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 امللخص

قى افشومل، وهق مـ افثؼوت، طَ يتحدث هذا افبحٌ ظـ تقجقف ؿراءة يزيد بـ ؿُ 

، وؿراءتف تعد مـ -ـام ذـر ابـ اجلزري - وممـ فف اختقور يف افؼراءة يـسى إفقف

افؼراءات افشوذة، افتل هل مـ أدفي افـحق، ومـ مصودر افسامع إصقؾي، ومل 

ظـ ترمجتف وؿراءتف، فذا هدف افبحٌ إػ تتبع  تسعػـو ادصودر افتل بغ أيديـو بؽثر

ؿراءتف مـ ادصودر ادختؾػي، وبقون َمـ صورـف هذه افؼراءة مـ افؼراء أخريـ، ومـ 

 َثؿَّ تقجقففو تقجقفو كحقيو.
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 املقدمة
احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده، وظذ آفف وصحبف 

 ، وبعد. أمجعغ

فشوذة مـ أدفي افسامع ادعتزة ظـد افـحوة، وهذا افـقع مـ ؾتعد افؼراءات ا

كوزع » افؼراءات وإن ـون خورجو ظـ ؿراءة افؼراء افسبعي إٓ أكف مع خروجف ظـفو 

مسوٍو  -أو ـثرا مـف -بوفثؼي إػ ؿرائف، حمػقف بوفروايوت مـ أمومف وورائف، وفعؾف

ؾُطػ صـعتف، وتعـُػ بغره كعؿ وربام ـون ؾقف مو تَ  .يف افػصوحي فؾؿجتؿع ظؾقف

شبوبف، وترشق بف َؿَدم إظرابفؾصوحتف، ومتطقه ؿقى أش
(1)

 . 

وٓ خالف بغ افـحوة يف آحتجوج بوفؼراءات افشوذة ظذ افؼقاظد افـحقيي، إذ 

ؿد أضبؼ افـوس ظذ آحتجوج بوفؼراءات افشوذة يف افعربقي، إذا مل ختوفػ ؿقوشو »

وإن مل ََيُز افؼقوس  ٍّ هبو يف مثؾ ذفؽ احلرف بعقـف،معروؾو، بؾ وفق خوفػتف ُُيت

شظؾقف...
(2)

. 

وهذا افبحٌ يف افتقجقفوت افـحقيي فؼراءة صوذة صوحبفو يزيد بـ ُؿَطقى 

افشومل، وهق مـ صققخ افؼراء ادتؼدمغ بوفشوم، وصوحى اختقور يف افؼراءة، 

 و اصتؿؾً ظذ طقاهروؿراءتف وإن ـوكً صوذة إٓ أن هلو وجفو يف افعربقي، ـام أهن

 كحقيي ختوفػ أحقوكو افؼقاظد ادشفقرة ظـد افـحوة. 

افبحٌ بتتبع افؼراءة افتل ؾقفو طوهرة كحقيي أو مو يشبففو ممو فف  واختّص 

افتصوق بوفـحق أـثر مـ ؽره، وإكام َؿَكت هذا افبحٌ ظذ افتقجقفوت افـحقيي 

تقي ظذ افظوهرة افـحقيي حؼفو دون افكؾقي، كظرا فرؽبتل يف إظطوء ـؾ ؿراءة حت

                                           
ـ جـل يف ادحتسى (1) الم اب ــ   .1/32م

الم افسققضل يف آؿساح يف ظؾؿ أصقل افـحق:  (2) ــ   .75م
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مجعً بغ افتقجقفوت  ، إووؾي إػ أن افبحٌ شقطقل فق سمـ افبحٌ وافدر

افـحقيي وافكؾقي، وهق أمر ؽر مرؽقب يف مثؾ هذه إبحوث، ظذ أكـل شلؿػق 

)افتقجقفوت افكؾقي فؼراءة يزيد بـ ُؿَطقى  ببحٌ آخر يف -بنذن اهلل -هذا افبحٌ

 افشومل(.

ا افبحٌ يف مبحثغ، يسبؼفام مؾخص افبحٌ، ويؼػقمهو اخلومتي وجوء هذ

 وؾفرس فؾؿصودر وادراجع، وآخر فؾؿقوقظوت، ؾؽون خمطط افبحٌ ـؤيت:

 مؾخص افبحٌ. -1

 ترمجي يزيد بـ ؿطقى افشومل. : ادبحٌ إول -2

 افتقجقفوت افـحقيي فؼراءة يزيد بـ ؿطقى افشومل. : ادبحٌ افثوين -3 

ا ادبحٌ بجؿع ؿراءة يزيد بـ ؿطقى مـ مظوهنو ادختؾػي، ـؽتى وؿؿً يف هذ

افؼراءات افشوذة وتقجقففو، وافتػوشر، وإظراب افؼرآن، وادعوجؿ، ثؿ ظروً 

ؿراءتف مع تقجقفوهتو افـحقيي، واوعو ظـقاكو يقاؾؼ افظوهرة افـحقيي فؽؾ ؿراءة، 

مقوع واحد حغ  فو يفافؽريؿ، ومجعتورّتبً ؿراءتف ظذ ترتقى شقر افؼرآن 

، ـام ذـرت أشامء افؼراء افذيـ واؾؼقا يزيد يف ؿراءتف أو  يف افتقجقف افـحقي فوَتشوهب

واؾؼفؿ، ومجعً مو ؿقؾ ؾقفو مـ افتقجقفوت، وظّؾؼً ظذ مو ُيتوج إػ تعؾقؼ مـفو، 

وذـرت بعد ذفؽ ؿراءة اجلؿفقر فميي حمؾ افشوهد مع تقجقففو بوختصور ؿدر 

فؼراءة  امميِّديزيد بـ ُؿَطقى  ةؿراء  جوء مـاَم فِـ بقوكوو، فؾػوئدة افعؾؿقيومو اإلمؽون إمت

 .يف ادعـك وافتػسر، أو مقاؾؼو هلو يف افؼراءة وافتقجقف جلؿفقرا

 اخلومتي. -4

 ؾفرس ادصودر وادراجع. -5

 ؾفرس ادقوقظوت. -6
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ٌ، هذا افبحوؿبؾ اخلتوم أزجل افشؽر وافتؼدير افعوضريـ دـ تػّضؾ ظّع بػؽرة 

اجلفـل، ؾجزاه اهلل خر بـ محقد افدـتقر ظبد افعزيز  شعودةوهق أخل وزمقع 

 واهللَ أشلل أن يقؾؼـو فؽؾ خر وصقاب.وأجزل فف ادثقبي وافعطوء، اجلزاء، 
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 املبحث األول
 ترجمة يزيد بن ُقَطيب الشامي

قى، ؾؽؾ َمـ طَ مل تسعػـو ادصودر افتل بغ أيديـو بؽثر ظـ ترمجي يزيد بـ ؿُ 

ترجؿ فف مل يزد ظذ شطر أو شطريـ يف ترمجتف
(1)

وظذ ـؾ ؿؿً بجؿع مو وجد ، 

 مـ ترمجتف ؾؽوكً يف افـؼوط أتقي:

 اسمو ونسبو:
يزيد بـ ُؿَطقى بـ ُؿطقف

(2)
ُؽقين احلؿيص افشومل، وجوء يف )شــ ابـ  افسَّ

: يزيد بـ ُؿْطَبي موجف( أكف
(3)

 . 

مـ افَؼْطى، وهق ادزج واخلؾط، جوء يف )فسون  ملخقذ  -بوفتصغر -وُؿَطقى 

 َيْؼطُِبف َؿْطبًو وَؿطَّبف وَأْؿَطبف: ـؾُّف َمَزجف: ؿول ابـ ُمْؼبِؾ: افؼاَب  َؿَطَى »(: افعرب

ُيَؼطُِّبف بوفَعـَْزِ افَقْرِد ُمْؼطُِى             ، ـَلنَّ ادِْسَؽ حتً ثقوهِبو      َأكوةٌ 
(4)

 

 )افتفذيى(:وـؾ ذفؽ مـ اجلؿع. ادِزاُج، قٌب، وافِؼطوُب:َمْؼطُ  وَذاٌب َؿطِقٌى:

افَؼْطُى ادَْزُج، وذفؽ اخلَْؾُط، وـذفؽ إذا اجتؿع افؼقُم وـوكقا َأوقوؾًو، ؾوختَؾطقا، 

ؿقؾ: َؿطبقا، ؾفؿ ؿوضِبقن: ومـ هذا يؼول: جوَء افؼقُم ؿوضَِبًي َأي مجقعًو، خُمَْتِؾٌط 

شضبعُضفؿ ببع
(5)

.  

ُؽقين  ُؽقن بـ أذس  -بػتح افسغ ادشددة ووؿ افؽوف -وافسَّ كسبي إػ افسَّ

                                           
بـ أيب 5/544، افثؼوت ٓبـ حبون8/353اكظر ترمجتف يف افتوريخ افؽبر فؾبخوري (1)  ٓ ، اجلرح وافتعديؾ

، 32/227، هتذيى افؽامل57، افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: 9/285حوتؿ

 ، 2/333، ؽويي افـفويي7/504توريخ اإلشالم

ـ حؾقي إوفقوء فألصبفوين (2)  . 1/231)ؿطقف( م

ـ ابـ موجف (3) ٌ رؿؿ، ـتوب افػتـ، بوب ادال2/1370اكظر شـ  . 4092حؿ، حدي

ـ افطقيؾ، اكظر ديقان ابـ مؼبؾ:  (4)  . 34م

  .1/681افؾسون )ؿطى( (5)
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ُؽقن،  ـِـدة، يؼول هلؿ: افسَّ بـ ــدة بـ ثقر، مـ ـفالن، جد جوهع، بـقه بطـ مـ 

ُؽقن رئوشي يف دومي اجلـدل، ومـفؿ افتُِّجقبققن يف إكدفس وـوكً فبـل افسَّ
(1)

  . 

صبفوين يف )حؾقي إوفقوء(، وأمو ــقتف ؾؼد ذـر ابـ حبون يف )افثؼوت(، وإ

وابـ اجلقزي يف )صػي افصػقة( أهنو أبق بحريي
(2)

. 

 والدتو ونشأتو وعلمو: 
بـ ؿطقى يزيد وأمو ظؾؿف ؾقعد  صقئو ظـ وٓدتف وٓ ظـ كشلتف، مل تذـر ادصودر

صقخف أبو بحريي ظبد اهلل  ػاختقور يف افؼراءة يـسى إفقف، وَخؾَ  مـ ؿراء افشوم، وفف

يعد ابـ ُؿَطقى مـ توبعل ـام أبق حققة،  افؽـدي يف افؼراءة، وخؾػ يزيدَ بـ ؿقس 

ثغ، روى فف أبق داود وافسمذي وابـ موجف، ووّثؼف ابـ حبون،  افتوبعغ، ومـ ادحدِّ

وذـره ابـ أيب حوتؿ ؾؾؿ يذـر ؾقف جرحو، وذـر ابـ حجر أكف مؼبقل مـ 

افسودشي
(3)

. 

 شيوخو:
 صقخ واحد فقزيد بـ ؿطقى وهق: مل أجد يف ادصودر إٓ ذـر 

 كوني التَّراِغمي الحمصي (4)عبد اهلل بن قيس الكندي السَّ
:  

 صفد ، صحى معوذ بـ جبؾوإموم محص يف افروايي، مـ ـبور افتوبعغ، 

وأيب ظبقدة بـ اجلراح، وأيب افدرداء، وحّدث ظـ ظؿر،  بوجلوبقي، خطبي ظؿر

ؽق ، وأيب هريرة وـون ظودو ؾووال كوشؽو ، ين ومحزة بـ ثعؾبيوموفؽ بـ يسور افسَّ

                                           
 .3/106، إظالم3/270اكظر إكسوب (1)

ـ حبون (2) ب  .1/490، صػي افصػقة1/231، حؾقي إوفقوء فألصبفوين5/544اكظر افثؼوتٓ 

بـ أيب5/544اكظر افثؼوت ٓبـ حبون (3)  ٓ  ، تؼريى افتفذيى ٓبـ حجر9/285حوتؿ ، اجلرح وافتعديؾ

1/604. 

، افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ 5/138، اجلرح وافتعديؾ ٓبـ أيب حوتؿ5/25(اكظر افثؼوت ٓبـ حبون4)

، هتذيى 5/95، اإلصوبي يف متققز افصحوبي4/594، شر أظالم افـبالء57افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: 

 .5/319افتفذيى
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وئػي رجال ملمقكو افصَّ  زِ ؽْ أأن :» جموهدا، روى افقاؿدي أن ظثامن ـتى إػ معوويي

ؾعؼد ٕيب بحريي ظبد اهلل بـ ؿقسش ظذ ادسؾؿغ، رؾقؼو بسقوشتفؿ
(1)

وـون ؾؼقفو  ،

وء بـل أمقي وخؾػ كوشؽو ُُيؿؾ ظـف احلديٌ، وهق مشفقر بؽـقتف، وـون معوويي

شثؼي»يعّظؿقكف، ؿول ابـ َمعغ: 
(2)

صومل توبعل ثؼي، ذـره ابـ »وؿول افعجع:  ،

شحبون يف افثؼوت
(3)

شتوبعل ثؼي»، وؿول ابـ ظبد افز: 
(4)

، موت يف خالؾي افقفقد بـ 

ظبد ادؾؽ، وؿقؾ: إكف أدرك اجلوهؾقي، وذـر افطزي أكف موت شـي شبع وشبعغ، 

وهذا ه، 119موت بعد افثامكغ، وذـر اهلذيل أكف موت شـي ويظـ ابـ اجلزري أكف 

ؽريى، روى ظـف يزيد بـ ؿطقى، وأخذ ظـف حروف افؼراءة، وخؾػف يف افؼراءة بعد 

 وؾوتف.

 رواتو:
ـ شؿع مـف احلديٌ، مَ و ـ روى افؼراءة ظـ يزيد بـ ؿطقى، أوادؼصقد هبؿ مَ 

 : ـ روى افؼراءة ظـف ؾؼد ُذـر مـفؿؾلمو مَ 

 بقدي، وؿقؾ احلرضمل، روى  بَ َرْىَسم الحمصي,أبو ال ظؿران بـ ظثامن افزُّ

ؽقين، وشؿع مـ خوفد بـ معدان، وروى احلروف  احلروف ظـ يزيد بـ ؿطقى افسَّ

يح بـ يزيد احلرضمل ْهَسؿ أبقظـ أيب افَزَ  حققة ُذَ
(5)

ؿراءتف صوذة، »ؿول افذهبل:، 

شوإشـوده مظؾؿ
(6)

.  

 : د ُذـر مـفؿوأمو َمـ شؿع مـف احلديٌ ؾؼ

                                           
  4/594ظالم افـبالءاكظر شر أ (1)

ـ أيب حوتؿ (2) ب   .5/138اجلرح وافتعديؾٓ 

  .5/319هتذيى افتفذيى (3)

 .5/319هتذيى افتفذيى (4)

 .1/533، ؽويي افـفويي9/677اكظر توريخ اإلشالم (5)

 . 9/677توريخ اإلشالم (6)
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  َكس ظـ أكس بـ احلؿيص، روى أبق ظؿرو  كي,صفوان بن عمرو بن ىرم السَّ

يح بـ ظبقد وُذَ ،  اهلل بـ بن ادوزين ظـ ظبدوروى  ،مرشال موفؽ

عغ خرا، وذـره ابـ حبون يف احلرضمل، ويزيد بـ ؿطقى ومجوظي، أثـك ظؾقف ابـ مَ 

 بلس بف، تقيف شـي سمس وسمسغ وموئي ٓ :ـتوب )افثؼوت(، ووثؼف أبق حوتؿ وزاد

أو بعدهو
(1)

. 

 ,روى ظـ يزيد بـ ؿطقى، أبو زياد يحيى بن عبيد بن زكريا الغساني الشامي 

روى ظـف زيد بـ أبك أكقسي، وحريز بـ ظثامن، ذـره ابـ حبون يف ـتوب )افثؼوت(، و

وذـره ابـ أبك حوتؿ ؾؾؿ يذـر ؾقف جرحو
(2)

. 

 روى ظـ يزيد بـ ؿطقى، ي مريم الغساني الشاميالوليد بن سفيان بن أب ،

وروى ظـف ابـ ظؿف أبق بؽر بـ ظبد اهلل بـ أيب مريؿ، ذـره ابـ حبون يف ـتوب 

)افثؼوت(، وابـ أيب حوتؿ ؾؾؿ يذـر ؾقف جرحو
(3)

. 

