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ن إذن ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دو  
 مكتوب موقع من الباحث إال يف احلاالت اآلتية:

 االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. -1
استفادة جامعة املدينة العاملية مباليزاي من هذا البحث مبختلف الطرق، وذلك ألغراض  -2

 تعليمّية، ال ألغراض جتارية أو رحبية.
من هذا البحث غري املنشور، ألغراض  استخراج مكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي نسًخا -3

 غري جتاريّة أو رحبية.
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الذي حفظت  رمحه هللاحممود فرغل  /لشيخيمث  للوالدين رمحهما هللاهللا عز وجل مث أتوجه ابلشكر إىل 
 من طريقالقراءات العشر  أجازين يفعليه القرآن الكرمي، وكذلك شيخي الدكتور / إيهاب فكري الذي 

 هادي حسني عبد هللا /فضيلة الدكتورعلى الرسالة لمشرف الشاطبية والدرة، وكذلك أتوجه ابلشكر ل
أسأل هللا العظيم أن  لمه ووقتهعلّي من ع ومل يبخل ،وقدم يل النصائح ،أعانين يف رحليت البحثيةالذي 

، كما أنين أتوجه ابلشكر لفضيلة الدكتور/ يوسف العواضي، وفضيلة يكتب له أجره يف الدنيا واآلخرة
العون الدكتور/ شريف عبد العليم على مابذلوه من جهد، وقد استفدت منهم كثريا، أسأل هللا هلم 

 .والقبول
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الرمحة واملغفرة والنعيم  أسأل هللا هلم لوالدينأهدي ثوابه لكما إىل أسريت الكرمية  لبحث أهدي هذا ا
 الدائم.
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 امللخص

خمتصرا  طيبة النشر تعترب للطيبة من أهم كتب القراءات، ألنإلمامني النويري وابن الناظم شرح ايعد 
إذ هو خالصة ماجاء  "تاب "النشر يف القراءات العشرألهم كتب القراءات على اإلطالق، أال وهو ك

اإلمامان مل يذكرا منهجا للتوجيه و . يف كتب القراءات املتواترة منذ عصر التدوين حىت عصر املؤلف
املصادر اليت نقال منها، هذا مع عدم وجود دراسة مستقلة يف التوجيه لإلمام ومل يعزوا والمقارانً بينهما، 

لدراسة اليت أعدها د.أمحد عبد هللا املقري أمهية ذلك. وكذلك مل أجد لإلمام ابن ا أثبتتالنويري، و 
يف سوريت  إلمامنياحبثا مستقال يف توجيه  أفردتالناظم دراسة مستقلة له يف التوجيه. وهذه الدراسة 

ئي املنهج االستقرااتبعت قد و  .املقارنة بني املنهجنيمع عزو مصادرها قامت بالفاحتة والبقرة، و 
 قارنو منهجا لإلمامني يف التوجيه  وقد استخلص الباحثيف هذا البحث،  االستنباطي واملنهج املقارن

بتخريج األحاديث  اموق ،والشواهد الشعرية واللغة، والتفسري مصادرمها لعلماء القراءاتعزو وقام ب، بينهما
سأل أوإين  يت على الكتابني،ح نسبة قراءة أخطأ فيها احملقق. وأخريا وضعت مالحظايصحتو  ،النبوية

   .ملسلمنياأن ينفع هللا هبا و  القبول واإلخالصو  العظيم التوفيقهللا 
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Abstract  
The explanation of the imams Al-Nuwairi and Ibn al-Nazim is one of the most important books 

of reading, because the "Taiba Al-Nasher" book is a summary of the most important books of 

Qera'at at all, the book "Al-Nasher in ten Qera'at" which is a summing up in the books of Qera'at 

from the era of blogging until the era of the author. The two imams did not mention a method 

of the "Tawjeeh" and their comparison method. They did not say where they were taken from. 

In addition to the absence of an independent study in the "Tawjeeh" of the Imam Al.Nuweiri, 

Study of DR.Ahmed Abdullah Al-Maqri proved the importance of this. I also did not find an 

independent study in the "Tawjeeh" for Imam al-Nazim. This study is an independent research 

in the "Tawjeeh" of the imams in Surat al-Fatihah and Baqra, and attributing their sources with 

the comparison of the two approaches. The researcher derived a methodology for the two imams 

in the "Tawjeeh" and compared them.  With the attribution of their sources to scholars of 

"Qera'at","Tafseer", Arabic language and poetic evidence. In addition, the graduation of the 

Prophet's Hadiths, and correct the reading rate wronged by the book's investigator. Finally, I 

suggested my notes on both books. I ask ALLAH success, acceptance and sincerity and benefits 

Muslims. 
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 المقدمة :الفصل األول

 :خلفية البحث
ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فهو املهتد إن احلمد هلل حنمده 

 ائ﴿:تعاىلأما بعد. يقول اهلل  ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا رسول اهلل

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ
ويقول  .(1)"خريكم من تعلم القرآن وعلمه"  عن النيب  ، وعن عثمان بن عفان (29:فاطر)

    اإلْحـَسـانِ  أُولِــي ــةِ االُم   َأْشـرَافَ ...  الْـُقــرآنِ  َحـاِمـلُـو َكــانَ  لِــَذاكَ  ": يف مقدمته رمحه اهلل اجلزريابن اإلمام 
 اهلل أنزلهأن  وة القرآنمن مظاهر تيسري تالإن ف ،(2)ي"اهِ بَ يُـ  مْ ا هبِِ نَ بـ  رَ  ن  إِ وَ ...  اهللِ  لُ هْ أَ  اسِ  الن  يف  مْ هُ نـ  إِ وَ 

على سبعة أحرف ختفيفا على األمة، وتلقاه اجليل األول على احلروف اليت نزل هبا كما تعلموه  سبحانه
 ،وجه أكثر منأصحابه الكتاب العزيز على  ونظرا ملا ُروَي من إقراء النيب غضاً طرياً يف عصر التنزيل.

ضروري ا القراءات وتعليله هذهأن بيان وجه من بعدهم  عنهم وعلماء القراءات رضي اهللوجد الصحابة 
القراءات،  لتتبع القراءة الصحيحة والشاذة، وللدفاع عن القرآنو أو بيان وجهها يف العربية،  ،املعىنبيان ل

 وقد اخرتت هذا املوضوع "توجيه القراءات" لرغبيت يف ذلك، واخرتت هذاوكذلك إبراز املعىن البالغي، 
أما  ، حيث برع النويري يف الفقه والنحو والصرف والعروض ،لإلمامنيللمكانة العملية البحث خاصة 

ة  شرح طيبة فقال: "وملا كان يف مصر يف غيبيت وأنا جماور مبكابن اجلزري  أبوهم فقد أثىن عليه ابن الناظ
. وكما (3)نشر فأحسن فيها ما شاء مع أنه مل يكن عنده نسخة باحلواشي اليت  كنت كتبتها عليها"ال

منهجا  باملقارنة بينهما نستطيع أن نستنتجو ، أهنما تلقيا القراءات من ابن اجلزري مباشرة دون واسطة
اإلمامني مل  الحظت أن. وكما ما يف التوجيهتنوع أسلوهبوذلك باالستفادة من  ،نياإلمامبني متنوعا 

اب يف التوجيه أمهية إخراج كتات السابقة وأكدت الدراسالتوجيه،  ايذكرا منهجا عاما يف التوجيه ومل يعزو 
م لعلمي يف تراث اإلمامني وتراث اإلمابت يف أن أعرض مامل يستدرك من البحث اوقد رغ، لإلمامني

 .والقصد من وراء ذلك إخالص النية هلل سبحانه وتعاىل مث أن ينفع اهلل هبا املسلمني ،ابن اجلزري
                                                           

رقم ، 1281، 1283، ص1، طباب خريكم من تعلم القرآن وعلمه ،كتاب فضائل القرآن  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
(5720.) 
 .31، ص1، طالنشر في القراءات العشرطيبة ابن اجلزري،  (2)
 .119، ص1ط، جد.ابن اجلزري، غاية النهاية،  (3)
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 :مشكلة البحث
عدم ذا مع هاملصادر اليت نقال منها،  اعزو ومل ي، والمقارنًا بينهما لتوجيهلاإلمامان مل يذكرا منهجا 

 هلل املقريأعدها د.أمحد عبد االدراسة اليت تؤكد ، و لإلمام النويريوجود دراسة مستقلة يف التوجيه 
تفرد  وهذه الدراسة إلمام ابن الناظم دراسة مستقلة له يف التوجيه.مل أجد ل وكذلك .(1)أمهية ذلك

  بني املنهجني. املقارنةمع عزو مصادرها و حبثا مستقال يف التوجيه لإلمامني 
 :أسئلة البحث

 يف الفاحتة والبقرة لإلمامني؟، ماهي مواضع التوجيه-1س
 قارن بني التوجيهني يف كل موضع؟-2س
 ماهي مصادر التوجيه لإلمامني مع العزو؟-2س
 ؟ لإلمامني مع املقارنة بينهمااستنتج منهجا عاما -3س

 :أهداف البحث
 تدوين مواضع التوجيه لإلمامني من سوريت الفاحتة والبقرة.  .1
 املقارنة بني التوجيهني يف كل موضع. .2
 .لإلمامني مع العزوتدوين مصادر التوجيه  .3
 مع املقارنة.استنتاج منهج اإلمامني يف التوجيه  .1

 :مصطلحات البحث
مصــــــــــدر وج َه، ويقال خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيها إذا وطئوه وســــــــــلكوه " التوجيه لغة: .1

ها يل أي اســـتبانت، ووجه النخلة أي غرســـحىت اســـتبان أثر الطريق ملن يســـلكه، وأجهت لك الســـب
فأماهلا جهة الشـــــمال قأقامتها الشـــــمال، والوجيه من اخليل: الذي خترج يداه معاً عند النتاج واســـــم 

 .(2)"ذلك الفعل التوجيه
 :صطالحفي االالتوجيه  .2

ه جيه هو إيراد الكالم على وجه يندفع به كالم اخلصم، وقيل عبارة عن وجيف معجم التعريفات "التو 
                                                           

التوجيه من  الختفى على أحد، ولو أخرج كتاب يفمسة سائدة ظاهرة يف كتابه  اهتمام النويري بتوجيه القراءات: "املقريقال د.( 1)
 .هـ1128، رمضان12من جملة جامعة أم القرى،ع 81، انظر: ص"خالل توجيهه يف هذا الكتاب لكان كتاباً كبريا مفيداً 

 حرف اهلاء فصل الواو.  ،558ص، 13ج، 1، طلسان العرب ،ابن منظور(2)
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 .(1)"ينايف كالم اخلصم
مجع قراءة وهي مصــــدر: قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، مبعىن: تال تالوة، وهي يف األصـــــل " القراءات لغة:   .3

مع أي مجعتــه فيــه، ومُسي القرآن قرآنــا، ألنــه جيمبعىن اجلمع والضــــــــــــــم، تقول: قرأ املــاء يف احلوض، 
اآليات والســـــــــور، ويضـــــــــم بعضـــــــــها إىل بعر، وقيل ألنه جيمع القصـــــــــص، واألمر والنهي، والوعد 

 .(2)"والوعيد
 "القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املنزل على حممد القراءات اصطالحا:  .1

للبيان واإلعجاز، والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفيتها من 
 .(3)ختفيف وتثقيل وغريمها"

 .(1)""علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها، معزوا لناقله علم القراءات:
ختالف ألفاظ وا ويف تعريف آخر: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن من ختفيف وتشديد وغريمها،

 .(5)الوحي يف احلروف"
 :في االصطالح توجيه القراءات .5

التفســــــــري، و هو علم يعين ببيان وجوه القراءات يف اللغة ": يةيف معجم مصــــــــطلحات العلوم الشــــــــرع
وبيـــان املختـــار منهـــا ويســــــــــــــمى حبجج القراءات وعلـــل القراءات واالحتجـــاج للقراءات لكن األوىل 

 .(6)"يوهم أن ثبوت القراءة متوقف على صحة تعليلهاالتعبري بالتوجيه، لئال 
ه القراءات ومساها معرفة توجي ،الزركشــــــــــــــي: اعترب توجيـه القراءات نوع من أنواع علوم القرآنتعريف 

 .(0)وقال: "هو فن جليل، وبه تعرف جاللة املعىن وجزالتها" ،وتبيني وجه ماذهب إليه كل قارئ
دور حول بيان الوجه املقصود من القراءة أو تلمس األوجه ي" :ملاجلد. حممد أمحد عبد العزيز تعريف 

                                                           
 التاء.باب  ،62د.ط، ص ،عجم التعريفاتماجلرجاين،  (1)
 حرف اهلمزة فصل القاف.، 129، ص13ج، 1ط، لسان العربابن منظور،  (2)
 .318، ص1ج د.ط، ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،  (3)
 .61صد.ط،  ،الطالبين ومرشد المقرئين منجدابن اجلزري،  (1)
 .161ص ،3ط ،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرالصباغ،  (5)
 . 565، 561حرف التاء، ص ،2، طمعجم مصطلحات العلوم الشرعية ( مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 6)
 .312، ص1جد.ط،  ،البرهان في علوم القرآنالزركشي، ( 0)
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 .(1)"احملتملة اليت جيري عليها التغاير القرآين يف مواضعه
 وجوه القراءات في المعنى االصطالحي: .2

 :يف القسم األول من الدراسة يف شرح اهلداية للمهدوي :احملقق الدكتور/ حازم سعيد حيدرقال 
والعلل متنوعة، فتارة تكون وجها حنويا، أو صرفيا يتعلق بوزن الكلمة أو اشتقاقها، أو "وهذه الوجوه 

لغويا يربز فيه علم األصوات، وتظهر فيه تعليالته لغات )هلجات( العرب، وأمثاهلم، وأقواهلم، 
وأشعارهم، معامل واضحة، أو معنويا تتوقف معرفته على سبب النزول، أو معرفة التفسري وغريب 

لفاظ القرآنية، أو نقليا تارة يعتمد على قراءات متواترة أو شاذة أو تفسريية، وتارة يعتمد على األ
 .(2)"أحاديث، أو على رسم املصحف

 :المصطلحات المرادفة لتوجيه القراءات في االصطالح .7
"االحتجاج" و"وجوه القراءات" و"علل القراءات" و"معاين املصطلحات املرادفة هي  :ةيف شرح اهلداي

القراءات"، و"إعراب القراءات". قـال احملقق الـدكتور/ حــازم ســــــــــــــعيـد حيـدر: يف القســــــــــــــم األول من 
الدراســـة يف شـــرح اهلداية للمهدوي: "وعلم االحتجاج له أمساء أخرى ُعِرَف هبا، واصـــطلح عليها من 

، (إعراب القراءات)، و(معـــــاين القراءات)، و(علــــــل القراءات)، و(وجوه القراءات)أل َف فيـــــه، حنو 
 .(3) "(توجيه القراءات)و

 (1)ا تقارب فبعر املصنفني يطلق أحدمها على اآلخر كما فعل ابن أيب مرميمبينه الوجه والعلة
سألين قوم " "املوضح يف وجوه القراءات وعللها" يف مقدمته حيث قال:هـ تقريبا( يف كتابه 565)ت:

بعد ذلك يف مقدمته:  تابعمث ، (5)"... أن أمجع هلم كتابا يشتمل على وجوه قراءات القراء املشهورين
"وقصرت الكتاب على ذكر علل ما أورده الشيخ أبو احلسن علي بن جعفر بن حممد الرازي السعيدي 

 (6)رمحه اهلل"

                                                           
 .211ص رسالة دكتوراه، ،الوجوه البالغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترةاجلمل،  (1)
 .18، ص1ج د.ط، ،الهدايةاملهدوي،  (2)
 .21، ص1ج د.ط، ،شرح الهدايةاملهدوي،  (3)
 .177، ص1، ج1ط، الموضح في وجوه القراءات وعللها ابن أيب مرمي، (1)
 .177، ص1املصدر السابق، ج (5)
 .172، ص1املصدر السابق، ج (6)
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يف  .( رمحه اهلل130بن أيب طالب )ت:فهي ما تدعم القراءة من أدلة، قال مكي بن ا أما الحجة
املشرق  كنت قد ألفت كتابا ب": أحد كتبه وهو "التبصرة" قاليف " ملا ذكر الكشفمقدمة كتابه "

القراء السبع  يهفوهو فيما اختلف  (التبصرة)كتاب   ومسيتهكتابا خمتصرا يف القراءات السبع ... 
ا للتسهيل طلبوالعلل ومقاييس النحو يف القراءات واللغات املشهورون، وأضربت فيه عن احلجج 

وحرصا على التخفيف ووعدت يف صدره أين سأؤلف كتابا يف علل القراءات اليت ذكرهتا يف ذلك 
الكتاب "كتاب التبصرة" أذكر فيه حجج القراءات ووجوها وأمسيه كتاب الكشف عن وجوه 

 . (1)القراءات"
  راءات:توجيه القل التعريف اإلجرائي .8

توجيه  عريفتاستنادا إىل املعاين اللغوية واالصطالحية للمفردتني واملعىن املرتتب على اإلضافة نستطيع 
: إيراد الكالم احملتمل املعىن على الوجه الذي يندفع به كالم اخلصم من خالل على أنه القراءات

راءة مع  ذلك من احتياج القحث يف بيان وجوه القراءات من حيث اللغة واإلعراب واملعىن، وغريالب
 . فمجموع هذه األمور تسمى توجيها.ذكر األدلة

 :صول التوجيهالتعريف اإلجرائي أل .9
 ه القراءات.يف إيضاح علل وجو  التوجيهبيان القواعد واألسس اليت اعتمد عليها أصول التوجيه هي 

 :أهمية البحث
 من الناحية النظرية: 

 سورة الفاحتة يفالقراءات أحرف يف إلمامني توجيه المستقلة سيضيف إىل املكتبة اإلسالمية دراسة 
 .ارنةمع املق منهجهما يف التوجيه ، وإضافةاملقارنة بينهمامع التحليل والشرح و والبقرة 

 من الناحية التطبيقية: 
يف وعلى املواقع التخصصية يف الشبكة العنكبوتية يض ،من خالل نشر البحث يف مراكز البحوث

ويساعد على إثراء مناهج توجيه القراءات  ،إىل طالب البحث العلمي دراسات يف التخصص
خصوصا وأن البحث مت تناوله بطريقة تصنيفية ختتلف عن الطرق التقليدية  .القرآنية العلمية

 اس أصول التوجيه.املستخدمة يف هذا التخصص حيث مت التصنيف على أس

                                                           
 . 68، ص1، ج3ط، الكشف عن وجوه القراءات السبعمكي بن أيب طالب،  (1)
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  : السابقةالدراسات 
 : يلي ماكدراسة   وأحتقيق  الكتابني فقط على اليت قامتهي الدراسات 

أليب القاسم حممد بن حممد بن علي دراسة لكتاب )شرح طيبة النشر في القراءات العشر(  (1
الكرمي  كلية القرآند. أمحد بن عبد اهلل املقري )أستاذ مساعد بقسم القراءات يف   النويري، إعداد:

، 12، ع19باجلامعة اإلسالمية، الناشر: جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا، ج
 هـ.1128رمضان 

ري رمحه أليب القاسم النويالبحث عبارة عن دراسة لكتاب شرح طيبة النشر في القراءات العشر 
 وقال بسبب طول الكتاب. وقد اقتصر الباحث على دراسة قسم األصول اهلل

 الهدف من الدراسة: 
o  .عرض منهج النويري يف تأليفه 
o  عرض مصادر املؤلف يف كتابه 
o  عرض تعقبات على املؤلف يف بعر النقاط 
o مقارنة بني ضبط النويري للطيبة وضبط الزعيب هلا 
o تعقبات على حمققي الكتاب 

 املنهج االستقرائي : المنهجية
 ا الباحث: النتائج التي توصل إليه

o تأليف.الطريقة و النظم  معتعامل من خالل الهج املصنف يف التأليف عرض من 
o   وغريها من املصادركتب القراءات عرض مصادر اإلمام النويري من  
o .أغالط املؤلف وتومهاته  
o  حتقيق أيب سنة وحتقيق باسلوم.مقارنة بني 
o  أفضل شرح لنظم الطيبة. اعترب شرح النويري 

 التعرف على منهج النويري يف الشرح.الذي يمكن االستفادة منه هو: 
 .اإلمامنيتوجيه الحتتوي على مقارنة بني عن هذا البحث أنها تختلف هذه الدراسة 
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ة أبو العباس أحمد بن محمد بن المحمدي بن عجيب الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة، (8
دار الكتب  هـ، تحقيق: عبد السالم العمراني الخالدي،9883الحجوجي الحسني ت:

 هـ. 9343، 9، طالعلمية
البحث عبارة عن مقدمة يف آداب القرآن وفضل القرآن وسبب تعدد الرواية وسبب ورود الرواية على 

  يفومسانيد القراء واجلزء الثاينسبعة أحرف، وهل املصاحف العثمانية اشتملت على مجيع األحرف 
  .توجيه سور القرآن من الفاحتة إىل الناس

 .لنويرياتوجيهات شرح بعر تملت الدراسة على : عرض توجيه القراءات واشالهدف من الدراسة

 : الدراسة الوصفية التحليليةالمنهجية

 : هو حتليل ودراسة توجيهات النويريالذي يمكن االستفادة منه

توجيه بني  التعقد مقارنةالحتتوي على توجيه ابن الناظم، و : تختلف هذه الدراسة عن هذا البحث
 .ن والمصادر التوجيههيف التوجي هماعرض منهجوالتاإلمامني 

يم حممد للدكتور عادل إبراه دراسة وتحقيق )شرح طيبة النشر في القراءات العشر البن الناظم(: (3
)وكيل كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سابقاً(، الناشر: جممع امللك فهد رفاعي 

  هـ. 1135لطباعة املصحف، 
علق تالقسم األول للدراسة، والقسم الثاين: لتحقيق الكتاب. والذي ي: الدراسة عبارة عن قسمين

 هو قسم الدراسة.هبذا البحث 
: الفصل األول: ترمجة للمؤلف وفيه تسعة مباحث، والفصل قسم الدراسة اشتمل على فصلين

 الثاين: دراسة الكتاب، وفيه عشر مباحث.
 ، بيان مصادر الكتاب، وأمهية الكتاب،منهج املصنف يف الكتاب الذي يمكن االستفادة منه هو:

 .  لطيبةيف شرح ا وبعر اآلراء واألحكام اليت أوردها املؤلف يف كتابه، ودراسة مقارنة مع النويري
والتعقد مقارنة  ،وال املصادر توجيه النويريالحتتوي على تختلف هذه الدراسة عن هذا البحث أنها 

 .بني توجيه اإلمامني
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باحث امسه لل دراسة وصفية وتحليلية-حول مناهج شراح طيبة النشر رسالة ماجستير عنوانها  (1
ه(، 1138طنطا يف )-القرآن الكرمي للقراءات وعلومها ، كلية بالل امني أبو زيد علي

 م. 37/1/2718
 الرسالة عبارة عن مناهج من قاموا بشرح طيبة النشر ومنهم اإلمام النويري واإلمام ابن الناظم 

 اهلدف من الدراسة: عرض مناهج شراح طيبة النشر مع التحليل ملناهجهم.
 .فقط الشرحاإلمامني يف التعرف على منهج الذي يمكن االستفادة منه هو: 

ة الحتتوي على منهج اإلمامني يف التوجيه والتوجد مقارنعن هذا البحث أنها تختلف هذه الدراسة 
 .اإلمامنيتوجيه بني 
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 منهج البحث:
 املنهج االستقرائي االستنباطي واملنهج املقارن: اتبعت 

  :(1)أوال: المنهج االستقرائي االستنباطي
استقراء مجيع املواضع اليت فيها توجيهات لإلمامني من خالل كتابيهما يف البحث من خالل 

 حىت يصل الباحث إىل نتائج عامة 
 .معاين ونصوص شرحيهمامنهج اإلمامني من خالل  يستنبط الباحثيف البحث 

  :(2)ثانيا : المنهج المقارن
 التشابهختالف و أو إبراز أوجه اال وصف وحتليل توجيه اإلمامني لتحديديف البحث يتم 

 ، ويتم اتباع اخلطوات التالية:همابين والتنوع
يتم مقارنة سبعة وتسعون حرف يف سورة الفاحتة والبقرة مستوعبة لكل أصول التوجيه عند  .1

 اإلمامني.
 أشكال املقارنة:  .2

ري التحقيق لإلمام النوي مقارنة كيفية: مجع توجيهات أحرف اخلالف من كتايب -أ
تماداً على عاالقيام بالتعليق على تلك التوجيهات ومناقشتها واإلمام ابن الناظم و 

 مصادر مشاهبة لكتب التوجيه املعروفة. 
مقارنة كمية: تقوم املقارنة الكمية على حصر عدد أصول التوجيه لكل إمام مث  -ب

 .التوجيهعمل إحصاء عددي وإحصاء بياين بناءاً على رموز 
 :البحث إجراءات

عند اإلمامني  مقارنة توجيه القراءاتاهلل سوف أتبعها للوصول لنتائج البحث )اخلطوات اليت مبشيئة 
 ( هي:   من خالل استقراء توجيههما يف سوريت الفاحتة والبقرة

 توثيق البحث باستخدام نظام الوثائق باهلوامش حسب دليل البحث العلمي للجامعة.  .1

                                                           
(. املنهج 18املنهج االستقرائي: هو احلكم على كلي لوجوده يف أكثر جزئياته. )معجم التعريفات، حرف األلف، ص( 1)

 (22االستنباطي: هو استخراج املعاين من النصوص بفرط الذهن وقوة القرحية، )معجم التعريفات، حرف األلف، ص
أو  إبراز أوجه اإلختالف أو اإلئتالف والتشابه بني موضوعني أو ظاهرتنيمعرفية يتم من خالهلا حتديد أو ( املنهج املقارن: أداة 2)

 ، منشأة املعارف باإلسكندرية.اعيلد. قباري حممد إمسمناهج البحث،  تعريف املنهج املقارن يف. شيئني متماثلني
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البقرة عند سوريت الفاحتة و  يفأحرف اخلالف  اتجيهتو  استخدام املنهج الوصفي يف عرض .2
  اإلمامني.

﴾ ٺمثل حرف ﴿ أو السورة الواحدة سورألحرف القراءات يف ال ائرمجع النظ .3
 ،(111:األنعام)﴾ ہ(، وحرف ﴿1:الرعد)﴾ ڭ(، وحرف ﴿265:البقرة)
ع التكسري إذا  توجيه مجومثل  ،مثل توجيه تشديد تاءات البزي اليت مل ترسم يف املصحفو 

﴾، ڑ﴿ تعاىل:كان على وزن فعول وكانت عينه ياء وهو مخسة أحرف: وهي قول اهلل 
  .﴾ٿ﴾  و﴿ڻ﴾ و﴿ۆ﴿﴾، ومحو﴿

 القراءات وعددها سبعة وتسعون حرفامن أحرف يف كل حرف  أصول التوجيهاستنباط  .1
  ة.فرعيأصول توجيه أصلية وأصول التأمل واالستنتاج انطالقا من ونستدل عنها ب

 استخدام املنهج االستقرائي الستقراء التوجيهات املفردة لسوريت الفاحتة والبقرة  .5
 استخدام املنهج املقارن لعقد مقارنة بني اإلمامني باستخدام املقارنة الكيفية واملقارنة الكمية. .6
  :التاليةيتم وضع رمز كل توجيه بني قوسني وذلك حسب الرموز  .0

 البيان الرمز
 ابن الناظماالمام  ب
 النويرياالمام  ن

 االمامان ابن الناظم والنويري ب ن
 بدون التوجيه بدون
 شواهد )تفسري واسباب نزول( تف
 شواهد )حديث نبوي( حد
 شواهد )شعرية( شع
 شواهد )قراءات شاذة( شذ
 صور توجيه )أصول فقهية(  فق
 صور توجيه )األصل(  صل
 العثماين(صور توجيه )الرسم  رس
 صور توجيه )السياق(  سي
 صور توجيه )آيات قرآنية وقراءات متواترة( قر
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 صور توجيه )رواية ونقل( رو
 صور توجيه )صرف( صر
 صور توجيه )لغات عرب( لغ
 صور توجيه )معاين( مع
 صور توجيه )حنو( نح

عمل إحصائية رقمية وإحصائية بيانية لكل إمام وعدد األصول املستخدمة لكل أصل من  .8
 لضوابط التالية: ااألصول 

معناه توجيه النويري  وإحصاء عدد الكلمات لكل رمز مثال ذلك: الرمز ن ر  -أ
ل معناه توجيه ابن الناظم باستخدام أص سوالرمز  ب ر  وايةباستخدام أصل التوجيه الر 

 رسم العثماين. التوجيه ال
بناًء على البحث باستخدام أداة البحث يف الوورد يسهل علينا معرفة العدد لكل رمز  -ب

 على حدة يتم بناء جدول حيتوي على هذه اإلحصائية العددية.
 بناء خمطط بياين على اإلحصائية العددية. -ت

 .البحث أدوات
 اءات.اليت هلا عالقة بتوجيه القر الكتب والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث واملراجع 
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 : مدخلالفصل الثاني

 البحث حولويتضمن أربع مباحث: هي مقدمات تمهيدية 
 ه(248-721ابن الناظم )اإلمام األول:  المبحث
 اسمه وكنيته ونسبته: األول: المطلب 

  .(1)محد بن حممد بن حممد اجلزري، الشافعي )أبو بكر( مقرئأهو 
للزركلي: "أمحد بن حممد بن حممد، أبو بكر، شهاب الدين ابن اجلزري القرشي الشافعي: يف األعالم و 

 .(2)"مقرئ، دمشقي املولد والوفاة
 : المولدالثاني:  المطلب

  .(3)ليلة اجلمعة سابع عشر شهر رمضان سنة مثانني وسبعمائة بدمشقولد 
 : شيوخه: ثالثال المطلب

 الحديث:: الفرع األول
 علي بن بياض خطيب جامع احلوزة: مسََِع منه البخاري  (1

 الفقه: : الفرع الثاني
 : (1)نهمم املشايخ املسندون أجازهومسع من بعضهم و املشايخ حضر عند بعر 

التاج أيب العباس أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن حمبوب الدمشقي احلنفي   (1
 ويفتعارفا مشاركا يف الفنون ماهرا يف التاريخ عاملا ه(: قاضي حلب، وكان 080)ت:

 .(5)بدمشق
 )تاريخ الوفاة غري معروف( احملباحلافظ بن   (2

                                                           
، 2جد.ط، ، ؤلفنيمعجم امل . وكحالة،127-118، ص1، ج679ترمجة رقم د.ط، ، غاية النهايةابن اجلزري، ( انظر: 1)

، 1، ج15ط ،األعالم، الزركليوالزركلي  .باب الطاء، 1118ص د.ط، ، كشف الظنونحاجي خليفة،   و  .118ص
 باب حرف األلف، 220ص

 باب حرف األلف.، 220، ص1، ج15ط ،األعالم، الزركلي (2)
 .118، ص1جد.ط، ، غاية النهاية( انظر: ابن اجلزري، 3)
 .127-118، ص1جانظر: املصدر السابق، ( 1)
 .225، ص2، ج1ط، نيل األمل في ذيل الدولانظر: زين الدين،  5))
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ولد سنة مثان ه(: عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم: 082الشافعي )ت: رال  الس   ابن  (3
إلقراء الصائغ وانتهت إليه رياسة ا ،وتسعني وست مائة، وقرأ مبصر القراءات على التقي

كثري من املشايخ وكان يقرئ عن  مصر بغداد و أخذ القراءة واحلديث بالشام و بدمشق، 
ه ل وهو من أصحاب ابن تيمية ،لقراءةأهل الشام وغريهم عنه االعربية والفرائر وأخذ 

 .(1)وقراءاهتم مناقبهمطبقات القراء السبعة وذكر تأليف يف القراءات منها كتاب  مدونة وله
 يب عمر: آخر أصحاب ابن البخاري )تاريخ الوفاة غري معروف( أالصالح حممد بن أمحد بن   (1
ه( يعقوب بن أمحد بن حاج بن عوض ومن آثاره 815عوض النحوي: )كان حيا ابن   (5

 .(2)ه815شرح الكافية البن احلاجب يف النحو وفرغ منه سنة 
 أمحد بن حممدشهاب الدين أبو بكر بن تقي الدين ه(: هو 851: )ت:ةبَ هْ ابن قاضي شُ   (6

بن عمر بن قاضي شهبة األسدي الدمشقي: صاحب كتاب طبقات الشافعية وكان إماما 
ومن  صن فو َع عالمة، تفقه بوالده وغريه ومسع من أكابر أهل عصره وأفىت ودر َس ومجََ 

 نتقى من تاريخ اإلسكندرية"، وتويفمصنفاته "شرح املنهاج"، و"لباب التهذيب"، "امل
 .(3) بدمشق فجأة يوم اخلميس حادي عشر ذي احلجة

 القراءات: : الفرع الثالث
وهو شيُخ القر اء العال مة الثِّقة اإلمام احلافظ: أبو ه(: والد ابن الناظم، 833-ه051اجلزري )ابن   (1

سبة إىل جزيرة ابن ن بابن اجَلَزرِيِّ  الشهرياخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف اجَلَزرِيُّ 
عمر، )تسم ى جزيرة "بـُْوطَان" حاليًّا، وتقع يف منطقة جنوب شرق األناضول برتكيا، قرَب حدود العراق 

 .(1)هــ051اخلامس والعشرين من شهِر رمضان سنة وسوريا(. ُولد رمحه اهلل بِدمشق يف ليلِة السبت 
 إبراهيم بن أمحد الشامي: )تاريخ الوفاة غري معروف(  (2

                                                           
، 1، ج15ط، األعالم. والزركلي، 302، ص2، جدرر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدةانظر: املقريزي، ( 1)

 حرف العني.، 186ص
 .باب الكاف، 1306د.ط، ص ،كشف الظنونوحاجي خليفة، ، 123، ص1د.ط، ج، معجم المؤلفينانظر: كحالة، ( 2)
د.ط، ، في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة األتابكي، ،392، ص9ج، 1، طشذرات الذهبانظر: ابن العماد، ( 3)

 .523، ص15ج
. وابن 256، 255، 9. والسخاوي، الضوء الالمع، د.ط، ج221، 227، ص2، غاية النهاية، ج1انظر: ابن اجلزري، ط (1)

 .299، 298ص ،9ج 1العماد، شذرات الذهب، ط

http://www.alukah.net/culture/0/88138
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 الشيخ احلافظ العراقي وغريه )تاريخ الوفاة غري معروف(  (3
 الصالح بن البليسي )تاريخ الوفاة غري معروف(  (1
 روف(الصالح بن العزازي: آخر أصحاب ابن مؤمن: )تاريخ الوفاة غري مع  (5
ه(: آخر أصحاب التقي الصايغ: وهو أمحد بن علي بن 852-ه003العسقالين )ابن   (6

حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد الكناين القبيلة العسقالين األصل الشافعي 
 .(1) املذهب املصري املولد، وشهرته ابن حجر

 طالبه:: رابعال المطلب
هـ( وهي التدريس يف 811استفاد منه خلق كثري، السيما بعد توليه مهام أخيه أيب الفتح بعد وفاته )

املدرسة العادلية الكربى، واملدرسة األتابكية، واملدرسة الصاحلية، ومدرسة أم الصاحل، ومن أبرز من 
الكامل حممد و ثمان حممد بن عوهم  أوالد امللك العادل شقيق صالح الدين األيويبتتلمذ على يديه 

 .(2)برسبايوالسعيد مصطفى، واألشرف 
 :مصنفاته: الخامس المطلب

 .(3)شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد لوالده ومساه احلواشي املفهمة لشرح املقدمة (1
 .(1)شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ألبيه، وشرح مقدمة يف احلديث لوالده (2

 مية: لرحلته العالسادس:  المطلب
ختم القرآن سنة تسعني وصلى به سنة إحدى وتسعني وحفظ الشاطبية  ابين"إن  :ابن اجلزري قال
قراءات على ابن لقراءة الئية وقصيدة طيبة النشر يف العشر، ويف رحلته األوىل مع أبيه وأخيه والرا

العسقالين مسع عليه مجيع القرآن بالقراءات االثنيت عشرة بقراءة أخيه أيب الفتح ومسع أيضا عليه 

                                                           
والسخاوي، ، 175، 171، 171ص ،1، طفي ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر الجواهر والدررانظر: السخاوي، ( 1)

  .، حرف األلف36ص، 2د.ط، ج ،الضوء الالمع
 .119، ص1ج د.ط، ،غاية النهايةابن اجلزري، انظر:  (2)
 وكحالة،باب امليم، يف كتاب املقدمة اجلزرية يف علم التجويد، ، 1099د.ط، ص، كشف الظنونانظر: حاجي خليفة،  (3)

 .119، ص2جد.ط، ، معجم المؤلفين
 امليم، يف كتاب مقدمة يف احلديث.اب ، ب1873صد.ط، ، كشف الظنونانظر: حاجي خليفة،  (1)
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بن الصالح على الصالح بن البليسي وأجازه اة أبيه الشاطبية والعنوان وأجازه ومسع العنوان أيضا بقراء
 .(1)"ناإلعزازي آخر أصحاب ابن موم

   رأ  علي  أكمل القرآن بالقراءات العشر عليه، وق ابين إنيف ترمجته وقال: " اإلمام ابن اجلزريمث تابع 
م بن أمحد القراءات العشر والشاطبية على إبراهيقرأ و  ،عها غري مرةوالطيبة ومَس   تقريب النشركتايب 
رح طيبة النشر ش، و احلوزةع البخاري من علي بن بياض خطيب جامع مس َ وحفظ كتباً وأقرأ وَ  ،الشامي

وواله السلطان األشرف برسباي وظائف والده،  شرح مقدمة التجويد ومقدمة علوم احلديث من نظمو 
ى مشيخة اإلقراء باملدرسة العادلية الكربى واملشيخة الكرب  والده أخيه أيب الفتح اليت كان أخذها عن

بسفح  يةوتدريس األتابك ،امع األمويوتدريس الصالحية بدمشق والتصدير باجل ،مبدرسة أم الصاحل
 .(2)"قاسيون

 المطلب السابع: مصادر التوجيه: 
 اقتصرت على مصادر التوجيه فقط يف سوريت الفاحتة والبقرة.

 القراءات: 
 يف شرح منظومة طيبة النشر البن اجلزري. : كابن الناظم(3)ابن اجلزري

 (.98: أحال له يف )البقرة:(1)أبو بكر بن مهران
 اللغة: 

 (.38البقرة:): أحال له يف(5)األخفش
 (.85، 38: أحال له يف )البقرة:(6)سيبويه

                                                           
 باب األلف. ،119-118ص د.ط، ،غاية النهايةابن اجلزري، ( 1)
 ، باب األلف.119، د.ط، صغاية النهاية( ابن اجلزري، 2)
 .13( مت ترمجته يف ص3)
مؤلف كتاب الغاية يف العشر ضابط حمقق ثقة. وانظر: غاية النهاية، باب  هـ(،381-295)( هو أمحد بن احلسني بن مهران1)

 .278، ترمجة:57، 19، ص1األلف، ج
. (، أحد أئمة النحاة من البصريني، أخذ عن سيبويه، وهو أعلم من أخذ عنه215سعيد بن مسعدة أبو احلسن)ت:( هو 5)

 .518ترمجة:، 1391،ص3ج، السني حرف، معجم األدباءوانظر: 
هـ(، وسيبويه لقب ومعناه رائحة التفاح، إمام النحاة، ألف كتابا من ألف 187-118عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر)( هو 6)

 .803، ترمجة:2129-2122،ص5ج، العني حرف، معجم األدباء. وانظر: ورقة من علم اخلليل
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 (60: أحال إليه يف )البقرة:(1)ابن مقسم
 (.128يف )البقرة: هطعن: ذكر (2)أبو علي الفارسي

 (.201: أحال له يف )البقرة:(3)أبو عبيد القاسم بن سالم
 : وفاته: الثامن المطلب

مل حيدد ، و (8)ه"833"كان حيا قبل ، وقال كحالة: (3)"مات بعد أبيه بقليل"قال السخاوي: 
ات ه م835تويف بدمشق حنو : "قال الزركليو  .(6) ال "تويف سنة..."، وقتاريخ الوفاةحاجي خليفة 

  .(7)"ه833بعد أبيه املتوىف سنة 
 ه(287-219)النويري اإلمام : ثانيال المبحث
 والكنية والنسب:االسم األول:  المطلب

أبو القاسم حممد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد النويري القاهري "يف شذرات الذهب: 
 .(1)"، ويف األعالم: "حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين النويري(8)املالكي"

                                                           
من أحفظ أهل   بالقراءات والعربية من بغداد، عامل351( هو حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم العطار تويف:1)

، 111، 117، ص2انظر: غاية النهاية البن اجلزري، ج. زمانه لنحو الكوفيني وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها
 .81، ص 6، حرف امليم، ج15، طاألعالمانظر: الزركلي، 

هـ(، أوحد زمانه يف علم العربية، كثري من تالمذته قال: هو فوق 300-288احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي)( هو 2)
 .371، ترمجة:821-811،ص2ج، احلاء حرف، معجم األدباءوانظر: املربد، له مصنفات كثرية منها كتاب احلجة. 

 كل فن من العلم، وأخذ عن الفراء والكسائي وغريهم، هـ(، إمام أهل عصره يف221-150القاسم بن سالم اهلروي)( هو 3)
، 5ج، القاف رفح، معجم األدباءوانظر: وروى الناس من كتبه املصنفة نيفا وعشرين كتابا يف القرآن والفقه واللغة واحلديث. 

