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َّٕٔ 

 
 

 يقذيح

ًمػٍف  الحمد هلل رب العالميف , جعؿ اختبلؼ األلسنة مف آياتو , فقاؿ سػبحانو      كى
ـٍ كىأىٍلكىاًنكيـ ٍ  ؼي أىٍلًسنىًتكي ٍمؽي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى آيىاًتًو خى

, كالصبلة كالسبلـ عمػ  (ُ)
رسمو ىيػدلن كرحمػة لمعػالميف مف آتاه اهلل مف الكىًمـً جكامعو , كمف البياف ركائعو , كأ

 , كمييىسّْرنا لمقارئيف كالذاكريف .                                              
 كبعد :                                     

لػف تنقضػي عجائبػو إلػ  يػػـك  –معجػزة خػاتـ المرسػػميف  –فػنف القػرآف الكػريـ        
حكلػػو فػػي اػػت  المجػػاالت   بياننػػا , كت سػػيرنا   الدراسػػات –كسػػتظؿ  –الػػديف , فقامػػت 

كقػػراءةن , كلغػػةن ..الػػ  , كال عجػػب م فيػػك كػػبلـ الػػرٌب , ال يىٍخميػػؽ مػػف ك ػػرة الػػرٌد , كال 
 ينضب مدده مف طكؿ إعماؿ المُّب .

الػذم أٍقػرأ  –عميػو السػبلـ  –كالميٍقًرئ األكؿ لمقرآف الكػريـ ىػك الػركح األمػيف         
ٌمـ رسػكلنا الكػ  –قػراءات آم الػذكر الحكػيـ , فقػاؿ  –صػم  اهلل عميػو كسػمـ  –ريـ كعى

) أقرأنػػي جبريػػؿ عمػػ  حػػرؼ فراجعتػػو , فمػػـ أزؿ أسػػتزيده  –عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ 
صم  اهلل عميو كسمـ  –,  ـ أىٍقرىأى رسكلينا (ِ)كيزيدني , حت  انتي  إل  سبعة أحرؼ (

المسػػمميف , مػػا لبػػث األمػػر أف تحكلػػت  أصػػحابىو كالتػػابعيف , الػػذيف أىٍقػػرىءكا كعٌممػػكا –

                                           

 . ِِ آية : سكرة الرـك (ُ)
, المؤلؤ كالمرجاف  ِِٕ/ّـ :  ُّٕٗسنة  –القاىرة  –طبعة دار الاعب  –صحيح البخارم  (ِ)

القػػاىرة -طبعػػة دار الحػػديث –كضػػعو محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي  –فيمػػا ات ػػؽ عميػػو الاػػيخاف 
عمػ  سػبعة  أنػزؿ باب بياف أف القػرآف –ب صبلة المسافريف كقصرىا ـ : كتإََِىػ/ُِْٖ
 .  ُّٖ/ُأحرؼ :
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ُّٕٔ 

المسػػاجد فػػي بػػبلد المسػػمميف إلػػ  دكر لئلقػػراء , كتىعىمُّػػـ كتعمػػيـ القػػراءات , كبمػػركر 
الػػزمف باتػػت مػػادة عمميػػة تيػػدىٌرس فػػي كػػؿ الجامعػػات التػػي تيػػتـ بالاػػ ف القرآنػػي , أك 

 المغكم العربي .
ٌلٍيػت كجيػي اػط        ر القػراءات القرآنيػة , كلما كنت بصدد إعػداد بحػث لغػكم   كى
إلػػ  قػػراءة إبػػراىيـ النخعػػي , ككجػػدت الحػػافز الماػػٌج  عمػػ   –ب ضػػؿ اهلل  –كىيػػًديتي 

 ىذه الدراسة حيث :
ػػا ,  – أٔلا       ا , كصػػدقنا , كركايػػة , ككرعن ػػدَّ النخعػػي مػػف أكػػابر التػػابعيف صػػبلحن عي

نا  في كنؼ , ك ( ُ)كىك صبٌي  –رضي اهلل عنيا  –كدخؿ عم  أـ المؤمنيف عائاة 
 كبار التابعيف ميتىعىٌممنا كميعىمّْمنا , كميتى ىقّْيا كفىًقيينا , كقىاًرئنا كميٍقًرئنا .

ا     
ا
لـ أع ر عم  بحث عممٌي جم  قػراءة النخعػي مػف بطػكف أميػات كتػب  – ثاَٛ

 الت سير كالمغة , كدرسيا دراسة عممية منيجية لغكية حدي ة .
ا      

ا
 ؿ قراءة ايخيو عمقمػة بػف قػيس, كاألسػكد بػف يزيػد , قراءة النخعي تم –ثانث

كأخػذ  -صم  اهلل عميو كسٌمـ –كىما مف كبار الصحابة , كلد عمقمة في حياة النبي 
ا عف عبد اهلل بف مسعكد , كسم  مف : عمٌي , كعمر , كأبي الدرداء ,  القراءة عرضن

رة . كركل كتػػكفي سػػػنة ا نتػػيف كسػػتيف مػػف اليجػػػ(  ِ)رضػػي اهلل عػػنيـ  –كعائاػػة 
األسكد عػف الخم ػاء األربعػة , ككػاف يخػتـ القػرآف كػؿ سػت ليػاؿ , كفػي رمضػاف كػؿ 

                                           

-مصػػر  -مكتبػػة كىبػػة  -ال انيػػة  -ط  -د / محمػػد عجػػاج الخطيػػب  -السػػنة قبػػؿ التػػدكيف  (1)
 . َِٓ/ُ:  ـُٖٖٗ/  ىػَُْٖ

-العمميػةطبعػة دار الكتػب  -جمو برجستراسػر -ابف الجزرم –غاية النياية في طبقات القٌراء  (ِ)
 –تحقيػػؽ اػػكقي ضػػيؼ  –ابػػف مجاىػػد  –, السػػبعة فػػي القػػراءات  ْٕٓ/ُلبنػػاف :  -بيػػركت

 . ٕٔ/ُمصر:   –طبعة دار المعارؼ 
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ِّٕٔ 

ليمتيف , قرأ عميو إبراىيـ النخعي , كأبك إسحاؽ السبيعي , كيحي بف ك اب , كتكٌفي 
 . (ُ)سنة خمس كسبعيف " 

ا     
ا
ؿ ااتماؿ قراءة النخعػي عمػ  جػؿ القضػايا كالظػكاىر المغكيػة التػي تم ػ – ساتؼ

المستكيات المغكية الحدي ػة   الصػكتية , كالبنيكيػة , كالتركيبيػة , كالدالليػة , فكانػت 
 ميداننا  ىرنا لدراسة المغة في ات  مناحييا .

اااا     
ا
ضػػػافة بحػػػث  – خايض تى ىيُّػػػؤي ظػػػبلؿ القػػػرآف الكػػػريـ مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػة , كا 

كمكنػكف دالالتيػا  متخصص في القػراءات القرآنيػة يبػرز أسػرارىا , كأكجػو إعجازىػا ,
 المختم ة المترتبة عم  اختبلفيا فيما بينيا .

بجمػ  قػراءة النخعػي مػف بطػكف أميػات كتػب  –بعػكف اهلل  –ككاف أف قمػت         
عرابو , كاكاذ القراءات ,  ػـ كػاف تصػنيؼ ىػذه  الت سير , كمعاني القرآف الكريـ , كا 

دراجيا تحت المستكيات المغكية الحدي ة , حت  يتسن  دراستيا  القراءات جميعيا , كا 
 دراسة لغكية عممية منيجية.

كقػػػد اقتضػػػت طبيعػػػة البحػػػث أف يكػػػكف فػػػي أربعػػػة فصػػػكؿ , تسػػػبقيا مقدمػػػة ,      
 كتتمكىا خاتمة , بعدىا فيارس لمراج  البحث كمكضكعاتو :

فييا عف المكضػكع , كسػبب اختيػاره  –ميكًجزنا  –: فقد تحد ت  أيا ادلقذيح -
 تو . , كمنيجو , كخط

 : كعنكانو ) النخعي كالقراءات ( :ٔانفصم األٔل  -
 كجاء في مبح يف :            

 كعنكانو : ) إبراىيـ النخعي : حياتو ك سيرتو ( . – ادلثذث األٔل

                                           

 . ُٓٓ/  ُغاية النياية في طبقات القٌراء: (1)
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كيبحث فػي : اسػمو , كمكلػده , كنسػبو , كناػ تو , كاػيكخو , كتبلميػذه , كمنزلتػو 
 العممية , ككرعو ,  ـ كفاتو .

سػندىا كعنكانػو : ) قػراءة إبػراىيـ النخعػي بػيف القػراءات  – انثااَٙادلثذث      
 ( :كمصادرىا 

 .كمصادرىا كيبحث في قراءة النخعي , كسندىا 
 : كعنكانو : ) المستكم الصكتي كداللتو ( :  ٔانفصم انثاَٙ -

 كااتمؿ عم  ستة مباحث :

 اإلبداؿ المغكم في الحركات ) الصكائت ( . – ادلثذث األٔل
 تسكيف المتحرؾ . – انثاَٙ ادلثذث

 اإلتباع كالمما مة . – ادلثذث انثانث
 التاديد كالتخ يؼ . – ادلثذث انشاتغ

 التقاء الساكنيف . – ادلثذث اخلايش
 اليمز كالتسييؿ . – ادلثذث انضادس

 كعنكانو : ) المستكل الصرفي ) البنيكم ( كداللتو : – ٔانفصم انثانث -
 كياتمؿ عم   بل ة مباحث :

 اختبلؼ البنية الصرفية في األسماء كاألفعاؿ . – ثذث األٔلادل
 ما اختمؼ ل ظو الختبلؼ معناه . – ادلثذث انثاَٙ
 اإلفراد كالجم  , كااتمؿ عم  : – ادلثذث انثانث

 كض  الم رد مكض  الجم  . –أ         
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ّْٕٔ 

 كض  الجم  مكض  الم رد . –ب         
 نحكم ) التركيبي ( كداللتو :: كعنكانو ) المستكل ال انفصم انشاتغ -

 كااتمؿ عم   بل ة مباحث :

 البناء لم اعؿ أكلمم عكؿ , كااتمؿ عم  :  – ادلثذث األٔل
 البناء لم اعؿ في مقابؿ المبني لمم عكؿ . –أ        
 البناء لمم عكؿ في مقابؿ المبني لم اعؿ . –ب        

 : الضمائر , كااتمؿ عم  : ادلثذث انثاَٙ
 الخطاب في مقابؿ الغيبة . – أٔلا 

ا
ا
 الغيبة في مقابؿ الخطاب .– ثاَٛ
ا
ا
 الغيبة في مقابؿ التكمـ . – ثانث

ا
ا
 التكمـ في مقابؿ الغيبة . – ساتؼ

 كعنكانو ) اختبلؼ اإلعراب ( كياتمؿ عم  : – ادلثذث انثانث
 الجر في مقابؿ ال تح . – أٔلا 

ا
ا
 الرف  في مقابؿ الجـز . – ثاَٛ
ا
ا
 نصب في مقابؿ الرف  .ال – ثانث

ا يتم ؿ في :         ىذا .. كقد انتيجت في دراسة المادة العممية منيجن
 ذكر الكممة الم ردة التي حدث فييا الخبلؼ في القراءات . – أٔلا 

ا
ا
 ذكر اآلية القرآنية التي كردت فييا الكممة الميختمؼ في قراءتيا . – ثاَٛ
ا
ا
 ة النخعي التي خال ت قراءتو .ذكر قراءة الجميكر , كقراء – ثانث
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ّٕٔٓ 

ا
ا
بياف معن  الكممة في معاجـ المغة , كمػا تػدكر حكلػو كتحتممػو مػف معػاني  – ساتؼ

 كدالالت أخرل تربط بيف معن  الكممة ككؿ قراءة .  
ا
ا
بياف المعنػ  العػاـ لكػؿ ل ظػة فػي داخػؿ اآليػة مػف خػبلؿ كتػب الت سػير ,  – خايض

 كمعاني القرآف الكريـ .
ا 
ا
كر حجج عمماء المغػة فػي الخػبلؼ بػيف قػراءة النخعػي كقػراءة الجميػكر ذ –صادص

 مف خبلؿ كتب المغة كالت سير كاكاذ القراءات .
ا
ا
ا كطريقنا لمدراسػة , حيػث كنػت  – صاتؼ اتخذت المنيج ) الكص ي التحميمي ( منيجن

أحػػدد الظػػاىرة المغكيػػة ,  ػػـ أصػػٌن يا كفقنػػا لممسػػتكل المغػػكم الػػذم تنػػدرج تحتػػو ,  ػػـ 
يككف بيانيا كتكضيحيا ,  ـ ربطيػا بغيرىػا مػف الظػكاىر المقابمػة ليػا ,  ػـ ت سػيرىا  

 كتك يقيا , كتحميميا ,  كأخيرنا يككف استخبلص النتائج منيا .
ػػا بػػو فػػي الدراسػػة , كذلػػؾ حتػػ  يمكػػف        كلػػـ يكػػف لممسػػتكل الػػداللي قسػػمنا خاصن

الدالليػػة فػػي مكػػاف كاحػػد مػػف الػػربط بػػيف الظػػاىرة كمػػا تم مػػو مػػف الناحيػػة المغكيػػة ك 
 ظاىرة المغكية في بابيف مختم يف. الدراسة , كحت  ال يحدث تكرار لدراسة كبحث ال

البحث ذكرت بنيجاز أىـ النتائج التي أمكف التكصؿ إلييا مف البحث  خامتحكفي    
 , أتبعت ذلؾ ب يارس لممراج  كالمصادر , كالمكضكعات .

ػػا .. فػػنني أاػػكر اهلل     عمػػ  تكفيقػػو ,  ػػـ مػػف نصػػح ككٌجػػو ,  –عػػز كجػػٌؿ  –كختامن
ا لكجيو , كين   بو , إنو عم  كؿ ايء قػدير  –سبحانو  –كأس لو  أف يجعمو خالصن

,  ـ الصبلة كالسبلـ عم  خاتـ األنبياء كالمرسميف سػيدنا محمػد كعمػ  آلػو كصػحبو 
 أجمعيف , كالحمد هلل رب العالميف .  
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ّٕٔٔ 

 
 
 
 

 انفصم األٔل

   انُخؼٙ , ٔانقشاءاخ  
 

 كياتمؿ عم  مبح يف :

 ) إبراىيـ النخعي : حياتو ك سيرتو ( ادلثذث األٔل :  

 :) قراءة إبراىيـ النخعي بيف القراءات (املبحث الثاوي 
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 املبحث األَل
 إبشاٌيم الىخعي : حياتً َسريتً

 سبً :و -مُلذي  -امسً  -أ 

ىك : إبراىيـ بف يزيد بػف قػيس بػف األسػكد بػف عمػر بػف ربيعػة بػف ذيٍىػؿ بػف        
عػػي ػػ  النَّخى  أحػػد األئمػػة الماػػاىير,( ِ)اليمػػاني  ػػـ الكػػكفي  (ُ)سػػعد بػػف مالػػؾ بػػف النَّخى

, يكن  ب بي عمراف , كب بي ( ّ)كدخؿ عمييا  -رضي اهلل عنيا  -تابعي رأل عائاة 
 . (ْ)عٌمار 
إبػػراىيـ النخعػػي سػػنة سػػت كأربعػػيف مػػف اليجػػرة النبكيػػة , المكافػػؽ لسػػنة  كلػػد       

رضػي  -, كدخؿ عم  السيدة عائاػة أـ المػؤمنيف  (ٓ)ستمائة كست كستيف لمميبلد 
                                           

كىػي قبيمػة كبيػرة مػف  -نسبتو إلػ  النخػ  ب ػتح النػكف كالخػاء المعجمػة كبعػدىا عػيف ميممػة ( ُ)
نمػا  مذحج باليمف   , كاسـ النخ  : جسر بػف عمػرك ابػف ًعمػة بػف خػاؿ بػف مالػؾ بػف أدد , كا 

قيػػؿ لػػو النخػػ  ألنػػو انتخػػ  مػػف  قكمػػو : أم بعػػد عػػنيـ , كخػػرج مػػنيـ خمػػؽ ك يػػر .. ينظػػر : 
بيػركت :  -دار صػادر  -ط  -د/  إحسػاف عبػاس  -تحقيػؽ  -ابػف خمكػاف -كفيات األعياف 

عيس  الحمبػي  -دار إحياء الكتب العربية  -ط  -أحمد تيمكر بااا -, ضبط األعبلـ  ِٓ/ُ
 -مكتبػػة ابػػف تيميػػة  -ط  -السػػامعاني  -, األنسػػاب  ُٖٓ:  ُْٕٗ/ُّٔٔ -القػػاىرة  -

 .َٔ/ُِ:  ُُٖٗ/َُُْ -القاىرة 
 -بيػػػػػركت –طبعػػػػػة مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة  –اػػػػػمس الػػػػػديف الػػػػػذىبي  –سػػػػػير أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء  (ِ)

 . ُٕٓ/ ُـ : ََُِىػ/ُِِْ
 . ِٓ/ُف : كفيات األعيا (ّ)
 . ِٓص , كفيات األعياف :  ُٖٓ ص ضبط األعبلـ :( ْ)
:  َُٖٗ -الخامسػة  -ط  -بيػركت  -دار العمػـ لممبليػيف  -خير الػديف الزركمػي  -األعبلـ ( ٓ)

ُ/َٖ . 
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ّٕٖٔ 

صغيرنا قبؿ أف يحتمـ عندما كػاف يحػج مػ  عٌمػو كخالػو عمقمػة كاألسػكد  -ا ػاهلل عني
عي كأمو ) مميكة ( بنت زيد بف قيس النخعية ,  . (ُ)  .(ِ)أخت األسكد بف يزيد النَّخى

 : وشأتً -ب  
نا  إبراىيـ النخعي في بيئة صالحة عممية متميزة تعج بالعممػاء كالمتعممػيف         

مف ات  بقاع الجزيػرة العربيػة , كىػي مدينػة ) الككفػة ( , التػي كانػت قبمػة لمعممػاء 
لتعميـ كتعٌمـ  -عمييـ  في ذاؾ الحيف , حيث أٌميا العديد مف الصحابة _ رضكاف اهلل

 -رحمو اهلل  -أركاف الاريعة اإلسبلمية مف فقو , كحديث , كقراءات قرآنية , فنيؿ 
بيئة عممية  -األسرية  -مف معيف المعرفة ال ر الصحيح , كما كانت بيئتو الخاصة 

صػم  اهلل عميػو  -طيبة , فكالده ىك : يزيد بف األسكد , ككاف مف ركاة حديث النبػي
, كعبػػد الػػرحمف ابنػػا يزيػػد , ككانػػا مػػف ال قيػػاء الزٌىػػاد  (ّ)كخػػااله : األسػػكد  -كسػػٌمـ 

ػا ,  (ْ)المحٌد يف  ـٌ أمو ىك : عمقمة بف قيس , راىب أىؿ الككفة عبػادة , كعممن , كعى
 . (ٓ)كفضبلن كفقينا 

                                           

  –مصػػر  -مكتبػػة كىبػػة  -ال انيػػة  -ط  -د / محمػػد عجػػاج الخطيػػب  -السػػنة قبػػؿ التػػدكيف ( 6)
 . َِٓ/ُـ : ُٖٖٗ/ىػ َُْٖ

مكتبػة المعػارؼ  -منػاع القطػاف  -, تػاري  التاػري  اإلسػبلمي  ُٕٓ/ُسير أعبلـ النببلء : ( ِ)
 . ُّٖ/ُـ : ُٔٗٗىػ / ُُْٕ -الرياض  -لمنار  كالتكزي  

كاف األسكد صٌكامنا قٌكاٌما , حٌج أربعيف حجػة كعمػرة , ككػاف فقيينػا كزاىػدنا , مػات سػنة خمػس  (ّ)
 -مكتبة ابف تيمة  -ط -السامعاني  -ينظر : األنساب - كسبعيف , كقيؿ سنة أرب  كسبعيف

 . ّٔ/ُِـ : ُُٖٗىػ /  َُُْ -القاىرة 

, حميػػة األكليػػاء  ُٕٓ/  ُ, سػػير أعػػبلـ النػػببلء :  ّٖٖ/ٖ -ابػػف سػػعد  -الطبقػػات الكبػػرل ( ْ)
ىػػػ / َُْٗ -دار الكتػػب العمميػػة  -ط أكلػػ   -ابػػف نعػػيـ األصػػ ياني -األصػػ ياء  كطبقػػات
 . ُِٗ/  ْلبناف :   –ركت بي –ـ ُٖٖٗ

 . ِٔ/  ُِالسامعاني :  -األنساب  (ٓ)
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ّٕٔٗ 

كػػاف ليمػػا أكبػػر األ ػػر فػػي صػػقؿ عمػػـ  -العامػػة كالخاصػػة  -ىاتػػاف البيئتػػاف         
خعي , كجعمو يبٌذ أقرانو مف المحيطيف بو حت  قيؿ " نا  النخعي في بيت إبراىيـ الن

 . (ُ)فقو , ف خذ فقييـ ,  ـ جالسنا ف خذ ص ك حدي نا إل  فقو أىؿ بيتو " 
بػراىيـ,            " كركل جرير عف إسماعيؿ عف أبي خالد قاؿ : كػاف الاَّػعبٌي , كا 

حديث , فنذا جاءىـ ايء لػيس فيػو كأبك الضُّح  يجتمعكف في المسجد يتذاكركف ال
عندىـ ركاية رىمكا إبراىيـ ب بصارىـ " 
(ِ) . 

ٍيؿ  ال يقيمي : قاؿ لي إبراىيـ : ما كت       افه كتابنا إال اتكػؿ عميػو " ػب إنسػكقاؿ فيضى
, كذكر عبد الممؾ بف أبي سميماف قاؿ : رأيت سػعيد بػف جبيػر ييٍسػتٍ ت  فيقػكؿ :  (ّ)

 . (ْ)اىيـ " أتست تكني كفيكـ إبر 
ىذه المنزلة العممية السامقة أٌ رت ت  يرنا بالغنا في اخصيتو الدينية الممتزمػة         

, كتقػػكؿ عنػػو  (ٓ)بػػالمنيج اإلسػػبلمي القػػكيـ جعمتػػو يقػػكؿ " مػػا خاصػػمت رجػػبلن قػػط " 
ػا "  , كيقػكؿ عنػو أحمػد بػف (ٔ)زكجتو ىينٍيدة " إف إبراىيـ كاف يصـك يكمنا كي طر يكمن

 َ (ٕ)كاف إبراىيـ ذكينا , حافظنا , صاحب سنة "حنبؿ " 
ػػػا ال يتحػػػرج أف ي تػػػي بصػػػحيح الػػػديف ال بالرغبػػػات  -رحمػػػو اهلل  -ككػػػاف      كرعن

كاألىكاء , في تيو رجؿ مف بعض معاصريو كيست تيو فيقكؿ " يا أبػا عمػراف أصػبحت 
م  فػدعكت , دػكأنا ميٍيتىـٌ لضريبتي , كىي ستة دراىـ , كقد ىىٌؿ اليبلؿ , كليست عن

                                           

 . َِِ/  ْحمية األكلياء : ( ُ)

 . ُٕٓ/  ُسير أعبلـ النببلء : ( ِ)
 المصدر السابؽ , كالص حة ذاتيا . (ّ)
 . ُٕٓ/  ُ, سير أعبلـ النببلء :  ّٖٖ/  ٖالطبقات الكبرل : ( ْ)

 . ّٗ/ٖالطبقات الكبرم : ( ٓ)

 . ّّٗ/ّطبقات الكبرم : ال( ٔ)

 . ُٕٕ/ُسير أعبلـ النببلء :  (ٕ)
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َّٖٔ 

فبينا أنا أماي عم  اط ال رات , إذا أنا بستة دراىـ , ال تزيد ك ال تنقص , فقػاؿ : 
  َ(ُ)تصٌدؽ بيا فننيا ليست لؾ "

كما زاده  قؿي العمـ كال قو إال تكاضعنا ككسطية , فيعطػي لجمسػائو كركاد حمقاتػو      
ف لػػـ ييعجػػب ذلػػؾ الػػبعض ,  العمميػػة الحريػػة فػػي إطػػار مػػف االلتػػزاـ كالكقػػار , حتػػ  كا 

فيحكػػي " أبػػك اػػياب عػػف الحسػػف ابػػف عمػػرك أف فىٍرقػػدنا السَّػػٍبحي أبصػػر عنػػد إبػػراىيـ 
ػؿَّ ًزرَّه , كرجػبلن مضػ كرنا اػعره , فقػاؿ فرقػدي : يػا أب عمػراف أال تنيػ  ىػذا  رجبلن قىٍد حى
ٍ ر اعره ؟ فقاؿ إبراىيـ : ما أدرم أج اء بني أسد غمب  عف حٌؿ اعره , كىذا عف ضى

ػٌؿ ًزٌره , كأمػا ىػذا فىييرخػي اػعره ع ميؾ ؟ أك ًغمظ بني تميـ .. أما ىذا فكجػد الحػرَّ فىحى
 َ (ِ)إذا أراد أف يصمي إف ااء اهلل "

 شيُخً : -ج 
ناػػ  إبػػراىيـ النخعػػي فػػي بيئػػة عمميػػة صػػالحة تاػػج  عمػػ  طمػػب العمػػػـ           

ا  كالتبٌحر فيو , فانكٌب يجالس العمماء كال قياء , حت  عيٌد م ف أكػابر التػابعيف صػبلحن
, فػػذكرت كتػػب التػػراجـ ك يػػرنا مػػف الاػػيكخ ,  (ّ)كصػػدقنا , كركايػػة , كح ظنػػا لمحػػديث 

كالعمماء , كالقرناء , الذيف أخػذ مػنيـ , كحضػر ليػـ , كركل عػنيـ , كمػف ىػؤالء: " 
مػي , ك  خالو , كمسركؽ , كعمقمة بف قيس , كعبيدة السػميماني , كأبػي زرعػة البىجى

ٍي مة بػف ابف عبد الػرحمف , كالربيػ  بػف خي ػيـ , كأبػي الاػع اء المحػاربي , كسػيـ  خى
منجاب , كسكيد بف غ مة , كالقاضي ايريح , كايريح بػف أرطػاه , كأبػي معٌمػر عبػد 
ٍيػر , كأبػي عبيػدة بػف عبػد اهلل ,  ٍيمة , كعيمػارة بػف عيمى اهلل بف سىٍخبىرىه , كعيبيد بف فيضى

ػػممي ,  كخالػػو عبػػد الػػرحمف بػػف يزيػػد , كىٌمػػاـ بػػف الحػػارث , كأبػػي عبػػد الػػرحمف السُّ

                                           

 َ ّٓٗ/  ٖالطبقات الكبرل :  (1)

 َالمصدر السابؽ , كالص حة ذاتيا ( ِ)
 َ ُْٗ/ُالزركمي :  -األعبلـ  (ّ)
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ُّٖٔ 

, مف أم اؿ " زيد بف أرقـ , كالمغيػرة بػف اػعبة  (ُ)كخمؽ سكاىـ مف كبار التابعيف " 
 َ (ِ), كأنس بف مالؾ " 

ىذه الكككبة مف العمماء ال ضبلء , كال قياء األجبٌلء الذيف تتممػذ عمػ  أيػدييـ       
أل ر في تاكيؿ اخصيتو العمميػة ال ريػة , التػي أ ػرت إبراىيـ النخعي كاف ليا أكبر ا

 بعد ذلؾ فيمف تتممذكا عم  يديو , كنيمكا مف معيف عممو . 
ميـ  -رضي اهلل عنيا  -كدخؿ عم  أـ المؤمنيف عائاة        كىك صبٌي لـ يبمغ الحي

, كلػـ ي بػت لػو سػماع منيػا , عمػ  أف ركايتػو عنيػا  (ّ), كرأل عمييا  ىكبنػا أحمػر , 
ي كتب أبي داككد , كالنسائي , كالقزكيني , ف ىؿ الصنعة يعدكف ذلؾ غيػر متصػؿ ف

 َ (ْ), م  عٌدىـ إلبراىيـ مف التابعيف " 
فقاؿ أبك عمػرك الػداني " أخػذ  َ(ٓ)كقرأ عم  األسكد بف يزيد , كعمقمة بف بف قيس 

ا عف عمقمة   (ُ), كاألسكد (ٔ)إبراىيـ القراءة عرضن
                                           

تحقيػػػؽ أحمػػػد   -صػػػبلح الػػػديف الصػػػ دم -, الػػػكافي بالكفيػػػات ُْٗ/ُسػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء:( ُ)
 َ َُٖ/  ٔلبناف:  -بيركت -دار إحياء التراث العربي  - ط -األرناؤكط,كتركي مصط  

 َ ُٕٔ/  ُسير أعبلـ النببلء :  (ِ)

طبعة دار الكتػب العمميػة   –امس الديف الذىبي  -, تذكرة الحٌ اظ  َّٗ/ُالطبقات الكبرل : ( ّ)
  َ ْٕ/ُلبناف : –بيركت  -

 َ ُٕٓ/  ُسير أعبلـ النببلء :  (ْ)

دار الكتب العمميػة  -ط  -جمعو برجاتراسر  -ابف الجزرم  -قات القٌراء غاية النياية في طب (ٓ)
  َ ّّ/  ُـ : ََِٔ -لبناف  -بيركت     -

ىك : عمقمة بف قيس بف عبد اهلل بف مالؾ أبك ابؿ النخعي , ال قيو الكبير , عـ األسػكد بػف ( ٔ)
كأخػػذ القػػراءة  -كسػػمـصػػم  اهلل عميػػو  –يزيػػد , كخػػاؿ إبػػراىيـ النخعػػي , كلػػد فػػي حيػػاة النبػػي 

ػػا عػػف عبػػد اهلل بػػف  مسػػعكد , كسػػي تي ت صػػيمو عنػػد الحػػديث عػػف سػػند قػػراءة إبػػراىيـ  عرضن
, السػبعة فػي  ْٕٓ/ُ:  -ابػف الجػزرم  –النخعي , ينظر: غاية النيايػة فػي طبقػات  القػٌراء 

 . ٕٔ/ُ:-مصر –طبعة دار المعارؼ   –اكقي ضيؼ  –تحقيؽ  –ابف مجاىد  –القراءات 
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ِّٖٔ 

 تالميزي : –د 
لعػػؿ مػػا حظػػي بػػو إبػػراىيـ النخعػػي مػػف عمػػـ كركايػػة كفقػػو كقػػراءة , جعمػػو          

مقصد طػبلب العمػـ , كطػالبي المعرفػة يتتممػذكف عمػ  يديػو , كينيمػكف مػف عممػو , 
كيرككف عنو , منيـ : " الحكـ بف عيتىٍيبة , كعىمرك بف ميرَّه , كحٌماد بف أبي سميماف 

ًمٍقسىـ تمميػذه , كأبػك مىٍعاىػر بػف زبػاد بػف تمميذه , كًسماؾ بف حرب ,     كمغيرة بف 
بف ميعىتَّب , اكميب , كأبك حىصيف ع ماف بف عاصـ , كمنصكر بف المعتمر , كعيبيدة 

بػراىيـ بػف ميػاجر , كالحػارث العيٍكمػي , كسػميماف األعمػش , كابػف عػكف , كاػػباؾ  كا 
, كعبػػد  الٌضػػبٌي , كاػػعيب بػػف الحبحػػاب , كعبيػػدة بػػف ميعىتَّػػب , كعطػػاء بػػف السػػائب

بػػف مػػدرؾ , االػػرحمف بػػف أبػػي الاػػع اء المحػػاربي , كعبػػد اهلل بػػف ايػػٍبرمىو , كعمػػي 
كفضيؿ بف عمرك ال قيمي , كىماـ بف عائد األسػدم , ككاصػؿ بػف حيػاف األحػدب , 
كزبيد اليامي , كمحمد بف خالد الضبٌي , كمحمد بػف سػكقة , كيزيػد بػف أبػي زيػاد , 

 .(ِ)كأبك حمزة األعكر ميمكف " 

ػٌرؼ , يقػكؿ األعمػش : كنػت ك  قرأ عميو " سميماف األعمش , كطمحة بف ميصى
أقرأ عمػ  إبػراىيـ , فػنذا مػٌر بػالحرؼ ينكػره لػـ يقػؿ : لػيس كػذا , كلكػف يقػكؿ : كػاف 

 َ(ّ)عمقمة يقرأ كذا ككذا"

عٌي كاف مف العممػاء ذكم اإلخػبلص , قػاؿ مغيػرة : كنػا          كذكر الذٍىبٌي أف النَّخى
 َ (ُ)يـ كما ييياب األمير " نياب إبراى

                                                                                                           

: األسػكد بػف يزيػد بػف قػيس بػف يزيػد أبػك عمػرك النخعػي الكػكفي , قػرأ عمػ  عبػد اهلل بػف  ىك( ُ)
مسػػعكد , كركل  عػػف الخم ػػاء األربعػػة , كسػػي تي ت صػػيؿ ذلػػؾ عنػػد الحػػديث عػػف سػػند قػػراءة 

 . ُٓٓ/ُإبراىيـ النخعي , ينظر : غاية   النياية في طبقات القراء : 

  َ ُٕٓ/  ُسير أعبلـ النببلء :  (ِ)

 َ ّّ/  ُغاية النياية :  (ّ)
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 كلعؿ أاير تبلميذه ىما :        
 سليمان األعمش : -أَلا 

ىك اي  المقرئيف كالمحػد يف سػميماف بػف ميػراف أبػك محمػد األسػدم الكػاىمي        
أصػػمو مػػف نػػكاحي الػػرم , كلػػد فػػي طبرسػػتاف سػػنة إحػػدل كسػػتيف , كقػػدمكا بػػو إلػػ  

ك  عنو , كركل عنػو , كعػف عبػد اهلل بػف أبػي الككفة ط بلن , رأل أنس بف مالؾ كح
أكفػػ  عمػػ  معنػػ  التػػدليس , كركل عػػف أبػػي كائػػؿ , كزيػػد بػػف كىػػب , كأبػػي عمػػرك 
بػراىيـ النخعػي , كسػعيد بػف جبيػر , كأبػي صػالح السػماف , كمجاىػد ,  الايباني , كا 

ف عبد الػرحمف , كزر بػف حبػيش , كعبػد الػرحمف بػف أبػي ػة بػاف , كخي مػي ظبيػكأب
   .. كغيرىـ , ليم

كركل عنو الحكـ بف عيينػة , كأبػك اسػحاؽ السػبيعي , كطمحػة بػف مصػٌرؼ ,       
كحبيػػب بػػف أبػػي ك ػػاب , كعاصػػـ بػػف أبػػي النجػػكد , كأيػػكب السخسػػتياني , كزيػػد بػػف 

 (ِ)أسمـ , كص كاف بف سميـ , كسييؿ بف أبي صالح .. كغيرىـ .
ا 
ا
ف : –ثاوي

ّ
 طلحت به مصش

افظ المقرئ المجٌكد اي  اإلسبلـ ابف عمرك بف كعب , أبك محمػد ىك اإلماـ الح       
بػػف االيػامي اليمػػذاني الكػػكفي , تػػبل عمػػ  يحػػي بػػف ك ػػاب كغيػػره , كحػػٌدث عػػف أنػػس 

مالؾ , كعبد اهلل بف أبي أكف  , كمٌرة الطيب , كزيػد بػف كىػب , كمجاىػد , كخي مػة 
  ة .بف عبد الرحمف , كذر اليمداني , كأبي صالح السٌماف كطائ

كحػػٌدث عنػػو ابنػػو محمػػد بػػف طمحػػة , كمنصػػكر , كاألعمػػش , كمالػػؾ بػػف مغػػكؿ , 
     (ُ)كاعبة .

                                                                                                           

 َ ْٕ/  ُتذكرة الحٌ اظ :  (ُ)
 . ِِٖ-ِِٕ/ٔسير أعبلـ النببلء :  (ِ)
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 مىضلتً العلميت : -ٌـ 
بمغ النخعي منزلة عظيمة بيف أىؿ العمـ فػي زمانػو , كاػاع صػيتو بػيف أقرانػو ,    

حتػػ  صػػار مػػف المبػػرزيف فػػي أكانػػو,فقاؿ عنػػو الاػػعبي لمػػا بمغػػو مػػكت إبػػراىيـ " مػػا 
 .(ِ)بعده م مو"خمؼ 

كقػػاؿ عنػػو طمحػػة بػػف مٌصػػرؼ " مػػا بالككفػػة أعجػػب إلػػٌي مػػف إبػػراىيـ , ك           
ٍي ىمة "  , كقػاؿ عنػو  (ْ). كقاؿ فيو سعيد بف جبير " أتست تكني كفيكـ إبػراىيـ "  (ّ)خى

 َ (ٓ)األعمش " ما ذكرت إلبراىيـ حدي نا قط إال زادني فيو " 
يعتمػد عمػ  قريحتػو , كذكائػو , كح ظػو فػي دركسػو  ككاف ىذا العمػـ النػابغ         

كلقاءاتو م  تبلميذه , كال ييعىٌكؿ ك يرنا عم  ما يكتب , ألف الكتػاب قػد يضػي  , بينمػا 
تظؿ الذاكرة مح كظػة , ذكػر الزىػرم حػديث أبػي اػياب عػف الحسػف بػف عمػرك عػف 

مٌ  يؿ قاؿ " قمت إلبراىيـ إني أجيئػؾ كقػد جمعػت مسػائؿ فك نمػا تىخى سػيا اهلل منػي , فيضى
كأراؾ تكره الكتاب . قاؿ : إنو قٌؿ ما كتب إنساف كتابنا إال اتكؿ عميػو , كقػٌؿ مػا طمػب 

إنساف عممنا إال آتاه اهلل منو ما يك يو " 
(ٔ) َ 

كركل أبػػك أسػػامة , عػػف األعمػػش قكلػػو " كػػاف إبػػراىيـ صػػيرفي الحػػديث ,         
بػػػراىيـ , كأبػػػك كركل جريػػر عػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف أبػػػي خالػػد قػػػاؿ : كػػػاف  الاػػػعبي , كا 

                                                                                                           

 . ُُٗ/ٓالسابؽ :  (ُ)

 َ ُٕٓ/  ُ, سير أعبلـ النببلء :  ْٕ/  ُتذكرة الحٌ اظ :  (ِ)
  َ ُٕٓ/  ُسير أعبلـ النببلء :  (ّ)
 َالمرج  السابؽ , كالص حة ذاتيا  (ْ)
 0 389/  8كبرى : الطبقات ال (5)
 َ 389/  8الطبقات الكبرى :  (6)
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الضػػح  يجتمعػػكف فػػي المسػػجد يتػػذاكركف الحػػديث , فػػنذا جػػاءىـ اػػيء لػػيس فيػػو 
 َ (ُ)عندىـ ركاية رمكا إبراىيـ ب بصارىـ " 

 َسعً َتقُاي : -َ 
عمػػ  منزلػػة عظيمػػة مػػف التقػػكل , كالػػكرع ,  -رحمػػو اهلل  -كػػاف أبػػك عٌمػػار       

ما جم  في عقمو , كقمبو مف عمـ كفقػو  كذلؾ ب ضؿ -سبحانو  -كالخكؼ مف اهلل 
ػا  , فذكر اعيب بف الحبحاب " حٌد تني ىينىيدة امرأة إبراىيـ أف إبراىيـ كاف يصـك يكمن

كي طر يكمنا " 
(ِ) َ      

كقػػاؿ األعمػػش " ربمػػا رأيػػت إبػػراىيـ يصػػمي ,  ػػـ ي تينػػا , فيبقػػ  سػػاعة ك نػػو 
 َ(ّ)مريض " 
عت أبػػا بكػػر بػػف عيػػاش قػػاؿ : كػػاف إبػػراىيـ كقػػاؿ عبػػد اهلل بػػف يػػكنس " سػػم         

 َ (ْ)كعطاء ال يتكمماف حت  ييس ال " 
كذكر " إسرائيؿ عف أبي اليي ـ قاؿ : أكص  إلٌي إبراىيـ , ككاف المرأتو األكل        

عنده ايء , ف مرني أف أيٍعًطيىػوي كر تيػا , فقمػت لػو : ألػـ تخبرنػي أنيػا كىبتػو لػؾ ؟ 
مريضة . فػ مرني أف أدفعػو إلػ  كر تيػا , فدفعتػو إلػييـ " قاؿ : إنيا كىبتو لي كىي 

(ٓ) َ 
" إذا أخذ الناس مناميـ لبس حمة طرائؼ , كتطيب ,  ـ  -رحمو اهلل  -ككاف       

ال يبػػرح مسػػجده حتػػ  ييصػػبح , أك مػػا اػػاء اهلل مػػف ذلػػؾ , فػػنذا أصػػبح نػػزع تمػػؾ , 

                                           

 َ ُٕٓ/  ُسير أعبلـ النببلء :  (1)
  َ ُٕٓ/  ُسير أعبلـ النببلء :  , 389/  8الطبقات الكبرى :  (2)
 َ ْٕ/  ُتذكرة الحٌ اظ :  (ّ)
 َ ّّٗ/  ُالطبقات الكبرل :  (ْ)
 َ ََْ/  ٖالمرج  السابؽ :  (ٓ)



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ّٖٔٔ 

عٌي العالـ العابد الذم (ُ)كلبس غيرىا "  يطبػؽ عممػو كفقيػو عمػ  ن سػو   , فكاف النَّخى
 َقبؿ أف يكر و غيره 

 َفاتً :  -ص 
بػدنك أجمػو , كبػدأ فػي االحتضػار , " جػزع  -رحمو اهلل تعػال   -لما أحس        

جزعنا اديدنا   فقيؿ لو في ذلؾ , فقاؿ : كأم خطر أعظـ مما أنا فيو , أتكقػ  رسػكالن 
مػا النػار   كا هلل لػكددت أنيػا تىمىٍجمىػج فػي حمقػي إلػ  يرد عمٌي مف رٌبي إما بالجنػة , كا 

 َ (ِ)يـك القيامة " 
كنقؿ إسرائيؿ عف أبي اليي ـ قكلػو " دخمػت عمػ  إبػراىيـ كىػك مػريض , فبكػ        

ػػا عمػ  الػػدنيا , كلكػػف ابنتػػٌي  فقمػت : مػػا ييبكيػػؾ يػا أبػػا عمػػراف ؟ فقػػاؿ : مػا أبكػػي جزعن
ذا امرأتػو قػد أخرجتػو مػف البيػت  ىاتيف . قاؿ : فجئت مف الغد فػنذا ىػك قػد مػات , كا 

 َ (ّ)إل  الصُّ َّة كىي تبكيو " 
" كأجمعكا عم  أنو تيكٌفي فػي سػنة : سػت كتسػعيف فػي خبلفػة الكليػد بػف عبػد       

الممػػؾ بالككفػػة , كىػػك ابػػف تسػػ  كأربعػػيف سػػنة , لػػـ يسػػتكمؿ الخمسػػيف .. كقػػاؿ أبػػك 
ج ب اير أربعػة أك خمسػة نعيـ : س لت ابف بنت إبراىيـ عف مكتو فقاؿ : بعد الحجا

 َ (ْ), قاؿ أبك نعيـ : ك نو مات أكؿ سنة ست كتسعيف " 
كذكػػر اػػعيب ابػػف الحجػػاج قػػاؿ " كنػػت فػػيمف دفػػف إبػػراىيـ النخعػػي لػػيبلن  سػػاب        

سبعة , أك تاس  تسعة , فقاؿ الاعبي : أدفنتـ صاحبكـ ؟ قمت نعـ . قاؿ : أمػا إنػو 

                                           

 َ ّْٗ/  ٖن سو :  (ُ)
 َ َُٖ/  ٔ, الكافي بالكفيات :  ُٕٕ/  ُسير أعبلـ النببلء :  (ِ)
 َ ََْ/  ٖالطبقات الكبرل :  (ّ)

, كفيػػات األعيػػاف   ْٕ/  ُ, كينظػػر : تػػذكرة الحٌ ػػاظ :  َِْ - َُْ/  ٖالطبقػػات الكبػػرل :  (ْ)
    َ َُٖ/  ٔ, الكافي بالكفيات :  ُٖٓ/  ُ, ضبط األعبلـ :   ِٓ/ ُ
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نػو   قمػت : كال الحسػف كال ابػف سػيريف ؟ قػاؿ : ما ترؾ أحػدنا أعمػـ منػو , أك أفقػو م
نعـ , كال مف أىؿ البصرة , كال مف أىؿ الككفػة , كال مػف أىػؿ الحجػاز , كفػي ركايػة 

 َ (ُ)كال مف أىؿ الااـ " 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاوي
 ءة إبشاٌيم الىخعي بني القشاءاث قشا 

 سىذٌا , َمصادسٌا
كيػػة لقػػراءة ) إبػػراىيـ النخعػػي ( رأيػػت مػػف قبػػؿ أف نمػػج إلػػ  الدراسػػة المغ            

عػػف القػػراءات  –فػػي عجالػػة  –المناسػػب أف يكػػكف المػػدخؿ ليػػذه الدراسػػة   الحػػديث 
القرآنية , كنا تيا , كأنكاعيػا , كتمقييػا   كسػند قػراءة ) النخعػي ( , كمكانتيػا بػيف 

 القراءات     ـ مصادرىا كمراجعيا التي تيستق  منيا .
 : ٌيم الىخعي بني القشاءاثقشاءة إبشا أَلا :

                                           

 -, األعػػػػبلـ  ُُٓابػػػػف قتيبػػػػة :  -, كينظػػػػر: المعػػػػارؼ  ُٕٔ/  ُلنػػػػببلء : سػػػػير أعػػػػبلـ ا (ُ)
 َ َٖ/ُ: -الزركمي



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 
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  خػػػاتـ األنبيػػػاء ػزؿ عمػػػػز , المنػػػػبلـ اهلل المعجػػػػك كػػػػالقػػػرآف الكػػػريـ : " ىػػػ        
كالمرسػػميف بكاسػػطة جبريػػؿ عميػػو السػػبلـ , المكتػػكب فػػي المصػػاحؼ , المنقػػكؿ إلينػػا 

 . " ( ُ)بالتكاتر , المتعبد بتبلكتو , المبدكء بسكرة ال اتحة , كالمختتـ بسكرة الناس 
صػػم  اهلل عميػػو  –عػػف الرسػػكؿ  –رضػػكاف اهلل عمػػييـ  –كقػػد تمقػػاه الصػػحابة        
ماافية , كح ظكه في قمكبيـ كعقكليـ ,  ـ أيمركا أف يكتبكا الكحي , فكػاف  –كسٌمـ 

كقػد  –صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ   –منيـ الكتاب الػذيف يكتبػكف القػرآف عػف رسػكؿ اهلل 
بىػٌي بػف كعػب , كمعػاذ بػف جبػؿ , كمعاكيػة بػف أبػي ااتير منيـ ) زيد بف  ابػت , كأي 

" كالخم اء الراادكف , كغيرىـ مف الصحابة األجبٌلء المجيػديف المتقنػيف  ( ِ)س ياف  
 . 

ػػ ى  –رضػػي اهلل عنػػو  –ركل الاػػيخاف عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ           مى أنػػو قػػاؿ " جى
مػف األنصػار :  أربعػة كميػـ –صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ  –القرآفى عم  عيػد رسػكؿ اهلل 

أبٌي بف كعب , كمعاذ بف جبؿ , كزيػد بػف  ابػت , كأبػك زيػد , قيػؿ ألنػس : مػف أبػك 
 زيد ؟ قاؿ : أحد عمكمتي ( ,

ال فينػػاؾ مػػف الصػػحابة الجمػػ  الكبيػػر         كىػػؤالء ىػػـ ماػػاىير كتٌػػاب الػػكحي , كا 
 . ( ّ)الذيف كانكا يكتبكف القرآف  

ز قراءة آم القرآف الكريـ بصػكرو مختم ػةو تبعنػا كال خبلؼ بيف العمماء في جكا        
فػػي حياتػػو , كاسػػتمٌر عميػػو السػػمؼ  –صػػم  اهلل عميػػو كسػػٌمـ   –لمػػا أقػػٌره الرسػػكؿ 

صم  اهلل عميػو   –بعد كفاتو . جاء في الصحيحيف قكؿ النبي  –بالتكاتر  –الصالح 

                                           
 . 6م      : 1981هـ /  1401 –دمشق  –طبعة مكتبة الغزالي  –محمد علي الصابوني  –( التبيان في علوم القرآن 1)
 . 8م :  2000هـ / 1421 –طبعة أولى  –د / عبد الهادي السلمون  –قراءة سعيد بن جبير  (2)
 . ْٗ – ْٖ:  الصابكنيمحمد علي  –التبيان في علوم القرآن  (3)
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ي , حتػػ  أقرأنػػي جبريػػؿ عمػػ  حػػرؼو فراجعتػػو , فمػػـ أزؿ أسػػتزيده كيزيػػدن  –كسػػٌمـ 
انتي  إل  سبعة أحرؼ  

 (ُ ) . 
كنػت فػي المسػجد , فػدخؿ  كجاء في صحيح مسمـ عف أبٌي بػف كعػب قػاؿ :       

رجؿ يصمي فقرأ قراءة أنكرتييا عميو ,  ـ دخؿ آخر . فقرأ قػراءة سػكل قػراءة صػاحبو 
ت فقمػ –صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ  –, فمما قضينا الصبلة دخمنا جميعنا عم  رسػكؿ اهلل 

: إف ىػذا قػرأ قػراءة أنكرتييػا عميػو , كدخػػؿ آخػري فقػرأ سػكل قػراءة صػاحبو , ف مرىمػػا 
صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ  –فقرآ , فحٌسػف النبػي   –صم  اهلل عميو كسٌمـ  –رسكؿ اهلل 

ا نيما , فسقط في ن سي مف التكذيب كال إذ كنت في الجاىمية . فمما رأل رسكؿ  –
مػػا قػػد غاػػيني ضػػرب فػػي صػػدرم , ف ضػػت عرقنػػا ,  –صػػم  اهلل عميػػو كسػػٌمـ  –اهلل 

فرقنا فقاؿ لي : يا أبٌي , أيٍرًسؿ إلٌي أف اقرأ القرآف  –عٌز كجٌؿ  –كك نما أنظر إل  اهلل 
عؿ حرؼ فرددت عميو : أف ىٌكف عم  أٌمتػي , فػرٌد إلػٌي ال انيػة  اقػرأه عمػ  حػرؼ , 

 قػرأه عمػ  سػبعة أحػرؼ ... فرددت إليو : أف ىٌكف عم  أمتي , فرٌد إلٌي ال ال ة : ا
 (ِ ) . 

عمػػ  جػػكاز  –يضػػيؽ المقػػاـ عػػف ذكرىػػا  –كالركايػػات عديػػدة , كالكقػػائ  ك يػػرة       
قراءة القرآف عم  حركؼ سبعة . كما حديث " أنزؿ القرآف عم  سبعة أحرؼ , كميػا 

 ااؼ كاؼ " بركاياتو المتعددة ببعيد عف ذلؾ .

                                           

ىػػػػ / ُّْٕ –طبعػػة عيسػػ  الحمبػػي  –تحقيػػؽ : محمػػد فػػؤاد عبػػػد البػػاقي  –صػػحيح مسػػمـ ( ُ)
  :ىػػػ ُّٕٗ –القػػاىرة  –طبعػػة مصػػط   الحمبػػي  –, صػػحيح البخػػارم  ُٔٓ/  ُـ : ُٓٓٗ

ّ  /ِِٕ . 
 . ِٔٓ/  ُصحيح مسمـ :   (2)
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عم  خبلفيـ البػٌيف كالمعػركؼ  –اؿ السمؼ الصالح كال نبتعد ك يرنا عف آراء كأقك      
بػػاألحرؼ فػػي قػػراءة القػػرآف : ىػػي القػػراءات  –كاهلل أعمػػـ  –إذا قمنػػا إف المقصػػكد  –

 القرآنية التي يقرأ بيا القرآف الكريـ .
كالقراءات : جم  قراءة , كىي : " مذىب مف مػذاىب النطػؽ فػي القػرآف الكػريـ      

القرٌاء مذىبنا يخالؼ غيره في النطؽ بالقرآف الكريـ  , كىي يذىب بو إماـ مف األئمة 
 ( . ُ) صم  اهلل عميو كسٌمـ   – ابتة ب سانيدىا إل  رسكؿ اهلل 

فيمػػا بيػػنيـ فػػي  ( ِ)كقػػد ناػػ ت القػػراءات القرآنيػػة نتيجػػة الخػػتبلؼ الصػػحابة            
أ عمػ  حػرفيف  نطؽ آٌم الذكر الحكيـ , فمػنيـ مػف يقػرأ عمػ  حػرؼ , كمػنيـ مػف يقػر 

 ككؿ كاحد منيـ يخالؼ غيره في نطقو كفي حركفو .
حيف بعث المصاحؼ إل  اآلفاؽ أرسػؿ مػ   –رضي اهلل عنو  –" ككاف ع ماف       

كؿ مصحؼ مىف يكافؽ قراءتو في األك ر الغالب . كعنػد ت ػٌرؽ الصػحابة فػي البمػداف 
ف تػبعيـ , كاختمػؼ بسػبب م  اختبلفيـ في القػراءات نىقىػؿى ذلػؾ عػنيـ التػابعكف , كمػ

ذلؾ أىٍخذي التػابعيف حتػ  كصػؿ األمػر عمػ  ىػذا النحػك إلػ  األئمػة القػرٌاء الماػيكريف 
 .  ( ّ) الذيف تخصصكا كانقطعكا لمقراءات يضبطكنيا كيعنكف بيا كيناركنيا " 
 كقد تعددت القراءات القرآنية , كتنكعت إل  منازؿ عدة , منيا :

قراءات السبعة المايكرة , كنسبت ىذه القػراءات إلػ  األئمػة : كىي الاملتُاتشة        
السبعة المعركفيف , كىـ : ناف  , كعاصـ , كحمزة , كابف عامر , كابف ك ير , كأبك 

                                           

 . ِِّالتبياف في عمـك القرآف :  (ُ)
ااتير باإلقراء منيـ : أبػٌي , كعمػٌي , كزيػد بػف  ابػت , كابػف مسػعكد , كأبػك مكسػ  األاػعرم         ( ِ)

 .ِِْمحمد عمي الصابكني :  –كغيرىـ : ينظر : التبياف في عمكـ القرآف 
 . ِِْمحمد عمي الصابكني :  –التبياف في عمـك القرآف  (ّ)



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ُّٔٗ 

عمرك بف العبلء , كالكسائي , كقد جمػ  ىػذه القػراءات : ابػف مجاىػد , فػي كتابػو " 
 .           ( ُ) السبعة " 

اءات ال بل ة المتممة لمقراءات العار , كنسبت ىذه القراءات : كىي القر اآلحاد       
الػػ بلث إلػػ  : أبػػي جع ػػر, كيعقػػكب , كخمػػؼ , كفػػد جمعيػػا األصػػبياني فػػي كتابػػو " 

 .( ِ) المبسكط " 
: كىػي القػراءات األربػ  الزائػدة عمػ  قػراءات العاػرة السػابقة , كنسػبت  الشار       

ابف محيصػف , كيحػي اليزيػدم , كالاػنبكذم ىذه القراءات إل  : الحسف البصرم , ك 
 ( . ّ)   كقد جمعيا الدمياطي في كتابو " اتحاؼ فضبلء البار " 

كغير ىذه األنكاع التي عٌدىا عمماء القراءات : كالماػيكرة , كالمكضػكع , كالمػدرج  
 (ْ ) . 

كىػػػػذا التقسػػػػيـ لمقػػػػراءات إلػػػػ  : متػػػػكاتر , كآحػػػػاد , كاػػػػاذ , كماػػػػيكر ,          
كع , كمػػدٌرج , لػػـ يجػػد صػػدنل كاسػػعنا لػػدم ك يػػر مػػف عممػػاء المغػػة كاإلقػػراء , كمكضػػ

 ككضعكا مقاييس لمحكـ عم  القراءة بالقبكؿ مف عدمو كىي :

 مكافقة القراءة لقكاعد المغة العربية كلك بكجو كاحد . -
 مكافقة القراءة لرسـ أحد المصاحؼ الع مانية كلك احتماالن . -

                                           

 –طبعػػػػػة دار المعػػػػػارؼ –تحقيػػػػػؽ اػػػػػكقي ضػػػػػيؼ –ابػػػػػف مجاىػػػػػد  –السػػػػػبعة فػػػػػي القػػػػػراءات( ُ)
 ىػ .ََُْمصر:

طبعػػة  –تحقيػػؽ سػػبي  حمػػزة حػػاكمي  –أبػػك بكػػر األصػػبياني  –المبسػكط فػػي القػػراءات العاػػر ( ِ)
 ـ . ُٖٔٗىػ /  َُْٕ –دماؽ  –مجم  المغة العريية 

تحقيػؽ : د/اػعباف محمػد  –بنػا الػدمياطي ال –إتحاؼ فضبلء البار في القراءات األرب  عار  (ّ)
 ـ . ُٕٖٗ -بيركت   –طبعة عالـ الكتب  –اسماعيؿ   

 .  ِِٕ – ِِٔالتبياف في عمـك القرآف :  (ْ)
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صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ  –كاترىا عػف رسػكؿ اهلل صحة سند القراءة , ك بكت ت -
 . (ُ)كصحبو الكراـ  –

رت فييػػا ىػػذه الاػػركط ال بل ػػة : ىػػي قػػراءة صػػحيحة , ال ػراءة تكافػػػؿ قػػػفكػػ
يجػكز ردىػػا , كال يحػؿ إنكارىػػا , بػؿ ىػػي مػف األحػػرؼ السػبعة التػػي نػزؿ بيػػا القػػرآف 

السػػبعة , أـ عػػف الكػػريـ , ككجػػب عمػػ  النػػاس قبكليػػا , سػػكاء أكانػػت عػػف األئمػػة 
العاػػرة , أـ عػػف غيػػرىـ مػػف األئمػػة المقبػػكليف , كمتػػ  اختػػؿ ركػػف مػػف ىػػذه األركػػاف 
ال بل ة أطمؽ عمييا قراءة ااذة , أك باطمػة , سػكاء أكانػت مػف السػبعة أـ عمػف ىػك 

 ( ِ).أكبر منيـ , ىذا ىك الصحيح عند أئمة التحقيؽ مف السمؼ كالخمؼ
ف لػـ يجػز القػػراءة بيػا فػي الصػبلة ك  –كىػذه القػراءات الاػاذة         فننػو يجػػكز  –ا 

تعٌمميػػا كتعميميػػا كتػػدكينيا فػػي الكتػػب , كبيػػاف كجييػػا مػػف حيػػث المغػػة كاإلعػػراب 
 –عمػػ  القػػكؿ بصػػحة االحتجػػاج بيػػا  –كالمعنػػ  , كاسػػتنباط األحكػػاـ الاػػرعية منيػػا 

ا قػػػديمي –كاالسػػتدالؿ بيػػا عمػػ  كجػػػو مػػف كجػػكه المغػػة العربيػػػة , كفتػػاكل العممػػاء 
 .  (ّ)مطبقة عم  ذلؾ  –كحدي يا 

                                           

 –تحقيػػؽ د/ عبػػد الحػػي ال رمػػاكم  –ابػػف الجػػزرم  –ينظػػر : منجػػد المقػػرئيف كمراػػد الطػػالبيف  (ُ)
ابػف  –. كالنار في القراءات العار  ِِٓ – ُِٕـ :  ُٕٕٗطبعة دار المطبكعات الدكلية 

 – ّٖ/ُ:  -بيػػركت  –طبعػػة دار ال كػػر العربػػي  –تحقيػػؽ محمػػد عمػػي الطبػػاع    –الجػػزرم 
ْٕ . 

 –لبنػاف  –بيػركت  –طبعػة دار الكتػب العمميػة  –الزرقػاني  –مناىؿ العرفاف فػي عمػـك القػرآف   (ِ)
 . ِِٔ/  ُ, التبياف في عمكـ القرآف :  َْٗ/  ُـ :  ُٔٗٗىػ / ُُْٔ

 –طبعػػة عيسػػ  الحمبػػي  –عبػػد ال تػػاح القاضػػي  –القػػراءات الاػػاذة كتكجيييػػا مػػف لغػػة العػػرب  (ّ)
 .   ٔ – ْالقاىرة : 
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ػا عػف        يقكؿ ابف جني " كضػربنا تعػدل ذلػؾ فسػمناه أىػؿ زماننػا اػاذن , أم خارجن
نػػازع بال قػػة إلػػ  قيرٌائػػو , مح ػػكؼ   –مػػ  خركجػػو  –قػػراءة القػػرناء السػػبعة إال أنػػو 

مػػ  بالركايػػات مػػف أمامػػو , ككرائػػو , كلعمٌػػو أك ك يػػران منػػو مسػػمكو فػػي ال صػػاحة لممجت
 " . (ُ)عميو 

نمػػػا         فػػالحكـ بالاػػذكذ ال يعنػػي الخطػػ  , أك الضػػعؼ , أك ال سػػاد لمقػػراءة , كا 
يعني مخال ة القرٌاء السبعة , م  قمة اإلقراء بيذه القراءة في األمصار التي كاف يقرأ 

 فييا القرٌاء السبعة المايكريف . 
مغػة العربيػة " كتكجيػو القػراءة كالقراءات الاػاذة ال اػؾ فػي مكافقتيػا لقكاعػد ال      

 " . (ِ)الااذة أقكل في الصناعة مف تكجيو المايكرة 
كما أنيا مكافقة لرسـ أحد المصاحؼ الع مانية , كىا ىي قد كصػمت إلينػا مػف       

أئمة  قات قػد أكسػبتيا صػ ة التػكاتر , كمػا يزيػد غيرىػا عنيػا أنيػا ال تجػكز الصػبلة 
أىػؿ ال قػو كال تػكل . فمقػاييس ال صػاحة , كالصػحة , , عنػد  (ّ)كقراءة القػرآف بيػا 

كالمكافقة , كالتكاتر يجب أف تطٌبؽ عمػ  كػؿ القػراءات القرآنيػة " فػبل ينبغػي أف ييٍغتػٌر 
ف ىكػذا  بكؿ قراءة تيعزل إل  كاحدو مف ىؤالء السبعة , كيطمؽ عمييا ل ظ الصٌحة , كا 

, كحينئػػذ ال ين ػػرد بنقمػػو  إال إذا دخمػػت فػػي ذلػػؾ الضػػابط –أم عنػػد النػػاس  –أنزلػػت 

                                           

تحقيؽ  –أبكال تح ع ماف بف جني  –المحتسب في تبييف كجكه اكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ( ُ)
ٍيف  ػػرى  –القػػاىرة  –سػػبلمية طبعػػة المجمػػس االعمػػ  لماػػئكف اإل –عمػػي النجػػدم ناصػػؼ , كآخى

 ,  ُّْ/ُـ  :ََِْىػ/ُِّْ

د أبػػك ػػػػؽ محمػتحقيػػ –ي ػبػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الزركاػػ –البرىػػاف فػػي عمػػكـ القػػرآف  (ِ)
 . ُّْ/ُـ  :  ُِٕٗ-الطبعة ال انية –طبعة دار المعرفة  –ال ضؿ إبراىيـ   

 . ْٕٔ/  ُالبرىاف في عمكـ القرآف :  (ّ)
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مصنؼ عف غيره , كال يختص ذلؾ بنقميا عنيـ , بؿ إف نقمت عف غيرىـ مف القرٌاء 
 "  (ُ)فذلؾ ال يخرجيا عف الصٌحة 

كقد ذكر الناس مف األئمة في كتبيـ أك ر مػف سػبعيف ممػف ىػك أعمػ  رتبػة,        
لعممػاء فػي كتػبيـ فػي كأجؿ قدرنا مف ىؤالء السبعة , عمػ  أنػو قػد تػرؾ جماعػة مػف ا

 . (ِ)القراءات ذكر بعض ىؤالء السبعيف كاطرحيـ 
ا : سىذ قشاءة إبشاٌيم الىخعي :

ا
 ثاوي

ة كالقػػراءات لمحكػػـ ػة المغػػػا أئمػػػي كضعيػػػالاػػركط التػػ –فيمػػا سػػبؽ  –عرفنػػا      
و مف الكجػكه , ػك بكجػبصحة القراءة كىي : أف تككف مكافقة لقكاعد المغة العربية كل

ذا طبقنػػا ىػػذه كمكاف قػػة ألحػػد المصػػاحؼ الع مانيػػة , كأف يصػػح سػػندىا كتكاترىػػا . كا 
الاػػركط كتمػػؾ المعػػايير عمػػ  قػػراءة ) إبػػراىيـ النخعػػي ( نجػػد أنيػػا تكػػاد تنطبػػؽ عمػػ  
قراءتو , فككنيا تكافؽ قكاعد المغة العربية كلك بكجو مف الكجػكه , فيػذا ال اػؾ فيػو 

ٌرج بػو  (ّ)ر ػمغة كالت سي, كيتضح ذلؾ مف تتب  قراءتو في كتب ال , كغيرىا , كما ييخى

                                           

طبعػة دار ال كػر العربػي  –د / صاحب أبك جناح  –ة في قراءة الحسف البصرم الظكاىر المغكي( ُ)
 . َُ/  ُـ :  ُٗٗٗ  –

 –د / حسػف سػيد فرغمػي  –, كينظػر : قػراءة أبػي السػٌماؿ العػدكم  ّٕ/  ُالمرج  السابؽ :  (ِ)
 . ُِـ :  ََِِىػ / ُِّْ –طبعة  دار الكفاؽ لمطباعة كالنار 

 
تحقيؽ صػدقي محمػد جميػؿ  –أبك حياف محمد بف يكسؼ األندلسي  -ينظر : البحر المحيط   (ّ)

أبػػػك القاسػػػـ  –ـ , الكاػػػاؼ  ُّٖٗىػػػ / ََُّْ –بيػػػركت  –طبعػػة  دار ال كػػػر العربػػػي  –
ىػػ , الػدر المصػكف فػي ُّٓٗ –القػاىرة  –طبعػة االسػتقامة  –محمكد بػف عمػر  الزمخاػرم 

تحقيػؽ أحمػد  –) السػميف الحمبػي ( أبك العباس اياب الديف أحمد   –عمـك الكتاب المكنكف 
 دماؽ .  –طبعة دار القمـ  –محمد الخراط 
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أئمػػة المغػػة قراءاتػػو عمػػ  الكجػػكه كالقكاعػػد    المغكيػػة المعركفػػة , كمكافقتيػػا إلحػػدل 
قكاعد المغة , أك إحدل ليجات العرب الخيٌمص , كما ليجػت بػو ألسػنتيـ ال صػيحة . 

