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 صـخـلامل

ا  حول  البحث  دويس  ل يدور  السَّ ِدعامة  بن  قتادة  لقراءة  والرصيف  النحوي  توجيه 

عاصم  عن  حفص  رواية  عىل  الكبار بالزيادة  العلامء  من  وهو  من  ،  ُتَعدُّ  وقراءته   ،

 . ، ومن مصادر السامع األصيلة ، التي هي من َأدلَّة النحو القراءات الشاذة 

مته إىل فادةوقد بدأُت البحَث برتمجة حلياة قت األول يدوُر حول    ،نيصل، ثم قسَّ

، والثاين يتحدث التوجيه النحوّي لقراءة قتادة بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم

يف  .لقراءته بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم عن التوجيه الرصَّ

 . ثم خلص البحث إىل مجلة من النتائج

 . زيادة –قتادة  –لقراءة  – الرصيف –النحوي  –التوجيه  :مات املفتاحيةالكل
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 املقّدمة

هلل   العاملنياحلمُد  الكَرّب  القرآَن  َأْنزَل  الذي  ُمبنيبلسان  ريَم  ،  عريب  والصالُة    ،

 : ، وبعدوالسالُم عىل نبينا حممد  وعىل آله وصحبه الكرام

ُف بموضوعها ، فإنَّ علَم القراءاِت  ا ، وتتفاضُل بنوعهفإذا كانت العلوُم إنَّام َتْْشُ

ها بالتأليفهادِ ، وواسطُة عقِذْروُة سناِمها   ؛ ليم، وأجدُرها بالتعلُّم والتع، وهو أحقُّ

القرآن يدورُ   ألنه يَ يف فلكِه يسيُ ، و حوَل  فيه وقَته ، وهو أعظُم ما  ،  رصُف اإلنساُن 

 . ويبُذل فيه ُجهَده

القراءاِت  َأنَّ  فيه  الَشكَّ  اذةقبوامل-  القرآنية  وممَّا  والشَّ منها  َأوثَق    -لَة  ُتعدُّ 

التي   املختلفةُي النصوص  اللغة  جماالت  يف  هبا  وقلذ؛  (1)تُج  اخا  هذا  يتع  عىل  اري 

التوجيه النحوي والصريف لقراءة قَتادة بن ِدعامة  ):  عنوانه  املوضوع الذي جعلُت 
 .(السَّدوسي ابلزايدة على رواية حفص عن عاصم

 : منهاكما دفعين الختياره أموٌر 
علوم َأنَّ رشف ، ومن املءاتالقرا  مُ ، وهو علَتَعُلُق هذا البحِث بعلم  رشيف    -1

 . ملعلومرشف ا من العلمِ 

ما    ،تنوُع التوجيه النحوّي والرصيّف لقراءة قتادَة بالزيادة عىل رواية حفص  -2

 . شيئًا إىل املكتبة القرآنية - إْن شاَء اهلل-أحسُب أنَّ مجعة ودراسته ستضيُف 

عرصه  -3 علامء  بني  قتادة  أنَّ   ،مكانُة  أحسُب  توافُِق   مما   أوجهًا    قراءاته 

فصيح إنْ عربيًة  مل  ًة  األمصار  اَء  قرَّ يقولتوافق  جنِِّي  ابَن  ما جعل  وهذا  َأْن » :  ،  إالَّ 

 
ا القرآن  »:  يقول السيوطي  (1) ، أم  ، سواء كان متواتراً يف العربية  بهه جاز االحتجاج  أنه قرئ بورد    ا م فكلُّ  أمَّ

اأحادياً  شاذًّ أم  أطب،  وقد  االحتج،  عىل  الناس  بالق  الشاذةاج  الع   قراءات  ختإذا    ،ربيةيف  قياسًا  امل  لف 

 .(36ص)االقرتاح  «هبا، بل ولو خالفته ُيتج معروفاً 
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ُي  أن  ينبغي  بهَقتادة  الظَُّن  فيقالَسن  أو  ،  رواية   من  بحجة   إال  ذلك  ُيورد  مل  إنه   :

 . (1) «دراية

 : يتتضت طبيعُة البحِث َأْن أُقسِ مه على النحو اآلق ا وقد
 .اختياره املوضوع وسبَب  يةَ فيها أمه نُت بيَّ  :مقدمة -

 . من حياة قتادة عديدةً  فيه جوانَب  عرضُت  :متهيد -

النَّ  :الفصل األول  - دِ   تادةَ قَ لقراءة    حوّي التوجيه  السَّ بن  بالزيادة عامة  دويس 

 .عىل رواية حفص عن عاصم

عىل يادة  دويس بالزعامة السَّ دِ   نب  تادةَ لقراءة قَ   يفَّ التوجيه الرصَّ   :الثاينل  فصال  -

 . واية حفص عن عاصمر

تالمها   املر   ،اخلامتةثم  القرآناجعوقائمة  َنَسِق  عىل  البحث  رتبُت  وقد   .  : 

الرتتيب؛  وآياتِهالكريم   هلذا  أبدتقديسًا  وكنُت  العامة  أ،  قراءة  بذكر   ،  املسألة 

َل ؛ ألدَ ركوهشاركهم أو شا  نتبُعها بذكر مَ ، وأُ ثم أورُد قراءة قتادةَ   ،ايهعلمتى ُنصَّ   لِّ

اء ، بل هي ظاهرةًا يف كل قراءاتهعىل َأنَّه مل يكن منفرد  . موجودٌة عند كثي من الُقرَّ

البحث حمّل  التوجيهات  مجع  عند  عميل  يقف  ما  ومل  ترجيح  يف  اجتهدُت  بل   ،

 . لك، ُمْستدالً عىل ذرأيته راجحاً 

القارئ   َيَدي  بني  البحَث  هذا  أضع  إذا  فيام  ُل م، آلكريم لاوإّنني  أجَد عذرًا  أن   

َقُه من َزَلل أو  .ه يف ميزان عميل يوَم ألقاهعلَ ، سائاًل اهلل تعاىل أن َي ُقصور   حَلِ

 

 

 

 
 . (83/ 1)املحتسب  (1)
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 متهيد
 التعريف بقتادَة بن ِدعامة السَُّدوسي

 :ُده: امسُه ونسُبُه َومْولِ أوالا 
اخلطَّا أبو  بنُ هو  قَتادة  بنِ   ب  َعمرو  ِدَعامَة  بن  عزيز  بن  رَ   قتادة   بن  بيعة  بن 

ُذه بن  شيباَن  بن  َسَدوس  بن  احلارث  بن  بن عيلَعمرو  ُعَكايَة  بن  َثعلبَة  بن   بن    ل 

 . (1) بكر بن وائل

بن  وُيقال عمرو  بن  كريم  بن  عزيز  بن  ُعكاية  بن  ِدعامَة  بُن  َقَتادُة  إنه   : 

 . (2)ُذهل بن ثعلبة شيباَن بن َسدوس بن احلارث بن

السنيِ  بفتح  وضمِّ  وَسُدوس  التلِ ا دال،  بن    َسُدوس  إىل  نسبٌة  إليها  ُينَسُب  ي 

 .(3) ، وهي َقبيلٌة كثية الُعَلامءشيبانَ 

النسب  عريبُّ  إىل  وهو  البخاريُّ  أوصَلها  التي  نسبه  سلسلِة  من  َيتضُح  كام   ، 

 . (4)َمْعِد بن عدنانَ 

ُولَِد   النبَّوية  أعمى س   وقد  اهلجرِة  سنَة  ُولَِد    :يل، وق(5) املباركة نَة ستنَي من 

األّوُل (6) إحدى وستني القوُل  والراجُح  بن،  أمحَد  َيدلُّ عىل هذا قوُل  ُولَِد  حنبل    ،   :

األَْعمش َمْولِد  زمَن  يوَم عاشوراء سنة  (7) قتادُة سنَة ستنَي  كانت  ، ووفاة األعمش 

 .(8) عيلن ب حلسنيُ ، يوم قتل استني

 
 .(949/ 23)يب الكامل ، وهتذ(12/794) جامع األصول ينظر: (1)

 .(499/ 23)الكامل  ، وهتذيب(185/ 7)، والتاريخ الكبي (5/322)الثقات  ينظر: (2)

 .(4/84)وفيات األعيان  ينظر: (3)

 . (185/ 7)يخ الكبي التار ينظر: (4)

 . 55/، وطبقات احلفاظ(5/270)، وسي أعالم النبالء (2233/ 5)األدباء معجم  ينظر: (5)

 . (5/271) ءعالم النبالي أ، وس96/ارشاهي علامء األمصم ينظر: (6)

 . (5/271) سي أعالم النبالء ينظر: (7)

 .  (233/ 6)الطبقات الكربى  ينظر: (8)
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 : : نشأتهاثنياا 
املص م  ُتَقدِّ أينيَ بالتي  ادُر  مل  األوىلدينا    نشأتِه  عن  كثيًا  يف  شيئًا  نشأ  أنَّه  سوى   ،

يَّ أرسة  عربية  بالبادية ُه رُسِّ ، وأنَّ أباه ِدعامَة بن عزيز (1) ة من ُمولَّدات األعراب ، وُأمَّ

  وروى عنها  ،عن َأبيها  َرَوتوقد    ، ةادبنُت قت  ، وله ابنٌة هي َباَنةُ (2)مل َتِصح له ُصحبةٌ 

 . (3)تادةسعيد بن ققتادة بن  اأخيه ابنُ 

 : : علمهاثلثاا 
لقتادَة   شّتى  كان  علوم   ْبق يف  السَّ الشديدَقَصُب  ذكاؤه  منها  نه  مكَّ وقوُة ،   ،

 : ، ومنهاحفظه

والقراءات  -1 التفسي  نعلم  عن  قال  فقد  التفسي  علم  ا  فأمَّ يف  »:  فسه:  ما 

آيآالقر إالَّ ِن  قد  ٌة   يشب  فيها  سمعُت  
 
عنه(4) «ء وقال  أ  .  حنبلاإلماُم  بن  قتادُة »:  محُد 

 .(5) «عاملٌ بالتفسي واختالف العلامء

بقوله اجلزري  ابن  عليه  أثنى  فقد  القراءات  علُم  ا  األئمةاملفّسِّ »:  وأمَّ أحد  يف   ، 

يناه من كتاب الكحروف القرآن  . (6) «امل، وله اختياُر ُروِّ

َش حلديثاعلم    -2 ل:  بتضلُّعِ عُ ه  ِهد  والتعديل  اجلرح  احلديثَلامُء  علوم  يف  ، ه 

ًة يف احلديث، مأموناً كان ثقة»:  . قال ابن سعدوحفظه واتقانه . وقال عنه (7) «، ُحجَّ

. وقال عنه شيُخه بكُر بُن عبد اهلل  (8)«ما أتاين عراقيٌّ أحفُظ منه»:  سعيد بن امُلَسيِّب

 
 . (5/2233)دباء معجم األ :ينظر (1)

 .(2/1019)ابة معرفة الصح ينظر: (2)

 . (1/215)إكامل اإلكامل  ينظر: (3)

 . (134/ 7)يل د اجلرح والتع  (4)

 .(2/42طبقات املفّسين  (5)

 . (2/1317)كشف الظنون  (6)

 . (7/171)الطبقات الكربى  (7)

 . (7/185)كبي التاريخ ال (8)
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أ»  :املُزين أَمن  يراد  رأينا  ىل إ  ظرنْن  َمْن  أحفظ    ،أحفِظ  هو  الذي  رأينا  وال منهما   ،

 . (1)«ه فلينظر إىل قتادةيث كام َسِمعَ أحرى أن يأيت باحلد

اظ الذين دار عليهم اإلسنادُ   وكان   : أيب حاتم  يقول عبد الرمحن بن .   من احلفَّ

يقول» أيب  ستةِ سمعُت  إىل  اإلسناُد  انتهى  أَنفَ   :  مَ كهدرر   عنهموك،  عَمرُ م  ال    ،تبت 

َمعْ  اجتمع ألحد  غِي  أهل احلجازَمر أعلم  هريُّ :  ؛ من  دينارالزَّ بن  ، ومن  ، وعمرو 

الكوفة بيعيُّ أهل  السَّ أبو إسحاق  البرصة، وم:  قتادةُ ن  الياممة:  : ييى بن أيب ، ومن 

 . (2) «كثي

ك  ، كذلاتم التفسي والقراءلوع  عه يفتَضلّ : كام شهد له العلامُء بعلم الفقه  -3

له  شهد الفقهباإلماوا  أمة يف  فقد جعله  الش؛  الفقهاء يف  بو إسحاق  مُجلة  يازي من 

 . (4)وكذلك صنع اليعقويب يف تارخيه ،(3) «طبقات الفقهاء» كتابه

هرّي ومحَّ   مل يكن من هؤالء الفقهاء أفقهُ » :  وكان سفيان الثوريُّ يقول الزُّ اد من 

 . (5)«ةوقتاد

واألنم  عل  -4 كانسابالعربية  با    :  مع عاملًا  هبلعربية  يف اتزًا  يلحن  ال   ،

اهلل   رسول  ييى    .ملسو هيلع هللا ىلصحديث  بن  مّهام  احلديث»:  قال  يكن أعربوا  مل  قتادة  فإنَّ   ،

وقاليلحن موه،  فقوِّ حلنًا  يف حديثي  رأيتم  إذا  الشعر  (6)«:  يف  َمْرجعًا  يقووكان  ل  . 

