب كىو اسم كاف       مركب ا٠بي                                  اسم كىو خرب ا٤ببتدأ
                                 

 ق                                                                             أىبػىوىا 
 مبتدأ مرفوع كىو مضاؼ              ضمّب ُب ٧بل جر مضاؼ إليو                             

 الجملة االسمية في محل نصب خبر كاف        
 يتمثل في:كميلخص القوؿ أف اختالؼ القراءتين 

 أفَّ الاراءة ا٤بتواترة فاد أتت على أصل الااعدة النحوية، كاف ٍب ا٠بها )أبواه( ٍب خربىا )مؤمنْب(  -

                                                 
رجي ا٤بدٍل، كاف من علماء الصحابة األنصارم ا٣بز  بن عبيد بن ثعلبة بن عيبيد ىو سعد بن مالك بن سناف أبو سعيد الخذرم:  - 1

ك٩بن شهد بيعة الشجرة، ركل حديثا كثّبا، عاش أبو سعيد ستا كٜبانْب سنة، كيركل أف أبا سعيد كاف من أىل الصفة كحديثة كثّب كأفٌب 
 .22 -18ص -3ج -البغوم -معجم الصحابة: مدة، مات سنة أربع كسبعْب، ينظر

 284ص -5ج –عبد اللطيف ا٣بطيب  -م ا١بحدرم " فكاف أبواه مؤمناف"  معجم الاراءاتكىي اراءة أبو سعيد ا٣بدرم كعاص - 2
 .536ص – 3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3
 .49-47ص  -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم - 4
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أبواه مؤمناف( فتأٌب كاف ٍب ا٠بها  ىوأمَّا الاراءة الشاذة فبل يستايم ا٤بعُب برفع )أبواه مؤمناف( إال بتادير ) كاف  -
( أبواه مؤمناف( ٍب ا١بملة اال٠بية )مؤمناف( مبتدأ كخربه )أبواه، ٍب )( يعود على الغبلـىوضمّب مستَب تاديره )

 ُب ٧بلّْ نصب خرب كاف.

 
 
 
 
 
 
 

 

 رابعا: كاف التامة: 
"كتكوف كاف دالة على ا٢بدث فتستغِب عن ا٣برب ا٤بنصوب، تاوؿ اد كاف زيد، أم اد حدث كخلق كما تاوؿ أنا مذ  

 :1اؿ الشاعركنت صدياك: أم أنا صدياك مذ كنت كخلات، ا
 2أم: إذا حدث الشتاء ككاع"إذا كاف الشٍّتاء فأدفئوني** فإف الشيخى يػىٍهًدميو الشٍّتاء.       

 كمن اآليات الٍب كردت على ىذه الاضية ُب إعراب الاراءات الشواذ ما جاء ُب: 
 :  ةه حى يٍ صى  -1

    قولو تعالى:" 

    29" يس 
، أم ما كاف عذأّم إال صيحة كاحدة، كارأ أبو  (كاف)بالنصب على خرب  (ةن حى يٍ إال صى )كارأ ا١بمهور : "يقوؿ ابن عطية

(ةه حى يٍ إال صى ) 3جعفر كمعاذ بن ا٢بارث
الٍب تطلب االسم  (كاف)بالرفع، كضعفها أبو حاًب، كالوجو فيها أهنا ليست  4

  5"، كإ٭با التادير ما كاعت أك حدثت إال صيحة كاحدةكا٣برب
فابن عطٌية كجَّو الاراءة الشاذة على أهنا ليست كاف الٍب تطلب االسم كا٣برب، يعِب كاف التامة الٍب تستغِب عن ا٣برب، 

 فهي ميستغنية عن ذلك ألهنا تدؿُّ على ا٢بدث، كمعناىا حدثت صيحةه.  
                                                 

. ينظر: اللُّ كالبيت للربيع بن ضبع الفز  -1  .38ص -ابن جِب -مع ُب العربيةارم كىو شاعر ٨بضـر
 38ص -ابن جِب -مع ُب العربيةاللُّ  -2
كىو               كىو معوّْذ بن ا٢بارث ابن رفاعة ابن عفراء، كىو كالد الرُّبيّْع بنت معوذ، شهد العابة مع السبعْب.معاذ بن الحارث:  -3

 359ص  -2ج -الذىيب -ينظر: سّب أعبلـ النببلء. كأخوه عوؼ، حٌب أثخناه الذم ايل: أنو ضرب أبا جهل، ىو
 477ص -7ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -كارأ أبو جعفر كشيبة كمعاذ بن ا٢بارث الاارئ كاألعرج "صيحةه" بالرفع. معجم الاراءات -4

 .452ص -4ج -ابن عطٌية -احملرر الوجيز - 5
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      : 1مخطط تمثيلي للقراءتين
ةن   / القراءة المتواترة:1 انىٍت ًإال  صىٍيحىةن كىاًحدى  ًإٍف كى

 مركب فعلي
انىتٍ                        ًإٍف     ةن                            ًإال                       كى ةن                        صىٍيحى  كىاًحدى

 أداة حصر                  خرب كاف منصوب                  نعت         حرؼ نفي                مركب فعلي      
 

 كاف                 ت                  اسم كاف                                                                                       
  مستَبفعل ماض نااص     أداة تأنيث       ٧بذكؼ كىو ضمّب 

 / القراءة الشاذة:2
انىٍت ًإال  صىٍيحىةه    ةن  ًإٍف كى                                                                                              كىاًحدى

 مركب فعلي
ةن                          صىٍيحىةن                        ًإال                       كىانىتٍ                          ًإٍف      كىاًحدى

 حرؼ نفي                 مركب فعلي                 أداة حصر                فاعل مرفوع                       نعت
 

                                                                     كاف                 ت                                                                 
 فعل ماض نااص        أداة تأنيث             .

 عالقة ترابطية بين كاف التامة كفاعلها                                        
 
 
 

 كميلخص القوؿ أف اختالؼ القراءتين يتمثل في:
واترة فاد أتت على أصل الَبكيب النحوم، )كاف( ٍب ا٠بها ضمّب مستَب تاديره )ىي( ٍب خربىا أفَّ الاراءة ا٤بت  -

 )صيحةن(.

                                                 
 .51ص -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعيكربمالاراءة الشاذة كاالختيار النحوم  - 1
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أمَّا الاراءة الشاذة فػػػ)كاف( فعل تاـ ال نااص كضعت موضع الفعل )كجد( كأٌما  )صيحةه( بالرفع فعلى أهنا فاعل  -
 دة(كما ذكر ذلك ابن عطية .فيكوف تاديرىا )ما كاعت أك حدثت إال صيحة كاحلكاف التامة؛ 

 

 تىكيوفى ديٍكلىةه:   -2
    قولو تعالى:" 

    "
 07الحشر

 )تىكيوف( بالتاء عن ابن عامر: 1كىشاـ كابن مسعود  بالياء، كارأ أبو جعفر (وفكي يى )كارأ ٝبهور الناس : "يقوؿ ابن عطية 
 كىي كاف التامة. 

 بفتح الداؿ كنصب ا٥باء.  2(كلةن دى )كارأ أبو عبد الرٞبن السلمي:  ،اؿ كنصب ا٥باءبضم الدَّ  (كلةن دي )كارأ ٝبهور الناس: 
  3"بضم الداؿ كا٥باء (كلةه دي )كارأ أبو جعفر بن الاعااع كىشاـ عن ابن عامر: 

، كنرل أفَّ ابن عطية اد ذكر ٝبيع الاراءات الو  اردة ُب اآلية، ككٌجو الاراءة الشاذة فاط، إذ أف ا٤بتواترة كجهها ظاىر كبػىْبّْ
فاولو بالنسبة للشاذة:) تكوف( بالتاء كىي كاف التامة، ياصد أف كاف ىنا اد اكتفت ٗبرفوعها فاط الذم ىو اولو تعاىل: 

 )ديكلةه( بضم الداؿ كا٥باء؛ كاستغنت عن خربىا.
 لقراءتين يتمثل في:كتلخيص توجيو ابن عطٌية ل

أفَّ الاراءة ا٤بتواترة أتت على النحو التايل:  )يكوف ( فعل )دكلةن( خرب كاف منصوب؛ أما ا٠بها فتاديره ىو يعود   -
 على الفيء.

ككاف التامة ال ٙبتاج أمَّا الاراءة الشاذة فػ )كاف( فعل تاـ ال نااص، ك )ديكلةه( بالرفع فعلى أهنا اسم كاف التامة؛  -
 ٣برب.

 المطلب الثاني: إٌف كبعض أحكامها: 
 ذكرنا ُب بداية ا٤ببحث أفَّ )إفَّ كأخواهتا( من النواسخ، فهي تنصب ا٤ببتدأ ليكوف ا٠با ٥با، كترفع ا٣برب خربا ٥با.

 ك٩با أكرد ابن عطٌية ُب ىذا األمر ما يلي:
 : افدى الً خى  -

                                                 
ق، إماـ أىل دمشق كمارئهم ك٧بدثهم، ارأ على: أيوب بن 153: بن عمار بن نصّب بن ميسرة بن أباف السلمي، كلد سنة ىشاـ - 1

: أبو عبيد الااسم بن سبلـ، كىاركف بن موسى األخفش، ٛبيم، كالوليد بن مسلم، كسويد بن عبد العزيز، كمدرؾ بن أيب سعد. كارأ عليو
 75 -71ص -طو فارس -ينظر: تراجم الاراء العشر كركاهتم ا٤بشهورينق 245كأٞبد بن ا٤بعلى كغّبىم، توُب ىشاـ آخر احملـر سنة 

السعيدم كخالد كلهم عن أيب عمرك كىي اراءة علي بن أيب طالب كالسلمي كابن عامر كا٤بدٍل كأبو حيوة كالوليد بن مسلم كاألزرؽ ك  - 2
 .394ص -9ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -"دىٍكلةن" 

 .286ص – 5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 3
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  قاؿ تعالى:" 

    
   

17" الحشر 
لغى، كيلحق ىذه اآلية ، كالظرؼ مي  (أفَّ )بالرفع على أنو خرب  1 (خالداف)كارأ األعمش كابن مسعود: : "يقوؿ ابن عطية

  2"ئز عند سيبويو على التأكيدمن االعَباض إلغاء الظرؼ مرتْب االو الفراء، كذلك جا
فابن عطٌية كٌجو اراءة الرفع على أهنا خرب "أفَّ" كرغم ذًكره لبلعَباض على ىذه الاراءة بالرفع، ألهنا تيلغي الظرؼ مرتْب، 

 إال أنو ارتضاىا ُب األخّب باولو :" كذلك جائز عند سيبويو على التأكيد"
ْب مدرسٍب الكوفة كالبصرة، كاد نال ابن األنبارم أدٌلة كل فريق فااؿ: كالاراءة بالرفع )خالداف( فيها خبلؼ كبّب ب

"ذىب الكوفيوف إىل أف النصب كاجب ُب الصفة إذا كيرًر الظرؼ التاـ، كىو خرب ا٤ببتدأ، كذلك ٫بو اولك: )ُب الدار 
ل ٯبوز فيو الرفع كما ٯبوز زيد اائما فيها( كذىب البصريوف إىل أف النصب ال ٯبب إذا كرر الظرؼ، كىو خرب ا٤ببتدأ، ب

 فيو النصب، كأٝبعوا على أنو إذا مل يكرر الظرؼ أنو ٯبوز فيو الرفع كالنصب.
 : كمن جملة ما احتج بو الكوفيوف

ٍيًن ًفيهىا كىذىًلكى جىزىاءي الظ اًلًمينى " اولو تعاىل: - اًلدى ا أىنػ هيمىا ًفي الن اًر خى ف الايرٌاء أٝبعوا على ككجو الٌدليل أ" فىكىافى عىاًقبىتػىهيمى
 النصب، كمل يرك عن أحد منهم أنو ارأ بالرفع. 

كما أهنم االوا: إ٭با النا أنو ال ٯبوز إال النصب، كذلك ألف الفائدة ُب الظرؼ الثاٍل ُب اولك: )ُب الدار زيد اائما   -
ٞبلناه على النصب يكوف الظرؼ األكؿ  فيها( إ٭با ٙبصل إذا ٞبلناه على النصب، ال إذا ٞبلناه عل الرفع، أال ترل أنو إذا

خربا للمبتدأ، كيكوف الثاٍل ظرفا للحاؿ، كيكوف الصلة لاائم مناطعا عما ابلو، فيكوف على ىذا كبلما مستايما، مل يلغ 
ألكىل عنها منو شيء، ٖببلؼ ما إذا ٞبلناه على الرفع، فاولنا: "ُب الدار زيده اائمه فيها" فإنو تبطل فائدة ُب الثانية، لنيابة ا

  3ُب الفائدة، كٞبل الكبلـ على ما فيو فائدة أشبو با٢بكمة على ما ليس فيو فائدة"
: )أنو مل يركى عن أحد من الارَّاء بالرفع فوجب أنو ال ٯبوز( فهذه حجة ال تستايم مع كجود من ارأ أم ا قوؿ الكوفيين

اسد، إال إف اصدكا بذلك الاراءة ا٤بتواترة، فهذا فيو فدليلهم ُب ىذا ف -كما أسلفنا  -بالرفع، كاد ركيت عن األعمش
 جانب من الصواب، مع جواز االستدالؿ بالاراءة الشاذة ُب ا٤بسائل النحوية، كىذا ال ٱبفى على أحد.

 يكرر : إف الاراءة بالرفع تيلغي فائدة الظرؼ الثاٍل، فاد ردَّ عليهم البصريوف باو٥بم: "أٝبعنا على أنَّو إذا ملكأم ا قولهم
الظرؼ أنو ٯبوز فيو الرفع كالنصب، فكذلك إذا كيرر، ألف ايصارل ما نادر أف يكوف مانعا تكرر الظرؼ، ألف "ُب" 

                                                 
 -عبد اللطيف ا٣بطيب -عبد اهلل بن مسعود كزيد بن علي كاألعمش كابن أيب عبلة كا٤بطوّْعي. ينظر: معجم الاراءاتكىي اراءة  - 1
 403ص -9ج
 .290ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز - 2
الشركة الدكلية  -تح جودة مربكؾ ٧بمد مربكؾ -أبو الربكات بن األنبارم -بْب البصريْب كالكوفيْب ُب مسائل ا٣ببلؼ اإلنصاؼ -3

 218 -217ص - ـ2002 -1ط -للطباعة
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األكىل تفيد ما تفيده الثانية، كىذا ال يصلح أف يكوف مانعا ألف األكىل كإف كانت تفيد ما تفيده الثانية، إال أف الثانية 
  1شائع ُب كبلـ العرب مستعمل ُب لغتهم، كىذا ال خبلؼ فيو" تذكر على سبيل التوكيد، كالتوكيد

 كسر ىمزة أف :    -
 : فإف   -

    قاؿ تعالى:" 
    

    
   

 63" التوبة. 
الثانية، كحكى الطربم عن بعض ٫بويي البصرة أنو اختار ُب اراءهتا   (فٌ أى )فعلى فتح  2اءكٝبيع الارٌ : "يقوؿ ابن عطية

كذكر أبو عمرك الداٍل أهنا اراءة ابن أيب عبلة، ككجهو ُب العربية اوم ألف الفاء تاتضي الاطع  ،3)فإفَّ( كسر األلف
  4"كإذا كانت كذلك كجب كسرىا ،كألنو يصلح ُب موضعها االسم كيصلح الفعل ،تئناؼكاالس

كاد أٝبل ٧بمد بن سهل السراج ذلك ُب كتابو )األصوؿ ُب النحو( مواضع معينة لكسر ٮبزة إف باولو: "ألف )ًإٌف( 
لح أف ياع فيو إال أحدٮبا مل تيكسر ُب كل موضع يصلح أف ياع فيو الفعل كاالبتداء ٝبيعا، كإف كاعت ُب موضع ال يص

ٯبز، ألهنا إ٭با تشبو فعبل داخبل على ٝبلة، كتلك ا١بملة مبتدأ كخرب...أال ترل أنك تاوؿ: إف عمرا منطلق، فهذا موضع 
  5يصلح أف يبتدأ الكبلـ فيو فتاوؿ: عمرك منطلق، كيصلح أف ياع الفعل مواع ا٤ببتدأ، فتاوؿ: انطلق عمرك"

فلما كانت الفاء االستئنافية اناطع الكبلـ األكؿ، كاستأنف   -كما ذكرنا-ة ُب تفسّبه ٨بتصرا كىذا ما ذكره ابن عطي
 كبلما جديدا، فصلح ُب موضعها االسم كالفعل فوجب كسرىا.

 تخفيف إف :  -
ة بينها كبْب )إف( ـ فاراٮبلت لزمتها البٌل لاائم( كإذا أي  ) إٍف زيده  فتاوؿ، إذا خففت )إٌف( فاألكثر ُب لساف العرب إٮبا٥با"

)ألهنا ال  ،اائم( كحكى اإلعماؿ سيبويو كاألخفش، فبل تلزمها حينئذ البلـل دالنافية، كيال إعما٥با فتاوؿ: )إف زي
بالنافية( ألف النافية ال تنصب االسم كترفع ا٣برب، كإ٭با تلتبس بإف النافية إذا أٮبلت كمل يظهر  -كا٢بالة ىذه -تلتبس

 6"ر ا٤باصود ّٔا فاد يستغُب عن البلـفإف ظه ،ا٤باصود ّٔا
 ك٩با أكرده ابن عطٌية ُب ٚبفيف ٮبزة )إف( ما كرد ُب:

                                                 
 .218ص - ا٤بصدر نفسو -1
 .416ص -3ج -معجم الاراءات -ر: عبد اللطيف ا٣بطيبذكر عبد اللطيف ا٣بطيب أهنا اراءة ا١بماعة: ينظ -2
كىي اراءة ابن أيب عبلة فيما حكاه أبو عمرك الداٍل عنو ك٧ببوب عن ا٢بسن كركاية أيب عبيدة عن أيب عمرك كأبو رزين كأبو عمراف  -3

 . 417ص -3ج -فإفَّ" . ينظر: ا٤بصدر نفسو كابن أيب عبلة "
 .54ص -3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
 -مؤسسة الرسالة -تح عبد ا٢بسْب الفتلي -ق(316أبو بكر ٧بمد بن سهل السراج النحوم البغدادم ت ) -األصوؿ ُب النحو -5

  .262ص -1ج -لبناف -بّبكت -ـ1996 -3ط
 .379-378ص -1ج -ابن عايل -على ألفية بن مالك شرح ابن عايل -6
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 : الن كي   كإفٍ  -
   قولو تعالى:" 

  
   

  111" ىود 
كىي ٨بففة حكمها  (إف)كأما من خففها فحكم (...اكإف كبٌل ٤بَّ ): 2الزىرم كسليماف بن أرام 1كارأ: "ابن عطيةيقوؿ  

كىو ٫بو اوؿ  مثالة، كتلك لغة فصيحة، حكى سيبويو أف الثاة أخربه: أنو ٠بع بعض العرب ياوؿ: إف عمرا ٤بنطلق
  3"في اق  و حً يٍ كأف ثديػى    **ر حٍ الن   ؽي رً شٍ مي  ككجوه    الشاعر:

كاد استدؿَّ ابن عطٌية بالبيت، ميوجّْها للاراءة بتخفيف )أٍف( كالظاىر أهنا غّب ميهملة، ألهنا عىملت عىمىل "إفَّ" ا٤بثالة، 
 كلعدـ كجود البٌلـ الفاراة، فدٌؿ ذلك على أهنا عاملة.

 

                                                 
 .147ص -4ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -ابن ٧بيصن. ينظر: معجم الاراءاتكىي اراءة ابن كثّب كنافع كأبو بكر عن عاصم ك  -1
ركل عنو: علي بن ٞبزة ك  حٌدث عن: ا٢بسن البصرم كابن شهاب الزُّىرم، كٰبٓب بن كثّب. أبو معاذ البصرم. :سليماف بن أرقم -2

 14ص -09ج -دادتاريخ بغينظر:  الكسائي، كمنصور بن أيب مزاحم، ك٧بمد بن بكار ابن الريَّاف، كغّبىم.
 .210ص – 3ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
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 للقراءات الشاذة نحومالخاصة بالتوجيو ال خالنواسأعمدة بيانية توضح التوجيهات القائمة على 
 
 
 
 

 انًجحث انثبنث: انًُصٕثبد*   
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 ٌٔشتًم عهى انًطبنت انتبنٍخ:

 ا٤بفاعيل.المطلب األكؿ : 

 احملموؿ على ا٤بفعوؿ بو.المطلب الثالث : 

 المطلب الثالث 
ي
 و با٤بفعوؿ بو.شبَّ : ا٤ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المنصوبات
 المطلب األكؿ: المفاعيل: 

 )ا٤بفعوؿ بو، كا٤بفعوؿ ا٤بطلق، كا٤بفعوؿ ألجلو، كا٤بفعوؿ معو، كا٤بفعوؿ فيو(  فهي:فاعيل، أما ا٤ب
 2"كيكوف كاحدا كما يكوف اثنْب أك ثبلثة" 1"اكىو ما كاع عليو فعل الفاعل كضربت زيدن " أكال: المفعوؿ بو:

 :، ما جاء ُب توجيو ابن عطية لاولو تعاىلىذا الشأفكمن الاراءات الواردة ُب 
 :  اكةن شى غى  -1

    قاؿ تعالى:" 
    

    "
  06البقرة

                                                 
مطبعة مصطفى البام ا٢بليب  -ق(761ٝباؿ الدين ٧بمد بن يوسف بن ىشاـ األنصارم الشهّب بالنحوم )ت -ىبمًب شذكر الذ -1

 .14ص -1ج -ـ1938 -مصر -كأكالده
 -األردف -عامل الكتب ا٢بديث -ـ2006 -1ط -نة ٰبٓببعبا -تطور ا٤بصطلح النحوم البصرم من سيبويو حٌب الز٨بشرم -2

  .105ص
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 3(غشاكةن )عنو  2فضل الضيبعاصم فيما ركل ا٤ب 1كارأ، على االبتداء كما ابلو خربه كرفع غشاكةه : "يقوؿ ابن عطية
 .بالرفع (غشاكةه )كارأ البااوف "... كجعل على أبصارىم غشاكةن "بالنصب على تادير 

كاراءة الرفع أكىل ألف النصب إما أف ٙبملو على ختم الظاىر فيعَبض ُب ذلك أنك حلت بْب حرؼ "ااؿ أبو علي:  
تىمى تاديره كجعل على ا أف ٙبملو على فعل يدي كىذا عندنا إ٭با ٯبوز ُب الشعر، كإم "العطف كا٤بعطوؼ بو ؿ عليو خى

كال تكاد ٘بد ىذا  ،ادن ارً بى  ا كماءن نن بػٍ ها تً علفتي  كاوؿ اآلخر:« اا كر٧بن ا سيفن متالدن »أبصارىم، فيجيء الكبلـ من باب: 
  4"فاراءة الرفع أحسن، كتكوف الواك عاطفة ٝبلة على ٝبلة، االستعماؿ ُب حاؿ سعة كاختيار

طٌية مل يذكير أفَّ الاراءة بالنصب )غشاكةن( مفعوؿ بو، بل اكتفى بتاديرىا )كجعل على أبصارىم غشاكةن(، ألٌف فابن ع
 ا٣بتم ال يكوف على البىصر، فيجب تادير فعل ٰبٌل مكانو، مع أنو اٌدـ الاراءة بالرفع باولو:) فاراءة الرفع أحسن(.

 ؼ الفعل، ألف ما ابلو يدؿُّ عليو كاولو:                    أم كجعل على أبصارىم غشاكة، فبل يركف ا٢بق، فحذ
ا فنا كىريٍمحن ا سىيػٍ ا**ميتػىقىلٍّدن . أم كحاًمبلن ري٧ٍبنا، ألف التاليد ال ياع على الريمح كما أف ا٣بتم ال ياع يىالٍيتى زىٍكجىًك قىٍد غىدى

 5على العْب"
 كالخالصة أف:

 :مبتدأ مؤخر، كخربيه شبو ٝبلة )على أبصارىم( كالواك لبلستئناؼ. بالرفع )غشاكةه( على أهنا قراءة الجمهور 
 فوجو نصب )غشاكةن( على أنو مفعوؿ بو لفعل ٧بذكؼ تاديره )جعل( أم: )كجعل على أما القراءة الشاذة :

يم أبصارىم غشاكة( كتادير ابن عطٌية لتوجيو اراءة الٌنصب ُب ٧بٌلو، إذ أف معُب الكبلـ كتركيبو اللفظي ال يستا
 إال بذلك.

 
 
 
 
 

                                                 
دار  -أٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرَل األمشوٍل -منار ا٥بدل ُب بياف الواف كاالبتداء أيضا: ينظر: أبو رجاء العطاردم :كىي اراءة -1

  .32ص -ـ2002 -1ط -لبناف -بّبكت -الكتب العلمية
ن يعلى بن عامر بن سامل بن الرماؿ من بِب ثعلبة ابن السيد بن ضبة، كيااؿ  ابن أيب الضيب، أبو العباس بن ٧بمد ببي:ل الضى ض  فى المي  -2

توُب       لو من الكتب: كتاب ا٣بتيارات، ككتاب األمثاؿ، ككتاب العركض، ككتاب معاٍل الشعر، ككتاب األلفاظ. كيكُب أبا عبد الرٞبن.
 . 280ص -7ج -الزركلي -ككذا: األعبلـ 102ص -الندَل البن -الفهرستينظر:  ٫بو سنة: ٜباف كستْب كمائة.

 -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -كىي اراءة ا٤بفضل الضيب كابن نبهاف عن عاصم كىي ركاية أيب بكر عنو "ًغشاكةن"  - 3
 38ص -1ج
 .89 -88ص -  1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
.32ص -د بن ٧بمد بن عبد الكرَل األمشوٍلأٞب -منار ا٥بدل ُب بياف الواف كاالبتداء-5
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 كفيما يلي تشجّبا للاراءتْب، لبياف الفرؽ بينهما:
 : 1المخطط التمثيلي

 / القراءة الشاذة: 1
 كىعىلىى أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةن  ....خىتىمى الل وي عىلىى قػيليوًبًهٍم 

 مركب فعلي
 م                                       غشاكةن جعل                                         على أبصارى      

 مفعوؿ بو      فعل ماض فاعلو مستَب                              مركب ا٠بي  
 على                        أبصارىم                                          
 حرؼ جر                     مركب ا٠بي 

 
 أبصار                      ق                         ـ                                                 

 اسم ٦بركر مضاؼ            ضمّب مضاؼ اليو           عبلمة للجمع                                     
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
إشراؼ الدكتور: ٰبٓب  -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم -1

 .64ص -ـ2009 -جامعة مؤتة -رسالة ماجستّب -عبابنة
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     :" : ااؿ تعاىلذىا مىٍسغىبةو  -2

14" البلد 
، (ذم مسغبة) 1اسكارأ ٝبهور النٌ : "يقوؿ ابن عطية ذا )كا٢بسن كأبو رجاء كارأ علي بن أيب طالب على نعت يػىٍوـو

ـه عى طٍ إً ) أك (مأطعى )على أف يعمل فيها  2(غبةو مسٍ    امة الصفةعلى الاراءتْب ا٤بذكورتْب، كُب ىذا حذؼ ا٤بوصوؼ كإا (ا
  3"ماامو، ألف التادير إنسانا ذا مسغبة ككصفت الصفة ٤با اامت مااـ موصوفها احملذكؼ، كأشبهت األ٠باء

 : ىو منصوب، كٰبتمل نصبو أمرين:"يقوؿ ابن جني
 أظهرٮبا: أف يكوف مفعوؿ "إطعاـ" أم "كأف تطعموا ذا مسغبة" "كيتيمنا" بدؿ منو كاولك: رأيت كرٲبا رجبل. -
وز أف يكوف يتيما كصفا لػػػ "ذا مسغبة" كاولك "رأيت كرٲبا عاابل" كجاز كصف الصفة الذم ىو كرَل، ألنو ٤با مل كٯب -

اٯبر على موصوؼ أشبو االسم، كاوؿ األعشى:  اءى تىٍحًسبي أىرىامىهىا ** رًجىاؿي ًإيىادو بًأىٍجسىاًدىى  كبػىٍيدى

                                                 
 .443ص -10ج -بد الطيف ا٣بطيبع -كىي الاراءة ا٤بتواترة. ينظر: معجم الاراءات -1
 . 444ص -10ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -كىي اراءة علي كأبو رجاء " ذا مسغبة"  -2
 .485ص -5ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -3
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  1"فاولو: "ٙبسب" صفة لبيداء، كإف كانت ُب األصل صفة 
ككبل التوجيهْب ال يؤثراف ُب ا٤بعُب، فسواء كاف "ذا" مفعوال بو، أك صفة ٤بفعوؿ ٧بذكؼ، ال يؤثر على معُب اآلية الكرٲبة، 

 فا٤بعُب كاحد.
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: المفعوؿ المطلق: 
فعل : "كىو كل اسم دؿَّ على حدث، كزماف ٦بهوؿ، كىو كفعلو من لفظ كاحد، كالالمفعوؿ المطلق كىو المصدر

  2مشتق من ا٤بصدر، فإذا ذكرت ا٤بصدر مع فعلو فضلة فهو منصوب بو  تاوؿ: امت اياما كاعدت اعودا"
  3"ك٠بي مفعوال مطلاا لصحة إطبلؽ صيغة ا٤بفعوؿ على كل فرد منو من غّب تاييد با١بار، ٖببلؼ ا٤بفاعيل"

 :كمما كرد في باب المفعوؿ المطلق
 : فإتباعنا -1

     قاؿ تعالى:" 

   

   177" البقرة 
  4"بالنصب (فاتباعان )كارأ ابن أيب عبلة : "يقوؿ ابن عطية

اديرا، كلعٌل ذلك لوضوحها، إذ أفَّ ا٤بعُب باراءة كابن عطٌية ذكر الاراءة بالنصب )اتباعنا(، كمل يذكر ٥با توجيها أك ت
النصب ال يستايم إال بتادير، ألفَّ اتباعا أتت على ا٤بصدر فتادير الاوؿ )فليتبع اتباعان(، فتكوف حينها لفظة )اتباعنا( 

 منصوبة على أهنا مفعوؿ مطلق. 
 
