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�ΎϨϛ�Ύϣϭ�άϬϟ�ΎϧΪϫ�ϱάϟ�Ϳ�ΪϤΤϟ��ϥ�ϻϮѧϟ�ϱΪΘϬϨϟ�ΎϧΪѧϫ���Γϼѧμ ϟϭ�ˬ��Ϳ

������ϪΑΎΤѧλ ϭ�Ϫѧϟ�ϰѧϠϋϭ�ϢѧϠϜϟ�ϊѧϣϮΟ�ϲΗϭ�ϱάϟ�ϦϴϠγήϤϟ�ϑήη�ϰϠϋ�ϡϼδϟϭ

  الطیبین ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین . 

������ϩϻϭ�ΎѧϤϟ�ˬ�ϢѧϠόϟ�ΐ ѧϠσ�Ϯѧϫ�˯ήѧϤϟ��Ϫϴϟ·�Ϥτϳ�Ύϣ�ϑήη��˷ϥΈϓ�ˬ�ΪόΑ�Ύϣ

  اإلسالم من قیمة عظیمة ، وألنھ ھو سبیل السعادة في الدارین . 

όγ�Ύϣϭ����˯Ϯѧο Ϸ�ςϠѧδϳϭ�ΔѧϴΛήΘϟ�ΕΎγέΪϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ι Ϯϐϳ�ΎϤϨϴΣ�˯ήϤϟ�Ϊ

�������Ϟѧϛ�α έ�ϰѧϠϋϭ���ΩΪѧΟϷ�ϪѧϔϠΧ�ϱάѧϟ�ϱέΎѧπ Τϟ�Ι ήΘϟϭ��ΔϣϷ�ΩΎΠϣ�ϰϠϋ

������ϥήѧѧϘϟ�ΐ ѧѧϳήϏϭ�ˬ�Ϣѧѧγήϟϭ�Ε˯ήϘϟΎѧѧϛ�ϢϳήѧѧϜϟ�ϥήϘϟΎѧѧΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ϡϮѧѧϠόϟ�ϚѧѧϟΫ

�����ѧη�ΔѧϴϧήϘϟ�ΕΎѧγέΪϟ�ϝΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ν ϮΨϟϭ���ήϴδϔΘϟϭ�ϖΎ���ϪѧΒϠτΘΗ�ΎѧϤϟ�ϚΎѧηϭ�

������ΰѧѧΠόϣ�ϝί �Ύѧѧϣϭ�ϥΎѧѧϛ�ϢϳήѧѧϜϟ�ϥήѧѧϘϟ�ϥϷϭ�ˬήѧѧψϧ�ΪѧѧόΑϭ�κ ϴѧѧΤϤΗϭ�ΔѧѧϗΩ�Ϧѧѧϣ

�ϪϧΎϴΑ�ΓϮϗϭ�ϪΑϮϠγ΄Α�ˬ��ΔѧϐϠϟ�ΎϨμ Σ�ϰϘΒϴγϭ�ˬ�ΚόΒϟ�ϡϮϳ�ϰϟ·�ϝϭΰϳ�Ϧϟ�ϩί ΎΠϋ·ϭ

  العربیة یقویھا ویحمیھا .

������������ϢΘϫ�ϥϮϳϮϐϠϟ�ΔγέΪΑ�ϰϣΪϘϟ�ϡϮѧϠόϟ������ΎѧϬϘΣ�ΎѧϫϮϓϭ�ΎѧϤΑέϭ�ˬΔѧϴϧήϘϟ

ϣ·�Ϧϣ�ϢϬϟ�ϴΗ�Ύϣ�˯Ϯο �ϲϓ�ˬΔϳϮϐϟ�ΕΎϧΎϜ�����ΔѧϐϠϟ�κ Ύѧμ Χ�ϮτΒϨΘѧγϭ�ϭΪѧόϘϓ

�����������ΏϮϠѧγ΄Α�ΔѧϐϠϟ�ΕΎϳϮΘѧδϣ�Ϟѧϛ�ΖϠϤѧη�ϲѧΘϟ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΕΎѧγέΪϟ�ϚѧϠΗ�ϝϼѧΧ�Ϧϣ

��ήѧϴΜϜϟ�ϖϳήτϟ�ΕέΎϧ�Δϴϓήόϣ�ί ϮϨϛ�ϖΤΑ�ΕΎγέΪϟ�ϩάϫ�ΪόΗϭ��ΔϗΪϟ�ϲϓ�ΔϳΎϏ

�ϢϬΗΪϋΎγϭ�ˬ�ϦϴΜΣΎΒϟ�Ϧϣ�ϲϓ���Ϧѧϋ�ϲѧϨϐϳ�ϻ�ϚϟΫ�ϥ�ήϴϏ���ΔϴΑήόϟ�ϰϠϋ�υΎϔΤϟ

ومن ثم عكف  ؛من إمكانات لغویة حدیثة الیوم  یتاح لناوء ما دراستھا في ض

����ϩάѧϫ�ΔѧγέΪϟ�ϦϴΜΣΎѧΒϟ�Ϧѧϣ�ϖϳήϓ���ϡϮѧϠόϟ��ѧϛ�Ε˯ήϘϟΎ�����ϚѧϟΫ�ήѧϴϏϭ�Ϣѧγήϟϭ��Ϧѧϣ

��ΚѧΤΒϟ�Ϧϣ�˱έϮϓϮϣ�˱ΎΒϴμ ϧ�ΖϟΎϨϓ�ˬΔϟϻΩϭ�˱ΎΒϴϛήΗϭ�ΔϴϨΑϭ�˱ΎΗϮλ �ΔϳϮϐϠϟ�ΎϬΘϬΟϭ

  . والدرس
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��ΎѧѧΘϔϣ�ϮѧѧϬϓ�ϒϳήѧѧμ Θϟ�ϢѧѧϠϋ��ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ϡϮѧѧϠόϟ�ϚѧѧϠΗ�ί ήѧѧΑ�Ϟѧѧόϟϭ�ϚѧѧϠΗ�Ϟѧѧϛ�Ρ

�������ΔѧϐϠϟΎΑ�ϦϴϠϐΘѧθϤϟ�ϊѧϴϤΟ�ΝΎѧϴΘΣ��ϞϴϟΪѧΑ�ˬ�ΔѧϴΑήόϟ�ϱήτالعلوم  η�ϑήη�ϪϧϷ

�������Ϯѧѧϫϭ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ϥΰѧѧϴϣ�ϪѧѧϧϷ���ΔѧѧΟΎΣ�ΎѧѧϤϳ�Ϫѧѧϴϟ·�ϱϮѧѧϐϟϭ�ϱϮѧѧΤϧ�Ϧѧѧϣ�ˬΔѧѧϴΑήόϟ��

���ϚѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ������������άѧϫ�ήѧϬχ�ΪѧϘϟϭ��ΔѧϴϧήϘϟ�ΕΎѧγέΪϟ�ϚѧϠΗ�ΝϮѧϟϮϟ�α Ύѧγ

ϔϧ�ϥ�ΚΒϠϳ�Ϣϟϭ�ϮΤϨϟ�ϢϠϋ�ϊϣ�ΐ ϨΟ�ϰϟ·�ΎΒϨΟ�ϢϠόϟ����ϚѧϟΫ�ϰѧϠΠΗ�Ϊѧϗϭ�ˬ�ϪϨϋ�Ϟμ

������ΖѧϔϠΘΧϭ�ΕΎѧϔϟΆϤϟ�ϪѧϴϠϋ�ΖѧϟϮΗϭ���ϲϧί ΎѧϤϠϟ���ϒϳήμ Θϟ���ΏΎΘϛ��έϮϬχ�ϲϓ

  مناھجھا وموضوعاتھا إذ نجد منھا ما یجمع بین العلمین ومنھا ما یفصل.

��ϢϬ˸γ�˸ϥ�ϝϭΎΣ�ΚΤΒϟ�άϫ±��ϰϟΎόΗ�Ϳ�˯Ύη�˸ϥ·����ϞѧϴϠϘϟΎΑ�Ϯϟϭإّني في

���Ϥѧο �ήΰΠϟΎѧΑ��Δϴϓήѧμ ϟ�ΕΎγέΪϟ�ϲϓ�����ϲѧϓ�Δϴϓήѧμ ϟ�ΕΎѧγέΪϟ���ωϭήѧθϣ�Ϧ

�ϱήΰΠϟ�Ι ήΘϟ±������Ε˯ήѧϘϟ�ϲѧϓ�Δѧϴϧήϗ�ΕΎѧϣϮψϨϣ�ϰϠϋ�ΩΎϤΘϋϻ�ϝϼΧ�Ϧϣ

��ΕήѧѧΘϓ�Ϧѧѧϣ�ϢϬΗήѧѧΘΧ�ϦϴϳήѧѧΰΟ�˯ΎѧѧϤϠόϟ�ϲѧѧϧήϘϟ�Ϣѧѧγήϟϭ�ϥήѧѧϘϟ�ΐ ѧѧϳήϏ�ϲѧѧϓϭ

����ήѧΧΰϟ�ΎѧϨΛήΗ�Ϧѧϣ�ςϴδΑ�˯ΰΠΑ�ϒϳήόΘϟ�ΔϟϭΎΤϣ��ϰϟ·�ϰόγ�ϭ��ΔϔϠΘΨϣ�ΔϴϨϣί

�ѧѧѧϨΎϤϠϋ�έΎѧѧѧΒϜΑ�ϒѧѧѧϳήόΘϟ�Ϧѧѧѧϋ�ϼѧѧѧπ ϓ�ΕΎѧѧѧγέΪϟΎΑ��ϢϬϣΎѧѧѧϤΘϫ�ϯΪѧѧѧϣ�ί ήѧѧѧΑ·ϭ��Ύ

  القرآنیة. وخدمة أمة القرآن الكریم.  

اعتمد ھذا البحث في معظمھ على المنظومات ذات الصلة بعلم القراءات 

لسببین : 

  األول : علم القراءات كان لھ  النصیب األكبر في منظومات علمائنا.

وجیھات علماء القراءات ھناك تشابھا بین تالثاني :   لقد وجدنا أن        

وعلماء الصرف في تناولھم أغلب األبنیة الصرفیة ، وذلك لیس بغریب ؛ 

ألن أغلب القراء ھم ممن كان لھم علم بالنحو والصرف، إال أن ھناك  

اختالفا مرده إلى أن المعتمد في القراءات األثبت في األثر ، واألصح في 
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والسالم. أما عند النحاة  فالمعتمد  النقل والروایة عن سید الخلق علیھ الصالة

  ھو األفشى في اللغة واألقیس في العربیة. 

���ήѧΜϛ�˷ΪѧόΗ��ˬϲϓήμ ϟ�ϯϮΘδϤϟϭ�Ε˯ήϘϟ�ϦϴΑ�Δϗϼόϟ�ϥ·�ϝϮϘϟ�ϦϜϤϳϭ

���ϲѧѧϫ�ϑήѧѧμ ϟ�ΕΎϋϮѧѧο Ϯϣ�ϥϷ�˭�ΕΎϳϮΘѧѧδϤϟ�ϲϗΎѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�έϮѧѧϏ�ϖѧѧϤϋϭ��ϰѧѧϨϏ

ϭ�ˬ�ΎϬѧѧѧѧѧѧδϔϧ�Ε˯ήѧѧѧѧѧѧϘϟ�ΕΎϋϮѧѧѧѧѧѧο Ϯϣ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϨϣ�ήϫϮѧѧѧѧѧѧχ�Ε˯ήѧѧѧѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�͉ϥϷ

ΎόΘϟ���ΔѧѧϘϴϘΣ�ϞѧѧΜϤΗ�Γ˯ήѧѧϗ�Ϟѧѧϛϭ�ˬΔϴϓήѧѧμ ϟ�ΔѧѧϴϨΑϷ�ϦϴѧѧΑ�ϞΧΪѧѧΘϟϭ�ˬήϳΎѧѧϐΘϟϭˬΐ ϗ

�ΕΎѧѧϐϟ�Ϧѧѧϣ�˳ήѧѧϴΜϜϟ�Ε˯ήѧѧϘϟ�ϚѧѧϠΗ�ϞѧѧϴΜϤΘϟ�ϚѧѧϟΫϭ�ˬϴѧѧμ ϔϟ�ϲѧѧΑήόϟ�ϖѧѧτϨϠϟ�ΔѧѧϴϠΟ

  لذلك كانت القراءات مصدرا بارزا من مصادر الدرس الصرفي . العرب.

أسباب اختیار البحث : 

  ار ھذا البحث تتلخص فیما یأتي : إّن األسباب التي دفعتني إلى اختی

  ـ شغفي بالتراث العربي اإلسالمي والجزائري خاصة.

  ـ اإلسھام في إحیاء ھذا التراث ، واالھتمام بدراستھ.

���ΔѧѧϳϮΤϨϟϭ�Δϴϓήѧѧμ ϟϭ�ΔѧѧϣΎϋ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ΕΎϋϮѧѧο ϮϤϟ�ϝϭΎѧѧϨΗ�ϰѧѧϟ·�ΪϳΪѧѧθϟ�ϲѧѧϠϴϣ�ѧѧ˰

  خاصة.

  منھج البحث : 

������ΪѧϤΘϋ�ΪѧϘϓ�ΔѧγέΪϟ�ϪѧΘόΒΗ�ϱάѧϟ�ΞϬϨϤϟ�Ύϣ�����ΐ ѧΗήΘϳ�Ύѧϣϭ�ϒѧλ Ϯϟ�ϰѧϠϋ

  عنھ من موازنة وإبداء الرأي واستنتاج.

خطة البحث : 

�����ΏΎΤѧѧѧѧλ Ϸ�ΕΎѧѧѧѧϤΟήΗ�Ϣѧѧѧѧπ ϳ�ϞΧΪѧѧѧѧϣϭ�ΔѧѧѧѧϣΪϘϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΚѧѧѧѧΤΒϟ�ϞϤΘѧѧѧѧθϳ

  المنظومات وأعمالھم وأربعة فصول.

�������ϮѧѧΤϧ�ΕΎѧѧϣϮψϨϤϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩέϭ�Δѧѧϴϧήϗ�˯ΎϤѧѧγ΄Α�ι ΎѧѧΧ�ϮѧѧϬϓ�ϝϭϷ�Ϟѧѧμ ϔϟ�Ύѧѧϣ

ϫήϴϏ�ϥϭΩ�ΎϬϴϠϋ�ϱέΎϴΘΧ�ϊϗϭ�Ϊϗϭ���ΔϤϭ�ΎϳΎτΧ����ξ ѧόΑ�ΎѧϬϴϓ�ΕΪΟϭ�ϲϧϷ�Ύ
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�����ΐ ѧѧϠϘϟϭ�ϒѧѧϴϔΨΘϟϭ�ϦϴΗΰѧѧϤϬϟ�ωΎѧѧϤΘΟΎϛ�ΔѧѧγέΪϟΎΑ�ΓήϳΪѧѧΠϟ�Δϴϓήѧѧμ ϟ�ΎϳΎѧѧπ Ϙϟ

��Ϣѧѧγϻ�Ϧѧѧϣ�ϮѧѧϠΨϳ�ϻ�ΪѧѧϴϔϤϟ�ϡϼѧѧϜϟ�ϥϷ�ˬ�Ϟѧѧλ Ϸ�ϲѧѧϫ��ΎѧѧϬϧϷ�˯ΎϤѧѧγϷΎΑ�ΕΪѧѧΑϭ�

�����Ϣѧγϻ�˷ϥΈѧϓ�Ύѧπ ϳϭ��ϑήѧΣ�ϻϭ�Ϟόϓ�Ϫϴϓ�ϥϮϜϳ�ϻ�ήϴΜϛ�Ϊϴϔϣ�ϡϼϛ�ΪΟϮϳϭ�ϼλ 

  یخبر بھ ویخبر عنھ . 

άѧѧϫ�ΖѧѧΒΗέ�Ϊѧѧϗϭ���ϝϮѧѧμ ϔϟ�ϲϗΎѧѧΑ�ϦϤѧѧο �ΓΩέϮѧѧϟ�ώϴѧѧμ ϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϫήϴϏϭ�˯ΎϤѧѧγϷ�ϩ

����������Ϊѧѧϗ�ϲ˷ϧΈѧѧϓ�ΓέΎѧѧηϺϟϭ���ϒϳήѧѧθϟ�ϒΤѧѧμ Ϥϟ�ϲѧѧϓ�ϥήѧѧϘϟ�έϮѧѧγ�ΐ ѧѧϴΗήΗ�ΐ ѧѧδΣ

������ΔѧѧγϭέΪϤϟ�ΕΎѧѧϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤѧѧλ �ΩΎѧѧϤΘϋϻ��ϊϓΎѧѧϧ�Ϧѧѧϋ�ε έϭ�Δѧѧϳϭέ�ΕΪѧѧϤΘϋ

  علیھا. 

�����ΔѧѧѧϳϻϮϟϭ�έϭήѧѧѧϐϟ��ΎѧѧѧϬϨϣϭ��έΩΎѧѧѧμ Ϥϟ�ϲѧѧѧϓ�ϥΎѧѧѧϜϓ�ϲϧΎѧѧѧΜϟ�Ϟѧѧѧμ ϔϟ�Ύѧѧѧϣ

  والنسيء).

ΚϟΎΜϟ�Ϟμ ϔϟϭ���������ϊѧγϭ�ΐ ϴѧμ ϧ�ϥήѧϘϟ�υΎѧϔϟ�ΕΩήѧϔϣ�Ϧѧϣ�ϝΎόϓϸϟϭ�Ϟόϔϟ�ϲϓ

��ΎϳΎѧѧπ Ϙϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϠϤΟ�ΎѧѧϬϴϓ�ΖѧѧγέΩϭ��ήϋΎμ Ηϭ��ς τѧѧθΗϭ�ϲѧѧΠϨϧϭ�ϪϨѧѧδΘϳ��ΎѧѧϬϨϣϭ

  الصرفیة كالحذف والقلب والزیادة.

�������ΕΎѧϣϮψϨϤϟ�ϲѧϓ�ΓΩέϮѧϟ�ΕΎϘΘѧθϤϠϟ�ϪΘμ μ Χ�ΪϘϓ�ήϴΧϷϭ�ϊΑήϟ�Ϟμ ϔϟ�Ύϣ

���Δϴϓήѧμ ϟ�ΔѧγέΪϟ�ϰϟ·�ϮϋΪϳ�Ύϣ�ΎϬϨϣ�ΕήΘΧ�Ϊϗϭ�����ϮѧΤϧ�ϲѧϓ�ˬ�ΐ ѧϠϘϟϭ�ϝΪѧΑϹΎϛ

  (معایش ومصرخّي).

�����������ϦϴΜΣΎѧΒϠϟ�ΘѧϔΗ�Ϊѧϗ�ΞΎѧΘϨϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϤΟ��ΎѧϬϴϓ�Ζѧο ήόΘγ�ΔѧϤΗΎΨΑ�ΚΤΒϟ�ΖϴϬϧϭ

�������Ι ήѧѧѧΘϟ�ΚѧѧѧόΑϭ�ΔѧѧѧϳήΰΠϟ�ΕΎѧѧѧϣϮψϨϤϟ�ΔѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧϓ�ν ϮѧѧѧΨϠϟ�Ύόѧѧѧγϭ�ΎѧѧѧΑΎΑ

����ϡΎѧѧϤΘϫΎΑϭ�ˬ�ΔѧѧθϗΎϨϤϟ�ΔѧѧϨΠϟ�ϝϮѧѧΒϘΑ�ϞѧѧϤόϟ�άѧѧϫ�ϰѧѧψΤϳ�˸ϥ�ϰѧѧϨϤΗ����ϱήѧѧΰΠϟ

  الدارسین .
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  تالصعوبا

���ϱήѧѧΰΠϟ�Ι ήѧѧΘϟ�ϲѧѧϓϭ�ˬ�ϕΎѧѧηϭ�ϞѧѧϳϮσ�ΚѧѧΤΒϟ�ϖѧѧϳήσ�˷ϥ�Ϛѧѧηϻ

����ΔѧϠϘϟ�ήѧψϧ�ΔΒόѧλ �ΔγέΩ�ϱήϤόϟ�ΎϬϧ·ϭ�ϒϳήμ Θϟ�ϥΪϴϤϛ�ϥΪϴϣ�ϲϓϭˬ�Δλ ΎΧ

����ˬ�ϢѧѧѧϠόϟ�άѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧϔϟΆϣ�ΓέΪѧѧѧϧϭ�Ι ήΘϟΎΑ�ΔϠѧѧѧλ �ΎѧѧѧϬϟ�ϲѧѧѧΘϟ�ϊѧѧѧΟήϤϟϭ�έΩΎѧѧѧμ Ϥϟ

��ϲѧѧѧѧΘϟ�ϕΎѧѧѧѧθϤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϢϏήѧѧѧѧϟ�ϰϠϋϭ�ϑήѧѧѧѧμ ϟ�ϢѧѧѧѧϠϋ�Ϧѧѧѧѧϋ�ϦϴΜΣΎѧѧѧѧΒϟ�ϑϭΰѧѧѧϋϭ

�ϲϨΘѧѧο ήΘϋ�������έΎѧѧΘΨϣ�έϮΘϛΪѧѧϟ�ϑήѧѧθϤϟ�ΫΎΘѧѧγϷ�Ϧѧѧϣ�ϊϴΠѧѧθΘϟ�Ϟѧѧϛ�ΖѧѧϴϘϟ�ΪѧѧϘϓ

��ϞѧϜΑϭ�ˬ�ΕΎϬϴΟϮΘϟΎΑ�ϱ˷Ϊϣ�ϲϓ�ϥϮΘϳ�Ϣϟ�ϪϧϷ�ˬ�ΔϴΤΘϟ�ήΣ�ϪϴϴΣ�ϱάϟ�ϲϧΎϨϋϮΑ

���������ΓΪѧϤΘόϤϟ�ϲϣϭέΪѧϨϟ�ΔѧϣϮψϨϣ�ΎϬѧγέ�ϰѧϠϋϭ�ϊѧΟήϣϭ�έΩΎѧμ ϣ�Ϧѧϣ�ϪΗί ϮΤΑ�Ύϣ

  في ھذا البحث.

ي ، وكذلك وفي الختام أجدد شكري لھ على ما قدمھ لي من دعم مادي ومعنو

  لكل من ساعدني في إنجاز ھذا العمل.

   27/11/2013تم في                                           
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  لـــــــــــــــــمدخ
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����������˷ϥ·�ΔѧѧγέΪϟ�ϩάѧѧϬϟ�ΎѧѧϬΗήΘΧ��ϲѧѧΘϟ��ΕΎѧѧϣϮψϨϤϟ���Δѧѧϴϧήϗ�ΕΎѧѧϣϮψϨϣ�ϲѧѧϫ

�ϟΎѧѧΑ�ι ΎѧѧΧ�Ϯѧѧϫ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϣήϘ�ΐ ѧѧϳήϐϟ�ϝϭΎѧѧϨΗ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϣϭ�Ε˯���ϢϳήѧѧϜϟ�ϥήѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�

�Α�κ ΘѧѧΧ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϣϭϢѧѧγήϟΎ���ϲѧѧϫϭ�Η��ΔѧѧϔϠΘΨϣ�ΔѧѧϴϨϣί �ΕήѧѧΘϔϟ�ϲѧѧϤΘϨ.��ϲΉѧѧϳ�Ύѧѧϣϭ

  وتبیان لموضوعاتھا.  ترجمة ألصحابھا ،

  :   أوال

   تقریب المنافع في الطرق العشر لنافع                   

  .لمحمد أبي جمعة المغراوي 

:التعریف بصاحبھا 

����������ϭ�ϥϭήϜѧη�Ϳ�ΪѧΒϋ�ϮѧΑ�ϱϭήѧϐϤϟ�ΔѧόϤΟ�ϲѧΑ�ϦѧΑ�ΪѧϤΣ�ϦѧΑ�ΪϤΤϣ�Ϯϫ

��ΔѧѧόϤΟ�ϲѧѧΑ�ϦΑΎѧΑ�ϑϭήѧѧόϤϟ�ϥϭήϘѧη���φϓΎѧѧΣ�ΉήѧϘϣ����ϱί ΎѧѧϏ�ϦѧѧΑ�ΓάѧϣϼΗ�ΪѧѧΣ1

����όϟ�ϮѧѧΑ�ϥϮϗΪѧѧϟ�Ϫѧѧϟ�ί ΎѧѧΟ��ΓέϮϬѧѧθϤϟ�ϪΗΪϴѧѧμ ϘΑ�ϩΎѧѧΛέ�ϱάѧѧϟ�Ϯѧѧϫϭα ΎѧѧΒ2������Ϫѧѧϟ

�������ΩέϮѧϣ�ϰѧϠϋ�ΪѧϴϴϘΗ��ϭ��ϦϴϤϠѧδϤϟ�ϡϮѧϋ�ήѧϔϜϳ�Ϧϣ�ϰϠϋ�ήϜϟ�ϲϓ�ϦϴϤϜϟ�ζ ϴΠϟ

3.ھـ  930ھـ أو 929  مآن " مخطوط  في جزء واحد  . توفي سنةالظ

   :منظومتھ 

تسمیتھا :  -1

         ،أصلھ من قبیلة بني عثمان من كتامة ـ محمد بن محمد بن علي بن غازي المكناسي  ثم الفاسي 1
توفي في بفاس. بالقرویینیعتبر أستاذ أجیال من طلبة العلم الذین قصدوا مجالسھ في مكناس أو

                                                                          (موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة). .ھـ910
ألستاذ حمد بن محمد بن یوسف" الصنھاجي الحمیري األندلسي الشھیر" بالدقون" الفقیھ اأ2

خذ عن علم من أعالم أ"المقرئ الروایة المحدث الشاعر الفذ األوحد الخطیب " بجامع القرویین
.(بغرناطة ، وھو "أبو عبد اهللا محمد المواق  ھـ9ندلس في القرن األ

habous.gov.ma/daouat.alhaq)
 1/400 سم مخلوف :بن عمر بن قا محمدمحمد بن  : الزكیة في طبقات المالكیة شجرة النور - 3

أبو الباس بن أحمد بن محمد بن أبي العافیة بن القاضي  ودرة الحجال في غرة أسماء الرجال :
. ومعجم أعالم الجزائر : عادل نویھض : 159. وتعریف الخلف برجال السلف : 208 المكناسي :

79.
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1��Ϣѧγϻ�άϫ�˷ϥ������ϕήѧτϟ�ϲѧϓ�ϊϓΎѧϨϤϟ�ΐذكر عبد الھادي حمیتو ѧϳήϘΗ�

2���ϥϮѧϨϜϤϟ�ΡΎπأورده إسماعیل باشا البغدادي العشر لنافع)  ϳ·���ϪΑΎΘϛ�ϲϓ

��ϩήѧѧϴϏ�ϲѧѧϓϭ�����������Ε˯ήѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧϳήϘΘϟΎΑ��Ζѧѧϓήϋϟϭ�ΔϴϤѧѧδΘϟ�ϩάѧѧϫ�Ϟѧѧό�

  وقد بین الناظم سبب تسمیتھ تلك في قولھ : اختصار للعنوان األصلي.

3الالُع ِةّنفي َج ع اآلباِءَم أناُل    ة بِھرَبُق كْم یَبقِرالّت ُھیُتّموَس     

  عدد أبیاتھا : -2

ΔΎϤΛϼΛ�ϲϓ�ϲϧήϫϮϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϊϘΗ���������ΖѧϴΑ�����ϚѧϟΫ�ϢχΎѧϨϟ�ήѧϛΫ�Ϊѧϗϭ�ˬ

  في آخرھا :

4م والحالْكالُحَو یِھِجْوالّت َةَبھّذُم     ْتَدسین وقد َب ِمْظھذا الّن وأبیاُت

  . 300 وحرف (س) قیمتھ  في حساب الجمل عند المغاربة

:وزھاـــرمبعض   -3

5��ϕέίجعل الوھراني (األلف) رمزا لورش ϸѧϟ��˯ΎѧΒϟ�ϭ�ˬ6����ϢϴѧΠϟ�ϭ�ˬ

.1لعبد الصمد العتقي و(الدال) لألصبھاني

د . عبد الھادي حمیتو :  یراجع : قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من روایة أبي سعید ورش: - 1

  .2003منشورات الشئون اإلسالمیة ـ المملكة المغربیة ـ ط ـ  3/381
ھو .)م/1920ھـ.1339ت(إسماعیل باشا بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي2

بل سقوطھا بسنوات أدیب ومؤرخ عاش في أواخر عصر الدولة العثمانیة وتوفي ق
 (ویكیبیدیا الموسوعة الحرة).معدودة.

  .3/385قراءة اإلمام نافع عند المغاربة :  - 3
  .3/398 السابق: - 4
ع ( بورش ) لشدة بیاضھ أو لقلة أكلھ التنبطي المصري ، أبو سعید عثمان بن سعید الذي لقبھ ناف5

، فرجع إلى مصر ھـ155رحل إلى المدینة لیقرأ على نافع ، فقرأ علیھ أربع ختمات في شھر سنة 
التجوید ، بوانتھت إلیھ رئاسة اإلقراء بھا ، فلم ینازعھ فیھا منازع مع براعتھ في العربیة ومعرفتھ 

.ھـ ) 197ر سنة ( توفي بمص .صوت وكان حسن ال
األزرق ھو یوسف بن عمر بن یسار المعروف باألزرق ثقة محقق ضابط أخذ القراءة عرضا6

ء وسماعا عن ورش وھو الذي خلفة في القراءة واإلقرا

)learnquran.ahlamountada.com.(بمصر
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  .بالھاء) ، و(الزاي) للمروزي أبي نشیط (قد رمز لھ ف 2قالونأما 

3و(الحاء والطاء) للباقیین من طرقھ الثالث. 

:ھاــــممیزات-4

�ѧѧδϣ�ςѧѧδΒΑ�ϪѧѧΘϣϮψϨϣ�ϲѧѧϓ�ϲϧήϫϮѧѧϟ�ϢΘѧѧϫ�Ϟѧѧόϓ�ΎѧѧϤϣ�ήѧѧΜϛ�ˬ�ϑϼѧѧΨϟ�ϞΎ�

وقد أظھر فیھا الناظم تمكنھ من ھذا الفن على الرغم من والعامري . 4الصفار

  ا.وحداثة سنھ، إذ إنھ لم یتجاوز وقتھا العشرین عامإبداء تواضعھ  

  :بعض محتویات األبواب

���ΪѧϤΤϣ�ΎϧΪϴѧγ�ϰϠϋ�ϰϠλمقدمةـ أ ϭ�ϪϴϠϋ�ϰϨΛϭ�Ϳ�ΪϤΣ�ΎϬϴϓϭ����Γϼѧμ ϟ�ϪѧϴϠϋ

��ϡϼδϟϭ�ϢΛ��Ϧ˷ϴΑ�������ϲѧϓ�ΎϫΪѧϤΘϋ�ϲѧΘϟ�ί Ϯѧϣήϟ�ήѧϛΫϭ�ˬ�ϊϓΎϧ�ϡΎϣϹ�Γ˯ήϗ�ΔϧΎϜϣ

��ѧϣ�έάѧϋϷ�β ϤΘϟϭ�ΎϬΣήηϭ�ΔϣϮψϨϤϟ�ϻ�˯ΎѧϤϠόϟ�Ϧ����ΈѧτΨϟ�ϲѧϓ�ϪѧϋϮϗϭ�ϝΎѧϤΘΣ�

  .بسبب حداثة سنھ.وانتقل إلى تبیان سبب تسمیة منظومتھ بـ " التقریب "

  ھي : و األبواب ـ   ب

��±����ˬ�ΫϮѧѧѧόΘϟ�υΎѧѧѧϔϟϭ�ˬ�˯ΎѧѧѧϔΧ·ϭ�ήѧѧѧϬΟ�ΫϮόΘϟΎѧѧѧϛ���ΎѧѧѧϬϤϜΣϭ�ΓΫΎόΘѧѧѧγϻ�ΏΎѧѧѧΑ

  والتقدیم فیھ والتأخیر.

��±���ΎѧΒϟ�άѧϫ�ϲϓ�ήϛΫ�ϦϴΗέϮδϟ�ϦϴΑϭ�˯ΪΘΑ�ΔϠϤδΒϟ�ΏΎΑ����ϲѧϓ�˯ΎѧϤϠόϟ�ϞѧϤϋ�Ώ

  سورتي الفاتحة والتوبة.

إماماً في روایة ألصبھاني:ھو محمد بن عبد الرحیم بن سعید األصبھاني ویكنى أبا بكر  .وكانا 1
سنة توفي ببغداد . قرأ على أصحاب ورش وأصحاب أصحابھ .ورش ضابطًا لھا مع الثقة والعدالة 

)vb.mediu.edu.my()ھـ296(
قراءتھ ابن مینا المدني النحوي  ھ بھ نافع لجودةأبو موسى عیسى قالون وھو بالرومیة ( جید ) لقب 2

).w.w.wislamhouse.com( ھـ ) 220وتوفي قالون سنة ( 

.3/382: قراءة اإلمام نافع عند المغاربة - 3
اشتغل بالتدریس محمد بن محمد بن ابراھیم بن محمد بن أبي بكر التینملي الشھیر بالصفار ـ  4

http://books.google.dz.لزھر الیانع" والتألیف، ألف أھم كتبھ في قراءة نافع "ا
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  .باب میم الجمع : ذكر قواعد المیم عند القراء – 3

���������ΔϳΎϨϜϟ�˯Ύϫ�ΏΎΑ������˯ΎѧϤϠόϟ�ϦϴѧΑ�ϑϼѧΨϟ�Ϫѧϴϓ�ήѧϛΫ����˯ΎѧϬϟ�ϰѧϠϋ�ϒѧϗϮϟϭ�ˬ

  واإلبدال.باإلشمام والروم ، 

��±��������ϲѧϓ�ϑϼѧΨϟ�ήѧϛΫϭ�ˬ��ϱΎѧϴΤϣ��ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ΩΪϣϹΎΑ�ΪϤϟ��ήμ Ϙϟϭ�ΪϤϟ�ΏΎΑ

  ا.ممز في نحو (آمن والموءودة) وغیرھالھ

��±����ΔϤϠϛ�ϲϓ�ϦϴΗΰϤϬϟ�ΏΎΑ�ΎϤϣ���������ΎѧϨϳ��ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ϝΪѧΑϹϭ�ϞϴϬѧδΘϟ�Ϫѧϴϓ�ήѧϛΫ

  وإدخال األلف بین الھمزتین  كما في (أأشھدوا وأئمة).

��±��ήϛΫ���ϦϴΘϤϠϛ�ϲϓ�ϦϴΗΰϤϬϟ�ΏΎΑ�ϦϴΗΰϤϬϟ���ϻ˶·�˶˯ϻΆѧϫ��ϮΤϧ�ϦϴΗέϮδϜϤϟ

  ھا.والمفتوحتین نحو (كجاَء َأمرنا) وغیرئك) ،مضمومتین نحو (أولیاُء ُأولوال

��±����ΩήϔϤϟ�ΰϤϬϟ�ΏΎΑ�Ϫϴϓ���������ϼΟΆѧϣϭ�ϥϮϠϛ́ѧϳϭ�ϥϮѧΗΆϳ��ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�˯Ύѧϔϟ�ϝΪΑ·

  وغیر ذلك. )وإبدال العین كما في (الرأس

باب النقل : والمقصود بھ نقل حركة الھمزة إلى الساكن قبلھا .و من ذلك  – 9

  . عملھم في (اآلن) وفي (عادا األولى)

  ذكر مواضع اإلدغام.حیث باب اإلظھار واإلدغام: – 10

  باب الفتح واإلمالة. – 11

  باب الراءات. – 12

:باب الالمات – 13



14

  ا :ـــــــثانی

1مسائل قرآنیة : منظومات ـ لمحمد الطاھر التلیلي.

  : ھاصاحب

أحمد بن قاسم بن  بن بلقاسم بن األخضر بن عمر بن ھو محمد الطاھر

ΪϤΣ���ϲϠϴϠΘϟ�ϞΘϠΗ�ϱΪϴγ�ΔϳέΫ�Ϧϣ��ϱέΎϤϘϟ���ˬ�ϱΩϮѧϟ�ΔѧϳϻϮΑ�έΎϤϗ�ΪϴϟϮϣ�Ϧϣ

�ΔϨγ���������������ϦϴѧΑ�ϚѧϟΫ�ΪѧόΑ�ϞѧϘϨΗϭ���ϩήѧϤϋ�Ϧѧϣ�ΔѧδϣΎΨϟ�ϲѧϓ�Ϯѧϫϭ�ΏΎΘϜϟ�ϞΧΩ

���������ϲѧΘϟ�ϥϮѧΘϤϟϭ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�φѧϔΤϓ�˭�ϪѧϴΑϷ�ϩΪѧΟ�˯ϻΆѧϫ�Ϟπ ϓϭ�ϦϴΑΩΆϣ�ΓΪϋ

���Σ�Ϊѧѧϗ�ϥΎѧѧϛϭ��β ϧϮѧѧΘΑ�ΔѧѧϧϮΘϳΰϟ�ϊϣΎѧѧΟ�ϰѧѧϟ·�ϝϮΧΪѧѧϠϟ�ΐ ѧѧϟΎτϟ�Ρϼѧѧγ�ΖѧѧϧΎϛ�ήѧѧπ

�������ϦѧΑ�ΪѧϤΤϣ�Φϴѧθϟ�ϝΎѧΜϣ�έΎѧϤϗ�ϰѧϠϋ�ϦϳΪϓϮϟ�ϦϴϴϧϮΘϳΰϟ�ΥϮϴθϟ�ξ όΑ�α ϭέΩ

.3والشیخ عمار بن األزعر 2السائح اللقاني العالم الشاعر

جامعة . ـ 44و 43و 34و 33و 24یراجع : اھتمام الجزائریین بالقرآن : د. مختار بوعناني ـ ـ 1
  . 2005ـ 1ـ ط وھران ـ السانیة 

محمد اللقاني بن محمد بن السایح بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن مسعود بن شحشح ویلقب 2
مقصد الحائرین وملجأ للطلبھ األحرار الجزائریین الوافدین إلى كان م1886ولد سنة ,بابن السایح 

جامع الزیتونھ كما یعتبر الشیخ اللقاني علم من أعالم الطریقة التیجانیھ لعالقتھ الوطیدة لشیوخھا 
ahlamountada.net(.م1970فیفري  21توفي یوم السبت  .وزوایا الجزائر وتونس 

عبد اهللا بن الّطاھر ابن أحمد بن محمَّد الھاللي القماري السُّوفي الجزائري ثمَّ المدني عّمار بن ـ  2

 ھــ من مؤسِّسي جمعیة العلماء المسلمین1316بلدة قمار ، في باألزعرولد الشَّھیر بعمَّار 

.m.noor.com ھـ.1389توفي في   الجزائریین.
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γ�ΔϧϮΘϳΰϟ�ϊϣΎΟ�ϰϟ·�ϲϠϴϠΘϟ�ήϓΎ��ΔϨγ���������ΪѧόΑ�ΎѧϤϴϓ�ΎѧϤϬϟ�ϥΎϛ�ϦϴϠϴϣί �ΔϘϓέ

��������ι Ϯѧμ ΨϟΎΑ�˯ΎѧϤϠόϟ�ΔѧϴόϤΟ�ϲѧϓϭ�ΔϴΣϼѧλ Ϲ�ΔѧϛήΤϟ�ϲѧϓ�ί έΎΑ�έϭΩ��ΎѧϤϫϭ�ˬ

1����ϲѧϧήϴΧ�Ϊόѧγ�ϦΑ�ϲϠϋϭ2����ϊلشیخان عبد القادر الیاجوريا Βѧγ�ϲϟϮѧΣ�ΪѧόΑϭ��

  . 1934على شھادة التطویع سنة  شیخسنوات حصل ال

�����ˬ�˯ΎѧѧϤϠόϟ�ΔѧѧϴόϤΟ�έΎѧѧσ·�ϲѧѧϓ�ήѧѧΤϟ�ϢϴѧѧϠόΘϟ�ϦϬΘѧѧϣϭ��ϢϴѧѧϠόΘϟ�ήѧѧθϨϳ�˸ϥ�ωΎτΘѧѧγ

���������ΪѧѧόΑϭ���ϪѧѧΗΪϠΒΑ�ΔϨѧѧγ�Γήѧѧθϋ�β ѧѧϤΧ�ΓΪѧѧϣ�ΔϴϔϠѧѧδϟ�ΔϴϣϼѧѧγϹ�ϢϴϟΎѧѧόΘϟϭ�ϲѧѧΑήόϟ

ϋ�ϝϼϘΘγϻ���ΔΑΎϨϋϭ�ϱΩϮϟϭ�ΕήϘΗ�ΔϨϳΪϣϭ�ΔϤλ Ύόϟ�ϲϓ�Ύπ ϳ�Ϣ˷Ϡ˰���ϡϮѧϳ�ϲϓϮѧΗ

Ύ˯όΑέϷ�������ήΒϤϓϮѧϧ�������������ΰϫΎѧϨϳ�ήѧϤϋ�Ϧѧϋ�ϑϮѧγ�ϲΣϮѧϨΑ�έΎѧϤϗ�ΔѧϨϳΪϤΑ�ϡ

.سنة 93

      مؤلفاتھ :

���������ϲѧϫϭ���ϝΎѧΑ�Ϋ�ΎΌϴѧη�Ϯϫ�Ύϫήϳ�ϻ�ϝΎϤϋϷ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ϲϠϴϠΘϟ�Φϴθϟ�ϒϟ

  أھمیة بالغة منھا :ین في ھذا الفن ذات بالنسبة للطلبة والباحث

  نظم متن الورقات في األصول للجویني.-1

نظم متن االستعارات للسمرقندي .-2

الدرر الملكیة في الدراري الفلكیة. -3

.خلیفة بن حسن القماري  إتحاف القاري بحیاة-4

2 كان رئیس شعبة الجزائرمن رجاالت اإلصالح والتعلیم في  الشیخ عبد القادر الیاجوري -1

وقاف كومیة بوزارة األلعدید من المناصب الحشغل ابقمار (واد سوف).جمعیة العلماء المسلمین

(ویكیبیدیا الموسوعة الحرة)..م1991صلي. توفي في والتعلیم األ

علي بن سعد من رجال الحركة اإلصالحیة الوطنیة في الجزائر على غرار رفاقھ من جمعیة   –2

).       1974 -1907العلماء المسلمین الجزائریین(

soufaouarktakhafia.blogspot.co(خیراني)
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5-�����ήϣΎѧѧϋ�ϦѧѧΑ�ϑϭήѧѧλ �Ϧѧѧϣ�ήϣΎѧѧδϤϟ�ΚϳΪѧѧΣ��ϑϭήѧѧμ ϟ�ΏΎѧѧΘϛ�κ ϴѧѧΨϠΗ

  إلبراھیم بن عامر).

   رسالة في األذكار الشرعیة .-6

دیوان شعر سماه (الدموع السوداء).-7

تجرید شعر مقامات الحریري.-8

رسالة في األمثال العامیة.-9

  رسالة في الكلمات العامیة الشائعة في لھجة أھل سوف. -10

  تلخیص كتاب األضداد (للتوزي). -11

  زھرات لغویة. -12

�ϦϣϪϟΎϤϋ�Ϣϫ���Δϴϧήϗ�ϞΎδϣ�ΎϬϴϓ�ΞϟΎϋ�ϲΘϟ�Ι ϼΜϟ�ΕΎϣϮψϨϤϟ�ϚϠΗϣ�ΔѧϔϠΘΨ��

����ΔϨѧѧγ�ϩΪѧѧϋΎϘΗ�άѧѧϨϣ�Φϴѧѧθϟ�˷ϥ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϬΘϴϤϫ�ΩϮѧѧόΗϭ�������ϥήѧѧϘϠϟ�ϩΪѧѧϬΟ�α ήѧѧϛ

�������ϩέΎϬψΘѧѧγϭ�ϩέήѧѧϜΗ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧΘϗϭ�ϞѧѧΟ�ϲѧѧπ Ϙϳ�ϥΎѧѧϛ�ΪѧѧϘϓ�ΔѧѧγέΩϭ�Γ˯ήѧѧϗ�ϢϳήѧѧϜϟ

�ΪΒόΘϟϭ�ϪΑ�����������ϝϭΎѧϨΘϳ�ϥΎѧϛϭ��ϖѧϤόΗϭ�ϖѧϴϘΤΗ�ΔѧγέΩ�ϪѧγέΪϳ�ΔѧϴϧΎΛ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�Ϯϫϭ

   قدیما وحدیثا.  التفاسیر والتعالیق واألبحاث التي تعالج قضایا القرآن الكریم

عزلة التي اختارھا الشیخ لنفسھ مذ تقاعَد وھي وما ھذه المنظومات إال نتاج ال

     ك مفیدة.عزلة ال ش

  وھي ثالث : منظومات محمد التلیلي 

:عنوانھاالمنظومة األولى : 

  . "المدخل في غریب القرآن"

���������ϲϫλ ΎΧΔ����ϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�ϲѧϓ�ΔΒϳήϐϟ�ΕΩήϔϤϟ�ξ όΑ�ήϛάΑ��Ϣ���ΎѧϬϧ�ϱ

�����������ϢΘѧϬϳ�Ϣѧϟϭ���Ϣϴѧψόϟ�ϥήѧϘϟ�ϲѧϓ�ΓΪѧΣϭ�Γήѧϣ�ΕΩέϭ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ήѧΜϛ�ΖϤο
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��������ΎѧϫΩϮΟϭ�ϩΪѧμ ϗ�ϥΎѧϛ�ϞѧΑ�ˬ�ϞϴϜѧθΗ�ϭ�ϥί ϭ�ϭ�Δϐϴѧλ �Ϧѧϣ�ΔϤϠϜϟ�ΔϴϔϴϜΑ�ϢχΎϨϟ

  مرة واحدة في القرآن على أیة حال كانت ، مع مراعاة ترتیب الحروف. 

�ϤΑ�ϥΎѧϛ�Ϫϧ·�Ϋ·�ϞϤόϟ�άϫ�ϰϠϋ�Ϫϣΰϋ�ΐ Βγ�ϢχΎϨϟ��Ϧ˷ϴΑ������˯ήѧϘϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋΎϤΟ�Δѧϴό

��������Δѧѧλ ΎΨϟ�ΕΎѧѧϳϵ�ϥϭήϛάѧѧϳ�ΐ ѧѧϠϗ�ήѧѧϬχ�Ϧѧѧϋ�ϥήѧѧϘϟ�ϥϮѧѧψϔΤϳ�Ϧϳάѧѧϟ�ΔѧѧΒϠτϟϭ

���������ϱΪѧϳ�ϦϴѧΑ�ϩΪѧϨϋ�Ύѧϣ�ϲѧϘϠϳ�ΪѧΣϭ�Ϟѧϛ�ϥΎѧϛϭ��ΓέΩΎϨϟ�ϑϭήΤϟϭ�ΓΫΎθϟ�ΕΎϤϠϜϟϭ

�������ϚѧϠΗ�Ϧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧγϻ�ϭ�ΓΩΎѧϓϹ�Ϊѧμ ϗ�ΓΎѧΟΎΤϤϟ�ϭ�ΓΎϳΎόϤϟ�ΔϘϳήσ�ϰϠϋ�ΔϋΎϤΠϟ

�ϩάϫ�ϲϓ�α έΎϔϟϭ���ΔϴϧήϘϟ�ΕΎΣέΎτϤϟ������Ϊϴѧδϟ�ΪѧϤΤϟ�ΔΒϴѧη�ΎϨΨϴѧη�Ϯѧϫ�ΔΒϠΤϟ

��������ΕΎѧϴΑϷ�ϢψϨѧϳ�ϥΎѧϛ�Ύѧϣ�ήѧϴΜϛ�ϪѧϧΈϓ�ϪѧΗΎϴΤΑ�ΎϨόΘϣϭ�Ϳ�ϪψϔΣ�ϱήϤόϟ�έΎϤϋ��ϲѧϓ

1المسألة أو المسائل ویفیدنا بھا نظما."

����������β ϟΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ΓϼѧΨϤϟ�ήѧΠΣ��ΎϫΎϤѧγ�ϲѧΘϟ�ϪѧΘϣϮψϨϣ�ϲѧϓ�ϪѧϠϛ�ϚϟΫ�ϲϠϴϠΘϟ�ϞΠγ

ϡΰϋ�ϝϮτΗ�Ϊϗ�ΕΎΣέΎτϤϟ�ϩάϫ�˷ϥ�ϢϠϋ�ΎϤϟϭ���ΓΎΟΎΤϤϟ����ϭ�ΐ ѧϳήϐϟ�Ϣѧψϧ�ϰϠϋ

�������ΔѧϣϮψϨϤϟ�ϲѧϓ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ΕήϛάѧϤϟ�ϚѧϠΘϟ�ϞΧΪѧϤϛ�ϥήϘϟ�ϲϓ�ήϛΫ�ϱάϟ�ήΜϛ

��Ϊѧѧϗϭ��Δѧѧλ ΎΨϟ������ϰѧѧϠϋ�ϢψϨѧѧϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�Φϴѧѧθϟ�ΪѧѧϤΘϋ����υΎѧѧϔϟϷ�α ϮϣΎѧѧϗ��ΏΎѧѧΘϛ

2واألعالم القرآنیة) للشیخ محمد إسماعیل.

�ΗϞϤΘθ�ΔϣϮψϨϤϟ��ϰϠϋ����Ϧϣ�ΎΘϴΑ�ήΤΑ����ΰѧΟήϟ�Α�ΎϬϠϬΘѧγ�ϭ�ϞΧΪѧϤ��ΎѧϬϴϓ���

ΎΑήΣ���ϱ�ΎѧѧΑ�ˬ�Ύѧѧϓ��ΐ ѧѧδΣ�ΔѧѧΒΗήϣ�ΐ ѧѧϴΗήΗ��ΩέϮѧѧϳ�ϡΎѧѧΘΨϟ�ϲѧѧϓϭ��˯ΎѧѧΠϬϟ�ϑϭήѧѧΣ

  الناظم جملة من األعالم ذكرت مرة واحدة في القرآن الكریم .

��ϰѧϠϋ�Γϼμ ϟ�ϢΛ�ˬ�ϪϴϠϋ�˯ΎϨΜϟϭ�Ϳ�ΪϤΤΑ�ϪΒΣΎλ �ϪϠϬΘγ�ΪϘϓ�ϞΧΪϤϟ�Ύϣ

��ϦϴόΑΎѧΘϟϭ�ϪΑΎΤλ ϭ�Ϫϟ�ϰϠϋϭ�ˬ�ϡϼδϟϭ�Γϼμ ϟ�ϪϴϠϋ�ϲΒϨϟ���ν ήѧϐϟ�ήѧϛΫϭ��

�ϦϣϪϤψϧ���ϪϋϮο Ϯϣ�Ϧ˷ϴΑϭ��������ϰϨΜΘѧγϭ�ˬ�ΓΪѧΣϭ�Γήѧϣ�ΕΩέϭ�ΕΎѧϤϠϛ�ήѧϛΫ�Ϯѧϫϭ

 –المؤسسة الوطنیة للكتاب  -15مسائل قرآنیة : منظومات : الشیخ محمد الطاھر التلیلي :  - 1
  .1986 –الجزائر 

  ).16ھـ (.ینظر : مسائل قرآنیة :  1381 – 1ط :  –الكتاب  من منشورات دار الفكر العربي  - 2
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����ΎѧϬϟ�ήѧϛΫ�ϼѧϓ��ΎϬϤγέ�ϲϓ�ϭ�ΎϬϠϜη�ϲϓ�ΓΪϳήϓ�ΖϧΎϛ�ϲΘϟ�ϭ�έήϣ�ΕήϛΫ�ϲΘϟ

  في النظم . 

�Ϊϗϭ�����έϮѧδϟ�ϱ�ΎϬόѧο Ϯϣ�ήѧϛΫ�ϢѧΛ�ˬ�ΔѧΒϳήϐϟ�υΎϔϟϸϟ�ϩέΎϴΘΧ�ΐ Βγ�ϢχΎϨϟ�ϦϴΑ�

  .التي وقعت فیھا

ήϛΫ�ΪϘϓ�ΏϮΑϷ�Ύϣ��ΩήѧϔϤϟ�ΎϬϴϓΕ�����ΔѧόϗϮϟ�ΓέϮѧδϟϭ�ΔѧΒϳήϐϟ��ΎѧϬϴϓ�ϭ��Ϯѧϫ��Ϧѧϣ

  ذلك ضروریا. قة بتصریف الكلمة كلما رأىحین آلخر یشیر إلى ما لھ عال

  بعض محتویات األبواب : 

  من ذلك قولھ:  

1)ْھِبَتاْنَو لْمین فاْعِطْقالَی ورِةفي ُس ه  رِدْفى بُمأَت ُلق الفْع(وآبِِ 

���ϲѧѧϫ�ϦϴѧѧτϘϴϟ�ΓέϮѧѧγΕΎϓΎѧѧμ ϟ2��Ϟѧѧόϔϟϭ�ˬ�ί ϮѧѧϤϬϣ�ν Ύѧѧϣ��ϖΑ���ϊ Ϥ˶ѧѧδϛ�Ϯѧѧϫϭ

.3: ذھب بال خوف وال كّد عمل أو استخفى ثم ذھب وضَرب ومَنع

  وقولھ : 

4ات)ّفنا في الّصألْت ھ غیُرُلوفْعرات ُجد في الُحم واِرُكْت(وال یِل

�ΕήѧΠΤϟ�ΓέϮγ�ϲϓ�έϮϛάϤϟ��ϢϜΘϠϳ��Ϟόϔϟ�ϦϴΑ�ϢχΎϨϟ�ϕήϔϳ5�����ϰѧϟ·�ΪϨѧδϣ�ϪѧϧϷ

�ϟ��ϞѧόϔϟϭˬΩήϔϤϟ�ΐ Ύϐϟ�ήϴϤο��ΎѧϨΘ�����έϮѧτϟ�ΓέϮѧγ�ϲѧϓ�ΩέϮѧϟ6�ϭ���ϰѧϟ·�ΪϨѧδϤϟ

�ϦϴϤϠϜΘϤϟ�ϊϤΟ�ήϴϤο��ΕΎϔμ ϟ�ϲϓ�ΎϨΘϟ�ήϴϏ�ϪϠόϓϭ�����ϝΎϗ�Ϛϟάϟϭ�����ΖѧϟϷϭ

7النقصان. والمضارع منھ : یألت .

  وقولھ : 

  .19مسائل قرآنیة : منظومات :  -1
.140الصافات :  -2
ـ یراجع : القاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ـ ضبط وتوثیق : یوسف  3

.2005ـ دار الفكر ـ بیروت ـ ط: 778الشیخ محمد البقاعي : 
.19:  مسائل قرآنیة  - 4
  .14الحجرات :  -5
.21الطور :  - 6
  .1/101: مجمل اللغة  - 7
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1)ناُءالَف َولى وْھالِب َنلى ِمْبَی (الفعُل         

�˴Α��Ϫϴѧѧο Ύϣϭ��ωέΎѧѧπ ϣ�Ϟѧѧόϓ��ϰѧѧϠΒϳ�ѧѧ˶Ϡϲ˴�ˬ�ϡϼѧѧϟ�ϞѧѧΘόϣ�ϮѧѧϬϓ��ϭ�ήϛάѧѧϳϩέΪѧѧμ ϣ

  (البلى) وذكر الناظم  معناه وھو (الفناء).

  وقولھ :

2ة)َداِئَمي اْلجا ِف ع من تاَهضاِر(ُم         

����ϩΎѧѧΗ��Ϟѧѧόϔϟ���Ϊѧѧμ Ϙϳ�ϱάѧѧϟ�ϪϋέΎѧѧπ ϣϭ�˯ΎѧѧΠϛ��ϥϮѧѧϬϴΘϳ��Ϯѧѧϫ�Ωέϭ���ΓέϮѧѧγ�ϲѧѧϓ

  وقولھ (جا) أي جاء.. 3المائدة

  وقولھ :

4د)َرة َواَمَیي في الِقّطَمالّت (فعُل         

.5ى) الذي ذكر في سورة القیامةّطَممطي) مصدر الفعل (َت(الت

   :في باب ما أولھ ھمزة  قال وھذه بعض الكلمات التي ذكرھا الناظم

6ثال)ة الِموَدُقْفن َم(وآِس        

���ѧ˶γ��ί ϮѧϤϬϤϟ�ϲѧΛϼΜϟ�Ϟόϔϟ�Ϧϣ�ϞϋΎϓ�Ϣγ��Ϧγ�Ϧ˴�������Ρή˶ѧϓϭ�ήѧμ ϧϭ�Ώήѧπ ϛ

7.عم واللونواآلسن من الماء : اآلجن أي المتغیر الط

  في" باب ما أولھ واو: وقال 

8اء)ف َجْھال في الَكِئْو(وَم         

  .20:  مسائل ٍقرآنیة  - 1
  .21ل قرآنیة : منظومات : مسائ - 2
.26المائدة :  - 3
  .37:  مسائل قرآنیة  - 4
.33القیامة :  - 5
  01مسائل قرآنیة :  - 6
.1059و1058ـ القاموس المحیط :  7
  .40: مسائل قرآنیة - 8
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1����ΓΪѧίالواردة في سورة الكھف ذكر الناظم (موئال) �ϢϴϤϟ�˷ϥϷ�ΏΎΒϟ�άϫ�ϲϓ

ϭ˴��ϪѧѧϨϣ�Ϟѧѧόϔϟϭϝ˴Ϟѧѧόϔϟ�˯Ύѧѧϓ�ϭϮѧѧϟ�˷ϥ�ϱ�ϱϭϭ�ϝΎѧѧΜϣ������ϻϭ�Ϟѧѧ˶Όϳ�Ϫѧѧϴϟ·�ϝϭ�ˬ

.2لجأ وخلص

  : وكذلك في قولھ 

3ا)َفُعْضمعنى َت َھا في َطَیِن(وَت           

�ϭ˴��Ϧϣ�ωέΎπˬ�4الوارد في سورة طھ الفعل (تنیا) ϣϧ˴���ΪϨѧδϣ�ϱϭϮѧϟ�ϝΎΜϤϟ��ϰ

  مسند إلى ألف االثنین ومسبوق بال الناھیة الجازمة.

  قال : وفي باب ما أولھ یاء 

5قاظ) ة أْییَدِحَو ْتَرِك(وُذ        

���ϥί ϭ�ϰѧϠϋ�ήϴδϜΗ�ϊϤΟ��ΎχΎϘϳ�ϓ˸�ѧ˴ό�˴ϳ��ϩΩήѧϔϣ��ϝΎ�ѧ˶Ϙ����ϢχΎѧϨϟ�ϩήѧϛΫ�Ϛϟάѧϟϭ�ˬ��φ

6وھي مذكورة في سورة الكھف.في باب الیاء.

  وفي باب ما أولھ میم قال : 

7یق)ّدفي الّص جاَء میُرَن (فعُل       

����ϒѧѧγϮϳ�ΓέϮѧѧγ�ϖϳΪѧѧμ ϟΎΑ�Ϊѧѧμ Ϙϳ8������ϑήѧѧΣ�ϥϮѧѧϨϟϭ�Ϣϴѧѧϣ�Ϫѧѧϟϭ��ήѧѧϴϤϧ��Ϟѧѧόϔϟϭ

�ΔϋέΎπ Ϥϟϭ�ϞΣάϟ���ήδϜϟΎΑ�ΓήΌ˸˶Ϥϟϭ��έ΄ϣ��ϲο ΎϤϟ���˴ήѧ˶Όϣϭ��ΔѧϤϴϤϨϟϭ�ΓϭΪόϟ

9الجرح : انتقض.

المنظومة الثانیة : حجر المخالة في مجالس المحاجاة .

.58الكھف :  - 1
.961ـ القاموس المحیط :  2
  .41: مسائل قرآنیة - 3
.42طھ :  - 4
  .41: منظومات : مسائل قرآنیة   - 5
.18الكھف :  - 6
  .37: مسائل قرآنیة  - 7
.65یوسف :  - 8
.426ـ القاموس المحیط :  9
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����ςΒѧπ Α�ϢψϨѧϟ�άѧϫ�ϞΎδϣ�ϖϠόΘΗ1������ΕΎѧϳϵ�ξ ѧόΑ�ΩΪѧόΑϭ�ϪϤѧγέϭ�ϥήѧϘϟ

وبیان بعض الشواذ من المتشابھات مما قد یشكل على الطالب المبتدي ویغفل 

2عنھ القاري المنتھي.

  مقدمة المنظومة : 

���ΎѧϬϴϓ�ήѧϛΫ�ΔѧϣΪϘϤΑ�ϪΘϣϮψϨϣ�ϢχΎϨϟ�ϞϬΘγ���˰������ϪѧϴϠϋ�˯ΎѧϨΜϟϭ�Ϳ�ΪѧϤΣ�ΪѧόΑ

ϰϠϋ�Γϼμ ϟϭ�������˰�ϢϠѧγϭ�ϪѧϴϠϋ�Ϳ�ϰϠѧλ �ΪѧϤΤϣ�ϲѧΒϨϟ������ϱάѧϟ�ϢψϨѧϟ�Ϧѧϣ�ΩϮѧμ ϘϤϟ

��ϲѧϓ�ΖΣήσ�Ϊϗ�ΖϧΎϛ�Ϫϴϓ�ΓέϮϛάϤϟ�ϞΎδϤϟ�˷ϥ�ϦϴΑϭ���ε έϭ�Δϳϭέ�Ϫϴϓ�ΪϤΘϋ

����˵όϟ�ΪѧϤΣ�ϦѧΑ�έΎѧϤϋ�Φϴѧθϟ�ϪϴϠϋ�ϑήθϳ�ϥΎϛ�ϱάϟ�ϲΟΎΣϷ�β ϠΠϣ���Ϊѧϗϭ��ϱήѧ˸Ϥ

����έϮϛάѧϤϟ�ϪΨϴѧη�ήѧΜϧ�Ϧѧϣ�ϪΘϣϮψϨϣ�ϲϠϴϠΘϟ�ϰΣϮΘγ��ΎϘΑΎѧγ������ΪѧόΑ�ϪѧϧΫΈΑ�ΎϬΠѧδϧϭ

  .التصحیح . وغرض الناظم ھو تیسیر ھذا العلم على الطلبة 

   األبواب :  بعض محتویات

������Γήѧϣ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�ϲѧϓ�ήѧϛΫ�Ύϣ�ϱ�ΪΣϭ�ϪϨϣ�ΪΟ˵ϭ�Ύϣ�ήϛάΑ��ϲϠϴϠΘϟ�ΪΑ

ϰΗ�ϡϼϟϭ�˯ΎϔϟΎΑ�β ϴΒϓ����ϮΤϧ�ΓΪΣϭ�����ϡϼϟΎѧΑ��β ϴΒϠϓ�ϭ�˯ΎϔϟΎΑ��β ϴΒϓ��ϱ�ѧΛ�Ϣ

��Ϫόѧѧο Ϯϣ�ήѧѧϛΫ�Ϧѧѧϋ�Ι ΪѧѧΤΗ�ϢѧѧΛ��ί ϮѧѧϤϬϤϟ�ϲѧѧϓ�ϩήѧѧΜϛϭ�ϲѧѧϧήϘϟ��Ϣѧѧγήϟ����ϮѧѧΤϧ

�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ΚѧѧϴΣ��Ϋ·��ϱ��Ϋ���ϞϴϬѧѧδΘϟ�Δѧѧϣϼϋ�ΎѧѧϬϧϷ�ΔѧѧτϘϨϟΎΑ�Ζѧѧο Ϯϋ

  عند القراء.

ϭ�ΓΩΎѧѧϳί �Ϫѧѧϴϓ�Ύѧѧϣ�ήѧѧϛΫ��ϲѧѧϓϭ���ϡϼѧѧϟ�ΪѧѧόΑ�ϒѧѧϟϷ�ΕΪѧѧϳί �ΚѧѧϴΣ��ϦѧѧΤΑΫϻ����ϮѧѧΤϧ

3���������ϢϏήѧϟ�ϰѧϠϋ�Ϟѧόϔϟ�ήѧΧ�Ϧѧϣ�˯Ύѧϴϟ�ΖϓάѧΣ�ΚϴΣ.ذكر (سوف یوت)  الحذف 

�����ϡί ΎѧѧΠΑ�ϖΒѧδϳ�Ϣѧѧϟ�Ϫѧϧ�Ϧѧϣ��ϢѧΛ����˷ϥ�ϲѧѧϫϭ�ΔѧΒϠτϠϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ�ΔѧϣΎϫ�Δϟ́ѧѧδϣ�ϰѧϟ·�ήϴѧѧθϳ

ـ ضبط القرآن : شكلھ. 1
  .49:  مسائل قرآنیة  - 2
  .53: السابق - 3
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���Η�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ϻ·�ϥήѧϘϟ�Ϟϛ�ϲϓ�˯ΎϴϟΎΑ�Ϣγέ��ϰϐσ��Ϟόϔϟ����˯ΎѧϤϟ�Ύѧϐσ�����ϰϟΎѧό1

  جاء باأللف . 

  وقال في الفك  واإلدغام :

2د)َرْفحید ُمر َوْشَحاْل ِةسوَر                 في د ّدَشھا ُمقاُف شاّقُی ْن(وَم       

  وقال : 

3صال)ك األْوّكَفا ُمَسي الّنوِف              ال  َففي األْن ق جاَءشاِقُی ْن(وَم       

ΎϤϏΪϣ�ϝϭϷ�ΖϴΒϟ�ϲϓ��ϕΎθϳ��Ϟόϔϟ�ήϛΫ��ήѧθΤϟ�ϲϓ�ϚϟΫϭ4�����ΖѧϴΒϟ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ˬ

.6وفي سورة النساء 5سورة األنفال يف ورد بفك اإلدغامالثاني فقد 

  وقال في اإلفراد :

  ع). ْمَجاْلال ِب راِدْفِإاْلِب ُمْس(والِج       

7في سورة البقرة . (الجسم) وردت صیغة

  وقال :  

  ي) .عاِدى اْلّنَثیر للُمِمال َضِب  اد  ى في َصل أَتْعالِف َقِفَط(َو         

.8المفرد في سورة صاد أي أّن الفعل مسند إلى ضمیر الغائب

  وقال في التثنیة:

  ن). ْیَنف االْثأِلقا ِبِف(وَط       

  وقال في الجمع :

  طاب) ع والِخْمالَجم ِبُك(آباَء       

.01الحاقة : - 1
  .54: مسائل قرآنیة  - 2
  .59السابق :  - 3
.04الحشر :  - 4
.13األنفال :  - 5
.115نساء : ـ ال 6
.247البقرة :  - 7
.33ص : سورة   - 8
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  وقال :

  .)ّصَقُی وِروب في الّنُیالُج ُھُعْموَج ص   َصالَق ورِةل وُسْمفي الّن ُبْی(الَج      

.3والنور 2القصصو 1وردت الصیغة في كل من سورة النمل

  وفي التصریف قال : 

  اد). ر الّصْسَكوا ِبُمِصَتاْع(َو       

���˴ϋέΎѧπ ϣ�˷ϥϷ�ήѧϣ�Ϟѧόϓ�Ϫ˷ϧ�ϱϳ˴��Ϫό˴˸Θ�ѧ˶μ˵Ϥ������ϮѧϬϓ�Ϫϴѧο Ύϣ�Ύѧϣ��ΩΎѧμ ϟ�ήѧδϜΑ��ϥϮ

  وا) بفتح الصاد.َصُمَت(اْع

  وقولھ : 

  ي).یِلِلیا َخ اِءح الّرْتَفوا ِبّد(َر       

  فھو فعل أمر.  ت مضمومةة. أما إذا كانأي أنھ فعل ماض ألّن الراء مفتوح

  وفي المشتقات قال : 

  ر تاء تاتي). ح یاء كْسْتنات    وَفّیَبع ُمْموالَج یِمالِم(ِب        

ΔѧѧϨϴΒϣ��˷ϥ�ϱ��˰˷ѧѧϴΑ��ΪѧѧϳΰϤϟ�Ϟѧѧόϔϟ�Ϧѧѧϣ�ϝϮѧѧόϔϣ�Ϣѧѧγ����ϞѧѧΒϗ�Ύѧѧϣ�ϑήѧѧΤϟ�˷ϥϷ�ˬ��Ϧ

��ѧѧѧΣϮΘϔϣ�˯ΎѧѧѧѧΟ�ήѧѧѧϴΧϷ�Δϴϓήѧѧѧѧμ ϟ�ΓΪѧѧѧϋΎϘϟ�ΐ ѧѧѧѧδΣ�Ύ���ΕΎѧѧѧѧϨϴΒϣ��ΎѧѧѧϬόϤΟϭ�Ϊѧѧѧѧϗϭ�

Ωέϭ���ΔѧѧϨϴΒϣ�Ε����ϲΗέϮѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧϋΎϓ�Ϣѧѧγ�˯Ύѧѧѧϴϟ�ήѧѧδϜΑ��˯ΎѧѧδϨϟ4�ΏΰѧѧѧΣϷϭ5  ،

.6وبفتحھا اسم مفعول  في سورة الطالق

  أما في قولھ :

  ة). َنّیَعل ُماِعَف ِمة اْسیَغِصِب             ة    َنّیَبة ُمَشفاِح ْتَرِكُذ ْد(قََ               

  نفسھ وجاءت الیاء مكسورة. سم فاعل ، ألّنھا من الفعلا )ةَنّیَبُم(فقد جاءت 

.12النمل :  - 1
.32القصص :  - 2
.31النور :  - 3
.19النساء :  - 4
.30األحزاب :  -  5
.01الطالق :  - 6
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  وقال في باب االفتعال : 

  ــــــالَصَك ُهصـــــــادا فاُؤ إْن كاَن عال       ِتاالْف باَب صادِب ْبُتاْك(َو     

      ِرأْد ــــْمرھـــــــــا لـَْیَغَو ْتَدَرَو ْدَقر      ْكة في الّذّتِس ْرُكاْذَف ذاَك ْنِم    

��˴ϭ˶Ϋ˸ϛ˵ή�ѧѧѧ˶ϣ�ΎѧѧѧϫϦ˴�˷Μϟѧѧѧ˶Λϼѧѧѧ˸ο �ϲΒ˴���������ςϭ˴˴ϧμ˷ΎϬ˰ѧѧѧ˰˰�˶Αϓ˸ϻΎΘ˶ϳ˵�ϝΎ˰ѧѧѧ˰˰˰ ό˰ή˴˸Αѧ˰ѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ς���

1)ونُخِرَطْصرَیَبَطاْصَف َعَنَطكذا اْص طلون ْصَیى َوَفَطاْصَو لْماْعوا َفطاُدْصكا

التاء حرف وذكر الناظم ھذه األفعال الستة التي أبدلت فیھا تاء االفتعال طاء. 

ضاد والطاء والظاء حروف مجھورة مھموس ال إطباق فیھ والصاد وال

فجعلوه مطبقة ، لذلك اختاروا حرفا مستعلیا من مخرج التاء وھو الطاء 

والصاد والضاد والظاء في  ، في المخرجلھ ألنھ مناسب ،مكان التاء 

2اإلطباق. 

في فائھ  ت التاء الزائدة فیھأدغم ع آخر ذكر باب االفتعال الذي وفي موض

  قال :

  ةــــــــــــیِنْعال الَمَعْفاَأل َنھا ِمُبَلأْغ ة           َیِناألْب َضْعَب اُءّرالُق َرَكَذ(َو       

  اـــــــــــمِكْحُأ الِبِقاْن َدْعَب ِھي فاِئِف    ما           ِغأْد ْدَق ُهاُؤعال َتِتل اْفْثِم       

  واُرـــــــــــّیّطنا َیْرّیوا اّطقاُل كذاَك وا            ُرّیّطَل َتْعَلاّطلِو ْتَنّیاْزَك        

  واـــــــــــــُمضا قّدأْی َكاَراّد َرَكاّذَو            ـــــْمُتْأاَراّدت َفَعَباّت َقَساّتَو        

  واــــــــــُقَحْلَأَو ْتَرّرَكوا َتُرّیاّطَو  وا          َقوا كذا اّتُذَخاّتوا َوُكاَراّدَو        

3ر)ّدــــــــــَقھا الُمِنْزثال َور          على ِمــــــَدْصَم ّلُك عاِله األْفِذَھِب       

من تلك الصیغ (اّزینت واّطلعت واّتسق). 

  . 90مسائل قرآنیة : منظومات :  - 1
.3/226ـ شرح شافیة ابن الحاجب :  2
  .104: مسائل قرآنیة- 3
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  المنظومة الثالثة 

1تحفة القراء في بیان رسم القرآن على روایة ورش 

  .للفقیھ العالمة الشریف محمد العربي بن البھلول بن عمر الرحالي 

  صاحب المنظومة :

�ήѧѧϔχ�Ϣѧѧϟ±��ϊѧѧΟήϤϟϭ�έΩΎѧѧμ Ϥϟ�Ϧѧѧϣ�ϱΪѧѧϳ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ϲѧѧϓ±��Φϴѧѧθϟ�ΔѧѧϤΟήΗ�ϰѧѧϠϋ

  العالمة محمد العربي بن البھلول بن عمر الرحالي.

  مقدمة المنظومة :

�������ΔϠϤѧδΒϟϭ�ΫϮѧόΘϟ�ϢѧϜΣϭ�ϪѧϤϴϠόΗϭ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�ϢϠόΗ�Ϟπ ϓ�ϰϠϋ�ϞϤΘθΗ

2����Βѧοورسم القرآن. ϭ�ϥήѧϘϟ�Ϣѧγέ�ϲѧϓ�ΰΟήϟ�ήΤΑ�Ϧϣ�ϢψϨϟϭ���Δѧϳϭέ�ϰѧϠϋ�Ϫτ

����β ΒѧΘϠϳ�Ύѧϣϭ�ϝάѧϟ�ϡΎΠϋ·ϭ�ΔϟΎϣϹϭ�ϑάΤϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϝΎϜηϹ�Δϟί ·ϭ��ε έϭ

����������ΰѧѧϤϬϟϭ�ΔѧѧϠόϟ�ϑήѧѧΣ�ϑάѧѧΣϭ�ϑήѧѧΣ�ΓΩΎѧѧϳί ϭ�ϡΎѧѧϏΩϹϭ�ΩΎѧѧλ �ϭ�Ϧϴѧѧγ�Ϧѧѧϣ

  من تحقیق وتسھیل وإبدال وغیر ذلك. ووجوھھ

  غایة الناظم : 

��������Ϧѧϣ�ϪѧΘϳέ�Ϊѧϗ�Ύѧϣ�ϪѧόϤΟ�ϰѧϠϋ�ϲѧϨϠϤΣ�����ϝϮϠϬΒϟ�ϦΑ�ϲΑήόϟ�ΪϤΤϣ�ϝΎϗ

������������ΕΎѧѧϤϠϛ�Ϣѧѧγήϟ�ϥΎѧѧϘΗϹ�ϡΪѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧϴϠϋ�Ϣѧѧϫ�Ύѧѧϣϭ�ϥΎѧѧϣΰϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϤϠόϣ�ξ ѧѧόΑ

3القرآن."

  :  المنظومة ما تحتویھذكر بعض 

�ϞϤΘѧѧη�ϒѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ϢψϨѧѧϟ����ϮѧѧϬϓ�ϪѧѧϤψϧ�ΦϳέΎѧѧΗ�Ύѧѧϣ��ΎѧѧΘϴΑ�ϦϴϧΎѧѧϤΛϭ�ΪѧѧΣϭϭ

  م. 1372

ـ  1ـ جامعة وھران ـ السانیة ـ ط  27م الجزائریین بالقرآن : مختار بوعناني  : یراجع : اھتماـ  1
2005.

  ).848إلى  840منظومة : تحفة القراء ضمن كتاب (المجموع الكامل للمتون : من ص  اجعیر - 2
.848: السابق  - 3
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����������Γϼѧѧμ ϟϭ�ϪѧϴϠϋ�˯ΎѧϨΜϟϭ�Ϳ�ΪѧϤΤΑ�ϪѧΘϣϮψϨϣ�ϝϮѧϠϬΒϟ�ϦѧΑ�ϲѧΑήόϟ�ΪѧϤΤϣ�ϞϬΘѧγ

ϋ�ϝϮγήϟ�ϰϠϋ�ϡϼδϟϭ���ϢΛ�ϦϴόΑΎѧΘϟϭ�ϪΑΎΤѧλ ϭ�Ϫϟ�ϰϠϋϭ�ϡϼδϟϭ�Γϼμ ϟ�ϪϴϠ

����ϢψϨѧϟ�Ϧѧѧϣ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟϭ�ϪѧѧϠϣΎΣϭ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧѧϘϟ�Ϟѧѧπ ϓ�ήѧϛΫ�ϊѧѧϣ�ϑάѧѧΤϟ�ήѧѧϛΫ�ϢΛ

  :الھمزة ثم باقي األحرف الھجائیة متبعا الترتیب المعھود عند المغاربة قائال

1ف ِلُأ ماة َكیِقِقف َرأِلف        ِبِذز ُحْمَھ ْنى ِمیما أَتِف القوُل         

  وقال : 

  ُفـــــَرْعب ُتْلَقف ِبُرأْح لَةْمفوا      ُجَذَح ْدمام ما َقَت ْنِمل َوْصَف           

  واءالّسِب ِظْفال في الّل ّطالیاء       في الَخِب ْتَمِسروف ُروھي ُح           

2حاھــــاُض ْعَم یِھاِنَسا أْنالَنْوشاھــــا       َمْخـــم َیالُھْوم َمالُكْوَم           

یعني أّن (موالكم) تكتب بالیاء ـ أي ألف مقصورة ـ (مولى) وذلك إذا انفصل   

ήϴϤπ ϟ�Ϧϋ�Ϣγϻ���ϒѧϟ�ΓέϮμ ϘϤϟ�ϒϟϷ�ΐ ϠϘΘϓ�ϝΎμ Ηϻ�ϝΎΣ�ϲϓ�Ύϣ�ˬ��Ϣϛ�

  .)وأنسانیھ مد كما في األمثلة التي أوردھا الناظم نحو (موالھم ویخشاھا

  ظم قاعدة عامة عند ورش قال : وفي الفتح واإلمالة أورد النا

3اءَوش على الّسْرَو ُھاَلالیاء          أَمِب ْلُق َمِسا ُرَم ّلُكَو           

  ثم استثنى حروفا وردت بالفتح فقال :

4لةِكْشُم ْتَسلْیل َفْھھا َسَنْیھ       َبَل ِحْتالَفِب ْتَدَروفا َوُرُح ّالِإ           

  وذكر أمثلة منھا .