الرجالن»:  مالَّ َس   ابن الشعراَن خيبني مرون  م  كان  فتلفان يف  ُخ َفُيني اكبًا  رسالن  ُي ، 

 . (7) «خُص ْش فيسألُه عنه ثم يَ  -يعني قتادة بن ِدعامَة  -ببابه 

 
 . (7/133)رح والتعديل اجل (1)

 . (8/257)عديل اجلرح والت (2)

 . (98ص ) (3)

 . (386ص ) (4)

 . (134/ 7)يل لتعد اجلرح وا (5)

 . (171/ 7)الطبقات الكربى  (6)

 . (1/61)ول الشعراء  طبقات فح (7)



 (ه1441 و احلجةذ)              نو ــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

449 

، ومع حفظ قتادة وعلمه باحلديث كان رأسًا يف العربية»:  ووصفه الذهبي بقوله

 .(1) «لنسب، وا، وأيَّام العرب واللغة

 :: ثناء العلماء عليهرابعاا 
، فهذا ابُن َسعد  ء عليهنا ء تتابع يف الثلعلامِت الًة رفيعًة ما جعل كلاممنز  بلغ  

ثقةً »  :يقول مأموناً كاَن  احلديث،  يف  حّجًة  عنه    ،(2) « ،  :  وقال  حنبل  بُن  كان  »أمحُد 

وقرئ عليه صحيفة جابر مرة    ،ه حفظًا إالال يسمع شيئ  ،قتادة أحفَظ أهل البرصة

 .  (3) «واحدة فحفظها

بأنساهبا   ، عاملٌ ب والعرربية  م يف علم العدَّ قمُ   ،يٌّ رْص ، بَ تابعيٌّ »:  فطيوقال عنه الق

قاله  (4) «وأيامها ما  حقه  يف  القول  مجيل  ومن  النووي».  عىل  »:  اإلمام  وأمجعوا 

 . (5)«وفضله، نهتقاإ ، و، وحفظه، وتوثيقهجاللته

 :: شيوخه وتلميذهخامساا 
، وصل عددهم يف كتاب   من العلامء كبي  ِد عدد  عىل ي  درس  :  شيوخه  -1

: والذي ثبت سامُعه منهم  قيل  ،(6) شيخاً   عَْش   وثامنيةَ   ل للمّزي إىل مئة  ب الكام هتذي

 . (7) نحو سبعة  وسبعني شيخاً 

،  (هـ93ت  ): أنس بن مالك  ، منهمالَّء جِ أ  حابةٌ نهم صوكان من بني الذين أخذ ع

 . ،(هـ71ت )وعبد اهلل بن رسجس املزين 
 

 . (1/92)تذكرة احلفاظ  (1)

 . (7/171)قات الكربى الطب (2)

 . (133/ 7)والتعديل  رحاجل (3)

 . (35/ 3)ة حاه الرواة عىل أنباه النإنبا (4)

 . (2/57)ء واللغات هتذيب األسام (5)

 .(504 – 23/499)يب الكامل هتذ ينظر: (6)

 .( 171/ 7) الطبقات الكربى ينظر: (7)
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ا التابعوَن فمن أبرز َمنْ  ، واحلسُن (هـ95ت  ): سعيُد بن امُلَسيِّب  لمذ عليهم تت وأمَّ

َرباح  هـ(110)تالبرصيُّ   أيب  بُن  ِس   ،هـ(11)ت، وعطاُء  بن  ، ـ(ه110)ت  يين وحممُد 

األشعرّي   أيب موسى  بن  ُبردة  أيب  بُن  بههـ(138)توسعيُد  يسمح  مما ال   ، وغيهم 

 . م هنايعاهُب ُم استاملقا

وأئمة اإلسالم(1)كبارال  من  اعاٌت تتلمذ عليه مج   :تلميذه  -2 وَنَ (2) ،    َل من، 

ا  ُطاّلب  من  كبٌي  عدٌد  الفيَّاض  احلّجاج  لعلم علمه  أبو  منهم  ذكر  سبعني زّ املِ ،    ي 

ْختياينّ ، من أبرزهم(3)ذاً تلمي َأيُّوُب السَّ د  ، وسعي، ومُحيد الطويُل ، ومَحّاُد بن سلمةَ : 

 . اج حلجّ ، وشعبُة بن ا، وسليامُن األعمشبةَ وْ رُ يب عَ بن أ

 : : عقيدتهسادساا 
إليه القوَل   غيُ   َنَسَب  العلم  أهِل  من  منهم(4) بالَقَدر  واحد   بن  ،  طاووُس   :

 . (8) ، والَفَسوي (7) ىلجْ ، والعِ (6) دبن سع، وا(5) يسانك

؛ إذ كان رصّي  سن البَوَلعلَّ القوَل هبذه البدعِة قد دخَل عليه من شيخه احل

 . (9) ايرى بالَقَدريَّة ثم تراجع عنه

بم  حمتفظًا  قتادُة  َظلَّ  القول  هذا  العلميةومع  الذهبي    .كانته  يرى  »:  قال  وكان 

صدقهالعفو  اهللنسأل  ،  رالَقدَ  يف  أَحٌد  َتَوقَّف  فام  هذا  ومع  وعدالته،  وحفظه،   ، ،

 
 . (9/313)نهاية البداية وال ينظر: (1)

 . (5/270)سي أعالم النبالء  ظر:ين (2)

 . (500/ 23)هتذيب الكامل  ينظر: (3)

 . (483 ص)فتح الباري ، ه فعُل العبد وحدَ نَّ الْشَّ عم بأزَّ : الالَقَدر (4)

 . (215/ 2)معرفة الثقات  ينظر: (5)

 .( 171/ 7)الطبقات الكربى  ينظر: (6)

 . (152/ 2)فة الثقات معر ينظر: (7)

 .(280/ 2)املعرفة والتاريخ  ينظر: (8)

 .( 167/ 7)نبالء سي أعالم ال :ينظر (9)
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، واهلل َحكٌم  اري وتنزهيهتعظيم الب   ، يريد هباببدعة    ولعل اهلل َيْعُذُر أمثاله ممن َتَلبََّس 

بعبادهيطلَ   ،َعدٌل  العلم  ٌف  أئمة  من  الكبي  إن  ثم  كَ ،  وُعلم صالُحه صوابه  رَ ثُ إذا   ،

 . (1) «قتدي به يف بدعتهنوال ، ه اهلل فُر ليغ

 . (2) عن هذه البدعة جديُر بالذكر أنَّ بعَض العلامء نقلوا أنَّه قد تراجع 

 :علمية: آاثره الاسابع 
 : (3)منهاذكر ابُن سعد أنَّ له آثارًا علمية 

،   ضخامً اً بيًا كتفسي  انه ربام ككني أنَّ سز، ويرى فؤاد  كتاٌب يف تفسي القرآن  -1

 . (4)وربام نقل كلَّ مادته ،من ثالثِة آالف مرة   نقل منه أكثرَ  الطربيَّ  بدليل أنَّ 

 . الكريمآن قر يات العدد آ ، وهو يدور حولعوارش القرآن -2

 .(5) الناسخ واملنسوخ  -3

 : هفات: و اثمناا 
بعد    عْشةَ   عةَ السابلسنة  : تويف بواسط بالطاعون يف ا؛ فقيلوفاتهيف سنة  اخُتلف  

لهاملئة ترجم  َمْن  غالُب  هذا  وعىل  وقيل(6) ،  الثامنةَ ،  السنِة  يف  املئة  عْشةَ   :    ( 7)بعد 

  .(8) وكان ذلك أيام هشام بن عبد امللك

 
 

 . (5/271)عالم النبالء سي أ (1)

 . (414/ 6)النبالء  موسي أعال ،(5/2332)دباء معجم األ ر:ينظ (2)

 .( 229/ 7)الطبقات الكربى  ينظر: (3)

 .(163/  2)فات القرآن معجم مصن ينظر: (4)

 . بيوت ،مؤسسة الرسالة  ،حاتم الضامنبتحقيق د/ُطبع  (5)

ا  ينظر:  (6) والتعدي  ،(186/  7)الكبي    والتاريخ  ،(7/230)كربى  لالطبقات   ، (7/513)ل  واجلرح 

 . (322/ 5)والثقات 

 . (133/ 7)اجلرح والتعديل   ينظر: (7)

 . (5/2233)معجم األدباء  ينظر: (8)
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 الفصل األول
 دوسي عامة السَِّدن ب تادَةالتوجيه النحوي لقراءة َق 

 ماصع عنالزيادة على رواية حفص ب
 : ( يف قوله تعاىلَعْدواالدال يف ) و   مع ضم العي   او لو ديد ا: تشألوىلاملسألة ا

 .[108: األنعام ] ﴾ مجحج مث هت مت خت ﴿

( :  َعْدواً )، ومعنى(1) تح الواو لدال وفون اني وسك( بفتح الع َعْدواقرأ اجلمهوُر )

 .  (2) اعتداءً 

قتا )وقرأ  اً عُ دُة  الواو ُدوَّ وتشديد  والدال  العني  بضم  و(3) (    قوب يع  :هشارك، 

 . (5) وأبو رجاء ،واحلسن بن أيب احلسن ،(4)احلرضمي

يف   اجلمهور  قراءة  ذاهُتا  هي  قتادة  بيان  املعنىوقراءة  يف  منظور  ابن  قال   معنى . 

: قد يف الظُّلم  ُيقال.  أيضاً (  َعْدَواً ( فهو بمعنى )ُدّواً فيسبُّوا اهلل عُ قرأ )  نْ ومَ »  :(ّواً ُعدُ )

 .  (6) «: َظَلَم ُظلاًم جاوَز فيه القدر، أيّوًا وُعدوانًا وَعَداءً ُعدُ ًا ووَ دْ ٌن عَ ا فالعد

م قرأوا )  ةَ كَّ وُروَي عن أهِل مَ »:  وقال القرطبي يف ذات السياق  ( بضمِّ  َواً دْ عَ أنَّ

راجعٌة    وهي  ،وقتادة  ،وأيب رجاء  ،َسن حلَ اوهي قراءة    ،تشديد الواوني والدال والع

 . (7) «لظلمًا بمعنى اومها مجيع ،وىلاألة لقراءإىل ا

هت   هت به قراءُة اجلمهور  (ُعُدّواً )وهلذا ُوجِّ منُي  يف قراءة قتادة بام ُوجِّ . قال السَّ

 
 . (261/ 2) القراءات العْش والنْش يف ،(482/ 9)طربي فسي الت ينظر: (1)

 . (1/203)آن القر جماز (2)

 . (89/ 2)راب القرآن  إع ينظر: (3)

 . (1/177)القراءات   ينمعا ينظر: (4)

 . (200ص)املبسوط يف القراءات  ينظر: (5)

 . (15/32)اللسان  (6)

 . (61/ 7)جلامع ألحكام القرآن ا (7)
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م منوانتصابه عىل ما تق»: احلََلبيُّ   :( 2) ، وهي(1)«وجهاألثالثة  دَّ

تكونَ أَ   -1 مفعوالً ْن  له  أي   فيسبُّ ،  اهلل  و:  قالوّ دُ العُ   ألجلِ ا  وبه  النحاُس .   : (3) ،

طبيُّ والقر
 (4) . 

العُ ، من غي لفِظ الفعلأْن تكوَن مصدراً   -2 بَّ يف املعنى. ؛ ألنَّ    ُدوَّ ُيالقي السَّ

 . (5) وبه قال ابُن عطية

مؤكِّ   -3 حاالً  تكون  أيدةأن  فيُسبُّو،  معت:  اهلل  الطَّ دينا  قوُل  وهو  ،  (6) ربّي ، 

 . (8) اسِ نحوال، (7) والزجاِج 

القوة يف  متساويًة  مجيعها  األوجَه  معنىمل؛  وأرى  من  إعراب   كلُّ  يمُله  فإن  ا   .

حاالً قيل الثالث  الوجه  يف  املصدُر  جاء  قد  مواطَن :  يف  كذلك  جاء  بأنه  عليه  ُردَّ   ،

ال   : يوسف    ]  ﴾زب رب يئ ىئ﴿:  ه تعاىلقول، ككريمعديدة يف كتاب اهللِ 

 .  [11:فصلت  ] ﴾جع  مظ حط مض خض﴿:  وكقوله تعاىل ،[ 107

الكثي اللغوي  االستعامل  إن  يثم  له  ق  املنايف  عىل  احلال  قالت شتق رص  فقد  ؛ 

صرباً العرُب  قتلُته  فجأة:  ولقيُته  ومفاجأة،  وكفاحاً ،  مشافهة،  وكلَّمُته  وأتيُته ،   ،

 .(9) غتة، وطلع باً وَعْدو ،، ومشياً ركضاً 

 
 . (5/100) الّدر املصون (1)

 .(5/001)صون امل والدر ،(5/200)حيط والبحر امل ،(395/ 1) إعراب القرآن التبيان يف نظر:ي (2)

 . (2/89)اب القرآن  إعر ينظر: (3)

 . (61/ 7)حكام القرآن امع ألاجل ينظر: (4)

 . (2/332)املحرر الوجيز  ينظر: (5)

 . (9/483)تفسي الطربي  ينظر: (6)

 .(128/ 2)وإعرابه  معاين القرآن ينظر: (7)

 . (89/ 2)إعراب القرآن   ينظر: (8)

 . (0751/ 3)ارتشاف الرضب  ينظر: (9)
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الثانية  خص ﴿  :يف قوله تعاىل  ماضمر فيهتنوين    (خير   أُذنُ )  (1) ين و تن:  املسألة 
 .  [61:التوبة] ﴾ جض مص

 .  (2) باإلضافة (خي  )، وَجرِّ بضم النون من غي تنوين   (أُذنُ )قراءِة عىل  مهورجلا

مُجِ ، والنُ حلس: اقرأ  . وهكذا(3) بالتنوين فيهام   (ُأُذٌن خيٌ )وقرأ قتادُة   يُّ عن أيب رُبْ

 . (5) بُن عيل ، وزيدُ (4) وعمرو بن عبيد ،، وطلحةيسى بن عمروع، شهُب واأل ،كرب

 : (6)ألوجههذه ا ويف تنوينهام بالرفع

  نعتاً   ( خيٌ )، وتكون  والتقدير : هو أُذنٌ   ،ًا ملبتدأ حمذوفربخ  (ُأُذنٌ )أن تكون    -1

 . هلا مرفوعًا وعالمة رفعه الضم

يقبُل  ؛ ألنَّه  ة يف حقكميَّ صوٌف باخليمو  نٌ أذو  : هي: أ املعنىبيان  ي يف  الرازل  قا

 . (7)«، ويتغافل عن جهاالتكمذيَركممعا

خرباً   -2 تكون  أيضاً أن  ملبت  وحمذوفدأ    ثانياً   (خيٌ )،  باب    ،خربًا  من  فيكون 

 .تعدد اخلرب

تكون    -3 ومبتدأ  ( أُذنٌ )أن  هناخرَبها  (خيٌ )،  االبتداء  وجاز  ا  ألن  ،ةبالنكر  ، 

 . ن  يؤاخذكمال يؤاِخُذُكم خٌي لكم من ُأذُ : أذٌن ؛ أيراً ديتقة وفوصم

، ثم إنَّ سياق  تقدير وتأويل  إىليتج    نعتًا مل  ؛ ألنَّ إعرابهُح الرأُي األوُل والراج

، كام ةاآلية يؤّيُده ويتناسب مع ما أورده املفّسون من أنَّ املراد وصف األذن باخلييَّ 

 . زيُّ االر ذلكنص عىل 

 
 .(667/ 2)تشاف االر .ال خطاً آخر الكلمة لفظا  زائدة تلحق : نون ساكنةينالتنو (1)

 .(340 ص) ى يف بيان الوقف واالبتداء دومنار اهل ،(11/536)ي تفسي الطرب ينظر: (2)

 .(227 ص)وط يف القراءات املبس ينظر: (3)

 .(227 ص)ات املبسوط يف القراء  نظر:ي (4)

 . (5/62)البحر املحيط  :رينظ (5)

 .(129/ 1) واللباب يف علوم الكتاب ،(73/ 6)در املصون وال ،(63/ 5)املحيط  البحر  ينظر: (6)