الؼ الرسػػـ كأمػػا مكافقتيػػا لرسػػـ أحػػد المصػػاحؼ الع مانيػػة , فمػػـ أع ػػر عمػػ  مػػا يخػػ
الع ماني مف قراءة )النخعي(  كأما صحة سندىا كتكاترىا فقد ذكرنا سابقنا أف إبػراىيـ 

 . (ُ)النخعي تمق  قراءتو مف : عمقمة , كاألسكد 
ذا تتبعنا مصادر قراءة ىذيف العمميف الجميميف الٌمذىٍيف قرأ عمييمػا إبػراىيـ            كا 

رضػي  –ا ىػك : ) عبػد اهلل بػف مسػعكد ( النخعي   كجدنا أف مصػدرىما األسػاس معنػ
, كفػي إيجػاز أبػيف سػند قػراءة كػؿ  -صم  اهلل عميو كسػٌمـ  –عف النبي  –اهلل عنو 
 منيـ :

 ػهقًح تٍ قٛش :  –أٔلا 
ىػػك " عمقمػػة بػػف قػػيس بػػف عبػػد اهلل بػػف مالػػؾ أبكاػػبؿ النخعػػي , ال قيػػو             

صػم   –النخعػي , كلػد فػي حيػاة النبػي  الكبير , عـٌ األسكد بف يزيد , كخاؿ إبػراىيـ
ا عػف عبػد اهلل بػف مسػعكد , كسػم  مػف : عمػٌي   -اهلل عميو كسٌمـ كأخذ القراءة عرضن

 .   (ِ)رضي اهلل عنيـ  –كعمر , كأبي الدرداء , كعائاة 
ٍسػف صػكت بػالقرآف            يقكؿ عمقمة بف قػيس : " كنػت رجػبلن قػد أعطػاني اهلل حي

 –رئني كيقكؿ : اقرأ فداؾ أبي كأمػي فػنني سػمعت رسػكؿ اهلل ككاف ابف مسعكد يستق
 َ (ّ)يقكؿ : " إف حيسف األصكات يزيف القرآف "  –صم  اهلل عميو كسٌمـ 

كقاؿ ابف مسعكد : " لـ أىٍقرىأي ايئنا كمػا أعمػـ اػيئنا إال كعمقمػة يعممػو "          
(ُ)  ,

اًلػًؾ يىػٍكـً الػدّْيًف  " أنػو سػمعو يقػرأ  –رضػي اهلل عنػو  –كركل عمقمة عف عمر   مى

                                           

 . ّّ/ُ, غاية النياية في طبقات القٌراء :  ُٕٕ/ ُسير أعبلـ النببلء :  (ُ)
 . ٕٔ/ُ, السبعة: ْٕٓ/ُ:  -ابف الجزرم  –غاية النياية في طبقات القٌراء ( ِ)
 . ْٖٓ/  ُغاية النياية في طبقات القٌراء : (ّ)
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, كذكر ابف السبلر أف " طمحػة قػرأ عميػو إبػراىيـ بػف يزيػد النخعػي , كقػرأ  (ِ)باأللؼ 
النخعػػي عمػػ  عمقمػػة بػػف قػػيس , كقػػرأ عمقمػػة عمػػ  عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد , كقػػرأ ابػػف 

 . (ّ)صم  اهلل عميو كسٌمـ "  –مسعكد عم  النبي 
ا 
ا
 األصٕد تٍ ٚزٚذ :  –ثاَٛ
ىك األسكد بف يزيػد بػف قػيس بػف يزيػد أبػك عمػرك النخعػي الكػكفي , اإلمػاـ         

الجميػػؿ , قػػرأ عمػػ  عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد , كركل عػػف الخم ػػاء األربعػػة , ككػػاف يخػػتـ 
القػػرآف كػػؿ سػػت ليػػاؿ , كفػػي رمضػػاف كػػؿ ليمتػػيف , قػػرأ عميػػو إبػػراىيـ النخعػػي , كأبػػك 

 . (ْ)خمس كسبعيف " إسحاؽ السبيعي , كيحي بف ك اب , كتكٌفي سنة 
ذكػػر ابػػف مجاىػػد أف " أىػػؿ الككفػػة كػػاف الغالػػب عمػػ  المتقػػدميف مػػف أىميػػا         

ألنػو ىػك الػذم بعػث بػو إلػييـ عمػر  –رضػي اهلل عنػو  –قراءة عبد اهلل بف مسعكد  
لػػيعمميـ ف خػػذت عنػػو قراءتػػو "  ػػـ لػػـ تػػزؿ فػػي  –رضػػي اهلل عنػػو  –بػػف الخطػػاب 

س عػنيـ كعمقمػة , كاألسػكد بػف يزيػد , كمسػركؽ بػف صحابتو مف بعده ي خذىا النػا
 . (ٓ)األجدع , كزر بف حبيش .. كغيرىـ " 

                                                                                                           

 المرج  السابؽ كالص حة ذاتيا . (ُ)

أميف الديف أبك محمد عبد الكىاب بف السػبلر  –طبقات القٌراء السبعة كذكر مناقبيـ كقراءاتيـ  (ِ)
,  ُْٓ/  ُبيػركت :  –صػيدا  –ة المكتبػة العصػرية ػطبعػ –د عػزكز ػد محمػػؽ أحمػػتحقي  –

ُِٕ  ,َِّ . 
 . َِٓ/  ُالمرج  السابؽ :  (ّ)
 . ُٓٓ/  ُة النياية في طبقات القٌراء :غاي (4)

 . ٕٔ/  ُابف مجاىد :  –السبعة في القراءات  (ٓ)
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كم عػػف إبػػراىيـ قكلػػو " كػػاف أصػػحاب عبػػد اهلل ) ابػػف مسػػعكد ( الػػذيف            كري
يقرئكف الناس القرآف كيي تكف : عمقمة , كاألسكد , كمسركؽ , كالحارث بػف قػيس , 

 . (ُ)سميماني " كعمر بف ارحبيؿ , كعبيدة ال
بلؿ  ػكذكر الذىبي : أف األسكد أخذ عػف " معػاذ , كابػف مسػعكد , كحذي ػة , كبػ      

ف ػ, كذكػر " األعمػش عػػف إبػراىيـ , عػف عمقمػة بػػف قػيس , كاألسػكد بػػ (ِ)كالكبػار " 
اًلػًؾ يىػٍكـً الػدّْيًف   يقػرأ  –رضػي اهلل عنػو  –ا عمر بف الخطاب ػاال : سمعنػيزيد , ق مى

  لؼ باأل(ّ) . 
كمما سبؽ يتضػح أف مػف أخػذ عػنيـ " إبػراىيـ النخعػي" حركفػو كقراءاتػو            

الػذيف أخػذكا عنػو ,  –صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ  –يعدكف مف أكابر صحابة رسػكؿ اهلل 
 كتتممذكا عم  يديو .

صػم   –فيا ىك ذا عبػد اهلل بػف مسػعكد يقػكؿ " ح ظػت مػف ًفػيّْ رسػكؿ اهلل 
صم  اهلل عميػو  –سبعيف سكرة ... كلقد عمـ أصحاب رسكؿ اهلل   –اهلل عميو كسٌمـ 

ـي أحػدنا تيبىمٍّْغًنيػو اإلبػؿ أقػرأ منػي  –تعػال   –أني أقػرؤىـ لكتػاب اهلل   –كسٌمـ  كلػك اىٍعمىػ
 . (ْ)لرحمت إليو " 

كليػػذا فقػػد كػػاف " إبػػراىيـ النخعػػي " الحمقػػة الرابعػػة فػػي السمسػػمة الذىبيػػة           
صػم  اهلل عميػو كسػٌمـ  –سماء اإلقراء كالقراءات القرآنية , كرسكؿ اهلل  المتؤللئة في

كاف بم ابة المحيط ال ياض الذم صٌب ًعممو في بحر قراءة " عبد اهلل بف مسػعكد  –
بػف قػيس " ا" , الذم صٌب بحر عمـ قراءتو في نيرم " األسكد بف يزيد " ك " عمقمة 

                                           

 المرج  السابؽ كالص حة ذاتيا . (ُ)
 . ُٓ – َٓ/  ُالذىبي :  –تذكر الح اظ  (ِ)
 . 203/  1: أميف الديف أبك محمد عبد الكىاب بف السبلر –طبقات القٌراء السبعة  ( 3)
 . ُّ – ُُ/  ُالذىبي :  –ء طبقات القٌرا ( 4)
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راىيـ النخعي "   فعىًمـ , كعمٌػـ  كقػرأ , كأٍقػرأ , , الَّذىٍيف ارتكل منيما كفاض جدكؿ " إب
 كٌؿ ما تغذل بو عقمو كقمبو مف قراءة رسكؿ اهلل صم  اهلل عميو كسٌمـ  .   

ا : مصادس قشاءة إبشاٌيم الىخعي : 
ا
  ثالث

قػػراءة إبػػراىيـ النخعػػي بػػيف كتػػب القػػراءات , كأميػػات كتػػب  تعػػددت مصػػادر        
فمنيا كتاب " المحتسب في تبييف كجػكه اػكاذ القػراءات ت الت سير , أما كتب القراءا

البػف جنػي , الػذم أكرد أك ػر مػف  مػاني عاػرة قػراءة منسػكبة  (ُ)كاإليضاح عنيػا " 
إليػػو , كمػػ  غيرىػػا التػػي لػػـ تنسػػب ,  ػػـ كتػػاب " الكاػػؼ عػػف كجػػكه القػػراءات السػػب  

يػر دكف نسػبو , , الذم أكرد خمس قراءات منسكبة إليو , م  غيرىػا الك  (ِ)كعمميا 
و , ك " كتػاب اػكاذ ػككتاب " مختصر في اكاذ القرآف مف كتاب البدي  " البػف خالكيػ

ا كتػػػب كبػػػار الم سػػػريف , فعمػػػ  رأسػػػيا : " ػالقػػػراءات " ألبػػػي نصػػػر الكرمػػػاني , كأمػػػ
الكااؼ "  لمزمخارم , ك " الجػام  ألحكػاـ القػرآف " لمقرطبػي , ك" المحػرر الػكجيز" 

البيػاف فػي ت كيػؿ آم القػرآف " البػف جريػر الطبػرم , ك" الػدر  البف عطيو , ك" جػام 
المصػػكف فػػي عمػػـك الكتػػاب المكنػػكف " لمسػػميف الحمبػػي , ك" البحػػر المحػػيط " ألبػػي 
حياف األندلسي , الذم جم  ما يربك عم  الخمسيف قػراءة منسػكبة لمنخعػي , فضػبل 

 عف غيرىا التي أكردىا دكف نسبة. 

                                           

 –أبػػك ال ػػتح ع مػاف بػػف جنػػي  -المحتسػب فػػي تبيػيف كجػػكه اػػكاذ القػراءات كاإليضػػاح عنيػا   (ُ)
 الطبعة ال انية . –تحقيؽ عمي النجدم ناصؼ , عبد ال تاح امبي 

 –تحقيػؽ  –مكي بف أبي طالب القيسػي  –الكاؼ عف كجكه القراءات السب  كعمميا كحججيا  (ِ)
 -ىػػ  َُْْ –الطبعػة ال ال ػة  –بيػركت  –طبعػة مؤسسػة الرسػالة  –جػديف رمضػاف محي ال
 ـ . ُْٖٗ



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ّٔٗٗ 

تعد أصبل كامبل الستقصػاء قػراءة إبػراىيـ النخعػي , مػ   ىذه الكتب كالمصادر       
األخذ في االعتبار ما تككف قد أىممتو ىذه الكتب , أك لـ ت ت عم  ذكره , أك مػا لػـ 

 تق  عميو عيف الباحث الضعيؼ , كلـ يستط  القمـ الكصكؿ إليو .
, كلعػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف حػػديث عػػف حيػػاة إبػػراىيـ النخعػػي , كناػػ تو , كعممػػو         

كايكخو .. ,  كقراءتو , كسندىا , كمصادرىا   يعد تكطئة لدراسػة الظػكاىر المغكيػة 
في قراءتو مف جكانبيا    الصكتية , كالصرفية ) البنيكية ( , كالنحكية ) التركيبية ( 

. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثاَٙ 
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ََّٕ 

 ادلضرٕٖ انصٕذٙ ٔدلنرّ 
 كياتمؿ عم  ستة مباحث :

 داؿ المغكم في الحركات ) الصكائت ( :اإلب:  ادلثذث األٔل
 بيف الكسر كالضـ : – أٔلا            
 في األسماء . –أ                   

 في األفعاؿ . –ب                   
ا          

ا
 بيف ال تح كالضـ . – ثاَٛ

ا           
ا
 بيف ال تح كالكسر : –ثانث

 في األفعاؿ . –أ                   
 في األسماء . –ب                   

 : تسكيف التحٌرؾ .ادلثذث انثاَٙ 
 : اإلتباع كالمما مة .ادلثذث انثانث 

 التاديد كالتخ يؼ . : ادلثذث انشاتغ
 : التقاء الساكنيف . ادلثذث اخلايش

 اليمز كالتسييؿ . : ادلثذث انضادس



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

َُّٕ 

 ادلثذث األٔل
 اإلتذال انهغٕ٘

, كقػد  ( ُ)االاػتقاؽ المغػكم , يسػم  باالاػتقاؽ األكبػر ىك نكع مػف أنػكاع          
ػػٌد مػػف عكامػػؿ تك يػػر ال ػػركة الم ظيػػة , كمكاكبػػة العصػػر باختراعاتػػو , كتطكراتػػو ,  عي

 كاكتاافاتو . 
, كعٌرفػػو بعضػػيـ ب نػػو "  (ِ)كعػػٌده بعػػض المغػػكييف سػػٌنة مػػف سػػنف العػػرب          

, كنظػر إليػو الػبعض عمػ  أنػو  (ْ)مكاف غيػره فػي الكممػة  (ّ)النطؽ بصكت أك أك ر 
عممية ال إرادية ترتبط بالتاري  كالزمف الطكيؿ , بحيث يجد المتكممكف بالمغة أن سيـ 

بلؿ ػأمػػاـ كممػػات متعػػػددة , يػػدؿ تاػػابييا عمػػػ  أف إحػػداىا قػػد تعرضػػػت لمتطػػكر خػػػ
 َ (ٓ)ؽ إنساف أف يقـك ىك بنحبلؿ صكت محؿ آخر ػف حػيس مػف , كلػالسني

                                           

 –الريػاض  –طبعػة مكتبػة الراػد  –د/ عبػد اهلل ربيػ  , د/ عبػد العزيػز عػبلـ  –في فقو المغة  (ُ)
 . ُٕٔـ : ََِْ-ىػُِْٓ –الطبعة األكل  

القػاىرة  -تحقيؽ السػيد صػقر –رس ابف فا –الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا  (ِ)
 .ـ ُٕٕٗ –

صكت كاحد نحك : )كاط كقاط ( ك ) ىدؿ كىدر ( , كصػكتيف نحػك : ) ىطػؿ , كىػتف ( ك ) ( ّ)
 .لعؿ ك  لغف ( 

 –طبعػػػػػػة مؤسسػػػػػػة ركز اليكسػػػػػػؼ القػػػػػػاىرة  –د/ ضػػػػػػاحي عبػػػػػػد البػػػػػػاقي  –لغػػػػػػة تمػػػػػػيـ  (ْ)
  ٕٔـ :َِٔٔىػ/ُِْٕ

اؿ ) مػػف سػػنف العػػرب ( , ينظػػر : الميجػػات العربيػػة فػػي كىػػذا رد عمػػ  مػػف ذىػػب إلػػ  أف اإلبػػد (ٓ)
 -ـ ُّٖٗ  -القػػاىرة –طبعػػة الػػدار العربيػػة لمكتػػاب  –د/أحمػػد عمػػـ الػػديف الجنػػدم  –التػػراث 

:َُ/ّْٖ . 
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َِّٕ 

 المغكيكف إل  قسميف : كقٌسمو      

إبداؿ صرفي : كقيٌنف ب نػو ال يكػكف إال فػي حػركؼ معينػة مػف حػركؼ  – األٔل      
ا بعضيـ في قكلو ) ىدأت مكطينا ( , كآخركف في ) طاؿ ػا , جمعيػة ال يتعداىػالعربي

, كصػػػٌن و  (ُ)يػػػـك أنجدتػػػو ( , كزاد غيػػػرىـ عمييػػػا ) السػػػيف , كالصػػػاد , كالػػػزام ( 
 يما بينيـ إل  :الصرفيكف ف

 َقياسي : كىك إذا كاف في حركؼ ) ىدأت مكطينا ( كحدىا  –أ      

ي غير ىذه الحركؼ السابقة , كػالبلـ  كالنػكف فػي ) ػااذ : كىك إذا كاف ف –ب     
 َأصيبلؿ (  –أصيبلف 

قميؿ : كىك إذا سم  , كعرؼ ب نو ليجة مف ليجات العرب , كنبػداؿ اليػاء  –ج     
 غة قضاعة , كقكؿ ااعرىـ : جيمنا في ل

 خػػػػػػػػػػالي عكيػػػػػػػػػػؼ كأبػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػج
 

 (ِ)المطعمػػػػػػػػػػػػاف المحػػػػػػػػػػػػـ بالعاػػػػػػػػػػػػج  
 

إبداؿ لغكم : كىك غير محدد بحركؼ بعينو , كيككف في كؿ حػركؼ   – انثاَٙ    
العربية , كفي كؿ حركاتو , حت  عيٌرؼ ب نػو : جعػؿ حػرؼ مكػاف حػرؼ آخػر كحركػة 

 َ (ّ)مكاف أخرل

                                           

 َ ُٕٕ-ُٕٔد/عبد اهلل ربي :  –في فقو المغة  (ُ)

ميػرة المغػة : , ج ُٕٓ/ُمف الرجز , كلـ أع ر عم  قائمػو , ينظػر : سػر صػناعة األعػراب :  (ِ)
 َ ُٕٕد/عبد اهلل ربي  , د/ عبد العزيز عبلـ :  –, , في فقو المغة  ِِْ

  -ـ ُٕٔٗ -ىػػػ ُّٔٗ –القػػاىرة  –مطبعػػة السػػعادة  –د/ إبػػراىيـ نجػػا  –الميجػػات العربيػػة  (ّ)
طبعػػة عيسػػ   –, اػػرح األاػػمكني عمػػ  أل يػػة ابػػف مالػػؾ كمعػػو اػػرح الاػػكاىد لمعينػػي  ُٕ

 . ُّٖ-َُٖ/ ْ:   -القاىرة  –الحمبي 
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َّّٕ 

حاز عم  فكر كاىتماـ الك يػر مػف  –المغكم  –داؿ ىذا النكع األخير مف اإلب 
 َ (ُ)المغكييف العرب , حت  أل كا فيو مؤل ات خاٌصة سٌمكىا باسمو 

كلمحكػػـ بكقػػكع اإلبػػداؿ ااػػترط بعػػض القػػدماء كجػػكد تقػػارب بػػيف الصػػكتيف 
المبدؿ ,  كالمبدؿ منػو فػي المخػرج , أك الصػ ة , كمػف ىػؤالء : أبػك عمػي ال ارسػي 

ؿ القمب في الحركؼ إنما ىك فيما تقػارب منيػا , كذلػؾ : الػداؿ التػاء الذم قاؿ " أص
كالطػػاء , كالػػذاؿ كالظػػاء كال ػػاء , كاليػػاء كاليمػػزة , كالمػػيـ كالنػػكف , كغيػػر ذلػػؾ ممػػا 

عمػ  :, كابف سيده الذم قاؿ " ما لـ يتقارب مخرجػاه البتػة فقيػؿ (ِ)تدانت مخارجو " 
ؾ كنبداؿ حرؼ مف حركؼ ال ـ مف حػرؼ حرفيف غير متقاربيف فبل يسم  بدال , كذل

  َ(ّ)مف حركؼ الحمؽ " 

كا بيػذا الاػرط فػي مؤل ػاتيـ  ػـ يمتزمػػاء لػػ  أف القدمػف إلػض المغكييػب بعػكذى      
ف بك الطيب المغكم يسرد كممات كق  فييا اإلبداؿ , كال يكجد بيف حركفيا تقارب م ؿ 

 َ (ْ)الخاء , كالحاء كالبلـ " : الباء  كالياء , كال اء كالحاء , كال اء ك 

كقد أرج  بعض المغكييف اإلبداؿ في الكممات العربيػة إلػ  الخمػؼ بػيف الميجػات      
العربية , فقبيمة مف القبائؿ تنطؽ بحرؼ في كممة , كالقبيمػة األخػرل تنطػؽ بمقاربػو 
في المخرج , أك الص ة في كممة أخػرل , فكاحػدة تقػكؿ ) عكػكب الطيػر (  كاألخػرل 

                                           

منيػػا القمػػب كاإلبػػداؿ البػػف السػػكيت , كاإلبػػداؿ كالمعاقبػػة كالنظػػائر لمزجػػاجي , كاإلبػػداؿ ألبػػي  (ُ)
  َ ُٕٕد/عبد اهلل ربي  :  –الطيب المغكم...إل  , ينظر: في فقو المغة 

 . ُٕٗ/ُسر صناعة األعراب :( ِ)
 . ِْٕ/ُّ:  ىػُُِّ –طب  القاىرة  –ابف سيده  –المخصص في المغة  (ّ)
 . ٕٔد/ ضاحي عبد الباقي :  –المرج  السابؽ , كينظر : لغة تميـ  (ْ)
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َّْٕ 

 (ُ)قكؿ ) عككؼ الطير ( , كمف ىؤالء أبك حاتـ السجستاني , كأبك الطيب المغػكم ت
َ 

كذىػػب بعػػض المغػػكييف إلػػ  النظػػر فػػي الكممػػات التػػي حػػدث فييػػا اإلبػػداؿ ,        
كفحصػػيا كتطبيػػؽ مبػػدأ  ) األصػػالة كال رعيػػة ( عمييػػا , فػػنذا كانػػت إحػػداىا تتصػػٌرؼ 

تتصرؼ التصٌرؼ الكامؿ , كىنا يمكػف الحكػـ  تصٌرفنا كامبلن فيي أصؿ لؤلخرل التي ال
عم  ال انية باإلبداؿ نحك : ) خامؿ الذكر ( ك ) خامف الذكر ( فالبلـ أصؿ , كالنػكف 

 َ (ِ)بدؿ مف البلـ 
كأما إذا كانت الكممتاف تتصػرفاف تصػٌرفنا كػامبل , فػبل إبػداؿ بينيمػا ككػؿ منيمػا       

ف الميجػات نحػك ) ػييمػا إلػ  الخمػؼ بيػأصؿ , كالخبلؼ بيف الم ظيف يمكف رجكعػو ف
.  كقػػػد تعػػػٌرض كػػػبل الػػػرأييف لنقػػػد بعػػػض ( ّ)ىتمػػػت السػػػماء ( ك ) ىتنػػػت السػػػماء ( 

المغكييف المحػد يف , كرأكا االسػتعانة بػالقكانيف الصػكتية التػي تحكػـ أصػكات العربيػة  
دـ ككي ية تطكرىا , كالحكـ عم  اإلبداؿ بيف الكممات مف ىػذا المنظػكر المغػكم , كعػ

التعكيػؿ ك يػرنا عمػ  مبػػدأ ) األصػالة ك ال رعيػة ( أك المنظػػكر ) الميجػي ( فػي الحكػػـ 
  َ (ْ)عم  اإلبداؿ 

كقد تضمنت قراءة ) النخعي ( اإلبداؿ المغكم بيف ) الصػكائت ( دكف الحػركؼ       
 َ) الصكامت ( , في األسماء كاألفعاؿ عم  حد سكاء 

                                           

 َ ُٕٕد/عبد اهلل ربي :  –في فقو المغة  (ُ)

ط ال انيػة  –طبعة دار الكتب المصرية  –تحقيؽ محمد عمي النجار  –ابف جني  –الخصائص  (ِ)
 . ْٖـ : ُٔٓٗ –القاىرة    –

 . ِٖالسابؽ :  (ّ)

طبعػة  –د/ إبػراىيـ أنػيس  –, مػف أسػرار المغػة  ِٕ: الميجات العربيػة د/ إبػراىيـ نجػا :ينظر  (ْ)
د/عبػػػد اهلل ربيػػػ :  –,  فػػػي فقػػػو المغػػػة  ٕٓـ : ُٕٓٗط الخامسػػػة  –األنجمػػػك    المصػػػرية 

 . ِْـ :ُٕٗٗ –أسيكط  –طبعة العدكم  –, ليجة ربيعة د/ عبد اليادم السممكف  َُٖ
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َّٕٓ 

رة كالضػمة , التػي قػاؿ فييػا ابػف جنػي " اعمػـ كالحركات ىي : ال تحة كالكسػ        
أف الحركػات أبعػاض حػػركؼ المػد كالمػػيف كىػي : األلػؼ , كاليػػاء , كالػكاك , فكمػػا أف 
ىػػذه الحػػركؼ  بل ػػة , فكػػذلؾ الحركػػات  بل ػػة كىػػي : ال تحػػة , كالكسػػرة , الضػػمة , 
فال تحػػة بعػػض األلػػؼ , كالكسػػرة بعػػض اليػػاء , كالضػػمة بعػػض الػػكاك , كقػػد كػػاف 

قدمكا النحكييف يسمكف ال تحة األلؼ الصغيرة , كالكسرة الياء الصػغيرة , كالضػمة مت
 "  (ُ)الكاك الصغيرة  

كعٌرفيػػا بعػػض المحػػد يف ب نيػػا : " الصػػكت المجيػػكر الػػذم يحػػدث أ نػػاء          
النطؽ بو أف يمر اليكاء حرنا طميقنا خػبلؿ الحمػؽ كال ػـ دكف أف يقػؼ فػي طريقػو أم 

كدكف أف يضيؽ مجػرل اليػكاء ضػيقنا مػف اػ نو أف ييحػدث احتكاكنػا  عائؽ أك حائؿ ,
كفيما يمي ذكر كدراسػة لمقػراءات القرآنيػة التػي تم ػؿ ظػاىرة اإلبػداؿ  ."  ( ِ)مسمكعا 

المغػػكم  كالتػػي كردت فػػي قػػراءة النخعػػي , مرتبػػة فػػي دراسػػتيا حسػػب سػػكر كآيػػات 
 القرآف الكريـ :

 أٔلا : تني انكضش ٔانضى :
 يف األمساء : – أ        

الكسػػر كالضػػـ مػػف الناحيػػة الصػػكتية متاػػابياف , ألنيمػػا مػػف أصػػكات المػػيف        
الضيقة , كليذا تحؿ إحداىما محؿ األخرل في ك ير مف الظكاىر المغكية , كقد مالت 
القبائؿ البدكية بكجو عاـ إل  مقياس المػيف الخم ػي المسػم  بالضػمة , ألنػو مظيػر 

بدكيػػة , فحيػػث كسػػرت القبائػػؿ المتحضػػرة , كجػػدنا القبائػػؿ مػػف مظػػاىر الخاػػكنة ال
البدكية تضـ , فالكسػرة حركػة المؤنػث فػي المغػة العربيػة, كاليػاء التػي ىػي فػرع عػف 
الكسرة تعد العبلمة األساسية لمتصػغير فػي لغتنػا العربيػة , كال يعنػي ىػذا أف ليجػات 

                                           

 . ُٗ/ُسر صناعة األعراب :  (ُ)

 . ْٕـ : َُٗٗ –القاىرة  –الاباب  طبعة مكتبة –د/ كماؿ محمد بار  –األصكات العربية  (ِ)
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َّٕٔ 

نمػا الػذم البدك قد خمت مف الكسرات , أك أف ليجات الحضػر ال تعػرؼ ال ضػٌمات , كا 
يرجح ىك ميؿ القبائؿ البدكية إل  الضـ , كميؿ القبائػؿ الحضػرية إلػ  الكسػر , كأف 
) الضـ كالكسر ( كانا يستعمبلف في زمف كاحد كلكف في بيئتيف مختم تػيف , فميسػت 
إحداىما أصؿ كاألخرل فرع منيا , أك ليست إحداىا بم ابة التطػٌكر لؤلخػرل , بػؿ إف 

  َ"  (ُ)كجدتا معنا , كعااتا في عصكر ما قبؿ اإلسبلـ   الصيغتيف قد
ـ إلػػ  مػػا كرد مػػف تبػػادؿ بػػيف الضػػـ كالكسػػر فػػي قػػراءة ) ػذا التقديػػػف ىػػػكمػػ
 النخعي ( :

سُتٍم 
ُ
 كِسُتٍم : –ك

ػػا  كقػػد جػػاء فػػي قكلػػو تعػػال           ـي عىاىػػرىًة مىسىػػاًكيفى ًمػػٍف أىٍكسىػػًط مى فىكى َّارىتيػػوي ًإٍطعىػػا
ـٍ  تيٍطًعميكفى  تييي ـٍ أىٍك ًكٍسكى  َ (ِ)  أىٍىًميكي
قػػرأ الجميػػكر ) ًكسػػكتيـ ( بكسػػر الكػػاؼ , كقػػرأ إبػػراىيـ النخعػػي , كأبػػك عبػػد         

   َ (ّ)الرحمف السممي , كسعيد بف المسيب بضميا  

                                           

القػػاىرة :   –ط السادسػػة  –طبعػػة مكتبػػة األنجمػػك المصػػرية  –د/إبػػراىيـ أنػػيس  –( فػػي الميجػػات العربيػػة ُ)
ُٗ - ِٗ  . 

 . ٖٗ( المائدة ِ)
طبعة دار   –كتحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد ك آخريف دراسة  –أبك حياف األندلسي  –( البحر المحيط ّ)

طبعػة  –أبػك عبػد اهلل القرطبػي  –, الجػام  ألحكػاـ القػرآف  ُّ/ْلبنػاف :  –بيػركت  –الكتب العمميػة 
, الكاػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػكامض  ِٕٗ/ٔـ : ُّٓٗىػػػ/ ُّّٓط األكلػػ  /  –دار  الكتػػب المصػػرية 

دراسػػة كتحقيػػؽ عػػادؿ أحمػػد  -جػػار اهلل الزمخاػػرم   – التنزيػػؿ  كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه الت كيػػؿ
ـ : ُٖٗٗ -ىػػػ ُُْٖ –الربػػاض  –طبعػػة مكتبػػة العبيكػػاف   -ط األكلػػ  –عبػػدالمكجكد ك آخػػريف 

تحقيػؽ أحمػد محمػد الخػراط  –السميف الحمبػي  –, الدر  المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  ِٕٖ/ِ
تحقيػػؽ د/ اػػمراف  –أبػػك نصػػر الكرمػػاني  –ءات , اػػكاذ القػػراَْٗ/ْدماػػؽ :   –طبعػػة دار القمػػـ  –

مي   . َُٔ-ُٗٓلبناف :  –بيركت  –طبعة مؤسسة الببلغ  –العىخى
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َّٕٕ 

 –كالمتصػػ ح لكتػػب المغػػة كالت سػػير كالقػػراءات يجػػد أنيػػا سػػاكت بػػيف الم ظػػيف        
داللػػة عمػػ  المعنػػ  , فجػػاء فػػي المسػػاف " الًكسػػكة كالكيسػػكة : فػػي ال –بالضػػـ كالكسػػر

المباس , كاحدةي الكيسا ..يقاؿ : كسكت فبلننا أكسكه كسػكةن إذا ألبسػتو  كبنػا , أك  يابنػا 
, ك" الكيسػكة كالًكسػكة : كاحػدة  (ِ), ك" الكسكة: المباس بالضػـ كالكسػر " (ُ)فاكتس " 

 . ( ّ)ساء كاحدة األكسية " الكيسا , ككسكتو  كبنا فاكتس  , كالكً 

كذكػػر السػػميف الحمبػػي أف الضػػـ كالكسػػر " لغتػػاف فػػي المصػػدر , كفػػي الاػػيء          
, كجػػاء ذلػؾ فػػي  (ْ)المكسػكّْ , قػاؿ الزمخاػػرم كالًقػدكة كالقيػػدكة , كاإلسػكة كاأليسػكة " 

, كذكػػر القرطبػػي أف الم ػػظ ) كسػػكتيـ ( قيػػرئ بكسػػر الكػػاؼ , كضػػٌميا   (ٓ)الكاػػاؼ 
 (ٖ)ي  ػ, كالكرمان (ٕ), كما أكرد ذلؾ ابف خالكيو  (ٔ)ا لغتاف م ؿ إسكة , كأيسكة " كىم

(ٖ) . 
إلػ  أف الم ػظ  -سػال ة الػذكر -كقد انتيت كتب المغة كالت سػير كالقػراءات           

بالضػػـ كالكسػػر   المعنػػ  فييمػػا كاحػػد فػػي االسػػتعماؿ المغػػكم , كىػػك : لم ػػكب الػػذم 
لكسػر لغتػاف مػف لغػات العػرب , كلػـ تٍعػز أينػا منيمػا إلػ  يستر العكرة , كأف الضػـ كا

 قبيؿ بعينو مف القبائؿ العربية , 

                                           

 . ّٕٖٗ/ٓابف منظكر : )ؾ.س.ا( :  –لساف العرب  (ُ)
 . َِْال يكمي : )ؾ.س.ك( :  –المصباح المنير  (ِ)
 . ِْْٕ/ٔ: )ؾ.س.ا( :  -الجكىرم  –الصحاح  (ّ)
 . َْٗ/ْالدر المصكف :  (ْ)

  . ِٕٖ/ِالكااؼ :  (ٓ)

 . ِٕٗ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٔ)

 . َْالقاىرة :  –طبعة مكتبة المتنبي  –ابف جالكيو  –مختصر اكاذ القرآف مف كتاب اهلل البدي  ( ٕ)

 . َُٔ-ُٗٓ: -اكاذ القراءات  (ٖ)
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َّٕٖ 

ذا عممنا أف النخعي قػد خػالؼ الجميػكر , كقػرأ ) كيسػكتيـ ( بضػـ الكػاؼ            كا 
ا أف الضـ كاف الٌسػمة الغالبػة فػي لغػة القبائػؿ البدكيػة   إذف فمػا الػرابط  كعممنا أيضن

, أك بػػاألحرل لغػػة النخعػػي كالقبائػػؿ البدكيػػة ؟ كاإلجابػػة ىػػي أف  بػػيف قػػراءة النخعػػي
قد عاش كناػ  فػي الككفػة , كتػذكر كتػب  –ككما كرد ذكر ذلؾ في نا تو  –النخعي 

المغة أف الككفة قد ت  رت لغتيا بمغة قبائؿ ارؽ الجزيرة ككسػطيا , كبخاصػة قبائػؿ 
, كممكػػكا الحمػػة  (ُ)ميجػػرة ) بنػػي أسػػد ( الػػذيف نزلكىػػا منػػذ السػػنة  التاسػػعة عاػػرة ل

, كبػذلؾ يكػكف النخعػي قػد اسػتق  لغتػو مػف لغػة  (ِ)( ىػ ٖٖٓكجياتيا حت  سنة ) 
 أىمو , كقرأ بمغتيـ بضـ الكاؼ في ) كسكتيـ ( .

جض :
ِّ
جض , الش

ُّ
 الش

ٍر  كقد جاء في قكلو تعال     . (ّ) كىالرٍُّجزى فىاٍىجي
الراء , كقرأ الحسف , كمجاىد , كالسػممي , قرأ الجميكر" ) كالرّْجز ( بكسر          

كأبكجع ر , كأبكايبة , كابف محيصف , كابف ك ػاب , كقتػادة , كالنخعػي , كابػف أبػي 
 َ (ْ)إسحاؽ , كاألعرج , كح ص بضميا " 

جزا       
ّ
: القىػذىري م ػؿ الػرّْجس . كالرّْجػزي : العػذاب . كالرّْجػز , كالرُّجػز : عبػادة  نش

ٍر  ك الارؾ .. كقكلو تعػال  األك اف , كقيؿ ى قػاؿ قػـك : ىػك صػنـ   كىالرٍُّجػزى فىػاٍىجي
كىػػك قػػػكؿ مجاىػػػد .. قػػاؿ أبػػػك إسػػػحاؽ : قػػػرئ كالرّْجػػز , كالرُّجػػػز بالكسػػػر كالضػػػـ , 

                                           

 –طباعػػة الناػػر طبعػػة دار المػػدني لم –د/ صػػالحة آؿ غنػػيـ  –الميجػػات فػػي الكتػػاب لسػػيبكيو  (ُ)
 . ٖٗط األكل  :  –ـ ُٖٓٗىػ /َُْٓ   –جدة 

 –بيػػػركت   –ط األكلػػػ  –طبػػػ  مؤسسػػػة الرسػػػالة –عمررضػػػا كحالػػػة  –معجػػػـ قبائػػػؿ العػػػرب( ِ)
 . ُِ/ُىػ : ُّٖٗ

 ٓالمد ر :  (ّ)
 َ ّٓٓ/َُ, الدر المصكف :  ِّٓ/ٔ, كينظر الكااؼ :  ّْٔ/ٖالبحر المحيط :  (ْ)
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َّٕٗ 

كمعناىما كاحد , كىػك العمػؿ الػذم يػؤدم إلػ  العػذاب .. كىػك بكسػر الػراء : العػذاب 
ٍر كىالرُّ  كاإل ـ كالذنب , كيقاؿ في قكلو تعال    َ(ُ)أم عبادة األك اف "  ٍجزى فىاٍىجي

المتص ح لكتب المغة , كالت سير , كالقراءات يراىا بيف  بل ة أمػكر فػي تحميميػا      
 ليذا الم ظ حاؿ مجيئو بكسر الراء , أكبضميا :

اكم بيف الم ظيف في المعن  , كيقصد بيا األصػناـ كاألك ػاف ػيس – األٔل           
ف ػمػػ (ّ)ا ػاه اىجػػر مػػا يػػؤدم إليػػو مػػف عبػػادة األك ػػاف كغيرىػػػذاب , كمعنػػػ, أك العػػ (ِ)

 َ (ٓ), كىك الذم رٌجحو الزجاج  (ْ)  ىجره ػات عمػـ , كال بػالمآ 
يي ىٌرؽ بيف الم ظيف في المعن  , فيك بالكسر ) ًرٍجز ( ي تي لمبيف  – انثاَٙ         

كنائمػػػة ( كقػػػاؿ عكرمػػػة , كالنقػػػائص  كال جػػػكر , كبالضػػػـ يػػػ تي لصػػػنميف ) إسػػػاؼ 
ػا  , كمػػا يػ تي بالكسػر لمعػذاب كاإل ػـ كالػػذنب ,  (ٔ)كمجاىػد , كالزىػرم لؤلصػناـ عمكمن

                                           

  :, الصػػحاح  : ) ر.ج.ز ( ّٖ, المصػػباح : ) ر.ج.ز ( : : ُٖٗٓ/ّ المسػػاف : )ر.ج.ز ( : (ُ)
ّ/ٖٕٖ . 

 . ّْٔ/ٖالبحر المحيط :   (ِ)
ىػػػ  : َُُّ –طبعػػة الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب  –ال يركزابػػادم  –القػػامكس المحػػيط  (ّ)

 . ُٖٗٓ/ّ, المساف : )ر.ج.ز ( :  ُٕٔ/ِ
 َ ِّٓ/ٔالكااؼ :  (ْ)

د ػاف محمػػػؽ اعبػػػتحقيػػ –ي ػالبنػػا الدمياطػػ –ر بػػالقراءات األربػػ  عاػػر إتحػػاؼ فضػػبلء الباػػ (ٓ)
/  ِـ : ُٕٖٗىػػ / َُْٕط أكلػ  :  –لبنػاف  –بيػركت  –ة عػالـ الكتػب ػطبعػ  –ؿ ػإسماعيػ
ُٕٓ َ  

 . ّْٔ/ٖالبحر المحيط :  (ٔ)
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َُّٕ 

, كقاؿ الكسائي : الرُّجز بالضـ الك ف , كبالكسػر: العػذاب  (ُ)كبالضـ لعبادة األك اف 
(ِ) َ 

أبػك  ىما لغتاف مف لغات العرب , األكؿ : ) بكسػر الػراء ( كنسػبيا – انثانث      
) كالرّْجػز ( بكسػر الػراء كىػي لغػة قػريش   حياف إل  لغػة قػريش فقػاؿ " قػرأ الجميػكر
مػػف  (ْ), كىػػي لغػػة ) بنػػي الصػػعدات (   (ّ)كالحسػػف كمجاىػػد كالسػػممي .. بضػػٌميا " 

  (ٓ) .تميـ
كخػػالؼ الػػدمياطي أبػػا حيػػاف فػػي عػػزكه , فنسػػب الكسػػر إلػػ  بنػػي تمػػيـ , كعػػزا       

ز فقػاؿ : " قػرأ ح ػص , كأبػك جع ػر , كيعقػكب بضػـ الػراء الضـ إل  لغة أىػؿ الحجػا
 َ (ٔ)ف , كالحسف , كالباقكف بكسرىا لغة تميـ " ػف محيصػـ ابػاز , ككافقيػلغة الحج

َ 
ٌط ى بعض المغكييف المحد يف الدمياطي فيما ذىب إليػو مػف نسػبتو الضػـ        كقد خى

مػف نسػبة الكسػر لقػريش   إل  أىؿ الحجاز , كرأل الصكاب فيما ذىب إليو أبك حياف
كالضـ لتميـ , كرأل المعن  فييما كاحد فقاؿ : " المعنػ  كاحػد كضػبط الحػرؼ األكؿ 
بالكسر حيننا , كبالضـ حيننا آخر , فيما ليجتاف , كالكسر لقػريش , كالضػـ لتمػيـ , 
كال يمت ت إل  كبلـ صاحب اإلتحاؼ فػي ىػذا المكضػ  , ألف نسػبتو الضػـ لقػريش , 

                                           

تحقيػؽ  –مكػي بػف أبػي طالػب القيسػي  –الكاؼ عف كجكه القراءات السب  كعمميا كحججيػا   (ُ)
ىػػػ/  ُُْٖ –ط الخامسػػة  –بيػػركت  –طبعػػة مؤسسػػة الرسػػالة  –د/ محػػي  الػػديف رمضػػاف 

 . ُٖٗٓ/ّ,  المساف : )ر.ج.ز ( :  ّْٕ/ِـ : ُٕٗٗ

 . ٓٔ/ُٗالجام  ألحكاـ القرآف :  (ِ)
 . ّْٔ/ٖالبحر المحيط :  (ّ)
 . ُِّ/ُ, الميجات العربية في التراث :  ّٕٗ/ ُالبحر المحيط : ( ْ)

 ) رجز ( . – ُُٔص  – ٕعدد  –مجمة المكرد  –ة تميـ معجـ ليج (ٓ)
 . ُٕٓ/ِاإلتحاؼ :  (ٔ)
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ُُّٕ 

ـ كىٍىـه منو مخالؼ لما ذكره العمماء , كمػا ذكػره ىػك فػي مكاضػ  أخػرل " كالكسر لتمي
(ُ) َ  

كمتػػ  صػػٌح الكسػػر لمحجػػازييف , كالضػػـ لمتميميػػيف فيكػػكف ذلػػؾ ممػػا يناسػػب         
مظيػر مػف مظػاىر الرقػة  –ككمػا سػبؽ  –البيئة التي تستكطنيا كؿ قبيمة , فالكسػر 
ة الحضرية الحجازية , كالضـ مظير مف كالميكنة كالسيكلة , كىك الذم يناسب البيئ

مظاىر الخاكنة كالغمظة كالادة , كىك ما يناسب البيئة البدكية التميمية , كىذا مػا 
, كمػػا يناسػػب بيئػػة النخعػػي ) الككفػػة ( التػػي  (ِ)ذىػػب إليػػو عممػػاء المغػػة المحػػد كف 

ة تػ  رت بالقبائػػؿ البدكيػػة التػػي ىػاجرت كسػػكنت فييػػا مػػف قبائػؿ كسػػط كاػػرؽ الجزيػػر 
 َالعربية 

 يف األفؼال : –ب        
:  

ّ
ش

ُ
 أٌِش , أٌ
مىػػ   كقػػد جػػاء فػػي قكلػػو تعػػال          مىٍييىػػا كىأىىيػػشُّ ًبيىػػا عى كَّػػ ي عى ػػامى أىتىكى قىػػاؿى ًىػػيى عىصى

ًليى ًفييىا مىآًربي أيٍخرىل  نىًمي كى  َ (ّ) غى
لنخعي بكسػرىا , قرأ الجميكر ) كأىيشُّ ( بضـ الياء كالايف المعجمة , كقرأ ا       

 َ (ْ)كذا ) كأًىشُّ ( ذكر ذلؾ أبك ال ضؿ الرازم , كابف عطية  

                                           

ط دار  –د/ صبحي عبد الحميد محمد عبػد الكػريـ  –الميجات العربية في معاني القرآف لم ٌراء  (ُ)
 . ُِّـ : ُٖٔٗىػ / َُْٔ –ط األكل   –القاىرة  –الطباعة المحمدية 

 . ِٗ – ُٗيـ أنيس : د/ إبراى –في الميجات العربية  (ِ)

 . ُٖطو :  (ّ)
  َٓ/ِ, المحتسػب :  َٗابػف خالكيػو :  –, كينظػر اػكاذ القػراءات  َِِ/ٔالبحر المحيط : ( ْ)

 . ِٓ/ٖ, الدر المصكف : ُٕٖ/ُُالجام   ألحكاـ القرآف : 
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ذكػػر ابػػف منظػػكر : " اليىػػشُّ كالياػػيش مػػف كػػؿ اػػيء مػػا فيػػو رخػػاكة كلػػيف ,       
كايء ىشه كىايش ... كاليشُّ : جذبؾ الغصف مف أغصاف الاجر إليػؾ , ككػذلؾ 

ا : خبطتػػو بعصػػا ليتحػػات , إف ن ػػرت كرقيػػا بعصػػا ... كىااػػت الػػكرؽ أىٌاػػو ىانػػ
, كقاؿ ال يكمي" ) ىٌش ( الرجػؿ  (ُ)ز كجؿ " كأىش بيا عم  غنمي " ػو عػو قكلػكمن

نىًمي  ىانا مف باب ) قتؿ ( صاؿ بعصاه , كفي التنزيؿ  مى  غى كىٌش  كىأىىيشُّ ًبيىا عى
ا ضربيا ليتساقط كرقيا .. "   .(ِ)الاجرة ىانا أيضن

اء كضػػٌميا فػػي ) ػر اليػػػف , بكسػػػف القراءتيػػػحتسػػبو بيػػكفػػٌرؽ ابػػف جنػػي فػػي م      
تعني تكسير الكؤل لمغنـ  –بضـ الياء كالايف المعجمة  –أىش (   فقراءة الجميكر 
تعنػػي سػػكؽ الغػػنـ فػػي  –بكسػػر اليػػاء كالاػػيف المعجمػػة  –لت كمػػو , كقػػراءة النخعػػي 

اػيف معجمػة فيحتمػؿ طريقيا المراد , فقاؿ أبك ال تح " أما أًىػشُّ بكسػر اليػاء , كبال
 أمريف : 

ما لتكسير الكؤل ليا  –أدذًْا         أف يككف أًميؿي بيا عم  غنمي إما لسكقيا , كا 
يىًيشُّ إذا كػاف  بيا كقراءة مف قرأ ) كأىيػشُّ ( بضػـ الاػيف معجمػة يقػاؿ : ىػشَّ الخبػزي

 .جافنا يتكٌسر لياااتو 

ٌسػر بيػا الكػؤل ليػا , أف يكػكف أراد ) أىيػش ( بضػـ اليػاء , أم أك – ٔاٜخش
 َ (ّ)فجاء بو عم  ) فىعىؿى يىٍ ًعؿ ( " 

                                           

 . ْٖٔٔ/ٔالمساف : ) ق.ش.ش ( :  (ُ)

 . ِْْالمصباح المنير : ) ق.ش.ش ( :  (ِ)
 . َٓ/ِ المحتسب : (ّ)
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ا ذكره        كسىٌكل القرطبي بيف القراءتيف في المعن  فقاؿ " أىيشُّ بيا , كأًىشُّ أيضن
ر ػالنٌحاس , كىي قػراءة النخعػي , أم أحػبط بيػا الػكرؽ , أم أضػرب أغصػاف الاجػ

 اؿ الراجز :ػو , قػفت كم و ,ػي تناكلػ  غنمػؿ عمػا , فيسيػط كرقيػليسق

ػػػػػػ  عمػػػػػػ  أٍغنػػػػػػاًمي  أىيػػػػػػشُّ بالعىصى
 

ػػػػػػػػػػػاـ    (ُ)مػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػاعـ األراًؾ كالبىاى
 

تعني الخبط بالعصا عم  كرؽ  –أىيشُّ  –كقراءة الجميكر عند السميف الحمبي      
تعنػي الباااػة , كلكنيػا قػد  –أًىػشُّ  –الاجر ليسقط لمغنـ فت كمو , كقراءة النخعي 

الضػػـ فقػػاؿ " ىااػػت الػػكرؽ أىياُّػػو أم : خبطتػػو ليسػػقط  كأٌمػػا تسػػتعمؿ فػػي معنػػ  
ىىشَّ يىًيشُّ بكسر العيف في المضارع فبمعن  الباااة ... كىك بمعنػ  أىىيػشُّ بالضػـ 

 "(ِ)َ    
كيبدك أف بيف القراءتيف عمـك كخصكص كجيي , فػنذا كانػت القػراءة بالكسػر        

صػبلحيا , كالقػراءة با لضػـ تعنػي : تكسػير الكػؤل , أك العمػؼ , تعني : سكؽ الغنـ كا 
فنف كبل القراءتيف تستعمبلف في رعي الغنـ , كىىٌش الكرؽ , كتكسير الكؤل , كسكؽ 
صبلحيا , يقػكؿ أبػك حيػاف : " قػرأ الجميػكر ) كأىيػشُّ ( بضػـ اليػاء كالاػيف  الغنـ كا 

يكػكف  المعجمة , كالنخعي بكسرىا ... كىي بمعن  المضمكمًة الياء ... كيحتمؿ أف
مف ىىٌش يىًيشُّ ىاااة إذا ماؿ , أم أميؿ بيا عم  غنمي بما أصمحيا مػف الٌسػٍكؽ 

 َ (ّ)كتكسير العمؼ كنحكىما " 

                                           

محمد ابف جريػر  –( البيت مف الرجز , كلـ أع ر عم  قائمو , ينظر : جام  البياف عف ت كيؿ أم القرآف ُ)
 –ط أكلػ   -طبػ  دار ىجػر لمطباعػة كالناػر –تحقيػؽ د/عبػداهلل بػف عبػد المحسػف التركػي  –الطبرم 
 . ُٕٖ/  ُُ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ُُّ/ُِـ : ََُِ-ىػُِِْ

 َ ِٓ/ٖالمصكف : الدر  (ِ)

 َ َِِ/  ٔالبحر المحيط :  (ّ)
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كممػا سػبؽ يتضػح تبػػادؿ المكاقػ  بػيف الكسػرة كالضػػمة فػي النطػؽ العربػػي ,         
كيعػػكد ذلػػؾ إلػػ  التقػػارب بينيمػػا فػػي المخػػرج كالصػػ ات , فيمػػا مػػف أصػػكات المػػيف 

, كالمساف م  كػؿ منيمػا يبمػغ فػي صػعكده نحػك الحنػؾ أقصػ  مػا يمكػف  (ُ)ة الضيق
, كمما يؤيػد ذلػؾ مػا جػاء فػي الركايػات العربيػة القديمػة التػي  (ِ)لمنطؽ بصكت ليف 

دلت عم  أف الضٌمة كالكسرة قد تتناكباف المكاف الكاحد مػف الكممػة , كيمكػف ت سػير 
 َ (ّ)عض ذلؾ في ضكء االنسجاـ بيف الحركات بعضيا بب

كأمػػا إي ػػار القبائػػؿ البدكيػػة لمضػػـ , فػػي مقابػػؿ ميػػؿ القبائػػؿ الحضػػرية إلػػ  
الكسر , فؤلف الضـ ص ة مػف صػ ات الخاػكنة كالاػدة التػي يحػرص عمييػا البػدكم  

 .  (ْ)ألنيا تميزه مف غيره فتعٌصب ليا كتمسؾ بيا  
ا : 

ا
 بني الضم َالفتح :ثاَٛ

س
َ
س , يُو

ُ
 : يُو

يىٍعقيػػػكبى  تعػػػال  جػػاء فػػي قكلػػو         اؽى كى ٍسػػحى ٍسػػمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  ٍينىػػا ًإلىػػ  ًإٍبػػػرىاًىي كىأىٍكحى
بيكران  كدى زى سيمىٍيمىافى كىآتىٍينىا دىاكي كفى كى ييكنيسى كىىىاري  , قرأ : (ٓ) كىاألىٍسبىاًط كىًعيسى  كىأىيُّكبى كى

 ) يكنيس ( بضـ النكف كترؾ اليمزة   الجميكر . –أ     
   في ركاية ابف جٌماز عنو .ػزة   نافػرؾ اليمػكف كتػر النػس( بكسػ) يكنً  –ب    

                                           

 . ُٗد/ أنيس :  –في الميجات العربية  (ُ)

ط الخامسػػػػة :  –طبعػػػػة مكتبػػػػة األنجمػػػػكا المصػػػػرية  –إبػػػػراىيـ أنػػػػيس  –األصػػػػكات المغكيػػػػة  (ِ)
 .ّٔـ:ُٕٗٗ

د/ عبػد اليػادم السػممكف طبعػة مطبعػة  –قراءة يحي بػف يعمػر فػي ضػكء عمػـ المغػة المعاصػر (ّ)
 . ِّ-ُّـ :   ََِّىػ / ُِْْ –ياب ب سيكط ا

 . ٔٗد/ أنيس :  –في الميجات العربية  (4)
 . ُّٔالنساء :  (ٓ)
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 . (ُ)) يكنىس ( ب تح النكف كترؾ اليمزة   النخعي كابف ك ٌاب  –ج    

قػػاؿ ابػػف منظػػكر " يػػكنيس , كيػػكنىس , كيػػكًنس ,  ػػبلث لغػػات , اسػػـ رجػػؿ ,         
ا "  ا مف باب عمـ , كفػي لغػة مػف , يقاؿ : ) أًنست ( بو أنسن  (ِ)ككؿه فيو اليمز أيضن

. فيقػػاؿ : أىًنػػسى يػػ نىسي , ب ػػتح النػػكف فػػي المضػػارع , كأًنػػس يػػ ًنس  (ّ)بػػاب ضػػرب 
 بكسرىا , كيؤنىس , كيؤنيس , كيؤنىس باليمزة , كبالكاك .

 كفي ىذا االسـ كق ات : 

أف ) فػػػاء ( الكممػػػة ىػػػي اليمػػػزة , كاالسػػػـ ماػػػتؽ مػػػف ) أًنػػػس ( مػػػف   –األٔىل     
يػػػرىه , األنػػػس ف يقػػػاؿ : )أًنػػػس( الرجػػػؿ )يػػػ نىس( ك)يػػػ ًنس( بغيػػػره , ك)ييػػػؤًنس( ىػػػك غى

 ك)ييؤنىس( م  غيره , ك) ييؤنيس ( غيرىه أيضا .

أف فاء الكممة ىي الكاك , كاالسـ ماتؽ مف )كنس( , فيقاؿ : كنس  –انثاَٛح     
 )يكنىس( الرجؿ بغيره , ك )يكًنس( , ك)يكنيس( ىك غىيرىه .

و مت  صٌح القكؿ ب ف الكاك في )يػكنس( ىػي األصػؿ , فيكػكف قمػب أن – انثانثح   
 . (ْ)الكاك ىمزة   إٌنما كاف لكقكعيا ساكنة بعد ضـ 

                                           

 ْالػدر المصػكف :  ُٕ-ُٔ/ٔ, كينظر : الجام  ألحكاـ القرآف :  ُّْ/ ّر المحيط : ػالبح (ُ)
 . ُٔٓ/ُ, القراءات في البحر المحيط :  ُْٖ-ُْٕ, اكاذ  القراءات لمكرماني :  ُٕٓ/ 

 . َٓٗ/ُ, كينظر الصحاح : ) أ.ف.س ( :  َُٓ/ُالمساف : ) أ.ف.س ( :  (ِ)

 . َُالمصباح المنير : ) أنس ( :  (ّ)
 . ُٕٓ/  ْالدر المصكف :  (ْ)
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مف قرأ )يؤنىس( ب تح النكف كاليمزة أخذ قراءتو مف ال عؿ المبني  –انشاتؼح    
لمم عػػكؿ , كمػػف قػػرأ )يػػؤًنس( بكسػػر النػػكف مػػ  اليمػػزة إنمػػا أخػػذه مػػف ال عػػؿ المبنػػي 

 . (ُ) اعؿ لم
عيًزم ضـ النكف م  الكاك ) يػكنيس( إلػ  أىػؿ الحجػاز , كنيًسػب  –اخلايضح 

ػػًزم ضػػـ النػػكف مػػ  اليمػػزة  فػػتح النػػكف مػػ  الػػكاك )يػػكنىس( إلػػ  بنػػي عقيػػؿ , بينمػػا عي
)يػؤنيس( إلػ  لغػة بنػي أسػػد , فقػاؿ أبػك حيػاف " قػرأ نػػاف  فػي ركايػة ابػف جٌمػاز عنػػو 

عض العػرب , كقػػرأ النخعػي كابػػف ك ٌػاب ب تحيػػا  )يػكًنس( بكسػر النػػكف , كىػي لغػػة لػب
كىػػي لغػػة لػػبعض عيقيػػؿ , كبعػػض العػػرب ييمػػزه كيكسػػر , كبعػػض أسػػد ييمػػز كيضػػـ 

 . (ِ)النكف , كلغة الحجاز ما قرأ بو الجميكر ًمٍف ترؾ اليمز , كضـ النكف  
كقاؿ السميف الحمبٌي " فػي يػكنس سػت لغػات : أفصػحيا : كاك خالصػة كمػيـ        

كػػي كسػػر النػػكف بعػػد الػػكاك , كبيػػا قػػرأ نػػاف  ...  مضػػمكمة , كىػػي لغػػة الحجػػاز , كحي
كي أيضا فتحيا م  الكاك , كبيػا قػرأ النخعػي , كىػي لغػة لػبعض عيقىيػؿ , كىاتػاف  كحي
القراءتاف جعميما بعضيـ منقكلتيف مف ال عؿ المبني لم اعؿ أك الم عكؿ , جعػؿ ىػذا 

نما أبدلت الي مزة كاكنا لسككنيا كانضماـ ما قبميا , كيدؿ االسـ ماتقنا مف األنس , كا 
عم  ذلؾ مجيئو باليمزة عم  األصؿ فػي بعػض المغػات ... كحكػي ت ميػث النػكف مػ  
ىمز الكاك , ك نيـ قمبكا الكاك ىمزة النضماـ ما قبميػا ... كحكػي أف ضػـ النػكف مػ  

 . (ّ)اليمز لغة بعض بني أسد " 

                                           

 . ُٕ – ُٔ/  ٔالقرطبي :  (ُ)

 . ُّْ/  ّالبحر المحيط :  (ِ)

 . ُٕٓ/  ْالدر المصكف :  (ّ)
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 كالذم أكد التركيز عميو ىنا ىك :
 –قراءة الجميكر   كقد كانت بضـ النكف مػ  كجػكد الػكاك , كتػرؾ اليمػزة  –أ       

كىي لغة أىؿ الحجاز , كيمكػف تصػنيؼ ىػذه القػراءة تحػت عنػكاف محاكلػة  –يكنيس 
االنسجاـ بػيف الحركػات , فاليػاء مضػمكمة كبعػدىا الػكاك سػاكنة , فجػاء ضػـ النػكف 

 اك .ليناسب الكاك قبميا , كالياء المضمكمة قبؿ الك 
قراءة النخعي   كقد كانت ب تح النكف م  كجكد الكاك دكف اليمػزة , كقػد  –ب       

كمػػا يػػذكر  –عيزيػػت إلػػ  بنػػي عيقيػػؿ , كيمكػػف فيػػـ ذلػػؾ فػػي ضػػكء معرفػػة أف عيقيػػؿ 
, ككانكا مف سكانيا كقاطنييا ,  (ُ)رحمكا إل  البحريف ,  ـ إل  الككفة  –المؤرخكف 

يػج , أك تػ  ر بمغػة أقػكاـ عااػكا كسػكنكا الككفػة التػي كيككف النخعي بذلؾ قد قػرأ كل
 كانت ىي محؿ نا تو كحياتو .

كأما عف عػزك فػتح النػكف إلػ  بنػي عقيػؿ   فتػذكر كتػب المغػة أنيػـ كػانكا           
كىي  –, كىذا ي سر التبادؿ بيف الكاك كاليمزة  (ِ)يؤ ركف ال تح ألجؿ حركؼ الحمؽ 

لسػػابقة , فمعػػؿ االسػػـ كػػاف يسػػتعمؿ فػػي النطػػؽ فػػي القػػراءات ا –مػػف حػػركؼ الحمػػؽ 
 ـ فيتحػت  –اليمزة  –بالحرفيف ف تحت بنك عقيؿ النكف )يؤنىس( لكجكد حرؼ الحمؽ 

النكف أيضا م  كجكد الكاك حمبلن عميو , كبو قرأ النخعي , كمػا قػد يػدلؿ عمػ  اػيكع 
 ال تح في النطؽ أك ر مف غيره .