 وفاتو:
مل تذـر ادصودر كصو يف وؾوة يزيد بـ ؿطقى افشومل، ؽر أن اهلذيل أؾود أن يزيد 

و بحريي يف افؼراءة وأؿوم بعده شـي وكصػو ثؿ تقيف، إٓ أكف وؿع خؾػ صقخف أب

اخلالف يف حتديد توريخ وؾوة أيب بحريي ـام شبؼ يف ترمجتف
(4)

ذـر افطزي أكف ؾؼد ، 

يف خالؾي افقفقد بـ ظبد ادؾؽ افذي ـوكً وذـر افذهبل أكف تقيف  ه،77تقيف شـي 

                                           
، 4/422ٓبـ أيب حوتؿ ، اجلرح وافتعديؾ6/469، افثؼوت ٓبـ حبون4/308افتوريخ افؽبر فؾبخوري اكظر (1)

 . 4/367هتذيى افتفذيى

بـ أيب حوتؿ7/597اكظر افثؼوت ٓبـ حبون (2) ، تعجقؾ ادـػعي بزوائد رجول إئؿي 9/172، اجلرح وافتعديؾٓ 

ـ حجر  . 1/444إربعي ٓب

ـ حبون (3) ب ـ أيب حوتؿ7/551اكظر افثؼوتٓ   . 31/15، هتذيى افؽامل9/6، اجلرح وافتعديؾ ٓب

 .ـظر: افصػحي افسوبؼي ي (4)
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 وؾوة أيب بحريي ـوكً بعد، ويظـ ابـ اجلزري أن  ه96-ه86خالؾتف مـ ظوم 

ويـبـك ظذ هذا اخلالف يف ه، 119ذـر اهلذيل أن أبو بحريي تقيف ظوم ، وافثامكغ

حتديد وؾوة أيب بحريي اخلالف أيضو يف وؾوة يزيد بـ ؿطقى: ٕكف تقيف بعد صقخف أيب 

ه، 88أو بعد ظوم ه، 79بحريي بعوم وكصػ، ؾؼد تؽقن وؾوة يزيد بـ ؿطقى يف ظوم

 ، واهلل أظؾؿ بوفصقاب. ه121أو ظوم 
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 املبحث الثاني
 يزيد بن ُقَطيب الشامي التوجيهات النحوية لقراءة

 المبني للفاعل إلى المبني للمفعول: تحويل صيغة الفعل 
 وجوء ذفؽ يف مقاوع هل:

 .[20]افبؼرة:  ژ  ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ژ ؿقفف تعوػ: -1

ُيسّؿ ؾوظؾف، وصورـف افضحوك يف هذه  ؿرأ يزيد بـ ُؿطقى )ُأْطِؾؿ( ظذ مو مل

افؼراءة
(1)

وتقجقف هذه افؼراءة أن ادشفقر يف افػعؾ )َأطَؾؿ( أٓ يتعدى، يؼول:  ،

َأطَؾؿ افؾقؾ، إٓ أكف جوء هـو متعديو بـػسف، بدفقؾ بـوئف دو مل ُيسّؿ ؾوظؾف: ٕن ادطرد 

طَؾؿ( هـو متعديو ظـد افـحوة أن يؽقن ذفؽ مـ ادتعدي بـػسف، وظذ هذا يؽقن )أَ 

بـػسف ومػعقفف حمذوف، وافتؼدير: وإذا َأطَؾؿ اهلل افؾقؾ ظؾقفؿ، أو وإذا َأطَؾؿ افزق 

افطريؼ ظؾقفؿ، ثؿ ُبـل )َأطَؾؿ( فؾؿػعقل ؾُحذف افػوظؾ وأؿقؿ وؿر ادػعقل 

ُمؼومف
(2)

.  

ٍّ افزخمؼي بؼراءة ابـ ُؿطقى ظذ أن افػعؾ )َأطَؾؿ( يؽقن متعديو بـػسف  واحت

وتشفد فف ؿراءة يزيد بـ ؿطقى: )ُأطِؾؿ( ظذ مو مل » مـؼقٓ مـ َطِؾؿ افؾقؾ، ؿول:

 ُيسّؿ ؾوظؾف، وجوء يف صعر حبقى بـ أوس: 

ًَ َأجَؾَقو  و َأطَؾاَم َحويِلَّ ُثؿَّ َطالَمقِفاَم ظـ َوجف َأمَرَد َأصَقِى         مُهَ
(3)

 

مـ ظؾامء افعربقي، ؾوجعؾ وهق وإن ـون حُمَدثو ٓ ُيستشفد بشعره يف افؾغي، ؾفق 

                                           
)افضحوك(، 1/104)يزيد وحده(، ادحرر افقجقز1/119وافؽشوف 54اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (1)

  )آثـغ(. 1/176روح ادعوينو 1/228افبحر ادحقط

 وافتـقير افتحرير ،1/176روح ادعوين ،1/228افبحر ادحقط ،1/134 إظراب افؼراءات افشقاذ اكظر (2)

1/321. 

ـ افطقيؾ، اكظر ذح ديقان أيب متوم فؾخطقى افتزيزي (3)  . 1/89م
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مو يؼقفف بؿــزفي مو يرويف، أٓ ترى إػ ؿقل افعؾامء: افدفقؾ ظؾقف بقً احلامشي، 

شؾقؼتـعقن بذفؽ فقثقؿفؿ بروايتف وإتؼوكف
(1)

. 

وواؾؼ افزخمؼي ؾقام ذهى إفقف ظدد مـ ادػنيـ مـفؿ افبقضووي، وإفقد، 

وابـ ظوصقر
(2)

. 

َأطَؾؿ( أٓ يتعدى، وذـر خترَيو آخر ؽر مو ذـر ويرى أبق حقون أن إصؾ يف )

وهق أن يؽقن )َأطَؾؿ( ؽر متعّد بـػسف دػعقل، وفؽـف يتعّدى بحرف » افزخمؼي، 

جر، أٓ ترى ـقػ ظّدى )َأطَؾؿ( إػ ادجرور بـ)ظذ(، ؾعذ هذا يؽقن افذي ؿوم 

َمؼوم افػوظؾ، أو حذف
(3)

، وـون ، هق اجلور وادجرور، ؾقؽقن يف مقوع رؾع

إصؾ: وإذا َأطَؾؿ افؾقؾ ظؾقفؿ، ثؿ حذف، ؾؼوم اجلور وادجرور َمؼومف، كحق 

ؽضى زيد ظذ ظؿرو، ثؿ حتذف زيدًا وتبـل افػعؾ فؾؿػعقل، ؾتؼقل ُؽِضى ظذ 

ظؿرو، ؾؾقس يؽقن افتؼدير إذ ذاك: وإذا أطؾؿ اهلل افؾقؾ، ؾُحذؾً اجلالفي، وأؿقؿ 

وؿع يف ـالم حبقى ؾال ُيستشفد بف، وؿد ُكِؼد ظذ  وؿر افؾقؾ ُمؼوم افػوظؾ، وأمو مو

 أيب ظع افػورد آشتشفوُد بؼقل حبقى: 

قِمِف   ون َمرَظك َظزِمِف ومُهُ ـَ َروُض إََمويِن مل َيَزل َمفُزوًٓ               َمـ 
(4)

 

وـقػ ُيستشفد بؽالم َمـ هق مقّفد، وؿد صـّػ افـوس ؾقام وؿع فف مـ افؾحـ يف 

شصعره؟
(5)

وبؿثؾ ذفؽ رد افسؿغ احلؾبل ظذ افزخمؼي .
(6)

 . 

                                           
 .1/93افؽشوف (1)

 ، افتحرير وافتـقير1/176، روح ادعوين1/207أكقار افتـزيؾ وأهار افتلويؾ)تػسر افبقضووي(  اكظر (2)

1/321 . 

 ـذا يف ادطبقع.  (3)

ـ افؽومؾ، اكظر ذح ديقان أيب متوم فؾخطقى افتزي (4)   2/33زي م

 . 1/228افبحر ادحقط (5)

 . 1/181اكظر افدر ادصقن (6)
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وفعؾ افصقاب يف مسلفي تعدي افػعؾ )َأطَؾؿ( أكف يستعؿؾ ؿوسا ـثرا، 

ويستعؿؾ متعديو بـػسف ؿؾقال، وهق جوئز يف افؼقوس، ويميد ذفؽ ؿقل إزهري يف 

)هتذيى افؾغي(
(1)

ئ يف وُؿر»وؿول ابـ أيب افربقع:ش، َأطَؾؿ يؽقن ٓزمو وواؿعو:»

افشوذ )وإذا ُأطِؾؿ( بضؿ اهلؿزة، وهذا يؼّقي أن )َأطَؾؿ( هـو متعديي، يؼول: َأطَؾؿ 

شادؽون، وَأطَؾؿف افغقؿ، وتستعؿؾ )َأطَؾؿ( ؽر متعديي
(2)

. 

 .[186 ]افبؼرة:  ژ ىئېئىئىئ ېئ ېئ ژ تعوػ: ؿقفف -2

ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )ُيرَصدون( بضؿ افقوء وؾتح افشغ، وكسى اهلذيل هذه 

اءة ٓبـ أيب ظبؾي أيضوافؼر
(3)

وهذه افؼراءة ظذ مو مل يسؿ ؾوظؾف مـ )أرصد( ، 

 )ُيرِصد(. 

وؿراءة اجلؿفقر ظذ )َيرُصدون( بػتح افقوء ووؿ افشغ، ومووقف )َرَصد( 

بوفػتح
(4)

دقاؾؼي إـثر، وٕن )َرَصد( )َيرُصد( أصفر، وهق »واختورهو اهلذيل: ، 

شؾقف مو مل يسؿ ؾوظؾف ظذ ؿقل ابـ أيب ظبؾي ٓزم، إٓ أن كجعؾف )أرصد( ؾقجزئ
(5)

. 

 .[2]افـحؾ: ژ ڱ  ڱ گ  گ گ ڳ ڳڳ  ڳ  ڱژتعوػ: ؿقفف -3

ل( بوفتوء مضؿقمي مع تشديد افراء مػتقحي، و)ادالئؽُي(  ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )ُتـَزَّ

ورويً افؼراءة ظـ افؽسوئل وظـ أيب بؽر ظـ ظوصؿ، وظـ ادـفول ظـ رؾع، 

زيد بـ ظع، وإظؿشو وؿرأ هب يعؼقب،
(6)

،  ، وهل ؿراءة ظذ مو مل يسؿ ؾوظؾف

                                           
، روح 1/407، واكظر ظـويي افؼويض وـػويي افرايض ظذ تػسر افبقضووي)حوصقي افشفوب(14/382 )طؾؿ( (1)

 .1/321، افتحرير وافتـقير1/176ادعوين

 )رشوفي دـتقراه(.  1/161تػسر افؼرآن افؽريؿ (2)

)ابـ أيب ظبؾي(، صقاذ افؼراءات  500 افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: اكظر افؽومؾ يف (3)

)بال  2/292افدر ادصقنو 2/54وافبحر ادحقط 1/256)يزيد بـ ؿطقى(، ادحرر افقجقز 84فؾؽرموين: 

 كسبي(. 

 . 2/292، افدر ادصقن1/153اكظر افتبقون يف إظراب افؼرآن (4)

 .500اءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: افؽومؾ يف افؼر (5)

توب افسبعي يف افؼراءات:  (6) ـ   =)افؽسوئل ظـ أيب بؽر ظـ ظوصؿ(، افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ 370اكظر
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وأّكٌ افػعؾ إلشـوده إػ )ادالئؽي( ادرؾقع فؼقومف َمؼوم افػوظؾ
(1)

ل إٓ  : ٕهنو ٓ ُتـَزَّ

هلو ؽرهو وهق اهلل تعوػ، وهق مقاؾؼ فؼقفف تعوػ: ڈ    ژ بلمر مـ اهلل تعوػ، ؾُؿـَزِّ

[25:]افػرؿون   ژ ڈ           ژ
(2)

. 

ل( بوفقوء مضؿقمي مع تشديد افراء مػتقحي مبـقو فؾػوظؾ مـ  وؿرأ اجلؿفقر)ُيـَزِّ

ل( )َكزَّ
(3)

ل اهللُ  ، وافضؿر ؾقف ٓشؿ اهلل تعوػ، و)ادالئؽي( كصى، وادعـك: ُيـَـزِّ

ل مالئؽَتف بقحقف »  ادالئؽَي بوفروح، واختور هذه افؼراءة افطزي: ٕن اهلل هق ادــزِّ

ل( بوفتشديد ظذ إػ  رشؾف، ؾنووؾي ؾعؾ ذفؽ إفقف أوػ وأحؼ، واخست )ُيــزِّ

فف صقئو بعد رء،  ل مـ افقحل ظذ َمـ كزَّ افتخػقػ: ٕكف تعوػ ِذـره ـون يــزِّ

شوافتشديد بف إذ ـون ذفؽ معـوه أوػ مـ افتخػقػ
(4)

. 

ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  : وػـتع قففـؿ -4

 .[2]احلٍ:  ژڦ

 ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )ُتَرى( بضؿ افتوء، و)افـوس( كصى، وهل ؿراءة أيب هريرة

، وأيب ُزرظي، وأيب هُنَقؽ
(5)

ظذ مو مل ُيسؿَّ ؾوظؾف، مـ وتقجقففو أن )ُتَرى( جوء  ،

ُأِريـُتؽ ؿوئام، أو ُرِئـُتؽ ؿوئام، ؾقجقز أن يؽقن مـ ادتعدي فثالثي، ؿوم إول مـفو 

                                                        

)ؿطقى( ـذا،  268)ادـفول ظـ يعؼقب(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  583وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: =

)افؽسوئل ظـ أيب بؽر ظـ ظوصؿ، وإظؿش(، افبحر  10/67رآن )تػسر افؼرضبل(اجلومع ٕحؽوم افؼ

ـ ظع، وإظؿش(. 5/459ادحقط  )زيد ب

ـ خوفقيف: 5/53اكظر احلجي فؾؼراء افسبعي (1)  .7/188، افدر ادصقن209، احلجي يف افؼراءات افسبع ٓب

 .7/144اكظر افدر ادصقن (2)

ـ تلويؾ  (3)   .370، ـتوب افسبعي يف افؼراءات: 14/76آي افؼرآن )تػسر افطزي(اكظر جومع افبقون ظ

 . 14/76جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن )تػسر افطزي( (4)

  )أبق هريرة 96(، خمتك يف صقاذ افؼرآن ٓبـ خوفقيف:   )أبق هريرة 3/85اكظر إظراب افؼرآن فؾـحوس (5)

ويزيد بـ ؿطقى(، ادحرر  أبق هريرة  -ـذا-)زرظي بـ ظؿرو  324وأبق زرظي(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين: 

 وأبق هنقؽ(. )أبق زرظي وأبق هريرة  6/325وافبحر ادحقط 4/106افقجقز
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 ، أي: وُتَرى أكً أهيو ادخوضى أو يو حمؿد ق وؿر اخلطوب،َمؼوم افػوظؾ، وه

يو ٓثـغ ؾؼط، ظذ  و)افـوَس ُشؽورى( مهو افثوين وافثوفٌ، وَيقز أن يؽقن متعدِّ

 ،هق إول ُشؽورى، ؾـ)افـوَس( معـك: وُتِري افزفزفُي أو افسوظُي افـوَس ؿقموً 

)ُشؽورى( هق افثوينو
(1)

وهق وجف جقد يريد » هذه افؼراءة:وؿول افػراء معؾِّؼو ظذ  ،

ًُ أكؽ ؿوئؿ، وُرِئـقُتؽ ؿوئام، ؾتجعؾ )شؽورى( يف مقوع كصى:  مثؾ ؿقفؽ: ُرِئـق

شٕن )ترى( حتتوج إػ صقئغ تـصبفام ـام ُيتوج افظـ
(2)

. 

ـلكف ؿول: وؿرأ اجلؿفقر )َوَتَرى( بوفتوء مػتقحي ظذ وجف اخلطوب فؾقاحد، 

ُشؽورى ومو هؿ بُسؽورى وَتَرى يو حمؿد افـوَس حقـئذٍ 
(3)

. 

 . [82]افؼصص:  ژ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ ژ ؿقفف تعوػ: -5

ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )َْٓكُخِسَػ( بوٕفػ وافـقن، ووؿ اخلوء وـن افسغ، وهل 

ف، وأبون بـ تغؾى، َكّ وإظؿش، وضؾحي بـ مُ  ،ؿراءة ظبد اهلل بـ مسعقد 

وضووس
(4)

ء فؾؿػعقل مـ ادضورع )اْكَخَسَػ(، ويف افـوئى وهذه افؼراءة ظذ افبـو ،

 ظـ افػوظؾ أؿقال ثالثي:

إول: أكف حمذوف، تؼديره: ادؽون
(5)

. 

                                           
، افبحر 2/931، افتبقون يف إظراب افؼرآن2/124، إظراب افؼراءات افشقاذ3/142اكظر افؽشوف (1)

 . 8/224، افدر ادصقن6/325ادحقط

  .2/215نمعوين افؼرآ (2)

 ، افدر ادصقن6/325، افبحر ادحقط17/114اكظر جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن )تػسر افطزي( (3)

8/224.  

(،  ) ظبد اهلل بـ مسعقد 115وخمتك يف صقاذ افؼرآن ٓبـ خوفقيف:  2/313معوين افؼرآن فؾػراءاكظر  (4)

وإظؿش وضؾحي بـ مكف(،   بـ مسعقد )ظبد اهلل 370وصقاذ افؼراءات فؾؽرموين: 2/157ادحتسى

وإظؿش وضؾحي  )ظبد اهلل بـ مسعقد 139افعبوب افزاخر وافؾبوب افػوخر )خسػ( جمؾد حرف افػوء ص

ـ تغؾى وضووس(، ادحرر افقجقز ـ ؿطقى وأبون ب )ظبد اهلل بـ  7/131وافبحر ادحقط 4/302بـ مكف واب

ـ مكف(.  مسعقد   وإظؿش وضؾحي ب

 . 8/699 ، افدر ادصقن2/268ظر إظراب افؼراءات افشقاذاك (5)
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 ِسػ( ؾعؾ مطووع، يؼقل ابـ جـل:وافثوين: أن )بـو( ؿوئؿ َمؼوم افػوظؾ، )واكخُ 

 )بـو( مـ هذه افؼراءة مرؾقظي ادقوع: إلؿومتفو ُمؼوم افػوظؾ، ؾفق ـؼقفؽ: اكُؼطِع»

وإن مل يتعد إػ -بوفرجؾ، واكُجِذب إػ مو يريد، واكِؼقد فف إػ هقاه، و)اكػعؾ(

ؾنكف يتعدى إػ حرف اجلر، ؾقؼوم حرف اجلر ُمؼوم افػوظؾ، ـؼقهلؿ: ِشر -مػعقل بف

شبزيد
(1)

. 

وإن صئً » وافثوفٌ: أن وؿر ادصدر ؿوم َمؼوم افػوظؾ، يؼقل ابـ جـل:

قف، ؾؽلكف ؿول: ٓكُخِسػ آكِخَسوف بـو، ؾـ)بـو( أوؿرت ادصدر: فدٓفي ؾعؾف ظؾ

َمؼوم افػوظؾ، وٓ يؽقن  -وهق ادصدر - هذا مـصقبي ادقوع: فؼقوم ؽرهو ظذ

شفؾػعؾ افقاحد ؾوظالن ؿوئامن َمؼومف إٓ ظذ وجف اإلذاك
(2)

 . 