 . (16/93)رازي تفسي ال (7)
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  يت ىت نت مت زت﴿   :يف قوله تعاىل  ( أنْ )د  : تشديالثةة الثسألامل 
 .[10:يونس] ﴾  زث رث

بتخفيف   العامة  ب  (أنْ )قرأ  الذي  االسم  )(1) عدهاورفع  َقَتاَدة  وقرأ  احلمدَ ،  (  َأنَّ 

 . (2)   (َأنْ )بتضعيف 

أيضاً  ُبردةَ وبقراءته قرأ  بُن أيب  حُم : بالُل  ب قويع  ُن جني بازاد  و  ،(3) يصن  ، وابُن 

 . (5) ، وأبا َحْيَوةجِمَْلز ،مر، وابن يعوجُماهد ،، وأضاف أبو حيان عكرمة(4)احلرضمي

أنَّ   عىل  القراءُة  هذه  ُج  الن  (أنَّ )وخُترَّ لالسمباصهي  للخرب  ،ة  فيكون الرافعة   ،

هللاحلمدَ أنَّ  )  واجلملةُ   ،منصوباً   (إنَّ )  اسمَ   (احلمدَ ) رفع خرب    (  موضع  ،  ( رآخ)يف 

 . (6) هم محُد هللآخُر دعوا :أي

استـوق ابـد  جـدلَّ  بـُن  القـ هـنّي  عـذه  قىلـراءِة  الــ  يـاعـجم ـراءة  ذه ـه»:  ولـقـة 

تَ ـالق أنَّ ـراءة  أنَّ    (أِن احلمُد هلل)اعة  ـاجلم   راءة ـ ق   ُدلُّ عىل  بمنزلة ـفـفَّ ـخـم  (َأنْ )عىل  ٌة 

 :   (7) قول األعشى

فِْتية   َعلُِموا هلا  ُيوِف َكِس   يف  قد   ند 

 

هالٌِك    من  كلُّ َأْن   نَْتِعُل ي وَ   َيْفى 

 . (8) «دعواهم َأْنُه احلمُد هللفكأنَّه عىل هذا : وآخُر  ،أي : أْنُه هالٌِك  

 
 . (156/ 6)الدر املصون  ينظر: (1)

 . (127/ 5)ملحيط البحر ا ينظر: (2)

 . (61 ص)ن آترص يف شواذ القر خم ينظر: (3)

 . (1/308)املحتسب  ر:ظني (4)

 . (5/271)بحر املحيط ال ينظر: (5)

 . (5/  2)والتبيان يف إعراب القرآن   ،(639/ 1)إعراب القراءات الشواذ  ظر:ين (6)

 . ذي احليلة احِليَُل دفع عن يوالرواية فيه : أن ليس  ،(147 ص)ديوانه  (7)

 . (1/308)املحتسب  (8)
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الرابعة تعاىل  (ل ِ ــ كُ )ن  تنوي  : املسألة  قوله   يل ىل مل خل﴿   : يف 
 [34:إبراهيم]  ﴾جم

بإض  العامُة  قتادة  (1)(ما)إىل    (ُكلِّ )افة  قرأ  وَقَرأ  قرأذوهب،  (2) ين بالتنو  (ُكل  )،   ا 

عباس    :أيضاً  وجعفرُ واحلسنُ   ،ابن  حممد  ،  وسالمُ بُن  امل  ،  وكذلك    ،(3)نذربن 

حاك  . (4) ويعقوب  ،الضَّ

 :هانءِة وجعىل هذه القرا (ما)ويف 

، وحَمَلُّه النصب موه نفيٌّ سألت  وما»:  فقال،  ، وبه بدأ الزخمْشيُّ أن تكوَن نافيةً   -1

احلال أيعىل  آتاكم؛  مجي  :  ذلمن  غيَ ع  سائك  هو    .(5) «ليه  الثاين  املفعول  ويكون 

 . (6)  (من كل  )اجلار واملجرور من قوله 

قال هبذا التخريج  . ( م ك آتا ) ـ  املفعول الثاين ل  ، وهي أن تكون موصولة بمعنى الذي  -2

   . (10) والسمنُي احللبي   ، (9) وأبو حيان   (8) ْشي لزخم وا   (7) ابن عطية 

األو الثاين  ألوالتخريج  ؛  بالقبول  اىل  األو لتخريَج نَّ  منافاةٌ   فيه  الظاهر  ل  يف   

َتُدلُّ اإلضاف  ،لقراءة العامة م س التي  َأنَّ والتخريج عىل النفي    ،ألوه تعاىلة فيها عىل 

أنَّ  قال  يسأل  م مليعني  ؛ وهلذا  ُمعَ أبو حياوه  الزخمْشيعىل  ّلقاً ن  أَحسَّ »  : رأي   وملَّا 

 
 .(109/ 7)والدر املصون  ،(742 ص)ف واالبتداء  قولإيضاح ا ينظر: (1)

 .(5/428)والبحر املحيط  ،(9/367)ن القرآاجلامع ألحكام  ر:ينظ (2)

 . (73 ص)خمترص يف شواذ القرآن  ينظر: (3)

 . (2/109)املحتسب  ينظر: (4)

 . (755/ 2)الكشاف  (5)

 . (110/ 7)ون صالدر امل ينظر: (6)

 . (340/ 3)رر الوجيز املح ينظر: (7)

 .(2/557)الكشاف  ينظر: (8)

 . (5/428)ط البحر املحي ينظر: (9)

 . (110/ 7)لدر املصون ا ر:ينظ (10)
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التنايف    الزخمْشيُّ  القراءةبظهور  تلك عىل  بنيو  بني هذه    ، موصولةٌ   (ما)أّن    تقدير 

ومل   ،احتجتم إليه   اكم من كل ذلك ماموصولًة عىل وآت  ( ما)قال : ويوز أن تكون  

إال ومعائشكم  أحوالكم  طأ كف  ،به  تصلح  أو  سألتموه  بلسلبتمونكم    ،احلال  انِ ه 

 . (1) « بقوله ما احتجتم إليه (سألتموه)فتأول 

اخلاملسأ  تشديد سي  امسةلة  قوله    (عَ َوسِ ):   جي  ٰه  مه﴿  : اىلعتيف 
 .[98:طه] ﴾ حي

العامة   ال   (َوِسعَ )قرأ  خفيفبكّس  قتادُة  (2) ةسني  وقرأ  عَ )،  السني   (َوسَّ بتشديد 

 .(4) داهة جم ، وهي قراء(3) وفتحها

: َوِسَع ِعْلُمُه  أي ،علالعامِة متييزا منصوبًا منقوال من فا عىل قراءة  (علامً )رُب عويُ 

 
 
ا عىل ق (5) ُكلَّ يشء  :ه عىل قتادَة فقد ُوجِّ راءةِ وأمَّ

ثانياً   -1 مفعوالً  يكوَن  َج   ،أْن  ع)عل  عىل  الثنني  (َوسَّ منهام    ،متعدّيا   األول 

 . (8) ، وابن عادل(7) اوّي يضب ل، وا(6) ْشيالزخم  ب. وهو إعرا (ُكلَّ )

أي  أن  -2 ثانيا  لكنْ ضاً يكون مفعوالً  ع )عىل تضمني    ،  أعطى  (َوسَّ ، وهو معنى 

 . (9) يُعْكرَبِ رأي ال 

فاعٌل   ؛ ، وإن كان متأّخراً أن يكون مفعوال أوالً   -3 :  والتقدير  ،ألنه يف األصل 

 
 . (5/428)ملحيط البحر ا (1)

 . (454/ 3) وفتح القدير  ،(8/100)الدر املصون  ينظر: (2)

 .(2/58) واملحتسب ،(65/ 3)إعراب القرآن   ينظر: (3)

 .(6/277)املحيط  والبحر ،(2/58)املحتسب  ظر:ين (4)

 .(1/567)املعاين وروح  ،(8/100)الدر املصون  ينظر: (5)

 .(3/86) الكشاف ينظر: (6)

 . (4/69)سي البيضاوي تف ينظر: (7)

 . (3602 )ص تفسي اللباب ينظر: (8)

 .(193/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  ينظر: (9)
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َع ِعلُمه ُكلَّ يشء  . (1) اينالشوكوهو رأَي  ،َوسَّ

يك  -4 متيأن  منصوبازيون  التخفيفا  قراءة  يف  احلال  هي  كام  َجْعل  ،  ،   عىل 

 . (2) ، وهو رأي العكربيَسطَ بَ معنى عظَّم أو ب (عَوسَّ )

بنائه ملا مل ُيسمَّ فاعله يف   « ختلدون»يف  : تشديد اللم  ادسةاملسألة الس    مع 
 .[912:الشعراء] ﴾ جغ مع جع  مظ﴿  : وله تعاىلق 

التاء  (خْتلُدون)ة  عامّ ال  قرأ للفاعلالال  فوختفي  بفتح  مبنيًّا  م 
هنا عىل(3)  َوَلَعل   . 

جا  . (5) وادُ لُ  أْن خَتْ جنيَ را ، واملعنى تّتخذون مصانعَ (4)ءباهبا من الرَّ

قتادُة   وتشديد   ( خُتَلَُّدون ) وقرأ  اخلاء  وفتح  التاء  فتحها   بضمِّ  مع  قرأ (6) الالم  وهبا   .  

 .  (8) عاليةال ووأب ،وعلقمةُ  ،يبُّ بُن كعبوأُ ، (7) احلصني بووأ، َدريُّ اجلحْ 

جت عىل أن الفعَل   .اعُلهمبنيٌّ ملا مل ُيَسمَّ فوُخرِّ

، وكالمها ملا مل  دًا للتكثيح الالم خمّففًا ومشدَ تبضم التاء وفقرأ  يُ »:  قال الُعْكرَبيُّ 

 . (9)«واحد بمعنى: أْخَلد وَخلَّد ُيقال ،ُيَسم فاِعُله

األلويس أُ وقر» :  وقال  قال مشّدداً   مفعولللنيًا  بم  (دونلَّ خُتَ )  وعلقمةُ   يبٌّ أ  كام   ،  

 : (10) الشاعر

َيِعمَ  خُمَلَّدٌ   نْ وهل  َسعيٌد   إالَّ 

 

 (11) «بَأْوَجالِ   وم  ما َيبيُت اهلم   قليُل  

  
 . (544/ 3)تح القدير ف :رظين (1)

 .(193/ 2)يف إعراب القرآن  التبيان ر:ينظ (2)

 .(3930 ص)يف علوم الكتاب  باباللو ،(32/ 7)ر املحيط البح ينظر: (3)

 . (32/ 7)يط البحر املح ينظر: (4)

 . (4/128)فتح القدير  ينظر: (5)

 . (539/ 8)الدر املصون  ينظر: (6)

 . (6/136)املسي زاد  ينظر: (7)

 . (32/ 7)حيط البحر امل ينظر: (8)

 . (212/ 2)ب القراءات الشواذ إعرا (9)

 . (135 ص)انه ديو ،قائله امرؤ القيس (10)

 .(110/ 19)روح املعاين  (11)
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 جي  يه  ىه مه﴿   : يف قوله تعاىل  (َمْكرُ ): تنوين  املسألة السابعة
 .  [33 :أ سب] ﴾ يي ىي مي خي  حي

: مكيال  . ق(1)ما بعده  ىلإًا  ضاف، ماف، ساكَن الكلراءَف اخفي  (مكرُ )قرأ العامُة  

والنهار» الليل  إىل  يمكرانُأضيف  ال  ومها  أنَّ ،  إالَّ  ي،  املكر  في  من كوُن  هام 

 . (2) «امفاعله

قتادة   التنوين  (مكرٌ )وَقَرأ  قرأ ييى ؛ وهبا  (3)  (ر النها)و  (الليل)، ونصب  بزيادة 

 . (4) بن يعمر

ج    ، فيكون هلا هذه نتنويلازيادة  ا كانت عليه من إعراب قبل  عىل م  (َمَكرٌ )وخُترَّ

 :األوجه

  ﴾ ىم مم خم حم ﴿عليه    ل حمذوف َدلَّ ـعـاًل لفـفاع  كونـتأن    -1
نا مكرٌ قدير والت ،[32:سبأ ]  .(5): َبْل َصدَّ

تكون    -2 خمب  (مكرٌ )أْن  والتقديروٌف حمذ  هربُ تدأ  والنهار ،  بالليل  مكٌر  بل   : 

نا  . (6) صدَّ

 ،(7) الليل والنهار   بـ : هذا مكرُ   خفشأله ارَقدَّ ،  ربًا ملبتدأ حمذوفكون خأْن ت  -3

ره األلويس بـ : سبب كفرنا م  .  (8) كرٌ وَقدَّ

  َبنيَّ ذلك   كام،  مةالكريَيُدلَّ عليه سياُق اآلية    ،بالفاعلية  (مكرٌ )  أن يرتفعواألوىل  

 .بُن جنِّيا

 
 . (191/ 2)ون الدر املص ينظر: (1)

 .(516/ 2)عراب القرآن  مشكل إ ينظر: (2)

 . (14/303)القرآن  امكحألواجلامع  ،(2/319)املحتسب  ينظر: (3)

 . (283/ 7)حر املحيط الب ينظر: (4)

 . (14/303) واجلامع ألحكام القرآن ،(193/ 2) املحتسب ينظر: (5)

 .(11/320)وروح املعاين  ،(2/193)املحتسب  ر:نظي (6)

 . (484/ 2)معاين القرآن  ينظر: (7)

 .(320/ 11)روح املعاين  ينظر: (8)
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ه عىل أنَّ   (الليَل )وأما   ،  هعطوٌف عليم  (النهارَ )، و لظرفه منصوٌب عىل افقد ُوجِّ

ى إىل، وإْن كان فْعُله الزما(1)املصدُر َقبَلهه  بُ صونا ، يقول  الظرف  ؛ ألنَّ الالزم يتعدَّ

أ»:  يهسيبو الفعَل واعلْم  الفْن  يتعّدى  ال  الذي  الذيإ  ىيتعدَّ اعَل    احلََدثاِن  اسم   ىل 

منه كان  ...ُأِخَذ  ما  إىل  ى  األْمكِنَةوَيتعدَّ يف  وق  ،وقتًا  كان  ما  إىل  ى  يتعدَّ يف  تًا  كام 

ُت  رس و ،: ذهبُت شهرينكام تقول  ،ورسُت ميلني  ،: ذهبُت فرسخنينحو...ِمنةزْ ألا

 .(2) « اليومني

الثاما يفنةملسألة  التنوين  زايدة  تعاىل  (عفض ال)ورفع    (َزاءُ جَ )  :  قوله   :يف 
 .  [37:سبأ ] ﴾ مس  خس   حس   جس  مخ  جخ﴿ 

