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 الشكر
 احلمد هلل أوال وآخر ا..

أتوجه أوال  ابحلمد والثناء هلل عز وجل، على ما يسر يل وأنعم علي من نعم عظيمة وجليلة، 
وتعليمه، مث أشكر والدي رمحه هللا تعاىل، على كل ما بذله يف تيسري سبل  الكرمي من تعلم القرآن

التعلم والتعليم لكتاب هللا تعاىل، وأسأل هللا أن يكتب أجره عين، وكذلك والديت الغالية حفظها هللا 
 تعاىل، على بذهلا وجهودها ودعواهتا الكرمية.

فرصة الكرمية للدراسة فيها، وأخص يف وأحب أن أتقدم ابلشكر للجامعة املوقرة على إاتحة ال
هذ املقام، الدكتور الفاضل: شريف عبد العليم، على تكوين طالبة دراسات عليا والصرب عليها، 

 واالجتهاد يف بذل التصويب واملراجعات والعمل الدؤوب املتواصل مع تقدم حبثي.
ديت، ألكون وأخص ابلشكر زوجي الفاضل: سامل العماري، على جهوده العظيمة ومساع

معلمة للقراءات القرآنية، بدء ا من إجازهتا إىل الدراسات العليا فيها، وتذليل العقبات واملؤازرة 
 والتشجيع والدعم املتواصل.

وال أنسى أن أشكر أسريت الغالية وأوالدي على صربهم وحتملهم، وهتيئة اجلو املناسب؛ إلجناز 
 حبثي املتواضع.
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 ملخص البحث
كتاب )احملتَسب( البن جين، مع إبراز منهجه يف   يفمجع القراءات املتواترة يتناول هذه البحث 

وقد اعتمدت هذه  وسبب إيراد هلا يف كتاب عين ابلشواذ، واستنباط أسلوبه يف إيرادها، توجيهها،
الدراسة على املنهج االستقرائي يف مجع القراءات املتواترة يف كتاب احملتسب البن جين، سواء كان هلا 
توجيه ا صرحي ا أو ابإلشارة، وسواء كانت هذه املواضع قُرئ يف الشاذ ما خيالفها أو ال، مث اعتمدت 

جيهات وتوضيحها وبيان منهج ابن جين الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة هذه التو 
 تالتمهيد بعلم توجيه القراءات وذكر  ت يفمتهيد واببني وخامتة؛ عرّفمقدمة و فيها.وجاءت الدراسة يف 

أبرز املؤلفات فيه، واحتوى الباب األول على القسم النظري للدراسة، ويف هذا القسم تعريف ابإلمام 
يه القراءات املتواترة، واحتوى الباب الثاين على القسم ابن جين وكتابه احملتسب، ومنهجه يف توج

التطبيقي للدراسة، وفيه عرض القراءات املتواترة اليت وجهها اإلمام ابن جين حسب ترتيب السور، مع 
 دراسة هذه التوجيهات وإيضاحها وتوثيق مسائلها. وتضمنت اخلامتة أبرز نتائج الدراسة وتوصياهتا.
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Abstract 

 

Research summary This research deals with the the topic of combining the ten frequent ialects 

of the Qura'an according to the book of (Al Muhtasab) for Imam Ibnl jinni, which points out 

the Imam's curriculum in directing his points.This research is based on the 'inductive style' in 

combining the frequent dialects of Ibnl Jinni's book 'Al Muhtasab'.Whether he was clearly 

directing to a point, or just simply referring to, or even if theoe points were read in an bnormal 

recitationornot.This research also relied on the 'descriptive analysis style' in researching the 

Imam's point of view; and in clarifying them; and also in stating his curriculum according to 

the way he deals with them.This research contains an introduction, two chapters and a 

conclusion. The first chapter is the theoretical section, which introduces Iman Ibnl Jinni and 

his book 'Al Muhtasab'; and hiscurriculum in pointing the authentic dialects.The second 

chapter is the practical part of the research, where we point out the authentic dialects which 

Imam Ibnl Jinni has chosen according to the arrangement of the chapters in the Qura'an. 

Those guidelines are studied, clarified and sources are documented. The conclusion contains 

the main results of the research and the recommendations. 
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 املقدمة
هللا وعلى  حممد بن عبدسيدان  ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،احلمد هلل رب العاملني
 .ومن تبعهم إبحسان واقتفى آاثرهم إىل يوم الدين، آله وأصحابه أمجعني

أرفع "إال أن واسطة عقدها العلم ابلقرآن العظيم  العلوم وإن كانت تتعاظم شرفا   فإن   ؛أما بعدُ 
 األمة هذه كتاب  الكرمي لقرآنفا ؛(1)"اا، وأشرفها ذكر  وأعظمها أجر  ا، ا، وأجلها خطر  قدر   الكتب

 ونظام قيمها يف تصدر وعنه وعملها، سلوكها يف هتتدي وبه وفكرها، عقيدهتا تستقي منه ومنهجها،
 ابلبحث وتناولوه ومصر، عصر   كل  يف العظيم الكتاب هذا خدمة على العلماء دأب لذلك حياهتا،
 مرور مع- تكونت وقد املتنوعة، العلمية ختصصاهتم حبسب واألحناء الوجوه خمتلف من والدرس
 اإلملام يكون يكاد العلمي اإلنتاج من هائال   اكم    حتوي ،شاملة قرآنية مكتبة   -اجلهود وتراكم األزمان

 .األفراد عن فضال   العلمية املؤسسات على اعسري   عليه والتعرف به
الذي يُعىن  ،أنشأها اللغويون حلفظ القرءان والدفاع عنه علم توجيه القراءاتومن العلوم اليت 

ببيان معىن اآلية اليت قُرِئت أبكثر من وجه وتفسريها، وكذا الدفاع عن القراءات ابلكشف عن 
وبيان صحتها وسالمتها، والرد على ما يثار من التشكيك فيها وعدم جرايهنا مع القياس  ،وجهها

وإن أصبح يف هذا العصر أشهر  ،ا هذا املصطلح يف تواليف املتقدمنيمل يكن مشتهر  و  غوي،والنظر الل
ذا ما هلولِ  ،(2)واملعاين ،والعلل ،ومما استعمل له من مصطلحات: االحتجاج، مصطلحات هذا العلم

من  (3)من أئمة اللغة، ومن أشهر الكتب اليت بني أيدينا العلم من املنزلة الرفيعة فقد ألف فيه مجع  
و)إعراب  ،(370مصنفات األئمة اللغويني ما يلي: )علل القراءات( أليب منصور األزهري )ت:

(، 370القراءات السبع وعللها( و)احلجة يف القراءات السبع( كالمها أليب عبد هللا ابن خالويه )ت:
( و)شرح اهلداية( أليب العباس املهدوي 377)ت: علي الفارسي و)احلجة للقراء السبعة( أليب

يسي ملكي بن أيب طالب الق عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاوالكشف  ،(440)ت:

                                                           

 (.1/10)، 1ط ،التسهيل يف علوم التنزيلابن جزي، ( 1)
 (.67-66ص) ،1ط ،الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيه احلريب،: انظر(2)
املؤلفني يف هذا العلم وجهوا  أكثروغالبها يف توجيه القراءات السبع؛ ألن  ،يطبع من مصنفات هذا العلم إال القليل( لألسف مل 3)

 .(93-78ص) ،املصدر السابقاحلريب، ينظر قائمة ابملؤلفات:  واحتجوا للقراءات الواردة يف كتاب )السبعة( البن جماهد.
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 .(437)ت:
وكان اهتمام أوائل املصنفني يف )علم التوجيه( منصبًّا حنو توجيه القراءات السبع اليت اختارها 

وقلما تعدوا ، –كما يالحظه املتتبع ملصنفات ذلك الوقت -اإلمام ابن جماهد يف كتابه )السبعة( 
اإلمام أبو الفتح عثمان ابن جين السبعة إىل غريها كالثالثة املتممة أو القراءات الشاذة، فجاء 

( فألف كتابه: )احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( خصه مبا وراء 392)ت:
فألف  ،حتقيقا  ألمنية شيخه أيب علي الفارسي يف تصنيف كتاب لالحتجاج للقراءات الشواذ ؛السبعة

الصرف مقرونني ابلنصوص واللهجات العربية فمن أراد النحو و  ؛هذا الكتاب العظيم الذي مأله علم ا
 ولغات القبائل واألصوات اللغوية وتشّوف إىل أسرار العربية فسيجدها يف هذا الكتاب.

 مشكلة البحث:
أّلف ابن جيّن كتاب )احملتسب( بقصد توجيه القراءات الشاذة، إال أنه تطرق إىل احلديث عن 

ا مل يكن ابألصالة، لذا تظهر الصعوبة يف هذه الدراسة يف قراءات متواترة يف ثنااي كتابه، فحديثه عنه
حتديد ما إذا كان ابن جىن قد ذكر القراءة املتواترة من أجل توجيهها، أو من أجل أن يعضد هبا 
القراءة الشاذة اليت هو بصدد توجيهها، أو لغرض آخر غري ذلك، ومن جهة أخرى فإن توجيهه 

ال يظهر  واضع أخرى اكتفى بكالم خمتصر جدًّاعض املواضع، ويف مللقراءة املتواترة واضح ظاهر يف ب
 منه وجه القراءة.

 أسئلة البحث:
ملاذا أدخل اإلمام ابن جين القراءات املتواترة، وأكثر من توجيهها يف كتابه احملتسب  -1

 اخلاص بتوجيه القراءات الشاذة؟
 اعتمدها؟ما منهجه يف توجيه هذه القراءات، ومصادره اليت  -2
 هل استفاد ابن جين ممن ألف يف توجيه القراءات املتواترة؟ -3
 هل كانت نظرة ابن جين إىل القراءات املتواترة كنظرته إىل القراءات الشاذة؟ -4
 ما هي املواضع اليت ذكر فيها ابن جين قراءات متواترة يف احملتسب؟ -5
 ما منهج ابن جين يف توثيق القراءات اليت أوردها؟ -6

 ث:أهداف البح
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 مجع القراءات املتواترة اليت أوردها اإلمام ابن جين يف كتابه )احملتسب( مع كالمه عليها. -1
 دراسة كالم ابن جين على القراءات املتواترة اليت أوردها يف كتابه )احملتسب(. -2
 استنباط منهج ابن جين يف توجيه هذه القراءات، وبيان مصادره اليت اعتمدها. -3
 .أوردهااليت وثيق القراءات منهج ابن جين يف ت إيضاح -4

 أمهية البحث:
 تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من تعلقها ابلقرءان الكرمي وقراءاته. -1
هذه الدراسة مكتبة توجيه القراءات املتواترة ابختيارات إمام ذي مكانة مرموقة يف  د  متَُ  -2

 علوم العربية.
ما أورده ابن جين تيّسر هذه الدراسة للباحثني يف توجيه القراءات املتواترة الوصوَل إىل  -3

 منها جمتمعة يف دراسة خمتصرة.
 الدراسات السابقة:

 لكتاب من انحية القراءات الشاذة فقط، وهي:يوجد بعض الدراسات اليت خدمت هذا ا
غامن  ل ،، وهي رسالة دكتوراهالتوجيه النحوي للقراءات الشاذة يف كتاب احملتسب البن جين -1

 ، من العراق جامعة الكوفة.كامل سعود احلسناوي
بدال واهلمز اإل التوجيه الصويت للقراءات الشاذة من خالل كتاب احملتسب البن جين: -2

 ألمساء فرحيي. ،مناذج
، التوجيه الصويت والصريف للقراءات الشاذة يف كتاب احملتسب البن جين، لعمر الصراف -3

 من املدينة املنورة، جامعة طيبة.
الدرس الصويت عند ابن جين من خالل كتاب احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات  -4

 واإليضاح عنها، إلبراهيم حممد عبد هللا.
هذه الدراسات مل تتناول بيان اهتمام ابن جين ابلقراءات املتواترة  مة فإن  وكما يظهر من القائ

 وتوجيهها يف كتابه )احملتسب(. 
 منهج البحث:
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اعتمد القسم األول من الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ملا تقتضيه طبيعة العناصر 
 ئي التحليلي.املبحوثة فيه، وأما القسم الثاين فقد اعتمد على املنهج االستقرا

 وكانت خطوات البحث َوْفق التفصيل التايل:
مجع القراءات املتواترة من كتاب )احملتسب( لإلمام ابن جين، وترتيبها حسب ورودها يف  -1

 املصحف الشريف.
 إيراد كالم اإلمام ابن جين بنصه، وإيراد ما ذكره يف توجيهها يف املنت.  -2
توثيق القراءات املتواترة الواردة مما هو خمتلف فيه بني القراء ابالعتماد على كتاب )السبعة(  -3

)حتبري و)النشر يف القراءات العشر( وكذلك البن جماهد، و)التيسري( للداين، 
 وغريها.اجلزري،  البنالتيسري(

 اذة يف احلاشية.ن الشبيان القراءات املتواترة مِ  -4
 ختريج اآلايت ووضعها داخل قوسني مزهرين. -5
 توثيق الشواهد الشعرية من دواوين الشعر، ونسبتها لقائليها. -6
 توثيق األقوال اليت نقلها ابن جين، بعزوها إىل مصادرها األصلية ما أمكن. -7
 ات كتب توجيه القراءات.هربط توجيه املؤلِّف للقراءات أبم    -8
 الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم برتمجة خمتصرة.  -9

 تصحيح ما قد يهم فيه ابن جين يف نسبة القراءات إىل القراء.  -10
 وصحبه آله وعلى حممد، وحبيبنا سيدان على وابرك وسلم هللا وصلى العاملني، رب هلل واحلمد

 .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن والتابعني،
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التعريف ابإلمام ابن جين رمحه هللا: املبحث األول  

 :اسم املؤلف وكنيته ونشأتهاملطلب األول: 
ْ  ،. ومل َيذكر من ترجم له نسب ا أكثر من هذاعثمان بن جين امسه ونسبه: : بكسر اجليم وجينِّ

ساكنة، ومعناه يف العربية: فاضل، كرمي، نبيل، جيد التفكري، عبقري،  وتشديد النون وبعدها ايء
  .(1)خملص، وكان والده مملوكا  روميا  لسليمان بن فهد بن أمحد األزدي املوصلي

وهي الكنية اليت جيريها يف كتبه، ويصدر هبا يف احملتسب كالمه يف  أبو الفتحكنيته: 
 االحتجاج. 

، (2)مثائةقبل الثالثني والثالوأكثر العلماء على أنه ولد  ،ولد رمحه هللا يف املوصل مولده:
 ،أنه ولد سنة إحدى وعشرين أو اثنني وعشرين وثالمثائة؛ وذلك أنه تويف وعمره سبعني سنة والراجح
 .(3)وفاته سنة ثالث وتسعني وثالمثائةوكانت 

نشأ ابملوصل وهي مسقط رأسه وتتلمذ يف هده املرحلة على أمحد بن  نشأته وطلبه للعلم:
. مث التقى أبيب علي الفاسي، وانتقل معه تنقالته إىل الشام وحلب وواسط وبغداد  (4)حممد املوصلي
 . (5)إىل أن مات

 ثناء العلماء عليه:املطلب الثاين: 
 .(1)"من أحذق أهل األدب وأعلمهم ابلنحو والتصريف": (6)قال ايقوت احلموي

                                                           

نزهة األلباء  ،ياألنبار  ،(2/132)د.ط، ، بغية الوعاةالسيوطي،  (.17/19،18،17)، 3، طسري أعالم النبالء، ( الذهيب1)
 (.1/244)، 3، طيف طبقات األدابء

 (.4/1588، )1ط ،معجم األدابء ،( احلموي2)
 .(1/9) ،4ط ينظر: مقدمة )اخلصائص(،( 3)
 (.1/389)، د.ط، بغية الوعاةالسيوطي، ( 4)
 (.2/336، )1طإنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي،  (5)
فلما   ،ه اخلطمعسكر احلموي التاجر ببغداد، وعل -وهو صغري-ابتاعه ، ( ايقوت بن عبد هللا شهاب الدين الرومّي احلموي6)

، تويف سنة ست وعشرين ، وكان من اأَلذكياءةاشتغل ابلنسخ ابألجرة، فحصل له اطالع ومعرفمث كرب قرأ النحو واللغة، 
 (.13/223) ،1ط ،اتريخ اإلسالموستمائة. الذهيب، 
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لو كان "سئل املتنيب عن قوله " صربت أم مل تصربا " يف ثبوت األلف مع مل اجلازمة، فقال: و
ابن جين أعرف ": فقال عنه، يهعل« الديوان»كان قد قرأ و  ،(2)، يعين ابن جين"أبو الفتح هنا ألجابك

 .(3)"ينِّ بشعري مِ 
فتح املقفالت وشرح املشكالت ما له؛  ليس ألحد من أئمة األدب يف" :(4)وقال الباخرزي

 .(5)"علم اإلعراب وال سّيما يف
 وشّد بيوت القصائد الوثيقة  ،مل ير مثله يف توجيه املعاين" :(6)وقال العمري

 .(7)"املباين
 طلبه للعلم:املطلب الثالث: 

عن وطنه ومفارقة  تبحر ابن جين يف علم التصريف؛ ألن السبب يف صحبته أاب علي وتغربه
 .(8)أهله مسألة تصريفية، فحمله ذلك على التبحر والتدقيق فيه

                                                           
= 

 (.4/1585، )1طمعجم األدابء، احلموي، ( 1)
 (.2/335، )1طمرآة اجلنان، اليافعي، ( 2)
، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، (، ابن العماد3/247)، 1، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان  (3)

 (.2/335، )1ط ، مرآة اجلنان،(، اليافعي4/494) ،1ط

ا حيث ولد فيها ونشأ، وأخذ قسط  « ابخرز»وقد نسب إىل بلدته ، ( هو أبو احلسن علي بن احلسن بن أيب الطّيب الباخرزي4)
شرع يف األدب، وأقبل على الكتابة   والد إمام احلرمني، مثينتفقه يف مذهب الشافعي، والزم أاب حممد اجلوي ،من علومه
 ،1ط ،اتريخ اإلسالم. الذهيب، وهي انحية من نواحي نيسابور، قتل بباخرز "دمية القصر" أبرز مصنفاته كتاب واإلنشاء،

(10/252.) 
 (.4/1587، )1طمعجم األدابء، احلموي، ( 5)
 األقاليم وخطوط واملسالك املمالك معرفة يف حجة مؤرخ،: الدين شهاب العمري، العدوي القرشي هللا فضل بن حيىي بن أمحد( 6)

 إىل جنكيز خان عهد من املغول ملوك اتريخ سيما وال ابلتأريخ املعرفة غزير وترامجهم، عصره رجال أبخبار عارف والبلدان،
، 15طاألعالم، األمصار(. الزركلي،  ممالك يف األبصار مسالك) آاثره دمشق، أجلّ  يف ووفاته ومنشأه مولده عصره،

(1/268.) 
 (.7/116) ،1، طاألمصار ممالك يف األبصار ، مسالكالعمري( 7)
 (.2/336)، 1، طإنباه الرواةالقفطي،  (،1/245، )3ط، نزهة األلباء ،( األنباري8)
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 أبرز شيوخه:
 البن جين الكثري من الشيوخ سنستعرض أمههم:

 :(1)احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي النحوي الفارسي ،علي وأب -1
إىل املوصل قدم وكان سبب صحبته إايه أن أاب علي الفارسي ، وصحبه أربعني سنة أخذ عنه
النحو وهو شاب، وكان بني يديه متعلم ئ ر فوجد أاب الفتح عثمان بن جين يقُ ، فدخل إىل اجلامع

ه مقصرا ، فقال له دا، حنو "قام" و"قال"، فاعرتض عليه أبو علي، فوجالواو ألف   وهو يكلمه يف قلب
هذا  "جين، فسأل عنه، فقيل له: ، مث قام أبو علي ومل يعرفه ابن(2)"رمزببت قبل أن حتص "أبو علي:

مقامه،  وتبعه ىف أسفاره، وخال به يف ،فأخذ يف طلبه، ولزمه وصاحبه"، أبو علي الفارسي النحوي
إىل أن مات  ،على تصانيفه واستجادها يزمانه، ووقف أبو عل منه، وأخذ عنه، وصّنف يف واستملى
 .س النحو ببغداد بعدهوخلفه ابن جين، ودرّ أبو علي 
 .أمحد بن حممد أبو العباس املوصلي النحوي  -2

ا مبذهب الشافعي، قرأ عليه ابن ، عارف  ا فاضال  ا يف النحو، فقيه  قال ابن النجار: كان إمام  
 .(3)جين

 أبو بكر حممد بن احلسن ابن مقسم. -3
 بقراءةوطال عمره، وأقرأ الناس  على إدريس بن عبد الكرمي، عن خلف، الكرمي قرأ القرآن

محزة؛ قرأ عليه إبراهيم بن أمحد الطربي، قال اخلطيب: كان ثقة، وكان من أحفظ الناس لنحو 
وصنف يف النحو والقراءات   ،الكوفيني وأعرفهم ابلقراءات. وله يف التفسري واملعاين كتاب "األنوار"

 . (4)اكتب  
 ،(1)إسحق القرمسيين أبوسهل القطان، و  وأبو، (5)الفرج األصبهاين أبو ا:يوخه أيض  ومن ش

                                                           

 (.1/233، )3ط، نزهة األلباء ،( األنباري1)
 (.3/137)، 1ط ،زهر األكم يف األمثال واحلكم اليوسي، .يصل إليها( يضرب فيمن يتعاطى رتبة قبل إن  2)
 (.1/389، )د.ط، بغية الوعاةالسيوطي، ( 3)
 (.8/74) ،1طاتريخ اإلسالم الذهيب،  (4)
وجده  ،بن حممد بن أمحد بن اهليثم، القرشي األموي الكاتب األصبهاين صاحب كتاب "األغاين" ( أبو الفرج علي بن احلسني5)
   = 
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 .(2)وغريهم
 أوالده:املطلب الرابع: 

قد خّرجهم والدهم وحّسن  ،كان البن جين من الولد علّي وعال وعالء، وكلهم أدابء فضالء
 .(3)خطوطهم، فهم معدودون يف الصحيحي الضبط وحسن اخلط

 تالميذه:املطلب اخلامس: 
بن عبد  البصري، وأبو احلسن علي وأبو أمحد عبد السالم ،(4)خذ عنه أبو القاسم الثمانيينأ

 .(7)وغريهم (6)وعلي بن هالل، (5)هللا السمسي
 وفاته:املطلب السادس: 

يف خالفة  ،ن صفر سنة اثنتني وتسعني وثالمثائةابن جين يوم اجلمعة لليلتني بقيتا مِ تويف 
 .(8)القادر ابهلل تعاىل

 مؤلفاته:املطلب السابع: 

                                                           
= 

مروان بن حممد املذكور آخر خلفاء بين أمية؛ وهو أصبهاين األصل بغدادي املنشأ، كان من أعيان أدابئها، وله املصنفات 
. ابن خلكان، مثائة ببغدادتويف يوم األربعاء رابع عشر ذي احلجة سنة ست ومخسني وثالاألغاين"، املستملحة منها: كتاب "

 (.3/309)، 1، طوفيات األعيان
، األصبهاين وأمحد بن أنس الدمشقي إبراهيم بن أمحد بن احلسن أبو إسحاق القرماسيين، شيخ روى احلروف عن أيب بكر (1)

 .(1/7، )غاية النهايةابن اجلزري،  روى عنه إبراهيم بن أمحد الطربي" ومل يذكر وفاته.
 (.1/30) ،1ط ،ابن جين النحويالسامرائي، ( 2)
 (.4/1589، )1طمعجم األدابء،  ،(احلموي3)
(، ابن 2/281، )د.ط، العرب يف خرب من غرب ،الذهيب. وشرحا  للتصريف امللوكي ،يف النحو وكتااب   ،( صّنف شرحا  لل مع4)

 (.3/443)، 1، طوفيات األعيانخلكان، 
 (.2/132، )د.ط، بغية الوعاة ،( السيوطي5)
 (.2/224) د.ط، ،العرب يف خرب من غربالذهيب، ( 6)
 (.2/246، )3ط، نزهة األلباء األنباري،( 7)
 (.2/246، )سابقالرجع املاألنباري، ( 8)
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 ، منها املطبوع مثل: من التصانيف املفيدةالعديد البن جين 
 .(1)(اخلصائص) -1
 .(2)ر صناعة اإلعراب(س) -2
 .(3)الفسر ويسمى: (شرح ديوان املتنيب) -3
 .(4)يف شرح تصريف أيب عثمان املازين( املنصف  -4
 (5)(احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها)  -5
 . (6)(تمام يف تفسري أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري)ال -6
 . (7)(العروض) -7
 .(8)(األلفاظ املهموزة) -8
 .(9)(معالل  ) -9

 .(10) (عقود اهلمز) -10
 .(11) (علل التثنية) -11

رسالة يف مدد ، و)يف شرح القوايف لألخفش (الكايف)و ،(التعاقبمثل: ) ،ومنها غري املطبوع

                                                           

 .يف دار الكتب املصرية يف ثالثة أجزاء بتحقيق حممد علي النجار م1956( طبع يف مصر عام 1)
 .1405بدمشق عام م يف دار القلم 1945طبع هذا الكتاب بتحقيق حسن هنداوي يف القاهرة عام ( 2)
 م حتقيق رضا رجب، دار الينابيع.2004طبع يف دمشق عام ( 3)
 م، مبطبعة مصطفى احلليب، بتحقيق: إبراهيم وعبد هللا أمني.1954طبع يف القاهرة عام  (4)
حلليم ، بتحقيق: علي النجدي الناصف، وعبد اإبشراف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية م،1386( طبع يف القاهرة سنة 5)

 النجار، وعبد الفتاح شليب.
 هـ، مبطبعة العاين، بتحقيق أمحد انجي القيسي، وخدجية احلديثي، وأمحد مطلوب.1381طبع يف بغداد  (6)
 م، بدار القلم، بتحقيق: أمحد فوزي اهليب.1987طبع يف الكويت  (7)
 هـ، بدار الفكر، حتقيق: مازن املبارك.1409طبع يف دمشق عام  (8)
 م، بدار الكتب الثقافية، حتقيق: فائز فارس.1972طبع يف الكويت عام  (9)
 م، بدار الفكر، حتقيق: مازن املبارك.1409طبع يف دمشق عام  (10)
 م، مبكتبة الثقافة الدينية، حتقيق: صبيح التميمي.1992طبع يف مصر عام  (11)
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 .(1)(األصوات ومقادير املدات
  

                                                           

 (.4/1600) ،1طمعجم األدابء،  ،احلموي (1)
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 ب(التعريف بكتاب )احملتس  : املبحث الثاين
وبعد شرح  ،ألف ابن جين كتابه احملتسب بعد مجلة صاحلة من كتبه، فقد ألفه بعد كتاب احملاسن

ديوان املتنيب، وبعد سر الصناعة، وبعد املنصف، وبعد اخلصائص، بل إنه ألفه قرب آخر حياته، 
فاجتمعت له يف أتليفه جتارب طويلة ممتدة، وخريات انفعة، هي جتارب العمر كله، اليت استقرت به 

 .(1)إىل االستقرار الذهين
 سبب أتليف احملتسب:املطلب األول: 

احلسن بن أمحد بن عبد الغفار املعروف )القراءات( ن العلماء الذين صنفوا يف هذا امليدان مِ 
أبيب علي الفارسي، أحد أعيان القرن الرابع اهلجري، أزهى العصور اإلسالمية، وأحفلها بصنوف 

أيب وضع كتابه "احلجة" يف االحتجاج للقراءات السبع، وبناه على كتاب  املعارف واآلداب والعلوم،
بكر بن جماهد يف هذه القراءات، وكان على ني ة أن يضع كتااب  آخر يف االحتجاج للقراءات الشاذة؛ 

فجاء تلميذه أبو الفتح عثمان ، ولكن مل تيسر له ما أراد، وحالت حماجزات األايم بينه وبني ما اعتزم
يف أواخر عمره، بعد أن علت به  وألف هذا الكتاب، وأمتهبن جين، فقام مبا َهم  به أستاذه ومل يفعله، 

اختار من القراءات الشاذة اليت احتج هلا ما كان له وجه يطمئن إليه ، السن، وطوى مراحل الشباب
يف اللغة وأصول النحو وشواهد الشعر، أما ما عدا ذلك من القراءات فقد رد ها وضع ف القراءة 

 .(2)هبا
 سبب التسمية:املطلب الثاين: 

رمى بتأليفه القرىب إىل هللا عز وجل، وابتغاء املثوبة منه،  قدسبب ذلك أن ابن جين كان  لعل
، ال على املوضوع الذي يديره عليهوأمساه كتاب "احملتَسب"؛ ليدل ابمسه على الغرض الذي يريده به، 

وسيلة عسى وألنه ألفه يف أواخر عمره فشعر أن حياته آذنت ابلزوال، فهو يتخشع هلل ويبتغي إليه ال
 .(3)أن يثيبه هللا مغفرة منه ورضواان  

                                                           

 (.40)صد.ط، ، القراءات القرءانية عبده الراجحي، (1)
 (.1/4) د.ط ،احملتسبابن جين، ( 2)
 (.12، 1/4، )املرجع السابقابن جين، ( 3)
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 منهجه العام:املطلب الثالث: 
ن قرأ هبا، مث يضبط هذه القراءة ابحلروف أو النظري يبدأ ابن جين أوال  بعْرض القراءة، ومَ 

-وقرأ )َدّرِيء(، مفتوحة الدال، مشددة الراء، مهموزة "حرصا  منه على الضبط، ومن ذلك قوله: 
 .(1)"بن فائد ، وأابن بن عثمان، وقتادة، وعمروسعيد بن املسيب، ونصر بن علي، وأبو رجاء

ن خالل هدفه من أتليف الكتاب االحتجاج للقراءات الشاذة مِ  د يف مقدمته أن  وابن جين أك  
تعامله أبدواته اللغوية مع الشواذ واالحتجاج هلا، وبيان موافقتها للعربية، ولو على وجه فصيح، 

 .(2)ن قبوهلا يف العربيةفالقراءات الشاذة مقبولة عنده، وال جيب أن يكون ضعف الرواية مانع ا مِ 
ا مث يرجع يف أمرها إىل اللغة، ويلتمس هلا شاهد   ،ويذكر من قرأ هبا ،ءةفابن جين يعرض القرا

فريويه، أو نظري ا فيقيس عليه، أو هلجة فريدها إليها، ويؤنسها هبا، أو أتويال  أو توجيه ا فيعرضه يف 
 يقتضيه املقام. قصد وإمجال، أو تفصيل وافتنان على حسب ما

ما لشذوذه يف اللغة وإما حلاجته يف االحتجاج إىل إن مل جيد للقراءة وجه ا يسكن إليه إف
 .(3)ضرب من التكلف واالعتساف، مل يتحرج أن يردها أو يضعف القراءة هبا

 مميزاته:املطلب الرابع: 
يعترب احملتسب زاخر ا ابلكثري من الشواهد والتوجيهات، وألوان من اآلراء والبحوث  -1

 الغزارة والتمكن، وعلى مشول اإلحاطة ودقة املالحظة.اللغوية والصوتية اليت تدل على 
يذكر طائفة من أصول العربية وقواعدها العامة من لغوية وحنوية وعروضية، دعته دواعي  -2

 االحتجاج وأتييد الرأي إىل إيرادها.
يف الكتاب عرض لبعض مسائل البالغة، وكالم عن نظم األسلوب وعالقته إبرادة  -3
 :د وغريه، سيتضح من خالل األمثلة يف قسم التطبيق، يف قوله تعاىلالم عن التجريانظمه، وك
عبارة احملتسب مرسلة متدفقة، فيها طالوة ابدية، وعليها مسحة مالومة من عذوبة  -4

                                                           

 (.1/32)املصدر السابق، ( 1)
 (.1/33املصدر السابق، )( 2)
 (.1/12) د.ط،، احملتسبابن جين، ( 3)
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 من بعض الفن، مبسوطة يف غري حشو وال فضول، يشيع فيها االزدواج، جزلة األلفاظ، ال ختلو أحياان  
 اه.الغريب الذي حيتاج إىل كشف معن

 .(1)ويشيع فيها التكرار، لتكرر مقتضيات االستشهاد هبا ،شواهده كثرية -5
 مصادره:املطلب اخلامس: 

نوعان: كتب أيخذ منها، ورواايت صح لديه  -كما يقول يف املقدمة-صادر احملتسب م
 األخذ هبا.

 فأما الكتب فهي:
 الشواذ من القراءة.كتاب أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهد، الذي وضعه لذكر   -1
 كتاب أيب حامت سهل بن حممد بن عثمان السجستاين.  -2
 كتاب أيب علي حممد بن املستنري قطرب.  -3
 كتاب املعاين للزجاج.  -4
 كتاب املعاين للفراء.  -5

عنده األخذ به مما يرويه عن غريه فيقول عنه: "ال أنلو فيه ما تقتضيه حال مثله  وأما ما صح  
 ن أتدية أمانته، وحتّرِي الصحة يف روايته".مِ 

هم يف ن يبدو أثرُ من رواة اللغة وعلمائها، وسنقصر الكالم على نقله عم   ةوقد نقل عن طائف
ما ينقله أو أيخذه على ما خيلت؛ ولكنه  ومل يكن ابن جين يتقبل كل ، هم فيهالكتاب، ويكثر ذكرُ 

 .(2)كان ينظر فيه وينقده، يف تلطف ورفق حين ا

  

                                                           

 ( 1/19،18،14،13) د.ط ،احملتسبابن جين، ( 1)
 (.1/15، )رجع السابقاملابن جين، ( 2)
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 علماء نقل عنهم يف كتابه:
 واستشهد بكثري من شواهده. ،نقل عن سيبويه -1
نقل عن شيخه أيب علي الفارسي، فروى مما أنشده إايه من شواهد، وما أخذه عنه من  -2

 املسائل اليت دار بينهما فيها حوار ومساءلة.أصول، وما انتهيا إليه من رأي يف 
 وأنكر عليه. ،فأعجب به ؛نقل عن الكسائي -3
 فوثق به يف النقل والرواية، وتعقبه يف اللغة واإلنكار واملخالفة. ،نقل عن ابن جماهد -4
 وخالف رأيه فيها. ،نقل عن بعض كتبه مثل اخلصائص -5
، يرجع إليها وخيرج على أفاد ابن جين يف االحتجاج للشواذ من هلجات القبائل -6
 . (1)مقتضاها

 :مذهبه يف كتابهاملطلب السادس: 
كان ابن جين بصري املذهب كشيخه أيب علي، وجيري يف كتبه ومباحثه على أصول هذا 

 كان أو غريه، املذهب ويدافع عنه، على أن ابن جين لشدة حبه للعلم فكان أيخذه من أهله، بصراي  
 .(4)وميدحهما على اختالفه معهما يف املذهب (3)والكسائي (2)فيكثر من النقل عن ثعلب

                                                           

 (.1/17،16،15) د.ط، ،احملتسبابن جين، ( 1)
 زمانه، أخذ يف واللغة النحو يف الكوفيني إمام كان  فإنه بثعلب، املعروف النحوي الشيباين حيىي بن أمحد ثعلب، العباس أبو (2)

 دين ا ثقة كان  عرفة، وابن األخفش، سليمان بن علي احلسن أبو عنه األثرم، وأخذ املغرية بن وعلي األعرايب زايد بن حممد عن
، نزهة األلباءومائتني. األنباري،  وتسعني إحدى تويف سنة القدمي، الشعر ورواية ابلغريب، واملعرفة اللهجة بصدق مشهور ا

 (.176، 1/173، )3ط
 السبعة؛ القراء أئمة أحد وكان اهلراء، ومعاذ الرؤاسي، جعفر أيب عن أسد، أخذ بين الكسائي، موىل محزة بن علي احلسن، أبو( 3)

 إمنا: الفراء زايد بن حيىي زكراي أبو الناس، قال هبا فأقرأقراءة  لنفسه اختار مث ببغداد، بقراءته وأقرأ الزايت محزة على قرأ قد وكان
 (.1/63،58، )سابقالرجع املومائة. األنباري،  ومثانني تسع سنة ابلري الكسائي الكرب، مات على النحو الكسائي تعلم

 (.1/245، )1ط، ابن جين النحويالسامرائي، ( 4)
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 منهجه يف توجيه القراءات يف )احملتسب(: املبحث الثالث
 يف توجيهه للقراءات يف كتابه:هذه بعض املظاهر اليت تالحظ على منهج ابن جين 

 :اجلوانب اليت تناوهلا ابن جيّن يف التوجيهاملطلب األول: 
اجلوانب اليت تناوهلا ابن جين يف توجيه القراءات، وذلك حبسب ما تقتضيه القراءة  تنوعت

اليت يريد توجيهها، فتارة يوجهها من اجلانب النحوي، واترة من اجلانب الصريف، واترة من اجلانب 
 الداليل.

 :املدرسة النحوية اليت غلبت على ابن جيّن يف توجيهاتهاملطلب الثاين: 
جين يف أثناء توجيه القراءات إىل ذكر خالف حنوي أو صريف فإنه يقرر مذهب  إذا تطّرق ابن

 ، )هذا(2)أصحابنا..( عند ، )هذا(1)أصحابنا..( البصريني غالب ا، ومن عباراته يف ذكر ذلك: )مذهب
 ضعيف ، )هذا(4)فيه..( أصحابنا يقول الذي املوضع هو ، )هذا(3)أصحابنا..( قول يؤكد

 .(5)عندان..(

: الناس قراءة ذلك : ومنقال ابن جين[ 32الطور:] چ پ پ پ پچ تعاىل:  قولهمثال: يف 
 مبعىن املنقطعة أم إن: فيه أصحابنا يقول الذي املوضع هو هذا: الفتح أبو قال. چ پ پ پ پچ 
 .(6)بل

تعامله مع القراءات اليت يعود االختالف فيها إىل اختالف لغات املطلب الثالث: 
 :العرب

القراءة اليت يوجهها راجعة  إىل اختالف لغات العرب فإن ابن جين يكتفى يف  كانتإذا 
التوجيه بذكر أن هذا أوجه القراءة يف هذه اللفظة من لغات العرب، وال ينسب هذه اللغات إىل 

                                                           

 (.1/84) د.ط، ،احملتسبابن جين، ( 1)
 .(2/69، )سابقالرجع امل( ابن جين، 2)
 (.2/284، )سابقالرجع املابن جين، ( 3)
 .(2/291، )سابقالرجع امل( ابن جين، 4)
 .(1/71، )سابقالرجع امل( ابن جين، 5)
 .(2/291، )سابقالرجع امل( ابن جين، 6)
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 أصحاهبا يف الغالب.

: قال أبو الفتح. [23اإلسراء:] چ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ  : يف قوله تعاىل:ذلكمثال 
،  : )يف املتواتر(مثاين لغاتفيها  ، وُأفّ  ، وُأىف )غري املتواتر( ،وُأف  ُأفِّ ، وُأفٌّ  .(1)ممال ،وأُفًّا، وُأف 

ابن جين لغ ة على أخرى يف أثناء توجيه قراءة، فإنه ال يضعف اللغة املرجوحة، وال  رّجحوإذا 
 اللغات اختالف ابب يف اخلصائص، كتاب  يرد القراءة اليت جاءت على وفقها، عمال  مبا قرره يف

 وسيلتها، من بذلك أحق ليست ألهنا بصاحبتها؛ اللغتني إحدى ترد   أن لك وليس: "حجة وكلها
 هلا أقبل القياسني أقوى أن وتعتقد أختها، على فتقويها إحدامها تتخرّي  أن ذلك يف كَ لَ  ما غاية لكن
 .(2)"هبا اأنس   وأشد

قال  [57األعراف:] چ ائ ائ ى ى ې ېچ  :مثال ذلك: يف قوله تعاىل
، والن ُشر مجع َنُشور؛ ألهنا تـَْنُشر السحاب العامةأما "ُنْشر ا" فتخفيف "ُنُشر ا" يف قراءة  جين: ابن

  .(3)يف حنو ذلك لتميم أفصح ألنه لغة احلجازيني، والتخفيف والتثقيلوتستدر ه، 

قال  [209البقرة: ] چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ  مثال آخر: يف قوله تعاىل:
 .(4)ِلْلت، إال أن الفتح فيهما أعلى اللغتنيَلْلت وضَ لِْلت، مبنزلة ضَ مها لغتان: زلَْلت وزَ  :ابن جين

 :موقف ابن جين من القراءات ردًّا وتضعيف ااملطلب الرابع: 
يبذل ابن جين وسعه يف توجيه القراءة، لكنه إن مل جيد هلا وجه ا يطمئن إليه فإنه يصرح 

 جعفر أيب قراءة ذلك يف القراءات الثالث، ومن ذلك وقعوإمنا القراءة وإن كانت متواترة،  بتضعيف
 . (5)جدًّا" عندان ضعيف "هذا: الفتح أبو بضم التاء، قال [34البقرة:] :)للمالئكُة اْسجدوا(يزيد

 فمبدل مهموز غري" اُمت ك  " قال ابن جين: أما[31ْت هلن  مت ك ا( ]يوسف:وكقراءة أيب جعفر: )وأعتدَ 

                                                           

 .(2/18) د.ط، ،احملتسب( ابن جين، 1)
 .(2/18) ،4ط ،اخلصائص( ابن جين، 2)
 (.1/255) د.ط، ،احملتسب( ابن جين، 3)
 .(1/122، )سابقالرجع امل( ابن جين، 4)
 .(1/71) ،سابقالرجع امل( ابن جين، 5)
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 القراءة كانت  فلذلك الشعر؛ ضرورة يف هو وإمنا عة؛بالس يف جيوز ال عندان اإلبدال وهذا. .. ُمت َكأ من
 . (1)ضعيفة به

 قال .على أنه منادى ُحذفت منه أداة النداء الباء، بضم اْحُكْم( َرب   )ُقلْ : جعفر أيب وكقراءة
 .(2)ضعيف" أصحابنا عند "هذا: الفتح أبو

 :الرتجيح بني القراءات عند ابن جيّن املطلب اخلامس: 
على أخرى ألسباب عدة؛ من أبرزها أن تكون الراجحة عنده أقوى  يرجح ابن جين قراءة  

 معىن .
وأما قراءة اجلماعة:  قال ابن جين: [13آل عمران:])تروهنم مثليهم(مثال ذلك: يف قوله تعاىل

 .(3)فألهنا أقوى معىن چک چ 

: قراءة قال أبو الفتح [24إبراهيم:] چ جئ ی ی ی یچ ويف قوله تعاىل: 
 . (4)أقوى معىن   چ ی یچ  :اجلماعة

قال  32األحزاب:] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  ويف قوله تعاىل:
 .(5)النصب أقوى معىن  : چ ڤچ جين يف توجيه نصب ابن

لكون الراجحة أقوى يف املعىن، كما يف قراءة  أخرىوقد يرجح قراءة  شاذة  على قراءة 
 كأن:  قال ابن جين [3املائدة:]چ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ قوله تعاىل:  )مَتجنِّف(، يف

 .(6)متجنف ا أبلغ وأقوى معىن من متجانف؛ وذلك لتشديد العني، وموضوعها لقوة املعىن هبا
 :اعتماد ابن جين يف توجيه القراءة على قراءة أخرىاملطلب السادس: 

                                                           

 .(1/340،339) ،سابقالرجع امل ( ابن جين1)
 .(2/69) ،سابقالرجع امل( ابن جين، 2)
 (.1/155)، سابقالرجع امل( ابن جين، 3)
 (.1/362)، سابقالرجع امل( ابن جين، 4)
 .(2/181، )سابقالرجع امل( ابن جين، 5)
 (.1/207)، سابقالرجع امل( ابن جين، 6)
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 يوظف ابن جين القراءة يف بيان معىن قراءة أخرى، مثال ذلك: قراءة )أجْلََأها( يف قوله تعاىل:
 . (1)اجلماعة لقراءة يشهد : أجلأهاقال ابن جين [23مرمي:] چ ې ې ې ې ۉچ 

: الفتح أبو قال [82النمل:] چ گ گ گ گ ک ک کچ  ويف قوله تعاىل:
 جترحهم مبعىن أنه إىل چ کچ  قوله يف ذهب ملن شاهد إايهم، وهذا أبكلها جترحهم": َتْكِلُمُهمْ "

 ويشهد ،"تـُنَـبِّئـُُهم: "ُأيَبّ  قراءة الكالم من أنه إىل چ کچ : قوله يف قال ملن ويشهد .إايهم أبكلها
 هذا كان  شئت وإن". يُوِقُنون ال ِِبايتَِنا َكانُوا  الن اسَ  َأن   ُتُكلُِّمُهمْ : "مسعود ابن قراءة أيضا التأويل هلذا

ا  .(2)يقينهم وزوال بكفرهم، ذلك هبم تفعل: أي جترحهم،: چ کچ  أن إىل ذهب ملن شاهد 
 :االستطراد إىل ذكر مسائل فقهية مرتتبة على توجيه القراءةاملطلب السابع: 

قد يستطرد أحياان  يف التوجيه إىل ذكر مسائل فقهية مرتتبة على القراءة، كما يف توجيه قوله 
: تقر اب  بذاك؛ اجلماعةأما قراءة قال ابن جين: " [158البقرة:] چ ڳڳ گ گ گ گ کچ  تعاىل:

؛ ألهنما من شعائر احلج والعمرة، ولو مل جناح عليه أن يطوف هبما تقراب بذاك إىل هللا تعاىلأي: فال 
بدعة، كما لو  مل يتقدم إجيابه، وهذا يكوان من شعائرمها لكان التطوف هبما بدعة؛ ألنه إجياب أمر  

ابحلرم؛ لكان  تطوف ابلبصرة أو ابلكوفة أو بغريمها من األماكن على وجه القربة والطاعة كما تطوف
  .(3)"بذلك مبتدع ا

  

                                                           

 (.2/40)، سابقالرجع امل( ابن جين، 1)
 .(2/145، )سابقالرجع امل( ابن جين، 2)
 (.1/116،115، )سابقالرجع امل( ابن جين، 3)
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 الثاين: القسم التطبيقي الفصل
  القراءات املتواترة من كتاب "احملتسب" البن جين

 حسب ترتيب السور
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 الفاحتة: سورة يف الواردة القراءات
 .[6]الفاحتة: چ ڤ ٹ ٹ ٹچ  قوله تعاىل: -1

أي: الصـراط الـذي شـاعت اسـتقامته، وتُعوملـت  (1)چ ٹ ٹ چمن قـرأ: " قال ابن جين:
وكثـــري مـــن نعمتـــك علينـــا، وحنـــن لـــه  ،، فـــإن قليـــل هـــذا منـــك لنـــا زاك عنـــدان(2)يف ذلـــك حالـــه وطريقتـــه

 .(3)"مطيعون، وإىل ما أتمر به وتنهى فيه صائرون

 .[7]الفاحتة: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ  قوله تعاىل: -2
 بكسـر" علـيِهمْ "و اهلـاء، ضـمة مـع امليم بسكون (4)"عليُهمْ "منها : قراءات فيها" قال ابن جين:

 .(1()6)"امليم بعد وواو اهلاء بكسر" عليِهُمو"و ،(5)وسكون امليم اهلاء
                                                           

حيث وقع وكيف أتى وقنبل فرواه رويس  چڤچ و چٹ چ قراءة اجلمهور ابلتعريف على اختالف بينهم يف الصاد من ( 1)
فروى عنه خلف إبمشام الصاد الزاي يف مجيع القرآن، واختلف عن خالد يف إمشام  ،إال محزة قراءة الباقني وابلصادابلسني، 

ا اهدان صراط  ): ئقر و األول فقط، أو حريف الفاحتة خاصة، أو املعرف ابلالم يف مجيع القرآن، أو ال إمشام يف احلرف األول، 
، د.ط، النشر، ي(، ابن اجلزر 1/15)، 2، طالتيسري، (، الداين1/105)، 2، طالسبعة، ابن جماهد. دون تعريف (امستقيم  

(1/270 ،271.) 
لشمول معىن احلمد يف  اشمول سراينه وفق  لإلحاطته و  هالذي اليضل مبهتدي الصراطبكلمة )أل( ألنه  جاء مكمال  الصراط: ( 2)

 (.1/17)د.ط، ، نظم الدرر، البقاعي .الوجود كله
 (.1/41) د.ط، احملتسب، ابن جين،( 3)
 تثنية أو مجع ضمري هاء كل  ضم وزاد ذلك يف  يعقوب وافقه ،{لديُهم}و{ إليُهم} وكذلك محزة اهلاء بضم{ عليُهم} قرأ( 4)

 ،2، طالتيسري، والداين، (1/108)، 2، طالسبعة ابن جماهد، انظر: و}عليُهن{. }عليُهما{: حنو ساكنة ايء بعد وقعت
 .(1/271)، ، د.طالنشر ، وابن اجلزري،(1/186)

أصل اهلاء من هم الضم، وملا أدخلت على )إليهم، عليهم، ولديهم(ِ أبقاها مضمومة ألن أصلها ألف يف )إىل، على، التوجيه: 
، 1ط، املوضح ،مرمي أيب ابن (،1/36) ،د.ط ،الكشف، لدى( فأجرى اهلاء جمراها مع األلف، حنو عصاهم. انظر: القيسي

(1/232.) 
، 2، طالتيسريوالداين،  ،(1/274)، النشرابن اجلزري، . جعفر وأبو وعاصم عامر، وابن كِثري،  وابن انفع، اهلاء كسر(  5)

 .(1/108، )2، طالسبعة، وابن جماهد، (1/187)
، النشرقالون. انظر: ابن اجلزري،  عن واختلف جعفر، وأبو كثري  ابن وصال   اللفظ يف بواو ووصلها ذلك، مجيع من املِيم ضم( 6)

 .(1/108) ،2، طالسبعةوابن جماهد،  ،(1/187)، 2، طالتيسريوالداين،  ،(1/273)
حجة َمن وصلها ابلواو: أنه ملا أتى ابمليم على أصلها وأصلها الضم وصلها ابلواو؛ ألن الواو يف اجلمع إزاء األلف يف التوجيه: 

   = 
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 : البقرة سورة يف الواردة القراءات
 [.24]البقرة: چ حئمئ جئ یچ  قوله تعاىل: -3

؛ لقـوهلم: َوقَـَدت النـاُر َوقـود ا، ومثلـه: (3)ابلفـتح يف املصـدر (2)جـاء عـنهم الَوقـود: قال ابـن جـين
أُولِْعُت به َوُلوع ا، وكـان أبـو بكـر يقـول يف قـوهلم: توضـأت َوضـوء ا: إن هـذا املفتـوح لـيس مصـدر ا؛ وإمنـا 
هــو صــفة مصــدر حمــذوف، قــال: وتقــديره: توضــأت ُوضــوء ا َوُضــوء ا؛ لقولــك: توضــأت ُوضــوء ا حســن ا؛ 

 .(4)عنده صفة من الوضاءة ألن الَوضوء

 [.31]البقرة: چ ڄ ڄ ڦ ڦچ  قوله تعاىل: -4
:  (5)وآنس علم املخاطبني أبن هللا سبحانه هو الذي علمـه إايهـا بقـراءة َمـن قـرأ: قال ابن جين

 .(6) :)وُعلِّم آدم األمساء كلها(

 [.33]البقرة: چ گ گ گ کگ ک ک کچ  قوله تعاىل: -5
ُهم"، فكـــذلك تكـــون  كمـــا:قـــال ابـــن جـــين ـــئـْ تكـــون اليـــاء مضـــمومة مـــع التحقيـــق يف قولـــه: "أَْنِب
 .(1)احملققةن حكم اهلمزة املخففة حكم أل؛ (8)يف قولك: "أَنبيُهم" (7)مضمومة مع التخفيف

                                                           
= 

  ،(1/39)، الكشفللياء أو الكسرة قبلها. انظر: القيسي، التثنية، وأبقى اهلاء على كسرهتا 
 . (44، 1/43) د.ط، احملتسب، ابن جين،( 1)
بضم الواو « ودهاقوُ »بفتح الواو. وقرأ احلسن بن أيب احلسن وجماهد وطلحة بن مصرف وأبو حيوة:  چی چ ( قرأ اجلمهور: 2)

ذو وقودها ألن  :، فعلى قراءة اجلمهور هو احلطب، وعلى قراءة الضم هو املصدر على حذف مضاف، أييف كل القرآن
 (.1/107، )1ط ،احملرر الوجيز. ابن عطية، نفس الوقود مبالغة همالناس واحلجارة ليسا مها الوقود، أو على جعل

 ُقود ا فاملصدرقد وقدت النار وُ  :هذا وقودك، ويقال :قود، ويقالبه فهو وَ ، الوقود هو احلطب، وكل ما أوقد چی چ  :( قوله3)
 (.101/1، )1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  الوقود )ابلفتح(: احلطب. وابلضم: التوقد.، فالفتحمضموم  وجيوز فيه 

 .(1/63) د.ط، احملتسب،ابن جين، ( 4)
 .(1/126) ،3ط الكشاف،، الزخمشري ، على البناء للمفعول.(وُعلم آدم) :شاذ ا وقرئقراءة اجلمهور، ( 5)
 .(1/66) د.ط، احملتسب،ابن جين، ( 6)
 (.2/10، )2طاحلجة للقراء السبعة، ينظر: الفارسي، ( 7)
يف تغيري حركة اهلاء مع إبدال اهلمزة ايء قبلها يف قوله: وهي قراءة محزة وقفا ألنه يغري يف اهلمز املوقوف عليه، واختلف ( 8)
   = 
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 [.34]البقرة: چ ہ ہ ہ ہ چ قوله تعاىل: -6
 .(3)اْسُجُدوا"يزيد: "لِْلَمالِئَكُة  (2)قراءة أيب جعفر: قال ابن جين 

؛ وذلــك أن "املالئكــة" يف موضــع جــر، فالتــاء (5()4)هــذا ضــعيف عنــدان جــدًّا" :قــال أبــو الفــتح
 ، إذن مكســورة، وجيــب أن تســقط ضــمة اهلمــزة مــن "اســجدوا" لســقوط اهلمــزة أصــال  إذا كانــت وصــال 

َوقَاَلُت اْخرُج"، وهذا إمنا جيوز وحنوه إذا كان ما قبل اهلمزة حرف ساكن صحيح، حنو قوله عز وجل: "
وادخـــُل ادخـــُل، فُضـــم اللتقـــاء الســـاكنني لتخـــرج مـــن ضـــمة إىل ضـــمة، كمـــا كنـــت ختـــرج منهـــا إليهـــا يف 

 قولك: اخرج.
                                                           

= 

ألن الياء عارضة، أو ال توجد  بني الكسر ألجل الياء وبني والضم واجلمهور على الضم )أنبئهم( يف البقرة و)نبئهم( يف احلجر
 (،431/1) د.ط، ،النشر. انظر: ابن اجلزري، إال يف التخفيف فلم يعتدوا هبا

 .(1-71،70) د.ط، احملتسب،ابن جين، ( 1)
 على القرآن عرض القدر، كبري  مشهور اتبعي العشرة القرّاء أحد القارئ، املدين جعفر أبو اإلمام القعقاع بن يزيد( أبو جعفر: 2)

 ،1ط غاية النهاية، عنهم. انظر: ابن اجلزري، وروى هريرة وأيب عباس بن هللا وعبد ربيعة أيب بن عياش بن هللا عبد مواله
(2/382.) 

والثاين يف ، حيث جاء، وذلك يف مخسة مواضع هذا أوهلا بضم التاء حالة الوصل اتباع ا مجاز ابن رواية من رأبو جعف( قرأها 3)
ابن اجلزري، ، (2/210) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  األعراف، والثالث يف سبحان، والرابع يف الكهف، واخلامس يف طه.

 .(1/285، )1، طحتبري التيسري
 القرآن حروف من شيء يف تعتمد ال القراء عليها، وأئمةمتواترة، ومن مَث  فال وجه لالعرتاض  -رمحه هللا  -قراءة أيب جعفر  (4)

 قياس يردها ال عندهم ثبتت إذا والرواية. النقل يف واألصح األثر يف األثبت على بل العربية، يف واألقيس اللغة يف األفشى على
إليها، وقد قال ابن جين يف موضع آخر من كتابه مبا يرد عليه  واملصري قبوهلا يلزم متبعة سنة القراءة ألن لغة؛ فشو وال عربية

مناهل . انظر: الز ْرقاين، أنه غلط -وإن كان غريه أقوى منه-ليس ينبغي أن يُْطَلق على شيء له وجه يف العربية قائم  بكالمه:
 (.1/422)، 3، طالعرفان يف علوم القرءان

شبهها أبلف الوصل، ووجه الشبه أن اهلمزة تسقط يف الدرج لكوهنا ليست أبصل، والتاء يف املالئكة تسقط ب( علل ضم التاء 5)
ويف زاد املسري:  ا ألهنا ليست أبصل. أال تراهم قالوا: املالئك؟ وقيل: ضمت ألن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها.أيض  
"، سر التاء من املالئكة، وقرأَ أبو جعفر واألعمش بضمها يف الوصل، قال الكسائّي: هي لغة، أزد شنوءةعامة القراء على ك"و 

 إجراء من وهذا اجليم لضمة إتباع ا ابلضم حركها مث ساكنة التاء على الوقف نوى ويف التبيان يف إعراب القرآن:" قيل: إنه
اسجدوا" بضم التاء  وعليه قراءة أيب جعفر "للمالئكةُ املشاكلة واملطابقة فقال: "الوقف"، وأورده الزجاج يف ابب  جمرى الوصل

إمالء ما من به (، العكربي، 1/54، )1طزاد املسري،  ابن اجلوزي،، 4، طإعراب القرآن". انظر: الباقويل، ا للجيمتبع  
 (.1/51، )، د.طالرمحن
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فال وجه ألن حتذف حركته وحيرك  -وال سيما حركة إعراب- (1)فأما ما قبل مهزته هذه متحرك
ابلضم، أما قوله: "لِْلَمالِئَكُة اْسُجُدوا" فإن مهزة "اسجدوا" حيذفها يف الواصل ألبتة، وإذا كانت حمذوفة 

، فحركة ماذا تنقـل  -اي ليت شـعري - (2)ألبتة مل يكن إىل ختفيفها سبيل؛ ألن الوصل يستهلكها أصال 
 .(4)(3)ملتحرك حبركته أصال  فلم يبَق إال اإلتباعوقد ُحذف ا

 [.50]البقرة: چ ٹ ٹ ٹ ٿچ  قوله تعاىل: -7

: شــققنا بكــم البحــر، وفر قنــا أشــد تبعيض ــا مــن فَرقنــا، وقولــه (5)چ ٹ چمعــىن  :قــال ابــن جــين
حيتمل أن يكـون فـرقني، وحيتمـل أن يكـون أفراقـ ا؛  [63]الشعراء: چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ تعاىل: 

أال تــرى أنــك تقــول: قســمت الثــوب قســمني، فكــان كــل قســم واحــد منهمــا عشــرين ذراع ــا، كمــا تقــول 
 ذلك وهو مجاعة أقسام.

 .(6)ومن ذلك فَرقُت شعره أي: جعلته فرقني، وفر قت شعره أي: جعلته ِفَرق ا

ـــا يف  ـــا يف: "يَـــْذحَبُوَن  چ ٹ چوقـــد يكـــون أيض  خمففـــة معـــىن فر قنـــا مشـــددة علـــى مـــا مضـــى آنف 
 .(7)أَبـَْناءَُكْم"

                                                           

 روط النقل من وجود مهزة قبلها حرف ساكن.أي: هاء التأنيث يف للمالئكة، ويقصد عدم انطباق ش( 1)
(2 ).  ألن اهلمزة يف )اسجدوا( مهزة وصل، فال حركة هلا ألهنا ساقطة وصال 
ا لضمة اجليم يف "اسجدوا" وذلك من وجهني؛ أحدمها: أن يكون قد نوى الوقف فسكنت التاء ( ضمت هذه التاء إتباع  3)

[ إبتباع ضمة التاء ضمة الراء؛ لئال خيرجوا 31اخرج عليهن{ ]يوسف:  قرأ: }وقالتُ وضمها تشبيها بضمة التاء يف قراءة من 
[ بضم 45ون ادخلوها{ ]احلجر: يُ من كسر إىل ضم كما ضموا اهلمزة، وحنو هذا اإلتباع قراءة من قرأ أيضا: }جنات وعُ 

م العرب. والثاين: أنه أتبع الضم الضم، كما أتبع وهذا كثري يف كتاب هللا تعاىل وكال ،دخلوها"التنوين إتباعا لضمة اخلاء من: "اُ 
 (.2/612) ،1، طاإلنصاف ،ألنباريا .ا لكسرة الالم" فكسر الدال إتباع  ِِل  الكسر يف قراءة احلسن البصري: "احلمدِ 

 (. 72، 1/71) د.ط، احملتسب،ابن جين، ( 4)
بتشديد  "قنا بكم البحرفر  : "وقراءة من قرأ، والفرق: القسم، واجلمع أفراق ،معناه شققناه ، وقيل:( فرقنا بكم البحر: فلقناه لكم5)

 ،3، طلسان العربابن منظور، ، 1، طغريب القرآن . السجستاين،اا وأقسام  جعلناه فرق   :الراء، شاذة، من ذلك، أي
(10/300.) 

" فرقنا" بتشديد الراء أي ،فكان كل فرق كالطود العظيم أي اجلبل العظيم البحر، فلقنا چٹ چ معىن اآلية: ابلتخفيف ( 6)
 (.1/378) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، اجعلناه فرق  

 (94 /1) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (7)
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 [.60]البقرة: چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ قوله تعاىل:  -8

ينبغــي أن يعلــم أن ألفــاظ العــدد قــد كثــر فيهــا و  ،(1)چ ڎچ القــراءة يف ذلــك:  :قــال ابــن جــين
 .(2)االحنرافات والتخليطات، ونُقضت يف كثري منها العادات

 [.61]البقرة: چ ۓ ے ے ھ ھ ھچ  قوله تعاىل: -9
، وقــام زيــد مث (4)؛ كقــوهلم: جــدث وجــدف(3)يقــال: الثـ ـوم والُفــوم مبعــىن واحــد: قــال ابــن جــين

عمــرو، ويقــال أيض ــا: فــم عمــرو؛ فالفــاء بــدل فيهمــا مجيع ــا؛ أال تــرى إىل َســَعة تصــرف الثــاء يف جــدث، 
 .(5)احلنطةلقوهلم: أجداث، ومل يقولوا: أجداف، وإىل كثرة مُث  وقلة ُفم ؟ ويقال: الفوم: 

 [.74]البقرة: چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  قوله تعاىل: -10
 .(7()6)ابب فـََعل املتعدي أن جييء على يفِعل مكسور العني: قال ابن جين

 [.78]البقرة: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ  قوله تعاىل: -11

                                                           

احملرر مجهور القراء بسكون الشني يف عشرة وقرئت بكسر الشني وفتحها، قال ابن عطية:" وهي لغة ضعيفة". ابن عطية،  (1)
 (.1-153) ،1، طمعاين القراءات، (، األزهري1-141) ،1طمعاين القرآن وإعرابه، (، الزجاج، 1-152) ،1طالوجيز، 

 .(1/85)د.ط، ، ، احملتسبابن جين (2)
 ،احلبوب :الفوم احلنطة، ويقال: چے چ  ، وخالف الزجاج ابن جين أهنا مبعىن ثومها، فقال: "چے چ قراءة اجلمهور:  (3)

إنه جيوز عنده الفوم ههنا الثوم، وهذا ما ال يعرف أن الفوم الثوم، وههنا ما يقطع هذا. حمال أن يطلب  :وقال بعض النحويني
وال خالف عند أهل اللغة أن الفوم احلنطة، ، اخبزوا لنا :فوموا لنا، أي :لغذاء كله، ويقالبر فيه، والرب أصل ا ا الالقوم طعام  

معاين القرءان وإعرابه، "، ورجح ذلك ابن عطية، والكسائي وغريهم. الزجاج، وسائر احلبوب اليت ختبز يلحقها اسم الفوم
 (.1/143) ،1ط

ألنه مع ما يشاكله: من العدس والبصل وشبهه.  ؛فكأنه أشبه املعنيني ابلصوابابلثاء، « وثومها»وهي يف قراءة عبد هللا  (4)
 (.1-41) ،1ط ،معاين القرآن. الفراء، والعرب تبدل الفاء ابلثاء فيقولون: جدث وجدف

 .(1/88) د.ط، ،، احملتسبابن جين (5)
ط بكسر الباء ط ويهبُ النزول، مصدر هبط، ومضارعه يهبِ اهلبوط: هو ء، و يـَْهِبُط يرتّدى من أعلى اجلبل. وقرئ بضم البا (6)

. كل حجر يتفجر منه املاء، أو يتشقق عن ماء، أو يرتدى من رأس جبل، فهو من خشية هللا عز وجل ، قال جماهد:وضمها
 (.2/240)، 1، طجامع البيان (، الطربي،1/155)، 3ط الكشاف،الزخمشري، 

 ( 93 /1) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (7)
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" اْلِكَتابِ  أَْهلِ  أََماينْ  َوال أِبََمانِْيُكمْ  لَْيسَ "و ُهْم"، َوِإنْ  أََماينْ  ِإال  : "جعفر أيب قراءة :قال ابن جين
 .(1)ساكنة خفيفة كله  فيه الياء

 :التوجيه
ــاين  - التثقيــل كلــه  هــذا أصــل" :الفــتح أبــو قــال  النحــو كثــري هــذا يف والتخفيــف -أُْمِني ــة مجــع أََم

 .(2)عندهم وفاش  
 .(3)اإلدغام" غري مع املد ايء نظرية هي اليت األوىل الياء هو هذا حنو من واحملذوف

 [.87]البقرة: چ ۇۇ ڭ ڭچ  قوله تعاىل: -12
مــن تصــحيح العــني  ((5)آيــدُتك)فع لتــك؛ ملــا يعــرض يف  (4)إمنــا كثــر فيــه أي ــدتك :قــال ابــن جــين

 .(6)خمافة توايل إعاللني يف آيدتك

 [.100]البقرة: چ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ  قوله تعاىل: -13
ال جيوز أن يكون سكون الـواو يف "أو" هـذه علـى أنـه يف األصـل حـرف عطـف   :قال ابن جين

 .(1()7)چۇ چ  كقراءة الكافة:
                                                           

 الياء إسكان مع فيهن الياء بتخفيف أمنيته" يف الكتاب، أهل أماين وال أبَمانِيكم وليس وأمانِيهم، أماين، "إال جعفر: أبو قرأ (1)
 فيهن الياء بتشديد الباقون وقرأ ساكنة، ايء بعد لوقوعها أمانيهم من اهلاء كسر  على وهو ذلك، من واملخفوضة املرفوعة
 (.1/289، )1، طحتبري التيسري، ابن اجلزري، (2/218)، النشر ابن اجلزري، .اإِلعراب وإظهار

وقـراقري،  أماين ابلتشديد فهو مثل أحدوثة وأحاديث، وقرقورة :والتخفيف، فمن قال هذه أمان وأماين ابلتشديد :لو العرب تق (2)
: هــذا كمــا يقــال يف مجــع مفتــاح: أبــو جعفــر ل، قــاابلتخفيــف فهــو ممــا اجتمعــت فيــه اليــاءان أكثــر لثقــل اليــاء أمــان   :ومــن قــال
 (.1/159، )1طمعاين القرآن وإعرابه، الزجاج،  احلذف يف املعتّل أكثر.و مفاتح. 