ومل يرتض افسؿغ احلؾبل مو ؿقؾ ظـ افؼوئؿ َمؼوم افػوظؾ يف افؼقفغ افثوين 

فٌ، ؾقصػ إؿومي )بـو( ُمؼوم افػوظؾ برداءة افعبورة، ووشؿ إؿومي وؿر وافثو

ادصدر ُمؼوم افػوظؾ بلن ؾقفو ِظقًّو
(3)

 . 

وؿرأ اجلؿفقر )خلُِسػ( بودبـل فؾؿػعقل مـ ادويض )َخَسػ(، و)بـو( هق افؼوئؿ 

)ٓكُخَسػ(فؼراءة ظبد اهلل بـ مسعقد   َمؼوم افػوظؾ، واختورهو أبق ُظبقد:
(4)

، 

اهلل تعوػ،  يعؼقب)خلََسػ( مبـقو فؾػوظؾ، أي:وؿرأ ظوصؿ يف روايي حػص، و

، [81 ]افؼصص: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ واختورهو أبق حوتؿ واهلذيل فؼقفف تعوػ:

                                           
 . 7/131، واكظر افبحر ادحقط2/157ادحتسى (1)

 . 7/131، واكظر افبحر ادحقط2/157ادحتسى (2)

، وتقؿػ حمؼؼ افؽتوب ظـد ـؾؿي )رديئي( ومل يثبتفو يف ادتـ فعدم تلـده مـ صحتفو، 8/699اكظر افدر ادصقن (3)

ؼؾ ـو بودؼوركي مع مو جوء يف تػسر )افؾبوب يف ظؾقم افؽتوب( ٓبـ ظودل احلـبع، حقٌ إكف يوتلـدت مـ صحتف

 ـالم افسؿغ احلؾبل بـصف دون أن يشر إفقف. 

، اجلومع ٕحؽوم 2/179، إظراب افؼراءات افسبع وظؾؾفو ٓبـ خوفقيف 2/313معوين افؼرآن فؾػراء  اكظر (4)

  .13/319 )تػسر افؼرضبل( افؼرآن
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، ، ؾؽون افؽالم كظام واحدا [82]افؼصص:  ژ ۋۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ژ وؿقفف تعوػ:

وإشـود افػعؾ إػ اهلل تعوػ فؼرب اشؿف مـف أوػ
(1)

. 

 . [8]افؼقومي:  ژ ۓ  ۓ ژؿقفف تعوػ:  -6
ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )ُخِسػ( بضؿ اخلوء وـن افسغ، وؿرأ بذفؽ أيضو ابـ أيب 

إشحوق، وظقسك، وإظرج، وأبق حققة، وابـ أيب ظبؾي، وزيد بـ ظع
(2)

، وهل 

و)َخَسػ( يستعؿؾ ٓزمو ؿراءة ظذ ادبـل فؾؿػعقل، و)افؼؿُر( كوئى ظـ افػوظؾ، 

َخَسَػ افؼؿُر، أي: ذهى كقره، وَخَسػف اهلل، أي: أذهى اهلل كقره،  ، يؼول:ومتعديو

 [9]افؼقومي:  ژ ڭ  ڭ ڭ ژويدل ظذ هذه افؼراءة ؿقفف تعوػ: 
(3)

 . 

بػتحتغ مبقـو فؾػوظؾ، و)افؼؿُر( ؾوظؾ، وهذا  ژ ۓ  ۓ ژ :ؿفقراجلوؿرأ 

[7]افؼقومي:  ژ ھ  ھ  ے ژ اختقور اهلذيل: فؼقفف تعوػ:
(4)

. 

 :تحويل صيغة الفعل المبني للمفعول إلى المبني للفاعل 
 وجوء ذفؽ يف مقاوع ظدة هل:

 . [4]افبؼرة:  ژ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ؿقفف تعوػ: -1
بوفػتح مبـقو فؾػوظؾ، وـذا ؿرأ ؿرأ يزيد بـ ُؿطقى )بام َأكَزل( و)مو َأكَزل( 

حققةافـََّخعل، وأبق 
(5)

ؾ ؾوظؾف مضؿر، وُيتؿؾ أن يؽقن اهلل افػعوتقجقف ذفؽ أن  ،

                                           
بـ إدريس اكظر( 1)  ٓ ، افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ 2/665افؽتوب ادختور يف معوين ؿراءات أهؾ إمصور

  .13/319، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل(615وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل:

وابـ أيب ظبؾي(، صقاذ  )أبق حققة654افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: ر افؽومؾ يف اكظ (2)

)ابـ أيب إشحوق 19/96)ابـ أيب ظبؾي(، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل(494افؼراءات فؾؽرموين:

)يزيد بـ ؿطقى وأبق حققة وابـ أيب ظبؾي 29/139وروح ادعوين 8/376وظقسك وإظرج(، افبحر ادحقط

ـ ظع(.   وزيد ب

، ادحرر 19/96اجلومع ٕحؽوم افؼرآن)تػسر افؼرضبل(  ،2/649اكظر إظراب افؼراءات افشقاذ (3)

 .10/568، افدر ادصقن8/376، افبحر ادحقط5/403افقجقز

 .654اكظر افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: (4)

=  وأبق حققة( )يزيد 1/86حرر افقجقز)يزيد وحده(، اد 1/83وافؽشوف 48اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (5)
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ذفؽتعوػ، أو جزيؾ ظؾقف افسالم، وإول أطفر وأفزم، وؿقة افؽالم تدل ظذ 
(1)

، 
   ژ ٿ  ٿ  ٿ ژ ٕكف تؼدم ؿقفف:»ويرى أبق حقون أن يف هذه افؼراءة افتػوتو: 

وء: ، ؾخرج مـ وؿر ادتؽؾؿ إػ وؿر افَغقبي، إذ فق جرى ظذ إول جل [3]افبؼرة: 

شبام َأكَزْفـَو إفقؽ ومو َأكَزْفـَو مـ ؿبؾؽ
(2)

. 
ظبؾيوؿرأ أبق هُنَقؽ وابـ أيب 

(3)
بؿثؾ هذه افؼراءة أيضو وفؽـ يف شقرة افـسوء 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ظـد ؿقفف تعوػ:

ْهَسؿ[60]افـسوء: ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ، وـذا ؿرأ أبق افَزَ
(4)

 ؿقفف 

 ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ۇئ  ژ تعوػ:

اجلؿفقر ؾؼد ؿرؤوا يف ادقاوع افثالثي )بام ُأكِزل( و)مو ُأكِزل(  ، وأمو [162]افـسوء:

فبصقغي ادبـل فؾؿػعقل، وُحذف افػوظؾ فؾعؾؿ ب
(5)

. 
ې  ې  ې  ې  ى  ۅ  ۉ   ۉ    ۋ  ۋ ۅ ژ ؿقفف تعوػ: -2

 .[36]ادوئدة:  ژۆئۆئ    ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ
ؿرأ يزيد بـ ُؿطقى )َتَؼبَّؾ( بوفػتح مبـقو فؾػوظؾ

(6)
رد هبو، إذ ، وهذه افؼراءة ممو اكػ

أجد َمـ ذـر ؿورئو آخر معف، وافػوظؾ ظذ هذه افؼراءة مضؿر، وهق وؿر افبوري مل 

 تبورك وتعوػ، وادعـك: مو َتَؼبَّؾ اهلل مـفؿ.

                                                        

  )افثالثي(. 1/121وروح ادعوين 1/166افبحر ادحقط= 

 .1/167، افبحر ادحقط1/86اكظر ادحرر افقجقز (1)

 . 1/167افبحر ادحقط (2)

ـ خوفقيف:  (3) ب ـ أيب ظبؾي(.  137)أبقهنقؽ(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  33اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ   )اب

  .147ءات فؾؽرموين: اكظر صقاذ افؼرا (4)

 .3/292و1/166اكظر افبحر ادحقط (5)

 .4/256، افدر ادصقن3/487، افبحر ادحقط2/187اكظر ادحرر افقجقز (6)
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ضؿ مبـقو فؾؿػعقلوؿرأ اجلؿفقر )ُتُؼبِّؾ( بوف
(1)

، وُحذف افػوظؾ فعظؿتف وفؾعؾؿ 

 .بف

 : ]إكعوم ژ ڀ پ پ پ پٻ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ : وػـف تعـؿقف -3

45] . 

ؿرأ يزيد بـ ُؿطقى )َؾَؼطع دابَر( بػتح افؼوف يف )َؿطع( وكصى )دابر(، وصورـف 

ْهَسؿ، وظؽرمي ل، وأبق افَزَ امَّ يف افؼراءة أبق افسَّ
(2)

. 

ع( ؾعؾ موٍض مبـل فؾػوظؾ، وافػوظؾ وؿر مستس ظوئد ظذ وتقجقففو أن )َؿطَ 

اهلل شبحوكف وتعوػ، أي: ؾَؼَطع اهلل، و)دابَر( مػعقل بف، وهذا ظـد أيب حقون 

 وافسؿغ احلؾبل مـ آفتػوت، إذ ؾقف خروج مـ وؿر ادتؽؾؿ يف ؿقفف تعوػ:

إػ وؿر افغوئى  [44]إكعوم:  ژ خبژ
(3)

. 

( مرؾقع بف كوئى ظـ ٻ، و) وفضؿ مبـقو فؾؿػعقلب (ٱ)وؿرأ اجلؿفقر

افػوظؾ
(4)

. 

 .[246]افبؼرة:  ژڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ژ ؿقفف تعوػ:-4

تََى( بثالث ؾتحوت، وصورـف يف افؼراءة ظبقد بـ  ـَ ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )ؾؾام 

ـِْرداب َؿْقَػع، و ظؿر، وابـ افسَّ
(5)

. 

                                           
  .4/256، افدر ادصقن3/487اكظر افبحر ادحقط (1)

ادحرر ل بدون ظؽرمي( ، وظزيً فعؽرمي وحده يف )افثالثي إُوَ  167اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (2)

 .4/635وافدر ادصقن 4/135وافبحر ادحقط 2/292افقجقز

 . 4/635، افدر ادصقن4/135اكظر افبحر ادحقط (3)

 . 4/635اكظر افدر ادصقن (4)

)ظبقد وابـ افسؿقػع(، صقاذ افؼراءات  498اكظر افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل:  (5)

ـ ؿطقى وـرداب(.)يزيد  95فؾؽرموين:    ب

 =وـِرداب هق: احلسغ بـ ظع افبكي ادؾؼى بؽِرداب، فف ؽرائى وصقاذ ظـ رويس، وافسـد إفقف ؾقف كظر،



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)العدد الحادي عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  
 

ٕٜٙ 

ـتى، و)افؼتوَل( كصى ظذ وافػعؾ يف هذه افؼراءة مبـل فؾػوظؾ ظذ أن اهلل 

مقاؾؼي إصقل، وٕن إووؾي »ادػعقل بف، واختور اهلذيل هذه افؼراءة، وظؾؾ ذفؽ بـ

افػعؾ إػ اهلل ظذ حؼقؼتف، وإػ ؽره جموز ظـد أـثر أصحوبـو، وظؾقف أـثر أهؾ 

شافسـي
(1)

. 

تِى( ظذ مو مل يسؿ ؾوظؾف، و)افؼتوُل( مرؾقع  ـُ بف كوئى وأمو افبوؿقن ؾؼد ؿرؤوا )

 ظـ افػوظؾ.

﮴   ژ ؿقفف تعوػ:-5  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  

 .[50]آل ظؿران:  ژ ﮷﮵  ﮶

م( بػتحتغ وتشديد افراء، وهل ؿراءة مجوظي مـ  ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )َحرَّ

ـِْرداب افسؾػ، وؿرأ هبو أبق حققة ظـ ابـ ؿطقى، وظؽرمي، وافقامين، و
(2)

 . 

ل وهذه افؼراءة ظذ تسؿقي افػ وظؾ، وافػوظؾ وؿر يعقد إػ اهلل تعوػ ُمــزِّ

افتقراة، أو إػ مقشك ظؾقف افسالم صوحى افتقراة، ودلَّ ظؾقف ذـر ـتوبف: وٕكف ـون 

: ٕكف ـتوب  ژ ھ  ھ  ے ژ معؾقمو ظـدهؿ، أو إػ ادقصقل )مو( مـ ؿقفف تعوػ:

ل، وهق افظوهر ظـد أيب حقون يف )افبحر ادحقط( ُمــزَّ
(3)

 كف مذـقر.: ٕ

َم( مبـقو فؾؿػعقل،  واختور اهلذيل هذه افؼراءة، وأمو ؿراءة افعومُي ؾفل: )ُحرِّ

وافػوظؾ هق اهلل تعوػ
(4)

. 

                                                        

ف إكطوـ روى= َهووي، ؿول احلوؾظ أب لافؼراءة ظـف ابـ افزِّ مل يؼرأ ، هذه روايي ؽريبي جداً  :))افعالءق صقخ افرَّ

ٓ ظذ افشقخ أبق افعز افقاشطل هبو ـ هبو....(( ،إ  .1/222اكظر ؽويي افـفويي وـون يظ

 .498افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل:  (1)

ة(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين: )أبق حقق 516اكظر افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل:  (2)

ذا، افؽشوف )افبؼقي(، وؾقف113 ـ  وافبحر  1/441)بال ظزو(، ادحرر افقجقز 1/358)ؿطقى(

  )ظؽرمي(. 3/205وافدر ادصقن 2/490ادحقط

 .3/205، افدر ادصقن1/358واكظر افؽشوف  ،2/490 (3)

 . 516اكظر افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل:  (4)
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 .[19]ؾصؾً:  ژ ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ ژ  ؿقفف تعوػ: -6

ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )َُيُؼ( بوفقوء وؾتحف ووؿ افشغ، و)أظداَء( بوفـصى
(1)

 ،

اءة ممو اكػرد هبو، إذ مل أجد مـ ذـر ؿورئو آخر مع ابـ ؿطقى، وؿراءتف ظذ وهذه افؼر

 افبـوء فؾػوظؾ، وهق اهلل تعوػ، و)أظداَء( مػعقٓ بف.

وؿرأ اجلؿفقر )ُُيَؼ( بوفبـوء دو مل يسؿ ؾوظؾف، و)أظداُء( بوفرؾع
(2)

. 

 :جمع الضمير 
 .[36: ]افبؼرة ژوئوئ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ژ وذفؽ يف ؿقفف تعوػ:

ؿ( و)ؾلخرجفؿ( بوجلؿع ؾقفام ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )ؾلزهلَّ
(3)

، ومل أجد َمـ ذـر 

ؿورئو آخر معف، وافتقجقف هلذه افؼراءة أكف جوء بؾػظ اجلؿع يف مقوع افتثـقي: ٕن 

آثـغ مجع يف ادعـك، ؿد مُجع أحدمهو مع أخر وُوّؿ إفقف، وهذا مـ أشوفقى 

وؽؾامهنام، وإكام مهو اثـون ،افعرب، يؼقفقن: وع رحوهلام
(4)

، وهذا افتقجقف ذـره 

ؿ( بؾػظ اجلؿع، وؾقف ُبعد: » افعؽزي مع تقجقف آخر، يؼقل:  وؿرأ بعضفؿ )ؾلزهلَّ

، وافقجف يف اجلؿع أن آثـغ مجع، چائ  ەئ  ەئ    وئوئ ژٕكف ؿول َبعد ذفؽ: 

ڃ  چ    ژ، وـؼقفف: [19]احلٍ:  ژ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ ژ ؾفق ـؼقفف:

 . ؿقفف تعوػ:[78]إكبقوء:  ژ ڻ  ڻ  ۀ ژ، [21]ص:  ژ چ

)ؾلخرجفؿ(، ووجفف مو تؼّدم، وَيقز أن يؽقن مَجَع: ٕن آدم :  ؿرئ  ژائژ

شوحقاء أصؾ افبؼ، ؾلجرامهو جُمرى اجلؿع
(5)

. 

                                           
وأهار افتلويؾ أكقار افتـزيؾ و 4/190ؽشوف)يزيد بـ ؿطقى(، اف 421اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (1)

)بال  8/9 وب افؽريؿ )تػسر أيب افسعقد(وإرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽت 5/112 )تػسر افبقضووي(

 ظزو(.