مػػا درج عميػػو المغكيػػكف مػػف تسػػمية الضػػـ  كىػػذه القػػراءات السػػابقة تخػػالؼ         
ب نو ظاىرة ليجية بدكية , ألنو مظير مف مظاىر الادة كالخاكنة البدكية , كال تح 
ب نػػو ظػػاىرة حضػػرية ألنػػو مظيػػر مػػف مظػػاىر الميكنػػة كالتحضػػر , فقػػد قػػرأ الجميػػكر 
بالضـ , كىي لغة أىؿ الحجاز , كقرأ النخعي بال تح كىػي لغػة بػف عيقيػؿ  كىػي مػف 

                                           

 . ُٔالميجات في الكتاب لسيبكيو :  (ُ)

 . ُُٓالمرج  السابؽ :  (ِ)
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ُّٕٖ 

ككانػت   (ُ)لقبائؿ البدكيػة التػي كانػت تسػكف اػرؽ الجزيػرة العربيػة مػ  قبيمػة أسػد ا
ػػا  تجػػاكر تميمن
ات ال تعػػرؼ االٌطػػراد , كال القكاعػػد ػ ف الميجػػػ, كىػػذا يعضػػد القػػكؿ بػػ (ِ)

نما تنتقؿ بيف األلسنة كالمناطؽ الجغرافيػة تبعنػا النتقػاؿ القبائػؿ  العممية المنتيية , كا 
الحضػرية كالبدكيػة األمػاكف فػي النطػؽ خبلفنػا لمػا اختصػت بػو كػؿ , كتتبادؿ القبائػؿ 

 قبيمة كعيرؼ عنيا مف سمات كخصائص نطقية . 
ا 
ا
 بني الفتح َالكسش : -ثانث
 يف األفعال : كسش حشف املضاسعت  ) التلتلت ( : –أَلا 

ستعني :
َ
 وِستعني , و

يَّاؾى نىٍستىًعي جاء في قكلو تعال    , فقد قرأ : (ّ) في ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كاً 
الجميػػػكر , كىػػػي لغػػػة الحجػػػاز , كىػػػي  –ب ػػػتح النػػػكف  –) نىسػػػتعيف (  –أ        

 ال صح  , قاؿ أبك جع ر الطكسي في ت سيره : ىي لغة قريش , كىي الجيدة .
عبيد بف عمير المي ي , كزر بف حبيش ,  –بكسر النكف  –) ًنستعيف (  –ب       

كاألعمش , كىي لغة قيس , كتميـ , كأسد , كربيعة , كيحي بف ك اب , كالنخعي , 
كقاؿ الطكسي : لغة ىذيؿ . ككذلؾ حكـ حرؼ المضارعة في ىػذا ال عػؿ كمػا أاػبيو  

(ْ) . 

                                           

 . َُٖ/ِ,  ُِ/ُ, معجـ قبائؿ العرب :  ُٗٔالميجات في الكتاب لسيبكيو :  (ُ)

 –, قبلئػػد الجمػػاف فػػي التعريػػؼ بقبائػػؿ عػػرب الزمػػاف  ٓٔٓالميجػػات فػػي الكتػػاب لسػػيبكيو : ( ِ)
الطبعػة األكلػ   -القاىرة  –مطبعة دار الكتب الحدي ة  –تحقيؽ إبراىيـ اإلبيارم  –القمقاندم 

 . ُُٔـ :   ُّٔٗ/  ُّّٖ –

 . ٓال اتحة :  (ّ)
 . ٔ/ُ, القراءات في البحر المحيط :  ُٔ/ُ, الدر المصكف :  ُْْ/ُالبحر المحيط :  (ْ)
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ُّٕٗ 

ػػرىبى       ػػٌرؾ بػػال تح نحػػك : ) ضى حػػرؼ المضػػارعة فػػي المغػػة ال صػػح  النمكذجيػػة ييحى
( , كييضػـ إذا كػاف ال عػؿ رباعينػا يىٍضًرب ( , ك ) اىًربى يىٍارىبي ( , ك ) اىػريؼى يىٍاػريؼي 

 نحك : ) أىكـر ييكـر ( .
كقد خال ت بعػض القبائػؿ العربيػة ىػذه المغػة النمكذجيػة , كجنحػت إلػ  كسػر        

حرؼ المضارعة في بعػض األفعػاؿ , كقػد فٌصػمت كتػب المغػة ذلػؾ , كبينػت الحػركؼ 
 ؼ .التي تيكسر مف حركؼ المضارعة , كالقبائؿ التي تكسر تمؾ الحرك 

كقد درجت كتب المغة عم  تسمية ىذه الميجة بػ ) التمتمػة ( , نسػبة إلػ  حػرؼ      
التػػاء مػػف حػػركؼ المضػػارعة , كنسػػبت ىػػذه الظػػاىرة إلػػ  قبيمػػة ) بيػػراء ( كعرفػػت 

 .  (ُ)بمسم  ) تمتمة بيراء ( 
, كتطمؽ عمػ  ليجػة معينػة يقصػد  (ِ)كالتمتمة ىي : التحريؾ كاإلقبلؽ كالزعزعة     
كسر حركؼ المضارعة بما يخالؼ النطؽ ال صيح في المغػة ال صػح  , كنسػبت  بيا

إل  )بيراء( دكف غيرىا ألنيا عيٌدت مف العيػكب النطقيػة المذمكمػة , مػ  غيرىػا مػف 
العيػػكب التػػي تكصػػؼ بيػػا قبيمػػة كاحػػدة دكف غيرىػػا مػػف القبائػػؿ , م ػػؿ الكاكاػػة , 

ة   " مف أفصح العرب ؟ ف جاب : كالعنعنة , كالعجعجة , كغيرىا , فحيف سئؿ معاكي
"  (ّ)قـك تباعدكا عف عنعنة تميـ , كتمتمة بيراء , ككاكاػة ربيعػة , ككسكسػة بكػر 

. 
                                           

, سػػر  ُٖ/ُـ ط األكلػػ  : ُْٗٗ –القػاىرة  –تحقيػػؽ عبػد السػػبلـ ىػػاركف  –مجػالس  عمػػب  (ُ)
 ّْ/ّ: )ت.ؿ.ؿ( القػػػػامكس المحػػػػيط :,ُٖٓ/ُ, المحتسػػػػب: ِّْ/ُاألعػػػػراب :  صػػػػناعة

 .       ْٖ/ُّالمساف:)ت.ؿ.ؿ(: 
 . ٖٓ/ُّ, المساف : )ت.ؿ.ؿ( : ُْٓٔ/ْالصحاح : )ت.ؿ.ؿ( :  (ِ)
ـ ُِْٗالطبعػة األكلػ /-تحقيؽ أحمد أميف كآخريف –أحمد محمد بف عبد ربو  –العقد ال ريد  (ّ)

تحقيؽ  –عمرك بف بحر الجاحظ  أبك ع ماف –, البياف كالتبييف  ِٕٔ-ِٕٓ/ ِالقاىرة :  –
 . َِٔ, لغة تميـ :  ِّ-ُِـ : ُٖٔٗ-القاىرة  –عبد السبلـ ىاركف 
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َِّٕ 

 كأما األفعاؿ التي ييكسر فيو حرؼ المضارعة بالمخال ة لم صح  فيي :  
كػػؿ فعػػؿ مضػػارع ماضػػيو عمػػ  ) فىًعػػؿ ( بكسػػر العػػيف , سػػكاء أكػػاف ىػػذا  –أ        

  (ُ) لىتىػٍركىبيفَّ طىبىقػان عىػف طىبىػؽو   –تعػال   –ا ( نحك : )ركب( في قكلػو ال عؿ ) سالمن 
ػٌع نا ( نحػك:  (ِ)فقد قرأه ابف مسعكد , كابف عباس )لىًتٍركىبيٌف( بكسر التػاء   , أك ) مضى

ـي النَّػاري   –تعػال   –) مىٌس ( في قكلو  ػا لىكيػـ  كىالى تىٍركىنيػكٍا ًإلىػ  الَّػًذيفى ظىمىميػكٍا فىتىمىسَّػكي مى كى
كفى  ػػري َـّ الى تينصى ػػف ديكًف المٌػػًو ًمػػٍف أىٍكًليىػػاء  يػػ , فقػػد قػػرأه ابػػف ك ٌػػاب , كعمقمػػة ,  (ّ) مّْ

خػاؿ  َ, أك ) أجكفنػا ( نحػك :  (ْ)كاألعمش , كابف مصٌرؼ ) فًتًمٌسكـ ( بكسر التاء 
 ( في قكؿ الااعر :

 قػػد كػػاف قكمػػؾ يحسػػبكنؾ سػػٌيدا    

 

ػػػػػػػػػػٌيده م  خػػػػػػػػػػاؿ أىٌنػػػػػػػػػػؾ سى (ٓ)عيػػػػػػػػػػكف كاً 
 

 

ػػا ( نحػػك : ) آسػػ  ( فػػي قكلػػو  ـٍ فىكىٍيػػؼى  –تعػػال   –أك ) ناقصن ػػٍحتي لىكيػػ نىصى كى
مىػػ  قىػػ  فى ػٍكـو كىاًفًريػػػآسىػ  عى

, فقػػد قػػرأه : ابػف ك ٌػػاب , كابػػف مصػػٌرؼ , كاألعمػػش ) (ٔ)
 . (ٕ)ًإيس  ( بكسر اليمزة 

                                           

 . ُٗاالناقاؽ :  (ُ)
 . ْْٖ/  ٖالبحر :  (ِ)
 . ُُّىكد :  (ّ)
 . َّّ/ُ, المحتسب :  ِٗٔ/ٓالبحر :  (ْ)

بػك العبػاس المبػٌرد أ –البيت مف الكامؿ , كىك لعباس بف مرداس السُّمىمي , كينظر: المقتضػب ( ٓ)
, أكضػح  َُِ/ُبيػركت :   –طبعػة عػالـ الكتػب   –تحقيؽ  محمػد عبػد الخػاؿ عضػيمة   –

تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميػد  –ابف ىااـ األنصارم  –المسالؾ إل  أل ية ابف  مالؾ 
, اػػرح  ّْْ/ ّبيػػركت :  –ـ ط  دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ُٔٔٗ –الطبعػػة الخامسػػة  –

 .  ِّٓ/ْطبعة دار إحياء  الكتب العربية :  –ي عم  أل ية ابف مالؾ األامكن
 . ّٗاألعراؼ :  (ٔ)
 . ٕٗ/ِ, كينظر الكااؼ :   ّْٕ/ْالبحر :  (ٕ)
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ُِّٕ 

بيمزة كصؿ  كؿ فعؿ مضارع ماضيو يزيد عم  ال بل ة أحرؼ , ككاف مبدكءنا –ب    
يَّاؾى نىٍسػتىًعيفي نحك: نستعيف في قكلو تعال   ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كاً 

 –كىػك مكضػ  دراسػتنا –(ُ)
فقػػد قػػرأه عبيػػد بػػف عميػػر المي ػػي , كزر بػػف حبػػيش, كيحػػي بػػف ك ٌػػاب , كالنخعػػي , 

 .(ِ)كاألعمش بكسر النكف 
قائػؿ : إنيػا كاختيمؼ فػي الحػركؼ التػي تيٍكسىػر مػف حػركؼ المضػارعة , فمػف        

ذا كانػت  جمي  الحركؼ عدا الياء , كالحجة في ذلؾ أف الكسرة  قيمة فػي النطػؽ , كا 
عمػػ  اليػػاء كػػاف النطػػؽ أ قػػؿ , فتيػػًرؾ ) اليػػاء ( مػػف حػػركؼ المضػػارع , كلػػـ ييكسػػر , 

 كمف قائؿ : أف جمي  حركؼ المضارعة تيكسر , كال فرؽ بينيا .  
" جمي  ىذا ي تحػو ) أىػؿ الحجػاز ( , ك  كؿ سيبكيو في حركؼ المضارعةػيق       

مٌػػػؽ بعػػػض ( ّ)) بنػػػك تمػػػيـ ( ال يكسػػػركنو فػػػي اليػػػاء إذا قػػػالكا : ) يىٍ عىػػػؿ (   " , كعى
المحد يف عم  كػبلـ ابػف جنػي قػائبلن " كالحػؽ أننػا ال نسػتبعد أف تمحػؽ الكسػرة اليػاء 
 كمػػا لحقػػػت غيرىػػا مػػػف حػػػركؼ المضػػارعة , ألف الكسػػػرة أنسػػػب لميػػاء مػػػف ال تحػػػة
كالضمة , فيما مف مخرج كاحد , كبػذلؾ يتحقػؽ االنسػجاـ الصػكتي بينيمػا , كنحػف 
نعمـ مدل حرص القبائؿ البدكية عم  تحقيؽ ىذا االنسجاـ لما فيػو مػف اقتصػاد فػي 

 . (ْ)المجيكد العضمي , كتيسير لعممية النطؽ " 
ا في صعيد مصػر ال ي        ػٌرؽ بػيف كالكاق  المغكم في ليجاتنا العامية , كخصكصن

حرؼ كآخر مف حركؼ المضارعة فجميعيا تيكسر كأك رىا فػي اليػاء , فػنحف نقػكؿ : 
 ًيذاكر , ًيٍتعىٌمـ , ًنمعب , ًيمعب , ًيست يد , ًيٍستعمـ , ًيضرب ..إل  .

                                           

 . ٓال اتحة :  (ُ)

 . َُٔ – ُٖٓ, كينظر : الميجات في الكتاب :  َٔ/ُ, الدر المصكف :  ُُْ/ُالبحر :  (ِ)

 . ُُّ -َُُ/  ْالكتاب :  (ّ)
 . ُُٔالميجات في الكتاب لسيبكيو :  (ْ)
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ِِّٕ 

كاختيمؼ في القبائؿ التي تكسر حركؼ المضارعة , بػيف مػف قصػره عمػ  لغػة        
ز كسػػيبكيو حػػيف قػػاؿ " جميػػ  ىػػذا ي تحػػو أىػػؿ تمػػيـ , فػػي مقابػػؿ ال ػػتح ألىػػؿ الحجػػا

" , كبػيف مػف فٌصػؿ ذلػؾ كػ بي حيػاف  (ُ)الحجاز , كبنك تميـ ال يكسػركنو فػي اليػاء 
حيف عزا ال تح إل  لغة أىػؿ الحجػاز , ككصػ يا بال صػح  , كعػزا الكسػر إلػ  قػيس  

,  (ّ), كنقػػؿ عػػف أبػػي جع ػػر الطكسػػي أنيػػا لغػػة ىػػذيؿ  (ِ)كتمػػيـ , كأسػػد , كربيعػػة  
 . (ْ)كتبعو في ذلؾ القرطبي 

إلػػ  جميػػ  العػػرب إال إىػػؿ الحجػػاز فقػػاؿ "  –الكسػػر  –كنسػػبو اإلسػػتراباذم 
اعمـ أف جمي  العرب إال أىؿ الحجاز يجكزكف كسر حرؼ المضارعة سكل الياء في 
ال بل ي المبني لم اعؿ إذا كاف الماضي عم  فىًعؿى بكسر العيف فيقكلكف : أنا ًإٍعمـ  , 

مـ , كأنت ًتعمـ , ككذا في الم اؿ , كاألجكؼ , كالناقص , كالمضػاعؼ نحػك كنحف ًنع
عض , كالكسرة في ىمزة إخاؿ كحده أك ر كأفصػح مػف  اق  , كا  خاؿ , كا  : إيجؿ , كا 

 "   (ٓ)ال تح  
كىذا يدؿ عم  فياٌك ظاىرة كسر حركؼ المضارعة في المساف العربي , كالسمة      

د ذكرىػػا ىػػي قبائػػؿ بدكيػػة كانػػت تسػػكف اػػرؽ كاػػماؿ الغالبػػة عمػػ  القبائػػؿ التػػي كر 
جزيرة العرب , كىذا يقكم مف االعتقاد  بميؿ القبائؿ البدكية عمكمنا إل  الكسر 
(ٔ)  ,

                                           

 . ُُّ -َُُ/  ْالكتاب :  (ُ)
 . ُُْ/ ُالبحرالمحيط :  (ِ)

 المرج  السابؽ السابؽ . (ّ)

 . ُْٔ/ُالجام  ألحكاـ القرآف :  (ْ)
, الميجػػات العربيػػة فػػي  ُُْ/ُـ :  ُّٗٗط  –االسػػتراباذم  –اػػرح اػػافية ابػػف الحاجػػب  (ٓ)

الريػػػاض :  –ط مكتبػػػة المعػػػارؼ لمناػػػر كالتكزيػػػ   –ه الراجحػػػي د/عبػػػد –القػػػراءات القرآنيػػػة 
 . ُّٖـ : ُٗٗٗىػ / َُِْ

 . ُٔٓالميجات في الكتاب لسيبكيو :  (ٔ)
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ِّّٕ 

, كأصػػداء ىػػذه الميجػػة ال زالػػت مسػػمكعة فػػي لسػػاننا العربػػي فػػي العصػػر الحػػديث , 
ػػا فػػي اػػماؿ كجنػػكب مصػػر , كال نبػػالغ إذا قمنػػا إف الكسػػر ىػػك األكؿ فػػي  كخصكصن

 النطؽ الميجي في المساف المصرم .
كقد عىٌد بعض الباح يف ىذه الظاىرة " قانكننا عامنا في المغػات السػامية العربيػة       

 . (ُ), فيي في العبرية , كالسريانية , كاألجريتية , كالمغات العربية  
كقػػد فٌسػػرىا الػػبعض بمحاكلػػة إحػػداث لػػكف مػػف االنسػػجاـ الصػػكتي فػػي الكممػػة      

ـ  ػلعربية , فنف مف كسائؿ العربية في تحقيؽ االنسجاـ : المخال ػة بػيف حػركؼ الكمػا
 (ِ)كقد كسركا حركؼ المضارعة فيما عينو م تكحة ليتحقؽ االنسجاـ بيذه المخال ة 

. 
بكسػر حػرؼ المضػارعة فيتكافػؽ  –م  غيره ممف سػبؽ  –كأما قراءة النخعي        

ا , كالتي نػزؿ بيػا الك يػر مػف القبائػؿ البدكيػة , م  بيئة الككفة التي كاف يعيش فيي
فضبلن عف مجاكرتيا لمقبائؿ البدكية العربية في اماؿ الجزيرة العربيػة , كالتػي مالػت 

 ليجاتيا جميعيا إل  كسر حركؼ المضارعة .
ا 
ا
 يف األمساء : –ثاوي

شعت , شِشعت  :
َ
 ش

ـٍ  جاء في قكلو تعال           عىٍمنىا ًمنكي ًمٍنيىاجان  ًلكيؿٍّ جى  . (ّ)  ًاٍرعىةن كى
 . (ْ)قرأ النخعي , كابف ك ٌاب ) اىرعة ( ب تح الايف 

                                           

 . َِٖد/ ضاحي عبد الباقي :  –لغة تميـ  (ُ)
 . ِٗد/ عبد اليادم السممكف :  –الميجات العربية في مجالس  عمب  (ِ)
 . ْٖالمائدة : ( ّ)

 . ِْٕ/ِ, الكااؼ :  ِِٗ/ْ, كينظر الدر المصكف :  ُْٓ/ّط : البحر المحي (ْ)
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ِّْٕ 

الٌاػػػرعة , كالاػػػريعة : الطريػػػؽ الظػػػاىرة التػػػي يتكصػػػؿ بيػػػا إلػػػ  النجػػػاة ,          
كالاريعة في المغة : الطريؽ الذم ييتكصػؿ منػو إلػ  المػاء ... كالاػريعة : مػا اػرع 

 .(ُ)ارع ليـ يارع ارعنا أم سفَّ   اهلل لعباده مف الديف , كقد

كقػػد أكردت كتػػب المغػػة معػػاني عػػدة ًلمى ػػظ "ًاػػرعة" منيػػا : السػػبيؿ , كالػػديف ,        
ا أـ غيػػػر كاضػػػح , كالنبػػػي  ,  –صػػػم  اهلل عميػػػو كسػػػمـ  –كالطريػػػؽ إذا كػػػاف كاضػػػحن

: كاألحكاـ , كغيرىا مػف المعػاني , فقػاؿ ابػف منظػكر " الاَّػرعة : الػديف , كالمنيػاج 
الطريؽ ... كقاؿ محمد بف يزيد : ًارعة معناىا ابتداء الطريؽ ... كقاؿ ابف عبػاس 

ا سبيبلن كسٌنة "  , كذكر أبػك حيػاف عػف مجاىػد قكلػو : الاػرعة  (ِ): " ًارعة كمنياجن
كالمنيػػاج : ديػػف محمػػد .. كقػػاؿ المبػػرد : ابتػػداء الطريػػؽ ... كقػػاؿ ابػػف األنبػػارم : 

ا أـ غير كاضح ... كقيػؿ الاػرعة : الػديف , الارعة : الطريؽ الذم ربما  كاف كاضحن
كقيؿ الارعة : النبي ... كيحتمؿ أف يراد بالاػرعة األحكػاـ , كبالمنيػاج : المعتقػد " 

(ّ) . 
بػال تح  –ارعة  –كلـ ت ٌرؽ كتب المغة كالت سير التي بيف يدم بيف الم ظيف        

 ظػيف فػي االاػتقاؽ , فيػك بػال تح , كيكمف ال رؽ بػيف الم (ْ), كبالكسر في المعن  
"اىرعة" مصدر لبيػاف المػٌرة , كبالكسػر "ًاػرعة" مصػدر لبيػاف الييئػة , ألنػو إذا أريػد 
ػربة  كقىٍتمىػة ,  بياف المرة مف مصدر ال عؿ ال بل ي قيؿ : )فىعمة( ب تح ال اء , نحك ضى

                                           

 . ُُِ/  ٔ, القرطبي :  ِٖ/ٓالمساف )ش.ر.ع( : (ُ)
, كالجػػػػام  ألحكػػػػاـ القػػػػرآف :  ِْٕ/ِ, كينظػػػػر الكاػػػػاؼ :  ُْٓ/ّالمسػػػػاف : )ش.ر.ع( :  (ِ)

ٔ/ُُِ. 
 ,. ُُِ/ٔ: , كالجام  ألحكاـ القرآف  ِْٕ/ِ, كينظر الكااؼ :  ُْٓ/  ّالبحر :  (ّ)

 ينظر : الكتب السابقة , كالص حات ذاتيا . (ْ)
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ِّٕٓ 

ذا أريد بياف الييئة منو قيؿ : )ًفعمة( بكسر ال اء , نحك : ًجمسة , كًقعدة , كًميتة  كا 
 , كفيو يقكؿ ابف مالؾ :

 كفىعمػػػػػػػػػػػػةه ًلمػػػػػػػػػػػػٌرةو كجمسػػػػػػػػػػػػة
 

 (ُ)كًفعمىػػػػػػػػػةه ًلييئػػػػػػػػػًة كًجمسػػػػػػػػػة  
 

بالكسػر تعنػي ىيئػة ىػذه الاّْػرعة التػي جعميػا  –ًاػرعة  –كقراءة الجميكر          
ًمٍنيىاجػان   –لكؿ أمة مف األمـ  -سبحانو–ربنا  ـٍ ًاػٍرعىةن كى عىٍمنىػا ًمػنكي فػي  -(ِ)  ًلكيؿٍّ جى

أنو ت تي لتكحيد اهلل الكاحد , كالسير عم  الطريؽ المستقيـ المكصؿ لمجنة , كاتبػاع 
 ما أمر اهلل بو , كالبعد عٌما ني  اهلل عنو .. إل  .

كقراءة النخعي "اىػرعة" بػال تح تعنػي أف لكػؿ أمػة مػف األمػـ اػريعة كاحػدة ال        
نجيػػؿ ألىمػػو , كالقػػرآف لنػػا نحػػف " التػػكراة ألىميػػا , كاإل  –سػػبحانو  –غيػػر , فجعػػؿ 

 . (ّ)المسمميف , كىذا في الارائ  كالعبادات , كاألصؿ التكحيد ال اختبلؼ فيو " 
ػػا , ممػػا يسػػٌكغ تبادليمػػا , كال ػػرؽ         كال تحػػة كالكسػػرة صػػكتاف متقاربػػاف مخرجن

ؼ بينيما ىك أف المساف م  األكل  يكاد يككف مستكينا في قاع ال ـ , م  ارت اع خ ي
أمػا مػ    (ْ)( عند جكنز   o( , ك) aفي مؤٌخره , كىك في الكسط بيف المقياسيف ) 

, أم أف مقػدـ المسػاف يرت ػ  نحػك  (ٓ)( عنػد جػكنز  iالكسرة فيػك ياػبو المقيػاس ) 
, ككضػػ  المسػػاف مػػ   (ٔ)الحنػػؾ إلػػ  أقصػػ  درجػػة بحيػػث ال يخػػرج عػػف ككنػػو حركػػة 

                                           

ـ ََِٓىػػػ/ُِْٔ –القػػاىرة  –طبعػػة دار التػػراث  –اػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػ  أل يػػة ابػػف مالػػؾ  (ُ)
:ّ/َُِ . 

 . ْٖالمائدة : ( ِ)

 . ُُِ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف :  (ّ)

 . ُّٓ-ُِٓ –د/ كماؿ بار  –األصكات المغكية  (ْ)

 . ِّد/ إبراىيـ أنيس :  –لمغكية األصكات ا (ٓ)
 المرج  السابؽ . (ٔ)
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ِّٕٔ 

الكسػر الػذم يحتػاج إلػ  جيػد عضػمي  الحركتيف يرينا أف ال تح أيسػر فػي نطقػو مػف
, كىك ما كجدناه م  القبائؿ البدكية التي مالت إل  كسر حركؼ المضػارعة  (ُ)أك ر 

 , خبلفنا لمحجازييف الذيف فتحكا تمؾ الحركؼ .
 
 
 

                                           

 . ِّْد/ ضاحي عبد الباقي :  –لغة تميـ  (ُ)



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ِّٕٕ 

 ادلثذث انثاَٙ
ك

ّ
 ذضكني ادلرذش

ػا مف الظكاىر المغكية التػي اختم ػت فػي تناكليػا القػراءات القرآنيػة , كخص        كصن
قػراءة النخعػػي   ظػاىرة تسػػكيف المتحػرؾ , كالحركػػة المقصػكدة ىنػػا ىػي حركػػة كسػػط 
الكممة , سكاء أكانت اسما أـ فعبلن , ألف الحركة فػي أكؿ الكممػة ال تيسىػٌكف , فػالعرب 
ال تبدأ بساكف , كلك سيٌكف الحػرؼ لبلاػتقاؽ مػ بلن جػيء بيمػزة الكصػؿ لمتكصػؿ إلػ  

بمتحػػرؾ , كمػػا أف الحركػػة فػػي آخػػر الكممػػة ىػػي حركػػة النطػػؽ بالسػػاكف , حتػػ  ييبػػدأ 
إعراب , يخض  النطؽ بيا إل  مكق  الكممة في الجممة , أك العكامػؿ الداخمػة عمييػا 

. 
كتسكيف الحركة الكاقعة في كسط الكممة مف القضايا التي اػغمت فكػر المغػكييف      

ػػا فػػي كتابػػو سػػ ٌماه " مػػا ييسػػكف القػػدام  , كأكليػػـ سػػيبكيو , كعقػػد لػػذلؾ بابنػػا خاصن
استخ افنا كىك في األصؿ متحٌرؾ " طٌكؼ فيو حػكؿ الكممػات , كأكزانيػا , كأنكاعيػا , 

بػف كائػؿ , اكاكميا الحركػي , ككي يػة تسػكينيا , كعػزا ىػذا التسػكيف إلػ  قبائػؿ بكػر 
( : (ُ)كأناس ك ير مف تميـ  ( : ) فىٍخػذه( , كفػي )كىًبػدو , فقاؿ : " كذلؾ قكليـ في )فىًخػذو

( , كفػػي)كى  ػػؿ( : )رىٍجػػؿه ( : ) عىٍضػػده( , كفػػي )الرجي ػػدو )                ٍبػػده( , كفػػي )عىضي
ٍمػـ( , كىػي لغػة بكػر بػف كائػؿ , كأنػاس مػف  ػًؿ( : )عى ( , كفػي ) عى كىريـ الرجؿ( : )كىػٍرـى

 " .  (ِ)بني تميـ 
كالغرض مف التسكيف ىك التخ يؼ في النطؽ , ألف الكبلـ في حػد ذاتػو يتطمػب      
ٌ ة , كقد لحظ أف ىذه الخ ة تناسب ىذه القبائؿ البدكية , ألنيـ يسرعكف في كؿ الخ

                                           

 . ُُّ/ْالكتاب :  (ُ)
 . ُُّْ/  ْالسابؽ :  (ِ)
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ِّٕٖ 

ايء مف حياتيـ , فضبلن عف الكػبلـ , كالت قيػؿ يناسػب القبائػؿ الحضػرية ألف فػييـ 
نما حمميـ عم  ىػذا أنيػـ كرىػكا (ُ)حضارة , فيـ يت نكف في النطؽ , قاؿ سيبكيو " كا 

المكسػكر , كالم تػكح أخػؼ عمػييـ , فكرىػكا أف  أف يرفعكا ألسنتيـ عف الم تػكح إلػ 
ػا ,  ذا تتابعػت الضػٌمتاف فػنف ىػؤالء يخ  ػكف أيضن ينتقمكا مف األخؼ إل  األ قؿ ... كا 

العيٍنػؽ( , َكرىكا ذلؾ كما يكرىكف الكاكيف ... كذلؾ قكلؾ : )الرٍسػؿ( ك )الطيٍنػب( , ك
الكسرتاف تكرىاف عند ىؤالء ,  تريد )الرسيؿ( , ك ) الطينيب ( , ك ) العينيؽ( ... ككذلؾ 

نمػا الكسػرة مػف اليػاء , فكرىػكا الكسػرتيف كمػا تيكػره  كما تيكره الياءاف فػي مكاضػ  , كا 
الياءاف , كذلؾ قكلؾ في ) إًبؿ ( : ) إٍبؿ ( ... كأما ما تكالت فيو ال تحتػاف فػننيـ ال 

ػؿ (  ييسكنكف منو , ألف ال تح أخؼ عمييـ مف الضـ كالكسػر ... كذلػؾ نحػك : ) مى جى
مىؿ ( كنحك ذلؾ  ك ) حى
(ِ) . " 

غيػر أف ىػذا الػذم ذىػب إليػو سػيبكيو مػػف قكلػو " بػ ف مػا تكالػت فيػو ال تحتػػاف      
" يصػػطدـ بمػػا بػػيف يػػدينا مػػف قػػراءات قرآنيػػة تكالػػت فييػػا ( ّ)فػػننيـ ال ييسػػكنكف منػػو 

 ال تحتاف كسكنت ال انية , كىك ما سنبدأ بدراستو عم  النحك التالي :
 ادلفرٕح تؼذ فرخ : ذضكني

ا  :
ا
ذ

َ
غ

َ
ا , س

ا
ذ

ْ
غ

َ
 س

كيبلى ًمٍنيىا رىغىدان  :  –تعال   –في قكلو        نَّةى كى ؾى اٍلجى ٍكجي زى ـي اٍسكيٍف أىنتى كى قيٍمنىا يىا آدى كى
رىةى فىتىكيكنىا ًمفى اٍلظَّاًلًميفى  بىا ىىػًذًه الاَّجى ٍيثي ًاٍئتيمىا كىالى تىٍقرى حى

  (ْ ) . 

                                           

مطبعة اػياب   –د/عبد اليادم السممكف  –قراءة يحي بف يعمر في ضكء عمـ المغة المعاصر  (ُ)
 . ٓٗـ : ََِّىػ /ُِْْ –الطبعة األكل   –ب سيكط 

 . ُُٓ – ُُْ/ ْالكتاب :  (ِ)
  . ُُٓ – ُُْ/  ْالكتاب :  (3)
 . ّٓالبقرة : ( ْ)
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ِّٕٗ 

ح الغيف , كقرأ النخعي , كيحي بف ك ػاب : ) رىٍغػدنا ػ( ب ت كر: ) رىغىدناػميرأ الجػق      
 .  (ُ)( بسككف الغيف 

 )الرَّغىد( العيش الٌدارُّ الينٌي , الذم ال عناء فيو , قاؿ :

ػػػػػػػػػػػا  بىٍينمػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػرءي تىػػػػػػػػػػراهي ناعمن
 

ػػػػػػد   (ِ)يػػػػػػ مفي األحػػػػػػداثى فػػػػػػي عػػػػػػيش رغى
 

ـ العػيف ككسػرىا , كأرغػد القػـك : أخصػبكا كييقاؿ : )رىغىد( عيايـ , ك)رغيػد( بضػ     
" , ك " )رغيد( العيش بالضـ رغادة : اتس  كالف فيك  (ّ)كصاركا في رغد مف العيش 

" , كقػػـك  (ْ))رٍغػد( ك, ك)رغيػد( , ك)رًغػد( )رغػدنا( مػف بػاب تعػب , لغػة فيػك )راغػد( 
بكسر العيف كضٌميا  رىغىده كنسكة رىغىده : ميخصبكف ميٍغًزركف : تقكؿ رىًغد عيايـ كرىغيد

, كأرغد فبلف : أصاب عيانا كاسعنا , كأرغد القـك : أخصػبكا , كأرغػد القػـك : صػاركا 
في عيش رًغد , كالرٍَّغد : الك ير الكاس  الذم ال يعييؾ مف مػاؿ أك مػاء أك عػيش أك 

 "  . ٓ)كؤل 
فػي  كقد اختمؼ المغكيكف كالم سركف كالنحكيكف في حكـ تسكيف عيف الكممة       

 االسـ , أك ال عؿ الصحيح البلـ يمكف إجمالو فيما يمي :

                                           

, الػػػدر المصػػػكف :  َّّ/ُ, كينظػػػر : الجػػػام  ألحكػػػاـ القػػػرآف :  َّٓ/ُالبحػػػر المحػػػيط :  (ُ)
 . ٖٓ,   اكاذ الكرماني :  ُِٖ/ُ

:  الجػػام  ألحكػػاـ القػػرآف , َّٓ/ُالبيػت المػػرئ القػػيس , كىػػك مػػف الرمػػؿ , ينطػػر : البحػػر :  (ِ)
ُ/َُّ . 

أبػك  –, كينظػر المحػرر الػكجيز فػي ت سػير كتػاب اهلل العزيػز  َّّ/ ُالجام  ألحكاـ القرآف:  (ّ)
 . ٕٔ/ُطبعة دار ابف حـز :  –محمد بف عطية األندلسي 

 . ٖٖالمصباح : ) ر.غ.د ( :  (ْ)

 . َُٖٔ/ّالمساف : ) ر.غ.د ( :  (ٓ)
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َّّٕ 

ذىب سيبكيو إل  عدـ جكاز تسكيف عيف الكممة إذا كانت فاؤىا م تكحة  –أ         
, كحجتو في ذلؾ أف ال تح خ يؼ , كال ييسكف كما ييسكف المكسػكر كالمضػمـك ,  (ُ)

ءات القرآنية  فيقػاؿ : ) نىٍيػر( كىذا فيو نظر   لكركد ذلؾ في المغة , فضبلن عف القرا
ر( , ك)رىٍغد( ك )رىغىد( .  ك ) نىيىر( , ك) بىٍحر( ك )بىحى

بلـ ػذىب بعض المغكييف إل  أف كؿ اسـ ) حمقي العيف ( , ) صػحيح الػ –ب        
 . (ِ)( يجكز فتح عينو كتسكينيا , فيقاؿ : ) نىٍير( ك ) نىيىر(...إل   

ف كؿ اسـ ساكف العػيف , كحمقييػا   ال يجػكز فػتح ذىب الصرفيكف إل  أ –ج       
عينػػو , إال إذا سػػم  مػػف العػػرب , كييقتصػػر عمػػ  المسػػمكع منػػو , كيعػػد ذلػػؾ مػػف 

 .    (ّ)اختبلؼ المغات 
ػا  –د         ذىب الككفيكف إل  أف كػؿ اسػـ سػاكف العػيف , كحمقييػا , ككرد م تكحن

ؼ المغػػات , كأف بعضػػو أصػػمو تػػارة , كسػػاكننا تػػارة أخػػرل إنمػػا مرجػػ  ذلػػؾ إلػػ  اخػػتبل
 . (ْ)السككف , كيجكز فتحو قياسنا 

ذىػػب الػػبعض إلػػ  أف كػػؿ اسػػـ م تػػكح العػػيف , كحمقييػػا   ال يجػػكز فيػػو  –ىػػػ      
, كىػذا يتعػارض مػ  مػا كرد فػي كتػب المغػة كالقػراءات , فقػد نسػب  (ٓ)تسكيف عينو 

ي تميـ  ػة بنػػلغ بعض المغكييف تسكيف عيف الكممة كىي حرؼ مف حركؼ الحمؽ إل 
 س :ػرؤ القيػاؿ امػفذكر أبكحياف " )رغىدنا( أم : )كاسعنا( ك ير اإلغناء فيو . ق

                                           

 . ُُّ/ْالكتاب :  (ُ)
 . ُِٖ/ُالدر المصكف :  (ِ)
 . َّٓ/  ُالبحر المحيط :   (ّ)
 . ُِٖ/ُالدر المصكف :  (ْ)

 . ُِٖ/ُ, كينظر الدر المصكف :  َّٓ/ُالبحر المحيط :  (ٓ)
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ُّّٕ 

ػػػػػػػػػػػا  بىٍينمػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػرءي تىػػػػػػػػػػراهي ناعمن
 

ػػػػػػد   (ُ)يػػػػػػ مفي األحػػػػػػداثى فػػػػػػي عػػػػػػيش رغى
 

 . (ِ)كتميـ تسكف العيف 

 كأكرد ابف منظػكر كمتػا المغتػيف كلػـ ينسػبيما فقػاؿ " فػي الرٍَّغػد لغتػاف : رىٍغػده 
 كأناد:  ,كرىغىده 

ػػؼ  فيػػا ظىٍبػػيي كيػػٍؿ رىٍغػػدنا ىىنيئنػػا كال تنخى
 

ف ًخ ػػػػتـي الػػػػدٍىرىا   ػػػػاره كا  ـٍ جى فىػػػػنٌني لىكيػػػػ
(ّ) 

 

ف فتح عيف الكممة , كتسكينيا إذا كانت حرفنا مػف حػركؼ إ: ٔخالصح انقٕل         
الحمػػؽ , كمسػػبكقة ب ػػتح ىػػك مػػف صػػحيح المغػػة , كالقػػراءات القرآنيػػة , فقػػد كرد فػػي 

 –لقرآف الكريـ كمتا المغتيف , تارة بال تح , كتارة بالسككف , كمما جاء بػال تح قكلػو ا
ٍبتىًمػيكيـ ًبنىيىػرو  :  –تعال   نيكًد قىاؿى ًإفَّ الٌموى مي ؿى طىاليكتي ًباٍلجي ب ػتح اليػاء  (ْ) فىمىمَّا فىصى

نىيىػػػرو  –تعػػػال   –, ك قكلػػػو  نَّػػػاتو كى : ًإفَّ اٍلميتًَّقػػػيفى ًفػػػي جى
 :  –تعػػػال   –, قكلػػػو  (ٓ)

لىييمىا نىيىران  ٍرنىا ًخبلى فىجَّ كى
(ٔ) . 

ـٍ  :  –تعال   –كمما جاء بالسككف قكلو  ٍينىاكي ـي اٍلبىٍحرى فى ىنجى ٍقنىا ًبكي ٍذ فىرى  كىاً 

                                           

:  الجػػام  ألحكػػاـ القػػرآف , َّٓ/ُالبيػت المػػرئ القػػيس , كىػػك مػػف الرمػػؿ , ينطػػر : البحػػر :  (ُ)
ُ/َُّ . 

 . ُِٖ/ُ, الدر المصكف :  َّٓ/ُالبحر المحيط :  (ِ)

 . َُٖٔ/ّالبيت مف الطكيؿ , كلـ أع ر عم  قائمو , ينظر: المساف : ) ر.غ. د ( :  (ّ)

 . ِْٗالبقرة :  (ْ)

 . ْٓالقمر :  (ٓ)

 . ِّالكيؼ : (ٔ)
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ِّّٕ 

كفى  ٍقنىا آؿى ًفٍرعىٍكفى كىأىنتيـٍ تىنظيري كىأىٍغرى
كىاٍل يٍمًؾ الًَّتي تىٍجػًرم  :  –عز كجٌؿ  –, كقكلو  (ُ)

 ,  (ِ) ًفي اٍلبىٍحًر ًبمىا يىن ى ي النَّاسى 
ًلمسَّػيَّارىًة  :  –عز كجٌؿ  –و ػكقكل ـٍ كى تىاعػان لَّكيػ طىعىاميػوي مى ٍيدي اٍلبىٍحػًر كى ـٍ صى أيًحؿَّ لىكي

 (ّ) . 
ك)الياء( , ك)الحاء( : حرفاف مف حركؼ الحمؽ , كجاء أحدىما فػي القػرآف 

يجاتنػا المعاصػرة تنطػؽ بػو كبنظيػره , فنقػكؿ: الكريـ بال تح , كاآلخػر بالسػككف , كل
ػػػا  ػػػر( الكبيػػػر , كنقػػػكؿ أيضن )نىٍيػػػر( النيػػػؿ , كال نقػػػكؿ : )نىيىػػػر( النيػػػؿ , كنقػػػكؿ )البىحى
)البىٍحر( الكبير , كجاءت قراءة الجميكر ) رىغىدنا( ب تح العيف , كقػرأ النخعػي كغيػره ) 

ؽ , كعزيػت إلػ  ليجػة رىٍغدنا( بسككف الغيف المتكسطة , كىي حرؼ مف حركؼ الحم
 قبيمة عربية فصيحة . 

إلػ  لغػة بنػي تمػيـ يتكافػؽ كطبيعػة  –بسػككف الغػيف  –كنىسب ىذه القراءة  
القبائؿ البدكية التي تميؿ إل  السػرعة فػي النطػؽ , كالتخ يػؼ منػو , كاالقتصػاد فػي 

 المجيكد العضمي .
:  

ا
ح
َ
ُ

َ
 , َأي

ا
ح
َ
ُ

ْ
 أي

ؿى  في قكلو عز كجؿٌ        ـٍ   يَـّ أىنزى نىةن نُّعىاسان يىٍغاى  طىآًئ ىةن مّْنكي ْـّ أىمى مىٍيكيـ مّْف بىٍعًد اٍلغى عى

(ْ). 

                                           

 . َٓالبقرة :  (ُ)

 . ُْٔالبقرة :  (ِ)
 . ٔٗالمائدة :  (ّ)
 . ُْٓآؿ عمراف : ( ْ)
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ّّّٕ 

نىػػةن(  ب ػػتح المػػيـ , كقػػرا النخعػػي , كابػػف محيصػػف: )أىٍمنىػػةن(  قػػرأ الجميكر:)أىمى
 .(ُ)بسككف الميـ 

يي  :  –عػػز كجػٌؿ  –فػي قكلػػو        ٍنػوي كى نىػػةن مّْ ـي النُّعىػػاسى أىمى ػػف ًإٍذ ييغىاّْػػيكي مىػػٍيكيـ مّْ ؿي عى نىػػزّْ
ـٍ ًرٍجزى الاٍَّيطىاًف  ييٍذًىبى عىنكي  : (ِ) السَّمىاء مىاء لّْييطىيّْرىكيـ ًبًو كى

ًكيت عػف النخعػي        نىةن ( ب تح الميـ , كقرأ ابف محيصف , كري قرأ الجميكر : ) أىمى
 . (ّ), كيحي بف يعمر بسككف الميـ 

نىػةن , كأىماننػا : فيػك  األمف نقيض الخكؼ , أىًمف فبلف       ننػان , كأىمن يػ مف أٍمننػا , ك أىمى
نى ػأىمً  ةي : األٍمفي , كًمنو : " أمنة نيعاسنا " ك " إذ يغاػاكـ النعػاس أىمنػةن منػو " ػفه , كاألمى
. كمعن  اآلية : امتناف اهلل عمييـ ب منيـ بعد الخكؼ كالغػـ , بحيػث صػاركا مػف  (ْ)

ػا طمػ ف  ,كأف ما كاف بيـ(ٓ)األمف ينامكف  مػف الخػكؼ كػاف يمػنعيـ مػف النػـك , فممن
 .(ٔ)اهلل تعال  قمكبيـ أمنيـ كأقركا 

                                           

, الجام  ألحكػاـ  ُْٕ/ُ, المحتسب :  ُّٕ/ُ, كينظر : المحرر الكجيز :  ِٗ/ّالبحر :  (ُ)
 . ْْْ/ّ, الدر المصكف :  ُْٗ/ُ, اإلتحاؼ :  ُِْ/ْالقرآف : 

 . ُُاألن اؿ :  (ِ)

, كابػػفي  ُّٓ/ّ, كنسػػبيا البػػف محيصػػف   النحػػاسي فػػي معػػاني القػػرآف :  ِْٔ/ْ( البحػػر المحػػيط  : ّ)
, كالزمخاػرم فػي الكاػاؼ:  ِّٕ/ُ, كابػفي جنػي فػي المحتسػب :  ٖٗ خالكيو  في اكاذ القػراءات :

, كالسػػػميفي الحمبػػػي فػػػي الػػػدر المصػػػكف : ِٖٕ/ِ, كابػػػفي عطيػػػة فػػػي المحػػػرر الػػػكجيز : ’  ّْٔ/ُ
 .  َِّ,  ُِّ, كالكرماني  في اكاذ القراءات:  ٕٔٓ/ٓ

القػرآف لمنحػاس : , معاني  َُِٕ/ ٓ, الصحاح ) أ.ـ.ف ( :  َُْ/ُالمساف : ) أ.ـ.ف ( :  (ْ)
ّ  /ُّٓ. 

 . ِٗ/ّالبحر المحيط :  (ٓ)
 . ِْٔ/ْالبحر المحيط :  (ٔ)
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ّّْٕ 

ذكر ابف عطية أف قراءة الجميكر:  ب تح المػيـ , كالنخعػي , كابػف محيصػف         
 . (ُ): بسككف الميـ كمتاىما بمعن  األمف , كال تح أفصح 

نىػػةن ( ب ػػتح المػػيـ تي ىٌسػػر كذىػػب بعػػض المغػػكييف إلػػ  أف قػػراءة الجميػػكر: )         أمى
عم  أنيا مصدر لم عؿ ) أمف ( , أك أنيػا جمػ  لبلسػـ ) آمػف ( , كقػراءة النخعػي , 

 (ِ)ف تي سر عم  أنيا مصدر لم عؿ ) أًمف ( فقط , ككمتا القراءتيف لممٌرة ػف محيصػكاب
            , 

ًيػػي حيػػاة ( , كنظيػػر ) نػػة ( بالتحريػػؾ : ) حى أىًمػػف أٍمنىػػة (  كنظيػػر ) أًمػػفى أىمى
السككف : ) رىًحـ رٍحمىةن ( 
(ّ) . 

فػي منػ   –كما سبؽ دراسة ذلؾ في ل ظ )رىغىد(  –كسيرنا عم  نيج سيبكيو  
تسكيف الم ظ الم تكح العيف لخ ة ال تح , ك قؿ الكسر كالضـ , ذىػب ابػف جنػي إلػ  

كىػـ باػذكذه , فقػاؿ عنػ د تكجييػو من  تسكيف ال اني الم تكح مف كممة ) أمػف ( , كحى
نىػػةن"  لمقػػراءة بالتسػػكيف فػػي سػػكرة األن ػػاؿ " ال يجػػكز أف يكػػكف "أٍمنىػػة" مخ  نػػا مػػف " أمى
كقراءة الجماعة , مف ًقبىؿ أف الم تكح في نحك ىػذا ال يسػٌكف , كػـ يىسػكف المضػمـك 

 كالمكسكر لخ ة ال تحة , كأما قكلو :

ػػػ قيو ػػػٍمؼ صى ٍبتىػػػاع كلىػػػٍك سى ػػػا كيػػػؿ مي  كمى
 

 (ْ)تػػػػػػػػػو ًبػػػػػػػػػردادً ًبراجػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد فا 
 

 َ(ٓ)... فااذ 

                                           

 . ُّٕالمحرر الكجيز :  (ُ)

 . ْْْ/ّالدر المصكف :  (ِ)

 . ٕٔٓ/ٓالمرج  السابؽ : (ّ)

 . ُِ/ُ, المنصؼ :  ُٖلؤلخطؿ في ديكانو , كارح اكاىد الاافية  البيت مف الطكيؿ  كىك (4)

. 

 . ِْٕ-ِّٕ/ُالمحتسب : ( ٓ)
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غير أف ىذا الحكـ بالاذكذ الذم ذىب إليو نىقىضو ىك ن سو في مكضػ  آخػر         
مىٍيكيـ مّْف بىٍعًد  في تكجيو ذات القراءة في سكرة آؿ عمراف في قكلو تعال   ؿى عى  يَـّ أىنزى

ـٍ  نىةن نُّعىاسان يىٍغاى  طىآًئ ىةن مّْنكي ْـّ أىمى اٍلغى
أجاز فيو تسكيف المتحٌرؾ الم تكح فقػاؿ " , ك (ُ)

األىٍمنىو : األمف . كاألىمىنىة ب تح الميـ أابو بمعاقبة األمف , كنظير ذلؾ قكليـ: الحبىط 
بىج كالرَّمىث كػؿ ذلػؾ فػي أدكاء اإلبػؿ , فممػا أسػكنكا العػيف جػاءكا باليػاء فقػالكا :  كالحى

ٍغمة , كالمغمة داء في الحيكاف مف أقؿ ال  . (ِ)بقؿ م  التراب مىًغؿ مى
كالكاقػػ  المغػػكم , كالقػػراءات القرآنيػػة الػػكاردة ال يبػػرراف الحكػػـ باػػذكذ تسػػكيف       

العيف , بؿ ينقضػانو , كالاػذكذ يكػكف عػف القاعػدة المكضػكعة غيػر المجمػ  عمييػا 
ليغكينػػا , ال عػػف المنطػػكؽ كالمقػػركء , كيكػػكف التسػػكيف لغػػة عربيػػة بدكيػػة صػػريحة 

نػػي تمػػيـ , جرينػػا عمػػ  عػػادتيـ النطقيػػة فػػي محاكلػػة التخ يػػؼ منسػػكبة إلػػ  لغػػة ب
كاالقتصػػاد مػػف المجيػػكد العضػػمي , مػػ  سػػمات السػػرعة التػػي تتصػػؼ بيػػا القبائػػؿ 

 البدكية .
 ذضكني ادلضًٕو تؼذ ضى :

لا   :
ُ
ز
ُ
لا , َ

ْ
ز
ُ
َ 

نَّػا  -تعال  –كجاء في قكلو        ـٍ جى ـٍ لىييػ بَّييػ ته تىٍجػًرم ًمػف تىٍحًتيىػا لىًكًف الَّػًذيفى اتَّقىػٍكٍا رى
ٍيره لّْؤلىٍبرار مىا ًعندى الٌمًو خى اًلًديفى ًفييىا نيزيالن مٍّْف ًعنًد الٌمًو كى  . (ّ) األىٍنيىاري خى

رأ الجميػكر " بضػـ الػزام , كقػرأ الحسػف , كاألعمػش , كالنخعػي , بسػككنيا " ػق     
(ْ) . 

                                           

 . ُْٕآؿ عمراف :  (ُ)
 . ُُْ/ ُالمحتسب :  (ِ)

 . ُٖٗآؿ عمراف :  (ّ)

, الجػػػػام  ألحكػػػػاـ القػػػػرآف :  ُْٓ/ّ, كينظػػػػر البحػػػػر المحػػػػيط :  ْٕٓ/ّالػػػػدر المصػػػػكف :  (ْ)
 . ُِٕالكرماني :  –,  مختصر اكاذ القراءات  ُِّ/ْ
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 (ِ)ل  الحسػف كحػده ابػف عطيػة , كا   (ُ)و إل  مسممة بف محارب ػف خالكيػا ابػكنسبي
. 

ؿي , كالنٍُّزؿ ( : ما يقاـ لمنازؿ : قاؿ الضبٌي :  ك) النُّزي

ػػػػافىنا ٍيًش ضى ٌبػػػػار بػػػػالجى  ككينَّػػػػا إذا الجى
 

جعمنػػػػػا القنػػػػػا كالميٍرىى ػػػػػات لػػػػػو نيػػػػػٍزال  
(ّ)

 

 

ف لػػـ يكػػف  " كىػػذا أصػػمو ,  ػػـ اتًُّسػػ  فيػػو فػػ طمؽ عمػػ  الػػرزؽ , كالغػػذاء , كا 
ًميـو فىني  لضيؼ , كمنو  ؿه مٍّْف حى ؿ : المنػزؿ ) عػف الزجػاج ( كبػذلؾ  (ْ) زي .ك " النَّزي

ـى ًلٍمكىػاًفًريفى نيػزيالن  –تعال   –فيٌسر قكلو  يىػنَّ , كضػـ الػزام كسػككنيا (ٓ) ًإنَّػا أىٍعتىػٍدنىا جى
بمعنػػ  كاحػػد , لػػـ يعزىمػػا أم مػػف كتػػب المغػػة كالت سػػير  (ٔ)لغتػػاف كردتػػا عػػف العػػرب 

, كاكت ػت باإلاػارة إلػ  أنيػا   (ٕ)يف يدينا إل  قبيؿ بعينو مف العرب كالقراءات التي ب
 لغة .

كقراءة النخعي ) نيٍزالن ( بسككف الزام , جاءت متكافقة م  قكؿ الضػبي فػي          
ػا , كمػف نافمػة الػذكر القػكؿ بػ ف النخعػي  البيت الاعرم السابؽ , بسككف الػزام أيضن

 ََُلمغة كالتراجـ أف ) الضبي ( كلػد سػنة ) عاش كنا  في الككفة , كتذكر كتب ا
                                           

 . َّاكاذ القراءات البف خالكيو :  (ُ)

 . ّٓٗ:  المحرر الكجيز (ِ)
,الػػػدر  ُْٓ/ّ, البحػػػر : ِٖٔ/ُالبيػػػت مػػػف الطكيػػػؿ , كىػػػك لمضػػػبٌي , ينظػػػر : الكاػػػاؼ : ( ّ)

ال يركزابػادم  –, القػامكس المحػيط  ُِٖٖ/ْ, الصػحاح :) ف.ز.ؿ( :  ْٔٓ/ّالمصكف  : 
,  ٔٓ/ْىػػػػػ : )ف.ز.ؿ ( َُُّ –ط ال ال ػػػػة  –طبعػػػػة الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب  –

 .ِٗٗز.ؿ ( :المصباح المنير )ف.

 . ْٔٓ/ّ, كينظر : الدر المصكف :  ّٗالكاقعة : ( ْ)
 . ّْٗٗ/ٔ., كينظر المساف )ف.ز.ؿ( :  َُِالكيؼ : ( ٓ)
 . ْٕٓ – ْٔٓ/ّالدر المصكف :  (ٔ)

 ينظر : المراج  السابقة , كالص حات ذاتيا . (ٕ)
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, فيكػػكف )  (ُ)ىػػػ ( فػػي الككفػػة , ككػػاف مػػف أكػػابر الكػػكفييف , كمػػا ليقٌػػب بػػالككفي 
النخعي , كالضبي ( كبلىما قد ليج بمغػة قكمػو , كسػبؽ القػكؿ بػ ف القبائػؿ البدكيػة 

نتيا , التػػي كانػػت تسػػكف اػػماؿ الجزيػػرة العربيػػة كاػػرقييا نزلػػت إلػػ  الككفػػة كاسػػتكط
كيكػػكف ذلػػؾ متكافقنػػا مػػ  مػػا ذىػػب إليػػو المغكيػػكف مػػف أف تسػػكيف المضػػمـك ىػػك لغػػة 
بدكية عزيت إل  بني تميـ , كغيرىا مف القبائؿ البدكية , كالضـ ىك لغة الحجػازييف 

(ِ) . 
ذا تتابعػت الضػمتاف         كقد عمؿ سيبكيو لغػة التسػكيف عنػد بنػي تمػيـ بقكلػو " كا 

ا كرىكا ذلؾ كما يكرىكف الكاكيف , فكما تكره الكاك كذلؾ تكره فنف ىؤالء يخ  كف أيضن 
, كذىب إل  ذلؾ ابف يعيش بقكلو " اعمـ أف كؿ (ّ)الضمتاف , ألف الضمة مف الكاك 

كؿ ما جاء عم  ) فيعيؿ ( فيجكز تسػكيف عينػو تخ ي نػا نحػك قكلػؾ : فػي ) كيتيػب( : ) 
ػػؿ ( : ) ريٍسػػؿ ( , كىػػي لغػػة بنػػي تمػػيـ , قػػالكا : كػػؿ مػػا أصػػمو  كيٍتػػب ( , كفػػي ) ريسي

 . (ْ)الحركة يجكز تسكينو تخ ي نا 
كمما سبؽ يمكف القػكؿ : إف تسػكيف المتحػرؾ ىػك مػف سػمات نطػؽ القبائػؿ         

البدكية , التي تجنح إل  السرعة كالعجمة في كبلميػا , بغيػة االقتصػاد فػي المجيػكد 
النطػؽ ىػك التحريػؾ سػكاء  , كعؿ رأسيا قبائؿ تميـ , كيككف األصؿ في (ٓ)العضمي 

أكاف ) ال تح أـ الكسر أـ الضـ ( , كىك مف خصائص القبائػؿ الحضػرية التػي تميػؿ 
إلػػ  إعطػػاء كػػؿ حػػرؼ حقٌػػو فػػي النطػػؽ بػػداعي الكضػػكح كالبيػػاف , كال ػػرع عنػػو ىػػك 

                                           

,إنباه الركاه عمػ   ـُٖٕٗىػ/ُّٖٗ –بيركت  –طبعة دار المعرفة  –ابف النديـ  –ال يرست ( ُ)
  َِٖ/ٕالزركمي :  –, األعبلـ  َّْ/ّأنباء النحاه  : 

 . ُِْ – ُُْإتحاؼ فضبلء البار : ( ِ)

 . ُُْ/  ْالكتاب :  (ّ)
 . ِْ/ ٓارح الم ٌصؿ :  (ْ)

 . ِْٔ/ُالميجات العربية في التراث :  (ٓ)
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مؽ لو , كالطبيعة اإلنسانية , كالجغرافية تصبغ  التسكيف لممتحرؾ , ككؿ ميٌسر لما خي
قد ال يستطي  ال كاؾ منيا , كالكاق  المغػكم يسػاند كركد   –بمغة  – اإلنساف بصبغة

 الصيغتيف نطقنا , كقراءةن .
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 ادلثذث انثانث
 اإلذثاع ) ادلًاثهح (

( كىػػػػك : تػػػػ  ر األصػػػػكات المتجػػػػاكرة  Assimilationكيسػػػػم  التما ػػػػؿ )         
ا,كىي ظاىرة اػائعة بعضيا ببعض ت ٌ رنا يؤدم إل  تما ميا أك تقاربيا ص ة أك مخ رجن

 . (ُ)في كؿ المغات بص ة عامة 
ككمػػا يكػػكف فػػي الحػػركؼ , يكػػكف فػػي الحركػػات , كييمجػػ  إليػػو لتقريػػب األصػػكات     

بعضيا مف بعض , كعٌرفو بعض المحد يف بقكلو " ىػك أف تتبػ  الحركػة أك السػككف 
الحركػػة حركػػة أخػػرل سػػابقة , أك الحقػػة فتتغيػػر عمػػا حٌقيػػا أف تكػػكف عميػػو لتما ػػؿ 

 " (ِ)المتبكعة  
كيظيػػػر أف السػػػر فػػػي ميػػػؿ العربيػػػة إلػػػ  ىػػػذا : التقريػػػب , أك االنسػػػجاـ , أك      

أف المغة نا ت اػ كية لػـ  –ككميا أسماء متقاربة  –(  Assimilationالمما مة ) 
بالسماع كالنطػؽ , كمتػ  اقتصػر أمػر  –تقيد بقيكد الكتابة , كاكت ي فييا أكؿ األمر 

فبلبد أف تعن  كؿ العنايػة بيػذا  –سماع , كعم  النطؽ , كعم  اإلنااد المغة عم  ال
" . كقػػد أدرؾ سػػيبكيو كجػػكد ىػػذه الظػػاىرة فػػي (ّ)االنسػػجاـ , أك التقريػػب الصػػكتي 

الميجػػات العربيػػة , كدلػػؿ عمييػػا مسػػتخدمنا ل ػػظ " اإلتبػػاع " حيننػػا , ككاصػػ نا الظػػاىرة 
 . (ْ)حيننا آخر 

                                           

 . ُْٔلغة تميـ :  (ُ)

 . ٓص :  – ٖعدد :  –/ محمد أحمد خاطر د –مجمة كمية المغة العربية بالقاىرة  (ِ)

د/ عبػػد ال تػػاح إسػػماعيؿ  –, فػػي الدراسػػات القرآنيػػة  ِٕٔ/ ُالميجػػات العربيػػة فػػي التػػراث :  (ّ)
 , ِٕٔ-ِٔٔـ: ُّٓٗ –طب  نيضة مصر   –امبي 

طبػػ  دار المػػدني لمطباعػػة كالناػػر  -د/ صػػالحة آؿ غنػػيـ   –الميجػػات فػػي الكتػػاب لسػػيبكيو  (ْ)
 . ٖٗ:  ُٖٓٗىػ /َُْٓ –الطبعة األكل   –جدة   –كالتكزي  
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الحركؼ , كفػي الحركػات , يكػكف فػي كممػة كاحػدة , أك  ككما يككف اإلبداؿ في     
فػي قكلػو  –في كممتيف , فم الو في كممة كاحدة ما كرد مف قراءات في ل ظ ) ممكنػا 

ٍمًكنىا  –تعال   – ٍكًعدىؾى ًبمى قىاليكا مىا أىٍخمىٍ نىا مى
(ُ) . 

فقػد قػػرأ بضػػـ المػيـ : األخػػكاف , كالحسػػف , كاألعمػش , كطمحػػة , كبػػف أبػػي 
   , كقعنب .ليم

كقرأ ب تح الميـ : زيد بػف عمػي , كنػاف  , كعاصػـ , كأبػك جع ػر , كاػيبة , 
 كابف سعداف .

 باقي السبعة .  –إتباعا لكسرة الباء  –كبكسرىا 
 . (ِ)كب تحيا كب تح البلـ بعدىا : عمر, كالظاىر أنيا لغات بمعن  كاحد 

قػػراءات قرآنيػػة فػػي قكلػػو  كم الػػو فػػي كممتػػيف : مػػا كرد فػػي ل ظػػي " الحمػػد هلل " مػػف
ٍمدي لٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى تعال   اٍلحى

(ّ): 

 فقد قرأ الجميكر بضـ ) داؿ ( الحمد . -

 الحسف , كزيد بف عمي.  –عدىا ب –كبكسر )الداؿ( إتباعنا لكسرة الـ الجر  -

ة ػإبػراىيـ بػف أبػي عبمػ –قبميا  –كبضـ )الـ الجر( إتباعنا لضـ )داؿ( الحمد  -
.(ْ) 

اقػػ  المغػػكم يكٌضػػح ميػػؿ القبائػػؿ البدكيػػة إلػػ  تقريػػب األصػػكات بعضػػيا مػػف كالك 
بعض , لضرب مف التااكؿ , كمراعاة لظاىرة االنسجاـ , ككػ ف العمػة فػي االنسػجاـ 

                                           

 . ٕٖطو :  (ُ)

 . ُْٓ/ ُ, القراءات في البحر المحيط :  ِْٗ/ٔالبحر المحيط :  (ِ)
 . ِال اتحة :  (ّ)

 . ُُّ/ُالبحر المحيط :  (ْ)
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ُّْٕ 

عندىـ أف المساف يعمؿ في الحرفيف عمبلن كاحدنا , فميجة البدك متطكرة كفي تطكرىا 
كالحجػاز كمػف سػار سػيرىا قػد بػالغكا  تجنح إل  االنسػجاـ , بينمػا القبائػؿ المتحضػرة

مبالغة اديدة في عدـ تقريب الحركات بعضػيا مػف بعػض , ألف ليجػتيـ محافظػة , 
  (ُ)كعكامؿ التطكر عندىـ ليست ليا ن س القكة عند البدكييف .