 .975، ترجم2272-2198ص
 .193ص، 2ج، 526ترمجة رقم د.ط، ، الضوء الالمعالسخاوي،  (1)
 .2122، ترمجة 291، ص1د.ط، ج، معجم المؤلفينكحالة،   (5)
 .ترمجة كتاب طيبة النشر يف القراءات العشر، باب الطاء ،1118، ص2ج، د.ط، كشف الظنونحاجي خليفة،   (6)
 حرف األلف.، 220، ص1ج، 15ط، األعالمالزركلي، ( 0)
 .120، ص9، ج1ط ،شذرات الذهبابن العماد، ( 8)
 .18، 10، ص0ج ،15ط ،األعالموانظر: الزركلي،  .216، ص9، ج598ترمجة رقم د.ط، ، الضوء الالمعالسخاوي،  (9)
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خلالق، احملب ا هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم بن عبديف شرح طيبة النشر: "
 أبو القاسم بن الفاضل، الشمس النويري، امليموين، القاهري، املالكي، يعرف بأيب القاسم النويري

  .(1)"ويرة قرية من قرى صعيد مصر األدىن وهي تتبع حمافظة بين سويفون
 المولد: الثاني:  المطلب

  .(2)"إىل مصرولد يف رجب سنة إحدى ومثامنائة بامليمون قرية أقرب من النويرة "
 شيوخه:الثالث:  المطلب

 في القراءات: : الفرع األول
 وعرضها على شيوخه ،(3)تنيياجب وألفية بن مالك والشاطبقدم القاهرة فحفظ القرآن وخمتصر ابن احل

 وهم: وأجازوه 
ابن  عز الدين أبو عمر عبد العزيز احلافظ اإلمام قاضي القضاةالعز بن مجاعة:   (1

 ه(.  060-601) بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة قاضي القضاة
-066حممد بن أمحد بن أيب بكر بن مرزوق التلمساين العالمة املعروف باحلفيد )  (2

 ه(.812
 د بن حممد بن يفتح اهلل )تاريخ الوفاة غري معروف(حمم  (3
بن  حيم العراقيعبد الر  أبو زرعة أمحد بن احلافظ الكبري أيب الفضل ويل الدين العراقي  (1

 ه(.826-062) احلسني املعروف بابن العراقي
 وهم:وتال بالعشر على غير واحد 

بن اشيُخ القر اء العال مة الثِّقة اإلمام احلافظ: أبو اخلري حممد بن حممد "ابن اجلزري:   (1
ه(: وهو أجلهم لقيه مبكة يف رجب 833-051) حممد بن علي بن يوسف اجَلَزرِيُّ 

 ."سنة مثان وعشرين ومثامنائة حني جماورهتما، وأجاز له

                                                           
 .10، ص1، ج شرح طيبة النشر( النويري، 1)
 .10، ص1، ج شرح طيبة النشر( النويري، 2)
القراءات العشر  وطيبة النشر يف، لإلمام أيب القاسم الشاطيباملعروفة بالشاطبية  حرز األماين ووجه التهاينالشاطبيتان مها  (3)

 .وجاء التغليب للشاطبية لشهرهتا وسبقها ،ومسيتا الشاطبيتني على سبيل التغليب لإلمام ابن اجلزري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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حممد بن علي بن حممد الغزويل املشهور بالزراثيثي: إمام ومقرئ متصدر "الزراثيثي:   (2
 .(1) "ه(827بالقاهرة )ت:

بن اف بن علي زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن حممد ين يوس" الزين بن عياش:  (3
عياش الزين أبو الفرج وأبو بكر الدمشقي املكي املعروف بـ ابن عياش املّكي الشافعي 

 .(2) "ه(853-002املقرئ )
  في الفقه:: الفرع الثاني

حممد بن أمحد بن عثمان عالمة زمانه مشس الدين هو "ه(: 812-066البساطي )  (1
اضي قضاة قاملالكي بن نعيم بن حممد بن حسن بن غنائم بن مقدم الطائي البساطي ا

العلوم العقلية، ن يف الفقه وغريه مالنويري الزمه الديار املصرية يف القرن التاسع اهلجري، 
  .(3)"سوأذن له يف اإلفتاء والتدري

ن ال الديعبد اهلل بن مقداد بن إمساعيل، قاضي القضاة مج"مجال األفقهسي:   (5
 . (1) "األفقهسي املالكي أخذ عنه الفقه فقط )تاريخ الوفاة غري معروف(

هو العالمة الزين عبادة بن علي بن صاحل بن عبد الرحيم "(: 816الزين عبادة)ت:  (6
بن سراج بن جنم بن فضل بن فهد بن عمرو األنصاري الزرزائي القاهري املالكي ا

 . (5)"النويري له جملسا واحداوانتهت إليه رئاسة مذهبه وقد حضر 
 :العربية وغيرهافي اللغة : الفرع الثالث

                                                           
 .185، ص2ج، باب امليم، 3281ترمجة  د.ط،، غاية النهايةابن اجلزري، ( 1)
 .61-59، ص1ج، 181ترمجة  د.ط، ،الضوء الالمعالسخاوي، ( 2)
 .615باب امليم ترمجة ، 511ص، 2ط، بتطريز الديباج نيل االبتهاجالتنبكيت،  (3)
 .618ترمجة رقم ، حرف العني، 332، ص2ج، 1ط، في تراجم األعيان المفيدة درر العقود الفريدةاملقريزي. ( 1)
 .160، ص5ج ،1ط ،نيل األمل في ذيل الدولزين الدين، ( 5)
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( أخذ عنه شرح األلفية، وقرأ عليه شرح منظومة 852)ت:"ابن حجر العسقالين   (1
الساوي يف العروض، وأخذ عنه شرحه للنخبة وأذن له يف إفادهتا، وكذا أخذ عنه يف 

 .(1)"شرح األلفية وقرأ عليه املوطأ وغريه
 .(2) "أخذ عنه العربية. )تاريخ الوفاة غري معروف("الشمس الشطنويف:   (2
هو أبو العباس الصنهاجي أمحد املغريب املالكي "ه(: 855الشهاب الصنهاجي )ت:  (3

وكان عاملا فاضال ودرس مدة باألزهر وانتفع به الطلبة، أخذ عنه النويري العربية 
 .(3)"هوالفق

 .(1) مته الثانية. )تاريخ الوفاة غري معروف(اهلروي: أخذ عن اهلروي يف مقد  (1
 في الحديث:: الفرع الرابع

البدر حسني البوصريي: قال إمام املالكية احلطاب يف كتابه مواهب اجلليل "ولنذكر   (1
سلسلة الفقه إىل اإلمام مالك رمحه اهلل ورضي عنه، مث إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ر طاه والشيخ أبو القاسم النويريمث ذكر السلسلة وفيها قال: "أخذ  ...وسلم
  .(5)"البدر حسني بن علي البوصريي عن مجاعة منهم النويري

 الزين الزركشي: قرأ عليه صحيح مسلم )تاريخ الوفاة غري معروف(.  (2
 طالبه:الرابع:  المطلب
خالد السعدي  يب بكر بنأحممد بن حممد بن "ه(: 972بدر الدين السعدي)ت:  (1

  .(6)"املصري احلنبلي قاضي احلنابلة يف مصر

                                                           
علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العسقالين مث شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن ( 1)

أمري املؤمنني يف  بـ هـ(، امللقب852-033املولد، ) املصري األصل الشافعي املذهب العسقالين القبيلة املصري الشافعي، الكناين
 .احلديث

 .61-59، ص1ج، 181ترمجة د.ط، ، الضوء الالمعالسخاوي، ( 2)
 .331، ص5ج ،1، طنيل األمل في ذيل الدولزين الدين،  (3)
 (61-1/59، )181ترمجة  د.ط، ،الضوء الالمعالسخاوي، ( 1)
 . 5، ص1ج، 9، طمواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلاحلطاب، ( 5)
 .61ص ،1، ط شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلياملرداوي، ، 06ص، 1ط ،مختصر طبقات الحنابلةابن شطي، ( 6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 ذكر احلطاب يف سلسلة الفقه إىل اإلمام مالك: حممد بن أمحد بن موسى السخاوي  (2
 حممد بن أمحد السخاوي أخذ الفقه على أيب شريفةالباملدينة  قاضي القضاةالعالمة "

 .(1)"القاسم حممد بن حممد النويري
 مصنفاته:الخامس:  المطلب

العروض، والنحو والصرف، و  ،وأصول الفقه وأصول الدينالفقه، برع يف "قال السخاوي عن النويري: 
وعمل أرجوزة يف النحو والصرف والعروض والقوايف يف مخسمائة بيت ومخسة وأربعني بيتا مساها 

 النحو قدمة يفمأيضا له و  شرحها يف حنو عشرين كراساً،ب وقامضمنها ألفية ابن مالك، املقدمات 
الغياث يف القراءات الثالث الزائدة على السبعة، وهي أليب جعفر  امسهاة احلجم، ومنظومة يفلط

ويعقوب وخلف وشرحها، ونظم النزهة البن اهلائم يف أرجوزة حنو مائيت بيت وشرحها يف كراريس، 
القراءات العشر  يفشرح طيبة النشر قام بقصيدة دون ثالثني بيتا يف علم الفلك وشرحها، و نظم و 

كراسة له  و ، والقول اجلاد ملن قرأ بالشاذ، عليه هذه الدراسةهو الذي و لشيخه ابن اجلزري يف جملدين 
عن إشكاالت فيها إجابات أخرى كراسة ( و 18﴾ )التوبة:ڳ ڱ ڱ ڱقوله تعاىل: ﴿ يف

 . (2)"له نظم يف الفقه وغريه، و ذلك معقولية وحنو
 : فضلهالسادس:  المطلب

راراً وجاور وحج م ناب يف القضاء عن شيخه البساطي مث ترك: "ورعه وسعة علمهقال السخاوي يف 
يف بعضها وأقام بغزة والقدس ودمشق وغريها من البالد وانتفع به يف غالب هذه النواحي، مع أنه لو 

اماً عاملاً عالمة متفننا وكان إم استقر مبوطن واحد كان أبلغ يف االنتفاع به وكذا انتفعوا به يف الفتاوى.
لى بين الدنيا عمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، صحيح العقيدة شهماً مرتفعاً آفصيحاً مفوهاً حباثاً ذكياً، 

وحنوهم، مغلظًا هلم يف القول، متواضعًا مع الطلبة والفقراء، ورمبا يفرط يف ذلك ويف االنبساط معهم  
باذالً جاهه مع من يقصده يف مهمة، ذا كرم باملال واإلطعام، يتكسب كبريهم وصغريهم، عايل اهلمة 

بالتجارة بنفسه وبغريه مستغنيا بذلك عن وظائف الفقهاء، ولذا قيل إنه عرض عليه قضاء املقدس 
 . (4)"يل أيضا ويل قضاء الشام فلم يتموقفامتنع بل قيل: إنه طلب لقضاء مصر فأىب، 

                                                           
 .5، ص1ج، 1، طمواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلاحلطاب، ( 1)
 210، ص9، د.ط، جالضوء الالمع( السخاوي، 2)
 .210، ص9، د.ط، جالضوء الالمعالسخاوي،  3))
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 حكى يل البدر السعدي قاضي احلنابلة أنه بينما هو عنده يف دراسة" :زهده وعفتهقال السخاوي يف 
إذ حضر إليه الشرف األنصاري مبربعة مبرتب العيين يف اجلوايل بعد موته، وهو يف كل يوم دينار، فردها 

السرياقوسية  ابتىن باخلانقاهموافقته هبذا املرتب أو كما قال،  يروم يستعبدين يف (9)وقال: إن جقمق
 .(2)"ووقف عليها ماكان يف حوزته من أمالك وجعل فائضها ألوالدهمدرسة 

 عتمديابن حجر العسقالين كثري اإلجالل له شيخ اإلسالم كان قال السخاوي يف منزلته العلمية: "
 .(3)"عليه يف مذهبه
يف  النويري عدمل خيلف بإنه العز يقول: قاضي احلنابلة مسعت ": يف ثناء العلماء عليه قال السخاوي

  .(1)"اءعلقت من نظمه أشياً بالقاهرة ومكة ومسعت من فوائده و جمموعه مثله، وقد اجتمعت به مرار 
 المطلب السابع: مصادر التوجيه: 

ه يف وجوه در ولن يعرض مصا ،سيعرض الباحث مصادر اإلمام يف توجيه سوريت الفاحتة والبقرة فقط
  الكتاب.وسيتم عرضها حبسب ورودها يف الروايات والطرق. 

 القراءات: 
 ابن اجلزري: كتاب النويري يف شرح منظومة طيبة النشر البن اجلزري. 

 (.31: أحال إليه يف )البقرة:(5)أبو البقاء
 (.51)البقرة:: أحال إليه يف (6)مسلمة بن حمارب

                                                           
النجوم الزاهرة في ملوك مصر األتابكي، هـ، انظر: 850هـ إىل 812هو سيف الدين جقمق توىل حكم مصر يف الفرتة من ( 1)

 .256، ص15، د.ط، جوالقاهرة
 .210، ص9ج ، د.ط،الضوء الالمعالسخاوي،  (2)
 نفس املصدر والصفحة. (3)
 نفس املصدر والصفحة. (1)
قرأ القراءات  ،األزجي الضرير احلنبلي النحوي، صاحب التصانيف العكربيعبد اهلل بن احلسني بن أيب البقاء هو : أبو البقاء (5)

أصله من العربية،  از قصب السبق يفعلى ابن عساكر البطائحي، وتفقه على أيب يعلي الصغري، وروى عن ابن البطي وطائفة، وح
الزركلي،  :انظر، 121، ص0ج ،1ط ،شذرات الذهبانظر: ابن العماد، هـ ببغداد: 616، تويف (عكربا )بليدة على دجلة

 .1ج، 87ص، 15، طاألعالم
، 2لنهاية جا، عرض على أبيه وعرض عليه يعقوب احلضرمي، انظر: غاية بن دثار السدوسي الكويفهو مسلمة بن حمارب  (6)

 .، باب امليم261ص
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 (121)البقرة:: أحال إليهما يف (2)، وابن مهران(1)األهوازي
 .(283، 278)البقرة:: أحال إليه يف (3)يونس

 تفسير:
 (.267، 278أحال إليه يف اآليتني ) :(1)أبو عبيدة
 (.285)البقرة:يف : أحال إليه يف تفسريه (5)ابن عباس

 . (285/2: أحال إليه يف )البقرة:(6)احلويف
 اللغة: 

 .(31)البقرة:يف طعنهما ذكر  :(8)، والزجاج(0)الزخمشري
                                                           

، باب احلاء، ترمجة 271، 277، ص1غاية النهاية، ج ، انظر:هـ116( هو احلسن بن علي بن إبراهيم، مقرئ الشام، تويف 1)
 .1776رقم

 .15سبق ترمجته يف مصادر ابن الناظم، ص( 2)
قال الطربي يف تفسريه: حدثين يونس قال: أخربنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: "ادخلوا يف السلم"، قال: ( يونس شيخ الطربي، 3)

. وترمجته: هو يونس بن عبد األعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان 252، ص1تفسري الطربي، جالسلم اإلسالم. انظر: 
ئ حمدث ثقة صاحل، وتفقه عليه وحدث عنه مسلم والنسائي وأبو هـ(، وهو فقيه كبري ومقر 261-107أبو موسى الصديف املصري)

، 352، ص2عوانة واإلمام حممد بن جرير الطربي، وانتهت إليه رئاسة العلم وعلو اإلسناد يف الكتاب والسنة، انظر: غاية النهاية ج
 .3919ترمجة رقم 

ن من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب، أخذ عن ه(، كا279-117معمر بن املثىن أبو عبيدة البصري موىل بين تيم)( هو 1)
معجم انظر: و وتصانيفه تقارب املائتني، منها جماز القرآن، . أيب عمرو بن العالء، وأخذ عن أيب عبيدة أبو عبيد القاسم بن سالم

 .1152ترمجة:، 2079-2071،ص6ج، امليم حرف، األدباء
انظر: و  هــ(، ابن عم النيب صلى اهلل عليه وسلم له تفسري رواه عنه جماهد.69منا)ت:عبد اهلل بن عباس بن هاشم بن عبد ( هو 5)

 .221، ترمجة:239،ص1ج، األلف حرف، طبقات املفسرين
هو أبو احلسن على بن إبراهيم بِن سعيد بِن يوسف احلويف الشرباوي إمام فاضل  ه(: 137 -358أبو احلسن احلويف) (6)

 .388، ص332انظر: طبقات املفسرين للداودي، ترمجة: .الدولة الفاطمية يف عهد والتفسري بالنحو وعامل

هـ(، ولد يف زخمشر يف أوزبكستان كان إماما يف 538-160اهلل)حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم الزخمشري جار ( هو 0)
التفسري والنحو واللغة واألدب معتزيل املذهب متجاهراً بذلك، وله تصانيف كثرية منها األمنوذج يف النحو واملفصل وتفسري 

 .1112، ترمجة:2691-2681،ص6ج، امليم حرف، معجم األدباءوانظر:  الكشاف، وله مقامات يف األدب.
هـ(، من أهل الدين والفضل حسن االعتقاد مجيل املذهب، 311إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي)ت:( هو 8)

، 63-51،ص1ج، األلف حرف، معجم األدباءوانظر:  من تصانيفه معاين القرآن، وماينصرف وماالينصرف، واألمايل يف النحو.
 .9ترمجة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 .(51)البقرة: : أحال إليه يف(1)سيبويه
 .(90)البقرة:: أحال إليه يف (2)عبيد أبو

 .(283، 103، 98)البقرة:أحال إليه يف  :(3)الفراء
 (.219، 103)البقرة:: أحال إليه يف (1)أبو عمرو

 (.103: أحال إليه يف )البقرة:(5)املربد
 .(219لآلية يف )البقرة: هرد عليه يف حتليلو ، (189)البقرة:طعنه يف ذكر  :(6)النحاس

 (.278أحال إليه يف )البقرة:: (0)األخفش
 (.278: أحال إليه يف )البقرة:(8)ابن السكيت

                                                           
 لناظم.سبق ترمجته يف مصادر توجيه ابن ا( 1)
 سبق ترمجته يف مصادر توجيه ابن الناظم.( 2)
هـ(، موىل بين أسد، ومسُِي  270-111أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور بن مروان األسلمي الديلمي الكويف)( هو 3)

ا أعلم اب الكسائي، وكانبالفراء ألنه كان يفري الكالم؛ أي يصلحه، أخذ عن أيب احلسن الكسائي، كان هو واألمحر أشهر أصح
، 2815-2812،ص6ج، الياء حرف، معجم األدباءوانظر:  الكوفيني بالنحو من بعده. من مصنفاته: كتاب املعاين.

 .1225ترمجة
هـ(، من القراء السبعة، وهو يف 151-68زبان بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهلل بن احلصني التيمي املازين )( هو 1)

، يمامل حرف، معجم األدباءوانظر:  الطبقة الرابعة من علي بن أيب طالب، أخذ القرآن عن مجاعة من التابعني.النحو من 
 .196، ترمجة1321-1216،ص6ج
هــ(، ولد بالبصرة، وكان إمام العربية ببغداد، من تالميذه الزجاج وابن 286-217حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري)( هو 5)

، 2685-2608،ص6ج، امليم حرف، معجم األدباءوانظر:  فر النحاس. من مؤلفاته: الكامل يف اللغة واألدب.السراج وأبو جع
 .1135ترمجة

وانظر:  هـ(، أخذ عن املربد واألخفش، من مؤلفاته: معاين القرآن،311أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس أبو جعفر)ت:( هو 6)
 .167ترمجة، 107-168،ص1ج، األلف حرف، معجم األدباء

 .15سبق ترمجته يف مصادر توجيه ابن الناظم ص( 0)
(: كان عاملا بالقرآن وحنو الكوفيني ومن أعلم الناس باللغة 211-186( هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكيت)8)

، 2811، 2817ص، 6جوالشعر، وأبوه من أصحاب الكسائي عاملا بالعربية واللغة والشعر، انظر: معجم األدباء، حرف الياء، 
 .1219ترمجة 
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 (.283)البقرة:: أحال إليه يف (1)الكسائي
 : وفاته: الثامن المطلب

انت كمبكة ضحى يوم االثنني رابع مجادى األوىل سنة سبع ومخسني ومثامنائة، و  تـُوِّيفَ "قال ابن العماد: 
بعد العصر عند باب الكعبة، ونودي عليه من أعلى قبة زمزم ودفن باملعالة مبقربة بين الصالة عليه 

يف ترمجة كتاب طيبة النشر يف  . ويف كشف الظنون(8)"حافلة رمحه اهلل تعاىل زةنااجلالنويري وكانت 
 . (4)"ه850سنة الوفاة سنة " القراءات العشر

 :وبواعث التوجيهأسباب : لثالثا المبحث
راءات أو لشرح  للدفاع عن القرآن والق لتتبع الصحيح والشاذ أو التأليف يف توجيه القراءات إماسباب أ

 كتب القراءات على التفصيل التايل: 
 :توضيح األركان الثالثة للقراءة الصحيحة: المطلب األول

 .(1)وهي صحة السند وموافقة العربية ولو بوجه وموافقة أحد املصاحف العثمانية ولو بوجه
 :مطاعن عن القراءاتالدفع الثاني:  المطلب

 والنحويني واملفسرين. أهل اللغةوهي مطاعن أوردها بعر 
 : القرآن الكريم دفاع عنالالثالث:  المطلب

 امللحدين يف آيات اهلل منجترد النحاة من القراء فيما ألفوا من كتب االحتجاج لريدوا على "
  .(5)"شبهات

                                                           
هـ(، موىل بين أسد من أصول فارسية، القارئ السابع، إمام 189-119أبو احلسن علي بن محزة بن عبداهلل بن عثمان )( هو 1)

-1020،ص1ج ،العني حرف، معجم األدباءوانظر:  الكوفيني يف اللغة والنحو، واملؤسس احلقيقي للمدرسة الكوفية يف النحو.
 .053ترمجة، 1052

 .150، ص9ج ،1ط ،شذرات الذهبابن العماد،  2))
 باب الطاء.، 1118، ص2ج د.ط،، كشف الظنونحاجي خليفة، 3))
 .22ص، 1ج، د.ط، شرح الهدايةانظر: املهدوي، ( 1)
 .12، د.ط، صاختالف القراءات وأثره في التفسير( جامعة املدينة العاملية، 5)
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 :ه( القراءات السبع في مؤلف483بكر بن مجاهد )ت:جمع أبي : المطلب الرابع
شاذة، ، إذ فتح هذا الباب فيما مجع من قراءات متواترة و التوجيهباعثا من بواعث  كان كتاب "السبعة"

 : يف التايل فتمثلت مراحل االحتجاج
 لت ذكرستطوقال: "ا احتج هو للقراءات الواردة يف سورة الفاحتة من كتاب )السبعة( مث أمسك (1

 فأخرب بالقراءة جمردة.. (1)فأمسكت عن ذلك"كتاب، الأن يثقل  تالعلل بعد الفاحتة، وكره
( فشرع يف بيان علل سبعة ابن جماهد فأمت الفاحتة 316وبدأ من بعده أبو بكر بن السراج)ت: (2

 وتناول أجزاء من سورة البقرة مث توقف.
ء الواردة يف كتاب )السبعة( البن ( فذكر وجوه قراءات القرا300مث قام أبو علي الفارسي )ت: (3

حيث قال يف مقدمة كتابه "فإن هذا الكتاب نذكر فيه وجوه قراءات القراء  جماهد بكتاب احلجة
.. وقد  .-محه اهللر –الذين ثبتت قراءهتم يف كتاب أيب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد 

شرع يف تفسري صدر من ذلك يف كتاب كان قد ابتدأ بإمالئه  (2)كان أبو بكر حممد بن السرى
وارتفع منه تبيير مايف سورة البقرة من وجوه االختالف عنهم، وأنا أسند إليه مافسر من ذلك يف  

 .(3)كتايب هذا"
تبيني وجوه القراءات اليت شذ ذها ابن ب-تلميذ الفارسي-( 300مث قام أبو الفتح بن جين)ت: (1

حيث قال يف مقدمته: "وأنا بإذن اهلل بادئ بكتاب أذكر فيه أحوال  حملتسبجماهد يف كتاب ا
 .(1)ماشذ عن السبعة وقائل يف معناه مما مينُّ به اهلل عز امسه وإياه نستعني وهو كايف ونعم الوكيل"

وقال يف القراءات: "على ضربني: ضربا اجتمع عليه أكثر قراء األمصار، وهو ماأودعه أبو بكر 
موسى بن جماهد رمحه اهلل كتابه املوسوم بقراءات السبعة وهو بشهرته غين عن التحديد. أمحد بن 

وضربا تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذا أي خارجا عن قراءة السبعة املقدم ذكرها إال أنه مع 
 .(5) ..".خروجه عنها نازع بالثقة إىل قرائه حمفوف بالروايات من أمامه وورائه

                                                           
 .112ص د.ط، ،السبعةابن جماهد، ( انظر: 1)
 ( إمام النحو، أبو بكر حممد بن السرى البغدادي النحوي، ابن السراج، صاحب املربد.2)
 ،172-171، ص1ج، 1ط، علل القراءات السبعفي الحجة  الفارسي، (3)
 .31ص 1، ج2ط ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جين، ( 1)
 .32ص، 1املصدر السابق، ج (5)
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 :  شرح ماتم اختصاره في كتب القراءاتالخامس:  المطلب
رها خيلو من أكثو كتب رواية روعي فيها االختصار متكينا للطلبة من حفظها كانت  كتب القراءات  

اره يف كتب لشرح مامت اختصوهي كتب دراية  توجيه واالحتجاجفجاءت كتب الالتوجيه واالحتجاج 
 مايلي:  ويدل على ذلكالقراءات، 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها( "كنت قد ألفت يف املشرق  )يف كتابه  :ل مكي: رمحه اهللو ق
 كتابا خمتصرا يف القراءات السبع ومسيته كتاب التبصرة وهو فيما اختلف فيه القراء السبعة املشهورون

وأضربت فيه عن احلجج والعلل ومقاييس النحو يف القراءات واللغات طلبا للتسهيل وحرصا على 
ووعدت يف صدره أن سأؤلف كتابا يف علل القراءات اليت ذكرهتا يف ذلك الكتاب )يقصد  التخفيف 

  .(1) كتاب التبصرة("
جياز أن إحتجاج إمنا كان شرح كتاب القراءات ملا انطوت عليه من توجيه واالالدافع يف التأليف يف ال

ملوضح البن أيب اذلك كتاب  وأمثلةأكثر كتب االحتجاج ُبيِنَ على كتاب يف القراءات وجعل متنا له 
كتب و مرمي وضع على تبصرة البيان يف القراءات الثماين أليب احلسن علي بن جعفر السعيدي الرازي 

وضعت  (معاين القراءات لألزهري وإعراب السبع أليب علي الفارسيو  احلجة البن خالويه واحلجة)
والكشف  ،مهدوي وضع على اهلدايةوشرح اهلداية لل ،على كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد

  .ملكي وضع للتبصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1، 3ص ،3ط ،الكشف عن وجوه القراءاتمكي بن أيب طالب، ( 1)
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 ه واالحتجاجمراحل التوجي: رابعال المبحث
 وأبرز هذه املراحل ثالث وهي: تدرج االحتجاج للقراءات يف مراحل 

 : )البداية عصر الصحابة( األول: االحتجاج في آراء فردية المطلب
 من هذه االحتجاجات مرتبة ترتيبا تارخييا:وهذا عرضا لبعر النماذج 

 :من قوله  تعاىل (1)بالراء ﴾َهانُنِشُ ﴿ ( أنه قرأ68روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما )ت:أواًل: 
 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ (259:البقرة)  :واحتج بقوله ہ ہ ہ ھ ھ (22:عبس،) 

  .(2)مبعىن حنييها َهانُنِشُ   مراده من قراءته أن واحتجاجه يبني

                                                           
ظر: شرح الطيبة البن ، وان( قراءة متواترة، )نـُْنِشُرَها( قرأ بالراء نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، والباقون بالزاي1)

 .199الناظم، ص
 .103، ص1ج ،3ط الفراء، معاين القرآن،انظر:  (2)
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 ( قرأها128)ت: قال ابن سراج فيما حكاه الفارسي: "وحكي أن عاصما اجلحدريثانياً: 

ڌ (بغري ألف1:الفاحتة )(1)، لف: يلزمه أن يقرأاألب فقال حمتجا على من قرأها  ڇ ڇ ڍ

 .(2)"باأللف  (2-1:الناس)  ڎ ڎ ٺ ڍڌ

الكســـــائي، قال احندر الكســـــائي قال الزجاجي: "حدث أبو جعفر أمحد بن جبري صـــــاحب ثالثاً: 
(، فقيل هو عليل، فاســتأذن فدخل، فألقى 119البصــرة، فســأل عن عيســى بن عمر الثقفي )ت:

ه ُ  َعَنَاا  حتته وســـــــادة وقال: أنت الكســـــــائي؟ فقال له نعم، فقال له: كيف تقرأ هذا احلرف ِِِ ر س
َ
أ

َتع  َوَيه َنب  قال: ماذا؟   اَغد   يَر 
ـــــــــــــــــعمر: مِلَ لَ  فقال له عيســــى بن ،(3) ( بْ عَ لْ يَـ ي وَ عِ تَ رْ تقرأها )يَـ  مْ ـ

ــــــــــثِبتْ   ري إليها؟ فقال له الكسائي: إمنا هي من رتعت ال من رعيت، فقال له عيسىشِ الياء أو تُ  فـَتُـ
 .(1)"بن عمر: صدقت ياأبا احلسن

 : (هـ748إلى  هـ921)البداية قبل  آراء احتجاجية منثورة في الكتبالثاني:  المطلب
هذه اخلطوة مل تكن منفصـــــــــلة عن اخلطوة األوىل، وإمنا مها متداخلتان ومتتابعتان، فتقســـــــــيم تاريخ 
االحتجاج هبذه املراحل اليعد تقســــــــــــيما زمنيا حمددا متثل كل خطوة من مراحله فرتة تارخيية تبتدئ 

تقرييب لبيان قســــيم ت –يف خطواته الثالثة  –هبا وتنتهي إليها وإمنا هذا التقســــيم ملراحل االحتجاج 
 .(5)نشأة االحتجاج وتطور تاريخ التأليف فيه ضمنا أو استقالال

 ويف هذه املرحلة الثانية نسرد الكتب حسب التاريخ كما يلي: 
(، والذي يعده بعر الباحثني 187كتاب أيب بشـــــــر عمرو بن عثمان بن قنرب )ســـــــيبويه ت:أواًل:  

 العمدة يف منهاج االحتجاج للقراء والنحاة.

                                                           
 .19، انظر: شرح الطيبة البن الناظم، صباأللف عاصم ويعقوب والكسائي وخلف، والباقون )مِلِك( بغري ألفقرأ )ماِلِك(  (1)
 .176، ص1ج ،1ط ،يف علل القراءات السبع الحجة( الفارسي، 2)
قرأ املدنيان بالياء فيهما مع كسر عني األول، وابن كثري بالنون والكسر ولقنبل وجه بياء بعد العني يف ، 12( سورة يوسف آية 3)

احلالني، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما وسكون العني، والكوفيون ويعقوب بالياء واإلسكان، شرح الطيبة البن الناظم، 
 . 251ص

 .271، ص3، طمجالس العلماء( الزجاجي، 1)
 .25ط، مقدمة التحقيق، صد.املهدوي، شرح اهلداية، انظر:  (5)
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وردت يف كتاب سيبويه آراء يف االحتجاج منثورة، فمن ذلك قوله: "وقد بلغنا أن بعر القراء فقد 
وذلك ألنه محل الفعل على ، (186)األعراف: ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ  قرأ

موضـــــــــــع الكالم، ألن هذا الكالم يف موضـــــــــــع يكون جوابا، ألن أصـــــــــــل اجلزاء الفعل، وفيه تعمل 
 .(1)يضعون يف موضع اجلزاء غريه"حروف اجلزاء، ولكنهم قد 

يف مطلع القرن الثـالــث اهلجري ألفـت كتــب يف معـاين القرآن، قصــــــــــــــد منهـا إعراب األلفــاظ ثـانيــاً: 
القرآنيـــة اليت يتعلق بـــإعراهبـــا توجيـــه املعىن، وختتلف بـــاختالفـــه األوجـــه اإلعرابيـــة يف الكلمـــة أو إىل 

من هذه الكتب و  يف ألفاظه. -السبعة وغريهم-التفسري اللغوي للمنت القرآين الذي اختلف القراء 
بن ا( و)معاين القرآن( لألخفش األوســـــط ســـــعيد 270)معاين القرآن( ليحىي بن يزيد الفراء )ت: 

َعَدة )ت: (، و)معاين القرآن 299( مث )معاين القرآن( أليب احلســــــــــن بن كيســــــــــان )ت:215َمســــــــــْ
ري الزجاج )ت:  القرآن( حملمد بن القاســــــــــــــم األنباري (، )ومعاين311وإعرابه( إلبراهيم بن الســــــــــــــ 

 (.338(، و)معاين القرآن( أليب جعفر النحاس )ت:328)ت:
بعر كتــب التفســــــــــــــري مجلــة وافرة من االحتجــاج مثــل: تفســــــــــــــري حممــد بن جرير الطربي  ثــالثــاً: يف

، والتحصــــــــــــــيـــل أليب العبـــاس املهـــدوي، و)اجلـــامع ألحكـــام القرآن( للقرطيب رمحـــه اهلل (317)ت:
 وغريها. رمحهم اهلل (015و)البحر احمليط( أليب حيان )ت: (،601)ت:

من إعراب القراءات ووجوههـــا اللغويـــة يف كتـــب إعراب القرآن، مثـــل )إعراب يوجـــد كثري  رابعـــاً:ً 
(، 130(، و)مشكل إعراب القرآن( ملكي بن أيب طالب القيسي )ت:338القرآن( للنحاس )ت:

(، و)إمالء ماَمن  به الرمحن من 550ن األنبـاري )ت:و)البيـان يف غريـب إعراب القرآن( للكمـال ب
(، و)الدر املصــــــــــــــون يف 616وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن( أليب البقـاء الُعْكرَبي )ت:

 (، وغريها.056علوم الكتاب املكنون( للسمني احلليب )ت:
من الكتب اليت حوت توجيه القراءات يف ضــــمنها الشــــروح املتقدمة ملنظومة أيب القاســــم خامســــاً: 

)حرز األماين ووجه التهاين( املشـــــهورة بالشـــــاطبية حنو )فتح الوصـــــيد يف  –( 597الشـــــاطيب )ت:
(، وهو أول من شــــــرحها، و)الآللي الفريدة يف 613شــــــرح القصــــــيد( لعلم الدين الســــــخاوي )ت:

                                                           
فيون وأبو ، والباقون بالرفع، وقرأ بالياء الكو جبزم الراء يف )ويذرهم( محزة والكسائي وخلف التوجيه هنا جلزم وضم الراء. قرأ( 1)

 .217عمرو ويعقوب والباقون بالنون، شرح الطيبة البن الناظم، ص
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(، و)كنز املعاين يف شــرح حرز 656عبد اهلل حممد بن احلســن الفاســي )ت:شــرح القصــيدة( أليب 
 وغريها كثري.رمحهم اهلل،  (،032األماين( إلبراهيم بن عمر اجلعربي )ت:

 :(إلى العصر الحالي هـ971بدأت قبل ) حتجاجتوجيه واالكتب خاصة بال: الثالث المطلب
 وقد قمت برتتيبها حسب تاريخ الوفاة: 

(، قال أبو حامت الســـــجســـــتاين: "كان 107ارون بن موســــى األعور )ت:هل)وجوه القراءات( أوال: 
ان من وك أول من مسع بالبصــــــــــــرة وجوه القراءات وألفها، وتتبع الشــــــــــــاذ منها فبحث عن إســــــــــــناده

 .(1)"القراء
( مجع فيهــا عــامــة اختالف وجوه 275يعقوب بن إســــــــــــــحــاق احلضــــــــــــــرمي )ت:ل)اجلــامع(  ثــانيــاً:

من رجـــال الطبقـــة ، وقـــد ذكر الزبيـــدي أن يعقوب ســــــــــــــــب كـــل حرف إىل من قرأ بـــهالقراءات، ون
 .(2)اخلامسة

 .(3)(285د بن يزيد املرب د )ت:( أليب العباس حممة)احتجاج القراء ثالثاً:
ري الســـــــر اج )ت:اء)احتجاج القر  رابعاً: بعنوان  ومنه نســـــــخة .(1)(316( أليب بكر حممد بن الســـــــ 

 ورقة. 118تقع يف 19باهلند برقم: مدراس يف مكتبة عشرية شرف امللك (5)االحتجاج يف القراءة
 .(6)(310أليب حممد عبد اهلل بن جعفر بن َدَرْستَـَوْيه )ت:الحتجاج للقراء( )اخامساً: 

 .(0)(319سادساً: )االنتصار حلمزة( أليب طاهر عبد الواحد البزار )ت:

                                                           
 .321، ص2، ج1، طبغية الوعاة، السيوطي، 318، ص2، د.ط، جغاية النهاية( ابن اجلزري، 1)
 .18، ترمجة رقم 51، د.ط، صطبقات النحويين واللغويين للزبيديالزبيدي، انظر: ( 2)
، معجم األدباءاحلموي، و ، 117، ص1، ج1، طبغية الوعاة، السيوطي، 88، د.ط،  صالفهرستابن الندمي، انظر: ( 3)

 .251، ص 3، ج1، طإنباه الرواة عن أنباه النحاة، والقفطي، 121، ص19ط.األخرية، ج
(، 18/377، ط.األخرية، )معجم األدباءاحلموي، و ، 181، ترمجة 179، ص1، ج1، طبغية الوعاة( انظر: السيوطي، 1)

حاجي و ، 181، ص11، ج3، طءسير أعالم النبالالذهيب، و ، 119، ص3، ج1، طإنباه الرواة عن أنباه النحاة، والقفطي
 بعنوان احتجاج القرأة يف القراءة. 15، ص1، د.ط، جكشف الظنونخليفة، 

، 2، طمخطوطات القراءات(–الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )علوم القرآن مآب، انظر: ( 5)
 .25. برقم 15ص

 .532، ص15ج 3، طسير أعالم النبالء. والذهيب، 91، 93، 53، د.ط، صالفهرستابن الندمي، انظر: ( 6)
 .19، د.ط، صالفهرستابن الندمي، انظر: ( 0)
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 .(1)(351بن احلسن النـ ق اش )ت:أليب بكر حممد  ()السبعة بعللها الكبري: سابعاً 
َعط ار أليب بكر حممد بن احلســـن بن ِمْقســـم ال)احتجاج القراءات( و)الســـبعة بعللها الكبري( : ثامناً 
 .(2)(362)ت:

 صـــــــــــــاحب هتذيب اللغةاهلََروي  يب منصـــــــــــــور حممد بن أمحد اأَلْزهريأل)علل القراءات( اً: تاســـــــــــــع
 .(3)(307)ت:

 .(307لحسن بن أمحد بن خالويه )ت:ل (1) القراءات السبع()احلجة يف عاشراً: 
  أيضا. بن خالويهال (5))إعراب القراءات السبع وعللها(: عشراحلادي 

أليب علي احلســــــــــــن بن أمحد بن عبد الغفار  (6)(ةالســــــــــــبع اتلقراءيف علل ا)احلجة عشــــــــــــر:  الثاين
  (.300الفارسي )ت:
أليب علي احلســن الفارســي أيضــا ويعد هذا الكتاب أوســع   (0))احلجة للقراء الســبعة(الثالث عشــر: 

 كتاب االحتجاج.
بن األيب الفتح عثمان  (8))احملتســــب يف تبيني وجوه شــــواذ القراءات واإليضــــاح عنها(عشــــر:  الرابع

 .(392جين )ت:
أليب حممد مكي بن أيب  (9) )الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها(عشر:  اخلامس

 (.121ألفه قبل وفاته بثالثة عشر عاماً )سنة  -رمحه اهلل-( 130طالب القيسي )ت:

                                                           
 .57( املصدر السابق، ص1)
 ،1، طبغية الوعاةوالسيوطي،  ،153، ص18ج ، ط. األخرية،م األدباءمعجواحلموي،  .57،19انظر املصدر السابق ص (2)

 )احتجاج القراء يف القراءة(.ومساه  15، ص1، د.ط، جكشف الظنوناجي خليفة يف وح ،97، ص1ج
 .165، ص10ج ، ط. األخرية،م األدباءمعجانظر احلموي،  (3)
 نشرته دار الشروق بتحقيق د.عبد العال مكرم. (1)
 .جبامعة أم القرى ( نشرته مكتبة اخلاجني بالقاهرة، وحققه د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني5)
 نشرته دار الكتب العلمية حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وآخرين. (6)
ن بتحقيق علي النجدي ود. عبد احلليم النجار، ود. عبد الفتاح آهـ، وطبع منه جز 1381نشره دار الكتاب العريب سنة  (0)

 أمساعيل شليب.
 عبد الفتاح إمساعيل شليب. لنجدي ود.هـ بتحقيق علي ا1389نشره اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة عام  (8)
 د.حمىي الدين رمضان يف جزأين. نشرته مؤسسة الرسالة ببريوت بتحقيق( 9)
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 .رمحه اهلل (117أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي )ت حنو: (1))شرح اهلداية(عشر:  اخلامس
مرو عثمان بن أليب ع (2)يف الفتح واإلمالة(املوضــح يف مذاهب القراء واختالفهم )عشـر:  السـادس

 .رمحه اهلل (111سعيد الداين )ت:
أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة )من علماء القرن  (3)(حجة القراءات)عشــــــــــــر:  بعالســــــــــــا

 اخلامس(.
أليب بكر أمحد بن عبيد اهلل بن إدريس  (1) )املختار يف معاين قراءات أهل األمصـــار(عشــر:  الثامن

 )من علماء القرن اخلامس(.
أليب عبد اهلل نصــــــــر بن علي الشــــــــريازي  (5)املوضــــــــح يف وجوه القراءات وعللها()عشــــــــر:  التاســــــــع

 .رمحه اهلل (565املعروف بابن أيب مرمي )ت: بعد
ألمحد بن حممد الدمياطي الشـــهري  (6))احتاف فضـــالء البشـــر يف القراءات األربع عشـــر(: العشـــرون

 .رمحه اهلل (1110بـ)البن اء( )ت:
للشــــــــيخ عبد الفتاح بن عبد  (0))القراءات الشــــــــاذة وتوجيهها من لغة العرب(العشــــــــرون: احلادي و 

 .رمحه اهلل (1173الغين القاضي )ت:
 
 
 
 

                                                           
 نشرته مكتبة الرشد بالرياض، حتقيق ودراسة د.حازم سعيد حيدر. (1)

 .هـ1131نشرته دار الكتب العلمية ببريوت بتحقيق فرغلي سيد أمحد عرباوي سنة ( 2)
 ق سعيد األفغاين.يحقبت الرسالة ببريوتنشرته مؤسسة ( 3)
 .يف مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى 301صورة خمطوط برقم ( 1)
هـ وطبع ضمن مطبوعات 1178بتحقيقه عمر محدان الكبيسي لنيل الدكتوراه من كلية اللغة العربية جامعة أم القرى عام  قام (5)

 اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة.
ان حممد بتصحيح وتعليق الشيخ على حممد الضباع وأعاد نشره وحتقيقه الدكتور شعبنشرته مكتبة املشهد احلسيين بالقاهرة ( 6)

 ين.أإمساعيل يف جز 
 ه.1171مث قام بالنشر دار الكتاب العريب ببريوت سنة  مطبعة احلليب مبصرقامت بطباعته  (0)
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 نماذج ألصول التوجيه عند اإلمامين :الخامسحث المب
املقصود من أصول التوجيه بيان القواعد واألسس اليت اعتمد عليها املؤلف يف إيضاح علل ووجوه 

 القراءات. ومن خالل حبثي يف الكتابني وجدت أن هذه األصول تنقسم إىل قسمني: 
 أصول أصلية: وهي اليت حيتج هبا استقالال ويكتفى هبا غالبا وخاصة لإلمام ابن الناظم. 

