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 u  الضمة الطويلة الخالصة  >  العين
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ح  

  صـالملخ

  "ةيدراسة تحليل"قراءة أبي رجاء العطاردي 

  اتـم الذنيبـن إبراهيقفطا

  2007جامعـة مؤتـة، 

  
تُعد القراءات القرآنية من أهم مصادر الدراسات اللغوية، وقـد تناولـت هـذه              

في ضوء علم اللغة الحديث، كون هذه القراءة        " ديقراءة أبي رجاء العطار   "الدراسة  
لم تلقَ االهتمام والدراسة من قبل الباحثين، حيث هـدفت الدراسـة إلـى عـرض                

 فـي هـذه     ونهجـت تها الصوتية، والصرفية، والنحوية،     مستويات القراءة وتوجيها  
  .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

القارئ ونسبه وشيوخه وتالمذتـه،      تمهيداً عن حياة     الفصل األول وقد تناولت في    
  .وقصة إسالمه

:  ففصلت الحديث في ثنايا الدراسة عـن الظـواهر الـصوتية           الفصل الثاني أما  
 وأشهر قضايا الهمز    الحذفاإلدغام واإلتباع واإلمالة، ثم تناولت      واثلة بأنواعها،   مالم

  .في قراءة أبي رجاء
وجمع، كما بينت المشتقات     من إفراد     قضايا األسماء  الفصل الثالث وعالجت في   

  .والمصادر وصيغ األفعال وزياداتها التي جاءت في المستوى الصرفي
 فيدور حول القضايا النحوية وقسمت هذا الفصل إلى أربعـة           الفصل الرابع وأما  
سناد في الجملة اإلسمية والفعلية والمنصوبات والمجرورات       وهي قضايا اإل  : مباحث
  .والتوابع

  : إلى النتائج التاليةوقد توصلت الدراسة

 العربية الفصيحة، وهي لهجة تميم      تأثر العطاردي في قراءته بلهجات القبائل      .1
  .وأسد ومنطقة حجاز

بانت في توجيهات قراءة أبي رجاء اتجاهات معياريـة تقريريـة وصـفية،              .2
 .ووصفية تفسيرية، وكذلك بعض القضايا التي تخص المنهج التحويلي
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Abstract 
 

Abi Raja'a Al-Ataridi (Analysis Study) 
 

Quftan Ibrahiem Al-Thunibat 
 

Mu'tah University, 2007 
 

Recitations of the Holy Quran is one of the most important sources of 
linguistic studies. This study tries to spotlight on Abu-Raja' Al-Ataredi 
from the perspective of current linguistics. This kind of study has not been 
delt with by scholars. Therefore, this study aims at showing the levels of 
this recitation along with their phonetic, morphological and syntactic 
features. The descriptive analytical approach has been adopted in this 
study. 

In the first chapter of this study I deal with the main points in Al-
Atardi's life. 

In the Second chapter I try to display such phonetic features as; 
diphthongization, addition and clifting, then I shed light on ellipsis and in 
tonation in Al-Atardi's recitation. The third chapter tackes such 
morphological aspects as: number (singular and plural), derivation, base 
forms and verb affixes. 

In the Fourth chapter I focus on syntactical issues in Al-Atardi 
recitation. This chapter is divided into four parts: predication in nominal 
and verbal sentences, accusative, genitive and appositives. Finally the study 
concludes that: 

1. Al-Ataridi got influenced by the standardized dialects of such 
Arab tribes as: Tameem, Al-Hijaz, Najd and Assad. 

2. Al-Ataridi recitation manifests affirmative descriptive, explicative 
and transformational directions. 
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  :المقدمـة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سـيدنا            
وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى       . محمد المبعوث بلسان العرب ودعوة الحق     

  .يوم الدين وبعد
لقراءة أبي رجـاء    (دراسة تحليلية   ت القرآنية   تتناول هذه الدراسة إحدى القراءا    

بارزة والتي تقل أهميتها إلى حـد       الغير  راءته من القراءات القرآنية     ، وق )العطاردي
ما عن قراءة القراء الذين درست قراءاتهم ونالت نـصيبا مـن اهتمـام الدارسـين                

 ولهذه الدراسة مـستويات      ويعود ذلك مما يبدو ألنها من قراءة األعراب،        والباحثين،
وتية والصرفية والنحوية، فهـذا   مختلفة فنجد لها صورا ونماذج على المستويات الص       

سبب يدعو إلى االهتمام بهذا النوع من القراءات التي لم تنـل العنايـة واالهتمـام                
وجمعها وتحليلها على المستويات اللغوية المختلفة، ومن ثم إخراجهـا إلـى حيـز              

 أكانـت شـاذة أم    ألن هذه القراءة ال تقل أبدا عن القراءات األخرى سواء           . الوجود
  . صحيحةمتواترة

البحث ليكون ميدان رسالتي التي أتقدم بها السـتكمال متطلبـات           واخترت هذا   
قراءة أبي رجاء العطـاردي     " وقد جعلته بعنوان     ،درجة الماجستير في اللغة العربية    

 أي إنه القراءة متصلة بالقرآن الكـريم و    ، ومن الجدير بالذكر أن هذ     "دراسة تحليلية 
القرآن الكريم يعد استخراجاً وكشفاً لكنـوز هـذه         موضوع على اإلطالق له صلة ب     

  .المعجزة اإللهية العظيمة
بهـذه  ولقد تناولت في هذا البحث المستويات الصوتية والـصرفية والنحويـة؛            

 .القراءة

  .ويمكن للباحث أن يصل إلى داللة التركيب من محصلة هذه المستويات
 واعتمدت كتاب زاد المسير     أما مادة البحث فقد جمعت من كتب التفاسير واللغة،        

البحر المحـيط ألبـي   في علم التفسير البن الجوزي، والمحرر الوجيز البن عطية و   
ـ لزمخشري والدر المصون لكتاب اهللا المكنـون ل       حيان والكشاف ل   سمين الحلبـي،   ل

  .وروح المعاني لأللوسي
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اب والتطور اللغوي لرمضان عبـدالت    : ة من مثل  ولم أغفل أبداً عن الكتب الحديث     
علم اللغـة   لعبدالصبور شاهين و  واألصوات اللغوية إلبراهيم أنيس والتطور اللغوي       

  .والمصطلح الصوتي لعبدالقادر مرعي. ى العبابنةيحيلالمعاصر 
  . فصول وخاتمةأربعة على تتطلب أن يبنىوكانت طبيعة البحث 

أبي رجاء العطـاردي وشـيوخه   عن حياة  اً تمهيدالفـصل األول  وقد تناولت في    
  .وتالميذه بصورة موجزة

  :المستوى الصوتيفهو : الثانيأما الفصل 

تحدثت فيه عن المظاهر الصوتية في قراءة أبي رجاء العطاردي مـن مماثلـة              
ومخالفة وإتباع وتشديد وتخفيف لبعض األحرف التي جاءت مناسبة لهذه المظـاهر            

 طرأ علـى هـذه       الذي باستخدام الكتابة الصوتية موضحاً التغير الصوتي     . الصوتية
  .األلفاظ
  :المستوى الصرفي: الثالثالفصل 

من أبنية لألفعال   " أبي رجاء العطاردي  "تناولت فيه الظواهر الصرفية في قراءة       
مشتقات أبنية األسماء من مصادر و    ، و من ماٍض ومضارٍع وإبداٍل لصيغة بدل أخرى      

طـي معنـى     ولواصق تغير في صيغتها الصرفية وتع      وما يلحق األسماء من لواحق    
  .صرفيا وفق سياق تركيبي توظّف فيه

  :المستوى النحوي: الرابعالفصل 
مـن مرفوعـات    ". العطـاردي "تحدثت فيه عن المالمح النحوية فـي قـراءة          

  .ومنصوبات ومجرورات مناقشاً هذه الظواهر ومحلالً أمثلة عليها
  .دراسةوختمت الدراسة بخاتمة وضعت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها ال
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  الفصل األول

  دــتمهي

  

  :التعريف بالقارئ 1.1

وهـو  . )1(مران بن عبداهللا  لحان، وقيل عِ  مران بن مِ  ِع: م، ويقال يهو عمران بن تَ   
2(ُّطارديمن بني عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة، التميمي الع(.  

  

  :حياته 1.1.1

 ولـم   -عليه السالم -رسول  ، أسلم في حياة ال    ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة     
 قـال ابـن     -رحمه اهللا - ومن صفاته    )3(وعاش إلى خالفة هشام بن عبدالملك     . يره

ما آسـى   : كان يقول . )4( عابداً كثير الصالة وتالوة القرآن     كان أبو رجاء  " :األعرابي

                                                 
، 1المزي، جمال الدين، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عـواد معـروف، ط              ) 1(

 .360-356، ص22م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج1992-هـ1413

ابن الجزري، شمس الدين، أبو الخير محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء، عني               ) 2(
، 1م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ج        1980-هـ1400،  2برجستراسر، ط . ج: بنشره
 .604ص

القرطبي، يوسف بن عبداهللا، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق الشيخ علـي محمـد              ) 3(
ـ 1415،  1خ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط         معوض والشي  -هـ

 .285، ص3م، ج1995

، 1العسقالني، ابن حجر، اإلصابة في تمييز الـصحابة، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط               ) 4(
 .74، ص4هـ، ج1415
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 وكـان   )1(على شيء من الدنيا، إال أن ُأعفِّر في التراب وجهي كلَّ يوٍم خمس مرات             
  .)2("رأسه، ويترك لحيته بيضاءيخضب 

قال وهـب   : )3(أكله الدم قائالً  بي عن قصة أبي رجاء في الجاهلية و       وتحدث الذه 
 -عليه الـصالة والـسالم   -بن جديد عن أبيه سمعت أبا رجاء يقول بلغنا أمر النبي            ا

فانطلقنا نحو الشجرة هاربين بعيالنا، فبينمـا أنـا         * ونحن على ماٍء لنا يقال له سنَد      
هل عنـدِك شـعير؟     : وق القوم، إذ وجدت كُراع ظبي فأخذته فأتيتُ المرأة، فقلن         أس
.  من شعير فما أدري بقي منه شيء أم ال         قد كان في وعاٍء لنا عام أول شيءٍ       : لتفقا

فأخذتُه فنفضته فاستخرجت منه ملء كفٍّ من شعير ورضخته بين حجرين وألقيتـه             
دت تحته ثم أخذت    عير ففصدتُه إناء من دِم، وأوق     في برمٍة لنا ثم قمت إلى ب      والكراع  

فقال له رجل وكيف طعـم الـدم؟        . عوداً فلبكْتُه به لبكاً شديداً حتى أنضجته ثم أكلنا        
  .)4(حلو: قال

إن أبا رجاء   : أخبرنا عمرو بن عاصم قال    : )5(وفي الطبقات الكبرى قال ابن سعد     
 )6(ة، وكان ثقةً في الحديث    ياٍل مر  القرآن في شهر رمضان في كل عشر ل        كان يختم 

وله رواية وعلم بالقرآن، وأم قومه في مسجدهم أربعين سنة فلما مات أمهم بعده أبو               
  .)7( جعفر بن حيان أربعين سنة،األشهب

                                                 
ـ 1402،  2الذهبي، محمد، سير أعالم النبالء، تحقيق مأمون الصاغرجي، ط        ) 1( م، 1982-هـ

 .256، ص4ج

الجزري، عز الدين، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق الشيخ علي محمـد معـوض،               ) 2(
ـ 1415، دار الكتب العلمية، بيروت، ،       1والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، ط     م، 1994-هـ

 .268-267، ص4ج

  .4/254الذهبي، سير إعدام النبالء، ) 3(
، 6ابن منظور، لسان العـرب، ج     . بني سعد بلد معروف في البادية وقيل ماء معروف ل       : سنَد* 

 .387ص

 .138، ص7ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج) 4(

 .268، ص4الجذري، عز الدين، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: انظر) 5(

 .285، ص3القرطبي، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج) 6(

 .604، ص1قراء، جابن الجزري، غاية النهاية في طبقات ال) 7(
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  :قصة إسالمه 2.1.1

، )1(في كتابه سير أعالم النـبالء     . ذكر اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي       
دخلت على أبي رجاء    : أبيهحدثنا يوسف بن عطية عن       ": قال طارديقصة إسالم الع  

 وكان لنا صنم مدور، فحملناه على قَتَـب،         -عليه الصالة والسالم  - النبي   ثَبِع: فقال
وتحولنا ففقدنا الحجر، انْسلَّ فوقع في رمل، فرجعنا في طلبه فإذا هو في رمٍل قـد                

اٍب هاً لم يمتنع مـن تُـر      إن إل :  أول إسالمي، فقلت   ن ذلك غاب فيه فاستخرجتُه، فكا   
فرجعـت  . فكان ذلك أول إسالمي   .  لتمنع حياها بذنبها   غيب فيه إلله سوء وإن العنْز     ي

  .)2(-صلى اهللا عليه وسلم-إلى المدينة وقد توفي النبي 
  

  :شيوخه 3.1.1

 ،)3( عن عمر بن الخطاب وعلـي بـن أبـي طالـب             أبو رجاء العطاردي   حدث
 األشـعري   ى وسمرة بن جندب وأبي موس     )4(وعمران بن حصين وعبداهللا بن عباس     

  .)5(وتلقن عليه القرآن ثم عرضه على ابن عباس، وهو أسن من ابن عباس
  

  :تالميذه 4.1.1

عرابي، وسعد بن أبي عروبة      وابن عوف، وعوف األ    حدث عنه أيوب السختياني   
ي بن ميمون وأبو األشهب جعفـر بـن          وصخر بن جويرية، ومهد    )6(وسلْم بن زِريد  
  .)7( وحماد بن نجيم، والحسن بن ذكوان،حيان العطاردي

                                                 
 .252، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج) 1(

، 7، وانظر ابن سعد، الطبقات الكبـرى، ج       268-267، ص 4انظر الجزري، أسد الغابة، ج    ) 2(
 .285، ص3، وانظر القرطبي، االستيعاب، ج139ص

 .254، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج) 3(

 .286، ص3القرطبي، االستيعاب، ج) 4(

 .356، ص22المزي، تهذيب الكمال، ج) 5(

 .255-254، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج) 6(

 .356، ص2المزي، تهذيب الكمال، ج) 7(
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  :وفاته 5.1.1

 سنة وفاة أبي رجاء العطاردي، قـال        )1(ري في كتابه غاية النهاية    ذكر ابن الجز  
  ". وله مائة وسبع وعشرون سنة،مات سنة خمس ومائة" :ابن معين

يا أبا سـعيد،    : ي والفرزدق، فقال الفرزدق   وقد اجتمع في جنازته الحسن البصر     
لستُ بخيـر   :  فقال الحسن  ،اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم      : يقول الناس 

 شهادة أن ال إله إال      :هم لكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال          بشر الناس ولستَ 
  :)3( وقال)2( ثم انصرف،اهللا وأن محمداً رسول اهللا

  أن ألم تَر النَّاس    مهمـاتَ كبيـر   

  

  قَود        عـِث مـِث بعقبـَل الب كان ـدِ حم  

  

ـ عين حِ بشُ س  عي هولم يغِْن عنْ   ةًج  

  

  ــتين ــوِس ــ لم اتَا بــر م ــِد غي وس  

  

 فْإلى حر   كْـري اءروِ ٍة غَب هـا هدر  

  

  ِسوى أنَّهـا مثْـوى وِضـيٍع وسـيدِ          

  

    خِلدِر يمواحداً ولو كان طول الع   

  

  ع فَعــدينْــوــهعي ع ــبدمــرمٍر ع  

  

  ونـه لُِمح الذي راحوا بـه ي     انلكَ

  

  ِقمــن ــاً ولك ــييم ــد حــيس ل    بمخْلَ

  

ونَ نر غْوح و والحـ د   نـا اموف أم تُ

  

  يضعا حتْ نَ بِ ن ـ  فَ الر    مرصـدِ  لَّدى كُ

  

  

                                                 
 .204، ص1ابن الجزري، غاية النهاية، ج) 1(

؛ الذهبي، محمد، سير أعـالم النـبالء،        287-286، ص 3القرطبي، يوسف، االستيعاب، ج   ) 2(
، ابن سعد،   360-359، ص 22لدين، تهذيب الكمال، ج   ؛ المزي، جمال ا   256-255، ص 4ج

 .268-267، ص4؛ الجزري، عز الدين، أسد الغابة، ج140، ص7الطبقات الكبرى، ج

 .بحثت عن هذه األبيات في ديوان الفرزدق ولم أجدها) 3(
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  الفصل الثاني

  يـوى الصوتـالمست

  

  :الصوتيةالمماثلة  1.2

تفاقها فـي    عند النطق بها، وذلك ال     عضها ببعض بجاورة  تقد تتأثر األصوات الم   
د ذلك يحدث   نواحدة أو في كلمتين متجاورتين، فع     الكلمة  الالمخرج أو في الصفة في      

 الصوت الثاني أو العكس مما      فينوع من االنسجام والتقارب الصوتي، فيؤثر األول        
  .)1(ة أو جزئية كلي لهماثلةًيجعله مماثالً له في المخرج م

ف علماء العربية القدماء المماثلة الصوتية، وأطلقوا عليها مصطلحات لغوية          عرو
اه باب الحرف الذي يضارع به      سم، أفرد بابا في كتابه      )2( ففي كتاب سيبويه   ،متنوعة

فأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه، فالصاد الساكنة          : "حرفا من موضعه  
مصدٍر، وَأصدر، والتصدير؛ ألنهما قد صارتا في       : ا كانت بعدها الدال، وذلك نحو     إذ

ولـم تـدغم    . كلمة واحدة في افْتَعَل فلم تُدغم الصاد في التاء لحالها التي ذَكرتُ لك            
فلما كانتـا   . الذاُل فيها ولم تُبدل؛ ألنها ليست بمنزلة اصطَبر وهي من نفس الحرف           

جريتا مجرى المضاعف الذي هو من نفس الحـرف مـن بـاب    من نفس الحرف، أُ   
مددتُ، فجعلوا األول تابعاً لآلِخر، فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضـعه،             

ولم يبدلوها زاياً خالصةً كراهية اإلجحـاف       . وهي الزاي، ألنها مجهورة غير مطبقة     
  .)3("بها لإلطباق

                                                 
، مكتبـة الخـانجي،     1عبدالتواب، رمضان، التطور اللغوي مظاهره وعللـه وقوانينـه، ط         ) 1(

، عالم الكتب، القـاهرة،     1؛ عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، ط       22القاهرة، ص 
، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء       1993؛ الخليل، عبدالقادر مرعي،     324ص

 .132، ص1في ضوء علم اللغة المعاصر، ط

، ، دار الجيـل   1الكتاب، تحقيق عبدالسالم هارون، ط    ). 1991(سيبويه، عمرو بن عثمان،     ) 2(
 .477، ص4بيروت، ج

 .478-477، ص4المرجع السابق، ج) 3(
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 من المماثلة؛ للداللـة علـى تـأثر         سيبويه مصطلح المضارعة بدال   إذْ استخدم   
  .ا من بعضها ببعض وإبدال بعضهاألصوات بعض

م مـصطلح آخـر للماثلـة        فقد اسـتخد   ،)1(أما في كتاب الخصائص البن جني     
". الحمـد لُلـه   "و" مـِد ِللـه   الح"ومن التقريب قولهم    ": يقول،  الصوتية، وهو التقريب  

 لكن تحت مسميات مختلفة، ففي شـرح         القدماء قد عرفوا المماثلة    نونستطيع القول إ  
  ."تجانس الصوت وتشاكله" أطلق عليها مصطلح )2(المفصل البن يعيش

  

  :المماثلة الصوتية عند المحدثين 1.1.2

أما علماء اللغة المحـدثون، فـأطلقوا عليهـا مـصطلح المماثلـة الـصوتية                
)Assimilation(        وهي تأثر صوت بصوت أخر مجاور لـه ،)األصـو    )3 ات  إذ إن

  .دي إلى تماثلها، أو تقاربها صفةً ومخرجاًؤ تأثراً يتأثر بعضها ببعضالمتجاورة ي
إلى أن المماثلة الـصوتية     " األصوات اللغوية "في كتابه    )4(إبراهيم أنيس ويذهب  

ا ببعض ونسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخـر          ههي تأثر األصوات اللغوية بعض    
ج في غيره أكثر مما قد يطرأ على سواه من          فمن األصوات ما هو سريع التأثر يندم      

التعديالت التكيفية للصوت بـسبب     " :هيالمماثلة  أن   )5(األصوات ويرى أحمد مختار   
مجاورته ألصوات أخرى أو تحول الفونيمات المختلفة إلى المماثلة إما تماثالً جزئياً            

  ".أو كليا
نها عملية اسـتبدال  إ": ، فقال المماثلة عن)D. Joenes()6(وتحدث دانيال جونز 

  ."صوت بصوت آخر تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو في الجملة

                                                 
، دار 1م، تحقيـق عبدالحميـد هنـداوي، ط   2001ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص،       ) 1(

 .146، ص2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج

 .318، ص10ط، عالم الكتب، بيروت، ج.، شرح المفصل، د)ت.د(ابن يعيش، ) 2(

 .384، دراسة الصوت اللغوي، صعمر، أحمد مختار) 3(

 .178، دار النهضة العربية، القاهرة، )ط.د(، األصوات اللغوية، )ت.د(أنيس، إبراهيم، ) 4(

 .324عمر، دراسة الصوت اللغوي، ) 5(

 .71عطية، في البحث الصوتي عند العرب، ) 6(



 9

تأثر الصوت بالصوت الـذي يليـه أو        ": )1(ماثلة الم عبدالقادر مرعي وقد عرف   
 لالنـسجام الذي قبله تأثرا يجعله مثله أو قريبا منه في الصفة أو في المخرج تحقيقا               

 للجهد العضلي الذي يبذله اإلنسان فـي أثنـاء          اً وتوفير الصوتي في األلفاظ والكالم   
  ."النطق

  

  :أشكال المماثلة 2.1.2
هناك عدة أشكال للماثلة تبعا لتنوع صور التأثر بين األصـوات، وقـد صـنفها               

  :)2(علماء األصوات إلى عدة أصناف
 إذا أثر الصوت األول في الثاني كانت المماثلة مقبلـة،           :حسب اتجاه التأثير   .1

 أثر الصوت الثاني في األول كانت مدبرة، وإن كان التأثير مشتركا بين             وإذا
  .الصوتين، كانت متبادلة وتسمى مزدوجة

 إذا انقلب الصوت إلى مثل الـصوت اآلخـر كانـت            :بحسب درجة التأثير   .2
 ال يصل إلى    المماثلة كلية أو كاملة، وإذا تأثر الصوت بالصوت اآلخر تأثراً         

 .انت المماثلة جزئيةالمقاربة الكلية لآلخر ك

 بالصوت اآلخر    إذا كان الصوت المؤثر متصالً     :بحسب االتصال واالنفصال   .3
 .كانت المماثلة متصلة وإذا كان منفصال كانت المماثلة منفصلة

يقول عبد القادر مرعي في كتابه المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء،            
له إذا كان بعيدا عنه في المخرج،       ال يمكن للصوت أن ينقلب إلى صوت آخر مماثل          

ألن الغرض من التماثل هو التقارب في المخارج، أو الصفات لتيسير عملية النطق،             
  .)3(ولالقتصاد في الجهد العضلي

  :ومن أمثلة المماثلة الصوتية في قراءة أبي رجاء العطاردي ما يلي
  ".تَصدى" قرأ أبو رجاء )4 ()ىفَأَ�تَ لَه تَصَد، أَما مَنِ استَغْنَى: ( قال تعالى.1

                                                 
 .123 الخليل، عبدالقادر مرعي، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء،) 1(

 .134؛ الخليل، المصطلح الصوتي، 25عبدالتواب، التطور اللغوي، ) 2(

 .136، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء، الخليل) 3(

 .6-5عبس آية ) 4(
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  .)1(وأصلها تتصدى فحذف التاء
 يجعله مثله تماما في الصفة أو       فقد تأثر الصوت األول بالصوت الذي يليه تأثيراً       

 لالنسجام الصوتي بين األصوات والكالم، وتوفيرا للجهد العـضلي          المخرج، تحقيقاً 
  .ير في هذه الكلمة كما يأتي، فكان التغي)2(الذي يبذله اإلنسان، أثناء النطق
  :وتمثل ذلك صوتياً. وهي مماثلة كلية مقبلة متصلة

tatasadda < tasadda 
  ).3() مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَه شِهَاب ثَاقِبإِالَّ: ( قال تعالى.2

، ُأدغمـت   )4(بكسر الخاء والطاء مشددة وأصله اختطف     " ِخطِّف"قرأ أبو رجاء    
سقطت األلف ثم كسر الخاء بسكونها وسكون الطاء فلما أدغم التاء           وء  التاء في الطا  

ويقال هي لغة بكر بن وائل      : "، قال أبو حاتم   )5(في الطاء واستغنى عن همزة الوصل     
" التـاء "في الصوت الالحق ألن صوت      أثر الصوت السابق    حيث  . )6("وتميم بن مرة  

                                                 
األندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، دار إحيـاء التـراث العربـي،     ) 1(

م، 1990بن خالوية، أبو عبداهللا الحسين بـن أحمـد،          ؛ ا 427، ص 8، ج 2بيروت، لبنان، ط  
، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،      5الحجة في القراءات السبع، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، ط        

، روح المعـاني فـي تفـسير    )ت.د(؛ األلوسي، شهاب الدين السيد محمود،    363لبنان، ص 
، 3، بيـروت، لبنـان، ج     ، دار إحياء التـراث العبـي      )ط.د(القرآن العظيم والسبع المثاني،     

، الدر المصون في علوم     )ط.د(؛ السمين الحلبي، شهاب الدين أبي العباس بن يوسف          51ص
الكتاب المكنون، تحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلميـة، بيـروت،              

، الكشاف عن حقـائق     )ت.د(؛ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر        479، ص 6لبنان، ج 
، دار المعرفة، بيروت، لبنـان،      )ط.د(نزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،       غوامض الت 