 بتصرف.( 1/94) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (3)
آيدتك على فاعلتك  :وقرأ بعضهم ،األيد وقرأ بعضهم: "أأيدتك" على أفعلتك من ،أيدتك جبربيل مكلما الناس يف املهد :أي (4)

 (.2/218) 1طمعاين القرآن وإعرابه، الزجاج،  أي عاونتك.
 القراءة الشاذة. (5)
 .(1/95) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (6)
واو، حركت فقيل: هي زائدة، وقيل: هي أو الساكنة ال ؛واختلف يف هذه الواو ،بفتح الواو چۇ چ قرأ اجلمهور:  (7)

البحر . أبو حيان، ساكنة الواو فتجيء مبعىن بل« أو»وقرأها قوم ، وقيل: واو العطف، وهو الصحيح ،ابلفتح، وهي مبعىن بل
   = 
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 [.106]البقرة: چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ  قوله تعاىل: -14

 املفعــــول حـــذف علــــى املوضـــعني يف وهـــو ،(2)چپ چ : القــــراء أكثـــر قـــراءة :قـــال ابـــن جــــين
ا نـــنس أو: أي األول؛ ا نُقطـــع أو: أي نـُْقِطُعهــــا؛ أو قريـــة مــــن هَنـــبُ  مــــا: كقولـــك  ؛(3)إايهــــا أحـــد   أحــــد 
 .(4)إايها

 [.126]البقرة: چ حت جت يب ىب مبچ  قوله تعاىل: -15

هو  چ مبچ فإن الفاعل يف  چ مت خت حت (5)جت چ  أما على قراءة اجلماعة: :قال ابن جين
 چ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئچ اسم هللا تعاىل؛ أي: ملا قال إبـراهيم: 

 .(6) چ جث يت ىت مت خت حت جت يب ىبچ قال هللا: 

 [.133]البقرة: چ ائ ى ى ې ېچ  قوله تعاىل: -16

                                                           
= 

 (.1/518) ،، د.طاحمليط
 .(1/99) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 "ننسأها"ابن كثري وأبو عمرو  ، وقرأمهزة غري من السني وكسر النون بضم چپ چ  اجلميع ما عدا ابن كثري وأيب عمرو قرأ (2)

، 2، طالسبعة، ابن جماهد، (2/218) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن .واهلاء السني بني ساكنة ومهزة والسني، النون بفتح
 (.1/62)، 2، طالتيسري(، الداين، 1/168)

 التوجيه: (3)
  نثبت خّطها ونبدل حكمها. ، وقيل:نؤخرها فّسر على التأخري، أي:أها بفتح النون ومهز الم الفعل. ننس

وأما من قرأ نـُْنِسها من النسيان فإّن لفظ )نسي( املنقول منه أنسي على ضربني: أحدمها أن يكون مبعىن الرتك، واآلخر: 
 (.2-188،187، )2طاحلجة للقراء السبعة، . الفارسي، الذكرالنسيان الذي هو مقابل 

 .(1/103) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (4)
، 2، طالتيسري(، الداين، 2/222) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، قرأ ابن عامر بتخفيف التاء، وقرأ الباقون ابلتشديد (5)

 (.1/170، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/76)
 القراءتني املتواترتني:توجيه 

 :ومل يقل چٿ ٿ ٿ چ : ألن القرآن يشهد بذلك يف قوله ؛ختياروالتشديد هو اال ،متع هللا به وأمتع به :مها لغتان يقال
 (.1/114) د.ط،حجة القراءات، . ابن زجنلة، أمتعناهم

 .(1/104) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
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مجع ــا كمــا تــرى، فــإذا كــان أبيــك  (1)چى ائ  چوذلــك أن أكثــر القــراءة: : قــال ابــن جــين
ا كان خمالف ا لقراءة اجلماعة  .(2)واحد 

 [.137]البقرة: چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  قوله تعاىل: -17
وغـريه، غـري أن العـرب  (3)ابـن عبـاس ادهإمنا يراد: فإن آمنوا مبـا آمنـتم بـه، كمـا أر  :قال ابن جين

ا، يقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح: مثلي ال يفعـل هـذا؛  ا وتسديد  قد أتيت مبثل يف حنو هذا توكيد 
 (4)چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ فكــذلك قولــه عــز وجــل:  أي: أان ال أفعلــه، ومثلــك إذا ســئل أعطــى؛

 هتدوا.أي: كانوا ممن يؤمن ابحلق هذا اجلنس على َسعته وانتشار جهاته فقد ا
ورحم هللا ابن عباس  فـإن هـذا القـول وإن كـان اعرتاض ـا عليـه، فعنـه أيض ـا ُأخـذ وإليـه ُرد، وغـري 

 .(5)واالستطاعةملوم َمن نصر اجلماعة، وابهلل احلول 

 [.143]البقرة: چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ قوله تعاىل: -18
 .(1)به (6)ال نعرف يف غري هذه اللفظة إال اهلمز، يقال: رُؤف :قال ابن جين

                                                           

وهو اجملتمع  ،فجمع چى ائ  چالعم أابه، ومن قال:  بعضهم: )وإله أبيك( كأنه كره أن جيعلالقراءة على اجلمع، وقال  (1)
معاين القرءان الزجاج،  .چائ  چاملبني عن  ا على البدل، وكان موضعهم خفض  عليه، جعل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق بدال  

 .(1/212) ،1طوإعرابه، 
 .(112/1) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
العباس بن  -صلى هللا عليه وسلم-عم رسول هللا  حرب األمة، وفقيه العصر، وإمام التفسري، أبو العباس عبد هللا، ابن (3)

املطلب شيبة بن هاشم، وامسه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر  عبد
 (.332، 3/331) ،3، طسري أعالم النبالء، ذهيبال .-رضي هللا عنه-القرشي، اهلامشي، املكي، األمري 

مثل صلة أي مبا آمنتم به، وهكذا كان يقرأها ابن عباس ويقول:  :جبميع ما آمنتم كإميانكم، وقيل :أي چڌ ڎ ڎ ڈ چ  (4)
الكشف الثعليب،  كهو.  :أي[ 11]الشورى:چ  ٺ ٿ ٿچ ونظريه قوله:  ،اقرءوا )فإن آمنوا مبا آمنتم به( فليس هلل مثل

 (.1/283، )1ط ،والبيان
 .(1/113) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
 د.ط،، النشرابن اجلزري،  والكوفيون سوى حفص بقصر اهلمزة من غري واو، وقرأ الباقون بواو بعد اهلمزة.قرأ البصراين،  (6)

 (.1/171، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/77، )2، طالتيسري(، الداين، 2/223)
. مضمومة للرسم وال يصحفيه وجه واحد، وهو بني بني، وحكي فيه وجه اثن، وهو واو  وقال يف النشر عن اهلمز يف رؤف:

   = 
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 [.150]البقرة: چ ے ے ھ ھ ھ ھ ہچ  قوله تعاىل: -19

فهـــو معطـــوف  چ ڭ ۓ ۓچ والـــذي يقــوِّي قـــراءة اجلماعــة قولـــه تعــاىل: : قــال ابـــن جــين
وإذا كان عطف ا عليه فأن يكـون . چ ڭ ۓ ۓچ  چ ہ ہ ہ ۀ ۀچ على قوله تعاىل: 

 چھ ھ ھ  (2)ہچ ن أن يرتاخــــى عنــــه، ويكــــون قولــــه علــــى هــــذا: واحــــد معــــه أوىل ِمــــيف عقــــد 
، فأمــا يف احلقيقــة (4)؛ أي: لكــن الــذين ظلمــوا مــنهم يعتقــدون أن هلــم حجــة علــيكم(3)منقطع ــا اســتثناء  

 .(5)وعند هللا تعاىل فال

 [.158]البقرة: چ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ  قوله تعاىل: -20

تقر اب  بذاك؛ أي: فال جناح  چک گ گ گ گ ڳڳ چ :اجلماعةأما قراءة : قال ابن جين
ألهنمــا مــن شــعائر احلــج والعمــرة، ولــو مل يكــوان مــن  ؛(6) بــذاك إىل هللا تعــاىلعليــه أن يطــوف هبمــا تقــراب  

بدعــة، كمــا لــو تطــوف  شــعائرمها لكــان التطــوف هبمــا بدعــة؛ ألنــه إجيــاب أمــر مل يتقــدم إجيابــه، وهــذا
ابلبصرة أو ابلكوفة أو بغريمها من األمـاكن علـى وجـه القربـة والطاعـة كمـا تطـوف ابحلـرم؛ لكـان بـذلك 

 .(7)مبتدع ا

                                                           
= 

 (.1/484، )النشراجلزري،  ابن
 .(1/114) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 چھ چ بفتح اهلمزة وختفيف الالم على معىن استفتاح لكالم، فيكون « أال»قرأ ابن عباس وزيد بن علي وابن زيد:  (2)

 (.1/225)، 1احملرر الوجيز، طابن عطية،  ا بفعل مقدر.نصب   چھ چ ابتداء، أو على معىن اإلغراء هبم فيكون 
الذين ظلموا منهم، فال حجة هلم فال  معناه: إال ، وقال الفراء:ألنه مل يكن ألحد ما عليهم حجة ؛ولاستثناء من غري األ (3)

 (.1/69، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  وكذلك الظامل ال حجة له وقد مسي ظاملا. ،ختشوهم
ابحتجاجه فيما قد  لئال يكون للناس عليكم حجة، إال من ظلم :املعىنو لكن الذين ظلموا منهم فال ختشوهم،  :قال بعضهم (4)

 (.1/227) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  من حجة إال الظلم. يوضح له، كما تقول: ما لك عل
 .(1/115) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
فأنزل هللا ، ا للصنمنيعليهما، فكرهوا أن يكون ذلك تعظيم  كان املسلمون قد كرهوا الطواف بني الصفا واملروة لصنمني كاان   (6)

وقد قرأها [ 158]البقرة:چ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ تبارك وتعاىل: 
 (.1/95، )1ط ،معاين القرآنالفراء، . «أال يطوف»بعضهم 

 .(116، 1/115) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (7)
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 [.168]البقرة: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ قوله تعاىل:  -21
ــــــــــــــــــــىقــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــوات" فاالختيــــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــل  : "... وعل   (1)"ُخْط

 مــن خــارج حــال كــل  علــى اجلمــع فــإن عليهمــا االســم بــين وإن والتــاء األلــف أن تــرى أال ،(2)ابإلســكان
 .(3)األصل..." هو الذي الواحد

 [.177]البقرة: چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  قوله تعاىل: -22
مل جيــز أن يـُْنصــب  : "لــيس الــرب أبن تولــوا": فــإذا كــان هكــذا(4)قــال ابــن جماهــد: قــال ابــن جــين

 الرب.
مـع البـاء،  قال أبو الفتح: الذي قاله ابن جماهد هو الظاهر يف هـذا؛ لكـن قـد جيـوز أن يـُْنصـب

ـــه تعـــاىل:  ـــاء زائـــدة؛ كقـــوهلم: كفـــى ابهلل؛ أي: كفـــى هللا؛ وكقول  چ ڇ ڇ چچ وهـــو أن جتعـــل الب
  .(1()7)كما يف قراءة السبعة  (6)تولوا" بنصب الرب (5)"ليس الرب أبن أي: كفينا، فكذلك[ 47]األنبياء:

                                                           

 ربيعة أبو عنه فروى البزي، عن واختلف بكر، وأبو وخلف ومحزة عمرو وأبو انفع: أتى أين خطوات من الطاء أسكن (1)
 (.2/216) د.ط، ،النشر، ابن اجلزري، (1/78)، 2، طالتيسري انظر: الداين، .الضم احلباب ابن عنه وروى اإلسكان،

معــاين القــرءان  الزجــاج، الضــمة. لثقــل( خطْــوات)الطــاء  أســكنت شــئت وإن والطــاء، اخلــاء بضــم چۇئ چ  القــراءة أكثــر (2)
 .(1/241) ،1طوإعرابه، 

 .(1/85) د.ط، ،، احملتسبابن جين (3)
شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة، ولد سنة مخس وأربعني ومائتني، قرأ على  ،أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي (4)

ابن اجلزري،  تويف يوم األربعاء سنة أربع وعشرين وثالمثائة.ي، وله الكثري من التالميذ، وعلى قنبل املك ،عبد الرمحن بن عبدوس
 (.141، 1/139) ،1ط ،غاية النهاية

 [.189]البقرة:  چۆ ۆ ۈ ۈ چ ال يوجد ابء قبل أن يف هذا املوضع إمنا يف املوضع اآلخر،  (5)
-176، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2-226) د.ط، ،، النشرابن اجلزري قرأ محزة وحفص ابلنصب، وقرأ الباقون ابلرفع. (6)

 (1-63، )2، طالتيسري(، الداين، 1
 التوجيه: 
وجوهكم الرب كله، ومن رفع الرب فاملعىن: ليس الرب كله  صلتها االسم، فيكون املعىن: ليس توليتكممن نصب جعل أن مع  

 .(1/190) ،د.ط ،شرح اهلداية . املهدوي،توليتكم، فيكون الرب اسم ليس، وتكون )أن تولوا( اخلرب
منهم محزة وحفص  چٻ چ السبعة هم: انفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي، قرأ ابلنصب يف  (7)

 (.1/63، )2، طالتيسري(، الداين، 1/176، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/226، )، النشروالباقون ابلرفع. ابن اجلزري
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 [.203]البقرة: چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ  قوله تعاىل: -23

 .(3)چٿ (2)ٺ ٿچ  قراءة اجلماعة:قال ابن جين: 

 [.209]البقرة: چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ قوله تعاىل: -24
، مبنزلــة ضــَلْلت وضــِلْلت، إال أن الفــتح فيهمــا (5)وزلِْلــت (4)مهــا لغتــان: زلَْلــت :قــال ابــن جــين

 .(6)أعلى اللغتني

 [.237]البقرة: چ ی ی ىئ ىئچ  قوله تعاىل: -25
أن تنسوا هَنْي عن النسيان على اإلطالق: اْنُسوه أو  (7)الفرق بني تـَْنَسْوا وتـََناَسْوا :قال ابن جين

 ٹچ نــه أُنســي فَنِســَي، قــال هللا ســبحانه: أ. فأمــا النســيان فظــاهره أنــه مــن فعــل غــريه بــه، فك(8)تـََناَســوه

 .(9)[63]الكهف: چ ڤ ٹ ٹ

 [.255]البقرة: چ ىئىئ ېئ ېئچ  قوله تعاىل: -26

ـــق لـــك فيـــه التحقيـــق والتخفيـــف، فَمـــ چېئ چ وذلـــك أن قولـــه تعـــاىل: : قـــال ابـــن جـــين ن حق 

                                                           
= 

 .(1/117) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
حذف اهلمزة، فالتقت ألف "ال" واثء "االمث" ساكنني، ذلك أنه و  ،م(ثْ )فلَ  ئوقر  ،چٺ ٿچ  اجلمهور على إثبات اهلمزة (2)

 احملتسب،(، ابن جين، 1/88، )1ط ،معاين القرآن. الفراء، فحذف األلف من اللفظ اللتقاء الساكنني، فصارت "فَلْثم عليه"
 .(1/120) د.ط،

 .(1/120) السابق،املرجع ابن جين،  (3)
 قراءة اجلمهور. (4)
 (.1/253)، 3ط الكشاف،الزخمشري،  ت.لْ لت وظلِ لْ لتم بكسر الالم ومها لغتان، حنو: ظَ : زلِ ئ شاذ اقر  (5)
 (1/122) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
ال نسيان إال  ألنه موضع تناس   ؛، وهي قراءة متمكنة املعىن«وال تناسوا الفضل»ئ شاذ ا وقر  چىئ ىئ ی چ قرأ اجلمهور  (7)

 (.1/322، )1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، على التشبيه
 (.2/194، )1ط، الكشف والبيانالثعليب، . چ مئ ىئ يئچ كقوله:   ،وال تناسوا الفضل من املفاعلة بني اثنني (8)
 .(128-1/127) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (9)
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  .(1)أخلصها مهزة

 .(2)كيعوده چېئ چ قال: 

 [.257]البقرة: چ ٺ ڀ ڀ ڀچ  قوله تعاىل: -27
وزهنــا يف  ينبغــي أن يُفهــم هــذا املوضــع؛ فــإن فيــه صــنعة؛ وذلــك أن الطــاغوت: قــال ابــن جــين

األصـــــل فـََعلُـــــوت، وهـــــي مصـــــدر مبنزلـــــة الرَغبـــــوت والرَهبـــــوت والرمَحـــــوت، ويـــــدل علـــــى أهنـــــا يف األصـــــل 
 .(5)(4)وقوع الطاغوت على الواحد واجلماعة (3)مصدر

 [.258]البقرة: چ گگ گ کچ  قوله تعاىل: -28

 .(8)اقراءة اجلماعة، فال نظر فيه (7)فأما "هبَُِت"، چک چ  :(6)القراءة العامة: قال ابن جين

 [.248]البقرة: چ ى ى ې ې ې ې ۉچ  قوله تعاىل: -29

ولغـــة  مجيع ـــا، (1)النـــاس قـــراءة ابلتـــاء چې چ  (9)جماهـــد بـــن بكـــر أبـــو قـــال :قـــال ابـــن جـــين

                                                           

ال  ا: يووده، بواو مضمومة على البدل من اهلمزة أي:ا ابحلذف، وقرىء أيض  ابهلمز، وقرىء شاذ   چېئ چ قرأ اجلمهور:  (1)
 (.2/614، )، د.طالبحر احمليطأبو حيان،  يشقه، وال يثقل عليه.

 .(1/130) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
أولياؤهم ) ئ:يف هذه اآلية تقتضي أنه اسم جنس، ولذلك قال أولياؤهم ابجلمع، إذ هي أنواع، وقر  چٺ چ لفظة  (3)

 (.1/345) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ، يعين الشياطني(الطواغيت
(، 1-196) ،1، طمعاين القرآن، األوسط األخفش مجاعة يف املعىن وهو يف اللفظ واحد وقد مجع فقالوا "الطواغيت". (4)

 (1-340) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج، 
 .(132، 1/131) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
 العامة هم القراء املشهورون. (6)

 إذ هو املناظر له، فلما أتى ابحلجة الدامغة ؛ا ملا مل يسم فاعله، والفاعل احملذوف إبراهيمقراءة اجلمهور مبني   چک گ گگ چ 
 (.2/629، )، د.طالبحر احمليطحيان،  أبو هبته بذلك وحريه وغلبه. 

، وقال العكربي: مها براهيم الذي كفرإفبهت  :أي "ت الذي كفرفبهَ : "وقرئ يء،فسكت فلم جيبه بش چک گ گگ چ  (7)
 (.1/276، )1، طمعاين القرءانلغتان. النحاس، 

 .(1/134) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (8)
 بن هللا وعبد السائب، بن هللا عبد على قرأ املفسرين، واألئمة التابعني من األعالم، أحد املكي، احلجاج أبو جرب، بن جماهد (9)
   = 
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 .(2)ابهلاء" )التابوه( لألنصار
 التوجيه:

 ت، بَ  تَ : أحــدمها أصـلني؛ مــن احلرفـان هـذان يكــون فـأن األمــر ظـاهر أمـا ":الفــتح أبـو قـال
ـــاء مـــن بـــدل" التـــابوه" يف اهلـــاء أن   فـــالقول هـــذا بعـــد مـــن مث ،ه ب ت: واآلخـــر  ،چې چ  يف الت

 غـري يف الـزايدة حـروف ومـن مهمـوس، حـرف واهلـاء التـاء مـن واحـد كـل  أن وهـو: أذكره ملا ذلك وجاز
  .(3)الوقف" يف للتأنيث اليت التاء من اهلاء أبدلوا فقد وأيض ا املوضع، هذا

 [.259]البقرة: چ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یچ  قوله تعاىل: -30
 ،(5)إنســان اي اعلــم: أي" َقــِدير   َشــْيء   ُكــلِّ   َعَلــى اِل َ  َأن   (4)اْعَلــمْ  َقــالَ : "قــرأ "مــن: قــال ابــن جــين

 :(6)األعشى وكقول

                                                           
= 

انظر: ابن  ومائة. ثالث سنة حميصن، مات وابن كثري،  بن هللا عبد عرض ا: القراءة عنه أخذ ختمة، ، وعشرين عباس بضع ا
 (.1/293) ،1ط غاية النهاية، اجلزري،

 ن.و القراء املشهور  (1)
 :التابوت: معروف وهو الصندوق، ويف التابوت قوالن (2)

 من التاء كما أبدلوها ولغة فيه التابوه ابهلاء آخر ا، وجيوز أن تكون اهلاء بدال   ،وال يعرف له اشتقاق ،أحدمها: أن وزنه فاعول
البحر أبو حيان،  .ن التوب، وهو الرجوع ألنه ظرف توضع فيه األشياء وتودعهمنها يف الوقت، والقول اآلخر: أنه فعلوت مِ 

 .(2/191د.ط، ) ،احمليط
 .(1/129) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
 والرفع اهلمزة بقطع الباقون وقرأ. مهزة الوصل وعند االبتداء يكسران األمر، على املِيم وإسكان ابلوصل والكسائي محزة قرأ (4)

، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/65، )2، طالتيسري(، الداين، 2/231) د.ط، ،النشرانظر: ابن اجلزري،  .اخلرب على
(1/189.) 

 واحلجة نفسه، عن املتكلم إخبار من جعله أنه قطع ملن فاحلجة والوقف، وبوصلها والرفع، األلف بقطع يقرأ چی ی چ  " (5)
 .(1/100) ،4ط ،احلجةخالويه،  للمخاطب". ابن تعاىل هللا أمر من جعله أنه وصل ملن

الطبقة األوىل يف اجلاهلية وأحد ميمون بن قيس بن جندل بن ثعلبة الوائلي، أبو بصري، املعروف أبعشى قيس، من شعراء  (6)
وأدرك اإلسالم ومل يسلم، ولقب ابألعشى لضعف بصره، وعمي يف أواخر عمره.  ،أصحاب املعلقات، عاش عمر ا طويال  

 .معجم الشعراء العرب
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 ابب وهـــو ،لطيـــف غريـــب العربيـــة مـــن ببـــاب يتصـــل وهـــذا ؟(1)الرجـــل أيهـــا وداع ـــا ُتطيـــق وهـــل
 .(3)خياطبها مث منه نفسه جيرد كأنه ؛(2)التجريد

 [.260]البقرة: چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ قوله تعاىل: -31
 .(4)"ُجزًّا: "جعفر أيب قراءة قال ابن جين:

 التوجيه:
 مث اخلـُب،: اخلـبء ختفيـف يف قولـك علـى مهزتـه خففـت مث جـزء ا، اهلمـز أصـله: الفـتح أبو قال

،: هــذا علــى فيقــول جيعــّل، وهــو ،خالــدّ  علــى :التشــديد شــئت إن : فقــال وقفــه، علــى وصــل إنــه مث اجْلـُـز 
 .(6()5)ُجزًّا

 [.267]البقرة: چ ھھ ھ ہ ہچ  قوله تعاىل: -32

فوجههـا أن أتتـوا غامض ـا مـن األمـر لتطلبـوا بـذلك  چہ ہ ھ ھھ چ وهـي:  ابن جـين:قال 
 .(2) على هذا: أتى غامض ا من األمر (1)، فأغمض(7)التأول على أخذه

                                                           

 ،4ط ،اخلصائصابن جين، ، (55)ص ،لديوانااألعشى،  .ودع هريرة إن الركب مرحتل من قصيدة: ديوان األعشى. (1)
(2/474). 

 ،ن الوجه الذي ليس لشبهة عليه منه طريق، نزل نفسه منزلة غريه، فخاطبها كما خياطب سواهاوذاك أنه ملا تبني له ما تبني مِ  (2)
 ، وأمروهذا مما تفعله العرب، ينزل أحدهم نفسه منزلة األجنيب فيخاطبها كما ختاطبه ،علم أن هللا على كل شيء قديرافقال: 
 .(1/110)، ، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  :انظر التجريد، يسمى وهذا ملخاطب،ا أيمر كما  نفسه

 .(1/106) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (3)
أسكن و ، الزاي ضعف مث ختفيف ا، الزاي ِإىل حركتها بنقل اهلمزة حذف أنه على الزاي وتشديد اهلمزة حبذف جعفر أبو قرأ (4)

، (1/406) د.ط، ،النشر، وحلمزة وقف ا النقل. ابن اجلزري، )جُزءا( ما عدا شعبة فضمها ،الباقونمع إثبات اهلمز الزاي 
 (.1/309، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/216)

حذف اهلمزة بنقل حركتها وشدد الزاي، ووجهه أنه حني حذف ضعف الزاي، كما يفعل يف الوقف، كقولك: هذا فرج مث  (5)
ا( كتبت بغري واو )جز  ـا للرسم فوهو حرف واحد فقط، اتباع   ،قف، وهذا خمتص ابلزاي فقط إن كان قبل اهلمزأجرى جمرى الو 

 .(2/101) ،2طاحلجة للقراء السبعة، الفارسي، (، 408، 1/406) د.ط، ،النشرفأراد اتباع اخلط. ابن اجلزري، 
 .(1/137) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
البحر أبو حيان، . اإال أن توجدوا قد أغمضتم يف األمر بتأولكم أو بتساهلكم، كما تقول: أمحد الرجل أصيب حممود   :معناه (7)
   = 



35 

 [.269]البقرة: چ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ قوله تعاىل:  -33
 .(4)التاء بكسر" احلكمةَ  يُوتِ  ومن: "(3)يعقوب قراءة ذلك من :قال ابن جين

 َمــن احلكمــة، هللا يُـؤت وَمــن: أي تعــاىل؛ هللا اسـم فيــه الفاعـل أن علــى وجهــه :توجيـه ابــن جـين
 درمه ــــــا تعطــــــي أي هــــــم: كقولــــــك  الثــــــاين، املفعــــــول چائ چ  و األول املفعــــــول أهنــــــا علــــــى منصــــــوبة
 .(5)يشكرك"

 [.280]البقرة: چ ەئوئ ەئ ائچ  قوله تعاىل: -34
  مــــــن مجاعــــــة يف(7)انفــــــع هبــــــا قــــــرأ ،(6)"َمْيُســــــرة إىل فَنِظــــــَرة  : "قــــــرأ َمــــــن قــــــراءة :قــــــال ابــــــن جــــــين

                                                           
= 

 (.1/350) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، (، الزجاج، 2/681، )، د.طاحمليط
، البقاعي ع.نومة تغشي احلس مث تنقش :وهي ،اإلغضاء عن العيب فيما يستعمل، أصله من الغمض :وهو ،من اإلغماض (1)

 (.1/521، )د.ط، نظم الدرر
 (1-137) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
 يونس وقرأ النحوي، عبيد بن يونس على قرأ احلضرمي، إسحاق بن هللا عبد بن زيد بن إسحاق بن يعقوب حممد، أبو هو (3)

 (.1/99) ،1ط ،غاية النهايةابلقرآن. انظر: ابن اجلزري،  العلم أهل من وهو البصري، احلسن على
 واحد، غري عليه نص   كما  الياء على الوقف يف أصله على وهو التاء، بكسر يعقوب فقرأ چى ائ ائ چ : يِف  اختلفوا (4)

 يقف كما  ابحلذف لوقف شرطية عنده كانت  ولو احلكمة، هللا يؤتيه والذي أي: موصولة، عنده من تكون أن يقتضي وذلك
، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/235) د.ط، ،النشر [. انظر: ابن اجلزري،9غافر:] چٹ ٹ ٹ چ  :على

 (1/238، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوب، ابن الفحام، (1/313)
 التوجيه:

بفتح التاء، على بناء الفعل  چائ چ قرأها يعقوب وحده )يؤِت( بكسر التاء على إسناد الفعل إىل هللا تعاىل، وقرأ الباقون 
 (.1/345، )1طاملوضح، للمفعول. ابن أيب مرمي، 

 (.1/143) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (5)
(، ابن 1/85، )2، طالتيسري(، الداين، 2/236) د.ط، ،النشر ابن اجلزري، .بفتحها الباقون وقرأ السني، بضم انفع قرأ (6)

 (.1/192، )2، طالسبعةجماهد، 
، والفتح أفصح وأشهر. رفةبة: للغَ بة ومشرُ ومشرَ  ة،ة ومقربُ رة، ومثله: مقربَ رة وميسُ قال أبو منصور: مها لغتان: ميسَ  التوجيه: (7)

 (.1/233، )1، طمعاين القراءاتاألزهري، 
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 .(1)الصحابة

 [.281]البقرة: چ یی ی ىئ ىئ ىئ ېئچ  قوله تعاىل: -35

  حتـــــــــــــــــذير فضـــــــــــــــــل فإنـــــــــــــــــه (2)چىئ چ  ابلتـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــرأ َمـــــــــــــــــن :قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــين
 .(4)حبذرهم السالمة يُعِقب مبا واهتمام ا هلم نظر ا(3)للمؤمنني

 القراءات الواردة يف سورة آل عمران:
 [.2]آل عمران: چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ  قوله تعاىل: -36

 .(6)، فيعول من هذا أيض ااجلماعةقراءة  (5)چپ چ : قال ابن جين

 [.8]آل عمران: چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ  قوله تعاىل: -37
                                                           

 (.1/145) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (1)
، أو غيب ا، كان  سواء إليه يرجعون ويوم ترجعون، إليه حنو اآلخرة رجوع من كان  إذا منه جاء وما ترجعون: يف واختلفوا (2)  خطااب 

 يف عمرو أبو ووافقه. القرآن مجيع يف اجليم وكسر املضارعة حرف بفتح يعقوب فقرأ األمر( و)يرجع األمور(، )ترجع وكذلك
، [115ون:املؤمن] چڭ ڭ ڭ ڭ چ يف  وخلف والكسائي محزة ووافقه [،281]البقرة: چېئ ىئ ىئ ىئ ی یی  چ

، ووافقه يف ترجع [39]القصص: چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ووافقه انفع ومحزة والكسائي وخلف يف أول القصص، وهو 
ا كل القراء إال انفع    [123:هود] چگ گ ڳ ڳ چ ووافقه يف  ،األمور حيث وقع ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف

، ابن (2/208) د.ط، ،النشر اجلزري، ابنا، فإهنما قرآ بضم حرف املضارعة وفتح اجليم، وكذلك قرأ الباقون يف غريه. وحفص  
 (.1/67، )2، طالتيسري(، الداين، 1/193، )2، طالسبعةجماهد، 

ۅ چ قوله:  وحجتهإليهم،  الفعل نسب تصريون، أي: التاء، بفتح چېئ ىئ ىئ ىئ ی یی  چ عمرو أبو قرأ :التوجيه (3)

 بضم چىئ  چ الباقون )تـَْرجعون(، والفعل هنا الزم. وقرأ قوله: فكذلك إليهم الرجوع [، فأسند46]البقرة: چۅ ۉ 
[، والفعل هنا 21]العنكبوت: چۅ ۉ چ [، 38]األنعام: چڎ ڈ ڈ ژ چ قوله:  وحجتهم تردون، أي التاء،

احلجة ، الفارسي، (1/149) ،د.طحجة القراءات،  زجنلة، متعدي، واملعنيان متقارابن ألهنم ال يَرجعون إال أبن يُرجعوا. ابن
 (.320، 1/319، )الكشف(، القيسي، 1/352، )1ط، املوضحابن أيب مرمي،  (،2/418، )2طللقراء السبعة، 

 .(1/145) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
وصورة القيوم: الفيعول، والقيام الفيعال، ومها مجيعا مدح، وهذا كله من قام ابألمر يقوم  ،«القيام» ئالقيوم قراءة العامة، وقر  (5)

احملرر الوجيز، (، ابن عطية، 1-190، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  به إذا اضطلع حبفظه وجبميع ما حيتاج إليه يف وجوده.
 (1-106) ،، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 1-397، )، 1ط

 (152/1) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
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؛ وذلـــك أنــه يف الظــاهر طلـــب مــن القلـــوب چائ ەئ ەئ وئ چ  :اجلماعــةقــراءة  :قــال ابــن جـــين
أال تـرى أن  چائ چ ، ويؤكـد يف ذلـك النـداء يف قولـه تعـاىل: (1)سـبحانهوإمنـا املسـئول هللا  ،ورغبة إليهـا

 .(2)القلوب ال متلك شيئ ا فيطلب منها؟ فاملسئول إذن واحد وهو هللا سبحانه

 [.3]آل عمران: چ ٺ ڀ ڀ ڀچ  قوله تعاىل: -38

 علـــــى قولـــــه خـــــرب ا جـــــاز أن يكـــــون (3)چڀ چ َمـــــن شـــــدد الـــــزاي ونصـــــب  :قـــــال ابـــــن جـــــين
 چڀ ڀ ڀ چ ثنــاء وإعظام ــا، ويفــرد قولــه:  چڀ چ وجــاز أن يكــون أيض ــا مجيــع مــا قبــل  ،(4)رابع ــا

 .(5)فيجعل خرب ا عنه

]آل  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  قولـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: -39
 [.81عمران:

 .(7)آتيناكم" (6)"َلَما القراءة العامة:
                                                           

ال تضلنا بعد  :ال متلها عن اهلدى والقصد، أي :أي ، وقال الزجاج:ال يكن منك خلق الزيغ فيها فتزيغ هي ومعىن اآلية، أن (1)
، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  ا لزيغ قلوبنا وكالمها جيد.ال تتعبدان مبا يكون سبب   چەئ ەئ وئ چ وقيل: ، إذ هديتنا

(1/404). 
 .(1/154) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
. بتخفيف الزاي ورفع الباء« نزل عليك الكتابُ »ئ بنصب الباء، وقر  چڀچ بشد الزاي  چڀ ڀچ قرأ مجهور الناس  (3)

 (.1/397)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، 
نعت، وإن  چپ پ چ  و ،چڀ ڀ ڀچ ، واخلرب چٻ ٻ ٻ پ پ چ ابالبتداء يف قوله تعاىل: اسم هللا عز وجل مرفوع  (4)

إمالء ما (، العكربي، 1/143) ،1ط ،إعراب القرءانالنحاس،  مث جيء خبرب بعد خرب. ،چٻ ٻ ٻ پ پ چ شئت كان اخلرب 
 (.1/122، )، د.طمن به الرمحن

 .(161، 1/160) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/241) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .وقرأ الباقون بفتحها ،)ملا( قرأ محزة بكسر الالم (6)

 (.1/89، )2، طالتيسري(، الداين، 1/213)
 .(1/465، )، 1احملرر الوجيز، طبفتح الالم وشدها. ابن عطية، « ملا آتيناكم»: ئوقر 

 د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، )آتيناكم( قرأ املدنيان ابلنون واأللف على التعظيم وقرأ الباقون بتاء مضمومة من غري ألف (7)
 (.1/89)، 2، طالتيسري(، الداين، 1/213، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/241)

ومن كان هبذه احلال فهو الذي  ألجل ما آتيناكم، :بكسر الالم، وهي الم اجلر، والتقدير« ملا»قرأ محزة: توجيه قراءة محزة: 
   = 
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فطريقــه أنــه ملــا ورد مـع لفــظ اجلماعــة مــن النبيــني جــاء أيض ــا  (1)مـا "آتينــاكم" ابجلمــعأ التوجيــه:
 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿچ جمموع ـــا تعالي ـــا يف اللفـــظ؛ كقولـــه تعـــاىل: 

، ولــو كانــت: وضــربت لكــم [45إبــراهيم:] چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ ، وقــال ســبحانه: [28اإلنســان: ]
 .(2)فتفه م معناه چڍ   چ  قوله:األمثال، مل تبلغ يف مسو اللفظ وتعاليه يف 

 [.13]آل عمران: چ کگ ک ک کچ  قوله تعاىل: -40

؛ وذلك أنه أوكد لفظ ا؛ أي: (4)فألهنا أقوى معىن (3)چک چ قراءة اجلماعة: :قال ابن جين
حـــ  ال يقـــع شـــك فـــيهم وال ارتيـــاب هبـــم أهنـــم مـــثالهم، فهـــذا أبلـــغ يف معنـــاه مـــن أن يكـــون ُمـــر  يُـــرِيهم 

فقــد جيــوز أن يــتم لــه ذلــك وقــد ال، هــذا يف ظــاهر األمــر؛ فأمــا علــى اليقــني ومــع احلقيقــة فــال ، (5)ذلــك
ا جيوز أن يكون  .(6)الشيء الواحد شيئني اثنني فيما له كان واحد 

 [.18]آل عمران: چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  قوله تعاىل: -41

                                                           
= 

 . آتيناكموه :يف هذه القراءة مبعىن الذي املوصولة، والعائد إليها من الصلة تقديره« ما»يؤخذ ميثاقه، و
موصولة يف موضع رفع ابالبتداء، « ما»أن تكون  :بفتح الالم، وذلك يتخرج على وجهني، أحدمها چڻ چ قرأ سائر السبعة: و 

 (.6/551)، 1طجامع البيان، وفيها خالف معروف بني أهل العربية. الطربي،  والالم الم االبتداء،
، على اإلفراد وهو املوافق ملا قبله چ ڻ چ ، على التعظيم وتنزيل الواحد منزلة اجلمع، وقرأ اجلمهور:(آتيناكم)قرأ انفع:  (1)

 (.1/142، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 3/242، )، د.طالبحر احمليطأبو حيان،  وما بعده.
 .(1/164) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/238) د.ط، ،النشرابن اجلزري، . قرأ املدنيان ويعقوب ابخلطاب، وقرأ الباقون ابلغيب (3)

 (.1/67، )2، طالتيسري، (، الداين1/202،201)
  وسلم؛ ستغلبون وهذا من أدل دليل على نبوته صلى هللا عليه :ا ابخلطابقل هلم اي حممد مواجه   :احلجة ملن قرأ ابلتاء أنه أراد (4)

ڇ  چ :التاء كقوله :واالختيار يف تروهنم ،فكانت الياء أوىل ملكان الغيبة ،واحلجة ملن قرأ ابلياء أنه خاطب نبيه بذلك وهم غيب

 ،4ط ،احلجة. ابن خالويه، ألن الرؤية للكفار واهلاء وامليم كناية عن املسلمني ؛ومل يقل هلم (13آل عمران ) چڇ   ڇ  
 (.1/195، )1ط ،معاين القرآن، الفراء، (1/126، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  (،1/106)

 (.1/126، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي، . على ما مل يسم فاعله ،روهنم( بضم التاء)تُ  :يقرأ يف الشاذ (5)
 .(1/155) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
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 .(2)چٿ  (1)ٿچ  ومن ذلك قراءة الناس:قال ابن جين: 

 [.34]آل عمران: چ ڱ ڱ ڳ ڳچ قوله تعاىل:  -42

 .(3)چڳ چ :قراءة الناس :قال ابن جين
 

ذرأ، والثــاين: ذرر، والثالــث: ذرو، :أحــدها :(4)حيتمــل أصــل هــذا احلــرف أربعــة ألفــاظ :التوجيــه
 .(5)والرابع: ذرى

  [140]آل عمران: چ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ  قوله تعاىل: -43
كاحلْلـب واحللَـب، والطـْرد    ، وقـرَح(6)ظاهر هـذا األمـر أن يكـون فيـه لغتـان: قـرْح :قال ابن جين

 .(8)، يقرأ هبما مجيع ا(7)والطَرد، والشل والشلل. وفيه أيض ا قـُرْح على فـُْعل

 [.144]آل عمران: چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ  قوله تعاىل: -44

                                                           

، (1/155، )املرجع السابقجين،  ابن. على وزن فعالء« شهداء هللا»ئ وقر ، فعل وفاعلعلى أنه  چٿ  ٿچ اجلمهور  (1)
 (.1/412) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، 

 .(1/155) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
 (.3/112)، ، د.طالبحر احمليطأبو حيان،  ذرية بكسر الذال.ئ قر و  ،اجلمهور ابلضمقرأ  القراءة املتواترة (3)
 (.1/423) ،1طاحملرر الوجيز، انظر: ابن عطية،  (4)
 .(1/156) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
محزة والكسائي وخلف وأبو بكر بضم القاف من بفتح القاف: مجيع القراء ماعدا محزة والكسائي وخلف وأبو بكر، وقرأ  قرأ (6)

(، الداين، 1/216، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/242) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  (.حُ رْ م القُ اهبَُ صَ )أَ  يفرح يف املوضعني و قُ 
 (.1/70، )2، طالتيسري

وقال  ،اويقرأ بضم القاف وسكون الراء وهو مبعىن اجلرح أيض   ،وهو مصدر قرحته إذا جرحته ،يقرأ بفتح القاف وسكون الراء (7)
 :ويقرأ بفتحها ،بنُ ب والط  نْ والط   ،رسُ ر واليُ سْ تباع كاليُ ويقرأ بضمها على اإل ،اجلراح أبعياهنا ابلفتحو ، ابلضم أمل اجلراح :الفراء

لغات يف ال(، السامري، 1/234، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  .يوهو مبعىن دمِ  ،ح إذا صار له قرحةح يقرَ وهو مصدر قرَ 
 (.1/23، )1، طالقرآن

 .(1/166) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (8)
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فوجــه تعــريفهم ومعنــاه: أنكــم قــد  (2)چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ :(1)أمــا مــن قــرأ: قــال ابــن جــين
عــرفتم حــال َمــن قبلــه مــن الرســل يف أهنــم مل يطـــالبوا أبفعــال َمــن خــالفهم، وكــذلك هــو صــلى هللا عليـــه 

 .(3)يومئ إىل أمر معروف عندهم نوسلم، فلما كان موضع تنبيه هلم كان األليق به أ

]آل  چ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ  قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــاىل: -45
 [.145عمران:

 .(5)ابلنون (4)چڻ ڻ چ قراءة اجلماعة:: قال ابن جين

 [.146]آل عمران: چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  قوله تعاىل: -46
" :قــال ابــن جــين كــم كــأكثر القــراءة "وكــَأيّ  مــن   :يف معــىن (6)اعلــم أن أصــل ذلــك كلــه "كــَأيّ 

                                                           

 القراءة املتواترة: قرأ هبا مجيع القراء العشر. (1)
، ، فوجه األوىل تفخيم ذكر الرسل، دون تعريف« رسل»ابلتعريف، ويف مصحف ابن مسعود  چ چ چقرأ مجهور الناس  (2)

والتنويه هبم على مقتضى حاهلم من هللا تعاىل، ووجه الثانية أنه موضع تيسري ألمر النيب عليه السالم يف معىن احلياة، ومكان 
 (.1/516) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، أوجه يف الكالم چ چ چتسوية بينه وبني البشر يف ذلك، والقراءة بتعريف 

 .(1/169) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
كلها بنون العظمة، وقرأ األعمش ابلياء يف الثالثة، وذلك على حذف الفاعل «. وسنجزي ،ونؤته ،نؤته»قرأ مجهور الناس  (4)

 (.1/518)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، لداللة الكالم عليه
وكسر اهلاء فيها  ،أبو عمرو ومحزة وأبو بكر، واختلف عن أيب جعفر وهشام ويف هاء الضمري خالف بني القراء: فسكن اهلاء

فيكون أليب جعفر  ،إبشباع كسرة اهلاء، وابن ذكوان، والباقون واختلف عن هشام ،صلة يعقوب وقالون وأبو جعفرمن غري 
وجهان، ومها اإلسكان واالختالس، والبن ذكوان وجهان، ومها الصلة واالختالس، وهلشام الثالثة: اإلسكان واالختالس 

 ،2ط ،التيسري(، الداين، 1/208، )2، طالسبعةاهد، (، ابن جم1/306،305) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، والصلة
(1/69.) 

 .(1/170) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (5)
قرأ ابن كثري وأبو جعفر أبلف ممدودة بعد قراءة متواترة وهي قراءة اجلميع ما عدا ابن كثري وأاب جعفر، قال ابن اجلزري:  (6)

، النشرابن اجلزري،  هبمزة مفتوحة بعد الكاف، وبعدها ايء مكسورة مشددة.الكاف، وبعدها مهزة مكسورة، وقرأ الباقون 
، حتبري التيسريابن اجلزري، ، (1/90، )2، طالتيسري(، الداين، 1/216، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/242) د.ط،

 (.1/327، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (1/289، )1ط
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  .(1)اجلر فقرية"، وهي َأيٌّ دخلت عليها كا
 .(2)فحدث هلا من بعد معىن كم

 [.146]آل عمران: چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  قوله تعاىل: -47

مرفــوع يف  چڭ  چ ، فــإن  چۓ ڭ  (3)ۓ چَمــن قــرأ ِمــن الســبعة قُتــل أو : قــال ابــن جــين
، كقولك: مـررت برجـل يـَْقـرأُ (4)قراءته بُقِتل أو قاتل، وليس مرفوع ا ابالبتداء وال ابلظرف الذي هو معه

 .(5)عليه سالح

 [.146]آل عمران: چ ڭ ڭچ  قوله تعاىل: -48

ــــا لغــــةأمتيميــــة، والكســــر  (6)چڭ چ الضــــم يف  :قــــال ابــــن جــــين قــــال يــــونس: الر ب ــــة: ، (7)يض 

                                                           

ومها لغتان معنامها معىن: )كم( اليت يسأل هبا عن  ،على وزن: )كعني(. ويقرأ: وكائن على وزن )كاعن( چھ چ يقرأ:  (1)
 (.1/358،357) الكشف،(، القيسي، 3/81، )2طاحلجة، . الفارسي، العدد

 .(1/170) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
. ابن غري ألف، وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهماقرأ انفع وابن كثري، والبصراين بضم القاف وكسر التاء من  (3)

 (.1/217، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/70، )2، طالتيسري(، الداين، 2/242) د.ط، ،النشراجلزري، 
 التوجيه:

وكأين  :املعىن ،السالمهنم قاتلوا وما وهنوا يف قتاهلم، ومن قرأ قتل فاألجود أن يكون )قتل( للنيب عليه أاملعىن  چۓچ  أمن قر 
قتل، فأعلم  -صلى هللا عليه وسلم-الء الذين وهنوا كانوا تومهوا أن النيب ؤ من نيب قتل ومعه ربيون فما وهنوا بعد قتله، ألن ه

 (.1/476، )1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  أن الرابنيني بعد قتل نبيهم ما وهنوا. -عز وجل-هللا 
أو قتل، وفيها أوجه  چۓچ مرفوع ابلفعل  چڭ چ حال؛ لذلك ذكر أن  چۓ ڭ چ يرجح ابن جين أن قوله تعاىل:  (4)

يعود إىل الذكر املرفوع الذي  چۓ چ كان الضمري الذي يف  چۓ ڭ چ : أي وإن جعلته حاال  " ذكرها الفارسي مث قال:
ا بقتل، وكذلك من على هذا التقدير معلق   چۓ چ  يف قتل، واالسم اآلخر الذي جيوز أن يسند إليه قتل ربيون فيكون قوله:

 (.3/84) ،2طاحلجة، ". الفارسي، فهو جيوز فيه ما جاز يف قراءة من قرأ قتل چۓچ  قرأ:
 .(1/173) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (5)
 قراءة شاذة. (6)
 1معاين القرءان وإعرابه، ط". الزجاج، بيون( بضم الراءبكسر الراء، وبعضهم يقرأ )رُ  چڭ چ  وهي املتواترة. قال الزجاج: " (7)

(1/4761.) 
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 . (1)اجلماعة. وكان احلسن يقول: الرِّبِّيون: العلماء الص ربُ 
 .(3): واجلماعة أيض ا مع يونس؛ أي: فرق ومجاعات(2)قال قطرب

 [.146]آل عمران: چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  قوله تعاىل: -49
املصــدر: الــوَهن بفــتح اهلــاء يِهــن، ووِهــن يــوَهن، وقــوهلم يف (4)فيــه لغتــان: وَهــن :قــال ابــن جــين

 .(6)، فيكون كفرِق فَرق ا وحذر حذر ا (5)يُؤنِّس بكسر اهلاء من "وِهن"

 [.154]آل عمران: چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قوله تعاىل: -50
 .(10)األمن (9): أشبه مبعاقبة(8)واأَلَمَنة بفتح امليم : األمن،(7)قال: اأَلْمنة :قال ابن جين

 [.156]آل عمران: چ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ  قوله تعاىل: -51
ابلتشــديد؛ فــإن  (11)قــراءة مــن قــرأ: "ُغــز ى" أراد غــزاة، فحــذف اهلــاء إخـالد ا إىل: قـال ابــن جــين

                                                           

ّ رِ وقيل:  ،ة: الفرقة من الناس، قيل: هي عشرة آالف أو حنوها، ب  والر   (1) ا تباع  إب لكن كسرت راؤه بكسر الراء منسوب إىل الر   يبِّ
 (.1/521) ، 1احملرر الوجيز، ط. ابن عطية، للكسرة والياء اللتني بعد الراء، وروي بضم الراء كذلك

له: ما أنت إاّل ويه، فقال بوكان أاّيم اشتغاله يبّكر يف حتصيل النـ ْوبة على سي ،حممد بن املستنري البصري الن ْحوّي،  ،أبو عليّ  (2)
 ،اتريخ اإلسالمالذهيب،  تويف سنة ست ومائتني،.، روى عنه: حممد بن اجلْهم السمري، وغريه، قطرب ليل، فلزمه هذا اللقب

 (.5/145)، 1ط
 .(1/173) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
لغتان مبعىن، يقال: وهن بكسر اهلاء يوهن بكسر اهلاء، ومها « نواوهِ » وقرئ:بفتح اهلاء،  چڭ ڭ چ  :قرأ مجهور الناس (4)

 (.1/521)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ووهن بفتح اهلاء يهن
 قرئت يف الشاذ: وِهنوا ابلكسر. (5)
 .(1/174) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
 قراءة شاذة. (7)
بسكون امليم، ومها مبعىن األمن، وفتح امليم أفصح. « أمنة»ئ بفتح امليم، وقر  چپ چ قرأ مجهور الناس  وهي قراءة اجلمهور. (8)

 .(1/219، )2طاحلجة للقراء السبعة، الفارسي، 
فلما اجتمعا يف )فعلة(  ،فلما تعاقبت التاء وحركة العني جراي لذلك جمرى الضدين املتعاقبني ( ذكر ذلك يف اخلصائص فقال:9)

 (.2/109) ،4ط ،اخلصائصابن جين،  وأسقطت احلركة حكم التاء. ،فأسقطت التاء حكم احلركة ،ترافعا أحكامهما
 .(1/174) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (10)
احملرر الوجيز، عطية،  . ابنبتخفيف الزاي :ويقرأ ،وقضاة والقياس غزاة كقاض   ،وهو مجع غاز   ،اجلمهور على تشديد الزاي (11)
   = 
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 .(1)ن حكم هذهاحلرف إذا كان فيه لغتان متقاربتان فكثري ا ما تتجاذب هذه طرف ا مِ 

 [.159]آل عمران: چ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ  قوله تعاىل: -52

ــــــةوجــــــه  :قــــــال ابــــــن جــــــين واملعــــــىن واحــــــد يف  (3)چڤ ڦ ڦڦ چ قــــــراءة البــــــاقني: (2)الدالل
ڤ چ بقولـه:  -صـلى هللا عليـه وسـلم-، وحنن أيض ا نعلم أن هللا سبحانه مل أيمر النـيب (4)القراءتني

ن أمـر الشـريعة ومـا أُرسـل أي: يف مجيعه؛ كشرب املاء، وتناول الغذاء؛ وإمنا املراد بـه العـاين ِمـ چڦ ڦڦ 
 .(5)عليه السالم له

 [.183]آل عمران: چ ڇڇ ڇ ڇ چ چچ  قوله تعاىل: -53
 .(7)والضمة فيها إتباع ،ساكنة الراء (6)ينبغي أن يكون أصله "قـُْرابن" :قال ابن جين

 [.175]آل عمران: چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ  قوله تعاىل: -54

وحذفــه يف قــراءة  (9)چٿ  چداللــة علــى إرادة املفعــول يف  (8)يف هــذه القــراءة :قــال ابــن جــين
  .(1()10)چٿ ٹ  چ أكثر الناس:

                                                           
= 

 (.1/531)، 1ط
 .(1/175) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 لقراءة :)وشاورهم يف بعض األمر( (2)
. ابن وقراءة اجلمهور إمنا هي ابسم اجلنس الذي يقع للبعض وللكل ،«وشاورهم يف بعض األمر»قرأ ابن عباس قراءة التواتر و   (3)

 (.1/534) ،1احملرر الوجيز، طعطية، 
 .ابن عباس وقراءة اجلمهوراءة قر  (4)
 .(1/174) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (5)
بضم الراء وذلك لإلتباع لضمة القاف وليست بلغة، ألنه ليس يف الكالم فعالن  "بقرابنالقراءة املتواترة بسكون الراء، وقرئ " (6)

 (.1/549) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  بضم الفاء والعني، وقد حكى سيبويه: السلطان بضم الالم، وقال: على اإلتباع.
 .(1/178) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (7)
 يعين الشاذة، وهي: )خيوفكم أولياءه(. (8)
فهذه قراءة ظهر فيها ، خيوفكم قريش ومن معهم :املعىن ،«خيوفكم أولياءه» :قرأ ابن عباس فيما حكى أبو عمرو الداين (9)

 .(1/544)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . املفعوالن
 القراءة املتواترة حبذف املفعول األول. (10)
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 [.176]آل عمران: چ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  قوله تعاىل: -55

يف قـــراءة العامـــة: أي يســـابقون غـــريهم، فهـــو أســـرع هلـــم (2)  چڦ چ معـــىن  :قـــال ابـــن جـــين
 .(3)وأظهر خفوف ا هبم

 القراءات الواردة يف سورة النساء:
 [.1]النساء: چ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ  قوله تعاىل: -56

  فهـــــــــــــــــــــــــــــي (4)ذا ُنصـــــــــــــــــــــــــــــبت األرحـــــــــــــــــــــــــــــام أو ُجـــــــــــــــــــــــــــــرت: إقـــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــين
 .(6)، والفضلة متعرضة للحذف والِبْذلة(5)فضلة

ــا علــى قولــك ، وقيــل: أجــل؛ ولكنــه مل حيــذف إال (7)فــإن قلــت: فقــد ُحــذف خــرب األرحــام أيض 
مل يكـن يف  چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ بعد العلم به، ولو قد ُحذفت األرحام منصـوبة أو جمـرورة فقلـت: 

                                                           
= 

 .(1/177) د.ط، تسب،احملابن جين،  (1)
 .(1/544)، 1، طاحملرر الوجيزابن عطية،  .وقراءة اجلماعة أبلغ« يسرعون»ئ وقر قراءة التواتر،  (2)
 .(1/177) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
(، 1/226، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/247) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، قرأ محزة خبفض امليم، وقرأ الباقون بنصبها (4)

 (.1/71، )2، طالتيسريالداين، 
 التوجيه:

 ،رحام أن تقطعوهاواتقوا األ :أي ،چٿ چ معطوف على اسم  :أحدمها :وفيه وجهان مجيع القراء ما عدا محزة، قرأ ابلنصب
ألن احللف به  ؛رحامالذي تعظمونه واأل :والتقدير ،امررت بزيد وعمر   :كما تقول  ،هو حممول على موضع اجلار واجملرور :والثاين

  .تعظيم له
وأجازه الكوفيون  ،وإمنا جاء يف الشعر على قبحه ،وهذا ال جيوز عند البصريني ،هو معطوف على اجملرور :قيل وقرأ محزة ابجلر،

وألن التقدير يف  ،ابءخبار وردت ابلنهي عن احللف ابآلألن األ ؛اوهو ضعيف أيض   ،على القسماجلر  :وقيل ،على ضعف
 (.3/121، )2طاحلجة للقراء السبعة، الفارسي، . ا ابلرفعشاذ   ئوقد قر  ،رحام هذا قد أغىن عنه ما قبلهوبرب األ :القسم

شرح ابن عقيل على ألفية ابن  ،ابن عقيل. فيجوز حذف الفضلة إن مل يضر ،كاملفعول به  ،لفضلة ما ميكن االستغناء عنها (5)
 (.2/155، )20، طمالك

 (.11/50، )3، طلسان العربهنا للفضلة من الكالم. ابن منظور،  لةذْ واستعار ابن جين البِ ، ميتهن وال يصانما  :البذلة( 6)
 أي: على القراءة الشاذة ابلرفع. (7)
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 .(1)الكالم دليل على األرحام أهنا مرادة أو مقدرة

 [.3]النساء: چ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژچ  قوله تعاىل: -57
ويقـوى أنـه أراد "رابع" مث ، ختفيف ـا (3)حمـذوف ا مـن "ُرابع" (2): ينبغـي أن يكـونقال ابـن جـين

 .(5)كما كان قبل احلذف غري مصروف  (4)حذف األلف ترك صرفه

 [.5]النساء: چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  قوله تعاىل: -58

ــــــــا" چۈ  چمـــــــــن ذلــــــــك مــــــــا ذكــــــــره ابـــــــــن جماهــــــــد يف : قــــــــال ابــــــــن جــــــــين  ، ومهـــــــــا يف (6)وِقَيم 
 .(7)السبعة

 [.12]النساء: چ ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  قوله تعاىل: -59

 .(9)أيض ا كاملقروء به يف السبعة (8)چڑچ و: قال ابن جين
                                                           

 .(1/179) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 .(1/166، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، ا )وربع( بغري ألفويقرأ شاذ  ع، قال العكربي: بَ أي القراءة الشاذة رُ  (2)
 قراءة متواترة. (3)
اجتمع فيه علتان أنه معدول عن  ا من النحويني ذكرمها، وهي أنهأحد   أعلم أن  ال ينصرف جلهتني ال  مثل رابع: قال الزجاج: (4)

 (.2/9، )1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  ، وأنه عدل عن أتنيث.أربع أربع
 .(1/181) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
، وقرأ الباقون يف موضع النساءفقرأ ابن عامر بغري ألف فيهما، ووافقه انفع  ،ا للناسقيام   :، ويف املائدةچۈ ۈ چ اختلفوا يف  (6)

، 2، طالتيسري(، الداين، 1/226، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/247) د.ط،، النشرابن اجلزري،  ابأللف يف احلرفني.
(1/94.) 

 التوجيه: 
أن هللا تعاىل  :فاحلجة ملن أثبت األلف ،ميعاد وميزان :كما قالوا  ،وقلبت ايء لكسرة ما قبلها ،وأصل الياء فيهما واو ،مها لغتان

، احلجة. ابن خالويه، ألن األموال قيم جلميع املتلفات ؛أنه أراد مجع قيمة :واحلجة ملن طرحها ،مور عبادها ألجعل األموال قيام  
 (.1/119، )4ط

 .(1/182) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (7)
بكسر « يورث»ا للمفعول، وقرأ األعمش وأبو رجاء ا للمفعول، من أورث مبني  مبني   بفتح الراء چڑچ :قرأ مجهور الناس (8)

 (.2/19)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، الراء وتشديدها
 .(1/182) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (9)
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 [.24]النساء: چ ڀڀ ڀ ڀچ  قوله تعاىل: -60

كمــا   ،چڀچ ة اجلماعــة ُمعل قــة بــنفس ءيف قــرا چڀ ڀڀ  (1)ڀچ قولــه:  :قــال ابــن جــين
ُ َعَليكم" بنفس كتب، وأنه لـيس  (2)تعلقت يف "َكَتبَ  امسـ ا مُسـي  چڀ ڀ ڀڀ چ مـن  چڀچ اِل 

 .(4()3)چڀچ يف املوضعني مجيع ا منصوبة املوضع بنفس َكَتب و چڀچ  ـف ،به الفعل

 [.30]النساء: چ ژژ ڈ ڈچ  قوله تعاىل: -61

بضـم النـون، فهـو منقـول مـن صـِلي  چژژ (5)ڈ ڈ چ فأمـا قـراءة العامـة:: قال ابن جين
ُته انر ا، ال ابملثال (6)نُقل ابهلمزة أيض ا، إال أنه  .(7)والص َلى: النار منه، وهو من الياء لقوهلم: صَليـْ

 [.92]النساء: چ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قوله تعاىل: -62
 .(9)كقراءة العامة  ،َخطَع اأ بوزن خط   (8)أصله :قال ابن جين

 [.100]النساء: چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  قوله تعاىل: -63

 :ر غ م، فمنـــــه الر غـــــام :أصـــــل هـــــذه املـــــادة (10)چۉچ  قـــــراءة اجلماعـــــة: :قـــــال ابـــــن جـــــين

                                                           

 (.2/35)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، وذلك نصب على املصدر املؤكد چڀ ڀ چ قرأ مجهور الناس  قراءة متواترة. (1)
 (.2/35) املرجع السابق،ابن عطية،  .على الفعل املاضي املسند إىل اسم هللا تعاىل« كتب هللا عليكم» قرئ شاذ ا (2)
 (.1/445، )1، طإعراب القرءان. النحاس، الزموا كتاب هللا :أي ،هو إغراء :وقيل ،امصدر على قول سيبويه نصب   (3)
 .(1/186،185) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (4)
 (.2/43)، 1طاحملرر الوجيز، ، أي: أصليته. ابن عطية، ى ابهلمزلَ قراءة اجلمهور بضم النون على نقل صَ  (5)
وكأن صليت: تصليه على النار، وكأن أصليت: جعلته يصالها. ابن عطية،  ،ا، مبعىن أصليتهعلى لغة من يقول: صليته انر   (6)

 (.1/177، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 1/263، )1ط ،معاين القرآن، الفراء، (2/43، )سابقالرجع امل
 .(1/187،186) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (7)
(، 2/92)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ا غري مهموزمقصور  « اخط  »قرأ الزهري شاذة(:  أي: خطا بدون مهزة، )قراءة (8)

 (.2/90) ،1طالتأويل،  وأسرار التنزيل أنوارالبيضاوي، 
 .(1/194) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (9)
 (.2/101)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «مراغم»اجلماعة على قراءة  (10)
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 .(2)وهو إىل الذل والشدة ،(1)الرتاب

 [.100]النساء: چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ  قوله تعاىل: -64
 .(4)املوت جزم ا (3)أراد: مث يدرْكه: ...قال ابن جين

 [.117]النساء: چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ  قوله تعاىل: -65

األصـــنام. قـــال احلســـن:  :يعـــين بـــه (5)چں ں چ وذلـــك كقـــراءة العامـــة: ... :قـــال ابـــن جـــين
خشـبة ايبسـة وحجـر ايبـس، قـال: وهـو اسـم صـنم حلـي مـن العـرب،   ؛كل شيء ليس فيه ُروح  :اإلانث

"  .(6)كانوا يعبدوهنا ويسموهنا أُنثى بين فالن، وعليه القراءة: "ِإال  أواثان 

 [.127]النساء: چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ  قوله تعاىل: -66

وال جيــوز قلــب  ،(8)بيــاء واتء بعــدها چۋ ۅ ۅ چ  :(7)القــراءة اجملمــع عليهــا :قــال ابــن جــين
 .(10()9)التاء هنا ايء

 [.142]النساء: چ ڌ ڌچ  قوله تعاىل: -67

                                                           

 (.12/247)، 3، طلسان العربابن منظور،  (1)
 .(1/195) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
احملرر الوجيز، . ابن عطية، برفع الكاف« مث يدركه»ئ وقر ، چى چ ا على ابجلزم عطف   چوئ ۇئ ۇئ چ اجلماعة  قرأت (3)

 .(2/102) ،1ط
 .(1/196) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (4)
أنثى على  :ويقرأ ،ال روح فيه من صخرة ومشس وحنومها ويراد به كل ما ،هو مجع أنثى على فعال چں چ  قراءة متواترة: (5)

 (.1/194، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، فراد ودل الواحد على اجلمعاإل
 .(1/199) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
 أي: املتواترة. (7)
 بياء واتء بعدها. چۅ چ وهي املتواترة  (8)
(، أبو حيان، 2/118)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  وأايمى: مجع أمي.أصله أايمى،  بياءين،« يف ييامى النساء»ئ: قر  (9)

 (.4/84)، ، د.طالبحر احمليط
 .(1/200) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (10)
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 .(2)يتعرضون ألن يروهم :ابملد على يفاِعلون؛ ألن معىن يراءوهنم (1)چ ڌچ : قال ابن جين

 [.148]النساء: چ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: قوله تعاىل -68

هللا  مجيع ا على االستثناء املنقطـع؛ أي: لكـن مـن ظلـم فـإن   (4)چڀڀ چ و (3): ظََلمقال ابن جين
  .(5)ال خيفى عليه أمره

 .(6)[148]النساء: چ ٺ ٺ ٺ ڀچ على ذلك قوله:  ودل  

 [.162]النساء: چ جئ یچ  قوله تعاىل: -69
، فـــال وجـــه للتشــــاغل (8)ابليـــاء، واخــــتالف النـــاس فيـــه معـــروف (7)"املقيمـــني": قـــال ابـــن جـــين

 .(9)إبعادته

 [.171]النساء: چ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ  قوله تعاىل: -70

 .(1()10)ابلفتح چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ  ومن ذلك قراءة العامة:: قال ابن جين

                                                           

. وهي تعدية رأى ابلتضعيف، مهموزة مقصورة مشددة اهلمزةوقرئ:  ،مضارع راأى، على وزن فاعل چڌ چ رأ اجلمهور: ق(1)
 .(2/127)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، 

 .(1/202) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
 (.2/129)، 1طاحملرر الوجيز، قرئ شاذ ا بفتح الالم والظاء. ابن عطية،  (3)
، إمالء ما من به الرمحنالعكربي،  (،2/129، )سابقالرجع امل. ابن عطية، قراءة مجهور الناس بضم الظاء وكسر الالم (4)

 .(1/200، )د.ط
 :ئوقر  ،ال من يظلم فيجهرإال حيب أن جيهر أحد ابلسوء  :واملعىن ،هو متصل :وقيل ،استثناء منقطع يف موضع نصب (5)

 (.1/200)، د.طإمالء ما من به الرمحن، . العكربي، )ظلم( بفتح الظاء على تسمية الفاعل
 .(1/203) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (6)
 متواترة.قراءة  (7)
هذا من قطع النعوت إذا كثرت على النصب أبعين، والرفع بعد ذلك هبم، وحكي عن ذكرها ابن عطية يف تفسريه وقال عنها:  (8)

 (.2/135)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، سيبويه: أنه قطع على املدح
 .(1/204) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (9)
، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «أن»بكسر األلف من « يكون له ولدإن »ئ قر و ،قراءة متواترةفتح اهلمزة من أن (10)

(2/140.) 
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 القراءات الواردة يف سورة املائدة:
 [.3]املائدة: چ ٿ ٺ ٺچ  قوله تعاىل: -71

إال إىل  (3)، ولــو قـــال ذلــك ملـــا كــان لفـــظ "مـــا"(2)كأنـــه قــال: ومـــا أكــل الســـبع  :قــال ابـــن جــين
 .(4)التذكري

 [.3]املائدة: چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ  قوله تعاىل: -72

، (7)؛ وذلك لتشـديد العـني(6)چڑچأبلغ وأقوى معىن من  (5)متجنف ا كأن:  قال ابن جين
 .(8)وموضوعها لقوة املعىن هبا

 [.6]املائدة: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ  قوله تعاىل: -73
 .(1)، فصار حَلَقا وتبع ا، فاعرفه(10)عطفه على ما قبله (9)إذا نصب أو جر :قال ابن جين

                                                           
= 

 .(1/204) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 .(2/151)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، «. وأكيل السبع»قرئ شاذ ا ، و قراءة متواترة (2)
 (.1/206، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، ا على امليتةوموضعه رفع عطف   ،ما مبعىن الذي (3)
 .(1/207) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (4)
احملرر الوجيز، . ابن عطية، دون ألف« غري متجنف»قرأ أبو عبد الرمحن وحيىي بن واثب وإبراهيم النخعي القراءة الشاذة،  (5)

 (.2/155)، 1ط
 متواترة.قراءة  (6)
. ابن  يف املعىنشد العني يقتضي مبالغة وتوغال   ألن  ، چڑچوهي أبلغ يف املعىن من قال ابن عطية: " "غري متجنف" (7)

 (.2/155، )سابقالرجع املعطية، 
 وقد رد على ذلك ابن عرفة أبن املتجانف أعم معىن، ونفيه يكون أبلغ من نفي متجنف ألنه أخص يف املعىن. الرد: 

 ،1، طتفسري ابن عرفةقال ابن عرفة: العكس هنا أوىل؛ ألن جمانف منفي، ونفي األعم أخص من نفي األخص. ابن عرفة، 
(2/88).  

(، 2/254) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  قرأ انفع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب الالم، وقرأ الباقون ابخلفض. (9)
 (.1/74، )2، طالتيسري(، الداين، 1/242، )2، طالسبعةجماهد،  ابن

والسنة الداللة على وجوب  ،فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم :أي ،يديهو معطوف على الوجوه واألو يقرأ ابلنصب  (10)
سح وذهب مجع من العلماء أن املراد امل ،وس يف اإلعرابؤ أهنا معطوفة على الر  :والوجه ،ويقرأ ابجلر ،ذلك يغسل الرجلني تقو 

   = 
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 [.12]املائدة: چ ڑ ژ ژچ  قوله تعاىل: -74
، وكأنه لقربه من األزر وهـو التقويـة معنـاه أو (3): فخ مت أمره وعظمته(2)وعز ْرتُه :قال ابن جين

 .(4)قريب ا منه

 [.30]املائدة: چ ې ې ۉ ۉ ۅچ  قوله تعاىل: -75

 .(7()6)أي: حسنته له وسهلته عليه چۉ (5)ۅ چ قراءة العامة: :قال ابن جين

 [.32]املائدة: چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قوله تعاىل: -76
 َذلِــــــــَك" غــــــــري مهمــــــــوز والنــــــــون  (8)قــــــــراءة أيب جعفــــــــر يزيــــــــد: "ِمــــــــِن اْجــــــــلِ  :قــــــــال ابــــــــن جــــــــين

يقــال: فعلــت ذلــك مــن َأجلــك ومــن ِإْجِلــك ابلفــتح والكســر، ومــن إجــالك ومــن جَلِلــك  .(9)مكســورة
                                                           

= 

إمالء ما العكربي،  .وذكرها ابن اجلزري ضمن اختالف القراءات الختالف احلكم الشرعي وفيهما أوجه أخرى على اخلفني،
وانظر فيه (، 407، 1/406، )الكشف(، القيسي، 1/29) د.ط، ،النشرابن اجلزري، . (1/209)، ، د.طمن به الرمحن

 .(190-184ص، )1ط ،الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيهابستفاضة يف: احلريب، 
 .(1/208) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 (.1/211، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، لتخفيف واملعىن واحداب شاذ ا يقرأو القراءة املتواترة بتشديد الزاي،  (2)
. ابن نصرمتوهم أبن تردوا عنهم أعداءهم :أتويل عزرمتوهم، الرد واملنع :وذلك أن العزر يف اللغة، عظمتموهم، وقيل: نصرمتوهم (3)

 (.4/562، )3، طلسان العربمنظور، 
 .(1/208) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (4)
 (.1/213، )، د.طالرمحنإمالء ما من به . العكربي، ويقرأ )طاوعت( ابأللف، القراءة املتواترة (5)
إمالء ما من به . العكربي، اأاته طوع   :شجعته واتبعته، ويقال: طوعت: فعلت من الطوع، ويقال: طاع له بكذا وكذا، أي (6)

 .(1/150)، 1، طالتبيان يف تفسري غريب القرآن، ن اهلائم، اب(1/213)، د.طالرمحن، 
 .(1/209) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (7)
 ،د.طالنشر، ابن اجلزري،  قرأ أبو جعفر بكسر اهلمزة ونقل حركتها إىل نون من، وقرأ الباقون بفتح اهلمزة.(، نقل) (8)

 (1/346، )1، طحتبري التيسري، ابن اجلزري، (2/254)
نه قد صار عليها فلما وقع قبلها ساكن اسرتوح إىل نقل حركتها إليه وإلقائها، أل ،احلجة له: أنه استثقل اهلمزة حمققة التوجيه:

 (.1/130) ،4ط ،احلجةابن خالويه،  دليل من حركة الساكن.

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ذلك بوصل األلف وكسر النون قبلها، وهذا على أن ألقى حركة اهلمزة على ، تفتح اهلمزة أو تكسر (9)
دار ابن كثري، دار الكلم -دمشق، بريوت ، )القديرفتح  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا وهي لغة.  الشوكاين، ،النون

   = 
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 .(2)، فيجب على هذا أن تكون قراءة أيب جعفر: "ِمِن اْجِل َذِلَك"(1)ومن جالِلك ومن َجر اك

 [.50]املائدة: چ جئحئ ی یچ  قوله تعاىل: -77

 .(5)نصب ا چی چ ، وقرأ: (4)"أفحكُم": ال أعرف يف العربية (3)وقال األعرج: قال ابن جين
ومل تُعـــد ضـــمري ا وال عوضـــت منـــه مـــا يعاقبـــه، وحـــرف  (6)فـــإذا قلـــت: "أفحكـــَم اجلاهليـــة تبغـــون"

الذي خيتار معه النصب والضمري ملفوظ به موجود معـك، فتكـاد احلـال ختتلـف علـى فسـاد  االستفهام
 .(8()7)الرفع

 [.52]املائدة: چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ  قوله تعاىل: -78
الـذين يف  :احلـال -أو اي حاضر-أنت اي حممد  (10()9)القراءة العامة؛ أي: فرتى: قال ابن جين

                                                           
= 

 (.1/346، )1ط، حتبري التيسري (، ابن اجلزري،2/39، )هـ1414 ،1ط (الطيب
 .(1-145، د.ط، )إعراب القراءات السبع وعللهاابن خالويه، ، انظر،  (1)
 .(210، 1/209) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (2)
هريرة وابن عباس رضي هللا عنهم، وعبد هللا بن عباس بن أيب ربيعة، وأكثر من السنن عن ا عن أيب أخذ القراءة عرض   (3)

معرفة القراء  الذهيب، وقال إبراهيم بن سعد: كان األعرج يكتب املصاحف.، هريرة، قرأ عليه القرآن انفع بن أيب نعيم وغريه أيب
 .(5/69) ،3ط ،سري أعالم النبالء(، الذهيب، 1/43) ،1ط، الكبار

  (،1/641)، 3ط الكشاف،. الزخمشري، برفع احلكم على االبتداء (اجلاهلية يبغون أفحكمُ ): ئ شاذ اقر  (4)
 تواترة.مقراءة  (5)
(، 1/75، )2، طالتيسري(، الداين، 2/254) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  قرأ ابن عامر ابخلطاب، وقرأ الباقون ابلغيب. (6)

 (.1/244)، 2، طالسبعةجماهد،  ابن
  التوجيه:

 ،والتاء على قوله: قل هلم: أفحكم اجلاهلية تبغون ،[49]املائدة: چېئ ىئ ىئ ىئ ی چ  ن قرأ ابلياء فألن قبله غيبة لقوله:م
 (.3/228، )2طاحلجة للقراء السبعة، . الفارسي، والياء أكثر يف القراءة، وهي أوجه جملرى الكالم على ظاهره

 أي: القراءة الشاذة بضم امليم )أفحكُم(. (7)
 .(1/211،210) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (8)
 (.2/204)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ابلتاء من فوق« ترى»راءة مجهور الناس ق (9)
فيكون  ،وجيوز أن يكون مبعىن تعرف ،يف موضع احلال چڦ چ فيكون  ،جيوز أن يكون من رؤية العني (10)

 ،املفعول الثاين چڦ چ فيكون  ،وجيوز أن يكون من رؤية القلب املتعدية إىل مفعولني،  أيض احاال   چ ڦ چ
   = 
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 .(1)قلوهبم مرض يسارعون يف والء املشركني ونصرهم

 [.60]املائدة: چ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ  قوله تعاىل: -79

َمثْـُوبَــة، فنقلــت الضــمة  چچ چ َمْفُعلــة، وأصــل  (2)چچ چ  و ،وَمثْـَوبــة َمْفَعلــة  : قــال ابــن جــين
 .(3)من الواو إىل الثاء، ومثلها معونة

 [.60]املائدة: چ ڈ ڎچ  تعاىل: قوله -80

ــــــن جــــــين ــــــل علــــــى (4)چ ڎ ڈچ : تعــــــاىل هللا قــــــول يف يُــــــروى : مــــــاقــــــال اب  ونصــــــب فـََع
 يف ومهـا ،(5)الطـاغوت وخفـض الـدال، وفـتح البـاء، وضـم العني، بفتح" الطاغوتِ  وَعُبدَ " ،چڈ چ

 .(6)السبعة

 [.69]املائدة: چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ قوله تعاىل: -81
 "اخلـــاطون"و ،(2)وشـــيبة جعفـــر أبـــو ،ايء وال (1)مهـــز بغـــري (7)"الصـــابُون: "وقـــرأ :قـــال ابـــن جـــين

                                                           
= 

 (.1/218، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، يف الشاذ ابلياء والفاعل هللا تعاىل وقرئ
 .(1/213) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (1)
 تواترة.مقراءة  (2)
 .(1/213) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
، السبعة جماهد، ابن ،(1/75) ،2، طالتيسري الداين، ،(2/255) د.ط، ،النشر اجلزري، قراءة مجيع القراء إال محزة. ابن (4)

 .(1/246) ،2ط
 ،(2/255) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن. والنصب ابلفتح الباقون وقرأ ،"الطاغوت" وخفض" عبد" من الباء بضم محزة قرأ( 5)

 .(1/246)، 2، طالسبعة جماهد، ابن ،(1/75) ،2، طالتيسري الداين،
 :التوجيه

قراءة محزة على أنه مبين للمبالغة كقولك: رجل يُقظ وحُذر، وقراءة اجلماعة سوى محزة على أنه فعل ماض معطوف على 
 (.1/267) ،د.ط ،شرح اهلدايةدون معناها. املهدوي،  چڇ چ وجاء مفرد ا على لفظ  چڇ ڇ  چقوله: 

 .(1/214) د.ط، ،حملتسبجين، ا ابن (6)
مضمومة بعد كسر وبعدها واو فإن أاب جعفر حيذف اهلمزة ويضم ما قبلها  اهلمزة تكون عندما .وأبو جعفرقرأ بغري مهز انفع  (7)

الداين،  .حنو )مستهزون، والصابون، ومتكون( وما أتى من ذلك، ووافقه انفع على )الصابون(، وهو يف املائدة ،من أجل الواو
 ،(1/237)، 1ط ،الكنز يف القراءات العشر، ابن املبارك، (1/397) د.ط، ،النشراجلزري،  ، ابن(1/60)، 2، طالتيسري

   = 
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 .(4()3)"ُمت ُكون"و

 [.96]املائدة: چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ  قوله تعاىل: -82

 .(7()6)؛ وذلك أن احْلُُرم مجع حرام(5)چ ٺ چقراءة اجلماعة :قال ابن جين

 [.106]املائدة: چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  قوله تعاىل: -83

فـــــــاجنر   ،(9)، فحـــــــذف التنـــــــوين(8)ابإلضـــــــافة چڌ ڌ  چ قـــــــراءة العامـــــــة: قـــــــال ابـــــــن جـــــــين
 .(11()10)االسم

 [.106]املائدة: چ ۓ ۓ ے ےچ  قوله تعاىل: -84

                                                           
= 

 (.1/288، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، 
، إمالء ما من به الرمحن. العكربي، صبا :األصلعلى أن وحذفها وضم الباء  ،حتقيق اهلمزة على األصل والباقون ابهلمز، (1)

 (. 1/221) ،د.ط
 التابعني قراء من هو العالء: أبو احلافظ وقال وقاضيها، جعفر، أيب مع املدينة مقرئ ثقة، إمام سرجس، بن نصاح بن شيبة (2)

 .(1/145) ،1طغاية النهاية ، ابن اجلزري،.وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب أدركوا الذين
 مثل )الصابون(. (3)

 (.1/443) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن انظر:. مهز غري من الزاي برفع( مستهزون) يقف محزة فائدة: كان
 .(217، 1/216) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 (.2/242)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، قراءة اجلماعة بضم احلاء والراء القراءة املتواترة. (5)
 (.1/227، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، ا بفتح احلاء والراءم  رَ حَ  :يف الشاذ ئوقر  ،مجع حرام ككتاب وكتب (6)
 .(1/219) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (7)
على أن جتعل بني  (بني)ضافة هنا إىل والرفع على االبتداء واإل ،چڌ چ يقرأ برفع الشهادة وإضافتها إىل قراءة متواترة:  (8)

 (.1/229، )، د.طمن به الرمحنإمالء ما . العكربي،  به على السعة واخلرب اثنانمفعوال  
. ابن برفع شهادة وتنوينه (بينكم شهادة  : )ئ، وقر چڌ چ إىل  چڌ چ ابلرفع وإضافة  چڌ ڌ چ قرأ اجلمهور  (9)

 (.2/252)، 1طاحملرر الوجيز، عطية، 
هذا فراق بيين  :كقوله  ،مضاف إىل بني بعد االتساع فيه ،على قراءة اجلمهور مبتدأ چڌ چ  .چڌ چ اجنر ابإلضافة  (10)

 (.4/390، )، د.طالبحر احمليط. أبو حيان، وبينك
 .(1/220) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (11)
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ابإلضــــافة أفخــــم وأشــــرف  وهــــي، (1)ابإلضــــافة چۓ ۓ  چ: قــــراءة اجلماعــــة:قــــال ابــــن جــــين
 .(3()2)وأحرى برتك كتماهنا إلضافتها إىل هللا سبحانه
 القراءات املتواترة يف سورة األنعام:

 [.61]األنعام: چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ قوله تعاىل: -85

مـــن تـَـــَويّفِ مـــن  ،: ال يقصـــرون فيمـــا يـــؤمرون بـــه(4)چ ڃ چ چ العامـــة:قـــراءة : قـــال ابـــن جـــين
 .(5)حتضر منيته

 [.100]األنعام: چ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  قوله تعاىل: -86

ــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــين  ابخلــــــــــــــــــــــــــاء (6)چەئ چ :اجلماعــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــراءة : معــــــــــــــــــــــــــىنقــــــــــــــــــــــــــال اب

                                                           

احملرر الوجيز، . ابن عطية، نصب ب نكتم، كأن الكالم وال نكتم هللا شهادة« هللا»ابلتنوين « شهادة» قراءة متواترة، وقرئ (1)
 (2/253) ، 1ط

[. 283]البقرة:چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ  ألمره إبقامتها والنهي عن كتماهنا يف قوله: ؛أضيفت الشهادة إليه سبحانه (2)
 (.3/266، )2طاحلجة للقراء السبعة، الفارسي، 

 .(1/221) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
احملرر الوجيز، ". ابن عطية، جياوزون احلد مما أمروا به :ابلتخفيف، ومعناه« طونرِ فْ يُـ » )شاذ ا(:ئ قر القراءة املتواترة ابلتشديد، و  (4)

 (.2/301)، 1ط
 .(1/223) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (5)
 قرأ املدنيان بتشديد الراء، والباقون ابلتخفيف. القراءة املتواترة ابلتخفيف، وهي قراءة مجيع القراء إال املدنيني: قال ابن اجلزري، (6)

 (.1/264، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/105، )2، طالتيسري(، الداين، 2/261) د.ط، ،النشرابن اجلزري، 
 التوجيه:

 للمدنينَي انفع وأيب جعفر.قراءة التشديد: 
، الوجه: الذهاب هبا إىل التكثري، فإن الفاعلني هلذا الفعل كثري، فاملشركون قالوا: املالئكة بنات هللا، واليهود قالوا: عزير ابن هللا

 والنصارى قالوا: املسيح ابن هللا.
 قراءة التخفيف للباقني:

ق فالن رَ مل على الكثرة، فيكون املعىن كاملعىن األول، وألهنم يقولون: خَ الوجه: أنه فعل حيتمل الكثرة وغريها، فيجوز أن حي
 ،ل مشدد ا خيتص ابلكثرةع  إذا افرتاه، ولفظ الفعل مطلق ا يدل على القليل والكثري، مث إن فَـ  ،لقهتَ قه واخْ لَ قه، وخَ رتَ الكذب واخْ 

 (.1/490، )1ط، املوضحابن أيب مرمي،  .واختار األزهري التخفيف فقال: التخفيف هو الوجه
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 .(3()2)َكذبوا:  (1)والقاف 

 [.105]األنعام: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  قوله تعاىل: -87
 .(5()4)ْسَت"ار القراءة العامة "د: قال ابن جين

 [.108]األنعام: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ  قوله تعاىل: -88
ـــــُدو   (6): الَعـــــْدوُ قـــــال ابـــــن جـــــين ـــــا: الظلـــــم والتعـــــدي للحـــــق (7)والُع ، ومثلهمـــــا العـــــدوان (8)مجيع 

                                                           

 (.2/329)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، من التحريف« فواوحر  » :قرئأما الشاذة:  (1)
 ،1طمعاين القرءان وإعرابه، ، والتشديد للتكثري. الزجاج، اختلقوا وََكَذبوا، وذلك ألهنم زعموا أن املالئكة بنات :قوارَ معىن خَ  (2)

(2/278 ،) 

 .(1/224) د.ط، احملتسب،ابن جين،  (3)
قرأ ابن كثري وأبو عمرو أبلف بعد الدال، وإسكان السني وفتح التاء، وقرأ ابن عامر ويعقوب بغري ألف وفتح السني، وإسكان  (4)

، 2، طالتيسري(، الداين، 2/261) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  التاء، وقرأ الباقون بغري ألف، وإسكان السني وفتح التاء.
 .(1/264، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/105)

 التوجيه:
( أهل الكتاب وذاكرهتم وقرأت عليهم وقرأوا عليك، وهو من املفاعلة اليت تكون بني اثنني، تدارسْ )رأ أبو عمرو وابن كثري ق

األثر وامنحاء الرسوم، واملعىن:  و  فُ روس وهو عُ والوجه أنه من الد   بفتح السني وتسكني التاء، (تدرسَ ) ويعقوب وقرأ ابن عامر
 چ ڎ چأهل املدينة وأهل الكوفة الباقون وقرأ تدرس اآلاثر، إن هذا الذي يتلوه قد تطاول ومر بنا، وامنحى أثره كما 

درست أنت اي حممد كتب األولني وتعلمت من اليهود  :أي ،قرأت أنت وتعلمت والوجه أن املراد: ،بسكون السني وفتح التاء
 (،1/491، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 374، 3/373، )2طاحلجة للقراء السبعة، الفارسي،  .والنصارى

 .(1/226) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (5)
قرأ يعقوب بضم العني والدال وتشديد الواو، وقرأ الباقون بفتح قال ابن اجلزري: "القراء ما عدا يعقوب:  مجيع قراءة چڭ چ  (6)

، (1/361، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/261) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، "العني، وإسكان الدال وختفيف الواو
 .(1/250، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوبابن الفحام، 

 (.2/261) د.ط، ،، النشرابن اجلزري قراءة يعقوب. (7)
 "لهو: "افتعا". و"االعتداء"، إمنا ا وعدواان  وًّ ا وعدُ و  عدْ  عليه يعدوإذا ظلمه واعتدى يه، فالن عل االقائل: "عدمصدر من قول  (8)

، 1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 12/36؛ فالقراءاتن سواء يف املعىن، والنصب على املصدر أو احلال. الطربي، )من ذلك
(1/491 ،492). 
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 .(1)والعداء

 [.117]األنعام: چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ چ  قوله تعاىل: -89

 .(3)عنه جيور َمنْ : چۆئ ۈئۈئ (2)ۇئ ۇئ ۆئ  چ: قرأ َمن قراءة: قال ابن جين

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۓ چ  قولـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــاىل: -90

 [.137]األنعام: چ ۆ

ڭ ۇ ۇ ۓ ڭ ڭ ڭ چ :الكافـة قـراءة :قال ابـن جـين

 وهـذا املشـركون، هـم القاتـل وأن الشـركاء، هم املزيِّن أن: عليها اجملتمع القراءةمعىن  ،(4)چ ۆ

                                                           

 .(1/226) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (1)
قرأ مجهور قال ابن عطية: " (،84، جممع عليها هنا بني القراء واخلالف يف موضع التوبة كما سيأيت، انظر، ص)قراءة متواترة (2)

 (2/338)، 1طاحملرر الوجيز، ". ابن عطية، بضم الياء« ضليُ »وقرأ احلسن بن أيب احلسن ، بفتح الياء« يضل»الناس 
 .(1/229) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (3)
( هم( إبضافة )قتلُ هم( وخفض مهزة )شركائِ ونصب دال )أوالدَ  (،ن( ورفع الم )قتلُ يِّ عامر بضم الزاي وكسر الياء من )زُ قرأ ابن  (4)

برفع  چۆچ  ،خبفض الدال چۇ     چ  ،بنصب الالم چۇ چ بفتح الزاي والياء  چڭ    چ وقرأ الباقون ، إليه
 (.265، 2/263) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  اهلمزة.