 
 

                                                 
 .362ص -2ج -أبو الفتح عثماف ابن جِب -كاإليضاح عنها احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات -1
  44ص -ـ1988 -عماف -دار ٦بدالكم للنشر -تح ٠بيح أبو مغلي -ابن جِب -العربيةمع ُب اللُّ  -2
 808ص -أبو البااء أيوب بن موسى ا٢بسيِب الكفوم -معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية الكليات -3
 .246ص – 1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
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 ثالثا: المفعوؿ فيو: 
اف أك ا٤بكاف يراد فيو معُب )ُب( كليست ُب لفظو، كاولك: امت اليوـى، "كىو الظرؼ، كىو كل اسم من أ٠باء الزم 

، كجلست ُب مكانك"   1كجلست مكانك؛ ألف معناه: امت ُب اليـو
كا٤بفعوؿ فيو يطلق على الظركؼ كاد فصَّل فيو الكفوم ُب كتابو )الكيليَّات( فذكر تعريفا داياا للظرؼ باولو: "كالظرؼ 

اسم من أ٠باء الزماف كا٤بكاف على اإلطبلؽ، بل الظرؼ منها ما كاف منتصبا على تادير  ُب عرؼ النحويْب، ليس كل
" ، كُب اليـو   2)ُب( كاعتباره ٔبواز ظهورىا معو، فتاوؿ: امت اليـو

 :كمما كرد في ىذا الباب ما يلي
 :  مهي تػى يالً عى  -1

   قولو تعالى:"
   

    
  " 21اإلنساف 

 3كىي اراءة األعرج كأيب جعفر كشيبة ،على الرفع باالبتداء (معاليهي )رأ نافع كٞبزة كأباف عن عاصم: : "ايقوؿ ابن عطية
]اإلنساف: بالنصب على ا٢باؿ، كالعامل فيو لىاَّاىيٍم  (همعاليى )بلؼ عنو، كارأ البااوف كعاصم كابن ٧بيصن كابن عباس ٖب

،  كابن عباس كا٢بسن ك٦باىد كا١بحدرم كأىل مكة 4، كىي اراءة عمر بن ا٣بطاب [12]اإلنساف:  "جىزاىيمٍ "أك  [11
                                                 

 .48ص -ابن جِب -اللُّمع ُب العربية -1
 589ص -الكفوم  -ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغويةمعجم  الكليات -2
بن سرجس بن يعاوب: إماـ ثاة مارئ ا٤بدينة. كااؿ ا٢بافظ أبو العبلء: ىو من اراء التابعْب الذين أدركوا أصحاب  :احصى بن نً  يبةي شى   -3

كزكجتو  ن جعفر كأبو عمرك بن العبلءالنيب صلى اهلل عليو كسلم، عرض عليو نافع بن أيب نعيم كسليماف بن مسلم بن ٝباز كإ٠باعيل ب
ـ ميمونة، كىو أكؿ من ألف ُب الواوؼ ككتابو مشهور. مات سنة ثبلثْب كمائة ُب أياـ مركاف بن ٧بمد كايل: سنة ٜباف كثبلثْب كمائة ُب أيا

 .298ص -1ج -ابن ا١بزرم -غاية النهاية ُب طباات الاراءا٤بنصور. ينظر: 
بن نفيل بن عبد العزل، أبو حفص، ٤با بعث اهلل ٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم، كاف عمر شديدا عليو  :ىو سيدنا عمر بن الخطاب - 4

بدرا، كأحدا، كا٣بندؽ، كبيعة الرضواف، كخيرب، كالفتح، كحنينا، كغّبىا من ا٤بشاىد،  -رضي اهلل عنو -كعلى ا٤بسلمْب، ٍب أسلم، شهد
اهلل علما كحكمة، فعن أيب كائل ااؿ: ااؿ ابن مسعود: لو أف علم عمر كضع ُب كفة  ككاف أشد الناس على الكفار، كأما علمو فاد آتاه

  ميزاف، ككضع علم الناس ُب كفة ميزاف لرجح علم عمر، كعن ابن عمر ااؿ: ااؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " رأيت كأٍل أتيت 
أبواب  -ينظر: ٙبفة األحوذم يا رسوؿ اهلل؟ ااؿ: العلم". وي لتى ما أكَّ فاالوا: طاب، عمر ابن ا٣ب لنبو، فشربت منو، فأعطيت فىٍضلي بادحً 

=   ىذا حديث حسن صحيح  -. كااؿ الَبمذم119 ص -10ج -باب منااب أيب حفص عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو -ا٤بنااب
رب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل ، كاي اعليو صهيبى ضربو أبو لؤلؤة آّوسي يـو االثنْب ألربع باْب من ذم ا٢بجة، كمكث ثبلثا، كتوُب، فصلَّ = 
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بالنصب على « همعاليتى » يضا األعمش، ككذلك ىي ُب مصحف عبد اهلل، كارأ أ« عاليتهم:» كارأ األعمش كطلحة
   1"على الظرؼ ألنو ٗبعُب فواهم كاد ٯبوز ُب النصب ُب الاراءتْب أف يكوف ا٢باؿ،

ا ٘بوزي على الظرفية، ألهنا ٗبعُب )فواهم( ككبلى الوجهْب جائز، كاد  كيرل ابن عطٌية أٌف اراءة النصب على ا٢باؿ، كما أهنَّ
كىذاف الوجهاف  -كعاليتىهم بالنصب -بالرفع كالتأنيث -بل: "ارئت عاليتهم ثياب سندسعلَّق الزجاج على الاراءتْب اائ

   2جٌيداف ُب العربية، إال أهنما ٱبالفاف ا٤بصحف كال أرل الاراءة ّٔما"
صحف، لكن ما يعنينا ىو كجهها ُب العربية، 

ي
كالذم كمعلوـه أف الاراءة أصبل شاذَّة ال ييارأ ّٔا، ٥بذا أتت ٨بالفة ٣بط ا٤ب

 حكم عليو الزجاج با١بيد، كٮبا الوجهاف اللذاف ٣بصهما ابن عطية ُب تفسّبه سلفا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :3كفيما يلي تمثيال ميشج را لَليضاح
 عىالًيػىهيٍم ثًيىابي سيٍنديسو خيٍضره                       01قراءة الجمهور  -1 

 مركب اسمي
                                               خيٍضره                           سيٍنديسو                               ثًيىابي                               عىالًيػىهيمٍ       

 .   مركب اسمي     فاعل السم الفاعل )عالي( كىو مضاؼ           مضاؼ إليو                     نعت للثياب
 

 عالي                                ق                          ـ     
 حاؿ منصوبة كىي مضاؼ     ضمير متصل مضاؼ اليو     عالمة للجمع

                                                                                                                                                                  

أسد الغابة ُب معرفة ينظر:  عليو كسلم كأيب بكر، ككانت خبلفتو عشر سنْب كستة أشهر كٟبس لياؿ، كتوُب كىو ابن ثبلث كستْب سنة.
 677 -642ص -3ج -عز الدين بن األثّب أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد ا١بزرم -الصحابة

 .414 -413ص –5ج  -عطيةابن  -ر الوجيزاحملرَّ  - 1
 262 -261ص -5ج -الزجاج -معاٍل الارءاف كإعرابو - 2
 .78 -76ص -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب اعراب الاراءات الشواذ للعيكربم  - 3
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 عىالًيػىهيٍم ثًيىابي سيٍنديسو خيٍضره                                        02قراءة الجمهور  -1

 مركب اسمي                                       
                                               خيٍضره                سيٍنديسو                    ثًيىابي                   عىالًيػىهيمٍ                                         

 أ مؤخر كىو مضاؼ        مضاؼ إليو          نعت للثيابمركب ا٠بي        مبتد .                                  
 

 عالي                          ق                  ـ     
 ظرؼ مكاف كىو مضاؼ   خرب مضاؼ إليو    عبلمة للجمع

 شبو الجملة في محل رفع خبر مقدـ 
 عالقة ترابطية بين المبتدأ المؤخر كالخبر المقدـ      

 
 

 عىالًيػىهيٍم ثًيىابي سيٍنديسو خيٍضره                         03قراءة الجمهور   -1
 مركب اسمي      

                                               خيٍضره                           سيٍنديسو                               ثًيىابي                               عىالًيػىهيمٍ       
 مركب ا٠بي                      خرب كىو مضاؼ                    مضاؼ إليو ٦بركر                 نعت للثياب    .

 
 عالي                                                 ق                          ـ     

 ضمّب متصل مضاؼ إليو.       عبلمة للجمع   مبتدأ مرفوع بضمة مادرة كىو مضاؼ.    
 
 هيٍم ثًيىابي سيٍنديسو خيٍضره تعىالًيى القراءة الشاذة                                              -2

 مركب اسمي                                        
                                               خيٍضره         سيٍنديسو                           ثًيىابي                         هيمٍ تعىالًيى                                   

 مركب ا٠بي        فاعل السم الفاعل )عايل( كىو مضاؼ      مضاؼ إليو     نعت للثياب.                          
 

 ق                   ـ         عالية                     
 ظرؼ مكاف كىو مضاؼ    خرب مضاؼ إليو     عبلمة للجمع

 شبو الجملة في محل رفع خبر مقدـ    
 عالقة ترابطية بين المبتدأ المؤخر كالخبر المقدـ      
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 المطلب الثاني: المحموؿ على المفعوؿ بو: 

  :ع إىل احملموؿ على ا٤بفعوؿ بو يتفرَّ 
 النٍّداء:   -1

 ىو إحضار الغائب، كتنبيو ا٢باضر، كتوجيو ا٤بعرض، كتفريغ ا٤بشغوؿ، كهتييج الفارغ.تعريفو لغة: "
  1تصويتيك ٗبن تريد إابالىو عليك لتخاطبو، كا٤بأمور بالٌنداء ينادم ليخاطبو اآلمر، فصار كأنٌو ىو ا٤بنادل" اصطالحا:

 ك٩با كرد ُب مادة الدراسة: المنادل: -أ
 :  ربُّ  -

    قاؿ تعالى:" 

  

    "
 112األنبياء

 3" بالرفع على ا٤بنادل ا٤بفرد (ربُّ )كارأ أبو جعفر بن الاعااع ( ، مكي احٍ  ربّْ ) 2راةكارأت ف" :يقوؿ ابن عطية
نادل ا٤بفرد، أم تاديرىا )ياربُّ أحكيم( فحيذفت ياء النداء كباي كاد كجَّ 

ي
و ابن عطية اراءة الضمّْ ، أهنا ريفعت على ا٤ب

(؛ كجواز حذؼ حرؼ النداء، مع النَّكرة ىو مذىب الكوفيْب، ذكر ذلك ابن عايل باولو:  "فيحذؼ معها  ا٤بنادل )ربُّ
  4أابل"، "زيدي أابل" كُب:" يا عبد اهلل أركب"، "عبد اهلل اركب". جوازا فتاوؿ ُب" يا زيدي  -حرؼ النداء -ا٢برؼ

 كاد كرد ُب شعر العرب من حذؼ ياء الٌنداء ما يوافق ذلك، منها اوؿ الشاعر: 
               "  5"ذا اٍرعواءو فليسى بعدى اٍشتعاؿ الر ** أًس شيبان إلى الصٍّبا من سىبيلو

 6ىاٌل أتيتنا ** بنىوًر الخيزىامى أك بخيوصًة عىٍرفًج" "فقلت لو عط اري    كاوؿ آخر:     
"  ُب البيت الثاٍل كتاديره يا ذا( ُب البيت األكؿ كتاديره ) ذاكالشاىد ىو حذؼ حرؼ النداء ابل ) (؛ كابل"عطَّاري

 ( إال أف للشعر ضركرة، كرٗبا كانت إحداىا.أعطٌاري )
                                                 

 .906ص -موسى ا٢بسيِب الكفومأبو البااء أيوب بن  الكفوم -معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية الكليات -1
 .69ص -6ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -كىي اراءة ا١بمهور: ينظر -2
 .104ص – 4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز  -3
 .257ص -3ج -ابن عايل -شرح ابن عايل على ألفية ابن مالك -4
تح ٧بمد باسل عيوف  -بدر الٌدين ٧بمود بن موسى العيِب -ل(ا٤بااصد النحوية ُب شرح شواىد شركح األلفية )شرح الشواىد الكرب  -5

 .232ص -3ج -لبناف -بّبكت -دار الكتب العلمية -السود
 -لبناف -بّبكت -دار العلم للمبليْب -تح رمزم منّب بعلبكي -ابن دريد أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسن -تْب للرًياشي ينظر ٝبهرة اللغةكالبي -6

النبات،  زامى: عشبة طويلة العيداف، صغّبة الورؽ، ٞبراء الزىر، طيبة الريح. كالعرفج: ضرب من . كا٣ب606ص -1ج -ـ1987 -1ط
 -ابن جِب -طيب الريح، أغرب اللوف إىل ا٣بضرة، كلو زىر أصفر، كليس لو حب كال شوؾ. ينظر: احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات

 .70ص -2ج



 

 

185 

( على أنو منادل أم  ( كما ذكر ابن عطٌية، كبٌْب ذلك ُب توجيهو.يا ربُّ تاديره ) كاد ارأ أبو جعفر برفع )ربُّ
 المنادل الميرخ م:  -ب

   الترخيم في اللُّغة:
ف كسىهيل، كالَبخيم: التليْب كمنو الَبخيم ُب األ٠باء ألهنم إ٭با ٰبذفوف أكاخرىا  ، كرخيم رىخامة، الى "رخىم الكبلـي كالصوتي

 1ليسهّْلوا النطق ّٔا"
 2حذؼ أكاخر األ٠باء ا٤بفردة األعبلـ ٙباياا، كال يكوف ذلك إال ُب النّْداء، إال أف يضطر شاعر"ىو اصطالحا: "

 كاد تكٌلم عن الَبخيم صاحب منظومة ميٍلحة اإلعراب اائبل: 

فىرًدىا ٍعرًفىةى المينػٍ ا ** فىاٍخصيٍص ًبًو المى  كاف تىشىأ التػىٍرًخيم ًفي حىاًؿ النٍّدى

 آخػػًػىػػر اٍسًمًو ** كال تػيغىيٍّر مىػػػػػػػػا بىًقي ًمٍن رىٍسًموً  كاٍحًذٍؼ ًإذىا رىخ ٍمتى 
ا تػىقيوؿي ًفي سيعىاد يىا سيعىا  ـي اٍسمىعىا **  كىمى : يىاطىلحي كىيىا عػػػىػػػػػػػػػػػا  3تػىقيوؿي

لَبخيم "كٰبذؼ للَبخيم من آخر ا٤بنادل حرؼ كاحد أك حرفاف أك كلمة كاملة، أما حذؼ حرؼ كاحد فهو األصل ُب ا
  4كىو الكثّب الغالب، كاد ييرخم بالتصغّب كاو٥بم ُب أىٍسود: سيوىيد"

 في باب الترخيم :ابن عطٌية كرد أا كمم  
 :  اؿا مى يى  -

  قولو تعالى:" 
    

 77" الزخرؼ 

بالَبخيم، كركيت عن علي بن أيب طالب، كركاىا أبو  5(يا ماؿ)كارأ ابن مسعود كٰبٓب كاألعمش: : "وؿ ابن عطيةيق
  1"عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 6الدرداء

                                                 
 .234ص -12ج -ابن منظور اإلفرياي -لساف العرب -1
مؤسسة  -ـ1996 -3ط -تح عبد ا٢بسْب الفتلي -أبو بكر ٧بمد بن سهل بن السراج النحوم البغدادم -األصوؿ ُب النحو -2

 359ص -1ج -لبناف -بّبكت -الرسالة
 .29ص – دت -دط -جدة -مطبوعات أسعد ٧بمد سعد ا٢بباؿ كأكالده -أبو الااسم بن علي ا٢بريرم البصرم -ملحة اإلعراب -3
لحىة -4

ي
ا١بامعة اإلسبلمية  -ـ2004 -1ط -1ج -تح ابراىيم بن سامل الصاعدم -٧بمد بن ا٢بسن الصايغ -اللَّمحة ُب شرح ا٤ب

 651 -632ص  -2ج -السعودية -با٤بدينة ا٤بنورة
 -صلى اهلل عليو كسلم  كىي اراءة عبد اهلل بن مسعود كعلي بن أيب طالب كابن يعمر كابن كثاب كاألعمش كأبو الدرداء ك اراءة النيب -5

 .401ص -8ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات
االماـ الادكة، ااضي دمشق، كصاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، أبو الدرداء عوٲبر بن زيد بن ايس،  :اءدى رٍ أبو الدى  سيدنا -6

كىو معدكد فيمن تبل على النيب صلى اهلل عليو  مشق.حكيم ىذه األمة، كسٌيد الاراء بد كيااؿ عوٲبر بن عامر، األنصارم ا٣بزرجي.
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كالاراءة الشاذة )يا ماًؿ( ىي للَبخيم كما ذكر ابن عطٌية ُب توجيهو للاراءة، إال أفَّ الرازم ُب تفسّبه ركل تضعيف ابن 
لاراءة الَبخيم فااؿ: "ارأ ابن مسعود )يا ماؿ( ٕبذؼ الكاؼ للَبخيم، فايل البن عباس إفَّ ابن  -رضي اهلل عنو -باسع

ارأ: )كنادىٍكا يا ماؿ( فااؿ: ما أشغل أىل النار عن ىذا الَبخيم؟ كأيجيب عنو ، بأنو إ٭با حىسين ىذا الَبخيم، ألنو   مسعود
 2النحافة إىل حيث ال ٲبكنهم أف يذكركا من الكلمة إال بعضها"يدؿُّ على أهنم بلغوا ُب الضعف ك 

وا مع أهنم  كعليو فاآلية ارئت على الَبخيم األجود، كىو أف تيباي على ما ابل آخره على ما كاف عليو دكف تغيّب، كرٟبَّ
اسم )مالك(، فنادىٍكه  مينشغلوف بالعذاب األليم الذم ىيم فيو، ذلك أف أصواهتم ٤با ضىعيفت كىانت ما استطاعوا إٛباـ

 بػػػ)ماًؿ( ضىعفنا منهم كىىوننا.

 

 

 

 

 

 

 االختصاص:  -2

 تعريفو:

"تدكر مادة خصَّ كاختص، على االنفراد بالشيء فاختصو، أفرده بو دكف غّبه كيااؿ: اختص فبلف باألمر  في اللغة:
  3كٚبصص لو إذا انفرد"

 توسعا، كما يرد األمر بصيغة ا٣برب كا٣برب بصيغة األمر.فهو ما جيء بو على صورة ىي لغّبه أم ا اصطالحا:  "
 1كالباعث على االختصاص فخره أك تواضعه أك زيادة بياف"

                                                                                                                                                                  

كتصدر لبلاراء بدمشق ُب  كىو معدكد فيمن ٝبع الارءاف ُب حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كسلم، كمل يبلغنا أبدا أنو ارأ على غّبه.
العاص، كغّبىم من ًجٌلة الصحابة، كسعيد ركل عنو: أنس بن مالك، كابن عباس، كعبد اهلل بن عمرك بن  خبلفة عثماف رضي اهلل عنو.

                                    بن ا٤بسّْب، كعطاء بن يسار، كزكجتو أـ الدرداء العا٤بة، كابنو ببلب بن أيب الدرداء، كعبد اهلل بن عامر اليحصيب.
 353ك 335ص -2ج -لذىيبا -النببلء أعبلـسّب ينظر:  مات أبو الدرداء رضي اهلل عنو سنة اثنتْب كثبلثْب.

 .64ص -5ج -ابن عطية -ُب تفسّب الكتاب العزيز احملرر الوجيز -1
 -1ط -لبناف -بّبكت -دار الفكر -٧بمد الرازم فخر الٌدين -تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب كمفاتيح الغيب -2

 .28ص  -27ج - -ـ1981
 مادة )خصص( 24ص -7ج - لٌدينأبو الفضل ٝباؿ ا ابن منظور -لساف العرب -3
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فصل ُب صنعة اإلعراب تعريفا مفصبل لبلختصاص فااؿ: "كُب كبلمهم
ي
ما ىو على  -أم االختصاص -كذكر صاحب ا٤ب

. طرياة النداء كياصد بو االختصاص ال النداء، كذلك او٥بم  أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل، ك٫بن نفعل كذا أيها الاـو
  2جعلوا أيٌان مع صفتو دليبل على االختصاص كالتوضيح"

 كينقسم االختصاص لقسمين: 
ينىادل، ألف كل ما انتال من باب  -

ما كاف ٧بموال على النّْداء كمناوال عنو.....كحيكميو ُب البناء كاإلعراب حيٍكم ا٤ب
 و على حسب ما كاف عليو.إىل باب فإعراب

كاد يكوف على غّب طرياة النّْداء، بأف ال يكوف مناوال عنو ٫بو: ٫بني العىرىبى أاٍػرىل النَّاسى للضىٍيًف، فإنو ليس  -
مناوال من النداء، ألف ا٤بنادل ال يكوف معرفا بالبلـ فيكوف نصبو بفعل مادر، أم أخيصُّ العرب كال ٯبوز 

  3إظهاره.

 ا الباب عند ابن عطٌية ما يلي:ك٩بٌا كرد ُب ىذ
 : ينى وفً المي  -

  قاؿ تعالى:" 

  

   177" البقرة 
  5"عوتأك على اطع الن ،على ا٤بدح 4(كا٤بوفْب) كُب مصحف عبد اهلل بن مسعود: "يقوؿ ابن عطية 

كٌجو ابن عطية اراءة ابن مسعود بالنصب " ا٤بوفْب" على أٌف ذلك على كجو ا٤بدح، كاف كاف سبب النصب ٧بذكؼ لكنو 
 ( كأخٌصهم ّٔذه ا٣بصائص.أٍمدىحي الص ابرين" ، فىسَّرىهي سياؽ اآلية )أٍمدحي مياٌدر بػػػ "

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  

 -تح عبد الرٞبن علي سليماف -ق(749للمرادم ا٤بعركؼ بابن أـ ااسم )ت -توضيح ا٤بااصد كا٤بسالك بشرح ألفية ابن مالك -1
 .1150ص -3ج -الااىرة -دار الفكر العريب -ـ2001 -1ط
2-  

ي
 -األردف -عٌماف  -دار عمار للنشر كالتوزيع -خر صاّب ادارةتح ف -الز٨بشرم جار اهلل أبو الااسم ٧بمد -علم العربيةل ُب صَّ فى ا٤ب

 . 67ص -1ج -ـ2004 -1ط
 .116 -115ص  - 1ج -٧بمد علي التهانوم -كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو  موسوعة -3
 244ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –كُب مصحف عبد اهلل بن مسعود كاراءتو  -4
 .  244ص – 1ج -ن عطيةاب -احملرر الوجيز -5
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 االشتغاؿ:  -3
كيتأخر عنو عامل مشتغل عن العمل ُب ذلك االسم بالعمل ُب ضمّبه مباشرة، أك  ،كاحدىو أف يتادـ اسم " االشتغاؿ:

كا٤براد بسبب ، ُب سببو، ٕبيث لو فرغ من ذلك ا٤بعموؿ كسلط على االسم ا٤بتادـ؛ لعمل فيو النصب لفظا أك ٧ببل
 االسم ا٤بتادـ: كل شيء لو صلة كعبلاة بو؛ من ارابة أك صدااة أك عمل.

 شتغاؿ ثالثة ىي:كأركاف اال 
 :كىو االسم ا٤بتادـ. مشغوؿ عنو 
 :كىو الفعل ا٤بتأخر. مشغوؿ 
 :1."ل إليو الفعل بنفسو أك بالوساطةكىو الضمّب الذم تعدَّ  مشغوؿ بو 

 تينظر ُب مظاهٌنا. كلكل كاحد من ىذه األركاف الثبلثة شركط
 كمما كرد في مادة الدراسة في باب االشتغاؿ:

 :  قةى ار كالس   ارؽى كالس   -

                                                 
 .159 -158ص -2ج -باب االشتغاؿ -أكضح ا٤بسالك اىل ألفية ابن مالك -1
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  قاؿ تعالى:" 
  

    
      "

 40المائدة 
بالنصب، ااؿ سيبويو رٞبو اهلل الوجو  1(اراةى كالسَّ  ؽى ار كالسَّ ) كإبراىيم بن أيب عبلة كارأ عيسى بن عمر: "يقوؿ ابن عطية

هم، ااؿ سيبويو الرفع ُب لُّ ُب كبلـ العرب النصب كما تاوؿ زيدا اضربو، كلكن أبت العامة إال الرفع يعِب عامة الاراء كجي 
[ ىو على معُب فيما فرض 16ٍنكيٍم ]النساء: لَّذاًف يىٍأتًياهًنا مً ل[ كُب اوؿ اهلل: كىا2ىذا كُب اولو: الزَّانًيىةي كىالزَّاٍل ]النور: 

  2"عليكم

اٌدـ ُب العربية، كمل ييعٌاب ابن عطٌية ُب كل ىذا 
ي
كابن عطٌية نال كبلـ سيبويو ميرٌجحا اراءة النصب، كأفَّ ىذا الوجو ىو ا٤ب

( كتأخر السارؽ كالسارؽ)بل ارتضاه كنالو، كتادير ذلك " ااطعوا السارؽى كالساراىة " لكن تاٌدـ االسم ا٤بشغوؿ عنو: 
 النشغالو بالضمّب ا٤بشغوؿ بو. )اقطعوا(عاملو ا٤بشغوؿ: 

 

 : الٌزانًيىةى  -

  قاؿ تعالى:" 

    

  02" النور 

بالنصب كىو أكجو عند سيبويو ألنو عنده كاولك زيدا أضرب، ككجو  3(الزانيةى ) كارأ عيسى الثافي: "يقوؿ ابن عطية
الرفع، كإف كاف الاياس عند سيبويو  الرفع عنده خرب ابتداء تاديره فيما يتلى عليكم الزَّانًيىةي كىالزَّاٍل، كأٝبع الناس على

الزَّانًيىةي كىالزَّاٍل "ألف ا٤بعُب  "فىاٍجًلديكا"٣برب ُب اولو كا ،النصب، كأما الفراء كا٤بربد كالزجاج فإف الرفع عندىم ىو األكجو
  4"كىذا اوؿ جيد كىو اوؿ أكثر النحاة، كإف شئت ادرت ا٣برب ينبغي أف ٯبلدا "٦بلوداف ٕبكم اهلل تعاىل

ايدا مل ييرٌجح إحداىا، فالاراءة بالنصب  اٌدـ  « يةى الزان»كابن عطٌية ناىل أاواؿ النحويْب كتوجيهاهتم، كباي ٧بي
ي
ىي الوجو ا٤ب

( كتأخر عاملو ا٤بشغوؿ: كىالز اًني الز انًيىةى عند سيبويو على غّبه، كىذا من باب االشتغاؿ إذ تاٌدـ االسم ا٤بشغوؿ عنو: )

                                                 
 - عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –" اراةى كالسَّ  ارؽى كالسَّ  كارأ عيسى بن عمر كابن أيب عبلة كابن ٧بيصن من طريق ا٤بعدؿ " -1

 .268ص -2ج
 187ص – 2ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
 –كىي اراءة عيسى بن عمر الثافي كٰبٓب بن يعمر كعمرك بن فائد كأبو رزين كأبو جعفر كشيبة كأبو السماؿ كأبو ا١بوزاء كابن أيب عبلة -3

 .223ص -6ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات
 .161 -160ص -4ج - ابن عطية -احملرر الوجيز -4
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يربّْد كالزٌجاج فاف الرفع عندىم ىو ا٤بادَّـ،  )اجلديكا(
كلكلّْ النشغالو بالضمّب ا٤بشغوؿ بو، كأما بااي النحاة كالفرٌاء كا٤ب

 اراءة كجو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المطلب الثالث: الميشبو بالمفعوؿ بو:
فمثالو ُب ا١بملة طاب  ،ْب كالتفسّب ىو رفع اإلّٔاـ ُب ٝبلة أك مفرد بالنص على أحد ٧بتمبلتويبكيااؿ لو التى " التمييز:

 ) (كاشتعل الرأس شيبان  )كُب التنزيل: ب الفرس عراان، كتفاأ شحمان كأبرحت جاران، كامتآل اإلناء ماء، نفسان، كتصبَّ  زيده 
ًديثنا )، (كمن أحسن اوال  )، (كفجرنا األرض عيونا   ، كرطله بلِّ خى  عندم رااودي  :. كمثالو ُب ا٤بفرد( كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى الٌلًو حى

  1"بلن سى عى  اءً نى اإلً  ءي لٍ كف درٮبان، كثبلثوف ثوبان، كمً ري شٍ عسبلن، كافيزاف بران، كعً  زيتان، كمنوافه 
 : انى ا ربػُّ دن جى  -