 كمما كرد مف اإلتباع في قراءة النخعي :
ضّ :

ُ
ً

ُ
ّ , خ

َ
ض

ُ
 خًِ

ػػكاٍ  -تعػػال  -فػػي قكلػػو فػػي         ميسىػػوي  كىاٍعمىمي ػػف اىػػٍيءو فىػػ ىفَّ ًلمٌػػًو خي ًنٍمػػتـي مّْ ػػا غى أىنَّمى
ًلًذم اٍلقيٍربى  كىاٍليىتىامى  كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيؿ  ًلمرَّسيكًؿ كى كى

ميسىو  (ِ) , قرأ الجميكر " خي
ٍمسىػو " بسػككف  " بضـ الخاء كالميـ , كقرأ الحسف , كعبد الكارث عف أبي عمرك " خي

) النخعػي ( " ًخميسىػو " بكسػر الخػاء عمػ  اإلتبػاع , يعنػي حركػة الخػػاء المػيـ , كقػرأ 
 .(ّ)لحركة ما قبميا "

كالحقيقة أف قراءة النخعي ) ًخميسىو( بكسر الخاء إتباعنا لكسر الياء فػي ل ػظ        
ف ػالجبللة قبميا ,  ـ ضـ المػيـ بعػد الخػاء   قػد ال يسػير كفػؽ القاعػدة المعركفػة عػ

 حاكلة التيسير في النطؽ , كاالنسجاـ بيف الحركات كذلؾ لما يمي :اإلتباع , كىي م
أف كسر الخاء إتباعان لكسر الياء قبميا ,  ػـ مجػيء الضػـ بعػد الكسػر  - أٔلا       

عم  الميـ زاد ال قؿ في النطؽ , كذلؾ لخركجو مف الكسر إل  الضـ , أم مػف  قيػؿ 
 إل  أ قؿ منو .

ااا      
ا
ػػا لكسػػر ) اليػػاء ( قبميػػا , فممػػاذا لػػـ  لػػك كػػاف الكسػػر ) -ثاَٛ لمخػػاء ( إتباعن

ػا لكسػر الخػاء قبميػا , كينطػؽ بيػا ) ًخًمسىػو ( كيكػكف ذلػؾ  ييكسر )ضػـ( المػيـ إتباعن

                                           

 . ِّٕ/ُالميجات العربية في التراث :  (ُ)

 . ُْاألن اؿ ( ِ)
 . ْْٗ/ْالبحر المحيط : ( ّ)
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ِّْٕ 

أخػػؼ فػػي النطػػؽ ألنػػو إتبػػاعي الكسػػر لمكسػػر , كتطبػػؽ فييػػا قاعػػد اإلتبػػاع الحركػػي , 
 كاالنسجاـ بيف الحركات .

ا     
ا
سىػو ( بكسػر الخػاء كضػـ المػيـ لػـ تػ ت منسػكبة أف ىذه القػراءة ) ًخمي  - ثانث

 . (ِ), كمف نقؿ عنو (ُ)لمنخعي إال في البحر المحيط كحده 
ا    

ا
ػا لكسػر اليػاء قبميػا , كلكػف مػ   - ساتؼ كردت ىػذه القػراءة بكسػر الخػاء إتباعن

سككف الميـ ) ًخٍمسىو ( كنسبت ) لمجع ػي ( , فقػاؿ السػميف الحمبػي " الجع ػي قػرأ " 
" , قالكا : كتخريجيا أنو أتب  الخاء لحركة ما قبميا , كىي ىاء ل ظ الجبللػة  ًخٍمسىو

بيػًؾ  مف كممػة أخػرل مسػتقمة قػالكا : كىػي كقػراءة مػف قػرأ  كىالسَّػمىاء ذىاًت اٍلحي
(ّ)  ,

بكسر الحاء إتباعنا لكسرة التاء مف " ذات " , كلـ يعتػدكا بالسػاكف كىػك الـ التعريػؼ 
, ليت اعرم ككيؼ يقػرأ الجع ػي كالحالػة ىػذه ؟ فننػو مػف  , ألنو حاجز غير حصيف

ف قػرأ  قرأ كذلؾ م  ضـ الميـ فيككف في غاية ال قؿ لخركجو مػف كسػر إلػ  ضػـ , كا 
كىػػك الظػػاىر , فننػػو نقميػػا عػػف أبػػي عمػػرك أك عػػف عاصػػـ , كلكػػف الػػذم قػػرأ " ذات 

يف , كىػك بنػاءه الًحبيؾ " ييبقي ضمة الباء فيؤدم إلػ  ) ًفعيػؿ ( بكسػر ال ػاء كضػـ العػ
  (ْ)مرفكض .

ا     
ا
أف القراءة ) ًخميسىو ( لـ ي ت ذكر ليا معزكة لقبيؿ مف قبائؿ العػرب   - خايض

, كمػػا جػػاء ىػػك ) الضػػـ ( لمخػػاء كالمػػيـ معنػػا , أك ) الضػػـ ( لمخػػاء مػػ   )سػػككف ( 

                                           

 . ْْٗ/ْحر المحيط : الب (ُ)

 . ُِْ/ُالقراءات في البحر المحيط : ( ِ)
 . ٕالذاريات :  (ّ)
 . َٕٔ/ٓالدر المصكف :  (ْ)
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ّّْٕ 

بيػ  إلػ  العي  ايػر . الميـ , فقاؿ القرطبػي " لغػة أىػؿ الحجػاز , كبنػي أسػد ال ُّميػث , كالرُّ
 . (ُ)كلغة بني تميـ كربيعة ال ٍُّمث بنسكاف البلـ إل  العيٍار "

ااا      
ا
مػػف حيػػث الداللػػة الم ظيػػة لجميػػ  القػػراءات , فػػبل خػػبلؼ يػػذكر فػػي  -صادص

المعنػ  بينيمػػا , ككجػػو الخػبلؼ ينحصػػر فػػي الخمػؼ بػػيف القػػرٌاء فػي حركتػػي  الخػػاء 
ميسىو" ككسرنا " ًخميسىو " كسكك  ٍمسىو , كًخٍمسىو " .كالميـ ضمنا "خي  ننا " خي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 جم  كدراسة /غالب    –, كينظر : معجـ ليجة تميـ  ْٔ-ّٔ/ٓالجام  ألحكاـ القرآف :  (ُ)

 َُٔـ : ُٖٕٗىػػ/ُّٖٗ – ّالعدد: –المجمد الساب   –مجمة المكرد  –فاضؿ المطمبي         
. 
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 ادلثذث انشاتغ
 انرشذٚذ ٔانرخفٛف

التخ يػػؼ كالتاػػديد مػػف الظػػكاىر المغكيػػة كالميجيػػة التػػي اعترفػػت بيػػا المغػػة       
العربيػػة , كجػػرت عمػػ  ألسػػنة النػػاطقيف بيػػا , كتناكلتيػػا أقبلميػػـ بالبحػػث كالػػدرس . 

لقػػرٌاء بػػاالختبلؼ فيمػػا بينيػػا مػػف كعمػػ  سػػمت مػػا كرد عػػف العػػرب , ليجػػت ألسػػنة ا
 تاديد بعض الحركؼ تارة , كتخ ي يا تارة أخرل , كمف ذلؾ :

-: ٌٕ
ُ
ٌٕ , احلٕاسٚ

ُّ
 احلٕاسٚ

ػاًرم ًإلىػ  جاء في قكلو تعال            ػٍف أىنصى ـي اٍلكيٍ ػرى قىػاؿى مى فىمىمَّا أىحىسَّ ًعيسىػ  ًمػٍنيي
اري  كىاًريُّكفى نىٍحفي أىنصى نَّا ًبالٌمًو كىاٍايىٍد ًب ىنَّا ميٍسًمميكفى  الٌمًو قىاؿى اٍلحى الٌمًو آمى

(ُ)  . 

, كقػػرأ النخعػػي , كأبػػك بكػػر  -الحكاريُّػػكف  –قػػرأ الجميػػكر : بتاػػديد اليػػاء 
 . (ِ)ال ق ي : بتخ ي يا في جمي  القرآف 

جاء في المساف " التحكير : التبيػيض , كالحكاريُّػكف : القٌصػاركف لتبييضػيـ         
انكا قٌصاريف ,  ـ غمب حتػ  صػار كػؿ ناصػر , ككػؿ حمػيـ حكارٌيػا .. كأصػؿ ألنيـ ك

 التحكير في المغة مف حار يحكر كىك الرجكع .

كالتحػػكير : الترجيػػ  .. كقيػػؿ ألصػػحاب عيسػػ  عميػػو السػػبلـ : الحكاريػػكف 
نما سمُّكا حكاري كف ػلمبياض ألنيـ كانكا قٌصاريف .. كأصمو مف التحكير التبييض , كا 

                                           

 . ِٓآؿ عمراف : ( ُ)

 . ُُِ/ّ, الدر المصكف :  َّٕ, المحرر الكجيز :  ْٓٗ-ِالبحر المحيط :  (ِ)
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ّْٕٓ 

, ك" ال ييقػػاؿ لممػػرأة (ُ)كف ال يػػاب , أم يحكركنيػػا كىػػك التبيػػيض "ػكا يغسمػػػكانػػـ ػألنيػػ
 .(ّ)"كعيف حكراء إذا ااتد بياضيا كسكادىا " (ِ)حكراء إال لمبيضاء م  حكرىا "

كقد تسمي العرب النساء الساكنات في األمصار : الحكاريات , لغمبة البيػاض        
 : عمييف , كمنو قكؿ أبي جمزة الياكرم

نىػػػػػػػا ٍيرى كىارٌيػػػػػػػاًت يىٍبًكػػػػػػػيف غى  فىقيػػػػػػػؿ لمحى

 

(ْ)كال تىٍبًكنىػػػػػػػػػػػا إال الًكػػػػػػػػػػػبلبي الٌنػػػػػػػػػػػكىاًئح 
| 

 

كصػ كتيـ   –عمػييـ السػبلـ  –كقاؿ الزجاج : الحكاريػكف : خمصػاف األنبيػاء 
ػكارمّْ  –صم  اهلل عميو كسػمـ  –كالدليؿ عم  ذلؾ قكؿ النبي  ٌمًتػي كحى بىٍيػري اٍبػفي عى " الزُّ

 .(ٓ)خاصتي مف أصحابي كناصرم "  مف أيٌمتي " أم
يجػب " التكقػؼ عنيػا   –بتخ يػؼ اليػاء  –كيرل ابف جني أف قراءة النخعػي          

كاالحتااـ منيا , كذلؾ ألف ضـ الياء الخ ي ة المكسكر ما قبميػا ممػا تعافػو العػرب, 
مػ  " الحكاريػكف " قياسنػا ع –عم  ذلػؾ  –. كرأل أف تككف القراءة  (ٔ)كتمتن  منو " 

ـي اٍلعىػػاديكفى  -تعػػال   –" العػادكف " فػي قكلػو  رىاء ذىًلػػؾى فى يٍكلىًئػؾى ىيػ ػًف اٍبتىغىػ  كى فىمى
(ٕ)  ,

                                           

 . َُْْ/ِالمساف )ح . ك . ر (: (ُ)

 . َٔالمصباح )ح . ك . ر ( :  (ِ)
 . َْٕ-َْٔ/ُمعاني القرآف لمنحاس :  (ّ)

, كالتيػذيب : َُْْ/ِي المسػاف : )ح.ك.ر( , يت مف الطكيؿ , كىك ألبي جٌمزة الياكرٌم فػالب (ْ)
 . َّٕ-َّٔ,  كالمحرر الكجيز :  ُٔٓ/ُ,   كالكااؼ :  ِِٗ/ٓ

, كينظػػر تػػاج  ُٖٓٓ-ّٖٕٗالحػػديث ركاه جػػابر بػػف عبػػد اهلل فػػي السػػنف الكبػػرل لمنسػػائي :  (ٓ)
 –عبػػد السػػتار أحمػػد فػػرج  –راجعػػو  –تحقيػػؽ عبػػد الكػػريـ الغربػػاكم  –الزبيػػدم    –العػػركس 

 . َُّ/ُُـ : ُِٕٗىػ/ُِّٗ    –مطبعة حككمة الككيت 

 . ُِٔ/ُالمحتسب :  (ٔ)
 . ٕالمؤمنكف : ( ٕ)
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ّْٕٔ 

كفٌسر ذلؾ بقكلو " است قمت الضػمة عمػ  اليػاء , ف سػكنت كحػذفت لسػككنو كسػككف 
 .(ُ)الكاك بعدىا ؟ فكاف يجب عم  ىذا أف يككف الحكاريكف كالقاضكف كالساعكف "

ػػا مػػ  كاقػػ  الم ػػظ , حيػػث لػػـ يػػذكر العبلمػػة ابػػف كىػػذا          الاػػرح ال يتطػػابؽ تمامن
جنػػػي كسػػػر الػػػراء فػػػي " الحكاريػػػكف " , كالػػػداؿ فػػػي " العػػػاديكف " , كالضػػػاد فػػػي " 
القاضيكف " , كالعيف في " الساعيكف " . فمك سممنا بتسكيف الياء لمتخ يؼ في ىػذه 

ا ػسػٌكنة ( ك ) الػكاك السػاكنة ( بعدىػاألل اظ ,  ـ حذفيا اللتقاء الساكنيف ) اليػاء الم
  كسػػر ) الػػراء ( ك ) الػػداؿ ( ك ) الضػػاد ( ك ) العػػيف ( ػؽ مػػػـ النطػػػؼ يستقيػػػ  فكيػػ

في ىذه األل اظ السابقة ؟ كمف أيف جاء ضـ ىذه الحركؼ بعػد حػذؼ اليػاء فػي كػؿ 
ا لػك كػاف القػكؿ : بنقػؿ  حركػة اليػاء  –كلػيس بتسػكيف  –منيا ؟ كيككف ذلؾ صػحيحن

 اظ إلػ  الكسػرة قبميػا فػي ) الػراء ( ك ) الػداؿ ( ك ) ػذه األلػػي ىػػي ) الضػمة ( فػكى
الضػػاد ( ك ) العػػيف ( , كينػػتج عػػف ذلػػؾ سػػككف اليػػاء بعػػد نقػػؿ حركتيػػا , فيجتمػػ  

ذؼ حينئػػػذ اليػػػاء اللتقػػػاء ػا , فتحػػػػم بعدىػػػ,سػػػاكناف , ) اليػػػاء ( ك ) الػػػكاك ( الػػػت
 لعادكف ( ك )القاضكف( ك ) الساعكف ( . الساكنيف , فيقاؿ : ) الحكاركف ( ك ) ا

كقػػد فٌسػػر ابػػف جنػػي قػػراءة النخعػػي عمػػ  أف األصػػؿ فييػػا ىػػك ) الحكاريُّػػكف (       
بتاديد الياء ,  ـ حذفت الياء , فممػا أريػد فييػا معنػ  التاػديد جػيء باليػاء مخ  ػة 

نمػػا خ  ػػت اسػػت قاالن لتضػػعيؼ اليػػا ء , فقػػاؿ " أصػػؿ ىػػذه اليػػاء أف تكػػكف ماػػددة , كا 
فممػػا أريػػد فييػػا معنػػ  التاػػديد جػػاز أف تحمػػؿ الضػػمة تصػػٌكرنا الحتماليػػا إياىػػا عنػػد 
التاديد كما ذىب أبك الحسف في تخ يؼ يستيزئكف إل  أف أخمص اليمزة ياءن البتة 

 .(ِ), كحمَّميا الضمة تىذىكُّرنا لحاؿ اليمزة المراد فييا "

                                           

 . ُِٔ/ُالمحتسب :  (ُ)

 . ُِٔ/ُ:  المصدر السابؽ (ِ)
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ّْٕٕ 

ف بعدىا , ككاف القياس عمػ  ىػذا ك" تحذؼ الياء اللتقائيا ساكنيف م  الساك       
أف يقاؿ : )الحكاركف( لكف أيًقٌرت الضمة كما ذىػب إليػو األخ ػش فػي ) يسػتيزئكف ( 

 . (ُ)إذ أبدؿ اليمزة ياءن , كحممت الضمة تذٌكرنا لحاؿ اليمزة المراد فييا "
صحيحتاف لغكينا , كال ييحتاـ مػف  –بالتاديد كالتخ يؼ  –كأرل أف القراءتيف        
كذلػػؾ ألف القػػراءة بالتاػػديد جػػاءت جمعنػػا  – (ِ)كمػػا ذىػػب إلػػ  ذلػػؾ الػػبعض –أييمػػا 

, حت  يمكف االسػتغناء عنيػا  (ّ)لمم رد ) حكاريٌي ( , كالياء فييا ليست ياء النسب 
في الجم  , كحينما تيجم  عم  حكاريُّكف فيك جم  صحيح , كاتاف ال رؽ بيف ياء 

لقاضػػػي , كالسػػػاعي ( , فاليػػػاء فػػػي حػػػكاريٌي ال ) حػػػكاريٌي ( , ك يػػػاء ) العػػػادم , كا
تحذؼ حيف الكقؼ عمييا بنسكاف ما قبؿ الياء في حالتي الرف  كالجر , فػبل  يقػاؿ : 
جػػاء حػػكار , ك ال مػػررت بحػػكار , أمػػا اليػػاء فػػي ) الػػدعي  كالقاضػػي , كالسػػاعي ( 

قؼ عمييا بنسػكاف مػا قبػؿ اليػاء , فيقػاؿ :  فننيا تحذؼ في حالتي الرف  كالجر إذا كي
جاء قاض , كمررت بساع , كخسر عاد , ألنيا ياء المنقكص , كىػي تيعػٌؿ بالحػذؼ 

 . 
كالقػػراءة بػػالتخ يؼ صػػحيحة ألنيػػا تخ يػػؼ لمماػػدد , كىػػذا ممػػا تعػػارؼ عميػػو        

العرب في لغتيـ كمالت إليو القبائؿ البدكية , التي تجنح في لغتيا إل  السيكلة فػي 
ػا كلغػة النخعػي النطؽ لبلقتصاد مف المجي الكػكفي  –كد العضمي , كمػا يتناسػب أيضى

الذم ت  رت بيئتو بالقبائؿ العربية البدكية التي كانت تسكف اماؿ الجزيػرة العربيػة  –
 , كارقييا .

 

                                           

 . ُِِ/ّ, كينظر السميف الحمبي في الدر المصكف :  ْٓٗ/ِالبحر المحيط :  (ُ)
 . ُِٔ/ُالمحتسب :  (ِ)

 . َّٕالمحرر الكجيز :  (ّ)
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ّْٕٖ 

رد , ُأقِرد :
ّ
 ُأق

ػؿي أيقّْتىػتٍ  جاء في قكلػو تعػال   ذىا الرُّسي , قػرأ الجميػكر " أيقتػت " بػاليمز كاػٌد  (ُ) كىاً 
  (ِ), كبتخ يؼ القاؼ كاليمز النخعي , كالحسف , كعيس  , كخالد . القاؼ 

عػػؿ ليػػا كقػػت كاحػػد لم صػػؿ فػػي القضػػاء بػػيف          كالمعنػػ  " كمػػا قػػاؿ الزجػػاج : جي
معت لكقتيا يـك القيامة " , " كالكقت : األجػؿ الػذم يكػكف  (ّ)األمة , كقاؿ ال رٌاء : جي

كيعدت كأٌجمت , كقيؿ : أيقتت : أم أرسمت عنده الايء المؤخر إليو .. كقيؿ : أيقتت 
 (ْ)ألكقات معمكمة عم  ما عممو اهلل كأراد . 

ك ال خبلؼ بيف المغكييف كالم سػريف عمػ  أف ) اليمػزة ( فػي ) أقتػت ( مبدلػة       
قّْتت ( , كذلؾ ألف الكاك إذا كقعت في أكؿ الكممة ككانػت مضػمكمة  مف الكاك في ) كي

ػػا قمبػػت الػػكا ػػمنا الزمن قتػػت ( ) أيقتػػت ( , قػػاؿ فػػرٌاء " كػػؿ كاك ضى ك ىمػػزة , فقيػػؿ فػػي ) كي
ٌمت ككانت ضمتو الزمة جاز أف يبدؿ منيا ىمزة   تقػكؿ : صػم  القػـك )إحػدانا (  ضي

 . (ٓ)كتريد ) كحدانا ( , كيقكلكف : ىذه كجكه حساف , ك) أجكه ( 

                                           

 . ُُالمرسبلت :  (ُ)

,  ّْٓ/ِ, كالمحتسػػب :  َٖٓ/ْ, كينظػػر الحجػػة ألبػػي عمػػي ال ارسػػي :  ّٔٗ/ٖالبحػػر : ( ِ)
,  ُٓٓ/ُٗ, كالجػػػام  ألحكػػػاـ القػػػرآف:  ُّْٗ, كالمحػػػرر الػػػكجيز : ِٕٖ/ٔكالكاػػػاؼ  : 

 ,. ْٖٗ,  كاكاذ الكرماني : ِّٔ/َُكالدر المصكف : 

 . ْٖٖ/ٔالمساف "ك.ؽ.ت " :  (ّ)
 . ُٓٓ/ُٗالجام  ألحكاـ القرآف :  (ْ)
 السابؽ , كالص حة ذاتيا . (ٓ)
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ّْٕٗ 

, فقػػرأ  -ؿ عمػػ  األصػػ –بػػالكاك ( فػػي ) أيقتػػت (  َكقػػد كردت قػػراءات قرآنيػػة       
بػػالكاك ) كقتػػت ( أبػػك عمػػرك, كأبػػك جع ػػر كالحسػػف , كاألاػػيب , كعمػػر بػػف عبيػػد 

 . (ُ)كغيرىـ
كقد أرج  بعض المغكييف السبب في قمػب الػكاك ىمػزة : ىػك أف الػكاك إذا كقعػت      

فيييرب منو بقمبيا ىمزة ,  (ِ)في أكؿ الكممة ككانت مضمكمة كانت  قيمة في النطؽ 
, قػاؿ أبػكعمي " قػكؿ أبػي عمػرك : )كقتػت( ,  (ْ), كاليمزة لغة فييا  (ّ)فالكاك أصؿ 

ألف أصؿ الكممة مف الكقت , كمف أبػدؿ منيػا اليمػزة , فبلنضػماـ الػكاك , كالػكاك إذا 
ره " فننيػػا تتبػػدؿ  انضػػمت أكالن فػػي نحػػك " كجػػكه " ك " كيًعػػد " , ك ال ػػة فػػي نحػػك " أىٍدكي

 . (ٓ)عم  االٌطراد ىمزة "
اف ) أيٌقتػػت ( ك ) أيًقتػػت ( بالتاػػديد كالتخ يػػؼ بمعنػػ  كاحػػد عنػػد جميػػكر كالم ظػػ     

المغػػكييف كالم سػػريف كالقػػرٌاء , يػػدكر حػػكؿ الكقػػت العمػػـك المجمػػكع لػػو الرسػػؿ يػػـك 
 القيامة لم صؿ كالقضاء بينيـ كبيف األمـ .

" كييمحظ مما سبؽ أف النخعي قرأ بالتخ يؼ مخال نا الجميكر في" الحكاريػكف "       
عػف طبيعػة بيئتػو البدكيػة التػي  –ككمػا سػبؽ القػكؿ  –أيقتت " , كيككف بػذلؾ معٌبػرنا 

 كالتي تمج  إل  التخ يؼ في نطقيا . ’ عاش فييا 
       

                                           

, الـدر المصـون :  498, شـوا  الكرمـاني :  1934, المحرر الوجيز :  6/287الكشاف :  (1)
10/632  . 

 . ُٔٓ/ُٗالجام  ألحكاـ القرآف :  (ِ)

 . ّٕٗ/ٖالبحرالمحيط :  (ّ)
 . ْٖٖ/ٔالمساف : ) ك.ؽ.ت ( :  (ْ)
 . َٖٓ/ْ:  الحجة (ٓ)
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َّٕٓ 

 ادلثذث اخلايش
 انرقاء انضاكُني

الحركة كالسككف مف أسس البناء الم ظي لمغة العربية , فكمػا أنػو ال كممػات 
 حركػػػات أك سػػػككف , فػػػالحركؼ , كالحركػػػات , بػػػبل حػػػركؼ , كػػػذلؾ ال حػػػركؼ بػػػبل

كالسككف ىػـ : المكػكف األسػاس لمكممػة العربيػة , التػي ىػي قكالػب البنػاء التاػكيمي 
 لمجمؿ كالعبارات الماكّْمة لجسـ المغة العربية .

تباعيػػػا          كقػػػد قٌننػػػت قكاعػػػد المغػػػة بعػػػض البػػػديييات التػػػي يجػػػب مراعاتيػػػا كا 
م ردات المغة عند اسػتعماؿ الحركػة كالسػككف , فػبل ييبػدأ لمكصكؿ إل  النطؽ األم ؿ ل

ف سيػػٌكف الحػػرؼ األكؿ لبلاػػتقاؽ أك غيػػره , ًجػػيء بيمػػزة  بسػػاكف , كال ييسػػتطاع , كا 
الكصؿ لمتكصؿ إل  النطؽ بذاؾ الساكف , كما أنو ال ييكقؼ عم  متحرؾ عند انتيػاء 

يػتـ الػتخمص مػػف أكؿ  الكػبلـ , ككػذا ال يجتمػ  سػاكناف فػػي كممػة , أك كممتػيف إال ك
 الساكنيف , إما بالحذؼ أك بالتحريؾ .

سكاء أكاف فػي كممػة أـ فػي كممتػيف  –كظاىرة التخٌمص مف التقاء الساكنيف         
قديمة ًقدـ المغػة ذاتيػا , كاػكاىدىا يضػيؽ المقػاـ عػف ذكرىػا , كردت فػي الاػعر  –

كبعػػدىـ أل ػػاظ القػػرآف كالن ػػر كالحػػديث الاػػريؼ , كأقػػكاؿ العػػرب الخمٌػػص , كقػػبميـ 
 الكريـ التي نحف بصدد التعٌرؼ عم  ىذه الظاىرة مف بعض قراءاتيا .

كال يخػػػرج السػػػاكناف الممتقيػػػاف فػػػي كممػػػة , أك كممتػػػيف عػػػف ككنيمػػػا حػػػرفيف       
ا , كاآلخر حرفنا مف حركؼ العمة .  صحيحيف , أك ككف أحدىما  حرفنا صحيحن

ا فػػنف األكؿ فػػنذا التقػػ  سػػاكناف ككػػاف أكليمػػ         –ا حػػرؼ عمػػة كاآلخػػر صػػحيحن
التي عم  القاؼ  –م بلن  –يحذؼ كتدؿ عميو حركة ما قبمو , فال تحة  –حرؼ العمة 
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ُّٕٓ 

ػػػا  -تعػػال   –تػػدؿ عمػػػ  األلػػؼ المحذكفػػػة فػػي قكلػػػو  رىةى بىػػدىٍت لىييمى ػػػا ذىاقىػػا الاَّػػػجى فىمىمَّ
سىٍكءىاتيييمىا

تعػال   -حذكفػة فػي قكلػو, كالكسرة التي تحت ال اء تدؿ عم  اليػاء الم(ُ)
-  أىًفػػي المٌػػًو اىػػؾّّ فىػػاًطًر السَّػػمىاكىاًت كىاألىٍرًض (ِ)  كالضػػمة التػػي عمػػ  القػػاؼ تػػدؿ ,

ػكفى  -تعػال   –عم  الكاك المحذكفة فػي قكلػو  ـٍ تيٍ ًمحي , كىػذا  (ّ) كىاتَّقيػكٍا المٌػوى لىعىمَّكيػ
قؼ عم  المحذكؼ كجب إ ب  اتو .الحذؼ نطقنا ال رسمنا , فنذا كي

ذا التقػػ  سػػاكناف فػػي كممتػػيف ككانػػا صػػحيحيف   فاألصػػؿ فػػي الػػتخمص مػػف        كا 
, كرأل عممػاء األصػكات أف  (ْ)التقاء الساكنيف ىػك : بتحريػؾ األكؿ منيمػا بالكسػر 

التخمص مف التقاء الساكنيف يتحقػؽ بػ م حركػة مػف الحركػات الػ بلث : الكسػرة , أك 
يف ميميف يتدخبلف في تحديد نكع ىذه الحركػة الضمة , أك ال تحة , كأف ىناؾ عامم

: 

إي ػػار بعػػض الحػػركؼ لحركػػة معينػػة , كحػػركؼ الحمػػؽ , كحػػركؼ  – األٔل
 الت خيـ التي تيؤ ر دكمنا ال تح .

الميؿ إل  تجانس الحركػات المتجػاكرة , كىػك اقتصػاد عضػمي فػي  – انثاَٙ
ىرة إال الميػؿ إلػ  النطؽ يمجػ  إليػو المػتكمـ دكف اػعكر أك تعمػد , كليسػت ىػذه الظػا

                                           

 . ِِاألعراؼ :  (ُ)

 . َُإبراىيـ :  (ِ)

 . ُٖٗالبقرة :  (ّ)
تحقيػؽ  –, األاباه كالنظػائر لمسػيكطي  ُِّ/ٗ, ارح الم صؿ :  ِٕٔ/ُينظر : الكاؼ : ( ْ)

, ظػػاىرة  ُّْ/ُأبػػك حيػػاف :  –, ارتاػػاؼ الضػػرب  ُِٖ/ِـ : ُٕٓٗ –عبػػدالرؤؼ سػػعد 
ـ : ُِٖٗ –القاىرة  –مطبعة الخانجي  –ي جياكم التنكيف في المغة العربية د/عكض المرس

ٓٗ . 
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ِّٕٓ 

االنسجاـ بيف الحركات المتجاكرة , كلذلؾ كانت حركة الػتخمص مػف التقػاء السػاكنيف 
 . (ُ)"ضمة" في م ؿ ) قاؿ اخرج ( , ك" كسرة " في م ؿ ) قالت اضرب ( 

كال أدؿ عم  ذلؾ مما بيف أيدينا مف اختبلؼ في قراءات القرآف الكريـ , تارة 
لحػركؼ كاحػدة , كالحركػات مختم ػة فػي أفػكاه القػرٌاء تبعنػا بالكسر , كتارة بػال تح , كا

 لبلنسجاـ كالتجانس الذم يستاعره كؿ قارئ في نطقو , كمنو :
 اهلل   , ٔدلا ٚؼهىِ اهلل  :

َ
 ٔدلا ٚؼهى

لىمَّا يىٍعمىـً الٌموي الَّػًذيفى  –تعال   –كجاء في قكلو  نَّةى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍبتيـٍ أىف تىٍدخي ـٍ حى أى
اىىدي  اًبًريفى جى ـى الصَّ يىٍعمى ـٍ كى كٍا ًمنكي

, فقد قرأ الجميػكر ) كلمػا يعمػـً اهلل ( بكسػر المػيـ  (ِ)
 . (ّ)في يعمـ , كقرأ ابف ك ٌاب , كالنخعي ب تحيا 

كالسػػاكناف ىمػػا : ) المػػيـ ( المجزكمػػة بػػػ ) لمػػا ( , كىمػػزة الكصػػؿ فػػي ل ػػظ         
ـ , غيػر أف )لمػا( جػكاب لمػف قػاؿ ) قػد الجبللة )اهلل( . ك)لما( بمعن  )لـ( في الجػز 
, فتػػ تي )لمػػا( لن ػػي المؤٌكػػد , ك )لػػـ( (ْ)فعػػؿ ( , ك) لػػـ ( جػػكاب لمػػف قػػاؿ ) فعػػؿ ( 

                                           

 ُُّ, قراءة ايبة بف نصاح د/ سيد الصاكم :  ِّٓ- ِِٓد/ أنيس :  –مف أسرار المغة  (ُ)
ط  –د/ حسػف سػيد فرغمػي  –, قراءة  أبي السٌماؿ العدكم في ضكء الدرس المغكم  المعاصر 

ءة  يحػي بػف يعمػر فػي ضػكء عمػـ , قػرا ُٕٔـ : ََِِىػػ/ُِّْ –دار الكفاؽ ب سػيكط  –
, ظػاىرة التنػكيف فػي       المغػة العربيػة :  َٓد/ عبد اليػادم السػممكف :  –المغة المعاصر 

ُٔ. 
 . ُِْآؿ عمراف : ( ِ)
, الجػػام  ألحكػػاـ  ُّٔ, المحػػرر الػػكجيز :  ّْٔ/ُ, كينظػػر : الكاػػاؼ :  ِٕ/ّالبحػػر :  (ّ)

 . ْٖٖ/ُإلتحاؼ : , ا َُْ/ّ, الدر المصكف :  َِِ/ْلقرآف : ا
 . َِِ/ْ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ْْٖ/ُمعاني القرآف لمنحاس :  (ْ)
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إال أف فييػا  –فػي الداللػة عمػ  الن ػي  –. ك)لمػا( بمعنػ  )لػـ( (ُ)لن ي غيػر المؤكػد 
تقبؿ " ف التكق  فدٌؿ عم  ن ي الجياد , فيما مضػ  , كعمػ  تكقعػو فيمػا يسػػا مػضربن 

كاقعنا منيـ , ألنو قد عممػو غيبنػا  –الجياد  –, كمعن  اآلية " كلما يعمـ اهلل ذلؾ  (ِ)
"(ّ) . 

جػاءت عمػ  أصػؿ مػا يقكلػو المغكيػكف  –يعمـً اهلل  –كقراءة الجميكر بالكسر        
ا ػمف أف الكس ر ىك األصؿ في التخمص مف التقاء السػاكنيف إذا كػاف الحػرؼ صػحيحن

. 

ـى اهلل  –النخعي ب تح الميـ  كأما قراءة فقد ذكر العمماء لػذلؾ تخػريجيف  –يعم
: 

ىػػك إتبػػاع فػػتح المػػيـ ل ػػتح الػػبلـ قبميػػا , حتػػ  يحػػدث التجػػانس كالتكحػػد  – األٔل     
 كاالنسجاـ في الحركات .

 –أف ال تح جاء ال فتراض كجكد نكف التككيد الخ ي ة بعػد ) المػيـ (  – انثاَٙ     
رل حػذفيا فبقػي فػتح المػيـ . قػاؿ أبػك حيػاف " قػرأ ابػف ك ػاب كالنخعػي  ـ جػ –يىٍعمىمىف

ٌرج عم  أنو إتباع ل تح الػبلـ , كعمػ  إرادة النػكف الخ ي ػة كحػذفيا كمػا  ب تحيا , كخي
 قاؿ الااعر :

                                           

 . ُّٔالمحرر الكجيز :  (ُ)
 . ّْٔ/ُالكااؼ :  (ِ)

 . ْْٖ/ُمعاني القرآف لمنحاس :  (ّ)
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 ال تييػػػػػػػػػػػػيفى ال ىًقيػػػػػػػػػػػػر عمٌػػػػػػػػػػػػؾ أف
 

ػػػػػػا كالٌػػػػػػدىر قػػػػػػد رىفىعىػػػػػػػو   ػػػػػػ ى يكمن تىٍركى
(ُ) 

 

ذفت نكف التككيد الخ ي ة مػف " تي  ييػنىٌف " فبقيػت النػكف قبميػا م تكحػة قبػؿ حي
 ىمزة الكصؿ في ) ال قير ( .

ػػكيمكف القكؿ إف قراءة النخعي ) ب ػتح الميػ ا ل ػتح ) الػبلـ ( قبميػا ػـ ( إتباعن
حداث االنسجاـ بينيا  إنما جاءت في محاكلةو لتقريب األصكات بعضيا مف بعض , كا 

ناػ  فييػا , كالتػي تػ  رت بالقبائػؿ  التػي –الككفة  –في النطؽ , كىك ما يم ؿ بيئتو 
البدكية التي نزلتيا كاستكطنتيا مف اماؿ الجزيرة العربيػة , كالكاقػ  المغػكم يحكػي " 

ا مػف بعػض , لضػرب مػف التاػاكؿ , ػميؿ القبائؿ البدكية إل  تقريب األصكات بعضي
بلن كمراعاة لظاىرة االنسجاـ , كك ف العمة في االنسػجاـ عنػدىـ أف المسػاف يعمػؿ عمػ

كاحدنا , فميجة البدك متطكرة , كفي تطكرىا تجنح إل  االنسجاـ , بينما نجد القبائػؿ 
ار سػػيرىا قػػد بػػالغكا مبالغػػة اػػديدة فػػي عػػدـ تقريػػب ػف سػػػكمػػ ,  المتحضػػرة كالحجػػاز

ـ محافظػة , كعكامػؿ التطػكر عنػدىـ ليسػت ػالحركات بعضيا مف بعض , ألف ليجتي
 . (ِ)ليا ن س القكة عند البدكييف "

كقػػػراءة الجميػػػكر تم ػػػؿ البيئػػػة الحضػػػرية التػػػي تميػػػؿ إلػػػ  عػػػدـ التقريػػػب بػػػيف      
ف خالؼ مجاًكرىه  األصكات المتجاكرة , كااللتزاـ بنعطاء كؿ حرؼ حٌقو في النطؽ , كا 

. 

                                           

, كمغنػي المبيػب :  َُٕ/ُالبيت مف المنسرح , كىك لؤلضػبط بػف قريػ  فػي أمػالي الاػجرم : (ُ)
,  ِّٓ/ّ, كاػػرح األاػػمكني :  ّْ/ٗ, كاػػرح الم ٌصػػؿ  ٖٖٓ/ْة األدب : , كخزانػػ ُٔٔ

 .  ِٕ/ّ, كالبحر : ّْٔ/ُكالكااؼ : 

 . ِّٕ/ُالميجات العربية في التراث : ( ِ)
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كمػا يمكػف القػكؿ إف قػػراءة الجميػكر بكسػر) المػػيـ ( , كالنخعػي ب تحيػا   إنمػػا      
الجبللػػة ) اهلل ( بعػػدىا , فمػػف أراد ترقيػػؽ النطػػؽ جػػاء بػػالنظر إلػػ  كي يػػة نطػػؽ ل ػػظ 

فمػػف المعػػركؼ أف ل ػػظ الجبللػػة يرقػػؽ النطػػؽ بػػو إذا  –بم ػػظ الجبللػػة كىسىػػرى مػػا قبمػػو 
كمف أراد ت خيـ ل ظ الجبللة فتح الحرؼ الذم قبمو , كتككف كؿ قراءة  –سيبؽ بكسر 

فكسػر الحػرؼ الػذم قد راعت األ ر التقدمي في نطقيا , فػ راد ) الجميػكر ( الترقيػؽ 
 قبؿ ل ظ الجبللة , كأراد النخعي الت خيـ ف تح الحرؼ الذم قبمو , كاهلل أعمـ .
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 ادلثذث انضادس

 اذلًز ٔانرضٓٛم
اليمزة مػف الحػركؼ العربيػة التػي حظيػت أك ػر مػف غيرىػا بالػدرس كالبحػث           

, يك ػؽ ليػا  (ُ)لما فييا مف نكاحي قكة كاختبلؼ دفعػت الػبعض إلػ  إفرادىػا بمؤلٌػؼ 
 كيدرسيا , كيبيف نكاحي االختبلؼ بيف العرب في نطقيا ككي يتو كأسبابو .

ىذا .. كقد اختمػؼ المغكيػكف األقػدمكف كالمحػد كف فػي مخرجيػا , فيػي عنػد        
, كعند الخميؿ مف الجكؼ ليس ليا حٌيػز تخػرج  (ِ)أغمب األقدميف مف أقص  الحمؽ 

نجرة , تحدث ب ف ينطبؽ الكتراف الصػكتياف انطباقنػا , كعند المحد يف مف الح (ّ)منو 
تامنا ل تػرة زمنيػة قصػيرة , بحيػث ال يسػمحاف لميػكاء بػالمركر مػف أك إلػ  الػرئتيف , 
إل  أف يحدث ذلؾ االن جار الم اجئ الػذم يعقبػو أك يصػحبو صػكت ان جػارم نتيجػة 

 . (ْ)الندفاع اليكاء , ىذا الصكت ىك ما يسم  باليمزة 

                                           

ناػر مكتبػػة الخػػانجي  –ط مطبعػة المػػدني  –د/رمضػػاف عبػد التػػكاب  –ماػكمة اليمػػزة العربيػة  (ُ)
 ـ  .ُٔٗٗىػ/ُُْٕ –: الطبعة األكل    –بالقاىرة 

 –ط ال انيػػػة  –مصػػػر  –ط الخػػػانجي  –تحقيػػػؽ عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاركف  –سػػػيبكيو  –الكتػػػاب  (ِ)
ط  –تحقيػؽ مصػط   السػقا كآخػريف –ابػف جنػي –, سر صناعة األعػراب  ُّٔ/ِـ :ُّٖٗ
 ـ .ُْٓٗمطبعة الحمبي : –األكل  

 ـ . ُٕٔٗ –غداد ب –مطبعة العاني  –تحقيؽ عبد اهلل دركيش  –الخميؿ بف أحمد  –العيف ( ّ)

, الميجػات  ٗٔـ : َُٗٗ –مصػر  –طب  مكتبة الاػباب  –د/كماؿ بار  –األصكات العربية  (ْ)
ـ : ُٕٕٗ –دار المعرفػة الجامعيػة  –ط  –د/ عبده الراجحػي  –العربية في القراءات القرآنية 

ٗٓ . 
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صكت اديد مست قؿ , تظير ادتو ك قمو ككنو أدخؿ الحركؼ في الحمػؽ  كىك      
. كاليمز يرادؼ النبر عند عمماء العربية   يقاؿ : " نبػرت الحػرؼ نبػرنا إذا ىمزتػو ( ُ)
ػا , ف قػؿ  (ِ)" , كىي : " نبرة فػي الصػدر تخػرج باجتيػاد , كىػي أبعػد الحػركؼ مخرجن

 . (ّ)ذلؾ عمييـ ألنو كالتيكع " 
ذا ال قػػؿ الماػػيكد فػػي نطػػؽ اليمػػزة دعػػا بعػػض النػػاطقيف بالعربيػػة إلػػ  ىػػ        

اليركب منو , كالتخ يؼ مػف كط تػو , يقػكؿ الاػريؼ الرضػي " اعمػـ أف اليمػزة لمػا 
كانت أدخؿ الحركؼ في الحمؽ , كليا نبرة كريية تجرم مجرل التيػكع ,  قمػت بػذلؾ 

لحجػاز , كال سػيما قػريش , عم  لساف المتم ظ بيا , فخ  يا قـك , كىػـ أك ػر أىػؿ ا
) نػػزؿ القػػرآف بمسػػاف  –رضػػي اهلل تعػػال  عنػػو  -كركم عػػف أميػػر المػػؤمنيف عمػػي 

نزؿ بػاليمزة عمػ   –عميو السبلـ  –قريش , كليسكا ب صحاب نبر , كلكال أف جبريؿ 
ما ىمزنا ( , كحققو غيرىـ , كالتحقيػؽ ىػك األصػؿ  –صم  اهلل عميو كسمـ  –النبي 

 .  (ْ)التخ يؼ استحساف "كسائر الحركؼ , ك 
كجاء في لساف العرب " أىؿ الحجاز كىػذيؿ كأىػؿ مكػة كالمدينػة ال ينبػركف ,        

كقؼ عمييا عيس  بف عمر , فقاؿ : ما آخذ مف قكؿ تميـ إال بالنبر , كىـ أصحاب 
 . (ٓ)النبر , كأىؿ الحجاز إذا اضطركا نبركا "

                                           

 .  َُٕ/ٗارح الم صؿ ابف يعيش : (ُ)

 -ط –أحمػد محمػد اػاكر, كعبػد السػبلـ ىػاركف  –ؽ تحقيػ –ابػف السػكيت  –إصبلح المنطػؽ  (ِ)
 .  َّْ/ٖ, لساف العرب : ) ف.ب.ر(  ُٔالطبعة الرابعة :  –مصر  –دار المعارؼ  

 . ْٖٓ/ّالكتاب :  (ّ)

طبعػػة دار  –تحقيػػؽ محمػػد الزقػػزاؽ كآخػػريف  –الاػػريؼ الرضػػي  –اػػرح اػػافية ابػػف الحاجػػب  (ْ)
 . ِّ-ُّ/ّـ : ُِٖٗ –بيركت  –الكتب العممية 

 . ْٗٗٔ/  ٔالمساف ) ق.ـ.ز ( :  (ٓ)
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ية ن رت مف ال قػؿ كالاػدة المكجػكداف كمف ذلؾ يتضح أف بعض القبائؿ العرب       
في نطؽ اليمزة إل  التخ يؼ كالتسييؿ عم  أعضاء النطؽ , كجؿ ىػذه القبائػؿ مػف 
القبائؿ التي تسم  بالقبائؿ الحضرية , كىـ أىؿ الحجاز , كقػريش  كمػف جػاكرىـ , 
فػػي حػػيف التزمػػت القبائػػؿ البدكيػػة بتحقيػػؽ اليمػػز, كىػػـ قبائػػؿ كسػػط الجزيػػرة العربيػػة 

 رقييا , كىـ بنك تميـ , كقيس , كأسد كمف جاكرىـ .كا
في كػؿ  –حاؿ الظكاىر الميجية األخرل  –غير أف ىذه القاعدة لـ تكف مطردة       

القبائؿ الحضرية كالبدكية , فقد أي ر عف بعض القبائؿ الحضرية تحقيؽ اليمػز, كىػـ 
نطقػػكف اليمػػزة الػػذيف كرد ذكػػرىـ عنػػد سػػيبكيو ككصػػ يـ ب ىػػؿ التحقيػػؽ , فكػػانكا ي

ػا مػف أىػؿ الحجػاز  (ُ)كنخكانيـ مف القبائؿ المحققة لو  , قاؿ سيبكيو " بمغنا أف قكمن
 .(ِ)مف أىؿ التحقيؽ يحققكف نبيء , كبريئة , كذلؾ قميؿ ردمء "

 كقد اتبعت القبائؿ المخى ّْ ىةي طرقنا عدة في تسييؿ اليمز :
م اذلًزج ) تني تني ( :

ْ
ؼ

َ
 األٔىل : ج
التخ يػؼ الػذم يمػػي التحقيػؽ مبااػرة , كيقصػد بػػو النطػؽ بصػكت بػػيف  كىػك        

, كياػترط فػي ذلػؾ أف تكػكف اليمػزة متكسػطة كمػا قبميػا  (ّ)اليمزة كما فيو حركتيا 
متحرؾ , يقكؿ سيبكيو " اعمـ أف كؿ ىمػزة م تكحػة كانػت قبميػا فتحػة فننػؾ تجعميػا 

بزنتيػػا محققػػة , غيػػر أنػػؾ  إذا أردت تخ ي يػػا بػػيف اليمػػزة كاأللػػؼ السػػاكنة , كتكػػكف
تضٌعؼ الصكت كال تيًتمُّوي كتخ ي , ألنؾ تقٌربيا مف ىػذه األلػؼ , كذلػؾ قكلػؾ )سػاؿ( 
ذا كانػت اليمػزة منكسػرة  في لغة أىؿ الحجػاز إذا لػـ تحقػؽ كمػا يحقػؽ بنػك تمػيـ , كا 

                                           

ط  –ـ  َُٗٗ-مطبعػػػة الجػػػببلكم  -الميجػػػات العربيػػػة ناػػػ ة كتطػػػكرنا د/عبػػػد الغ ػػػار ىػػػبلؿ (ُ)
 .         ُِِ-َِِ:ال انية

 . َُٕ/ِالكتاب :  (ِ)
 . ّْٖ/ُابف الجزرم :  –النار في القراءات العار  (ّ)
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ف اليمػزة ػة بيػػكقبميا فتحػة صػارت بػيف اليمػزة كاليػاء السػاكنة , كمػا كانػت الم تكحػ
ذا كانت اليمزة مضمكمة كقبميا فتحة صارت بيف اليمزة كالكاأل  كاك ػلؼ الساكنة .. كا 

 . (ُ)اء .. ال  "ػالساكنة , كالمضمكمة قصتيا كقصة الكاك قصة المكسكرة الي
 انثاَٛح : إتذال اذلًزج :

كيقصػد بػػو تخ يػػؼ اليمػػزة بنبػػداليا حػػرؼ ) مػػد ( مػػف جػػنس حركػػة الحػػرؼ          
ذا كاف الحػرؼ الذم قبميا ,فنذا  ا أبدلت اليمزة أل نا , كا  كاف الحرؼ الذم قبميا م تكحن

ذا كاف الحػرؼ الػذم قبميػا مضػمكمنا أبػدلت  الذم قبميا مكسكرنا أبدلت اليمزة ياءن , كا 
اليمزة كاكنا , حت  يككف الحرؼ المبدؿ مف اليمزةمف جنس حركة الحرؼ الذم قبميا 

ء الياء , كالضمة جزء الكاك , قػاؿ سػيبكيو " , فال تحة  جزء األلؼ , كالكسرة جز  (ِ)
اعمـ أف كؿ ىمزة كانت م تكحة ككاف قبميػا حػرؼ مكسػكر , فننػؾ تبػدؿ مكانيػا يػاءن 
ف كانت اليمزة م تكحة كقبمو ضمة كأردت أف تخ ؼ أبدلت مكانيا  في التخ يؼ .. كا 

ذا كانػت اليمػزة سػاكنة كقبميػا فتحػة  فػ ردت أف ياءن حيث كػاف مػا قبمػو مكسػكرنا .. كا 
 .(ّ)تخ ؼ أبدلت مكانيا أل نا .. ال  "

 انثانثح : دزف اذلًزج : 
كتحذؼ اليمزة تخ ي نا إذا كانت متحركػة , ككػاف الحػرؼ الػذم قبميػا سػاكننا ,        

ؼ ػفقاؿ سيبكيو " اعمـ أف كؿ ىمزة متحركة كاف قبميا حرؼ ساكف , فػ ردت أف تخ ػ
ف الذم قبمو , كذلؾ قكلػؾ : ) مىػفى بيػكؾ ( ك ) ػ  الساكػا عمػت حركتيػا , كألقيػحذفتي

مىفي مُّؾ ( ك) كـً ًبمؾى (,إذا أردت أف تخ ؼ اليمزة مف األب , كاألـ , كاإلبؿ .."
(ْ). 

                                           

 . ُْٓ/ّالكتاب :  (ُ)

ط –طب  مكتبػة الكميػات األزىريػة  –د/محمد سالـ محيسف  –ي عمكـ العربية القراءات كأ رىا ف (ِ)
 . ٔٗ/ُـ : ُْٖٗ  –األكل  

 . ّْٓ-ِْٓ/ّالكتاب :  (ّ)

 . ْٓٓ – ْْٓ/ّالكتاب :  (ْ)
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َّٕٔ 

كالخبلفػػات ك يػػرة بػػيف أىػػؿ المغػػة , كالتجكيػػد القرآنػػي يضػػيؽ المقػػاـ عػػف ذكرىػػا     
ا جػاء مػف النػكع ال ػاني كت صيميا , كما كرد مف التسييؿ في قػراءة ) النخعػي ( إنمػ

 كىك: إبداؿ اليمزة أل نا بعد حذفيا لكقكعيا بعد حرؼ م تكح , كذلؾ في :
 صأل , صال :

كٍا ًبيىػا كىػاًفًريفى  -تعال   -في قكلو          ـٍ  يَـّ أىٍصبىحي .                              (ُ) قىٍد سى ىلىيىا قىٍكـه مّْف قىٍبًمكي
رأ النخعػي بكسػر السػيف مػػف ػ ىلىيا ( ب ػتح السػيف كاليمػزة , كقػفقػد قػرأ الجميػكر ) سىػ

ادة ) س ك ؿ ( ال مػف مػادة ) س ػغير ىمز , كيعني بالكسر اإلمالة , جعميا مف مػ
مالة النخعي ) ساؿ ( م ؿ إمالة حمزة ) خاؼ ( .   (ِ)أ ؿ ( , كىما لغتاف , كا 

مالة مف غير ىمػز , كىمػا كذكر السميف الحمبي أف النخعي قرأ " )ساليا ( باإل      
 . (ّ) لغتاف , كمنو ) يتساكالف ( . فنمالتو لػ ) س ؿ ( كنمالة ىمزة خاؼ "

 كنحف أماـ ظاىرتيف لغكيتيف في ىذه القراءة :

 : ىي إمالة فتحة السيف التي قبؿ اليمزة إل  الكسرة . األٔىل -
 (ْ): ىي تسييؿ اليمزة التي بعد السيف .  انثاَٛح -

ال ػػتح , كال ػػتح , أك ) الت خػػيـ ( ىػػك األصػػؿ , كاإلمالػػة فػػرع عنػػو , اإلمالػػة   ضػػد 
كالذم يدؿ عم  أف الت خيـ ىك األصؿ , أنو يجكز ت خيـ كؿ مماؿ , كال يجكز إمالة 

                                           

 . َُِالمائدة  (ُ)

ناػر  –د/ محمد أحمػد خػاطر  –, القراءات القرآنية في البحر المحيط  ّٕ/ْالبحر المحيط :  (ِ)
 . ُٕٓ – ُْٕمكة المكرمة :  –زار مصط   الباز مكتبة  ن

 . ّْْ/ْالدر المصكف  :  (ّ)
رأيت أف أدرس الظاىرتيف معنا ىنا , حت  ال يحدث تكرار فػي دراسػة القػراءة , ككػذا ارتبػاط كػؿ  (ْ)

                                                                   منيما باألخرل .                                                                                
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ُّٕٔ 

, كذلػػؾ خبلفنػػا لمػػف ذىػػب إلػػ  أف اإلمالػػة , كال ػػتح كبلىمػػا أصػػؿ قػػائـ ( ُ)كػػؿ م ٌخػػـ 
مػػ  كجػػكد السػػبب ال تكجػػد فرعيػػة كال بذاتػػو , فػػبل تكجػػد إمالػػة كال فػػتح إال بسػػبب , ك 

 .  (ِ)أصالة 
 .               (ّ)كاإلمالة : ىي تقريب األلؼ نحك الياء , كال تحة التي قبميا نحك الكسرة    

  (ْ)أك ىي : جنكح بال تح , أك األلؼ نحك الكسر أك الياء .     
و الت خػػيـ , أك كأمػػا ال ػػتح : فيػػك عبػػارة عػػف فػػتح ال ػػـ بم ػػظ الحػػرؼ , كيقػػاؿ لػػ     

النصػػب , ككػػؿ مػػف ال ػػتح كاإلمالػػة لغػػة عربيػػة فصػػيحة قيػػرئ بيػػا القػػرآف الكػػريـ , 
 كتداكلتيا ألسنة ال صحاء مف العرب .

كرأل بعػػض المغػػكييف فػػي اإلمالػػة نػػكع مػػف تقريػػب األصػػكات مػػف بعضػػيا ,          
حػركؼ , يقكؿ ابف جني "اعمػـ أنػؾ كمػا تجػد ىػذه المضػارعة , كىػذا التقػارب بػيف ال

ا بيف الحركات , حت  إنؾ تجد ال تحة ماكبة بايء مػف الكسػرة , أك  فقد تجده أيضن
كَّا بيا إلييا , كتجػد الكسػرة أيضػا ماػكبة باػيء مػف الضػمة , كالضػمة  ٍنحي الضمة مى
ماكبة بطرؼ مف الكسرة , ك ال تجد الكسرة ك ال الضمة ماكبة بايء مػف ال تحػة 

ىػي أف تنحػك بال تحػة نحػك الكسػرة فتميػؿ األلػؼ التػي  , كيقكؿ " اإلمالة : إنمػا (ٓ)"

                                           

 . ْٓ/ٗارح الم صؿ :  (ُ)

 . ِّ/ِالنار في القراءات العار :  (ِ)
طبػ   –تحقيػؽ جمػاؿ السػيد الاػايب -أبكالقاسػـ يكسػؼ المغربػي -الكامؿ في القػراءات العاػر (ّ)

, الميجػػػات العربيػػػة فػػػي  َّٖـ:ََِٕىػػػػ/ُِْٖ-ط أكلػػػ -مؤسسػػػة سػػػما لمناػػػر كالتكزيػػػ 
 . ِٕٓ-ُالتراث : 

طبعػػػة المطبعػػػة  –د/عيػػػد محمػػػد الطيػػػب  –ليجػػػات العػػػرب كامتػػػدادىا إلػػػ  العصػػػر الحاضػػػر ( ْ)
 . ُِْىػ :  ُْٗٗالقاىرة :  –اإلسبلمية الحدي ة  

  :ابف جني تحقيؽ حسف ىنداكم , طبعة دار العمـ دماؽ ط ال انية -سر صناعة األعراب  (ٓ)
   ُ/-ُٓ-ِٓ. 



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ِّٕٔ 

بعدىا نحك الياء لضرب مف تجانس الصكت , فكما أف الحركة ليست فتحة محضة , 
فكػػذلؾ األلػػؼ التػػي بعػػدىا ليسػػت أل نػػا محضػػة , كىػػذا ىػػك القيػػاس ألف األلػػؼ تابعػػة 

فصػمت كتػب  , كقػد (ُ)لم تحة , فكما أف ال تحة ماكبة , فكذلؾ األلؼ البلحقة ليا "
 (ِ)المغة اإلمالة , كأنكاعيا , كمكاضعيا يضيؽ المقاـ عف ذكرىا 

كأما قراءة النخعي ) قد ًساليا ( بكسر السيف فتخٌرج عمػ  أف ال عػؿ الماضػي        
نمػػا مػػف مػػادة ) سػػكؿ ( , كالمغكيػػكف يػػركف جػػكاز إمالػػة  لػػيس مػػف مػػادة ) سػػ ؿ ( كا 

ذا كػػاف أكلػػو مكسػػكرنا . كقػػد عمػػؿ ابػػف جنػػي ال عػػؿ ) الػػكاكم ( أك ) اليػػائي ( العػػيف إ
ا , ككجػو اإلمالػة  قراءة النخعي باإلمالة عم  " أف األلؼ ال يككف ما قبميا إال م تكحن
عم  أنو لغة مف قػاؿ ) ًسػمت تىسػ ؿ ( فيػي فػي ىػذه المغػة كخ ػت تخػاؼ , فاإلمالػة 

كسػرة فػي إذف إنما جاءت النكسار ما قبؿ البلـ )ًسمت( كمجيئيا في خاؼ لمجػيء ال
خاء ) خ ػت ( كيػدلؾ عمػ  أف ىػذه المغػة مػف الػكاك ال مػف اليمػزة مػا حػد نا بػو أبػك 

 . (ّ)ذه داللة عم  ما ذكرناه قاطعة ػكى, و " يتساكالف " ػ  قكلػي عمػعم

                                           

 . ِٓ/ُالسابؽ :  (ُ)
,  ِٕٓ/ُ, الميجػات العربيػة فػي التػراث : ْٓ-ّٓ/ٗابػف يعػيش :  –ينظر : ارح الم صػؿ  (ِ)

, اػػػرح  ْٔ, فػػػي الميجػػػات العربيػػػة د/أنػػػيس :  ّّ-ِّ/ِالناػػػر فػػػي القػػػراءات العاػػػر : 
 . ُِٓ-ُِْ/ْ, الكتاب لسيبكيو :  ٓ-ْ/ّابف الحاجب :   –الاافية 

 . َِِ – ُِٗ/ُالمحتسب :  (ّ)
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ّّٕٔ 

كقاؿ سيبكيو " كمما يميمكف أل ػو كػؿ اػيء كػاف مػف بنػات اليػاء كالػكاك ممػا        
كا نحىما فيو عيف , إذا كاف أكؿ ) فىعى  كا نحك الكسرة كما نىحى ك الياء ػمت ( مكسكرنا نىحى

بل ػة فػػفيما كانػت أل ػو فػي مكضػ  اليػاء كىػي لغػة لػبعض أىػؿ الحجػاز , ف مػا العامػ
 . (ُ)يميمكف , كال يميمكف ما كانت الكاك فيو عيننا إال ما كاف منكسر األكؿ "

عيننػا فػبل تخمػك مػف أف كذكر بعض المغكييف أف " األلؼ المتكسطة إذا كانت         
تككف مف كاك أك ياء , فنذا كانت منقمبة مف ياء ساغت اإلمالة فييا في اسػـ كانػت 

ذا كانت منقمبة مف كاك فنف كانت فعؿن عم  ) فىًعؿ ( كعمػـ جػازت اإلمالػة ػأك فع ؿ , كا 
 "(ِ)  

كعميػػو فقػػراءة النخعػػي باإلمالػػة ليػػا أصػػؿ لغػػكم , كتت ػػؽ مػػ  القكاعػػد التػػي 
 لمغكيكف كاستقكىا مف فـ العرب الخٌمص .كضعيا ا

كأمػػا قراءتػػو بالتسػػييؿ مػػف غيػػر ىمػػز فيػػي لغػػة قػػريش , كأىػػؿ الحجػػاز كمػػف      
 . (ّ)جاكرىـ ممف أ ر عنيـ ترؾ اليمز 

كقػػراءة الجميػػكر بػػاليمز ىػػي لغػػة بنػػي تمػػيـ كقػػيس كمػػف جػػاكرىـ مػػف القبائػػؿ      
 (ْ)ربية .البدكية التي كانت تسكف كسط كارقي الجزيرة الع

زة فػػي قػػراءة النخعػػي فكاضػػح , إذ ال يسػػتقيـ ػاط اإلمالػػة بحػػذؼ اليمػػػكأمػػا ارتبػػ     
كد اليمػزة الم تكحػة بعػده ) ًسػ ليا ( كلمتخ يػؼ مػف ػ  كجػػف مػػالكسر الخػالص لمسيػ

                                           

 . ُُِ/ْالكتاب :  (ُ)
 . ٖٓ/ٗارح الم صؿ :  (ِ)

-القػػػاىرة  –طبػػػ  مؤسسػػػة ركز اليكسػػػؼ  –د/ ضػػػاحي عبػػػد البػػػاقي  –ينظػػػر: لغػػػة تمػػػيـ  (ّ)
, الميجػػػات  ُّّ-ُِّمناػػػكرات مجمػػػ  المغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة :  –ـ  ََِٔىػػػػ/ُِْٕ

 . ِّٗ- ِّٔ/ ُالعربية في التراث : 

مكتبػة  –صػب  عػالـ الكتػب  –جم  كترتيػب داكد سػٌمـك  –ليجات ال صح   المعجـ الكامؿ في (ْ)
 . ُّٗ-ُِٗـ : ُٕٖٗ/َُْٕ –بيركت  –النيضة العربية 
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ّْٕٔ 

ؿ النطقػػي اسػػتعيض باإلاػػماـ عػػف الكسػػر كىػػك نصػػي و ,  ػػـ حػػذفت اليمػػزة ػىػػذا ال قػػ
 ( . أللؼ )الساكنة( بعدىا فكانت قراءتو ) قدسالياض عنيا باػة كاستعيػالم تكح
ذا نظرنا إلػ  ااػتقاؽ الكممػة فػي معػاجـ المغػة نجػد أنيػا تػذكر كمتػا المغتػيف         كا 

باليمزة,كبالكاك , كب تح السػيف كبكسػرىا , يقػكؿ ابػف منظػكر " سػمت أسػ ؿ سػؤاؿن : 
ػكارو , كًجػكارو , لغة في س لت , حكاىا سػيبكيو , كقػاؿ  عمػب : سيػؤاؿن , كًسػكىا الن , كجي

كحك  أبك زيد : ىما يتساكالف , فيذا يدؿ عم  أنيما كاك في األصؿ عم  ىذه المغة 
لة عم  ىػذه المغػة : سػئيكؿ , كحكػ  ابػف جنػي  , كليس عم  بدؿ اليمز , كرجؿ سيكى

 . (ُ)سيكاؿ كأٍسًكلة "
كاك جػػاز كفػػي المصػػباح " األمػػر مػػف سػػ ؿ اسػػ ؿ بيمػػزة كصػػؿ , فػػنف كػػاف معػػو     

اليمز ألنو األصؿ , كجاز الحذؼ لمتخ يؼ نحك ) كس لكا ( ك ) سػمكا ( كفيػو لغػة ) 
ساؿ يساؿ ( مف باب ) خاؼ( , كاألمر مف ىذه )سؿ( , كفي الم ن  كالمجمكع سػبل 

 . (ِ)كسمكا عم  غير قياس , كسمتو أنا كىما يتساكالف 
العػػيف ىمػػزة , كىػػي  كقػػاؿ أبػػك عمػػي " إف فػػي سػػ لت لغتػػيف : سػػ لت أسػػ ؿ ,     

 ال ااية الك يرة , كًسمتي , أىسىاؿ لغة , كعميا جاء قكؿ الااعر :
ػػػػالت ىػػػػذيؿه رسػػػػكؿى اهلل فاحاػػػػػةن   سى

 

ػػػا قىالىػػػت كلػػػـ تيًصػػػب  ػػػٌمٍت ىيػػػذىٍيؿه ًبمى ضى
(ّ)

 

 

                                           

 . ُِٕٓالمساف )س.ك.ؿ ( :   (ُ)

 . ُُّالمصباح المنير : )س.ك.ؿ ( :  (ِ)
قتضب , الم ْٖٔ/ّ, الكتاب :  ّٔالبيت مف البسيط , كىك لحساف بف  ابت في ديكانو ص  (ّ)

 . ُُْ/ٗ, ارح الم ٌصؿ : ُٕٔ/ُ: 
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ّٕٔٓ 

  أبػػك ػػػػػفحمػػؿ سػػيبكيو : "سػػالت " عمػػ  قمػػب اليمػػزة أل نػػا لمضػػركرة .. كحك
, فػػي ىػػذه المغػػة , فػػدؿ أف العػػيف فييػػا كاكه  ف أبػػي زيػػد : ىمػػا يتسػػاكالفػاف بػػػع مػػ

 .(ُ)كليست الميمكزة " 
كال تختمػػؼ داللػػة اآليػػة بػػاختبلؼ القػػراءات الػػكاردة فييػػا , كالمعنػػ  بيمػػا كاحػػد        

كيعني من  السؤاؿ عػف أاػياء لػـ تقػرر أك يػؤمر بيػا العبػاد , لػئبل يجػاب طمػبيـ  ػـ 
و كمػا فعػؿ قػـك صػالح كسػؤاليـ الناقػة , تككف نيايتػو الك ػر بتػرؾ العمػؿ كااللتػزاـ بػ

كقـك مكس  كطمبيـ رؤيػة اهلل جيػرة , كبنػك إسػرائيؿ كسػؤاليـ الممػؾ لمقتػاؿ , كقػـك 
  (ِ)عيس  كسؤاليـ المائدة ,  ـ كانت العاقبة سيئة كخيمة . 