وهي ما حيتج به تبعا لتقوية الوجه الذي ذكره اإلمام وتعترب كأدلة أو شواهد على وأصول فرعية: 
 التوجيه.

 ن "وجه قراءة كذا...".يقوالواإلمامان يستخدمان على األغلب لفظ التوجيه ف
 األول: األصول األصلية:  المطلب

  : التوجيه بالرواية والنقل:الفرع األول
وأن  ،الروايات املنقولة لنا بالتواتر من القراء العشرة واليت ذكرها ابن اجلزريبالرواية والنقل: املقصود 

 ، ومن أمثلة التوجيه بالرواية والنقل:التوجيه هو نسبتها للرواة العشرين
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ترب قول يع بضم التاء املكسورة قال: "وال ﴾ہ ہ  ﴿جعفر  ملا وجه ابن الناظم قراءة أيب (1
 . (1)لينا عن الصحابة؟"من ضعفها، كيف وهي قراءة نقلت إ

ن قال: "إ( للبزي خبلف، 52)التوبة: ﴾ڳ ڳ﴿وله تعاىل قتشديد تاء ملا َوج َه ابن الناظم  (2
واستعماله  ،ووروده عن العربة، روايالغري ممتنع لصحة اجلمع بني الساكنني يف غري حرف املد 

 .(2)"عند القراء
هبذا عتبار ال ا أنه(  287:البقرة) ﴾ەئ﴿قراءة نافع يف ضم سني توجيه ابن الناظم يف إنكار  (3

 .(3)ولغةوقياساً ثبوته نقال القول ل
توجيه النويري يف تشديد التاء للبزي خبلف إذا كان قبلها حرف ساكن غري األلف سواء كان  (1

أن  (52﴾ )التوبة:ڳ ڳأو غريه حنو فوله تعاىل ﴿(، 11:الليل﴾ )وئ ۇئ﴿تنوينا حنو 
 .  (1)ممتنع لصحة الرواية واستعماله عند القراء والعرب اجلمع بني الساكنني وحنومها غري

 : التوجيه باآليات القرآنية والقراءات المتواترة:الفرع الثاني
 (17ة:)البقر  ﴾ڑ ک ک﴿من اآلية الكرمية:  ﴾ک﴿ختفيف وتشديد ابن الناظم  َوج هَ  (1

 ڭ ۇ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ نافقني يف مواضع من القرآن بأهنم كاذبون حنوالقرآن وصف املن أ

بُون أيضا 00التوبة:) ﴾ۇ ۆ قوله لبالوصف القرآن (، ومع كوهنم كاذبني هم ُيَكذِّ
 .(5)ُمَكذِّبفهو ألن من مل يكن ُمص ِدقاً ( 6:البقرة)﴾ڄ ڄ ڃ ﴿تعاىل 

 وجه ابن كثري إسناد الفعل إىل: "قال ﴾ی ی جئ حئ مئ﴿ملا تكلم النويري عن توجيه حرف  (2
 .(6)"(23:األعراف) ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ تعاىل:قول اهلل ، واستدل بالكلمات
 : التوجيه بالسياق:الفرع الثالث

                                                           
 .101ص ،شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
 .272ص ،املصدر السابق( 2)
 .273ص، انظر: املصدر السابق (3)
 .227، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 1)
 .168ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 5)
 153، ص2النويري، شرح طيبة النشر، ج( 6)
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 .(1)قال: "ووجه املد مناسبة األول" (، 9)البقرة:﴾ چ چملا وجه النويري حرف: ﴿ (1
 .(2)"قراءة خيادعون إجراء الثاين على لفظ األول اجملمع عليهابن الناظم وقال: "وجه و  (2

 : التوجيه باألصل:الفرع الرابع
﴾ بالسني على أن وجه السني هو ڤ﴿ ،﴾ٹقراءة ﴿يف توجيه النويري وابن الناظم  اتفق

 األصل.
 : التوجيه برسم المصحف:الفرع الخامس

أن  ركاتاحلاملختلفتني يف القراءتني يف  ﴾ڑ ک ک﴿من قوله تعاىل  ﴾٠ک﴿ توجيه النويري
انية الذال مع التخفيف والثاألوىل بفتح الياء وسكون الكاف وكسر أن القراءة  :الرسم واحد حيث

 .(3)بضم الياء مع فتح الكاف مع كسر وتشديد الذال
واو عد الهبمزة مفتوحة ب ﴾َوَصى أوَ ﴿نافع وأبو جعفر وابن عامر  اءةقر ﴾ أن ہ﴿توجيه ابن الناظم 

 . (1)املصاحف املدنية والشامية وبعدها واو ساكنة ملوافقتها لرسم
  :وهي النحو والصرف ولغات العرب: التوجيه باللغة: الفرع السادس

ف إسناد إىل الفاعل احلقيقي، مث حذأنه  ﴾ی یضم التاء مع فتح جيم ﴿النويري  هَ ج  وَ  (1
للعلم به، وبناه للمفعول من املتعدي واألمور نائب فاعل أما فتح التاء وكسر اجليم وجه بناؤه 

 . (5)للفاعل وأن إسناده إىل األمور جمازا ورفعه على الفاعلية
أن  ذلكو  ،﴾ وأخواهتاگاإلمشام وعدمه يف لفظ ﴿ابن الناظم بالصرف ولغات العرب  هَ ج  وَ  (2

أوائل هذه الكلمات وإن كانت مكسورة فأصلها الضم ألهنا مل يسم فاعله فجعل اإلمشام دليال 
و ميزان حن هاعلى األصل وهي لغة للعرب فاشية، ومن أخلص الكسر فألجل الياء الساكنة بعد

 .(6)ة الفاشيةوهي اللغ

                                                           
 .113، صنفس اجلزء، املصدر السابق( 1)

 .168ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)

 111، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 3)
 .186ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .118ص، شرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 5)
 .169ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 6)
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 : التوجيه باألصول الفقهية الفرع السابع
أن األصل يف قراءة ﴾ ھ ھ ے ے﴿ من قوله تعاىل﴾ ے﴿وجه ابن الناظم قراءة  -1

نَ َيَطه  ﴿ على فتح الطاء واهلاء مشددتني )يتطهرن(، أي حىت يغتسلن، واملعىن يف قراءة ﴾ ر 
تماعهما األخرى أو تنزل القراءات منزلة اجالتخفيف حىت ينقطع الدم فتعني محلها على القراءة 

فكأنه قيل حىت يطهرن ويتطهرن: أي حىت جيتمع األمران ومها انقطاع الدم واالغتسال وهذا 
 .(1)مذهب اجلمهور من الفقهاء

وجه النويري التشديد أنه مضارع َتط َهر أي اغتسل وأن وجه التخفيف أنه مضارع )طهرت(  -2
 .(2)اغتسلتاملرأة أي شفيت من احلير و 

 :: التوجيه باألصول المعنويةالفرع الثامن
نحية، ووجه الت مبعىنمن اإلزالة يف قراءة التخفيف واملد أهنا ﴾ ى ى﴿ملا وجه ابن الناظم (1

 .(3)أوقعهما يف الزلة وهي اخلطيئة واملعىناإلزالل القصر والتشديد ب
ى جهة املعنوية وهو أهنا علباألصول ﴾ ڦيف ﴿اتفق ابن الناظم والنويري يف توجيه املد  (2

 .(1)املفاعلة ووعد موسى بالوفاء والقبول
 الثاني: األصول الفرعية:  المطلب

  :: التوجيه بالتفسير وأسباب النزولالفرع األول
ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب ومعناه: أن    ماقاله ﴾ۀ﴿ اجلمع واإلفراد يف نويريَوج َه ال

كتابا إذا أريد به املصدر صدق على كل مايكتب، وُكتُباً اجملموعة يف القرآن املراد هبا: مفردات 
 . (5)األول أعم، الندراج حنو الصحف فيهاو الشرائع، 

 : التوجيه بالحديث النبوي الشريف:الفرع الثاني

                                                           
 .196ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .275ص، 2ج، شرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 2)
 .102ص، شرح طيبة النشر، انظر: ابن الناظم (3)
 .يف نفس البحث 51انظر: اآلية:( 1)
 .228ص ،2ج الطيبة، حشر  النويري،انظر: ( 5)
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ذكر  النيب د اخلدري أن سعي عن أيب﴾ باحلديث النبوي لَ ائِ رَ بْـ جَ اهلمز واملد يف ﴿ حتقيقنويري َوج َه ال
 .(1)"لَ ائِ ميكَ وعن يساره  لَ ائِ رَ بْـ جَ صاحب الصور فقال: "عن ميينه 

 : التوجيه بالقراءة الشاذة:الفرع الثالث
وقال: "يؤيده قراءة  (2)استشهد بقراءة أنس بن مالكباملد   ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ملا وجه النويري قراءة 

 .(3)بفعل ماض" ﴾َك َمهَ ﴿
 
 
 
 

 البقرة سورة في 19إلى اآلية الفاتحة  سورة من أولالقراءات توجيه : الفصل الثالث

: توجيه يوالمبحث الثانتوجيه القراءات الواقعة يف سورة الفاحتة  المبحث األول وفيه مبحثان
 : 91القراءات الواقعة من أول سورة البقرة حىت اآلية 

 سورة الفاتحة: : األول المبحث

 ﴾ٺ﴿:3اآلية:المطلب األول: 
 يعقوبو والكسائي ( باأللف عاصم 1:الفاحتة) ﴾ٺ ٺ ٺ﴿من قوله تعاىلباأللف  (مالك)قرأ 

   .ألف دونب )ملك(الباقون قرأ وخلف و 
وللناس يف ترجيح إحدامها على األخرى   ،صفة من صفات اهلل تعاىلقال ابن الناظم: "كالمها  (1

وقرأ به مجاعة من الصحابة  ويف ذلك نظر فإن كال منهما ثبت متواترا عن رسول اهلل  .كالم كثري

                                                           
، وقال األلباين: حديث ضعيف، (3999)رقم  121، ص6، ج1، طكتاب احلروف والقراءات،  السننيف  داود وأخرجه أب (1)

 .323انظر: ضعيف سنن أيب داود ص
 .9ص د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعانظر: ابن خالويه، ( 2)
 .( من نفس البحث1انظر: توجيه النويري يف )الفاحتة:( 3)
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ىل تطويل األوىل إاألوىل لزيادته نظرا يف وأقدم املد  ،وأنا أحب القراءة بكل منهما يف كل ركعة ،والتابعني
 .(1)"على الثانية

 :النويري (2
اسم من َمَلَك ِمْلكاً بالكسر، ويرجح بأنه املالك احلقيقي، وبأن إضافته عامة " : قال النويري:داملوجه 

، (عجمالو ملك العرب )، وملك يضاف لغري اململوك، فيقال: (مالك اجلن واإلنس والطري) :إذ يقال
وبأن زيادة البناء دليل على زيادة املعىن، وبأن ثواب تاليها أكثر. مث إن فسر باملتصرف فهو من صفات 
األفعال، أو القادر فمن صفات الذات ومفعوله حمذوف، أي مالك اجلزاء أو القضاء وأضيف للظرف 

عاىل مستقيمة،  تتوسعاً، وجيوز أن يكون على ظاهره بال تقدير ونسبة امللك إىل الزمان يف حق اهلل
بفعل ماض فإنه حينئذ مفعول به ويوافق الرسم تقديرا ألن احملذوف حتقيقا   (َك َمهَ )ويؤيده قراءة 

  .(2)"كاملوجود
 على أنه فعل ماض وهي قراءة شاذة.(3)قرأ أنس بن مالك )َمَلَك(تعقيب: 

هة للزوم الصفة املشبصفة مشبهة من َمَلَك ُمْلكاً بالضم والحذف قال النويري: "وجه القصر: 
 .(1)"لكأبلغ الندراج املالك يف امل ﴾َمهِِك ﴿ـ ويرجح بأنه تعاىل ملك امللوك وهي تدل على الثبوت ف

  ( املقارنة:3
ري التوجيه أضاف النويمع(، و  )ب ناألصول املعنوية. بيف توجيه املد  النويريمع ابن الناظم اتفق 

 ، وأضاف ابن الناظم)ن صر(، )ن رس( ،الشاذة. )ن نح(بالنحو والصرف والرسم تقديرا والقراءات 
 .يف توجيه املد بالرواية )ب رو(

 ﴾ڤ﴿،﴾ٹ ﴿ :7،2اآلية: :الثاني المطلب
 :﴾ڤ﴿،﴾ٹ ﴿يفالسني والصاد واإلمشام 

بال بالسني ويس ر  وقرأ ،كيف وقع يف القرآن الكرميبالسني خبلف عنه   (وصراط) (،الصراط)قنبل قرأ 
 .وخلف يشم الصاد الزاي وكذلك خالد خبالف والباقون بالصاد، خالف

                                                           
 .19ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
 .375ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 2)
 .9د.ط، ص، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه، انظر: ( 3)
 .375ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
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وجه السني أنه األصل ووجه الصاد جماورة الطاء ووجه إمشام الصاد أنه مزج هبا قال ابن الناظم: " (1
  .(1)"حرفا جيانس الطاء يف اجلهر

ألنه مشتق من السرط وهو االبتالع إما ألنه  ؛األصل قال النويري: " السني هي ،وجه السني (2
يبتلع املارة به، أو املار به يبتلعه كما قالوا: "قتل أرضا عاملها، وقتلت أرض جاهلها" وهذه لغة عامة 

 .(2)"العرب، وهو يوافق الرسم تقديرا، وإمنا رسم صادا ليدل على البدل فال تناقضه السني
السني صادا مناسبة للطاء باالستعالء واإلطباق والتفخيم مع الراء  قلبقال النويري: " ،ووجه الصاد

ضم اجلهر إىل املناسبات وهي " ، قال النويري:ووجه اإلمشام .(3)"استثقاال لالنتقال من سفل إىل علو
 .(1)"لغة قيس

  ( املقارنة:3
النويري زاد و  . )ب ن صل(، )ب ن صر(.باألصل والصرفمع النويري يف التوجيه ابن الناظم اتفق 

 .واللغات )ن رس(، )ن لغ( الرسمالتوجيه ب
 :اإلشمام في باب أصدق

﴾ ٺ(، ﴿111:﴾ )يوسفېئ﴿ حنووهي كل صاد ساكنة بعدها دال باب أصدق 
السور السبعة  وسبعة يف ،ثالثة يف األنعامو  ،اثنانيف النساء  اثنا عشر صادا الباب ةومجل(، 91:)احلجر
  .ويوسف واحلجر والنحل والقصص والزلزلةاألنفال ويونس اآلتية: 

 .(5)الباقون بالصاد اخلالصةقرأ ورويس خبالف عنه و العاشر، قرأ باإلمشام محزة والكسائي وخلف 
 .(6)وأنه كتوجيه الصراط الدال حرف جمهور كالطاء أن وجه اإلمشام ( ابن الناظم:1
 .(0)مل يذكر توجيها :( النويري2
 .، ومل يوجه النويري )ن بدون()ب ن صر( ابن الناظم بالصرفَوج َه  ( املقارنة:3

                                                           
 . 19ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
 .379، ص1، جالنشر شرح طيبة النويري،( 2)
 .املصدر السابق، نفس اجلزء، ونفس الصفحة( 3)
 .املصدر السابق، نفس اجلزء، ونفس الصفحة (1)
 .57ابن الناظم، شرح طيبة النشر، صانظر:  (5)
 .انظر: املصدر السابق، ونفس الصفحة (6)
 .379، ص1النويري، شرح طيبة النشر، جانظر: ( 0)
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  :﴾جئ﴾،﴿جئ﴾،﴿ڦ﴿ :7اآلية: :ثالثال المطلب
 .بضم اهلاء حيث وقعت والباقون بالكسر ﴾جئ﴾ ﴿جئ﴾ ﴿ڦ﴿ قرأ يعقوب ومحزة

مري آت الضوجه الضم األصل، وذلك ألن األصل يف هذه اهلاءات وحنوها من هاقال ابن الناظم: " (1
ألهنا تضم مبتدأة وبعد األلف والفتحة والضمة والواو والسكون سوى الياء، حنو )هو ودعاه وله  ؛الضم

ويعلمه وأخوه ومنه( وإمنا تكسر بعد الكسرة والياء الساكنة وهو ثقيل فلذلك كسرها من كسرها يف 
وإتباعا  ،اهذه الكلم بالضم التفاتا إىل اللغات اليت هي األصل فيهوأما ختصيص محزة  .هذه الكلم

ويف تثنيتها  ،وأطلق ذلك فيها ،وأما يعقوب فإنه يضمها على األصل .للضم املقدر يف ميم اجلمع منها
  .(1)"ومل يستثين من ذلك إال الضمري املفرد ،وكذلك يف كل هاء ضمري مثلها ،ومجع اإلناث منها

يش تصاهلما، وهي لغة قر وجه ضم اهلاء أنه األصل، بدليل اإلمجاع عليه قبل اقال النويري: " (2
جمانسة لفظ  ووجه الكسر واحلجازيني، وجماوريهم من فصحاء اليمن، وألهنا خفية فقويت بأقوى حركة.

 .(2)"الياء، وهي لغة قيس ومتيم وبين سعد ورمسهما واحد
  ( املقارنة:3

أضاف نما ، بي، )ب ن صر()ب ن صل( والصرف مع النويري يف التوجيه باألصل ابن الناظماتفق 
 النويري التوجيه بلغات العرب والرسم )ن لغ( )ن رس(.

  توجيه ميم الجمع:: 7/8اآلية:: الرابع المطلب
 قبل حمرك:الواقعة ميم اجلمع ( 1

ف عنه الخبالصلة قالون لو بصلة ميم اجلمع قبل حمرك حال الوصل بواو،  أبو جعفرو ابن كثري قرأ 
 قطع.قبل مهزة الفله صلة ميم اجلمع مع املد املشبع رش أما و ، والباقون باإلسكان من غري صلة

قال يف صلة ميم و  "مها لغتان صحيحتان فصيحتان" يف صلة ميم اجلمع قبل حمركقال  :ابن الناظم (أ
وهو  ،اجلمع قبل مهزة القطع لورش: "ووجهه الفرار من النقل على مقتضى مذهبه فرجع إىل األصل

 .(3)"الصلة عنده

                                                           
 .52، 51ص، 1ج، املصدر السابق( 1)
 .311، ص1ج ،املصدر السابق( 2)
 .53ص ،شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)
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 ﴾ىئوهلذا ُأمِجَع عليه عند اتصال الضمري حنو ﴿ ؛الضم أنه األصلوجه ": قال النويري  (ب
ومجع قالون بني  ،ويوافق الرسم وقفًا أو تقديراً، أو امتنع يف الوقف، ألنه حمل ختفيف (23املائدة:)

وخص ورش اهلمزة إيثارا للمد  ،(1) (حكامها وُهُم فوارسها وُهمْ من حبر الكامل )اللغتني، كقولة لبيد 
كثرة فمذهبه النقل ولو نقلت حلركت امليم بالثالث َفَحرََكتها حبركتها األصلية وأسكنها الباقون ختفيفا ل

 .(2)"سموعليه الر دورها مع أمن اللبس 
اتفق ابن الناظم مع النويري يف التوجيه باألصل ولغات العرب )ب ن صل( )ب ن لغ(، املقارنة: ج( 

 .، )ن شع()ن رس(وله شاهد من الشعر وزاد النويري التوجيه بالرسم 
 :ميم اجلمع الواقعة قبل ساكن (2

﴾ ہ ھ﴿و ،(216:البقرة)  ﴾ڇ ڍإذا كانت ميم اجلمع بعد كسر حنو ﴿
بكسر اهلاء وامليم وصال أما محزة والكسائي وخلف يضمون اهلاء وامليم قرأ أبو عمرو  (166:البقرة)

الباقون و  أما يعقوب فإنه يتبع اهلاء امليم يف الضم أو الكسر حسب مذهبه يف ضم وكسر امليم، وصال،
 .بكسر اهلاء وضم امليم وصال

على ماقبلها  تباعابن الناظم: "األصل يف التقاء الساكنني الكسر، وفيه أيضا إجراؤها يف اإلقال  (أ
 .(3)"ختفيفا لئال ينتقل من كسر إىل ضم

النويري: "وجه ضم امليم املتفق عليه أنه ُحرَِك للساكنني بالضمة األصلية وأيده اإلتباع، ووجه  قال   (ب
كسرمها أنه كسر امليم على أصل التقاء الساكنني، واهلاء ملناسبة الطرفني أي مابعدها وماقبلها 

سرة، فتخلف أصالن، ومها ضمهما وحصل وصل وهو كسر أول الساكنني والياء جمانسة للك
ومناسبتان وهو أوىل ووجه ضمها أن امليم حركت للساكن حبركة األصل وضم اهلاء اتباعاً ال على 

ي لغة تباع يف الوقف وهمحزة يف )عليهم( ومامعها آثر اإل األصل إال لزم بقاء ضمها وقفا إال أن
د اء وضم امليم مناسبة اهلاء للياء وحتريك امليم باألصلية وهي لغة بين سعبين سعد، ووجه كسر اهل

                                                           
 .113املعلقة الرابعة، ص، 1، طمع الحواشي المفيدة المعلقات السبع( الزوزين، 1)
 .311، ص1، جشرح طيبة النشر( النويري، 2)
 .53ص ،شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)
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وأهل احلرمني وفيها موافقة أصل وهو حتريك امليم باألصلية، ومناسبة وهي كسر اهلاء للياء وخمالفة 
 . (1)أصلني ومها ضم اهلاء وكسر امليم على أصل التقاء الساكنني"

اتفق ابن الناظم مع النويري يف التوجيه باألصل والصرف )ب ن صل( )ب ن صر(،  املقارنة:ج( 
 وزاد النويري يف التوجيه بلغات العرب )ب ن لغ(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19:اآلية،﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک قوله تعالى ﴿ إلى البقرةالمبحث الثاني: من أول 
    ﴾چ چ﴿: 1اآلية:: المطلب األول

  ﴾... ڇ ڇ    چ چ ...﴿قال تعاىل: 
ابن  وقرأ الباقون وهم نافع و بالقصر  ﴾چ چ﴿يعقوب أبو جعفر و قرأ الكوفيون وابن عامر و 

 .(2)﴾َوَعا يَُخىِدُعونَ ﴿كثري وأبو عمرو 
دعون ، ووجه خيلثاين على لفظ األول اجملمع عليهوجه قراءة خيادعون إجراء ا": ابن الناظمقال  (1

 .(3)"مايقع من الواحد حنو عاقبت اللص التنبيه على أن املفاعلة فيه من باب
                                                           

 .315، ص1، جشرح طيبة النشر النويري، (1)
 .168ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 2)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 3)
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أنه منسوب إىل واحد، والتنبيه على أن األول مبعناه: كسافرت، وكىن  وجه القصر": النويريقال  (2
نفسه  ، وأيضا الشخص خيادع(السياق) ووجه املد مناسبة األول، ، وهو موافق صريح الرسمعنه تأدباً 

 .(1)"وهو موافق للرسم تقديراً ، والخيدعها
  ( املقارنة:3

النويري  ادز وَ اتفق ابن الناظم مع النويري يف التوجيه بالسياق )ب ن سي(، يف وجه املد أ( 
  )ن صل( )ن رس(. ، والرسماألصول املعنويةالتوجيه ب

وزاد  ب ن مع(،) اتفق ابن الناظم مع النويري يف التوجيه باألصول املعنويةيف وجه القصر ب( 
 )ن رس(. النويري التوجيه بالرسم

 ﴾ک ﴿ :91اآلية:: المطلب الثاني
م الكوفيون والباقون وه ﴾بُونَ ِذ  كَ يُ ﴿ابن عامر واحلرميون والبصريان بضم الياء والتشديد يف الذال  أقر 

 .(2)﴾ک ﴿ بالفتح والتخفيف
 ون حنومن القرآن بأهنم كاذب"القراءتان ظاهرتان، فإن املنافقني وصفوا يف مواضع قال ابن الناظم:  (1

ون أيضا بُ ذِّ كَ ومع كوهنم كاذبني هم يُ  ،(00التوبة:) ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿
 .(3)"ن من مل يكن ُمص ِدقاً ُمَكذِّبأل(6:البقرة)﴾ ڄ ڄ ڃلقوله تعاىل ﴿

 ، وقوله(8:البقرة) ﴾...ڦ ڦ ڦ﴿ وجه التخفيف: مناسبة طرفيه، ومها قوله": النويريقال  (2

أي  (17:البقرة) ﴾...ڦ ڦ ڦ ﴿ مناسبةووجه التشديد: ، (11:البقرة)﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿
  .(1)"والشاك يف صدق من قامت األدلة القاطعة على صدقه ُمَكذِّب ورمسهما واحد  شك يف النيب

  ( املقارنة:3
 مع(. باآليات القرآنية واملعىن )ب ن قر( )ب ناتفق ابن الناظم مع النويري يف توجيه التخفيف 

جيه بالرسم )ن وزاد النويري التو  ،يف توجيه التشديد باملعىن )ب ن مع( النويرياتفق ابن الناظم مع 
 رس(.

                                                           
 .113، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
 .168ص، طيبة النشرشرح ابن الناظم، انظر: ( 2)
 .168ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)
 .111، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
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 ﴾ وأخواتهاگ﴿ :99اآلية: :المطلب الثالث
 وسيء  ،وسيق ،وحيل ،وجيء ،وغير ،فعال: قيلاأليف أوائل وعدمه إمشام الضم 

 صة.، وقرأ الباقون بالكسرة اخلالوهشام )قيل، غير، جيء( قرأ بإمشام الكسر ضما الكسائي ورويس
 لصة.، وقرأ الباقون بالكسرة اخلا)حيل، سيق( قرأ بإمشام الكسر ضما ابن عامر والكسائي ورويسوأما 
، وقرأ الباقون بالكسرة ضما املدنيان والكسائي ورويس وابن عامر الكسر)سيء( قرأ بإمشام وأما 

 .(1)اخلالصة
بالكسر حنو  ىنحَ في   ،باإلمشام هنا خلط احلركة باحلركة واحلرف باحلرف املراد" :ابن الناظمقال  (1

ا مل ألهن ؛ألن أوائل هذه الكلمات وإن كانت مكسورة فأصلها الضم ؛الضمة والياء بعدها حنو الواو
هم و وهي لغة للعرب فاشية، ومن أخلص الكسر  ،يسم فاعله فجعل اإلمشام دليال على األصل

 .(2)"ميزان وهي اللغة الفاشيةبعد حنو فألجل الياء الساكنة  الباقون
ال فعل ماض أجوف مبين للمفعول فخرج باألفع: "قالَوج ه النويري بالنحو والصرف أوال حيث  (2

 ﴾ڄ ڄ، ﴿(26الواقعة:)﴾ ڇ ڇ،﴿(123-122:النساء)﴾ ٹٹٹ ڤ ﴿حنو 
استثقلت الكسرة على الياء والواو، فنقلت إىل الفاء بعد   (88الزخرف:)﴾ ىئ، ﴿(6املزمل:)

حذف ضمتها، فسلمت الياء، وانقلبت الواو ياء، لسكوهنا وانكسار ماقبلها، هذا عند قريش وجماوريهم، 
  (1)"حذفت كسرة العني، فسلمت الواو وانقلبت الياء واواً، لسكوهنا وانضمام ماقبلها (3)وعند بين فقعس

                                                           
 .169ص، شرح طيبة النشرابن الناظم،  انظر: (1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 2)
يف نسخة أخرى لكتاب النويري عند بين أسد، وبنو فقعس نسبة إىل فقعس بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن  (3)

، وهو مستدرك يف اهلامش، وقال ابن 236، ص17، ج1خزمية، وهم بطن من بطون بين أسد، انظر: األنساب للسمعاين، ط
 . 115، ص2عقيل، ج عقيل: "هم من فصحاء بين أسد"، انظر: شرح األلفية البن

 .116-115، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
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وقوله من الرجز  ، (1)"ليَت شبابَا بُوَع فَاْشتَـَريتُ "وعليها قوله من الرجز شعار وقال: "مث استشهد باأل
  .(2)"ُحوَكْت َعَلى ِنريَْيِن ِإْذ حُتَاكُ "

 ،أسد وقيس ينقلون ويشريون إىل ضمة الفاء، تنبيها على األصل عامةوقال: "وَوج ه بلغات العرب 
  .(3)"ووجه التفرقة: اجلمع، اإلمشام: أنه لغة أسدوجه ، و أنه لغة قريشووجه الكسر 

تعليق من الباحث: أورد ابن عقيل يف شرحه لأللفية أنه إذا كان الفعل مبين للمفعول ثالثيا معتل 
العني مسَُِع يف فائه ثالثة أوجه وهي إخالص الكسر حنو قيل وبيع، والثاين إخالص الضم حنو قول 

تيان بالفاء حبركة بني الضم والكسر واليظهر ذلك إال يف اللفظ وبوع، والثالث اإلمشام وهو اإل
 .(1)واليظهر يف اخلط

  ( املقارنة:3
اتفق ابن الناظم مع النويري يف التوجيه باألصل ولغات العرب )ب ن صل( )ب ن لغ(، وزاد النويري 

 .من الشعر )ن شع( ينوله شاهد ،التوجيه بالصرف )ن صر(
 ﴾ی﴿ :81اآلية: :المطلب الرابع
 ،﴾ٻ﴿ ،﴾ژ﴿ ،﴾ی﴿األلفاظ يف اإلسكان والتحريك و  ،﴾ی ی ی ی قوله تعاىل: ﴿

 :﴾ڦ ڦ﴿ ،﴾ڍ ڌ﴿ ،﴾ں﴿ ،﴾ڀ﴿
 ،كان اهلاءبإسيقرؤون قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر  فإنواو أو فاء أو الم  اهلاء إذا كان قبل

وإذا   ،يقرؤون بإسكان اهلاءالكسائي وقالون وأبو جعفر خبلف عنهما فإن  ﴾ڦ﴿وإذا كان قبل اهلاء 
  .(5)ن بالضموالباقو  ،خبلف عنهما بإسكان اهلاءيقرآن قالون وأبو جعفر فإن  ﴾ڍ﴿كان قبلها لفظ 

                                                           
. وانظر: شرح 115، ص2. وانظر: شرح ابن عقيل، ج101الرجز يف العصر األموي لرؤبة بن العجاج يف ملحق ديوانه ص( 1)

 .181، ص1األمشوين، ج
لبين فقعس، انظر: شرح األمشوين لأللفية، . وقال األمشوين: تعزي 111، ص2، انظر: شرح ابن عقيل، ج يعني الراجزمل (2)

  .181، ص1ج
 .116، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 3)
 .115، 111، ص2، ج27، طشرح ألفية بن مالكابن عقيل،  انظر: (1)
 .107ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 5)



-16- 

 

سكون اهلاء من )هو( )وهي( الواقعة بعد الفاء والواو والالم، وذلك ألن اتصال ": ابن الناظمقال  (1
ن لفظ عضد وكتف فسكنت ختفيفا، والباقون بضم اهلاء ملهذه احلروف هبا صريت الكلمة مشبهة 

 . (1)"على األصل (هي)وكسرها من  (هو)
 :( النويري2
ا هذه احلروف لعدم استقالهلا تنزلت منزلة اجلزء مموقال: "اإلسكان بعد الواو والفاء النويري  هَ ج  وَ 

  .(2)")كتف(، فحمال عليهما يف اإلسكانكـ اتصل به فصار املذكر كـ )عضد( واملؤنث  
وجيمعهما يف اإلعراب واملعىن العطف على الواو والفاء ها محلبأنه  ﴾ڦ﴿ بعداإلسكان  هَ ج  وَ وَ 

يف ذلك  لعربااستدل بأشعار و  ﴾ڍ ڌ﴿ه إسكان يجوالتشريك، وأجرى املنفصل جمرى املتصل يف تو 
ويف هذا البيت أسكن امرؤ القيس الباء من  (3)"مستحقب   غريَ  أشربْ  فاليومَ ": القيس ئقول امر يف 

  .(1))أشرب( رغم أنه اليوجد قبل الفعل أداة نصب أو جزم ويف هذا إجراء املنفصل جمرى املتصل
ثاين فيه أن األول مستقل وال (الفاء)و (،الواو) حريفو  ﴾ڦ ڦ﴿ ،﴾ڍ ڌ﴿حريفالتفريق بني وقال يف 

 .(5)ينيلغة احلجاز الرسم واحد وأهنا و  ،تعيينه دوهنا والدليل األصلوقال يف التحريك أنه  .ثقل
 ( املقارنة:3

نويري يف اتفق ابن الناظم والو  )ب ن صر(.اإلسكان بالصرف  يف توجيهالنويري اتفق ابن الناظم و 
 باألصل )ب ن صل(، وزاد النويري بالتوجيه بلغات العرب والرسم )ن لغ( )ن رس(.توجيه التحريك 

ه ابن جِّ مل يـُوَ و صر(،  )نبالصرف   الواو والفاءوبني ﴾ڦ ڦ﴿و ﴾ڍ ڌ﴿التفريق بني  َوّجَه النويري
وزاد النويري شاهد من الشعر ألمرؤ القيس يف اسكان املنفصل يف لفظ )أشرب  .بدون()ب  الناظم

 شع(. )ن غري(
ان ماكان ضطر السكوأن الشاعر ي ،باب العيب يف اإلعراب يف الشعرمن أن هذا  ابن قتيبةاعترب 

وأن النحويون حيتجون هبذا البيت يف تسكني املتحرك الجتماع احلركات وذلك  ،كهينبغي له أن حير 

                                                           
 املصدر السابق، نفس الصفحة.( 1)
 .157ص، 2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 2)
 .98، ص2، طالشعر والشعراء( ابن قتيبة، 3)
 .157ص، 2ج، شرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 1)
 .انظر: املصدر السابق، نفس الصفحة( 5)
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 .(1)للتخفيف
 ﴾ہ ہ﴿ :43اآلية: :المطلب الخامس

 خبلف عن عيسى فله الضم واإلمشام، والباقون بالكسر. بضم التاء املكسورةقرأ أبو جعفر 
قال من نتثقل االجتنب و ، وإجراء الكسرة الالزمة جمرى العارضةاالتباع،  الضموجه : ابن الناظم (1

 عندضمومة ماحملذوفة تنبيه على أن مهزة الوصل الالضم بكسر الإمشام وجه و ، إىل الضمةالكسرة 
ة واليعترب قول من ضعفها، كيف وهي قراءقال: "بالرواية والنقل حيث أيضاً َوَوج َه  .(2)االبتداء

  .(3)نقلت إلينا عن الصحابة؟"
وجه اإلمشام: اإلشارة إىل الضم، تنبيها على أن مهزة الوصل احملذوفة مضمومة حالة قال النويري: "( 2

ووجه الضم: أهنم استثقلوا االنتقال من كسر إىل ضم إجراء للكسرة الالزمة جمرى  )صرف(، االبتداء.
بأنه نوى الوقف على التاء فسكنها مث حركها بالضم  (1)العارضة وهذه لغة أزد شنوءة. وعللها أبو البقاء

هلمزة ااتباعا لضمة اجليم وهذا من اجراء الوصل جمرى الوقف. وقيل: إن التاء تشبه ألف الوصل، ألن 
 .(5)"تسقط من الدرج، ألهنا ليست بأصل

التفات إىل الحيث قال: "وأشار إىل الطعن اللغوي يف قراءة الضم وَوج ه النويري بالقراءات الشاذة 
كقوهلم ، وقال: ""ل حركة اإلعراب حبركة اإلتباع إال يف لغة ضعيفةهَ سَ قول الزخمشري، والزجاج: إهنا التُ 

 .(0)"ألن مثل هذا قد ثبت عند العرب؛ (6))احلمِد لِل ه(
   ( املقارنة:3

 يف التوجيه بالصرف )ب ن صر(، وأضاف النويري التوجيه بلغات العرب،ن الناظم والنويري اتفق اب
كان له و  و(،)ب ر  الرواية والنقلالتوجيه بوج ّه ابن الناظم بينما  )ن شذ(، ،)ن لغ( قراءات الشاذةوال

                                                           
 .98، ص2، طالشعر والشعراءابن قتيبة، انظر: ( 1)
 .101ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 2)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 3)
 .21سبق ترمجته يف مصادر التوجيه ص (1)
 .151، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 5)
 .30ص 1، ج2، طالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جين، انظر: ( 6)
 .151، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 0)
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ذه ثق واالمشام خفت" أي ثق هب "وكسر تا املالئكت قبل اسجدوا اضممشاهد من طيبة النشر وهو 
 .القراءة

 ﴾ى﴿ :42اآلية:: المطلب السادس
ي من اإلزالة: وه)فأزاهَلما( باأللف والتخفيف  ﴾ى ى ائ﴿قرأ محزة ": ابن الناظمقال  (1

َزل  ﴿التنحية، والباقون 
َ
 .(1)"أوقعهما يف الزلة وهي اخلطيئة واملعىنمن اإلزالل ﴾ فَأ

وقد أمر بالقرار املسبب عن  ،أنه من )أزال( معدى )زلت(، أي تنحيتوجه املد: قال النويري: " (2
فعصى بإغواء  (35:البقرة) ﴾ۅ ۅ ۉ﴿و ﴾ۈ﴿ و ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿الطاعة يف قوله تعاىل: 

رجهما فال تكرار، أو عن اجلنة فأخالشيطان فنسب إليه وناسب اإلزالة عن مكاهنما فأخرجهما من اجلنة 
 .(2)"من النعيم، ويوافق الرسم تقديرا

وجه القصر: أنه من )زل( وهن وأزله غريه فيتحدان أو من )زل( أخطأ، وأزله غريه: قال النويري: "
ۈئ  ۈئ﴿أكسبه الزلة، فالضمري للشجرة، أي أصدر زلتهما عن الشجرة وهلذا عدى بـــ )عن( حنو 

ي َطىنُ ﴿ :بن مسعود وتقويه قراءة عبد اهلل، (82الكهف:)﴾ ېئ ېئ وََس لَُهَما ٱلش   .(1)"(3)﴾َعا َها فَوَس 
ي التوجيه باألصول املعنوية )ب ن مع(، وزاد النوير اتفق ابن الناظم والنويري يف توجيه املد  ( املقارنة:3

ب اتفق ابن الناظم والنويري يف توجيه القصر باألصول املعنوية )، و ، وبالصرف)ن صر(بالرسم )ن رس(
 واستشهد النويري بالقراءات الشاذة )ن شذ(.وزاد النويري التوجيه بالصرف)ن صر(، ن مع(، 

 ﴾ی ی جئ حئ مئ﴿ :47اآلية:المطلب السابع: 
 ،اعلفبرفع كسر التاء على أنه  ﴾مئ﴿بنصب الرفع ،  ﴾ی﴿قرأ ابن كثري ": قال ابن الناظم

ه، بالنصب على أنه مفعول وعالمة نصبه كسر آخر  ﴾مئ﴿ ،بالرفع على الفاعلية ﴾ی﴿والباقون 
 .(5)"ىن واحد ألن من تلقيته فقد تلقاكواملع

                                                           
 .102ص ،شرح طيبة النشر ،ابن الناظم( 1)
 .152، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 2)
 .، وهي قراءة شاذة12ص د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعانظر: ابن خالويه، ( 3)
 ونفس الصفحة. المرجع السابق(  نفس 1)
 .102ص ،شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 5)
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األفعال مايصدر من أحد معموليها إىل اآلخر قبل مايصدر إليه منه فيصبح إسناده " :النويريقال ( 2
فوجه التسعة: إسناد الفعل إىل آدم وإيقاعه على الكلمات ومعىن إىل كل منهما كــــ )وصل( و )لقى(. 