   قاؿ تعالى:" 
    

 03" الجن 

بضم ا١بيم. كمعناه ربنا العظيم حكاه سيبويو كبإضافتو إىل الرب  (ربنا دُّ جي ) 2كارأ ٞبيد بن ايس:"...يقوؿ ابن عطية
و ااؿ عظيم، كىذه إضافة ٘بديد يواع النحاة ىذا االسم إذا أضيفت الصفة إىل ا٤بوصوؼ، كما تاوؿ جاءٍل كرَل فكأن

                                                 
 .16ص -1ج -هلل أبو الااسم ٧بمد جار ا الز٨بشرم -ا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب -1
ركل عن: سليماف بن عتيق، كعطاء بن  األعرج ا٤بكي، أبو صفواف الاارئ األسىدم، موىل بِب أسد بن عبد العزَّل. :يد بن قيسحيمى  -2

كل عنو: جعفر كر  أيب رباح، كعكرمة موىل ابن عباس، كعمر بن عبد العزيز، ك٦باىد بن جرب ا٤بكي، ك٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىرم.
بن سليماف الضُّبعي، كجعفر بن ٧بمد الصادؽ، كحبيب بن أيب ثابت، كسفياف الثورم، كسفياف بن عيينة، كمالك بن أنس، كاػىزىعة بن 
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اؿ كتنوينها كرفع بفتح ا١بيم كالدَّ  (ناا ربُّ دن جى )كارأ عكرمة أيضا ....كٯبرم ٦برل ىذا عند بعضهم. ،ا الكرَلي تريد زيدن  ،زيد
   1".اارى عى  تي بٍ ما كتصبَّ حٍ أت شى وؿ تفاَّ على التمييز كما تا« ادِّ جى »الرب كنصب 

تسبو باولو:" أٌما انتصاب )جدِّا(  ا( على التمييز، كىذا ما يذكره ابن جِب ُب ٧بي فابن عطٌية يرل أٌف الاراءة بالنصب )جدِّ
، على اولك: حسن كجهنا زيده." يػَّزي يمى

ـ ا٤ب ا، ٍب ادّْ  2فعلى التمييز، أم: تعاىل ربنا جدِّ
 

 :كخالصة القوؿ
 أف اراءة الضمّْ برفع لفظة )جدُّ( على أهنا فاعل. -
ا(. -  أما اراءة النصب )جدَّ( على أهنا ٛبييز  تاديره )تعاىل ربُّنا جدِّ

 : 3مخطط تمثيلي للقراءتين
 تػىعىالىى جىدُّ رىبػٍّنىا القراءة المتواترة: -1

 مركب اسمي
 

 رىبػٍّنىا                                     جىدُّ                                   تػىعىالىى             
 فعل ماض                         فاعل كىو مضاؼ                         مركب اسمي         

 
  رب                                نا                                                                         

 مضاؼ إليو كىو مضاؼ            ضمير كىو مضاؼ إليو                                                              
 
 
 

 نىارىبػُّ  ان تػىعىالىى جىدٌ  القراءة الشاذة -2 
 مركب اسمي

 
 نىارىبػُّ                 ان                    جىدٌ                                   تػىعىالىى             

                                                                                                                                                                  

يد أفرضهم كااؿ ا٤بفىٌضل بن غٌساف، عن أٞبد بن حنبل، عن سفياف بن عييىينة: كاف  سيوٍيد البىاىلٌي، كيزيد بن عطاء كغّبىم. ٞبي
                       ككانوا ال ٯبتمعوف اال على اراءتو، كمل يكن ٗبكة أحد أارأ منو، كمن عبد اهلل بن كثّب. -يعِب أىل مكة -مكأحسبه

 .388-384ص -7ج-هتذيب الكماؿينظر:  مات ٗبكة سنة: ثبلثْب كمائة.
 .380 -379ص -5ج-ابن عطية -احملرر الوجيز -1
 .332ص -2ج -ابن جٌِب  -لاراءات كعللها كحججهااحملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ ا -2

 99 -98ص -معتصم ٧بمد ا٢بوراٍل -دراسة ُب كتاب "إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم  - 3
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 فعل ماض                                 تمييز                                مركب اسمي         
 

 ربُّ                                نا                                                                          
 فاعل كىو مضاؼ            ضمير كىو مضاؼ اليو                                                                    
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  المنصوباتالقائمة على  للقراءات الشاذة نحويةأعمدة بيانية توضح التوجيهات ال
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 انًجحث انشاثع: انتٕاثع*       

 بنت انتبنٍخ:ٌٔشتًم عهى انًط

 التوكيد.: المطلب األكؿ 

 البدؿ: المطلب الثاني 

 العطف.المطلب الثالث : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :وابعالت  

إذا فالتوابع ال تنفرد بإعراب  1"بع لغّبىا كىي ٟبسةها اإلعراب إال على سبيل التٌ الكلمات الٍب ال ٲبسٌ  "ىي تعريفها:
  خاص كإ٭با تشارؾ غّبىا عن طريق التَّبىع.

 الٌتأكيد، كالبىدىؿ، كالوصف، كعطف البياف، كعطف الحرؼ ٟبسة؛ كىي: ابعي الٌتو ف
 كقد جمعها بن ىشاـ األنصارم بقولو:

 تػىوىاًبعه يػيٍعرىٍبنى ًإعرىابى األيكىؿ**      كىاٍلعىٍطفي كىالت أًكيدي أىٍيضنا كىالبىدىؿ
ا الوىٍصفي ًإذىا ضىاىىى الصٍّفىٍو   رنا أىٍك مىٍعرًفىوٍ مىٍوصيوفػيهىا مينىك    **كىىىكىذى

: خىلٍّي المزحى كىالمجيونىا  كىأىقٍػبىلى الحيج اجي أىٍجمىعيونىا**          تػىقيوؿي
 2.كىاٍعًطف عىلىى سىائًًلكى الض ًعيفً       **كىاٍمريٍر ًبزىٍيدو رىجيلو ظىرًيًف 

                                                 
 .469ص -بن ىشاـ األنصارم -شرح اطر الندل كبل الصدل -1
ا٤بملكة العربية  -ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة -تح إبراىيم بن سامل الصاعدم -٧بمد بن ا٢بسن الصايغ -اللمحة ُب شرح ا٤بلحة -2

 . 687ص -2ج -باب التوابع -ـ 2004 -1ط -السعودية
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 المطلب األكؿ:التوكيد
ؿ فيو: التأكيد با٥بمز، كبإبداؿ ا٥بمزة ألفان على الاياس كما ُب كالتوكيد تفعيل، مصدر ٗبعُب اسم الفاعل، كياا" :التوكيد

كما يااؿ رأس كراس، كفأس كفاس، كأفصح دكف ٮبز،  توكيد، كتأكيد با٥بمز، كتاكيد  إذان فيو ثالث لغات:، راس كفاس
الارآف ااؿ تعاىل: ىذه اللغات ىو التوكيد، لذلك ترجم بو الناظم، كالنا: ىي أفصح من التأكيد كالتاكيد لوركدىا ُب 

 [ 91ال تىنايضيوا األىٲٍبىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا( ]النحل:)كى 

  .التاوية، كلذلك ناوؿ: ىو يأٌب ٗبعُب التاوية كالتشديد كالتوكيد لغة:

 : توكيد لفظي، كتوكيد معنوم.كأما في االصطالح فالتوكيد قسماف

يعِب يكرره مرة أخرل، كىذا يكوف ُب االسم كُب الفعل كُب ا٢برؼ، فهو إعادة اللفظ األكؿ بعينو، ": أما التوكيد اللفظي
 :1الذم يعاد كيكرر فيكوف توكيدان لفظيان، اد يكوف ا٠بنا كما ُب اوؿ الاائل يعِب

ا لىوي  ا ًبغىٍيًر ًسالىحً ** أىخىاؾى أىخىاؾى ًإف  مىٍن الى أىخن  كىسىاعو ًإلىى الهىٍيجى
، منصوب على اإلغراء. كأخاؾ الثاٍل توكيد، أخاؾ أخاؾ: أخاؾ األكؿ مفعوؿ بو ل   ...فعل ٧بذكؼ كجوبان تاديره الـز

 كذلك يكوف التوكيد اللفظي ُب الفعل كما ُب اوؿ الاائل:

 أىتىاًؾ أىتىاًؾ الال ًحقيوفى اٍحًبًس اٍحًبسً  **فىأىينى ًإلىى أىينى الن جىاةي بًبػىٍغلىًتي 
لكاؼ ضمّب متصل مبِب على الكسر ُب ٧بل نصب مفعوؿ بو، ىذه األكىل، أتاًؾ أتى فعل ماض، كفاعلو البلحاوف، كا

 :2كأيضان يكوف التوكيد اللفظي ُب ا٢برؼ كما ُب اوؿ الاائل...كأتاؾ الثانية توكيد لفظي

 أىخىذىٍت عىلىي  مىوىاثًقنا كىعيهيودىا **الى الى أىبيوحي ًبحيبٍّ بػىثٍػنىةى ًإنػ هىا 
 وكيد لفظي.فبل حرؼ نفي، كال الثانية ت

 ...إذان حاياة التوكيد اللفظي إعادة اللفظ األكؿ بعينو، 

خاص باأل٠باء؛ ألف لو ألفاظنا، كىذه األلفاظ ٧بصورة مواوفة على السماع، ال ٯبوز الاياس عليها،  :كالتوكيد المعنوم 
 3كىذه األلفاظ كلها أ٠باء.

  : آتيتهن  كيل هن   -
اقاؿ تعالى:"  ًَ ٍَ بِ ا َويَْزَضْي ًً ا َحهِي ًً ُ َعهِي ٌَ َّللاَّ ُ يَْعهَُى َيا فِي قُهُىبُِكْى َوَكا ٍَّ َوَّللاَّ ٍَّ ُكهُّهُ  (51) " األحزابآحَْيخَهُ

                                                 
 479ص -بن ىشاـ األنصارم  -ينظر: شرح اطر الندل كبل الصدل -البيت لػػ مسكْب الٌدارمي -1
 .482ص -ينظر: ا٤بصدر نفسو - ينسبو ١بميل بن معمر خطأالبيت لكيثّب عزَّة كذكر بيثينة فيو سهو ككثّب -2
مكة  -مكتبة األسدم -شرح أٞبد بن عمر ا٢بازمي -٧بمد بن آب الابٌلكم الشنايطي -فتح رب الربية ُب شرح نظم األجركمية -3

 .467- 465ص -1ج -ـ2010 -1ط -ا٤بكرمة
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( كمل ٯبوز الطربم غّب ىذا؛ كارأ يرضين( بالرفع على التأكيد للضمّب ُب )كلُّهن  ٝبهور الناس ) كارأ: "يقوؿ ابن عطية
 . 3" 2(آتيتهن  د ُب )بالنصب على التأكي 1جويرية بن عابد

:                                                                                 كتوجيو ابن عطٌية للقراءتين يتمثل في
( لكٌنو   يرضين( بالرفع، أتت على التأكيد للضمّب ا٤بوجود ُب )كلُّهن  بالنسبة لاراءة ا١بمهور ا٤بتواترة، يرل أف كلمة ) -

 عاَّب بعدـ جواز غّب ىذا الوجو عند الطربم؛ كمل يذكر موافاة لو أك ٨بالفة؛ ككأٍل بو يوافاو.
( توكيد لػػ كيل هن  ( فكلمة )آتيتهن  ( فهي أيضا على التأكيد لكن ُب )كل هن  أما الاراءة الشاٌذة بالنصب ُب كلمة ) -

 ٥بذا أتت منصوبة.  ىن (( ا٤بوجودة ُب )آتيتػػػػىن  )

" بنصب البٌلـ...نصبو هينَّ " ٗبىا آتػىٍيتػىهينَّ كيلَّ وؿ ابن جٌِب ُب توجيو ىذه الاراءة:" كًمن ذلك اراءة أيب إياس جيؤيَّة بن عائذ يا
إ٭با ىو بإيتائهنَّ كلهن، كإف   -أعِب النصب –على أنٌو توكيد لػ)ىينَّ( من اولو:" آتيتهنَّ" ...كاإلصراح ُب الاراءة الشاذة 

  ٢4باؿ فيهما مع التأكيل كاحدا"كاف ٧بصوؿ ا
 فابن جٌِب يوافق ابن عطٌية ُب كل ىذا، فهو يرل أف معُب الاراءتْب كاحد، كاف اختلفتا ُب ا٢بركة بْب النصب كالرفع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني:البدؿ
                                                 

ُب ا٠بو تصحيف لعدـ كجود الناط كلتشابو اال٠بْب ُب الرسم كاد يكوف كأظن أنو اد حدث  -كا٤باصود بو أبو اياس جؤيَّة بن عائذ - 1
٧باق تفسّب ابن عطيَّة رأل )جؤيَّة فظٌنها جويرية( لتاارب ر٠بهما؛ كما حدث معو ُب )بن عائذ فكتبو بن عابد( كدليل خطئو أفَّ أغلب 

 -ابن جِب –ذ. كمل أجد ترٝبة ٥بذا الاارئ. ينظر: احملتسب نسبت ىذه الاراءة لػػ جؤيَّة بن عائ -ُب حدكد اطبلعي –الكتب كا٤بصنفات 
  .183 -182ص -2ج
 . 305ص -7ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءاتكىي اراءة أبو إياس جؤية بن عائذ )كلُّهينَّ( بالرفع. ينظر:  - 2
  393ص -4ج-ابن عطية -احملرر الوجيز - 3
 183. 182ص -2ج -ابن جِب -احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ الاراءات -4



 

 

197 

 األكؿ كجعلتي  ٫بىٍَّيتكأبدلتو بكذا إبداال  اؿه أىٍبدى كا١بمع  ،ها ٗبعُبكلُّ   كىالبىًديلي بالكسر  الًبٍدؿي بفتحتْب كى  البىدىؿي ":  )ب د ؿ(
 1 "اهلل السيئات حسنات ؿى ّبا كبدَّ يً غٍ تػى  وي تى ورى صي  تي لتو تبديبل ٗبعُب غّبَّ الثاٍل مكانو كبدَّ 

ا ٙبديد البدؿ لدل النحاة، فتكاد كتب النحو تتفق على عبارة كاحدة ىي: البدؿ ىو التابع ا٤باصود أمَّ  اصطالحا:
 2"اسطة.كم ببل ك با٢بي 

 عند ابن عطية ما يلي:  باب البدؿك٩با كرد ُب 

 :  يكى بً أى  وى كإلى  -

   قاؿ تعالى:" 

   
   

   132بقرة" ال 

فايل ىو اسم مفرد أرادكا  ،، كاختلف بعد 3(أبيك كإلوى )كابن يعمر كا١بحدرم كأبو رجاء  كارأ ا٢بسن: "يقوؿ ابن عطية
 بو إبراىيم كحده، كااؿ بعضهم: ىو ٝبع سبلمة، كحكى سيبويو أب كأبوف كأبْب. 

4"اينى بً األى ا بً نى نػى يػٍ د  كفى  نى يٍ كى بى  **ا نى اتػي وى صٍ فلٌما تبٌيٌن أى     زياد بن كاصل السلمي: الشاعر ياوؿ  

"فاراءة النصب  بدؿه منو، كىذا ما أراده ابن عطٌية باولو ُب توجيو لفظة  "إبراىيم"ىي على البدؿ، كلفظة  "إلىوى أىبًيكى
 اسم ميفرد أرادكا بو إبراىيم كحده. "أبيك":

 

 

 

 

 : عىاًلمً  -

    قاؿ تعالى:" 

     

                                                 
دار  -2ط -تح عبد العظيم الشناكم  -أٞبد بن ٧بمد بن علي ا٤بارم الفٌيومي -للرافعي ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب -1

 . 15ص -1ج -بدؿ مادة -دت  -ا٤بعارؼ
 . 625ص -1ج -البدؿ -النحو ا٤بصفى -2
 -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات –( يكى بً أى  وً كإلى  كأبو رجاء ) كىي اراءة ابن عباس كا٢بسن كابن يعمر كا١بحدرم -3

 .199ص
 . 214ص -1ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -4
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 73" األنعاـ. 

، أك على البدؿ منو من "لىوي "با٣بفض على النعت للضمّب الذم ُب  1 (املًً عى )كارأ ا٢بسن كاألعمش : "يقوؿ ابن عطية
  2" "ا٤بلكي  لىوي "اولو 

 " با٣بفض:عاًلمً فابن عطية ذكر توجيهْب لكلمة "

 .فهي إما نعته على الضمّب الذم ُب لو 
 ( كذلك أف ا٤بعُب ُب بداية ىذه اآلية، متًجوه إىل ا٤بعُب الذم ُب ا١بملة، فلفظة لوي الميلكي كإمَّا بدؿه من اولو )

( با٣بفض بدؿه من ىاء الضمّب ُب )ك   ا٤بلك(. لػوي )عاملًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المطلب الثالث: العىٍطف

 عىطىٍفتي الشيءى أعًطفو عىٍطفان، ًإذا ثػىنػىٍيتىو كرددتو عىن ًجهىتو." (عطف)لغة: 
بان بًنىفًسًو.  افى معجى ف ينظر ُب ًعٍطفىيو، ًإذا كى  كىفيبلى

 كىمىا تثنيِب عىلىٍيك عاطفةه، أىم رًحم أىك رىٍٞبىة.  
                                                 

عبد اللطيف  -معجم الاراءاتكارأ ا٢بسن كاألعمش كعصمة عن عاصم ، كعصمة كابن جبلة عن أيب عمرك )عاملًً الغيًب(. ينظر:  -1
 .461ص  -2ج -ا٣بطيب

 .309ص -2ج -ابن عطية  -ر الوجيزاحملر  -2
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 ٍنسىاف كالدكاٌب. كالًعٍطف: النَّاًحيىة من اإٍلً 

نة كيىسرة.   كتعوَّج الرجل ُب ًعٍطفيو، ًإذا تثٌُب ٲبى

 1"كالًعطاؼ: الرّْداء، كىا١ٍبمع عيطيف

 اصطالحا: العطفي عند الٌنحاة نوعاف:
كمن استعماالت ...التابع ا١بامد الذم يكشف اصد ا٤بتكلم من ا٤بتبوع ببيانو كشرحو :"كيياصدي بوعطف البياف أكال: 

ك األنبياء ٧بمد، ذي  عيسى بن مرَل، خاًبي  اهلل موسى، ا٤بسيحي  اهلل إبراىيم، كليمي  على ألسنتنا "خليلي  دي ياف الٍب تَبدَّ عطف الب
ـي   2"عىًلٌي بن أيب طالب النورىٍين عثماف، اإلما

 

 يفيد عطف البياف ٫بويا غرضْب رئيسْب ٮبا:أغراض عطف البياف: 
 :َـّ اليهودى، إذ آذىٍكا كليمى اهلل موسى".تاوؿ: "مدحى ال األكؿ: توضيح المعرفة  ارآفي ا٤بسيحى عيسى بن مرَل كذ
 :تاوؿ: "٫بن اآلف ُب جىوّْ ربيع، ككنا ابل ذلك ُب طىاس شتاء" كمن ذلك اوؿ الارآف  تخصيص النكرة: الثاني

ةو زىيٍػتيونىةو "  3" 35النور " ييواىدي ًمٍن شىجىرىةو ميبىارىكى

 عطف النسق:ثانيا: 
 .بينو كبْب متبوعو أحد حركؼ العطفاة عطف النسق باو٥بم: ىو التابع الذم يتوسط يصف النح"

د عليها، يتضح من رً غويْب لو يتكامل مع فهم النحاة، فبينما يصف النحاة الصورة اللفظية الٍب يى كمن البٌْب أف فهم اللُّ 
 4 "وية ىي ا٤بشاركة ُب اإلعراب كا٤بعُبما يَبتب على الصورة اللفظية من أحكاـ ٫ب -عطف النسق -التسمية اللغوية 

 
 ا أكرده ابن عطية في باب العطف ما يلي: كمم  

 :  وفعي مى أجٍ  اسي كالن   ةي كى ئً الى كالمى  -1
    قاؿ تعالى:" 

    
   

  160" البقرة. 
  1"بالرفع على تادير أكلئك يلعنهم اهلل 5 (أٝبعوف كالناسي  كا٤ببلئكةي )كارأ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن: : "يقوؿ ابن عطية

                                                 

 .914ص -2ج -(طعفمادة )  -أيب بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد -ٝبهرة اللغةكتاب  -1 
 . 600 -599ص -دت -دط -مطبعة دار نشر الثاافة -النحو ا٤بصفى - 2
 601ص -ا٤بصدر نفسو - 3
 .607ص - ا٤بصدر السابق - 4
 . 222ص -1ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -ينظر:  بالرفع، (أٝبعوف كالناسي  كا٤ببلئكةي ) كىي اراءة ا٢بسن. -5
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كىذا ىو  (،وفعي أٍٝبى  اسي كالنَّ  ةي كى ئً كا٤ببلى )ك ا٤ببلحظ أف حركات اإلعراب كاحدةن، كىي الضمُّ على أكاخر كل كلمة من ٝبلة 
ا تيعطف على بعضها، فتشَبؾ إعرابا كمعُب، كما أف حرؼ العطف كاضح بْب الكلمات.  عطف النسق، إذ أهنَّ

 :  ابى تى كً  -2
    قاؿ تعالى:" 

    
    

   17" ىود 
جربيل عليو السبلـ، أم  (الشاىد)ادر  (كتابا)كمن نصب ...بالنصب 3(كتابى )كغّبه  2كارأ الكليب: "يقوؿ ابن عطية

  4"يتلو الارآف جربيل كمن ابل الارآف كتاب موسى
جربيل عليو السبلـ يتلوا الارءافى، كمن ابًل الارءاف كتابى موسى كىو  كتوجيو ابن عطٌية ٲبيكن تبسيطو ٗبا يلي: كىو أفَّ 

التوراة، فعيطف الكتابي على ما ابلو عطف نسق؛ ذلك أف الشاىد الذم ىو مىلىكي الوحي جربيل عليو الٌسبلـ، يتلوا 
أنزؿ على سيدنا موسى عليو  الارءاف الذم أنزؿ على سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسٌلم، كما تبل الكتابى )التوراة( الٍب

 الٌسبلـ ابل ذلك .
 كمن العطًف أيضا: العطف على الضمير

كتصّب كأهنا  ،و ُب األكؿالعامل ُب الثاٍل إذا مل يظهر عملي  كالتادير تكريري  ،كا٤بعطوؼ على ا٤بعُب يعمل فيهما عامبلف" 
فهي   ،ذؼة ا١بملة األخرل على ما حي كياتصر بدالل ،ٝبلة معطوفة على ٝبلة ككل ٝبلتْب ٰبذؼ من أحدٮبا شيء

 5"كا١بملة الواحدة
 :  اعكى بى كأتػٍ  -

   قاؿ تعالى:" 

 111" الشعراء 
الفتح إىل على ا١بمع، كنسبها أبو  1 (كأتباعك) كسعيد بن أسعد األنصارم، كارأ ابن السميفع اليماٍل: "يقوؿ ابن عطية

كاألعمش كأيب حيوة، كارأ عيسى بن عمر ا٥بمذاٍل  كطلحة، ااؿ أبو عمرك كىي اراءة ابن عباس اؾابن مسعود كالضحٌ 

                                                                                                                                                                  
 .232ص -1ج-ابن عطية -احملرر الوجيز -1
                                                             لغوم راكية ألشعار الابائل كأخبارىا، كعارؼ باألنساب كاأللااب كأياـ الناس.خالد بن كلثـو الكوُب،  بي:لى لكى ا -2

الوزير ٝباؿ الدين أبو ا٢بسن علي بن  -إنباء الركاة على أنباء النحاة  كلو من التصانيف:) الشعراء ا٤بذكورين( ككتاب )أشعار الابائل(
.  ككذا: بغية الوعاة ُب 387ص -1ج-ـ1986 -1ط -الااىرة -دار الفكر العريب -تح ٧بمد أبو الفضل إبراىيم -يوسف الًافطي

 .550ص -1ج -دار الفكر -ـ1979-2ط -تح ٧بمد أبو الفضل ابراىيم -جبلؿ الدين السيوطي -اات اللُّغويْب كالٌنحاةطب
عبد  -معجم الاراءات -( بالنصب. ابى تى كً   كىي اراءة ٧بمد بن السائب  الكليب كحكاىا ا٤بهدكم عنو كأبو حاًب عن بعضهم ) -3

 .26ص -4ج -اللطيف ا٣بطيب
 .158ص –3ج  - قا٤بصدر الساب -4
 . 65ص -2ج -باب العطف على ا٤بوضع -كر ٧بمد بن سهل بن سراج البغدادمأبو ب -األصوؿ ُب النحو -5
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 ،ا عطف على الضمّب ا٤برفوعكإمَّ  ،إما ٝبلة ُب موضع ا٢باؿ« كأتباعك»بالياء من ٙبت، كإعراب اولو « لو يشعركف»
  2"كحسن لك الفصل باولو لىكى 

( على أهنا عطفه على الضمّب ا٤برفوع.  كابن عطٌية   كٌجو اراءة )كأتباعكى
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
كارأ عبد اهلل بن مسعود كابن عباس كاألعمش كأبو حيوة كالضٌحاؾ كابن السميفع كسعيد بن أيب سعيد األنصارم كطلحة كيعاوب )  -1

 .437ص  -6ج -عبد اللطيف ا٣بطيب -معجم الاراءات -كأىٍتباعيك األىرذلوف( ٝبع تابع.
 .237ص – 4ج -ابن عطية -احملرر الوجيز -2
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46%

30%

24%

الدائرة النسبية لتمثيل نسبة توجيو كل نوع من أنواع التوجيو

.التوجيو الصوتي التوجيو الصرفي التوجيو النحوم

 
 
 
 
 



 

 

 القراءة المتواترة:  -1
 كىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإال  أىٍف قىاليوا

 مركب فعلي
 قىاليوا                           أىفٍ                         ًإال                     قػىٍوًموً                             جىوىابى                       كىافى           مىا               كى    

 أداة حصر            حرؼ مصدرم كنصب               مركب فعلي        أداة ربط       عنصر حرفي       فعل ماض     خبر كاف مقدـ  منصوب كىو مضاؼ            مركب اسمي       
                                                                           )  )ق(                        )اـو

 كىو مضاؼ اليو مجركر                ضمير في محل جر اسم                                                                            
                                                              كىو مضاؼ                           مضاؼ اليو                                               )قاؿ(           )ك(                                                                                             

 مير )الفاعل(فعل ماض       ض                                                                                                                                                                                  .
         

 مصدر مؤكؿ في محل نصب خبر كاف                                                                                                                                                
  عالقة ترابطية بين اسم كاف المؤخر كخبرىا المقدـ  

 
  قراءة الشاذة )الحسن بن أبي الحسن(ال -2 

 قػىٍوًمًو ًإال  أىٍف قىاليوا كىمىا كىافى جىوىابي 
 مركب فعلي

 قىاليوا                           فٍ أى                         ًإال                     قػىٍوًموً                             جىوىابى                       كىافى           مىا               كى    
 حرؼ مصدرم كنصب               مركب فعلي      أداة ربط       عنصر حرفي       فعل ماض          اسم كاف مرفوع كىو مضاؼ                 مركب اسمي               أداة حصر      

                                                                           )  )ق(                        )اـو



 

 

 اسم كىو مضاؼ اليو مجركر                ضمير في محل جر                                                                            
                                                         كىو مضاؼ                           مضاؼ اليو                                               )قاؿ(           )ك(                                                                                                  

 فعل ماض       ضمير )الفاعل(                                                                                                                                                                                  .
         