مالة الحػركؼ كت خيميػا       كمما سبؽ يمكف القكؿ إف تحقيؽ اليمز كتسييمو , كا 
ق  الميجي الذم كاف سائدنا في الجزيرة العربية , كيصكر الخػبلؼ يكضح  صكرة الكا

في النطؽ بيف القبائؿ كميؿ بعضيا إل  التحقيؽ كاألخرل إل  التسييؿ , تبعنا لمكاقػ  
االجتماعي كالجغرافػي , كالحضػارم الػذم كانػت تعياػو تمػؾ القبائػؿ , كىػك مػا نقمتػو 

 كتب المغة ككرد إلينا في أقكاليـ كركاياتيـ .
 
 
 
 

                                           

 –طبػ  دار الكتػب العمميػة  –تحقيػؽ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد  –الحجة ألبي عمػي ال ارسػي  (ُ)
 . َُٖ/ِىػ :  ُِْٖـ / ََِٕ –ط   األكل   –بيركت 

ط  –بيػػركت  –طبعػػة دار ال كػػر لمطباعػػة كالناػػر كالتكزيػػ   –ال خػػر الػػرازم  –الت سػػير الكبيػػر  (ِ)
, ت سػير  ّّٓ/ٔ, الجام  ألحكاـ القػرآف :  ُُٓ-ُُْ/ُِـ : ُُٖٗىػ/َُُْ -كل  األ 

 .  ُِْبدكف تاري  :  –ط دار ابف ك ير  –قدـ لو عبد القادر األرناؤكط  –الجبلليف 
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ّٕٔٔ 

 
 

 انفصم انثانث
 ادلضرٕٖ انثُٕٛ٘ )انصشيف( ٔدلنرّ

 كياتمؿ عم   بل ة مباحث :
 : األبنية , كالٌصيغ :ادلثذث األٔل 

 في األفعاؿ : – أٔلا                
 فىعىؿى , كأىٍفعىؿى . –أ                     
ؿ  . –ب                       فىعىؿى , كفىاعى

               
ا
 في األسماء : –ا ثاَٛ

 فىاًعؿ , فىٍعؿ . –أ                      
 فىًعؿ , فىاًعؿ . –ب                      
 تى ىاعؿ , تى ىٌعؿ. –ج                      

 : ما اختمؼ ل ظو الختبلؼ معناه . ادلثذث انثاَٙ 

 اإلفراد كالجم  .:  ادلثذث انثانث
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ّٕٕٔ 

 ادلثذث األٔل
 
ّ
 ٛغاألتُٛح , ٔانص

 أٔلا : يف األفؼال :
 ذقذٚى :

فكؿ حركة , ككؿ حػرؼ  –فيي لغة القرآف الكريـ  –المغة العربية دقيقة كحكيمة     
ًضػ  مكانػو , ككػؿ ل ػظ يػؤدم  ريٌكب في كممة يػؤدم معنػ ن معػيف ال ييؤديػو غيػره إذا كي

معنػ  , معن  لغكينػا معيننػا عيػًرؼ بػو , فػنذا ًزيػد عميػو , أك اينػتقص منػو تغيػر ذلػؾ ال
كأدل معنػ  آخػػر كك نػػو ل ػػظ مختمػػؼ عػػف سػابقو , كمػػف ذلػػؾ جػػاء القػػكؿ الماػػيكر 

  لمغكييف : " زيادة المبن  تدؿ عم  زيادة المعن  " كالعكس صحيح .
غيػػر أف ىػػذه القاعػػدة اختم ػػت أركانيػػا كجػػاء فػػي بعػػض األحيػػاف المعنػػ  كاحػػد ,     

ؽ الخمؼ بيف الميجات , فقبيمة كاألل اظ مختم ة , كقد كض  ذلؾ أئمة المغة في سيا
أفعؿ  –بمعن ن , كالقبيمة األخرل تستعمؿ الم ظ المزيد  –فىعىؿى  –تستعمؿ ل ظنا مجردنا 

بذات المعن  , فاختمؼ الم ظاف كالمعن  كاحد , كىذا القكؿ ال ينطبؽ عم  ل ظػيف  –
فاستبعد  أحدىما مجرد , كاآلخر مزيد , كيستعمبلف جنبنا إل  جنب في قبيمة كاحدة ,

المغكيكف كقكع ذلؾ , قاؿ سيبكيو : " كقد يجيء فىعىمت ك أىٍفعىمت المعنػ  فييمػا كاحػد 
, إال أف المغتيف اختم تا , زعـ ذلؾ الخميؿ . فيجيء بو قـك عم  فىعىمتي , كيمحؽ قـك 

 .(ُ)فيو األلؼ فيبنكنو عم  أفعمتي "
كاحد , كما لـ يككنا عمػ  بنػاء  كقاؿ ابف درستكيو " ال يككف فىعىؿ , كأفعىؿ بمعن     

 كاحد , إال أف يجيء ذلؾ في لغتيف مختم تيف , ف ما مف لغة كاحدة فمحاؿ أف 

                                           

 . ُٔ/ْالكتاب :  (ُ)
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ّٕٖٔ 

 .(ُ)ف ك ير مف المغكييف كالنحكييف " ػا يظػ  كاحد , كمػكالمعن,  اف ػؼ الم ظػيختم

كقد حازت ىذه الظػاىرة عمػ  فكػر بعػض المغػكييف القػدام  , فتناكلكىػا بالبحػث      
لتػػػ ليؼ , كأاػػػيرىـ : قطػػػرب , كال ػػػرٌاء , كأبػػػك عبيػػػدة , كأبكزيػػػد , كاألصػػػمعي , كا

 . (ِ)كالٌتكزم , كابف السكيت , كالزٌجاج , كغيرىـ 

كقد اختمػؼ القػرٌاء فػي قػراءة بعػض أل ػاظ القػرآف الكػريـ , فجػاءت فػي لسػاف        
 بعضيـ مجٌردة , كفي لساف البعض اآلخر مزيدة , كمف ذلؾ :

 
َ
م

َ
ؼ

َ
 ( :  ) ف

َ
م

َ
ؼ

ْ
 , َٔأف

 َأذٗ , آذٗ   :  
ييًحبُّػكفى أىف  –تعػال   –جاء في قكلو           ػا أىتىػكٍا كَّ ػكفى ًبمى الى تىٍحسىػبىفَّ الَّػًذيفى يىٍ رىحي

ـٍ ًبمى ىازىةو مّْفى اٍلعىذىاًب  ـٍ يىٍ عىميكٍا فىبلى تىٍحسىبىنَّيي ييٍحمىديكٍا ًبمىا لى
(ّ) . 

أتػػكا " بقصػػر األلػػؼ , كقػػرأ مػػركاف بػػف الحكػػـ  قػػرأ جميػػكر السػػبعة كغيػػرىـ " 
براىيـ النخعي " آتك" بالمد .  (ْ)كاألعمش , كا 

ـٍ   –تعػػال   –فػي قكلػػو        بًّْيػػ ـٍ ًإلىػػ  رى ًجمىػػةه أىنَّييػػ ـٍ كى قيميػػكبييي ػػا آتىػكا كَّ كىالَّػػًذيفى ييٍؤتيػػكفى مى
رىاًجعيكفى 

(ٓ) 

                                           

 . ّْٖ/ُالمزىر :  (ُ)
 . ّّٗ, الميجات في الكتاب لسيبكيو :  ٖٔ/ٖابف النديـ :  –ال يرست  (ِ)
 . ُٖٖآؿ عمراف :  (ّ)
, البحػػػر  ُّٗ, المحػػػرر الػػػكجيز :  ّٕٔ/ُ, كينظػػػر: الكاػػػاؼ :  ّٓ/ّالػػػدر المصػػػكف :  (ْ)

 . ُْْ/ّالمحيط : 

 . َٔالمؤمنكف :  (ٓ)
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ّٕٔٗ 

عائاػة , كابػف عبػاس   قرأ الجميكر " يؤتػكف مػا آتػكا " مػف اإليتػاء , كقػرأت
, كمػػا  (ُ)كقتػػادة , كاألعمػػش , كالحسػػف , كالنخعػػي " يػػ تكف مػػا أتػػك " مػػف اإلتيػػاف 

 (ِ)صم  اهلل عميو كسمـ . –ركيت ىذه القراءة عف النبي 
كال خبلؼ بيف المغكييف كالم سريف عم  معن  الم ظيف بالقصر )أتػ ( كبالمػد        

, إتياننا ( , أم عمػؿ عمػبلن , أك فعػؿ فعػبلن ,  )آت ( , فيك بالقصر مف ) أت  , ي تي
أك أحدث حد نا جديدنا , كبالمد مف ) آت  , يؤتي , إيتاءن ( أم أعط  عطاءن لغيره لػـ 

 يكف معو . 
كفى ًبمىا  –تعال   –كقراءة الجميكر ) أتكا ( في قكلو  الى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍ رىحي

أىتىكٍا 
ف بما فعمك , قاؿ ابف عباس : " نزلت اآلية في قـك بالقصر معناىا : ي رحك(ّ)

عػف اػيء فكتمػكه الحػؽ , كقػالكا لػو غيػر  –صػم  اهلل عميػو كسػمـ  –س ليـ النبػي 
ذلػػؾ ف رحػػكا بمػػا فعمػػكا , كأحبػػكا أف ييحمػػدكا بمػػا أجػػابكا , كظنػػكا أف ذلػػؾ قػػد قنػػ  بػػو 

أم (ٓ): أعطػػكا , كقػػراءة النخعػػي كغيػػره ) آتػػكا ( بالمػػد معناىػػا (ْ)كاعتقػػدت صػػحتو "
 أعطكىـ مما ليس معيـ .

ػا آتىػكا   –تعال   –كأما قراءة الجميكر ) آتكا ( بالمد قكلو          كىالًَّذيفى ييٍؤتيكفى مى
ـٍ رىاًجعيػػػكفى  بًّْيػػػ ـٍ ًإلىػػػ  رى ًجمىػػػةه أىنَّييػػػ ـٍ كى قيميػػػكبييي كَّ

, أم يعطػػػكف مػػػا أعطػػػكا مػػػف الزكػػػاة (ٔ)

                                           

 . ِّٓ/ٖ, الدر المصكف :  ُِّ/ُِالجام  ألحكاـ القرآف :  (ُ)
 . ُّّّر الكجيز : , المحر  ِّٔ/ْ, الكااؼ :  ََُاكاذ القراءات البف خالكيو :  (ِ)

 . ُٖٖآؿ عمراف :  (ّ)
 . َّٗ, المحرر الكجيز :  ُِٓمعاني القرآف لمنحاس :  (ْ)

 . ُْْ/ّ, البحر المحيط :  ُّٗ, المحرر الكجيز :  ّٕٔ/ُالكااؼ :  (ٓ)

 . َٔالمؤمنكف :  (ٔ)
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َّٕٕ 

صػػم  اهلل  –. كقػػراءة النبػػي  (ِ)كمجاىػػد, كقػػد ركم عػػف ابػػف عمػػر, (ُ)كالصػػدقات "
كالنخعػػي , كغيػػرىـ "يؤتػػكف مػػا أتػػكا   –رضػػي اهلل عنيػػا  –, كعائاػػة  -عميػػو كسػػمـ 

قالػت : قمػت يػا رسػكؿ ,  –رضػي اهلل عنيػا  –فمعنا ي عمكف ما فعمكا , فعف عائاػة 
ىك الذم يزني كيسرؽ كيارب الخمر , كىػك عمػ  ذلػؾ يخػاؼ اهلل ؟ قػاؿ ال يػا ابنػة 

ديؽ , كلكػف ىػك الػذم يصػمي كيصػـك كيتصػدؽ , كىػك عمػ  ذلػؾ يخػاؼ اهلل أال الص
 . (ّ)يقبؿ منو "

كقاؿ ابػف جنػي " يػ تكف مػا أتػكا قصػرنا " , أم : يعممػكف العمػؿ كىػـ يخافكنػو        
كيخػػافكف لقػػاء اهلل كمقػػاـ اهلل , قػػاؿ : كمعنػػ  قكلػػو : " يؤتػػكف مػػا آتػػكا " يعطػػكف 

 (ْ)يـ "الايء فيا قكف أال يقبؿ من
كبػػالنظر فػػي القػػراءتيف نػػرل أف الم ظػػيف ) أتػػ  , آتػػ  ( بالقصػػر كالمػػد ليسػػا       

بمعن  كاحد في االستعماؿ المغكم , أك المسػاف العربػي , فكػؿ ل ػظ لػو معنػ  يختمػؼ 
عف اآلخر , كلعؿ ذلؾ ىك الػذم دعػا أك , أكجػد الخمػؼ بػيف القػراءات لكػبل الم ظػيف  

في ال عؿ كالحدث قػرأ " أتػ  " بالقصػر , كمػف حصػر  فمف حصر أك كجد معن  اآلية
 معناىا في اإلعطاء كالبذؿ قرأ " آت  " , ككؿ فعؿ يؤدم معن  ال يؤديو اآلخر .

" يؤتػكف مػا أتػكا " أحػب إلػٌي  –رضي اهلل عنيا  -كلعؿ ذلؾ ي سر قكؿ عائاة      
ىػا مختم نػا عنػو , أم أف اآليػة لػك كانػت بالقصػر , يكػكف معنا (ٓ)مف الػدنيا جميعنػا "

بالمد , كيككف األحسف عندىا ىك القصر , كقد ذكر ذلؾ ابػف جنػي " عػف إسػماعيؿ 

                                           

 . ّٕٗ/ٔالبحر المحيط : ’  ِّٔ/ْ, الكااؼ :  ْٗٔ/ْمعاني القرآف لمنحاس :  (ُ)

 . ُّّّالمحرر الكجيز :  (ِ)

 . ّٕٗ/ٔالبحر المحيط : ’  ِّٔ/ْ, الكااؼ :  ْٗٔ-ْٖٔ/ْمعاني القرآف لمنحاس :  (ّ)
 . ٓٗ/ِالمحتسب  :  (ْ)
 . ّّٔالكرماني :  –اكاذ القراءات  (ٓ)
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ُّٕٕ 

رضي اهلل عنيػا  –بف خمؼ قاؿ : دخمت م  عبيد اهلل بف عمير المي ي عم  عائاة ا
فرحبت بو , فقاؿ ليا : جئتؾ ألس لؾ عف آية في القرآف , قالػت : أم آيػة ىػي ؟  –

 مىا أتىكاالذيف ييٍؤتيكفى  فقاؿ 
؟ فقالت : أيتيما أحب إليؾ؟   ييٍؤتيكفى مىا آتىكا , أك(ُ)

أحب إلٌي مف الدنيا جميعنا فقالت سػمعت    ييٍؤتيكفى مىا أتىكاقاؿ : فقمت : ألف تككف 
 (ِ)يقكؿ )ي تكف ما أتكا كلكف اليجاء حػٌرؼ ("  –صم  اهلل عميو كسمـ  –رسكؿ اهلل 

. 
رادة أم كعميػو   فمكػؿ ل ػظ          معنػاه المعػركؼ , كالػذم يختمػؼ عػف اآلخػػر , كا 

 المعنييف ىي التي أكجدت الخمؼ بيف القراءتيف في أفكاه القرٌاء .
 قضط , أقضط  :

ػا طىػابى لىكيػـ جاء في قكلو تعال     كٍا مى ٍف ًخٍ تيـٍ أىالَّ تيٍقًسػطيكٍا ًفػي اٍليىتىػامى  فىػانًكحي كىاً 
ٍ نى  كى يبلى  ريبىاع مّْفى النّْسىاء مى . قرأ الجميػكر " تيقًسػطكا " بضػـ التػاء مػف  (ّ) ثى كى

 (ْ)أقسط , كقرأ النخعي " , كابف ك ٌاب " تىقًسطكا " ب تح التاء مف قسط .
القسط , بالكسر : العدؿ , كىك مف المصادر المكصكؼ بيا , كعىػدؿو , يقػاؿ :       

ػكىاًزيفى   -تعال   –ميزافه قسطه , كميزاناف قسطه , كمكازيف قسطه , كقكلو  نىضى ي اٍلمى كى
 (ٓ)أم ذكات القسط . اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً اٍلًقيىامىةً 

                                           

 . َٔالمؤمنكف :  (ُ)
 . ٓٗ/ِالمحتسب :  (ِ)

 . ّالنساء :  (ّ)

, الجػػام  ألحكػػاـ القػػرآف :  َُٕ/ّالبحػػر المحػػيط :  , ُّابػػف خالكيػػو :  –اػػكاذ القػػراءات  (ْ)
 . ُِٖ, اكاذ القرءات الكرماني :  ُِ/ٓ

 . ِّٔٔ/ٓالمساف : )ؽ.س.ط ( :  (ٓ)
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ِّٕٕ 

األكل  التي لمجميكر كىي مف الرباعي " أقسػط   –كبنمعاف النظر في القراءتيف      
ييقسط " عمػ  كزف ) أفعػؿ ( ) يي ًعػؿ ( ال انيػة التػي لمنخعػي كمعػو غيػره , كىػي مػف 

 يمكف استخبلص النقاط التالية : –سط " عم  كزف " فىعىؿى يىٍ عؿ " ال بل ي " قسط  يىق

دؿ , ك ) ػد العػػػػ: أف ) قسط ( ال بل ي ال ي تي إال في ) الجػكر ( ض األٔىل 
أقسط ( الرباعي ال ي تي إال في ) العدؿ ( ضد الجكر , كحينئذ تكجو القراءتيف عمػ  

: 
فيػة ( , كال عػؿ فييػا رباعينػا ) أقسػط ( أف ) ال ( في قػراءة الجميػكر ) نا –أ        

ف خ ػتـ أال تعػدلكا فػي اليتػام  فػانكحكا مػا  يككف فػي العػدؿ فقػط , كيكػكف المعنػ  كا 
 طاب لكـ مف النساء .

, كال عػػؿ فييػػا  بل ينػػا )قسػػط ( ال  (ُ)أف ) ال ( فػػي قػػراءة النخعػػي زائػػدة  –ب        
ف خ ػتـ أف ال تجػكركا فػانكحكا مػا ي تي إال في ) الجػكر ( كيكػكف المعنػ  حينئػذ " كا  

طاب لكـ مف النساء , قاؿ ابف عطية " تيٍقًسطكا " معناه : تعدلكا , يقاؿ أقسط الرجػؿ 
اء ػح التػػإذا عدؿ , كقسط  إذا جػار , كقػرأ ابػف ك ػاب كالنخعػي : ) أال تقسػطكا ( ب تػ

ف خ تـ أال تجكركا "ػم  .(ِ)ف )قسط ( عم  تقدير زيادة )ال( ك نو قاؿ : كا 
: أف معنػػ  )قسػػط( جػػار كظمػػـ , كاليمػػزة فػػي ) أقسػػط ( إنمػػا ىػػي انثاَٛااح 

لمسمب كاإلزالة , فيقاؿ أقسػط الرجػؿ : أم أزاؿ الظمػـ كالجػكر , كمػا يقػاؿ ) أاػكاه ( 
أعجمو ( إذا أزاؿ عجمتو , قاؿ ابف منظػكر : " أقسػط يقسػط  َإذا أزاؿ اكايتو , ك 

قاسػػط , إذا جػػار , فكػػ ف اليمػػزة فػػي , فيػػك مقسػػط إذا عػػدؿ , كقسػػط يىقسػػط , فيػػك 
, كقاؿ النحاس " أقسط الرجؿ إذا عػدؿ (ّ)أقسط لمسمب , كما يقاؿ اكا إليو ف اكاه "

                                           

 . َُٕ/ّ, البحر المحيط:  ُٓ/ ِالكااؼ :  (ُ)

 . ُِ/ٓ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ّٗٗ, المحرر الكجيز :  ُٓ/ِلكااؼ ( ِ)

 . ِّٔٔ/ٓالمساف ) ؽ.س.ط ( :  (ُ)
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ّّٕٕ 

تعال   –, كيعضد ىذا الت سير قكلو  (ُ), كقسط إذا جار , فك ف أقسط أزاؿ القسكط "
-  طىبػان ـى حى يىػنَّ ًإفَّ المٌػوى ييًحػبُّ   –تعػال   –, ك قكلػو  (ِ) كىأىمَّا اٍلقىاًسػطيكفى فىكىػانيكا ًلجى

, فال عؿ فػي اآليػة األكلػ  مػف ) قىسىػط , يىقسػط , فيػك قاسػط ( أم  (ّ) اٍلميٍقًسًطيفى 
 (ْ)جائر كظالـ , كال عؿ في اآلية ال انية مف ) أقسط ييقسط فيك مقسط ( أم عادؿ "

 , كحينئذ يجب الحكـ بزيادة ) ال ( في قراءة النخعي .

)قسط ( فعؿ مف األفعاؿ المتضػادة فػي المغػة العربيػة , فكمػا : أف انثانثح  
ي تي لمعن  الظمـ , يستعمؿ في معن  العدؿ , قػاؿ ال يػكمي " قسػط مػف بػاب ضػرب  

 . (ٓ)كقسكطنا جار كعدؿ أيضا فيك مف األضداد قالو ابف القطاع " 
: أف بػيف ) قسػط , كأقسػط ( عمػـك كخصػكص كجيػي , فكبلىمػا  انشاتؼح 
ي العدؿ بمعنػ  كاحػد , كاألكؿ ) قسػط ( ال يسػتعمؿ إال فػي الجػكر , فيػك يستعمؿ ف

عاـ , كأقسط خاص , قاؿ ابػف منظػكر " اإلقسػاط كالقسػط : العػدؿ . كيقػاؿ : أقسػط 
ذا قسػمكا أقسػطكا   كقسط إذا عدؿ : كجػاء فػي بعػض الحػديث : إذا حكمػكا عػدلكا , كا 

العدؿ لغتػاف : قىسىػطى كأقسػط , أم عدلكا ىينا , فقد جاء قسط في معن  عدؿ , ف ي 
 .(ٔ)كفي الجكر لغة كاحدة قسط , بغير األلؼ , كمصدره القسكط " 

                                           

 . َُ/ِعاني القرآف : ( ِ)

 . ُٓالجف :  (ّ)

 . ِْالمائدة :  (ْ)

 . ِّٕٔ/ٓ, المساف : )ؽ.س.ط ( :  ُِ/ٓ, الجام  ألحكاـ القرآف :  َٔٓ/ّالدر :  (ٓ)
 . ُِٗالمصباح ) ؽ.س.ط ( :  (ٔ)
 –طبعػػة مكتبػػة المعػػارؼ  –الحػػديث ركاه أبػػك سػػعيد الخػػدرم فػػي المعجػػـ األكسػػط لمطبرانػػي  (ٕ)

 . ِّٕٔ – ِّٔٔ/ٓ, كينظر : المساف ) ؽ.س.ط ( :  ِٖٔـ : ُٖٓٗىػ/َُْٓ



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 
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: ال حجة لمبعض في إنكار قراءة النخعي كما ذىب إلػ  ذلػؾ ابػف  اخلايضح
مجاىد كصححو ابف جني بقكلو " الذم أنكره ابف مجاىد مستقيـ غير منكػر , كذلػؾ 

ف خ ػتـ أف تقسػطكا فػي اليتػام  , أم تجػكركا . عم  زيػادة )ال( حتػ  ك نػو قػاؿ "  كا 
                 -عػٌز كجػٌؿ  –يقاؿ : قسط : إذا جار , كأقسط إذا عدؿ , قػاؿ اهلل 

طىبػان  ـى حى يىنَّ , كزيػادة )ال( قػد اػاعت عػنيـ كاتسػعت ,  (ُ) كىأىمَّا اٍلقىاًسطيكفى فىكىانيكا ًلجى
ـى   – ػتعال – ػمنو قكل مىػ  اىػٍيءو مّْػف فىٍضػًؿ المَّػوً ًلئىبلَّ يىٍعمى كفى عى  أىٍىػؿي اٍلًكتىػاًب أىالَّ يىٍقػًدري

ػاءٍت الى ييٍؤًمنيػػكفى  , كقكلػو (ِ) ـٍ أىنَّيىػػا ًإذىا جى ػػا ييٍاػًعريكي مى , فػيمف ذىػػب إلػ  زيػػادة  (ّ) كى
 )ال( كقاؿ معناه : كما ياعركـ أنو إذا جاءت يؤمنكف . كعميو قكؿ الراجز :

رىا    ****    إذا رىأىٍيفى الاٍَّمطى القى ىٍندىرىاكمىا أليـك اًلبيضى  أال تٍسخى
(ْ) 

 (ٓ)أم أف تسخر .. فيذا يعمـ صحة القراءة "
: أف قراءة النخعي) تىٍقًسػطيكا ( مػف قسػط ال بل ػي صػحيحة  ٔخالصح انقٕل

 مف الناحية الغكية مف حيث :

 أف ) قسط كأقسط ( يستعمبلف في المغة بمعن  كاحد . –أ  
 أف ) قسط ( مف األل اظ المتضادة التي تستعمؿ في المغة في العدؿ كالجكر . –ب  
ػا فػي مع –ج   دؿ ػالعػنػ  أف ) قسط ( كما يستعمؿ في الجكر كالظمـ , يسػتعمؿ أيضن
. 

                                           

 . ُٓالجف :  (ُ)
 . ِٗالحديد :  (ِ)
 . َُٗاألنعاـ :  (ّ)
 , ُُٖ/ُ, كالمحتسػػػب :  ِّٖ/ِبػػي الػػػنجـ فػػي الخصػػائص : البيػػت مػػف الرجػػػز , كىػػك أل (ْ)

 كالق ندر ىك القبيح . كالامط ىك :  الايب , 
 . َُٖ/ُالمحتسب :  (ٓ)
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ّٕٕٓ 

كأف قسط ال ستعمؿ إال  –عم  كجاىتيا  –عؿ افتراض ضعؼ ىذه التخريجات  –د  
ءة النخعي , كيستقيـ األمر كالمعن  في في الجكر , فيككف الحكـ بزيادة )ال( في قرا

 اآلية .
 : ٗ

َ
ٗ , أصه

َ
 صه

ظيٍممػان فىسىػٍكؼى نيٍصػًميًو   –تعال   –كجاء في قكلو           ػٍدكىانان كى مىف يىٍ عىػٍؿ ذىًلػؾى عي كى
 .  (ُ) نىاران 

  (ِ)نىصػميو ( ب تحيػا  َقرأ الجميكر ) نيٍصػميو ( بضػـ النػكف , كقػرأ النخعػي 
. كالكرمػاني إلػػ  : حميػد , كيحػػي ,  (ّ)لكيػػو إلػ  األعمػػش , كحميػد كنسػبيا ابػف خا

براىيـ , كاألعمش   . (ٓ), كالدمياطي إل  : المطكعي   (ْ)كا 
ػػم ن مػػف بػػاب ) تعػػب ( كجػػد حٌرىػػا .. كصػػميت المحػػـ          ػػًمييا صى صػم  بالنػػار كصى

)  , كصػبله , كأصبله النار , كصػبله ) إٌياىػا (  (ٔ)أصميتو مف باب ) رم  ( اكيتو 
ػػًميِّا ) أدخمػػو إياىػػا , كأ ػػكاه فييػػا , كمنػػو قكلػػو  ػػمينا كصي فييػػا ( , كصػػبله ) عمييػػا ( صى

مى  المٌػًو يىًسػيران  تعال   كىافى ذىًلؾى عى سىيىٍصػمىٍكفى سىػًعيران ك  (ٕ) فىسىٍكؼى نيٍصًميًو نىاران كى  كى
ميِّا كًصًميِّ  (ٖ) ًمي بيا ) صي ًمي فبلف النار كرضي , كصى  . (ٗ)ا ( , كصى

                                           

 . َّالنساء :  (ُ)

 . ْٔٔ/ّ, الدر المصكف :  ِّْ/ّالبحر :  (ِ)

 . ّّابف خالكيو :  –اكاذ القراءات  (ّ)

 . ُّّاكاذ القراءات :  (ْ)

 . َٗٓ/ُاإلتحاؼ :  (ٓ)

 . ُِّالمصباح ) ص.ؿ.ا ( :  (ٔ)

 . َّالنساء :  (ٕ)
 . َُالنساء :  (ٖ)

 . ّْْ/ّٖالزبيدم :  –تاج العركس  (ٗ)
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ّٕٕٔ 

كقراءة الجميكر ) نصميو ( بضـ النكف منقػكؿ بػاليمزة مػف ) أصػم  ييصػمي (        
يصػم  (  ,  (ُ)كقراءة النخعي ) نىصميو ( ب تح النكف منقكؿ بػبل ىمػز مػف ) صػم  , ى

كىمػػا بمعنػػ  كاحػػد عنػػد ابػػف عطيػػة حيػػث قػػاؿ " قػػراءة ىػػذيف عمػػ  لغػػة مػػف يقػػكؿ : 
صميتو نارنا بمعن  أصميتو " 
(ِ) . 

كفىٌرؽ األزىرم , كابف منظكرنقبل عنو بيف ) صم  ( ك ) أصم  ( فػي الداللػة        
عم  المعن  , فيك مف غيػر ىمػز , يػراد بػو : اىػيُّ المحػـ ك إصػبلحو , كبػاليمزة أك 
حراقػو , ككػ ف زيػادة المبنػ  دليػؿ زيػادة المعنػ  ,  بالتضعيؼ يػراد بػو إفسػاد المحػـ كا 

رىه يصػميو صػمينا : اػكاه , كصػميتو صػمينا م ػاؿ رميتػو رمينػا , فقاؿ " صمى  المحػـ كغيػ
كأنا أصػميو صػمينا , إذا فعمػت ذلػؾ كأنػت تريػد أف تاػكيو , فػنذا أردت أف تمقيػو فييػا 
ػٌمٍيتو أيصػمّْيو تصػميةن  إلقاءن ك نؾ تريد اإلحراؽ قمت باأللؼ أصميتو إصبلءن ,  ككذلؾ صى

ميت المحػـ بػالتخ يؼ عمػ  كجػو الصػبلح معنػاه اػكيتو , ف مػا أصػميتو  , التيذيب صى
ػمَّيتيو فعمػ  كجػو ال سػاد كاإلحػراؽ ,  فىسىػٍكؼى نيٍصػًميًو   –تعػال   –كمنػو قكلػو  (ّ)كصى

سىيىٍصمىٍكفى سىًعيران كقكلو   (ْ) نىاران   .(ٓ) كى
فػػي  –الػػذم ذىػػب إليػػو األزىػػرم , كابػػف منظػػكر  –كعمػػ  ىػػذا المعنػػ  الزائػػد        

تككف قراءة الجميكر ىي المعٌبرة باكؿ أدؽ عف المعن   –أصم   –صيغة ) أفعؿ ( 
يػاكـ منيػػا  –المػراد مػف اآليػػة القرآنيػة   فنػار جيػػنـ  ليسػت ضػػعي ة  –أعػاذني اهلل كا 

ي ػبدرجػػةو أقػػؿ مػػف غيرىػػا , فيػػي فػػي المرتبػػة األكلػػ  التػػي ال تػػدانييا فييػػا أخػػرل فػػ

                                           

 ,. ُٖٓ/ٓ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ُٖٔ/ُحتسب : الم (ُ)

 . ِْٖالمحرر الكجيز :  (ِ)

 , كينظر التيذيب : )ص.ؿ.ا( . ُِْٗ/ْالمساف )ص.ؿ.ا( :  (ّ)

 . َّالنساء :  (ْ)
 . َُالنساء :  (ٓ)
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ّٕٕٕ 

قيٍؿ نىاري   , كصدؽ اهلل العظيـ  العذاب كاإلحراؽ كاإلفساد كاإلنضاج لمجمكد كاألجساـ
رٌان لٍَّك كىانيكا يىٍ قىييكفى  ـى أىاىدُّ حى يىنَّ جى

(ُ). 
: ٗ

َ
ٗ , أصغ

َ
 صغ

ًلتىٍصػػػغى  ًإلىٍيػػػًو أىٍفًئػػػدىةي الَّػػػًذيفى الى ييٍؤًمنيػػػكفى ًبػػػاآلًخرىةً  جػػػاء فػػػي قكلػػػو            كى
, قػػػرأ  (ِ)

 .  (ّ)) أصغ  ( رباعينا النخعي , كالجراح بف عبد اهلل " كلتيٍصًغي " مف 
ػغىيت أىصػغ  .. كأصػغيت  ػغيكِّا , كصى " تصغ  : تميؿ , يقاؿ صػغكت أصػغك صػغكنا كصي

 إليو أصغ  بمعن ن , قاؿ الااعر :
 تػػػرل السَّػػػ يو بػػػو عػػػف كػػػؿ مكرمػػػة  

 

ٍيػػػػػغه كفيػػػػػو إلػػػػػ  التاػػػػػبيو إصػػػػػغاء  (ْ)زى
 

 

  الاػيء كيقاؿ : أصغيت اإلناء إذا أممتو ليجم  مػا فيػو , كأصػمو الميػؿ إلػ
ػغىٍت لغرض مف األغراض , كمنو صغت النجـك مالت لمغركب , كفي التنزيؿ  فىقىػٍد صى

قيميكبيكيمىا
 .. كأصغت الناقة إذا أمالت رأسيا .. قاؿ ذك الرمة :(ٓ)

 تيٍصػػػػًغي إذا اػػػػٌدىا بػػػػالككر جانحػػػػةن 

 

(ٔ)حتػػ  إذا مػػا اٍسػػتىكل فػػي غىرزًىػػا تىً ػػبي  
 

 

غىا يصغي    (ٕ)ك , كأصغى  ييصًغي إذا ماؿ .يقاؿ : صغ  يىصغى  , كصى

                                           

 . ُٖالتكبة :  (ُ)

 . ُُّاألنعاـ :  (ِ)

 . ُٕٕلمكرماني :  –اذ , الاك  َُِ/ٓ, الدر المصكف :  ُُِ/ْالبحر المحيط :  (ّ)
:  المصكف, الدر  ِْْٓ/ْ:  ع ر عم  قائمو , ينظر المساف )ص.غ.ا(أىك مف البسيط , كلـ  (ْ)

 . ٗٔ/ٕ: جام  ألحكاـ القرآف ال  ,  َِ/ٓ
 . ْالتحريـ  -(ٓ)
,  ٗٔ/ٕ, الجػػام  ألحكػػاـ القػػرآف : ْٖ/ُالبيػػت مػػف البسػػيط , كىػػك لػػذم الرمػػة فػػي ديكانػػو :  (ٔ)

, المصباح ) ص.غ.ل ( :  َُِ/ٓ,  الدر المصكف :  ِْْٓ/ْ: )ص.غ.ا( : كفي المساف
َُّ                                                         . 

 . ٔٓٔ, المحرر الكجيز :  ْٕٕ/ِمعاني القرآف لمنحاس :  (ٕ)
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ّٕٕٖ 

كال فرؽ في المعن  بيف القراءتيف فكمتاىما تستعمبلف فػي معنػ  كاحػد كىػك : الميػؿ 
 إل  أم ايء ألم غرض مف األغراض .

اػِم :
َ
  ,  ف

َ
م

َ
ؼ

َ
 ف

  ,  َفاِنق :
َ
ق

َ
ه
َ
 ف

عىؿى المٍَّيػؿى سىػكىنان  –تعال   –جاء في قكلو         جى ػرى فىاًلؽي اإًلٍصبىاًح كى كىالاَّػٍمسى كىاٍلقىمى
ٍسبىان , قرأ النخعي , كابػف ك ػاب , كأبػك حيػكه " فىمىػؽى " اإلصػباح فعػبلن ماضػينا  (ُ) ان ػحي

(ِ) . 
كال مػػؽ فػػي المغػػة : الاػػؽ , كال مػػؽ مصػػدر فىمىقىػػو يىٍ ًمقيػػو فمقنػػا اىػػٌقو .. كفمقتػػو          

. األصمعي ال مػكؽ : الاػقكؽ  فان مؽ كت ٌمؽ , كالً مؽ ما ت ٌمؽ منو , كاحدتيا ًفمقة .
كاحدتيا فىمىقو .. كفمؽ اهلل الحب بالنبات : اٌقو .. كال مىؽ بالتحريػؾ : مػا ان مػؽ مػف 
عمكد الصبح , كقيؿ : ىك الصبح بعينو , كقيؿ : ىك ال جر , ككؿ راج  إلػ  معنػ  

الغػة " ك " فىمىقتو فمقنػا مػف بػاب ضػرب اػققتو فػان مؽ , كفىمَّقتػو بالتاػديد مب(ّ)الاؽ "
(ْ). 

كالمتصٌ ح لكتب المغة , كالت سير , كالقراءات قد ال يجد فرقنػا فػي المعنػ  بػيف          
كد ػاالستعماليف باسـ ال اعؿ ) فالؽ ( , أك الماضي ) فمؽ ( في القراءتيف , كالمقصػ

,  (ٓ)فػػػػالؽ اإلصػػػػباح , أم اػػػػاٌؽ الصػػػػبح كمظيػػػػره  -عػػػػٌز كجػػػػؿٌ  –ك : أف اهلل ػىػػػػ

                                           

 . ٔٗاألنعاـ :  (ُ)
  َْٔمعػػاني القػػرآف لمنحػػاس :  , ْْ, كينظػػر: اػػكاذ ابػػف خالكيػػو : َُٗ/ ْالبحػػرالمحيط :  (ِ)

 . ُّٕ, اكاذ الكرماني :  ْٕٔ, المحرر الكجيز :  ّٕٕ/ِكالكااؼ : 
 . ِّْٔ/ٓالمساف )ؼ.ؿ.ؽ(  (ّ)
 . ُّٖالمصباح )ؼ.ؿ.ؽ( :  (ْ)

 . ْٕٔالمحرر الكجيز :  (ٓ)
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ّٕٕٗ 

, كىػك مصػدر سيػٌمي بػو الصػبح , قػاؿ  (ُ)باح  , كىػك أكؿ النيػارفاإلصباح ىك الص
 الااعر :

مػػػػي  أال أييػػػػا الٌمٍيػػػػؿي الٌطكيػػػػؿ أال اٍنجى
 

ػػػػا اإًلٍصػػػػبىاحي منػػػػؾ ب ىٍم ىػػػػؿ  ػػػػٍبحو كمى  (ِ)ًبصي
 

كال يخ   عم  دارس المغة العربية مغزل التعبير بال عػؿ الماضػي , عنػو باسػـ       
يؤديو مف معن  داللي ي ترؽ بو عػف نظيػره  كلكػف  ال اعؿ في الجممة العربية , كما

المتمعف في سياؽ اآلية القرآنية , كاآلية التي سبقتيا , كما كرد فييمػا مػف قػراءات 
مختم ػػػة , كمػػػدل ارتبػػػاط ماػػػتقاتيا , كأفعاليػػػا يمكػػػف أف يػػػدرؾ مغػػػزل الخمػػػؼ بػػػيف 

ػبّْ كىالنَّػكىل ييٍخػًرجي ًإفَّ المٌػوى فىػالً   –سػبحانو  –القراءتيف , فاآليتاف تبدآف بقكلو  ؽي اٍلحى
ـي الٌموي فىػ ىنَّ  تيٍؤفىكيػكفى *  فىػاًلؽي اإًلٍصػبىاًح  يّْ ذىًلكي يًّْت ًمفى اٍلحى ميٍخًرجي اٍلمى يًّْت كى يَّ ًمفى اٍلمى اٍلحى

ٍسبىانان ذىًلؾى تىٍقػًديري اٍلعىًزيػًز اٍلعىًمػيـً  عىؿى المٍَّيؿى سىكىنان كىالاٍَّمسى كىاٍلقىمىرى حي جى كى
, كقػد كردت (ّ)

 في اآليتيف القراءات التالية :
, ككػذا  (ْ)) فالؽ الحب ( قرأ عبد اهلل ) فمؽ ( فعػبلن ماضػينا  –تعال   –قكلو  - أ

 .  (ٓ)إبراىيـ كاألعمش 
 ) فالؽ اإلصباح ( قرأ إبراىيـ النخعي , كيحي بف ك اب  –تعال   –قكلو   - ب

                                           

 . ْٕٔ, المحرر الكجيز :  ْْ/ٕالجام  ألحكاـ القرآف :  (ُ)

 . ُٖٗ/ْ, البحر :  ُٖمرئ القيس في ديكانو ص البيت مف الطكيؿ , كىك ال (ِ)

 . ٔٗ-ٓٗاألنعاـ :  (ّ)

 . ٔٓ/ٓالدر المصكف :  (ْ)

 . ْْابف خالكيو :  –الاكاذ  (ٓ)
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َّٕٖ 

  (ُ)كغيرىـ ) فىمىؽى ( فعبلى ماضينا . - ت
) جعػؿ الميػؿ ( قػرأ ابػف ك يػر , كنػاف  , كأبػكعمرك , كابػف  –ال  تع –قكلو   - ث

عػػػامر ) جاعػػػؿ ( اسػػػـ فاعػػػؿ , ك) جعػػػؿ ( ماضػػػينا قػػػرأه عاصػػػـ , كحمػػػزة , 
 .(ِ)كالكسائي "

) فمؽ الحب ( دكف ) فالؽ الحػب ( إنمػا  –كالعمـ عند اهلل  –فمعؿ الذم قرأ          
يخرج الحي ( ف راد أف تتتاب  األفعػاؿ نظر إل  ال عؿ المضارع الذم جاء بعده كىك ) 

في اآلية , كالذم قرأ ) فمؽ اإلصباح ( دكف ) فالؽ اإلصػباح ( إنمػا نظػر إلػ  ال عػؿ 
الذم جاء بعده كىك ) جعؿ الميؿ ( ليكػكف عطػؼ ال عػؿ عمػ  ال عػؿ , كلػيس عطػؼ 

لػ  ال عؿ عم  اسـ ال اعؿ , كالذم قرأ ) جاعؿ الميؿ ( دكف )جعؿ الميػؿ( إنمػا نظػر إ
فالؽ اإلصباح ( , فيككف مف عطؼ اسـ ال اعػؿ  َاسـ ال اعؿ الذم جاء قبمو كىك 

عم  اسػـ ال اعػؿ , فمعػٌؿ مراعػاة النسػؽ كالتركيػب ال عمػي كاالسػمي فػي اآليتػيف ىػك 
 الذم أدل إل  االختبلؼ في القراءات .

ألف كقػػد كٌجػػو صػػاحب الحٌجػػة قػػراءة مػػف قػػرأ ) جاعػػؿ الميػػؿ سػػكننا ( بػػاأللؼ          
يّْػًت  قبمو اسـ فاعؿ  ميٍخػًرجي اٍلمى يّْػًت كى ػيَّ ًمػفى اٍلمى بّْ كىالنَّكىل ييٍخػًرجي اٍلحى ًإفَّ الٌموى فىاًلؽي اٍلحى

عىػػؿى المٍَّيػػؿى سىػػكىنان كىالاَّػػٍمسى  جى ـي المٌػػوي فىػػ ىنَّ  تيٍؤفىكيػػكفى *  فىػػاًلؽي اإًلٍصػػبىاًح كى ػػيّْ ذىًلكيػػ ًمػػفى اٍلحى
ٍسػػبىانان ذىًلػػ ػػرى حي ؾى تىٍقػػًديري اٍلعىًزيػػًز اٍلعىًمػػيـً كىاٍلقىمى

ليكػػكف فاعػػؿ المعطػػكؼ م ػػؿ فاعػػؿ  (ّ)

                                           

, البحػػػػر  ْٕٔ, المحػػػػرر الػػػػكجيز :  ّٕٕ/ِ, الكاػػػػاؼ :  َْٔمعػػػاني القػػػػرآف لمنحػػػػاس :  (ُ)
 . ُّٕ, اكاذ الكرماني : َُٗ/ْالمحيط : 

 . ْٕٔ, المحرر الكجيز :  ُِٓ/ِت : الحجة في القراءا (ِ)
 . ٔٗ-ٓٗاألنعاـ :  (ّ)



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ُّٕٖ 

المعطػػكؼ عميػػو , أال تػػرل أف حكػػـ االسػػـ أف ييعطػػؼ عمػػ  اسػػـ م مػػو , ألف االسػػـ 
 . (ُ)باالسـ أابو مف ال عؿ باالسـ , كقد رأيتيـ راعكا ىذه المااكمة في كبلميـ 

الميؿ ( بالماضي , كقبمػو اسػـ ال اعػؿ ككجو ابف عطية قراءة مف قرأ ) جعؿ         
ألف " فالؽ بمعن  الماضي , فكاف الم ظ " فمؽ اإلصػباح كجعػؿ " , كيؤيػد  –فالؽ  –

 . (ِ)ذلؾ نصب الامس كالقمر "
)فػالؽ( الحػب   –كالمبلحظ أف النخعػي قػرأ اسػمي ال اعػؿ الػكارديف فػي اآليتػيف       

صػػنؼ ذلػػػؾ فػػػي ضػػػكء محاكلػػػة فعمػػػيف ماضػػػييف , كيمكػػػف أف ي –)فػػالؽ( اإلصػػػباح 
 االتساؽ كالتناغـ بيف األفعاؿ الكاردة في اآليتيف , كالذم كرد ذكره سابقنا .

م  :
َ
اػ

َ
  ,  ف

َ
م

َ
ؼ

َ
 ف

ة  
َ
اق

َ
ة ,  َػ

َ
ق
َ
 :ػ

ـٍ ًإلىػػ  اٍلكي َّػػاًر   –تعػػال   –جػػاء فػػي قكلػػو              ػػٍف أىٍزكىاًجكيػػ ـٍ اىػػٍيءه مّْ ف فىػػاتىكي كىاً 
ٍ ؿى مىا أىن ىقيكا كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم أىنتـي ًبًو ميٍؤًمني فىعىاقىٍبتيـٍ فىآتيكا  ييـ مّْ  كفى ػالًَّذيفى ذىىىبىٍت أىٍزكىاجي

, قػػػرأ الجميػػػكر ) فعػػػاقبتـ ( بػػػاأللؼ , كقػػػرأ النخعػػػي , كاألعػػػرج , كأبػػػك حيػػػكة ,  (ّ)
قىٍبتـي ( بخؼ القاؼ م تكحة   . (ْ)كالزىرم , كابف  اب ) عى

ي اآلية الكريمة ليس المقصكد بيا العقػاب كمبادلػة السػكء بالسػكء المعاقبة ف       
نمػا  –ككنػت أظػف ذلػؾ  –كالك ار كما ييتىصكر مف النظرة العامػة  (ٓ)بيف المسمميف  كا 

المراد بيػا المناكبػة كالمعاقبػة كمجػيء ) الػدكر ( أك الحالػة التػي كػاف عمييػا الك ٌػار 
                                           

 . ُِٓ/ِالحجة ألبي عمي ال ارسي :  (ُ)

 . ْٖٔ – ْٕٔالمحرر الكجيز :  (ِ)
 . ُُالممتحنة :  (ّ)

, الجػػام   ُٖٓ, المحػػرر الػػكجيز :  ٖٗ/ٔ, كينظػػر : الكاػػاؼ :  ِٓٓ/ٖالبحػػر المحػػيط :  (ْ)
 ,. َُّ/َُمصكف : , الدر ال ٗٔ/ُٖألحكاـ القرآف : 

 . ُْٖٗالمحرر الكجيز :  (ٓ)
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ِّٕٖ 

نكبػػػة : اػػػبو مػػػا حكػػػـ بػػػو عمػػػ  ف صػػػبحت عنػػػد المسػػػمميف , مػػػف " العقبػػػة كىػػػك ال
المسمميف كالكػافريف مػف أداء ىػؤالء ميػكر نسػاء أكلئػؾ تػارة , كأكلئػؾ ميػكر نسػاء 
ىػػؤالء أخػػرل بػػ مر يتعػػاقبكف فيػػو كمػػا ييتىعاقػػب فػػي الركػػكب كغيػػره , كمعنػػاه فجػػاءت 
عىقبىػػتكـ مػػف أداء الميػػر فػػآتكا مػػف فاتتػػو امرأتػػو إلػػ  الك ػػار م ػػؿ ميرىػػا مػػف ميػػر 

 .(ُ)ال تؤتكه زكجيا الكافر " المياجرة , ك 

قىٍبػػتـي  (ْ), كأٍعقىبػػتـي  (ّ), كعىقَّبػػتـي  (ِ)ك " عػػاقىبتـي        ًقبػػتـي  (ٓ), كعى , كميػػا  (ٔ), كعى
لغات بمعن  كاحد يقاؿ : عاقب , كعىقىػبى , كعىقَّػب , كأعقػب , كاعتقػب , كتعاقػب إذا 

 .(ٕ)غنـ 
ت امػػرأة مكمنػػة بك ٌػػار أىػػؿ مكػػة كمعنػ  اآليػػة كمػػا قػػاؿ ابػػف عبػػاس " عػػف لحقػػ      

كليس بينكـ كبينيـ عيد , كليا زكج مسمـ ًقبىمىكيـ فغنمتـ فػ عطكا ىػذا الػزكج المسػمـ 
مػف الغنيمػة قبػؿ أف  -أم مير تمؾ المػرأة التػي دفعػو ليػا عنػد زكاجػو منيػا –ميره 

ٌمس " , كالبلئػي رجعػف عػف اإلسػبلـ كلحقػف بالماػركيف خمػس نسػكة ىػف : أـ  (ٖ)تيخى
كـ بنت أبي س ياف , كفاطمة بنت أبي أمية , كعبده بنت عبد العٌزل , كأـ كم ػـك الح

                                           

 . ٖٗ/ٔالكااؼ :  (ُ)

 . ُٔٓكىي قراءة الجميكر : كينظر اكاذ ابف خالكيو :  (ِ)

 كىي قراءة األعرج : كينظر المرج  السابؽ , كالص حة ذاتيا . (ّ)

 .ُٔٓكىي قراءة مجاىد كالحسف : كينظر اكاذ ابف خالكيو :  (ْ)
 ي : كينظر المرج  السابؽ , كالص حة ذاتيا .كىي قراءة النخع (ٓ)
 . َُٖٓكىي قراءة النخعي كالزىرم : ينظر : المحرر الكجيز :   (ٔ)

 . ٗٔ/ُٖالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٕ)
 . َٕ/ُٖالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٖ)
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, كبركع بنػت عقبػة , كاػيبة بنػت عػيبلف , كاألخيػرة زادىػا القرطبػي  (ُ)بنت جركؿ 
 . (ّ), كزاد أبك حياف ىند بنت أبي جيؿ  (ِ)

ؿ ( فػي كال فرؽ بيف قراءة الجميكر عاقب ) فاعؿ ( , كقراءة النخعي عقب ) فعػ   
 الداللة عم  المعن  المراد مف اآلية .

ا : يف األمساء :
ا
 ثاَٛ

م  :
ْ
ؼ

َ
اػِم  ,  ف

َ
 ف

قّ :
ْ
ؼ

َ
ّ  ,  ص

َ
 صاػِق
ـٍ   –تعال   –جاء في قكلو        ػاًعقىةي ًبظيٍمًمًيػ ـي الصَّ ػذىٍتيي ٍيػرىةن فى ىخى  فىقىاليكٍا أىًرنىا الٌمًو جى

براىيـ النخعػي ) , قرأ الجميكر ) الصاعقة ( , كقرأ أبك ع (ْ) بد الرحمف السممي , كا 
ػػٍعقىة (   رم إلػػ  عمػػر , ػ, كالطبػػ (ٔ), كعزاىػػا الػػدمياطي إلػػ  ابػػف محيصػػف  (ٓ)) الصَّ

  .( ٖ), كأبك حياف إل  عمر , كعمي كحدىما  (ٕ)كع ماف , كعمي 

   

                                           

 . ُْٖٗالمحرر الكجيز :  (ُ)

 . َٕ/ُٖالجام  ألحكاـ القرآف :  (ِ)

 . ِٓٓ/ٖالبحر المحيط :  (ّ)

 . ُّٓالنساء :  (ْ)

 . َِْ/ّ, البحر المحيط :  ْٓٗالمحرر الكجيز :  (ٓ)

 . ّّٗاإلتحاؼ :  (ٔ)

 . َْْ-ُالجام  ألحكاـ القرآف:  (ٕ)

 . ِّٕ/ُالبحر المحيط :  (ٖ)
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كت .. ػػػػو مػػف يسػػمعيا , أك يمػك " الصػػاعقة , كالٌصػػٍعقىة : الصػػيحة يغاػػ  منػػ      
ؽ : العذاب , كقيؿ قطعػة مػف نػار تسػقط بػن ر الرعػد ال تػ تي عمػ  اػيء إال كالصاع

ًعؽه , كصيع ًعؽ الرجؿ , فيك صى  . (ُ)و صاعقة "ػؽ : أصابتػً أحرقتو , كصى

كمف العمماء مف كجد فرقنا بيف الصاعقة , كالصػعقة , يتم ػؿ فػي المػؤّْ ر ,          
يصػيب اإلنسػاف باػٌدتو كىكلػو  كاأل ر , فالصاعقة ىػي : الكقػ  الاػديد مػف الصػكت

, (ّ), كالٌصػػٍعقىة ىػػي : مػػا يحػػدث باإلنسػػاف مػػف الصػػاعقة  (ِ)جمػػكد كركػػكد حػػكاس 
كمنيـ مف ال يرل فرقنا في المعن  بيف الم ظيف " قاؿ أبكبكر النقاش : يقػاؿ صػاعقة 

  (ْ), كصعقة , كصاقعة بمعن  كاحد .

ط يؼ بيف الم ظيف , فالصاعقة  كأميؿ إل  الرأم األكؿ الذم يرل  مة فرؽ كلك     
ىػػي ال اعمػػة , كىػػي التػػي تصػػيب , كتتكػػرر مػػ  مػػف أصػػابت , كمػػ  غيػػرىـ  كىػػي 
المعركفػػػة بكنييػػػا , كالٌصػػػٍعقة ىػػػي ال ىٍعمىػػػة ) الكاحػػػدة ( التػػػي أصػػػابت ىػػػؤالء القػػػـك 
ف كػاف ال يمكػف ال صػؿ فػي المعنػ  بينيمػا , ف ييمػا عمػـك كخصػكص  ف ماتتيـ , كا 

ي العػػذاب , كنكعػػو , كتػػ  يره , كت تػػرؽ الصػػعقة ب نيػػا الكاحػػدة كجيػػي , يجتمعػػاف فػػ
 التي أصابت ىؤالء القـك .

 طائف  , طٛف  :
ـٍ نىاًئميكفى   –تعال   –جاء في قكلو          مىٍييىا طىاًئؼه ٌمف رَّبّْؾى كىىي    (ٓ) فىطىاؼى عى

                                           

 . َِْٓ/ْالمساف )ص.ع.ؽ( :  (ُ)

 . ْٓٗالمحرر الكجيز :  (ِ)

 . ٖٗالسابؽ :  (ّ)

 . ُِٗ/ُ الجام  ألحكاـ القرآف : (ْ)

 . ُٗالقمـ :  (ٓ)
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مرك , كالكسائي , كقػرأ , كابف ك ير, كأبكع (ُ)) طىٍيؼه ( عم  ) فىٍعؿه ( قرأ بو النخعي 
 , عم  )فاعؿ( . (ِ)الباقكف ) طائؼ ( 

 -تعػال   –قاؿ ال رٌاء : ) الطائؼ ( األمر الذم ي تي بالميؿ , كرد عميو بقكلو          
  ٍكا ـٍ طىاًئؼه مّْفى الاٍَّيطىاًف تىذىكَّري  (ْ)ـ يتخصص بالميؿ , كىك مػبيـ ػ, فم (ّ) ًإذىا مىسَّيي

يػػو السػػبلـ .. كقػػاؿ ابػػف عبػػاس : أمػػر مػػف ربػػؾ . كقػػاؿ قتػػادة : فقيػػؿ ىػػك جبريػػؿ عم
 .  (ٓ)عذاب مف ربؾ . كقاؿ ابف جريج : عنؽ مف نار خرج مف كادم جينـ 

كأصػػؿ الطيػػؼ الجنػػكف ,  ػػـ اسػػتعمؿ فػػي الغضػػب , كمػػس الاػػيطاف , يقػػاؿ :       
طاؼ  يطيؼ كيطكؼ طي نا كطكفنا , فيك طػائؼ ,  ػـ سػمي بالمصػدر , كمنػو طيػؼ 

 (ٔ)الخياؿ الذم يراه النائـ , كفي الحديث : فطاؼ بي رجؿ كأنا نائـ " 
طػػػائؼ , كطيػػػؼ ( , مػػػنيـ مػػػف  َكقػػػد اختمػػػؼ المغكيػػػكف كالقػػػرٌاء فػػػي ل ظػػػي       

كجعميمػا بمعنػ  )  –و ػرضي اهلل عنػ –جعميما بمعن  كاحد في المغة , كابف عباس 
–ٌس مف الايطاف , كقػرئ قكلػو , كابف منظكر الذم قاؿ " الطيؼ : الم  (ٕ)النزغ ( 

ػػفى الاَّػػٍيطىافً   -تعػػال  – ـٍ طيػػؼه مّْ (  ٖ)  ًإذىا مىسَّػػيي
 ػػفى الاَّػػٍيطىاف كىمػػا  طىػػاًئؼه مّْ

                                           

 . َُْ/  َُ, الدر المصكف: ُٖٖٓ , كينظر : المحرر الكجيز : َّٔ/ٖالبحر المحيط :  (ُ)

 . ْٓٓ/ٓالدر المصكف :  (ِ)

 . َُِاألعراؼ :  (ّ)

 . َُْ/َُ, الدرالمصكف :  َّٔ/ٖالبحر المحيط :  (ْ)

 . ُِْ/ُٖالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٓ)

( , كينظػػر ُٖٗحػػديث رقػػـ ) –بػػاب اآلذاف  –كتػػاب الصػػبلة  –أبػػي داكد الحػػديث فػػي سػػنف  (ٔ)
 . ِّٕٗ/ْالمساف : )ط.م.ؼ( : 

 . ْٕٓ/ٓالدر المصكف :  (ٕ)
 . َُِاألعراؼ :  (ٖ)
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, كال ػػرٌاء " فيحتمػػؿ أف يػػرٌد طائ نػػا لطيػػؼ فيجعميمػػا مصػػدريف . كقػػد جػػاء  (ُ)بمعنػػ  
طػػائؼو , أم : فاعػػؿ مصػػدرنا كقػػكليـ : " أقائمػػا كقػػد قعػػد النػػاس ", كأف يػػرد طي نػػا ل

 ( .ِ)فيجعمو كص نا عم  فىٍعؿ " 

كمنيـ مف فٌرؽ بيف الم ظػيف فػي المعنػ  كػ بي عمػي ال ارسػي فقػاؿ : " الٌطٍيػؼ        
كالخطرة , كالطائؼ كالخاطر , كالكسائي فقاؿ : " الطيػؼ الممػـ , كالطػائؼ مػا طػاؼ 

 . (ّ)ضب"حكؿ اإلنساف .. كالسٌدم فقاؿ : " الطيؼ الجنكف , كالطائؼ : الغ
 ب بل ة أكجو : –طيؼ  –كقد كٌجو ابف عطية قراءة النخعي كمف معو    

 : أنو مصدر مف طاؼ يطيؼ كناع يبي  , كأناد أبك عبيده : األٔل -

َـّ بػػػػػػػؾ الخيػػػػػػػاؿ تطيػػػػػػػؼ  أىنَّػػػػػػػ  أىلىػػػػػػػ
 

كمطافػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػؾ ذيٍكػػػػػػػػػرىةه كايػػػػػػػػػعيكؼ ي  
(ْ) 

 

ذؼ عػيف : أنو مخ ؼ مف فيعؿ , كاألصؿ طيّْؼ بتاديد الياء , فحػ انثاَٙ -
 كقكليـ في ) مٌيت مٍيت ( كفي ) لٌيف لٍيف ( كفي ) ىٌيف ىٍيف ( . الكممة ,

 (ٓ): أف أصمو ) طىكؼ( مف طاؼ يطكؼ , فقمبت الكاك ياءن  .انثانث  -

ككٌجو قراءة الجميكر ) طائؼ ( عم  أنو مف طاؼ يطكؼ , فيككف كقائـ كقائؿ 
 . (ٔ), أك مف طاؼ يطيؼ , فيككف كبائ  كمائؿ 

                                           

 . ِّٕٗ/ْالمساف : )ط.م.ؼ( :  (ُ)
 . ْٔٓ/ٓالدر المصكف :  (ِ)

 . ْٕٓ/ٓالسابؽ :  (ّ)
:  )ط.م.ؼ(: , كالمسػػػاف  ُُّديكانػػػو ص البيػػػت مػػػف الكامػػػؿ , كىػػػك لكعػػػب بػػػف زىيػػػر فػػػي  (4)

 . ْْٗ/ْ: ر  المحيط, البح ِّٕٗ/ْ
 . ْٔٓ/ٓالدر المصكف :  (ٓ)
 السابؽ كالص حة ذاتيا . (ٔ)
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اػِ 
َ
ؼِم  :ف

َ
 م  , ف

خِشج  :
َ
 َاخِشج  ,  َ

, قرأ حمزة , كعاصـ  (ُ) أىًئذىا كينَّا ًعظىامان نًَّخرىةن   –تعال   –جاء في قكلو          
, عمر بف الخطاب , كابػف مسػعكد , كابػي بػف كعػب , كابػف عبػاس , كابػف الزبيػر , 

 .كمسركؽ , كمجاىد " ناخرة " ب لؼ بعد النكف 

ػا  –, كح ػص عػف عاصػـ , كعمػر بػف الخطػاب كقرأ الباقكف   كعمػي  –أيضن
بف أبي طالب , كابف مسعكد , كالحسف , كاألعرج , كأبك رجاء , كايبة , كأبك عبد 
الرحمف , كابف جبير , كأىؿ مكة , كابؿ , كقتادة , كأيكب , كالنخعي , كابف ك ٌػاب 

  (ِ)" نىًخرة " مف دكف ألؼ .