عود: وجه ابن كثري: إسناد الفعل إىل الكلمات. قال ابن مس، و تلقيه هلا: أخذه هلا بالقبول والدعاء هبا
سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، الإله إال أنت، ظلمت نفسي فاغفر يل، إنه )

 .(2)"(23:األعراف)﴾ٻ ٻ ٻ :﴿ال تعاىلوق ،(1)(ال أنتاليغفر الذنوب إ
(، واستشهد )ب ن مع( )ب ن نح تفق ابن الناظم مع النويري يف التوجيه باملعىن والنحوا ( املقارنة:3

 .النويري بالقرآن والسنة )ن قر(
 ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ :42اآلية:: المطلب الثامن

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿، (190:البقرة)﴾ ڀ ٺ، ﴿(19:البقرة)﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿قوله تعاىل و 

 .(23:الطور)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ، ﴿(31:إبراهيم)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ، ﴿(251:البقرة) ﴾ڱ
ه حيث وقع برفع الفاء وتنوينها إال يعقوب احلضرمي فإن ﴾ڀ ٺ ٺ﴿قراءة التسعة "النويري: قال 

ڀ  پ﴿وقرأ أبو جعفر وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب برفع الثاء والقاف من  ،قرأ بفتحها بال تنوين

وقرأ املدنيان وابن عامر والكوفيون ، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺوقرأ أبو جعفر برفع الالم من ﴿ ،﴾ڀ ڀ
 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿﴾، وقوله تعاىل: ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ، وقوله تعاىل: ﴿﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 .(3)"بالرفع والتنوين يف الكلمات السبع والباقون بالفتح من غري تنوين
ل )ال( عمل )ليس( مع التنوين إعماللجماعة الرفع ب ﴾ڀ ٺ ٺ﴿وجه قراءة ": ابن الناظمقال 

املعىن الفيها ف ،التربئة وهو أشد نفيا من ليس ألنك إذا قلت الرجل يف الدارليعقوب النصب ووجه 

                                                           
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب  من سورة البقرة قوله تعاىل: ﴿ 30أخرجه البيضاوي يف تفسريه أنوار التنزيل عند تفسري اآلية: (1)

﴾،ومل ينسب القول البن مسعود ونسبه للمجهول، وقال: )قيل( وذلك عن الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه، حب خب مب ىب 
 30سري نفس اآلية:يف تف على تفسري البيضاويالقول البن مسعود يف حاشيته حميي الدين شيخ زاده . ونسب 30، ص1انظر: ج

وتوجد رواية لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه عند ركوبه الدابة قال: "الإله إال أنت سبحانك،  ،8، ص1من سورة البقرة، انظر: ج
، 1اللهم إين قد ظلمت نفسي فاغفر يل ذنويب، إنه اليغفر الذنوب إال أنت"، صححه األلباين انظر: السلسلة الصحيحة ج

 .211ص
 .153، ص2( النويري، شرح طيبة النشر، ج2)
 .151ص، 2النويري، شرح طيبة النشر، ج( 3)



-57- 

 

﴾ الخالف يف نصبه وإن كان ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرجل حبال الواحد والأكثر منه أيضا، فقوله ﴿
  .(1)"بعده معطوفا عليه موضعه رفع
بالرفع يف الثاء والقاف وفتح  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿وقال ابن الناظم: "وجه قراءة 

الالم على مذهب سيبويه يكون يف احلج خربا عن الثالثة عطف مبتدأ على مبتدأ، وعلى مذهب 
األخفش يف احلج خرب عن األولني، ويكون )والجدال( إخبارا حمضا، أما رفع الثالثة أليب جعفر فهي 

ألخفش أن )ال( عاملة عمل )إن (، فاملبين امسها واخلرب خربها يف موضع رفع، ورفع على مذهب ا
 .(2)الثالث على االبتداء"

عمل إن النافية للجنس ، مث بدأ بشرح مىت تعمل )ال( (3)أجاد الناظم يف مجع النظائر": "النويري قال
فقال: "واعلم أن )ال( الداخلة على اسم تعمل عمل إن بشرط أن يكون االسم واخلرب نكرتني وأال 

يفصل بينها وبني امسها وأال يتقدم خربها عليه. مث إن كان االسم مفردا بين معها على الفتح وإن  
 كرر، فإن كررت حنو )الحولكان مضافا أو شبيها به نصب. وجيب إعماهلا مع الشروط إن مل تت

والقوة( جاز إعماهلا وإمهاهلا، ويقع فيه مخس صور وهي: فتح الثاين، ورفعه، ونصبه، هذا إن فتح 
رفع إما على اإلمهال أو على إعماهلا عمل )ليس( جاز يف الثاين الرفع بالعطف، والفتح األول، وإن 

و أ جه رفع اجلميع أهنا عاملة عمل )ليس(و يف التوجيه فقال: "، مث بدأ (1)"باألصل وميتنع النصب
مهملة ومابعدها معطوف ووجه فتحهما أهنا عاملة عمل )إن(، ووجه رفع األولني وفتح )جدال( أن 

 .(5)"األول اسم )ال( احملمولة على )ليس( ختصيصا للنفي إذ قد يعجز أكثر الناس عن الكف مطلقا
آليات وأضاف ابن الناظم ا )ب ن نح(،بالنحو  توجيهاليف النويري اتفق ابن الناظم مع  المقارنة:

 . للنظائر وفص ل النويري يف التوجيه النحوي )ب قر(، القرآنية
 ﴾ېئ ىئ﴿ :32ية:اآل: المطلب التاسع

 :﴾ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ :تعاىل قال

                                                           
 .102ص ،شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
 .103، 102ص املصدر السابق،( 2)
 .155، صشرح طيبة النشرالنويري،  (3)
 .155-151ص املصدر السابق، نفس اجلزء.( 1)
 .155، صشرح طيبة النشرالنويري،  (5)
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َبُل تُ ﴿ : "قرأ أبو عمرو وابن كثري ويعقوبابن الناظمقال  (1 تذكري على والباقون بالتأنيث  بال﴾ ق 
 .(1)التأنيث ظاهر ألن الشفاعة مؤنثة"التأنيث غري حقيقي وألن وقع بينهما فاصل، ووجه 

وهي مؤنثة لفظا، ووجه التذكري أن  ﴾ ىئ﴿جه التأنيث إسناد الفعل إىل "و : النويريقال ( 2
ل ورمسهما متحد واستصحابا لألص ،تأنيثها غري حقيقي، وقد فصل بينهما، وأيضا فهي مبعىن شفيع

ژ ڑ ڑ ﴿ (80األعراف:) ﴾ۇ ۆ ۆ﴿وقوله  (150األنعام:) ﴾ې ې ې﴿وعليه قوله: 

 .(2) "(19القلم:)  ﴾ک
اتفق ابن الناظم مع النويري يف توجيه التأنيث بالنحو )ب ن نح(، وزاد النويري التوجيه  ( املقارنة:3

 قر(.بالرسم واستشهد بالقرآن الكرمي )ن رس( )ن 
اتفق ابن الناظم مع النويري يف توجيه التذكري بالنحو )ب ن نح(، وزاد النويري التوجيه بالرسم واملعىن 

 بالقرآن الكرمي )ن رس( )ن مع( )ن قر(. واستدل
  ﴾ڦ﴿ :89اآلية: :المطلب العاشر

نَا﴿أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر قرأ  مواضع  يف ثالث﴾ بالقصر وهو حذف األلف بعد الواو وََعد 
 .(3)والباقون باأللف ،سورة البقرة وطه واألعراف من
وجه و  ،اهلل تعاىل هو املنفرد بالوعد ملوسى عليه السالمأن وجه القراءة بالقصر " :ابن الناظم( قال 1

املفاعلة قد  أو أنلوفاء به قام مقام الوعد اقبول الوعد من موسى عليه السالم وحتري  القراءة باملد أن
 .(1)ص"الواحد حنو عاقبت اللتكون من 

ې  ېعلى حد ﴿و  ،عليها الرسمو  ،وحده تعاىل:وجه القصر أن الوعد من اهلل ": النويريقال  (2

فيتحدان، أو أنه  (8الطالق:)﴾ ڱووجه املد أنه على حد قوله تعاىل ﴿ .(86طه:)﴾ ې
  .(5)" موسى وقومه اجمليء أو القبول، ويوافق الرسم تقديراً  ووعدعلى جهة املفاعلة 

                                                           
 . 103ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
 .156ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 2)
 .103ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 3)
 .103ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
 .156، ص2، جشرح طيبة النشر ،( النويري5)
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  ( املقارنة:3
)ب  وحده عاىل:تأن الوعد من اهلل على  األصول املعنويةاتفق ابن الناظم والنويري يف توجيه القصر بأ( 

 .)ن رس( )ن قر( ، وأضاف النويري توجيها بالرسم وتوجيها باآليات القرآنيةن مع(
اتفق ابن الناظم والنويري يف توجيه املد باألصول املعنوية وهو أهنا على جهة املفاعلة ووعد موسى ب( 

ن الواحد حنو أن املفاعلة قد تكون ميف التوجيه باملعىن ابن الناظم وأضاف )ب ن مع(، بالوفاء والقبول 
 .قر(اآليات القرآنية )ن رس( )ن و  بالرسم التوجيهعاقبت اللص وأضاف النويري 

  ﴾ڻ﴿ :83اآلية:عشر:  الحاديالمطلب 
 ﴾ٻ﴿ (150:األعراف)﴾ ڇ، و﴿(60:البقرة)﴾ہ﴿يف (1)سكان واالختالساال
 .(179 :األنعام) ﴾ېئ ىئ﴿و، (167:آل عمران) ﴾ڈ ﴿، (32:الطور)

ام وللدوري امتمن اخلمسة الباقية الراء و ﴾ ڻ﴿اهلمزة من قرأ أبو عمرو بإسكان واختالس حركة 
  .احلركة

 وعنقْ  ضدْ وع وجه اإلسكان التخفيف وأجرى املنفصل جمرى املتصل حنو إبلْ " ابن الناظم:قال ( 1
  .(2)"ووجه االختالس التخفيف مع مراعاة األمرين

 وجه اإلسكان: نقل الفراء أنه لغة متيم وأسد": َوج َه النويري بلغات العرب والصرف حيث قال (2
حركات ثقال وإذا جاز إسكان حرف اإلعراب وإذهابه يف وبعر جند طلبا لتخفيف اجتماع ثالث 

. وكان له شواهد من القراءات الشاذة والشعر حيث ذكر (3)"اإلدغام للتخفيف فإسكانه وإبقاؤه أوىل
. (6)﴾ بإسكان الالمڎ﴿، و(5)التاء جبزم (228:البقرة)﴾ ک﴿ (1)بن حمارب ةقراءة مسلم

إمثا قب...غري مستح فاليوم أشربْ : "نقال عن امرئ القيس وأما الشواهد الشعرية فهي قول سيبويه

                                                           
 .101( االختالس: هو إخفاء احلركة، وهو أن تأيت بثلثي احلركة، انظر ابن الناظم: شرح طيبة النشر، ص1)
 .101، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)
 .159، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 3)
 .21سبق ترمجته يف مصادر التوجيه ص (1)
 .21ص د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعقراءة شاذة: انظر: ابن خالويه،  (5)
 .338، ص2،ج 2ط ،القراءاتالمحتسب في تبيين وجوه شواذ قراءة شاذة: انظر: ابن جين،  (6)



-53- 

 

َزرْ ...ُرحِت ويف رِْجَلْيِك مافيهماوقول الشاعر: "، (1)"من اهلل والواغل ، (2)"َوَقْد َبَدا َهْنِك من املِئـْ
. أما وجه (3)"وهنر تريي فلم تعرْفُكم العربُ ...سريوا بين العم فاألهواز منزلكموقول جرير: "

 يب عمرو، قال: مسعت أعرابيا خيتلس كسرةأمانقل األصمعي عن قال النويري: "االختالس 
صل األ نهإفقد قال النويري: "اإلمتام وأما وجه  ."حىت كدت الأفهم اهلمزة، أي حركتها ﴾ڻ﴿

 ."وحمافظة على داللة اإلعراب أيضا
اإلسكان بالصرف مع اختالف استخدام أداة  يف توجيه النويريمع ابن الناظم اتفق  ( املقارنة:3

اءات والقر  أشعار العرباستدل بو  لغات العربالتوجيه ب، وأضاف النويري )ب ن صر( الصرف
 . الشاذة )ن لغ( )ن شع( )ن شذ(

 ﴾ٺ ٺ ٿ﴿ :82اآلية:عشر:  ثانيالالمطلب 
 :(161،األعراف)موضعو 

الباقون بنون و بتاء مضمومة وفتح الفاء وقرأ ابن عامر مضمومة وفتح الفاء،  ءبياقرا نافع وأبو جعفر 
فتح الفاء تاء مضمومة و يعقوب وابن عامر بو نافع وأبو جعفر وقرأ  ،يف البقرةمفتوحة وكسر الفاء 

  .(1)يف األعراف بنون مفتوحة وكسر الفاءوالباقون 
 ليس له توجيه ( ابن الناظم:1
للمفعول، إما  : بناؤهالضمووجه ، للفاعل على وجه التعظيموجه النون بناء الفعل ": النويريقال ( 2

 التذكريووجه  ،بغفران الذنوب، أو تعظيما له كما تقرر يف النحو تعاىل:للعلم بالفاعل إذ قد تعني 
والتأنيث: أن الفعل مسند إىل مجع مذكر أو مؤنث حقيقي أو جمازي جيوز تذكريه بتقدير مجع وتأنيثه 

 .(5)"البقرة وتأنيث األعراف تغليب جانبه بالتاء وقوي الوجه هبا لنصها تذكري ووجه ،باعتبار مجاعة
 ( املقارنة:3

 .()ن صر يف التوجيهواستخدم النويري الصرف )ب بدون(، مل يوجه ابن الناظم هذا احلرف 

                                                           
 .98، ص2، طالشعر والشعراءابن قتيبة، ( 1)
 .185، ص1، د.ط، جخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي: البيت: لألقيشر األسدي، انظر: ( 2)
 . 308، 9ج .ط،د ،األنسابالسمعاين،  (3)
 .101، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( انظر: 1)
 .161ص 2، جطيبة النشرشرح ( النويري، 5)
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 ﴾ھ﴿عين سكان وضم إ:27اآلية: :عشر ثالثالالمطلب 
، ﴾پ﴿، و﴾حج﴿و، ﴾ڄ﴿، و﴾ھ﴿و، ﴾ۆ﴿و، ﴾ٺ﴿واألحرف 

 ،ونظائرها ﴾ڀ﴿و ﴾ڳ﴿و، ﴾ڃ﴿، و﴾ٻ﴿و، ﴾ۇئ﴿و، ﴾ہ﴿و، ﴾ی﴿و
،  ﴾ۆ﴿، و﴾ۆ﴿و، ﴾ڻ﴿و، ﴾ڈ﴿و، ﴾ڤ﴿و، ﴾ڻ﴿، و﴾ائ﴿، و﴾پ﴿و
   .﴾حج﴿، و﴾ۇئ﴿و، ﴾ىئ﴿و

"التثقيل لغة  :(1)ابن مقسم " مث عرض قولالضم واإلسكان لغتان" :باللغات وقال ابن الناظمَوج َه  (1
ان كل ماكان على وزن فُعل وك: "غريه من األئمة، مث عرض قول أهل احلجاز والتخفيف لغة أهل جند"

مجعا فالضم فيه أكثر والتخفيف فيه جائز وماكان امساً فالتخفيف أكثر والضم فيه جائز، ورمبا حسن 
 .(8)"عضه لعلةبالضم يف بعضه لعلة وحسن التخفيف يف 

، نيوجه الضم أنه لغة احلجازي، و قيسوجه إسكان الباب أنه لغة متيم، وأسد، وعامة " :النويريقال  (2
  .(4) "وقيل: األصل اإلسكان وأتبع أو الضم وأسكن ختفيفا كـ )الرسل(

اإلمامان  ضعر و )ب ن صر(، )ب ن لغ(، واألصل اتفق اإلمامان يف التوجيه بلغات العرب  ( املقارنة:3
 . الصرفاألصل يف رأي األئمة 

 ﴾ۅ﴿ :73اآلية عشر:  الرابعالمطلب 
 .﴾ قرأ ابن كثري بالياء والباقون بتاء اخلطابۉ ۉۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿تعاىل: اهللقال 

وعلى  (01:البقرة)﴾ ڃ چ چ چ ﴿ وجه الغيب محله على ماقبله حنو ": ابن الناظمقال  (1
﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍوجه اخلطاب محله على ﴿. و (05:البقرة)﴾ ې ې ېمابعده حنو ﴿

 .(3) "(01:البقرة)﴾ ڳ ڳ ڳوحنو ذلك إىل قوله ﴿ (02:البقرة)
ۈئ ، ﴿(01:البقرة)﴾ ڃ چ چ چمناسبة قوله تعاىل ﴿ :وجه الغيب": النويريقال  (2

﴾ ڈ﴿ (02:البقرة) ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿وجه اخلطاب: مناسبة ، و (05:البقرة)﴾ ۈئ

                                                           
 .سبق ترمجته يف مصادر التوجيه، ص( 1)
 .100ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)
 .166، 165، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 3)
 .108ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
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ألن اخلطاب  (05:البقرة)﴾ ۉ﴿ ،(01، 03:البقرة)﴾ ڳ ڳ گ گ ڳ ، ﴿(02:البقرة)
 .(1)"للمؤمنني

  .(يالسياق )ب ن سبالتوجيه اتفق ابن الناظم مع النويري يف  ( املقارنة:3
 ﴾ٺ ﴿ :72اآلية عشر:  الخامسالمطلب 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿حنو قوله تعاىل كل ماجاء منها مرفوعا أو جمرورا  :األماين باب

 ٹبتخفيف الياء وإذا وقعت مرفوعة أو جمرورة فإهنا تسكن حنو قوله تعاىل ﴿قرأ أبو جعفر  .﴾ٺ

  .(2)(123:النساء) ﴾ڤ
 .: لغتانابن الناظم (1
 .(3)مل يوجهالنويري:  (2
 )ن بدون(. ( ومل يوجه النويريغابن الناظم باللغات )ب ل هَ ج  وَ  :( املقارنة3

 ﴾   ڻ﴿ :29اآلية  :عشر السادسالمطلب 

 .ادالباقون باإلفر قرأ نافع وأبو جعفر و باجلمع قرأ  (81:البقرة)﴾ ں ڻ ڻ﴿:تعاىل قال اهلل
  متعددة ووجه اإلفراد أن التوحيد يفيد معىن اجلمعوجه اجلمع أن الذنوب كثرية " ابن الناظم:قال ( 1

 .(1) "(31إبراهيم:)﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀكقوله ﴿
فر أي أنه واحد الكهي وجه اإلفراد على أن اخلطيئة و  .معىن اخلطيئة: الكفر أو الكبرية": النويريقال  (2

ووجه  ،(31إبراهيم:)﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀجنس ويدل على العموم وعليه ﴿وعلى الكبرية أنه 
 تعدد الكبائر منزلة تعدد العصيان وعلى الثاينالكفر تنزيل إقامته على املعصية هي اجلمع على أن اخلطيئة 

 .(5)"أو تعدد الكفر
 .اتفق اإلمامان على التوجيه باملعاين )ب ن مع(: ( املقارنة3

                                                           
 .160، 166ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
 .108ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 2)

 .160، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 3)
 .نفس املصدر ونفس الصفحة( 1)
 .168، 160، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 5)
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 ﴾ۈ ٴۇ﴿ :24اآلية عشر:  السابعالمطلب 
قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي بالغيب والباقون . (83:البقرة) ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ تعاىل:ل اهلل قال

 .(1)باخلطاب
ن اخلطاب أوجه ﴾ و ۆ ۆ ۈالغيب أنه حممول على ماقبله وهو ﴿وجه ": ابن الناظمقال ( 1

وهو حكاية اخلطاب حنو قولك: قلت لزيد التضرب عمراً، وجيوز فيه  ﴾ې ې ىبعده ﴿
 .(2)"اخلطاب والغيب

اب ﴾، ووجه اخلطۆ ۈ﴿ إنه إخبار عن الغيب وسياق﴾ ُبُدونَ ن  يَ ﴿وجه غيب ": النويريقال ( 2
 .(3)"﴾ەئ وئ﴿و﴾ ېحكاية حال خطاهبم وسياق ﴿

  .(يبالسياق )ب ن سالنويري يف التوجيه مع اتفق ابن الناظم  ( املقارنة:3
 ﴾ى﴿ :24/8عشر:اآلية: ثامنالالمطلب 

ن عامر وابوابن كثري وأبو جعفر عاصم و وأبو عمرو  ﴾ قرأ نافعې ې ى: ﴿تعاىلل اهلل اق
 .(1)﴾اا  سَ حَ ﴿بفتح احلاء وفتح السني من القراء السني والباقون يف سكان اإلاحلاء و يف ضم الب

  .(5) و)الَرَشد(، و)الُبْخل( و)الَبَخل(مها مبعىن )الُرْشد(  ( ابن الناظم:1
فتح أنه صفة مصدر أي: قوال حَسَناً، ووجه الضم: أنه مصدر )ُحْسن( وصف الوجه ": النويريقال ( 2

 .(6)"به للمبالغة كأنه إلفراط ُحْسنه صار نفس احُلْسن، كرجل َحَسن: ذو ُحْسن كالُرْشد والَرَشد
  ( املقارنة:3

 النويري وجه حنو )ن نح(.وأضاف اتفق اإلمامان يف التوجيه وكان أداهتما الصرف )ب ن صر( 
 ﴾ڤ﴿ :28اآلية:: التاسع عشرالمطلب 

 .(1:التحرمي)﴾ ڳ ڳ ڱوقوله تعاىل ﴿ ،﴾ڤ ڤ﴿ :تعاىلاهلل  قال
                                                           

 .108ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 2)
 .168، صشرح طيبة النشر( النويري، 3)
 .109، صشرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 5)
 .107ص ،2ج،شرح طيبة النشر( النويري، 6)
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  .(1)قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء والباقون بالتشديدوجوه القراءات: 
من شدد أصله عندهم )تتظاهرون( فأدغم الثانية يف الظاء ومن خفف حذف " ابن الناظم:قال ( 1

إحدامها واختلف يف أيهما احملذوفة، فذهب سيبويه وغريه إىل أهنا الثانية، فإن الثقل حصل هبا وألن 
 . (2)"األوىل تدل على املضارعة، وذهب الكوفيون إىل أهنا األوىل ألهنا زائدة

نه حذف إحدى التاءين مبالغة يف التخفيف اعتمادًا على املثل، أتخفيف الوجه ": النويريقال ( 2
لتخفيف بإدغام ووجه التشديد ا، لذلك اختص بتاء املضارعة دون أخواهتا، وباملبين للفاعل دون املفعول

إسكان  إىل ين أنه يؤديء"، مث أورد أن وجه عدم إدغام التاالتاء يف الظاء لشدة قرب املخرج الثاين أقوى
 .(3)أول الكلمة

( وأضاف ر)ب ن ص الصرفبتوجيه ختفيف وتشديد الظاء النويري يف مع اتفق ابن الناظم  ( املقارنة:3
 .بالصرف )ن صر( عدم إدغام التاءينتوجيه النويري 

 ﴾ڦ﴿:28/8اآلية:  العشرون: المطلب 
 قرأ محزة بفتح اهلمزة وإسكان السني ﴿﴾ ڦ ڦ ڦل تعاىل ﴿اق

َ
ىى أ َ   .﴾ۡس 

  .(1)"أسرى مجع أسري كقتلى وقتيل وأسارى كذلك، وقيل مجع أسرى"الناظم: ( ابن1
أنه مجع أسري مبعىن: مأسور وقياس فعيل الذي مبعىن مفعول، أنه يكسر  الفتحوجه قال النويري:" (2

محل  أنه مجع آخر له: كشيخ قدمي وقدامى أو، ووجه الضم على فعلى كقتيل وقتلى وصريع وصرعى
على كسالن وكساىل، جبامع عدم  االنبعاث كالعكس أو مجع اجلمع، وأصله الفتح كعطاشى. وغلب 

 .(5)"(13:النساء)﴾ ڤ﴿و (112:النساء)﴾ ڍ﴿ ،﴾ڦ﴿ضم 
الضم  النويريغلب ( و راتفق ابن الناظم والنويري يف التوجيه بالصرف )ب ن ص: ( املقارنة3

 .واستشهد بالقرآن الكرمي )ن قر(

                                                           
 .108، صشرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .109املصدر السابق، ص( 2)
 .168ص ،2ج،شرح طيبة النشر( النويري، 3)
 .109،108، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .107، ص2،جطيبة النشر شرح( النويري، 5)
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  ﴾ ڄ﴿:28/4اآلية: :والعشرونالحادي المطلب 
  .(1)﴾ُدوُهم  ف  تَ ﴿ ون﴾ الكسائي ويعقوب وعاصم واملدنيان والباقڄقرأ ﴿

  .(2)"من باب املفاعلة ﴾ڄ﴿": ابن الناظمقال ( 1
، قديراالرسم تويوافق ألسري واآلسر، ا العوض بنيمفاعلة أنه  ﴾ڄ﴿وجه "النويري: قال  (2

 .(3)"يوافق صريح الرسمهو و ، طرف واحد﴾ أن عوض الفداء من ُدوُهم  ف  تَ ووجه ﴿
ب ن على أهنا من باب املفاعلة ) ﴾ڄ﴿النويري يف توجيه مع  اتفق ابن الناظم :( المقارنة4

 .)ن رس( ( وأضاف النويري موافقة الرسم تقديرا ويف حال القصر موافقة صريح الرسمصر
 ونظائرها ﴾ڃ﴿:11اآلية:: والعشرون الثانيالمطلب 

ڍ ڍ ڌ ﴿ قوله تعاىلمن ﴾ إال يف احلجر ڃكلمة ﴿  ويعقوبقرأ بالتخفيف ابن كثري وأبو عمرو 

ىل ويف سورة األنعام خففه ابن كثري وحده من قوله تعا ،فلكل القراء التشديد (21احلجر:) ﴾ڌ ڎ
 ،(82االسراء:) ﴾ۀ ۀ ہتعاىل ﴿ويف سورة اإلسراء من قوله ، (30األنعام:)﴾ ڤ ڤ ڤ﴿

 ۉ ۉ﴿ تعاىلوقوله ، أبو عمرو ويعقوب هخفف (93االسراء:)﴾ ۓ ۓ ڭ ڭوقوله تعاىل ﴿

ۈ ﴿ عاىلتوقوله ، يف املوضع األخري من النحل خففه ابن كثري وأبو عمرو(171النحل:)﴾ ې ې

﴾ ڤ ڤ ڤ﴿و، (31لقمان:)﴾ ۇئ ۇئ﴿و، (28الشورى:) ﴾ٴۇ ۋ ۋ
  .(1)ويعقوب وخلف العاشرومحزة والكسائي بن كثري وأبو عمرو بالتخفيف ال (115املائدة:)
ابن الناظم: َوج َه ابن الناظم باللغات واملعىن واستشهد باآليات القرآنية يف التخفيف والتشديد  (1

التخفيف والتشديد يف ذلك كله لغتان، وقيل يف التشديد داللة على التكثري ": ابن الناظمقال 
يف تشديد موضع احلجر ألن اآلية تدل على تنزيل شيء بعد شيء من  اخلالفعدم ، أما والتكرير
عاىل وقوله ت ،﴾ دليل على التكثريڇ ڇ ڇ وهو حرف تبعير وقوله ﴿ ﴾چ چ ڇقوله ﴿

 .(8)"وهو أيضا يدل على نزول الشيء بعد الشيء﴾ ڌ ڌ ڎ﴿
                                                           

 .109ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 2)
 .107، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري،  (3)
 .187، 109( انظر: ابن الناظم، شرح طيبة النشر، ص1)
 .109، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 5)
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أبو عمرو الف قال ابن الناظم: "خواآليات القرآنية وجه خمالفة القراء ألصوهلم يف بعر املواضع السياق 
ٺ ٺ ٺ ألنه جواب قوله ﴿ (30األنعام:) ﴾ڤ ڤ ڤ﴿أصلهما يف األنعام يف قوله تعاىل ويعقوب

﴾ ٿ ٿيف حريف اإلسراء لقوله تعاىل ﴿ أصلهخالف ابن كثري ، و (30األنعام:)﴾ ٿ ٿ ٿ
ۇئ ۆئ  ۇئقوله تعاىل ﴿جملاورة خالف يعقوب أصله يف املوضع األخري من النحل ، و (176اإلسراء:)

 ،﴾ٹ ٹ ٹوخلف العاشر أصلهم لقوله تعاىل يف غري موضع ﴿ والكسائيخالف محزة ، و ﴾ۆئ
 .(1) "(111املائدة:)﴾ پ پ پ پ ولقوله يف منزهلا ﴿(، 18)املؤمنون: ﴾ٱ ٻ ٻ﴿
حيث قال:  ،يةاملعىن واآليات القرآنالصرف و النويري التخفيف والتشديد بالنحو و َوج َه  النويري: (8
وليس  ووجه التشديد أنه مضارع )نـَز َل( املعدى بالتضعيف، وجه التخفيف أنه مضارع املعدى باهلمزة"

، (32ان:الفرق) ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئقوله تعاىل ﴿التضعيف هنا للتكثري بدليل 
 .(8)"(3:آل عمران)﴾ ٿ ٿ﴿،﴾ڀ ڀ ڀوالقراءتان على حد ﴿

جه خمالفة و املواضع السياق واملعىن واآليات القرآنية قال النويري: " وجه خمالفة القراء ألصوهلم يف بعر
، (30عام:األن)﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ألنه جواب قوله تعاىل  املناسبة أصلهما يف األنعام البصريني

أصله يف اإلسراء: أن تشديد األول دال على احلالة اليت نزل عليها القرآن، وهو  كثريوجه خمالفة ابن  و 
، (0األنعام:) ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅيال، وتشديد الثاين مناسبة جوابه يف قوله تعاىل ﴿التفخيم خت

استمرار األصل على اصله يف إحلاق الفرع باألصل   (115املائدة:)﴾ ڤ ڤ ڤوجه ختفيف ﴿و 
ے ے ۓ ﴿على معناه حنو  (31لقمان:)﴾ ۇئ ۇئ﴿ ومحل، ﴾پ پ﴿ومناسبة املوافقة 

 .(3) "(10الرعد:)﴾ ۓ
اجلمع وصورة التكرير لظهور معىن قال النويري: " (21احلجر:)﴾ ڍ ڍعلى ﴿وجه اتفاق القراء 

عند املخفف عدم شرطه، وهو ضم أوله  (8احلجر:)﴾ ڑ ک ک﴿ تشديدوجه ، و التكثري فيه
 .(1)"وعند املثقل: طردا ألصله

                                                           
 ،187ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .101-107، ص2،جشرح طيبة النشر( النويري، 2)
  

 .102، ص2،جشرح طيبة النشر( النويري، 3)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 1)
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 :( المقارنة4
جه ابن ، وو )ب ن سي( )ب ن قر( اآليات القرآنيةاستدل باتفق اإلمامان يف التوجيه بالسياق و 

)ن ، )ن نح( فوالصر  النويري بالنحوووج َه  )ب لغ(،والتشديد  الناظم بلغات العرب يف التخفيف
يف التوجيه باملعىن حيث يرى ابن الناظم أن التشديد مبعىن الكثرة والتكرار  اإلماماناختلف و صر(، 

 )ب ن مع(. أما النويري فريى أنه ليس للتكثري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 892حتى  18من اآلية الواردة في سورة البقرة القراءات  توجيهلفصل الرابع: ا

 وفيه مبحثان: 
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ڃ  إلى قوله تعالى ﴿ 18آية:﴾ ھ ھ ے ے  من قوله تعالى ﴿المبحث األول: 

 987آية: ﴾ڇچ چ چ چ 
 ﴾ک﴿ :17اآلية:المطلب األول: 

بل الياء زيادة مهزة مكسورة قبوشعبة  العاشرقرأ ابن كثري بفتح اجليم وقرأ محزة والكسائي وخلف 
 حذف الياء والباقون بكسر اجليم والراء من غري يفشعبة اختلف عن و  ،فتح اجليم والراءو الساكنة 

 .(1)مهز
لغات للعرب وقد مسع فيه أكثر من ذلك وللعرب تصرف يف األمساء العجمية حبسب " ابن الناظم:

 .(8)"لغاهتا
أن )إيل( اسم اهلل تعاىل كعبد اهلل، و  عجمي مركب من )جربا( اسم عبد ومنأاسم  جربئيل"النويري: 

إجراؤه جمرى عىن مبتعريبه، الوجه الثاين هو إبقاؤه بال تغيري و  إما للعرب يف استعمال األعجمي وجهان
ذكر صاحب الصور  النيب اه أبو سعيد اخلدري أن مارو  التحقيق ، ووجهالعريب يف الوزن واإلعالل

ما ممدودان يف احلديث، قوله أهن عبيد يبونسب أل. (3)"لَ ائِ ميكَ وعن يساره  لَ ائِ رَ بْـ جَ : "عن ميينه فقال
ووجه الكسر  ،الياء التخفيف، ووجه فتح اجليم: أنه لغة حذفوجه ، و لغة قيس ومتيموأن املد والتحقيق 
 .(3)"أنه لغة احلجازيني

 : ( املقارنة3
ث وأضاف النويري التوجيه بالصرف واحلدي)ب ن لغ(،  العربه بلغات يوجاتفق اإلمامان يف الت 

 .)ن صر( )ن حد( النبوي الشريف
  ﴾ۀ﴿ :12اآلية:: المطلب الثاني

﴾ بألف ومهزة بعدها وياء إال أن نافعا وأبو  َل ئيَوِعيكَ ﴾ والباقون ﴿ۀقرأ حفص والبصريان ﴿
 .(5)جعفر وقنبل خبالف عنه حذفوا الياء اليت بعد اهلمزة

                                                           
 .181انظر: ابن الناظم، شرح طيبة النشر، ص (1)
 .املصدر السابق ونفس الصفحة( 2)
 (.3999)رقم  121ص، 6، ج1، طكتاب احلروف والقراءات،  السننيف  داود وأخرجه أب (3)
 .101، ص2ج ،شرح طيبة النشر( النويري، 1)
 .181، صطيبة النشرشرح انظر: ابن الناظم، ( 5)
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: "هي لغات للعرب، وُسِئَل أبو بكر بن مهران مِلَ ملَْ خيتلف يف إسرائيل واختلف ابن الناظمقال ( 9
اء ميكائيل كتب بغري ياء وإسرائيل كتب بالياء وهذا جواب يف غاية العجب فإن الي :يف ميكائيل، فقال

سرائيل فإنه خبالف إمن ميكائيل بعد الكاف ثابتة كما حذفت األلف منها، ولو قال ألن ألفه حمذوفة 
 .(1)يكتب باأللف، يعين أنه يف أكثر املصاحف فاحتملت القراءات الثالث لكان حمتمال"

: قول الفراء هي لغة الياءوجه حذف ، و حذف اهلمز والياء: لغة احلجازوجه " :النويريقال ( 8
هو لغة األصل و  ووجه إثبات اهلمز والياء: بعر العرب وأوفق للرسم ألنه بياء واحدة بعد الكاف.

 .(2)"قيس
 .)ب ن لغ( )ب ن رس( اتفق اإلمامان يف التوجيه بلغات العرب والرسم :( املقارنة3

 ﴾ڀ﴿:921،977،918اآلية:: المطلب الثالث

، ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ،﴿﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ ،﴾ڀ ڀ ٺ﴿ :يف سورة البقرة تعاىل قال
 (10:األنفال)﴾ ڀ ڀ ڀ﴿و﴾ ٻ ٻ ٻقوله تعاىل ﴿احلرفان األوالن من األنفال و 

 :(11:يونس)﴾ ٿ ٿوقوله تعاىل ﴿

﴾ ورفع اللفظ الذي بعده محزة والكسائي وخلف يف موضع ڀالنون من﴿يف تخفيف قرأ بال
رفع اللفظ و  النونالبقرة األول واحلرفني األولني من األنفال وحرف يونس، وقرأ ابن عامر بتخفيف 

رفع اللفظ من األنفال، وقرأ نافع بالتخفيف و  الذي بعده يف مواضع البقرة الثالث واحلرفني األولني
  .(3)﴾ڀ ڀ ڀالذي بعده يف املوضع الثاين والثالث من البقرة ﴿

هذه املواضع األربعة ألهنم جيعلون لكن خفف محزة والكسائي وخلف العاشر ": ابن الناظمقال  (1
 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿مبعىن بل اعتبارا مبا وقع من نظائره من القرآن حنو 

أي بل كانوا، ووجه خمالفة ابن عامر   (06الزخرف:)﴾ ٺ ٿ ٿ ٿوقوله تعاىل ﴿ (50:البقرة)

                                                           
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 1)
 .105، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 2)
 .182ص  ،شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 3)
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ڀ ڀ ﴿﴾ أما ختصيص ٺ ٺ ٺ ٿ  أنه راعى تشديد ﴿ (11يونس:)  ﴾ٿ ٿ﴿هلم يف 

  .(2)"﴾ٻ ٻ﴿(1)بالتخفيف والرفع فلمجاورة ﴾ڀ
ترفع فتنصب األول امسا و لكن حرف استدراك مطلقا، فاملشددة خمتصة باالمسية ": النويريقال  (2

اخلرب ومن شرطها وقوعها بني مجلتني متغايرتني واملخففة فرعها ملغاة ووجه املشددة حمصورها بني 
ووجه التخفيف: أهنا لغة فيها الأهنا العاطفة، ، (63األنفال:)﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿اجلملتني نظري

 .(4)"ألن شرطها عطف مفرد على منفي
 ( املقارنة:3

يه النويري توجأما  ،)ب سي( ابن الناظم موضع يونس فقط بالسياق القرآين: َوج َه )لكن ( املشددة
ات عند ابن الناظم مبعىن بل واستدل باآلي :)لكن( املخففةأما . )ن نح(توجيه حنوي لكل املواضع 

 .)ن نح( هنا ليست عاطفةألاستدراك أما النويري فجعلها  )ب قر(، القرآنية
 ﴾پو﴿ ،﴾ٻ ٻ﴿ :912اآلية:: المطلب الرابع

يف  ال مهزوبوهلشام خبالف يف احلرف األول، قرأ ابن عامر بضم النون وكسر السني يف احلرفني 
الكوفيون وهم  الباقونوقرأ بفتح احلرفني وهبمز احلرف الثاين،  ابن كثريو  وقرأ أبو عمرو ،﴾پ﴿

  .(3)الثاين بال مهزونافع وأبو جعفر ويعقوب ووجه هلشام بفتح احلرف األول وضم 
السني  فتح النون و و من النسخ والنسخ اإلزالة  ﴾ٻ ٻ﴿يف ضم النون وكسر السني  ( ابن الناظم:1

نؤخرها عىن مب من النسأ اهلمز وهو التأخريو بفتح النون والسني كما خيرج من الضدين، وأما ﴿ننسأها﴾ 
  .(5)أوىل للناسأصلح و وقت ل

سخ( )ننسخ( بالفتح مضارع )نسخ( وبالضم مضارع )أنواملعىن حيث قال: "توجيه النويري بالنحو  (2

                                                           
يقرؤون برفع ﴿الربُّ﴾ عدا حفص ومحزة فإهنما يقرآن بالنصب، وانظر: شرح الطيبة ﴿ليس الرب ﴾ كل القراء  100يف اآلية ( 1)

يف  واملقصود باجملاورة هنا جماورة الرفع فكان التخفيف .﴾ بالرفع والخالف فيهاليس الربُّ ﴿و  189، واآلية 192البن الناظم، ص
 )لكن( والرفع ملا بعدها.