 التوجيه:
بضم الزاي وكسر الياء من )زين( ورفع الم )قتل(، ونصب دال )أوالدهم( وخفض مهزة )شركائهم( إبضافة قراءة ابن عامر: 

فاعل يف املعىن، وقد فصل بني املضاف، وهو )قتل( وبني )شركائهم(، وهو املضاف إليه ابملفعول، وهو  إليه، وهو)قتل( 
)أوالدهم(، ومجهور حناة البصريني على أن هذا ال جيوز إال يف ضرورة الشعر، وتكلم يف هذه القراءة بسبب ذلك ح  قال 

فكيف به ، ا، كما مسج وردّ ا مردود  ورات وهو الشعر، لكان مسج  فشيء لو كان يف مكان الضر "أما قراءة ابن عامر الزخمشري: 
والذي محله على ذلك أنه رأى يف بعض املصاحف ، يف الكالم املنثور، فكيف به يف القرآن املعجز حبسن نظمه وجزالته

 ." ذلك مندوحة)شركائهم( مكتواب ابلياء، ولو قرأ جبر )األوالد والشركاء( ألن األوالد شركاؤهم يف أمواهلم لوجد يف
وهل حيل ملسلم القراءة مبا جيد يف الكتابة من غري  ،ونعوذ ابهلل من قراءة القرآن ابلرأي والتشهي ،واحلق يف غري ما قاله الزخمشري

نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بني املصدر وفاعله املضاف إليه ابملفعول يف الفصيح الشائع الذائع 
قال ابن  ، هذه القراءة الصحيحة املشهورة اليت بلغت التواترويكفي يف ذلك دليال   ،وال خيتص ذلك بضرورة الشعرا، اختيار  

هنا قراءة اشتملت على فصل يدخله بني عاملها املضاف إىل ما هو فاعل، فحسن ذلك ثالثة أمور: أحدها: كون مالك: إ
اين: كونه غري أجنيب لتعلقه ابملضاف. الثالث: كونه مقدر التأخري من الفاصل فضلة، فإنه بذلك صاحل لعدم االعتداد به. الث

 مشكل توجيه(، احلريب، 2/263) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، أجل املضاف إليه، مقدر التقدم مبقتضى الفاعلية املعنوية
   = 
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 .(1)واضح

 [.137]األنعام: چ ۈ ۈ ٴۇچ قوله تعاىل:  -91
 . (3)(2)لَِبست الثوب أَْلَبسه، ولََبست عليهم األمر أَْلِبُسه :املشهور يف هذا: قال ابن جين

ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل: -92  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ  قول
 [.138]األنعام:

 .(4)چٻ چ  :الناس وقراءة :قال ابن جين
هــــــا  (5)معنــــــاه عنــــــدهم: أهنــــــا ممنوعــــــة حمجــــــورةو  أن َيْطَعَمهــــــا إال مــــــن يشــــــاءون أن يُطعمــــــوه إاي 
 .(6)بزعمهم

 [.139]األنعام: چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ  قوله تعاىل: -93

 خالصــة األنعــام هــذه بطــون يف مــا: فتقــديره (7)چڄ چ  :العامــة قــراءة : أمــاقــال ابــن جــين
 وثقــيت؛ َصــِفيِّي: كقولــك  خاِلَصــيِت، زيــد: كقولــك  ،(8)اخللــوص يف للمبالغــة فأنــث لنــا، خــالص: أي لنــا؛

                                                           
= 

(، ابن خالويه، 507، 1/506، )1ط، املوضح(، ابن أيب، مرمي، 215، 1/214) ،1ط ،الفرشية العشرية القراءات
 (.2/277، )1ط، شرح تسهيل الفوائد (، ابن مالك،1/171) د.ط، ،إعراب القراءات السبع

 .(230، 1/229) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (1)
 :وقيل ،إهنا لغة :قيل ،ويقرأ يف الشاذ بفتح الباء ،شبهتهمر بفتح الباء يف املاضي إذا ن لبست األاجلماعة على كسر الباء، مِ  (2)

 .(2/350)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  جعل الدين هلم كاللباس عليهم.
 .(1/231) د.ط، ،حملتسبا جين، ابن (3)
احملرر (، ابن عطية، 7/94)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن. القرطيب، بكسر احلاء وسكون اجليم چٻ چ قرأ مجهور الناس  (4)

 (.2/350)، 1طالوجيز، 
من احلرج وهو التضييق ، بكسر احلاء وتقدمي الراء على اجليم وسكوهنا قرئ )ِحرْج(والتحرمي، و  :وهو املنع ،مبعىن التحجري (5)

غريب  ،السجستاين (،2/350)، 1طاحملرر الوجيز، (، ابن عطية، 12/140)، 1طجامع البيان، . الطربي، والتحرمي
  .(1/203) ،1ط ،القرآن

 .(232، 1/231) د.ط، ،حملتسبا جين، ابن (6)
 .(2/350) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . ابلرفع چڄ چ قرأ مجهور القراء والناس  (7)
كأهنم قالوا: مجاعة ما يف بطون هذه األنعام خالصة   ،ألهنا يف معىن اجلماعة ؛التأنيث چڦ چ أنث اخلالصة ألنه جعل معىن  (8)
   = 
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ـي: أي اجلماعـة؛ بـني مـن خاص ـيت فـالن: قـوهلم ومنـه عنـدي، والثقة الصفاء يف املبالغ: أي  الـذي خاصِّ
ــــا وليكــــون ،للمبالغــــة فيــــه والتــــاء ،(1)خيصــــين  إىل واملصــــدر والعافيــــة، العاقبــــة: حنــــو املصــــدر، بلفــــظ أيض 

 .(2)وأوكد أعم فهي اجلنسية،

 [.143]األنعام: چٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ  تعاىل:قوله  -94
وضــائنة، وصــر فوا فعلــه فقــالوا: َضــِئَنت الَعْنــز  (4)مجــع ، واحدتــه ضــاِئن (3): الض ــْأنُ قــال ابــن جــين

، إذا أشبهت   .(5)الضأنَضَأان 

 [.159]األنعام: چڃ چ چ چ چ  قوله تعاىل: -95
ـــْوه فر قـــوه،: أي ؛(6)ابلتثقيـــل القـــراءة : معـــىنقـــال ابـــن جـــين  بعضـــه بـــني فخـــالفوا أعضـــاء، وعض 

 .(8()7)وبعض
 : األعراف سورة يف املتواترة القراءات

                                                           
= 

 (.7/27، )3، طلسان العرب( ابن منظور، 1/151) ،4ط ،احلجة يف القراءات السبع. ابن خالويه، لذكوران
ا، وكال الوجهني حيتمل ا كالعافية والعاقبة، واآلخر: أن يكون وصف  وجهان: أحدمها: أن يكون مصدر   چڄ چ وز يف جي (1)

الفارسي،  اآلية، وجيوز أن يكون ما يف بطون هذه األنعام ذات خلوص، وجيوز أن يكون الصفة، وأنث على املعىن، ألنّه كثرة.
 (.2/351)، 1طاحملرر الوجيز، (، ابن عطية، 6/74، )2طاحلجة للقراء السبعة، 

 .(1/230) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
 ،، د.طالبحر احمليطاهلمزة، وقرئ شاذ ا ابلفتح ومها لغتان. أبو حيان،  بسكون معروف :چٻ چ  القراءة املتواترة: (3)

 (.1/263، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 4/665)
 (.2/505) ،1ط ،معاين القرآن(، النحاس، 2/299) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  (4)
 .(1/234) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (5)
 د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .فيهما التشديد مع ألف بغري الباقون وقرأ الراء، ختفيف مع ابأللف( فارقوا) والكسائي محزة قرأمها (6)

 (.1/108، )2، طالتيسري(، الداين، 1/274، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/266)
 أي: شيع ا، وكانوا: قوله ودليله. فرق ا جعلوه :أراد أنه: طرحها ملن واحلجة عنه، وانصرفوا تركوه،: أراد أنه: أثبتها ملن فاحلجة
 (.1/152، )4، طاحلجةابن خالويه،  .أحزااب  

 (.3/438، )2طاحلجة للقراء السبعة، ببعض. الفارسي،  ويكفرون ببعض يؤمنون: فتقديره ،چچ چ : قال من (7)
 .(1/238) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
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 [.18]األعراف: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ چ قوله تعاىل: -96
 .(2()1)هذا على ختفيف اهلمزة من "َمْذءوم ا" :قال ابن جين

 [.20]األعراف: چ ۋچ  قوله تعاىل: -97
 (4): حكــى ســيبويه. قــال ابــن جــين(3)بتشــديد الــواو (ســواهتما)قــراءة أيب جعفــر  :قــال ابــن جــين

قـول: فتذلك لغة قليلة، والوجه يف ختفيف حنو ذلك أن حتذف اهلمزة وتلقى حركتهـا علـى الـواو قبلهـا، 
 .(5)الس و ة

 [.20]األعراف: چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ  قوله تعاىل: -98
هذا هو األصل يف هذه الكلمة، وإمنا اهلاء يف "ذه" بدل مـن )عن كلمة هذه(:  :قال ابن جين

 .(7)(6)الياء يف "ذي"

 [.34]األعراف: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ  قوله تعاىل: -99
ـا، أو ألنـه مصـدر فأتتـه اجلنسـية ِمـ (8): فأما إفراد األجلقال ابن جين ن ِقبـل فألنه جعلـه جنس 

                                                           

، أي «الن تعدم حلسناء ذام  »م وهو العيب. ويف املثل: ومنه الذأْ  ،مه إذا عابهذأَ  :يقال ،امعيب   :معناه چڳ چ  ،قراءة متواترة (1)
 (.2/381)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، كمسول يف مسؤول« امذوم  » :وقرئ ،اعيب  

 .(1/243) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
يف )سوءة،  ا ابلزائدإحلاق   النقل هو القياس املطرد واإلدغامقال ابن اجلزري: " القراءة ليست أليب جعفر إمنا حلمزة وقف ا. (3)

 (.1/480) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، "(وسوآتكم، وسوآهتما
د، روى القراءة عنه أبو عمر اجلرمي وهللا أعلم، وهو بعي ،كذا روى اهلذيل  ،إمام النحو، روى القراءة عن أيب عمرو بن العالء (4)

 (.1/602) ،1ط غاية النهاية،ابن اجلزري،  تويف سنة مثانني ومائة.
 .(1/243) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (5)
انكسر ما وهي للتأنيث ومن أجل أهنا بدل من ايء  ،ا على األصل()وهبا قرئ شاذ   اهلاء يف هذه بدل من ايء، األصل هذي (6)

، 2، طمشكل إعراب القرآن ،(، القيسي1/46) ،1ط ،إعراب القرءانالنحاس، . قبلها وبقيت بلفظ اهلاء يف الوصل
 (1-270، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 1/285)

 .(1/244) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (7)
 (.2/395)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ابجلمع« فإذا جاء آجاهلم» قراءة متواترة: وقرئ (8)
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 .(1)املصدرية، وحسن اإلفراد إلضافته أيض ا إىل اجلماعة، ومعلوم أن لكل إنسان أجال  

 [.35]األعراف: چھ ھ ے ے ۓ ۓ چ  قوله تعاىل: -100

الزيــدون، ، فتقــول علــى هــذا: قامــت الزيــود وقــام (2)چے چ قــراءة اجلماعــة: : قــال ابــن جــين
ألن الزيـود مكسـر وال خيـتص ابلتـذكري؛ لقولـك:  ؛ث لفـظ قامـتنِّـؤَ ر لفظ قام لتذكري الزيـدون، وتُـ كِّ ذَ وتُ 

 .(4)، إال أن قام أحسن(3)اهلنود. وقد جيوز قامت الزيدون

 [.38]األعراف: چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  قوله تعاىل: -101
: َقْطُع أيب عمرو مهزة "اد اركوا" يف الوصل مشكل؛ وذلك أنه ال مانع مـن حـذف قال ابن جين

 .(6)اجلماعةمع  (5)اهلمزة؛ إذ ليست مبتدأة كقراءته األخرى

 [.53]األعراف: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ  قوله تعاىل: -102

 دعلــى قــراءة اجلماعــة: أن نُــرزق شــفعاء يشــفعوا لنــا، وإن نــرد (7)چڄ چ رفــع : قــال ابــن جــين
نعمــل غــري الــذي كنــا نعمــل. وذلــك أهنــم مــع نصــب "نــرد" متنــوا الشــفعاء وقطعــوا ابلشــفاعة، ومتنــوا الــرد 

كأنه قال: أو هـل   ،وَضِمُنوا عمل ما مل يكونوا يعملونه؛ أي: إن نُردد نعمل غري الذي كنا نعمل ،أيض ا
 .(8)نرد فنعمل

                                                           

 .(1/246) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (1)
(، أبو 2/396) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، على أتنيث اجلماعة ،على لفظ الرسل (أتتينكم)قراءة متواترة، وقرئ  (2)

 (.5/46) ،، د.طالبحر احمليطحيان، 
 چڑ  ک  کچ قوله عز و جل:  مثل: التأنيث أتنيثان: أتنيث حقيقي فهو الزم وأتنيث غري حقيقي فهو غري الزم (3)

 (.2/102، )3ط ،األصول يف النحو. ابن السراج، إمنا أنث ألنه أراد اجلماعة، 14احلجرات: 
 .(1/247) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
ابن  .بقطع ألف الوصل« اداركوا» ئوقر  ،اللتقاء الساكنني چٹ چ حبذف ألف  چٿ ٹ ٹ چ قرأ اجلمهور  قراءة متواترة: (5)

 (.2/399) ، 1احملرر الوجيز، طعطية، 
 .(1/247) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (6)
، 1طاحملرر الوجيز، ري. ابن عطية، يف جواب هذا االستفهام األخ چڃ چ وبنصب  ،أو هل نرد :برفع الفعل على تقدير (7)

(2/408.) 
 .(1/252) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
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 [.54]األعراف: چگ گ گ ڳ ڳ چ  قوله تعاىل: -103

 چڳ ڳ  چقولــــه إذن: و  ،چگ گ ڳ ڳ  (1)گچ راءة اجلماعــــة:قــــ :قــــال ابــــن جــــين
ي" (2)چ گچ  على قراءة اجلماعة: ي الليل النهـار طالب ـا لـه چگ  چحال من  (3)أو "يـَُغشِّ ؛ أي: يـَُغشِّ

 .(5()4)؛ ألنه املفعول األولچگ  چن أحد املفعولني يف قراءة اجلماعة هو حثيث ا، والفاعل يف املعىن مِ 

 [.57]األعراف: چې ې ې ې ى ى ائ ائەئ چ  قوله تعاىل: -104
، والن ُشــــر مجــــع َنُشــــور؛  العامــــةيف قــــراءة  (7)فتخفيــــف "ُنُشــــر ا" (6)أمــــا "ُنْشــــر ا" :قــــال ابــــن جــــين

ـــــــــــــــــلتـَْنُشـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــحاب وتســـــــــــــــــتدر ه،  ألهنـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه لغـــــــــــــــــة احلجـــــــــــــــــازيني،  (8)والتثقي  أفصـــــــــــــــــح ألن
                                                           

فقرأه يعقوب ومحزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الشني يف املوضعني، وقرأ الباقون  ،هنا والرعد چگ گ چ  (1)
، 2، طالتيسري(، الداين، 1/356، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/269) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  بتخفيفها فيهم.

(1/110.) 
 قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب عامر وحفص وأيب جعفر. (2)
 .يعقوب ومحزة والكسائي وخلف وأبو بكرقراءة  (3)
ٹ ٹ ٹ ڤ چ  [، و50:]إبراهيم چۇ ۆ ۆ چ قوهلم: غشي، فعل متعّد إىل مفعول واحد يدّل على ذلك قوله:  (4)

الفارسي،  الواحد ابهلمزة أو بتضعيف العني تعدى إىل مفعولني.[، فإذا نقلت الفعل املتعدي إىل املفعول 78:]طه چڤ 
 (.2/530، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 4/27، )2طاحلجة للقراء السبعة، 

 .(1/253) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (5)
ابن عامر ابلنون وضمها، وضمها، وإسكان الشني يف املواضع الثالثة، وقرأ ، عاصم ابلباء املوحدة أقراءة ابن عامر: "قر  (6)

 وإسكان الشني، وقرأ محزة والكسائي وخلف ابلنون وفتحها، وإسكان الشني، وقرأ الباقون ابلنون وضمها وضم الشني.
 (.1/283، )2، طالسبعة، (، ابن جماهد1/81، )2، طالتيسري(، الداين، 2/270) د.ط، ،النشراجلزري،  ابن

 التوجيه: 
ابلباء  چى چ ومن قرأ ، : تنشر السحاب، أي: تبسطها يف السماء(ورشُ نُ  ريح) ؛ورشُ را( فهو مجع نُ شُ را( و )نُ شْ من قرأ )نُ  

را( فاملعىن: هو الذي شْ ومن قرأ )نُ [، 48]الفرقان: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ  فهو مجع بشرية، كما قال:
(، القيسي، 4/39،38، )2طاحلجة، . الفارسي، أي: مبشرة چى چ وقيل: ، را(شْ السحاب )نُ  يرسل الرايح ذات نشر تنشر

 (.466، 2/465، )الكشف
 قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب. (7)
 ،1ط، املوضحالتثقيل األصل، واألخرى خمففة منها. ويقصد ابلتثقيل: ضم الشني، والتخفيف سكوهنا. ابن أيب مرمي،  (8)

(2/533.) 
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 .(2)يف حنو ذلك لتميم (1)والتخفيف

 [.131]األعراف: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ  قوله تعاىل: -105
، و قـــد يكـــون الطـــائر مِجَاع ـــا مبنزلـــة (4()3)الطـــائر الـــذي يقـــرأ بـــه اجلماعـــة واحـــد قـــال ابـــن جـــين:

 .(5)اجلامل والباقر

 [.133]األعراف: چڃ ڃ ڃ چ چ چ  تعاىل:قوله  -106
ــل (6): "الَقْمــل"قــال ابــن جــين وال  ،(7)هنــا: هــو هــذا املعــروف، وال جيــوز أن يكــون حتريــف الُقم 

 .(8)فيه لغة

 [.145]األعراف: چڄ ڄ ڄ ڄ چ  قوله تعاىل: -107

حبـذفها وأصله: َسأُْرئِيُكم، مث خففت اهلمـزة سأفعلكم من رأيت  (9)چ ڄچ : قال ابن جين
 .(10)سأُريكم :وإلقاء حركتها على الراء، فصارت

 [.150]األعراف: چڄ ڄ ڄ ڄ چ  قوله تعاىل: -108
ـــــن جـــــين ـــــت يب  الالظـــــاهر أن انصـــــرافه إىل األعـــــداء، وحمصـــــوله: اي رب، : قـــــال اب ُتْشـــــِمْت أن

                                                           

 (.2/466، )الكشف)ُنْشر ا( خمففا من ُنُشر ا الذي هو مجع )نشور(. انظر، القيسي،  (1)
 .(1/255) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
 .(2/443)، 1طاحملرر الوجيز، ، ، وقرئ )طريهم(. ابن عطية  چٿ چ قرأ مجهور الناس           (3)
احلجة، الفارسي،  قيل لعمله طائر، وطري يف بعض القراءة على حسب تعارف العرب لذلك يف حنو قوهلم: جرى طائره بكذا. (4)

 (.5/88، )2ط
 .(1/257) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (5)
 غري متواترة. (6)
هي دواب  :فقال بعضهم ؛واختلف يف تفسريه، قال فيه أبو عبيدة هو احلنمان صغار القردان، چچ چ  قراءة متواترة: (7)

 (.2/370، )1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  هنا الرباغيث.إ ، وقيل:أصغر من القمل
 .(1/257) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
 (.2/453)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  «.سأوريكم»ئ وقر  ،چڄ چ قرأ مجهور الناس  (9)
 .(1/258) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (10)
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 .(2) اجلماعة، كقراءة (1)األعداء

 [.156]األعراف: چڀ ڀ ڀڀ چ  قوله تعاىل: -109

ــــا، واهْلـُـــود: مجــــع هائــــد؛ أي: (3) چڀ  چ: أمــــا قــــال ابــــن جــــين َن بضــــم اهلــــاء مــــع اجلماعــــة فتـُبـْ
 .(4)اتئب

 [.156]األعراف: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ چ  قوله تعاىل: -110

ن ؛ والقــراءة الفاشــية ال يُتنــاول ِمــ(6)چٿ ٿٿ چ الــيت هــي:  (5)القــراءة الفاشــية :قــال ابــن جــين
ــا أبن (7)يرجــع إىل اإلنسـانصــابة العـذاب لـه، وأن ذلــك لشـيء إظاهرهـا علـة  ، وإن كنـا قــد أحطنـا علم 

ا مــنهم إال مبــا جنــاه واجرتمــه علــى نفســه، إال أان مل نعلــم  هللا تعــاىل ال يظلــم عبــاده، وأنــه ال يعــذب أحــد 
ابلشني معجمة رمبا أوهم  چٿ ٿٿ چ ذلك من هذه اآلية؛ بل من أماكن غريها. وظاهر قوله تعاىل: 

، نعــوذ ابهلل مــن (8)ن عبــاده، أســاء أو مل يســئن يشــاء ِمــلفني أنــه يعــذب َمــن املخــاه ِمــن يضــعف نظــرُ َمــ
 .(9)اعتقاد ما هذه سبيله، وهو حسبنا وولينا

                                                           

بفتح التاء « فال تشمت يب»ئ ، وقر چڄ چ بضم التاء وكسر امليم ونصب  چڄ ڄ ڄ ڄ چ قرأ مجهور الناس  (1)
 (.2/457)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «األعداء»من فوق وامليم ورفع 

 .(1/259) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
 :أي ،كرِّ يد إذا حترك أو حُ وهو من هاد يهِ  ،وقرىء بكسرها ،ود إذا اتباد يهُ املشهور ضم اهلاء وهو من هَ  قراءة متواترة: (3)

 (.2/460)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، حركنا إليك نفوسنا
 .(1/260) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 أي املشهورة. (5)
، إمالء ما من به الرمحن. العكربي، أعاقب املسيء :أي ،وهو فعل ماض ،ابلسني والفتح ئوقر  ،املشهور يف القراءة الشني (6)

 (.1/286، )د.ط
. ابن عطية، املشيئة راجعة إىل التعجيل واإلمهال ال إىل الرتك واإلمهال :وقيل، أنه ال اعرتاض عليه أي من أشاء عذابه :املعىن (7)

 (.5/191، )1، طاحملرر الوجيز
احملرر مثل املعتزلة: ويف اآلية رد عليهم فهم ينسبون الفعل ألنفسهم ح  ينفون الظلم عن هللا فوقعوا يف اخللل. ابن عطية،  (8)

دروس صوتية ، شرح العقيدة الطحاوية (، ابن جربين،5/190، )، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 5/191)، 1الوجيز، ط
 (.1/404) قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

 .(1/261) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (9)
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 [.157]األعراف: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ قوله تعاىل:  -111
 .(2)بضم اهلمزة كقراءة اجلماعة (1)األُمي :قال ابن جين

 [.157]األعراف: چگ گ گ ڳ ڳ چ  قوله تعاىل: -112
 .(4)الرجل: أي عظمته، وهو مشدد (3): مشهور اللغة يف ذلك: عز رتقال ابن جين

 [.160]األعراف: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ  قوله تعاىل: -113
 .(7)فحجازية (6)بكسر الشني فتميمية، أما إسكاهنا (5)أما "عِشرة" :قال ابن جين

  [.165]األعراف: چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  قوله تعاىل: -114
ــــــــــك قــــــــــراءة أيب جعفــــــــــر واختلــــــــــف عــــــــــن انفــــــــــع: قــــــــــال ابــــــــــن جــــــــــين ــــــــــذاب  (8)مــــــــــن ذل : "بَع

"  خبـــــــــــــــــالف  (1)عاصـــــــــــــــــم ةوهـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــراء (10)"وبـــــــــــــــــئسمهـــــــــــــــــز،  بـــــــــــــــــال فعـــــــــــــــــل (9)بِـــــــــــــــــيس 
                                                           

. ابن عطية، هو منسوب إىل األمة :وقالت فرقة، نسب إىل أم القرى وهي مكة :بضم اهلمزة قيل چڃ چ  قراءة متواترة: (1)
 (.2/462، )1، طاحملرر الوجيز

 .(1/260) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ومعناه يف القراءتني وقروه وقرئ ابلتخفيف الزاي،مجهور الناس على التشديد يف  (3)

(2/464 ،) 
 .(1/261) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 .(5/198، )، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 2/465)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  قراءة شاذة: (5)
 (.2/465)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، بسكون الشني، وهي لغة احلجاز چٻ چ قرأ مجهور الناس  (6)
 .(1/261) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (7)
أبو رومي، وأصله من  :وهو انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، موىل جعونة بن شعوب اللّيثي، ويكىن أاب عبد الرمحن، ويقال (8)

ر، . أصبهان، ومات ابملدينة سنة سبع وستني ومائة ، 1ط ،طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتمابن الس ال 
(1/70.) 

دنيان بكسر الباء وايء ساكنة بعدها من غري مهز، وقرأ ابن عامر كذلك إال مهز الياء (9)
َ
واختلف عن أيب بكر، فروى عنه  ،قرأ امل

وأخذهتا عن  ،على مثال فيعل، مث جاءين منها شك فرتكت روايتها عن عاصم (بيئس)لثقات قال: كان حفظي عن عاصم ا
، 2، طالسبعة، . ابن جماهدعلى وزن فعيل چڄ چ : كالوجه الثاين لشعبة قرأ الباقونو مثل محزة،  چڄ چ األعمش 

 .(1/114)، 2، طالتيسري ،الداين، (2/272) د.ط، ،النشر ،ابن اجلزري ،(1/296)
 (.1/296، )2، طالسبعة ،مثل انفع غري أنه مهموز. ابن جماهد ،على وزن فعل (بئس)قرأ ابن عامر  قراءة ابن عامر. (10)
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 عاصم خبالف. مثل فـَْيِعل (2)چڄ چ 
 فيحتمل أمرين: ،بغري مهز على وزن ِفْعل (3)قال أبو الفتح: أما "بِيس"

 ِنْضـــو: حنــو ِفْعــل، علــى األوصـــاف مــن جــاء كمــا  فيكـــون ِفْعــل، مثــال أراد يكــون أن: أحــدمها
 فصـــارت ،ايء   فأبـــدل خفـــف أنـــه إال ابهلمـــز، (4)"بِـــْئس  " قـــرأ َمـــن كقـــراءة  اهلمـــز وأصـــله وِحْلـــف، ونِْقـــض

، كِبري"  بيس" ، أراد يكون أن: واآلخر .خفف فيمن وذيب   أسـكن مث وَحـِذر، كَمِطـر  بَـِئس فأصله َفِعال 
 وجِئــز، ونِغــر كفِخــذ  احللــق حــرف واثنيــه َفِعــل علــى كــان  فيمــا كــالعربة  الفــاء إىل العــني مــن احلركــة ونقــل
 مضى. ما على ،(5)بِيس: فقال خفف مث بِئس، إىل فصار

هــذا البنــاء ممــا خيــتص بــه مــا كــان معتــل العــني   أمــا "بـَْيــِئس" علــى فـَْيِعــل ففيــه النظــر؛ وذلــك أن  
كسيِّد وهني ودين ولني، ومل جيئ يف الصحيح، وكأنه إمنـا جـاء يف اهلمـزة ملشـاهبتها حـريف العلـة، والشـبه 

                                                           
= 

 القراءة البن عامر. (1)
وأحد القراء  ،شيخ اإلقراء ابلكوفة ،أبو بكر األسدي موالهم الكويف ،عاصم بن هبدلة أيب النجود بفتح النون وضم اجليم

تويف آخر سنة سبع وعشرين ومائة.  ،، وهو اإلمام الذي انتهت إليه رائسة اإلقراء ابلكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلميالسبعة
 (.1/153) ،1طغاية النهاية ، ،ابن اجلزري انظر:

عل، مث يْ ئس على مثال فَـ يْ ن أيب بكر، فروى عنه الثقات قال: كان حفظي عن عاصم بَـ واختلف عقراءة شعبة عن عاصم.  (2)
 د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .مثل محزة چڄ چ جاءين منها شك فرتكت روايتها عن عاصم وأخذهتا عن األعمش 

(2/272). 
 قراءة انفع وأيب جعفر.  (3)
 (.1/296، )2، طالسبعة جماهد، ابن .مهموز أنه غري انفع، مثل لعْ ف   وزن على (بئس) عامر ابن قرأ (4)

 التوجيه:
ومل يلف يف اهلمزة ها هنا ثقل خلفة احلرف  ،بكسر الباء وهبمزة ساكنة خرج اهلمزة على األصل (بعذاب بئس)قرأ ابن عامر 

ألن الياء أخف  ؛ترك مهزه فأبدلت الياء من اهلمزة لثقل اهلمز ،بغري مهز فعل من البؤس( بعذاب بيس)وقرأ انفع ، وقلة حروفه
على  چڄ چ وقرأ الباقون ، على فيعل مثل رجل صريف إذا كان يتصرف يف األمور (بيأس)وقرأ أبو بكر عن عاصم ، منه

، (101 ،4/100، )2طاحلجة، الفارسي،  (،1/300) ،د.طحجة القراءات، . ابن زجنلة، فعيل من البؤس وتفسريه الشديد
 (.562، 561، 2/560، )1ط، املوضحابن أيب مرمي، 

 (.101، 4/100، )2طاحلجة، انظر: الفارسي،  (5)
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 .(1)بينها وبينهما من وجوه كثرية

 [.187]األعراف: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ چ  قوله تعاىل: -115

 .(4)فـََفْعالن (3)بفتح اهلمزة (2)چۆئ چ : أما قال ابن جين

 [.187]األعراف: چ جت حت خت متچ قوله تعاىل:  -116

أن تقــــــديره:  إىل (5)چجت حت خت متچ : ذهــــــب أبــــــو احلســــــن يف قولــــــه: قــــــال ابــــــن جــــــين
، أال ترى أنه إذا كان حفيًّا هبا فمن العرف وجاري عادة االسـتعمال (6)يسألونك عنها كأنك حفي هبا

أن ُيْسَأل عنها، كما أنه إذا سئل عنها فليس ذلك إال حلفاوته هبا؟ وإذا مل يكن هبا حفيًّا مل يكن عنهـا 
، وكل واحد من حريف اجلر دل عليه ما صحبه فساغ حذفه  .(8)، وهذا واضح(7)مسئوال 

 [.189]األعراف: چڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ چ ڇ چ  قوله تعاىل: -117

 .(10) مثقلة، كقراءة اجلماعة (9)چڍ ڍڌ  چ: قال ابن جين

 [.194]األعراف: چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ قوله تعاىل: -118
                                                           

 .(1/264) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (1)
 (.2/484)، 1طاحملرر الوجيز، ، وقرئ ابلكسر شاذ ا، وهي لغة لسليم. ابن عطية، بفتح اهلمزة چۆئ چ رأ مجهور الناس ق (2)
أي أوان، فخففوا الياء من أي وتركوا مهزة أوان، فالتقت ايء ساكنة بعدها واو، فأدغمت الواو يف  :قال الفراء: أصل أاين (3)

 (.14/57) ،3، طلسان العرب. ابن منظور، الياء
 .(1/268) د.ط، ،احملتسب جين، ابن(4)
 (2/485) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، وقرئ )كأنك حفي هبا(، چ خت متچ قراءة متواترة  (5)
 ،ك حفي هبا، فحذف اجلاّر واجملرورمتعلق ا ابلسؤال، كأنه: يسألونك عنها، كأن چ متچ حيتمل أمرين، أحدمها: أن جتعل  (6)

وتصل احلفاوة مرّة ابلباء  ،هبا :مبنزلة چ متچ اليت من صلة السؤال. وجيوز أن يكون  چ متچ  ـــوحسن ذلك لطول الكالم ب
 (.2/214، )2طاحلجة، . الفارسي، كما أن السؤال يعمل مرة ابلباء ومرة بعن  ،ومرة بعن

 .(2/214، )سابقالرجع امل انظر: الفارسي، (7)
 .(1/269) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
مفاتيح األغاين يف  ،. الكرماينالراء من )املرية(ت به خفيفة : فمرَ وقرئ أي: استمرت ابحلمل. ويقال: قامت وقعدت به، (9)

 (.1-187)، 1ط ،القراءات واملعاين
 .(1/269) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (10)
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ـــــن جـــــين يكـــــون  (1)چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ قـــــراءة اجلماعـــــة: : قـــــال اب
أهنم خملوقون كما أنتم أيها العباد خملوقـون، فسـماهم عبـاد ا علـى تشـبيههم يف خلقهـم ابلنـاس،   :تقديرال

أي: تقـوم الصـنعة  (3)چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ ، وكما قال: (2)چ ڈ ڎ ڎچ كما قال: 
 .(4)فيه مقام تسبيحه

 القراءات املتواترة يف سورة األنفال:
 [.1]األنفال: چٱ ٻ ٻٻ چ  قوله تعاىل: -119

ـــا لطلبهـــا ،(5)چٱ ٻ ٻٻ چ هـــي:  لقـــراءة الـــيتا :قـــال ابـــن جـــين ، (6)ســـألوه عنهـــا تعرض 
 .(7)واستعالم ا حلاهلا

  [.11]األنفال: چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ قوله تعاىل:  -120

 .(9)اجلماعة ةقراء (8)چڄ چ: قال ابن جين

                                                           

الذين تدعون  إنِ ) ، وقرئ:چې  چورفع  چۋ چ بتثقيل  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ قرأ مجهور الناس  (1)
قال:  ،«كمأمثالَ »ونصب  ،ابلتنوين« اعباد  »ونصب  ،وكسرها اللتقاء الساكنني« إن»بتخفيف  (كما أمثالَ من دون هللا عباد  

، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، يريد ما الذين تدعون من دون هللا بعباد أمثالكم أي هن حجارة وأصنام وخشب
(2/488.) 

 .6سورة الرمحن:  (2)
 .44سورة اإلسراء:  (3)
 .(1/270) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 .(2/496)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  .، وقرئ شاذ ا، )يسألونك األنفال(قراءة متواترة (5)
 يف نفس املسئول، وقد جييء القتضاء مال أو حنوه، واألكثر يف هذه اآلية أن السؤال يف كالم العرب جييء القتضاء معىن   (6)

، ولذلك إمنا سألوه األنفال نفسها أن يعطيهم إايها :فهو من الضرب األول، وقالت فرقة، األنفالالسؤال إمنا هو عن حكم 
 (.3/496)، 1طاحملرر الوجيز، قرئ شاذ ا: )يسألونك األنفال(. ابن عطية، 

 (.1/272) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (7)
، واهلاء فيها لتأنيث املصدر كما اان  نة وأمَ نا وأمَ ن أمْ ن الرجل أيمَ ن أمِ نة مصدر مِ أمَ  ،املشهور يف القراءة فتح امليم قراءة متواترة: (8)

 .(2/506)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  .بسكون امليم« نةأمْ »هي يف املساءة واملشقة، وقرأ ابن حميصن 
 (.1/274) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (9)
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 [.11]األنفال: چچ چ چ چ  قوله تعاىل:  -121

چ چ چ  :اجلماعــة، والــالم يف قــراءة چچ چ  (1)چچ :النــاسقــراءة  قــال ابــن جــين:

، كقولـــه: زرتـــك لتكـــرمين، وهـــي متعلقـــة بزرتـــك، وال ضـــمري فيهـــا لتعلقهـــا (2)هـــي الم املفعـــول لـــه چچ
فيـه  ؛ ألن  (3)چچ چ چ چ أبن املاء أُنزل للتطهر به هي قراءة َمـن قـرأ:  ا، واألشد إفصاح  ابلظاهر

 .(4)تصرحي ا أبن املاء أنزل للطهارة

 [.11]األنفال: چڇ ڇ ڇ ڇ چ  قوله تعاىل: -122

 (6)رجـــــسمعنـــــاه كمعـــــىن  ،(5)چڇ ڇ ڇ ڇ چ   :اجلماعـــــةفقـــــراءة  :قـــــال ابـــــن جـــــين
 .(7)الشيطان

 [.24]األنفال: چې ې ى ى ائ ائ ەئ چ قوله تعاىل:  -123

 .(9)وأحسنمن بعُد أقوى  (8)چائ چ   اجلماعة : قراءةقال ابن جين

 [.25]األنفال: چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ چ  قوله تعاىل: -124

 .(1)چۈئ ېئ ېئ ېئىئ  (10)ۆئ ۈئچ  :العامةومن ذلك قراءة : قال ابن جين

                                                           

إمالء ما من به العكربي،  .چڃ ڃ ڃ چ چچ  إلمجاع مجيع القراء على قراءة قوله:، ابملد چچچ على  جلمهورا (1)
 (.13/421)، 1طجامع البيان، (، الطربي، 2/4، )، د.طالرمحن

 (.2/179) ،1ط ،إعراب القرآن. النحاس، نصب بالم كي ألهنا بدل من أن چچچ  (2)
 تواترة.مقراءة  (3)
 (.275، 1/274) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (4)
ابلسني وأصل  ئوقر ، ألنه سبب للرجز وهو العذاب ؛االوسواس وجاز أن يسمى رجز   :اجلمهور على الزاي ويراد به هنا (5)

 (.2/259، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 2/506) ، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، الشيء القذر :الرجس
 (.5/352، )3، طلسان العربابن منظور،  والرجز: القذر مثل الرجس. والرجز: العذاب. (6)
 (.1/272) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (7)
 (1/55، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، بتشديد الراء من غري مهز ئوقر  ،اجلمهور على إثبات اهلمزة بعد الراء (8)
 (.1/276) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (9)
 (.2/516) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ابلالم على جواب قسم (تصينبلَ وقرئ: ) ،چۆئ ۈئچ  تواترة:مقراءة  (10)
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 [.67]األنفال: چې ى ى ائ ائ ەئەئ چ  قوله تعاىل: -125

، إال أنــه (3)، فإمنــا يريــد: عــرض اآلخــرة(2)چائ ائ ەئەئ چ  قــراءة اجلماعــة: :قــال ابــن جــين
 .(4)ويقيم املضاف إليه مقامهحَيذف املضاف 

 القراءات املتواترة يف سورة التوبة:
 [.1]التوبة: چٱ ٻ ٻ ٻ چ قوله تعاىل:  -126

 .(7)أوىل (6)لتوايل الكسرتني (5)چٻ ٻ چ الفتح يف  :قال ابن جين

 [.4]التوبة: چگ ڳ ڳ ڳ چ قوله تعاىل:  -127
شــيئ ا مــن خاصــه فقــد نقصــه ؛ ألنــه إذا نقصــه (8)وهــو كنايــة حســنة عــن الــنقص قــال ابــن جــين:
 .(9)عما كان، فهذه طريقة

 [.8]التوبة: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄچ  قوله تعاىل: -128

 .(11) قراءة اجلماعة (10)چڄ چ  :قال ابن جين
                                                           

= 

 (.1/277) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (1)
 (.2/10)، ، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، ا ابجلرشاذ   ئوقر  ،على الظاهر چەئچاجلمهور على نصب  (2)
 تقدير احملذوف. (3)
 (.1/282) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (4)
، إمالء ما من به الرمحن. العكربي، بكسر النون على أصل التقاء الساكنني (هللا منِ قراءة متواترة بفتح النون، وقرئ شاذ ا: ) (5)

 (.2/11، )د.ط
 (.2/242)، 3ط الكشاف،الزخمشري، . والوجه الفتح مع الم التعريف لكثرته قال الزخمشري: (6)
 (.1/283) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (7)
، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ابلضاد من النقض« ينقضوكم»ئ ابلصاد غري منقوطة، وقر  چڳ چ قرأ اجلمهور  (8)

(3/7.) 
 (.1/283) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (9)
 (.3/10)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «إيال»اهلمزة خفيفة الالم بياء بعد ئ وقر  ،چڄ چ قرأ مجهور الناس  (10)
 (.1/283) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (11)
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 [.15]التوبة: چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چ  قوله تعاىل: -129

 .(2)فهو استئناف (1)چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چ  قراءة اجلماعة: :قال ابن جين

 ڀچ الوجه قراءة اجلماعة علـى االسـتئناف؛ ألنـه مت الكـالم علـى قولـه تعـاىل: مث قال: و 

، فالتوبـــة منـــه ســبحانه علـــى مـــن يشـــاء چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چ ، مث اســتأنف فقـــال: چ ٺ ٺ
، هـــذا هـــو الظـــاهر؛ ألن هـــذه حـــال موجـــودة مـــن هللا تعـــاىل قـــاتَلوهم أو مل (3)ليســـت مســـببة عـــن قتـــاهلم

 .(4)لتعليقها بقاتِلوهميقاتلوهم، فال وجه 

 [.19]التوبة: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ  قوله تعاىل: -130
أمـا "ُسـقاة"  ،(5)قراءة أيب جعفر: "َأَجَعْلـُتْم ُسـَقاَة احْلَـاجِّ َوَعَمـَرَة اْلَمْسـِجِد احْلَـرَاِم" :قال ابن جين

، كقـــاض  وقضـــاة وغـــاز  وغـــزاة قـــراءة و  مجـــع عـــامر، ككـــافر وكفـــرة وابرّ  وبـــررة. و"َعَمـــَرة"، فجمـــع ســـاق 
ڭ  چولســت أدفــع مــع هــذا أن يكــون  ، مث قــال:(7)چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  چ :(6)اجلماعــة

مجع عامر، فيكون كقائم وقيام وصاحب وِصـحاب وراع  چۇ ۇ ۆ چ ع ساق مج چڭ 
، فصار كِحجارة وِعيارة، وأن يكوان مصـدَري سـقيت وعمـرت أقـيس ؛ ألن (8)ورِعاء، إال أنه أنث ِفعاال 

                                                           

ابلرفع على القطع مما قبله، واملعىن أن اآلية استأنفت اخلرب أبنه قد يتوب على  چٺچ قرأ مجهور الناس  القراءة املتواترة. (1)
 (.3/14)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، بعض هؤالء الكفرة الذين أمر بقتاهلم

ألنه كالم مستأنف ليس على معىن األول. وال يريد "قاتلوهم يتب هللا  چٺچ رفع  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چ  (2)
 (.1/67)، 1طمعاين القرآن، . األخفش، عليهم" ولو كان هذا جلاز فيه اجلزم

، إمالء ما من به الرمحن. العكربي، ابلنصب على إضمار أن ئوقر  ،على قتال الكفار ألن توبته على من يشاء ليست جزاء   (3)
 (، 2/13، )د.ط

 (.1/285) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (4)
 ،كرام ورماة  مجع ساق   ،رواية ابن وردان يف سقاية احلاج وعمارة املسجد "سقاة" بضم السني وحذف الياء بعد األلف (5)

وقرأ الباقون بكسر وبياء مفتوحة بعد األلف وبكسر العني  ،و"عمرة" بفتح العني وحذف األلف مجع عامر مثل صانع وصنعة
 .(2/278) د.ط، ،النشروأبلف بعد امليم. ابن اجلزري، 

 القراء العشرة ما عدا ابن وردان. (6)
 .(2/278، )النشرابن اجلزري،  .قراءة العشرة ما عدا ابن وردان (7)
أي:   ،وقوبال ابلذوات، فاحتيج إىل حذف من األول أي: أهل سقاية، أو حذف من الثاين ،مها مصدران حنو الصيانة والوقاية (8)

 على أنه مجع ساق وعامر. (املسجد مرة)سقاة احلاج وع ئوقر  ،وصحت الياء ملا كانت بعدها اتء التأنيث ،كعمل من آمن
   = 
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 .(1)ذلك يف اللغة أفشى

 [.37]التوبة: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ  قوله تعاىل: -131
على فعيل، مث خفـف اهلمـزة وأبـدهلا ايء، وأدغـم فيهـا  (2)الصنعة أنه أراد النسيء :قال ابن جين

 .(4()3)الن ِسيّ  :فصارت ،ايء فعيل

 [.37]التوبة: چپ پ پ ڀ چ  قوله تعاىل: -132
ــــراءة : قــــال ابــــن جــــين ــــن مســــعودق  بــــن وعمــــرو (7)وقتــــادة خبــــالف (6)رجــــاء وأيب وجماهــــد (5)اب

                                                           
= 

 (.2/13، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 5/388، )، د.طالبحر احمليطأبو حيان، 
 (.286، 1/285) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (1)
 .(432 ،1/405) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  قراءة اجلميع ما عدا ورش وأيب جعفر ومحزة وقف ا. (2)

 التوجيه:
قال أبو عبيدة:  ،االشيء إذا أخرته، أنسأ نسيئ  ت أقولك: أنس منعلى األصل اسم على )فعيل(،  چٻ چ جة من قرأ: ح

ما عليه الناس.  چٻ چ ، قال ابن خالويه: واالختيار قال أبو زيد: أنسأته الّدين إنساء إذا أخرته عنهو : أجله، أنسأ هللا فالان  
 (.1/247) د.ط، ،إعراب القراءات وعللها، ابن خالويه، (4/193، )2طاحلجة، الفارسي، 

، ووقف عليها أبو جعفر وورش من طريق األزرق إببدال اهلمزة منها ايء وإدغام الياء اليت قبلها فيها، وقرأ الباقون ابهلمزقرأ  (3)
 د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، وتسهيله أن يبدل اهلمز من جنس ذلك احلرف الزائد ويدغم احلرف فيهمحزة ابلتسهيل، 

 (.1/390، )1ط ،حتبري التيسريابن اجلزري، ، (432، 1/405)
 التوجيه:

احلجة، ، قلبت اهلمزة ايء مث أدغمت. الفارسي، على وزن فعيل، ختفيف قياسي ،بتشديد الياء، على ختفيف اهلمزة (النسي)
 .(2/330) (،4/193، )2ط

 (.1/288) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (4)
الصحابة، أسلم قبل عمر، عرض القرآن على النيب صلى هللا عليه أحد السابقني والبدريني من  ،بد هللا بن مسعود بن احلارثع (5)

 .إليه تنتهي قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف، مات آخر سنة اثنتني وثالثني ،وكان خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وسلم
 .(459، 1/458) ،1ط غاية النهاية،ابن اجلزري، 

األشهب العطاردي،  أيب علىا روى القراءة عرض   ،لقي أاب بكر الصديق ،التابعي الكبري ،ابن ملحان :ويقال ،عمران بن تيم (6)
. ابن وعن أيب رجاء قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن مخس آايت مخس آايت، قال ابن معني: مات سنة مخس ومائة

 (.1/604، )املرجع السابق ،اجلزري
روى القراءة عن أيب  ، ،أحد األئمة يف حروف القرآن ،أبو اخلطاب السدوسي البصري األعمى املفسر ،تادة بن دعامةق (7)
   = 
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 .(3)}ُيِضل به{ :األعمش عن (2)عباس ورواه .(1)ميمون
 وإن كفــروا،  الـذين هللاُ  ُيضـل: أي مضـمر ا؛ تعـاىل هللا اســم الفاعـل كـان  شـئت إن: أتويـالن وفيـه

 .(4) وأتباَعهم أولياَءهم كفروا  الذين به ُيِضل: تقديره كان  شئت

 [.40]التوبة: چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ  قوله تعاىل: -133

 ،كقــــراءة اجلماعــــة (5)چے ے  چقــــال عبــــاس: ســــألت أاب عمــــرو وقــــرأ:  :قــــال ابــــن جــــين

                                                           
= 

، مرجع السابقالابن اجلزري،  روى عنه احلروف أابن بن يزيد العطار ، تويف سنة سبع عشرة ومائة.و  ،العالية وأنس بن مالك
(1/604.) 

 بن عمر عنه وروى مسعود، بن هللا عبد عن عرض ا القراءة أخذ اجلليل، التابعي ،الكويف األودي هللا عبد أبو ميمون، بن عمرو (1)
 .وسبعني مخس سنة تويف وحصني، السبيعي إسحاق أبو عنه القراءة روى يلقه، ومل وسلم عليه هللا صلى النيب وأدرك اخلطاب،

 (.1/268)، املرجع السابق انظر: ابن اجلزري،
 أيب أمحد بن عن احلروف وروى الفضل، أبيه عن عرض ا القراءة روى ، مشهور، متقن أستاذ شاذان، بن الفضل بن العباس (2)

، املرجع السابق انظر: ابن اجلزري،. وثالمثائة عشر سنة إىل بقي ، شجاع صاحب غالب بن وحممد الكسائي عن سريج
(1/155.) 

 وكسر الياء بفتح الباقون وقرأ الضاد، وكسر الياء بضم يعقوب وقرأ الضاد، وفتح الياء بضم وحفص وخلف والكسائي محزة قرأ (3)
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/85، )2، طالتيسري(، الداين، 2/279) د.ط، النشر، اجلزري، ابن انظر: .الضاد

البحوث والدراسات القرآنية، ، جملة مفردة يعقوبابن الفحام، ، (1/390، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (1/314)
 .(1/256، )5ع

 التوجيه:
أن الذين كفروا ال خيلون من أن يكونوا ( ابن كثري وانفع وأبو عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر وابن عامر) (لضِ يَ )وجه من قرأ: 

أن كرباءهم أو أتباعهم  :فاملعىن فيه )قراءة محزة والكسائي وحفص( چپ چ وأما ، مضلني لغريهم، أو ضالني هم يف أنفسهم
 .يضلوهنم أبمرهم إايهم حبملهم على هذا التأخري يف الشهور

يف موضع رفع، أبهنم الفاعلون، واملفعول به حمذوف  (الذين كفروا) يكون ،يضل به الذين كفروا( )قراءة يعقوب( لضِ )يُ  وأما
 (.4/195) ،2طاحلجة، الفارسي،  ا اتبعهيم واآلخذين بذلك.تقديره: يضل به الذين كفرو 

 (.1/289) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
بسكون الياء من اثين، قال أبو « اثين اثنني»وقرأت فرقة  ،چے چ بنصب الياء من  چے ے چ قرأ مجهور الناس  (5)

، ، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، ا هلا ابأللفالفتح: حكاها أبو عمرو بن العالء، ووجهه أنه سكن الياء تشبيه  
 (.3/35) ، 1احملرر الوجيز، ط(، ابن عطية، 2/15)
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 .(1)اجلماعة تلقته على ظاهرهو 

 [.46]التوبة: چہ ھ ھ ھ ھ ے  چ قوله تعاىل: -134
 .(3)ابلتاء (2): املستعمل يف هذا املعىن الُعد ةابن جينقال 

 [.47]التوبة: چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ  قوله تعاىل: -135

 ،، يقـــال: وضـــع البعـــري يضـــع(4)چۅ ۉ چ : القـــراءة املشـــهورة هـــي: ابـــن جـــينقـــال 
 .(6()5)وأوضعته أان أي: أسرعت به

 [.51]التوبة: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک چ  قوله تعاىل: -136

 .(8()7)چڎ ڎ ڈ چ قراءة الناس: :ابن جينقال 

 [.52]التوبة: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ  قوله تعاىل: -137

 .(10()9)چڱ ڱ چ الناس:ومن ذلك قراءة  ابن جين:قال 

 [.57]التوبة: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ  قوله تعاىل: -138

                                                           

 (.291، 1/289) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (1)
 أنوار. البيضاوي، حبذف التاء عند اإلضافة (عده)وقرئ  ،أهبةمبعىن:  بضم العني واتء أتنيث چے چ قرأ مجهور الناس  (2)

، ، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 3/40)، 1طاحملرر الوجيز، (، ابن عطية، 3/83) ،1طالتأويل،  وأسرار التنزيل
(5/428.) 

 (.1/292) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (3)
 (.3/41)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ألسرعوا السري :ومعناه ،چۅ چ  :قرأ مجهور الناس (4)
وضعت الناقة، ، و اوضع الرجل إذا عدا يضع وضع   :ال األزهري: ويقال، قوضع البعري إذا عدا، وأوضعته أان إذا محلته عليه (5)

 (.8/398، )3، طلسان العرب، وعليها القراءة الشاذة: وألرقصوا. ابن منظور، وهو حنو الرقصان
 (.1/293) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (6)
 (.3/42)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، بشد الياء اليت بعد الصاد وكسرها« بناقل لن يصيِّ » قراءة متواترة. وقرئ شاذ ا: (7)
 (.1/294) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (8)
 (.3/44)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  بوصل ألف إحدى.« إال احدى احلسنيني»: ئوقر قراءة متواترة،  (9)
 (.1/295) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (10)
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، وجـاز أن جيمـع (2)علـى قـراءة النـاس فجمـع َمغـارة أو َمغـار (1)چڄ چ : أمـا ابن جينقال 
 .(3)ليعق ابلتاء وإن كان مذكر ا ألنه ال چڄ چ

 [.57]التوبة: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  قوله تعاىل: -139

 .(5()4)چڃ چ القراءة هي:  :ابن جينقال 

 [.57]التوبة: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  قوله تعاىل: -140
 . (8()7)وَول وا (6)هذا مما اعتقب عليه فَاَعل وفـَع ل؛ أعين: َواَلوا :ابن جينقال 

 [.83]التوبة: چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  قوله تعاىل: -141
 .(11) كقراءة اجلماعة  ،(10)ينبغي أن يكون مقصور ا من "اخلالفني" (9): )اخللفني(قال ابن جين

 [.100]التوبة: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  قوله تعاىل: -142
 .(1)"ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاُر" :قال ابن جين

                                                           

 يف اجلبال، وقال األخفش: كل ما غرت فيه فغبت فهو مغارة، غرياان   :غاراتمَ  بفتح امليم چڄ چ ( قرأ مجهور الناس 1)
من  ، أوموضع فرار   :ومعناه ، من أغار يغري إذا أسرعجعله مفعال   ،بضم امليم (غاراتمُ ئ )والغور: ما اخنفض من األرض، وقر 
 (.2/281)، 3ط الكشاف،الزخمشري، (، 5/54، )1ط، الكشف والبيانالثعليب،  أغار الرجل وغار إذا دخل الغور.

 (.1/417) ،1، طغريب القرآن(، السجستاين، 1/443، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  (2)
 (.1/295) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (3)
 (.3/46)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، يسرعون مصممني غري منثنني :معناه، چڃ چ قرأ مجهور الناس  (4)
 (.1/296) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (5)
 .(3/46) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  قراءة شاذة. (6)
، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، من املواالة« لوالوا» وقرئ ،ألدبروا إليه، هراب  منكم: چڃ چ قرأ الناس تواترة: مقراءة  (7)

 (.5/438، )، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 3/46)
 (.1/298) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (8)
 (،3/67) ،1طاحملرر الوجيز، قراءة شاذة على قصر اخلالفني. ابن عطية،  (9)
 (.3/67، )سابقالرجع امل. ابن عطية، وهو مقصور من اخلالفني( مع اخللفنيئ )قر قراءة متواترة: و  (10)
 (.1/299) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (11)
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ــــه ــــن جــــين توجي ــــاِجرِيَن  (2)األنصــــار معطــــوف :اب ــــَن اْلُمَه ُــــوَن ِم ــــاِبُقوَن اأْلَو ل علــــى قولــــه: "َوالس 
فيجـــــوز أن يكـــــون معطوف ـــــا علـــــى "األنصـــــار" يف  ،چ پ پ پچ فأمـــــا قولـــــه:  َواأْلَْنَصـــــاُر".

 (5)، وجيـــوز أن يكــون معطوفـ ـا علـــى "الســابقون"، وأن يكــون معطوف ـــا علــى "األنصـــار"(4)وجــره (3)رفعــه
 .(6)لقربه منه

 [.103]التوبة: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ  تعاىل:قوله  -143

ڱ ڱ ڱ ڱ چ ذلك قـرأت: لـ؛ فقـراءة اجلماعـة أشـبه ابملعـىن لكثـرة املـؤمنني: ابن جينقال 

، مــن حيــث كــان تشــديد العــني هنــا إمنــا هــو للكثــري، وقــد يــؤدي فعلــت وأَفعلــت (7)چں ں ڻ 
 .(8)اجلموععن الكثرة من حيث كانت األفعال تفيد أجناسها، واجلنس غاية 

 [.108]التوبة: چڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ  قوله تعاىل: -144
: أصـــــل حركـــــة هـــــذه اهلـــــاء الضـــــم، وإمنـــــا تكســـــر إذا وقـــــع قبلهـــــا كســـــرة أو ايء ابـــــن جـــــينقـــــال 

، كقولك: مررت به، ونزلت عليه، وقد جيـوز إشـباع الكسـرة والضـمة ومطلهمـا إىل أن حتـدث (9)ساكنة
 .(1)مررت هِبي وهبُو، ونزْلُت عليِهي وعليُهو، حنو: (10)الواو والياء بعدمها

                                                           
= 

، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/280) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  قرأ يعقوب برفع الراء، وقرأ الباقون خبفضها. (1)
 (1/257، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوبابن الفحام، ، (1/393)

وذلك على  ،چپ ڀ ڀ چ أو يكون مبتدأ واخلرب  (،السابقون)ا على ابلرفع على أن يكون معطوف   (نصارواأل)يقرأ  (2)
 (.2/602، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 2/21، )، د.طإمالء ما من به الرمحن. العكربي، ولنيالوجهني األ

 (.2/280) د.ط، ،النشرابلرفع قراءة يعقوب. ابن اجلزري،  (3)
 قراءة اجلميع ما عدا يعقوب ابجلر. (4)
 (.1/257،256، )1ط ،الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيهانظر اجلمع بني األقوال: احلريب،  (5)
 (.1/301) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (6)
، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، وطهر للتعدية من طهرواطّهر من أطهر  بسكون الطاء« تطهرهم»ئ قر قراءة متواترة. و  (7)

 (5/499، )، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 8/249، )2، طاجلامع ألحكام القرآن(، القرطيب، 3/78)
 (.1/301) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (8)
 .)فيه( بكسر اهلاء قراءة متواترة (9)
 تزاد حسب قاعدة مد الصلة. (10)
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 [.112]التوبة: چٱ ٻ ٻ ٻ چ قوله تعاىل:  -145
 .(2)قراءة اجلماعة: }الت ائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن{: قال ابن جين

؛ أي: هــم التــائبون (3): أمــا رفــع }الت ــائُِبوَن اْلَعاِبــُدوَن{ فعلــى قطــع واســتئنافتوجيــه ابــن جــين
 .(4)العابدون

 سورة يونس: يف املتواترة القراءات
 [.58]يونس: چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ قوله تعاىل:   -146

 .(5)ابلتاء "فَِبَذِلَك فـَْلتْفَرُحوا" :قال ابن جين
 وهــو األمــر حبــرف يكــون أن األمــر أصــل أن وذلــك ؛(6)أصــلها علــى خرجــت ابلتــاء "فلتفرحــوا"

 هند. ولتضرب زيد، ليقم: للغائب تقول كما  لتقم، قم وأصل لتضرب، اضرب فأصل الالم،

                                                           
= 

 .(1/301)، املرجع السابق جين، ابن (1)
 ، 1احملرر الوجيز، طابن عطية، . «التائبني العابدين»بن مسعود ايف مصحف ، و «هم التائبون»على معىن:  قراءة متواترة. (2)

(3/88.) 
يف موضع « التائبني العابدين»وهي يف قراءة عبد هللا ، استؤنفت ابلرفع لتمام اآلية قبلها وانقطاع الكالم، فحسن االستئناف (3)

، 1ط ،معاين القرآن. الفراء، على املدح منصواب  ز أن يكون للمؤمنني: من املؤمنني التائبني. وجيو خفض ألنه نعت 
(1/453.) 

 .(1/305،304) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 (2/285) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  :انظرابلغيب.  الباقون وقرأ ابخلطاب، روى رويس (5)

لو قلت، فلتفرحوا : "الفارسي منهم الفارسي، وابن خالويه، واألخفش وابن أيب مرمي فقالاعرتض البعض على قراءة التاء 
 " ملا هو كاملرفوض، وإن كان األصل، فال ترّجح القراءة ابلتاءفأحلقت التاء لكنت مستعمال  
الطالق:  چڃ  ڃ  ڃ   چ ، ليقم زيد :البد من الم جتزم الفعل ،اعلم أن كل أمر للغائب واحلاضر ووجه ذلك: قال ابن زجنلة: "

ومنه قراءة النيب  ،،فمن قرأ ابلتاء فإمنا قرأ على األصل ،قم واذهب فاألصل لتقم ولتذهب إبمجاع النحويني :وكذلك إذا قلت 7
(، 1/333) ،د.طحجة القراءات، (، ابن زجنلة، 4/282) ،2طاحلجة، الفارسي،  صلى هللا عليه وسلم فبذلك فلتفرحوا.

 .(1/339) ،1ط ،املفصل يف صنعة اإلعرابالزخمشري، 
الفارسي، . فلتفرحوا(...  موعظة جاءتكم )قد: سبحانه قوله وهو قبل، الذي اخلطاب اعترب ألنه اختار رويس فلتفرحوا (6)

 (.2/628، )1ط، املوضح، ابن أيب مرمي، (4/282) ،2طاحلجة، 



77 

فخوطبـوا ابلتـاء ألهنـا أذهـب يف قـوة اخلطـاب،  ، ابلفرحكأن الذي حس ن التاَء هنا أنه أمر هلم   
ــا علــى ذلــك: فبــذلك فلتحزنــوا؛ ألن احلــزن ال تقبلــه الــنفس قبــول الفــرح، إال أن  فاعرفــه، وال تقــل قياس 

 .(1)تريد إصغارهم وإرغامهم

 ترتيب [.76]يونس: چائ ەئ  ې ى ى ائچ قوله تعاىل:  -147
 :قال ابن جين

إشــارة إىل الفعــل الواقــع - (2)چائ ائ چ علــى قــول قــراءة اجلماعــة: )اإلشــارة يف اآليــة(  هــذا
إشـارة إىل موسـى عليـه السـالم،   -(3)على من قـرأ: "َلَسـاِحر"-من قلب العصا حية وحنوه، وهذا  هناك

 .(4)إشارة إىل اليوم -[35املرسالت:] چں  ں  ڻ  ڻ  چ من قول هللا تعاىل: -كما أن هذا 

 [.71]يونس: چٿ ٹ ٹ چ  :تعاىل قوله -148
ُعوا: "يعقــوب قــراءة: قــال ابــن جــين . (5)"شــركاؤكم" املــيم ورفــع مكســورة" َوُشــرََكاؤُُكمْ  أَْمــرَُكمْ  َفــَأمجِْ

 نصب ا بعضهم." وُشرَكاءَكم" (6)مفتوحة وامليم مهموزة غري" أَْمرَُكمْ  فَامْجَُعوا: "وقرأ
                                                           

 .(1/313) د.ط، احملتسب،جين،  ابن (1)
 (. 3/134)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «لساحر مبني»: ئ، وقر «لسحر مبني»قرأ مجهور الناس:  (2)
( أما هذا املوضع متفق عليه ابلقراءة حبذف 2القراءة الشاذة )لساحر( هنا، فالقراء اختلفوا يف أول يونس )آية: (3)

 (.2/256) د.ط، ،النشراأللف)لسحر(، ابن اجلزري، 
 .(1/316) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
حتبري ابن اجلزري، ، (2/286)، النشر ابن اجلزري،: انظر .ابلنصب الباقون وقرأ ،يف )شركاؤكم( اهلمزة برفع يعقوب قرأ (5)

 (1/258، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوبابن الفحام،  ،(1/401، )1، طالتيسري
 :التوجيه()

للداللة ا على ضمري فأمجعوا وحسنه الفصل ابملفعول وحيتمل أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب عطف   يقرأ يعقوب برفع )شركاؤُكم(
 .عليه، أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم

والوجه: أن شركاءكم عند من قرأ )امجَعوا( بوصل األلف)رويس( معطوف على األمر، أي ، ابلنصب{ شركاءَكم}ويقرأ اجلمهور
، إمنا يقال: امجعوا أمركم وشركاءكم مجيع ا، وعند من قرأ )أمِجعوا ابلقطع(، منصوب بفعل مضمر؛ ألنه ال يقال: أمجعت الشركاء

 د.ط، ،النشرابن اجلزري، (، 1/633، )1ط، املوضح. ابن أيب مرمي، ألمر أي عزمت عليه ومجعت الشركاءأمجعت ا
(2/285). 

 : ابن اجلزري،ظر. ان، وقرأ الباقون بقطع اهلمزة مفتوحة وكسر امليمامليم وفتح اهلمزة ( بوصلمجعواأف)يف  اختلف عن رويس (6)
   = 
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 توجيه ابن جين:
ُعوا" أمــا  عــوا" يف الضــمري علــى العطــف علــى فرفعــه ابلرفــع،" َوُشــرََكاؤُُكمْ  أَْمــرَُكمْ  فَــَأمجِْ  وســاغ ،"َأمجِْ

عــوا" يف للضــمري توكيــد غــري مــن عليــه عطفـه  حنــو وعلــى. (1)"ْأْمــرَُكم: "بقولــه الكــالم طــول أجــل مــن" َأمجِْ
 علـــى فتعطـــف بكـــر، وأبـــو هللا عبـــد مـــع واذهـــب حممـــد، وأبـــو أخيـــك إىل قـــم: تقـــول أن جيـــوز هـــذا مـــن

؛ مرفوع ا كان  وإن توكيد غري من الضمري  جـاز وإذا. واجملـرور ابجلـار الكـالم طـول مـن ذكـران ملـا ومتصـال 
 حــرف بعــد كانــت  وإن" ال"بـــ  الكــالم بطــول نكتفــي وأن ،(2) آاَبُؤاَن{ َوال َأْشــرَْكَنا َمــا: }تعــاىل هللا قــول

 . (3))أوىل( "ال" من أطول هو مبا التوكيد من االكتفاء كان  العطف؛

 [.89]يونس: چٱ ٻ ٻ ٻ چ قوله تعاىل:  -149
؛ (4): }قَــْد ُأِجيبَــْت َدْعَوُتُكَمــا{ يــراد فيهــا ابلواحــد معــىن الكثــرةاجلماعــةقــراءة : قــال ابــن جــين

 .(6()5)األجناس يقع قليلها موقع كثريها، وكثريها موقع قليلهاو وساغ ذلك ألن املصدر جنس، 
 القراءات املتواترة يف سورة هود:

                                                           
= 

 (2/285)، النشر
 التوجيه:

 أحكمته إذا األمر على أمجعت قوهلم من أخذه أنه قطع؛ ملن فاحلجة ووصلها األلف بقطع يقرأ أمركم( )فأمجعوا تعاىل: قوله
 ...  جممع وأمري يوما أغدون هل...  تنفع ال واملىن شعري ليت اي...  وأنشد عليه وعزمت

 ال مجعت من فهنا (،9( آل عمران )َربـ َنا إِن َك َجاِمُع الن اسِ ) تعاىل: قوله ودليله مجعت قوهلم: من أخذه أنه وصل ملن واحلجة  
 ، ابنوقيل: مجع وأمجع مبعىن (،60( طه آية)َفَجَمَع َكْيَدُه مُث  أََتى)وهي أمر: من مجع، ضد فرق، قال تعاىل: ، أمجعت" من

 (.1/183، )4، طاحلجة خالويه،
 (، 2/285) د.ط،، النشرابن اجلزري،  ينظر: (1)
 (148سورة األنعام، آية ) (2)
 .(1/314) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (3)
.إن  (4) ن ا، وهو هارون، فلذلك نسبت اإلجابة إليهما، ألن املؤمِّن داع  ا، فإن الثاين كان مؤمِّ الطربي،  الداعي وإن كان واحد 

 (.15/185) ، 1جامع البيان ، ط
 (2/474، )د.ط، حبر العلوم. السمرقندي، الصالة اسم جنس يقع على الواحد وعلى األكثرمثال:  (5)
 (1/316) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (6)
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 [.1]هود: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  قوله تعاىل: -150
َلْت{ قال ابن جين:  .(2)( 1)قراءة الناس: }مُث  ُفصِّ

 [.95]هود: چى  ائ  ائ  ەئ             ەئ  وئ  چ قوله تعاىل:  -151

  چى  ائ  ائ  ەئ             ەئ  وئ  چ : اجلماعة قراءة :قال ابن جين
 :قوله ومنه هللا، لعنه معىن يف هللا أبعده فيكون ،(3)اللعنة مبعىن البـُْعدُ 

 (4)الل ِعني كالرجل  الذئب ُمَقام...  عنه َونـََفْيتُ  الَقطَا به َذَعْرتُ 
َعــد،: أي اللعــني؛ مقــام: أي فقــد  منــه، وابتــذال لــه نقــص للشــيء فاإلبعــاد حــال كــل  وعلــى اْلُمبـْ

 هـو: قـالوا نفوسـهم مـن شـيئ ا أَْدنـَـْوا إذا أهنـم تـرى أال ،(5)املوضـع هذا من بـَُعدَ  معىن مع بَِعدَ  معىن يلتقي
 .(6)الذم صفات من إذن فنقيضه املدح، صفات من حال كل  على فالقرب القريب، احلبيب

 [.113]هود: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ : قوله تعاىل -152
ورََكن يـَـرُْكُن كقتـل يقتـل، وُحكـي عـنهم رََكـن  : رَِكَن يـَرَْكُن كعلم يعلم(7)فيها لغتان :قال ابن جين

                                                           

ٱ  چ  :كقوله  ،واملعىن مث فرقت ،ويقرأ ابلتخفيف وتسمية الفاعل ،اجلمهور على الضم والتشديدقال العكربي: "قراءة متواترة،  (1)

 .(2/34، )، د.طإمالء ما من به الرمحن". العكربي، أي فارق  249البقرة:  چٻ  ٻ  
 (1/318) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
 معىن )بعد(: (3)

املفردات يف الراغب األصفهاين،  .د ضد القربعْ د والبُـ [، والبعَ 95]هود/ ، والبعد أكثر ما يقال يف اهلالك، حنو: بعدت مثود
 (1/133)، 1، طغريب القرآن

 (.1/69)، ديوان الشماخ بن ضراراملازين،  سنان بن حرملة ضرار بن بن الشماخ (4)
، 2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ." فهي لغة تستعمل يف اخلري والشردت"بعِ  من دت مثود" بضم العني" كما بعُ : ئقر  (5)

(9/93،92). 