توب افسبعي يف افؼراءات:  (2)  .7/471، افبحر ادحقط576اكظرـ 

ـ ؿطقى(، إظراب افؼ59اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (3)   )بال كسبي(.1/151راءات افشقاذ)يزيد ب

  .312، اجلؿؾ: 4/201و 3/622اكظر افؽتوب (4)

 . 1/151إظراب افؼراءات افشقاذ (5)
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ي وهل اخلطقئي: أي: اشتزهلام  فَّ ام( بغر أفػ، مـ افزَّ وؿرأ ظومي افسبعي: )َؾَلَزهلَّ

فو، وؿرأ محزة: )ؾلزاهلام( بلفػ، مـ افتَّـحقي: أي َكّحومهو. يؼول: أزفتف وأوؿعفام ؾق

ؾزال
(1)

ؾؽؾ ؿراءة هـو أؾودت معـك مستؼال، وُُيتؿؾ أن تؽقكو بؿعـك واحد،  ،

ك ظـف،  ام( َيقز أن تؽقن مـ )َزلَّ ظـ ادؽون( إذا َتـَحَّ وذفؽ أن ؿراءة اجلامظي )َأَزهلَّ

ة، ؾُردَّت ؿراءة اجلامظي إػ ؿراءة محزة، أو ُتَردُّ ؿراءة ؾتؽقَن مـ افزوال ـؼراءة محز

َؾُفام ظـ ضوظي اهلل تعوػ، َؾَلْوَؿَعفام  محزة إػ ؿراءة اجلامظي ؾقؽقن معـك )أزاهَلام(: َسَ

ي شبى فؾزوال فَّ ِي: ٕن إؽقاءه وإيؼوظف هلام يف افزَّ فَّ يف افزَّ
(2)

. 
 باإلضافة:  اإلتباع على لفظ معمول اسم الفاعل المجرور 

 ژ ڦٹ ٹڤڤڤڤڦ ٹ ژ :وذفؽ يف ؿقفف تعوػ

 .[96]إكعوم: 

ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )وافشؿِس وافؼؿِر( بوجلر ؾقفام، وواؾؼف أبق حققة
(3)

، وهذه 

افؼراءة مبـقي ظذ ؿراءة )وجوِظُؾ افؾقِؾ( بؾػظ اشؿ افػوظؾ وإووؾي معؿقفف إفقف، 

وهل ؿراءة ظومي افسبعي ؽر افؽقؾقغ
(4)

ن ؿراءة يزيد )وافشؿِس وافؼؿِر( ؾتؽق ،

: وجوظؾ افشؿِس وافؼؿِر حسبوكو، وأمو إذا ـوكً  أي ، )افؾقِؾ( ظطػو ظذ فػظ

افؼراءة )وَجَعؾ افؾقَؾ( بؾػظ افػعؾ ؾنن ظطػ )افشؿِس وافؼؿِر( يؽقن ظذ 

                                           
توب افسبعي يف افؼراءات:  (1) ـ  ، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )تػسر 2/15، احلجي فؾؼراء افسبعي154اكظر

 . 1/311افؼرضبل(

  .1/287اكظر افدر ادصقن (2)

(، صقاذ افؼراءات ابـ ؿطقى)2/84وإظراب افؼرآن فؾـحوس 45يف صقاذ افؼرآن ٓبـ خوفقيف:اكظر خمتك  (3)

(، ادحرر ابـ ؿطقى)7/45حققة(، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل( أبقابـ ؿطقى و)173فؾؽرموين:

 )أبق حققة(. 4/190وافبحر ادحقط 2/326افقجقز

ثر وكوؾع وأبق ظؿرو وابـ ظومر،  (4) توب افسبعي يف ابــ  وبؾػظ افػعؾ )جعؾ( ظوصؿ وافؽسوئل ومحزة، اكظرـ 

  .263افؼراءات: 



 الغامدي بن عبدان د. سعيد بن علي                    الشامي   التوجيهات النحوية لقراءة يزيد بن ُقطَيب
 

ٕٕٚ 

)اإلصبوح(
 (1)

. 

جوئز ظـد افزجوج وافؼؿر( )افشؿس واجلر يف
(2)

جعػر  أيب وعقػ ظـدو ،

: فضعػ اخلوؾض مـ جفي، وفقجقد افػوصؾافـحوس
(3)

. 

وذـر مؽل بـ أيب ضوفى إمجوع افؼراء ظذ كصى )وافشؿَس وافؼؿَر( ظذ إوامر 

)ؾعؾ(، ومل ُيؿؾقه ظذ )ؾوظؾ( ؾقخػضقه
(4)

بـ ا ومو ذـره مؽل مـتؼض بؼراءة ،

يريد مؽل » ؼ افؼرضبل ظذ مو ذـره مؽل بؼقفف:ؿطقى وأيب حققة ـام شبؼ، وظؾّ 

شفدوي وؽرمهو إمجوع افؼراء افسبعي واهلل أظؾؿواد
(5)

. 

وؿرأ اجلؿفقر )وافشؿَس وافؼؿَر(، وهل ظذ افعطػ يف ؿراءة افؽقؾقغ 

)وَجَعؾ افؾقَؾ(، وأمو يف ؿراءة بوؿل افسبعي )وجوظُؾ افؾقِؾ( ؾـَْصى )وافشؿَس 

وافؼؿَر( ؿقؾ ؾقف مو يليت
(6)

: 

ؾـَْصى  -بدفقؾ ؿراءة افؽقؾقغ وهق افظوهر -إن ـون زمـ )جوظؾ( ادويض -1

)وافشؿَس وافؼؿَر( ظذ إوامر ؾعؾ دلَّ ظؾقف )جوظؾ(، أي: وجعؾ افشؿَس 

 وافؼؿَر: ٕن )جوظؾ( هـو ٓ يعؿؾ ظذ رأي كحوة افبكة: فؽقكف بؿعـك اديض.

وإن ـون زمـ )جوظؾ( ؽر موض ؾقؽقن إذ ذاك ظومال، ويف كصى  -2

 )وافشؿَس وافؼؿَر( وجفون مهو:

افـصى ظذ إوامر ؾعؾ أيضو، وهذا طوهر ـالم شقبقيف افذي ٓ َيقز افعطػ  -أ

                                           
 .1/523اكظر افتبقون يف إظراب افؼرآن (1)

  .2/274اكظر معوين افؼرآن وإظرابف (2)

 . 2/84اكظر إظراب افؼرآن (3)

ـ وجقه افؼراءات افسبع وظؾؾفو وحججفو (4)  . 442و  1/441اكظر افؽشػ ظ

 .7/45حؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل(اجلومع ٕ (5)

، 4/190، افبحر ادحقط2/47، افؽشوف7/283اكظر جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن)تػسر افطزي( (6)

 . 5/61افدر ادصقن
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ظذ حمؾ معؿقل اشؿ افػوظؾبوفـصى 
(1)

حف ابـ : فػؼد افطوفى فؾعؿؾ، وصحّ 

ظؼقؾ
(2)

. 

افـصى ظطػو ظذ حمؾ معؿقل اشؿ افػوظؾ ادجرور )افؾقِؾ(، وَحُسـ  -ب

)َشَؽـًو( بقـف وبغ  ٓ ظذ فػظف: فدخقل ؿقفف: )افؾقؾ(ظطػ ذفؽ ظذ حمؾ 

)افؾقؾ(، وهذا رأي افطزي وافزخمؼي
(3)

وظذ هذا » وؽرمهو، ؿول افبقضووي: 

ْؿَس وَ ٱَيقز أن يؽقن )وَ  ْفَؼَؿَر( ظطػًو ظذ حمؾ )افؾقؾ(، ويشفد فف ؿراءهتام ٱفشَّ

شمؼدراً  (جعؾـ)بوجلر، وإحسـ كصبفام ب
(4)

اإلتبوع بوفـصى ظذ حمؾ معؿقل ، و

دجرور بوإلووؾي أجوزه بعض افـحوةاشؿ افػوظؾ ا
(5)

. 

 :تعدد اإلعراب في االسم 
 .[100]إكعوم:  ژ ائې  ې  ى  ى  ائ ژ وجوء ذفؽ يف ؿقفف تعوػ:

( بوفرؾع، وواؾؼف يف ذفؽ أبق حققة، وأبق ادتقـؾ، وأبق  ُـّ ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )اجل

ظؿران، واجلحدري
(6)

 . 

ِـّ  ْهَسؿ، وروي ظـ يزيد بـ ؿطقى أيضو أكف ؿرأ )اجل ( بوجلر، وواؾؼف أبق افَزَ

وأبق حققة، وابـ أيب ظبؾي، ومعوذ افؼورئ، وصعقى بـ أيب محزة
(7)

  . 

                                           
 .171و1/169اكظر افؽتوب (1)

ـ موفؽ (2) ـ ظؼقؾ ظذ أفػقي اب   .2/119اكظر ذح اب

ـ تلويؾ آي افؼرآن (3)  .2/47، افؽشوف7/283)تػسر افطزي( اكظر جومع افبقون ظ

  .2/433أكقار افتـزيؾ وأهار افتلويؾ )تػسر افبقضووي( (4)

  .308و4/307، ادؼوصد افشوؾقي 3/231اكظر أووح ادسوفؽ (5)

بـ خوفقيف:  (6) )أبقحققة(، ادحرر  174)أبق حققة(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  45اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ 

)أبق ادتقـؾ وأبق ظؿران وأبق حققة  3/96)يزيد بـ ؿطقى وأبق حققة(، زاد ادسر 2/329زافقجق

ؾقؿ إػ مزايو افؽتوب وإرصود افعؼؾ افس 5/85وافدر ادصقن 4/196واجلحدري(، افبحر ادحقط

ـ ؿطقى وأبق حققة(.  3/167 أيب افسعقد( رسافؽريؿ)تػ  )يزيد ب

ب (7) ْهَسؿ(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  45ـ خوفقيف: اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ   = )أبقحققة(، 174)أبق افَزَ
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، وافؽالم  ُـّ ( خز دبتدأ مؼدر، أي: هؿ اجل َـّ وتقجقف ؿراءة افرؾع ظذ أن )اجل

، وذفؽ يؽقن ظذ  ُـّ جقاب دـ ؿول: َمـ افذي جعؾقه ذيؽًو؟ ؾؼقؾ فف: هؿ اجل

ظوم دو ؾعؾقه، وآكتؼوص دـ جعؾقه ذيؽًو هلل شبحوكف وتعوػشبقؾ آشتع
(1)

 . 

وذـر أبق جعػر افـحوس ومؽل بـ أيب ضوفى أن افؽسوئل أجوز رؾع )اجلـ(، 

بؿعـك: هؿ اجلـ
(2)

ؾؾؿ َيْرِوهو » وظّؾؼ افسؿغ احلؾبل ظذ مو ذـره مؽل بؼقفف: ،

شظـف ؿراءة، وـلكف مل يطَّؾع ظذ أن ؽره ؿرأهو ـذفؽ
(3)

 . 

 : وأمو تقجقف ؿراءة اجلر ؾؼقؾ يف ذفؽ وجفون

اجلر ظذ اإلووؾي افتل فؾتبقغ، وادعـك: أذـقهؿ يف ظبودتف: »: أن  أحدمهو

ؿوفف افزخمؼي يف )افؽشوف(ش، ٕهنؿ أضوظقهؿ ـام يطوع اهلل
(4)

. 

وٓ يتضح معـك هذه افؼراءة ظذ تقجقف افزخمؼي ظـد أيب حقون: ٕن افتؼدير: 

ؾقا ذـوء اجلـ هلل، وهذا معـك ٓ يظفر ـام ؿولوجع
(5)

وردَّ افسؿغ احلؾبل  ،

ؿؾً: معـوهو واوح بام ؾّنه افزخمؼي يف ؿقفف: وادعـك أذـقهؿ يف » بؼقفف:

هو إووؾي تبقغ، أي: إكف بغَّ افؼـوء، ـلكف ؿقؾ:  ظبودهتؿ... إػ آخره: وفذفؽ شامَّ

شافؼـوء ادطقعغ فؾجـ
(6)

. 

                                                        

)ابـ أيب ظبؾي  3/96)يزيد بـ ؿطقى وأبق حققة وصعقى بـ أيب محزة(، زاد ادسر 2/329ادحرر افقجقز =

ـ أيب مح 5/85وافدر ادصقن 4/196ومعوذ افؼورئ(، افبحر ادحقط ـ ؿطقى وأبق حققة وصعقى ب  زة(.)يزيد ب

، افبحر ادحقط 1/501، إظراب افؼراءات افشقاذ13/94، افتػسر افؽبر فؾرازي2/50اكظر افؽشوف (1)

 .5/85، افدر ادصقن4/196

، وذـر ذفؽ أيضو افؼرضبل يف تػسره اجلومع 1/264، مشؽؾ إظراب افؼرآن2/87اكظر إظراب افؼرآن (2)

 . 7/52ٕحؽوم افؼرآن

 . 5/85افدر ادصقن (3)

  .1/502، واكظر إظراب افؼراءات افشقاذ2/50(4)

 .4/196اكظر افبحر ادحقط (5)

 . 5/86افدر ادصقن (6)
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ٕٚ٘ 

، ـام ؿرأ ابـ مسعقدوأخر ِـّ  : أن يؽقن ظذ تؼدير حرف جر، أي: مـ اجل
(1)

، ؾحذف اجلور وأبؼك ظؿؾف، وهذا وعقػ ظذ ـؾ حول، ـام ؿول 

افعؽزي
(2)

. 

( بوفـصى، ويف تقجقف ذفؽ سمسي أوجف ذـرهو افسؿغ  َـّ وؿرأ اجلؿفقر )اجل

احلؾبل
(3)

ة يزيد بـ ؿطقى: وفذا دا بؼراءيَّ أذـرهو بوختصور، وؿد جوء وجف مـفو مم ،

 أبدأ بذـره: 

ر، ـلن شوئاًل  -1 ( مـصقبو بػعؾ مضؿر جقاب فسمال مؼدَّ َـّ أن يؽقن )اجل

ـْ جعؾقا هلل ذـوء؟ ؾؼقؾ: :   ژې  ې  ىژ شلل ؾؼول بعد ؿقفف تعوػ: َم

، كؼؾف أبق حقون ظـ صقخف أيب جعػر بـ افزبر، وجعؾف  َـّ ، أي: جعؾقا اجل َـّ اجل

أحسـ إوجف
(4)

( بوفرؾع، ظذ تؼدير: هؿ  ، ُـّ وُيَميِّد ذفؽ ؿراءُة يزيد بـ ؿطقى )اجل

 اجلـ، ـام شبؼ ذـره.

م، وفػظ اجلالفي  -2 ( ادػعقل إول، وافثوين )ذـوء( ُؿدِّ َـّ وهق افظوهر أن )اجل

)هلل( متعؾِّؼ بـ)ذـوء(، واجلَْعؾ هـو بؿعـك: افتصقر، وؾوئدُة افتؼديؿ ـام ؿول 

تعظوم أن ُيتَّخذ هلل ذيؽ َمـ ـون َمَؾؽو، أو جـّقو، أو إِكِسّقو: وفذفؽ اش» افزخمؼي: 

م اشؿ اهلل ظذ افؼـوء شُؿدِّ
(5)

. 

ؿحذوف أن يؽقن )ذـوء( ادػعقل إول، و فػظ اجلالفي )هلل( متعؾؼ ب -3

( بدل مـ )ذـوء(، أجوز ذفؽ افػراء، وإخػش، ظذ أكف ادػعقل افثوين، و َـّ )اجل

                                           
ـ وهق خؾؼفؿ):  ؿراءتف (1) ـ اجل ـ خوفقيف: ،(وجعؾقا هلل ذـوء م ب   .47اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ 

 . 1/502اكظر إظراب افؼراءات افشقاذ (2)

 . 85-5/83اكظر افدر ادصقن (3)

 . 4/196كظر افبحر ادحقطا (4)

  .2/50افؽشوف (5)
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ٕٚٙ 

وافـحوس، وافزخمؼي وؽرهؿوافزجوج، 
(1)

 . 

ؿول بعض ادحؼؼغ: هذا وعقػ: » وهذا افقجف وّعػف بعضفؿ، ؿول افرازي:

ٕن افبدل مو يؼقم مؼوم ادبدل، ؾؾق ؿقؾ: وجعؾقا هلل اجلـ، مل يؽـ ـالمو مػفقمو، 

شبؾ إوػ جعؾف ظطػ بقون
(2)

. 

فو افتل ذـرهو افرازي، ومل َيّقز اإلظراب ظذ افبدفقي أيضو أبق حقون فؾعؾي كػس

( بدٓ مـ )افؼـوء(،  َـّ ورد افسؿغ احلؾبل بلن افسوبؼغ أجوزوا أن يؽقن )اجل

ا،  ا فؾؼـوء، هذا كصُّ ظبورهتؿ، وهق معـك صحقح، أي: ـقن افبدل مػنِّ ومػنِّ

ؾال معـك فردِّ هذا افؼقل، ـام أكف ٓ يؾزم يف ـؾ بدل أن ُيؾَّ حَمؾَّ ادبدل مـف
(3)

 . 

ـام  احلقيف ؿوففول، و)اجلـ( ادػعقل افثوين، أن يؽقن )ذـوء( ادػعقل إ -4

: ٕنذـر افسؿغ إول يف هذا افبوب مبتدأ يف إصؾ، وافثوين » ، وهذا ٓ َيِصحُّ

ًَ ادعرؾي مبتدأ، وافـؽرة  ر أكف إذا اجتؿع معرؾي وكؽرة َجَعْؾ خز يف إصؾ، وتؼرَّ

شورةخزًا، مـ ؽر ظؽس إٓ يف رض
(4)

. 

م بقوكف، وفػظ اجلالفي )هلل(  -5 أن يؽقن )ذـوء اجلـ( مػعقفغ ظذ مو تؼدَّ

متعؾؼ بؿحذوف ظذ أكف حول مـ )ذـوء(: ٕكف فق تلخر ظـفو جلوز أن يؽقن صػي 

هلو، ؿوفف أبق افبؼوء
(5)

 ، : ٕكف يصر ادعـك: جعؾقهؿ ذـوء يف حول »وهذا ٓ َيِصحُّ

وهذه حول ٓزمي ٓ تـػؽ، وٓ َيقز أن يؼول إهنو ؽر  ـقهنؿ هلل أي: ممؾقـغ،

                                           
، 2/277، معوين افؼرآن وإظرابف فؾزجوج1/311، معوين افؼرآن فألخػش1/348اكظر معوين افؼرآن فؾػراء (1)

 . 2/50، افؽشوف2/87إظراب افؼرآن فؾـحوس

 . 13/94افتػسر افؽبر (2)

 . 5/84اكظر افدر ادصقن (3)

 . 5/84در ادصقناف (4)

 . 1/526ر افتبقون يف إظراب افؼرآناكظ (5)
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ٕٚٚ 

مـتؼؾي ٕهنو ممـدة إذ ٓ تلـقَد ؾقفو هـو، وأيضو ؾنن ؾقف هتقئَي افعومؾ يف معؿقل 

وَؿْطَعف ظـف: ؾنن )ذـوء( يطؾى هذا اجلورَّ فقعؿؾ ؾقف، وادعـك مـصىٌّ ظذ 

شذفؽ
(1)

. 

 :جواز اإلعراب والبناء في ظرف الزمان 
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژ ؿقفف تعوػ:وذفؽ يف 

 .[66] هقد:   ژ گک   گ  گ  گ

)خزٍي(، وؾتح مقؿ ومـ خزٍي يقَمئٍذ( بتـقيـ ادصدرؿرأ يزيد بـ ؿطقى )

افظرف )يقم(، وؿرأ بذفؽ أيضو افقامين، وخورجي ظـ كوؾع، وضؾحي، وأبون بـ 

 تغؾى، وهل ؿراءة ظبد اهلل بـ مسعقد
(2)

ه افؼراءة أن افظرف ، وتقجقف هذ

مـصقب بودصدر، وظذ هذا تؽقن ؾتحي مقؿ افظرف إظراب
(3)

، وُيتؿؾ أن تؽقن 

افػتحي ؾتحي بـوء، ُبـل افظرف دو أوقػ إػ ؽر متؿؽـ وهق )إذ(، وادضوف إػ 

ادبـل َيقز جعؾف مبـقو
(4)

. 

