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 خلصامل
ودرستها من اجلانب النحوي والداليل،    ،َلزعرضت يف هذا البحث لقراءة أيب ِمج 

وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وستة مباحث، ثم اخلامتة، وفيها أهم  

 النتائج والتوصيات، ثم الفهارس الفنّية. 

املوضوعا أمهية  إىل  فيها  عرضت  الكر  ؛ ملقّدمة  بالقرآن  الرتباطه   م يوذلك 

 أثر يف بعض مسائل االختالف واالختيار. يب ِمَلز هلا وقراءاته، كام أن قراءة أ

ومنزلته    يأيتثم   ولقبه  وكنيته  اسمه  ملز  بأيب  للتعريف  فيه  وعرضت  التمهيد 

 القراءات الشاذة.  إحدىومنزلة قراءته ووفاته، وأن قراءته 

املبحث األّول من اجلانب وقد قمت   داليل،لاالنحوي و  نيثم درست قراءاته يف 

النحوع  بتقسيمها أبواب  اخلطاب    ،ىل  بني  القراءات  بعض  لرتدد  فتعّرضت 

ويف   ،والتكلم  ،) )َثمَّ اإلشارة  اسم  الثاين  املبحث  ويف  واخلطاب،  الغيبة  بني  أو 

الثالث للمبتدأ ونواسخه،   ( وهي من   ،ملرفوع باالبتداءدرست افيه  واملبحث  و)َأنَّ

 (.نّ إ أخوات )إّن(، وكرس مهزة )

وذلك يف    ، وباسم الفعل   ، املتعلقة بالفعل   ويف املبحث الرابع عرضت لبعض املسائل 

تقديم    أربعة  الثاين  واملطلب  ظاهر،  لفاعل  الفعل  إسناد  األّول:  املطلب  مطالب، 

الثالث: دخول الم الطلب عىل املضارع املخاطب،  املفعول به عىل الفعل، ويف املطلب  

ت فيه  )هيهات(. أّما املبحث اخلامس فعرض  الفعل   م س ب الّرابع عرضت ال ل ويف املط 

 للعطف، ويف املبحث السادس عرضت لـ)َأاَل( الستفتاحيَّة.

يف  ِمَلز  أيب  قراءة  دور  أبرزها  من  وكان  والتوصيات،  النتائج  أهم  جاءت  ثم 

النحوي اخلالف  مسائل  العلامء  ،بعض  مشاهري  بعض  اختارها  وقد   ؛واالختيار، 

لتوصيات أمهية الصحابة، وكان من أبرز اجهها لقراءة بعض  وأ ملوافقتها يف بعض  

 اجلوانب اللغوّية األخرى كاجلانب الصويت والرصيف.  يف بقيةدراسة قراءة أيب ملز 

 داللية.  –نحوّية  -أيب ملز-قراءة  :الكلمات املفتاحية
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 ةـاملقدم
 اهلل الرمحن الرحيم بسم

 املرسلني وبعد:والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وسيد 

القر الفصاحة، وكان والآفقد جاء  الكريم يف أعىل مراتب  زال منبعًا خصيبًا    ن 

ية ودارت حوله الكثري من   ،هتّم به دارسو اللغة قدياًم وحديثاً اولذا    ؛للدراسة اللغوِّ

 ث. الدراسات واألبحا

أحد القراء بدراسة قراءة  ا  إمّ   ،ميدانًا فسيحًا للدراساتقراءات القرآنية  ال  وتعد  

ها  عِ ب  تَ ة وتَ نغوية، أو بدراسة ظاهرة معيحوية واللّ وتية والنَّ فية والصَّ يف اجلوانب الرصَّ 

رغبت يف دراسة قراءة    وعند قراءيت يف بعض كتب التفسري والقراءاتعند القراء،  

ونظرًا    ،التنقيب استقر الرأي عىل دراسة قراءة أيب ملزوبعد البحث و  ،أحد القراء

النحويقرارة  لكث اجلانب  عىل  الدراسة  يف  اقترصت  وتوسعها    ، والّداليلّ   ءاته 

 . ة(ـــ وية داللي  ـ حـة نـ دراس  :زـجل ـي مـراءة أبـ)ق واخرتت أن يكون عنوان هذا البحث 
 أمهي ة املوضوع وأسباب اختياره:

،عزّ  كتاب اهللارتباط هذا املوضوع ب -1  تِالوته.بين املتعبد  وجلَّ

 غّوية. دراسات اللمكانة القراءات يف ال -2

 أثر قراءة أيب ملز الذي وقفت عليه يف بعض مسائل اخلالف واالختيار.  -3

ض لقراءة أيب ملز بالدراسة والتحليل، مع كثرهتا  -4  . عدم الوقوف عىل من تعرَّ

 :خطة البحث
 ث: مباحستة و ،دومتهي ،البحث من مقدمة هذا يتكون

 ومنهجه. طة البحث خووأسباب اختياره،  ،املقدمة وفيها أمهية املوضوع

 وفيه مطلبان:  ،التمهيد: التعريف بأيب ملز

 ولقبه.  ، وكنيته ،املطلب األول: اسمه
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 ووفاته. ،زلتهـاملطلب الثاين: من

 بان: لوفيه مط ،: العدول بني اخلطاب والتكلم والغيبةاملبحث األول

 اخلطاب والتكلم. بني  األّول:املطلب 

 .املطلب الثاين: بني الغيبة واخلطاب

 سم اإلشارة )َث َّ(لثاين: ااملبحث ا
 وفيه ثالثة مطالب: ،هخاملبحث الثالث: املبتدأ ونواس

 بتداء.املطلب األّول: املرفوع باال

 .) ( من أخوات )إنَّ  املطلب الثاين: )َأنَّ

.)  املطلب الثالث: كرس مهزة )إنَّ

 وفيه أربعة مطالب:  ،الفعل  : الفعل واسمبحث الرابعملا

 لفاعل ظاهر.  فعللاسناد إل: املطلب األوّ 

 املطلب الّثاين: تقديم املفعول به عىل الفعل. 

 املطلب الثالث: دخول الم الطلب عىل املضارع املخاطب.

 املطلب الرابع: اسم الفعل هيهات. 

 املبحث اخلامس: العطف.
 احيَّة.( االستفتال  املبحث السادس: )أ  

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  اخلامتة:
 ية. نفرس اللفهاَث ا 

 :املنهج الذي سرت عليه
 متبعًا اخلطوات التالية:  ،يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل اتبعت

ا كالتفاسري،   -1 وكتب القراءات وتوجيهها وغريها،  مجع قراءة أيب ملز من مظاِّنِّ

 ورقم اآلية.  ، وبيان اسم السورة التي وردت فيها البحث عها من  يف موض   ثم إيرادها 
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 فق أيب ملز يف القراءة هبا.اا، وذكر من ومن مظاِّنِّ  قراءةق التوثي -2

نحويّ  -3 دراسة  فيه  بعرضها  ،ةدراستها  ما  وذكر  املختلفة،  النحو  كتب   اعىل 

 راء إن وجدت. آمن أقوال و 

القراءة   -4 التفسري  بعرضهاتوجيه  كتب  ذكره  وبيان  اءات،  والقر  ،عىل  ما 

 العلامء فيها وما حتتمله من أوجه.

 .ومعناها ،لقراءة أيب ملز ه الداليلبيان الوج -5

 عدم الرتمجة لألعالم واالقتصار فقط عىل إيراد أسامئهم لكثرهتا. -6

 .اهودومواضع ور  ،وذكر البحر ،هايتوثيق األبيات الشعرّية بنسبتها لقائل -7

 والكتابة. ،ط، والرتقيم توثيق، والضبااللتزام باملنهج العلمي يف ال -8

 



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

347 

 هيدتمال
 بي جملزيف بأالتعر

 : وكنيته ولقبه ول: امسه املطلب األ
 ه:  ـمـاس

 يش بن عبد اهلل بح  ري بن  ثبن خالد بن ك  (1) ويقال شعبة  ،الحق بن محيد بن سعيد

 . (2) بن سدوس

 ه:  ـتــيـكن
اشتهر وهبا  ملز،  وِمج (3) أبو  الالم ،  وفتح  امليم  بكرس  و(4) َلز  املن قِ ،  فتح  يم، ل 

 . (5) واملشهور كرسها

بت  ء وكل ش »  جلَلجز ا واشتقاقه من   َجلجزًا.   ه  ه وأحكمته من َشدٍّ وغريه فقد جلزتَ صلَّ

نان: الَ  وط ة  قَ لج وَجلجز  السِّ  . ( 6) « التي يف أسفله مستديرة عليه، وكذلك َجلجز  السَّ

   لقبه:
 .(11) واألسود ،(10) واألعور ،(9) ، والفقيه(8) والبرصّي  ،(7) دوّس السَّ 

 
 . (11/171)؛ وهتذيب التهذيب (64/20)دمشق ريخ ينظر: تا( 1)

 . ( 785) لم  س حيح م ؛ ورجال ص ( 358) ؛ والطبقات خلليفة بن خياط  ( 162/ 7) الطبقات الكربى   ينظر:  (2)

 . (24/296)يف بالوفيات ؛ والوا(2/363) ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء  (3)

 . (586)ينظر: هتذيب التهذيب  (4)

 .(70/ 2)واللغات  سامء ينظر: هتذيب األ (5)

 .(67، 15/66)ر: التاج )ج ل ز( . وينظ(352)االشتقاق   (6)

 . (399)الثّقات للعجيل  ؛ وتاريخ(7/162)ينظر: الطبقات الكربى ( 7)

 .(64/20)تاريخ دمشق ؛ و(8/258)ينظر: التاريخ الكبري ( 8)

 . ( 352)ينظر: االشتقاق ( 9)

 . ( 171  / 11) ؛ وهتذيب التهذيب  ( 1202/ 3) ل والتجريح  تعدي ؛ وال ( 785) رشاد  اهلداية واإل ينظر: ( 10)

 ينظر: املصادر السابقة. (11)
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 :انته ووفاتهملطلب الثاين: مك ا
 ته:  مكان

التا أحد  ملز  عبد(1)بعنّي أبو  منهم:  الصحابة  بعض  من  سمع  عمر،   ،  بن  اهلل 

  م ه ن ع   هلل ا   ض ر عباس، وأنس بن مالك، وأبو موسى األشعرّي، وحفصة أم املؤمنني  وابن  

 . أمجعني 

التَّ  أبو  منهم:  التابعني  من  مجاعة  عنه  مح    ،احيَّ وروى  بن  وأنسويزيد  بن   يد، 

 . (2) وغريهم ،، وقتادةاينّ يَ تَ خج وأيوب السَّ سريين، 

الرواية يف حروف القرآن، قال ابن املبارك عن  وقد وردت عنه  »نزل خراسان،  

يقوم هبم  عمران بن جرير   أبو ملز  كان  بأهل خراسان-قال:  يف رمضان،   -يعني 

 . (3) «خيتم كل أسبوع

ضها بعض القراء  شاذة، وقد وافق يف بعالقراءات ال  وتعد قراءة أيب ملز إحدى

 سبعة، كحمزة والكسائي. ال

 وفاته:
سنة   تويف  فقيل  وفاته،  سنة  يف  الّروايات   ،(5) هـ 100وقيل    (4) هـ101تعددت 

وقيل يف خالفة   ،(8) هـ110سنة    ة، وقيل بالكوف(7) هـ109، وقيل  (6) هـ106وقيل  

 
 .(7/324)واإلكامل  ؛( 399)ينظر: تاريخ الثّقات للعجيل ( 1)

 .(64/20)؛ وتاريخ دمشق ( 2/330)صحيح مسلم  ؛ ورجال(785)رشاد ينظر: اهلداية واإل ( 2)

 .(2/363)القراء غاية النهاية يف طبقات ( 3)

 . (1/240)ينظر: تاريخ مولد العلامء ( 4)

 .(2/363) ر: غاية النهاية يف طبقات القراء ينظ (5)

 .(24/629)؛ والوايف بالوفيات (7/14)؛ وتاريخ اإلسالم (70/ 2)ات ينظر: هتذيب األسامء واللغ ( 6)

 . (2/330)؛ ورجال صحيح مسلم (785): اهلداية واإلرشاد ينظر( 7)

 . (147)مصار ء األنظر: مشاهري علامي (8)
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نة مات السن البرصّي س قد  و   بقليل،  العزيز قبل وفاة السن البرصّي   عمر بن عبد

 . (2) هبرية يف والية ابن تويف يلوق ،(1) للهجرة 110

 

 

 

 

 
 

 
 .(8/258)؛ والتاريخ الكبري (7/162)ينظر: الطبقات الكربى  (1)

 .(358)ينظر: الطبقات خلليفة بن خياط  (2)
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  املبحث األّول
 العدول بني اخلطاب والتكلم والغيبة

أو   ،االنتقال يف التعبري عن معنى من املعاين بني التكّلم  ىلطلق علامء البالغة عي

 .( 1) لتفاتالأو الغيبة ا ،اخلطاب

املت االعد  كلم إىلوفيه يعمد    ، أو الغيبة  ،إىل اخلطابلتكّلم مثاًل  ول عن أسلوب 

 حتقيق أغراض ينشدها. يقصد من ذلك  أو العكس، و

ملز   أيب  عن  وردت  قراءاتوقد  اخلطاب  ،ثالث  بني  أو كل  والتَّ   ،ترددت  م، 

 واخلطاب.   ،الغيبة

 : املطلب األو ل: بني اخلطاب والتكلُّم
( عىل بج جَ عَ   لج )بَ   (2) ، بالضم[12ت:  ا صاف]ال  ﴾ رن مم ﴿  أبو ملز قوله تعاىل،قرأ   ت 

 بالفتح عىل املخاطب.  (3) هوروقرأها اجلم  ،كل ملتَّ ا

، أّما عىل قراءة أيب ملز فاملتكلِّم (4)ملسو هيلع هللا ىلص   واملخاطب عىل قراءة اجلمهور نبينا حممد 

 ىل عىل أكثر األقوال. اسبحانه وتع (5) هو اهلل

 : منها ،ولبأكثر من ق ملسو هيلع هللا ىلص  وقد ف رسِّ تعجب الرسول

 
 .(199)مفتاح العلوم للسكاكي ( 1)

بن    (2) لعيل  أيضًا  ومنسوبة  طالب،  وثاب،    ابنأيب  وابن  والنخعي،  وقتادة  وعكرمة  عباس،  وابن  مسعود، 

ف، بن مرصِّ وغريهواأل  وطلحة  والكسائي  ومحزة  ليىل،  أيب  وابن  للفّراء  عمش،  القرآن  معاين  ينظر:  م. 