  ي  إمالة ذي الراء یقول : وف

  اء َوالّسِب یناِرار والّدماء         كالّداألْس ِرة في آِخفوَظْحَم          

1مارع الِحار َمَحار والّسالّنار          َوَصْنواأل ھاروالّن الجاِرَو          

  .850المجموع الكامل للمتون :  - 1
  .859السابق :  - 2
  .860: السابق- 3
.861سابق : ال - 4
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  اإلمالة في غیر ذي الراء فیقول :  یذكر الناظم و 

2صایاَع أْو صاَكي ال َعصاِنایا       َعَطَخ ْلِماء َأي الّرِذ ِرْیَغ ْنِم

�����ΪѧѧϨϋ�ϯήѧѧΒϜϟ�ΔѧѧϟΎϣϹϭ��ωΎΠѧѧο ϻϭ�ϞѧѧϴϠϘΘϟϭ�ϦϴѧѧΑ�ϦϴѧѧΒΑ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟ�ѧѧο Ϯϳ�ϢѧѧΛ

  القراء.وفي موضوع التنوین یقول : 

  الیاء  َقْوَف كوُنھ َیُفْذَحیاء             َف ْنل َعُق لَبَقما اْن ّلُك

3نْیَنساِكھا ِلُفْذَح ُكَرْتُی             ین ِوْنالّتِب أَرْقي َتِتاّلى َوِس

  .وأورد أمثلة (مولًى ومفترًى وعمًى ومصلًى ومسمًى...)

��������˷ήϟ��ϰϟΎѧѧόΗ�ϪѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓ��ϒѧѧϟϷ��ΎѧѧϬϨϣ�ήϛάѧѧϴϓ�ΓΪѧѧΰϟ�ϑϭήѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣѧѧ˵γ�ϻϮ

  .ي )یِرِكي وَنِرِذیال)  و(الیاء) في قولھ تعالى (َنِبوالّس ا نوَنوالظُّ

.861المجموع الكامل للمتون :  - 1
.862: السابق  - 2
السابق . - 3
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:ةالمنظومة الثالث

�μϨϟ�ωϮϤΠϣ�ΓίϮΟέ�������ѧΑέ�ϦѧΑ�ΪѧϤΣϷ�ΔϴѧηέϮϟ�Δѧϳϭήϟ�ϲѧϓ�ΔϴϧήϘϟ�ι Ϯ

  الندرومي.

  صاحب المنظومة : 

�ϦѧΑ�ΪϤΣ�Ϊϴδϟ�α ΎΒόϟ�ϮΑ��ϩϭϷ�ϪϴϘϔϟ�ͿΎΑ�ϑέΎόϟ�Ϯϫ����ΐ ѧϟΎτϟ�ѧΑέ

ϲϧΎѧѧΠΘϟ�ϲϨѧѧδΤϟ��Ϊѧѧϟϭ�±��Ϳ�ϪѧѧϤΣέ±���ϡΎѧѧϋ�ΔѧѧΠΤϟ�ϱΫ�ήѧѧΧϭ�ϲѧѧϓ�����˰ѧѧϫ

�ϝ�ϖѧѧѧѧѧϓϮϤϟ�����ѧѧѧѧѧϟΎΒΠΑ��ΔѧѧѧѧѧϳΩϼϴϣ�ϥΎѧѧѧѧѧδϤϠΗ�Δѧѧѧѧѧϳϻϭ��ΔѧѧѧѧѧϣϭέΪϧ��ΓήѧѧѧѧѧΩ��Δ

���ϥΎѧѧϳί ϮΑ�Ϊϴѧѧδϟ�ϢϬϨѧѧϣ�ϪѧѧΘΑήϗϭ�ϪѧѧϣΎϤϋ�Ϊѧѧϳ�ϰѧѧϠϋ�ϢѧѧϠόϟ�Ϧѧѧϣ�Ύτѧѧδϗ�ϝΎѧѧϧ�ήΰΠϟΎΑ

ϦΑ�Ϊϴδϟϭ�����������ί ϮΣ΄ѧΑ��ϮѧϠϳί ��Δѧϳήϗ�ϰѧϟ·�ϞѧϘΘϧ�ϢѧΛ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�φѧϔΤϓ���ϲδϴϋ

������ϦѧΑ�ϰϔτѧμ Ϥϟ�Ϊϴѧδϟ�Δѧϣϼόϟ�ϪѧϴϘϔϟ�ϰϠϋ�ΔϐϠϟϭ�ϪϘϔϟ�α έΩ�ϙΎϨϫϭ��ΔϣϭέΪϧ�

�Αέέϭ�ϪϴϠϋ�Ϳ�ΔϤΣ�������ΚϳΪѧΤϟϭ�ήϴѧδϔΘϟ�ΐ ѧΘϛ�Ϧѧϣ�ϞѧϬϨϳ�ϪΘѧγέΩ�ϢΗ�ϚϟΫ�ΪόΑ

  .الشریف وعلم األصول واللغة والفلك والتصوف 

������ϲѧϓ�˰�Ϳ�ϪѧϤΣέ�˰�ϲϓϮѧΗ�����������ϮѧΤϧ�ΖѧϐϠΑ�ΪѧϴϳΎϘΘϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ΎѧϛέΎΗ��ϡ���

  تقییدا أھمھا : 

����ΖѧѧϐϠΑ�Γί ϮѧѧΟέ�ΔѧѧΒϠτϟ�ΔϴѧѧδϤη�ѧѧ˰���������ˬ�ϲѧѧϧήϘϟ�ΖѧѧΒΜϟϭ�ϑΪѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧϴΑ

  عض الكلمات القرآنیة وغیر ھا .واإلمالة ، وكیفیة رسم ب

�������ϲѧѧΘϟ�Γί ϮѧѧΟέϷ�ϲѧѧϫϭ�ΔϴѧѧηέϮϟ�Δѧѧϳϭήϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϧήϘϟ�ι Ϯѧѧμ Ϩϟ�ωϮѧѧϤΠϣ�ѧѧ˰

  اخترناھا للدراسة.

  قال الناظم في ذلك :وھي من بحر الرجز ..3115عدد أبیاتھا : 

  وصُصْرَم د(ھیقش شش) ذاَكَدوص   َعُصوع الّنُمْجة َموَزُجأْر أبیاُت      

  .ب الجمل عند المغاربةبحسا )3115أي عدد (

  موضوعھا : 
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األرجوزة معجم أللفاظ القرآن الكریم مرتب على حروف المعجم فیھا          

  أحكام القرآن والتجوید والكلمات المكررة ورسم الكلمات والزیادة والحذف . 

أربعون بابا .أبوابــــھا :

  من ھذه األبواب:

  باب نصوص الثبت والحذف الملحق.-1

ذف وال یلحق.باب ما ح-2

باب كلمات ال وقف علیھا.-3

باب نصوص الوقف.-4

باب نصوص التجوید والقراءة الورشیة.-5

:محتوى بعض األبواب

  قال الناظم في باب الھمزة المحققة والمسھلة والمبدلة:

  ھْمَلاْع ِحْوي الّلى ِفَرْغنا ُصْیَع ُمَسْرة      ُتَقّقَحُم ْتة أَتَزْمَھ كاُم(أْح    

1ي الھازیل)ل ِذـــــــْكَشة َوَطْقُن َيیل     فِھِدْبَت ھیل أْوْسَتِب ْتَفّفُخَو     

�������ΔϠϬѧδϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ˬ�Γήϴϐѧλ �ΎѧϨϴϋ�ΐ ѧΘϜΗ�ϲϧήϘϟ�Ϣγήϟ�ϲϓ�ΔϘϘΤϤϟ�ΓΰϤϬϟ

أو مبدلة فتكتب في شكل نقطة  أو خط صغیر.

  خر :آوقال في موضع 

2ھ)اّجوَح َنَكلى َسَتاْب ُخَسْنما َن ة  َعْسِت لْماْعاو َفالَوِب (وَمَن اْظلُم           

  ) قبلھا .َنتقرأ (اظلم) بھمزة مخففة بعد فتح نون (َم

  وفي حدیثھ عن الیاء المثقلة :

3)ّيِخِرْصّي ُمِنَبَو ْتِبّي اْثاِسّي    أَنّماُأل أْل(ھا) ِب ْحَتّي اْفاِنأَم ْلّق(َث           

  95لقرآنیة في الروایة الورشیة : أرجوزة مجموع النصوص ا - 1
.88: مجموع النصوص القرآنیة ـ  2
.92ـ السابق :  3
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����˷ϲѧϣϷϭ�˷ϲϧΎѧϣ��ϞѧΜϣ�Δѧϴϧήϗ�ΕΎϤϠϛ�Ωέϭ������ΎѧϨϟ�ϥϮϜϴѧγϭ�ΔѧϠϘΜϣ�Ύѧϫ˯Ύϳ�ϥ�ϦϴѧΒϴϟ��

�ΎϬπ όΑ�ϊϣ�Δϔϗϭ��ϞΜϣ���˯Ύѧϳ�ϡΎѧϏΩ·�ϲϓ��˷ϲΧήμ ϣ�ϭ�˯Ύϳ�ϥϮϨϟ�ΐ Ϡϗ�ϲϓ��˷ϲγΎϧ�

  المتكلم في یاء جمع المذكر.

1وفي الھمزة المبدلة قال :

  ةَفوّلالُم ولُفة ُیَرْشفي َعلة   َدْبُم ناْتة جاَءَلَدْبز ُمْمَھ ْنالواو ِمَو(                

  ّجال یوّیــــــــدو)َوّذن ُمَوــــوّدوا     ُمـــــــوّد تـــُیـُــْع فْله مـَدُّّوَی                

�������ϲѧΘϟ��ϼΟϮѧϣ��ΎѧϬϨϣϭ�ϭϮѧϟ�ϊѧϣ�ΔѧϟΪΒϤϟ�ΓΰϤϬϟ�ΎϬϴϓ�ΕΩέϭ�ϲΘϟ�ΕΎϤϠϜϟ�ήϛΫ

  سندرسھا إن شاء اهللا.

2وفي اإلمالة قال :

  م )دایُھر كذا ٌھمِّف َدَرْعم     ُییماُھة ِسالَثَث ْفِذاْح ْلأِم(            

�ΖΤΗ�Γήϴϐλ �ΔτϘϧ�ϊ ο ϭ��ϦϴѧΒϴϟ��ϢϬϳΪϫ��ϲϓ�ϝΪϟ�ΖΤΗϭ��ϢϫΎϤϴγ��ϲϓ�ϢϴϤϟ

  اإلمالة فیھما.

3وفي الوقف ذكر مواضعھ كما في قولھ :

  )دْیا َزَی ُهَدْنوا ِعناُلى َتَفَطفي اْصَو    د . ْمَحفي اْل َفْقین (یز) ال َوِماَل(الَع      

  الفاتحة. منھا  سوربعض الوقف على كلمة (العالمین) في أشار إلى عدم ال

4حرف المد :في أوقال 

  ةقــــاَدْنیاء ألف ُماو َوة     َوالَثَث ْتأَت ّدف الَمُرفأْح           

  الة یا ساِئَزْمّد َھون َشُكّوال      ُسَط ّدھا الَمَلْبة َقالَثَث           

  صل. نحو قالوا ادعُ  أفي اهللا وال الظلواحذف حرف المد في اللفظ إن ُو    

..100مجموعة النصوص القرآنیة :  -  1
.102ـ السابق :   2
.108السابق :  -  3
.147ـ أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  4
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�������������ΓΪѧθϟϭ�ϥϮϜѧδϟ�ϊѧϣ�Γ˯ήѧϘϟ�ϲѧϓ�ϝ˷ϮѧτΗ�ΎѧϬϧ�Ϧ˷ϴѧΑ�ϢѧΛ�ΪѧϤϟ�ϑήѧΣ�ϢχΎѧϨϟ�ήϛΫ

والھمزة .وفي البیت الثالث ، ذكر حذف المد إذا كان اللفظ في حال وصل في 

  (وال الظل).وفي ،وفي (أفي اهللا) ،(قالواادع) : كما في قولھ تعالى القراءة.

1وضع آخر حقیقة اإلدغام : وذكر في م

  ي ــــــعا یا تاِلن َمْیَفْرَحظ ِبْفَل          اِلــــخْدكاِإل غاِماإلْد قیقُةَح           

  نیر ذا یا فاِطِغالّصى ِبَعْدُیَو      ن     اِكَسل ِلْصال َفج ِبَرْخَم ْنِم          

  ال ـــــثفي الِم ّتاَب ْدس َقجاُنَت           ي ـــــل لََِّعل كاْجماُثَت ُھباُبأْس         

  ھــــــــــــَفج ِصَرْخَم ّلُكِل ِعـــــــــة            َفَفّطاِئ ب كقالْتقاُرَتِب (ج)        

�ѧѧΘϴΒϟ�ϲѧѧϓϦϴ���������ˬ�ϞѧѧΛΎϤΗ��ϪѧѧϟϮϘΑ�ϪΑΎΒѧѧγ�Ϧ˷ϴѧѧΑ�ϢѧѧΛ�ϡΎѧѧϏΩϹ�ϑήѧѧϋ��ϲϧΎѧѧΜϟϭ�ϝϭϷ

������ΎѧѧΗ�Ϊѧѧϗ�ϭ��ϲѧѧϟ�ϞѧѧόΟ��ϝΎѧѧΜϤΑ�ϞѧѧϜϟ�Ϟѧѧ˷Μϣϭ��ΏέΎѧѧϘΗϭ�ˬ�β ϧΎѧѧΠΗϭ�ΖѧѧϟΎϗ�ϭ�ˬ��Ώ

���ϞѧϜϟ�ϥ�ϢѧϠϋ�ϱ��Δϔλ �ΝήΨϣ�ϞϜϟ�ϊϓ��ήϴΧϷ�ΖϴΒϟ�ΰΠϋ�ϲϓ�ϝΎϗ�ϢΛ��ΔϔΎσ

����������ϲѧόϳ�ϰѧϋϭ��Ϧѧϣ�ήѧϣ�Ϟѧόϓ��ϊѧϓ��ϪѧϟϮϗϭ�ˬ�Δϔѧλ �ϑϭήΤϟ�ΝέΎΨϣ�Ϧϣ�ΝήΨϣ

��ΔϠόϟ�ϑήΣ�ϑάΣ�ΪόΑ�ΪΣϭ�ϑήΣ�ϰϠϋ�ϕΎΑ����ΰѧϣήϳ�ήѧϴΧϷ�ΖѧϴΒϟ�ϲϓ�ϢϴΠϟϭ

         ) أي عدد األسباب.3إلى العدد (

2ل :في اإلخفاء يقوو

       حخْاِإل يقةُقفاء نْعد العلماء     بيظِْإ نهار وإدلَغام اعـام  

       كُسون حره بال شَفد كُيتَون    وونين كذا النّوِنْة التّنّى غُقَب  

  سنقف في هذا البحث عند اإلدغام واإلخفاء ونبسط الكالم فيهما.

.151ـ السابق :  1
.152ـ أرجوزة النصوص القرآنیة :  2
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  المنظومة الرابعة 

  شرحها محمد باي بلعالم. 1غريب القرآن للشيخ الزجالوي ألفية

2ترجمة الشيخ محمد بن العالم الزجالوي

هـ) ولد في قصر 1212الشيخ سيدي محمد بلعالم الزجالوي (      

، ثم انتقل إلى قصر  زاجلو المرابطين وبها نشأ على يد أبيه سيدي امحمد 

  .حمان بن باعومر التنالنيتنالن وتتلمذ على يد الشيخ سيدي عبد الر

وبعدها رجع إلى مسقط رأسه وأسس مدرسته المشهورة. كان الشيخ أحد 

أعضاء مجلس الشورى بمجلس قضاء سيدي عبد الحق بن عبد الكريم 

التمنطيطي ، وهو ما أهله لجمع نوازل والده سيدي امحمد وترتيبها 

نوازل سيدي وأضاف لها نوازل سيدي عمر بن عبد القادر التنالني ، و

  .  عبد الرحمان بن باعومر

توفي بمسقط رأسه يوم الثالثاء الثالث والعشرين من شهر شوال  

  هـ ). 1212سنة(

  مخطوط النوازل في الفقه . : من آثاره

ل ، وكتاب وألفية في غريب القرآن وشرحه عليها ، وشرح مختصر خلي

  باإلضافة إلى تقييدات مختلفة .المباشر على ابن عاشر 

لأللفية المذكورة.وما ى شرح الشيخ باي بلعالم اعتمد هذا البحث عل

  ترجمة وجيزة له:يأتي 

 1ـ جامعة  وھران ـ السانیة ـ ط  38ـ یراجع : اھتمام الجزائریین بالقرآن : د . مختار بوعناني :  1
.2005ـ 
www.touat.net: منتدى توات  - 2
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  شارح األلفية في كتابه (ضياء المعالم) 1ترجمة الشيخ باي بلعالم

  المعالم)

�������������������ΪѧϤΣ�ϦѧΑ�έΎѧΘΨϤϟ�ϦѧΑ�ΪѧϤΤϣ�ϦѧΑ�έΩΎѧϘϟ�ΪѧΒϋ�ΪѧϤΤϣ�ϦѧΑ�ϢϟΎѧόϠΑ�Φϴѧθϟ�Ϯϫ

ϟΎΑ�ήϴϬѧѧѧθϟ�ϱήѧѧѧΰΠϟ�ϱϮѧѧѧΒϠϘϟ�ϢϟΎѧѧѧόϟ�ΔϨѧѧѧγ�Ϊѧѧѧϟϭ��ϱΎѧѧѧΑ�Φϴѧѧѧθ������ΔѧѧѧϳήϘΑ�ϡ

(ساھل) بلدیة (اقبلي) دائرة (أولف) والیة (أدرار). درس القرآن الكریم على 

����������ϩΪѧϟϭ�Ϊѧϳ�ϰѧϠϋ�ήѧϗ�ϢѧΛ�ˬ�ϢϟΎѧόϟ�ϦѧΑ�ϲѧϜϤϟ�ϦѧΑ�ϦϤΣήϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�Φϴθϟ�Ϊϳ

  مكث ھناك سبع سنوات.ومراكش إلى النحو والفقھ ، انتقل 

كتبھ  ومؤلفاتھ

) كتابا  في (علوم القرآن والحدیث 40( الشیخ ت مؤلفاتتجاوز

:ھاوالفقھ وأصولھ والمیراث والسیرة والتاریخ ...) من

شرح على نظم خلیل للشیخ خلیفة بن حسن السوفي القماري، والذي  -1 

نظمھ في ما یقرب من عشرة آالف بیت، شرحھ الشیخ بلعالم رحمھ اهللا في 

وع للتأصیل من الكتاب والسنة واإلجماع مرجع الفر عشرة أسفار سماه:

  الكفیل شرح نظم الشیخ خلیفة بن حسن السوفي على مختصر خلیل . 

ملتقى األدلة الموضح للسالك على فتح الرحیم المالك ( أربعة أجزاء )  -2

(فتح الرحیم المالك في فقھ اإلمام مالك) والتي  وھو شرح على منظومتھ

.) أبیات2509تشتمل على(

یاء المعالم على ألفیة الغریب البن عالم وھو شرح على ألفیة الشیخ ض -3

.(في مجلدین) في غریب القرآنبلعالم الزجالوي

m-nebrasselhaq.comموقع  -  1
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  المفتاح النوراني(شرح لنظم الشیخ الطاھر التلیلي في غریب القرآن). -4

  منحة األتراب على ملحة اإلعراب  - 5

اللؤلؤ المنظوم على نثر ابن آجروم . -6

  :وفاتـــھ 

م . 2009أبریل  19توفى الشیخ رحمھ اهللا تعالى یوم األحد  

   األلفیة : بعض محتویات

:1قال في لفظ (تضحى) 

  فیاالم نَْس ِبْمز للّشُرْبو أو یا   َتاَوو ِبْحالّض َنى ِمَحْضَت              

  یقول : الفعل (تضحى) مصدره (الضحو) بالواو أو (الضحى) بالیاء.

2ة القصص قال :وفي غریب سور

  لھَتاْبي َفواِشف الَمْرھ َصّمَضھ     َوِلح أّوْتَفع ِبِجْرَی ُرُدْصَی             

أي الفعل (َیصدر) بفتح الیاء معناه (یرجع) ، أما الفعل (ُیصدر) بضم أولھ 

  بعد الري). ) ومعناه (صرف المواشيَرَد(أْصالمزید فیھ الھمزة فھو من 

3وّدعك ربك )  : وقال في قولھ تعالى (ما

  تشھرال ُمیف َزِرْصفي الّت ّكَفاْنر    َوَجیف َھِفْخَتَو ّدَعَو َكَرَت           

(َوَدَع) و(وّدَعُھ) كَوَضَعُھ : بمعنى، واالسم : (الوداع).وَدع الثوب بالثوب: 

  ھجر . :ترك ، أما (ودع) بالتخفیف فمعناه  بالتثقیل : (وّدع)َصاَنُھ.

4غى):وقال في الفعل (ط

  دْبا ُیة في الَمَرْثوالَك ّدَحفي اْل         ّدَعیان للّتْغالّط ْنى ِمَغ(َط         

.2/ ج 06ضیاء المعالم  شرح على ألفیة الغریب لبن العالم : محمد باي بلعالم :  ـ 1
.2/ج22ـ السابق :  2
.2/ ج64ـ السابق :   3
.2ج 139ـ السابق :   4
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  الن ْوة َقـــــــــَیكذا طاِغ ْلَھیان         َوْغالّطَكواھا َفْغَطا ِبأّم          

  ة) َیالعاِت ذاِبة الَعَحْیَص یَلِقة    َوَیواِتر الُمصاِدالَم َنِم یَلِقَو          

قولھ (طغى من الطغیان) أي مصدره ، أما (بطغواھا) فھو كالطغیان كما 

الناظم وكذلك (طاغیة) في أحد القولین وھو مصدر كما في قولھ تعالى : " 

1".ةَیاِغالّطوا  ِبُكِلْھُأود َفُما َثفأّم

:2وقال في غریب سورة االنشقاق والبروج والطارق 

  ــــــــوراجوعا حـُقا حاال ُرَبَطا      َوــــوَرُن ّمَتى َوَوَتاْس َقَساّت(َو      

  رْھالّنوال َكود ُطُدْخفي اُأل ّقالّشر     َوَشَتما كان اْن َعَمَج أْي َقَسَو       

  ــــــــل)َصَح ٍرْدَص ظاُمب ِعاِئَرــــــال       َتیل أْصَلِب ق آٍتطاِرَو       

سق وطبقا واألخدود و الطارق شرح في األبیات السابقة  (اتسق وو

   والترائب) بإیجاز ویسر.

  ام)َیالِق َوم ُھع قاِئْمَج ام            أْوَوالِقَو قاَمر ِلَدْصَم(َو        

أي أن من مصادر الفعل (قام) (القوام) ، وفي عجز البیت اسم الفاعل 

(قائم) وجمعھ (قیام).

3وقال :

  ة اَقَط ُرْدة َقَرْدالُقم َوْلالِعة        َوَداة اإلَروَعُمْجر َمْدَق(َو        

  وھو باإلسكان ضیق عظمة    تسویة وقت وطوق معرفة)        

قولھ (قدر) بفتح الدال ھو (اإلرادة والعلم والقدرة) ، أما بإسكان الدال فھو 

  (الضیق والعظمة والتسویة ).

.05ـ الحاقة :  1
.1ج 58:  ضیاء المعالم -  2
.2ج 183: ضیاء المعالمـ  3



36

  الفصل

  األول  

  األسماء
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تمھید :

الفصل في األسماء الواردة في المنظومات ،واالسم لغة ما ھذا 

  ُیعرف بھ الشيء ، ویستدل بھ علیھ.

.وقد مّثل لھ  1واصطالحا ما دل على معنى في نفسھ غیر مقترن بزمن

ل الفراء "ما احتمل التنوین أو اإلضافة أو ا. وق2سیبویھ بـ (رجل وفرس)

أي الكسائي وھو " أّن االسم ما أما ابن فارس فقد اختار ر 3األلف والالم ." 

وعلق على ذلك  4كان مستقرا على المسمى وقت ذكرك إیاه والزما لھ."

5بقولھ :" وھذا قریب".

إّن األسماء الواردة في المنظومات القرآنیة كثیرة ولذلك اخترت بعضھا       

  ھا ،ومنھا :فیمركزا على قضایا صرفیة ھامة 

.َخطایا)قلب الھمزة یاء في (-

.) بضم الكاف وإسكانھا األْكلالتخفیف والتثقیل كما في (-

.أِئّمة)قلب الھمزة الثانیة یاء أو تحقیقھا كما في ( -

، لتصیر (لیكة). األْیَكة)اإلعالل بالحذف  كما في ( -

. التي كانت في األصل (أناسین) )أناِسّي(إبدال النون یاء كما في -

ـ دار  80راجعة د.إمیل بدیع یعقوب :راجي األسمر ـ مـ المعجم المفصل في علم الصرف :  1
..1997الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط 

 1/12كتاب سیبویھ : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : تحقیق وشرح : عبد السالم ھارون :  - 2
  ـ دار الجیل ـ بیروت ـ د.ت.ط.

حسین أحمد بن الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا : أبو ال -3
ـ  85فارس بن زكریا الرازي اللغوي : حققھ وضبط نصوصھ وقدم لھ : د.عمر فاروق الطباع ـ 

  .1993ـ  1مكتبة المعارف ـ بیروت ـ ط
85السابق .:  - 4
  نفسھ. - 5
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كما سیتضح في ثنایا م الصرف أخرى لھا صلة بعلباإلضافة إلى مسائل -

. الفصلھدا

  طاَیاَخ

.َخطایا)صیغة(من الصیغ  الواردة في المنظومات القرآنیة الجزائریة      

وِإذْ قُلْنَا ادخُلُواْ هـذه الْقَريةَ ومن اآلیات التي ذكرت فیھا قولھ تعالى : " 

غْفر لَكُم يحطَّةٌ  الْباب سجداً وقُولُواْ فَكُلُواْ منْها حيثُ شْئتُم رغَداً وادخُلُواْ

يننسحالْم نَزِيدسو اكُم1."خَطَاي

اشتقاق (خطایا) : 

�������������ΐ ѧϧΫ�Ϋ·�́˱τ Χ˴�́τ Ψ˸˴ϳ�˴˯ϰ˶τ Χ���Ϟόϔϟ�Ϧϣ�ˬ�ΔΌϴτΧ�ϊϤΟ���ΎϳΎτΧ

ة والخطء والخطأ والخطاء : ضد الصواب . والخطیئ، وَخِطىء وَخَطأ لغتان 

2وقیل  الذنب على عمد. ، : الذنب 

(خطايا) من خَطَأ وخطَئ (المجرد): أي أراد غير ما يحسن فعله وإرادته  

  فيفعله،أي تعمده. واسم الفاعل منه: خاطئ .هذا الضرب األول . 

أما الضرب الثاني (المزيد) ، فهو أن يريد ما يحسن فعله ، ولكن يقع منه 

3أ إخطاء ، فهو مخْطئ.بخالف ما يريد  فيقال  أخط

المالحظ أن الضرب األول ، جاء فعله ثالثيـا مجـردا ، بخـالف    

وكأن هذه الزيادة نشأت من  –وهو الهمزة  –الثاني ، ففعله مزيد بحرف 

  . 57البقرة : - 1
یراجع : لسان العرب : أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري  :  - 2
.   . ومجمل اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن 1997 – 1ط –بیروت  –ـ دار صادر  2/274

بیروت  –مؤسسة الرسالة  –:1/295زكریا اللغوي : دراسة وتحقیق : زھیر عبد المحسن سلطان  
والقاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي : ضبط و توثیق :  1984 – 1ط –

  .2005ـ دار الفكر ـ بیروت ـ ط  38د البقاعي: یوسف محم
  .2/274لسان العرب :  - 3
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إرادة الفاعل الحسنة في بلوغ الغاية المنشودة ولكـن دون جـدوى ؛ ألن   

النية وتعداها وصيرت  الفعل جاء مخالفا لنية الفاعل ، أي أن الفعل تجاوز

الهمزة الفعل الالزم متعديا. في حين نلفي في الضرب األول ، تطابقا تاما 

  بين الفعل والنية  أي أن الفعل لزم النية ولم يتعدها ولذلك جاء الزما.

في المنظومات: (خطایا)ورود

محمد العربي بن البھلول الذي ساقھا ضمن    خطایا)من الذین ذكروا (

:1اإلمالة" قال  " باب 

  َعصاِني ال َعَصاَك أْو َعَصایا    َخطاَیا ِمْن َغْیر ِذي الّراِء أِمْل                  

2وقال باي بلعالم :

  َخَطأ أذَنَب وِخْطئا إثما                 أْخَطأ فاتھ الّصواُب ینمي 

  : (أمل) من اإلمالة وھي :  وقولھ في البیت األول

.3لغة : العدول إلى الشيء واإلقبال علیھ 

ϭ��������˯Ύѧѧϴϟ�ϮѧѧΤϧ�ϒѧѧϟϷ�ϞѧѧϴϤΘϓ�ΓήѧѧδϜϟ�ϮѧѧΤϧ�ΔѧѧΤΘϔϟΎΑ�ϰѧѧΤϨΗ�ϥ�ϲѧѧϫ�ΎΣϼτѧѧλ 4

�5���Ύѧϣ�ϯήΒϜϟ�ΔѧϟΎϣϹ�ϲϫϭفتقاربھا . وتسمى أیضا الكسر والبطح واالضجاع

  . 861منظومة تحفة القراء في بیان رسم القرآن على روایة ورش :  - 1
 –باتنة  –مطابع عمار قرفي  –. محمد باي بلعالم 74/  2ضیاء المعالم شرح ألفیة ابن العالم :  - 2

د.ت.ط. –الجزائر 
).( مادة : میل-6/116 لسان العرب : -3
أبو عبد جمال الدین محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مالك الطائي الجیاني ـ شرح الكافیة الشافیة :  4

ـ  دار الكتب العلمیة ـ  2/320الشافعي : تحقیق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود : 
2000ـ 1بیروت ـ ط

ـ شرح وتحقیق وضبط وتعلیق  106حمد الحمالوي : یراجع : شذا العرف في فن الصرف : أ - 5
  .2003ـ  2: عرفان مطرجي ـ مؤسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت ـ ط
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����ΎѧϬϟ�ϝΎѧϘϳϭ�Δѧπ ΤϤϟ�ΔϟΎϣϹϭ�ς γϮΘϤϟ�Θϔϟ�ϦϴΑ�Ύϣ�ϲϬϓ�ϯήϐμ ϟ����ϦϴѧΑ�ϦϴѧΑ�

1و(بین اللفظین) و(التقلیل).

  من أسبابھا :

2أن تكون األلف مبدلة من یاء . 

  من فوائد ھا:

������ϝΎѧѧόϓϷ�ϲѧѧϓ�ϡ�˯ΎϤѧѧγϷ�ϲѧѧϓ�ϚѧѧϟΫ�ϥΎѧѧϛ�˯Ϯѧѧγ�˯Ύѧѧϳ�ϒѧѧϟϷ�Ϟѧѧλ �˷ϥ�Δѧѧϓήόϣ

�ϚѧϟΫ�Ϧѧϣ�˭��ΎѧϳΎτΧ����3ولذلك أمال ورش كل ألف منقلبة عن یاء في آخر الكلمة

.4)ومحیاي

�έΎѧѧϘΘϟ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ѧѧ˰��ϲѧѧϓ�ΎΒΒѧѧγ�ΖѧѧϧΎϛ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϛήΤϟ�ϦϴѧѧΑϭ�ΔѧѧϟΎϤϤϟ�ΔѧѧϛήΤϟ�ϦϴѧѧΑ�Ώ

  اإلمالة .

��ϖτϨϟ�ϲϓ�ΔϟϮϬδϟ�ϖϴϘΤΗ�˰�ˬ�����˭�Ϫѧϴϟ·�ϝΎѧϤϤϟ�ϮѧΤϧ�ϝΎѧϤϤϟΎΑ�έΪΤϨϳ�ϥΎδϠϟ�ϥϷ

5واالنحدار أخف على اللسان من االرتفاع .

6وحكمھا الجواز ، فكل ممال یجوز ترك إمالتھ .

  اإلمالة في (خطایا) : 

1باإلمالة:  -ا ورد في بیت  محمد العربي بن البھلول كم–) خطایاتقرأ (

 –115على الدرر اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافع : إبراھیم المارغیني النجوم الطوالع  - 1
  ھـ . 1354المطبعة التونسیة 

الجزء الثاني من اإلیضاح العضدي : أبو والتكملة: 2/320شرح الكافیة الشافیة : یراجع :  - 2
دیوان المطبوعات الجامعیة  –223علي الحسن بن أحمد الفارسي : تحقیق : حسن شاذلي فرھود : 

رضي الدین  األسترابادي ـ تحقیق وضبط وشرح وشرح شافیة ابن الحاجب :  1984 –الجزائر  –
. دار الكتب 05و3/04لدین عبد الحمید : : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محیي ا

وتسھیل شرح ابن عقیل : أللفیة ابن مالك: د. حسني عبد الجلیل یوسف العلمیة ـ بیروت ـ د.ت.ط 
  .  2004ـ 1ـ مؤسسة المختار ـ القاھرة ـ ط 195 -
  د.ت.ط. –وھران  –مطبعة الفن  .68و 27یراجع : أحكام القرآن وتاریخھ : سید أحمد عداد :  - 3
  .119یراجع: النجوم الطوالع :  - 4
  63:  ین سلطانقراءة یحیى بن وثاب في ضوء علم التشكیل الصوتي  : د. أحمد طـھ حسان - 5
  .2004 – 1ط –القاھرة  –مكتبة وھبة  –
حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ شرحھا وعلق علیھا : تركي  - 6

  .2005ـ  2دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ طـ 408و 2/407فرحان المصطفى ـ 
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  َعصاِني ال َعصاَك أْو َعصایا          َخطاَیا مْن َغیِر ذي الّراِء أِمْل       

  أصلھا یاء .  –أي األلف المتطرفة –ألن األلف فیھا 

�ΖѧѧϔΘϠϳ�ϢѧѧϟΓΎѧѧΤϨϟ��ήѧѧϴΜϛ���ΔѧѧϟΎϣϺϟ�ϢϫΪѧѧϴόϘΗ�ϲѧѧϓ�Ε˯ήѧѧϘϟ�ϪѧѧΑ�Ε Ύ˯ѧѧΟ�Ύѧѧϣ�ϰѧѧϟ·��ˬ

�ϡϮѧϠόϣϭ�����ϲϟϮѧѧΣ�ϲϓϮѧѧΗ��˰�ϪϳϮΒϴѧѧγ�˷ϥ����������Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛ�ήόѧѧθϟΎΑ�ΪϬѧθΘγ��˰��˰ѧϫ

   استشھاده بالقرآن وقراءاتھ.

2ومن ھنا ألفینا ھوة بین ما قرره النحاة وما سلكھ القراء.

  : ھ في بیتفقد أورد   بلعالم باي أما 

  ُب ینمي َخَطأ أذَنَب وِخْطئا إثما                 أْخَطأ فاتھ الّصوا

���ϪѧϟϮϘϛ�ˬΐخطایا)بعض مشتقات (   ϧΫ���ϩΎϨόϣϭ��́τΧ��ΩήΠϤϟ�Ϟόϔϟ��ΎϬϨϣ�ˬ

���ϰϟΎѧόΗ      ـنم كُنـت ِإنَّـك رِي ِلـذَنبِكتَغْفاسـذَا وه نع رِضفُ َأعوسي

ِئينوھو اإلثم ، قال   -بكسر الخاء وسكون الطاء -. والمصدر (ِخطأ)3)الْخَاط

اْ َأوالدكُم خَشْيةَ ِإمالق نَّحن نَرزقُهم وِإياكُم إن قَتْلَهم كَان والَ تَقْتُلُوتعالى: (

.4)خطْءا كَبِيرا

��������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΩέϮѧϟ��́ѧτΧ��ΪѧϳΰϤϟ�Ϟѧόϔϟ��ϢχΎϨϟ�ήϛΫ�ϲϧΎΜϟ�ήτ θϟ�ϲϓϭ

)هلَيعتْ وبا كَسا ما لَههعسا ِإالَّ ونَفْس كَلِّفُ اللّهالَ يبتْ ربا اكْتَسنَـا الَ  ا م

6أي : تركنا الصواب ال عن عمد . 5)اخذْنَا ِإن نَّسينَا َأو َأخْطَْأنَاوتُ

.861تحفة القراء ضمن كتاب المجموع الكامل للمتون :  - 1
  . 174 :یراجع : الوقف في القراءات القرآنیة وأثره في اإلعراب والمعنى : مجدي محمد حسین - 2

  .2002ـ راجعھ : د.عبده الراجحي ود.طاھر حمودة ـ دار ابن خلدون ـ االسكندریة ـ مصر 
  .29یوسف :  - 3
  . 31اإلسراء :  - 4
  .285البقرة :  - 5
  .2/74ضیاء المعالم :  - 6
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ھو نعتمده في ھذه الدراسة ، والذي  ، 1اختلف القراء في  (خطایا)

  القراءة بجمع التكسیر، والتي اجتمع فیھا ھمزتان بعد اإلعالل . 

  اإلعالل في (خطایا):

  الل بالقلب :اإلع

.أّما 2حرف العلة بإسكانھ ، أو بحذفھ ، أو بقلبھ اإلعالل تغییر

اإلعالل بالقلب فھو یشمل  أحرف العلة الثالثة والھمزة.وقلب الھمزة یاء 

).إّن القاعدة العامة التي خطایاومن ذلك ما وقع في ( ، في كالم العربكثیر 

ن في كلمة ھي" إذا التقتا في كلمة فالوجھ وضعھا النحاة للھمزتین المتجاورتی

وھذا طلبا للتخفیف ، وقد تخفف الھمزة األولى  3قلب الثانیة إلى حرف لین " 

4أو الثانیة كما في  قولھم (آدم) و(آخر) ألن األصل : أأدم وأأخر.

  اجتماع الھمزتین وقلب الثانیة یاء في (خطایا): 

، على وزن : (فعائل)   أصل (خطایا)عند سیبویھ ھو : (خطائئ)

والھمزة الثانیة ھي  ،فالھمزة األولى منقلبة عن یاء (فعیلة) ، أي : خطیئة 

الم الفعل (خطئ)  استثقل اجتماعھما ، فقلبت األخیرة یاء النكسار ما قبلھا ، 

  فصارت (خطائي) ،ثم أبدلت الیاء ألفا فصار (خطاءا) بعد انفتاح األولى.  

یراجع : العنوان في القراءات السبع : أبو الطاھر إسماعیل بن خلف المقري األنصاري  - 1
ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ   -98ص :  –األندلسي : حققھ وقدم لھ : د. زھیر زاھد ود. خلیل عطیة 

تحقیق وتقدیم : إبراھیم  –. وتقریب النشر في القراءات العشر : اإلمام ابن الجزري 1986ـ  2ط
  . 2004ط  –القاھرة  –دار الحدیث  –275عطوة عوض : 

.175یراجع : شذا العرف في فن الصرف :  - 2
:  : موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصليیراجع : شرح المفصل للزمخشري - 3

 –دار الكتب العلمیة  – 502و 5/501قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ : د. إمیل بدیع یعقوب : 
صنعة أبي العباس محمد بن یزید المبرد : تحقیق : محمد والمقتضب :.    2001 – 1ط –بیروت 

  .1979 – 2ط –مصر  –وزارة األوقاف  –1/277عبد الخالق عضیمة
  . 20/ 1لسان العرب : و 3/549كتاب سیبویھ : یراجع : - 4
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ϨϴΑ�ϥΎϔϟ�ΖόϤΘΟ�ΎϤϠϓ��ϦϴѧΑ�ΖόϤΟ�Ϛϧ́Ϝϓ�ϒϟϷ�β ϨΟ�Ϧϣ�ΓΰϤϬϟϭ�ˬ�ΓΰϤϫ�ΎϤϬ

1ثالث ألفات فأبدلت من الھمزة یاء  فقلت :  (خطایا) .

2" وأبدلوا مكان الھمزة التي قبل اآلخر یاء ، وفتحت لأللف . " قال سیبویھ :

��������ΎѧΒϠϗ�ΖѧΒϠϗ�ϢѧΛ�ˬ��ΊϳΎѧτΧ��Ϯѧϫ�ˬ�Ϟѧλ Ϸ�ϥ�ϱΪѧϴϫήϔϟ�ΪϤΣ�ϦΑ�ϞϴϠΨϟ�ϯήϳϭ

Χ��έΎμ ϓ���ΎϴϧΎϜϣ����ϞѧΎόϓ���Ϧѧϣ�ΏϮϠϘϤϟ��ϲϟΎόϓ����ϥί ϭ�ϰϠϋ��ϲΎτ±���Ϫѧϴϟ·ϭ

4ثم عمل فیھ العمل السابق في قول سیبویھ . ،  3ذھب الكوفیون أیضا

���������ήѧѧϴϏϭ�ΓΩΪѧѧθϣ��Δѧѧ˷ϴτΧ��ϊѧѧϤΟ��ΎѧѧϳΎτΧ��ϥ�ϰѧѧϟ·�ΐ ѧѧϫΫ�ΪѧѧϘϓ�˯ήѧѧϔϟ�Ύѧѧϣ

5�ϞΜϣˬ�����ΎѧϬϴϓ�ΐمھموزة  ѧϠϗ�ϻϭ��ϰϟΎѧόϓ���ϥί ϭ�ϰϠϋ�ΎϳΪѧϫ���ΎѧϬόϤΟϭ��ΔϳΪϫ���

�Ϧϴϳήμ Βϟ�ϑϼΨΑ��ϥϷ�ϒѧϴϔΨΘϟ�ΪόΑ��ΔΌϴτΧ��ΎϬϠλ ��Δ˷ϴτΧ��˷ϥ�ϥϭήϳ�Ϧϳάϟ

�ΓΰѧѧϤϫ�Ϟѧѧϛ±��ϢϫΪѧѧϨϋ����ϝΪѧѧΒΗ�ϚѧѧϧΈϓ�έϮѧѧδϜϣ�ϑήѧѧΣ�ΎѧѧϬϠΒϗ�ϥΎѧѧϛϭ�ΔѧѧΣϮΘϔϣ�ΖѧѧϧΎϛ

�����ί ϮѧϤϬϤϟ�Ϟѧόϔϟ�Ϧϣ�ΖδϴϟˬϦϴϴϓϮϜϟ�ΪϨϋ��ΎϳΎτΧ��ϥ·�ϒϴϔΨΘϟ�ϲϓ�˯Ύϳ�ΎϬϧΎϜϣ

���ϥϷ�ˬ�ΔѧѧϳΪϫ��ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧγΎϴϗ���ϰѧѧτΧ����κ ϗΎѧѧϨϟ�Ϟѧѧόϔϟ�Ϧѧѧϣ�ϲѧѧϫ�ΎѧѧϤϧ·ϭ����́ѧѧτΧ�

ھدى) ، وھو ناقص .فعلھا : (

:رأي المحدثین

. و یراجع : معاني القرآن و إعرابھ : أبو إسحاق إبراھیم بن السري 4/377كتاب سیبویھ :  - 1
خرج أحادیثھ األستاذ : علي جمال الدین محمد   -شرح وتحقیق : عبد الجلیل عبده شلبي  –الزجاج 

الفتح عثمان بن جني النحوي : . والمنصف : أبو 2004دار الحدیث ـ القاھرة ـ ط 127و 1/126ـ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر  –2/54تحقیق : إبراھیم مصطفى وعبد اهللا أمین : 

.     1960 – 1ط –
المكتبة ـ  75 –: تحقیق : د. حسن أحمد العثمان-علم التصریف :ابن مالك وإیجاز التعریف في

  2004ـ  1ت ـ طالمكیة ـ مكة المكرمة ومؤسسة الریان ـ بیرو
  .3/553كتاب سیبویھ :  - 2
كمال الدین أبو  –اإلنصاف في مسائل الخالف  بین النحویین البصریین والكوفیین یراجع :  - 3

  .2005. دار الطالئع ـ القاھرة ـ 2/306: البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعید األنباري
بسط والتعریف : عمر بن أبي حفص وفتح اللطیف  في التصریف على ال. 2/56المنصف : - 4

ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ  338و309المعروف بالشیخ عمر بو حفص الزموري : 
  .                            1991ـ  1ط
والكافي في التصریف لمحمد بن یوسف أطفیش : تحقیق ودراسة :  -3/98یراجع : المنصف :  - 5

  .2002 – 2001 –جامعة وھران  –لة لنیل شھادة الماجستیر رسا –173  -عائشة یطو 
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�����������ϱάѧѧϟ�ϦϴϫΎѧѧη�έϮΒѧѧμ ϟ�ΪѧѧΒϋ�Δϟ́ѧѧδϤϟ�ϩάѧѧϬΑ�ϮѧѧϤΘϫ�Ϧϳάѧѧϟ�ϦϴΛΪѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣ

ϰϣΪϘϟ�ϒϟΎΧ�ˬ��������˸ϥϭ��ΪϳΪѧθΗ�ϻϭ�ΰѧϤϫ�ϼѧΑ��ΔѧϴτΧ��ϊѧϤΟ��ΎϳΎτΧ��ϥ�ήϛΫϭ

  ویعلل ذلك بما یأتي:  1أو إبدال في مثل ھذه المواضع."، ال وجود إلدغام 

����Χ��ϲѧѧϓ�ΓΰѧϤϬϟ�˷ϥ·������˯Ύѧѧϴϟ��ΪѧѧϤϟ�ϑήѧΣ�ϱ�ˬ�ΔѧѧϠϳϮσ�ΓήѧδϜΑ�ΔϗϮΒѧѧδϣ��ΔѧΌϴτ

�����ϢѧѧϬϧϷ�˭�˯Ύѧѧϴϟ�˯ΎѧѧϘΑϭ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ρϮϘѧѧγ�ϪѧѧΘΠϴΘϧ�ΖѧѧϧΎϛ�˯Ύѧѧϴϟ�ϊѧѧϣ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ωΎѧѧϤΘΟϭ

���κ ϠΨΘѧϟ�ΪόΑϭ�ϖΑΎѧγ�ϊ ο Ϯϣ�ϲϓ�ΕήϛΫ�ΎϤϛ�ΪϤϟ�ϑήΣ�ΪόΑ�ΓΰϤϬϟ�ϥϮϠϘΜΘδϳ

  من الھمزة اكُتفَي بحركتھا وھي الفتحة .

����Δϗϼϋ�ϻ±��ΔϴΗϮμ ϟ�ΔϴΣΎϨϟ�Ϧϣ±�ϴΑ���˯Ύѧϴϟϭ�ΓΰѧϤϬϟ�Ϧ2�ˬ����˷ϥ�Ϯѧϫ�ΐ Βѧδϟϭ

�������ϮѧϬϓ�˯Ύѧϴϟ�Ύѧϣ�έϮϬΠϣ�ϻϭ�α ϮѧϤϬϣ�ϻ�Ϯѧϫϭ�ϱέΎѧΠϔϧ�ϱήΠϨΣ�ΕϮλ �ΓΰϤϬϟ

�����������ϚѧϨΤϟ�ςѧγϭ�Ϧѧϣ�ΝήѧΨϳ�ˬ�ΔѧϛήΣ�ϒѧμ ϧ�Ϯѧϫϭ�ΖϣΎѧλ �ϲϟΎѧϘΘϧ�ϱέΎϏ�ΕϮλ

��ϒѧѧϟϷ��ΔѧѧϠόϟ�ϑήѧѧΣ�ϊѧѧϣ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϥϭΪѧѧόϳ�ϰϣΪѧѧϘϟ�ϞѧѧόΟ�ϱάѧѧϟ�Ϟѧѧόϟϭ��έϮѧѧϬΠϣ

حمد في تذوق الحروف ، فقد قال والواو والیاء) راجع إلى طریقة الخلیل بن أ

±��˯ΎΠϬϟ�ϑϭήΣ�ΐ ϴΗήΗ�Δϟ́δϣ�ϲϓ��������κ ϘϨѧϟ�ΎѧϬϘΤϠϳ�ΎѧϬϧϷ�ΓΰϤϬϟΎѧΑ�ΪѧΑ�Ϣϟ���

������ΔѧϠόϟ�ϑήΣ΄ѧΑ�Ϟѧόϔ˵ϳ�Ύѧϣ�ΎѧϬΑ�Ϟόϔ˵ϳ�ΎϬϧ�ϱ�ˬ��ΎѧϫέΎΒΘϋϭˬ��3والتغییر والحذف "

��������ϦϴѧΑ�ϮѧτϠΧ�Ϊѧϗ�ϰϣΪѧϘϟ�˷ϥ�ϚѧϟΫ�ϰѧϟ·�ϒѧο ���ΔϠόϟ�ϑήΣ΄Α�ΎϬϴΒη�ΎϳϭΎϫ�ΎϓήΣ

4أللف عندھم حرف علة.وا،  الھمزة واأللف

����������ϡϼѧϟ�ί ϮѧϤϬϣ��ΔѧϠϴόϓ��ϰѧϠϋ�ϥΎϛ�Ύϣ�Ϟϛ�ϞϣΎόϳ�ϥ�Ϯϫ�Ϫϴϟ·�κ ϠΨϧ�ϱάϟ�˷ϥ·

����������ΔѧѧϠϳϮτϟ�ϞѧѧΣήϤϟ�ϚѧѧϠΘϟ�ΎѧѧϳΩΎϔΗ�ϚѧѧϟΫϭ�ˬ�ϊѧѧϤΠϟ�ϲѧѧϓ��ΔϴΠѧѧγϭ�ΔѧѧϳΪϫ��ΔѧѧϠϣΎόϣ

. ـ مكتبة الخانجي ـ 92القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث : عبد الصبور شاھین :    - 1
.1966القاھرة ـ 

.111و 110القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث :  - 2
  22اللسان :  - 3
ـ الشركة  107لعربي من خالل علم األصوات الحدیث :الطیب البكوش :  یراجع : التصریف ا - 4

  .1973التونسیة لفنون الرسم ـ تونس ـ 
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�ΎϳΎτΧ��ϰϠϋ��ΔΌϴτΧ��ϊϤΟ�ϲϓ�ϰϣΪϘϟ�ΎϫήϛΫ�ϲΘϟ��ΓΪϘόϤϟϭ���ΝΎѧΘΤΗ�ϲϫϭ�˭

  .لةفي الغالب إلى مسوغات مقنعة ومقبو
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  أْكـــل

������������������ϒѧϟϷ�Ϧѧϣ�ΓΩήѧΠϣ�˰�ΓΰѧϤϬϟ�Ϣѧπ Α��Ϟѧ˵ϛϷ��˰�Δϐϴѧμ ϟ�ϩάѧϫ�ΕΩέϭ

���Ϣ˵ϫΎ˴Ϩ˸ϟ͉Ϊѧ˴Α˴ϭ�˶ϡ˶ήѧ˴ό˸ϟ�˴Ϟ˸ϴ˴γوالالم كما في قولھ تعالى: "   �˸Ϣ˶Ϭ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�Ύ˴Ϩ˸Ϡ˴γ έ˸˴́˴ϓ�Ϯ˵ο ή˴˸ϋ˴́˴ϓ

Ϧ˶˸ϴѧѧ˴Θ͉Ϩ˴Ο�˸Ϣ˶Ϭ˸ϴѧѧ˴Θ͉Ϩ˴Π˶Αѧѧ˸ϛ˵�ϰѧѧ˴Η˴ϭ˴Ϋ�ѧѧ˴ηϭ˴�˳Ϟѧѧ˸Λ˴˴ϭ�˳ςѧѧ˸Ϥ˴Χ�˳Ϟ�˳Ϟѧѧϴ˶Ϡ˴ϗ�˳έΪ˸ѧѧ˶γ�Ϧѧѧ͋ϣ�˳˯ϲ˸"1��ΕήѧѧϛΫϭ

�������ˬ��2مضافة إلى الضمیر كما في سورة األنعام�ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΎϤϛϭ��˵Ϟѧ˴Μ˴ϣ˴ϭ

�����������˳Δѧ͉Ϩ˴Ο�˶Ϟѧ˴Μ˴Ϥ˴ϛ�˸Ϣ˶Ϭѧ˶δϔ˵ϧ˴�˸Ϧѧ͋ϣ�Ύѧ˱Θϴ˶Β˸Μ˴Η˴ϭ�˶Ϫѧ˷Ϡϟ�˶ΕΎѧ˴ο ή˸˴ϣ�˯Ύѧ˴ϐ˶Θ˸Α�˵Ϣ˵Ϭ˴ϟ˴Ϯѧ˸ϣ˴�˴ϥϮѧ˵Ϙ˶ϔϨ˵ϳ�˴Ϧϳ˶ά͉ϟ

Γ˳˴Ϯ˸Α˴ή˶Α�˵�˸ΖΗ˴˴ϓ�˲Ϟ˶Α˴ϭ�Ύ˴Ϭ˴ΑΎ˴λ ˴ϛ˸�������Ύѧ˴Ϥ˶Α�˵Ϫѧ˷Ϡϟ˴ϭ�͇Ϟѧ˴τϓ˴�˲Ϟѧ˶Α˴ϭ�Ύ˴Ϭ˸Βѧ˶μ ϳ˵�˸Ϣѧ͉ϟ�ϥ˶Έ˴ϓ�˶Ϧ˸ϴ˴ϔ˸ό˶ο �Ύ˴Ϭ˴Ϡ

3َتْعَمُلوَن َبِصیر ".

  اشتقاق (ُأْكل):    

ϛ˵Ϸ��ϼϛ́ϣϭ�ϼϛ�ϡΎότϟ�ΖϠϛ�Ϧϣ�˰�ϑΎϜϟϭ�ΓΰϤϬϟ�Ϣπ Α�˰�Ϟ��ˬ���ΔѧϠϛ˴Ϸϭ

±��ΓΰϤϬϟ�ΘϔΑ����ΔϠϛ˵Ϸϭ�ˬ�ΓΪΣϮϟ�ΓήϤϟ±��ΎϬϤπ Α���ΔѧϤϘϠϟ�Ϣγ��4�Ϟѧϛ˵Ϸϭ��±�

�����ΓΰѧѧϤϬϟ�Ϣѧѧπ Α�˰Ϟѧѧϛ˵Ϸϭ�ˬ�ΔѧѧϤότϟ���ΎϬϤѧѧπ Α��ϝϮϛ́ѧѧϤϟ�Ϣѧѧγ�Ϯѧѧϫϭ�ˬ�Ϟѧѧϛ˵�Ύѧѧϣ5

6�����ϲѧϋήϟ�Ϟϛ˵Ϸϭواألكل ـ بفتح الھمزة ـ مصدر وھو الفعل الذي یكون منك .  

�����ΔϓΎѧѧμ Τϟϭ��ϞѧѧϘόϟϭ�ϱήѧѧϟϭ�ˬήѧѧϤΜϟϭ��ΎϴϧΪѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�˷φѧѧΤϟϭ�ˬ�ϕί ήѧѧϟϭ��ϲѧѧϋήϟ

  .16سبأ :  - 1
  . 141األنعام :  - 2
  . 264البقرة :  - 3
  . 1/88یراجع : لسان العرب :  - 4
بھ وراجعھ : د .  یراجع : أدب الكاتب : أبو محمد عبد بن مسلم بن قتیبة الدینوري : اعتنى - 5

. ومعترك األقران في إعجاز 2004ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ ط  215درویش جویدي  : 
القرآن : الحافظ جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : تحقیق : علي محمد البجاوي : 

  د.ت.ط. –ودار الفكر العربي  –دار الحرم للتراث  –. 1/529
 –.ومعاني القرآن : األخفش سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي 1/88عرب : یراجع : لسان ال - 6

. 2003 – 1ط –بیروت  –عالم الكتب  – 323دراسة وتحقیق : عبد األمیر محمد أمین الورد : 
دار الكتاب  –80مجمع البیان الحدیث : سمیح عاطف الزین :   –وتفسیر مفردات ألفاظ القرآن 

  . 1984 – 2بیروت ـ ط –اللبناني 
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ϞѧѧΟέ�ϝϮϘΗ�ΔϓΎѧѧμ Σϭ�ϞѧѧϘϋϭ�ϱέ�ϱ�Ϟѧѧϛ˵�ϭΫ1��ϦϴΘϤѧѧπ Α��Ϟѧѧ˵ϛ˵Ϸϭ��ϥΎϜѧѧγ·ϭ

2الثاني تخفیف : المأكول . 

  ورود (أْكل) في المنظومات : 

��������Ϟѧϛ��Δϐϴѧλ �ΔѧϴϧήϘϟ�ΕΎѧϣϮψϨϤϟ��ϲѧϓ�ΕΩέϭ�ϲѧΘϟ�ώϴμ ϟ�Ϧϣ��ˬ���ΪѧϘϓ

3ذكرھا صاحب ضیاء المعالم قال:

  آَتى ِبمّد الھْمز أْعطى فاْستِبْن     والثَمُر األكُل ِبَوْجھْین زكن                   

4ر التلیلي فقد بّین مواضعھا في القرآن الكریم قائال : أما محمد الطاھ

  وَذَكر الُقـــراُء ُأكلـــھا     في ُسوَرِة اْلَعواِن والَكْھِف اْنَتَھى              

����ΩϭΪѧѧϤϤϟ�ΰϤϬϟΎѧѧΑ��ϰѧѧΗ��Ϟѧѧόϔϟ���ϝϭϷ�ΖѧѧϴΒϟ�ϲѧѧϓ�������ΩήѧѧΠϤϟ�˷ϥϷ�Ϫѧѧϴϓ�Ϊѧѧϳΰϣ

.5ُفسر بالثمر و(األكل) ـ في عجز البیت ـ  ،  منھ:(أتى)  (أعطى)

�ϞϛϷ����ϲΒσήϘϟ�ϝΎϗ±��ΓΰϤϬϟ�Ϣπ Α±�������ϞѧϛΆϳ�Ύѧϣ�Ϟѧϛϭ�ˬήΠѧθϟϭ�ϞѧΨϨϟ�ήϤΛ

���Ϟѧѧϛ˵�ϮѧѧϬϓ6����ϦϴϬΟϮѧѧΑ����ϢχΎѧѧϨϟ�ϝϮѧѧϗϭ��ˬ�����ϞѧѧϴϘΜΘϟ��ϦϴΗ˯ήѧѧϘϟ���Ϊѧѧϳήϳ�ϪѧѧϠόϟ

  (اُألُكل) بالضمتین والتخفیف (اُألْكل) بإسكان الكاف. 

  قراءة (أكل) :

  .215.وأدب الكاتب : 865. والقاموس المحیط : 1/100.ومجمل اللغة : 1/89لسان العرب  :  - 1
  .1987ـ مكتبة لبنان ـ ط 07المصباح المنیر : أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري : - 2
  .1/28ضیاء المعالم :  - 3
. 60منظومات : مسائل قرآنیة :  - 4
 –ن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل : اإلمام الزمخشري ع یراجع : الكشاف - 5

  – 2ط –القاھرة  –دار المصحف  –1/151تحقیق وتعلیق : محمد مرسي عامر : 
.والتفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب : فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین بن علّي التمیمي 1977

ـ  10/99علیھ وخرج أحادیثھ : عماد زكي البارودي :  البكري  الرازي الشافعي ـ حققھ وعلق
  المكتبة التوفیقیة ـ القاھرو ـ د.ت.ط.  

/   5: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي :یراجع : تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 6
عبد اهللا  .وأحكام القرآن : أبو بكر محمد بن1996ـ   5ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط 262

ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ ودار  3/112المعروف بابن العربي : تحقیق : علي محمد البجاوي : 
ـ دار 2/52محمد الطاھر بن عاشور : وتفسیر التحریر والتنویر : 1987الجیل بیروت ـ ط: 

   سحنون للنشر والتوزیع تونس ـ د.ت.ط.
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�������ήѧѧϴΜϛ�ϦѧѧΑϭ��ϊϓΎѧѧϧ�ήѧѧϗ1��ϒϴϔΨΘϟΎѧѧΑ±��ϑΎѧѧϜϟ�ϥΎϜѧѧγΈΑ���ϱ±�����ϊѧѧϗϭ�ΚѧѧϴΣ

��Ϟ˸ϛϭ�Ϟ˸ϛϷϭ�ϪϠ˸ϛϭ�ΎϬϠ˸ϛ��ˬ�����ΚѧϧΆϣ�ϰѧϟ·�ϒϴѧο �Ύѧϣ�ϰϠϋ�ϭήϤϋ�ϮΑ�ΎϤϬόΑΎΗϭ

  خاصة (أْكلھا). 

3وغیره بالتثقیل أي  (األكل) بضم الكاف.  2وقرأ عاصم

اإلسكان في (أْكل) :

������Ϯѧѧϫϭ��ϥΎϜѧѧγϹΎΑ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�ϪѧѧϨϣϭ��Ώήѧѧόϟ�ϡϼѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�ήѧѧΜϛ�ΪѧѧϘϟ

ήΤϟ�ϦϴϜδΗ���������ϮϟΎѧϗ�ΎѧϤϛ�ΔϤѧο �ϥϮѧϜΗ�ΪϗϭˬΎϬΘϘΑΎѧδϟ�ΔѧϠΛΎϤϣ�ΔѧϛήΤΑ�ϙήѧΤΘϤϟ�ϑ

��Ϟ˸ϛ�±��ϑΎϜϟ�ϥΎϜγ·ϭ�ΓΰϤϬϟ�Ϣπ Α±����Ϟѧ˵ϛ��ϲϓ�����ϦϴΘϴϟΎѧΘΘϣ�ϦϴΘϤѧπ Α����ϭ

.واإلسكان لغة 4الغرض تسھیل النطق وطلبا للخفة،  كسرة ،لما فیھما من ثقل

ί ΎΠΤϟ�Ϟϫ�Δϐϟ�ωΎΒΗϻ�ϰϠϋ�Ϣπ ϟϭ�ϢϴϤΗ�Δϐϟ�˭�ϊϴθΗ�ΓήϫΎχ�Ϣπ ϟ�ωΎΒΗϭ��ϲѧϓ

�Ε��ζ ϔΧϷ��ϰϜΣ�ΪϘϓ�ˬ�Ώήόϟ�Ϧϣ�ήϴΜϛ�ϡϼϛ������ήѧϤϋ�ϦΑ�ϰδϴϋ�Ϧϋ��˰ϫ

�Ε�������Ϟѧϛ�ϭ��Ϟ˵ό˵ϓ��Ϫϴϓ�ΎϨόϤγ�Ϊϗϭ�ϻ·��Ϟό˵ϓ��ΎϨ˸όϤ˴γ�Ύϣ�ϭ�ϊ Ϥ˵γ�Ύϣ��Ϫϧ��˰ϫ

تابعي وكان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناس في   ھو عبد اهللا بن كثیر المكي ، كنیتھ أبو معبد - 1
والبدور  435و 434و 433القراءة حتى مات بھا . توفي بمكة سنة عشرین ومئة . یراجع :: 

ـ  06من طریقي الشاطبیة والدرة : عبد الفتاح القاضي: الزاھرة في القراءات العشر المتواترة 
و شرح الدرة المضیئة في القراءات الثالث   2002ـ  1مكتبة أنس بن مالك ـ مكة المكرمة ـ ط

المرویة : محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم النویري : حققھ وعلق علیھ وقدم لھ : عبد الرافع بن 
  .2003 – 1ط :  –المملكة العربیة السعودیة  –مكتبة الرشد  –رضوان بن علي الشرقاوي  

  ھـ. 127ارئھا . توفي بالكوفة سنة ھو عاصم بن أبي النجود إمام أھل الكوفة وق - 2
یراجع : التیسیر في القراءات السبع : : أبو عمرو عثمان بن سعید الداني ـ عني بتصحیحھ :  - 3

. 75و العنوان في القراءات السبع : 2005ـ  1ـ مكتبة الثقافة الدینیة ـ القاھرة ـ ط83أوتو یرتزل : 
                .    173النشر في القراءات العشر :  وتقریب

الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة الجحدري البصري : د.عادل ھادي حمادي  - 4
.  .والتبیان في إعراب القرآن :أبو 2005ـ  1ـ القاھرة ـ ط مكتبة الثقافة الدینیة – 81العبیدي : 

 –ــإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر  1/75البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري : 
  . 2001ط  –بیروت 
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������ϪѧϔϔΨϳ�Ϧѧϣ�ϢϬϨѧϣϭ�ϪѧϠϘΜϳ�Ϧѧϣ�Ώήόϟ�ϦϤϓ�ϡϮϤπ ϣ�Ϫϟϭ�ϑήΣ�ΔΛϼΛ�ϰϠϋ��Ϣγ

1نحو : الُیُسر والُیْسر، والُعُسر والُعْسر. 

  التثقیل في (أُكل)  فإنھ ناشئ  من توالي الضمتین. أما 

���������ϪΑΎѧѧη�Ύѧѧϣ�ϭ�ϪѧѧϠ˵ϛ�ϭ�Ϟѧѧ˵ϛ��ϲѧѧϓ�ϞѧѧϴϘΜΘϟΎΑ�ήѧѧϗ�ϱάѧѧϟ�˷ϥ·���ϦϴΘϤѧѧπ Α��ϱ

�ϦϴΘϴϟϮΘϣ�����˯ήѧϘϟ�ωΎϤΟ·�Ϯϫ�ϪϠϴϟΩϭ��ϪϴϠϋ�ϥΎϛ�Ύϣ�Ϟλ �ϰϠϋ�ϡϼϜϟΎΑ�ϰΗ�ΪϘϓ

ن عدوال وقد یكون توالي الضمتی ،  2)ذواتي ُأُكلعلى الضم في قولھ تعالى:(

�����ήѧ˸δϋ˵�Ϯϫ�Ϟѧλ Ϸϭ��ήѧ˵δϳ˵ϭ�ήѧ˵δϋ˵���ϮϟΎϗ�ΎϤϛ�˭�ϥΎϜγϹ�Ϯϫ�ϱάϟ�Ϟλ Ϸ�Ϧϋ

.3وُیْسر) بإسكان السین

تفسیر التثقیل ھنا ھو "وقوع المماثلة الصوتیة التقدمیة حیث أثر األول ـ وھو 

��������ΔΒϟΎѧγ�ΔѧϴϓϼΧ�ΔѧϤϴϗ�ϪѧϧϮϜϟ�ϥϮϜѧδϟ�Ϯѧϫϭ�ϲϧΎΜϟ�ϲϓ�˰�ΔϴΑΎΠϳ·�ΔϤϴϗ�ϪϧϮϜϟ�Ϣπ ϟ

4ر إلى ضمة مماثلة لألولى تحقیقا لمبدإ االنسجام الصوتي ".فتحول األخی

  عن تباین لھجات القبائل العربیة. جموالشك أّن ھذا التعارض نا

���������������ϝΎѧѧϘϳ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ϦϴΘϤѧѧπ ϟ�ϲϟϮѧѧΗ�Δѧѧϫήϛ�ΏΎѧѧΑ�ϦѧѧϤϓ�ˬ�ϒϴϔΨΘϟΎѧѧΑ�ήѧѧϗ�Ϧѧѧϣ

���ˬ�ϖ˵Τѧѧѧ˵δϟ��ϲѧѧѧϓ��ςѧѧѧγϮϟ�ϥΎϜѧѧѧγΈΑ�ϱ�ϒϴϔΨΘϟΎѧѧѧΑ��ϖ˸Τѧѧѧδϟ����ϲѧѧѧϓ��ΐ ѧѧѧ˸ϋή͊ϟ�ϭ

5ب) .(الرُُّع

�������ΎѧѧϤϛ�ϚѧѧϟΫ�Ϯѧѧϫήϛ�Ϊѧѧϗϭ�ϥΎΘϤѧѧπ ϟ�ΖѧѧόΑΎΘΗ�Ϋ·�ϥϮѧѧϔϔΨϳ�ΎѧѧϤϧ·�ϥϮѧѧϔϔΨϳ�Ϧϳάѧѧϟ�˷ϥ·

  أي أنھما متقاربتان صوتیا.،  1یكرھون الواوین وإنما الضمتان من الواوین"

  صوتیا.

  .1/303والجامع ألحكام القرآن : القرطبي :   235و 234یراجع : معاني القرآن : األخفش :- 1
تحقیق وشرح : د.عبد العال سالم مكرم  –حجة في القراءات السبع : اإلمام ابن خالویھ یراجع ال - 2
  . 2000 – 1ط –بیروت  –ـ مؤسسة الرسالة  102: 
.235و 234یراجع : معاني القرآن : األخفش :  - 3
  . 42قراءة یحیى بن وثاب في ضوء علم التشكیل الصوتي  :  - 4
بع و عللھا : أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن خالویھ یراجع : إعراب القراءات الس - 5

 –بیروت  –دار الكتب العلمیة  – 62ضبط نصھ وعلق علیھ : أبو محمد األسیوطي:  –األصبھاني 
  .2006 – 1ط
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��ΎѧѧϤϟ�ΔѧѧψϔϠϟ�ϩάѧѧϫ�ϥ�ΎѧѧϫΩΎϔϤϓˬ��ΎѧѧϬϠ˸ϛ��ϒѧѧϴϔΨΗ�ϲѧѧϓ�ϭήѧѧϤϋ�ϲѧѧΑ�ΔѧѧΠΣ�Ύѧ˷ϣ

Ϯϟ�˯ϲθϟΎϛ�Ϣγϻ�ϊϣ�έΎλ ϭ�ήϴϤπ ϟ��ϱˬϰϨϜϤϟΎΑ�ΖϠμ Η����ϑήѧΤϟ�Ϟѧ˵ϘΛ��ΪѧΣ

�����Ήήѧѧϗ�ΎѧѧϤϛ�ϥΎϜѧѧγϹΎΑ�ϒѧѧϔΨϓ��Ύѧѧπ ϳ�˲ϞѧѧϘ˶Λ�ϦϴΘϤѧѧπ ϟ�ϲϟϮѧѧΗϭ�˭ϳ˵Ω˶ΎѧѧΨϋ˵ϥ˴Ϯ�Ϳ˴�

ϭ˴ѧѧ˵ϫѧѧ˴Χ�ϮΩ˶ΎϬ˵˸ϋϢ(2��������Ϣѧѧπ Α�˰��ϢϬ˵ϋΩΎѧѧΧ��Ϟѧѧλ Ϸϭ�ϢϬϋΩΎѧѧΧ�ϲѧѧϓ�Ϧϴѧѧόϟ�ϥΎϜѧѧγΈΑ�˰

������������ϰϟΎѧѧѧόΗ�ϪѧѧѧϟϮϗ�ϲѧѧѧϓϭ�˰� Ϧϴѧѧѧόϟ�ϢϜ˸ΘΤϠѧѧѧγ�±����Ϟѧѧѧλ ϷϭϢϜ˵ΘΤϠѧѧѧγ(3���Ϣѧѧѧπ Α

�˯ΎѧѧѧΘϟ4���Ε��ϲΎѧѧѧδϜϟϭ�ϭήѧѧѧϤϋ�ϮѧѧѧΑ�ήѧѧѧϗ�Ϛϟάѧѧѧϛϭ�������ΐ ѧѧѧΎϐϟ�ήϴϤѧѧѧο ��˰ѧѧѧϫ

��������ϲΎѧδϜϟ�Ωί ϭ��ΎѧϔϴϔΨΗ�˯ΎѧϬϟ�ϥΎϜѧγΈΑ��ϡϼѧϟϭ�˯Ύѧϔϟϭ�ϭϮѧϟ�ΪѧόΑ�ˬ��ϲϫϭˬϮϫ�5

����Ϯѧ˸ϫ�ϢѧΛ�ϭ�ˬ���Ϯ˸Ϭϓ�ϭ���Ϯ˸ϫϭ���ϱ�ˬ�ϢΛ��ϊϣ�ΎϬϨϜγ�˸ϥ�ϭήϤϋ�ϲΑ�ϰϠϋ�ˬ�ϥϷ

������έΎѧμ ϓ�ϪѧΑ�ΖϠѧμ Η�ΎѧϤϣ�˯ΰѧΠϟ�ΔϟΰϨϣ�Ζϟΰϧ�ΎϬδϔϨΑ�ϞϘΘδΗ�Ϣϟ�ΎϤϟ�ϑήΣϷ�ϩάϫ

ϒѧΘϛ.6ϭ������ϝϭ�ϥΎѧϛ�˯ϲѧη�Ϟѧϛ��معھا ك( ولفظ (ھي)  عضد)لفظ (ھو) معھا:(

�ΔϤϠϜϟ�ˬ�����ϑάѧΤϳ�Ϣѧϟ�ϡϼѧϛ�ϪѧϠΒϗ�ϥΎϛ�Ϋ·�ϪϧΈϓ�Ϟλ Ϯϟ�ϒϟ�ϯϮγ�ΎϛήΤΘϣ�ϥΎϛϭ�ˬ

�ϲϫ�ϭ��Ϯϫ��Ϧϣ�ϥΎϛ�Ύϣ�ϻ·�ήϴϐΘϳ�Ϣϟϭ�ˬ���ϭ�ϭϭ�ΎѧϬϠΒϗ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ϦϜδΗ�˯ΎϬϟ�˷ϥΈϓ

����������ϲϫ�Ϛϟάѧѧѧϛϭ�ϚϨϣ�ήѧѧѧϴΧ�Ϯѧѧѧ˸Ϭϟ�ϭ��ΐ ѧѧѧϫΫ�Ϯѧѧѧ˸ϫϭ��ϚѧѧѧϟϮϗ�ϚѧѧѧϟΫϭ�ϡϻ�ϭ�˯Ύѧѧѧϓ

7π˸ ϋ��ϮΤϧ�ϥϮϔϔΨϳ�Ώήόϟϭ���ϲѧϓ�ϥϮϟϮϘϳ�ϻϭ��ΎϤϬτ γϭ�ϥΎϜγΈΑ�ˬ��ϒΘ˸ϛ�ϭ��Ϊ

9وھي لغة أھل نجد. 8مثل (جَمل) :(جْمل) وال یخففون؛ألّن الفتح أخف علیھم

  .81الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة الجحدري البصري :  - 1
.114النساء :  - 2
.101النساء : - 3
   .2006 – 1ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  – 102اجع : الحجة في القراءات السبع : یر - 4
ھـ  120ـ الكسائي علّي بن حمزة بن عبد اهللا بن بھمن بن فیروز األسدّي موالھم ، ولد حوالي  5

ھـ.189توفي في ،أخذ القراءة عن حمزة وابن أبي لیلى .كان إمام الناس في القراءة في زمانھ.
و النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرإ  312و  5/311یراجع : شرح المفصل :  - 6

.والموازنة بین اللھجات العربیة الفصیحة : د . عبد 184ص :  –اإلمام نافع : إبراھیم المارغني 
  .2002دار الغرب ـ ط  –.128الجلیل مرتاض: 

أصواتا وبنیة : صالحة راشد غنیم آل ویھ : .واللھجات في الكتاب لسیب152و 4/151الكتاب :  - 7
  .1985 – 1ط –جدة  –دار المدني  – 139و138غنیم :

.4/188یراجع : الكتاب :  - 8
. 312و  5/311یراجع : شرح المفصل :  - 9
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Ϊѧѧϗϭ����Ϫόѧѧο Ϯϣϭ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�ΏΎΒѧѧγ�ΓΎѧѧΤϨϟ�Ωέϭ�ˬ���Ώήѧѧόϟ�˷ϥ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ

���ˬ�ϢϬϴѧϠϋ�ϒѧΧ�ΡϮΘϔϤϟϭ�έϮδϜϤϟ�ϰϟ·�ΡϮΘϔϤϟ�Ϧϋ�ϢϬΘϨδϟ�Ϯόϓήϳ�˸ϥ�Ϯϫήϛ

�ήѧδϜϟ�Ϧѧϣ�ϒΧ�Θϔϟ�ϥΎϛ�Ϋ·ϭˬ����1ا من األخف إلى األثقل .فكرھوا أْن ینتقلو

���ΎѧѧϤϬϨϣ�ϒѧѧΧ�ϥϮϜѧѧδϟ�˷ϥΈѧѧϓ�ˬ�����Ϧѧѧϋ�ΞΗΎѧѧϧ�ϥϮϜѧѧδϟϭ�ΔѧѧΤΘϔϟ�ϦϴѧѧΑ�ΏέΎѧѧϘΘϟ��ϥϷ

�����ϪѧϨϣ�ϞѧϘΛ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϣ�Ϫϴϟ·�Ώή˴Ϭ˵ϳ�ΎϤϬϨϣ�Ϟϛ�˷ϥ�ΎϬϨϣ�˯Ύϴη�ϲϓ��ΎϬϟ�ΎϬΘϋέΎπ ϣ2 ،

ϭ������ϒѧϴϔΨΘϟ�ΎѧϤϬϴϟ·�́ѧΠϠ˵ϳ�Ϫѧϧ���ΎѧϬϨϣ�˯Ύϴη�ϲϓ�ϥΎϬΑΎθΘϳ�ϥϮϜδϟϭ�ΔΤΘϔϟ�ϡϼѧϜϟ�ˬ

  ما في الضم والكسر من ثقل.ِل

:رأي المحدثین

�������������˷ϥ�ϯέ�Ϫѧѧ˷ϧ�ϻ·�ϰϔτѧѧμ ϣ�ϢϴϫήѧѧΑ·�Ϫѧѧϴϟ·�ΐ ѧѧϫΫ�Ύѧѧϣ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϋ�ΪѧѧϴόΑ�β ϴѧѧϟ

���ςѧγϭ�ϲѧϓ�ϚϟΫ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύλ Ϯμ Χ�ˬ�ΎϬϨϣ�ΎϘτϧ�ήδϳϭ�ϥϮϜδϟ�Ϧϣ�ϒΧ�ΔΤΘϔϟ

����Ϫѧѧδϔϧ�Ϯѧѧϫ�ϩήѧѧϗ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ΓΎѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣ�ϪѧѧϠϘϳ�Ϣѧѧϟ�Ύѧѧϣ�άѧѧϫϭ��ϡϼѧѧϜϟ�ΝέΩϭ�φѧѧϔϠϟ

ϟϭ��ήѧѧϛΫ�ΎѧѧϤϛ�ϻ�ΔѧѧΤΘϔϟ�Ϧѧѧϣ�ϒѧѧΧ�ϪѧѧϧϷ�ϑϮѧѧϗϮϟ�ΪѧѧϨϋ�ϥϮϜѧѧδϟ�ϰѧѧϟ·�́ѧѧΠϠΗ�Ώήѧѧό

3صاحب (إحیاء النحو).