ع ح مقؿ )يقم( افؽسوئل وكوؾإػ )يقم(، وَؾتَ  وؿرأ اجلؿفقر بنووؾي )خزِي(

بوختالف ظـف، وظذ هذه افؼراءة تؽقن افػتحي ؾتحي بـوء: إلووؾي )يقم( إػ )إذ( 

وهق ؽر متؿؽـ، وؿرأ بوؿل افسبعي بؽن ادقؿ، ؾتؽقن افؽنة ـنة إظراب 

بنووؾي )خزي( إيل )يقم(
(5)

. 

                                           
 . 5/85افدر ادصقن (1)

بـ  ا) 4/126ؾع(، زاد ادسر)يزيد بـ ؿطقى وافقامين وخورجي ظـ كو 236اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (2)

ـ تغؾى(. 6/350وافدر ادصقن 5/241، افبحر ادحقط (مسعقد   )ضؾحي وأبون ب

 .6/350، افدر ادصقن5/241، افبحر ادحقط3/186، ادحرر افقجقز2/291إظراب افؼرآن فؾـحوس اكظر (3)

 . 6/350، افدر ادصقن3/186اكظر ادحرر افقجقز (4)

توب افسبعي يف افؼراءات:  (5) ، زاد 4/348، احلجي فؾؼراء افسبعي2/291، إظراب افؼرآن فؾـحوس336اكظرـ 

  .3/186، ادحرر افقجقز4/126ادسر
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ٕٚٛ 

بؼل أن أصر إػ أكف بؿثؾ مو ؿرأ يزيد بـ ؿطقى آيي شقرة هقد ؿرأ ظوصؿ ومحزة 

، بتـقيـ )ؾزع(، وؾتح )يقم([89]افـؿؾ:  ژ پ  پ  پ  ڀ  ڀ ژ ؿقفف تعوػ:
(1)

 ،

 ژڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژوـذفؽ ؿرأ أبق حققة ؿقفف تعوػ:

، بتـقيـ )ظذاب(، وؾتح )يقم([11]ادعورج: 
(2)

. 

 :إثبات ياء المتكلم ساكنة في المنادى 
 وجوء ذفؽ يف مقوعغ:

 [.72]هقد:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ ؿقفف تعوػ: -1

 .[28]افػرؿون:  ژڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ   ژ تعوػ: ؿقفف -2

ؿرأ يزيد بـ ؿطقى واحلسـ )يوويؾتِل( بؽن افتوء وإثبوت يوء ادتؽؾؿ شوــي
(3)

 ،

وهذه افؼراءة جوءت ظذ فغي إثبوت افقوء شوــي يف ادـودى ادضوف إػ يوء ادتؽؾؿ، 

بوب بوحلذف: ٕن إـثر يف وفقس إثبوهتو بودختور، وأـثر مو يف افؼرآن مـ هذا اف

ـالم افعرب حذف افقوء وآـتػوء مـفو بوفؽنة، وحُسـ ذفؽ ٕن آشؿ مـودى، 

وافـداء مقوع تغقر
(4)

 ـون إصؿعل يـشد بقً زهر: » ، ؿول أبق جعػر افـحوس:

ـٍ   ِمـ َؾقِق ُجْرُثؿِ   َتبكَّ َخؾقِؾ هؾ َترى مـ َطَعوئ
ِ
ـَ بوفَعؾَقوء ؾ حَتؿَّ

(5)
 

                                           
توب افسبعي (1)  . 336يف افؼراءات:  اكظرـ 

ـ خوفقيف:  (2) ب  . 162اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ 

بـ خوفقيف:  (3)  ٓ  )يزيد بـ ؿطقى واحلسـ(، 65اكظر ؿراءة آيي شقرة هقد يف: خمتك يف صقاذ افؼرآن

وافدر  5/244وافبحر ادحقط 2/282ومدارك افتـزيؾ وحؼوئؼ افتلويؾ )تػسر افـسػل( 2/388افؽشوف

 )احلسـ(.  4/225ػسر أيب افسعقد(وإرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽتوب افؽريؿ )ت 6/357 ادصقن

تك يف صقاذ افؼرآن ٓبـ )احلسـ(، خم 3/158واكظر ؿراءة آيي شقرة افػرؿون يف: إظراب افؼرآن فؾـحوس

 6/454دحقط)احلسـ(، افبحر ا 348)يزيد بـ ؿطقى واحلسـ(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  106 : خوفقيف

ـ ؿطقى واحلسـ(   )احلسـ(. 8/480، افدر ادصقن )يزيد ب

، ذح 2/672افؽتوب ادختور يف معوين ؿراءات أهؾ إمصور ،3/158فؾـحوس افؼرآن إظراب اكظر (4)

 .2/11ادػصؾ

ـ افطقيؾ، اكظر افديقان:  (5)  ، وافروايي ؾقف: )خؾقع( بوفقوء. 103م
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ٕٜٚ 

ُر روايي َمـ روى: )تبك خؾقع(: ٕكف ـون يؼصد افروايوت افصحوح ويـؽِ 

ج ظذ افشوذ.... شافػصقحي، وٓ يعرِّ
(1)

. 

هؿ افـػس، ثؿ وأصؾ افدظوء بوفقيؾ وكحقه يف افتػّجع: فشدة مؽروه َيدْ 

هؿ افـػس، وهل ـؾؿي خِتػ ظذ أؾقاه افـسوء إذا ضرأ ى َيدْ جَ اشتعؿؾ بعُد يف ظَ 

َـّ مو يعجبْ  ـَ مـفظؾقف
(2)

، وأمو افرجؾ ؾنكف يـودي ويؾتف، وهل هؾؽتف، يؼقل هلو: 

تعويل ؾفذا أواكؽ
(3)

. 

 وؿرأ اجلؿفقر )يوويؾَتك( بػتح افتوء وبعدهو أفػ، وإفػ بدل مـ يوء ادتؽؾؿ،

وؿقؾ: أفػ افـدبي، ويقؿػ ظؾقفو هبوء افسؽً
(4)

. 

 :)الجمع بين لغتين في لفظة )ُأّم 
 .[94]ضف:  ژگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ    ژ وذفؽ يف ؿقفف تعوػ: 

( بؽن اهلؿزة وؾتح ادقؿ، ومل أجد أحدا ؽر  ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )يو بـ إِمَّ

افؽرموين ذـر هذه افؼراءة ؾقام رجعً إفقف مـ مراجع
(5)

، وؿد ؿرأ إظؿش )ابـ 

( أيضو يف ؿقفف تعوػ: [150]إظراف:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ إِمَّ
(6)

ويف ، 

ـن مهزهتو وؾتح مقؿفو، ؾلمو ـن اهلؿزة  هذه افؼراءة مجع بغ فغتغ يف )أم(، ومهو

ؾفق أحد افؾغوت اجلوئزة يف )أم( ـام جوء يف ادعوجؿ
(7)

، وؿقد ابـ جموهد ـن اهلؿزة 

بقؿقع )أم( بعد ـنة أو يوء شوــي، وؿد ؿرأ افؽسوئل ومحزة )أم( بؽن اهلؿزة، 

                                           
 . 3/158إظراب افؼرآن (1)

 . 5/244كظر افبحر ادحقطا (2)

 . 6/454، افبحر ادحقط24/67، افتػسر افؽبر فؾرازي3/281اكظر افؽشوف (3)

 . 6/357، افدر ادصقن5/244، افبحر ادحقط3/190اكظر ادحرر افقجقز (4)

 . 311اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (5)

  .194اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (6)

 )أمؿ(.31/230)أمؿ(، توج افعروس1/23)أمؿ(، ادصبوح ادـر1/23، مجفرة افؾغي4/146اكظر افؽتوب (7)
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ٕٛٓ 

[11]افـسوء:  ژ ۅ  ۉۉ ژ وػ:وذفؽ يف مثؾ ؿقفف تع
(1)

بـ ؿطقى مل ا ويف ؿراءة، 

 تؼع )أم( بعد ـنة أو يوء شوــي، ؾؽلن افؽن فغي ظومي وفقسً مؼقدة.

وأمو ؾتح مقؿ )أم( ؾفق إحدى افؾغوت اجلوئزة ؾقفو حول ـقهنو مضوؾي إػ يوء 

 ادتؽؾؿ، و)أم( مضوؾي إػ ادـودي، ويف تقجقف ذفؽ ؿقٓن: 

بفام ترـقى )سمسي ظؼ(، ؿقل افبكي ُـّ غ: وهق أن )ابـ أم( ُبـقو ظذ افػتح: فس

 ؾوفػتح حرـُي بـوء، وفقس )ابـ( مضوؾو فـ )أم(.

وؿقل افؽقؾقغ: وهق أن )ابـ( مضوف فـ)ُأّم(، و)أم( مضوؾي فقوء ادتؽؾؿ، ويوء 

المو، ثؿ ادتؽؾؿ ؿؾبً أفػو، ـام تؼؾى يف ادـودى ادضوف إػ يوء ادتؽؾؿ كحق: يو ؽ

َتَزأ ظـ افقوء بوفؽنة، وظذ هذا  ُحذؾً إفػ، واْجُتِزئ ظـفو بوفػتحي، ـام َُيْ

تؽقن افػتحي ظذ )ابـ( حرـُي إظراب
(2)

. 

 ) ـَ ُأمَّ وأمو ؿراءة افسبعي ؾؼد ؿرأ احلرمّقون وأبق ظؿرو وحػص ظـ ظوصؿ )اْب

فؽسوئل ومحزة بػتح ادقؿ، وتقجقفف مو شبؼ ذـره ؿبؾ ؿؾقؾ، وؿرأ ابـ ظومر وا

وظوصؿ يف روايي أيب بؽر بؽن ادقؿ
(3)

، ويف تقجقف ذفؽ ؿقٓن
(4)

: 

: وهق أن افؽن بـوء ٕجؾ يوء ادتؽؾؿ، وآشؿ ادرـى أوقػ  ؿقل افبكيغ 

فقوء ادتؽؾؿ ؾُؽِن آخُره، ثؿ اجُتِزئ ظـ افقوء بوفؽنة، ؾفق كظر: يو أَحَد ظؼي، 

 : يو أحد َظِؼ بوحلذف.  ثؿ

َتَزًأ ظـفو بوفؽنة، ـام قل افؽقؾقغ: وهق أن افؽن إظراب، وُحِذؾً افقوء جموؿ

                                           
توب افسبعي يف افؼراءات (1)  .3/138احلجي فؾؼراء افسبعي ،227 : اكظرـ 

 ، احلجي2/152، إظراب افؼرآن فؾـحوس1/338، معوين افؼرآن فألخػش1/394اكظر معوين افؼرآن فؾػراء (2)

 . 5/467، افدر ادصقن1/596بقون يف إظراب افؼرآن، افت4/89فؾؼراء افسبعي

توب افسبعي يف افؼراءات:  (3)  . 423و295اكظرـ 

 ، افدر ادصقن4/394، افبحر ادحقط4/60و2/457، ادحرر افقجقز4/92احلجي فؾؼراء افسبعي اكظر (4)

5/467. 
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 .بوفػتحي ظـ إفػ ادـؼؾبي ظـ يوء ادتؽؾؿ ِزَئ اجتُ 

 :إحالل الفعل المتعدي الثنين محل الفعل المتعدي لواحد 
 ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ ژ جوء ذفؽ يف ؿقفف تعوػ: 

 .[71]ادممـقن: 

ويً ظـ أيب ظؿروقى )آتقـوهؿ( بودد، ورُ ؿرأ يزيد بـ ؿط
(1)

، ؾقؽقن افػعؾ يف 

هذه افؼراءة مـ )آتك( بؿعـك: أظطك، وهق متعد دػعقفغ، أوهلام افضؿر، وافثوين 

ُُيتؿؾ أن يؽقن ؽَر مذـقر، وُُيتؿؾ أن يؽقن )بذـرهؿ( وافبوء مزيدة ؾقف
(2)

 ،

تؽوب جموز، أو دظقى حذف ٓ حوجي إػ ار-ـام يؼقل إفقد-وظذ هذه افؼراءة 

مضوف، ـام يف ؿراءة اجلؿفقر ظذ تؼدير جعؾ افبوء فؾؿصوحبي
(3)

. 

( بؿعـك: جوء، وؿرأ اجلؿفقر بـقن افعظؿي )أتقـوهؿ(، ؾقؽقن افػعؾ مـ )أتك

إن ـوكً افبوء فؾتعديي ؾظوهر، وإن ـوكً فؾؿصوحبي ؾعذ حذف »ؿول افـقسوبقري: 

رهؿ، أي: َوْظظفؿ،  مضوف، أي: أتوهؿ رشقفـو متؾبِّسو ـْ بوفؽتوب افذي هق ِذ

، أو اإلووؾي بدل افالم افعفدي، أي: بوفذـر افذي ـوكقا  أوِصقتفؿ وؾخرهؿ

]افصوؾوت  ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ يتؿـقكف ويؼقفقن:

ش[169و168
(4)

، وذـر أبق حقون أن كسبي اإلتقون احلؼقؼل إػ اهلل ٓ تصح وإكام هق  

 ي: بؾ أتوهؿ ـتوبـو أو رشقفـوجموز، أ
(5)

. 

وؿرأ ابـ أيب إشحوق، وظقسك بـ ظؿر، ويقكس ظـ أيب ظؿرو بتوء ادتؽؾؿ، 

                                           
 6/382وافبحر ادحقط4/151)يزيد بـ ؿطقى(، ادحرر افقجقز337صقاذ افؼراءات فؾؽرموين: اكظر( 1)

 .)أبق ظؿرو(18/53وروح ادعوين 8/360وافدر ادصقن

 .8/360( اكظر افدر ادصقن 2)

 .18/53( اكظر روح ادعوين 3)

  .5/129ؽرائى افؼرآن ورؽوئى افػرؿون  (4)

 .6/382اكظر افبحر ادحقط ( 5)
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وهذا مو  -وذـر أبق حقون أن يزيد بـ ؿطقى ؿرأ هذه أيي )أتقَتفؿ( بتوء اخلطوب

وهل ـذفؽ ؿراءة ابـ أيب إشحوق، وظقسك بـ -تقيظـف أيضو يف تقجقف أيي أ ُكؼؾ

ْهَسؿ، وأيب حققة، واجلحدري، وأيب رجوءظؿر، و  أيب افَزَ
(1)

. 

 :إحالل ضمير الخطاب محل ضمير المتكلم 
 .[90]ادممـقن:  ژ ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ وذفؽ يف ؿقفف تعوػ:

ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )أتقتَفؿ( بػتح افتوء، وـذفؽ ؿرأ ابـ أيب إشحوق، وأبق 

ْهَسؿ، وأبق حققة افَزَ
(2)

 .ة تؽقن افتوء توء اخلطوب فؾرشقل ، وظذ هذه افؼراء

وؿرأ اجلؿفقر بـقن افعظؿي، وذفؽ ظذ إشـود افػعؾ إػ وؿر ادتؽؾؿ ادعّظؿ 

 وؿرئ أيضو )أتقُتفؿ( بتوء ادتؽؾؿ، أي: بؾ أتقُتفؿ أكوكػسف، 
(3)

. 

 :نصب االسم بعامل مقدر 
 .[1]افـقر: ژ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ يف ؿقفف تعوػ:

)شقرًة( بوفـصى، وهل ؿراءة ظدد مـ افؼراء وهؿ: أم  ؿرأ يزيد بـ ؿطقى

 ،، وظقسك بـ ظؿر افثؼػل افبكي، وظقسك بـ ظؿر اهلؿداين افؽقيف افدرداء

، وضؾحي بـ افعؼقعوابـ أيب ظبؾي، وأبق حققة، وحمبقب ظـ أيب ظؿرو، وأبق رزيـ 

، وظؿر بـ ظبد افعزيزف، وجموهد، ورويً ظـ أيب افدرداء ّك مُ 
(4)

وفعؾ ،  

                                           
وافدر ادصقن  6/382ادحقط )بال كسبي(، افبحر2/164وإظراب افؼراءات افشقاذ 2/98اكظر ادحتسى (1)

 )ـؾفؿ(. 8/360

بـ خوفقيف:  (2) ْهَسؿ وأبق حققة(، افبحر ادحقط 100اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ   )يزيد بـ ؿطقى وأبق افَزَ

ـ أيب إشحوق(.   18/59وروح ادعوين 8/363وافدر ادصقن 6/414  )اب

 .  8/363، افدر ادصقن6/414، افبحر ادحقط3/203اكظر افؽشوف (3)

بـ خوفقيف:  (4) وظقسك   )أم افدرداء 2/99)ظقسك بـ ظؿر(، ادحتسى 101اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ 

افثؼػل وظقسك اهلؿداين وظؿر بـ ظبد افعزيز(، افؽومؾ يف افؼراءات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو فؾفذيل: 

)يزيد بـ ؿطقى وأم  339افؼراءات فؾؽرموين:  )ابـ أيب ظبؾي وأبق حققة وحمبقب ظـ أيب ظؿرو(، صقاذ 607

 =) أبق رزيـ افعؼبع وابـ 6/4زيز(، زاد ادسرـر بـ ظبد افعوظقسك افبكي وظقسك افؽقيف وظؿ افدرداء 
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شومو رأيً أحدا ؿرأ بف»افؼراءة بـصى )شقرة( مل تبؾغ افػراء حقٌ ؿول: 
(1)

 ، ويف

لتقجقف افـصى يف هذه افؼراءة أربعي أوجف ه
(2)

 : 

افـصى ظذ ادػعقفقي بػعؾ مؼدر ؽر مػنَّ بام بعده، ويؽقن ذفؽ ظذ  -1

فؿ بوجلؿع: ره بعضمعـك افتحضقض، وافتؼدير: اْتُؾ شقرًة، أو اؿرأ شقرًة، وؿدّ 

ٕن اخلطوبوت أتقي بعده ـذفؽ، »اؿرءوا شقرة، أو تلمؾقا وتدبروا شقرًة أكزفـوهو، 

ؾقؽقن افؽالم حقـئذ كظر ؿقفف  زم: ٕن افػعؾ متضؿـ معـك افؼقل،وفقس بال

، وٓ صؽ يف جقازه[32]آل ظؿران:  ژ ڇ  ڇ  ڇ ژتعوػ: 
(3)

 .ش 

ه مو بعده، ويؽقن ذفؽ مـ بوب افـصى ظذ ادػعقفقي بػعؾ مضؿر ُيَػنِّ  -2

آصتغول، وافتؼدير: َأكَزفـو شقرًة أكزفـوهو، وافػرق بغ افقجف إول وافثوين أن مجؾي 

 )أكزفـوهو( يف حمؾ كصى صػي ظذ افقجف إول، وٓ حمؾَّ هلو ظذ افقجف افثوين. 