 .(1/328،327) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (6)
وقيل ماضيه على هذا بفتح الكاف  ،ن بكسرها وهي لغةوماضيه على هذا ركِ  )قراءة متواترة( بفتح الكاف: چڳ  ڳ  چ  (7)

وروي عن قتادة أنه قرأ )وال ترُكنوا( بضم الكاف، النحاس،  ،اللغتان متداخلتانو  ،ل ابلفتح فيهماعَ ل يفولكنه جاء على فعَ 
 .(2/47، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي، (.2/186) ،1ط ،إعراب القرءان
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اللغـات املتداخلـة؛ كـأن الـذي يقـول: رَكـن بفـتح الكـاف مسـع يـَرَْكن فـََعل يـَْفَعل، وهذا عند أيب بكر من 
 .(1)مضارع الذي يقول: رِكن، وهو يرَكن، فرتكبت له لغة بني اللغتني، وهي رََكن يـَرَْكن

 [.114]هود: چھ ے ےۓ چ قوله تعاىل:  -153
، والز ْلَفة: الطائفة من الليل ، قرأ هبا أبو جعفر يزيد،(2)بضم الزاي والالم : "وزُلُف ا"قال ابن جين

 .(4)وُصَفف وُصف ة وغرف، غرفة: حنو الظاهر، فعلى (3){الل ْيلِ  ِمنَ  َوزَُلف ا: }اجلماعة قراءة وأما
 :يوسف القراءات املتواترة يف سورة

 [.4]يوسف: چې ې ى ى ائ ائ چ قوله تعاىل:  -154
 .جعفر أبو (5)وأسكنها العني، بفتح{ َعَشرَ  َأَحدَ : }الناس قراءة :قال ابن جين

 ؛منهمــا األول وبـُـين الواحـد، كاالســم  ُجعـال ملــا االمسـني أن عنــدي ذلـك ســبب: الفـتح أبــو قـال

                                                           

 .(1/329) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (1)
قرأ أبو جعفر بضم الالم، وقرأ الباقون بفتح الالم، ومها لغتان مسموعتان يف مجع زلفة وهي الطائفة من أول الليل كما قالوا:  (2)

، 1، طحتبري التيسري، ابن اجلزري، (2/292،291) د.ط، ،النشرظلم يف ظلمة ويسر يف يسرة. انظر: ابن اجلزري، 
(1/409.) 

 التوجيه: (3)
فا(، بضم الزاي وفتح لَ )وزُ  ،، بضمتني، الزلف: أول ساعات الليل، واحدهتا زلفة وهو واحد مثل احللم(فالُ وزُ ): جعفرقراءة أيب 

ساعة من  :وقيل ،العشاء والعتمة :فا من الليللَ وزُ  ،ر"جَ رة حُ جْ ف"، و"حُ رَ فة غُ رْ فة"، كما جتمع "غُ لْ الالم، على معىن مجع "زُ 
(، 15/506) ، 1طجامع البيان، الطربي،  ألنه جيتمع به الصلوات اخلمس. ؛حسنأاألول والقول  ،الليل إىل العتمة

 (3/387) ،1ط ،معاين القرءانالنحاس، 
 (1/331،330) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
)اثنا عشر وأحد عشر وتسعة َعَشَر( قرأ أبو جعفر إبسكان العني من الثالثة، وال بد من مد ألف اثنا اللتقاء الساكنني، وقرأ  (5)

، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، ( ابختصار2/279) د.ط، ،النشرالباقون بفتح العني يف الثالثة. ابن اجلزري، 
(1/390). 

 التوجيه:
ا(، قرأ هبا بعض أهل املدينة وهي غري منكرة ما كان قبل العني حرف متحرك القراءة: )أحد عشر كوكب   روي بتسكني العني يف

معاين القرءان وإعرابه، (، الزجاج، 5/47) ،1ط ،إعراب القرءانلكثرة احلركات يف قوله أحد عشر. أبو جعفر الن ح اس، 
 .(3/90) 1ط
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 كصـدر  ألنه ؛األول على الوقف جيز مل العطف؛ حرف معىن لتضمنه منهما والثاين االسم، كصدر  ألنه
 بقيـة وكـذلك الواحـد، كاالسـم  صـارا قـد أهنمـا علـى دلـيال   الثـاين أول تسـكني فُجعـل عجـزه، مـن االسـم
 .(1)قبلهما والياء األلف لسكون العني يسكن ال فإنه عشر، واثين عشر اثنا إال عشر، تسعة إىل العدد

 [.23]يوسف: چڀ ڀ ڀڀ چ  :تعاىل قوله -155
 . (3)ابهلمز وضم التاء(2): ومن ذلك: "ِهْئُت لك"الفتح أبو قال

 وَهْيــتِ  )غــري متــواترة(،(2)لــك وَهْيــتُ  ،(1)لــك وِهيــتَ  ،(5) لــك َهْيــتَ  :)املتــواترة( (4)لغــات وفيهــا
                                                           

 .(1/332) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 (2/294،293) د.ط، ،النشرابن اجلزري، إحدى الروايتني عن هشام: )ِهئُت(، والرواية األخرى ابهلمز وفتح التاء.  (2)

 واختلف القراء يف هذه الكلمة على النحو التايل: 
 أنه مهزعنه كذلك إال ي عن هشام، فرو  واختلف)ِهيَت(،  قرأ املدنيان، وابن ذكوان بكسر اهلاء وفتح التاء من غري مهز 

التاء من غري مهز، وقرأ الباقون بفتح اهلاء والتاء من غري  وقرأ ابن كثري بفتح اهلاء وضموالوجه الثاين ابهلمز لكن مع ضم التاء، 
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/90، )2، طالتيسري(، الداين، 2/294،293) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، مهز فيها

 (.1/413، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (1/374)
( بكسر اهلاء وضم التاء: يكون املعىن هتيأت لك فهو إخبار امرأة العزيز عن نفسها خترب عن نفسها أهنا متهيئة متصنعة )هئتُ  (3)

  له.

م عند النحويني، ألن فتح التاء هْ وهو وَ  قال مكي: ومل يذكر ابن جين الرواية األخرى هلشام وأنكرها بعض النحاة مثل الفارسي،
وأيضا  ،هيت يل أي هتيأت يل اي يوسف ومل يقرأ بذلك أحد :قالت ،فيجب أن يكون اللفظ ليوسف عليه السالم،للخطاب 

هلا  فكيف ختربه عن نفسه أنه هتيأ ،هقميصَ  وتقد  ، وهي تراوده وتطلبه عنها،فإن املعىن على خالفه ألنه كان يفر منها ويتباعد 
 .ضد حاهلما هذا

، وا أو هتيأيل أمرك، ألهنا مل تك  ملعىن يف" هئت" أي حسنت هيئتك،والوجه أهنا قراءة صحيحة هلشام اثبتة يف النشر كما مر 
جاءت الالم يف هيت لك لبيان املهيت  ،ويكون" لك" من كالم آخر، كما تقول: لك أعينتقدر على اخللوة به يف أي وقت، 

 مشكل توجيهعلي احلريب، (، 2/8) ،الكشفانظر: القيسي،  ،(1/361،360) ،د.ط ،يةشرح اهلدااملهدوي،  به.
 (.1/258، )1ط ،الفرشية العشرية القراءات

كلها يف لغات يف هذه الكلمة، وهي اسم فعل مبعىن هلم، وليست يف ذكر ابن اجلزري تعليق ا على تعدد قراءات هيت فقال:   (4)
فيها ضمري متكلم وال خماطب، وقال: الفراء والكسائي، هيت لغة وقعت ألهل احلجاز فتكلموا هبا ، وال التاء شيء منها فعال  

 (2/295) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، ومعناها تعال
، املرجع السابقالكسائي، يعقوب، خلف(. ابن اجلزري،  أيب عمرو، عاصم، محزة،)والتاء قراءة : اهلاء )َهيَت(: بفتح (5)

(2/295.) 
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 . (3)لك
 وبقيـة" َهْيـتَ " ذلك، ومعىن يف وإيه وَمه َصه مبنزلة الفعل هبا مسي أمساء وكلها :جين ابن توجيه

 .(4)الساكنني اللتقاء أواخرها يف وابدْر، واحلركات َأْسرِعْ  :أخواهتا
أي ابهلمز وضم التاء َفِفْعل، يقال فيه: ِهْئُت أَِهيُء هيئة كجئت أجـيء جيئـة؛  (5)"ِهْئُت"وأما 

 وقالوا أيض ا: ِهْئُت أََهاُء كخفت أخاف، هذا مبعىن خذ. ،هتيأت
بــنفس َهْيــَت وَهْيــِت وِهيــَت وَهْيــُت كتعلقهــا بــنفس هلــم مــن قــوهلم: َهلُــم  لــك،  (6)والــالم متعلقــة

 مبتدأ حمذوف؛ أي: إراديت لذلك.وإن شئت كانت خرب 
ــــك: ُأْصــــِلْحُت لكــــذا وَصــــَلْحت  ــــُت لــــك" فــــالالم فيــــه متعلقــــة ابلفعــــل نفســــه، كقول فأمــــا "هئ

 .(7)لكذا

 [.30]يوسف: چجب حب خبمب چ  قوله تعاىل: -156
ابلغـــني معجمـــة، فتأويلـــه أنـــه خـــر ق َشـــغاف (8):}َشـــَغَفَها{اجلماعةوأمـــا قـــراءة  :قـــال ابـــن جـــين

                                                           
= 

 (.2/295، )رجع السابقاملجعفر(. ابن اجلزري،  وأبو ذكوان وابن )ِهيَت( بكسر اهلاء وفتح التاء قراءة: )انفع (1)
 (2/295) ،املرجع السابق اجلزري، ابن التاء، قراءة )ابن كثري(. وضم ساكنة وايء اهلاء بفتح )َهيُت( (2)
 التوجيه: 

 وكيف وفتحها اللتقاء الساكنني خلفة الفتحة بعد الياء.وجه قراءة من فتح التاء، أنه شبهها أبين 
 ووجه قراءة من ضم يف التاء، أنه شبهها بقبل أو بعد من حيث كانت أصلها اإلضافة، ألن املعىن دعائي لك.

 (.1/361،360) ،د.ط ،شرح اهلدايةووجه قراءة من كسر اهلاء وفتح التاء إحدى اللغات املستعملة. املهدوي، 
 .هيت يف لغة تواترةم غري (3)
 (2/675)، 1ط، املوضحالكلمة مبنية ألهنا اسم فاعل، واحلركات الثالث كلها جائزة فيها، اللتقاء الساكنني. ابن أيب مرمي،  (4)
مثل  وهئتُ  ،مثل جاء جيئ يءفهاء يه ،هاء الرجل يهاء ويهيئ هيأة :وهي عند البصريني جيدة ألنه يقالقال النحاس: " (5)

 .(2/676) ،1ط، املوضح ،بضم التاء: فعلت من اهليئة، والتاء ضمري الفاعل. انظر: ابن أيب مرمي" فهي جئت
إمالء ما من به العكربي،  .جاءت الالم يف هيت لك لبيان املهيت به ،سقيا :والالم على هذا للتبيني مثل اليت يف قوهلم (6)

 (3/187)، 3ط الكشاف،الزخمشري،  ،(2/51، )، د.طالرمحن
 (1/338،337) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (7)
 ، 1جامع البيان ، طالطربي،  شعفها" ابلعني. درجاء: "قوقرأ ذلك أبو  )قد شغفها(، قرأته عامة قرأة األمصار ابلغني: (8)
   = 
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 .(2)غالفه، فوصل إىل قلبها؛ وهو (1)قلبها

 [.31]يوسف: چپ پ پ چ قوله تعاىل:  -157
ـقـراءة أيب : قال أبو الفـتح  (4)}ُمت َكـأ { : وقـراءة النـاس، مشـدد مـن غـري مهـز ، (3)"اجعفـر "ُمت ك 

 .وزن ُمْفتَـَعليف 
 توجيه ابن جين:

ْهــُت، " غــري مهمــوز فمبــدل مــن ُمت َكــأ، وهــو مفتَـَعــل مــن أمــا "ُمت َكــا   ــْأُت، كُمت َجــه  مــن تـََوج  تـَوَك 
ضـرورة الشـعر؛ فلـذلك كانـت  وُمتـ َعد من وعدت. وهذا اإلبدال عنـدان ال جيـوز يف السـعة؛ وإمنـا هـو يف

ــا آخــر؛ وهــو أن يكــون مفــتَعال  فيكــون راجع ــا إىل معــىن ُمت َكــأ  ، (5)القــراءة بــه ضــعيفة وعلــى أن لــه وجه 
فــإن  ،د اعتمــد علــى مــا شــده كمــا يعتمــد املتكــئ علــى املتَكــأ عليــهاملهمــوز؛ وذلــك أن الشــيء إذا ُشــ

ـا علـى هـذا كُمتـ ق ـى مـن وقيـت، وُمتـ ل ـى  سلكت هـذه الطريـق مل يكـن فيـه بـدل وال ضـعف، فيكـون ُمت ك 
 . (6)من َولِيتُ 

 [.31]يوسف: چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعاىل:  -158
فـالقول  وهو حرف جـر، وكيـف جـاز التقـاء حـريف جـر؟ (7)و"حاشا""وحاش" : قال أبو الفتح

                                                           
= 

(16/66.) 
ويقرأ ابلعني ومعىن شعفها ذهب هبا كل  ،واملعىن أنه أصاب شغاف قلبها ،يقرأ ابلغني وهو من شغاف القلب وهو غالفه (1)

 (.2/52، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  شعفات اجلبال، أي رؤوس اجلبال. مذهب مشتق من
 .(1/339) د.ط، ،حملتسبجين، ا ابن (2)
 (1/399، )النشرابن اجلزري،  اختص أبو جعفر حبذف اهلمزة يف )متكأ( يف يوسف، فيصري مثل: متقى. (3)
أصله من وكأت، وإمنا متكأ  أيتكأ، تكأ، والتك -أ( بشد التاء املفتوحة واهلمز والقصر، يقال: تكئ الرجل القراءة اجليدة )متك   (4)

. مشدد التاء من غري مهز« امتك  »: أ أبو جعفروقر و طعام ا. ا جملس   معناهو  مفتعل، وأصله موتكأ مثل موتزن من الوزن،
 .(3/106) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج، 

، إمالء ما من به الرمحن)والقراءة الصحيحة ال يردها وجه حنوي(. العكربي،  ا مث حذفها للتنوينالوجه فيه أنه أبدل اهلمزة ألف   (5)
 (2/52، )د.ط

 (1/340) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
ا ا يف حالة الوصل، وقرأ الباقون حبذفها، واتفقوا على احلذف وقف  يف املوضعني، قرأ أبو عمرو أبلف بعد الشني لفظ   (حاش هلل) (7)
   = 
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 .(2)، فلذلك وقع حرف اجلر بعدمها(1)أن "حاش" و"حاشا" هنا فعالن

 [.36]يوسف: چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ چ قوله تعاىل:  -159
وذلــــك ألن هــــذه القــــراءة هــــي مــــراد قــــراءة اجلماعــــة:}ِإيّنِ أَرَاين أَْعِصــــُر مَخْر ا{ :قــــال أبــــو الفــــتح

 . (4)فسماه مخر ا ملا يصري إليه من بعُد حكاية  حلاله املستأنفة  ،(3)العنبملعصور حينئذ هو ا

 [.49]يوسف: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ قوله تعاىل:  -160
ہ  ہ چ وعليــــه قـــراءة اجلماعــــة:، مـــن َعَصـــَرت الســــحاب ماءهـــا علـــيهم: قـــال أبـــو الفــــتح

وروينا عن ابن عباس: أي يـَْعِصرون من الكرم واألدهان، فهذا تفسري النجـاة:  ، ، فهذا من النجاة(5)چ
                                                           

= 

، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/90، )2، طالتيسري(، الداين، 2/295) د.ط، ،النشرابن اجلزري، ا للمصحف. اتباع  
(1/348). 

 التوجيه:
، والوجه يف حاشا أنه فعل على وزن فاعلن وهو مأخوذ من احلشا )حاشا هلل( ابأللف، وهو يف معىن معاذ هللاقراءة أيب عمرو: 

اض ومحله على نه جعله فعال  على فاعل، كقأوحجة من حذف األلف )الباقون( ، الذي هو الناحية، ومعناه جانب وابعد
، 1ط، املوضحاحلذف حلرف اللني، وحذف األلف أقوى ألن األلف تدل عليها، وفيه اتباع خط املصحف، ابن أيب مرمي، 

 (.2/10، )لكشف(، القيسي، ا2/678)
حرف جر، ألن حرف  ابالم اجلر فال جيوز أن يكون ما قبلها من حاشى، أو حاش، أو حشى، أو حاش (هلل) ءةفأما القرا (1)

اجلر ال يدخل على حرف اجلر، وألنه تصرف فيهما ابحلذف، وأصل التصرف ابحلذف أن ال يكون يف احلروف. وزعم املربد 
. أبو حيان، وغريه كابن عطية: أنه يتعني فعليتها، ويكون الفاعل ضمري يوسف أي: حاشى يوسف أن يقارف ما رمته به

 .(6/269، )، د.طالبحر احمليط
 (1/341) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (2)
أن املعىن عنب مخر ومنها أن يكون مثل قولك أن أعصر زيتا أي أعصر  ، أوقال أهل اللغة: اخلمر يف لغة عمان اسم للعنب (3)

 (.3/425) 1، طالقرءان معاين. النحاس، ما يؤول أمره إىل الزيت
 (1/343) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
، 2، طالتيسري(، الداين، 2/295) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، والكسائي وخلف ابخلطاب، وقرأ الباقون ابلغيبقرأ محزة  (5)

 (1/349، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/91)
 التوجيه:
، ردوه على لفظ أربع عشرة سنة الذي فيه، يغاث الناس فيعصرون فيه الزيت والعنب عصرون(، ابلياء أي أييت العام بعد)وفيه يَ 

ن شاء  إقرأ: وفيه تعصرون، فإن شاء كان على أتويل يعصرون، و  ومنالناس، ألهنم غيب وهو أقرب إليه من لفظ اخلطاب، 
   = 
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 . (1)كيف تقع هبم وإليهم؟ 

 [.65]يوسف: چڄ ڄ ڄ ڄڃ چ قوله تعاىل:  -161
 .(3)وُرد   كُشد  (2): أما املضعف، فأكثره عنهم ضم أوله قال أبو الفتح

 [.72]يوسف: چٹ ٹ ٹ ڤ چ قوله تعاىل:  -162

ــْوُع ، (4) چٹ ڤ چ : النــاسوقــراءة : قــال ابــن جــين قــال أبــو الفــتح: الص ــاُع والص ــواُع والص 
 .(7)يشرب فيه : إانء للمِلك(6)، وكلها مكيال. وقيل: الص واعُ (5)والص وُع واحد

 [.76]يوسف: چگ ڳ ڳ ڳ ڳ چ قوله تعاىل:  -163
 . (9) ، فأبدلت الواو وإن كانت مكسورة مهزة(8)ِوعاء وأصله: :قال أبو الفتح

 [.105]يوسف: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ قوله تعاىل:  -164
علــى قــراءة اجلماعــة، فــإن  (10)وَمــن جــر "األرض"، قــراءة النــاس: }واأْلَْرِض{ :قــال أبــو الفــتح

                                                           
= 

 (.3/114) 1معاين القرءان وإعرابه، طالزجاج، أتويل وفيه تنجون من البالء،  كان على
 (1/345) د.ط،، احملتسبجين،  ابن (1)
الثانية وبقيت ، واألصل رددت، فأدغمت الدال األوىل يف ،دت إليهم(الراء وهو األصل )وجدوا بضاعتهم رُ اجلمهور على ضم  (2)

 (.3/118، )1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  ،رِدت بكسر الراء قرئو  ،الراء مضمومة
 (1/345) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (3)
. ومنهم من يفتحها ،فمنهم من يضم الصاد ،بغري ألفيف الشاذ: ويقرأ  )ُصَواع(،جلمهور على ضم الصاد وألف بعد الواوا (4)

 (2/56)إمالء ما من به الرمحن، د.ط، العكربي، 
 .(2/56) ،، د.طإمالء ما من به الرمحن العكربي، كلها لغات فيه،  (5)
 ،1ط ،إعراب القرءان. النحاس، الناسقال أبو جعفر: األلف يف صواع زائدة وهو مبعىن صاع وصاع أكثر يف كالم  (6)

(2/209). 
 .(1/346) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
، البحر احمليطأبو حيان،  .ويقرأ ابهلمزة وهي بدل من الواو ،يعي ىألنه من وع )ِوعاء(؛اجلمهور على كسر الواو وهو األصل (8)

 (.2/56)، د.طإمالء ما من به الرمحن، (، العكربي، 6/306، )د.ط
 .(1/348) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (9)
ابلنصب « واألرض»رئ قو ، وال يوقف على السموات،ف ميرون نعت آلية« األرض»خبفض )املتواترة( على القراءة  (10)
   = 



86 

 .(1)شاء وقف على "األرض"، وإن شاء على قوله: "معرضون"
 القراءات الواردة يف سورة الرعد:

 [.4]الرعد: چہ ہ ہ ہ چ قوله تعاىل:  -165
َوان {النـــاسقـــراءة  :قـــال أبـــو الفـــتح أمـــا الواحـــد فِصـــْنو بكســـر الصـــاد، وأمـــا اجلمـــع  (2): }ِصـــنـْ

َوان   َوان بضمها )متواتر(بكسرها(3)فِصنـْ ُو: النخلة هلا رأسان وأصلها واحد)غري متواتر(وُصنـْ نـْ ، (4)، والصِّ
، فكأنـه قـال: مهـا فرعـان مـن أصـل (5)وِصـْنو أيب"ومنه قول النيب صـلى هللا عليـه وسـلم: "العبـاس عمـي 
 .(7()6)احلجازواحد. والص نوان ابلضم لتميم وقيس، وابلكسر ألهل 

 [.6]الرعد:چ  ٻ  پ  پ   پ  پچ  قوله تعاىل: -166
ــــال ابــــن جــــين وأصــــل هــــذا كلــــه "اْلَمــــُثاَلُت" بفــــتح املــــيم وضــــم چ پچ وقــــراءة النــــاس:  :ق

وقـد ميكـن ، فأمـا مـن قـرأ: "اْلَمـُثاَلُت" فعلـى أصـله، كالس ـُمرَات مجـع مَسُـرة، والثُمـرَات مجـع مَثُـَرة ،(8)الثاء
ـــا، فلمـــا صـــار إىل اجلمـــع ـــا أن يكـــون مـــن قـــال: "اْلَمـــُثاَلت" ممـــن يـــرى إســـكان الواحـــد ختفيف  وآثـــر  أيض 

؛ ألهنــــا هــــي األصــــل هلــــا، ومل يرجتــــل هلــــا فتحــــة أجنبيــــة عنهــــا، كــــل (9)عــــاود الضــــمة التحريــــك يف الثــــاء
                                                           

= 

، 3ط الكشاف،الزخمشري، (، 3/285) ،1، طاحملرر الوجيزابن عطية، . يف السماوات -على هذا -إبضمار فعل، والوقف
(2/508). 

 .(1/350،349) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 .(1/356، )2، طالسبعة(. ابن جماهد، واننْ صِ ) كلهم كسر الصاد يف  (2)
 .(3/138) 1معاين القرءان وإعرابه، طالزجاج،  (3)
 .(2/59، )1ط ،معاين القرآنينظر الفراء،  (4)
: 3841، اجملددة واملزيدة واملنقحة (، ط:املكتب اإلسالمي، )ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،حممد انصر الدين ،األلباين (5)

 (1/561، )ضعيف
 (2/351) 1ط ،إعراب القرءانينظر، النحاس،  (6)
 .(1/350،349) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
 (3/140) 1معاين القرءان وإعرابه، طالزجاج،  (8)
(، 3/473) ،1ط ،معاين القرآن. النحاس، ءثاإبسكان ال يف الشاذ يقرأو  )َمثُلة(،واحدهتا كذلك ،امليم وضم الثاءبفتح  (9)

 (2/61، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي، 
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 .(1)جائز ذلك

 [.11]الرعد: چہ ہ ہ ھھ چ قوله تعاىل: -167
فلـيس معنـاه أهنـم حيفظونـه مـن أمـر (2) چ ہ      ہ  ہ     ھچ أمـا قـراءة اجلماعـة:  :قال ابن جـين

ُمَعقِّبَــات مــن أمــر هللا حيفظونــه ممــا خيافــه، فـــ"من" علــى هــذا مرفوعــة هللا أن ينــزل بــه؛ لكــن تقــديره: لــه 
أهنـم حيفظونـه مـن أمـر هللا  -كمـا يُظـن-املوضع؛ ألهنا صفة للمرفوع الذي هو "معقبات"، ولـو كانـت 

ا مـن األسـد، فقولـك: مـن األسـد، منصـوب  أن ينزل به لكانت منصوبة املوضع؛ كقولك: حِفظت زيد 
 .(3)حِفظت املوضع؛ ألنه مفعول

 [.31]الرعد: چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ چ قوله تعاىل:  -168
 . (5)ال ِذيَن آَمُنوا{( 4): هذه القراءة فيها تفسري معىن قول هللا تعاىل: }أَفـََلْم يـَْيَأسِ قال أبو الفتح

 [.43]الرعد: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ قوله تعاىل:  -169

فـالعلم مرفـوع بـنفس الظـرف؛ (6)  چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ وقـراءة اجلماعـة:  :قال أبـو الفـتح
                                                           

 (1/353،354،355) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 (3/302، )1، طاحملرر الوجيزابن عطية،  .(حيفظونه أبمر هللاقراءة متواترة، وقرئ شاذ ا: ) (2)
 (1/355) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
( مث تبدل اهلمزة يـأيسعنه بقلب اهلمزة إىل موضع الياء وأتخري الياء إىل موضع اهلمزة، فتصري ) ياختلف فيها عن البزي، فرو  (4)

(، ابن جماهد، 1/133، )2، طالتيسري(، الداين، 1/405) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، ابهلمز كاجلماعةي ورو )اييس(،  األف  
 (1/350، )2، طالسبعة

 التوجيه:
احلجة ملن جعل الياء فاء الفعل أنه أخذه من قوهلم يئس ييأس أيسا واحلجة ملن جعل اهلمزة فاء الفعل أنه أخذه من قوهلم أيس 

ا، وهو ايئس، )استيأسوا( و )استيأس( و )ال تيأسوا(، وهو من يئس ييأس أيس  قال أبو منصور: القراءة املختارة ، أييس إايسا
قال القراء عن الكسائي: مسعت غري قبيلة يقول: أيس اييس بغري ، وأما: آيس أييس فهي لغة ضعيفة، ويئس لغة، ومل يقرأ هبا

 (1/197) ،4ط ،احلجة(، ابن خالويه، 2/49، )1، طمعاين القراءاتاألزهري،  مهز.
بعد ألف فهو على القلب  أتخري الياء وجهالرد على من يضعفها أهنا متواترة، وهي من لغات العرب كما ذكر الكسائي، وو 

 (.1/391، )مشكل إعراب القرءان . القيسي،اقدم اهلمزة قبل الياء فصارت أييس مث خفف اهلمزة فأبدل منها ألف  
 (1/358) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (5)
 (3/152) 1معاين القرءان وإعرابه، ط. الزجاج، نده(ن عِ )ومِ قراءة متواترة، وقرئ شاذ ا:  (6)
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، كقولــك: مــررت ابلــذي يف (1)ألنــه إذا جــرى الظــرف صــلة رفــع الظــاهر إليغالــه يف قــوة شــبهه ابلفعــل
 .(2)الدار أخوه

 القراءات املتواترة يف سورة إبراهيم:
 [.4]إبراهيم: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ قوله تعاىل:  -170

، كــالريش والــرايش: ِفْعــل وِفَعــال مبعــىن واحــد. هــذا إذا أردت (3)واللســانللِّْســُن : اقــال ابــن جــين 
. (4)ابللســان اللغــة والكــالم. فــإن أردت بــه العضــو فــال يقــال فيــه: ِلْســن؛ إمنــا ذلــك يف القــول ال العضــو

؛ ألنــه ابللســان، كمــا ُيَســمى الشــيء ابســم الشــيء  وكــأن األصــل فيهمــا للعضــو، مث مَسـ ـوا القــول لســاان 
 .(5)إال أهنم أقروا إسكاهنا ختفيف ا سته إايهملالب

 [.18]إبراهيم: چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ چ قوله تعاىل:  -171
على حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه؛ أي: يف يوم ريح عاصـف،  (6)هذا :قال أبو الفتح

{(7)ألنه قد أُلف حذفه يف قراءة اجلماعة وحسن حذف املوصوف هنا شيئ ا  .(1()8): }يف يـَْوم  َعاِصف 
                                                           

العتماده على املوصول، فعمل  ؛، ألّن الظرف إذا وقع صلة أوغل يف شبه الفعليرتفع العلم ابملقّدر يف الظرف، فيكون فاعال   (1)
الزخمشري،  عمل الفعل، كقولك: مررت ابلذي يف الدار أخوه، فأخوه فاعل، كما تقول: ابلذي استقّر يف الدار أخوه.

 (2/536)، 3ط الكشاف،
 (1/358) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
على العضو، وعلى الكالم. وقال ابن عطية: اللسان يف هذه سن خاص ابللغة، واللسان قد يقع اللِّ )بلسان(:  القراءة املتواترة (3)

سن بضم الالم لُ بعضهم )غري متواتر( وقرأ  ،سان يف اللغة، فأما العضو فال يقال فيه لسنن ولِ سْ اآلية يراد به اللغة، ويقال: لِ 
 (6/408، )، د.طالبحر احمليط. أبو حيان، مدماد وعِ والسني، وهو مجع لسان كعِ 

 (6/408، )سابقالرجع املأبو حيان، ينظر:  (4)
 (1/359) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
 (3/332) 1، طاحملرر الوجيز. ابن عطية، إبضافة يوم إىل عاصف« عاصف يف يومِ » أي القراءة الشاذة: (6)
فيه يكون   ألن النوم ؛ليل انئم :فيقولونا إىل ما ال فعل له يف احلقيقة إذا كان الفعل يقع فيه لعرب قد تسند األفعال كثري  ا (7)

 ،د.طحجة القراءات، . ابن زجنلة، فالعصوف للريح فجعله من صفة اليوم لكونه فيهچ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ چ  :قولهك
(1/501). 

 عاصفِ والعصوف ال يكون لألايم إمنا يكون للريح فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره، كأنه قيل: يف يوم  (8)
 (3/286، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  الريح.
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 [.24]إبراهيم: چی ی ی ی جئ حئ چ قوله تعاىل:  -172
{ أقــوى معــىن؛ و قــال أبــو الفــتح ذلــك أنــك إذا قلــت: "اثبــت : قــراءة اجلماعــة: }َأْصــُلَها اَثِبــت 

ولعمـري إن الصـفة إذا   ،ت اثبت ا صفة على شجرة، وليس الثبات هلا؛ إمنا هو لألصـليأصلها" فقد أجر 
 ا بـهكانت يف املعىن ِلما هو من سبب املوصوف جـرت عليـه؛ إال أهنـا إذا كانـت لـه كانـت أخـص لفظـ 

، فِبَقــْدر ذلــك مــا حســن (2)وإذا كــان الثبــات يف احلقيقــة إمنــا هــو لألصــل فاملعتمــد ابلثبــات هــو األصــل
 .(3) تقدميه عناية به ومسارعة إىل ذكره

 [.35]إبراهيم: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ قوله تعاىل:  -173
؛ أي: (4)يقال: جَنبُت الشيء َأْجنـُُبه ُجُنواب   قال أبو الفتح: تُـُه ُأْجِنبُـه ِإْجنَـااب  ، ومتـيم تقـول: أجنَـبـْ

ڤ ڤ ڤ ڦ چ كـذلك: ،  (7)نـه، وَأجَنبتُـُه جعلتـه جِنيب ـا ع(6)فجَنبُتُه كصرفته، (5)حَن يته عن الشيء

 .(8)أي: اصرفين وإايهم عن ذلك چڦ ڦ 

 [.37]إبراهيم: چگ گ گ گ ڳ ڳ چ قوله تعاىل:  -174

، (1)فتميـل إلــيهم: أي حتــبهم (9)بكســر الــواو چڳ  ڳچ :: أمــا قــراءة اجلماعـةقـال أبــو الفـتح
                                                           

= 

 (1/360) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 .(6/432، )، د.طالبحر احمليطأبو حيان، ينظر،  (2)
 .(1/362) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن(3)
 وجنبين شره.وأهل جند يقولون: أجنبين شره ، جنبين، هي خفيفةاأهل احلجاز يقولون:  چڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  (4)

 (.2/78، )1ط ،معاين القرآنالفراء، 
 .(3/164) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  ينظر، (5)
ابن عطية،  معناه: وامنعين، يقال: جنبه كذا وجنبه وأجنبه: إذا منعه من األمر ومحاه منه. چڤچ معىن القراءة املتواترة،  (6)

 (.3/341) ،1، طاحملرر الوجيز
 ،1طمعاين القرءان وإعرابه، . الزجاج، كذا وكذا إذا جعلته انحية منه  هعلى أجنبتمعىن القراءة غري املتواترة، وأجنبين:  (7)

(3/164) 
 .(1/364،363) د.ط، ،، احملتسبجين ابن(8)
 ىوقرأ بعض القراء )هتوَ ، يريدكي إليهم( يقول: اجعل أفئدة من الناس تريدهم كقولك: رأيت فالان يهوي حنوك أي قوله )هتوِ  (9)

 (2/78، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  إليهم( بنصب الواو، مبعىن هتواهم كما قال )ردف لكم( يريد ردفكم.
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اإلنسان إذا أحـب فهذا يف املعىن كقوهلم: فالن يـَْنَحط يف هواك؛ أي: خُيلد إليه ويقيم عليه؛ وذلك أن 
، فهـذا  شيئ ا أكثر من ذكره وأقام عليه، فإذا كرهه أسرع عنه وخف إىل سواه، ومنـه قـوهلم: َهوِيـت فـالان 

 . (2) من لفظ َهَوى الشيء يـَْهِوي

 [.50]إبراهيم: چڭ ڭ ۇ چ قوله تعاىل:  -175
علـى َفعِـالن، وهـو أحـد احلـروف الـيت  (3)وأما القطران ففيه ثالث لغات: َقِطـرَان :قال ابن جين
ـــا: َقْطـــرَان بفـــتح القـــاف وإســـكان الطـــاء ،جـــاءت علـــى َفِعـــالن . وِقْطـــران بكســـر القـــاف (4)ويقـــال أيض 

 .(6)فُأسكنا على ما يقال يف َكِلمة: َكْلَمة وِكْلَمة، لغة متيمية (5)واألصل فيها َقِطرَان ،وإسكان الطاء

 [.34]إبراهيم: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ قوله تعاىل:  -176
 فـــاملفعول اإلضـــافة علـــى{ َســـأَْلُتُموهُ  َمـــا ُكـــلِّ   ِمـــنْ : }اجلماعـــة قـــراءة علـــى : وأمـــاقـــال أبـــو الفـــتح

  فهـــو منــه، أايه إايكــم إيتـــاؤه ســاغ مــا وآاتكـــم: أي شــيء؛ كــل  مـــن ســؤلكم وآاتكــم: أي ؛(7) حمــذوف
 .(8)شيئ ا شيء كل  من أوتيت:  أي 23النمل:  چٻ  پ  پ  پ چ : وجل عز كقوله

 احلجر: القراءات املتواترة يف سورة
                                                           

= 

 (.3/536، )1، طمعاين القرآن. النحاس، معىن هتوي تنزع وهتوى حتب (1)
 (1/364) د.ط،، احملتسبجين،  ابن (2)
، 1ط ،معاين القرآنران حرف واحد مثل الظرابن. الفراء، طِ عامة القراء جممعون على أن القَ بكسر الطاء، القراءة املتواترة،  (3)

(2/82) 
 . 12سبأ: چ ہ  ھ  ھ  ھچ  :ر قال هللا عز وجلطْ قِ  :نه يقال للنحاسأهو النحاس واملعروف يف اللغة لغات يف َقِطران، و  (4)

 (.3/546) ،1ط ،نآالقر معاين النحاس، 
معاين الزجاج،  النحاس، وآن  قد انتهى حره. :رطْ والقِ ، (، قرأ هبا مجاعةآن   ِقْطر   ِمنْ وقرئت )والقراءة املتواترة على األصل،  (5)

 (3/170) ،1طالقرءان وإعرابه، 
 .(1/367) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
املفعول حمذوف تقديره من كل ما سألتموه ما  :وعلى قول سيبيويه ،قول األخفش زائدة( إىل )ما( فمن على يقرأ إبضافة )كلِّ  (7)

،  بتنوين)شاذ ا( ويكون املصدر مبعىن املفعول ويقرأ  ،سألتموه و )ما( جيوز أن تكون مبعىن الذي ونكرة موصوفة ومصدرية ـ ف كل 
 (.2/69، )، د.طالرمحنإمالء ما من به العكربي، . على هذا مفعول آاتكم (ما سألتموه)

 (1/363) د.ط، ،، احملتسبجين ابن (8)
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 [.41]احلجر: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ قوله تعاىل:  -177
 ."(1)ُمْسَتِقيم   َعِليٌّ  ِصرَاط  " يعقوب قراءة ذلك من :قال ابن جين

 التوجيه: 
 الشـــخوص علـــو بـــه املـــراد وشـــريف، ولـــيس كـــرمي،:  كقـــوهلم  - هنـــا -" َعِلـــيٌّ : "الفـــتح أبـــو قـــال

 .والنصبة

  هــــو: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ  :اجلماعــــة قــــراءة يف احلســــن أبــــو : قــــالابــــن جــــينقــــال 
 املــال هــذا صــحة: كقولــك  ضــماين، وحتــت ذمــيت يف صــراط هــذا: أي ،(2) َعَلــي   اليــوم الداللــة :كقولــك

، ، مستقيم أنه عنده معناه وليس. َعَلي   ِعَدتِهِ  وتوفية َعَلي   واسـتقر الطريـق، َعَلي   استقام قد: كقولنا  َعَلي 
 .(3)كذا  َعَلي  

 [.53]إحلجر: چڀ ڀ ڀ چ قوله تعاىل:  -178
 . (5)يـَْوَجلُ  (4)هذا منقول من َوِجلَ  قال أبو الفتح:

                                                           

ابن  ،(2/301)، النشرابن اجلزري،  قرأ يعقوب بكسر الالم ورفع الياء وتنوينها، وقرأ الباقون بفتح الالم من غري تنوين. (1)
 .(1/262، )5والدراسات القرآنية، ع، جملة البحوث مفردة يعقوبابن الفحام، ، (1/427، )1، طحتبري التيسرياجلزري، 
 التوجيه:

 الوجه أنه فعيل من العلو مبعىن فاعل كقدير مبعىن قادر، وعليم مبعىن عامل، فهو بناء للمبالغة، فأراد املبالغة يف العلو، واملعىن أن
 (.2/720، )1ط، املوضحابن ايب مرمي،  طريق دعويت، طريق عال رفيع،

 الباقني:توجيه قراءة  (2)
 أي: أنه يؤدي إىل جزائي وكراميت، فهو طريق علي (إيل)و (علي)طريق : أن احلرف اجلار دخل على ايء ضمري املتكلم :الوجه 

، 1ط ،مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين ،الكرماين، (2/720، )1ط، املوضح، ابن أيب مرمي .أن أبينه وأظهره
(1/235). 

 (2/4،3) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 مستقبل وجل ، وهيل" تظهر فيه الواوعَ فْ ل" فـ"هو يَـ عِ وما كان على "فَ  ،إذا خاف لوجَ ل يَ جِ يقال وَ قراءة اجلمهور:  چڀ چ  (4)

معاين . الزجاج، بضم التاء على بناء الفعل للمفعول من أوجل، ألن وجل ال يتعدى« جلو ال تُ »، وقرأ احلسن )مبين للفاعل(
 (.3/181، )1طالقرءان وإعرابه، 

 (2/4) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
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 النحل: القراءات املتواترة يف سورة
 [.7]النحل: چٻ پ پ پ پ ڀڀ چ قوله تعاىل:  -179

 .(1)الشني بفتح ،"اأْلَنـُْفس ِبَشقِّ : "جعفر أيب قراءة ذلك : ومنقال أبو الفتح
 توجيه ابن جين:

  .(2)املشقة وكالمها بكسرها الِشقّ  مبعىن الشني بفتح الَشّق، :الفتح أبو قال
 [.37]النحل: چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چقوله تعاىل:  -180

وهي أعالمها، وحِرْصُت أحَرص. وكالمها من معىن  (3): فيه لغتان: َحَرَص حيِرصقال أبو الفتح
الســحابة احلارصــة، وهــي الــيت تقِشــر وجــه األرض. وشــجة حارصــة: الــيت تقِشــر جلــدة الــرأس، فكــذلك 
احلــرص، كأنــه ينــال صــاحبه مــن نفســه لشــدة اهتمامــه مبــا هــو حــريص عليــه، حــ  يكــاد حُيــت مســتَـَقر 

 .(4)فكره

 [.41]النحل: چېئ ىئ ىئ ىئی چ قوله تعاىل:  -181

 .(1()5)ابلباء چېئ ىئ ىئ ىئی چ ومن ذلك قراءة الناس:  قال أبو الفتح:
                                                           

، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/302) ،النشرقرأ أبو جعفر بفتح الشني وقرأ الباقون بكسرها. ابن اجلزري،  (1)
(1/430.) 

 التوجيه: 
 جَبهد ِإال: معناها وتعب ا، وقيل نصب ا دأبت قد كأنه  نصفها، بذهاب أي األنفسِ  بِشق ومعىن الشني: كسر  على القراء أكثر 

 ،معاين القرآنبعضهم. الفراء،  بِهِ  قرأ وقد. الفعل اْلَكْره وأن االسم اْلُكْره أن ِفْعل، كما الش ّق)ابلفتح( اسم وكأن وكأنه األنفس،
 (.2/97، )1ط

 (3/2) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
ص، بفتح وقرأ النخعي: إن حترَ ، ص" "حيِرص"هنا من "حرِ أل چگ  گ  چ  بكسر الراء وهي القراءة املتواترة: قال األخفش: (3)

 (.2/415، )1، طمعاين القرآناألخفش،  الراء، وهي لغة.

 .(2/9) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
ويبدل أبو جعفر اهلمزة ايء، واختلفوا يف سورة العنكبوت بني الباء  )لنبوئنهم(،، (ابلباء) قراءته على النحل يف القراء اتفق (5)

(، 2/304،344) د.ط، ،النشرا يف النحل. ابن اجلزري، )والثاء( فقرأه محزة والكسائي لنثوينهم، وقرئ هكذا شاذ  
   = 
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 [.48]النحل: چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ قوله تعاىل:  -182
 .(2)وقراءة الناس: }ِظاللُُه{ قال أبو الفتح:
، كِحلّــة وُحَلــَل، وِجلّــة وُجَلل.وقــد يكــون ِظــالل مجــع ظَُلــة (3)مجــع ظُلّــة : الظَُلــُل:قــال أبــو الفــتح

أيضــا، كُجَلــة وِجــالل. وقــالوا أيضــا: ُحّلــة وِحــالل، ابحلــاء غــري معجمــة. وقــد يكــون ِظــالل مجــع ِظــّل،  
  .(4)كِشْعب وِشعاب، وبِْئر وبِئار، وِذئب وِذائب

 [.53]النحل: چحئ مئ ىئ يئ جب حب خب چ قوله تعاىل:  -183
؛ فخفــف (5): "َلُكــْم ِفيَهــا ِدف"، وأصــله "جَتْــَأُرون"ةهــذا يف قــوة القيــاس كقــراء: قــال أبــو الفــتح

اهلمــزة أبن ألقاهــا ونقــل فتحتهــا إىل اجلــيم، فصــار "جَتَــُروَن"، كقولــك يف ختفيــف َيْســأَلون: َيَســُلون، ويف 
   .(6)َيْسَأُمون: َيَسمون. ونظائره كثرية قوية

 [.62]النحل: چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې چ قوله تعاىل:  -184

                                                           
= 

 (1/174، )2، طالتيسري(، الداين، 1/502، )2، طالسبعة(. ابن جماهد، 1/396)
 التوجيه:

 أنزلته. أي منزال   فالان   بوأت العرب: تقول بوأت من لننزلنهم أي ابلباء 
حجة املكان. ابن زجنلة،  بذلك جعله إذا غريه وأثواه به أقام إذا ابملكان الرجل ثوى يقال: لنقيمنهم أي أثويت من وابلثاء 

 (.1/554) ،د.طالقراءات، 
 .(2/9) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 ، 1،طاحملــــــــرر الــــــــوجيز. ابــــــــن عطيــــــــة، بفــــــــتح الــــــــالم األوىل وضــــــــم الثانيــــــــة وضــــــــم الظــــــــاء« ظللــــــــه» ئوقــــــــر  قــــــــراءة متــــــــواترة، (2)

(3/398) 
 ،مفــاتيح األغــاين يف القــراءات واملعــاين. الكرمــاين، ظاللــه( مجــع )ظــل(، وهــو مضــاف إىل مفــرد؛ ألنــه واحــد يــراد بــه الكثــرة) (3)

  ،1ط
(1/340.) 

 .(2/10) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
(، الداين، 1/433) د.ط، ،النشرابن اجلزري، تسهل اهلمزة ابلنقل يف جتأرون حلمزة )مهزة متوسطة مفتوحة قبلها ساكن(.  (5)

 .(1/35،34، )2، طالتيسري
 .(2/10) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (6)
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ۉ  ۉ  چ و، چے چ مفعـــــول (1) چۓ چ  وهـــــو علـــــى قـــــراءة اجلماعـــــة :قـــــال ابـــــن جـــــين

 .(3)بدل من "اْلَكِذَب"؛ ألنه يف املعىن كذب (2)چ ې

 [.66]النحل: چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ قوله تعاىل:  -185
 .(5()4)قراءة الناس: "َسائِغ ا": قال ابن جين 

 [.103]النحل: چٻ پ پپ چ قوله تعاىل:  -186
، ألن املعـــىن  چپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پپچ يف قـــراءة اجلماعـــة: : قـــال أبـــو الفـــتح

، مث اسـتأنف هللا تعـاىل القـول ردا علـيهم، (7)علـى قولـه: "َبَشـر" (6)ليس على كوهنا وصفا، وإمنـا الوقـف
ــــه  چپ     ڀ  ڀ  ڀ  چ فقــــال:  ٺ  ٺ  ٺ   چ ،  چڀ  چ أي: مييلــــون ابلتهمــــة إلي

 .(8)، أي: فكيف يعلم األعجمي العربيةچٺ  

 [.116]النحل: چھ ھ ھ ے ے ۓ چ قوله تعاىل:  -187

                                                           

مشكل إعراب . القيسي، كاذب وتنصب أن هلم بتصفوقد قرىء الكذب بثالث ضمات على أنه نعت لأللسنة وهو مجع   (1)
 ( وكذا املوضع الثاين يف السورة )ملا تصف ألسنتكم الكذب(.1/421) ،2ط ،القرءان

 –من هللا جل ثناؤه  - )وهو ادعاء الولد( مع فعلهم هذا القبيح -يصفون أن هلم  املعىن وتصف ألسنتهم أن هلم احلسىن، أي (2)
 (3/207) ،1، طمعاين القرءان وإعرابهالزجاج،  احلسن. اجلزاء

 (2/11) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
. وهو مثل سيد وميت وأصله من الواو ابلتخفيف، وسيغا ،ا( اجلمهور على قراءته على فاعل ويقرأ )سيغا( بياء مشددة)سائغ   (4)

 (.2/83، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي، 
 (2/11) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
، أي: يقولون ذلك واحلالة «يقولون»مستأنفة. وقيل: حال من فاعل  چپ     ڀ چ اتم، ومجلة  چٻ  پ  پچ (6)

، د.ط، اهلدى منار. األمشوين، كانت متنعهم من تلك املقالةالبشر، وآايته عربية هذا القرآن  هذه، أي: علمهم أبعجمية هذا 
(1/415). 

والوقف  ،اللسان الذي ابأللف والالم والذي نعت :يف الشاذ ئأعجمي( وقر )القراءة املشهورة إضافة لسان إىل الذي وخربه  (7)
 (.2/85، )، د.طإمالء ما من به الرمحن، . العكربيبكل حال على بشر

 .(2/12) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (8)



95 

 .(3( )2)قراءة الناس: }الَكِذَب{يعقوب، و  (1)"الُكُذبَ " وقرأ :قال ابن جين
 القراءات الواردة يف سورة اإلسراء:

 [.5]اإلسراء: چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ قوله تعاىل:  -188
ـــــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــــو   للنـــــــــــــــــــــــاس (4): أكثـــــــــــــــــــــــر اللغـــــــــــــــــــــــة أن تســـــــــــــــــــــــتعمل العبيـــــــــــــــــــــــدالفـــــــــــــــــــــــتحق

 . (6)هلل (5)والعباد 

 [.5]اإلسراء: چڳ ڱ ڱڱ چ قوله تعاىل:  -189
، وهــذا يــدل علــى أن (8)، فقــال: َفَحاُســوا وَجاُســوا واحــد(7): إمنــا هــو "َفَجاُســوا"ال أبــو الفــتحقــ

 .(9)بعض القراءة يتخري بال رواية، ولذلك نظائر

 [.7]اإلسراء: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ قوله تعاىل:  -190
 (.(3).)يعين يف لنسوء(2( )1)التنوين (10): مل يذكر أبو حامتقال أبو الفتح

                                                           

 (2/302،305، )النشرقراءة شاذة ليست ليعقوب. ابن اجلزري،  (1)
: املطاعم من عباده هللا رزق فيما الكذب ألسنتكم لوصف تقولوا وال ، واملعىن:(، و )ما( مصدرية( بـ )تصفُ صب )الكذبَ ن (2)

(، مجع  اْلُكُذبُ  أَْلِسنَـُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَماوقرئ يف الشاذ )الكذب،  ذلك بقيلكم هللا على تفرتوا كي  حرام، وهذا حالل، هذا
 (.17/314)، 1طجامع البيان، (، الطربي، 2/107، )1ط ،معاين القرآنالفراء، . كذوب، وهو وصف لأللسنة

 .(2/12) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
  .(2/88، )د.ط، إمالء ما من به الرمحن. العكربي، ال ألفاظ يسريةإوهو مجع قليل ومل أيت منه  العبيد (4)
(، ابن 2/649)، 3ط الكشاف،الزخمشري، . عباد هللا وعبيد الناس وأكثر ما يقال:، ا لناوقرئ عبيد   ،ا لناعباد  قرأ اجلمهور:  (5)

 .(3/348) ،1، طاحملرر الوجيزعطية، 
 .(2/14) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
 (1/34) ،1، طلغات يف القرآنال. السامري، يعين فتخللوا األزقة بلغة ُهذيل قراءة متواترة، (7)
، إمالء ما من به الرمحنالعكربي،  .اومها مبعىن الغلبة والدخول قسر  : واملعىن واحد )شاذ ا(ويقرأ ابحلاء قراءة متواترة ابجليم، (8)

 .(3/439) ،1، طاحملرر الوجيز(، ابن عطية، 2/88، )د.ط
 .(15/2) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (9)
ا يف علوم القرآن واللغة والشعر، صنف: إعراب القرآن، حلن كان إمام    ،سهل بن حممد بن عثمان أبو حامت السجستاين (10)

إنباه (، القفطي، 1/606)، د.ط، بغية الوعاة. السيوطي، ة مخسنيالعامة، املقصور واملمدود، القراءات، وغري ذلك، تويف سن
   = 
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 [.16]اإلسراء: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ قوله تعاىل:  -191
قـال أبـو َعـاَمْران ،و  وزن يف (5)"آَمـْرانَ " "السالم عليه" طالب أيب بن (4)علي : قراءةقال ابن جين

 .(3)، فعصوا(2)ُمرْتَِفيَها{ ، أي: أمرانهم ابلطاعة (1): معىن }أََمْرانَ (6)عمرو
                                                           

= 

 (2/58،59،60،61،62،63، )1طالرواة، 
قرأ ابن عامر ومحزة وخلف وأبو بكر ابلياء ونصب اهلمزة على لفظ الواحد، وقرأ الكسائي ابلنون ونصب  (مكُ وهَ جُ وُ  وءَ سُ ليَ ) (1)

 د.ط، ،النشر)ليُسوُءوا(. ابن اجلزري،  اهلمزة على لفظ اجلمع للمتكلمني، وقرأ الباقون ابلياء وضم اهلمزة، وبعدها واو اجلمع
 (1/378، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/139، )2، طالتيسري(، الداين، 2/306)

 (2/15) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 التوجيه: (3)
، والتقدير ليسوء هللا أو الوعد أو أنه جعله فعال للوعد وللعذاب )ابن عامر ومحزة وخلف وأبو بكر( احلجة ملن قرأ بفتح اهلمزة 

 وجوهكم.البعث 
وليدخلوا املسجد وليتربوا  :عبادا لنا ليسوءوا وجوهكم ودليله قوله :أنه جعله فعال للعباد يف قوله )الباقون(واحلجة ملن قرأه ابلضم
 .والقراءة ابلياء يف هذين الوجهني)هنا داللة السياق( 

، وهي نون العظمة، واملعىن ملا مكن هللا أعداءهم منهم به عن نفسه وجل أخربفإخبار عن هللا عز  )قراءة الكسائي( فأما النون
 (، 2/749،748، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 1/214) ،4ط،احلجةصارت املساءة منه سبحانه. ابن خالويه، 

 عرض ي،عل من أقرأ رأيت ما السلمي:حتصى، قال أبو عبد الرمحن  أن من أكرب فضائله األولني، السابقني وأحد املؤمنني أمري (4)
ا حفظوه، قتل الذين من وهو وسلم، عليه هللا صلى النيب على القرآن  صبيحة ملجم بن الرمحن عبد ضربه رضي هللا عنه شهيد 
 (1/547،546) ،1طغاية النهاية ،ابلكوفة. ابن اجلزري،  اهلجرة من أربعني سنة رمضان شهر عشر سابع

، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/306) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، اهلمزة، وقرأ الباقون بقصرهاقرأ يعقوب مبد  (5)
 (1/265، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوبابن الفحام،  ،(1/436)

 التوجيه: 
وآمرهتم أان إذ كثرهتم فهو على أفعلت، وقرأ الباقون: قرأ يعقوب:)آمران( والوجه أنه منقول ابهلمزة من أمر القوم إذا كثروا، 

)أَمْران( ابلقصر والتخفيف، والوجه أنه جيوز أن يكون متعدي )أِمر( وجيوز أن يكون من األمر الذي هو خالف النهي أي 
(، 2/752، )1ط، وضحاملابن أيب مرمي،  .مرتفيها سلطنا: فمعناه( مرتفيها أم ران) قرأ )شاذا(، أمرانهم ابلطاعة فعصوا، ومن

 .(1/214) ،4ط ،احلجةابن خالويه، 
 والنحو القراءات يف البصرة أهل إمام كان  زابن امسه املشهورين، السبعة القراء أحد املازين، عمار بن العالء بن عمرو أبو (6)

ولد أبو عمرو  ووجهائها، العرب أشراف من وكان وجماهد، جبري بن سعيد على القرآن وقرأ التابعني من مجاعة عن أخذ واللغة،
غاية اجلزري،  ن، اب(2/231)، د.ط، بغية الوعاة السيوطي،مبكة ونشأ ابلبصرة ومات ابلكوفة سنة أربع ومخسني ومائة. 

 (.1/292) ،1ط النهاية،
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 [.23]اإلسراء: چہ ہ ہ ھ ھ ھ چ قوله تعاىل:  -192
،  : )يف املتواتر(: فيها مثاين لغاتقال أبو الفتح ، وُأفّ  ،  )غري املتواتر( ،(4) وُأف  ُأفِّ وأُفًّا، وُأف 

، وُأىف  .(6()5)ممال ،وُأفٌّ

 [.24]اإلسراء: چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ قوله تعاىل:  -193
لإلنســـان، وهـــو ضــــد العـــز وكـــأهنم اختــــاروا للفصـــل بينهمـــا الضــــمة  (7)والــــذ لِّ  :قـــال ابـــن جـــين

ا ممــا حيلــق الدابــة، واختــاروا الضــمة لقوهتــا لإلنســان والكســرة للدابــة؛ ألن مــا يلحــق اإلنســان أكــرب قــدر  
وال تســتنكر مثــل هــذا وال تنــُب عنــه؛ فإنــه مــن َعــَرَف أَنِــَس، ومــن  ،لإلنســان، والكســرة لضــعفها للدابــة

                                                           
= 

 قراءة متواترة. (1)
 .(17/403)، 1طجامع البيان، هذا أتويل معظم املفسرين. انظر الطربي،  (2)
 .(2/17،15) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
، وقرأ املدنيان وحفص بكسر )هنا واألنبياء واألحقاف( ويعقوب بفتح الفاء من غري تنوين يف الثالثة قرأ ابن كثري وابن عامر (4)

، التيسري(، الداين، 2/306) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  الباقون بكسر الفاء من غري تنوين فيهن.الفاء مع التنوين، وقرأ 
 (1/379، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/97، )2ط

 التوجيه:
 ورويد وشتان، بين على الفتح ألنه اسم فعل، ومعناه أتكره وأتضجر. رب :مثل ،من فتح طلب التخفيف -1
مبين على األصل يف حركة التقاء الساكنني، ومل ينون ألهنم جعلوه معرفة، مثل صِه إذا أرادوا  كسر بغري تنوينومن    -2

 التعريف.
تنوين ليدل على ، وأحلقوه ابلأراد التنكري ألن حركتها ليست حبركة إعراب إمنا هي اللتقاء الساكنني ابلكسر ومن نون  -3

(، 2/91) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، (، الزجاج، 2/90، )، د.طإمالء ما من به الرمحن، . العكربيالتنكري حنو إيه  
 (.2/754، )1ط، املوضحابن أيب مرمي، 

 قرئت يف غري املتواتر. انظر املراجع اليت مت ذكرها. (5)
 (2/18) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
والُذّل من الذلة أن يتذلل وليس بذليل يف اخللقة، والذِّل ، بكسر الذال« الذل»ئ بضم الذال، وقر « الذل»اجلمهور  قرأ (7)

، 1ط ،معاين القرآنالفراء،  : مجل َذُلول، ودابة َذُلول، وأرض َذلول بينة الذل.تقولمصدر للذلول مثل الدابة واألرض. 
 (3/449، )1، طاحملرر الوجيز، ابن عطية، (2/122)
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 .(1)َجِهَل استوحش

 [.31]اإلسراء: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ قوله تعاىل:  -194
، هـذا يف الــدين، وأخطــأت الغــرض وحنــوه. (2) وَخطَــأ  يقــال: خِطـَي خيطــأ ِخْطئ ــا  :قـال ابــن جــين

 .(3)وقد يتداخالن فيقال: أخطأُت يف الديِن، وَخِطْئُت يف الرأي

 [.64]اإلسراء: چڭ ڭ ڭ ۇ چ قوله تعاىل:  -195
: "خِبَْيلِـَك -خبـالف-وعاصـم  -خبـالف-وأيب عمـرو (4)ومـن ذلـك قـراءة احلسـن: قال ابن جـين

 .(5)َوَرِجِلك"، بكسر اجليم
مجــع  (6)ويقــال: رْجــل هــذه القــراءة، وقــال: الرِجــُل: الرجــال، ُقطــربقــال أبــو الفــتح: روينــا عــن 

                                                           

 (2/18) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
ووجه مثل ابن ذكوان، فله وجه  :)واختلف( عن هشام، قرأ أبو جعفر، وابن ذكوان بفتح اخلاء والطاء من غري ألف، وال مد (2)

 قرأ ابن كثري بكسر اخلاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها،و ،إال ابن كثري بكسر اخلاء وإسكان الطاء، وبذلك قرأ الباقون
، السبعة(، ابن جماهد، 2/311) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  ا.ومحزة، على أصله يف إلقاء حركة اهلمزة على الساكن قبلها وقف  

 (1/97، )2، طالتيسري(، الداين، 1/380،379، )2ط
 التوجيه:

 ، وهو اسم ملا يتعمد.اإمث  ا: أمث أيمث ا، يقال قد خطئ الرجل خيطأ خطئ  ا كثري  : ابلكسر فمعناه إمث  (اخطئ  ) ن قالم
وهو اسم ملا مل يتعمد، وهو   أ، واخلطأ االسم من هذا ال املصدر،أخطأ خيطئ إخطاء، وخط   ا( يقال: قدأ كبري  )وخط   

 كاإلخطاء.
)خطاء( ردها بعضهم كاملهدوي والنحاس وأيب حامت، وتوجيهها: أنه مصدر خاطأ على فاعل وهو غري  وقراءة ابن كثري

انه جاء مطاوعه وهو ختاطأ على تفاعل، فإذا جاء ختاطأ حصل من خاطأ وإن مل يستعمل؛ ألن تفاعل مبين على مسموع، إال 
 (.2/755، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 3/236) 1معاين القرءان وإعرابه، طفاعل، فخطاء مصدر منه. الزجاج، 

 (2/20،19) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 عنه القراءة وروى ،مجيع ا حميصن وابن كثري  ابن عن عباد بن شبل على قرأ متصدر، مقرئ ،هللا عبيد بن حممد بن احلسن (4)

غاية ابن اجلزري،  .هللا رمحه- الشافعي عن وروى احلرام ابملسجد أم   بزة، أيب بن حممد بن وأمحد البلخي حيىي بن حامد
 (1/232) ،1ط ،النهاية

(، 1/97، )2، طالتيسري(، الداين، 2/308) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  الباقون إبسكاهنا.روى حفص بكسر اجليم، وقرأ  (5)
 .(1/383،382، )2، طالسبعةابن جماهد، 

 ألنه مجع راجل، كما يقال: صاحب وصحب، وراكب وركب. ؛أنه أتى ابجلمع على حقه :)الباقون( حلجة ملن أسكنا (6)
   = 
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راِجــل كتــاجر وجَتْــر، وهــذا عنــد ســيبويه اســم للجمــع غــري مك ســر مبنزلــة اجلامــل والبــاقر، وهــو عنــد أيب 
احلســن تكســري راجــل واتجــر، ويكــون الرجــال مجــع راجــل كتــاجر وجِتَــار، قــال هللا تعــاىل: }َفرَِجــاال  َأْو 

}  .(1)رُْكَباان 
 القراءات الواردة يف سورة الكهف:

 [.38]الكهف: چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ قوله تعاىل:  -196
"، (2): قراءة أيب عمـرو وغـريه: "َلِكن ـاقال أبو الفتح ُ َريبِّ خففـت مهـزة  أصـلها )لكـْن َأان( ُهـَو اِل 

"أان" أبن حـــذفت وألقيـــت حركتهـــا علـــى مـــا قبلهـــا، فصـــارت "لكنَـنَـــا"، مث التقـــت النـــوانن متحـــركتني، 
. فإذا وقفت أحلقت األلـف لبيـان (3)رت "لكن " يف اإلدراجفأسكنت األوىل، وأدغمت يف الثانية، فصا

دأ تـــ، فــــ "أان" علـــى هـــذا مرفـــوع ابالبتـــداء وخـــربه اجلملـــة، وهـــي مركبـــة مـــن مب(4)احلركـــة، فقلـــت: "لكن ـــا"
، واجلملة بعده خرب عنه، وهي مركبة من مبتدأ (6)، وهو ضمري الشأن واحلديث( 5)وخرب، فاملبتدأ "هو"

وخــرب، فاملبتــدأ "هللا"، واخلــرب "ريب"، واجلملــة خــرب عــن "هــو"، و"هــو" ومــا بعــده مــن اجلملــة خــرب عــن 

                                                           
= 

معناه: وراجلك، ، و وكسرت اجليم للقرب منها ،ألن الالم كسرت للخفض ؛فلمجاورة الالم :)رواية حفص( واحلجة ملن كسر  
، 1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 2/96، )1، طمعاين القراءاتاألزهري،  .يقال: راجل ورجل، كما يقال: حاذر وحذر

(2/761). 
 .(2/22،21) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
إبثبات األلف بعد النون وصال، وقرأ الباقون بغري ألف، وال خالف يف إثباهتا يف  (لكنا)قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس  (2)

، 2، طالتيسري(، الداين، 1/391، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/311) د.ط، ،النشر، ابن اجلزري الوقف اتباعا للرسم.
(1/99). 