�����ϥΎϜѧγΈΑ�ϮѧϔϔΧ�ΪѧϘϓ��Ϟѧ˶ό˶ϓ��ϲϓ�Ύπ ϳ��ϮϬϓ�ςϘϓ��Ϟ˵ό˵ϓ��ϥί ϭ�ϲϓ�ϒϴϔΨΘϟ�β ϴϟϭ

����������ϦϴΘϤѧπ ϟ�˷ϥϷ�ˬ��Ϟѧ˶Α·��ϲѧϓ�ϪѧϨϣ�ήѧΜϛ��ϖѧ˵Ϩ˵ϋ��ϲѧϓ�Ϫѧϧ�ϻ·�ΎѧϤϬϴϓ�ϲϧΎΜϟ�ϑήΤϟ

����ϦϴΗήѧѧδϜϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϘΛ4��˷ϥ�ΐ Βѧѧδϟϭ������ϚѧѧϳήΤΗ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϬϘτϧ�ϲѧѧϓ�ΝΎѧѧΘΤΗ�ΔϤѧѧπ ϟ

����Ϣѧϔϟ�ϑϮѧΟ�ϲѧϓ�ΔϴϔϠΧ�ΎϬϧ���ΎϤϫ�ϦϴΘϴλ ΎΨΑ�ΎϫήϴϏ�Ϧϋ�ί ΎΘϤΗ�ΎϬϧϷϭ�ϦϴΘϠπ ϋ

������Δϴѧѧѧλ ΎΨϟ�ϩάѧѧѧϫϭ���ϦϴΘϔѧѧѧθϟ�ΓέΪΘѧѧѧγ�ϪѧѧѧϨϋ�ΞΘѧѧѧϨϳ�ΎѧѧѧϬϘτϧ�˷ϥ�ϱ�ΓήϳΪΘѧѧѧδϣϭ�ˬ

ـ  2000ـ سنة  1یراجع : التخفیف ـ د . سعید بن عبد اهللا الشھراني ـ مجلة علوم اللغة ـ العدد  - 1
  . 139ص : 

ـ المكتبة  1/59أبو الفتح عثمان بن جني ـ تحقیق : محمد علي النجار: یراجع :الخصائص :  - 2
  .1952العلمیة ـ بیروت ـ ط

.ـ 69یراجع  : التراكیب النحویة من الوجھة البالغیة عند عبد القاھر : د . عبد الفتاح الشین :  - 3
  1980ة ـ ط دار المریخ للنشر ـ الریاض ـ المملكة العربیة السعودی

  .1/44یراجع : شرح شافیة ابن الحاجب : لألسترابادي :  - 4
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�ΎϘτϧ�ϞϘΛ�ΎϬϠόΠΗ�ΔΟϭΩΰϤϟ�ˬ����ϚѧϳήΤΗ�ϰѧϟ·�ϻ·�ΝΎѧΘΤΗ�ϻ�ΎϬϧΈϓ��ΓήδϜϟ�ϑϼΨΑ

1عضلة واحدة.

ما سبق یجد أّن بعض العرب قد خفف باللجوء إلى إسكان الضمة  المتأمل في

�����Ϟѧѧόϟϭ�ˬ�ϦϛΎѧѧδϟ�ϑήѧѧΤϟ�ϮѧѧϛήΤϓ�ˬ�ήѧѧΧϵ�ϢϬѧѧπ όΑ�β ѧѧϜϋ�ϦϴѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ˬΔѧѧϴϧΎΜϟ

  السبب الذي دفعھم إلى ذلك ھو التقاء الساكنین عند الوقف.   

المطبعة العامرة في ـ 2/14یراجع : مجموعة الشافیة متن علمي الصرف والخط : البطلیوسي : - 1
مكتبة األنجلو  – 96وفي اللھجات العربیة : د . إبراھیم أنیس : ھـ 1310دار الخالفة العلیة ـ 

والتصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث : الطیب البكوش 1984 – 6ط  –المصریة 
:47.
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أئمــة

ق (أِئّمة) من الصیغ التي تكررت في القرآن الكریم  ففي سیا

َأِئمًَّة ُھُمَوَجَعْلَناالحدیث  عن عباد اهللا الصالحین ، قال اهللا  تعالى :" 

َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھْم ِفْعَل اْلَخْیَراِت َوِإَقاَم الصََّلاِة َوِإیَتاء الزََّكاِة 

عن وُذكرت كذلك عندما تحدث القرآن الكریم  1".َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِدیَن

َوِإن نََّكُثوْا َأْیَماَنُھم مِّن َبْعِد َعْھِدِھْم َوَطَعُنوْا ِفي قال  تعالى :"  ، الكفار

.وأئمة الكفر 2"ِدیِنُكْم َفَقاِتُلوْا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّھْم َال َأْیَماَن َلُھْم َلَعلَُّھْم َینَتُھوَن 

قال قتادة : ھم أبو ھم رؤساؤھم وقادتھم  الذین كانت العامة تقتدي بھم .

.3سفیان وأبو جھل وأمیة بن خلف وسھیل بن عمرو وعتبة بن ربیعة " 

  اشتقاق (أئمة) :  

����������ΔѧϣΎϣϹ�ϲѧϫϭ�˭�ϢϬϣΪѧϘΗ�Ϋ·�ϢѧϬΑ�˷ϡϭ�ϡϮѧϘϟ�͉ϡ���Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ��ΔϤ�Ϟλ 

واإلمام  كل من ائتم بھ قوم كیفما كانوا ، مھتدین أو ضالین .

��ωϮѧѧϤΟ�Ϧѧѧϣ�Ϯѧѧϫϭ�ήϴѧѧδϜΗ�ϊѧѧϤΟ��ΔѧѧϤ��ΔѧѧϠϘϟو،���ωϮѧѧο ϮϤϟ�φѧѧϔϠϟ�ϞϤόΘѧѧδϳ˵�Ϊѧѧϗ

ήϴΜϜϟ�ϊ ο Ϯϣ�ϲϓ�ϞϴϠϘϠϟ�ˬ���������ϩήѧΧ�ϞѧΒϗ�ήϛάѧϣ�ϲϋΎѧΑέ�Ϣѧγ�Ϯѧϫϭ��ϡΎѧϣ·����ϩΩήѧϔϣ

�Ϊѧѧϣ�ϑήѧѧΣ�ˬ����ϰѧѧϠϋ��ϪѧѧϤϣί ��ΎϬϠѧѧλ ϭ�Δѧѧ˷ϣί ϭ�ϡΎѧѧϣί ϭ�ˬΔѧѧϤόσϭ�ϡΎѧѧόσ��ϪѧѧϠΜϣϭ

  (أفعلة).

��ΓΰѧϤϫ�ϰϟϭϷ�ϥΎΗΰϤϫ�Ϫϟϭ�ϲϓ�ϊϤΘΟ�ˬ��Δ˴Ϥ˶ϣ˸���ΔϠ˶ό˸ϓ����ΔϤϠϜϟ�ϥί ϭϭ

�����˯Ωήѧϛ��˰�ϊѧϤΠϟ��������ΩήѧϔϤϟ�ϥϷ�ˬ�ΔѧϤϠϜϟ�˯Ύѧϓ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΓΰѧϤϬϟϭ�˰ѧ�ΔϳΩέ��ϊѧϤΠϟϭ

������ΐ ѧΟϮϓ�ˬϼϴѧϠϗ�ϻ·�ϢϬΘѧϐϟ�ϲѧϓ�ϞϤόΘѧδϣ�ήϴϏ�ΔϤϠϛ�ϲϓ�ϦϴΗΰϤϬϟ�ωΎϤΘΟϭ��ϡΎϣ·�

72األنبیاء : - 1
  12التوبـة :  - 2
حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ  –مفحمات األقران في مبھمات القرآن : جالل الدین السیوطي  - 3

  .1991 –الجزائر  –عین ملیلة  –دار الھدى  ـ 59ص :  –: د . مصطفى دیب البغا 
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����������ϲѧϓ�ΎѧϬΒϠϗ��˷ΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ΎϬϧϮϜѧδϟ�Ύѧϔϟ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΓΰѧϤϬϟ�ΐ ѧϠϗ�α ΎϴϘϟ�ϥΎϛϭ���ϒϴϔΨΘϟ

����Ϯѧϫ��Δѧϴϧ��ϲѧϓ�Ϟλ Ϸ�ϥϷ���έί ·�ϭ��˯Ύϧ·����ϊϤΟ��Γέί �ϭ��Δϴϧ����ϢѧΛ�Δѧϴϧ��

������ΎѧϤϫϭ�ϥϼΜѧϣ��ΓΰѧϤϬϟ�ΪόΑ��ϊϗϭ�ΎϤϟϭ����Δϴϧ��˰�Ϊϣ�ϒϟ�ΓΰϤϬϟ�ΐ ϠϘΑ�˰�ΕέΎλ

ϥΎѧѧϤϴϤϟ��ˬ��������ϰѧѧϟ·��˰ѧѧΓήδϜϟ�ϲϫϮ˰�ϰѧѧϟϭϷ�ϢϴѧѧϤϟ�ΔѧѧϛήΣ�ϮѧѧϠϘϧ�ϡΎѧѧϏΩϹ�ϭΩέϭ

�����˯Ύѧѧϳ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϮϟΪѧѧΑϭ��ΔѧѧϤ��έΎѧѧμ ϓ�ΎѧѧϬΘΧ�ϲѧѧϓ�ϢϴѧѧϤϟ�ϮѧѧϤϏΩϭ�ΓΰѧѧϤϬϟ

ل ویدل ذلك على أن عنایتھم باإلدغام اإلدغام على اإلعال  -كما ترى -فقدموا

1فوق عنایتھم باإلعالل.

  ورود (أئمة)  في المنظومات :  

������ϦѧΑ�ΪѧϤΤϣ�άѧϬϓ��ΔѧϤ��Δϐϴѧμ ϟ�ϢϬϟϭΎϨΗ�ϲϓ�ΕΎϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ϒϠΘΧ

2أبي جمعة الوھراني یذكرھا في (باب الھمزتین في كلمة) قائال : 

  َوَال َفْصَل ِلْلَباِقیَن َفاْعَلْمُھ َواْعَمَال           َوأِئَمة َفاَفْصْل َلِبیًبا ُمَبٍیًنا        

3وأحمد  الندرومي یذكرھا في (تسھیل الھمزة ) : 

  ُصَور َأِیَمة اْفَتْح (ھا) اْنَسلَخ ُثَم       ِفي ُرْشِدِه َوَقع َقَضى ُتَوّفیُكُم   

  اجتماع الھمزتین في (أئمة): 

������ϳϮΒϴѧγ�ΎѧϫήϛΫ�ΎѧϤϛ�˰�ΓΰѧϤϬϟ�ϝϮѧΣ�˷ϥ·Ϫ4������ϒѧϴϔΨΘϟϭ�ϖѧϴϘΤΘϟ���Ι ϼѧΛ�˰

  والبدل.

. والممتع في التصریف : ابن عصفور : تحقیق : فخر 280و 5/279ـ یراجع : شرح المفصل :  1
. و حاشیة الصبان على شرح 1983 – 5ط –الدار العربیة للكتاب  –1/380الدین قباوة :

ـ  4/445 –األشموني على ألفیة ابن مالك : ضبطھ وصححھ وخرج شواھده:إبراھیم شمس الدین 
  . 70والنجوم الطوالع : 1997ـ1ب العلمیةـ بیروت ـ ط دار الكت

  . 3/388 –یراجع : قراءة اإلمام نافع عند المغاربة : د . عبد الھادي حمیتو  - 2
ـ  نسخة مصورة  99أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة : طالب أحمد بن رابح الندرومي : - 3

  من مخطوط بمكتبة الدكتور مختار بوعناني.
  .313.واللھجات في الكتاب لسیبویھ : 3/541كتاب سیبویھ :  یراجع : - 4
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����ϝΎѧϗ�Ϊѧϗϭ��Γ˯ήϘϟ�ϲϓ�ϦϴΗΰϤϬϟ�ϦϴΑ�ϊϤΠϳ�ϕΎΤγ·�ϲΑ�ϦΑ�ϥΎϛ�ΪϘϓ�ϖϴϘΤΘϟ�Ύϣ

���ϞѧϴϠϗ�Ϯѧϫϭ�ΎѧόϴϤΟ�ΎϫΰϤϬϳ���ϲΌΎτΧ�ϲϟ�ήϔϏ�ϢϬϠϟ�����Ώήόϟ�ξ όΑ��ˬ��ϲѧϫϭ

1في لغة قیس.

��ϪϳϮΒϴѧγ�ήѧϛΫ�Ϊϗϭ2���������ϦϴΗέϭΎѧΠΘϤϟ�ϦϴΗΰѧϤϬϟ�ϦϴѧΑ�ϥϮϠΧΪѧϳ�ί ΎѧΠΤϟ�Ϟѧϫ�ϥ��Ύѧϔϟ

�������������ΪѧϴϛϮΘϟ�ϥϮѧϧ�ϦϴѧΑ�ϒϟϷΎѧΑ�ϮϠѧμ ϓ�ΎѧϤϛ�ˬ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ϥϮѧϨϴϠϳ�ϢѧΛ�ϥΎѧΗΰϤϫ�ϲѧϘΘϠΗ�ϼΌѧϟ

�ήϴϤѧπ ϟ�ϥϮϧϭ����ϰѧϨΜϤϟ�ήϴϤѧο �ϱ������͋ϥΎϨϴѧθΧ��ϢϬϟϮѧϗ�ϲѧϓ3�����ϲϟϮѧΗ�Ϧѧϣ�ΎѧΑήϬΗ

  األمثال.

4قال ذو الّرمة : 

  ب ؟ َتطالْلُت فاْستْشَرفتُھ َفَعرفُتُھ      فقلُت لھ أانَت زیُد األَراِن                     

���������ϡΎϬϔΘѧѧγϻ�ΓΰѧѧϤϫ�ˬ�ϦϴΗΰѧѧϤϬϟ�ϦϴѧѧΑ�ϒѧѧϟ�ϝΎѧѧΧΩΈΑ��Ζѧѧϧ����ϪѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓ�ΪϫΎѧѧθϟ

وھمزة الضمیر وذلك للتوصل إلى النطق بھما . 

5وھذا ما أشار إلیھ الوھراني في البیت المذكور آنفا بقولھ :

  ِقیَن َفاْعَلْمُھ َواْعَمَال          َوأِئَمة َفاَفْصْل َلِبیًبا ُمَبٍیًنا                َوَال َفْصَل ِلْلَبا          

ولعل سبب  ، أما بنو تمیم فقد لینوا الھمزة الثانیة من غیر إدخال بینھما        

�ϛήѧΗϢϬ�����������Δѧο έΎϋ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΓΰѧϤϬϟ�ΔѧϛήΣ�˷ϥ�Ϯѧϫ��ϦϴΗΰѧϤϬϟ�ϦϴѧΑ�ϒѧϟϷ�ϝΎѧΧΩ·�ˬ

��������ϪѧϧϷ�ˬ�ΎϬѧο ϭήόϟ�ΎѧϬΘϛήΣ�Ϯѧϐϟϭ�ΎϬϠѧλ �ϭήΒΘϋΎѧϓ�ˬ�ΔϨϛΎѧγ�Ϟλ Ϸ�ϲϓ�ΎϬϧϷ

6كون بین الھمزتین المتحركتین ال بین متحركة وساكنة.إنما ی

  .618یراجع : معاني القرآن : األخفش:  - 1
  .3/551كتاب سیبویھ :  - 2
  .3/551السابق : - 3
  (مقدمة). 20لسان العرب :  - 4
  . 3/388 –یراجع : قراءة اإلمام نافع عند المغاربة : د . عبد الھادي حمیتو  - 5
  710النجوم الطوالع : یراجع :  - 6
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�����ΓΰϤϬϟ�Δϴϧ�ϲϓ�ϦϴΑ�ϦϴΑ�ΓΰϤϫ�ϥ�ϚϟΫ�ϲϓ�ί ΎΠΤϟ�Ϟϫ�ΐ ϫάϣ�˷ϥ·�ˬ��ϮѧϫήϜϓ

1أال یدخلوا األلف بینھما إذا كانت الھمزة بین بین كالھمزة في الثانیة .

�ϪϘτϧ�ΔΑϮόμ ϟ�ϑάΤϟϭ�ήϴϴϐΘϟ�Ϫϴϓ�ήΜϛ�ϑήΣ�ΓΰϤϬϟ�ˬΎϬϠόΟ�ϚϟΫ�Ϧϣϭ����ϦϴѧΑ

�ΔϨϛΎδϟ�ϒϟϷϭ�ΓΰϤϬϟ��ϒϴϔΨΘϟ�Ϊμ ϗ�����β ϴѧϟ�ΎѧϬϧ�ϻ·�ˬ�ΔϘϘΤϣ�ΎϬΘϧΰΑ�ϥϮϜΗϭ

ألنھ یقربھا من ،.وُیضعف الناطق الصوت وال یتمھ 2لھا تمكن الھمزة المحققة

�����ΔϣϮϤѧπ ϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ����ϝ́ѧγ��ϲѧϓ��ϝΎγ��ϚϟϮϘϛ�ϒϟϷ�Ϧϣ�ΔΤΘϔϟ�ϥϷ�ϒϟϷ

�������ϲѧϓ��ϡϮѧϟ��ϚѧϟϮϗ�ϮѧΤϧ�ϭϮѧϟϭ�ΓΰѧϤϬϟ�ϦϴΑ�ΎϬΘϠόΟ��ϡΆѧϟ��ˬ���ΓέϮѧδϜϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ

��������ςѧѧΨϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧόϴϤΟ�άѧѧϫϭ����ϢΌѧѧγ�ϲѧѧϓ��ϢΌѧѧγ���ϮѧѧΤϧ�˯Ύѧѧϴϟϭ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϦϴѧѧΑ�ΎѧѧϬΘϠόΟ

3واحد وإنما ُتحكمھ المشافھة.

   الوھرانيقول إن المراد بالفصل في        

  َلْمُھ َواْعَمَال          َوأِئَمة َفاَفْصْل َلِبیًبا ُمَبٍیًنا                َوَال َفْصَل ِلْلَباِقیَن َفاْع          

وذلك ، وإدخال ألف مد بینھما ،ھو الفصل بین الھمزتین  المتجاورتین  

ألنھ إذا كان  نطق الھمزة المفردة عسیرا فال شك أن  ،لتسھیل القراءة  بھما 

.4یكون النطق بالھمزتین المتجاورتین أعسر 

وسیأتي الحدیث عن  " ، ة وقولھ (وال فصل للباقین) إشارة إلى القراءة الثانی

وبّیَن مواضع تواجدھا  ،وطلب أن ترسم بالیاء ، ال بالھمزة  .قراءة (أئمة) "

یراجع: المقتضب : صنعة أبي العباس محمد بن یزید المبرد : محمد عبد الخالق عضیمة  - 1
  ھـ .  1386وزارة األوقاف ـ المجلس األعلى للشؤون  اإلسالمیة ـ مصر ـ القاھرة ـ  -.1/299:

محمد حسن إسماعیل یراجع : سر صناعة اإلعراب : أبو الفتح عثمان بن جنّي : محمد حسن  - 2
 1ط :  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  -1/61 –وشارك في التحقیق : أحمد رشدي شحاتة عامر  –
–2000.
.والمفصل في علم العربیة : أبو القاسم محمود بن عمر 542و 3/541ـ یراجع: الكتاب :  3

كتاب سیبویھ : والنكت في تفسیر  451بھامش ص :  –الزمخشري : تحقیق : سعید محمود عقیل 
523.

  . 76یراجع : إیجاز التعریف في علم التصریف : - 4
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) 05في القرآن الكریم ورمز لذلك بـ (ھا) الذي یساوي في حساب الجمل (

1.مواضع أي خمسة

قراءة (أئمة) : 

2�����ѧϤϬϟ�ϦϴѧΑ�ϒѧϟ�ϝΎѧΧΩΈΑ�ϱ�˰�ίقرأ ھشام         ΎΠΤϟ�Ϟϫ�ΐ ϫάϣ�ϰϠϋ���˰�ϦϴΗΰ

  وقرأ أیضا بعدم إدخالھا.  

��������ΎѧϬΑ�ϻ·�Ϟѧμ Τϳ�ϻ�ϞѧϘΜϟ�ϥϷ��ΔѧϤϳ��Δѧπ Τϣ�˯Ύѧϳ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΓΰϤϬϟ�ϝΪΑΈΑ�Ζήϗϭ

3.وقرئت أیضا بتسھیل الھمزة الثانیة مع اإلدخال وعدمھ.

4قال الندروميو في إحدى ھذه القراءات 

  ة َلھا (یب)ال َمْین ھاَك ما ُسھل أعني بْین بْین         ِمْن َغْیر ُصوَر         

���ϩΎѧϨόϣ��ΐ ѧϳ�ϭ�ϦϴΑ�ϦϴΑ�ΓΰϤϫ�ϲϨϋ���ϱ��ϦϴΑ�ϦϴΑ�ϲϨϋ��ϪϟϮϗ�ΪϫΎθϟ�����ϲѧϓ

  موضعا. 12حساب الجمل أي : وردت في 

إّن حجة أصحاب القراءة بالھمزتین أن الھمزة األولى للجمع . فوزن          

إلى الھمزة فنقلوا كسرة المیم ، ألن أصلھا :( أْأِمَمة) ،(أئمة)  (أْفِعلة) 

وأدغموا المیم في أختھا للمجانسة فصارت (أئمة) بفتح الھمزة األولى  

ھي ، ویذكر ابن یعیش حجة أخرى لھم في ذلك  5وكسر الثانیة  وشد المیم .

. (المعجم  24والسجدة:  41و 05والقصص:  73واألنبیاء:  12المواضع ھي : التوبة : - 1
ـ  2ـ  دار المعرفة ـ بیروت ـ ط103المفھرس أللفاظ القرآن الكریم : محمد فؤاد عبد الباقي  : 

1991.(
ار بن نصیر القاضي الدمشقي ویكنى أبا الولید كان أحد راویي ابن عامر ھو ھشام بن عم- 2

  .)  07ھـ) بدمشق ـ (البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة :  245الشامي . توفي سنة (
تحقیق : أحمد محمود عبد  –غیث النفع في القراءات السبع : علي النوري بن محمد السفاقسي  - 3

.والبدور 2004 – 1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط 271و 270الحفیان : السمیع الشافعي 
  . 164الزاھرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة :عبد الفتاح القاضي : 

.99أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 4
قیل على ألفیة ابن مالك وحاشیة الخضري على شرح ابن ع  173ـ الحجة في القراءات السبع :  5
:2/442.
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1أن الھمزة من حروف الحلق ، وقد یجتمع حروف الحلق في نحو  (اللعاعة)

3أختھا. .فكذلك الھمزة یمكن أْن تجتمع مع 2و(لححْت عیُنھ)

یضعف القول السابق  كون حروف الحلق مستثقلة ،والھمزة ھي أثقلھا ، وإذا 

اجتمعت مع أختھا زاد الثقل بخالف باقي حروف الحلق كما ورد في قولھم 

(اللعاعة) و(لححْت عینھ) ، فقد أمكنھم جمع العینین والحاءین . ولذلك حكم 

راءة الكوفیین (أئمة) على ق –ھـ)  392ومنھم ابن جني (ت  –البصریون 

  بتحقیق الھمزتین بالشذوذ وعدوھا مخالفة للقیاس الصرفي. 

�����������ˬ�ϦϴΗΰѧϤϬϟ�ϦϴѧΑ�ϊѧϤΠϟ�ϩήѧϛ�Ϫѧϧ�˯Ύѧϳ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΓΰѧϤϬϟ�ϞѧόΟ�Ϧѧϣ�ΔΠΣ�Ύϣ

فقلب الثانیة لكسرھا بعد أن لّینھا ، وحركھا اللتقاء الساكنین . قال سیبویھ : " 

4ة ، لم یكن بد من بدل اآلخرة ."واعلم أن الھمزتین إذا التقتا في كلمة واحد

  رأي المحدثین

�������������έϮΒѧѧμ ϟ�ΪѧѧΒϋ���ϦϴѧѧΑ�ϦϴѧѧΑ�ΓΰѧѧϤϫ��Δϟ́ѧѧδϤΑ�ϮѧѧϤΘϫ�Ϧϳάѧѧϟ�ϦϴΛΪѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣ

شاھین الذي رأى أن ما حدث في قراءة (أیمة) بجعل الھمزة الثانیة بین بین ، 

��������ήϴѧμ ϗ�Ϧϴѧϟ�ΕϮѧλ �ϻ·�˰�Ϫѧϳέ�ϲϓ�˰�ϲϫ�Ύϣϭ���ήϴϏ�ϻ�ΓΰϤϬϟ�ρϮϘγ�ΩήΠϣ�Ϯϫ

��ѧϋ�ϰϤѧδϳ������ϖѧѧτϨϟ�άѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΐ ѧΗήΘϳϭ�ˬ�Γήѧδϛ�ϭ�ΔѧѧΤΘϓ�Ϧѧϣ��ΓΰѧϤϬϟ�ΔѧѧϛήΣ��ΓΩΎ

5التقاء صوتْي لین قصیرْین .

اللعاعة : نبات لـین . وقیل : الكأل الخفیف ، أو ما بقي في السقاء، یراجع : لسان العرب :  - 1
  .685والقاموس المحیط :  5/503
. ولسان العرب 218لححت عینھ : كسمع : لصقت بالرمض أو من وجع . (القاموس المحیط :  - 2
  مـادة لحح) . -5/481: 
  .5/281شـرح المفصل :  - 3
وسر صناعة اإلعراب : أبو الفتح عثمان بن  2/319. والمنصف : 3/552كتاب سیبویھ :  - 4

والتكملة :  1993 -2: –دمشق  –دار القلم  – 1/71 –جني : دراسة وتحقیق : د. حسن ھنداوي 
  .74:  . والتصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث 5/279وشرح المفصل :  38

  .  106و 105 –القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث : د . عبد الصبور شاھین  - 5
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ال وجود لھا في النطق   -كما یسمیھا القدامى -بعبارة أخرى إّن ھمزة بین بین

���ρϮϘѧѧγ�ΪѧѧόΑ��ΖΎѧѧμ ϟ��ΔѧѧϴϗΎΒϟ�ΔѧѧϛήΤϟ�ΕϮѧѧλ �ϮѧѧϬϓ�ϊϣΎѧѧδϟ�ϪόϤѧѧδϳ�ϱάѧѧϟ�Ύѧѧϣ

  الھمزة.

وات الحدیث ھو أن ھمزة بین بین متحققة ـ وغیر  إال أّن الذي أثبتھ علم األص

1ساقطة كما قال عبد الصبور شاھین ـ بدلیل ما جاء في بیت األعشى :

  أأْن رأْت َرُجال أْعَشى أَضّر بِھ      َرْیُب الَمُنون وَدْھٌر ُمفسٌد َخِبُل             

���Δѧϧΰϟ�ϲѧϓ�ΔϘϘΤϣ�ΎϬΘϟΰϨϤΑ�ΔϔϔΨϤϟ��˸ϥ��ϲϓ�ΓΰϤϬϟ�ϩάϫ�˷ϥ·�����Ϛϟάѧϛ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�ϮѧϠϓ

3وكذلك في قول كثیر عزة :  2النكسر البیت 

  أاْن ُزّم أْجماٌل وفارَق جیرة          وصاَح ُغراُب اْلَبـیِن أنَت حزین ؟            

���ΓΰѧѧϤϬϟϭ�ˬ��˸Ϧ˵ϟ˸Ϯѧѧ˵ό˴ϓ����ΔѧѧϠϴόϔΗ�Δϴѧѧο ϭήόϟ�ΔѧѧΑΎΘϜϟ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϠΑΎϘϳ��˸ϡ˵ί �˸ϥ����ϪѧѧϟϮϘϓ

�ѧѧΤϟ�ΔѧѧϠΑΎϘϣ�ϦϴѧѧΑ�ϦϴѧѧΑ�ΓΰѧѧϤϫ�ϲѧѧϫϭ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ��ϙήѧѧΤΘϣ�Ϯѧѧϫϭ�ΔѧѧϠϴόϔΘϟ�ϲѧѧϓ�Ϧϴѧѧόϟ�ϑή

  بالضم، وبالتالي فھي ـ  أي الھمزة ـ  متحركة أیضا  وھذا دلیل على تحققھا .

���������˷ϥ�ϰѧϟ·�ϥϮѧϴϓϮϜϟ�ΐ ѧϫΫ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬ�Ϧϴϳήѧμ Βϟ�ϱέ�Ϊѧπ όϳ�ϪѧΗήϛΫ�ϱάϟ�άϫϭ

4ھمزة بین بین ساكنة .

�����Ϸ�ˬ�ΖѧϴΒϟ�ήѧδϜϧϻ�ϚѧϟΫ�ϻϮѧϟϭ�ΔѧϘϘΤϤϟ�ΔϧΰΑ�ΔϔϔΨϤϟ��ϥ��ϲϓ�ΓΰϤϬϟΎϓ��ΪѧόΑ�ϥ

��������ϥΎϨϛΎѧγ�ϰѧϘΘϟϻ�ΔϨϛΎѧδϟ�ϢѧϜΣ�ϲѧϓ�ϦϴѧΑ�ϦϴѧΑ�ΓΰϤϫ�ΖϧΎϛ�ϮϠϓ�ΔϨϛΎγ�ΎϧϮϧ�ΓΰϤϬϟ

5في الحشو وال یكون ذلك في الشعر إال في القوافي .

  .550و 3/154الكتاب :  - 1
  .550و 3/549السابق :  - 2
  .1/62سر صناعة اإلعراب :  - 3
یراجع : الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة الجحدري البصري : د. عادل ھادي  - 4

/ 2–واإلنصاف في مسائل الخالف  بین النحویین البصریین والكوفیین  36 –ادي العبیدي حم
  .  245و 244

  .  5/275وشرح المفصل  :  1/292یراجع : المقتضب :  - 5
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�����ϪѧϴϠϋ�ϖϠσ�ϱάϟϭ��˰�ϦϴΗέϭΎΠΘϤϟ�ϦϴΗΰϤϬϟ�ϦϴΑ�ϒϟϷ�ϝΎΧΩ·�˷ϥ�ϰϟ·��κ ϠΨϧ

ا المد ھو الوھراني  (الفصل) ـ ھو في الحقیقة مد حركة الھمزة األولى ، وھذ 

الذي سمح بنطق الھمزتین المتجاورتین.  
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  األیكـــــة    

(األیكة) إحدى الصیغ  القرآنیة الواردة في المنظومات الجزائریة .          

ع2واألْیُض  1وھي مھموزة الفاء نحو:األْیُن  3.وقد وردت في أربعة مواض

َكذََّب . وقولھ :"  4"َحاُب اَألْیَكِة َلَظاِلِمیَنَوِإْن َكاَن َأْصمنھا قولھ تعالى:" 

. وأصحاب األیكة ھم قوم سیدنا شعیب علیھ 5"اْلُمْرَسِلیَنلْیَكَة َأْصَحاُب

، 6السالم 7. ومعنى (األیكة) الغیضة  وقیل : اسم البلد أو الناحیة أي اسم علم

، ن ممنوعة م -بفتح التاء –ولذلك جاءت في إحدى القراءات (لیكة)  7علم

. 8الصرف وبإسقاط الھمزة 

اشتقاق (األیكة) :       

األیكة  من الفعل : (أیَِِك) .تقول : أیكَ األراُك فھو أِیٌك .واستأیك ، 

وقیل : الشجر الملتف  ،كالھما إلتّف  وصار أیكة . واألْیك : اجتماع الشجر 

مع وتج،الكثیر  وقیل : األیكة ھي الغیضة تنبت السدر واألراك ونحوھما 

9على : (أْیٍك).

  (وھو اإلعیاء والتعب). -1/148ھو (اإلعیاء والتعب) : لسان العرب :  - 1
  ا غیره).اللسان : مادة (أیض).(وھو صیرورة الشيء شیئ - 2
  المواضع ھي : الحجر والشعراء وص وق. - 3
.78ـ الحجر : 4
            176الشعراء :  - 5
یراجع : أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي : ناصر الدین أبو سعید  - 6

ط  ـ مؤسسة شعبان ـ بیروت ـ4/109و3/173عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي : 
  ھـ.  1330

  المصدر السابق . - 7
ـ السابق . 8
.ومعجم مقاییس اللغة : أبو الحسین  839والقاموس المحیط :  1/146یراجع : لسان العرب :  - 9

ـ دار الجیل ـ  1/165تحقیق وضبط : عبد السالم محمد ھارون :  –أحمد بن فارس بن زكریا 
  .    1972ـ  2بیروت ـ ط
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1قال العجاج یصف أیكة :

  ِفي  أْیكٍة فال ُھو الّضحّي          َوال َیلوُح َنْبُتھ  الّشتّي               

  الشاھد قولھ (أیكة).

2وقال األخطل : 

  یكاد َیحاُر الُمْجَتِني وْسط أْیِكھا    إذا ما َتنادى ِبالَعِشّي َھدیُلھا               

  (أیكھا) وھو جمع : (أیكة).الشاھد 

  ورود (األئكة) في المنظومات :

������ΎϬϤѧѧѧγέϭ�ΎϬόѧѧѧο Ϯϣ�ϮѧѧѧϨϴΑϭ�ˬ��ΔѧѧѧϜϳϷ��ΕΎѧѧѧϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤѧѧѧλ �ήѧѧѧϛΫ

����ϪѧΗί ϮΟέ�ϲϓ��ϲϣϭέΪϨϟ�Αέ�ϦΑ�ΪϤΣ��ϢϬϨϣ�ˬ�ϢϳήϜϟ�ϥήϘϟ�ϲϓ�ΎϬΗ˯ήϗϭ

3مجموع النصوص القرآنیة في( باب نصوص األلف)  حیث قال : 

  كِة ب(أل) و كْسِر(تا)      با ِفي َنّبْىء قالِت اْلأْعراُب أَتى أْصحاُب اْلأْی         

  ِبغْیِر أِلف ُمعین الالم ِصـــــْل     ِفي أُنوِمُن َصاد ِبفْتـــــــِح التا  َشّكْل          

����ΓέϮѧδϜϤϟ��ΔϜϳϷ��˯ΎΗ�ϲϫ��ΎΗ��ϭ�Δϓήόϣ�ϱ�ϝϭϷ�ΖϴΒϟ�ϲϓ��ϝ��Ώ�ϪϟϮϗ

�ѧόϟ�Ϯϫ�ΖϴΒϟ�ΰΠϋ�ϲϓ���ΎΑ�ϭ��ΩΪ��������ϊѧο ϮϤϠϟ�ΰѧϣέ�ϢѧΛ�ˬ�ϞѧϤΠϟ�ΏΎѧδΣ�ϲѧϓ��

التي وقعت فیھا. و(ألف) في البیت الثاني ھو ھمزة الوصل وقولھ (بفتح التا) 

���ΔѧѧѧϤϠϛ�˷ϥ�ϦϴѧѧѧΒϳϭ����˴˴Δѧѧѧ˴Ϝ˸ϴϟ�˵ΏΎΤѧѧѧλ ��ϑήѧѧѧμ ϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϮϨϤϣ��ΎѧѧѧϬΎΗ�ΘѧѧѧϔΑ�ϱ

��ήѧѧϘΗϭ�ˬ��ϝ��ϡϼѧѧϟϭ�ϒϟϷΎѧѧΑ�ΕΩέϭ��ΔѧѧϜϳϷ�����˯ΎѧѧΘϟ�ήѧѧδϜΑ����Δϓϭήѧѧμ ϣ�ϱ

4�����ΕΩέϭϭ��ϦϴѧϨΛ�Ϧϴόѧοقر وفي سورتي الحج Ϯϣ�ϲѧϓ�Εήѧϛ˵Ϋ�ΎϬϧ�ϰϨόϤϟϭ���

.128/ 3حاجب : ـ شرح شافیة ابن ال 1
  .1/165یراجع : معجم مقاییس اللغة :  - 2
نسخة مصورة  – 14أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة : طالب أحمد بن رابح الندرومي :   - 3

  من مخطوط بمكتبة الدكتور مختار بوعناني.
.14:قسورة  - 4
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��ϭ�˯ήόѧѧθϟ�ϲѧѧϓ��˯ΎѧѧΘϟ�ΘѧѧϔΑ�ήѧѧϘΗϭ�ˬ�Δѧѧ˴Ϝ˸ϴ˴˴ϟ��ΔѧѧΣϮΘϔϤϟ�ϡϼϟΎѧѧΑص�ϱάѧѧϟ�άѧѧϫ�ϥ·�

  ذكره الندرومي إشارة إلى القراءتین المشھورتین .

1وقال محمد الطاھر التلیلي في مسائلھ القرآنیة :

  ْمـــــــــــِز       ِفي الّشَعراِء وصاد ُثّم َرْمِزي َولْیكة ِبالالِم ال ِباْلَھ             

  واْقتَرَنْت ِفي اْلِحْجِر أْو ِفي قاف    ِبَھْمزتْیِن كالّتْعِریف اْلَكــــــاِفي            

�ϻϭ�ϢχΎϨϟ�ήϛΫ±��ΔϜ˸ϴ˴ϟ�����ϝ��ϡϻϭ�ϒѧϟ�ϥϭΩ�άϜϫ�������ϼѧΑ�ΕΩέϭ�ΎѧϬϧ�Ϧ˷ϴѧΑϭ

  رومي . إال أنھ لم یتطرق للتاء. ھمز وذكر السورتین ، كما فعل الند

�������ϒѧϳήόΘϟ��ϝ��ϲѧϓ�Ϟѧλ Ϯϟ�ΓΰѧϤϫ���ϦϴΗΰѧϤϬΑ��ΔѧϜϳϷ�Εήϛ˵Ϋ�ϲϧΎΜϟ�ΖϴΒϟ�ϲϓ

��������ΖѧϴΒϟ�ϲѧϓ��ΩΎѧλ �ϭ����ΔѧϜϳ��ΎѧϬϧϷ�ˬ�ΔѧϤϠϜϟ�Ϟѧλ �Ϧϣ�ϲϫ�ϲΘϟ�ϊ τϘϟ�ΓΰϤϫϭ

ق. و(قاف) في البیت الثاني ھي سورةص ، األول ھي سورة 

  قراءة (األیكة) :

ήόѧθϟ�ϲΗέϮѧγ�ϲѧϓ�ήϣΎϋ�ϦΑϭ˯�����4، وابن كثیر3أبو جعفرو 2قرأ  نافع         

ΔΣϮΘϔϣ�ϡϼΑ�ˬ����ΎѧϬϠΒϗ�Ϟѧλ(لیكة)5صوفي  ϭ�ϒѧϟ�ήϴϏ�Ϧϣˬ���ΎϫΪѧόΑ�ΓΰѧϤϫ�ϻϭ

��˯ήѧϘϟ�ϲϗΎΑ�ήϗϭ����ϼλ ϭ�Κϴϧ́Θϟ�˯ΎΗ�ΘϔΑϭ�ˬ���ΓΰѧϤΣ�ϢϬϨѧϣϭ6���ϒϟ́ѧΑ��ΔѧϜϳϷ�

  .  84مسائل قرآنیة :  - 1
القراء السبعة ، ثقة صالح . أخذ القراءة عن سبعین من نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم . أحد  - 2

التانعین . أشھر من تلقى عنھ اإلمام مالك بن أنس واللیث بن  سعد . توفي سنة تسع وستین ومئة 
  )430و 428.(من كتاب الدرة المضیئة : ص 

لقراءات ھـ .( البدور الزاھرة في ا 128أبو جعفر المدني ھو یزید بن القعقاع . توفي سنة  - 3
  .)06العشر المتواترة  : 

عبد اهللا بن كثیر المكي ، كنیتھ أبو معبد تابعي .كان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناس في  - 4
والبدور الزاھرة في  435و 434و 433القراءة حتى مات بھا سنة عشرین ومئة .(الدرة المضیئة

  .)06القراءات العشر المتواترة : 
.13ـ  سورة ص :  5
ھـ 156ھو أبو عمارة شیخ القراء ویعرف بالزیات ، كان ثقة حجة قیما بكتاب اهللا .. توفي سنة - 6

  .)77.وأحكام القرآن وتاریخھ: 452و 451بحلوان.( الدرة المضیئة : 
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����ΓέϮѧѧγ�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣ��˯ΎѧѧΘϟ�ξ ѧѧϔΨΑ�ΓΰѧѧϤϬϟϭ�Ϟѧѧλ Ϯϟق����Γ˯ήѧѧϘϟ�ϰѧѧϠϋ�ϮѧѧϘϔΗ�ΪѧѧϘϓ

1والالم (األیكة). باأللف

اإلعالل بالحذف في (األیكة):

في (األیكة) فصارت  -ھمزة الوصل وھمزة القطع  –ُحذفت الھمزتان 

��������˰�ΎѧϬΑ�ϖѧτϨϟ�ΔѧϴϠϤϋϭ�ΓΪѧη�ΔϨϛΎѧδϟ�ΕϮλ Ϸ�ήΜϛ�ΎϬϧϷ�ˬ�ϡϼϟ�Θϓ�ϢΛ��ΔϜϴϟ�

2ألن مخرجھا فتحة المزمار. ، وھي محققةـ من أشق العملیات الصوتیة

د من قرأ (لیكة) بالحذف أنھ أسقط ھمزة الوصل وھمزة القطع ثم األصل عن

  وھذا كثیر في كالمھم. ، فتح الالم ألّن : العرب ال تبدأ بساكن

��ΔϜϴϟ��Γ˯ήϗ�ϱήΒϜόϟ��ΪόΒΘγ�ˬ�Ϫ˷ϧϷ±��Ϫϳέ�ϲϓ±����ΔѧϜϴϟ��ϡϼϜϟ�ϲϓ�ΪΟϮϳ�ϻ

   واعتراضھ ھھنا على كون (لیكة) بفتح التاء اسم علم. 3حتى یجعل علما.

ولكن األصل عند من قرأ (لیكة) بالحذف أنھ أسقط ھمزة الوصل وھمزة 

القطع  ثم فتح الالم كما ذكرنا من قبل تخفیفا.واإلشكال كما ھو واضح في 

  فتح التاء إذ األولى كسرھا. 

إّن القراءة بالتخفیف موافقة للقاعدة التي وضعھا النحاة " إذ إّن كل         

حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتھا وألقیت ھمزة متحركة كان قبلھا 

نحو قولك : َمَن ُبوَك ؟ وَمُن مُّك ؟ وكِم ِبِلك ، حركتھا  على الساكن الذي قبلھا

4؟ ، إذا أردت أن تخفف الھمزة في (األب) و(األّم) و(اإلِبل) ". 

5وقد كثر تخفیف الھمزة بالحذف في كالمھم ، ومن ذلك ، قول  رؤبة :

  وَأنَت یا َبا ُمسلم وَفیـْـــــــــتا                                        

  . 166یراجع : التیسیر في القراءات السبع :  - 1
  . 77یراجع : في اللھجات العربیة : د . إبراھیم أنیس :  - 2
  . 2/273لتبیان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد اهللا بن حسین العكبري : ا - 3
  . 76و 4/75ومعاني القرآن وإعرابھ : – 3/545كتاب سیبویھ :  - 4
  .1/21لسان العر ب :  - 5
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.1ترك الھمزة في (أبا) تخفیفا، واألصل: (یا أبا مسلم)" 

���������ϒѧϟϷ�ΔѧϛήΣ���ϮѧϘϟ�ΚѧϴΣ �ˬ�ήѧϤΣϷ��ϒѧϴϔΨΗ�ϲѧϓ��ήѧϤΤϟ˴˴���Ύπ ϳ�ϮϟΎϗ�Ϊϗϭ

����ϝϮϘΘϓ�ˬ�ϑάΤΗ�ϻϭ�ˬ��Ϟλ Ϯϟ�ϒϟ�ϲϘΒΗϭ�ϡϼϟ�ϙήΤΘϓ��ϡϼϟ�ϰϠϋ���ήѧϤΤϟ

"2��������ϚѧϟΫ�ί ΎѧΟ�ΎѧϤϧ·ϭˬ�ϡϼѧϟ�ϚѧϳήΤΗϭ�Ϟλ Ϯϟ�ΓΰϤϫ�˯ΎϘΑ·ϭ�ϊ τϘϟ�ΓΰϤϫ�ϑάΤΑ

3ألن األصل فیھا السكون  فتحركت الالم لفتحة الھمزة في التخفیف .

��������ϑήѧѧΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬΘϛήΣ�˯ΎѧѧϘϟ·ϭ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϑάѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�ϪϳϮΒϴѧѧγ�ϩήѧѧϛΫ�ϱάѧѧϟ�˷ϥ·

4��������ϲϧΎѧΜϟ�ΐقبلھا  ϫάѧϤϟ�Ύѧϣ�˭�ϢϫΪѧϨϋ�ϦϴΒϫάѧϣ�ΪѧΣ�Ϯϫ�ˬ����ΓΰѧϤϫ�ϑάѧΤΗ�ϥ�ϮѧϬϓ

5الوصل وكذلك ھمزة القطع فتقول مثال في (األحمر) : (َلحمر)  . 

��������������˯ΪѧѧΘΑϼϟ�ΎѧѧϬΑ�ϰΗΆѧѧϳ�ϲѧѧΘϟ�˰�Ϟѧѧλ Ϯϟ�ϒѧѧϟ�Ϧѧѧϋ�ϢϬΎϨϐΘѧѧγ�ΐ Βѧѧγ�Ϟѧѧόϟ

˰�6�������ϥΎѧϛ�Ϊѧϗϭ��ˬΓΰѧϤϬϠϟ�ΔѧΟΎΣ�ϼϓ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ˬ�ΖϛήΤΗ�Ϊϗ�ϡϼϟ�ϥϮϛ�Ϯϫبمتحرك

�Ύѧѧϣϭ�ζ ϳήѧѧϘϛ��Ώήѧѧόϟ�ϞѧѧΎΒϗ�ϲѧѧϓ�ΔϴѧѧηΎϓ�Δѧѧϐϟ��ΰѧѧϤϬϟ�ϒѧѧϴϔΨΗ�Ϟѧѧϫ́ϓ��ˬ�ΎѧѧϫέϭΎΟ

��������ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγ�ΰѧϤϬϟ�ϥϮѧϔϔΨϳ�ϱ�ϥϭήѧΒϨϳ�ϻ�ΔѧϨϳΪϤϟϭ�ΔѧϜϣ�Ϟϫϭ�Ϟϳάϫϭ�ί ΎΠΤϟ

8أما بنو تمیم  فإنھم أصحاب نبر. 7مفردا أم مزدوجا .

����ϪѧϧϭΪΑϭ�ΰϤϬϟΎΑ���ϦϴΗ˯ήϘϟ�ΔϴϧήϘϟ�ΕΎϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ήϛΫ�ˬ��άѧϫϭ

  دلیل على أنھم اتبعوا جمھور العلماء.

  المصدر السابق.  - 1
  . 5/277شرح المفصل :  - 2
  .  70و 1/69یراجع : المنصف :  - 3
.3/545ـ الكتاب :  4
.وشرح الكافیة الشافیة : 35و 34.  والتكملة:  76و 4/75یراجع : معاني القرآن وإعرابھ :   - 5
  .    2/638. والممتع في التصریف : 2/378
  . 16التكملة :  - 6
  . 3/550یراجع : كتاب سیبویھ :  - 7
تواب : والمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي : د. رمضان عبد ال 22لسان العرب :  - 8

وعلم الصرف الصوتي : عبد القادر عبد الجلیل  1985 – 2ط –القاھرة  –مكتبة الخانجي  –223
   .1998ـ  1دار أزمنة ـ عمان ـ األردن ـ طـ 422 –
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���������ϥ˷�ο Ϯϟ�Ϧϣ��������Γ˯ήѧϘϟϭ�ˬ�ϰѧϟϭϷ�Ϧѧϋ�ΔѧϔϔΨϣ���ΔѧϜϴϟ��ΔѧϴϧΎΜϟ�Γ˯ήϘϟ

ε έϭ�ΪѧѧϨϋ�ΰѧѧϤϬϟ�ϒѧѧϴϔΨΘΑ1���ήѧѧμ Τϟ�ϻ�ϝΎѧѧΜϤϟ�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬϨϣ�ήѧѧϛΫ�ΓήѧѧϴΜϛ

��������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ���˴ϲѧ˶Ηϭ�˵Ϧѧ˴ϣ��ϪΗ˯ήϗ���˵Ϧѧ˴ϣ�Ύѧ͉ϣ́˴˴ϓ������˵ϝϮѧ˵Ϙ˴ϴ˴ϓ�˶Ϫѧ˶Ϩϴ˶Ϥ˴ϴ˶Α�˵Ϫѧ˴ΑΎ˴Θ˶ϛ�˴ϲѧ˶Ηϭ

��2�ϧϭ��ΓΰϤϬϟ�ϑάΤΑ�����ϥϮѧϨϟ�ϰѧϟ·��ΎѧϬΘϛήΣ�ϞѧϘ3��Ϛϟάѧϛϭ".َھاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبیْھ 

Δѧ˴Ϩϳ˶ί˲����(غْیِثَن اْعَجب) في قولھ تعالى :" ϭ˴�˲Ϯѧ˸Ϭ˴ϟ˴ϭ�˲ΐ ό˶˴ϟ�Ύ˴ϴ˸ϧ͊Ϊϟ�˵ΓΎ˴ϴ˴Τ˸ϟ�Ύ˴Ϥ͉ϧ˴�Ϯ˵Ϥ˴Ϡ˸ϋ

�˶ϝ˴Ϯ˸ϣ́˸˴ϟ�ϲ˶ϓ�˲ή˵ΛΎ˴Ϝ˴Η˴ϭ�˸Ϣ˵Ϝ˴Ϩ˸ϴ˴Α�˲ή˵ΧΎ˴ϔ˴Η˴ϭ�˳Κ˸ϴ˴Ϗ�˶Ϟ˴Μ˴Ϥ˴ϛ�˶ΩΎ˴ϟ˸ϭ˴́ϟ˸˴ϭ���˵Ϫѧ˵ΗΎ˴Β˴ϧ�˴έΎѧ͉ϔ˵Ϝ˸ϟ�˴ΐ ѧ˴Π˸ϋ"

ون التنوین وھي حركة الھمزة المحذوفة في الفعل (أعجب) .وكذلك  بفتح ن 4.

��������ΎѧϤϛ�ΎϬϓάѧΣ�ϢѧΛ�ϡϼѧϟ�ϰѧϟ·�ΓΰѧϤϬϟ�ΔѧϛήΣ�ϞϘϧ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϳήϤϘϟ��ϝ��ϲϓ��Ϛϟάϛϭ�

5في قولھ عز و جل: " واألرض " فقرأھا (َوالرض) بحذف ھمزة القطع.

�����ˬ�ΪѧѧΣϭ�ΎѧѧϤϫΎϨόϣϭ�ˬ�ΪѧѧΣϭ�˯ϲѧѧη��ΓΰѧѧϤϬϟ�ϑάѧѧΤΑ�ΔϜϴϟ�ϭ�Γί ϮϤϬϤϟ�ΔѧѧϜϳϷ�

  في القرآن الكریم واحدة .   6وقصة أصحاب األیكة 

ھو عثمان بن سعید بن عبد اهللا بن عمرو بن سلیمان بن إبراھیم . كنیتھ أبو سعید .وأصلھ من  - 1
ة . برع في العربیة ومھر في التجوید وكان جید القراءة . توفي القیروان  رحل إلى نافع بالمدین

  .)433و 432ة : ئبمصر في أیام المأمون سنة سبع وتسعین ومائة. (الدرة المضی
  .  18الحاقة : - 2
ھـ. 1408 –67و66أحكام التجوید على روایة ورش : أبو القاسم كیرد :  - 3
  .19الحدید : -4
ـ دار الفكر للطباعة  109فید في قواعد التجوید : محمد الشاعري : یراجع : المختصر الم - 5

  ..  2002ـ  1والنشر والتوزیع ـ بیروت  ودار المعرفة ـ الدار البیضاء ـ المغرب ـ ط
قوم شعیب كانوا یسكنون الغیضة فبعث اهللا إلیھم شعیبا فكذبوه فأھلكوا بالظلة . وقیل (األیكة)  - 6

  .)4/109و 3/173(یراجع تفسیر البیضاوي :غیضة كانت قرب (مدین) .
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  أناســّي : 

وذلك في  ،إال في موضع واحد ھو سورة الفرقان الصیغة لم ترد ھذه  

����ϰϟΎѧόΗ�ϪϟϮϗ��˴Ϯѧ˵ϫ˴ϭ����˴ΡΎѧ˴ϳ͋ήϟ�˴Ϟѧ˴γ έ˸˴�ϱ˶άѧ͉ϟϧ˵�ѧ˵θ������˴Ϧѧ˶ϣ�Ύѧ˴Ϩ˸ϟ˴ΰϧ˴˴ϭ�˶Ϫѧ˶Θ˴Ϥ˸Σ˴έ�˸ϱ˴Ϊѧ˴ϳ�˴Ϧ˸ϴѧ˴Α�˱ή

ϴ˶˸Τ˵Ϩ˶ϟ�˱έϮ˵Ϭ˴σ�˯Ύ˴ϣ�˯Ύ˴Ϥ͉δϟ���������͉ϲѧ˶γΎ˴ϧ˴˴ϭ�Ύѧ˱ϣΎ˴ό˸ϧ˴�Ύѧ˴Ϩ˸Ϙ˴Ϡ˴Χ�Ύѧ͉Ϥ˶ϣ�˵Ϫ˴ϴ˶Ϙѧ˸δϧ˵˴ϭ�Ύѧ˱Θ˸ϴ͉ϣ�˱Γ˴Ϊѧ˸Ϡ˴Α�˶Ϫѧ˶Α�˴ϲ

���1�������ήѧϴΜϛ�ΎѧγΎϧϭ�ήѧθΑ�ϲѧϨόϳ��ήѧϴΜϛ�˷ϲγΎϧَكِثیًرا "�ϰϟΎόΗ�ϪϟϮϗϭ��2��ϲѧϫϭ��

:3في أصل وضعھا (أناسین) قال الشاعر

  یَن َأْبَدالِ  األَناِسین أْھالًً ٍبأْھٍل وَبْیًتا مثَل َبیتُكم    وباألَناس                

اشتقـاق(أناسّي) :

���ΎѧѧѧϬϴϓ�ί ϮѧѧѧΠϳ�Ϋ·�ˬ�Ϧϴѧѧѧόϟ�ΔѧѧѧΜϠΜϣ�ϲѧѧѧϫϭ�ˬ��β ѧѧѧϧ����Ϟѧѧѧόϔϟ�Ϧѧѧѧϣ���˷ϲѧѧѧγΎϧ

����˯ϲѧθϟ�έϮѧϬχ�Ϯѧϫϭ�ˬ�ΪΣϭ�Ϟλ �Ϧϴδϟϭ�ϥϮϨϟϭ�ΓΰϤϬϟϭ���Ι ϼΜϟ�ΕΎϛήΤϟ

4������έΪѧμ؛وكل شيء خالف طریقة التوحش.  ϣ�Ϯѧϫϭ�ΔѧθΣϮϟ�ϑϼѧΧ���β ϧ˴Ϸϭ

��Ζѧδϧϭˬ�5یھ لغة أخرى وھي الفتح : أَنسُت بھ ُأنساالفعل أِنسُت بھ بالكسر. وف

Ϋ˸·�˴έϧ˴�ϯ�έΎ�˶Ϫ˶Ϡ˸ϫ́ϟ˶�˴ϝΎ˴Ϙ˴ϓϣ˸Ϝ˵�ѧ˵Μ�Ϯ"وآنست الشيء : رأیتھ ، ومنھ قولھ تعالى : ،

.6" دىُھ اِرى الّنَلَع ُدأِج س أْوَبَقھا ِبْنِم ْمیُكآِت َيّلَعارا َلَن ُتْسآَن َيّنِإ

  . 49و 48الفرقان :  - 1
في تفسیر القرآن :أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ـ تصحیح یراجع : مجمع البیان  - 2

ـ دار المعرفة ـ  7/271وتحقیق وتعلیق : ھاشم الرسولي المحالتي وفضل اهللا الزیدي الطباطبائي: 
  . 1986ـ  1بیروت ـ ط

یراجع : المقاصد النحویة في شرح شواھد شروح األلفیة   لم ینسب البیت إلى قائل معین..  - 3
المشھور ب شرح الشواھد الكبرى : بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى العیني  : تحقیق : محمد 

  .2005ـ  1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط  492و 3/491باسل عیون السود : 
.والداللة اإلیحائیة في الصیغة اإلفرادیة : د. صفیة 1/145اییس اللغة : یراجع : معجم مق - 4

  .2003ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ  127مطھري : 
  .1/118لسان العرب :  - 5
  .09طـھ : - 6
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��ϢϫέϮѧϬψϟ��Ύδϧ·�β ϧϹ�ϲϤγϭ����ΎѧΒϋ�ϦѧΑ�Ϧѧϋ�ϱϭέϭ�α±���ΎѧϤϬϨϋ�Ϳ�ϲѧο έ±�

��1��ѧόϤΟϭϪ����˷ϲѧγΎϧألنھ عھد إلیھ فنسي .،أنھ قال  إنما ُسّمَي (اإلنسان) إنسانا 

2���˷ϲѧѧѧδϧϭ�˷ϲѧѧѧδϧ·���ΪѧѧѧΣϮϟϭ�ˬ�ϥΎѧѧѧδϧϹΎϛ�ήѧѧѧθΒϟ���β ѧѧѧϧϹϭ3�ˬ��ΓΰѧѧѧϤϬϟ�ήѧѧѧδϜΑ

الحركة ، وفعلھ: ناس  ألن النْوس:، وفتحھا.وُسّمي (اإلنسان) كذلك، لتحركھ 

.4ینوس نْوسا إذا تحرك 

ورود (أناسّي) في المنظومات :

����������ϦϤѧο �ΎѧϫΩέϭ�ΚѧϴΣ�ϲѧϠϴϠΘϟ�ήϫΎѧτϟ�ΪѧϤΤϣ��ϲѧγΎϧ��ϭήѧϛΫ�Ϧϳάѧϟ�Ϧϣ

5حدیثھ عن الكلمات المنتھیة بیاء مشددة مكسور ما قبلھا قال :

  َوُكُل َیاء ُنصَبْت ِفي الّطَرف     ِمْن َبْعد َكْسَرَة َلَھا َفَخفِّْف                   

  ِإّال ُحُروَفا َخْمَسة ُمَشــّدَدة     ِفي ُسَور َمْعُروَفـة ُمـَرّدَدة                  

  َوِھَي َأَناِسّي ِبُمْصــِرِخّي      ِإالَّ َأَماِنّي  َكــَذا بنـــّي                 

  َوِزْد َلَھا اّألِمّي ِفي اْلِحَساب     َذَكَرُه الُقَراء ِفي َذا ْالبـَـاب                

  ه القاعدة الواردة في البیت األول من أبیات التلیلي تخص الكلمات القرآنیة ھذ

���������ˬΔѧϓήτΘϣ�ΕΩέϭ�˯Ύѧϳ�Ϟѧϛ�ϒѧϔΨϳ�˸ϥ�ΉέΎѧϘϟ�ϰѧϠϋϭ�˭�ΔΑϮѧμ Ϩϣ�˯ΎѧϴΑ�ΔϣϮΘΨϤϟ

���έϮѧδϜϣ�ΎѧϬϠΒϗ�Ύѧϣϭ�ˬΔΑϮμ Ϩϣϭ�ˬ�������Ϧѧϣ�ϰϨΜΘѧγ�ϢΛ�ΪϳΪѧθΘϟ�ϡΪѧϋ�ϩΎѧϨόϣ�ϒѧϴϔΨΘϟϭ

�˷ϲϧΎϣϭ��˷ϲΧήμ ϣϭ��˷ϲγΎϧ����ϲϫ�ΕΎϤϠϛ��ΔϘΑΎδϟ�ΓΪϋΎϘϟ�����˷ϲѧϣϷϭ��˷ϲѧϨΑϭ�ˬ

��˯Ύѧϴϟ�ΓΩΪθϣ�Ε Ύ˯Ο�ΎϬϧ�ϻ·�ˬέϮδϜϣ�ΎϬϠΒϗ�Ύϣϭ�ˬΔΣϮΘϔϣ�˯ΎϴΑ�ΔϴϬΘϨϣ�ΎϬϠϛ�ϲϫϭ

����ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϴϧΎΜϟϭ�ˬ��ϢϟΎѧѧѧδϟ�ήϛάѧѧѧϤϟ�ϊѧѧѧϤΟ�Ώήѧѧѧϋ·�Δѧѧѧϣϼϋ�ϲѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϟϭϷ�˯ΎѧѧѧϴϟΎϓ��

  (مصرخّي وبنّي) ضمیر المتكلم. 

.   1/118لسان العرب :  - 1
  .  1/104مجمل اللغة :  - 2
  . 477القاموس المحیط :  - 3
( بھامش الصفحة ) .   2/619لتصریف : ابن عصفور : الممتع في ا - 4
.85مسائل قرآنیة : منظومات :  - 5
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:1وقال  محمد العربي بن البھلول

   ِخّي          َأَناِسّي اُألِمّي َمَع َبِنّیـــاأَمانّي الْنِسّي ُمَصَر                

�������ϪϠѧѧλ ϭ�ΓΩΪѧѧθϣ�˯ΎѧѧϴΑ��˷ϲѧѧδϨϟ���ϪѧѧΘϴΑ�ϲѧѧϓ�ϝϮѧѧϠϬΒϟ�ϦѧѧΑ�ϲѧѧΑήόϟ�ΪѧѧϤΤϣ�ϑΎѧѧο 

  (النسيء) قلبت الھمزة یاء ثم أدغمت في أختھا. 

2وقال الندرومي :

َناِسّي اْثِبْت َوَبِنّي ُمْصِرِخّيَثّقْل أَماِنّي اْفَتْح (ھا) ِبأْل اُألّمّي    أ                 

���ϲѧϓ�ΓέϮϛάѧϤϟ�ΕΎϤϠϜϟ�ΩΪϋ�ϰϟ·�ΰϣήϳ��Ύϫ��ϪϟϮϗϭ�ˬ��˯Ύϴϟ�ΩΪη�ϱ��ϞϘΛ��ϪϟϮϗ

�������ϝ�Ώ�Δѧѧϓήόϣ��˷ϲѧѧϣϷ��˷ϥ�Ϧ˷ϴΑϭ�ΓΩΪѧѧθϣ�˯ΎѧѧϴΑ�ΔѧѧϣϮΘΨϤϟ�ΔѧѧδϤΧ�Ϯѧѧϫϭ�ΖѧѧϴΒϟ

  عكس باقي الكلمات.

  إبدال النون المتطرفة في (أناسین)   : 

ΎϴϟΎΑ��˷˷ϲγΎϧ��έϮϬϤΠϟ�ήϗ��Ϯϫϭ��ϦϴѧγΎϧ��ΔϤϠϜϟ�Ϟλ �ϥΎϛϭ�ΓΩΪθϤϟ�˯

�����˷ϲϟΎѧόϓ�ΎϬϧί ϭϭ�ωϮѧϤΠϟ�ϰѧϬΘϨϣ�ώϴѧλ �Ϧϣ3����ϦϴΣήѧγϭ�ϥΎΣήѧγ�ϮΤϧ4��ϱάѧϟϭ�

άѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧϣ�κ ϠΨΘѧѧѧδϳ���ϲѧѧѧϓ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ϮѧѧѧϤϏΩϭ�˯Ύѧѧѧϳ�ΓήѧѧѧϴΧϷ�ϥϮѧѧѧϨϟ�ϮϟΪѧѧѧΑ�ϢѧѧѧϬϧ

5قول العجاج :ك ، بدلیل وروده في أشعارھم،  الثانیة؛وھذا اإلبدال جائز

  راُم اْبَتَدُروا الَباَع َبَدر   َتَقّضي الَباِزي إذا البازي َكَسرإذا الِك                

  .881منظومة تحفة القراء:   - 1
.92ـ أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  2
ـ دار الجیل ـ   4/197أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : ابن ھشام : تحقیق :حنا الفاخوري: - 3

 –دار المعارف  – 88.ط. والفیصل في ألوان الجموع : عباس أبو السعود : ـ د.ت 1بیروت ـ ط
  .1971 –مصر 

  .2/48جامع الدروس العربیة : ویراجع :  4/252الكتاب :   - 4
المزھر في علوم اللغة وأنواعھا : السیوطي ـ شرح وتعلیق : جاد المولى بك ـ ومحمد أبو  - 5

  .1987ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ ط  1/462الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي: 
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˷ξ�������ϝΪѧΑ�ˬ(الشاھد في قولھ  ѧϗ��ϒϋΎѧπ Ϥϟ�Ϧѧϣ��ξ ѧπ ϘΗ���Ϟλ Ϸϭ��ϲπ ϘΗ

1الضاد الثانیة یاء كما قیل : (قصیت أظفاري) أي: (َقَصْصت).

�����˷ϥϷ�ϒϴόѧѧπ Θϟ�ϑϭήѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�ϝΪѧѧΒΗ�ϥϮѧѧϨϟ�˷ϥ�Ϯѧѧϫ�ϝΪѧѧΑϹ�άѧѧϫ�ύϮѧѧγ�ϱάѧѧϟ�˷ϥ·

�ϑϭήΣ����˯Ύѧϴϟ�ΎѧϬϨϣ�ϝΪѧΒΗ�ϒϴόπ Θϟ�ˬ������ϑϭήѧΣ�Ϧѧϣ�ΎѧϤϫϼϛ�ϥϮѧϨϟϭ�˯Ύѧϴϟ�˷ϥϷϭ

  وغرض ھذا اإلبدال التخفیف.   2الزیادة ومن حروف البدل.

��������˰ѧΔσϮΑήϤϟ�˯ΎѧΘϟ�ϱ�˰�˯ΎѧϬϟ�ϮѧϠόΟ�ϢϬϧΈϓ��ΔϴγΎϧ��ϊϤΠϟ�ϲϓ�ϮϟΎϗ�Ϧϳάϟ�Ύϣϭ

.3عوضا من الیاء الثانیة المحذوفة

��������˷ϲѧγΎϧ��Ωήѧϔϣ�ϲѧϓ��ΓΎΤϨϟ�ϒϠΘΧ�ˬ����ϮѧϔϠΘΧ�ΎѧϤϛ��ϊѧϤΠϟ�ϲѧϓ�ˬ����ΐ ѧϫΫ�ΚѧϴΣ

ΩήѧѧΒϤϟϭ�ζ ѧѧϔΧϷ4��Ε�������ϪѧѧόϤΟ��˷ϲѧѧγήϛ����ϞѧѧΜϣ���˷ϲѧѧδϧ·����Ϫѧѧ˷ϧ�ϰѧѧϟ·��˰ѧѧϫ

��ϰѧϠϋ�ϊϤΠϟ�Ϛϟάϛ�ΖϧΎϛ�Ϯϟϭ�ˬ�ΐ δϨϠϟ�Ζδϴϟ�˯Ύϴϟ�˷ϥϭ��˷ϲϟΎόϓ��ϰϠϋ �ˬ˷ϲγήϛ�

5(أناسیة) كما قالوا : (صیرفّي) و(صیارفة).

  وفي ھذا القول نظر: 

�����˷ϲδϧ·��ϲϓ�˯Ύϴϟ�˷ϥ·�����˷ϲѧδϧϹΎϓ��Ϛϟάѧϛ�Ζѧδϴϟ�ΎѧϬϧΈϓ��˷ϲγήϛ��ϑϼΨΑ�ΐ δϨϠϟ

  منسوب إلى اإلنس.

  .1/461والمزھر في علوم اللغة وأنواعھا :  1/200المقتضب :  - 1
  .136.وشذا العرف في فن الصرف : 1/417المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :  - 2
إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن النحاس : وضع حواشیھ وعلق علیھ - 3

المحرر .و.2004 – 2ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  ––3/113: عبد المنعم خلیل إبراھیم :  
الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطیة األندلسي ـ 

 ـ دار11/49تحقیق وتعلیق : عبد اهللا بن إبراھیم األنصاري والسید عبد العال السید إبراھیم : 
  د.ت.ط. – 2الكتاب اإلسالمي ـ القاھرة ودار الفكر العربي ـ القاھرة ـ ط

  .3/211شرح الشافیة : األسترابادي :  - 4
ومعاني القرآن : النحاس أبو جعفر : تحقیق د.یحي مراد :  546معاني القرآن : األخفش :  - 5
والوجوه والنظائر  3/211. وشرح شافیة ابن الحاجب : 2004ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ط  2/834

أللفاظ كتاب اهللا العزیز : اإلمام أبو عبد اهللا الحسین بن محمد الدامغاني : تقدیم وتحقیق : عربي 
  .2003ـ  1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط 68 –عبد الحمید علّي 
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��������������ΎѧψϓΎΤϣ�Ϣѧγϻ�ϰѧϘΒϳ�ϚѧϟΫ�ϊѧϣϭ�ΎϬσΎϘѧγ·�ί ϮѧΟ�ϞϴϟΪѧΑ�ΐ ѧδϨϠϟ��˷ϲδϧ·��˯Ύϳ

������ϲѧѧϫϭ�ˬϢѧѧγϻ�Ϧѧѧϋ�ϚѧѧϔϨΗ�ϻ�ΎѧѧϬϧΈϓ�ˬ��˷ϲѧѧγήϛ��ϲѧѧϓ�˯Ύѧѧϴϟ�ϑϼѧѧΨΑ�˭ϩΎѧѧϨόϣ�ϰѧѧϠϋ

1مالزمة لھ.

���ϓϭ�ϑϭήΤϟ�ΩΪϋ�ϲϓ��˷ϱ˶Ω˸ήΑ˵ϭ�˷ϲγήϛ��ϞΜϣ��˷ϲδϧ·����˯ΎѧϴΑ�ΔѧϣϮΘΨϣ�ΎϬϧϮϛ�ϲ

2: ھـ)673(تقال ابن مالك ، مشددة إال أنھا ال تجمع على وزن واحد

  َواْجَعْل َفَعاِلّي ِلَغْیِر ِذي َنَسْب   ُجّدد كالَكرِسّي َتّتِبع الَعَرْب                  

�������ϮѧΤϧ�ΐ ѧδϨϠϟ�ΓΩΪѧΠΘϣ�ήѧϴϏ�ΓΩΪθϣ�˯Ύϳ�ϩήΧ�ϲΛϼΛ�Ϣγ�ϞϜϟ�ϊϤΟ�Ϯϫ��˷ϲ˶ϟΎ˴ό˴ϓ�

ϥϮϳήѧμ���ˬ�3كراسّي) .وال یقال :( بصرّي وبصارّي)(كرسّي و Α��ϞΑ4 أي أّن

���˯Ύѧϴϟ�˷ϥϷ�ˬ��˷ϲѧγήϛ��ϝΎΜϣϷ�ϊ ο ϭ˵�ϱάϟ��˷ϲϟΎόϓ��ϥί ϭ�ϰϠϋ�ϊϤΠϳ�ϻ��˷ϲδϧ·�

5فیھ للنسب.

�����˷ϲѧѧδϧ·��ϊѧѧϤΠΑ�β ϴѧѧϟ��˷ϲѧѧγΎϧ��˷ϥΈѧѧϓ�Ϛϟάѧѧϟ6������ϊѧѧϤΟ�ϲѧѧϓ�ϮϟΎѧѧϘϟ�Ϛϟάѧѧϛ�ϥΎѧѧϛ�Ϯѧѧϟϭ

  (تركّي): (تراكّي) وفي جمع (جنّي) : (جنانّي).

  ھـ) 646ھـ) وابن الحاجب (ت528ّوز الفراء وصاحب الكشاف (ت وقد ج

  الوجھین أي أّن  واحد  (أناسّي) : إنسّي وإنسان .  

  .2/278: شرح الكافیة الشافیة : یراجع - 1
 3/193مراجعة :علي محمد الضباع : فسیر الجاللین :یراجع : حاشیة العالمة الصاوي على ت - 2

   ـ دار الجیل ـ بیروت ـ د.ت.ط.
ـ دار الفكر ـ  2/484شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : یوسف الشیخ محمد البقاعي :  - 3

  .2000بیروت ـ ط : 
  .3/211شرح الشافیة : األسترابادي :  - 4
  .1998 – 12دار المعارف ـ ط – 4/659النحو الوافي : عباس حسن :  - 5
  .136.وشذا العرف في فن الصرف :4/197أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : ابن ھشام :  - 6
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  الفصـــــــــــــــــــل 

  الثــــــانـــــــــــي

  المصـــــــــــــــادر
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مھید: ت

  ھ: نتج). المصدر لغة اسم مكان من (صدر األمر عن     

������ϥϮѧϴϓϮϜϟ�Ύѧϣ�ˬ�ϞѧΑϹ�ϪѧϨϋ�έΪѧμ Η�ϱάϟ�ϊ ο ϮϤϠϟ�ϝΎϘϳ�ˬ�Ϧϴϳήμ Βϟ�ϱέ�ϲϓϭ

فالمصدر عندھم صیغة على وزن (مْفَعل) بمعنى (مفعول) ألنھ مصدور عن 

1الفعل ولیس مصدرا لھ.

���ϦϤѧπ ΘϤϟϭ�ϦϣΰѧΑ�ςΒΗήϣ�ήϴϏ�ΩήΠϣ�ϰϨόϣ�ϰϠϋ�ϝΪϟ�φϔϠϟ���Ρϼτ λ ϻ�ϲϓ

�˶ϋ�˴Ϣѧѧ˶Ϡ˴ϋ����ϮѧѧΤϧ�Ύѧѧψϔϟ�ϪѧѧϠόϓ�ϑήѧѧΣ��ϪϠѧѧλ ϭ��ϻΎѧѧΘϗ�˴ϞѧѧΗΎϗ����ϮѧѧΤϧ�ήϳΪѧѧϘΗ�ϭ��ΎѧѧϤ˸Ϡ

والیاء موجودة تقدیرا. أو معوضا مما حذف بغیره نحو : (وِثَق ِثقة)  2(قیتاال)

  أصلھا : (وثقا). حذفت الواو وعوض منھا التاء.

��ϦϴѧϨΛ�ϰϟ·�ΎϬϨϣ�ϪϳϮΒϴγ�ϩήϛΫ�Ύϣ�ϲϘΗήϳ�ΔϔϠΘΨϣ�ΓήϴΜϛ�ΩήΠϤϟ�ϲΛϼΜϟ�ϲϓ�ϪΘϴϨΑ

  وثالثین بناء منھا : 

��������Ϟѧ˴ό˴ϓϭ�ϥϼѧ˴ό˴ϓϭ�ϥϼѧ˸ό˵ϓϭ�ϥϼѧ˸ό˶ϓϭ�ϰѧϠ˸ό˵ϓϭ�ϰѧϠ˸ό˴ϓϭ�ΔѧϠ˸ό˵ϓϭ�ΔϠ˸ό˶ϓϭ�ΔϠ˸ό˴ϓϭ�Ϟ˸ό˶ϓϭ�Ϟ˸ό˴ϓ

����������Ϟѧѧό˸ϔϣϭ�ΔѧѧϟϮ˵ό˵ϓϭ�Ϟѧѧϴόϓϭ�ϝϮѧѧό˵ϓϭ�ΔѧѧϟΎό˶ϓϭ�ΔѧѧϟΎό˵ϓϭ�ϝΎѧѧό˴ϓϭ�ΔѧѧϠ˴ό˶ϓϭ�ΔѧѧϠ˴ό˴ϓϭ�Ϟѧѧ˶ό˴ϓϭ

3ومْفِعلة. 

�����������β ϴѧϠϓ�˭�έΪѧμ ϣ�Ι ΪѧΤϟ�Ϯѧϫ�ϱάѧϟ�Ϟѧόϔϟ�ϰѧϠϋ�ϝΩ�Ύѧϣ�Ϟѧϛ�ϞѧόΠϳ�˯ΎϤϠόϟ�ήΜϛ

4در والمتأخرون على الفرق بینھما.عندھم مصدر واسم مص

  یتناول ھذا الفصل قضایا صرفیة منھا : 

��±������������ϮѧΤϧ��ΎѧϬΤΘϔΑ��ΔѧϟΎό˴ϓ��ϰѧϠϋϭ�˯Ύѧϔϟ�ήѧδϜΑ��ΔѧϟΎό˶ϓ����ϥί ϭ�ϰѧϠϋ�έΩΎμ ϣ

��ΔѧϠϴΒϗ�ϞϜϟ�˷ϥϷϭ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΕΎϐϠϟ�ϑϼΘΧ�ΔγέΩϭ�ΎϬΤΘϔΑϭ�ϭϮϟ�ήδϜΑ��Δϳϻϭ�

.372ـ المعجم المفصل في علم الصرف :  1
  .4/80یراجع : الكتاب :  - 2
  . 373و 372المعجم المفصل في علم الصرف : - 3
   .1/160بھامش :  یراجع : شرح الشافیة : األستربادي : - 4
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Τϟ�ϞΎΒϘϟ�ΎϨϫ�ΩϮμ ϘϤϟϭ���ΔϨϴόϣ�ΔϛήΣ�ϰϟ·�ϼϴϣ����ϊϣ�ΔѧϴϤϴϤΘϟ�ϞѧΎΒϘϟϭ�Δѧϳί ΎΠ

  المالحظة أّن ذلك االختالف نسبي  وغیر مطرد.