 .312، ص3ج

 .136، المصطلح الصوتي عند علماء العربية، صالخليل) 2(

 .10الصافات، ) 3(

؛ ابن خالويه الحسين، مختـصر شـواذ        353، ص 7األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 4(
 .127القرآن، ص

 .71، ص23حمود، روح المعاني، جاآللوسي، م) 5(
؛ ابن الجوزي، جمال الدين عبدالرحمن بن علي بـن          496، ص 5السمين الحلبي، الدر المصون، ج    ) 6(

 .47، ص7، المكتب اإلسالمي، ج)ط.د(، زاد المسير في علم التفسير، )ت.د(محمد، 
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سناني مجهور انفجاري مفخم    لثوي أ " اءالط"لثوي أسناني مهموس انفجاري وصوت      
  :ويمكن تحليل ذلك صوتياً على النحو اآلتي. )1(فجاءت مماثلة كلية مدبرة متصلة

hittifa         <          htitifa         <         ihtatafa 
           ِخطِّف>          خِْتطِف     >      اختطف  

  بعد اإلدغام        مزة الوصلتغناء عن ه    االس  األصل من وزن افتعل     

  .فيهافأدغمت ) بعد إلغاء الحركة(تأثرت التاء بالطاء بعدها تأثراً مدبراً كلياً متصالً 
للّـه  يَكَاد الْبَرقُ يَخْطَف أَبصَارَهم كُلَّمَا أَضَاء لَهم مشَواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيهِم قَـامواْ وَلَـو شَـاء ا                  : ( قال تعالى  .3

ءٍ قَدِيراللَّه عَلَى كُلِّ شَي إِن صَارِهِموَأَب عِهِم2()لَذَهَبَ بِسَم(.  
بفتح الياء وكسر الخـاء والطـاء المـشددة وأصـلها           " يِخطِّفُ ":قرأ أبو رجاء  

ولهـا سـبع     )4(نمت التاء في الطاء وكسرت الخاء اللتقاء الـساكني        ، أدغ )3(فُِطتَخْي 
  .)5(قراءات مختلفة

سـنانيان  د أثر الصوت الالحق على الصوت السابق، فكالهما صوتان لثويان أ          فق
 فـي   متماثالن في الصفات ماعدا صفة التفخيم في الطـاء        مهموسان انفجاريان أي    

  :ويمكن تمثيل ذلك صوتياً. ، فهي مماثلة مدبرة كلية متصلة)6(الصفات
yahtatifu < yahtafu < yahittifu 

    األصل  ور   الجمه     أبو رجاء      
  

                                                 
 .136، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء، صالخليل) 1(

 .20ة آية البقر) 2(

 .90، ص1األندلسي، أبو حيان، البحر، ج) 3(

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،       )ط.د(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب،          ) 4(
؛ سيبويه، عمر بن عثمـان،      45، ص 1خطف؛ ابن الجوزي، جمال الدين، زاد المسير، ج       /4لبنان،  

 .3/10الكتاب، 

 غازي زهير تحقيق القرآن،، إعراب   )م1988(فر أحمد بن محمد بن إسماعيل،       ابن النحاس، أبو جع   ) 5(
 .35-34ص بيروت، العربية، النهضة ومكتبة الكتب عالم ،3ط زاهد،

؛ الخليل، عبدالقادر مرعي، المصطلح الـصوتي       28-27عبدالتواب، رمضان، التطور اللغوي، ص    ) 6(
 .137عند علماء العربية القدماء، ص
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  :ظاهرة اإلتباع 2.2
تعد ظاهرة اإلتباع شكال من أشكال المماثلة، لكن على مستوى الحركات، فهـو             

  .ضرب من ضروب تأثر الصوائت بعضها ببعض
واالنسجام الصوتي والموسيقي له دور كبير بين الصوائت أو الحركات ال تؤدي            

 فقـد   ،ات الصرفي والنحوي  وظيفة صوتية إلى جانب وظيفتها الداللية على المستوي       
ي يميل دون أي اهل في الجهد العضل   دلت المالحظة الحديثة على أن الناطق حين يتس       

  .شعور منه باالنسجام الصوتي بين حركات الكلمات
واإلتباع هو أن تتماثل حركتان متتاليتان لضرب من االنسجام والتخفيف وذلـك            

  .)1(ا أو العكس مثلهفتجعلهاأن تؤثر حركة متقدمة على تالية 
  : على النحو التالياإلتباع في قراءة أبي رجاء العطارديوقد ورد 

  .)2()وَلَما ضُرِبَ ابن مَريَمَ مَثَال إِذَا قَومكَ مِنه يَصِدونَ: ( قوله تعالى.1
بضم الصاد من صد يصد أي يعرضون       " يصدون"قرأ أبو رجاء ونافع والكسائي      

  .)3(أجل ضرب المثلعن الحق من 
 جعلتها ضمةً  حركة الدال المضعفة مما      فيفقد تأثرت حركة الصاد تأثراً مدبراً       

  :ونمثل ذلك صوتياً. مثلها
yasidduna < yasudduna 

  .)4()ونِوَقَالَ الَّذِي �َجَا مِنهمَا وَادكَرَ بَعدَ أُمةٍ أَ�َاْ أُ�َبئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُ: ( قوله تعالى.2
  
  

                                                 
 .137لمصطلح الصوتي، صالخليل، ا) 1(

 .57سورة الزخرف، ) 2(

، )م1996(؛ الداني، أبو عمرو عثمان بن سـعيد،         25، ص 8األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 3(
، دار الكتب العليمـة، بيـورت، لبنـان،    1كتاب التيسير في القراءات السبع، تحقيق أوتويدتزل، ط     

؛ ابن النحاس، أحمد، إعراب القرآن      114، ص 6؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ج     197،  222ص
 .96، ص3الكريم، ج

 .45سورة يوسف، آية ) 4(
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  .)1(بفتح الهمزة" بعد َأمٍة"قرأ أبو رجاء ومجاهد 
تأثير فة مما جعلها فتحة مثلها، وهو    حركة الميم المضع  بفقد تأثرت حركة الهمزة     

ويمكن تفسير ما حدث في قراء العطاردي صوتياً على النحـو           . مدبر في الحركات  
  :اآلتي

ummatin < ammatin 
  )2() وَالْوَتْرِوَالشفْعِ: ( قال تعالى.3

بكسر الواو وهي لغـة تمـيم وبكـر وأسـد           " الِوتر"قرأ ابن عباس وأبو رجاء      
ويقول مكـي ابـن   . )3( الفتح والكسر:لغتانواختارها أبو عبيد وحكى األصمعي فيه      

  .هما لغتان والفتح لغة أهل الحجاز والكسر لغة بني تميم: )4(أبي طالب القيسي
على حركـة   الراء  حركة  الحركة السابقة، فأثرت    في  فقد أثرت الحركة الالحقة     
  : ذلك صوتياًتمثيلويمكن . وهو أيضا إتباع مدبر. الواو مما جعلتها كسرة مثلها

alwatri < alwitri  
  .)5()لِنحيِيَ بِهِ بَلْدَة ميتاً وَ�ُسقِيَه مِما خَلَقْنَا أَ�ْعَاماً وَأَ�َاسِي كَثِرياً: ( قال تعالى.4

  .)6("بو رجاء والضحاك وعمر بن الخطاب ونَسِقيهقرأ أ

                                                 
؛ ابن خالوية، مختصر فـي شـواذ القـراءات،          314، ص 5األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 1(

، حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي علـى تفـسير            )ت.د(؛ البيضاوي،   64ص
 .140، ص2؛ الزمخشري، محمود، الكشاف، ج183، ص5البيضاوي، ج

 .3سورة الفجر، آية ) 2(

؛ الداني، عثمان، التيسير في القراءات الـسبع،        467، ص 8األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 3(
 .222ص

، الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع وعللهـا          )م1987(القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب،        ) 4(
؛ 169-168، ص 1، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ج       4يق محيي الدين رمضان، ط    وحججها، تحق 

، الحجة في القراءات السبع، تحقيـق       )م1990(؛ ابن خالوية، أبو عبداهللا الحسن بن أحمد،         2/372
؛ ابن النحاس، إعراب القرآن     363، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص     5عبدالعال سالم مكرم، ط   

 .334، ص3ري، الكشاف، ج؛ الزمخش372، ص3الكريم،  ج

 .49سورة الفرقان، آية ) 5(

 .411، ص2؛ الزمخشري، محمود، الكشاف، ج505، ص6األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج) 6(
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ضمة النون رغم الفاصل بينهما إال أنه تـأثير مـدبر           في   فتحة الياء فأثرت هنا   
، وذلك طلبـا    منفصل فأصبحت حركة النون فتحة على التأثير المدبر الكلي المنفصل         

  :ويمكن تمثيل ذلك صوتياً. )1(للخفة
nuskiyahu < naskiyahu 

  .)2()فَجَعَلَهم جذَاذاً إِلَّا كَبِرياً لَّهم لَعَلَّهم إِلَيهِ يَرجِعونَ: (عالى قال ت-
  .)3(بفتح الجيم" جذاذا"قرأ ابن عباس وأبو السماء وأبو رجاء 

تحـة   حركة الجيم وهي الضم مما جعلتها ف       فيحركة الدال وهي الفتح     فقد أثرت   
 ذلك صوتياً علـى     تمثيلويمكن  . حركاتصل بين ال  مثلها، وهو تأثير مدبر كلي منف     

  :النحو التالي
judadan < jadadan  

  
  التخفيف 3.2

  تسكين عين الكلمة 1.3.2

التخفيف مصطلح لغوي عِرف عند اللغويين القدماء، فالخليل في كتابـه العـين             
 بتـسكين   )الـدهر (استخدم هذا المصلح وهو تسكين عين الكلمة، ومثال ذلك قولـه            

  .)4(العين
  ).دهر(هي مخففة، لو ذهبنا لتثقيله لكانت و

                                                 
؛ 19/31؛ األلوسي، محمود، روح المعـاني،       157، ص 5السمين الحلبي، الدر المصون، ج    ) 1(

 .105ابن خالوية، الحسين، مختصر شواذ القراءات، ج ، ص

 .58سورة األنبياء، آية ) 2(

، 17؛ األلوسي، محمود، روح المعاني، ج     332، ص 6األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 3(
؛ السمين الحلبي، الـدر     92؛ ابن خالوية، الحسين، مختصر شواذ القراءات، ج ، ص         62ص

لقـرآن  ، معـاني ا   )ت.د(؛ الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن الـسري،         94، ص 5المصون، ج 
 .396، ص3، عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ج)ط.د(وإعرابه، 

، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي،      )ت.د(الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد،       ) 4(
 .185؛ الخليل، عبدالقادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص23، ص4، دهر، ج)ط.د(
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هذه اللغـة    ":والتخفيف الصوتي عند ابن جني يدل على تسكين عين الكلمة يقول          
 من الحبل، وهي لغة تمـيم       فأما حبل فمخفف  " :تميمية يقولون في رسل رسل، وقال     

عل وسدرمل وعسد في ر1("م(.  
، وهي دليل على ميل اللهجـات أو اللـسان          وتعد ظاهرة التخفيف ظاهرة لهجية    

بنا العربي إلى التخفيف واالبتعاد عن التثقيل في الكالم، ومن الجدير بالذكر أن صاح            
  األصل، وقراءة أبي رجاء جاءت أحرفها مشابهة تقريبا للهجة تميم،           أبا رجاء تميمي 

  . جاورها من قبائل العرب البدويةومن
  : المخفّفةجاء العطاردي من األسماء واألفعالوفيما يلي شواهد قراءة أبي ر

  

  :التخفيف الصوتي لألسماء 2.3.2

وهي ظاهرة انتشرت في لهجة تميم، كما أنها واضحة في أشعار الكثيـر مـن               
ـ               ن شعراء بني تميم، إذ كانوا يؤثرون تسكين الثاني، وأيضاً في قراءة أبي عمرو ب

ءة أبي رجاء على صـيغ صـوتية        ، وجاءت قرا  )2( التميمي المعروف  العالء القارئ 
  .تظهر عليها هذه المالمح والصيغ الصوتية التي قرأ بها

   فَعل<صيغة فَعل . 1

  .)3("وَكَانَ لَه ثَمَر فَقَالَ لَصَحِبِهِ وَهوَ يحَاوِره أَ�َا أَكْثَر مِنكَ مَاالً وَأَعَز �َفَرَاً: " قال تعالى-
ويمكن تمثيل ذلك صوتياً كمـا      . )4(ن الميم  وتسكي بفتح الثاء ) ثَمر(أبو رجاء   قرأ  

  :يلي
tamrun > tamarun 

  .ظاهرة التي تحدث عنها ابن جني وهي تسكين عين الكلمةوهي 

                                                 
 .56 ص،1، الخصائص، جابن جني) 1(

، أثر القراءات في األصـوات والنحـو العربـي، مكتبـة            )م1987(شاهين، عبدالصبور،   ) 2(
 .328-322، ص1الخانجي، القاهرة، ط

 .24سورة الكهف، آية ) 3(

؛ 270، ص 3قـرآن الكـريم، ج    ، معاني ال  ؛ الزجاج 102، ص 6البحر المحيط، ج  األندلسي،  ) 4(
 .14/11، روح المعاني، األلوسي
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جَنـةِ هـم فِيهَـا      لِّلَّـذِينَ أَحـسَنواْ الْحـسنَى وَزِيَـادَة وَالَ يَرهَـق وجـوهَهم قَتَـر وَالَ ذِلَّـةٌ أُولَــئِكَ أَصـحَاب الْ                        : ( قال تعالى  -
  .)1()خَالِدونَ

  .)2(بسكون التاء" قَتْر"قرأ أبو رجاء عن أبي عمرو وقتادة 
 وهو تسكين صوتي يظهر فـي لهجـات بعـض           ،وخفف الحركة الثانية إلى السكون    

القبائل التي تؤثر المقاطع الساكنة على المقاطع المتحركة، ومنها قبيلة تميم التـي تـؤثر               
  : ذلك صوتياً كما يليتمثيلويمكن . )3( المتحركتسكين وسط الكلمة

katarun < katrun 
   فُعل-صيغة فَعل. 2

قُلْ هَلْ أُ�َبئُكُم بِشَرٍّ من ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَه اللّه وَغَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ مِنهم الْقِرَدَةَ وَالْخَنَـازِيرَ                   : (قال تعالى 
  .)4()لطَّاغُوتَ أُولَـئِكَ شَر مكَا�اً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السبِيلِوَعَبَدَ ا

بضم العين وسكون الباء وفتح الدال واإلضافة إلـى         ) وعبد الطاغوت (قرأ أبو رجاء    
  : ذلك صوتياًتمثيلويمكن . )5(الطاغوت

<abada < <ubda  
  .)6( قراءةة عشرقراءة واحدة من تسعوهذه ال

  .)7()آتُو�ِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَينَ الصدَفَينِ: ( قال تعالى-
: )9(، ويقول ابـن خالويـة     )8(الصدفَين بضم الصاد وسكون الدال    : "قرأ أبو رجاء  

جة لمن أسـكن    خفة الفتح والواحد عنده صدف والح     ) ادأي الص (والحجة لمن فتحها    
                                                 

 .26س، آية سورة يون) 1(

، 15؛ األلوسـي، محمـود، روح المعـاني، ج        125، ص 6األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 2(
 .455، ص4؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ج275ص

، معاني القرآن الكريم، تحقيق أحمد يوسف شجاني ومحمد      )ت.د(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،       ) 3(
 .59، ص2لتأليف والترجمة، جعلي النجار، الدار المصرية ل

 .60سورة المائدة آية ) 4(

 .390، ص2، زاد المسير، جابن جوزي) 5(

 .33، مختصر شواذ القراءات القرآنية، ابن خالوية) 6(

 .96سورة الكهف، آية ) 7(

 .164، ص6، البحر المحيط، جاألندلسي) 8(

 .138، الحجة في القراءات السبع، ضابن خالوية) 9(
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ويمكن تفسير ذلك صوتياً علـى النحـو   . غير مثنى للجبل بذاته   سماًالدال أنه جعله ا   
  :اآلتي

alssadafayn < alssudfayn 
  :)1(وأنشد الراجز

      قد أخذت ما بين أرض الـصينفَد  

  

  ناحتيهـــا وأعـــالي الـــركنين  

  

  :ته أيضاً على هذه الصيغ ما يليومن قراء
  .)2()ًنَا آتِنَا مِن لَّد�كَ رَحمَةً وَهَيئ لَنَا مِن أَمرِ�َا رَشَداإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا رَب: ( قال تعالى-

  .ين بضم الراء وتسكين الش)3("رشْدا"قرأ أبو رجاء والوليد بن مسلم 
  :ونمثل ذلك صوتياً

rasadan < rusdan 
  فُعل-صيغة فُعل . 3

ة لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرحمَنِ لِبيـوتِهِم سـقُفاً مـن فَـضَّةٍ وَمَعَـارِجَ      وَلَولَا أَن يَكُونَ الناس أُمةً وَاحِدَ: (قال تعالى 
  .)4()عَلَيهَا يَظْهَرونَ

 تمثيلويمكن  . )5("رهن ورهن "وهي لغة تميم مثل     " سقْفاً"قرأ أبو رجاء ومجاهد     
  :ذلك صوتياً كما يلي

sukufan < sukfan 
  

  

                                                 
، تفسير الطبري المـسمى جـامع       )م1992(في الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،        البيت  ) 1(

 .24، ص16، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1البيان في تأويل القرآن، ط

 .10سورة الكهف، آية ) 2(

؛ 270، ص 3ج، معاني الزجاج،    ؛ الزجاج 102، ص 6البحر المحيط، ج  األندلسي، أبو حيان،    ) 3(
 .436، ص4؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ج211، ص15المعاني، ج، روح األلوسي

 .33سورة الزخرف آية ) 4(

 .15، ص8األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج) 5(
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  :ي لألفعالالتخفيف الصوت 3.3.2

1 .ْلصيغة يع –ل يع:  

وَقَالَ الْمَألُ مِن قَومِ فِرعَونَ أَتَذَر موسَى وَقَومَه لِيفْسِدواْ فِي األَرضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَـكَ قَـالَ سَـنقَتِّلُ                  : ( قال تعالى  -
  .)1()أَبنَاءهم وَ�َستَحيِـي �ِسَاءهم وَإِ�َّا فَوقَهم قَاهِرونَ

  .)2(بالجزم عطفا على التوهم" ويذرك"قرأ أبو رجاء 
إن  ":كقراءة أبي عمـرو   " يذَرك"باإلسكان فمن   " يذَرك"وأما  : ")3(ويقول ابن جني  

 ْأاهللا يملنا: ")5(، وحكى أبو زيد   )4("مكُرسبإسكان الالم استثقاال للضمة مـع تـوالي        " ر
وذلـك لخفـاء الهـاء      " يأمركم"ن  كَسا أَ كم" يأمرهم"الحركات، ولم يسكن أبو عمرو      

بخفية وال خفيفة خفـة     " يأمركم" وليست الكاف في     .وجهه فجاء الرفع على     ،وخفتها
ويمكن تمثيلها صوتياً كما يأتي. تهاالهاء وال خفاءها، فثقل النطق فحذفت ضم:  

yadaraka < yadarka 
  :ِليفِْعْل–صيغة لَيفْعُل . 2

  .)6()لَم إِ�َّه لَيَحز�ُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِ�َّهم الَ يكَذِّبو�َكَ وَلَكِن الظَّالِمِنيَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجحَدونَقَد �َع: (قال تعالى
                                                 

 .127سورة األعراف آية ) 1(

؛ القرطبـي، محمـد بـن أحمـد األنـصاري،           267، ص 4األندلسي، أبو حيان، البحر، ج    ) 2(
، 7روت، لبنـان، ج   ، دار إحياء التراث العربي، بي     )ط.د(ن،  ، الجامع ألحكام القرآ   )م1985(

؛ 206، ص 4ة الشهاب، ج  ؛ البيضاوي، حاشي  567، ص 1، الكشاف، ج  ؛ الزمخشري 261ص
 .45، مختصر شواذ القراءات القرآنية، صابن خالوية

، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح        )م1969(ابن جني، أبو الفتح عثمان،      ) 3(
، لجنة إحياء التراث، القـاهرة، مـصر،        )ط.د(، تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين،       عنها
، النشر في القـراءات العـشر، تحقيـق    )ت.د(؛ ابن الجزري، محمد ابن محمد،   368،  1ج

، البناء، أحمد بن محمد الشافعي،      162، ص 2، دار الفكر، بيروت، ج    )ط.د(محمد الصباغ،   
اءات األربعة عشر، تحقيق علـي محمـد الـصباغ،          ، إتحاف فضالء البشر في القر     )ت.د(
 .229، دار الندوة، بيروت، لبنان، ص)ط.د(

 .58سورة النساء ) 4(

 .368، ص1 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، جابن جني،) 5(

 .33سورة األنعام، آية) 6(
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. )1(بكسر الالم والزاي وجزم النـون     " ِليحِزنْك"ذكر ابن عطية قراءة أبي رجاء       
  :صوتياً كما يلييمكن توضيحها و

layahzunuka < liyahzinka 
ومن أنواع التخفيف التي تطرق إليها أبو رجـاء فـي قراءاتـه عـدم تـشديد                 

  .)2(الحرف
وقد تحدث عن ذلك سيبويه حيث استخدم التخفيف وعنى به وهو عـدم تـشديد               

 )3(، كَسرتُه وقَطّعتُه ومزقْتُه   "تُلْع على فَ  تُلْعدخول فَ  ":الحرف وتشديده وذلك في باب    
ه عربي إال أن فعلت إدخالها هنا لتبيـين          كلّ ، التخفيف في هذا جائز    وأعلم أن " :يقول

  .)4("الكثير"
  .)5()وَيدخِلُهم الْجَنةَ عَرفَهَا لَهم: ( قال تعالى-

  :ويمكن تمثيلها صوتياً كما يأتي. )6(بالراء المخففة" عرفها لهم"قرأ أبو رجاء 
<arrafaha  <arafaha 

  .تشديد وهذا نوع من أنواع التخفيففخففت الراء من ال
  

  .التخفيف الصوتي ألسماء األفعال 4.3.2

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَا�ِنِي أَن أُخرَجَ وَقَد خَلَت الْقُرون مِن قَبلِي وَهمَا يَستَغِيثَانِ اللَّهَ : ( قال تعالى-
  .)7()للَّهِ حَق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِري الْأَولِنيَوَيلَكَ آمِن إِن وَعدَ ا

                                                 
لكتاب العزيز،  ، المحرر والوجيز في تفسير ا     )ت.د(األندلسي، عبدالحق بن غالب بن عطية،       ) 1(

 .18، ص5، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج)ط.د(

 .184، المصطلح الصوتي عند علماء العربية، صالخليل) 2(

 .64، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 3(

 .64، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 4(

 .6محمد، آية ) 5(

 .398، ص7؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج393، اإلتحاف، صالبناء) 6(

 .17ورة األحقاف آية س) 7(
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 لجأ إلى   ، لذلك بإسكان الفاء فقد امتنع عن التضعيف والحركة      " َأفْ"قرأ أبو رجاء    
  :ويمكن تمثيلها صوتياً كما يأتي. )1(التسكين للتخفيف

>uffin < >uf 
  .رجضتَ، بمعنى َأوأف اسم فعل

  

  .لصوتي للحروفالتخفيف ا 5.3.2

  .)2()ق وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ: (قال تعالى
 )3(بفتح الفاء فقد عدل به إلى أخف الحركات       " قافَ"قرأ أبو رجاء وأبو الجوزاء      

ء الـساكنين   حركتـه اللتقـا   :  بالفتح أمرين، أحدهما   "قاف"يحتمل  " :)4(قال ابن جني  
   ـ         الم واآلخر أن يكون منصوب الجتمـاع  صرفها  وضع بفعل مضمر غير أنه لـم ي

ويمكـن  . جبل محـيط بـاألرض    " قاف ":التعريف والتأنيث في معنى السورة وقيل     
  : صوتياً كما يأتيتمثيلها

kaff < kafa 
  

  :اإلمالة 4.2
 الميل هو العدول للشيء واإلقبال عليه وكذلك الميالن، ومال الشيء           :اإلمالة لغة 

  .)5(يميل ميالً ومماالً ومميالً وتمياالً
واإلمالة تدخل في   . ه الفتح  أصل الكالم كلّ   علم أن إ: ")6(بن أبي طالب  يقول مكي   

بعضه، في بعض اللغات لعلة، والدليل على ذلك أن جميع الكالم الفتح فيـه سـائغ                
  ."جائز) شائع(

                                                 
 .380، ص7ابن الجوزي، زاد المسير، ج) 1(

 .1سورة ق آية ) 2(

، مختـصر شـواذ     ؛ ابن خالوية  383، ص 7، ج 220، ص 8جاألندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،      ) 3(
 .القراءات القرآنية

، ؛ ابن الجوزي، زاد المسير    2، ص 3، الكشاف، ج  ؛ الزمخشري 281، ص 2ابن جني، المحتسب، ج   ) 4(
 .4، ص8ج

 .136، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .169-178، ص1، الكشف عن وجوه القراءات، جالقيسي) 6(
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والفتحة التي قبلهـا    ن معنى اإلمالة هو تقريب األلف نحو الياء،         إ: ")1(كما يقول 
الممالة تكون أصلية بدال من ياء، فتميلها، لتدل باإلمالة          األلف   علم أن نحو الكسرة وا  

، تحال لشبهها باألصلية وألنها ال أصل لها، وتكـون           زائدةً على أصلها، وتكون ألفاً   
ى  معـز ": ألفا زائدة، تحال لشبها باألصلية وألنها ال أصل لهـا فـي الـواو نحـو               

" أزكى"ى الياء في نحو     وقصارى، وقد يكون أصلها الواو، ولكنها أميلت لرجوعها إل        
التي توجب اإلمالة" خاف: "رة نحووالكسرة مقد."  