 مصدر مؤكؿ في محل نصب خبر كاف                                                                                                                                                
 
 
 القراءة المتواترة:                                      -1

تػيهيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإال  ميكىاءن   كىمىا كىافى صىالى
 مركب فعلي

تػيهيمٍ                      كىافى                   مىا                     كى            ميكىاءن                      ًإال                         ًعٍندى اٍلبػىٍيتً                          صىالى
 مركب اسمي                     أداة حصر                اسم كاف مؤخر                  أداة ربط                عنصر حرفي           فعل ماض ناقص                  مركب اسمي               

 عند                             البيت                                                                                                                 
 ظرؼ مكاف كىو مضاؼ           مركب اسمي                                                                                       

 صالة                             ىم                                             
 ( اسمبيت)   أداة تعريف       (لػػػ)ا        مركب اسمي                اسم كاف مرفوع كىو مضاؼ                              

 
 ضمير متصل مضاؼ اليو     عالمة للجمع        مضاؼ إليو مجركر                                              

 .43 -42ص  -تصم ٧بمد ا٢بوراٍلمع -الاراءة الشاذة كاالختيار النحوم دراسة ُب كتاب إعراب الاراءات الشواذ للعيكربم:ينظر -
   القراءة الشاذة: -2



 

 

تػى   هيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإال  ميكىاءن كىمىا كىافى صىالى
 مركب فعلي

تػيهيمٍ                      كىافى                   مىا                     كى            ميكىاءن                      ًإال                         ًعٍندى اٍلبػىٍيتً                          صىالى
 أداة حصر                اسم كاف مؤخر                  أداة ربط                عنصر حرفي           فعل ماض ناقص                  مركب اسمي                              مركب اسمي      

 عند                             البيت                                                                                                                 
 مركب اسمي        ظرؼ مكاف كىو مضاؼ                                                                                          

 صالة                             ىم                                             
 ( اسمبيت)   أداة تعريف       (لػػػ)ا        خبر كاف منصوب كىو مضاؼ              مركب اسمي                                

 
 ضمير متصل مضاؼ اليو     عالمة للجمع        مضاؼ اليو مجركر                                              

                                                                                               عالقة ترابطية بين اسم كاف المؤخر كخبرىا المقدـ                                                                                                 
    القراءة المتواترة  -2 

 كىعىلىى أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه  ........خىتىمى الل وي عىلىى قػيليوًبًهٍم 
 مركب فعلي  

تىمى        فعل    ًغشىاكىةه                                 عىلىى أىٍبصىارًًىٍم                       ك                          ى قػيليوًبًهٍم عىلى                                الل وي                     خى
 مبتدأ مؤخر                          ماض                مركب اسمي                           مركب اسمي                   أداة ربط حرؼ استئناؼ        مركب اسمي    

 
 أبصارىماؿ                لو                على                  قلوبهم                                  على                                               

 حرؼ جر              مركب اسمي                           حرؼ جر                       مركب اسمي     أداة تعريف          اسم                      
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 ـ                قلوب                  ق                   ـ                       أبصار                 ق                                                                   
  اسم مجركر مضاؼ       مضاؼ إليو        عالمة للجمع       اسم مجركر مضاؼ       مضاؼ إليو     عالمة للجمع                                                     

شبو جملة في محل رفع خبر مقدـ  عالمة ترابطية كاجبة                                                                                                                                                               
  بين المبتدأ المؤخر كالخبر المقدـ                                                                                                                                          .
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 خاتمةال
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يزة كل ٕبث ُب نتائجو، كىا ٫بن بعد ىذه الرحلة ُب رحاب الٌتوجيو الصوٌب كمً  ،طافوُب اً  لو مى إف ايمة كل عى 
كتاب العزيز، ناف عند ُب تفسّبه احملرر الوجيز ُب تفسّب ال ،كالصرُب كالنحوم للاراءات الشاذة عن ابن عطية

 ما ٛبٌخض عنو البحث كأنتجتو الدّْراسة: أىمٌ 
، فكلَّما سنحت لو الفرصة توجيهاتويبديكا استيعاب ابن عطٌية للتوجيهات اللُّغوية جليّّ، كىذا ما نلمسو ُب  (1

كسيلة  لبلستعانة بعلم التوجيو من أجل توضيح ا٤بعُب استعملو؛ ألف الظاىر أف علم التوجيو عند ابن عطية

 من كسائل إيضاح ا٤بعُب التفسّبم ال غاية.  

كانت البن عطٌية رؤية متكاملة ُب توجيهو، فنجد ا١بانب الصوٌب كالصرُب كالنحوم، لكن ما غلب على  (2

توجيهاتو ىو االاتضاب كاالختصار غالبا؛ كما أنو مل ياف على توجيو الاراءات الشاذة كلمة كلمة، بل 

 كتفي بذكر الاراءة دكف توجيو. أحيانا يوجّْو كأحيانا ي
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مل يتطٌرؽ ابن عطٌية ١بميع ا٤بسائل اللُّغوية ُب توجيهاتو، بل ااتصر على ما يتطلبو طبيعة عملو، ألف احملرر  (3

الوجيز ىو كتاب تفسّب ال كتاب توجيو، كذكر ابن عطٌية للتوجيهات أتى عرضا ال غرضا، ٥بذا ااتصر على 

   ميراد اهلل عز كجل ااٌل بو.ما ال ييفهم ا٤بعُب الارءاٍل ك 

 ( اراءة موجهة. 111بلغ عدد الاراءات الشاذة ا٤بوجهة توجيها لُّغويا مائة كتسعة عشر ) (4

( 51غلب على التوجيو اللغوم للاراءات الشاذة عند ابن عطية ا١بانب الصوٌب؛ يتمثل ُب سبعو كٟبسْب ) (5

التوجيهات، يليو التوجيو  الصرُب بػثبلث  من ٦بموع  %46اراءة شاذة موجهة توجيها صوتيا ما نسبتو 

من ٦بموع التوجيهات، أما التوجيو النحوم  %30( اراءة شاذة موجهة توجيها صرفيا بنسبة  33كثبلثْب )

                      . %24( اراءة شاذة ميوجهة توجيها ٫بويا بنسبة 27فنجده ُب تسعو كعشرين )

مصدرا من مصادر توجيو الاراءات، فضبل عن كونو تفسّبا، ٤با حواه من أفَّ تفسّب احملرَّر الوجيز يعدُّ  (6

 مادة توجيهية ايّْمة للاراءات بنوعيها ا٤بتواتر منها كالشاذ.

ضىمَّن ابن عطية تفسّبه )احملرر الوجيز( الكثّب من الاراءات الشاذة، كتعددت مصادره الٍب استاى   (7

تلك ا٤بصادر كطرياة نالو منها، كتبْب لنا ُب الفصل األكؿ منها مادتو العلمية،  كاختلفت إشاراتو إىل 

مدل عناية ابن عطية بعلم األصوات، فاد كاف على عديد الظواىر الصوتية ا٤بختلفة كاإلبداؿ 

 كاإلدغاـ كفكّْو كالتشديد كالتخفيف كا٥بمز كالتسهيل. 

ٯبعلها من األدلة الاوية ثراؤىا ل الاراءات الشاذة مصدرا عظيما من مصادر االحتجاج اللُّغوم، ك ثّْ ٛبي  (8

الٍب ٯبب على اللغويْب األخذ ّٔا، فإف كٌنا نستدؿ على كبلـ العرب بشيء كرد ُب أشعارىم أك نيال عن 

أحدىم ُب خيطبة أك غّبىا، فاألىٍكىل أف نستدؿ بالاراءة الشاذة على مثل ذلك، ألف ٥با سنده كإف مل ترتًق 

 األمور الشرعية، فهذا ال ٲبنع من أف تكوف دليبل كشاىدا ُب ا١بانب لدرجة الارءانية كاالستدالؿ ّٔا ُب
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ييستشهد ّٔا ُب تاعيد الاواعد كتأصيل ا٤بسائل، كاالستشهاد ّٔا جائز؛ اللغوم؛ بل ىي أٍكىل بذلك؛ 

 كاالىتماـ ّٔا يعدُّ من االىتماـ بكتاب اهلل تعاىل.

ل الصرفية، كالصفة ا٤بشبهة، كاسم التفضيل كاسم أمَّا ُب الفصل الثاٍل فاد عاِب فيو ٝبلة من ا٤بسائ (9

 مصدر ا٤برَّة كا٤بيمي كا٥بيأة كا١بموع.  -أيضا –اآللة كمن الاضايا 

استشهاد ابن عطية بالاراءات الشاذة ُب العديد من ا٤بواضع منها اولو ُب لفظة )ينحتوف ( كارأ  (10

ت( على )ينحىت( كىو أبو مالك بالياء من أسفل كفتح ا٢باء، كفيها شاىد على ٦بيء مض ارع )٫بى

يسحىر( كاف كانت اللغة ا٤بشتهرة ىي )ينًحت( بكسر  -الاياس، لكوف عينو حرؼ حلق كػػ ) سحر

 ا٢باء.

كتبْب ُب الفصل الثالث ا٣باص بالتوجيو النحوم، أف ابن عطية عاِب ُب توجيهاتو النحوية  (11

كنواسخ االبتداء كاإلسناد بنوعيو الفعلي  للاراءات الشاذة مواضع حذؼ ا٤ببتدأ كا٣برب كما يتعلق ّٔما،

كاال٠بي، كما تطرؽ للتوابع ، كىو ُب كل ىذا يذىب مذىب احملااْب ُب اعتماده اللهجات العربية 

 الٍب اٚبذ منها دليبل يؤكد صحة االستعماؿ اللغوم ُب توجيهو للاراءة.

ة، فأحيانا يسهب كيطيل تفاكت منهج ابن عطية كطرياتو عند تناكلو كتوجيهو للاراءات الشاذَّ  (12

كأحيانا ياتصر على ذكر الاراءة دكف توجيو، خاصة إذا كانت ىذه ، ميعلّْبل كميفىسّْرا كمستشهدا ٥با

  .الاراءة كاضحة الوجو

يتضح من توجيهات ابن عطية للاراءات الشاذة، مدل اىتمامو بالداللة، كذلك من خبلؿ تفرياو  (13

كتوجيهو لاراءة )اهر( ك )كهر(، كبْب ما تغّبت فيو الداللة  بْب ما كاف من الاراءات ٗبعُب كاحد  

 كالتشديد كالتخفيف ُب لفظة )يذٕبوف( ميظهرا ايمة الاراءات ُب تعٌدد ا٤بعاٍل كتنوعها.
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من الظواىر الصوتية الٍب عا١بها ابن عطية ظاىرة االستنطاء، فاد دٌؿ توجيهو ٥با على اطبلعو  (14

أنو تناك٥با كلغة ُب لفظة )أٍعطى( فاط كليست بظاىرة ٥بجية، فهي  الواسع كمعرفتو بلغات العرب، إال

 عنده من اىبيل اإلبداؿ كالتحوُّؿ الصوٌب ٥بذين الصوتْب.

ص البحث إىل أف يعدُّ اإلبداؿ من الظواىر الصوتية الٍب كردت ُب تفسّب احملرر الوجيز، كخلي  (15

كرد التبادؿ بْب كثّب من ا٢بركؼ ا٤بتااربة العبلاة ا٤بخرجية بْب الٌصوتْب ىي ا٤بعتمدة ُب ذلك، حيث 

ظواىر  ٮبا، كٝبيع ذلكُب ا٤بخرج كا٤بتحدة ُب بعض الصفات، كا٥بمزة كا٥باء، كا٢باء كالعْب، كغّب 

 من الابائل العربية. عن كثّب نيالت٥بجية 

أكرد تعدُّ ظاىرة اإلدغاـ من الظواىر الٍب اىتم ّٔا ابن عطية ُب توجيهو للاراءات الشاذة، كاد  (16

 العديد من األمثلة ُب اإلدغاـ كفٌكو.

 استشهد ابن عطية بشعر ا١باىليْب كا٤بخضرمْب كاإلسبلميْب، كما استشهد بالنثر الفصيح.  (17

 إفَّ ثاافة ابن عطية كسعة اطبلعو اد جعلو يسوؽ ا٤بسائل اللغوية ببل إشارة إىل مصدرىا غالبا. (18

سع آفاؽ الااعدة النحوية، تهاء عصر االحتجاج التَّ لٍو ًبَّ ٝبع الاراءات الشاذة كدراستها ابل ان (19

مب يتبلءـ مع حجم ا٤بادة اللغوية ا٤بدركسة، السيما أف الكثّب من األ٭باط النحوية ُب الاراءات الشاذة 

 جاءت ميكمّْلة لبعض الاواعد النحوية.

ئج أخرل مبسوطة ُب ثنايا ىذا ىذه ىي النتائج العامة الٍب توصلت إليها الٌدراسة كخلص إليها البحث، كىناؾ نتا
 .البحث، أرجوا أف تكوف نتائج موفاة كأف ينفع اهلل ّٔا

 كما توفياي إال باهلل عليو توكلت كإليو أنيب. 
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 الفهارس
 انقزءاَيت فهزس اآليــــــــــــــاث 

 فهزس األحاديث انُبىيت 

  انقشءاٍَخ انشبرح فٓشس انقشاءاد 
 فهزس األبياث انشعزيت 

 عالوفهزس األ  

 فهزس انًصادر وانًزاجع 

  انًحتٌٕبدفٓشس 
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 انضٕسح اٌَــــــخ سقًٓب انصفحخ

 " نىٍستىًعيني  ًإي اؾى نػىٍعبيدي كى  ًإي اؾى اولو تعاىل:" 04 97
 انفبتحخ

 " الض الٍّينى ًصرىاطى ال ًذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍيًر اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالى :"اولو تعاىل 06 74
ٍرتػىهيمٍ ًإف  ال ًذينى كىفىريكا سىوىاءه عىلىٍيًهٍم اولو تعاىل:" 06 >8 ـٍ لىٍم تػيٍنًذٍرىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى  أىأىٍنذى   "أى

 انجقشح

خىتىمى الل وي عىلىى قػيليوبًًهٍم كىعىلىى سىٍمًعًهٍم كىعىلىى أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه كىلىهيٍم :" ااؿ تعاىل 07 5;4
 " يمه عىذىابه عىظً 

أىٍبصىارىىيٍم كيل مىا أىضىاءى لىهيٍم مىشىٍوا ًفيًو كىًإذىا أىٍظلىمى عىلىٍيًهٍم  يىٍخطىفي يىكىادي اٍلبػىٍرؽي ااؿ تعاىل:"  20 8;
 " قىاميوا

هىا جىًميعنا فىًإم ا يىٍأتًيػىن كيٍم ًمنٍّي ىيدنل فىمىٍن تىًبعى ااؿ تعاىل:"  38 4: اقػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمنػٍ فىالى  مى ىيدى
 "خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى 

نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذىاًب :" كى ااؿ عز كجلك  48 4>  ييذىبٍّحيوفى ًإٍذ نىج يػٍ
ءه ًمٍن رىبٍّكيٍم عىًظيمه   "أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكيٍم كىًفي ذىًلكيٍم بىالى

نىاكيٍم كىأىٍغرىقٍػنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى كىأىنٍػتيٍم تػىٍنظيريكفى  :"ااؿ تعاىل 49 455 يػٍ ًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي اٍلبىٍحرى فىأىٍنجى   "كى
  "يػىٍفسيقيوفى فىأىنٍػزىٍلنىا عىلىى ال ًذينى ظىلىميوا رًٍجزنا ًمنى الس مىاًء ًبمىا كىانيوا  :"ااؿ تعاىل 58 :44

إً اولو تعاىل:" 61 7: ٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىن نىٍصًبرى عىلىى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىب كى ييٍخًرٍج لىنىا كى
كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى أىتىٍستىٍبًدليوفى ال ًذم  فيوًمهىاًمم ا تينًبتي اأٍلىٍرضي ًمن بػىٍقًلهىا كىًقث ائًهىا كى 

ره  يػٍ  ".ىيوى أىٍدنىى بًال ًذم ىيوى خى
ٍلتيٍم نػىٍفسنا  ااؿ تعاىل:" 71 7; ًإٍذ قػىتػى  " ًفيهىا كىالل وي ميٍخًرجه مىا كيٍنتيٍم تىٍكتيميوفى  فىاد ارىٍأتيمٍ كى
ًتًو كىريسيًلًو كى :"اولو تعاىل 97 >7 ًئكى كىًميكىاؿى فىًإف  الل وى عىديكٌّ  ًجبرًيلى مىن كىافى عىديكًّا لًل ًو كىمىالى

 " ًللكىاًفرًينى 
 " كىمىاريكتى  اريكتى كىمىا أيٍنًزؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍيًن بًبىاًبلى ىى :" ااؿ تعاىل 101 494

ـٍ تيرًيديكفى أىٍف تىٍسأىليوا رىسيولىكيٍم كىمىا  ااؿ تعاىل:" 107 ;7 ميوسىى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يػىتىبىد ًؿ  سيًئلى أى
يمىاًف فػىقىٍد ضىل  سىوىاءى الس ًبيلً    "اٍلكيٍفرى بًاإٍلً

ًإلىوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسمىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإلىهنا كىاًحدنا :" ااؿ تعاىل 132 589 قىاليوا نػىٍعبيدي ًإلىهىكى كى
"كىنىٍحني لىوي ميٍسًلميوفى   

رى فىالى جينىاحى ًإف  الص فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر الل ًو فىمىٍن حىج  اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمى ااؿ تعاىل:"  157 4;
رنا فىًإف  الل وى شىاًكره عىًليمه  أىٍف يىط و ؼى عىلىٍيًو  يػٍ  " ًبًهمىا كىمىٍن تىطىو عى خى

ًئكىًة :" ااؿ تعاىل 160 >58 ًإف  ال ًذينى كىفىريكا كىمىاتيوا كىىيٍم كيف اره أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةي الل ًو كىاٍلمىالى
 " ينى كىالن اًس أىٍجمىعً 

 
 

 " الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍم عىديكٌّ ميًبينه  خيطيوىاتً كىالى تػىت ًبعيوا "تعاىل:  167 75

 فهزس اآليــــــــــــــاث انقزءاَيت
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 " فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتػٍّبىاعه بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو بًًإٍحسىافو :" ااؿ تعاىل 177 :;4
ـى الص  :" ااؿ تعاىل 177 8>4 ةى كىآتىى الز كىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكاكىأىقىا  " الى
ًئكىةي كىقيًضيى :" ااؿ تعاىل 208 479 ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ًفي ظيلىلو ًمنى اٍلغىمىاـً كىاٍلمىالى

 " األىٍمري كىًإلىى الل ًو تػيٍرجىعي اأٍليميوري 
:6 

 
ًفيًو سىًكينىةه ًمٍن رىبٍّكيٍم  الت ابيوتي كىقىاؿى لىهيٍم نىًبيػُّهيٍم ًإف  آيىةى ميٍلًكًو أىٍف يىٍأتًيىكيمي  تعاىل:"ااؿ  246

يىةن لىكيٍم ًإٍف   ًئكىةي ًإف  ًفي ذىًلكى ْلى كىبىًقي ةه ًمم ا تػىرىؾى آؿي ميوسىى كىآؿي ىىاريكفى تىٍحًمليوي اٍلمىالى
  "كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى 

 " ًإلىٍيكى  صيٍرىين  قىاؿى فىخيٍذ أىٍربػىعىةن ًمنى الط ٍيًر فى " اولو تعاىل: 259 ;44
ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى الميٍشرًًكينى  صىدىؽى  قيل ااؿ تعاىل:" 95 4;  "الل وي فىات ًبعيوا ًمل ةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

 آل عًشاٌ
ًثيره فىمىا كىىىنيوا ًلمىا أىصىابػىهيٍم ًفي سىًبيًل الل ًو ًمن نىًبيٍّ قىاتى  كىأىيٍّنكى  تعاىل:" ااؿ 146 88 لى مىعىوي رًبػٍّيُّوفى كى

 " كىمىا ضىعيفيوا كىمىا اٍستىكىانيوا كىالل وي ييًحبُّ الص ابًرًينى 
  "عىلىى أىحىدو كىالر سيوؿي يىٍدعيوكيم ًفي أيٍخرىاكيم تػىٍلويكفى ًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى  ااؿ تعاىل:" 153 76

 " ثيم  أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد اٍلغىمٍّ أىمىنىةن نػيعىاسنا"ااؿ تعاىل:  154 467
اٍلخىًبيثى بًالط يًٍّب كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىهيٍم  الى تػىتىبىد ليواكىآتيوا اٍليىتىامىى أىٍموىالىهيٍم كى  ااؿ تعاىل:" 02 5;

ًبيرناًإلىى أىٍموىاًلكيٍم ًإن وي كىافى حي   " وبنا كى
 انُضبء

اؿى زىٍكجو مىكىافى زىٍكجو "ااؿ تعاىل: 20 89 اىين  كىًإف أىرىٍدتيمي اٍسًتٍبدى ًقٍنطىارنا فىالى تىأخيذيكا  كىآتػىٍيتيم ًإٍحدى
ًإٍثمنا ميًبيننا  "ًمٍنوي شىٍيئنا أىتىٍأخيذيكنىوي بػيٍهتىاننا كى

لىى عىلىٍيكيمٍ "ياوؿ اهلل تعاىل: 126 88 ًتي الى تي  يػىتىامىىًفي الًكتىاًب ًفي  كىمىا يػيتػٍ تيونػىهين  مىا  ؤ النٍّسىاًء الال 
 " كيًتبى لىهين  كىتػىٍرغىبيوفى أىٍف تىنًكحيوىين  

تٍػهيمي الص اًعقىةي ًبظيٍلًمًهمٍ :" ااؿ تعاىل 152 467   "فىأىخىذى
كىريسيالن لىٍم نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىل مى  كىريسيالن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍبلي :"ااؿ تعاىل 163 487

  "الل وي ميوسىى تىٍكًليمنا
 انًبئذح " فىطىو عىٍت لىوي نػىٍفسيوي قػىٍتلى أىًخيًو فػىقىتػىلىوي فىأىٍصبىحى ًمنى اٍلخىاًسرًينى :"ااؿ تعاىل 32 457
يػىهيمىا جىزىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى الل ًو كىالل وي كىالس اًرؽي كىالس ارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيدً :" اولو تعاىل 40 :>4

 " عىزًيزه حىًكيمه 
آمىنى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً  كىالن صىارىل مىن الص ابًئيوفى ًإف  ال ًذينى آمىنيوا كىال ًذينى ىىاديكا كى " ااؿ تعاىل: 71 84

 " كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى  اٍْلًخًر كىعىًملى صىاًلحنا فىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهمٍ 
أىئًن كيٍم لىتىٍشهىديكفى أىف  مىعى الل ًو آًلهىةن أيٍخرىل قيل الى أىٍشهىدي قيل ًإن مىا ىيوى  :"ياوؿ عز كجل 20 98

  "ًإلىوه كىاًحده 

هىٍوفى عىٍنوي كى  "اولو تعاىل: 26 ;8 األَعبو ًإٍف يػيٍهًلكيوفى ًإال   يػىٍنأىٍكفى كىىيٍم يػىنػٍ  "  أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا يىٍشعيريكفى عىٍنوي كى

كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدًه كىيػيٍرًسلي عىلىٍيكيٍم حىفىظىةن حىت ى ًإذىا جىاءى أىحىدىكيمي :"ياوؿ تعاىل 62 5>
 "يػيفىرٍّطيوفى اٍلمىٍوتي تػىوىفػ ٍتوي ريسيلينىا كىىيٍم الى 
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مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى بًاٍلحىقٍّ كىيػىٍوـى يػىقيوؿي كيٍن فػىيىكيوفي قػىٍوليوي :" كىىيوى ال ًذم خىلىقى الس  ااؿ تعاىل 73 :58
 " فىخي ًفي الصُّوًر عىاًلمي اٍلغىٍيًب كىالش هىادىًة كىىيوى اٍلحىًكيمي اٍلخىًبيري  اٍلحىقُّ كىلىوي اٍلميٍلكي يػىٍوـى يػينػٍ

اًف فً  أىتيحىاجُّونٍّيكىحىاج وي قػىٍوميوي قىاؿى "ااؿ تعاىل: 81 7;  "ي الل ًو كىقىد ىىدى
الل وى حىق  قىٍدرًًه ًإٍذ قىاليوا مىا أىنٍػزىؿى الل وي عىلىى بىشىرو ًمٍن شىٍيءو قيٍل مىٍن  قىدىريكا كىمىا:"ااؿ تعاىل 92 8>

نػىهىا أىنٍػزىؿى اٍلًكتىابى ال ًذم جىاءى ًبًو ميوسىى نيورنا كىىيدنل ًللن اًس تىٍجعىليونىوي قػىرىاًطيسى تػيٍبديك 
ٍوًضًهٍم  ًثيرنا كىعيلٍٍّمتيٍم مىا لىٍم تػىٍعلىميوا أىنٍػتيٍم كىالى آبىاؤيكيٍم قيًل الل وي ثيم  ذىٍرىيٍم ًفي خى كىتيٍخفيوفى كى

 "يػىٍلعىبيوفى 
ًلكى نىٍجًزم  الًخيىاطً كىالى يىٍدخيليوفى الجىن ةى حىت ى يىًلجى الجىمىلي ًفي سىمٍّ " ااؿ تعاىل: 40 486 كىكىذى

  "ميٍجرًًمينى ال
 

 األعشاف

ءى الل ًو كىالى تػىٍعثػىٍوا ًفي اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى  تػىٍنًحتيوفى كى  :"ااؿ تعاىل 74 448  "اٍلًجبىاؿى بػيييوتنا فىاذٍكيريكا آالى
 " كىقيوليوا ًحط ةه كىاٍدخيليوا اٍلبىابى سيج دنا"اولو تعاىل: 161 :46

ًفي الس ٍبًت ًإٍذ  يػىٍعديكفى ًن اٍلقىٍريىًة ال ًتي كىانىٍت حىاًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ كىاٍسأىٍلهيٍم عى ااؿ عز كجل:" 163 5;
ليوىيٍم ًبمىا كىاني  ًلكى نػىبػٍ ٍبًتًهٍم شير عنا كىيػىٍوـى الى يىٍسًبتيوفى الى تىٍأتًيًهٍم كىذى وا تىٍأتًيًهٍم ًحيتىانػيهيٍم يػىٍوـى سى

 " يػىٍفسيقيوفى 
ٍر رىب كى ًفي نػىٍفًسكى تىضىرُّعنا كىًخيفىةن كىديكفى اٍلجىٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاذٍكي " :ااؿ تعاىل 205 476

 " كىالى تىكيٍن ًمنى اٍلغىاًفًلينى  اٍْلصىاؿً كى 
ًئكىًة ااؿ تعاىل:"  09 6; ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىنٍّي ميًمدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى اٍلمىالى

  "ٍرًدًفينى مي 

 األَفبل
تػيهيمٍ كىمىا كىافى :" اولو تعاىل 35 498 فىذيكقيوا اٍلعىذىابى ًبمىا كيٍنتيٍم  ميكىاءن كىتىٍصًديىةن ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإال   صىالى

 " تىٍكفيريكفى 
 " ل هيٍم يىذ ك ريكفى بًًهٍم مىٍن خىٍلفىهيٍم لىعى  فىشىرٍّدٍ فىًإم ا تػىثٍػقىفىنػ هيٍم ًفي اٍلحىٍرًب  ااؿ تعاىل:" 57 8:

  "فىاٍجنىٍح لىهىا كىتػىوىك ٍل عىلىى الل ًو ًإن وي ىيوى الس ًميعي اٍلعىًليمي  ًللس ٍلمً كىًإٍف جىنىحيوا :"ااؿ تعاىل 62 449
  "اٍلحيٍسنػىيػىٍينً  ًإال  ًإٍحدىلقيٍل ىىٍل تػىرىب صيوفى بًنىا "ااؿ تعاىل: 52 88

 انتٕثخ
هيٍم مىٍن  :"قاؿ تعالى 58 >45 قىاتً  يػىٍلًمزيؾى كىًمنػٍ  " ًفي الص دى
ا ًفيهىا ذىًلكى :" ااؿ تعاىل 63 ;:4 أىلىٍم يػىٍعلىميوا أىن وي مىٍن ييحىاًدًد الل وى كىرىسيولىوي فىأىف  لىوي نىارى جىهىن مى خىاًلدن

 " اٍلًخٍزمي اٍلعىًظيمي 
77 
;8 

يىاًة الااؿ تعاىل" 24 نٍػيىا كىمىاءو أىنٍػزىٍلنىاهي ًمنى الس مىاًء فىاٍختػىلىطى بًًو نػىبىاتي اأٍلىٍرًض ًإن مىا مىثىلي اٍلحى دُّ
ـي حىت ى ًإذىا أىخىذىًت اأٍلىٍرضي زيٍخريفػىهىا كى  كىظىن  أىٍىليهىا أىنػ هيٍم  از يػ نىتٍ ًمم ا يىٍأكيلي الن اسي كىاأٍلىنٍػعىا

هىا أىتىاىىا أىٍمرينىا لىٍيالن  أىٍك نػىهىارنا فىجىعىٍلنىاىىا حىًصيدنا كىأىٍف لىٍم تػىٍغنى بًاأٍلىٍمًس كىذىًلكى قىاًدريكفى عىلىيػٍ
 " نػيفىصٍّلي اٍْليىاًت ًلقىٍوـو يػىتػىفىك ريكفى 

 ٌَٕش

 "كىجىاكىٍزنىا بًبىًني ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى :" ااؿ تعاىل 90 454
 "  تىٍخفيوا ًمٍنوي صيديكرىىيٍم لًيىسٍ  يػىثٍػنيوفى الى ًإنػ هيٍم أ "ااؿ تعاىل 05 78

 ْٕد
 " صيديكرىىيٍم لًيىٍستىٍخفيوا ًمٍنوي  يػىثٍػنيوفى أىالى ًإنػ هيٍم  :"قاؿ تعالى 05 :45



 
 

 

222 

ليوهي شىاًىده ًمٍنوي كىًمٍن قػىٍبًلًو ًكتىابي ميوسىى :" ااؿ تعاىل 17 >58 أىفىمىٍن كىافى عىلىى بػىيػٍّنىةو ًمٍن رىبًٍّو كىيػىتػٍ
" يػيٍؤًمنيوفى بًوً  ًإمىامنا كىرىٍحمىةن أيكلىًئكى   

  "ًإف  رىبٍّي لىغىفيوره رىًحيمه  مىٍجرىاىىا كىميٍرسىاىىاكىقىاؿى ارٍكىبيوا ًفيهىا ًبٍسًم الل ًو "ااؿ تعاىل:  41 488
 " كىًإف  كيالًّ لىم ا لىيػيوىفػٍّيػىنػ هيٍم رىبُّكى أىٍعمىالىهيٍم ًإن وي ًبمىا يػىٍعمىليوفى خىًبيره : اولو تعاىل 111 >:4
 " ًإلىى ال ًذينى ظىلىميوا فػىتىمىس كيمي الن اري  تػىرٍكىنيواكىالى :"ااؿ تعاىل 113 449