مـ ؽر  واشَتشَؽؾ أبق حقون افـصى ظذ آصتغول هـو: ٕن ؾقف آبتداء بوفـؽرة

غمسقِّ 
(4)

ومعـك ذفؽ: أكف مو مـ مقوع َيقز ]ؾقف[ افـصى ظذ آصتغول إٓ » ،

ٍغ،  ًْ )شقرة( بوٓبتداء مل ََيُْز: إذ ٓ ُمَسقِّ وَيقز أن ُيرَؾع ظذ آبتداء، وهـو فق ُرؾَِع

ش: رجٌؾ رضبُتفؾال يؼول: رجاًل رضبُتف ٓمتـوع
(5)

، وأجوب أبق حقون ظـ هذا 

                                                        

 4/160)ضؾحي بـ مكف(، ادحرر افقجقز 23/113ظـ أيب ظؿرو(، افتػسر افؽبر ظبؾي وحمبقب أيب=

ـ ظؿر وجموهد وظؿر بـ افع ـ ظبد افعزيز وجموهد  6/392(، افبحر ادحقط زيز وأبق افدرداء)ظقسك ب )ظؿر ب

بق حققة وحمبقب ظـ أيب وظقسك بـ ظؿر افثؼػل افبكي وظقسك بـ ظؿر اهلؿداين افؽقيف وابـ أيب ظبؾي وأ

  (. افدرداء وأمظؿرو 

 .2/244معوين افؼرآن  (1)

 ، افدر6/392، افبحر ادحقط4/160ادحرر افقجقز ،2/936، افتبقون يف إظراب افؼرآن2/99اكظر ادحتسى (2)

  .8/378ادصقن 

 .18/75روح ادعوين (3)

 .6/392اكظر افبحر ادحقط (4)
 .8/378افدر ادصقن  (5)
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حي آشتشؽول بلك ف إن اظُتؼد حذُف وصػ جوز، أي: شقرٌة ُمعظَّؿي، أو ُمَقوَّ

َأكَزفـوهو
(1)

. 

افـصى ظذ اإِلؽراء بوشؿ ؾعؾ أمر مؼدر، وافتؼدير: دوَكَؽ شقرًة، ؿوفف  -3

ه أبق حقون: ٕن َحْذف أداة اإلؽراء هـو ٓ َيقز افزخمؼي، وَردَّ
(2)

ؿول إفقد:  ،

و بوحلؿؾ ظذ افػعؾ، وـالم ابـ موفؽ يؼتيض اَم أن ظؿؾفـفضعػفو يف افعؿؾ: فِ »

شجقازه، وزظؿ أكف مذهى شقبقيف، وؾقف بحٌ
(3)

وـالم ابـ موفؽ يف )ذح  ،

افؽوؾقي افشوؾقي(
(4)

ؾنن إوامر اشؿ افػعؾ » ٓ يؼتيض اجلقاز ظذ اإلضالق، يؼقل: 

 ش.متؼدمو فدٓفي متلخر ظؾقف جوئز ظـد شقبقيف

)َأكزفـوهو(، واحلول مـ افضؿر َيقز أن افـصى ظذ احلول مـ )هو( يف  -4

تتؼَدم ظؾقف، أجوزه افػراء
(5)

وظذ هذا ؾوفضؿر يف )َأكَزفـوهو( فقس ظوئدا ظذ  ،

شقرة، بؾ ظذ إحؽوم، ـلكف ؿقؾ: َأْكزفـو إحؽوم شقرًة، أي يف حول ـقهنو شقرًة 

مـ شقر افؼرآن، وإػ هذا ذهى أبق حقون
(6)

: َيقز  يؼولوربام » وؿول إفقد:  ،

أن يؽقن افضؿر فؾسقرة ادقجقدة يف افعؾؿ مـ ؽر مالحظي تؼققدهو بقصػ، 

و)شقرة( ادذـقرة مقصقؾي بام يدل ظؾقف تـقيـفو، ؾؽلكف ؿقؾ: أكزفـو افسقرة حول 

ـقهنو شقرة ظظقؿي، وٓ خيػك أن ـؾ ذفؽ تؽؾػ ٓ داظل إفقف مع وجقد افقجف 

شافذي ٓ ؽبور ظؾقف
(7)

. 

                                           
  .6/392اكظر افبحر ادحقط (1)

   .6/392، افبحر ادحقط3/211اكظر افؽشوف (2)

   .18/75روح ادعوين (3)

(4) 3/1395  .   

   .2/244وين افؼرآناكظر مع (5)

   .6/392اكظر افبحر ادحقط (6)

 . 18/75روح ادعوين (7)
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فقر )شقرٌة( بوفرؾع، وَيقز يف افرؾع وجفونوؿرأ اجلؿ
(1)

: 

 أحدمهو: أن تؽقن )شقرٌة( خزا دبتدأ مضؿر، أي: هذه شقرٌة. 

غ   وأخر: أن تؽقن )شقرٌة( مبتدًأ، واجلؿؾي بعدهو صػي هلو، وهذا هق اُدَسقِّ

ومو بعدهو،  [2]افـقر: ژڀ  ڀ   ژ فالبتداء بوفـؽرة، واخلز إمو اجلؿؾي مـ ؿقفف:

في ادػرووي ـذا وـذا: إذ افسقرة ظبورة ظـ آيوت منودة هلو وا دعـك: افسقرة اُدـَزَّ

 َبْدء وَخْتؿ، وإمو أن اخلز حمذوف، أي: ؾقام ُيْتَذ ظؾقؽؿ شقرٌة، أو ؾقام َأْكَزْفـو شقرٌة.

وأجوز أبق ظبقدة وإخػش
(2)

أن تؽقن )شقرة( مبتدأ، وخزه مجؾي )أكزفـوهو(،  

 شقرة ظظقؿي أكزفـوهو. :ذيطي أن تؼدر صػي حمذوؾي فؾؿبتدأ، أيوٓ يبعد ذفؽ 

 :إبدال الظاىر من الضمير عائد الموصول 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ جوء ذفؽ يف ؿقفف تعوػ:

 . [20:  فؼامن] ژ  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ؾقام  -ومل أجد  ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )كَِعَؿُف طوهُرُه وبوضـُُف( بوهلوء وافرؾع ؾقفـ،

، بؾ مل يذـرهو أحد مـسقبي إفقف إٓ فـ ذـر ؿورئو آخر معمَ  -رجعً إفقف مـ مراجع

افؽرموين، وجوءت ظـد افعؽزي بال كسبي
(3)

، وؿراءتف )كَِعَؿُف( بوجلؿع مقاؾؼي دـ 

ؿرأ بذفؽ مـ افسبعي ـام شقليت، وأمو ؿراءتف )طوهُرُه وبوضـُُف( ؾفل ممو اكػرد هبو، 

يؼرآن بضؿ افراء وافـقن،  ژ ٿٺ  ٺ ژؿقفف تعوػ: » و افعؽزي بؼقفف:ووّجفف

واهلوء وؿر، وافتؼدير: افذي هق يف افسؿقات، ثؿ أبدل )طوهره وبوضـف( مـ ظوئد 

                                           
 ،2/963، افتبقون يف إظراب افؼرآن3/211، افؽشوف2/99، ادحتسى2/243معوين افؼرآن فؾػراء اكظر (1)

  .8/377، افدر ادصقن6/392، افبحر ادحقط4/160ادحرر افقجقز

، ومهو معو يف اجلومع 23/113، ورأي إخػش يف افتػسر افؽبر2/63آناكظر رأي أيب ظبقدة يف جموز افؼر (2)

  .12/158ٕحؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل(

  .2/290ذ  فؾعؽزيافؼراءات افشقاإظراب ، 378اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (3)
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ٕٛٙ 

ش)افذي(، وجرى ضقل افؽالم جَمرى افتقـقد
(1)

، وظذ هذا يؽقن ادعـك: أن اهلل 

 .وات وإرضشبحوكف وتعوػ شّخر فـو افظوهر وافبوضـ يف افسام

واختؾػ افؼراء افسبعي يف مجع وتقحقد )كعؿف( ؾؼرأ كوؾع، وأبق ظؿرو، وحػص 

ظـ ظوصؿ )كَِعَؿُف( بوجلؿع مضوؾو هلوء افضؿر، ؾتؽقن )طوهرًة( حول مـفو، وؿرأ 

ابـ ـثر، وابـ ظومر، ومحزة، وافؽسوئل، وظوصؿ وأيب ظؿرو يف روايي ظـفام 

فعغ، وتـقيـ توء افتلكقٌ، اشؿ جـس ُيراد بف اجلؿع، )كِْعَؿًي( ظذ اإلؾراد بسؽقن ا

و)طوهرًة( كعً هلو
(2)

. 

 :نصب االسم على العطف أو االشتغال مع تغيير صيغة الفعل 
 ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی  یژ يف ؿقفف تعوػ:

 .[27]فؼامن: 

ُه( بـصى )افبحر(، ووؿ افقوء وـن اد قؿ مـ ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )وافبحَر ُيِؿدُّ

ُه(، واجلؿع بقـفام يف افؼراءة ممو اكػرد بف )ُيِؿدُّ
(3)

  . 

وؿرأ بـصى )افبحر( أبق ظؿرو وحده مـ افسبعي، ومـ ؽرهؿ ابـ أيب إشحوق، 

وظقسك بـ ظؿر، ويعؼقب، وافقزيدي، وابـ صوهل
(4)

. 

                                           
  .2/290 إظراب افؼراءات افشقاذ (1)

توب افسبعي يف افؼراءات:  (2) ـ  ، افبحر 4/352، ادحرر افقجقز5/457فؾؼراء افسبعي ، احلجي513اكظر

 .9/67 ، افدر ادصقن7/185ادحقط

 .379:  اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين (3)

)أبق ظؿرو 8/284)أبق ظؿرو(، افتبقون اجلومع فعؾقم افؼرآن فؾطقد 513:  اكظر ـتوب افسبعي يف افؼراءات (4)

أبق ظؿرو وابـ أيب إشحوق وظقسك(، إحتوف ؾضالء افبؼ ) 4/354ويعؼقب وابـ صوهل(، ادحرر افقجقز

 )أبق ظؿرو ويعؼقب وافقزيدي(.  2/364بوفؼراءات إربعي ظؼ

وابـ صوهل هق: افػضؾ بـ ُيقك بـ صوهل إكبوري، روى افؼراءة ظروًو وشامظًو ظـ حػص ظـ ظوصؿ، روى 

ـ بشور وافػضؾ بـ صوذان، ؿول افػضؾ: ـ أول"افؼراءة ظـف ظروًو أمحد ب  =ؿرأت ظذ حػص وـتى يل افؼراءة م
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ٕٛٚ 

ُه( ْهَسؿ احلسـ، وؿرأ )ُيِؿدُّ وابـ هرمز إظرج، وأبق افَزَ
(1)

، وؿرأ بذفؽ مع 

فوضؾحي بـ ُمَكّ  ،ٌر( كؽرة ابـ مسعقد )بح
(2)

 . 

 ويف تقجقف كصى )افبحر( ؿقٓن:

( يف ؿقفف: )وفق أكَّام(، -1 أي: وفق أنَّ افبحَر،  افـصى ظطػو ظذ )مو( اشؿ )أنَّ

ومجؾي )يؿّده( اخلز، هذا مو ظؾقف أـثر ادعربغ
(3)    . 

ّن( بعد متوم اخلز، ؾنن ؿقؾ: إن مـ ذط أيب ظؿرو أن يرؾع ادعطقف ظذ )أ

أن )فق( حتتوج إػ جقاب يليت بعد آبتداء » ؾؽقػ ظطػ بوفـصى هـو؟، ؾوجلقاب 

واخلز، ؾؽون ادعطقف ظؾقفو ـودعطقف ظذ )إن( ؿبؾ متوم خزهو، وافدفقؾ ظذ 

، وهذا أدل [27]فؼامن:  ژ جئ  حئ مئ ىئ ژ ذفؽ أن متوم اخلز هوهـو يف ؿقفف:

شظؿرو، وفطوؾي ِحْذؿف بوفعربقي دفقؾ ظذ دؿي متققز أيب
(4)

 . 

وجّقز افطزد أن يؽقن اخلز مؼّدرا: فدٓفي افؽالم ظؾقف، وجعؾف إوػ، 

وافتؼدير: وفق أن افبحر مداد، و)يؿّده شبعي أبحر( مـصقبي ظذ احلول ظـده
(5)

. 

                                                        

، وأمحد بـ بشور هق "إن افػضؾ هذا هق جد أمحد بـ بشور "، وؿول افداين يف )جومعف(:"افؼرآن إػ آخره بخطف=

ـ بشور إكبوري وافد أيب بؽر حمؿد افـحقي ادعروف، اكظر ؽويي افـفويي ـ حمؿد ب    .23و2/12ظؿ افؼوشؿ ب

ْهَسؿ(، ادحرر  379)إظرج واحلسـ(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين: 2/169اكظر ادحتسى (1) )أبق افَزَ

)احلسـ وابـ هرمز(، افبحر 14/77)احلسـ(، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن)تػسر افؼرضبل( 4/354افقجقز

ـ هرمز(.  9/71وافدر ادصقن  7/186ادحقط ـ واب    ) احلس

 4/354وادحرر افقجقز 3/507ف(، افؽشوفوضؾحي بـ مك )ابـ مسعقد 2/169اكظر ادحتسى (2)

ـ مسعقد 8/503(، جمؿع افبقون يف تػسر افؼرآن فؾطزد)ابـ مسعقد ـ مكف(. ) اب     وضؾحي ب

، ادحتسى 5/458، احلجي فؾؼراء افسبعي4/200، معوين افؼرآن وإظرابف فؾزجوج2/144اكظر افؽتوب (3)

، 4/354، ادحرر افقجقز 3/507، افؽشوف5/428قري، ؽرائى افؼرآن ورؽوئى افػرؿون فؾـقسوب2/169

  .14/77اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل(

ـ خوفقيف (4)    .8/284، افتبقون اجلومع فعؾقم افؼرآن فؾطقد286:  احلجي يف افؼراءات افسبع ٓب

 .8/503اكظر جمؿع افبقون يف تػسر افؼرآن (5)
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 وٓ يستؼقؿ جعؾ مجؾي )يؿّده( حوٓ مـ ادبتدأ ظـد َمـ مل َيقز جمقئف مـف، ومـفؿ

ٕكف يمدي إػ تؼققد ادبتدأ اجلومد بوحلول: »ابـ احلوجى افذي ظؾؾ ذفؽ بؼقفف: 

ٕهنو فبقون هقئي افػوظؾ وادػعقل، وادبتدأ ٓ ؾوظؾ وٓ مػعقل، ؾفق ممتـع، ويمدي 

إػ أن يؽقن ادبتدأ ٓ خز فف، أٓ ترى أكف ٓ يستؼقؿ أن يؽقن خز إول: ٕن 

شتؼقؿ أن يؼّدر مثؾفو خزا فف)أؿالم( خز إول، ؾال يس
(1)

. 

افـصى بػعؾ مضؿر يػّنه )يؿّده(، وافقاو حقـئذ واو احلول، واجلؿؾي  -2

حوفقي، واشُتغـل بقاو احلول ظـ افضؿر افرابط بغ احلول وصوحبفو
(2)

. 

ُه( بضؿ افقوء وـن ادقؿ ؾفق مـ ( ومصدره )اإِلْمَداد( وأمو )ُيِؿدُّ  وٓ ؾرق، )َأَمدَّ

( )مَ بغ  ( و)أَمدَّ بؿعـك واحد، وؿقؾ: َمدَّ افقء بعضف بعضو إذا ظـد بعضفؿ، ؾفام دَّ

ـون مـ جـسف، وَأَمدَّ افقء إذا زاده مـ ؽر جـسف، ؾؽلن إبحر افسبعي فقسً مـ 

افبحر ادقجقد، وهذا تشبقف بنمداد اجلقش
(3)

. 

ُه( بضوؿرأ اجلؿفقر )يؿّده( ؿ مقؿؿ راء )افبحر(، وؾتح يوء وو)وافبحُر َيُؿدُّ
(4)

 ،

وؿقؾ يف رؾع )افبحر( وجفون مهو
(5)

: 

ه( اخلز، واجلؿؾُي حوفقي، وافتؼدير: وافبحر  -1 أنَّ )افبحر( مبتدأ، و مجؾي )َيُؿدُّ

هذا أمره، وبذا ؿول شقبقيف
(6)

. 