 هي الجنوح باأللف إلى صوت الياء، وبالفتحة إلى صـوت           :واإلمالة اصطالحاً 
  .)2(الكسرة أو هي نطق الفتحة نطقا أماميا

 ، سـواء المـؤثرة، أم     اهر االنسجام الصوتي في العربية    اإلمالة مظهر من مظ   و
بـاع الحركـي   نسجام الصوتي، وتعتبر من ضـمن االت  ي ضرب من اال   المتأثرة، فه 

قال ابن  . )3(والهدف منها تحقيق االنسجام الصوتي، من خالل تيسير النطق وتسهيله         
 وهـو   اإلمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياء كثيـراً          : ")4(ريالجز

ـ   ، ويقال لها البطح   ،المحض ويقال لها اإلضجاع    " الكـسرة أيـضا   "ل لهـا     وربما قي
  : أنواعةولإلمالة ثالث

إمالة الفتحة نحو الكسرة، سواء أكانت طويلة أم قصيرة وهذا ما تحدث عنـه               .1
  .علماء العربية القدماء

 .ماماء العربية باإلشإمالة الضمة نحو الكسرة وهو ما ذكره علم .2

 ،اإلمالة نحو الضمة الطويلة وهي ناتجة عن انكمـاش الـصوت المركـب             .3
مالة ظاهرة محدودة لدى بعض القبائـل وليـست مطـردة فـي اللغـة               واإل

 .)5(العربية

                                                 
 .168، ص1، جسي، الكشف عن وجوه القراءاتالقي )1(

، المصطلح  ؛ الخليل 254الدراسات العربية، ص  الصيغ، عبدالعزيز، المصطلح الصوتي في      ) 2(
 .157الصوتي عند علماء العربية، ص

 .157، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء، صالخليل) 3(

 .30، ص2، النشر في القراءات العشر، جابن الجزري) 4(

 .157، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء، صالخليل) 5(
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وَجَاءت سَيارَة فَأَرسَلُواْ وَارِدَهم فَأَدلَى دَلْوَه قَالَ يَا بشرَى هَـذَا غُـالَم وَأَسَـروه بِـضَاعَةً وَاللّـه                  : (قال تعالى 
  .)1()عَلِيم بِمَا يَعمَلُونَ

 ، وهي لغةُ  )2(بقلب األلف ياء وإدغامها في ياء اإلضافة      " ا بشري ي"قرأ أبو رجاء    
ويمكن .  وقد تأثر أبو رجاء بلهجات القبائل المجاورة له        .)3(هذيل وقيل هي لغة طيء    

  :تمثيل ذلك صوتياً
yabusra < yabusre 

  . لتحقيق االنسجام الصوتينحو الكسرةأميلت األلف في آخر الكلمة 
  

  :الهمز 5.2

التي هي جـزء    ن الهمز األول وهو تحقيق الهمزة       ت القرانية نوعان م   في القراءا 
وتميل أغلب اللغات في تطورها إلى      . )4( والنوع الثاني هو تخفيف الهمز     ،من الكلمة 

، ألن   الناطق في نطقها جهداً عضلياً     ب من التخلص من األصوات العسيرة، التي يتطل     
 وقد تخلصت بعض    .أة عند نطقها  الهواء ينحبس خلف األوتار الصوتية ثم ينطلق فج       

 التزام الهمز وتحقيقه من     وتكاد تجمع الروايات على أن    . )5(القبائل العربية من الهمز   
الهمزة الساكنة   من تميم يقلبون      أن بعضاً  ه روي أيضاً   على أنّ  .خصائص لهجة تميم  

س، را"،  "في رأس وبئـر ولـؤم     " :ن من جنس حركة ما قبلها فيقولون      إلى صوت لي  
ن جميـع   إ: "اء أنه قـال    وهو بذلك يناقض ما جاء به األنباري عن الفر         "لومو بير،

 إال تميماً  "س وبير را" : فيقولون "س بئر رأ"لون الهمزة المتوسطة في مثل      العرب يسه  

                                                 
 .19سورة يوسف آية ) 1(

راب القـرآن الكـريم،     ، ابن النحاس، إع   290، ص 5األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 2(
 .130، ص2ج

 .165، ص4؛ السمين، الحلبي، الدر المصون، ج194، ص4ابن الجوزي، زاد المسير، ج) 3(

 .24-23الجبوري، مي، القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث، ص) 4(

 م، مـشكلة الهمـزة    1959،  ؛ عبـدالتواب  76-75وات اللغويـة، ص   أنيس، إبراهيم، األص  ) 5(
 .24العربية، ط مكتبة الخانجي، القاهرة، ص
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 الهمز في معظم وظائفه عبارة عن       نإ: )1(الصبور شاهين ويقول عبد . هم يحققونها فإنّ
 الـذي   النبر كتميم هي التي تلجأ إلى مثل هذا النوع من           بر، كما أن القبائل البدوية    نّال

ـ          رعة األداء النطقـي لغـرض      نسميه النبر التواتري، الذي يهدف إلى التقليل من س
  .اإلبانة

  .وقد جاءت قراءة أبي رجاء تشمل النوعين السابقين
  :تحقيق الهمز. 1

سِهِ وَغَلَّقَتِ األَبوَابَ وَقَالَت هَيتَ لَكَ قَالَ مَعَـاذَ اللّـهِ إِ�َّـه رَبـي     وَرَاوَدَتْه الَّتِي هوَ فِي بَيتِهَا عَن �َّفْ  : (قال تعالى 
  ).2()أَحسَنَ مَثْوَايَ إِ�َّه الَ يفْلِح الظَّالِمونَ

 ويقـول صـاحب     )3(فقد حقق الهمز مكان اليـاء الـساكنة       " ِهْئتُ"قرأ أبو رجاء    
ِهْئتُ أهيء هيئة كجئـت     : ء فِفعل، يقال فيه   بالهمز وضم التا  " أما ِهْئتُ : ")4(المحتسب
 ئهيكخفت أخاف   " : أي تهيأت وقالوا أيضاً    أجئ ج اءا وهـذ ، هذا بمعنى خذ،     "ِهْئتُ أه

  :ويمكن تفسير ذلك صوتياً كما يلي.  تحقيق الهمزما اتصفت به قبيلة أبي رجاء وهو
Hayta < hi > tu 

  .التخلص من الهمز. 2

  .فها فقد تمثلت بقراءة أبي رجاء وهي كما يليذأما تسهيل الهمزة وح
  .)5()وَكُلَّ إِ�سَانٍ أَلْزَمنَاه طَآئِرَه فِي عنقِهِ وَ�ُخْرِج لَه يَومَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاه مَنشوراً: (قال تعالى

فقد حذفت الهمـزة تـسهيال ألنهـا كانـت          . بغير األلف " طَيره"قرأ أبو رجاء    
  :ويمكن تفسير ذلك صوتياً كما يلي. )6(متوسطة

                                                 
، مكتبة الخـانجي،    )ط.د(، القراءات القرآنية في ضوء العلم الحديث،        )ت.د(شاهين، عبدالصبور،   ) 1(

 .153القاهرة، ص

 .23يوسف آية ) 2(

 .129، ص2، الكشاف، ج؛ الزمخشري394، ص5بحر المحيط، جاألندلسي، أبو حيان، ال) 3(

، السمين الحلبي، الـدر     211، ص 12، روح المعاني، ج   ؛ األلوسي 7، ص 2تسب، ج ابن جني، المح  ) 4(
 .167، ص4المصون، ج

 .13اإلسراء آية ) 5(

، روح  ؛ األلوسـي  75مختصر ابن خالوية، ص   ؛  15، ص 6األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج     ) 6(
 .32، ص15المعاني، ج
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ta>irahu < tayrahu 
 في كلمـة    فالهمزة إذا جاءت متطرفة بعد حرف ساكن أو حرف متحرك بالفتح          

  .  حذَفَها، وأيضا إذا كانت متوسطة حذفهامنصوبة
  .)1()ًاكُم إن قَتْلَهم كَانَ خِطْءاً كَبِرياوَالَ تَقْتُلُواْ أَوالدَكُم خَشيَةَ إِمالقٍ �َّحن �َرزُقُهم وَإِي: (قال تعالى

  : ذلك صوتياً كما يليويمثل. )2(بكسر الخاء" ِرباً"مثل " ِخطاً"قرأ أبو رجاء 
hit>an < hitan 

ثنا في اآلية السابقة، فقد جاءت الهمزة متطرفة بعد حرف ساكنوذلك كما تحد.  
  .)3()رسَلَت إِلَيهِن وَأَعتَدَت لَهن متَّكَأً وَآتَت كُلَّ وَاحِدَةٍ منهن سِكِّيناًفَلَما سَمِعَت بِمَكْرِهِن أَ: (قال تعالى

  .)4(لعبضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف على وزن فُ" متْكاً"قرأ أبو رجاء 
  :ويمكن تمثيلها صوتياً على النحو اآلتي

muttaka>an < mutkan 

                                                 
 .31اإلسراء آية ) 1(

، مجمع  )م1986(؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن،      6/32المحيط  األندلسي، أبو حيان، البحر     ) 2(
، دار المعرفـة، بيـروت،    1هاشم الرسولي المحالتـي، ط  : البيان في تفسير القرآن، تحقيق    

، 2، الكـشاف، ج   ؛ الزمخشري 388، ص 4لدر المصون، ج  ؛ السمين الحلبي، ا   42، ص 15ج
 .232ص

 .31سورة يوسف آية ) 3(

، 4؛ ابـن الجـوزي، زاد المـسير، ج        302، ص 5حر المحـيط، ج   األندلسي، أبو حيان، الب   ) 4(
؛ المحتسب؛ السمين الحلبي، الدر المـصون،       134، ص 2، الكشاف، ج  ؛ الزمخشري 216ص
، فتح القدير الجافي بـين فنَّـي الروايـة          )ت.د(؛ الشوكاني، محمد بن علي      174، ص 4ج

ـ        )ط.د(والدراية من علم التفسير،      ، 2اء التـراث، ج   ، مؤسسة التـاريخ العربـي ودار إحي
 .235ص
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  الثالثل ـالفص

  يـوى الصرفـالمست

  

 بعـض   العطاردي األسماء باإلفراد، وقرأها القراء اآلخرون بالجمع، وقرأ       قرأ  
ردفْالحروف التي فيها إسناد ضمير الجمع إلى الفعل بإسناد الضمير إلى الم.  

  

  :األسماء المفردة 1.3

مَاعِيلَ وَإِسـحَاقَ إِلَــهاً وَاحِـداً وَ�َحـن لَـه           قَـالُواْ �َعبـد إَِلــهَكَ وَإِلَــهَ آبَائِـكَ إِبـرَاهِيمَ وَإِسـ             : "قال تعـالى   .1
  .)2 (على اإلفراد" وإله أبيك إبراهيم: " قرأ أبو رجاء)1("مسلِمونَ
وما بعد يكون بدالً    " إبراهيم" إبراهيم بدالً من أبيك، وعلى قراءة الجمهور         فيكون

 أفـرد ألنـه كـره أن     أن يكون  :هما أول ؛، فلهذا اإلفراد وجهان   )3 (تفصيلياً من آبائك  
  . ألنه عم؛يجعل إسماعيل أباً
 أباً، وأيضاً فإن هذا بعيد      سمى العم هذا ال يجب؛ ألن العرب تُ     : )4 (قال أبو جعفر  

 األدنى من نسق إبـراهيم،  ه، فيخرج وهو أبو )"وإله إسماعيل وإله إسحق   "(ألنه يقدر   
، )5( جمعـاً  )أبيك( يكون    على مذهب سيبويه   وثانيهما. ففي هذا من البعد ما ال خفاء      

  :)6(، وكان شاهده أبون وأِبين:قال
  دورــ الص األرِضن ِمتْمِل سدقَفَ  مـــوكُخُا َأوا إنَّمِلسفقلنا َأ

                                                 
 .133 سورة البقرة، آية)1(

 .1/402 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )2(

 .1/379؛ وانظر السمين الحلبي، الدر المصون، 9، مختصر شواذ القراءات،  ابن خالويه)3(

، المحتسب فـي شـواذ القـراءات،        ؛ وانظر ابن جني   81-1/80القرآن،  ، إعراب    النحاس )4(
1/112. 

 .2/101 سيبويه، الكتاب، )5(

 .52 ابن مرداس، عباس، ديوان عباس بن مرداس السلمي، )6(
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 "أبيك"فالظاهر أن لفظ    : ")1(وقال أبو حيان في قراءة أبي رجاء      . بسبب اإلضافة 
، )2(أما عند السمين الحلبـي    أريد به اإلفراد ويكون إبراهيم بدالً منه أو عطف بيان،           

" إبراهيم"أن يكون موقع الجمع فالكالم في       : أحدهمافتحمل قراءة أبي رجاء وجهين،      
وما بعده كالكالم فيه على القراءة المشهورة، وإن لم يكن واقعاً موقعه بل أريد بـه                

وحده على األوجه الثالثة المتقدمـة ويكـون        " إبراهيم"اإلفراد لفظاً ومعنى، فيكون     
  ".وإله إسماعيل": إسماعيل وما بعده عطفاً على أبيك؛ أي

يكون جمع سالمة بالياء والنون، وإنما حـذفت النـون          :  يقول الوجه الثاني أما  
  :)3( قال الشاعرجراً ونصباً،" أبين"رفعاً و" أبون"لإلضافة، وقد جاء جمع أب على 

فلمـا تبيأصـواتنـا ـن     كَبـيننيفَداــينِبا باألـن و  
قَالَ يَا موسَى إِ�ِّي اصطَفَيتُكَ عَلَى الناسِ بِرِسَـاالَتِي وَبِكَالَمِـي فَخُـذْ مَـا آتَيتُـكَ وَكُـن مـنَ                     : "قال تعالى  .2

  . )4("الشاكِرِينَ
، أي تبليغ رسالتي أو علـى المـصدر أي          اإلفرادعلى  " يِتلَاسِرِب "رجاءقرأ أبو   

، وحجة من وحده أن     )5(مراد به المصدر أي بإرسالي    بإرسالي إياك وهنا إفراد وهو      
 ، فالمصدر موحدا  تجري مجرى المصدر، وتعمل عمله، وإن كانت فيه الهاء        " رسالة"

  .)6( إذ يدل على القليل والكثير من جنسهأبداً

                                                 
  .1/402األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ) 1(

 .1/379 السمين الحلبي، الدر المصون، )2(

خزانـة األدب   ) 1983( البيت لشمير بن الحارث، موجود في البغدادي، عبدالقادر بن عمر،            )3(
، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،      1 لسان العرب، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، ط       ولب لُباب 

 .1/379؛ والسمين الحلبي، الدر المصون، 2/362

 .144 سورة األعراف، آية)4(

 .4/386 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )5(

 .4/386 المرجع نفسه، )6(
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 ، فجـرت  )1(وهو مصدر موحد، يراد به أيضاً الكثـرة       " وبكالمي"وأيضاً فإن بعده    
، وقال األلوسي البغدادي عن سـبب  )2(فظها، على مثل توحيد الكالم الرسالة في توحيد ل   

، ويرى السمين الحلبـي     )3( هو تخصيص موسى بالرسالة والكالم دون واسطة       :اإلفراد
ويحتمل أن يراد به التوراة وهي       "بإرسالي إياك " : المراد باإلفراد هو المصدر، أي     أن ،

  .)4(تسمية للشيء بالمصدر
 .)5(" مَنَعَهم أَن تُقْبَلَ مِنهم �َفَقَاتُهم إِالَّ أَ�َّهم كَفَرواْ بِاللّهِ وَبِرَسولِهِوَمَا: "قال تعالى . 3

على " مهتَقَفَنَ"، وقد أفرد أبو رجاء      )6(بنصب التاء على التوحيد   " همنَفَقَتَ"قرأ أبو رجاء    
  .)7(اإلفراد
  .)8("تَذَر موسَى وَقَومَه لِيفْسِدواْ فِي األَرضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَوَقَالَ الْمَألُ مِن قَومِ فِرعَونَ أَ: "قال تعالى . 4

أن المعنـى   :  ذلـك بـأمرين، أحـدهما      )9( حيان وفسر أبو " وإلهتك"قرأ أبو رجاء    
 يعبـدها  أن اإلفراد يعود إلى الشمس التي كان         : والثاني ، فيكون ذلك مصدراً   )عبادتك(

  :)10(ها ممنوعة من الصرف، ويقول الطبريوالشمس تسمى إلهة علماً علي
      كان لفرعون إله يعبده في السر، ووج ها   على أنّ  )11(اءهها الفر"وذَير ِعك وـ ب ، "كادتُ

     عبد وال يوقال كان فرعون ي12(بد، وكذلك الشوكاني  ع(  لم ي عال من اإلفراد وإنما يؤكـد      ج
معناها هو وعبادتكأن .  

                                                 
، وليس كما ذكر في     144رقم اآلية    (4/538ن،   الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآ        )1(

 ).143هذا الكتاب 

 .9/55، روح المعاني،  األلوسي)2(

 .3/258، زاد المسير،  ابن الجوزي)3(

 .3/339 السمين الحلبي، الدر المصون، )4(

 .54 سورة التوبة، آية )5(

 .3/452 ابن الجوزي، جمال الدين، زاد المسير، )6(

 .3/473لدر المصون،  السمين الحلبي، ا)7(

 .127 سورة األعراف، آية، )8(

 .4/367 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )9(

 .9/17 الطبري، تفسير الطبري، )10(

 .1/391، معاني القرآن،  الفراء)11(

 .2/235ير، د، فتح الق الشوكاني)12(
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اسم : هةأن اإلل : أحدهما ،لها وجهان : اختصار يقول  ب )1(لنا السمين الحلبي  ويبين  
ه كان يعبـد    للمعبود، ويكون المراد بها معبود فرعون وهي الشمس وفي التفسير أنّ          

هة، علَماً عليها ولذلك منعـت مـن الـصرف، للعلميـة            الشمس تسمى إل   و ،الشمس
  .والتأنيث

 ألن قومـه كـانوا      وتذر عبادتك؛ :  العبادة؛ أي  مصدر، بمعنى " إلهة"أن  : والثاني
ـ "إن ابن العباس كان ينكر قراءة العامة، ويقـرأ          : نه، ويقول ويعبد وكـان  " كوإالهت
  ".ودب وال يعتدإن فرعون كان يع: "يقول

  

  :الجمع 2.3

  :جاء الجمع في قراءة أبي رجاء العطاري على نوعين هما
  .جمع المؤنث السالم  . أ
 .جمع تكسير . ب

  

  :جمع المؤنث السالم 1.2.3

 .)2("قُلْ إِن كَانَ آبَاؤكُم وَأَبنَآؤكُم وَإِخوَا�ُكُم وَأَزْوَاجكُم وَعَشِريَتُكُم: "تعالىقال  .1

 ويرد األخفش على هذه القراءة بأن العـرب تجمـع           ،"وعشيراتكم"قرأ أبو رجاء    
 القـراءة وهذه  . )3(عشيرة على عشائر وال نكاد نقول عشيرات بالجمع باأللف والتاء         

ها أبو رجاء وعاصم وقرأها عنهم أبو بكر، ويـرد صـاحب تفـسير              قرأ ب القرآنية  
 مـن المخـاطبين لـه        فألن كل واحدٍ   ،من جمع "قوله   ب ألخفش على حجة ا   )4(التبيان

                                                 
 .3/225 السمين الحلبي، الدر المصون، )1(

 .24 سورة التوبة، آية )2(

؛ واألندلسي، ابن   141، اإلتحاف،   ؛ وانظر البناء  5/22بحر المحيط،    األندلسي، أبو حيان، ال    )3(
 .3/18عطية، المحرر والوجيز، 

، الكشف عن وجوه القـراءات،      ؛ وانظر القيسي  5/195ير القرآن،   ، التبيان في تفس    الطوسي )4(
 والسمين الحلبي، ؛2/346، فتح القدير،    ؛ والشوكاني 2/33شري، الكشاف،   ؛ والزمخ 2/278

 .3/456الدر المصون، 
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ؤكد ذلك؛ ألن جمع عشيرة      ي ولكن هذا القول ال   . "وعشيراتكم" :فإذا جمع قال  . عشيرة
  .ن العرب عشائر أو عشايركما ورد ع

  

  :يرجمع التكس 2.2.3

  .جمع الكثرة وةومن المالحظ في قراءة أبي رجاء أنها جاءت على صيغة واحد
  :وهي

    .أفاعل. د    الِفع. ج    فَِعل. ب    فاعلم. أ

  فُعال. ز    أفْعال. و    .فُعل. هـ

  :مفاعل. أ

وا مِن رزْقِ رَبكُـم وَاشـكُروا لَـه    لَقَد كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسكَنِهِم آيَةٌ جَنتَانِ عَن يَمِنيٍ وَشِمَالٍ كُلُ        : "قال تعالى  .1
غَفُور بَةٌ وَرَبطَي 1("بَلْدَة(. 

" مـسكَنهم " وقرأ حمزة وحفص     ، وهذه قراءة الجمهور   )2("مساكنهم"قرأ أبو رجاء    
 عن وجـه    )3( ويوضح ذلك الشوكاني   "مفاعل"باإلفراد وفتح الكاف، وهي على وزن       

 ةكثيرة، ومساكن متعدد  " أي سبأ "ها كانت لهم منازل      رجاء لهذه القراءة أن    اختيار أبي 
ه مصدر يشمل القليل والكثير أو اسم مكان وأريـد بـه معنـى      ألنَّفأما وجه اإلفراد    

  . عنها اآلن مآربنقولالجمع وهذه المساكن هي التي 
  :فَِعل. ب

تِي وَبِكَالَمِـي فَخُـذْ مَـا آتَيتُـكَ وَكُـن مـنَ             قَالَ يَا موسَى إِ�ِّي اصطَفَيتُكَ عَلَى الناسِ بِرِسَـاالَ        : "قال تعالى  .2
ـ     )4("كلمي"جمع كلمة، أي بسماع     " الـشاكِرِينَ   ذلـك بقولـه     )5(اء، وقد أكـد البنَّ

                                                 
 .15 سورة سبأ، آية)1(

 .3/253 سيبويه، الكتاب، )2(

 .6/443، زاد المسير، ؛ وانظر ابن الجوزي4/367 القدير، ، فتح الشوكاني)3(

 .144 سورة األعراف، آية )4(

 .4/378 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )5(
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فتح باإلضـافة، فقـد أفـرد       ، أي على أنه جمع كلمة و      ِمبكسر الال " وبكلمي"
 .)1( وجمع الكالمالرساالت

  :ِفعال. ج

  .)2("د أَ�زَلْنَا عَلَيكُم لِبَاساً يوَارِي سَوءَاتِكُم وَرِيشاًيَا بَنِي آدَمَ قَ:"قال تعالى .3
بفتح الياء وألف   " ِرياشاً "-صلى اهللا عليه وسلم   –قرأ أبو رجاء وهي قراءة النبي       
، والريش عبارة عن سعة في الرزق ورفاهية        )3(بعدها جمع ريش مثل ِشعب وشعاب     

  .ا يستُر من لباس أو معيشةالعيش، ويؤكد أهل اللغة على أن الريش م
" راشه اهللا يريشه ريشا ورياشـاً     "وقيل ريش ورياشا هما مصدران بمعنى واحد        

هما : )6(كِشعب وِشعاب وقال الزجاج   "جمع ريش   : )5(وقال الزمخشري . )4(أنعم عليه 
  .اللّباس

هما ما يستر من ثياب وقال كما يقال لبس ولباس، وقـال معبـد         : )7(وقال الفراء 
كل والشرب والرياش المـال     عاش، وقال ابن األعرابي الريش األ     الجهني الرياش الم  

  .المستفاد
:  بقولـه  )9(ويؤكد جمعها ابن منظور   . )8(الريش ما بطن والرياش ما ظهر     : وقيل

  :)10(الريش كسوة الطائر، والجمع أرياش ورياش قال أبو كبير الهذلي
  

                                                 
 .6/73؛ وانظر األندلسي، ابن عطية، المحرر والوجيز، 130، ، إتحاف فضالء البشرالبناء) 1(

 .26 سورة األعراف، آية )2(

 .4/282 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )3(

 .4/282 المرجع نفسه، )4(

 .1/544، الكشاف،  الزمخشري)5(

كتب، بيـروت،   ، عالم ال  1، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبدالجليل عبد شلبي، ط        1988،   الزجاج )6(
2/328. 