 (.1/417) حجة القراءات، د.ط،ينظر: ابن زجنلة،  (3)
 ، )لكن أان(ليدل على أصل الكلمةيف الوصل والوقف  األلف أثبت حجة من التوجيه: (4)

 به ، وأدغمت النون يف النون، فرأى أن ابإلدغام استغينلكن أان: حذفت اهلمزة ؛ ألن ألصلحجة من حذف األلف وصال  و 
، 1ط، املوضح، ابن أيب مرمي، (5/146) ،2طاحلجة، الفارسي،  .حذفها يف الوصلفعن األلف األخرية، 

(2/783،782.) 
 (5/146، )2طاحلجة، الفارسي، . هللا ريب عالمة احلديث والقصة (هو)قوله:  (5)
 (5/147، )2طاحلجة، . الفارسي، صري املبتدأ واخلرب يف موضع خربهذا الضمري يدخل على املبتدأ واخلرب، في (6)
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  .(1)"أان"، والعائد عليه من اجلملة بعده الياء يف "ريب"

 [.60]الكهف: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ  قوله تعاىل: -197
،  (2)مـن فـََعـَل يفَعـل واملكـان والزمـان كلهـن علـى َمْفَعـل ابلفـتح )جمَمـع( : املصـدرقال أبـو الفـتح

 يـــذهب فيـــه. وهـــذا مـــذهبك أي: زمـــان ا، أي: مكـــاان  ، ومـــذهب  كقولـــك: ذهبـــت مـــْذَهب ا، أي: ذهـــااب  
 .(3)ذهابك

 [.77]الكهف: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ چ قوله تعاىل:  -198

 منهـا ِبخـر؛ ألن اإلرادة يف اللفـظ أشـبه أوال   (4) چڃ چ چ چ چ  وقراءة العامة:: قال ابن جين
  .(6)، واالنقضاض أيضا كذلك(5)له

 [.96]الكهف: چىب يب جت حت خت مت ىتيت چ قوله تعاىل:  -199
وقـد قـرئ جبميعهـا، إال أهنمـا  ،(8): َصـَدفَاِن، وُصـُدفَاِن، وُصـْدفَانِ (7): فيها لغـاتال أبو الفتحق

                                                           

 (2/29) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 (3/527) ،1، طاحملرر الوجيز. ابن عطية، بكسر امليم الثانية« عجممِ »بفتح امليمني، وقرأ الضحاك « عجممَ »قرأ اجلمهور   (2)
 .(2/30) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
(4)  ، َقاض  وقرئ )القراءة املتواترة يَنَقض  انقاض  سن ه إذا انشقت يقال ، وينقاض  ينشق طوال  ، ، فينقض يسقط بسرعة(أن يـَنـْ

 .(3/306) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  ".طوال  
 املبني، واجلدار ال يريد إرادة حقيقية، إال أن هيئته يف التهيؤ للسقوط قد واإلرادة إمنا تكون يف احليوان -ا يريد معىن جدار   (5)

 (.3/306، )1طمعاين القرءان وإعرابه، زجاج، ال ظهرت كما تظهر أفعال املريدين القاصدين، فوصف ابإلرادة.
 (2/32) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
 (.2/109، )، د.طإمالء ما من به الرمحنينظر، العكربي،  (7)
 قرأ ابن كثري، والبصراين، وابن عامر بضم الصاد والدال، وروى أبو بكر بضم الصاد، وإسكان الدال، وقرأ الباقون بفتحهما. (8)

 (.1/101، )2، طالتيسري(، الداين، 1/401، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/316) د.ط، ،النشرابن اجلزري، 
 التوجيه: 

  .أتى ابللفظ على األصل واتبع الضم الضم عامر( أنهابن كثري، والبصراين، وابن ) احلجة ملن قرأه ابلضم
خفة الفتح والواحد عنده صدف ودليله أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر بصدف مائل  وهم )الباقون( واحلجة ملن فتحهما
 .فأسرع الرواية ابلفتح

. ابن خالويه، كأنه استثقل الضمتني وسكن الدالمثىن، أو  ا للجبل بذاته غري أنه جعله امس  وهو)شعبة( واحلجة ملن أسكن الدال  
   = 
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، ولــذلك ال يقــال ذلــك ملــا انفــرد بنفســه عــن أن (1)صــاحبهاجلــبالن املتقــابالن، فكــأن أحــدمها صــادف 
 .(2)يالقي مثله من اجلبال

 [.102]الكهف: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ چ قوله تعاىل:  -200
، (3)قــول هللا "تعــاىل": "َوتِْلــَك نِْعَمــة  مَتُنـ َهــا َعَلــي  َأْن َعب ــْدَت بَــيِن ِإْســرائيَل" .... :قــال أبــو الفــتح

ا لك، وهذا أيضا هو املعىن إذا كانت القراءة: "أََفَحِسب   .(6()5)ال ِذيَن َكَفُروا" (4)أي: اختذهَتم عبيد 

 [.109]الكهف: چی جئ حئ مئ ىئ چ قوله تعاىل:  -201
 فمنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  (7)}َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدد ا{وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ا معك، وإن شئت نصبته على املصدر بفعل مضمر يدل (8)احلال ، كقولك: جئتك بزيد عوان لك ويد 

                                                           
= 

 (1/803، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 1/434) ،د.طت، حجة القراءا(، ابن زجنلة، 1/232) ،4ط،احلجة
 (.1/79، )الكشفوالصدف اجلبل، والصدفان اجلبالن. القيسي،  (1)
 (2/34) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 (22سورة الشعراء، آية ) (3)
أتويله أفيكفيهم أن ، الذين كفروا(ب )أفحسْ  -وهي جيدة  -وقرئت ، بوا أن ينفعهم اختاذهم عبادي أولياءأتويله: أفحسِ  (4)

 ،1، طاحملرر الوجيز(، ابن عطية، 3/314) 1معاين القرءان وإعرابه، طالزجاج،  أولياء من دون هللا. -يتخذوا العباد 
، ، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 1/256)، 1ط ،مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين(، الكرماين، 3/545)
(2/109) 

أي أفحسب الذين كفروا وحظهم ومطلوهبم أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء؟ بل  بكسر السني أفحِسب: القراءة املتواترة. (5)
 (2/34) د.ط، ،احملتسبابن جين،  .جيب أن يعتدوا أنفسهم مثلهم، فيكونوا كلهم عبيدا وأولياء يل

 (2/34) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (6)
 .ا بفتح امليم والدال بغري ألفقرأ اجلمهور مبثله مدد   القراءة املتواترة. (7)
إمالء ما من به (، العكربي، 1/52) ،1، طمعاين القرآناألخفش،  ابأللف مثله يف املعىن. ا()مداد  رئ )قراءة شاذة(: وق 

 (7/234)، ، د.طالبحر احمليطأبو حيان،  (،2/109، )، د.طالرمحن
، وهو قول الزجاج، ا، أي مثله من الذهبذهب   ، ومثل هذامنصوب على التمييز، تقول: يل ملء هذا عسال   /1فيه أقوال: (8)

 والزخمشري.
وهو قول ، مث انب املدد مناب اإلمداد مثل أنبتكم نباات   ،اوجيوز أن يكون نصبه على املصدر مبعىن ولو أمددانه مبثله إمداد   /2 

 أبو الفضل الرازي.
   = 
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َنــا مبِْثِلــِه{ كأنــه قــال: ولــو أمــددانه بــه إمــداد   ، مث وضــع "مــدد ا" موضــع إمــداد، وهلــذا (1)اعليــه قولــه }ِجئـْ
 .(2)نظائر كثرية

 مرمي:القراءات الواردة يف سورة 
 [.1]مرمي: چٱ ٻ چ قوله تعاىل:  -202

 ".(3)َصاد َعني ايَ  َها كافْ : "جعفر أبو قال ابن جين: قرأ
 توجيه ابن جين:

 االتسـاع، مـن ضـرب املعجـم حروف يف(4)اإلمالة والتفخيم فإن اجلملة على أما: الفتح أبو قال

                                                           
= 

 منصوب على التمييز أو احلال، وهو قول القرطيب. /3
اجلامع ألحكام (، القرطيب، 7/234)، ، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 3/316) 1معاين القرءان وإعرابه، طالزجاج، 

 (2/750)، 3ط لكشاف،االزخمشري، (، 11/68، )2، طالقرآن
ا هلا، واملراد ابلبحر اجلنس واملعىن: لو كتبت كلمات علم هللا وحكمته وكان البحر مداد   ،املداد: اسم ما متد به الدواة من احلرب (1)

 (2/750)، 3ط الكشاف،الزخمشري،  ا.ا لنفد أيض  لنفد البحر قبل أن تنفد الكلمات ولو جئنا مبثل البحر مداد  
 (2/35) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 يسكت أبو جعفر على حروف هجاء أوائل السور: (3)

 وقال اهلمذاين، قال وكذا يسرية، بسكتة منها حرف كل  بني يفصل: اهلجاء حروف على جعفر أيب سكت يف: القالنسي قال
حتبري ابن اجلزري، ، (1/241) د.ط، ،النشريسرية. انظر: ابن اجلزري،  وقفة"  ن"  و ،" ق"  و ص،: على ويقف: العز أبو

 (1/282، )1، طالتيسري
 التوجيه:

 هبذا ليبني بعدها الوصل مهزة وقطع واملخفي منها املدغم إظهار سكته من ويلزم منها، حرف كل  على ابلسكت جعفر أبو قرأ
  مبؤتلفة، ويف وليست رمس ا اتصل وإن مفصولة هي بل واألفعال لألمساء كاألدوات  للمعاين، ليست كلها  احلروف أن السكت:

 (2/483) د.ط، ،النشراجلزري،  ابن.بعلمه تعاىل هللا استأثر الذي تعاىل هللا أسرار من سر منها واحد كل
 توجيه الفتح واإلمالة: (4)
 بينها افرق   ابلفتح أوىل كانت  قطعت إذا احلروف ألن ؛له وجب ما حق ووفاه أصله على ابلكالم أتى أنه فتحهن ملن احلجة 

 نداء كانت  إذا ما وبني ،اهلجاء وهاء التنبيه هاء بني فرق أنه :أماهلن ملن واحلجة ،واألفعال واحلروف األمساء من ميال ما وبني
 ابعض   وفخم ابعض   أمال ملن واحلجة ،اللغتني أبقرب وأخذ اللفظني بني عدل أنه بني بني قرأهن ملن واحلجة ،هجاء كانت  وإذا
 (.1/234) ،4ط ،احلجةا. ابن خالويه، بعض   وفخم ابعض   فأمال الفتحات أو الكسرات توايل كره  أنه



103 

 يف هلــــا حــــظ ال جوامــــد احلــــروف وهــــذه التصــــرف، ضــــروب مــــن ضــــرابن والتفخــــيم اإلمالــــة أن وذلــــك
 كانــت  ، فلمــا(1)أمســاء صــارت اهلجــاء مــن موضــعها فارقــت إذا أهنــا قبــل مــن ذانــك أاته وإمنــا التصــرف؛

 .(3()2)والتفخيم اإلمالة فحملت فتصرفت، القوة؛ من ضرب دخلها االمسية إىل هجاء كوهنا  تفارق

 [.2]مرمي: چٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  :تعاىل قوله -203
  فهــو ربِّــَك، رمحــةَ  يـُـذَكِّرُ  وفاحتتــه أولــه احلــروف هــذه الــذي القــرآن مــن املتلــو : هــذاقــال ابــن جــين 
ٻ   چ : قولـــه يرتفـــع أيضـــا   هـــذا وعلـــى[ 9اإلســـراء:] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ": تعـــاىل" كقولـــه

 يـَُقــص   ممــا: تقــديره كــان  شــئت وإن (5)ربــك رمحــة ذكــر القــرآن هــذا: أي ،(4)چٻ  ٻ  پ  پ   
 .(7)زََكراي   عبَدهُ  ربِّك رمحةِ  ذِْكرُ  عليك يـُتـَْلى أو ،(6)عليك

 [.23]مرمي: چۉ ې ې ې ې چ قوله تعاىل:  -204
 أن ميكـــن وقـــد ،(1){َفَأَجاَءَهـــا: }اجلماعـــة لقـــراءة يشـــهد مثـــل أجلأهـــا: (8): قولـــهقـــال ابـــن جـــين

                                                           

 يتهجى ما أمساء ألهنا ات، اب، :قالوا: سيبويه قال األصوات، هلذه أمساء هي وإمنا معىن حبروف ليست ألهنا متتنع، ال إمالتها (1)
 عنها أخربت إذا أهنا أمساء أهنا على ويدلك، األمساء يف جازت كما  اإلمالة فيها جازت حروف غري أمساء كانت  فلما به،

 (.5/185، )2طاحلجة، ذلك. الفارسي،  قبل تعرهبا ال وإن كنت أعربتها،
 امجيع   أماهلما( كهيعص) من والياء اهلاء" فأما والتقليل، اإلمالة حيث من السور هجاء حروف يف مذاهبهم القراء يتبع (2)

 وأمال تقدم كما  الوجهني أحد يف انفع بني بني وأماهلما روايتيه يف عنه ذكر من طريق من عمرو أبو وكذا بكر وأبو الكسائي
 ،عنه املشهور يف وهشام ذكوان وابن وخلف محزة الياء وأمال اهلاء وفتح .ذكران كما  عنه املشهور يف عمرو أبو الياء وفتح اهلاء

 وكذلك ،عنه ذكر من طريق من وهشام اآلخر الوجه يف وانفع وحفص ويعقوب جعفر وأبو كثري  ابن وهم الباقون وفتحهما
 (2/82) د.ط، ،النشراجلزري،  ابن: انظر. اهلذيل طريق من بكر أيب عن والعليمي عنه املشهور يف ورش عن األصبهاين

 .ابختصار (2/36) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن(3)
 (18/142) ، 1طجامع البيان،  . الطربي،منصواب   (هعبدَ )ا وا مرفوع  مصدر   چٻ   چ قراءة متواترة:  (4)
 ربك ذكر واملعىن ،ربك رمحة ذكر هذا :أضمرت شئت وإن ب )كهيعص(، مرفوع الذكر زكراي عبده ربك رمحت ذكر: قوله (5)

 .(3/4) ،1ط ،نآإعراب القر (، النحاس، 2/161، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  .وأتخري تقدمي فهو برمحته عبده
  ذلك معىن يف البصرة حنويي بعض فقال للعبد، والناصب للذكر، الرافع يف العربية أهل اختلف ( أحد تقديرات املبتدأ احملذوف."6)

 (.18/142)، 1طجامع البيان، ابلرمحة. الطربي،  العبد عبده، وانتصب ربك رمحة ذكر عليك نقص مما: قال كأنه
 (2/37) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
 يف القراءة األخرى. (8)
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 .(4)معنواي   ال (3)لفظيا   التشيبه فيكون ألفا   مهزته أبدلت إذا(2)أجاءها: مثل أراد يكون

 [.23]مرمي: چەئ وئ وئ ۇئ چ قوله تعاىل:  -205
 ونـَـزَاَرة ،(6)أهلـه ينسـاه احملقـر كالشـيء  كنت:  أي ،"َمْنِسيًّا (5)ِنْسي ا وَُكْنتُ : "قوله :قال ابن جين

 .(7)أمره

 [.26]مرمي: چپ پ پ پ ڀ چ قوله تعاىل:  -206
ــــــَرِين  : }اجلماعــــــة : قــــــراءةقــــــال ابــــــن جــــــين ــــــْرأَْينَ " الكلمــــــة ابليــــــاء أصــــــل ، (8){تـَ  فحــــــذفت ؛"تـَ

 هــــذه وغــــري حمذوفــــة، إذا األصــــلية فــــاهلمزة ،(9)"تـَــــَرْينَ " فصــــارت الــــراء علــــى حركتهــــا وألقيــــت اهلمــــزة،

                                                           
= 

 وترك املفاجأة، من وهو فاعلها، على مهز بغري ويقرأ أجلأها، مبعىن واستعمل اثن، مفعول إىل ابهلمزة عدى مث جاءها، األصل (1)
 (18/168)، 1طجامع البيان، (، الطربي، 2/112، )، د.طإمالء ما من به الرمحنختفيف ا. العكربي،  األخرية اهلمزة

 جذع إىل الذهاب إىل أجلأها إذا ألنه وجماهد؛ عباس ابن لقول موافق وهذا وأجأته به وجئت جاء من هو الكسائي قال (2)
 (3/324) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، (، الزجاج، 4/320) ،1ط ،معاين القرءانالنخلة. النحاس، 

 يعين التشابه بني فأجأها وأجلأها فقط يف اللفظ وليس املعىن. (3)
  (2/40) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/318) د.ط، ،النشر، ابن اجلزري .بكسرها الباقون وقرأ النون بفتح وحفص محزة قرأ ()نسيا   (5)

 (1/102، )2، طالتيسري(، الداين، 1/408)
 التوجيه:

  ملن واحلجة. «نسيت» قولك من املصدر أراد أنه فتح ملن لغتان، فاحلجة ومها النون تكسر العرب وسائر. النون بفتح( اسي  )نَ 
(، ابن أيب مرمي، 2/87، )الكشف(، القيسي، 2/164، )1ط ،معاين القرآنفنسي. الفراء،  ألقي شيئا كنت:  أراد أنه: كسر

 (2/410) ،د.ط ،شرح اهلداية(، املهدوي، 2/815، )1ط، املوضح
 مل ذكر إذا ما :بعضهم وقال حقري، شيء من أغفل ما النسي: غريه وقال والسوط، النعل حنو ينسى احلقري الشيء هو: النسي (6)

 (5/196)، 2طاحلجة، يطلب. الفارسي، 
 (2/40) د.ط، ،، احملتسبجين ابن (7)
 قراءة متواترة. (8)
 به نطق ولو ،«ما» لدخول اخلرب يف ذلك وصلح توكيد ا، النون زيدت تريي، فإما واألصل ،ابلشرط جزم موضع يف ترين فإما (9)

 بني للفرق أوىل الكسرة وكانت الساكنني، اللتقاء الياء وكسرت أصله إىل رددته النون زدت فلما «ترى فإما» لكان نون بغري
 (.3/10)، 1ط ن،آإعراب القر النحاس،  .ترين فصار وحذفت الراء على حركتها فألقيت اهلمزة خففت مث واملؤنث املذكر
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 .(1)هبا امللفوظ

 [.74]مرمي: چۈ ٴۇ ۋ ۋ چ قوله تعاىل:  -207
 إمــا فعــل األصــل يف أنــه وذلــك مهــز؛ بــال خفيفــة ،(2)"َورايًّ " يف ذلــك مــن النظــر: الفــتح أبــو قــال

 فأريـد وغـريه؛ عمـرو أيب قـراءة علـى َكرِْعي ـا،"  ورِثـْي ا" -اهلمز من وهو- فأصله رويت، من وإما رأيت من
 يف اهلمــزة مــن املبدلــة اليــاء أدغمــت مث قبلهــا، مــا وانكســار لســكوهنا ايء اهلمــزة فأبــدلت اهلمــز، ختفيــف

 ".َورايًّ " فصارت الفعل، الم هي اليت الثانية الياء
 معنـاه إذا فيتفـق وحسـنا؛ نضارة املراين ألن وذلك: (3)علي أبو قال رويت من يكون أن وجيوز

 فصـارت بعـدها؛ اليـاء يف وأدغمـت ايء، الـواو فأبـدلت ،"رِْوي  " هـذا علـى وأصـله. ابلـزاي" وزاي" ومعىن
 .(5()4)"َورايًّ "

 القراءات الواردة يف سورة طه:
 [.15]طه: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعاىل:  -208

 فيــه الغــرض: علــي أبــو قــال. أُْظِهرُهــا معنــاه: قــالوا. (6)"ُأْخِفيَهــا: "قــرأ مــن : قــراءةقــال ابــن جــين
                                                           

 (2/41) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن(1)
 د.ط، ،النشرالباقون. ابن اجلزري،  وابهلمز قرأ ذكوان، وابن وقالون جعفر، أبو مهز غري من الياء بتشديد قرأه( ورئيا) (2)

 (.1/102، )2، طالتيسري(، الداين، 1/412،411، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/394)
 توجيه اهلمز:

 ،د.طحجة القراءات،  زجنلة، ابن رأيت. من امنظر   أي اورئي   امتاع   أحسن هم )قراءة الباقني( املعىن ابهلمزة{ ورئيا}
(1/447) 

 وهو الفارسي. ،9ص سبقت ترمجته يف قسم الدراسة (3)
 مث ابهلمز{ رئي ا} واألصل ، 7البينة:  چې  ې  چ  قرؤوا كما  فرتك، اهلمز أراد يكون أن إحدامها حجتان: فله يهمز مل من (4)

(  فصارت الياء يف الياء أدغمت مث اهلمزة تركت إذا ذيب، مثل ايء فصارت اهلمزة تركت  يف األول مثل فهذا مشدد ا)راي 
فيهم. ابن زجنلة،  بني النعيم كأن  النعمة من مرتوِ  منظرهم أن أي الشباب امتالء وهو الرِّي من أتخذه أن والثانية التفسري،

 (.1/447، )سابقالرجع امل
 .(2/44) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
 األضداد، من هو قيل: ،أظهرها والثاين: خملوق ا، عليها يطلع مل ألنه نفسي؛ من أي أسرتها وجهان: أحدمها وفيه اهلمزة بضم (6)
   = 
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 ألفــاظ ِمــن: قــال جمــراه، جيــري ومــا كســاء،  مــن: وحنوهــا القربــة فيــه تلــف مــا وهــو خفاءهــا، عنهــا أزيــل
: الســـلب مـــن ومثلـــه حمالـــة، ال ظهـــر ســـاتره عنـــه زال وإذا ِخفـــاءه، عنـــه َســـَلْبتُ : فأخفيتُـــه: (1)الســـلب
 يشُكوه. ما عنه أزلتَ  إذا: الرجل أشكْيتُ 

 فائدة يف الوقف: 
 وال ،(2)"أخفيهـــا" بـــنفس معل قـــة  " لُِتْجـــَزى: "قولـــه يف فـــالالم أظهرهـــا مبعـــىن" ُأْخِفيهـــا" كـــان  إذا

 .(3)دوهنا الوقف حيسن

 [.18]طه: چڍ ڌ ڌ ڎ چ قوله تعاىل:  -209
: يهـش   اخلبـزُ  هـش  : يقـال ،(5)معجمـة الشـني بضـم،(4)" أُهـش  : "قـرأ مـن : كقـراءةابن جـينقال 

 .(6)هلشاشته يتكسر جاف ا كان  إذا

 [.39]طه: چڤ ڤ ڦ ڦ چ قوله تعاىل:  -210
 .والعني الالم جبزم" (7)َعَلى َوْلُتْصَنعَ : "يزيد جعفر أيب قراءة ذلك ومن قال ابن جين:

                                                           
= 

إمالء ما أظهرته. العكربي،  أي الشيء خفيت يقال: أظهرها ومعناه اهلمزة بفتح ويقرأ خفاءها، أزيل أي للسلب اهلمزة وقيل:
 (.2/120، )، د.طمن به الرمحن

 وجدت ما إثباهتا، وأكثر ال املعاين تلك سلب يف ملعانيها، الضامنة األمساء ومن األفعال من كالمهم  من ألفاظ ا استعملوا قد (1)
، . ابن جيناإلجياب هو الذي األصل إثبات على حادث معىن السلب أن قبل من زايدة، ذا كان  فيما األفعال من املعىن هذا

 .(3/82،77) ،2ط ،اخلصائص
أخفيها. العكربي،  عن ابنفصاهلا إيذاان   يسرية وقفة بعضهم عليه وقف ولذلك ِبتية، وقيل: أبخفيها، تتعلق الالم( لتجزى) (2)

 .(2/120، )، د.طإمالء ما من به الرمحن
 (2/47) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 قراءة متواترة. (4)
 (2/177)، 1ط ،معاين القرآنغنمه. الفراء،  فرتعاه ورقها ليسقط اليابس الشجر هبا أضرب :چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  (5)
 ابختصار (2/50) د.ط، ،، احملتسبجين ابن (6)
 إدغام وتقدم والنصب، الالم بكسر الباقون وقرأ إدغامها، له فيجب العني وجزم الالم إبسكان جعفر أبو قرأ على( )ولتصنع (7)

تفسري ( بتصرف، النيسابوري، 2/320، )النشرابن اجلزري،  .الكبري اإلدغام ابب يف عمرو أليب موافقة العني رويس
 (1/458، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (1/294، )1طالنيسابوري، 

   = 
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 التوجيه:
. حبـــاجيت ولـــتعن: كقولنـــا  هـــو فإمنـــا. خماطـــب غــري غائـــب املـــأمور فـــإن ولتصـــنع: الفـــتح أبـــو قــال

 زيـد ليضـرب: كقولـك  فهـذا. املخاطبـان ومهـا. غريمهـا فيهـا والواضـع هبـا العاين ألن جتارتك؛ يف ولتوضع
 ،ولـرتب   مـين، عـني علـى وتصـرفك حركتـك لتكـون: أي (1){َعْيـيِن  َعَلى َولُِتْصَنعَ : }هند، وأما ولتضرب
 .(2)مين مبرأى وتغذى

 [.59]طه: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ قوله تعاىل:  -211
ــْومُ : "فقــال رفــع مــن : أمــاقــال ابــن جــين  زمــاان، يكــون أن ينبغــي عنــده املوعــد فــإن (3)"الزِّينَــةِ  يـَ

. حينئـــذ بعثهـــا وقـــت: أي كـــذا،  شـــهر اجليـــوش مبعـــث: كقولنـــا  الزينـــة، يـــوم وعـــدي وقـــت: قـــال فكأنـــه
 .(5)ظرفا   تكون ال" أن" ألن ؛(4)الرفع يؤكد{ ُضح ى الن اسُ  حُيَْشرَ  َوَأنْ : }بقوله عليه والعطف

                                                           
= 

 التوجيه لقراءة أيب جعفر:
اجلامع ألحكام أبمري. القرطيب،  غريك ليصنعك غائب، أي واملأمور للمخاطب وظاهره األمر، على الالم إبسكان" "ولتصنع

 (2/121، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 11/197)، 2، طالقرآن
 (2/320) د.ط، ،النشر اجلزري، والنصب. ابن الالم بكسر الباقون الباقني: قرأ قراءة وهي (1)

 توجيه قراءة الباقني:
 بعينيه الشيء الرجل يراعي كما  وراقبك مراعيك إليك، وأان وحيسن ولرتىب أي الفعل ونصب التاء وضم كي  الم بكسر لتصنع

اجلامع  القرطيب، (،18/304) ، 1طجامع البيان ، (، الطربي، 7/332)، ، د.طالبحر احمليطحيان،  أبو .به اعتىن إذا
 (11/197) ،2، طألحكام القرآن

 (2/52،51) د.ط، احملتسب،جين،  ابن (2)
 قراءة متواترة. (3)

 توجيه رفع يوم:
 ،1ط ،نآإعراب القر النحاس،  .الزينة يوم موعدكم وقت املعىن: إسحاق أبو قال. وخربه مبتدأ الزينة يومموعدكم  قال

 .(5/227، )2طاحلجة، (، الفارسي، 3/360) 1معاين القرآن وإعرابه، ط(، الزجاج، 3/30)
 واإلضافة إليه، أضفت قد ألنك ا،ظرف   يكون أن عن التقدير هذا على اأيض   أخرجته فقد الزينة، يوم موعد موعدكم: قلت إن (4)

 ا،ظرف   يكون ال ما عليه عطفك الظرف عن خروجه أتكد على كذلك، ويدّلك  رفعه أن كما  ا،ظرف   يكون أن عن خترجه إليه
 .(1/227) ،1ط ،إعراب القرآن(، األصبهاين، 1/23، )1ط ،معاين القرآن. الفراء، (ضحى الناس حيشر وأن: )قوله وهو

 .(2/54) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
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 [.66]طه: چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ قوله تعاىل:  -212
 .(1)ابلتاء ،"خُتَي لُ : "احلسن قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

ـَـا": }تعــاىل" قولــه أن علــى يــدل هــذا: الفــتح أبــو قــال " خُتَي ــلُ " يف الضــمري مــن بــدل{ َتْســَعى َأهن 
 الضــمري مــن بــدل فــأحواهلم. أحــواهلم يعجبــونين إخوتــك: كقولــك  ،(2)والعصــي احلبــال علــى عائــد وهــو

  .االشتمال بدل عليهم العائد

 مــــن بــــدال  " األبــــواب" جعــــل فــــيمن [50ص:] چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     چ ": تعــــاىل" قولــــه ومنــــه
 منــه، بــدال بعــده مــا يكــون ضــمري مــن" خُتَي ــلُ "خلــو  يعتقــد أن مــن أمثــل ، وهــذا"(3)مفتحــة" يف الضــمري

 أسـهل ألنـه" ِإميَاهُنَـا نـَْفس ا تـَنـَْفعُ  ال: "قرأ من كقراءة  التأنيث، لفظ أن بعد ما لتضمن الفعل يؤنث لكن
 .(4)ابب إىل ابب من به والتعسف اإلعراب إتعاب من وأسرح

                                                           

ذكر،  هاشم أيب ابن وصاحبه جماهد، ابن وأمهل التذكري، على ابلياء الباقون وقرأ التأنيث، على ابلتاء وروح ذكوان ابن روى (1)
 د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .خالف فيه عنه وليس ذكوان، البن ذلك يف اخلالف بعضهم فتوهم كتبهما،  يف احلرف هذا

 .(1/103، )2، طالتيسري(، الداين، 2/321)
 واحلجة يعقل ال ما مجع ألنه ؛والعصي احلبال على رده )ابن ذكوان وروح( أنه ابلتاء قرأ ملن واحلجة والياء ابلتاء يقرأ إليه خييل (2)

 (.1/244) ،4ط ،احلجةالسحر. ابن خالويه،  على رده أنه ابلياء)الباقون( قرأه ملن
 التوجيه: 

 قراءة التاء البن ذكوان وروح:
الوجه أن يف ختيل ضمري احلبال والعصي والتقدير: فإذا حباهلم وعصيهم ختيل هي إليه، وأهنا تسعى بدل يف موضع رفع بدل 

 (.2/841) ،1ط، املوضح ابن أيب مرمي، من ضمري احلبال، وهو اسم ملا مل يسم فاعله.
 :وجه قراءة الياء للباقني

أن قوله خييل: مسند إىل املفعول به والتقدير خييل سعيها إليه، وأهنا تسعى ترفع على البدل أيضا إبسناد الفعل إليه. ابن أيب 
 (1/550) ،1، طالكتاب املختار(، ابن إدريس، 2/841،842، )1ط، املوضحمرمي، 

" األبواب منها " ،أبواهبا واملعىن واحد، إال أن على تقدير العربيةوقال بعضهم: مفتحة هلم ، معىن مفتحة هلم األبواب أي منها (3)
ألن اهلاء ؛ أجود من أن جتعل األلف والالم بدال من اهلاء واأللف. ألن معىن األلف والالم ليس معىن اهلاء واأللف يف شيء

معاين القرءان الزجاج،  عنه. واأللف اسم، واأللف والالم دخلتا للتعريف، وال يبدل حرف جاء ملعىن من اسم وال ينوب
 (.4/337) 1وإعرابه، ط

 (2/55) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
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 [.96]طه: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ قوله تعاىل:  -213
. األصـابع أبطـراف معجمـة غري وابلصاد ،(1)كلها  ابليد معجمة ابلضاد القبض: الفتح أبو قال

 عبـارة جعلـت مـا خمرجهـا واسـتطالة لتفشـيها الضاد أن وذلك املعاين، لتقارب األلفاظ تقارب من وهذا
 .(3)األقل عن عبارة جعلت ما حملها وضيق خمرجها واحنصار لصفائها والصاد (2)األكثر عن

 [.97]طه: چې ې ى ىائ چ قوله تعاىل:  -214

ـا َماَسْسـُتهُ : املماس ـة ألنـه فواضـحة؛ (4)چى ىائ چ : اجلماعـة قـراءة أما: الفتح أبو قال   ِمَساس 
 .(5) َضرااب   كَضاربـُْته

 [.97]طه: چ ائ ەئ ەئ وئ وئچ قوله تعاىل:  -215
 .(8)خُمَلف ا تصادفه لن: فمعناه (7){خُتَْلَفهُ  َلنْ : }(6)اجلماعة قراءة أما: الفتح أبو قال

                                                           

 منقوطة غري ابلصاد «قبصة فقبصت»ئ وقر  األصابع، مع بكفي أخذت مبعىن منقوطة ابلضاد «قبضة فقبضت» اجلمهور قرأ (1)
 .(4/61) ،1، طاحملرر الوجيز عطية، ابن. فقط أبصابعي أخذت مبعىن

 الزجاج،. يقبص ما مقدار والقبصة واحدة، مرة الشيء قبض فالقبضة األصابع، أبطراف والقبصة الكف، جبملة فالقبضة (2)
 (.3/374) 1معاين القرءان وإعرابه، ط

 .بتصرف (2/55) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 ال: فاشية لغة وهي( َمساسِ  ال) وتقرأ يبايعوه، وال خيالطوه وال يؤاكلوه أال أمرهم موسى أن ذلك أُوِّل أَُمّس، وال أََمسّ  ال أي (4)

 .(2/190، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  .االنتظار من ونظار نزال مثل: َمساسِ  ال َمساسِ 
 .(2/56) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
 (2/322، )النشر، ابن اجلزري القراء العشر ماعدا ابن كثري والبصراين. (6)
، 2، طالتيسري(، الداين، 2/322) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  ابن كثري، والبصراين بكسر الالم، وقرأ الباقون بفتحها.قرأ  (7)

 (. 1/424، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/104)
 التوجيه: 
املخاطب، ويف الكالم مفعول (: على معىن: مل يتأخر عنه فبىن الفعل للفاعل، وهو ابن كثري، والبصراين) احلجة ملن كسر الالم 

 اثن حمذوف، تقديره لن خيلفه هللا، أي: لن يتخلف عن اإلتيان إىل املوعد، وهو احلشر يوم القيامة.
احلجة ملن فتح الالم )الباقون(: أهنم بنوا الفعل على مامل يسم فاعله، أي لن خيلفك هللا املوعد، بل يبعثك إليه من قربك،  

 (.2/107،106، )الكشف. القيسي، ، وهو االختيار، ألن األكثر عليهأو موسى والفاعل هو هللا عز وجل
 .(2/57) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (8)
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 القراءات املتواترة يف سورة األنبياء:
 [.30]األنبياء: چ ڱ ڱ ڱچ قوله تعاىل:  -216

 علــى منــه مفعــول واســم ،العــني ســاكن فـَْعــل علــى املصــدر جمــيء عــنهم كثــر  قــد: الفــتح قــال أبــو
 الشــيء واخلــَبط املصــدر. واخلــْبط للمنفــوض، والــنـ َفضُ  للمصــدر الــنْفضُ : قــوهلم وذلــك مفتوحهــا، فَعــل

 فقـراءة. واحللَـب احلْلـب: حنـو مصـدرا، يسـتعمل قـد كـان  وإن. املطـرود والطـَرد املصـدر والطْرد املخبوط،
 املصـيد، معـىن يف كالصـْيد  املفعـول، اسـم موضـع املصـدر مـن وضـع ممـا كأنه  (1){َرتْـق ا َكانـََتا: }اجلماعة
 .(2)املخلوق مبعىن واخلّْلق

 [.48]األنبياء: چڎ ڎ ڈ ڈ چ قوله تعاىل:  -217
 فهــو ،(4)الفرقــان علــى عطــف فإنــه ،(3)ابلــواو" وضــياء: "اجلماعــة قــراءة يف فأمــا :قــال ابــن جــين

 .(5)ذلك على به مفعول

 [.58]األنبياء: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ قوله تعاىل:  -218
: قــال. (1)وَجــذاذا   ،(8)وُجــذاذا   ،(7)ِجــذاذا  : (6)لغــات فيهــا: قــال حــامت أيب : عــنقــال ابــن جــين

                                                           

إمالء ما من به املرتوق. العكربي،  مبعىن وهو بفتحها ويقرأ املخلوق مبعىن كاخللق  مرتوقتني أو رتق ذايت أي التاء بسكون (1)
 .(2/132، )، د.طالرمحن

  .(2/63،62) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 معناها عطف واو هي البصريون: وقال للواو، وجه فال الفرقان هو الضياء ألن زائدة )وضياء ( قوله يف الواو الكوفيون: قال (3)

 .(1/249) ،4ط ،احلجةاهلدى. ابن خالويه،  هو والنور ونور( هدى )فيه قوله: ودليلهم ضياء   وآتينامها
 هي وقيل: مضيئ ا، الفرقان أي: حاال   يكون هذا فعلى والعامل، الكرمي بزيد مررت: تقول كما  الصفة على الواو دخلت قيل (4)

 .(2/134، )، د.طإمالء ما من به الرمحن، العكربي .والذكر والضياء، أشياء، الفرقان، ثالثة آتيناه أي: عاطفة
  .(2/64) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
 .(1/5) ، د.ط،دور اللهجة يف توجيه القراءات القرءانيةأي هلجات مبصطلح القدماء، انظر: املصاروة،  (6)
 .(1/429)، 2، طالسبعة جماهد، ابن ،(1/105)، 2، طالتيسري الداين، ،(2/324)، النشر اجلزري، ابن قراءة الكسائي. (7)
 قراءة الباقني.  (8)
 التوجيه: 
 .مقتول قتيل مثل: جمذوذ عن معدول وجذيذ )جذيذ(، لـ مجع ابلكسر{ ِجذاذ ا فجعلهم} الكسائي قرأ 
   = 
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 وُجــذاذا (3)َجــذًّا جيُــذه الشــيءَ  َجــذ  : قطــرب عــن روينــا وكــذلك والر قــات، كاحلُطــام  ،(2)الضــم وأجودهــا
 .(4)وَجذاذا   اوِجذاذ  

 [.95]األنبياء: چچ چ چ چ قوله تعاىل:  -219
 َعَلــــى(6)َوَحــــرَام  : }معــــىن إىل إذ ا عــــاد فقــــد ،(5)إايه منْعتُــــه إذا: الشــــيءَ  : َحَرْمتُــــهقــــال ابــــن جــــين

 .(7){قـَْريَة  

 [.98]األنبياء: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ قوله تعاىل:  -220
ـــــالث : فيـــــهقـــــال ابـــــن جـــــين : ، وإمنـــــا يقـــــال(10()9)وَحَصـــــبُ  وَحَضـــــُب، َحَطـــــُب،: (8)لغـــــات ث

                                                           
= 

 (.1/468) ،د.طحجة القراءات، وزجاج. ابن زجنلة،  زجاجة مثل: جذاذة واحدها ،ابلضم{ ُجذاذ ا} الباقون وقرأ
 قراءة شاذة.  (1)
 .(2/112، )الكشفقال مكي: "والضم أكثر" وهي قراءة الباقني. القيسي،  (2)
 .(2/425) ،د.ط ،شرح اهلدايةمعىن القراءتني أنه كسرهم قطع ا. املهدوي،  (3)
  (2/64) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 .(3/80،79) ،1ط ،نآإعراب القر النحاس،  .منه مينع ومل أبيح أحل معىن أن كما  منه ومنع حظر الشيء: حرم معىن (5)
بعدها. ابن  وألف والراء احلاء بفتح والباقون ألف، غري من الراء وإسكان احلاء، بكسر( وِحْرم) بكر وأبو والكسائي محزة قرأ (6)

 ( 1/431، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/105، )2، طالتيسري(، الداين، 2/324) د.ط، ،، النشراجلزري
 التوجيه:

 أن وذلك خمتلفتيه، غري املعىن متفقتا مشهوراتن قراءاتن أهنما ذلك يف القول من احلرم واحلرام لغتان مثل احلل واحلالل، الصواب
جامع الطربي،  .فمصيب القارئ قرأ فبأيتهما احلل، هو واحلالل احلالل هو احللّ  كما  احلِْرم، هو واحلرام احلرام، هو احِلْرم

 (.2/114، )الكشف(، القيسي، 18/525)، 1البيان، ط
 .(2/66) د.ط، ،، احملتسبجين ابن (7)
 أي هلجات العرب. (8)
 وساكنة، حمركة ابلضاد ويقرأ احملصوب، مبعىن فيكون أوقدهتا :حصبتها مصدر وهو وبسكوهنا به، ماتوقد وهو الصاد بفتح يقرأ (9)

 .جهنم من حاال   يكون وأن يكون مستأنف ا، وأن جهنم(، )حصب من بدال   يكون أن جيوز( هلا أنتم) مبعىن ومها وابلطاء
 (2/137، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي، 

 (.1/37، )1، طلغات يف القرآنالوقيل: لغة اليمن. السامري،  .قريش بلغة حطب يعين (10)
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 مــا يؤكــد ، فهــذا (2)حصــب: لــه يقــال فــال يســتعمل مل مــا فأمــا. واملوقــد التنــور يف ألقــي إذا (1)َحَصــب  
 .(3)النار يف املرمي كونه  من ذكرانه

 [.109]األنبياء: چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ قوله تعاىل:  -221
 بفــــــتح ،"أَقرِيــــــب   أَْدرِيَ  َوِإنْ " ،"َلَعل ــــــه أَْدرِيَ  َوِإنْ " :قــــــرأ أنــــــه عــــــامر ابــــــن : عــــــنقـــــال ابــــــن جــــــين

 .(5)مجيعا فيهما(4)الياء

 [.112]األنبياء: چې ې ې ىى چ : قوله تعاىل -222
 ســاقطة واأللــف ،(6)البــاء بضــم" اْحُكــمْ  َرب   قُــلْ : "جعفــر أيب قــراءة ذلــك ومــن: قــال ابــن جــين 

 .(7)مفرد نداء أنه على
                                                           

 وهي متواترة.  (1)
 .(3/406) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، جهنم. الزجاج،  يف به يرمى ما كل  فمعناه: حصب قرأ من (2)
  (2/67) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن(3)
 تكون قال ابن اجلزري: "وهذه الياءات )يعين اليت لإلضافة( ،فال تفتح الياء هنا ألهنا التعترب ايء إضافة، بل أصلية ،مهنا وهْ  (4)

 (2/162) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، "اأبد   الفعل من االم   جتيء فال األصول من ليست :أي الكلمة على زائدة
  (2/68) د.ط، ،، احملتسبجين ابن (5)
 ضمه وليس اإلضافة، تنوي وأنت الضم، على تنبيه ا غالمي اي حنو يف جائزة معروفة لغة أنه ووجهه الباء، بضم جعفر أبو قرأ (6)

 د.ط، ،النشربكسرها. ابن اجلزري،  الباقون وقرأ عليها، املقبل النكرة نداء من ليس هذا ألن مفرد؛ منادى أنه على
 (.1/467، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/325)

 الباقون وقرأ اخلرب، على ابأللف قال حفص روى رب( )قل( بدون ألف قراءة اجلميع )ومعهم أبو جعفر( ماعدا حفص: )قال (7)
(، الداين، 1/432،431، )2، طالسبعة، ابن جماهد، (2/325) د.ط، ،النشر اجلزري، ألف. ابن غري من األمر على

 (1/467، )1، طالتيسريحتبري ابن اجلزري، ، (1/156، )2، طالتيسري
 :توجيه حذف األلف وكسر الباء 
جامع واملسألة. الطربي،  الدعاء وجه على احكم، ألف األلف ووصل الباء، بكسر( اْحُكمْ  َربّ  ُقلْ ) األمصار قراء عامة 

 .(18/554)، 1البيان، ط
 توجيه قراءة أيب جعفر: 

 (18/554)، سابقال رجعامل الطربي، املفرد. نداء وجه على الرّب، من الباء ضم 
 توجيه قراءة حفص:

 اي قل أي: األمر، على )قل( الباقون وقرأ ابحلق، احكم رب قال اي أنه وسلم عليه هللا صلى نبيه عن وعز جل هللا إخبار هو 
   = 
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 الـذي االسـم مـع النـداء حـرف حـذف أعـين ،(2)ضـعيف (1)أصـحابنا عنـد هـذا: الفتح أبو قال
. ألي وصــفا الرجــل جتعــل أن ميكنــك ألنــه أقبــل؛ رجــل: تقــول ال تــراك أال. ألي وصــفا يكــون أن جيــوز

 .(3)الرجل؟ أييها: فتقول
 القراءات املتواترة يف سورة احلج:

 [.2]احلج: چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعاىل:  -223
. وَجْرَحـــى كَصـــْرَعى (5)وَســـْكَرى بضـــمها، (4)ُســـَكاَرى: فيقـــال اجلميـــع يف فأمـــا قـــال ابـــن جـــين:

 ممــا التكســري يف وفـَْعلَــى. أجســامهم حلقــت علــة الصــرع أن كمــا  عقــوهلم، حَلَِقــت علــة   الُســْكرَ  ألن وذلــك
                                                           

= 

 (1/471) ،د.طحجة القراءات، ابحلق. ابن زجنلة،  احكم رب اي حممد:
 (1/1) د.ط ،أصول التفكري النحوي عند ابن جينيقصد النحاة أو الفقهاء، انظر: الفتلي،  (1)
 أشبهه، وأورد أبو حيان:" ما أو أقبل رجل اي تقول ح  أقبل، رجل عندهم جيوز ال النحويني، عند حلن وهذا: النحاس قال (2)

 ، وهلذه القراءة توجيهات:وغريه سيبويه حكاها املضاف املنادى يف لغة وهي ابلضم، ابحلق احكم رب قل
 أنه ليس من نداء النكرة املقَبل عليها بل هذا من اللغات اجلائزة يف اي غالمي. -1
أنه منها أي: أنه منادى نكرة، أصله ايرب، واألرجح أن القول ابلضم جاء على لغة جائزة وهي للتنبيه على الضم وأنت  -2

توجيه مشكل القراءات العشرية احلريب،  (،11/351، )2، طالقرآناجلامع ألحكام تريد اإلضافة. القرطيب، 
 (1/349، )1، طوالفرشية

  (2/69) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
ابن  .أصوهلم على اإلمالة يف وهم بعدها، وألف الكاف وفتح السني )العشر ماعدا محزة والكسائي وخلف( بضم الباقون قرأ (4)

 (.1/434) ،2، طالسبعة ،ابن جماهد(، 1/106، )2، طالتيسري(، الداين، 2/325) د.ط، ،النشراجلزري، 
 التوجيه:

 كساىل(  )قاموا قوله على فعاىل؛ إلمجاعهم على جيمع فعالن ابب أن وحجتهم: سكران مجع وهو فيهما، ابأللف )سكارى(
 .(1/472) ،د.طحجة القراءات، زجنلة،  ابن سكارى. مجعه سكران وكذلك كسالن  مجع

 د.ط، ،النشر اجلزري، ابن فيهما. ألف غري من الكاف وإسكان السني، بفتح( سكرى) وخلف، والكسائي محزة قرأ (5)
 .(1/434)، 2، طالسبعةجماهد،  ابن ،(1/106)، 2، طالتيسري الداين، ،(2/325)

 التوجيه:
  صاحبه كان  إذا لوفعْ  وفعيل فاعل ب تذهب والعرب وجرحى، وجريح ومرضى مريض مثل ضرر ذي كل  مجع )سكرى( فـَْعلى

 واحده كان  إن يبالون ال ،وهالك وضرر زمانة ذي كل  جلمع عالمة ذلك وجعلوا فعلى، على فيجمعونه الصريع أو كاملريض
 (.1/472) ،د.طحجة القراءات، ابن زجنلة، . ال  فعْ  أو فعيال أو فاعال
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 ابلضـم" ُسـكارى" النـاس وأمـا قـرأ قـد وبكل. واهللكى واملوتى، والسقمى، كاملرضى،  املبتلون، به خيتص
 .(1)وُساَلَمى ومُسانَ  ومُحَاَدى َكُجماَدى  مكّسر غري مفردا امسا يكون أن فظاهره السني يف

 [.5]احلج: چائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ قوله تعاىل:  -224
 بـــن عمـــرو أيب عـــن ورويـــت ،(2)ابهلمـــز" َوَرأَبتْ : "جعفـــر أيب قـــراءة ذلـــك ومـــن: قــال ابـــن جـــين

 .العالء
 زائـدا، جهاتـه يف ذهـب إذا: يربـو راب مـن ألنـه ؛(3)َربَـتْ  املعـىن هذا يف املسموع: الفتح أبو قال

 هلـــم لتنظـــر عاليـــا مكـــاان أشـــرفتَ  إذا: (4)القـــوم َرأَبْتُ : فمـــن اهلمـــز وأمـــا. ربـــت إذا األرض حـــال وهـــذه
 جيـوز أنـه إال واالنبسـاط، الوفـور علـى داللـة لـه ولـيس واالنتصـاب، الشـخوص فيـه إمنـا وهـذا. وحتفظهـم

 قــد الــزايدة أن علــى دل علو هــا وصــف فــإذا الربــو، إفــراط مــن فيــه ملــا األرض، علــوّ  إىل ذهبــه يكــون أن
 يـذكر ممـا وهـذا. طليعة هلم كنت:  أي القوم، رأبتُ : من وأخذه مهز، فلذلك جهاهتا؛ مجيع يف شاعت

 الشــخوص بــذكر دل ،"َوَرأبََتْ : "قراءتــه يصــحبه، فكــذلك ومــا ذلــك بقيــة علــى فيــدل أوصــافه، أحــد
 .(5)"َوَرَبتْ : "اجلماعة قراءة يف الذي واالنبساط الوفور على واالنتصاب

 [.11]احلج: چھ ھ ھھ چ قوله تعاىل:  -225

: قولــه مــن بــدال اجلملــة هــذه تكــون (6) چھ ھ ھھ چ : اجلماعــة : قــراءةقــال ابــن جــين
                                                           

  (2/73،72) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 د.ط، ،النشرفيهما. ابن اجلزري،  اهلمزة حبذف الباقون وقرأ املوضعني، يف الباء بعد مفتوحة هبمزة( رأبت) جعفر أبو قرأ (2)

 (.1/469، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/325)
 التوجيه:

الزجاج،  .األرض له ارتفعت يظهر أن همّ  إذا ألن النبت ارتفعت، رأبت ومعىن عظمت، ربت ومعىن ابهلمز، ورأبت يقرأ
 .(4/388) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، 

 (3/413) ،املرجع السابقاجلهات. الزجاج،  أي على زاد إذا يربو راب من فهو( وربت: )قرأ من (3)
 ،1طاحملرر الوجيز، وتعلو. ابن عطية،  تتطاول ابملاء األرض فكأن طليعة، األرض من شرف ا علوت إذا القوم رأبت من( 4)

(4/109.) 
  (2/73،72،75) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
 ال آهلة هللا دون من يدعو هللا، دين عن ارتدّ  فتنة، حرف على هللا يعبد الذي هذا أصابت )خسر( على وجه املضي، وإن (6)
   = 
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 تقــع الــيت اجلمــل مــن ومثلــه واآلخــرة، الــدنيا خســر فتنــة أصــابته وإن: قــال فكأنــه ، چہ  ہ  ہ   چ
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  چ : تعــاىل قولــه الشــرط جــواب مــن بــدال وفاِعــل   ِفْعــل   مــن وهــي

 مضــــــــاعفة ألن وذلــــــــك ؛[68 الفرقــــــــان:] چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ
 (1)األاثم. لُِقيّ  هي العذاب

 [.18]احلج: چڍ ڍ ڌ چ قوله تعاىل:  -226
  حـــــ  الســـــاكنني اجتمـــــاع مـــــن عـــــوض األلـــــف يف الزائـــــدة )والـــــدواب( املـــــدة: الفـــــتح أبـــــو قـــــال

 املــــد زايدة أن علــــى ويــــدل. ســــاكنان يلتــــق مل فكأنــــه كــــذلك  كــــان  وإذا متحــــرك، حــــرف األلــــف كــــأن
 وإذا األلــــف لقصــــرت دوابِــــب،: فقلــــت التضــــعيف أظهــــرت لــــو أنــــك حتريكهــــا جمــــرى جــــار األلــــف يف

 حتريــك مــن عوضــا الصــوت يف الــزايدة تلــك فصــارت ؛(2)دوابّ  فقلــت: األلــف صــدى أمتمــت أدغمــت
 .(3)األلف

 [.23]احلج: چ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یچ قوله تعاىل:  -227
 .(1)ابلنصب (4)،"َوُلْؤُلؤا: "يعقوب قراءة ذلك ومن :قال ابن جين

                                                           
= 

 عبدها. إن اآلخرة يف تنفعه وال الدنيا، يف يعبدها مل إن تضرّه
. ابلنصب والرفع، فالنصب على احلال، والرفع على الفاعلية. ووضع الظاهر موضع الضمري (ر الدنيا واآلخرةخاسِ )وقرئ: 

 (.18/577)، 1طجامع البيان، الطربي، 
  (2/75) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، وحده بتخفيف الباء)شاذ ا( مشددة الباء، وقرأ الزهري « والدوابّ »قرأ اجلمهور  (2)

(4/113.) 
  (2/76) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 املوضعني، يف ابخلفض الباقون وقرأ هنا )يف احلج(، يعقوب وافقهم فيهما، ابلنصب واملدنيان عاصم قرأ وفاطر( )هنا )لؤلؤ ا( (4)

 إببدال حلمزة عليه ويوقف طريقيه، من ورش يبدله ومل جعفر، وأبو بكر وأبو خبلفه عمرو أبو ساكنة واو ا األوىل مهزته وأبدل
 فإذا األخفش، مذهب على مكسورة واو ا وأبدهلا القياس، على ضم بعد لسكوهنا ساكنة؛ واو ا فأبدهلا الثانية وأما األوىل اهلمزة

 وهشام ثالثة، فهي سيبويه مذهب على كالياء  تسهيلها وجيوز وجهني، فيصري ابلروم وقف وإذا األول، مع احتد للوقف سكنت
، 2، طالتيسري(، الداين، 1/430(، )2/394(، )2/390(، )2/326) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  الثانية. يف كذلك  خبلفه

 (1/435)، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/106)
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 ويؤتـون أي ،{َأَسـاِورَ  ِمـنْ  ِفيَهـا حُيَل ـْونَ : }قولـه عليـه يـدل ِفْعـل علـى حممـول هـو: الفتح أبو قال
 .(2)لؤلؤا ويلبسون لؤلؤا،

 [.27]احلج: چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ قوله تعاىل:  -228
 (4)َوأَذِّنْ : }قولـه جـواب اجلماعـة قـراءة ألنـه علـى (3)اجنـزم{ رجـاال   أيتـوك} : قولـهقال ابن جـين 

 .(5){اِبحلَْجِّ  الن اسِ  يف 
 وَصــــاِحب وِصــــيام، كصــــائِم  أيضــــا، مْجــــع رَاِجــــل (6){رَِجاال  }الكافــــة: : وقــــراءةقــــال ابــــن جــــين

 .(7)وِصَحاب

 [.36]احلج: چۈ ۈ ٴۇۋ چ قوله تعاىل:  -229
 بـه واملفعـول الفاعـل لفـظ. أيضـا ُمْعـرَتٌّ  واملفعـول ،(8)معـرَتٌّ  فهو اعرتار ا يعرت ه واعرته :قال ابن جين

 .(9) مسألة غري من لك املتعرض: واملعرت السائل،: والقانع. وقصده أاته: وكله. سواء

                                                           
= 

  .(لؤلؤ   ومن ذهب   من: )قوله على العطف فعلى( ولؤلؤ  ) قرأ لؤلؤ ا ومن وحيلون: معىن فعلى ابلنصب( لؤلؤ ا) قرأ من (1)
 يف اليت وجر احلج يف اليت نصب من واحدة، وأما يف كلمة بينهما اجلمع كره  فإنه األخرى وحذف اهلمزتني إحدى مهز من فأما

 يف اليت من األلف حذف وعلى احلج، يف( اولؤلؤ  ) األلف على اجتمعت الكوفة وأهل أهل البصرة مصاحف فألن )فاطر(؛
 كل  على ابأللف كتبت  قد اهلمزات أبن اعتلوا فإهنم السورتني يف( ولؤلؤ  ) جر رأى من املصحف، وأما فاتبعوا املالئكة سورة
 (.2/876، )1ط، املوضحابن أيب مرمي،  .مفتوحة أو مكسورة واو ا قبلها ما كان  سواء مسعود ابن مصحف يف حال

  (2/78) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 جواب ألهنا ؛هلا حمل ال واجلملة به مفعول والكاف فاعل والواو الطلب جواب ألنه ؛النون حبذف جمزوم مضارع «أيتوك» (3)

 .(2/309، )، د.طالكرمي القرآن إعراب(، الدعاس، 3/67)، 1ط، نآإعراب القر النحاس، . الطلب
 (4/117)، 1طاحملرر الوجيز، ابلتشديد قراءة التواتر. ابن عطية،  (4)
  (2/78) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
ومثقلة. البيضاوي،  اجليم خمفف الراء بضم وقرئ )شاذ ا( وقيام، كقائم  راجل مجع مشاة بكسر الراء وفتح اجليم()رجاال   أيتوك (6)

 (.4/70) ،1طالتأويل،  وأسرار التنزيل أنوار
  (2/79) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
 (4/123)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، واملعىن واحد« املعرتي»، وقرئ املعرت السائل (8)
  (2/83) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (9)
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 [.40]احلج: چڦ ڦ ڦ ڄ چ قوله تعاىل:  -230
: وهــــــو العامـــــة، عليــــــه مـــــا هـــــو احلــــــرف هـــــذا يف القــــــراءات أقـــــوى أن اعلـــــم: الفــــــتح أبـــــو قـــــال

 وذلـك فيهـا، علـي أبـو رآه كـان  مـا ذلـك علـى يـدلك الـواو، مـن عندان الصالة أن وذلك(1){َصَلَوات  }
 حتريـك أن منـه واشـتقاقه: قـال ذلـك، جمـرى جيـري مما وغريه الفرس ذَنب مكتِنفا ومها الص َلَوْين، من أهنا

 وال يظهـر، ال فـأمر والقيـام القـراءة مـن وحنـوه االستفتاح فأما الصالة، أفعال من يظهر ما أول الص َلَوْينِ 
: اجلمــع يف أيضــا وقــوهلم. املصــلي أفعــال مــن يظهــر مــا أول الركــوع لكــن الصــالة، منــه ظهــر مــا خيــص

، ـــالم بكـــون قـــاطع صـــلوات    صـــالة، مجـــع فصـــلوات الص ـــَلَوْين، مـــن اشـــتقاقها وجـــه ذكـــران وإمنـــا واو ا، ال
 مواضـــع: أي .،(2)املضـــاف حـــذف علـــى وهـــي املســـاجد،: هنـــا" َصـــَلوات" قنـــاة، ومعـــىن مـــن كقنـــوات

 .(3)مؤذنه: أي املسجد، وأذن. أهله: أي املسجد، صلى: قوهلم ومنه ،"الص َلَوات"

 [.67]احلج: چ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈچ قوله تعاىل:  -231
 يف يقينـــك علـــى فاثبـــت: أي (4){اأْلَْمـــرِ  يف  يـَُنازُِعن ـــكَ  فَـــال: }العامـــة قـــراءة : أمـــاقـــال ابـــن جـــين

 فلفـــظ ينـــازعوك، ومل عنـــك أمســـكوا كـــذلك  رأوك إذا حـــ  أقـــواهلم، فســـاد إىل تلتفـــت وال دينـــك صـــحة
 تكـن ال: معناه أن ترى أال ههنا، أرينك ال: قوهلم ومثله. (5)وسلم عليه هللا صلى له، ومعناه هلم النهي

 .(1( )6)للمخاطب معناه وحمصول لنفسه، اللفظ يف فالنهي فأراك؟ هنا

                                                           

وذلك إما بتقدير ومواضع صلوات وإما على أن تعطيل  ،الصاد والالم وابلتاء بنقطتنيبفتح « صلوات»قرأ مجهور الناس  (1)
« واتلْ صَ »)ِصْلوات(، و بفتح الصاد وسكون الالم، وقرأت فرقة بكسر الصاد وسكون الالم« واتلْ صَ » وقرئالصالة هدمها، 

 (4/125)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، بضم الصاد والالم« واتلُ صُ »بفتح الصاد وسكون الالم، وقرأت فرقة 
هي صلوات املسلمني تنقطع إذا دخل عليهم العدو وهتدم املساجد، فعلى هذا استعري اهلدم للصلوات من حيث تعطل، أو  (2)

 (12/71، )2، طاجلامع ألحكام القرآن. القرطيب، أراد موضع صلوات فحذف املضاف
  (2/84،83) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 (4/132) ، 1احملرر الوجيز، ط. ابن عطية، يف األمر": معناه ال يغلبنك يف املنازعة فيه " فال يـَْنزُِعن كقراءة متواترة، وقرئ  (4)
 الفعل يف جائز وهذا أبد ا، هذا يف فالن ال خياصمنك: يقول كما  منازعتهم عن - وسلم عليه هللا صلى - له هني أنه املعىن (5)

جتادلنه.  ال مبنزلة فالن فهو جيادلنك ال قلت: فإذا ابثنني، إال تتم ال واملخاصمة اجملادلة ألن من اثنني؛ إال يكون ال الذي
 (3/437) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج، 

 يفاعل، أن من أقل وأنه الفاعل احتقار معىن وحتتمل التخويف، معىن حتتمل والنهي الفعل من البينة هذه ينازعنك( )فال قوله: (6)
   = 
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 القراءات الواردة يف سورة املؤمنون: 
 [.14]املؤمنون: چھ ھ ھ ے ے ۓ چ قوله تعاىل:  -232

ــا: ": قــرأقــال ابــن جــين ا ،(2)"َعْظم  ــا: "وقــرأ مجاعــة،(3)"اْلِعَظــامَ  َفَكَســْوانَ " واحــد   مجاعــة  (4)"ِعظَام 
ا." اْلَعْظمَ  َفَكَسْوانَ "  واحد 

  توجيه ابن جين:
 فإنه مجع ومن والعلقة، والنطفة اإلنسان إفراد لفظ إىل ذهب فإنه وحد من أما :الفتح أبو قال

 .اجلماعة موضع يف املفرد وقوع عنهم شاع وقد ،(5)الناس مجيع يف عام أمر هذا أن أراد
 :(6)طفيل قول حنو

 .(1()7)َشجيَنا وقد َعْظم   َحْلِقُكمْ  يف

                                                           
= 

 (.4/132)، 1طاحملرر الوجيز، فينازعوك. ابن عطية،  تنازعهم فال املعىن: إسحاق أبو وقال اآلية، هذه يف املعىن هو وهذا
  (2/86) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 الباقون وقرأمها فيهما. التوحيد على ألف غري من الظاء وإسكان العني، بفتح( الَعْظم) و( َعْظم ا) بكر وأبو عامر ابن قرأ (2)

(، ابن 1/158، )2، طالتيسري(، الداين، 2/328) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .بعدها وألف الظاء وفتح العني بكسر
 (.1/444، )2، طالسبعةجماهد، 

 يف املوضعني من اآلية الكرمية.  (3)
 الداين، ،(2/328) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن .بعدها وألف الظاء وفتح العني بكسر الباقون قرأمها وهي قراءة الباقني. (4)

 .(1/444) ،2، طالسبعة جماهد، ابن ،(1/158) ،2، طالتيسري
 التوجيه: (5)
 اآلية: يف وحجتهما ،أطفاال   أراد 67غافر:  چڀ   ڀ  ٺ  چ  :وجل عز هللا قال العظام عن جيزئ العظم ألن التوحيد على 

 اجلمع، ألنه اسم جنس يؤدي معىن الواحد واجلمع. به يراد أنه علم قد الواحد لفظ ألن حلوم ا؛ يقل ومل ا(،حلم   العظم )فكسوان
كثرة مايف اإلنسان من العظام فجمع لكثرة العظام. ابن زجنلة،   وحجتهم: اجلمع، على چھ  ے  ےچ  :الباقون وقرأ

 .(2/126، )، الكشف(، القيسي1/484) ،د.طحجة القراءات، 
عاصر النابغة  ،شاعر جاهلي، فحل، من الشجعان وهو أوصف العرب للخيل، طَُفيل بن عوف بن كعب، من قيس عيالن (6)

 .(1/85، )دواوين الشعر اجلعدي وزهري بن أيب سلمى، ومات بعد مقتل هرم بن سنان.
 (1/290، )1ط ،مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاينالكرماين،  .عظام حلوقكم أي يف (7)
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 [.20]املؤمنون: چڄ ڄ چ قوله تعاىل:  -233
بُــتُ : : أيقــال ابــن جــين بُــتُ : "قــرأ مــن وكــذلك فيهــا، ودهنهــا تنـْ  هــذه علــى تنبــت: أي ،(2)"تـَنـْ

 فيهـا ودهنهـا تنبتـه مـا تنبـت: أي مفعوهلـا، حـذف قد (3)"اِبلد ْهنِ  تـُْنِبتُ : "قرأ من أيضا وكذلك احلال،
 :(4)زهري قول يف وذهبوا

 .(6()5)البَـْقلُ  أنـَْبتَ  إذا ح   

 [.21]املؤمنون: چڇ ڇ ڇ ڇ چ قوله تعاىل:  -234
 .(7)"َتْسِقيُكمْ  َلِعرْبَة  : "يزيد جعفر أيب : قراءةقال ابن جين

                                                           
= 

  (2/87) د.ط، احملتسب،جين،  ابن (1)
 د.ط، ،النشرالباء. ابن اجلزري،  وضم التاء بفتح الباقون وقرأ الباء، وكسر التاء بضم ورويس عمرو وأبو كثري  ابن قرأ (2)

 (1/107، )2، طالتيسري(، الداين، 1/445، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/328)
 توجيه تنبت ابلفتح:  

 موضع يف الباء يكون أن وجيوز به، أي خترج الدهن، ونبت أنبته: للتعّدي فيه اجلار يكون أن جاز ابلدهن تنبت: قرأ من
 دهن. وفيها تنبت: ولكن للتعدي يكون وال حال،

 (.5/292، )2طاحلجة، لغريه. الفارسي،  ومرّة للتعّدي مرة أنبت يف اهلمزة فكأن نبت، معىن يف أنبت: قالوا :وتنبت ابلضم
، 2، طالتيسري الداين، ،(1/445) ،2، طالسبعةجماهد،  ابن ،(1/328) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن قراءة الباقني. (3)

(1/107) 
 .م(609ق.هـ 13)املتوىف سنة  ،حكيم الشعراء يف اجلاهلية، زهري بن أيب ُسلمى ربيعة بن رايح املزين، من مضر (4)
 (1/24، د.ط، )ديوان زهري بن أيب ُسْلمىزهري بن أيب سلمى،  (5)
  (2/89) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
 الباقون وضمها فيها بكر وأبو ويعقوب عامر وابن انفع وفتحها ابلنون، الباقون وقرأ املوضعني، يف مفتوحة ابلتاء جعفر أبو قرأ (7)

 (1/96)، 2، طالتيسري الداين، ،(1/374) ،2، طالسبعةجماهد،  ابن ،(1/304) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن .منهما
 توجيه قراءة أيب جعفر:

 (.4/140) ، 1احملرر الوجيز، طاألنعام. ابن عطية،  تسقيكم أي فوق من ابلتاء «تسقيكم» جعفر أبو قرأ
 توجيه قراءة النون ابلضم والفتح:)للباقني(  

 من فهو النون ضم ومن بفتح النون، فهو للشفة كان  وما ولبنا، ماء سقيته: يقال ألنه ظاهرة؛ فحجته النون بفتح من قرأ
  سقيته :واخلليل سيبويه قال، واحد معىن يف وأسقيته سقيته يقال ،(فراات   ماء وأسقيناكم: )كقوله  شراب، له جعل إذا أسقاه: قوهلم

   = 
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 ليسـت أنـه تـرى أال. لعـربة سـاقية: كقولـك  لعـربة صـفة،" َتسـقيكم: "قولـه لـيس :الفـتح أبـو قال
 منهــا؟ إايان" ســبحانه" هللا بســقيا أو لنــا بســقياها االعتبــار علــى وبعــث حــض هنــاك إمنــا الســاقية، العــربة

 أو هــــي،" تســــقيكم: "فقــــال العــــربة، تفســــري" تعــــاىل" اســــتأنف مث ،(1)"لعــــربة: "قولــــه علــــى إذ ا فــــالوقف
 .(2)"بُطُوهِنَا يف  مم ا" حنن{ ُنْسِقيُكمْ }

 [.36]املؤمنون: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ قوله تعاىل:  -235
 يف الفعــل بــه مســي اســم وهــو واحـد، أنــه فعلــى -العامــة قــراءة وهـي- الفــتح أمــا: الفــتح أبــو قـال

 ."أتضجر" اسم وُأفّ  ،"أأتمل" اسم وأو اَته" افرتق" اسم شتان أن كما  ،(3)"بـَُعدَ " اسم وهو اخلرب،
 جاريــة هيهــاهْ  أن وهــو لــك، أذكــره مــا فيهــا (4)ابهلــاء نطــق حــ  عليهــا الوقــوف حســن والــذي

 بُعــد إنشــاؤكم، بُعــد بعــثُكم، بُعــد: قــال فكأنــه هيهــاَت،: قــال فــإذا الفاعــل، اقتضــائها يف الفعــل جمــرى
 فيهــا، الــذي ابلضــمري اســتقلت قــد الكلمــة وأن مضــمرا فــاعال فيــه أن أعلــم عليــه وقــف فــإذا. إخــراجكم

 عـــن وغنائهـــا ابســـتقالهلا عليهـــا ابلوقـــوف فـــ ذن اآلخـــرة إىل األوىل حاجـــة أوهـــم ابألخـــرى وصـــلها وإذا
 .(5)ذلك فافهم بعدها، من األخرى

 [.56]املؤمنون: چۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ چ  قوله تعاىل: -236
 قـــراءة علـــى هنـــا: الفـــتح أبـــو واأللـــف، قـــال ابلنـــون(6)" ُنَســـارِعُ : "النـــاس : وقـــراءةقـــال ابـــن جـــين

                                                           
= 

 (.3/208) 1معاين القرءان وإعرابه، طسقيا. الزجاج،  له جعلت وأسقيته. فشرب انولته تقول كما
 .نسقيكم العربة: أي هي،: أي حمذوف، مبتدأ خرب اجلملة تكون أن جيوز ال ألن ه اعترب األمشوين الوقف جائز ا: استئناف ا؛ (1)

 (1/409) د.ط،، اهلدى منار األمشوين،
  .(2/90) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 .(1/193)، 1ط ،اإلعراب، املفصل يف صنعة بعد. الزخمشري أي ذاك هيهات حنو: األخبار أمساء (3)
 توجيه الوقف ابهلاء: (4)

 هاء مثل املؤنثات، هاء كهاء كانت  عليها وقفت وإذا اتء، صارت حتركت فإذا هاء، األصل يف ألن اتءمها الوقف ابهلاء؛
 (.2/193، )1، طمعاين القراءاتواحلسنة، وذلك ملن قرأ ابلفتح أما ابلكسر فاليوقف إال ابلتاء. األزهري،  والصالة، الرمحة،

  .(2/92،91) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
احملرر به. ابن عطية،  هلم تقديره عائد ضمري القراءة هذه على الكالم ويف العظمة، بنون قراءة متواترة )نسارع(، نسارع (6)
   = 
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 أو اخلــريات، يف بــه هلــم ُنســارِع وبنــني مــال مــن بــه منــدهم مــا أن أحيســبون: أي حمــذوف، ضــمري الكافــة
 الصـلة يف املتقدمـة" بـه" فكـأن ،(1)هبـا للعلـم" بـه" فحـذفت اخلريات؟ يف به هلم ُيسارَعُ  أو به، هلم ُنْسرع

 هو بل للخري، إرادة هلم نقدمه ال أان ومعناه. اثنية هبا اللفظ من عوضا صارت چائ  ەئ   چ : قوله من
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ    ېئ   ېئ  ېئچ : وعــز جــل هلــم، كقولــه واســتدراج إمــالء

 .(2)معناه يف اآلي من وغريه ذلك آخر إىل ، 33الزخرف:  چحئ  مئ  ىئ  

 [.61]املؤمنون: چڀ ڀ ٺ ٺ چ قوله تعاىل:  -237
  إذ ا فمفعولـــــــــــــــــــــــه ،(4)فيســـــــــــــــــــــــابقون (3)"ُيَســـــــــــــــــــــــارُِعون" : وأمـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــين

 َمــــنْ  ُيســــاِبُقون أي وفيهــــا، إليهــــا ُيســــاِبُقون: كقولــــك  إليهــــا، ُيَســــارُِعهم َمــــنْ  ُيســــارُِعون أي ،(5)حمــــذوف
 .(6)إليها ُيساِبُقهم

 [.71]املؤمنون: چۉ ې ې ې چ قوله تعاىل:  -238
 فعلــى كســر  فمــن اجلماعــة كقــراءة  الكســر ابهبــا وإمنــا قليــل، الــواو هــذه يف : الضــمقــال ابــن جــين

 .(1)(7)الساكنني التقاء حركة أصل
                                                           

= 

 .(4/147) ، 1الوجيز، ط
 يسم مل ما مقام تقوم فيكون اخلريات، يف هلم نسارع معىن خربه، على من عائد إن اسم إىل ليعود تقديره من بد وال به، حذف (1)

 (.1/340،339) ،4، طإعراب القرآنالباقويل،  .اللبس أمن مع الكالم استطالة حذفه به، وحسن معه امضمر   ويكون هلم،
  .(2/95،94) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
معاين القرءان وإعرابه، ، الزجاج .أسرعت من أبلغ سارعت أن إال واحد، معىن يف وسارعت أسرعت، قراءة متواترة. يقال (3)

 (4/17) 1ط
 وجيوز إليها،: يعين[ 5: الزلزلة] هلا أوحى ربك أبن: وجل عز كقوله  سابقون، إليها هم معناه: أحدمها: قوالن فيه: الزجاج قال (4)

حبر العلوم، السمرقندي،  .أجلك من أي لك، فالان أكرم أان: كقولك  اكتساهبا، أجل من أي ألجلها،: أي سابقون هلا هم
 (2/484، )د.ط

القرطيب،  .يسرعون من أبلغ چڀ چ : الزجاج قال. حمذوف فاملفعول إليها، سابقهم من يسابقون معىن على چڀ چ  (5)
 .(12/133)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن

  . (2/96) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
 حرك والذي ابلكسر، حيرك أن منهما )أي الساكنني( حرك فيما األصل وهي: أن، قراءة اجلماعة على القاعدة چۉ ې چ  (7)
   = 
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 القراءات الواردة يف سورة النور:
 [.1]النور: چٱ ٻ ٻ چ قوله تعاىل:  -239

 إلـيكم يُنـّزل فيما: أي ،(2)ابالبتداء فمرفوعة ابلرفع ،"ُسوَرة  : "اجلماعة قراءة وأما :قال ابن جين
 .(3)لسورة صفة ألهنا رفع؛ موضع يف بعدها إذ ا فاجلملة كذا،  أمرها من سورة عليكم يتلى وما

 [.4]النور: چگ گ چ قوله تعاىل:  -240

 .(5()4)ابإلضافة چگ گ چ  :اجلماعة قراءة وجه : فأماجينقال ابن 
 [.7]النور: چۅ ۉ ۉ ې چ قوله تعاىل:  -241

 [.9]النور: چېئ ىئ ىئ ىئ چوقوله تعاىل:  -242
 .يعقوب-(7)نصب"اِل ِ  َأن َغَضبُ "و النون، وخفف رفع (6)"اِل ِ  َلْعَنةُ  َأنْ : ": وقرأقال ابن جين

 حمــذوف إضــمار وفيهــا الثقيلــة مــن خمففــة عنــده فإهنــا ورفــع خفــف مــن أمــا: الفــتح أبــو توجيــه
 ومل وحـذف، امسهـا أضـمر خففـت فلمـا ،(1)عليها هللا غضبُ  وأنه عليه هللا لعنةُ  أنه: أي ،(8)للتخفيف

                                                           
= 

 (1/494) ،1ط ،املفصل يف صنعة اإلعرابفألمر. الزخمشري،  بغريه
  (2/97) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 (.1/166، )4، طاحلجةابن خالويه،  .سورة هذه يريد أنزلناها: سورة: كقوله  يرفعه ما ذلك قبل يضمر (2)
 .(2/96) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 (2/508) ،2ط ،مشكل إعراب القرءانا. القيسي، أي إضافة أربعة إىل شهداء فيمتنع التنوين كما قرئ شاذ   (4)
 .(2/101) د.ط،، احملتسبجين،  ابن (5)
 الباقون وقرأ غضب، من الباء وفتح الضاد بكسر انفع واختص( لعنة) ورفع فيهما خمففة النون إبسكان ويعقوب انفع قرأ (6)

، (1/282) ،2، طالسبعة جماهد، ابن ،(1/330) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن وغضب. لعنة، ونصب فيهما، النون بتشديد
 .(1/108)، 2، طالتيسري الداين،

 :توجيه قراءة تشديد أن
 .(1/909) ،1ط، املوضح ابن أيب مرمي، .اجلار واجملرور الذي بعدها خربعلى أصلها تنصب األمساء وترفع األخبار، و أن  

 (2/909) ،1ط ،املوضحالنصب لبقية القراء وليس ليعقوب. ابن أيب مرمي،  (7)
 توجيه قراءة انفع ويعقوب: )ختفيف أن ورفع لعنة( (8)
   = 
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 إن تلــــك وإمنــــا ابتــــداء، حــــرف ابلتخفيــــف تصــــر مل خففــــت إذا املفتوحــــة ألن بــــد؛ إضــــماره مــــن يكــــن
 .(2)املكسورة

 [.11]النور: چڤ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعاىل:  -243
 .(3)الكاف بضم ،"ُكرْبَهُ : "ويعقوب قراءة ذلك من :قال ابن جين

 .(6)وإمثه وزره أراد(5)" ِكرْبَهُ : "فقال كسر  ،ومن(4)ُعْظَمهُ  أراد كذلك  قرأ من: الفتح أبو توجيه
 :(7)اخلطيم بن قيس قال

ا قَاَمتْ ...  فَإَذا َشْأهِنَا ُكرْب   عنْ  تـََنامُ   (1)تـَنـَْغِرفُ  َتَكادُ  ُرَوْيد 

                                                           
= 

 .واحد واملعىن االسم، هبا نصب النون ومن شدد بعدها، ما ورفع عملها، منعها( أن) خفف من
والوجه أن )أن( املخففة يضمر بعدها ضمري الشأن  ،املخففة من الثقيلة)أن لعنة( و)أن غضب( قرأمها انفع ويعقوب أبن 

 .فيكون ضمري الشأن امسها واجلملة اليت بعده خرب أن ولعنة و)غضب( على رواية يعقوب مبتدأ واجلار واجملرور خرب املبتدأ
 (.4/24(، )5/315، )2طاحلجة،  الفارسي،

  .(1/909، )1ط، املوضحوفتح الباء ورفع اسم هللا. ابن أيب مرمي، سر الضاد بك على أنه فعل ماضقراءة انفع  (1)
 .(2/103،102) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 ،أي الضم السن يف املستعمل لكن عظم أي الشيء لكرب مصدران ومها بكسرها، الباقون وقرأ الكاف، بضم يعقوب قرأ (3)

حتبري ابن اجلزري،  ،(2/331) د.ط، ،النشراإلمث. ابن اجلزري،  وقيل: ابإلفك البداءة وابلكسر معظمه ابلضم وقيل:
 (1/272، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوبابن الفحام، ، (1/480، )1، طالتيسري

، 1ط ،معاين القرآنالفراء،  .أكثره يريدون وكذا كذا  عظم توىل فالن: تقول العرب ألن النحو يف جيد وجه وهو. ابلضم كربه  (4)
 .(4/35) 1معاين القرءان وإعرابه، ط، الزجاج، (2/331) د.ط، ،النشر اجلزري، (، ابن2/247)

 .(2/331) د.ط، ،النشر اجلزري، قراءة الباقني. ابن (5)
 :الكسر توجيه (6)

 كسر  وهي القراء، عوام عليها اليت القراءة: ابلصواب ذلك يف القراءتني أوىل: الطربي قال اإلمث، ابلكسر: وقيل. ابإلفك البداءة
 من هو إمنا الكاف بضم الكرب وأن األمور، من الكبري مصدر: ابلكسر الكرب وأن عليها، القراء من احلجة إلمجاع الكاف،

 كذلك،  ذلك كان  فإذا. واإلفك اإلمث معظم من وصفناه ما هو: املوضع هذا يف والكرب قومه، كرب  هو: قوهلم من والنسب الوالء
 .(2/331) د.ط، النشر، اجلزري، ابن. مفهوم وجه لضمها كان  وإن ضمها، دون الفصيح الكالم هو كافه  يف فالكسر

 كثرية، أدرك  أشعار اهلجرة قبل واخلزرج األوس بني كانت  اليت بعاث وقعة يف له، اجلاهلية يف صناديدها وأحد األوس شاعر (7)
 (1/1891، )معجم الشعراء العرب .فيه يدخل أن قبل فقتل قبوله، يف وتريث اإلسالم
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 .(2)شأهنا معظم عن أي

 [.15]النور: چں ڻ ڻ چ قوله تعاىل:  -244
 . (4)(3){تـََلق ْونَهُ  إذ: }الناس : وقراءةقال ابن جين

 [.21]النور: چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعاىل:  -245
 .(6()5)ابإلمالة ،"زكا ما: "جعفر أيب قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

 [.22]النور: چڃ ڃ چ چ چ چ چ قوله تعاىل:  -246
ــــــــــــن جــــــــــــين ــــــــــــد جعفــــــــــــر أيب قــــــــــــراءة ذلــــــــــــك : مــــــــــــنقــــــــــــال اب ــــــــــــن وزي  " يـَتَــــــــــــَألّ : "(7)أســــــــــــلم ب

 .(8)يـَتَـَفع لُ 

                                                           
= 

 (1/249) 2ط ،األغاين ،األصبهاين الفرج أبو (1)
 (2/104) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
ئ وقر كذا.   كذا  بلغك أما: فيقول اآلخر يلقى الرجل بعض، وكان عن بعضكم يرويه ومعناها: أي چڻچ قراءة متواترة،  (3)

 (.4/510، )1، طنآمعاين القر النحاس،  .بضم التاء وسكون الالم وضم القاف من إللقاء« إذ تلقونه»شاذ ا 
 خط ا. ابن ترسم ومل أخرى، اتء معها حسن إذا املستقبلة األفعال أوائل يف تكون اليت التاء الوصل: تشديد وللبزي حالة

 .(2/331) د.ط، ،النشر اجلزري،
 (2/104) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 (2/37) ،د.ط ،النشر اجلزري، ابن ال ميال ألنه واوي وإن رسم ابلياء. (5)
 (2/175) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
وردت عنه الرواية يف حروف القرآن، أخذ عنه القراءة  -رضي هللا عنه-زيد بن أسلم أبو أسامة املدين، موىل عمر بن اخلطاب  (7)

 .(296 /1) ،1ط غاية النهاية،ابن اجلزري، . 130شيبة بن نصاح، مات سنة 
 مواله ربيعة أيب بن عياش بن هللا عبد قراءة وهي مفتوحة، الالم تشديد مع والالم التاء بني مفتوحة هبمزة( يتأل) جعفر أبو قرأ (8)

: أي احللف، وهو وكسرها، وضمها اهلمزة بفتح األلوة من فعيلة وزن على األلية من وهي أسلم، )توجيه ابن اجلزري( بن زيد
 يف تلزم فإهنا الثقيلة النون من الفعل خلو"  ال"  حذف على ودل. يؤتوا ال أن الفضل أولو حيلف ال: أو احللف، يتكلف وال

: أي قصرت،: أي ألوت، من )توجيه قراءة الباقني( إما خفيفة، الالم وكسر والتاء الياء بني ساكنة هبمزة الباقون وقرأ. اإلجياب
 د.ط،، النشرابن اجلزري،  مبعىن. القراءاتن فتكون مبعىن، وأتىل وأتلى آىل: يقال حلفت أي آليت من أو تقصر، وال
 (.1/480، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/331)
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 .(1)اليمني: واألَلِي ةُ  واألُْلَوةُ  واإلْلَوةُ  واألْلَوةُ  حلفُت، إذا كذا  على أتَل ْيتُ : الفتح توجيه أيب
ُــــو حيلــــف وال: أي ــــلِ  َوال: "قــــرأ ومــــن. القــــرىب أُويل يؤتــــوا أال والســــعة مــــنكم الفضــــل أُول  (2)"أَيَْت

 .(3)قصرت ما: أي كذا  يف أَلْوتُ  ما: قوهلم من يفتعل وهو يقصر، وال: فمعناه

 [.27]النور: چېئ ېئ ىئ ىئ ىئی چ قوله تعاىل:  -247
: قولـه يعـين ،"تسـتْأذنوا" هـي إمنـا ،(4)الكاتـب أخطـأ: عبـاس ابـن قـول ذلـك : مـنقال ابن جين

 إمنــا" تســتأذنوا" أن األنســكما وتلتمســوا تطلبــوا معنــاه هنــا (5)"َتْسَتْأِنُســوا: "الفــتح أبــو قــال "تستْأنســوا"
 ولـيس بـه، أنسـت معنـاه ذاك إمنـا هذا، من فليس بفالن استأنست قد: قوهلم فأما. اإلذن تطلبوا معناه
 .(6)منه  األنس طلبت فيه املراد

 [.35]النور: چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ قوله تعاىل:  -248
ّرِيّ  علـى القـول الكتـاب هذا صدر يف ذكران : وقدقال ابن جين  شـيئا الصـنعة، مـن فيـه ومـا الـد 

 .(7)هناك وبسطناه شيء، على
 يـــدرأ ألنــه وذلــك ؛(1)درَأت مــن فـُّعِــيال   جعلـــه فــيمن (8){ُدّرِيٌّ  َكوَْكــب  } وهــو قــول أيب الفــتح:

                                                           

ا ينفعوا أال يقسموا ال قال عباس ابن عن (1) معاين أفعل. النحاس،  أن ألوت ما قوهلم من يقصروا ال املعىن أن واآلخر أحد 
 (.4/511) ،1ط ،القرآن

 (2/331) ،د.طالنشر،  اجلزري، ابن قراءة الباقني. (2)
 (2/106) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 هللا رضي عثمان مدة لدن من فيها اإلمجاع وصح تستأنسوا فيها ثبت قد كلها  اإلسالم مصاحف: القاضي اإلمام الفقيه قال (4)

 الصحابة أمجع لفظ يف الكتاب على والوهم اخلطأ وإطالق ضعيفة، «يستأذنوا» ب والقراءة خالفها، جيوز ال اليت فهي عنه
 قد ولكن برواية قراءة أهنا الطربي: حكى ما وظاهر التفسري، على «تستأذنوا» يقرأ أن واألشبه عباس، ابن عن يصح ال عليه
 املعىن يف متمكنة تستأنسوا أن عباس، ابن عن القول هذا ينفي ومما ،«تستأذنوا» معناه تستأنسوا قال: أنه عباس ابن عن روي
 (4/176)، 1طاحملرر الوجيز، العرب. ابن عطية،  كالم  يف الوجه بينة

 (4/176، )سابقالرجع املابن عطية،  .قراءة متواترة، وتستأذنوا مفسرة وليست قراءة (5)
 (2/108) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
 (1/156يعين يف سورة آل عمران ) (2/110)، املرجع السابقجين،  ابن (7)
 أبو ، وقرأبضم الدال وتشديد الياء من غري مد، وال مهز ،قرأ انفع وابن كثري وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف (8)
   = 
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 .(5()4)مهموز ا به قرئ وقد ،(3)فخفف (2)ُدّرِيء   هذا على وأصله بضوئه، نفسه عن الظلمة

 [.35]النور: چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ قوله تعاىل:  -249
 .(6) السبعة يف أوجه : ثالثةقال ابن جين

مج جح مح چ قولـــه تعـــاىل:  .(1)زائـــدين كـــاان  إذ ؛(7)تتوقـــد يف األوىل ابلتـــاء يتوقـــد يف اليـــاء شـــبه

                                                           
= 

 د.ط، ،النشرابن اجلزري،  واهلمز، واملد الدال بضم بكر وأبو محزة وقرأ واهلمز، املد مع الدال بكسر والكسائي عمرو
 (1/446،445، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/108، )2، طالتيسري(، الداين، 2/332)

وحسنه، وأصله مجيع ا عند ابن  صفائه يف كالدر  أنه إىل ، فهو منسوباحلجة ملن ضّم وشدد: أنه نسبه إىل الّدر لشدة ضوئه (1)
مفاتيح األغاين ، الكرماين، تدافعواا ودرأة: دفعه. وتدارأ القوم: الدرء: الدفع. درأه يدرؤه درء   جين من الدفع، قال ابن منظور:

، 3، طلسان العرب، ابن منظور، (1/156) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (،1/299، )1ط ،يف القراءات واملعاين
(1/73،71). 