ال(547)؛ والسبعة  (2/384) القراءات البن زنجلة  (6/54)سبعة  ؛ والجة للقراء  ؛  (606)؛ وحجة 

 .(4/467)ز واملحرر الوجي

 .(2/635)؛ والنرش (26/332)؛ ومفاتيح الغيب (547)عة يف القراءات بينظر: الس( 3)

السبع    (4) القراءات  يف  الجة  املسري؛  (302) ينظر:  الوجيز  (3/537)وزاد  واملحرر  والّدر (4/467)؛  ؛ 

 .(9/295)املصون 

ف ـج ـال  ر:ـظـنـي  (5) القـة  السـي  وم (301)ع  ـبـراءات  القـ انـع ـ؛  وإعـي  ح  ـ يـاتـ فـوم؛  (4/300)ه  ــرابـرآن 

 .(26/323)ب ـيـالغ 
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 .(1) العظيمة عىل خلقهقدرة اهلل َت يا حممد من املراد بل عجب أن -أ

م، كالم اهلل  ـ ريـرآن الك ـالقـؤمنوا بـم يـمن أّن الكّفار ل  َت ـل عجبـب  :لـي ـقو -ب

 . (2) ووحيه

 . (3) يا حممد من نزول الوحي عليك بل عجبَت  :وذكر بعضهم أن املراد -ج

املراد -د أن  إىل  املفرسين  بعض  عجبَت   :وذهب  من  حم يا    أو  م إنكارهمد 

األمر العجيب؛ وهو  ه من  ق بام أخرب اهلل ب، وأنت موقن مصدِّ (4) م بهوكفره  ،البعث

 ئها. إعادة األجسام بعد فنا

 . (5) دم إيامِّنمعو ،وقيل: بل عجبت من تكذيبهم -هـ

بالضَّ  ملز  أيب  قراءة  ففيها  أّما  التَّ إم  ييل  عج  سناد  وفيام  األقوال،  أكثر  ب هلل عىل 

 وتوجيهها:  ،ةهذه القراءّمة يف معنى ط املهض النقاعب

اس  -أ اليشءالتعّجب:  س تعظام  خفاء  مع  عىل  ،  مقترصًا  التعّجب  يرد  وقد  ببه، 

 . (6) معنى االستعظام فقط دون خفاء السبب

رشياّم ـل -ب أنكر  السبب  خفاء  مع  االستعظام  معنى  حيمل  التعجب  كان  ح  

القراءة  (7) القاض معن   ،هذه  يف  حيمل  التعجب  أن  جهلبدعوى  م   اه  ب  ن املتعجِّ

املت منه،صفة  ب  با  عجَّ عامل  كلهاواهلل  يليق    ،ألشياء  كان يف حقه ذلكفال  ولذلك  ؛ 

 قراءة الضم )التكّلم(.  وينكر ،خيتار قراءة الفتح )اخلطاب( حرشي

 
 . (9/94)حر املحيط والب؛ (5/7)التنـزيل ؛ وأنوار (4/38)الكشاف  :ينظر (1)

 . (3/537)ينظر: زاد املسري ( 2)

 .(2/317)ينظر: معاين القراءات لألزهري ( 3)

 . (9/94)ط ؛ والبحر املحي(698)؛ واجلامع ألحكام القرآن ( 6/54)ء السبعة ينظر: الجة للقرا (4)

 . (7/8)ينظر: تفسري ابن كثري  (5)

 . (13/68)لوم الكتاب يف ع؛ واللباب (12/540)يب غينظر: مفاتيح ال( 6)

 .(4/38)؛ والكشاف (56)؛ وتفسري التسرتي ( 6/54)ء السبعة ينظر: الجة للقرا( 7)
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عىل رشيح النخعّي  إبراهيم  رّد  وبعلمه،   وقد  برأيه  معجب  أّنه  وذكر  القاض 

 . (1) ها بالضمن يقرأ  وعبد اهلل بن مسعود أعلم منه كا

أن  و رأى  اإلنسانكام  حال  يف  ينكره،    يتعجب  اهلل    األمركذلك  فما  حقِّ  يف 

أنه سبحانه قد علم كل شء قبل  ينكره، مع  سبحانه يف حال رأى من اإلنسان ما 

اآلدميني (2)كونه عجب  خالف  اهلل  وعجب  اهلل  (3) ،  مكر  يف  األمر  وكذلك   ،

وخداعه سبحانه:  ،وسخريته  قوله   ه:وقول  [ 30:  األنفال]  ﴾نن من ﴿   يف 

 .[142: ساءالن] ﴾  نب مب﴿ وقوله: ،[97التوبة: ] ﴾ خك حك جك ﴿

 أن إضافة العجب إىل اهلل تأيت عىل طريقتني:  (4) وذكر املفرسون

 بمعنى اإلنكار والّذم، كام جاء يف هذه اآلية الكريمة. األوىل:

هللا     إنَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص   ولهه قبمعنى االستحسان، والداللة عىل الرضا التام، ومن  الثانية:
 . (5) « وةب  ص    له شَّاب   ليس  ع ج ُب الل يـ  

قرواملع  -جـ عىل  ملز  نى  أيب  عَ »اءة  رشيكاً ظ  بل  يل  اختاذهم  وَكرب   عندي    ، م 

 . (7)، وقيل املراد: َعظ م حلمي عن ذنوهبم(6) « وتكذيبهم تنـزييل

أنَّ   -د   إىل  بعضهم  الجَ عَ   وذهب  عىل  ليس  القراءة  هذه  يف  اهلل  ألن  قيقَب  ة؛ 

الّدهشمل يف طّي ب عندهم حيالتعج ه عنهام،  بحانه منـزّ ، واهلل س حري  ة والتَّ اته معنى 

 
تفسري    (1) حاتمينظر:  أليب  العظيم  املحيط  و  ؛( 10/3207)القرآن  و(9/94)البحر  املصون لدّ ا؛    ر 

(9/296). 

 .(3/537)ملسري ؛ وزاد ا(4/300)ينظر: معاين القرآن وإعرابه  (2)

وإعرابه  ي   (3) القرآن  معاين  ا(4/300)نظر:  وحجة  زنجلة  ؛  البن  الغيب  (608)لقراءات  ومفاتيح  ؛ 

(26/323 ،324) . 

 . (4/27)؛ ومعامل التنـزيل (3/538)ملسري ينظر: زاد ا( 4)

نَّة (5)  . (1/250)اصم البن أيب ع ينظر: الس 

 .(23، 21/22)جامع البيان  (6)

 .(4/439) السمعاين ينظر: تفسري( 7)
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اهلل   أن  القراءة  عَ   جازاهمواملراد يف  الق بِ جَ عىل  من  اليشء    ،هم  اجلزاء عىل  فسّمى 

 . (1) فعله عجباً باسم اليشء الذي له اجلزاء؛ ولذلك سّمى سبحانه 

فعل التعجب يف    ن اهلل أنَّ يء التعجب م م از  بعض من يرى عدم جوذكر    -هـ

 ؛، والتقدير: قل يا حممد بل عجبت  ملسو هيلع هللا ىلص نبينا حممد  عن -أيضاً - ملز صادر قراءة أيب

النبّي  كثري   ملسو هيلع هللا ىلص   ألن  القول  بالقرآن، وإضامر  املخاطب  النَّ .  (2) هو  حاس  واستحسن 

 . (3) هذا القول

أبو عبيدة والفّراء  -و التي قرأ هب  (4) اختار  أقراءة الضم  يقوا  الفّراءبو ملز،  : ل 

النَّ» التقرأها  بنصب  ورفعها،  اس  أحب  اء  وابن  والّرفع  عيل،  قراءة  ألِّنا  ؛  إيلَّ  

 . (5) «سعود، وعبد اهلل بن عباسم

وثابتة صحيحة  القراءة  والكسائي  (6)وهذه  محزة  هبا  قرأ  جائز، إذ  ومعناها   ،

وعليه فال وجه لردِّها، وقد غّلط الزجاج من أنكرها
(7) . 

االق  وكال والضَّ راءتني  مشهورلفتح  األمص  ةم  قراء  قر»ار  عند  القارفبأيتهام  ئ  أ 

 . (8) «فمصيب

 : املطلب الثاين: بني الغيبة واخلطاب
تعاىل:  -أ قوله  ملز  أبو  املخاطب  [34]مريم:  ﴾مج حج ﴿  قرأ   (9)بتاء 

 
 . (4/446)؛ وفتح القدير (15/71)كام القرآن ؛ واجلامع ألح(3/537)زاد املسري  ينظر: )1(

 .(295 /9)؛ والدر املصون (4/467)؛ واملحرر الوجيز (3/280) ينظر: إعراب القرآن للنحاس( 2)

 . (4/446)؛ وفتح القدير (3/280)راب القرآن له ينظر: إع( 3)

 .(26/323)فاتيح الغيب  ؛ وم(3/537)د املسري ينظر: زا (4)

 . (2/384) القرآن له معاين( 5)

 .(2/318)ينظر: معاين القراءات لألزهري ( 6)

 . (4/300)قرآن وإعرابه ينظر: معاين ال( 7)

 . (21/23)جامع البيان ( 8)

= د، والسن، ونافع يف  الرمحن السلمّي، وداود بن أيب هن  ي طالب، وأيب عبدـن أبـًا لعيل بـيضت أـونسب  (9)
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ج   (.ونَ رَت  مج وقراءة اجلمهور بالياء )يَ  ،(ونَ رَت )مَت

عن    ات السابقة حديثاً يف اآلي  سبق؛ ألناًل عىل ما  مح وقراءة اجلمهور بياء الغيبة  

 عندما جاءهتم حتمل ابنها عيسى عليه الّسالم.  ،هامريم وقصتها مع قوم

 لتفاتًا إىل هؤالء املمرتين املشككني.اوجاءت قراءة أيب ملز بالتاء 

)امج  املِ رَتَ والفعل  من  )اجَفَتعل(  عىل  يكون ةِ يَ رج ى(  أن  ويمكن  الشك،  بمعنى   ،

 جادلة.بمعنى امل ِمَراء، ـخوذًا من الأم

املع متصوّ وكال  القرنني  كال  يف  ش ر  والنصارى  اليهود  أن  ذاك  يف  كَّ اءتني؛  كوا 

النَّكّذاب    ساحر    :عيسى، وجتادلوا فيه، فقال اليهود هو اهلل، وابن    : صارى، وقالت 

 . (1)اهلل، وثالث ثالثة

 وكلمته.، وروحه  ،ورسوله ،والق أنه عبد اهلل

ج   قراءة  ولعل السابقة(  ونَ رَت  )مَت اآليات  سياق  ختا  ،راعت  مريم  كانت    طب إذ 

)أبوك،   ،مهاقو اخلطاب  بصيغة  كلها  والضامئر  السابقة  واألفعال  عليها،  ويردون 

ج  ،أمك، نكلم(  (. ونَ رَت  فناسب معها القراءة بالتاء )مَت

تعاىل:قرأ    -ب قوله  ملز   [34]النازعات:    ﴾خت حت جت هب  ﴿  أبو 

 ا اجلمهور بياء الغيبة. رأهوق ،ى(رَ تَ  نج )ملَِ  (2)بالتَّاء

ز لكل ذي برص، وينكشف عنها  هور أن النار تظهر وتربواملعنى عىل قراءة اجلم 

( يف اآلية إذ    دستفامالغطاء، فرياها اجلميع من مؤمنني وكفار، وهذا   من دالله )َمنج

 
؛  (88)يعمر، وأيب رجاء. ينظر: خمترص يف شواذ القرآن  ن  بوالكسائي يف رواية، ومعاذ القارئ، وا  ةرواي=

 . (2/484)؛ وشواذ القرآن واختالف املصاحف (4/15) واملحرر الوجيز

 .(7/261)؛ والبحر املحيط (6/215)؛ والكشف والبيان (3/131)سري ينظر: زاد امل( 1)

لعائشة    (2) أيضًا  السمي رض  ونسبت  وابن  وعكرمة،  عيل،  بن  وزيد  عنها  ومالكاهلل  ينظر:    فع،  دينار.  بن 

القرآن   شواذ  يف  واملحتسب(168)خمترص  الوجيز(2/351)  ؛  واملحرر  القرآن  ؛  (5/434)؛  وشواذ 

 . ( 401  / 10) ؛ والبحر املحيط  ( 397/ 4) ملسري ؛ وزاد ا ( 788/ 2) واختالف املصاحف  
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ن ا وهم يمروِّنموم. وهي مستقّر الكفار، ومأواهم، أّما املؤمنون فريوعتدل عىل ال

ال؛ والكمة يف ذلك  (1) عليها املؤمنون من أي مكان عقوبتهم، ول  لكفارريى  يعلم 

 . (2) واعذاب نج

لكون أمر النار والساب يف ذلك    ،من باب االستعارة  -هنا-الرؤية    نَّ إ  :وقيل

 . (3) «لذي عينني بح  قد بنّي الص  »اليوم منكشفًا وظاهرًا، كام يف قوهلم يف املثل: 

 عه. من أصناف العذاب وأنوا   و الذي يرى النار بام فيها ه ف كافر؛  قصود الامل :وقيل

نعمة   قدر  ليعرف  املؤمن؛  املراد  أنه  وقيل:  وكيف  عليها،  اهلل  فيشكر  عليه،  اهلل 

 .(4) نجا من عذاب النَّار 

، واملعنى (5) ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون املخاطب رسول اهلل ى( فيحتمل  رَ أما قراءة أيب ملز )تَ 

 . أهلها نمملن ترى أي: 

 . (6)ًا لكل إنسانكون خطابوز أن يوجي

تكون   -أيضاً -وحتتمل   )تَ   أن  يف  اجلحيمرَ التاء  عىل  وعائدة  للتأنيث،  ، (7) ى( 

 . [12 الفرقان:]﴾ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ومنه قوله تعاىل:

 

 

 
 . (   317  /   8) وتفسري القرآن العظيم  ؛ (31/48)اتيح الغيب  ومف ؛(5/208)  عامل التنـزيلينظر: م (1)

 .(6/152)سمعاين لينظر: تفسري ا( 2)

 .(1/180)؛ واألمثال للهاشمي (1/59)البن سالم ينظر: األمثال  (3)

القرآن  (4) ألحكام  اجلامع  الكتاب  (9/207)  ينظر:  علوم  يف  واللباب  الق(20/147)؛  وفتح  دير  ؛ 

(5/459). 

 .(31/49)غيب ؛ ومفاتيح ال(4/698)؛ والكشاف (2/351)حتسب امل ينظر:( 5)

 .(778/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ ( 6)

الغيب  (2/351)املحتسب  ينظر:    (7) املحيط  (31/49)؛ ومفاتيح  والبحر  والدّ (10/401)؛  املص؛  ون ر 

(10/682). 
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 املبحث الثاني
 اسم اإلشارة )َثمَّ(

(بفتح الثاء  [72مريم:] ﴾ىن نن من زن ﴿ رأ أبو ملز قوله تعاىل:ق  . (1)  )َثمَّ

 النحو ية:اسة  الدر 
 ُّ  ﴿ ، منه قوله تعاىل:(2)مبني  ،مكان البعيدللة  ارم من أسامء اإلش( اس )َثمَّ 
تعاىل:  [64الشعراء:  ]  ﴾ ّٰ ِّ وقوله  هنالك  اآلخرين  وقربنا   خب حب  ﴿ أي: 
 أي: هناك يف الّسامء. ، [21التكوير: ] ﴾مب

التنبيه يف  يوال   ك  ،لهوأ لحقه حرف  ا  (3)آخرهاب يف  اف خلطوال  وقد  فيه ،  لتزم 

و )إىل( فيقال من َثمَّ وإىل َثمَّ ( )منر بـجيالّ أنه قد إ ة،رفيَّ الظَّ 
 (4) . 