 .1/375، معاني القرآن،  الفراء)7(

 .3/253؛ وانظر السمين الحلبي، الدر المصون، 4/282األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ) 8(

 .ريش/2 ابن منظور، لسان العرب، )9(

  .ريش/2 البيت موجود في المرجع السابق، )10(
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  فإذا تَسُل تخشخشت أرياشها
  جنوب بيابٍس من ِإسِحِلخشف ال

  :أفاعل. د

  .)1("ي أَد�َى الْأَرضِ وَهم من بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبونَفِ: "قال تعالى .4
 وأدنى األرض هنا هي أطراف    ،)2()أدنى(جمع  "  األرض انيفي أد "قرأ أبو رجاء    

 :-رضي اهللا عنهما  –، وقال ابن عباس     )4(، وقال مجاهد هي أرض الجزيرة     )3(الشام
بألف مفتوحـة الـدال أي      ) أداني(: )6(، ويقول ابن الجوزي   )5(أنها األردن وفلسطين  

  .أقرب األرض أرض الروم إلى فارس
  :فُِعـل. هـ

  .)7("وَمَا أَرسَلْنَا مِن رسولٍ إِالَّ بِلِسَانِ قَومِهِ: "قال تعالى .5
 وهـو   "ل و رسل  رس"م وسكون السين مخففاً مثل      بضم الالَّ " ِبلُسن"قرأ أبو رجاء    

ـ     ه أراد جمع لسان   نَّإ: )9(، ويقول ابن خالويه   )8(جمع لسان  ر ويقـول    مثل ثمـار ثُم
 هي اللغة وال يطلـق علـى الجارحـة ويقـول ابـن              نسن لُ إ: )10(صاحب الحاشية 

                                                 
 .3 سورة الروم، آية)1(

 .7/162ن، البحر المحيط،  األندلسي، أبو حيا)2(

 .2/502، الكشاف،  الزمخشري)3(

 .116، المختصر في شواذ القراءات، ص ابن خالويه)4(

 .21/17، روح المعاني،  األلوسي)5(

 .6/443 ابن الجوزي، جمال الدين، زاد المسير، )6(

 .4 سورة إبراهيم، آية)7(

 .5/405 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )8(

 .2/171، الكشاف، ظر الزمخشري ان)9(

ت، المسماه القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيـضاوي،         . الشهاب، حاشية الشهاب، د    )10(
 .5/252ط، دار صادر، بيروت، .د
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م والسين بغير ألف وعلـى جميـع        برفع الال ) بلُسن(ن أبا رجاء قرأها     إ: )1(الجوزي
  .)2( لكن األولى خففتالحاالت هي تدل على الجمع

  :ِفعال. و

  .)3("فَسَخَّر�َا لَه الريحَ تَجرِي بِأَمرِهِ رخَاء حَيث أَصَابَ: "قال تعالى .6
، )4(بالجمع وهي قراءة أبي جعفر في جمع القرآن بالجمع        " الرياح"قرأ أبو رجاء    

شـاع مـن أن     بالجمع وهو أوفق لما     " الرياح ")5(ويقر هذه القراءة األلوسي البغدادي    
إنها في أصل الخلقة شديدة لكنها      : الريح تستعمل في الشر والرياح في الخير، ويقول       

  .صارت لسليمان لينة سهلة، أو أنها تشتد عند الحمل وتلين عند السير
  .باإلفراد والمعنى على الجمع" الريح" جاءت )6(ويقول السمين الحلبي

اصِـفَةً تَجـرِي بِـأَمرِهِ إِلَـى الْـأَرضِ الَّتِـي بَارَكْنَـا فِيهَـا وَكُنـا بِكُـلِّ شَـيءٍ                       وَلِـسلَيمَانَ الـريحَ عَ    : "قال تعالى  .7
  .)7("عَالِمِنيَ

، والكلمة توافق تماماً الكلمة السابقة فـي        )8(بالجمع والنصب ) الرياح(قرأ أبو رجاء    
  .اآلية السابقة

  

                                                 
 . 4/345، زاد المسير،  ابن الجوزي)1(

 .4/251؛ وانظر السمين الحلبي، الدر المصون، 13/185، روح المعاني،  األلوسي)2(

 .36 ص، آية  سورة)3(

؛ 3/16، الكشاف،   ؛ وانظر الزمخشري  151 و   7/398ط،   األندلسي، أبو حيان، البحر المحي     )4(
 .12/462واألندلسي، ابن عطية، المحرر والوجيز، 

 .7/139، زاد المسير، ؛ وانظر ابن الجوزي23/202عاني، ، روح الم األلوسي)5(

 .372، إتحاف فضالء البشر، بناء؛ وانظر ال5/536در المصون،  السمين الحلبي، ال)6(

 .81 سورة األنبياء، آية)7(

؛ وابن  17/77وح المعاني،   ، ر ؛ وانظر األلوسي  6/332ر المحيط،    األندلسي، أبو حيان، البح    )8(
؛ والـسمين   311إتحاف فـضالء البـشر،      ؛ والبناء،   92شواذ القراءات،   ، مختصر   خالويه

 .5/103الحلبي، الدر المصون، 
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 :فعالأ. ز

  .)1("لَ اللَّيلَ سَكَناً وَالشمسَ وَالْقَمَرَ حسبَا�اً ذَلِكَ تَقْدِير الْعَزِيزِ الْعَلِيمِفَالِق اإلِصبَاحِ وَجَعَ: "قال تعالى
، األصباح  )2(بفتح الهمزة جمع صبح، كقفل وأقفال     " فالق األصباح "قرأ أبو رجاء    

ع العلماء في الكتب التي اهتمت بهذا الموضـوع         م، واتفق ج  )3(هي الصبح أو الفجر   
   .)4(األصباح جمع صبحعلى أن 

  :فُعال. ح

  .)5("مستَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهجرونَ: "قال تعالى
در ، أما صاحب ال   )6(وهكذا قرأها عكرمة وزيد وأبو نهيل     " سماراً"اء  رجقرأ أبو   

اء مع تشديد الميم    بزيادة ألف بين الميم والر    ) سماراً(اء  جرقرأ أبو   : "المصون فيقول 
ـ  وكال ـ    ،)سامر(هما جمع ل ) ضـرب (الصفة نحـو    ) فاعل( وهما جمعان مقيسان ل
ه يقع على ما فوق الواحد بلفظ اإلفراد         واإلفصاح اإلفراد ألنّ   ،في ضارب ) ضراب(و

ـ  وهو سهر الليل، ومأخوذ م     والسامر مأخوذ من السمر   ) قوم سامر : (كقول ا يقـع   م
به، قال الـشاعر    ) مستأنسين(تحدثون  على الشجر من ضوء القمر، فيجلسون إليه ي       

  :عمرو بن الحارث
كأن لم يكنإلى الصفا الحجوِن بين   

  )7( سامرأنيس ولم يسمر بمكةَ
  .والحجون جمع حجن والحجن جبل بمكة

                                                 
 .96عام، آية سورة األن)1(

 .4/184 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )2(

 .3/127 السمين الحلبي، الدر المصون، )3(

 .1/347؛ الفراء، معاني القرآن الكريم، 7/227، روح المعاني،  انظر األلوسي)4(

 .67 سورة المؤمنين، آية)5(

حلبـي، الـدر المـصون،      ، وانظر الـسمين ال    6/413 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )6(
8/358. 

  .سمر/3انظر ابن منظور، لسان العرب، ) 7(
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  :المصادر 3.3

1.3.3 الصيغ المصدريواحقوابق واللّة المجردة من الس.  

  : صيغة فُعول-

  .)1("ذَاتِ الْوَقُودِالنارِ : "قال تعالى. 1
 ألن القيـاس أن     "وقَـد " الفعل   )2(بضم الواو وهو مصدر   " الوقُود"قرأ أبو رجاء    

:  والوقود )3(ويقول ابن منظور  ) فُعول(يكون مصدر الفعل الثالثي الالزم على وزن        
     قُود(: )4(مصدر ومعناه الحطب، ويقول األلوسي البغداديوهـو   ،بـضم الـواو   ) الو 

  .، وقد حكى سيبويه أنه مصدر كمضمومه مفتوحة فإنه ما يوقد بهمصدر بخالف
  .)5("وَآتَينَا دَاوودَ زَبوراً: "........قال تعالى. 2

 كظـرٍف   جمـع زبـر   "در وقال الفيروز آبادي     وهو مص " زبور"قرأ أبو رجاء    
أحدهما أنـه مـصدر     : قال أبو البقاء وفيه وجهان    : )7( حيان وقال أبو . )6("وظروف

ـ ل على داوود والثاني انه جمع ز       يسمى به الكتاب المنز    لقعودكا ور علـى حـذف     ب
  .)8(الزائد وهو الواو

ـ ز: )9(وفي اللسان يقول ابن منظور    . وهي على وزن فُعول    ب     ـربور أصـلها ز
  :)10(كما قالوا رسول ورسل، قال لبيد) زبر( وزبور مصدر وجمعه ،وجمعها زبر

  
                                                 

 .5 سورة البروج، آية)1(

؛ 436، إتحـاف فـضالء البـشر،        ؛ وانظـر البنـاء    8/450حر المحيط،    األندلسي، أبو حيان، الب    )2(
 .5/412والشوكاني، محمد، فتح القدير، 

 .وقد/15 ابن منظور، لسان العرب، )3(

 .9/77، زاد المسير، بن الجوزي؛ وانظر ا30/114روح المعاني، ،  األلوسي)4(

 .163 سورة النساء، آية)5(

  .3/397األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ) 6(

 .3/397 المرجع نفسه، )7(

 .1/403، الكشف عن وجوه القراءات،  القيسي)8(

 .زبر/6 ابن منظور، لسان العرب، )9(

 .299، ديوان لبيد بن ربيعة،  ابن ربيعة، لبيد العامري)10(
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  طُّلُوِل كأنهاوجال السيوُل عن ال
   متونها أقالمهادزبر، تَِج

  .هي الكتب: والزبر
 .)1("وَالَ تَسبواْ الَّذِينَ يَدعونَ مِن دونِ اللّهِ فَيَسبواْ اللّهَ عَدواً بِغَيرِ عِلْمٍ: "قال تعالى. 3

) داع( وتشديد الواو، وهو مصدر للفعل       بضم العين والدال  " عدوا"قرأ أبو رجاء    
مثل جلوس، وأجازوا فيه االنتصاب على المصدر فـي موضـع           ) فُعول(على وزن   

  .)2(الحال، أو على المصدر من غير لفظ الفعل
ـ         ألن سب اهللا عدوان    ، ويقـول ابـن     )3(اً أو على المفعول له، وعـدواً أي ظلم

مكة هي قراءة أهل    :  يقول )5(، أما الشوكاني  )4( مصدر ومفعول ألجله   عدوا: النحاس
  .وهي ضم العين والدال وتشديد الواو

  :صيغة فَعول

  .)6("دحوراً وَلَهم عَذَاب وَاصِب: "قال تعالى
 أي يقذفون مـن كـل       ،البنصب الد " دحوراً"قرأ علي بن أبي طالب وأبو رجاء        

بفتح ) دحوراً ()7(مصدراً" دحوراً"صفة للمصدر ويجوز أن يكون      . جانب قذفاً دحوراً  
 ، يجعله مصدراً على فعول بمنزلة القبول، وأما الفراء فقدره على انه اسم فاعل             الدال

                                                 
 .108 سورة األنعام، آية )1(

 .4/200 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )2(

، دار  3ن النشر فـي القـراءات العـشر، ط        2006ري، محمد بن محمد الدمشقي،       ابن الجز  )3(
؛ 215، إتحـاف فـضالء البـشر،        ، وانظر البنـاء   2/196وت، لبنان،   الكتب العلمية، بير  

 .1/522شري، محمود، الكشاف، الزمخ

، إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه عبـدالمنعم خليـل           2004 ابن النحاس، أحمد،     )4(
 .27-2/26، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2إبراهيم، ط

 .7/251، روح المعاني، ؛ األلوسي2/150 الشوكاني، فتح القدير، )5(

 .9 سورة الصافات، آية )6(

 .7/353: لسي، أبو حيان، البحر المحيط األند)7(
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أي يقفون بما يدحرهم أي بدحوٍر ثم حذف الباء والكوفيون يستعملون هذا كثيراً كما              
 :)1( لجريراأنشدو

  )2(امــر ح إذاًم علىـكُكالم    ـوارون الديار ولم تَعوجـتم
  

  :اسم الفاعل 4.3

  : الفاعل من الفعل الثالثياسم 1.4.3

وَلَقَد أَوحَينَا إِلَى موسَى أَن أَسرِ بِعِبَادِي فَاضْرِب لَهـم طَرِيقـاً فِـي الْبَحـرِ يَبَـساً لَّـا تَخَـاف دَرَكـاً وَلَـا            : "قال تعالى 
  .)3("تَخْشَى

رك ، قال أبو عبيدة اليبس، متح     )4(بألف" يابساً"و حيوة والشعبي وأبو رجاء      قرأ أب 
: يابسة ليس بها لبن، وقال ابـن قتيبـة        : الحروف بمعنى اليابس، يقال شاة يبس؛ أي      

   .)6(، ويابساً اسم فاعل لفعل ثالثي)5(سبيبس، وي: يقال لليابس
  .)7("وَأَخَذْ�َا الَّذِينَ ظَلَمواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَا�ُواْ يَفْسقُونَ: "قال تعالى

على وزن فاعل مفتوح الباء أي ذو بـأس         " بائس"اهد  قرأ أبو رجاء وعلي ومج    
  .)9( بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن فاعل، واختلفت بألف ومده)8(وشدة

                                                 
 .3/279:  النحاس، أحمد، إعراب القرآن)1(

، دار المعـارف،    3، ديوان جرير بن عطية، تحقيق نعمان أمين طه، ط         )ت.د. ( ابن عطية، جرير   )2(
 .278: مصر

 .77 سورة طه، آية )3(

  .2/309اف، ، الكشري؛ وانظر الزمخش6/264األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ) 4(

، ؛ واأللوسـي  5/43ي، الدر المـصون،     ؛ وانظر السمين الحلب   5/310، زاد المسير،      ابن الجوزي   )5(
 .16/236روح المعاني، 

 .6/264 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )6(

 .165 سورة األعراف، آية )7(

؛ وابـن   9/93لمعـاني،   ، روح ا  ؛ وانظـر األلوسـي    4/413لمحيط،   األندلسي، أبو حيان، البحر ا     )8(
 .3/278، زاد المسير، الجوزي

 .1/585، الكشاف، ؛ وانظر الزمخشري1/265المحتسب، ،  ابن جني)9(
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 أُولِي الْقُوةِ   إِن قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسَى فَبَغَى عَلَيهِم وَآتَينَاه مِنَ الْكُنوزِ مَا إِن مَفَاتِحَه لَتَنوء بِالْعصبَةِ               : "قال تعالى 
  .)1("إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تَفْرَح إِن اللَّهَ لَا يحِب الْفَرِحِنيَ

وهـي لغـة    : "قـال العكبـري   . )2("ينالفارح"قرأ أبو رجاء وأبو حيوة وعاصم       
  .)4( وفارح اسم فاعل من فَِرح)3("جيدة

  )5("وَيَنعِهِ إِن فِي ذَلِكُم آليَاتٍ لِّقَومٍ يؤمِنونَا�ظُرواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ : "قال تعالى
 قـال   )6("ينع"اسم فاعل من    " ويِانِعِه" وأبو رجاء    قرأ ابن أبي عبلة وابن محيصن     

  .)7("فإنه يعني به نضجه وبالغة" ويانعه"الطبري 
  .)8("مَالِكِ يَومِ الدينِ: "قال تعالى

عاصم والكسائي وأبو رجـاء وكـذا       ، و )9(لاِعفَعلى وزن   " كاِلم"قرأ أبو رجاء    
يعقوب وخلف باأللف مدا على وزن سامع اسم فاعل من ملك10(اً بالكسركَِل م(.  

  

                                                 
 .16 سورة القصص، آية )1(

 .7/133 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )2(

 .2/558 ابن النحاس، إعراب القرآن، )3(

 .6/241، زاد المسير،  انظر األلوسي)4(

 .3ة األنعام، آية سور)5(

؛ وانظر الرازي، محمد ضياء الدين عبدالرحمن       4/191 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )6(
، تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير مفتـاح الغيـب،           )ت.د(بن علي بن محمد     

 .13/111ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، .د

 .1/348، معاني القرآن، وانظر الفراء؛ 197-7/196لطبري،  الطبري، تفسير ا)7(

 .4 سورة الفاتحة، آية )8(

 .1/20 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )9(

، الحجة للقراء الـسبعة أئمـة األمـصار         2001الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبدالغفار،       ) 10(
لهنداوي،  كامل مصطفى ا  : بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد، تحقيق         

، زاد المـسير،    ؛ وانظر ابن الجـوزي    37-1/31نان،  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لب     1ط
6/443 . 
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  :اسم الفاعل من األفعال غير الثالثية 2.4.3

  .)1("يَا أَيهَا الْمدثِّر: "قال تعالى
). دثَـر (اسم فاعل من    بتخفيف الدال   " رِثدالم "قرأ أبو رجاء وعكرمة وابن يعمر     

ذا قول الجمهـور مـن      وه) المتزمل(أصلها  ) ملالمز(والمدثر بحذف التاء كما في      
دثرت هذا  : قال عكرمة . ها المدثر بالنبوة، وأثقالها   وقيل الداللة يا أي   . ابالتدثير بالثي 
  .أصله المتدثر فادغم التاء بالدال: )3(، وقال األلوسي)2(األمر فقم به
  .)4("الَ جَرَمَ أَن لَهم الْنارَ وَأَ�َّهم مفْرَطُونَ ":قال تعالى

 بكـسر   )5("مفِرطـون " وهي قراءة ورش أيضاً وأكثر أهل المدينة         رجاءقرأ أبو   
  .)6(الراء من أفرط، أي متجاوزون الحد في معاصي اهللا فهو اسم فاعل

  .)7(" مخْلَصاً وَكَانَ رَسوالً �َّبِياًوَاذْكُر فِي الْكِتَابِ موسَى إِ�َّه كَانَ: "قال تعالى
واسم فاعـل  . )8(بكسر الالم" مخِْلصاً" وأبو رجاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر  

  .)9("أخلص بالعبادة إلى ربه"أي 
  

  :اسم الهيئة 5.3

  .)10("قَالُوا رَبنَا غَلَبَت عَلَينَا شِقْوَتُنَا وَكُنا قَوماً ضَالِّنيَ: "قال تعالى

                                                 
 .1سورة المدثر، آية ) 1(

 .2/335، المحتسب، ؛ وانظر ابن جني8/370األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ) 2(

؛ والسمين الحلبـي،    29/145 ، روح المعاني،  ؛ وانظر األلوسي  8/399د المسير،   ، زا  ابن الجوزي  )3(
 .6/311الدر المصون، 

 .62سورة النحل، آية ) 4(

 . 5/506 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )5(

، ؛ واأللوسي279حاف فضالء البشر، ، إت؛ وانظر البناء2/38ه القراءات، ، الكشف عن وجو القيسي)6(
 .14/173روح المعاني، 

 .51 سورة مريم، آية)7(

 .6/198دلسي، أبو حيان،  األن)8(

 .5/239؛ وابن الجوزي، زاد المسير، 16/103، روح المعاني،  انظر األلوسي)9(

 .106 سورة المؤمنين، آية )10(
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وقراءة الجمهور  . )1(بفتح الشين وسكون القاف   " تناوشَقْ"قرأ أبو رجاء العطاردي     
 مصدر هيئة علـى     "شَقوة" في الحجاز، و    كثيرةٌ بكسر الشين وسكون القاف وهي لغةٌ     

  .)2(أما ِشقوة فهي لغة أهل الحجاز) ةلَفَع(وزن 
فهنا نابةة شَقوة عن  اسم المراسم الهيئةِشقْو .  

  

  :سم المكانا 6.3

  .)3("يَقُولُ الْإِ�سَان يَومَئِذٍ أَينَ الْمَفَر: " تعالىقال -
قرأ الحسن بن علي والحسن بن زيد وابن عباس والحسن البصري وعكرمة وأبو             

 الفرار أي  موضع"المِفر"، ألن )4(بفتح الميم وكسر الفاء وهو اسم مكان " المِفر"رجاء  
" المفـر "قال أبو الفتح    . )6( والفراء يجيز في المصدر الكسر     )5(هالموضع الذي يفر إلي   

 الموضـع   -بفتح الميم وكسر الفاء   " المِفر"و.  الِفرار ينالمصدر أ –بفتح الميم والفاء    
رجـل  :  كقولهم  اإلنسان الجيد الفرار   -وفتح الفاء بكسر الميم   " الِمفَر"و. الذي يفَر إليه  

  : )8(، قال)7(عان ِمضرابِمطعن وِمضرب، أي ِمطْ
  اًــر مقبٍل مدبٍر معمكر مِف

  يل من عِله السكجلمود صخر حطّ
هناك مطمعاً في الحياةمعناه أين اإلنسان الجيد الفرار؛ ولن ينجز مع ذلك ألن .  

                                                 
  .3/57، الكشاف، ؛ وانظر الزمخشري6/423 المحيط، األندلسي، أبو حيان، البحر) 1(

 .5/492، زاد المسير، وزي؛ وانظر ابن الج6/423،  األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط)2(

 .10سورة القيامة، آية  )3(

 .8/356األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  )4(

 .428-427، إتحاف فضالء البشر، البناء )5(

 .3/210، معاني القرآن، انظر الفراء )6(

 .303-302، المحتسب، ابن جني )7(

، دار  1ر أبو سـويلم وزميلـه، ط      ، تحقيق أنو  1988القيس، امرؤ القيس، الشرح الشعري،       )8(
 .52عمار، ص
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  :الصفة المشبهه 7.3

  :صيغة فَِعل

 اللَّـهِ لَكُـم فِيهَـا خَيـر فَـاذْكُروا اسـمَ اللَّـهِ عَلَيهَـا صَـوَاف فَـإِذَا                     وَالْبدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مـن شَـعَائِرِ      : "قال تعالى 
  .)1("وَجَبَت جنوبهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِموا الْقَا�ِعَ وَالْمعتَر كَذَلِكَ سَخَّر�َاهَا َلكُم لَعَلَّكُم تَشكُرونَ

  .)2(األلف كالحذر والحاذر فحذف "القانع"أي . بغير ألف" القَِنع"قرأ أبو رجاء 
عت إليه وكنعت إذا خضعت له وسألته قنوعاً، أمـا داللـة            نالسائل من ق  ) القانع(

  .)3(" وقانععِن يقال قنع فهو قَ،فهو الراضي ال غير) القَِنع(
  .)4("وَإِذَا ا�قَلَبواْ إِلَى أَهلِهِم ا�قَلَبواْ فَكِهِنيَ: "قال تعالى

صفة . بغير ألف " فكهين"صم في رواية حفص وأبو جعفر وأبو رجاء         قرأ أبو عا  
أن الجمهـور قرأهـا بـألف    فـي حـين   بمعنى فَِرح أو عجـب،       "فكه"هه من   مشب 

  .)5("فاكهين"
  .صيغة فَعل

هِ عِلْـم فَلَـا تُطِعهمَـا إِلَـي     وَوَصينَا الْإِ�سَانَ بِوَالِدَيهِ حسناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بـِ  : "قال تعالى 
  .)6("مَرجِعكُم فَأُ�َبئُكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ
 )7(بفـتح الحـاء والـسين     " حسناً" وأبو رجاء وابن مسعود      قرأ عيسى والجمهور  

"سوقولوا ":  أي فعالً ذا حسن أو ما هو في ذاته حسن لفرط حسنه، كقوله تعالى   "اًنوح
                                                 

 .36سورة الحج، آية  )1(

 .2/82، المحتسب، ؛ اونظر ابن جني6/369ر المحيط، األندلسي، أبو حيان، البح )2(

؛ والسمين الحلبـي، الـدر   17/157، روح المعاني،    ؛ وانظر األلوسي  3/25الزمخشري، الكشاف،    )3(
 .5/151المصون، 

 .31آية سورة المطففين،  )4(

؛ والـسمين   3/249، معـاني الفـراء،      ؛ وانظر الفراء  8/443األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )5(
 .6/495الحلبي، الدر المصون، 

 .8سورة العنكبوت، آية  )6(

 .6/256، زاد المسير، ؛ وانظر ابن الجوزي7/141، األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط )7(
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 باب قولك زيداً بإضمار      تجعل حسناً من   أن حسناً وإحساناً ويجوز     وقرأ" للناس حسناً 
ضرب إذا رأيته متهيأ لضرب فتنصبه بإضمار أولهما أو فعل بهما؛ ألن التوصـية              ا

  .)1("طابق له كأنه قال قلنا أولهما معروفمبهما دالة عليه وما بعده 
  

  :التذكير والتأنيث 8.3

  .)2(" شَيءٍ بِأَمرِ رَبهَا فَأَصبَحوا لَا يرَى إِلَّا مَسَاكِنهم كَذَلِكَ �َجزِي الْقَومَ الْمجرِمِنيَتُدَمر كُلَّ: "قال تعالى
بضم التـاء ومـساكنهم     )  مساِكنُهم  إال ال ترى (قرأ أبو رجاء ومالك بن دينار       

 قـرأ   ،فيهاواختلف   ":)3(يقول صاحب االتحاف  . ف العلماء هذه القراءة   لرفع وضع با
اء للمفعـول مـساكنهم     عاصم وحمزة ويعقوب وخلف بياء من تحت مضمومة بالبن        

باإلمالة حمزة وخلف على أصلها وعـن       قرأ  لفاعل ووافقهم األعمش و   بالرفع نائب ا  
، وعن المطـوعي يـرى      هم بالرفع نُالحسن بضم التاء من فوق مبنياً للمفعول مساكُ       

  ".فتح التاء مساكنهم بالنصب مفعوالً به بالتوحيد والرفع والباقون ب"مسكنهم"عاصم 
 ال يرى على    ، وقرأ للرائي من كان  ) ال ترى ( الخطاب في    )4(يقول الزمخشري 

 ال تـرى بقايـا وال       -رضي اهللا عنه  -البناء للمفعول بالياء والتاء وهي عن الحسن        
  .أشياء منهم إال مساكنهم

  .)5(" حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَن يتِم الرضَاعَةَوَالْوَالِدَات يرضِعنَ أَوالَدَهن: "قال تعالى
أن "رواية الحلبي عن عبـدالوارث      قرأ مجاهد والحسن وحميد وأبو رجاء وهي        

: )7(قال النحاس . )6(رفع به وهو بكسر الراء    :  الفعل بالتاء والرضاعة   ،"ِتم الرضاعة تَ
                                                 

 .2/390، الكشاف، الزمخشري )1(

  25سورة األحقاف، آية  )2(

تصر شـواذ القـراءات، وابـن       ، مخ ؛ وانظر ابن خالويه   392ء البشر،   ، إتحاف فضل  البناء )3(
 .3/157، إعراب القرآن، النحاس

 .3/443، الكشاف، الزمخشري )4(

 .233سورة البقرة، آية  )5(

 .2/213األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  )6(

 .1/316عراب القرآن، ابن النحاس، إ )7(
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قالي :ما حمله على ذلك إال اللـؤم       : الفتح أكثر ويقال  ضاعة بفتح الراء وكسرها و    الر
هي لغة كالحضارة والِحضارة     ":)1(ويقول أبو حيان  . والرضاعة بالفتح هاهنا ال غير    

 والكوفيون يعكـسون    ،والبصريون يقولون بفتح الراء مع الهاء وبكسرها دون الهاء        
  .)2(الِرضاع للمذكر الرضاعة للمؤنث وإن. قون بين الرضاعة والِرضاعويفر". ذك

فَا�ظُر إِلَى آثَارِ رَحمَتِ اللَّهِ كَيفَ يحيِي الْأَرضَ بَعدَ مَوتِهَا إِن ذَلِكَ لَمحيِي الْمَوتَى وَهوَ عَلَى                : "قال تعالى 
ءٍ قَدِير3("كُلِّ شَي(.  
بتاء التأنيـث   " تُحيي"بن حيوة وأبو عمران وأبو رجاء وعثمان بن عفان          قرأ ا 

  .)4(الضمير عائد على الرحمةو
وال تقول على هذا أما تـرى       " حمةالر" ذهب بالتأنيث إلى لفظ      )5(قال ابن جني  

حمة قد يقـوم مقامهـا       الر  بالتاء وفرق بينهما أن    ؟إلى غالم هند كيف تضرب زيداً     
رأيـت عليـك    : تقول. رت أثرها فكأن الغرض في ذلك إنما هو هي        ها، فإذا ذكّ  أثر

 عليك أثر النعمة، وال يعبر عن هند بغالمها، أال ترى أنـك ال تقـول                النعمة ورأيت 
جملـة  " كيـف تحيـي   ": )6(ويقول ابن جني  . "أن رأيتها "رأيت غالم هند وأنت تعني      

  اللفـظ اسـتفهام    ن؛ أل منصوبة الموضع على الحال حمالً على المعنى ال على اللفظ         
  .والحال ضرب من الخبر

  

  :ا في قراءة أبي رجاءأبنية األفعال وزيادته 9.3

  :الفعل الماضي 1.9.3

  :جاءت صيغة الفعل الماضي المبني للمعلوم في قراءة أبي رجاء بالصيغ التالية
  

                                                 
 .2/214األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  )1(

 .158، إتحاف فضالء البشر، البناء )2(

 .50سورة الروم، آية  )3(

 .7/179األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  )4(

 .2/208، المحتسب، ابن جني )5(

 .2/208المرجع نفسه،  )6(
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  .صيغة فَعْل بدل من فَعْل. 1

  .)1("وَقُرآ�اً فَرَقْنَاه لِتَقْرَأَه عَلَى الناسِ عَلَى مكْثٍ وَ�َزلْنَاه تَنزِيال: "قال تعالى
 )2(فـصلناه  نجماً بعـد نجـم، و      بالتشديد أي أنزلناه  " فَرقناه عليك "بو رجاء   قرأ أ 

ومعناه كالمخفف أي أنزلناه مفرقاً منجماً بيد أن التضعيف للتكثير في الفعـل وهـو               
التفريق، وقيل فرق بالتخفيف يدل على فصل متقارب وبالتشديد على فصل متباعـد             

يدل على كثرة نجومه كانـت      ) على مكث  (واألول أظهر ولما كان قوله تعالى اآلتي      
ـ ن أمر ونهي وحِ   يالقراءتان بمعنى، وقيل معناه فرقنا آياته ب       م وأحكـام ومـواعظ     كَ

  .)3(الجمهور على األولو وتأتي،وأمثال وقصص وأخبار مغيبات أتت 
2 .َل بدل من فاعلصيغة فَع.  