�±�����έϭήѧѧ˴Ϗ����ϮѧѧΤϧ�ΎϬϤѧѧπ Α��ϝϮѧѧόϓ�ϭ�ˬ�˯Ύѧѧϔϟ�ΘѧѧϔΑ��ϝϮѧѧόϓ��ϥί ϮѧѧΑ�έΩΎѧѧμ ϣ

  و(ُغرور).وأثر ذلك في اختالف المعنى.

�±������ϥί ϭ�Ϧѧϣϭ�ˬ�Ώήѧπ ϟΎϛ��ϊ ѧ˸Ϩϴϟ����ϮѧΤϧ�έΩΎμ Ϥϟ�ϥί ϭ�Ϧϣ��Ϟ˸όϓ��ϥί ϭ

��ϮѧΤϧ�ϊϤΠϟ�Ϣγ�ϭ�ϊϤΠϟ�������ΐ ѧϛέ��ϊѧϤΟ�ΐ ѧ˸ϛ˴ήϛ��ϊϧΎѧϳ��ϊѧϤΟ��ϊѧϨϴϟ����ˬ��Ϊѧϗϭ

  یكون اسم جمع.

�±��������ϮѧΤϧ�ϲѧϓϭ���ΎѧϧϮϨψϟ��ϰϟΎѧόΗ�ϪϟϮϗ�ϲϓ�ϒϟϷ�ΓΩΎϳί �ϮΤϧ�ΓΪΰϟ�ϑήΣϷ

���ΔϠϛΎѧθϤϟ�ϥϮѧϜΗ�Ϊϗϭ�ˬ�ΔϛήΤϟ�ϥΎϴΒϟ�ΓΩΎϳΰϟ�ϩάϫ�ϥϮϜΗ�Ϊϗϭ��ϼϴΒδϟϭ�ϻϮγήϟ�

  ما قبلھا.
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  الغرور

ϣάϤϟ�ΕΎϔμ ϟ�Ϧϣ�έϭήϐ˵ϟ��ΎѧϬϨϣ�έάѧΣϭˬϢϳήϜϟ�ϥήϘϟ�ΎϫήϛΫ�ϲΘϟ�ΔϣϮ�ˬ

  وقد تكون مصدرا. ، وقد تكون اسما بمعنى (الشیطان)

ومن اآلیات التي ورد وردت (الُغرور)ـ بضم الغین ـ  و(الَغرور) ـ بفتحھا ـ     

������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧѧϟϮϗ�έΪѧμ ϣ���έϭήѧѧϏ��ΎѧϬϴϓ���˴ϥ˸Ϯѧѧ͉ϓ˴Ϯ˵Η�Ύѧѧ˴Ϥ͉ϧ˶·˴ϭ�˶ΕϮ˸ѧ˴Ϥ˸ϟ�˵Δѧѧ˴Ϙ˶˴Ϋ�˳β ѧ˸ϔ˴ϧ�͊Ϟѧѧ˵ϛ

ϛ˵˴έϮ˵Ο˵�����˵ΓΎѧ˴ϴ˴Τ˸ϟ�Ύѧϣ˴ϭ�˴ίΎѧ˴ϓ�˸Ϊѧ˴Ϙ˴ϓ�˴Δ͉Ϩ˴Π˸ϟ�˴Ϟ˶Χ˸Ω˵˴ϭ�˶έΎ͉Ϩϟ�˶Ϧ˴ϋ�˴Ρΰ˶˸Σ˵ί�Ϧ˴Ϥ˴ϓ�˶Δ˴ϣΎ˴ϴ˶Ϙ˸ϟ�˴ϡ˸Ϯ˴ϳ�˸Ϣ

1الدُّْنَیا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  ". 

اشتقاق (الغرور)

�����������ϲϧΎѧϴΤϠϟ�Ϧѧϋ�ΓήϴΧϷ�ˬ�ήδϜϟΎΑ�ΓήϏ˶ϭ�έϭήϏϭ�˷ήϏ�ϩ˷ήϏ���Ϧϣ�έϭήϐ˵ϟ

�ϭ�έϭήѧѧϐϣ�ϮѧѧϬϓ�����έϭήѧѧ˵ϐϟ����ϞѧѧσΎΒϟΎΑ�ϪѧѧόϤσϭ�ϪѧѧϋΪΧ�ϩ˷ήѧѧϏ�ϰѧѧϨόϣϭ��ήѧѧϳήϏ±�

�Ϣѧѧπ ϟΎΑ±�������ϞѧѧΜϣ���˷ήѧѧϏ��ϒόѧѧπ Ϥϟ�ϲѧѧΛϼΜϟ�ϪѧѧϠόϓϭ��ϝϮѧѧό˵ϓ��ϥί ϭ�ϰѧѧϠϋ�έΪѧѧμ ϣ

  (صّد ُصدودا).

أما (الَغرور) بالفتح فھو االسم منھ على وزن(َفعول) وھو من أوزان المبالغة 

�����ΎѧϤϫήϴϏϭ�ϥΎτϴѧηϭ�ϥΎδϧ·�Ϧϣ�ϙ˷ήϏ�Ύϣ��έϭήϐ˴ϟϭ���έϮΒ˴λ ���ϞΜϣ��έϭήѧ˴ϐϟϭ

2: الدنیا.

:3قال حسان بن ثابت رضي اهللا عنھ

  ُتَمّنیَك األَماِني ِمْن َبِعید     وقوُل الكْفِر یْرِجُع ِفي ُغروِر           

:4وقال األعشى

  فیا مّي ال ُتدلي بحْبٍل َیُغّرِني    وَشّر ِحباِل الَواِصلیَن َغروُرھا           

  . 185آل عمران :  - 1
  . 405و القاموس المحیط :   5/22لسان العرب :  - 2
دار  –3/70السیرة النبویة : أبو الفداء إسماعیل بن كثیر : تحقیق : مصطفى عبد الواحد :  - 3

  بیروت ـ د.ت.ط. –إحیاء التراث العربي 
ـ  1ـ دار الراحب الجامعیة ـ بیروت ـ ط 13إعداد  محمد عبد الرحیم :  دیوان األعشى : - 4

2008.
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��˰�Ϧϴϐϟ�Ϣπ Α�˰��έϭήϐ˵ϟ���������ΪѧϘϓ��ϰѧθϋϷ�ΖѧϴΑ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ˬ�έΪѧμ ϣ�ϥΎδΣ�ΖϴΑ�ϲϓ

  ورد مفتوح الغین.

:ورود (الغرور) في المنظومات 

أبو حیوة ومحمد  1ذكر أصحاب المنظومات (غرور) بالضم كما قرأھا

ϙΎϤγϭ�ϊϔϴϤδϟ�ϦΑ�ˬ�������ϝϮѧϗ��ΕΎѧϣϮψϨϤϟ�ϚѧϠΗ�ϲѧϓ�Ωέϭ�ΎѧϤϣϭ�ΘϔϟΎΑ��έϭήϏ�ϭ

:2محمد الطاھر التلیلي في مسائلھ القرآنیة 

  َواْعلْم ُغرورا َبْعد (إال) َنِكَره    ُمْنَتِصبا ِبَضّم َغْین َتْذكَره                  

  ِفي ُسوَرِة األْحزاِب والّنساء     وفاطِر وسورِة اإلْسراء                 

3وقال في (الَغرور) بفتح الغین :

  ذكره رأینا  وإْن فتحت للَغرور غینا        ففي ثــَـالث                 

  في فاِطر لقمان والَحِدید        وما لُھ في اْلَغْیِر ِمْن ُوُجود                           

����������ˬ�Ϧϴѧѧϐϟ�ΔϣϮϤѧѧπ Ϥϟ��έϭήѧѧ˵Ϗ�ϻ·�ˬ�ϦϴѧѧϟϭϷ�ϦϴѧѧΘϴΒϟ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϠϴϠΘϟ�ήϛάѧѧϳ�Ϣѧѧϟ

.4والتي وردت نكرة منصوبة بعد الحرف ( إال) ، وذلك في أربع سور

  ردت ـ كما قال ـ في فاطر ولقمان والحدید. أما (الَغرور) فقد و

:5وقال الندرومي 

  غیُن الَغرور افتْح (جیما) والرا   فاْرَفْع وَمْن ُیْسِلم أِعُظكم بَمَواِقع                

�ΩΪѧόϟ�Ϯϫ�ϱάϟ��Ν�˰Α�ΰϣέϭ�Ϧϴϐϟ�ΔΣϮΘϔϣ���έϭήϏ˴��ϲϣϭέΪϨϟ�ήϛΫ����ήѧΒόϤϟ

  البیت إشارة إلى ذلك. وفي عجز ، عن سورة فاطر ولقمان والحدید 

والجامع  14/217وتفسیر المحرر الوجیز :  996و 2/940یراجع : معاني القرآن : النحاس :  - 1
   207و 7/55ألحكام القرآن : 

  .80مسائل قرآنیة :  - 2
  .72السابق :  - 3
   .64واإلسراء  40وفاطر  120والنساء  12السور ھي : األحزاب  - 4
  .75أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 5



77

  (غرور) بین (ُفعول وفََعول) : 

��������������Ϧϴѧѧϐϟ�Ϣѧѧπ Α��έϭήѧѧ˵ϐϟ��ϙΎϤѧѧγϭ�ϊϔϴϤѧѧδϟ�ϦѧѧΑ�ΪѧѧϤΤϣϭ�ΓϮѧѧϴΣ�ϮѧѧΑ�ήѧѧϗ1

�ϞѧѧσΎΒϟ���ΎϫήϴѧѧδϔΗϭ2����ύΎѧѧμ ϳ�ϥί Ϯѧѧϟ�άѧѧϫϭ��ϝϮѧѧό˵ϓ��ϥί ϭ�ϰѧѧϠϋ�έΪѧѧμ ϣ�Ϯѧѧϫϭ

����ϲѧѧϫϭ��Ϟѧѧ˴ό˴ϓ��Ϧϴѧѧόϟ�ΔѧѧΣϮΘϔϤϟ�Δѧѧϣί ϼϟ�ΔѧѧϴΛϼΜϟ�ϝΎѧѧόϓϷ�έΩΎѧѧμ ϣ�ΐ ѧѧϠϏ�ϪѧѧϴϠϋ

Τϧ�ΔΤϴΤλ���ϻϮѧΧΩ�ϞΧΩϭ�ΩϮΠγ�ΪΠγϭ�ΎγϮϠΟ�β ϠΟ���Ϯ3�����ήѧϔόΟ�ϮѧΑ�ϝΎѧϗϭ

���ϥΎѧϛ�ϪϧϷˬ�4النحاس :" یجوز أْن یكون (ُغرور) جمع (غاّر) أو جمع (ِغّر)"

یرى أّن مصدر (غرَّ) لیس (ُغرور) وإنما (غرٌّ).

وقد قرأ عامة   5فقد وردت في ثالث سور. –بفتح الغین  –أما الَغرور       

6ـ بفتح الغین ـ في سور : فاطر ولقمان والحدید. القراء (الَغرور )

��������έϭήѧ˴ϐϟˬ�7وقال الفراء : كل ما غرك فھو َغرور �ϙΎΤѧπ ϟϭ�ΪѧϫΎΠϣ�ϝΎѧϗϭ

����8ھو الشیطان . وكذلك قال قتادة في روایة عن معمرھو : الشیطان �Ϟѧϴϗϭ��

: الدنیا َغرور ألّن ھذا الوزن یستوي فیھ المذكر والمؤنث ، كما تقول : رجل 

ϮѧѧΠϋ��ΝΎѧѧΟΰϟ�ϝΎѧѧϗϭ���ί ϮѧѧΠϋ�Γήѧѧϣϭ�ί"��έϭήѧѧ˴ϐϟ�Ϯѧѧϫϭ�ϥΎτϴѧѧθϟ�ϢϛήѧѧϏ�ϱ

والجامع  14/217وتفسیر المحرر الوجیز :  996و 2/940یراجع : معاني القرآن : النحاس :  - 1
   207و 7/55ألحكام القرآن : 

  . 207و 7/55الجامع ألحكام القرآن :  - 2
ألسماء واألفعال والتطبیق الصرفي : تصریف ا 76یراجع : شذا العرف في فن الصرف :  - 3

ـ الدار العلمیة للنشر والتوزیع  176علي جابر المنصوري وعالء ھاشم الخفاجي :والمشتقات : 
  .2002ـ  1ودار الثقافة للنشر والتوزیع ـ عمان ـ األردن ـ ط

.2/995 –معاني القرآن : أبو جعفر النحاس : تحقیق د. یحي مرا د  - 4
  .  14والحدید :  05 ولقمان : 05السور ھي : فاطر :  - 5
  .207و 7/55والجامع ألحكام القرآن :  14/217تفسیر المحرر الوجیز :   - 6
قدم لھ وعلق علیھ ووضع  –الفراء أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا معاني القرآن :  - 7

  .2002 – 1ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  – 2/222حواشیھ وفھارسھ : إبراھیم شمس الدین :
وإیجاز البیان عن معاني  5/77وتفسیر الكشاف :  995و 2/940معاني القرآن : النحاس :   - 8

محمود بن أبي الحسن النیسابوري ـ دراسة وتحقیق : د.حنیف بن الحسن القرآن : 
 12/217وتفسیر المحرر الوجیز :  1995 – 1ـ دار الغرب اإلسالمي ـ ط 683و2/681القاسمي:

العالمة نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القرآن ورغائب الفرقان :  وتفسیر غرائب 4/172
 –دار الكتب العلمیة  –5/431القمي النیسابوري : ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ :زكریا عمیرات :

  .  22/228والتفسیر المنیر :  .1996 – 1ط –بیروت 
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ΔϐϟΎΒϤϟ�˯ΎϤγ�Ϧϣ�Ϯϫϭ��ϝϮό˴ϓ��ϥί ϭ�ϰϠϋ��ˬ��ήѧϴΜϛ�ϥΎϛ�Ϋ·�ϝϮϛ�ϥϼϓ���ϝϮϘΗ

����ϡΩ�ϦѧΑ�˷ήѧϐϳ�ϪѧϧϷ�έϭήϐ˴ϟ���ϥΎτϴθϠϟ�Ϟϴϗ�Ϛϟάϟϭ�ήϴΜϜΘϟ�ϲϨόΗ�ΔϐϟΎΒϤϟϭ�ϞϛϷ

1��������ѧΤΘϟ�ϲѧϓ�Ϊѧη�Ϛϟάѧϓ�ϥΎτϴѧθϟ�έϭήϐϟΎѧΑ�Ϊѧϳέ�Ϋ·ϭ����Ϧѧϣ�έήѧϘΗ�ΎѧϤϟ�ήϳά."كثیرا

  عداوة الشیطان لإلنسان.     

����������ϝϮѧѧό˴ϓ�ϰѧѧϠϋ�έΩΎѧѧμ Ϥϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΎѧѧΟ�Ύѧѧϣ�ΏΎѧѧΑ�άѧѧϫ�����ΏΎѧѧΘϜϟ�ΐ ΣΎѧѧλ �ϝΎѧѧϗ

وسمعنا من العرب  ، وذلك قولك : توضأت َوضوءا حسنا وأولعُت بھ َولوعا 

2من یقول : وقدت النار ُوقودا عالیا." 

ΪϘϓ�ΔϴϓΎθϟ�ΡέΎη�Ύϣ�ϝΎϗ�άϫ�Ε΄ϳ�Ϣϟϭ�����ϥί Ϯϟ��Ύ˯ϔϟ�ΘϔΑ����ϲѧϓ�ϻ·�έΪμ ϣ

����Ϧѧѧѧѧϣ��ωϮѧѧѧѧϟ˷ϭ��ϭˬ�Εήѧѧѧѧ˷ϬτΗ��ϭˬ�Ε΄ѧѧѧѧο ϮΗ�Ϧϣ��˯Ϯѧѧѧѧο ϭ˴���ϑήѧѧѧѧΣ�ΔѧѧѧѧδϤΧ

.3(ولْعُت)،و(َوقود) من(وقدُت النار)،و (َقبول) من(َقِبَل) كما حكى سیبویھ "

"3.

��ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛ�ζ ѧѧϔΧϷ�ήѧѧϛΫϭ�ˬѧѧπ ϟϭ�ΐ ѧѧϫήϟ����ϮѧѧΤϧ�Ϟѧѧδϐϟϭ�ήѧѧϤόϟϭ�ϒό

4ا ".ترد بضم الفاء وبفتحھ ، والقرح والكره 

������Δϐϴѧѧμ ϟ�Ϧѧѧϋ�ϒѧѧϠΘΨϳ�ϰѧѧϨόϣ�ϞѧѧϤΤΗ�ˬ�˯Ύѧѧϔϟ�Ϣѧѧπ Α��έϭήѧѧ˵Ϗ��Δϐϴѧѧλ �˷ϥ�Ϛѧѧηϻ

����������˷ϥ�˰�˯ΎѧϬϘϔϟ�ΔѧϣΎϋ�ΪѧϨϋ�ϡϮѧϠόϣ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϛϭ�˰�ϚѧϟΫ�ϰϠϋ�ϞϴϟΩϭ�ˬ��έϭήϏ˴��ΎϬΤΘϔΑ

�����˯Ύѧπ ϋ�ϊѧϴϤΠϟ�ϻ·�ϥϮѧϜϳ�ϻ�ϝϭϷΎѧϓ�ˬ��Ϟδϐ˴ϟ��Ϧϋ�ϩΎϨόϣ�ϲϓ�ϒϠΘΨϳ��Ϟδϐ˴ϟ�

���ˬ�ϥΪѧΒϟ�Ϧѧϣ�˯ΰΟ�ϞδϏ�ϥϮϜϳ�ΪϘϓ�ˬ�ϲϧΎΜϟ�ϑϼΨΑ�ˬ�ϥΪΒϟ����˯Ϯѧο Ϯ˵ϟ��Ϛϟάѧϛϭ

  و(الَوضوء) ، (الُكره) و(الَكره).  

سماء واألفعال والمشتقات : والتطبیق الصرفي تصریف األ 5/99معاني القرآن وإعرابھ :  - 1
201

  . 4/42یراجع : الكتاب :  - 2
.160و 1/159شرح شافیة ابن الحاجب : ـ   3
  .39معاني القرآن : األخفش :  - 4
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  ینعھ 

قال  وفي سورة األنعام ،لم یرد ھذا المصدر إال في موضع واحد 

َوُھَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء تعالى : " 

اٌن َحبا مَُّتَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَھا ِقْنَو َفَأْخَرْجَنا ِمْنُھ َخِضًرا نُّْخِرُج ِمْنُھ

ْعَناٍب َوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًھا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ انُظُروْا ا َداِنَیٌة َوَجنَّاٍت مَِّن

1.وَنِإِلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَیْنِعِھ ِإنَّ ِفي َذِلُكْم آلَیاٍت لَِّقْوٍم ُیْؤِمُن

اآلیة الكریمة دعوة إلى التأمل والتفكر في عجائب خلقھ  سبحانھ وتعالى 

  وقدرتھ ورحمتھ بعباده. ومن ذلك نضج الثمار وینعھا.     

  اشتقاق (َیْنع) :

َینَع ـ كَمَنَع وَضَرَب ـ الثمر َیْنعا وُینوعا وأْیَنَع: طاب وحان 

َعة) ـ وھي ضرب من قطافھ.والیانع األحمر من كل شيء.وسمیت (الَیْن

والیانع:  2العقیق ـ بذلك لحمرتھا من قول األعرابي : ینع الشيء إذا احمر.

3الثمر الناضج.

4وھو الّنْضج.  و(الَیْنع) مصدر الفعل (َیَنع َیْیَنُع)

أْیَنَع) (و )وبالفتح قرأ السبعة. (َیَنَع، واالسم : الُینع ـ بضم الیاء وفتحھا 

5استعماال من الثالثي. باأللف مثلھ وھو أكثر

:1قال یزید بن معاویة 

  .100األنعام : - 1
 157تحقیق : السید أحمد صقر: –تفسیر غریب القرآن  : أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة  - 2
والفائق في غریب الحدیث : جار اهللا محمود بن عمر 1978ط  –بیروت  –ة دار الكتب العلمی –

ـ دار الفكر ـ ط  4/129الزمخشري : تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم ـ وعلي محمد البجاوي : 
1993.

  .700القاموس المحیط :  - 3
  .649یراجع : تفسیر المحرر الوجیز :  - 4
  .261المصباح المنیر :  - 5
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  في ِقباٍب َحْول َدْسكَرة       َحولھا الّزْیتوُن قْد َیَنعا                 

:2وقال نابغة بني شیبان

  تلوُث ُفروعا كالَعثاكیِل أْیَنعْت    َعناقیُدھا وابیّض منھا الَمحاِجر         

3د فیھ ھمزة.والعثاكیل : العناقید في النخلة.الشاھد في قولھ (أینعت) المزی

  ورود (ینعھ) في المنظومات :

من المنظومات التي أوردت صیغة( ینعھ) منظومة الندرومي حیث 

  قال:

  یْنِعھ ِفي َفالِق ال یا لْلعین          ِبَبالِغھ ِفي تْعَجب ال َحْمل لْلغین          

.4مقولھ (ینعھ في فالق) أي في سورة األنعا

  في معناھا 5وقال صاحب ضیاء المعالم :

  َوَیْنِعِھ َوُنْضِجــِھ َبالغا         َوأَفلْت غاَبـــْت َوفیــِھ زاغا        

  أي : معنى (َیْنِعِھ) ھو (نضجھ).

  قراءة (ینعھ):

7الیماني (ویانعھ) أي : ومدركھ وناضجھ وبالغھ . 6قرأ محمد بن السمیفع    

. (قیل البیت لألحوص وقیل ھو لألخطل . (معاني القرآن وإعرابھ : 1/90مقاصد النحویة : ال -1
  . ولسان العرب (مادة : دسكر) .2/223
ـ دار صادر ـ بیروت ـ 44دیوان نابغة بني شیبان : تحقیق وشرح : د . محمد نبیل طریفي :  - - 2

  .1998ـ   1ط 
  اللسان : مادة (عثكل). - 3
.99 ـ األنعام : 4
  .2/164ضیاء المعالم : - 5
محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اهللا الیماني لھ اختیار في القراءة ینسب إلیھ شذ فیھ (غایة  -  6

النھایة في طبقات القراء : شمس الدین بن أبي الخیر محمد بن محمد بن الجزري : عني بنشره : 
. 1982 – 3ج . برجستراتر ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت  ـ ط

  .1/236معاني القرآن: الفراء :  - 7
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مثل:نضجھ. قال  3(ُینعھ) بضم الیاء  2وابن أبي إسحاق 1وقرأ ابن محیصن

، یقال : (َینَع الثمُر َیْیَنُع والثمر َیاِنع)  4الفراء : ھي لغة بعض أھل نجد

  و(أْیَنَع ُیوِنُع والثمُر ُموِنع) .

5وفسر ابن األنباري : (الَینع) بأنھ جمع (یانع) كراكب وجمعھ َركب .

ینع یینع).وبالنضج فسره ابن عباس رضي (وینعھ) بفتح الیاء وھو مصدر (

6اهللا عنھما.

7(الینع) فیھ ثالثة أقوال :

یقال : أینع الثمر یینع ویونع والثمر یانع ومونع إذا ، األول : الطیب والنضج 

  أدرك.

  الثاني : قال ابن األنباري : " الینع جمع یانع وھو المدرك البالغ".

ناه : أحمّر ، ومنھ ما روي في حدیث الثالث : (ینع) أقّل من (أینع) ومع

  المالعنة : إْن ولدتھ أحمر مثل الینعة ـ وھي خرزة حمراء . 

:جمع التكسیر واسم الجمع(ینع) بین 

جمع التكسیر ما دل على أكثر من اثنین بتغییر ظاھر (كرجل) 

و(رجال) أو مقدر (كفلك) للمفرد والجمع ، والضمة التي في المفرد كضمة 

8والضمة التي في الجمع كضمة ُأْسد. (ُقفل) ، 

  ھـ بمكة .123محمد بن عبد الرحمن السھمي مقرئ أھل مكة مع ابن كثیر ثقة .مات سنة  - 1
عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي كان أعلم أھل البصرة .فّرع النحو وقاسھ .وتكلم في الھمز  - 2

  ). 2/398غة وأنواعھا : حتى ألف فیھ كتابا مما أماله.(المزھر في علوم الل
  .954تفسیر مفردات ألفاظ القرآن :  - 3
  .2/25إعراب القرآن : ابن النحاس :  - 4
  .1/200.وتفسیر البیضاوي : 4/34تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 5
  .649ـ تفسیر المحرر الوجیز :  6
.2/742ـ أحكام القرآن : ابن العربي : 7
  .2/465ابن مالك : یوسف الشیخ محمد البقاعي :  شرح ابن عقیل على ألفیة - 8
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  عالماتھ :  

  البد في جمع التكسیر أن یدل على أكثر من اثنین. – 1

  أْن یكون على وزن صیغة من الصیغ الخاصة بھ. – 2

  أْن یكون لھ مفرد حقیقي ال مقدر. – 3

  أْن تتغیر صیغة ھذا المفرد عند جمعھ للتكسیر تغیرا حتمیا.  – 4

ع جمعھ في الحروف األصلیة إال إذا اقتضى الجمع حذف أْن یشترك م – 5

  شيء منھا دون االشتراك في ھیئتھا . 

یمكن العطف الذي یؤدي إلى معنى الجمع نحو : (رجل ورجل ورجل  – 6

1و..الجمع رجال).

ولیس لھ مفرد من لفظھ ، أما اسم الجمع فھو ما دل على أكثر من اثنین

ن خاص بالتكسیر أو غالب فیھ فیدخل ومعناه معا. ولیست صیغتھ على وز

في اسم الجمع مالھ مفرد من معناه فقط مثل : (إبل وقوم وجماعة) . فلھذه 

الصیغ وأشباھھا مفرد من معناھا فقط فمفرد (إبل) ھو جمل أو ناقة ، ومفرد 

ولیس لھا مفرد من لفظھا ومعناھا معا  ، (قوم) و(جماعة) : رجل أو امرأة

2ا على أكثر من اثنین.على الرغم من داللتھ

إّن وزن (فْعل) لیس من صیغ التكسیر عند فریق من النحاة.ویمكن أْن      

 ، نورد دلیال على ذلك وھو أّن مثل (یانع وَیْنع وراكب وَرْكب) أسماء جموع

ولیست جموع تكسیر لسبب ھو أّن كل صیغة تدل على معنى الجمع مع 

 ،وفي النعت إذا احتاجت إلى خبرجواز أْن تتساوى ھي والواحد في الخبر 

  .114ویراجع : المعجم المفصل في علم الصرف :  4/679النحو الوافي :  - 1
  .4/680النحو الوافي :  - 2
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نحو قولك : الركب مسافر وھذا ركب مسافر كما  ، أو نعت لیست جمعا

1تقول : الراكب مسافر وھذا ركب مسافر.

  .4/681السابق :  - 1
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الوَِالَیة 

�Δϐϴλ������Ϳ�ϝΎϗ�Ϛϟάѧϛ�Ζѧήϗ�ϯήΣϷΎѧΑ�ϭ�ˬΎϫήѧδϜΑϭ�ϭϮѧϟ�ΘϔΑ�ΕΩέϭ

�����1."ًبا َو َخْیٌر َثَواًبا َوَخْیٌر ُعُقِھ اْلَحقِّ ُھُھَناِلَك اْلَوَلاَیُة ِللَّ تعالى :�Ύѧπ ϳ�ϝΎѧϗϭ

���˴Ϧϳ˶άѧ͉ϟ˴ϭ�˶Ϫѧ˷Ϡϟ�˶Ϟϴ˶Β˴γ�ϲ˶ϓ�˸Ϣ˶Ϭ˶δϔ˵ϧ˴˴ϭ�˸Ϣ˶Ϭ˶ϟ˴Ϯ˸ϣ́˶˴Α�˸ϭ˵Ϊϫ˴Ύ˴Ο˴ϭ�˸ϭ˵ή˴ΟΎ˴ϫ˴ϭ�˸Ϯ˵Ϩ˴ϣ�˴Ϧϳ˶ά͉ϟ�͉ϥ˶·

ُنوْا َوَلْم ُیَھاِجُروْا َما َلُكم َبْعٍض َوالَِّذیَن آَم َأْوِلَیاُء َصُروْا ُأْوَلـِئَك َبْعُضُھُمآَووْا وََّن

����˵Ϣ˵Ϝ˸ϴѧѧ˴Ϡ˴ό˴ϓ�˶Ϧϳ͋Ϊѧѧϟ�ϲѧѧ˶ϓ�˸Ϣ˵ϛϭ˵ήѧѧ˴μ Ϩ˴Θ˸γ�˶ϥ˶·˴ϭ�˸ϭ˵ή˶ΟΎѧѧ˴Ϭ˵ϳ�ϰѧѧ͉Θ˴Σ�˳˯ϲ˸ѧѧ˴η�Ϧѧѧ͋ϣ�Ϣ˶Ϭ˶Θѧѧ˴ϳ˴ϻ˴ϭ�Ϧѧѧ͋ϣ

2".النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھم مِّیَثاٌق َوالّلُھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

  اشتقاق (الوالیة):

: المحب والولّي ، 3(الوَِالَیة) من : ولي الشيء وولي علیھ ِوالیة وَوالیة      

4والَوْلُي: القرب والدنو .، والصدیق والناصر أو النصیر 

  والَوالیة بفتح الواو:ھي النصرة والصلة والتولیة في المیراث .

یم یخاطب قال أنس بن زن،  والِوالیة بكسر الواو:ھي الملك والقدرة واإلمارة 

5حارثة بن بدر حین وّاله عبید اهللا بن زیاد (ُسّرق):

  َأحاِر ْبَن َبْدر َقْد ُولیَت وِِالَیة     َفُكْن ُجَرذا ِفیھا َتخوُن وَتْسِرُق .              

  الشاھد في قولھ: (ِوالیة) بالكسر وھي اإلمارة . 

  ورود(الوالیة)  في المنظومات : 

(الوالیة) من أصحاب المنظومات سوى صاحب لم أجد من ذكر 

:6ضیاء المعالم حیث قال 

  .43الكھف :  - 1
  .73األنفال : - 2
  . 1209. و القاموس المحیط :  6/490لسان العرب  - 3
  . 2/936: مجمل اللغة  - 4
.278و 3/277ـ المقاصد النحویة :  5
  .2/149ضیاء المعالم :  - 6
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  َمْوَلى َوالء ِبِوالَیة اْلِجوار        أْو ُقرب أْو ُصْحَبة أْو َنْصر ُیصار         

  ِفیھا َوِلي ابُن َعّم أْولى أْصھار     َوَطَرفا الِعْتق َحِلیف أْو َجـــار         

  ي ،وھو على وزن : َمْفعل بمعنى : فاعل  أيمولى : اسم مفعول من : ول

1الوالي ومعناه : المالك والعبد والمعِتق والمعَتق والصاحب والقریب .

مصدر : ولي . وھو میراث یستحقھ   -الوارد  في البیت األول  –والوالء 

والوالیة من  .المرء بسبب عتق شخص في ملكھ  أو سبب عقد المواالة

  فھي قرابة حكیمة حاصلة من العتق ، أو من   (الَوْلي)  وھو القرب

2المواالة. 

  قراءة (الوالیة)

قرأ حمزة في سورتي األنفال والكھف ( الوالیة) بكسر الواو ووافقھ     

3الكسائي وخلف في الكھف.وقرأ الباقون ومنھم عاصم بفتح الواو فیھما.

  (الوالیة) بفتح الفاء وكسرھا :

����ϭϮѧѧϟ�ΘѧѧϔΑ��Δѧѧϳϻ˴Ϯϟ����Γήѧѧμ Ϩϟ�ϲѧѧϫ�ˬήϴѧѧδϔΘϟ�ϲѧѧϓ4���ΔϠѧѧμ ϟϭ�ΐ ѧѧδϨϟϭ

َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوَلْم ُیَھاِجُروْا والتولیة أو المواالة في المیراث.قال اهللا تعالى : " 

˷ϲϟϮѧϟ��έΪμ��5�������ήϴѧδϔΗ�ϲѧϓ�˯ΎѧΟ�Ϛϟάѧϟϭ"َما َلُكم مِّن َوَالَیِتِھم مِّن َشْيٍء ϣ�ϲϫϭ

دار  – 66 –. و جمالیات اللغة العربیة : د. محمد التونجي 1209یراجع : القاموس المحیط :  - 1
  .1997ـ  1الفكر العربي ـ بیروت ـ ط

فھارسھ : إبراھیم األبیاري ـ التعریفات : للجرجاني علّي بن محمد بن علّي حققھ وقدم لھ ووضع  2
.  2002ـ دار الكتاب العربي ـ ط   203:  

.143و 112التیسیر في القراءات السبع : - 3
محمد الصادق . وطالئع البشر في توجیھ القراءات العشر : 6/726یراجع :  مجمع البیان :  -5

رھا في الرسم القرآني والقراءات المتواترة وأث2003 – 1ط –بیروت  –ـ عالم الكتب 79قمحاوي :
ـ دار الفكر ـ دمشق ودار الفكر المعاصر ـ بیروت ـ 344: د. محمد الحبش  : واألحكام الشرعیة 

  1999ـ  1ط
  .73األنفال : - 5
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��ϰϟΎѧѧόΗ�ϪѧѧϟϮϗ��ѧѧ˴Τ˸ϟ�˶Ϫѧѧ͉Ϡ˶ϟ�˵Δѧѧ˴ϳΎ˴ϟ˴Ϯ˸ϟ�˴Ϛѧѧ˶ϟΎ˴Ϩ˵ϫѧѧ˵ϫ�͋ϖϘ˵˵ϋ�˲ήѧѧ˸ϴ˴Χ˴ϭ�Ύѧѧ˱Α˴Ϯ˴Λ�˲ήѧѧ˸ϴ˴Χ�˴ϮΎѧѧ˱Β"1 : أي.

���ϩϮѧѧγ�ΎѧѧϤϣ�ϥϭ̈́ήѧѧΒΘϳϭ�ϝΎѧѧΤϟ�ϚѧѧϠΗ�ϞѧѧΜϣ�ϲѧѧϓ�Ϳ�ϥϮѧѧϟϮΘϳ2���ϥί ϭ�ϰѧѧϠϋ�˷ϲϟϮѧѧϟϭ

  (َفِعیل) صفة مشبھة بمعنى:

  الفاعل وھو من توالت طاعتھ من غیر أن یتخللھا عصیان . ـ 

�˰������ϲϟϮϟϭˬ�ϪϟΎѧπ ϓϭ�Ϳ�ϥΎѧδΣ·�ϪѧϴϠϋ�ϰϟϮѧΘϳ�Ϧѧϣ�ϮѧϬϓ�ˬ�ϝϮόϔϤϟ���ϑέΎѧόϟ�Ϯѧϫˬ

3باهللا وصفاتھ بحسب ما یمكن المواظب على الطاعات .

��������Ϧ͋ϴѧѧΑ�˷ϲѧѧϟϭ���ϚѧѧϟϮϗ�Ϧѧѧϣ�έΪѧѧμ ϣ�ϩϮѧѧϠόΟ�ˬ�ϦϳΪѧѧϟ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϳϻ˴Ϯϟ���ϥϭήѧѧΧ�ϝΎѧѧϗϭ

  الَوالیة.

أما (الِوالیة) بكسر الواو فھي مصدر (الوالي). وفسرت بأنھا الملك     

5من قولك : ولیت الشيء. وھي،  4 أو ھي المیراث ،واإلمارة والقدرة 

ووزنھا (ِفعالة) یقول الصرفیون إّن ھذا الوزن یجيء فیما كان صنعة أو 

معنى متقلدا ،أي في الِحَرف وما شابھھا كالصیاغة والحیاكة والخیاطة 

وقد أجاز الزجاج القراءة بالكسر معلال ذلك بأّنھ " في تولي  6والتجارة.

وكل ما كان من جنس  والعمل.بعض القوم بعضا ، جنسا من الصناعة 

7الصناعة مكسور مثل : الِقصارة والِخیاطة."

  .43الكھف :  - 1
  . 2/522یراجع : إیجاز البیان عن معاني القرآن :  - 2
  . 203التعریفات :  - 3
  .342أثرھا في الرسم القرآني واألحكام الشرعیة : یراجع : القراءات المتواترة و - 4
 6/726ومجمع البیان :  2/522وإیجاز البیان عن معاني القرآن :  216یراجع :أدب الكاتب :  - 5

.والمقتبس من اللھجات العربیة والقرآنیة :  79وطالئع البشر في توجیھ القراءات العشر:ص 
  .  80محمد سالم محیسن : ص 

وشذا العرف في فن الصرف :  1/153شرح شافیة ابن الحاجب : و 4/11كتاب : ال:یراجع  - 6
  76و 75

  . 23ومعاني األبنیة في العربیة:  177وتصریف األفعال واألسماء والمشتقات :  
ـیراجع :البحر المحیط في التفسیر: محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان األندلسي الغرناطي :  7

.397وأدب الكاتب :  2005ـ دار الفكر ـ لبنان ـ ط  5/358 تحقیق : صدقي محمد جمیل :
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�ϥΎѧѧѧΘϐϟ��ϥΎѧѧѧΗ˯ήϘϟϭ�����ΪѧѧѧΣϭ�ϰѧѧѧϨόϤΑ�ΎѧѧѧϤϬϧ�ϱ±����ΔѧѧѧϟΎϛ˶Ϯϟϭ�ΔѧѧѧϟΎϛ˴Ϯϟ��ϚѧѧѧϟϮϘϛ

��έΩΎѧѧμ Ϥϟ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϟϻ͋Ϊϟϭ�Δѧѧϟϻ˷˴Ϊϟϭˬ��ˬ���ΔѧѧϳΪΠ˶ϟϭ�ΔѧѧϳΪΠ˴ϟ���˯ΎϤѧѧγϷ�ϲѧѧϓϭ1��ϝΎѧѧϗ

�������Δѧϳ�˰�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�Θѧϔϟ�ί ϮѧΠϳ�Ϊѧϗϭ���ϥΎϴΒϟ�ϊϤΠϣ�ΐ ΣΎλ������ϲѧϓ�ήѧδϜϟϭ�˰�ϒѧϬϜϟ

��2����ΓέΎϣϹ��Δϳϻ˶Ϯϟϭ�ˬ���Ϧ͋ϴѧΑ�˳ϝϭتلك أي: في األنفال ".�ϚѧϟϮϗ�Ϧϣ�έΪμ ϣ�Ϯϫ

3وِوالیة . الِوالیة أو من قولك : والیتھ ُمواالة

:4وقد جمع ابن المنیر معنى القراءتین في قولھ

  َیة وإْن فتحَت الَواو ِفي الَوالَیة    فُنْصرٌة ُتوِجُبھا الِعنا        

  َوالَكْسُر َمعناُه َتَوّلوا َحْیُث ال    ُیْجِدي علْیھم الَوالُء َمْوِئال         

یذكر في البیت األول (الوالیة) بفتح الواو ویقول ھي النصرة ، وفي البیت 

  الثاني یذكرھا مكسورة الواو ویبین أنھا تولي اإلمارة.

ة في لھجات القبائل إّن االختالف في استعمال الصوائت ظاھرة بارز     

العربیة. فمما ُیذكر أّن أھل الحجاز یمیلون إلى الفتح فیقولون (الَوالیة) ، في 

وألحق أبو حیان  5حین تمیل قبائل قیس وتمیم إلى الكسر فیقولون (الِوالیة).

قبیلة أخرى ، ھي أسد ، تجنح ھي األخرى إلى الكسر ؛كما ینسب صاحب " 

  جد ." الكسر إلى أھل ن 6اإلتحاف

والقراءات المتواترة وأثرھا في الرسم القرآني واألحكام الشرعیة  375یراجع : أدب الكاتب :  - 1
:156
  .6/726تفسیر مجمع البیان :  - 2
  . 229و  142و  141. و إعراب القراءات السبع : 224و  173الحجة في القراءات السبع :  - 3
التیسیر العجیب في تفسیر الغریب : ناصر الدین أبو العباس أحمد بن محمد المالكي   - 4

دار الغرب  ـ 103 –اإلسكندراني المعروف بابن المنیر : تحقیق : سلیمان مال إبراھیم أغلو 
   .1994ـ  1اإلسالمي ـ ط

ت العربیة في القراءات القرآنیة : .واللھجا2/277یراجع : المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :  - 5
  . 1968ط  –مصر  –دار المعارف  –119–د. عبده الراجحي 

ھو محمد بن أحمد الدمیاطي صاحب كتاب إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر.  - 6
  .)50ھـ.( القراءات المتواترة وأثرھا في الرسم القرآني واألحكام الشرعیة: 1117توفي سنة 
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نفسھ في قولھ  –صاحب اإلتحاف  –أّن ھذا الحكم غیر مطرد فھذا  واضح

تعالى (یحسَِب) یعكس النسبة فیعزو كسر السین إلى أھل الحجاز وفتحھا إلى 

تمیم  فلعلھ " أخطأ في النقل أو لعل إحدى القبیلتین تركت لھجتھا إلى لھجة 

خر ، ینسب الفتح إلى . وفي موضع آ 1القبیلة األخرى في ھذا الفعل بعینھ"

البیئة المتحضرة بالحجاز والكسر إلى    قبیلتي تمیم وأسد وأھل نجد وھي 

2قبائل بادیة ."

یبدو جلیا االضطراب  الحاصل في مسألة اللھجات ونسبتھا إلى قبیلة دون 

أخرى و"إن الدارس لیقف حائرا في معرفة أھل الحجاز، وقولھم (أھل 

)، یشعرنا أن أھل الحرمین غیر أھل الحجاز  الحجاز وأھل مكة والمدینة

ولیسوا منھم والذي نعرفھ من الرسم لألمكنة والبلدان أن مكة والمدینة من 

ولذلك ال ُیعول  كثیرا على ظاھرة التحضر والتبدي في  3حواضر الحجاز." 

وال على نسبة لغة ما إلى ھذه ،  التمییز بین اللھجات والقبائل الناطقة بھا

4أو تلك."القبیلة 

  .  120و 119جات العربیة في القراءات القرآنیة  :  اللھ - 1
  .120السابق :  - 2
  .1994 – 1ط –بیروت  –دار الحداثة  –40في اللھجات العربیة القدیمة : إبراھیم السامرائي:  - 3
  السابق . - 4
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  النسيء

�����ΔѧϴϠϫΎΠϟ�ϲѧϓ�ΕήѧθΘϧ�ϲѧΘϟ�ήϫϮѧψϟ�Ϧϣ�˯ϲδϨϟ�ˬ���Ώήѧόϟ�˷ϥ�ΎѧϫΎϨόϣϭ

  كانوا یؤخرون تحریم الشھر الحرام لحاجتھم إلى القتال فیھ.

�ήϔѧѧλ �ήϬѧѧη�ϥϮѧѧϠόΠϴϓ±��ϼΜѧѧϣ±���ϥϮϠΤΘѧѧδϴϓ�ˬϢϬΪѧѧϋ�ϝΎѧѧΘϘϟ�ϡήѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϻΪѧѧΑ

ήϔѧѧλ �ϢϳήѧѧΤΗ�ήϴΧ́ѧѧΗ�ϰѧѧϟ·�ϮΟΎѧѧΘΣ�ΫΈѧѧϓ�ήϔѧѧλ �ϥϮѧѧϣήΤϳϭ�ϡήѧѧΤϤϟ��ϰѧѧϟ·�ϩϭήѧѧΧ

��ϢϳήѧѧΤΘϟ�ήϳΪΘѧѧδϳ�ϰѧѧΘΣ�ήϬѧѧη�ΪѧѧόΑ�ήϬѧѧη�ϥϭήΧΆѧѧϳ�ϮϧΎѧѧϛ�άѧѧϜϫϭ���ϝϭϷ�ϊѧѧϴΑέ

1على السنة كلھا.

2قال باي بلعالم :

  وإّنما النِســيُء َوْرش أْبــَدلھ    تأِخیُر ُحْرَمة الّشھوِر اْلَجَھـَلة          

  ّرم ِلَحْرب اْنَتَشــرَفَیْجَعُلون َبَدال َشـْـھر َصـَفـر    ِمـَن اْلُمَح         

ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ  ِإنََّما النَِّسيُّوقد أنكر القرآن ھذا الفعل في قولھ تعالى:" 

���������˵Ϫѧ˷Ϡϟ�˴ϡ͉ήѧ˴Σ�Ύѧ˴ϣ�˴Γ͉Ϊѧ˶ϋ�˸ϭ˵Άѧ˶σ˴Ϯ˵ϴ͋ϟ�Ύѧ˱ϣΎ˴ϋ�˵Ϫѧ˴ϧϮ˵ϣ͋ή˴Τ˵ϳ˴ϭ�Ύѧ˱ϣΎ˴ϋ�˵Ϫ˴ϧϮ͋Ϡ˶Τ˵ϳ�˸ϭ˵ή˴ϔ˴ϛ�˴Ϧϳ˶ά͉ϟ�˶Ϫ˶Α

3.لّلُھ ُزیَِّن َلُھْم ُسوُء َأْعَماِلِھْم َوالّلُھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن َفُیِحلُّوْا َما َحرََّم ا

  اشتقاق (النسيء):    

�������������ϊѧѧѧѧѧѧ˴Ϩ˴Ϥϛ�ˬ��́ѧѧѧѧѧѧ˴δϧ˴���ί ϮѧѧѧѧѧѧϤϬϤϟϭ�ϲѧѧѧѧѧѧΛϼΜϟ�Ϟѧѧѧѧѧѧόϔϟ�Ϧѧѧѧѧѧѧϣ��˯ϲѧѧѧѧѧδϨϟ�ˬ

������ϪѧѧѧϠΟ�Ϳ�́ѧѧѧδϧ���ϝΎѧѧѧϘϳϭ���Ϟѧѧѧϴ˶ό˴ϓ��ϥί ϭ�ϰѧѧѧϠϋ��˯ϲѧѧѧδϨϟ�ϭ�˯β˸ Ϩ˷ϟ�έΪѧѧѧμ Ϥϟϭ

ومعاني القرآن  465ومعاني القرآن : األخفش :  1/294یراجع : معاني القرآن : الفراء :  - 1
/ 1. وتفسیر الكشاف : 1/447ومعاني القرآن : أبو جعفر النحاس :  2/361عرابھ : الزجاج : وإ

ووضح البرھان في مشكالت القرآن :محمد بن أبي الحسن بن  2/68وتفسیر البیضاوي :  193
تحقیق : صفوان عدنان داوود   -الحسین النسابوري الغزنوي الملقب ببیان الحق النیسابوري 

وحاشیة العالمة الصاوي 1990 – 1ط –بیروت  –والدار الشامیة  –دمشق  –القلم  دار –1/397:
. وكتاب ذكر الفرق بین األحرف الخمسة : محمد بن عبد اهللا السید  2/147على تفسیر الجاللین : 

وضیاء  1982ـ القاھرة ـ ط  317البطلیوسي : تحقیق وتعلیق : د. حمزة عبد اهللا النشرتي : 
  . 1/101المعالم : 

  .1/100ضیاء المعالم:  - 2
  .37التوبة :  - 3
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) إذا أخره . ویتعدى بالحرف أیضا ، فیقال : نسأ اهللا أجلھ وفي وأنسأه(باأللف

  أجلھ، وأنسأ فیھ:مّد في عمره.

1قال عمیر بن قیس بن جندل الطعان :

  َلھم ِكَراما    يَلقد َعِلمْت َمَعّد ِبأنَّ َقْوِمي      ِكَرام النَِّاس ِإن             

  َعد         ُشُھور الَحل َنْجَعْلَھا َحَراما ؟ َأَلْسَنا النَّاِسِئیَن َعلى َم             

�����������ϲѧϓ�ήϴѧθϳ�ήϋΎѧθϟϭ���́ѧδϧ��Ϧѧϣ�ϞѧϋΎϓ�ϢѧγϮϫϭ��ϦϴΌѧγΎϨϟ����ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΪϫΎθϟ

  عجز البیت الثاني  إلى معنى النسيء عندھم.     

�����ΎѧѧϤϟ�ΓΩΎѧѧϳΰϟ��˯β Ϩѧѧϟ��ϦΒѧѧϠϟ�Ϟѧѧϴϗ�Ϛϟάѧѧϛϭ�ˬ�ΓΩΎѧѧϳΰϟ�Ϧѧѧϣ�ϪϠѧѧλ ���Ώήѧѧτϗ�ϝΎѧѧϗ�˯

�ΖѧѧϠΒΣ�ΓήѧѧϤϟ�Ε΄ѧѧδϧ���ϮϟΎϗϭ�Ϫѧϴϓ�ˬ���ϲѧѧϓ�˯ΎѧѧϤϟ�ΓΩΎѧѧϳΰϛ�ΎѧѧϬϴϓ�ΪѧѧϟϮϟ�ΓΩΎѧϳί �ϮѧѧϠόΟ

ϥΎѧѧϴΣ�ϮѧѧΑ�ϯϭέϭ��ϦΒѧѧϠϟ2��ϲѧѧΒσήϘϟ�Ϧѧѧϋ�ϩήϴѧѧδϔΗ�ϲѧѧϓ3���˯ϲѧѧδϨϟ����ϝΎѧѧϗ�Ϫѧѧϧ±�

�ΰϤϬϟΎΑ±������ϡΰѧϟ�ˬ�ϩήѧ˷Χ���ϰѧϨόϤΑ�ϪѧϠΟ�Ϳ�́δϧ��ΖϠϗ�Ϋ·�ϚϨϜϟϭ��ΓΩΎϳΰϟ���ϩΎϨόϣ

4من ذلك الزیادة في األجل .فلیس (النسيء) مرادفا للزیادة.

��5��ϞΑوقال الرازي��������˯ΎѧδϧϹ��ϰѧϨόϤΑ��έΪѧμ Ϥϟ����˯ϲѧδϨϟ��Ϧѧϣ�ΎѧϨϬϫ�ΩήϤϟ

  وھو التأخیر. 

�������ϰѧѧϟ·�˷Ω˵ήѧѧϓ�˭��ϝϮѧѧ˵ό˸ϔ˴ϣ����ϥί ϭ�ϰѧѧϠϋ�ˬ��˯ϮѧѧδϨϣ�����˯ϲѧѧδϨϟ��Ϟѧѧλ �ϲѧѧϓ�Ϟѧѧϴϗϭ

����ωϭήѧμ ϣϭ��ΡϭήѧΠϣ���Ϟѧλ Ϸϭ�˭�ϊϳήλ �ϭ�ˬ�ϳήΟ�ϞΟέ��ϝΎϘϳ�ΎϤϛ���Ϟϴ˶ό˴ϓ�

6�Θѧѧѧδϳ�ϻ�άѧѧѧϫϭ�����ϢѧѧѧϠϋ�Ϳϭ�ΔѧѧѧϤϳήϜϟ�Δѧѧѧϳϵ�ϲѧѧѧϓ�ϢϴϘ��ˬϳ�ϥ�ί ϮѧѧѧΠϳ�ϻ�Ϋ·�ϥϮѧѧѧϜ

. 1/96 –والسیرة النبویة :  ابن كثیر : تحقیق : مصطفى عبد الواحد  6/174اللسان :  - 1
وتفسیر القرآن العظیم  31والظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة الجحدري البصري : 

المكتبة  – 2/325 –ھ ونقحھ : خالد محمد محرم : أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي : راجع
  . . 2000 – 3ط :  –بیروت  –صیدا  –العصریة 

  5/416یراجع : البحر المحیط :  - 2
  .8/87یراجع : الجامع ألحكام القرآن :  - 3
.416/  5البحر المحیط :  - 4
  .8/49یراجع : التفسیر الكبیر :  - 5
  . 1/477التبیان في إعراب القرآن :  - 6
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�������ϪѧϧϷ�ˬΕήѧϛΫ�ΎѧϤϛ��ϝϮѧόϔϣ��ϰѧϨόϤΑ��Ϟѧϴόϓ��ϰϠϋ��˯ϮδϨϤϟ��ϰϨόϤΑ��˯ϲδϨϟ�

�����ήϬѧѧθϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϻϭ�ˬ�ήϬѧѧθϟ�ήΧΆѧѧϤϟϭ�ˬ��ΓΩΎѧѧϳί �ήΧΆѧѧϤϟ�ΎѧѧϤϧ·���ϰѧѧϨόϤϟ�ϥϮѧѧϜϳ

1زیادة في الكفر.

  ورود(النسيء) في المنظومات :

��ΪѧϤΤϣ�ϝΎϗ�ΔϴηέϮϟ�Γ˯ήϘϟ�ΐ δΣ�Δϐϴμ ϟ�ϩάϫ�ΕΎϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ϝϭΎϨΗ

2ة الوھراني : بن أبي جمع

  وأْبدْل وأْدِغْم في الّنسيِء بدا جنا    وَغْیِرِھما الّتْحِقیُق فیِھ َتْعَمال             

3وقال صاحب ضیاء المعالم :

  وإّنما النِســيُء َوْرش أْبــَدلھ    تأِخیُر ُحْرَمة الّشھوِر اْلَجَھـَلة          

  ـَفـر    ِمـَن اْلُمَحّرم ِلَحْرب اْنَتَشــرَفَیْجَعُلون َبَدال َشـْـھر َص         

:قراءة (النسيء)

���������˷ϲѧѧѧδϨϟ���ε έϭ�ήѧѧѧϗ±����ϲѧѧѧϓ�ϢѧѧѧϏΩϭ�ϝΪѧѧѧΑ��˷ϲϧήϫϮѧѧѧϟ�ϚѧѧѧϟΫ�ήѧѧѧϛΫ�ΎѧѧѧϤϛ

�����ϪѧϟΪΑ�ε έϭ�˯ϲѧδϨϟ�ΎѧϤϧ·��ϢϟΎόϤϟ�˯Ύϴο �ΐ ΣΎλ ϭ��˯ϲδϨϟ�����ΓΰѧϤϬϟ�ϝΪѧΑΈΑ

�˯Ύϳ�ˬ��ΓΩΪθϣ�˯ΎϴΑ�φϔϠϟ�ήϴμ ϴϓ�ΎϬϧϮϜδϟ�ΎϬϴϓ�ΎϬϠΒϗ�˯Ύϴϟ�ϡΎϏΩ·ϭ���ϮѧΑ�ϪѧϘϓϭ�Ϊϗϭ

في ذلك. أما باقي القراء ومنھم حمزة  فبھمزة مضمومة ومد متصل .  4جعفر

.5

.5/416ـ یراجع :البحر المحیط :  1
  .3/391قراءة اإلمام نافع عند المغاربة :  - 2
  .1/100ضیاء المعالم:  - 3
ھـ (البدور الزاھرة في 128أبو جعفر المدني ھو یزید بن القعقاع . توفي بالمدینة سنة  - 4

  .) 06القراءات العشر  المتواترة : 
. و 112. و تقریب النشر في القراءات العشر : 118السبع : یراجع : التیسیر في القراءات  - 5

. و النفحات اإللھیة في شرح متن 85. و النجوم الطوالع : 273غیث النفع في القراءات السبع : 
  . 1996 – 1ط –القاھرة  –دار المنار  – 166الشاطبیة : محمد عبد الدایم خمیس : 

  . 166ترة : والبدور الزاھرة في القراءات العشر المتوا
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من قرأ بالھمز فعلى األصل ، ألنھ من الفعل المھموز: (نسأ)                

.1ومعناه  التأخیر

���˯Ύѧѧϴϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϤϏΩϭ�ˬ�˯Ύѧѧϳ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϝΪѧѧΑ�Ϫѧѧϧ�ˬ�ΰѧѧϤϫ�ήѧѧϴϏ�Ϧѧѧϣ�ΩΪѧѧη�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΠΣϭ

2ومثلھ : خطیئة وخطّیة ، وھنیئا وھنّیا . الساكنة قبلھا ؛ 

  قلب الھمزة یاء 

كما قرأ ورش وأبو  –النسيء  أجمع النحاة على إبدال الھمزة في مثل :

ήϔόΟ�������������ϖѧ˴ΤϠ˵Η�Ϣѧϟ�ΔϨϛΎѧγ�ΓΪѧί �˯Ύѧϳ�ϭ�ϭϭ�ΪѧόΑ�ΔѧϛήΤΘϤϟ�ΓΰѧϤϬϟ�ΖѧϧΎϛ�ΫΈѧϓ��

�ΎѧѧϬϨϣ�ΎѧѧϬϠΒϗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϛήΤϟϭ�Ϣѧѧγϻ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧϣ�ΖѧѧϧΎϛϭ�ˬ�˯ΎѧѧϨΒΑ�˯ΎѧѧϨΑ�ϖѧѧ˶ΤϠ˵Θϟ��ΔѧѧϟΰϨϤΑ

�����ϑάѧΤΗ�ϻϭ�˯Ύѧϳ�ΪѧόΑ�ΖϧΎϛ�ϥ·�˯Ύϳϭ�ϭϭ�ϥΎϛ�ϥ·�ϭϭ�ΎϬϧΎϜϣ�ϝΪΑ�ˬ�ϒϟϷ3  ،

���������ϥΎΗΪѧϳΰϣ�ΎѧϨϫ�ΎѧϤϬϧϷ�˯Ύѧϴϟϭ�ϭϮѧϟ�ϰѧϠϋ�ΓΰѧϤϬϟ�ΔѧϛήΣ�˯ΎϘϟ·�ϰϠϋ�έΪϘϳ�ϻ�ϪϧϷ

�����������ΎѧϤϬϧϭ�ˬ�ΎϤϬѧδϨΟ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϠΒϗ�Ύѧϣ�ΔѧϛήΣ�ϥϮѧϛϭ�ˬ�ΎϬϧϮϜѧδϟ�ϒѧϟϷ�ΎΘϬΒѧη΄ϓ��ΪϤϠϟ

������ΎѧѧϤϬϴϓ�ΔѧѧϛήΤϟ�ϮѧѧϫήϜϓ�ˬ�ΪѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ϥΎΘϜϳήѧѧη���ϞѧѧΨϳ�ΎѧѧϤϬϜϳήΤΗ�ϥϷϭ�ˬ�Ϛϟάѧѧϟ

4بالمقصود بھما،ألن تحریك حرف المد یصرفھ عن المد." 

أي : أنھ ال یمكن حذف الھمزة ، بعد نقل حركتھا إلى الحرف قبلھا ، كما ُفعل 

�˵ΐ ѧѧѧ˴Ψϟϭ�˵˯ΐ˸ Ψ˴ϟ�˰ѧѧѧΑ5��ϞѧѧѧϘϧ�ΪѧѧѧόΑ�ΓΰѧѧѧϤϬϟ�ϮϓάѧѧѧΣ�ΚѧѧѧϴΣ �ˬϒѧѧѧϴϔΨΘϟ�˯έϭ�ΎѧѧѧϳήΟ

  .      حركتھا وھي الضمة إلى الباء التي كانت ساكنة

  . 80. وطالئع البشر في القراءات العشر : 175الحجة في القراءات السبع :  - 1
  .175الحجة في القراءات السبع :  - 2
.  والممتع في التصریف : 2/379.ویراجع : شرح الكافیة الشافیة :  3/547كتاب سیبویھ:  - 3
1/380.
.268و 5/267ـ  شرح المفصل : ابن یعیش :  4
  .3/545الكتاب :  - 5
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  رأي المحدثین :

��������������ΕΎѧϛήΤϟϭ�ΓΰѧϤϬϟ�ϦϴѧΑ�ΔϴΗϮѧλ �Δѧϗϼϋ�ϻ�ϥ�ϦϴϫΎѧη�έϮΒμ ϟ�ΪΒϋ�ϯήϳ

��ϝϮѧѧτϟ±�Ύ˯ѧѧѧϴϟϭ�ϭϮѧѧѧϟϭ�ϒѧѧѧϟϷ±��1�ΎѧѧѧϬΟήΨϣ�ϲѧѧѧϓ�ϒѧѧѧϠΘΨΗ�ΓΰѧѧѧϤϬϟ�ϥ�ϱ��

ΪѧѧѧΑ·�ϦѧѧѧϜϤϳ�ϼѧѧѧϓ�ϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭ�ˬ�ΕΎѧѧѧϛήΤϟ�ϚѧѧѧϠΗ�Ϧѧѧѧϋ�ΎϬΗΎϔѧѧѧλ ϭ�β ϧΎѧѧѧΠΘϟ�ϡΪѧѧѧόϟ�ΎϬϟ

�ΎϬϨϴΑ�ϲΗϮμ ϟ�˭�ϪϟϮϘΑ��ϊϗϭ�Ύϣ�ϞϠόϳ�ϢΛ���ϪѧόϗϮϣ�ήΧ�ϊϘϴϟ�ΕϮλ �ϑάΣ�Ϯϫ����

�����ΎѧϨϫ�ϲѧϫϭ�ˬ�ΔϴΗϮѧλ �ΔѧΑήϗ�ΐ ϠτΘϳ�ϝΪΑϹ�ϥϷ�ˬ�ϝΪΑϹ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϻ�ϦϜϟϭ�ˬ

2معدومة ".

  الظنونا 

  .88القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث :  -1
  .السابق  - 2
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��1��ΕΎѧϳϵ�Ϧϣ(الظنون) جمع مفرده (الظن) ،وأصلھ لالعتقاد الراجح          

Ϡ͉˴σ�ϥ˶Έ˴ϓ���˵Ϊѧ˸ό˴Α�Ϧѧ˶ϣ�˵Ϫ˴ϟ�͊Ϟ˶Τ˴Η�˴ϼ˴ϓ�Ύ˴Ϭ˴Ϙالكریمة التي ذكرت ھذه المادة، قولھ تعالى:" 

��������ϥ˴�Ύѧ͉Ϩ˴χ�ϥ˶·�Ύѧ˴ό˴Ο˴ή˴Θ˴ϳ�ϥ˴�Ύѧ˴Ϥ˶Ϭ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�˴ΡΎѧ˴Ϩ˵Ο�˴ϼѧ˴ϓ�Ύѧ˴Ϭ˴Ϙ͉Ϡ˴σ�ϥ˶Έѧ˴ϓ�˵ϩ˴ή˸ϴ˴Ϗ�Ύ˱Ο˸ϭ˴ί �˴˶ϜϨ˴Η�˴ϰ͉Θ˴Σ

2ُیِقیَما ُحُدوَد الّلِھ َوِتْلَك ُحُدوُد الّلِھ ُیَبیُِّنَھا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن"

ϭϚθϟ�ϰϨόϤΑ��Ϧψϟ�Ωέ��ϲϓ��ΕΎѧϳ��ˬ��ΎѧϬϨϣ������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�˸Ϋ˶·���Ϧѧ͋ϣ�Ϣ˵ϛϭ˵̈́Ύѧ˴Ο

�˴Ϧѧѧ˶ϣ˴ϭ�˸Ϣ˵Ϝ˶ϗ˸Ϯѧѧ˴ϓ���˶Ζѧѧ˴Ϗ˴ί �˸Ϋ˶·˴ϭ�˸Ϣ˵ϜϨѧѧ˶ϣ�˴Ϟ˴ϔѧѧ˸γ�����˴ή˶ΟΎѧѧ˴Ϩ˴Τ˸ϟ�˵ΏϮѧѧ˵Ϡ˵Ϙ˸ϟ�˶Ζѧѧ˴ϐ˴Ϡ˴Α˴ϭ�˵έΎѧѧ˴μ Ά˸˸˴ϟ

3"َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَنا

  اشتقاق (الظنونا) :

یفُعل .  الظن مصدر الفعل (ظّن) من باب : (َقَتل) أي على وزن : فَعل

4وھو خالف الیقین .قال النابغة الذبیاني :

  لقا ِثیاِبي    َعلى َخْوف َتُظّن ِبَي الّظنونا أَتْیُتَك عاِریا َخ           

  الشاھد قولھ :(الّظُنوَنا) : وھي الشكوك .             

  ورد (الظن) ، في القرآن الكریم على أربعة أوجھ منھا :         

Ϫѧ˸ϴ˴ϟ˶·�˸Ϣѧ˵Ϭ͉ϧ˴˴ϭ�˸Ϣѧ˶Ϭ͋Α˴έ�Ϯѧ˵ϗ˴ϼ͊ϣ�Ϣѧ˵Ϭ͉ϧ˴�˴ϥϮ͊Ϩ˵ψ˴ϳ�˴Ϧϳ˶ά͉ϟ˶������ا في قولھ تعالى : " الیقین ، كمـ 

6. أي : یتیقنون. 5"َراِجُعوَن

اإلتقان في علوم القرآن : للحافظ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي: تحقیق : أحمد بن علي -1
  .2004ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ط   2/512:
  .228البقرة :  - 2
  .10األحزاب :  - 3
دار الكتب  -128جمع أحمد بن األمین الشنقیطي : علقات العشر وأخبار شعرائھا : شرح المـ  4

وكتاب العین : ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي :  -1997ط :  –بیروت  –العلمیة 
  . 2001 -1ط :  –لبنان  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  -589

  .45البقرة :  - 5
  .147: المصباح المنیر  - 6
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  أي : تیقن وتأكد .  1".َوَظنَّ َأنَُّھ اْلِفَراُقوفي قولھ تعالى : " 

  ـ وبمعنى :الشك،وقد سبق ذكر ذلك في آیة األحزاب.

  لمعنى (الظن) في القرآن الكریم  ضابطین ھما : وقد وضع الزركشي 

������ϦϴѧϘϴϟ�ϮѧϬϓ�ϪѧϴϠϋ�ΎѧΑΎΜϣ�ΩϮѧϤΤϣ�Ϧψϟ�ΪΟϭ�ΚϴΣ�Ϫϧ��ΎϤϫΪΣ�ˬ���ΪѧΟϭ�ΚѧϴΣϭ

  مذموما متوعدا علیھ بالعقاب فھو الشك.

Ϣ˵ΘѧϨ˴Ϩ˴χ�˸Ϟ˴Α���Ϧѧ͉ϟ�ϥ˴˵�نحو اآلیة( ،ثانیھما : أّن كل ظن بعده (أْن) الخفیفة فھو شك 

َأَبًدا َوُزیَِّن َذِلَك ِفي ُقُلوِبُكْم َوَظَننُتْم َظنَّ  ْؤِمُنوَن ِإَلى َأْھِلیِھُماْلُمَوَینَقِلَب الرَُّسوُل 

.2السَّْوِء َوُكنُتْم َقْوًما ُبوًرا)

�����Δѧϳϵ�ϮѧΤϧ�ϦϴѧϘϳ�ϮѧϬϓ�ΓΩΪθϤϟ��˷ϥ��ϪΑ�Ϟμ Θϳ�Ϧχ�Ϟϛϭ����˳ϕΎѧ˴Ϡ˵ϣ�ϲѧ͋ϧ˴�˵ΖѧϨ˴Ϩ˴χ�ϲѧ͋ϧ˶·

��˸Ϫϴ˶ΑΎѧ˴δΣ˶3��ˬ����ϲѧϘτϨϣ�ϲѧϤϠϋ�ϡϼѧѧϜϟ�άѧϫϭ�ˬ��˷ϥ��ϥϷ��ΖϠΧΪѧѧϓ�Ϊѧϴϛ́ΘϠϟ�ΓΩΪѧѧθϤϟ

4على الیقین  والخفیفة بخالفھا فدخلت على الشك .

  ورود( الظنونا) في المنظومات:  

����������������ϩήѧϛΫ�Ύѧϣ�ΎѧϬϨϣ�ΔѧϴϧήϘϟ�ΕΎѧϣϮψϨϤϟ�ξ ѧόΑ�ϲѧϓ��ΎѧϧϮϨψϟ��Δϐϴλ �ΕΩέϭ

5محمد العربي بن البھلول في تحفتھ : 

  وِمْثلــــھا الظنـُــــوَنا والّسِبیــــــــال   ــــــوا الّرُســــــــوال     ِبألٍف قْد َكتُب     

����ήѧΧ�ϲѧϓ��ϒѧϟϷ�ϮΒΘϛ�Ϊϗ�ϒΣΎμ Ϥϟ�ΏΎΘ˵ϛ�ϥ�ϝϮϠϬΒϟ�ϦΑ�ϲΑήόϟ�ΪϤΤϣ�ϦϴΒϳ

�ϪѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓ�ΓΩέϮѧѧϟ��ϻϮѧѧγήϟ��ΔѧѧϤϠϛ�����ϰϟΎѧѧόΗΐ˵ ѧѧ͉Ϡ˴Ϙ˵Η�˴ϡ˸Ϯѧѧ˴ϳ��˶έΎѧѧ͉Ϩϟ�ϲѧѧ˶ϓ�˸Ϣ˵Ϭ˵ϫϮѧѧ˵Ο˵ϭ

  .27القیامة :  - 1
  .12الفتح :  - 2
  .19الحاقة : - 3
  .2/513اإلتقان في علوم القرآن :  - 4
  .863منظومة تحفة القراء :  - 5
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ΎѧϧϮϨψϟ��ϪϟϮϗ�ϲϓϭ2��ˬ��Ϛϟάѧϛϭ����1"رَُّسوَلاَیُقوُلوَن َیا َلْیَتَنا َأَطْعَنا اللََّھ َوَأَطْعَنا ال

������Ύ˴ϧϮ͊Ϡѧ˴ο"  :(السبیال) في قولھ تعالى ˴́˴ϓ�Ύѧ˴ϧ˯˴ή˴Β˵ϛ˴ϭ�Ύ˴Ϩ˴Η˴ΩΎѧ˴γ�Ύѧ˴Ϩ˸ό˴σ˴�Ύѧ͉ϧ˶·�Ύ˴Ϩ͉Α˴έ�Ϯ˵ϟΎ˴ϗ˴ϭ

3السَِّبیَلا  ."

��������ϲѧϓ�Ϟѧλ ϸϟ�ΔѧϔϟΎΨϣ�ˬ�ϡϼѧϟϭ�ϒϟϷΎѧΑ�ΔѧϓήόϤϟ�Δϐϴѧμ ϟ�ήΧ�ϲϓ�ΓΩΎϳΰϟ�ϩάϫ

4ا ورد في بعض أشعارھم ، لذلك قال محمد الطاھر التلیلي :العربیة إال م

  وآِخـِر الّظُنـوَنـا والّسِبــیـال          وألَحُقوا ِفـي آِخـِر الّرُسـوال          

  على ِخالِف اْلأْصِل ِمّما قْد ُعِرف     مْن سورِة األْحزاِب ُمّدِت األلف         

����ϰѧѧϠϋ�ΔϠϤΘѧθϤϟ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�ϢχΎѧϨϟ�ήѧϛΫ����ΎѧѧϧϮϨψϟϭ�ϻϮѧγήϟ��ϲѧѧϫϭ�ΓΪѧΰϟ�ϒѧϟϷ

  والسبیال) وكلھا ـ  كما ورد في البیت الثاني ـ واقعة في سورة األحزاب.

5قراءة (الظنونا) 

����ϮѧѧΑϭ�ΓΰѧѧϤΣ�ήѧѧϗ�ΚѧѧϴΣ�ˬ��ΎѧѧϧϮϨψϟ��ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧΰϟ�ϒѧѧϟϷ�ϲѧѧϓ�˯ήѧѧϘϟ�ϒѧѧϠΘΧ

  عمرو بحذف األلف في الحالین الوصل والوقف.

وخلف في اختیاره بحذفھا في الوصل .  6وحفصوقرأ ابن كثیر والكسائي  

����ήѧѧϔόΟ�ϮѧѧΑϭ�ϊϓΎѧѧϧ���Ϣѧѧϫϭ�ϥϮϗΎѧѧΒϟ�ήѧѧϗϭ7��ήϣΎѧѧϋ�ϦѧѧΑϭ1�ΔΒόѧѧηϭ2���ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΗΎΒΛΈΑ

  الحالین.

  .66األحزاب  - 1
  .10األحزاب : - 2
  . 67األحزاب :  - 3
  71و 70مسائل قرآنیة : منظومات :  - 4
.وغیث النفع في 234لنشر في القراءات العشر : . وتقریب ا178التیسیر في القراءات السبع : ـ  5

. 526.و النفحات اإللھیة في شرح متن الشاطبیة : 474القراءات السبع : 
حفص بن سلیمان بن المغیرة البزاز الكوفي . كان ثقة أخذ القراءة عن عاصم وكان ربیبھ .  - 6

  .)08تواترة : توفي سنة ثمانین ومائة .(البدور الزاھرة في القراءات العشر الم
ھو یزید بن القعقاع المخزومي ، إمام المدینة المنورة . توفي بالمدینة سنة ثمان وعشرین أو  - 7

  .)78.وأحكام القرآن وتاریخھ : أحمد عداد : 06ثالثین  ومائة .(البدور الزاھرة : 
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  والجدول اآلتي یجمل ھذه القراءات : 

1جدول رقم : 

Ϟλ Ϯϟ�ϲϓ�ϑάΤϟΎΑ����ϲѧѧѧѧѧϓ�ϑάѧѧѧѧѧΤϟΎΑ

  الوقف

  باإلثبات في الحالین

��ϦѧΑϭ�ΓΰϤΣϭ�ϭήϤϋ�ϮΑ

��κ ѧϔΣϭ�ϲΎδϜϟϭ�ήϴΜϛ

خلف.و

��ϭήѧѧѧѧѧѧѧϤϋ�ϮѧѧѧѧѧѧѧΑ

  وحمزة  

����ήϣΎѧϋ�ϦѧΑϭ�ήѧϔόΟ�ϮΑϭ�ϊϓΎϧ

  وشعبة 

  التعلیق على الجدول:

�����������ϒѧѧϟϷ�ΕΎѧѧΒΛΈΑ�ήѧѧϗ�ϱάѧѧϟ�ϥ�ΎѧѧϨϟ�Ϧ˷ϴѧѧΒΗ�ϝϭΪѧѧΠϟ�Ϧѧѧϣ�ˬ����ςѧѧΧ�ϚѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ϊѧѧΒΗ

  المصحف حیث رسمت كذلك في مصاحف كثیرة.

��������������ϒϟΎѧΧ�ΪѧϘϓ�˰�ϦϴѧϟϭϷ�ϦϳΩϮѧϤόϟ�ϲѧϓ�ѧο ϭ�Ϯϫ�ΎϤϛ�˰�ϒϟ�ϥϭΪΑ�ήϗ�Ϧϣϭ

�ϒΤѧѧμ Ϥϟ�ˬѧѧϗϭ��ΏήѧѧϋϺϟ�ϖѧѧϓϮϣ��ΎѧѧϨϫ�ϒѧѧϗϮϟ��ϮϟΎ�ˬ�ΖѧѧΒΜΗ�Ώήѧѧόϟ�ϥϷ�ϩάѧѧϫ

�.ل األلف في القوافي وفي الفواص�ϪϳϮΒϴγ�ϝΎϗ���ϥϮѧϘΤϠ˵ϳ�ϢϬϧΈѧϓ�ϮϤϧήΗ�Ϋ·�Ύϣ��

  األلف والیاء 

���ϥϮѧѧ˴Ϩ˵ϳ�ϻ�Ύѧѧϣϭ�ϥϮѧѧ˴Ϩ˵ϳ�Ύѧѧϣ�ϭϮѧѧϟϭˬ��ΕϮѧѧμ ϟ�Ϊѧѧϣ�ϭΩέ�ϢѧѧϬϧϷ3��ϝϮѧѧϘΑ�ΪϬѧѧθΘγϭ

4امرئ القیس :

  َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبیٍب وَمْنِزلي.   ِقَفا                            

م سندا .سمع ھو عبد اهللا بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة . أسن القراء السبعة وأعالھ - 1
القرآن والحدیث عن جماعة من الصحابة .وھو إمام أھل الشام في القراءة توفي بدمشق سنة ثماني 

.) 06عشرة ومائة. (البدور الزاھرة : 
ھو أبو بكر شعبة بن عیاش بن سالم الكوفي . كان عالما عامال حجة من كبار أھل السنة .توفي   - 2

  .).08(البدور الزاھرة : بالكوفة سنة ثالث وتسعین ومائة. 
  .205و 4/204یراجع : الكتاب :  - 3
  ـ السابق . 4
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.بإضافة الیاء في(منزلي)واألصل(منزل)

1وفي ما ال ینون استشھد بقول جریر: 

  أقّلي اللْوَم َعاِذل والِعتاَبا     وُقوِلي إْن أْصبُت لقْد أصاَبا         

  الشاھد في قولھ : (العتابا) ، حیث أضاف األلف.  

2بن فھد : قول خزیمة بن مالك وك

  إذا الجوزاُء أْرَدَفِت الّثَرّیا    َظَنْنُت ِبآِل َفاِطَمَة الّظُنوَنا .        

����ϥΎѧϤΠϧ���ΎѧϳήΜϟϭ�˯ί ϮѧΠϟ�3�����ϒѧѧϟϷ�ΓΩΎѧϳΰΑ��ΎѧϧϮϨψϟ��ϪѧѧϟϮϗ�ϮѧϬϓ�ΪϫΎѧθϟ�Ύѧѧϣ��

  على الرغم من وجود عالمة التعریف (ال). 