البعيد، جعلو»يقول ابن يعيش:   ثَّم فإشارة إىل املكان  لفظه وصيغته تدل    اوأما 

د   يغة تدل  الصِّ   س  فج نَ ، فلم حيتاجوا معه إىل قرينة من كاف خطاب أو الم، إذ  عىل ب عج

 بمجردها.( مَّ مثل ما يدل عليه )ثَ  لكاف عىل: )هناك( دلت اذلك، فإذا قلت عىل

كان أصلها أن تكون  و لتضمنها حرف اإلشارة، أو شبه املضمر...    ؛وهي مبنية

ني، ومها امليامن يف آخرها، وفتحت طلبًا للخفة؛  ن، وإنام حركت اللتقاء الساككنةسا

م الكرسة  ف  ع الستثقال  عليالتضعيف  وقفت  ألقإذا  شئت  إن  السكت  ها  هاء  تها 

 . (5) «( فاعرفهوقلت )َثمَّ ا  هبوإن شئت مل تأِت  ،هج فقلت َثمّ 

 
اصم اجلحدرّي، وابن أيب ليىل، ، وع ود، وأيب بن كعب، وطلحة البن عباس، وابن مسع   -أيضاً -ت  ونسي  (1)

 ؛ والكشاف (89)ن  القرآ  ذ، وابن يعمر، ومعاوية بن قّرة، ويعقوب. ينظر: خمترص يف شوا وسعيد بن جبري

الوجيز(3/36) واملحرر  املصاحف  ( 4/27)؛  واختالف  القرآن  وشواذ  املسري  (2/487)؛  وزاد  ؛ 

 .(6/198)والبحر املحيط ؛ (3/144)

 .(1/318)؛ ورشح الكافية الشافية (1/250)بن مالك يل ال ينظر: رشح التسه (2)

 . (162)ينظر: مغني اللبيب   (3)

 .(2/370)رشح املفصل  ( 4)

 .(2/370)رشح املفصل  ( 5)
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 :توجيه القراءة ومعناها
( ظرفيةالوّجه   )َثمَّ بأن  أيب ملز  قراءة  البعيد لوأِّنا    ،علامء  بمعنى   ،لمكان  فهي 

 ي(. جِ نج)هناك(، والعامل فيها ما بعدها الفعل )ن  

أ يومومعناها:  هناك  الطرافة  »اتقوا من جهنم.  ن  الذي   ننجي  (1)لقيامةا  ي  ومن 

العاطفة  )ث  ارب  تق  ) (ومَّ فالعاطفة   )َثمَّ واملعنى،  اللفظ  حيث  من  اإلشارة  اسم 

إليه عن املشري، أي:   لرتاخي املعطوف عن املعطوف عليه، وبالفتح لرتاخي املشار 

 .(2) «بعده عنه

نى )هناك( أي:  كان البعيد بمعأِّنا ظرف للم القراءة و  هوممن أشار إىل توجيه هذ

مني  ؛ والّس (6)، وأبو حّيان(5) ّي و، والبيضا(4) عطّية  نبوا،  (3) امة: الزخمرشّي يوم القي

 . (7)ّي بالل

 

 

 

 

 
 .(56/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ  (1)

 . (1/93)  معاين النحو (2)

 .(3/36)ينظر: الكشاف ( 3)

 . (4/27)الوجيز  ررينظر: املح( 4)

 . (4/17)أنوار التنـزيل ظر: ين (5)

 . (6/198)حيط ينظر: البحر امل( 6)

 . (7/627)ينظر: الّدر املصون ( 7)
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 املبحث الثالث
 خهواسناملبتدأ و

 :بتداءوع ابالرف ملطلب األول: املا
تعاىل: قوله  ملز  أبو  فع رب  [20:منوناملؤ]  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿   قرأ 

 . (1))شجرة(

 الدراسة النحو ية:
منـزلته، خمرب د عن العوامل اللفظيَّة، أو برّ ه م ـزلتاسم أو بمن »أنه  يعّرف املبتدأ ب

 . (2)«عنه، أو وصف رافع ملكتفى به

نكرة وهي  مبتدأ،  أِّنا  عىل  مرفوعة  ملز  أيب  قراءة  يف  يف    ،و)شجرة(  واألصل 

ألن اخلرب حكم، واملبتدأ    ؛ادتفلنكرة إذا أبا  معرفة، وجيوز االبتداء  نواملبتدأ أن يك

  يفيد غالبًا. ل الجهوليه، والكم عىل املحمكوم ع

اال غات  مسوِّ مجع  يف  النحاة  اجتهد  بالنكرةوقد  مقل  ( 3) بتداء  بني  وتعدادها 

 . ( 4)   اإلفادة   بتداء بالنكرة إاّل مع أن سيبويه واملتقدمني مل يشرتطوا يف إجازة اال ومكثر، 

الن» أوصل  اوقد  مواضع  ألحاة  نحو  إىل  مبتدأ  تقع  حيث  املفيدة  ربعني  نكرة 

وال ح العناء يف رسدهابن  اجةموضعًا،  احتامل  إىل  دام    ،ا  ما  مواضعها،  واستقصاء 

فعىل هذا األساس وحده يرجع الكم عىل   ،عليه هو )اإلفادة(  ماألساس الذي تقو

 
لن(  1) أيضًا  النخعّي، والشيزري عن أيب جعفر. ينظررافع وعاصم يف رواية، وابن يعمونسبت  :  ، وإبراهيم 

 .(5/338)ري املس؛ وزاد ( 2/542)املصاحف ، وشواذ القرآن واختالف (99)خمترص يف شواذ القرآن  

 . (1/186)أوضح املسالك  (2)

املسالك    (3) أوضح  ينظر:  بالنكرة  االبتداء  مسّوغات  عىل  عقيل  (1/202)لالطالع  ابن  ورشح  ؛ 

 .(1/209)؛ والترصيح (1/192)؛ ورشح األشموين (1/216)

 .(1/192)رشح األشموين  ينظر:( 4)
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هان غري داع  لرص املوته، محصأو عدم ، صحة االبتداء بالنكرة  . (1)«اضع وعدِّ

 توجيه القراءة ومعناها:
وجه   م العلامء  وقد  أيب  )شجرة(عىل  لزقراءة  أن  وتقدير      باالبتداء،  مرفوعة 

أو وَثمَّ شجرة ،  (2) الم ومما أنشئ لكم شجرة ك ال 
 ( صفة. اءَ َنيج َس   ورِ ط    نج مِ   رج  )خَتج   ة ، ومجل ( 3) 

شجر اآلية  يف  بالشجرة  ه  ةواملراد  اهلل  َخصَّ  وقد  مالزيتون،  الشجرة  بني   نذه 

عاية يقج ا بالسَّ هَ دِ اه  عَ تَ ّشجر؛ لكثرة نفعها، وقلة سائر ال والرِّ
 (4) . 

 :(خوات )إن  أاملطلب الثاين: )أن ( من 
]يونس:    ﴾زث رث يت ىت نت مت زت  ﴿  قرأ أبو ملز قوله تعاىل:

 . (5)( ونصب المدديد )أنَّ شبت ،[10

 الدراسة النحويَّة:
اال اونمن   وأخواهتسخ  إّن  ولكّن،    َأنَّ وهي:    ،ابتداء  وليت،  القراءة(  )موضوع 

 . (6)اإلسمية، فتنصب االسم وترفع اخلرب ملةاجل وكأّن، فتدخل عىل ولعّل 

يف قراءة أيب ملز اسم )أّن( منصوب، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف  فالمد 

 يف حمل رفع خرب )أّن(. 

 
 .(648، 1/485)النحو الوايف  ( 1)

 .(23/269) ؛ ومفاتيح الغيب(4/84)؛ وأنوار التنـزيل (3/018)ينظر: الكشاف ( 2)

للنحاس    (3) القرآن  إعراب  الفريد  (3/79)ينظر:  والكتاب  القرآن (4/588)؛  األحكام  واجلامع  ؛ 

(12/144). 

املس  (4) زاد  ومف(3/259)  ريينظر:  الغيب  ؛  القرآن  (23/269)اتيح  ألحكام  واجلامع  ؛ (411  /12)؛ 

 . (2/50)ل  نـزيوالتسهيل لعلوم الت

أ  (5) وماهدةونسبت  لعكرمة،  حميصن، يضًا  وابن  حيوة،  وأيب  بردة،  أيب  بن  وبالل  يعمر،  وابن  وقتادة،   ،

القرآن  و شواذ  يف  خمترص  ينظر:  الربهسم.  وأيب  واخت(61)يعقوب،  القرآن  وشواذ  املصاحف  ف  ال؛ 

 . (6/18)حيط ؛ والبحر امل(3/108)؛ واملحرر الوجيز (1/346)

 . (345 /1)؛ ورشح ابن عقيل (1/523)ح املقاصد ؛ وتوضي(1/471)الكافية الشافية  رشح ينظر: (6)
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 توجيه القراءة ومعناها:
قرره    هذه  جاءت ما  إنّ القراءة عىل  القراءة نَّ )أَ فـوأخواهتا،    النحاة يف    ( يف هذه 

 . (1) )إّن( وتفيد التوكيد، والمد اسمها منصوب هاأخت نم لةهي )أّن( املثقَّ 

املثقَّ  )أّن(  ملز  أيب  اجلودوقراءة  هي  األخفش  ىلة  عيل    ،عند  أبو  عنه  نقل  فقد 

قوله:   إالّ  »الفارس  الثقيلة  أعلم  ألن جأال  العربّية،  يف  إذود  خفّ ك  فاأل ا    لصفت 

فأن   وتضمر،  فتخفف  التثقيل،  املعنى،يجتعندي  عليه  بام  توال  ء  أضمرت،   كون 

 . ( 2) « )إن المد هلل( ومجيع ما يف القرآن مما يشبه هذا حذفت شيئًا أجود، وكذلك  وال

هي    رواجلمهقراءة أيب ملز هذه عىل )أن( الواردة يف قراءة  بوقد استدل النحاة  

 :شواهدها قول األعشى ، والتي من(3) املخففة من الثقيلة 

فت كَ ـي ـيِف  اهلِ ـ يِس ـة   قَ نجـوِف   اوـم ـلِ ـعَ   دج ـِد 

 

 (4) ل  عِ تَ نجيَ ى وَ فَ حج ـنج يَ ـل  مَ ـك  ك  ـ الِ ـَأنج هَ  

حيان:  أبو  يقول  زائدة  املرّبد  »  وليست  مشّددة  إعامهلاوأجاز  وزعم    ،كحاهلا 

( هنا زائدة   اهم(. مد هللِِ( خرب )وآخر دعول)اوصاحب النّظم أّن )أنج

 . (5)«ن حمالِّ زيادهتاسيبويه والنحويني، وليس هذا م لنص فلاوهو خم 

 معىن هذه القراءة: 
خيتمون بشكره  ، و(6) اج أن املراد: أِّنم يبتدئون بتعظيم اهلل رب العاملني ذكر الّزجَّ 

 . (7) والثناء عليه

 
 . (1/639)؛ وإعراب القراءات الشواذ (3/108)ر الوجيز ؛ واملحر(2/331)ينظر: الكشاف (1)

 . (4/12)؛ وفتح القدير (3/307)فسري الوسيط ت. وينظر: ال(5/314)الجة للقراء السعة  (2)

 . (6/72)ين ؛ وروح املعا(6/18)؛ والبحر املحيط (1/308)تسب ينظر: املح (3)

الديوان    (4) ينظر:  البسيط.  من  والكتاب  (59)البيت  التسهيل  ( 3/641)؛  والتذييل    (2/41)؛ ورشح  ؛ 

 .(5/162)والتكميل 

 . (6/81)البحر املحيط  (5)

 .(6/18) حيط؛ والبحر امل(2/318)سري ؛ وزاد امل(3/8)ينظر: معاين القرآن وإعرابه  (6)

 .(17/217)فاتيح الغيب  ؛ وم(2/318)ينظر: زاد املسري ( 7)
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 . (1) ن بالتحميدوم ونقل عن ابن كيسان: أِّنم يفتتحون بالتوحيد، وخيت

 .(2) سبيح حميد والتَّ لهمون التَّ ي  ة هل اجلنَّأ أنرصي: سن البوذكر ال

ع بعون قل  ان  قالوض  الطعام  أرادوا  إذا  اجلنة  أهل  أن  املراد  أن  :  ا ملفرسين 

اللَّ  الطعام محدوهمَّ سبحانك  من  فرغوا  فإذا  يشتهون،  بام  اخلدم  فيأتوِّنم  ،  (3) اهلل  ا، 

 .[10 س:يون] ﴾ زث رث يت ىت نت مت زت﴿   : وهو املراد بقوله تعاىل 

فرسين من املاعة قد ذكرنا أن مج» ل:عىل من قال هبذا التفسري، يقو زّي لراع اوشنّ

قدسة عىل أحوال اجلنة بسبب األكل والرشب، فقالوا:  محلوا هذه الكلامت العالية امل

اللَّ  قالوا سبحانك  شيئًا  اشتهوا  إذا  اجلنة  أهل  أكلوا    مَّ هإن  وإذا  رغوا  فو وبحمدك، 

خراه عن املأكول  القائل ما ترقى نظره يف دنياه وأ هذا، ورب العاملني هللقالوا: المد 

واملرشو البهائ وب،  زمرة  يف  يعدَّ  أن  اإلنسان  هذا  ملثل  املحقون   ،محقيق  وأّما 

 . (4) «وهلم فيه أقوال ،املحققون فقد تركوا ذلك

ء قوال منقولة عن علاماأل  هذه   أنَّ   وال سيامحدة ال تنبغي؛    ويف اعرتاض الرازّي 

 . (5) ةعيينريج، ومقاتل بن حّيان، وسفيان بن ج   ابنء، كأجالَّ 

 :زة إن  مهكسر   ث:الثالاملطلب 
تعاىل: قوله  ملز  أبو   ﴾رث يت ىت نت مت زت رت ﴿  قرأ 

 : (6) ه( فيهامنَّ إّنه( و)فإبكرس مهزة ) [4الج: ]

 
 . (6/18)ط ؛ والبحر املحي(2/318)زاد املسري ينظر:  (1)

 .(6/18)ملحيط ؛ والبحر ا (17/217)؛ ومفاتيح الغيب (5/121)ينظر: الكشف والبيان ( 2)

 .(2/412)زيل ـامل التن؛ ومع (5/121)ينظر: الكشف والبيان ( 3)

 . (17/217)مفاتيح الغيب  (4)

 .(3/238)؛ واجلواهر السان (4/250)قرآن العظيم ينظر: تفسري ال (5)

واألعمش    -أيضاّ -سبت  ون  (6) يعمر،  وابن  والضحاك،  ليىل،  أيب  وابن  العالية،  وأيب  عيل،  بن  للحسني 

القرآواجل شواذ  يف  خمترص  ينظر:  عمرو.  أيب  عن  وهارون  القر(96)ن  عفي  وشواذ  وآ،  ف  اختالن 

 .(7/484)والبحر املحيط ؛ (3/222)؛ وزاد املسري (2/526)املصاحف 
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 الدراسة النحوية:
 : (1) ها ما يأيتنمذكر النحويون مواضع تكرس فيها مهزة إّن 

 . [1قدر:لا] ﴾ يئ ىئ نئ مئ زئ﴿  نحو قوله تعاىل:   ، م كال بتداء ال ا يف  أن تقع   -1

تقع   -2 تعاىل:  ،وصولمل  تاليةأن  قوله   مت  خت حت جت هب﴿  نحو 
 .[76القصص: ] ﴾حج مث هت

.  ،أن تكون تالية لـ)حيث( -3  نحو: جلست حيث إّن زيدًا جالس 

 . [3مريم: ] ﴾ ىف يث ىث نث ﴿  حمكّية بالقول، نحو قوله تعاىل:  (إنّ )أن تقع  -4

 ىك مك لك اك يق ىق يف ﴿  تعاىل:  ولهو قنح  ،االً قع حأن ت -5
 .[5األنفال: ] ﴾يل ىل مل يك

 ية لـ إذ، نحو: جئتك إذ إّن زيدًا أمري. ع تالأن تق -6

عني -7 السم  صفة  تقع  فاضل    ،أن  إّنه  برجل  مررت  فتحنا نحو:  لو  ألننا   ،

 اهلمزة هنا فإنه سيؤدي إىل وصف أسامء األعيان باملصدر. 