ا لىهيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا رىأىكيا اٍْليىاًت لىيىٍسجينػين وي اولو تعاىل:"  35 98  " حىت ى ًحينو ثيم  بىدى
أى بًأىٍكًعيىًتًهٍم قػىٍبلى "ااؿ تعاىل: 76 79 ٌٕصف ًلكى ًكٍدنىا  ًكعىاءً أىًخيًو ثيم  اٍستىٍخرىجىهىا ًمٍن  اءً ًكعى فػىبىدى أىًخيًو كىذى

  "لًييوسيفى مىا كىافى لًيىٍأخيذى أىخىاهي ًفي ًديًن اٍلمىًلًك ًإال  أىٍف يىشىاءى الل وي 
ا اٍلبػىلىدى آًمننا ااؿ تعاىل:" 35 458 ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبٍّ اٍجعىٍل ىىذى  كىبىًني  أىٍف نػىٍعبيدى  كىاٍجنيٍبًنيكى

ـى   "اأٍلىٍصنىا
 اثشاٍْى

 انحجش " خىلىٍقنىاهي ًمٍن قػىٍبلي ًمٍن نىاًر الس ميوـً  كىالجىاف   "اولو تعاىل: 27 78

 انُحم " الضُّر  عىٍنكيٍم ًإذىا فىرًيقه ًمٍنكيٍم ًبرىبًٍّهٍم ييٍشرًكيوفى  كىشىفى ثيم  ًإذىا   "قاؿ تعالى: 54 >45
نىا دىاكيكدى زىبيورنا :"تعاىلااؿ  55 478  " كىآتػىيػٍ

 اإلصشاء
 " كىقيٍل رىبٍّ أىٍدًخٍلًني ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأىٍخرًٍجًني ميٍخرىجى ًصٍدؽو "ااؿ تعاىل:  80 469
   :"ااؿ تعاىل 60 489

   
   

   
 

 انكٓف
قىض  فىأىقىامىوي  فىأىبػىٍوا" ااؿ تعاىل: 76 455 ا ًفيهىا ًجدىارنا ييرًيدي أىٍف يػىنػٍ  " أىٍف ييضىيػٍّفيوىيمىا فػىوىجىدى
:"ااؿ تعاىل 79 4:5






" 
الش ٍمًس كىجىدىىىا تىٍطليعي عىلىى قػىٍوـو لىٍم نىٍجعىٍل لىهيٍم ًمٍن  مىٍطًلعى حىت ى ًإذىا بػىلىغى "ااؿ تعاىل: 90 489

رنا   "ديكنًهىا ًستػٍ
 األَجٍبء " اٍلحىقٍّ كىرىبػُّنىا الر ٍحمىني اٍلميٍستػىعىافي عىلىى مىا تىًصفيوفى قىاؿى رىبٍّ اٍحكيٍم بً :" ااؿ تعاىل 112 5>4
أىلىٍم تػىرى أىف  الل وى سىخ رى لىكيٍم مىا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍلفيٍلكى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه :" ااؿ تعاىل 63 ;48

 "  بًًإٍذنًًو ًإف  الل وى بًالن اًس لىرىءيكؼه رىًحيمه كىييٍمًسكي الس مىاءى أىٍف تػىقىعى عىلىى اأٍلىٍرًض ًإال  
 انحج

 انًؤيٌُٕ  "ًمنيوفى و قىٍد أىفٍػلىحى اٍلمي "قاؿ تعالى:  01 458
ٍرىيٍم ًفي غىٍمرىتًًهٍم حىت ى ًحينو :" ااؿ تعاىل 55 474  "فىذى
هيمىا ًمائىةى جىٍلدىةو الز انًيىةي كىالز اًني فىاٍجًلديكا كيل  كىاحً :" ااؿ تعاىل 02 ;>4  انُٕس " دو ًمنػٍ
"قىاليوا أىنػيٍؤًمني لىكى كىاتػ بػىعىكى اأٍلىٍرذىليوفى :" ااؿ تعاىل 111 548  انشعشاء 

ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا  ٍبءى خى الأىال  يىٍسجيديكا لًل ًو ال ًذم ييٍخًرجي اولو تعاىل:" 25 85
 " ًلنيوفى عٍ يػي فيوفى كىمىا خٍ يي 

 انًُم
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نىا بًًو  أىم نٍ :"ااؿ تعاىل 60 8> خىلىقى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍػزىؿى لىكيٍم ًمنى الس مىاًء مىاءن فىأىنٍػبىتػٍ
اًئقى ذىاتى بػىٍهجىةو مىا كىافى لىكيٍم أىٍف تػيٍنًبتيوا شىجىرىىىا أىًإلىوه مىعى الل ًو بىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػىٍعًدليوفى     "حىدى

هىا عىميوفى  اد ارىؾى بىًل  ياوؿ تعاىل" 68 8; هىا بىٍل ىيٍم ًمنػٍ  "ًعٍلميهيٍم ًفي اٍْلًخرىًة بىٍل ىيٍم ًفي شىكٍّ ًمنػٍ
نىا ًإلىى أيٍـّ ميوسىى  "ااؿ تعاىل: 06 :8 يػٍ  انقصض  "أىٍف أىٍرًضًعيوً كىأىٍكحى
أى بى ال ًذم أىٍحسىنى كيل  شىٍيءو خىلىقىوي كى ياوؿ تعاىل:"  06 85 ٍنسىاًف ًمٍن ًطينو  دى  انضجذح  "خىٍلقى اإٍلً
تػىٍوىىا كىمىا تػىلىب ثيوا ًبهىا ًإال   سيًئليواكىلىٍو ديًخلىٍت عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىٍقطىارًىىا ثيم  ياوؿ تعاىل" 14 86 نىةى ْلى اٍلًفتػٍ

 "يىًسيرنا
 األحزاة

ٍَّ " :ااؿ تعاىل 51 587 ٍَّ ُكهُّهُ ا آحَْيخَهُ ًَ ٍَ بِ ُ  َويَْزَضْي ٌَ َّللاَّ ُ يَْعهَُى َيا فِي قُهُىبُِكْى َوَكا َوَّللاَّ

ا ًً ا َحهِي ًً "َعهِي  
 " تػىٍقًتيالن  قػيتػٍّليواأىيٍػنىمىا ثيًقفيوا أيًخذيكا كى :" ياوؿ عز كجل 61 6>

 ٌش " ًإٍف كىانىٍت ًإال  صىٍيحىةن كىاًحدىةن فىًإذىا ىيٍم خىاًمديكفى :" ااؿ تعاىل 29 4:7
رى مىٍحشيورىةن كيلٌّ لىوي أىك ابه " اىل:اولو تع 18 :48  ص " كىالط يػٍ

ٍدنىاكى :"ااؿ تعاىل 19 7> نىاهي اٍلًحٍكمىةى كىفىٍصلى اٍلًخطىابً  شىدى  " ميٍلكىوي كىآتػىيػٍ
نىا رىبُّكى قىاؿى ًإن كيٍم مىاًكثيوفى :" اولو تعاىل 77 6>4  انزخشف " كىنىادىٍكا يىا مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ
لىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا بػىيػٍّنىاتو مىا كىافى :" ااؿ تعاىل 24 >49 ًإال  أىٍف قىاليوا ائٍػتيوا بًآبىائًنىا  حيج تػىهيمٍ كىًإذىا تػيتػٍ

 "ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقينى 
 انجبثٍخ

 يحًذ  "آًسنو مىثىلي اٍلجىن ًة ال ًتي كيًعدى اٍلميتػ قيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىٍيًر ااؿ تعاىل"  15 87
 انفتح  "فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقوً  شىٍطأىهي كىزىرٍعو أىٍخرىجى :"ااؿ تعاىل 29 88

 انزاسٌبد " كىالس مىاًء ذىاًت اٍلحيبيكً :" ااؿ تعاىل 07 477
 انُجى "  كىاٍلميٍؤتىًفكىةى أىٍىوىل :"ااؿ تعاىل 53 474

هىًمرو  نىافػىفىتىحٍ :"ااؿ تعاىل 11 7>  انقًش " أىبٍػوىابى الس مىاًء ًبمىاءو مينػٍ

ا مىًن اٍلكىذ ابي اأٍلىًشري "ااؿ تعاىل: 26 448   "سىيػىٍعلىميوفى غىدن
ٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف كىمىٍعًصيىًت :"ااؿ تعاىل 09 474 ٍيتيٍم فىالى تػىتػىنىاجىٍوا بًاإٍلً يىا أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا تػىنىاجى

  "وؿً الر سي 
 انًجبدنخ

 انحشش " كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن بػىٍينى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ :" اولو تعاىل 07 4:9
ٍينً فىكىافى عىاًقبىتػىهيمىا أىنػ هيمىا ًفي الن اًر :" ااؿ تعاىل 17 ::4  " ًفيهىا كىذىًلكى جىزىاءي الظ اًلًمينى  خىاًلدى

ًإٍف ًإٍف تػىتيوبىا ًإلى  ااؿ تعاىل" 04 9; هي  اىىرىاتىظ  ى الل ًو فػىقىٍد صىغىٍت قػيليوبيكيمىا كى عىلىٍيًو فىًإف  الل وى ىيوى مىٍوالى
ًئكىةي بػىٍعدى ذىًلكى ظىًهيره   " كىًجٍبرًيلي كىصىاًلحي اٍلميٍؤًمًنينى كىاٍلمىالى

 انتحشٌى

 انجٍ " ةن كىالى كىلىدناكىأىن وي تػىعىالىى جىدُّ رىبػٍّنىا مىا ات خىذى صىاًحبى :"ااؿ تعاىل 03 >>4

رىؽه كىحيلُّوا أىسىاًكرى ًمٍن ًفض ةو كىسىقىاىيٍم :" اولو تعاىل 21 ;;4 ًإٍستىبػٍ عىالًيػىهيٍم ثًيىابي سيٍنديسو خيٍضره كى
 " رىبػُّهيٍم شىرىابنا طىهيورنا

بًًثينى ًفيهىا أىٍحقىابنا " 23 484  انُجأ " الى
ـه فً :" ااؿ تعاىل 14 8;4  انجهذ " ي يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو أىٍك ًإٍطعىا
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ٍرتيكيٍم نىارنا ااؿ تعاىل:"  14 :;  انهٍم " تػىلىظ ىفىأىٍنذى
 انضحى " تػىٍقهىرٍ فىأىم ا اٍليىًتيمى فىالى اولو تعاىل: "  09 68

 انتٍٍ " كىطيوًر ًسيًنينى  :"اولو تعاىل 02 147
ـه ًىيى حىت ى ":ااؿ تعاىل 05 107  انقذس  "رً الفىجٍ  مىٍطلىعً سىالى
نىاؾى ًإن ا :" اولو تعاىل 01 66  انكٕثش "الكىٍوثػىرى  أىٍعطىيػٍ

 انصفحت درجخه انحديثيخٍ 

: أيم ةى ميحىم دو صىل ى الل وي عىلىيًو كىسىل مى، " " ًإف  الل وى الى يىٍجمىعي أيم ًتي، أىٍك قىاؿى
 مىعى الجىمىاعىًة، كىمىن شىذ  شىذ  ًإلىى الن اًر" عىلىى ضىالىلىةو، كىيىدي اهللً 

صحيح دكف "كمن حديث 
شذَّ" كااؿ األلباٍل )ىذا 

 حديث غريب من ىذا الوجو(

04 

"ما أغناؾ اهلل فال تسأؿ الناس شيئا، فإف اليد العليا ىي المنطية كإف 
 اليد السفلى ىي المنطاة، كإف ماؿ اهلل تعالى لمسؤكؿ كمنطى"

 67 يححديث صح

أعطاؾ اهلل ذلك أجمع أنطاؾ اهلل ما احتسبت أجمع"" صحيح على شرط  
 الشيخْب

67 

 فهزس األحــــــــــاديث انُبىيت
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فلما" فبأبي ىو كأمي ما رأيت معلما   -قضى صالتو عليو السالـفلما  
ما كهرني كال زبرني، كلكنو قاؿ: إف صالتنا ال  -كاف أحسن تعليما منو

"يصلح فيها شيء من كالـ اْلدميين  

 69 صحيح

الن اًر خىٍمسىةه: الض ًعيفي ال ًذم الى زىبٍػرى لىوي، ال ًذينى ىيٍم ًفيكيٍم تػىبػىعنا الى  كىأىٍىلي "
ًإٍف دىؽ  ًإال   اًئني ال ًذم الى يىٍخفىى لىوي طىمىعه، كى ، كىاٍلخى يػىٍبتػىغيوفى أىٍىالن كىالى مىاالن

ا انىوي، كىرىجيله الى ييٍصًبحي كىالى ييٍمًسي ًإال  كىىيوى ييخى ًدعيكى عىٍن أىٍىًلكى كىمىاًلكى خى
"اٍلبيٍخلى أىًك اٍلكىًذبى كىالشٍٍّنًظيري اٍلفىح اشي « كىذىكىرى »  

 146 صحيح

 انصفحخ انقبسئ   انقشاءح اٌَخ انضٕسح     

حت
اح
نف
ا

 

 64 وار الغنومأبو السٍّ  ًىي اؾ 04" نىٍستىًعيني  ًإي اؾى نػىٍعبيدي كى  ًإي اؾى ُب اولو تعاىل:"
ًصرىاطى ال ًذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍيًر :"ُب اولو تعاىل

 07" الض الٍّينى اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالى 
 41 أيوب السختياني الض ٍألين

زة
بق

ان
 

 

ٍرتػىهيمٍ ًإف  ال ًذينى كىفىريكا سىوىاءه عىلىٍيًهٍم اولو تعاىل:" ـٍ  أىأىٍنذى أى
 06 ًمنيوفى"لىٍم تػيٍنًذٍرىيٍم الى يػيؤٍ 

ٍرتػىهيم  الزىرم كابن محيصن أىٍنذى
 

59 

 182 عن عاصم المفضل الضبي اكةن شى غى خىتىمى الل وي عىلىى قػيليوبًًهٍم كىعىلىى سىٍمًعًهٍم :" ااؿ تعاىل

 فٓشس انقشاءاد انقشءاٍَخ انشبرح
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كابن نبهاف عن عاصم كىي  07" كىعىلىى أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه 
 ركاية أبي بكر عنو .

أىٍبصىارىىيٍم كيل مىا أىضىاءى  يىٍخطىفي يىكىادي اٍلبػىٍرؽي ؿ تعاىل:" اا
 20" لىهيٍم مىشىٍوا ًفيًو كىًإذىا أىٍظلىمى عىلىٍيًهٍم قىاميوا

 األعمش يىخىطٍّف
 

80 

هىا جىًميعنا فىًإم ا يىٍأتًيػىن كيٍم ااؿ تعاىل:"  قػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمنػٍ
فىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم  ىيدىامى ًمنٍّي ىيدنل فىمىٍن تىًبعى 

 .38 "يىٍحزىنيوفى 

 الجحدرم  كابن أبي إسحاؽ ىيدىم  
كعيسى بن عمر كأبو الطفيل 
كىي قراءة الرسوؿ صلى اهلل 

 عليو كسلم .

71 

ييذىبٍّحيوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكيٍم كىًفي  :"ااؿ تعاىل
ءه ًمٍن رىبٍّكي   48 "ٍم عىًظيمه ذىًلكيٍم بىالى

 91  محيصن كالزىرمابن  يىٍذبىحيوف
 

نىاكيٍم كىأىٍغرىقٍػنىا  :"ااؿ تعاىل يػٍ ًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي اٍلبىٍحرى فىأىٍنجى كى
 49 "آؿى ًفٍرعىٍوفى كىأىنٍػتيٍم تػىٍنظيريكفى 

 122 كاألخفش . الزىرم فر قٍػنىا

ٍجزنا ًمنى فىأىنٍػزىٍلنىا عىلىى ال ًذينى ظىلىميوا رً  :"ااؿ تعاىل
 59 "يػىٍفسيقيوفى الس مىاًء ًبمىا كىانيوا 

 النخعي كابن كثاب  يػىٍفًسقيوف
 كاألعمش.

117 

ًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىن نىٍصًبرى عىلىى طىعىاـو ُب اولو تعاىل:" كى
كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىب كى ييٍخًرٍج لىنىا ًمم ا تينًبتي اأٍلىٍرضي ًمن 

كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى  فيوًمهىاائًهىا كى بػىٍقًلهىا كىًقث  
ره  يػٍ  61".أىتىٍستىٍبًدليوفى ال ًذم ىيوى أىٍدنىى بًال ًذم ىيوى خى

كركاية عن  عبد اهلل بن مسعود كثيوًمهىا
 . كأيبيٌ  ابن عباس

74 

ٍلتيٍم نػىٍفسنا  ااؿ تعاىل:" ًإٍذ قػىتػى ًفيهىا كىالل وي  فىاد ارىٍأتيمٍ كى
 .71" ا كيٍنتيٍم تىٍكتيميوفى ميٍخًرجه مى 

 أبو حيوة كابن مسعود فتىدىارىٍأتيم
 

84 

ًئكىًتًو كىريسيًلًو :"ُب اولو تعاىل مىن كىافى عىديكًّا لًل ًو كىمىالى
 97كىًميكىاؿى فىًإف  الل وى عىديكٌّ لًلكىاًفرًينى"  ًجبرًيلى كى 

ك ابن عباس  األعمش ًجبرىايًيل 
كعكرمة كيحيى بن يعمر 

 يبة عن الكسائي.كقت

49 

 اريكتى كىمىا أيٍنًزؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍيًن بًبىاًبلى ىى :" ااؿ تعاىل
 101" كىمىاريكتى 

 ىاريكتي 
  كىماريكتي 

 161 كالحسن  ىرم الزي 

ـٍ تيرًيديكفى أىٍف تىٍسأىليوا رىسيولىكيٍم كىمىا  ااؿ تعاىل:"  سيًئلى أى
يمىاًف فػىقىٍد ضىل  ميوسىى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يػىتىبىد ًؿ اٍلكي  ٍفرى بًاإٍلً

 107 "سىوىاءى الس ًبيلً 

كأبو  بن أبي الحسنالحسن  ًسيلى 
  السماؿ.

148 

ًإلىوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى :" ااؿ تعاىل قىاليوا نػىٍعبيدي ًإلىهىكى كى
" كىًإٍسمىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإلىهنا كىاًحدنا كىنىٍحني لىوي ميٍسًلميوفى 

132 

  كابن يعمر  الحسن  يكى بً أى  وً كإلى 
  كأبو رجاء  كالجحدرم

  كابن عباس

206 

ًإف  الص فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر الل ًو فىمىٍن ااؿ تعاىل:" 
ًبًهمىا  أىٍف يىط و ؼى حىج  اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىالى جينىاحى عىلىٍيًو 

أف ييط اؼى 
 بهما

 81  ك ابن عباس السماؿأبو 
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رنا فىًإف  الل وى شىاكً  يػٍ  157ره عىًليمه" كىمىٍن تىطىو عى خى
ًإف  ال ًذينى كىفىريكا كىمىاتيوا كىىيٍم كيف اره أيكلىًئكى :" ااؿ تعاىل

ًعينى  ًئكىًة كىالن اًس أىٍجمى  160" عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةي الل ًو كىاٍلمىالى
 ةي كى ئً الى كالمى 

 اسي كالن  
 وفعي مى أجٍ 

 الحسنالحسن بن أبي 
 

209 

الش ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍم  خيطيوىاتً كىالى تػىت ًبعيوا "ااؿ تعاىل: 
 167عىديكٌّ ميًبينه"

 كركم عن علي بن أبي طالب خيطيؤىات
. كسالـ كاألعمش كقتادة

كاألعرج كعمرك بن ميموف 
كعمرك بن عبيد كعيسى بن 

 عمر كأبو عمراف الجوني.

42 

لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتػٍّبىاعه فىمىٍن عيًفيى :" ااؿ تعاىل
 177" بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو بًًإٍحسىافو 

 كقرأ ابن أبي عبلة  فإتباعنا
 

187 

ةى كىآتىى الز كىاةى كىاٍلميوفيوفى :" ااؿ تعاىل ـى الص الى كىأىقىا
 177" ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا

 عبد اهلل بن مسعود   ينى وفً المي 
 

195 

ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ًفي ظيلىلو :" قاؿ تعالى
ًإلىى الل ًو تػيٍرجىعي  ًئكىةي كىقيًضيى األىٍمري كى ًمنى اٍلغىمىاـً كىاٍلمىالى

 208"اأٍليميوري 

ؿ كأيبىٌي كعبد قتادة كالضحاؾ  ًظالى
اهلل كأبو جعفر كىاركف بن 
  حاتم كأبو بكر عن عاصم

 

146 

زة
بق

ان
 

كىقىاؿى لىهيٍم نىًبيػُّهيٍم ًإف  آيىةى ميٍلًكًو أىٍف يىٍأتًيىكيمي  ااؿ تعاىل:"
ًفيًو سىًكينىةه ًمٍن رىبٍّكيٍم كىبىًقي ةه ًمم ا تػىرىؾى آؿي  الت ابيوتي 

يىةن  ًئكىةي ًإف  ًفي ذىًلكى ْلى ميوسىى كىآؿي ىىاريكفى تىٍحًمليوي اٍلمىالى
 246 ًمًنينى"لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم ميؤٍ 

 73  ك  أبٌي بن كعب زيد بن ثابت الت ابيوه

قىاؿى فىخيٍذ أىٍربػىعىةن ًمنى الط ٍيًر " الوارد ُب اولو تعاىل:
 259" ًإلىٍيكى  صيٍرىين  فى 

 ابن عباس كعكرمة فىصير ىين  
 

118 

ٌ
زا

عً
ل 

آ
 

ًنيفنا الل وي فىات ًبعيوا ًمل ةى ًإبٍػرىاًىيمى حى  قيل صىدىؽى  ااؿ تعاىل:"
 95آؿ عمراف "كىمىا كىافى ًمنى الميٍشرًًكينى 

 81 أباف بن تغلب قيل ص دىؽ

ًمن نىًبيٍّ قىاتىلى مىعىوي رًبػٍّيُّوفى كىًثيره فىمىا  كىأىيٍّنكى  ياوؿ تعاىل:"
كىىىنيوا ًلمىا أىصىابػىهيٍم ًفي سىًبيًل الل ًو كىمىا ضىعيفيوا كىمىا 

 146آؿ عمراف" الص ابًرًينى اٍستىكىانيوا كىالل وي ييًحبُّ 

كاألشهب  محيصنابن  كىكىيٍ 
 العقيلي كاألعمش .

50 

" ثيم  أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد اٍلغىمٍّ أىمىنىةن نػيعىاسنا"ااؿ تعاىل: 
154 

 134  كالنخعي كيحيىابن محيصن  أٍمنىةن 

عىلىى أىحىدو  تػىٍلويكفى ًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى  ااؿ تعاىل:"
 .153" الر سيوؿي يىٍدعيوكيم ًفي أيٍخرىاكيمكى 

 دكف نسبة تىلؤيكف
 

43 



 
 

 

228 

اء
ض

انُ
 

اٍلخىًبيثى  الى تػىتىبىد ليواكىآتيوا اٍليىتىامىى أىٍموىالىهيٍم كى  ااؿ تعاىل:"
بًالط يًٍّب كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىهيٍم ًإلىى أىٍموىاًلكيٍم ًإن وي كىافى حيوبنا  

ًبيرنا  02" كى

 82 ابن محيصن دىليواكال تػ بى 

اؿى زىٍكجو مىكىافى زىٍكجو ااؿ تعاىل: "كىًإف أىرىٍدتيمي اٍسًتٍبدى
اىين   ًقٍنطىارنا فىالى تىأخيذيكا ًمٍنوي شىٍيئنا أىتىٍأخيذيكنىوي  كىآتػىٍيتيم ًإٍحدى

ًإٍثمنا ميًبيننا  20" بػيٍهتىاننا كى

كءاتػىٍيتيم 
اىين    اٍحدى

 ابن محيصن
 

56 

لىى عىلىٍيكيٍم ًفي الًكتىاًب ًفي "ياوؿ اهلل تعاىل: كىمىا يػيتػٍ
ًتي الى تيؤتيونػىهين  مىا كيًتبى لىهين   يػىتىامىى النٍّسىاًء الال 

 126النساء " كىتػىٍرغىبيوفى أىٍف تىنًكحيوىين  

 أبو عبد اهلل المدني يػىيىامى
 

50 

تٍػهيمي الص اًعقىةي ًبظيٍلًمًهمٍ :" ااؿ تعاىل أبو عبد الرحمن السلمي  ةقى عٍ الصى  152 "فىأىخىذى
النخعي  كابن كابراىيم 

  محيصن كعمر بن الخطاب

134 

كىريسيالن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍبلي :"ااؿ تعاىل
 "كىريسيالن لىٍم نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىل مى الل وي ميوسىى تىٍكًليمنا

163 

 اهللى  مى ككل  "
 ميوسىى"

يم كإبراى  يحيى بن كثاب
 النخعي

 

154 

دة
ائ
نً

ا
 

فىطىو عىٍت لىوي نػىٍفسيوي قػىٍتلى أىًخيًو فػىقىتػىلىوي فىأىٍصبىحى :"ااؿ تعاىل
 32" ًمنى اٍلخىاًسرًينى 

الحسن بن أبي الحسن   تٍ عى اكى طى فى 
كالجراح كالحسن بن عمراف 

  كزيد بن علي كأبو كاقد

124 

وا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن كىالس اًرؽي كىالس ارًقىةي فىاٍقطىعي :" اولو تعاىل
 40" ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى الل ًو كىالل وي عىزًيزه حىًكيمه 

 ارؽى كالس  
 ارقةى كالس  

كإبراىيم بن  عيسى بن عمر
كابن محيصن من  أبي عبلة

 طريق المعدؿ .

197 

 الص ابًئيوفى ًإف  ال ًذينى آمىنيوا كىال ًذينى ىىاديكا كى " ااؿ تعاىل:
لن صىارىل مىن آمىنى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىعىًملى صىاًلحنا كىا

 71" المائدةفىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى 

الحسن بن أبي الحسن  الص ابًييوف
 كالزىرم
 

51 

او
َع

أل
ا

 

أىئًن كيٍم لىتىٍشهىديكفى أىف  مىعى الل ًو آًلهىةن  :"ياوؿ عز كجل
 19 قيل الى أىٍشهىدي قيل ًإن مىا ىيوى ًإلىوه كىاًحده"أيٍخرىل 

 60 دكف نسبة إن كم

هىٍوفى عىٍنوي كى  "ُب اولو تعاىل: ًإٍف  يػىٍنأىٍكفى كىىيٍم يػىنػٍ عىٍنوي كى
 .26"يػيٍهًلكيوفى ًإال  أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا يىٍشعيريكفى 

 الحسن يػىنػىٍوف
 

58 

بىاًدًه كىيػيٍرًسلي عىلىٍيكيٍم كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى عً :"ياوؿ تعاىل
حىفىظىةن حىت ى ًإذىا جىاءى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي تػىوىفػ ٍتوي ريسيلينىا كىىيٍم 

 62"يػيفىرٍّطيوفى الى 

كعمرك بن عبيد بن  األعرج يػيٍفًرطيوف
 عمير .

92 

:" كىىيوى ال ًذم خىلىقى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ااؿ تعاىل
قيوؿي كيٍن فػىيىكيوفي قػىٍوليوي اٍلحىقُّ كىلىوي اٍلميٍلكي بًاٍلحىقٍّ كىيػىٍوـى يػى 

 كاألعمش  الحسن عىاًلمً 
كعصمة عن عاصم كعصمة 

207 
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فىخي ًفي الصُّوًر عىاًلمي اٍلغىٍيًب كىالش هىادىًة كىىيوى  يػىٍوـى يػينػٍ
 " 73اٍلحىًكيمي اٍلخىًبيري  

 كابن جبلة عن أبي عمرك .

قىاؿى أىتيحىاجُّونٍّي ًفي الٌلًو  كىحىآج وي قػىٍوميوي : "قاؿ تعالى
 81األنعاـ "كىقىٍد ىىدىافً 

بكر عن عاصم من طريق  وأب أتيحىاجيونىًني
ك  اد، كاألعشىابن أبي حمٌ 

عمرك بن خالد كالضحاؾ  
  كالىما عن عاصم

84 

الل وى حىق  قىٍدرًًه ًإٍذ قىاليوا مىا أىنٍػزىؿى  قىدىريكا كىمىا:"ااؿ تعاىل
بىشىرو ًمٍن شىٍيءو قيٍل مىٍن أىنٍػزىؿى اٍلًكتىابى ال ًذم الل وي عىلىى 

جىاءى بًًو ميوسىى نيورنا كىىيدنل لًلن اًس تىٍجعىليونىوي قػىرىاًطيسى 
ًثيرنا كىعيلٍٍّمتيٍم مىا لىٍم تػىٍعلىميوا أىنٍػتيٍم كىالى  تػيٍبديكنػىهىا كىتيٍخفيوفى كى

 92ًهٍم يػىٍلعىبيوفى"آبىاؤيكيٍم قيًل الل وي ثيم  ذىٍرىيٍم ًفي خىٍوضً 

 الحسن كعيسى الثقفي كما قىد ريكا
  كأبو نوفل

95 

ف
زا

ع
أل

ا
 

كىالى يىٍدخيليوفى الجىن ةى حىت ى يىًلجى الجىمىلي ًفي ااؿ تعاىل:"
ًلكى نىٍجًزم الميٍجرًًمينى  الًخيىاطً سىمٍّ   40"كىكىذى

كأبو رزين كأبو  ابن مسعود طيى خٍ المً 
  مجلز

103 

ءى الل ًو  تػىٍنًحتيوفى كى  :"ااؿ تعاىل اٍلًجبىاؿى بػيييوتنا فىاذٍكيريكا آالى
 74"كىالى تػىٍعثػىٍوا ًفي اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى 

 الحسن بن أبي الحسن تػىٍنحىتيوف
: بفتح الحاء...كقرأ كاألعرج

أبو مالك  بالياء من أسفل 
 كفتح الحاء

115 

 الحسن بن أبي الحسن ًحط ةن  161" ج دناكىقيوليوا ًحط ةه كىاٍدخيليوا اٍلبىابى سي "اولو تعاىل:
 كقتادة 

137 

كىاٍسأىٍلهيٍم عىًن اٍلقىٍريىًة ال ًتي كىانىٍت حىاًضرىةى ااؿ عز كجل:"
ًفي الس ٍبًت ًإٍذ تىٍأتًيًهٍم ًحيتىانػيهيٍم يػىٍوـى  يػىٍعديكفى اٍلبىٍحًر ًإٍذ 

ٍبًتًهٍم شير عنا كىيػىٍوـى الى يىٍسًبتيوفى الى تىٍأتًيهً  ٍم كىذىًلكى سى
ليوىيٍم ًبمىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى"   163نػىبػٍ

 شهر بن حوشب  كأبو نهيك يػىعىدُّكف
كابن جيبير عن أصحابو عن 

 نافع.