ال الضِّ )عامة  قرأ  يليه  (جزاءُ )برفع    ( عِف جزاُء  ملا  أعىل  ،وإضافته  دٌر صمنه   

 .  (3) مضاٌف ملفُعوله

تنوين   قتادة برفعهام مع  ة عىل ما  اقيفب  (جزاءٌ )ما  فأ،  (4)تنوين َضم  (ءجزا)وقرأ 

 .، خربه شبه اجلملة التي قبله، إذ ُتعرب مبتدأ مؤخراً تنوينالل ب  قبإعرا كان هلا من

 : هنيفقد خرجت عىل وج  (الضعُف )وأما 

من    -1 بدال  تكون  به.  (جزاء)أن  النحقال  أيب طالب(5) س ا:  بن  ومكيُّ   ،
(6)  ،

 . (9)وأبو حيانَ  ،(8) ، والقرطبي(7) والزخمْشيُّ 

 
 . (421/ 4)واملحرر الوجيز  ،(941/ 2)املحتسب  ر:ينظ (1)

 . (36 – 34/ 1)تاب الك (2)

 .(9/195)ر املصون والد ،(630/ 14)القرآن  كامواجلامع ألح  ،(422/ 4)ملحرر الوجيز ا ينظر: (3)

 .(9/195)والدر املصون  ،(4/422)املحرر الوجيز  ينظر: (4)

 .(3/352)إعراب القرآن   ينظر: (5)

 .(2/589)القرآن   بمشكل إعرا نظر:ي (6)

 . (586/ 3)الكشاف  ينظر: (7)

 .(306/ 14)ألحكام القرآن اجلامع  ينظر: (8)

 . (7/286)ملحيط ا البحر  ينظر: (9)
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خ  -2 تكوَن  حمذملبتد  اً ربأن  الضعف يأ  ،وف  أ  هو  به  . :  الزجاجقال   : (1)،  

 .(2) واأللويس 

بداُل ْن كاَن فيه إوإ  -ه  وألنَّ  ،؛ ألنَّه يوافق رأَي أكثر الُعَلامءُل لقوُل األوّ والراجُح ا

ااملعرفةِ  من  النحاة  -كرة  نل  أغلب  رأي  عىل  واملبد(3) جائٌز  البدَل  ليسا ؛ ألنَّ  منه  َل 

 . (4) ة تكرار العاملنيَّ  دُل يفلب اإذْ  ،ء الواحدكاليش

 

 

 

 

 
 

 
 . (4/256)معاين القرآن وإعرابه  :ينظر (1)

 . (11/223)اين روح املع  ينظر: (2)

 .(2/248)املساعد  ينظر: (3)

 .(1/394)رشح اجلمل  البسيط يف ينظر: (4)
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 لثانيالفصل ا

 اصمحفص عن ع على رواية بالزيادة تادَةءة َقلقرا ريّفالتوجيه الصَّ 

األ  :املسألة األوىل بعدزايدة  احلاء يف    لف  قوله   (َحَذرَ )الذال مع كسر    يف 
 .  [19:البقرة] ﴾يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ﴿ : تعاىل

قتا األلف  (ذارَ حِ )  دةُ قرأ  وزيادة  احلاء  مِ (1)بكّس  ابن  قراءة  وهي  وأيب   ،ْقَسم، 

حاكِ (2) املِ السَّ   .  (4) ، وابن أيب ليىل(3) ، والضَّ

:  قول النحاُس . ييف قراءة العامة  لي احلا، كام هأنا مصدر  ىلومُحَِلِت القراءُة ع

َسيبِويهِ ويقال حذارَ » قال  منصوٌب ،  هو  م، ألنَّ :  أجله:  أي  ،له   وقوعٌ ه  من   ، مفعوٌل 

 .  (5) «وحقيقته أنَّه مصدر

قتادة» :  . قال األلويسواحدٌ   (ِحذارَ )  و  ( َحَذرَ )ومعنى   اكَ   ،وقرأ  وابُن   ،والّضحَّ

 .  (6)«وِف خلُة ادّ ش  (َحَذرَ )وهو كـ  (ِحذارَ ) ةَ لأيب عب

َعال ىل فِ ُمّطردًا ع  هُ مصَدرُ يكون    (َفاَعَل )ألَن ما كان عىل    ،مصدُر َحاَذرَ   (وِحذار)

كانت فاؤه    . فإندةً ادًا ومواعوواَعَد وعِ   ،اصمةً : َخاَصَم ِخصامًا وخُم نحو  ،لةوُمَفاعَ 

ُمفاعلة  عىل  كان  وفقط  ياًء  نح  ؛(فِعال)نع  تما،  الياء  يف  الكّسِة  يارَسَ والستثقال   : 

 . (7)يارسةمُ 

 
 . (1/87)البحر املحيط  ينظر: (1)

 . (481 ص)اءات  كامل يف القرال ينظر: (2)

 . (1/102)حرر الوجيز امل ينظر: (3)

 . (1/87)يط حالبحر امل ينظر: (4)

 . (1/194)إعراب القرآن   (5)

 .(1/176)عاين روح امل (6)

 . (2/626)املساعد عىل تسهيل الفوائد  (7)
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الثـمسـال تعــلو ـ ق ي  ـف   ( او ـ لـتـاق ف )ادة األلف يف  ــ: زيةـــيـانـألة   مم  ام﴿  : اىلـــ ه 
 . [54:البقرة] ﴾  من   زن  رن

هُت هذه القراءُة عىل      .(1) تح التاءألف وف  بزيادة  (فاقتاُلوا)َوْحَده    قرأ قتادةُ  َوُوجِّ

 :يأيت ام

ن قارئها  َي عأرهذا ال، وقد َنَقَل ابن جماهد  (استقال)من    (اقتال)أن تكون    -1

ابُن    (2)   (َعَل فْ اْسَت )بمعنى    (اْفَتَعَل )يه  ءت فجا ا  ذا ممعىل ه، فتكون  ادةَ قت ه  جنّي وردَّ

الت ألنَّ  رصيفبحجة  وا  (افتعل)؛  العنيهنا  ووي  َبْيَد  العني  يائي  (استفعل)،  ه نأ، 

إال بحجة     كلذ  وردفيقال إنه مل يُ   ،قتادَة ينبغي أن ُيَْسَن الظنُّ به  أنَّ إال  »:  قالعاد ف

 . (3) « و درايةأ ة  رواي ده منعن

ألغلب  او،  : اقتاسوااًء نحوي، أو  دوا: اقتاوحن  ،واًوا  (افتعل)  أْن تكون عني  -2

ح هذا ابنن اإلقالةًا موواعىل العني أن تكون   .(4) ي جنِّ ، وَرجَّ

أصُل   -3 يكون  ياءً   ، ( اْقَتتُلوا   ( اقتالوا )   أن  التاُء  ُأبدلت  فصارت  ُثمَّ    ، ( لوا يَ تَ اقْ ) ، 

وانفتح الياء  ألفاً   فتحركت  فُقلِبْت  قبلها  واما  ابنُ   ختار،  أَ ذلك    واحتج   ،الربيع  يب 

الكتاب أمليُت  وهو  لذلك  نظي  األصُل   ،بوجود  أإذ  ُأبْ ْملَ :  ثم  الكتاَب  لت  دِ َلُت 

 .  (5) الالُم ياءً 

 : ىل بالقبول ألمرينالثالث األو وأرى التوجيه

يُ   -1 اآلية  سياق  وهدَؤيّ َأنَّ  األمر ناتي،  أنَّ  من  املفّسون  أورده  ما  مع   سُب 

موسى  من  ال  كان  لقومعليه  بقتِل  سالم  اخلناجرنفسهمأِه  إىل  َعَمُدوا  أنَّم  ،  ، حتى 

 
 .(1/365)والدر املصون  ،(1/83)املحتسب  ينظر: (1)

 .(1/308)حيط لبحر املوا ،(1/83)حتسب امل ينظر: (2)

 . (1/83)املحتسب  (3)

 . (1/83)املحتسب  ينظر: (4)

 . (2/436)سي بن أيب الربيع  تف ينظر: (5)
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بعضُهم   بعضاً فَجَعل  يك(1) َيطعُن  ومل  صيغةبمعنى    ن،  تقتضيه  الذي    الطلب 

 . (علتفاس )

2-    
ِ
التاء اللغة إلبدال  النَظي يف  أمليُت الل ااُل  بدإ  ، وهوياءً وجود  ياًء يف  إذ  ِم   ،

 .األصل أْمَلَلُت 

 مغ ﴿  :يف قوله تعاىل  (ظُلل) يف    الظاء  لف وكسردة : األ: زاي لثةا ثاملسألة ال
 . [210:رةالبق] ﴾جك مق حق مف خف حف جف

و رأ أبهبا ق، و (2)ف عىل قراءة العامةدة ألوزيا  ،بكّس الظاء  (يف ظِالل)أ قتادُة  رق

يزيدَ جع بن  َكْعب(3) فر  بن  وُأيبُّ  مزاحم  ،،  بن  َحاك  النحاُس    ( 4) والضَّ ه  هذه  َوَوجَّ

 : (5) جهني القراءة عىل و

 .مجَع ظِّل  (ظِالل)أن تكون  -1

 . اللوقِ  ةمثل ُقلَّ  ،(ُظلَّة)أن تكون مجَع  -2

الطربيُّ  سار  النحاس  توجيه  و(6) وعىل  والُعكْ (7) خمْشيالز،  و(8) رَبي،  أبو  ، 

يَّانَ َح 
مني (9)  . (10) احللبي، والسَّ

 
 . (2/37)تفسي الطربي  ينظر: (1)

 .(1/283)واملحرر الوجيز  ،(1/105)القرآن  إعراب  ينظر: (2)

 .(1/105)راب القرآن  إع ينظر: (3)

 . (2/125)املحيط البحر  ينظر: (4)

 .(1/105)عراب القرآن  إ ينظر: (5)

 . (4/262)ربي تفسي الط ينظر: (6)

 .(1/253)ف االكش ينظر: (7)

 .(138/ 1)التبيان يف إعراب القرآن  ينظر: (8)

 . (2/125)البحر املحيط  ظر:ني (9)

ر املصون ا ينظر: (10)  . (2/294)لدُّ
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اب ا  نُ واختار  الثاينلتوجنّي  ذلجيه  وأرجع  للمعنى،  يقولك  ذل »:  ،  ما   كوِمن 

.  مجع ظِّل   وه:  دجُماهقال ابن    ، «يف ظِالل من الغامم»عن قتادَة يف قوله سبحانه    ُروي

الفتح أبو  ظُ قال  يكون مجع  أن  الوْجُه  وكُجلَّ   ،لَّة:  وِقالللجالة  وُقلَّة  أنَّ  ،  وذلك   ،

الّظُل فهو عدُظلَّة الغيمُ لا ، وإنَّام  بالغيم  يسل  الظِّلَّ  ا  ال . فأمَّ ،  نهار م الشمس من أول 

 .( 1) «، والغيم ِجْسمٌ وهو َعَرٌض 

جنِّي  ابُن  اختاره  ما  ج   ويؤيد  الظِّلَّ عا مل ا يف  اء  ما  أن  من  عليه    جم  َتطُلع  مل  ما  كلُّ  هو 

 . ة دا غ بال لُّ  ، والظِّ : الفيء بالعيش وقيل   ، يعل الظِّلَّ الفيءَ م  ضه ، وبع مس لش ا 

ُتظِلُّ لَّ الظُّ   اوأمَّ  سحابة  َأّوُل  فهي  وُة  سرَت   لُّ كُ ،  مما  فوَك  واملَظَ ق ن  والظُّلَّة    لَّةُ ، 

 . (2) لشمس، وهي ما ُيْسَتَظلُّ به من اسواءٌ 

  يئ ىئ نئ مئ﴿   : ىلعات  قوله  يف  (ريشاا ): زايدة ألف يف  املسألة الرابعة
 . [26 :األعراف] ﴾مب زب رب

عاصم يف سبت ل، ونُ (4)بزيادة ألف  (اشاً وري)ة  قتاد  وقرأ  ،(3)   (وريشاً )  قرأ العامةُ 

غيرواي عثامن  (5) رةمشهو   ة  قرأ  وهبا   ،  عباس وابن  بن وعيلُّ   ، ،  وابنه  احلسني      ،

ل ، وا ، وجماهدٌ زيدٌ   (7) ملسو هيلع هللا ىلص: وهي قراءُة النبي  قيل  ، (6) ُن ُحبيش ، وِزّر ب رجاء   بو وأ ،  مي لسُّ

 .  (8)«ناد ذلك َنَظرإس  ويف»: الطربي الق

 
 . (1/122)املحتسب  (1)

 .(11/417)سان والل ،(14/582) ةهتذيب اللغ  ينظر: (2)

 . (1/402)راءات ومعاين الق ،(12/326)الطربي  تفسي ينظر: (3)

 .(4/282)ملحيط ا والبحر ،(551 ص)الكامل يف القراءات   ر:ينظ (4)

 .(14/221)رازي  تفسي ال ينظر: (5)

 . (4/282)البحر املحيط  ينظر: (6)

 . (1/462)واملحتسب  ،(12/263)ي تفسي الطرب ينظر: (7)

 . (21/362)ي الطربي تفس (8)
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 :  (1)ة عىل وجهني مهاجني هذه القراء َه ابن وقد َوجَّ 

ْصب  لِ و  ،(2)بهِلاو  ،، وهِلب، كِشْعب وِشَعابمجَع ِرْيش  (ِرياشا)أن تكون    -1

 .( 4) ابقب وِش وِشقْ  ،(3) ولَِصاب

عىل    -2 لغتني  يكونا  وفَِعالأن  فِْعل  بمعنى  زنه  ومها  اليشواحد،  ومعنامها   ء، 

) سامللبو كـ  ِولباس،  ي  . (لِْبس  هذا  عويف  أبو  والرِّ » :  بيدةقول  يشياش  ،  واحدٌ   الرِّ

 . (5)«ن اللباس والشارةا ظهر موهو م

ذكره ما  إىل  ِجنِّ  وُيضاف  وجه  ابُن  وهالث ي  أن  ٌث    ( رياشاً )و  (ريشاً )  ونيكو 

واحد  دمص بمعنى  االقي.   رين  راشُه  َيريُشُه  :  ورياشاً هللُ  أيَرْيشا  عليه،  أْنَعم   : . 

الف  الــيـم ، والسَّ (8) انــيـو حـ، وأب(7) ري ـبـط، وال (6) راءــَنص عىل هذا  بيُّ ـ لـحـ ُن 
 (9 ) 

يُّ ـوس ـأللوا
   (10). 