ألن املصدر ال خيرب به عن   ؛اضلنه ف، نحو زيد  إم ذات عن اس اً أن تقع خرب -8

 الّذوات.  أسامء

  ﴾ حم جم يل ىل خلمل﴿  لقسم، نحو قوله تعاىل:جواباً   أن تقع -9
 . [2-1العرص: ]

بالاّلملِّ وقد ع    ،أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب -10 نحو قوهلم:   ،ق عنها 

يكن يف خ مل  لقائم، ويف حال  زيدًا  إن  الالّ ربعلمت  ع  ،فتحت   مها  أن  نحو:  لمت 

. قائ  زيداً   م 

 الّرابع. املوضعز داخله يف لوقراءة أيب م 

 
التسهيل    (1) رشح  وتوضي(20  ،2/19)ينظر:  املسالك  (1/525)املقاصد  ح  ؛  وأوضح  ؛  ( 1/323)؛ 

 .(1/300)ين ؛ ورشح األشمو(1/353)ورشح ابن عقيل 
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 ة ومعناها:القراءتوجيه  
هت قراءة أيب ملز بثالث  جِّ  توجيهات:  ةو 

تِب عليه: إّن اهلل هو الغنّي   األو ل: أن تكون عىل حكاية املكتوب كام هو، كام يف ك 

 الميد.

 .أن تكون عىل إضامر القول الثاين:

تِب)أّن  الثالث: مِّ  (ك   القول.عنى ن مض 

، (3) ، والبيضاوّي ( 2) هلمداينّ ا   تجب ن وامل   ، ( 1) هات الزخمرشّي وممن أشار إىل هذه التوجي 

مني اللبي  (5) وأبو حّيان، (4) ازّي والرّ  ، والسَّ
(6) . 

التوجيه األّول، وقد أشار   أبو حّيان  السَّ وقد اختار  ، يقول مني اللبي  إىل ذلك 

حيّ  إس والظاهر  »ن:  اأبو  من  ذلك  اجلملة  ك    نادأن  إىل  أيإ تب  لفظيًا؛  تب  سنادًا  ك   :

ا هذا  ت  ،لكالمعليه  يأكام  اهلل  إّن  تب:  ك  عن قول:  أو  الزخمرشي:  وقال  بالعدل،  مر 

ت ب. واجلملة من )إنه من توالّه(  تقدير قيل، أو عىل   املفعول الذي مل يسمَّ فاعله الك 

ال جيوز عن البرصيني؛  ذا  وه  ل( املقّدرة،فاعله لـ)قي  يف موضع املفعول الذي مل يسمَّ 

 ذلك مفعوالً مل ي سمَّ فاعله. يكون  ة، فالعندهم ال يكون مجلألن الفاعل 

كرس )إّن( بعد ما  عىل مذهب البرصيني؛ ألنه ال ت    -أيضاً -وأّما الثاين فال جيوز  

 . (7)«هو بمعنى القول بل بعد القول ََصحية

 
 .(3/144)ينظر: الكشاف ( 1)

 . (4/529)تاب الفريد ينظر: الك (2)

 .(65، 4/64)نـزيل ت نظر: أنوار الي (3)

 .(23/203)مفاتيح الغيب.   ينظر:( 4)

 . (7/484)ينظر: البحر املحيط  (5)

 . (8/230): الّدر املصون ينظر (6)

 . (7/484)البحر املحيط ( 7)
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م عرتوا السَّ أنّ ّي وذب الل  نيض عليه  العلةكر  الوجهني  تي  ال    من أجلها استبعد 

يقول:  جيه  والت  يف  أيضاً   هيالثالث  الثاين و إليه،  ومال  اختاره  الذي  وكأّن »األّول 

الشيخ قد اختار ما بدأ به الزخمرشي أوالً، وفيه ما فّر منه، وهو أنه أسند الفعل إىل  

 . (1) «م مشرتكزاجلملة فالاّل 

الصن بلطف  ق   ةعويمكن  توجيهاالنحوّية  يلزم   ؛قراءةال  هذهت  بول  ال  إذ 

هًا يف العربية، وقد  هلذه القراءة وج  يان أنبراد  ، فاملذهب البرصينيقتصار عىل ماال

حال   يف  إّن  التّوسع يف كرس مهزة  يف  الكوفيني  مذهب  قراءة عىل  من  أكثر  وجهت 

 .(2) تضمنها ما هو يف معنى القول

ة أليب عمرو يقول:  راءالقيف نسبة هذه  ّية تعميمه  طعوقد أخذ أبو حّيان عىل ابن  

ابن عطيّ » أبو عمرو  وقال  توال  )أّنهة: وقرأ  انتهى. من  فيهام.  بالكرس  فأنه يضله(  ه 

 .(3) «ورًا عن أيب عمرووليس مشه

يض عىل الشيطان إنه من اتبعه من خلق اهلل القراءة: أنه ق    تلكومعنى هذه اآلية و

 . (4) اب الّسعري ديه إىل عذهيو ،هيضل   الشيطانَ  فإنَّ 

دل يف قدرة  قد جا  ون، فهرة اهلل ال الشيطاوحيتمل أن يكون املراد املجادل يف قد

وكان جدال بالقرآن،  فقد  اهلل وكّذب  الشيطان،  نائب عن  وهو  واملعاد؛  ه يف الرش 

 . (5)ع ومقلِّد لكل شيطان مريدببنفسه وإضالله لغريه، فهو متّ  همجع بني ضالل

 .(6) ابن عباس  قالام رث، كبن الاالنرض  إنَّه وقد قيل

 
 . (8/229)الّدر املصون  (1)

 ىل مذهب الكوفيني. ، أشار فيها إ(3/162)ينظر: مثالً البحر املحيط ( 2)

 .(229، 8/228)ر املصون . وينظر: الدّ (7/787)حر املحيط الب (3)

 . (324 /3)؛ ومعامل التنـزيل (8/566) ؛ وجامع البيان(115/ 3)ينظر: تفسري مقاتل بن سليامن  (4)

 . (533) الكريم الرمحن ؛ وتيسري(4/107)ينظر: املحرر الوجيز ( 5)

 .(23/202)؛ ومفاتيح الغيب  (18/656)ينظر: جامع البيان ( 6)
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 املبحث الرابع
 واسم الفعلعل الف

 :اسناد الفعل لفعل ظاهرول:  أللب اط امل
أبو ملز قوله تعاىل: نا(  بفتح الم )أغفلَ   [28الكهف:  ]  ﴾ ىي مي خي  ﴿ قرأ 

ورفع )قلب ه( 
 (1) . 

 الدراسة النحوية:
إ ان املسما ك»هو:    رشّي خم زعّرف النحاة الفاعل بأكثر من تعريف فقال ال ليه  ند 

عه ما أسند إليه، واألصل فيه فا فع. وره الرّ ... وحقَّ من فعل أو شبه مقّدمًا عليه أبداً 

م عليه غريه كان يف النِّأن ييل الفعل؛ ألنه كاجلزء منه، فإذا ق    . (2)«ية مؤخراً دِّ

بأنه   مالك  ابن  باق   »وعّرفه  فارغ،  مقّدم،  تام،  فعل  إليه  الّصوغ  ىلعاملسند   

 .(3)«مهمقا يقومألصيل أو ما ا

 توجيه القراءة ومعناها:
القراء هذه  جهت  )قلأعىل  ة  و  جنن  ابن  وذكر  )أغفلنا(  للفعل  فاعل  أن    يب ه( 

 . (4) «عنه افلنيغكأنه قال وال تطع من ظنّنا »معنى القراءة 

اهلمداين:   املنتجب  ورفع»ويقول:  الاّلم  بفتح  ب ه(  َقلج أغفَلنا  )من  )قلب ه(    وقرئ 

فلني  الب ه غعنه، أو حسبنا ق  ىل معنى: َوَجَدَنا قلب ه معرضني ه، عإلي  إسناد الفعل  عىل

قلت:  عن فإن  غافاًل.  وجدته  إذا  أغفلته،  من  وعال ه،  عّز  اهلل  جيد  أن  جيوز  فكيف 

 
؛ (83)ي، وعمرو بن عبيد. ينظر: خمترص يف شواذ القرآن  رألسواونسبت أيضًا لعمرو بن فائد، وموسى ا(  1)

الوج رـمح ـوال وش(513،  3/512)ز  ـيـر  القـ؛  واخ ــواذ  الـتـرآن  وزاد ( 1/462)ف  ـح صاـ مـالف  ؛ 

 .(3/97)املسري 

 . ( 38)املفصل ( 2)

 .(2/576)لشافية رشح الكافية ا( 3)

 . (2/82)املحتسب  (4)



 وف ـــعـم الــعـمنـد الـبن عــن بـحس.  د                                         ةـــــي ــدالل ةــــويـحـة نـــسدرا :زــل  ج  ـ  راءة أيب مق

366 

غافاًل ويوصف بذلك؟ قلت: قيل ملّا فعل أفعال من ال يرتقب وال خياف، صار كأن  

 . (1) «خالف ذلكبره جّل ذك ، وهوسبانهحومه عزاهلل غافل عنده يف 

القراءة   هذه  وجه  الزوممن  ملعناها  عطّية(2) خمرشّي وعرض  وابن  وابن (3) ،   ،

والعك(4) اجلوزّي  والبيضاوّي (5) ّي رب،  حّيان(6) ،  وأبو  والسَّ (7) ،  اللبّي ،  ،  (8) مني 

 . (9) والّشهاب اخلفاجّي 

 :املطلب الثاين: تقدمي املفعول به على الفعل
 ن عىل ذلك:ءت قراءتاجا وقد

بفتح الم    [71:رغاف]  ﴾ زن رن ﴿ أبو ملز قوله تعاىل:أ  قر  -1

 . (10) وبناء الفعل للفاعل ،وياء يسحبون ،لس اللسَّ ا

 الدراسة النحوي ة:
 . (11) تأخره عن الفاعلبوذلك   ،األصل يف املفعول به أن ينفصل عن الفعل

)السَّ  به  املفعول  م  تقدَّ ملز  أيب  قراءة  الفعل  (سَل اَل ويف    وقد (،  ونَ ب  حَ سج )ي    عىل 

 
 .(4/269)الكتاب الفريد   (1)

 .(2/718)اف ينظر: الكش( 2)

 . (3/513)حرر الوجيز ينظر: امل (3)

 . (3/97)زاد املسري  ينظر: (4)

 .(2/845)لقرآن ؛ والتبيان يف إعراب ا(13/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ ( 5)

 . (3/279)ينظر: أنوار التنـزيل ( 6)

 . (7/167)ينظر: البحر املحيط ( 7)

 . (7/475)ينظر: الدر املصون ( 8)

 .(6/96)ناية القاض ينظر: ع (9)

وابن عباس وحييى بن وثاب وابن أيب عبلة وابن رزين، والضّحاك،     البن مسعود، اً نسبت القراءة أيض  (10)

يف خمترص  ينظر:  يعمر.  القرآن  شوا  وابن  واملحتسب  (133)ذ  وش( 244/ 2)؛  واختالف  ؛  القرآن  واذ 

 .(4/43)وزاد املسري ؛ (2/470)املصاحف 

 .(1/402)؛ ورشح األشموين (2/96)ل ينظر: رشح ابن عقي (11)
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 ، وهي كالتايل: (1) الفعل به عىلا تقديم املفعول عرض النحاة املواضع التي جيب فيه

أن يكون املفعول به اساًم له الصدارة، كأن يكون اسم استفهام، نحو: َمنج   -1

، أو كم اخلربيَّة، نحو: كَ صافح  أ  ت    صافحَت؟ أو اسم رشط، نحو: أيَّ رجل     مج صافحج

السيت،  اور َج   يم  رك جيي  (2)وطّي ونقل  أنه  األخفش  عن  اخلربية  كم  تأخري  يف  ز 

 . كريم    مج كَ  فيقال: جاورَت رديئة،   يف لغةاملفعول 

 ؟، وصديَق من قابلَت   أو أن يكون املفعول مضافًا ملا له الصدارة، نحو: صديَق 

، وَ كج أ   رمج كج ت   نج مَ   ت. بج َص ل  غَ ج  رَ  مج كَ  اَل مَ رمج

املفعول -2 لو  به ضمريًا    أن يكون  اتصاله،  عن    تأخرمنفصاًل،  عامله لوجب 

 ( باب  غري  و)ِخ يهِ نِ لج َس يف  التأخري،  هِ ينِ تَ لج (  مع  والوصل  الفصل  فيهام  جيوز  اللذين   )

 .[5الفاحتة: ] ﴾ جي يه ىه مه﴿ نحو قوله تعاىل:

به   -3 املفعول  عامل  )إّما(    مقروناً إذا كان  جواب  يف  اجلزائية  ابلفاء 
الظاهرة والقملاأو    ،الشرطّية  ب درة،  يفصل  اسم  ه  اني  و)إما( ذا  لعامل 

فالفعل املقرتن بفاء اجلزاء    فاصاًل،  ليكون  فعول به وجوابً؛الشرطّية، فيقدم امل
تعاىل: قوله  الظاهرة  الشرطّية، ومثال  )إّما(  يلي    ﴾ هب مب خب حب  ﴿ ال 

 .[3املدثر: ] ﴾ جت هب  ﴿ ومثال املقّدرة، قوله تعاىل: [9الضحى: ]

 . (3) فاء، نحو: زيدًا فارضبج ه العلي ل  أمر  دخلتل به فعوعإذا نصَب املف -4

فيهاك  وهن  تأخريمواضع جيب  به  املفعو  ا  هل  وماعدا  ذليس  ذكرها،  موضع  ا 

فيها  فجائز  تأخره  جيب  التي  واملواضع  به  املفعول  تقّدم  فيها  جيب  التي  املواضع 

 
؛ (98  ،2/97)؛ ورشح ابن عقيل  (2/155)؛ وأوضح املسالك  (1/337)للرض    ةيينظر: رشح الكاف  (1)

القواعد   ورش(4/1743)ومتهيد  األشموين  ؛  والترصي(403،  1/402)ح  ومهع  (1/420)ح  ؛  ؛ 

 . (2/89)و الوايف النح؛ و(2/8)اهلوامع 

 . ( 2/9)ينظر: مهع اهلوامع ( 2)

 . ( 2/9)ينظر: مهع اهلوامع ( 3)
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تعاىل:(1) الوجهان قوله  ذلك  ومن    ، [87البقرة:  ]  ﴾ مص خص حص مس ﴿ ، 

 . ستهالدراة التي أعرض القراء هذوه

 توجيه القراءة ومعناها:
جهت   تقدأيب ملز عقراءة  و  املفعيىل  به )س م  َحبون(، ول  )َيسج فعله  السَل( عىل 

وتكون هذه القراءة من باب عطف اجلملة الفعلّية عىل اجلملة االسمية )إذ األغالل  

 يف أعناقهم(. 