82 

كىاذٍكيٍر رىب كى ًفي نػىٍفًسكى تىضىرُّعنا " :أفعاؿ: قاؿ تعالى
 كىالى  اٍْلصىاؿً كىًخيفىةن كىديكفى اٍلجىٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كى 

 205"تىكيٍن ًمنى اٍلغىاًفًلينى 

 143  ز كأبو الدرداءمجلأبو  اإليصىاؿ

ل
فا
ألَ

ا
 

ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىنٍّي ااؿ تعاىل:" 
ًئكىًة   09 "ميٍرًدًفينى ميًمدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى اٍلمىالى

 دكف نسبة ميرىدًٍّفين
كتنسب لرجل من أىل مكة 

نو الخليل بن فيما ركل ع
 أحمد .

83 

تػيهيمٍ كىمىا كىافى :" اولو تعاىل ميكىاءن ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإال   صىالى
 35" فىذيكقيوا اٍلعىذىابى ًبمىا كيٍنتيٍم تىٍكفيريكفى  كىتىٍصًديىةن 

....همصالتى 
 إال مكاءه 
 كتصديةه 

 كركيت عن سليماف األعمش
كأباف بن تغلب كالمعلى عن 

نو عاصم كعلي رضي اهلل ع

165 
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كالحسين الجعفي عن أبي 
بكر عن عاصم كعبيد اهلل بن 

  موسى عن سفياف بن سعيد
بًًهٍم مىٍن  فىشىرٍّدٍ فىًإم ا تػىثٍػقىفىنػ هيٍم ًفي اٍلحىٍرًب  ااؿ تعاىل:"

ٍلفىهيٍم لىعىل هيٍم يىذ ك ريكفى"  57خى
كالمطوعي كابن  األعمش شرٍّذٍ 

  مسعود
70 

فىاٍجنىٍح لىهىا كىتػىوىك ٍل عىلىى  ًللس ٍلمً وا كىًإٍف جىنىحي :"ااؿ تعاىل
 .62 "الل ًو ًإن وي ىيوى الس ًميعي اٍلعىًليمي 

 األشهب العقيلي  فىاجنيح
 

116 

بت
خى

ان
 

 اٍلحيٍسنػىيػىٍيًن" ًإال  ًإٍحدىل"قيٍل ىىٍل تػىرىب صيوفى بًنىا ااؿ تعاىل:
 .52التوبة

 ابن محيصن إال  اٍحدىل
 

55 

هيٍم مىٍن  :"ااؿ تعاىل  قىاتً  يػىٍلًمزيؾى كىًمنػٍ  129 كالمطوعي .األعمش  ييلمٍّزيؾ 58" ًفي الص دى
أىلىٍم يػىٍعلىميوا أىن وي مىٍن ييحىاًدًد الل وى كىرىسيولىوي :" ااؿ تعاىل

ا ًفيهىا ذىًلكى اٍلًخٍزمي اٍلعىًظيمي  " فىأىف  لىوي نىارى جىهىن مى خىاًلدن
63 

وب عن كمحب ابن أبي عبلة فإف  
الحسن كركاية أبي عبيدة عن 

أبي عمرك كأبو رزين كأبو 
 عمراف كابن أبي عبلة .

178 

ش
ىَ

ي
 

نٍػيىا كىمىاءو أىنٍػزىٍلنىاهي ًمنى ااؿ تعاىل" ًإن مىا مىثىلي اٍلحىيىاًة الدُّ
الس مىاًء فىاٍختػىلىطى بًًو نػىبىاتي اأٍلىٍرًض ًمم ا يىٍأكيلي الن اسي 

ـي حىت ى   از يػ نىتٍ ًإذىا أىخىذىًت اأٍلىٍرضي زيٍخريفػىهىا كى كىاأٍلىنٍػعىا
هىا أىتىاىىا أىٍمرينىا لىٍيالن أىٍك  كىظىن  أىٍىليهىا أىنػ هيٍم قىاًدريكفى عىلىيػٍ

نػىهىارنا فىجىعىٍلنىاىىا حىًصيدنا كىأىٍف لىٍم تػىٍغنى بًاأٍلىٍمًس كىذىًلكى 
 24" نػيفىصٍّلي اٍْليىاًت ًلقىٍوـو يػىتػىفىك ريكفى 

ابن مسعود  كاألعمش، كأبي  يػىنىتتػىزى 
كزيد بن علي  بن كعب

 كالمطوعي .

44 
/ 

85 

 الحسن بن أبي الحسن كجىو ٍزنىا 90"كىجىاكىٍزنىا بًبىًني ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى :" ااؿ تعاىل
 كالمازني عن يعقوب ..

121 

ىد
ه

 

"  ٍنوي صيديكرىىيٍم لًيىٍستىٍخفيوا مً  يػىثٍػنيوفى الى ًإنػ هيٍم أ "ااؿ تعاىل
05. 

 كابن أبي أبزل عركة األعشى تػىثٍػنىًئن
 ( كمجاىد

45 

" صيديكرىىيٍم لًيىٍستىٍخفيوا ًمٍنوي  يػىثٍػنيوفى أىالى ًإنػ هيٍم  :"ااؿ تعاىل
05 

  سعيد بن جبير يػيثٍػنيوف
 

127 

ليوهي شىاًىده :" ااؿ تعاىل أىفىمىٍن كىافى عىلىى بػىيػٍّنىةو ًمٍن رىبًٍّو كىيػىتػٍ
قػىٍبًلًو ًكتىابي ميوسىى ًإمىامنا كىرىٍحمىةن أيكلىًئكى  ًمٍنوي كىًمنٍ 

17" يػيٍؤًمنيوفى بًوً   

كحكاىا المهدكم   الكلبي  ابى تى كً 
 عنو كأبو حاتم عن بعضهم .

209 

مىٍجرىاىىا كىقىاؿى ارٍكىبيوا ًفيهىا ًبٍسًم الل ًو "ااؿ تعاىل: 
 41 "ًإف  رىبٍّي لىغىفيوره رىًحيمه  كىميٍرسىاىىا

رىاىا مىجٍ   
 كمىٍرسىاىا

 األعمش كابن مسعود 
كعيسى بن عمر الثقفي كزيد 

بن علي كاألعمش كابن 

105 



 
 

 

231 

محيصن كيحيى بن عيسى 
عن ابن كثاب كأبو الجوزاء 

كابن يعمر كىي قراءة 
  المفضل عن عاصم

ًإلىى ال ًذينى ظىلىميوا فػىتىمىس كيمي  تػىرٍكىنيواكىالى :"ااؿ تعاىل
 .113" الن اري 

كقتادة  طلحة بن مصرؼ نيوا تػىرٍكي 
كاألشهب العقيلي كأبو 

فيما ركل عنو  -عمرك
كعبد الوارث كعباس  -ىاركف

  "كال  تػىرٍكينيوا" بضم الكاؼ

116 

كىًإف  كيالًّ لىم ا لىيػيوىفػٍّيػىنػ هيٍم رىبُّكى أىٍعمىالىهيٍم ًإن وي : اولو تعاىل
ًبيره   111" ًبمىا يػىٍعمىليوفى خى

 179 لزىرم كسليماف بن أرقما كيالًّ  كىًإفٍ 

ف
ص

يى
 

ا لىهيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا رىأىكيا اٍْليىاًت ُب اولو تعاىل:"  ثيم  بىدى
 .35" حىت ى ًحينو لىيىٍسجينػين وي 

 65 عبد اهلل بن مسعود عت ى ًحين

أى بًأىٍكًعيىًتًهٍم قػىٍبلى "ااؿ تعاىل: أىًخيًو ثيم   ًكعىاءً فػىبىدى
أىًخيًو كىذىًلكى ًكٍدنىا لًييوسيفى مىا كىافى  عىاءً كً اٍستىٍخرىجىهىا ًمٍن 

ًلًك ًإال  أىٍف يىشىاءى الل وي   .76 "لًيىٍأخيذى أىخىاهي ًفي ًديًن اٍلمى

كعيسى بن عمر  جبيرابن  ًإعىاًء 
كأبىي بن كعب كاليماني كأباف، 

 كعيبيد بن عيمير.

46 

يى
اه

ز
إب

 

ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبٍّ ااؿ تعاىل:"  ا اٍلبػىلىدى  كى اٍجعىٍل ىىذى
ـى  كىاٍجنيٍبًنيآًمننا   35"كىبىًني  أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا

 الجحدرم  كالثقفي أىٍجًنٍبًني
كيحيى بن يعمر كأبو 

 الهجهاج األعرابي.

120 

ز
ج

ح
ان

 
خىلىٍقنىاهي ًمٍن قػىٍبلي ًمٍن نىاًر  كىالجىاف   "ُب اولو تعاىل:

 27" الس ميوـً 
أبي الحسن  الحسن بن  الجىٍأف

 كأبو السٌماؿ كعمر بن عبيد
45 

م
ح

انُ
 

الضُّر  عىٍنكيٍم ًإذىا فىرًيقه ًمٍنكيٍم  كىشىفى ثيم  ًإذىا   "ااؿ تعاىل:
 54" ًبرىبًٍّهٍم ييٍشرًكيوفى 

 129 كالزيىرم . قتادة كىاًشفي 

اء
ز
ص

إل
ا

 

نىا دىاكيكدى زىبيورنا :"قاؿ تعالى  ىحمزة كاألعمش كيحي زيبيورنا 55" كىآتػىيػٍ
 قراءة متواترة

146 

كىقيٍل رىبٍّ أىٍدًخٍلًني ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأىٍخرًٍجًني "ااؿ تعاىل: 
 80" ميٍخرىجى ًصٍدؽو 

 -مىٍدخىل
 مىٍخرىج

  بو حيوة كقتادة كحميدأ
كإبراىيم بن أبي عبلة 

كالحسن كأبو العالية كنصر 
بن عاصم كعكرمة كالضحاؾ 
كابن حماد عن أبي بكر عن 

 عاصم .

136 



 
 

 

232 

ان
ف

كه
 

ًإٍذ قىاؿى ميوسىى ًلفىتىاهي الى أىبٍػرىحي حىت ى أىبٍػليغى :"ااؿ تعاىل كى
 .60 "البىٍحرىٍيًن أىٍك أىٍمًضيى حيقيبنا ٍجمىعى مى 

كعبد اهلل بن عبيد  الضحاؾ   عمً جٍ مى 
 بن مسلم بن يسار .

106 

ا ًفيهىا ًجدىارنا  فىأىبػىٍوا" ااؿ تعاىل: أىٍف ييضىيػٍّفيوىيمىا فػىوىجىدى
قىض  فىأىقىامىوي ييرًي  76" دي أىٍف يػىنػٍ

أبو رجاء كبن محيصن كابن  فىأىبػىٍوا
 الزبير كالحسن كأبي رزين 

122 

ـي فىكىافى أىبػىوىاهي : "ااؿ تعاىل فىخىًشينىا  ميٍؤًمنػىٍينً كىأىم ا اٍلغيالى
 79" أىٍف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍغيىاننا كىكيٍفرنا

فكاف أبواه »
 «افنى مً ؤٍ مي 

  أبو سعيد الخدرم
 كعاصم الجحدرم .

172 

الش ٍمًس كىجىدىىىا تىٍطليعي  مىٍطًلعى حىت ى ًإذىا بػىلىغى "ااؿ تعاىل:
رنا  90 "عىلىى قػىٍوـو لىٍم نىٍجعىٍل لىهيٍم ًمٍن ديكنًهىا ًستػٍ

 الحسن علً طٍ مى 
 

106 

اء
بي
ألَ

ا
 

قىاؿى رىبٍّ اٍحكيٍم بًاٍلحىقٍّ كىرىبػُّنىا الر ٍحمىني :" ااؿ تعاىل
 112" عىافي عىلىى مىا تىًصفيوفى اٍلميٍستػى 

 أبو جعفر بن القعقاع « بُّ رى »
كابن محيصن كابن كثير في 

  ركاية كابن جماز عن نافع

192 

ج
ح

ان
 

أىلىٍم تػىرى أىف  الل وى سىخ رى لىكيٍم مىا ًفي اأٍلىٍرًض :" ااؿ تعاىل
أىٍف  كىاٍلفيٍلكى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه كىييٍمًسكي الس مىاءى 

تػىقىعى عىلىى اأٍلىٍرًض ًإال  بًًإٍذنًًو ًإف  الل وى بًالن اًس لىرىءيكؼه 
 63"رىًحيمه 

السلمي كاألعرج كطلحة كأبو   "كالفلكي "
 حيوة كالزعفراني

 

158 

ٌ
ُى

ؤي
نً

ا
 

 125 مصرؼ طلحة بن  حي لى أفػٍ  01 "قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى ": ااؿ تعاىل
ٍرىيمٍ :" ااؿ تعاىل كعلي بن  أبو عبد الرحمن غىمىرىاتًًهم 55" ًفي غىٍمرىتًًهٍم حىت ى ًحينو  فىذى

أبي طالب كأبو حيوة 
كالسلمي كابن مسعود كأيبىٌي 

 بن كعب .

141 

ر
ُى

ان
 

هيمىا :" ااؿ تعاىل الز انًيىةي كىالز اًني فىاٍجًلديكا كيل  كىاًحدو ًمنػٍ
ٍلدىةو   02" ًمائىةى جى

كيحيى بن  يعيسى الثقف  الٌزانًيىةى 
يعمر كعمرك بن فائد كأبو 

رزين كأبو جعفر كشيبة كأبو 
السماؿ كأبو الجوزاء كابن 

  أبي عبلة

198 
اء

ز
شع

ان
 

111" قىاليوا أىنػيٍؤًمني لىكى كىاتػ بػىعىكى اأٍلىٍرذىليوفى :" ااؿ تعاىل كسعيد  ابن السميفع اليماني كى اعي بى كأتػٍ  
كعبد اهلل  بن أسعد األنصارم
عباس  بن مسعود كابن

كاألعمش كأبو حيوة 
 كالضحاؾ كطلحة كيعقوب.

210 

م
ًُ

ان
 

 الخىٍبءى أىال  يىٍسجيديكا لًل ًو ال ًذم ييٍخًرجي ُب اولو تعاىل:"
" ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا ييٍخفيوفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى 

25 

كعيسى كعكرمة  أبي بن كعب الخىبى 
 كمالك بن دينار.

52 



 
 

 

233 

ًفي  الخىٍبءى أىال  يىٍسجيديكا لًل ًو ال ًذم ييٍخًرجي تعاىل:"  ااؿ
  الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا تيٍخفيوفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى"

 25النمل 

كمالك بن دينار كابن  عكرمة الخىبىا 
 .مسعود

52 

كيٍم خىلىقى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍػزىؿى لى  أىم نٍ :"ااؿ تعاىل
اًئقى ذىاتى بػىٍهجىةو مىا كىافى  نىا بًًو حىدى ًمنى الس مىاًء مىاءن فىأىنٍػبىتػٍ

لىكيٍم أىٍف تػيٍنًبتيوا شىجىرىىىا أىًإلىوه مىعى الل ًو بىٍل ىيٍم قػىٍوـه 
 60 يػىٍعًدليوفى" 

 90 كالمطوعي  األعمش نمى أى 

ىيٍم ًفي  بىًل اد ارىؾى ًعٍلميهيٍم ًفي اٍْلًخرىًة  بىلٍ  "ياوؿ تعاىل
هىا عىميوفى" هىا  بىٍل ىيم مٍّنػٍ  .68النمل شىكٍّ مٍّنػٍ

 أبي بن كعب تىدىارىؾ
 

85 

ض
ص

نق
ا

 

نىا ًإلىى أيٍـّ ميوسىى  "ااؿ تعاىل: يػٍ كعمر  الواحدعمرك بن عبد  أىًف اٍرًضًعيو 06 "أىٍف أىٍرًضًعيوً كىأىٍكحى
بن عبد العزيز من ركاية 

  المهدكم كابن خليد عن نافع

57 

ان
دة

ج
ض

 

أى ال ًذم أىٍحسىنى كيل  شىٍيءو خىلىقىوي كى ياوؿ تعاىل:"  خىٍلقى  بىدى
ٍنسىاًف ًمٍن ًطينو"   06السجدةاإٍلً

ا كىي قراءة حمزة في  الزىرم بىدى
  الوقف "بدا" كقراءة الزىرم.

52 

ب
زا

ح
أل

ا
 

 سيًئليواكىلىٍو ديًخلىٍت عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىٍقطىارًىىا ثيم  ياوؿ تعاىل"
تػىٍوىىا كىمىا تػىلىب ثيوا ًبهىا ًإال  يىًسيرنا"األحزاباٍلًفتػٍ   14نىةى ْلى

كأبو  البصرمالحسن  سيوًليوا
  األشهب

53 

 سيًئليواكىلىٍو ديًخلىٍت عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىٍقطىارًىىا ثيم  ااؿ تعاىل:"
تػىٍوىىا كىمىا تػىلىب ثيوا ًبهىا ًإال  يىًسيرنا نىةى ْلى  14"اٍلًفتػٍ

 الحسن سيليوا 
 

53 

ُ يَْعهَُى " :ااؿ تعاىل ٍَّ َوَّللاَّ ٍَّ ُكهُّهُ ا آحَْيخَهُ ًَ ٍَ بِ َويَْزَضْي

ا ًً ا َحهِي ًً ُ َعهِي ٌَ َّللاَّ  51"َيا فِي قُهُىبُِكْى َوَكا
 ٍَّ آحَْيخَهُ

 ٍَّ  ُكهُّهُ
جويرية بن عابد )كذا في 

الميحر ر( أما في المعجم فهي 
 قراءة أبو إياس جؤية بن عائذ

204 

"  قػيتػٍّليواأىيٍػنىمىا ثيًقفيوا أيًخذيكا كى :" كجلياوؿ عز  تػىٍقًتيالن
61. 

 دكف نسبة قيًتليوا
 

93 

ش
ي

 

ًإٍف كىانىٍت ًإال  صىٍيحىةن كىاًحدىةن فىًإذىا ىيٍم :" ااؿ تعاىل
 29" خىاًمديكفى 

 أبو جعفر كمعاذ بن الحارث ةه حى يٍ صى ًإال  
 كشيبة كاألعرج 

174 

ص
 

رى مى " اولو تعاىل:  كالطيري  18" ٍحشيورىةن كيلٌّ لىوي أىك ابه كىالط يػٍ
  محشورةه 

ك الجحدرم  ابن أبي عبلة
كعكرمة كأبو الجوزاء 

 كالضحاؾ .

157 

ٍدنىاكى :"ااؿ تعاىل نىاهي اٍلًحٍكمىةى كىفىٍصلى  شىدى ميٍلكىوي كىآتػىيػٍ
 19اٍلًخطىاًب" 

 94 كابن أبي عبلة  الحسن شد ٍدنا



 
 

 

234 

ف
ز
خ

ز
ان

 

نىا رىبُّكى قىاؿى  كىنىادىٍكا:" اولو تعاىل يىا مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ
 77" ًإن كيٍم مىاًكثيوفى 

« اؿا مى يى »
 بالترخيم

ابن مسعود كيحيى كاألعمش 
كركيت عن علي بن أبي 
 طالب كركاىا أبو الدرداء

كابن يعمر كىي قراءة النبي 
 صلى اهلل عليو كسلم .

193 

يت
اث
ج

ان
 

لىى عىلىٍيًهمٍ :" ااؿ تعاىل آيىاتػينىا بػىيػٍّنىاتو مىا كىافى  كىًإذىا تػيتػٍ
" ًإال  أىٍف قىاليوا ائٍػتيوا بًآبىائًنىا ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقينى  حيج تػىهيمٍ 

24 

الحسن كعمرك بن عبيد كابن  همتي ج  حي 
عامر فيما ركل عنو عبد 

الحميد كعاصم فيما ركل 
 عن أبي بكر  كحسين  ىاركف

كقرأ الحسن كعمرك بن عبيد 
ركيس كعبيد كزيد بن علي ك 

بن عمير كعبد الحميد بن 
بكار عن أيوب عن يحيى عن 
ابن عامر كىاركف ابن حاتم 
عن حسين الجعفي عن أبي 

  بكر عن عاصم

169 

ًد
ح

ي
 

مىثىلي اٍلجىن ًة ال ًتي كيًعدى اٍلميتػ قيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ااؿ تعاىل" 
 15محمد  "آًسنو ًمٍن مىاءو غىٍيًر 

 دكف نسبة   يىًسن
 

54 

ح
فخ

ان
 

فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى  شىٍطأىهي كىزىرٍعو أىٍخرىجى   ااؿ تعاىل"
 29الفتح فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقًو"

 الجحدرم شىٍطوىه
 

55 
ث

يا
ر
ذا

ان
 

الحسن بن أبي الحسن كأبو  الحيٍبك 07"كىالس مىاًء ذىاًت اٍلحيبيكً :" ااؿ تعاىل
كىي قراءة ابن  مالك الغفارم

نو عباس كالحسن بخالؼ ع
كأبو مالك الغفارم كأبو حيوة 
كابن أبي عبلة كأبو السم اؿ 
كنعيم عن أبي عمرك كأيبىٌي بن 

 كعب كأبو رجاء

145 

جى
انُ

 

 141 الحسن بن أبي الحسن الميٍؤتىًفكىات 53"  كىاٍلميٍؤتىًفكىةى أىٍىوىل :"قاؿ تعالى

ز
قً

ان
 

قراءة ابن عامر  ك األعرج ففت حنا 11هىًمرو" أىبٍػوىابى الس مىاًء ًبمىاءو مينػٍ  فػىفىتىٍحنىا:"ااؿ تعاىل
كأبو جعفر كيعقوب كرىكح 

94 



 
 

 

235 

كركيس من طريق النخاس 
 كابن كرداف كابن جماز.

ا مىًن اٍلكىذ ابي اأٍلىًشري "ااؿ تعاىل: كقتادة كأبو حيوة  أبو قالبة األشىرُّ  26 "سىيػىٍعلىميوفى غىدن
 كعطية بن قيس كأبو جعفر 

110 

نت
اد

ج
نً

ا
 

ٍيتيٍم فىالى تعاىل:"ااؿ  يىا أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا تػىنىاجى
ٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف كىمىٍعًصيىًت الر سيوؿً  ٍوا بًاإٍلً  09 "تػىتػىنىاجى

 141 كمجاىد كحميد. الضحاؾ مىٍعًصيىات

ز
ش

ح
ان

 

" كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن بػىٍينى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ :" اولو تعاىل
07 

أبو جعفر بن القعقاع كىشاـ  دىٍكلىةن يىكيوفى 
 .كعلي بن أبي عن ابن عامر

طالب كالسلمي كابن عامر 
كالمدني كأبو حيوة كالوليد 

بن مسلم كاألزرؽ كالسعيدم 
  كحالد كلهم عن أبي عمرك

176 

ٍينً فىكىافى عىاًقبىتػىهيمىا أىنػ هيمىا ًفي الن اًر :" ااؿ تعاىل  خىاًلدى
 17" ءي الظ اًلًمينى ًفيهىا كىذىًلكى جىزىا

 األعمش كابن مسعود افدى الً خى 
كزيد بن علي كابن أبي عبلة 

 كالمطوٍّعي.

177 

يى
ز
ح

انخ
 

ًإٍف  ااؿ تعاىل" ًإٍف تػىتيوبىا ًإلىى الل ًو فػىقىٍد صىغىٍت قػيليوبيكيمىا كى
هي كىًجٍبرًيلي كىصىاًلحي  تىظ اىىرىا عىلىٍيًو فىًإف  الل وى ىيوى مىٍوالى

ًئكىةي بػىٍعدى ذىًلكى ظىًهيره اٍلميٍؤمً   04" ًنينى كىاٍلمىالى

 86 عكرمة مولى ابن عباس تػىتىظىاىىرىا

ٍ
ج

ان
 

كىأىن وي تػىعىالىى جىدُّ رىبػٍّنىا مىا ات خىذى صىاًحبىةن كىالى :"ااؿ تعاىل
 03" كىلىدنا

 199 عكرمة  انى ا ربػُّ دن جى 
ٌ

ضا
إلَ

ا
 

رىؽه عىالًيػىهيٍم ثًيىابي سيٍنديسو خيضٍ :" اولو تعاىل ًإٍستىبػٍ ره كى
" كىحيلُّوا أىسىاًكرى ًمٍن ًفض ةو كىسىقىاىيٍم رىبػُّهيٍم شىرىابنا طىهيورنا

21 

عمر بن الخطاب كابن    ميهي الً عى 
عباس كالحسن كمجاىد 

 كالجحدرم كأىل مكة
كقرأ عمر بن الخطاب كابن 

عباس كالحسن كمجاىد 
كالجحدرم كأىل مكة 

 كجمهور السبعة كاألعمش

188 
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ُب
ان

أ
 

بًًثينى ًفيهىا أىٍحقىابنا"  ابن ك ابن مسعود كعلقمة  لىًبًثين 23"الى
كثاب كعمرك بن ميموف 

 كعمرك بن شرحبيل كابن جبير
كزيد بن علي كطلحة 
كاألعمش كقتيبة عن 

  الكسائي كسورة كرىكح كحمزة

101 

هد
انب

 

ـه ًفي يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو :" ااؿ تعاىل كقرأ علي بن أبي طالب  ذىا مىٍسغىبةو  14" أىٍك ًإٍطعىا
 كالحسن كأبو رجاء 

185 

م
نهي

ا
 

ٍرتيكيٍم نىارنا ااؿ تعاىل:"  ابن الزبير كطلحة كعبيد بن  تػىتػىلىظىى 14" تػىلىظ ىفىأىٍنذى
كزيد بن علي كابن  عمير

مسعود كسفياف بن عيينة 
كداكد العطار كالىما عن 

عمرك بن دينار عن عبيد عن 
 عمير.

87 

ى
ح

ض
ان

 

ابن مسعود كالشعبي   تٍكهىر 09" تػىٍقهىرٍ فىأىم ا اٍليىًتيمى فىالى ىل: " ُب اولو تعا
 كإبراىيم التيمي

  كالنخعي كاألشهب العيقيلي

68 

ٍ
خي
ان

 

عمر بن الخطاب كطلحة  «اءينى سً »  02" كىطيوًر ًسيًنينى  :"اولو تعاىل
كعبيد  كالحسن كابن مسعود

 اهلل كأبو حيوة كأبو الدرداء 

147 

ر
قد

ان
 

ـه ًىيى حىت ى ":تعاىلااؿ  األعمش كأبو  الكسائي ك علً طٍ مى  05 "الفىٍجرً  مىٍطلىعً سىالى
 رجاء كابن محيصن كطلحة

 متواترة

107 
ز
ىث

نك
ا

 

نىاؾى ًإن ا :" ُب اولو تعاىل نىاؾ  .01" الكىٍوثػىرى  أىٍعطىيػٍ كطلحة كابن محيصن  الحسن أٍنطىيػٍ
كالزعفراني، كأـ سلم ركاية 

يو عن النبي صلى اهلل عل
 كسلم .