 قال[ * فـُعِّيل] الكالم يف ليس ألنه غلط، هذا: وقالوا العباس، وأبو والزجاج الفراء وأنكره مهموز ا، الدال بضم محزة وهي قراءة (2)
 .الوزن هذا على شيء العرب كالم  يف ليس ألنه هذا؛ يف الوجه يعرفون ال أمجعون والنحويون: الزجاج

أو فـُعِّيل بضم الفاء وتشديد  )وقيل عربي ا(، عجميا، كان  وإن ُمرِّيق ب شبهه أنه أوله ضم ملن واحلجة ووجهه: قال ابن خالويه: 
 وهو املرّيق األمساء ومن الصفات، دريء( من )كوكب اخلطاب أيب عن سيبويه: ، حكىأيض االعني من الدرء وهو الدفع 

، 1ط ،مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين الكرماين، ،(1/262) ،4ط ،احلجة خالويه، ابن(. أي أهنا عربية)العصفر 
(1/299). 

 .(1/156) د.ط، ،احملتسبجين،  رأي ابن جين أن املشدد )ُدّري( أصله مهموز ا، مث أبدلت اهلمزة إىل ايء وأدغمت. ابن (3)
)ِدّرِيء( مكسورة الدال مهموزة، وهذا والكسائي: أبو عمرو املهموز إما مضموم األول كقراءة محزة أو مكسور األول قرأ هبا (4)

الدفع، والكوكب إذا دفع ورمي من السماء لرجم الشياطني يضاعف ضوؤه. قال أبو عمرو: ومل أمسع يل( من: الدرء مبعىن عِّ )فِ 
 أعرابي ا يقول إال: كأنه كوكب ِدريء بكسر الدال، أخذوه من: درأت النجوم تدرأ، إذا اندفعت.

له تشبيه ا بقوهلم: ِسكِّيت أي:  واحلجة ملن كسر ومهز: أنه أخذه من الد ر وهو الدفع يف االنقضاض وشدة الضوء، وكسر أو  
 (.2/914، )1ط، املوضح(، ابن أيب مرمي، 1/262) ،4ط ،احلجةكثري السكوت. ابن خالويه، 

 (1/156) د.ط،، احملتسبجين،  ابن (5)
 بياء وحفص عامر وابن انفع وقرأ القاف )َتوق َد(، وتشديد والدال الواو وفتح مفتوحة بتاء جعفر وأبو والبصراين، كثري،  ابن قرأ (6)

 على ابلتاء أهنم إال كذلك  الباقون وقرأ التذكري)يُوق ُد(، على الدال ورفع القاف وختفيف الواو وإسكان مضمومة،
 .(1/162) ،2، طالتيسري(، الداين، 1/456،455، )2، طالسبعةابن جماهد،  د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .التأنيث)تُوقُد(

 :التوجيه
 محل ابلزجاجة املصباح التبس ملا لكن للمصباح واملعىن فأنث للزجاجة الفعل جعل أنه وشدد: والدال التاء بفتح قرأ ملن احلجة

   = 
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 [.43]النور: چجخ حخ مخ 

: أي ، (3)چمج جح مح چ : الكافـــة قـــراءة وعليـــه. (2)الضـــوء: مقصـــورا : والســـىنقـــال ابـــن جـــين
 .(4)برقه ضوء

 [.43]النور: چمج جح مح جخ حخ مخ چ قوله تعاىل:  -250
 .(5)الياء بضم ،"يُْذِهبُ : "يزيد جعفر أيب قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

ۀ                 چ : قولـه هـذا حنـو يف البـاء زايدة يف ومثلـه. األبصـار يذِهبُ  أي زائدة، الباء: الفتح أبو قال

جخ  چ : كقولــه  النحـو هــذا يف تـزاد إمنــا البـاء هــذه أن بعـدُ  مــنْ  ، واعلـم 195البقـرة: چ  ۀ  ہ  ہ      ہ

                                                           
= 

 الفعل وجعل الزجاجة، لتأنيث أنث أنه وشدد، والدال التاء بضم قرأ ملن واحلجة ماضي ا، الفعل وجعل الزجاجة على التأنيث
 مع والدال الياء قرأ بضم من وحجة للمصباح، واملعىن الفاعل مقام قام للزجاجة يعود ضمري فالفاعل فاعله، يسم مل مستقبال  

، 1ط، املوضحابن أيب مرمي، . مستقبال الفعل وجعل املعىن، على اللفظ فحمل املصباح، لتذكري الفعل ذكر أنه التخفيف:
(2/139،138). 

 ابلباقية اكتفاء التاءين إحدى أسقطت مث شجرة، من الزجاجة تتوقد: مبعىن الدال، وضم القاف وتشديد التاء بفتح" َتوق دُ "( 7)
معاين حذف. الزجاج،  ما على أبقي ما لداللة مقيس يتوقد يف الياء حذف أن إال املصباح أي: يتوقد أصلهأو  الذاهبة، من

 .(8/45)، ، د.طالبحر احمليط(، أبو حيان، 4/44) 1القرءان وإعرابه، ط
 (2/111،110) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
احملرر الوجيز، ابلقصر. ابن عطية،  «سنا» اجلمهور وقرأ املنزلة، يف واالرتفاع اجملد ممدود، والسناء، الضوء مقصور، ،«السنا» (2)

 (.4/190) ،1ط
جامع البيان، الطربي،  .الربق ضوء وهو مقصور، والسنا بصره، القى من أببصار يذهب السحاب هذا برق ضوء شّدة يكاد (3)

 (19/202)، 1ط
 (2/114) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 تكون أهنا والظاهر أبيديكم(، تلقوا )وال يف هي كما  زائدة تكون ابألبصار ابء إن: قيل اهلاء، وكسر الياء بضم جعفر أبو قرأ (5)

 :ربيعة(يف ديوانهالشاعر)عمر بن أيب  قول يف جاءت كما"   من"  مبعىن
 احلشرج  ماء بربد النزيف شرب

األبصار، ورجح هذا الوجه ح  ال جيمع بني الباء والتعدية ابهلمز  من النور يذهب: أي حمذوف ا، املفعول ويكون برد، من: أي
 من )أذهب(.

ابن  (،2/223) د.ط، ،النشرواهلاء، من ذهب وهو الزم، يتعدى ابلباء على القاعدة. ابن اجلزري،  الياء بفتح الباقون وقرأ 
 .(1/357، )1ط ،الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيهاحلريب،  ،(1/482، )1، طحتبري التيسرياجلزري، 
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 .(1)التعدي معىن لتوكيد 195البقرة: چ  ۀ  ہ  ہ      ہ        ۀچ  ، چحخ  

 [.51]النور: چې ې ې ى چ قوله تعاىل:  -251
 شـرط يف أن وذلـك" القـول" نصـب اجلماعـة مـن عليـه مـا إعـرااب   القراءتني أقوى: الفتح أبو قال

ْعنَــا يـَُقولُـــوا َأنْ " }تعــاىل" وقولــه ،(2)خربهـــا  مــن أعـــرف امسهــا يكــون أن وخربهـــا كــان  اســم { َوَأطَْعنَـــا مسَِ
 كمـا  وصـفها، جيـوز ال كـان  حيـث مـن ابملضـمر وصـلتها(3)" أنْ " لشـبه وذلـك املـؤمنني؛ قـول من أعرف

" أنْ " تكــون أن اجلماعــة اختــارت فلــذلك املــؤمنني؛ قــول مــن أعــرف واملضــمر املضــمر، وصــف جيــوز ال
 .(5)قوهُلم إال: أي{ قَاُلوا َأنْ  ِإال   قـَْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ   َوَما} ومثله. (4)كان  اسم وصلتها

 الفرقان:القراءات الواردة يف سورة 
 [.5]الفرقان: چچ چ چ چ چ قوله تعاىل:  -252
 كتبها:  أي كتبها،  معناه يكون وال استكتبها، معناه (6){اْكتَـتَـبَـَها:}العامة قراءة: الفتح أبو قال

 مبا فيظن الكتب يقرأ يكن مل وأنه إعجازه، متام من وهو يكتب، ال أميا كان"  السالم عليه" ألنه بيده؛
 يكـن مل ألنـه اسـتكتبها؛ معنـاه{ اْكتَـتَـبَـَها}الكتـب، فــ قراءتـه عن كان  األزمان املتقادمة األنباء من يورده
 الكتب. يقرأ أنه يدعي املشركني من أحد

 رأيـه عـن كـان  ملـا أنـه إال بيـده، ذلـك يـلِ  مل وإن كتبهـا{  اكتَـتَـبَـَهـا: }قوله يكون أن ممتنعا وليس
 اكتتـــب مـــن: "احلـــديث ويف. بيـــده يلـــه مل وإن اللـــص األمـــري ضـــرب: كقولنـــا  إليـــه، ذلـــك نســـب أمـــره أو

                                                           

 .(2/114) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
شاعر. ابن  ضرورة يف إال ابخلرب أوىل والنكرة ابالسم أوىل املعرفة كانت  ونكرة معرفة فيهن اجتمع إذا وأخواهتا كان  شرط من (2)

 .(1/137) ،4ط ،احلجةخالويه، 
 ،1، طمعاين القرآناسم. األخفش،  مبنزلة فيه عملت وما اخلفيفة{ أن} ألن{ وكان} بـ يرفع الذي االسم هو قالوا( )أن (3)

(1/235). 
 يقولوا: أن دعوا إذ املؤمنني قول يكون أن ينبغى كان  إمنا: ولكنه ا،صبي   كنت  إمنا: تقول كما  عنه، خيرب ماض خبرب هذا ليس (4)

 (.1/258، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  .هللا من أدب وهو. مسعنا
 (2/115) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
بيده. أبو  كتبها  أي الكتابة من أو مجعه أي الشيء كتب  قوهلم من مجعها للفاعل )اكتتبها(أي امبني   اكتتبها اجلمهور قرأ (6)

 (2/82)، ، د.طالبحر احمليطحيان، 
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 .(2)الفرض يف امسه كتب  يعين زمن ا،: أي ،(1)كذا"  له كان  ضمن ا

 [.18]الفرقان: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ قوله تعاىل:  -253
 بضــم ،"نـُت َخــذَ : "جعفــر وأيب (4)الــدرداء وأيب (3)اثبــت بــن زيــد قــراءة ذلــك : ومــنقــال ابــن جــين

 .(5)النون
 كـان  مـا: أي ،(6)احلـال موضـع يف" َأوليـاء ِمـن: "قولـه فـإن النون ضمت إذا أما: الفتح أبو قال

 وكـيال، زيـدا اختـذت: كقولـك  النفـي، ملكـان زائـدة" من" ودخلت أولياء، دونك من نتخذ أن لنا ينبغي
 يف وهــذا درهــم، مــن أعطيتــه ومــا درمهــا، أعطيتــه وكــذلك. وكيــل مــن زيــدا اختــذت مــا: قلــت نفيــت فــإن

                                                           

 الذين املتقدمني كطريقة  ابحلديث عنه جين ابن عرب وإمنا عليه، موقوف ا عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن ورد األثر هذا (1)
 وأقدم الغريب، كتب  ابستثناء السنة كتب  يف خمرج ا األثر هذا أجد ومل والعكس، أيض ا الصحايب موقوف على احلديث يطلقون

 احلديث غريب يف( 388:ت) اخلطايب سليمان وأبو ،(279 /4) غريبه يف( 224:ت) سالم بن القاسم عبيد أبو ذكره من
 /1). م1982 - هـ1402: ط ،احلديث غريب اخلطايب، ،(279 /4) ،1ط ،احلديث غريب ُعبيد، أبو(. 449 /1)

449.) 
 (2/117،116) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
وهو الذي كتبه أليب بكر الصديق  ،كاتب النيب صلى هللا عليه وسلم وأمينه على الوحي ،زيد بن اثبت بن الضحاك بن زيد (3)

عرض القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم، وقرأه عليه من الصحابة أبو هريرة وابن  رضي هللا عنه،مث لعثمان  ،رضي هللا عنه
 (1/296) ،1ط غاية النهاية،ابن اجلزري،  عباس ، تويف سنة مخس وأربعني.

ا على عهد النيب صلى وأحد الذين مجعوا القرآن حفظ   ،حكيم هذه األمة ،مير بن زيد أبو الدرداء األنصاري اخلزرجيهو عو  (4)
ابن اجلزري،  تويف سنة اثنتني وثالثني. ،عرض عليه عبد هللا بن عامر اليحصيب ،هللا عليه وسلم بال خالف، ويل قضاء دمشق

 .(1/296، )املرجع السابق
 نتخذ يف الضمري واألول اثنني، إىل: وقيل. اجلمهور كقراءة  واحد إىل متعد هو: قيل اخلاء، وفتح النون بضم جعفر أبو قرأ (5)

، أولياء من يكون أن وغريه جين، ابن قاله ما واألحسن زائدة"  من"  و أولياء، من والثاين الفاعل عن النائب "  من"  و حاال 
ا اختذت ما: يقول كما  املتقدم النفي ملكان زائدة  الوالء نستحق وال دونك، من نعبد أن لنا كان  ما واملعىن وكيل، من زيد 

، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/333) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .اخلاء وكسر النون بفتح الباقون وقرأ، والعبادة
(1/484.) 

 البيضاوي أهنا للتبعيض:هذا توجيه ابن جين، والنحاة ضعفوا هذه القراءة لوجود من وال ترد القراءة املتواترة إن ثبتت، ورأى  (6)

، ورجح احلريب أن نتخذ متعداَي إىل مفعولني: األول الضمري املسترت مفعوالن له الذي اختذ من للمفعول البناء على فقال: نتخذ
 مشكل توجيه(، احلريب، 4/120) ،1طالتأويل،  وأسرار التنزيل أنوارالبيضاوي،  .وجواب، والثاين: حمذوف تقديره معبودين

 .(1/363، )1ط ،الفرشية العشرية القراءات
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 .املفعول
َبِغــي َكــانَ   َمــا: }اجلماعــة قــراءة يف وأمــا  ِمــنْ } قولــه فــإن{ َأْولَِيــاءَ  ِمــنْ  ُدونِــكَ  ِمــنْ  نـَت ِخــذَ  َأنْ  لَنَــا يـَنـْ

 ضـربت مـا: قلـت نفيـت فـإن رجـال، ضـربت: كقولـك  فهـو. أوليـاء: أي بـه، املفعـول موضـع يف{ َأْولَِياءَ 
 .(1)رجل من

َبِغي َكانَ   َما: }وقوله  .(2)لنا العبادة وال الوالء استحقاق ندعي لسنا: أي{ نـُت خذَ  َأنْ  لََنا يـَنـْ

 [.25]الفرقان: چڈ   ڈ           ژ  چ  قوله تعاىل: -254
  .(4)"اْلَمالِئَكة َونـُّزِلُ : "مكة وأهل (3)كثري  ابن عن روي ما ذلك قال ابن جين: ومن

 النـون حـذف أنـه إال ،(5)املالئكـة ونـُنَــّزِلُ : أراد أنـه علـى حمموال يكون أن ينبغي: الفتح أبو قال
 يف الزائـدين املثلني أحد من حذف مبا وشبهها استخفافا، النونني اللتقاء نز ل؛ ِفعل فاء هي اليت الثانية

ـي وََكـَذِلكَ : "قـرأ مـن قـراءة وحنوه وتتطهرون تتفكرون: تريد وأنت وَتطّهرون، َتفكرون أنتم: قوهلم حنو  جنُِّ

                                                           

 توجيه قراءة الباقني: (1)
 ؛(من) دخول وجاز الثاين دونك ومن األول، املفعول هو( أولياء من) و الفاعل تسمية على اخلاء وكسر النون بفتح قرأ الباقون

 (.8/91)، ، د.طاحمليطالبحر ، حيان أبو (ولد من هللا اختذ ما) تعاىل كقوله  فهو النفي سياق يف ألنه
 (2/120) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
ولد  ،عبد هللا بن كثري بن املطلب اإلمام أبو معبد املكي الداري إمام أهل مكة يف القراءة، وقيل له الداري ألنه كان عطار ا (3)

القراءة عنه إمساعيل بن عبد هللا القسط روى  ،مبكة سنة مخس وأربعني ولقي هبا عبد هللا بن الزبري وأاب أيوب األنصاري
 (1/445،443، )غاية النهاية. ابن اجلزري، عشرين ومائة سنة مات وغريهم، وإمساعيل بن مسلم

 الباقون وقرأ املالئكة، ونصب الالم، ورفع الزاي ختفيف مع ساكنة والثانية مضمومة األوىل بنونني كثري  ابن قرأ املالئكة( )ونـُّزِل (4)
(، ابن 2/334) د.ط، ،النشرالزاي. ابن اجلزري،  كسر  على واتفقوا املالئكة، ورفع الالم وفتح الزاي وتشديد واحدة بنون

 .(1/109، )2، طالتيسري(، الداين، 1/464، )2، طالسبعةجماهد، 
، على وجه اإلخبار من هللا لقراءة ابن كثري: أنه مضارع أنزلنا و)املالئكة(مفعول به، واملعىن ننزل حنن  احلجة (5) املالئكة تنزيال 

تعاىل، والتنزيل مصدر نّزل ابلتشديد، وليس مصدر أنزل ابأللف، ولكن ملا كان نّزل وأنزل مبعىن واحد، وضع مصدر أحدمها 
 موضع مصدر اآلخر.

ماض مبين للمفعول به مسند إىل وحجة قراءة الباقني: بنون واحدة وبتشديد الزاي وفتح الالم وبرفع املالئكة، أن نـُّزل فعل  
( مصدره ينتصب به انتصاب املصدر. ابن أيب مرمي،   (.2/930،929، )1ط، املوضح)املالئكة(، و)تنزيال 
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ي،: يريد تراه أال ،(1)"اْلُمْؤِمِنني  .(2)ذكران؟ ملا أصال   كانت  وإن الثانية النون فحذف ننجِّ

 [.67]الفرقان: چی ی جئ حئ مئ چ قوله تعاىل:  -255
: القـوام حسـنة جاريـة: قـوهلم ومنـه األمـر، يف االعتـدال: القـاف بفتح ،(3)الَقَوامُ : الفتح أبو قال

 .(4)واخللق الطول معتدلة كانت  إذا
 القراءات الواردة يف سورة الشعراء:

 [.64]الشعراء: چڦ ڄ ڄ ڄ چ قوله تعاىل:  -256
 .(6)وأصحابه السالم عليه موسى فاآلخرون ابلفاء (5)"َوأَْزَلفَنا: "قرأ من: الفتح أبو قال

 [.72]الشعراء: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ قوله تعاىل:  -257

 ، چڻ  ۀ چ : اجلماعة : قراءةقال ابن جين
 ،(7)املضـــاف حــذف علــى فإنـــه چڻ  ۀ  ۀ    ہ  چ : تعــاىل قولــه فأمــا :ابــن جـــين توجيــه

 .(8) چۀ    ہ  چ : قوله عليه ودل دعاءكم؟ يسمعون هل: وتقديره

                                                           

 (88سورة األنبياء، آية ) (1)
 (2/121،120) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 ،السالم والكالم :مثل ،أحدمها هو اسم للمصدر :وفيه وجهان ،بفتح القاف وواو وألفقراءة متواترة،  چحئچيقرأ  (3)

 .جارية حسنة القوام والقوام والتقدير اليت جعلها هللا سبب بقاء قاماتكم :هو لغة يف القوام الذي هو مبعىن القامة يقال :والثاين
 (1/167، )، د.طالرمحنإمالء ما من به العكربي، . وام ا( بكسر القاف وبواو وألف)قِ وقرئ شاذ ا 

 .(2/125) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 فرعون قوم هم: قالَوأَْزَلْفَنا مَث  اآْلَخرِيَن(  :)قوله يف قتادة، عن قربنا ومجعنا ومنه يوم مزدلفة، أي )وأزلفنا( قراءة املتواترة، ابلفاء (5)

إمالء ما من به مزلقة. العكربي،  إىل فرعون قوم صريان أي )وأزلقنا(ابلقاف  شاذ ا ويقرأ. البحر يف أغرقهم ح  هللا قرهبم
 (.2/168، )، د.طالرمحن

 (2/129) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
معاين ، . األخفش"الدعاء" فحذف". دعاءكم يسمعون هل" أو: منكم يسمعون هل: "أي{ َيسمعونكم هل} التقدير: (7)

 .(2/462) ،1، طالقرآن
 (2/130،129) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (8)
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 [.111]الشعراء: چمح  جخ  حخ  مخ  جس  چ  قوله تعاىل: -258
 .(1)"وأَتْـَباُعكَ : "ذلك قراءة يعقوب : ومنقال ابن جين

 التوجيه:
 .املعىن متفقا أهنما إال الطريق، خمتلفي القول من ضربني القراءة هذه حتتمل: الفتح أبو قال

 .خرب ابالبتداء، واألرذلون مرفوع فأتباعك األرذلون؟ أتباعك وإمنا لك أنؤمن: أراد يكون أن أحدمها
 حنــــن لــــك أنــــؤمنُ :  أي ،"نــــؤمن" يف (2)الضــــمري علــــى معطوفــــا" وأتباعــــك" يكــــون واآلخــــر أن

 األرذلـون وأتباعـك حنـن لـك أنـؤمن: بعـد مـن واملعـىن لألتبـاع، وصـف إذ ا فـاألرذلون األرذلـون؟ وأتباعك
 أن يف فنســاويهم األرذلــون أتباعــك وإمنــا لــك أنــؤمن: اآلخــر القــول معــىن هــو وهــذا عــدادهم؟ يف فنعــد  
 ؟(3)مثلهم مرذولني نكون

 [.198]الشعراء: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ قوله تعاىل:  -259
 للغـرض وتفسـري عليهـا، اجملتمـع القراءة يف عذر )القراءة بياءين، يف األعجمني(: الفتح أبو قال

 فعـالء وأنثـاه أفعـل، على الصفات من كان  ما أن وذلك ؛(4)"األَعَجِمني بعض على: "قوله وهي فيها،
: محـراء يف وال أمحـرون،: أمحـر يف: تقـول ال تـراك أال. والتـاء ابأللـف مؤنثـه وال والنون، ابلواو جيمع ال-

                                                           

 اهلمزة بوصل الباقون وقرأ اجلمع، على قبلها وألف العني وضم خمففة التاء وإسكان اهلمزة، بقطع( وأتباعك) يعقوب قرأ (1)
، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/335النشر، )انظر: ابن اجلزري، . ألف غري من العني وفتح مفتوحة التاء وتشديد

 .(1/273، )5، جملة البحوث والدراسات القرآنية، عمفردة يعقوبابن الفحام،  ،(1/488)
 التوجيه:

: قرأ يعقوب، )وأتباعك األرذلون( مجع اتبع، كقولك: صاحب، وأصحاب، فأتباعك مبتدأ واألرذلون خرب، وقرأ الباقون
 على الفعل املاضي، واألرذلون رفع بفعلهم. َّهشُّ 

 .(2/632) ،1، طالكتاب املختارابن إدريس،  .إدريس قراءة اجلمهور وإن كانت رواية يعقوب حسنةواختار ابن 
، 1طاحملرر الوجيز، املرفوع. ابن عطية،  الضمري على عطف وإما احلال، موضع يف مجلة إما «وأتباعك» قوله إعراب (2)

(4/237.) 
 (2/175) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
مث حذفت ايء النسب، وجعل مجعه  )كالقراءة الشاذة( نيقيل: إن أصله األعجمي )األعجمني( قراءة متواترة، بياء واحدة: (4)

مجع أعجم أضيف فقويت « األعجمون»وقال بعض النحويني ، وهو رأي ابن جين ومذهب سيبويه،  عليهاابلياء والنون دليال  
 .(13/139، )2، طاجلامع ألحكام القرآن، . القرطيبمي النسبة إىل العجمابإلضافة رتبته يف األمساء فجمع وليس أبعج
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: يريــــد أنــــه ســــببه ولكــــن ،"عجمــــاء" مؤنثــــه ألن ،"األعجمــــون" فيــــه جيــــوز أال قياســــه فكــــان محــــراوات؟
: قوله إلدارهتا، وقياس وأمارة عليها دليال   والنون ابلواو مجعه وجعل النسب ايء حذفت مث األعجميون،

 فيجمـع عجماوات؛ بنسوة مررت مؤنثه يف: يقال أن" األعجميِّني" يف اإلضافة ايء إلرادة" األعجمني"
 .(1)عجماواّيت معىن يف ألنه ابلتاء

 القراءات الواردة يف سورة النمل:
 [.60]النمل: چڇ ڍ ڍ ڌ چ قوله تعاىل:  -260

 واألرض، السـموات خلـق الـذي: قال فكأنه ، (2)چڇ ڍ چ : اجلماعة قراءة :قال ابن جين
 )إىل( قولـه: شـجرها، تنبتـوا أن لكـم كـان  مـا هبجـة ذات حـدائق بـه فأنبتنـا مـاء، السـماء من لكم وأنزل

 آِل ُ : }تعـاىل قولـه وهـو عليـه، قبلـه ما لداللة تشركون؛ ما أم خري هو الذي اخلرب حذف مث )تشركون(،
 .(4)هذا على فابنِ  حيصى، أن من أكثر عليه هناك ما لداللة خربه حيذف وما ،(3){ُيْشرُِكونَ  أَم ا َخرْي  

 [.65]النمل: چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ قوله تعاىل:  -261
 .(5)الكتاب من مضى فيما اهلمزة)أاين( هذه على القول تقدم قد: الفتح أبو قال

 [.66]النمل: چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ قوله تعاىل -262
: قـــرأ مـــن قـــراءة أصـــل ،(7)"اد اَركَ  بَـــلِ "و ،(6)"ِعْلُمُهـــمْ  أَْدَركَ  بَـــلْ : "النـــاس قـــال ابـــن جـــين: قـــراءة

                                                           

 (2/132) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 مهزة جعلها بتخفيفها: األعمش وقرأ. من ميم يف أدغمت أم ميم وهي امليم، بشد بعدها األربعة ويف خلق، أمن: اجلمهور قرأ (2)

 .(4/266)، 1طاحملرر الوجيز، من. ابن عطية،  على أدخلت االستفهام،
 (59سورة النمل، آية ) (3)
 (2/141) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 (2/142) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (،1/268انظر ) (5)
 د.ط،، النشربعدها. ابن اجلزري،  ألف غري من الدال وإسكان مفتوحة، اهلمزة بقطع جعفر وأبو والبصراين، كثري،  ابن قرأ (6)

 (1/168، )2، طالتيسري(، الداين، 1/485، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/339)
، السبعة جماهد، ابن (2/339) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن بعدها. وألف مفتوحة الدال وتشديد اهلمزة الباقون بوصل قرأ (7)

 (1/168)، 2، طالتيسري الداين، ،(1/485)، 2ط
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 فقلبهـا املخـرج، يف أختهـا ألهنـا الـدال؛ يف التـاء إدغـام آثـر مث تـدارك، األصـل يف أنه وذلك ؛(1)"اد اَركَ "
: ومثلـــه ،(2)بعـــدها الـــدال لســـكون الوصـــل؛ ألـــف إىل واحتـــاج. فيهـــا وأدغمهـــا وأســـكنها، لفظهـــا، إىل

 .(3)[72البقرة: ] چ  ڇ  ڍچ  [47النمل: ] چڤ  ڦ  ڦ   چ

 [.72]النمل: چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ قوله تعاىل:  -263
 تــال، مبنزلــة فهــو (5)"ردف: "قــال ومــن تبــع، وزن يف فهــو (4)"َرِدف" قــال مــن: الفــتح أبــو قــال

 .(7)اللغة أكثر وهو ،(6)أفصح والكسر. وشفع

 [.82]النمل: چک ک ک گ گ گ گ ڳ چ  قوله تعاىل: -264
 قولـــه يف ذهـــب ملـــن شـــاهد وهـــذا ،(9)إايهـــم أبكلهـــا جتـــرحهم: (8)"َتْكِلُمُهـــمْ : "الفـــتح أبـــو قـــال

                                                           

 وهم انفع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر. (1)
 التوجيه: (2)

 مهزة هلا اجتلبت لإلدغام التاء سكنت فلما حيزها، من وكوهنا هلا، ملقاربتها الدال يف التاء أدغم تدارك،: أراد )ادارك( :قال من
تالحقوا. )هنا توجيه  معناه كأن  ،[38:األعراف] {مجيعا فيها اداركوا إذا ح }: التنزيل ويف ادان حنو يف اجتلبت كما  الوصل

 ابلنظري(. 
ابآلخر،  يعىن ما أبحدمها يعىن مبعىن، جييئان قد: وتفاعل وافتعل، أدركت، من افتعل فمعناه دركأ بل: أي ومن قال)أدرك(:

 وسقط الدنيا يف جهلوه ما: يريد عنه هللا رضي عباس ابن قال. وحلقه بلغه: أي علمي أدركه: تقول كما  وحلق، ومعناه بلغ
 (.5/401، )2طاحلجة، الفارسي،  .اآلخرة يف علموه عنهم علمه

 (2/143) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 (4/269) ،1طاحملرر الوجيز،  . ابن عطية،الدال" بكسر اجلمهور قرأ القراءة املتواترة بكسر الدال، قال ابن عطية:" (4)
 (4/269)، سابقال رجعامل عطية، ابن ابلفتح وهي شاذة. (5)
 معىن مضمنا يكون أن فاحتمل وحلق، تبع مبعىن التعدي وأصله لغتان، مها يرجح ابن جين قراءة العشر، قال أبو حيان:" (6)

 مفعوله يف الالم مزيدا أو معناه، ضمن منه قريبا الشيء بعد جييء كان  ملا وقرب أبزف وغريه عباس ابن فسره ولذلك الالزم،
 (8/266)، ، د.طالبحر احمليطإليه. أبو حيان،  الفعل وصول لتأكيد

 (2/143) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
 قراءة شاذة. (8)
والتشديد )قراءة ابن  ابلضم ويقرأ جرحه، إذا كلمه  من فيهم وتعلم تسمهم مبعىن خمففا الالم وكسر التاء )شاذ ا( بفتح يقرأ (9)

، ، د.طإمالء ما من به الرمحنالكالم. العكربي،  من يكون أن وجيوز للتكثري، شدد أنه إال األوىل مبعىن وهو مسعود(،
(2/175) 
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 .إايهم أبكلها جترحهم مبعىن أنه إىل (1)"ُتَكلُِّمُهمْ "
 : (2)أيب قــــــــــــــراءة الكــــــــــــــالم مــــــــــــــن أنــــــــــــــه إىل" ُتَكلُِّمُهــــــــــــــمْ : "قولــــــــــــــه يف قــــــــــــــال ملــــــــــــــن ويشــــــــــــــهد

 ال ِِبايتِنَــا َكــانُوا  الن ــاسَ  َأن   (5)ُتُكلُِّمُهــمْ : "(4)مســعود ابــن قــراءة أيضــا التأويــل هلــذا ويشــهد ،(3)"تـُنَـبِّــئـُُهم"
 ذلـــك هبــم تفعـــل: أي جتــرحهم،": ُتَكلُِّمُهـــمْ " أن إىل ذهــب ملـــن شــاهدا هـــذا كــان  شـــئت وإن". يُوِقنُــون

 .(6)يقينهم وزوال بكفرهم،

 [.87]النمل: چی ی ی ی چ قوله تعاىل:  -265

 اجلماعـــة إىل مضـــافة كانـــت  فـــإن ،(8)الكافـــة قـــراءة يف(7)چی ی ی ی چ : قـــال ابـــن جـــين
 َعَلَمـي أحـد أن وذلـك ،[95مرمي: ] چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ : تعاىل ،كقوله مفردا عنها اخلرب أتى

 .(1)ذلك على وابنِ  ،(9)صاحبه من عندهم كاف  اجلمع

                                                           

 قراءة متواترة. (1)
 تكلم. وتَكّلمهم َتْكلمهم وهللا هي: قال عباس ابن عن روي ما فيه: قيل ما فأحسن: قوالن «ُتَكلمهم» معىن يف التوجيه:
 (8/152)، 1ط، نآإعراب القر النحاس،  .جترحه الفاجر أو الكافر وتكلم املؤمن،

 (2/143) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
 الكلم من وليس نطق، هو الذي الكالم من تكلمهم أن على يدل استدالل على املعىن ابلقراءات الشاذة( وهذا)قراءة شاذة.  (3)

 (5/406، )1ط ،معاين القرآناجلراح. الفراء،  هو الذي
 (2/143) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 قراءة شاذة بضم التاء والكاف. (5)
 (2/145) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
(، 2/339) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .التاء وضم اهلمزة مبد الباقون وقرأ اهلمزة، وقصر التاء بفتح وحفص وخلف محزة قرأ (7)

 (.1/487، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/112، )2، طالتيسريالداين، 
 التوجيه: 
أما من قصر وفتح التاء فإنه جعله فعال ماضيا، ومن مد وضم التاء، جعله فعال مستقبال، شاهدها )وكلهم آتيه يوم القيامة  

فردا( على الفعل املستقبل ومل يقل أاته، وإمنا مجع أتوه وآتوه على القراءتني مجيعا على املعىن، ألنه جيوز يف كل أن جيرى على 
 (.2/658) ،1، طالكتاب املختارملعىن، فيكون مجعا. ابن إدريس، اللفظ فيكون موحدا وعلى ا

 (.4/272)، 1طاحملرر الوجيز،  ابن عطية،. «كل» للفظ ااتباع   اإلفراد على «أاته» قتادة وقرأ (8)
 فعل ولكن اإلفراد لوجب ذكرت لو املعرفة كانت  وإن ،واجب فاجلمع امعرف   امجع   قال ابن هشام يف املغين: "لو قدر املنوي (9)

 .(2/600، )د.ط ،اهلوامع مهع ،. السيوطي87النمل:  چی  ی    ی چ فيهما، فقال  احملذوف حال على اتنبيه   ذلك
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 القراءات املتواترة يف سورة القصص:
 [.10]القصص: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ قوله تعاىل:  -266

  ال أنــــــــــــــه لعلمهــــــــــــــا احلـــــــــــــزن؛ مــــــــــــــن خاليـــــــــــــا: أي ،(2)فارغــــــــــــــا معــــــــــــــىن :قـــــــــــــال ابــــــــــــــن جـــــــــــــين
 .(5( )4)موسى ذكر من إال شيء كل  من خاليا: أي فارغا: عباس ابن وقال ،(3)يغرق

 [.82]القصص: چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ قوله تعاىل:  -267
 ،"أنــه: " فيقــول يبتــدئ مث عليهــا، يقــف، (6)"َويْــكَ : "يعقــوب قــراءة ذلــك ومــن :قــال ابــن جــين

 .(7)مثله اآلخر احلرف وكذلك
 ،(8)"َوْيَكأَنـ هُ : "فقـال واحـدة، كلمـة  جعلهـا مـن مـنهم :أقوال ثالثة" َوْيكأَن هُ " يف :الفتح أبو قال

 .(9)"َويْ " على يقف من ، ومنهم"َويْ " على يقف فلم
                                                           

= 

 .(2/146) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
 .واحد واملعىن مبوسى اهلم إال من وقيل: موسى، ذكر من إال شيء كل  من فارغ ا أصبح وهي القراءة املتواترة: واملعىن (2)

معاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  .فارغا واألكثر فرغ ا، قرئت وقد .ابنها أنه لتظهر كادت  إن ، املعىن(به لتبدي كادت  إن)
 (.4/134) ،1ط

 كادت  إن بعده ألن قبيح غلط الغم من فارغ ا عبيدة أيب وقول هذا املعىن مستفاد من رواية أيب عبيدة، وغلطه النحاس فقال:" (3)
 (.5/161، )1طمعاين القرآن، " انظر: النحاس،  قلبها على ربطنا أن لوال به لتبدي

 (.2/303، )1ط ،القرآنمعاين شيء. الفراء،  موسى هم خيلط فليس هلمه، فرغ قد (4)
 .(2/148) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
وأنه. انظر: ابن اجلزري،  أن ابهلمزة ابتدأ ابتدأ وإذا اهلمزة، من مقطوعة الكاف على يقف أنه عمرو )يف وجه له(: أيب عن (6)

 (1/53)، 2، طالتيسري(، الداين، 2/151) د.ط، ،النشر
 كلمة )ويكأنه( أيض ا.  (7)
 قراءة الباقني:  (8)

معاين القرآن، واحد. النحاس،  شيء مبنزلة بعدها ما مع جعلوها إايها استعماهلم كثر  ملا كأهنم  متصلة املصحف يف كتبت
 (.5/205، )1ط

 يف واملختار األوىل هو وهذا أبسرها، الكلمة على عندهم وال يوجد فرق عند الوقف عن مجيع القراء، قال ابن اجلزري: "الوقف
ا اجلميع مذاهب  (2/153) د.ط، ،النشر ،اجلزري ابن. الصحيح" ابلقياس أخذ 

وكأنه والوجه الثاين   كأن  ابلكاف ابتدأ ابتدأ وإذا الكاف، من مقطوعة الياء على يقف أنه الكسائي عن مجاعة روى (9)
   = 
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 توجيه الوقف على وي ابلياء:
 بــه مســي اســم مــذهبهما قيــاس علــى" َويْ " أن وهــو ،(2) وســيبويه (1)اخلليــل  عنــدان فيــه والوجــه

 اِل َ  َكـَأن    َويْ }و ،{اْلَكـاِفُرون يـُْفلِـحُ  ال َكأَنـ هُ : } فقـال ابتـدأ مث ،(3)أعجـب اسـم فكأنه اخلرب، يف الفعل
 يبسـط هللا أن ومعنـاه: التشبيه، معىن من عار   إخبار   هنا" كأن"فـ{. ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الّرِْزقَ  يـَْبُسطُ 
 . يشاء ملن الرزق

 توجيه الوقف على ويك ابلكاف:
 يبسـط هللا ألن وأعجـب الكافرون، يفلح ال ألنه أعجب قال فكأنه (4)"َوْيكَ " إهنا:  قال ومن

 الكـاف مبنزلـة هي بل امسا، ال حرف خطاب هنا الكاف تكون أن وينبغي عباده، من يشاء ملن الرزق
 فينبغـي اسـتأنف مث ،"ويـك" علـى وقـف ومـن يضـاف ممـا ليسـت" وي" أن وذلـك ؛(5)وأولئـك ذلك يف
 لبيـان شـيئا فوقـف ،"كـأن" صـدر يف ابلـيت وليسـت ،"وي" مجلة من الكاف أن يعلم أن أراد يكون أن

 :(6)عنرتة قول املذهب هلذا ويشهد. املعىن هذا
 .(1( )7)أَْقِدمِ  َعْنرَتَ  َوْيكَ  الَفَواْرسُ  ِقيلُ ...  ُسْقَمَها َوأَبـْرَأَ  نـَْفِسي َشَفى َوَلَقدْ 

                                                           
= 

 .(2/151) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن كاجلمهور.
ُروض ومن علل النحو ما مل شاعر ا، واستنبط من العَ  ن اا فطذكي  كان هو أبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي؛   (1)

 (1/51، )2ط، طبقات النحويني واللغويني، إلشبيليا .سنة سبعني ومئة -رمحه هللا-تويف اخلليل ، يستنبط أحد، 
 وي أنه فزعم"  هللا ويكأن: " جده تعاىل قوله وعن"  يفلح ال ويكأنه: " قوله عن تعاىل هللا رمحه اخلليل سألت قال سيبويه: (2)

 هذا يكون أن يشبه أما: هلم فقيل نبهوا أو علمهم، قدر على فتكلموا انتبهوا القوم أن على وقع واملعىن كأن،  من مفصولة
 (2/154)، 3ط ،الكتابهكذا. سيبويه،  عندكم

 متندمني فقالوا، ندموا القوم أن وذلك: اخلليل قال. أعجب: ومعناها ومه، صه: مثل فعل اسم: وسيبويه اخلليل عند وي، (3)
 متصلة وكتبت أن، على الداخلة التشبيه كاف  هي: وكأن. وي: قال ندامته فأظهر ندم من وكل وي، :منهم سلف ما على

 (.8/443ط، )د. ،العني كتاب(، الفراهيدي، 8/329)، ، د.طاحمليطالبحر حيان،  االستعمال. أبو لكثرة التشبيه بكاف
 ، 1احملرر الوجيز، طاالستعمال. ابن عطية،  لكثرة منها الالم حذفت ويلك هي «ويك» النحويني من ومجاعة حامت أبو قال (4)

(4/302) 
، البحر احمليطحيان،  اإلعراب. أبو من له موضع وال خطاب، حرف الكاف تكون أن وينبغي ويك، هي: األخفش قال (5)

 (8/329)، د.ط
 اجلاهلية. يف العرب فرسان أشهر ،شداد بن عنرتة ديوان العبسي، قراد بن معاوية بن عمرو بن شداد بن عنرتة (6)
 (3/182دواوين الشعر على مر العصور، ) (7)
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 [.82]القصص: چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ چ قوله تعاىل:  -268
 .(2)"بَِنا خلَََسفَ "  يعقوب قراءة ذلك قال ابن جين: ومن

 .(4)األرض. بنا هللا خلسف: أي ،(3) حمذوف واملفعول هللا، اسم الفاعل: الفتح أبو قال
 سورة العنكبوت: يف املتواترة القراءات

 [.1]العنكبوت: چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ قوله تعاىل:  -269
 .(5)بعدها مهز غري من امليم بفتح ،"َحِسبَ  ِميمَ  المْ  ألفْ : ": ورشقال ابن جين

 املـــيم، علـــى حركتهـــا وألقـــي حـــَذفها ،"أَحِســـبَ : "(6)مهـــزة ختفيـــف علـــى هـــذا: الفـــتح أبـــو قـــال
 .(7)وانفتحت

                                                           
= 

 .(2/156،155) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
(، ابن 342،2) د.ط، ،النشرالسني. ابن اجلزري،  وكسر اخلاء بضم الباقون وقرأ والسني، اخلاء بفتح وحفص يعقوب قرأ (2)

 .(1/114)، 2، طالتيسري(، الداين، 1/495، )2، طالسبعةجماهد، 
 التوجيه: (3)

 لعاصم ويعقوب: -بفتح اخلاء والسني-)خلسف بنا( 
ن من هللا علينا( فإسناده إىل فاعله الذي مر وتقدم ذكر هللا يف قوله:)لوال أ، الوجه أنه فعل مسي فاعله، وفاعله هو هللا تعاىل

 هنا التوجيه بداللة السياق()ذكره أوىل، وخسف متعد يقال: خسف هللا األرض، وهي خمسوفة. 
 للباقني:-بضم اخلاء وكسر السني-)خلسف بنا( 

الوجه انه على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله، واملعىن يف القراءتني واحد، ألنه معلوم أن فاعل اخلسف هو هللا تعاىل، واخلسف 
 (.988،2)، 1ط، املوضحعلى هذا أيضا متعد. ابن أيب مرمي، 

 (2/156) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 ابلعارض واالعتداد املد، حكم استصحاب ابعتبار والقصر املد( ميم) من الياء يف القراء من لكل جاز ابلوصل( امل) قرئ إذا (5)

 .املذكورة ابلقاعدة املذكوران الوجهان( أحسب. امل) يف النقل لورش جيوز وكذلك املذكورة، القاعدة على
 اجلزري، نقل. انظر: ابن)امل( على أصله يف فواتح السور، وقرأ الباقون بدون سكت وبدون  وأليب جعفر السكت على هجاء

 (1/289، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (1/405) د.ط، ،النشر
أورد ابن اجلزري يف ابب النقل أن النقل نوع من أنواع ختفيف اهلمز، وخيفف بطرق أخرى، مثل اإلبدال واحلذف والتسهيل.  (6)

 (1/408) د.ط،، النشرابن اجلزري، 
 ذا كان الساكن غريإوذلك  ،فيتحرك حبركتها وتسقط هي من اللفظ ،ا كان يلقى حركة اهلمزة على الساكن قبلهان ورش  أاعلم  (7)
   = 
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ــــه ــــك ؛(1)ضــــعف وفي  كقــــراءة  الوصــــل، حــــال يف الوقــــف علــــى مبنيــــة التهجــــي حــــروف أن وذل
 وذلـك عليهـا؛ احلركـة إلقـاء هبـا يلـق مل سـاكنة اإلدراج يف كانت  فإذا". الن اسُ  َأَحِسبَ  ميم: "(2)اجلماعة

: تقول وأنت. الساكنني اللتقاء الوصل يف حيرك أن عادته من ملا يكون إمنا هذا حنو يف احلركة إلقاء أن
 إلقـاء ضـعف الوصـل يف جيتمعـان السـاكنان كـان  فـإذا. واملـيم اليـاء،: ومها الساكنني، بني فتجمع" ميم"

ـــه كـــذلك  ولـــيس عليهـــا، اهلمـــزة حركـــة ـــدْ : }تعـــاىل قول ـــحَ  َق َل ـــونَ  أَفـْ  اللتقـــاء حيـــرك ممـــا" قـــد" ألن{ اْلُمْؤِمُن
 حركـة إللقـاء حرك فكذلك الساكنني، اللتقاء حرك فكما. استخرج وقد انقطع، قدِ  حنو ،(3)الساكنني

 .(4)عليه اهلمزة

 [.3]العنكبوت: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ قوله تعاىل:  -270
 :مثل قراءة الناس (6): "فـََليَـْعَلَمن "(5)قرأ الزهريقال ابن جين: 

                                                           
= 

 مع اهلمزة يف اخلط فهو جيرى عند القراء جمرى ن كان متصال  إو أخرى، ول كلمة أحرف مد ولني وكان آخر كلمة واهلمزة 
و }من إستربق{ و }واذكر إمساعيل{ و }امل أحسب  (من ءامن)ن يكون سائر حروف املعجم حنو قوله أوالثالث  ،املنفصل
 (1/36، )2، طالتيسري. الداين، الناس{

قولنا " مبنية على  فإمجاع النحويني أن هذه احلروف مبنية على الوقف ال تعرب ومعىن إذا تواترت القراءة ال يردها وجه حنوي: (1)
والدليل على أنك تقدر السكت عليها ، الوقف " أنك تقدر أن تسكت على كل حرف منها، فالنطق: ألف، الم، ميم، ذلك

 (1/59) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  لك )ميم(.ساكنني يف قولك )الم( ويف قو  مجعك بني
 .العشر القراء بقية (2)
 :لورش النقل ( تعريف3)

 غري يكون وأن كلمة،  آخر يكون أن بشرط ورش بروايته اختص العرب، لبعض لغة املفرد اهلمز ختفيف أنواع من نوع وهو
 ذلك فيتحرك ذلك، غري أو تعريف الم أو تنواي   الساكن ذلك كان  سواء األخرى، الكلمة أول اهلمزة تكون وأن مد، حرف

 (1/464) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن: انظر. سكوهنا وتقدير لسكوهنا اللفظ من هي وتسقط اهلمزة حبركة الساكن
 (2/159،158) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (4)
موالهم املدين مقرئ جليل ضابط، عرض على أيب جعفر وشيبة مث عرض على  ،أبو الربيع الزهري، ازسليمان بن مسلم بن مجّ  (5)

 (1/315) ،1ط غاية النهاية،ابن اجلزري،  انفع وأقرأ حبرف أيب جعفر وانفع، مات بعد السبعني ومائة.
، وقرئ شاذ ا أزال  بفتح الياء والالم الثانية، ومعىن ذلك ليظهرن عليهم ويوجدن منهم ما علمه  چڭ  چ قرأ اجلمهور  (6)

أن يعلم يف اآلخرة هؤالء الصادقني والكاذبني  :أحدها ،بضم الياء وكسر الالم، وهذه القراءة حتتمل ثالثة معان( فليعلمن)
أن يكون املفعول األول حمذوفا تقديره  :مبنازهلم من ثوابه وعقابه وأبعماهلم يف الدنيا، مبعىن يوقفهم على ما كان منهم، والثاين

   = 
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قـــال أبـــو الفـــتح: أمـــا "فـَلَـــيَـْعَلَمن "، بفـــتح اليـــاء والـــالم فإهنـــا علـــى إقامـــة الســـبب مقـــام املســـبب، 
، وذلــك أن املكافــأة علــى الشــيء إمنــا هــي مســببة عــن علــم، (1)والغــرض فيــه: فليكــافئن هللا الــذين آمنــوا

ۅ  چ ام املسـبب قـول هللا ســبحانه: . ومثلـه مــن إقامـة السـبب مقــ(2)ولـو مل يعلـم ملـا صــحت املكافـأة

، فهـذا سـبب قضـاء احلاجـة املكـىّن بـذكره عنهـا. وقـد أفـردان هلـذا الفصـل  75املائـدة: چ  ۅ  ۉ
 .(4)يف كتاب اخلصائص(3)من إقامة كل واحد من السبب واملسبب مقام صاحبه اباب 

 القراءات املتواترة يف سورة األحزاب:

 [.32]األحزاب: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ قوله تعاىل:  -271
أقوى معىن، وأشد إصابة للعذر؛ وذلك أنه إذا نصب كـان معنـاه أن  (5)النصب :قال ابن جين

طمعـــه إمنـــا هـــو مســـب ب  عـــن خضـــوعهن ابلقـــول. فاألصـــل يف ذلـــك منهـــي عنـــه، واملنهـــي مســـب ب  عـــن 
فعلهن، وإذا عطفـه كـان هنيـا هلـن ولـه، ولـيس فيـه دليـل علـى أن الطمـع راجـع  يف األصـل إلـيهن، وواقـع 

                                                           
= 

 الشر، وذلك يف الدنيا ليعلمن الناس أو العامل هؤالء الصادقني والكاذبني، أي يفضحهم ويشهرهم، هؤالء يف اخلري وهؤالء يف
 (.4/306) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، ا تشهر بهواآلخرة، والثالث أي يكون ذلك من العالمة أي لكل طائفة علم  

 الكاذب بوقوع كذبه منه، وهو الذي جيازي عليه، وهللا قد علم املعىن وليعلمن صدق الصادق بوقوع صدقه منه، وكذب (1)
 ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  مبا جيازى عليه. ل أن خيلقهما ولكن القصد قصد وقوع العلمالصادق من الكاذب قب

(4/160) 
فيه ثالثة أقوال: أحدها: فلريين هللا عز وجل الذين صدقوا يف إمياهنم عند البالء إذا صربوا لقضائه، ولريين  چڭ  ڭ چ  (2)

ألنه قد علم ذلك من قبل، قاله أبو عبيدة. والثالث: ؛ والثاين: فليميزن، البالء، قاله مقاتلذا شكوا عند الكاذبني يف إمياهنم إ
 ( 3/399) ،1، طزاد املسري يف علم التفسري . ابن اجلوزي،افليظهرن ذلك ح  يوجد معلوم  

من العربية شريف لطيف، وواسع ملتأمله   عهذا موض . قال عنه:ابب يف االكتفاء ابلسبب من املسبب وابملسبب من السبب (3)
 يستحسنه، ويعىن به. وذكر منه مواضع قليلة. ومر بنا حنن منه ما ال نكاد حنصيه. -رمحه هللا-كثري. وكان أبو علي 

بب وهللا أعلم: فإذا أردت قراءة القرآن؛ فاكتفى ابملس-وأتويله  فمن ذلك قول هللا تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل{
 (3/176، )4، طاخلصائصابن جين،  .الذي هو القراءة من السبب الذي هو اإلرادة

 (2/159) د.ط، ،، احملتسبابن جين (4)
« فيطمعِ »ئ ابلنصب على أنه نصب ابلفاء يف جواب النهي، وقر ( فيطمع)قرأ اجلمهور  نصب )فيطمَع( وهي قراءة التواتر. (5)

وهذه فاء عطف حمضة وكأن النهي دون جواب ظاهر، وقراءة اجلمهور أبلغ يف النهي ألهنا تعطي أن  ،ابجلزم وكسر لاللتقاء
 (.4/383)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، اخلضوع سبب الطمع
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 .(1)من أجلهن

 [.50]األحزاب: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ قوله تعاىل:  -272
يعين بذلك امرأة بعينها قد كانت وهبت نفسها له، وإمنـا حمصـوله أهنـا إن : ليس قال أبو الفتح

وهبت امرأة نفسها للنيب "صلى هللا عليه وسلم" حلت له من أجل هبتها إايها له عليه السـالم، فاحلـل 
 فلهـذا مل يعتــزم بـه واحـدة معينـة قـد كانـت وهبـت نفسـها لــه،إذا إمنـا هـو مسـبب عـن اهلبـة مـ  كانـت، 

 .(4) ، فصح به الشرط(3( )2)ويؤكد ذلك القراءة ابلكسر

 [.51]األحزاب: چڤ ڤ ڤ ڤڦ چ قوله تعاىل:  -273
، بضــــم الــــالم؛ وذلــــك أن  (5)وهــــو راجــــع إىل معــــىن قــــراءة العامــــة: }ُكل ُهــــن { :قــــال ابــــن جــــين

، إال أن الرفــع أقــوى (6)رضــاهن كلهــن مبــا أوتــني كلهــن علــى انفــرادهن واجتمــاعهن، فاملعنيــان إذ ا واحــد
أعـــين -، يرضـــني كلهـــن، واإلصـــراح يف القـــراءة الشـــاذة بوذلـــك أن فيـــه إصـــراحا مـــن اللفـــظ (7)معـــىن 

 .(8)التأويل واحدا إمنا هو إبيتائهن كلهن، وإن كان حمصول احلال فيهما مع -النصب

 [.56]األحزاب: چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ قوله تعاىل:  -274
                                                           

 (2/199) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (1)
 مستقبل للمرأة صفة فهوبكسر األلف وهذا يقتضي استئناف األمور، إن وقع فهو حالل له « إن وهبت»قرأ مجهور الناس  (2)

إشارة إىل ما وقع من اهلبات قبل  االشتمال بدل امرأة من بدل وهو اهلمزة بفتح وهبت( )أن ويقرأ جوابه، موضع يف وأحللنا
 (2/193، )، د.طرمحنإمالء ما من به ال. العكربي، نزول اآلايت

 : توجيه كسر مهزة إن (3)
ألن الفتح على البدل من امرأة ومبعىن  ؛إهنن نساء وإذا فتح كان املعىن على واحدة بعينها :كسر إن أمجع للمعاين ألنه قيل

 (5/362، )1طمعاين القرآن، . النحاس، ألن
 (.2/182)د.ط، ، احملتسبابن جين،  (4)
تَـُهن . ئ، وقر (يـَْرَضنْيَ )ابلرفع على التأكيد للضمري يف « كّلهن» التواتر:اءة قر  (5) احملرر ابن عطية،  ابلنصب على التأكيد يف آتـَيـْ

 (.4/393)، 1طالوجيز، 
 للقراءة املتواترة ابلرفع، والشاذة ابلنصب. (6)
 (1/314، )1ط ،إعراب القرآناألصبهاين،  .كلهن  يرضني: أي ،(يرضني) يف للمضمر توكيد (7)
 (2/183) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (8)
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 .(3()2)أقوى معىن (1)قوله تعاىل: }َصل وا َعَلْيِه{: قال ابن جين

 [.69]األحزاب: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ قوله تعاىل:  -275
أقــوى معــىن مــن هــذه القــراءة، وذلــك أن هــذه إمنــا يـُْفَهــم منهــا أنــه  : قــراءة الكافــةقــال أبــو الفــتح

فإهنـا (5)وال تـُْفَهم منها وجاهته عنـد مـن هـي؟ أعنـَد هللا، أم عنـَد النـاس؟ وأمـا قـراءة اجلماعـة (4)عبد  هلل 
؛ إلســناد وجاهتــه إىل هللا تعــاىل، وحســبه (6)تفيـد كــون وجاهتــه عنــد هللا، وهــذا أشــرف مـن القــول األول

 .(7)هذا شرفا
 القراءات املتواترة يف سورة سبأ:

 [.14]سبأ: چی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب چ : قوله تعاىل -276
 ،(9)اهلمــز مــن وابلبــدل ،(8)ابهلمــز": ِمْنَســأَتهُ : "ذلــك يف عليــه اجملمــع املشــهور :الفــتح أبــو قــال

                                                           

هذه الفاء تقوي معىن الشرط أي صلى هللا فصلوا أنتم، كما تقول )صلوا عليه( قراءة متواترة، وقرئ يف الشاذة: فصلوا عليه، و  (1)
 (4/398)، 1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، أعطيتك فخذ

دخول الفاء إمنا هو ملا ُضمنه احلديث من معىن الشرط، وذلك أنه إمنا وجبت عليه  صلوا:وجه قوة القراءة بدون الفاء يف  (2)
 .(2/183) د.ط، ،احملتسبابن جين، الصالة منا ألن هللا "سبحانه" قد صلى عليه، 

 (2/183) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (3)
ا( (4)  على القراءة الشاذة )عبد 
، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «هلل اوكان عبد  »، وقرأ ابن مسعود «وكان عند هللا»قرأ اجلمهور  وهي )عند هللا وجيها(. (5)

(4/401). 
ألنه إن كان وجيها عند بين الدنيا   ؛ا" نقص الثناء على موسى عليه السالم، وذلك أن اآلية لو محلت على قوله:" وكان عبد   (6)

ا" فلما أوضح هللا تعاىل موضع املدح بقوله:" وكان عند هللا وجيه   ،ثناء من هللا يبىن عليهال  ،ا من هللا عليهكان ذلك إنعام  
 (14/252، )2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  .عظم الرفعة أبن الوجاهة عند هللااستحق الشرف وأ

 (2/199) د.ط، ،احملتسب ابن جين، (7)
 ابن قياس، وروى غري على وهو مسموع اهلمزة، من بدل األلف وهذه مهز غري من السني بعد أبلف عمرو وأبو املدنيان، قرأ (8)

 وبذلك اهلمزة، بفتح عنه احللواين وروى. كذلك  عنه أصحابه عن الداجوين فروى هشام، عن واختلف. اهلمزة إبسكان ذكوان
 :ذلك على وأنشدوا كالمهم،  يف اهلمزة إسكان ثبت وقد. الباقون قرأ

، 2، طالتيسري (، الداين،2/350) د.ط، ،النشرمنسأته. ابن اجلزري،  إىل الشيخ كقومة...   وكأته من قام مخر صريع
 (.1/527، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/180)

 التوجيه: (9)
   = 
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 تكـون(2) العظيمـة العصـا هـي: الفـراء قـال. (1)زجرتَـه إذا: والبعـري الناقـة نسـأتُ  مـن مفعلـة: العصـا وهي
  (4()3)الراعي مع

 [.17]سبأ: چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ : قوله تعاىل -277
. (6)يقـــول: جزيـــت الرجـــل يف اخلـــري، وجازيتـــه يف الشـــر (5): كـــان أبـــو إســـحاقأبـــو الفـــتح قـــال
 .(8()7)ذلك بقراءة العامة: }وهل جيازى إال الكفور{ى واستدل عل

 [.19]سبأ: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ قوله تعاىل:  -278
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 ينسئ الراعي ألن بذلك، مسيت العصا ألن االشتقاق، أصل على ابللفظ أتى أنه: مهز ملن فاحلجة. وتركه ابهلمز يقرأ منسأته
 (، 1/293) ،4ط ،احلجةابن خالويه،  .التخفيف أراد أنه: اهلمز ترك ملن واحلجة. يؤخرها أي احلوض عن اإلبل هبا

 إذا املرأة النسىء، ونسئت وهو املاء عليه صببت إذا اللنب نسأت: يقال كما  سريه ليزداد زجرته: البعري نسأت من أخذت (1)
 (2/356، )1ط ،معاين القرآنفيه. الفراء،  هللا زاد أي أجلك يف هللا ونسأ. حبلت

 متكئ وهو تويف سليمان تويف فلما هبا، ويؤخر هبا يطرد هبا ينسأ هبا، ومعىن ينسأ ألهنا منسأة مسيت وإمنا العصا، املنسأة (2)
 ،1، طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج .خر العصا، ح  األرضة أكلت ح  مبوته اجلن يعلم فلم - عصاه على -عليها

(4/247.) 
 (1/41) ،1، طلغات يف القرآنالالسامري،  .وخثعم وأمنار حضرموت بلغة عصاه يعين( منسأته) (3)
 (2/187) د.ط، ،، احملتسبابن جين (4)
 .10سبقت ترمجته، ص (5)
القائل: كيف خص الكفور ابجملازاة واجملازاة للكافر وللمسلم وكل واحد؟ فيقال: إن جازيناه مبنزلة كافأانه، والسيئة يقول ( 6)

للكافر مبثلها، وأما املؤمن فيجزى ألنه يزاد ويتفضل عليه وال جيازى. وقد يقال: جازيت يف معىن جزيت، إال أن املعىن يف أبني 
أنه قد قال )ذلك جزيناهم( ومل يقل )جازيناهم( وقد مسعت جازيت يف معىن جزيت وهي  الكالم على ما وصفت لك أال ترى

 (2/359، )1ط ،معاين القرآن. الفراء، مثل عاقبت وعقبت
محزة والكسائي وحفص }وهل جنازي{ ابلنون }الكفور{ نصب هللا أخرب عن نفسه وحجتهم يف ذلك أنه أتى  : قرألتوجيها (7)

عقيب لفظ اجلمع يف قوله }ذلك جزيناهم مبا كفروا{ فكان األوىل مبا أتى يف سياقه أن يكون بلفظه وبعده }وجعلنا بينهم{ 
 .فهذا يؤيد معىن اجلمع ليأتلف الكالم على نظام واحد

أن ما أتى يف  :وحجتهم يف ذلك ،رفع على ما مل يسم فاعله (الكفورُ ) ،بضم الياء وفتح الزاي( وهل جيازى) :أ الباقونوقر 
}فال جيزى إال مثلها{ }مث جيزاه اجلزاء األوىف{ ( اليوم جتزى كل نفس)القرآن من اجملازاة أكثره على ما مل يسم فاعله من ذلك 

 (.1/588) ،د.طحجة القراءات، . ابن زجنلة، وا عليه أوىلفرد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجع
 (2/159) د.ط، ،، احملتسبابن جين (8)
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فيـــه منصـــوب نصـــب املفعـــول بـــه،   (2)فـــإن "بـــني" (1)ا "اَبَعـــَد بَـــنْيَ َأْســـَفاراَِن"ال أبـــو الفـــتح: أمـــقـــ
 (.3) كقولك: اَبَعَد مسافة أسفاران، وليس نصبه على الظرف

 [.20]سبأ: چھ ھ ے ے ۓ چ قوله تعاىل:  -279
، نصـب–{ ظَن ـهُ } -رفـع- (4){ِإْبلِـيسُ  َعلَـْيِهمْ  َصـد قَ  َوَلَقـدْ : }العامـة قـراءة : وأمـاقال ابن جين

ـــى"و. (5)معنـــاه يف ظنـــه أودعـــه كـــان  مـــا فصـــدق مـــنهم، فبلغـــه شـــيئا فـــيهم قـــدر كـــان  فإنـــه  متعلقـــة" َعَل
تُـه ِفيَمـا علْيكَ  َصَدْقتُ : كقولك  ،"َصَدقَ "بـ  تقـدم جـواز السـتحالة ابلظـن، متعلقـة تكـون وال بـك، ظَنَـنـْ

 .املوصول على الصلة من شيء

 تـرى أال. (6)املعـىن عـن وحَتَـر ف   لإلعـراب، مَتَح ـل وهذا ظنه، يف معىن على أنه إىل الفراء وذهب
                                                           

، وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وهشام بنصب الباء (ابعد)نا( وفتح العني والدال وألف قبل العني من قرأ يعقوب برفع الباء من )ربُ  (1)
، السبعةابن جماهد،  الدال، وقرأ الباقون كذلك إال أهنم ابأللف وختفيف العني.وكسر العني مشددة من غري ألف مع إسكان 

 (2/350) د.ط، ،النشر(، ابن اجلزري، 1/118، )2، طالتيسري(، الداين، 1/529، )2ط
 التوجيه:

رب نا بـَع د بني أسفاران، قرأ يعقوب وحده )ربُنا ابعد(: والوجه ان ابعد وبّعد واحد كضاعف وضّعف، والكالم إخبار، واملعىن أن 
 وحنن نريد أال يبعد، وهذا شكوى منهم لتباعد مابني القرى اليت كانت هلم وكانوا يريدون الرتدد إليها.

 وقرأ الباقون: )رب نا( ابلنصب على الدعاء.
وبع د  لعني وإسكان الدال،وقرأ ابن كثري وأيب عمرو وهشام)بعِّد( على فعِّل، وقرأ الباقون )ابعد( على فاعل ابأللف، وكسر ا

 (.3/1052، )1ط، املوضحابن أيب مرمي،  .وابعد، مبعىن واحد لفظهما لفظ األمر، ومعنامها الدعاء، واملراد أهنم بطروا النعمة
ابلرفع  (بنيُ ) وقرئ ا.ظرف   (بني)مفعول به، ألهنما فعالن متعداين، وليس  (بني)د ابأللف والتشديد، فومن قرأ ابعد، أو بع   (2)

 (.8/539) ،، د.طالبحر احمليطأبو حيان،  .: أي مدى أسفارانامن رفعه جعله امس  ف ،وإضافته إىل األسفار
 (.2/189) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
، 2، طالسبعة، (، ابن جماهد2/350، د.ط، )النشر. ابن اجلزري، بتخفيفهاقرأ الكوفيون بتشديد الدال وقرأ الباقون  (4)

 (،1/118، )2، طالتيسري(، الداين، 1/529)
النساء:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  :يقرأ بتشديد الدال وختفيفها. ومعنامها قريب وذلك أن إبليس لعنه هللا قال (5)

 ،احلجةابن خالويه،  سبقت له الشقوة عند هللا عز وجل صّدق ظّنه عليهم.ا فلما اتبعه عليه من ال متيقن    لذلك،ظاان   119
 .(1/295) ،4ط

رد ابن جين على الفراء اختياره رفع ظنه، والرفع على أنه بدل وهو شاذ ويوجد أوجه إعرابية أخرى لنصب ظنه على  (6)
 التخفيف:

   = 
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 أيضـا كـذلك.  مضـى مـا علـى مفعـوال جعلـه نصـبه إذا فكـذلك فـاعال؟ جعله فإمنا (1)"ظنه" رفع من أن
 .(4)به مفعول أنه على(3)" الظن" فنصب ،"صّدق: "فقال ،(2)شدد من

 [.44]سبأ: چڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ قوله تعاىل:  -280
 أن وذلـك ؛(7)"يدرسـوهنا" مـن(6) معـىن أقـوى وهـو ،(5)الدرس من يفتعلون هذا: الفتح أبو قال

 چۈ   ٴۇ    ۋ  چ : تعـــــاىل هللا قـــــول إىل تـــــرى أال. فـََعـــــل مـــــن (8)معـــــىن أقـــــوى فيـــــه التـــــاء لـــــزايدة افتعـــــل

معـىن  أيضـا وفيه نعم،. والعزة األخذ ذكر من تقدمه مبا أشبه وهو قادر، من معىن أبلغ فهو ؟[42القمر:]
 .(9)يتدارسوهنا  معىن يف ألنه الكثرة؛

 [.51]سبأ: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ  : قوله تعاىل -281

                                                           
= 

النصب فيها على معىن  :ه قال أبو العباس املربدظنِّ  صدق عليهم إبليس ظن   :ا على معىنمن خفف نصب الظن مصدر  -
 (1/588) ،4ط ،احلجة. ابن خالويه، ق يف ظنهصد  
وجيوز أن يكون صدق متعداي  بغري حرف جر تقول: صدقت ظين ابلتخفيف كما تقول: صدقته ابلتخفيف. ابن أيب مرمي، -

 (3/1053، )1ط، املوضح
 (2/568) ،2ط،مشكل إعراب القرآن. القيسي، وجيوز على االتساع أن تنصبه انتصاب املفعول به-

از كما تقول: صدقك ظن ك ( جلولقد صدق عليهم إبليس ظنه)ه( بدل من )إبليس(، قال: ولو قرأ قارئ )ظن   :على أن قوله (1)
 (1/319، )1ط ،إعراب القرآناألصبهاين،  وكذلك ظن ك؛ ألن  )الظن( خيطئ ويصيب.

 وهم الكوفيون. (2)
 (2/249)، 1، طمعاين القراءاتاألزهري، : للمراجعة. شاذة فقراءة الرفع القراء جلميع الظن نصب (3)
 .(2/191) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (4)
 يقصد القراءة الشاذة: بتشديد الدال. (5)
 اد رس، مضارع الراء، وكسر وشدها الدال )يد رسوهنا( بفتح: حيوة وقرأ وأبو خمفف ا، درس مضارع )يَْدرسوهنا(،: اجلمهور قرأ (6)

 الكتاب ُدِرس من أو الدرس، تكرير وهو التدريس، من يُد ر سوهنا،: أيضا حيوة أيب وعن. تتدارسوهنا: ومعناه الدرس، من افتعل
 (8/559)، ، د.طالبحر احمليطحيان،  مشدد ا. أبو الكتاب وُدرِّس خمفف ا،

 القراءة املتواترة. ابلتخفيف. (7)
 (.15/229) ،1ط ،روح املعاين، ، األلوسيأغليب أو إذا احتد النوع ال إذا اختلف ،قوهلم زايدة املبين تدل على زايدة املعىن (8)
 .(2/196،195) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (9)
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 (2)الفعــل؟ هــذا عطــف عــالم{ : َقرِيــب   َمَكــان   ِمــنْ  (1)َوُأِخــُذوا: }العامــة : قــراءةقــال ابــن جــين
 فـزعهم وقـت ترى ولو: يراد ال ألنه ،(3)ابلواو وهو{ َفزُِعوا: }تعاىل قوله على معطوف ا يكون أن وينبغي

 فيـه مـا علـى" ُأِخـُذوا" فعطـف. وأخـذوا يفوتـوا، فلم فزعوا إذ ترى ولو: أعلم وهللا- املراد وإمنا وأخذهم،
َعلِّقة (4)الفاء

ُ
 فيئـول الفـاء، فيـه مـا علـى معطوفـ ا كـان  وإذا عنـه، لـه التسـبيب وجـه علـى ابآلخـر األول امل

 حيسن فال الواو وفيه وأما فاء، فيه كانت  إذا هذا فأخذوا، فزعوا إذ ترى ولو: قال كأنه  أنه إىل احلديث
 .(5)الفاء فيه ما على معطوف ا يكون بل" فزعوا" على عطفه

 القراءات املتواترة يف سورة فاطر:

 [.22]فاطر: چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ قوله تعاىل:  -282
، وقـال قطـرب: قـراءة النـاس كلهـم: (6): قال أبـو حـامت: ال قـراءة فيـه غـري "ُجـَدد "قال أبو الفتح

 :(8). قال املتلمس(7)"ُجَدد "، فأما "ُجَدد" فجمع ُجد ة، وهي الطريقة خيالف لوهنا لون ما يليها

                                                           

، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  خذ من مكان قريب.وجاء هلم أْ  :، كأنه قال(ذ  وأخْ ) وقرئ، (وأخذوا)قرأ اجلمهور  (1)
(4/426.) 