  .)4("وَإِذْ وَاعَد�َا موسَى أَربَعِنيَ لَيلَةً: "قال تعالى
 بغير ألف بعـد     )5("وعدنا " وأبو عمرو وأبو رجاء واليزيدي     بةيقرأ أبو جعفر وش   

، قال مكي مرجحـاً لقـراءة أبـي رجـاء           )6(الواو؛ ألن الوعد من اهللا تعالى وحده      
وأيضاً فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من اهللا لموسى، وليس فيه           : "العطاردي، ومن وافقه  

    جب حمن موسى، فَو المواعـدة  : وقال أيـضاً  ". ملُه على الواحد بظاهر النص    وعد
فجعل القرائتين بمعنى   " لطارقْتُ النَّع "نحو  ) فَعل(عنى  أصلها من اثنين، وقد تأتي بم     

  .)7(واحد

                                                 
 .106 سورة اإلسراء، آية )1(

؛ وانظر األندلسي، ابن عطية، المحرر والوجيز،       6/87ندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،      األ )2(
9/216. 

 .189-15/188، روح المعاني، األلوسي )3(

 .51 سورة البقرة، آية )4(

 .1/199األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  )5(

 .135، إتحاف فضالء البشر، البناء )6(

؛ وانظر السمين الحلبـي، الـدر المـصون،         1/240 القراءات،   ، الكشف عن وجوه    القيسي )7(
1/352. 
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 المواعدة كانت من اهللا لموسـى ومـن         أن: عند الطبري " واعدنا"وحجة من قرأ    
 نا"ه، وحجة من قرأ     موسى لربدعرجاء ومن وافقه من القراء المذكورين      وهو أبو   " و

والمنفرد بالوعد دونههي المعنى، فقد جاءت القراءة بمعنى أن اهللا الواعد .  
بشر، فأما اهللا جل ثناؤه فإنـه المنفـرد بالوعـد            المواعدة بين ال   فقالوا إنما تكون  

  .ه خيره وشرعيد في كلِّووال
  .صيغة فَعل بدل من فاعل. 3

وَزْ�َا بِبَنِي إِسرَائِيلَ الْبَحرَ فَأَتَواْ عَلَى قَومٍ يَعكُفُونَ عَلَى أَصنَامٍ لَّهم قَالُواْ يَا موسَى اجعَل لَّنَـا                 وَجَا: "قال تعالى 
  .)1("إِلَـهاً كَمَا لَهم آلِهَةٌ قَالَ إِ�َّكُم قَوم تَجهَلُونَ

 الواو ومن غير ألـف      بتشديد" جوزنا"قرأ الحسن وإبراهيم وأبو رجاء ويعقوب       
جاز، فَفَاعل بمعنى فَعَل، وقـراءة      : بمعنى" زجاو: ")3(لسمين الحلبي ، يقول ا  )2(قبلها

ـ د المجرد، كقَ"فَعل"بالتشديد وهو أيضاً بمعنى    " جوزنا"أبي رجاء    ، ويقـول  ردر، وقَ
نـا البـاء    بالتشديد هو أيضاً بمعنى جاز، فعدى بالباء أي قطع        " جوزنا" و :)4(األلوسي

  .بهم
  .صيغة أفعل بدل من فَعَل. 4

  .)5("وَجَعَلُواْ لِلّهِ شرَكَاء الْجِن وَخَلَقَهم وَخَرَقُواْ لَه بَنِنيَ وَبَنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ سبحَا�َه وَتَعَالَى عَما يَصِفُونَ: "قال تعالى
وتـشديد  . ملة والفاء هبالحاء الم ) حرفوا(قرأ ابن عمر وابن عباس وأبو رجاء        

عن مواضـعه ( هذا شاهد بكذبهم ومثله :)7(، قال ابن جني )6(اءالر 8()يحرفون الكَِلم(. 
نعدال عن القصد وكالهما من حرف الشيء ألنه زائل         وأصله من االنحراف، أي اال    
                                                 

 .138سورة األعراف، آية  )1(

 .4/377األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،  )2(

 .3/334السمين الحلبي، الدر المصون،  )3(

  .9/4األلوسي، محمود، روح المعاني، ) 4(

 .100 سورة األنعام آية )5(

 .4/194ن، البحر المحيط،  األندلسي، أبو حيا)6(

 .1/224، المحتسب،  ابن جني)7(

 .46 سورة النساء، آية )8(
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بالخـاء والقـاف    ) رقواوخ( معنى قراءة الجماعة      وهو أيضاً  ،عن المقابلة والمعادلة  
: )1(ة دالالت يقـول   ميع كَذبوا، أما األلوسي فعنده لهاتين القـراءتين عـد         ومعنى الج 

)خَوأي افتعلوا وافتروا له سبحانه) هوا لَقُر.  
ى ل عن ذلك فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها بمعن         ِئه س ونقل عن الحسن أنّ   

ـ : ")2(وقـال األلوسـي   .  الناس للكاذب حين يكذب قد خرقها واهللا       الكذب يقول  ل أص
د الخلـق   والخرق ض . رر وال تدب  الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تفكّ        

ـ وا ب قرقرأ أبو رجاء وخ    )3("أَخَرَقْتَهَـا لِتُغْـرِقَ أَهلَهَـا     : "أصال ومنه قوله تعالى     الـراء   يدشدت
 انتقلت الداللة من معنى الخـرق أي        وهنا ".تكثير وهي من التحريف أي وزور له      لل

  .معنى الكذب والتحريفضد الخلق إلى 
   .)4("وَلَو جَعَلْنَاه مَلَكاً لَّجَعَلْنَاه رَجال وَلَلَبَسنَا عَلَيهِم ما يَلْبِسونَ: "ال تعالىق

 واللبس هنا لـه     )5(بتشديد الباء " ولَلَبسنا"قرأ الزهري ومعاذ القارئ وأبو رجاء       
سه، أي شـبهته    مر على القوم، ُألبِ    ألبست األ  :قال ي ."هنا عليهم لشب"عدة دالالت وهي    

سون على  ضعفتهم فـي أمـر        كانوا يلب :  قول الزجاج   ومنها أيضاً  ،وأشكلته. عليهم
 من اللباس أي     وأيضاً ، وكذلك اختلط عليهم   .)6(النبي عليه السالم إنما هذا بشر مثلكم      

  .)7(الستر بالثوب
  .)9(ن بتشديد السي)8("فَوَسَطْنَ بِهِ جَمعاً: "قال تعالى

                                                 
 .7/241، روح المعاني،  األلوسي)1(

 .7/241 المرجع نفسه )2(

 .71 سورة الكهف آية )3(

 .9 سورة األنعام، آية )4(

 .4/79 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )5(

 .3/8، زاد المسير،  ابن الجوزي)6(

 .3/14؛ وانظر السمين الحلبي، الدر المصون، 7/101، روح المعاني،  األلوسي)7(

 .5 سورة العاديات، آية )8(

 .8/514 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )9(
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 وقال ابـن    ،تان، بمعنى واحد وإنهما لغ     ومثقالً  وسط مخففاً  نإ: )1(يقول األلوسي 
: )3( أي قسمين وشقين وقال الزمخشري، أي جعلنه شطرين  اًع به جم  المعنى  : )2(جني

  ." فيه للتعديةالتشديد"
  .فُعل بدل من فُِعَل. 1

  .)4("وَإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحَت: "قال تعالى
بتشديد الطاء مبنيا   ) سطِّحت( الحسن وهارون الرشيد وأبو حيوة وأبو رجاء         قرأ
. الكاف فـي كيـف    ) والقراءة بتخفيفها الكاف عليها   : ()6(قال ابن خالويه  . )5(للمفعول

أفـال  " والمعنى   ،)أي بتمهيد وتوطئة فهي مهاد للمتقلب عليها       (:)7(ويقول الزمخشري 
دة بحقية البعث    كيفية خلق هذه المخلوقات الشاه      نظر التدبر واالعتبار إلى    "ينظرون

  .)8(هم عليه من اإلنكار والنفور اعموالنشور ليرجعوا 
كما جاءت صيغة الفعل الماضي المبني للمجهـول فـي قـراءة أبـي رجـاء                

  :العطاردي في الصيغة التالية
  .)9("واْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ ألُكَفِّرَن عَنهم سَيئَاتِهِمالَّذِينَ هَاجَرواْ وَأُخرِجواْ مِن دِيَارِهِم وَأُوذُ":  قال تعالى

) تِّلـوا قُقـاتلوا و  ( وأبو رجاء والحـسن      قرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن      
قراءتـان  : )11(ويقول الـسمين الحلبـي    . )10(بتشديد التاء والبناء للمفعول في الثاني     

                                                 
 .217-30/216، روح المعاني،  األلوسي)1(

 .2/370، المحتسب،  ابن جني)2(

 .4/229 ،، الكشاف الزمخشري)3(

 .20شية، آية  سورة الغا)4(

 .8/464 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )5(

 .172، مختصر في شواذ القراءات،  ابن حالويه)6(

 .4/207، الكشاف،  الزمخشري)7(

 .117-30/116، روح المعاني،  األلوسي)8(

 .195 سورة آل عمران، آية )9(

 .3/145 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )10(

 .1/387، إعراب القرآن، ؛ وانظر النحاس2/289در المصون، حلبي، ال السمين ال)11(
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 التشديد فـي    )1( أن الثانية تفيد التكثير ويقول األلوسي       بينهما إال   ال خالف  نضحتااو
  .يد التكثيرقُتِّلوا يف

  

  :الفعل المضارع 2.9.3

  .الفعل المضارع المبني للمعلوم 1.2.9.3

جاءت عدة أفعال مضارعة بصيغ وأوزان مختلفة في قراءة أبي رجاء وهي على     
  :الوجوه التالية

  .صيغة يفعال بدل من ينفعل. 1

 قـرأ الزهيـري   )2("يرِيد أَن يَنقَض فَأَقَامَه قَالَ لَو ِشئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجراً   : "....ىقال تعال 
  بـألف وضـاد معجمـة      ) أن ينقـاض  (كعب ويحي بن يعمر     بن   وأبو رجاء وأبي

كـرم اهللا   -وقرأ علي   . أي هدمته فانهدم  : قضته فانقاض :  وهو من قولهم   ،)3(وخفيفة
 المنقـاض المنقعـر والمنقـاض     :  قال األصـمعي   ،باأللف والصاد ) انقاص (-وجه

ض بـألف وضـاد     وينقا. هما بمعنى واحد  :  وقال أبو عمرو   .المعجمة المنشق طوالً  
بألف بعـد   ) أن ينقاض  ()5( يقول السمين الحلبي   )4()هدميت( تفسيره   ورشهمعجمة، والم 
) ينفِعُل( يكون وزنه انهدم فعلى هذا  قضيته فانقاض، أي هدمته ف    :  قولهم القاف هو من  

: مثـل   (انقيض، فأبدلت الياء ألفا ولما نقل أبو البقاء هذه القـراءة قـال              : واألصل
يحمار (   يكون وزنه    ومقتضى هذا التشبيه أن )ُّفعالـ   :  ونقل أبو البقاء   .)ي رئ أنـه قُ

  .)منْقَاض البناء إذا تهدا: (قولكهو من و"كذلك بتخفيف الضاد، قال 

                                                 
 .130، إتحاف فضالء البشر، ؛ وانظر البناء4/169ح المعاني، ، رو األلوسي)1(

 .77 سورة الكهف، آية )2(

 .6/152 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )3(

 .16/7، روح المعاني،  األلوسي)4(

 .4/476 المصون  السمين الحلبي، الدر)5(
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  .ل بدل من يفاِعلعصيغة يفَ. 2

  .)1("ماًإِن اللّهَ الَ يَظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وَإِن تَك حَسَنَةً يضَاعِفْهَا وَيؤتِ مِن لَّد�ْه أَجراً عَظِي: " تعالىقال
 من غير ألف    )2(بالقصر والتشديد ) يضعفها(قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو رجاء        

فها بغير ألف يعطي مثلها ضعيعطي مثلها مرات وي: ف باألل"يضاعفها": قال األلوسي
  :)4(يقول السمين الحلبي: )3(مرة

ـ    ،يقتضي مرتين ) فعض( كثيرة و    اراًمر) يقتضي) (ضاعفه( الم  وهذا عكس ك
نيـة علـى التكثيـر       ألن المضاعفة تقتضي زيادة المثل فإذا شَددتَ دلَّت الب         العرب؛

هما لغتان  "، وقال الفارسي    ب ما يكون من العدد    فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة بحس    
  .)6("فَيضَاعِفَه لَه أَضْعَافاً كَثِريَة ".)5("يضَاعَف لَهَا الْعَذَاب ِضعفَينِ" :بمعنى يدل على قوله

  .صيغة تَفَعل بدل من تَفْعُل. 3

  .)7("لَى اللَّهِ إِن اللَّهَ بَصِري بِالْعِبَادِفَسَتَذْكُرونَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأُفَوض أَمرِي إِ: "قال تعالى
بفتح الذال وتخفيفا وتـشديد     ) فستذَكَّرون(قرأ ابن مسعود وأبو العالية وأبو رجاء        

  .)8(الكاف وفتحها
4 .فَعبدل من يفِْعللصيغة ي   

  .)9("يَشعرونَ  وَهم لَاادخلُوا مَسَاكِنَكُم لَا يَحطِمَنكُم سلَيمَان وَجنوده: "قال تعالى

                                                 
 .40 سورة النساء، آية )1(

 .3/251 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )2(

 .2/84؛ وانظر ابن الجوزي، زاد المسير 5/23، روح المعاني، األلوسي)3(

 .4/364 السمين الحلبي، الدر المصون، )4(

 .30 سورة األحزاب، آية )5(

 .245 سورة البقرة، آية )6(

 .44 آية  سورة غافر،)7(

 .226-7/225، زاد المسير،  ابن الجوزي)8(

 .18 سورة النمل، آية )9(
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بضم الياء وفتح الحاء وشد الطـاء       ) ال يحطِّمنّكم (قرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة      
  .)1(مشددا) حطَّم(والنون، مضارع 
  .هي قراءة جائزة: )2(يقول الزجاج

   تَّفاعُلصيغة تَفْعالُّ بدل من. 5

  .)3("....اوَر عَن كَهفِهِم ذَاتَ الْيَمِنيِوَتَرَى الشمسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَ: "قال تعالى
) تحمـار (على وزن   ) تَزوار(قرأ عاصم الجمهوري وأبو رجاء وأبي بن كعب         

          5( قال ابـن جنـي     .)4(دةبتاء مفتوحة، فزاي ساكنة ثم واو بعدها ألف ثم راء مشد(: 
)تفَ) تزوار راواّل وتَزاعلافع.  

:  أو العيوب الظاهرة نحو    ) وأبياض سواد(وان نحو    إال في األل   فعالوقلما جاءت   
ووتزاور أصلها تتزاور فأاح اديد واصيواص اروواع 6(دغمت التاي بالتاءّل واعور(.  

   تَفْعل منصيغة تَفَاعل بدل. 6

  )7(" اللّهَ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِريوَأَن تَعفُواْ أَقْرَب لِلتَّقْوَى وَالَ تَنسَواْ الْفَضْلَ بَينَكُم إِن: "قال تعالى
على باب المفاعلة   ) وال تناسوا الفضل  (قرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وأبو رجاء        

  .)8(وهو بمعنى المتاركة ال بمعنى السهو

                                                 
؛ 335حاف فـضالء البـشر،      ، إت ؛ وانظر البناء  7/61بحر المحيط،    األندلسي، أبو حيان، ال    )1(

 . 4/153، فتح القدير، ؛ والشوكاني19/179روح المعاني، ، واأللوسي

 .4/112 الزجاج، إبراهيم، معاني القرآن، )2(

 .17 سورة الكهف، آية )3(

 .108-6/107 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )4(

 .26-2/25، المحتسب،  ابن جني)5(

 .4/441؛ وانظر السمين الحلبي، الدر المصون، 5/117، زاد المسير،  ابن الجوزي)6(

 .237 سورة البقرة، آية )7(

 .2/236 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )8(
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 تَنْسوا نهى عن النـسيان علـى         أن "اتنسوا وتَنَاسو "الفرق بين   : )1(قال ابن جني  
:  عن فعلهم الذي اختاروه، كقولـك  ا فإنه نهي   فأما تناسو  .و تَنَاسوه ُأنْسوه، أ : اإلطالق

ـ           : قد تفاقم وتصام وتناسي    ه إذا أظهره من فعله وتعاطاه وتظاهر به، وأما تَفَعـل فإنّ
  .تَعمُل وتكلفه

7 .بدل من نُفِعللصيغة نُفَع .  

  .)2("مَا �َنسَخ مِن آيَةٍ أَو �ُنسِهَا: "قال تعالى
 ها(جاء العطاردي   حاك وأبو ر  قرأ الضبضم النون األولى وبفـتح الثانيـة       ) نُنَس

  .)3(وتشديد السين بال مد
 ،فنفعلها من النسيان، فيكون فَعلْت في هذا كأفعلت       ) هانُنَس(ا  أم: )4(يقول ابن جني  

 إما أن يكون لها معنى النسيان واآلخر هو         لها احتماالن : )5(أما السمين الحلبي فيقول   
  .التأخير

  . من تُفَعل صيغة تُفِْعل بدالً.8

  .)6 ("ٍروَلَا تُصَعر خَدكَ لِلناسِ وَلَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مَرَحاً إِن اللَّهَ لَا يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُو: "قال تعالى
بضم التـاء   ) وال تُصِعر ( بن كعب عن ابن كثير       بيقرأ الجحدري وأبو رجاء وأُ    

ر فعلـى وجـه المبالغـة،       عصفأما تُ : )8( يقول الزجاج  )7()أصعر(وكسر العين من    
. ك تعارضهم بوجهـك   كأنّ) وهي قراءة اليزيدي  (فاعل  جاء على معنى ي   ) ويصاِعر(

                                                 
 .1/127، المحتسب،  ابن جني)1(

 .106 سورة البقرة، آية )2(

؛ وانظر ابن خالوية، مختصر فـي شـواذ         1/436 األندلسي، ابن عطية، المحرر والوجيز،       )3(
 .9القراءات، 

 .1/103، المحتسب،  ابن جني)4(

 .1/336 السمين الحلبي، الدر المصون، )5(

 .18 سورة لقمان، آية )6(

؛ 6/322ابن الجوزي، زاد المـسير،      ؛ وانظر   7/188ان، البحر المحيط،     األندلسي، أبو حي   )7(
 .3/213، الكشاف، والزمخشري

 .4/198، معاني القرآن،  الزجاج)8(
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والمعنى في الثالثـة  . واَ الِكبِرتلزم خدك الصعر ألنه داء باإلنسان أد    ) تصِعر (ناومع
    عرهذا المعنى إال أن تُص وتُص  أب غ من   لَاِعر"ِعرتُص"  والعرب تكاد  : ()1(اء ويقول الفر

أي إذا ( بـك  توفق بين فاعلت وفعلت في كثير من الكالم ما لم ترد فَعلتَ بي وفعلتُ            
يتك عاهدتك ورأ :  فإذا أردن  ،فإذا أرادوا هذا لم تكن إال فاعلت      ) كان الفعل بين اثنين   

  .مل فعلت وفاعلت فهو الذي يحتوما يكون الفعل فيه مفرداً
  ."مانيتكالمان ويتكلَّ"مته، وكانا متصارمين فصارا  وكلَّكالمت فالناً: كذلك يقولون

  
  .صيغة يفَعل بدل من يفِعل. 9

ا كَفَـرتُم ثُـم الَ      َأم أَمِنتُم أَن يعِيدَكُم فِيهِ تَارَة أُخرَى فَيرسِلَ عَلَيكُم قَاصِفا مـنَ الـريحِ فَيغْـرِقَكُم بِمَـ                 : "قال تعالى 
  .)2("تَجِدواْ لَكُم عَلَينَا بِهِ تَبِيعاً
 بيـاء الغيبـة     )3 ()فَيغَـرقكم  (قتادة وابن وردان وأبو رجاء وأيوب     وقرأ الحسن و  

  .)4(وتشديد الراء
  صيغة تُفَعل بدل من تُفِْعل. 10

  .)5 (" خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهلَهَا لَقَد جِئْتَ شَيئاً إِمراً         فَا�طَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السفِينَةِ     : "قال تعالى
اء والفاعـل   بالتاء المضمومة وتشديد الـر    ) رق أهلها لَتُغَ(قرأ الحسن وأبو رجاء     

  .)8( والتشديد للتكثير في المفعول)7( لهىوهو خطاب موس. ، أي الخضر)6(أنت

                                                 
 .1/462، معاني القرآن،  الفراء)1(

 .69 سورة اإلسراء، آية )2(

؛ 5/62 زاد المـسير،     ،؛ وانظر ابـن الجـوزي     6/61ط،   األندلسي، أبو حيان، البحر المحي     )3(
 .15/117، روح المعاني، واأللوسي

 .4/407 السمين الحلبي، الدر المصون، )4(

 .71 سورة الكهف، آية )5(

 .6/149 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )6(

 .293، إتحاف فضالء البشر،  البناء)7(

 .15/337، روح المعاني،  األلوسي)8(
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  .دل من يفِْعُلصيغة يفْعُل ب. 11

  .)1("وَمِنهم من يَلْمِزكَ فِي الصدَقَاتِ: "قال تعالى
 والحسن وأبو رجاء وأهل مكة عن أبي        عن ابن كثير وابن محيصن    قرأ يعقوب   

  .)4(ومعناها  الدفع. )3(وهما لغتان في المضارع. )2(بضم الميم) يلْمزك(هريرة 
  .صيغة تُفِْعْل بدل من تُفَاِعل. 12

  .)5("قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيءٍ بَعدَهَا فَلَا تُصَاحِبنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَّد�ِّي عذْراً: "ل تعالىقا
ـ ) صِحبنيفال تُ ( وعيسى وأبو رجاء     وقرأ سهل وأبو عمر    ضم التـاء وكـسر     ب

فيهـا أربعـة    ف) نيتُصِحب(ومن قرأ   : ")7( يقول الزجاج  )6()أصحب(مضارع  . الحاء
 إذا انقاد، فيكون معنـاه     ره الم بي على ذلك، يقال قد أصح     ه، فأجودها فال تتابعن   أوج
وال .  ويجوز أن يكون معناه فال تُـصِحبني أحـداً         منك، ي في شيء ألتمسه    تتابعن فال

  ." أحداًيصِحبه لم يكن سأل الخَِضر أن ى ألن موس؛أعرف لهذا معنى
  .)8(جعلني صاحبكن سألتك صحبتك فال تصحبني أي فال توإ

  .صيغة ينْفَِعلون بدل من يتَفَعلون. 13

إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَذَكَروا اللَّهَ كَثِرياً وَا�تَصَروا مِن بَعدِ مَا ظُلِموا وَسَيَعلَم الَّذِينَ : "قال تعالى
  .)9("ظَلَموا أَي منقَلَبٍ يَنقَلِبونَ

                                                 
 .58، آية )براءة( سورة التوبة )1(

 .5/56سي، أبو حيان، البحر المحيط،  األندل)2(

 .10/119، روح المعاني، ؛ وانظر األلوسي3/454د المسير، ، زا ابن الجوزي)3(

 .2/371، فتح القدير، ؛ وانظر الشوكاني3/476 المصون،  السمين الحلبي، الدر)4(

 .76 سورة الكهف، آية )5(

 .6/151 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )6(

 . 3/303، معاني القرآن، اج الزج)7(

 .6/124 الشهاب، حاشية الشهاب، )8(

 .227 سورة الشعراء، آية )9(
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أي متقلّـٍب   ( وأبو رجـاء     مسعود ومجاهد عن ابن عباس وأبو المتوكل      قرأ ابن   
 والتاء في االثنتين تفيد التكثير ألكثر       )1(بتاءين مفتوحتين وبتشديد الالم فيهما    ) بونقلّيت

  .)2( ينقلبونبٍةلْمن قَ
  . بدل من يفِْعللعصيغة يِف. 14

  .)3("إِلَى الْحَققُلْ هَلْ مِن شرَكَآئِكُم من يَهدِي : "قال تعالى
قرأ عاصم في رواية حفص والكسائي عن أبي بكر عن يعقوب والحسن وأبـي              

  .)4(بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال) يهدي(رجاء واألعمش عن أبي بكر 
  .وهي عنده القراءة الثالثة. لها خمس قراءات: )5(يقول النحاس

 أدغمـت  ،والحسن وأبي رجـاء والقراءة الثالثة هي المعروفة عن عاصم   : يقول
وأبو بكر اتبع اليـاء     : ")6(ويقول البناء . سرت الهاء اللتقاء الساكنين   الياء في الدال وكُ   

  ."ي الكسر ليعمل اللسان عمالً واحداًللهاء ف
  .صيغة أفعل بدل من فُعَل. 15

  .)7("ةُ تَنزِيالوَيَومَ تَشَقَّق السمَاء بِالْغَمَامِ وَ�ُزلَ الْمَلَائِكَ: "قال تعالى
 قال ابن   .)8( للفاعل مبنياً) ل المالئكةَ زوأنْ(قرأ أبو رجاء وابن مسعود واألعمش       

ل حمله  نزا كان أنزل بمعنى، لكن لموهذا غريب جعل مصدر أفعل ثقيالً    ":)9(خالويه

                                                 
 .6/152، زاد المسير،  ابن الجوزي)1(

محمـد  : إعراب القراءات الشواذ، تحقيق   ). م1996( العكبري، أبو البقاء عبداهللا بن الحسين        )2(
 .2/228، عالم الكتب، بيروت، 1السيد أحمد عزوز، ط

 .35 سورة يونس، آية )3(

 .5/156 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )4(

 .254-2/253، إعراب القرآن،  ابن النحاس)5(

 .249، إتحاف فضالء البشر،  البناء)6(

 .25 سورة الفرقان، آية )7(

 .6/494 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )8(

 .104، مختصر شواذ القراءات،  ابن خالوية)9(
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  وقياسه إنزاالً   للفاعل وجاء مصدره تنزيالً    مبنياً) أنزل (:)1(قال األلوسي . على معناه 
جعل مصدر أحدهما لآلخرل واحداًإال أنه لما كان معنى أنزل ونز .  