66 
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 انصفحت قائهه انبيج

ا   ًإذىا مىا العىوىاًلي بالعىًبيًط  لىى خير قػىٍوًمكى مىٍشهىدن  41 كيثىيراٍحمىأىر تكأنتى ابنى لىيػٍ
 50 باىلة بن أعصرأبيني  إف أباىؾ غىي ر لونىو       كرُّ الليالي كاختالؼي األىٍعصير

 إال عرادان عردىا  ال أشتهي أف أردىا 
كصليانا بػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػرًدىا   كعنكثا ملتبد ا

 51 الضب

يٍنابسم اإللو كبو   53 ابن ركاحة كلو عىبدنا غيره شىقينا   بىدى
 56 دكف نسبة كالد ىافػىر جتيوي بالمىكًر ًمنٍّي,  **ريب  أمرو ميعًضلو  الميًغيرةً  يابا

قىرلىعىٍمريؾى مىا أىٍدرً  ـٍ شيعىيثي ابني ًمنػٍ  60 األسود م كىًإف كيٍنتي دىارًينا * شيعىيثي ابني سىٍهمو أى
 60 الكمٍّيت طىرًٍبت كما شىٍوقا إلى الًبيًض أٍطرىبي *  كىال لىًعبنا ًمنٍّي كىذيك الشىيبىًة يػىٍلعىبي 

 60 ابن أبي ربيعة ػػػػػاف* بسىٍبعو رىمين الحجر أـ بثمػ  -كإف كنتي دىارًيا -لىعىٍمريؾى مىا أىٍدًرم
ا الًذمكأتىى صىواًحبها فقيٍلن   64 جميل بن معمر *  مىنىح المىود ة غيرىنا كجفانا  ىىذى

 64 طفيل الغنوم فىًهي اؾى كاألمر الذم إف توس عىت   *  مىوارًديه ضىاقىٍت عىليك مىصىاًدره
 تها تػيوىلٍّيأىرىل ًجلى  عىت ىالى أىضىعي الد ٍلوى كىالى أيصىلٍّي   

 صىوىاًدرنا ًمٍثلى ًقبىاًب الت ل
 65 نسبةدكف 

ؿى كىتػيٍنطىى الشىًعير  66 األعشى ًجيىاديؾى خىيري ًجيىادي الميليوًؾ    تيصىافي الجىالى
 75 أمية بن أبي الصلت كانت منازلهم إذ ذاؾ ظاىرة  * فيها الفراديس كالفوماف كالبصل

 75 حساف بن ثابت كم الفـو كالحوقلكأنتم أناس لئاـ األصوؿ  * طعام
ـى الكبيرى كقيطبيوي  *  أبو عمرك البىصًرمُّ ًفيًو تىحىف ال  79 القاسم بن فيرُّه كديكنىكى اإلٍدغىا

ٍمتػىهىا    كنػىقىٍرتىها بًيىدىٍيكى كيل  مينػىق رً  لىةو ىىد   91 أبو الحسن أٍنتى الًفدىاءي لًقبػٍ
 101 لبيد ًبسىراتًو نىدىبه لها ككيليوـي  **ٍمحىجو أك ًمٍسحىله شىًنجه ًعضادىةى سى 

 105 عنترة ذا نفس الجباف تطلعإفصبرت نفسا عند ذلك حرة    ترسوا 
 110 ريؤبة بن العجاج يرخٍ الناس كابن األى  خيري  بالؿه 

 عشعار ونَصاف األبياثفهزس األ
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 165 حٌساف بن ثابت كىأٌف سىًبيئىةن ًمٍن بػىٍيًت رىأسو ** يىكيوفي ًمزىاجىهىا عىسىله كىمىاءي 
 174 الربيع بن ضبع الفزارم إذا كاف الشٍّتاء فأدفئوني** فإف الشيخى يػىٍهًدميو الشٍّتاء

 179 دكف نسبة في اق  و حً يٍ كأف ثديػى    **ر حٍ الن   ؽي رً شٍ مي  ككجوه 
فنا كىريٍمحنا ا**ميتػىقىلٍّدنا سىيػٍ  183 دكف نسبة يىالٍيتى زىٍكجىًك قىٍد غىدى

ا ** اءى تىٍحًسبي أىرىامىهى  185 األعشى رًجىاؿي ًإيىادو بًأىٍجسىاًدىىا كبػىٍيدى
 192 دكف نسبة ذا اٍرعواءو فليسى بعدى اٍشتعاؿ الر** أًس شيبان إلى الصٍّبا من سىبيلو 

 192 الرًياشي فقلت لو عط اري ىاٌل أتيتنا ** بنىوًر الخيزىامى أك بخيوصًة عىٍرفجً 
 المنفرداكاف تشأ الترخيم في حاؿ الندا** فاخصص بو المعرفة 

 كاحذؼ اذا رخمت آخػػػػػر اسمو** كال تغير مػػػػػػػػا بقي من رسمو
 تقوؿ: ياطلح كيا عػػػػػػػػػػػػػػاـ اسمعا**كما تقوؿ في سعاد يا سعا

 أبو القاسم بن علي الحريرم
 البصرم

193 

 كىؿتػىوىاًبعه يػيٍعرىٍبنى ًإعرىابى األي  ...كىاٍلعىٍطفي كىالت أًكيدي أىٍيضنا كىالبىدىؿ 
ا الوىٍصفي ًإذىا ضىاىىى الصٍّفىٍو   مىٍوصيوفػيهىا مينىك رنا أىٍك مىٍعرًفىوٍ ...كىىىكىذى

: خىلٍّي المزحى كىالمجيونىا   كىأىقٍػبىلى الحيج اجي أىٍجمىعيونىا ...تػىقيوؿي
 كىاٍعًطف عىلىى سىائًًلكى الض ًعيفً  ...كىاٍمريٍر بًزىٍيدو رىجيلو ظىرًيًف 

 203 بن ىشاـ األنصارم

 203 مسكين الد ارمي أىخىاؾى أىخىاؾى ًإف  مىٍن الى أىخنا لىوي ... كىسىاعو ًإلىى الهىٍيجىا بًغىٍيًر ًسالىحً 
 204 دكف نسبة فىأىينى ًإلىى أىينى الن جىاةي بًبػىٍغلىًتي ... أىتىاًؾ أىتىاًؾ الال ًحقيوفى اٍحًبًس اٍحًبسً 

 204 كيثير عٌزة هىا ... أىخىذىٍت عىلىي  مىوىاثًقنا كىعيهيودىاالى الى أىبيوحي ًبحيبٍّ بػىثٍػنىةى ًإنػ  
 206 زياد بن كاصل السلمي اينى بً األى ا بً نى نػى يػٍ د  كفى  نى يٍ كى بى  **ا نى اتػي وى صٍ فلٌما تبٌيٌن أى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 انصفحخ انَعهَى انشقى

 فٓشس األعالو انًتشجى نٓى
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 انفصم األٔل

 41 الٌسٍخًتيىاًنيٌ  أىيُّوب  .1

 41 عمرك بن عبيد  .2

 42 لي بن أبي طالب ع  .3

 42 ابن ًدعامة قتادة  .4

 42 األعمش  .5

 42 ساٌلـ  .6

 44 بن عبد الرحمن كيثيػٍّري   .7

 45 عركة األعشى  .8

 45 بن أبي أبزل  .9

 45 مجاىد  .10

 45 الحسن بن أبي الحسن  .11

 46 بيرابن جي   .12

 55 أبو عبد اهلل المدني  .13

 55 رصي أعٍ   .14

 51 بن محيصن  .15

 51 الزيىرم  .16

 52 عباس مولى ابن عكرمة  .17

 55 حدرمالجي   .18

 56 عمرك بن عبد الواحد  .19

 64 أبو سٌوار الغنولٌ   .20

 68 الشعبي  .21

 71 ابن أبي إسحاؽ  .22

 73 زيد بن ثابت  .23

 85 ابن مجاىد  .24

 81 اف بن تغلبأب    .25
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 82 ر بن حوشبهٍ شً   .26

 83 يكهٍ أبو نً   .27

 86 ابن مسعود  .28

 87 بن الزبيرعبد اهلل   .29

 87  صرؼطلحة بن مي   .30

 87 يرمى ن عي بيد بعي   .31

 92 األعرج  .32

 95 عيسى الثقفي  .33

 

 151 بن حبيب حمزة  .34

 151 قيسعلقمة بن   .35

 151 ك بن ميموفري عمٍ   .36

 151 ك بن شرحبيلمري عى   .37

 156 زاحمبن مي  اؾح  الضى   .38

 157 الكسائي  .39

 157 أبو رجاء  .40

 115 أبو قالبة  .41

 115 الغفارم أبو مالك  .42

 116 يليقً األشهب العى   .43

 118 خعيالنإبراىيم   .44

 118 بن كثابيحيى   .45

 122 أبو رزين  .46

 124 احالجرٌ   .47

 124 الحسن بن عمراف  .48

 124 الليثي أبو كاقد  .49



 
 

 

241 

 127 بن يعمريحيى   .50

 127 ابن بزم  .51

 127 نصر بن عاصم  .52

 127 إسحاؽابن   .53

 127 ابن رزين  .54

 128 علي بن الحسين  .55

 128 أبو جعفر محمد بن علي  .56

 128 يزيد بن علي  .57

 128 محمدجعفر بن   .58

 128 الدُّؤلي األسود أبو  .59

 135 لميأبو عبد الرحمن السُّ   .60

 136 بن قيس حميد  .61

 143 أبو مجلز  .62

 144 أبو مالك   .63

 144 اؿم  أبو السى   .64

 

 169 ابن عامر  .65

 169 عبد الحميد  .66

 169 بن حاتم ىاركف  .67

 169 بن علي حسينال  .68

 169 أبو بكر  .69

 172 رمذأبو سعيد الخ  .70

 174 حارثمعاذ بن ال  .71

 176 ىشاـ  .72

 179 سليماف بن أرقم  .73
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 بركاية كرش عن نافع  -القرءاف الكريم    -

 -راءات األربعة عشر "الميسم ى" مينتهى األماني كالمسٌرات في علـو القراءاتإتحاؼ فضالء البشر بالق -1
 ـ.1987 -1ط -عالم الكتب بيركت  -تح شعباف محمد إسماعيل -أحمد بن محمد البن ا الدمياطي

تح عبد الفتاح إسماعيل  -ق(437مكي بن أبي طالب حموش القيسي) -اإلبانة عن معاني القراءات -2
 . 51ص -دت -دط -مصر -القاىرة -مصردار نهضة  -شلبي

 ـ.1965 -1ط -بغداد -مكتبة النهضة -خديجة الحديثي -أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو -3

 دت. -دط -القاىرة –مطبعة حجازم  -جالؿ الدين السيوطي -اإلتقاف في علـو القرءاف -4
تح  -ق(739ت األمير عالء الدين علي بن بلباف الفارسي ) -اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف -5

 ـ1988 -1ط -بيركت -مؤسسة الرسالة -شعيب األرنؤكط

 182 بيل الضى ض  فى المي   .74

 188 احصى بن نً  بةي يٍ شى   .75

 188 رضي اهلل عنو عمر بن الخطاب  .76

 194 أبو الدرداء  .77

 199 يد بن قيسحيمى   .78

 259 بيلى الكى   .79

 فٓشس انًصبدس ٔانًشاجع
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تح محمد  -ق(538أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد الزمخشرم )ت -أساس البالغة -6
 ـ.1998 -ق1419 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -باسل عيوف السود

تح علي محمد  -يوسف بن عبد اهلل بن محمد ابن عبد البر أبو عمر -االستيعاب في معرفة األصحاب -7
 ـ.1992 -1ط -بيركت -دار الجيل -البجاكم

تح محمد علي معوض  -ق(630عز الدين ابن األثير أبو الحسن )ت -أسد الغابة في معرفة الصحابة -8
 .ـ2003 -2ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -كعادؿ أحمد

 -دار المعارؼ -محمد شاكر كعبد السالـ محمد ىاركف تح: أحمد -ابن الًسكٍّيت –إصالح المنطق  -9
 .دت -دط -مصر

 دت -دط -مطبعة نهضة مصر -إبراىيم أنيس -األصوات اللغوية -10

تح عبد  -ق(316أبو بكر محمد بن سهل السراج النحوم البغدادم ت ) -األصوؿ في النحو -11
 لبناف -بيركت -ـ1996 -3ط -مؤسسة الرسالة -الحسين الفتلي

دار الصحابة  -ـ2002 -ق1422 -2ط -محمد علي الضباع -بياف أصوؿ القراءة اإلضاءة في -12
 .25 -24ص -طنطا -للتراث

 -بيركت -دار المعرفة -ق(338أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس)ت -إعراب القرءاف -13
 ـ2008 -2ط -لبناف

 -بيركت -عالم الكتب -زتح محمد السيد أحمد عزك  –أبو البقاء العكبرم  -إعراب القراءات الشواذ -14
 ـ.1996 -1ط -لبناف

دار  -ق(370أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد ابن خالويو )ت  -إعراب ثالثين سورة من القرءاف الكريم -15
 ـ.1985 -بيركت -الهالؿ

خير الدين  -قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كالمستعربين كالمستشرقين -األعالـ -16
 .ـ2002 -15ط -لبناف -بيركت -للماليين دار العلم -الزركلي

 .ـ2008 -1ط -حمدم كوكب -األفعاؿ الناسخة -17
ابن الباذش أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصارم  -اإلقناع في القراءات السبع -18

 ق1403 -1ط -سورية -دمشق -دار الفكر -تح عبد المجيد قطامش -ق(540)ت
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أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين  -عراب كالقراءات في جميع القرءافإمالء ما من بو الرحمن من كجوه اإل -19
 دت. -دط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -ق(616بن عبد اهلل العكبرم )ت

تح محمد أبو  -الوزير جماؿ الدين أبو الحسن علي بن يوسف الًقفطي -إنباء الركاة على أنباء النحاة -20
 ـ.1986 -1ط -القاىرة -دار الفكر العربي -الفضل إبراىيم

تح جودة مبركؾ  -أبو البركات بن األنبارم -اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ بين البصريين كالكوفيين -21
 ـ.2002 -1ط -الشركة الدكلية للطباعة -محمد مبركؾ

ابن مالك أبو محمد عبد اهلل جماؿ الدين بن يوسف بن ىشاـ  -أكضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -22
 دت -دط -بيركت -المكتبة العصرية –حمد محيي الدين تح م -األنصارم

دار الكتب  -مجموعة من الدكاترة قيقتح -أبو حياف األندلسي محمد بن يوسف -البحر المحيط -23
 ـ1993 -1ط -لبناف -بيركت -العلمية

تح عبد اهلل بن عبد  -الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير -البداية كالنهاية -24
 .ـ1998 -1ط -دار ىجر -محسن التركيال

دار  -عبد الفتاح القاضي -البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية كالدرة -25
 76ص -دت -دط -لبناف -بيركت -الكتاب العربي

 دار -إبراىيم تح محمد أبو الفضل -بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي -البرىاف في علـو القرءاف -26
  .دت -دط -القاىرة -التراث

 -مصر -تح إبراىيم األنبارم -الضبي أحمد بن يحيى -بغية الملتمس في تاريخ رجاؿ األندلس -27
 .ـ1988 -1ط -دار الكتاب اللبناني -بيركت -كلبناف -دار الكتاب المصرم  -القاىرة

ح محمد أبو الفضل ت -السيوطي جالؿ الدين عبد الرحمن -بغية الوعاة في طبقات اللغويين كالنحاة -28
 .73ص -2ج -ـ1979-ق1399 -2ط -دار الفكر -بيركت -لبناف -إبراىيم

الهيئة المصرية  -تح طو عبد الحميد طو -أبو البركات ابن األنبارم -البياف في غريب إعراب القرءاف -29
 ـ1980 -العامة للكتاب

تح عبد الستار أحمد  -الزبيدم  محمد مرتضى الحسيني الزبيدم -تاج العركس من جواىر القاموس -30
 .الكويت -مطبعة حكومة الكويت -ـ 1971 -دط -فراج
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تح  -الذىبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثماف  -تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ -31
 ـ. 2003 -ق1424 -1ط: -دار الغرب اإلسالمي -بيركت -بشار عواد معركؼ

 -دط -ق(256ل بن ابراىيم الجعفي البخارم )تأبو عبد اهلل محمد بن إسماعي -التاريخ الكبير -32
 دت.

 -تح فهيم محمد شلتوت -ق(262أبو زيد عمر بن شٌبو النميرم البصرم )ت  -تاريخ المدينة المنورة -33
 دت. -دط

تح مصطفى  -ق(463أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادم )ت -تاريخ بغداد أك مدينة السالـ -34
 ـ.2004 -2ط -لبناف -بيركت -ةدار الكتب العلمي -عبد القادر عطا

تح علي محمد  -ق(616أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبرم ) -التبياف في إعراب القرءاف -35
 مطبعة عيسى البابي الحلبي كشركاؤه -البجاكم

تح غانم قدكرم  -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداني األندلسي  -التحديد في اإلتقاف كالتجويد -36
 ـ.2000 -1ط -األردف-مافع -دار عمار -الحمد

 -الميباركفورم أبو العالء محمد عبد الرحمن ابن عبد الٌرحيم -بشرح جامع الترمذم ذمحفة األحوى تي  -37
 ـ.1990 -ق1410 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية

 -بيركت -دار الكتب العلمية -شمس الدين محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي -تذكرة الحفاظ -38
 ـ1998 -1ط -لبناف

 ـ.2014 -1ط -مؤسسة الري اف -طو فارس -تراجم القراء العشر كركاتهم المشهورين -39

 -تصحيح محمد سالم ىاشم -ابن جزم الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد -التسهيل لعلـو التنزيل -40
 .14ص -1ج -ـ1995 -1ط -دار الكتب العلمية -بيركت -لبناف

 -تصحيح محمد سالم ىاشم -أبو القاسم محمد بن أحمدابن جزم الكلبي  -التسهيل لعلـو التنزيل -41
 .14ص -1ج -ـ1995 -1ط -دار الكتب العلمية -بيركت -لبناف

 مصر. -االسكندرية -ـ1992 -دار المعرفة الجامعية -عبده الراجحي -التطبيق النحوم كاالصرفي -42
عالم  -ـ2006 -1ط -نة يحيىبعبا -تطور المصطلح النحوم البصرم من سيبويو حتى الزمخشرم -43

 األردف -الكتب الحديث
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أبو السعود محمد بن محمد   -تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرءاف الكريم -44
 دت. -دط -لبناف -بيركت -دار إحياء التراث العربي -العمادم

 -لبناف -تح مجموعة من المشايخ -أبو حياف األندلسي محمد بن يوسف -تفسير البحر المحيط -45
 ـ.1993 -1ط -دار الكتب العلمية -ركتبي

 ـ.1984 -دط -تونس -الدار التونسية للنشر -محمد الطاىر ابن عاشور -تفسير التحرير كالتنوير -46

 -الخطيب الشربيني -تفسير السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيم الخبير -47
 دت. -دط

تح محمود  -أبو جعفر محمد بن جرير الطبرم -آم القرءاف جامع البياف عن تأكيل -تفسير الطبرم -48
 .جمهورية مصر العربية -القاىرة -دار ابن الجوزم -محمد شاكر

 -ق(310أبو جعفر محمد بن جرير الطبرم )ت -تفسير الطبرم جامع البياف عن تأكيل آم القرءاف -49
 ـ.2001 -1ط -ىجر للطباعة -تح عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

 -دار الفكر -محمد الرازم فخر الٌدين -الفخر الرازم المشتهر بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب تفسير -50
 .ـ1981 -1ط -لبناف -بيركت

 -10ط -دمشق -دار الفكر -كىبة الزحيلي -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهج -51
 .ـ2009

 -دار الرشد -سوريا -امةت: محمد عو  -ابن حجر العسقالني أحمد بن علي -تقريب التهذيب -52
 ـ1986-ىػ1406-1ط.

 -دار الكتب العلمية -ق(676أبو زكريا محيي الدين بن شرؼ النوكم )ت -تهذيب األسماء كاللغات -53
 دت. -دط -لبناف -بيركت

 .د.ت -د.ط -مؤسسة الرسالة -ابن حجر العسقالني  -تهذيب التهذيب -54
 -تح بشار عٌواد معركؼ -جاج يوسف المزمجماؿ الدين أبو الح -تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ -55

 ـ.1992ص -1ط -بيركت -مؤسسة الرسالة

مطابع سجل  -تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم -أبو منصور محمد بن أحمد األزىرم -تهذيب اللغة -56
 دت -دط -القاىرة -العرب
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 .دت -دط -القاىرة -مكتبة اْلداب -أحمد سعد محمد -التوجيو البالغي للقراءات القرءانية -57
 -ق(749للمرادم المعركؼ بابن أـ قاسم )ت -توضيح المقاصد كالمسالك بشرح ألفية ابن مالك -58

 القاىرة. -دار الفكر العربي -ـ2001 -1ط -تح عبد الرحمن علي سليماف

أصل ىذا الكتاب مجموعة  -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداني -جامع البياف في القراءات السبع -59
الباحثين التالية أسماؤىم: عبد المهيمن عبد السالـ الطٌحاف ، طلحة محمد رسائل جامعية ألساتذة 

جامعة  -كلية الدراسات العليا كالبحث العلمي  -توفيق، سامي عمر ابراىيم، خالد علي الغامدم
 . 860ص  -ـ2007 -1ط -الشارقة

اب مجموعة أصل ىذا الكت -أبو عمرك عثماف بن سعيد الداني -جامع البياف في القراءات السبع -60
رسائل جامعية ألساتذة الباحثين التالية أسماؤىم: عبد المهيمن عبد السالـ الطٌحاف ، طلحة محمد 

جامعة  -كلية الدراسات العليا كالبحث العلمي  -توفيق، سامي عمر ابراىيم، خالد علي الغامدم
  ـ.2007 -1ط -الشارقة

  .1992 -28ط -بيركت -ريةالمكتبة العص -مصطفى غالييني -جامع الدركس العربية   -61
تح بشار عواد  -ىػ(279اإلماـ الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذم )ت  -الجامع الكبير -62

 ـ1996 -1ط-دار الغرب اإلسالمي -معركؼ

أبو عبد اهلل محمد بن  القرطبي – كالميبيٍّن لما تضم نىوي من السن ة كآم الفيرقاف الجامع ألحكاـ القرءاف   -63
 -لبناف -بيركت -مؤسسة الرسالة -تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي -بي بكرأحمد بن أ

  ـ.2006 -ق1427 -1ط
 -تح مختار أحمد الندكم -ق(458أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي)ت -الجامع لشعب االيماف -64

 ـ.2003 -1ط -السعودية -الرياض -مكتبة الرشد

تح مركاف العطية ك  -الحسن علم الدين علي بن محمدالسخاكم أبو  -جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء -65
   .ـ1997 -ق1418 -1ط -لبناف -بيركت -دار المأموف للتراث -محسن خرابة

دار العلم  -تح رمزم منير بلعبكي -ق(321أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت -جمهرة اللغة -66
 .ـ1987-1ط -لبناف -بيركت -للماليين

 -المكتبة التوفيقية -تح طو عبد الرؤكؼ سعد -على ألفية بن مالكحاشية الصباف شرح األشموني  -67
 دت. -دط
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 -د ت –د ط –شيخ زاده محمد بن مصلح الٌدين  -حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاكم   -68
 .مكتبة الحقيقة

 -مؤسسة الرسالة -تح سعيد األفغاني -أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة -حيج ة القراءات -69
 ـ.1997-5ط -بيركت

 -3ط -بيركت -دار الشركؽ -تح عبد العاؿ سالم مكـر -ابن خالويو -الحجة في القراءات السبع -70
 ـ.1979

دار الكتب  -بيركت-لبناف -أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل -األصفهاني -حلية األكلياء كطبقات األصفياء -71
 ـ.1988-ىػ1409-1ط. -العلمية

 .دت -دط -المكتبة العلمية -تح محمد علي النجار -ن جنيأبو الفتح عثماف اب -الخصائص   -72
تح أحمد محمد  -الس مين الحلبي أحمد بن يوسف -الديرُّ المصوف في علـو الكتاب المكنوف   -73

 .سورية  -دمشق –دار القلم  -الخراط
-محمد محيي الدين عبد الحميد -دركس التصريف القسم األكؿ في المقدمات كتصريف األفعاؿ -74

 المملكة العربية السعودية. -ـ1995 -دط -بناء شريف األنصارمشركة أ
دار البشائر  -تح: حاتم صالح الضامن -أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب –دقائق التصريف  -75

 .ـ2004 -1ط -سورية -دمشق -للطباعة كالنشر كالتوزيع

بن  تح مأموف -بن نور الدين إبراىيمابن فرحوف  -ذىب في معرفة أعياف علماء المذىبيباج المي الدٍّ  -76
 .ـ1996 -1ط -دار الكتب العلمية -بيركت -لبناف -افالجنٌ  محيي الٌدين

 دت -دط -ميموف بن قيس -الكبير ديواف األعشى -77

 ـ1965 -دط -القاىرة -الدار القومية للطباعة كالنشر -ديواف الهذليين -78
 القاىرة -دار المعارؼ -تح محمد أبو الفضل ابراىيم -ديواف امرئ القيس -79
 ـ.1998 -1ط -لبناف -بيركت -دار صادر -تح سجيع جميل الجبيلي -ديواف أمية بن أبي الصلت -80

 ـ1996 -2ط -دار الكتاب العربي -ديواف عمر بن أبي ربيعة -81
 دت. -دط -المكتب اإلسالمي -تح محمد سعيد مولودم -عنترة بن شداد العبسي -ديواف عنترة -82
 ـ.2004 -1ط -لبناف -بيركت -دار المعرفة -ديواف لبيد بن ربيعة -83
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 -بغداد -مطبعة دار البصرم -تح عبد اهلل الجبورم ك خليل ابراىيم عطٌية -ديواف مسكين الدارمي   -84
 .1970 -1ط

 -تح أحمد حسن فرحات -مكي بن أبي طالب القيسي –الرعاية لتجويد القراءة كتحقيق لفظ التالكة  -85
 .األردف -عماف -دار عمار -ـ1996 -3ط

أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود  -عاني في تفسير القرءاف العظيم كالسبع المثانيركح الم -86
 دت. -دط -لبناف -بيركت -دار إحياء التراث العربي -األلوسي

 -مكتبة لبناف -تح إحساف عباس -محمد بن عبد المنعم الحميرم -الركض المعطار في خبر األقطار -87
 دت.  -دط

ابن الجوزم أبو الفرج جماؿ الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد  -زاد المسير في علم التفسير -88
 ـ.1984 -3ط -بيركت -المكتب اإلسالمي -ق(597الجوزم القرشي البغدادم )

 -دار القلم -تح حسن ىنداكم -ق(392ابن جني أبو الفتح عثماف )ت -صناعة اإلعراب سرُّ  -89
 ـ.1993 -2ط -دمشق

 -بيركت -لبناف -تح شعيب األرناؤكط -أحمد الذىبي شمس الدين محمد بن -سير أعالـ النبالء -90
 .ـ1996 -11ط -مؤسسة الرسالة

دار الكياف للطباعة كالنشر  –أحمد بن محمد بن أحمد الحمالكم  -شذا العرؼ في فن الصرؼ -91
 دت -دط -السعودية -الرياض -كالتوزيع

تح محمد محيي  -(ق769بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل )ت -شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك -92
 دار مصر للطباعة. -ـ1980 -20ط -الدين عبد الحميد

 -دط -مصر -الطباعة المنيرية -ق(643ابن يعيش موفق الدين يعيش ابن علي )ت  -فصلشرح المي    -93
 .دت

 ـ1992 -4ط -مطبعة الشاـ -زكرياء األنصارم -في علم التجويد الجزرية المقدمة شرح -94
 دت. -دط -ـ1929 -مصر –المطبعة الرحمانية  -ارمشرح ديواف حساف بن ثابت األنص -95
محمد نور تح  -ق(686الدين محمد بن الحسن االستراباذم )ت رضى -شرح شافية ابن الحاجب -96

 -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية - الحسن كمحمد الزفزاؼ كمحمد محيي الدين عبد الحميد
 ـ1982 -دط
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رم أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن النوي -شرح طيبة النشر في القراءات العشر -97
 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -مجدم محمد سركر قيقتح -ق(857علي)ت
 .ـ2003

كمعو كتاب  -أبو محمد عبد اهلل جماؿ الدين بن ىشاـ األنصارم -شرح قطر الندل كبل الصدل -98
 -بيركت -المكتبة العصرية -محمد محيي الدين عبد الحميدتح:  –سبيل الهدل شرح قطر الندل 

 ـ1994 -1ط -لبناف
تح المتولي رمضاف أحمد  -ق(972عبد اهلل بن أحمد الفاكهي )ت -شرح كتاب الحدكد في النحو -99

 ـ.1993 -2ط -القاىرة -مكتبة كىبة -الدميرم
مطبعة  -جمع كتحقيق الدكتور سامي مكي العاني -حساف بن ثابت األنصارمعبد الرحمن بن  شعر -100

 ـ1971 -دط -بغداد -المعارؼ
تح الشريف عبد اهلل علي  -أبو عبد اهلل محمد بن عيسى السليلي -شفاء العليل في ايضاح التسهيل -101

 ـ.1986 -1ط -مكة المكرمة -الفيصلية -الحسيني البركاتي

دار  -تح أحمد عبد الغفور عطار -إسماعيل بن حماد الجوىرم -الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -102
  .ـ1979 -ق1399 -2ط -لبناف -بيركت -ينالعلم للمالي

تح محمد مصطفى  -أبو بكر محمد بن إسحاؽ بن خزيمة السلمي النيسابورم -صحيح ابن خزيمة  -103
 ـ.1980 -دط -لبناف -بيركت -المكتب اإلسالمي -األعظمي

تح محمد فؤاد  -ق(261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرم النيسابورم )ت -صحيح مسلم  -104
 ـ.1991 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -قيعبد البا

 -األردف -أربد -عالم الكتب الحديث -1ط -ىادم نهر -دراسة كصفية تطبيقية -الصرؼ الوافي  -105
 ـ.2010

 -بيركت -دار الكتب العلمية -جالؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي –طبقات الحفاظ   -106
 59ص -1ج - -ـ1994 -2ط -لبناف

تحقيق د.  -شمس الٌدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي -الذىبي -القراء طبقات  -107
 مركز الملك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية. -ـ1997 -1ط -أحمد خاف
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 -ابن سعد -محمد عبد القادر عطاح ت -محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصرم -الطبقات الكبرل -108
 -ىػ1410 -1ط -دار الكتب العلمية -بيركت -لبناف -ي البصرممحمد بن سعد بن منيع الهاشم