 حي جي ٰه  مه﴿  :تعاىل  قوله   يف   ( كشف)يف    زايدة ألف   :املسألة اخلامسة
 . [54:النحل] ﴾مب هئ مئ هي مي خي

 . (12)   ( َكَشَف ) بزيادة ألف عىل    ( َكاَشَف ) وقرأ قتادة    ، (11)   ( َكَشف )   عامةُ ال   قرأ 

 
 . (1/246) املحتسب ينظر: (1)

 .(1/447)اللسان   .بلني: الُفْرَجُة بني اجلبهِ للِّ ا (2)

 .(1/739)سان الل . ْصُب : مضيق الواديلِّ لا (3)

قب : َمهواة ما بني كّل جبلني (4)  .(1/506)اللسان  . الشِّ

 . (1/213)ز القرآن جما (5)

 . (1/375)القرآن  معاين ينظر: (6)

 . (12/363)سي الطربي تف ينظر: (7)

 . (4/282)البحر املحيط  :ينظر (8)

 . (5/287)صون در املال ينظر: (9)

 .(4/443)روح املعاين  ينظر: (10)

 . (3/401)املحرر الوجيز  ينظر: (11)

 .(2/571)والكشاف  ،(2/10)املحتسب  ينظر: (12)
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جِت  ، قال ابن  َف بمعنى َكَش : َكاَشَف  ، أيَعلأنَّ فاَعَل بمعنى فَ   عىلُة   القراءوُخرِّ

َّ »:  ةادقتى عن  وريُ   ومن ذلك ما»:  جني : قال أبو الفتح.  بألف  «ثم إذا كاَشَف الرضُّ

جا الوا قد  من  فاَعَل  عنهم  يُ ء  بحد  َفَعَل راد  نحوه  النَّعَل ،  طارْقُت  أي :  َطَرْقُتها،   : ،

اهللاللِّصَّ    قْبُت وعا اللَّونَ وعافاه  وقانيُت  أ،  خلطُتهي،  يكوُن  فكذل ... :  إ»ك  ذا  ثم 

 . (1) « فَش : كَ « أياشف الرضَّ ك

دَ  وزاالزخم   وَأكَّ املعنى  هذا  قوَلهْشي  عليه  قتاوقر»:  د  الرّضَّ )دُة  أ  عىل   (كاَشَف 

 . (2) « املبالغةالبة يدل عىل غ؛ ألن بناء امل(كشف)، وهو أقوى من نى َفَعَل فاَعَل بمع

القري  ونظ قراهذه  ع  نافعءُة  اءِة  وأيب  كثي  خُيادعو»مرو  وابن  قيف  «نوما  ه  ول 

ني خمالف  ،[9:البقرة]  ﴾ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿:  اىلتع

 .  (3) يقرأون بغي ألفذا قراءة أهل الشام والكوفة الذين  هب

بقوله هذا  صنيعهم  عىل  األلويس  َعلَّق  َفاعَ »:  وقد  تأيت  َفَعَل وقد  بمعنى  ،  َل 

، ويكون إيثاُر   ذلكهور عىلم اجلاءِة ِل قر يف مَحْ ، فال ُبعدَ للِّصَّ  ا، وعاقَبُت كعافاين اهلل

 . (4) «به ؛ فإِنَّ الفعَل متى ُغولَِب فيه ُبولِغالكيفيَّة يف ة إلفادة املبالغةغِة امُلَفاعليص
 يت ىت﴿  :تعاىل  يف قوله  (ِخطأ): زايدة املد بعد الطاء يف  املسألة السادسة

 . [13: اءاإلرس] ﴾مث  زث   رث

ّس اخلاء وسكون  كب  (أً ِخطْ ، والكسائيُّ )زةُ ومح،  مٌ وعاص،  وو عمربوأ،  أ نافعُ رق

وقطاءال ابـ،  عـرأ  الـ تـفـبمر   اـُن  وـخـح  ابـوق  ،اءــالط اء  كثـ رأ  )ـُن  بِخطاءً ي   ر ـكسـ( 

 . (5)  دّ ــم ـوال اءـخ ـال

 
 . (2/10)املحتسب  (1)

 . (715/ 2)الكشاف  (2)

 . (87 ص) قراءات حجة ال ينظر: (3)

 .(1/149)روح املعاين  (4)

 . (380 ص)السبعة  ينظر: (5)
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قتادةُ  قرأ  كثي   ابِن  وَطْلحةُ وبقراءة  واأل،  بن  عمُش ،  وخالُد  واحلالياس،  ،  سن، 

 . (2) صنحميبُن ، وا(1) واألعرج

ق القراءةِ وٌم يف هذوقد طعن  ال(3)ه  قال  قراءُة من  »:  اسحن ، حتى  ا  كان )قرأفأمَّ

 . (4) « العرب وال يف كالم، ، فال ُيعرف يف اللغة( بالكّس واملّد والفتحِخطآءً 

عىل وجهها  َمْن  الُعلامء  من  بأنَّ  عليه  خاط  وُيَردُّ  مصدر  قاأأنا  األ.   : زهريُّ ل 

ا»  .(5)«ِخَطاء اطئ خُي  أ، فهو مصدر خاطملد( بكّس اخلاء واءً طاِخ ) ابن كثيءة راق أمَّ

، (6)  (أختاط)مع مطاوُعه  قد ُس   ، ولكنْ أه خاطُيسمع عند، وإن مل  ووافقه الفاريسُّ 

 : (7) قول الشاعربهد واستش

أحشاءه  ختاطأِت   النبُل 

 

َيومِ   َر  َيْعجَ ،  يوُأخِّ  لِ َفَلْم 

 : (8)ةكمأيف وصف  رعالشاقول بو 

حتىالَقنَّاختاطأُه    دُته َوْج   ُص 

 

 راِسُب ِقع املنْوُمُه يف مَ ْرطوُخ  
ِ
 اء

سارَ ـيههم ـوعىل توج  أيب    ا  بن  وابن عطيَّة   ، ( 9) طالب مكيُّ 
 ،(11)   زنجلة   وابنُ   ، ( 10) 

 .(13) يـن احللبـوالسمي  ،(12)   انـيـح وـوأب

 
 . (6/32) البحر املحيط ر:ينظ (1)

 . (357 ص)إحتاف فضالء البْش  ينظر: (2)

 . (347/ 7)الدر املصون  ظر:ين (3)

 . (4/148)عاين القرآن م (4)

 . (2/92)معاين القراءات  (5)

 .(79 –  5/96) للقراء السبعةاحلجة  ينظر: (6)

 . (2/5) جماز القرآن ،ملازين ئله أوىف بن مطر اقا (7)

 . (5/93)احلجة للقراء السبعة  .الّّسي له حممد بنئاق (8)

 . (2/45)ن وجوه القراءات السبع الكشف ع ينظر: (9)

 . (3/302)املحرر الوجيز  ظر:ين (10)

 . (400 ص)حجة القراءات  ينظر: (11)

 . (6/32)حيط حر املالب ينظر: (12)

 . (463/ 7)الدر املصون  ينظر: (13)
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 خت﴿  :ىليف قوله تعا  (كلِ جِ رَ )  يم يفف وفتح اجل: زايدة أل املسألة السابعة
 .  [64:اءاإلرس] ﴾ مث هت مت

  ( َرْجلِكوَ )، وقرأ الباقون  ( بكّس اجليمَوَرِجلِكوحَده )  م حفٌص عن عاِص أ  قر

 . (1)بسكون اجليم

 ( قرأ  من  ة  أَرِجلكوُحجَّ بالكّس  لغةٌ (  ا  )  نَّ يقال(َرْجل يف  رَ ؛    ٌل جِ ورَ   ْجٌل : 

ه  جتُ ( بإسكان اجليم فحلِك ْج رَ ْن قرأ ) ا مَ وأمّ   . راكب   غييميش  نم   ، وهوللراجل

)أنَّ  كَص   (َرْجالً   )، ورْكب وراكباحبصو  بحْ مجُع راجل  أن تكوَن  أو  ( َرْجل، 

 . (2)  (َرِجل) لـ ختفيفاً 

( قتادُة  وزيادةوِرَجالكوقرأ  الراء  بكّس  القراءتني    (  عىل    ،(3) السابقتنيألف 

 :ناقتادة توجيهءة قرا  ويف (4) ةرمعكفيها اركه وش 

 . (5) بِصحامثل : َصاِحب و ،(راِجل)  مجعَ  (لكِرَجا)َأْن تكون  -1

مجع جالورِ   ،[239: البقرة]  ﴾  ىنمن خن حن جن  يم﴿تعاىل  له  وقومنه    :

 .(6) ، والراجُل خالُف الفارسِ : ماش  ل أياجِ ، ورَ لراجِ 

ُج ـوق وصـهـنأل  ،الـِرجعىل    (لـراجِ )ت  ـع ـمِ ـد  لـا  ص  مذكر  ـ ف  حيح عاقل 

فاعلمِ الال زنة  ماوكُ ،  ، عىل  يَ ك  ان ك  لُّ  فَِعالطَّرُد مجعُ ذلك    ، اموصي  صائمك،  ه عىل 

 . (7)   امـيـم وِق ـ ائـقو

 
 . (270 ص)القراءات  ط يفواملبسو ،(2/69) القراءات  معاين ينظر: (1)

 .(7/382)ن والدر املصو ،(2/48)الكشف عن وجوه القراءات   ينظر: (2)

 .(2/22)واملحتسب  ،(4/174)معاين القرآن للنحاس  ينظر: (3)

 .(6/59)ط والبحر املحي ،(22/ 2)املحتسب  ينظر: (4)

 .(228/ 7)والدر املصون  ،(250/ 3) رآن وإعرابهلقمعاين ا ينظر: (5)

 . (11/269)اللسان  نظر:ي (6)

 .(430/ 3) ائد  عىل تسهيل الفو  املساعد ينظر: (7)
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مجع    -2 تكوَن  ِجُل   ،(1)  (راِجل)بمعنى    ،(َرِجل)أن  املركوب والرَّ َعِدم  َمْن   :

راِجالً  ُيقا(2)   فبقي  اَرجِ »:  ل.  ُج َل  راجِ   ُل لرَّ فهو  ورجِ َرَجاًل  وَرُجٌل  واجلمُع ...ٌل ٌل 

 . (3) «ِرجال

 من خن حن﴿  : ىلايف قوله تع   (َرقناهفَـ )تشديد الراء يف  :  نةألة الثامسامل 
 . [106:اإلرساء] ﴾ مه جه ين ىن

العامة   أيبالتخفيف  (هْقناَفرَ )قرأ  َبيَّنا َحالَله و؛  َفَرق  ،حراَمه:  قِّ  حلا  ه بنيفينا  أو 

 .  (4) والباطل

قتادُة   قناه)وقرأ  الرابتشدي  (َفرَّ بُن أيب ط(5) ءد  قرأ عيلُّ    ابنُ ، و ب  ال، وهكذا 

وا عباس   بن كعب   ، د سعو م   ن ب ،  والشعبي وأيب  بن واحلسن   ، ،  وعكرمةذر  ، وعمرو   ، ،

 . (6) ، وعمرو بن قائدومحيد األعرج ،وأبو رجاء

جت  :  (7) نيوجهىل ع ءةالقراهذه  وُخرِّ

للتكثي  -1 فيها  التضعيف  أيأن  آياته،  فرقنا  أبني  :  ونيمر  وحكم،   ،  ،

 . ةلتقبومسية ماضوأخبار  ،، وقصصالمث، وأ، ومواعظوأحكام

الت   هاـفي ف  ـ عيالتض   أن  -2 قاً ، أيمـي ـنجـق والت ـري ـفـدالٌّ عىل  ُمَفرَّ َنَزل  يس  ول ،  : 

ةً   .دةــواح َمرَّ

فيها  ينزل  لطول املدة التي َظلَّ    ؛ثي أيضاً تكال َيِمُل معنى  رَ ِخ َل اآلالقو  وأرى أن

 
 . (383/ 7)الدر املصون  ينظر: (1)

 . (11/269)اللسان  ينظر: (2)

 . (11/268)اللسان  (3)

 . (17/357) الطربي تفسي ر:ينظ (4)

 .(23/ 2)واملحتسب  ،(286/ 2)  راب القرآنإع :ينظر (5)

 . (3/490)املحرر الوجيز  ينظر: (6)

 .(3384ص)وتفسي اللباب  ،(426/ 7)لدر املصون وا ،(2/286)إعراب القرآن   ينظر: (7)
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عىل   اهلل  القرآن  عن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  روى  الفراء  أن  هذا  يؤيد  أن،  عباس  معنى   ابن 

 .  (2)سنة بل كان بني أوله وآخره عْشون ،(1)  يومنييف يوم والمل ينزل  هنأ (فرقناه)

التااملسأل   يم﴿  : ىلقوله تعا  يف  (ِشْقوتنا)  يف   الشي وفتح  : زايدة ألف  سعةة 
 .   [106:املؤمنون] ﴾من خن حن جن

كثي  ابُن  ونافعٌ قرأ  عامر  وأبو عمرو  ،،  وابُن   نيسلاّس  كب  (اِشْقوُتن) ٌم  ، وعاص، 

 .  (3)  بفتح الشني وزيادة ألف (َشقاوُتنا)، ، والكسائيمحزةُ  قرأ، و بغي ألف

ق وقرأ محزةَ (ناقاوتُ َش )  تادةها  موافقًا  والكسائَي ،  وشاركهم  (4)   اهلل  ،    بنُ عبُد 

َبعي(5) مسعود عفراينُّ ، وأَبان الرَّ  .(6) وابُن ِمْقَسم   ،، والزَّ

القراءتان جِت  م  وُخرِّ أنام  واحبمعن  نِ صدراعىل  خالُف نامهومع  ، (7)دِ ى  ا 

ابُن فارس عادة . قال  َيدلُّ عىل   املعَتلُّ أصٌل   ُف رواحل  القاُف : الشنُي و(َشُقوَ )»:  السَّ

ْقوة    .عادة والسَّ ، وخالف السهولةِ عاناةامل َبنيِّ ، وَرُجٌل شقيٌّ  : خالُف السعادةِ والشِّ

قاوةالشقاء وا  . (8) «لشَّ

أ املوَمَع  في نَّ  أنَّ حٌد إالوا  امهعنى  يقولفراَء  ا    إالَّ  »:  لكان  لوال عبُد اهلل ما قرأهُتا 

 .  (9) «ناِشْقوتُ 

)  يرٌ جد أن  القاوةِش بالقول  بكّس   )( للفعل  سامعي  مصدٌر    وليَس   ،(َشِقَي شني 

 
 . (133/ 2)معاين القرآن  ينظر: (1)

 . (653/ 2)الكشاف  ينظر: (2)

 . (448ص)ءات ا رة يف القع السب نظر:ي (3)

 . (606ص)راءات  الكامل يف الق نظر:ي (4)

 . (2/224)معاين القرآن للفراء   ينظر: (5)

 . (606ص)القراءات   الكامل يف ينظر: (6)

 .(8/370) والدر املصون ،(2/240)والتبيان يف إعراب القرآن   ،(491ص)ة القراءات ُحج ينظر: (7)