 :(2) هي ،أقوال ةه ثالث يف والعكس  ،سمية عىل الفعليةوعطف اجلملة اال

يفهم  و ل:ألا الذي  وهو  مطلقًا،  النحويني  اجلواز  قول  با  من  ال،  االشتغ  بيف 

 الفهام.  أرجح؛ ألّن تناسب اجلملتني أوىل من خت و  مر نحو قام زيد  وعمرًا أكرمته، فنصب ع 

 املنع مطلقًا. الث اين:

 . الفارّس  يل، وهو قول أيب عاالقتصار يف التجويز عىل الواو فقط الثالث:

 ليه.األرجح، وقد جاءت هذه القراءة ع ل هوألوّ والقول ا

  ، والعكربّي (5) ، وابن عطّية(4) ، والزخمرشّي (3)ابن جنّي اءة  رذه القوممن وّجه ه

 . (10)، وأبو الّسعود(9) ّي ب، والسمني الل(8) ، وأبو حّيان(7) ، والبيضاوّي (6) 

 
 . (98، 2/97)يل ينظر: رشح ابن عق  (1)

؛ ومهع اهلوامع ( 2/407)؛ ورشح األشموين  (1/224)؛ واملقاصد النحّوية  (630)ظر: مغني اللبيب  ني  (2)

(3/225). 

 . (2/244)سب املحت ينظر: (3)

 .(4/178)اف ينظر: الكش (4)

 . (4/569)ينظر: املحرر الوجيز ( 5)

 .(424/ 2)ينظر: إعراب القراءات الشواذ ( 6)

 . (5/63)ار التنـزيل ينظر: أنو( 7)

 . (9/271)حيط ينظر: البحر امل( 8)

 . (9/495)ر املصون ينظر: الدّ ( 9)

 . (7/284)ينظر: إرشاد العقل السليم   (10)
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اءة  القروالصّواب من  "يقول:    روض الطربي إالّ قراءة الرفع قراءة اجلمهتومل ير

ّراء األ  رفع السالسل عطفًا  ه، وهو  يّجة علمصار؛ إلمجاع العندنا يف ذلك ما عليه ق 

 . (1) "عناقهم( من ذكر األغاللهبا عىل ما يف قول )يف أ

بنصب   [220:  ةالبقر]  ﴾ين  ىن  من  ﴿وجهت قراءة أيب ملز    -2

فعله    (2) كم(إخوانَ ف) عىل  به  املفعول  تقديم  وج  يفعىل  التوجيهأحد  ن ويكو  ،وه 

فإخوانَ تق الكالم  ختالطودير  وكم  هذاممن  ن،  إىل  والزّ الفّراء  الوجه  أشار  ّجاج،  ، 

 .(3) ّي علبوالثَّ 

به مفعول  )إخوانكم(  أن  عىل  أيضًا  فعله  ،ووجهوها  عىل  يتقّدم  ويكون    ،ومل 

مل   ءويبدو أن بعض العلام  (4) تقدير الكالم ختالطون إخوانكم أو خالطتم إخوانكم

قراءةتصله الفراء:    ،ملزأيب    م  صواباً »يقول  كان  نصبته  فإخوانكم ولو  يريد:    

 . (5)«نوختالط

والنصب جائز )وإن ختالطوِّنم فإخوانكم(؛ أي: )فإخواَنكم »وَيقول الّزجاج:  

 . (6) «رواية صحيحةختالطون(، وال أعلم أحدًا قرأ هبا، فاَل تقرأنَّ هبا إالّ أن تثبت 

النّحاس: يف  جيو»  وقال  )وز  القرآن  فتخالطون    م(،اَنكفإخوغري  والتقدير 

 .(7) «إخوانكم

 
 . (21/416)البيان جامع  (1)

ا  (2) والبيان  لقراهذه  الكشف  ينظر:  ملز.  منسوبة أليب  املحيط  (2/154)ءة  والبحر  والدر (2/412)؛  ؛ 

 .(2/412)املصون 

 .(2/154)؛ والكشف والبيان (1/294)إعرابه و؛ ومعاين القرآن (1/141)ينظر: معاين القرآن للفّراء (3)

للنحاس    (4) القرآن  إعراب  التق  (1/111)ينظر:  إىل  والكش )أشار  وادير(؛  والبحر (2/154)بيان  لف  ؛ 

 .(414/ 2)در املصون ؛ وال(2/412)املحيط 

 . (1/141)معاين القرآن  (5)

 .(1/294)القرآن وإعرابه  معاين (6)

 . (1/111)إعراب القرآن   (7)
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 .(2) والعكربّي  (1) ينّ وكذلك الكرما

الّرفع. وليس األمر كام    (3) ومنع الطربي ّراء عىل  الق  النصب، وذكر إمجاع  قراءة 

 ولعله مل تبلغه قراءة أيب ملز بالنصب. ذكر، 

 معىن القراءة:
 .[10: نساءال] ﴾ مت خت   حت جت هب مب خب حب  ﴿ تعاىل: قوله نـزل لـاّم 

 ،غريه  أو  املأكل  يف  همتخمالط  وكرهوا  ،أمواهلم  أيتام  عندهم  كان  ممن  ريثك  عزل

(4) املخالطة   فرست  قدو  اآلية  هذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فأنـزل   الناس،  عىل  ذلك  فشق 
  

  ا، هوونح  ، واملسكن  ،والرشاب  ،الطعام  يف   املخالطة   هبا  املراد  فقيل  : تفسري  من  بأكثر

 ة فظا حوامل  ال امل  رعاية  تقابل  ،كاألجرة  هو  اميف  بأمواهلم  نتفاعاال  الطةباملخ  املراد  وقيل

  وقيل   املصلحة،  مراعاة  رشط  الرشاكة  قصدب  ،باملال  املال  خمالطة  املراد  وقيل  عليه،

 . (5) الّرازي ورجحه النكاح، يف املصاهرة املراد

 :اطبخاملطلب الثالث: دخول الم الطلب على املضارع امل 
  [ 58يونس:  ]  ﴾ مل يك ىك مك لك اك ﴿ :عاىلت  لهقو   ملز  وأب  قرأ

(6)لتاءاب
تَ   َرحو)َفلج  . (افج

 
 .(1/123)واختالف املصاحف  نينظر: شواذ القرآ( 1)

 .(177/ 1)القرآن ينظر: التبيان يف إعراب ( 2)

 . (4/357) نلبياينظر: جامع ا( 3)

البيان  ينظر  (4) جامع  الغيب    ؛( 4/349):  والبيان  (6/405)ومفاتيح  والكشف  والبحر (2/154)؛   ؛ 

 . (412، 2/411)املحيط 

الغيب  (  5) مفاتيح  املحيط  (406،  6/405)ينظر:  والبحر  أ(2/412)؛  )أشار  الراجح  ب.  للقول  حيّان  و 

 . ما ذكره الرازي(عني قط، ومل يرش للرازي، وما ذكره هو وعلة الرتجيح ف

ن، وأنس،  ، وزيد بن ثابت، والس ، وأيب بن كعب  ، وعثامن بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلص للنبي    -أيضاً -نسبت    (6)

 جعفر يبوقتادة، وأيب العالية، ورويس عن يعقوب، واألعمش، وعباس بن الفضل، وعمرو بن فائد، وأ

وشواذ ؛  (1/313)املحتَسب  ؛ و(82)م. ينظر: خمترص يف شواذ القرآن املدين، وهالل بن يساف، وغريه

 .(6/222)والدر املصون  ؛( 6/76)؛ والبحر املحيط (1/62)صاحف تالف املالقرآن واخ
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 الدراسة النحوي ة:
  واألّول   األمر،  الم  عليها  يطلق   النحاة  وأكثر  الطلب،  الم  اجلزم  عوامل  من  -أ

  من   والّدعاء  األعىل،   من  فاألمر  وااللتامس،  والّدعاء،  األمر،  تشمل  ألِّنا  أعم؛ 

  ، [7 ]الطالق: ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ  ﴿ :قوله ونح ،(1) املساوي من لتامسالاو األدنى،

.  قوهلم ونحو .[77]الزخرف:  ﴾يي ىي مي  ﴿ :تعاىل وقوله  ليقمج

 . (2) فيها األصل هأنَّ  األمر؛ الم عليها يطلق  أن  النحويني أكثر دعا والذي

 . (3)اجلر وهو يقابلها ما عىل حممولة هذا يف وهي الكرس، الطلب الم حركة  -ب

 . (4) سليم بني عن اءالفرّ  حكاها لغة، تحهافو

 مفتوحًا.   بعدها   ما   كان   إذا   بام   خمتص   ذلك   ل ب   الفتح،   يطلق   مل   الفّراء   أن   بعضهم:   وذكر 

 يلزم  بل  تفتح  فال  )لِتئذن(  كرم،ت  لِ   نحو:   مكسوراً   أو  مضموماً   بعدها  ما  كان  إذا  أّما

 . (5) الكرس

  خّطأ   وقد  ،(6)استؤنفت  إذا  الطلب  الم  يفتحون  سليم   بني  أن  الفّراء  نقل  وقد

 .(7) د التوكي بالم تبهتش لئال الطلب؛ الم فتح الّزجاج

  وجيوز   ،للتخطئة  وجه  فال  الفراء   ذكر   كام  سليم  لبني  لغة   أِّنا  ثبوت   حال  يفو

  من   أكثر  والفاء  والوا  بعد  وتسكينها  وث ّم،  والفاء،  الواو،  بعد  الطلب  الم  تسكني

 .(8) حتريكها

 
 . (2/538)؛ ومهع اهلوامع (2/395)؛ والترصيح (4/57)ينظر: رشح التسهيل البن مالك  (1)

 .(3/121)واملساعد ؛ (4/58)البن مالك  لينظر: رشح التسهي (2)

 . (3/1268)؛ وتوضيح املقاصد (4/1855) تشافينظر: االر( 3)

 .(3/121)اعد  ؛ واملس(3/1268)؛ وتوضيح املقاصد (4/1855)نظر: االرتشاف ي (4)

 .(3/121)؛ واملساعد (3/1268)نظر: توضيح املقاصد   (5)

 .(4/1855)؛ واالرتشاف (2/98) ؛ ومعاين القرآن وإعرابه(1/285)ينظر: معاين القرآن للفراء  ( 6)

 . (2/98): معاين القرآن وإعرابه ينظر )7(

 . (122، 3/121)واملساعد ؛  (59، 4/58)مالك  رشح التسهيل البنينظر:  )8(
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  بعضهم  وذهب  ،(1) قليل  الّتسكني  نَّ أ  إىل  مالك  ابن  هب فذ  (مّ )ث    بعد  فيام  واختلف

 . (2) رضورة وال ،عيفض وال  ،بقليل ليس أنه إىل

  التسكني   وأّما»  عقيل:  ابن  يقول  سبعيَّة،  قراءة  يف  ثبت  قد  ألنه  الثاين؛  إىل  وأميل

(  بعد  ما  إىل  رجوعاً   سكنت  وقيل  بعض،  وقّلله  بعض  وضّعفه  بعض،  فرّده  )ث مَّ

  الّسبعة   يف  تثب  ما  ألنّ   أوىل؛  فهو  أيضًا،  ثمَّ   يف  يطرد  وهذا  ّسكون،ال  نم  عليه   وضعت

 . (3)«فيها ثابت ثمَّ   بعد الاّلم  وتسكني قلة، أو بضعف وصفه وال ه،رد يصح ال

  باب  من   أنه  عىل   النحويني  بعض  محله  والفاء  الواو  عم  الطلب  الم  وتسكني

ل  ) عىل  )َفِعاًل( خففوا كام التخفيف،  . (4) وَكتجف فتِ كَ  نحو: (،َفعج

  ّلل وع  طلب،ال  الم  يف  األصل   هو  عنده   فاإلسكان  ذلك،  مالك  بنا  رتضي  ومل

  الطلب  الم  لقت  التي  لعالمةا  تكون  ولكي  الركة،  عىل  مقّدم  السكون  بأن  ذلك

 الباء. اجلر حرف يف كام لعملها، مشاكلة

  للقصد   وبقي  فكرست،  هبا  االبتداء  سكوِّنا  من  منع  ولكن»   مالك:  ابن  يقول

  دوام   ليؤمن  السكون؛  إىل  -غالباً -  رجع  فاء  أو  واو  يهعل   خلد  إذاف  بالسكون،  ق تعل

 صل.األ ويتتف

  منفصل   إجراء   ذلك  نَّ أل   األكثرون؛  زعم  كام )َفِعل( عني   عىل  محالً   التسكني  وليس 

 . (5) «اضطرار يف إالّ  قلته مع يوجد يكاد ال هومثل متصل، مرى

 األمر  ل ففع  ،الفعل  عىل  الاّلم  خلدت  أن  األمر  معنى  إرادة  عند  األصل  -جـ

) (؛  أصله  )ارضبج  األمر؛   عىل  الالة  لداللةو   يفًا،ختف  منه  حذفت  أِّنا  غري  )لترضبج

 
 . (4/59)ينظر: رشح التسهيل  (1)

 .(3/1268)؛ وتوضيح املقاصد  (4/1855)ينظر: االرتشاف  (2)

 . (3/122)املساعد ( 3)

 .(3/122)؛ املساعد (3/1268)د توضيح املقاصو؛ (4/84)افية للرض ينظر: رشح الك (4)

 .(3/1564)الشافية رشح الكافية  (5)
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 . (1) والقلة الكثرة بني املضارع عىل  الّدخول يف الاّلم وترتدد

  الفعل   ويف  واملتكلم،  كالغائب  املخاطب،  الفاعل  غري   فعل  أمر  يف  إلاقها  فيلزم

 خب﴿ تعاىل:  وقوله  هند،  لتقم و   يد،ز   يقم ل  نحو:  ،(2) هعلاف  يسمَّ   مل  الذي
نَ ولِ  :ونحو  ،[12]العنكبوت: ﴾مب  بحاجتي. ت عج
 . (3) مشاركاً  مأ مفرداً  أكان سواء قليل املتكّلم فعل عىل دخوهلا أن غري

 وذلك   للفاعل،  املبني  املخاطب   مضارع  عىل  الطلب  الم  دخول  ذلك  من  واألقل

  رديئة،   لغة  الال  وهذه  دخوهلا  نَّ إ  ةالنحا  عضب  لاوق   ،(4) )افعل(   بصيغة  استغناء

 . (5) يدةج غةل اِّنَّ إ  بعضهم وقال

  الاّلم   جاءت  إذ  الدراسة،  موضوع  -  وا(ح  رَ فج تَ لج فَ   َك لِ ذَ بِ )فَ   ملز  أيب  قراءة  هذا  ومن

 للفاعل. املبني املخاطب مضارع عىل دخوهلا يف وذلك ،األقل الال عىل

  السابقة،   ملز  أيب  قراءة  يف  دهالورو  داءة،رلبا  اللغة  هذه  وصف  إىل  أميل  وال

  أيضاً   الشعر  يف  وورودها  ،(6) كم(افَّ َص مَ   واذ  أخ  تَ )لِ   ملسو هيلع هللا ىلص   لهقو  يف  الديث  يف  ولورودها

 الشاعر:  قول نحو

م َتق  ــِ َت  لــ ــج ابنَ  َأنــ ــَ َ  يــ ريج ــَ ريش   خــ ــ   قــ

 

يج   ضــِ  كــَ َوائَِج  ـيج لَِتقج لِِمينا حــَ سج الـــم 
(7) 

 الّرداءة. ال بالقلة الّلغة هذه وصف واألنسب 

 
 .(1/51)؛ والترصيح (4/392)صل البن يعيش ينظر: رشح املف( 1)

 .(3/122)؛ واملساعد (4/1855)ينظر: االرتشاف  (2)

 .(4/1856)؛ واالرتشاف (4/84)ينظر: رشح الكافية للرض ( 3)

 . (3/124)املساعد و؛ (1267، 3/1266)ينظر: توضيح املقاصد  (4)