ϱΰѧѧϳήΒΘϟ�ήѧѧδϓ�Ϛϟάѧѧϛ4��ϻ��β ϴѧѧϘϟ�Ήήѧѧϣ�ϝϮѧѧϗ�ϲѧѧϓ�˯Ύѧѧϴϟ�ΕΎѧѧΒΛ·��ϰѧѧϠϋ��ϲѧѧϠΠϧ

ُشّبَھ ثبات الیاء فیھ   حیث، الرغم من أنھ فعل أمر بالتفسیر الوارد عن سیبویھ

5������ϲѧϓ�Ύѧπَسُنْقِرُؤَك َفَلا َتنَسى)بإثبات األلف في قولھ تعالى ( ϳ�ϒѧϟϷ�ΕΎѧΒΛΈΑϭ

والقیاس كما ھو معلوم حذفھا. ،قول خزیمة المذكور آنفا

:الظنونا(زیادة األلف في آخر (

�������ϫ����������Ώήѧϋ·�ϲѧϔΨϟ�ϥϮϜѧδϟΎΑ�ϒѧϗ˵ϭ�Ϯѧϟ�ϪѧϧϷ�ΔѧϛήΤϟ�ϥΎѧϴΒϟ�ΕΪѧϳί �ϒϟϷ�ϩά

���������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ΔϛήΤϟ�ϥΎϴΒϟ�ϞΧΪΗ�ϲΘϟ�˯ΎϬϟΎϛ�ϲϬϓ�ΔϤϠϜϟ���˸Ϧѧ˴ϣ�Ύѧ͉ϣ́˴˴ϓ

ِإنِّي َظَننُت .وفي قولھ تعالى :" 6َھاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبیْھُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفَیُقوُل

،  7"َساِبیْھَظَننُت َأنِّي ُمَلاٍق ِح

  .2/471وسر صناعة اإلعراب :  3/36وتفسیر الكشاف :  4/205یراجع : الكتاب :  - 1
  .7/96یراجع : تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 2
. 1/487و 1/333یراجع : اللسان :  - 3
   -ر : صنعة الخطیب التبریزي : تحقیق : د . فخر الدین قباوة :    یراجع : شرح القصائد العش - 4

  .2007 –الجزائر  –الطباعة الشعبیة للجیش 
  .6األعلى :  - 5
  .18الحاقة : - 6
  .19الحاقة : - 7
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���ϰϟΎѧѧόΗ�ϪѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓϭϪ˸ѧѧϴ˶ϟΎ˴ϣ�ϲѧѧ͋Ϩ˴ϋ�ϰѧѧ˴Ϩ˸Ϗ˴�Ύѧѧ˴ϣ"1��ϥ�ϱ�ΖϜѧѧδϟ�˯Ύѧѧϫ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟ��

�˯Ύϴϟ�ΔΤΘϓ�έϮϬχ�ΎϬϨϋ�ΞΘϧ�ˬ�˯ΎϬϟ�ϩάϫ��ΓΩΎϳί�ˬ��ωΎΠѧγϷ�ϞΜϣ�Ϟλ Ϯϔϟ�ϥϷϭ

�ΎϬϴϠϋ�ΎϓϮϗϮϣ�ήΒΘόΗ��ˬ��ΕΩέϭ��ΎѧϧϮϨψϟ��ϥ�ϢϠόϟ�ϊϣ�Ϛϟάϛ�ΎϫΩέ�ϢϠϜΘϤϟ�ϥϷ

.2مثل القصائد المقصورة في سورة بنیت على األلف 

�������ΓΩΎϳΰϟ��ϩάϫ�ϥϮϜΗ�Ϊϗϭ±����ϒѧϟϷ�ΓΩΎѧϳί�����ΎѧϬϠΒϗ�Ύѧϣ�ΔϠϛΎѧθϤϟ3���ΔϠϛΎѧθϤϟϭ��

  ھنا  معناھا : المناسبة أو التناغم الصوتي واالنسجام في الكالم. 

���α ΎѧϴϘϟ�ϊѧΒΗ�ΪѧϘϓ�ˬ�ΎϘϠτϣ�ϒϟϷ�ϑάΤΑ�ήϗ�Ϧϣ�Ύϣ4������Ϫѧϧ�Ϧѧϣ�ϢϏήѧϟ�ϰѧϠϋ�ˬ

���ί ��ΎѧѧϬϧ�ϢϬΘѧѧΠΣϭ���ϒΤѧѧμ Ϥϟ�ϒϟΎѧѧΧ������ϒѧѧϟϷ�ΕΪѧѧϳί �ΎѧѧϤϛ�ςѧѧΨϟ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧ

����ϰϟΎѧѧόΗ�ϪѧѧϟϮϗ�Ϧѧѧϣ��Ϯόѧѧο ϭϷ�ϲϓ���˱ϻΎѧѧ˴Β˴Χ�͉ϻ˶·�˸Ϣѧѧ˵ϛϭ˵Ω˴ί�Ύѧѧ͉ϣ�Ϣ˵Ϝϴѧѧ˶ϓ�˸Ϯѧѧ˵Ο˴ή˴Χ�˸Ϯѧѧ˴ϟ

Ϣ˵˵Ϝ˴ϧϮѧѧѧ˵ϐ˸Β˴ϳ�˸Ϣѧѧѧ˵Ϝ˴ϟ˴ϼ˶Χ�˸Ϯ˵όѧѧѧ˴ο ϭ˸˴Ϸϭ�˲Ϣϴѧѧѧ˶Ϡ˴ϋ�˵Ϫѧѧѧ˷Ϡϟ˴ϭ�˸Ϣѧѧѧ˵Ϭ˴ϟ�˴ϥϮ˵ϋΎ͉Ϥѧѧѧ˴γ �˸Ϣ˵Ϝϴѧѧѧ˶ϓ˴ϭ�˴Δѧѧѧ˴Ϩ˸Θ˶ϔ˸ϟ

�˴Ϧϴ˶Ϥ˶ϟΎѧѧ͉ψϟΎ˶Α5����Ϥϓ��ήόѧѧθϟ�Ύѧѧϣϭ�˭�Ϛϟάѧѧϛ�ΎѧѧϫϮΒΘϜϓ���ϑϼѧѧΨΑ�Γέϭήѧѧο �ϊѧѧο Ϯ

�������ϊѧѧο ΎΧ�ήόѧѧθϟ�ϥ�ϚѧѧϟΫ��Ϫѧѧϴϓ�Γέϭήѧѧο �ϻϭ�ΕΎѧѧϐϠϟ�ѧѧμ ϓ�ϪѧѧϧΈϓ�ˬ�ϥήѧѧϘϟ

��������ϩάѧϫ�ϱέΎѧΒϧϷ�ϦѧΑ�ѧο ϭ�Ϊѧϗϭ���Εέϭήѧπ ϟ�ϚѧϠΘΑ�ϻ·�ϢϴϘΘδϳ�ϼϓ�ˬ�ϥί ϮϠϟ

����ϞϴΒѧѧѧδϟϭˬ�ϥϮѧѧѧϨψϟ��ήѧѧѧϗ�Ϧѧѧѧϣ�ϒΤѧѧѧμ Ϥϟ�ϒϟΎѧѧѧΨϳ�Ϣѧѧѧϟϭ������ϝΎѧѧѧϗ�Δϟ́ѧѧѧδϤϟ

�������ϲѧϓ�ϲѧΘϟ�ϒѧϟϷ�ϥϷ�ˬ�ϒϟ́ѧΑ�ϒΤѧμ Ϥϟ�ϲѧϓ�ϦϬτΧϭ�ϒϟ�ήϴϐΑ��ϝϮγήϟϭ

��ϒѧѧϟϷ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧϔϛ��ϞϴΒѧѧδϟϭ�ϥϮѧѧϨψϟϭ�ϝϮѧѧγήϟ��ϝϭ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠΧΪϟϭ��ΎѧѧϨόσ�

���ΓήΧ́ѧѧΘϤϟ�ΔѧѧϓήτΘϤϟ6����α ΎѧѧϴϘϟ�Ϯѧѧϫ�ϒѧѧϟϷ�Ϧѧѧϣ�ΓΩήѧѧΠϣ��ϥϮѧѧϨψϟ��ϥ�ϱ

���ϥ�ΎѧѧϫΩΎϔϣ�ΔѧѧϴϧΎΛ�ΔѧѧΠΣ�Ωέϭϭ�ΓΩΎѧѧϳΰϟ�Ϧѧѧϋ�ϲѧѧϨϐΗ�ϒѧѧϳήόΘϟ��ϝ�ϑ�ϢϫΪѧѧϨϋ

  .28الحاقة :  - 1
ـ دار سحنون للنشر  982یراجع : تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھر بن عاشور:  - 2

تونس ـ د.ت.ط. والتوزیع
  .289الحجة في القراءات السبع :  - 3
  3/36تفسیر الكشاف :  - 4
  .47التوبة :   - 5
  .7/95الجامع ألحكام القرآن :  - 6
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������ΔѧϴϨϟϭ�ˬ�ϖΒѧδΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϛήΤϠϟ�ΔѧϣΎϋ�ϖΤϠ˵ϳ�Ύϣϭ�ˬ�ΔΤΘϔϟ�ΔϟΰϨϣ�Ζϟΰϧ�ϒϟϷ

ϴϓ��ΪѧΣϮϟ�˯ϲθϟΎϛ�ΔΤΘϔϟ�ϊϣ�ϒϟϷ�ΖϧΎϛ�ˬ�άϫ�ϰϠϋ�ϞϤ˵ϋ�ΎϤϠϓ�ˬ�ρϮϘδϟ�Ϫ

یوجب الوقف سقوطھا ، ویعمل على أن صورة األلف في الخط ال توجب 

�����������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ��ΕϮϤѧδϟ�ήσΎѧϓ��ϲѧϓ�ϒϟϷΎϛ�ΎϬϧϭ�φϔϠϟ�ϲϓ�Ύόο Ϯϣ

�����˴Ϡ˴Ϥ˸ϟ�˶Ϟѧ˶ϋΎ˴Ο�˶ν έ˸˴́ѧ˸ϟ˴ϭ�˶Ε˴ϭΎ˴Ϥѧ͉δϟ�˶ή˶σΎѧ˴ϓ�˶Ϫѧ͉Ϡ˶ϟ�˵ΪϤ˸˴Τ˸ϟ�����˳Δѧ˴Τ˶Ϩ˸Ο˴�ϲѧ˶ϟϭ˵�Ύ˱Ϡѧ˵γ έ˵�˶Δѧ˴Ϝ˶Ύ

���˯Ύѧѧ˴θϳ˴�Ύѧѧ˴ϣ�˶ϖѧѧ˸Ϡ˴Ψ˸ϟ�ϲѧѧ˶ϓ�˵Ϊѧѧϳ˶ΰ˴ϳ�˴ωΎѧѧ˴Α˵έϭ˴�˴Ι Ύѧѧ˴Ϡ˵Λ˴ϭ�ϰѧѧ˴Ϩ˸Μ͉ϣ إ��˳˯ϲ˸ѧѧ˴η�͋Ϟѧѧ˵ϛ�ϰѧѧ˴Ϡ˴ϋ�˴Ϫѧѧ͉Ϡϟ�͉ϥ˶

2وما یشبھھن مما یحذف من الخط وھو موجود في اللفظ.  .1َقِدیٌر"

���ΕϮϤѧѧδϟ��ϲѧѧϓ��ϒϟϷΎѧѧΑ�ΩήѧѧϤϟ�ˬ�ϢϴѧѧϤϟ�ΪѧѧόΑ�ςѧѧΨϟ�ϲѧѧϓ�ΔτϗΎѧѧγ�ΎѧѧϬϧΈϓѧѧϓϭ�ˬ�ϲ

مواضع كثیرة من المصحف .

�����ϭ�ˬ�ΓΎѧѧΤϨϟ�ξ ѧѧόΑ�ΎѧѧϫΩέ�ΪѧѧϘϓ�ˬ�Ϟѧѧλ Ϯϟ�ϲѧѧϓ�ϒѧѧϟϷ�ΕΎѧѧΒΛΈΑ�Γ˯ήѧѧϘϟ�Ύѧѧϣ

������ϻϭ�ˬ�ϒϟϷΎѧѧΑ�ϪѧѧϴϠϋ�ϒѧѧϗϮϳ�ϥ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�˯ΎϴѧѧηϷ�ϰѧѧϟϭ�ϥϷ���ˬ�ΎѧѧϨΤϟ�ΎѧѧϫήΒΘϋ

�������ΎѧϨΤϟ�ϥΎѧϛ�Ϟѧλ ϭ�˸ϥ·�ϪϧϷ��Ϟλ Ϯϳ3������Γ˯ήѧϘϟ�ΝέΪѧϳ�ϥ�ΉέΎѧϘϠϟ�ϲѧϐΒϨϳ�ϻ��ϭ

4�άϫ�ΕΎΒΛ·�ϥϷ��ϥΎѧδϟ�ϲϓ�ϡϭΪόϣ�Ϟλبعدھن لكن یقف علیھن." Ϯϟ�ϲϓ�ϒϟϷ�ϩ

.5لسان العرب نظمھم ونثرھم ال في اضطرار و ال غیره

��������ΖѧѧϧΎϛ�ΪѧѧϘϓ�ϒѧѧϗϮϟ�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣ�ˬα ΎѧѧϴϘϟ�ϒϟΎѧѧΨϳ�Ϟѧѧλ Ϯϟ�ϲѧѧϓ�ϒѧѧϟϷ�ΕΎѧѧΒΛ·�ϥ·

����ϲѧѧѧϓ�ϥϮѧѧѧϨϟ�Ϯѧѧѧϫϭ�ήѧѧѧϴΧϷ�ϑήѧѧѧΤϟ�ϥϷϭ�ΕϮѧѧѧμ ϟ�ΪѧѧѧϤϟ�Δϳέήτѧѧѧο �ΓΩΎѧѧѧϳΰϟ

���˯ΎѧΒϟϭ��ϻϮѧγήϟ�ϲϓ�ϡϼϟϭ��ϼϴΒδϟ��ϲϓ�ϡϼϟϭ��ΎϧϮϨψϟ�����˯ΎѧΟ�ˬ�ΎѧΑΎΘόϟ��ϲѧϓ

��������ϼϴΒѧδϟ��ϲѧϓ�˯Ύѧϴϟϭ��ϻϮѧγήϟ�ϭ�ΎϧϮϨψϟ��ϲѧϓ�ϭϮѧϟ�Ϯѧϫϭ�ϦϛΎѧγ�ΪϤΑ�ΎϗϮΒδϣ��

.01ـ فاطر :  1
  .7/95الجامع ألحكام القرآن : - 2
.3/209إعراب القرآن : ابن النحاس : -3
  . 7/95الجامع ألحكام القرآن :  - 4
  .  8/459المحیط : البحر  - 5
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�Ϛηϻϭ���ΎΑΎΘόϟ��ϲϓ�ϒϟϷϭ�ϥ����ΎѧϤϫϭ�ˬήϴѧδϋ�ϦϴΘϴϟΎѧΘΘϣ�ϦϴΘϨϛΎγ�ϰϠϋ�ϒϗϮϟ

  لذلك مدوا الحركة  األخیرة .،  حرف المد والحرف األخیر
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  ل ــــــــــــــــــالفص

  ث ـــــــــــالــــــلثا

  الـــــــــــــــــــاألفع
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تمھید:

فقد اختلف النحاة في تعریفھ ، اصطالحا ، أما  1الفعل لغة العمل

الفعل ما دل على وأقرب تعریف ما رواه ابن فارس عن الكسائي وھو أّن " 

3ما دل على حدث وزمن مقترن بھ .أو ھو  .2زمان"

القرآنیة أفعاال كثیرة ومتنوعة وھي حافلة بالقضایا اشتملت المنظومات        

  الصرفیة التي تشكل مادة ثرة للدراسة الصرفیة . لذلك اخترت منھا ما یأتي : 

  الھاء في الفعل  (یَتَسّنْھ)بین األصالة والزیادة. – 1

زیادة ھاء السكت ألّن أصل الفعل : (یتسنى) ثم دخلت علیھ (لم) في اآلیة  -

  الكریمة. 

قلب النون یاء  في (یتسنن) لیصیر : (یتسنى) كما قالوا في (ظننُت) :  –

  بقلب النون یاء. (ظنیُت)

الحذف في (یتسنھ) : الفعل  مأخوذ من (السنة).ألّن أصلھا (سنھة) أو  –

  (سنوة).

  قلب نون التوكید الخفیفة ألفا في الفعل  نحو : (لنسفعا). –2

: (صاعر) ، والمضعف :  ـ  الفعل المزید على وزن (فاعل) نحو3

  (صّعر).ومعاني الزیادة.

  بین الوزنین (فّعل) و(أفعل) نحو : (نّجى  ُینّجي) و(أنجى ُیْنِجي). –4

  بین الحذف واإلخفاء في نحو : (ننجي). –

  في اإلدغام وموانعھ نحو : منع إدغام الجیم في النون في نحو : (ننجي). –

  حو : (شّط ) و(تشطط).الفك  واإلدغام في مضارع المضاعف  ن–5

.307ـ المعجم المفصل في علم الصرف :  1
  .86الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا : ابن فارس :  - 2
.307ـ المعجم المفصل في علم الصرف :  3
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َیَتَسّنْھ                      

لم یذكر ھذا الفعل إال في سورة البقرة مرة واحدة . وذلك في قصة          

الرجل الذي جعلھ اهللا عّز وجّل  آیة للناس على قدرتھ سبحانھ وتعالى. فقد 

یر بمرور لیجد طعامھ وشرابھ الذي تركھ لم یتغ -بعدما أماتھ مئة عام –بعثھ

  كل تلك السنین.

َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَیٍة َوِھَي َخاِوَیٌة َعَلى ُعُروِشَھا َقاَل  قال اهللا تعالى : "

َأنََّى ُیْحِیـي َھـَِذِه الّلُھ َبْعَد َمْوِتَھا َفَأَماَتُھ الّلُھ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُھ َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل 

ا َأْو َبْعَض َیْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َلِبْثُت َیْوًم

1."َیَتَسنَّْھ َوانُظْر ِإَلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَیًة للناس

  اشتقاق (یتسنھ) : 

و(تسّنَھ) على وزن  ،  یتسنھ : من الفعل الثالثي المجرد :(َسِنھ)

ھـ)  طعام َسِنھ وَسٍن : إذا أتت  215اه تغّیر.عن أبي زید( ت (تفّعل) ومعن

وسنھت النخلة أتت علیھا ،2رعلیھ السنون. وسنھ الطعام والشراب َسَنًھا : تغی

3والسنة : الجدب .، األعوام 

ورود (یتسنھ) في المنظومات : 

�����������ϢϟΎѧѧόϤϟ�˯Ύϴѧѧο �ΐ ΣΎѧѧλ �ήѧѧϛΫ4����ϱάѧѧϟ�ήϴѧѧδϔΘϟΎΑ�ϩήѧѧδϓϭ��ϪϨѧѧδΘϳ��Ϟѧѧόϔϟ

  رتھ سابقا ثم ذكر اسم الفاعل منھ و اسم المفعول.ذك

  وََیَتسّنھ َیتَغیر ِفي اَألَمد        َوِمْنھ آِسٌن وَمْسنون فَََقدََْ                         

  .258البـقرة :  - 1
. كتاب األفعال : 1123. والقاموس المحیط : 1/474. ومجمل اللغة : 6/404لسان العرب :  - 2

276.
  . 1/474مجمل اللغة :  - 3
  .1/135ضیاء المعالم :  - 4
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���Ϣѧѧϟ��ΎϫήϬѧѧη�ˬΓήѧѧϴΜϛ�ϻϮѧѧϗ��ϪϨѧѧδΘϳ�Ϣѧѧϟ��ϰϟΎѧѧόΗ�ϪѧѧϟϮϗ�ήϴѧѧδϔΗ�ϲѧѧϓ�˯ΎѧѧϤϠόϟ�Ωέϭ

�ϋ�ϦϴϨѧѧδϟ�ϑϼΘΧΎѧѧΑϭ�ϥΎѧѧϣΰϟ�έϭήѧѧϤΑ�ήѧѧϴϐΘϳϪѧѧϴϠ�ˬ���Ϣѧѧϟ�Ϋ·�ϦϴϨѧѧδϟ�έϭήѧѧϤΑ�Ϫѧѧ˷ϧϷ

  ـ  1یتغیر فكأنھا لم تأت علیھ". 

���ϥϮϨδϣϭ�Ϧγ���ϢϟΎόϟ�ϦΑ�ήϛΫ��Ύѧϣ�ˬ���˲Ϧѧγ�ϓ������ΩήѧΠϤϟ�Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ�ϞѧϋΎϓ�ϢѧγΎ

������˴Ϟѧ˶ϫ��Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ�ϞѧϋΎϓ�Ϣѧγ�˲Ϟϫϛ�ˬ��Ϧγ��ί ϮϤϬϤϟϭ�ˬ����˸ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϥΎѧϛ�ϪѧϴϠϋϭ

  على مثال (یتأھل). ،2یقال : (یتأسن)

�ϭ�ϥϮϨδϣ�Ύϣ��ˬ��ϮϬϓ������Ϧѧϣ��ΩϭΪѧθϤϛ���˷Ϧѧγ��ϒόѧπ Ϥϟ�Ϟѧόϔϟ�Ϧϣ�ϝϮόϔϣ�Ϣγ

3(شّد) و(معدود) من (عّد) . و(المسنون) ھو الذي طالت مدة مكثھ.

4�����Ϛϟάѧϟϭ: مصبوب على سنة األرض."ـ حسب القرطبي معناه   و(مسنون) 

5قالوا  (سّن الماء على وجھھ) أي : صبھ صبا سھال .

����˲Ϫ˶ϧΎѧѧγ���ϮѧѧϬϓ��ϪϨѧѧγ��Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϋΎϔϟ�Ϣѧѧγ�Ύѧѧϣ���Ϣѧѧγϭ�ˬ�˴Ϫѧѧ˶ϣ��Ϟѧѧόϔϟ�Ϧѧѧϣ��˲Ϫѧѧ˶ϣϛ���

���Ϟѧѧόϔϟ�Ϧѧѧϣ�ϩϮѧѧϠΘϣϭ��˲Ϫѧѧ˶ϟΎΗ��˰ѧѧϛϭˬ��˴Ϫѧѧ˶ϣ�Ϧϣ��ϩϮϣ́ѧѧϣ��˰ѧѧϛ��ϩϮϨѧѧδϣ��ϪѧѧϨϣ�ϝϮѧѧόϔϤϟ

6(تِلَھ).

الھاء في (یتسنھ) بین األصالة والزیادة :

وتفسیر  95وتفسیر غریب القرآن : ابن قتیبة :  1/125یراجع: معاني القرآن : الفراء :  - 1
 4/36والتفسیر الكبیر : الرازي : 1/127وإعراب القرآن : ابن النحاس : 1/148الكشاف : 

.وصفوة التفاسیر : محمد علي 4/36وتفسیر التحریر والتنویر :  1/261ي : وتفسیر البیضاو
  .1990 -5الجزائر : ط:  –البلیدة وشركة الشھاب  –قصر الكتاب  -1/165الصابوني : 

یراجع : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر : محمد بن علي بن محمد  - 2
وضع فھارسھ وشارك في تخریج  –أحادیثھ : د. عبد الرحمن عمیرة  الشوكاني : حققھ وأخرج

  .1994 – 1ط :  –دار الوفاء  –أحادیثھ : لجنة التحقیق والبحث العلمي بدار الوفاء 
  .14/42یراجع : تفسیر التحریر والتنویر :  - 3
  .191و 2/190یراجع : تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 4
ـ  1ـ دار صادر ـ ط311عمر الزمخشري  جار اهللا أبو القاسم محمود : ابنأساس البالغة :  - 5

1992.
  .1121و 1120و 1119یراجع : القاموس المحیط :  - 6
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اختلف العلماء في (ھاء) الفعل (یتسّنْھ) ـ كما سنرى ـ فھي عند        

ألنھا  ،اآلخر 2وھي أصلیة  عند بعضھم زائدة  كما في (اقتده) ،  1بعضھم

  من الفعل (سِنَھ).

3قال الندرومي في باب الوقف :

  (طا) َجْزم ھا ِقْف ِفي الرُُّسل َیَتَسنَّْھ    وَحاّجھ اْقتِده و(با) ِكًتاَبیْھ   

ذكر الفعل ( یتسنھ ) ، ضمن الكلمات التي انتھت بھاء السكت  منھا  

ني من البیت ألن أصلھ (اقتدى) على وزن الفعل (اقتده) في الشطر الثا

(افتعل) . وھذه الھاء مختصة بحال الوقف فإذا أدرجت قلت : (مالي ھلك 

4سلطاني).

في الفعل ، كما زیدت في أفعال األمر الباقیة  5ومعنى ھذا أّن الھاء زائدة 

على حرف واحد نحو(قھ) و(عھ)وفي األسماء التي اتصلت بیاء المتكلم  في 

وفي (مالیھ) ، ألن األصل : ،(حسابیھ) ، ألن األصل : (حسابي) نحو : 

.6في آیات الحاقة (مالي) ، وكذلك في (سلطانیھ)

  من خصائص الوقف اجتالب ھاء السكت . 

7: الفعل المضارع المعتل بحذف آخره للجزم . ھاء السكت ومن مواضع

التي  1الحركة  نحو : (ارمْھ) و(لم یغزه). والغرض من ھذه الزیادة ھو بیان

  .2/268المقتضب :  - 1
  .2/37وتفسیر التحریر والتنویر :  2/635والبحر المحیط : 4/36التفسیر الكبیر :  - 2
  .142أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 3
  .431المفصل في علم العربیة : الزمخشري :  - 4
و تصریف األفعال   320. و معاني القرآن : األخفش : 1/125یراجع : معاني القرآن :الفراء :  - 5

 –مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة  -90 –األفعال والمصادر والمشتقات  :د. صالح سلیم الفاخوري 
  . 1996 –مصر 

.19و18ـ الحاقة :  6
 3/222وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك :  2/332شرح الكافیة الشافیة : یراجع : - 7

 –بیروت  –.ـ دار النھضة العربیة 335/ 1ونصوص في فقھ اللغة العربیة :د. السید یعقوب بكر
1970.
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تسبق الھاء. وألنھم  كرھوا الوقف على الحركة القصیرة أو الطویلة فمدوا 

وخلف (لم  2النفس حتى سمعت الھاء. ولذلك قرأ حمزة والكسائي ویعقوب

یتسّن) ، بحذف الھاء في الوصل خاصة ألّن الكالم قد اتصل وصار عوضا 

  وألنھا زائدة.،  منھا ، فغنوا عنھا 

أي في الوصل وفي الوقف  3ون ومنھم نافع بإثباتھا في الحالین وقرأ الباق 

ولّما لم تسقط ال وصال وال وقفا ،   4والسبب ھو اتباعھم خط  المصحف .

فال بد من إثباتھا في ، فإنھا أصلیة وسكونھا للجزم ، ألنھا من الفعل (سنھ) 

  الوصل.  

  إّن أصل ما ذكرتھ مسألتان ھما: الحذف والقلب.

  الحذف :أوال : 

������������ΔϨѧѧδϟ��Ϧѧѧϣ�ΫϮΧ́ѧѧϣ��ϪϨѧѧδΘϳ��Ϟѧѧόϔϟ5�ˬ����ϲѧѧΘϟ�˯ΎϤѧѧγϷ�Ϧѧѧϣ���ΔϨѧѧδϟ�ϭ

  حذفت منھا الماتھا نحو : شفة وعضة. 

قد تكون الھاء  أصلیة  في الفعل" فال جرم لم تحذف البتة ال عند الوصل  

وألن أصل ( سنة ) : سنھة  وتصغیرھا : ُسَنْیَھة .وتقول ،  6وال عند الوقف "

  لفعل منھا  سانھت  والمصدر : مسانھة .في ا

1:  -رضي اهللا عنھ  –واستشھدوا بقول حسان بن ثابت 

  .1/205الممتع في التصریف :  - 1
البصري . توفي  ھو أبو محمد یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد اهللا بن إسحاق الحضرمي - 2

  .)06والبدور الزاھرة :  78ھـ .(أحكام القرآن : 205بالبصرة سنة
و غیث النفع :  160. و تقریب النشر في القراءات العشر : 82التیسیر في القراءات السبع :  - 3

  . 65والبدور الزاھرة :  119
  .100یراجع : الحجة في القراءات السبع :  - 4
ومعاني القرآن :  320و 319.ومعاني القرآن : األخفش : 1/125ء : معاني القرآن : الفرا- 5

 1/223وإیجاز البیان :  4/36والتفسیر الكبیر :  1/148وتفسیر الكشاف :  99و 1/98النحاس : 
وحاشیة العالمة الصاوي  2/635والبحر المحیط :  191و 2/190والجامع ألحكام القرآن :  224و

   1/650وصفوة التفاسیر :  2/37وتفسیر التحریر والتنویر :  1/123على تفسیر الجاللین : 
  .2/37.وتفسیر التحریر والتنویر : 2/635.وتفسیر البحر المحیط : 4/36التفسیر الكبیر :  - 6
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  َفَلْیَسْت ِبَسْنَھاء َوَال ُرَجِبیَّة     َوَلِكْن َعَراَیا ِفي السِِّنیِن الَجَواِئح             

ي أ 2ب.دالنخلة القدیمة التي أضر بھا الجالشاھد في قولھ :  (السنھاء) وھي :

3تغیرت حالھا و(الرجبیة) من الترجیب وھو أْن تدعم الشجرة إذا كثر حملھا.

5وتصغیرھا : (سنیة) . 4و(سنة) ھي  (سنوة) ، لقولھم : في الجمع (سنوات)

أصل الفعل (یتسنو) قلبت الواو ألفا للفتحة التي قبلھا  فصار (یتسنى) 

6تسنھ).وحذفت للجازم فصار (یتسن) فلحقتھ الھاء وقفا فصار (ی

  ثانیا :القلب

القلب ظاھرة صرفیة صوتیة میدانھا إحالل صوت مكان غیره في 

7الصیغة اإلفرادیة  بمختلف أشكالھا وأنواعھا .

   -على رأي َمن قال إّنھ من  (مسنون)  -أصل (لم یتسنھ) : لم یتسنن 

فت فأبدلوا من إحدى النونات ألفا  دفعا لتوالي األمثال ، فصار (یتسنى)  وحذ

أو أبدلت  ، للجزم فصارت (لم یتسن) وزیدت الھاء فصار الفعل (لم یتسنھ)

من إحدى النونین یاء فقالوا :(تسنیت) كما قیل : تقصیت وتظنیت  وقصیت 

أظفاري.  أي : تقصصت وتظننت وقصصت أظفاري . وكقولھم : تقضي 

  كقول العجاج: 8البازي . 

  الَبازي إذا الَبازي َكَسْر.َتَقّضي                                

.وفي اللسان نسب البیت لسوید بن  2/268. والمقتضب : 1/125معاني القرآن : الفراء :  - 1
  .)3/36صامت (

   3/36اللسان :  - 2
  .3/35اللسان :  - 3
  .1/169والتبیان في إعراب القرآن :  1/350الممتع في التصریف : - 4
  .2/268المقتضب :  - 5
  .2/407یراجع : حاشیة الخضري :  - 6
ـ دار األدیب ـ السانیة ـ   111د. مكي درار:المجمل في المباحث الصوتیة من اآلثار العربیة:  - 7

  .2004الجزائر ـ ط 
.والممتع في التصریف 2/407. وحاشیة الخضري : 1/125: معاني القرآن : الفراء : یراجع  - 8
  .373و 1/372: 
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وألحقت الھاء ،  ثم أسقطوا األلف أو الیاء للجزم،  أي : تقضض

للسكت.وعلل ابن جنّي قولھم (تسّریت) في (تسررت) قائال : " الصنعة قد 

1أحالت لفظ (س رر)إلى (س ر ي) وكذلك في (قصیت)." 

ركیب : (ق ض ض)، ثم أحالھ ما عرض من استثقال ھو في األصل من ت

  والصنعة ھنا معناھا القلب.2تكریره إلى لفظ (ق ض ي)." 

3جمع ابن المنیر أقوال العلماء في ھذه األبیات : 

  َوالَھاء والَواو َتَعاَقَبان            واْلَحَذف َواِإلْثَبات َجاِئَزان         

  الَمْسُنون          َفالَیاُء َأْصُلَھا َعَلى الَتْعییَن َوِإْن َأَخْذَتُھ ِمَن         

  َلكن َتُكون الَھاُء َھاَء الْسْكت      َلْیَس َلَھا ِفي َوْصلھا ِمْن َثْبت        

  َوِفیھم ُمْثِبُتھا ِفي الَوْصل          َوُربَّ َحْرٍف َخاِرج َعْن َأْصل .       

او) یتعاقبان على الصیغة .یقول الناظم : الحرفان (الھاء والو

إذا ُأِخذ الفعل (یتسنھ) من (المسنون) فأصلھ (یتسنى) كما بینت ذلك في 

موضع سابق ، ولذلك قال (فالیاء أصلھا على التعیین).وقد تكون الھاء ھاء 

  السكت التي ال تثبت في الوصل ، وقد ُتثبت ـ كما قال ـ عند بعضھم. 

  : ھ)حاصل الكالم أّن  الھاء في (یتسن

  ـ  أصلیة عند من یرى أّنھا من (سنة) التي أصلھا  (سنھة). 

  ـ وھي زائدة عند من یرى أّن الفعل من (سنة) التي أصلھا (سنوة) .

ألنھا من الفعل (یتسنن) الذي قلبت نونھ الثانیة ألف (یتسنى) ، ـ وزائدة أیضا 

  ثم حذفت للجازم (لم یتسن) ثم ألحقت بھ الھاء. 

  .91و 2/90الخصائص : - 1
  .91و 2/90الخصائص :  - 2
  .44التیسیر العجیب في تفسیر الغریب :  - 3
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  ننّجي

��Ϟόϔϟ���ΎѧϬϴϓ�Ωέϭ�ϲѧΘϟ�ΕΎϳϵ�Ϧϣϭ�ϒϋΎπ Ϥϟ��ϰ˷Πϧ��ωέΎπ ϣ��ϰ˷ΠϨϧ�

�Ϯ˵Ϩ˴ϣ�˴Ϧϳ˶ά͉ϟ˴ϭ�Ύ˴Ϩ˴Ϡ˵γقولھ تعالى" έ˵�ϲ͋Π˴Ϩ˵ϧ�͉Ϣ˵Λ�ѧ˵ϧ�Ύ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�Ύ̒Ϙ˴Σ�˴Ϛ˶ϟ˴ά˴ϛ�˸Ϩ˶˷˴Ξ��ѧ˵Ϥ˸ϟϮϦ˴ϴ˶Ϩ˶ϣ" .

1

ءُھْم َنْصرَنا ُبوْا َجاذَِّوَظنُّوْا َأنَُّھْم َقْد ُك َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُُّسُلوقولھ أیضا : " 

"اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَن َمن نََّشاء َوَال ُیَردُّ َبْأُسَنا َعنِِ ينِجَفُن .2

  اشتقاق (ننّجي):

��������Ϳ�ϩΎѧѧΠϧϭ�ϰΠϨΘѧѧγϭ�ϰѧѧ˷ΠϨϛ��κ ѧѧϠΧ���ΔѧѧϳΎΠϧϭ�ΓΎѧѧΠϧ�ϭ�˯ΎѧѧΠϧϭ�˱ϮѧѧΠϧ�ΎѧѧΠϧ

نجا فالن من الشر أو من الھالك ، ینجو نجاة : خلص. ونجا ینجو ،  3ونّجاه .

�ϲѧѧϓ���ΝΎѧѧϧ�ϮѧѧϬϓ�˯ΎѧѧΠϧ�ˬ�Δϋήѧѧδϟ4���Ϊѧѧϗϭ�έϮѧѧμ Ϙϣ�ΓΎѧѧΠϧϭ�ΪѧѧϤϟΎΑ�˯ΎѧѧΠϨϟ���Ϣѧѧγϻϭ

��������Ϫѧ˵Θϴ˴Π˸ϧ���ϝΎѧϘϴϓ�ϒϴόѧπ Θϟϭ�ΓΰϤϬϟΎѧΑ�ϯΪѧόΘϳϭ���ΔѧϴΟΎϧ�ΓήѧϤϟϭ�ΝΎϧ�ϮϬϓ�ήμ Ϙϳ

: قال ُمحرز بن المكعبر ، 5ونّجیتھ

  َجذم نّجى ابُن نْعمان َعْوفا ِمْن أِسّنتنا     ِإیَغاُلھ الّرْكض لّما َشالِت اْل             

  ورد الفعل ھنا في البیت متعدیا بالتضعیف ألّن (عوفا) مفعولھ .

:ورود (ننّجي) في المنظومات 

�������������Ϫѧѧϴϓ�ϥϮѧѧϨϟ�ϝϮѧѧΣϭ��ϲѧѧΠϨϧ��Ϟѧѧόϔϟ�ϰѧѧϟ·��ΕΎѧѧϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤѧѧλ �ϕήѧѧτΗ

6والیاء ،من حذف وإثبات.قال محمد العربي بن البھلول: 

  ُیْشَكل     ِفي َرْسِمھ ِمْن َكِلَمات ُتْحَمل  َفْصٌل َوِمّما َبعُضھ َقْد                     

  وقال : 

  . 103یونس :  - 1
  . 110یوسف :  - 2
  .138. و كتاب األفعال : 1203ط: (مادة نجا) والقاموس المحی 148/ 6اللسان :  - 3
   944كتاب العین :  - 4
  . 227المصباح المنیر :  - 5
  .882منظومة تحفة القراء :  - 6



111

  ِفي اَألْنِبَیاِء ِبالَیاء ُنَنجِّي الُمْؤمن   َوَحَذفُوھا ِمْن ُننّجي الُمؤِمنین                 

1وقال:

  َفُنوُنھا وُنون ُننجي َقْد ُحِذف     َوفي َسننْظُر َوَنْنُصر اْخُتلْف                 

���Ϊѧϗ��ϱάѧϟ�ϝΎϜηϹ�ϰϟ·�ϪϴΒϨΗϭ�ΓέΎη·�ϝϮϠϬΒϟ�ϦΑ�ϲΑήόϟ�ΪϤΤϣ��ΖϴΑ�ϲϓ

�����˯ΎѧϴϟΎΑ�ϪϤѧγέ�ϲѧϓ�Ϯѧϫϭ��ϲΠϨϧ��Ϟόϔϟ�ΎϬϨϣ�ΕΎϤϠϛ�Ϣγέ�ϲϓ�ϥήϘϟ�ΔΒϠσ��ϩΪΠϳ

أو بحذفھا وكذلك النون والمواضع التي رسمت فیھا والتي حذفت. وفي البیت 

�ˬ˯ ΎϴϟΎΑ��ϲΠϨϧ����Ϣγέ�Ϧϋ�ΚϳΪΣ�ϲϧΎΜϟ������ϦϴϨϣΆѧϤϟ�ΞϨѧϧ��ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�Ύϣ2

�ΎϬϓάΤΑ�ˬ�ΞϨϧ���άϜϫ�ΐ Θϛ��ΪϘϓ�ˬ���������ϲΗέϮѧγ�ϲѧϓ�ΓΪѧΣϭ�ϥϮѧϨΑ�Ϣѧγέ�Ϟѧόϔϟ�˷ϥ·�ϢѧΛ

  (األنبیاء) و(یوسف).

3وقال الندرومي : 

  ُنَنّجي ِبالرَّد ِفي َذا النُّون ُمَخّفف      َكَذاك َأتْیَتني َثقِّل َفَخلف                  

  ِبالَیــــــا َبّوْأَنـــــا أَوال        َوِبالثني ِفیِھ ِبَغْیر اْلَحْمل َجالَوَأِنیُبوا         

ϒϔΨϤϟ��ϲΠϨϧ��Ϟόϔϟ�ήϛΫ�ˬ�����ϱ��ϥϮѧϨϟ�Ϋ��ϲѧϓ�ΓΩΪѧθϣ�ήѧϴϏ�ϢϴΟϭ�ϦϴϧϮϨΑ�ϱ

Ϧѧ˶ϣ�ϲѧ˶Ϩ˴Θ˸ϴ˴Η�˸Ϊϗ˴�͋Ώ˴έ˴���آیة یونس علیھ السالم المذكورة سابقا .وفي قولھ تعالى : (

.4)اْلُمْلِك

ورد  ΎѧϧϮΑ�ΪѧϘϟϭ��ϲѧϓϭ���˯ΎѧϴϟΎΑ2�������1)َوَأِنیُبوا(وفي  5في (فخلف) وبتشدید الجیم

�����ϢϴѧѧΠϟ�ΪϳΪѧѧθΘΑ�ΔѧѧϴϧΎΜϟϭ�ˬ�ΓΩϭΪѧѧϤϤϟ�ΔѧѧϔϔΨϤϟ�ϢϴѧѧΠϟϭ�ϥϮϨϟΎѧѧΑ�ϝϭϷ�Ϟѧѧόϔϟ�Ωέϭ

  .882: منظومة تحفة القراء  - 1
  .103یونس :  - 2
  .38أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 3
  .101سورة یوسف :   - 4
  .72من سورة مریم :  - 5
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Ύ˯ϴϟ�ϑάΣϭ��ˬ����ΔϴѧηέϮϟ�Γ˯ήϘϟ�ΐ δΣ�ϪϠϛ�άϫϭϭ�����Ϣѧϫ�ϞѧϤΠϳ�ϲѧΗϵ�ϝϭΪѧΠϟ

  القراءات ویوضحھا:

3: 2جدول رقم 

  ننج 

  (یونس)     

  ننجي 

(مریم)        

  ننجي 

(األنبیاء)    

  ینجي 

(الزمر)     

  فنجي 

(یوسف)          

�κ ѧѧϔΣϭ�ϲΎѧѧδϜϟ4

  ویعقوب

�ϲΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϜϟ

  ویعقوب .

�ήϣΎѧѧѧѧѧϋ�ϦѧѧѧѧѧΑ

5وشعبة.

  ابن عامر وعاصم   6روح

  ویعقوب.

سكون النون الثانیة 

  وتخفیف الجیم .

��ϥϮѧϨϟ�ϥΎϜγ·

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟ

�ϒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϔΨΗϭ

  الجیم .

��ΓΪѧѧΣϭ�ϥϮѧѧϨΑ

�ΔϣϮϤѧѧѧѧѧѧѧѧѧπ ϣ

�ΪϳΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθΗϭ

  الجیم.

�ϥΎϜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΈΑ

��ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϟ

�ϒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϔΨΗϭ

  الجیم .

���ΔϣϮϤѧѧπ ϣ�ΓΪѧѧΣϭ�ϥϮѧѧϨΑ

�Θѧѧѧѧѧϓϭ�ϢϴѧѧѧѧѧΠϟ�ΪϳΪѧѧѧѧѧθΗϭ

  الیاء.

��ΘѧѧѧѧѧѧѧϔΑ�ϥϮϗΎѧѧѧѧѧѧѧΒϟϭ

���ΪϳΪѧѧѧѧѧѧѧθΗϭ�ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϨϟ

��ϒѧѧѧѧѧѧϗϮϟϭ��ϢϴѧѧѧѧѧѧΠϟ

�ΘѧѧϔΑ�ϥϮϗΎѧѧΒϟ

�ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϟ

وتشدید الجیم

الباقون بضم 

النون األولى 

�ϥΎϜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ·ϭ

���ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ϦϴϧϮѧѧϨΑ���ϥϮϗΎѧѧΒϟ

��ϢϴѧѧѧΠϟ�ϒѧѧѧϴϔΨΗϭ�ΔϨϛΎѧѧѧγ

  وإسكان الیاء

.51مر: من سورة  الز - 1
  .92من سورة  یونس  - 2
وتقریب النشر في القراءات 7/462والبحر المحیط :  104و8/103ـ  یراجع : المحرر الوجیز :  3

120و 91وطالئع البشر : 332وغیث النفع : 221العشر : 
ھو حفص بن سلیمان بن المغیرة بن أبي داود األسدي الكوفي البزاز .راوي عاصم  - 4

  .)451و 450و 449ھـ.(الدرة المضیئة : 180 وربیبھ.توفي سنة
أبو بكر شعبة بن عیاش بن سالم الحناط األسدي الكوفي راوي عاصم . كان إماما كبیرا عالما  - 5

 1/125ھـ.( غایة النھایة في طبقات القراء : 194ھـ أو  193حجة من كبارأھل السنة . توفي سنة 
  .)449.والدرة المضیئة : 127و126و
و الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي .مقرئ جلیل ثقة ضابط مشھور. توفي ھو أب - 6

  .)08والبدور الزاھرة : 1/285ھـ (غایة النھایة في طبقات القراء : 235ھـ أو 234سنة 
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��ϻ·�˯Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳ�ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϐΑ

  یعقوب .

�ϊѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟ

�ϒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϔΨΗ

  الجیم. 

  التعلیق على الجدول : 

  أْفَعَل وَفّعَل:

بتخفیف  الجیم  أخذه من   -في آیة یونس وآیة مریم  –إّن الذي قرأ  

  الفعل 

( أنجینا ننجي ) مزید بالھمزة  وجاءت للتعدیة ألن الفعل المجرد ( نجا فالن 

وھو فعل مضارع نونھ األولى ، دوأما  (أنجي اهللا فالنا ) فھو متع ،) الزم

1لالستقبال وتسمى نون العظمة ، والثانیة أصلیة .

�����������ΩΎѧϓ�Ϊѧϗϭ��ϲ˷ΠϨϧ�ΎϨϴ˷Πϧ���ϒϋΎπ Ϥϟ�Ϟόϔϟ�Ϧϣ�ϩάΧ�ΪϘϓ�ΪϳΪθΘϟΎΑ�ήϗ�Ϧϣ

���ϪѧΘϳΪόΗ�ϲѧϓ�ΪϳΪѧθΘϟΎϛ�Ϫϴϓ�ΓΰϤϬϟΎϓ��Ύπ ϳ�ΔϳΪόΘϟ��ϒϴόπ Θϟ�ˬ�����ϡϮѧϘϳ�ΪѧΣϭ�Ϟѧϛϭ

ΎϘϣ�ϝϮόϔϣ�ϰϟ·�ΔϳΪόΘϟ�ϲϓ�ήΧϵ�ϡ�ˬ����ϞѧόϔϠϟ�ήѧϳήϜΘϟ�ϰѧϨόϣ�Ϫϴϓ�ΪϳΪθΘϟ�˷ϥ�ήϴϏ

Ϫѧόϣ�Ϧѧϣϭ��ϝΎѧϗ�β���������φѧϔϟϭˬ��2على معنى  (نجاة بعد نجاة) ϧϮѧϳ�ΓέϮγ�ϲϓ�˷ϥϷ

������Ϧϳάѧϟ��ϪѧϴϠϋ�ϊѧϘϳ�ΎѧϤϣ�ήΜϛ�ϰϠϋ�ϊϘϳ�ϝϮλ Ϯϣ�Ϣγ��Ϧ˴ϣ��ˬ���Ϡѧμ ϳ��Ϧѧϣ��˷ϥϷ

�Ϣγ�ϑϼΨΑ�ˬ�ΚϧΆϤϠϟϭ�ήϛάϤϠϟϭ�ϊϤΠϠϟϭ�ΔϴϨΜΘϠϟϭ�ΪΣϮϠϟ����Ϧϳάѧϟ��ϝϮѧλ ϮϤϟ�ˬ

3فكان التشدید مع (من) ألیق.

.وطالئع البشر في توجیھ القراءات العشر : 277یراجع : إعراب القراءات السبع وعللھا :  - 1
  .420:  .والنفحات اإللھیة120

  .115یراجع : شرح الدرة المضیئة في القراءات الثالث المرویة : بھامش ص :  - 2
یراجع : البرھان في متشابھ القرآن : محمود بن حمزة بن نصر الكرماني : تحقیق : أحمد عز  - 3

. 1996 -2ط :  -بیروت –دار صادر  -190: --الدین عبد اهللا خلف اهللا 
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�������ϡ˷ήѧϛϭ�ϡήѧϛ����ϞѧΜϣ�ϥΎѧΘϐϟ��ϰѧ˷Πϧϭ�ϰΠϧ��Ϟϴϗϭ1�����ΪϳΪѧθΘϟΎΑ�Γ˯ήѧϘϟ��˷ϥ�ήѧϴϏ

 ،  أولى إلجماعھم علیھ في األولى، أي قولھ من اآلیة نفسھا (ثم ننّجي رسلنا )

2وقد كتبتا بنونین. 

�˷ϥ·άѧѧϟϧ�Ϛϟάѧѧϛ����˯ΎѧѧϴΒϧϷ�Δѧѧϳ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϗ�ϱ���ϲѧѧΠ�ΓΪѧѧΣϭ�ϥϮѧѧϨΑ�ˬ�Ϧѧѧϣ�ϮѧѧϬϓ

���������˷ϥϷ�ˬ��ΎϬϨϜѧѧγ�ϱ�˯Ύѧѧϴϟ�Ϟѧѧγέ�ϢѧѧΛ�ϝϮѧѧϬΠϤϠϟ�ϲѧѧϨΒϣ��ϰѧѧ˷Πϧ��ϲѧѧο ΎϤϟ�Ϟѧѧόϔϟ

���������ϲѧѧϓ�ΖѧѧϠΧΩ�Ϋ·�ϡΰѧѧΠϟ�ϲѧѧϓ�ΔτϗΎѧѧγ�ϲѧѧϫϭ�ϊѧѧϓήϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϞΧΪѧѧΗ�ϻ�ΔѧѧϛήΤϟ

��β ϴѧϟ�ϮϬϓ��ϪϴϠϋ�Ϟόϔϟ�ΔϟϻΪϟ�έΪμ Ϥϟ�ϝϭϷ�ϝϮόϔϤϟ�ϥΎϜϣ�ήϤο ϭ�ωέΎπ Ϥϟ

���ϡϼѧϟ�ΖѧΤΘϔϧϻ�Ϛϟάϛ�ϥΎϛ�Ϯϟϭ�ν ΎϤΑ3��ˬ�ϳΪѧϘΘϟϭ������ϦϴϨϣΆѧϤϟ�˯ΎѧΠϧ�ϲѧ˷Πϧ��ή±�

��ήѧѧϔόΟ�ϲѧѧΑ�Γ˯ήѧѧϘΑ�ϮѧѧΠΘΣϭϴ˵ϟΰ˴ѧѧΠΎѧѧϣϮϗ�ϯ(4���ήϳΪѧѧϘΗ�ϰѧѧϠϋ �ˬϝϮѧѧϬΠϤϠϟ�˯ΎѧѧϨΒϟΎΑ

5قول جریر :بو  ، (لیجزى الجزاء قوما)

  فلْو َولَدْت ُقَفْیرُة َجْرو كلٍب        لُسبَّ بذلك الَجْرو الكالبا                  

  الكالبا.الشاھد في (لُسّب) .أراد : لُسّب السّب 

ومنھ قولھم : (من كذب كان شرا لھ) یریدون : (كان الكذب) ، فلما دل الفعل 

6(كذب)على المصدر ُحذف على المصدر.

ومن قرأ (فنّجَي) بتشدید الجیم وفتح الیاء  فبمعنى الماضي على ما لم یسم 

  أي المبني للمجھول. 7فاعلھ .

  الحذف في (فنّجي): 

  . 163بع وعللھا : إعراب القراءات الس - 1
.  وإعراب 239و141والحجة في القراءات السبع : ابن خالویھ :  1/398الخصائص :  - 2

  .253.و163القراءات السبع وعللھا : 
.6/148لسان العرب :  - 3
  .13ـ الجاثیة : 4
  .250والحجة في القراءات السبع :  1/397الخصائص :  - 5
  .2/391الكتاب :  - 6
  .3/109آن وإعرابھ : معاني القر - 7
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النون الثانیة ألنھا ساكنة وألنھا أخفیت إّن المحذوف في (فنّجي) ھو 

وسیأتي  ،  الساكنةعندھا النون  ىوالجیم من الحروف التي تخف ، جیم في ال

  تفصیل ذلك في اإلخفاء .

" فلیس على إقامة المصدر ُمقام وكذلك نجي المؤمنینأما قولھ تعالى : " 

كما ألنھ على حذف إحدى النونین ، الفاعل ونصب المفعول بھ الصریح 

ُسوَرٌة َأنَزْلَناَھا حذف ما بعد حرف المضارعة في قولھ سبحانھ  " 

 ،  أي : تتذُكرون1كَُّروَن." ّذاٍت َبیَِّناٍت لََّعلَُّكْم َتَوَفَرْضَناَھا َوَأنَزْلَنا ِفیَھا آَی

ویشھد أیضا لذلك سكون الم (نّجي) ولو كان ماضیا النفتحت الالم إال في 

2الضرورة..

  اإلدغام :

ھـ) أنھ یجوز أْن  یكون أراد  224ذكر أبو عبید(توفي حوالي 

ینجي)، فأدغم النون في الجیم ، فقال  (فنّجي)،إال أّن أبا حیان النحوي (

وغیره استبعدوا ذلك. واستدلوا بأّن النون ال تدغم في الجیم وال الجیم في 

النون .

  فرس إذا أدخلتھ فیھ.اإلدغام لغة : اإلدخال. یقال : أدغمت اللجام في فم الو

���������ΎѧϤϬϨϴΑ�Ϟѧμ ϔΗ�ΔѧϛήΣ�ήѧϴϏ�Ϧѧϣ�ϪѧϠΜϣ�ϑήѧΤΑ�ΎϨϛΎѧγ�ΎϓήΣ�ϚϠλ ϭ��ΎΣϼτ λ ϭ

���ΓΪѧΣϭ�Δѧόϓέ�ΎϤϬϨϋ�ϥΎδϠϟ�ϊϔΗήϳ�ΪΣϭ�ϑήΤϛ�ΎϤϬϠΧΪΘΑ�ϥήϴμ ϴϓ�ϒϗϭ�ϻϭ

�ϑήѧѧΤϟ�ΪΘѧѧθϳϭ3���������ϦϴѧѧΑ�ΓΩϮѧѧΟϮϣ�ϥϮѧѧϜΗ�Ϊѧѧϗ�ΔѧѧϛήΤϟ�˷ϥ�ΔѧѧϘϴϘΤϟ���Ύѧѧ˷ϧ·����ϮѧѧΤϧ

����ϝΩΎѧѧΒΘΗ���ΎѧѧϬϧ�ϻ·�ϒόѧѧπ Ϥϟ�Ϟѧѧόϔϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϛ�ϦϴϓήѧѧΤϟ����Ϟѧѧόϔϟ�˯Ύѧѧϓ�ϊѧѧϣ�ΎѧѧϬϧΎϜϣ

  . 01النور :  - 1
  .1/398الخصائص :  - 2
أبو بكر محمد بن سھل النحوي البغدادي : تحقیق د.عبد األصول في النحو : ابن السراج   - 3

  .1996 – 3ط –بیروت –مؤسسة الرسالة  –3/405الحسین الفتلي : 
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���ςϘѧδΗ�ϼϓ�ΎϬϣΪϘΘΘϓ1����������ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ�ΎѧόϨΘϤϣ�ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ�ΎѧΒΟϭ�ϡΎѧϏΩϹ�ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ

2جائزا.

��������ϒѧѧϴϔΨΘϟ�ΐ ѧѧϠσ�Ϯѧѧϫ�Ϫѧѧο ήϏ��ˬ��ϰѧѧϧΩ�ϖѧѧϴϘΤΘϟ���ϥϮΛΪѧѧΤϤϟ�ϝϮѧѧϘϳ�ΎѧѧϤϛ�ϭ

���������ΎѧϬϨϋ�˯ΎϨϐΘѧγϻ�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϘτϨϟ�ΕΎѧϛήΤϟ�ΐ ѧϨΠΗ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΪϬΟ3���Ϊѧϗϭ

Βϟ�ϞΎΒϘϟ�ϰϟ·�ϡΎϏΩϹ�˴ϱΰϋ˵�����Ύѧϣ�άѧϫϭ�ˬήѧπ Τϟ�Ϟѧϫ�ΔϤγ�ϮϬϓ�Ϛϔϟ�Ύϣ�ˬ�ΔϳϭΪ

�����ϖѧτϨΑ�ϖѧϳήϓ�Ϟѧϛ�ϡΰѧΘϟ�Ϧϣ�ˬ�β ϴϧ�ϢϴϫήΑ·�ϢϬϨϣ�ΕΎΠϬϠϟ�ϲγέΩ�ξ όΑ�ϩήϳ

��ϡΎѧϏΩϹϭ�Ϛϔϟ�Ϊμ ϗˬ�Ϧϴόϣ4������ϥϮѧϘτϨϳ�ϻ�ϮϧΎѧϛ�ϭΪѧΒϟ�˷ϥ�ϲѧϨόϳ�ϻ�άѧϫ�˷ϥ�ϻ·��

��ϡΎѧѧѧϏΩϹ�ϮѧѧѧϣΰΘϟ�ήѧѧѧπ Τϟ�˷ϥϭ���ϚѧѧѧϔϟΎΑ�ˬ���Ϛѧѧѧϔϟ��ϦϴΘϐϠϟΎѧѧѧΑ�ϥήѧѧѧϘϟ�˯ΎѧѧѧΟ�ΪѧѧѧϘϓ

وعلى الرغم  5غام وھما لغتان تستویان في الجواز إال أّن األولى أفصح.واإلد

�����������Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ�ήѧϣϷ�ϲѧϓ�ϝϮѧϘϧ���ϦΤϨѧϓ�Ύѧπ ϳ�ΔѧϗϮτϨϣ�ϡΎѧϏΩϹ�Δѧϐϟ�˷ϥΈϓ��ϚϟΫ�Ϧϣ

���ϡϼѧѧϏ�Ύѧѧϳ�˷ϦΌѧѧϤσϭ�˷ΪόΘѧѧγϭ�˷ήѧѧ˶ϓϭ�˷Ϧѧѧο ϭ�˷Ϊѧѧ˵η���ϢϴѧѧϤΗ�ϲѧѧϨΑ�Δѧѧϐϟ�ϲѧѧϓ�ϒϋΎѧѧπ Ϥϟ�ˬ

������άѧϫ�ϊѧϣϭ�˸Ϧϧ́ѧϤσϭ�˸ΩΪόΘѧγϭ�˸έήѧϓϭ�˸ϦϨο ϭ�˸ΩΪη���Ϟλ Ϸϭ����Ϟѧϫ�Δѧϐϟ�άѧϜϬϓ

6الحجاز وھي اللغة الفصحى الُقْدمى".

7الندرومي :، قال أما أسبابھ فھي ثالثة 

َتَجاُنس َقْد ّتاَب ِفي اْلِمثـَــــال أْسَباُبُھ َتَماُثل َكاْجَعل ّلـــــي                    

  ِلٌكّل َمْخَرج ِصفـَـــــــــــھ(ج) ِبَتقاُرب َكقالْت ّطاِئفـَــــــــة            َفِع 

1: یذكر الناظم في البیتین األسباب وھي

  .103و 102التصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث :  - 1
 -37 –فتح الخبیر اللطیف بشرح متن الترصیف في علم التصریف : الشیخ إبراھیم البیجوري  - 2

  ھـ . 1310 –مصر   -أحمد البابي الحلبي –مطبعة المینیة 
  .1997ـ عالم الكتب ـ القاھرة ـ ط 387د.أحمد مختار عمر:دراسة الصوت اللغوي :  - 3
  .192واللھجات في الكتاب لسیبویھ :  150 في اللھجات العربیة : إبراھیم أنیس : - 4
  .2/480حاشیة الخضري :  - 5
  .260و 1/259الخصائص :  - 6
  .151أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة : ـ 7
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نحو ن متماثالن كالراء مع الراء والالم مع الالم یالحرفأي أن التماثل :-1

  .(اجعل لي)

2-������ΎѧΟήΨϣ�ΎѧϔϠΘΨϳ�ϭ�ˬ�Δϔѧλ �ΎѧϔϠΘΨϳϭ�ΎѧΟήΨϣ�ϥΎϓήΤϟ�ϖϔΘϳ�˸ϥ���β ϧΎΠΘϟ

. ونحو (قد تاب)  الطاءویتفقا صفة . مثل : الدال والتاء ، والتاء و

3-������˯Ύѧψϟϭ�ϝάѧϟ���ϞѧΜϣ���Δϔѧλ �ϭ�ΎѧΟήΨϣ�ϥΎѧϓήΤϟ�ΏέΎϘΘϳ�˸ϥ���ΏέΎϘΘϟ�

   ونحو (قالت طائفة). 

2: عند القدماء  ستة أقسامھ 

  حسن اإلدغام مثل : (راّد) في الدال. – 1

  جواز اإلدغام مثل : (جعل لك اهللا مخرجا) في الالم. – 2

  كر) في الباء.حسن البیان مثل : (ثوُب َب – 3

  امتناع اإلدغام  مثل : (لھمم وقردد) في المیم والدال. – 4

  ما یبدل استثقاال مثل : (اذبح عنزة).بین الحاء والعین. – 5

في النون  ،  ما ُیخفى وھو بزنة المتحرك مثل : (ابن نوح وأم موسى) – 6

  والمیم.

3أما المحدثون فقد جعلوا اإلدغام قسمین: 

  ر رجعي : وفیھ یتأثر الصوت األول بالثاني.تأث – 1

  تأثر تقدمي : وفیھ یتأثر الصوت الثاني باألول ". – 2

فما المانع ھنا   ،  معلوم أّن النحاة قد وضعوا ضوابط لإلدغام وحددوا موانعھ

1من إدغام النون في الجیم ؟ لمعرفة ذلك أذكر صفات كل صوت :

المختصر الجامع شرح الدرر اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافع : الحاج سلیمان بن أعمر  - 1
دار ابن  – 58العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقیطي:تحقیق وتعلیق : تلمیده المختار بن  –میلودي 

  .         2004 – 1ط –حزم ـ بیروت 
.451و442و440و4/438ـ  الكتاب :  2
والمجمل في المباحث الصوتیة من اآلثار  70ـ یراجع : في اللھجات العربیة : إبراھیم أنیس :  3

.106العربیة : مكي درار : 
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ط اللسان وبینھ وبین وسط الجیم : صوت شدید مجھور، یخرج من وس-

انفجاري.و ،الحنك األعلى، منفتح ومستفل مقلقل 

مجھور أنفي مع غنة ، مخرجھ  ، 2بین الشدید والرخو النون : صوت-

بین طرف اللسان  إلى رأسھ وبین فویق الثنایا ، إال أنھ ال یخرج من 

موضعھ من الفم ،ولكن لما كان لھ مخرج في الفم وفي الخیشوم جرى 

وھو منفتح ومستفل . 3لصوت من األنف دون الفم.بھ ا

یتبین مما سبق أّن الصوتین یتشابھان في بعض الصفات كالجھر 

وأنھما یتباعدان في ، واالستفال واالنفتاح والشدة ولیس في جمیعھا 

  المخرج ، ولذلك ال یدغمان. 

  اإلخفاء :

  لغة: الّسر.         

واإلدغام عاٍر من التشدید مع بقاء اصطالحا : النطق بالحرف بین اإلظھار 

.4الغنة في الحرف األول 

إسكات الذبذبات التي تحدث مع كل صوت ، وھو عند علماء األصوات 

ومتى سكتت أو انقطعت تلك  ،  مجھور في الوترین الصوتیین بالحنجرة

5الذبذبات انقلب المجھور إلى نظیره المھموس.

  عالمتھ : 

د اإلخفاء معلقا في وسط الحلق وال یلتصق باللثة أْن یظل اللسان عن        

  كما ھو الحال مع اإلظھار.

ودراسة الصوت اللغوي :  3/252رح الشافیة : األسترابادي : وش 4/433یراجع : الكتاب :  - 1
339.

  .3/260ـ شرح شافیة ابن الحاجب :  2
.3/261: السابق ـ 3
  .36وأحكام التجوید :  132یراجع : تقریب النشر في القراءات العشر :  - 4
  .121في اللھجات العربیة : إبراھیم أنیس :  - 5
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یسمیھا سیبویھ  ،تخفى النون الساكنة إذا أتت قبل خمسة عشر حرفا    

ألن أكثرھا بعید عن الحلق .وھي مجموعة في أوائل ،  1حروف الفم ""

:2كلمات البیت اآلتي

  ُدْم َطّیبا ِزْد ِفي ُتقًى َضْع ظاِلما   َقْد َسَما     ْم َجاَد َشْخٌص ِصْف َذا َثنا َك       

  ظ). -ض -ت -ف -ز -ط  -د -س -ق -ش -ج -ك -ث -ذ -وھي : (ص

  من أمثلتھ: (أنصارا) و(من ذا) و(منثورا) و(لئن جاءھم).   

أما الفرق بین اإلخفاء واإلدغام فھو أّن الحرف الُمخفى ال یكون من       

الحرفین المدغمین فال یكونان إال من مخرج واحد. مخرج ما بعده بخالف 

وعلیھ فإّن النون تكون قد أخفیت عند الجیم ولم تدغم ، وكذلك فرق آخر وھو 

أن اإلدغام فیھ تشدید،أما اإلخفاء فال تشدید فیھ ؛ كما أن الغنة في اإلدغام 

.3تكون في الحرف المدغم فیھ أما في اإلخفاء فتكون في الحرف الساكن

4إّن رسم (ننج) في آیة یونس محذوفة الیاء كما رسموا (یدع) و(الداع)      

أي أن ھذا من الرسم القرآني  الذي اختص بحذف أحرف وزیادة ،  بغیر واو

  أخرى.

أما (نجي) بنون واحدة ، فقد وقع فیھا ما وقع في نحو (تذّكرون وتفّكرون 

  وتمّیز) من تخفیف بالحذف.

  .4/454الكتاب :  - 1
.76صر المفید في قواعد التجوید : ـ المخت 2
.37یراجع : أحكام التجوید : كیرد :  - 3
.192ـ المحكم في نقط المصاحف :  4
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  ُتْشِطط 

���ς τ θΗ�������˷ςѧη��ΪѧϳΰϤϟ�Ϟѧόϔϟ�ωέΎѧπ ϣˬ�����ς τѧη��ΓΩΎѧϤϟ��ΕΩέϭ�Ϊѧϗϭ

�����ϢϳήѧѧϜϟ�ϥήѧѧϘϟ�Ϧѧѧϣ�ϊѧѧο Ϯϣ�ΔѧѧΛϼΛ�ϲѧѧϓ1�ˬ����ωέΎѧѧπ Ϥϟ�Ϟѧѧόϔϟ�Δϐϴѧѧμ Α�ϰѧѧϟϭϷ

����ϰѧѧѧѧѧϨόϣ�ϲѧѧѧѧѧϓ�Ϟѧѧѧѧѧλ Ϸϭ��έΪѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�Δϐϴѧѧѧѧѧμ Α�ΔѧѧѧѧѧΜϟΎΜϟϭ�ΔѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟϭ��ϡϭΰѧѧѧѧѧΠϤϟ

  والظلم .   2(الشطط):اإلفراط في البعد.وعبِّر بھ عن الجْور

ى َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُھْم َقاُلوا َلا َتَخْف َخْصَماِن َبَغى ِإْذ َدَخُلوا َعَلقال تعالى :" 

َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكم َبْیَنَنا ِباْلَحقِّ َوَلا ُتْشِطْط َواْھِدَنا ِإَلى َسَواء الصَِّراِط  

أي :ال تُجر علینا في حكمك ، وال تجاوز الحق فیھ بالمیل ألحدنا على  3."

4صاحبھ .

  شطط) : اشتقاق (ت

وشّط فالن في حكمھ جار وظلم .  ،(شّط یُشّط ویِشّط) ، وشّطت الدار بُعدْت  

وكّل بعیٍد (شاّط) وھو اسم فاعل من ، والمصدر (شطوطا وشططا وشطاطا) 

5(شّط). قال عنترة : 

   َداٌر ِلَعْبلة َشّط َعْنك َمَزاُرھا        َونأْت َففارَق ُمقلتیك ُھجوعھا                 

  أي : َبُعَد مزارھا  والفعل ھھنا ثالثي مجرد.  

  : جار في حكمھ . بمعنى واحد  و(شّط) المجرد و(اشتّط وأشّط) المزید 

  ورود (تشطط) في المنظومات : 

1قال محمد التلیلي : 

.(یراجع : المعجم المفھرس أللفاظ القرآن :  04والجن :  14وسورة الكھف :  22:  صسورة  - 1
485.(

  .3/319بصائر ذوي التمییز :  - 2
  .21ص :  -3
  .4/734ي تفسیر القرآن : أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي : مجمع البیان ف - 4
  .99دیوان عنترة :  - 5
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  َوِفْعل ُتْشِطط َقْد أَتى ِبَصاد      ِفي َغْیِرَھا ُمْنَعِدم اَألْنَداَد                   

ذكر التلیلي في البیت  الفعل (تشطط) ویحدد موضعھ بقولھ (قد أتى بصاد) ی

  ویبین أنھ لم ُیذكر في غیرھا قط .ص أي بسورة 

2وقال الندرومي : 

  َوَال ُتْشِطْط ِباْلَجزم ِللَطاء ُیْقرأ     ِفي َھْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ُیَرى                

�Ωέϭ�ΎѧѧϤϛ�Ϟѧѧόϔϟ��ϢχΎѧѧϨϟ�ήϛάѧѧϳ�ϱ�ϡΰΠϟΎѧѧΑ�ήѧѧϘϳ�Ϫѧѧϧ�ϦϴѧѧΒϳϭ��ΔѧѧϤϳήϜϟ�Δѧѧϳϵ�ϲѧѧϓ

  .المتطرفة ساكنة بالطاء  

3وقال صاحب الضیاء : 

  َوالْشَطط الُغُلو ِفي ِمْثِل الَكِذب     َوطَرف الّشيء َشفاه إّن ُنِسب                 

  ذكر المصدر(الشطط) وفسره بقولھ (الغلو في مثل الكذب). 

  الفك واإلدغام في (تشطط): 

������ϻ��ϱ�έϮѧѧϬϤΠϟ�Γ˯ήѧѧϗ�Ϯѧѧϫ�ˬ�ΕΎѧѧϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤѧѧλ �ϩήѧѧϛΫ�ϱάѧѧϟ�άѧѧϫ

4ُتشِطط) بضم التاء وكسر الطاء. والجدول اآلتي یجمع أھم القراءات :

  : 3جدول رقم 

  54مسائل قرآنیة :  - 1
  .53أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 2
  .1/129ضیاء المعالم :  - 3
   9/148والبحر المحیط : 3/138والكشاف :  12/441ـ یراجع : المحرر الوجیز :  4
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  ُتشاِطط    ُتشطِّط              َتشُطط   ُتشِطط

  الماضي : شاّط    الماضي : شّطط   الماضي :شّط   الماضي :أشّط 

�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϏΩϹΎΑ

ϭ��ωέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧπ Ϥϟ

  مفكوك.

�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϏΩϹΎΑ

�ωέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧπ Ϥϟϭ

  مفكوك.

  على وزن (فّعل)

�ωέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧπ Ϥϟϭ

  مفكوك.

�ϥί ϭ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

  (فاعل) 

��ωέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧπ Ϥϟϭ

  مفكوك.

  قراءة 

  الجمھور.   

��˯ΎѧѧΟέ�ϲѧѧΑ�Γ˯ήѧѧϗ

��ΔѧѧϠΒϋ�ϲѧѧΑ�ϦѧѧΑϭ1

�ΓΩΎѧΘϗϭ2�ϦѧѧδΤϟϭ3

ΓϮѧѧѧѧѧѧѧѧϴΣ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΑϭ4

  والجحدري.

  قراءة قتادة.

����Ύѧѧѧѧѧѧѧπ ϳ�ήѧѧѧѧѧѧѧϗϭ

  (ُتشّط) 

�ϲѧѧο ΎϤϟϭ�ΎϛϮϜϔϣ

ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ��˷ςѧѧѧѧѧѧѧѧη��

  (أفعل) .

  قراءة 

�����ϦѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ�έί

5حبیش

  التعلیق على الجدول :

  شمر بن یقظان بن المرتحل أبو إسماعیل الشامي الدمشقي ثقة كبیر تابعي  إبراھیم واسمھ - 1
ھـ.(غایة النھایة في طبقات القراء : 151أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى .توفي حوالي 

1/19(.
ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري األعمى المفسر أحد األئمة في حروف القرآن ولھ  - 2

  .)2/26ھـ.(غایة النھایة : 110قراءة عن أبي العالیة وأنس بن مالك .توفي في اختیار.روى ال
الحسن بن أبي الحسن اإلمام أبو سعید إمام زمانھ علما وعمال .مناقبھ جلیلة . توفي سنة  - 3

  ) .441/ 12والمحررالوجیز:  1/235ھـ.(غایة النھایة : 110
الشاذة ومقرئ الشام .مات سنة  شریح بن یزید الحضرمي الحمصي صاحب القراءة - 4

  .) 12/441والمحررالوجیز:  1/325ھـ.(غایة النھایة : 203
ھو أبو مریم أو أبو مطرف زر بن حبیش بن حباشة  األسدي الكوفي أحد األعالم عرض على  - 5

عبد بن مسعود وعثمان بن عفان وعلّي بن أبي طالب رضي اهللا عنھم جمیعا .مات سنة 
  .)1/294یة في طبقات القراء : ھـ.(غایة النھا82
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  َفَعل وأفعَل وفّعل وفاعل :

  : قراءة الجمھور :  أوال

���˷Ϊѧϣ����ϞѧΜϣ��˷ς η��Ϫϴο Ύϣϭ�ΓΰϤϫ�Ϫϴϓ�ΪϳΰϤϟ�Ϟόϔϟ�Ϧϣ��ς τ θΗ˵��Ϟόϔϟ

.ھذه القراءة بفك اإلدغام وتقابلھا قراءة  1ومعناه ال تبعد في حكمك ،  و ُیمِدد)

ة باإلدغام (ُتشّط) من الفعل نفسھ  مثل (أقّر ُیِقّر) .قتاد

:ثانیـــــــا

���������������ϒόѧπ Ϥϟ�ϲѧΛϼΜϟ�Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ�˯Ύѧτϟ�Ϣѧο ϭ�˯ΎѧΘϟ�ΘѧϔΑ���ς τ˵ ѧθΗ˴�ϻ���Γ˯ήϗ

  مثل: (مّن َیمُنن) . 2(شّط)

  ثالثا : 

����������������ˬ��ς τ˷ ѧη��Ϧѧϣ��ΓΩΪѧθϤϟ�˯Ύѧτϟ�ήѧδϛϭ�˯ΎѧΘϟ�Ϣѧπ Α��ς τ˷ ѧθΗ�ϻϭ��Γ˯ήϘϟ

�Ω˷Ϊϋ���ϞΜϣ����������ϪѧϠόϟ��Ϟѧόϓ��ϥϭΩ��Ϟѧ˷όϓ��ϰѧϠϋ�Γ˯ήѧϘϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�Ϟѧόϔϟ�˯ΎΟ���Ω˷˷Ϊό˵ϳ

���ς τѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ώϟΎѧѧΒΗ�ϻϭ�ήѧѧΜϜΗ�ϻ���Ϊѧѧϳήϳ�ˬ�����ξ ѧѧόΑ�ϥΎѧѧδϧϹ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϳ�Ϊѧѧϗ�ϪѧѧϧϷ

ϤϜΣ�ϲѧѧϓ�ς τѧѧθϟϪ�ήѧѧϳήϜΗ�ϰѧѧϠϋ�ϼϴѧѧϟΩ�ϝΎѧѧΜϤϟ�ϲѧѧϓ�Ϧϴѧѧόϟ�ήѧѧϳήϜΗ�ϮѧѧϠόΟ���Ϛϟάѧѧϟ�

ϫήϴϏ�ϥϭΩ�Ϧϴόϟ�ϒϴόπ Η�ϢϫέΎϴΘΧ�ΐ Βγϭ���ϊ τ˷ ϗϭ�ήδ˷ϛ���ϮϟΎϘϓ�Ϟόϔϟ���Ϯѧϫ�Ύ

�������ˬ�Ϟѧόϔϟ�ΓϮѧϗ�ϪѧΑ�ϞѧΑΎϘϳ�˸ϥ�ϲѧϐΒϨϳ�φѧϔϠϟ�ϯϮϗ́ϓ��ϲϧΎόϤϟ�ΔϠϴϟΩ�ϢϫΪϨϋ�υΎϔϟϷ�˷ϥ

��ϥΎѧο ήόϣ�ΎϤϫϭ�ˬ�ΎϤϬΑ�ΔϓϮϔΤϣ��ς γϭ�ϲϬϓ��ϡϼϟϭ�˯Ύϔϟ�Ϧϣ�ϯϮϗ�Ϧϴόϟ�˷ϥϷϭ

3����ΎѧϬΗϮϘϟ�ΎѧϫήϴϏ�ϥϭΩ�Ϧϴόϟ�ϭέήϛ�ϢϫΪΠΗ�Ϛϟάϟϭللعوارض وللحذف دونھا" .

  وثباتھا وتمنعھا في الصیغة.

.12/441تفسیر المحرر الوجیز :  - 1
  .4/733مجمع البیان :  - 2
عبد الحمید أحمد یوسف ویراجع :اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم :  2/155الخصائص : -3

  . 2002ـالمكتبة العصریة ـصیدا ـ بیروت ـ ط  37ھنداوي : 
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  ا :رابعـــــــ

�������ϰѧϠϋ�Ϯѧϫϭ�ϒϟϷΎѧΑϭ�˯ΎѧΘϟ�Ϣѧπ Α��ς σΎѧθΗ�ϻϭ��ζ ϴΒΣ�ϦΑ�έί �Γ˯ήϗ�Ύϣ

��������ϲѧϓ�ϙέΎѧθΘϟˬ�1فاعل)وزن (ُت�ΎѧϬϨϣ�ΓήѧϴΜϛ��ϪϴϧΎόϣϭ���ϞϋΎϓ��ϪϨϣ�ϲο ΎϤϟϭ

���Γέϭήϴѧѧѧμ ϟϭ�ΔѧѧѧϳΪόΘϟϭ�ˬ�ΩΪѧѧѧόΘϣ�έΎѧѧѧλ �ΪѧѧѧΣϭ�ϞѧѧѧϋΎϔϟ�ϥΎѧѧѧϛ�˸ϥ�ΪѧѧѧόΒϓ�Ϟѧѧѧόϔϟ

��ΓϻϮѧѧϤϟϭ��ϞѧѧϋΎϔϟ�ϻ�Ϟѧѧόϔϟ�ΓήѧѧΜϛ�ϱ�ΓήѧѧΜϜϟϭ�ΔѧѧϐϟΎΒϤϟϭ2��ѧѧϟϭ�ϊѧѧϣ�ϖѧѧδΘϳ�ϱά

  الداللة في اآلیة ھو الكثرة والمبالغة واهللا أعلم.  