 . (202/ 3)للغة اييس امعجم مق (8)

 . (242/ 2) معاين القرآن (9)
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 أن   ، قياُس مصدره، القاَص ور العنيكس، امل؛ ألن الفعَل الثالثيَّ املفتوَح الفاءقياسيًّا

الفاء  فب  ،(َفَعلوَن )يك العنيوفَ »:  شموينيقول األ  .والعنيتح  ا ِعل املكسور    لالزم ، 

ا(َعلفَ ه )ابب ُمع، سواء كان صحيحااساً قيالعني  لفاء و، بفتح  أو  أو مُ تالً ،  ،  ضاعفاً ، 

 .(1) «ت يدهوَشلَّ  ،وَجِوَي  ،: َفِرح َزْيدٌ ، مصادرللَ ، وكَش كَجَوىَرح وكفَ 

 ﴾ ٌّ ٰى﴿ :اىل  قوله تع يف اءخلا  حوفتالقاف    : تشديد املسألة العاشرة
 .   [17:العنكبوت]

)العاقرأ   بالتخفيفونخَتُلقُ مُة  )قتاد  وقرأ  ،(2) (  اخلاءخَتَلَُّقونُة  بفتح  وتشديد (   ،

ق (3) مع فتحها  ،مالال أبـب  رأ عيلُّ ــ، وهكذا  بـوزي   ،الب  ـي طـُن  و  ـ، وأبيلُن عـُد 

لمي  . (4) ليىليب ُن أباويل ي العق، وعونُ عبد الرمحن السُّ

عىل جت  أَ وُخرِّ )نَّ   )ون قخَتلَّ   مضارُع  واألص (لَّق خَتَ (  بتاءين،  َتَتَخلَّقون   ،ُل 

َحيَّانَ فت إحدامهافُحذِ  أبو  يقول  ابُن جماهد»:  .  ُرويقال  ا:  بيت عن  الزُّ أصُله    ،بِن 

 . (5) « وفةعىل اخلالف الذي يف املحذ ،حدامُها، فُحِذفت إَتَتَخلَّقون بتاَءين

أفرقو ها )ءين يف أول املضاتع  جتامألة ال سنباريُّ مد األد  املحذوف من  ارع َسامَّ

اء الت  ( تناول فيها اخلالَف بني الكوفيني الذين يرون أنَّ ضارعام املالتاءين املبدوء هب

، ألنا مل صليةاء الثانية األين يرونا التالبرصيني الذو،  األوىل الزائدة هي املحذوفة

 . (6) ةارعاملض هوو ،ىعنىل ملو لت األنام دخيب، ىل ملعنتدخ

كث  املتواترة  القراءات  من  قتادة  قراءِة  قوله   ، يٌ ونظُي   ﴾ زي ري﴿  : تعاىل   منها 
 

 . (232/ 2)رشح األشموين  (1)

 . (615ص)القراءات  الكامل يفو ،(315/ 2)معاين القرآن للفراء   ينظر: (2)

 . (14/ 9)والدر املصون  ،(311/ 4)املحرر الوجيز  ينظر: (3)

 . (145/ 7)حر املحيط الب ينظر: (4)

 . (145/ 7)البحر املحيط  (5)

 .(648/ 2) مسائل اخلالف يفصاف ناإل  ينظر: (6)
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تـولـوق،  [267:البقرة]  تعاىلـولـوق  ، [ 153: ام ـ ع ـ األن ]   ﴾ىت نت﴿:  ىـ الـع ـه   جئ ﴿:  ه 
 .[221:الشعراء] ﴾ خئ حئ

ااملسأل ع ةَ يد حلا ة  ا ألف    ةزايد   شرَة:  )  اء لتبعد  يفت د سايف  تع  نا(    :اىلقوله 
 .[67:األحزاب] ﴾يت ىت نت مت زت﴿

 .  (1) لتاءوكّس ا  باأللف  (ساداتِنا)وقرأ ابُن عامر   ،بغي ألف (سادَتنا)عامة قرأ ال

ابِن عامر قتادُة كقراءة  قرا  ،(2) وقرأ  أيب احلسنءُة احلسوهي  بِن    ، اءجريب  وأ  ،ِن 

لمي والسُّ
 (3). 

هت ا مجعُ قراءُة عىل  هذه ال  ووجِّ ،  ععامر باجلم قرأه ابُن  »:  كيُّ ، يقول ماجلمع  أنَّ

، فهو  رؤسائهمهم وأغواهم من  لَّ أَض   نْ ؛ لكثرة مَ عىل إرادة التكثي  ،اجلمعِ فهو مجُع  

 . (4) «مجٌع ُمَسلَّم باأللف والتاء ،مجُع ساَدة

القراءت بني  اإلحي  نْ م  نيِ والفرُق  أنَّ  ث  قراءة    (ادةس )عراُب  مجُع يف  العامة 

منصو  ،ي  تكس الٌب فهو  نصبه  وعالمة  الظاهر،  ابنِ   ،فتح  قراءِة  يف  ا  فهي عامر    وأمَّ

 . (5)وعالمُة نصبه الكّسة ،مجٌع ساملٌ 

اعلم أنَّ مجَع »:  يقول الرّض     .(6) يف العربية  دُ مجَع اجلمع ال َيطَّرِ َأنَّ  القول  جدير ب

بم اجل ليس  ُمطَِّردع  سيبويه  امك   ،قياس   ته قال  كّسَّ سواء  أوَ ،  َص ،  حته   كأْكُلبحَّ  ،  ،

بوبيوتات ي،  فيامل  و  قال  يُ قالوا  فلو  تَجاوز ال  أْفُلس  ،  يف  وأْدلِيات  أْفُلسات    قلَت 

 مل َيُزْ 
 . (7)«وأدل 

 
 . (580ص)وحجة القراءات  ،(352ص)السبعة  ينظر: (1)

 . (252/ 7) البحر املحيط ينظر: (2)

 . (7/252)البحر املحيط  ينظر: (3)

 .(199/ 2)ن وجوه القراءات السبع  الكشف ع (4)

 .(250ص) إبراز املعاين من حرز األماين ينظر: (5)

 . (9/144) الدر املصون ظر:ني (6)

 .( 2/208)ابن احلاجب  ةرشح شافي (7)
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الثانيَة عشرة  جس مخ جخ﴿  :عاىل قوله ت يف   (الريح): زايدة ألف يف  املسألة 
 .  [36:ص] ﴾خص  حص  مس  خس  حس

بإفراد  قرأ   قتادُة  وقر  ،(1) (الّريح)العامُة  ياح)أ  ألف  (الرِّ قراءةُ   ،(2) بزيادة   وهي 

 . (3)وأيب رجاء ، احلسنأيب احلسِن بنِ 

بقوله القراءة  هذه  حياَن  أبو  ج  باإلفرادِ »:  وَخرَّ اجلمهوُر  وأبو واحلسنُ   ،وقرأ   ،

ياح) وأبو جعفر ،دةُ وقتا، اءرج كان  ، وإْن م ُملِك سليامنَ وهو َأَعمُّ لِعظَ  ،عباجلم  (الرِّ

 . (4) «كونه اسم جنسل، بمعنى اجلمع املفرد

،  ُيمع عىل رياح و ،  ، يدلُّ عىل القليل والكثي اسُم جنس    -أبو حيَّاَن    كام ذكر -ح  والري 

  ، بغي ألف   « الريح   يف رص وت »  والكسائيُّ  محزةُ قرأ  » :  يقوُل ابُن زنجلة    . ء ومياه : ما نحو 

يف    الدرهم والدينار   رَ ثُ كَ وُل  كام تق   ، فهو أعمّ   ، م اجلنس دلُّ عىل اس حجُتهام أن الواحد ي و 

جاءت الريُح من ُكلِّ  » : : والعرُب تقوُل قال الكسائيُّ   ، نَس تريُد هذا اجل  ، إنَّام سِ أيدي النا 

ر   ، « مكان  كانت  واحد فلو  فق  من مكان واحد ًة جاءْت يًا  وقد    -ُكلِّ مكان    من م  وهل ؛ 

 .   (5)« أنَّ بالتوحيد معنى اجلمع   تدلُّ عىل   -ُدوها  وحَّ 

ياح بصيغة اجلمع يف ر:  وقيل ُثُر استعامهُلا  وباإلفراِد يكْ ، يح اخلييكُثر استعامُل الرِّ

الْشِّ  ريح  أغلبيَّ يف  َتْفِرقٌة  وهي  وإالَّ ةٌ ،  غُ ،  فقد  باإل  مويِّ  يف  اجلمعفراد    ..ضع 

اءكثي  من القُ  قراءة يف؛ والعكس رَّ
 (6) . 

 
 . (506/ 4)ملحرر الوجيز ا ينظر: (1)

 . (398/ 7)البحر املحيط  :ينظر (2)

 . (398/ 7)حيط البحر امل ينظر: (3)

 . (398/ 7)حيط البحر امل (4)

 . (118ص)حجة القراءات  (5)

 . (68/ 2)التحرير والتنوير  ينظر: (6)
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 خي  حي﴿ :يف قوله تعاىل (أَثَر) واأللف يف  ثة عشرة : زايدة املد  سألة الثالامل 
 .[29:فتحال] ﴾  ٰرٰذ  يي  ىي  مي

 .(2) ألفوزيادة  باملدِّ  (ِمن آثار) وقرأ قتادةُ ،( 1) بفتحتني (من َأَثر) عاّمةُ رأ الق

وزان  من أ   ، (َأْفَعال)نة  وهي عىل ز  ،(3)  (َثرأَ )مجع    (آثار) جت القراءة عىل أن  وُخرِّ 

  ، ثالثي،  ألنَّ ممَّا َيطَّرد فيه هذا اجلمع ُكلُّ اسم  مفردوهذا اجلمُع قيايسُّ ؛  ،مجوع القلة

 .(4) وَقَلم َأْقالم  ،مَجَل أمْجَال نحو : ،الفاء والعنيوح مفت

)عشرةالرابعة    املسألة زايدة  أشر()لميت  ك يف(  ال:  الش  كذاب    ي وفتح 
 . [25:القمر] ﴾ جن مم خم حم جم هل  مل خل حل   ﴿  : قوله تعاىليف وتشديد الراء 

اُب أرِشُ قرأ ُقّراء األمصار )  ( 5) راءال  وختفيف  ،، وبكّس الشني(ال( من غي )كذَّ

قتادُة   األرَشُّ )وقرأ  اُب  الكذَّ هو  بزيادةبل  فيهامال)  (  الشني(  وفتح  وتشدي     د ، 

 .(7) البة قِ  ، وهي قراءة أيب(6) الراء

ج رَشُّ )  ت القراءُة عىل أنَّ وُخرِّ
 ،الستعاملال يف  ، جاء عىل األص( أفعُل تفضيل  األَ

.  االستعامُل ُحِذفت  رَ ثُ فلام كَ   ،(ْخَي )  احلال يفكام هي    ،باهلمزة  (َأرَشّ )إذ القياُس فيه  

ِجنّي ابن  ِقالذ  ومن»:  قال  أيب  قراءُة  األرََشُّ )ة  بلك  اُب  أبو  .  (الكذَّ :  الفتح قال 

ا  ، وهذ  منهُ : هذا َخيٌ ؛ ألنَّ أصَل قوهلمصُل املرفوُض بتشديد الراء هو األ  (األرََشُّ )

منه أرَشٌّ  هذا  من:  استهْخَيُ  فكُثر  منه  وَأرَشُّ  هاتني،  الكلمتنيعامُل  اهلمزة   فُحِذفت   ،

 
 . (272/ 9)صون الدر امل ينظر: (1)

 . (5/141)ر الوجيز حرامل ينظر: (2)

 . (722/ 9)صون والدر امل ،(102/ 8)ملحيط البحر ا ينظر: (3)

 .(412/ 1) ارتشاف الرضب نظر:ي (4)

 . (590/ 22) الطربي يتفس ينظر: (5)

 . (180/ 8)البحر املحيط  ينظر: (6)

 . (992/ 2)واملحتسب  ،(148ص) ن يف شواذ القرآخمترص ينظر: (7)
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ويَ منهام علـ.  ذلـُدلُّ  اخلمـ هـولـقك  ـى  ىووَرى  ـُ:  َّ األْخ ـيـأنـت  ،الْشُّ .  رّ ـواألَش َي  ـث 

 : (1) ةــرؤب الـقو

 األْخيِ   خُي الناِس وابنُ بِالٌل 

 .(2) « فعىل هذا جاءت هذه القراءة

د ابُن مالك  هذو ا كُثر استعامُل  وملَّ »:  بقوله  (خي ورش)سم التفضيل  ا احلكم ال أكَّ

اخترصو والّْش  اخلي  من  التفضيل  فحذ مهاصيغِة  اهلمزة،  املدح    ،فوا  يف  وقالوا 

كذا والذمِّ  من  خٌي  هو  و :  كذا،  من  ورُ رَشٌّ  وأرَشُّ ،  أخُي  كقول    ،فِض  َنَدر  فيام  إالَّ 

 : الراجز

 . (3) «َيِ ُن األْخ الناِس واب خُي ٌل بال

الق عيّل  أبو  استعاموَنَسَب  )ايل  ورّش خَل  باهلي  العربمز(  لبعض    ، (4) ة 

بب الفيومي  صهم  عل(5)عامر  نيوَخصَّ وحكم  قوله،  يف  بالرداءة  السيوطيُّ   :يها 

 .  (6)«بال مهز ،ئع خٌي منهوالشا ،لغة  رديئة   ر منه يفـَي ـو أْخ ـال : هـق ـويُ »

  يف قوله   ( ةِِجال)دة ألف بعد اللم وضم اجليم يف  : زاي عشرةاملسألة اخلامسة  

 .  [33:املرسالت] ﴾ ام  يل  ىل﴿ : تعاىل

كث ابُن  ونافعٌ ي  قرأ  عاِصم  عامر    بنُ وا  ،،  بكر عن  وأبو  اجليم   (مجاالت)،  بكّس 

 . (7)  ألفبغي (مِجالة)عاصم عن  ُص ، وحف، والكسائُي زةُ . وقرأ محة ألفوزياد

 
 . (45/ 6)اهلوامع  ن شواهد مهع هو مو ، ديوانهس يفلي (1)

 . (299/ 2)تسب املح (2)

 . ( 52/ 3)التسهيل رشح  (3)

 . (225ص)ع يف اللغة البار ينظر: (4)

 . (1/185) املصباح املني ينظر: (5)

 .(178/ 1)املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  (6)

 . (666ص)عة بالس ر:ينظ (7)
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كر واية أيب ب، فهو هبذا يوافق ر(1) ، بضم اجليم وزيادة ألف(مُجاالٌت )  وقرأ قتادةُ 

رواية حفص يف أنَّه    الف، وخُي أنه َضم اجليم، وخيالفه يف  عن عاصم  يف زيادة األلف

 . اً ضم اجليم وزاد ألف

 . (2) رجاء ، وأبويب احلسنبن أ، واحلسن ن جبي، وسعيد بعباس  وهكذا قرأ ابن

 : هذه األوجهوخرجت هذه القراءة عىل

عىل هذا   . َنصَّ ة ، ومُجال مجع مُجلَ فن لسُّ ُل ا ، وهي ِحبا مجع مُجال   ( مُجاالت ) أن تكون   -1

حيان أ  ت (3) بو  وأيده  احللبي لميذه  ،  مُجْلة  (4) السمني  وُسميت  ُقْوًى » .  مُجَِعْت ،  كثيةٌ   ألنا 

 .  (5)«ة اشتفت من مُجلة احلَبل اجُلملَعلَّ ، ولَ ْت مُجلةً مْجِلَ فأُ 

مُجالة  -2 مَجع  تكون  الطربيُّ أْن  به  قال   .
والزجاُج (6)  يُّ والزخمْش  ،(7) ، 

 (8). 