 .182ص  ،شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)
 .106، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، ( 3)
 .182، صشرح طيبة النشرانظر: ابن الناظم، ( 1)
 املصدر السابق، نفس الصفحة.انظر: ( 5)
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فهمزته للتعدية أو للمضارعة، والنسخ لغة اإلزالة خبلف وغريه، حنو )نسخت الشمس الظل( والريح 
بالرتك،  ه)ننسأها( مضارع أنسأه أمر نسى: ترك ومل يذكر، و مضارعسها: نن، و الكتابةك، والتحويل  األثر

 أن )ننسخ( من الشاميةوجه قراءة الشامي باملعىن حيث قال: " هَ ج  وَ وَ  .(1)" عدم ذكرهأو توصل إىل
معدي اإلزالة ال اإلنزال والتقدير: ماننسخك و)ننسها( من معدي الرتك أو ضد الذكر وتقديره: أو 

ياحممد مانأمرك برفع حكم آية وتبقى لفظها أو نأمرك برتك تالوهتا، أو ننسكها فال  ننسكها معناه:
آلخرة ا تذكرها مع بقاء معناها أو رفعه إىل بدل ننزل خريا منها للمكلف يف الدنيا إن كان أخف، أو يف 

(: نه من )نسخإ": باملعىن حيث قال ومن معه نافعقراءة  هَ ج  وَ وَ ، (2)"إن كان أثقل أو مثلها يف الثواب
أزال و)نُنسها( كاألول معناه مانرفع من حكم ونبقي لفظه أو نرفعه من صدور احلفاظ كذلك إىل بدل 

من أزال و﴿ننسأها﴾ من  ﴾ٻ ٻ﴿قال النويري: "وجه املكي ، أما (3)"ننزل غريه إىل آخر السابق
 . (1)"التأخري أي: مانرفع من حكم وتبقى تالوته أو نؤخر تالوهتا عن اخللط

 ن نح(.)وأضاف النويري التوجيه بالنحو  )ب ن مع(، اتفق اإلمامان يف التوجيه باملعىن ( املقارنة:3
 ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ :992اآلية: :المطلب الخامس

 .(5)والباقون بالواو ﴾ڻقرأ ابن عامر حبذف الواو من ﴿
وأن الشامي  املصحف يوافقبالرسم واملعىن حيث ذكر أنه حذف الواو َوج َه ابن الناظم  ( ابن الناظم:1

ھ ﴿فق عليه تعاىل املتقوله  لذلكويشهد  ء،فرتااالو  قولعظيم المن مع التعجب الستئناف احلذف ل

ې ﴿املصاحف ومتابعة النسق من قوله باقي وتوجيه اإلثبات موافقة  .(68،يونس)﴾ ے ے

   .(6) (113،111:البقرة)﴾ ٱ ٻ﴾ إىل قوله ﴿ى ى ائ
ت اجلملتني تغين عن العاطف أو تدل عليه واستؤنف شدة تناسب أن حذف الواووجه ": النويريقال ( 2

 أنه األصل يف العطف واملعىن عليه ألن الكل إخبار عن اإلثباتووجه ، مبالغة وهي على رسم الشامي

                                                           
 .108، صشرح طيبة النشر النويري،( 1)
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة( 2)
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة (3)
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة (1)
 .182، صشرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 5)
 انظر: املصدر السابق، نفس الصحفة.( 6)
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يء واتفقوا على حذف الواو يف يونس لعدم ش النصارى وتصلح لالستئناف وهي على بقية الرسوم
 .(1)"﴾ٱ ٻ﴾ إىل قوله ﴿ې ى ى ائ﴿قبله يعطف قبله وهنا 

)ب ن  ،نح( )ب ن واآليات القرآنية واملعىن اتفق االمامان يف التوجيه بالرسم والسياق ( املقارنة:3
 .قر(ن )ب  ،)ب ن مع( ،)ب ن سي( ،رس(

 ﴾ونظائرهۅ﴿:997اآلية: :المطلب السادس
ەئ ، ﴿(67،59:آل عمران)﴾ۇ ڭ ڭ ۇ إال ﴿ أتىحيث  ﴾ۅ﴿ابن عامر  نصب

ائ ائ ەئ ەئ ﴿  ، ووافق الكسائي ابن عامر يف نصب موضعني(16اآلية:األنعام:)﴾وئوئ ۇئ ۇئ

 .(2)والباقون بالرفع (،82يس:اآلية) ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ ،(17النحل: اآلية:)﴾وئ
النصب على جواب األمر تشبيها لألمر اجملازي باألمر احلقيقي إذ األمر احلقيقي " ابن الناظم:قال ( 1

جزاء فإن صح صح: فنقول قم أقم مثل إن أكرمتين أكرمتك فالبد من التغاير ولو ينتظم منه شرط 
قدرت يف هذه املواضع إن يكن يكن مل يصح فاعتمد يف هذه املواضع لفظ األمر وإن مل يكن أمر يف 
احلقيقة ورتب عليه اجلواب وإن مل يكن جوابا يف احلقيقة، ومن أنكر هذه القراءات فقد أخطأ اخلطأ 

كسائي للويس  ،لالنحيف  نصبالوجه ، و فهو يكون ش وسلك سبيل القبيحة والرفع على تقديرالفاح
 .(3)"وابن عامر هو العطف على يقول

وجه النصب أنه اعتربت صيغة األمر اجملرد محال عليه فنصب املضارع بإضمار أن " :النويريقال ( 2
  .(1)"كن  فهو يكون أو عطف على معىنبعد الفاء قياساً على جوابه، ووجه الرفع: االستئناف أي 

ڭ  ﴿رفع  علىفق اتَوَوج َه الرفع يف النحل وآل عمران باملعىن واستشهد باآليات القرآنية حيث قال:"

ألن معناه: اإلخبار عن القيامة،  ﴾ەئ وئوئ ۇئ ۇئ﴿ألن معناه: فكان، ورفع  ﴾ۇ ڭ ۇ
 چ وهو كائن الحمالة، ولكنه ملا كان مايرد يف القرآن من ذكر القيامة كثريا يذكر بلفظ املاضي حنو ﴿

                                                           
 .109، صشرح طيبة النشر النويري،( 1)
 .183ص ،شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 2)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 3)
 .109، صشرح طيبة النشر النويري،( 1)
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وحنو ذلك فشابه ذلك فرفع  (22الفجر:)﴾ ى ائ، ﴿(16-15احلاقة:)﴾ ڇ ڇ چ ڇ
  .(1)"والشك أنه إذا اختلفت املعاين اختلفت األلفاظ

  ( املقارنة:3
بالنحو  تنوع اإلمامان يف التوجيه، و )ب ن مع( )ب ن نح( واملعىناتفق اإلمامان يف التوجيه بالنحو 
على إضمار أن بعد الفاء وأضاف ابن الناظم محل النصب لنويري افابن الناظم على أنه أمر جمازي و 

اف النويري وأض ،)ب سي( )ب رو( التوجيه بالسياق والرواية والنقل ردا على الطعن يف قراءة النصب
 .التوجيه باآليات القرآنية ترتيبا على التوجيه باملعىن )ن قر(

 ﴾جب حب﴿:991اآلية:: المطلب السابع
قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء واجلزم على النهي: أي التسأل عن الكفار ماهلم ": ابن الناظمقال ( 1

ون بلفظ احتقرهم والتعدهم، وحيتمل أن يكاليؤمنون ألن ذلك إىل اهلل تعاىل، وحيتمل أن يكون املعىن 
النهي ومعناه األمر كما يقال التسأل عن فالن يعين أنه قد صار إىل أعظم مما تظن من خري أو شر 

 .(2)"ضم التاء والرفعوالباقون ب
بار : أنه مبين للمفعول بعد )ال( النافية وفيه مناسبة لألخالالمرفع ضم التاء و وجه ": النويريقال  (2

جزم بـ ووجه اجلزم: أنه مبين للفاعل و ، املكتنفة وحمل اجلملة نصب حال أو خرب ليس أي لست تسأل
أو جمازا  (3))ال( الناهية إما حقيقة فيكون جوابا كقوله عليه السالم: "ليت شعري مافعل بأبواي؟"

م غري يلتفخيم القصة كقولك ملن قال: كيف حال فالن؟ التسأل عما جرى له أي: حل به أمر عظ
 .(1)"حمصور فيتضمن اجلواب

 .)ب ن نح( )ب ن مع( اتفق اإلمامان يف التوجيه بالنحو واملعىن ( املقارنة:3

                                                           
 .109، صشرح طيبة النشر النويري،( 1)
 .181، 183ص ،شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
وفيه موسى بن عبيدة ضعيف، حديث مرسل  :، قال السخاوي558، ص2، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 3)

 .1/281انظر: األجوبة املرضية 
 .187ص ،شرح طيبة النشر، ( النويري1)
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 ﴾ہ﴿ :983اآلية:: المطلب الثامن
ن عامر خبالف عن ابن ذكوان ﴿إبراهام﴾ باأللف يف ثالثة وثالثني موضعا بقرأ ا": ابن الناظمقال  (1

 .(1)"لغتان وفيه لغات أخرىوكالمها  ،من القرآن الكرمي
األلف وهي  وهي تسيف إبراهيم اللغات و  والعجمةإبراهيم عرباين الينصرف للعلمية : النويري (2

على األلف إمالتها وإمالة األلفني، ونقل عن و املديات وحذف الثالثة  واو والياءاألصلية والاللغة 
تة اهلاء يف الثالثة والثالثني فقط ويف السقوله "وهو يف املصحف الشامي بألف بعد  (2)األهوازي

 (3)وعلى هذا الرسم رآها اإلمام النويري يف املصحف املدين، أما ابن مهران والثالثني الباقية بالياء".
 . (3)يف البقرة فإن الرسم بغري الياء نُِقَل عنه أنه يف غري املصحف الشامي بالياء إال

أنه األصل. ووجه اخللف، والتخصيص: اجلمع باعتبار األمرين وقوة  :األلفوجه قال النويري: "
 .(8)"االحتمال، ووجه املبالغة: التعريب كـ )إمساعيل( وهي أخف من الواو

 اتفق اإلمامان يف التوجيه باللغات )ب ن لغ(، وزاد النويري التوجيه بالصرف واألصل ( املقارنة:3
 .)ن رس( صل()ن  ()ن صروالرسم 

 ﴾ۉ﴿ :988اآلية:: التاسعالمطلب 
ر على األمر  محال على ماقبله والباقون بالكسقرأ نافع وابن عامر بفتح اخلاء على اخلرب ": ابن الناظم (1

 . (0)"(6)كما ثبت يف احلديث
وجه فتح اخلاء جعله فعال ماضيا مناسبة لطرفيه تقديره: واذكر ياحممد إذ جعلنا البيت ": النويري (2

  .(8)"وأمنا، ووجه الكسر أنه أمر لنا أو من كلمات االبتالءمثابة للناس 
                                                           

 .181ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .21ترمجته يف مصادر توجيه النويري، صسبق ( 2)

تويف و  ،، قرأ بدمشق على ابن األخرم، وببغداد على ابن بويان وأيب بكر النقاش( هو أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري3)
 .278، باب األلف، ترمجة رقم57، 19، ص1غاية النهاية، ج انظر:مؤلف كتاب الغاية يف العشر، وكتاب الشامل، هـ، 381

 .183، 182، 2، جشرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 1)
 املصدر السابق، نفس الصفحة.( 5)
 احلديث باألمر "واخِتذوا".سيأيت يف توجيه النويري، و ( 6)
 .185ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 0)
 .183، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 8)
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م روى مالك عن جابر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أتى مقام إبراهيواستشهد باحلديث النبوي، فيما 
ې  ۉ ې ې﴿فسبقه عمر فقال: "يارسول اهلل، هذا مقام إبراهيم أبيك الذي قال اهلل تعاىل 

 .(1)قال: نعم وقرأ بالكسر" (125:البقرة) ﴾ې
حد(، ب ن ) (اتفق اإلمامان يف التوجيه بالنحو واستدلوا باحلديث النبوي )ب ن نح ( املقارنة:3

 وزاد النويري التوجيه باملعىن )ن مع(
 ﴾جت﴿ :982:ةاآلي: المطلب العاشر

 .(2)قرأ ابن عامر بالتخفيف والباقون بالتشديد ومها لغتان: ابن الناظم (1
وجه التخفيف أنه مضارع أمتع املعدى باهلمزة، ووجه التشديد: أنه مضارع َمت َع املعدى " :النويري( 2

  .(3)"بالتضعيف
اتفق اإلمامان يف التوجيه باللغة واختلفا يف فرع اللغة املستخدم حيث َوج ه ابن الناظم  ( املقارنة:3

 بلغات العرب )ب لغ(، َوَوج َه النويري بالصرف )ن صر(.
 ونظائره ﴾ڤ﴿ :982اآلية:: المطلب الحادي عشر

قرأ أبو عمرو خبالف عنه باختالس كسرة الراء يف املواضع اخلمسة وقرأ باإلسكان ": ابن الناظمقال  (1
ابن كثري ويعقوب وأبو عمرو ووافقهم على اإلسكان يف فصلت هشام خبالف عنه وابن ذكوان وشعبة 

لى األصل ووجه اإلسكان التخفيف كفخذ وحنوه ووجه االختالس والباقون بإخالص كسرة الراء فيها ع
ية التخفيف مع داللة بقاء احلركة، وأن قول الناظم )وسكون الكسر حق( وقوله )وفصلت يل اخللف رعا

من حق صدق( كلمة )حق( و)صدق( هي إشارة إىل الرد على من أنكر قراءة اإلسكان من أجل أن 
 . (1)"أصله ارءنا وارءين، وخطأ أبو على الفارسي منكر ذلكحركة الراء فيه حركة نقل ألن 

                                                           
 . 318، ص2، جفتح الباريابن رجب،  (1)
 .185ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 2)
 .183، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري،  (3)
 .186، 185ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
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وجه اإلسكان التخفيف، لثقل احلركة على احلرف املتوهم تعدده على لغة حنو:  ": النويريقال  (2
ووجه  ،كتف: إجراء لعارض االتصال جمرى الزمه. ووجه االختالس اجلمع بني التخفيف والداللة

  .(1)"اإلمتام: أهنا حركة اهلمزة نقلت إليها فأقرت، ووجه املوافقة يف البعر اجلمع بني اللغتني
اتفق اإلمامان يف التوجيه بالصرف )ب ن صر(، وزاد ابن الناظم يف التوجيه باألصل  ( املقارنة:3

 رو( وزاد النويري يف التوجيه بلغات العرب )ن لغ(. ( )بوالرواية)ب صل
 ﴾ہ﴿ :948اآلية: :المطلب الثاني عشر

او ﴾ هبمزة مفتوحة بعد الواو وبعدها و َوَصى أوَ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ﴿": ابن الناظمقال  (1
اد، صد البواوين مع تشدي ﴾ہ﴿ساكنة كما لفظ به وكذا يف املصاحف املدنية والشامية والباقون 

  .(2)"وأوصى ووصى لغتان كأمتع ومتع وأنزل ونزل
وعليه الرسم املدين  (11:النساء)﴾ گ گوجه أوصى: أنه معدى باهلمز كــ ﴿": النويريقال  (2

وعليه  (153، 152، 151األنعام:) ﴾ی جئ﴿والشامي، ووجه وصى: أنه معدى بالتضعيف كــ 
 .(4)"باقي الرسوم

وجيه باللغة إال أيضا يف التاتفق اإلمامان يف التوجيه بالرسم العثماين )ب ن رس(، واتفقا  ( املقارنة:3
 .والنويري استخدم الصرف )ن صر( ،أن ابن الناظم استخدم يف اللغة لغات العرب )ب لغ(

 ﴾ۇ﴿ :931اآلية:: المطلب الثالث عشر
 ﴾ۇ ۇل تعاىل: ﴿اق

 ڍقرأ أبو عمرو وشعبة واحلرمني وروح بالغيبة محال على ماقبله من قوله تعاىل ﴿": ابن الناظمقال  (1

 .(1)"(139:البقرة) ﴾ہ﴿، والباقون باخلطاب محال على (130:البقرة) ﴾ڌ

                                                           
 .185، ص2شرح طيبة النشر، ج، ( النويري1)
 .186ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
 .186، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 3)
 .186ص ،شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
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(، 139:البقرة)﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓوجه اخلطاب مناسبة ﴿": النويريقال ( 2
ڍ ڌ ﴿ مناسبةووجه الغيب: ، و (117:البقرة)﴾ ېئ ېئ﴿و(، 117:البقرة)﴾ ې ېو﴿

 .(1)"(130:البقرة) ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 اإلمامان يف التوجيه بالسياق )ب ن سي(اتفق  ( املقارنة:3

 ﴾ڳ﴿ :934اآلية:: المطلب الرابع عشر
قع حيث و ﴾ ھ﴿قرأ محزة والكسائي وخلف وشعبة وأبو عمرو ويعقوب ": ابن الناظمقال ( 1

بالقصر وهو حذف الواو اليت بعد اهلمزة والباقون باملد وهو إثباهتا وكالمها لغتان مشهورتان ويف البناءين 
  .(2)"مبالغة

ووجه املد:  ،﴾ أنه صفة مشبهة على فعل، ففيها معىن الثبوتھوجه قصر: ﴿": النويري قال (2
ا نَ بِ  انَ كَ   نُ محَْ الر   وَ هُ ...اً ب  رَ  عُ يأنه اسم فاعل للتكثري، ويوافق الرسم تقديرا، وعليه قوله: نُِطيُع نَِبيـ َنا ونُطِ 

  .(1)"(3)وفاءُ رَ 
يف التوجيه باللغة حيث استخدم اإلمامان الصرف )ب ن صر(، وزاد ابن اتفق اإلمامان  ( املقارنة:3

الناظم يف التوجيه بلغات العرب )ب لغ(، وزاد النويري يف التوجيه باستخدام النحو واملعاين والرسم 
 .شع( ( )نرس( )ن مع( )ن واستدل بالشواهد الشعرية )ن نح

 ﴾ۉ﴿ :931، 933اآلية:: المطلب الخامس عشر
 ﴾ قرأه بالغيب نافع وشعبة وخلف وابن كثريې ۉ ۉ ې يعملون يعين ﴿" :ابن الناظمقال  (1

ڭ ۇ  ڭ﴿وأبو عمرو ورويس وحفص والباقون باخلطاب ووجه الغيب محله على قوله تعاىل 

 .(5)﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿ووجه اخلطاب محله على قوله تعاىل  ﴾ۇ
 ٱ ٻمحال على ﴿ ﴾ قرأ بالغيب أبو عمروگ ڳ گ گ گ﴿وقال يف اآلية الثانية: "

﴾  ڌ ڌوالباقون باخلطاب محال على قوله تعاىل ﴿ (116:البقرة)﴾ ٻ ٻ
                                                           

 .186، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 1)

 .186ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
 .68ص، 1، طديوان كعب بن مالكأيب ابن كعب،  (3)
 .186، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)
 .180ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 5)
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 .(1)"إذ املراد هو وأصحابه  (119:البقرة)
ھ ﴿قوله تعاىل مناسبة لللمؤمنني  توجيههوجه اخلطاب توجيه النويري يف اخلطاب "النويري: قال ( 2

ڎ  ڌ ڌ ڎمناسبة لطرفيه وهو ﴿ويف الثانية:  ( يف األوىل.157:البقرة) ﴾ے ے ۓ ۓ

 .(2)"(157:البقرة)﴾ ھ ے ے﴿( واملراد هو وأمته وقد صرح به يف 119:البقرة)﴾ ڈ
 ﴾ڭ ۇ ۇ ڭ﴿لقوله تعاىل  مناسبةووجه الغيب: توجيهه ألهل الكتاب وتوجيهه يف الغيب: "

 .(3) "(116:البقرة) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ويف الثاين: مناسبة ، (111:البقرة)
 اتفق اإلمامان يف التوجيه بالسياق )ب ن سي(. :( املقارنة3

  :﴾ڤ﴿ :932اآلية: :المطلب السادس عشر
ال حيتاج على أنه اسم مفعول ف ا﴾ بفتح الالم وألف بعدهاهَ قرأ ابن عامر ﴿ُمَوال  ": ابن الناظمقال  (1

ألن فيه ضمريا مسترتا يعود على  (1)إىل حذف مفعول أي: لكل فريق وجهة موالها وهلذا قال )كنا(
َها﴿ ،ماهو قام مقام الفاعل واملنصوب هو البارز والباقون بكسرها وياء بعدها ِ نه اسم فاعل يعين أ﴾ ُمَوّل 

حيتاج إىل مفعولني حذف أحدمها والفاعل هو اهلل تعاىل: أي الطريق الذي هو موليها إياهم والطريق أو 
  .(5)"الفريق موليها نفسه

َها﴾" :النويريقال  (2 مقام املفعولني ول أ فقامنه اسم مفعول، وفعله متعد إىل مفعولني، أ :وجه ﴿ُمَوال 
صله: مويل أاف )كل( وأضيف إىل مفعوله ختفيفا، و وهو عائد  على ضمري مض املسترتالفاعل احملذوف 
 :﴾ڤ﴿ووجه  ،ووحد على لفظ )الفريق( ،لكل فريق وجهةأو أن  الفريق مويل الوجهةإياها والتقدير: 

وليه املفعول األول حمذوف تقديره: ميكون لفريق و ضمري لأو  عز وجلأنه اسم فاعل ضمري اسم اهلل 
 .(6)"اجلهة هاجلهة، أو الفريق مويل وجهإىل مويل الفريق  : اهلل عز وجلاملعىنإياها، و 

 مع(. ( )ب نواملعىن )ب ن صراتفق اإلمامان يف التوجيه بالصرف  ( املقارنة:3

                                                           
 .180ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .180، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 2)
 املصدر السابق، نفس الصفحة.( 3)
 ( قول ابن اجلزري: "ويف موليها موالها كنا" و)كنا( من الكناية أي أضمر.1)
 .180ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 5)
 .188، ص2ج، شرح طيبة النشر النويري، (6)
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ے إلى قوله تعالى ﴿ 982آية: ﴾ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿من قوله تعالى المبحث الثاني: 

 892آية: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ

 ﴾ڳ﴿:923،982اآلية:: المطلب األول
قرأ يعقوب ومحزة والكسائي وخلف العاشر التاء بالياء وشدد الطاء وتسكني العني " :ابن الناظمقال  (1
ع  ط  يَ ﴿ رأ ق املوضع الثاين:ويف ﴾، ڳ﴿والباقون ، (158:البقرة) ﴾ڳ ڳ ڱمن قوله تعاىل ﴿ ﴾و 

ع  ط  يَ ﴿محزة والكسائي وخلف العاشر  ﴾ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژمن قوله تعاىل: ﴿ ﴾و 
  .(1)"﴾ڳ﴿والباقون  (181:البقرة)

ع  ط  يَ ﴿" :يف التوجيه قال ابن الناظم لطاء ألن املعىن افعل مستقبل أصله يتطوع فأدغمت التاء يف  ﴾و 
  .(2)"الشرط يغين عن االستقبال مع حفظ اللفظ وحرفعندهم ماض  ﴾ڳ﴿ أما، على االستقبال

وجه السكون أنه مضارع )تطوع( أدغمت التاء يف الطاء جمزوم بأداة الشرط وهو " النويري:قال  (2
ا تنقل بقرينة أداة الشرط، ألهن اكتفىووجه ضده: أنه ماض ، أحد صيغيت االستقبال وطابق الشرط

معناه إىل االستقبال وموضعه جزم وحيتمل )من( املوصولة، فال موضع له منفرداً، والفاء مبعىن العموم، 
 .(3)"والتاء فيها تاء التفعل، وهو على حد )توسد( واختياري املاضي، للخفة والعموم

عموم  نح(، وزاد النويري ( )ب ن)ب ن صر اتفقا اإلمامان يف التوجيه بالصرف والنحو: ( املقارنة3
قراءتني وهي ، كما أنه اختار أحد الكما أنه كان أكثر تفصيال يف التوجيه بالنحو)ن مع(،  املعىن للفاء 

 . قراءة املاضي للخفة والعموم
 ﴾ ونظائرهڄ﴿:923اآلية:: المطلب الثاني
راء يف البقرة واألعراف وإبراهيم واحلجر واإلس ﴾ڄ﴿اختلف القراء يف توحيد ومجع قال النويري: "

تفق القراء على او  ،والكهف واألنبياء والفرقان والنمل وثاين الروم وسبأ وفاطر، وص، والشورى واجلاثية
 .(1)"(11)الذاريات: ﴾ں ں﴿، وتوحيد أوىل الروم(16:الروم)﴾ژ ڑ ڑ ک ک کمجع﴿

                                                           
 .180ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 2)
 .188، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 3)
 ونفس الصفحة.، ( نفس املرجع السابق1)
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پ ﴿ والشورى(، 18﴾ )آية:ائ ەئ ەئ﴿إبراهيم أبو جعفر باجلمع يف سورة قرأ : ابن الناظم (1

 ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ واإلسراء(، 36﴾ )آية:ٴۇ ۋ ۋ﴿ص و  ،(33﴾ )آية:پ ڀ ڀ
(، 12﴾ )آية:ڻ ڻ ۀ﴿وسبأ (، 81﴾ )آية:ې ې ې﴿ واألنبياء (،69)آية:
 .(1)(31﴾ )آية:ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ خبلف واحلج

جيب داللة على ع: "وجه مجع أيب جعفر يف هذه املواضع أنه أجزل وأعم وأكثر ابن الناظم قال
استشهد بقول . و (2)الصنع، وألن الريح هلا انتشار وتفرق أجزاء ووجه اإلفراد أن املراد اجلنس"

  .(3)"وبالريح مل يسمع هلن هبوب...ولو أن ما يب باحلصا فلق احلصا"الشاعر: 
اجلنس بدليل قوله هلن، ومن فرق بني املواضع الحظ  بهفوحد الرياح وأراد قال ابن الناظم: "

 .(1)"ملعنينيا
الريح اهلواء املتحرك، وهي مؤنثة، وأصلها الواو، لقوهلم روحية قلبت يف الواحد، لسكوهنا ": النويري (2

 .(5)"بلها، ويف اجلمع النكسار ماقبلهاوانكسار ماق
، 18، وإبراهيم:5، واجلاثية:161: البقرة:يفاملراد منه اجلمع قال النويري: " ،املراد منه اجلمع

 .(6)"33، والشورى:36، وص:12، وسبأ:81، واألنبياء:15، والكهف:25، واحلجر:69واإلسراء:
، 63، والنمل:18، والفرقان:50منه الواحد وهو: األعراف: املرادقال النويري: " ،املراد منه الواحد

وهي اجلنوب، إذ هي اليت جتمعه، والشمال تقصره فهي  ، ألهنا اليت تتقدم املطر9، وفاطر:16والروم:
 .(0)"مقاربة

 فمعناهنه جنس، ويف مواضع اجلمع: أ ،يف مواضع التوحيداحلقيقة َوج َه النويري التوحيد واجلمع وقال: "
ووجه اجلمع: يف مواضع اجلمع: احلقيقة ومواضع التوحيد: ، اجلمع: كقوهلم: جاءت الريح من كل مكان

                                                           
 .189ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 2)
 .59، ص1، طديوان قيسبن امللوح، ا( 3)
 .189ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .197ص، شرح طيبة النشر( النويري، 5)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 6)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 0)
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 .(1)"ً من كوهنا حارة وباردة وعاصفة ولينة ورمحة وعذابا التكرر والصفات:اعتبار 
لروم وتوحيد على مجع أوىل ا، ووجه اإلمجاع جواز األمرين علىالتنبيه  التخصيصجه وَ وقال النويري: "

املكروب، واملهلكة واحدة: الشمال واجلنوب والصبا تنفس عن  :أن املبشرات ثالث الذاريات
 .(2)"الدبور

"نصرت أنه قال:  عليه وسلمصلى اهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب  الذي رواه واستدل باحلديث
للهم عند هبوب الريح "االرسول صلى اهلل عليه وسلم  قولوهذا معىن  .(3)بالصبا وأهلكت عاد بالدبور"
 .(1)اجعلها رياحا والجتعلها رحيا"

من  حيد الريحتو ب ناظم شاهدالاتفق اإلمامان يف التوجيه باملعاين )ب ن مع(، وكان البن  ( املقارنة:3
 .)ن صر( ، وزاد النويري التوجيه بالصرف)ن حد( وللنويري شاهد حديث)ب شع(، الشعر 

 ﴾ک﴿ :928اآلية:: المطلب الثالث
ک ک ک قوله تعاىل ﴿قرأ باخلطاب يعقوب ونافع وابن عامر وعيسى خبالف يف " :ابن الناظم (1

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿(، 20﴾ )األنعام:يث حج مج جح مح جخ﴿﴾ محال على اخلطاب يف نظائره گ

واملراد تنبيه غريه فالذين  فاخلطاب له  (31﴾ )سبأ:ڭ ڭ ڭ ۇ﴿( 51﴾ )سبأ:ڄ
 .(5)"ظلموا مفعول ترى على سياق هذه الكلمات

﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿وبشرى إىل أمته على حد  وجه اخلطاب توجيهه إىل النيب "النويري:  (2
يب: إسناد ووجه الغ، ( أو إىل اإلنسان لريتدع العاصي ويقوي الطائع أو الظامل ختويفا له37)األنعام:

 . (6)"الظامل، ألنه املقصود بالوعيد والتهديد، أو إىل متخذي األنداد إىلالفعل 
 ع(.ن سي( وزاد النويري التوجيه باملعىن )ن م اتفق اإلمامان على التوجيه بالسياق )ب ( املقارنة:3

                                                           
 .197ص، شرح طيبة النشر( النويري، 1)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 2)
(، 1735)رقم  ،251، ص1، طباب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ،كتاب االستسقاء،  صحيحهيف  ( أخرجه البخاري3)
  .(977، رقم )287، ص6، ج2، طباب يف ريح الصبا والدبور ،كتاب صالة االستسقاء،  صحيحهيف مسلم أخرجه و 
، رقم 211، 213، ص11، ج2، عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهم، طالكبيرالمعجم الطرباين يف أخرجه  (1)
 .(1210، رقم )228، ص9ج ،1، طسلسلة األحاديث الضعيفة(، وضعفه األلباين يف 11533)
 .196، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 5)
 191، صشرح طيبة النشرالنويري،  (6)
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 ﴾نَ يََرو  ﴿ :928/8اآلية: :المطلب الرابع
  :﴾گ گ گ﴿تعاىل:  قال
ۈ  ۆ ۈ﴿أي يريهم اهلل العذاب كقوله تعاىل ؛قرأ بضم الياء ابن عامر": ابن الناظمقال  (1

﴾ ہ ہوالباقون بالفتح محال على قوله تعاىل ﴿ ،(160:البقرة)﴾ ٴۇ ۋ ۋ
 .(1)"(166:البقرة)
 ،(160:البقرة)﴾ ۈ ۈوجه ضم الياء: بناؤه للمفعول من )أراه( على حد ﴿" النويري:قال  (2

 .(2) "(85﴾ )النحل:ۀ ہ ہ ہووجه فتحها: بناؤه للفاعل على حد ﴿
)ب  ، وَوج ه ابن الناظم بالسياق)ب ن قر( باآليات القرآنيةباالستدالل اتفق اإلمامان  :( املقارنة3

 . )ن صر( ، والنويري بالصرفسي(
 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :928/4اآلية:  : المطلب الخامس

 ﴾ على االستئناف والباقونڱ﴿ ﴾ڳ يف ﴿أبو جعفر ويعقوب كسر اهلمزة " :ابن الناظمقال  (1
  .(3)"اهلمزتنيبفتح 

على اب يف قراءة اخلطأما على تقدير لقالوا، يف قراءة الغيب جه الكسر فيهما و " النويري:قال ( 2
وجه و  ،ماً لرأيت أو لرأوا أمراً عظي مبعىنالستئناف على أن جواب )لو( حمذوف اوحيتمل  لقلت. تقدير

 .(1)"الفتح: فيهما على تقدير لعلموا أو لعلمت
 اتفق اإلمامان على توجيه الكسر على االستئناف )ب ن نح( وزاد النويري التوجيه باملعىن :( املقارنة3

 (.)ن مع َوج ه النويري الفتح باملعىنمل يوجه ابن الناظم الفتح )ب بدون(، وَ و  )ن نح(.
 ونظائرها ﴾ک﴿ :974اآلية:: المطلب السادس

، 33موضع يف يس: ﴾ژ ڑ ﴾ ﴿چ﴿و ﴾ک﴿اختلف القراء يف لفظ " أوجه القراءات:
 ،املنصوب وهو ثالثة مواضع، واجملرور وهو مخسة مواضع ﴾ املعرف باأللف والالمے﴿﴾ ڀ﴿

                                                           
 .189ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .191،ص2ج، شرح طيبة النشر( النويري، 2)
 .189ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 3)
 .192،ص2ج، شرح طيبة النشر( النويري، 1)
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ي ِت  ﴿ اتفقوا على تشديد و  .9، وفاطر:50موضعان األعراف:يف ﴾ املنكر اجملرور املضافة إىل بلد وهي ع 
﴾ ڃ ڃ ڃ(، ﴿15)املؤمنون: ﴾ۋ ۋ ۅ(، ﴿10)إبراهيم: ﴾ۈ ۈ ٴۇميت وهو﴿ مامل

 .(1)("37)الزمر: ﴾حئ مئ ىئ يئ(، ﴿58)الصافات:
أهنما لغتان ووجه من شدد امليتة وامليت يف الباب كله جميئه على األصل، وقد " ابن الناظم:قال ( 1

اختلف يف أصله فعند سيبويه األصل ميوتة وميوت انقلبت الواو ياء مثل هني ولني، ووجه من خفف 
ت فصارت يإرادة التخفيف على وزن فيعلة وفيعل سبقت الياء بالسكون فقلبت، وقال غريه ميويتة ومو 

ياء مشددة التخفيف أو الفرق بني مامات ومامل ميت ووجه من شدد بعضا وخفف بعضا مالحظة 
   ."احلالني حبسب املعىن فأحلق بعضها ببعر وفرق حبسب املعىن

امليت صفة احليوان الزاهق الروح، وامليتة: املؤنثة حقيقة ويوصف به ماال حتله حياة من " النويري: (2
جتماعهما وسبق ال جمازاً. وقال البصريون: أصله )ميوت( كـ)سيود( بوزن )فيعل( وقلبت الواو ياءً اجلماد 

أحدمها بالسكون وأدغمت يف األوىل للتماثل وهو بالسكون وختفيف املشدد لغة فصيحة السيما يف 
ْيَس َمْن ماَت لَ ": بالبيت ، واستدل (2)"املؤمنون هينون لينون" واستدل بقول النيب "،القليل املكسور
ْيُت َميُِّت اأَلْحَياءِ  ...فاْستَـرَاَح مبَْيت  

َ
َا امل ف لغة التخفي"قال املربد: ، وهذه آراء النحاة يف البيت، (3)"إمن 

، "مامات خفيف وعكسه عكسه"وقال أبو عمرو: "، شاملة من مات ومن مل ميت وعليه دل البيت
  .(1)"ميتا والغالب على احملرمة والبقاع التخفيفامليت خمفف ومثقل إذا كان "وقال الفراء: 

قي واجملازي ووجه ختفيف بعر احلقي، كله، وتشديده لغتان  املختلفوجه ختفيف قال النويري: "
فيفه ووجه اتفاق تشديد مامل ميت: بشبهة منع خت، وتشديد بعضهما: التنبيه على جواز كل فيهما
 .(5)"شديدهوليجمع معهم ختفيف املختلفة ويتبع معهم ت

                                                           
 .193، 192،ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري، (1)
 (، حديث حسن.6669رقم) ،3ط،الصغير صحيح الجامعاأللباين،  (2)
، شاعر جاهلي، انظر: عدي بن رعالء الغساين، والبيت للشاعر 152، ص5، طديوان العرب األصمعياتاألصمعي، ( 3)

 .227، ص1، ج15ط، األعالمالزركلي، 
 .193،ص2ج، النشرشرح طيبة النويري،  (1)
 املصدر السابق، نفس الصفحة. (5)
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  ( املقارنة:3
ن صر(، وزاد اب ( )ب نمع( )ب ن اتفق اإلمامان يف التوجيه باللغة واملعاين والصرف )ب ن لغ

 .)ن شع( الشواهد الشعريةالستدالل ب، وزاد النويري با)ب صل( الناظم التوجيه باألصل
 ﴾ ڳ ڱ﴿الكسر والضم في التقاء الساكنين :974/8اآلية::المطلب السادس

ڳ ﴿إذا اجتمع ساكنان والثاين منهما يف فعل ثالثه مضموم مما يبتدأ بالضم حنو " :ابن الناظم (1

( فإن أول الساكنني 117﴾ )اإلسراء:ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿(،19﴾ )املائدة:ۆ ۈ﴿ ﴾ڱ
مضموم ألجل ثالث الفعل بعده أي ألجل ضم ثالث الفعل وفيه إشارة إىل وجه الضم ألن اخلروج من 

 .(9)"ثقيل وقيل يف وجهه إرادة التنبيه على أن اهلمزة احملذوفة من الكلمة الثانية مضمومةالكسر إىل الضم 
و قرأ بالكسر حيث وقع عاصم ومحزة على ماهتوجيه الكسر عند التقاء الساكنني قال ابن الناظم: "و 

من أجل  ﴾ژ ژيف غري )قل( و )أو( حنو ﴿ أبو عمرو وافقهم بالكسراألصل يف التقاء الساكنني و 
ألن  من أجل الواو ألن الواو ﴾ڑ کوحنو ﴿ضم القاف فاستثقل االنتقال منه إىل كسر مث إىل ضم 

  .(8) "يعقوب يف غري )أو(ووافقهم بالكسر  ،الضم فيها أخف وألن أصلها الضم
 ې ى ﴿اختلف عن ابن ذكوان يف ضم وكسر التنوين حنو توجيه الساكن املنون قال ابن الناظم: "

وكأنه نظر إىل التنوين زائد ففرق بينه وبني ( 26﴾ )إبراهيم:ٿ ٿ( ﴿57،19:النساء) ﴾ى
كان التنوين   واختلف عن قنبل إن، األصل، وأيضا ليس له استقرار غريه من احلروف فإنه حيذف ويبدل

 .(4)"طلبا للخفة لئال ينتقل من كسر إىل ضمجمرورا 
 إذا اجتمع ساكنان من غري حدمها، فالبد من حتريك أو" :يف توجيه التقاء الساكنني النويريقال ( 2

حذف، وأصل احلركة الكسرة، واألصل تغيري األول ألنه غالبا يف حمل التغيري، وهو الطرف، وقد يلتزم 
 . (1)"األصل، ويرتك، ويتساوى ويرجح عليه

، ووجه الضم: إما التباع ضمة العني ،اهلمزة باالتصال وفارقتوجه الكسر: األصل، قال النويري: "
ووجه  ،استثقااًل لصورة فعل عند ضعف احلاجز بالسكون وهو األكثر، وأما لوقوعها موقع املضموم

                                                           
 .191ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة( 2)
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة( 3)
 .190-191ص، 2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)
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يادة ووجه ختصيص الضم بالواو والالم: ز ، اشرتاط اللزوم واالتصال: تقوية السبب على نسخ األصل
ب اإلتباع، وزيادة ثقل كسر الواو على ( وقوة سب117﴾ )اإلسراء:ژ ژ﴿ثقل فعل الذي هو وزن 

ر: عدم ووجه ختصيص التنوين بالكس، ووجه ختصيص الواو: زيادة ثقل كسرهتا على ضمتها، ضمها
ى ووجه خلف قنبل يف اجملرور: اجلري على أصله والتنبيه عل، قراره على حالة، فقوى بلزوم األصل

 .(1)"اجلواز
 قال: "وجه خلف البزي يف اجملرور، و (2)القراءة للبزيأخطأ احملقق يف نسبة : تعليق من الباحث

طيبة: "لضم والدليل قول ابن اجلزري يف ال ،وليس للبزي لقنبلخبلف  القراءةنسبة ، والصحيح أن "...
واملرموز له بالزاي من "زن"  .(3)خلفه" زنمهز الوصل واكسره منا ... واخللف يف التنوين مز وإن جير 

النسخة  يفصحيحة يف إحدى النسخ وهي النسخة )ص(، كما أهنا خمتلفة  رغم وجودهاو  هو قنبل،
 التحقق،و  ، والواجب عند اختالف النسخ اختيار القراءة الصحيحةبن ذكواننسب القراءة ال ( حيثم)

 .ولكنه اعتمد على النسخة األصلية يف حتقيقه
 ( املقارنة:3

وقام اإلمامان بتفصيل  ،صر( )ب ن( اتفق اإلمامان على التوجيه باألصل والصرف )ب ن صل
التوجيه للفظ )قل( و )أو( و )التنوين والتنوين املكسور( كل على حدة باإلضافة لتوجيه الكسر 

 .يف التقاء الساكنني والضم
 ﴾ڻ﴿كسر وضم طاء :974/4اآلية:  : المطلب السابع

 :(119:األنعام)﴾ ٺ ٿ﴿وموضع
م ﴾ حيث وقع والباقون بالضۇ ۆقوله تعاىل ﴿كسر ضم الطاء أبو جعفر من " ( ابن الناظم:1

على األصل ألن األصل اضطرر على وزن افتعل، وأبو جعفر نقل الكسرة اليت يف الراء إىل الطاء ليبقى 
ٿ  ٺ ٺمنها أثرا كما قرئ ولورود كسر الراء. واختلف عن عيسى ابن وردان يف قوله تعاىل ﴿

 .(1)"نتقال من الضم إىل الكسر( ووجهه االتباع واستثقال اال119﴾ )األنعام:ٿ
                                                           

 .190-191ص، 2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)
 .190انظر: املصدر السابق، نفس اجلزء، ص (2)
 .65، ص1، طالنشر في القراءات العشرطيبة زري، ابن اجل( 3)

 .192، 191ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)
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 .(1)"وجه الكسر بعد الضم: قصد اخلفة، ألنه أخف من توايل ضمتني" :( النويري2
عا يف صر( إال أهنما تنو  ( )ب ناتفق اإلمامان على التوجيه باألصل والصرف )ب ن صل ( املقارنة:3

أن ابن الناظم َوج ه كسر الطاء على اتباع كسر الراء يف أصل الكلمة اْضطُرِْر أما  :حيث توجيه الصرف
، وكذلك توايل ﴾ۇ ۆ﴿يضم نون أن أبا جعفر  :النويري فتوجيهه لتجنب توايل الضمتني حيث

 .البن وردان ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ضم الطاء وضم التاء يف 
 ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ :977اآلية:: المطلب الثامن

على أنه خرب ليس، والباقون بالرفع على أنه امسها  محزة وحفص﴾ ٻ﴿نصب " :ابن الناظم (1
  .(2)"لتعيني اخلرب فيها ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿والخالف يف رفع 

وجه الرفع: جعله اسم )ليس( ترجيحا لتعريف الالم على اإلضافة، ألن السراية من األول " النويري: (2
النصب: جعله خرب ليس ترجيحا لتعريف اإلضافة وقد ووجه ى، وعدم العمل دليل قوة االمتزاج، أقو 

 .(3)"﴾ ألنه بالباءۆ ۆ ۈ﴿، وخرج علم حمل اخلالف من لفظه
 :( املقارنة3

امان يف التوجيه النحوي )ب ن نح(، وكان النويري أكثر تفصيال يف التوجيه النحوي وَوج َه اتفق اإلم
 .ب نح() لتعيني اخلرب فيها ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ابن الناظم عدم اخلالف يف رفع 

 ﴾ٻ﴿ :928اآلية:: المطلب التاسع
قرأ يعقوب ومحزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة بتشديد الصاد والباقون بتخفيفها " :ابن الناظم (1

 .(3)"ومها لغتان فاشيتان أفعل وفعل
 .(5)"أوصى()ى(، ووجه التخفيف بناؤه من ص  أنه اسم فاعل من )وَ  ﴾ٻ﴿وجه تشديد " :( النويري2
اتفقا اإلمامان يف التوجيه باللغة وتنوعا يف التوجيه اللغوي حيث َوج ه ابن الناظم بلغات  ( املقارنة:3

 العرب )ب لغ(، وَوج َه النويري بالصرف )ن صر(.
                                                           

 .190ص، 2،جشرح طيبة النشر، النويري( 1)

 .192، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)

 .190، ص2،جشرح طيبة النشر، النويري( 3)

 .192ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .199، ص2،جشرح طيبة النشر، النويري( 5)
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 ﴾ڌ ڌ ڎ﴿ :923اآلية: :المطلب العاشر
ر على إضافة باخلف ﴾َطَنامِ ﴿تنوين وبغري  ﴾يَةُ فِد  ﴿قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر " ( ابن الناظم:1

فدية إىل طعام من باب خامت حديد والباقون بالتنوين والرفع على أن طعام بدل من فدية أو عطف 
 .(1)"بيان

ونه عامر مساكني باجلمع من غري تنوين مع فتح ن وابنقرأ نافع وأبو جعفر وقال ابن الناظم: "
﴾ ألن الواجب على اجلماعة ڇ ڍ ڍهو ﴿ألنه غري منصرف ووجهه احلمل على ماقبله و 

إذا أفطروا إطعام مجاعة والباقون مسكني بالتوحيد والتنوين مع كسر نونه، ووجهه أن املراد على كل 
 .(2)"أي كل واحد( 1﴾ )النور:گ گ ڳواحد إطعام مسكني كقوله تعاىل ﴿

ن أو بدل أو بيا﴾ عطف ڌ﴾ أهنا غري مضافة، ﴿ڌوجه تنوين ﴿" :لنويريلتوجيه التنوين ( 2
وجه عدمه: و بأهنا طعام الشاة والغريها،  يـ َنهاوملا كانت عامة، واملعىن على اخلصوص، بَـ  ،خرب )هي(

 . (3) "أنه خصها بإضافتها إىل جنسها على حد )خامت حديد(
( ألن الواجب على 181:البقرة) ﴾ڇ ڍ ڍ﴿مجع مساكني مناسبة يه اجلمع للنويري: "وجت

ووجه التوحيد بيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد، وهو جمرور باإلضافة ، مجاعة إطعام مجاعة
 ،عليهما مبعىن: اإلطعام واملطعوم، وصحت ملآله إليهم، فجرى يف التوحيد جمرى املنصرف فكسر ونـَو ن

 .(1)"ينصرف للصيغة القصوى، ففتح يف اجلر ومنع من التنوين وجرى يف اجلمع جمرى ماال
مع(،  ب ن( )سي ( )ب نعلى التوجيه بالنحو والسياق واملعاين )ب ن نح اإلماماناتفق  املقارنة:( 3

 .وكان البن الناظم شاهد من القرآن الكرمي )ب قر(
 ﴾ۋ ﴿ :928اآلية: :المطلب الحادي عشر

ل كم  تان  ومها لغ ،والباقون بالتخفيف ،﴾ۋ ۅ﴿شدد يعقوب وشعبة ميم " ( ابن الناظم:1
  .(5)"نز ل وأنزلو  ع وأمتعمت  كوأكمل  

                                                           
 .192ص، شرح طيبة النشرابن الناظم،  (1)
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة( 2)
 .198، ص2( النويري، شرح الطيبة، ج3)
 .199، ص( نفس املصدر1)
 .192ص، شرح طيبة النشرابن الناظم،  (5)
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 .(1) "وجه التشديد أنه مضارع )َكم َل(، والتخفيف أنه مضارع )أكمل(" :( النويري2
 .اتفق اإلمامان يف التوجيه بالصرف )ب ن صر( ( املقارنة:3

 ، ونظائرها﴾ٴۇ﴿ :921اآلية:: المطلب الثاني عشر
 ﴾ۆو﴿ ،﴾ٿ﴿يف األحرف مجع التكسري إذا كان على وزن فعول وكانت عينه ياء 

 :﴾ٿ﴿﴾، وڻو﴿
كيف جاء يف القرآن الكرمي معرفا ومنكرا ابن عامر وابن كثري ومحزة   ﴾ٴۇ﴿كسر ضم الباء من 

حيث وقع شعبة ومحزة، وكسر  ﴾ٿ﴿والكسائي وخلف وشعبة وقالون،  وكسر ضم الغني من 
والشني من  ،حيث وقع ﴾ۆ﴿شعبة وابن ذكوان وابن كثري والكسائي األلفاظ التالية: العني من 

 .(2)فزاد وجه الضم يف اجليم ﴾ڻ﴿مع خلف شعبة يف  ﴾ڻ﴿، واجليم من ﴾ٿ﴿
الضم هو األصل يف أوائل اجلميع ألن فعاًل جيمع على فعول كفروج وفلوس، ومن  " ( ابن الناظم:1

بعد  ألنه ﴾ڻ﴿كسر فألجل الياء وهو لغة صحيحة مشهورة، ووجه شعبة يف ضم اجليم يف 
 .(3)"﴾حب﴾ ألجل ﴿جتاملضموم األحرف كقراءة حفص يف ضم ﴿

اال ووجه كسرها: مناسبة الياء، استثقالكل: األصل يف اجلمع كقلب وقلوب، وجه ضم " :( النويري2
لضم الياء بعد ضمة وهي لغة معروفة ثابتة ومروية فال يلتفت إىل قول النحاس: الكسر يؤدي إىل بناء 

ص: ووجه التخصي، مقدم، وإمنا اغتفروه هنا ألن الكسر عارض، للتخفيف مرفوض ألن املثبت
 .(1)"اجلمع

  ( املقارنة:3
 لغ(. ( )ب نصل ( )ب ناتفق اإلمامان يف التوجيه بالصرف واألصل واللغات )ب ن صر

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ﴿:919اآلية::المطلب الثالث عشر
ِجدِ  ِعادَ  هُوُهم  تُ ق  َوََل تَ ﴿قرأ محزة والكسائي وخلف العاشر بقصر الثالثة " ( ابن الناظم:1 ََرامِ  ٱل َمس   ٱۡل 

ى  ُتهُوُكم   َحّت  ُتهُوُهم    َقَتهُوُكم   فَإِن فِي ِ   َيق ى فإن قتلوا  عىنمبواملعىن التبدؤوهم بقتل والقتال حىت يبدؤوكم  ﴾فَٱق 
                                                           

 .199ص ،2الطيبة، جالنويري، شرح (1)
 .193، صشرح طيبة النشرابن الناظم، انظر: ( 2)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 3)
 .277، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)
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 .(1)"املقاتلةالباقون من قراءة بعضكم على حذف مضاف و 
ليه ألن جزاء ﴾ وأمجع عٹوجه قصر الثالثة: جعله من القتل، مناسبة لقوله تعاىل ﴿" :( النويري2

ووجه املد:  ،البدأة بالقتال القتل ال القتال، ومعىن يقتلوكم: فإن قتلوكم )أي بعضكم( وعليها الرسم
( وأمجع عليه ألن 193:البقرة)﴾ ڃ ڃ﴿جعله من القتال الذي للمشاركة، مناسبة قوله تعاىل 

 .(2)"الغرض إجلاؤهم إىل اإلسالم، وموافق للرسم تقديراً 
ق والرسم )ن وزاد النويري يف التوجيه بالسيا ،اتفق اإلمامان يف التوجيه باملعىن )ب ن مع( ( املقارنة:3

 .رس(( )ن سي
 ﴾ڭ﴿ :812اآلية:: المطلب الرابع عشر

ۓ ۓ ﴿من قوله تعاىل  ﴾ڭ﴿قرأ املدنيان واملكي والكسائي بفتح سني " :ابن الناظمقال  (1

ومها لغتان وقيل الكسر مبعىن اإلسالم والفتح مبعىن والباقون بكسرها ( 278:البقرة) ﴾ڭ ڭ
فتحوا يف و  ،لظهور معىن اإلسالم يف البقرةالقراء أكثر ر سكالسبب   االستسالم واملصاحلة، وهلذا 

ا وقرأ محزة وشعبة وخلف العاشر بكسر السني والباقون بفتحهظهور معىن املصاحلة ، لواألنفال  حممد
 ی ی﴿( وقرأ شعبة بكسر السني يف األنفال قوله تعاىل 35﴾ )حممد:ڱ ں ںيف القتال ﴿

 ."(3)والباقون بالفتح﴾، ی
وقال ابن ( بالكسر: اإلسالم، مِ لْ واألخفش وأبو عبيدة: )السِ  (1)قال يونس" النويري:قال  (2

السكيت: بالفتح الصلح، وهذا األفصح، وجيوز يف األول الفتح والثاين الكسر. واملراد يف البقرة 
وجه و  ،اإلسالم ألهنم إمنا حضوا على اإلسالم الالصلح مع إقامتهم على الكفر، ويف اآلخرين: الصلح

ه مغايرة األنفال: ووج، حفتح الثالثة: وكسرها: األخذ بإحدى اللغتني وكل دائر بني الفصحى والفصي
 .(5)"التنبيه على اجلواز. ووجه املغايرة باألول الفصحى

                                                           
 .191، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .271، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 2)

 .191، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 3)
 ترمجته مصادر التوجيه.( سبق 1)
 .272، ص2( النويري، شرح طيبة النشر، ج5)
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كسر يف بال ﴾ڭ﴿)ب ن مع( واتفقا على أن اتفق اإلمامان على التوجيه باملعىن  :( املقارنة3
 سورة البقرة معناها اإلسالم، وزاد النويري التوجيه باللغات )ن لغ(.