���͉ςѧη�Ϟόϔϟ�ϲϓ�ΓΰϤϬϟ�ϭ�ϒϟϷ�ΓΩΎϳί �ϭ�ϒϴόπ ΘϟΎΑ�ΓΩΎϳΰϟ�ϥ�Ϛη�ϻ

�����ΎѧϨόϣ�Εήѧϣ�ϲѧΘϟ�ϥίˬ��3ھي زیادة في المعنى على رأي النحاة  ϭϷ�ϚѧϠΗ�˷ϥϭ

  تشترك في بعض المعاني كالمبالغة .

  . 10/148والبحر المحیط :  3/309النحاس : یراجع : إعراب القرآن : ابن  - 1
  . 126و 125اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم : عبد الحمید أحمد یوسف ھنداوي : - 2
.3/266الخصائص :  - 3
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  ُتصّعر وُتصاعر:

��Ϟѧѧѧόϓ�Ϯѧѧѧϫϭ�ˬ�ϪѧѧѧϨΑϻ�ϥΎѧѧѧϤϘϟ�Δϴѧѧѧλ ϭ�ϲѧѧѧϓ�Ωέϭ�Ϟѧѧѧόϓ��ήϋΎѧѧѧμ Η�ϻ�

��˵Η�ϻ�ϩΎѧϨόϣϭ�˭�ΔѧѧϴϫΎϨϟ�ϼѧѧΑ�ϕϮΒѧѧδϣ�Ϊѧѧϳΰϣ��ωέΎѧπ ϣή˶ѧѧό�α ΎѧѧϨϟ�Ϧѧѧϋ�ϚѧѧϬΟϮΑ�ν

تكبرا وإعجابا واحتقارا لھم. وتصعیر الخد من الصفات المذمومة، لذلك نھى 

���ΎѧϬϨϋ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήϘϟ���������ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ϚѧϟΫϭ��ѧ˴μ Η˵�Ύѧ˴ϟ˴ϭΎ˶ϋ�͉Ϊѧ˴Χ�˸ή���Ύѧ˴ϟ˴ϭ�˶α Ύѧ͉ϨϠ˶ϟ�˴ϙ

�����˳έϮѧѧ˵Ψ˴ϓ�˳ϝΎѧ˴Θ˸Ψ˵ϣ�͉Ϟѧѧ˵ϛ�͊ΐ ѧ˶Τ˵ϳ�Ύѧѧ˴ϟ�˴Ϫѧ͉Ϡϟ�͉ϥ˶·�Ύѧѧ˱Σ˴ή˴ϣ�˶ν έ˸˴́ѧ˸ϟ�ϲѧѧ˶ϓ�˶ζ ѧ˸Ϥ˴Η."1����ϭ�Δѧѧψϔϟ�ϥ·

ϴϐμ Θϟ�ή����ϰϟΎѧόΘΗ��ϭ���ν ήѧόΗ���ΔѧϤϠϛ�ϲϓ�ΪΟϮΗ�ϻ�ΕϻϻΩ�ϭ�ϥΎόϤΑ�ϲΣϮΗ��

�ήϴόμ Θϟ�ϥϷ�ˬ��±���Ώήѧόϟ�ΪϨϋ±��������ϪѧϘϨϋ�ϱϮѧϠϴϓ�ήѧϴόΒϟ�ΐ ϴѧμ ϳ�ϑϭήѧόϣ�˯Ω

�ήѧѧΛ�ϰѧѧϔΨϳ�ϻϭ�˯ΪѧѧΑ�ξ ϳήѧѧϤϟ�ϞѧѧϤΠϟ�ϪΒѧѧθϳ�ήѧѧΒϜΘϤϟ�ϞѧѧόΠϳ�ϱάѧѧϟ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϚѧѧϟΫ

��������ϲΣϮѧѧϳ�ήϳϮѧѧμ Η�α ΎѧѧϨϟ�Ϧѧѧϋ�ϲϟΎѧѧόΘϤϟ�ήѧѧΒϜΘϤϠϟ�ήϳϮѧѧμ Η�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ���ήόѧѧμ ϟ

����˯ΰϬΘѧѧγϻϭ�ΔϳήΨѧѧδϟΎΑ2������ϰѧѧϠϋ�ϦϣΆѧѧϤϟ�ΚѧѧΤϳ�ΕάѧѧϟΎΑ�Ϟѧѧόϔϟ�άѧѧϫ�έΎѧѧϴΘΧϭ

  النفور من ھذه الصفة الذمیمة.

قویة في أمراض اإلبل ، خبرتھم ال -زیادة على ھذا -التعبیر القرآني قد أفاد و

إذ ُتعّد من خصائصھم بحكم البیئة ، فھم یعتمدون علیھا في شؤون حیاتھم في 

.3السفر والتنقل 

  اشتقاق ( تصعر) :   

����������������ΎѧΒόΗ�ΐ ѧόΗ��ΏΎΑ�ϦϣέΪμ ϣ�ˬ�ΔϛήΤϣ��ήό˴μ ϟ4����ϭ�ϖѧϨόϟ�ϲѧϓ�Ϟѧϴϣ��

������ϦϴϘѧθϟ�ΪѧΣ�ϰѧϟ·�ϪѧΟϮϟ�ϲѧϓ�ΏϼϘϧ5�ˬ�����ήόѧλ ϭ�ϩήϋΎѧλ ϭ�ϩΪѧΧ�ήό˷ѧλ �Ϊѧϗϭ���ϩ

  . 17لقمان : - 1
الریاض  –دار المریخ  –112ـ من أسرار التعبیر القرآني : صفاء الكلمة : عبد الفتاح الشین :   2
.1983 –عربیة السعودیة المملكة ال–
  .113و 112من أسرار التعبیر القرآني : - 3
  .130المصباح المنیر :  - 4
  .519كتاب العین :  - 5
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1���ϞϤόΘѧγ�ϢѧΛ�ˬ�ϪϘϨϋ�ϱϮϠϳ�ήϴόΒϟ�ϲϓ�˯Ω��Ϟλأمالھ من الكبر Ϸ�ϲϓ�ήό˴μ ϟϭ�

قال  ،  2في میل العنق وانقالب الوجھ إلى أحد الشقین ألجل الفخر على الناس

3ابن المنیر : 

   َوال ُتَصّعْر ال َتِمْل َتَكبُّرا      َشَبُھُھ داًء ُیَسّمى الّصَعَرا                        

4و قال المتلمس : 

  َوُكّنا إذا اْلَجّباُر َصّعَر َخّدهُ    أْقَمْنا َلُھ ِمْن َمْیلِھ َفَتَقّوَما                         

  الشاھد في قولھ :(صّعر خده) :أي أمالھ من الكبر . 

5وربما یكون الصعر خلقة. 

  ورود (تصّعر)  في المنظومات  : 

ϔϟ�άϫ�ΕΎϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ήϛΫ�������ϩΎѧϨΒϣ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣϭ�ϩ̈́ΎѧϨΑ�ΚϴΣ�Ϧϣ�Ϟό

����ξ ѧѧόΑ�ΎѧѧϬϨϣ�ϑάѧѧΣ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�ϦϤѧѧο �ϩήѧѧϛΫ���ϝϮѧѧϠϬΒϟ�ϦѧѧΑ�ϲѧѧΑήόϟ�ΪѧѧϤΤϤϓ

  األحرف فقال:

6َواْلَحْذُف ُدوَن الَیاء ِفي َأْوَصاِني      ُتَصاِعر الصَّافات ُخْذ َبَیاِن        

6َبَیاِن

  قال :  وذكره باي بلعالم 

7َحَیوان ُخّصا           َوَال ُتْصّعر َتَتكّبـــــر َنّصــــا َلِھَي اْلَحَیَواة اْل              

7

  وزنا َفاَعَل وَفعََّل في (تصاعر):

  . 4/42اللسان :  - 1
  .3/257حاشیة العالمة الصاوي :  - 2
  .140التیسیر العجیب في تفسیر الغریب :  - 3
  .4/42لسان العرب :  - 4
  . 287كتاب األفعال  البن قوطیة : .و382القاموس المحیط :  - 5
  .  856منظومة : تحفة القراء ، ضمن كتاب : المجموع الكامل للمتون :  - 6
  .2/23ضیاء المعالم :  - 7
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  ورد في البیت األول  الفعل (تصاعر) :         

َوالَحْذُف ُدوَن الَیاِء ِفي أْوَصاِني     ُتَصاِعر الّصاّفات ُخذ َبَیان                     

وعلیھ  ،  المزید الثالثي باأللف على وزن (فاعل) وھو مضارع (صاعر)

كما ھو واضح في  1جاءت قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وحمزة وخلف

في الجدول اآلتي:

.  4جدول رقم 

  تصّعر (بالتضعیف)  تصاعر (بزیادة األلف)

  نافع والكسائي وحمزة وأبو عمرو 

  وخلف .

��Ϣѧλ Ύϋϭ�ήѧϴΜϛ�ϦΑ2�����ϮѧΑϭ�ήϣΎѧϋ�ϦѧΑϭ

  .جعفر ویعقوب

3من معاني (فاعل) : 

-����ϰѧϨόϣ�ΎѧϤϬϴϓ�ϙήΘѧηϻϭ�Ύψϔϟ��ΔϴϟϮόϔϤϟϭ�ΔϴϠϋΎϔϟ�ϡΎδΘϗ4���ϪϳϮΒϴѧγ�ϝΎѧϗ��

��ϚѧϨϣ�ϥΎϛ�Ύϣ�ϞΜϣ�Ϛϴϟ·�ϙήϴϏ�Ϧϣ�ϥΎϛ�ΪϘϓ�ˬ�ϪΘϠϋΎϓ���ΖϠϗ�Ϋ·�Ϛϧ�ϢϠϋ���

  .311البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة :  - 1
ع بین الفصاحة ھو عاصم بن أبي النجود إمام أھل الكوفة أحد القراء السبعة ، تابعي جلیل جم - 2

.وأحكام 448و44ھـ.( الدرة المضیئة : 127والتجوید واإلتقان والتحریر .توفي بالكوفة سنة 
  )77القرآن : 

.والتطبیق الصرفي : تصریف 43یراجع : شذا العرف في فن الصرف : أحمد الحمالوي :  - 3
الدار العلمیة  ـ63علي جابر المنصوري وعالء ھاشم الخفاجي: تصریف األسماء :  –األفعال 

  .2002ـ  1للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ـ عمان ـ األردن ـ ط
. وفتح اللطیف في التصریف على 43. وشذا العرف في فن الصرف : 4/343حاشیة الصبان : - 4

  .81و 80. والداللة اإلیحائیة في الصیغة اإلفرادیة : 245على البسط والتعریف : 
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1������ΪόΒΘѧδϣ�ΔѧϤϳήϜϟ�Δѧϳϵ�ϲѧϓ�ϰϨόϤϟ�άϫϭ±��Ϳϭإلیھ حین قلت فاعلتھ ".

  . ألنھ ال یوافق السیاق –أعلم 

وقد جاء ھذا الوزن ألصل الفعل كأفعل وفّعل ، تقول باعدتھ أي أبعدتھ .-

-���������ϩΪѧΧ�ήϋΎѧλ ��ϰѧϨόϣ�ϥϮѧϜϳ�ϚϟάΑϭ��ήϓΎѧγ����ϮΤϧ�ΪόΘϣ�ήϴϏ�ϥϮϜϳ�Ϊϗϭ

2جعلھ ذا صعر.

المواالة بمعنى (أفعل) ، تقول : تابعت أي : أتبعت ، -

3ـ   التكثیر : بمعنى (فّعل).

��ѧѧόϓ�ϲѧѧϓ�ϊѧѧϤΘΠϳ���˸ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�Ϟѧѧϫ�ϦѧѧϜϟϭ���ϲϧΎѧѧόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧϨόϣ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛ���ΪѧѧΣϭ�Ϟ

�ϢϬϔϧ�ΎϨϧϷ�ˬ�ϚϟΫ�ϲϔϠ˵ϳ�Ϊϗ��Γ˯ήϘϟ�ϩάϫ�ϲϓ�Ϟϣ́ΘϤϟ�˷ϥ·��ˮ�ΓέϮϛάϤϟ±���ϢѧϠϋ�Ϳϭ

������Ϫѧϴϓ�ήѧϴΜϜΘϟ�ϭ�Ϟόϔϟ�ϲϓ�ΔόΑΎΘϤϟϭ�ΓϻϮϤϟˬ�ήϋΎμ Η�ϻϭ��ϥΎϤϘϟ�ϝϮϗ�Ϧϣ�ˬ

ϛ�Ϯѧ˵Β˶Ϩ˴Θ˸Ο�Ϯѧ˵Ϩ˴ϣ�˴Ϧϳ˶άѧ͉ϟ�Ύѧ˴Ϭ͊ϳ˴�Ύ˴ϳ����͉ϥ˶·�͋Ϧѧ͉ψϟ�˴Ϧѧ͋ϣ�˱ήѧϴ˶Μ˴����( :وھذا من قبیل قولھ تعالى

4����ϪѧϨϣ�ϢϬϔϳ�ϻ�ΪΨϟ�ήϴόμ)َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم Η�ϲϓ�ΔϐϟΎΒϤϟ�Ϧϋ�ϲϬϨϟ�˷ϥ��ϲϨϋ��

�����Ϳϭ�ϝϮѧΒϘϣ�ΰΎѧΟ�ϲϧΎѧόϤϟ�ϚѧϠΗ�Ϧϣ�ϪΗήϛΫ�Ύϣ�Ϟϛϭ���ϪϨϣ�ϞϴϠϘϟΎΑ�ϥΎϴΗϹ�ί ϮΟ

  أعلم .  

��������Ϋϭ�ˬ�Ϧϴѧόϟ�ΪϳΪѧθΘΑϭ�ϒѧϟ�ϥϭΪѧΑ��ήό˷ѧμ Ηϻϭ��ϞѧόϔϠϟ�ΔѧϴϧΎΜϟ�Γ˯ήѧϘϟ�ΕΩέϭ�ήѧѧϛ

  قال :  ذلك  باي بلعالم 

5َلِھَي اْلَحَیَواة اْلَحَیوان ُخّصا           َوَال ُتْصّعر َتَتكّبـــــر َنّصــــا               

 81والداللة اإلیحائیة :  3/119ویراجع : األصول في النحو : ابن السراج :  4/68الكتاب :   - 1
ـ  1ـ دار أزمنة ـ عمان ـ األردن ـ ط 111وعلم الصرف الصوتي : عبد القادر عبد الجلیل :

1998.
  .1/99شرح الشافیة : األستربادي :  - 2
  .43شذا العرف في فن الصرف :  - 3
  .12الحجرات :  - 4
  .2/23المعالم : ضیاء  - 5
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�ϻϭ��ΏϮѧѧϘόϳϭ�ήѧѧϔόΟ�ϲѧѧΑϭ�ήϣΎѧѧϋ�ϦѧѧΑϭ�Ϣѧѧλ Ύϋϭ�ήѧѧϴΜϛ�ϦѧѧΑ�Γ˯ήѧѧϗ�ϩάѧѧϫ

���ϒѧϟ�ήϴϏ�Ϧϣ�Ϧϴόϟ�ΪϳΪθΘΑ���ήό˷μ Η1�������ϲѧΛϼΜϟ�Ϟѧόϔϟ�ωέΎѧπ ϣ��ήό˷ѧμ Η��ϥ·

�����ˬ�ϪѧϨϣ�Ϊѧΰϟ�ϑήѧΤϟ��ϲѧϓ�ϒϠΘΧ�Ϊϗϭ��Ϟ˷όϓ��ϰϠϋ��ήό˷λ ��ϒϴόπ ΘϟΎΑ�ΪϳΰϤϟ

���ϲѧϓ�ϪѧϧϷˬ�ΔϨϛΎδϟ�Ϧϴόϟ�ϱ��ήό˴˸όλ ��ϝϭϷ�ϑήΤϟ�ϪϳϮΒϴγϭ�ϞϴϠΨϟ�ΪϨϋ�ϮϬϓ

��������ϥΈѧϓ�ΎѧϤϫήϴϏ�ΪѧϨϋϭ��ήѧτΑ��Ϟѧλ Ϸ�˷ϥϷ��ΓΪѧί �˯ΎѧϴϟΎϓ��ήτ˴ ϴ˸˴Α��ϲϓ�˯Ύϴϟ�ΔϠΑΎϘϣ

�Ϸ�ˬ�ΔѧѧΣϮΘϔϤϟ�Ϧϴѧѧόϟ�ϱ��ήό˴˸όѧѧλ ��ϲϧΎѧѧΜϟ�Ϯѧѧϫ�Ϊѧѧΰϟ��ϲѧѧϓ�ϭϮѧѧϟ�ΔѧѧϠΑΎϘϣ�ϲѧѧϓ�Ϫѧѧϧ

2وكال الوجھین حسن. ،(َجْھَور) ، الواو زائدة ألّن األصل (جھر) 

3من معاني ھذا الوزن : 

التعدیة وھي إیصال معنى الفعل إلى مفعول ال یصل إلیھ الفعل بدون -

4الحرف المعدي.

التكثیر والمبالغة في الفعل أو الفاعل أو المفعول .-

، نحو : قّشرُت الثمرة . السلب أي إزالة الشيء-

5التوجھ . نحو : شّرقُت .-

وقد یجيء (فّعل) و(أفعل) بمعنى واحد ، وقد یجیئان مفترقین نحو: (عّلمتھ) 

6و(أعلمتھ) األول معناه : أدبتھ ، والثاني بمعنى : آذنتھ .

والعنوان  234و 233وتقریب النشر في القراءات العشر :  176التیسیر في القراءات السبع :  - 1
  .   469وغیث النفع في القراءات السبع :  152في القراءات السبع : 

  .4/343وحاشیة الصبان : 2/61الخصائص :   - 2
  .64اء : تصریف األسم –التطبیق الصرفي : تصریف األفعال  - 3
  . 13فتح الخبیر اللطیف بشرح متن الترصیف في علم التصریف : الشیخ إبراھیم البیجوري :  - 4
وشذا العرف في فن  189و 1/188والممتع في التصریف :  3/117األصول في النحو :  - 5

   44الصرف : 
ھ : والنكت في تفسیر كتاب سیبوی 229.وأدب الكاتب : 3/117األصول في النحو :  - 6

  .570و569
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.وذكر 1وذكر سیبویھ أّن (فاعل) و(فّعل) بمعنى مثل (ضاعفت) و(ضّعفت)

عر) باأللف  لغة أھل الحجاز ، و(تصّعر) دون ألف مشددة األخفش أّن (تصا

2العین لغة بني  تمیم .

�����Ϯѧѧϫ�ϭ�ˬ�ΩΎѧѧμ ϟ�ϥϮϜѧѧδΑ�ˬ���ήό˶ѧѧ˸μ Η˵�ϻ�ϭ����ήѧѧϗ�ΪѧѧϘϓ���ϱέΪѧѧΤΠϟ��Ύѧѧϣ

���ϞѧѧϜϟ�ϭ���ϲѧѧγϮϟϷ�ϝΎѧѧϗ��ΓΰϤϬϟΎѧѧΑ�ΪѧѧϳΰϤϟ�ϲѧѧΛϼΜϟ�Ϟѧѧόϔϟ���ήό˴ѧѧ˸λ ���ωέΎѧѧπ ϣ

3مثل : عاله وعااله وأعاله ". –صِعر یقصد : تصاعر وتصّعر وُت –واحد 

  لنسفعا

����������ϲѧѧѧϓ�ϩϮϤѧѧѧγέ�ϢѧѧѧϬϧ�ϻ·�ˬϥϮѧѧѧϨϟϭ�ϡϼϟΎѧѧѧΑ��ΓΪѧѧѧϛΆϤϟ�ΔѧѧѧϴϧήϘϟ�ϝΎѧѧѧόϓϷ�Ϧѧѧѧϣ

�ϒϟϷΎΑ�ϒΤμ Ϥϟ�ˬ��ΔϔϴϔΨϟ��ΪϴϛϮΘϟ�ϥϮϧ�ϝΪΑ��ΎόϔδϨϟ��ΕΩέϭ��ϲѧϓ�ϥϮϨϟ�ϩάϫ

˸δالفعل (لیكونا) من  قولھ تعالى :" ϴ˵˴ϟ�˵ϩ˵ή˵ϣ�Ύ˴ϣ�˸Ϟ˴ό˸ϔ˴ϳ�˸Ϣ͉ϟ�Ϧ˶Ό˴ϟ˴ϭ��˴Ϧѧ͋ϣ�Ύ˱ϧϮ˵Ϝ˴ϴ˴ϟ˴ϭ�͉Ϧ˴Ϩ˴Π

�����Ύ˱ό˴ϔѧ˸δϨ˴˴ϟ�˶Ϫѧ˴ΘϨ˴ϳ�˸Ϣѧ͉ϟ�Ϧ˶Ό˴ϟ�Ύ͉Ϡ˴ϛقولھ تعالى :"الفعل (لنسفعا) من وفي  4".الصَّاِغِریَن

5."ِبالنَّاِصَیِة

��ΔϤϳήϜϟ�Δϳϵ�ϩάϫ��˰�ϖϠόϟ�Δϳ�˰�����ΔѧϣΎϴϘϟ�ϡϮѧϳ�Ώάόϟ��ϥϮϟ�Ϧϣ�ΪϬθϣ�έϮμ Η

ϨΒΤδϨϟϭ�ΓΪθΑ�ϪϨπ ΒϘϨϟ�ϭ�ϪϧάΧ́Ϩϟ�ϰϨόϤϟϭ����ϪѧϬΟϭ�ΩϮδϳ�ϰΘΣ�ϢϨϬΟ�έΎϧ�ϲϓ�Ϫ

6إذالال لھ. 

  .4/68الكتاب :  - 1
من القراءات العشر المتواترة : وقراءة الكسائي 147طالئع البشر في توجیھ القراءات العشر :  - 2

  ..2002ـ  1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط 121أحمد محمود عبد السمیع الشافعي الحفیان:
اني : أبو الفضل شھاب الدین محمود روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المث - 3

. وتفسیر 2005ط :  -القاھرة –دار الحدیث  -21/118األلوسي البغدادي : تحقیق: سید عمران : 
  .2/152البیضاوي : 

.32یوسف :  - 4
  .. 16و 15العلق :  - 5
شره : یراجع : تأویل مشكل القرآن :أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري :شرحھ ون - 6

 16/24ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ د.ت.ط والتفسیر الكبیر : الرازي :  155السید أحمد صقر:
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  لنسفعا): اشتقاق(

�ϊϨϤϛ�ˬ�Ύόϔγ�ϊ ϔ˴δϳ�ˬ�˴ϊ ϔ˴˴γ�Ϧϣ���ΎόϔδϨϟ�ˬ�����άѧΧϭ�ΏάѧΟ���ϪΘϴѧλ ΎϨΑ�ϊϔγϭ

1وقبض بشدة .

2قال عمرو بن معد یكرب  : 

  اِفع َقْوم إذا َسِمُعوا الّصَیاَح َرأْیَتُھم      ِمْن َبْیِن ُملِجم ُمْھَره أْو َس           

  سافع : أي  آخذ بناصیة فرسھ .

�����ΏϮΤѧθϟϭ�ΩϮѧδϟ���ϊϔѧδϟϭ�Δόϔѧδϟϭ�ˬ�ϊϔѧ˵γ���ϊϓΎγ��ϊϤΟϭ3������Ύѧϧϼϓ�ϊϔѧγϭ�

��ϪΑήѧѧο ϭ�ϪѧѧϤτϟ�ˬ������ΎѧѧΤϔϟ�ϪѧѧΘΤϔϟϭ�ϪѧѧϬΟϭ�ΕήѧѧϴϏ�Ϋ·���β Ϥѧѧθϟϭ�έΎѧѧϨϟ�ϪΘόϔѧѧγϭ

.4یسیرا 

ورود (لنسفعا) في المنظومات : 

:5جاء في ضیاء المعالم

  ِفي َنْسَفعا  َوُیْسَحُبوَن َفاِدر   والّسْفع بَِِمْعَنى اْلَجّر     َوالّسْحب                   

���έΎѧѧϨϟ�ϰѧѧϟ·�ϪΘϴѧѧλ ΎϨΑ�ϥήѧѧΠϨϟ�ϱ�ˬ���ΎόϔѧѧδϨϟ���ϪѧѧϟϮϗ6�����ϪѧѧϟϮϗ�ϰѧѧϨόϣ�άѧѧϫϭ�Ϫѧѧϟάϧϭ

                  (بمعنى الجر) في البیت األول .          

7وقال الندرومي في باب النون : 

َنّوْن َلَن                     ْسَفَعا َیُكوَنا ِفي َقاِئْل        إًذا ِبَغیر اْلَحْمِل ِباْلَتْنوین كل                            

  قلب نون التوكید الخفیفة ألفا :  

وحاشیة الصاوي على تفسیر  2/191وتفسیر البیضاوي :  15/514وتفسیر المحرر الوجیز : 
  . 185و 10/184وتفسیر الجامع ألحكام القرآن :  10/11والبحر المحیط :  4/337الجاللین : 

  .185و 184/ 10والجامع ألحكام القرآن : 655و القاموس المحیط :  6/281لسان العرب :  - 1
  .6/282.ولسان العرب : 3/174المقاصد النحویة :  - 2
.6/281:لسان العرب - 3
  . 655القاموس المحیط :  - 4
  .1/141ضیاء المعالم :  - 5
وإیجاز البیان عن  155قرآن : ابن قتیبة : وتأویل مشكل ال 3/169معاني القرآن : الفراء :  - 6

  . 10/510وتفسیر البحر المحیط :  2/191وتفسیر البیضاوي :  2/885معاني القرآن : 
  .68أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 7
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����ΔѧϔϴϔΨϟ�ϥϮϨϟϭ�ˬ�ΔϠϴϘΜϟ�ϥϮϨϟ���ϦϴϧϮϨϟ�ϯΪΣΈΑ�ωέΎπ Ϥϟ�Ϟόϔϟ�ΪϛΆϳ

.1فرع الثقیلة  وھما عند البصریین أصالن ، وعند الكوفیین النون الخفیفة

  نون التوكید في ( لنسفعا):

2قال الندرومي في باب النون : 

  َنّوْن َلَنْسَفَعا َیُكوَنا ِفي َقاِئْل        إًذا ِبَغیر اْلَحْمِل ِباْلَتْنوین كل                  

����ΎόϔѧδϨϟ��ϥ�ϱ�ˬ�ΖѧϴΒϟ������ΎϧϮϜϳ�ΎόϔδϨϟ�ϥϮϧ����ϪϟϮϗ��ˬ�����ϦϳϮϨΘϟΎѧΑ��ΎѧϧϮϜϳ�ϭ

ϰѧѧϠϋϭ����Ϧѧѧϣ�ϢϏήѧѧϟ�˷ϥѧѧϠόϔϟϦϴ�ϼѧѧμ Θϣϥ�����ѧѧΒΘ˵ϛ�ΪѧѧϘϓ��ˬ�ΔѧѧϔϴϔΨϟ�ΪѧѧϴϛϮΘϟ�ϥϮѧѧϨΑΎ�

. وكذلك أیضا ھي مكتوبة في المصحف باأللف على مذھب  3باأللف المبدلة 

���έΎѧΒΘϋΎΑ�ϒϟϷΎѧΑ�ΖΒΘϛϭ�ΔϔϴϔΨϟ�ϥϮϨϟΎΑ�έϮϬϤΠϟ�ήϗ�Ϛϟάϟϭ��Ϧϴϳήμ Βϟ�ΐ ϫάϣ

˭��ϴϔΨϟ�ϥϮϨϟϭ����ΪѧϴϛϮΘϟ�ΪѧϴϔΗ�Δѧϔˬ�4الوقف علیھا بإبدالھا ألفا تشبیھا لھا بالتنوین

5أما إذا جئت بالنون الثقیلة فأنت أشد توكیدا.

6أحكام النون الخفیفة  :

  ال تقع بعد األلف الفارقة بینھا وبین نون اإلناث اللتقاء الساكنین . – 1

�����ϦϴϨΛϻ�ϒϟ�ΪόΑ�ϊϘΗ�ϻ�ˬ����˸ϥΎΑήѧπ Η�ϻ���ϞѧϘΗ�ϼѧϓ�ˬ�����Ϧѧϋ�ϲѧγέΎϔϟ�ϞѧϘϧ�Ϊѧϗϭ

راءة نافع (ومحیاْي) بسكون الیاء بعد األلف. یونس إجازتھ فیھما ونظر لھ بق

أنھا تعطى في الوقف حكم التنوین فإْن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا كما في   - 3

  اآلیة (لنسفعا). 

  .25تسھیل شرح ابن عقیل :  - 1
  .68أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 2
شرح مورد الظمآن في رسم وضبط .ودلیل الحیران 167امع : النجوم الطوالع على الدرر اللو - 3

ـ مراجعة وتحقیق وتعلیق : محمد الصادق   246القرآن : إبراھیم بن أحمد المارغیني التونسي: 
  قمحاوي ـ مكتبة الكلیات األزھریة ـ األزھرـ د.ت.ط.

  .4/337وحاشیة العالمة الصاوي على تفسیر الجاللین:  10/511البحر المحیط :  - 4
  .3/510كتاب سیبویھ :  - 5
والتطبیق  33وتسھیل شرح ابن عقیل :  64و 63یراجع : شذا العرف في فن الصرف :  - 6

الصرفي : تصریف األفعال وتصریف األسماء : علي جابر المنصوري وعالء ھاشم الخفاجي : 
198.
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1تحذف إذا ولیھا ساكن كقول األضبط بن قریع :  – 4

  لّدْھُر َقْد َرَفَعْھال ُتِھیَن اْلَفِقیَر َعّلَك أْن         َتْرَكَع َیْوما َوا               

�����������˰�ϡϼѧϟ�Ϯѧϫϭ�˰�ΎѧϬϴϠϳ�ϱάѧϟ�ϑήѧΤϟ�ϥϷ�˭�ΔѧϴϧΎΜϟ�ϥϮѧϨϟ�Ζϓά˵Σ�ˬ�˸Ϧ˴ϨϴϬ˵Η�ϻ���ϱ

  ساكن.

��������˯ΎѧΟ�ΎѧϬϠΒϗ�ϱάѧϟ�ϑήѧΤϟ�˷ϥ�ˬϦϳϮѧϨΘϟ�ϢѧϜΣ�ϒѧϗϮϟ�ϲϓ�ϰτ όΗ�ΎϬϧ�ϲϓ�ΐ Βδϟϭ

���������ϝΎѧϗ��ΎѧϤϛ�ΪѧΣϭ�ϊѧο Ϯϣ�Ϧѧϣ�ϦϳϮѧϨΘϟϭ�ΔѧϔϴϔΨϟ�ϥϮѧϨϟϭ���ΔϨϛΎγ�ϲϫϭ��ΎΣϮΘϔϣ

ϥΎϓήΣ�ΎϤϫϭ�ˬ�ϪϳϮΒϴγ��ϥΪί�ˬ����ϦϛΎѧγ�ϦϳϮѧϨΘϟ�˷ϥ�ΎϤϛ�ΔϨϛΎγ�ΔϔϴϔΨϟ�ϥϮϨϟϭ

�ˬ�����ϑήѧμ ΘϤϟ�Ϣѧγϻ�ϱ�ϦϜϤΘѧϤϟ�Δѧϣϼϋ�ϦϳϮϨΘϟ�˷ϥ�ΎϤϛ�ΪϴϛϮΗ�Δϣϼϋ�ϲϫϭ��ˬ�

وكتبت باأللف باعتبار الوقف  2فلما كانت كذلك أجریت مجراھا في الوقف ."

�������ѧϘϛ�Ύѧϔϟ�ΖѧΒΘϜϓ��Ύѧϳϭέ�ΕέΎѧλ �ϰѧΘΣ�ϚѧϟΫ�ήΜϛϭ�Ύϔϟ�ΎϬϟΪΑΈΑ�ΎϬϴϠϋ�ϒϗϮϟ�Ϋ·�ϝϮ

3األعشى : 

  َفإّیاَك َواْلَمْیَتاِت ال َتْقَرَبّنھا      َوال َتْعُبِد الّشْیَطاَن َواَهللا َفاْعُبَدا                 

���ΔѧϠϴϘΜϟ�ϥϮϨϟΎѧΑ�ΪϛΆϣ��ΎϬ˷ϨΑήϘΗ�ϻ�����ϪϟϮϗ�ϲϓ�Ϟόϔϟ�˷ϥ·�˭�����ϪѧϟϮϗ�ϲѧϔϓ�ΪϫΎѧθϟ�Ύѧϣ

��ϟΪѧΑ�Ϫѧϧ�ϻ·�ˬ�ΔϔϴϔΨϟ�ϥϮϨϟΎΑ��˸ϥΪΒϋΎϓ��Ϟλ Ϸ�ϥϷ��ΪΒϋΎϓ�����ϒѧϗϮϟ�ϲѧϓ�Ύѧϔϟ�ΎϬ

  كما تبدل من التنوین في حال النصب . 

��Ε��ϱΰѧѧϳήΒΘϟ�ήѧϛΫϭ��������Ύϔϗ�ϪѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓ�β ϴѧϘϟ�Ήήѧѧϣ�ΔѧϘϠόϤϟ�ϪΣήѧѧη�ϲѧѧϓ��˰ѧϫ

نبك) أقواال منھا : أّنھ أراد (قفن) بنون التوكید فأبدل األلف من النون وأجرى 

  وال دلیل واضح على ذلك.،  الوصل مجرى الوقف

.232/ 2ـ شرح شافیة ابن الحاجب :  1
  .3/521كتاب سیبویھ :  - 2
  .64.وشذا العرف في فن الصرف : 3/510كتاب سیبویھ  - 3



134

���������ΎΑ�έϮϬϤΠϟ�ήϗ��ϒѧϗϮϟ�έΎΒΘϋΎΑ�ϒϟϷΎΑ�ΖΒΘϛϭ�ˬ�Ύ˱όϔδϨϟ���ΔϔϴϔΨϟ�ϥϮϨϟ

2وفیھا قراءات أخرى . ، 1إذ الوقف علیھا بإبدالھا ألفا تشبیھا لھا بالتنوین

���������ΔѧΤΘϔϠϟ�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ϒѧϟϷ�ΎѧϬϠΤϣ�ϞѧΣϭ�ΖϓάѧΣ�ϥϮѧϨϟ�˷ϥ·�ϝϮѧϘϧ�Δϟ́δϤϠϟ�ΎτϴδΒΗϭ�

��ϥΎѧΘϐϟ�ΎϤϫ��ϭ±������ΎϫΪϳΪѧθΗϭ�ϥϮѧϨϟ�ϒѧϴϔΨΘΑ�Γ˯ήѧϘϟ±���ѧϳί �˸ϦΑήѧο ���ϝϮѧϘΗ�ϭ�Ϊ

��������ϊѧϤΠϟϭ�ΔѧϴϨΜΘϟ�ϲѧϓϭ�ϒѧϗϮϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬΘΒΛ�ϥϮѧϨϟ�ΩΪѧη�ϦϤϓ���Ϊϳί �˷ϦΑήο �ˬ��Ϧѧϣϭ

3 "خفف النون وقف باأللف فقال: اضرًبا وحذفھا في التثنیة .

���������ϒѧѧϴϔΨΘϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ��ϥΎѧѧϛ�ΪѧѧϘϓ�ΔѧѧϔϴϔΨϟ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϠϴϘΜϟ�ϥϮѧѧϨϟ�Ϧѧѧϋ�ϝϭΪѧѧόϟ�Ύѧѧϣ�ˬ

��������ωϮѧѧϧ�ϖѧѧϴϘΤΗ��ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϥΎѧѧϛ��ϒѧѧϟϷ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϔϴϔΨϟ�ϥϮѧѧϨϟ�Ϧѧѧϋ�ϝϭΪѧѧόϟϭ��Ϧѧѧϣ

�����4المشاكلة والمساوقة الفنیة التي تقوم على الخالف ."�ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ΩϮμ ϘϤϟ

"���������˸Ϣѧ͉ϟ�Ϧ˶Όѧ˴ϟ˴ϭ�˴Ϣѧ˴μ ό˸˴Θ˴γ Ύ˴ϓ�˶Ϫѧ˶δϔ˸͉ϧ�Ϧѧ˴ϋ�˵Ϫѧ͊ΗΩ˴ϭ˴έ�˸Ϊѧ˴Ϙ˴ϟ˴ϭ�˶Ϫѧϴ˶ϓ�ϲ˶Ϩ͉Ϩ˵Θ˸Ϥ˵ϟ�ϱ˶ά͉ϟ�͉Ϧ˵Ϝ˶ϟ˴ά˴ϓ�˸Ζϟ˴Ύ˴ϗ

��5�����ϥΎѧϧϮϨϟ�Ϫѧϴϓ��ΖѧόϤΘΟ�ΪѧϘϓ"َیْفَعْل َما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكوًنا مَِّن الصَّاِغِریَن

��ΎѧѧϧϮϜϴϟ��ϲѧѧϓ�ΔѧѧϔϴϔΨϟϭ��˷ϦϨΠѧѧδϴϟ��ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠϴϘΜϟ��ΔϗϭΎѧѧδϤϟϭ�ΔϠϛΎѧѧθϤϟ�ϲѧѧϫ�ϩάѧѧϫϭ

  القائمة على الخالف بین النون الثقیلة والنون الخفیفة. 

��ΔϔϴϔΨϟ�Ϧϣ�ΪϴϛϮΗ�Ϊη�ΔϠϴϘΜϟ�ϥϮϨϟ��άѧϫ�������ϢϫΪѧϨϋ�ΓΪѧϋΎϘϟ�ϊѧϣ�ΐ ѧγΎϨΘϳ

��ѧϓ�ΓΩΎѧϳί �ΎϬϴϠϋ�ΐ ΗήΘΗ�ϰϨΒϤϟ�ϲϓ�ΓΩΎϳί �Ϟϛ������ήѧϴΒόΘϟ�έΎѧΘΧ�˴Ϣѧϟ�ϦѧϜϟϭ��ϰѧϨόϤϟ�ϲ

��ΎόϔδϨϟ��ϪϟϮϗ�ϲϓ�ΔϔϴϔΨϟ�ϥϮϨϟ�ϲϧήϘϟ�ˬ���Ϊѧϴϋϭϭ�ΪѧϳΪϬΗ�ϡΎϘϣ�Ϯϫ�ϡΎϘϤϟ�˷ϥ�ϊϣ

  تناسبھ الشدة وبالتالي یقتضي اإلتیان بالنون الثقیلة ؟ 

  .4/337. وحاشیة العالمة الصاوي على تفسیر الجاللین : 10/511البحر المحیط :  - 1
والمحرر  532و إعراب القراءات السبع و عللھا :  16/25التفسیر الكبیر : الرازي :  -  - 2

العالمة الصاوي على تفسیر الجاللین : و حاشیة 2/191وتفسیر البیضاوي :  15/514الوجیز : 
4/337.
  . 532إعراب القراءات السبع و عللھا :  - 3
دار الفرقان  –مؤسسة الرسالة  -65یراجع : من أسالیب القرآن : د . إبراھیم السامرائي : ص - 4
  .1987 -2ط :  –
.32یوسف :  - 5
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یرجع إلى أّن السیاق فیھ أسلوب الشرط الذي یوحي  –واهللا أعلم  –إّن السبب 

ѧѧΑϮΘϟϭ�ϊѧѧΟήΘϟ�ΔѧѧϴϧΎϜϣΈΑΔˬ��ΔѧѧϔϴϔΨϟ�ϥϮѧѧϨϟ�ΖѧѧϧΎϜϓ��ˬ�ΎѧѧϔϔΨϣ�ΪѧѧϳΪϬΘϟ�˯ΎѧѧΟ�Ϛϟάѧѧϟ

���ϦΠѧδϟ�˷ϥϷ�ϒѧϠΘΨϳ�ήϣϷ�˷ϥΈϓˬ�1أنسب وأوفق.أما في آیة یوسف علیھ السالم 

ΐ͊�في الدنیا أھون من عذاب یوم القیامة بدلیل قولھ:"  ѧ˴Σ˴�˵Ϧ˸Π͋δϟ�͋Ώ˴έ�˴ϝΎ˴ϗ���͉ϲѧ˴ϟ˶·

��ѧѧѧ͋Ϩ˴ϋ�˸ϑή˶ѧѧѧ˸μ Η˴�͉ϻ˶·˴ϭ�˶Ϫѧѧѧ˸ϴ˴ϟ˶·�ϲ˶Ϩ˴ϧϮ˵ϋΪ˸ѧѧѧ˴ϳ�Ύѧѧѧ͉Ϥ˶ϣ���˴Ϧѧѧѧ͋ϣ�Ϧѧѧѧ˵ϛ˴˴ϭ�͉Ϧ˶Ϭ˸ϴѧѧѧ˴ϟ˶·�˵ΐ ѧѧѧ˸λ ˴�͉Ϧ˵ϫ˴Ϊѧѧѧ˸ϴ˴ϛ�ϲ

����˴Ϧϴ˶Ϡ˶ϫΎѧѧ˴Π˸ϟ2����ϥ́ѧѧѧΑ�ϲΣϮѧѧѧΗ��ϦϳήϏΎѧѧμ ϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΎѧѧϧϮϜϴϟ���ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧϔϴϔΨϟ�ϥϮѧѧѧϨϟ�ϭ

الصغار قد ال یتحقق وأن امرأة العزیز عاجزة عن ذلك.

  ل ــــــــــــــــالفص

  ع ـــــــــــــــالراب

  .32یوسف :  - 1
  .33یوسف :  - 2
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  اتــــــــــــــالمشتق

  تمھید: 

لمشتق : تعریف ا

����������ϕΎ˰ѧѧϘΘηϭ�ˬ�ϞѧѧΠΗήϤϟ�Ϧѧϣ�ϪѧѧϧΎϴϨΑ�˯ϲѧѧθϟ�ϕΎϘΘѧη��Ώήѧѧόϟ�ϥΎѧѧδϟ�ϲѧϓ�Ωέϭ

1الكالم األخـذ منھ یمینا وشمـاال ، واشتقـاق الحرف من الحرف أخذه منھ "

وعن الزجاج أن " كل لفظتین اتفقتا ببعض الحروف ، وإن  نقصت  حروف 

.  وقـال 2ن  األخرى"إحداھما عن  حروف األخـرى ، فان إحداھما  مشتقة م

������ϭ�ˬ�ϯήѧΧϷ�Ϧѧϣ�ΓΫϮΧ́ѧϣ�ϦϴѧΘϤϠϜϟ�ϯΪѧΣ·�ϥϮϛ�Ϯϫ�ϕΎϘ˰Θηϻ����ϱΫΎΑήΘγϻ

، وذكـر الجرجاني أن االشتقاق ھو"نـزع 3كونھما مأخوذتین من أصل واحد"

����������Δϐϴѧμ ϟ�ϲѧϓ�ΎѧϤϬΗήϳΎϐϣϭ�ΎѧΒϴϛήΗϭ��ϰѧϨόϣ��ΎϤϬΘΒѧγΎϨϣ��ρήѧθΑ�ήѧΧ�Ϧѧϣ�φϔϟ4

���ϯή ѧ˰ѧΧ�Ϧѧѧϣ�Δϐϴѧѧλ �ά˰ѧѧΧ���Ϫѧѧϧ�ϲσϮϴѧѧδϟ�ϯϭέϭ��ΓΩΎ˰ѧѧϣϭ�ϰѧѧϨόϣ�ΎѧѧϤϬϗΎϔΗ�ϊѧѧϣ

  .مادة (شقق) : _ اللسان 1
  .  354/ 1_ المزھر للسیوطي : 2
  .  334/ 2_ شرح الشافیة   للرضي : 3
  .   30_ التعریفات :4
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�����ˬ�ΓΪѧϴϔϣ�ΓΩΎѧϳΰΑ�ˬ�Ϟѧλ Ϸ�ϰѧϨόϣ��ϰϠϋ�ΔϴϧΎΜϟΎΑ�ϝΪϴϟ�ˬ�ΎϬϟ�ΐ ϴϛήΗ�ΔΌϴϫϭ�ΔϴϠλ 

.1ألجلھا اختلفا  حروفا  وھیئة "

���ΔѧϴϨΑϭ�ˬ�ϝϮѧόϔϤϟ�Ϣγϭ�ˬ�ϞϋΎϔϟ�Ϣγ�ϲϬϓ�Ϧϴϴϓήμ ϟ�ΪϨϋ�ΕΎϘΘθϤϟ�Ύϣ

2.المبالغة ، والصفة المشبھة ، واسم التفضیل ، واسما الزمان والمكان 

إّن المشتقات الواردة في المنظومات القرآنیة كثیرة ومتنوعة ، وھي        

تشتمل على مسائل صرفیة كاإلبدال والتخفیف والحذف واإلدغام واإللحاق 

  في اآلتي :

التخفیف بإبدال الھمزة واوا إذا كانت مفتوحة وقبلھا ضمة  في نحو :  –1 

  (مؤجال). 

: األلف ویاء المتكلم والتخلص منھ یكون  التقاء الساكنین في (محیاي) –2

إال أّنھ یجوز التقاء الساكنین إذا كان الساكن األول حرف مد ، ،  بفتح الیاء

  ألّن المدة تقوم مقام الحركة.

قلب الیاء الزائدة ھمزة في نحو : (فعائل)، (كصحائف) في جمع  –3

ھا أصلیة  ففعلھا (صحیفة) . إال أّن (معایش) بقیت الیاء فیھا على حالھا ألن

  وكذلك في (مكاید) و(مفاوز). ،  (عاش یعیش) والمصدر (عیش)

القلب المكاني في نحو : (ھار)،  ألّن األصل : (ھائر) وبعد القلب یصیر –4

  (ھاري) وبعد الحذف  (ھار) كما في (قاض).

الحذف في اإلضافة في نحو : (مصرخّي)،  ألّن أصلھا (مصرخین)  –5

  لمتكلم حذفت النون وتم إدغام یاء الجمع ویاء اإلضافة.وبعد إضافة یاء ا

 أما القضیة الثانیة فھي فتح الیاء  للتخلص من التقاء الساكنین في (مصرخّي)

  وقد تم كذلك بالكسر ألّن أصل التخلص من التقاء الساكنین الكسر. ،

  .  346/ 1_ المزھر:  5
  . 1/247،والمزھر:136ـ 135/ 2الخصائص البن جني:  یراجع :_6
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  إبدال الواو تاء  في نحو : (تترى) و(تراث) . – 6

  نیث أو لإللحاق، وعالقة ذلك بالتنوین وعدمھ.وألف (تترى) زائدة للتأ

مؤجال 

��������������ϥήѧϤϋ�ϝ�ΓέϮѧγ�Ϯѧϫ�ˬ�ΪΣϭ�ϊ ο Ϯϣ�ϲϓ�ΔϴϧήϘϟ�Δϐϴμ ϟ�ϩάϫ�ΕήϛΫ

1".َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اهللا ِكَتاًبا مَُّؤجًَّالقال تعالى :" 

اهللا ذلك كتابا مؤجال أي كتابا ذا أجل ومعنى قولھ تعالى (كتابا مؤجال) : كتب 

2. واألجل ھو الوقت المعلوم.

  اشتقاق (مؤجال) :  

و(األجل) مدة الشيء ،  (األجل) غایة الوقت في الموت ، وحلول الدْین

Ϫϴϓ�ϞΤϳ�ϱάϟ�ϪΘϗϭϭ��ˬ���˴Ρή˶ѧϔϛ��˴Ϟѧ˶Ο��έΪμ ϣ�Ϯϫϭ��ˬ�����˵ΖѧϠόΟ���ϼϴΌѧΗ�ϪѧΘϠ˷Οϭ

Ϟ˷ΟΆ˵ϣ�ϭ�±�ϢϴΠϟ�ΘϔΑ�����Ϟѧόϔϟ�Ϧϣ�ϝϮόϔϣ�Ϣγ��3لھ أجال وجمع (أجل) آجال.

المزید بتضعیف العین (أّجَل) . 

  . 145آل عمـران : من اآلیة  - 1
  .1/398معاني القرآن وإعرابھ : الزجاج :  - 2
  . 02والمصباح المنیر :   846.(مادة أجل)  والقاموس المحیط : 1/43لسان العرب :  - 3
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  ورود (مؤجال)  في المنظومات : 

��ϝΪѧΑ·�Ϧϋ�ΚϳΪΤϟ�ϕΎϴγ�ϲϓ��ϼΟΆϣ��Δϐϴλ �ΕΎϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ήϛΫ

  الھمزة قال الوھراني : 

1ا (أ) تي َكُمَؤَجًال َوإْن َجاءْت َألفا َبْعد َضمٍّ  ِبَفْتِحَھا     َفإبَداُلَھا َواًو              

����ϑήѧΣ�ΪѧόΑ�ΔѧόϗϮϟ�ΔΣϮΘϔϤϟ�ΓΰϤϬϟ�Ϊμ Ϙϳϭ��Ύϔϟ��ΖϴΒϟ�έΪλ �ϲϓ�ϢχΎϨϟ�ϝΎϗ

  مضموم .

  وقال محمد العربي بن البھلول :  

2َوَأْلَفـــــاُظ الَبَدل ِفي الُقْرآِن         ِفي َكِلَمة َعشَرٌة َواْثَناِن               

ϰϟ·�ΖϴΒϟ�άϫ�ϲϓ�ϢχΎϨϟ�ήϴθϳ��ϝΪΒϟ�ΎϬϴϓ�ϊϘϳ�ϲΘϟ�ΕΎϤϠϜϟ�ˬ�ΎϫΩΪϋϭ�����ΎѧϤϛ

  ذكر في عجز البیت.وسیفصل في أبیات أخرى ما أجملھ ھھنا.

3وقال محمد الطاھر التلیلي : 

  َوَھْمزة ِمْن َفْوق َواو ُتكتُب        ِفي َكِلَمـــات َأّیھا المـُــَؤّدب                   

  ِإلْشَمام َنْحو الَواو      َكَما َرَوى َعن الُقّراء الّراِوي ُتْملَى َمَع ا                    

  ِمَثال َمـــا َذَكْرُتـــــھ ُمَؤّذن       ُمَؤجـَـــال ُیــَؤّخر المـُـــَھْیِمُن                     

4وقال في اإلشمام :

  ي َوَسط الَكَالم والّضاِبُط الَمْشُھور ِفي اإلْشَمام       ِلَھْمزة ِف                 

  َفْتح ْلَھمز َبْعـــد ضــَـّم ُیْعــَلــــُن       َفَذِلك اإلْشَمام ِفیھ ُیْحَسن                 

  .3/390قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من روایة أبي سعید ورش :  - 1
  .881تحفة القراء ضمن كتاب : المجموع الكامل للمتون :  - 2
  .97مسائل قرآنیة :  - 3
  السابق. - 4
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�����������������ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ϭϭ�ϝΪѧΒΗ��ΔѧϤϠϛ�ϲѧϓ�ϡϮϤѧπ ϣ�ϑήѧΣ�ΪѧόΑ�ΔΣϮΘϔϤϟ�ΓΰϤϬϟ�˷ϥ·

����������ϭϮѧϟ�ϰѧϠϋ�ΓΰϤϬϟΎѧΑ�Ωέϭ�Ύѧϣ�ϱ�ϚѧϟΫ�ϪΑΎѧη�Ύѧϣϭ�ˬ���ϼΟΆѧϣ�ΎѧΑΎΘϛ��ϰϟΎόΗ�ϪϟϮϗ

و: (یؤده ومؤذن والمؤلفة ویؤاخذ ). نح

1قال محمد العربي بن البھلول :

  َعشَرة ِفي الَواِو َبْعد الّضمِّ         واْثَناِن ِفي اْلَیاء ِبَغْیِر َوْھِم 

  َة ُیــــَؤاخذ      یــَــُؤُده ُمــــــَؤِذن ُیَؤّیــــد         یـُـَؤِلُف الُمـــَؤِلّف                     

  یـُـَؤدُوا َفلُیْؤِد َمـــع ُیَؤّخر          َعاِشُروَھا ُمَؤَجًال َقد َحَرُروا                      

�ϱ���ΔѧΣϮΘϔϣ�ϦѧϜΗ�Ϣϟ�Ϋ·�ΓΰϤϬϟ�˷ϥ�ˬ���������ϖѧϘΤΗ�ϞѧΑ�ϝΪѧΒΗ�ϼѧϓ�Ϣѧο �ΎѧϬϠΒϗ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�ϭ

���Ϣϫί ΆѧѧΗϭ�˯Ύѧѧέϭ�ΏΎѧѧΌϣ����ϮѧѧΤϧ2�ΩϮѧѧμ ϘϤϟ�ΓΰѧѧϤϬϟ�˷ϥ��ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ѧѧο Ϯϟϭ�Γ

����ΔѧѧϤϠϜϟ�˯Ύѧϔϟ�ΔѧѧϠΑΎϘϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧѧϬϧ�ϱ�ΔѧϤϠϜϟ�˯Ύѧѧϓ�ϲѧϫ�ˬ���ϼѧѧόϓ�ϡ�ΎϤѧγ�ΖѧѧϧΎϛ�˯Ϯѧγ

(مؤمن ویؤمن) ، ألنھما من الفعل (آمن) المھموز الفاء.وكذلك الحروف نحو:

����ήѧ˷Χ��Ϧѧϣ��ήΧ˷Άϳ�ϭ�ί ϮϤϬϤϟ��ϯ˷Ω��Ϧϣ��˷ΩΆϳ���ϮΤϧ�ΕΎϴΑϷ�ϲϓ�ΕΩέϭ�ϲΘϟ

المھموز. 

3قال أحمد طالب الندرومي : 

  والَواُو ِمن َھْمز َجاَءْتَنا ُمْبَدلة         ِفي َعشــــــرة ُیَؤلف الُمّؤلفة               

یــَـُؤّده َمـــع َفْلُیــــؤّد تـَــُؤدوا         ُمــــــــَؤّذن مــُـَؤَجال یـُـــَؤّیدُو              

  الواو والشكل عالكذا یؤخر یؤاخـــــذ جـــــــال         فالنقط فوق              

���������ΩΆѧѧϴϠϓϭ�ϩΩΆѧѧϳϭ�ΔѧѧϔϟΆϤϟϭ�ϒѧѧϟΆϳ��ϲѧѧϫϭ�ΓΩϮѧѧμ ϘϤϟ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�ϲϣϭέΪѧѧϨϟ�ήѧѧϛΫ

  وتؤدوا ومؤذن ومؤجال ویؤید ویؤخر ویؤاخذ). 

.881ـ تحفة القراء :   1
  .54الجامع  : المختصر  - 2
  .. 100أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 3
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�ΏΎΌϣ��Ύϣ��ˬϼΜϣ���������ϻ�ΎѧϬϧ�ϻ·��Ώ��ί ϮѧϤϬϤϟ�Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϧ�Ϧѧϣ�ϢϏήѧϟ�ϰϠόϓ

�ΎϬΗΰϤϫ�ΐ ϠϘΗ�ˬ��όϣ�ϲѧϓ�ςΑΎѧπ ϟϭ���˵ΕήϛΫ�ΎϤϛ�ΎϣϮϤπ ϣ�β ϴϟ�ΎϬϠΒϗ�Ύϣ�˷ϥϷ��Δѧϓή

���Ϟѧλ Ϯϟ�ΓΰѧϤϫ���ΔόΒγ�ϑήΣ�Ϧϣ�ϑήΤΑ�ϖΒδΗ�˸ϥ�Ϯϫ�ΓΰϤϬϟ�ϩάϬϟ�ΔϤϠϜϟ�˯Ύϓ

1وستة أحرف جمعت في أوائل كلمات الشطر الثاني في قولھ: 

  ُیْبِدُل َوْرش َبْعَد ِسّت َتْسبِِق      ُتب ُفز وُدم َیأِتیَك ُنور ُمْشِرق                 

  ).وھذه األحرف ھي : (ت ـ ف ـ د ـ ي ـ ن ـ م

اإلبدال والتخفیف : 

���ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγϭ�ˬ�ϑήΣ�ϡΎϘϣ�ϑήΣ�ϡϮϘϳ�˸ϥ��ϑήμ ϟ�˯ΎϤϠϋ�ΪϨϋ�ϝΪΑϹ

2الحرفان من أحرف العلة أم كانا صحیحین .فھو بذلك أعم من القلب .

��ΎϧΎѧѧδΤΘγϭ�ΔόϨѧѧλ �Ύѧѧϣ·ϭ�Γέϭήѧѧο �Ύѧѧϣ·�ϞѧѧϘΜϟ�ϊѧѧϓΩ�Ϫѧѧο ήϏ3��ˬ��ϖѧѧϴϘΤΗ�Ϛϟάѧѧϛϭ

���ϗϻϭ�ΔѧϴϘτϨϟ�ΔѧϴϠϤόϟ�ϥΎѧϳήΟ�ϲϓ�ήϴδϴΘϟϭ�ΏέΎϘΘϟ�����ϲϠѧπ όϟ�ΪѧϬΠϟ�ϲѧϓ�ΩΎѧμ Θ

  ویكون في الحروف الصحیحة والمعتلة. 4المبذول أثناء عملیة التحقیق .

  : مطرد وغیر مطرد . ه نوعا

����ΎѧѧϴσϮϣ�ΕΪѧѧϫ��ϢϬϟϮѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧόϤΟ�ϑϭήѧѧΣ�ΔόѧѧδΗ�ϲѧѧϓ�έϮѧѧμ Τϣ�ΩήѧѧτϤϟ�ѧѧ˰5

����ϢѧϬϣϼϛ�ϲѧϓ�ΎϬϟΪѧΑ·�ήΜϛ�ϲΘϟ�ϑϭήΤϟ�ϚϠΗ�Ϧϣ�ϑήΣ�ο ϭ�Ϯϫ�ΎϤϛ�ΓΰϤϬϟϭ

  كر أھم  قراءات قولھ تعالى (كتابا مؤجال) : . وقبل أْن أبین ذلك أذ

5:6جدول رقم 

  .139النفحات اإللھیة :  - 1
  .4/756یراجع : النحو الوافي :  - 2
والظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة  1/83یراجع : سر صناعة اإلعراب :  - 3

  . 47الجحدري : 
  .429و 428علم الصرف الصوتي :  - 4
  .302وفتح اللطیف :  368و 2/367افیة الشافیة : شرح الك - 5
154ـ یراجع : غیث النفع :  6
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��ϝΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΈΑ�Γ˯ή˰ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰Ϙϟ

  الھمــــــزة 

  وصال ووقفا.

  القـــــراءة  بالھمـــــــز.

�ήϔόΟ�Ϯ˰˰˰˰˰˰ Α˰ϭ�ε έϭ����˯ή ѧ˰ѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙϟ�ϲϗΎ˰ѧѧѧѧѧ˰˰˰ Α˰

  ومنھم ابن عامر.

    حمزة في الوقف فقط.

  اإلبدال والتخفیف في (مؤجال):

�έΎη��������ΓΰѧϤϬϟ�ϝΪѧΑ·�ϲѧϓ��Δϴϓήѧμ ϟ�ΓΪѧϋΎϘϟ�ϰѧϟ·�ΕΎѧϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤѧλ��ˬ

  ومنھم 

1:  الذي قال الوھراني

َوإْن َجاءْت َألفا َبْعد َضمٍّ  ِبَفْتِحَھا       َفإبَداُلَھا َواًوا (أ) تي َكُمَؤَجًال              

����ΎѧѧϬϧΎϜϣ�ΖϟΪѧѧΑ�ϒѧѧϔΨΗ�˸ϥ�ΕΩέϭ�ΔϤѧѧο �ΎѧѧϬϠΒϗϭ�ΔѧѧΣϮΘϔϣ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·�ϱ

ϼΟΆѧϣ��ϲѧϓ�Γ˯ήѧϘϟ�Ε�������2وذلك قولك في (التؤدة) : التودة) .واوا  Ύ˯ѧΟ�Ϛϟάϟϭ

�����ϭϮϟΎѧѧΑ�˯ϲѧѧΟϭ�ˬ�ΎѧѧϬΘϛήΣ�ΖѧѧϴϘΑϭ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ΖϓάѧѧΣ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�ϼ˷ΟϮѧѧϣ��ϒϴϔΨΘϟΎѧѧΑ

وألّن الناطق سیجد صعوبة وثقال ،  لمناسبتھا الضمة  ولتحقیق التناغم بینھما 

������ΚѧѧϴΣ��ΓήѧѧΠϨΤϟ��ϖѧѧϠΤϟ�ϰѧѧμ ϗ�ϰѧѧϟ·�ϢϴѧѧϤϟ�ΝήѧѧΨϣ�Ϧѧѧϣ�ϝΎѧѧϘΘϧϻ�ϲѧѧϓ�ΝήѧѧΨϣ

����ϖѧϳήτϟ�έΎѧμ ΘΧϭ�ΪѧϬΠϟ�ΩΎμ Θϗ�˷ϢΗ�Ϛϟάϟ�ϢϴΠϟ�ΝήΨϣ�ϰϟ·�ΩϮόϳ�˷ϢΛ�ˬ�ΓΰϤϬϟ

����������άѧϫ�β ϴѧϟϭ�ˬ�ΔϤѧπ Ϡϟ�ΔΒѧγΎϨϣϭ�ϢϴѧϤϟ�Ϧѧϣ��ΎѧΟήΨϣ�ΕϮѧλ �Ώήѧϗ�ϰϟ·�ϝΎϘΘϧϻΎΑ

ϭϮϟ�ϻ·�ΕϮμ ϟ��ˬ�������ϝΎѧΣ�ϲѧϓ�ϖѧτϨΗ�ϻ�ΎѧϬ˷ϧ�ϊѧϣ�ΓΰϤϬϟ�ϊϣ�ϭϮϟ�ϮΒΘϛ�Ϛϟάϟϭ

.3/390ـ قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من روایة ورش :  1
وحجة القراءات : ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ـ دراسة  3/543الكتاب :  - 2

  .2005ـ  1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط  21تحلیلیة ـ تألیف : ھشام سعید محمود النعیمي : 
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�ϖѧѧϴϘΤΘϟ��ˬΎΣ�ϑϼѧѧΨΑ�ϲΗϮѧѧλ �ΩϮѧѧΟϭ�ϱ�ΎѧѧϬϟ�β ϴѧѧϟ�ΎѧѧϬϧϷ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�Δѧѧϟ�ˬ��ϚѧѧϧΈϓ

����άΧ́ϴѧγ�ϱάѧϟ�ϑήѧΤϟ�Ϯϫ�Ϫϧ�ϰϠϋ�ϞϴϟΩ�ϭϮϟ�Ϣγέϭ���ΓΰϤϬϟ�ϝΪΑ�ϭϮϟ�ϖτϨΗ

��ϱ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�ϝΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϥΎѧϜϣ����Ύѧѧϣ�ωϮѧϗϭ�ϑήѧѧόϳ�ϑήѧѧμ ϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�ΪѧѧϨϋ

�����ΔϤѧπ ϟ�ϊѧϣ�ϢϏΎѧϨΘΗ�ΎѧϬϧϷ�ϑϭήΤϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϥϭΩ�ϭϮϟ�έΎϴΘΧ�ϢΗϭ��ϝΪΑϹΎΑ

  قبلھا . 

���ΎѧѧϨϫ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�Ύѧѧϣ�ˬ�ϮѧѧϬϓ����ϞѧѧϘϧ�ΪѧѧόΑ��ΎϬϓάѧѧΤΑ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϒѧѧϴϔΨΗ

���Δϟ́ѧѧδϣ�ϲѧѧϓ�ΔϠѧѧδϣ����ϮѧѧΤϧ�ΎѧѧϬϠΒϗ�ϦϛΎѧѧδϟ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϬΘϛήΣ1���ˬ��Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϘτϧ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤ˶ϟ

��˷ϥ�ϡϮѧѧϠόϤϟ�Ϧѧѧϣϭ���ΎѧѧϬϔϴϔΨΗ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϴΑήόϟ�ϞѧѧΎΒϘϟ�ξ ѧѧόΑ�ΕΪѧѧϤϋ�άѧѧϟ�ˬ�ΔΑϮόѧѧλ

���κ Ύѧѧμ Χ�Ϧѧѧϣ�ϒѧѧϴϔΨΘϟ�˷ϥϭ�ˬ�ΔѧѧϳϭΪΒϟ�ϞѧѧΎΒϘϟ�κ Ύѧѧμ Χ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧλ ΎΧ�ΰѧѧϤϬϟ

2القبائل الحضاریة.

ϨϤϟ�ϦϤο �Ωέϭ������ϲѧϓ�ΓΰѧϤϬϠϟ�ϡΎϤѧηϹ�ΎѧϤϬϴϓ�ϑήѧόϳ�ϲϠϴϠΘϠϟ�ϥΎΘϴΑ�ΕΎϣϮψ

  وسط الكلمة في قولھ :  

  والّضابط الَمْشھور ِفي اإلْشَمام       َلھْمزة ِفي َوَسط الَكَالم                    

   َفْتح ِلَھْمز َبْعد ضــَــــم ُیْعلـــــن       َفَذِلك اإلْشَمام ِفیھ َیْحُسُن                   

  اإلشمام :

3لغة : من (شاممت) فالنا إذا قاربتھ وتعّرفت ما عنده باالختبار والكشف.

وھو فعل ُیرى ،  أما اصطالحا فھو ضم الشفتین بعد تسكین الحرف األخیر

.وعند القراء ال 2،  وال یجوز إال فیما حركتھ ضمة1وال ُیسمع لھ صوت

3یجوز في المنصوب وال في المفتوح.

  .2/103المنصف :  - 1
  84یراجع : المقتبس من اللھجات العربیة :  - 2
  .3/476اللسان :  - 3
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  ھو اإلشارة إلى الحركة األصلیة بعد الوقف على السكون. أما غرضھ ف

����������ˬ�ϲѧϠϴϠΘϟ�ΖѧϴΑ�ϲѧϓ�έϮϛάѧϤϟ��ήΧΆѧϳϭ�ϼΟΆѧϣϭ�ϥΫΆѧϣ��ϲѧϓ�ϭϭ�ΓΰϤϬϟ�ϡΎϤη·

����������Ϣѧπ ϟ�˯Ύѧϔϟ�ϡΎϤѧη·�ΎѧϨϫ�ϮѧϬϓ���ϒѧϗϮϟ�ΏΎѧΑ�ϲѧϓ�ϑϭήѧόϤϟ�ϡΎϤηϹ�Ϧϋ�ϒϠΘΨϳ

4�����Ϧѧϋ�ϲѧϨΟ�ϦѧΑ�ϩΎϜΣ�Ύϣ��Ϊμتنبیھا على أ ّنھ األصل فیھ ذلك. Ϙϳ�ϲϠϴϠΘϟ�Ϟόϟϭ

5سیبویھ من إشمام في قول الراجز: 

  َمَتى أناُم ال ُیؤرِّْقِني الكََِرى      لْیال وَالأْسَمُع أْجَراَس اْلَمِطى                   

���ϑΎѧѧѧϘϟ�ϡΎϤѧѧѧηΈΑ���ϲϨ˸ϗέΆѧѧѧϳ���Ϊѧѧѧθϧ�ΪѧѧѧϘϓ�ˬ��Ϣѧѧѧπ ϟΎΑ��ϲϨ˵ϗέΆѧѧѧϳ��Ϟѧѧѧλ Ϸ�˷ϥϷ��ˬ

�����ѧѧϓήΣϭ�ϊϤѧѧδϳ˵�ϻϭ�ϒѧѧϗϮϟ�ϲѧѧϓϭ�ήѧѧϴΧϷ�ϑήѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϳ�ϝϭϷ��ϡΎϤѧѧηϹΎϓ�Ϫ

������ϙήѧΤΘϣ�ϑήѧΤϟ�άѧϫϭ�ΔѧϤϠϜϟ�ςѧγϭ�ϑήΣ�ϲϓ�ϮϬϓ�ϲϧΎΜϟ�Ύϣ�ˬ�ϦϛΎγ6���άѧϫϭ

7یتطابق مع قراءة ورش الذي یبدل كل ھمزة ساكنة مقابلة لفاء الكلمة .

  .198والمختصر المفید في قواعد التجوید :  19التكملة :  - 1
  . 189وتسھیل شرح ابن عقیل :  172و 4/171یراجع : الكتاب :  - 2
  .158لنشر في القراءات العشر : تقریب ا - 3
  .209مجموع الشافیة : البطلیوسي :  - 4
  .3/476ولسان العرب :  2/191والمنصف : 3/95یراجع : الكتاب :  - 5
  .194و 193یراجع : النجوم الطوالع :  - 6
  .53المختصر الجامع شرح الدرر اللوامع :  - 7
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  حیايم

 ن الكریم ، حیث  وردت فعال ماضیامادة (حیي) كثیرة الورود في القرآ

. ومعنى 1واسما ومصدرا ومضارعا وفعل أمر وفعال مجردا ومزیدا

ُقْل (محیاي)  (حیاتي) ولم تذكر إال في موضع واحد ھو قولھ تعالى :" 

2."ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن َوَمَماِتَي َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاْي ِإنَّ

  اشتقاق (محیاي):

��������������Ϟѧόϔϟ�Ϧϴϋ�ϰϟϭϷ�ˬ��Ε˯Ύϳ�Ι ϼΜΑ��ϲϴϴΤϣ�����ϱΎϴΤϣ���ϲϓ�Ϟλ Ϸ

3لثانیة الم الفعل انقلبت ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، والثالثة یاء اإلضافة.وا

  .286 285و 284و 283المعجم المفھرس أللفاظ القرآن :  - 1
  .164األنعـام : - 2
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���ϲϴΣ��ϲѧΣ�ϮѧϬϓ�ΎѧϴΤϳ�˷ϲΣ�ϭ˷������1اإلضافة.��ϲΛϼΜϟ�Ϟόϔϟ�Ϧϣ���ϱΎϴΤϣ�ϭ2  ،

��ϲѧϫϭ��������ϢϠϜΘѧѧϤϟ�˯Ύѧϳϭ��ϰѧϴΤϣ��Ϧѧϣ�ΔѧΒϛήϣ��ϭϛ��ΓΎѧϴΤ�����ϰѧѧϠϋ�ΔѧϟϻΪϟ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ

�����ϞϜѧθϟ�ϭ�ΔѧΌϴϬϟ�ϲѧϓ�ϪѧϨϋ�ϒϠΘΨϳ�Ϫϧ�ήϴϏ�ˬ�Ι ΪΤϟ�ˬ�Ϫѧϧ·�Ϋ·�����Ϣϴѧϣ�ϰѧϠϋ�ϞϤΘѧθϳ

�Ϫϟϭ�ϲϓ�ΓΪί�ˬ��������ΎѧϴΤϤϟϭ���ήѧψϧ���ϱ��ήѧψϨϣ�ϭ�ΝϭήѧΧ��ϱ��ΝήѧΨϣ��ϪϨϣϭ

3َمْفَعل من الحیاة یقع على المصدر والزمان والمكان . والجمع المحایي .

  ورود (محیاي) في المنظومات :

����ΏΎѧΑ�ϲѧϓϭ�ΔϓΎѧο Ϲ�Ε˯Ύϳ�ΏΎΑ�ϲϓ��ϱΎϴΤϣ��ΕΎϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ήϛΫ

4ھراني في باب یاءات اإلضافة : قال الو، المد والقصر

  َوَعَشَرُة َیاءاتٍ َوواِحدًة أَتْت            ُتَسّمى ِبیاءاِت اإلضاَفِة ِلْلَمال               

���ϪѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓ�˯Ύѧѧϴϟ�ΎѧѧϬϨϣϭ�ˬ�ΔϓΎѧѧο Ϲ�˯ΎѧѧϴΑ�˯ήѧѧϘϟ�ΪѧѧϨϋ�ϑήѧѧόϳ�Ύѧѧϣ�ΖѧѧϴΒϟ�ϲѧѧϓ�Ωέϭ

��ϱΎϴΤϣϭ��ϰϟΎόΗ��ˬ���ѧϠϋ�ΔѧϟΪϟ�ΓΪѧΰϟ�˯Ύϴϟ�ϲϫ�˯ήϘϟ�Ρϼτ λ �ϲϓ��ϢϠϜΘѧϤϟ�ϰ

تتصل بكل من : االسم منھا أنھا و، ولھم فیھا أحكام مبثوثة في كتب القراءات

��������ΎѧϤϫϭ�ϥΎϜѧγϹϭ�Θѧϔϟ�ϦϴѧΑ�ήѧΩ�˯ήѧϘϟ�ΪѧϨϋ�ΎϬϴϓ�ϑϼΨϟϭ��ϑήΤϟϭ�Ϟόϔϟϭ

����ˬ�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�ϲѧϓ�ϪϧΎϜγ·�ϰϠϋ�˯ήϘϟ�ϊϤΟ�Ύϣϭ��Ώήόϟ�ϦϴΑ�ϥΎΘϴηΎϓ�ϥΎΘϐϟ

5ھو األكثر.

ϼΣ·�ΔΤλ �ϲϬϓ�ΎϬΘϣϼϋ�Ύϣ����ϲѧ˶ϨϤ˷Ϡϋ����ϚѧϟϮϗ�ϮѧΤϧ�ˬ�ΎϬϠΤϣ�˯ΎϬϟ�ϭˬ�ϑΎϜϟ�ϝ

  وعّلمَك وعّلمُھ).

  : الوھراني في إسكان یاء (محیاي) قال

  َباد َوَسّكَنھا          ُیَرّجح َواإلْسكاُن ال َغْیر َجال   َوَخَلف ِبیا َمْحیاْي             

  .411یراجع : إعراب القراءات السبع وعللھا :  - 1
  .3/83. والمنصف : 2/202لسان العرب :  - 2
  .2/202اللسان :  - 3
  .3/394قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من روایة أبي سعید ورش :  - 4
  .  97و 96سالم محیسن :  یراجع : المقتبس من اللھجات العربیة والقرآنیة : محمد - 5
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ع. (محیاي) بإسكان الیاء كما روي عن نافقراءة یذكر في ھذا البیت 

1وقال في باب المد والقصر : 

  َلَدى َحْرف َمّد َقْبَل الِزم َساِكن         كَمْحیاي ِباإلْسكان َفاْمُدد َتُحز ُعال       

  یدعو الناظم إلى مد األلف قبل الیاء الساكنة في (محیاْي).

2وقال الندرومي : 

  َوالِزم َكِمْثل َصاد قاف َجاء     َوالَمّد َعَشَرة َفمُُشَبع َكَماء                        

  ُمْظَھر َمْحیاي الّدواّب ُمْدَغم       َوُمْخفََى ِفي َكِمْثل آتْت ُیْعلم                   

����������˯Ύѧϴϟ�Ϊѧϣ�Ϧѧϋ�ΚϳΪѧΣ��˰�ϲϣϭέΪѧϨϟ�ϲѧΘϴΑϭ�ϲϧήϫϮѧϟ�ΖϴΑ�˰�ΔϘΑΎδϟ�ΕΎϴΑϷ�ϲϓ

����ϭ�ˬ��ϱΎѧѧϴΤϣ��ϞѧѧΜϣ�ϲѧѧϓ��Γ˯ήѧѧϘϟ�ϞϴϬѧѧδΘϟ�ΔϨϛΎѧѧγ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ϥϷ�ϰѧѧϟϭϷ��ϪѧѧϠόΟ�Ϊѧѧϗ

  المظھر.  المّد  الندرومي من

���������Δϐϴѧѧλ �˷ϥ·έϮѧѧμ Ϙϣ��ϱΎѧѧϴΤϣ��ˬ�έϮѧѧμ ϘϤϟϭ���ϱάѧѧϟ�ΏήѧѧόϤϟ�Ϣѧѧγϻ�Ϯѧѧϫ

3آخره ألف الزمة سواء أكانت طویلة نحو (عصا)  أم مقصورة نحو (فتى).

���������ϢϠϜΘѧϤϟ�˯Ύѧϳ�ϰѧϟ·�ϪΘϔѧο �Ϋ·�ϚѧϧΈϓ�Ύѧϔϟ�ϩήѧΧ�ΎѧϬϨϣ�ϥΎϛ�ΎϤϣ�ΔϠΘόϤϟ�˯ΎϤγϷ��ϭ

���ΖѧΤΘϓϭ�ϒѧϟϷ�ΖΒΛ���������˴ϱήѧθΑ�Ύѧϳ�ϭ��˴ϱΎѧμ ϋ�ϩάѧϫ��ϝϮѧϘΘϓ���˯Ύѧϴϟ4��ˬ���ϩάѧϫϭ

ΔόΎθϟ�ΔϐϠϟ�ϲϫ����������˷ϱήѧθΑ�ϩάѧϫ����ϮѧΤϧ�ϢϏΪѧϳϭ�˯Ύѧϳ�ϒϟϷ�ΐ ϠϘϳ�Ϧϣ�ϢϬϨϣϭ��

"5��ˬ����ϭΩέ΄ѧѧѧϓ�ΓΪѧѧѧΣϮΑ�ϮѧѧѧϤϠϜΗ�ϢϬϧ́ѧѧѧϜϓ�Ύѧѧѧπ ϳ�ΔѧѧѧϴϔΧ�˯Ύѧѧѧϴϟϭ�ΔѧѧѧϴϔΧ�ϒѧѧѧϟϷ�˷ϥϷ

6التبیان.