، وقيل  لاَملة : الطائفة من اجِلاماجلَ »:  سان. جاء يف اللل أو اإلبل: قطيُع اجِلامواجُلاملة

 .  (9) «وكذلك اجُلاملة ،افيه لال مجالقطعة من النوق 

ُيقال  ،مَجَل ، ومُجال مجع  ، بضم اجليمأن تكون مجَع مُجال  -3 : ِرْخل وُرخال  كام 

 .  (11) عنه الرازي قله، ون(10) . َنصَّ عليه الفراءوِرخال

 
 . (734/ 2)حتسب امل ينظر: (1)

 .(1/641)والدر املصون  ،(347/ 2)ب املحتس ينظر: (2)

 . (407/ 8)لبحر املحيط ا ينظر: (3)

 . (1/641)در املصون ال ينظر: (4)

 . (11/124)سان لال (5)

 . (141/ 24) الطربي تفسي ينظر: (6)

 .(268/ 5)قرآن وإعرابه معاين ال ينظر: (7)

 . (681/ 4)الكشاف  ينظر: (8)

 . (125/ 11)اللسان  (9)

 . (225/ 3)ين القرآن معا ينظر: (10)

 . (775/ 30) الرازي  يتفس ينظر: (11)
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الوجهني إيلَّ ؛    وهو أَحبُّ »:  لك بقوله، وَعلَّل لذ(تمِجاال)واختار الفراُء قراءة  

 . ( 1) « َحَجر ِحَجارة   : كام ُيقال ،وهي جتوز ،لعربا ة يف كالماجِلامل كثر منَل أألنَّ اجِلام

ْعرُف  يُ يس  ول  ،(تاالمُج )وقال بعضهم  »:  َعلَّق األَْخَفُش عىل قراءِة قتادَة بقولهو

 .فا يف ختريهاآن ه ما قاله العلامءُ قولَ  فعُ دْ . ويَ  (2) «هذا الوجهُ 

 ﴾ مس خس حس﴿ :وله تعاىلق   : تشديد السي يفاملسألة السادسَة عشرةَ 
 . [5:العاديات]

العامُة   َقتادُة    ، (3)بالتخفيف   ( َفَوَسْطنَ ) قرأ  ْطنَ ) وقرأ  وهي قراءُة    ، (4) بالتشديد   ( َفَوسَّ

 .   (6)وزيد بن عيلّ   ، (5) ابن أيب ليىل و   ، طالب    بن أيب   يلّ ع 

جت هذه القراءُة ع  :ىل ما يأيتوُخرِّ

ولو  ،(َفَوَسْطن)اجتمعوا عىل ختفيف » :الفراء قال .(َفَعَل ) بمعنى (َل َفعَّ ) َأنَّ  -1

ْطنَ )ت  ُقِرئ تقولكان صوابا  (َفَوسَّ العرَب  َوَس ؛ ألنَّ  ووسَّ :  اليشَء  بمعنى طتطت  ه 

 .  (7) «حد  وا

قتيبة ابُن  قاَل  التخريج  قرطبيُّ وال  ،(9) ، والنحاُس (8) وهبذا 
يَّان، وأبو ح(10) 

(11) ،

 
 . (225/ 3)القرآن معاين  (1)

 . (265/ 2)معاين القرآن  (2)

 . (285/ 3)فراء  معاين القرآن لل ينظر: (3)

 . (703/ 2)املحتسب  ينظر: (4)

 . (88/ 11)والدر املصون  ،(370/ 2)ملحتسب ا ينظر: (5)

 . (11/88)تسب املح :ينظر (6)

 . (285/ 3)آن معاين القر  (7)

 .(536ص)قرآن  غريب ال  :ينظر (8)

 .(4/278)إعراب القرآن   ينظر: (9)

 .(160/  20)ع ألحكام القرآن ماجلا ينظر: (10)

 . (504/ 8)البحر املحيط  ينظر: (11)



 (ه1441 و احلجةذ)              نو ــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

479 

 .(2) واأللويس  ،(1) والسمنُي احللبي

،  للتعدية  التشديد»  :قال    .، وبه قال الزخمْشيُّ أن يكون التضعيُف للتعديَّة  -2

ي مبالغة  وه  ، [25:البقرة]   ﴾ ٌّٰى ٰر ٰذ﴿:  قوله تعاىلك  ،للتأكيد  زيدةموالباء  

 .  (3) «(َوَسطن) يف

عل السوأنكر  احللبيُّ يه  لوق  منُي  تناقضقوله  يف  يقولوعه  هي  و)  وقوله»:  . 

ُيناقُض  مبالغة  ) ( أوالً  ُيك(للتعديَّةقوَله  ال  للمبالغة  التشديد  ألنَّ  الفعَل  ؛  سب 

ال  ُتهابَّح: ذَ ثم ُتبالغ فتقول  ،حُت الغنَم خُمففاً : ذبتقول.  مفعوالً آخرَ  هذا عىل  و   ،ُمثقَّ

 .  (4)«فال يكوَن للمبالغة ،يدةمزعله الباء دليل جب  ،َله متعّديًا بنفسهيه قد َجعَ رأ

طُته مش»، وبه قال ابن جنّي يف   للتكثي واملبالغةيكوَن التشديدُ أن    -3 دة َوَوسَّ دَّ

 . (5) «والتكرير، ملا مع التشديد من معنى التكثي ( خُمّففاُتهَوَسطِ أقوى معنى من )

 

 

 

 
 

 
 . ( 88/ 11)الدر املصون  ر:ينظ (1)

 .(434/ 15)روح املعاين  ينظر: (2)

 . (794/ 4)كشاف ال (3)

 . (11/89) املصون الدرُّ  (4)

 . (370/ 2)املحتسب  (5)
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 امتةاخل

ال البحثوقفات املباركة يف هبعد هذه  َيْ ذا  النتائج،  بنا أن نقف عىل أهم  ،  ُسن 

 : ومنها

البحُث  مَجَع    -1 بالزيادةهذا  قتادَة  لقراءات  موضعًا  وعْشين  كان  أربعًة   ،

ال ثامنيةَ نصيُب  منها  النحوي  الرصيف    واضعَ م  توجيه  التوجيه  نصيُب  كان  حني  يف 

 .موضعاً  َْش عستَة 

، وهذا  ختريها عىل األوجه العربية كن لزيادة أم لتي قرأها قتادُة با ا   القراءاتمجيُع   -2

، بل يعوُد  يف البحث مل يكن بسبب خمالفتها ألوجه العربية ات الواردة  ذ القراء يعني أنَّ شذو 

 . ، أو ألنه مل َيصّح سنُدها ثامنية ا ملخالفتها أحد املصاحف الع إمَّ 

ز   انفرد    -3 عبقراءات  عاصيادة  عن  حفص  رواية  قراءته  كام  م  ىل  يف 

، وابن ، كابن عامراراً ع فيه ُقّراًء كب، مقارنة بام تاب أنفسكم( وهي قليلة جداً لوا  ا)فاقت

لمي، وأيب  ، وعاصمكثي ،  بن كعب  ، وُأيبواحلسن بن أيب احلسن،  عبد الرمحن السُّ

 .بتداعالوهذا يعني أنه يميل إىل االّتباع ال ا

َيْ   -4 قراءاِت ال  بالشذوذكلِّه  َقتادةَ   ُسن وصُف  رأي ا  فقد  ثن  ناه؛  البحث  يف  ايا 

سبعيةً  قراءات   لقراءة  ،  يوافق  )محزكموافقته  يف  والكسائي  وموافقته  ،  (َشقاوتناة 

 . (ساداتِنابن عامر يف )، وموافقته لقراءة ا(اءِخطلقراءة ابن كثي يف )

ه  ا َأحدثت ، بيَد أن ل الزيادة  يف بعض املواضع حم ادَة أَثراً ت الزيادة عند ق   قراءةُ   مل حُتِدْث   -5

ت به  ه جِّ ( بام وُ جزاءٌ ت ) ه ؛ حيث ُوجِّ ( الضعُف جزاٌء  ، كمثل قراءته ) الكلمة التي تليها يف  

 . ديد بتوجيه آخَر ج   ( الضعُف ، يف حني وجهت ) قبل التنوين 

عىل    -6 يفاجلمع»للتوجيه  الوافر  احلظ  هذا  «  من  الرصفية    ، البحث  الدراسة 

)كقر ظِالل(ظلاءته  )وكقراء  ،:  رياشا(ريشاته  ِرجالك(َرِجلِك)وكقراءته    ،:   : ،



 (ه1441 و احلجةذ)              نو ــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

481 

 اح . ي: الرِّ (الريح )، وا: ساداتِن (سادَتنا)و

ق  -7 به  هت  ُوجِّ بام  هت  ُوجِّ قراءته  يف  الزيادات  كقراءته الزيادة  لببعض   ، 

ا)  . َت املعنىا مُل ذ، والسبب يعود إىل أنَّ الكلمتني حت(َعْدوا )يف  (ُعُدوًّ

ا  -8 ، وُتعدُّ أكثر ما  ءات قتادةَ لقراءة بزيادة األلف واضحٌة جلّيُة يف قراظاهرة 

 . ، كام يتضح ذلك يف الفصل الثاينالبحثهذا  من مسائل قرأ به 

بحاجة إىل الدراسات اللغوّية   زالتلامء الكبار وقراءته الالعمن    قتادة    -9

أويصقةاملتعمِّ  لذا  الباحث ؛  بد  مراستني  دراسة  من  ت   ةتأنيّ ها  فيها  ما  مجيع  تناول 

 ة وصفّية. توجيهات نحويّ 
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 راجعدر واملاملصافهرس 

  حتقيق إبراهيم ،(ـه905)  األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب   ملعاين من حرز إبراز ا . 1

 ي ورشكاه . بتبة البايب احلل، مكعوض

 ، (هـ1117ت ) للعلَّمة أمحد بن حممد البَـنَّا ،ألربعة عشرإحتاف فضلء البشر ابلقراءات ا . 2
 م . 2006  ،نان، لبدار الكتب العلمية  ،أنس مهرة  :حتقيق

جب  يق د/ ر حتق   ،(هـ457ت  )، أليب حيان األندلسي  لسان العرب الضََّرب من    ارتشاف . 3

 م . 8919  ، 1ط   ، بالقاهرة   مكتبة اخلانجي   ، حممد عثامن  

  ، ت / حممد السيد عّزوز   ،(هـ616ت  )عكربي  البقاء ال  ، أليبإعراب القراءات الشواذ . 4

 م . 1996  ،1ط  ،، بيوت عامل الكتب

القرآنإعر  . 5 النحاس  ،  اب  جعفر  زاهد زهي  / ت.د  ،(هـ338  ت)أليب  عامل    ،غازي 

 . م1988 ، 3، طعربية ل النهضة ا مكتبة ، الكتب

النحوا االقت  . 6 الدين السُّيوطي  ح يف علم أصول  م  ،(هـ 911ت  )، جللل  ح   َقدَّ ه  له وصحَّ

 . م1988  ،1، ط ود/ حممد أمحد قاسم  ،د/ أمحد سليم احلمص 

اإلِ  . 7 امالك إكمال  بن  ، حملمد بن عبد  بن أيب بكر  املعروف  لغين  احلنبلي   اببنشجاع    نقطة 

 هـ . 1410،  ة أم القرىع ، جام عبد رب النبي ت.د/ عبد القيوم  ،(هـ296ت )

النحاة . 8 أنباه  على  الرواة  علي  إنباه  احلسن  ال، أليب  يوسف  ت/    ،(هـ646ت  )طي  قف بن 

 . م 1982  ، بيوت   ،ة ، ومؤسسة الثقافيلقاهرة ، ا، دار الفكر العريب حممد أبو الفضل إبراهيم 

مساإلا . 9 يف  اخللنصاف  النئل  بي  والكوفييف  البصريي  ألحويي  األن،  الربكات    اري بيب 
 . م1987  ،بيوت   ،، صيدااملكتبة العرصية  ،(هـ577ت)

واالبتد .10 الوقف  أليب إيضاح  الدين رمضان   : حتقيق  ،(هـ328ت  )األنباري  بكر    اء  ،  حميي 

 .   م 1971  ، اللغة العربية بدمشق   جممع مطبوعات  
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يف .11 ع  اللغة   البارع  الطعان/ت   ،(هـ356ت  )القايل    ليأليب  الهشام  مكتبة  نهضة  ، 

 م . 1975  ،، بيوتدار احلضارة العربية  ،بغداد 

والنهاية البن كثي   .12 الرتعبد  ت.د/    ،(هـ774ت  )البداية  الفجر   ،كي اهلل  دار    ، طبعة 

 م . 2003

احمليط  .13 البحر »  البحر  إحياء    ،(هـ745ت  )األندلسي    حيَّان   أليب   « احمليط  تفسي  دار 

 لبنان .  ،بيوت  ،اث العريب الرت

عياد    / ت.د   ،(هـ688ت  )  ،البن أيب الربيع األندلسي  ،الزجاجيل  البسيط يف شرح ِج  . 14

 م . 1986  ، 1ط   ، لبنان   ، دار الغرب اإلسالمي   ، الثبيتي 

  ، نية ثام رف الععة دائرة املعا طب  ،(هـ256ت  )إمساعيل البخاري    التاريخ الكبي حملمد بن .15

 الدكن .  -حيدر آباد  

 .  م1883ط   ،(هـ292 ت)اليعقويب أمحد بن أيب يعقوب اتريخ  .16

  ، دار الفكر للطباعة والنْش   ،(هـ616)أليب البقاء الُعْكرَبي    ،التبيان يف إعراب القرآن .17