  .صيغة المضارع يفَعل بدل من يفْعل. 16

  .)2("وَإِن كَانَ رَجلٌ يورَث كَالَلَةً أَو امرَأَة: "قال تعالى
بكـسر  ) رثيو(عمش والمطوعي وعيسى بن عمر      قرأ الحسن وأبو رجاء واأل    

  .)3( محذوفانالمفعوالن). ورث(راء وشدها من ال
ث فهـذا مـن أورث،       كالهما منقول من ورِ    "ثث ويور وِري": )4(يقول ابن جني  

م ثتـه كـورِ   ث وور  صدره وأوغرتـه، وورِ    رث وأورثته كوغِ   فورِ ، من ورث  اوهذ
ث وارثه ماله    يورِ :ه قال ، كأنّ في كلتا القراءتين هناك المفعوالن محذوفان     ته و موور

وقد جاء حذف المفعولين جميعاً،ث وارثه مالهأو يور .  
17 .ل بدل اسم الفاعل فاعلِعفْصيغة المضارع ي.  

  .)5 ("أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يحيِيَ الْمَوتَى: "قال تعالى
 )6(مـضارعاً ) يقـدر (قرأ أبو بكر الصديق، وأبو رجاء وعاصم وزيد بن علي           

 بياء زائدة فـي  اسم فاعل مجروراً) بقادر (قرأ العامة أيضاً (:)7(وقال السمين الحلبي 
  . مضارعاًفعالً) يقدر(س وزيد بن علي وأبو رجاء خبر لي

!)  على أن يحـي المـوتى؟     ) (يقدر(قرأ أبو بكر وأبو رجاء      : )8(وقال الجوزي 
 إذا  :قال ابن عباس  . ر على اإلعادة   االبتداء قد  ر على إن من قد  : وهذا تقرير لهم، أي   

  .اللهم بلى: قرأ أحدكم هذه اآلية، فليقل
                                                 

 .19/10، روح المعاني،  األلوسي)1(

 .12 سورة النساء، آية )2(

 .3/189 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )3(

؛ والسمين الحلبـي، الـدر      4/230، روح المعاني،    ؛ وانظر األلوسي  1/182 المحتسب،    ابن جني،  )4(
 .2/325المصون، 

 .40 سورة القيامة، آية )5(

 .8/391حر المحيط،  األندلسي، أبو حيان، الب)6(

 .6/434 السمين الحلبي، الدر المصون، )7(

 .29/150، روح المعاني ؛ وانظر األلوسي8/426د المسير، ، زا ابن الجوزي)8(
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  :صيغ الفعل المضارع المبني للمعلوم بدل المبني للمجهول. 18

1 .فَعلليفعبدل من ي .  

  .)1("مِن بَعدِ وَصِيةٍ يوصَى بِهَا أَو دَينٍ: "قال تعالى
 ويقول  .)2(اد وكسرها لصبالتشديد ل ) يوصي( وأبو رجاء    قرأ الحسن وأبو الدرداء   

على ) وصيي(أو  ) ىفيوص( للمفعول   بالتشديد مبنياً ) يصوي ( شاذاً رئ وقُ :)3(األلوسي
  .كلتا الحالتين فعالن مبنيان للمجهول

 أوالده مـن    ي الرجلُ وص ي : فنقول . للمعلوم  مبني بالكسر فهو فعلٌ  ) ييوص(أما  
  .د أبيهمى األوالد من بعوص ي: أما المبني للمجهول فنقول،بعده

   
  

                                                 
 .12 سورة النساء، آية )1(

 .25مختصر شواذ القراءات، ، وانظر ابن خالويه، 182-3/181ان،  األندلسي أبو حي)2(

 .4/224، روح المعاني،  األلوسي)3(
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  الرابعالفصل 

  )اإلعرابي(ى النحوي التركيبي أو المستو

  

   اإلعراب1.4

  اإلعراب في اللغـة 1.1.4

  معرب اإلعراب في اللغة البيان، وأعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ورجلٌ           
 تعـرب عـن     الثَّيد: "ل عليه الصالة والسالم   نفسه، ومنه قول الرسو   عن  مبين  : أي

  .)1( الرجل العربي، أي الفصيح اللسانو البيان والتحسين ومنهوه" نفسها
تـه  أعرب بحج : "فقال. الفصاحة: أما الرازي فيرى أن المعنى اللغوي لإلعراب      

  .)2("صح بها ولم يتق أحداًأف
  

  :اإلعراب في االصطالح 2.1.4
 أو عبـارة عـن      )3( أو تقـديراً   تغيير أواخر الكلمات بدخول العوامل عليها لفظاً      

 وهو حالـة معقولـة ال       )4(الختالف المعاني المتعاقبة عليها   اختالف أواخر الكلمات    
  .محسوسة

بة لعمليـة   س لمعاني تحدث في الكـالم مـصاح       واإلعراب وليد التركيب، ويعك   
 تركيبية تتعاقب    لها، هي معانٍ   خذ اإلعراب عنواناً   ألن هذه المعاني التي يتّ     التركيب؛

  .)5(والمفعولية واإلضافةد كالفاعلية على االسم الواح
  

  

                                                 
؛ أبو بقـاء    1/588،  )عرب(؛ ابن منظور، لسان العرب      1/35 ينظر ابن جني، الخصائص،      )1(

 .الكفوي، الكليات

 .422-421، )عرب( الرازي، مختار الصحاح، )2(

 .31 الجرجاني، التعريفات، )3(

 .1/34، شرح الكافية،  االستراباذي)4(

 .107ة، ، اإلعراب والتركيب بين الشكل والنسب شرف الدين)5(
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  :قضايا اإلسناد 2.4
 ،سـمية والجملـة الفعليـة     الجملة اال :  من الجمل  ن نوعا يوجد في اللغة العربية   

وتتكون الجملة في العربية من المسند والمسند إليه دون حاجة إلـى فعـل مـساعد                
غة اإلنجليزية تحتاج إلى     أن الل  في حين ) زنْ كَ ملْالِع(و  ) ور نُ ملْالِع( فنقول مثالً . بينهما

  .)1(د للربط بين المسند والمسند إليهفعل مساع
 أخرى على  أو أكثر من كلمٍةر في الحال، أو في األصل بكلمةٍ    خِبأن ي : واإلسناد
2( به وأخصأهم بذلك الخبر في الذكربر عنه خْأن يكون الم(.  

  

  :االبتداء والخبر 1.2.4

  . قراءة أبي رجاء العطاردي االبتداءمن قضايا إسناد الجملة اإلسمية في
  .)3("أَفَحكْمَ الْجَاهِلِيةِ يَبغُونَ وَمَن أَحسَن مِنَ اللّهِ حكْماً لِّقَومٍ يوقِنونَ: " قال تعالى.1

 الميم على االبتـداء وخبـره       برفع) َأفحكم(اء  قرأ السلمي وابن وثاب وأبو رج     
 على ضم الحاء وسكون الكاف ونصب       الجمهور): أفحكْم(في قوله تعالى    . )4(ونيبغ
عل وفاعل أما قـراءة أبـي       ون ف  ويبغ ،وهي قراءة واضحة حكم مفعول مقدم     . الميم

أنـه مبتـدأ،    –د عنـد المعـربين      وهو المشد : همافيها وجهان أظهر  ) أفحكم(رجاء  
  على الـصلة إال     للخبرِ حمالً) يبغونه(ئد المبتدأ محذوف تقديره     خبره وعا  )يبغون(و

) هذه قراءة خطـأ   (حتى قال أبو بكر بن مجاهد       . أن بعضهم جعل هذه القراءة خطأ     
:  ابـن مجاهـد    ، قال ابن جني في قول     )أوغيره يجعلها ضعيفة وال تبلغ درجة الخط      

                                                 
 .152 محمد، داوود، العربية وعلم اللغة الحديث، )1(

 .271 العبابنة، يحي، منهج أبي حيان وتوجيهاته، )2(

 .50آية :  سورة المائدة)3(

 .3/505 أبو حيان، البحر المحيط، )4(
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)   بـو الـنجم    ، قال أ  )1(غيره أقوى منه، وقد جاء في الشعر       ليست كذلك، ولكنه وجه
  .)2(العجمي

  ِعــ أصنَم لَهـلُّ كُ ذنباًيلَع     يـع تدياِرت أم الخَـقد أصبح
  ).أي لم أصنعه

وأما األول فهو قريب من الصواب، لكنه لم ينهض في المنع وال في التقبـيح،               
 .على أن غيره أولى منه، وهذه المسألة      ينهض   على األحسنية أو     وإنما ينهض دليالً  

ل حكـى اإلجمـاع     ، ونفي الخالف فيها ب    ذكر بعضهم الخالف فيها بالنسبة إلى نوعٍ      
أو ) كّل( بالنسبة إلى نوع آخر، فحكى اإلجماع فيها إذا كان المبتدأ لفظ             على الجواز 

    ويقويه قراءة ابن   )  ضربت  رجلٍ كلُّ: (فنحو) كل(ا  أشبهها في العموم واالفتقار، فأم
) رصنْ أَ  الحقَّ  يقولُ رجٌل(نحو  ) كال(ويريد بما أشبه    )  وعد اهللا الحسنى   وكّل: (عامر

عامة وتفتقر إلى مضاف إليـه      ) كالً( ويفتقر إلى صفة، كما أن       ه، فإنه عام  ي أنصر أ
وإذا لم يكن المبتدأ كذلك فالكوفيون يمنعون حذف العائد بل ينصبون المتقـدم             : (قال

  .أي ضربته)  ضربتُزيد: ( به والبصريون يجيزونمفعوالً
 للمبتدأ، بـل     ليس خبراً  )يبغون(والوجه الثاني من الوجهين المتقدمين أن يكون        

فحكم الجاهليـة   أ: (لك المحذوف هو الخبر والتقدير     وذ ،هو صفة لموصوف محذوف   
؛وحذف العائد هنا أكثر   )  يبغون حكم       لة، ودونه من    ألنه كما تقدم يكثر حذفه من الص

 قـال   .)3( اختاره ابن عطية وهو تخـريج ممكـن        الصفة، ودونه من الخبر وهذا ما     
هذا الذي بعثَ اُهللا    : ( في الصلة، كقوله   قاط الراجع عنه كإسقاطه   وإس: ()4(الزمخشري

                                                 
، ؛ واأللوسـي  2/541ي، الدر المصون،    ؛ والسمين الحلب  1/210 انظر ابن جني، المحتسب،      )1(

 .6/156عاني، روح الم

 .ديوان أبو النجم العجمي:  العجمي أبو النجم)2(

،  واأللوسي 2/541لبي، الدر المصون     والسمين الح  211-1/210 انظر ابن جني المحتسب      )3(
 .6/156روح المعاني 

 .648 وانظر ابن هشام المغني اللبيب 4/474 األندلسي ابن عطية، المحرر والوجيز )4(
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 يـضرب    بهندٍ تُررم(حال في نحو     أي رجل أهنته ورجل أكرمته وعن ال       ؛)رسوال
  .)1()اًزيد

ؤ من   ألنه أراد التبر   رواية وبها يتم المعنى الصحيح؛    هكذا ال (: )2(قال ابن عطية  
ق على كالم    ويعلّ ،)هظاهر قوله أنه صنع بعض    لكان  ) كل (بصجميع الذنوب، ولو نَ   

هذا الذي ذكره أبـو محمـد معنـى         : قلت: ()3( يقول  حيث ابن عطية السمين الحلبي   
الة علم المعاني والبيان، واستشهدوا على ذلك بقوله عليه الص         عليه أهل     نص صحيح

 ذلك لـم    كلُّ: (ت الصالة أم نسيت؟ فقال    رأقص: (والسالم حين سأله ذو اليدين فقال     
: قـالوا ) كل(، وأفاد هذا المعنى تقديم       فردٍ  كل فردٍ  أراد عليه السالم انتقاء   . )4()يكن

ى سموهذه المسألة تُ.  غير منفيالحتمل الكالم أن البعض )  ذلك  كلُّ نكُلم ي : (ولو قال 
 لم أَ : ( نحو اًلب، وعكس عموم السذلك ع كلَّ نَص  (يى سلب العموم، وهـذه مـسألة       سم

قـال ابـن    . )5() عن سيبويه غير ما ذكرت لـك       مِهفَ قددة وإن كان بعض الناس      مفي
 من   وإنما يحذف الضمير كثيراً    -يعني حذف العائد من الخبر    -وهو قبيح    (:)6(عطية

      ه من الخبر قبيح   فة، وحذفُ الصلة، ويحذف أقل من ذلك من الص .( ح البيـت   لكنه رج
 في صدر قوله ألف استفهام تطلب الفعل        أنه ليس :  القراءة بوجهين أحدهما   على هذه 
 من الهـاء المحذوفـة وهـو حـذف           في البيت عوضاً   أن( والثاني   ،)فحكم(كما في   
) فحكم الجاهلية يبغون  أ (:فتضعف قراءة من قرأ   .  في اصنعي   أعني الياء  ،األطراف

  . وهذا الذي ذكره ابن عطية في الوجه الثاني كالم ال يعبأ به
  .)7("ا رَبنَا بَاعِد بَينَ أَسفَارِ�َافَقَالُو: "قال تعالى

                                                 
 .4/474 المحرر والوجيز، األندلسي ابن عطية،)1(

 .648 وانظر ابن هشام المغني اللبيب 4/474 األندلسي ابن عطية، المحرر والوجيز )2(

 .4/474 األندلسي ابن عطية، المحرر والوجيز، )3(

المنـصورة،  –مكتبة اإليمـان    ) ط.د(صحيح مسلم،   ) ت.د( النيسابوري، مسلم، بن الحجاج،      )4(
 . باب السهو في الصالة264ص

 .2/542 انظر السمين الحلبي، الدر المصون، )5(

 .4/474 األندلسي، ابن عطية، المحرر والوجيز، )6(

 .19 سورة سبأ، آية )7(
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) نااِرفَ بين أس  داعربنا بِ (بن الحنفية وأبو رجاء وآخرون      قرأ ابن عباس ومحمد     
  .)1(خبر:  وباعد وما بعده، مبتدأ: ربنا،د فعل ماٍض باع:يقول أبو حيان

  أما الفعل باع2(، يقول ابن جني   د() :   باعد بين أسفارنا فإن) فيه منـصوب    )ينب 
. س نـصبه علـى الظـرف      ا ولي نَ مسافة أسفار  داع وب دعب: نصب المفعول به كقولك   

 والجملة خبرية   فال يكون الفعل عنده إال ماضياً     ) نارب(ومن رفع   : )3(ويقول األلوسي 
  . وهي مبتدأ، للشكوى على ما قيلةضمنمت
  

  :النواسخ 2.2.4

- المخففة من الثقيلةأن .  
   .)4("وَالْخَامِسَةُ أَن لَعنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِنيَ وَيَدرَأُ ":قال تعالى

ـ       نافع وأبو رجاء وعيسى وسالّ     قرأ )  لعنـةُ  أن(رج  م وعمرو بن ميمـون واألع
 لَ( ورفع   بتخفيف أنةُنَع ( المفخخة من الثقيلة واسمها محـذوف      وهي أن)ويقـول  . )5

 وبعدها األسماء إال وأنت تريد      وال تخضعها في الكالم أبدا    ) (اهللا ةُنَعلَ أن (:)6(سيبويه
 وذلك لنصبوا كما ينصبون في الـشعر إذا         وا فلو لم يريد   ، فيها االسم  الثقيلة مضمراً 

أنـه  (فكأنه قاله   . وا يريدون معنى كأن ولم يريدوا اإلضمار      وا وأبكاه إذا خفّف   اضطر
ـ     معنى المخففة كمعنى الثق    :)7(نحاسوكذلك يقول ال  ) نة اهللا عليه  لع ه يلة ألن معناها أنَّ

                                                 
 .359 وانظر، البناء أتحاف فضالء البشر 7/272 األندلسي أبو حيان، البحر المحيط، )1(

 .2/189 ابن جني، المحتسب، )2(

 .23/130، روح المعاني،  األلوسي)3(

 .7 سورة النور، آية )4(

؛ 16-6/15المسير،  ، زاد   انظر ابن الجوزي  ؛ و 6/434 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )5(
 .3/64، الكشاف، صوانظر الزمخشري

 .322، إتحاف فضالء البشر، ؛ وانظر البناء1/480 سيبويه، الكتاب )6(

 .3/129، إعراب القرآن  النحاس)7(
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ضـمار  ها عنده مخففة من الثقيلة وفيهـا إ       ا من خفف ورفع فإنّ    أم (:)1(قال ابن جني  
  :األعشىقال )  عليهه لعنة اِهللاألنَّ( أي ،محذوف للتخفيف

  .)2(لـ يحفى وينتعن ملُّ كُكاِل هأن    واـ علم الهند قدِف كسيوفي فتيٍة
  

  :الجملة الفعلية 3.4

)  أو ما ينـوب عنـه      الفعل والفاعل (مسند ومسند إليه    : تتألف الجملة الفعلية من   
  .)3(أن يتقدم المسند على المسند إليهوالصورة األساسية للجملة الفعلية 

  

  : الفاعل 1.3.4

 وهو  ، للمعلوم الفاعل هو االسم المسند إليه الفعل أو شبهه ويكون ذلك الفعل مبنياً           
اسم صريح ظاهر أو مضمر بارز أو مستتر، أسند إليه فعل تام متصرف أو جامد،               

  .)4(يه أبدا عند البصريين وحكمه الرفعمقدم عل
  . على الفاعلأبي رجاءومن المواضع التي وجهت فيها قراءة 

  .)5("الَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِنيَ: "قال تعالى. 1
ن أل بـالرفع؛ ) الظـالمون : ( مسعود وطلحة قرأ أبو رجاء وقتادة واألعمش وابن     

6(يصل إليه الظالمونأي عهدي ال يصل الظالمين أو ال . نالالعهد ال ي(.  
: فاعل، أي ) عهدي( و مفعوالً) الظالمين(نصب الجمهور   : ويقول السمين الحلبي  

بالفاعليـة  ) الظـالمون : (بـو رجـاء   ال يصل عهدي إلى الظالمين فيدركهم وقرأ أ       
                                                 

 .103-2/102، المحتسب،  ابن جني)1(

 .2/102انظر المرجع السابق .  لم أجد صاحب هذا البيت)2(

رسـالة  .  الشمري، عماد الدين نايف محمد الشمري، أثر اإلسناد في تشكيل القاعدة النحوية            )3(
 .43، ص2001ماجستير، جامعة مؤتة، 

تير، ي في ضوء آراء المدرسة التركيبيـة، رسـالة ماجـس           الزغيالت، سميرة، قراءة اليزيد    )4(
 .2006جامعة مؤتة، 

 .124 سورة البقرة، آية )5(

؛ 9قـراءات الـشاذة،     ؛ وانظر ابن خالويـه، ال     1/237 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )6(
 .1/28، معاني القرآن، ؛ وانظر الفراء1/146 القرآن، ، معانيوانظر األخفش
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ل به، والقراءتان ظاهرتان إذ يصح نسبته إلى كل منهما، فـإن مـن      مفعو) عهدي(و
  .)1( فهو نائلطاء أيضا نال ينال نيالًاإلدراك، وهو الع: نالك فقد نلته، والنيل

  .)2("إِ�َّمَا حَرمَ عَلَيكُم الْمَيتَةَ: " قال تعالى.2
العطـاردي  قراء ابن أبي عبلة وأبو جعفر وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو رجاء             

  : وتخرج هذه القراءة كما يلي)3(وكذلك مع ما بعده. بالرفع) لميتةا(
  ).مرح ()4(و رجاءالرحمن السلمي وأبلرفع على أنه فاعل على قراءة عبدا .1
 ).مرح ()5(لفاعل على قراءة أبي صفر ومن معهالرفع على أنه نائب عن ا .2

 .)6( ذكره الطبريوذلك ما) ما(مفعوله من ) إن(الرفع على أنه خبر  .3

  

  .اإلسناد إلى المفعول به 2.3.4

 الفعل حين يبنى للمجهول صيغته،       ر أن من المقر  فيقوم المفعـول    يحذف فاعله ،
ـ              به غالباً  ا  مقامه فيرفع، والنسبة الثابتة الباقية هنا هي نسبة الفعل إلى المفعـول، أم

 لمعيار  تحقيقاً المفعول تم ورفع،)7(ية فقد تغيرت من النصب إلى الرفع     الحالة اإلعراب 
 إن  ، وأصبح من سماتها األساسية وهو أن الجملـة        ،شكلي تركيبي استقر في العربية    

  .بفعل يجب أن يأتي بعده اسم مرفوعبدأت 
 كثيرةً جاء قرأ أفعاالً   ر باأ ونجد أن       ة والبناء   في القرآن الكريم بالبناء للمعلوم مر

  .ء الفعل للمفعول من ذلكللمجهول أخرى، مما يؤذن بشدة اقتضا

                                                 
 .1/363، الدر المصون  السمين الحلبي)1(

 .173آية،  سورة البقرة، )2(

 .1/486  األندلسي أبو حيان، البحر المحيط، )3(

، وفيه تخريج لقراءة الرفـع ونـسبها إلـى أبـي رجـاء              405 ابن هشام، المغني اللبيب،      )4(
 .العطاردي

 .1/243 الزجاج، معاني القرآن الكريم، )5(

 .2/50، جامع البيان في تفسير القرآن،  الطبري)6(

 .133اب والتكريب بين الشكل والنسبة، ، اإلعرمحمد ،شرف الدين )7(
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  .)1("تَصلَى �َاراً حَامِيَةً: "قال تعالى
ء ي وأبـو رجـا  صم في رواية أبي بكر ويعقـوب واليزيـد       وعا وقرأ أبو عمر  

  .)2(بضم التاء والالم خفيفة) ىلَصتُ(
ج أبـو    واحـت  ، واحد ال فرق فيه    "صلىصلى وتَ تُ"المعنى في   : )3(يقول األلوسي 

: )4(ه مكي هذه القراءة بقوله     ووج .ىصلَصلى فتَ  ألنها تُ  احد؛ و رجاء بتسعى والمعنيان  
أحـدهما  :  إلى مفعولين   فاعله، متعدياً   لم يسم   رباعياً من قرأ بضم التاء، جعاله فعالً     (
منارا(المذكورة والثاني ) أصحاب الوجوه(مر في الفعل، يعود على ض.(  

  .عالى هو مبني للمفعول من أصاله اهللا ت:)5(ويقول أبو حيان
  .)6("قَالُوا سبحَا�َكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن �َّتَّخِذَ مِن دو�ِكَ مِن أَولِيَاء: "قال تعالى

أن ( .قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء وزيد بن علي ونصر بن علقـة              
) ذَخَتَّنُ (:)8( ويقول السمين الحلبي   )7(ه وفتح الخاء على البناء للمفعول     بضم أول ) ذَخَتَّنُ

  . للمفعول وفيه أوجهمبنياً
مـن  (قولـه   : والثاني .ثنين فاألول هم ضمير المتكلمين    أنها متعدية ال  : أحدهما