 . (3/1266)؛ وتوضيح املقاصد (4/1855)ينظر: االرتشاف ( 5)

؛ وورد يف كتب النحو. ينظر: رشح  (1271)عة يف تفسري الكشاف  يث واآلثار الواقادينظر: ختريج األح  (6)

 . (1/51)؛ والترصيح عىل التوضيح (4/6)التسهيل البن مالك 

من  (7) غري  )اخلفيف(،  من  رشح  سوب.البيت  للرض  فالكا  ينظر:  واملساعد(4/85)ية  ؛ (  3/124)  ؛ 

 .(2/395)والترصيح 
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 عىل   طلبال  الم  دخول  من  شاكلها  وما  وا(ح  رَ فج َت لج )فَ   نحو   يف  ضالرّ   ويذهب 

  ،اخلطاب  تفيد  التاء  وأن  الغيبة،   تفيد  الاّلم  أن  إىل  للفاعل  املبني  املخاطب  مضارع

لِّب   وبعضهم   حارض  بعضهم  مجاعة  املأمور  كان  فإن  »  :يقول  الغيبة،  عىل  اخلطاب  فغ 

  ملن   و)افعلوا(  وغائب،  لارض  فعال( )ا  نحو:  ارضلا  تغليب  فالقياس  غائب،

   الاّلم و  اخلطاب  التاء  لتفيد  املضارع  يف  مالالّ   الإدخ  قلة  عىل  وجيوز  ارض،ح  بعضهم

  وبعضهم   حارضاً   بعضهم  كون  عىل  نصاً   األمرين  بمجموع  اللفظ  فيكون  الغيبة،

 . (1)   «وا(ح  رَ فج تَ لج فَ  َك لِ ذَ بِ )فَ   الشواذ: يف وقرئ كم(،افَّ َص مَ   واذ  أخ  تَ )لِ  : كقوله غائبًا،

 توجيه القراءة ومعناها:
 إذا  ،األمر  يف  األصل  عىل  جاءت  أِّنا  عىل  وا(ح  رَ فج تَ لج )فَ   لزم   أيب  ةقراء  العلامء  هجو

  أن   عىل  نبهوا  مِّنأ  عىل  بالرف،  النهي  جاء  كام  الاّلم،  وهو  بالرف  يكون  أن  حقه

 قليل. املخاطب أمر يف الطلب الم دخول

  فمنهم   ،القراءة  هذه  عىل   أحكامهم  تفاوتت  قد  لامءلعاو  ملفرسينا  بعض  أن  غري

 ،(3) املرفوض   األصل  عىل  جاءت  أِّنا  ذكر   من  ومنهم   ،(2) عيفةض  لغة  اأِّن  ذكر  من

 .(4) لقلتها نظراً   ؛معيبة  لغة أِّنا الكسائي وذكر

  هذه   يف  لورودها  بالقلة،  وصفها  واألنسب  األوصاف،  هبذه  وصفها  إىل   أميل  وال

 بيانه. سبق  كام ،عرالش  ويف ،لديثا يفو ،القراءة

  ، ( 7) ة ــ ـّ طي ـ ع   ن ـ واب   ، ( 6) رّي ـ ش ـ خ ـ والزم   ، ( 5) نّي ـ ج   ن ـ اب   ه ــ ي ـ ـ التوج   اهذ   إىل  ار ـأش   نـم ـوم

 
 .(4/84)رشح الكافية للرض ( 1)

 .(182)السبع جة يف القراءات ينظر: ال( 2)

 . (3/117)ينظر: أنوار التنـزيل  (3)

 . (17/270)ح الغيب ؛ ومفاتي(1/470)ينظر: معاين القرآن للفراء   (4)

 . (1/314)تسب ينظر: املح( 5)

 .(2/353)ينظر: الكشاف ( 6)

 . (3/176)ظر: املحرر الوجيز ين (7)
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حيَّان وأبو ، ( 1)   والّرازّي 
مني ،(2) اللبيَّ  والسَّ

(3) . 

(4) العكربي   مال  وقد
 املواجه  أمر  يف  املستعمل  ألن   بالياء؛  اجلمهور  قراءة  إىل  

(،)  بصيغة  يكون  أن  (بط)املخا   ر الختيا   الّداعي  ولعل  ذكر،  كام  راألم  بالم  ال  افجَعلج

 .(5) «األصل وهو قبله، الذي اخلطاب ألجل» ةالقراء هلذه ملز أيب

  الكفار   جيمع  امم  خري  هو  مدحم   أصحاب  يا  فلتفرحوا  فبذلك  القراءة  هذه  ومعنى

 . (6) ومتاعها ،الدنيا أموال من

  ورمحته   مإلسالا  هللا  فضل   فقيل   ،ورمحته  اهلل   بفضل  دااملر  يف   الروايات   وتعددت

 اإلسالم   اهلل  فضل  وقيل  له،أه  من  مجعلك  أن  ورمحته  القرآن  اهلل  فضل  وقيل  ،نآالقر

 . (7) األقوال  من ذلك غري إىل واجلنة اإليامن وقيل السنن، ورمحته

 : املطلب الرابع: اسم الفعل هيهات
  ح بفت  [ 36ؤمنون:  مل]ا  ﴾جح مج حج مث﴿  تعاىل:  قوله   ملز  أبو  قرأ

 . )هيهاًتا(  (8) ينهاوتنو يهاته

 
 . (17/270)ينظر: مفاتيح الغيب ( 1)

 .(77، 6/76)ينظر: البحر املحيط ( 2)

 . (226 – 6/224)الدر املصون ينظر: ( 3)

 . (648، 647/ 1)ينظر: إعراب القراءات الشواذ  (4)

 . (3/394)يد املجينظر: الفريد يف إعراب القرآن  (5)

 . ( 270  / 17) ؛ ومفاتيح الغيب  ( 300/ 3) ومعاين القرآن للنحاس    ؛ ( 470/ 1)   للفراء ينظر: معاين القرآن ( 6)

البيان    (7) جامع  وتفسري  (106/ 15)ينظر:  التنـزيل  ؛  (390/ 2)السمعاين  ؛  والبحر (2/423)ومعامل  ؛ 

 .(6/74)املحيط 

نظر: ن عن أيب عمرو، واألعرج، وخالد بن إلياس. يهاروأليب بن كعب، و  -أيضاً -ذه القراءة  نسبت ه  (8)

الوجيز   املص(4/431)املحرر  واختالف  القرآن  وشواذ  املسري  (1/544)احف  ؛  وزاد  ؛  (3/261)؛ 

 .(8/338)املصون ؛ والّدر (7/561)والبحر املحيط 
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 الدراسة النحوي ة:
َد(   عنى بم   و وه   عال، األف   ء أسام   من   اسم   ( هات )هي  )َبع 

  أنه   إىل   (2) الّزجاج   وذهب   ، (1) 

د(،  بمعنى  (َص )  عىل  بالمل  أو  املبني،  الفعل  موقع  لوقوعه  بني  وقد  )الب عج (   هج   و)َمهج

 . (3) به يؤمر مما ونحومها

 . (4)امهإلهب يوبن متمكن ريغ ظرف فهو رّبدملا عند أّما

  ومتيم   وأسد  تحوِّنا،يف   زيونفالجا  لغة،  من  أكثر  هيهات  تاء  يف  وردت  وقد

مها  موبعضه   يكرسوِّنا،  .(5) يض 

 واإلبدال   بالذف  كبرياً   تالعباً   الكلمة  هبذه  تالعبت  العرب  أن   حّيان  أبو  وذكر

 . (6) وغريه والتنوين

مِ   وقد   بن  حممد  لسن ا  ذكرو»  حّيان:  بوأ  يقول  لغة  عنيبرأ   من   أكثر  فيها  عَ س 

َاَت وأَ   َت، َهيجَها  وجهًا:  وثالثني  ستاً   الصاغاين: َان،  وَهيجَهان،  ،هيج   وهاهياَت،   وَأهيج

  وكل   ومفتوحته،  ومكسورته،  اآلخر،  مضمومة  الستة  هذه  من  واحدة  كل  ن،وآهَيَا

َ   هاتًا،يه  وقيل:   وجهاً   وثالثون  ستة  فتلك  منّونة،  وغري  منّونة  واحدة   وأهياك،   اء،َوأهيج

َ  طاب:للخ فوالكا  .(7) «وَهيجهاً  اً وَأهيج

 عناها:جيه القراءة وم و ت
 أما   . ىالكثر  وهي  الفتح،  لغة  هيهات  يف  األصل  أن  عىل  ملز  أيب  قراءة  وجهت

 
 .(3/97)ين ؛ ورشح األشمو(3/1163)ينظر: توضيح املقاصد  (1)

 .(3/1163)؛ وتوضيح املقاصد (4/12)رابه وإع ينظر: معاين القرآن (2)

 . (3/73)ينظر: رشح املفصل  (3)

 . (5/2302)واالرتشاف ؛ (3/182)ب  ضينظر: املقت (4)

 .(3/97)؛ ورشح األشموين (3/1163)ينظر: توضيح املقاصد ( 5)

 . (7/561): البحر املحيط ينظر( 6)

 .(107/ 3)وامع ع اهل؛ ومه(2/650). وينظر: املساعد (5/3022)االرتشاف ( 7)
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  عىل   فهو  التنوين  وأّما"  اللبي:  السمني  يقول  ،التعريف  وترك  للتنكري  فهو  التنوين

  التعريف.   عىل  لدا  جهوخرو  التنكر،  عىل  دال  دخوله  عال:فاأل  أسامء  تنوين  قاعدة

داً   قال  كأنه  النكرة،  املصدر  معنى  رصوّ وت  ،هاتنكري  اعتقد  نّون  من   القييس:  قال   ب عج

دًا. ن  مل  ومن  ب عج د  قال  كأنه  املعرفة  املصدر   معنى  وتصّور  تعريفها  اعتقد   ينوِّ د   الب عج   الب عج

(1) "لتعريفا  لدلي  وعدمه  التنكري  دليل  التنوين  فجعل 
  جني   ناب  يهإل  أشار  ام  ووه   

 .(2) وغريه

  وابن   ،(3) عطّية  ابن  تلغا   من  فيها  ما  وذكر  ووجهها  ءةالقرا  هلذه  عرض  وممن

حيَّان وأبو ،(6)والقرطبّي  ،(5) والبيضاوّي  ،(4) اجلوزّي 
مني ،(7)   .(8) ّي بالل والسَّ

 هبا  قرأ  أحداً   أعلم  فال  والفتح  التنوين  وأّما»  يقول:  الّزجاج  القراءة  هذه   تبلغ  ومل

 . (9) «اهب أنّ تقر فال

 من  املأل  قول  حتكي  إذ  ،اجلمهور  قراءة  معنى  ختالف  مل  ةاآلي  هذه  يف  ملز  أيب  وقراءة

  تكم   مما  بعد  أنكم  من  به،  توعدون  ما  بعيد  أي:  هيهات(؛  )هيهات  قالوا  عندما  ثمود 

 . (10) كمروقب من أحياء أخرى مّرة ستبعثون أنكم والعظام الرتاب إىل  ومصريكم

 
 . (8/340)الّدر املصون ( 1)

 .(3/94)ح املفصل ؛ ورش(4/143)؛ واملحرر الوجيز (2/91)ينظر: املحتسب ( 2)

 . (4/143)ينظر: املحرر الوجيز ( 3)

 . (3/262)ينظر: زاد املسري ( 4)

 . (4/87) ينظر: أنوار التنـزيل (5)

 .(122/ 12)امع ألحكام القرآن اجل ينظر:( 6)

 . (7/561): البحر املحيط ينظر( 7)

 . (340، 8/336)ملصون ينظر: الّدر ا (8)

 . (4/12)معاين القرآن وإعرابه  (9)

 . (19/03)ينظر: جامع البيان  (10)
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 امسث اخلاملبح
 طفالع

 [3]التوبة:    ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿ تعاىل:  قوله  ملز  أبو  أقر

 . (1) (رسوَله) بنصب

 الدراسة النحوي ة:
 البيان. وعطف النسق  عطف قسمني: إىل العطف ينقسم

  حروف   أحد  متبوعه  وبني  بينه  املتوسط  التابع»  بأنه  النَّسق   عطف  ويعّرف

(2) « العطف
  يفيد   الذي  وبالوا  فيها  فالعطف  عطف،ال   هذا  قبيل  نم   ملز   أيب  وقراءة  

  ، يبتللرت  أِّنا  نفريو  لكوفيّونا  أّما  برصيون،ال   يرى  كام  لكما  يف  الشرتاكا  مطلق 

دَّ   [37]املؤمنون:    ﴾ حص مس خس حس جس مخ جخ﴿   تعاىل:  بقوله  عليهم  ور 

  م وه   املوت،  بعد   والنشور  بالبعث  الكفار  اعرتاف  اآلية هذه  مدلول  يكون قوهلم  فعىل

 .(3) ك لذل  منكرون ةالقيق يف
  بالنسبة،   ودقصم  غري  همتبوع  املخصوص  حاملّوض  التابع»  فهو  البيان  عطف  أّما

 نحو: ،(4) «بمشتق  مؤوالً  وال مشتقًا، وال

َمرج  َحفجص   َأب و  بِاهللِ َأقجَسمَ  ع 
(5 ) 

 
إسحاق، وأيب    (1) أيب  وابن  بن عمر، ويعقوب،  أيضًا البن عباس رض اهلل عنهام، وعيسى  رزين،  ونسبت 

ب   رجاء،وأيب ف والبيان ؛ والكش(56). ينظر: خمترص يف شواذ القرآن  ن عيلوماهد، وابن يعمر، وزيد 

الوجيز  (5/11) واملحرر  القرآن  (3/7)؛  وشواذ  املصاحف  ؛  املسري(  1/321)واختالف  وزاد   ؛ 

 .(5/367)؛ والبحر املحيط (2/235)

 .(3/124). وينظر: رشح ابن عقيل (2/689)اللمحة يف رشح امللحة ( 2)

 . (3/226)ن عقيل ينظر: رشح اب (3)

 .(3/218)ر: رشح ابن عقيل . وينظ(2/737)اللمحة يف رشح امللحة  (4)

ل(  5) الّرجز(، نسب  الكافية اعبد اهلل بن كيسيه، ولرؤبة وليس يف ديوانه، وقيل ألعرمن )مشطور  يب. ينظر: 

 . (3/219)؛ ورشح ابن عقيل (3/310)؛ وأوضح املسالك (3/1191)الشافية 
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(،   سما   اجلاللة   لفظ   عىل   معطوف  ملز  أيب  قراءة  يف  )ورسوله(   أجاز   وقد   )أنَّ

 ها،ربخ  كتملي  أن  ةرشيط  (و)ولكنَّ   (نَّ إ)  يف  الال  كام  )أّن(  ماس   عىل  طفعلا  النحاة

 . (1) أظهر  والنصب ،والنصب  الّرفع املعطوف يف لالةا هذه يف وجيوز

  وأجاز   النحويني،  مجهور  عند  النصب  تعنيَّ   رباخل  استكامل  قبل  العطف  كان  وإن

 .(2) الّرفع  بعضهم

  ف عط   أو  ،فرداتامل  عطف  باب  من  يكون  أن  الال  وهذه  العطف  وحيتمل

  عطف   باب   من  فهو  ...(ولهورس   اهلل  )أنَّ   :التقدير   كان  فإن  للتقدير،   بعاً ت  مل،اجل

  عطف   باب  من  فهو  بريء(  رسوله  وأنَّ   بريء  اهلل  أنَّ )  :التقدير  كان  وإن  املفردات،

 أختها. عىل سمّيةاال اجلملة

 :وجيه القراءة ومعناهات  
 بتوجهني:  ملز أيب قراءة وجهت

 )أّن(.   اسم ةاجلالل لفظ ىلع  معطوف وَله()رس  أن :األو ل

  وقرئ »  الزخمرشّي:  يقول  معه،  مفعول  هألن  وب؛منص  )رسوَله(  أن  الث اين:

 . (3) « منهم معه بريء أي:  )مع(؛ بمعنى الواو ألن أو ّن،أ اسم عىل عطفاً  بالنصب

 ،(5) ّي ـوالثعلب  ،(4) اسـالنّح  هها:ـ ووج  راءةـالق  ذهـه   إىل  ارـأش   نـم ـوم

  ،(9) ذاينّ ــهم ـ ال  بـجـ ت ـمنـوال   ،(8) ّرازّي ــال  رـخ ـلفاو  ،(7) ة ــيَّ ـطـع  نـبوا  ،(6) وّي ـغـ والب

 
 . (321/ 1) رصيح؛ والت(215، 1/312)؛ ورشح األشموين (534، 1/353)وضيح املقاصدت ينظر: (1)

 . (1/376)ينظر: رشح ابن عقيل ( 2)

 .(2/245)كشاف ال( 3)

 .(2/109)ينظر: إعراب القرآن   (4)

 . (5/11) ينظر: الكشف والبيان( 5)

 . (2/317)ينظر: معامل التنـزيل  ( 6)

 . (3/7)حرر الوجيز ينظر: امل (7)

 .(527، 15/526) غيبح الينظر: مفاتي (8)

 . (3/236)د ينظر: الكتاب الفري( 9)
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حيَّان  بووأ  ،(1) والبيضاوّي 
مني  وذكر  ، (2) (3)ّي بالل  السَّ

 هو  األّول  التوجيه  أن  

 األظهر.