 . م 1997  ،1ط  ،بيوت 

  ، «ب اجمليدسي الكتاديد من تف جليد وتنوير العقل احترير املغين السد»والتنوير  التحرير   .18
 م . 1984 ، ، تونسللنْش  ة دار التونسي ،(هـ1393ت  )ن عاشور للطاهر ب

ا .19 )حلفاظتذكرة  الذهيب  الدين  لشمس  العلمية  ،(هـ748ت  ،  الكتب    ، بيوت   ،دار 

 م . 1998  ،لبنان 

البيضاو  .20 التأويل التوار  أن»ي  تفسي  وأسرار  عمر  للش"  نزيل  بن  هللا  عبد    البيضاوي يخ 
 وت . بي  ،دار الفكر ،(هـ856ت)

  ،   ( هـ310ت  )  ،حملمد بن جرير الطربي  ، «أتويل القرآن  جامع البيان يف »تفسي الطربي   .21
 م . 2000  ،مؤسسة الرسالة  ، ت/ أمحد حممد شاكر

22. ( الربيع  أيب  البن  الكرمي  القرآن  صاحلت  ،(ـه688ت  تفسي  بنت  .د/  آل  ة  راشد 

 المية . مام حممد بن سعود اإلسجامعة اإلنْش    ،غنيم
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دار إحياء الرتاث    ، (هـ606ت  )زي  لفخر الدين الرا  ،«مفاتيح الغيب»ي  التفسي الكب  .23

 هـ . 1420  ،بيوت   ،العريب 

  ، بيوت   ،كتب العلمية دار ال  ،(هـ676ت )أليب زكراي النووي    ،هتذيب األمساء واللغات .24

 . ان لبن

ت.د/    ،(هـ742ت  )  ، ليوسف بن عبد الرمحن امِلزِ ي  المساء الرجلكمال يف أهتذيب ا .25

 م . 9801  ،1ط  ،بيوت ، الرسالةمؤسسة  ،د معروفاعو بشار

دار   ،حتقيق / حممد عوض مرعب  ،(هـ370ت)ري حملمد بن أمحد األزه  ،هتذيب اللغة  .26

 م . 2001  ،بيوت   ،العريب  إحياء الرتاث

  ، دار املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند  ،(هـ354ت  )ن  باح  حملمد بن   ،ثقاتال .27

 م . 3197 ، 1ط

ت / عبد القادر   ،( هـ606ت )جلزري  البن األثي ا ،ول يف أحاديث الرسول جامع األص .28

  ، عيون حتقيق / بشي    ، ء الثاين عْشاجلز  ، 1ط   -مطبعة املالح    ، كتبة احللواين م  ،األرنؤوط

 دار الفكر . 

  ، أطفيش  ت / أمحد الربدوين وإبراهيم  ،(هـ671ت) لقرطيب  ل   ،م القرآناحكاجلامع أل .29

 . م 1964 ، 2ط  ،القاهرة  ،دار الكتب املرصية 

دار    ،ييى املعلمي ت/ عبد الرمحن بن    ،(هـ327ت  ) البن أيب حامت    ،لاجلرح والتعدي  .30

 م . 3195  ،بيوت   ،الرتاث العريب  إحياء

القراءات .31 زرع  ،حجة  زجنلة أليب  بن  الرسالةمؤس   ، ألفغاين ا   سعيد/ ت  ة    ، 5ط   ، سة 

 م . 1997

هوجي وبشي  بدر الدين قت/   ،(هـ377ت ) علي الفارسي  أليب   ،جة للقراء السبعة احل .32

 . م 1993  ،دمشق / بيوت   ،دار املأمون للرتاث  ، يب اجوي 

،  أمحد اخلراط/ت  ،(هـ756ت)، للسمي احلليب وناملصون يف علوم الكتاب املكن الدُّرُّ  .33

 م . 1986  ،1ط  ،دمشق  ،دار القلم 
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 م . 1994  ،بيوت ، دار صادر  ،ميمون بن قيس ىديوان األعش .34

 م . 2004،  ، بيوتدار املعرفة ،الرمحن املصطاوياعتىن به عبد   ،لقيسديوان امرئ ا .35

الدين األلوسي  ها، لش روح املعاين .36 دار  عطية  ري عبد البا   عيل   / ت   ،(هـ1270ت)ب   ،

 هـ . 1415  ،1ط  ،، بيوت الكتب العلمية

املسي زا .37 التد  علم  يف  اجلوزي  ،يفس  عيل  بن  الرمحن  اإل لعبد  املكتب  ،  سالمي ، 

 .  3ط  ،هـ1404،  بيوت 

ال .38 يف  جم  ،قراءاتالسبعة  ضيف  ،(هـ324ت)اهد  البن  شوقي  ر  دا  ،2ط  ،ت.د/ 

 القاهرة .  ، املعارف

بإرشاف    جمموعة من املحققني  ،(هـ748ت)لشمس الدين الذهيب    ،م النبلءسي أعل .39

 م . 1985  ،رسالة مؤسسة ال ،ط وب األرناؤالشيخ شعي 

دار    ،(هـ929ت)  األمشوين الشافعيلعلي بن حممد    ،مالك  شرح األمشوين على ألفية بن .40

 م . 9819  ،بيوت   ،لكتب العلميةا

ود/ حممد بدوي    ،ت.د/ عبد الرمحن السيَّد   ،(هـ672ت)مالك    لتسهيل البن شرح ا .41

 . م 9901 ، 1ط  ،هجر للطباعة والنْش  ،ختون امل

  ، نور احلسن  ت / حممد  ،(هـ686ت)لرضي اإلستاابذي  ل  ،بن احلاجبشرح شافية ا .42

 م . 1975 ،بيوت  ،العلمية  دار الكتب ،دين عبد احلميد وحممد حمي ال  ،زفزافوحممد ال

احلف طبق  .43 السيوطي  اظات  الدين  جللل  العلمية  ،(هـ911ت )،  الكتب  بيوت دار   ،  ،

 هـ . 1403

فحو  .44 حممود  ،(ـه232ت)بن سل م    ، حملمد الشعراء  لطبقات  شاكر   ت/  دار حممد   ،  

 ، جدة . املدين 

  ، ر الرائد دا   ،س إحسان عبا  /ت  ،(هـ476ت )ازي  ق الشي ات الفقهاء أليب إسحاطبق  .45

 م . 1970  ،بيوت 
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الُكربىا .46 سعد    لطبقات  عطا   ،(هـ230ت )البن  القادر  عبد  حممد  الكتب    ،ت/  دار 

 م . 1990  ،تبيو   ،العلمية

املفسرين .47 األْدنَروي  ،طبقات  اخلز/ت   ،ألمحد  واحلكم   ،ي سليامن  العلوم    ، مكتبة 

 م . 1997  ،1ط  ،نة املنورة املدي

القرآن .48 ص   ،(هـ627ت)تيبة  قُ   بنال  ،غريب  أمحد  العلمية   ،قرت/  الكتب    ، دار 

 م . 1978

البخاري .49 صحيح  شرح  الباري  املعرفةد  ،(هـ852ت)للعسقلين    ،فتح    ، بيوت  ، ار 

 هـ . 1379

القدير   .50 ابن   ،(هـ1250ت)كاين  شو ل لفتح  ا  ،كثي   دار  الطيب دار  دمشقلكلم   ، ،  

 هـ . 4141  ،بيوت 

ال .51 يف  واألرب ات  قراءالكامل  الز العشر  علي عي  اهلذيلاهائدة  القاسم  أليب    ،(هـ465ت  )، 
 م . 2007، 1ط ،، مؤسسة سام للنْش السيد الشايب مجال بن  ت/

ت/ عبد    ،(هـ180ت  )  ،أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  (كتاب سيبويه )كتاب  لا . 52

 م . 1991  ، بيوت   ، جليل دار ا   ، هارون السالم  

  ت )للزخمشري    ،يلل يف وجوه التأو وييون األقاتنزيل وعمض الئق غوااف عن حقاالكش . 53
ـ . 1407  ، وت بي   ، دار الكتاب العريب   ،(هـ538  ه

 بيوت .   ،دار إحياء الرتاث العريب   ،(هـ1067ت  ) اجي خليفة حل ،كشف الظنون .54

القراءات السبع وعللها و الكشف عن وجو  .55   ، مكي  بن أيب طالب  حممد أليب    ،حججهاه 
 م . 9719 ، 5ط  ،الرسالة مؤسسة  ،لدين رمضان اد/ حميي ت.  ،(هـ437 ت)

الشيخ  /ت  ،(هـ775ت )بلي  نبن عادل احلال  ،(تفسي اللباب)  اللباب يف علوم الكتاب .56

  ، لبنان  ،بيوت   ،لعلمية دار الكتب ا  ، والشيخ عيل حممد معوض  ،عادل أمحد عبد املوجود 

 م . 1998
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  ، كتبة الرشد بالرياض م  ، بيوت  ، ار صادرد  ،(هـ171ت)منظور    البن  ، لسان العرب .57

 م . 1994 ، 3ط

  ، سبيع محزة حاكيمي   /حتقيق  ،(هـ381ت)أليب بكر بن مهران    ،بسوط يف القراءاتامل .58

 م . 1981  ،دمشق  ، جممع اللغة العربية

القرآن .59 عبيدة    ،جماز  وعلَّ   ،(هـ210ت)أليب  د   قعارضة    ، سزكني فؤاد    حممد  /عليه 

 ة . انجي بالقاهراخل مكتبة

  ، (هـ392ت)أليب الفتح بن جين ،واإليضاح عنها وجوه شواذ القراءات احملتسب يف تبيي  .60
 . م1986 ، 2ط  ، ، دار سزكنيعبد الفتاح شلبي  ود/ ،ناصف نجدي  عيل ال/ت 

العزيز .61 الكتاب  تفسي  الوجيز يف  األندلسي  ، البن عطاحملرر  عب   ،(هـ542ت)ية  د  ت/ 

 . هـ 1422، بيوت ،لمية الكتب الع دار   ،الشايف عبد السالم 

، دون عامل الكتب   ، (هـ370ت)،البن خالويه   ،ديعرآن من كتاب البخمتصر يف شواذ الق  .62

 طبعة وتاريخ . 

وأنواعها .63 اللغة  علوم  السيوطي  املزهر يف  الدين  عيل    / ت  ،(هـ911ت  )، جللل  فؤاد 

 م . 1998  ،وتبي   ،لمية عدار الكتب ال ،صور من

الاملساعد   . 64 تسهيل  عقيل  ال  ،فوائدعلى  بركا   ،(هـ769ت  )بن    ، ت ت.د/ حممد كامل 

 م . 1980جامعة أم القرى    ، رتاث ل إحياء ا مركز البحث و 

 . بيوت ، املكتبة العلمية ،(هـ770ت)للفيومي  ،املني يف غريب الشرح الكبياملصباح  .65

 م . 9791، ، بيوتدار الكتب العلمية  ،حبَّان  حملمد بن ،هي علماء األمصارمشا .66

أيب  القرآنإعراب  مشكل   .67 بن  ملكي   ،( الضامن   /ت.د   ،(هـ437ت  طالب  ،  حاتم 

 . هـ1405، ، بيوتسة الرسالةسمؤ

القراءات .68 اآلداب    ،(هـ370ت  )لألزهري    ،معاين  كلية  يف  البحوث  جامعة    -مركز 

 م . 1991  ،سعود  امللك
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القرآنمعا .69 قراعة  ،(هـ215ت  )خفش  لأل  ين  اخلان  ،ت.د/ هدى حممود    ، جيمكتبة 

   م . 1990 ، 1ط

  ، يت ت / أمحد يوسف نجا  اجلزء األول  ،(هـ207ت  ) راي الفراء  أليب زك   ،عاين القرآنم  .70

حممد عيل    /واجلزء الثاين ت    ،م 1980  ،2ط  ، املرصية للكتاب  اهليئة  ،وحممد عيل النجار 

 م . 1972ثالث د/ عبد الفتاح شلبي  واجلزء ال  ، ية للتأليفرصالدار امل  ، النجار

أم    جامعة  ،عيل الصابوين ت/ حممد    ،(هـ338ت  )  النحاس، أليب جعفر  معاين القرآن .71

 هـ . 1409  ،القرى

وإعرابه  .72 القرآن  الزجاج  معاين  إسحاق  أليب  اجلليل   ،(هـ311ت  )،  عبد   /   عبده   ت 

 م . 9881  ،بيوت   ،، عامل الكتب لبيش

األدابء  مع  .73 إىل  »جم  األريب  األديبإرشاد  احلموي    ،«معرفة  ،  (هـ626ت  )لياقوت 

 . م3199،  ت، بيو غرب اإلسالميار ال د  ،حسان عباس إ  ت/

 . ، دار الرفاعي، الرياض م 1984،  1ط  ،خشوا  عيل /د ، ت القرآنامعجم مصنف  .74

  ، ، دار الفكر نت/ عبد السالم هارو  ،(هـ395ت  ) ، البن فارس  قاييس اللغة معجم م  .75

 م . 1979

رجال   .76 من  الثقات  وأخمعرفة  مذهبهم  وذكر  الضعفاء  ومن  واحلديث  العلم    ، بارهمأهل 
املدينة    ،ة الدار، مكتب ظيم البستويعبد الع د العليم  عب  /ت   ،(ـه261ت  )كويف  لي الج للعِ 

 م . 1985،  املنورة 

الصحا .77 نعيم  معرفة  أليب  العزازي   ،(هـ430ت  )بة  عادل  دار  ت/  للنْش ،  ،  الوطن 

 م . 1988،  الرياض

  ، لعمري ت/ أكرم ضياء ا  ،(هـ277ت  )قوب بن سفيان الفسوي  ، ليع املعرفة والتاريخ .78

 . م 9811 ، بيوت ، الةالرس  مؤسسة

بيا .79 يف  اهلدى  واالبتداءمنار  الوقف  األمشوين ن  العزيز  عبد  بن  ألمحد    ت )املصري    ، 
 م . 2002،  بيوت  ، الكتب العلمية  ، دارت / رشيف أبو العال العدوي   ،(هـ1100
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فـــالنش .80 الق ـر  الع ـــي  لإلم رــــشــراءات  بــــ،  الـــام  ال  ،(هـ383ت  )،  زريـــــجـن    اب ــكتدار 

 روت . ــيـ، بيـربــالع

يف اهلوام   مع ـه .81 اجلوا  ع  السمعشرح ِجع  الدين    / ت   1ج   ،(هـ911ت  )يوطي  ، جللل 

السالم هارون العال سامل مك، ود/عبد  الرسالةعبد  ، وبقية  هـ 7140،  2، طرم مؤسسة 

 م . 1977  ،ت ، الكوي، دار البحوث العلمية د/ عبد العال سامل مكرم األجزاء ت. 

األعيا .82 الزم ن  وفيات  أبناء  الانوأنباء  عبا ت/  ،(هـ186ت)  خالكان  بن،    س إحسان 

 . م1971
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