( واشؿفو مـ ؿقفف: )وفق أكَّام(، وافتؼدير: وفق  -2 أن )افبحر( معطقف ظذ )أنَّ

                                           
ـ احلوجى (1) ب  .1/62إمويل افـحقييٓ 

، إحتوف ؾضالء افبؼ يف 9/67، افدر ادصقن 4/350اكظر أكقار افتـزيؾ وأهار افتلويؾ)تػسر افبقضووي( (2)

 .2/364ظؼ افؼراءات إربعي

  .1/149، افدر ادصقن1/209، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن)تػسر افؼرضبل(4/354اكظر ادحرر افقجقز (3)

توب افسبعي يف افؼراءات:  (4)   .513اكظرـ 

، افؽتوب ادختور يف معوين ؿراءات أهؾ 2/169، ادحتسى4/200اكظر معوين افؼرآن وإظرابف فؾزجوج (5)

ـ إدريس ب   .68و9/67 ، افدر ادصقن7/186، افبحر ادحقط3/507، افؽشوف2/688إمصورٓ 

  .2/144اكظر افؽتوب (6)
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( افقاؿعي بعد )فق(، وهق افرؾع ثبً افبحر، وهذا إك ام يؽقن ظذ مذهى ادزد يف )أنَّ

ظذ افػوظؾقي بػعؾ مؼدر
(1)

 ، ومجؾي )يؿّده( حوفقي.

ا(، وشبؼ بقون  ( ومصدره )َمدًّ ه( بػتح افقوء ووؿ ادقؿ ؾفق مـ )مدَّ وأمو )َيُؿدُّ

.) ( و)َأَمدَّ  افػرق بغ )َمدَّ

 :ضم الجزء األول من العدد المركب 
 .[30]اددثر:  ژ ڎ  ڎ ڈ ژ وذفؽ يف ؿقفف تعوػ:

( بضؿ افتوء وؾتح افراء، وهل ؿراءة ابـ ظبوس ؿرأ  يزيد بـ ؿطقى )تسعُي َظَؼَ

يتَّ وإبراهقؿ بـ ؿَ وأيب حققة،  ،ورويً ظـ أكس بـ موفؽ  ،
(2)

، ويف أيي 

مـ  ؿراءات صوذة متعددة، واوطراب يف كؼؾفو ظـ افؼراء، وأمو تقجقف وؿ افتوء

  )تسعي( ؾػقف رأيون:

(، وإكام ُظدل ظـ  إول ٌُ : أهنو حرـي بـوء، وُصبفً بضؿي )ؿبُؾ وبعُد وحق

فتقايل سمس ؾتحوت، وٓ ُيتقهؿ أهنو حرـي إظراب: ٕهنو فق ـوكً  افػتح إػ افضؿ

حرـي إظراب ٕظرب )ظؼ(، وذفؽ فتــزل افؽؾؿتغ مـزفي افؽؾؿي افقاحدة، وهذا 

يب حقون، وافسؿغ احلؾبلرأي افعؽزي، وأ
(3)

. 

                                           
  .3/77اكظر ادؼتضى (1)

بـ خو (2)  بـ ؿطقى بضؿ افتوء وؾتح افراء(، ادحتسىاو  ) ابـ ظبوس165فقيف: اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ 

بضؿ افتوء وإشؽون ظغ ظؼ، وذـر ابـ  بضؿ افتوء وؾتح افراء، وأكس بـ موفؽ  )ابـ ظبوس  2/339

 بضؿ  )أكس بـ موفؽ 492(، صقاذ افؼراءات فؾؽرموين: جـل أيضو ثالث ؿراءات أخر رويً ظـ أكس 

وأبق   )أكس بـ موفؽ 5/396بوإلووؾي(، ادحرر افقجقز  ء، وذـر أن ؿراءة ابـ ظبوسافرا افتوء وؾتح

بضؿ اهلوء(، افبحر  )ابـ ظبوس 19/81حققة بضؿ افتوء(، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن)تػسر افؼرضبل(

وابـ ؿطقى وإبراهقؿ بـ ؿتي بضؿ افتوء(، افدر   )أكس بـ موفؽ وابـ ظبوس 8/368ادحقط

ـ موفؽ وابـ ظبوس 10/547ادصقن   (.بضؿ افتوء وؾتح افراء )أكس ب

 . 10/547، افدر ادصقن8/368، افبحر ادحقط2/642اكظر إظراب افؼراءات افشقاذ (3)



 الغامدي بن عبدان د. سعيد بن علي                    الشامي   التوجيهات النحوية لقراءة يزيد بن ُقطَيب
 

ٕٜٓ 

وؿرأ بعضفؿ: )تسعُي َظَؼ( ؾُلظربً » وافثوين: أهنو حرـي إظراب، ؿول افزجوج:

شظذ إصؾ، وذفؽ ؿؾقؾ يف افـحق
(1)

، وهق افظوهر مـ ـالم ابـ جـل
(2)

وُكؼؾ  ،

مـ ؿرأ )تسعُي َظَؼ( ؾؽلكف مـ افتداخؾ، ـلكف أراد افعطػ  »ظـ ادفدوي ؿقفف:

شقى ؾرؾع هوء افتلكقٌ، ثؿ راَجع افبـوء وأشؽـوترك افسـ
(3)

وظّؾؼ افسؿغ  ،

ش، أشؽـ»جعؾ احلرـي فإلظراب، ويعـل بؼقفف:»احلؾبل ظذ ؿقل ادفدوي بؼقفف:

شأي: أشؽـ راء )ظؼ(، ؾنكف يف هذه افؼراءة ـذفؽ
(4)

، وهذا ؽريى مـ افسؿغ 

عؾ هـوك ؿراءة أخرى احلؾبل: ٕكف شبؼ أن وبط افراء بوفػتح يف هذه افؼراءة، وف

( بضؿ افتوء وشؽقن افراء ظذ كقي افقؿػ وهل تتقاؾؼ مع تقجقف  وهل )تِْسَعُي َظَؼْ

 ادفدوي. 

( يف ؿراءة كؼؾفو ابـ جـل  وجوء ـذفؽ وؿ افتوء مع إشؽون افعغ )تسعُي ْظَؼَ

( بضؿ هوء )تسعي(، » وؿول يف تقجقففو: ، ظـ أكس بـ موفؽ وأمو )تسعُي ْظَؼَ

ظغ )ظؼة(، ؾألكف وإن مل يؽـ مرـبو ؾنن افعطػ ؾقف واجى فتؽؿقؾ  وشؽقن

(، ؾالحظ  افعدة، وؿد ـون شؿع ؾقف شؽقن افعغ يف ؿقل مـ ؿول:)تسعَي ْظَؼَ

ه بحوفف ششؽقكف هـوك، ؾلؿرَّ
(5)

. 

 أكس بـ موفؽـام جوء وؿ افتوء وإشؽون افعغ مع افعطػ يف ؿراءة رويً ظـ 

(،وهل   ؾطريؼف أكف َؾؽَّ افسـقى، وَظَطػ ظذ » ؿول ابـ جـل: )تِْسَعُي وْظَؼَ

)تسعٍي ظَؼ( ظذ أصؾ مو ـون ظؾقف آشامن ؿبؾ افسـقى مـ افعطػ، أٓ ترى أن 

أصؾف )تسعٌي وظؼة(؟ ـؼقفؽ: تسعي وظؼون، إٓ أكف حذف افتـقيـ مـ )تسعي( 

                                           
 ،5/248( معوين افؼرآن وإظرابف1)

 .2/339اكظر ادحتسى (2)

 . 10/547، افدر ادصقن19/81اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )تػسر افؼرضبل( (3)

 . 10/548ادصقن افدر (4)

 . 2/339ادحتسى (5)
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، بحذف تـقيـ فؽثرة اشتعامفف، ـام حؽك أبق احلسـ ظـفؿ مـ ؿقهلؿ: شالُم ظؾقؽؿ

ش)شالٌم(، ؿول: وذفؽ فؽثرة اشتعامهلؿ إيوه
(1)

. 

( مبـقغ ظذ افػتح ظذ مشفقر افؾغي يف  وأمو ؿراءة اجلؿفقر ؾفل )تسعَي َظَؼَ

افعدد ادرـى
(2)

. 

 :)ا ( محل )لَ مَّ  إحالل )إالَّ
 .[4]افطورق:  ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ وذفؽ يف ؿقفف تعوػ:

 َّٓ (، وهذه افؼراءة ممو اكػرد هبو يف هذه أيي، ( بدٓ مـ )فَ ؿرأ يزيد بـ ؿطقى )إ ـامَّ

حقٌ مل أجد أحدا كسى إفقف هذه افؼراءة يف هذه أيي ؽر افؽرموين
(3)

، وجوء ووع 

 َّٓ ( يف ؿراءة آيي أخرى، ؾؼد ُكؼؾ ظـ ابـ مسعقد ( مقوع )فَ )إ وإظؿش ـامَّ

( [111]هقد:  ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ أهنام ؿرأا ؿقفف تعوػ: : )وإْن ـؾٌّ

 َّٓ : )وإْن مـ   فققؾقـّفؿ( بحرف آشتثـوء، وؿرأهو ُأيَب بوفتخػقػ ورؾع افالم، )إ

 َّٓ ( فققؾقـّفؿـؾٍّ إ
(4)

 . 

 َّٓ ( وظذ ؿراءة ابـ ؿطقى ٔيي شقرة افطورق تؽقن )إْن( كوؾقي بؿعـك )مو(، و)إ

ػس إٓ ظؾقفو حوؾظ، وؿراءتف هذه غ، وادعـك: مو ـؾ كػرّ أداة اشتثـوء، وآشتثـوء مُ 

ِـّ  يي دعـك افؼراءة افسبعقي يف هذه دة ومؼقِّ خموفػي فرشؿ ادصحػ، إٓ أهنو جوءت مم

 أيي ـام شقليت.

وأمو افؼراء افسبعي ؾؼد اختؾػقا يف ؿراءة هذه أيي مـ شقرة افطورق ظذ 

ؾريؼغ
(5)

وا: )إْن ؤوئل ؿر، ؾوفػريؼ إول وهق ابـ ـثر وكوؾع وأبق ظؿرو وافؽس

                                           
 . 2/339حتسىاد (1)

 . 8/368، افبحر ادحقط19/81اكظر اجلومع ٕحؽوم افؼرآن)تػسر افؼرضبل( (2)

  .، وؾقف: حتريػ يزيد إػ زيد509اكظر صقاذ افؼراءات فؾؽرموين:  (3)

بـ خوفقيف:  (4)  افبحر ادحقط (، )ابـ مسعقد 239ين: و صقاذ افؼرآن فؾؽرمو 61اكظر خمتك يف صقاذ افؼرآنٓ 

ـ مسعق 6/397و افدر ادصقن 5/266  وإظؿش(.   وأيب د)اب

توب افسبعي يف افؼراءات (5)  . 678:  اكظرـ 
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ـؾُّ كػٍس َفـاَم( خػقػي، وتقجقف ذفؽ
(1)

( هل ـاَم ( خمػػي مـ افثؼقؾي، وٓم )فَ : أن )إنْ 

 افػورؿي، و)مو( صؾي.

( مشددة،  وافػريؼ افثوين وهق ظوصؿ وابـ ظومر ومحزة ؿرؤوا: )إْن ـؾُّ كػٍس َفـامَّ

 .   َّٓ ( بؿعـك: إـامَّ بؿعـك )مو(، و)فَ وتقجقف ذفؽ: أن )إْن( كوؾقي 

( تقّؿػ ظـدهو افؽسوئل وؿول:  اهلل جؾ وظز أظؾؿ هبذه » وافؼراءة بتشديد )َفـامَّ

شافؼراءة، مو أظرف هلو وجفو
(2)

( ادشددة  ، وأكؽر مجوظي مـ أهؾ افعربقي جملء )َفـامَّ

( يف ـالم افعرب، ومـفؿ افػراء َّٓ بؿعـك )إ
(3)

، وإخػش
(4)

، وأبقظبقدة
(5)

، 

وادزد
(6)

ظؾقفو حوؾظ( بوفتشديد ؾلكؽره، وؿول:  ـامَّ ظـد ابـ شريـ )فَ رئ ، وؿُ 

ششبحون اهلل شبحون اهلل»
 (7)

 ،  وُيَردُّ ظذ مـ أكؽر ذفؽ بام يع:

َّٓ ـامَّ أن جملء )فَ  -1  ( فغي هلذيؾ، وذفؽ يف مقوعغ:( بؿعـك )إ

ؾعؾً، وهذا ادقوع ذـره اخلؾقؾ  ـامَّ يف افؼسؿ، كحق: أؿسؿً ظؾقؽ فَ أحدمهو: 

وشقبقيف
(8)

وكؼؾف أبق حقون ظـ إخػش أيضو ،
(9)

. 

                                           
ؾ ؾريؼ يف احلجي فؾؼراء افسبعي (1)  . 6/397اكظر تقجقف ؿراءةـ 

، افبحر ادحقط 397و6/149و4/388، واكظر احلجي فؾؼراء افسبعي2/305إظراب افؼرآن فؾـحوس (2)

ـ كؼؾ جملء )فَ -5/268يف افبحر ادحقط-، وذـر أبق حقون5/267 َّٓ ـامَّ أن افؽسوئل مم  (. ( بؿعـك )إ

، وؿد أكؽر ذفؽ يف آيي شقرة هقد، ومل يـؽره يف آيي شقرة افطورق، واكظر افبحر 2/29اكظر معوين افؼرآن (3)

 . 5/268ادحقط

( تؽقن397و6/149ي فؾؼراء افسبعي، احلج2/514اكظر معوين افؼرآن (4)  ، وكؼؾ أبق حقون ظـ إخػش أن )َفـامَّ

 .8/449بؿعـك )إٓ( يف افؼسؿ ظـد هذيؾ، اكظر افبحر ادحقط

 . 5/268، افبحر ادحقط31/116اكظر رأيف يف افتػسر افؽبر فؾرازي (5)

 .5/266، افبحر ادحقط2/305اكظر رأيف يف إظراب افؼرآن فؾـحوس (6)

ـ تلويؾ أي افؼرآن )تػسر افطزي(ا (7)  . 6/397، احلجي فؾؼراء افسبعي30/142كظر جومع افبقون ظ

  .3/105اكظر افؽتوب (8)

ـ مـؽري جملء )فَ 8/449اكظر افبحر ادحقط (9) َّٓ ـامَّ ، وشبؼ ِذـر أن إخػش م  (.( بؿعـك )إ
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ظذ  وأخر: مع )إْن( اخلػقػي افتل بؿعـك )مو(، ـام يف آيي شقرة افطورق، كّص 

َّٓ » هذا افػراء بؼقفف: (، ـامَّ ( مع )إِن( ادخػػي )فَ وَكرى أهنو فغي يف هذيؾ، َيعؾقن )إ

 َّٓ شحوؾظ ظؾقفو وٓ َُيووزون ذفؽ، ـلكف ؿول: مو ـؾ كػس إ
(1)

. وّسح بذفؽ أيضو 

ابـ ؿتقبي وافزجوج واهلروي
(2)

. 

( ثوبتي يف افؼراءات ادتقاترة افتل ٓ جمول إلكؽورهو، ـامَّ أن افؼراءة بتشديد )فَ  -2

وافؼراءة شـي مّتبعي، ـام أكف ؿد جوء يف افشقاذ مو يؼقي ويػن افؼراءة افسبعقي، 

 َّٓ ( يف آيي شقرة افطورق ـام شبؼ، وؿراءة ـامَّ )فَ  ( بدٓ مــؼراءة يزيد بـ ؿطقى )إ

َّٓ أيب   ژپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ :( يف ؿقفف تعوػـامَّ )فَ ( بدٓ مـ )إ

[35]افزخرف: 
(3)

َّٓ  ، وؿراءة ابـ مسعقد ( يف آيي شقرة هقد ـام ـامَّ ( بدٓ مـ )فَ )إ

افصوؾوت: ] ژ ڑ  ڑ  ک  ڈ  ژ   ژ  ژؿرأ ؿقفف تعوػ: شبؼ، بؾ إن ابـ مسعقد 

(وإْن مـَّو َفـامَّ فف مؼوم معؾقم): [164
(4)

َّٓ ـامَّ ، ؾفذا كص ظذ أن )فَ   (.( بؿعـك )إ

                                           
 . 3/245معوين افؼرآن (1)

 . 198، إزهقي يف ظؾؿ احلروف: 5/311افؼرآن وإظرابف ، معوين542اكظر تلويؾ مشؽؾ افؼرآن:  (2)

 . 6/149يف احلجي فؾؼراء افسبعي اكظر ؿراءة أيب  (3)

  .283يف رصػ ادبوين:   اكظر ؿراءة ابـ مسعقد (4)
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 الخاتمة
يزيد بـ ؿطقى افشومل وتقجقفوهتو افـحقيي طفر  ؿراءةوبعد هذا افتطقاف يف 

 مـ خالل افبحٌ افـتوئٍ أتقي:

وجف يف افعربقي، وهل تعد ؿراءة يزيد بـ ؿطقى مـ افؼراءات افشوذة افتل هلو  -1

 ٍّ  بف، ومـ مصودر افسامع إصقؾي.  بذفؽ ممو ُيت

جوءت ؿراءة يزيد بـ ؿطقى مميدة فؼقاظد كحقيي ختوفػ افؼقاظد ادشفقرة  -2

 ، ومـ ذفؽ: ظـد افـحوة

تعديي افػعؾ )أطؾؿ( بـػسف، وادشفقر ظـد افـحوة أكف ٓ يتعدى بـػسف، بؾ  -أ 

 بحرف اجلر.

ظذ معؿقل اشؿ افػوظؾ ادضوف مع وجقد افػوصؾ، وحؽؿ  اإلتبوع فػظو -ب

 بعض افـحوة ظذ ذفؽ بوفبعد.

ء افثوين مـف، وهذا ؿؾقؾ إظراب اجلزء إول مـ افعدد ادرـى مع بـوء اجلز -ج

 ، ومـعف بعض افـحوة.ـحقيف اف

بقؿقع )ُأّم( بعد ـنة أو يوء ـن مهزة )ُأّم( بال تؼققد، وؿقده بعضفؿ  -د

 شوــي.