 ـ.1990

المدينة  -السعودية -تح سليماف بن صالح الخزم -األدنركم أحمد بن محمد -طبقات المفسرين -109
 .ـ1997-1ط - مكتبة العلـو كالحكم -المنورة

 -ف البقاعيتح يوس -شهاب الدين أحمد بن محمد المقرم -نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -110
 ق.1419 -1ط -دار الفكر -بيركت -لبناف

تح محمد تميم مصطفى  -ابن الجزرم شمس الدين أبو الخير -طيبة النشر في القراءات العشر -111
 .السعودية -جدة -ـ 1994 -ق1414 -1ط -الزعبي

 ـ.1998 -ط أزمنة -الدكتور عبد القادر عبد الجليل -علم الصرؼ الصوتي  -112

شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن  -ات القراءغاية النهاية في طبق  -113
 ـ.2006 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -الجزرم

 -ق1419 -1ط -الصفاقسي كلي اهلل سيدم علي النورم -غيث النفع في القراءات السبع  -114
 ـ.1999

علي محمد البجاكم ك محمد  تح -جار اهلل محمود بن عمر الزمخشرم -الفائق في غريب الحديث  -115
 .2ط –مطبعة عيسى البابي الحلبي  -أبو الفضل إبراىيم

الشوكاني محمد بن علي بن محمد )ت  -فتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدراية من علم التفسير  -116
 ـ.2007 -4ط-لبناف -بيركت -دار المعرفة -ق(1250

شرح أحمد بن عمر  -آب القاٌلكم الشنقيطي محمد بن -فتح رب البرية في شرح نظم األجركمية  -117
 ـ2010 -1ط -مكة المكرمة -مكتبة األسدم -الحازمي

 -دار البياف العربي -محمد إبراىيم محمد سالم -فريدة الدىر في تأصيل كجمع القراءات العشر  -118
 دت. -دط -مصر -األزىر

 -لبناف -محمد الزاىيتح محمد أبو األجفاف ك  -ابن عطية عبد الحق بن غالب -فهرس ابن عطية  -119
 .ـ1983 -2ط -دار الغرب اإلسالمي -بيركت

 ـ.1978-ق1398 -لبناف -بيركت -دار المعرفة للطباعة كالنشر -البن النديم -الفهرست  -120
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 -اإلسكندرية -ـ1992 -دار المعرفة الجامعية -عبده الراجحي -في التطبيق النحوم كالصرفي  -121
 .مصر

 .دت -دط -مطبعة أبناء كىبو حساف -سإبراىيم أني -في اللهجات العربية  -122
تح مجموعة من المحققين بإشراؼ  -الفيركز آبادم مجد الدين محمد بن يعقوب -القاموس المحيط  -123

ص  -1ج -لبناف -بيركت -ـ2005 -ق1426 -8ط –مؤسسة الرسالة  -محمد نعيم العرقسوسي
 فصل الشين مادة )شذ(  .334

دار الصحابة للتراث  -حمدم سلطاف حسن أحمد العدىكم  -القراءات الشاذة دراسة صوتية كداللية  -124
 ـ 2006 -الطبعة األكلى -بطنطا

 -بيركت -دار الكتاب العربي -عبد الفتاح القاضي -القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب  -125
 ـ1981 -لبناف

 -لخانجيمكتبة ا -الدكتور عبد الصبور شاىين -القراءات القرءانية في ضوء علم اللغة الحديث  -126
 دت. -دط -القاىرة

مطبوعات مىجمع  -تح عز الٌدين الٌتنوخي -الحلبي الٌلغوم عبد الواحد أبو الطيب -اإلبداؿكتاب  -127
  ـ.1961 -ق1380 -دط -دمشق -اللغة العربية

ابن الباذش أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصارم  -اإلقناع في القراءات السبعكتاب  -128
 ق1403 -1ط -سورية -دمشق -دار الفكر -المجيد قطامش تح عبد -ق(540)ت

تح محمد  -ق(499يحيى بن الحسين بن اسماعيل الحسني الشجرم الجرجاني )ت -كتاب األمالي  -129
 ـ.2001 -لبناف -بيركت –دار الكتب العلمية  -1ط -حسن محمد حسن اسماعيل

بو بكر محمد بن القاسم بن بشار األنبارم أ -كتاب إيضاح الوقف كاالبتداء في كتاب اهلل عز كجل  -130
 .ـ1971 -مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق -تح محيي الٌدين عبد الرحمن رمضاف -الٌنحوم

 -مطبعة الجوائب -1ط -أبو محمد القاسم بن علي الحريرم -كتاب درة الغواص في أكىاـ الخواص -131
 ق.1299 -قسطنطينية

تح عبد السالـ محمد  -ق(180بن عثماف بن قنبر )سيبويو أبو بشر عمرك  -الكتاب كتاب سيبويو  -132
 .ـ1988 -3ط -القاىرة -مطبعة المدني -ىاركف
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 -ترجمة: جورج زيناتي -تح علي دحركج -محمد علي التهانوم -كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو -133
 ـ1996 -1ط -لبناف -مكتبة لبناف

الزمخشرم جار اهلل أبو  -كيلالكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل في كجوه التأ  -134
تح عادؿ أحمد عبد الموجود ك علي محمد  -الرياض -مكتبة العبيكاف -القاسم محمود بن عمر

 ـ1998 -1ط -عوض
 -مصطفى بن عبد اهلل الشهير بحاجي خليفة كبكاتب حلبي -كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف -135

 دت. -دط -لبناف -بيركت -دار إحياء التراث العربي
 -دار احياء التراث العربي -تح أبو محمد بن عاشور -الثٌعلبي أبو اسحاؽ أحمد –الكشف كالبياف   -136

 . ـ2002 -1ط -لبناف -بيركت
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوم  -الكليات معجم في المصطلحات كالفركؽ اللغوية  -137

 ـ1998 -2ط -لبناف -بيركت -مؤسسة الرسالة -ق(1094)ت
تح أحمد  -إبراىيم بن عمر الجعبرم الخليلي -في شرح حرز األماني ككجو التهاني يكنز المعان -138

 ـ1998 -المملكة المغربية -مطبعة فضالة -اليزيدم
تح  -ق(880أبو حفص عمر بن علي ابن عادؿ الدمشقي الحنبلي )ت -اللباب في علـو الكتاب  -139

 -1ط -لبناف -بيركت -ةدار الكتب العلمي -عادؿ أحمد عبد الموجود ك علي محمد معوض
 ـ.1998

 -دار صادر -ابن منظور أبو الفضل جماؿ الدين محمد بن مكـر اإلفريقي المصرم -لساف العرب  -140
 .دت -دط -لبناف -بيركت

الجامعة  -تح إبراىيم بن سالم الصاعدم -محمد بن الحسن الصايغ -اللمحة في شرح الملحة  -141
 ـ.2004 -1ط -ية السعوديةالمملكة العرب -بالمدينة المنورة اإلسالمية

 ـ.1988 -عماف -دار مجدالكم للنشر -تح سميح أبو مغلي -ابن جني -الٌلمع في العربية  -142
 ـ1983 -دط -الدار العربية للكتاب -الجندم أحمد علم الدين -اللهجات العربية في التراث   -143
 ـ1996 -دط -امعيةدار المعرفة الج -عبده الراجحي -اللهجات العربية في القراءات القرءانية  -144
 ـ1996 -2ط -الرياض -مكتبة المعارؼ للنشر كالتوزيع -مناع القطاف -مباحث في علـو القرءاف  -145
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 -تحس بيع حمزة حاكمي -ابن مهراف أبو بكر أحمد بن الحسين -المبسوط في القراءات العشر  -146
 دت. -دط -سورية -دمشق -مطبوعات مجمع اللغة العربية

دار  -عبد الفتاح القاضي -اءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية كالدرةالبدكر الزاىرة في القر   -147
 دت. -دط -لبناف -بيركت -الكتاب العربي

القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد  -متن الشاطبية حرز األماني ككجو التهاني في القراءات السبع  -148
 ـ.2004 -1ط -مصر -القاىرة -دار اْلثار -ق(590الش اطبي )ت

جماؿ الدين محمد بن يوسف بن ىشاـ األنصارم الشهير بالنحوم  -شذكر الذىب متن  -149
 ـ.1938 -مصر -مطبعة مصطفى البام الحلبي كأكالده -ق(761)ت

تح زىير عبد المحسن  -ق(395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوم )ت -مجمل اللغة  -150
 .ق1986 -2ط -بيركت -مؤسسة الرسالة -سلطاف

 ـ.1903 -دط -تصحيح كليم بن الورد البركسي -ديواني العجاج كالزفياف -ر العربمجموع أشعا  -151

تح مجموعة  -ابن جني أبو الفتح عثماف -المحتسب في تبيين كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها  -152
 .ـ1994 -القاىرة -لجنة إحياء كتب السنة -من الدكاترة

مد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي أبو مح -الميحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -153
 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -تح عبد السالـ عبد الشافي محمد –ق( 546)

 ـ.2001
 –ق( 458ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي) ت -المحكم كالمحيط األعظم  -154

 .ـ2000 -ق1421 -1ط -فلبنا -بيركت -دار الكتب العلمية -تح عبد الحميد ىنداكم
تح محمد يعقوب  -أبو األصبغ السُّماتي اإلشبيلي المعركؼ بابن الطٌحاف -مخارج الحركؼ كصفاتها  -155

 ـ.1984 -1ط -تركستاني

 .ـ1986 -دط -بيركت -مكتبة لبناف -محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الٌرازم -مختار الصٍّحاح  -156
دار إحياء التراث  -ماعيل النحوم اللغوم األندلسيأبو الحسن علي بن اس -ابن سيده -المخصص  -157

 ـ.1996 -1ط -لبناف -بيركت -العربي
 .دت -دط -علي بهاء الدين بوخدكد -المدخل الصرفي تطبيق كتدريب في الصرؼ العربي  -158
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تح  -صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادم -اإلطالع على أسماء األمكنة كالبقاع مراصد  -159
 ـ. 1954 -ق1373 -1ط -لبناف -بيركت -دار المعرفة -جاكمعلي محمد الب

أبو شامة المقدسي شهاب الدين عبد الرحمن بن  -المرشد الوجيز إلى علـو تتعلق بالكتاب العزيز  -160
 -دط -لبناف -بيركت -دار صادر -تح طيار آلتي قوالج -  ق(665إسماعيل بن إبراىيم )ت

  .ـ1975-ق1395
دار  -ق(911جالؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) ت -نواعهاالمزىر في علـو اللغة كأ  -161

 ـ1998 -1ط -لبناف -بيركت -الكتب العلمية
تح  -اإلماـ الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابورم -المستدرؾ على الصحيحين  -162

 ـ.2002 -2ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -مصطفى عبد القادر عطا
تح أيمن بن عارؼ  –ق( 316أبو عوانة يعقوب بن إسحاؽ األسفرائني )ت -مسند أبي عوانة  -163

 ـ.1998 -1ط -لبناف -بيركت -دار المعرفة -الدمشقي
 -بيركت -مؤسسة الرسالة -تح مجموعة من األساتذة -ق(241مسند اإلماـ أحمد بن حنبل )  -164

 ـ.1999 -1ط -لبناف
تح حمدم  -ق( 360اسم سليماف بن أحمد بن أيوب اللخمي )تالطبراني أبو الق -مسند الشاميين  -165

 ـ.1989 -1ط -لبناف -بيركت -مؤسسة الرسالة -عبد المجيد الٌسلفي

مؤسسة  -تح حاتم صالح الضامن -أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي -مشكل إعراب القرءاف  -166
 .ـ1984 -2ط -لبناف -بيركت -الرسالة

تح عبد  -أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفٌيومي -الكبير للرافعي المصباح المنير في غريب الشرح  -167
 دت . - 2ط -القاىرة -دار المعارؼ -العظيم الشناكم 

 -مطبعة المدني -تح ىدل محمود قراعة -األخفشأبو الحسن سعيد بن مسعدة  -معاني القرءاف  -168
 ـ1990 -1ط

تح عبد الجليل عبده  -ق(311سرم )تالزجاج أبو اسحاؽ ابراىيم بن ال -معاني القرءاف كإعرابو  -169
 ـ.1988 -1ط -بيركت -عالم الكتب -شلبي

ياقوت الحموم شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموم الركمي  -معجم البلداف  -170
 ـ.1977 -ق1397 -دط -بيركت -دار صادر -البغدادم
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تح محمد  -ق(217لبغوم )تأبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز ا –معجم الصحابة   -171
 ـ.2000 -1ط -الكويت -مكتبة دار البياف -األمين بن محمد محمود أحمد الجكني

مهدم المخزكمي  قيقتح -ق(175أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراىيدم )ت -معجم العين  -172
 .دت -دط -كإبراىيم السامرائي

  ـ2002 -1ط -سورية -شقدم -دار سعد الدين -عبد اللطيف الخطيب -معجم القراءات  -173
تح حمدم عبد المجيد  –ق( 360الطبراني أبو القاسم سليماف بن أحمد )ت  -المعجم الكبير  -174

 دت. -دط -مصر -القاىرة -الٌسلفي مكتبة ابن تيمية
دار  -مؤسسة الرسالة -محمد سمير نجيب اللبدم -معجم المصطلحات النحوية كالصرفية  -175

 .1985 – بيركت، الطبعة األكلى -الفرقاف 
 مصر. -مكتبة الشركؽ الدكلية -ـ2004 -4ط -مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط  -176
 -تح: طٌيار آلتي قوالج -شمس الدٍّين الذىبي -معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار  -177

 ـ1995 -استانبوؿ
حقيق محمد سيد  ت -أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني -المفردات في غريب القرءاف  -178

 دت -دط -لبناف -بيركت -دار المعرفة -كيالني

دار عمار  -تح فخر صالح قدارة -الزمخشرم جار اهلل أبو القاسم محمد -الميفىص ل في علم العربية  -179
  .ـ2004 -1ط -األردف -عٌماف  -للنشر كالتوزيع

بدر الٌدين محمود بن  -المقاصد النحوية في شرح شواىد شركح األلفية )شرح الشواىد الكبرل(  -180
 .لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -تح محمد باسل عيوف السود -موسى العيني

دار  -تح عبد السالـ ىاركف -ق(395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت -مقاييس اللغة  -181
 .ـ1979 -ق1399 -دط -الفكر

عالم  -عبد الخالق عضيمة تح محمد -ق(285أبو العياس محمد بن يزيد المبرد )ت -المقتىضىب  -182
 دت -دط -بيركت -الكتب

 -مطبوعات أسعد محمد سعد الحباؿ كأكالده -أبو القاسم بن علي الحريرم البصرم -ملحة اإلعراب  -183
 دت. -دط -جدة
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 -دار المعرفة -تح فخر الدين قبادة -ق(669ابن عصفور االشبيلي)ت -الممتع في التصريف  -184
 ـ.1987 -1ط -لبناف -بيركت

دار الكتب  -أحمد بن محمد بن عبد الكريم األشموني -الهدل في بياف الوقف كاالبتداءمنار   -185
 ـ.2002 -1ط -لبناف -بيركت -العلمية

 -بيركت لبناف -دار الكتب العلمية -محمد عبد العظيم الزرقاني -مناىل العرفاف في علـو القرءاف  -186
 ـ .2003 -1ط

الحافظ أبو محمد عبد اهلل بن الجاركد )ت  -نن المسندة عن رسوؿ اهلل المنتقى من السُّ   -187
 ـ.1988 -1ط -لبناف -بيركت -دار الجناف كمؤسسة الكتب الثقافية -ق(307

ابن الجزرم شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن  -منجد المقرئين كمرشد الطالبين  -188
 -ق1420 -1ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية –ق( 833علي بن يوسف الجزرم)ت

 . ـ1999
 -بيركت -مؤسسة الرياف -عبد اهلل بن يوسف الجديع -المنهاج المختصر في علمي النحو كالصرؼ  -189

 ـ.2007 -3ط -لبناف

 -مطابع بيركت الحديثة -صالح مهدم الفرطوسي ك ىاشم طو شالش -المهذب في علم التصريف  -190
 ـ2011 -1ط

 -لبناف -تح علي محمد البجاكم -حمد بن عثماف الذىبي أبو عبد اهلل محمد بن أ -ميزاف االعتداؿ  -191
 د.ت. -د.ط -دار المعرفة -بيركت

دار عالم  -صابر حسن محمد -النجـو الزاىرة في تراجم القراء األربعة عشر كركاتهم كطرقهم  -192
 ـ.1998 -1ط -الرياض -الكتب

 دت. -دط -مطبعة دار نشر الثقافة -النحو المصفى  -193

بن الجزرم شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ا -النشر في القراءات العشر  -194
 ـ.2011-4ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -ق(833بن يوسف الجزرم)ت

تح  -المقرم شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني -نفحي الطيب من غيصن األندلس الرطيب  -195
   ق.1419 -1ط -دار الفكر -بيركت -لبناف -يوسف البقاعي
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دار الكتب  -محمد مكي نصر الجريسي -تجويد القرءاف المجيدنهاية القوؿ المفيد في علم   -196
 ـ2003 -1ط -لبناف -بيركت -العلمية

مجد الدٍّين أبي السعادات المبارؾ بن محمد الجزرم المعركؼ  -النهاية في غريب الحديث كاألثر  -197
 ـ1963 -1ط -المكتبة اإلسالمية -تح محمود محمد الطناجي -ابن األثيرب

 -1ط -كلية الدعوة اإلسالمية  -طرابلس -ليبيا -التنبكتي أحمد بابا -نيل االبتهاج بتطريز الديباج  -198
 ـ.1989

 دت. -دط -أحمد مصطفى المراغي بك -قسم الصرؼ -ىداية الطالب  -199
 دت.  -دط -األردف -دار النفائس -محمد عصاـ مفلح القضىاة -الواضح في أحكاـ التجويد  -200

 -تح أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى -صالح الدين خليل بن إيبك الصفدم -بالوفياتالوافي   -201
 ـ.2000 -1ط -دار إحياء التراث العربي -بيركت -لبناف

 انشصبئم انجبيعٍخ:

بحث مقدـ  -االستنباط عند اإلماـ ابن عطية األندلسي في تفسيره المحرر الوجيز دراسة نظرية تطبيقية -1
 -ق1430سنة: عواطف أمين يوسف البساطي.  :الباحثةإعداد  -امعة أـ القرلج -لنيل درجة الدكتوراه

 ـ2008
إعداد: عبد اهلل سليماف محمد  -التوجيو اللُّغوم كالنحوم للقراءات القرءانية في تفسير الزمخشرم -2

 رسالة ماجستير في اللغة العربية.   -ـ2002 -إشراؼ: عبد الستار فاضل خضر جاسم النعيمي -أديب
اءات الشاذة كاالختيار النحوم دراسة في كتاب "إعراب القراءات الشواذ للعيكبرم" رسالة مقدمة القر  -3

إشراؼ: يحيى  -إعداد الطالب: معتصم محمد الحوراني -للحصوؿ على الماجستير في اللُّغة كالنحو
 ـ.2009 -جامعة مؤتة -عبابنة

 -جامعة أـ القرل -لنيل درجة الدكتوراه بحث مقدـ -منهج ابن عطية في القراءات كأثر ذلك في تفسيره -4
بن حسن جميل بن إعداد الباحث: فيصل  -السعودية -مكة المكرمة - كلية الدعوة كأصوؿ الٌدين

 ـ2003 -ق1423سنة: -إشراؼ الدكتور: محمد كلد سيدم كلد حبيب  -غزاكم.
بحث مقدـ  -األكؿ نموذجا الربع –ر الوجيزحرٌ منهج ابن عطية في توجيو القراءات من خالؿ تفسيره المي  -5

إعداد: فاطمة الزىراء بلباؿ.  -الجزائر -قسنطينة -جامعة األمير عبد القادر -لنيل درجة الماجستير
 ـ2005ق/1425سنة: 
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 انًجالد انعهًٍخ:

 -عمر بوبقار -مقاربة صوتية داللية في ضوء علم األصوات الوظيفي -ظاىرة اإلبداؿ بين الصوامت -1
ة أكاديمية محكمة تصدر عن مخبر التراث اللغوم كاألدبي في الجنوب الشرقي دكري -مجلة الذاكرة

 .جامعة  قاصدم مرباح كرقلة –ـ2015 - 05العدد  -كلية اْلداب كاللغات  -الجزائرم
مجلة كلية اْلداب كالعلـو  -أ. د دفة بلقاسم -)دراسة داللية( -نماذج من اإلعجاز الصوتي في القرءاف -2

 -دكرم علمية محكمة تيصدرىا كلية اْلداب -ـ2009جواف  -العدد الخامس -عيةاإلنسانية كاالجتما
 .الجزائر -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

مجلة علمية محكمة تعنى بنشر األبحاث كاألعماؿ  -مجلة معهد اإلماـ الشاطبي للدراسات القرءانية -3
كالمعلومات القرءانية بمعهد تصدر عن مركز الدراسات  -13العدد -العلمية المتصلة بالقرءاف كعلومو

 ق.1433جمادل اْلخرة  -13العدد  -منطقة مكة المكرمة -محافظة جدة -اإلماـ الشاطبي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فٓشس انًٕضٕعبد 
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 الصفحة العنواف
 .... إْذاء

 .... شكش ٔتقذٌش
 أ انًقذِّيخ
 .... انًذخم

 3 المبحث األكؿ: القراءة الشاذة كالتوجيو. * 
ؿ: مفهـو مصطلح الشذكذ كالاراءةا٤بطلب األك          3 

ا٤بطلب الثاٍل: مفهـو التوجيو          11 

 14 المبحث الثاني: القراءة الشاذة كأنواعها عند ابن عطية * 
 15 ا٤بطلب األكؿ: مفهـو الاراءة الشاذة عند ابن عطية       
 16 ا٤بطلب الثاٍل: أنواع الاراءات الشاذة عند ابن عطية       

 17 المبحث الثالث: التعريف بابن عطية كتفسيره  * 
 18 ا٤بطلب األكؿ: التعريف بابن عطية       
 23 ا٤بطلب الثاٍل: الاراءات الشاذة ا٤بذكورة ُب تفسّبه       
 28 : مصادره ُب الاراءات الشاذة.لثا٤بطلب الثا       
 31 ت الواردة فيو كطرياة إيرادىا    : التعريف بتفسّبه كأنواع الاراءارابعا٤بطلب ال       

 37 انفصم األٔل: انتٕجٍّ انصٕتً نهقشاءاد انشبرح
* المبحث األكؿ: الهمز بين التحقيق كالتسهيل   38 

ا٤بطلب األكؿ: ٙبايق ا٥بمز             39 

ا٤بطلب الثاٍل: تسهيل ا٥بمزة            47 

حركؼالمبحث الثاني: اإلبداؿ الصوتي بين ال *    62 

ا٤بطلب األكؿ: إبداؿ ا٥بمزة ىاء كا٢باء عينا                                         63 
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ا٤بطلب الثاٍل: إبداؿ العْب نونا ك الااؼ كافا.            66 

ا٤بطلب الثالث: إبداؿ الداؿ ذاال ك األلف ياء             70 

الثاء فاء ا٤بطلب الرابع: إبداؿ التاء ىاء ك             73 

المبحث الثالث: اإلدغاـ كفكو  *    77 

ا٤بطلب األكؿ: اراءات شاذة باإلدغاـ           80 

ا٤بطلب الثاٍل: اراءات شاذة بفكّْ اإلدغاـ            84 

التخفيف كالتشديد  * المبحث الرابع:   89 

ا٤بطلب األكؿ: اراءات شاذة تشتمل على التخفيف           90 

ا٤بطلب الثاٍل:   اراءات شاذة تشتمل على التشديد            94 

 98 انفصم انثبًَ: انتٕجٍّ انصشفً نهقشاءاد انشبرح

 99 األسماء الميشتقةالمبحث األكؿ: *  
 100 ا٤بطلب األكؿ: الصفة ا٤بشبهة

 103 ا٤بطلب الثاٍل: اسم اآللة         
 104 كافا٤بطلب الثالث:  ا٠با الزماف كا٤ب         
 109 ا٤بطلب الرابع: اسم التفضيل         

 113 * المبحث الثاني: بًناءي الفعل كدالالتو   
 115 ا٤بطلب األكؿ: بناءي الفعل الثبلثي آّرد

 120 ا٤بطلب الثاٍل: بًناءي الفعل الثبلثي ا٤بزيد    
 124 ا٤بطلب الثالث: معاٍل أكزاف الفعل.     
 127 بًناءي ا٤ببالغة.ا٤بطلب الرابع:  

 132 * المبحث الثالث: المصدر    
ىرَّة          

 134 ا٤بطلب األكؿ: مصدر ا٤ب
 136 ا٤بطلب الثاٍل: ا٤بصدر ا٤بيمي         
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 137 ا٤بطلب الثالث: مصدر ا٥بيأة
 139 الجمع * المبحث الثالث:  

 141 ا٤بطلب الرابع: ٝبع ا٤بؤنث السامل
 143 ٝبع التكسّبا٤بطلب ا٣بامس: 

 147 ا٤بطلب السادس: االسم ا٤بمدكد
 152 انفصم انثبنث: انتٕجٍّ انُحٕي نهقشاءاد انشبرح

 153 * المبحث األكؿ: اإلسناد   
 154 ا٤بطلب األكؿ: اإلسناد للفعل 

 157 سملبلا٤بطلب الثاٍل: اإلسناد 
 163 النواسخالمبحث الثاني: *   

 165 اف كبعض أحكامهاا٤بطلب األكؿ: ك        
 177 ا٤بطلب الثاٍل: إف كبعض أحكامها       

 181 المبحث الثالث: المنصوبات*   

 182 ا٤بطلب األكؿ: ا٤بفاعيل.       
 192 ا٤بطلب الثاٍل: احملموؿ على ا٤بفعوؿ بو.        
 199 ا٤بطلب الثالث: ا٤بشبَّو با٤بفعوؿ بو.       

 202 توابعالمبحث الرابع: ال *  

 203 .توكيدا٤بطلب األكؿ: ال       
 206 البدؿا٤بطلب الثاٍل:        
 208 ا٤بطلب الثالث: العطف.       

 213 الخاتمة* 

 218 الفهارس العامة*  
 219 فهرس اْليات القرءانية

 225 فهرس األحاديث النبوية        
 226 فهرس القراءات القرءانية الشاذة

 238 بيات الشعريةفهرس األ
 240 فهرس األعالـ 
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 244 فهرس المصادر كالمراجع
 262 فهرس الموضوعات 
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, ملخص  
 
 
i ستعا IJ , بن عطية  يف تفسريه I اđ ستدل I ليت I لشاذة I تIءI للُّغ ية, للقر I تل جيهات I على  J ل ق I سة (ىل I لدر I هذه  Jدē 

سة I لدر I ختتص هذه I قد J ,Jلرص I J لنح   أ I J ألمر بالص ت أ I ء تعلق I  جل,  س J هللا  زع I تيبني كالم J ا على (يضاح đ 

ردة  يف تسفري I لI لشاذة I نية I لقرء I تIءI إلحاطة بالقر I رةJ ت جيهها, كما رحصت على ضر  i بيا J لشاذة I تIءI لقر I ب  صف  

i , Jكا طريةق رعضها J , ا من عدمه đ نستباه ألصحا  i بيا J تصينهفا J ,I حنJ صرفا J نب عدة, ص تا I ل  جيز من  ج I حملَّرر I 

. خامتة J ثالثة فص ل J S ذلك متمضنا  يف فصل متهيد  
 
 

- بن عطية I - لص يت I تل  جيه I - لرصيف I تل  جيه I - لشاذة I تIءI لقر I - تIءI لقر I – S لنح I تل  جيه I , لمتفاحةي I . لكلام I 
.S للُّغ I لت جيه I - ل جيز I حملرر I 

 

 

Resume : 
 

 

Cette étude vise à identifier les conseils linguistiques, des lectures anormales cité par Ibn Attia 

dans son interprétation, et les a engagés à clarifier et à indiquer la parole de Dieu Tout-Puissant, 

que ce soit son ou ou l'échange, cette étude a distingué comme des anomalies de lectures et la 

déclaration dirigée, a également tenu la nécessité de prendre des lectures Alqrouanah anomalies 

contenues dans l'interprétation des brèves plusieurs aspects de l'éditeur, la voix et pure et 

bousculé, et classé et une déclaration attribuée aux propriétaires ou non, et la présentation, et qui 

a été inclus dans l'entrée et trois chapitres et une conclusion. 

 

Mot cles ,direction grammaticale - lectures - lectures anormales - guidage morphologique - 

guidage vocal - Ibn Attiah - rédacteur en chef - guide. 
 

 
 

Abstract: 
 

The purpose of this study is to find out the linguistic guidelines for the anomalistic readings that 
Ibn Attiyah has explained in his interpretation, and to use them to clarify and clarify the words of 
God Almighty, whether it is sound or grammar or exchange. This study is characterized by 
describing abnormal readings and directing them, On the need to take note of the Koranic 
readings abnormal contained in the editor's brief interpretation of several aspects, voice and cash 
and so on, and classification and the statement of the proportion of the owners or not, and the 
way of presentation, and that was included in the entrance and three chapters and a conclusion. 

 

 
 

Key  words: grammatical direction - readings - abnormal readings - morphological guidance 

- voice guidance - Ibn Attiah - short editor - guidance. 
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