ليػػة المت تتػػة , يقػػاؿ : نىًخػػر العظػػـ بالكسػػر : أم بمػػي العظػػاـ النخػػرة : ىػػي البا      
, كيقػػػاؿ " عظػػػـ نًخػػػره كنػػػاًخره , كقيػػػؿ : النَّخػػػرةي مػػػف العظػػػاـ الباليػػػة ,  (ّ)كت تػػػت , 

كالناخرة : التي فيو بقية , كالناخر مف العظاـ الػذم تػدخؿ الػريح فيػو  ػـ تخػرج منػو 
  (ْ)كليا نخير .

 ف ) نًخر , كناًخرة ( بيف مف يقكؿ :ػة الم ظيػلي دال ػكف فػؼ المغكيػكقد اختم      

                                           

 . ُُالنازعات :  (ُ)

, الجػػام  ألحكػػاـ  ُّْ/ٖ, البحػػر المحػػيط :  ُْْٗ, المحػػرر الػػكجيز :  ُْٓ/ْالحجػػة :  (ِ)
 . ٖٓٓ/ِ, اإلتحاؼ :  ِٕٔ/َُ, الدر المصكف :  ُٓٗ/ُٗالقرآف : 

 .ُٓٗ/ُٗالجام  ألحكاـ القرآف :  (ّ)
 . ّْٕٓ/ٔالمساف )ف.خ.ر( : (ْ)
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إنيمػػا بمعنػػ  كاحػػد , كػػ بي حػػاتـ , كال ػػرٌاء , كأبػػي عبيػػدة  , فحكػػي عػػنيـ أف "  –أ 
, كىمػػا لغتػػاف مػػف (ُ)النػػاخرة كالنخػػرة بمعنػػ  كاحػػد , كطػػام  كطًمػػ  , كحػػاذر كحػػًذر 

 . (ّ)كىك البالي األجكؼ  (ِ)لغات العرب 

لمعنػ  بػيف " نًخػرة , كنػاخرة " قػاؿ أبػك عمػرك بػف العػبلء : إف ىناؾ فرقنا فػي ا –ب 
, كقيؿ " النخرة مػف العظػاـ :  (ْ)رة التي لـ تنخر بٍعد , كالٌنخرة : التي قد بميت ػالناخ

الباليػػة , كالنػػاخرة التػػي فييػػا بقيػػة , كالنػػاخر مػػف العظػػاـ الػػذم تػػدخؿ الػػريح فيػػو  ػػـ 
 . (ٓ)تخرج منو , كلو نخير 

, كمػا  (ٔ)أف القػراءة )نخػرة ( بػدكف األلػؼ ) أبمػغ ( مػف ) نػاخرة ( بػاأللؼ  –ج     
  )لنخرة( ينطبؽ بدقة أك ر عم  العظاـ البالية حاؿ النظػر إلييػا رأم العػيف ػأف المعن

 أك ر مف معن  ) ناخرة ( . (ٕ)

ي فػػي أف القػػراءة ) نػػاخرة (   أجػػكد القػػراءتيف ألنيػػا تراعػػي النسػػؽ الم ظػػ –د      
اآليػػػات , كاسػػػتعماؿ ) اسػػػـ ال اعػػػؿ ( بػػػدؿ ) ال عػػػؿ (  " قػػػاؿ ال ػػػرٌاء : نػػػاخرة أجػػػكد 
الػػكجييف ألف اآليػػػات بػػػاأللؼ , اال تػػػرل أف نػػػاخرة مػػػ  الحػػػافرة , كالسػػػاىرة , أاػػػبو 
بمجػػيء الت كيػػؿ ؟ قػػاؿ : كالنػػاخرة كالنخػػرة سػػكاء فػػي المعنػػ  بمنزلػػة الطػػام  كالٌطًمػػ   

 اني يـك القدسية :كقاؿ اليمد, قاؿ ابف برم 
                                           

 . ُْْٗالمحرر الكجيز :  (ُ)

 . ُْٓ/ْالحجة :  (ِ)

 . 19/169:  الجام  ألحكاـ القرآف (3)

 . ُْْٗالمحرر الكجيز :  (ْ)

 . ّْٕٓ/ٔالمساف )ف.خ.ر( :  (ٓ)

 . َّٔ/ٔالكااؼ :  (ٔ)

 . ُٓٗ/ُٗم  ألحكاـ القرآف : الجا (ٕ)
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ّٕٖٗ 

 قػػػػػػًدـ أخػػػػػػا نىٍيػػػػػػـو عمػػػػػػ  األسػػػػػػاكرة أ
 كال تىييكلىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ رءكسه نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة
 فننمػػػػػػػػا قصػػػػػػػػريؾ تيػػػػػػػػٍربي الٌسػػػػػػػػػاىرة
 حتػػػػػػ  تعػػػػػػكد بعػػػػػػدىا فػػػػػػي الحػػػػػػافرة
ػػا نػػاخره  (ُ)مػػف بعػػد مػػا ًصػػٍرتى عظامن

 

 

م  :
ّ
ؼ

َ
اػِم  , ذف

َ
 ذف

ف  :
ّ
ُ

َ
ج

َ
ف  ,  ذ

َ
 جتَاَ

ٍ ـو فىًنفَّ  فىمىًف اٍضطيرَّ   -تعال   –جاء في قكلو          اًنؼو إلًّْ ٍيرى ميتىجى ةو غى ًفي مىٍخمىصى
, قػرأ الجميػكر ) متجػانؼ ( بػاأللؼ , كقػرأ أبػك عبػد الػرحمف   (ِ) الٌموى غى يكره رًَّحيـه 

 .(ْ), كالسممي ) متجٌنؼ (  دكف ألؼ " (ّ)كالنخعي , كابف ك اب 

جنىػؼ فػبلف عمينػا  الجنؼ ىػك : الميػؿ فػي الكػبلـ كفػي األمػكر كميػا , تقػكؿ :      
بالكسر , كأجنؼ في حكمو , كىك ابيو بالحيؼ , إال أف الحيؼ مػف الحػاكـ خاٌصػة  

نى ػان أىٍك ًإٍ مػان  ؼ عاـ .. قاؿ الزجاج :  ػكالجن اؼى ًمف مُّػكصو جى أم مػيبلن  (ٓ) فىمىٍف خى
 , قاؿ الااعر :(ٔ)"

                                           

 ّْٕٓ/ٔاألبيات مف الرجز ,  كىي لميمداني يكـ القادسية , ينظر : المساف : ) ف .خ . ر(  (ُ)
 . ُٔٗ/ُٗ, ك الجام  ألحكاـ القرآف: 

 . ّالمائدة :  (ِ)

, الػػدر  ُْٓ, المحػػرر الػػكجيز :  َِٕ/ُ, كينظػػر : المحتسػػب :  ِْْ/ّالبحػػر المحػػيط :  (ّ)
 . ََِ/ْ: المصكف  

 . ْٔ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف :  (ْ)
 . ُِٖالبقرة :  (ٓ)

 . ََٕ/ُالمساف )ج.ف.ؼ( :  (ٔ)
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َّٕٗ 

مىٍينػػػػػا نى يػػػػػكا عى ـي الىٍمػػػػػكلى  كقىػػػػػد جى  ىيػػػػػ

 

ٌنػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍف عػػػػػػػػػػداكتً   كري كا  ًيـ لىػػػػػػػػػػزي
(ُ)

 

 

, كالسػميف الحمبػي  (ْ), كأبك حيػاف  (ّ), كابف جني  (ِ)عٌد ابف عطية  ػدكق         
قراءة النخعي كمف معو أبمػغ مػف قػراءة الجميػكر لمػا تكحيػو مػف  (ٔ), كالقرطبي  (ٓ)

الادة كالمبالغة كال بكت في ال عؿ , فقاؿ ابف عطية " غير متجٌنؼ " دكف ألؼ أبمػغ 
عنػػ  مػػف " متجػػانؼ " , ألف اػػٌد العػػيف يقتضػػي مبالغػػة كتػػكٌغبلن فػػي المعنػػ  فػػي الم

ك بكتنا لحكمو , كت اعؿ إنمػا ىػي محاكػاة الاػيء كالتقػرب منػو , أال تػرل إذا قمػت : 
ذا قمت : تمٌيؿ فقد  بت حكـ  تمايؿ الغصف , فنف ذلؾ يقتضي ت كدنا كمقاربة ميؿ , كا 

. فالمعن  غير متعٌمػد لمعصػية  (ٕ)كتغٌ ؿ  الميؿ , كذلؾ : تصاكف كتصٌكف , كتغافؿ
  (ٖ)في مقصده قالو قتادة كالاافعي .

  
 
 
 
 

                                           

البيت مف الػكافر , كىػك لعػامر الػراـ الحضػرم المحػاربي , كقيػؿ )عػامر الخصػ ي( فػي المسػاف  (ُ)
 . ُُٔ/ُ, المحرر الكجيز :  َُٕ/ُ)ج.ف.ؼ(:

 . ُْٓالمحرر الكجيز :  (ِ)

 . َِٕ/ُ المحتسب : (ّ)

 . ِْْ/ّالبحر المحيط :  (ْ)
 . ََِ/ْالدر المصكف :  (ٓ)
 . ْٔ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٔ)
 . ُْٓالمحرر الكجيز :  (ٕ)

 . ٓٔ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٖ)
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ُّٕٗ 

 ادلثذث انثاَٙ
 " يا اخرهف نفظّ لخرالف يؼُاِ "

 يف األفؼال  : –أٔلا 
ضٗ  :

َ
  ,  ق

َّ
ص

َ
 ق

ٍيػػػ : -تعػػػال   –جػػػاء فػػػي قكلػػػو         ػػػؽَّ كىىيػػػكى خى ـي ًإالَّ ًلمٌػػػًو يىقيػػػصُّ اٍلحى ٍكػػػ ري ًإًف اٍلحي
اس , كالحرميػاف , كعاصػـ ػ, قرأ " يقص " بالصاد الميممػة : ابػف عبػ (ُ) اٍل ىاًصًميفى 

, كقػرأ " يقػض " بالضػاد المعجمػة : عبػد اهلل  كأبػي , ( ّ), كناف  , كابػف ك يػر  (ِ), 
 " . (ْ)كيحي بف ك اب , كالنخعي , كاألعمش , ك طمحة  

اءتػػو تػػارة " يقػػص " بالصػػاد الميممػػة  اخػػتبلؼ القػػراءات لم عػػؿ فػػي اآليػػة , كقر        
"   كأخرل " يقض " بالضاد المعجمة, أدل إل  اختبلؼ المعن  في اآلية , فالقصُّ : 

ًفٍعؿ القاٌص إذا قٌص القصص , كالقٌصة معركفة , : في رأسو قٌصػة , يعنػي الجممػة 
و مػػف الكػػبلـ .. كالقػػٌص : الػػذم يػػ تي بالقصػػة مػػف قٌصػػيا .. كقػػٌص عمػػيَّ خبػػره يقٌصػػ

ػػا : أكرده , كالقصػػص : الخبػػر المقصػػكص "  ػػا كقىصصن . كالقضػػاء يكػػكف فػػي  (ٓ)قىصِّ
, كعمييمػا يكػكف الحكػـ فػي نزاعيمػا فػي المحػاكـ , أك  (ٔ)ال صؿ بيف المتخاصػميف 

 في المجالس العرفية , أك العاائرية كالقبمية .

                                           

 . ٕٓاألنعاـ :  (ُ)

 . ّْٗ/ٔلمطبرم :  –, جام  البياف عف ت كيؿ آم القرآف  ُْٔ/ْالبحر :  (ِ)

 . ِٔٔ, المحرر الكجيز :  ٕٓٔ/ْمصكف : الدر ال (ّ)
 . ٕٓٔ/ْ, الدر المصكف :  ُْٔ/ْ, البحر المحيط :  ِٔٔالمحرر الكجيز :  (ْ)

 . ُّٓٔ-َّٓٔ/ٓالمساف : ) ؽ.ص.ص( :  (ٓ)

 . ُّٗالمصباح ) ؽ.ض.ل ( :  (ٔ)
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ِّٕٗ 

 –و سػػبحان – (ُ)كمعنػػ  ) يقػػص الحػػؽ ( فػػي اآليػػة : يقػػص القصػػص الحػػؽ        
, كيقضػػي  (ِ)كىػػك خيػػر ال اصػػميف , كمعنػػ  ) يقػػض بػػالحؽ ( : أم يػػ تي كيصػػن  

   (ّ)القضاء الحؽ .
كلكؿ قارئ رأيو , كلكؿ لغكم كم سىر حجتو في كؿ قراءة , أما القراءة األكلػ  ,      

بالضاد المعجمة فحجتيـ تتم ؿ في  –يقض بالحؽ   –كىي قراءة النخعي كمف معو 
: 

كىػك خيػر  –تعػال   –بقكلو  –يقض  -اطر اآلية ال اني بعد ال عؿمجيء  –أ      
نمػػا يكػػكف فػػي القضػػاء بػػيف  ال اصػػميف , كال صػػؿ ال يكػػكف بػػيف القصػػص كالكػػبلـ كا 

, كحيػػث كػاف ذلػػؾ كػاف األحسػػف ل ػظ " يقػػض " بالضػاد المعجمػػة ,  (ْ)المتخاصػميف 
لقػكؿ : " كىػك كليس "يقص" بالصاد الميممة . كلػك كػاف ) يقػص ( بالميممػة لكػاف ا

خير القاٌصيف " , كلػيس " خيػر ال اصػميف " , حكػي " أف أبػا عمػرك بػف العػبلء سػئؿ 
 . (ٓ)أىك يقص أك يقض ؟ فقاؿ : لك كاف يقص   لقاؿ : كىك خير القاٌصيف "

كىالمَّػوي : -تعػال   –كركد بعض اآليات التي تعٌضد ىذه الكجية م ؿ قكلػو  –ب     
ؽّْ كىالَّػػ ػػكفى ًباىػػٍيءو ًإفَّ المَّػػوى ىيػػكى السَّػػًمي ي يىٍقًضػػي ًبػػاٍلحى ًذيفى يىػػٍدعيكفى ًمػػف ديكًنػػًو الى يىٍقضي

 .(ٔ) اٍلبىًصيري 

                                           

 . ّْٗ/ٔالجام  ألحكاـ القرآف :  (ُ)

 . ّْٓمعاني القرآف لمنحاس :  (ِ)

 . ّْٗ/ٔحكاـ القرآف : الجام  أل (ّ)

, المحػرر الػكجيز:  ّْٗ/ٔ, كينظر : جام  البياف عف ت كيػؿ أم القػرآف :  ُْٖ/ِالحجة :  (ْ)
 .  ٕٓٔ/ْ, الدر المصكف :  ِٔٔ

 . ُْٔ/ْالبحر :  (ٓ)

 . َِغافر :  (ٔ)
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ّّٕٗ 

بالصاد الميممة أنو جعمو مف القصػص فػي نحػك قكلػو  –يقص  –كحجة مف قرأ     
ػػصً   -تعػػال   – مىٍيػػؾى أىٍحسىػػفى اٍلقىصى نىٍحػػفي نىقيػػصُّ عى

              :-تعػػال   –كنحػػك قكلػػو (  ,  ُ)
  ػؽُّ ػًإفَّ ىىػذىا لىيي ػصي اٍلحى , كلػك كػاف بالضػاد المعجمػة , لكانػت القػراءة )  (ِ) كى اٍلقىصى

 .(ّ)يقضي بالحؽ ( , بكجكد الباء قبؿ ل ظ الحؽ , كليس ) يقض الحؽ ( 
 ف ػبالمعجمػة , الػذيف احتجػكا بػ –يقػض  –كقد ريدَّ عم  أصػحاب القػراءة األكلػ      

ضػػاء )ال( فػػي القصػػص كالقػػكؿ , بػػ ف ال صػػؿ كمػػا يكػػكف فػػي ال صػػؿ يكػػكف فػػي الق
ػػا فػػي القػػكؿ كالكػػبلـ , كنظيػػره قكلػػو  ًإنَّػػوي لىقىػػٍكؿه   : -تعػػال   –القضػػاء يكػػكف أيضن

ًكيػ  : -تعػال   –, ك قكلػو  (ْ) فىٍصؿه  ػمىٍت ًمػف لَّػديٍف حى َـّ فيصّْ ػٍت آيىاتيػوي  يػ ـو ػًكتىػابه أيٍحًكمى
ًبي ًلتىٍسػتىًبيفى سىػًبيؿي اٍلميٍجػًرًميفى  -انو سبح –,ك قكلو  (ٓ) رو ػخى ػؿي اآليىػاًت كى  كىذىًلؾى ن ىصّْ

لىقىػٍد  , فقد حمؿ ال صؿ عم  القكؿ كاستعمؿ معػو كمػا جػاء فػي القضػاء , كقػاؿ (ٔ)
تىٍ ًصػيؿى كيػؿَّ اىػٍيءو  ـٍ ... كى ًصًي كىافى ًفي قىصى

, فقػد ذكػر فػي القصػص أنػو ت صػيؿ  (ٕ)
.(ٖ) 

                                           

 . ّيكسؼ :  (ُ)

 . ِٔآؿ عمراف :  (ِ)

مي , كسعيد بف المسيب : ينظر : الجػام  قرأ "يقض الحؽ " بدكف الباء أبك عبد الرحمف السم (ّ)
 .  ّْٗ/ ٔألحكاـ القرآف :

 . ُّالطارؽ :  (ْ)

 . ُىكد :  (ٓ)

( مػف سػػكرة ِْ( مػف سػكرة األعػػراؼ , اآليػة ) ُْٕ-ِّ, كينظػر : اآليػػات )  ٓٓاألنعػاـ :  (ٔ)
 ( مف سكرة الرـك . ِٖيكنس ,  كاآلية ) 

 . ُُُيكسؼ :  (ٕ)
 . ِْٖ-ُْٖ/ِالحجة :  (ٖ)
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ّْٕٗ 

أصػػحاب القػػراءة ال انيػػة " يقػػص " بالصػػاد الميممػػة الػػذيف احتجػػكا كريدَّ عمػػ         
 بعدـ كجكد ) الباء ( في ل ظ ) الحؽ ( بالقكؿ :

 –كمنيػػا قػػراءة النخعػػي كمػػف معػػو  –إف دخػػكؿ البػػاء فػػي بعػػض القػػراءات  –أ      
   (ُ)يؤكد معن  القضاء.

لحػؽ " أك يجكز أف يككف ص ة لمصدر محذكؼ تقديره " يقض القضػاء ا –ب       
 . (ِ)" يقص القصص الحؽ " , أك أف يككف م عكالن بو م ؿ " ي عؿ الحؽ " 

كأينػػا مػػا كػػاف األمػػر فمكػػؿ كجيػػة ىػػك مكلييػػا , كلكػػؿو رأيػػو كمبرراتػػو الحقٌػػة التػػي      
يسػػتند إلييػػا , كليػػا مػػا يعضػػدىا مػػف صػػحيح المغػػة كمػػف المسػػاف العربػػي , فػػالقراءة 

لحرمياف , كعاصـ , كناف  , كابف ك يػر , كال انيػة   األكل    قرأ بيا ابف عباس , كا
قرأ بيا ابف مسػعكد , كأبػٌي , كيحػي بػف ك ػاب , كالنخعػي , كاألعمػش , كطمحػة بػف 

 مصٌرؼ , كالمعن  العاـ لآلية يحتمؿ الم ظيف , كيكتمؿ بالمعنييف .
د  :

ّ
 أثثد  , تٛ

ٍذ يىٍمكيػري ًبػؾى الَّػًذيفى كى  –تعال   –جاء في قكلو  كٍا ًلييٍ ًبتيػكؾى أىٍك يىٍقتيميػكؾى أىٍك كىاً   ىػري
ػاًكًريفى  ٍيػري اٍلمى يىٍمكيري الٌموي كىالمٌػوي خى كفى كى يىٍمكيري كؾى كى   , قػرأ ابػف ك يػر " لي بتػكؾ"  (ّ) ييٍخًرجي

 " (ٓ), كابف ك اب (ْ)كقرأ " ليبيتكؾ " النخعي 

                                           

 . ّْٗ/ٔالجام  الحكاـ القرآف :  (ُ)
 . ِْٖ/ِالحجة :  (ِ)

 . َّاألن اؿ :  (ّ)

 . ٔٗٓ/ٓ, كينظر الدر المصكف :  ُْٖ/ْالبحر المحيط :  (ْ)

 . َِْ, اكاذ القراءات الكرماني :  ِٕٗالمحرر الكجيز :  (ٓ)
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ّٕٗٓ 

يػػك  ابػػت , ك بيػػت , قػػاؿ ابػػف منظػػكر "  ىبىػػت الاػػيء , ي بػػت  باتنػػا ك بكتنػػا , ف      
ك بته , كأ بتو ىك بمعن  .. يقاؿ :  بت فبلف في المكاف ي بت  بكتنا , فيك  ابت إذا 

 .(ُ)أقاـ بو , كأ بتو السقـ إذا لـ ي ارقو , ك بَّتوي عف األمر ك ىٌبطوي " 

ك" بٌيػت األمػر : عممػو لػػيبلن , أك دٌبػره لػيبلن .. كػؿ مػػا فيٌكػر فيػو أك خػيض فيػػو        
 –, فقد بيٌيت , كيقاؿ : ىذا أمري ديٌبر بميؿ , كبيٌيػت بميػؿ , بمعنػ  كاحػد , كقكلػو  بميؿ

كىالٌموي يىٍكتيبي مىا ييبىيّْتيكفى   –تعال  
 . (ّ)أم يدبركف كيقدركف مف السكء ليبلن " (ِ)

كلـ يختمؼ المغكيكف كالم سركف في معن  كؿ مف القراءتيف , فقػراءة النخعػي       
, كالبقػػاء مػػف الميػػؿ حتػػ  الصػػباح دكف خػػركج ,  (ْ)نػػدىـ مػػف البيػػات " يبيتػػكؾ " ع

كقراءة الجميكر " ي بتكؾ " بال اء الم م ة معناىا يسجنكؾ , أك يحبسكؾ  أك يقيدكؾ 
 كيادكف ك اقؾ أك ي خنكؾ بالضرب كالجراح , قاؿ الااعر :

ػػػػًحي ىًتكيـ ػػػػا مػػػػا فػػػػي صى كيمى ٍيحى  فىقيمػػػػتي كى

 

مي ىػػػػػةى أمػػػػػسى مي    (ٓ) بتنػػػػػا كجعػػػػػاقػػػػػالكا الخى
 

 . (ٔ)كالت بيت : ىك الضرب حت  ال تبق  لممضركب حركة 

 مف السحر, كىك بعيد . (ٕ)كقاؿ آخركف المعن  : ليسحركؾ 

                                           

 . ْٕٔ/ُالمساف )ث.ب.ت( :  (ُ)
 . ُٖالنساء :  (ِ)
 . ّْٗ-ّّٗ/ُ:المساف : ) ب.م.ت (  (ّ)
 . ٔٗٓ/ٓ, , الدر المصكف :  ُْٖ/ْ, البحر المحيط :  ِٕٗالمحرر الكجيز :  (ْ)
, الجػام  ألحكػاـ  ُْٖ/ْالبيت مف البسيط , كلـ أع ر عم  قائمو , كينظر: البحر المحػيط :  (ٓ)

 . ٔٗٓ/ٓ, الدر المصكف :  ّٕٗ/ٕالقرآف : 

 . ُْٖ/ْ, البحرالمحيط :  ُْٖ/ّس : , معاني القرآف لمنحا ٔٗٓ/ٓالدر المصكف :  (ٔ)

 . ِٕٗالمحرر الكجيز :  (ٕ)
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ّٕٗٔ 

كالمتصػػٌ ح لكتػػب الت سػػير يػػرل أف خيػػارات الماػػركيف كانػػت فػػي تعػػامميـ مػػ        
 في تمؾ الميمة بيف  بل ة أمكر : –صم  اهلل عميو كٌسـ  –الرسكؿ 

محبكسنا مسجكننا في بيتو  –صم  اهلل عميو كسمـ  –ىك إبقاء الرسكؿ  – األٔل     
 ال يخرج منو . 

مف جمي  القبائؿ ليت ػٌرؽ  –صم  اهلل عميو كسمـ  –ىك قتؿ الرسكؿ  –انثاَٙ      
 دمو في القبائؿ .

 ىك إخراجو مف مكة من ينا مطركدنا . – انثانث    

اىػا يبقكنػؾ مكانػػؾ مػف ليمتػؾ حتػػ  الصػباح , كمػػف كقػراءة النخعػي "يبيتػػكؾ" معن    
معاني قراءة الجميكر " ي بتكؾ " يسجنكؾ في بيتػؾ ال يخرجكنػؾ , كقػراءة الجميػكر 

 ىي األعـٌ , كقراءة النخعي تدخؿ في معاني قراءة الجميكر , كال تنافر بينيما .

ا 
ا
 يف األمساء  : –ثاَٛ

 ٔانذ  , ٔنذ  :

ػػٍؤًمًنيفى يىػػٍكـى يىقيػػكـي   - تعػػال  –جػػاء فػػي قكلػػو         ًلٍممي ًلكىاًلػػدىمَّ كى بَّنىػػا اٍغً ػػٍر ًلػػي كى رى
, قرأ الجميكر " كاًلدىٌم " بكسػر الػبلـ كفػتح الػداؿ , كاأللػؼ بعػد الػكاك  (ُ)  اٍلًحسىابي 

لىدىٌم" ب تح الػبلـ كالػداؿ بعػدىا , مػف غيػر ألػؼ بعػد الػكاك ,  (ِ)ت نية "كالد"  , كقرأ " كى

                                           

 . ُْإبراىيـ :  (ُ)

 . ُُٖ-ُُٕ/ٕالدر المصكف :  (ِ)
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ّٕٕٗ 

, كالحسف بف عمػي , كمحمػد كزيػد ابنػا عمػي بػف الحسػيف ,  (ُ)النخعي ت نية )كلد( 
 . (ِ)كابف يعمر , كالزىرم , كأبك جع ر محمد بف عمي 

كال خبلؼ بيف المغكييف كالم سريف عم  قراءة )النخعي( كمػف قػرأ م مػو بم نػ        
سػحاؽ  –لبلبنيف  –إبراىيـ  –)كلد( , فكاف الدعاء مف األب  عمػييـ  –إسماعيؿ , كا 

نما الخبلؼ كاف عم  قراءة الجميكر   ككاف اإلاكاؿ في كي ية دعاء  (ّ)السبلـ .  كا 
ألبكيػو , كىػك يعمػـ ك ػر كالػده , كعػدـ جػكاز الػدعاء لػو ,  –عميػو السػبلـ  –إبراىيـ 

 كقد أجاب الم سركف عم  ذلؾ بردكد أىميا :

ر كالػده , فممػا تبػيف بك ػ –عميػو السػبلـ  –أف الدعاء منو كاف قبؿ عمـ إبػراىيـ  –أ 
   (ْ)لو أنو عدك هلل تبرٌأ منو .

 أف استغ اره ليما كاف طمعنا في إيمانيما . –ب 

  (ٓ)أف استغ اره ليما كاف ماركطنا بنسبلميما . -ج 

ار مػػف مجػػكزات العقػػؿ , ك ال ييعمػػـ امتنػػاع جػػكازه إال بػػالتكقيؼ ػذا االستغ ػػػأف ىػػ –د 
.(ٔ) 

                                           

 . ّٕٓ/ٗ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ِّْ/ٓ, البحر :  ّٕٓ/ّمعاني القرآف لمنحاس :  (ُ)

 . ّٓٔ/ُالمحتسب :  (ِ)

, الجػػام   ِّْ/ٓ, البحػػرالمحيط :  ّٖٖ/ّ, الكاػػاؼ :  ّٕٓ/ّمعػػاني القػػرآف لمنحػػاس :  (ّ)
 . ُُٖ/ٕ, الدر المصكف :  ّٕٓ/ٗألحكاـ القرآف : 

 . ّٕٓ/ّمعاني القرآف لمنحاس :  (ْ)
 . ّٕٓ/ٗالجام  ألحكاـ القرآف:  (ٓ)

 . ِّٓ/ٓ, البحر المحيط :  ّٖٖ/ّالكااؼ :  (ٔ)
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ّٕٖٗ 

آليػػة   كالديػػو األعمػػ  ) آدـ كحػػكاء ( , أك قيػػؿ )آدـ(  أف المػػراد بكالديػػو فػػي ا –ىػػػ 
ا( عمييـ السبلـ .   (ُ)ك)نكحن

قػػد راعػػت اآليػػات القرآنيػػة  –كمػػف قػػرأ بيػػا  –كالظػػاىر   أف قػػراءة )النخعػػي( 
الكاردة في ىذا الصدد , بعدـ جكاز استغ ار إبراىيـ ألبكيػو , كالػدعاء ليمػا , فكانػت 

األبػػكيف , كىػػذا مطػػابؽ لماػػرع , كالمنطػػؽ العقمػػي , القػػراءة بالػػدعاء لبلبنػػيف , دكف 
 كال ييخالؼ المغة , 

ػػا , كمػػا نػػزؿ بػػو      كأمػػا قػػراءة الجميػػكر   فقػػد جػػاءت مطابقػػة لصػػحيح الػػديف أيضن
القرآف الكريـ , الذم بٌيف أف الدعاء مف إبػراىيـ ألبيػو كػاف بنػاءن عمػ   كىٍعػدو منػو لػو  

ػا كى    –سػبحانو  –ه , فقػاؿ  ـ مػا لبػث أف تبػرٌأ منػو لمػا عمػـ بك ػر  مى اري ػافى اٍسًتٍغ ىػػػػكى
ػػديكّّ ًلمٌػػًو تىبىػػرَّأى ًمٍنػػ ػػا تىبىػػيَّفى لىػػوي أىنَّػػوي عى ػػدىىىا ًإيَّػػاهي فىمىمَّ ػػف مٍَّكًعػػدىةو كىعى ـى أًلىًبيػػًو ًإالَّ عى وي ًإفَّ ًإٍبػػرىاًىي

ًميـ ـى ألكَّاهه حى  عٌضدىما , كاهلل أعمـ ., ككمتا القراءتيف ليما ما يبررىما كي (ِ) ًإٍبرىاًىي
ا في قكلو        رىبّْ اٍغً ػٍر ًلػي   –تعػال   –كجاء الم ظاف ذاتيما ميٍختىمى نا فييما أيضن
ًلكىالً  ًلمػكى ػٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىػاًت كىالى تىػًزًد الظَّػاًلًميفى ًإالَّ تىبىػاران ػػى دىمَّ كى ًلٍممي ؿى بىٍيًتيى ميٍؤًمنػان كى  ف دىخى

(ّ). 
فقػد قػػرأ ) كاًلػػدىٌم ( بكسػػر الػبلـ كفػػتح الػػداؿ , كاأللػػؼ بعػد الػػكاك ت نيػػة "كالػػد"         
لىدىٌم" ب تح البلـ كالداؿ بعدىا , ببل ألؼ , ت نيػة )كلػد( النخعػي ,  (ْ)الجميكر كقرأ " كى

                                           

 . ِّٓ/ٓالبحر المحيط :  (ُ)

 . ُُْالتكبة :  (ِ)

 . ِٖ/ٓنكح :  (ّ)

 , ْٖٕ/َُ, الدر المصكف :  ّّٕ/ٖ, البحر المحيط :  َُٓٗالمحرر الكجيز :  (ْ)



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ّٕٗٗ 

, كالزىػػرم ,  (ّ), كالحسػػيف بػػف عمػػي  (ِ), كالحسػػف بػػف عمػػي , كيحػػي بػػف يعمػػر  (ُ)
 .(ْ)كزيد بف عمي 

لىدىٍيػو( , كاختم ػكا عمػ  المقصػكد بػػ         كقد ات ػؽ الم سػركف عمػ  المقصػكد بػػ )كى
)كاًلدىٍيو(   أما األكلياف فيما ) ساـ , كحاـ ( , كأمػا األخيػراف , فقيػؿ: إف أبػاه ىػك : 

, أك ىػػي : اػػمخا بنػػت أنػػكش, كقيػػؿ : (ٓ)لمػػؾ بػػف متكاػػم  , كأمػػو ىػػي: منجػػؿ 
 .(ٔ)المقصكد بكالديو   أباه كحده 

ا  :يُث
ا
ا  , يُثر

ا
 ث

, قرأ الجميكر "منب نا" بال اء (ٕ)  فىكىانىٍت ىىبىاء مُّنبى ٌان   -تعال   –جاء في قكلو          
 . (ٖ)بال اء الم م ة , كقرأ بالتاء الم ناة ال كقية "منبتنا" النخعي 

ػػا ,       كبػالنظر فػي كتػػب المغػة نػرل أف معنػػ  ) البػث ( ي تػرؽ عػػف ) البػت ( تمامي
يعني الت رقة كاالنتاار , يقاؿ : " بٌث الايء كالخبر يبي ٌػو , كيىًن ػو ب نػا ,  فيك بال اء

                                           

 . َُٓٗالمحرر الكجيز :  (ُ)

 . ْٖٕ/َُالدر المصكف :  (ِ)

 . َِِ/ٔالكااؼ :  (ّ)

 . ّّٕ/ٖالبحر المحيط :  (ْ)

 . ُّّ/ُٖالجام  ألحكاـ القرآف :   (ٓ)

, الجػػام  ألحكػػاـ  ّّٕ/ٖالبحػػرالمحيط :  , َُٓٗ, المحػػرر الػػكجيز :  َِِ/ٔالكاػػاؼ :  (ٔ)
 . ْٖٕ/َُ, الدر المصكف :   ُّّ/ُٖالقرآف : 

 . ٔالكاقعة :  (ٕ)
 . َِْ/ٖ, البحر المحيط : ُْٗ/َُالدر المصكف :  (ٖ)
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ََّٖ 

كأبى َّػػو , بمعنػػ  , فانبػػثَّ : فىٌرقػػو فىتى ىػػٌرؽ , كنىاىػػرىه "
, كبالتػػاء يعنػػي القطػػ  كالبتػػر  (ُ)

قطعنػا  فيقاؿ " بىتىتُّ الحبؿ فانبٌت .. كبىػٌت الاػيء يىبيتُّػو , كيىًبتُّػو , بىتنػا , كأبىتَّػو : قطعػو
مست صبلن .. كرجؿ منبت أم منقط  بو , كأبػت بعيػره : قطعػو بالسػير , المنبػت فػي 
ػػا قطػػ  , كال ظيػػرنا أبقػػ  , الػػذم أتعػػب دابتػػو حتػػ  عىطػػب  حػديث : إف المنبػػت ال أرضن

 . (ِ)ظيره فبقي منقطعنا بو "

كجيو  كـر اهلل –كذكر القرطبي في ت سير ) ىباءن منب نا ( "  قكؿ اإلماـ عمي        
اليبػػاء المنبػػث : الػػرَّىج الػػذم يسػػط  مػػف حػػكافر الػػدكاب  ػػـ يػػذىب , فجعػػؿ اهلل  –

أعمػػاليـ كػػذلؾ , كقػػاؿ مجاىػػد : اليبػػاء : ىػػك الاػػعاع الػػذم يكػػكف فػػي الكػػٌكة كييئػػة 
ا : ىك ما تطاير مف النار إذا اضطربت يطير منو ارر فػنذا كقػ   الغبار , كعنو أيضن

 . (ّ)لـ يكف ايئنا " 

مػػ  كتػػب الت سػػير عمػػ  أف معنػػ  )منبتنػػا( بالم نػػاة ال كقيػػة أم : منقطعنػػا , كتج     
 . (ْ)يقاؿ بٌتو اهلل أم قطعو , كمنو البتات "

ذا نظرنػػػا إلػػػ  المعنػػػ  العػػػاـ لآليػػػة , كلآليػػػات التػػػي سػػػبقتيا نجػػػد أف قػػػراءة       كا 
يػػة , األدؽ , كاألكفػػؽ فػػي الداللػػة عمػػ  المعنػػ  المػػراد مػػف اآل –منب نػػا  –الجميػػكر 

ككذلؾ إذا نظرنا إل  مجمؿ اآليػات القرآنيػة التػي كردت فػي حػاؿ )الجبػاؿ( حػاؿ قيػاـ 
تىكيػكفي اٍلًجبىػاؿي كىػاٍلًعٍيًف اٍلمىن يػكًش  -سػبحانو  –الساعة , فيقكؿ   –, كيقػكؿ  (ٓ) كى

                                           

 . َِٖ/ُالمساف : )ب.ث.ث( :  (ُ)
 . َِْ/ُالمساف : )ب.ت.ت( :  (ِ)

 . َِْ/ٖ, البحر :  ُُٖٖرر الكجيز : , كينظر : المح ُٕٗ/ُٕالجام  ألحكاـ القرآف :  (ّ)

 الكتب السابقة , كالص حات ذاتيا . (ْ)

 . ٓالقارعة :  (ٓ)
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َُّٖ 

بّْػػي نىٍسػػ ان   -سػػبحانو  ػػًف اٍلًجبىػػاًؿ فىقيػػٍؿ يىنًسػػ ييىا رى يىٍسػػ ىليكنىؾى عى جػػؿ  –كؿ , كيقػػ (ُ) كى
ًيػػيبلن   -كعػػبل  كىانىػػًت اٍلًجبىػػاؿي كىً يبػػان مَّ ػػؼي اأٍلىٍرضي كىاٍلًجبىػػاؿي كى  –كيقػػكؿ (ِ) يىػػٍكـى تىٍرجي

سييّْرىًت اٍلًجبىػاؿي فىكىانىػٍت سىػرىابان   -سبحانو  .. إلػ  , ىػذا ىػك حػاؿ الجبػاؿ يػـك  (ّ) كى
؟ كىػػػك المعنػػػ  القيامػػػة , , فكيػػػؼ يتناسػػػب ذلػػػؾ مػػػ  )القطػػػ ( , أك )االستئصػػػاؿ ( 

الم خكذ مف قراءة )النخعي( ,  ـ إذا قطعت الجباؿ ف يف ستذىب ؟  ـ كيػؼ يتناسػب 
 ل ظ )ىباءن( م  ل ظ )منبتنا( الذم جاء بعده ؟ أليس بينيما تعارض في المعن  ؟ 

كيمكف التكفيؽ بيف ذلؾ بالقكؿ إف القطػ  المػراد فػي قػراءة النخعػي معنػاه ) 
و ىبػػاءنا , أك انقطعػػت الجبػػاؿ عػػف األرض فػػي صػػكرة منقطػ  النظيػػر( أم لػػيس كم مػػ

 ىذا اليباء , أم ىباءن منقطعنا عف األرض , كالعمـ عند اهلل .

 خراو  , خامت  : 

ًفػي ذىًلػؾى فىٍميىتىنىػافىًس اٍلميتىنىاًفسيػكفى   –تعال   –ي قكلو ػاء فػكج         ًختىاميوي ًمٍسػؾه كى
 (ْ) لخػػاء , كالتػػاء الم تكحػػة , كبعػػدىا األلػػؼ , , قػػرأ الجميػػكر " ختامػػو " بكسػػر ا

كقرأ  " خاتمو " ب تح الخاء , كبعدىا األلؼ , كالتاء الم تكحة : عمي بف أبػي طالػب 
 (ٓ), كالنخعي , كالضٌحاؾ , كزيد بف عمي , كأبك حيكة, كابف أبي عبمػة , كالكسػائي 

 (ٔ), كعمقمة , كاقيؽ , كطاككس  (ٓ)

                                           

 . َُٓطو :  (ُ)
 . ُْالمزمؿ :  (ِ)

 . َِالنب  :  (ّ)

 . ِٔالمط  يف :  (ْ)

 . ِٕٓ/َُ, الدر المصكف :  ّْْ/ٖ, البحر المحيط :  ُٗٓٗالمحرر الكجيز :  (ٓ)

 . ِّٔ/ُٗف : الجام  ألحكاـ القرآ (ٔ)
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َِّٖ 

قراءتيف في االاتقاؽ , األكل  ) مصػدر ( لم عػؿ " كالمبلحظ ىنا ىك اختبلؼ ال      
ػا , فيػك  ختـ " , كال انيػة ) اسػـ ال اعػؿ ( لػذات ال عػؿ , يقػاؿ : خػتـ , يخػتـ , ختامن
خػػػاتـ , كال اػػػؾ أف االخػػػتبلؼ فػػػي االاػػػتقاؽ أدم إلػػػ  االخػػػتبلؼ فػػػي الداللػػػة بػػػيف 

 الم ظيف , كٌضحتو كتب المغة كالت سير , يمكف إجمالو فيما يمي :

 )خرايّ(  : –ٔلا أ

, أف المػراد بختامػو  (ّ), كأبكحيػاف  (ِ), كالدمياطي  (ُ)ذكر السميف الحمبي  –أ     
 : " الطيف الذم يختـ م  الايء , فجعؿ مكانو المسؾ , كاستدلكا بقكؿ الااعر :

مػػػػر بيصػػػػرل ػػػػعنا مػػػػف خى  كػػػػ ف مياىٍعاى

 

ٍتػػػػػػػػو البيٍحػػػػػػػػتي ماػػػػػػػػدكد الختػػػػػػػػاـ   نىمى
(ْ)

 

 

ف ابف مجاىد أف المقصكد بو " ختاـ آخر ما فػي الكػ س , ىػك ذكر القرطبي ع –ب 
المسؾ , كعف ابف مسػعكد " عاقبتػو ىػي طعػـ المسػؾ " , كعػف مسػركؽ " الممػزكج 
بالمسػػؾ , كقيػػؿ المختػػـك : أم الممنػػكع مػػف أف يمسنػػيا مػػاٌس إلػػ  أف ي ػػؾ ختاميػػا 

 . (ٓ)األبرار " 

, كقػاؿ  (ٔ)ختـ مزاجػو بالمسػؾ قاؿ الزمخارم : ىك أف " يمزج بالكافكر , كي –ج   
 .  (ُ)ابف جني " طعـ مقطعو في طيب رائحة المسؾ " 

                                           

 . ِٕٓ/َُالدر المصكف :  (ُ)

 . ٕٗٓ/ِاإلتحاؼ :  (ِ)

 . ّْْ/ٖالبحر المحيط :  (ّ)
 . َُّالبيت مف الكافر , كىك لمنابغة الذبياني في ديكانو ص  (4)

 . ِّٔ/ُٗالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٓ)
 . ّّٗ/ٔالكااؼ :   (ٔ)
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َّّٖ 

ا 
ا
 )خامتّ(  : –ثاَٛ

, كالدمياطي " عاقبتػو  (ِ)قاؿ السميف الحمبي معناه " خاتـ رائحتو مسؾ "  –أ       
, ككػذا أبػك حيػاف  (ْ), كابف عطية " الطب  عم  الرحيؽ المختـك "  (ّ) كآخره مسؾ "

, كقاؿ أبكعمي : المراد بقكلو "خاتمػو  (ٔ), كقاؿ الزمخارم " ما يختـ بو كيقط  " (ٓ)
يا م  طيب الطعـ "   . (ٕ)مسؾ" لذاذة المقط  كذكاء الرائحة , كأرجي

كيمكف إجماؿ معن  قراءة الجميكر "ختاـ" في أف المراد بيػا عاقبػة أك نيايػة        
ما قػاؿ ابػف جنػي مػذاؽ الاػرب الطيػب الارب يجد اإلنساف فيو رائحة المسؾ , أك ك

يضارع طيب رائحة المسؾ , كمعن  قراءة النخعي "خػاتـ" ىػي : الطبػ  عمػ  الرحيػؽ 
المختـك , الممنكع أف يمسنيا أحده إل  أف ي ؾ ختاميا األبرار , كقد حٌسػف ابػف جنػي 
قراءة الجميكر فقاؿ "ختامو مسؾ , أم طعـ مقطعو في طيػب رائحػة المسػؾ , كىػذا 

ػا عميػو , كأنػو مػف مسػؾ " ألط ؼ معن  مف أف يكػكف المػراد أف ىنػاؾ خاتمن
, فػي ( ٖ)

حيف ذكر القرطبي أف " الخاتـ كالختاـ " متقاربػاف فػي المعنػ  , إال أف الخػاتـ االسػـ 
 .(ٗ), كالختاـ المصدر 

                                                                                                           

 . َِّ/ُالمحتسب :  (ُ)

 . ِٕٓ/َُالدر المصكف :  (ِ)

 . ِٕٗ/ِاإلتحاؼ :  (ّ)

 . ُٗٓٗالمحرر الكجيز :  (ْ)

 . ّْْ/ٖالبحر المحيط :  (ٓ)

 . ّّٗ/ٔالكااؼ :  (ٔ)

 . ِٗٓ/ْالحجة :  (ٕ)

 . َِّ/ُالمحتسب :  (ٖ)

 . ِّٔ/ُٗالجام  ألحكاـ القرآف :  (ٗ)
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َّْٖ 
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َّٖٓ 

 ادلثذث انثانث

 اإلفشاد , ٔاجلًغ
ييػػا لغػػة أخػػرل مػػف لغػػات العػػالـ لغتنػػا العربيػػة تن ػػرد بخصػػائص قممػػا تػػدانييا ف      

الحية , كمف ىذه الخصائص   استعماؿ الم ػظ الم ػرد , مػ  إرادة المعنػ  الجمعػي , 
كالعكػػس صػػحيح , كمػػف بػػدييي المغػػة فػػي ذلػػؾ الضػػمير " نحػػف " فيػػك لممتكممػػيف , 
كلمم ػرد المعٌظػـ لن سػو , فيجػػيء لمجمػ  , كالم ػرد فػي آف كاحػػد , كقػد تنبػو عممػػاء 

ديـ إلػػ  ىػػذه الظػػاىرة المغكيػػة كدرسػػكىا كقننكىػػا , فيػػا ىػػك ذا سػػيبكيو المغػػة مػػف القػػ
يجيز كض  الم رد مكض  الجم  , كالعكس في الاعر, كيقػكؿ " لػيس بمسػتنكر فػي 
كبلميـ أف يككف الم ظ كاحد , كالمعن  جم  , حت  قاؿ بعضيـ في الاعر مػف ذلػؾ 

 ما ال يستعمؿ في الكبلـ , قاؿ ط يؿ : 
كا ا  لقىٍتػػػػػػػػؿى كقىػػػػػػػػد سيػػػػػػػػًبينىاال تيٍنًكػػػػػػػػري

 

ـه كقػػػػػػػد ايػػػػػػػًجينا  ٍظػػػػػػ ٍمقكيػػػػػػػـ عى فػػػػػػي حى
(ُ) 

 

 كقكؿ اآلخر :
 

 كيمػػػػػػكا فػػػػػػي بىعػػػػػػًض بطػػػػػػًنكيـ تىعي ٌػػػػػػكا
 

مػػػػػػػػػػيصي   ػػػػػػػػػػانىكـ زمػػػػػػػػػػفه خى فػػػػػػػػػػنف زمى
(ِ)

 

 

كابف جني لـ ينكر كقكع ذلؾ فػي المغػة , كفػي قػراءات القػرآف الكػريـ , فقػاؿ 
ـى لىٍحمػان فىكى  –تعػال   –عند بياف كجػو قػراءة اإلفػراد فػي قكلػو  , "مػف (ّ) سىػٍكنىا اٍلًعظىػا

                                           

,   َِِّ/ِالبيت مف الرجز , كىك لممسيب بػف زيػد قنػاة الغنػكم فػي المسػاف : ) ش.ج.ج ( (ُ)
 . ِِ/ٔ, كارح الم ٌصؿ  ٕٖ/ِ, كالمحتسب :  َِٗ/ُكفي الكتاب: 

, كاػػرح الم صػػؿ  ُْٔ/ْ, كالكاػػاؼ : َُِ/ُالبيػػت مػػف الػػكافر , بػػبل نسػػبة فػػي الكتػػاب :  (ِ)
 .  ٕٖ/ِ, المحتسب :  ُُٕ/ُُ,  الدر المصكف :  ََُ/ْ:

 . ُْالمؤمنكف :  (ّ)
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َّٖٔ 

كٌحد فننو ذىب إل  إفراد اإلنساف , كالنط ة , كالعمقة , كمػف جمػ  فننػو أراد أف ىػذا 
 .(ُ)أمر عاـ في جمي  الناس , كقد ااع عنيـ كقكع الم رد في مكض  الجماعة " 

كضػ  ىذا .. كقػد حظيػت قػراءة النخعػي بم ػردات ىػذه الظػاىرة , بكضػ  الم ػرد م   
 الجم  , كالعكس , كمف ذلؾ :

 أٔلا : ٔضغ ادلفشد يٕضغ اجلًغ :

 دسجح  ,  دسجاخ  :

ػا يىٍعمىميػكفى   –تعال   -وػي قكلػاء فػج           اته ًعنػدى المٌػًو كالمٌػوي بىًصػيره ًبمى ـٍ دىرىجى  ىي
قػرأ ظ ) ىػـ ( , ك ػػػ, قرأ الجميكر ) درجات ( باأللؼ بعد الجيـ , فيي مطابقػة لم  (ِ)

 . (ْ), كما نسبت إل  األعمش . (ّ)النخعي ) درجة ( باإلفراد 

" الدرجة : الٌرٍفعة في المنزلة , كالدرجة : الًمرقاةي , كالدرجػة كاحػدة الػدرجات ,       
كىػػي الطبقػػات مػػف المراتػػب . كالدرجػػة : المنزلػػة , كالجمػػ  دىرىجه . كدرجػػات الجنػػة : 

 . (ٓ)منازؿ أرف  مف منازؿ " 

اته   –تعال   –كقد اختمؼ الم سركف في قكلو         ـٍ دىرىجى , مػف المػراد بػذلؾ  ىي
؟ فقػاؿ ابػػف إسػػحاؽ كغيػػره : المػػراد بػػذلؾ الجمعػػاف المػػذككراف , أىػػؿ الرضػػكاف كأىػػؿ 

                                           

 . ٕٖ/ِالمحتسب :  (ُ)
 . ُّٔآؿ عمراف :  (ِ)

 . َْٕ/ّ, الدر المصكف :  ّٖٕ, كينظر المحرر الكجيز :  َُٖ/ّالبحر المحيط :  (ّ)

 . ُِْالكرماني :  –اكاذ القراءات   (ْ)

 . ُُّٓ/ِالمساف : ) د.ر.ج ( :  (ٓ)
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َّٖٕ 

السخط , أم لكؿ صنؼ منيـ تبايف في ن سو في منػازؿ الجنػة , كفػي أطبػاؽ النػار 
ػػا . كقػػاؿ مجاىػػد كالسػػٌدم مػػا ظػػاىره : ٌتًبعػػي  أيضن إف المػػراد بقكلػػو )ىػػـ( إنمػػا ىػػك ًلمي

 . كقراءة الجميكر تحتمؿ أمريف : (ُ)الرضكاف , أم ليـ درجات كريمة عند رٌبيـ "

_ أف مػػف ) اتبػػ   رضػػكاف اهلل ( كىػػك مػػا نصػػت عميػػو اآليػػة لػػو درجتػػو  األٔل     
ػا , كمنزلتو في الجنة , كمف ) باء بسخط مف اهلل ( كىػك مػا نٌصػت عميػو اآليػة أي ضن

 لو دركتو في النار .

: أف ) أىؿ الرضكاف ( تت اكت درجاتيـ كيتمػايز بعضػيا عػف الػبعض ,  انثاَٙ     
كأىؿ ) السخط ( تتغاير دركاتيـ كيتبايف بعضيا عف البعض , كليذا ما يعضػده مػف 
القػػػرآف الكػػػريـ كالحػػػديث النبػػػكم الاػػػريؼ فػػػي منػػػازؿ الجنػػػة كمراتبيػػػا , كأنكاعيػػػا  

 , كدركاتيا.كدرجات جينـ 

كقراءة النخعي ) درجة ( تحتمؿ أمران كاحدنا فقط , كىك أف أىؿ الرضكاف ليػـ 
درجػػػتيـ التػػػي كعػػػدىـ اهلل إياىػػػا , كأىػػػؿ ) السػػػخط ( ليػػػـ درجػػػتيـ المكعػػػكدة التػػػي 

 سينالكنيا مف عند اهلل .
أف قػػراءة الجميػػكر أدؽ فػػي التعبيػػر عػػف المعنػػ   –كاهلل أعمػػـ  –كفػػي رأيػػي       
مف اآلية , كيعٌضدىا ما كرد مف آيػات القػرآف الكػريـ فػي ىػذا الصػدد , كالتػي  المراد

تبيف منزلة المرًضي عنيـ , كأنكاع الجنات التي سيدخمكنيا   مف عدف , كال ردكس 
, كالنعػػيـ .. الػػ  , فضػػبلىان عػػف المنػػازؿ فػػي داخػػؿ ىػػذه الجنػػات التػػي كعػػدىا اهلل 

ة كاحػػدة , كمػػف جيػػة أخػػرل   فػػنف المتقػػكف , فيػػي درجػػات كمنػػازؿ , كليسػػت درجػػ
ػػا  الضػمير )ىػـ( لمجمػ  الماػػار  إليػو الػكارد قبػؿ الم ػػظ يناسػب مجػيء الم ػظ مجمكعن

                                           

 . ِّٔ/ْ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ّٖٕالمحرر الكجيز :  (ُ)
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َّٖٖ 

اته ًعندى الٌموً   –تعال   -بعده , فقاؿ ـٍ دىرىجى كاهلل أعمػـ  –, كلك كاف العكس لقػاؿ  ىي
صػن يف , كما أف القكؿ )ىـ درجة( قد يػكحي بػ ف ال ىي درجة عند اهلل  –بمراده 

يستكياف في الدرجة كىي قكلػو  –ىـ  –الكارديف في اآلية التي سبقتيا قبؿ الضمير 
ًبػٍئسى  -تعال   – ـي كى يىػنَّ ػٍ كىاهي جى مى أىفىمىًف اتَّبى ى ًرٍضكىافى المٌػًو كىمىػف بىػاء ًبسىػٍخطو مّْػفى المٌػًو كى

اٍلمىًصيري 
لة عم  المعن  , كىذا محاؿ , كعميو فنف قراءة الجميكر أدؽ في الدال  (ُ)

 , كالعمـ عند اهلل .
قح  :

ُ
ذ

َ
قاخ , ص

ُ
 صذ

ـٍ عىػف  -تعاؿ  –كجاء في قكلو          ػديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىػةن فىػًنف ًطػٍبفى لىكيػ كىآتيكٍا النَّسىاء صى
ٍنوي نىٍ سان فىكيميكهي ىىًنيئان مًَّريئػان  , قػرأ الجميػكر " صػديقاتيف " جمػ  صػدقة ,  (ِ) اىٍيءو مّْ

 . (ّ)عي , كابف ك ٌاب " صديقىتيف " بضميا كاإلفراد كقرأ النخ
ٍدقىة         ٍدقىة , بالضـ كتسكيف الداؿ , كالصى ديقىة ,كالصُّ ديقىة , كالصُّ دىقىة , كالصَّ " الصَّ

داؽ : مير المرأة .. كقد أصدؽ المرأة حيف تزكجيا  أم جعؿ ليا  داؽ , كالصّْ , كالصَّ
,                                                     (ْ)صػػػػػػػػػػػػػػػػػداقنا "  صػػػػػػػػػػػػػػػػػداقنا , كقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ : أصػػػػػػػػػػػػػػػػػدقيا سػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كمعن  اآلية " أف الرجؿ كاف يتزكج ببل ميػر , يقػكؿ : أىًر ػؾ كتر نػي , فيقػكؿ : نعػـ  
فػػ مركا أف يسػػرعكا إعطػػاء الميػػكر , كقيػػؿ الخطػػاب ألكليػػاء النسػػاء , ككانػػت عػػادة 

كقيؿ ترؾ ما كاف ي عمو المتاػاغركف مػف بعض العرب أف ي كؿ كلي المرأة ميرىا .. 
 . (ٓ)تزكيج امرأة ب خرل , ف مركا بضرب الميكر "

                                           

 . ُِٔآؿ عمراف :  (ُ)

 . ْالنساء : (ِ)

, كالجػػػام   َُْ, المحػػػرر الػػػكجيز :  ُٕ/ِ, كينظػػػر الكاػػػاؼ :  ُْٕ/ّ:  البحػػػر المحػػػيط (ّ)
 . ُِٗالكرماني :  –, الاكاذ  َٕٓ/ّ,  كالدر المصكف :  ِْ/ٓألحكاـ القرآف : 

 . ُْٕ/ّ, البحر المحيط :  َُّ/ٓالمساف )ص.د.ؽ( : (ْ)
 . ُْٕ/ّالبحر المحيط :  (ٓ)
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َّٖٗ 

اء , ػكالجميكر عم  أف المراد ) بالصدقات ( : ىي الميكر التي تعط  لمنسػ        
, كقػػراءة الجميػػكر بػػالجم  تحتمػػؿ إعطػػاء ) النسػػاء ميػػكرىف ( فممػػا كػػاف ل ػػظ (ُ)

 الصدقات بعده مجمكعنا . النساء بالجم  ناسبو مجيء ل ظ
كأما قراءة النخعي باإلفراد فيحتمؿ مجيئيا بذلؾ عم  اعتبار أف لكؿ سيدة ميػر      

ػػديقىًتيف ( أم ) ميػػرىف ( , كتكػػكف قػػراءة الجميػػكر جػػاءت حمػػبلن  كاحػػد فقػػط , ) فىصى
فقاؿ : صدقات , كقراءة النخعػي جػاءت حمػبلن  –النساء  –عم  الم ظ المجمكع قبمو 

 معن  المراد مف الصدقات , كىك ) المير ( فقاؿ : صدقة , كاهلل أعمـ . عم  ال
 يضاجغ  , يضجغ  :    

كىيفَّ  -تعػال   –كجاء في قكلو          ػري ػافيكفى نيايػكزىىيفَّ فىًعظيػكىيفَّ كىاٍىجي كىالبلًَّتػي تىخى
اًج ً  النخعػي , , فقد قػرأ الجميػكر : " فػي المضػاج  " بػالجم  , كقػرأ  (ِ) ًفي اٍلمىضى

  (ّ)كابف مسعكد , كغيرىما " في المضج  " عم  اإلفراد .
" المضػػػػج  " ب ػػػػتح المػػػػيـ كالجػػػػيـ : مكضػػػػ  الضػػػػجكع , كالجمػػػػ  مضػػػػاج  ,      

كاضطج   كاضَّج  كاألصؿ افتعػؿ , كلكػف مػف العػرب مػف يقمػب التػاء طػاءن كيظيرىػا 
ميبنا لمحػرؼ األصػمي عند الضاد , كمنيـ مف يقمب التاء ضادنا كيدغميا في الضاد تغ

ػػػافى   -عػػٌز كجػػػؿ  –, كالمضػػػاج  جمػػ  المضػػػج  , قػػػاؿ اهلل  (ْ)كىػػك الضػػػاد " تىتىجى

                                           

 المرج  السابؽ , كالص حة ذاتيا . (ُ)

 . ّْنساء : ال (ِ)

,  الجػام  ألحكػاـ القػػرآف :  ِِٓ/ّ, البحػر :  ِِّ, المحػرر الػكجيز :  َٕ/ِالكاػاؼ :   (ْ)
ْ/ُُٕ. 

 . ُّٔ-ُّٓ) ض.ج.ع ( :  –المصباح المنير  (ْ)
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َُّٖ 

ـٍ يينً قيػكفى  ٍقنىػاىي زى ًممَّػا رى طىمىعػان كى ٍكفػان كى ـٍ خى بَّييػ ػاًجً  يىػٍدعيكفى رى ـٍ عىًف اٍلمىضى نيكبييي , أم  (ُ) جي
 .(ِ)تتجاف  مضاجعيا التي اضطجعت فييا "

المػػػرأة فػػػي المضػػػاج  " ىػػػك أف يضػػػاجعيا كيكلييػػػا ظيػػػره , كال كمعنػػػ  ىجػػػر      
  (ْ), أك ال تدخمكىف تحت المحؼ , أك ىك كناية عف الجماع ..ال  . (ّ)يجامعيا

كقػػػراءة الجميػػػكر تحتمػػػؿ األمػػػر بيجػػػراف النسػػػاء فػػػي أمػػػاكف النػػػـك , كمجيئػػػو      
لىيػا , فممػا كػاف أكليػا ضػمير الغ ائبػات ناسػبو مجػيء مجمكعنا ليناسػب آخػري اآليػة أكَّ

 الم ظ مجمكعنا .
 كقراءة النخعي تحتمؿ أمريف :     
اليجػر فػي مكػاف النػـك المعتػاد لكػؿ سػيدة كىػك مضػجعيا , فمػذلؾ جػػاء  – األٔل      

ا بكؿ كاحدة منيف .  م ردنا , خاصن
ف كػػاف م ػػردنا , فننػػو يػػدؿ عمػػ   – انثاااَٙ      أف المضػػج  )اسػػـ جػػنس( , كىػػك كا 

ف اختم تػػا فػػي االاػػتقاؽ ,  , كبػػو(ٓ)الجمػػ   ال خػػبلؼ بػػيف القػػراءتيف فػػي المعنػػ  , كا 
 فنحداىما جم  مضج  , كاألخرل اسـ مكاف , ككمتاىما مف ال عؿ "ضج " .

                                           
 . 16السجدة :  (1)

 . ِٓٓٓ/ْالمساف : )ض.ج.ع( :  (ِ)
 . ُُٕ/ْالجام  ألحكاـ القرآف :  (ّ)

 . َٕ/ِالكااؼ :  (ْ)

 . ُُٕ/ْ. الجام  ألحكاـ القرآف :  ِّْ, المحرر الكجيز :  ِِٓ/ّبحرالمحيط : ال (ٓ)
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 صكاسٖ  , صكشٖ  :
بلىةى كىأىنتيـٍ سيكىارىل  -تعال   –جاء في قكلو  بيكٍا الصَّ نيكٍا الى تىٍقرى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

تَّ ى تىعٍ  , قرأ الجميكر " سػكارل " بضػـ السػيف , كقػرأ النخعػي "  (ُ) مىميكٍا مىا تىقيكليكفى حى
 .(ِ)سكرل " ب تحيا 

, ناتجة عف ارب , أك أكؿ , أك اـ اػيء  (ّ)" السكر : عٌمة تمحؽ العقؿ  
أف يقتػرب اإلنسػاف مػف  –سبحانو  –ييذىب دقة ال كر , كاتزاف الٌمٌب , كقد ني  ربنا 

مَّػػو يػػدعك عمػػ  ن سػػو , أك يقتػػرؼ أفعػػاال اػػائنة  الصػػبلة كىػػك ال يػػدرم مػػا يقػػكؿ , عى
 تيذىب خاكع الصبلة , كىيبة الكقكؼ بيف يدم رب العالميف .

كال خػػبلؼ بػػيف المغػػكييف كالم سػػريف عمػػ  قػػراءة الجميػػكر )سيػػكارل( عمػػ  أنيػػا      
 )جم ( , كلكف الخبلؼ بينيـ عم  نكع ىذا الجم  مف كجييف :

, قاؿ سػيبكيو " كقػد يكسػركف (ْ)أنو جم  تكسير , نص عميو سيبكيو  – األٔل     
   (ٓ)بعض ىذا عم  )فيعال ( كذلؾ كقكؿ بعضيـ سيكارل كعيجال  .