 ﴾ېئ﴿ :891اآلية:: المطلب الخامس عشر
 .(1)والباقون بالرفع ﴾ېئ ېئ ېئ﴿من قوله تعاىل  ﴾ېئ﴿قرأ أبو جعفر خبفر 

يف و ﴾، ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾أو ﴿ۈئأو ﴿﴾ ۆئعطف على﴿الاخلفر "وجه  :ابن الناظمقال  (1
رضي اهلل  ابن عباس اهمارو ، وشهد لذلك يكون مع املالئكة يف نسقفتعظيما هلل تعاىل  (املالئكةِ )

  .(3)"(2)(اهلل يف رفرف من املالئكةيأيت )تعاىل عنهما يف تفسريه 
 .(3)"، والرفع عطفا على اسم اهلل﴾ۆئ﴿اخلفر عطفا على ": النويري (2
 :( المقارنة4

 )ب تف(.ب مع()التفسري ووج ّه ابن الناظم باملعىن و اتفق اإلمامان على التوجيه بالنحو )ب ن نح(، 
  ﴾ی ی ﴿ :891/8اآلية:  : المطلب السادس عشر

والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وابن عامر بفتح التاء وكسر اجليم والباقون بضم التاء قرأ محزة 
  .وفتح اجليم
حيث وقع بتسمية الفاعل يعقوب ومحزة والكسائي وخلف وابن عامر  ﴾ی ی ﴿": ابن الناظم

 .(5)"والباقون على البناء للمفعول
وجه الضم: إسناده إىل الفاعل احلقيقي، مث حذف للعلم به، وبناه للمفعول من ": النويريقال ( 2

ووجه  ،(38:األنعام) ﴾ژ، ﴿(28:البقرة) ﴾ى ائ ﴿املتعدي واألمور نائب فاعل، ومنه 

                                                           
 .191، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)

من  36نظر: صللفريوز آبادي. ا تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ومل أجد نصه يف ( مل أجد هلذا النص إسنادا أو خترجيا2)
 التفسري.

 .191، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)

 .272، ص2ج، شرح طيبة النشر، ( النويري1)
 .107ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 5)
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 ﴾چ ڇ﴿ ومنهالفتح بناؤه للفاعل وإسناده إىل األمور جمازا ورفعه على الفاعلية، 
 .(1)"(53:الشورى)
ابن الناظم مع النويري يف التوجيه بالنحو )ب ن نح(، وزاد النويري التوجيه باآليات اتفق  ( املقارنة:3

 القرآنية )ن قر(.
 ﴾ژ﴿ :894: اآلية:المطلب السابع عشر

﴾ بضم الياء وفتح الكاف وكذا يف حرف آل عمران ژ ڑ ڑ ﴿ قرأ أبو جعفر"( ابن الناظم: 1
 ووجه قراءة أيب جعفر ماروى كثري من حنو ذلك يفوموضعي النور والباقون بفتح الياء وضم الكاف 

وا: ﴾ وكله من أفعال اهلل تعاىل وقد اختلفڄ ڄ ڄ ڄ﴾ و﴿ٹ ٹ ٹالقرآن الكرمي كقوله تعاىل ﴿
أي املفسرون يف معناه هنا على قراءة اجلماعة فقيل ليحكم الكتاب، وقيل كل نيب لكتابه، ومها حمتمالن، 

 . (2)"﴾ھ ھ ےمجيعا وهي كقراءة أيب عمرو يف احلديد ﴿ وقراءة أيب جعفر تدل على املعنيني
وجه )حيكم( أليب جعفر أنه مبين للمفعول حذف فاعله، وإلرادة عموم احلكم من كل "( النويري: 2

 .(3)"ووجه األخرى: إسناد احلكم إىل كل نيب، أي ليحكم كل نيب، حاكم
  ( املقارنة:3

سري مع(، وَوج َه ابن الناظم باآليات القرآنية واستدل بالتفاتفق اإلمامان يف التوجيه باملعاين )ب ن 
 )ب قر تف(، وَوَجَه النويري بالصرف )ن صر(.

 ﴾ې﴿ :893: اآلية:المطلب الثامن عشر
قرأ نافع بالرفع على أن الفعل مبعىن املضي: أي حىت قال الرسول  ﴾ې ې ې﴿" ( ابن الناظم:1

كذلك ووقع بعد حىت رفع، والباقون بالنصب على أن إذ هو حكاية حال ماضية والفعل إذا كان  
الفعل مستقبل، وإذا كان كذلك بعد حىت نصب بتقدير أن تقول: أي كي تقول، وهلذا امتنع قولك 

 .(1)"سرت حىت أدخل اآلن املدينة

                                                           
 .118ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
 .195، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
 .273، صشرح طيبة النشرالنويري، (  3)
 .195، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم،  1)
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)حىت(: ترد عاطفة بعضًا على كل، وتارة آلخر جزاء ومالقية وغاية يف اجلمل، ويقع " ( النويري:2
 ،رع بعد هذه، فريتفع احلال حتقيقا أو حكاية، وينصب املستقبل، حتقيقا بالنظر للفعل السابقاملضا

 .(1)")يقول( هو ماض بالنسبة إىل زمن اإلخبار حال باعتبار حكايته، مستقبل بالنظر إىل زمن الزلزلةو

ققة يف نص على احملاالعتبار، أو حكاية احلال املاضية محال  بذلكوجه الرفع: أنه ماض قال النويري: "
ووجه النصب: أن حىت من حيث هي حرف جر التلي الفعل إال ، سيبويه: "مرض حىت اليرجونه"

مؤوال باالسم، فاحتيج إىل تقرير مصدر، واليصح )أن ( الختصاصها باالسم وال )ما( لعمومها فتعينت 
النظر إىل زمن ويقول: مستقبل ب، وهي من نواصب األفعال وخملصة لالستقبال، فال تعمل إال فيه ()أنْ 

الزلزلة، فنصبته مقدرة جوابًا للداللة على نوعها وخصوصها، وأحالته إىل مصدر، فتوفر على اجلار 
 . (2)"وحتتمل )حىت( الغاية فماض، والتعليل فمستقبل، مقتضاه

 ( المقارنة:4
 عها )ب ن نح(.صب حىت ورفاتفق اإلمامان يف التوجيه بالنحو إال أن النويري زاد يف تفصيل قاعدة ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .271، 273ص ،2ج،النشرشرح طيبة النويري، ( 1)
 املصدر السابق، نفس الصفحتني.( 2)
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 البقرة حتى نهاية سورة 891من اآلية القراءات  توجيهالفصل الخامس: 

 وفيه مبحثان:
ٿ  قوله تعالى ﴿إلى  891آية: ﴾ۉ ې ې ېې﴿ قوله تعالى المبحث األول: من

  879﴾ آية:ٿ ٿ ٿ ٹ
 ﴾ېئ﴿ :891اآلية: :المطلب األول

 :﴾ېئ ېئ﴿ل تعاىل اق

ى تقدير العفو، والباقون بالنصب عل هقرأ أبو عمرو بالرفع ووجهه: أي الذي ينفقون": ابن الناظم (1
أنفقوا العفو أو ينفقون العفو، فيرتجح أن يكون ماذا قبل ينفقون يف قراءهتم مركبة، ويف قراءة أيب عمرو 

 .(1)"ما استفهاما وذا مبعىن الذي، ويظهر فائدة ذلك يف الوقف على ماذا
أنه خرب مبتدأ على األفصح باعتبار اإلمسية، أي: يسألونك ما الذي  ﴾ېئ﴿وجه رفع " :( النويري2

، باعتبار الفعلية صحاألفووجه النصب: أنه مفعول على ، ينفقونه؟ قل الذين ينفقونه العفو أو هو العفو
 .(2)"تقديره يسألونك أي شيء ينفقون؟ قل: أنفقوا العفو

راب التوجيه بالنحو إال أن النويري كان له تفصيال يف توجيهه وقام باإلعاتفق اإلمامان يف  ( املقارنة:3
 )ب ن نح(.

 ﴾ائ﴿ :891/8اآلية:  : المطلب الثاني
 :﴾ائ ائ﴿ل تعاىل اق

 قرأ محزة والكسائي بالثاء املثلثة والباقون بالباء املوحدة ووجه الثاء أن حتدث آثاما كثرية" ( ابن الناظم:1
وئ ﴿من جحد وكفر وقتل وارتكاب منهي وترك أمر أو إىل غري ذلك، ووجه الباء مناسبة قوله تعاىل 

  .(3)"إذ الخالف فيه ﴾ۇئ ۇئ

                                                           
 .195ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .271ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 2)
 195ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)



-80- 

 

﴾ ەئ﴿ل اإلمث مبعىن اآلثام بدلي، و بالعظمالكثري صفة اآلحاد، والكبري صفة الواحد " :( النويري2
حدة: اعتبار وجه املو ، و وجه املثلثة: اعتبار املعىن، أي: آثام كثريةو ، أم الكبائر وألهنا(، 219:البقرة)

 .(1)"اللفظة، أي إمث عظيم
 سي(. ( )ب ناتفق اإلمامان يف التوجيه باملعىن وبالسياق )ب ن مع ( املقارنة:3

 ﴾ے﴿ :888اآلية:: المطلب الثالث
قرأ محزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر بفتح الطاء واهلاء مشددتني والباقون بإسكان " ( ابن الناظم:1

الطاء وضم اهلاء خمففة واألصل يف قراءة التشديد يتطهرن فأدغمت التاء يف الطاء أي حىت يغتسلن 
لقراءات منزلة قراءة األخرى أو تنزل اواملعىن يف قراءة التخفيف حىت ينقطع الدم فتعني محلها على ال

اجتماعهما فكأنه قيل حىت يطهرن ويتطهرن: أي حىت جيتمع األمران ومها انقطاع الدم واالغتسال، 
   .(2)"وهذا مذهب اجلمهور من الفقهاء

أي  –وفتح اهلاء أفصح من الضم  –: أنه مضارع )طهرت( املرأة ﴾ے﴿وجه ختفيف " :( النويري2
تطهرن( أصله )ي، ووجه تشديده: أنه مضارع )تَطه َر(: أي اغتسل، شفيت من احلير، واغتسلت

 .(3)"أدغمت التاء، الحتاد املخرج
 .)ب فق( مع( ( )ب ناتفق اإلمامان يف التوجيه بالصرف واملعىن )ب ن صر ( املقارنة:3

 ﴾ۆ﴿ :881اآلية:: المطلب الرابع
 :﴾ۇ ۆ ۆتعاىل ﴿ قال
قرأ بضم الياء محزة وأبو جعفر ويعقوب على مامل يسم فاعله فيكون قوله )إال أن " الناظم:( ابن 1

يقيما حدود اهلل( بدل اشتمال كما تقول خيف زيد شره واخلائف غري الزوجني من الوالة واألقارب 
ل و وحنو ذلك، والباقون بفتحها على تسمية الفاعل على تقدير أن خيافا الزوجان وأن اليقيما مفع

 .(1)"به

                                                           
 .275ص، شرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
 .196ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)

 .275ص، طيبة النشرشرح النويري، ( 3)

 .196، صشرح طيبة النشر ( ابن الناظم، 1)
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﴾: أن أصله: خياف احلكام الزوجني على أال يقيما، من املعدي لواحد افَا  ُيَ وجه ضم ﴿" :( النويري2
 ( مث ُبيِنَ للمفعول اختصارا، فحذف0﴾ )القصص:ٿ ٹ ٹوالثاين باحلرف على حد ﴿، بنفسه

ب )أن( فموضعها نصوأما ، الفاعل، وناب الزوجان، لكوهنما مفعواًل صرحياً. مث حذف على الصورة
بدل اشتمال  ﴾ۉ ۉوجيوز أن يكون: ﴿، عند سيبويه للمباشرة، وجر عند اخلليل والكسائي باملقدرة

وأسنده  ووجه الفتح: أنه بناء للفاعل، من الزوجني كخيف بكر تركه حدود اهلل ويكون معدى إىل واحد
 .(1)"دى إىل واحدمن املع ﴾ۉ ۉ﴿إىل ضمري الزوجني املفهومني من السياق وأوقعه على 

، مع( ب ن( )نح ( )ب ناتفق اإلمامان على التوجيه بالصرف والنحو واملعاين )ب ن صر ( املقارنة:3
 .وأضاف النويري استدالالت حنوية من آراء النحاة

 ﴾ەئ ەئ﴿و﴾ې ې﴿:828،844اآليتان: :المطلب الخامس
وهو الفتح  ويعقوب والباقون بالنصب قرأ برفع الراء مع التشديد ابن كثري وأبو عمرو" ( ابن الناظم:1

اختلف أيضا و  إال أبا جعفر فإنه اختلف عنه يف إسكان الراء مع ختفيفها، ﴾ې ې﴿ مع التشديد
﴾ ەئ ەئ وئ وئ ۇئمن قوله تعاىل ﴿ ﴾ەئ ەئ﴿عن أيب جعفر يف اسكان الراء والتخفيف يف 

هني اجنزمت الراء به  ى أنهفمن رفع جعله خربا مبعىن النهي، ومن فتح فعل ،وللباقون الفتح والتشديد
ففتحت للساكنني، ووجه التخفيف مع اإلسكان أنه مضارع من ضاره يضريه ويضوره مبعىن ضر مرفوع 

 .(2)"إجراء له يف الوصل جمرى الوقف
: احلجازيون وأسد يفتحون كل مضاعف مدغم ﴾ې ې﴿": والصرف باللغات النويريتوجيه  (2

ر  الط ْرَف ِإن َك فـَغُ " ، وعليه قولهيكسرونه، وبعضهم يضم مضموم األولجمزوم، ومتيم وكثري من قيس 
وجه الرفع أن )ال( نافية ومعناه: النهي، طلبا ملشاكلة الطرفني، و  ،(3)"َفاَل َكْعًبا بـََلْغَت َواَل ِكالبا...ِمْن مُنرَْي 

وملا أُريد  ،الناهية مناسبة للثاينووجه الفتح: جزمه بـ )ال( ، وجاز أن يكون جزما اتباعا على التميمية
بالغة يف ووجه احلذف: امل، ختفيف املثلني أدغم عند غري أيب جعفر، وحرك الثاين، ليصح اإلدغام

  . (1)"التخفيف
                                                           

 .276، ص2ج، شرح طيبة النشرالنويري،  (1)

 .196، صشرح طيبة النشر ابن الناظم،( 2)

 .63، د.ط، صرديوان جري( 3)
 .276، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)
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لتوجيه صر(، وزاد النويري ا ( )ب ناتفق اإلمامان يف التوجيه بالنحو والصرف )ب ن نح ( املقارنة:3
 شع(. ( )نبلغات العرب واستدل بأشعار العرب على فتح كل مضاعف مدغم جمزوم )ن لغ

  ﴾خب مب﴿ :844/8اآلية:: المطلب السادس
 :39آية: الرومسورة أول ونظريها يف 

يف أول و ﴾ جب حب خب مب﴿بقصر اهلمزة من قوله تعاىل  ﴾خب مب﴿قرأ ابن كثري " ( ابن الناظم:1
  .(1)"يتموالباقون باملد فيهما فالقصر مبعىن فعلتم واملد مبعىن أعط ﴾ھ ھ ے ے﴿الروم من قوله تعاىل 

﴾ ٹ ٹ ٿ ٹوجه قصر البقرة: أنه مبعىن جئتم أي: جئتم به املراضع على حد ﴿" :( النويري2
(، أي 61)مرمي: ﴾ائ ەئ ەئ  ﴿( مث حذف املفعوالن، أو مبعىن فعلتم وُفِسَر بذلتم، ومنه 20)مرمي:

ار على نه مبعىن: أعطى، ليتعدى ملفعولني متناسبني جيوز االقتصأاملد: ، ووجه مفعوال، فيتعدى لواحد
، هووجه قصر الروم: أنه من املتعدي لواحد، وقد استوفا، أحدمها، وحذفهما فيصح، أي: ماأتيتموهم إياه

ما ومل يقصر الثاين تبعا للمد معه با؟ووجه املد: أنه من أعطى، أي: أي شيء أعطيتم للناس من الر 
 .(2)"(13:البقرة) ﴾ڱ ںحنو: ﴿

اتفق اإلمامان على التوجيه باملعىن )ب ن مع(، وزاد النويري يف توجيهه باملعىن يف حال  ( املقارنة:3
القصر أنه جئتم به املراضع باإلضافة إىل استدالله باآليات القرآنية )ن قر(، وَوج َه عدم خالف مد 

 .دون()ب ب الثاين يف الروم باآليات القرآنية، ومل يوجه ابن الناظم املوضع الثاين يف الروم
 :﴾ڭ﴿:842اآلية:: المطلب السابع

 .(3)كانوالباقون باإلس ﴾ڭ﴿قرأ ابن ذكوان وحفص ومحزة والكسائي وخلف وأبو جعفر بفتح دال 
 .(1)مل يوجه ابن الناظم :ابن الناظم (1
وإسكاهنا لغتان مبعىن الوسع، أو الساكن مصدر، واملفتوح اسم،  ﴾ڭ﴿وجه فتح " :( النويري2

 . (5)"وغلب املفتوح يف املقادير
                                                           

 .190، صشرح طيبة النشر ابن الناظم،( 1)

 .270، ص2، جطيبة النشرشرح ( النويري، 2)

 .190ص ،شرح طيبة النشر ( ابن الناظم،3)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة( 1)
 .278، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 5)
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 مع(. )ن (توجيه النويري بلغات العرب واملعىن )ن لغيوجه ابن الناظم )ب بدون(، و مل  ( املقارنة:3
 ﴾ہ﴿ 847، 842/8ن:ااآليت:المطلب الثامن

 (:19:األحزاب)وموضع 
يف  ﴾ہ﴿قرأ محزة والكسائي وخلف العاشر بضم التاء وألف بعد امليم يف لفظ " :ابن الناظم (1

 ﴾ وموضع يفۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ﴿ہ ہ ہثالثة مواضع من القرآن الكرمي، موضعان يف البقرة ﴿
من فاعلت أو على بابه والباقون بالفتح والقصر من فعلت والقراءتان  ﴾ڈ ژ ژ ڑاألحزاب ﴿
 .(1)"مبعىن اجلماع

وُهن  امَ تُ ﴿وجه مد " :( النويري2 ﴾ ڻ ڻأن كال من الزوجني ميس اآلخر يف اجلماع، وعليه ﴿ ﴾سُّ
﴾ ٺ ٺ ٺ﴿ووجه القصر: أن الواطي واحد فنسب إليه، وعليه ، ( وبابه املفاعلة3)اجملادلة:

 .(2)"واإلمجاع على أن املراد به عليهما اجلماع (27)مرمي:
 صر(. ( )ب نالتوجيه باملعىن والصرف )ب ن معاتفق اإلمامان على  ( املقارنة:3

 ﴾ڦ﴿:831اآلية: :المطلب التاسع
 قرأ نافع وابن كثري وأبو جعفر وشعبة وخلف العاشر ويعقوب والكسائي بالرفع يف لفظ" ( ابن الناظم:1
مبتدأ حمذوف: أي أمرهم وصية، أو على حذف مضاف قبلها: أي أهل وصية على أنه خرب  ﴾ڦ﴿

أو قبل املبتدأ: أي وحكم الذين يتوفون وصية أو خربها حمذوف قبلها: أي عليهم وصية،  ،أو ذو وصية
 .(3)"والباقون بالنصب على املفعول املطلق: أي يوصون وصية

وجه النصب أنه مفعول مطلق، أي فليوص الذين، أو الذين يتوفون يوصون، أو ليوصوا " :( النويري2
،  عليكم وصية، والذين فاعل على األول، مبتدأ على البواقيأو مفعول به تقديره: كتب اهلل، وصية

﴾ وجاز االبتداء بالنكرة، ألنه موضع ختصيص: كسالم ڦووجه الرفع أنه مبتدأ، وخربه ﴿
بد وال ،﴾ڤ ڤ ڤعليكم، أو حمذوف، أي فعليهم وصية للمصحح، أو خرب مبتدؤه ﴿

                                                           
 .190ص ،شرح طيبة النشر، ( ابن الناظم1)
 .278ص، 2ج، شرح طيبة النشرالنويري،  (2)

 .190ص ،شرح طيبة النشر، ابن الناظم( 3)
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و أوإما الذين يتوفون منكم أهل وصية، من تقدير يف إحدامها: إما وحكم الذين يتوفون منكم وصية 
 . (1)"﴾ڤمفعول مامل يسم فاعله، أي كتب عليكم وصية، واجلملة خرب ﴿

 اتفق اإلمامان على التوجيه بالنحو )ب ن نح(، وَوج َه النويري بالصرف )ن صر(. ( املقارنة:3
 ﴾ائ﴿ :838اآلية:: المطلب العاشر

 (:11:احلديد)وموضع 
أربع قراءات، النصب مع التشديد البن عامر ويعقوب، والرفع مع التشديد أليب  فيها" :ابن الناظم (1

  .(2)"جعفر وابن كثري، والنصب مع التخفيف لعاصم، والرفع مع التخفيف للباقني
ناف: التشديد والتخفيف لغتان، والرفع على االستئ" ، وقال:باللغات والنحو َوَجه  ابن الناظم

﴾ والنصب على جواب االستفهام فينصب بأن املقدرة بعد ې﴿ علىأي فهو يضاعفه أو معطوف 
 . (4)"الفاء

لى معىن ووجه النصب: محله عاالستئناف أو عطف على الصلة، ﴾ َفيَُضىنُِفُ ۥ﴿وجه رفع " :( النويري2
االستفهام، فإن نصبه بـ )أن( مضمرة بعد فاء جوابه، ال على عطفه، ألن عطفه االستفهام هنا عن 

ره" ؟ امتنع النصب، لكن ملا كان مبعىن: "أيقرضين زيد فأشكولو قلت: أزيد يقرضين فأشكره. املقرض
 . (1)"محل يف النصب عليه، أي: أيقرض اهلل أحد

اتفق اإلمامان على التوجيه بالنحو )ب ن نح(، وعرض بعر القواعد النحوية يف  ( املقارنة:3
 ات العرب )ب لغ(.استعماالت )أن( املضمرة. ووج َه ابن الناظم بلغ

 ﴾ھ﴿و﴾ۇئ﴿ :837، 838/8:تاناآلي :المطلب الحادي عشر
  :﴾ڦ﴿وحرف األعراف

قرأ بالسني محزة وخلف وأبو عمرو وهشام ورويس، واختلف عن حفص وخالد وقنبل " ( ابن الناظم:1
وابن ذكوان والسوسي والباقون بالصاد وهم نافع وأبو جعفر وشعبة والبزي وروح والكسائي يف قوله 

 (،69)األعراف: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿(، وقوله تعاىل 215:البقرة)﴾ وئ ۇئ ۇئ﴿تعاىل 
                                                           

 .278ص، 2ج، شرح طيبة النشرالنويري،  (1)
 .198، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
 .190املصدر السابق، ص( 3)
 .212، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)
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 ووجه السني األصل ووجه الصاد جماورةوالباقون بالسني،  ﴾ھ ے ےواختلف عن قنبل يف ﴿
 .(2)"(1)حرف االستعالء واإلطباق كما ورد يف توجيه الصراط

ووجه ، األصل إذ لو كانت الصاد أصال لتعينت ﴾ڦ﴿و ﴾ۇئ﴿وجه سني " :( النويري2
رسم صادا، و ، الصاد: مشاكلة الطاء: إطباقا واستعالء وتفخيما ويشارك السني يف املخرج والصفري

 .(3)"ووجه اخلالف مجعهما، تنبيها على البدل فال تناقر السني، قال أبو حامت: مها لغتان
يري صر(، وأضاف النو  ( )ب ناتفق اإلمامان على التوجيه باألصل والصرف )ب ن صل ( املقارنة:3

 التوجيه بلغات العرب )ن لغ(.
 ﴾ٹ﴿ :832اآلية:: المطلب الثاني عشر

 (22:حممد)وموضع 
 ﴾ڇ ڇ﴿(، وقوله تعاىل 216:البقرة) ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ قول اهلل تعاىل" ( ابن الناظم:1

( كسر السني فيهما نافع والباقون بفتحهما ومها لغتان، وقيل الكسر لغة أهل احلجاز 22)حممد:
  .(1)"يكسروهنا مع الضم خاصة

، ىالفتح، لإلمجاع يف عسوجه الكسر والفتح أهنما لغتان مع املضمر، لكن األصل " :( النويري2
 .(5)"والكسر: جمانسة للفظ الياء مع ثقل اجلمود

 ( املقارنة:3
 اتفق اإلمامان على التوجيه بلغات العرب )ب ن لغ(، وأضاف النويري التوجيه بالصرف )ن صر(.

  ﴾ٹ﴿:831اآلية:: المطلب الثالث عشر
﴾ يعقوب وابن ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿يف قوله تعاىل  ﴾ٹ﴿ضم الغني من ": ابن الناظم (1

  .(2)"عامر والكوفيون والباقون بفتحها

                                                           
 ( انظر توجيه الصراط يف سورة الفاحتة من نفس البحث.1)
 .198، صشرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
 .212، ص2ج، شرح طيبة النشر( النويري، 3)
 .198ص ،شرح طيبة النشر، ابن الناظم( 1)

 .212، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 5)

 .198ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 6)
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وغريها،  : أنه اسم للمغرتف باليد﴾ٹ﴿الغرف: أخذ املاء باملغفر مأله. فوجه ضم " :النويريقال ( 2
 :عمرو ال أبوقووجه فتحها: أهنا مصدر للمرة. ل، فاندفع حتليل النحاس اإلطالق، وقيد هبا للتقلي

 (أتيتم نباتنا)وبالضم االسم، وهو مالق، فعله يف االشتقاق دون اللفظ: كـالغرفة بالفتح املصدر، )
رتف ماء غرفة أي اغ (؛وقياسهما: اغرتافة وإنباتا، ونصبها على املفعول املطلق، واملفعول به حمذوف

 .(1)"( تتعلق بأحدمها219:البقرة)﴾ ٹ﴿واحدة، فباء 
 ( املقارنة:3

 نح(. ( )نصر ( )نالنويري باملعىن والصرف والنحو )ن مع، ووجه )ب بدون( يوجه ابن الناظممل 
 ﴾ۓ﴿ :889اآلية:: المطلب الرابع عشر

 :(17:احلج) وموضع
﴾ يف املوضعني من البقرة واحلج ۓ ۓ ڭ ڭمن قوله تعاىل ﴿ ﴾ۓ﴿ لفظ" :ابن الناظم (1

ى دِ ﴿قرأ  بفتح  ﴾ۓ﴿بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعد الفاء وللباقني نافع وأبو جعفر ويعقوب ﴾ عُ َف
 . (8)"وهم(لُ تَـ هم( أي )قَـ و لُ حنو )قاتَـ  عَ اباً أو مصدر دافع مبعىن دفَ تَ كِ   بَ تَ اع ككَ فَ دِ  عَ الدال وهو مصدر دفَ 

 وجهي دفاع أهنما مصدر )دفع( كجمع مجعا، وكتب كتاباً، أو دافع، مبعىن: دفع كعاقب" :( النويري2

ُهمُ  نْ أَ بِ  َحَرْصتُ َوَلَقْد ): يف قوله ذؤيب ومجعهما أبو بَـَلْت الُتْدَفعُ  ي ةُ نِ َـ ِإَذا املف...أَُداِفَع َعنـْ  .(1) "(3) (أَقـْ
 ن شع(.)الشعرواستدل النويري باتفق اإلمامان على التوجيه بالصرف )ب ن صر(،  ( املقارنة:3

 ﴾ڇ﴿ :882اآلية:: المطلب الخامس عشر
 .حذف وإثبات ألف أنا الواقع بعدها مهزة قطع حال الوصل، و ﴾ڇ ڍ ڍ﴿ قال تعاىل:

                                                           
 .213، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)

 .198ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 2)
 ديوان اهلذليني، نسخة مصورة البيت يفِإَذا املـَِني ُة أَقْـبَـَلْت الُتْدَفُع"، و بَِأْن أَُداِفَع َعنـُْهُم... َجَزْمتُ "َوَلَقْد نص البيت يف كتاب النويري: ( 3)

اعر ش ، وامسه خويلد بن خالد بن حمرث بن زبيد بن خمزوم، وهواهلذيل بو ذؤيب، والبيت أل2، ص3عن طبعة دار الكتاب، ط
انظر:  ،صلى اهلل عليه وسلم إال أنه مل يره تويف يف خالفة عثمان بن عفان حممد خمضرم جاهلي إسالمي، أسلم على عهد النيب

 .123، 122، ص1خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ج
 .211، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


-91- 

 

ث مومة أو مفتوحة حيضإذا وقع بعده مهزة م ﴾ڇ﴿أثبت نافع وأبو جعفر ألف " :ابن الناظم (1
ٹ  ٹوالباقون حبذف األلف وذلك حال الوصل، واختلف عن قالون عند اهلمزة املكسورة حنو ﴿وقع 

 .(1)"الوقف فال خالف يف إثبات األلف فيه على الرسم (، أما188﴾ )األعراف:ڤ ڤ ڤ
لغة مشهورة وهي لغة قيس وهذيل على أن النحاة اختلفوا فيه  ﴾ڇ﴿إثبات ألف توجيه ابن الناظم: "

فعند الكوفيني أن األلف من االسم وإمنا حذفت وصال ختفيفا وذهب البصريون إىل أن االسم هو 
 .(2)"مزيدة لبيان حركة النوناهلمزة والنون وأن األلف يف الوقف 

لغتان: الوصل  ويف .عند البصريني اهلمزة والنون، وعند الكوفيني مها واأللف (أنا) ضمري" النويري: (2
اإلثبات مطلقا، وهي قيسية ربعية، واحلذف كذلك، وهي الفصحى، ويف الوقف ثالثة: أفصحها إثبات 

، األصل، واقتصر على البعر، مجعا بني الفصحىمحل الوصل على الوقف، أو أنه : جه املدوو  "األلف
وجه التخصيص: و ، ووجه تعميمه: طرد األصل، وخص مبصاحب اهلمز: ليباعد بني اهلمزتني، والفصيحة

الوسط ال ووجه جعله يف الكسر: تعديله ب، ووجه اخللف: حتصيل األمرين، رفع توهم احنصارها باهلمز
ووجه  ،مة أحوج إىل املد لزيادة الثقل، ألن األمر بالعكسللقلة، النتقاضه بالضم، وال ألن املضمو 

ق على األلف ووجه االتفا، االقتصار على الضمري أو حذف األلف ختفيفا كالكل مع غري اهلمز :لقصرا
وقفا: زيادهتا حمافظة على حركة النون مراعاة لألصالة، وهلذا مل تدغم، أو أنه األصل من خلف هاء 

 .(3)"لغتهالسكت قصد النص على 
( غواستدلوا بآراء النحاة يف الصرف )ب ن ل اتفق اإلمامان على التوجيه بلغات العرب :( املقارنة3

األصل ب ، وعرض النويري تفصيالً يف التوجيه)ب رس( وَوج َه ابن الناظم بالرسم صر(،)ب ن 
لكل احلاالت املد والقصر ومصاحبة اهلمز واالتفاق على  مع( ( )ن صر( )نوالصرف واملعىن )ن صل

 األلف وقفا ومع كسر اهلمز والتخصيص والتعميم.

                                                           
 .199ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)

 نفس املصدر، ونفس الصفحة.( 2)

 .215، 211، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 3)
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  ﴾ى﴿:881اآلية:: المطلب السادس عشر
ى ﴿وخلف العاشر ويعقوب اهلاء وصال يف قوله تعاىل والكسائي حذف محزة " :ابن الناظم (1

 .(1)"وجهيومل  ﴾ىائ ائ
 .(2)"وصال أثبتها وقفا للرسمأن من حذفها " :النويري(2
 َوج َه النويري بالرسم )ن رس(. يوجه ابن الناظم )ب بدون(، وَ مل ( املقارنة:3

 ﴾ېئ﴿:881/8اآلية:  : المطلب السابع عشر
من قوله تعاىل  ﴾ېئ﴿قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بالراء يف " ( ابن الناظم:1
يب وهو الرفع: وهو ترك زحنييها، والباقون بالزاي من النش مبعىن﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

 .(3)"العظام بعضها على بعر
 ارتفع، وأنشزه، ونشزه: رفعه، ومنه: نشز األرض، ونشوز الزوجة. -باإلعجام –نشز " :( النويري2
 وجه اإلعجام، و (15﴾ )امللك:ڦ ڄ﴿: أحياه، ونشره مرادفه ومطاوعه، ومنه -باملهملة–أنشره و 

ہ ہ ﴿ووجه اإلمهال: أنه من أنشره: أحياه ومنه ، من النشر، أي يرفع بعضها على بعر للرتكيب أنه

 .(1)"(22)عبس: ﴾ھ

 .اتفق اإلمامان على التوجيه باملعىن )ب ن مع(، واستدل النويري باآليات القرآنية )ن قر( ( املقارنة:3
 ﴾ی﴿ :881/4اآلية:  : المطلب الثامن عشر

ی من قوله تعاىل ﴿ ﴾ی﴿قرأ محزة والكسائي بوصل اهلمزة مع جزم امليم يف " :ابن الناظم (1

ووجه ذلك أن  ،واالبتداء هبمزة الوصل فيه مكسورة (259:البقرة)﴾ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
املعىن أعلم مبا عاينت من قدرة اهلل تعاىل على مامل تعاين، فاآلمر هو اهلل تعاىل، وحيتمل أن يكون هو 

   .(5)"على وجه اإلخبار ، والباقون بقطع اهلمزة والرفعلتجريدآمر نفسه على وجه ا

                                                           
 .116ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .69، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 2)
 .199ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)

 .216، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)

 .199ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 5)
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وجه سكون امليم: أنه فعل أمر للمواجه من ثالثي مفتوح العني يف املضارع، فلزم تصديره " النويري: (2
هَم  ﴿( على هذا للباري، وفاعل 259:البقرة)﴾ یهبمزة وصل مكسورة، وضمري ﴿ العزيز، أي  ﴾ٱع 

 ووجه الرفع ،العزيز نزل نفسه منزلة الغري فأمرها ﴾ی﴿ارتق من علم اليقني إىل عني اليقني، أو ضمري 
أنه مضارع )علم( ومهزة املضارعة قطع، وهو: خرب عزيز على نفسه، ومعناه: التعبد باإلقرار حيث انتقل 

 . (1)"من علم اليقني إىل عني اليقني
 صر(، وزاد النويري ( )ب ناإلمامان على التوجيه باملعىن والصرف )ب ن معاتفق  :( املقارنة3

 التوجيه بالنحو )ن نح(.
 ﴾ٹ﴿:821اآلية:: المطلب التاسع عشر

اىل من قوله تع ﴾ٹ﴿يف  رويس ومحزة وخلف العاشر وأبو جعفر كسر الصاد" :ابن الناظم (1
إذا يصوره ويصريه: إذا قطعه و  ﴾، والباقون بضمها، والكسر والضم لغتان، يقال صارهٹ ڤ﴿

 . (2)"أماله، والتقدير فاقطعهن مائلة إليك أو ماثلني إليك مقطوعات
 : (3)استدل بثالثة أقوال مث عرض التوجيه النويري: (2

 " صرى: قطع ،بالضم قطعهن مقلوب ﴾ٹ﴿"قال ابن عباس: 
  " أملهن"أبو عبيدة: قال 

 . "األمرينالضم والكسر حيتمل "قال أبو علي: 
 .(1)"األخذ باللغتني تعميما وختصيصاً  ﴾ٹ﴿وجه الضم والكسر يف النويري: " قال

ن مع(، وزاد اب ( )ب ن: اتفق اإلمامان على التوجيه بلغات العرب واملعىن )ب ن لغ( املقارنة3
 الناظم التوجيه بالصرف )ب صر(.