  )أّن(   استكامل   بعد  جاء   العطف  ألن  األظهر؛  وهو  األّول  التوجيه  واألرجح

 سابقًا.  علامءال  بعض قرره كام خربها،

 

 

 

 
 

 

 
 . (3/71)ينظر: أنوار التنـزيل  (1)

 . (5/367)البحر املحيط  ينظر: (2)

 . ( 6/8)ينظر: الدر املصون  (3)
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  ث السادسبحامل
 ة)َأال( االستفتاحّي

  بفتح   [23]الغاشية:    ﴾يل ىل مل خل ﴿  تعاىل:  هولق  يف  (  إالَّ   )  ملز  أبو  قرا

 والتنبيه.  االستفتاح عىل  )َأالَ( ،(1) الاّلم وختفيف اهلمزة
 الد راسة النحوي ة:

  تلحق   أن  عندها  وجيوز  واالستفتاح،  التنبيه  بمعنى  تكون   أن  )َأالَ(  التاستعام  من

والفعليَّة   ةاالسميَّ   تنيملاجل
 حم جم يل ىل مل خل  ﴿  تعاىل:  قوله   نحو  ،(2) 

]هود:   ﴾ مل يك  ىك مك لك اك  ﴿  :تعاىل  ولهوق  ،[62  ]يونس:  ﴾ خم

 بعدها.  فيام عمل هلا وليس ،[8

 . (3))حقًا( معناها نَّ إ وقيل حذفها، حال يف  الكالم صحة تهاموعال

 الشاعر:  قول ذلك ومن النداء، قبل وتكثر

 َتيَّم  م    َقلجبِي  اهللِ  ادَ بَ عِ   َيا  َأالَ 

 

َسِن مَ   بَ   ن َصىلَّ بَِأحج  ( 4) الِحِهمج َبعج َوَأقج

 ( 5) )هال( فيقال هاء مهزهتا تبدل وقد 

  وليست   بسيطة  أِّنا  إىل  اجلمهور  فذهب  وعدمه،  الرتكيب  حيث  من  فيها  واختلف

 
د بن عيل، وقتادة،  ن العاص، وأنس بن مالك، وزيد بن أسلم، وزيب ونسبت أيضًا البن عباس وعمرو    (1)

. وشواذ القرآن واختالف (2/357)املحتسب  ؛ و(173)اذ القرآن  : خمترص يف شوينظروسعيد بن جبري.  

 .(4/436)سري ؛ وزاد امل(2/901)املصاحف 

 .(1/344)؛ ورشح األشموين (2/25)؛ وأوضح املسالك (381)ينظر: اجلني الّداين   (2)

 . (381)اجلني الّداين   ينظر:( 3)

شع ا  (4) ينظر:  لألخطل.  )الطويل(  من  األلبيت  وا(559)خطل  ر  اللغة  يف  والكامل  ؛  (  75  / 2)ألدب  ؛ 

 . (9/4495)د القواعد ومتهي

 . (4495 /9)؛ ومتهيد القواعد (5/2368)؛ االرتشاف (4/155)بن مالك ينظر: رشح التسهيل ال ( 5)
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بةمرَ  حيَّان وأبو  ،(1) مالك ابن  القول اذهب  قال وممن كَّ
 . (3)واملرادّي  ،(2) 

  هذا  ونسب  ،(4) فيةالنا  وال  االستفهام  مهزة  من  مرّكبة  أِّنا  ىل إ  بعضهم  هبوذ

 . (5) للزخمرشّي  قولال

دَّ  ّب   ، إنّ   قبل  وقعت  قد  وبأِّنا  عدمه،  األصل  بأن  الرتكيب  دعوى  عىل   ور    ، ور 

 .( 6) األمور هذه  من شء قبل نفيال  يصلح وال النداء،و  ،وليت

   توجيه القراءة ومعناها:
  وقال   هالتوجي  ا هذ  إىل  أشار   وممن  واالستفتاح،   تنبيه ل ل   الَ( )أَ  أن  عىل   ة القراء   هذه  وجهت 

  ، (11) بّي ـوالقرط  ،(10) رّي ــوالعكب   ،(9) ة ــعطيَّ   وابن  ،( 8) رّي ـوالّزخمش  ،(7)جنّي   ابن  هــب

حيَّان وأبو
(12) . 

  أهيا  فيا  بعدها،  ما  ىلع  وتنبيهه  السامع  ذهن  توجيه  )َأالَ(   االستفتاح  من  والغرض

 الشديد.  األكرب العذاب اهلل هيعذب وكفر ىلتو من السامع

  اجلمهور   قراءة  يف  االستثناء  أن  يف  اختياره  جّي خلفاا   هابالشِّ   دَ عضَّ   ةالقراء  وهبذه

 . (13) بعضهم ذهب كام  متصل   ال )عليهم(  يف  الضمري من منقطع   استثناء  

 
 .(3/1655)ينظر: رشح الكافية الشافية  (1)

 .(5/306)كميل يل والتيينظر: التذ ( 2)

 . (381)؛ واجلني الّداين (1/553) قاصدينظر: توضيح امل (3)

 . (1/553)اصد توضيح املق ينظر: (4)

 . (381)نظر: اجلني الّداين  ي (5)

 .املصدر السابق( 6)

 . (2/357)ينظر: املحتسب  (7)

 .(4/754)ينظر: الكشاف ( 8)

 . (5/475)ينظر: املحرر الوجيز  (9)

 .(704/ 2)قراءات الشواذ لاينظر: إعراب  (10)

 .(37/ 20)مع ألحكام القرآن اجلاينظر: ( 11)

 .(10/466)املحيط  ينظر: البحر ( 12)

 .(10/771)الدر املصون ؛ و(5/246)التنـزيل   ينظر: معامل (13)
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 أن   باالستفتاح  ملز  أيب  وقراءة  قطعنم  االستثناء  بأن  القول  بني   املشاهبة  جهوو

 أو  املنقطع  ثناءباالست  ّدرةمص   جديدة  مجلة  أتت  ثم  ،(1) تمّ   قد  و)َأالَ(  )إالّ(  لقب  الكالم

 يف أن  إالّ  االستفتاح، وقراءة االستثناء قراءة  معنى فاحّتد ملز  أيب قراءة عىل االستفتاح

 بعده. ملا السامع انتباه لفت االستفتاح

  التأييد   ووجه  ،التنبيه  عىل  لاّلما  وختفيف  اهلمزة  بفتح  )َأالَ(  وقول»  الشهاب  يقول

 . (2) «القراءات توافق  األصل ألن معنى؛ اعنقطاال فيؤيِّد قبله، امع منقطع استثناء أنه

 

 

 

 
 

 
 . (5/475)ينظر: املحرر الوجيز  (1)

 .(8/354)عناية القاض  (2)
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 اخلامتة

ل   ما   عىل   هلل   المد    جانبها   يف   ملز   أيب   قراءة   دراسة   من   البحث   هذا   إمتام   من   به   تفضَّ

 توصلت   التي  نتائجال  أبرز  من  انك  وقد   فيها،  والتفسري  التوجيه   علامء   ذكره  وما   النحوي، 

 ييل:  ما إليها

  ملز؛  أيب  قراءات  بعض  وغريمها  راءوالف  عبيدة  كأيب  العلامء  بعض  اختار -1

  وعبد   مسعود،  بن  هلل ا  وعبد  طالب،  أيب   بن  كعيل   الصحابة  بعض   قراءة  وافقت   ألِّنا

 عباس.  بن اهلل

  دخول  يف  القليلة  غةالل  عىل  وا(ح  رَ فج تَ لج )فَ   تعاىل:  قوله  يف  ملز  أيب  قراءة  جاءت -2

 املخاطب. مضارع عىل الطلب الم

  : تعاىل  قوله  يف  الواردة  )أن(  بأنَّ   القول  جيحتر  يف  دور  ملز  أيب  راءةلق  كان -3

 ذهب  كام  ئدةزا  وليست  ،الثقيلة  من  املخففة  هي  ﴾زث رث يت ىت نت﴿

 العلامء.  بعض

  ض بع  ةنسبب  انفرد  قد  املسري(  )زاد  كتابه  يف  اجلوزي  ابن  أن  البحث  كشف -4

 (ااّتقو  اللذين  ننجي  َثمَّ )  اءتهكقر  عنده،   إالّ   له  نسبتها  عىل  أقف  مل  ملز  أليب  القراءات

(، يف الثاء بفتح  وختفيفها. (إالَّ ) يف اهلمزة بفتح توىّل( من )َأالَ  وقراءته )َثمَّ

 الشاذة. بالقراءات يزخر رجعم والكتاب

 التوصيات: 
  رحب   ميدان  ذلك  ألن  بدراسات؛   هتم اءقر  تفرد  مل  الذين  القراء  بتتبع  االهتامم  -1

 رآنية. الق اللغوّية الدراسة يف

 كثرية، وهي ملز أيب قراءة  يف واللغوية والرصفية الصوتية اتلتوجيها دراسة -2

 علمية. رسالة يف تفرد أن وتستحق 
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 اجعصادر واملرفهرس امل
 القرآن الكرمي.  -1
العرب،ارتش -2 لسان  من  الضرب  حتقيق    اف  األندليس،  حيان  رجب  الدكتور أليب   :

ة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة  تبمك  : رمضان عبد التواب، مراجعة الدكتور   عثامن حممد، 

 م. 1998-هـ 1418األوىل،  

ث العريب،  ، دار إحياء الرتا ود لكتاب الكرمي أليب السعمزااي ا  السليم إىل  إرشاد العقل -3

 بريوت، لبنان. 

بن دريد، حتقيق ورشح عبد السالم هارون، دار اجليل،  حممد  أليب بكر    ، االشتقاق -4

 م. 1991  -هـ 1411طبعة األوىل،  بريوت لبنان، ال

ز،  د عزويِّ ق: حممد السأليب البقاء العكربي، حتقي  إعراب القراءات الشواذ للعكربي، -5

 هـ. 1417،  الطبعة األوىللبنان، عامل الكتب، بريوت، 

القرآن -6 النحاس  إعراب  جعفر  خليل  أليب  املنعم  عبد  عليه:  وعلق  حواشيه  وضع   ،

 هـ. 1421ت، الطبعة األوىل،  و دار الكتب العلمّية بري  منشورات حممد عيل بيضون، إبراهيم،  

سالم -7 بن  القاسم  عبيد  أليب  الدكت ،  األمثال  عبد  حتقيق  دار ور:  قطامش،    املجيد 

 م. 1980  -هـ 1400األوىل، مون للرتاث، الطبعة املأ

 هـ. 1423، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة األوىل،  األمثال أليب اخلري اهلامشي  -8

ا -9 رفع  ف  واملاإلكمال  املؤتلف  عن  البن خالرتياب  واألنساب  والكىن  األمساء  ف    تلف 

 م. 1990  -هـ  1411لطبعة األوىل،  لبنان، اة، بريوت، ، دار الكتب العلميّ ماكوال

التن  -10 للبأنوار  التأويل  دار  يضاويـزيل وأسرار  املرعشيل،  الرمحن  ، حتقيق: حممد عبد 

 هـ.1418وىل، إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األ 

امل  -11 هشام سا أوضح  البن  مالك  ابن  ألفي ة  إىل  الشيلك  يوسف  حتقيق:  حممد    خ ، 

 باعة والنرش والتوزيع. لفكر للطقاعي، دار االب
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أليب    -12 احمليط  األندلسيالبحر  حتقيق:  حي ان  املوجود  ،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ 

 . م2001  -هـ  1422وآخرين، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  

العرو   -13 للزبيديس  اتج  القاموس  جواهر  فّراج وعيل  من  أمحد  الستار  عبد  : حتقيق: 

وعبد وزارةالكريم    هاليل،  وآخرين،  حكومة    ،اءبناألواإلرشاد    العزباوي  مطبعة 

 هـ. 5138الكويت،  

الذ هيب   -14 الدين  لشمس  واألعالم  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  عبد  اتريخ  عمر  حتقيق:   ،

ـ  1413، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  يب دار الكتاب العر تدمري، السالم ال  م. 1993  -ه

ـ  1405وىل،  دار الباز، الطبعة األ ، ن العجلياحلس أليب تاتريخ الثقا  -15  م. 1984  -ه

دمشق  -16 عسا   اتريخ  الفكر  البن  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  حتقيق:  كر، 

 م. 1995  -هـ  1415للطباعة والنرش والتوزيع،  

الكبريالت  -17 للبخاري،  اريخ  آباد  دا،  حيدر  العثامنية،  املعارف  طبع  -ئرة  الدكن، 

 د خان.د عبد املعيحتت مراقبة: حمم

سليامن المد،    الدكتور: عبد اهلل أمحد  ، حتقيقياهتم للربعياتريخ مولد العلماء ووف  -18

 هـ. 1410الرياض، الطبعة األوىل،   -دار العاصمة 

يل حممد البجاوي، النارش  ع  ، حتقيق:البقاء العكربيالتبيان ف إعراب القرآن أليب    -19

 عيسى البايب اللبي ورشكاه. 