أنػػو اسػػـ جمػػ  , كزعػػـ ابػػف البػػاذش أنػػو مػػذىب سػػيبكيو قػػاؿ " كىػػك  – انثاااَٙ    
 (ٔ)القياس ألنو لـ ي ت مف أبنية الجم  ايء عم  ىذا الكزف "

 راءة النخعي )سكرل( فتحتمؿ أمريف ذكرىما ابف جني :أما ق     
 أف يككف جم  سكراف إال أنو كٌسر عم  فىٍعم  . –أدذًْا      

                                           

 . ّْالنساء :  (ُ)

 . ُّٔالكرماني :  –, اكاذ القراءات  ِٔٔ/ّالبحر المحيط :  (ِ)
 . ِٖ/ِالكااؼ :  (ّ)
 .  ُِِ/ِالكتاب :  (ْ)

 . ِٔٔ/ّالبحر المحيط :  (ٓ)

 . ٖٖٔ/ّالدر المصكف :  (ٔ)
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ُِّٖ 

أف يكػػكف )سػػكرل( صػػ ة م ػػردة , مػػذكرىا سػػكراف , كػػامرأة سػػكرل   – انثاااَٙ       
كياػػيد ليػػذا األمػػر قػػراءة مػػف قػػرأ "سيػػكرل" بضػػـ السػػيف , كىػػذا ال يكػػكف إال كاحػػدنا , 

ػػة " كي ػػا ىيػػـ ًبسيػػكىارىل اػػيد لمقػػكؿ األكؿ قػػراءة العامن مى تىػػرىل النَّػػاسى سيػػكىارىل كى كى
(ُ)  ,

كجاز أف يكق  عم  الناس كميـ صػ ة م ػردة تصػكرنا لمعنػ  الجممػة كالجماعػة كىػي 
 (ِ)بم ظ الكاحد .

ذا كاف ذلؾ كذلؾ   فبل خبلؼ بػيف القػراءتيف إال فػي االاػتقاؽ فقػط , فػنذا  كا 
جمعنػػػا , فيػػػي مكافقػػػة لقػػػراءة الجميػػػكر )سيػػػكارل( ككمتاىمػػػا جمػػػ   كانػػػت )سػػػكرل(

)سػػكراف( , إال أف قػػراءة الجميػػكر جمعػػت عمػػ  )سيػػكارل( , كقػػراءة النخعػػي جمعػػت 
 عم  )سكرل( .

ذا كانػػػت )سػػػكرل( م ػػػردة , فيػػػي صػػػ ة مؤن ػػػة عمػػػ  )فعمػػػ ( كمػػػذكرىا "   كا 
لناس جميعنػا , ككمػا سكراف " عم "فعبلف" , كيجكز كما ذكر ابف جني كقكعيا عم  ا

 ذكر لبيد , ياير إل  الناس بم ظ الكاحد :
 

يػػػاة كطيكليػػػا ػػػًئٍمتي مػػػف الحى  كلقىػػػد سى

 

(ّ)كسيػػػػػػؤاؿ ىػػػػػػذا النػػػػػػاس كيػػػػػػؼ لىًبيػػػػػػد 
 

 

 جُاخ  , جُح  :

ػػ  -تعػػال   –جػػاء فػػي قكلػػو         نَّػػاتي عى ميكنىيىػػػجى ػػػٍدفو يىٍدخي مى ـٍ ػا كى ػػمىحى ًمػػٍف آبىػػاًئًي ٍف صى
ـٍ كى  يَّاًتًيـٍ كىأىٍزكىاًجًي  , قرأ الجميك ) جنات ( , كقرأ النخعي ) جنة ( (ْ) ذيرّْ

                                           

 . ِ الحج : (ُ)

 . ُٖٗ/ُالمحتسب :  (ِ)

 . ُٖٗ/ُ, كالمحتسب :  ِٓالبيت مف الكامؿ , كىك لمبيد في ديكانو :  -(ّ)
 . ِّالرعد :  (ْ)
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 .(ُ)باإلفراد 

ػػدىفى        ػػٍدف( ىػػي مدينػػة الجنػػة , ككسػػطيا , كمنيػػا )جنػػات اإلقامػػة( , مػػف عى ")عى
بالمكاف إذا أقاـ فيو طكيبلن , كمنو المعادف , كجنات عٍدف يقاؿ : ىي سػكف األنبيػاء  

 . (ِ). كيركل أف ليا خمسة آالؼ باب "كالايداء , كالعمماء .
أف قػػراءة الجميػػكر )جنػػات( بػػالجم  قػػد راعػػت منػػازؿ ,  –كاهلل أعمػػـ  –كأرل       

كدرجات جنة عىٍدف , ككما كرد   مػا بػيف الػدرجتيف كمػا بػيف السػماء كاألرض , فكػؿ 
 درجة منيا بمنزلة جنة من ردة , فيي بذلؾ جنات عٍدف .

فراد )جنػػة( إنمػػا راعػػت )مسػػٌم ( الجنػػة ذاتيػػا , كىػػك الػػذم كقػػراءة النخعػػي بػػاإل     
   يقابؿ جنة )الخمد( , ك)ال ردكس , ك)النعيـ( , فقرأ باسػـ الجنػة , كلػـ يقػرأ بمعناىػا

فقراءة الجميكر جاءت حمبلن عم  المعن  , كقراءة النخعي جػاءت حمػبلن عمػ  الم ػظ 
 . 

ا : ٔضغ اجلًغ يٕضغ ادلفشد :
ا
 ثاَٛ

 
ُ
ا   , ص

ا
ا   :صشاج

ا
ج

ْ
 ش

ا  :
ا
ش
ْ
ً

ُ
ا  ,  ق

ُ
 قًش

عىػؿى ًفييىػا   -تعال   –جاءا في قكلو             جى كجػان كى عىؿى ًفي السَّػمىاء بيري تىبىارىؾى الًَّذم جى
قىمىران مًُّنيران  ًسرىاجان كى

ا ( بػالجم  ,  (ّ) ا( عم  اإلفراد , كقػرأ )سيػٍرجن , قرأ الجميكر )سراجن

                                           

 . ْْ/ٕ, الدر المصكف :  ّٕٕ/ٓالبحر المحيط :  (ُ)
 . َُّٖالمحرر الكجيز :  (ِ)

 . ُٔال رقاف :  (ّ)
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ي , كابػػف ك ػػاب , كقػػرأ )قيٍمػػرنا( بػػالجم   كسػػككف كسػػككف الػػراء : األعمػػش , كالنخعػػ
 .  (ُ)الراء : الحسف , كاألعمش , كالنخعي , كعصمة عف عاصـ 

.. كقػد كردت فػي ىػذه  (ّ), كيؤيػده ذكػر القمػر بعػده (ِ)الٌسراج : ىػك الاػمس         
 اآلية قراءات عدة يمكف بيانيا , كتكضيح حججيا فيما يمي :

ا , كقمػػرنا(  قػػراءة  – أٔلا          الجميػػكر , كقػػد جػػاءت بػػاإلفراد فػػي الم ظػػيف )سػػراجن
كالمقصػػكد بالسػػراج فييػػا : الاػػمس , كالقمػػر معػػركؼ , كجػػاء بالسػػراج م ػػردنا حمػػبلن 

 , كال يككف إال كذلؾ . (ْ)عم  القمر الم رد الذم جاء بعده 

ا       
ا
ا , كقيمرنا( , بجمػ  )سػراج – ثاَٛ ( كتحمػؿ عمػ  قراءة النخعي , كغيره )سيرجن

أف المراد بػ)السُّريج( : الككاكب النٌيػرات 
, قػاؿ أبػك عمػي ال ارسػي : " حجػة مػف قػرأ (ٓ)

ا( قكلػػو تعػػال  ػػاًبيحى   -)سيػػٍرجن يَّنَّػػا السَّػػمىاء الػػدٍُّنيىا ًبمىصى لىقىػػٍد زى  كى
ب ػفاػػٌبيت الككاكػػ (ٔ)

                 -تعػال  –بالمصابيح , كما ايػٌبيت المصػابيح بالككاكػب فػي قكلػو 
ػػةي كى ىنَّيىػػا كىٍككىػػبه ديرّْمّّ  اجى الزُّجى

نمػػا المعنػػ  مصػػباح الزجاجػػة ك نػػو كككػػب درٌم   (ٕ) , كا 
 كمنو قكؿ الااعر :

 
                                           

 . ُّٖٖ, المحرر الكجيز :  ْٓٗ/ٖ, الدرالمصكف :  ْٖٔ- ْٕٔ/ٔالبحر المحيط :  (ُ)

 . ْْ-ّْ/ٓالنحاس :  –معاني القرآف  (ِ)

 . ْٓٗ/ٖالدر المصكف :  (ّ)
 . ِٔ/ْ –الحجة  (ْ)
 . ْٓٗ/ٖالدر المصكف :  (ٓ)
 . ٓالممؾ :  (ٔ)
 . ّٓالنكر :  (ٕ)
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ػػػػػػػمىكتي إلييػػػػػػػا كالنجػػػػػػػـك ك نيػػػػػػػا  سى

 

(ُ)مصػػػػػػػابيحي ريٍىبىػػػػػػػاف تىايػػػػػػػبُّ ًلقي ٌػػػػػػػاؿ  
 

 

فنف استاػكؿ عمػ  ذلػؾ بػ ف القمػر يػدخؿ فػي مجمػؿ سيػريج السػماء , فممػاذا 
ًميكىػػاؿى  سػػبحانو  –أعػػاد ذكػػره بعػػدىا ؟ قيػػؿ : تاػػري نا لػػو , كقكلػػو  ًجٍبًريػػؿى كى بعػػد  كى

ػػًمًو   -انتظاميمػػا فػػي المبلئكػػة فػػي قكلػػو تعػػال  ريسي ًتػػًو كى مىآلًئكى ػػديٌكان لّْمٌػػًو كى ػػف كىػػافى عى مى
ػديكّّ لٍّْمكىػاًفًريفى  ًميكىاؿى فىًنفَّ الٌموى عى ًجٍبًريؿى كى كى

ػا فىاًكيىػةه   -ؿ عػز كجػ –, كقكلػو  (ِ) ًفيًيمى
ريمَّافه  نىٍخؿه كى كى

 (ْ), ف عاد الرماف كىك يدخؿ في جنس ال اكية . (ّ)

ا 
ا
قراءة النخعي )قيٍمرنا( جم ن بضػـ القػاؼ كسػككف المػيـ كىػي تحتمػؿ  – ثانث

 أمريف :

 أنو لغة في القمر , كالرَّاىد , كالرٍُّاد , كالعىرىب , كالعيٍرب . – األٔل         

ٍمػر , كحمػراء , كالمعنػ  : كذك ليػاؿ قيٍمػرو  – انثاَٙ        أنػو جمػ  )قىٍمػرىاء(  , كحي
منيرا , فحيذؼ المضاؼ , كأقيـ المضػاؼ إليػو مقامػو ,  ػـ الت ػت إلػ  المضػاؼ بعػد 
حذفو , فكص و بػ )منيرا( , كلك لـ يىٍعتىًبػٍره لقػاؿ )منيػرة( , كنظيػر مراعاتػو بعػد حذفػو 

 قكؿ حٌساف :
 

رىدى البىػػػرٍيص عمػػػػييـيىٍسػػػقكف  ػػػػٍف كى  مى
 

ػػػػػؿ   ػػػػػٌ ؽي بػػػػػالٌرحيؽ الٌسٍمسى بىػػػػػرىدىل ييصى
(ٓ)

 

 

                                           

 . ٕٓ/ْ: البيت مف الطكيؿ , كىك المرئ القيس في الحجة  (ُ)
 . ٖٗالبقرة :  (ِ)
 . ٖٔالرحمف :  (ّ)
 . ْْ-ّْ/ٓالنحاس :  –معاني القرآف  (ْ)
, ُّّ/ٔ, كاػػرح الم صػػؿ : ْٕ/ُالبيػػت مػػف الكامػػؿ , كىػػك لحسػػاف بػػف  ابػػت فػػي ديكانػػو :  (ٓ)

 . ْٓٗ/ٖ, كالدر المصكف :  ّٔٔ/ْكالكااؼ : 
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" يريد ماء بىرىدىل , فمنيرنا كصؼ لذلؾ المحذكؼ , كما قاؿ يص ؽ بالياء مف 
تحت , كلك لـ ييراع المضاؼ , لقاؿ : تصػٌ ؽ بالتػاء , كقػاؿ منيػرنا أم مضػيئنا , كلػك 

ا كالامس , ألنو ال تكق  .  (ُ)د لو "لـ يجعمو سراجن

أف ل ظ )سيريج( جمعنا فػي قػراءة النخعػي   يقصػد  –كالعمـ عند اهلل  –كأرجح 
ظ )قيٍمػرنا( ػبو الككاكب النٌيرات التي تضيء السػماء , كجػاء الجمػ  حمػبلن عمييػا , كل ػ

ا , ىك م رد كليس جمعنا , كجاء عم  لغة ػبض ـ القاؼ كسككف الميـ في قراءتو أيضن
ػػ ر( : ) قيٍمػػر( , ككمػػا سػػبؽ فػػي ) الٌراىػػد ( ك) الرُّاػػد (  كنحػػف مػػف يقػػكؿ فػػي ) القىمى

نقكؿ في بعض ليجاتنا : ىػذه ليمػة ) قيٍمريػة( كنقصػد )قىمريػة( , أم ينيرىػا القمػر , 
 كبنت ) قيٍمرية ( , أم تابو القمر في كضاءتيا كبياض بارتيا .  

 

 

  

 

 

 
 

                                           

 . ْٖٔ/ٔالبحر المحيط :  (ُ)
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 انفصم انشاتغ

 ادلضرٕٖ انرتكٛثٙ , ٔدلنرّ
 

 م   بل ة مباحث :كياتمؿ ع

 البناء لم اعؿ , أكالم عكؿ . -ادلثذث األٔل 

  ني لم اعؿ مقابؿ المبني لمم عكؿ .المب –أٔلا           

ا          
ا
   ني لمم عكؿ مقابؿ المبني لم اعؿ.المب –ثاَٛ

 الضمائر . –ادلثذث انثاَٙ 

 الخطاب في مقابؿ الغيبة . –أٔلا           
           

ُ
 .                                                   الغيبة في مقابؿ الخطاب  –ا ثاَٛ

ا           
ا
 . الغيبة في مقابؿ التكمـ –ثانث

ا           
ا
 . التكمـ في مقابؿ الغيبة  –ساتؼ

 اختبلؼ اإلعراب : –ادلثذث انثانث 

 . الجر في مقابؿ ال تح  –أٔلا          
          

ا
            الرف  في مقابؿ الجـز . –ا ثاَٛ

ا          
ا
 النصب في مقابؿ الرف  . –ثانث
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 ادلثذث األٔل
 انثُاء نهفاػم , ٔادلفؼٕل .

دعائـ الجممة ال عمية في المغػة العربيػة ىػي : ال عػؿ , كال اعػؿ ,  كالم عػكؿ  
ذا ذىبت دعامة مف ىػذه الػدعامات , ألم سػبب مػف األسػباب المغكيػة المع ركفػة , كا 

 تـ عمؿ ايء في الجممة يقـك مقاميا , كينكب عنيا .
عػػػف إحػػػدل ىػػػذه  –مػػػكجزنا  –الحػػػديث  –بالدرجػػػة األكلػػػ   –كييمنػػػا ىنػػػا 

الدعامات , كىك : )ال اعؿ( , ككيؼ يػتـ االسػتغناء عنػو مػف الجممػة العربيػة ؟ كمػا 
 الذم يي عؿ لسد فراغو ؟ 

سبقو في الجممػة , كىػك ال عػؿ  إذا حيذؼ ال اعؿ   يتـ إجراء تعديؿ عم  ما ي
 ا :ػكعم  ما يمحقو فييا كىك الم عكؿ بو , كال عؿ إما أف يككف ماضينا , أك مضارعن 

ا :  -أٔلا 
ا
 فإرا كاٌ ياضٛ

 إف كاف  بل ينا ييضـ أكلو كيكسر ما قبؿ آخره . –أ 
ذا كاف مبدكءنا بيمزة كصؿ ييضـ أكلو ك ال و . -ب  كا 
ذا كاف مبدكءنا بتاء  -ج  زائدة ييضـ أكلو ك ال و .كا 
ذا كاف  انيو أل نا نح -د ك: )صاـ , كباع(, كيسر أكلو , كقمبػت األلػؼ يػاءن ػكا 
. 
ـٌ أكلػػو كقمبػػت  -ىػػػ ػػ ذا كانػػت األلػػؼ متطرفػػة نحػػك: )سػػع  , كقضػػ ( , ضي كا 

 األلؼ ياءن.          
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ا 
ا
ا : –ثاَٛ

ا
 إرا كاٌ يضاسػ

ـ أكلو , كيي تح ما قبؿ آخره . - أ  ييضى
ييضػػػـ أكلػػػو ,  –يقػػػكؿ , كيبيػػػ   -معػػػتبلن  – انيػػػو كاكنا , أك يػػػاءن إذا كػػػاف   - ب

 .(ُ)كتقمب الكاك , أك الياء أل نا 

ىػذا .. مػػ  األخػػذ فػػي االعتبػػار اختبلفػات الصػػرفييف كالمغػػكييف , ككي يػػة نطػػؽ 
 الحركات فييا   تحقيقنا , أك إامامنا , أك غيره .

( , فيجػػب أف يقػػـك ذاؾ كأمػػا الػػذم يػػتـ عممػػو فيمػػا يمحقػػو كىػػك: )الم عػػكؿ بػػو
مقاـ المحذكؼ )ال اعؿ( , كي خذ حكمو , فييرفػ  بعػد نصػبو , كييعىػٌرؼ بنيابػة ال اعػؿ 

  َبدؿ الم عكلية , كالمجاؿ ال يتس  لذكر الك ير مما يطكؿ ت صيمو 
ىذا .. كقد اختم ت قراءة النخعي عف قراءة الجميكر في حػذؼ ال اعػؿ , كمػا 

 –ؿ , أك بقاء ال اعؿ كبناء ال عؿ لو , كىك ما سندرسو يتبعو مف بناء ال عؿ لمم عك
 فيما يمي : –بعكف اهلل 

 ادلثُٙ نهفاػم يقاتم ادلثُٙ نهًفؼٕل :  –أٔلا 
      :  

َ
ل

َ
 ُأَزِل  ,  َأَز

ػػا أينػػًزؿى ًمػػف  -تعػػال   –كجػاء فػػي قكلػػو          مى ػا أينػػًزؿى ًإلىٍيػػؾى كى كالَّػػًذيفى ييٍؤًمنيػػكفى ًبمى
ـٍ ييكًقنيكفى قىٍبًمؾى كى  ًباآلًخرىًة ىي

, قرأ الجميكر" بما أينػزؿ إليػؾ كمػا أينػزؿ مػف قبمػؾ ,  (ِ)

                                           

 –كتبػػة العصػػرية مناػػكرات الم –ابػػف ىاػػاـ  –  أل يػػة ابػػف مالػػؾ لػػكضػػح المسػػالؾ إأينظػػر:  (1)
 –ال ػػاخكرم.ح .تحقيػػؽ  –ابػػف ىاػػاـ  –, اػػرح اػػذكر الػػذىب ُٕٓ –   ُّْ/ِبيػػركت : 

 .ُْٗ-ُٕٔ:طبعة دار الجيؿ بيركت

 . ْالبقرة :   (ِ)
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َِّٖ 

ببناء ال عميف لمم عكؿ , كقرأىما النخعي , كأبك حيكة , كيزيد بف قطب ببناء ال عميف 
 . (ُ)لم اعؿ "
ؿ بيـ , ينػزؿ         ؿ عمييـ , كنىزى لىيـ , كنىزى اى بيػـ " النزكؿ ىك : الحمكؿ , كقد نىزى

ٍنزىالن , كمنزال .. كتىنىٌزلىوي , كأنزلو , كنىٌزلىوي بمعن  . نزكالن , كمى
مكو إلػ   (ِ) , ك "نزؿ مف عي

سيػػٍ ؿو ينػػزؿ نػػزكالن , كيتعػػدل بػػالحرؼ , كاليمػػزة , كالتضػػعيؼ , فيقػػاؿ : نزلػػت بػػو , 
 .  (ّ)كأنزلتو , كنٌزلتو , كاستنزلتو بمعن  أنزلتو , كالمنزؿ مكض  النزكؿ

المتصػػػٌ ح لكتػػػب الت سػػػير يجػػػد أنيػػػا فىٌرقػػػت بػػػيف القػػػراءتيف فػػػي المعنػػػ  تبعنػػػا ك      
  فقػػراءة الجميػػكر "  (ْ)لبلخػػتبلؼ بػػيف القػػراءتيف فػػي البنػػاء لم اعػػؿ , أك الم عػػكؿ 

أينػزؿ إليػػؾ , كمػػا أينػزؿ مػػف قبمػػؾ " بالبنػػاء لمم عػكؿ لم عمػػيف , األكؿ منيمػػا معنػػاه : 
بػؾ ككتػاب أمػة اإلسػبلـ , كال ػاني منيمػا معنػاه : أنزؿ إليؾ القرآف الكػريـ , كىػك كتا

كتبنا سماكية أخرل م ؿ القرآف الكريـ الذم نزؿ إليؾ , فكػاف  –عز كجٌؿ  –أنزؿ اهلل 
 لكؿ أمة كتاب , كما كاف ليا رسكؿ مف اهلل سبحانو .

ؿ إليؾ كما أىنزؿ مف قبمؾ " تحتمؿ معنييف :     كقراءة النخعي " أىنزى
إليػؾ , كيؤمنػكف بمػا أنزلػو  –تعػال   –ذيف يؤمنكف بمػا أنػزؿ اهلل ال – األٔل       

مػػف الكتػػب السػػماكية عمػػ  األمػػـ السػػابقة عميػػؾ , كىػػـ ييؤمنػػكف  –عػػز كجػػٌؿ  –اهلل 
 باآلخرة .

                                           

, الجػام   ِٓ/ُ, المحػرر الػكجيز :  ُٕٓ/ُ, كينظر : الكااؼ :  ُٔٔ/ُالبحر المحيط :  (ُ)
 . ََُ/ُ, الدر المصكف :  َُٖ/ُألحكاـ القرآف : 

 . ِٓ/ٔالمساف : )ف.ز.ؿ(  (ِ)
 . ٗٔٔالمصباح : )ف.ز.ؿ(:  (ّ)

 المراج  السابقة , كالص حات ذاتيا . (4)
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إليػؾ ممػا أرًسػؿى  –عميػو السػبلـ  –الذيف ييؤمنكف بما أنزلو جبريػؿ  – انثاَٙ      
ػا بمػا بو مف عند رب العػالميف , مػف القػرآف كال يػدم اإلليػي القػكيـ , كيؤمنػكف أيضن

بالكتػب السػماكية   –عػز كجػؿ  –مرسبلن مػف عنػد اهلل  –عميو السبلـ  –أنزلو جبريؿ 
 كالتعميـ الرٌبانية .

كالقراءتاف بينيمػا عمػـك كخصػكص كجيػي , فػالعمـك يجمعيمػا فػي بيػاف منزلػة     
كعمػػ  الٌرسػػؿ  –ا محمػػد يػػ –المػػؤمنيف بالكتػػب السػػماكية المنٌزلػػة مػػف السػػماء عميػػؾ 

قبمػػؾ , كالخصػػكص فػػي قػػراءة النخعػػي بالبنػػاء لم اعػػؿ , كىػػك مػػف أنػػزؿ ىػػذه الكتػػب 
عميو  –أـ إل  جبريؿ  –عز كجؿ  –السماكية سكاء انصرؼ المعن  مباارة إل  اهلل 

بالكاسطة , كقد اختار ابف عطية قراءة الجميكر , ككص يا ب نيا " األظير  -السبلـ
 . (ُ)كاأللـز "

:  
َ
و

ُ
ش
َ
  ,  د

َ
و

ّ
ش
ُ
 د

ـٍ   -تعػػال  –كجػػاء فػػي قكلػػو            مىػػٍيكي ـى عى ػػرّْ , قػػرأ  (ِ) كىأًليًحػػؿَّ لىكيػػـ بىٍعػػضى الَّػػًذم حي
ٌرـ " مبنينا لم اعػؿ , كقػرأ النخعػي "  ٌرـ " مبنينا لمم عكؿ , كقرأ عكرمة " حى العامة : " حي

ريـ " بكزف اىريؼى , كظىريؼى " حن
(ّ) . 

ريـ , قاؿ األعا  : " الحراـ نقيض   الحبلؿ , كجمعو حي
 

ػػػػػػػػػػػػػاراًتيـ  ميىػػػػػػػػػػػػػاًدم النىيػػػػػػػػػػػػػار لجى

 

ػػػػػػػػػػػريـ  مػػػػػػػػػػػييـ حي كبالمىيػػػػػػػػػػػًؿ ىيػػػػػػػػػػػف عى
(ْ)

 

 

                                           

 . ِٓ/ُالمحرر الكجيز :  (ُ)

 . َٓآؿ عمراف :  (ِ)

,  ٔٗ/ْ, الجػػػػام  ألحكػػػػاـ القػػػػرآف : َِٓ/ّ, الػػػػدر المصػػػػكف :  ِٖالاػػػػكاذ ابػػػػف خالكيػػػػو: (ّ)
 ,. َٔٓ/ُ, الكااؼ: َْٗ-ِالبحرالمحيط  :

 . ْٖٓ-ْْٖ/ِالبيت مف المتقارب , كىك لؤلعا  في المساف : )ح.ر.ـ(  (4)
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ػو  ٌرمى ٍرمػةن , كحى ػريـ الاػيء بالضػـ حي ٍرمنا  كحرىامنا , كحى ريـ عميو الايء حي كقد حى
ػا كح ٌرمػت عمييػا حرىمن رمنا , كحي ريمنا كحي ػا : اهلل عميو , كحريمت الصبلة عم  المرأة حي رامن

ريمت .. كالحراـ : ما حٌرـ اهلل , كالمحٌرـ , الحراـ , كالمحػاـر : مػا حػٌرـ اهلل  لغة في حى
"(ُ) . 

 –عميػػو السػػبلـ  –كقػػراءة الجميػػكر بالبنػػاء لمم عػػكؿ معناىػػا " أف عيسػػ           
مػػف  –عميػػو السػػبلـ  –جػػاء إلػػ  بنػػي إسػػرائيؿ لييحػػؿ ليػػـ بعػػض الػػذم حرمػػو مكسػػ  

كب , كلحـك اإلبؿ , كالسمؾ , ككؿ ذم ظ ر , كالطيػر مػا ال صيصػة الاحـك , كال ر 
 . (ِ)لو 

 تعني  بل ة أمكر : –بالبناء لم اعؿ  –كقراءة عكرمة          
 أحؿ لكـ بعض الذم حٌرمو التكراة عميكـ . – األٔل         
 عميكـ . –سبحانو  –أحؿ لكـ بعض الذم حٌرمو ربكـ  – انثاَٙ         
 .(ّ)عميكـ  –عميو السبلـ  –أحؿ لكـ بعض الذم حٌرمو مكس   – انثانث        
تعنػي " أنػي جئػت ألحػؿ لكػـ بعػض ىػذه  –بالبنػاء لم اعػؿ  –كقراءة النخعي         

كجػاء تحريميػا فػي التػكراة الػذم نػزؿ  –سػبؽ ذكرىػا  –األاياء التػي حٌرمػت عمػيكـ 
 بحانو .مرسبلن مف رٌبو س –عميو السبلـ  –عم  نبيكـ مكس  

ريـ( في قراءة النخعي جاء عم  كزف )فىعيؿ( كىػذا الػكزف ال يجػيء          كال عؿ )حى
كيجػكز أف ييٍنقػؿ إلػ   –أم : التػي ليػا مكػث  –في المغػة إال فػي األكصػاؼ الخمقيػة 

ف لػـ يكػف أصػمو منػو إذا قصػد منػو الداللػة عمػ  أف  ىذا الػكزف كيػؿي ًفعػؿو  بل ػي , كا 

                                           

 . ْٖٓ,  ْْٖ/ِالمساف "ح.ر.ـ" "  (ُ)

 . َٔٓ/ُالكااؼ : (ِ)

 . َِٓ/ّالدر المصكف : ,  َْٗ/ِ, البحر المحيط :  َٔٓ/ُالكااؼ :  (3)
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ِّّٖ 

, أك قصد منو المبالغة كالمزـك في األمر , فيقػاؿ (ُ)ي صاحبو معناه صار كالغريزة ف
ػػا عمػػيكـ ال  ػػا الزمن ػػا , ككػػٌذابنا , ك)حػريـ( أم صػػار حرامن : فىييػـ , كػػذيب , أم صػػار فاىمن
ت ارقكنو , كال ي ارقكـ كأني جئتكـ مػف ربكػـ ألحػؿ لكػـ بعػض ىػذه األاػياء المحرمػة 

 االلتزاـ بيا قبؿ ذلؾ الكقت .كالتي يجب االلتزاـ بحرمتيا , ككاف كاجبنا 
ا 
ا
 ادلثُٙ نهًفؼٕل يقاتم ادلثُٙ نهفاػم :  –ثاَٛ

جٕا  :
َ
ش
ْ
خ

ُ
جٕا  , ٚ

ُ
ش
ْ
خ

َ
ٚ 

ػاًرًجيفى   -تعال   –كجاء في قكلو  مىا ىيػـ ًبخى كٍا ًمفى النَّاًر كى ييًريديكفى أىف يىٍخريجي
ـٍ عىذىابه مًُّقيـه  لىيي  تح الياء , كضـ الػراء مبنينػا قرأ الجميكر ) يٍخرجكا ( ب (ِ) ًمٍنيىا كى

لم اعػػؿ , كقػػرأ يحػػي بػػف ك ػػاب كالنخعػػي ) ييٍخرىجػػكا ( بضػػـ اليػػاء كفػػتح الػػراء مبنينػػا 
 . (ْ), كعزاىا الزمخارم إل  ) أبككاقد (  (ّ)لمم عكؿ " 
كقراءة الجميكر بالبنػاء )لم اعػؿ( تعنػي أف الك ىػار )يرجػكف( أك )يتمنػكف (           

لكف .. إذا فػػارت بيػػـ النػػار فػػركا مػػف ب سػػيا فحينئػػذ يريػػدكف أك يكػػادكف , أك يسػػ 
 . (ٓ)الخركج كيطمعكف فيو " 

كقراءة النخعي بالبناء )لمم عكؿ( تعني أف الك ار يريػدكف أف ييخػرجيـ أحػد مػف      
النػػار التػػي تاػػتعؿ ب جسػػادىـ , فيػػي بػػذلؾ ت تػػرؽ عػػف قػػراءة الجميػػكر . فقػػراءة 

كيريػػدكف أف  –الك ػػار  –دة , كالعػػـز مػػنيـ أن سػػيـ الجميػػكر تكٌضػػح أف ال عػػؿ كاإلرا

                                           

 –بلئػػ  لمناػػر كالتكزيػػ  ط دار الط –محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد  –دركس فػػي التصػػريؼ  (ُ)
 َ ٖٖـ : ُٖٓٗ –ىػ ُّٖٕالقاىرة: 

 . ّٕالمائدة :  (ِ)

 .ِٕٓ/ْ, الدر المصكف :  ْٖٖ/ّ, البحر المحيط :  ّٗٓالمحرر الكجيز : (ّ)
 . ِِّ/ِالكااؼ :  (ْ)

 . ْٖٖ/ّالبحر المحيط :  (ٓ)
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يىٍتركػػػػكا النػػػػار , كيخرجػػػػكا منيػػػػا , كأمػػػػا قػػػػراءة النخعػػػػي فتكٌضػػػػح أف إرادتيػػػػـ فػػػػي 
 َقمكبيـ,كيتمنكف أف يتسبب أحد في إخرجيـ مف النار

, في قػراءة الجميػكر أكلكيػة عػف قػراءة  (ِ), كأبك حياف  (ُ)كرأل الزمخارم        
ػػاًرًجيفى ًمٍنيىػػا -تعػػػال   –كركد قكلػػو النخعػػي , كذلػػؾ لػػ ػػا ىيػػـ ًبخى مى  , بعػػػد  (ّ) كى
ػكاٍ  , فكػػ ف اإلرادة كالعػـز مػػنيـ , كىػـ لػػف ييسػتجاب إلرادتيػػـ ,  (ْ) ييًريػديكفى أىف يىٍخريجي

ف كاف يعضد قػراءة الجميػكر بالبنػاء  كلف يخرجكا , كيخٌمدكا في النار , كىذا الرأم كا 
ي قػراءة النخعػي بالبنػاء )لمم عػكؿ( , فػبل مػان  أف تكػكف )لم اعؿ( , غير أنػو ال ين ػ

إرادة الك ار أف يستجيب أحد إلرادتيـ كيخرجيـ مف النار ,  ػـ لػف ييسػتجاب إلرادتيػـ 
كلف يخرجكا مف النار " بؿ عذابيـ فييا مقيـ , مت بد , كحكػ  الطبػرم عػف نػاف  بػف 

أعمػ  القمػب , تػزعـ أف األزرؽ الخارجي أنو قاؿ البػف عبػاس : يػا أعمػ  البصػر , 
ـٍ عىذىابه   -تعال  –قكمنا يخرجكف مف النار كقد قاؿ اهلل  لىيي اًرًجيفى ًمٍنيىا كى مىا ىيـ ًبخى كى

, فقاؿ لو ابف عباس : كيحػؾ , اقػرأ مػا فكقيػا , ىػذه اآليػة فػي الك ٌػار "  (ٓ) مًُّقيـه 
(ٔ). 

:  
َ
ثِذ

ُ
  , ػ

َ
ذ

َ
ث

َ
 ػ

بىػدى الطَّػاغيكتى كى   –تعال   –اء في قكلو ػكج        نىاًزيرى كىعى ـي اٍلًقرىدىةى كىاٍلخى عىؿى ًمٍنيي   جى


بىدى الطاغكت " ب تح العيف كالبػاء مبنينػا لم اعػؿ , كقػرأ  (ٕ) , قرأ جميكر السبعة " كعى

                                           

 . ِِّ/ِالكااؼ :  (ُ)

 . ْٖٖ/ّالبحر المحيط :  (ِ)

 ّٕالمائدة :  (ّ)
 ّٕالمائدة :  (ْ)
 ّٕالمائدة :  (ٓ)
 . ّٗٓالمحرر الكجيز :  (ٔ)
 . َٔالمائدة :  (ٕ)
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النخعي , كابف القعقاع , كاألعمش في ركاية ىاركف )كعيًبدى الطػاغكت ( بضػـ العػيف 
 . (ُ)ككسر الباء مبنينا لمم عكؿ 

يزعمػػػػػكف أف المسػػػػػمميف ضػػػػػاٌلكف  –ليًعنػػػػػكا  –مناسػػػػبة اآليػػػػػة أف الييػػػػػكد  
مستكجبكف لمعقاب , فقيؿ ليـ : مف لعنػو اهلل اػر عقكبػة فػي الحقيقػة كالتقػيف مػف 

 (.ِ)أىؿ اإلسبلـ في زعمكـ كدعكاكـ 

بىػدى( ب ػتح العػػيف كالبػاء تعنػي أف اهلل         مٌيػػز  –عػز كجػؿ  –كقػراءة الجميػكر )عى
 –عػػز كجػػؿ  –يف المكحػػديف   عػػف الماػػركيف الٌضػػاليف الػػذيف عػػاقبيـ اهلل المػػؤمن

كأكجب لعنتو عمييـ , كجعؿ منيـ القركد , كالخنػازير , كعبػاد الطػاغكت كك ػر بػاهلل 
 .(ّ)الكاحد األحد 

ػار بػاهلل        كقراءة النخعي تعني ذاؾ المعن  , م  تكضػيح أف ىػؤالء األاػرار ال جن
 . (ْ)الطاغكت فييـ مف دكف اهلل سبحانو كتعال كاف منيـ صنؼ عيًبدى 

قراءة النخعي , كحجتيـ في ذلػؾ أف  (ٓ)كقد ضٌعؼ بعض المغكييف كالم سريف       
تخمكا مف رابط , أكعائد يربطيػا بجممػة الصػمة  –كعبد الطاغكت  –أف جممة العطؼ 

                                           

  ِِٔ/ِ, الكاػاؼ :  ّٗٓ/ِ, كينظر : معػاني القػرآف لمنحػاس :  ِٗٓ/ّالبحر المحيط  :  (ُ)
 ُّّ/ْ, الدر المصػكف :  ِّٔ/ٔ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ٗٓٓ-ٖٓٓالمحرر الكجيز : 

. 
 . ِِٔ/ِالكااؼ :  (ِ)
, معاني القػرآف لمنحػاس :  ٗٓٓ-ٖٓٓ, المحرر الكجيز :  ِٗٓ/ّر المحيط : ػالبح ينظر :  (3)

, الػػػػدر المصػػػػكف :  ِّٔ/ٔ, الجػػػػام  ألحكػػػػاـ القػػػػرآف :  ِِٔ/ِاؼ : ػ, الكاػػػػ ّٗٓ/ِ: 
ْ/ُّّ . 

 كالص حات ذاتيا ., المراج  السابقة   (4)

  ِّٔ/ٔر : الجػام  ألحكػاـ القػرآف : , كينظػ َْْ/َُجام  البيػاف عػف ت كيػؿ أم القػرآف :  - ٓ
 .  ِٗٓ/ّالبحر المحيط : 
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فػييـ( , كقد أجيب عم  ذلػؾ بػ ف الػرابط محػذكؼ كيقػٌدر بػػ ) –مف لعنو اهلل  –قبميا 
ػػٌعؼ الطبػرم ىػػذه القػػراءة ,  (ُ)أك )مػنيـ( , أك )بيػػنيـ(  , فقػاؿ السػػميف الحمبػي " ضى

كىػػي متجيػػة , يعنػػي قػػراءة البنػػاء لمم عػػكؿ , كلػػـ يبػػيف كجػػو الضػػعؼ , كال تكجيػػو 
القػراءة , ككجػو الضػػعؼ أنػو تخمػػك الجممػة المعطكفػة عمػػ  الصػمة مػػف رابػط يربطيػػا 

طاغكت " ضمير يعػكد عمػ  " مػف لعنػو اهلل " , لػك بالمكصكؿ , إذ ليس في " عبد ال
قمت " أكرمت الذيف أىنتيـ كضيرب زيد " عم  أف يككف كضيرب عط نا عمػ  " أكرمػت 
" لـ يجز فكذلؾ ىذا . كأما تكجيييا فيك كما قاؿ أبك القاسـ الزمخاػرم : إف العائػد 

 . (ِ)محذكؼ تقديره " كعبد الطاغكت فييـ , أك بينيـ "
ا فالقراءتػاف بمعنػ  كاحػد إال مػا تكحيػو كتكجبػو اختبلفػات األفعػاؿ , مػف كعم  ىذ   

ال اعؿ أك الم عكؿ , كمػا أنيمػا صػائبتاف مػف الناحيػة المغكيػة , ككػؿ كاحػدة ليػا مػا 
 يبررىا مف القكاعد المغكية .

ٕا  :
ُ
خِه

ْ
ٕا  ,  ُأد

ُ
ه
ُ
خ

ْ
 ُاد

ميكٍا أىىىػؤيالء الًَّذيفى أىٍقسىٍمتيـٍ  -تعال   –جاء في قكلو  ـي الٌموي ًبرىٍحمىةو اٍدخي الى يىنىالييي
ـٍ كىالى أىنػػتيـٍ تىٍحزىنيػػكفى  مىػػٍيكي ػػٍكؼه عى نَّػػةى الى خى  , قػػرأ طمحػػة , كابػػف ك ٌػػاب , كالنخعػػي (ّ) اٍلجى

)ايدًخمكا( خبرنا مبنينا لمم عكؿ "
(ْ). 

اختمؼ الم سركف في ص ة أىؿ األعراؼ الذيف ينادكف أىؿ النار   أىـ مػف 
؟ أـ مػػف الباػػر؟ , كالجميػػكر عمػػ  أنيػػـ آدميػػكف , كل ػػظ رجػػاالن يػػدؿ عمػػ  المبلئكػػة 

                                           

 . ِّٔ/ٔ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ِٗٓ/ّ, البحر المحيط :  ِِٔ/ِالكااؼ :  (ُ)
 . ِّّ – ُّّ/ْالدر المصكف :   (ِ)
 . ْٗاألعراؼ :  (ّ)
  ُِْ/ٕف : , الجػػام  ألحكػػاـ القػػرآ ْْٕ/ِ, كينظػػر : الكاػػاؼ :  َّٔ/ْالبحػػر المحػػيط :  (ْ)

 . ّّّ/ٓالدر المصكف : 
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ِّٖٕ 

أنيـ غير معينيف .. ينادم أصحاب األعراؼ رؤساء الماركيف قبػؿ امتحػاء صػكرىـ 
بالنػػار.. ) مػػا أغنػػ  عػػنكـ جمعكػػـ ( فػػي الػػدنيا المػػاؿ , كالكلػػد , كاألحيػػاء .. أىػػؤالء 

كيحقركنيـ ل قرىـ , كقمة حظػكظيـ أىؿ الجنة الذيف كاف الرؤساء يستيينكف بيـ , 
ال يػػدخميـ الجنػػة .. قيػػؿ ليػػـ ادخمػػكا  –تعػػال   –فػػي الػػدنيا , ككػػانكا يقسػػمكف بػػاهلل 

 . (ُ)الجنة "
كالقراءتاف مت قتاف في ايء , كتختم اف في آخر , تت قػاف فػي إضػمار القػكؿ       

ؿ المػؤمنيف فػي كمتييمػا , كت ترقػاف فػي متػ  يكػكف ذلػؾ القػكؿ ؟ أكػاف القػكؿ بندخػا
الجنة , أـ كاف بعد إدخاليـ الجنة , فقراءة الجميكر بالبناء لم اعػؿ يكػكف معناىػا : 
مػكا الجنػة ال خػكؼ  أىؤالء الذيف أقسمتـ أف اهلل لػف ينػاليـ برحمتػو ) قيػؿ ليػـ ( ادخي

مكا مػف كػبلـ اهلل تعػال   , كالخطػاب لممػؤمنيف  (ِ)عميكـ كال أنتـ تحزنكف , كقكلو ادخي
 في الدنيا . المكحديف

كقراءة النخعي بالبناء لمم عكؿ يككف معناىا : أ ىؤالء الذيف أقسػمتـ أف اهلل لػف     
يناليـ برحمتو أيٍدًخميكا الجنة , كقيؿ ليػـ ال خػكؼ عمػيكـ كال أنػتـ تحزنػكف , فالجممػة 
المن ية في محؿ نصب بقكؿ مقدر ذلؾ القػكؿ منصػكب عمػ  الحػاؿ أم : مقػكالن ليػـ 

 , كقكلو )أيٍدًخمكا ( مف كبلـ أىؿ األعراؼ , كالخطاب يككف ألىؿ النار . (ّ)ال خكؼ 
عػز  –كىذا ىك الخبلؼ بيف القراءتيف , فالمخاًطب عم  قراءة الجميكر ىك اهلل     

, كالمخاطىػػػب ىػػػـ أىػػػؿ الجنػػػة . كالمخاًطػػػب عمػػػ  قػػػراءة النخعػػػي ىػػػـ أىػػػؿ  -ك جػػػؿ
 سػػير كالت كيػػؿ عمػػ  إضػػمار القػػكؿ األعػػراؼ , كالمخاطىػػب ىػػـ أىػػؿ النػػار , كبيػػذا الت

                                           

 . َّٔ/ْالبحر المحيط :  (ُ)

 . ِّّ/ٓالدر المصكف :  (ِ)

 . ّّّ/ٓالدرالمصكف :  (ّ)
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ِّٖٖ 

يستقيـ المعن  في القراءتيف , كلـ يرٌجح أحده قراءة قارئ عم  قارئ آخر, ككؿ قراءة 
 ليا حجتيا التي تبررىا .. كاهلل أعمـ .

هٌٕ  :
َ
ر

ْ
ق
ُ
رِهٌٕ , ٚ

ْ
ق
َ
ٚ 

ـٍ كىأىٍمػكى  -تعػال   –جاء في قكلػو  ػٍؤًمًنيفى أىن يسىػيي الىييـ ًإفَّ المٌػوى اٍاػتىرىل ًمػفى اٍلمي
ييٍقتىميكفى  نَّةى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ الٌمًو فىيىٍقتيميكفى كى ـي الجى ًب ىفَّ لىيي

(ُ) , 
, كعاصـ , أكالن  (ّ), كالحرمياف  (ِ)قرأ الحسف , كقتادة , كأبكرجاء , كالعربياف      

 عمػػ  البنػػاء لم اعػػؿ , ك انينػػا عمػػ  البنػػاء لمم عػػكؿ , كقػػرأ النخعػػي , كابػػف ك ػػاب ,
 .(ٓ)بعكس ذلؾ كالمعن  كاحد ْكطمحة , كاألخكاف 

كال يختمؼ المعن  العاـ لآلية م  القراءتيف بالبناء لم اعؿ , أك الم عكؿ , كذلػؾ     
لكركد ال عميف متتابعيف في اآلية " إذ الغرض أف المؤمنيف يقاتمكف كيؤخذ منيـ مف 

, كمنيـ مػف ال يقػ  لػو كاحػد ييقتؿ , كمنيـ مف يىقتيؿ , كمنيـ مف يجتم  لو األمراف 
 . (ٔ)منيما , بؿ تحصؿ منيـ المقاتمة "

                                           

 . ُُُالتكبة :  (ُ)

. . ينظػػر : مختصػػر العبػػارات  ُٖٗىػػػ , كالكسػػائي )ت( ُُٖىمػػا : ابػػف عػػامر الاػػامي)ت( (2)
الريػػاض :  –ة دار الحضػػارة لمناػػر طبعػػ –ابػػراىيـ الدكسػػرم  –مصػػطمحات القػػراءات  لمعجػػـ 

ّٖ . 
ىػػػػ . . ينظػػػر : مختصػػػر ُٗٔىػػػػ  , كنػػػاف  المػػػدني )ت( َُِت( )ىمػػػا : ابػػػف ك يػػػر المكػػػي  (ّ)

 .ٖٓمصطمحات القراءات :  العبارات لمعجـ 
ىػػ . ينظػر : مختصػر العبػارات لمعجػـ ُٖٗىػػ , كالكسػائي )ت(  ُٔٓىما حمزة الزيػات )ت(  (ْ)

 . ُٖالقراءات :  مصطمحات
 , ٕٗ/ّالكاػاؼ : ,  َٔابػف خالكيػو :  –اػكاذ القػراءات كينظر ,  َُٔ/ٓ:  المحيط البحر( ٓ)

 . ِٖٔ/ٖ:  الجام  ألحكاـ القرآف
 . َُٔ/ٓ:  المحيط البحر - ٔ
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ِّٖٗ 

كىػػذا المعنػػ  العػػاـ لآليػػة مػػ  القػػراءتيف يختمػػؼ بالتقػػديـ كالتػػ خير لمحػػدث تبعنػػا     
لتقػػديـ أم ال عمػػيف عمػػ  اآلخػػر , كلكػػف النتيجػػة ىػػي كاحػػدة فػػي القػػراءتيف , فالقتػػاؿ 

أكالن )يىقًتمػكف( كلمم عػكؿ )ييقتىمػػكف(    كاحػد كلكػف مػ  قػراءة الجميػػكر بالبنػاء لم اعػؿ
يحػػدث مػػف الصػػحابة القتػػؿ لمك ػػار أكالن ,  ػػـ يقتػػؿ الك ػػار مػػف المػػؤمنيف  انينػػا , كمػػ  
قراءة النخعي بالبناء لمم عكؿ أكالن )ييقتمكف( كلم اعؿ  انينا )يىقتمكف( يحدث القتػؿ فػي 

ممػػا قتمػػكا مػػنيـ , كىػػذا الصػػحابة مػػف الك ٌػػار أكالن ,  ػػـ يقتػػؿ الصػػحابة مػػف الك ػػار م 
الذم تختمؼ فيو القراءتاف , قاؿ أبك عمػي ال ارسػي " مػف قػاؿ " فيقتمػكف كييقتمػكف " 
فقٌدـ ال عؿ المسند إل  ال اعؿ عم  ال عؿ المسند إل  الم عكؿ   فؤلنيػـ يقتمػكف أكالن 

     في سبيؿ اهلل , كييقتمكف , كال يقتمكف إذا قتمكا .                            
كمػف قػػٌدـ ال عػؿ المسػػند إلػ  الم عػػكؿ بػو عمػػ  المسػند إلػػ  ال اعػؿ جػػاز أف 
يككف المعن  م ؿ الذم تقٌدـ , ألف المعطكؼ بالكاك يجكز أف يراد بػو التقػديـ   فػنف 
لـ يقدر فيو التقديـ كاف المعن  في قكلو " كيقتمكف " بعد قكلو " فييقتمكف " يقتؿ مف 

ـٍ ًفي سىًبيًؿ كما أف قكلو سبحانو بقي منيـ بعد قتؿ مف قتؿ ,  ابىيي فىمىا كىىىنيكٍا ًلمىا أىصى
الٌموً 

 (ِ): ما كىف مف بقي منيـ لقتؿ مف قيتؿ مف الربييف . (ُ)
كعميو فالقتؿ يحدث مػف المسػمميف كفػييـ , ككػذا يحػدث مػف الك ٌػار كبيػـ , 

مسػمميف , أك كبناء ال عؿ ىك الذم يحدد أكلية كقػكع الحػدث ) فػي ( , أك ) مػف ( ال
 الك ار .. كاهلل أعمـ .

    
 
 

                                           

 . ُْٔآؿ عمراف :  (ُ)

 . ُٗٓ-ُٖٓ/ّالحجة : ( ِ)
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َّّٖ 

 ادلثذث انثاَٙ

 انضًائش

الضػمائر جمػ  ضػمير, كالضػمير: الاػػيء الػذم تضػمره فػي قمبػؾ , تقػػكؿ : 
أضمرت صرؼ الحرؼ إذا كاف متحٌركنا ف سكنتو , كأضمرت في ن سي ايئنا , كاالسػـ 

: أخ يتػو " الضمير , كالجمػ  الضػمائر , كالمضػمر : المكضػ  .. كأضػمرت الاػيء 
(ُ) 

 يقٌسـ النحاة الضمير مف حيث داللتو عم  الحاؿ إل  قسميف :
ضمير الغائب , كلو أل اظو إفرادنا , كت نية , كجمعنا   تذكيرنا كت ني نا  – األٔل        

. 
ضػػمير الحاضػػر, كىػػك إمػػا أف يكػػكف لمحاضػػر المػػتكمـ كػػػ )أنػػا(  – انثاااَٙ        

ا التي ييعٌبر بيا عنو .ك)نحف( , أك الحاضر المخاطب   , كلو أل اظو أيضن
 كمف حيث كجكد الضمير في الجممة قٌسمو النحاة إل  قسميف :      

ما من صؿ بذاتو . – األٔل         بارز , كىك إما متصؿ ببعض أل اظ الجممة , كا 
مسػػتتر, كىػػك إمػػا أف يكػػكف اسػػتتاره كاجبنػػا , أك جػػائزنا .. يضػػيؽ  – انثاااَٙ       
 (ِ)عف ت صيؿ ذلؾ . المقاـ

كقد اختم ت قراءة النخعي عف قػراءة غيػره فػي اسػتعماؿ الضػمائر فػي قػراءة 
 آم الذكر الحكيـ   نتناكليا بعكف اهلل فيما يمي :

                                           
(

1
 . 4/7602ر( : .و.انهسان )ض (

(
7

 . 1/161, حاشية انصبّان :  1/44ه عقيم : , شرح اب 3/44ينظر : شرح انمفصم :  (
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ُّّٖ 

 اخلطاب يف يقاتم انغٛثح : –أٔلا 
 ذشٚذٌٔ , ٚشٚذٌٔ :

ػػػ –تعػػال   –جػػاء فػػػي قكلػػػو  ـٍ تىػػػرى ًإلىػػ  الَّػػػًذيفى أيكتيػػػكٍا نىًصػػيبان مّْ فى اٍلًكتىػػػاًب أىلىػػػ
ييًريديكفى أىف تىًضمُّكٍا السًَّبيؿى  بلىلىةى كى كفى الضَّ   (ُ) يىٍاتىري

 (ِ)قرأ النخعي )كتريدكف( بالتاء با نتيف مف فكؽ .
" اإلرادة : المايئة , كأصمو الكاك , كقكلؾ راكده , أم أراده عم  أف ي عػؿ كػذا       

ميػا , فانقمبػت فػي الماضػي أل نػا كفػي , أال أف الكاك سكنت فنقمػت حركتيػا إلػ  مػا قب
المسػػتقبؿ يػػاءنا , كسػػقطت فػػي المصػػدر لمجاكرتيػػا األلػػؼ السػػاكنة , كعػػٌكض منيػػا 

 . (ّ)الياء في آخره " 
 –باليػػاء الم نػػاة مػػف تحػػت  –قػػراءة الجميػػكر )يريػػدكف أف تضػػمكا السػػبيؿ (        

ضػٌمكه , كتنخرطػكا  معناىا " يريدكف أف تضمكا أنػتـ أييػا المؤمنػكف سػبيؿ الحػؽ كمػا
 . (ْ)في سمكيـ , ال تك ييـ ضبللتيـ , بؿ يحبكف أف يضؿ معيـ غيرىـ " 

 -بالتػاء الم نػاة مػف فػكؽ –كأما قراءة النخعي ) تريػدكف أف تضػٌمكا السػبيؿ (       
فػي  (ٓ)معناىػا " تريػدكف أييػا المؤمنػكف أف تضػمكا السػبيؿ , أم : تػدعكف الصػكاب 

 . (ٔ)ير أعداء اهلل " اجتنابيـ , كتحسبكنيـ غ
كسياؽ اآلية يراح قراءة الجميكر حيث جػاء ال عػؿ )يريػدكف( معطكفنػا عمػ         

ال عؿ )ياتركف( قبمػو , ككبلىمػا باليػاء , كيػدالف عمػ  الغػائبيف المقصػكديف   كىػـ 
                                           

 . ْْالنساء :  (ُ)
 . ّٗٔ/ّ: المصكف , الدر  ِِٕ/ّ:  المحيط البحر (ِ)
 . ُْٕٕ/ّد( : .ر.المساف )ك (ّ)
 . ٖٓ/ْالكااؼ : ,  ٗٗ/ِمعاني القرآف لمنحاس :  (ْ)
 . ّٗٔ/ّ:  المصكف الدر (ٓ)
 . ِِٕ/ّ:  المصكف البحر (ٔ)
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ِّّٖ 

الييكد الػذيف أكتػكا التػكراة , فيػـ ياػتركف الضػبللة كيسػتبدلكنيا باليػدل , كيبقػكف 
الييكدية , كيريػدكف أف تككنػكا أم ػاليـ فػي الضػبللة كالبعػد عػف الحػؽ   أن سيـ عم 

 كاهلل سبحنو أعمـ بعداكتيـ لكـ , كك   بو كلينا كنصيرنا لكـ عمييـ .
ا 
ا
ى : –ثاَٛ

ّ
  انغٛثح يف يقاتم انركه

ذخهٓى : 
ُ
ذخهٓى  , َ

ُ
ٚ 

ا  -تعال   –جاء في قكلو      ًمميكٍا الصَّ نَّاتو تىٍجًرم كىالًَّذيفى آمىنيكٍا كىعى ـٍ جى اًت سىنيٍدًخمييي ًلحى
ـٍ ًظػبلِّ ظىًميبلن  نيٍدًخمييي ـٍ ًفييىا أىٍزكىاجه مُّطىيَّرىةه كى اًلًديفى ًفييىا أىبىدان لَّيي ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى

(ُ) . 
ـٍ " قػػرأ الجميػػكر       نيػػٍدًخمييي ـٍ ... كى بػػالنكف فػػي ال عمػػيف , كقػػرأ النخعػػي  سىػػنيٍدًخمييي

ـٍ ابف ك ٌاب ك  ييٍدًخمييي ـٍ ... كى  . (ِ)بالياء الم ناة مف تحت " سىييٍدًخمييي
ػػػؿى بػػػو "      ؿ , كدخى ؿ ديخػػػكالن , كتػػػدخَّ " (ّ)" الػػػدخكؿ : نقػػػيض الخػػػركج , دىخػػػؿ يػػػدخي

كدخمت الدار كنحكىا دخكالن صرت داخميا , فيػي حاكيػة لػؾ.. كيعػٌدل بػاليمزة فيقػاؿ 
 .(ْ)الميـ , كدخؿ في األمر دخكالن أخذ فيو "  أدخمت زيدنا الدار ميدخبلن بضـ

إلػ  النظػر فػي سػياؽ اآليػة   –بالغيبة كالػتكمـ  –كيرج  الخبلؼ بيف القراءتيف       
ـٍ كاآلية التي سبقتيا , فالجميكر قرأ بالنكف الٌدالة عم  الػتكمـ فػي ال عمػيف سىػنيٍدًخمييي

ـٍ  نيػٍدًخمييي الػػكارد فػي اآليػػة السػابقة عمػػ  ال عمػيف فػػي  نيٍصػًميًيـٍ مراعػاة لم عػػؿ  ... كى
ـٍ نىاران  -تعال  –قكلو  كٍا ًبآيىاًتنىا سىٍكؼى نيٍصًميًي ًإفَّ الًَّذيفى كى ىري

فجاء بػالنكف الدالػة  (ٓ)
السػابقة عمييمػا  نيٍصػًميًيـٍ عم  التكمـ في ال عمػيف إلحاقنػا لمنػكف الػكاردة فػي ال عػؿ 

 ممتيف لبعضيما عم  نسؽ كاحد .حت  تاير األفعاؿ في اآليتيف المك
                                           

 . ٕٓالنساء :  (ُ)
 . ٖ/ْ, الدرالمصكف :  ّّابف خالكيو :  –, كينظر الاكاذ  ِٕٖ/ّالبحر :  (ِ)
 . ُُّْ/ِالمساف : )د.خ.ؿ( :  (ّ)
 . ِٕالمصباح )د.خ.ؿ( :  (ْ)
 . ٔٓالنساء :  (ٓ)
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ّّّٖ 

ـٍ كقراءة النخعي      ييٍدًخمييي ـٍ ... كى باليػاء الم نػاة مػف تحػت   إنمػا جػاءت  سىييٍدًخمييي
ًكيمػان  –تعال   –مراعاة لقكلو  ًزيزان حى مراعػاة  (ُ)فػ جراه عمػ  الغيبػة  ًإفَّ الٌموى كىافى عى

 لمنسؽ الم ظي كتتاب  األفعاؿ في اآليات .
ة 

ّ
ه
َ
ق
ُ
ة :  ٚ

ّ
ه
َ
ق
ُ
َ , 

ؿى   -تعػال   –جاء فػي قكلػو        ـٍ ييٍؤًمنيػكٍا ًبػًو أىكَّ ػا لىػ ـٍ كىمى ػارىىي ـٍ كىأىٍبصى نيقىمّْػبي أىٍفًئػدىتىيي كى
ـٍ يىٍعمىييكفى  ـٍ ًفي طيٍغيىاًنًي نىذىريىي مىرَّةو كى

(ِ). 
ييقىمّْبي قرأ النخعي  ـٍ ك  كى يىذىريىي لكيػو , كنسبيا ابف خا(ّ)بالياء في ال عميف كى

 .(ْ)إل  الكسائي
" القمب : تحكيؿ الايء عف كجيو , قمبو يقمبيو قمبنا .. كقىمىبى الايء كقمَّبػو 

: حٌكلو ظيرنا لبطف .. كقمبو عف كجيو : صرفو "
 (ٓ). 

كالخػػبلؼ بػػيف القػػراءتيف يعػػكد إلػػ  تقػػدير ال اعػػؿ المحػػذكؼ فػػي اآليػػة , فقػػراءة      
داؿ عمػػ  الخطػػاب "نحػػف" , كقػػراءة النخعػػي الجميػكر ال اعػػؿ فييػػا مقػػدر بالضػػمير الػ

   (ٔ)ال اعؿ فييا يقدر بالضمير الداؿ عم  الغيبة "ىك" اهلل سبحانو كتعال  .

                                           

 . ٖ/ْ, الدر المصكف :  ِٕٖ/ّالبحر المحيط :  (ُ)
 . َُُاألنعاـ :  (ِ)
 . ُُُ/ٓكالدر المصكف :  ّٖٖ/ِاؼ : , كينظر : الكا َِٔ/ْالبحر المحيط :  (ّ)
 . ْٔالاكاذ :  (ْ)
 . ُٓٗ, المصباح )ؽ.ؿ.ب( :  ُّّٕ/ٓالمساف )ؽ.ؿ.ب( : (ٓ)
 ,. ُُُ/ٓ, كالدر المصكف :  َِٔ/ْ, البحر المحيط :  ّٖٖ/ِالكااؼ :  (ٔ)
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ّّْٖ 

يقمٌػب أفئػدة الك ػار كأنظػارىـ يػـك  –عػز كجػؿ  -كالمعن  عمػ  القػراءتيف أف اهلل     
 .  (ُ)القيامة عم  ليب النار كحٌر الجمر , كما لـ يؤمنكا في الدنيا 

 
َ
ٓى  : ٚ

ُ
سِج

ْ
ذ

َ
ر

ْ
ض

َ
سجٓى  , َ

ْ
ذ

َ
ر

ْ
 ض

ٍيػػثي الى  -تعػػال   –جػػاء فػػي قكلػػو        ػػٍف حى ييـ مّْ كىالَّػػًذيفى كىػػذَّبيكٍا ًبآيىاًتنىػػا سىنىٍسػػتىٍدًرجي
 . (ِ) يىٍعمىميكفى 

كابػػػػف ك ػػػػاب ) , ي ػرأ النخعػػػػػكف , كقػػػػػكر ) نسػػػػتدرجيـ ( بالنػػػػػرأ الجميػػػػػقػػػػ
 . (ّ)يستدرجيـ ( بالياء 

ت عاؿ مػف الدرجػة بمعنػ  االستصػعاد , أك االسػتنزاؿ درجػة " االستدراج : اسػ
بعد درجة .. كمنو درج الصػبي إذا قػارب بػيف خطػاه , كأدرج الكتػاب طػكاه اػيئنا بعػد 

"كال يكػكف االسػتدراج إال حػاالن  (ْ)ايء , كدرج القـك : مات بعضيـ في إ ر بعض " 
 . (ٓ)بعد حاؿ , كمنو فبلف ييدرج فبلننا "

 " سيستدرجيـ " بالياء تحتمؿ  بل ة أكجو : كقراءة النخعي
 أف يككف مف باب االلت ات مف التكمـ إل  الغيبة . – األٔل       
أف يككف ال اعؿ )البارئ( تعال  كىك الت ػات مػف الػتكمـ إلػ  الغيبػة  – انثاَٙ       

ا , أم أف الذيف كذبكا سيستدرجيـ اهلل مف حيث ال يعممكف .  أيضن

                                           

 . ٓٔ/ٕالجام  ألحكاـ القرآف :  (ُ)
 . ُِٖاألعراؼ :  (ِ)
 . ِْٓ/ٓ, كالدر المصكف :  ِْٗ/ْ, كالبحر المحيط :  ّٓابف خالكيو :  –الاكاذ  (ّ)
 . ّٔٓ/ِالكااؼ :  (ْ)
 . َُٗ/ّمعاني القرآف لمنحاس :  (ٓ)
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ّّٖٓ 

أم  (ُ)أف يككف ال اعؿ ضمير التكػذيب الم يػكـ مػف قكلػو ) كػذبكا (  – انثانث       
, أم أف الػػػذيف كػػػذبكا بآيػػػات اهلل سيسػػػتدرجيـ (ِ)سيسػػػتدرجيـ ىػػػك أم : التكػػػذيب 

 تكذيبيـ مف حيث ال يعممكف .
كالمعنػػ  فػػي القػػراءتيف يختمػػؼ بػػاختبلؼ ال اعػػؿ المػػراد مػػف قػػراءة النخعػػي   

( عػػز كجػػؿ فػػبل خػػبلؼ بػػيف القػػراءتيف لمجميػػكر , أك  فػنذا كػػاف المػػراد بال اعػػؿ ) اهلل
النخعي إال في مجيء ال عػؿ بنػكف العظمػة فػي قػراءة الجميػكر , كباليػاء فػي قػراءة 

المعنػ   –كال اؾ  –النخعي , كأما إذا كاف المراد بال اعؿ )ضمير التكذيب( فيختمؼ 
 بيف القراءتيف .