                                                           
 .210، 216، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 1)

 .277، 199ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)

 .210، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، انظر: ( 3)

 املصدر السابق، نفس الصفحة.( 1)
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 السورة إلى نهاية  878﴾ اآلية:ڭ ڭالمبحث الثاني: من قوله تعالى ﴿
 ﴾ڀ﴿ :828اآلية:: األولالمطلب 

 (:57:املؤمنون)﴾ ڱ﴿موضع و 
ونافع وابن كثري وأبو جعفر وأبو عمرو ضم الراء محزة والكسائي وخلف العاشر " :ابن الناظم (1

 ﴾ من قوله تعاىل يفڱو﴿ ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿ يف البقرة من قوله تعاىل ﴾ڀ﴿يف ويعقوب 
والباقون بالفتح ومها ابن عامر وعاصم، والربوة بضم الراء وفتحها  ﴾ڱ ڱ ڱاملؤمنون ﴿

 . (2)"أيضا (1)بالكسرعباس  أوكسرها لغات ثالث، وقر 
 .(3)"وهي املكان املرتفع ﴾ڱ﴿الضم والفتح لغتان يف " النويري: (2
 اتفق اإلمامان يف التوجيه بلغات العرب )ب ن لغ(. :( املقارنة3

  ﴾ڻ ڻ﴿ :827اآلية:: الثانيالمطلب 
ڇ وبالنساء ﴿ ،173:﴾ آيةڄ ڃآل عمران ﴿بالتاءات اليت مل ترسم خطا للبزي وتوجيه تشديد 

،  وباألعراف 153آية:﴾ ڍ ڌ، وباألنعام ﴿2:﴾ آيةۆئ ۆئ، وباملائدة ﴿90:﴾ آيةڍ
ڳ وبالتوبة ﴿  ،16آية: ﴾ٻ ٻ﴿و ،27:﴾ آيةگ گوباألنفال ﴿ ،110آية:﴾ ۆئ ۆئ ۈئ﴿

 ﴾ۋ ۋ﴿وهبود  ،16آية:﴾ األنفال ٻ ٻ﴿ ،17آية:﴾ عبس ڃ﴿ ،52آية:﴾ ڳ
وبطه  ،8آية: ﴾ڑ ک ک﴿وباحلجر  ،175آية:﴾ ڭ ۇ﴿، و50آية: ﴾ڇ ڍ﴿، 3آية:

ڍ ﴿وبالشعراء  ،51:آية ﴾پ پ﴿، و 15آية:﴾ ں ڻ﴿وبالنور  69آية: ﴾چ چ﴿

ڇ ڇ ﴿ ،33آية: ﴾چ ڃ ﴿، وباألحزاب 221:آية ﴾ہ ہ ہ ھ﴿، و15:آية ﴾ڌ

ڀ ، و﴿11آية: ﴾مئ ىئ﴿، وباحلجرات 25آية: ﴾ٻ ٻ﴿، وبالصافات 52آية:﴾ ڍ

 ،8آية: ﴾ہ ہ﴿امللك ب، 9آية:﴾ ں ں، وباملمتحنة ﴿13آية:﴾ ڇ، و﴿12:﴾ آيةٺ
ٺ  ، وبالقدر ﴿11آية:﴾ وئ ۇئ، وبالليل ﴿17آية: ﴾ڃ ڃ﴿، وبعبس 38آية: ﴾ی یوبنون ﴿

                                                           
 .23ص د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه، (1)
 .199ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( 2)

 .210، ص2، جشرح طيبة النشر( النويري، 3)
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﴾ ہ ۀ﴿والواقعة، 113:آية﴾ ٹ ٹ ٹ﴿وآل عمران، 1، 3:آية ﴾ٿ ٺ ٿ ٿ
 .65:آية
 وصال اليت تكون يف أوائل األفعال املستقبلة إذا حسنخبلف شدد البزي التاء " :ابن الناظمقال  (1

معها تاء أخرى مل ترسم يف اخلط ووقع اخلالف يف ثالثة وثالثني موضعا، ووجه التشديد إدغام األوىل 
اء التفعل، ووجه وتاء التفاعل أو ت يف الثانية ختفيفا مع التنبيه على األصل إذ هو تاءان تاء املضارعة

  .(1)"قراءة اجلماعة املبالغة يف التخفيف حبذف إحدى التاءين، واحملذوف األوىل والثانية على خالف
ُهونَ (، ﴿17:عبس) ﴾ڃ ڃ﴿إذا وقع قبل التاء املشددة سكون حنو املد وجه أما  ﴾ َفَظه ُتم  َتَفك 

ن إ"قال ابن الناظم:  ،(175:هود) ﴾ڭ ۇ﴿أو وقع قبل التاء املشددة ألف حنو  ،(65)الواقعة:
ڳ ﴿و غري حرف مد حنديد عارض فال يعتد به يف حذف املد"، وأما يف اجتماع الساكنني يف التش

إن اجلمع بينهما يف ذلك وحنوه غري ممتنع لصحة روايته ، فقال ابن الناظم: "(52:التوبة) ﴾ڳ
 .(2)"القراء ووروده عن العربواستعماله عند 

اجلمع بني الساكنني ووجه ختصيص : "(11:الليل) ﴾وئ ۇئ﴿البزي يف تشديد تاء و رويس وجه اتفاق 
﴾ ڦ ڦ﴿رويس له كأنه الحظ شدة تلظي النار وتعظيم املقام كما خصص حفص الصلة يف 

  .(3) "(69:الفرقان)
ختصيص أيب جعفر و (،  25:الصافات) ﴾ٻ ٻ﴿البزي وأبو جعفر على تشديد وجه اتفاق 

 .(1)"مبالغة يف التهكم هبم يف ذلك املقام"
وجه اإلدغام أن الفعل أصله فعل مضارع مبدوء بتاءين، أدغمت األوىل يف الثانية " النويري:قال  (2

قبل  إذا التقى ساكنان، و ووجه اإلظهار: أن إحدى التاءين حمذوفة، فلم جيتمع مثالن، بعد اإلسكان
ڃ ﴿(، و260)البقرة:﴾ڻ ڻ﴿كان قبل التاء املدغم فيها حرف مد حنو  اإلدغام فإن

( وجب إثباته ومده مدا مشبعا للساكنني، وإن كان قبلها حرف ساكن غري األلف 17)عبس:﴾ڃ
 ( 52)التوبة:﴾ڳ ڳ﴿( أو غريه حنو 1،3)القدر:﴾ٿ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿سواء كان تنوينا حنو 

                                                           
 .271، 277ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .272املصدر السابق، ص (2)
 .271ص، املصدر السابق (3)
 نفس الصفحة.، املصدر السابق( 1)
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فُيجَمع بني الساكنني ألن اجلمع بينهما يف ذلك وحنو غري ممتنع لصحة الرواية واستعماله عن القراء 
 وإن جاز عند أهل العربية يف الكالم، فإنه غري جائز عند القراء يف القرآن،والعرب. أما كسر التنوين 

، وإذا ابتدأ هبن ابتدأ (1)علمتم(وقد ثبت عنه عليه الصالة والسالم )اقرءوا كما  ،ة سنة متبعةألن القراء
 .(2)"متناع االبتداء بالساكن، وموافقة الرسم، والروايةال بتاءات خمففات

(، رو ن ( )بمع ( )ب ن)ب ن صروالرواية اتفق اإلمامان على التوجيه بالصرف واملعىن  :( املقارنة3
 الرسم )ن رس(.بوزاد النويري التوجيه 

 :﴾ائ﴿:821اآلية:: لثالمطلب الثا
(، 269:البقرة)﴾ ى ائ ائ﴿من قوله تعاىل  ﴾ائ﴿كسر يعقوب التاء يف " ( ابن الناظم:1

ولة ﴾ عنده موصىووقف عليها بالياء، وهو عنده مما حذف وصال للساكنني، وهذا يدل على أن ﴿
ؤتيه اهلل فالتقدير عنده ومن ي ﴾ې ې﴿ال شرطية، ووجه بنائه للفاعل محال على قوله تعاىل 

 .(3)"﴾ەئ ەئ وئ وئاحلكمة والباقون بفتح التاء بناء للمفعول محال له على ﴿
 ۅأنه فعل مبين للفاعل وفاعله ضمري عائد على االسم العظيم من قوله ﴿ وجه الكسر" :( النويري2

أنه بين اء وجه فتح التو . (، ومفعوله حمذوف وتقديره: ومن يؤتيه اهلل احلكمة261:البقرة) ﴾ۅ ۉ
 . (1)"للمفعول، والنائب عن الفاعل مسترت عائد على )من( وأصله كقراءة يعقوب

 اتفق اإلمامان على التوجيه بالصرف )ب ن صر(. ( املقارنة:3
 ﴾ٿ﴿ :879اآلية:: رابعالمطلب ال

 :(58:النساء) يف ﴾ائ﴿
يف البقرة  ﴾ائ﴿قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشر بفتح النون يف لفظ " ( ابن الناظم:1
أبو عمرو وقالون  العنيكسر ﴾ وكسر الباقون، وأخفى  ى ائ ائ ەئ ەئيف النساء ﴿و ﴾، ٿ ٹ﴿

                                                           
، 1101اهلل بن مسعود، وقال األلباين: حديث حسن، انظر: صحيح اجلامع، ص( أخرجه الطربي يف تفسريه، والراوي عبد 1)

 .69512حديث رقم: 
 .221، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 2)
 .272، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)

 .221، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
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  .(1)"وشعبة
نعم ماضي فيه أربع لغات. فتح النون وكسرها مع و نعم ما،  ﴾ائ﴿أصل توجيه فتح وكسر النون: "

يء ذهب سيبويه معرفة تامة: أي فنعم الشمع كسر العني وكسرمها، وما على مسكون العني وفتحها 
هي، يعين فنعم الصدقات املبدأة، أو على حذف مضاف: أي فنعم إبداؤها فأدغمت امليم يف امليم من 

كسرة النون إن كسرها أواًل أو اللتقاء الساكنني أو لغة أصلية اإلدغام الكبري، فمن كسر العني أتبعها  
   .(2)"إن فتح النون، ومن سكن فعلى األصل يف السكون، ومن اختلس فللتخفيف

 يه"أنهوهذا مجع بني ساكنني والتوج قرأ أبو عمرو وقالون وشعبة وأبو جعفر بتسكني العني
 ."(3)سالم وإمام اللغة والعلوم وقالوا هي لغة النيب  صحيح لغة ورواية كما اختاره أبو عبيد القاسم بن

ي وفيه ويف كل ثالث، فعل ماض جامد جرد من الزمان إلنشاء املدح )نعم(وجه " :النويريقال ( 2 
كسرمها على و ، ثانيه حرف حلق مكسور أربع لغات: فتح الفاء، وكسر العني وهي األصلية حجازية

 وكسر النون ،وفتح النون وسكون العني وهي خمففة من األصلية، ومتيمإتباع األول للثاين هلذيل، وقيس 
فخفف ن متحركاع مثالن ا اجتمبـ )نعم(: )ما(  جه إحلاقوو  . وسكون العني وهي خمففة من التميمية

، ة األصل فقطمراجع: فتح والكسرلغات األربع يف )نعم(: الووجه ال .بسببهباإلدغام، ورسم متصاًل 
، الختالس: مراعاة التخفيف والساكننيوا، ية، أو لغة اإلسكان، وكسرت للساكننيالكسرين: اهلذلو 
اإلسكان: أنه اجملتمع عليه قبل ما واغتفر التقاء الساكنني وإن كان األول غري حرف مد، لعروضه  و 

 .(5): والصحيح قل إدغامه"(1)اجلزري كالوقف، وملا تقدم عن
ي التوجيه وزاد النوير مع(،  ( )ب نبالصرف واملعىن )ب ن صراتفق اإلمامان يف التوجيه  ( املقارنة:3

 صل(. ( )نبلغات العرب واألصل )ن لغ

                                                           
 272، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)

 .273ص( املصدر السابق، 2)
 .املصدر السابق، نفس الصفحة (3)
 .111البيت رقم  ،17ص ، باب اإلدغام الكبري،طيبة النشرابن اجلزري، ( 1)
 .222، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 5)
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 :﴾ڌ﴿ :879/8اآلية:  : خامسالمطلب ال
 ﴾پ ڀ ڀبالياء ابن عامر وحفص محال على قوله تعاىل ﴿ ﴾ڌ﴿قرأ " ( ابن الناظم:1
واجلزم أبو جعفر ونافع ومحزة والكسائي وخلف العاشر بالنون قرأ ( أو ضمري اإلخفاء و 207:البقرة)

﴾ الذي هو جواب الشرط، والباقون بالنون والرفع وهم ابن كثري ڤ ڤ ڦ﴿عطفا على حمل قوله 
 .(1)"وأبو عمرو وشعبة ويعقوب عطفا على حملها بعد الفاء أو على االستئناف

   :( النويري2
( أو إىل ضمري 207:البقرة) ﴾پ ڀ ڀقوله تعاىل ﴿إسناده إىل ضمري اجلاللة من : وجه الياء

 ( أي يكفر اهلل اإلخفاء واإليتاء.201:البقرة)﴾ ٹ ٹ ڤ﴿اإلخفاء أو اإليتاء املفهومني من 
ه جواب ووجه اجلزم: عطفه على حمل الفاء، ألن، ووجه النون: إسناده إىل اهلل تعاىل على وجه التعظيم

ر، أو حنن أي واهلل يكفووجه الرفع: أنه عطف على االمسية بعد الفاء امسية حمذوفة الصدر، ، الشرط
 . (2)"ستأنف الفعلية، أي: ويكفر أو ونكفر حنننكفر، أو ا

 سي(.( )ب ن اتفق االمامان على التوجيه بالنحو السياق )ب ن نح ( املقارنة:3
 :﴾ہ﴿:874اآلية:: المطلب السادس

  ( ابن الناظم:1
 ﴾ہ﴿ إذا كان فعالً مستقبال حنوبفتح السني )حيسب( ابن عامر وعاصم ومحزة وأبو جعفر قرأ 
 .(3)والكسر لغة احلجازومها لغتان، ، (108:آل عمران)﴾ گ ڳ﴿
ح السني وهي فت)نعم(، و)بئس(، و)حيسب( لغتان: قياسية عني مضارع األفعال " :النويريقال ( 2

أهنا لغة تح: ووجه الف، مساعيةأهنا لغة احلجاز، وكنانة، وهي  الكسروجه و  .وهي خمالفة للباب ومساعية
  .(1)"متيم وهي قياسية

  .لغ( ( )ب ناتفق اإلمامان على التوجيه بالصرف ولغات العرب )ب ن صر ( املقارنة:3

                                                           
 .273، 272، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)

 .223، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 2)

 .273، صالنشر شرح طيبةابن الناظم، ( انظر: 3)

 .221، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 1)
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 :﴾ۇ﴿:871اآلية:: المطلب السابع
من آذنته إذا أعلمته: أي  ﴾ۇ﴿قرأ محزة وشعبة مبد اهلمزة حمركة وكسر الذال " :ابن الناظم (1

فأعلموا من وراءكم: أي من يفعل الربا حبرب من اهلل، والباقون بإسكان اهلمزة من غري مد وفتح الذال 
 . (1)"ووجهه من أذن به: إذا علم فهو إذن: أي كانوا على علم حبرب من اهلل تعاىل

ريهم ني، برتك الربا أمروا أن خياطبوا غوجه املد: أنه من آذن أي: أعلم، معناه: أن املخاطب" :( النويري2
م، ووجه القصر: أنه أمر من )أذن( أي: عل، من املقيمني عليه مبحاربة اهلل ورسوله، أي: ملخالفتهما

 . (2)"معناه: كونوا على يقني خمالفتكم، ومعناه التهديد، و ملالزمة الربا
 اتفق اإلمامان يف التوجيه باملعىن )ب ن مع(. :( املقارنة3

 :﴾ەئ﴿ :821اآلية:: المطلب الثامن

بعضهم أشار  كان، وإن  فتح ومها لغتان مشهورتانالقرأ بضم السني نافع والباقون ب" ( ابن الناظم:1
 .(3)"إىل إنكار الضم فال اعتبار بقوله لثبوته نقال ولغة وقياساً 

 شهر. األوجند وهي  ،يمقيس ومتلغة  فتحالاحلجاز، و لغة أهل الضم  :( النويري2
 اتفق اإلمامان يف التوجيه باللغة )ب ن لغ(، وزاد ابن الناظم التوجيه بالرواية )ب رو(. ( املقارنة:3

 :﴾ۇئ﴿ :821/8اآلية:: المطلب التاسع
﴾ ۇئ ۆئ وئ ۇئ من قوله تعاىل ﴿ قرأ عاصم بتخفيف الصاد والباقون بالتشديد" ( ابن الناظم:1
الصاد   أدغم الثانية يفباقي القراء إحدامها عاصم و (، واألصل تتصدقوا بتاءين، فحذف 287:البقرة)

 .(5)"(85:البقرة)﴾ ڤ ڤ﴿ (1)كتوجيه
شديد: وجه التخفيف، والت، و : تتصدقوا بتاءين للمضارعة، والتفعل﴾ۇئ﴿أصل " :( النويري2

 .(6)"، والتخفيف باإلدغامأحدمهاحذف 

                                                           
 .273ص، شرح طيبة النشر( ابن الناظم، 1)
 .225، ص2، جشرح طيبة النشرالنويري، ( 2)

 .273، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 3)

 .85انظر: نفس البحث، البقرة:( 1)
 .271، 273، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 5)

 .225ص ،2الطيبة، ج شرحالنويري،  (6)
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 اتفق اإلمامان يف التوجيه بالصرف )ب ن صر(. :املقارنة( 3
 :﴾ڳ ڳ﴿:828اآلية:: المطلب العاشر

ى عل ﴾ڳ﴿على  ﴾ڱ﴿عطفكسر محزة اهلمزة من )أن(، وفتحها الباقون " ( ابن الناظم:1
: و اإلضالل حنو قولكوه هُ بُ سبَ  رَ كِ ذ   ه قدولكن ،كارذ اإلإمنا هو يف قيقة يف احلإن التعليل فالتعليل ، 

  .(1)(أعددت السالح أن يلحق عدو فأدفعه)
﴾ جزم به،وفتحت الالم، إلمكان اإلدغام، ڳ﴾ جعلها شرطية، و﴿ڳوجه كسر ﴿" :( النويري2

 ."املقدر ﴾ڈ﴿إعراب والعامل فيه  ﴾ڳ﴿ووجه فتحها: جعلها ناصبة ففتحة ، والفاء جوابه
 .(2)"ألن تضل، أو من أجل أن تضل"سيبويه: واستدل بقول 

وجه ابن الناظم  ، ومل ينح( ( )ب ن)ب ن معباملعىن والنحو الفتح  اتفق اإلمامان يف توجيه ( املقارنة:3
 .بالنحو )ن نح( النويريَوج َه و كسر﴿إن﴾ )ب بدون(، 

 :﴾ڱ﴿ :828/8اآلية:: المطلب الحادي عشر
ع النصب مابن كثري وأبو عمرو ويعقوب والباقون بالتشديد مع النصب خفف الكاف  ( ابن الناظم:1

 .(3)إال محزة بالتشديد مع الرفع
تشديد مع رفع و  ﴾ڳ ڳ﴿قراءة محزة بكسر مهزة : لغتان، وتوجيه التخفيف والتشديدتوجيه 

وله قواستشهد ب مرفوع  واجلواب )إن( عنده شرطية،وإن ضلت إحدامها ذكرهتا األخرى،  ﴾ڱ﴿
 .(1)﴾حب خب مب ىب يبتعاىل ﴿

ضارع مووجه تشديده: أنه ، أنه مضارع )أذكره( معدى باهلمزة ﴾ڱ﴿وجه ختفيف " :( النويري2
شرط، ووجه رفعه: أنه بعد فاء جواب ال، )ذَك َره( معدى بالتضعيف، وهو من الذكر املقابل للنسيان

 ﴾ڳ ڳ﴿ووجه نصبه: عطفه على ، (95)املائدة: ﴾حب خب مب ىب يب﴿فريتفع باملعنوي على حد 
  .(5) "املنصوب بـ )أن(

                                                           
 .271، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( 1)

 .226،225ص ،2، جالطيبة حشر ( النويري، 2)
 .271، صشرح طيبة النشرابن الناظم،  :( انظر3)

 انظر: املصدر السابق، نفس الصفحة.( 1)

 .226ص ،2ج ،الطيبة حشر  النويري، (5)
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 ( املقارنة:3
( )ب عواالستدالل بالقرآن الكرمي يف وجه الرفع )ب ن ماتفق اإلمامان يف التوجيه بالنحو واملعىن 

 مل يوجه ابن الناظم النصب )ب بدون(، وَوج َه النويري بالنحو )ن نح(.و  ،قر( نح( )ب ن ن
ووجه ابن الناظم التخفيف والتشديد باللغات )ب لغ(، ووجه النويري باملعىن والصرف )ن مع(، 

 )ن صر(.
 ﴾ۋ ۋ﴿ :828/4اآلية:: المطلب الثاني عشر

  :(29:النساء)﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿وموضع:
ضمري ا ناقصة وامسه والتوجيه أن )كان( ،يف املوضعنيبالنصب  ﴾ۋ﴿قرأ عاصم ( ابن الناظم:1

 .(1)﴾ۅ﴿رب اخلتكون ناقصة و واحملتمل أن والباقون بالرفع على أهنا تامة،  ،األموالمسترت تقديره 
وجه النصب: جعل )كان( ناقصة، وامسها ضمري مسترت، تقديره: إال أن تكون األموال " :( النويري2

أموال جتارة، فحذف املضاف من اخلرب، وأقيم املضاف إليه مقامه، وعلى هذا فمفسر الضمري لفظي، 
أن يكون ذهنيا، وتقديره: أن تكون السلعة، أو التجارة أو العقد. ووجه الرفع: جعلها ناقصة وحيتمل 

 .(2)"صفة على القراءتني ﴾ۋخرب على األول وصفة على الثاين، و﴿ ﴾ۅ﴿و تامة وأ
 اتفق اإلمامان على التوجيه بالنحو )ب ن نح(. ( املقارنة:3

 :﴾پ ڀ﴿:824اآلية:: المطلب الثالث عشر
  ( ابن الناظم:1

 .﴾پ﴿والباقون فيصري )فـَرُُهن(، قرأ أبو عمرو وابن كثري بضم الراء واهلاء وحذف األلف 
مجع رهن  د أنه، وتوجيه املان( عند األكثرين وقيل )َرْهن( َكَسْقف  وُسُقفهَ ه مجع )رِ توجيه القصر أن

 .(3)، وَكْبشنـَْعلمجع على القياس مثل: 
مجع  سائي أنهواستدل بقول الك والرهان، مصدر رهن مث مسُِي  به املرهونأنه " الرهانتوجيه  :( النويري2

رهن، وهو قياس فـَْعل: كَفرْخ وفراخ وكبش وكباش ويطلق الرهان أيضا على املال الذي جيعل لسابق 

                                                           
 .271ص، شرح طيبة النشرابن الناظم، ( انظر: 1)

 .226ص ،2ج الطيبة، حشر  النويري،( 2)

 .271، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( انظر: 3)
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 . (1)"اخليل
يبويه: وإمنا حكم به مع قلته: مراعاة لقول س، مجع َرْهن كـ )َسْقف(، )ُسُقف(أنه "الرُُهن توجيه 

وقال الكسائي والفراء: ، ورُُهن واحد: رهان (2)اليقدم على مجع اجلمع إال بسماع، وكذلك قال يونس
،  معومثر، وكأهنما مل يثبتا جميء فـُُعل يف فَـْعل، فلهذا جعاله مجع اجلورُُهن مجع رهان، كإزار وأزر، ومثار 

 .(3)"ووجه رُُهن: أنه مجع ثان، أو مجع اجلمع، رهان: أنه مجع َرْهنفوجه 
 صر(. فق اإلمامان يف التوجيه بالصرف )ب نتا ( املقارنة:3

 :﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿:823اآلية:: المطلب الرابع عشر

  ( ابن الناظم:1
 ، والباقون جبزمهما،﴾ڑ﴿و ﴾ژ﴿ وأبو جعفر ويعقوب بالرفع يفوعاصم قرا ابن عامر 
 .(1)﴾ڎفهو يغفر، واجلزم عطف على﴿ مبعىنالرفع استئناف، والتوجيه أن 

فتكون مجلة دير امسية أو بال تقمجلة مبتدأ، فتكون  أنه رفع االستئناف: إما بتقديرالوجه  :( النويري2
 .(5)﴾ڎ﴿عطف على فهو  اجلزمأما  ،ففعلية

 اتفق اإلمامان التوجيه بالنحو )ب ن نح(. ( املقارنة:3
 :﴾ۀ﴿:828اآلية:: عشرالخامس المطلب 

القرآن أو  نهووجه التوحيد أ والباقون باجلمع،قرأ محزة والكسائي )وكتابه( بالتوحيد  ( ابن الناظم:1
  .(6)السياق﴾ فناسب ۀوبعده ﴿ ﴾ڻقبله﴿ووجه اجلمع أن جنس الكتاب، 

كتاب مصدر كتب، مث نقل إىل مطلق املكتوب، سواء قل أو أكثر، وإىل املكتوب املدون، " :( النويري2
در صدق أريد به املصابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب ومعناه: أن كتابا إذا  عنوُكُتب مجعه. و 

على كل مايكتب، وُكتُبًا اجملموعة يف القرآن املراد هبا: مفردات الشرائع، وال خفاء يف أن األول أعم، 

                                                           
 .228ص ،2ج الطيبة، حشر  النويري، (1)

 مت ترمجته يف املطلب السابع يف املبحث الثاين يف الفصل الثاين: مصادر التوجيه. (2)

 .228ص ،2ج الطيبة، حشر  النويري، (3)

 .271، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( انظر: 1)

 .228ص ،2ج ،الطيبة حشر  النويري،( انظر: 5)

 .275، 271، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( انظر:  6)
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رآن( هنا و إرادة الواحد وهو )الق"ووجه التوحيد يف البقرة، ويف التحرمي ، الندراج حنو: الصحف فيها
مع فيهما: إرادة ووجه اجل، اجلمع ويعم مجيع الكتب أو يراد به اجلنس، فريادف، )اإلجنيل( يف التحرمي

لمؤمنني ومؤمنو  جعله يف األول منسوبا ل"من مجع يف البقرة ووحد يف التحرمي وجه و ، مجيع الكتب املنزلة
 .(1)"ملة هلم كتاب فتعدد، ويف الثاين إىل مرمي وكتاب ملتها واحد فتوحدكل 

 ( املقارنة:3
، وزاد ي()ب س باملعىن )ب ن مع(، وزاد ابن الناظم التوجيه بالسياقاتفق اإلمامان على التوجيه 

النويري استدالله بقول ابن عباس )ن تف(، َوَوج َه باملعىن اجلمع يف البقرة والتوحيد يف التحرمي أن 
األول منسوبا للمؤمنني ومؤمنو كل ملة هلم كتاب فتعدد، ويف الثاين إىل مرمي وكتاب ملتها واحد 

 .مع( )ن فتوحد
 :﴾ہ ہ﴿:828/8اآلية:  : عشر سادسالمطلب ال

ُِق يُ ََل يعقوب بالياء﴿ أقر  ( ابن الناظم:1 ڻ ڻ ﴿ووجهه مناسبة قوله تعاىل ﴾ ہ ہ ھ ھَفر 

 .(2)أي قالوا ويقول :إضمار القول ووجههكل من الرسل واملؤمنون، والباقون بالنون   مبعىن ﴾ ڻ
ُِق يُ ََل وجه ياء﴿" :( النويري2 احلمل على لفظ )كل(، واجلملة إما يف حمل نصب على احلال، وإما ﴾ َفر 

 ن اجلملة حملها نصب بقول حمذوف، تقديره: يقولون: النفرق، أوأووجه النون ، يف حمل رفع خرب ثان
نقول: وحاصله أنه جيوز مراعاة لفظ )كل( ومعناها: فمن راعى اللفظ قدره: يقول ومن راعى املعىن 

 .(1)"(3)القول املقدر حمله نصب على احلال، أو اخلرب بعد خرب، قاله احلويفوهذا ، قدره: نقول
مع(، وزاد  ( )ب ناتفق ابن الناظم والنويري على التوجيه بالسياق واملعىن )ب ن سي ( املقارنة:3

 النويري التوجيه بالنحو )ن نح(.
 
 

                                                           
 .228ص ،2ج الطيبة، حشر  النويري،( 1)

 .275، صشرح طيبة النشرابن الناظم، ( انظر: 2)

 .27انظر: نفس البحث، ص (3)
 .228ص ،2ج الطيبة، حشر  النويري، (1)
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 : النتائج  والمقترحاتخاتمةال

ض  يعر مثباألصول مرتبة من األكثر عددا إىل األقل، عددية يف التوجيه إحصائية بعرض الباحث دأ يب
 .اإلحصائية العددية، وبأسلوهبمامستدال ب نهمايمع املقارنة بيف التوجيه منهج اإلمامني 

 :في سورتي الفاتحة والبقرة التوجيه عند اإلمامينعددية ألصول  إحصائية أوال :
واليكتفي اإلمامان بذكر توجيه واحد، حرفاً،  95 توجيهها هي اليت مت عرضاألحرف مع النظائر و عدد 

  .توجيهني أو أكثر مىت ما أتيحت هلما الفرصة لذلك نبل غالبا ما يذكرا
 (9)جدول رقمفي سورتي الفاتحة والبقرة:  إلمامينلمقارنة توجيه اإحصائية إجمالية 

 إمجايل النويري الناظم ابن شرتكامل الشواهد /التوجيه م
 50 21 1 35 صرف  .1
 19 11 1 30 معاين  .2
 39 13 1 25 حنو  .3
 31 11 8 15  لغات العرب  .1
 23 19 1 3 الرسم  .5
 18 17 3 5 قرآن كرمي وقراءات  .6
 10 1 1 12 السياق  .0
 16 1 2 17 األصل  .8
 11 2 9 7 بدون  .9

 9 8 1 7 شعر  .17
 6 7 5 1 رواية  .11
 3 2 7 1 حديث  .12
 3 3 7 7 قراءة شاذة  .13
 2 1 1 7 تفسري  .11
 1 7 1 7 فقهي  .15

 288 176 38 111 إجمــــــالـــــي
أصال من  111 فقد اتفقا يف ،يف نصف العددالفاحتة والبقرة  يتاتفقا يف عدد أصول التوجيه يف سور اإلمامان 

 أصاًل. 176لنويري ولأصال،  38الناظم البن ، أصال 111أصول التوجيه، وافرتقا يف 
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 رسم بياني توضيحي: لإلحصائية العددية: 

 
 

 (8)جدول رقمابن الناظم في البحث: التي انفرد بها التوجيه أصول مواضع 

 ابن اهدالشو /التوجيه م
 (اتاآليم ارقأمواضع التوجيه يف البحث ) الناظم

 282/2، 282 ،259، 219، 236، 233/2، 165/3، 58، 29 9 بدون  .1
 282/2، 215، 182، 113، 132، 126، 97، 08 8  لغات العرب  .2
 285، 165/2، 110، 172 1 السياق  .3
 287، 128، 110، 31، البقرة:1الفاحتة: 5 رواية  .1

قرآن كرمي   .5
 181، 172، 38 3 وقراءات

 103، 128 2 األصل  .6
 217 1 تفسري  .0
 161 1 شعر  .8
 258 1 الرسم  .9

 267 1 صرف  .17
 222 1 فقهي  .11
 217 1 معاين  .12
 100 1 حنو  .13
  7 حديث  .11
  7 قراءة شاذة  .15

  38 إجمــــــالـــــي

144; مشترك 

38; ابن الناظم

106; النويري

ة والبقرةإحصائية التوجيه بين اإلمامين في الفاتح

مشترك  ابن الناظم النويري



-179- 

 

 (4)جدول رقم النويري في البحث: التي انفرد بهاالتوجيه أصول مواضع 

 (مواضع التوجيه يف البحث )أرقام اآليات النويري الشواهد/التوجيه م

 21 صرف  .1
، 121، 90، 97، 85، 58)توجيهني(، 36، 29، 11البقرة:، 1الفاحتة:

126 ،132 ،161 ،165/2 ،182 ،213 ،217 ،216 ،219 ،258 ،
282/2. 

)توجيهان(، 18، 36، 29، 17)توجيهان(، 9، البقرة:0/2، 0، 6، 1الفاحتة: 19 الرسم  .2
 .260، 259، 191، 113، 121، 58)توجيهان(، 51

، 3،/165، 113، 176)توجيهان(، 83/172،97،172البقرة:، 1الفاحتة: 13 حنو  .3
219 ،259/3 ،282 ،282/2 ،285. 

، 215/2، 236، 233، 278، 128، 51، 31، 29، البقرة:0، 6الفاحتة: 11  لغات العرب  .1
201. 

، 233/2، 217/2، 110، 85/2)توجيهان(، 51)توجيهان(، 18، 30 17 قرآن كرمي وقراءات  .5
259/2. 

، 282/2، 258، 236،219، 165/3، 165، 158، 113، 125، 18 11 معاين  .6
285. 

 .251، 233، 103، 113، )بيتان(51، 29، )بيتان(11، البقرة:0/2الفاحتة: 9 شعر  .0
 .201، 258، 121، 9 1 األصل  .8
 .51، 36، 31 3 قراءة شاذة  .9

 .08، البقرة:6الفاحتة: 2 بدون  .17
 .161، 90 2 حديث  .11
 .285 1 تفسري  .12
 .191 1 السياق  .13
  7 رواية  .11
  7 فقهي  .15

  176 إجمــــــالـــــي
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 (3)جدول رقماإلمامين في البحث: ة بين مواضع التوجيه المشترك
 /التوجيه م

 أرقام اآليات(مواضع التوجيه يف البحث ) شرتكامل الشواهد

 30 معاين  .1

، 97، 81)توجيهان(، 51، 30)توجيهان(، 36، )توجيهان(17، 9، البقرة:1الفاحتة:
176 ،116 ،110 ،119 ،118 ،161 ،103 ،181 ،191 ،278 ،213 ،
219/2 ،222 ،229 ،233/2 ،236/2 ،259/2 ،259/3 ،267 ،260 ،201 ،
209 ،282 ،282/2 ،285 ،285/2 

 35 صرف  .2

، 85/3، 85/2، 85، 83/2، 60، 51، 31، 29، البقرة:0/2، 0)توجيهان(، 6الفاحتة:
128 ،113 ،118 ،158 ،103 ،103/2 ،103/3 ،185 ،189 ،222 ،229 ،
233 ،236/2 ،215/2 ،251 ،258 ،259/3 ،260 ،269 ،201 ،203 ،
287/2 ،283. 

 25 حنو  .3
، 181، 100، 165/3، 158، 125، 119، 110، 116)توجيهان(، 18، 38، 30

217 ،217/2 ،211 ،219 ،229 ،233 ،217 ،215 ،201/2 ،282 ،282/2 ،
282/3 ،281. 

 15  لغات العرب  .1
، 258، 216، 189، 103، 121، 98، 90، 60، 11)توجيهان(، البقرة:0/2الفاحتة:

267 ،265 ،203 ،287. 
 .285/2، 201/2، 219/2، 181، 165، 111، 117، 116، 97، 83، 01، 9 12 السياق  .5
 .215/2، 189، 103/3، 103/2، 29، 11)توجيهان(، 0/2، 0، 6الفاحتة: 17 األصل  .6

0.  
قرآن كرمي 

 .282/2، 165/2، 116، 97، 17 5 وقراءات

 .32، 116، 98 3 الرسم  .8
 .260 1 رواية  .9

 .125 1 حديث  .17
  7 بدون  .11
  7 تفسري  .12
  7 شعر  .13
  7 قراءة شاذة  .11
  7 فقهي  .15

  115 إجمــــــالـــــي
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 المقارنة: ين مع منهج اإلمامثانيا : 
 التعامل مع النظم: 

اتبع ابن الناظم طريقة والده يف تبويب الشرح، فبدأ باملقدمة، وفيها ترمجة القراء ورواهتم، واصطالحات 
النظم، ومقدمة يف التجويد، وأخريا نبذة عن الوقف واالبتداء، مث األصول وهي اليت يكثر دورها 

 الفرش وهو ماقل دوره ومل يطرد، وتنتشر يف السور. ويطرد، ويدخل يف حكم الواحد منها اجلميع مث
ويشرح كل بيت على حدة، ويقدم شرح الالحق مع السابق إذا كان الالحق متعلقا بالسابق، كما يف 

( مع البيت 111(، وكذلك البيت رقم )138( قام بشرحه مع البيت )139شرح البيت رقم )
 (.116( مع البيت )110(، والبيت رقم )117)

 شرحيو أكل بيت على حدة مثل ابن الناظم، يشرح  و  ،ويب الناظم يف الشرحتباإلمام النويري ع واتب
ية ، كما يف شرحه لسبعة أبيات متتالمشتملة على حرف قراءة له نظائرواألبيات إما ، عدة أبيات

ومل  ،عها تاء أخرىإذا حصل م ،تناولت أوجه قراءة تاء الفعل والتفعل الواقعة يف أوائل األفعال املستقبلة
ما يف كأو كانت األبيات مشتملة على حرف يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي،   ،(1)ترسم خطاً 

أو كانت األبيات مشتملة على قاعدة أصولية ، (2)شرحه لثالثة أبيات معا تناولت حرف )إبراهيم(
الساكن  ضم وكسر احلرفتناولت  لبيتني، كما يف شرحه متكررة سواء كانت يف األصول أو الفرش

وتارة يقدم شرح الالحق مع السابق إذا   .(3)ملنفصلني، إن كان صحيحا أو لينااألول من الساكنني ا
(، وتارة 139( قام بشرحه مع البيت )117كان الالحق متعلقا بالسابق، كما يف شرح البيت رقم )

 .(131( قام بشرحه مع البيت )133الالحق كما يف شرح البيت رقم ) إىلشرح السابق  يؤخر

 أسلوب التوجيه خالل الشرح: 
لشرح، واليفرد للتوجيه التوجيه با تبعياإلمام ابن الناظم يشرح البيت، وينسب احلرف للقراء مع التوجيه، و 

 100:توجيه اآلية سبق يف البحث يفيف فقرة خاصة، وتارة اليصرح بالتوجيه ويقول مثال "على أنه" كما 

                                                           
  (.218، 2/210الطيبة، النويري، ) شرح( 1)
 (.181، 2/187، )( املصدر السابق2)
 (.2/191املصدر السابق، )( 3)
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ليس،  على أنه خرب محزة وحفص﴾ ٻ﴿نصب ابن الناظم: "قال  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿من البقرة، قوله تعاىل 
يف توجيه  البحث سبق يف". وتارة يصرح بالتوجيه ويقول "وجه كذا"، كما والباقون بالرفع على أنه امسها

إعمال )ال( عمل وجه قراءة اجلماعة ": ابن الناظمقال . ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ من البقرة، قوله تعالى: 38اآلية:
 .")ليس( ووجه يعقوب التربئة وهو أشد نفيا من ليس

فهو  ،ينسب احلرف للقراء مع اهتمامه بتوجيه القراءات وهي مسة سائدة ظاهرة يف كتابهاإلمام النويري 
 ويقول "وجه كذا".يفرد فقرة خاصة لكل توجيه، 

 المصادر: 
كثرة النقل يف توجيه النويري عن العلماء، ويثبت ذلك مصادر التوجيه يف الفصل الثاين، فقد أحصيت 

مصادر لغوية، أما النويري فنقل عن تسعة عشر  مخسةمصادر يف التوجيه منهم  سبعةالبن الناظم 
 مصدرا، منهم إحدى عشر مصدرا لغويا. 