 .(1/455) ،1ط ،إعراب القرآن، األنصاري .وأخذوا عليه "فال فوت" كأنه قيل: أحيط هبم،عطف على ما دل  (2)
أو على ال فوت، على معىن: إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا.  ،خذوا فال فوت هلمزعوا وأُ : فَ يفيه وجهان: العطف على فزعوا، أ (3)

، 3ط الكشاف،الزخمشري،  ذ.ومعناه: فال فوت هناك، وهناك أخْ  ذ، وهو معطوف على حمل ال فوت.خْ وقرئ: وأَ 
(3/593). 

 أي فال فوت. (4)
 (2/179،196) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
د وجدائد،  دُ جديدة وجُ  ، يقال:د، ابلضم: مجع جديدةدُ وقرأ الزهري جُ  القراءة املتواترة، )ُجَدد( بضم اجليم وفتح الدال. (6)

 .(3/610)، 1طاحملرر الوجيز، ة، . ابن عطين وسفائنفُ كسفينة وسُ 
، 1ط ،معاين القرآنالفراء،  ة.د  اخلطط والطرق تكون يف اجلبال كالعروق، بيض وسود ومحر، واحدها جُ  (د بيضدَ جُ ) (7)

 (4/269) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، (، الزجاج، 2/486) ،1، طمعاين القرآن(، األخفش، 2/369)
واملتلمس ،  من عمرو بن هندمشهور جاهلي. قدم دمشق هاراب   املتلّمس، شاعرجرير بن عبد املسيح بن عبد هللا بن زيد  (8)

 ا، وإمنا مّسي املتلّمس لقوله:خال طرفة بن العبد، وكان سّيد  
 (72/83، )د.ط، دمشقريخ اتاملتلّمس. ابن عساكر، فهذا أوان العرض جّن ذاببه زانبريه واألزرق 
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 (2()1)َلُه ُجَدد  ُسود  كأن أَرْنَدج ا ... أبَِْكُرعه وابلذِّرَاَعنْيِ ُسْنُدسُ 

 [.36]فاطر: چھ ھ ھ ے چ قوله تعاىل:  -283
قـــراءة العامـــة يف هـــذا أوضـــح وأشـــرح؛ وذلـــك أن فيـــه نفـــي ســـبب املـــوت، وهـــو  :قـــال ابـــن جـــين

، ومــن هــذا قــوهلم: مل يقــم زيــد أمــس؛ (4). وإذا حــذف الســبب فاملســبب أشــد انتفــاء(3)القضــاء علــيهم
فنفي املاضي بلفـظ املسـتقبل؛ وذلـك أن املسـتقبل أسـبق رتبـة يف الـنفس مـن املاضـي، فـإذا نفـي األصـل  

 .(5)اء، ونظائره كثرية، فتأملهكان الفرع أشد انتف

 [.43]فاطر: چۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى چ قوله تعاىل:  -284
 إىل إلضـــافته(7) معرفـــة فيهـــا" املكـــر" أن وذلـــك معـــىن؛ أقـــوى(6) العامـــة : وقـــراءةقـــال ابـــن جـــين

 وعليـه. النفـوس يف مسـتنَكر مسـتكَره عـال   هـو الـذي الس ـيِّئ واملكـرَ : قال فكأنه ،"الس يِّئ" أعىن معرفة،

                                                           

 البيت من ديوان املتلمس. (1)
 (2/199)د.ط،  ،حملتسبابن جين، ا (2)
؛ عليهم املوت فيموتوا يال يقض :واملعىن، نصب، وعالمة النصب سقوط النون، وهو جواب النفيابل)فيموتوا( قراءة متواترة:  (3)

معاين الزجاج، وهي قراءة ضعيفة،  ،ووجهها العطف على يـُْقضى« فيموتون» ئألهنم لو ماتوا لبطلت حواسهم فاسرتاحوا، وقر 
 (4/440)، 1طاحملرر الوجيز، (. ابن عطية، 4/271) ،1طالقرءان وإعرابه، 

هو على أحد معنيي النصب فاملعىن انتفى القضاء عليهم، فانتفى مسببه، أي ال يقضى عليهم وال ميوتون، كقولك: ما أتتينا  (4)
 (9/35)، ، د.طالبحر احمليط، حيان أبو ، أي ما يكون حديث، انتفى اإلتيان، فانتفى احلديث. فتحدثنا

 (2/202)د.ط، ، احملتسبابن جين،  (5)
ا كما أسكنها أبو لتوايل احلركات ختفيف  ، قرأ محزة إبسكان اهلمزة يف الوصل)ومكَر السيِء( بكسر اهلمزة للعامة ماعدا محزة:  (6)

، السبعة جماهد، ابن .ضع التغيري، وقرأ الباقون بكسرهاابرئكم " لذلك، وكان إسكاهنا يف الطرف أحسن ألنه مو عمرو يف " 
 (2/252) د.ط، النشر، ابن اجلزري،، (1/182)، 2، طالتيسري الداين، ،(1/535)، 2ط

 التوجيه:
وجه قراءة محزة بسكون اهلمز)السيْء( وصال: جيوز أنه على إجراء الوصل جمرى الوقف، ألهنا يف الوقف ساكنة ال حمالة، وجيوز 
أن يكون على تسكني األوسط من احلركات املختلفة إذا توالت، وأما تركه اهلمز يف حال الوقف فألن الوقف موضع تغيري، 

 (.3/1065، )1ط، املوضحن على األصل. ابن أيب مرمي، فقلبت اهلمزة فيه ايء، وقرأ الباقو 
 .(2/596) ،2ط ،القرآن إعراب مشكل القيسي،.  صفته وتقديره ومكر املكر السيئضافة املوصوف اىلإهو من  (7)
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 .(1){أِبَْهِلهِ  ِإال   الس يِّئُ  اْلَمْكرُ  حيَِيقُ  َوال: }بعد من قال

 يس: سورة يف املتواترة القراءات

 [.9]يس: چڻ ڻ ڻ ۀ چ  قوله تعاىل: -285
 فأغشــــْينا: أي ،(2)املضــــاف حــــذف علــــى فهــــو چڻ چ : العامــــة : قــــراءةقــــال ابــــن جــــين

 .(3)ِغشاَوة عليها فجعلنا: أبصاَرُهم

  العـــــني علـــــى الغشــــاوة أن وذلـــــك و؛ ش غ مــــع معناهـــــا يلتقــــي ي ش غ أن يعلـــــم أن وينبغــــي
 ومـا ،(4)ابلواو العني على ما خصوا أهنم غري ويتجلله، صاحبه يركب منهما كل  القلب، على كالغشي

 علــى الغشــاوة مــن للنــاظر يبــدو ومــا اليــاء، مــن لفظ ــا أقــوى الــواو كانــت  حيــث مــن ابليــاء؛ القلــب علــى
 ال بشـــواهده عليـــه اســـتدل وإمنـــا العـــني، عـــن غائـــب ذلـــك ألن القلـــب؛ خيـــامر ممـــا للحـــس أبـــدى العـــني

 .(5)ومعاينه بشاهده

 [.10]يس: چہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ    چ  قوله تعاىل: -286
كقـراءة العامـة:   (6)هـذا أن يكـون أراد مهـزة االسـتفهام: الذي ينبغي أن يعتقد يف قال أبو الفتح

 .(7)چہ    چ

                                                           

 .(2/202) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (1)
ويقرأ ابلعني أي أضعفنا بصائرهم عن إدراك اهلدى كما تضعف عني ، غطينا أعني بصائرهم فاملضاف حمذوف :ابلغني أي (2)

 (.2/201)، ، د.طإمالء ما من به الرمحن ،العكربي، األعشى
 (2/373، )1ط ،معاين القرآن . الفراء،شاوةفألبسنا أبصارهم غِ  :فأغشيناهم أي( 3)
، لسان العرب. ابن منظور، وةشْ وة وغِ شْ وة وغُ شْ غَ و وَ شْ وعلى بصره وقلبه غَ  ،الشيء تغشية إذا غطيتهالغشاء الغطاء غشيت  (4)

 (.5/3261) ،3ط
 (2/205،204) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (5)
ال إ وهذا هو األصل ،فحقق قوم اهلمزتني ومل يفصلوا بينهما :مث اختلفوا يف كيفية النطق به ،كثرون على لفظ االستفهامقرأ األ (6)

فإذا اجتمعت مهزاتن كان  ،ألن اهلمزة نربة خترج من الصدر بكلفة فالنطق هبا يشبه التهوع ؛أن اجلمع بني اهلمزتني مستثقل
 (1-15)، ، د.طإمالء ما من به الرمحنالعرب. العكربي، أثقل على املتكلم فمن هنا ال حيققهما أكثر 

 (2/205،204) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (7)
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 [.19]يس: چگ  ڳ  گک  گ  گچ  تعاىل:قوله  -287
ألن االستفهام يقطع مـا قبلـه عمـا بعـده؛  (1)قراءة من قرأ ابالستفهام: "أئن ذكرمت"؟ ىلكن عل

ا علـــيهم، مث اســـتأنف مســـتفهما، وهـــو يريـــد ألن لـــه صـــدر الكـــالم؛ فكأنـــه قـــال: بـــل طـــائركم معكـــم رد  
 .(2)اإلنكار

 [.30]يس: چٹ ڤ ڤڤ چ قوله تعاىل:  -288
 ايَ : "(4)الظــاهرة للقــراءة وشــاهده (3)املعــىن يف مفعــولني" العبــاد" كــان  شــئت : إنأبــو الفــتحقــال 

 .(8()7)ميسهم ما ويهُمه(6) أْمرُُهم يعنيه َمنْ  عليهم يتحسر: أي ،(5)"اْلِعَبادِ  َعَلى َحْسَرة  

 [.72]يس: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ قوله تعاىل:  -289
                                                           

اختلفوا يف: أئن ذكرمت فقرأ أبو جعفر بفتح اهلمزة الثانية، وهو يف تسهيلها والفصل بينهما على أصله، وقرأ الباقون بكسرها،  (1)
 وهم يف التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه على أصوهلم.

ابن اجلزري،  بتخفيف الكاف، وانفرد اهلذيل عن ابن مجاز بتشديدها، وبذلك قرأ الباقون.واختلفوا يف: ذكرمت فقرأ أبو جعفر 
 (.1/522، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(3/353) د.ط، ،النشر

 التوجيه:
معناه: تشاءمنا بكم، أإن ذكرمت فإمنا هي إن اليت للجزاء دخلت عليها ألف االستفهام، واملعىن: أإن تشاءمتم، ألن تطريان بكم 

 فكأهنم قالوا: أئن ذكرمت تشاءمتم  فحذف اجلواب لتقدم ما يدل عليه، وأصل تطريان:
أأن ذكرمت بفتح  :تفعلنا، من الطائر عند العرب الذي به يتشاءمون، ويتيمنون، وقد تقدم ذكر ذلك. وقد قرأ من غري السبعة

 (، 6/39، )2طاحلجة، الفارسي،  فيفها وحتقيقها فقد مر ذكرها يف مواضع.أألن ذكرمت تشاءمتم، وأما اهلمزة وخت أن، واملعىن:
 (2/206) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (2)
 (9/60)، ، د.طالبحر احمليط حيان، أبو عليهم. غريهم من احلسرة تكون أن جيوز (3)
 املتواترة، املشهورة. (4)
 قراءة متواترة، وقرئ )ايحسرة العباد(، إبضافتها. (5)
 قول من العباد على حسرة اي: هلم، وقيل اإلميان ينفعهم مل ح  الرسل عبادان على املالئكة حسرة اي املعىن:: الضحاك قال (6)

 ذلك قتلوا حني ذلك قالوا الثالثة، الرسل قول من هو: وقيل. لقتله القوم وثب ملا يسعى، املدينة أقصى من جاء الذي الرجل
 .(9/61، )سابقالرجع املحيان،  أبو .آمنوا قد يكونوا أن متنوا كأهنم  هؤالء، على حسرة اي: قالوا العذاب، هبم وجل الرجل

 يصري ما الندم من اإلنسان يلحق أن اللغة يف احلسرة وحقيقة جعفر: أبو قال احلسرة حضور موضع هذا أي: العباد حسرة اي (7)
 .(5/489، )1طمعاين القرآن، حسريا. النحاس،  به

 (2/211) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
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 .(3) (2)بفتح الراء (1)قراءة من قرأ: "ركوهبم" :قال أبو الفتح

 [.83]يس: چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ             ىئ  چ قوله تعاىل:  -290
 ال وهــذا ،(5)اللفـظ بــزايدة للمبالغـة والتــاء الـواو زادوا منــه، فـََعلُـوت (4): واملَلُكــوتقـال ابــن جـين

 .(6)األعظم األمر على إال امللكوت يطلق

 الصافات: سورة يف املتواترة القراءات

 [.54]الصافات: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ : قوله تعاىل -291
لعـــــــوَن"، مشـــــــددة ال جيـــــــوز إال فـــــــتح النـــــــون مـــــــن "مط   ": قـــــــال أبـــــــو حـــــــامت:قـــــــال أبـــــــو الفـــــــتح

 .(8)...."(7)الطاء

 [.67]الصافات: چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ قوله تعاىل:  -292

                                                           

 ،«ركوبتهم»وبضم الراء، « كوهبمُر » وقرئ ،ى بغري اتء على جهة النسب عند البصرينيأتبفتح الراء، « كوهبمَر »وقرأ اجلمهور  (1)
 (2/608) ،2ط ،مشكل إعراب القرءان(، مكي القيسي، 4/463)، 1، طاحملرر الوجيزابن عطية، 

 وهي القراءة املتواترة جلميع القراء العشر. (2)
كوب ابلضم اسم الفعل، كوب ما يركب ابلفتح والر  والر  ، اجتمع القراء على فتح الراء ألن املعىن: فمنها ما يركبون قال الفراء:
 (.2/608) ،2ط ،مشكل إعراب القرءانالقيسي، 

 (2/217) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (3)
 ومعناه ضبط كل شيء والقدرة عليه ،بفتح الالم« ملكه» وقرئ، «ملكوت»قرأ مجهور الناس  قراءة متواترة. (4)
 (2/449) ،1ط ،نآمعاين القر  املبالغة. النحاس، معىن فيه أن إال ملك مبعىن اللغة يف ( ملكوت5)
 (2/218)د.ط، ، احملتسب ،جين ابن (6)
أو كسرها، ورد  بسكون الطاء وفتح النون (لعونَ طْ مُ ) وقرئبفتح الطاء وشدها،  چٺچ قرأ مجهور القراء قراءة متواترة،  (7)

وهي حلن ال جيوز ألنه مجع بني النون  ،بكسر النون (مطلعونِ ) أبو حامت الكسر، وكذلك بعض العلماء مثل النحاس وقال:
 .ا لكان هل أنتم مطلعيّ ولو كان مضاف   ،واإلضافة
 التوجيه:

 .عربيتان ومها: قال أْطلعت، من أكثر -افتعلت -واطّلعت: وقال العرب، كالم  يف أكثر مثّقلة مط لعون: احلسن أبو قال 
 (.6/56، )2طاحلجة، الفارسي، 

 (2/220) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (8)
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 .(2)الشني بفتح ،(1)اخللط: الش وبُ : الفتح أبو قال

 [.94]الصافات: چھ ھ ھ ے چ قوله تعاىل:  -293
  (3)يَزِف ـــــــــــــــــــــــــــــونَ  القـــــــــــــــــــــــــــــومُ  َزف   هـــــــــــــــــــــــــــــذا يف املســـــــــــــــــــــــــــــموع :الفـــــــــــــــــــــــــــــتح أبـــــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــــــال

 .(6)العروس. َزفـَْفت: قالوا كما  ،(5)يُزِف ونَ  أََزف وا: أيض ا وقالوا ،(4)َزِفيف ا

 [.103]الصافات: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ قوله تعاىل:  -294
 .(8) وأطاعا ففوضا (7)"َأْسَلَما" أما :الفتح أبو قال

 [.123]الصافات: چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ قوله تعاىل:  -295
 مث ودار، ابب مبنزلـة ،"اَيس  " منـه االسـم فـإن(1) األلـف موصـول (9)"الياسَ " أما: الفتح أبو قال

                                                           

( قراءة متواترة، ويقرأ (1) : واخللط واخللط، املزاج االسم، و)الش وب( والُشوب املصدر، الَشوب ،(محيم من لُشواب) )لشواب 
 .(4/307) ،1طمعاين القرءان وإعرابه،  الزجاج،. املخلوط

 (2/220) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (2)
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/357) د.ط، ،النشراجلميع بفتح الياء، إال محزة فقرأ بضم الياء. ابن اجلزري،  قرأ (3)

 .(1/121، )2، طالتيسري(، الداين، 1/584)
 التوجيه: (4)
اإلسراع، حجة من ضم الياء )قراءة محزة(: أنه أخرب عنهم أهنم حيملون غريهم على اإلسراع، أي حيمل بعضهم بعضا على  

، أي تسرع، والزّفيف اإلسراع يف اخلطو مع مقاربة املشي.  فاملفعول حمذوف، يقال: زُف ت اإلبل إذا محلتها على أن تِزف 
 حجة من فتح وهم )الباقون(: أنه أخرب عنهم أنفسهم ابلز فيف، وهو اإلسراع، يقال َزف ت اإلبل تِزّف إذا أسرعت. 

 (.2/225)، ، الكشفالقيسي
، التيسري الداين، ،(1/584) ،2، طالسبعة جماهد، ابن ،(2/357) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن وهي قراءة محزة بضم الياء. (5)

 (1/121) ،2ط
 (2/221) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (6)
 قضائه يف إليه أي: فوضا التسليم، من سلما يقول( سل ما) وقرئ وأطاعا واستسلما، فوضا أي: قراءة متواترة، چ ٻ چ (7)

 (2/390، )1ط ،معاين القرآننفسه. الفراء،  االبن وأسلم ابنه، إبراهيم فأسلم أمره، على واحنمال وقدره،
 (2/222) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
(، 1/548، )2، طالسبعةابهلمز. ابن جماهد،  چ ۅ ۋ چ الباقون مهز، وقرأ بغري الياس( )وإن وحده عامر ابن قرأ (9)
   = 
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 .(2)والدار الباب مبنزلة ،"الياس" فصار ، التعريف الم حلقه

 [.147]الصافات: چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ قوله تعاىل:  -296
 املبتـدأ فحذف ،(4)يزيدون  هم: أو وتقديره ، (3) يَزِيُدون{ َأوْ : }اجلماعة : قراءةقال ابن جين 

 .(5)عليه املوضع لداللة

 القراءات املتواترة يف سورة ص:

 [.22]ص: چڑ ک ک ک ک چ  :تعاىل قوله -297
 وهو ،(7)الشط من وهو تبعد، وال: أي ، (6){ُتْشِطط َوال: }العامة قراءة : وعليهقال ابن جين

                                                           
= 

 (2/359،358،357) د.ط، ،النشر(، ابن اجلزري، 1/187، )2، طالتيسريالداين، 
 التوجيه: (1)

وصلها، واحلجة: أنه جيوز أن تكون كلمة )إلياس( مثل  فإنه( عامر ابن) إال بعدها األلف وقطع النون فتح على القراء أمجع
اهلمزة حذفا  كما حذفها ابن كثري من قوله تعاىل: )إهنا حلدى الكرب(، وجيوز أن تكون الكلمة ايسا فدخلته )إكرام( مث حذفت 

 األلف والالم.
 أخواهتا األلف، هبذه الكلمة، واهلمزة اثبتة فيها ثبوهتا يف حنو إدريس وإدراس، فشاكل هذه يف األصل هو أنه :قطع ملن واحلجة 

 .(3/1093، )1ط، املوضحابن أيب مرمي،  .األعجمية األمساء أوائل يف
 .(2/227) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
 .«بل» مبعىن «أو» عباس ابن فقال ،«يزيدون أو» اجلمهور قرأ (3)

 هم: يقول أن يف ُخريِّ  الرائي كأنّ .  ختيري هي: سيبويه قال املخرب، من اإلهبام طريق على األمرين ألحد هاهنا( أو)قال الراغب: 
األصبهاين،  .(بل) مبعىن هي: بعضهم ويزيدون، وقال: قال كأنّه(  الواو) مبعىن( أو: )الكوفيني بعض يزيدون، وقال أو ألف مائة

 (4/487)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  (1/345) ،1ط ،القرآن إعراب
 (.1/465، )1ط ،القرآنإعراب نصاري، األ ليست "أو" اليت ينصب بعدها املضارع، أبن مقدرة. (4)
 .(2/227) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (5)
 وضم التاء بفتح )َتشُطط(: وقرئ. حكمك يف تتعد وال: معناه األوىل، الطاء وكسر التاء بضم چک ک چ : الناس مجهور قرأ (6)

معاين  الزجاج،وابأللف.  التاء بضم «ُتشاطط»: وقرئ. غريه أبعد إذا وأشط   بعد، إذا شط  : يقال تبعد، وال: ومعناه الطاء،
 .(4/326) ،1طالقرءان وإعرابه، 

 .(7/334، )3، طلسان العرب. ابن منظور، والشط: شاطئ النهر وجانبه (7)
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  .(1)وأقربه وسطه وترك الشيء اجلانب أخذ فمعناه اجلانب،

 [.45]ص: چڄ ڄ ڄ چ قوله تعاىل:  -298

 .العامة قراءة على (2)"ابأليدي": قال ابن جين

 [.70]ص: چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چقوله تعاىل:  -299
َا ِإال   ِإيَل   يُوَحى ِإنْ : "جعفر أيب : قراءةقال ابن جين  هـذا: الفـتح أبـو قال األلف بكسر ،(3)"أمن 

 .(5)مبني نذير أنت إال: يل يقال إن: أي يوحى، إن: قال كأنه  ح  ،(4)احلكاية على

 مبـني، نـذير أان: لـه يقـل مل وهـو عينـه، اللفـظ يرد أن جيب كان  فقد حكاية كان  فإذا: قيل فإن
 مبني؟ نذير أنت إال يوحي إن: فقال البتة، أعاده فهال

 تراك أال مبني، نذير أنت: قال قد فكأنه مبني نذير أان إمنا إال: قال إذا أنه إال أراد، هذا: قيل
 أان: قــال وإمنــا شــجاع، إنــك: يقــل مل وهــو احلــرف، فــزدت شــجاع، إنــك: قلــت أنــت: لصــاحبك تقــول

                                                           

 .(2/231) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (1)
 الياء. حبذف األيد(، )أويل وقرئ: چڄ ڄ چ : اجلمهور قرأ (2)

 يف املثبتة األربعني املواضع من چڄ ڄ چ  األصل، على الياء إبثبات رسم ما ذكر" :ابب يف وردت قراءة اجلمهور 
 .(4/509) ،1، طاحملرر الوجيز. ابن عطية، (1/14) ،د.ط، املقنععمرو،  الداين، أبو: املصحف، انظر

ابن ، (2/402) د.ط، ،لنشرا اجلزري، ابن: انظر. بفتحها الباقون وقرأ احلكاية، على( إمنا) مهزة بكسر جعفر أبو قرأ (3)
 (.1/533، )1، طحتبري التيسرياجلزري، 

 :احلكاية (4)
 .هـ. ا سواء قوله أو فعله وفعلت شاهبته: وحاكيته فالان وحكيت نقلته،: الكالم عنه حكيت: القاموس يف جاء

 اللفظ إيراد: فهي حنواي، احلكاية حتديد يف روعي املعىن وهذا" واملشاهبة النقل" منه يقصد اللفظ أن النص هذا من ويؤخذ
 واإلفراد والتأنيث والتذكري اإلعراب يف له مماثل آخر بلفظ مبحاكاته صفته إيراد أو فيه، تغيري غري من هيئته على املسموع
 .(1/703)د.ط، ، املصفى ، النحوعيد حممد: انظر.. هـ. ا اجلمع والتثنية

 :القراءة توجيه (5)
 ألين إال إيل   يوحى ما: املعىن جعلت شئت وإن اإلنذار، إال إيل يوحىّ  ما: قلت رفع، كأنك موضع يف( أمنا) جعلت شئت إن

 املعىن ألن مبني نذير أنك إال إيل يوحى ما: املوضع هذا يف ويكون نصبا،( أمنا) موضع كان  الالم ألقيت فإذا ونيب، نذير
 .(2/412، )1ط ،معاين القرآنحكاية. الفراء، 
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 .(1)إنك" أان" موقع أوقت له حاكيا أردت قوله فلما. شجاع

 القراءات املتواترة يف سورة الزمر:

 [.56]الزمر: چی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ  :قوله تعاىل -300

 .(2)"َحْسَراَتى ايَ : "جعفر أيب قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

 .(3)الياء جمزومة ،"َحْسَراَتى ايَ : "عنه مجاز ابن وروى

 للفتح:توجيه ابن جين 

 ايء مــن بــدل هــي إمنــا" حســرات" يف األلــف أن وذلــك إشــكال، القــراءة هــذه يف: الفــتح أبــو قــال

 بيــاء أييت أال ينبغــي -هــذا علــى-و اليــاء، ثقــل مــن األلــف خفــة إىل هــراب ألفــا اليــاء أبــدلت. (4)حســريت
 فهــذا ايءان، هنــاك لــه ولــيس ،(5)الضــمري ايء مــن بــدل هــي إمنــا األلــف هــذه ألن األلــف؛ بعــد املــتكلم

 واضح. وهو هذا، إشكال وجه

 :للسكون توجيه ابن جين

 مـن مضـى مـا علـى هـو (6)الثانيـة الروايـة يف" َحْسـَراَتى ايَ " يف اليـاء إسـكان : وأمـاقال ابن جين

                                                           

 (2/235،234) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (1)
  فروي عنه إسكاهنا وردان، ابن عن( واختلف) مجاز، ابن عنه وفتحها األلف بعد بياء( حسراتي اي) جعفر أبو قرأ (2)

، حتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/363) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن. ايء بغري الباقون صحيح وقرأ وكالمها الفتح، وروي عنه
 (.1/536، )1ط

 والفتح. اإلسكان بني خالف وردان والبن مجاز، ابن عن الياء فتح ورد يف النشر (3)
الفراء،  .الدعاء لفظ على خيرج االستغاثة، معناه كان  كالم  كل  يف األلف إىل الياء العرب حيول املتكلم إىل مضاف ويلتا اي (4)

 (4/17) ،1ط ،نآإعراب القر (. النحاس، 2/421، )1ط ،معاين القرآن
 :اإلشكال هذا على الرد (5)

د.ط، ، احملتسبمنهن. ابن جين،  واملبدل البدل أعين منه، واملعوض العوض بني مجع أنه فيه عندي الذي من كالم ابن جين:
(2/238.) 

 (. 4/704)، ، د.طالبحر احمليطحيان،  الفتح. أبو العربية يف واألحسن الوقف جمرى فيه الوصل أجري ساكنني بني مجع هو (6)
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 كـان  قـد أنـه وذلـك ذلـك، علـى مزيـة هنـا اإلسـكان هلـذا هـذا مـع وأرى. (1)"َومَمَـايت  حَمْيَـايَ : "َ انفـع قراءة
 ذكـرانه، مبـا ذلـك عـن صـانع ملـا أنـه إال اليـاء، هـي األلـف كانـت  إذ واليـاء؛ األلـف بـني جيمـع أال ينبغي
 وألطــأ منهــا فضــاءل األلــف، مــع إثباهتــا يف القيــاس لضــعف نفســه؛ يف ضــعفت يف مــا علــى اليــاء فــأحلق

 إانرة مـــع واتبعـــك إليـــه، أصـــحب بـــه وأنســـته ذلـــك أتمـــل يف فكـــرك الطفـــت وإذا. شخصـــها ابلســـكون
 .(2)عليه الفكر

 [.69]الزمر: چٹ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعاىل:  -301
 إذا: وشـرقت وصـفت، أضـاءت إذا: (3)وأشـرقت طلعـت، إذا: الشمس شرقت: الفتح أبو قال

. طلعـــت إذا: شــرقت مـــن منقولــة" أشـــرقت" هــي الـــيت القــراءة هـــذه فتكــون األرض؛ مـــن لقرهبــا امحــرت
 .وإضاءهتا نورها لقوة ؛(4)منه أبلغ وأشرقت

 قرصــها كـان  وقـد ،(5)نورهـا زاد فإمنـا وأضـاءت أشــرقت إذا أهنـا وهـو آخـر، معـىن" أشـرقت" ويف
 .(6)ذلك قبل ظاهرا

 القراءات املتواترة يف سورة فصلت:

 [.11]فصلت: چوئ وئ ۇئ ۇئ چ : قوله تعاىل -302

                                                           

 البطان حلقتا العرب التقت من مسع قد أنه ووجهها االستعمال يف وشاذة ساكنني بني مجعت ألهنا القياس يف شاذة هي (1)
 (3/441، )2طاحلجة، املال. الفارسي،  ثلثا له: غريه وحكى املعرفة، الم سكون مع األلف إبسكان

 .(2/239،238،237) د.ط، ،حملتسبجين، ا ابن (2)
 القراءة املتواترة أشرقت ابلبناء للمعلوم. (3)
 التوجيه: (4)

 .أضاءت إذا وأشرقت طلعت، إذا الشمس شرقت يقال نورها، وعظم أضاءت: معناه أشرقت
: يقال أن على فهذا يتعدى، فعل من يرتتب إمنا وهذا للمفعول، الفعل بناء على الراء وكسر اهلمزة بضم «أشرقت»: وقرئ
 املتعدي ومن ووقـَْفته، ووَقف ورَجْعته كرجع  واحد بلفظ متجاوز غري أو متجاوز ا الفعل فيكون السراج، وأشرقه البيت، أشرق

 (.4/524)، 1طاحملرر الوجيز، األرض. ابن عطية،  أشرقت يقال: ذلك من
 (.4/363) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  .هللا بنور اإلشراق األرض ألبست وأشرقت (5)
 .(2/240) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (6)
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ـــا" يكـــون أن ينبغـــي: الفـــتح أبـــو قـــال  يكـــون وال وســـابقنا، ســـارعنا: كقولـــك  فاعلنـــا، هنـــا" آتين
 مــن أســهل الواحــد وحــذف. واحــد مفعــول إىل متعــد وفاعلنــا مفعــولني، إىل متعــد ذلــك ألن ؛(1)أفعلنــا

. أســرعنا معــىن مــن ســارعنا يف وملــا نعــم،. كثرتــه  مــن أمثــل كــان  احلــذف قــل كلمــا  ألنــه االثنــني؛ حــذف
 .(3( )2)األخرى القراءة أفعلنا ال فاعلنا أنه يف" آتينا" ومثل

 [.44]فصلت: چۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ چ قوله تعاىل:  -303

: أي ،(4)الاسـتفهام خرب أنه فعلى العني وسكون اهلمزة، بقصر ،"أَْعَجِمي" أما: الفتح أبو قال
. أعجمـي وكـالم قـرآن،: أي أعجمـي، بـه جـاء الـذي الكـالم: فقـال أخـرب مث آايته، فصلت لوال: لقالوا

 لآلمــــر كقولــــك  وهــــذا الكافــــة، قــــراءة علــــى واإلنكــــار التعجــــب معــــىن علــــى االســــتفهام خمــــرج خيــــرج ومل
 .(5)وترتكه؟ ابلرب أأتمر: الكافة قراءة وعلى. تفعله وال بشيء أتمر أراك: الستعماله التارك ابملعروف،

 القراءات الواردة يف سورة الشورى:

 [.2-1]الشورى: چٱ ٻ ٻ ٻ چ : قوله تعاىل -304
 تـرك فأمـا كالمهـا،  منهـا املركـب العـرب الفـواتح، حـروف وبقيـة(6)" عسـق حم،": قال ابن جين

                                                           

 «آتينا قالتا»: وجماهد جبري وابن عباس ابن وقرأ فيكما، وإراديت إيتيا مبعىن وذلك فعلنا، وزن على «أتينا قالتا»: اجلمهور قرأ (1)
 من هللا قدره وما تسخريه إىل كله  هبذا واإلشارة منكما، أردته ما الطاعة من أنفسكما من أعطيا مبعىن وذلك أفعلنا، وزن على

 (.5/7) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  .أعماهلا
 املتواترة: أتينا. (2)
 .(2/245)د.ط، ، احملتسبجين،  ابن (3)
 يف عنه خبلف ذكوان وابن جعفر وأبو عمرو وأبو قالون والفصل الثانية، تسهيل مع االستفهام على هبمزتني  چۋ چ  قرأ (4)

 القصر مع الثانية بتسهيل وحفص والبزي ورش وقرأ ،الوجهني من بكل له وقرأت" النشر يف قال عدمه على واألكثر الفصل،
 وجههما نفس ورويس قنبل وقرأ قاعدته، على املد مع ألف ا إبداهلا آخر وجه ولألزرق وجهيهما، أحد يف ورويس قنبل قرأ وبه

 كذلك  له والثالث املد، مع فمسهلة خمففة هبمزتني هلشام والثاين اخلرب، على واحدة هبمزة الثالثة أوجهه أحد يف وهشام الثاين،
، 2، طالتيسريوروح. انظر: الداين،  وخلف والكسائي ومحزة بكر أبو وهم الباقون قرأ، التحقيق مع وبه القصر مع لكن

 (.1/577،576، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/414) د.ط، ،النشر(، ابن اجلزري، 1/125)
 (2/248) د.ط،، احملتسب جين، ابن (5)
عني. ابن  بسقوط سق( )حم: عباس وابن مسعود ابن وقرأ ،چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: اجلمهور قرأ حم عسق قراءة متواترة، (6)
   = 
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 .(2)احلروف ومجيع املضارعة، غري كاألفعال  ،(1)كالمها  من كثري  إعراب فكرتك إعراهبا

 [.21]الشورى: چۅ ۉ ۉ ې ې ې چ : قوله تعاىل -305
" إن" و ابلكســـر (3)اجلماعـــة قـــراءة هنـــا إىل األول عـــن ابنقطاعـــه : ...يؤنســـكقـــال أبـــو الفـــتح

 .(4)حمالة ال -ترى كما- استئناف فهذا ابلكسر

 القراءات املتواترة يف سورة الزخرف:

 [.11]الزخرف: چپ پ پ ڀڀ چ قوله تعاىل:  -306
ت ا بـَْلَدة  : "يزيد جعفر أيب : قراءةقال ابن جين  .ابلتشديد ،(5)"َميـْ

                                                           
= 

 .(5/25) ،1طاحملرر الوجيز، عطية، 
الوقف. الفارسي،  على مبنّية أهّنا وذلك عسق وحم كهيعص  حنو: الساكنان، فيها جيتمع التهجي حروف سيبويه أن مذهب( 1)

 .(3/8، )2طاحلجة، 
 (2/249) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
 ابلكسر يف إن وهي املتواترة. (3)

 اهلمزة، بفتح «الظاملني وأن» جندب بن مسلم وقرأ. واالستئناف القطع على اهلمزة بكسر «الظاملني وإن»: الناس مجهور قرأ
 .(5/33)، 1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  .عذاب اآلخرة يف هلم الظاملني وأن: املعىن كلمة:  على عطف رفع موضع يف وهي

 (2/251)د.ط، ، احملتسب جين، ابن (4)
ابن ، (2/256) د.ط، ،النشراجلزري،  ابن. الزخرف يف املوضع هذا منها املواضع مجيع يف ميت كلمة  جعفر أبو شدد (5)

 .(1/320، )1، طحتبري التيسرياجلزري، 
 تفصيل ذلك جلميع القراء لكلمة ميت:

 وق واحلجرات، والزخرف، والفرقان، األنعام، يف وميتا األنعام موضعي يف وميتة ويس والنحل واملائدة هنا امليتة: اختلفوا يف
 ووافقه ذلك، مجيع يف الياء بتشديد جعفر أبو فقرأ احلي من وامليت امليت من واحلي ميت، لبلد ميت، بلد وإىل ميت، ولبلد
 يف يعقوب وافقهما ،وامليت ميت وبلد ميت ا أخيه حلم احلجرات ويف ميت ا، كان  أومن األنعام ويف امليتة، األرض يس يف انفع

 يف يعقوب ووافقهم وامليت، ميت يف وحفص وخلف والكسائي محزة أيضا ووافقهمااحلجرات،  يف رويس ووافقهما األنعام،
 .ابلتخفيف الباقون وقرأ ،(امليت)
 خبالف بعد املوت صفة فيه يتحقق مل ألنه ميتون( وإهنم ميت و)إنك مبيت(، هو )وما حنو ميت مل ما تشديد على( واتفقوا)

 (1/87، )2، طالتيسري(، الداين، 1/203، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 2/225،224) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .غريه
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 توجيه ابن جين:

 أن وذلــك ؛(2)التخفيــف مــع التــذكري حســن يف لــيس التشــديد مــع (1)التــذكري :الفــتح أبــو قــال
: فقــالوا الواحــد، املوضــع علــى اعتقبــا ولــذلك مائــت؛ فكأنــه فاعــل، جمــرى جيــري يكــاد ابلتشــديد" ميتــا"

 .(3)وقيم ابألمر وقائم وبيع، وابئع وسيد، سائد رجل

 [.19]الزخرف: چۇ ۆچ فوله تعاىل:  -307
 .استفهام بغري ،( 4)"َأَشِهُدوا: "الزهري قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

 اجلماعـة كقـراءة  خلقهـم؟ أشهدوا: قال كأنه  ختفيفا، االستفهام مهزة حذف أما :الفتح أبو قال
                                                           

 ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  .واحد البلد والبلدة معىن ألن مؤنث، البلدة ولفظ"  ميت ا: " وقيل جلاز ميتة كان  لو (1)
(4/71). 

 :ذلك توجيه (2)
 اجتمعت فلما( ميوت: )سيبويه وعند «مويت»(: الفراء) عند فيه األصل أن: شدد ملن فاحلجة. والتخفيف ابلتشديد يقرأ
 و «سيد» و «صيب»: ومثله ذلك، ألجل فالتشديد الياء يف وأدغمت ايء، الواو قلبت ساكن منهما والسابق والياء، الواو

 كان  إذ الياءين، إحدى ابختزال فخفف ثقيل والتشديد ايءين، بني اجلمع كره  أنه: خفف ملن واحلجة. «لني» و «هني»
 .(1/107) ،4ط ،احلجةبن خالويه، ا .معناه حييل وال االسم، بلفظ خيل ال اختزاهلا

 (2/253) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 قراءة متواترة وهي على التفصيل: (4)

 وفصل الشني، إسكان مع أصلهما على مسهلة، مضمومة والثانية األوىل مفتوحة هبمزتني( أأشهدوا) املدنيان قرأه أشهدوا
 وفتح مفتوحة واحدة هبمزة الباقون وقرأ. كلمة  من اهلمزتني ابب يف املتقدم أصلهما على خبالف وقالون جعفر أبو أبلف بينهما
، 2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/126، )2، طالتيسري(، الداين، 2/369،368) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  .الشني

(1/585) 
 التوجيه:

 حجة من قرأ ابالستفهام:
الشيء وأشهدته أن اهلمزة األوىل مهزة استفهام فيها نفي على معىن التوبيخ، واهلمزة الثانية مهزة نقل الفعل، ألنه يقال: شهدت 

إايه، فاأللف قد أحلق للنقل، مث بين الفعل للمفعول به ومجع فصار)أشهدوا( أي أحضروا، مث دخلته مهزة االستفهام، فصار 
 أَُأشهدوا، مث خففت الثانية أبن جعلت بني اهلمزة والواو.

(، ابن أيب مرمي، 2/363، )1، طاءاتمعاين القر األزهري،  وقرأ الباقون هبمزة واحدة وفتح الشني، مبعىن أحضروا خلقهم.
 (3/1148، )1ط، املوضح
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 يكـون أن وهـو. هـذا غـري طريقه ولكن موضعه الشعر، أمر احلرف هذا يف احلذف ألن ؛(1)فضعيف -
 .(2)هم خلقهم صفة چۇ ۆچ : قوله

 [.81] چک ک گ چ قوله تعاىل:  -308

 ،(3)چک ک گ چ : األخــرى القــراءة يف قــال مــن لقــول يشــهد وهــذا"...  :قــال أبــو الفــتح
  أن: معنــاه أن مــن إليــه يــذهبون مــا إىل أذهــب ال ألين العابــدين؛ أول أنــه إىل يــذهب ومل. األنفــني: أي

 .(4)أنتم" قدرمتوه ما خبالف األمر ألن يعبده، من أول فأان ولد أنتم عندكم للرمحن كان

 [.88]الزخرف: چىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ قوله تعاىل:  -309
  إذ ،(6)املعـــىن يف" الســـاعة" علـــى معطوفـــا كـــان  (5)"وقيَلـــه: "فقـــال نصـــب فمـــن :قـــال ابـــن جـــين

 علــى معطــوف نصــب" وقيلــه: "قــال. وقيلــه الســاعة يعلــم أن عنــده: أي املعــىن، يف هبــا مفعــوال كانــت
                                                           

 نقص به للمفعول بين فلما النقل قبل مفعولني إىل يتعدى الفعل وكان ذلك، فاملعىن: أأحضروا خلقهم أأشهدوا: قال من (1)
 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   چ: قوله القراءة هذه ويقوي واحد، مفعول إىل الفعل فتعدى

 (.6/146، )2طاحلجة، الفارسي،  .للفاعل الفعل بين ملا مفعولني إىل فتعدى،  51:الكهف
 (2/245) د.ط، ،حملتسبجين، ا ابن (2)
 (9/390)، 1طاحملرر الوجيز، عبدين. ابن عطية،  قراءة متواترة إبثبات األلف يف العابدين، وقرئ: (3)

 التوجيه:
 .عنه الولد بنفي للرمحن، االمة هذه من{ العابدين أول فأان} ولد للرمحن كان  ما: أي{ ولد للرمحان كان  إن} قال
 هلل ادعائكم من يغضب من أول أان: "يقول{ العبدين أول فأان} بعضهم وقال. ولد للرمحن ليس أبنه العابدين أول أان: أي
ا" "يعبد" "عبد: "، ويقول"ولدا  (1/119، )1، طمعاين القرآناألخفش،  .غضب: أي" عبد 

 (2/257) د.ط، ،حملتسبجين، ا ابن (4)
، (2/410) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن: أنظر. اهلاء وضم الالم بنصب الباقون وقرأ اهلاء وكسر الالم خبفض وعاصم محزة قرأ (5)

 (.1/589)، 2، طالسبعة جماهد، ابن ،(1/127)، 2، طالتيسري الداين،
 التوجيه: (6)

سرهم وجنواهم(، كأنه قال: أم حيسبون أان النسمع سرهم وجنواهم بلى ونسمع رأ ابلنصب: أنه معطوف على قوله )حجة من ق 
 قيله.

وعنده علم الساعة( والساعة جر ابإلضافة، فما عطف ابخلفض عطف على الساعة من قوله )حجة من قرأ ابخلفض: )قيله( 
 (.3/38، )1ط ،معاين القرآن، والتقدير: وعنده علم الساعة وعلم قيله. الفراءعليه جر أيضا، 
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 أن فلـــيعم وبعـــد،(1)القـــارئ يعقـــوب مـــنهم مجاعـــة، ذلـــك قـــال: قال،"قيلـــه"و ،"َوجَنْـــَواُهمْ  ِســـر ُهمْ  َنْســـَمعُ "
 وعنــــده أن وذلــــك فاعلــــة؛ ال املعــــىن يف مفعولــــة وهــــي اهلــــاء، إىل مضــــاف" قيــــل" هــــو الــــذي املصــــدر

 .(2)عطف ا

 اجلاثية: سورة يف املتواترة القراءات

 [.28]اجلاثية: چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ قوله تعاىل:  -310
 .(3)الالم بفتح ،"ُتْدَعى أُم ة   ُكل  : "يعقوب قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

 ملا األوىل من الثانية إبدال وجاز. (4) چ ڭ  ڭ           ڭ  ۇچ : قوله من بدل چۆ    ۆ  ۈ  چ  :الفتح أبو قال
 والثانيـة اجلث، حال شرح من شيء فيه ليس جثوها ألن األوىل؛ يف ليس الذي اإليضاح من الثانية يف

 فـذلك األوىل، مـن أشـرح فهـي كتاهبا، يف ما إىل استدعاؤها وهو جثوها، إىل الداعي السبب ذكر فيها
 .الكالء من رجال البصرة أهل من رجال رأيت ذلك وحنو. منها إبداهلا أفاد

 .اإلطالة عن ألغين كتاهبا  إىل تدعى جاثية أمة كل  وترى: قال فلو: قلت فإن

كــان "  أمــة كـل" لفــظ أعيــد فـإذا ووعيــد، إغــالط موضـع ألنــه اإلســهاب؛ هـو هنــا الغــرض: قيـل
 .(5)هذا حنو مضى وقد األول، الذكر على االقتصار من أفخم

 القراءات املتواترة يف سورة األحقاف:

                                                           

 ،(2/410) د.ط، ،النشر اجلزري، ابلكسر. ابن قرآ ابلنصب، ألن محزة وعاصم فقطيعقوب قرأ  (1)
 (2/258) د.ط، ،حملتسبجين، ا ابن (2)
، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،( 2/372) د.ط، ،النشراجلزري،  ابن. برفعها الباقون وقرأ ،الالم بنصب يعقوب قرأ (3)

(1/555.) 
 توجيه كل من القراءتني: (4)

األول، يف قوله "  كل"   من بدال   جعله نصب ، ومن(كتاهبا  إىل تدعى) واخلرب ابالبتداء، رفعت (كل) وجه قراءة الرفع:
معاين القرءان كتاهبا. الزجاج،   إىل تدعى أمة كل  وترى واملعىن ترى(،كل هنا نصبت ابلفعل)   تعاىل:)كل أمة جاثية(،و

 (.4/435) ،1طوإعرابه، 
 (2/262) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
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 [.4]األحقاف: چۉ ې ې ې چ قوله تعاىل:  -311
 أثـر: قـوهلم مـن وهـي(2) ،يـؤثر ومـا البقيـة،: العامـة هبـا تقرأ اليت (1)واألاثرة األثرة :الفتح أبو قال

: أي مــأثور، ســيف ومنــه أثــر،: أي وأاثرة، أثــرة هــذا مــن عنــدك هــل: وأثــرة، ويقولــون أثــرا أيثــره احلــديث
 .(3)العمل وطرائق الصنعة، أثر عليه

 [.28]األحقاف: چخب مب چ قوله تعاىل:  -312
 .(5)( 4)"ِإْفُكُهم َوَذِلكَ : "الناس قراءة قال ابن جين:

 [.35]األحقاف: َّمهجههنمنخنحن ُّ قوله تعاىل:  -313

 .(7( )6)"يـُْهَلك: "الناس قرأ :قال ابن جين

 حممد: سورة يف املتواترة القراءات
                                                           

أثره،  كأهنا  الشيء من البقية وهي والسماحة، كالشجاعة  املصدر، على «أاثرة أو»: الناس مجهور قراءة متواترة )أاثرة(، قرأ (1)
 (5/92)، 1طاحملرر الوجيز، ألف. ابن عطية،  دون والراء والثاء اهلمزة بفتح «أثرة أو»وقرئ 

 التوجيه:
 .والشجاعة السماحة، قولك: مثل كاملصدر  فهو «أاثرة» قرأ من

 (3/50، )1ط ،معاين القرآنوالرجفة. الفراء،  ،«اخلطفة خطف من إال»: قوله مثل أراد كأن «أثرة» قرأ ومن
 العرب كانت  شيء وذلك الرتاب، يف اخلط األصنام، وقيل: عبادة يقتضي العلماء أحد علم من قدمية بقية أو: معناه أاثرة أو (2)

 (5/992) ،1طاحملرر الوجيز، واألثر. ابن عطية،  البقية من وهذا وتزجر، به وتتكهن تفعله
 (2/264) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
 الكاف، وضم الفاء وسكون اهلمزة بكسر «إفكهم» القراء مجهور قرأ اهلمزة وسكون الفاء،بكسر  چمب    چ متواترة قراءة  (4)

 :ويقرأ والن جس النِّجس مثل واألَفك واأِلفك كذهبم وكفرهم،  وذلك مبعىن( أَْفكهم) ويقرأ إفكهم، هو آهلتهم دعاؤهم أي
 أكفرهم ذلك: تقول كما  أيفكون، جعلهم أي آفكهم ويقرأ احلق، عن صرفهم أي كافرين،  ُضاّلال   جعلهم ذلك أي أفكهم،
 (.4/446، )1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  .وأضلهم

 (2/267) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (5)
 وكسر للفاعل الفعل ببناء «يَهِلك فهل»: وقرئ. للمفعول الفعل بناء على «يـُْهلك فهل» :الناس مجهور قراءة متواترة، قرأ (6)

 ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  .عنها مرغوب وهي: الفتح أبو قال. والالم الياء بفتح «يَهَلك»: وقرئ أيض ا الالم،
(5/108). 

 (2/268) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
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 [.15]حممد: چڎ ڎ ڈ ڈ ژژ چ قوله تعاىل:  -314
 بلفـظ - ابلتوحيـد ،(1)"مثـل" هـي الـيت العامة القراءة أن على دليل القراءة هذه: الفتح أبو قال

 .(3)املصدرية معىن من فيه ملا وذلك ؛(2)الكثرة ومعىن الواحد

 [.25]حممد: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ قوله تعاىل:  -315
 .الياء وسكون األلف، بضم ،(4)"هَلُمْ  َوأُْمل ي هَلُمْ  َسو لَ : ": )قراءة( يعقوبقال ابن جين

 وسكون الياء: اهلمزتوجيه ابن جين لقراءة يعقوب، بضم 

 وأان يغـــــويهم الشـــــيطان: أي هلـــــم، أان وأملـــــي هلـــــم، ســـــول الشـــــيطان تقـــــديره: الفـــــتح أبـــــو قـــــال
  .(6()5)أنظرهم

 الفتح: سورة يف املتواترة القراءات

 [.10]الفتح: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ قوله تعاىل:  -316
: أي ،(7) چٻ  ٻ  پچ : العامـة القـراءة معـىن علـى راجـع وهـو املعـىن : وهـذاقـال ابـن جـين

                                                           

 (.3/60، )1ط ،معاين القرآنقراءة متواترة)مثل( وقرئ )مثال اجلنة(، و)أمثال اجلنة(. الفراء،  (1)
 (.3/60، )سابقالرجع املالفراء،  .أمثال: طالب أيب بن علي قرأها وكذلك: عباس ابن قال. اجلنة صفات اجلنة، أمثال (2)
 (2/270) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (3)
. األف   الياء وقلب والالم اهلمزة بفتح الباقون وقرأ. يعقوب وأسكنها عمرو أبو الياء وفتح. الالم وكسر اهلمزة بضم البصراين قرأ (4)

، 2، طالسبعة، جماهد ، ابن(1/129)، 2، طالتيسري الداين، ،(2/374) د.ط، ،النشر اجلزري، انظر: ابن
(1/601،600). 

 التوجيه: (5)
الياء،  فتحت ولذلك جمهول؛ ماض فعل وهو فاعله، يسم مل على ما األلف، فهو وضم الياء، بفتح( هلم وأُمِليَ ) قرا البصري 

 إمنا: )هللا قال كما  املدة، هلم طول: أي( أفعل)على املخرب ألف فاأللف األلف، وضم الياء بسكون( هلم وأُمِليْ ) وقرأ يعقوب
، وقرأ الباقون )وأَمَلى هلم( بفتح اهلمزة والالم، على املاضي، والوجه أن الفعل هلل تعاىل واملعىن الشيطان (إمثا ليزدادوا هلم منلي

 (2/386، )1، طمعاين القراءاتسول هلم وأملى هللا هلم أي أمهلهم ووسع هلم أعمارهم. األزهري، 
 (2/272) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (6)
 (5/22) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج،  .عليهم وجل عز هلل عقد البيعة عليهم أخذك أي (7)
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 أعلـى فهـو معـه، ذلـك يف املعاملة إمنا: أي ،"هلل: "قوله من معىن أفخم أهنا إال ،(1)هلل ذلك يفعلون إمنا
 .(2)هبا وأرجح هلا

  القراءات املتواترة يف سورة احلجرات:

 [.1]احلجرات: چک گ گ گ گ ڳڳ چ  قوله تعاىل:  -317
 .(3)"َوَرُسولِهِ  اِل ِ  َيَديِ  َبنْيَ  تـََقد ُموا ال: "يعقوبقراءة  :قال ابن جين

ــه ابــن جــين:   القــراءة معــىن هــو وهــذا. بــه هللا أمــركم مــا وترتكــوا تؤثرونــه، مــا تفعلــوا ال أيتوجي
 هنا فاملفعول به، هللا أمركم ما على أمرا تقدموا ال: أي ،{ َوَرُسولِهِ  اِل ِ  َيَديِ  َبنْيَ  تـَُقدُِّموا ال: }(4)العامة

 .(6)ترى كما  (5)حمذوف

 [.10]احلجرات: چۋ ۅ ۅۉ چ  قوله تعاىل:  -318
 لفـظ لفظهـا(7) چ ۅ  ۅچ : هـي العامـةاليت القـراءة أن على تدل القراءة هذه: الفتح أبو قال

                                                           

 أي هللا، يبايعون إمنا: املطلب عبد بن العباس بن متام وقرأ. وجل عز هللا الثمن ومينح ميضيها إمنا صفقتهم، أي هللا يبايعون إمنا (1)
 (9/486)، ، د.طالبحر احمليطحيان،  أبو .هلل يبايعونك إمنا أي حمذوف، واملفعول ولوجهه هللا ألجل

 (2/275) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (2)
ابن اجلزري،  ،(2/415) د.ط، ،لنشرا اجلزري، ابن: انظر .الدال وكسر التاء بضم الباقون والدال، وقرأ التاء بفتح يعقوب قرأ (3)

 (1/285، )5البحوث والدراسات القرآنية، ع، جملة مفردة يعقوبابن الفحام،  ،(1/562، )1، طحتبري التيسري
 التوجيه:

: ووجهها أنه من تقدم فالن وهو ضد أتخر وال تقدموا هني وأصله التتقدموا بتاءين فحذفت الثانية (تقدموا ال) قرأ يعقوب 
 .واحد وأقَدم، مبعىن واستقَدم، وتقد م، قد م،: يقال: لغات الجتماعهما، واملعىن التتسارعوا عنده ابلقول والفعل، وفيه

، معاين القراءات)ال تقدموا( والوجه أنه قدم مبعىن تقدم، وهو مبعىن األول وهو على وزن ال تـَُفعِّلوا. األزهري، : الباقون أوقر 
 (.3/24، )1ط

 (.2/415) د.ط، ،النشرانظر: ابن اجلزري،  .الدال وكسر التاء بضم العشرة ماعدا يعقوب، قراءهتم القراء العامة (4)
 (2/240، )، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  .يصلح ال ما تقدموا ال أي حمذوف؛ ا ملفعول(5)
 .(2/278) د.ط، ،احملتسب ،جين ابن (6)
 ابن .التثنية على ساكنة وايء واخلاء اهلمزة بفتح الباقون وقرأ اجلمع، على مكسورة واتء اخلاء وإسكان اهلمزة بكسر يعقوب قرأ (7)

، جملة البحوث مفردة يعقوبابن الفحام،  ،(1/562، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/415)، النشر ،اجلزري
   = 
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 هذا أن ترى أال ،بينهما فأصلحوا اقتتال املسلمني من افصاعد   اثنني كل:  أي اجلماعة، ومعناها التثنية،
 (1) ؟مقصودان اثنان منهم به خيتص وليس اجلماعة، يف عام حكم

 ق: سورة يف املتواترة القراءات

 [.3]ق: چٿ ٿ ٿ ٿٹ چ قوله تعاىل:  -319
 حنـو مضـى وقـد ا،ختفيف ـ فحـذفها العامـة، القـراءة علـى(2)االسـتفهام مهـزة حـذف :قال ابـن جـين

 .(4()3)ضعفه وذكران هذا،

 [.5]ق: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ قوله تعاىل:  -320
 .(5)"َجاَءُهم َلم ا: " اجلماعة : قراءةقال ابن جين

  .(7)جميئه إايهم(6) وقت: أي ،{ َجاَءُهم َلم ا: }العامة القراءة معىن: التوجيه

 [.10]ق: چھ ھ ھ ھ ے ے چ قوله تعاىل:  -321
 .(2) السي األصل: الفتح أبو قال "(1)اَبِسَقات   َوالن ْخلَ " قوله تعاىل:: قال ابن جين

                                                           
= 

 .(1/285، )5والدراسات القرآنية، ع
 .(2/278) د.ط،، احملتسب ،جين ابن (1)
 أي: بني بني سهلها: الثانية يف واختلفوا االستفهام مهزة إثبات يف( ق) موضع على اتفقوا إمنا اهلمز، العشرة القراء حيذف مل (2)

 يف أبلف اهلمزتني بني وفصل وروح، عامر وابن الكوفيون وحققها ورويس جعفر وأبو عمرو وأبو كثري  وابن انفع والياء اهلمزة بني
 (. 1/370) د.ط، ،النشر اجلزري، هشام. ابن عن واختلف وقالون جعفر وأبو عمرو أبو الباب مجيع

 (.1/370)، النشر اجلزري، ابن .ذكره مت كما  اهلمزة حبذف يقرأوا مل (3)
 .(2/282) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 بتشديد امليم. (5)
وقرأ اجلمهور: ملا جاءهم: أي مل يفكروا فيه، بل أبول ما جاءهم كذبوا واجلحدري: ملا جاءهم، بكسر الالم وختفيف امليم، وما  (6)

، ، د.طالبحر احمليطأبو حيان،  كتبته خلمس خلون أي عند جميئهم إايه.  :يف قوهلم (هي) مصدرية، والالم الم اجلر، ك
(9/530.) 

 .(2/282) ،د.طاحملتسب،  جين، ابن (7)
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 [.19]ق: چڄ ڄ ڄ ڃڃ چ قوله تعاىل:  -322

 بـنفس(4)اليـاء علقـت شـئت إن:  (3) چڄ ڄ ڄ ڃڃ چ : العامـة قـراءة :قال ابـن جـين
 ومعها املوت سكرة وجاءت: قال فكأنه (6)حاالن وجعلتها مبحذوف علقتها شئت وإن .(5)"جاءت"

 .(7)احلق

 [.24]ق: چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ قوله تعاىل:  -323
 .(10)جمرى الوقفوأجرى الوصل فيه  ،(9)"ألقيا" يف(8)أصحابنا قول يؤكد هذا: الفتح أبو قال

 [.30]ق: چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ قوله تعاىل:  -324

                                                           
= 

ابلصاد، وهي لغة لبين عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قرأ: ابصقات  اجلمهور: ابسقات ابلسني. وروى قطبة بن مالك، (1)
، البحر احمليطأبو حيان،  ا إذا وليتها، أو فصل حبرف أو حرفني، خاء أو عني أو قاف أو طاء.العنرب، يبدلون من السني صاد  

 .(9/531)، د.ط
 .(2/283،282) ،د.طاحملتسب،  جين، ابن (2)
املعاينة من ظهور احلق فيما كان هللا قد حيتمل وجهني: أحدمها: ما يراه عند  چڄ ڄ ڄ ڃڃ چ قوله عز وجل:  (3)

فعلى هذا يكون يف الكالم  ،وإما النتقاله إىل دار احلق الستحقاقه،إما ، مسي حقا املوت،الثاين: أن يكون احلق هو ، أوعده
 (5/348)د.ط،  ،تفسري املاوردي ،ابملوت. املاورديوتقديره: وجاءت سكرة احلق  ،تقدمي وأتخري

 .الباء لعلها (4)
 به وبعث كتبه  به هللا أنطق الذي األمر حقيقة املوت سكرة وأحضرت يعين: للتعدية هي وقيل: للمالبسة الباء: الباء إعراب (5)

 (.9/288) ،4ط ،وبيانه القرآن إعراب درويش،. رسله
 .(1/519) ،د.ط القرءان، إعراب مشكل ،اخلراط .سكرة"( اجلار "ابحلق" متعلق حبال من "6)
 (.2/282) ،د.طاحملتسب، جين،  ابن (7)
 .البصريون النحاة (8)
، قلألق أ أيلف عوض من تكرير الفعل: هو لواحد، واأل :، والثاينأنه خطاب امللكني :يف لفظ التثنية هنا أوجه: أحدها (9)

مرا ىب، وذلك أن الغالب من  خليليعوجا، و:  خليليهو لواحد، ولكن خرج على لفظ التثنية على عادهتم كقوهلم:  :والثالث
)يف  أن من العرب من خياطب الواحد خبطاب االثنني كقول الشاعر :والرابع، حال الواحد منهم أن يصحبه يف السفر اثنان

لف بدل من النون اخلفيفة، أن األ :واخلامس ،أحم عرضا ممنعا تدعاينايبن عفان أنزجر * وأن  تزجراين: فإن دواوين الشعر(
 (4/66)، ، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  وأجرى الوصل جمرى الوقف.

 (2/284) ،د.طتسب، احمل جين، ابن (10)
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 .(2)(1){نـَُقولُ  يـَْومَ : }اجلماعة : قراءةقال ابن جين

 [.37]ق: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ قوله تعاىل:  -325
 .(4) العامة القراءةمن  (3)، وهذا كأنه أندى معىن إىل النفس: أي: ألقي منهقال أبو الفتح

 سورة الذارايت:

 [.7]الذارايت: چٱ ٻ ٻ ٻ چ : تعاىل قوله -326
 .الناس قراءة السادس : الوجهقال ابن جين

 توجيه ابن جين:

الرمـــل،  حبكـــة: ويقـــال ،(5)فيـــه الصـــنعة حســـن وأثـــر الغـــيم، طرائـــق هـــو مجيعـــه: الفـــتح أبـــو قـــال

                                                           

 الداين، ،(1/607)، 2، طالسبعة جماهد، ، ابن(2/376) د.ط، ،النشر ،ابلنون الباقون وقرأ ابلياء، بكر وأبو انفع قرأ (1)
 (1/202)، 2، طالتيسري
 :التوجيه

وابلنون إخبار من هللا تعاىل عن نفسه أي يقول هللا فالفعل مسند إىل ضمري امسه تعاىل،  ،إخبار من الرسول عن هللايقرأ ابلياء 
، (1/331)، 4، طاحلجة، ابن خالويه انظر: )وما أان بظالم للعبيد(.: مثل ، وكذلك للمشاكلة ووفاق ماقبلهعّز وجلّ 
 (1/518)، د.ط، الشفاء يف علل القراءات، احلريري ،(2/285) ، الكشف،القيسي

 .(2/284) ،د.طاحملتسب،  ،جين ابن (2)
 املقارنة بني قراءة اجلمهور وغريها، وأن القارئ عاصم ا اختار وفضل قراءة اجلمهور: (3)

ا فيه، وشهيد: من الشهادة، وهو ا للفاعل، والسمع نصب به، أي أو أصغى مسعه مفكر  قرأ اجلمهور: أو ألقى السمع، مبني  
ا، للمفعول، السمع: رفع به، أي السمع منه، أي من الذي له قلب. وقيل: املعىن: أو ملن ألقى مبني   (ألقي أو) وقرئ:احلضور. 

أهنا  حاضر الذهن متفطن. وذكر لعاصم ،غريه السمع وفتح له أذنه ومل حيضر ذهنه، أي امللقي والفاتح وامللقى له واملفتوح أذنه
البحر أبو حيان،  ،)استدل هبذه اآلية أن قراءة اجلمهور هي الصواب( قراءة السدي، فمقته وقال: أليس يقول يلقون السمع؟

 (.9/541)، ، د.طاحمليط
 (2/285)، د.طاحملتسب، جين،  ابن (4)
ما أجيد  :الطرائق احلسنة، واحملبوك يف اللغةاحلبك ذات  ذات :وأهل اللغة يقولون جاء يف التفسري أهنا ذات اخللق احلسن، (5)

مثل مثال ومثل، وتكون : من الطرائق يف املاء ويف الرمل إذا أصابته الريح فهو حبك، وواحدها حباك وكل ما تراه ،عمله
 .(5/52) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج، ا حبيكة مثل طريقة وطرق. واحدهتا أيض  
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 .(2)لطرائقه املاء حبك أيضا وكذلك. وسفائن وسفن، كسفينة،  فهذا. (1)وحبائك

 سورة الطور:القراءات الواردة يف 

 [.32]الطور: چپ پ پ پ ڀ چ قوله تعاىل:  -327
 ".طَاُغونَ  قـَْوم   ُهمْ  أَمْ : "الناس قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

 توجيه ابن جين:

 للرتك ،(4)بل مبعىن(3) املنقطعة أم إن: فيه أصحابنا يقول الذي املوضع هو هذا: الفتح أبو قال
 َشــاِعر   يـَُقولُــونَ  أَمْ ": }تعــاىل" قــال الســورة، هــذه مــن املوضــع هــذا يف هــذه" أم" توالــت والتحــول، وقــد

 . (5){ اْلَمُنونِ  َرْيبَ  ِبهِ  َنرَتَب صُ 

 [.34]الطور: چٿ ٿ ٿ چ قوله تعاىل:  -328
 .(8)القرآن مثل: أي ،(7)للقرآن (6){ِمْثِلهِ  حِبَِديث  : }اجلماعة قراءة يف اهلاء

 النجم: سورة يف الواردة القراءات

 [.19]النجم: چھ ے ے ۓ چ قوله تعاىل:  -329

                                                           

 (3/82، )1ط ،معاين القرآنالفراء،  بيكة.حباك، وح وواحد احلبك: (1)
 .(2/286) ،د.طاحملتسب، جين،  ابن (2)
 (2/246) ،، د.طإمالء ما من به الرمحنالعكربي،  .ايت منقطعةأم يف هذه اآل (3)
ابن عطية،  خرجت خمرج التوقيف والتوبيخ. (أَمْ بـ )وهو معىن قراءة الناس، إال أن العبارة « هم قوم طاغون بلْ »قرأ جماهد:  (4)

 (.5/192) ،1طاحملرر الوجيز، 
 (2/291) د.ط، احملتسب،جين،  ابن (5)
 ال خالف فيها. «حديث» تنوين على العام ةُ  (6)
)فليأتوا  :يف أن حممدا افرتاه. وقرأ اجلحدري چٹ  ٹ         ٹ   چ أي بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم   چٿ  ٿ  ٿ  چ  (7)

 (.17/73)، 2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  عليه وسلم. حبديث مثله( ابإلضافة. واهلاء يف )مثله( للنيب صلى هللا
 .(2/292)د.ط، ، احملتسب جين، ابن (8)
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تَ : "(2)وطلحة (1)املعتمر بن ومنصور عباس ابن قراءة ذلك ومن قال ابن جين:  .(3)"الال 

 ابع فـــإذا صــخرة، عنــد والســمن الســويق يلــت العكـــاظ بســوق رجــل كــان  : قطــرب عــن روينــا
 الصـخرة، تلـك ثقيف عبدت الرجل ذلك مات فلما، (4)يلت مث الصخرة، على صب والسمن السويق
 منــه شــرب فــإذا الســويق، هلــم يلــت رجــل كــان:  حــامت أبــو قــال. الســويق صــاحب الرجــل لــذلك إعظامــا

 .(5)الرجل ذلك فعبدوا مسن، أحد

 [.58]النجم: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ قوله تعاىل:  -330

                                                           

عرض عليه  املعتمر أبو عتاب السلمي الكويف، عرض القرآن على األعمش وروى عن إبراهيم النخعي وجماهد،منصور بن  (1)
وقال ابن  قال ابن مهدي مل يكن ابلكوفة أحفظ منه، محزة وروى عنه سفيان الثوري وشعبة، تويف سنة ثالث وثالثني ومائة

 .(2/314) ،1ط ،غاية النهاية. انظر: ابن اجلزري، معني من أثبت الناس
أبو عبد هللا اهلمداين اليامي الكويف اتبعي كبري، له اختيار يف القراءة  :طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو حممد ويقال (2)

ن واثب، مات سنة اثنيت باوحيىي  ،وهو أقرأ منه وأقدم ،ينسب إليه، أخذ القراءة عرض ا عن إبراهيم بن يزيد النخعي واألعمش
غاية القراءة. ابن اجلزري، كانوا يسمونه سيد :  قال عبد هللا بن إدريسو  ،ما ترك بعده مثله :قال أبو معشر ،عشرة ومائة

 (.2/343) ،1ط ،النهاية
 الباقون وقرأ، اجلوزاء وأيب وطلحة املعتمر بن ومنصور وجماهد عباس ابن قراءة وهي للساكنني، وميد التاء بتشديد رويس روى (3)

 .(2/419) د.ط، النشر،اجلزري،  بتخفيفها. ابن
 التوجيه:

فسمي الصنم  ،عند ذلك الصنم ويبيعهالسويق   كان يلتمن قرأ )أفرأيتم الالت والعزى( بتشديد التاء فزعموا أن رجال  
 ، وكان الكسائي يقف عليها ابهلاء، يقول " الاله " وهذا قياس، واألكثر " الالت " بتخفيف التاء -بتشديد التاء  - (الالتّ )

واعتربوه مؤنثا من  ،قال أبو عبيدة: الاّلت والعّزى: أصنام من حجارة كانت يف جوف الكعبةوالتخفيف على أنه اسم صنم: 
، 1ط ،معاين القرآنالفراء،  ،(6/232)، 2طاحلجة، . الفارسي، وأشباههما من اآلهلة املؤنثةلفظ اجلاللة هللا: الالت والعزى 

(1/288). 
وهو مكتوب يف الصحف  ،اشتقوه من اسم هللا جل وعز ،الوقوف عليه الالت :وقال غريه ،الوقوف عليه الاله :قال الكسائي

 .(1/263)، 1ط ،حتبري التيسري اجلزري،(، ابن 4/272) ،1ط ،نآإعراب القر . انظر: النحاس، ابلتاء
ذكروا أن رجال كان يلت السويق هنالك عند هذا الصنم فسمي الصنم  ،)أفرأيتم الالت( ابلتشديد فإنه من )لتت السويق( (4)

 (1/409)، 1ط ،إعراب القرآن . األصبهاين،ابمسه
 (2/294)، احملتسب جين، ابن (5)
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 (1)چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ  :اجلماعــة بقــراءة املــراد أن علــى تــدل القــراءة هــذه :قــال ابــن جــين
 .(3)(2)مضاف بعد مضاف حذف

 القمر: سورة يف الواردة القراءات

 [.3]القمر: چۋ ۋ ۅ ۅ چ قوله تعاىل:  -331
 ".(4)ُمْسَتِقر أَْمر   وَُكل  : "جعفر أيب قراءة ذلك ومن قال ابن جين:

: أي أمــر وكـل الســاعة اقرتبـت: أي السـاعة، علــى عطـف عنـدي رفعــه: : قـالتوجيـه ابـن جــين
. النـار يف النار أهل وحصول اجلنة، يف اجلنة أهل حصول من القيامة، يوم يف األمور استقرار اقرتب قد

 .(6) أعلم وهللا. (5) رفعه وجه هذا

 [.14]القمر: چڑ ک ک ک ک چ قوله تعاىل:  -332

 ،(7)بنـوح بكفـرهم هلـم جـزاء: فتأويلـه چڑ ک ک ک ک چ  :اجلماعـة قراءة : أماقال ابن جين
                                                           

 عن الزهراوي وقال. ويعلمه وقتها يكشف من هللا دون من ليس أي السر، كشف  من هو: والزجاج الطربي قال: كاشفة  معىن (1)
  هللا دون من تدعون مما هلا ليس: وهوهلا، وقرئ خطبها يكشف من ليس أي ودفعه، الضر كشف  من هو: سعيد بن منذر

 (.5/210) ،1طاحملرر الوجيز، الغاشية. ابن عطية،  سوءات الظاملني على وهي كاشفة
 (10/28)، ، د.طالبحر احمليطأبو حيان، . والزجاج الطربي قاله وتعلمه، وقتها تكشف كاشفة  نفس أي: كاشفة  (2)
 (2/295) ،احملتسب جين، ابن (3)
، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  ،(2/380) د.ط، ،، النشرابن اجلزري .برفعها الباقون وقرأ الراء، خبفض جعفر أبو قرأ (4)

(1/569). 
 توجيه قراءة أيب جعفر:

 (10/34)، ، د.طالبحر احمليطحيان،  ، انظر: أبوا صفة ألمرمستقر بكسر القاف والراء مع  
 :الرفع قراءة توجيه (5)

 ،إعراب القرآن(، النحاس، 10/34، )سابقالرجع املأبو حيان،  وكل أمر مستقر، بكسر القاف وضم الراء: مبتدأ وخرب.
 (1/1192، )، د.طإمالء ما من به الرمحن(، العكربي، 4/286) ،1ط

 (2/279) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (6)
( جزاء: أي جمازاة، ملن كان كفر: أي لنوح عليه السالم، إذ كان نعمة أهداها هللا إىل قومه ألن يؤمنوا فكفروها، املعىن: أنه محله 7)

له على صربه على قومه املئني من السنني، ومن كناية عن نوح. قيل: يعين مبن كفر ملن  كان جزاء    ،السفينة ومن آمن معهيف 
   = 



170 

 َكانَ   ِلَمنْ : }قوله يف الظاهرة الثانية والالم ،(1)حمذوفة هبا مفعول هي اليت األوىل فالالم ،"السالم عليه"
 لكفــرهم: أي ،(3) كفــر  مــن لكفــر هلــم؛ جــزاء: أي حمــذوف، مضــاف وهنــاك. (2)لــه املفعــول الم{ ُكِفــرَ 
 .(4)به كفروا  مبن

 [.49]القمر: چحت خت مت ىت يت جث چ قوله تعاىل:  -333
 أنـه وذلـك ؛(6)النصب على اجلماعة كانت  وإن ،(5)النصب من أقوى هنا الرفع: ابن جين قال

 وذلــك. واجلماعــة (7)الكتــاب صــاحب مــذهب وهــو ضــربته، زيــد: كقولــك  فهــو االبتــداء، مواضــع مــن
 هنـد: كقولك  فهو بقدر، خلقناه شيء كل  حنن: قولك يف مبتدأ عن خربا األصل يف وقعت مجلة ألهنا
 مـن مجلـة كونـه  مـن عليـه كـان  الـذي تركيبـه علـى اخلـرب وبقـي االسم، فتنصب إن، تدخل مث ضرهبا، زيد

                                                           
= 

 (10/40) ،د.طالبحر احمليط، أبوحيان،  جحدت نبوته.
 (5/165) ،1طالتأويل،  وأسرار التنزيل أنوار، البيضاوي .وجيوز أن يكون على حذف اجلار وإيصال الفعل إىل الضمري( 1)
 (.17/133)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن. القرطيب، الالم يف )ملن( الم املفعول له (2)
 التنزيل أنوارالبيضاوي،  .أي للكافرين« ِلَمْن ُكِفرَ »قرئ ( يدل على ذلك القراءة الشاذة فقدر هذه التقديرات ملوافقتها: 3)

 (.5/165، )1طالتأويل،  وأسرار
 (2/298) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 ،مشكل إعراب القرءان. القيسي، أصول البصريني رفع كل كما أن االختيار عندهم يف قولك زيد ضربته الرفعاالختيار على  (5)

 (.2/702) ،2ط
 توجيه النصب: (6)

 ،1ط القرءان وإعرابه، معاين الزجاج،: انظرنصب " كل شيء " بفعل مضمر، املعىن إان خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. 
(5/92). 