جوءت ؿراءة يزيد بـ ؿطقى مميدة فؾؼراءة افسبعقي يف ادعـك وافتػسر،  -3

 وإصؾ تقاؾؼ افؼراءات يف ادعـك، ومـ ذفؽ:

 [100]إكعوم:  ژ ې  ې  ى  ى ژؿراءة مجفقر افسبعي فؼقفف تعوػ:  -أ

معـومهو واحد، وهق أن افؽالم   رؾع )اجلـ(ب وؿراءة يزيد بـ ؿطقى ،بـصى )اجلـ(

ـْ جعؾقا هلل ذـوء؟ ؾؼقؾ: سمال مؼدر، فؽـ تؼديره ظذ ؿراءة اجلؿفقر: جقاب ف َم

، وتؼديره ظذ ؿراءة يزيد بـ ؿطقى: َمـ افذي جعؾقه  َـّ ، أي: جعؾقا اجل َـّ اجل

. ذيؽًو؟ ؾؼقؾ فف ُـّ  : هؿ اجل
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 [4]افطورق:  ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ ؿراءة ؾريؼ مـ افسبعي فؼقفف تعوػ: -ب

إٓ( بدٓ مـ إن ـؾ كػس وؿراءة يزيد بـ ؿطقى: ) -إٓ بؿعـك: -ـامَّ بتشديد فَ 

(، ومهو بؿعـك.  )فـامَّ

جوءت ؿراءة يزيد بـ ؿطقى متقاؾؼي مع ؿراءة شبعقي يف افؾػظ وافتقجقف،  -4

بتـقيـ  [89]افـؿؾ:  ژ پ  پ  پ  ڀ  ڀ ژ حقٌ ؿرأ ظوصؿ ومحزة ؿقفف تعوػ:

 ژگگ  گ  گ ژ بـ ؿطقى ؿقفف تعوػ:وـذا ؿرأ يزيد  ،ادصدر وؾتح مقؿ افظرف

 بتـقيـ ادصدر وؾتح مقؿ افظرف. [66] هقد: 

ؿد  -ؾقام رجعً إفقف-اكػرد يزيد بـ ؿطقى بؼراءات مل أجد ؿورئو آخر  -5

 صورـف ؾقفو، وهل:

ؿ اف -أ  يفافضؿر بجؿع  [36: فبؼرة]اشقطون ظـفو ؾلخرجفؿ(ؿراءة )ؾلزهلَّ

 .افػعؾغ

 فؾػوظؾ. صقغي افػعؾ ادبـلب [36: دوئدة]ا مـفؿ(ؿراءة )مو َتَؼبَّؾ  -ب

( -ج  .م( وؾتح مقؿفوبؽن مهزة )أ [94: ضف] ؿراءة )يو بـ إِمَّ

ُه( -د بـصى )افبحر(، ووؿ افقوء وـن ادقؿ مـ  [27: فؼامن] ؿراءة )وافبحَر ُيِؿدُّ

ُه(.  )ُيِؿدُّ

 فرؾع ؾقفـ.بوهلوء وا [20: فؼامن] ؿراءة )كَِعَؿُف طوهُرُه وبوضـُُف( -ه

كصى فؾػوظؾ، و بصقغي افػعؾ ادبـل[19: ؾصؾً]أظداَء اهلل( ؿراءة )َُيُؼ  -و

 )أظداء(.
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 فهرس املصادر واملراجع
، ٕمحد بـ حمؿد افدمقوضل، حتؼقؼ أكس مفرة، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر -1

 م.1998ه/1419، 1دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

، ٕيب افسعقد حمؿد السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(إرشاد العقل  -2

 افعامدي، دار إحقوء افساث افعريب، بروت.

، فعع بـ حمؿد اهلروي، حتؼقؼ ظبد ادعغ ادّؾقحل، مطبقظوت جمؿع األزىية في علم الحروف -3

 م.1993ه/1413افؾغي افعربقي بدمشؼ، 

، ٕمحد بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ ظع حمؿد افبجووي، دار اجلقؾ، ةاإلصابة في تمييز الصحاب -4

 م.1992ه/1412، 1بروت، ط

، 3، ٕيب جعػر أمحد افـحوس، حتؼقؼ د. زهر زاهد، ظومل افؽتى، بروت، طإعراب القرآن -5

 م.1988ه/ 1409

رمحـ افعثقؿغ، ، فؾحسغ بـ أمحد بـ خوفقيف، حتؼقؼ د. ظبد افإعراب القراءات السبع وعللها -6

 م.1992ه/1413، 1مؽتبي اخلوكجل، افؼوهرة، ط

، ٕيب افبؼوء ظبد اهلل افعؽزي، حتؼقؼ حمؿد افسقد ظزوز، ظومل افؽتى، إعراب القراءات الشواذ -7

 م.1996ه/1417، 1بروت، ط

 م.1986، 7، خلر افديـ افزرـع، دار افعؾؿ فؾؿاليغ، بروت، طاألعالم -8

، جلالل افديـ ظبد افرمحـ افسققضل، حتؼقؼ د. حمؿقد يوؿقت، علم أصول النحواالقتراح في  -9

 م.2006ه/1426دار ادعرؾي اجلومعقي، مك، 

، ٕيب ظؿرو ظثامن بـ احلوجى، حتؼقؼ هودي محقدي، ظومل افؽتى، بروت، األمالي النحوية -10

 م.1985ه/1405، 1ط

ؼقؼ ظبد اهلل ظؿر افبورودي، دار افػؽر، بروت، ، فعبد افؽريؿ بـ حمؿد افسؿعوين، حتاألنساب -11

 م. 1998، 1ط

، فـوس افديـ افبقضووي، دار افػؽر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي( -12

 بروت.

، فعبد اهلل بـ هشوم إكصوري، حتؼقؼ حمؿد حمل افديـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -13

 .ظبد احلؿقد، دار افػؽر

، ٕيب حقون حمؿد إكدفز، حتؼقؼ ظودل ظبد ادقجقد وظع معقض، دار البحر المحيط -14
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 م.1993ه/1413افؽتى افعؾؿقي، بروت، 

، دحؿد بـ أمحد افذهبل، حتؼقؼ د. ظؿر تدمرى، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم -15

 م.1987ه/1407، 1دار افؽتوب افعريب، بروت، ط

 ، دحؿد بـ إشامظقؾ افبخوري، حتؼقؼ: افسقد هوصؿ افـدوي، دار افػؽر. يخ الكبيرالتار  -16

بقدي، حتؼقؼ جمؿقظي مـ ادحؼؼغ، تاج العروس من جواىر القاموس -17 ، فؾسقد حمؿد مرته افزَّ

 دار اهلدايي.

، بروت، ، ٓبـ ؿتقبي افديـقري، حتؼقؼ افسقد أمحد صؼر، ادؽتبي افعؾؿقيتأويل مشكل القرآن -18

 م.1981ه/1401، 3ط

، دحؿد بـ احلسـ افطقد، حتؼقؼ أمحد افعومع، دار إحقوء التبيان الجامع لعلوم القرآن -19

 افساث افعريب، بروت.

افتبقون يف إظراب افؼرآن، ٕيب افبؼوء ظبد اهلل افعؽزي، حتؼقؼ ظذ افبجووي، دار اجلقؾ،  -20

 م.1987ه/1407، 2بروت، ط

 م. 1997، دحؿد افطوهر بـ ظوصقر، دار شحـقن فؾـؼ وافتقزيع، تقكس،ير والتنويرالتحر  -21

، ٕمحد بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ د. إـرام اهلل تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة -22

 . 1إمداد احلؼ، دار افؽتوب افعريب، بروت، ط

يب افربقع اإلصبقع، حتؼقؼ صوحلي ؽـقؿ، رشوفي ، فعبقد اهلل بـ أمحد بـ أتفسير القرآن الكريم -23

 ه.1411دـتقراه، جومعي أم افؼرى، 

ه/ 1421، 1، دحؿد بـ ظؿر افرازي، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، طالتفسير الكبير -24

 م.2000

، 1، ٕمحد بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ حمؿد ظقامي، دار افرصقد، شقريو، طتقريب التهذيب -25

 . م1986ه/1406

 م.1984ه/1404، 1، ٕمحد بـ حجر افعسؼالين، دار افػؽر، بروت، طتهذيب التهذيب  -26

، فققشػ بـ افزـل ادزي، حتؼقؼ د. بشور ظقاد معروف، ممشسي افرشوفي، تهذيب الكمال -27

 م. 1980ه/1400، 1بروت، ط

ريـ، افدار ادكيي ، ٕيب مـصقر حمؿد إزهري، حتؼقؼ ظبد افسالم هورون وآختهذيب اللغة -28

 فؾتلفقػ وافسمجي.

،  1، دحؿد بـ حبون افتؿقؿل، حتؼقؼ افسقد ذف افديـ أمحد، دار افػؽر، بروت، طالثقات -29
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 م. 1975ه/ 1395

، دحؿد بـ جرير افطزي، دار افػؽر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( -30

 ه.1405بروت، 

 ، دحؿد بـ أمحد افؼرضبل، دار افشعى، افؼوهرة.قرآن )تفسير القرطبي(الجامع ألحكام ال -31

، 1، فعبد افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي، دار إحقوء افساث افعريب، بروت، طالجرح والتعديل -32

 م.1952ه/ 1271

، فعبد افرمحـ بـ إشحوق افزجوجل، حتؼقؼ د. ظذ تقؾقؼ احلؿد، ممشسي الجمل في النحو -33

 م.1996ه/1417، 5، بروت، طافرشوفي

مجفرة افؾغي، دحؿد بـ احلسـ بـ دريد، حتؼقؼ رمزي مـر بعؾبؽل، دار افعؾؿ فؾؿاليغ،  -34

 م.1987، 1بروت، ط

، فؾحسغ بـ أمحد بـ خوفقيف، حتؼقؼ د. ظبد افعول شومل مؽرم، دار الحجة في القراءات السبع -35

 م.1979ه/1399، 3افؼوق، بروت، ط

، ٕيب ظع احلسـ افػورد، حتؼقؼ بدر افديـ ؿفقجل وبشر جقَيويت، حجة للقراء السبعةال -36

 م.1993ه/1413، 2دار ادلمقن فؾساث، دمشؼ، ط

، ٕمحد بـ ظبد اهلل إصبفوين، دار افؽتوب افعريب، بروت، حلية األولياء وطبقات األصفياء -37

 ه.1405، 4ط

، ٕمحد بـ يقشػ ادعروف بوفسؿغ احلؾبل، حتؼقؼ لمكنونالدر المصون في علوم الكتاب ا -38

 م.1987ه/1407، 1د. أمحد اخلراط، دار افؼؾؿ، دمشؼ، ط

 م.1995ه/1416، حتؼقؼ د. ِظزة حسـ، دار افؼق افعريب، بروت، ديوان ابن مقبل -39

وت، ، ذحف وؿدم فف ظع حسـ ؾوظقر، دار افؽتى افعؾؿقي، برديوان زىير بن أبي سلمى -40

 م.1988ه/1408، 1ط

، ٕمحد بـ ظبد افـقر ادوفؼل، حتؼقؼ د. أمحد اخلراط، رصف المباني في شرح حروف المعاني -41

 مطبقظوت جمؿع افؾغي افعربقي بدمشؼ.

 ، فؾسقد حمؿقد إفقد افبغدادي، دار إحقوء افساث افعريب، بروت.روح المعاني -42

 .1 افػرج ظبد افرمحـ بـ اجلقزي، ادؽتى اإلشالمل، ط، ٕيبزاد المسير في علم التفسير -43

 ، حتؼقؼ حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، دار افػؽر، بروت.سنن ابن ماجو, لمحمد بن يزيد القزويني -44

، دحؿد بـ أمحد افذهبل، حتؼقؼ صعقى إركوؤوط وحمؿد افعرؿسقد، سير أعالم النبالء -45
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 ه.1413، 9ممشسي افرشوفي، بروت، ط

، فعبد اهلل بـ ظؼقؾ ادكي، حتؼقؼ حمؿد حمل افديـ، دار شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -46

 م.1964ه/1384، 14افؾغوت، ط

، فقحقك بـ ظع افتزيزي، حتؼقؼ راجل إشؿر، دار افؽتوب افعريب، شرح ديوان أبي تمام -47

 م.1994ه/1414، 2بروت، ط

 عقش احلؾبل، ظومل افؽتى، بروت.، فقعقش بـ ظع بـ يشرح المفصل -48

، دحؿد بـ أيب كك افؽرموين، حتؼقؼ د. صؿران افعجع، ممشسي افبالغ، شواذ القراءات -49

 م.2001ه/1422، 1بروت، ط

، ٕيب افػرج ظبد افرمحـ بـ اجلقزي، حتؼقؼ حمؿقد ؾوخقري ود.حمؿد رواس، صفة الصفوة -50

 م.1979ه/1399، 2دار ادعرؾي، بروت، ط

، فؾحسـ بـ حمؿد افصوؽوين، حتؼقؼ حمؿد حسـ آل يوشغ، دار العباب الزاخر واللباب الفاخر -51

 م.1981افرصقد، افعراق، 

، ٕمحد صفوب افديـ عناية القاضي وكفاية الراضي)حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي( -52

 .اخلػوجل، دار صودر، بروت

ؿد بـ حمؿد بـ اجلزري، حتؼقؼ ج.برجسساه، دار ، دحغاية النهاية في طبقات القراء -53

 م.2006ه/1427، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

، فؾحسـ بـ حمؿد افؼؿل افـقسوبقري، حتؼقؼ زـريو ظؿران، غرائب القرآن ورغائب الفرقان -54

 م.1996ه/1416، 1دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

، فققشػ بـ ظع اهلذيل، حتؼقؼ مجول بـ دة عليهاالكامل في القراءات العشر واألربعين الزائ -55

 م.2007ه/1428، 1افسقد رؾوظل، ممشسي شام، ط

، جلور اهلل حمؿقد الكشاف عن حقائق غوامض التن زيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل -56

، 1افزخمؼي، تصحقح ووبط ظبد افسالم صوهغ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 م.1995ه/1415

، دؽل بـ أيب ضوفى، حتؼقؼ د. حمل لكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاا -57

 م.1997ه/1418، 5افديـ رمضون، ممشسي افرشوفي، بروت، ط

، ٕمحد بـ مقشك بـ جموهد افبغدادي، حتؼقؼ صقؿل وقػ، دار كتاب السبعة في القراءات -58

 . 3ادعورف، افؼوهرة، ط
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ظؿرو بـ ظثامن بـ ؿـز، حتؼقؼ ظبد افسالم هورون، دار اجلقؾ، ، فسقبقيف كتاب سيبويو -59

 م.1991ه/1411، 1بروت، ط

بقد اهلل بـ إدريس، حتؼقؼ د. ، ٕمحد بـ ظالكتاب المختار في معاني قراءات أىل األمصار -60

 م.2007ه/1428، 1افعزيز اجلفـل، مؽتبي افرصد، افريوض، طظبد

بـ ظع احلـبع، حتؼقؼ ظودل ظبد ادقجقد وظع معقض، دار ، فعؿر اللباب في علوم الكتاب -61

 م.1998ه/ 1419، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 م.1994ه/1414، 3، ٓبـ مـظقر، دار صودر، بروت، طلسان العرب -62

، ٕيب ظبقدة معؿر بـ ادثـك، حتؼقؼ د. حمؿد ؾماد شزـغ، مؽتبي اخلوكجل، مجاز القرآن -63

 افؼوهرة.

، فؾػضؾ بـ احلسـ افطزد، تصحقح وتعؾقؼ هوصؿ مع البيان في تفسير القرآنمج -64

 ادحاليت وؾضؾ اهلل افطبوضبوئل، دار ادعرؾي، بروت.

، ٕيب افػتح ظثامن بـ جـل، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -65

 هـ.1386فؼوهرة، حتؼقؼ ظذ كوصػ وآخريـ، ادجؾس إظذ فؾشئقن اإلشالمقي، ا

، فعبد احلؼ بـ ظطقي إكدفز، حتؼقؼ ظبد افسالم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -66

 م.1993ه/ 1413، 1ظبد افشويف، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

، فؾحسغ بـ أمحد بـ خوفقيف، كؼه براجسساه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع -67

 روت.ظومل افؽتى، ب

، فعبد اهلل بـ أمحد افـسػل، حتؼقؼ مروان مدارك التن زيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي( -68

 افشعور، دار افـػوئس بروت.

، دؽل بـ أيب ضوفى افؼقز، حتؼقؼ د. حوتؿ افضومـ، ممشسي افرشوفي، مشكل إعراب القرآن -69

 م.1988ه/1408، 4بروت، ط

 زيود افػراء، حتؼقؼ أمحد كجويت وآخريـ، دار افنور، بروت.  ، فقحقك بـمعاني القرآن -70

، فسعقد بـ مسعدة إخػش، حتؼقؼ د. هدى ؿراظي، مؽتبي اخلوكجل، افؼوهرة، معاني القرآن -71

 م.1990ه/1411، 1ط

، إلبراهقؿ بـ افني افزجوج، حتؼقؼ د. ظبد اجلؾقؾ صؾبل، ظومل افؽتى، معاني القرآن وإعرابو -72

 م.1988ه/1408، 1، طبروت

ؿ بـ مقشك افشوضبل، حتؼقؼ د. ، إلبراهقرح الخالصة الكافية افية في ش المقاصد الش -73
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افرمحـ افعثقؿغ وآخريـ، معفد افبحٌ افعؾؿل وإحقوء افساث اإلشالمل، جومعي أم افؼرى، ظبد

 م.2007ه/1428، 1ط

 فؼ ظضقؿف، ظومل افؽتى، بروت.، دحؿد بـ يزيد ادزد، حتؼقؼ حمؿد ظبد اخلوالمقتضب -74

 م.1987، ٕمحد بـ حمؿد افػققمل، مؽتبي فبـون، بروت، المصباح المنير -75
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 262  .....................ُؿَطقى افشومل افتقجقفوت افـحقيي فؼراءة يزيد بـ :ادبحٌ افثوين

 262 ....................................... حتقيؾ صقغي افػعؾ ادبـل فؾػوظؾ إػ ادبـل فؾؿػعقل
 266  ....................................... حتقيؾ صقغي افػعؾ ادبـل فؾؿػعقل إػ ادبـل فؾػوظؾ

 272 ................................................................................................. مجع افضؿر
 271  ................................... اإلتبوع ظذ فػظ معؿقل اشؿ افػوظؾ ادجرور بوإلووؾي

 273 .............................................................................. تعدد اإلظراب يف آشؿ 
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