 عدم التوجيه: 
ون توجيه، وقد مت إحصاء تسعة مواضع يف سوريت الفاحتة والبقرة بعر القراءات بدذكر ابن الناظم 

 .(2مذكورة باجلدول رقم)هي بدون توجيه، وكل هذه املواضع قام اإلمام النويري بتوجيهها، و 
(، ومها باب )األماين( 3كما يف اجلدول رقم )  توجيه مامل يذكر فيه ،مت إحصاء موضعني فقط للنويري

 أن ابن اجلزري قام فيهما بالتوجيه. وباب )أصدق(. بالرغم من

 الرد على الطعن: 
 ونظائره ﴾ۅ﴿و، (31)البقرة: ﴾ہ ہ﴿ :مواضع وهي مخسةمواضع الطعن 

وجه املد إذا وقع قبل التاء و  ،(287)البقرة: ﴾ەئ﴿و ،(128)البقرة: ﴾ڤ﴿، و(110)البقرة:
عدم  ، ويف(175)هود: ﴾ڭ ۇ﴿(، أو ألف حنو 17)عبس: ﴾ڃ ڃ﴿املشددة سكون حنو 

 خمففة. بالتاء ، ويف وجه االبتداء (11)الليل: ﴾وئ ۇئ﴿حنو  جواز كسر التنوين
، كما البا، ويلحقه بإشارات النظم غيف اخلمس مواضع طعنعلى ال بصحة الرواية والنقليرد ابن الناظم 

قول الناظم )ثق( هبذه  ( من البقرة قال ابن الناظم: "31يف توجيه رفع كسر تاء املالئكة يف اآلية )
 ال ابن الناظمق، وكذلك، واليعترب قول من ضعفها، كيف وهي قراءة نقلت إلينا عن الصحابة؟"القراءة 
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قول الناظم )وسكون الكسر حق( وقوله )وفصلت يل اخللف من حق ": ( من البقرة128يف اآلية )
سكان من أجل أن حركة الراء صدق( كلمة )حق( و)صدق( هي إشارة إىل الرد على من أنكر قراءة اإل

  ".فيه حركة نقل ألن أصله ارءنا وارءين، وخطأ أبو على الفارسي منكر ذلك
 ( من سورة البقرة287يف اآلية )موضع واحد يف توجيه الضم لنافع فقط يف  ظماإشارة الن مل يذكرو 

كان بعضهم  ، وإنلغتان مشهورتانقال ابن الناظم يف توجيه الضم والفتح: " ﴾ەئ﴿قوله تعاىل: 
ل الناظم: "وميسرة و قومل يشري إىل ". أشار إىل إنكار الضم فال اعتبار بقوله لثبوته نقال ولغة وقياساً 

 .السني، أي انصر القراءة بضم (1)بالضم انصر"
من الطيبة، وقال:  117وأشار ابن الناظم إىل ثبوت الرواية مرة واحدة من غري طعن كما يف البيت رقم 

 َبَدا". ومل يشر النويري إليها. "ثـَْبت  
 ةإشار  يذكرالو يرد على الطعن باحلجة املناظرة، فإن كان الطعن يف اللغة كان توجيهه باللغة، النويري 

الئكة كما يف توجيه رفع كسر تاء امل  ،، مث الرد على الطعنلطاعنذكر الطعن، واسم اوأسلوبه ظم، االن
اب حركة اإلعر  نإ)الالتفات إىل قول الزخمشري، والزجاج: قال النويري: " ( من البقرة31يف اآلية )

القراءات الشاذة وهي كان بف ، أما رد النويري على الطعن("حبركة اإلتباع إال يف لغة ضعيفةالُتْستَـْهَلْك 
مة ض وهو اتباع حركة اإلعراب وهي "هذا قد ثبت عند العرب ن مثلإ، وقال: "(2)قراءة )احلمِد لِل ه(

 . الدال َفُجِعَلْت مكسورة لتتبع حركة البناء وهي كسر الالم

 ،ع قبل التاء املشددة سكون أو ألفوجه املد إذا وقوهو  ،ومل يوجه بصحة الرواية إال يف موضع واحد
رغم أهنا جائزة يف  ،كسر التنوين  عدم جوازوَوج َه بعدم صحة الرواية يف  وكذلك االبتداء بالتاء خمففة،

 . (3)ة سنة متبعة"ألن القراءوقال "العربية، 

                                                           
 ( من طيبة النشر.510البيت رقم )( 1)
 من سورة البقرة. 31رواية شاذة، سبق عزوها يف اآلية:( 2)
 من سورة البقرة يف نفس البحث. 260انظر: توجيه اآلية: (3)
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 : واالختيار الترجيح
، (1)نبويةمتواترة، وخيتار مع مايوافق األوىل واألكمل يف السنة ال روايةمتواترة على  روايةابن الناظم اليرجح 

صفة من قال ابن الناظم: "كالمها  (1:الفاحتة) ﴾ٺ ٺ ٺ﴿تعاىلاملد والقصر يف قوله  ذلك:ومثال 
كال منهما   ويف ذلك نظر فإن .وللناس يف ترجيح إحدامها على األخرى كالم كثري ،صفات اهلل تعاىل

وأنا أحب القراءة بكل منهما يف   ،وقرأ به مجاعة من الصحابة والتابعني ثبت متواترا عن رسول اهلل 
الناظم "ويف ذلك  ". فقول ابنإىل تطويل األوىل على الثانية األوىل لزيادته نظرايف وأقدم املد  ،كل ركعة

دم يدل على ع "وقرأ به مجاعة من الصحابة والتابعني فإن كال منهما ثبت متواترا عن رسول اهلل  نظر
 تطويل ، وأقدم املد يف األوىل لزيادته نظرا إىلقوله: "وأنا أحب القراءة بكل منهما يف كل ركعةو الرتجيح 

تقدمي ليس تقدمي وهذا ال ،يدل على اختيار مايوافق األوىل واألكمل يف السنة النبوية" على الثانيةاألوىل 
يز قراءة الروايات وكذلك هو جيلسنة النبوية. رواية على رواية ولكن ملوافقة طول القراءة يف الركعة األوىل ل

 املختلفة يف كل ركعة.
 يحإذا كان لكل منهما ترجيساوي بني التوجيهني و ، النويري اليرجح إحدى القراءات على األخرى

 وأمثلة ذلك:وخيتار ماهو أخف يف القراءة وأوسع يف املعىن، ، متغاير
ج َه قراءة : وَ ﴾... ڇ ڇ    چ چ ...﴿قوله تعاىل:  التوجيه بدون ترجيح وهو معظم توجيهاته:

 . (2)يحواألصول املعنوية والسياق دون ترجالقصر بالرسم واألصول املعنوية، َوَوج َه قراءة املد بالرسم 
(: قال 100)البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ﴿: قوله تعاىل بعد عرض أدلة ترجيح كال  منهما رجيحينمساواة الت

وجه الرفع: جعله اسم )ليس( ترجيحا لتعريف الالم على اإلضافة، ألن السراية من اإلمام النويري: "
 ووجه النصب: جعله خرب ليس ترجيحا لتعريف اإلضافةى، وعدم العمل دليل قوة االمتزاج، األول أقو 

  .﴾ ألنه بالباء"ۆ ۆ ۈ﴿، وخرج وقد علم حمل اخلالف من لفظه
اإلمام النويري يذكر أن سبب التوجيه بالرفع والنصب أن املبتدأ جيب أن يكون أعرف من اخلرب ومها 

والثاين معرف باإلضافة وهو املصدر املؤول من )أن(  ﴾ٻ  ﴿هنا معرفتان األوىل معرفة بأل يف كلمة 

                                                           
قال النووي يف تطويل الركعة األوىل وتقصري الثانية: "يستحب تطويل القراءة يف األوىل قصدا، وهذا هو الصحيح املختار  (1)

 .105، ص1املوافق لظاهر السنة"، انظر: شرح مسلم، ج
 .30نفس البحث ص (2)
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عله خربا جمبتدأ ومن رجح تعريف اإلضافة  ﴾ٻ  ﴿أي تولية وجوههم فمن رجح التعريف بأل جعل 
 واملبتدأ املصدر املؤول من )أن(. 

يف هذا املثال مساواة للتوجيهني، ومل يرجح إحدى القراءتني بل ذكر دليل ترجيح كل من القراءتني 
على األخرى وأوضح أن الدليلني يف مكانة واحدة بقوله "وعدم العمل دليل قوة االمتزاج" أي أن 

 د القراءتني. املعرفتني مندجمتني وقوة االمتزاج تؤي
﴾، ڳ﴿يف قوله تعاىل: 181،158يف اآلية:كان لإلمام النويري اختيار واحد يف القراءات وهو 

ة . أما اخلفة فهي سهول"اختياري املاضي، للخفة والعمومقال: "واختار قراءة املاضي والنصب، و 
لعموم، وصول يفيد االنطق لوجود حركات الفتح الثالث، وأما العموم ألنه جيوز أن تكون )من( اسم م

وهو مبتدأ يتضمن الشرط القرتان اخلرب بالفاء، أما يف حالة السكون فتكون )من( أداة شرط جازم فال 
 يكون فيها  عموم.
 التوجيه النحوي: 

يف غلب يستطرد فهو على األاإلمام النويري غالبًا ابن الناظم فغالبا يأيت بالتوجيه النحوي بإجياز، أما 
ويتبع اإلعراب بإثبات عامله أو بالقاعدة النحوية أو بالفائدة املعنوية، كما أن له  التوجيه النحوي
 ، وأمثلة ذلك:اختيارات حنوية

 إثبات عامل اإلعراب: 
عامل اإلعراب النحوي يف وجه قراءة الرفع هو االبتداء وُيسَمى ، (100)البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ﴿قوله تعاىل 

قراءة يثبت و س، واإلمام النويري يعرض دليل االبتداء واخلرب اسم ليس، والعامل يف النصب هو خرب لي
( الثاين معرف باإلضافة وهو املصدر املؤول من )أنوالقراءة بالنصب ألن ، ألنه معرف بأل ﴾ٻ  ﴿رفع 

  .ايهخول الباء علمعرفة باإلضافة لدكون تال ﴾ۆ ۆ ۈ﴿ وأما قوله تعاىلأي تولية وجوههم. 
 مبتدأ.فال يكون شبه مجلة، دخول الباء جيعل املصدر املؤول من )أن(  :يبتعق

ه نفس يف توجي اإلمام ابن الناظم يذكر التوجيه النحوي بإجياز دون إثبات عامل اإلعراب، فقال
على أنه خرب ليس، والباقون بالرفع على أنه امسها والخالف  محزة وحفص﴾ ٻ﴿نصب " 100اآلية:

 . "لتعيني اخلرب فيها ﴾ۆ ۆ ۈيف رفع ﴿
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 : قاعدة اإلعراب
الداخلة على  "ال)مىت تعمل "شرح النويري قاعدة  ونظائرها، (38)البقرة:﴾ڀ ٺ ٺ﴿ عند توجيه
 ، أما ابن الناظم، فإنه أحال ذلك إىل مذهيب سيبويه واألخفش.("إن  "اسم عمل 
وأثبت كل حالة من أحوال )حىت( (، استطرد النويري يف شرح قاعدة وأحوال )حىت(، 211يف)البقرة:

 مع نقل رأي سيبويه، أما ابن الناظم فإنه اكتفى بالتوجيه بدون شرح للقاعدة، أو نقل آراء العلماء.
 : لإلعرابالفائدة المعنوية 

املبين للمجهول يكون إما أن اإلمام النويري ذكر (، 58)البقرة:﴾ٺ ٺ ٿ﴿يف قوله تعاىل: 
 للعلم بالفاعل أو التعظيم. 

 : والشواهد الشعرية التوجيه باللغات
ي متيز ابن الناظم بكثرة التوجيه بلغات العرب وقد قام بالتوجيه يف ثالثة وعشرين موضعا اشرتك مع النوير 

 يف مخسة عشر موضعا منها.
األغلب على ابن الناظم أنه اليذكر اسم القبيلة، وُيسَتثىن ثالثة مواضع: األول: فتح وكسر سني 

 "قيل الكسر لغة أهل احلجاز يكسروهنا مع الضم خاصة(، قال ابن الناظم: "216رة:)البق ﴾ٹ﴿
، "لغة مشهورة وهي لغة قيس وهذيل ﴾ڇ﴿إثبات ألف " من البقرة، قال: 258واملوضع الثاين: يف اآلية:

من البقرة يف ضم  60واملوضع الثالث: نسب اسم القبيلة إىل قول غريه من العلماء كما يف اآلية:
، نسب اسم القبيلة إىل ابن مقسم. أما أسلوبه فكان أحيانا يقول: "مها لغتان" ﴾ھ﴿ وإسكان عني

أو "مها لغتان مشهورتان" أو "مها لغتان فصيحتان مشهورتان"، أو "كالمها لغتان وفيه لغات أخرى"، 
بن امللوح يف (، وهو بيت ال2وقد مت إحصاء بيتاً واحداً من الشعر يف هذا البحث كما يف جدول رقم )

اللغة، ، ومل يكن البيت تعقيبا على التوجيه ب﴾ڄ﴿يف قوله تعاىل:  161اآلية:ديوان قيس عند توجيه 
 بل كان تعقيبا للتوجيه باملعىن.

 وزاد النويري على ابن الناظم يف التوجيه بلغات العرب، فقد قام بالتوجيه يف ستة وثالثني موضعا اشرتك
مع ابن الناظم يف مخسة عشر موضعا منها، وغالبا يذكر اسم القبيلة، وأحيانا يأيت بالشواهد الشعرية، 

 (.3أبيات من الشعر كما يف اجلدول رقم ) عشرةوقد مت إحصاء 
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 يان حكم فقهي والتوجيه بالفقه:  التوجيه لب
َوج َه اإلمام ابن الناظم لبيان احلكم الفقهي، وكان أسلوبه هو التوجيه بالصرف واملعىن، مث أتبعهما 

من سورة البقرة يف قوله  222توجيهاً بالفقه يف آية واحدة، وذلك يف قراءة التخفيف والتشديد يف اآلية:
 ة التشديد يتطهرن فأدغمت التاء يف الطاء أي حىت يغتسلناألصل يف قراء، وقال: "﴾ے﴿تعاىل: 

نزل القراءات منزلة تو  ،واملعىن يف قراءة التخفيف حىت ينقطع الدم فتعني محلها على القراءة األخرى
. "هذا مذهب اجلمهور من الفقهاءو ، اجتماعهما أي حىت جيتمع األمران انقطاع الدم واالغتسال

د ذلك َوج َه القراءة بالتخفيف والتشديد، مث أتبعه توجيهًا باملعىن، وبع فالتوجيه بالصرف يف اشتقاق
بالفقه وقال: "هذا مذهب اجلمهور من الفقهاء"، أما اإلمام النويري فقد اتفق مع اإلمام ابن الناظم يف 

أنه مضارع لتخفيف وجه االتوجيه لبيان حكم فقهي بالصرف يف اشتقاق التخفيف والتشديد، فقال: "
ديد أنه مضارع وجه التش، مث أتبعه توجيهاً باملعىن فقال: "أي شفيت"، وكذلك قال: "املرأة" هرت()ط

 "، فصار توجيهه لبيان حكم شرعي، ومل يوجه بالفقه.)تَطه َر(: أي اغتسل
كما أن املتتبع لتوجيهات اإلمام النويري جيد تأثره ببعر املصطلحات الفقهية مثل كلمة )السراية( يف 

ٻ ٻ ﴿من قوله تعاىل  100قوله "ألن السراية من األول أقوى" عند توجيه الرف والنصب يف اآلية 

اء، واللفظ د، وهنا يقصد أن املعرفة يف كلمة )الرب( وهي يف األول يسري إليها ترجيح االبت﴾ٻ
 يستخدم يف الفقه حنو سراية العتق، وسراية اجلناية، سراية الطالق. 

 التوجيه بالرسم: 
حف، موضعان فيهما اختالف الرسم يف املصا اشرتك اإلمامان يف التوجيه بالرسم يف ثالثة مواضع،

 وقوله تعاىل ،( بدون واو يف املصحف الشامي116)البقرة: ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ قوله تعاىل:وهي 
 ﴾ۀ﴿ واملوضع الثالث: ،يف املصاحف املدنية والشامية﴾ َوَصى أوَ ﴿( 132)البقرة:﴾ہ﴿

قال ابن الناظم: "رمسها حيتمله أكثر املصاحف"، وقال النويري: "حذف الياء واثبات  (98)البقرة:
 .اهلمز أوفق للرسم"

 حتقيقا وأرا تقدي: األوىل: ثالث حاالتعلى لرسم اموافقة و ، وانفرد النويري يف تسعة عشر موضعا 
وهي (، واحلالة الثانية: الرسم فيها واحد، 1)الفاحتة:﴾ٺ﴿قوله تعاىل:مواضع منها  تسعةوهي 
﴾، جئ﴾، ﴿ڦ﴿ضم اهلاء وكسرها يف ، ومثال هلا اختالف حركات البناءوفيها مواضع،  ستة
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التخفيف والتشديد ومنها ، (18)البقرة:﴾ېئ ىئ﴿كقوله تعاىل:  التذكري والتأنيث ومنها، ﴾جئ﴿
م موافقة الرس وهو ني،موضع فهي :والرابعة أما احلالة الثالثة .(17)البقرة: ﴾ک﴿كقوله تعاىل: 

 ﴾ڃ ڃ﴿، وموافقة الرسم ابتداءاً يف التاءات املشددة للبزي حنو إثبات هاء )يتسنه(وقفا يف موضع 
  .(17:عبس)

ضع يف وكل املوا .موافقة الرسم وقفا يف إثبات ألف )أنا(وانفرد ابن الناظم يف موضع واحد، وهو 
 (.3،2اجلدول رقم)

سة مواضع يف وهي مخ، يات اليت بني الغيب واخلطاباالرو اشرتك اإلمامان يف التوجيه بالسياق يف 
 ثالث، وهي النون والياء(، وكذلك الروايات اليت بني 165، 111، 117، 83، 01اآليات رقم )

املوضع الثالث  يوجه ابن الناظم ومل( بالسياق، 285/2، 201/2مواضع، َوج َه اإلمامان اآليتني )
  .، ووجهها النويري بالصرف(58اآلية ) ﴾ٺ ٺ ٿ﴿

 التوجيه الصرفي: 
 يفوجه النويري موضعا واحدا، وقام بتوجيهه ابن الناظم بالصرف الصويت وهو إمشام باب أصدق مل ي

 .(6)الفاحتة:
سكان وضم إتوجيه  يف، وكمثال: توجيه توايل الضمتني الصوتية رفالصيف غاية  أسلوب اإلمامنيتنوع 
غريمها ومل  ان نقال عن، واإلمام( من سورة البقرة60اآلية)، ونظائرها، كما سبق ذكره يف ﴾ھ﴿عني 

ر، فالضم أكثأن كل ماكان على وزن فُعل وكان مجعا فنقل قول األئمة: "ابن الناظم يعزوا، فأما 
والتخفيف جائز، وماكان امسا فالتخفيف أكثر والضم فيه جائز ورمبا حسن الضم لعلة وحسن التخفيف 

 ".أو الضم وأسكن ختفيفا األصل اإلسكان وأتبعلعلة"، وأما النويري فنقل قول األئمة: "

ونظائرها،  (51)البقرة: ﴾ڻ﴿ قوله تعاىل:كما يف ثقال  وكمثال آخر: توجيه اجتماع ثالث حركات 
فيف مع مراعاة لتخلاالختالس ، و جمرى املتصل وإجراء املنفصللتخفيف يرى اإلسكان لفابن الناظم 

حركات ثقال وإذا جاز إسكان حرف طلبا لتخفيف اجتماع ثالث ، والنويري يرى اإلسكان األمرين
نه ، وكذلك االختالس، أما اإلمتام فألاإلعراب وإذهابه يف اإلدغام للتخفيف فإسكانه وإبقاؤه أوىل

  .األصل وحمافظة على داللة اإلعراب
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ٺ ٺ ﴿عاىل: قوله توهو  ،وقام بتوجيهه النويري بالصرف واملعىن  يوجه ابن الناظم موضعا واحدامل

(، وكان توجيه النويري بالصرف وأتبعه باملعىن، وقال: "قراءة النون بناء الفعل 58)البقرة: ﴾ٿ
 للفاعل للتعظيم، وقراءة الياء املضمومة بناء الفعل للمفعول إما للعمل بالفاعل أو تعظيما له".

وله تعاىل: ق املعىن، ومثال ذلكو النويري بالصرف موضعا قام بتوجيهه  وجه ابن الناظم باملعىن فقط
 (، وجه ابن الناظم باملعىن، ووجه النويري بالصرف وأتبعه باملعىن.36)البقرة: ﴾ى﴿ :36اآلية:

اشرتك اإلمامان يف التوجيه بالصرف يف ستة وثالثني موضعا، وانفرد النويري يف عشرين موضعاً، وانفرد 
 (.1ابن الناظم يف موضع واحد، كما يف اجلدول رقم)

د التوجيه باملعىن يف سبعة وثالثني موضعا، وانفرد النويري يف عشرة مواضع، وانفر  اشرتك اإلمامان يف
 (.1ابن الناظم يف موضع واحد، كما يف اجلدول رقم)

 المالحظات على الكتاب: 
 :كتاب ابن الناظمأوال :  

 (، وأشار إليه يف التوجيه وقال: "كما يف احلديث".125مل يذكر نص احلديث يف )البقرة: -1
( نسبة إىل ابن عباس يف 217)البقرة: يف ﴾ېئ﴿حديث ضعيف ضمن توجيه ذكر  -2

باس للفريوز يف تفسري ابن عباس )تنوير املق خترجيا والإسنادا جيد الباحث للحديث ومل تفسريه 
  آبادي(.

 مصادر أحال إليها دون عزو وقد مت عرضها يف املصادر يف نفس البحث يف الفصل الثاين: مدخل. -3
 :لنويرياكتاب ثانيا :  

 : التاليةألحاديث والعزو لتخريج العدم  -1
o  (، وقد أشار إليه ابن الناظم دون ذكر نص احلديث.125يف )البقرة:حديث البخاري عن جابر 
o   (.161يف توجيه)البقرة:حديث ضعيف 
o  (.217يف توجيه )البقرة: حديث ليس له ختريج 
o :(.260حديث ليس له ختريج، ونصه غري مكتمل )البقرة 
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يف  همصادر التوجيوقد مت عرضها يف دون عزو، أحال إليها مصادر كثرية يذكر اسم واحد هلا، و  -2
 .الفصل الثاين املطلب السابع يف املبحث الثاين يف نفس البحث يف

"فاليوم أشرب غري مستحقب ..."، والبيت  ،(51يت مت عرضه يف توجيه )البقرة:خطأ يف نسبة ب -3
 .يهو بالقيس ونسبه إىل سي المرئِ 

ُهُم...)َجَزْمُت( البيت "َوَلَقْد نص خطأ يف  -1 بَـَلْت فِإَذا ا)وإذا( َحَرْصُت بَِأْن أَُداِفَع َعنـْ ملـَِني ُة أَقـْ
  . (251وهو يف توجيه )البقرة:الُتْدَفُع"

القراءة  بَ سَ ، ونَ إن كان التنوين جمرورا خبلف وجود خطأ يف عزو قراءة ضم وكسر التقاء الساكنني -5
الأعترب هذا . و (1)ذلك يف البحث بعنوان: تعليق من الباحث تُ بَ للبزي والصحيح أهنا لقنبل، وأثْـ 

الذي  اخلطأواعتمد  ،خطأ مطبعي ألن احملقق أورد الذي يف النسخ األخرى وكان أحدها صحيحا
  هذا يدعو إىل أمهية إعادة حتقيق املخطوطات.و  النسخة األصلية، يف

 
 المقترحات: 

 عمل حبوث علمية حول توجيه اإلمامني يف باقي القرآن الكرمي. (1
 على الباحثني القيام ببحوث حول هذين الكتابني يف شرح الطيبة ويف التوجيه. (2
 عمل دراسات على مصادر اإلمامني مع تصنيفها واملقارنة بينها. (3
 ءات.اعمل حتقيق جديد للكتابني خصوصا كتاب النويري من قبل متخصصني يف علم القر  (1

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ةبقر يف سورة ال 103/2توجيه اآلية:راجع  (1)
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 التي ذكر اإلمامان فيها وجوه القراءات فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية السورة/حرف القراءة مسلسل
   أوال : سورة الفاتحة: 

 30 1 ﴾ٺ﴿ 1

 38 0، 6 ، وباب أصدق﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ 2

 39 0 ونظائرها  ﴾ڦ ﴿ضم هاء  3

 17 0/2 ﴾ڦ ﴿ميم اجلمع  1
   ثانيا : سورة البقرة:  

 12 9 ﴾چ چ﴿ 1

 12 17 ﴾ک﴿ 5

 13 11 ونظائره ﴾گ﴿ 6

 11 29 ونظائره ﴾ی﴿ 0

 16 31 ﴾ہ ہ﴿ 8

 10 36 ﴾ى﴿ 9

 18 30 ﴾ی ی جئ حئ مئ﴿ 17

 18 38 ونظائره ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ 11

 57 18 ﴾ېئ ىئ﴿ 12

 57 51 ﴾ڦ﴿ 13

 51 51 ونظائره ﴾ڱ﴿ 11

 52 58 ﴾ٺ ٺ ٿ﴿ 15

 53 60 ﴾ھ﴿ 16
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 51 01 ﴾ۅ﴿ 10

 51 08 باب األماين ﴾ڀ﴿ 18

 51 81 ﴾ڻ﴿ 19

 55 83 ﴾ۈ ٴۇ﴿ 27

 55 83/2 ﴾ى﴿ 21

 56 85 ﴾ڤ﴿ 22

 56 85/2 ﴾ڦ﴿ 23

 50 85/3 ﴾ڄ﴿ 21

 50 97 ونظائرها ﴾ڃ﴿ 25

 59 90 ﴾ک﴿ 26

 67 98 ﴾ۀ﴿ 20

198،100،17 ﴾ڀ ڀ﴿ 28
2 

61 

 62 176 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ 29

 63 116 ﴾ڻ ۀ﴿ 37

 63 110 ﴾ۅ ۅ﴿ 31

 61 119 ﴾جب حب﴿ 32

 65 121 ﴾ہ﴿ 33

 66 125 ﴾ۉ﴿ 31

 66 126 ﴾جت﴿ 35

 60 128 ونظائره ﴾ڤ﴿ 36

 60 132 ﴾ہ﴿ 30
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 68 117 ﴾ۇ ۇ﴿ 38

 68 113 ﴾ڳ﴿ 39

 69 119، 111 ﴾گ گ﴿ ﴾ۉ ۉ﴿ 17

 69 118 ﴾ڤ﴿ 11

 07 181، 158 ﴾ڳ﴿ 12

 01 161 ﴾ڄ﴿ 13

 03 165 ﴾ک ک ک گ﴿ 11

 01 165/2 ﴾گ﴿ 15

 01 165/3 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ 16

 01 103 ﴾ک﴿ 10

 05 103/2 ونظريه ﴾ڳ ڱ﴿ كسر وضم التقاء الساكنني 18

﴾ ٺ ٿ، ونظريه ﴿﴾ڱ﴿ ضم وكسر الطاء 19
 (119)األنعام:

103/3 00 

 00 100 ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ 57

 08 182 ﴾ٻ﴿ 51

 08 181 ﴾ڌ ڌ ڎ﴿ 52

 09 185 ﴾ۋ﴿ 53

 09 189 ونظائرها ﴾ٴۇ﴿ 51

 87 191 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ 55

 87 278 ﴾ڭ ﴿ 56

 81 217 ﴾ېئ ېئ ېئ﴿ 50

 82 217/2 ﴾ی ی﴿ 58
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 82 213 ﴾ژ﴿ 59

 83 211 ﴾ې ې﴿ 67

 81 219 ﴾ېئ﴿ 61

 85 219/2 ﴾ائ﴿ 62

 85 222 ﴾ے﴿ 63

 86 229 ﴾ۆ﴿ 61

 80 282، 233 ﴾ەئ ەئ﴿، ﴾ې ې﴿ 65

66 
ھ ﴿39آية، ونظريها يف سورة الروم ﴾خب مب﴿

 ﴾ھ
233/2 80 

 88 236 ﴾ڭ﴿ 60

 88 230، 236/2 19ونظريها يف سورة األحزاب آية، ﴾ہ﴿ 68

 89 217 ﴾ڦ﴿ 69

 89 215 11، ونظريها يف سورة احلديد آية﴾ائ﴿ 07

 97 210، 215/2 69آية ، ونظريها يف األعراف﴾ھ﴿، ﴾ۇئ﴿ 01

 91 216 ﴾ٹ﴿ 02

 91 219 ﴾ٹ﴿ 03

 92 251 17، ونظريه يف سورة احلج آية﴾ۓ﴿ 01

 92 258 ﴾ڇ﴿ 05

 93 259 ﴾ى﴿ 06

 91 259/2 ﴾ېئ﴿ 00

 91 259/3 ﴾ی ی﴿ 08

 95 267 ﴾ٹ﴿ 09
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 95 265 57ونظريه يف سورة املؤمنون آية، ﴾ڀ﴿ 87

 96 260 ، ونظائرها من التاءات اليت مل ترسم خطا﴾ڻ ڻ﴿ 81

 98 268 ﴾ائ﴿ 82

 98 201 58، ونظريها يف سورة النساء آية﴾ٿ﴿ 83

 99 201/2 ﴾ڦ﴿ 81

 177 203 ﴾ہ﴿ 85

 177 209 ﴾ۇ﴿ 86

 171 287 ﴾ەئ﴿ 80

 171 287/2 ﴾ۇئ﴿ 88

 171 282 ﴾ڳ ڳ﴿ 89

 172 282/2 ﴾ڱ﴿ 97

 172 282/3 ﴾ۋ ۋ﴿ 91

 173 283 ﴾پ ڀ﴿ 92

 173 281 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ 93

 171 285 ﴾ۀ﴿ 91

 175 285/2 ﴾ہ ہ﴿ 95
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 لإلمامين الشواهد الشعريةفهرس 

 :مرتبة على اآلياتالشواهد الشعرية البن الناظم 
 اآلية الشاعر الشاهد مسلسل

 161 قيس ولو أن ما يب باحلصا فلق احلصا...وبالريح مل يسمع هلن هبوب 1
 

 الشواهد الشعرية للنويري الناظم مرتبة على اآليات:

 اآلية الشاعر الشاهد مسلسل
 0/2الفاحتة: لبيد وُهُم فوارسها وُهُم حكامها 1
 11 رؤبة بن العجاج فَاْشتَـَريتُ  ليَت شباباَ بُوعَ  2

مل يعني الراجز، أو  ُحوَكْت َعَلى ِنريَْيِن ِإْذ حُتَاكُ  3
 11 تعزى لبين فقعس

 51، 29 امرؤ القيس فاليوَم أشرْب غرَي مستحقب   1
 51 جرير سريوا بين العم فاألهواز منزلكم...وهنر تريي فلم تعرْفُكم العربُ  5
َزرْ ُرحِت ويف رِْجَلْيِك  6  51 األقيشر األسدي مافيهما...َوَقْد بََدا َهْنِك من املِئـْ
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 113 أيب بن كعب نُِطيُع نَِبيـ َنا ونُِطيُع َرب اً...ُهَو الر مْحَُن َكاَن بَِنا َرُءوفا 0

ْيُت َميِّ  ...لَْيَس َمْن ماَت فاْستَـرَاَح مبَْيت   8
َ
َا امل عدي بن رعالء  ُت اأَلْحَياءِ إمن 

 103 الغساين

 233 جرير بافـَُغر  الط ْرَف ِإن َك ِمْن مُنرَْي...َفاَل َكْعًبا بـََلْغَت َواَل ِكال 9
َِني ُة أَقْـبَـَلْت ال 17

ُهُم...فِإَذا امل  251 أبو ذؤيب تُْدَفعُ َوَلَقْد َحَرْصُت بَِأْن أَُداِفَع َعنـْ
 
 
 
 

 قائمة المراجع

لوك النجوم الزاهرة في م .بن تغري بردىاألتابكى، مجال الدين أيب احملاســـــــــــن يوســـــــــــف   .1
 .(ت، د.العريب بادار الكت: بريوت) د.ط، ،مصر والقاهرة

بريوت: دار -، )دمشــــق1، طصـــحيح البخاريالبخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل،   .2
 (.1123ابن كثري، 

حتقيق: عبد الســــــــالم حممد هارون، ، خزانة األدب ولب لباب لســــــان العربالبغدادي:   .3
 )القاهرة: مكتبة اخلاجني، د.ت( د.ط،

ـــــــا  .1 طرابلس: دار )، 2ط ،نـيـــــل اإلبـتـهـــــاج بـتـطـريز الـــــديبـــــاج. الـتـنـبـكـيت، أمحـــــــد بـــــــاب
 .(1127،الكاتب

، د.ط، )د.م، د.ن، اختالف القراءات وأثره في التفســــــــــيرجـــامعـــة املـــدينـــة العـــامليـــة،   .5
1133.) 

مصــر: دار ) ، د.ط،معجم التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد الســيد الشــريف اجلرجاين.   .6
 .، د.ت(الفضيلة

 (.1176، د.ط، )بريوت:دار بريوت، ديوان جرير جرير، جرير بن عطية اخلطفي.  .0
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 المقرئين منجد. ابن اجلزري، مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن علي بن يوســــــــف  .8
 د.ط، )د.م، د.ن، د.ت( اعتىن به: علي بن حممد بن عمران، ،الطالبين ومرشد

هاية في غاية الن .بن علي بن يوســـــــــــفابن اجلزري، مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد   .9
 (. 1357، كتب العلميةال دار وت:بري ) د.ط، قق: برجسرتاس،احمل ،طبقات القراء

لنشـــــر في طيبة ا. علي بن يوســــــفبن مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد  ابن اجلزري،  .17
املدينة املنورة: )، 1، طضــــــــبط وتصــــــــحيح ومراجعة: حممد متيم الزعيب ،القراءات العشــــــر
 .(1111، مكتبة دار اهلدى

هاية في غاية الن .بن علي بن يوســـــــــــفابن اجلزري، مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد   .11
  .(1120، بريوت: دار الكتب العلمية)، 1ط، طبقات القراء

وراة، كلية رســــــــــــــالـة دكت ،الوجوه البالغيـة في توجيـه القراءات القرآنيـة المتواترةاجلمـل،   .12
 (.1126الشريعة، )األردن: جامعة الريموك، 

 ،المحتســـــــــــب في تبيين وجوه شــــــــــواذ القراءاتابن جين، أيب الفتح عثمــان بن جين.   .13
دار  –القاهرة: وزارة األوقاف املصــــــــــــــرية )، 2ط: على النجدي ناصــــــــــــــف وآخرين، احملقق

 .(1176، سركني للطباعة والنشر
 :وتبري )، د.ط، كشـــــف الظنون عن أســـــامي الكتب والفنون حاجي خليفة، عبد اهلل.  .11

 .، د.ت(دار إحياء الرتاث العريب
فتح الباري بشرح صحيح محمد بن  .أمحد بن علي بن حجر العسقالينابن حجر،   .15

على نفقة األمري  السعودية:)، 1طق: عبد القادر شيبة احلمد، احملق ،إسماعيل البخاري
 .(1121، سلطان بن عبد العزيز

 ،فتح الباري بشــــرح صــــحيح البخاري .أمحد بن علي بن حجر العســـــقالينابن حجر،   .16
 .(1126، دار طيبة املدينة املنورة:)، 1طاعتىن به: أبو قتيبة نظر حممد الفارايب، 

لجليل في مواهب ااحلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املالكي املغريب.   .10
احملقق: حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب ، شرح مختصر خليل

 ( 1131موريتانيا: دار الرضوان، -)نواكشوط، 1، طالشنقيطي
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: مصــــــــــــــر) ،األخرية ط، معجم األدباء. أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، احلموي  .18
 .(1317، كتبة عيسى البايب احلليب وشركاهم

، احملقق: شــــــــــــــعيب األرنؤوط مســــــــــند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أمحد بن حنبل.   .19
 (1113وآخرون، د.ط، )بريوت: الرسالة، 

، د.ط ،إعراب القراءات الســـــــــبع وعللهاابن خالويه، أبو عبد اهلل احلســـــــــــــني بن أمحد.   .27
 .، د.ت(القاهرة: مكتبة اخلاجني)

، د.ط ،مختصــــر في شــــواذ القرآن من كتاب البديع ابن خالويه، أبو عبد اهلل احلســـــني.  .21
 .(1138، القاهرة: مكتبة املتنيب)

 بريوت:)، 1ط، فهرســـــــــة ابن خير ابن خري، أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة.  .22
 .(1119، دار الكتب العلمية

الموضح لمذاهب القراء واختالفهم في الفتح لداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد. ا  .23
، بريوت: دار الكتب العلميةد.ط، ) ق: فرغلي سيد أمحد علي عرباوي،احملق، واإلمالة
1137). 

ق: ، احملقسنن أبي داودأبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين.   .21
 (1137، )دمشق: دار الرسالة العلمية، 1ل قرء بللي، طشعيب األرنؤوط وحممد كام

ار )لبنان: د ،د.ططبقات المفسرين، الداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد،   .25
 الكتب العلمية، د.ت(

ب احملقق: شــــــــــــــعي، ســــــــــير أعالم النبالء الـذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان.  .26
 .(1175، الرسالةمؤسسة : بريوت) ،3طاألرنؤوط وآخرون، 

احملقق:  ،طبقات النحويين واللغويين. بن عبد اهلل بن بشــــــــــر مد بن احلســــــــــنالزبيدي، حم  .20
  .(1393، دار املعارف: مصر)، د.طحممد أبو الفضل إبراهيم، 

بريوت: ) 1ط، معاني القرآن وإعرابه(. 1178الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري. )  .28
 .(1178، عامل الكتب
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الســـــالم حممد هارون،  ، احملقق: عبدمجالس العلماء الزجاجي، عبد الرمحن بن إســـــحاق،  .29
 هـ(.1127، )مصر: مكتبة اخلانفي، 3ط

د أبو ، احملقق: حممــالبرهــان في علوم القرآنالزركشــــــــــــــي، بــدر الــدين حممــد بن عبــد اهلل.   .37
 د.ط، )القاهرة، مكتبة دار الرتاث، د.ت(.الفضل إبراهيم، 

 .(1123، بريوت: دار العلم للماليني). 15ط، األعالمالزركلي، خري الدين.   .31

احملقق:  ،مع الحواشــي المفيدة المعلقات الســبعأبو عبد اهلل احلســني بن أمحد، الزوزين،   .32
 (.1132 ،)كراتشي:مكتبة البشرى ،1طد. حممد خري أبو الوفاء، 

يل نيل األمل في ذ خليل بن شـــــــــــــاهني الظاهري احلنفي. الباســــــــــــــط بن عبد ،زين الدين  .33
، بريوت: املكتبة العصــــــــــرية-صــــــــــيدا)، 1ط : د.عمر عبد الســــــــــالم تدمري،احملقق، الدول

1122). 
الضــــــوء الالمع ألهل القرن  ين حممد بن عبد الرمحن الســــــــخاوي.مشس الد، الســــــــخاوي  .31

 .، د.ت(بريوت: دار اجليل)، د.ط، التاسع
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم السـخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن.   .35

 .(1119، بريوت: دار ابن حزم). 1ط، احملقق: إبراهيم باجس عبد اجمليد، ابن حجر
حيدر د.ط، ) ،األنســابأبو ســعد عبد الكرمي بن حممد بن منصــور التميمي. الســمعاين،   .36

 آباد: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، د.ت(
، 1ط ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ي، جالل الدين عبد الرمحنالســـــــــــــيوط  .30

 (1381، القاهرة: عيسى البايب احلليب)
از دراســــــــــة: فو  ،مختصـــــــر طبقات الحنابلة حممد مجيل بن عمر البغدادي.ابن شــــــــــطي،   .38

 ( 1176، )بريوت: دار الكتاب العريب، 1الزمريل، ط
 ،3ط ،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفســــــــــير .الصـــــــــــــباغ، د. حممد بن لطفي  .39

 (.1117 )بريوت: املكتب اإلسالمي،
)بريوت:د.ن،  ،5، احملقق: حممد أمحد شاكر، ط(األصمعيات)ديوان العرب األصمعي،   .17

 د.ت(
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، )القاهرة: 2، احملقق: حممود حممد شاكر، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،   .11
 مكتبة ابن تيمية، د.ت(

، )القاهرة: 27ط ،شرح ألفية بن مالك .هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي ابن عقيل،  .12
 .(1177دار الرتاث، 

من  الذهب في أخبارشذرات ابن العماد، شـهاب الدين أيب الفالح عبد احلي العكري.   .13
 .(1176، بريوت: دار ابن كثري-دمشق)، 1طاحملقق: حممود األرناؤوط، ، ذهب

احملقق:  ،الحجة في علل القراءات الســـــبعالفارســــــي، أبو علي احلســـــــن بن عبد الغفار.   .11
 (.1128، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، ط

 (1173، )بريوت، عامل الكتب، 3ط ،معاني القرآنأيب زكريا حيىي بن زياد. الفراء،   .15

، 1ط،تنوير المقباس من تفســـــــير ابن عباسالفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب،  .16
 (1112)بريوت:دار الكتب العلمية، 

حتقيق: أمحد ، راءالشعر والشع أبو حممد عبد اهلل بن مسـلم بن قتيبة الدينوري، ابن قتيبة،  .10
 (.1173)القاهرة: دار املعارف،  ،2طحممد شاكر 

، اه النحاةنبأنباه الرواة عن إ. الوزير مجال الدين أبو احلســــــــن على بن يوســــــــفي، القفط  .18
 .(1176، دار الفكر العريب، بريوت: مؤسسة الكتب الثقافيةالقاهرة: )، 1ط

 .(1387، املثىن بريوت: مكتبة)، د.ط، معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا.   .19

د، ، احملقق: جميد الطراديوان كعب بن مالكابن أيب كعب، كعب بن مالك األنصـــــــــــاري.   .57
 (.1110، )بريوت: دار صادر، 1ط

، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 3ط،الصـغير صـحيح الجامع .حممد ناصـر الديناأللباين،   .51
1178) 

ء في والموضوعة وأثرها السي سـلسـلة األحاديث الضعيفةاأللباين، حممد ناصـر الدين.   .52
 (.1112، )الرياض: مكتبة املعارف، 1، طاألمة
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ل الفهرس الشــــام، مؤســـــســـــة آل البيت اجملمع امللكي لبحوث احلضــــارة اإلســـــالميةمآب،   .53
 ،2، طمخطوطــات القراءات(–)علوم القرآن للتراث العربي اإلســــــــــالمي المخطوط 

 (.1115التعاونية، األردن: مجعية عمال املطابع  -)َعم ان
شــــوقي ، احملقق: د.كتاب الســــبعة في القراءاتابن جماهد، أمحد بن موســــى بن العباس.   .51

 .، د.ت(القاهرة: دار املعارف)، د.ط ضيف،
 ،2ط ،معجم مصــــــــــطلحات العلوم الشــــــــــرعية .مـدينـة امللـك عبد العزيز للعلوم والتقنية  .55

 (1139 : مدينة امللك عبد العزيز،الرياض)
 التحبير شــــرح التحرير في أصــــولاملرداوي، أبو احلســـــن عالء الدين علي بن ســـــليمان.   .56

الريــــاض: ) ،1ط، احملقق: د. عبــــد الرمحن بن عبــــد اهلل اجلربين وآخرون، الفقـــه الحنبلي
 .(1121، مكتبة الرشد

اءات الموضـــح في وجوه القر نضـــر بن علي بن حممد الشــــريازي الفارســــي. ، أيب مرمي ابن  .50
 ،جدة: اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن)، 1طاحملقق: د.عمر محدان الكبيســـــــــي، ، وعللها
1111). 

دراسة لكتاب شرح طيبة النشر في القراءات العشر املقري، د.أمحد بن عبد اهلل،   .58
، العدد 19د اجملل ،لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبها جملة جامعة أم القرى، للنويري

 ،1128، رمضان 12
 ،درر العقود الفريــدة في تراجم األعيــان المفيــدة قريزي، تقي الـــدين أمحـــد بن علي.امل  .59

 .(1123، دار الغرب اإلسالميبريوت: )، 1طاحملقق: حممود اجلليلي، 
: قاحملق، الكشــــــــف عن وجوه القراءاتمكي، أيب حممد مكي بن أيب طالب القيســــــــــي.   .67

 .(1171، الرسالةبريوت: مؤسسة )، 3طد.حمىي الدين رمضان، 
 (1127دار الكتب العلمية،  )بريوت: ،1، طديوان قيسبن امللوح، ا  .61

)دار صادر،  ،1ط، لسان العرب أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم. ابن منظور،  .62
 د.ت(بريوت، 
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 ، احملقق: د.حازم سعيد حيدر، د.ط،شرح الهدايةاملهدوي، أبو العباس أمحد بن عمار.   .63
  .(1115)الرياض: مكتبة الرشد، 

شرح طيبة النشر في الناظم، شهاب الدين أيب بكر أمحد بن حممد اجلزري.  ابن  .61
، دار الكتب العلميةبريوت: )، طد.، الشيخ أنس مهرة عناية: ،القراءات العشر

1118). 
 .د.ت( ،دار املعرفة بريوت:)، د.ط، الفهرستابن الندمي، أبو الفرج حممد بن إسحاق.   .65

صحيح مسلم  .2ط. حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النوويالنووي،   .66
 .(1111مؤسسة قرطبة، الرياض: ، )2ط ،بشرح النووي

احملقق:  ،شــرح طيبة النشــر في القراءات العشــر. بو القاســم حممد عبد اخلالقالنويري، أ  .60
 .(1121، العلميةبريوت: دار الكتب )، 1طد.جمدي حممد سرور سعد باسلوم، 

، دار الغرب اإلسالمي: بريوت)، 1ط، معجم البلدانياقوت محوي، ياقوت بن عبد اهلل.   .68
1113). 

، يةالقاهرة: مطبعة الســــــــنة احملمد)، د.ط، طبقات الحنابلةيعلي، حممد بن احلســــــــني. أبو   .69
 .د.ت(

 
 