ـ كيضػاعؼ عقػابيـ مػف حيػث كالمعن  سنستدنييـ قميبلن قميبلن إل  مػا ييمكيػ
ال يعممكف ما يراد بيـ , كذلؾ أف يػكاتر اهلل نعمػو عمػييـ مػ  انيمػاكيـ فػي الغنػ  , 
فكمما جدد عمييـ نعمو ازدادكا بطرنا كجٌددكا معصية , فيتدرجكف في المعاصي بسبب 
نمػػا ىػػي خػػذالف منػػو  تػػرادؼ الػػنعـ ظػػانيف أف مػػكاترة الػػنعـ أ ػػرة مػػف اهلل كتقريػػب , كا 

 (ّ)د , فيك استدراج اهلل تعال  , نعكذ باهلل منو .كتبعي
ا 
ا
  انغٛثح يف يقاتم اخلطاب  : –ثانث

:  ٌٕ
ُ
ثِؼ

َّ
ر

َ
ٌٕ  ,  ذ

ُ
ثِؼ

َّ
ر

َ
ٚ 

ػكهي لىنىػا ًإف تىتًَّبعيػكفى   -تعال   –جاء في قكلو           قيٍؿ ىىٍؿ ًعندىكيـ مٍّْف ًعٍمـو فىتيٍخًرجي
ٍف أىنتيـٍ إىالَّ  كفى ًإالَّ الظَّفَّ كىاً  تىٍخريصي

(ْ) 
 . (ٓ)بالياء الدالة عم  الغيبة  ًإف يىتًَّبعيكفى قرأ النخعي كابف ك ٌاب         

                                           

 . ِْٓ/ٓالدر المصكف :  (ُ)
 . ِْٗ/ْالبحر المحيط :  (ِ)
 . ِّٗ/ٕ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ِْٖ/ْ, البحر :  ّٔٓ/ِالكااؼ :  (ّ)

 . ُْٖاألنعاـ :  (ْ)

 . ُُِ/ٓ, الدر المصكف :  ِْٖ/ْلمحيط : البحر ا(ٓ)



 

  

 

 
 دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحديث " د/ محمكد أحمد عبدالرحيـ إبراىيـ                                            ´ءة إبراىيـ النخعي قرا 

 

ّّٖٔ 

ػا  قاؿ ابف منظكر " تىًب  الايء تىبىعنا كتىبىاعنا في األفعاؿ , كتىًبعت الايء تبكعن
 ا لو .. قاؿ القطامي :: سرت في إ ره , كاتَّبىعىو , كأىٍتبىعىوي , كتىًبعىوي قى ىاه كتىطىمَّبو ميتًَّبعن 

 

 كخيػػػػػر األمػػػػػر مػػػػػا اسػػػػػتقبمت منػػػػػو

 

ػػػػػػػػػػا   (ُ)كلػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػ ف تىتىبَّعىػػػػػػػػػػوي اٌتباعن
 

 

, كتبعػو فػي ذلػؾ أبػك  (ِ)كقد كصؼ ابف عطية قراءة النخعي بالاذكذ كالضػعؼ     
ٍف أىنػتيـٍ , كحجتيما في ذلؾ ما جاء بعد ال عؿ )تتبعكف( كىك قكلو تعػال  (ّ)حياف  كىاً 

ػػ , فمجػػيء ال عػػؿ )تخرصػػكف( بالخطػػاب يناسػػبو مجػػيء ال عػػؿ قبمػػو  كفى إىالَّ تىٍخريصي
 كىي قراءة الجميكر .’ أيضا  –)تتبعكف(  -بالخطاب 

ػػا مجػيء ال عػػؿ )تخرجػكه( قبميمػػا , فقػد جػػاء بصػيغة الخطػػاب .      كيؤيػد ذلػؾ أيضن
 كتكالي األفعاؿ بيذه الصيغة في اآلية يرجح قراءة الجميكر عم  قراءة النخعي.

بالتػاء الم نػاة مػف  –) تخرجكه (  –كأما قراءة النخعي ف ييا عدكؿ مف الخطاب     
باليػػاء الم نػػاة مػػف تحػػت إلػػ  الخطػػاب  ػػـ إلػػ   –) يتبعػػكف (  –فػػكؽ , إلػػ  الغيبػػة 

 الخطاب ) تخرصكف ( بالتاء الم ناة مف فكؽ .   
الخطػػاب كال يختمػػؼ المعنػػ  فػػي القػػراءتيف إال فػػي تبػػادؿ األفعػػاؿ فػػي اآليػػة بػػيف    

ػا أىٍاػرىٍكنىا كالغيبة , كالمقصكد بالذيف أارككا   " ك ار قريش , كقكلو  لىٍك اىاء الٌموي مى
رٍَّمنىػػا ًمػػف اىػػٍيءو  عػػز –يريػػد البحيػػرة كالسػػائبة كالكصػػيمة . أىخبػػر اهلل  كىالى آبىاؤينىػػا كىالى حى

باطػؿ  عما سيقكلكف , كظنكا أف ىذا متمسؾ ليـ لما لػزمتيـ الحجػة كتيقنػكا –كجؿ 
مػػا كػػانكا عميػػو . كالمعنػػ  لػػك اػػاء اهلل ألرسػػؿ إلػػ  آبائنػػا رسػػكالن فنيػػاىـ عػػف الاػػرؾ 

ىىػٍؿ ًعنػدىكيـ  كعف تحريـ ما أحٌؿ فينتيكا فاتَّبىٍعنىاىـ عم  ذلؾ . كرٌد اهلل عمػييـ فقػاؿ 
كهي لىنىا فػي  الظَّػفَّ  ًإف تىتًَّبعيػكفى ًإالَّ أم أعندكـ دليؿ عم  أف ىذا كذا  مٍّْف ًعٍمـو فىتيٍخًرجي

                                           

 . ُْٔ/ُالبيت مف الكافر , كىك لمقطامي في المساف : )ت.ب,ع( :  (ُ)
 . ُُُ/ٓالدر المصكف :  (ِ)
 . ِْٖ/ْالبحر المحيط :  (ّ)
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ّّٖٕ 

كفى ىذا القكؿ  ٍف أىنتيـٍ إىالَّ تىٍخريصي كىاً 
است ياـ عم  معن  الػتيكـ بيػـ كىػك إنكػار ,  (ُ)

أم ليس عندكـ مف عمـ تحتجكف بو فتظيركنو لنا ما تتبعكف في دعػاكاكـ إال الظػف 
 . (ِ)الكاذب ال اسد كما أنتـ إال تكذبكف 

ا 
ا
  انركهى يف يقاتم انغٛثح  : –ساتؼ

 
َ
غ  :َ

َ
ذ
ْ
ش
َ
غ  , ٚ

َ
ذ
ْ
 ش

ػاًفظيكفى   -تعال  –اء في قكلو ػج         نَّػا لىػوي لىحى يىٍمعىػٍب كىاً   أىٍرًسٍموي مىعىنىا غىدان يىٍرتىػٍ  كى
(ّ) . 

يىٍمعىػػػػبٍ  ك  يىٍرتىػػػػػ ٍ  قػػػػرأ الجميػػػػكر                   باليػػػػاء كالجػػػػػـز .. كقػػػػرأ النخعػػػػػي  كى
  ٍ نىٍرتى  بنكف  ٍكيىٍمعىب  كنسبيا النحاس إلػ  أبػي عمػرك كأىػؿ مكػة  (ْ)بياء ,(ٓ)  

 .(ٔ)كأبك عمي إل  ابف ك ير 
ػػا .. يقػػاؿ         ٍتعنػػا كرتكعن ػػدنا فػػي الريػػؼ , رتىػػ  يرتىػػ ي رى " الرٍَّتػػ ي : األكػػؿ كالٌاػػرب رىغى

خرجنػػا نىرتػػ ي كنىمعىػػب , أم نػػنعـ كنميػػك .. كالرتػػ  الرعػػي فػػي الخصػػب .. كأرتػػ  القػػـك 
 . (ٕ), كأرتعت األرض : ك ر كمؤىا "كقعكا في خصب كرعكا 

المغايرة بيف ال عميف في قراءة النخعي إنما جاءت مراعاة لمدلكؿ كؿ ل ػظ فػي        
ف كاف بينيما عمـك فػي المعنػ  يجمعيمػا فػي الميػك  االستعماؿ المغكم , فالم ظاف كا 

                                           

 . ُِٖ/ٕالجام  ألحكاـ القرآف :  (ُ)
 . َْٗ – َْٖ/ِ, الكااؼ :  ِْٖ/ْالبحر المحيط :  (ِ)
 . ُِيكسؼ :  (ّ)
 . َْٓ – ْْٗ/ٔ, الدر المصكف :  ِٖٔ/ٓالبحر المحيط :  (ْ)
 . َِْ/ّمعاني القرآف لمنحاس :  (ٓ)
 . ِٖٔ/ّالحجة :  (ٔ)
 . ُٕٕٓ/ّالمساف )ر.ت.ع( :  (ٕ)
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ّّٖٖ 

فيػو كػؿ ل ػظ كالمعب كالترفيو كاألكؿ كالتنٌعـ كالرغىد   إال أف بينيما خصكص ييستعمؿ 
 . فالرت  يستعمؿ في الرعي لممااية ,                

, كىذا يككف لمكبار دكف الصػٌغار ,  (ُ)ككاف أبك حني ة ال يستعممو إال في ذلؾ      
ف اػاركنا فيػو يكسػؼ  –كلذلؾ قرأه النخعػي ) نرتػ  ( بػالنكف أم نحػف الكبػار  ,  –كا 

ف ااركيـ فيػو الكبػا –كالمعب يككف لمصغار  صػم  اهلل عميػو  –فقػد قػاؿ النبػي  -ركا 
فيىبٌل ًبٍكرنا تبلًعبييىا كتيبلًعبيؾ " –رضي اهلل عنو  –لجابر  –كسمـ 

(ِ) . 
كقػػد استحسػػف أبػػكعمي ال ارسػػي قػػراءة ال عػػؿ )نرتػػ ( بػػالنكف , ك ) يمعػػب (         

إلػ   بالياء ألف " االرتعاء كالقياـ عم  الماؿ لمف بمغ كجاكز الٌصغر , , كأسند المعب
يكسػػؼ لصػػػغره , كال لػػػـك عمػػػ  الصػػػغير فػػي المعػػػب , كال ذـ , كالػػػدليؿ عمػػػ  صػػػغر 

اًفظيكفى  و ػكؿ إخكتػؼ , قػيكس نَّا لىوي لىحى كلك كاف كبيرنا لـ يحتج إل  ح ظيـ " كىاً 
(ّ). 

"(ّ). 
كقػػاؿ مكػػي " حجػػة مػػف قػػرأ ) نرتػػ  ( بػػالنكف , ك) يمعػػب ( باليػػاء أنػػو أخبػػر عػػف     

لجػكاز ذلػػؾ عمػييـ , كأف المعنػ  : نيرتػػ  إبمنػا , كأضػػاؼ )  أخػكة يكسػؼ بػػػ ) نرتػ  (
 .(ْ)يمعب ( إل  يكسؼ لجكاز المعب عميو لصغر سٌنو " 

 
 
 

                                           

 . ُٕٕٓ/ّالمساف )ر.ت.ع( :  (ُ)
 -المؤلػػؤ كالمرجػػاف فيمػػا ات ػػؽ عميػػو الاػػيخاف , كتػػاب الرضػػاع , بػػاب اسػػتحباب نكػػاح البكػػر (ِ)

 . ُّٗ/ٗ( , الجام  ألحكاـ القرآف : ِٗٗرقـ  )
 . ِٖٔ/ّالحجة :  (ّ)
 . ٔ/ِالكاؼ :  (ْ)
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ّّٖٗ 

 ادلثذث انثانث

 اخرالف اإلػشاب
 اجلش يف يقاتم انفرخ .  –أٔلا 

:  
َ
 األسداوِ  ,  األسداو

ـى ًإفَّ المٌػوى كىػافى  كىاتَّقيػكٍا المٌػوى الَّػًذم تىسىػاءليكفى جاء فػي قكلػو تعػال           ػا ًبػًو كىاألىٍرحى
ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي  (ُ) عى

قػػرأ جميػػكر السػػبعة بنصػػب المػػيـ , كقػػرأ حمػػزة بجرىػػا , كىػػي قػػراءة النخعػػي       
 . (ِ)كقتادة كاألعمش

" الرًَّحـ كالرٍَّحـ : بيت منبت الكلػد ككعػاؤه فػي الػبطف .. الجػكىرم : الػرَّحـ           
 حـ بالكسر م مو , قاؿ األعا  :القرابة ,  كالرَّ 

 

 ًإٌمػػػػػػػػػا لطالػػػػػػػػػب نعمػػػػػػػػػة يىمٍَّمتييػػػػػػػػػا

 

(ّ)ككصػػػػػػاؿ رىٍحػػػػػػـو قػػػػػػد بىػػػػػػرىدتى ببلليػػػػػػا 
 

 

" ذكك الػػرحـ ىػػـ األقػػارب , كيقػػ  عمػػ  كػػؿ مػػف يجمػػ  بينػػؾ كبينػػو نسػػب ,  
ػٌرـ ,  ـو كميحى كيطمؽ في ال رائض عمػ  األقػارب مػف جيػة النسػاء , يقػاؿ ذك رحػـ مىحػرى

 . (ْ)حو كاألـ كالبنت كاألخت كالعمة كالخالة "كىك مف ال يحؿ نكا
 قراءة الجميكر بنصب ) األرحاـ ( كٌجييا عمماء المغة بكجييف :

                                           

 . ُالنساء :  (ُ)
, الدر المصػكف :  ِ/ٓ, كالجام  ألحكاـ القرآف :  ٔ/ِ, كينظر الكااؼ :  ُٓٔ/ّر : ػالبح (ِ)

ّ/ْٓٓ . 
 . ُُّٔ/ّـ( : .ح.البيت مف الكامؿ , كىك لؤلعا  في المساف )ر (3)
 . ُُّٔ/ّالمساف )ر.ح.ـ( :  (ْ)
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َّْٖ 

أف يكػػكف النصػػب عط نػػا عمػػ  ل ػػظ الجبللػػة قبمػػو , كيقػػٌدر بػػالقكؿ  – األٔل        
, أك أف يكػػكف عمػػ  حػػذؼ مضػػاؼ , كالتقػػدير ) اتقػػكا اهلل ( ُ))اتقػػكا اهلل كاألرحػػاـ (

قكا قط  األرحاـ ( , كعم  ىذا المعن  فٌسرىا ابػف عبػاس كقتػادة كالسػٌدم كغيػرىـ كات
, كىذا مف عطؼ الخاص عم  العاـ , كذلؾ أف معنػ  اتقػكا اهلل : اتقػكا مخال تػو  (ِ)

 .(ّ), كقط  األرحاـ مندرج فييا 
أف يككف النصب عط نا عم  محؿ الجار كالمجركر )بو( , كما تقػكؿ :  – انثاَٙ     
ررت بزيدو كعمرنا , لما لػـ يكػف ياػاركو فػي اإلتبػاع عمػ  الم ػظ اتبػ  عمػ  مكضػعو ػم
(ْ)   . 

 كقراءة النخعيً بىٌجر) األرحاـ ( كجييا عمماء المغة بما يمي :
أف يككف الجر عط نا عم  الضمير المجركر بالباء )بو( مف غير إعػادة  –أكالن       

ؾ , كحجتيـ في ذلػؾ ضػع و فػي القيػاس : حرؼ الجر , كقد خٌط ى بعض المغكييف ذل
فقػػػاؿ سػػػيبكيو : " لػػػـ ييعطػػػؼ عمػػػ  المضػػػمر المخ ػػػكض , ألنػػػو بمنزلػػػة التنػػػكيف , 

ٌكز ذلؾ إال لمضركرة الاعرية : (ٓ)كالتنكيف ال ييعطؼ عميو "  , كلـ ييجى
 

 فػػػػػاليـك قٌربػػػػػػت تيجكنػػػػػا كتاػػػػػػتمنا

 

(ٔ)فاذىػػػب فمػػػا بػػػؾ كاأليػػػاـ مػػػف عجػػػب 
 

 

                                           

 . ٔ/ِالكااؼ :  (ُ)
 . ُٓٔ/ّالبحرالمحيط :  (ِ)
 . ٔ/ِالسابؽ , كينظر : الكااؼ :  (ّ)
 . ٔ/ِ, الكااؼ :  ْٓٓ/ّ, الدر :  ّّٓ/ِ, الحجة :  ُٓٔ/ّالبحر المحيط :  (ْ)
 . ّ/ٓ, الجام  ألحكاـ القرآف :  ّّٖ/ِالكتاب :  (ٓ)
   كينظر , عا  , كقيؿ لخ اؼ بف ندبة , كقيؿ لعباس بف مرداس كىك لؤلالبيت مف البسيط ,  (6)

,  ُٔٔ/ّ المحػػيط , البحػػرٕٖ/ّ, اػػرح الم ٌصػػؿ  ّْ/ِاػػرح األاػػمكني :,  ّّٖ/ِالكتػػاب   
 .ٓ/ٓ:  الجام  ألحكاـ القرآف 
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ُّْٖ 

في )بؾ( بغير الباء لمضػركرة , ككػذلؾ قػكؿ اآلخػر  ؼ األياـ عم  الكاؼػعط
: 

 

 نيعىمّْػػػػؽ فػػػػي م ػػػػؿ السػػػػكارم سيػػػػييكفىنا

 

ٍيػػػػكل نى ىػػػػاًنؼي   كمػػػػا بينػػػػو كالكعػػػػب مى
(ُ)

 

 

 .(ِ)فعطؼ الكعب عم  الضمير في بينيا لمضركرة 
كقد رىٌد بعض المغكييف تمؾ اآلراء , كرأىكا صحة القراءة , فيي " متػكاترة عػف 

قػػرأ بيػػا سػػمؼ األمػػة , كاٌتصػػمت ب كػػابر قػػرٌاء  –اهلل عميػػو كسػػمـ  صػػم  –رسػػكؿ اهلل 
بغيػػر  –صػػم  اهلل عميػػو كسػػمـ  –الصػػحابة الػػذيف تمقػػكا القػػرآف مػػف ًفػػي رسػػكؿ اهلل 

فمػف رٌد ذلػؾ  –صػم  اهلل عميػو كسػمـ  –" , ك " إذا  بت ايء عف النبػي (ّ)كاسطة 
رأ بو , كىػذا مقػاـ محػذكر كاستقبح ما ق –صم  اهلل عميو كسمـ  –فقد رٌد عم  النبي

صػم  اهلل عميػػو  –, كال يقمػد فيػو أئمػػة المغػة كالنحػك , فػػنف العربيػة تيتىمقػ  مػػف النبػي
 ".(ْ)كال ياؾ أحد في فصاحتو  –كسمـ 
ااا      

ا
أف تكػػكف الػػكاك فػػي ) كاألرحػػاـ ( كاك القسػػـ , كليسػػت كاك العطػػؼ ,  – ثاَٛ

ييقسـ بما ااء مػف مخمكقاتػو عمػ  مػا كالمتمقي بو القسـ ىي الجممة بعده , كهلل أف 
كذىبػػكا إلػػ  تخػػريج ذلػػؾ فػػرارنا مػػف  –تعػػال   –جػػاء فػػي غيػػر مػػا آيػػة مػػف كتػػاب اهلل 

                                           

ك أبػ –معػاني القػرآفينظر : ,  ّٓالبيت مف الطكيؿ , كقائمو مسكيف الدارمي في ديكانو ص :  (1)
طبعػػة  –أحمػػد يكسػػؼ نجػػاتي , محمػػد عمػػي النجػػار  –تحقيػػؽ  –زكريػػا يحػػي بػػف زيػػاد ال ػػٌراء 

كاػػػرح ,  ِّٓ-ِِٓ/ُـ :َُٖٗ –الطبعػػػة ال انيػػػة  –الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة  لمكتػػػاب 
  . ُٔٔ/ّ, البحر:  ٕٗ/ّالم صؿ : 

 . ّ/ٓالجام  ألحكاـ القرآف :  (ِ)
 . ُٕٔ/ّالبحر المحيط :  (ّ)
 . ْ/ٓحكاـ القرآف : الجام  أل (ْ)
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ِّْٖ 

العطػػؼ عمػػ  الضػػمير المجػػركر بغيػػر إعػػادة الجػػاٌر , كذىابنػػا إلػػ  أف فػػي القسػػـ بيػػا 
 " . (ُ)بمكاف –تعال   –تنبيينا عم  صمتيا , كتعظيمنا لا نيا , كأنيا مف اهلل 

كالمػػرٌجح مػػف بػػيف ىػػذه اآلراء ىػػك حمػػؿ ) الجػػر ( فػػي ل ػػظ ) األرحػػاـ ( عمػػ       
كال يمت ت إل  طعف مف طعف فػي ىػذه  –بو  –العطؼ عم  الضمير المجركر بالباء 

, فقػػد قػػرأ بيػػا أئمػػة اإلقػػراء ) حمػػزة , كالنخعػػي , كقتػػادة , كاألعمػػش ( ,  (ِ)القػػراءة 
كاترة عػف رسػكؿ اهلل صػم  اهلل عميػو كجاءت في أاعار العػرب الخمٌػص , كركيػت متػ

كسمـ , كتطكي  القاعدة النحكية , أك تعديميا أكل  كأجدر مف رٌد قراءة قرأ بيا النبي 
 صم  اهلل عميو كسمـ , كركيت عنو . 

ا 
ا
 انشفغ يف يقاتم اجلزو : –ثاَٛ

:  ّ
ْ
سِك

ْ
ذ

ُ
ٚ  ,  ّ

ُ
سِك

ْ
ذ

ُ
ٚ 

مىف يىٍخريٍج ًمف بىٍيتً  جاء في قكلو تعال        َـّ ييٍدًرٍكػوي كى رىسيػكًلًو  يػ ًو مييىػاًجران ًإلىػ  المٌػًو كى
كىافى الٌموي غى يكران رًَّحيمان  م  الٌمًو كى قى ى أىٍجريهي عى اٍلمىٍكتي فىقىٍد كى

(ّ) . 
قراءة الجميكر)  ـ يدرٍكو ( بنسكاف الكاؼ , كقرأ النخعي , كطمحة بف مصٌرؼ برفػ  

 " (ْ)الكاؼ 
كقػػد أدركػػو , كرجػػؿ درٌاؾ : مػػدرؾ ك يػػر اإلدراؾ .. كتػػػدارؾ  " الػػٌدرؾي : الٌمحػػاؽي ,    

تَّػػػ  ًإذىا ادَّارىكيػػػكٍا ًفييىػػػا القػػـك : تبلحقػػػكا , أم لحػػػؽ آخػػػرىـ أكليػػػـ , كفػػي التنزيػػػؿ  حى

                                           

 . ُٕٔ/ّالبحر المحيط :  (ُ)
 . ٓٓٓ/ّالدر المصكف :  (ِ)
 . ََُالنساء :  (ّ)
 . ِٖ-ُٖ/ْ, الدر المصكف :  َّٓ/ّالبحر المحيط :  (ْ)
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ّّْٖ 

ًميعػػان  جى
, كأصػػمو تػػدارككا .. كاإلدراؾ : المحػػكؽ . يقػػاؿ : ماػػيت حتػػ  أدركتػػو ,  (ُ)

 .(ِ)كعات حت  أدركت زمانو "
ػا معطكفنػا عمػ  قراءة ال      جميكر )  ـ يدرٍكػو ( بسػككف الكػاؼ جػاء ال عػؿ مجزكمن

 ال عؿ المجزـك قبمو كىك : يخرج .
 كقراءة النخعي )  ـ يدركيو ( برف  الكاؼ تحتمؿ كجييف :    

الرف  عمػ  أنػو خبػر لمبتػدأ محػذكؼ تقػديره )  ػـ ىػك يدركيػو ( المػكت  – األٔل      
الخبر عم  ال عؿ المجزـك ب اعمو , فيما إذنا جممػة "فعطؼ الجممة التي مف المبتدأ ك 
 (", كعم  ذلؾ حمؿ يكنس قكؿ األعا  :ّ, فك نو عطؼ جممة عم  جممة )

 

ٍيػػػػًؿ عىادىتنىػػػػػا  إف تىركىبيػػػػكا فىريكيػػػػػكبي الخى

 

ؿي   ػػػػػػػػره نيػػػػػػػػزي أك تىٍنًزليػػػػػػػػكف فىننػػػػػػػػا مىٍعاى
(ْ)

 

 

  (ٓ)المراد : ) أك أنتـ تنزلكف ( 
  كعميو قكؿ اآلخر :

 

ـي إف تيػػػػػػػ  ٍذًنبكا  ػػػػػػػـ يػػػػػػػ تيني نىعنػػػػػػػيقيكي

 

 (ٔ)فمػػػػػػا عمػػػػػػٌي بػػػػػػذنب عنػػػػػػدكـ فىػػػػػػػٍكتي  
 

 . (ٕ)فك نو قاؿ : إف تذنبكا  ـ أنتـ ت تيني بقيتكـ 

                                           

 . ّٖاألعراؼ :  (ُ)
 . ُّْٔ/ِالمساف )د.ر.ؾ( :  (ِ)
 . ُّٗ/ِ, الكااؼ :  ُٓٗ/ُالمحتسب :  (ّ)
, الػدر  َّٓ/ّ: المحػيط , كالبحػر  ُّٓك لؤلعا  فػي ديكانػو ص : البيت مف البسيط , كى (4)

 . ِٖ/ْ:  المصكف 
 . ِٖ/ْالدر المصكف :  (ٓ)

, كاػرح  ُّّ/ّالمسػاف )ب.ؽ.م(  البيت مف البسيط , كىك لركياد بف ك ير الطائي , ينظػر (6)
 .ّ: كارح ديكاف الحماسة لممرزكقي

 . ُّٓ/ّالبحر :  (ٕ)
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ّْْٖ 

الرف  عمػ  أنػو أراد الكقػؼ عمػ  الكممػة ) ييٍدرٍكػوي ( فنقػؿ حركػة ىػاء  – انثاَٙ      
 الضمير إل  الكاؼ الساكنة لمجـز , كقكؿ الااعر :

 

ًجبػػػػػػػتي كالػػػػػػػدىر  بيػػػػػػػوعى  ك يػػػػػػػر عىجى

 

ػػػػػػػبَّني لػػػػػػػـ أىضػػػػػػػًربيوٍ   ٍنػػػػػػػًزمّْ سى (ُ)مػػػػػػػف عى
 

 

يريد لـ ) أٍضػًرٍبو ( بسػككف البػاء لمجػـز ,  ػـ نقػؿ إلييػا حركػة اليػاء فصػار 
الم ظ )  ـ ييٍدركيٍو (  ـ أجرل الكصؿ ميٍجرل الكقؼ فالتق  ساكناف فاحتاج إل  تحريؾ 

ا األكؿ كىك الياء فحٌركيا بالضـ , ألنو األصؿ , كلئلتب ا : (ِ)اع أيضن  " كمنو أيضن
 

 أىٍليىػػػ  خميمػػػي عػػػف فرااػػػي مسػػػجديه

 

(ّ)ي ييػػػػػػػا القاضػػػػػػػي الراػػػػػػػيدي أىرًاػػػػػػػديٍه  
 

 

 . (ْ)أم : أىرًاٍدهي ,  ـ نقؿ الضٌمة

كاآلية نزلػت فػي "ضػمرة بػف العػيص" ككػاف مػف المستضػع يف بمكػة , ككػاف 
ا كبيرنا ضعيؼ البنية , أعا  البصر , فمما نزؿ قكلو تعػال   ـي ايخن فَّػاىي ًإفَّ الَّػًذيفى تىكى

ـٍ تىكي  ـى كينتيـٍ قىاليكٍا كينَّا ميٍستىٍضعىً يفى ًفي األىٍرًض قىاٍلكىٍا أىلى ـٍ قىاليكٍا ًفي ٍف اٍلمىآلًئكىةي ظىاًلًمي أىٍن يًسًي
سىاءٍت مىًصيران  ـي كى يىنَّ ـٍ جى ٍ كىاىي كٍا ًفييىا فى يٍكلىػًئؾى مى أىٍرضي الٌمًو كىاًسعىةن فىتييىاًجري

قاؿ ألكالده  (ٓ)
ألكالده احممكني إل  المدينة , فقػالكا قػد أعػذر اهلل إليػؾ , فقػاؿ : كاهلل مػا أنػا ببائػت 
اليـك في مكة , فحممكه عم  سرير كخرجكا بػو , ف دركػو المػكت فػي التنعػيـ  فسػخر 
قكمو منو , كاستيزءكا بو كقالكا : ال ىػك بمػغ المدينػة كال ىػك بقػي فػي مكػة  فػ نزؿ 

                                           

,  ُٔٗ/ُ, المحتسػػب :  َُُٖزيػػاد األعجػػـ فػػي اػػكاىد الكتػػاب : البيػػت مػػف الرجػػز , كىػػك ل (1)
 . ُّٓ/ّ, البحر المحيط :  ُّٗ/ِ:  , الكااؼ َِٕ/  ٗ:  ارح الم صؿ

 . ُّٓ/ّ, البحر المحيط :  ُّٗ/ِ, الكااؼ :  ّٖ/ْالدر المصكف :  (ِ)

ػعي البيت مف الرجز , كقائمتو امرأة جاءت تاكك زكجيا لً  (3) , كال يػؿ كيصػكـ النيػارألنػو يقػكـ الم رى مى
 . ُٔٗ/ُابف الجكزم , كالمحتسب :  –, ينظر : األذكياء  يقـك بما يتكجب عميو القياـ بو

 . ُٔٗ/ُالمحتسب :  (ْ)

 . ٕٗالنساء :  (ٓ)
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ّْٖٓ 

رىسيكًلًو  يَـّ ييٍدًرٍكوي اٍلمىٍكتي فىقىٍد و اهلل عز كجؿ في مىف يىٍخريٍج ًمف بىٍيًتًو مييىاًجران ًإلى  الٌمًو كى كى
كىافى الٌموي غى يكران رًَّحيمان  م  الٌمًو كى قى ى أىٍجريهي عى كى

(ُ) . 
ا 
ا
 انُصة يف يقاتم انشفغ : –ثانث

:  
ُ
  ,  اهلل

َ
 اهلل

كىمَّ   -تعال   –جاء في قكلو          . (ِ) ـى الٌموي ميكسى  تىٍكًميمان كى

 "( ْ),كقرأ النخعي , كيحي بف ك اب )اهلل( بالنصب (ّ)الجميكر عم  رف  الجبللة 

قػػراءة الجميػػكر برفػػ  ل ػػظ الجبللػػة ) اهللي ( يكػػكف المػػتكمـ ىػػك اهلل عػػز كجػػؿ ,       
 كىك ) ال اعؿ ( , كالمستم  ىك مكس  عميو السبلـ كىك الم عكؿ بو .

كقػػػراءة النخعػػػي بنصػػػب ل ػػػظ الجبللػػػة ) اهللى ( يكػػػكف المػػػتكمـ ىػػػك كمػػػيـ اهلل         
مكس  عميو السبلـ , كاهلل عػز كجػؿ ىػك المكمٌػـ لمكسػ  عميػو السػبلـ , كلػيس ذلػؾ 
ببعيد , فقد كردت آيات قرآنية ت يد بتكميـ مكس  عميو السبلـ لربنا جٌؿ كعبل , فقاؿ 

قىاؿى رىبّْ أىًرًني أىنظيٍر ًإلىٍيؾى  سبحانو حكاية عف مكس  عميو السبلـ 
, كلػذلؾ ليقٌػب  (ٓ)

 مكس  عميو السبلـ بكميـ اهلل عز كجؿ , كىك سبحانو يختص برحمتو مف يااء .

كال ييمنػا  –كقد اختمػؼ الم سػركف كغيػرىـ فػي الكػبلـ , ككي يتػو , كماىيتػو        
نمػػا أجمػػ  النحكيػػكف عمػػ  أنػػؾ إذا أكػػدت ال عػػ –ذلػػؾ ك يػػرنا  ؿ بالمصػػدر كػػاف األمػػر كا 

                                           

, جػػام  البيػػاف عػػف ت كيػػؿ آم  ُٕٔ/ِ, كينظػػر : معػػاني القػػرآف لمنحػػاس :  ََُالنسػػاء :  (ُ)
 . َّٓ/ّ, البحر : ّْٗ/ٓالقرآف : , الجام  ألحكاـ  َِْ/ٓالقرآف  : 

 . ُْٔالنساء :  (ِ)
 . َُٔ/ْالدر المصكف :  (ّ)
 . ُُٔ/ْ, الدر المصكف :  ُْْ/ّ, البحر المحيط :  ُٖٗ/ِالكااؼ :  (ْ)

 . ُّْاألعراؼ :  (ٓ)
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ّْٖٔ 

ػػا  ػػا ( كجػػب أف يكػػكف كبلمن عمػػ  حقيقتػػو غيػػر محتمػػؿ لممجػػاز , فممػػا قػػاؿ اهلل ) تكميمن
 . (ُ)عم  الحقيقة مف الكبلـ الذم ييعقؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 . ُٖ/ٔ, الجام  ألحكاـ القرآف :  َِْ/ِمعاني القرآف لمنحاس :  (ُ)
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ّْٖٕ 

 اخلامتح
تتـ الصالحات , كالصػبلة كالسػبلـ عمػ   –سبحانو  –الحمد هلل الذم بنعمتو         
 الذم ختـ اهلل بو الرساالت .. ,     كبعد , – عميو كسمـ صم  اهلل –ا محمد ػرسكلن
انتييػػت مػػف دراسػػة )  –جػػؿ اػػ نو  –كحػػده , كعكنػػو  –  ػتعالػػ –ؿ اهلل ػفب ضػػ      

قراءة إبراىيـ النخعي دراسة لغكية في ضكء عمـ المغة الحػديث ( , كيىٍجميػؿ أف أيٍجًمػؿ 
 أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث :

ػا , كركايػةن ,  – لا أٔ          عيٌد إبػراىيـ النخعػي مػف أكػابر التػابعيف , عمميػا , ككرعن
كىك صبٌي , كترب  في كنؼ  –رضي اهلل عنيا  –كفقينا , كلقي أـ المؤمنيف عائاة 

بيت عمـ كاف لو أكبر األ ر في بناء اخصيتو الدينية , كالعممية   فكالده ىػك: يزيػد 
كخػااله :  –صػم  اهلل عميػو كسػمـ  –سػكؿ اهلل بف األسكد , ككػاف مػف ركاة حػديث ر 

ـٌ أٌمػو : عمقمػة  بػف قػيس ااألسكد , كعبد الرحمف ابنا يزيػد كانػا مػف المحػد يف , كعػ
 راىب أىؿ الككفة عممنا كفقينا .

ااا       
ا
إال مػػا كافػػؽ منيػػا بعػػض  –تعػػد قػػراءة النخعػػي مػػف اػػكاذ القػػراءات  – ثاَٛ

نمػػا فػػيمف لػػـ النقطػػاع سػػندىا  –القػػراءات المتػػكاترة  ا فييػػا , كا  , كال يعػػد ذلػػؾ قػػدحن
 يحمميا كيكر يا غيره. 

ا      
ا
غىٌطت قراءة النخعي أغمب جكانب المغة بمسػتكياتيا الحدي ػة المعركفػة  – ثانث

   الصكتية , كالصرفية , كالنحكية , كالداللية , ككانت ميداننا  رنا لمدراسة كالبحث .
ا      

ا
التػي ناػ  النخعػي فييػا أ رىػا فػي صػقؿ اخصػيتو كػاف لبيئػة الككفػة  – ساتؼ

المغكية , كمالت لغتػو أك ػر إلػ  لغػة القبائػؿ البدكيػة التػي نزلػت الككفػة كاسػتكطنتيا  
 مف اماؿ كارؽ ابو الجزيرة العربية , كالتي كانت تقطنيا تمؾ القبائؿ العربية .

ا       
ا
النخعػي , بػؿ  لػـ تكػف المغػة البدكيػة ىػي السػمة القاطعػة فػي قػراءة –خايض

كجدناه يراكح بيف المغتيف البدكية كالحضرية في قراءتػو , فكمػا قػرأ ) كيسػكتيـ ( ك ) 
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ّْٖٖ 

ػػا ) أىًىػػٌش ( ػاؼ كالػػػـ الكػػػالرُّجػز ( بضػػ راء , كىػػك مػػا ييعػػزل لمقبائػػؿ البدكيػػة , قػػرأ أيضن
بكسر الياء مخال نا الجميكر الذم قرأ بضٌميا , كىك ما عػزم إلػ  القبائػؿ الحضػرية 

. 
ااا       

ا
سػػكاء فػػي الناحيػػة  –فػػي الغالػػب قػػد ال يػػؤدم الخمػػؼ بػػيف القػػراءات  –صادص

إلػػػ  تغييػػػر قطعػػػي فػػػي الداللػػػة المعنكيػػػة  –الصػػػكتية , أـ الصػػػرفية , أـ التركيبيػػػة 
نما قد يؤدم الخبلؼ إلػ  تحػكير المعنػ  , أم إلػ  بعػض  لؤلل اظ المختمؼ فييا , كا 

 لعاـ لمقراءات المختم ة كاحدنا . دالالت الم ظ المختم ة , كيبق  المعن  ا
ا       

ا
ػا إلػ  الخػبلؼ  –صاتؼ مخال ة النخعػي غيػره فػي القػراءة ال يكػكف مرجعػو دكمن

نمػا إلػ  مراعػاة المعنػ  العػاـ كداللػة الم ػظ , فتكػكف  في ليجػات القبائػؿ العربيػة , كا 
 المخال ػػة لقصػػد معنػػ  معػػيف يؤديػػو الم ػػظ فػػي القػػراءة , يختمػػؼ عػػف المعنػػ  الػػذم

 يؤديو الم ظ اآلخر في القراءة األخرل .  
ا      

ا
قراءة الجميكر ليست دكمنا ىي لغة أىػؿ الحجػاز , أك البيئػة الحضػرية   – ثايُ

 بؿ جاءت في بعض األحياف مكافقة لمغة غيرىـ مف القبائؿ البدكية , كمف جاكرىـ .
ا     

ا
جم  لمجميكر , فقػد ميؿ النخعي إل  اإلفراد في القراءة , في مقابؿ ال – ذاصؼ

ة , كصدقة , كمضج  , كسكرل , كجنة ( باألفراد , في مقابؿ ) درجات , ػرأ ) درجػق
كصدقات , كمضاج  , كسكارل , كجنات ( كىي قراءة الجميكر , كالجم  في أغمب 

 األحياف نسب إل  الحجازييف , في مقابؿ اإلفراد , كنسب إل  غيرىـ .
ا     

ا
الكػريـ يجػب أف تكػكف حجػة عمػ  العربيػة , ألنيػا أقػكل قراءات القػرآف  – ػاشش

سندنا مف غيرىا مما ييحتج بو , كما خالؼ المغةى مف قراءات يجب أال ييرم  بالضػعؼ 
 , أك الاذكذ , بؿ تيطىٌكع لو المغة , كيككف دليبلن كقاعدة لغكية ليا تحتج بو .

لقديمػػة , م ػػؿ قػػراءة تك يػػؽ القػػراءات القرآنيػػة لميجػػات العربيػػة ا -داااد٘ ػاشااش    
 النخعي ل ظ ) ًنستعيف ( بكسر حرؼ المضارعة , كىك ما يعرؼ بتمتمة بياء . 
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 كالحمد هلل رب العالميف أكالن كآخرنا ,
مّْـ .  كصمّْي الميـ عم  سيدنا محمد , كعم  آلو كصحبو كسى

 دكتكر / محمكد أحمد عبد الرحيـ إبراىيـ
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 ادلصادس ٔادلشاجغ فٓشس  –أٔلا 

 صدر وانمرجع األول : ) انقرآن انكريى ( . انم 

طبعػػة مجمػػ  المغػػة  -تحقيػػؽ عػػز الػػديف التنػػكخي-اإلبػػداؿ ألبػػي الطيػػب المغػػكم -ُ
   َـ  َُٔٗدماؽ سنة  –العربية 

تحقيػؽ اػعباف  –البنا الدمياطي  –إتحاؼ فضبلء البار بالقراءات األرب  عار  -ِ
ىػػػ / َُْٕط أكلػػ  :  –نػػاف لب –بيػػركت  –طبعػػة عػػالـ الكتػػب  –محمػػد إسػػماعيؿ 

 َـ ُٕٖٗ

تحقيػػػػػؽ  -أبػػػػػك حيػػػػػاف األندلسػػػػػي –ارتاػػػػػاؼ الضػػػػػرب مػػػػػف لسػػػػػاف العػػػػػرب  -ّ
 ىػ . َُْْالقاىرة  –الدكتكر/مصط   أحمد النماس 

 َـ  ُٕٓٗ –تحقيؽ عبد الرؤؼ سعد  –األاباه كالنظائر لمسيكطي  -ْ
لسػػبلـ أحمػػد محمػػد اػػاكر, كعبػػد ا –تحقيػػؽ  –ابػػف السػػكيت  –إصػػبلح المنطػػؽ -ٓ

  َـ ُْٗٗالقاىرة  –دار المعارؼ  -ط –ىاركف 
 –القػػاىرة  –طبعػػة مكتبػػة الاػػباب  –د/ كمػػاؿ محمػػد باػػر  –األصػػكات العربيػػة  -ٔ

 َـ َُٗٗ
 ـ . ُٖٖٗ –القاىرة  –د/ عبد الغ ار حامد ىبلؿ  –أصكات المغة العربية  -ٕ

ط  –ريةطبعػػػػة مكتبػػػػة األنجمػػػػكا المصػػػػ –إبػػػػراىيـ أنػػػػيس  –األصػػػػكات المغكيػػػػة  -ٖ
 َـُٕٗٗالخامسة : 
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 –الخامسػػة -ط  -بيػػركت -دار العمػػـ لممبليػػيف -خيرالػػديف الزركمػػي -األعػػبلـ -َُ
  َـَُٖٗ

 –تحقيؽ محمد أبك ال ضؿ إبػراىيـ  –الق طي  –أنباه الركاه عم  أنباء النحاة  -ُُ
 ـ . ُِٓٗالقاىرة :

ىػػػػػ /  َُُْ -القػػػػاىرة  -مكتبػػػػة ابػػػػف تيمػػػػة  -ط -السػػػػامعاني -األنسػػػػاب -ُِ
 ـ .ُُٖٗ

تحقيػؽ محمػد  –ابػف ىاػاـ األنصػارم  –أكضح المسالؾ إل  أل ية ابػف مالػؾ  -ُّ
ـ ط دار إحيػاء التػراث العربػي ُٔٔٗ –الطبعػة الخامسػة  –محي الديف عبد الحميد 

 َبيركت  –

تحقيػػؽ صػػدقي  –أبػػك حيػػاف محمػػد بػػف يكسػػؼ األندلسػػي  -البحػػر المحػػيط   -ُْ
 َـ  ُّٖٗىػ / ََُّْ –بيركت  –العربي طبعة دار ال كر   –محمد جميؿ 

تحقيػؽ  –بػدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل الزركاػي  –البرىاف في عمـك القرآف  -ُٓ
 َـ  ُِٕٗالطبعة ال انية  –طبعة دار المعرفة  –محمد أبك ال ضؿ إبراىيـ

تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ  –أبػػك ع مػػاف عمػػرك بػػف بحػػر الجػػاحظ  –البيػػاف كالتبيػػيف -ُٔ
 َـ ُٖٔٗ-ىرة القا –ىاركف 

عبػػػد  –راجعػػػو  –تحقيػػػؽ عبػػػد الكػػػريـ الغربػػػاكم  –الزبيػػػدم  –تػػػاج العػػػركس  -ُٕ
 َـ ُِٕٗىػ/ُِّٗ –مطبعة حككمة الككيت  –الستار أحمد فرج 

 –مكتبة المعػارؼ لمناػر كالتكزيػ   -مناع القطاف  -تاري  التاري  اإلسبلمي -ُٖ
 ـ .ُٔٗٗىػ / ُُْٕالرياض : 
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 –مكتبة الغزالػي   –طبعة  –محمد عمي الصابكني  –رآف التبياف في عمـك الق -ُٗ
 ـ  ُُٖٗىػ /  َُُْدماؽ :

  َلبناف –بيركت  -دار الكتب العممية  -امس الديف الذىبي -تذكرة الحٌ اظ -َِ

بػدكف  –ط دار ابػف ك يػر  –قدـ لػو عبػد القػادر األرنػاؤكط  –ت سير الجبلليف  -ُِ
 َتاري  
محمد بف جرير الطبرم  –اف عف ت كيؿ آم القرآف جام  البي –ت سير الطبرم  -ِِ
 ُّٕٗ – ُٗٔٗ –طبعػة دار المعػارؼ  –القاىرة  –تحقيؽ محمكد محمد ااكر  –

 ـ .
ط  –طبػػ  دار الكتػػب المصػػرية  –الجػػام  ألحكػػاـ القػػرآف  –ت سػػير القرطبػػي  -ِّ

  َـُّٓٗىػ /ُّّٓال انية:

 –ر لمطباعػة كالناػر كالتكزيػ  طبعة دار ال ك –ال خر الرازم  –الت سير الكبير -ِْ
 ـ   ُُٖٗىػ/َُُْ -بيركت  : ط األكل  

طبػػ  دار  –تحقيػػؽ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد  –الحجػػة ألبػػي عمػػي ال ارسػػي  -ِٓ
 َىػ  ُِْٖـ / ََِٕ –ط األكل   –بيركت  –الكتب العممية 

دار  -ط أكلػػ   -األصػػ ياء ابػػف نعػػيـ األصػػ ياني –حميػػة األكليػػاء كطبقػػات  -ِٔ
 َـ ُٖٖٗىػ / َُْٗلبناف :  –بيركت  –تب العممية  الك
طبعػػة دار الكتػػب  –تحقيػػؽ محمػػد عمػػي النجػػار  –ابػػف جنػػي  –الخصػػائص  -ِٕ

 َـ ُٔٓٗط ال انية القاىرة  –المصرية 
) ىامش البحػر المحػيط ( –تاج الديف الحن ي –الدر المقيط مف البحر المحيط  -ِٖ

 َـ ُّٖٗ –بيركت  –طبعة دار ال كر 
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أبػك العبػاس اػياب الػديف أحمػد )  –ـك الكتػاب المكنػكف ػي عمػػكف فػلدر المصا ِٗ
 دماؽ . –طبعة دار القمـ  –السمينالحمبي (  تحقيؽ أحمد محمد الخراط 

تحقيػػؽ عمػػي  –السػػميف الحمبػػي  –الػػدر المصػػكف فػػي عمػػـك الكتػػاب المكنػػكف  -َّ
 –ط  األكلػػػػػػػ   –بيػػػػػػػركت  –طبعػػػػػػػة دارالكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة  –معػػػػػػػكض كآخػػػػػػػريف 

 َـ  ُْٗٗىػ/ُُْْ
ط دار الطبلئػػػ   –محمػػػد محػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد  –دركس فػػػي التصػػػريؼ  -ُّ

 َـ ُٖٓٗ –ىػ ُّٖٕالقاىرة :  –لمنار كالتكزي  
طبعػػػة دار  –تحقيػػػؽ اػػػكقي ضػػػيؼ  –ابػػػف مجاىػػػد  –السػػػبعة فػػػي القػػػراءات  -ّّ

 ىػ .ََُْ –مصر   –المعارؼ 
 –ط األكلػ  –  السقا كآخريفتحقيؽ مصط  –ابف جني –سر صناعة األعراب -ّْ

 ـ .ُْٓٗمطبعة الحمبي 
 -مكتبػػة كىبػػة -ط ال انيػػة -د / محمػػد عجػػاج الخطيػػب -السػػنة قبػػؿ التػػدكيف -ّٓ

 َ ُٖٖٗ/َُْٖ-مصر 
ط مؤسسػػػة  -تحقيػػػؽ حسػػػيف األسػػػد كآخػػػريف -سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء لمػػػذىبي -ّٔ

 ـ . ُِٖٗالطبعة ال انية  –لبناف  -الرسالة بيركت  
مطبعػة –محمد محي الديف عبد الحميد  –ىب البف ىااـ األنصارم اذكر الذ -ّٕ

 ىػ .ُّٓٔ –االستقامة 
      –القػػػػاىرة  –طبعػػػػة دار التػػػػراث –اػػػػرح ابػػػػف عقيػػػػؿ عمػػػػ  أل يػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ -ّٖ

   َـََِٓىػ/ُِْٔ
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طبعػػة  –اػػرح األاػػمكني عمػػ  أل يػػة ابػػف مالػػؾ كمعػػو اػػرح الاػػكاىد لمعينػػي  -ّٗ
   َالقاىرة –عيس  الحمبي 

 َـ  ُّٗٗط  –االستراباذم  –ارح اافية ابف الحاجب -َْ
 –تحقيػؽ محمػد الزقػزاؽ كآخػريف –الاريؼ الرضػي –ارح اافية ابف الحاجب -ُْ

 َـ  ُٕٓٗبيركت  –ط دارالكتب 

مػػي  –أبػػك نصػػر الكرمػػاني  –اػػكاذ القػػراءات  -ِْ طبعػػة  –تحقيػػؽ د/ اػػمراف العىخى
 َمؤسسة 
 َلبناف   –بيركت  –الببلغ        

تحقيؽ السيد  –ابف فارس  –الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا  -ّْ
 َـ ُٕٕٗ–القاىرة   -صقر

 َىػ  ُّٕٗ –القاىرة  –طبعة مصط   الحمبي  –صحيح البخارم  -ْْ
 –طبعػػػة عيسػػػ  الحمبػػػي  –تحقيػػػؽ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي –صػػػحيح مسػػػمـ -ْٓ

 َـ  ُٓٓٗىػ : ُّْٕ
حيػػاء الكتػػب العربيػػة  -ط  -مػػكر بااػػا أحمػػد تي-ضػػبط األعػػبلـ -ْٔ عيسػػ   -دارا 

 َ ُْٕٗ/ُّٔٔ -القاىرة  –الحمبي 
أمػيف الػديف أبػك محمػد عبػد  –طبقات القرٌاء السبعة كذكػر منػاقبيـ كقػراءاتيـ  -ْٕ

صػيدا  –طبعػة المكتبػة العصػرية  –تحقيؽ أحمد محمد عػزكز  –السبلر  الكىاب بف
 َبيركت  –

 ـ . ُٕٓٗبيركت  –طبعة دار صادر  –عد ابف س -الطبقات الكبرل  -ْٗ
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مطبعػة الخػانجي  –ظاىرة التنكيف في المغة العربية د/عكض المرسػي جيػاكم  -َٓ
 َـ ُِٖٗ –القاىرة  –

طبعػة دار  –الظكاىر المغكية فػي قػراءة الحسػف البصػرم د/صػاحب أبػك جنػاح  -ُٓ
 َـ  ُٗٗٗ –ال كر العربي 

 الطبعة  -تحقيؽ أحمد أميف كآخريف –و أحمد محمد بف عبد رب –العقد ال ريد -ِٓ
 َـ ُِْٗاألكل /       

 –بغػداد –مطبعػة العػاني –تحقيؽ عبػد اهلل دركيػش –الخميؿ بف أحمد  –العيف -ّٓ
 ـ .ُٕٔٗ

ط دار الكتب  -جمعو برجاتراس -غاية النياية في طبقات القرٌاء ابف الجزرم -ْٓ
 َـ ََِٔبيركت لبناف  –العممية  

ـ ُٖٕٗىػػ/ُّٖٗ –بيػركت  –طبعػة دار المعرفػة  –بػف النػديـ ا –ال يرست  -ٓٓ
َ  

 –طبػػ  نيضػػة مصػػر –د/عبػػدال تاح إسػػماعيؿ اػػمبي –فػػي الدراسػػات القرآنيػػة -ٔٓ
 َـُّٓٗ

ط  –طبعػة مكتبػة األنجمػك المصػرية  –د/إبػراىيـ أنػيس –في الميجػات العربيػة -ٕٓ
  َالقاىرة  –السادسة 

طبعة مكتبػة الراػد  –, د/ عبد العزيز عبلـ د/ عبد اهلل ربي   –في فقو المغة  -ٖٓ
 َـ ََِْ-ىػُِْٓ –الطبعة األكل   –الرياض   –
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ط  –طبعة الييئة المصرية العامة لمكتاب  –ال يركزابادم  –القامكس المحيط  -ٗٓ
 ىػ َُُّال ال ة : 

طبعػػة  –عبػػد ال تػػاح القاضػػي  –القػػراءات الاػػاذة كتكجيييػػا مػػف لغػػة العػػرب  -َٔ
 َالقاىرة  – عيس  الحمبي

ناػػر مكتبػػة  –د/ محمػػد أحمػػد خػػاطر  –القػػراءات القرآنيػػة فػػي البحػػر المحػػيط  -ُٔ
 َمكة المكرمة  –نزار  مصط   الباز 

مطبعػة الكميػات  –د/محمػد سػالـ محيسػف  –القراءات كأ رىا في عمـك العربيػة  -ِٔ
 َ ُْٖٗ –األزىرية ط األكل 

د/ حسػف سػيد  –المغػكم المعاصػر  قراءة أبي السٌماؿ العدكم في ضكء الدرس -ّٔ
 َـ ََِِىػ/ُِّْ –دار الكفاؽ ب سيكط  –ط  –فرغمي  

ىػػػػ / ُُِْ –ط أكلػػػ  –د/عبػػػد اليػػػادم السػػػممكف  –قػػػراءة سػػػعيد بػػػف جبيػػػر -ْٔ
 ـ. َََِ

 أسيكط . –قراءة ايبة بف نصاح د/ سيد أحمد عمي الصاكم , ط أكل   -ٓٔ
د/ عبػد اليػادم السػممكف  –عاصرقراءة يحي بف يعمر في ضكء عمـ المغة الم -ٔٔ

 ـ   ََِّىػ / ُِْْ –طبعة مطبعة اياب ب سيكط 
تحقيػؽ إبػراىيـ  –القمقاػندم –قبلئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عػرب الزمػاف  -ٕٔ

 ُّٔٗ/ ُّّٖ –الطبعػة األكلػ  -القاىرة  –مطبعة دار الكتب الحدي ة  –اإلبيارم 
 َـ 

طبعػػة  –تحقيػػؽ محمػػد أبػك ال ضػػؿ إبػػراىيـ  –الكامػؿ فػػي المغػػة كاألدب لممبػرد  -ٖٔ
 القاىرة . –دار ال كر العربي 
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ّٖٕٓ 

ط  –مصػػر  –ط الخػػانجي  –تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ ىػػاركف  –سػػيبكيو  –الكتػػاب -ٗٔ
 ـ ُّٖٗال انية  :

القػاىرة  –طبعة االسػتقامة  –أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخارم –الكااؼ -َٕ
 َىػ ُّٓٗ:

جار  –التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه الت كيؿ الكااؼ عف حقائؽ غكامض  -ُٕ
                 دراسػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػادؿ أحمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػدالمكجكد ك آخػػػػػػػػريف  -الزمخاػػػػػػػػرم اهلل
  َـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ –الرباض  –طبعة مكتبة العبيكاف  -ط األكل  -

مكػػي بػػف أبػػي طالػػب  –الكاػػؼ عػػف كجػػكه القػػراءات السػػب  كعمميػػا كحججيػػا  -ِٕ
 –بيػركت  –طبعػة مؤسسػة الرسػالة  –محػي الجػديف رمضػاف  –حقيػؽ ت  –القيسي 

 ـ . ُْٖٗ -ىػ  َُْْ-الطبعة ال ال ة 
-القػاىرة  –طبػ  مؤسسػة ركز اليكسػؼ –د/ ضػاحي عبػد البػاقي –لغة تميـ  -ّٕ

 َمناكرات مجم  المغة العربية بالقاىرة  –ـ ََِٔىػ/ُِْٕ
طبعػػة  –يػػد محمػػد الطيػػبد/ع –ليجػػات العػػرب كامتػػدادىا إلػػ  العصػػر الحاضػػر -ْٕ

 َىػ  ُْٗٗالقاىرة :  –المطبعة اإلسبلمية الحدي ة
:  ىػػُّٔٗ –القػاىرة  –مطبعة السعادة  –د/ إبراىيـ نجا  –الميجات العربية  -ٕٓ

 َـ ُٕٔٗ
طبعػػػة الػػػدار  –د/أحمػػػد عمػػػـ الػػػديف الجنػػػدم  –الميجػػػات العربيػػػة فػػػي التػػػراث  -ٕٔ

  َـ ُّٖٗ  -العربية لمكتاب القاىرة 

ط مكتبة المعارؼ  –د/عبده الراجحي  –الميجات العربية في القراءات القرآنية  -ٕٕ
 ـ  ُٗٗٗىػ / َُِْالرياض :  –لمنار كالتكزي  
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ّٖٖٓ 

طبعػػة  –د/سػػيد الصػػاكم  –الميجػػات العربيػػة فػػي اػػرح اػػعمة عمػػ  الاػػاطبية  -ٖٕ
 ـ .ُّٖٗ –العدكم ب سيكط 

ي ضػػكء عمػػـ المغػػػة دراسػػة لغكيػػة فػػػ –الميجػػات العربيػػة فػػي مجػػػالس  عمػػب  -ٕٗ
 ـ . َِِٕ/ُِْٖ –د/ عبد اليادم السممكف  -المعاصر

د/ صبحي عبد الحميد محمػد عبػد  –الميجات العربية في معاني القرآف لم رٌاء  -َٖ
ـ : ُٖٔٗىػػ / َُْٔ –ط األكلػ   –القػاىرة  –ط دار الطباعة المحمدية  –الكريـ 
ُِّ . 
 َُٗٗ-مطبعػة الجػببلكم  -غ ػارىبلؿالميجات العربية نا ة كتطكرنا د/عبػد ال -ُٖ
 .ط ال انية –ـ 

طبعػػػة دار المػػػدني  –د/ صػػػالحة آؿ غنػػػيـ –الميجػػػات فػػػي الكتػػػاب لسػػػيبكيو  -ِٖ
 َط األكل   –ـ ُٖٓٗىػ /َُْٓ –جدة  –لمطباعة النار  

 ـ. ُٕٗٗ –أسيكط  –طبعة العدكم  –ليجة ربيعة د/ عبد اليادم السممكف  -ّٖ
ط -سػػبي  حػػاكمي  -تػػح  -أبكبكراألصػػبياني -لعاػػرالمبسػػكط فػػي القػػراءات ا -ْٖ

 ـ . ُٖٔٗىػ /  َُْٕدماؽ -مجم  المغة العريية
 ـ ط األكل . ُْٗٗ –القاىرة  –ركف تحقيؽ عبد السبلـ ىا –مجالس  عمب  -ٖٓ
 َ ٖدد : ػع –د/ محمد أحمد خاطر  –مجمة كمية المغة العربية بالقاىرة  -ٖٔ

أبػك ال ػتح ع مػاف  -لقراءات كاإليضاح عنيا المحتسب في تبييف كجكه اكاذ ا -ٕٖ
مطبعػػة المجمػػس  –تحقيػػؽ عمػػي النجػػدم ناصػػؼ , عبػػد ال تػػاح اػػمبي  –بػػف جنػػي  

 ـ.ُٔٔٗ –األعم  لماؤف اإلسبلمية  الطبعة ال انية 
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ّٖٓٗ 

أبػك محمػد بػف عطيػة األندلسػي  –المحرر الكجيز في ت سير كتاب اهلل العزيز  -ٖٖ
 َطبعة  دار ابف حـز  –

طبعػػة مكتبػػة  –ابػػف جالكيػػو  –فػػي اػػكاذ القػػرآف مػػف كتػػاب البػػدي   مختصػػر -ٖٗ
 َالقاىرة  –المتنبي 

 –المطبعػػػة الكبػػػرل األميريػػػة ببػػػكالؽ  –ابػػػف سػػػيده  –المخصػػػص فػػػي المغػػػة  -َٗ
 ىػ . ُُِّ

تحقيؽ محمػد أحمػد جػاد المػكل  _ مطبعػة عيسػ  البػابي  –المزىر لمسيكطي  -ُٗ
 الطبعة ال انية .  –الحمبي 

األكلػ    –مصر –ط الخانجي –د/رمضاف عبد التكاب  –ة اليمزة العربية ماكم -ِٗ
 ـ .ُُٗٗ:

تحقيػػؽ  –أبػك جع ػػر أحمػد بػف محمػد بػػف إسػماعيؿ النحػاس  –معػاني القػرآف  -ّٗ
 ُٖٓٗ –ىػػ  َُّْ –الطبعػة ال انيػة  –طبعة دار عػالـ الكتػب  –زىير غازم زاىد 

 ـ .

أحمد يكسؼ نجاتي  –تحقيؽ  –ل رٌاء أبك زكريا يحي بف زياد ا –معاني القرآف -ْٗ
 –الطبعػػة ال انيػػة  –طبعػػة الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب  –, محمػػد عمػػي النجػػار 

َُٖٗ . 

عرابػو  -ٓٗ  –تحقيػػؽ  –أبػػك إسػحاؽ إبػػراىيـ بػف السػػرم الزجػاج  –معػاني القػػرآف كا 
 –َُْٖ –الطبعػة األكلػ  –بيػركت  –طبعة عالـ الكتػب  –عبد الجميؿ عبده امبي 

ُٖٖٗ . 
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َّٖٔ 

صػب  عػالـ  –جم  كترتيػب داكد سػٌمـك  –المعجـ الكامؿ في ليجات ال صح   -ٔٗ
 َـ ُٕٖٗ/َُْٕ –بيركت  –مكتبة النيضة العربية  –الكتب 

طبعػػة مؤسسػػة  –عمػػر رضػػا كحالػػة  –معجػػـ قبائػػؿ العػػرب القديمػػة كالحدي ػػة  -ٕٗ
 َـ ُٖٕٗىػ / ُّٖٗ –بيركت  –ط األكل   –الرسالة 

 –مجمػػة المػػكرد  –جمػػ  كدراسػػة /غالػػب فاضػػؿ المطمبػػي  –ـمعجػػـ ليجػػة تمػػي -ٖٗ
 َـ ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ – ّالعدد: –المجمد الساب  

طبعة   –تحقيؽ محمد عبد الخاؿ عضيمة   –أبك العباس المبٌرد  –المقتضب  -ٗٗ
    َبيركت  –عالـ الكتب 

 ط الخامسػة –طبعػة األنجمكالمصػرية  –د/ إبراىيـ أنيس –مف أسرار المغة  -ََُ 
 َـُٕٓٗ
 –طبعػػة دار الكتػػب العمميػػة  –الزرقػػاني  –مناىػػؿ العرفػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف  -َُُ

  َلبناف   –بيركت 
تح د/عبد الحي ال رمػاكم ط  –ابف الجزرم –منجد المقرئيف كمراد الطالبيف -َُِ

 َـ  ُٕٕٗالمطبكعات الدكلية  دار    –
 –محمػد عمػي الصػباغ تصحيح  –ابف الجزرم  –النار في القراءات العار  -َُّ

 مف دكف تاري  .  –بيركت  –طبعة دار ال كر 
تحقيؽ أحمد األرنػاؤكط كآخػريف  -صبلح الديف الص دم  -الكافي بالكفيات  -َُْ

 َلبناف  -بيركت  -دار إحياء التراث العربي  –ط  -
 -امس الػديف أبػك العبػاس أحمػد بػف خمكػاف -كفيات األعياف كأبناء الزماف -َُٓ
                 َبيركت  -ط  دار صادر -د/ إحساف عباس  -تحقيؽ