فالتذييل    -20 التسهيل شرح كتا  والتكميل  ا  ب  حّيان  األسأليب  حتقيق  تاذ  ألندليس، 

 هـ. 1418، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، الدكتور: حسن هنداوي

دار    كة : عبد اهلل اخلالدي، رش، حتقيق الدكتورالتسهيل لعلوم التنـزيل البن جزي  -21

 هـ. 1416بريوت، الطبعة األوىل،  -األرقم بن أيب األرقم

الالت -22 على  الكتبخل  توضيحصريح  دار  األزهري،  لب  الد  بريوت،  نان،  العلمية، 

 م. 2000  -هـ  1142الطبعة األوىل، 

أليب الوليد سليامن بن خلف    التعديل والتجريح ملن خر ج له البخاري ف الصحيح   -23
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لبابة حسني، دار اللواء للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة    بو قرطبي الباجي، حتقيق: أال

 م. 1986-هـ 1406،  األوىل

واآلاثر  خت -24 األحاديث  الريج  تفسري  ف  ال  كشافالواقعة  جلامل  دين  للزخمرشي، 

الطبعة   الرياض،  خزيمة،  ابن  دار  السعد،  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  الزيلعي، 

 هـ. 4141،  ىلاألو

التسرتي   -25 حممد  أل  تفسري  حتقيق:  البلدي،  حممد  بكر  أبو  التسرتي، مجع  حممد  يب 

ع السود،  باسل  ا  منشورات، يون  دار  بيضون،  عيل  بريوتحممد  العلمية،  ،  لكتب 

 . هـ1423الطبعة األوىل، 

بن غنيم،  للسمعاين، حتقيق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس    تفسري السمعاين  -26

 م. 1997  -هـ  1418وىل،  األاض، السعودّية، الطبعة دار الوطن، الري

ب، النارش: مكتبة  مد الطي قيق: أسعد حم، البن أيب حاتم، حتتفسري القرآن العظيم -27

 هـ. 1419بعة الثالثة،  ة العربية السعودية، الط مصطفى الباز، اململكنزار 

ار  البن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، منشورات د  تفسري القرآن العظيم  -28

 م. 1999  -هـ  1420 ة، طيبة، الطبعة الثاني

سليمان   -29 بن  مقاتل  التفسري  سليامن  بن  ملقاتل  حتقيق ،  اهللبلخي،  عبد  حممود  :   

 هـ. 4231لبنان، الطبعة األوىل،  ياء الرتاث، بريوت، شحاته، دار إح 

للواحدي، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، دار    التفسري الوسيط  -30

 م. 1994 -هـ 1415ة األوىل،  بعّية، بريوت، لبنان، الطالكتب العلم

التهذيب  -31 العسقالين،  تقريب  حجر  حمم  البن  عوامة،حتقيق:  الرشيد،    د  دار 

 م. 1986 - هـ1406طبعة األوىل،  سوريا، ال

القواع  -32 الفوائدمتهيد  تسهيل  بشرح  األستاذ    د  وحتقيق  دراسة  اجليش،  لناظر 

وآخرين،   فاخر  حممد  عيل  والنرش  دارالدكتور:  للطباعة  القاهرة،  التوزيع،  و  السالم 

 . م2007  -هـ  1428الطبعة األوىل، 
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لتعليق عليه رشكة  عنيت بنرشه وتصحيحه وا  للنووي،  اء واللغاتهتذيب األمس  -33

 ، دار الكتب العلمي، بريوت، لبنان. ةملنريي علامء بمساعدة الطباعة اال

التهذيب  -34 ا  هتذيب  دائرة  مطبعة  العسقالين،  حجر  اهلالبن  النظاميَّة،  ،  ندملعارف 

 هـ. 1326الطبعة األوىل، 

ألفية    -35 بشرح  واملسالك  املقاصد  مالكتوضيح  عبد  مرادي، رشلل   ابن  وحتقيق:  ح 

 م. 2008 -هـ 1428، كر العريب، الطبعة األوىلعيل سليامن، دار الفالرمحن 

، حتقيق:  لعبد الرمحن بن ناَص السعدي  تيسري الكرمي الرمحن ف تفسري كالم املنَّان   -36

 م. 2000-هـ  1420عال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  م عبد الرمحن بن

الد اينا  -37 حرو جلين  ف  املعاين   حتق  ف  الدللمرادي،  فخر  الدكتور:  قباوة  يق  ين 

حممد   بريوت  واألستاذ  العلمّية  الكتب  دار  فاضل،  ىل،  األو   الطبعة  لبنان،   –نديم 

 م. 1992  -هـ  1413

بي، حتقيق الشيخ حممد عيل معوض والشيخ  الللثع ن ف تفسري القرآن اجلواهر احلسا -38

 هـ. 1418وىل،  عريب، بريوت، الطبعة األ لرتاث ال دار إحياء ا عادل أمحد عبد املوجود،  

خالويه، حتقيق: الدكتور: عبد العال سامل مكرم،    البن  ف القراءات السبع  احلجة -39

 هـ. 4011دار الرشوق، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة،  

زنجلة، حتقيق: سعيد األفغاين، دار الرسالة بريوت، الطبعة    بنال  حجة القراءات  -40

 . هـ 1404بعة،  الرا

السبعةاحلجة   -41 عيل   للقراء  بد  أليب  حتقيق:  وبشري  الفارس،  قهوجي،  الدين  ر 

 م. 1993  -هـ  1413جياين، درا املأمون للرتاث، دمشق/ بريوت، الطبعة الثانية،  جو

ع  -42 ف  املصون  املكنونالد ر  الكتاب  أمحد  مني للس   لوم  الدكتور:  حتقيق  اللبي،   

 هـ. 4061ة األوىل،  اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبع

سني،  يق الدكتور: حممد حممد ح، رشح وتعلون بن قيسيوان األعشى الكبري ميمد -43

 طبعة النموذجيَّة. النارش مكتبة اآلداب باجلامميز، امل
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املعرفة، بريوت،  ر  ق: عبد اهلل الليثي، داالبن منجويه، حتقي  رجال صحيح مسلم  -44

 هـ.1407لبنان، الطبعة األوىل، 

ف -45 املعاين  القر   روح  العظيتفسري  املثاين آن  والسبع  الرتالأللو   م  إحياء  دار  ث  س، 

 العريب، بريوت، لبنان. 

البن اجلوزي، حتقيق: عبد الرّزاق املهدي، دار الكتب    زاد املسري ف علم التفسري -46

 هـ. 1422 ، ت، لبنان، الطبعة األوىلالعريب، بريو 

القراءات  -47 ف  دار  السبعة  ضيف،  شوقي  حتقيق:  ماهد،  م  البن  رص،  املعارف، 

 هـ. 1400عة الثانية،  الطب

أليب بكر بن    م: حممد انصر الدين األلباين(،ة ف ختريج السُّنة، بقلسُّنة )ومعه ظل اجلن ال -48

 . م 0198-هـ 1400بعة األوىل،  النارش: املكتب اإلسالمي، الط أيب عاصم الشيباين،  

مية،  الكتب العل   لعيل بن حممد األشموين، دار  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -49

 م. 1998  -هـ  1419ىل،  وت، لبنان، الطبعة األو بري

التسهيل -50 مالك،   شرح  والدكتور حممد    البن  السيِّد  الرمحن  عبد  الدكتور:  حتقيق 

 . هـ1410ة، الطبعة األوىل،  بدوي املختون، هجر للطباعة والنرش، القاهر

ألفية ابن مالك  -51 الدين عبشرح ابن عقيل على  ار  د الميد، د، حتقيق: حممد حمي 

 م. 1980  -هـ  1400ة، الطبعة العرشون، ث، القاهرة، مرص للطباعالرتا

جب لرض الدين االسرتاباذي، حتقيق األستاذ  ا البن ال  رضي على الكافية شرح ال   -52

ـ  1395،  يا ليب نرش جامعة قاريونس،  يوسف حسن عمر،  الدكتور:   م. 1975  -ه

مالك  -53 البن  الشافية  الكافية  الدكشرح  حتقيق  امل،  عبد  أمحدتور  من    نعم  هريدي، 

مرك وإحيمطبوعات  العلمي  البحث  بجامز  اإلسالمي  الرتاث  دار  اء  القرى،  أم  عة 

 هـ. 1402املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل،  

الدكتور: إميل بديع  ه  له ووضع هوامشه وفهارس  ، قّدم شرح املفصل البن يعيش   -54

 نان. ريوت، لبالعلمّية، ب يعقوب، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب 
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صنعة    -55 األخطل  الدكالسكري  شعر  حتقيق  د،  قباوة،  الدين  فخر  الفكر،  تور:  ار 

 م. 1999  -هـ  1416دمشق وبريوت، الطبعة الرابعة،  

للكرما -56 املصاحف  واختالف  القرآن  الدكين شواذ  األستاذ  حتقيق  املوايف  تو،  ر: 

 م. 2015  -هـ  1436ىل،  الطبعة األو الرفاعي البييل، املكتبة العرصّية للنرش والتوزيع، 

الفكر للطباعة والنرش،  لدكتور: سهيل زكار، دار  ، حتقيق: افة خياطلي الطبقات خل -57

 م. 1993  -هـ  1414

سعد،  -58 البن  الكربى  عطا،   الطبقات  القادر  عبد  العملّية،    حتقيق حممد  الكتب  دار 

 م. 1990 -هـ 1410وت، الطبعة األوىل،  ريب

القاضي وكف -59 الر ااعناية  تفسري ية  البيضاضي على  الدين اخلفاجي   وي  ، دار  لشهاب 

 صادر، بريوت. 

، عني بنرشه ألّول مّره ج. برجسرتارس،  لقراء البن اجلزريغاية النهاية ف طبقات ا -60

 ، مكتبة ابن تيمية.هـ 1351م ا ع

الطبعة    ، ثري ودار الكلم الطّيب، دمشق/ بريوتك   دار ابن  قدير للشوكاين، فتح ال  -61

 هـ. 1414األوىل،  

الا -62 ف  واأللكامل  للملغة  حممد  د،رب دب  إبراهيم،  حتقيق:  الفضل  الفكر    أبو  دار 

 م. 1997  -هـ 1417هرة، الطبعة الثالثة، العريب، القا 

لسيبويه  -63 مكتبةالكتاب  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  القاهرة،    ،  اخلانجي، 

 م. 1988  -هـ  1408ة الثالثة،  بعالط

لدين  ين، حتقيق: حممد نظام اب اهلمداللمنتج  يد الكتاب الفريد ف إعراب القرآن اجمل  -64

ـ  1427دينة املنّورة، الطبعة األوىل،  زمان للنرش والتوزيع، امل دار ال الفتيح،   م. 2006  -ه

وت،  ري، دار الكتاب العريب، ب، للزخمرشيالكشاف عن حقائق وغوامض التنـزيل  -65

 هـ. 1407الطبعة الثالثة،  

ل  -66 القرآن  تفسري  عن  والبيان  حتقلثعليب الكشف   ،( عدد  الباحثني،  21يق  من   )

الدكتور: أرشف   إخراجه  د  عىل  وآخرون،  باعثامن  الطبعة  صالح  جدة،  التفسري،  ار 

 م. 2015  -هـ 1436األوىل،  
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عادل   -67 البن  الكتاب  علوم  ف  أمحد،  احلنبلي اللباب  عادل  الشيخ:  ملوجود  ا  حتقيق 

لبنا  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  عيل  اوالشيخ  الطبعة  ألوىل،  ن، 

 م. 1998  -هـ  4191

امللحة اللمحة   -68 الالبن    ف شرح  إبراهيم بن سامل  الصائغ، دراسة وحتقيق  دكتور: 

نّورة، الطبعة  الصاعدي، منشورات عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة امل 

 هـ. 4241  األوىل،

عنها  -69 واإليضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  ف  منشال  احملتسب  جني،  ورات  بن 

 م. 1999 -هـ 1420ة  عىل للشؤون اإلسالمياملجلس األ -رة األوقاف وزا

العزيزاحملر  -70 الكتاب  تفسري  ف  الوجيز  عبد    ر  السالم  عبد  حتقيق:  عطّية،  البن 

 هـ. 1422األوىل،  ة العلمية، بريوت، الطبع الشافعي حممد، دار الكتب

، مكتبة  باجسرتارسلويه، نرشه  البن خا   خمتصر ف شواذ القرآن من كتاب البديع  -71

 هرة. املتنبي، القا 

ت  -72 على  عقيل املساعد  البن  الفوائد  بركات،    ،سهيل  كامل  حممد  الدكتور:  حتقيق 

 هـ. 4001منشورات جامعة أم القرى، دار الفكر، دمشق الطبعة األوىل، 

، حتقيق: مرزوق عيل إبراهيم، دار  صار حملمد بن حبان الد ارميممشاهري علماء األ -73

 م. 1991 -ـ ه1411لطبعة األوىل،  والتوزيع، املنصورة، ا ة والنرش وفاء للطباعال

التنـ  -74 للبغويمعامل  القرآن  تفسري  ف  إحياء  زيل  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق:   ،

 هـ. 1420عة األوىل، الرتاث العريب بريوت، الطب

لألزهري، اينمع  -75 القرآن  بج    اآلداب،  كلّية  البحوث يف  مركز  منشورات  امعة  من 

 م. 1991 -هـ 1412طبعة األوىل، السعود، امللك 

القرآن -76 يو  للفراء،  معاين  أمحد  وعبد  حتقيق،  النجار  عيل  وحممد  النجاش  سف 

 الفتاح إسامعيل شلبي، دار املرصّية للتأليف والرتمجة، مرص. 

وإعرابه   -77 القرآن  الكتب،  زجاجللمعاين  عامل  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  حتقيق:   ،

 م. 1988  -هـ  8140وىل،  الطبعة األ بريوت، لبنان، 
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ال  -78 صا   نحومعاين  فاضل  الفكر للدكتور  دار  السامرائي،  والنرش    لح  للطباعة 

 م. 2000 -هـ 1420والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  

كتور: مازن املبارك وحممد لدن هشام، حتقيق ابال ريبمغين اللبيب عن كتب األعا -79

 م. 1985ة السادسة،  عيل محد هلل، دار الفكر، دمشق، الطبع

الغيب م -80 الدين   فاتيح  إحياء   لفخر  دار  بريوت،    الّرازي،  العريب،  الطبعة  الرتاث 

 هـ. 1420الثالثة، 

العلوم   -81 لب  مفتاح  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  زرزور،  تعليق  نان،  للسكاكي، 

 م. 1987 -هـ 7401الطبعة الثانية،  

األلفي ة -82 شروح  شواهد  شرح  ف  النحويَّة  حتقيقلل  املقاصد  الدكتور:    األستاذ  عيني، 

د العزيز حممد فاخر، دار  مد توفيق، والدكتور: عبر، والدكتور: أمحد حمعيل حممد فاخ

 م. 0201  -هـ  1431مرص، الطبعة األوىل،   السالم، للطباعة والنرش، القاهرة،

 يق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بريوت. قللمربد، حت  املقتضب -83

 مسة عرشة. ار املعارف، الطبعة اخلا س حسن، دتأليف: عبا   ،النحو الواف   -84

ف -85 العشر  النشر  اجل  القراءات  املطبعة  البن  الضباع،  حممد  عيل  حتقيق:  زري، 

 التجارية الكربى، تصوير دار الكتب العلمّية. 

أهلاهلداية    -86 معرفة  ف  نصر ا  واإلرشاد  أليب  البخاري(  صحيح  )رجال  والسداد    لثقة 

 هـ. 1407ت، الطبعة األوىل،  ليثي، دار املعرفة، بريو اهلل ال   حتقيق: عبد  ، البخاري الكالابذي

، حتقيق عبد الميد هنداوي، املكتبة  شرح مجع اجلوامع للسيوطي   مهع اهلوامع ف   -87

 التوفيقية، مرص. 

ابلوفيات -88 أمحد  للصفدي  الواف  حتقيق:  إحياء  األ،  دار  وتركي مصطفى،  رناؤوط 

 . م 2000  -هـ  1420الرتاث، بريوت، 
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