أولياء (وِمذَخَتَّ للتبعيض أي ما كان ينبغي أن نُنأولياء  بعض )9()قاله الزمخشري(.  
يده في المفعـول     مز  ِمن  إال أن  هو المفعول الثاني أيضاً   ) لياء أو نِم(أن  : الثاني

 قال ابن   .اد في األول  ززاد في المفعول الثاني، وإنما تُ     تُ) نِم(الثاني وهذا مردود بأن     

                                                 
 .4 سورة الغاشية، آية )1(

 .438، إتحاف فضالء البشر، ؛ وانظر البناء8/462حر المحيط،  األندلسي، أبو حيان، الب)2(

 .30/144، روح المعاني،  األلوسي)3(

 .2/371، الكشف عن وجوه القراءات السبع،  القيسي)4(

 .8/462المحيط،  األندلسي أبو حيان، البحر )5(

 .18 سورة الفرقان، آية )6(

 .6/489 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )7(

 .5/247 السمين الحلبي، الدر المصون، )8(

 .3/92، الكشاف،  انظر الزمخشري)9(
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لك سعيد  اعترض بذ )  أولياء نِم(في قوله   ) نِم(القراءة دخول   هذه  ويضعف  : عطية
  .)1(بير وغيرهبن جا

دخلت مـن   : ()2( ابن جني  قال. الحالفي موضع   )  أولياء نِم(أن يكون   : الثالث
فظاهر هذا أنـه جعـل    )  من وكيل  الزائدة لمكان النفي المتقدم كقولك ما اتخذت زيداً       

ه يريـد   يدة ولكنّ الحال وحينئذ يستحيل أن تكون من مز      الجار والمجرور في موضع     
 فـي  )مـن (حفظ زيادة  إال أنه ال ي   ، مزيدة فيه  نأن هذا المجرور هو الحال نفسه ومِ      

  .)3(يادة الباء فيها على خالف في ذلكية وإنما حفظ زالحال وإن كانت منف
  .)4("إِن تَحرِص عَلَى هدَاهم فَإِن اللّهَ الَ يَهدِي مَن يضِلُّ وَمَا لَهم من �َّاصِرِينَ: "قال تعالى

بـضم أولـه    ) ىدهال ي (قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وأبو رجاء وابن سيرين           
كانت ) ىدهي( من   :)6(اءل الفر قا). للمفعو ل هي مبنياً  (:)5(حيانيقول أبو   . وفتح الدال 

 بضم الياء وفتح الدال، بنوه      ن قرأ م:  بقوله )7( فاعلها ويؤكد ذلك مكي    سم إذ لم ي   رفعاً
  . فاعلهفي موضع رفع على المفعول الذي لم يسم) من(للمفعول، فـ
  .)8("يَفْرطَ عَلَينَا أَو أَن يَطْغَىقَالَا رَبنَا إِ�َّنَا �َخَاف أَن : "قال تعالى

عليه - وأبو رجاء وأناس من أصحاب النبي        ل وابن محيصن   وأبو نوف  ىقرأ يحي 
وهي مبني للمفعول أي يسبق في العقوبة ويسرع بها ويجوز أن           ) طرفْأن ي  (-السالم

                                                 
 .5/247 السمين الحلبي، الدر المصون، )1(

 .2/119، المحتسب،  ابن جني)2(

 .5/247لمصون،  انظر السمين الحلبي، الدر ا)3(

 .37 سورة النحل، آية )4(

 .5/490 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )5(

 .2/99، معاني القرآن،  الفراء)6(

 .2/37، الكشف،  القيسي)7(

 .45 سورة طه، آية )8(
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ـ               ة يكون من اإلفراط ومجاوزة الحد في العقوبة خافا أن يحمله حامل علـى المعاجل
  .)1(بالعذاب من شيطان أو من جبروته

  

  رـإسناد الفعل إلى الضمائ 3.3.4

وَتَـأْكُلُونَ  : "رجاء قوله تعـالى   من األفعال التي أسندت إلى الضمائر في قراءة أبي          
  .)2("التُّرَاثَ أَكْال لَّماً

اهد وقتادة والجحدري   بياء الغيبة وهي قراءة الحسن ومج     ) يأكلون(قرأ أبو رجاء    
ـ م ذِ ت بالياء على لفظ الغيبـة، لتقـد        قرئ :)4(يقول مكي . )3(ش واليزيدي واألعم  ِركْ

. اإلنسان الذي هو اسم الجنس، يدل على الجمع بلفظه، فرجعت عليه الياءات لغيبته            
ل  لمن أرس  -صلى اهللا عليه وسلم   -ي  ن بالتاء فيهن على الخطاب من النب      وقرأ الباقو 

  .ه يحمل معنى الجمعنّ أل أي إسناد الفعل إلى اإلنسان،إليهم
ن معه في اآلية  قرأ أبو رجاء وم)5("كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمونَ الْيَتِيمَ  : "وكذلك األمر بقوله تعالى   

قرأ . )7("وَتُحِبونَ الْمَالَ حباً جَمـاً    : " قوله تعالى في نفس السورة      وأيضاً )6()ونمِركْي(السابقة  
 وهي إسناد الفعل إلى اإلنـسان       )8()ونحبي(ات   معه في اآليات السابق    أبو رجاء ومن  

  .الذي يحمل معنى الجمع كما في اآلية األولى
                                                 

؛ 2/52؛ وانظـر ابـن جنـي، المحتـسب،          6/246ر المحـيط،    األندلسي، أبو حيان، البح   ) 1(
؛ وانظـر   5/289 المـسير،    ؛ وانظر ابن الجوزي، زاد    16/296ني،  ، روح المعا  واأللوسي
 .3/368، فتح القدير، الشوكاني

 .19 سورة الفجر، آية )2(

 .428، اإلتحاف، ؛ وانظر البناء8/471حر المحيط،  األندلسي، أبو حيان، الب)3(

 .2/372، الكشف عن وجوه القراءات،  القيسي)4(

 .17 سورة الفجر آية )5(

 .428، األتحاف ، وانظر البنا8/471لبحر المحيط، األندلسي أبو حيان ا انظر )6(

 .17 سورة الفجر، آية )7(

 وانظـر ابـن الجـوزي، زاد المـسير،     8/471 انظر األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )8(
9/120. 
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ـ ي( قرأ أبو رجاء     )1("يَومَ �َقُولُ لِجَهَنمَ هَلِ امتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مزِيدٍ        : "قال تعالى  وهـي  ) ولقُ
يقول اهللا  " :الغيبة أي بياء  .  بكر  وشيبة والحسن واألعمش ونافع وأبي     قراءة األعرج 

  .)2("تعالى
 لتقدم ذكره في    )3( ذكره وحجة من قرأ بالياء أنه أجراه على اإلخبار عن اهللا جلّ          

  .)5("رَبنَا مَا أَطْغَيتُه: " وفي قوله)4("الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ: "قوله

ة �ُّـسقِيكُم ممـا فِـي بطُو�ِـهِ مِـن بَـينِ فَـرثٍ وَدَمٍ لَّبَنـاً خَالِـصاً سَـآئِغاً                      وَإِن لَكُم فِي األَ�ْعَـامِ لَعِبـرَ      : "وقوله تعالى 
  .)6("لِلشارِبِنيَ

 .)7(مير عائد على اهللا سبحانه وتعالى     بياء مضمومة والض  ) ميكُِقسي(قرأ أبو رجاء    
  :انبضم الياء من أسفل وفي فاعله وجه) ميكُسِقي( و:)8(ويقول السمين الحلبي

  .هو اهللا تعالى: أحدهما
لكـن  . ياًقْ تجعل لكم س   عم المدلول عليه باألنعام، أي نعماً     ه ضمير النِّ  أنّ: والثاني

ه هو الذي يـسقي وهـو        ألنّ ،من الواضح أن الضمير عائد على اهللا سبحانه وتعالى        
  . النعمقَلَالذي خَ

  .بياء الغائبولم نجد في إسناد الضمائر في قراءات أبي رجاء سوى اإلسناد 
  

                                                 
 .30 سورة ق، آية )1(

 .8/127 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )2(

 .2/285 الكشف، ، انظر القيسي)3(

 .26 سورة ق، آية )4(

 .27 سورة ق، آية )5(

 .66 سورة النحل، آية )6(

 .14/177 المعاني، روح ،؛ وانظر األلوسي5/508ر المحيط،  األندلسي، أبو حيان، البح)7(

 .4/341 السمين الحلبي، الدر المصون، )8(
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  المنصوبات 4.4
  المفعول به 1.4.4

ـ     ع عليه فِ  عقَما ي : هويعرف المفعول به بأنّ    ضربت : ل الفاعل إما بغير واسطة ك
ي منه، وإما بواسطة حرف     المتعدزيدا، وهو الفارق بين المتعدي من األفعال، وغير         

  .)1(جر
  :ةتاليومن توجيهات المفعول به في قراءة أبي رجاء المواضع ال

وَهوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيلِ وَيَعلَم مَا جَرَحتُم بِالنهَارِ ثُم يَبعَثُكُم فِيهِ لِيقْضَى أَجَلٌ مسَمى ثُـم إِلَيـهِ         : "قال تعالى 
  .)2("مَرجِعكُم ثُم ينَبئُكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ

والفاعل ) أجالً(على البناء للفاعل ونصب     ) ىسم م  أجالً قِضيلي(قرأ أبو رجاء    
  .)3(ليتم اهللا آجالهم: انه وتعالى أيهو اهللا سبح

) أجـالً : ( للفاعـل، وهـو اهللا تعـالى       مبنياً) يِضقْيِل (:)4(ويقول السمين الحلبي  
ى صفة فهو مرفوع على األول، ومنصوب على الثاني ويترتب على           سمم(ومفعول،  

  .)ذلك خالف القراء
  .)5("فَالَ تُشمِت بِيَ األعدَاء وَالَ تَجعَلْنِي مَعَ الْقَومِ الظَّالِمِنيَ: "وقال تعالى

وهي قراءة ابن محيصن ومجاهد وحميد      ) فال تَشِمتْ بي األعداء   (قرأ أبو رجاء    
 ووقف السمين الحلبي    ح التاء وكسر الميم ونصب األعداء،     فقد فت . األعرج والضحاك 
  .في هاتين القراءتين تخريجان: )6(ه االثنتين بقولهة ووجعند هذه القراء

                                                 
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،     ، قراءة اليزيدي في ضوء آراء المدرسة التركيبية        الزغيالت )1(

 .154ص

 .60 سورة األنعام، آية )2(

، إعـراب القـرآن الكـريم،       ؛ وانظر النحاس  4/147حر المحيط،    األندلسي، أبو حيان، الب    )3(
1/552. 

 .3/81 السمين الحلبي، الدر المصون، )4(

 .150 سورة األعراف، آية )5(

، إعراب القرآن الكريم، انظر ابـن       ر النحاس ؛ وانظ 3/349در المصون،    السمين الحلبي، ال   )6(
 .3/265الجوزي، زاد المسير، 
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بكسر الميم، أو فتحها، متعـد بنفـسه، كــ           (تَِم، أو شَ  )تَِمشَ(أن  : ظهرهماأ
  .ود بي العأشمتَ: ، كما يقالود الع بي زيدتَِمشَ: الرباعي، يقال) تَمأشْ(

 يا رب، وجاز    تْمشْفال تَ : يسند لضمير الباري تعالى، أ    م) تْمشْتَ(أن  : والثاني
 لألعداء، كقراءة الجماعة، قال ابن      ثم أضمر ناصباً  ) اهللا يستهزئ بهم  (هذا كما جاز    

 بنفسه، واإلضمار   الثالثي يكون متعدياً  ) تَِمشَ(وال حاجة إلى هذا التكلف ألن       . جني
فجعـل  ) فال تشمت بي أنت    (-في هذا التخريج  –على خالف األصل وقال أبو البقاء       

  .)1(وهو أولى من إسناده إلى ضمير اهللا تعالى) ىموس(الفاعل ضمير 
  
   المفعول معه2.4.4

  علـى شـيءٍ    لَّ ليـد   بجملةٍ مسبوقةً) مع( بمعنى   ، وقع بعد واوٍ   وهو اسم فضلةٌ  
: بال قصد إلى إشراكه في حكم ما قبلـه، نحـو          ) معه: أي( بمصاحبته   حصل الفعلُ 

وعلى ذلـك قـراءة     . )2(في مشيتي ومقارناً له    له   أي كنت مصاحباً  )  والنهر مشيتُ(
وَأَذَان منَ اللّهِ وَرَسولِهِ إِلَى الناسِ يَومَ الْحَج األَكْبَرِ أَن : "ء العطاردي وهي قال تعالى ألبي رجاواحدةٌ

ولُهرِكِنيَ وَرَسشنَ الْمم 3("اللّهَ بَرِيء(.  
بن إسحاق وعيسى بن يعمـر وابـن        بي  وهي قراءة أُ  ) هورسولَ(قرأ أبو رجاء    

 )4()اهللا(و بالعطف على لفظ الجاللة      بالنصب على أنها مفعول معه أ     . عباس ومجاهد 
  .وجميع الكتب والتفاسير تحدثت بنفس االتجاهين

 سـبقت بحـرف     )هرسولَ(و  وهي إن  ،منصوب بما سبقه  ) اهللا(ألن اسم الجاللة    
واو حرف عطف ويصح أيضا مفعول به       فيصبح في هذه الحالة العطف إذا اعتبرنا ال       

  .إذا اعتبرنا الواو بمعنى مع

                                                 
 .1/394، معاني القرآن، الفراء؛ وانظر 4/396 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )1(

 .3/72، جامع الدروس العربية،  الغاليني)2(

 .3 سورة التوبة، آية )3(

؛ 3/440در المـصون،    انظر السمين الحلبي، ال   ؛ و 5/6 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط،       )4(
 .10/47، روح المعاني، ؛ وانظر األلوسي428وانظر البناء، اإلتحاف، 
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  الظـرف 3.4.4

 زمـان   يذكر لبيانِ ) في( هو اسم ينتصب على تقدير       ،وهو المسمى المفعول فيه   
، بل يكون كـسائر     فال يكون ظرفاً  ) في( وأما إذا لم يكن على تقدير        لفعل أو مكانه  ا

)  سـعيد  يومنا يوم (، نحو   خبراً وأمبتدأ  فيكون  . األسماء على حسب ما يطلبه العامل     
ويكـون  )  شـبابك  ع أيام يضال تُ : ( به، نحو  فعوالًمو)  الجمعة جاء يوم (، نحو   وفاعالً

  .)1(غير ذلك
  .ظرف زمان وظرف مكان: وهو قسمان

  .)2("عمونَلَقَد تَّقَطَّعَ بَينَكُم وَضَلَّ عَنكُم ما كُنتُم تَز: "قوله تعالى العطاردي ء رجاقرأ أبو
  .)3( النون على أنه ظرف والفاعل مقدربفتح) كمبينَ(قرأ أبو رجاء 

ـ  حفص، وهي قراءة نافع والكـسائي وأبـي       واتفق في هذه القراءة مع        ى موس
  .)4( أما الباقون فقد قرأوا بالرفع،رياألشع

ليه، فرفعه بـه،    سند الفعل إ   غير ظرف فأ   ه جعل البيت اسماً   وحجة من رفع أنّ   
بين( جعل   ىويقو (ًر عليه في قوله    لدخول حرف الج   اسما" :       نِـكَ حِجَـابنِنَـا وَبَيوَمِـن بَي")5 (

  .)6("هَذَا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ"و
ر المعنـى لقـد تقطـع       يص ألنه ي  ؛، ونرفعه بالفعل  وال يحسن أن يكون مصدراً    

وصـلهم  لقد تقطـع وصـلكم وإذا تقطـع         " :وهي بمعنى الوصل والمعنى   . افتراقكم
تقدير لقد  ه جعله ظرفا وال    أما حجة من نصب أنّ     . وهو المعنى المقصود إليه    "افترقوا

وَمَا �َرَى مَعَكُم شفَعَاءكُم الَّذِينَ زَعَمتُم أَ�َّهم " على حذف الوصل قوله  ودّل.)7(تقطع وصلكم بينكم
                                                 

 . 3/48، جامع الدروس العربية،  الغالييني)1(

 . 94 سورة األنعام، آية )2(

 . 4/182 األندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، )3(

 .1/440، الكشف،  القيسي)4(

 .5لت، آية  سورة فص)5(

 .78 سورة الكهف، آية )6(

 .1/441، الكشف،  القيسي)7(
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 شركائهم إذ تبرؤوا منهم،      هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين       فدلّ .)1("فِـيكُم شـرَكَاء   
حسن إضمار الوصـل بعـد   وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهم، ف  ولم يكونوا معهم،    

 ويجوز أن تكون القراءة بالنصب كالقراءة بالرفع على أن          .لداللة الكالم عليه  ) عتقطّ(
)بلكنّ ،اسم) ناي  جرى في إعرابه، في حـال كونـه    منصوباًر استعماله ظرفاًثُا كَه لم 
 فالقراءتان . األخفشمذهبفع، وهو   ، وهو في موضع الر    حِتفُير ظرف على ذلك، فَ    غ

ها سبعة أوجـه     عن هذه القراءة ل    )3(ن الحلبي ويقول السمي . )2(على هذا المعنى واحد   
لقد تقطع االتصال بيـنكم،     :  االتصال والمعنى   أن الفاعل مضمر يعود على     وأحسنها

  .صب على الظرفيةفانت

  

  راترو المجـ5.4
   اإلضافــة1.5.4

الجر وما عنـاه النحويـون بتركيـب        : اإلضافة في االصطالح تتضمن مدلولين    
إضافة اسم إلى آخر بحيث يكون األول مضافاً عامالً بالثاني الذي هو            : اإلضافة، أي 
وقد استعمل مصطلح اإلضافة ليدل على      . وكال المدلولين يتعلق بالجر   . المضاف إليه 

، وبعض النحويين يسمي حروف الجر      )4( من النحويين القدماء   مدلول الجر عند كثير   
حروف اإلضافة ألنها تضيف إلى األسماء معاني األفعال وشبهها من كل ما يتعلـق              

  :، ومن ذلك)5(به تلك الحروف

بـثالث  ) من دبـر (قرأ أبو رجاء . )6("وَاستَبَقَا الْبَابَ وَقَدت قَمِيصَه مِن دبـرٍ : "قوله تعالى 
مات وهي قراءة ابن يعمر ونوح القارئ، يقول أبو حيان هو مبني على الـضم؛               ض

                                                 
 .94 سورة األنعام، آية )1(

، روح  ؛ األلوسـي  3/89؛ وابن الجوزي، زاد المسير،      1/441مكي، الكشف،    انظر القيسي،    )2(
 .7/225المعاني، 

 .131-3/127؛ وانظر المرجع نفسه، 3/126 السمين الحلبي، الدر المصون، )3(

 .10/225 وابن السراج، األصول في النحو 2/172، الكتاب انظر سيبويه )4(

 .1/71: ، النحو الوافي عباس)5(

 .25 سورة يوسف آية )6(
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ين وهـذا   ألنه قطع عن اإلضافة واألصل إعرابها ألنهما اسمان متمكنان وليسا بظرف          
  .)1( هذا البناء في الظروفرديء في العربية وإنما يقع

  أن يكونـا   ينبغـي   : )2(، يقول )قبل( ابن جني ويعتبرها كحال      ةويؤكد هذه القراء
 كأنه يريد وقدت قميصه من دبره، وإن )3("لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ وَمِـن بَعـد     : "غايتين، كقوله تعالى  

 صـار   - وهي مراده  أعني الهاء –فلما حذف المضاف إليه     . كان قميصه قُد من قبله    
قولـه  المضاف غاية نفسه بعد ما كان المضاف إليه غاية له، وهذا حديث مفهوم في               

ببيـت  واستشهد ابن جني    . فبنى هنا كما بنى هناك على الضم      " مِن قَبلُ وَمِـن بَعـد     : "تعالى
  :لفرزدقل

  يطَاِعن قُبَل الخيل وهـو أمامهـا      

  

)4(ويطعن عن َأدبارهـا إن تولَّـتِ        
  

  

ظرف وهو جمع دبـر،   على ال نُصبت)5("وَمِنَ اللَّيلِ فَـسَبحه وَأَدبَـارَ الـسجودِ   : "قال اهللا تعالى 
والمعنى من قُبل القميص وِمن دبره فمعناه من جهة يقال لهـا            : ")6(يقول الزمخشري 

  .قُبل ومن جهة يقال لها دبر
  .)7("فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مثْلِهِ إِن كَا�ُوا صَادِقِنيَ: "قال تعالى

. جلي والجحدري وهي قراءة أبو نهيك ومورق الع     ". بحديِث مثله : "قرأ أبو رجاء  
بحديث رجٍل مثل الرسول في كونه أمياً لم يصحب أهـل           "أي  . وهي على اإلضافة  

الهاء في مثله في هذه القـراءة        ")9(ويقول ابن جني  . )8("العلم أو في كونه واحداً منهم     

                                                 
 .5/298:  األندلسي أبو حيان، البحر المحيط)1(

 .1/338، المحتسب،  ابن جني)2(

 .4 سورة الروم، آية)3(

 .1/338ب  ليس في ديوان الفرزدق، انظر ابن جني، المحتس)4(

 .40 سورة ق، آية)5(

 .4/171 وانظر السمين الحلبي، الدر المصون 2/252:  الزمخشري، الكشاف)6(

 .34 سورة الطور، آية)7(

 .8/152:  األندلسي أبو حيان، البحر المحيط)8(

 .2/292: ، المحتسب ابن جني)9(
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أم يقولون تقوله بـل     : " قبله  أال ترى أن   -صلى اهللا عليه وسلم   –القراءة ضمير النبي    
 وأما الهـاء فـي      -صلى اهللا عليه وسلم   - بحديث مثل النبي     ؟ أي فليأتوا  "ال يؤمنون 

فالقرآن أي مثل القرآن ولـم يخـرج بـاقي العلمـاء      " بحديٍث مثله : "قراءة الجماعة 
  .)1(والمفسرين عن هذا التوضيح

  
  التوابع 6.4

 هو االسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل المتجدد، ولـيس خبـراً              :التابع
وعه، بداللة على معنى فيه، أو فيما يتعلق به، وعرف أيضاً بأنه            وهو الذي يكمل متب   

وهذا الثبـوت   . الذي يدل على معنى في متبوعه مطلقاً، واإلطالق يدل على الثبوت          
 ولم أجد من التوابع بعد البحث والتقـصي سـوى قـراء      )2(يفرق بين الحال والنعت   

  .واحدة عن النعت
  

  النعـت 1.6.4

لذي يكمل متبوعه بداللته على معنى فيه، أو فيما يتعلق به،           وهو التابع ا  : النعت
عراب الثالثـة ومـن     ه فيما هو موجود فيه من أوجه اإل       ويجب موافقة النعت لما قبل    

  .)3(التعريف والتنكير
  .)4("قُلْ إِن رَبي يَقْذِف بِالْحَق عَلَّام الْغُيوبِ: "قال تعالى

بي إسحاق وزيد بـن     اءة عيسى بن عمر وابن أ     ، وهي قر  )عالَّم(قرأ أبو رجاء    
ـ   علي وابن أبي عب    على اللفظ ويرى أيضاً أبو حيان أنها بـدل         ) ربي(لة وهي نعت ل

                                                 
 .27/37، روح المعاني  واأللوسي8/55:  انظر ابن الجوزي، زاد المسير)1(

، ابـن   169-168: األندلسي ابن مالك شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد        :  انظر )2(
 .3/300: هشام أوضح المسالك

 .3002-3/300: ابن هشام، أوضح المسالك )3(

 .48 سورة سبأ، اآلية )4(
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بالنصب هي صفة لربي    : ")2( ويقول الزمخشري  )1(يا عالَّم الغيوب  : منه وقيل تقديره  
  ".أو على المدح
 صـفة أو بـدل       العلماء في تفسير معنى النصب في عالم، فإذا كانـت          واختلف

  .)3(عها من التوابعيفجم
  

  الخاتمـة

بعد هذا العرض لما روي عن العطاردي من قراءات، وتصنيفها ضمن أنظمـة             
ا لدى العلماء من    وظواهر صوتية وصرفية ونحوية، وتحليلها والوقوف على أهميته       

  :صل إلى أهم نتائج هذه الدراسةنتومفسرين ولغويين؛ 
  .القراء السبعةمع  جاء العطاردي أبي رةاتفقت بعض أحرف قراء .1
بعض حروف العطاردي اتفقت مع لهجة تميم فقرأ مدغماً ومتبعاً ومميالً لهذه             .2

 .الحروف

بعض أحرف العطاردي اتفقت مع لهجة الحجاز فقرأ مسهالً ومخففاً وغيـر             .3
 .مدغم

انفرد العطاردي بقراءة بعض الحروف كغيره من القراء الذين قرأوا القرآن            .4
 . ببعض حروفه عند قراءتهم لهوانفردوا

 .بعض أحرف العطاردي جاءت شاذة لمخالفتها شروط صحة القراءة .5

أبـي بكـر الـصديق      أمثال  بعض أسانيد قراءة أبي رجاء فيها من الصحابة          .6
 .وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد اهللا بن مسعود

سـيما  توسعت اختيارات العطاردي التي تندرج تحت بـاب المماثلـة، وال             .7
 . في ذلك السهولة والتسهيلهرتي االتباع واإلمالة وكان دافعهظا

                                                 
 .7/292:  األندلسي أبو حيان، البحر المحيط)1(

 .3/264محمود، الكشاف  )2(

معـاني  الفراء،  . 6/466 ابن الجوزي، زاد المسير      23/156لوسي، روح المعاني     انظر األ  )3(
 .2/351: القرآن
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هذه الظاهرة فـي   تأثر بإن ظاهرة اإلسكان ظاهرة تميمية ونجد العطاردي قد      .8
وتعليل هذه الظـاهرة    .  على المتحرك فيها   ل الساكن  يفض ه نجد ، لذلك اختياره