  .3/387قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من روایة أبي سعید ورش :  - 1
  .148أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 2
  .110شذا العرف في فن الصرف :  - 3
  .48والتكملة :  3/413یراجع: الكتاب :  - 4
  .3/413الكتاب :  - 5
  .414و 413/ 3یراجع الكتاب :  - 6
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���ε έϭ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϳϭήϤϟ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ϲϧΎѧѧΜϟ�ΖѧѧϴΒϟ�ϲѧѧϓ�ϲϧήϫϮѧѧϟ�ήѧѧϛΫ1��ˬ�ϟϭ�ϝϭΪѧѧΠ

2اآلتي یوضح ھذه القراءة : 

  : 6جدول رقم 

 –یراجع : المصباح المفید في علم القراءات والتجوید : علي بلعالیة دومة أبو عمر المجاجّي  - 1
  د. ت. ط. -الجزائر –تیزي وزو  –دار األمل  – 234

. والبدور 175و 174یراجع : النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في اصل مقرإ اإلمام نافع :  - 2
  .139واترة : والبدور الزاھرة في القراءات العشر المت

ھو إسحاق بن یوسف بن یعقوب أبو محمد الواسطي ثقة كبیر القدر  .قرأ على حمزة .سمع منھ  - 3
  .) 1/158ھـ.(غایة النھایة :195أو  194منھ خلق كثیر. مات في 

ھو عیسى بن میناء بن وردان بن عیسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد اهللا الزرقي .الزم  -2
بقالون لجودة قراءتھ  ألن قالون بلسان الروم جید..توفي سنة عشرین  نافعا ، وھو الذي لقبھ

.)07البدور الزاھرة :  ومائتین (

التحریك بالفتـــــــح   اإلسكــــــان 

�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋ�ϊϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧ

3�Ϧ˰ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ϋاألزرق

  ورش .

  اختیـــــــــــــــــار  

  ورش عـــــــــــــن

  نافــــــــــــــــــــــع

  باقي القــــــــراء .  أبو جعفر .

ϥϮϟΎѧѧѧѧϗ4��ϲϧΎϬΒѧѧѧѧλ Ϸϭ

  .عن ورش 
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  قراءة اإلسكان  

�ϦϴϨϛΎѧѧγ�ϦϴѧѧΑ�ϪѧѧΗ�˯ήѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ϊϓΎѧѧϧ�ϊѧѧϤΟ1�ˬ��ϲѧѧϓ�˯Ύѧѧϴϟ�ϥϮϜѧѧδΑ�Ύѧѧπ ϳ�ήѧѧϗϭ

������ϯ˱Ϊѧ˵ϫ�ϲѧ͋Ϩ͋ϣ�Ϣ˵Ϝ͉Ϩ˴ϴ˶Ή˸ѧ˴ϳ�Ύ͉ϣ˶Έ˴ϓ�˱Ύόϴ˶Ϥ˴Ο�Ύ˴Ϭ˸Ϩ˶ϣ�˸Ϯ˵τΒ˶˸ϫ�Ύ˴Ϩ˸Ϡ˵ϗمن قولھ تعالى :  2(ھداي)

3." َفَمن َتِبَع ُھَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنوَن

إسكان یاء (محیاْي) :

�������Ύѧϔϗϭϭ�ϼѧλ ϭ��ϒѧϟϷ�Ϊѧϣ�˯Ύѧϴϟ�ϥΎϜѧγΈΑ�ήѧϗ�Ϧϣ�Ϟϛ��ˬ�����ϡΎѧϘϣ�ΪѧϤϟ�ϡϮѧϘϴϓ

���ϲϧΎѧΜϟϭ�ϒϟϷ�Ϯϫ�ϝϭϷ�ϦϛΎδϟˬ��4الحركة فیكون الساكن في حكم المتحرك

  یاء المتكلم . وإنما صلح ذلك ألن األلف حرف لین  . 

����Ε��β ϧϮѧϳ�ϦϴϨϛΎѧδϟ�˯ΎѧϘΘϟ�ϭί ΎΟ�Ϧϳάϟ�ΓΎΤϨϟ�Ϧϣ������˰ѧϫ�ˬ���ϥΎѧϛ�Ϋ·�ϚѧϟΫϭ

، ومن ذلك   قراءة 5األول حرف مد كاأللف ألّن المدة فیھا تقوم مقام الحركة 

��ϭήѧѧϤϋ�ϲѧѧΑξ˶ ϴѧѧ˶Τ˴Ϥ˸ϟ�˴Ϧѧѧ˶ϣ�˴Ϧѧѧ˸δΌ˶˴ϳ�ϲ˶Ύѧѧ͉Ϡϟ˴ϭ(6��ˬ�ΔϨϛΎѧѧγ�˯Ύѧѧϳ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϝΪѧѧΑ�ΪѧѧϘϓ��

7وال یجوز أْن تدغم ھنا ألّن البدل عارض .، وقبلھا ألف 

ΎϴΤϣ�ΉέΎϗ�˷ϥ�ήϴδϔΘϟ�ϲϓ�˯ΎΟ�����ϒѧϗϮϟ�ϯήѧΠϣ�Ϟѧλ Ϯϟ�ϯήѧΟ�ϥΎϜγϹΎΑ��ϱ8

  وحّسن ذلك شیئان : ، 

  األول : أّن مد األلف یجري مجرى الحركة فكأنھ لم یجمع بین ساكنین . 

��Ϧϳ˯Ύѧѧϴϟ�ωΎѧѧϤΘΟΎΑ�Ϟѧѧλ ΎΤϟ�ϞѧѧϘΜϟ�Ϧѧѧϣ�˷ή ѧ˰ѧϓ�Ϫѧѧϧ���ϲϧΎѧѧΜϟ�ˬ�ΔѧѧϛήΤϣ�ϰѧѧϟϭϷ�˷ϥ·ϭ

  فخفف بأن سكن األخیرة . 

  . 194و 166تقریب النشر في القراءات العشر :  -3
  .54وإعراب القراءات السبع وعللھا :  75یراجع : الحجة في القراءات السبع :  - 2
  . 37البقرة : - 3
  .176النجوم الطوالع :  -6
  .4/99ـ تفسیر الجامع ألحكام القرآن : 2
  .04الطالق :  -3
  .22التیسیر في القراءات السبع :  -4
  .4/203.و تفسیر التحریر والتنویر : 4/704البحر المحیط :  - 8
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�ˬ�ήΜϨϟ�ϲϓ�έΩΎϧ�ϒϗϮϟ�ϯήΠϣ�Ϟλ Ϯϟ�˯ήΟ·����ΔΣΎѧμ ϔϟ�ϲѧϔϨΗ�ϻ�ΓέΪѧϨϟ�˷ϥ�ϻ·

�����������ϮѧѧΤϧ�ϖѧѧτϨϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϘΜϳ�ΎѧѧϤϣ�β ϴѧѧϟ�ϦϛΎѧѧγ�ϑήѧѧΣ�ϞѧѧΒϗ�ϒѧѧϟϷ�ϥϮϜѧѧγ�˷ϥϷϭ��

��ϱΎѧѧѧϳ̈́έϭ�ϱΎѧѧѧμ ϋ�1���Ζѧѧѧϫήϛ˵�ΎѧѧѧϤϛ�ϢѧѧѧϬϣϼϛ�ϲѧѧѧϓ�˯Ύѧѧѧϴϟ�ϊѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΤΘϔϟ�Ϯѧѧѧϫήϛϭ

������Ϋ·�Δόѧδϟ�ϝΎѧΣ�ϲѧϓ�ϡϼѧϜϟ�ϲѧϓ�ϮϨϜγ�Ϊϗ�ϢϫήΗ�ϻ�˭�ΎϬϴϓ�ϥΎϳήΧϷ�ϥΎΘϛήΤϟ

  یكھما بالحركتین ؟ لزم تحریكھا بالفتحة كما أسكنوا تحر

�������ΎϘϠτϣ�ήϔΘϐ˵ϳ�ϒϗϮϟ�ϲϓ�ϦϴϨϛΎδϟ�˯ΎϘΘϟ�˷ϥ·����ϲϧΎѧΜϟ�ϑήѧΤϟ�ϥΎϛ�˯Ϯγ�ϱ

��ϻ�ϡ�Ϧϴѧѧϟ�ϑήѧѧΣ�ϝϭϷ�ϑήѧѧΤϟ�ϥΎѧѧϛ�˯Ϯѧѧγϭ�ϻ�ϡ�ΎϤϏΪѧѧϣ�ˬ�ϰѧѧϠϋ�ϒѧѧϗϮϟ�ϥϷ

�ϚϟΫϭ�ΔϛήΤϟ�˷Ϊδϣ�˷Ϊδϳ�ϑήΤϟ�ˬ��ΪѧϨϋ�ϑήΤϟ�ϰϠϋ�ΕϮμ ϟ�ήϓϮΗ�ϦϜϤΘϳ�ϪϧϷ

ϒѧѧϗϮϟ��ˬ�ϩήѧѧϴϐΑ�ϪΘϠѧѧλ ϭ�ϚϟάѧѧΑϭ��ˬ�ϣϭ�ΕϮѧѧμ ϟ�ϚѧѧϟΫ�ϝί �ΎѧѧϬΘΟέΩ�ϰѧѧΘ�ˬ�ϥϷ

����ΎΗϮѧλ �ϝϭϷ�ϑήѧΤϟ�ωΎѧΒΗ�Ϧѧϋ�ϚϠϐθϳ�ήΧ�ϑήΣ�ϲϓ�ϙάΧ����ϑήѧΤϟ�ϥϮѧϜϴϓ

������ί ΎѧѧΠϓ�ΔѧѧϛήΤϟ�Ϊѧδϣ�ϚѧѧϟΫ�Ϊѧδϓ�ΝέΪѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧγήΟ�ϯϮѧѧϗϭ�˷ϢѧΗ�ϪѧѧϴϠϋ�ϑϮѧϗϮϤϟ

وألن الوقف لقصد االستراحة فجوز فیھ ما ال یجوز ، اجتماعھ مع ساكن قبلھ 

��ϩήѧѧϴϏ�ϲѧѧϓ2��ήѧѧϴϏ�ΫΎѧѧη�ϮѧѧϬϓ�ϚѧѧϟΫ�ϊѧѧϣϭ�ϢϫΪѧѧϨϋ�ϞϤόΘѧѧδϣ�ˬ�ϦϴѧѧΑ�ΎѧѧόϤΟ�Ϫѧѧϴϓ�˷ϥϷ

3ساكنین ال یلتقیان في نثر وال في نظم ، ومنھم من قال ھي لغة لبعضھم .

:ـ تعلیل  القراءة بالفتح في (محیاَي)2

������������ΔϴѧηΎϔϟ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϫϭ�έϮѧϬϤΠϟ�Γ˯ήѧϗ��ϲѧϫ��˴ϱΎѧϴΤϣ��ϲѧϓ�˯Ύѧϴϟ�Θϓ�˷ϥ·

علل ذلك بأّن الیاء خفیة فإذا سكت عندھا كانت أخفى . ومعلوم أّن ویمكن أْن ن

��ϰѧѧϔΧ�ϲѧѧϫ�˯Ύѧѧϴϟ�ϊѧѧϣ�ΓήѧѧδϜϟ��ˬ����ΎѧѧϤϛ�˯ΎѧѧϔΧ�˯Ύѧѧϴϟ�ΕΩΩί �ΓήѧѧδϜϟ�ΖѧѧϴϔΧ�ΫΈѧѧϓ

��ΓήѧѧδϜϟ�ΕΩΩί 4���˯Ύѧѧϴϟ�Θѧѧϓ�Ύѧѧϣ��ˬ��ΎϬϠѧѧλ �ϙΫ�Ϫѧѧϧϸϓ�ˬ���ΔϓΎѧѧο Ϲ�˯Ύѧѧϳ�ΎѧѧϬϧϷ

  .4/203تفسیر التحریر والتنویر :  - 1
  . 206وشذا العرف في فن الصرف :  2/108مجموع الشافیة : البطلیوسي :  - 2
  .7/10التفسیر الكبیر :  - 3
  .4/182یراجع : الكتاب :  - 4
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�ΎѧѧϛήΤΘϣ�ΎѧѧϬϠΒϗ�Ύѧѧϣ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�ΎϬϧΎϜѧѧγ·�ί ϮѧѧΠϳϭ�1��ˬ�ϥΎϨϛΎѧѧγ�ϊѧѧϤΘΠϳ�ϼϴѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϛ

  (محیاي) . 

معایش 

وردت ھذه الصیغة  في سورتي األعراف والحجر، عند حدیث القرآن 

�����ΏέΎѧθϣϭ�ϢϋΎѧτϣ�Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ϥϮθϴόϳ�Ύϣϭ�ϩΩΎΒόϟ�ΎϫήΨγ�ϲΘϟ�Ϳ�Ϣόϧ�Ϧϋ�ϢϳήϜϟ

����ѧ˴ό˴ϣ�Ύѧ˴Ϭϴ˶ϓ�˸Ϣѧ˵Ϝ˴ϟ�Ύ˴Ϩ˸Ϡ˴ό˴Ο˴ϭ�˶νقال عّز وجّل:" ، ومالبس έ˸Ϸ˴�ϲ˶ϓ�˸Ϣ˵ϛΎ͉Ϩ͉Ϝ˴ϣ�˸ΪϘ˴˴ϟ˴ϭ�˴ζ ϳ˶Ύ

�ϭ˴˴Ο˴ό˸Ϡϟ˴�ΎϨϜ˵ϓ˶�Ϣ�˴ϣ�ΎѧϬϴ�˶ϳΎѧόζ˴�˴ϭ�˸Ϧѧ˴ϣ�˴ϟ�ѧ˸δ˵Θ�˵Ϫѧϟ�Ϣ: " أیضا وقال 2".َقِلیًال مَّا َتْشُكُروَن 

3������ΏήѧθϤϟϭ�ϢѧότϤϟ�Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ζ"یَنِقاِزَرِب ϴόΘ˵ϳ�Ύϣ����ζ ϳΎόϣ��ϰϨόϣ��ˬ���Ύѧϣ�ϭ

  یتوصل بھ إلى العیش . 

  اشتقاق (معایش):

.2/251معاني القرآن وإعرابھ : الزجاج :  - 1
  . 09األعراف : - 2
.20ـ الحجر :  3



152

�������ϟ�ϑϮѧΟϷ�Ϟѧόϔϟ�Ϧѧϣ�ϲѧϫϭ�ˬ�Δѧθϴόϣ��ϊѧϤΟ��ζ ϳΎόϣ����ε Ύѧϋ����ϲΎѧϴ��

�ΏΎѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�έΎѧѧγ���ήϴѧѧδϳ�ϞΜϣ��ζ ϴѧѧόϳ��ϪϋέΎѧѧπ ϣ�˷ϥ�ϱˬ��ΓΎѧѧϴΤϟ����ζ ϴѧѧόϟ�1

έΪѧѧμ Ϥϟ�Ϯѧѧϫϭ�ˬ���ζ Ύѧѧϋ�����ϞѧѧϋΎϔϟ�Ϣѧѧγϭ2�ˬ��ζ ϳΎѧѧϋ�ϞѧѧΟέ���ϝϮѧѧϘΗ3��ˬ��ϝΎѧѧϗ

4خداش بن زھیر : 

  فإّن الَمْرَء َلْم ُیْخلْق ِسالَما              َوال َحَجرا َولْم ُیْخلْق َحِدیَدا               

َولِكْن َعاِئشا ما عاَش َحّتى           إذا ما َكاَیَد اْلأّیـــاَم َكْیــــدا                                   

الشاھد في البیت الثاني قولھ(عائشا) اسم فاعل من (عاش) ، وھو مھموز 

  حسب القاعدة الصرفیة ، ومن المشتقات  (معاش ومعیش وعیشة).

Ε��ϲϣϮϴϔϟ�ϝΎϗϭ����˰ϫ����ˬ�ζ ѧόϣ���Ϧѧϣ��ζ ϳΎѧόϣ����ήϴϨϤϟ�ΡΎΒμ Ϥϟ�ΐ ΣΎλ

ϞΎόϓ��ΎϬϧί���5، فالمیم أصلیة" ϭ�ϥϮϜϴϓ�ˬ����ϚѧϟΫ�ϦϴΆѧγϭ�ήѧψϧ�Ϫѧϴϓ��ϝϮϘϟ�άϫϭ�

  . الحقا

  ورود (معایش) في  المنظومات :  

����ˬΰϤϬϟΎѧΑ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϰѧϔϧϭ��ζ ϳΎόϣ��ϲϓ�˯ΎϴϟΎΑ�Γ˯ήϘϟ�ϲϠϴϠΘϟ��ΪϤΤϣ�ήϛΫ

6وھي قراءة الجمھور: 

  ِبالَیاِء ال ِباْلَھْمز           ِفي اْلِحْجر َواألْعراِف َفاّتِبْع َرْمِزي  َمعاِیش            

����ήѧΠΤϟ�ϲΗέϮѧγ�ϲѧϓ�ˬ�ΰϤϬϟΎΑ�ϻ�˯ΎϴϟΎΑ�ΕΩέϭ��ζ ϳΎόϣ��˷ϥ�ϲϠϴϠΘϟ�Ϧ˷ϴΒϳ

�ϑήѧѧϋϷϭ�ˬ���ΝήѧѧϋϷ��Ύѧѧϣ�έϮϬϤΠϟ�Γ˯ήѧѧϗ�ϰѧѧϟ·�ήϴѧѧθϳ�ϚϟάѧѧΑ�Ϯѧѧϫϭ1���ήѧѧϗ�ΪѧѧϘϓ

  .4/194معجم مقاییس اللغة :  - 1
  .167المصباح المنیر :  - 2
  . 539القاموس المحیط :  - 3
  .2/127المقاصد النحویة :  - 4
  . 167ح المنیر : المصبا - 5
  .62مسائل قرآنیة :  - 6
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����ΐ όѧμ ϣ�ϦѧΑ�ΔѧΟέΎΧ�ϯϭέ�άѧϛϭ��ζ Ύόϣ��ΰϤϬϟΎΑ2�����ϊϓΎѧϧ�Ϧѧϋ3����ϦѧΑ�ѧο Ϯϳϭ

���������ΰѧϤϫ�ϼѧΑ��ζ ϳΎѧόϣ��ϪѧϨϋ�ϱϭήѧϳ�ϊϓΎѧϧ�ΏΎΤѧλ �ήѧΜϛ�˷ϥ�˷ϲϨΟ4����˷ϥ��φѧΣϼϤϟ

���ϊϓΎѧѧϧ�ΎѧѧϬϴϓ�ϒϟΎѧѧΧ�ϲѧѧΘϟ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ϩάѧѧϫ�ϰѧѧϟ·�ήѧѧθϳ�Ϣѧѧϟ�ϲѧѧϠϴϠΘϟ±�Δѧѧϳϭήϟ�ϚѧѧϠΗ�ϲѧѧϓ���

  الجمھور. ولعلھ یكون قد اقتصر على روایة ورش.

5أما  أحمد طالب الندرومي فقد ذكرھا في باب الشین المعجمة :

  َواْحِذْف َمَعاِیش َمعا ِبَفْتح ِشین       ِفي َدْعواُھم ُرّبَما َجاَء ُمْسَتِبین               

:قلب الیاء الزائدة ھمزة في نحو(مفاعل وفعائل)

�������ΩΪѧѧϋ�ϥΎѧѧϛ��Ϣѧѧγ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�β ϴѧѧϘϣ��ϞѧѧΎόϓ�ϥί ϭ�˷ϥ��ΓΎѧѧΤϨϟ�ΪѧѧϨϋ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ

�ϑήѧѧѧΣ�ΔѧѧѧόΑέ�ϪѧѧѧϓϭήΣ�ˬ��ϮѧѧѧΤϧ�ϚѧѧѧϟΫϭ�ˬ��ΔѧѧѧϠϴόϓ��ϥΎѧѧѧϛϭ�Κѧѧѧϴϧ́Θϟ�˯Ύѧѧѧϫ�Ϫѧѧѧϴϓϭ�

�6������Ϣѧγϻ(صحیفة)  فتقول : (صحائف) .��ϞѧΎόϓ�ϥί ϭ�ϰѧϠϋ�Ύѧπ ϳ�ήδϜϳ�ΎϤϛ

�����β ϴѧѧѧϟϭ�Κѧѧѧϴϧ́Θϟ�˯ΎѧѧѧΘΑ��ΎѧѧѧϣϮΘΨϣϭ�Ϊѧѧѧϣ�ϑήѧѧѧΣ�ϪѧѧѧΜϟΎΛ��ϱάѧѧѧϟ�ΚѧѧѧϧΆϤϟ�ϲϋΎѧѧѧΑήϟ

�����ΐ ΎΤѧγ���ϝϮѧϘΘϓ��ΔΑΎΤѧγ��ϮΤϧ��ΔϠϴόϓ�ϰϠϋ�ˬ�����ΩήѧΠϣ�ΎѧΜϧΆϣ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ϛϟάѧϛϭ

�ΰΎΠϋ����ϊϤΠϟ�ϲϓ�ϝϮϘΘϓˬ��ί ϮΠϋ��ϮΤϧ�Κϴϧ́Θϟ�˯ΎΗ�Ϧϣ��ˬ��ϳ�ϻΎѧϤΟ·ϭ��ϞϤѧθ

������˯ΎѧΘϟ�Ϧѧϣ�ΓΩήѧΠϣ�ΔѧδϤΧϭ�˯ΎѧΘϟΎΑ�ΔѧδϤΧ�ϥί ϭ�Γήθϋ�ϊϤΠϟ�άϫ7�ˬ����Ϟѧϛ�ϲѧϓϭ

  جمع مما سبق ھمزكما ھو واضح .

عبد الرحمن بن ھرمز أبو داود حافظ قارئ من أھل المدینة أخذ عن أبي ھریرة . كان وافر  - 1
ھـ.( القراءات المتواترة وأثرھا في الرسم القرآني واألحكام 117العلم .مات باإلسكندریة في 

  ).60الشرعیة : 
. أخذ القراءة عن نافع وأبي عمرو ولھ شذوذ كثیر . توفي في أبو الحجاج الضبعي السرخسي  - 2

  .)1/268ھـ. (غایة النھایة : 168
والجامع ألحكام القرآن  7/25والتفسیر الكبیر :  235یراجع : غیث النفع في القراءات السبع :  - 3
  . 4/477ولسان العرب :  8/293وتفسیر المحرر الوجیز :  4/109: 
  .1/308المنصف :  - 4
  .84أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  -  5
. والفیصل في ألوان الجموع : 4/655والنحو الوافي :  514اللھجات في الكتاب لسیبویھ :  - 6

79.
  .178.وشذا العرف في فن الصرف : 4/655والنحو الوافي :  3/611یراجع : الكتاب :  - 7
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����������ϲѧϫ�ϰѧϟϭϷ�ϥΎѧϔϟ�ϰѧϘΘϟ�ˬ��ΏΎΤѧγ���ϞѧΎόϓ��ϰѧϠϋ��ΔΑΎΤѧγ��ϊѧϤΟ�ϲϓ

������������ϑάѧΣ�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�ϦѧϜϳ�ϢϠϓ�Ϫѧϴϓ�Ϊѧϣ�ϑήѧΣ�ϲѧϫϭ�ΩήѧϔϤϟ�ϒѧϟ�ΔѧϴϧΎΜϟϭ��ϊϤΠϟ�ϒϟ

����ϒѧϟϷ�ΖϓάѧΣ�ϮѧϠϓ�ˬΎϬϜϳήΤΗ�ϭ�ΎϤϫΪΣ·������ϲѧϫ�Ϋ·�ˬϊ ѧϤΠϟ�ΔѧϟϻΩ�ΖѧϠτΒϟ�ϰѧϟϭϷ

ألّن ھذا الجمع ال بد لھ من  ،  ولو حذفت الثانیة لتغیر بناء الجمع،  دلیل علیھ

1أْن یكون بعد ألفھ حرف مكسور بینھا وبین حرف اإلعراب.

ألّن ذلك یؤدي إلى قلبھا ھمزة فتزول ،  ولم یجز أیضا تحریك األلف األولى 

ϻ·�ϖѧѧΒϳ�ϢѧѧϠϓ�ˬ�ϊѧѧϤΠϟ�ΔѧѧϟϻΩ�ϱ�ήѧѧδϜϟΎΑ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ϒѧѧϟϷ�ϚѧѧϳήΤΗ����ΓΰѧѧϤϫ�ΎѧѧϬΒϠϗ�ˬ

ϒΎΤλ���2فصارت (سحائب). ϭ�ΔϔϴΤλ ��ϲϓ�Ύϣˬ��ΰΎѧΠϋϭ�ί ϮΠϋ�ϭ�ˬ���ΪѧϘϓ

3شبھت الیاء والواو فیھما بألف (سحابة).

�������Ϣѧϟϭ�ˬ��ΰΎѧΠϋϭ�ΐ ΎΤѧγϭ�ϒΎΤѧλ ����ϲѧϓ�ΓΰϤϫ�ϑϭήΤϟ�ϚϠΗ��ΖΒϠϗ

  لك ؟ ُتقلب في (معایش) وفي نحو (مفاوز) و(قساور) ترى ما سبب ذ

���ζ ϳΎѧѧόϣϭ�ϝϭΎѧѧϘϣ��ϭΰѧѧϤϬϳ�Ϣѧѧϟϭ�����ϪϳϮΒϴѧѧγ�ϝΎѧѧϗ�ˬ��ϰѧѧϠϋ�ϢѧѧγϻΎΑ�ΎΘѧѧδϴϟ�ΎѧѧϤϬϧϷ

���ϚѧѧѧϳήΤΘϟ�ΎϤϬϠѧѧѧλ ϭ��Δѧѧѧθϴόϣϭ�ΔѧѧѧϟΎϘϣ��ϊѧѧѧϤΟ�Ϯѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϤϧ·ϭ�ϪѧѧѧϴϠϋ�ϼΘѧѧѧόΘϓ�Ϟѧѧѧόϔϟ

���Ύѧϣ�ΔѧϟΰϨϤΑ�ϪϠόΠΗ�Ϣϟϭ��Δϟ˴Ϯ˸Ϙ˴ϣ�ϭ��Δθϴ˶˸ό˴ϣ��ΖόϤΟ�Ϛϧ́ϛ�Ϟλ Ϸ�ϰϠϋ�ΎϤϬΘόϤΠϓ

4اعتل على فعلھ."

����������ϭ�ϰϠϋ�Ζδϴϟ��ζ ϳΎόϣ��ϥ·��ϞΎόϓ�ϥί�ˬ������ϞѧϋΎϔϣ��Ϯѧϫ�ΎѧϬϧί ϭ�ΎѧϤϧ·ϭ�ˬ

���������ΔϴϠѧλ �ϲѧϬϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ΔѧϤϠϜϟ�Ϧϴѧϋ�ϲѧϫ�˯Ύѧϴϟϭ�ΓΪѧί �ΎϬϴϓ�ϢϴϤϟ�˷ϥϷ���ΎѧϫΩήϔϣϭ

.5(معیشة) على (مفعلة) وھذا قول األخفش وكثیر من النحویین

  .327و 1/326المنصف :  - 1
  .327و 1/326یراجع : المنصف :  - 2
  . 1/327المصدر السابق.  - 3
.4/355یراجع : الكتاب :  - 4
  . 7/108تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 5
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���ϖΑΎѧѧδϟ�ϝΆѧѧδϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΑΎΟϹ�ˬ����˯ΎѧѧϤϠϋ�ΎϬόѧѧο ϭ�ϲѧѧΘϟ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ�ϚѧѧϠΗ�ϲѧѧϓ�ϦѧѧϤϜΗ

�ήѧΣ��˷ϥ�ΎϫΩΎϔϣ�ϲΘϟϭ�ϑήμ ϟ�����ΓΰѧϤϫ�ΐ ѧϠϘΗ�ΓΪѧΰϟ�ϦϴѧϠϟϭ�ΪѧϤϟ�ϑϭ�ˬ��ϻ�ΎѧϬϧϷ

���ΩήѧϔϤϟ�ϲѧϓ�ΔѧϛήΤϟ�ϲϓ�ΎϬϟ�φΣ1��������˷ϥϷ�Ϊѧί �Ϊѧϣ�ϑήѧΣ�ϭϮϟΎѧϓ��ί ϮѧΠϋ����ϮѧΤϧ

  األصل : (عجز)  والجمع (عجاوز) فتصیر بعد القلب: (عجائز) .

����Ϊѧѧί �Ϊѧѧϣ�ϑήѧѧΣ�˯Ύѧѧϴϟ��ΔϔϴΤѧѧλ ��ϲѧѧϓϭ�ˬ��ϊѧѧϤΠϟϭ�ˬ��ϒΤѧѧλ ����Ϟѧѧλ Ϸ�˷ϥϷ

2ھـ)  في ذلك : 672مالك (ت قال ابن ،  (صحایف) تصیر (صحائف)

  َوالَمــــّد ِزیَد َثاِلثا ِفي اْلَواِحد    َھْمزا ُیَرى ِفي ِمْثل َكالَقالِئد                      

�ΪϤϟ�ϡΪόϟ�ΰϤϬΗ�ϢϠϓ��έϭΎδϗϭ�ΓέϮδϗ��Ύϣ�ˬ��ΔѧϛήΤΘϣ�ΩήϔϤϟ�ϲϓ�ϭϮϟΎϓ��˭��Ύѧϣϭ

��ϚϟΫ�Ϧϣ�έΪμ Ϥϟϭ��ί Ϯϔϳ�ί Ύϓ��Ϟόϔϟ�Ϧϣ�ΎϤϬϓ��ί ϭΎϔϣϭ�Γί Ύϔϣ���ϪѧϴϠϋϭ��ί Ϯ˸ϔϟ

و(مفازة) أصلھا (َمْفَوزة) على (َمْفعلة) تحركت الواو بالفتح   ،فالواو أصلیة  

  فوجب قلبھا ألفا . 

�����ΔϴϠѧλ �ΎѧϬϴϓ�˯Ύѧϴϟ�˷ϥΈѧϓ��ζ ϳΎόϣ���Ϛϟάϛ�ˬ����ζ ϴѧόϟ��Ϧѧϣ��ΎѧϬϧϷ��ˬ����ΎѧϬϨϣ�Ϟѧόϔϟϭ

ΔϛήΤΘϣ�ϲϫϭ���ζ ϴόϳ�ε Ύϋ��ˬ�����ˬ˯ Ύѧϴϟ�ήѧδϜΑ��Δѧθϴ˶˸ό˴ϣ��ΪѧΣϮϟ�ϲϓ�Ϟλ Ϸ�˷ϥϷ

ϟ�ϮϠϘϧ�������ϰѧϟ·�ΓήѧδϜϟ�ϮѧϠϘϧˬ����Δѧ˴θϴ˶ό˴ϣ��ΕέΎѧμ ϓ�ΎѧϬϠΒϗ�ΔϨϛΎδϟ�Ϧϴόϟ�ϰϟ·�ΓήδϜ

��Ϧϴѧѧόϟ3�����Ϧѧѧϋ�ϪѧѧΘϛήΤΑ�ϰѧѧλ ΎόΘϳ�Ϟѧѧλ Ϸ�ϲѧѧϓ�ϙήѧѧΤΘϣ�ϲϠѧѧλ Ϸ�ΪѧѧϤϟ�ϑήѧѧΣϭ

ΐ ѧѧϠϘϟ��ˬ�ΖѧѧΟήΧϭ�ˬΎѧѧϬϴϓ�ν ήѧѧϐϟ�ϞѧѧτΑ�ΕΰѧѧϤϫϭ�ΪѧѧϤϟ�ϑϭήѧѧΣ�ΖѧѧϛήΣ�ϰѧѧΘϣϭ

4بالحركة عن المد .

�Ϗ��ζ Ύѧόϣ��ΰϤϬϟ�˱ΎϬϴΟϮΗ�ΪΠϳ�ϥ�ϰϣϮϴϔϟ�ϝϭΎΣ��˵Ϋ�ϱάѧϟ�ήѧϴ����˰�ϝΎѧϘϓ�ˬήѧϛ

���ϒѧϳήόΘϟ�ΪѧόΑ�ˬ�������������ζ ѧόϣ��Ϧѧϣ�Ϯѧϫ��Ϟѧϴϗ���˰�ϊѧϤΠϟ�ϲѧϓ�έϮѧϬϤΠϟ�ϝϮѧϘϟ�ϩήѧϛΫϭ

  .1/309والجامع ألحكام القرآن :  431و 430یراجع : معاني القرآن : لألخفش :  - 1
– 119األندلسي : متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف للعالمة محمد بن عبد اهللا بن مالك  - 2

.2/94.وحاشیة الصاوي على تفسیر الجاللین : 2002 – 1ط :  –بیروت  –مؤسسة الرسالة 
  .5/436وشرح المفصل :  1/239: والمقتضب 4/355یراجع : الكتاب :  - 3
                  . 2/435وحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل :  1/328المنصف :  - 4
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��ζ Ύѧѧόϣ�ϥί ϭϭ�ˬ�ΔѧѧϠϴόϓ�ϭ��Ϟѧѧϴόϓ���Δѧѧθϴόϣ�ϭ��ζ ϴѧѧόϣ��ϥί ϭϭ�ˬΔϴϠѧѧλ �ϢϴϤϟΎѧѧϓ

2بذلك " 1(فعائل) فتھمز، وقد قرأ أبو جعفر المدنى واألعرج

���ˬΓΪѧѧί ��ζ Ύѧѧόϣ��ϰѧѧϓ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ϞѧѧόΟ�ΚѧѧϴΣ�ˬήѧѧψϧ�ϰϣϮѧѧϴϔϟ�ϡϼѧѧϛ�ϰѧѧϓ��ϕΎϘΘѧѧηϭ

������ζ ϴѧόϟ�ϦϴѧΑ�Δѧϗϼϋ�ϻϭ�ˬ�ζ ѧόϣ��Ϧѧϣ�ΔϤϠϜϟ�ˬ�����ϰѧϠϋ�ϝΪѧΗ�ϰϟϭϷΎѧϓ���ζ ѧόϤϟ�ϭ

�����ϖѧϴϓήϟ�ϚϟΪѧϟ���ϮѧϬϓ�ΔѧϤΠόϤϟ�ϦϴθϟΎΑ��ζ όϤϟ��Ύϣ�ˬΓΎϴΤϟ3���ϰϣϮѧϴϔϟ�ϥ·�ϢѧΛ�ˬ

���ϝΎѧϗ�ΎѧϤϟ�ϪѧΟϭ�ϼϓ�ˬΡΎΒμ Ϥϟ�ϲϓ��ζ όϣ��έάΠϠϟ�ΎΑΎΑ�κ μ Ψϳ�Ϣϟ�Ϫδϔϧ��ˬ���Ϛϟάѧϟ

ϬϧϷ�ˬϊ ϤΠϟ�ϲϓ�ΎϬϧϭΰϤϬϳ�ϻ�ΓΎΤϨϟ�έϮϬϤΟ�˷ϥΈϓ�����ϊѧϤΠϟ�ϲѧϓ�ΖѧϛήΣϭ�ˬΔϴϠλ �Ύ

4ألنھا في األصل محركة.

ϱήѧѧθΨϣΰϟ�Ύѧѧϣ�����ΎѧѧϬϧ́Α�ˬΰϤϬϟΎѧѧΑ��ζ Ύѧѧόϣ��Γ˯ήѧѧϗ���ϼѧѧϠϋ�ΪѧѧϘϓ�ϱί ήѧѧϟϭ

���ϒΎΤѧѧλ ϭ�ΔϔϴΤѧѧλ ��ΎѧѧϨϟϮϘΑ�ΖϬ˴˷Βѧѧ˵η�ˬ���˯ΎѧѧϴΑ��ΔΒϴѧѧμ ϣ��ϲѧѧϓ�˯Ύѧѧϴϟ�ϮϬΒѧѧη��ΎѧѧϤϛ

���ΔѧѧϠϴόϓ���ΎѧѧϫϮϤϫϮΗϭ��ΔϔϴΤѧλ �5���˸ϥ�ϲѧѧϐΒϨϳ�ϥΎѧѧϛϭ��ΐ Ύѧѧμ ϣ��ϰѧϠϋ�ΎѧѧϫϮόϤΠϓ

ΔΑϮѧμ������6�Αیقال : (مصاوب) ϣ����ΎѧϬϴϓ�Ϟѧλ Ϸϭ�ˬ�ΔѧϠ˶όϔ˵ϣ��ϲϫϭ��ΓέϮδϜϣ�ϭϮ

  بكسر الواو فنقلت الكسرة إلى الصاد فقلبت الواو یاء لسكونھا إثر كسرة. 

�����������ΎϤϳΪѧѧϗ�Ύѧѧϧ̈́ΎϤϠϋ�Ϫѧѧϴϟ·�ΐ ѧѧϫΫ�ϱάѧѧϟ�άѧѧϫ�ˬ���Ϟѧѧλ �˯Ύѧѧϴϟϭ�ϭϮѧѧϟ�έΎѧѧΒΘϋ�Ϧѧѧϣ

�ΓΰϤϬϟ�ΕϮλ�ˬΓΰϤϫ�ϥΎΒϠϘΗ�ΎϤϬϧ�ϭ��ˬ���ϮѧΤϧ�ϲѧϓ�ˬ����ϻ�ˬ��ΰΎѧΠϋϭ�ϒΎΤѧλ �

ΎѧѧϨΘϳ��ΚϳΪѧѧΤϟ�ΕϮѧѧλ Ϸ�ϢѧѧϠϋ�Ϫѧѧϴϟ·�Ϟѧѧλ ϭ�Ύѧѧϣ�ϊѧѧϣ�ϢϏ�ˬ�˸ϥ�ϭΪѧѧόϳ�ϻ�ήѧѧϣϷ�˷ϥ·�Ϋ·

ھرمز أبو داود المدني تابعي جلیل أخذ القراءة عرضا عن أبي ھریرة ھو عبد الرحمن بن  - 1
ھـ.(غایة النھایة  119ھـ أو 117وابن عباس  رضي اهللا عنھم . وروى عنھ عرضا نافع.مات سنة 

1/381(.
  ـ المصباح المنیر: (عیش) . 2
  ـ اللسان (معش) . 3
 1/416التبیان في إعراب القرآن : و 3/283وشرح المفصل :  7/25یراجع : التفسیر الكبیر :  - 4

وحاشیة الصاوي على تفسیر  1/491ووضح البرھان :   4/109والجامع ألحكام القرآن : 
  .  2/94الجاللین : 

  .4/83اللسان :  - 5
  .2/507والممتع في التصریف :  3/144الخصائص :  - 6
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���������ΰϤϬϟΎѧΑ�ϻ·�ϖѧϘΤΘϳ�ϻ�ϱάѧϟ�ϱΪѧμ Ϙϟ�ήѧΒϨϟϭ�ϲΗϮѧμ ϟ�β ϧΎѧΠΘϠϟ�ΎѧϘϴϘΤΗ�ϥϮϜϳ1

����ΪѧϤΘόΗ�˸ϥ�ϱέϭήѧπ ϟ�Ϧѧϣ�ϥΎϜϓ��ΔϛήΤϟ�ΖϴϘΑϭ�ΎϬϓάΣ�ϊϗϭ�ϑϭήΤϟ�ϩάϫ�˷ϥϭ

2على ھمزة.

��������ΓΫΎѧѧѧη�Δѧѧѧϐϟ���ζ ϳΎѧѧѧόϣ��ΰѧѧѧϤϫ�˷ϥ·��ϢѧѧѧϜΤϟ�άѧѧѧϫϭ�ˬ�Ϧϴϴϓήѧѧѧμ ϟ�ϱέ�ϰѧѧѧϠϋ

�ΔϐϠϟ�ϲϓ�ϩ́τΧ�ϲϨόϳ�ϻ�ΫϭάθϟΎΑ�ˬ�������Ϧѧϋ�˴ϱϭ˵έ�Ϊѧϗ��ζ Ύѧόϣ��ϲѧϓ�ΰѧϤϬϟ�ϡΩ�Ύѧϣϭ

  فال مانع من األخذ بھ .، نافع قراءة، وصح لغة 

���ΓήϫΎѧϘϟΎΑ�ΔѧϴΑήόϟ�ΔѧϐϠϟ�ϊϤΠϣ�ί ΎΟ�Ϊϗϭ�ˬ�������ΔϨѧδϟ�ϦϴѧΛϼΜϟϭ�ΔѧόΑήϟ�ϪѧΗέϭΩ�ϲѧϓ

����������ΎΑ��ϞѧѧϋΎϔϣ��Δϐϴѧѧλ �ϲѧѧϓ�ϲϠѧѧλ Ϸ�ΪѧѧϤϟ�ϕΎѧѧΤϟ·����Δϐϴѧѧλ �ϲѧѧϓ�Ϊѧѧΰϟ�˷ΪѧѧϤϟ

��ϞΎόϓ��˭�����ϡ�ϭϭ�ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγ�ΓΰѧϤϫ�ΎѧϬΒϠϗ��ϞϋΎϔϣ��Ϧϴϋ�ϲϓ�ί ϮΠϳ�άϫ�ϰϠϋϭ

3یاء فیقال : (مكاید) و(مكائد) و(مغاور) و(مغائر).

  .423علم الصرف الصوتي :  - 1
  .149و 148م األصوات الحدیث : یراجع : الصرف العربي في ضوء عل - 2
  .4/763النحو الوافي :  - 3
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ھــــار

���������ΪѧѧϤΤϣ�ϝΎѧѧϗ�ΎѧѧϤϛ�ΔѧѧΑϮΘϟ�ΓέϮѧѧγ�Ϯѧѧϫ�ΪѧѧΣϭ�ϊѧѧο Ϯϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϩάѧѧϫ�ΕΩέϭ

1التلیلي: 

  ُرف َھار ِبَتْوَبة َوَرد       ُمَخّصصا َوِفي ِسَواھا َلْم َیِردَوُج            

��ϰϟΎѧόΗ�ϝΎѧϗ�ΎϤϛ��έΎϬϧ��Ϟόϔϟ��έΎϫ��Ϧϣϭ�����˵Ϧѧ˴Ϥ˴ϓ˴������ϯ˴Ϯѧ˸Ϙ˴Η�ϰѧ˴Ϡ˴ϋ�˵Ϫѧ˴ϧΎ˴ϴ˸Ϩ˵Α�˴β ѧ͉γ

Ϡ˷ϟ�˴Ϧ˶ϣϦ˵͉ϣ�ϡ˴�˲ή˸ϴ˴Χ�˳ϥ˴Ϯ˸ο έ˶ϭ˴�˶Ϫ���������˶Ϫѧ˶Α�˴έΎѧ˴Ϭ˸ϧΎ˴ϓ�˳έΎѧ˴ϫ�˳ϑή˵ѧ˵Ο�Ύ˴ϔѧ˴η�˴ϰѧ˴Ϡ˴ϋ�˵Ϫѧ˴ϧΎ˴ϴ˸Ϩ˵Α�˴β γ͉

2اِر َجَھنََّم َوالّلُھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن ".ِفي َن

ومنھ تھور البناء إذا ، معنى (ھار) أو (ھائر): ساقط أو مشرف على السقوط 

3سقط وانھار .

  : (ھار) اشتقاق

  .22مسائل قرآنیة :  - 1
  . 110التوبة : - 2
  .1/465.ومعاني القرآن : النحاس : 192تفسیر غریب القرآن : ابن قتیبة : ـ  3
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������ϪѧѧѧϣΪϫ����ϝΎѧѧѧϗ��ΏΎѧѧѧΑ�Ϧѧѧѧϣ�˴˯ΎѧѧѧϨΒϟ�έΎѧѧѧϫ�ˬ���ˬέϮѧѧѧϬϳ���ϪѧѧѧϨϣ�ωέΎѧѧѧπ Ϥϟϭ

ѧѧϫ��ϞѧѧϋΎϔϟ�Ϣѧѧγϭ�ˬ�έϭΆѧѧϫϭ�έϮѧѧϫ��έΪѧѧμ Ϥϟϭ�έϮѧѧϬΗϭ��ΐ ѧѧϠϘϟ�ϰѧѧϠϋ�έΎѧѧϫϭ�ήΎ

1البناء : انھدم .

2وعن الشیباني:  ناقة ھایر وھائر : إذا سارت أسرعت كالجرف الھائر ."

ϭϮϟ�ήδϜΑ��έϭΎϫ�����έΎϫ��Ϟλ �ˬ��������ΎϫήϛΫ́ѧγ�ϯήѧΧ�ϻϮѧϗ�ϪϠѧλ �ϲѧϓ�Ϟѧϴϗϭ

 .الحقا

  ورود (ھار) في المنظومات : 

3ث عن التقلیل  : وردت ھذه الصیغة في منظومة  الوھراني عندما تحد

  َوأْدِري َفَقّلْل َعْنُھم كْیَفمـــــا َبَدا      كذلَك َتْوِریة َوِباْلَخلف زمـــال         

  َكَذاَك لُھ ھار َوَمْحض ِبھ اْعَتال       َوذا ُقل ِلُحلَوان َولْلقاِضي َقّلال     

.یشیر الوھراني في البیت األول إلى القراءة بالتقلیل لورش

4ما محمد العربي بن البھلول فقد أوردھا في حدیثھ عن اإلمالة:أ

  ُثّم الّذي ُیَماُل ُدوَن الَیاء               ِمْن ألِفات َتأِتي َقْبَل الّراء                      

  إلى أْن قال: 

  ِمْن أنْصار أْخَباُرُكم أْوَزار َواْلقّھار               َفي اْلَغار ھار َكذا                

ذكر الناظم  إمالة األلفات المتلوة براء في الكلمات القرآنیة اآلتیة  : (أخباركم 

��έΎϫϭ�έΎϐϟϭ�έΎμ ϧϭ�έΎϬϘϟϭ�έί ϭϭ�ˬ���ϥϮϟΎѧϗ�ϩϭέ�Ύѧϣ�ϰϟ·�ϚϟάΑ�ήϴθϳ�Ϯϫϭ

������ϯήѧΒϜϟ�ΔѧѧϟΎϣϹΎΑ��έΎѧϫ��ήѧϗ�Ϫѧϧ�ϊϓΎѧϧ�Ϧѧϋ��ˬ������ΔѧΑέΎϐϤϟ�ϚϟάѧΑ�άѧΧ�Ϊѧϗϭ�ˬ�Ϯѧѧϫϭ

1أھم القراءات :وھذا الجدول یجمل   5األشھر.

  .2/894مجمل اللغة :  - 1
  .1/410ووضح البرھان :  6/367اللسان :  - 2
.3/392ند المغاربة : قراءة اإلمام نافع ع - 3
  .861تحفة القراء :  - 4
  .130النجوم الطوالع :  - 5
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: 7جدول رقم 

التقلـــــــیل  اإلمالة  الفتح 

ابن كثیر وحمزة وحفص وھشام 

  والنقاش عن األخفش.

الكسائي والبصري وشعبة

  وقالون وابن ذكوان.

  ورش.   

إّن أكثر العلماء على أّن (ھار) حدث فیھا قلب مكاني .

  القلب المكاني : 

�ϦϨγ�Ϧϣ��ϲϧΎϜϤϟ�ΐ ϠϘϟ��Ώήѧόϟ�ˬ�ϭ��ϩΪѧΣ������ΔѧϤϠϜϟ�ϑϭήѧΣ�ξ ѧόΑ�ϢϳΪѧϘΗ

�ξ ѧόΑ�ϰϠϋ2��ˬ����������Ύѧϣ�ήѧΜϛϭ��ήѧϴϴϐΗ�ϥϭΩ�ϪѧϟΎΣ�ϰѧϠϋ�ϰѧϨόϤϟ�˯ΎѧϘΑ�Ϛϟάѧϟ�ρήΘѧθϳϭ

�������������ϮѧѧΤϧ�ΎѧѧϤϫήϴϏ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϳ�Ύѧѧϣ�ϼϴѧѧϠϗϭ�ˬ�ί ϮѧѧϤϬϤϟϭ�ϞѧѧΘόϤϟ�Ϟѧѧόϔϟ�ϲѧѧϓ�ϖѧѧϔΘϳ

  (امضحّل من اضمحل واكرھّف من اكفھّر) .

یكونا جمیعا أصلین كل لفظین ُوجد فیھما تقدیم وتأخیر ، فأمكن أْن :  عالمتھ 

�����ϪΒΣΎѧλ �Ϧѧϋ�ΎѧΑϮϠϘϣ�ΎϤϫΪѧΣ�β ϴϟ�ˬ�������Ϣѧϟ�˸ϥ·ϭ�ϩήѧϴϏ�ί ϮѧΠϳ�ϻ�ϱάѧϟ�α ΎѧϴϘϟ�ϮѧϬϓ

��ϪΒΣΎѧλ �Ϧѧϋ�ΏϮϠϘϣ�ΎϤϫΪΣ�˷ϥ́Α�ΖϤϜΣ��ϚϟΫ�ϦϜϤϳ3�������ϲѧϨΟ�ϦѧΑ�ήόѧθΘγ�Ϊѧϗϭ

�ϪѧϨϋ�ΎΑϮϠϘϣ�ϭ�ϪΒΣΎμ ϟ�ϼλ �ϦϴψϔϠϟ�ΪΣ�ϞόΟ�ϲϓ�ΔΑϮόλ4��ˬ�����ϰѧϠϋ�ϞϴϟΪѧϟϭ

أن) ، إذ إنھ رأى أنھ مقلوب مع غیره في (طم5تلك الصعوبة اختالف سیبویھ 

6ورأى غیره العكس. ، (طأمن)

  .120و 119.والتیسیر في القراءات السبع : 172البدور الزاھرة :  - 1
والمجمل  في المبحث الصوتیة من  1/21یراجع : شرح شافیة ابن الحاجب : األسترابادي :  - 2

  .111اآلثار العربیة : مكي درار : 
  .2/69لخصائص : ا - 3
  .63علم الصرف الصوتي :  - 4
  . 3/467یراجع : الكتاب :  - 5
  .2/104المنصف :  - 6
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��������ϼѧϘϧ�ϲσϮϴѧδϟ�ήѧϛΫ�ˬ�ΐ ѧϠϘϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ϲѧϓ�ϦϴϴϓϮѧϜϟ�ϊϣ�Γήμ Βϟ�Ϟϫ�ϒϠΘΧ�Ϊϗϭ

����Ρϼѧѧδϟ�ϲϛΎѧѧη����ϞѧѧΜϣ�Ϧϴϳήѧѧμ Βϟ�ΪѧѧϨϋ�ϴΤѧѧμ ϟ�ΐ ѧѧϠϘϟ���ϪѧѧϟϮϗ�α ΎѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϋ

  وشائك) (وجرف ھار وھائر).

��������ѧѧϠϓ��ΏάѧѧΟϭ�άѧѧΒΟ����ϮѧѧΤϧ�ΎѧѧΒϠϗ�ϥϮѧѧϴϓϮϜϟ�ϪϴϤѧѧδϳ�Ύѧѧϣ�Ύѧѧϣ���ΪѧѧϨϋ�ΐ ѧѧϠϘΑ�άѧѧϫ�β ϴ

�Ϧϴϳήѧμ Βϟ1�����ϥΎѧѧΘϐϟ�ΎѧϤϫ�ΎѧϤϧ·ϭ2������ΪѧѧΠϧ�ϻ�ϖΑΎѧδϟ�ϒѧϳήόΘϟ�ϰѧѧϟ·�ωϮΟήϟΎѧΑ�ϦѧϜϟ

  مانعا من تسمیتھ قلبا مكانیا.  

3أما غایتھ فھي التیسیر وتحقیق نوع من االنسجام الصوتي .

  أما  أنواعھ فھي :

  تقدیم اآلخر على متلوه نحو : (ناء یناء من نأى ینأى).-

على العین نحو : (طأمن من طمأن) . تقدیم متلو اآلخر-

تقدیم العین على الفاء نحو : (أیس من یئس).-

تقدیم الالم على الفاء نحو : (أشیاء من شیئاء).-

  تأخیر الفاء على الالم نحو : (الحادي من واحد).   -

έϭΎѧϫ��Ϯѧϫ�ˬ����˯ήѧϟ�ΖϣΪѧϗ�ϢѧΛ��4������ϭϮѧϟ�ήѧδϜΑإّن أصل (ھار) عند األكثر      

�ϭ�ϭϮѧѧϟ�ϊѧѧο Ϯϣ�ϰѧѧϟ·��˯ήѧѧϟ�ϊѧѧο Ϯϣ�ϰѧѧϟ·�ϭϮѧѧϟ�ΕήѧѧΧ��ˬ���˯Ύѧѧϳ�ϭϮѧѧϟ�ΖѧѧΒϠϗ�ϢѧѧΛ

و(غاز). أو أّن ، ثم حذفت الیاء كما حذفت من (قاض)  ،  لوقوعھا إثر كسرة

5الواو حذفت اعتباطا من غیر موجب لحذفھا .

  .4/381یراجع : الكتاب :  - 1
  . 1/481یراجع : المزھر :  - 2
  .391دراسة الصوت اللغوي :  - 3
  .65و 64وتصریف األفعال والمصادر والمشتقات :  130یراجع : النجوم الطوالع :  - 4
  .130یراجع : النجوم الطوالع :  - 5
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�ήΎѧѧϫϭ�˳έΎѧѧϫϭ�˲έΎѧѧϫ��Ϯѧѧϫ���ϝΎѧѧϘϳ1�ˬ�έϮѧѧϬϳ�έΎѧѧϫ��Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧλ Ϸ�Ϯѧѧϫ��ήΎѧѧϫ��ϥ·��

�����ѧϟϭ�ˬ�ΓΰѧϤϬϟ�ϑάѧΣ�ϰѧϠόϓ�ϊϓήϟΎѧΑ�ϱάϟϭ�������ΪѧόΑ�ϰѧϟ·�ΓΰѧϤϬϟ�ϞѧϘϧ�ϰѧϠϋ�ήΠϟΎѧΑ�ϱά

.الراء كما قالوا في (شائك السالح)

�������������������έΎѧμ ϓ�ϲϧΎѧϜϣ�ΐ ѧϠϗ�Ϫѧϴϓ�ϊѧϗϭ��ήΎѧϫ��Ϯѧϫ��έΎѧϫ��Ϟѧλ �˷ϥ�ϰϟ·�κ ϠΨϧ

����ϥϮѧѧϨϤϟ�ι ϮѧѧϘϨϤϟ�Ϣѧѧγϻ�ΔѧѧϠϣΎόϣ�ϞѧѧϣϮϋ�ϢѧѧΛ�ˬ�˯Ύѧѧϳ�ΓΰѧѧϤϬϟ�ΐ ѧѧϠϗ�ΪѧѧόΑ��ϱέΎѧѧϫ�

Ύ˯ϴϟΎΑ��ϲο Ύϗ��ϪϠλ �ϱάϟ�ν Ύϗ��ϚϟϮϘϛ�ήΠϟΎΑ�ˬ���ϓ��Ϟѧλ Ϸ�ϲѧϓ�Ϫϧί Ϯϓ���ϞѧϋΎ

  وبعد القلب والحذف صار وزنھ (فال).

�������ήѧѧϴϏ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϔϴϔΨΗ���ϦϴѧѧϔϟϷ�ϯΪѧѧΣ·�ϑάѧѧΣ��Ϯѧѧϫ�ήѧѧΧ�ΐ ϫάѧѧϣ�Δϟ́ѧѧδϤϟ�ϲѧѧϓϭ

������ΪѧѧόΑ�ήϴѧѧμ Η��ήΎѧѧϫ�ϭ��ϙΎѧѧη��ήϴѧѧμ Η�ϑάѧѧΤϟ�ΪѧѧόΑ��ϚΎѧѧη��ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϛ�ξ ϳϮѧѧόΗ

2الحذف (ھار).

������������Ϧϴѧόϟ�ϝΪѧΑ·�ϲѧϬϓ�ˬ�ϑϮѧΟϷ�ϲѧΛϼΜϟ�Ϧѧϣ�ϞѧϋΎϔϟ�Ϣѧγ�ϲѧϓ�ϰΤѧμ ϔϟ�ΔѧϐϠϟ�Ύϣ

  ھمزة.  

ϘΤϟϭ����������ήѧψϨϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ΓΪѧΣϭ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϤΘϨΗ�ΖѧϧΎϛ�ϰѧΘϣ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϩάѧϫ�ϞΜϣ�˷ϥ�ΔϘϴ

���������ΔѧϗήϔΘϠϟ�ϰѧϨόϣ�ϻϭ�ˬϪѧϨϋ�ΏϮѧϠϘϣ�ήѧΧϵ�ξ όΒѧϟϭ�Ϟѧλ �ΎϬѧπ όΑ�ϥ�ϰϠϋ�ΎϬϴϟ·

ϩάϫ�ΩΎϜΗϭ��ΎϬϨϴΑ����������ϰѧϠϋ�ΖϠϤΘѧη�ϲѧΘϟ�ϢϟΎѧόϟ�ΕΎѧϐϟ�Ϣѧψόϣ�ϲѧϓ�ϙήΘѧθΗ�ΓήϫΎψϟ

3كلمات متحدة المعنى واألصوات ولكن ترتیب األصوات فیھا مختلف.

  . 6/367اللسان :  - 1
  .65وإیجاز التعریف :  379و 4/378یراجع : الكتاب :  - 2
  .167في اللھجات العربیة : إبراھیم أنیس :  - 3
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  مصرخّي   

�Υήѧѧμ ϣ��ϊѧѧϤΟ�ˬ����ΔϓΎѧѧο ·�ΪѧѧόΑ�ϥϮѧѧϨϟ�ΖτϘѧѧγ��ϦϴΧήѧѧμ ϣ��ϪϠѧѧλ �˷ϥϷ

�����ϲѧѧϧήϘϟ�ϕΎϴѧѧδϟ�ήϳϮѧѧμ Η��ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϧήϘϟ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϩάѧѧϫ�ΕΩέϭ��Ϊѧѧϗϭ��˯Ύѧѧϴϟ

����ϦϴѧΑ�έϮѧΤϟ�ϱήѧΠϳ�Ϫѧϴϓϭ�����ϪѧϋΎΒΗϭ�ϥΎτϴѧθϟ.لمشھد من مشاھد یوم القیامة 

����ϰϟΎѧѧόΗ�ϝΎѧѧϗ�˵ϗ�Ύѧѧ͉Ϥ˴ϟ�˵ϥΎ˴τϴ˸ѧѧ͉θϟ�˴ϝΎѧѧ˴ϗ˴ϭ����͋ϖѧѧ˴Τ˸ϟ�˴Ϊѧѧ˸ϋϭ˴�˸Ϣ˵ϛ˴Ϊѧѧ˴ϋϭ˴�˴Ϫѧѧ˷Ϡϟ�͉ϥ˶·�˵ήѧѧ˸ϣ˴Ϸ�˴ϲѧѧ˶π

ϓ˴�˸Ϣ˵Ϝ͊ΗΪϋ˴ϭ˴˴ϭϲ˶ϟ�˴ϥΎ˴ϛ�Ύ˴ϣ˴ϭ�˸Ϣ˵Ϝ˵Θ˸ϔ˴Ϡ˸Χ˴́������˸Ϣ˵Θ˸Β˴Π˴Θѧ˸γ Ύ˴ϓ�˸Ϣ˵Ϝ˵Η˸Ϯѧ˴ϋΩ˴�ϥ˴�͉ϻ˶·�˳ϥΎ˴τϠ˸ѧ˵γ�Ϧѧ͋ϣ�Ϣ˵Ϝ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ

�������˵Ϥ˶Α�˸Ϣ˵Θѧϧ˴�Ύѧ˴ϣ˴ϭ�˸Ϣ˵Ϝ˶Χ˶ήѧ˸μ Ϥ˵˶Α�˸Ύѧ˴ϧ˴�Ύѧ͉ϣ�Ϣ˵Ϝѧ˴δϔ˵ϧ˴�˸Ϯѧ˵ϣϮ˵ϟ˴ϭ�ϲ˶ϧϮ˵ϣϮ˵Ϡ˴Η�˴ϼ˴ϓ�ϲ˶ϟ�͉ϲ˶Χ˶ήѧ˸μ."1

����Ύѧѧϣ�ωΎϓΪΘѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧΑ�ϢϬΘϧΎόΘѧѧγϭ�ϪѧѧϋΎΒΗ�ΔΛΎϐΘѧѧγ�Ϧѧѧϋ��ϥΎτϴѧѧθϟ�ΏϮѧѧΟ�άѧѧϫϭ

  . 24إبراھیم : - 1
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�����ΔѧϐϟΎΒϣ�Ϧѧϣ�ϝϭΪѧόϟ�άѧϫ�ϪϘϘΣ�ΎϤϋ�ϼπ ϓ��ϩΰΠϋ�έΎϬχ ·ϭ�˭�Ώάόϟ�Ϧϣ�ϢϬϤϫΩ

ϢϫΎϳ·�ϪΧήλ ·�ϡΪϋ�ϥΎϴΑ�ϲϓ�ˬ����ϪѧΑ�ϮѧϠΘΑ�Ύѧϣ�ϞΜϤΑ�ϞΘΒϣ�Ύπ ϳ�Ϫϧ�ϰϟ·�ΓέΎηϹϭ�

.1جة إلیھا مثل ما ھم في حا  ، ومحتاج إلى اإلعانة ،

  اشتقاقھا: 

�������Υήѧ͊μ ϟ��Ϧѧϣ��άѧΧ���ΔѧΛΎϏϹ�Ϯѧϫϭ��Υήλ˸ Ϲ��Ϧϣ��Υ˶ήμ˸ ϣ˵��ˬ��˷ϥϷ

���������ϱάѧѧϟ��˴Υ˴ήѧѧ˴λ ��Ϟѧѧόϔϟ�Ϧѧѧϣ��Υ˴ήѧѧ˷μ ϟ�ϭ��ϪΗϮѧѧλ �ϰϠϋ΄ѧѧΑ�Υήѧѧμ ϳ�ΚϴϐΘѧѧδϤϟ

�����ϭ�ωΰѧѧѧѧϔϟ�ΪѧѧѧѧϨϋ�ΓΪϳΪѧѧѧѧθϟ�ΔΤϴѧѧѧѧμ ϟ���Δ˴Χ˸ήѧѧѧѧ˷μ ϟϭ����Υ˵ήѧѧѧѧ˸μ ϳ˴����ϪϋέΎѧѧѧѧπ ϣ

ΔΒϴμ Ϥϟˬ��Κѧѧϴ˶ϐ˵Ϥϟ����Υ˶ήѧѧ˸μ Ϥ˵ϟ�ϭ2�ˬ��Ϧѧѧϣ�ϪѧѧϧϷΥήѧѧλ Ϲ�ˬ����Υ˶έΎѧѧ˷μ ϟ��Ύѧѧϣϭ

���Υ˶ήμ˸ Θ˸δϤ˵ϟ�ϭϓ�������ϰѧϠϋ�ΎѧϤϫϭ���ΔѧϧϭΎόϤϟϭ�Γήѧμ Ϩϟ�ΐ ѧϠτϳ�ϱάѧϟ�ΚϴϐΘδϤϟ�ϮϬ

3قال سالمة بن جندل :  ،الترتیب من (َصَرَخ) و(اْستْصَرَخ)

  ُكّنا إذا َما أتانا َصاِرٌخ َفِزع          كان الصَُّراُخ لُھ َقْرُع الّظنابیب       

نابیب) سرعة اإلجابة. والشاھد في قولھ (صارخ) أي : المقصود بـ (قرع الظ

  مستغیث .

4وقال أمیة بن أبي الصلت :

  وال َتْجَزُعوا إّني لُكْم َغْیر ُمْصِرخ     ولْیَس لُكم ِعْنِدي َغناٌء وال َنْصُر          

  وقولھ (ُمْصِرخ) معناه :ُمِغیث .   

  ورود (مصرخّي) في المنظومات :

ϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤλ �ήϛΫ������ΔѧϴϬΘϨϤϟ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϦϤѧο �ΔѧγϭέΪϤϟ�Δϐϴѧμ ϟ�ΕΎ

1بیاء مشددة وفیھا قال الندرومي : 

ة دار النھض -159 –یراجع : من أسالیب التعبیر القرآني : د . طالب محمد إسماعیل الزوبعي  - 1
  . 1996 -1ط :  –إصدارات الجوھرة  –بیروت  –العربیة 

  (مادة : صرخ) . -4/29لسان العرب :  - 2
  السابق : مادة (ظنب).- 3
  .5/234یراجع : تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 4
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  ثِقْل أَمِانّي اْفَتْح (ھا) ِبأل اُألمِّّي      أَناِسّي اْثِبْت َوَبِنّي ُمْصِرِخّي          

2وقال البھلول : 

  ة ُبَعْیَد َكْســــٍر َیأِتــي فْصٌل في ما َشــّد ِمَن اْلَیـــاَءات       َواِقَعـــــ               

  ثم قال :    

  أَماِنــــّي الّنِســــّي ُمْصِرخـــــيِّ       أَناِســـّي اْلأّمّي َمع َبِنّیــــــــــــا             

��υΎѧϔϟϷ�ϩάϫ�����ˬ��˷ϲΧήѧμ ϣϭ�˷ϲѧϨΑϭ�˷ϲѧγΎϧϭ�˷ϲѧϣϷϭ�˷ϲϧΎѧϣ�����ϥήѧϘϟ�ϲѧϓ�ΓΩέϭ

ϫϭ�ˬ�ΔΣϮΘϔϣ�ΓΩΪθϣ�ΔϓήτΘϣ�˯ΎϴΑ�ϢϳήϜϟ��ήѧδϜΑ�ΔϗϮΒѧδϣ�ϲ�ˬ�����ϱ�Ϛϟάѧϛ�ήѧϘΗϭ

ΩΪѧѧϋϭ�ΓΩΪѧѧθϤϟ�˯ΎѧѧϴϟΎΑ�Ύϫ��β ѧѧϤΧ�ˬ��ϲѧѧϓ��Ύѧѧϫ��ϑήѧѧΤΑ�ϲϣϭέΪѧѧϨϟ�ΎѧѧϬϟ�ΰѧѧϣέ�Ϊѧѧϗϭ

  البیت المذكور أعاله.

ϭ�ϑΎο �����ϭ��˷ϲѧδϨϟ��ϲѧϫϭ�ΔѧγΩΎγ�ΔѧϤϠϛ��ϝϮϠϬΒϟ��ΎϬϠѧλ ����Γί ϮѧϤϬϣ��˯ϲѧδϨϟ�

  وقد  وقفنا عندھا  في فصل األسماء. 

    الحذف واإلدغام :

���ϲѧѧϓ��ΓήѧѧϴΧϷ�˯Ύѧѧϴϟ�˷ϥ·���˯ΎѧѧϴΑ��˯ήѧѧϘϟ�ΪѧѧϨϋ�ϑήѧѧόϳ�Ύѧѧϣ��ϲѧѧϫ��˷ϲΧήѧѧμ ϣ

3�������ϖΑΎѧγ�ϊѧοاإلضافة وكذلك ذكرھا سیبویھ Ϯϣ�ϲѧϓ�ΎѧϬΘϘϴϘΣ�ΖѧϨϴΑ��Ϊϗ�ΖϨϛϭ�ˬ

:4وھذا الجدول یوضح أھم القراءات،

: 8جدول رقم 

�ή˰ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δϜΑ

  الیـــــــاء

بالفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  باقــــــــــــــــــــــي    

  .92أرجوزة مجموع النصوص القرآنیة :  - 1
  .881و 880تحفة القراء :  - 2
  .2/385یراجع الكتاب :  - 3
  .341وغیث النفع :  134یراجع : التیسیر في القراءات السبع :  - 4
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  السبعـــــة ومنھم ابن كثیر.ــــــزة.حمـــــــــــــــــــــــ

��έϮѧϬϤΠϟ�Γ˯ήѧϗ�Ϯϫ��͉ϲΧήμ ϤΑ��ϲϓ�˯Ύϴϟ�Θϓ�Ϧϣ�ϲϣϭέΪϨϟ�ϩήϛΫ�Ύϣϭ�ˬ��Ϯѧϫϭ

���ΔϓΎѧο Ϻϟ�ϥϮѧϨϟ�ΖϓάΣ��ϲϨϴΧήμ ϤΑ��Ϟλ Ϸ�˷ϥϷ�ˬ�ϦϴϨϛΎδϟ�˯ΎϘΘϟϻ�έΎϴΘΧϻ

������ΔѧѧϴϧΎΜϟϭ�ˬ�έϭήѧѧΠϤϟ�ήϛάѧѧϤϟ�ϊѧѧϤΟ�˯Ύѧѧϳ�ϰѧѧϟϭϷ�ϥ˯Ύѧѧϳ�ΖѧѧϴϘΑϭ��ϢϠϜΘѧѧϤϟ�˯Ύѧѧϳ�ˬ�

��ϦϴϤϠѧѧδϤΑ�Εέήѧѧϣ����ϝϮѧѧϘΗ�ΎѧѧϤϛ�ΔϓΎѧѧο Ϲ�˯Ύѧѧϳ�ϲѧѧϓ�ϊѧѧϤΠϟ�˯Ύѧѧϳ�Ζѧѧ˴Ϥ˶Ϗ˸Ώϓ�ˬ��ΫΈѧѧϓ

������˷ϲϤϠѧδϤΑ��ΖѧϠϗ�Ϛѧδϔϧ�ϰѧϟ·�ϢϬΘϔο 1�������Ϧѧϣ�κ ϠΨΘѧϟ�ϊѧϗϭ�ϥ˯Ύѧϴϟ�ΖѧϘΘϟ�ΎѧϤϟϭ��

ΎѧѧϬΘϔΨϟ�ΔѧѧΤΘϔϟΎΑ�ϦϴϨϛΎѧѧδϟ�˯ΎѧѧϘΘϟ�ˬ��ϊѧѧϤΠϟ�˯Ύѧѧϳϭ�ϥϮϜѧѧδϟ�ΎѧѧϬϘΣ�ϢϠϜΘѧѧϤϟ�˯Ύѧѧϳ�˷ϥϷ

ΔϨϛΎѧѧγˬ�ΖϘΒѧѧγ�Ϋ·�ΔϓΎѧѧο Ϲ�˯Ύѧѧϳ�˷ϥ·�ϭ�˴ϱΪѧѧϫ���ϞѧѧΜϣ�ˬ�Θѧѧϔϟ�ΎѧѧϬϴϓ�˴ϦϴѧѧόΗ�ϦϛΎѧѧδΑ

��������˴ϲѧ˶ϣϼϏ���ϞѧΜϣ�ˬ�ϥΎϜѧγϹϭ�Θѧϔϟ�ΎѧϬϴϓ�ί ΎѧΟ�ΎѧϬϠΒϗ�Ύϣ�ϙήΤΗ�Ϋ·�Ύϣ���˴ϱΎμ ϋϭ

2وغالِمي .

  كسر یاء اإلضافة :

�ΓΎѧѧΤϨϟ�ξ ѧѧόΑ�ΎѧѧϫΩέ�ΪѧѧϘϓ�ήѧѧδϜϟΎΑ�Γ˯ήѧѧϘϟ�Ύѧϣ�ˬ��ζ ѧѧϔΧϷϭ�ΝΎѧѧΟΰϟ�ϢϬϨѧѧϣ

������ΓΰѧϤΣ�ϥΎѧϛ�Ϊѧϗϭ�ˬ�ΓήΗϮѧΘϣ�Γ˯ήѧϗ�ΎϬϧ�Ϧϣ�ϢϏήϟ�ϰϠϋ±����ήѧϗ�ϱάѧϟ��ήѧδϜϟΎΑ±�

���������Ϯѧϫ�ϪѧϧϷ�ήѧδϜϟΎΑ�ϪѧϨϣ�κ ϠΨΘѧϟ�ϢΘѧϳ�ϦϴϨϛΎѧδϟ�˯ΎѧϘΘϟ�˷ϥ·ϭ��ΔϴΑήόϟΎΑ�ΎϤϟΎϋ�ΎϣΎϣ·

3األصل في ذلك .

������ϲϧΎѧΜϟ�ϑήѧΤϟ�ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγ�ϱ�ΎѧϘϠτϣ�ήϔΘϐϳ�ϦϴϨϛΎδϟ�˯ΎϘΘϟ�˷ϥΈϓ�ϒϗϮϟ�ϲϓ�Ύϣ

������ϰѧϠϋ�ϒѧϗϮϟ�ϥϷ�ˬ�ϻ�ϡ�Ϧϴѧϟ�ϑήѧΣ�ϝϭϷ�ϑήѧΤϟ�ϥΎϛ�˯Ϯγϭ�ˬ�ϻ�ϡ�ΎϤϏΪϣ

ΔϛήΤϟ�Ϊδϣ�Ϊδϳ�ϑήΤϟ�ˬ���ΪѧϨϋ�ϑήΤϟ�ϰϠϋ�ΕϮμ ϟ�ήϓϮΗ�ϦϜϤΘϳ�ϪϧϷ�ϚϟΫϭ

ألّن أخذك في  ،الوقف وبذلك أوصلتھ بغیره ومتى أدرجتھا زال ذلك الصوت

  .3/414یراجع : الكتاب :  - 1
  .5/235تفسیر الجامع ألحكام القرآن :  - 2
  .4/203وتفسیر التحریر والتنویر :  3/532یراجع : الكتاب :  - 3
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�������ϑϮѧϗϮϤϟ�ϑήѧΤϟ�ϥϮѧϜϴϓ�ΎΗϮѧλ �ϝϭϷ�ϑήѧΤϟ�ωΎѧΒΗ�Ϧϋ�ϚϠϐθϳ�ήΧ�ϑήΣ

  .علیھ أتم صوتا وأقوى جرسا من المدرج

�������ΏΎѧΛϭ�ϦѧΑ�ϰѧϴΤϳϭ�ζ ϤϋϷΎѧϛ�ϦϴόΑΎѧΘϟ�Ϧϣ�ΔϋΎϤΟ�ΎϬΑ�ήϗϭ����ϲѧϨΒϟ�Δѧϐϟ�ϲѧϫϭ�ˬ

ήѧΟ·�˯Ύѧϳ�ΔϓΎο˯����1یربوع بطن من حنظلة من تمیم  Ϲ�˯Ύϳ�ϰϠϋ�ϥϭΪϳΰϳ�ϢϬϧΈϓ

��ϪѧѧϜΘϴτ ϋ�ϭ��ϪΘΑήѧѧο ��ϲѧѧϓ�ϑΎѧѧϜϟϭ�˯ΎѧѧϬϟ�ϯήѧѧΠϣ�ΎѧѧϬϟ�ˬ�˯ΎѧѧϔΘϛ�˯Ύѧѧϴϟ�ϮϓάѧѧΣϭ

2بالكسرة،قال األغلب العجلي: 

  أقبَل في ثوٍب معافري         جّر َجــّرا لیــْــَس بالخفّي            

  قلُت لھا ھْل لِك َیا تا ِفي ِّ       ِمْن إِبل ما أنَت ِباْلَمْرِضيِّ         

�˯Ύϴϟ�ήѧδϜΑ��͋ϲϓ�ΎΗ��ϪϟϮϗ�ϲϓ�ΪϫΎθϟˬ�����ΚѧϧΆϤϟ�ϰѧϟ·�ΓέΎѧη·�Ϣѧγ����ΎѧΗ�ϭ3�ˬ���˷ϲѧϓ�

  وضمیر المتكلم (الیاء).   ،مركبة من حرف الجر (في)

4وقال النابغة : 

  و نعمٌة بعَد ِنْعمٍة        ِلَوالِدِه لْیَستْ بذاِت َعقاِرب َعليِّ لَعْمر               

��͋ϲϠϋ��ϲϓ�˯Ύϴϟ�ξ ϔΨΑˬΏήτϘϛ�ϥϭήΧ�Ύϫί ΎΟϭ�ˬ˯ήϔϟϭ�ˬ���ϦѧΑ�ϭήѧϤϋ�ϮΑϭ

  العالء الذي قال فیھا: إنھا جائزة وإنھا بالخفض لحسنة. 

�˷ϲΒϨϟ�Ϧϋ�ΖΒΜϳ�Ύϣ�˷ϥ�ϱήϴθϘϟ�ϦϴΑ�Ϊϗϭ�����ϡϼѧδϟϭ�Γϼѧμ ϟ�ϪѧϴϠϋ±���ϻ�ήΗϮΘϟΎѧΑ

ϳ��ϚѧϟΫ�ϪΑΎη�Ύϣ�ϭ�ϴΒϗ�ϭ�́τΧ�Ϯϫ�Ϫϴϓ�ϝΎϘϳ�˸ϥ�ί ϮΠ�ˬ���˸ϥ�ϭΩέ�˯ϻΆѧϫ�Ϟѧόϟϭ

5غیر ھذا الذي قرأ بھ حمزة أفصح.

  وفي سبب الكسر وجھان : 

.162اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة : د . عبده الراجحي :  - 1
  .197یراجع : إعراب القراءات السبع وعللھا :  - 2
  .203یراجع : الحجة في القراءات السبع : بھامش ص :  - 3
  .1/450یراجع : شرح الكافیة الشافیة :  - 4
  .5/235تفسیر الجامع ألحكام القرآن  - 5
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-����ϪѧΑ��ϲѧϓ�ήϴϤπ ϟ�ΪόΑ�ΩΰΗ�ΎϤϛ�ΔϨϛΎγ�˯Ύϳ�ΔϓΎο Ϲ�ΪόΑ�Ϊϳί �Ϫϧ���ϝϭϷ

  وحذفت تخفیفا كما حذفت من (فیھ وعلیھ) وبقیت الكسرة دالة علیھا .