 .يعود إلى أن السكون أخف من الحركة على اللسان

اختالف لهجي، فقد نسبت الصيغة     ) فَعل(و  ) فَاعل(ف بين صيغتي    ن االختال إ .9
المشددة إلى القبائل البدوية وخصوصاً قبيلة تميم في حـين نـسبت صـيغة              

 .إلى الحجاز) فَاعل(

اختار العطاردي تركيب المبني للفاعل إذا كان الفاعل محدداً، وتركيب المبني            .10
 .للمفعول إذا كان الفاعل غير محدد

الكثير من قراءاته التي أسند فيها األفعال إلى ضمائر الغيبة التي أذكرها            ورد   .11
 .في الملحق إن شاء اهللا

 .ظهرت في اختياراته تراكيب أصلية سابقة لمرحلة التطور اللغوي .12

  :وبعد قال الشاعر
  لـة زائـل نعيم ال محالوك    لكل شـيء إذا ما تم نقصـان

 وهو  ،هو جهد المقل  وإنما  ل هللا وحده    فلست أدعي لهذا البحث الكمال، فالكما     
قت في ما بحثت عنه، فهذا من فضل اهللا علي ثم بتوجيـه  نقطة في بحر العلم فإن وفّ  

أستاذي لي، وإن كان ال، فال حول وال قوة إال باهللا الـذي يعلـم أننـي استقـصيت                   
  .وحاولت، آمال إال ُأحرم أجر المجتهد المخطئ واهللا ولي التوفيق
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  )أ(لحق م

  فهرس القراءات القرآنية

  السورة  الرقم
رقم 

  اآلية
  قراءة أبي رجاء  النص المصحفي

  يِخطِّفُ  يَكَاد الْبَرقُ يَخْطَف أَبصَارَهم  20  البقرة  1
  فأزالهما  فَأَزَلَّهمَا الشيطَان عَنهَا  36  البقرة  2
  وعدنا  لَةًوَإِذْ وَاعَد�َا موسَى أَربَعِنيَ لَي  51  البقرة  3
  قُثَّاِئها   يخْرِج لَنَا مِما تُنبِت األَرض مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا......  61  البقرة  4
  الظالمون  قَالَ الَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِنيَ.....   124  البقرة  5
  يقولون  .....أَم تَقُولُونَ  140  البقرة  6
  اعلَم  ن اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرقَالَ أَعلَم أَ  259  البقرة  7
  نُنَسها  مَا �َنسَخ مِن آيَةٍ أَو �ُنسِهَا  106  البقرة  8
  الميتةُ  إِ�َّمَا حَرمَ عَلَيكُم الْمَيتَةَ  173  البقرة  9
  يِحبونهم  ... أَ�دَاداً يحِبو�َهم كَحب اللّهِ....  165  البقرة  10
فال رفثاً وال فسوقاً وال   فَالَ رَفَثَ وَالَ فُسوقَ وَالَ جِدَالَ فِي الْحَج  197  البقرة  11

  جداالً
أن تِتم الرضاعة، ال تَكَلَّفُ   الَ تُكَلَّف �َفْس إِالَّ وسعَهَا  ***  أَن يتِم الرضَاعَةَ  133  البقرة  12

نفس  
  وال تَّناسوا الفضَل  نَكُموَالَ تَنسَواْ الْفَضْلَ بَي  237  البقرة  13
  حب.... زين  زُينَ لِلناسِ حب الشهَوَاتِ مِنَ النسَاء وَالْبَنِنيَ  14 آل عمران  14
  تَِقية  إِالَّ أَن تَتَّقُواْ مِنهم تُقَاة وَيحَذِّركُم اللّه �َفْسَه  28 آل عمران  15
  ايِركَز  ....زَكَرِيا وَكَفَّلَهَا ....  37 آل عمران  16
  وقاتلوا وقُتِّلوا   وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ ألُكَفِّرَن عَنهم سَيئَاتِهِم....  195 آل عمران  17
  سالسد  ... وَألَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهمَا السدس مِما تَرَكَ.....  11  النساء  18
وَإِن كَانَ ... ***....صِيةٍ يوصِنيَ بِهَا أَو دَينٍمِن بَعدِ وَ....  12  النساء  19

رَأَةكَالَلَةً أَو ام ورَثلٌ يرَج....  
  يوصي، يورث

  يضعفها  ... وَإِن تَك حَسَنَةً يضَاعِفْهَا وَيؤتِ مِن لَّد�ْه...  40  النساء  20
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  السورة  الرقم
رقم 

  اآلية
  جاءقراءة أبي ر  النص المصحفي

  نَطْمس  .... من قَبلِ أَن �َّطْمِسَ وجوهاً....  47  النساء  21
  ِصد  فَمِنهم من آمَنَ بِهِ وَمِنهم من صَد عَنه وَكَفَى بِجَهَنمَ سَعِرياً  55  النساء  22
  السلْم  ....ؤمِناً وَالَ تَقُولُواْ لِمَن أَلْقَى إِلَيكُم السالَمَ لَستَ م....  94  النساء  23
  ظَلَم  الَّ يحِب اللّه الْجَهرَ بِالسوَءِ مِنَ الْقَولِ إِالَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّه سَمِيعاً عَلِيماً  148  النساء  24
  أفحكم  ...أَفَحكْمَ الْجَاهِلِيةِ يَبغُونَ وَمَن أَحسَن مِنَ اللّهِ حكْماً  50  المائدة  25
  عبد الطاغوت  ... وَجَعَلَ مِنهم الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ...  60  ئدةالما  26
  لَلَبسنا  وَلَو جَعَلْنَاه مَلَكاً لَّجَعَلْنَاه رَجال وَلَلَبَسنَا عَلَيهِم ما يَلْبِسونَ  9  األنعام  27
  ِليحِزنْك  ...ز�ُكَ الَّذِي يَقُولُونَقَد �َعلَم إِ�َّه لَيَح  33  األنعام  28
  بالغدوة  ... الَّذِينَ يَدعونَ رَبهم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرِيدونَ وَجهَه...  52  األنعام  29
  الً مسمىليقضي أج  ...ثُم يَبعَثُكُم فِيهِ لِيقْضَى أَجَلٌ مسَمى ثُم إِلَيهِ مَرجِعكُم...   60  األنعام  30
  وياِنِعِه  ... ا�ظُرواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنعِهِ إِن فِي ذَلِكُم...  99  األنعام  31
  حرقوا  ...وَخَلَقَهم وَخَرَقُواْ لَه بَنِنيَ وَبَنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ....  100  األنعام  32
  ويذْرهم   يَعمَهونَ وَ�َذَرهم فِي طُغْيَا�ِهِم...  110  األنعام  33
  الجمل  ...وَالَ يَدخلُونَ الْجَنةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَم الْخِيَاطِ...  40  األعراف  34
  غواشٌ  ...لَهم من جَهَنمَ مِهَاد وَمِن فَوقِهِم غَوَاشٍ  41  األعراف  35
  ويذَرك  ...ألَرضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَقَومَه لِيفْسِدواْ فِي ا...  127  األعراف  36
  جوزنا  ....وَجَاوَزْ�َا بِبَنِي إِسرَائِيلَ الْبَحرَ  138  األعراف  37
  فال تَشِْمتْ بي األعداء   فَالَ تُشمِت بِيَ األعدَاء وَالَ تَجعَلْنِي مَعَ الْقَومِ الظَّالِمِنيَ...  150  األعراف  38
  بائس   وَأَخَذْ�َا الَّذِينَ ظَلَمواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَا�ُواْ يَفْسقُونَ...  165  األعراف  39
  ورسولَه  ... أَن اللّهَ بَرِيء منَ الْمشرِكِنيَ وَرَسولُه...  3  التوبة  40
  ِإيال  ...كَيفَ وَإِن يَظْهَروا عَلَيكُم الَ يَرقُبواْ فِيكُم إِال وَالَ ذِمةً  8  التوبة  41
  مكُراتُيِشع  ....قُلْ إِن كَانَ آبَاؤكُم وَأَبنَآؤكُم وَإِخوَا�ُكُم وَأَزْوَاجكُم وَعَشِريَتُكُم  24  التوبة  42
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  يقْبَل  ...وَمَا مَنَعَهم أَن تُقْبَلَ مِنهم �َفَقَاتُهم  54  التوبة  43
  يلْمزك  ....وَمِنهم من يَلْمِزكَ فِي الصدَقَاتِ  58  التوبة  44
  فيقتلُون ويقتلون  ... يقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيقْتَلُونَ...  111  التوبة  45
  قَتْر  ...كَ أَصحَاب الْجَنةِ وَالَ يَرهَق وجوهَهم قَتَر وَالَ ذِلَّةٌ أُولَـئِ...  26  يونس  46
  ديِهي  ...قُلْ هَلْ مِن شرَكَآئِكُم من يَهدِي إِلَى الْحَق  35  يونس  47
  فاجمعوا  ... فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْت فَأَجمِعواْ أَمرَكُم وَشرَكَاءكُم...  71  يونس  48
  تُولُّوا  ف عَلَيكُم عَذَابَ يَومٍ كَبِريٍوَإِن تَوَلَّواْ فَإِ�ِّيَ أَخَا....  3  هود  49
  مجراها ومرساها  وَقَالَ اركَبواْ فِيهَا بِسمِ اللّهِ مَجرَاهَا وَمرسَاهَا إِن رَبي لَغَفُور رحِيم  41  هود  50
  يرِتع ويلْعب  أَرسِلْه مَعَنَا غَداً يَرتَع وَيَلْعَب وَإِ�َّا لَه لَحَافِظُونَ  12  يوسف  51
  ريشْيا ب  ... قَالَ يَا بشرَى هَـذَا غُالَم...  19  يوسف  52
  ِهْئتُ  ...وَرَاوَدَتْه الَّتِي هوَ فِي بَيتِهَا عَن �َّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ األَبوَابَ وَقَالَت هَيتَ لَكَ  23  يوسف  53
  من دبر  .... مِن دبرٍوَاستَبَقَا الْبَابَ وَقَدت قَمِيصَه  25  يوسف  54
  شِغفها  ... امرَأَة الْعَزِيزِ تُرَاوِد فَتَاهَا عَن �َّفْسِهِ قَد شَغَفَهَا حباً...  30  يوسف  55
  متْكأ  ...فَلَما سَمِعَت بِمَكْرِهِن أَرسَلَت إِلَيهِن وَأَعتَدَت لَهن متَّكَأً  31  يوسف  56
  َأمٍة  الَّذِي �َجَا مِنهمَا وَادكَرَ بَعدَ أُمةٍ أَ�َاْ أُ�َبئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِوَقَالَ   45  يوسف  57
  صنوان وغير صنواٍن  ...وَفِي األَرضِ قِطَع متَجَاوِرَات وَجَنات من أَعنَابٍ وَزَرع وَ�َخِيلٌ صِنوَان  4  الرعد  58
  ال يهدى  ...رِص عَلَى هدَاهم فَإِن اللّهَ الَ يَهدِي مَن يضِلُّإِن تَح  37  النحل  59
  مفِْرطون  الَ جَرَمَ أَن لَهم الْنارَ وَأَ�َّهم مفْرَطُونَ...  62  النحل  60
  يسقيكم  ...وَإِن لَكُم فِي األَ�ْعَامِ لَعِبرَة �ُّسقِيكُم  66  النحل  61
  أال يتخذوا  ...جَعَلْنَاه هدى لِّبَنِي إِسرَائِيلَ أَالَّ تَتَّخِذُواْ وَ...  2  اإلسراء  62
  طَيره  ...وَكُلَّ إِ�سَانٍ أَلْزَمنَاه طَآئِرَه فِي عنقِهِ  13  اإلسراء  63
  ِخطَاً   إن قَتْلَهم كَانَ خِطْءاً كَبِرياً...  31  اإلسراء  64



 85

 

  السورة  الرقم
رقم 

  اآلية
  قراءة أبي رجاء  يالنص المصحف

  فَيغرقكم  ...فَيرسِلَ عَلَيكُم قَاصِفا منَ الريحِ فَيغْرِقَكُم بِمَا كَفَرتُم...  69  اإلسراء  65
  أو تَسقُط السماء  ...أَو تُسقِطَ السمَاء كَمَا زَعَمتَ عَلَينَا كِسَفاً  92  اإلسراء  66
  ، فرقناهٍثمكْ   لِتَقْرَأَه عَلَى الناسِ عَلَى مكْثٍ وَ�َزلْنَاه تَنزِيالوَقُرآ�اً فَرَقْنَاه  106  اإلسراء  67
  كَبرت كلمةٌ  ... وَلَا لِآبَائِهِم كَبرَت كَلِمَةً تَخْرج مِن أَفْوَاهِهِم...  5  الكهف  68
  رشْدا   وَهَيئ لَنَا مِن أَمرِ�َا رَشَداً...  10  الكهف  69
  تَزوار  ...وَتَرَى الشمسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَر عَن كَهفِهِم  17  الكهف  70
  تَقِْلبهم  ...وَتَحسَبهم أَيقَاظاً وَهم رقُود وَ�ُقَلِّبهم ذَاتَ  18  الكهف  71
  ةودبالغَ  ....وَاصبِر �َفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدعونَ رَبهم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي  28  الكهف  72
  ثَمر  ...وَكَانَ لَه ثَمَر فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهوَ يحَاوِره أَ�َا أَكْثَر  34  الكهف  73
  ِلتُغَرق  ... قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهلَهَا...  71  الكهف  74
  تُصِحبني   فَلَا تُصَاحِبنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَّد�ِّي عذْراً...  76  الكهف  75
  يضِيفُوهما  ...استَطْعَمَا أَهلَهَا فَأَبَوا أَن يضَيفُوهمَا فَوَجَدَا فِيهَا...  77  الكهف  76
  اضقَنْي  .... فِيهَا جِدَاراً يرِيد أَن يَنقَض فَأَقَامَه....  77  الكهف  77
  الصدفَين  ...نَ الصدَفَينِآتُو�ِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَي  96  الكهف  78
  إال أن تكون تقياً  قَالَت إِ�ِّي أَعوذُ بِالرحمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِياً  18  مريم  79
  مخِْلصاً  وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ موسَى إِ�َّه كَانَ مخْلَصاً وَكَانَ رَسوالً �َّبِياً  51  مريم  80
  جينْنُ  لَّذِينَ اتَّقَوا و�َذَر الظَّالِمِنيَ فِيهَا جِثِياًثُم �ُنَجي ا  72  مريم  81
  سيكْتُب  كَلَّا سَنَكْتُب مَا يَقُولُ وَ�َمد لَه مِنَ الْعَذَابِ مَداً  79  مريم  82
  ِللذِّكرى   وَأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي...  14  طه  83
  يذْهبا ِبالطريقَِة  كُم بِسِحرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى أَن يخْرِجَاكُم من أَرضِ...  63  طه  84
  أن يفْرط  قَالَا رَبنَا إِ�َّنَا �َخَاف أَن يَفْرطَ عَلَينَا أَو أَن يَطْغَى  45  طه  85
  يابساً  ... فَاضْرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبَحرِ يَبَساً لَّا تَخَاف دَرَكاً...  77  طه  86
  َأثِْري  قَالَ هم أُولَاء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْت إِلَيكَ رَب لِتَرضَى  84  طه  87
  ِظلْتَ، لنُحِرقَنَّه  ... وَا�ظُر إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيهِ عَاكِفاً لَّنحَرقَنه...  97  طه  88
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  ِجذاذاً  فَجَعَلَهم جذَاذاً إِلَّا كَبِرياً لَّهم لَعَلَّهم إِلَيهِ يَرجِعونَ  58  األنبياء  89
  ويقَر  ... وَ�ُقِر فِي الْأَرحَامِ مَا �َشَاء إِلَى أَجَلٍ مسَمى...  5  الحج  90
  فَتَِخطِّفُه  ... مِنَ السمَاء فَتَخْطَفُهوَمَن يشرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَ�َّمَا خَر...  31  الحج  91
  القَِنع، المعتِر  ... فَإِذَا وَجَبَت جنوبهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِموا الْقَا�ِعَ وَالْمعتَر...  36  الحج  92
  سماراً  مستَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهجرونَ  67  المؤمنون  93
  همتَيتََأ  بَلْ أَتَينَاهم بِذِكْرِهِم فَهم عَن ذِكْرِهِم معرِضُونَ...  71  المؤمنون  94
  انَوتَقِْش  قَالُوا رَبنَا غَلَبَت عَلَينَا شِقْوَتُنَا وَكُنا قَوماً ضَالِّنيَ  106  المؤمنون  95
  ةآفر  ... وَلَا تَأْخذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ....  2  النور  96
  ةُنَعأن لَ  وَالْخَامِسَةُ أَن لَعنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِنيَ وَيَدرَأُ  7  النور  97
  كُبره   وَالَّذِي تَوَلَّى كِبرَه مِنهم لَه عَذَاب عَظِيم...  11  النور  98
  يكمِبنَ  ...دعَاء بَعضِكُم بَعضاًلَا تَجعَلُوا دعَاء الرسولِ بَينَكُم كَ  63  النور  99
  نُتَّخَذَ  ...َالُوا سبحَا�َكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن �َّتَّخِذَ مِن دو�ِكَ مِن أَولِيَاء  18  الفرقان  100
  حجراً  راً محجوراًيَومَ يَرَونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بشرَى يَومَئِذٍ لِّلْمجرِمِنيَ وَيَقُولُونَ حِج  22  الفرقان  101
  وأنْزل المالئكة  وَيَومَ تَشَقَّق السمَاء بِالْغَمَامِ وَ�ُزلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيال  25  الفرقان  102
  راًشْنُ  هوراًوَهوَ الَّذِي أَرسَلَ الريَاحَ بشراً بَينَ يَدَي رَحمَتِهِ وَأَ�زَلْنَا مِنَ السمَاءِ مَاء طَ  48  الفرقان  103
  ونَسِقيه  لِنحيِيَ بِهِ بَلْدَة ميتاً وَ�ُسقِيَه مِما خَلَقْنَا أَ�ْعَاماً وَأَ�َاسِي كَثِرياً  49  الفرقان  104
  يلْقَى  وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً  68  الفرقان  105
  أي متقلٍب يتقلَّبون  ي منقَلَبٍ يَنقَلِبونَ وَسَيَعلَم الَّذِينَ ظَلَموا أَ...  227  الشعراء  106
  ال يحطِّمنَّكم   ادخلُوا مَسَاكِنَكُم لَا يَحطِمَنكُم سلَيمَان وَجنوده وَهم لَا يَشعرونَ...  18  النمل  107
  الفارحين   الْفَرِحِنيَإِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تَفْرَح إِن اللَّهَ لَا يحِب...  76  القصص  108
  حسناً  ...وَوَصينَا الْإِ�سَانَ بِوَالِدَيهِ حسناً  8  العنكبوت  109
  غَلِْبِهم  فِي أَد�َى الْأَرضِ وَهم من بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبونَ  3  الروم  110
  لتُربوا  ...اسِوَمَا آتَيتُم من رباً لِّيَربوَ فِي أَموَالِ الن  39  الروم  111
  الريح  ....اللَّه الَّذِي يرسِلُ الريَاحَ فَتُثِري سَحَاباً فَيَبسطُه  48  الروم  112
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  تُحيي  ....افَا�ظُر إِلَى آثَارِ رَحمَتِ اللَّهِ كَيفَ يحيِي الْأَرضَ بَعدَ مَوتِهَ  50  الروم  113
وَوَصينَا الْإِ�سَانَ بِوَالِدَيهِ حَمَلَتْه أُمه وَهناً عَلَى وَهنٍ وَفِصَالُه فِي   14  لقمان  114

  ...عَامَينِ
  وفَصلُه

  وال تُصِعر  ...وَلَا تُصَعر خَدكَ لِلناسِ وَلَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مَرَحاً  18  لقمان  115
  بعِورة... ِعِورة  ... إِن بيوتَنَا عَورَة وَمَا هِيَ بِعَورَةٍ...  13  األحزاب  116
  ربنا باعد بين أسفارنا  ....فَقَالُوا رَبنَا بَاعِد بَينَ أَسفَارِ�َا  19  سبأ  117
  لْتظَِل  ...قُلْ إِن ضَلَلْت فَإِ�َّمَا أَضِلُّ عَلَى �َفْسِي وَإِنِ اهتَدَيت  50  سبأ  118
  فأغشيناهم  وَجَعَلْنَا مِن بَينِ أَيدِيهِم سَداً وَمِن خَلْفِهِم سَداً فَأَغْشَينَاهم فَهم الَ يبصِرونَ  9  يس  119
  أفلم يكونوا يعقلون  وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلّاً كَثِرياً أَفَلَم تَكُو�ُوا تَعقِلُونَ  62  يس  120
  ِخطِّف  ا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَه شِهَاب ثَاقِبإِلَّ  10  الصافات  121
  ادص  ص وَالْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ  1  ص  122
  تذكّرونسم  ...فَسَتَذْكُرونَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ  44  غافر  123
  ِسخِرياً  رِياً وَرَحمَت رَبكَ خَير مما يَجمَعونَ لِيَتَّخِذَ بَعضُهم بَعضاً سخْ...  32  الزخرف  124
  سقْفاً  لِبيوتِهِم سقُفاً من فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظْهَرونَ...  33  الزخرف  125
  ه أسِورةيلَ عَألِقى  مقْتَرِ�ِنيَلَولَا أُلْقِيَ عَلَيهِ أَسوِرَة من ذَهَبٍ أَو جَاء مَعَه الْمَلَائِكَةُ فَ  53  الزخرف  126
  يصدون  وَلَما ضُرِبَ ابن مَريَمَ مَثَال إِذَا قَومكَ مِنه يَصِدونَ  57  الزخرف  127
  أفْ  ....وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَا�ِنِي أَن أُخرَجَ  17  األحقاف  128
  منهاكِِسال تُرى إال م  أَصبَحوا لَا يرَى إِلَّا مَسَاكِنهم كَذَلِكَ �َجزِي الْقَومَ الْمجرِمِنيَ فَ...  25  األحقاف  129
  عرفها لهم  وَيدخِلُهم الْجَنةَ عَرفَهَا لَهم  6  محمد  130
  هللاول اسمحمداً ر  ...محَمد رسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  29  الفتح  131
  وال تَحسسوا  ... وَلَا تَجَسسوا وَلَا يَغْتَب بعضُكُم بَعضاً...  12  الحجرات  132
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  افقَ  ق وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ  1  ق  133
  ولقُي  مِن مزِيدٍيَومَ �َقُولُ لِجَهَنمَ هَلِ امتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ   30  ق  134
  اهمنَعبتْوَأ  ...وَالَّذِينَ آمَنوا وَاتَّبَعَتْهم ذُريتُهم بِإِميَانٍ  21  الطور  135
  ِهلَثْ ِمٍثيِدحِب  فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مثْلِهِ إِن كَا�ُوا صَادِقِنيَ  34  الطور  136
  يراتخَ  فِيهِن خَيرَات حِسَان  70  الرحمن  137
 من ريقل ما عند اهللا خَ   قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَير منَ اللَّهوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّه خَير الرازِقِنيَ...  11  الجمعة  138

اللهو ومن التجارة للذين 
  أمنوا

  لَووا  ووا رؤوسَهموَإِذَا قِيلَ لَهم تَعَالَوا يَستَغْفِر لَكُم رَسولُ اللَّهِ لَ  5  المنافقون  139
  وكَتِْبِه  وَصَدقَت بِكَلِمَاتِ رَبهَا وَكُتُبِهِ وَكَا�َت مِنَ الْقَا�ِتِنيَ  12  التحريك  140
  ونتَدع   وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدعونَ...  27  الملك  141
  سيئت  .... الَّذِينَ كَفَروافَلَما رَأَوه زُلْفَةً سِيئَت وجوه  27  الملك  142
  ومن ِقبلَه  وَجَاء فِرعَون وَمَن قَبلَه وَالْمؤتَفِكَات بِالْخَاطِئَةِ  9  الحاقة  143
  نُصٍب  يَومَ يَخْرجونَ مِنَ الْأَجدَاثِ سِرَاعاً كَأَ�َّهم إِلَى �ُصبٍ يوفِضُونَ  43  المعارج  144
  كُباراً  راً كُباراًوَمَكَروا مَكْ  22  نوح  145
  المدثِّر  يَا أَيهَا الْمدثِّر  1  المدثر  146
  المِفر  يَقُولُ الْإِ�سَان يَومَئِذٍ أَينَ الْمَفَر  10  القيامة  147
  رِدقْي  أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يحيِيَ الْمَوتَى  40 المرسالت  147
  جماالت  الَت صفْركَأَ�َّه جِمَ  33  عبس  148
  تصدى  فَأَ�تَ لَه تَصَدى  6  التكوير  149
  نُِشرت  وَإِذَا الصحف �ُشِرَت  10  المطففين  150
  ونرِثْؤي  بَلْ تُؤثِرونَ الْحَيَاةَ الد�ْيَا  16  األعلى  151
  إبرهم، إبرِهم  صحفِ إِبرَاهِيمَ وَموسَى  19  الغاشية  152
  تُصلى  تَصلَى �َاراً حَامِيَةً  4  غاشيةال  153
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  سطِّحت  وَإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحَت  20  الفجر  154
  رالِوتْ  وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ  3  الفجر  155
  ونمِركْي  كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمونَ الْيَتِيمَ  17  الفجر  156
  يحضون  وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسكِنيِ  18  الفجر  157
  أكلوني  وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْال لَّماً  19  الفجر  158
  يحبون  وَتُحِبونَ الْمَالَ حباً جَماً  20  الفجر  159
  فك رقبةً  فَك رَقَبَةٍ  13  البلد  160
  يتيماً... معأو أطْ  ام فِي يَومٍ ذِي مَسغَبَةٍأَو إِطْعَ  14  البلد  161
  غبٍةسذا م   فِي يَومٍ ذِي مَسغَبَةٍ.....  14  البلد  162
  فَوسطْن  فَوَسَطْنَ بِهِ جَمعاً  5  العاديات  163
  يدع  فَذَلِكَ الَّذِي يَدع الْيَتِيمَ  2  الماعون  164
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