-ΏήѧѧϋϹ�˯Ύѧѧϳ�ϥΎϨϛΎѧѧγ�ϰѧѧϘΘϟ�Ϫѧѧϧ���ϲϧΎѧѧΜϟ��ήϛάѧѧϤϟ�ϊѧѧϤΟ�ήѧѧΟ�Δѧѧϣϼϋ�ϱ

ϢϟΎδϟ����ΏήѧϋϹ�ΐ ΒѧδΑ�ϝϭϷ�ϚϳήΤΗ�έάόΘϟ�ϲϧΎΜϟ�ϙ͋ήΣ˵ϭ�ϢϠϜΘϤϟ�˯Ύϳϭ

���ΓήѧѧδϜϟΎΑ�ϙ͋ήѧѧ˵Σϭ�ˬ������Δѧѧϐϟ�ϩάѧѧϫϭ�ϦϴϨϛΎѧѧδϟ�˯ΎѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�Ϟѧѧλ Ϸ�Ϯѧѧϫ�ϪѧѧϧϷ

������ϮѧΤϧ�ϒѧϟ�ΎѧϬϠΒϗ�ΚϴΣ��ΘϔΗ�ΔϓΎο Ϲ�˯Ύϳ�˷ϥ�Ϧϣ�ϢϏήϟ�ϰϠϋϭˬ�Ώήόϟ

  ، فما بالھا وقبلھا یاء؟عصاَي 

����ΔѧѧόϗϮϟ��ϲѧѧϧ·��ΓήѧѧδϜϟ�ΎѧѧϫϮόΒΗ�ϢѧѧϬϧ�ϱ�ωΎѧѧΒΗϻ�Δѧѧϐϟ�ϰѧѧϠϋ�Εήѧѧ˶δϛ˵�ϥϮѧѧϜΗ�Ϊѧѧϗ

�ΔѧѧѧϤϳήϜϟ�Δѧѧѧϳϵ�ϲѧѧѧϓ�ΓήѧѧѧηΎΒϣ�ΎϫΪѧѧѧόΑ�ˬ��ˬ�ϥΎѧѧѧϔτϏ�ξ ѧѧѧόΑϭ�ϢϴѧѧѧϤΗ�Δѧѧѧϐϟ�ωΎѧѧѧΒΗϻϭ

Ϊѧ˸Ϥ˴Τ˸ϟ˵��وبھ قرأ الحسن في قولھ تعالى :"  ،وغرضھ تحقیق التجانس الصوتي 

2).الحمدالدال في ( بكسر 1لّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن"

تتـــرى

:" ُثمَّ قال اهللا تعالى  ،لم ترد في الذكر الحكیم إال مرة واحدة صیغة  

ْعَضُھم َبْعًضا ُرُسَلَنا َتْتَرا ُكلَّ َما َجاء ُأمًَّة رَُّسوُلَھا َكذَُّبوُه َفَأْتَبْعَنا َبَأْرَسْلَنا

 .والمعنى :أرسلنا رسلنا متالحقین3"ِمُنوَنوا ُیَفُبْعًدا لَِّقْوٍم لََّأَحاِدیَث َوَجَعْلَناُھُم

4وبین كل رسولین فترة زمنیة وتراخ. ،

  اشتقاقھا : 

  .01الفاتحة  - 1
  .197یراجع :إعراب القراءات السبع وعللھا :  - 2
  .44المؤمنون :  - 3
  .14درة الغواص : یراجع : -4
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Γ˴ήΗ˶ϭ�ήΗ˸˶ϭϭ�ήΗ˸˴ϭ�˵ήΘ˶˴ϳ�˴ήΗ˴˴ϭ�Ϧϣ��ϯήΘΗ���ˬ��ϭ˯ΎѧΟϭ��Ωήϔϟ�ήΗ˸˶Ϯϟϭ�ήΗ˸˴Ϯϟϭ

��ϞѧϴΨϟ�Ε Ύ˯Ο���ϝϮϘΗ�Ώήόϟ���ΕήΘϓ�ϊϣ�ϦϴόΑΎΘΘϣϭ�ϦϳήΗϮΘϣ�ϱ�ήΘΗϭ�ϯήΘΗ

وجاءت متواترة إذا تالحقت ،جاء بعضھا في إثر بعض بال فصل  متتابعة إذا

1وبینھا فصل. 

����ΎѧϤϬϴΟήΨϣ�ΏέΎѧϘΗ�ΔѧϬΟ�Ϧϣ�ΎϬΘϬΒη�ΎϬϧϷ�ˬ��ϯήΘΗ��ϲϓ�ϭϮϟ�Ϧϣ�˯ΎΘϟ�˸Ζϟ˶ΪΑ˸

�Ι ήΗ��ϲϓ�ΎϤϛ�ˬ�ˬ����ΔѧϤϬ˵Η�ϭ��ϩΎѧΠΗ��ϲϓ�ΖΒϠϗ�ΎϤϛϭ��ΖΛέϭ��Ϟόϔϟ�Ϧϣ�ΎϬϧϷ�ˬ

������ϢϫϮѧѧѧϟ��Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϴϧΎΜϟϭ��ϪѧѧѧΟϮϟ��Ϧѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ϥϷ2���ϥϼϜΘѧѧѧϟ��ϲѧѧѧϓ�Ϛϟάѧѧѧϛϭ

���ΓΩϻϮѧϟϭ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ΖϠϛϭ��Ϧϣ�ϲϬϓ��ΩϼΘϟ�ϭ��ΪϴϠΘϟ�ϭ��ϯϮϘΘϟ�ϭ3���ϚѧϟΫ�Ϧѧϣϭ

�����������ΖϟΪѧѧΑ�ΎѧѧϤϛ�˯ΎѧѧΘϟ�Ύѧѧϫϭϭ�Ϧѧѧϣ�ΖϟΪѧѧΑϭ�ˬ�ΓήΗϮѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ��ϰѧѧϠόϓ��Ϯѧѧϫ��ϯήѧѧΘΗ�

4في(تراث وتخمة).

�ΎѧѧϫήϴϴϐΗ�ϰѧѧϟ·�Ϣϫήϴѧѧμ ϣ�ϭέ�ΎѧѧϤϟϭ�����ζ ϴѧѧόϳ�ϦѧѧΑ�ϝΎѧѧϗ±��ϭϮѧѧϟ�Ϊѧѧϳήϳ±��ήѧѧϴϐΘΑ

ΒϠϗ�ΎϬϠΒϗ�Ύϣ�ϝϮΣ�˯ΎΘϟ�ϰϟ·�ΎϫϮˬ����ϝϮѧΣ�ήѧϴϐΘΑ�ήѧϴϐΘϳ�ϻ�ϱϮϗ�ΪϠΟ�ϑήΣ�ΎϬϧϷ

5ما قبلھا وھو قریب المخرج من الواو." 

  ورود (تترى) في المنظومات : 

��˴ϓ��ϥί ϭ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕΎѧѧѧϤϠϛ�ΕΎѧѧѧϣϮψϨϤϟ�ΏΎΤѧѧѧλ �ϊѧѧѧϤΟ��˯Ύѧѧѧϔϟ�ΘѧѧѧϔΑ��ϰѧѧѧϠό

ϓ˶�ϭ�˵ϓ�ϭ�ΎϫήѧѧѧѧδϜΑ��ϰѧѧѧϠόΎϬϤѧѧѧѧπ Α��ϰѧѧѧѧϠόˬ�ΎϬѧѧѧѧπ όΑϭ�˯ΎѧѧѧѧϴϟΎΑ�ΎϬѧѧѧѧπ όΑ�Ϣѧѧѧѧγέ�Ϊϗϭ

6لبھلول: وفي ذلك قال ابن ا،باأللف

  َفعَْلى بَِِفْتِح فاِئـــــِھ والَكْســـــــــِر        وَضّمھــا ُیمــــاُل ُكـــــــــًال َفاْدِر       

  .13السابق :  - 1
 1/208والممتع في التصریف :  1/157وسر صناعة اإلعراب :  4/332یراجع : الكتاب :  - 2

.ودرة الغواص في أوھام الخواص : القاسم بن علّي 3/197وشرح الشافیة : األسترابادي : 
  .2003ـ  1المكتبة العصریة ـ بیروت ـ ط  ـ 14الحریري : تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم : 

  . 1/464المزھر في علوم اللغة :  - 3
  .100التكملة :  - 4
  .3/80شرح الشافیة : األسترابادي :  - 5
  .862تحفة القراء :  - 6
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  َكَقْتلى َوَتْقوى َتْترا َدْعَوى َصْرَعى      ِذْكَرى ُموَسى ِعیَسى ُقْرَبى ُرْجَعى       

  كُدْنَیــا ُعلَیا ُرْءیا  ِسیَمـــــا قْد أِلف      بالیاِء كاَنْت ُرِسَمـــــْت أْو ِباألِلــــف    

�έΩΎϓ�ϼϛ�ϝΎϤϳ��ΖϴΒϟ�ϲϓ�ϝϮϠϬΒϟ�ϦΑ�ϝϮϗ�ˬ��������Ύѧϣ�Ϟѧϛ�ΔѧϟΎϣϹΎΑ��ήѧϘϳ�Ϫѧϧ�ϲѧϨόϳ

���������ϭ��ΎϫέϮѧѧδϜϣ�ϭ�˯Ύѧѧϔϟ�ΡϮѧѧΘϔϣ��ϰѧѧϠόϓ��ϥί ϭ�ϰѧѧϠϋ�ϢϳήѧѧϜϟ�ϥήѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�˯ΎѧѧΟ

وح فمن مفت ،وسواء ُرسمت باأللف أم بالیاء نحو : (دنیا وعلیا)  ،مضمومھا 

��ϰѧδϴϋϭ�ϯήϛΫ���έϮδϜϤϟ���Ϧϣϭ�ˬ�ϯϮϘΗϭ�ϰϠΘϗ����˯Ύϔϟ�ˬ�����ϡϮϤѧπ Ϥϟ�Ϧѧϣϭ

  (موسى وقربى) . 

1وقال التلیلي : 

  ِخالفُ یاٍء ُوجَدْت في الُمْصَحِف      ٌت ُرِسَمت بِِاألِلِف       َوكِلما             

  ـة َوِزْد علْیھــــــا اُألْخرى أْرَبَعـــــ    ا ِرًبا وأْقَصا تْتَرا     ِمْنھا ِرًد             

  یبین أحوال األلف في (تترى): اآلتي  الجدول

: 9جدول رقم 

  تتــــــــــرا  تتــــــرى  تتــــــرى 

�˴˴˴ϓ�ΘѧѧѧѧѧѧѧѧϔΑ��ϰ˰ѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Ϡ˰ό

  الفاء)

  مثل : َسكرى      

˶˴ϓ�ήѧѧѧѧѧѧѧѧδϜΑ��ϰ˰ѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰Ϡό

  الفاء)

  مثل: ِمعزى        

  َفعــــــــــال

��������ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜϣ

  َعمرا

  تحلیل الجدول : 

  .83مسائل قرآنیة : منظومات :  - 1
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����ϯήϜѧγ���ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�Κϴϧ́ΘϠϟ�Ϊί �ϑήΣ�ϰϟϭϷ�ΩϮϤόϟ�ϲϓ���ϯήΘΗ���ϒϟ

ألنھا من ،ودلیل زیادتھا اشتقاقھا  ،وغضبى. فالكلمة  ال تصرف أي ال تنون 

   ،الفعل (وتر والمضارع : یتر) فال وجود إذن لأللف في الجذر اللغوي للكلمة

�Ϋ·�ΎϬόο Ϯϣ���Ϯϫ�ΎϬΗΩΎϳί �ϰϠϋ�ϥΎΛ�ϞϴϟΩ�������ΔѧΛϼΜΑ�ΔϗϮΒѧδϣ�ˬ�ΔѧόΑέ�Ζѧόϗϭ�ΎѧϬϧ·

���ϰѧѧθτ ϋ���ϮѧѧΤϧ�ϝϮѧѧλ �ϑήѧѧΣˬ�����ϲѧѧϓ�ΓΩΎѧѧϳί �ϻ�ΔѧѧόΑέ�ϖѧѧΤϠΗ�����ϪϳϮΒϴѧѧγ�ϝΎϗ

����˴ϓ��ϰѧѧѧϠϋ�ϥϮѧѧѧϜϴϓ�Κѧѧѧϴϧ́Θϟ�ήѧѧѧϴϐϟ�ΎѧѧѧϫήϴϏ�ϑήѧѧѧΤϟ����ϰѧѧѧϠό1�ϋ˴����ϮѧѧѧΤϧ��ϰѧѧѧϘϠ

  رطى). و(َأ

����ϯΰѧόϣ����ϮѧΤϧ�ϥ˷Ϯ˴Ϩ˵Η�Ϛϟάϟϭ�ϕΎΤϟϺϟ��ϒϟϷ�ΕΪϳί �ΪϘϓ��ϲϧΎΜϟ�ΩϮϤόϟ�ϲϓ�Ύϣ

  و(حبلى). 

  الثالثة فھي للتنوین. وأما في  

����ΎѧѧѧѧѧϬϨϳϮϨΗ�ϡΪѧѧѧѧѧϋ�ί ϮѧѧѧѧѧΠϳϭˬ��ϰѧѧѧѧѧσέ��ϥϮѧѧѧѧѧϨΗ�ΎѧѧѧѧѧϤϛ��ϯήѧѧѧѧѧΘΗ��ϦϳϮѧѧѧѧѧϨΗ�ί ϮѧѧѧѧѧΠϳ

ή˴Ϝѧѧγ�ϞΜϣ�ϯˬ2�����ϲѧѧϓ�ΖϤѧѧγέ�ΪѧѧϘϓ��ήѧѧΘΗϭ�Ύѧѧμ ϗϭ�ΎѧѧΑέϭ�Ωέ��Ύѧѧϣ��ϥΎѧѧΘϐϟ�ΎѧѧϤϫϭ

���Ϟѧόϓ�ϭ�Ϣѧγ�ϲϓ�ΔόΑέ�ϒϟ�Ϟϛ�˷ϥ�ϩΩΎϔϣ�ϱάϟ�α ΎϴϘϠϟ�ΎϓϼΧ�ϒϟϷΎΑ�ϒΤμ Ϥϟ

������ήϜϟ�Ύѧϔϟ�ΐ ѧΘϜϳ�ϪѧϧΈϓ�˯Ύѧϳ�ΎѧϬϠΒϗ�ΎѧϤϴϓ�ϻ·�ˬ�˯Ύϳ�ΐ ΘϜΗ�����ϲѧϓ�ϻ·�Ϧϳ˯Ύѧϴϟ�ωΎѧϤΘΟ�Δѧϫ

����ϢѧѧϠϋ�Ϣѧѧγ��ϰѧѧϴΤϳ���ϮѧѧΤϧ3�����Ϊѧѧήϔϟ�Ρήѧѧη�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠϴϠΠϟ�ΪѧѧϮϔϟ��ΐ ΣΎѧѧλ �ϝΎѧѧϗ

4الجمیلة " :

  َوَقْد َكَتُبوا أِلفا ُبَعْیَد ثالثة               َوَما َفْوَقھا َیاء ِبآخِر َكِلَمة                    

�����ϝϭΪѧΠϟϭ�ˬ�ϢϬѧπ όΑ�Γ˯ήѧϗ�Ϯѧϫ�ϝϮϠϬΒϟ�ϩήϛΫ�ϱάϟ�˷˷ϥ·�����ϲѧϓ�ϝϮѧϘϟ�ϞѧϤΠϳ�ϲѧΗϵ

  القراءات : 

  .4/255كتاب سیبویھ :  - 1
  .14ودرة الغواص :  3/211یراجع : الكتاب :  - 2
  .2/350مجموع الشافیة : السید الشریف الكرمیاني :  - 3
  .2/350السابق :  - 4
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1: 10جدول رقم 

القـــراءة 

بالتنویـــن

  القـــراءة 

بغیــــرتنویـــــن

القـــراءة 

باإلمالـــة

القـــــــراءة 

بالفتـــــــــح

القــــــراءة 

بالتقلیـــــــل

  ابن كثیر

�ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϭ

  عمرو 

�ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑنافــع والكسائي 

  عمرو 

والكسائي

  ورش    أبو عمرو

ابن عامر أبو جعفر  

ویعقوب وخلف 

وعاصم وحمزة

�ΓΰѧѧѧѧѧѧѧϤΣϭ

  وخلف

�Ύѧѧϔϗϭ�Ύѧѧϔϟ�ϪѧѧϟΪΑΈΑϭ�ϼѧѧλ ϭ�ϦϳϮϨΘϟΎѧѧΑ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ˬ��ϲѧѧϫ�Ύѧѧϔϗϭϭ�ϼѧѧλ ϭ�ϦϳϮѧѧϨΗ�ήѧѧϴϐΑϭ

  قراءة الجمھور.

���ϼѧλ ϭ��ΘϔϟΎѧΑ�Γ˯ήϘϟϭ�ˬ�ϒϗϮϟ�ϲϓ�ϭήϤϋ�ϲΑ�ΪϨϋ��ΔϟΎϣϹΎΑ�Γ˯ήϘϟ±�ϩΪѧϨϋ���

���ΓΪѧѧϋΎϘϠϟ�ΎѧѧϗΎϓϭ�ˬήѧѧΜϛϷϭ�ѧѧΟέϷ�ϲѧѧϫ���ΎѧѧϤϣ�Ϫѧѧ˷ϧ�ΎѧѧϫΩΎϔϣϭ�ΓΎѧѧΤϨϟ�ΎϬόѧѧο ϭ�ϲѧѧΘϟ

�������ϚѧϟΫ�ήѧϴϐϟ�ϭ�Κѧϴϧ́ΘϠϟ�ΓΪѧί �ϒѧϟ�ϩήѧΧ�ϲѧϓ�ΖϧΎϛ�Ϣγ�Ϟϛ�Ϫϔϟ�ϥϮϠϴϤϳ�ˬ���ΎѧϬϧϷ

2بمنزلة ما ھو من بنات الیاء.

  الفتح والتقلیل :

  وھو نوعان:   ،وھو ضد اإلمالة ،المراد بالفتح فتح القارئ فمھ بالحرف 

-������ϰϤѧδϳϭ�ϑήΤϟΎѧΑ�Ϣѧϔϟ�Θѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�Ϯѧϫϭ���ΪϳΪη��ϢϴѧΨϔΘϟ�ˬ���ϲѧϓ�ϞϤόΘѧδϳ�ϻ

  القراءة .

. 564/ 7والبحر المحیط :  127وطالئع البشر :  136ـ  العنوان في القراءات السبع :  1
  .174الوقف في القراءات القرآنیة وأثره في اإلعراب والمعنى :  - 2
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  متوسط : یكون ما بین الفتح الشدید واإلمالة المتوسطة .  -

������ΔѧѧϟΎϣϹ�ˬ�Ύѧѧπ ϳ�ϰϤѧѧδϳϭ�ΔτѧѧγϮΘϤϟ�ΔѧѧϟΎϣϹ���˯ήѧѧϘϟ�ΪѧѧϨϋ�ϮѧѧϬϓ��ϞѧѧϴϠϘΘϟ��Ύѧѧϣ

�������ϒѧϴτϠΘϟϭ�ϦϴѧψϔϠϟ�ϦϴѧΑϭ�ϦϴѧΑ�ϦϴѧΑϭ�ϯήϐѧμ ϟˬ�����ΏΎΤѧλ �ϪϠϤόΘѧδϳ�ϱάѧϟ�Ϯѧϫϭ

1الفتح من القراء.

��ϖѧτϨΗ�˸ϥ́ϓ�ϩΪΣ�Ύϣ����������ΓΪϳΪѧθϟ�ΔѧϟΎϣϹϭ�ςѧγϮΘϤϟ�Θѧϔϟ�ϦϴѧΑ�ΔѧϟΎΤΑ�ϒϟϷΎѧΑϭ��Ϊѧϗ

 ، كل ألف متطرفة ترجع إلى الیاء ، أمال ورش إمالة بین بین من ذوات الیاء

  نحو : (تترى). ، 2سواء كان أصلھا الیاء أم كانت زائدة للتأنیث

���������Ϟѧλ Ϸ�Ϯѧϫ�Θѧϔϟ�˷ϥ�ϰѧϠϋ�έϮѧϬϤΠϟϭ�ˬ�Ϟѧλ Ϸ�ϲѧϓ�ϒѧϠΘΧ�Ϊϗϭˬ���Ύѧϣ�Ϟѧϛ�˷ϥϷ

ѧѧΠϳ�ϝΎѧѧϤϳ����ϑϼѧѧΨΑ�ΐ Βѧѧγ�ϰѧѧϟ·�ΝΎѧѧΘΤϳ�ϻ�Θѧѧϔϟ�˷ϥϷϭ�β ѧѧϜϋ�ήѧѧϴϏ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧΤΘϓ�ί Ϯ

3اإلمالة فال بد لھا من أسباب .

��������ςΑΎѧπ ϟϭ���ήѧΘΗ��ϲѧϓ�ϒѧϟϷ�Ϟѧλ �Ϯѧϫ�˯ήѧϘϟ�ϦϴΑ�ϑϼΨϟ�έΪμ ϣ�˷ϥ·

ΔϓήτΘϤϟ�ϒϟϷ�Ϟλ �Δϓήόϣ�ϲϓ�ˬ����ήϴϤѧπ ϟ�˯ΎѧΗ�ϰϟ·�Ϟόϔϟ�ΩΎϨγ·ϭ�Ϣγϻ�ΔϴϨΜΗ

�ˬ��˯Ύѧѧϴϟ�ϒѧѧϟϷ�Ϟѧѧλ ΄ϓ�˯Ύѧѧϴϟ�ΕήѧѧϬχ�˸ϥΈѧѧϓ�ˬ�ϮѧѧΤϧ��ϰѧѧΘϓϭ�ϯΪѧѧϫ����ˬ��ϲѧѧϓ�ϝϮѧѧϘΗ

4وفي : (رمى وسقى) تقول : (رمیت وسقیت). ، التثنیة : (ھدیان وفتیان)

���ϦϳϮѧϨΗ�ϥϭΪѧΑϭ�ΔѧϟΎϣϹΎΑ�ήϗ�ϱάϟΎϓ�ˬ��������ήѧϗ�Ϧѧϣϭ��Κѧϴϧ́ΘϠϟ�ΕΪѧϳί �ϒѧϟϷ�˷ϥ�ϯήѧϳ

  لإللحاق .  –عنده  –بالتنوین فإّنھا زیدت 

  اإللحاق: 

��ϑήѧΣ�ΓΩΎѧϳί �ϑήμ ϟ�˯ΎϤϠϋ�ΪϨϋ�ϕΎΤϟϹ�ˬ���ϦϴϓήѧΣ�ϭ���ϑϭήѧΤϟ�ϰѧϠϋ

�����ϯήѧΧ�ΔѧϤϠϜϟ�ΔѧϠΛΎϤϣ�ΓΪѧϳΰϤϟ�ΔѧϤϠϜϟ�ήϴμ Θϟ�Ϣγϻ�ϭ�Ϟόϔϟ�ϲϓ�ΔϴϠλ Ϸ�ˬ���ϲѧϓ

������ΕΎϨϜѧδϟϭ�ΕΎѧϛήΤϟ�Ϧѧϣ�ΔϠѧλ ΎΤϟ�ΎѧϬΘΌϴϫϭ�ϑϭήѧΤϟ�ΩΪϋ�ˬ���ˬ��ήΛϮѧϛ����ϮѧΤϧ

  .115و 114السابق :  - 1
  .116وم الطوالع : یراجع : النج - 2
  .115السابق :  - 3
  .116یراجع : النجوم الطوالع :  - 4
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�����ϭϮѧѧϟ�Ϫѧѧϴϓ�Ϊѧѧϳί �ϱάѧѧϟ��ϞѧѧϗϮΣ����ϮѧѧΤϧϭ��ήѧѧϔόΠΑ��ΎѧѧϬϗΎΤϟϹ�ϭϮѧѧϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ΕΪѧѧϳί

1إللحاقھ (بدحرج).

��ΔϴΗϮѧμ ϟ�ΓΩΎѧϳΰϟ�˷ϥ�ΐ ϟΎϐϟ��������ΓΩΎѧϓϹ�ϲѧϓ�Ωήѧσϻ�ϞѧϣϮόϟ�ϊѧπ ΨΗ�ϻ�ΔѧϴϗΎΤϟϹ

الداللیة. بخالف الزیادة لغیر اإللحاق في نحو (عالم وعّالمة ومعلوم ) ، التي 

2أضافت إلى المعنى العام معنى فرعیا. 

  ولكن حین نقف على قول الشاعر : 

  َكْوَثرا 3اْبَن الَعقاِئل َوأْنَت َكِثیر َیا اْبَن َمْرَوان َطّیب       َوكاَن أُبوَك           

��ϱϮѧѧϐϠϟ�ΎϫέάѧѧΟ�ΎϬϨϤѧѧπ Θϳ�ϲѧѧΘϟ��ΓήѧѧΜϜϟ��ΔѧѧϟϻΪΑ�Ε Ύ˯ѧѧΟ��ήΛϮѧѧϛ��ΔѧѧϤϠϛ�˷ϥ�ΪѧΠϧ

  (كثر) .

���ΔѧϴϓΎϘϟ�ϢѧϜΣϭ�ˬ�ϥί Ϯϟ�ϡΎϗ�ΔϴϗΎΤϟϹ�ΓΩΎϳΰϟ�ϩάϬΑ�ήϋΎθϟ�Ϟόϟϭˬ���ΎѧϨϫ�ΓΩΎѧϳΰϟΎϓ

  لفظیة ال غیر.

4أما عالماتھ الممیزة فھي :

1-���ѧϠΜϣ�ϲѧϓ�ϕΎѧΤϟϺϟ�Ϊΰϟ�ϑήΤϟ�ϢϏΪϳ�ϻϪˬ�����ϡΎѧϏΩϹ�ρϭήѧη�ΕΪѧΟϭ�˸ϥ·ϭ

وأسبابھ مثل : جلبب وُقعدد (وھو الجبان) قال درید بن الصمة :

  َدعاِني أِخي والَموُت بْیِني وبْیَنُھ    فلّما َدعاِني لْم یِجْدني بُقْعدد         

  الشاھد في قولھ (قعدد) بدالین.

2-�ΎϴϠѧλ �ΎϓήΣ�ϞΑΎϘϳ�ϪϧϷ�ϲϠλ �ϑήΣ�Ϫϧ�ϰϠϋ�Ϊΰϟ�ϑήΤϟ�ϞϣΎόϳ���ϲѧϓ

��������˱ϰѧσέ����ϲѧΘϤϠϜϓ�Ύѧϔϟ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ϦϳϮѧϨΘϟ�ϪѧϘΤϠϳ�άϬϟϭ�ΎϬΑ�ϖΤϠϤϟ�ΔϤϠϜϟ

  .4/288یراجع : الكتاب :  - 1
  .71یراجع : علم الصرف الصوتي :  - 2
العقائل : جمع (العقیلة) : الكریم من كل شيء.وعقائل اإلنسان : كرائم مالھ. (اللسان :  - 3
4/306.(
  .95و 94مصادر والمشتقات : یراجع : تصریف األفعال وال - 4
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����ϰϤϠѧѧγ��ΔѧѧϤϠϜϟ�ΎѧѧϓϼΧ�ˬ�ϢϫέΪѧѧΑ��ΔѧѧϘΤϠϣ��˱ϯΰѧѧόϣ�ϭ�ˬ���ΎѧѧϬϴϓ�ϒѧѧϟϷ�˷ϥϷ

زیدت لغرض معنوي ھو التأنیث.

������������ϒѧϟϷ�ΓΩΎѧϳί �ΖѧϧΎϛ�ΔѧϤϠϜϟ�˸Ζѧϧ˷Ϯϧ�ΫΈѧϓ�ˬ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ωϮѧϧ�ϑήѧόϳ�ϦϳϮѧϨΘϟ�Ϧϣϭ

لإللحاق وإال فھي للتأنیث. 

3-���ΎѧѧϓήΣ�ϞѧѧΑΎϘϳ�ϪѧѧϧϷ�ϑάѧѧΤϳ�ϻ�άѧѧϬϟϭ�ήϴϐѧѧμ Θϟ�ϲѧѧϓ�Ϊѧѧί �Ϊѧѧόϳ�ϻ�Ϊѧѧΰϟ�ϑήѧѧΤϟ

أصلیا.

إال إذا كان فیھا حرف زائد حشوا مثل  ،زیادة اإللحاق ال تكون في أول الكلمة-4

����ΪѧѧϴϨϋ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�ΩϭΪѧѧϠϟ�ϭΪѧѧόϟ�Ϯϫϭ�ΩΪѧѧϨϟ��ˬ�����ϕΎѧѧΤϟϺϟ�ΓΪѧѧί �Ϫѧѧϟϭ�ϲѧѧϓ�ΓΰѧѧϤϬϟ

  (بسفرجل) ألن النون فیھا زائدة في حشوھا.  

  ألف التأنیث :

������������������Κѧϴϧ́ΘϠϟ�ϢϫΪѧϨϋ�ϒѧϟϷ�˷ϥϸѧϓ�ϦϳϮѧϨΗ�ϥϭΩ�Ϧѧϣ��ϯήѧΘΗ��ϭήϗ�Ϧϳάϟ�Ύϣ

وھي التي تقع في نھایة االسم المعرب لتدل على تأنیث وھي سماعیة محضة 

�����Ϧѧϋ�ΔѧΒϠϘϨϣ�ήѧϴϏ�ΓΪѧί �ϒϟϷ�ϩάϫϭ��Ώήόϟ�ϡϼϛ�Ϧϣ�ΩέϮϟ�ήϴϏ�ϲϓ�ϞΧΪΗ�ϻ

2. وتكون في خمسة أوزان: 1شيء

  على) بفتح الفاء نحو : (تترى) .(َف – 1 

  (ُفعلى) بضم الفاء نحو : (ُبشرى). – 2

  (ِفعلى) بكسر الفاء نحو : (ِذكرى).  – 3

  (َفعالى) نحو : (َنصارى). – 4

  (ُفعالى) نحو : (ُأسارى).  – 5

  .169ن الصرف : ف: شذا العرف في  اجعیر - 1
  .4/236یراجع : الكتاب :  - 2
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��������ΔѧϴϨΜΘϟ�ϲѧϓ�˯Ύѧϴϟ�ϰѧϟ·�ϊѧΟήΗ�ΎѧϬϧϮϜϟ�˯Ύѧϴϟ�Ϧϋ�ΔΒϠϘϨϤϟ�ΖϬΒη�ΎϬϧϷ�ΖϠϴϣ�Ϊϗϭ

�ϭ�ϒϟϷΎѧѧѧΑ�ϊѧѧѧϤΠϟϭ���Α��ϰѧѧѧϨΜϣ�ϲѧѧѧϓ�ϝϮѧѧѧϘΘϓ�˯ΎѧѧѧΘϟ���ϥΎϳήѧѧѧθΑ����ΎѧѧѧϬόϤΟϭ��ϯήѧѧѧθ

  وبشریات).
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الخاتمــــــــــــــــة             

بحمد اهللا ونعمة منھ وفضل نصل بعد رحلة عبر أربعة فصول في 

ھذه الرحلة مجھدة ومع موضوع المنظومات القرآنیة الجزائریة .وقد كانت 

ذلك یبقى ھذا الجھد قلیال وال ندعي فیھ  الكمال ، ولكن عذرنا أنا بذلنا فیھ ما 

  استطعنا ، فإن أصبنا فذاك مرادنا ، وإن أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلم . 

لقد ألفینا في ھذه المنظومات القرآنیة اھتمام علماء الجزائر بالقرآن        

لف علومھ؛ فصنفوا فیھ كتبا ورسائل . ورأیناھم توسلوا الكریم وبمخت

منظومات في التوحید والعقیدة والفقھ  وغریب القرآن وفي القراءات وفي 

علم الحدیث وغیر ذلك؛ حرصا منھم على تیسیرھا على طلبة العلم ؛ وذلك 
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بما أجملْت ما بسطھ المفسرون في مجلدات ، وفصلھ القراء في مصنفات ، 

لماء في كتب غریب القرآن، متبعین  أسلوبا سھال مناسبا أثبتوا فیھ وعدده الع

تمكنھم في مجال التربیة والتعلیم .

لقد حاولت في ھذا البحث ، أن أقف على جملة من المسائل الصرفیة          

رأیتھا ذات أھمیة  في واقعنا اللغوي؛ فاستعرضت بعض مسائل الھمز ، 

والقلب واإلبدال ، والقلب المكاني ، وبعض  والحذف والزیادة في الصیغة ،

  األوزان في الفعل وفي غیره.

  وتبین لي من خالل ھذا البحث ما یأتي :

ـ إّن مسائل الھمزة كثیرة ومعقدة ، إذ ھي تشبھ أحرف العلة في أنھا یلحقھا  1

النقص والتغییر والحذف ، وقد تلحق األلف للفصل بین الھمزتین قصد 

  ھولة  وغیر ذلك ، ومن المسائل المثارة :تحقیق الخفة والس

ـ  جمع (فعیلة) المھموزة الالم على (فعائل) ، نحو (خطیئة ـ خطایا) ، 

واختالفھم في ذلك .والذي وصل إلیھ البحث ھو أن تجمع ھذه الصیغة جمع 

(ھدایا) ، بعد تحویلھا (خطّیة)؛ تبسیطا للمسألة ،ولتفادي تلك المراحل 

  القدامى. الطویلة  التي ذكرھا

ـ  (أئمة) ، قرئت بتخفیف الھمزة الثانیة ، وبإدخال األلف للفصل بین 

الھمزتین المتجاورتین .إّن ھاتین القراءتین تعكسان الواقع اللغوي السائد  

  آنذاك ، والمتمثل في التباین اللھجي. 

وفي الصیغة نفسھا ، وجدناھم قد اضطروا إلى اإلدغام اضطرارا بسبب 

حرف المیم ؛ ثم التفتوا إلى مشكلة الھمزة .من ذلك تبین لنا أّن التماثل في 

  اإلدغام في اللغة العربیة ، ظاھرة شائعة وبارزة ، بل ومحوریة.    
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ـ (األیكة) ، قرئت بحذف الھمزتین ھمزة الوصل وھمزة القطع (لیكة) ، 

 وبفتح التاء . وقد اكتشف البحث أّن ورشا ، كان كثیرا ما یخفف الھمز في

قراءتھ. وتبین لنا أّن ھناك مذھبا في التعامل مع الھمزة ، یختلف عن سابقھ ، 

  ھو حذف ھمزة القطع فقط  لتصیر (الیكة).  

ـ الھمزة المتطرفة المكسور ما قبلھا ، في نحو (النسيء).عرفنا أّن ورشا قد 

أبدلھا یاء لتصیر (النسیي) ، ثم كان إدغام المثلین ، فصارت (النسّي).وھذا 

یدلنا إلى أّن الھمزة ، سواء كانت في أول الصیغة أم في وسطھا كحالھا في 

  (مؤجال) أم متطرفة  فإنھم تخلصوا منھا حذفا أو إبداال .

ـ (معایش) ، وزنھا (مفاعل) ، ألّنھا من (عاش ـ یعیش) أي أّن الیاء أصلیة 

في الصیغة ولیست زائدة كما في (صحیفة وغریبة) ، التي تجمع على 

ائل) بقلب الیاء الزائدة ھمزة في الجمع. إال أننا وجدنا مجمع اللغة العربیة (فع

  قد أجاز جمع (معائش) ونحوھا.   1968بالقاھرة في دورة 

ـ التخفیف بالحركات ،كما في نحو (أكل).وجدنا أّن األصل عند بعض القبائل 

ثاني ھو تتابع الضم (ُأُكل) ، وفي قبائل أخرى األصل ھو إسكان الحرف ال

(ُاْكل).ولكن نحن  نعلم أّن السكون ھو األخف ، واألدلة على ذلك  في لغتھم 

  كثیرة.

ـ (الظنونا) كتبت في المصاحف بزیادة األلف ، وقد أثارت ھذه الزیادة 

اختالف العلماء .وقد انتھى البحث إلى أّن ھذه األلف ، قد تكون زیدت رسما 

دة من النقط  واإلعجام. فأرادوا أن من ِقَبل أنھم كانوا یكتبون المصاحف مجر

تدل على حركة النون قبلھا فزادوھا.أو قد تكون زیدت ، ألن المقام  یحتاج 

إلى اإلطالة في الصوت  فألحقت بالصیغة األلف ، وھي أكثر الصوائت خفة 

  ولیونة واستطالة.
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ـ انتھى البحث في (أناسّي) إلى أّن الواحد منھ (إنسان) ، كـ (سراحین) 

  ردھا (سرحان).إال أّن بعض العلماء أجاز في المفرد (إنسّي).ومف

ـ (غرور) بین ُفعول) و(َفعول) : وجدنا أّن المصدر من أوزانھ (ُفعول) 

  و(َفعول) نحو : (ُخروج وُسجود) ،و(َقبول وَطھور).

و(الُغرور) اسم بمعنى (الدنیا) ، و(الَغرور) اسم بمعنى (الشیطان).وقد یكون 

لحدث أي المصدر ، ووزن (َفعول) للذات ، ومنھ (الُوضوء) وزن (ُفعول) ل

وھو معروف و(الَوضوء) أي الماء المستعمل في عملیة الوضوء.وعلیھ فإّن 

الصیغة بفتح الفاء تمثل غالبا جزءا من  الصیغة األخرى ، أو من 

  مشموالتھا.

،  ـ (الوالیة) بالكسر(ِفعالة) : أجمع العلماء على أّن ھذا الوزن للصنعة

كالتجارة والخالفة والسعایة والقصابة .وجعل بعضھم (الِفعالة والَفعالة) شیئا 

  واحدا.

والمالحظ أّن (َفعالة) قد تدل على عیب نحو : (السفاھة والوقاحة )، وقد تدل 

  على معنى المدح نحو :(الشھامة والشجاعة) ، وغیر ذلك.

ة منھا (أفعل وفّعل ـ األفعال (ننجي وتشطط وتصاعر) : قرئت بأوزان مختلف

وفاعل) .إّن معاني ھذه األوزان كثیرة ، ومنھا ما یكون مشتركا بین تلك 

  األوزان.

  وقد یكون الوزن بمعنى مثیلھ ، كقولك : أفرحتھ وفّرحتھ.

الحظنا أّن قراءة (تشّطط)  على (فّعل یفّعل) فیھا المبالغة في البعد عن -

  ننّجي أقواما بعد أقوام.الحق وفي (ننّجي) معنى تكریر الفعل أي : 
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وفي (تشاطط) على (فاعل یفاعل) معنى المبالغة ، وكأني بألف المد الزائدة ـ 

بتمدید الشین ـ أعطت للصیغة  كمیة إضافیة ، توحي بخشیتھم من أن یبتعد 

  كثیرا عن الحق.

أما في (تصاعر) ، فقد یكون المعنى كثرة الفعل ، ألّن ولد لقمان ، وھو 

معرض  للوقوع في ھذا الفعل الشنیع ؛ ولذلك كان حرص  بطبیعة الحال

  الوالد أن ال یأتیھ مرة بعد مرة.  

ـ في (محیاي) : إّن التقاء الساكنین قد یغتفر في الوقف خاصة .وإّن القراءة 

بالفتح ـ كما أجمع العلماء ـ ھي األصل ، إال أّن المتأمل یلفي القارئ قد ناشد 

ختومة بساكن و(نسِكي) كذلك ، فأردف بالیاء المساوقة بین (صالِتي) الم

  الساكنة في (محیاْي) ثم إّن القراءة باإلسكان لھي أخف من القراءة بالفتح.

ـ في (ینع) : ذكر بعض النحاة أنھ جمع (یانع) ، وقال آخرون ھو اسم جمع 

.وتبین لنا أّن ھذا الوزن لیس من أوزان جمع التكسیر،  فھو اسم جمع  نحو: 

  وسْفر وصْحب).(َرْكب 

ـ التاء األولى في (تترى) مبدلة من الواو ، ألن الفعل منھا (وتر)،  واأللف 

في الصیغة زائدة. ووجدنا أنھا قد تنون  ویجوز عدم تنونیھا ، وفق أحوال 

األلف.ولذلك قرأ بعضھم من دون تنوین ، ألن األلف عندھم للتأنیث ، ونّونھا 

  لحاق.      آخرون ، ألنھم اعتبروھا زائدة لإل
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   .ـ فھرس اآلیات القرآنیة 1
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  .ـ فھرس األبیات المدروسة  2

  .ـ فھرس الجداول 3

  .ـ فھرس المصادر والمراجع 4

   .ـ فھرس الموضوعات 5

  رس ـــــــــــــفھ
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  ات ــــــــــــــــــاآلی

  ةــــــــــــــالقرآنی

رقمھااآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالسورةالرقم
الفاتحة1

"" َاْلَحْمُد ِهللا َرّب اْلَعاَلِمیَن

02

اْھِبُطوْا ِمْنَھا َجِمیعًا َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكم مِّنِّي ُھًدى َفَمن َتِبَع " ُقْلَنا البقرة 2
  ُھَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنوَن." 

37
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البقرة3
". الَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّھم مَُّالُقو َربِِّھْم َوَأنَُّھُم ِإَلْیِھ َراِجُعوَن

45

َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوْا َھـِذِه اْلَقْرَیَة َفُكُلوْا ِمْنَھا َحْیُث ِشْئُتْم َرَغدًا " البقرة4

َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوْا ِحطٌَّة ُیْغَفْر َلُكْم َخَطاَیاُكْم َوَسَنِزیُد 

."اْلُمْحِسِنیَن

57

َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه َفِإن  "َفِإن َطلََّقَھا َفَال َتِحلُّ َلُھ ِمن َبْعُدالبقرة5

َطلََّقَھا َفَال ُجَناَح َعَلْیِھَما َأن َیَتَراَجَعا ِإن َظنَّا َأن ُیِقیَما ُحُدوَد الّلِھ 

َوِتْلَك ُحُدوُد الّلِھ ُیَبیُِّنَھا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن".

228

ِوَیٌة َعَلى ُعُروِشَھا َقاَل َأنَّى "َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَیٍة َوِھَي َخاالبقرة6

ُیْحِیـي َھـَِذِه الّلُھ َبْعَد َمْوِتَھا َفَأَماَتُھ الّلُھ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُھ َقاَل َكْم 

َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َیْوًما َأْو َبْعَض َیْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر 

َلْم َیَتَسنَّْھ َوانُظْر ِإَلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَیًة  ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك

."للناس

258.

" َوَمَثُل الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُھُم اْبِتَغاء َمْرَضاِت الّلِھ َوَتْثِبیًتا مِّْن البقرة7

ا ِضْعَفْیِن َفِإن َأنُفِسِھْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَھا َواِبٌل َفآَتْت ُأكَُْلَھ

لَّْم ُیِصْبَھا َواِبٌل َفَطلٌّ َوالّلُھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیر ".

264

َال ُیَكلُِّف الّلُھ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما " البقرة8

." اْكَتَسَبْت َربََّنا َال ُتواِخْذَنا ِإن نَِّسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا

285

الرق

السورةم

اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رقمھا

145  آل 9



187

". ِن اهللا ِكَتاًبا مَُّؤجًَّالَوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذ" عمران

  آل 10

عمران

" ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَمن 

ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َمَتاُع 

".  اْلُغُروِر

185

" َوإذا كْنَت فیھْم فأقمَت لُھُم الّصالَة َفلَتُقْم طاِئفة ِمْنُھْم َمَعَك النساء11

َوْلَیاُخُذوا أْسِلَحَتُھم َفإذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفة 

أْسِلَحَتُھم َوّد اّلِذیَن ُأْخَرى لْم ُیَصّلوا َفْلُیَصّلوا َمَعَك َوْلَیاُخُذوا ِحْذَرُھم َو

َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن أْسِلَحِتُكم َوأْمِتَعِتُكْم َفَیِمیُلوَن َعَلْیُكم َمْیَلة َواِحَدة 

َوَال ُجَناَح َعلْیُكُم إْن َكاَن ِبُكُم أَذى ِمْن َمَطر أَو ُكْنُتم َمْرَضى أْن َتَضُعوا 

 أَعّد ِلْلكاِفِریَن َعذابا ُمِھینا ". أْسِلَحَتُكم َوُخُذوا ِحْذَرُكم إّن اَهللا

101

النساء12

" إنَّ الُمَناِفِقیَن ُیَخاِدُعوَن اَهللا َوُھَو َخاِدُعُھم ". 

141

َوُھَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا األنعام13

ِرُج ِمْنُھ َحبا مَُّتَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَھا ِقْنَواٌن ِمْنُھ َخِضًرا نُّْخ

َداِنَیٌة َوَجنَّاٍت مَِّن اْعَناٍب َوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًھا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ 

.ْوٍم ُیْؤِمُنوَنانُظُروْا ِإِلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَیْنِعِھ ِإنَّ ِفي َذِلُكْم آلَیاٍت لَِّق

100

164  " ُقْل إّن َصالِتي وُنُسِكي وَمْحَیاْي وَمَماِتَي ِهللا َرّب الَعالِمیَن "  األنعام14

" ولَقْد َمّكّناُكم ِفي اَلْرِض َوَجَعْلَنا َلُكم ِفیھا َمَعاِیَش قِلیال َما األعراف15

  َتْشُكروَن".

09
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وْا َوَھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل ِإنَّ الَِّذیَن آَمُن"األنفال16

الّلِھ َوالَِّذیَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْوَلـِئَك َبْعُضُھُم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوالَِّذیَن آَمُنوْا 

ِإِن َوَلْم ُیَھاِجُروْا َما َلُكم مِّن َوَالَیِتِھم مِّن َشْيٍء َحتَّى ُیَھاِجُروْا َو

اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّیِن َفَعَلْیُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھم 

".مِّیَثاٌق َوالّلُھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

73

ُلوْا َأِئمََّة َوِإن نََّكُثوْا َأْیَماَنُھم مِّن َبْعِد َعْھِدِھْم َوَطَعُنوْا ِفي ِدیِنُكْم َفَقاِتالتوبة17
.اْلُكْفِر ِإنَُّھْم َال َأْیَماَن َلُھْم َلَعلَُّھْم َینَتُھوَن "

12

ِإنََّما النَِّسيُّ ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ ِبِھ الَِّذیَن َكَفُروْا ُیِحلِّوَنُھ َعاًما "التوبة18

الّلُھ َفُیِحلُّوْا َما َحرََّم الّلُھ ُزیَِّن  َوُیَحرُِّموَنُھ َعاًما لُِّیَواِطُؤوْا ِعدََّة َما َحرََّم

.َلُھْم ُسوُء َأْعَماِلِھْم َوالّلُھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن "

37

التوبة19
" َلْو َخَرُجوْا ِفیُكم مَّا َزاُدوُكُم ِإالَّ َخَباًال وَألْوَضُعوْا ِخَالَلُكْم َیْبُغوَنُكُم 

"َوِفیُكْم َسمَّاُعوَن َلُھْم َوالّلُھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمیَن  اْلِفْتَنَة
47

" َأَفَمُن اسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َتْقَوى ِمَن الّلِھ َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأم مَُّن اسََّس التوبة20

َال َیْھِدي  ُبْنَیاَنُھ َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َھاٍر َفاْنَھاَر ِبِھ ِفي َناِر َجَھنََّم َوالّلُھ

اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن". 

110

"َولقْد َبّوأنا َبِني إْسَراِئیل ُمَبّوأ ِصْدق َوَرَزْقناُھْم ِمَن الّطّیباِت َفَما یونس21
اْخَتلُفوا َحّتى َجاَءُھُم اْلِعْلُم إّن َرّبَك َیْقِضي َبْیَنُھم َیْوَم الِقَیاَمِة ِفیَما 

َن".َكاُنوا ِفیِھ َیْخَتلُفو

93

یونس22

. "  ُثمَّ ُنَنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذیَن آَمُنوْا َكَذِلَك َحقا َعَلْیَنا ُننجِّ اْلُمْؤِمِنیَن "

103

یوسف23
" ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َھـَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذنِبِك ِإنَِّك ُكنِت ِمَن 

اْلَخاِطِئیَن".

29
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َذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفیِھ َوَلَقْد َراَودتُُّھ َعن نَّْفِسِھ َفاَسَتْعَصَم " َقاَلْت َفیوسف23

َوَلِئن لَّْم َیْفَعْل َما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكوًنا مَِّن الصَّاِغِریَن ". 

32

ِھ َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي " َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْی-یوسف24
33  َكْیَدُھنَّ َأْصُب ِإَلْیِھنَّ َوَأُكن مَِّن اْلَجاِھِلیَن" .

یوسف25
َوَعّلْمَتِني ِمْن َتاِویِل اْلأَحاِدیِث َفاِطَر  " َربِّ َقَد اَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك

َتَوّفِني ُمْسلما  الّسَمواِت َواألْرِض أْنَت َوِلّي ِفي الّدْنَیا َواآلِخَرِة

َوأْلِحْقِني ِبالّصاِلِحیَن". 

101

َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُُّسُل َوَظنُّوْا َأنَُّھْم َقْد ُكّذُبوْا َجاءُھْم َنْصرَنا " یوسف26

. " َفُنجي َمن نََّشاء َوَال ُیَردُّ َبْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَن

110

اَل الشَّْیَطاُن َلمَّا ُقِضَي اَألْمُر ِإنَّ الّلَھ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ " َوَقإبراھیم27

َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعَلْیُكم مِّن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم 

ِرِخُكْم َوَما َأنُتْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَال َتُلوُموِني َوُلوُموْا َأنُفَسُكم مَّا َأَنْا ِبُمْص

". ِبُمْصِرِخيَّ

24

20" َوَجَعْلنا َلُكم ِفیھا َمعاِیَش َوَمْن َلْسُتم لُھ ِبَراِزِقیَن".الحجر28

78  " َوإْن َكاَن أْصحاُب األْیكة  لَظاِلِمیَن "  الحجر29

  ْحُن َنْرُزُقُھْم َوِإیَّاُكُم إنَّ َقْتَلُھْمَو والَ َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق نَّاإلسراء30

َكاَن خطءا َكبیرا."

31

43" ُھَناِلَك اْلَوَلاَیُة ِللَِّھ اْلَحقِّ ُھَو َخْیٌر َثَواًبا َوَخْیٌر ُعْقًبا ."الكھف31

72  " ثّم ُنَنّجي اّلِذیَن اّتقَّوا َوَنَذُر الّظالِمیَن ِفیَھا ُجِثّیا ".مریم32

09إْذ َرأى َنارا َفَقاَل ِلأْھِلِھ اْمُكثوا إنَِّي آنْسُت َنارا َلَعلَّّي آِتیُكم ِمْنھا "طھ33
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ِبَقَبس أَو اِجُد َعَلى الّناِر ُھدى "

  َوِإَقـاَم َوَجَعْلَناُھُم َأِئّمــًَة َیْھُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِھْم ِفْعَل اْلَخْیَراِت األنبیاء34

َوِإیَتاء الزََّكـاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِدیَن ". الصََّلاِة

72

المؤمنون35
" ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرا ُكلَّ َما َجاء ُأمًَّة رَُّسوُلَھا َكذَُّبوُه َفَأْتَبْعَنا 

ْوٍم لَّا ُیْؤِمُنوَن "َوَجَعْلَناُھُم َأَحاِدیَث َفُبْعًدا لَِّقَبْعَضُھم َبْعضا

44

النور36
ُسوَرة أْنَزلَناھا َوَفَرْضَناَھا َوأْنَزلنا ِفیَھا آَیات َبّیَنات َلَعّلُكم َتَذّكُروَن" 

01

رقمھا اآلیة السورة الرقم 
  ـ 48 

49
ْلَنا ِمَن ًرا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِھ َوَأنَزُشُنَوُھَو الَِّذي َأْرَسَل الرَِّیاَح 

السََّماء َماء َطُھورا ِلُنْحِیَي  ِبِھ َبْلَدًة مَّْیًتا َوُنْسِقَیُھ ِممَّا َخَلْقَنا َأْنَعاًما 
َوَأَناِسيَّ َكِثیًرا "

  الفرقان
37

176 .اْلُمْرَسِلیَن"َلْیَكة  َكذََّب َأْصَحابُِ  38  الشعراء

ِفي اَلْرِض َمَرحا إّن اَهللا َال  " َوال ُتَصاِعْر َخّدَك للّناِس َوال َتْمِش  17
ُیِحبُّ كّل ُمْخَتال َفُخور ".

39  لقمان

10 اْلَأْبَصاُر  ِإْذ َجاُؤوُكم مِّن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغِت

  َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَنا"    

  39  األحزاب 

66 َیْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُھُھْم ِفي النَّاِر َیُقوُلوَن َیا َلْیَتَنا َأَطْعَنا اللََّھ َوَأَطْعَنا 
الرَُّسوَلا"

األحزاب 40

67 وَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبیَلا  األحزاب 41

16 ا َعَلْیِھْم َسْیَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُھم ِبَجنََّتْیِھْم َجنََّتْیِن َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَن
  َذَواَتى ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء مِّن ِسْدٍر َقِلیٍل"

  42  سبأ
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01 اْلَحْمُد ِللَِّھ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة ُرُسًلا ُأوِلي 
 ى َوُثَلاَث َوُرَباَع َیِزیُد ِفي اْلَخْلِق َما َیَشاء ِإنَّ اللََّھ َعَلىَأْجِنَحٍة مَّْثَن

كل شيء قدیر

فاطر 43

قل للذین آمنوا یغفروا للذین ال یرجون أیام اهللا لیجزي قوما بما   14
  كانوا یكسبون

44  الجاثیة

21 بغى  ْف َخْصَماِن" ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُھْم َقاُلوا َلا َتَخ
بعضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق وال تشطط واھدنا إلى 

  سواء الصراط "

45  ص

َ "َوَأِنیُبوا ِإَلى َرّبُكم َوأْسِلُموا َلُھ ِمْن َقْبل أْن َیأِتَیُكُم اْلَعَذاُب ُثّم ال   54
   ُتْنَصُروَن"

  46  الزمر

12 َاْلُمْؤِمُنوَن ِإَلى َأْھِلیِھْم َأَبًدا َوُزیَِّن  َبْل َظَننُتْم َأن لَّن َینَقِلَب الرَُّسوُل

  َذِلَك ِفي ُقُلوِبُكْم َوَظَننُتْم َظنَّ السَّْوِء َوُكنُتْم َقْوًما ُبوًرا 

  46  الفتح

رقمھا اآلیة السورة الرقم
12 " َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیًرا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ 

  " نِّ ِإْثٌمَبْعَض الظَّ
47  الحجرات

19 " اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َلِعٌب َوَلْھٌو َوِزیَنٌة َوَتَفاُخٌر 
ْعَجَب اَبْیَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأْوَلاِد َكَمَثِل َغْیٍث 

ُحطاما  اْلُكفَّاَر َنَباُتُھ ثّم َیِھیُج َفَتَراُه ُمْصَفّرا ُثّم َیُكوُن
َوفي اآلِخَرِة َعذاٌب َشِدیٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اِهللا َوِرْضَواٌن 

َوَما اْلَحَیاُة الّدْنَیا ِإّال َمَتاُع الُغُروِر" 

الحدید
48

04 " َواللَّاِئي َیِئْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم 

ْم َیِحْضَن َوأوالُت َفِعّدُتُھّنَ ثالَثُة أْشُھر َواّلآلِئي َل

اَألْحَماِل َأَجُلُھّن أْن َیَضْعَن َحْملُھّن َوَمْن َیّتِق اَهللا 

  َیْجَعْل ّلُھ ِمْن أْمِرِه ُیْسَرا" 

49  الطالق

18
وِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفَیُقوُل َھاُؤُم اْقَرُؤوا ا " َفَأمَّا َمُن
  ِكَتاِبیْھ " 

50  الحاقة
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20 َأنِّي ُمَلاٍق ِحَساِبیْھ"  "ِإنِّي َظَننُت 51  الحاقة

29ـ28   52  الحاقة   " َما أْغَنى َعّني َماِلَیْھ َھلَك َعنِّي ُسلَطاِنَیْھ"
28 53  القیامة  " وظّن أّنُھ الفراُق ".

06 54  األعلى  " َسُنْقِرُؤَك َفَلا َتنَسى "

15
" َكّال َلِئْن َلْم َیْنَتِھ لَنْسَفعا ِبالّناِصَیة"

55  العلق

  رس ـــــــــــــفھ
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  ات ـــــــــــــــاألبی

  ةـــــــــــالمدروس

الرقم
الصفحة  صاحبھ  البـــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
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1

ِمْن َغیِر ِذي الّراِء أِمْل َخطایا          َعصاِني ال عصاَك أْو عصایا      

  32ـ 31  البھلول

َخ2

  خَطأ أذَنَب وِخْطئا إثما                    أْخَطأ فاتھ الّصواُب ینمي 

33ـ  31  بلعالم

3       تبِنطى فاسز أعالهم ن زكن      آتَى بِمدهيجاألكُل بِو ر38  بلعالموالثم  

  38  التلیليوذَكَر القُــراء ُأكلـها             في سورة الْعوانِ والكَهف انْتَهى4

��˰����ѧѧالوھرانيَوأِئَمة َفاَفْصْل َلِبیًبا ُمَبٍیًنا               َوَال َفْصَل ِلْلَباِقیَن َفاْعَلْمُھ َواْعَمَال   5

   46ـ 

44الندروميُصَور َأِیَمة اْفَتْح (ھا) اْنَسلَخ ُثَم            ِفي ُرْشِدِه َوَقع َقَضى ُتَوّفیُكُم  6

47الندرومي  ھاَك ما ُسھل أعني بْین بْین            من غیر صورة لھا (یب)ال َمْین   7

8

�ѧѧ˷Β˴ϧ�ϲѧѧ˶ϓ�ΎѧѧΑ������ΎΗ�˶ήѧѧ˸δϛ�ϭ��ϝ�Ώ�˶ΔѧѧϜ˸ϳ́˸ϟ�˵ΏΎΤѧ˸λ �ϰѧѧ˴Η�˵Ώή˸ϋ΄ѧѧ˸ϟ�˶ΖѧѧϟΎϗ�˯ϰ˸

ِبغْیِر أِلف ُمعین الالم ِصـــــْل        ِفي أُنوِمُن َصاد ِبفْتـــــــِح التا  َشّكْل 

51الندرومي

9

  الرقم

����ϱ˶ΰѧѧ˸ϣ˴έ�˷Ϣѧѧ˵Λ�ΩΎѧѧλ ϭ�˶˯ή˴όѧѧ˷θϟ�ϲѧѧ˶ϓ�����������˶ΰ˰ѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˸˰Ϥ˴Ϭ˸ϟΎ˶Α�ϻ�˶ϡϼϟΎѧѧ˶Α�ΔѧѧϜ˸ϴϟ˴ϭ

  اف        ِبَھْمزتْیِن كالّتْعِریف اْلَكــــــاِفي واْقتَرَنْت ِفي اْلِحجرأْو ِفي ق

  البيــــــــــــــــــــت

  التلیلي

  صاحبھ

52

الصفحة

  57  التلیلي  وكُُل ياء نُصبتْ في الطّرف            من بعد كَسرة لَها فَخَفّفْ 10
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شَــدة مسوفَا خَمرة ِإالّ حددـروفَـة مرعر موي سة        فد  

 كَــذَا بنـــي  يانِإالَّ َأم         يخــرصبِم يَأنَاس يَوه  

ـَـاب   وزِد لَها اّألمي في الْحساب         ذَكَره القُراء في ذَا اْلب

11              يخرصم يالنْس انيا أمينب عم ياُألم ي58   البھلولَأنَاس   

58الندرومي  َثّقْل أَماِنّي اْفَتْح (ھا) ِبأْل اُألّمّي    أَناِسّي اْثِبْت َوَبِنّي ُمْصِرِخّي   12

  واعلم غُرورا بعد (إال) نَكره    منْتَصبا بِضم غَين تَذْكره 13

  وفاطرِ وسورة اإلسراء    في سورة األحزابِ والنّساء 

  65  التلیلي

ـَـالث ذكره رأينا 14   وإن فتحت للغَرور غينا        ففي ثـ

  في فاطر لقمان والحديد        وما له في الْغَيرِ من وجود     

  65  التلیلي

15

اقوظُكم بمم أعلسي نوم فَع(جيما) والرا   فار الغَرور افتح ع غين

67الندرومي

16

ينْعه في فَالق ال يا للْعين       بِبالغه في تعجب ال حمل للْغين 

69الندرومي

  69  بلعالموينعه ونضجــه بالغا        وأفلتْ غابـــتْ وفيــه زاغا17

مولى والء بوالية الجوار         أو قرب أو صحبة أو نصر يصار 18

م أولى أصهار     وطرفا العتق حليف أو جـــارفيها ولي ابن ع

  73  بلعالم

  الرقم

البيـــــــــــــــــــــــــت        

الصفحة  صاحبھ

79الوھرانيوأبدْل وأدغم في النّسيء بدا جنا    وغَيرِهما التّحقيقُ فيه تعمال   19
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20ح يرله   تأخــدش أبرو ــيءـلَة وإنّما النسهة الشّهورِ الْجمر  

ـَن الْمحرم ِلحرب انْتَشَــر ـفَـر    مـْهر ص فَيجعلُون بدال شَ

   79  بلعالم

  83  البھلول  ِبألٍف قْد َكتُبــــــوا الّرُســوال        وِمْثلــــھا الظنـُــــوَنا والّسِبیـــال  21

آخـرِ الظّنُـونَـا والسبِــيـال وألحقُوا في آخـرِ الرسوال       و22

من سورة األحزابِ مدت األلف   على خالف الْأصِل مما قد عرِف

  84  التلیلي

  92  بلعالم  َو َیَتسّنھ َیتَغیر ِفي اَألَمد        َوِمْنھ آِسٌن وَمْسنون َفقدََْ   23

24

  وَحاّجھ اْقتِده و(با) ِكًتاَبیْھ (طا) َجْزم ھا ِقْف ِفي الرُُّسل َیَتَسنَّْھ    

94الندرومي

25

  َفْصٌل َوِمّما َبعُضھ َقْد ُیْشَكل     ِفي َرْسِمھ ِمْن َكِلَمات ُتْحَمل 

  98  البھلول

26

  ِفي اَألْنِبَیاِء ِبالَیاء ُنَنجِّي الُمْؤمن   َوَحَذفُوھا ِمْن ُننّجي الُمؤِمنین 

  99  البھلول

27

  الرقم

  ھا وُنون ُننجي َقْد ُحِذف     َوفي َسننْظُر َوَنْنُصر اْخُتلْف َفُنوُن

  البيـــــــــــــــــــــــــت           

  البھلول

  صاحبھ

99

الصفحة

28

99الندرومي  ُنَنّجي ِبالرَّد ِفي َذا النُّون ُمَخّفف      َكَذاك َأتْیَتني َثقِّل َفَخلف 
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  ا أَوال       َوِبالثني فیھ بغیر الحمل جالَوَأِنیُبوا ِبالَیــــــا َبّوْأَنـــــ

  106  التلیليَوِفْعل ُتْشِطط َقْد أَتى ِبَصاد      ِفي َغْیِرَھا ُمْنَعِدم اَألْنَداَد      29

30

  َوَال ُتْشِطْط ِباْلَجزم ِللَطاء ُیْقرأ     ِفي َھْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ُیَرى 

107الندرومي

  107  بلعالم  َوالْشَطط الُغُلو ِفي ِمْثِل الَكِذب     َوطَرف الّشيء َشفاه إّن ُنِسب   31

َتَجاُنس َقْد ّتاَب ِفي اْلِمثـَـالأْسَباُبُھ َتَماُثل َكاْجَعل ّلـــــي               32

  ج ِصفـَـــــــــــھ(ج) ِبَتقاُرب َكقالْت ّطاِئفـَــــــــة            َفِع ِلٌكّل َمْخَر

109الندرومي

  113  البھلولَواْلَحْذُف ُدوَن الَیاء ِفي َأْوَصاِني      ُتَصاِعر الصَّافات ُخْذ َبَیاِن    33

- 113   بلعالم  َلِھَي اْلَحَیَواة اْلَحَیوان ُخّصا           َوَال ُتْصّعر َتَتكّبـــــر َنّصــــا      34

115

  118  بلعالم  فع ِبَمْعَنى الَجّر    ِفي نسفعا  َوُیْسَحُبوَن َفاِدر َوالّسْحب والّس  35

118الندرومي  َنّوْن َلَنْسَفَعا َیُكوَنا ِفي َقاِئْل        إًذا ِبَغیر اْلَحْمِل ِباْلَتْنوین كل    36

-125الوھراني  َجًال وإْن َجاءْت َألفا َبْعد َضمٍّ  ِبَفْتِحَھا     َفإبَداُلَھا َواًوا (أ) تي َكُمَؤ  37

129

  الرقم

  البيــــــــــــــــــــــــــــــت       

الصفحة  صاحبھ

38

َوَأْلَفـــــاُظ الَبَدل ِفي الُقْرآِن         ِفي َكِلَمة َعشَرٌة َواْثَناِن 

  125  البھلول
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39
  ــَؤّدب َوَھْمزة ِمْن َفْوق َواو ُتكتُب        ِفي َكِلَمـــات َأّیھا المـُ  

  ُتْملَى َمَع اِإلْشَمام َنْحو الَواو      َكَما َرَوى َعن الُقّراء الّراِوي   

ِمَثال َمـــا َذَكْرُتـــــھ ُمَؤّذن       ُمَؤجـَـــال ُیــَؤّخر المـُـــَھْیِمُن 

  126  التلیلي

  م والّضاِبُط الَمْشُھور ِفي اإلْشَمام       ِلَھْمزة ِفي َوَسط الَكَال   40

  َفْتح ْلَھمز َبْعـــد ضــَـّم ُیْعــَلــــُن       َفَذِلك اإلْشَمام ِفیھ ُیْحَسن  

-126  التلیلي

129-

130

41

  َعشَرة ِفي الَواِو َبْعد الّضمِّ         واْثَناِن ِفي اْلَیاء ِبَغْیِر َوْھِم  

  ـــَؤِلّفَة ُیــــَؤاخذ      یــَــُؤُده ُمــــــَؤِذن ُیَؤّیــــد         یـُـَؤِلُف الُم 

  یـُـَؤدُوا َفلُیْؤِد َمـــع ُیَؤّخر          َعاِشُروَھا ُمَؤَجًال َقد َحَرُروا 

    البھلول

126

  والَواُو ِمن َھْمز َجاَءْتَنا ُمْبَدلة          ِفي َعشرة ُیَؤلف الُمّؤلفة  42

  ُمَؤّذن مــُـَؤَجال یـُـــَؤّیدُو      یــَـُؤّده َمـــع َفْلُیــــؤّد تـَــُؤدوا       

127الندرومي

43

  وعشرُة یاءاتٍ وواحدًة أتْت     ُتسّمى بیاءاِت اإلضافة للمال 

  خلف بیا َمْحیاَي باد وسكنھا     ُیَرّجح واإلْسكاُن ال غْیر َجال      

132الوھراني

132الوھراني  اإلْسكان فاْمُدد َتُحز ُعاللدى حْرف َمد قبَل الِزم ساكن     كَمْحیاي ِب 44

  والمّد عشرة فُمشَبع كماء          والِزم كِمْثل َصاد قاف َجاء  45

  ُمْظھر َمْحیاي الّدواّب ُمْدغم       وُمْخَفى في كِمْثل آتْت ُیعلم 

132الندرومي
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46

   معایش بالیاء ال بالھمز     في الحجر واألعراف فاتبع رمزي   

  138  التلیلي

47

  واحذف معایش معا بفتح شین       في دعواھم ربما جاء ُمستبین 

138الندرومي

  143  التلیلي  وجرف ھار بتوبة ورد       مخصصا وفي سواھا لم یرد  48

  وأدري فقلل عنھم كیفمـــــا بدا      كذلك توریة وبالخلف زمـــال  49

  ذا قل لحلوان وللقاضي قلالكذاك لھ ھار ومحض بھ اعتال       و

143الوھراني

  ثم الذي یمال دون الیاء               من ألفات تأتي قبل الراء   50

  أخباركم أوزار والقھار               في الغار ھار كذا من أنصار 

  144  البھلول

148الندرومي  ّي ُمْصِرِخّيثِقْل أَمِانّي اْفَتْح (ھا) ِبأل اُألمِّّي      أَناِسّي اْثِبْت َوَبِن  51

52

  الرقم

  فْصٌل في ما َشــّد ِمَن اْلَیـــاَءات    َواِقَعـــــة ُبَعْیَد َكْســــٍر َیأِتــي 

  أمَاِنــــّي الّنِســــّي ُمْصِرخـــــيِّ     أَناِســـّي اْلأّمّي َمع َبِنّیــــــــــــا 

  تالبيــــــــــــــــــــــ               

  البھلول 

  صاحبھ

148

الصفحة
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53

  َفْعلى ِبفتِح فاِئـــــِھ والَكْســـــــــِر      وَضّمھــا ُیمــــاُل ُكـــــــــًال َفاْدِر 

كقتلى وتقوى تترا َدْعَوى َصْرَعى    ِذْكَرى ُموَسى ِعیَسى ُقْرَبى ُرْجَعى 

كُدْنَیــا ُعلَیا ُرْءیا  ِسیَمـــــا قْد أِلف بالیاِء كاَنْت ُرِسَمـــــْت أْو ِباألِلــــف  

    البھلول 

153

54

  وكلماٌت ُرِسَمت ِباألِلف       ِخالفُ یاٍء ُوجدْت في الُمْصحف      

  منھا ِرًدا ِرًبا وأْقَصا تْتَرا       أْرَبَعــــــة َوِزْد علْیھــــــا اُألْخرى    

    التلیلي 

153

  فھــــــــــرس
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ـداول ـــــــالجــــــــ
الصفحة رقمھ الجدول

85 01   قراءة (الظنونا)

100 02   قراءة (ننجي)

107 03   قراءة (تشطط)

114 04   قراءة (تصاعر)

128 05   قراءة (مؤجال)

134 06   قراءة (محیاي)

144 07   ة (ھار)قراء

149 08   قراءة (مصرحّي)

154 09 أحوال األلف في 
  (تترى)

155
10   قراءة (تترى)

  ة ـــــــــــــــــقائم
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  ادر ـــــــــــــــالمص

  عـــــــــــــوالمراج
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1ـراجـــــــــــــــــــــــــــعقائمــــــــــــــــــة المــصـــــــــــــــــــــــادر والمـ

  القرآن الكریــــم بروایة ورش                                                     
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.2004تحقیق : أحمد بن علي ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ط 
  ھـ. 1408 –جوید على روایة ورش : أبو القاسم كیرد ـ أحكام الت2
تحقیق  –ـ أحكام القرآن : أبو بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي 3

ط  –بیروت  –ودار الجیل  –بیروت  –دار المعرفة  –: علي محمد البجاوي 
:1987.
 –ران وھ –مطبعة الفن  –ـ أحكام القرآن الكریم وتاریخھ : سید أحمد عداد 4

  د.ت.ط.
ـ أدب الكاتب : أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري : اعتنى بھ 5

  .2004وراجعھ : د.درویش جویدي ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ ط 
ـ أساس البالغة : ابن عمر الزمخشري  جار اهللا أبو القاسم محمود ـ دار 6

  . 1992ـ  1صادر ـ ط
دین أبو البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعید ـ أسرار العربیة : كمال ال7

األنباري ـ تحقیق وتعلیق : بركات یوسف ھبود ـ شركة دار األرقم بن أبي 
  .1999ـ  1األرقم ـ بیروت ـ ط

ـ األشباه والنظائر في النحو : أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر 8
یني ـ دار الكتاب العربي جالل الدین السیوطي ـ راجعھ وقدم لھ : د.فایز ترح

  .1996ـ  3ـ ط
ـ األصول في النحو : أبو بكر محمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي 9

  . 1996 – 3ط –بیروت –مؤسسة الرسالة  –: تحقیق د.عبد الحسین الفتلي 
ي اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم : عبد الحمید أحمد یوسف ھنداوـ  10

  . 2002صیدا ـ بیروت ـ ط  ـالمكتبة العصریة  ـ  

ـ إعراب القراءات السبع وعللھا : أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن 11
دار  –ضبط نصھ وعلق علیھ : أبو محمد األسیوطي  –خالویھ األصبھاني 

  .2006 – 1ط –بیروت  –الكتب العلمیة 
 –ـ إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن النحاس 12

 –دار الكتب العلمیة  –ع حواشیھ وعلق علیھ : عبد المنعم خلیل إبراھیم وض
  . 2004 – 2ط –بیروت 

.التعریف  في ترتیب المصادر والمراجعـ أھملت (ال) 1
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ـ اإلنصاف في مسائل الخالف  بین النحویین البصریین والكوفیین : كمال 13
الدین أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعید األنباري ـ دار الطالئع ـ 

  .2005القاھرة ـ 
یل وأسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي : ناصر ـ أنوار التنز14

الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي ـ مؤسسة 
  ھـ. 1330شعبان ـ بیروت ـ ط 

ـ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : البن ھشام ـ تحقیق : حنا الفاخوري 15
  ـ د.ت.ط. 1ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط

المسلك إلى ألفیة ابن مالك : ابن ھشام األنصاري : محمد محیي ـ أوضح  16
  .1995الدین عبد الحمید ـ المكتبة العصریة ـ 

ـ إیجاز البیان عن معاني القرآن : محمود بن أبي الحسن النیسابوري ـ 17
 – 1دراسة وتحقیق : د.حنیف بن الحسن القاسمي ـ دار الغرب اإلسالمي ـ ط

1995.
یف في علم التصریف : ابن مالك ـ تحقیق : د.حسن أحمد ـ إیجاز التعر18

ـ  1العثمان ـ المكتبة المكیة ـ مكة المكرمة ـ ومؤسسة الریان ـ بیروت ـ ط
2004.

مكتبة  –أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر : أبو بكر جابر الجزائري ـ 19
  . 1995 – 1ط  –المدینة المنورة  –العلوم والحكم 

یط في التفسیر : محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان ـ البحر المح20
األندلسي الغرناطي ـ تحقیق : صدقي محمد جمیل  ـ دار الفكر ـ لبنان ـ ط 

2005.
ـ البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة 21

ـ  1والدرة : عبد الفتاح القاضي ـ مكتبة أنس بن مالك ـ مكة المكرمة ـ ط
2002.

 –ـ البرھان في علوم القرآن : بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي 22
  د.ت.ط.  –لبنان  -المكتبة العصریة –تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم 

ـ البرھان في متشابھ القرآن : محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ـ 23
 – 2ـ ط تحقیق : أحمد عز الدین عبد اهللا خلف اهللا ـ دار صادر ـ بیروت

1996.
ـ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : مجد الدین محمد بن 24

یعقوب الفیروز آبادي ـ تحقیق : محمد علي النجار ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت 
  ـ د.ت.ط.
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ـ تأویل مشكل القرآن : أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ـ 25
  ر ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ د.ت.ط.شرحھ ونشره : السید أحمد صق

ـ التبیان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري : 26
.2001ط  –بیروت  –إشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر 

تحفة القراء في بیان رسم القرآن على روایة ورش : سیدي محمد ـ 27
ضمن كتاب : المجموع الكامل  –حالي العربي بن البھلول ابن عمر الر

ـ  1ـ دار الفكر ـ بیروت ـ طللمتون : جمعھ وصححھ : محمد خالد العطار
2002.

ـ التراكیب النحویة من الوجھة البالغیة عند عبد القاھر : د.عبد الفتاح 28
  .1980الشین ـ دار المریخ للنشر ـ الریاض ـ المملكة العربیة السعودیة ـ ط 

شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك في الصرف  :د.حسني عبد ـ تسھیل 29
  .  2004ـ 1الجلیل یوسف ـ مؤسسة المختار ـ القاھرة ـ ط

 –تصریف األفعال والمصادر والمشتقات  :د. صالح سلیم الفاخوري ـ 30

  . 1996 –مصر  –مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة  -90

یث : الطیب البكوش ـ ـ التصریف العربي من خالل علم األصوات الحد31

  .1973الشركة التونسیة لفنون الرسم ـ تونس ـ 

ـ التطبیق الصرفي : تصریف األفعال واألسماء : علي جابر المنصوري 32

وعالء ھاشم الخفاجي ـ الدار العلمیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر 

  .2002ـ  1والتوزیع ـ عمان ـ األردن ـ ط

محمد بن علي الجرجاني : حققھ وقدم لھ ووضع  ـ التعریفات : علي بن33

  .2002فھارسھ : إبراھیم األبیاري ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ ط 

ـ تفسیر أبي بكر األصم عبد الرحمن بن كیسان : جمع وإعداد وتحقیق : 34
  .2007 – 1ط -بیروت –دار الكتب العلمیة  –د.خضر محمد بنھا 

محمد الطاھر بن عاشور ـ دار سحنون للنشر  ـ تفسیر التحریر والتنویر :35
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محمد بن حسین القمي النیسابوري : ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ :زكریا 

  .1996 – 1ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –عمیرات 
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بن الحسن ابن علي التمیمي البكري الرازي الشافعي ـ حققھ وعلق علیھ 
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  .1984 – 2بیروت ـ ط –دار الكتاب اللبناني  –عاطف الزین 
دار  –التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج : د. وھبة الزحیلي ـ 41
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  .1994ـ  1إبراھیم أوغلو ـ دار الغرب اإلسالمي ـ ط
ـ التیسیر في القراءات السبع : أبو عمرو عثمان بن سعید الداني ـ عني 45
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ملخص 

تناول البحث في مدخلھ التعریف بأصحاب المنظومات القرآنیة ، كما ألقى الضوء 

أما .انب الصرفي فیھاعلى ھده المنظومات نفسھا ، وما حوتھ مركزا على الج

وما فیھا ) خطایا وأناسي(، فقد درس بعض األسماء القرآنیة نحو الفصل األول

، كان البحث في المصادر مثل وفي الفصل الثاني .من قلب وإعالل وتخفیف

أما الفصل ).فعول وُفعول وفعل(ودراسة بعض األوزان نحو ) الغرور والظنونا(

ف الحذ: ة من المسائل الصرفیة منھا الثالث ، فقد وقف غي األفعال على جمل

والزیادة وقلب النون یاء ، وقلب نون التوكید ألفا ، والفعل المزید باألف 

ُخصص الفصل .كما درس الفك واإلدغام واإلخفاء .یرھا والتضعیف وبالھمزة وغ

، وكان البحث فیھ منصبا على اإلبدال )مؤجال ومصرخي(ابع للمشتقات نحو الر

النتائج والتقاء الساكنین والقلب المكاني أما الخاتمة فقد اشتملت علىواإللحاق

.اءاتلم الصرف وعلم القرمنھا تشابھ موضوعات ع،التي انتھى إلیھا البحث

:الكلمات المفتاحیة

اإلدغام؛ اإلخفاء؛ ؛الفك؛ غریب القرآن؛ الحذف؛صرفال؛المنظومات القرآنیة

.التخفیف؛ القلب المكاني؛الھمزة؛ اإلبدال
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