 لطيفة:) الرد على اختيار الرفع وأن النصب أقوى يف القراءة املتواترة، وهو إرادة العموم(.
 ورفع لشيء صفة خلقناه هي اليت اجلملة لوقعت رفع لو أنه وهو ،النصب اختيار يعني لطيف لسر إمجاال   الرفع عن عدل إمنا

 اخملوق   أن ذلك فأفهم ،بقدر لنا خملوق شيء كل  إانّ  تقدير على الكالم وحيصل ،ابلصفة املقيد شيء كل  عن اخرب   بقدر :قوله
 خملوق كل  نسبة عموم فيفيد ،بقدر شيء كل  خلقنا إانّ  ،الكالم يصري النصب وعلى بقدر، ليس تعاىل هللا غري إىل يضاف ما
 يف ما ومع املعىن نقصان من الرفع يف ما مع الرفع قراءة على اللفظية الفائدة توازيها ال الفائدة هذه كانت  فلما تعاىل، هللا إىل

 انظر: درويش، .النصب إىل الرفع عن العدول على أمجعوا جرم ال الصبح كفلق  ااتم   املعىن جميء من املستفيضة القراءة هذه
 (.1/83، )1طمعاين القرءان وإعرابه، ( وانظر: الزجاج، 9/392، )4ط ،وبيانه القرآن إعراب

 سيبويه صاحب الكتاب. (7)
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 .(1)وخرب مبتدأ

 الرمحن: سورة يف الواردة القراءات

 [.7]الرمحن: چژ ژ ڑ ڑ ک چ قوله تعاىل:  -334

" يســــجدان" علـــى معطوفـــة فإهنـــا چژ ژچ :(2)ابلنصـــب العامـــة قـــراءة قـــال ابـــن جـــين:
: تقــديره فيصــري اجلمــل، تركيــب يف التماثــل يقتضــي والعطــف ،(3)وفاعــل فعــل مــن مجلــة وهــي وحــدها،

 ضـربته، وعمـرا زيـد، قـام: ،كقولك (4)"رفعها: "بقوله فسره" رفع" أضمر فلما. السماء ورفع يسجدان،
 .(5)مثلها أخرى على وفاعل فعل من مجلة لتعطف عمرا؛ وضربت: أي

 القراءات الواردة يف سورة اجملادلة:

 [.7]اجملادلة: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ قوله تعاىل:  -335
 جعفرأبو  (6)ابلتاءقرأ: "َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثَة "، قال ابن جين: 

                                                           

 (2/300) ،د.طاحملتسب،  جين، ابن(1)
ينصب وقد سقط الفعل على االسم بعده الن االسم الذي قبله قد عمل فيه فأضمرت فعال فأعملته فيه توجيه النصب:  (2)

 (1/85) ،1، طمعاين القرآناألخفش،  .ح  يكون العمل من وجه واحد
ابلنصب عطفا على اجلملة الصغرية وهي َيْسُجداِن ألن هذه اجلملة من فعل وفاعل وهذه كذلك. وقرأ أبو توجيه آخر:  (3)

تداء وخرب، ابلرفع عطفا على اجلملة الكبرية وهي قوله: َوالن ْجُم َوالش َجُر َيْسُجداِن ألن هذه اجلملة من اب« والسماء»السمال: 
 (.5/224) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية،  واألخرى كذلك.

 .وفاعل فعل «يسجدان» قوله ألن ،«والشجر والنجم»: قوله الصدر كان  وإن النصب كان  االختيار (4)
. ضربته: قولك على معطوف ألنه -النصب عمرو يف االختيار إن - «كلمته  وعمرا   ضربته زيد» قلت: إن: يقول سيبويه وكان

 .(1/379) ،4، طإعراب القرآن الباقويل،
 .(2/302) ،د.طاحملتسب، جين،  ابن (5)
حتبري ابن اجلزري، ، (2/385) د.ط،، النشرابن اجلزري،  قرأ أبو جعفر ابلتاء على التأنيث، وقرأ الباقون ابلياء على التذكري. (6)

 (1/266)، 1، طاختيار أيب جعفر، ابن شداد، (1/577، )1، طالتيسري
 توجيه قراءة التأنيث:

وى مؤنثة ابللفظ ومن فيها ألن جن ؛فهي موافقة للسواد جائزة يف العربية ،هذه القراءة وإن كانت خمالفة حلجة اجلماعة
 (4/376) ،1ط ،إعراب القرآن. النحاس، امرأة كما تقول ما جاءين من رجل وما جاءتين من،زائدة
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؛ ملـا هنـاك مـن الشـياع وعمـوم اجلنسـية،  (1)هو الوجـه  العامة: التذكري الذي عليه قال أبو الفتح
 . (2) جاريةكقولك: ما جاءين من امرأة، وما حضرين من 

 املمتحنة: سورة يف الواردة القراءات

 [.11]املمتحنة: َّمث هت مت هب مب هئ مئ هي  ُّ قوله تعاىل: -336
 .(3)"فـََعاقَبُتم: "الناس قال ابن جين: وقراءة

 الرجـل عاقـب يقـال. (4)مـنهن اعقب ـ أصـبتم:" فعـاقبتم: "قـال قطـرب، عـن روينـا: الفـتح أبـو قال
 :(5)لطرفة وأنشد شيئا، أخذ إذا: شيئا

 (6)مر غري بذنوب فعقبتم

 .(7)وعدمت أعطيتم على فسروه مرة، مجع

 اجلمعة: سورة يف الواردة القراءات

 [.9]اجلمعة: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ قوله تعاىل:  -337
                                                           

 ،1طجامع البيان، الطربي،  ."الصواب يف ذلك، إلمجاع احلجة عليها، ولصحتها يف العربيةوالياء هي  قال الطربي:" (1)
(23/237.) 

 .(2/315) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (2)
بفتح القاف « بتمعقَ »ا: أيض  و ابلتشديد يف القاف، « عّقبتم» ، وقرئابأللف چيت چ اتفق القراء على قراءة متواترة:  (3)

 . األزهري،أبلف مقطوعة قبل العني« أعقبتم»بكسر القاف وكلها مبعىن: غنمتم، وروي عن جماهد: « بتمعقِ »أيضا: و خفيفة، 
 .(3/66)، 1، طمعاين القراءات

الزجاج،  .أي إن مضت امرأة منكم إىل من ال عهد بينكم وبينه، عىن )فعاقبتم( أصبتموهم يف القتال بعقوبة ح  غنمتمم (4)
 .(5/160) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، 

ا غري فاحش شاعر جاهلي من الطبقة األوىل، كان هجاء   طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، أبو عمرو، البكري الوائلي. (5)
مت مجعه ، الشعراء العربمعجم  القول، تفيض احلكمة على لسانه يف أكثر شعره، ولد يف ابدية البحرين وتنقل يف بقاع جند.

 .(1/1524. )الشعرية من موقع املوسوعة
 (.1/32. )بن سفيان بن سعد، أبو عمرو، البكري الوائلي، طرفة بن العبد ديوان طرفة بن العبد، طرفة بن العبد (6)
 .(2/320) د.ط، ،احملتسبجين،  ابن (7)
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 ولـيس،(2)وتوجهـوا فاقصـدوا،: أي ،{ اِل ِ  ذِْكـرِ  ِإىَل  (1)فَاَسـَعْوا: }العامـة لقـراءةا: الفتح أبو قال
 .(3)إليها املضي الغرض وإمنا اإلسراع، على دليل فيه

 :الطالق سورة يف الواردة القراءات

 [.1]الطالق: چپ پ چ قوله تعاىل:  -338
 .(5)عند عدهتن: أي ،(4){لِِعد هِتِن   َفطَلُِّقوُهن  : }اجلماعة قراءة: الفتح أبو قال

 :التحرمي سورة يف الواردة القراءات

 [.12]التحرمي: چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ قوله تعاىل:  -339
كتبـه أمجـع مـن كتابـه، وكـل صـواب. وعلـى كـل   : حـامتقـال أبـو  ،"وكتابـه" ةقراء :قال ابن جين

 .(6)حال ففيه وضع املضاف موضع اجلنس

 ففيـه حـال كـل  وعلـى ،(1)صـواب وكـل ،(7)كتابـه  مـن أمجـع كتبـه:  حامت أبو قال الفتح: أبو قال
                                                           

 (.2/216) ،1طاحملرر الوجيز، ابن عطية، . «فامضوا إىل ذكر هللا»وقرئ   قراءة متواترة. (1)
، املضي والسعي والذهاب يف معىن واحد ألنك تقول للرجل: هو يسعى يف األرض يبتغي من فضل هللا، وليس هذا ابشتداد (2)

الشتددت يقول: ألسرعت، والعرب جتعل السعي أسرع من املضي، والقول فيها « فاسعوا»وقد قال بعض األئمة: لو قرأهتا: 
 (3/156)، 1ط ،معاين القرآن الفراء، القول األول.

 .(2/321) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (3)
 احليض، العدة عدهتن ألن لقبل: املعىن، و «لقبل طهرهن»، وروي عن بعضهم «فطلقوهن يف قبل عدهتن»قراءة متواترة، وقرئ  (4)

 .(1/79)، 4، طإعراب القرآن الباقويل،. حيضها يف تطلق ال واملرأة
 .(2/323) د.ط، ،، احملتسبجين ابن (5)
 .(2/389) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  اجلمع.قرأ البصراين وحفص بضم الكاف والتاء بعدها على  (6)

 اجلزري، ابن .أعلم وتعاىل سبحانه وهللا ابإلفراد، والباقون ابجلمع، «وكتبه رهبا بكلمات وصدقت» وحفص محى مدلول قرأ أي
 .مطبعي خطأ فيه النشر يف املذكور نإ حيث( 1/319)، الطيبة شرح

 فائدة يف املعىن: (7)
 السالم، عليها مرمي قبل كتب ا  أنزل قد تعاىل هللا ألن   األصل؛ على قرأ مجع ومن اجلمع، موضع يف الواحد جعل ابإلفراد قرأ من
 التوراة أراد اجلمع على محل وإذا عندهم، أظهر كانت  ألهنا التوراة؛ على( وكتابه) قوله يعود أن وجيوز جبميعها، آمنت وقد

، 1ط ،إعراب القرآناألصبهاين،  .تعاىل هللا أنزل اليت الصحف من وغريها السالم عليهم وآدم وإدريس إبراهيم وصحف
   = 
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 .(2)اجلنس موضع املضاف وضع

 :امللك سورة يف الواردة القراءات

 [.27]امللك: چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ قوله تعاىل:  -340
، (3)علــى القــراءة العامــة، أي تتــداعون بوقوعــه -ابلتشــديد –: ومعــىن: "تــدعون" قــال ابــن جــين

احلجـــرات: ] چ  مئ  ىئ  يئچ  أي كانـــت الـــدعوى بوقوعـــه فاشـــية مـــنكم، كقولـــه: يف معـــىن العمـــوم :

املعامالت، إمنا "تدعون مبعـىن أي ال يفش هذا فيكم، وليس معىن "تدعون" هنا ادعاء احلقوق أو  [11
 .(5) ال من الدعوى(4)تتداعون من الدعاء

 احلاقة: سورة يف الواردة القراءات

 [.44]احلاقة: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ قوله تعاىل:  -341
ــوْ : "هــي الــيت العامــة القــراءة :قــال ابــن جــين  مــع إال تســتعمل ال" تقــول" أن وذلــك ،"تـََقــو لَ  َوَل

                                                           
= 

(1/453) 
 :واجلمع اإلفراد توجيه (1)
، وجيوز أن چۇئ  ۆئ  چ  ألن ما عطف عليه مجع أيض ا، وهو قوله:توجيه قراءة اجلمع: )وكتابه( مجع كتاب، وإمنا مجع  

 يكون املعىن، صدقت جبميع الكتب املنزلة.
پ  چ  :كما قال جل وعز، و يدي الناس تريد اجلنسأكما تقول كثر الدرهم يف ،أرادوا اجلنس( وكتابه: )توجيه قراءة اإلفراد

، د.ط، حجة القراءات زجنلة، . ابنفكذلك قوله وكتابهاملراد الكثرة  ،34إبراهيم:  چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ
(1/153،152) 

 (2/324)ط، .دحملتسب، جين، ا ابن (2)
، 1ط ،معاين القرآنالفراء، . أعلم وهللا واحد واملعىن وختتربون، وختربون وَتذ ّكرون، َتْذُكرون،: قوله مثل وهو َتْدُعوَن،: يريد (3)

(3/171) 
 :التشديد قراءة توجيه (4)

، القرآن إعراب النحاس،. يدعون من مشتق تّدعون: عبيد أبو قال أدغم، مث الدعاء من تفتعلون أنه فيه قيل ما أصح َتد عون
 .(4/311)، 1ط

 .(2/325) د.ط،، احملتسب جين، ابن (5)
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 .(3)وتزيد(2) خترص مثل فهي(1)التكذب

 سورة اجلن: يف الواردة القراءات

 [.5]اجلن: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ قوله تعاىل:  -342
 .(4)"تـَُقول َلنْ  َأنْ : "يعقوبقرأ  قال ابن جين: 

 املوصــوف حــذف غــري مــن املصــدر علــى منصــوب -القــراءة هــذه يف-" كــذاب: "الفــتح أبــو قــال
 بعفـــل منصـــوب أنـــه: أي الـــربق، ومـــيض تبســـمت فجـــرى تكـــذب، معـــىن يف" تقـــول" أن وذلـــك معـــه،

 علـى واجلـن اإلنـس يكـذب لـن أن: قـال كأنـه  هـذا فعلـى. أومضت: أي تبسمت، عليه ودلت مضمر،
 .(5)كذاب    هللا

 القيامة: سورة يف الواردة القراءات

 [.1]القيامة: چژ ژ ڑ ڑ ک چ قوله تعاىل:  -343
 .(6)ابلثانية يقسم ومل ابألوىل، أقسم: قال أنه احلسن عن حامت أبو حكى: الفتح أبو قال

 . اللوامة ابلنفس يقسم وال القيامة، بيوم يقسم: حامت أبو قال

                                                           

 .التكذيب مع لعلها (1)
)ولو تقول( على البناء للمفعول. )ألخذان منه ابليمني( أي ابلقوة والقدرة،  ئتقول أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه. وقر  (2)

 (18/275)، 2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  أي ألخذانه ابلقوة.
 (2/329) د.ط،، احملتسب جين، ابن (3)
 د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة، وقرأ الباقون بضم القاف، وإسكان الواو خمففة (4)

، جملة البحوث والدراسات القرآنية، مفردة يعقوبابن الفحام، ، (1/594، )1، طحتبري التيسريابن اجلزري،  (،2/392)
 (1/290، )5ع

 (2/333) ،د.طاحملتسب، جين،  ابن (5)
 :املعىن توجيه (6)

اللوامة.  ابلنفس يقسم ومل القيامة بيوم أقسم :والثالث هبما يقسم مل :والثاين هبما أقسم سبحانه أنه :أحدها ،أقوال ثالثة فيه
 .(1/243) د.ط، ،القرآن يف التكرار أسرار الكرماين،
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 توجيه ابن جين:

 للعلـم املبتـدأ وحـذف القيامة، بيوم أقسم ألان: أي ،(1)االبتداء الم الالم هذه تكون أن وينبغي
 ينبغـي وال القـراءة، هـذه عليـه حيتمـل أن ينبغـي الـذي هـو فهـذا ،(2)والتوكيـد احلذف حال غرة على به،
 أنــه ال مقســم اآلن هــو إمنــا الغــرض ألن ابملســتقبل، ختــتص تلــك ألن ؛(3)للتوكيــد النــون أراد يكــون أن

 مقسـم أاي: أي القيامـة، بيـوم أقسـم معنـاه: وقـالوا ،(4)"ال" زايدة علـى محلـوه ولـذلك بعد، فيما سيقسم

                                                           

عن البزي إثبات األلف و روى قنبل من طرقه حبذف األلف اليت بعد الالم فتصري الم توكيد )واختلف( عن البزي، )ألقسم(  (1)
، التيسري( بتصرف، الداين، 2/282) د.ط، ،النشر. ابن اجلزري، فيهما على أهنا " ال " النافية، وبذلك قرأ الباقون فيهما

 .(1/661، )2، طالسبعة(، ابن جماهد، 1/137، )2ط
 :ألف وبدون ابأللف القراءتني توجيه (2)

 اختالف،( ال) ففى چژ  ژ  چ  قرأ ومن ابهلل، ألحلف :كقولك  للقَسم، التوكيد الم فهى( ألُْقِسمُ ) قرأ من: منصور أبو قال
، بعضه التصال الواحدة؛ كالسورة  كل ه  القرآن ألن السورة؛ أول يف كانت  وإن لغو،( ال:)بعضهم قال  ها( ال) فجعلت ببعض 
چ : قوله يف الفر اء وقال ،الكسائي قول وهو ،يعلم ألن: املعىن 29احلديد:  چۉ   ې       ې  ې     چ : قوله يف( ال) مبنزلة هنا

 تعظيم ا القيامة بيوم أقسم مث ذكرمت، ما على األمر ليس ال: فقيل البعث أنكروا القوم كأن  تقدمه، كالم  رد  ( ال) چژ  ژ  
 .(3/106)، 1، طمعاين القراءات األزهري،. مبعوثون إنكم القيامة بيوم أقسم: قال كأنه  لشأنه،

والوجه أنه إجياب ال نفي، وأصله ألقسمن فحذف النون وأبقى الالم، وجيوز أن بدون ألف)أَلقسم(، قرأها ابن كثري )َل(  (3)
 تلحقه النون.تكون هي اليت تلحق فعل احلال، وإذا كان الفعل للحال مل 

وقرأ الباقون )ال أقسم( أبلف بعد )ال( والوجه أن ال زايدة ومعناه أقسم: كقوله تعاىل: )لئال يعلم( أي ليعلم. ابن أيب مرمي، 
 (3/1316، )1ط، املوضح

 «ما» و «ال» تزاد ال أنه النحويون أمجع وقد السورة أول يف زائد: يقولوا أن فكرهوا السورة أول ألنه «أقسم ال» يف اختلفوا (4)
 (5/24)،1طإعراب القرآن،  النحاس، أشّد. هذا يف الكالم فكان الكالم أول يف

 ذلك: عن واجلواب
 چپ  ڀ  چ         ،و 25نوح:  چۋ    ۋ  چ فإن قلت: فإن ال وما واحلروف اليت تكون زوائد إمنا تكون بني كالمني كقوله: 

فقد قالوا: إن جماز القرآن جماز الكالم الواحد والسورة ، وال تكاد تزاد أوال   155النساء:  چٱ  ٻ  چ  و 159آل عمران: 
چ  چ  چ  چ  ، قالوا: والذي يدّل على ذلك أنه قد يذكر الشيء يف سورة فيجيء جوابه يف سورة أخرى كقوله:ةالواحد

، فأما قول ابن   2القلم:  چک  ک  ک    گ  گ      چ  ، جاء جوابه يف سورة أخرى. فقال: 6احلجر:  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
قسم بيوم القيامة، فإن الالم جيوز أن تكون اليت يصحبها إحدى النونني يف أكثر األمر، وقد حكى ذلك سيبويه أل كثري:
 (6/344، )2طاحلجة، . الفارسي، وأجازه
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 .(1)اآلن

 الواردة يف سورة اإلنسان:القراءات 

 [.31]اإلنسان: چژ ڑ ڑ ک ک چ قوله تعاىل:  -344
أسبق، وهو النصب. أال ترى أن معناه يدخل مـن يشـاء يف  الذي عليه اجلماعة: قال ابن جين

وهذا أكثر مـن  ، چڑ ڑ ک ک چ فسره بقوله:  (3)فلما أضمر هذا الفعل (2) رمحته ويعذب الظاملني؟
 .(4)أن يؤتى له بشاهد

 املرسالت: سورة يف الواردة القراءات 

 [.5]املرسالت: چڱ ں ں چ قوله تعاىل:  -345
  والطارحــــــات لـــــه، احلــــــامالت فكأنـــــه(5)القـــــاف بتخفيــــــف ،"امللقيـــــات : وأمـــــاقـــــال ابـــــن جــــــين

 .(7)به خوطب من ليأخذه ،(6)له

                                                           

 (2/341) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (1)
حبر ، السمرقندي ا، تفسريا هلذا املضمر. أليم  والظاملني ابلنصب. ومعناه: ويعذب الظاملني، ويكون هلم عذااب  وقراءة العامة  (2)

 (3/530) ،د.ط، العلوم
 (5/415) ،1طاحملرر الوجيز، . ابن عطية، (ويعذب الظاملني أعد هلم) :والظاملني نصب إبضمار فعل تقديره (3)

يدخل من يشاء يف رمحته  فقال: ما جاء يف التنزيل من ازدواج الكالم واملطابقة واملشاكلةأورد هذا املوضع الزجاج يف ابب 
والظاملني أعد هلم " فجاء والظاملني منصواب  بفعل مضمر، ليطابق يدخل على تقدير يدخل من يشاء يف رمحته، ويعذب 

 (1/82) ،1طه، معاين القرءان وإعراب. الزجاج، الظاملني
 (2/344) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (4)
 قراءة القراء العشر. (5)
 (3/222) ،1ط ،معاين القرآن انظر: الفراء،. األنبياء إيل الذكر تلقى املالئكة: هى :ابلتخفيف امللقيات معىن (6)

 (10/333)، 4ط ،وبيانه القرآن إعراب درويش، .األنبياء إىل ابلوحي تنزل للمالئكة أي للملقيات به مفعول: ذكرا فتعرب
، (2/437) د.ط، ،النشر اجلزري، ابن انظر: خبلف وخالد عمرو أليب ذكراَ  من الذال يف التاء إدغام :الكبري ابإلدغام قرئ

 (1/185، )2، طالتيسريالداين، 
 (2/345) ،د.طاحملتسب،  جين، ابن (7)
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 [.11]املرسالت: چڭ ڭ ۇ ۇ چ قوله تعاىل:  -346
 .(4)القاف خفيفة ،(3)بواو ،(2)"ُوِقَتتْ : "(1)جعفر أيب قراءة ذلك : ومنقال ابن جين

 [.17]املرسالت: چوئ وئ ۇئ ۇئ چ قوله تعاىل:   -347
 .(6)(5)ابلرفع ،{نـُْتِبُعُهم: }اجلماعة قراءة : معىنقال ابن جين

 [.32]املرسالت: چک گ گ گ گ چ  :تعاىل قوله -348
 .(8)(7)القصور على جيعلوهنا العامة قال ابن جين:

 القراءات الواردة يف سورة النبأ:

 [.14]النبأ: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  قوله تعاىل: -349
، أي كـــان ابتـــداء العطيـــة مـــن يـــده ولـــيس (1) هنـــا ابتـــداء الغايـــة(9)معـــىن "مـــن" : قـــال ابـــن جـــين

                                                           

 .عمرو أبو وكذلك (1)
قرأ أبو عمرو ابلواو وتشديد القاف، وقرأ أبو جعفر ابلواو خبالف عن ابن مجاز وختفيف القاف وقرأ الباقون ابهلمزة وتشديد  (2)

ابن  ،(1/666)، 2، طالسبعة، ابن جماهد، (2/437) د.ط،، النشراجلزري،  ابن. القاف وهو الوجه الثاين البن مجاز
 (.1/601، )1، طحتبري التيسرياجلزري، 

 :التوجيه (3)
  :)وقتت( و البقية )أقتت( كقراءة بني الفرق
 انضمت واو فكل الواو، النضمام الواو من أبدل اهلمزة فإنه :ابهلمز( أُقَِّتتْ ) قرأ فمن واحد، واملعىن ابلواو،( ُوقَِّتتْ ) قرئت

 عنها. مبدلة واهلمزة الواو فاألصل. وأجل وقت هلا جعل :(ُوقَِّتتْ ) ومعىن مهزة، منها تبدل أن جاز الزمة   ضمتها وكانت
 (5/226) ،1طمعاين القرءان وإعرابه،  الزجاج،

 (2/345)د.ط، ، احملتسب جين، ابن (4)
 (2/562) ،1، طمعاين القرآن األخفش، األول. الكالم من قطعه ألنه رفع (5)
 (2/346) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (6)
معاين القرءان  الزجاج،. الشجر من الغليظ َقَصرة وهو مجع القصر وقيل: الُقُصوِر، هِذه ِمنْ  القصرُ  أنه التفسري يف جاء (7)

 (5/268) 1وإعرابه، ط
 (2/346) د.ط، ،احملتسب جين، ابن (8)
، 3ط ،الكتابسيبويه،  وأما من فتكون البتداء الغاية يف األماكن، وذلك قولك: من مكان كذا وكذا إىل مكان كذا وكذا. (9)
   = 
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 .(2) معناه: أعطاه بعض يده

 [.28]النبأ: چائ ائ ەئ ەئ چ قوله تعاىل:  -350
بُوا ِِبايتَِنا ِكذَ ومن ذلك قراءة عل: قال ابن جين  ".ايي: "وََكذ   اب 

ـــه ابـــن جـــين يقـــال: كـــذب يكـــذب كـــذاب وكـــذااب، وكـــذب كـــذااب، بتثقيـــل الـــذال فيهمـــا  :توجي
 .(7). وقال قطرب: قالوا: رجل كذاب: صاحب كذب(6)، خفيفة(5): كذااب  (4)ا. وقالوا أيض  (3)امجيع  

 القراءات الواردة يف سورة النازعات:

 [.10]النازعات: چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ  قوله تعاىل: -351
 .(1)، كقراءة اجلماعة(8): وجه ذلك أن يكون أراد "احلافرة"قال أبو الفتح

                                                           
= 

(4/224) 
كذا املعروف أن الغيث   ،وأصح األقوال أن املعصرات، السحاب ،اثجاج   وأنزلنا من ذوات الرايح املعصرات ماء   :يكون املعىن (1)

 (19/173)، 2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  .منها، ولو كان )ابملعصرات( لكان الريح أوىل
 (2/348) د.ط،احملتسب، ابن جين،  (2)
معاين { فجعله على عدد مصدره. األخفش، " فقال }ِكذ ااب  "ِإْفعاال   ،ألن فعله على أربعة أراد ان جيعله مثل ابب "أَفَعْلُت" (3)

 (2/564) ،1، طالقرآن
 .يسمعون فيها لغوا وال كذااب( اخلالف يف املوضع الثاين وهو قوله تعاىل: )ال (4)
 :توجيه قراءة التخفيف (5)

 قال األعشى: ،كتب كتااب    : كما يقالااب  ب كذَ ذَ والوجه أنه كَ 
 فصدقتها وكذبتها واملرء ينفعه كذابه

 توجيه قراءة التشديد:
 .اء  ا، وقضيت حاجيت قض  اق  ، وحكي عن العرب خرقت القميص خر  ا وكذااب  ب ابلتشديد تكذيب  الوجه أنه مصدر كذ  

 .(1/1333) ،1ط، املوضحومل خيتلفوا يف األوىل ابلتشديد ألهنا مقيدة بكذبوا. انظر: ابن أيب مرمي، 
(، 1/669) ،2، طالسبعة{ مشددة، ابن جماهد، ااب  وقرأ الباقون }كذّ ، { بفتح الذال خفيفةوحده }وال كذااب   الكسائيقرأ  (6)

 .(1/219، )2، طالتيسري(، الداين، 2/397) د.ط، ،النشرابن اجلزري، 
 .(2/348) ،د.طاحملتسب، ابن جين،  (7)
ى حافريت، أي رجعت إىل لمعىن احلافرة: إىل أمران األول إىل احلياة، والعرب تـَُقوُل: أتيت فالان  مث رجعت عقراءة متواترة:  (8)
   = 
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 [.30]النازعات: چڱ ڱ ڱ ں ں چ  قوله تعاىل: -352
َذلِـك{ ، ألنـه (2): ليسـت هـذه القـراءة خمالفـة املعـىن ملعـىن القـراءة العامـة: }بـَْعـَد قال أبـو الفـتح

أن األرض دحيت مع خلق السـموات ويف وقتـه، وإمنـا اجتماعهمـا يف اخللـق،  -وهللا أعلم-ليس املعىن 
ال أن زمان الفعلني واحد. وهذا كقولك: فـالن كـرمي، فيقـول السـامع: وهـو مـع ذلـك شـجاع، أي: قـد 

 .(3)جتمع له الوصفان، وليس غرضه فيه ترتيب الزمانا

 القراءات الواردة يف سورة عبس:

 [.2،1]عبس: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قوله تعاىل: -353
بـــ"توىل": ألنــه الفعــل األقــرب منــه، فكأنــه  (4)فمنصــوبة "أن" علــى القــراءة العامــة: قــال ابــن جــين

، فكأنـــه قـــال: عـــبس أن جـــاءه (5)"أن" بــــ"عبس"قـــال: تـــوىل جملـــيء األعمـــى ومـــن أعمـــل األول نصـــب 
؛ لقربـــه. فأمـــا أن تنصــــبه (6)األعمـــى، وتـــوىل لـــذلك، فحــــذف مفعـــول "تـــوىل" . والوجـــه إعمــــال الثـــاين

 .(7)مبجموع الفعلني فال، وهذا واضح

                                                           
= 

وقيل هي األرض املنتنة املتغرية أبجساد مواتها من قوهلم افرة، بغري ألف، فقيل: هو مبعىن احل« يف احلفرة»، وقرئ حيث جئت
 .(2/232) ،1ط ،معاين القرآن. الفراء، كلت وتغري رحيهاحفرت أسنانه إذا آت

 (2/350)د.ط،  ،احملتسب جين،(ابن 1)
 :توجيه معىن بعد (2)

قاله ابن عباس  السماء،ألهنا خملوقة قبل  دحاها،يف قوله )بعد( وجهان: أحدمها: مع وتقدير الكالم: واألرض مع ذلك 
قاله ابن عمر  السماء،وجماهد. الثاين: أن )بعد( مستعملة على حقيقتها ألنه خلق األرض قبل السماء مث دحاها بعد 

 (199-6)د.ط،  ،تفسري املاوردي وعكرمة. املاوردي،
 (2/351) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (3)
 (3/235، )1ط ،معاين القرآنالفراء، )أَْن( يف موضع نصب مفعول له، املعىن ألن جاءه األعمى.  (4)
الزخمشري، ، أو بعبس، على اختالف املذهبني. ومعناه: عبس، ألن جاءه األعمى. أو أعرض لذلك. أَْن جاَءُه منصوب بتوىل (5)

 (4/701)، 3ط الكشاف،
 )أَْن َجاَءُه األْعَمى( يقول: ألن جاءه األعمى. )َوتـََوىل( يقول: وأعرض يعين تعاىل ذكره بقوله:) َعَبَس( قبض وجهه تكّرها، (6)

 .(24/217)، 1طجامع البيان، انظر: الطربي، 
 .(2/352) د.ط ،احملتسب جين،ابن  (7)
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 [.37]عبس: چحب خب مب ىب يب جت چ  قوله تعاىل: -354
 نيه:عتوجيه ابن جين لقراءة ي 

، وذلـك أن (1): وهذه قـراءة حسـنة أيضـا، إال أن الـيت عليهـا اجلماعـة أقـوى معـىنقال أبو الفتح
. وذلــك كــأن يكــون لــه ألــف درهــم، فيؤخــذ منهــا مائــة (2)اإلنســان قــد يعنيــه الشــيء وال يغنيــه عــن غــريه

درهــم، فيعنيــه أمرهــا، وال يغنيــه عــن بقيــة مالــه أن يهــتم بــه ويراعيــه. فأمــا إذا أغنــاه األمــر عــن غــريه فــإن 
 .(4)، وأعلى الغرضني، فاعرف ذلك مع وضوحه(3)ذلك أقوى املطلبني

 القراءات الواردة يف سورة الغاشية:

 [.25]الغاشية: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ  قوله تعاىل: -355
هبم(من ذلك قراءة أيب جعفر يزيد: : قال ابن جين  .(5)، ابلتشديد)إن إلينا إاي 

"، قــال: ، وقــال: محلهـا علــى حنــو "كـذبوا كــذااب  (6): أنكـر أبــو حــامت هـذه القــراءةقـال أبــو الفــتح
، فقلــب (2)ذلــك لقــال: أبــوااب أراد، قــال: ولــو (1)؛ ألنــه فعــال(8)؛ ألنــه كــان جيــب إوااب  (7)وهــذا ال جيــوز

                                                           

اَل يـَْقِدَر مع االهتمام به على  :وكذلك )يـُْغِنيِه(، ابلغني معجمة، وقد قرئت )َشْأن  يـُْعِنيِه(، أي شأن ال يهمه معه غريُه (1)
 .(5/287) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، االهتمام بغريه. الزجاج، 

أفضى إىل كّل إنسان ما يشغله عن الناس،  يقول: أمر يغنيه، ويُشِغله عن شأن غريه، وقيل: چيب    جت   چ  العامة:معىن قراءة  (2)
 (24/232)، 1طجامع البيان، شأن قد شغله عن صاحبه. انظر: الطربي،  وقيل:

 ( فتكون قراءة يغنيه أقوى معىن.3)
 .(2/352) ،د.طاحملتسب، ، (ابن جين4)
، 1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ، (2/400) د.ط، ،النشرابن اجلزري،  جعفر بتشديد الياء، وقرأ الباقون بتخفيفها.قرأ أبو  (5)

 (1/297، )1، طاختيار أيب جعفر، ابن شداد، (1/611)
اب ، على  قرئت إايهَبُْم، ابلتخفيف والتثقيل ( توجيه التخفيف والتثقيل:6) هبم( على مصدر أَي َب إاي  ومعىن إايهبم رجوعهم، وَمْعىَن )إاي 

َعَل ِفيَعاال ، من آب يؤوَب واألصل إيوااب، فأدغمت الياء يف الواو، وانقلبت الواو إىل الياء ألهنا سبقت بسكون .  معىن فـَيـْ
 (.5/319) ،1طمعاين القرءان وإعرابه، الزجاج، 

تواترة ال يردها وجه حنوي، والذي الجيوز لوكانت مصدر من أوب فيكون إوااب أما هنا فهو مصدر من القراءة الصحيحة امل (7)
 (10/466، )، د.طالبحر احمليطإواب: انظر بتوسع: أبو حيان، 

قد اجتمعت ايء وهي ألنه ؛  ليس بصحيح، بل الالزم إذا اعترب اإلدغام أن يكون إاياب  قوله: وكان الالزم يف اإلدغام بردها إوااب   (8)
   = 
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 .(4)، وقرياط، ودينار؛ لقوهلم: دواوين، وقراريط، وداننري(3)الواو ايء للكسرة قبلها، كديوان

 القراءات الواردة يف سورة الفجر:

 [.29]الفجر: چڤ ڤ ڤ ڦ چ تعاىل: قوله  -356
 .العامةلفظ الواحد، ومعىن اجلماعة، أي: عبادي، كالقراءة  (5)هذا :قال ابن جين

 مــن ا عــاراي  ا واختصــار  وقــد تقــدم القــول علــى نظــريه، وأنــه إمنــا خــرج بلفــظ الواحــد لــيس اتســاع  
، أي: ال خالف بيـنهم يف عبوديتـه، كمـا ال خيـالف اإلنسـان (6) كالواحداملعىن، وذلك أنه جعل عباده  

نون، و النيب "صلى هللا عليه وسلم": وهم يد على من سواهم، أي: متضافرون متعانفسه، فيصري كقول 
يع ـا  ال يقعد بعضـهم عـن بعـض، كمـا ال خيـون بعـض البلـد بعضـا. وضـد هـذا قولـه تعـاىل: }حَتَْسـبـُُهمْ  مجَِ

}  .(7)َوقـُُلوهُبُْم َش  

 القراءات الواردة يف سورة الفيل:

 [.5]الفيل: چۀ ہ ہ ہ چ  قوله تعاىل: -357

                                                           
= 

 عطية، ابن. املبدلة من اهلمزة ابلتسهيل. وواو وهي عني الكلمة وإحدامها ساكنة، فتقلب الواو ايء وتدغم فيها الياء فيصري إاياب  
 .(5/475) ،1طاحملرر الوجيز، 

 أما هنا فهو مصدر من لوكانت مصدر من أوب فيكون إوااب   ال جيوزالقراءة الصحيحة املتواترة ال يردها وجه حنوي، والذي  (1)
 (10/466)، ، د.طالبحر احمليطإواب: انظر بتوسع: أبو حيان، 

 .لعله إيوااب   (2)
أما تشبيه الزخمشري  حيان: أبواين على إنكاره: قال ألنه ال يوجد إدغام يف كلمة ديوان وهذا الرد الث ؛متثيله هنا غري صحيح (3)

ان، ولوال اجلمع على دواوين مل يعلم أن أصل هذه الياء دوّ  :بديوان فليس جبيد ألهنم مل ينطقوا هبا يف الوضع مدغمة، فلم يقولوا
 (10/466)، ، د.طالبحر احمليطا نصوا على شذوذ ديوان فال يقاس عليه غريه. أبو حيان، ، وأيض  اواو  

 (2/357)د.ط، ، احملتسبابن جين،  (4)
 أي قراءة )عبدي( وهي شاذة. (5)
. وهذا غلط :وقرأ ابن عباس وحده )فادخلي يف عبدي( قال أبو جعفر :أي يف عبادي الصاحلني أي كوين معهم قال الفراء (6)

 (3/263) ،1ط ،إعراب القرءانالنحاس، 
 (2/357) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (7)



183 

 .(2)(1): }َفَجَعَلُهم{العامةالقراءة : قال ابن جين

  القراءات الواردة يف سورة املاعون:

 [.2]املاعون: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  تعاىل:قوله  -358
يعــرض عنــه وجيفــوه، فهــو صــائر إىل معــىن القــراءة العامــة:  -وهللا أعلــم-: معنــاه قــال أبــو الفــتح

 .(4)، وجيفوه عليه(3)}َيدُع  اْلَيِتيم{، أي: يدفعه

 القراءات الواردة يف سورة الناس:

 [.2]الناس: چڌ ڎ ڎ چ  قوله تعاىل: -359

 .(6)أهنا بغري ألف (5)چڌ ڎ ڎ چ يف   خيتلف الناسمل :قال أبو الفتح

إمنا وقع اإلمجاع على ذلـك ألنـه مـن مجلـة الثنـاء  -وهللا أعلم-: ينبغي أنه يكون قال أبو الفتح
؛ إذ  (7)هليـة، فكـان معـىن امللـك أليـق ابلربوبيـة واإلهليـة مـن معـىن امللـكابلربوبيـة واإل -سبحانه-على هللا 

ــ األلفــاظ. يف القـوايف والســجوع واملقــاطع ، فكمــا يوفـق بــني (8)اكـل ملــك مالـك، ولــيس كــل مالـك ملك 
 .(9)ا بني املعاينينبغي أن يوفق أيض  

                                                           

ابن  .«فرتكتهم كعصف» قرئفجمع املهانة واخلسة وأتلف، و  ،كورق حنطة أكلته الدواب وراثته  ،اا ذاهب  املعىن صاروا طين   (1)
 (5/524) ،1طر الوجيز، احملر عطية، 

 (2/374) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (2)
 (2/586) ،1، طمعاين القرآن. األخفش، ا""يدفعه عن حقه" تقول: "دععته" "أدعه" دع   (3)
 (2/357) د.ط، ،احملتسبابن جين،  (4)
 .(3/174، )1، طمعاين القراءاتاتفق القراء على )َمِلِك الن اِس( بغري ألف. األزهري،  (5)
 ملك هنا متفق عليها بني القراء ليست مثل موضع الفاحتة. (6)
يفضل  ملك الناس مثل سيد الناس، ورب الناس، ومالك يوم الدين، وال يقال: سيد يوم الدين، فإذا كان مع الناس وما (7)

 (.1/12، )2طاحلجة، الفارسي،  «.مالك»وإذا كان مع غري الناس كان « كلِ مَ »عليهم كان 
ألن ملكا جيمع مالكا، ومالكا ال جيمع ملكا، مث إن ملكا أبلغ يف املدح، والربوبية وامللك متشاهبان، وال يكون ملك ا ح   (8)

 .(1/230،229)، 1ط، املوضح يكون مالك ا لكثري من األشياء. ابن أيب مرمي،
 (2/376) د.ط، ،احملتسب ،ابن جين (9)
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 نتائج وتوصيات

بعد هذه الدراسة للقراءات املتواترة اليت أوردها ابن جين يف كتاب )احملتسب( ظهرت النتائج 
 والتوصيات اآلتية:

: النتائج  أوال 

إما  -مع أنه ألفه لتوجيه القراءات الشاذة-احملتسب يف كتابه قراءات متواترة أورد ابن جين  -1
ليستعني هبا يف توجيه القراءة الشاذة وإيضاحها، وإما لتوظيف القراءة الشاذة يف إيضاح قراءة 
 ةمتواترة، وإما لبيان الفرق يف اللفظ أو املعىن بني القراءة الشاذة اليت يوجهها وبني القراءة املتواتر 

ن تكون القراءة اليت أوردها مل يثبت عنده أهنا من املتواتر، وإما أن يكون قد الواردة فيها، وإما أ
 ذكر القراءة املتواترة استطراد ا لبيان لطيفة لغوية متعلقة هبا.

أكثر ما أورده ابن جين من القراءات املتواترة بصدد توجيهه ليس من القراءات السبع، بل من  -2
 و من قراءة أيب جعفر، أو من قراءة يعقوب.القراءات الثالث، وعلى وجه التحديد ه

 اأورد ابن جين ألفاظ ا قرآنية مل ختتلف فيها القراءات؛ ال املتواترة وال الشاذة، وتكلم عليه توجيه   -3
إيضاح ا، وأكثر ما أورده من هذا القبيل هو مما حيتمل يف اللغة أن يُقرأ بوجه آخر، فيظهر أن  أو

وجهها ليعلل سبب اتفاق القراء عليها مع أنه يصح يف اللغة ابن جين ذكر هذه األلفاظ وبني 
 أن تُقرأ بغري ذلك.

منهج ابن جين يف التوجيه إمجاال  أنه يورد اآلية اليت فيها القراءة، مث يبني وجه القراءة ومن قرأ  -4
هبا، فإن كان االختالف يف القراءة راجع ا إىل اختالف لغات العرب كان كالمه عليها خمتصر ا، 

 رمبا اكتفى أبن يقول هي لغة، وإن كان غري ذلك توسع يف بيان وجهها حنو ا أو صرف ا.و 
إذا أورد ابن جين مسألة حنوية أو صرفية فيها خالف بني النحويني فإنه يف الغالب يرجح رأي  -5

 البصريني.
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ا مل يصرّح ابن جين ابملصادر اليت اعتمد عليها يف توجيه القراءات، ويظهر يف الكتاب أن م -6
أودعه فيه إمنا هو من اجتهاده املبين على استيعاب كالم النحويني قبله، وعلى إعمال ذهنه يف 

 دقائق اللغة وخصائصها.
يظهر أن ابن جين استفاد من الكتب اليت ألّفت يف القراءات املتواترة يف السبع خاصة،  -7

برز ما اعتمد فمصطلح السبعة استعمله يف مواضع عدة، وال شك أن كتاب ابن جماهد من أ
 عليه.

نظرة ابن جين إىل القراءات املتواترة خمتلفة عن نظرته إىل القراءات الشاذة، خاصة إن كانت من  -8
السبع، فهو يتحرج من تضعيفها أو ردها ما أمكنه ذلك، وقد ضعف بعض القراءات املتواترة مما 

 ليس من السبع، وأكثره من قراءة أيب جعفر.

 اثنيا : توصيات البحث:

 .يف اللغة ومل ترد هبا رواية، من خالل كتاب احملتسب دراسة األوجه القرائية اليت تصح -1

 .توظيف القراءة الشاذة يف توجيه وإيضاح القراءة املتواترة دراسة -2
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 فهرس اآلايت

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة الفاحتة

 21 6 چٹ ٹ ٹ چ 
 21 7 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ 

 البقرةسورة 
 22 24 چی جئ حئمئ چ 

 22 31 چڦ ڦ ڄ ڄ چ 
 22 33 چک ک ک کگ گ گ گ چ 

 23 34 چہ ہ ہ ہ  چ
 24 50 چٿ ٹ ٹ ٹ چ 

 25 60 چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ 
 25 61 چ ھ ھ ھ ے ے ۓچ 

 25 74 چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ 
 25 78 چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ 

 26 87 چڭ ڭ ۇۇ چ 
 26 100 چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ چ 

 27 106 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ 
 27 126 چمب ىب يب جت حت چ 

 27 133 چې ې ى ى ائ چ 
 28 137 چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ 

 28 143 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 
 28 150 چہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ 

 29 158 چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 29 168 چ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ 

 30 177 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ 
 30 203 چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 

 31 209 چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ
 31 237 چ ىئ ىئ ی یچ 

 31 255 چېئ ېئ ىئىئ چ 
 31 257 چڀ ڀ ڀ ٺ چ 

 32 258 چک گ گگ چ 
 32 248 چۉ ې ې ې ې ى ى چ 

 33 259 چی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ 
 33 260 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ

 34 267 چہ ہ ھ ھھ چ 
 34 269 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ چ 

 35 280 چائ ەئ ەئوئ چ 
 35 281 چېئ ىئ ىئ ىئ ی یی چ 

 سورة آل عمران
 36 2 چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ 

 36 3 چڀ ڀ ڀ ٺ چ 
 36 8 چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ 

 37 81 چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ 
 37 13 چک ک ک کگ چ 

 38 18 چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ 
 38 34 چ ڳ ڳ ڱ ڱچ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 39 140 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ چ 

 39 144 چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
 39 145 چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ چ 

 40 146 چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 
 40 146 چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 

 41 146 چڭ ڭ چ 
 41 146 چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ 

 41 154 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ 
 42 156 چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ 

 42 159 چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چ 
 42 183 چچ چ ڇ ڇ ڇڇ چ 

 43 175 چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ 
 43 176 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ چ 

 سورة النساء
 43 1 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ چ 

 44 3 چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ چ 
 44 5 چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ 

 45 12 چڈ ژ ژ ڑ ڑ چ 
 45 24 چڀ ڀ ڀڀ چ 

 45 30 چڈ ڈ ژژ چ 
 45 92 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ چ 

 46 100 چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ 
 46 100 چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 46 127 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ 

 47 142 چڌ ڌ چ 
 47 148 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ  چ 

 47 162 چ ی  جئچ 
 48 171 چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ 

 سورة املائدة
 48 3 چٺ ٺ ٿ چ 

 48 3 چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ 
 48 6 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

 49 12 چژ ژ ڑ چ 
 49 30 چۅ ۉ ۉ ې ې چ 

 49 32 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ 
 50 50 چی ی جئحئ چ 

 50 52 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 
 51 60 چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ چ 

 51 60 چ ڎ ڈچ 
 51 69 چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ

 52 96 چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ 
 52 106 چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ 

 53 106 چے ے ۓ ۓ چ 
 سورة األنعام

 53 61 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
 53 100 چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ چ 



191 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 54 105 چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 

 54 108 چڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ 
 55 117 چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ چ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ 

 چ ۆ

137 55 

 56 137 چ ۈ ۈ ٴۇچ 
 56 138 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ 

 56 139 چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ 
 56 143 چٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ 

 57 159 چڃ چ چ چ چ 
 سورة األعراف

 57 18 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ چ 
 58 20 چۋ  چ 

 58 20 چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ 
 58 34 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ 

 58 35 چھ ھ ے ے ۓ ۓ چ 
 59 38 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ 

 59 53 چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 
 59 54 چگ گ گ ڳ ڳ چ 

 60 57 چې ې ې ې ى ى ائ ائەئ چ 
 61 131 چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ 

 61 133 چڃ ڃ ڃ چ چ چ 
 61 145 چڄ ڄ ڄ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 61 150 چڄ ڄ ڄ ڄ چ 

 62 156 چڀ ڀ ڀڀ چ 
 62 156 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ چ 

 62 157 چگ گ گ ڳ ڳ چ 
 63 160 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ 

 63 165 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ 
 64 187 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ چ 

 65 187 چ جت حت خت متچ 
 65 189 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ چ 

 65 194 چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ 
 سورة األنفال

 66 1 چٱ ٻ ٻٻ چ 
 66 11 چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ 

 66 11 چچ چ چ چ 
 67 11 چڇ ڇ ڇ ڇ چ 

 67 24 چې ې ى ى ائ ائ ەئ چ 
 67 25 چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ چ 

 67 67 چې ى ى ائ ائ ەئەئ چ 
 سورة التوبة

 68 1 چٱ ٻ ٻ ٻ چ 
 68 4 چگ ڳ ڳ ڳ چ 

 68 8 چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄچ 
 68 15 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 69 19 چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ 

 69 37 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ 
 69 37 چپ پ پ ڀ چ 

 70 40 چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 
 71 46 چہ ھ ھ ھ ھ ے چ 

 71 47 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 
 71 51 چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک چ 

 72 52 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ 
 72 57 چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ 

 72 57 چڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 73 57 چڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 73 83 چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ 
 73 100 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ 

 74 103 چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ 
 74 108 چڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ 

 74 112 چٱ ٻ ٻ ٻ چ 
 سورة يونس

 75 58 چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 
 75 76 چې ى ى ائ ائ چ 

 76 71 چٿ ٹ ٹ چ 
 77 89 چٱ ٻ ٻ ٻ چ 

 سورة هود
 77 1 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 77 95 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ 

 78 113 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ 
 78 114 چھ ے ےۓ چ 

 سورة يوسف
 79 4 چې ې ى ى ائ ائ چ 

 79 23 چڀ ڀ ڀڀ چ 
 81 30 چجب حب خبمب چ 

 81 31 چپ پ پ چ 
 82 31 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ 

 82 36 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ چ 
 82 49 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ 

 83 65 چڄ ڄ ڄ ڄڃ چ 
 83 72 چٹ ٹ ٹ ڤ چ 

 84 76 چگ ڳ ڳ ڳ ڳ چ 
 84 105 چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ 

 سورة الرعد
 84 4 چہ ہ ہ ہ چ 

 85 6 چ پ  پچ 
 85 11 چہ ہ ہ ھھ چ 

 85 31 چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ چ 
 86 43 چڀ ٺ ٺ ٺ چ 

 سورة إبراهيم 
 86 4 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 87 18 چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ چ 

 87 34  چی  ی  ی  ی  جئ  چ 
 87 35 چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ 

 88 37 چگ گ گ گ ڳ ڳ چ 
 88 50 چڭ ڭ ۇ چ 

 88 34 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ 
 سورة احلجر

 89 41 چگ گ ڳ ڳ ڳ چ 
 90 53 چڀ ڀ ڀ چ 

 سورة النحل 
 90 7 چٻ پ پ پ پ ڀڀ چ 

 90 37 چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ
 91 41 چېئ ىئ ىئ ىئی چ 

 91 48 چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ 
 91 53 چحئ مئ ىئ يئ جب حب چ 

 92 62 چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې چ 
 92 66 چڦ ڄ ڄ ڄ چ 

 92 103 چٻ پ پپ چ 
 93 116 چھ ھ ھ ے ے ۓ چ 

 سورة اإلسراء
 93 5 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ 

 93 5 چڳ ڱ ڱڱ چ 
 94 7 چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 94 16 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ 

 95 23 چہ ہ ہ ھ ھ ھ چ 
 95 24 چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ 

 96 31 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 
 96 64 چڭ ڭ ڭ ۇ چ 

 سورة الكهف
 97 38 چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ 
 97 60 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ 

 98 77 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ چ 
 98 96 چىب يب جت حت خت مت ىتيت چ 

 98 102 چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ چ 
 99 109 چی جئ حئ مئ چ 

 سورة مرمي 
 100 1 چٱ چ 

 101 2 چٻ ٻ ٻ پ پ چ 
 102 23 چۉ ې ې ې ې چ 

 102 23 چەئ وئ وئ چ 
 103 26 چپ پ پ پ ڀ چ 

 103 74 چۈ ٴۇ ۋ چ 
 سورة طه

 103 15 چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ 
 104 18 چڍ ڌ ڌ ڎ چ 

 104 39 چڤ ڤ ڦ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 105 59 چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ 

 105 66 چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ 
 106 96 چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ 

 107 97 چې ې ى ىائ چ 
 107 97 چ ائ ەئ ەئ وئ وئچ 

 سورة األنبياء
 107 30 چ ڱ ڱ ڱچ 

 108 48 چڎ ڎ ڈ چ 
 108 58 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ 

 109 95 چچ چ چ چ 
 109 98 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ 

 109 109 چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ 
 110 112 چې ې ې ىى چ 

 سورة احلج
 111 2 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ 

 111 5 چائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ 
 112 11 چھ ھ ھھ چ 

 112 18 چڍ ڍ ڌ چ 
 113 23 چ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یچ 

 113 27 چڎ ڈ ڈ ژ چ 
 114 36 چۈ ۈ ٴۇۋ چ 

 114 40 چڦ ڦ ڦ ڄ چ 
 115 67 چ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈچ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة املؤمنون

 115 14 چھ ھ ھ ے ے ۓ چ 
 116 20 چڄ ڄ چ 

 117 21 چڇ ڇ ڇ ڇ چ 
 117 36 چۇ ۇ ۆ ۆ چ 

 118 56 چۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ چ 
 118 61 چڀ ڀ ٺ ٺ چ 

 119 71 چۉ ې ې ې چ 
 سورة النور

 119 1 چٱ ٻ ٻ چ 
 119 4 چگ گ چ 

 119 7 چۅ ۉ ۉ ې چ 
 119 9 چىئ   ىئ  ىئ     ېئچ 

 120 11 چڤ ڤ ڤ ڤ چ 
 121 15 چں ڻ ڻ چ 

 121 21 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ 
 121 22 چڃ ڃ چ چ چ چ چ 

 122 27 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئی چ 
 123 35 چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ 

 123 35 چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ 
 124 43 چمج جح مح جخ حخ مخ چ 

 124 51 چې ې ې ى چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة الفرقان

 125 5 چچ چ چ چ چ 
 126 18 چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ 

 127 25 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ    چ 
 128 67 چی ی جئ حئ چ 

 سورة الشعراء
 128 64 چڦ ڄ ڄ چ 

 128 72 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 
 129 111 چمح  جخ  حخ  مخ  جس     چ 

 129 198 چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ 
 سورة النمل

 130 60 چڇ ڍ ڍ ڌ چ 
 130 65 چڄ ڄ ڄ ڄ چ 

 130 66 چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 
 131 72 چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ 

 131 82 چک ک ک گ گ گ گ چ 
 132 87 چی ی ی چ 

 سورة القصص
 133 10 چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ 

 133 82 چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ 
 135 82 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ چ 

 سورة العنكبوت
 135 1 چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 136 3 چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ 

 سورة األحزاب
 137 32 چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ 

 138 50 چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ 
 138 51 چڤ ڤ ڤ ڤڦ چ 

 139 56 چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ 
 139 69 چڻ ڻ ڻ ڻ چ 

 سورة سبأ
 139 14 چی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب چ 

 140 17 چڇ ڇ ڇ ڍ چ 
 140 19 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ 

 141 20 چھ ھ ے ے ۓ چ 
 141 44 چڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ 

 142 51 چڄ ڄ ڄ ڃ چ 
 سورة فاطر

 143 22 چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ 
 144 36 چھ ھ ھ ے چ 

 144 43 چۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى چ 
 سورة يس

 144 9 چڻ ڻ ڻ ۀ چ 
 145 10 چہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ    چ 

 145 19 چگگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ک  گچ 
 146 30 چٹ ڤ ڤڤ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 146 72 چٺ ٺ ٿ ٿ چ 

 147 83 چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ          ىئ  ىئ   ی    چ 
 سورة الصافات

 147 54 چٺ ٺ ٺ ٺ چ 
 147 67 چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ 

 147 94 چھ ھ ھ چ 
 148 103 چٱ ٻ ٻ ٻ چ 

 148 123 چۋ ۅ ۅ ۉ چ 
 149 147 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ 

 سورة ص
 149 22 چڑ ک ک ک ک چ 

 149 45 چڄ ڄ ڄ چ 
 150 70 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ

 سورة الزمر
 150 56 چی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ 

 152 69 چٹ ڤ ڤ ڤ چ 
 سورة فصلت

 152 11 چوئ وئ ۇئ چ 
 153 44 چۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ چ 

 سورة الشورى
 153 2-1 چٱ ٻ ٻ چ 

 153 21 چۅ ۉ ۉ ې ې چ 
 سورة الزخرف
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 154 11 چپ پ پ ڀڀ چ 

 155 19 چۇ ۆۆ چ 
 155 81 چک ک گ چ 

 156 88 چىئ ىئ ی ی ی ی جئ چ 
 سورة اجلاثية

 156 28 چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ 
 سورة األحقاف

 157 4 چۉ ې ې ې چ 
 158 28 چخب مب چ 

 158 35 چىئ  يئ  جب  حب   خب     چ 
 سورة حممد

 158 15 چڎ ڎ ڈ ڈ ژژ چ 
 158 25 چۀ ہ ہ ہ ہ چ 

 سورة الفتح
 159 10 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ 

 سورة احلجرات
 159 1 چک گ گ گ گ ڳڳ چ 

 160 10 چۋ ۅ ۅۉ چ 
 سورة ق

 160  3 چٿ ٿ ٿ ٿٹ چ 
 161 5 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 161 10 چھ ھ ھ ھ ے چ 
 161 19 چڄ ڄ ڄ ڃڃ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 162 24 چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 

 162 30 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ 
 162 37 چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ 

 سورة الذارايت
 163 7 چٱ ٻ ٻ چ 

 سورة الطور 
 163 32 چپ پ پ پ چ 

 164 34 چٿ ٿ ٿ چ 
 سورة النجم 

 164 19 چھ ے ے چ 
 165 58 چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ 

 سورة القمر
 165 3 چۋ ۋ ۅ چ 

 166 14 چڑ ک ک ک چ 
 167 49 چحت خت مت ىت يت چ 

 سورة الرمحن
 167 7 چژ ژ ڑ ڑ چ 

 سورة اجملادلة
 168 7 چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ 

 سورة املمتحنة 
ىب  يب     جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  چ 

 چ حج  مج  جح

11 168 

 سورة اجلمعة
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 169 9 چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ 

 سورة الطالق
 169 1 چپ پ چ 

 سورة التحرمي
 169 12 چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ 

 سورة امللك
 170 27 چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ 

 سورة احلاقة
 171 44 چڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ 

 سورة اجلن
 171 5 چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ 

 سورة القيامة
 172 1 چژ ژ ڑ ڑ چ 

 سورة اإلنسان
 173 31 چژ ڑ ڑ ک ک چ 

 سورة املرسالت
 173 5 چڱ ں چ 

 174 11 چڭ ڭ ۇ چ 
 174 17 چوئ وئ ۇئ چ 

 174 32 چک گ گ گ چ 
 سورة النبأ

 175 14 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 
 175 28 چائ ائ ەئ چ 
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة النازعات

 176 10 چۅ ۅ ۉ ۉ ې چ 
 176 30 چڱ ڱ ڱ ں چ 

 سورة عبس
 176 1 چٱ ٻ چ 

 177 37 چحب خب مب ىب يب جت چ 
 سورة الغاشية

 177 25 چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ 
 سورة الفجر

 178 29 چڤ ڤ ڤ چ 
 سورة الفيل

 179 5 چۀ ہ ہ چ 
 سورة املاعون

 179 2 چڤ ڤ ڤ ڦچ 
 سورة الناس

 179 2 چڌ ڎ چ 
 

 

 

 املراجع:املصادر و 

، هدى حممود قراعة د.حتقيق: ، معاين القرآناألخفش األوسط، أبو احلسن سعيد بن مسعدة،  •
 (.م1990 /هـ 1411مكتبة اخلاجني،، )القاهرة: 1ط
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، ت: الكتاب املختار يف معاين قراءات أهل األمصارإدريس، أبو بكر أمحد بن عبيد هللا، ابن  •
 .(ه1428مكتبة الرشد،  :الرايض)، 1عبد العزيز اجلهين، ط

مركز  - جامعة امللك سعود، )الرايض: 1، طمعاين القراءاتحممد بن أمحد اهلروي، األزهري،  •
 (.م1991 /هـ 1412، البحوث يف كلية اآلداب

، واالبتدا الوقف بيان يف اهلدى منار الكرمي، عبد بن حممد بن الكرمي عبد بن األمشوين، أمحد •
 .(م2008 احلديث، دار الطرهوين )القاهرة: الرحيم عبد ت:

 .مسري جابر ، ت:2(، طدار الفكر -، )بريوتاألغايناألصفهاين، أبو الفرج،  •
، موسى على موسى مسعود ، ت:إعراب القرآن العظيم ،زكراي بن حممد بن أمحد ،األنصاري •

 .م 2001 -هـ  1421 1طد.ن، 
اجملددة  (، ط:املكتب اإلسالمي) ،ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،حممد انصر الدين ،األلباين •

 .واملزيدة واملنقحة
: علي ت ،املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح  ،شهاب الدين حممود ،األلوسي •

 .ه 1415، 1(، طدار الكتب العلمية -، )بريوتعبد الباري عطية
اإلنصاف يف مسائل  ،عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري كمال الدين ،ألنباريا •

 / ه1424، املكتبة العصرية، )بريوت: 1ط ،اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني
 (.م2003

نزهة األلباء يف طبقات  ،عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاريكمال الدين   ،األنباري •
 (.م1985 /هـ 1405، مكتبة املنار: الزرقاء) ،3، ط: إبراهيم السامرائي، تاألدابء

، بياري: إبراهيم األ، تإعراب القرآن املنسوب للزجاج، علي بن احلسني بن عليالباقويل،  •
 (.هـ1420، الكتب اللبنانية دار، بريوت: الكتاب املصري دار )القاهرة: ،4ط

: ، تنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر ،البقاعي •
 (.م1995 ه/1415،دار الكتب العلمية ، )بريوت:الرزاق غالب املهديعبد 
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مفيد حممد ت:  ،مة الدهر يف حماسن أهل العصرييت ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل ،الثعاليب •
 (.م1983هـ1403،دار الكتب العلمية-وت/لبنان)بري ، 1، طقمحية

اإلمام أيب  ، ت:الكشف والبيان عن تفسري القرآنأمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، الثعليب،  •
 (.م2002 /هـ 1422، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، )1، طحممد بن عاشور

دروس صوتية قام ، شرح العقيدة الطحاوية ،عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا ابن جربين، •
 .الميةبتفريغها موقع الشبكة اإلس

، ت. علي حممد الضباع، يف القراءات العشر النشراجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، ابن  •
 (.املطبعة التجارية الكربى، د.ت، )القاهرة: د.ط

ت: د. أمحد حممد حتبري التيسري يف القراءات العشر، اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، ابن  •
 .م(2000 /هـ 1421دار الفرقان،  :، )عمان1مفلح القضاة، ط

 )القاهرة: مكتبة، 1طغاية النهاية يف طبقات القراء، يوسف،  بن حممد بن حممد ابن اجلزري، •
 هـ(.1351، تيمية ابن

 هللا عبد: ، تالتسهيل يف علوم التنزيلهللا،  عبد بن حممد بن أمحد بن ابن جزي، حممد •
 ه(.1416 األرقم، أيب بن األرقم دار شركة-)بريوت 1اخلالدي، ط

: اهليئة املصرية العامة ، )القاهرة4، طاخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ابن جيّن، •
 ، د.ت(.للكتاب

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات  ،أبو الفتح عثمان بن جين املوصليابن جيّن،  •
، ى للشئون اإلسالميةاجمللس األعل ت: علي النجدي انصف، )القاهرة:، واإليضاح عنها

 .م(2014ه / 1435
 حممد :تزاد املسري يف علم التفسري، حممد،  بن علي بن الرمحن عبد الدين مجال ابن اجلوزي، •

 ه(.1407الفكر،  دار )بريوت: ،1هللا، ط عبد الرمحن عبد بن
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 ،وإعرااب  ا توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسري   بن علي، عبد العزيز ،احلريب •
 .(ه1424دار ابن حزم، ، )بريوت: 1ط

حبيب  ، ت:الشفاء يف علل القراءاتاحلريري، أبو الفضل أمحد بن حممد بن حممد البخاري،  •
 ه(.1436-1435هللا بن صاحل السلمي، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

: ، تمعجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،ايقوت بن عبد هللا الرومي ،احلموي •
 (.م1993 /هـ1414مي،دار الغرب اإلسال ، )بريوت:1، طإحسان عباس

 ،ت: صدقي حممد مجيل، تفسري البحر احمليطاألندلسي، حممد بن يوسف بن علي أبو حيان،  •
 .هـ( 1420 ،دار الفكر :بريوت، )د.ط

عبد الرمحن بن سليمان ت: ، إعراب القراءات السبع وعللهاخالويه، احلسني بن أمحد، ابن  •
 م(.1992 ه /1413، مكتبة اخلاجني، د.ط )القاهرة: العثيمني

، 4، طت: عبد العال سامل مكرم ،السبع القراءات يف احلجة، حلسني بن أمحدابن خالويه، ا •
 ه(.1401الشروق،  )بريوت: دار

جممع امللك فهد  )املدينة املنورة: ،اجملتىب من مشكل إعراب القرآن ،أمحد بن حممد ،اخلراط •
 (.هـ1426لطباعة املصحف الشريف، 

 الكرمي عبد ، ت:احلديث غريب اخلطاب، بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان اخلطايب، أبو •
 - هـ1402: الفكر، ط النيب، دار رب عبد القيوم عبد: أحاديثه الغرابوي، وخرج إبراهيم

 .م1982
، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن إبراهيم الربمكي اإلربلي ،خلكانابن  •

 م(.1994-1900، )بريوت: دار صادر، 1، طإحسان عباس ت:
، 2وتوتريزل، طأ، ت: يف القراءات السبع التيسري ،الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر •

 .(ه1404 دار الكتاب العريب،: )بريوت
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 ،: حممد الصادق قمحاوي، تاألمصار مصاحف رسم يف املقنعالداين، عثمان بن سعيد،  •
 (.مكتبة الكليات األزهرية)القاهرة: 

جمموعة من  ، ت:سري أعالم النبالءقامياز، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن  ،الذهيب •
هـ / 1405الرسالة،  ، )بريوت: مؤسسة3األرانؤوط، طاحملققني إبشراف الشيخ شعيب 

 م(.1985
: أبو هاجر ت ،العرب يف خرب من غرب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ،الذهيب •

 (.دار الكتب العلمية)بريوت:  د.ط، ،حممد السعيد بن بسيوين زغلول
اتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري  ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْيازالذهيب،  •

 (.م2003، دار الغرب اإلسالمي)بريوت:  ،1، طبشار عّواد معروف د.: ، تو األعالم
 ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب، •

 (.م1997 / هـ1417، دار الكتب العلمية ، )بريوت:1ط
، ت: حممود عبد الصمد اجليار، )طنطا: دار الصحابة القراءات القرآنية الراجحي، عبده، •

 للرتاث(.
: صفوان عدانن ، تاملفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممد، الراغب األصفهاين •

 ـ(ه1412، دار القلم، الدار الشامية، )دمشق: 1، طالداودي
: حممد أبو الفضل ت، طبقات النحويني واللغويني، حممد بن احلسن بن عبيد هللا ،الزبيدي •

 (.دار املعارف، )القاهرة: 2، طإبراهيم
 ،1، ت: عبد اجلليل عبده شليب، طمعاين القرءان وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل،  •

 .ه(1408، عامل الكتب :)بريوت
 عيسى ، )القاهرة: مطبعة3، طالقرءان علوم يف العرفان مناهل، ظيمالع عبد الز ْرقاين، حممد •

 وشركاه(. احلليب البايب
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دار العلم ، )بريوت: 15، طاألعالمخري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي،  •
 (.م2002، للماليني

، 3، طالتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض  ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحدالزخمشري،  •
 .هـ(1407، دار الكتاب العريب: وتبري )
 بو علي. د ت: ،، املفصل يف صنعة اإلعرابحممود بن عمرو بن أمحد القاسم أبو، الزخمشري •

 .(م1993اهلالل،  مكتبة )بريوت: ،1ملحم، ط
)بريوت: ، د.ط، سعيد األفغاين ت: ،حجة القراءات، عبد الرمحن بن حممدأبو زرعة  ابن زجنلة، •

 م(.1997 ه /1418، الرسالة مؤسسة
زهري بن أيب سلمى، ديوان زهري بن أيب ُسْلمى، ت: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية،  •

 (1/24م. )1988هـ،1408
م(، رسالة 1989-ه1389، )بغداد: دار النذير، ابن جين النحويالسامرائي، فاضل صاحل،  •

 ماجستري.
 ، ت:لغات يف القرآنال ،احلسني بن حسنون، إبسناده: إىل ابن عباسعبد هللا بن السامري،  •

 (.م1946 /هـ 1365، مطبعة الرسالة )القاهرة: ،1، طصالح الدين املنجد
حممد أديب عبد  ، ت:غريب القرآن املسمى بنزهة القلوب ،حممد بن ُعزير السجستاين، •

 (.م 1995 /هـ  1416، دار قتيبة)دمشق:  ،1ط ،الواحد مجران
ر، عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم، ابن  • طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم الس ال 

 /هـ 1423 ،املكتبة العصرية )صيدا / بريوت:، 1، طأمحد حممد عزوز ت: ،وقراءاهتم
 (.م2003

 د.ن، د.ط.العلوم، حبر إبراهيم، الليث نصر بن حممد بن أمحد بن  أبو، السمرقندي •
 ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةعبد الرمحن بن أيب بكر،  ، جالل الدينالسيوطي •
 ، د.ت(.املكتبة العصرية: لبنان / صيدا، د.ط، ): حممد أبو الفضل إبراهيمت
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، ت: عمار أمني اختيار أيب جعفر من رواية ابن وردانأبو حممد عبد اجمليد، ابن شداد،  •
 م(2017ه 1439ديب  -)اإلمارات، 1الددو، ط

 ، ت:جامع البيان يف أتويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي، •

 (.م 2000 /هـ 1420، مؤسسة الرسالة)بريوت:  ،1ط ،أمحد حممد شاكر
دار : ، )بريوت1، ت: جالل األسيوطي، طتفسري ابن عرفةعرفة، حممد بن حممد الورغمي، ابن  •

 م(.2008 ،الكتب العلمية
عمرو بن غرامة  ت: ،دمشقريخ ات ،القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا ابن عساكر، أبو •

 (.م1995 /هـ 1415، دار الفكر، )بريوت: العمروي
 ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام ابن عطية، •

 (.هـ1422العلمية، دار الكتب : )بريوت، 1ط ،ت: عبد السالم عبد الشايف حممد
حممد  ، ت:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي ،عقيلابن  •

 (.م1980 ،دار الرتاث، دار مصر للطباعة: القاهرة، )20، طحميي الدين عبد احلميد
إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب  ،هللا بن احلسني بن عبد هللاأبو البقاء عبد  العكربي، •

: املكتبة الهور) ،د.ط ،عوض ةإبراهيم عطو  :ت = التبيان يف إعراب القرآن، والقراءات
 .د.ت(، العلمية

، ت: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد الَعكري ،العمادابن  •
هـ 1406، دار ابن كثري، )دمشق: 1، طرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوطخ، حممود األرانؤوط

 (م1986 /
 -ظيب أبو) ،األمصار ممالك يف األبصار مسالك القرشي، هللا فضل بن حيىي بن أمحد العمري، •

 (7-116) هـ، 1423 ،1ط ،(الثقايف اجملمع
، ت: بدر الدين احلجة للقراء السبعةأبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، الفارسي،  •

 .م(1993 /هـ 1413دار املأمون للرتاث،  :)دمشق / بريوت ،2بشري جوجيايب، ط ،قهوجي
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، )جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة أصول التفكري النحوي عند ابن جينالفتلي، علي حسني،  •
 م(.2013، 14اببل، العدد: 

، جملة البحوث والدراسات القرآنية، مفردة يعقوبابن الفحام، أبو القاسم، ت: عمار الددو،  •
 العدد اخلامس، السنة الثالثة.

عبد  ،حممد علي النجار ،: أمحد يوسف النجايت، تمعاين القرآن، حيىي بن زايد الديلمي ،الفراء  •
 (.املصرية للتأليف والرتمجةدار ، )القاهرة: ال1، طالفتاح إمساعيل الشليب

=  اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب، •
دار الكتب املصرية، ، )القاهرة: 2، طت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، تفسري القرطيب

 (.م1964 /هـ 1384
، ت: حممد أبو رواة على أنباه النحاةإنباه الالقفطي، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف،  •

 /هـ 1406، مؤسسة الكتب الثقافية :بريوت، دار الفكر العريب :، )القاهرة1الفضل إبراهيم ط
 .م(1982

: ، تلألصبهاين القرآن ، إعرابالتيمي الفضل بن حممد بن قوام السنة األصبهاين، إمساعيل •
 .(م1995 / هـ 1415 ن،.د) ،1املؤيد، ط عمر بنت فائزة

، وحججها وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف طالب القيسي، أيب بن مكي القيسي، •
 ه(.1394رمضان، د.ط، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  الدين حميي: ت

، 2، ط: د. حامت صاحل الضامن، تمشكل إعراب القرآنالقيسي، مكي بن أيب طالب،  •
 ه(.1405، مؤسسة الرسالة)بريوت، 

: ت ،مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين ،حممد بن حممود بن حممد بن أيب شجاع ،الكرماين •
دار ابن حزم،  ، )بريوت:1ط ،تقدمي: الدكتور حمسن عبد احلميد ،عبد الكرمي مصطفى مدجل

 م(2001 /هـ 1422
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 متشابه توجيه يف الربهان املسمى القرآن يف التكرار أسرار نصر، بن محزة بن الكرماين، حممود •
عوض،  التواب عبد عطا، أمحد أمحد القادر عبد :، توالبيان احلجة من فيه ملا القرآن

 .(الفضيلة دار النشر، القاهرة: دار)
تفسري املاوردي = النكت والعيون أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب،  املاوردي، •

 .دار الكتب العلمية(: بريوت، )الرحيمت: السيد بن عبد املقصود بن عبد 
: د. خالد ت ،الكنز يف القراءات العشر، عبد هللا بن عبد املؤمن بن الوجيه ابن املبارك، •

 (.م2004 /هـ 1425 ،مكتبة الثقافة الدينية )القاهرة: ،1، طاملشهداين
 ،2شوقي ضيف، ط :، تالسبعة يف القراءاتجماهد، أمحد بن موسى بن العباس التميمي، ابن  •

 (.1400، هدار املعارفالقاهرة: )
 .م(1975الشباب،  ، )القاهرة: مكتبةاملصفى ، النحوعيد حممد •
املوضح يف كشف وجوه القراءات  نصر بن علي بن حممد أيب عبد هللا الشريازيابن أيب مرمي،  •

 ه(.1414، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي)جدة:  1ط الكبيسي، عمر: ، توعللها
، دار صادر :)بريوت، 3ط ،لسان العرب، ي اإلفريقيمنظور، حممد بن مكرم بن علابن  •

 .ه(1414
 ،مكتبة الرشد)الرايض:  د. حازم سعيد حيد،: ت ،شرح اهلداية ،أمحد بن عمار ،املهدوي •

 م(.1995ه / 1415
متهيد القواعد بشرح تسهيل انظر اجليش، حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد احلليب،  •

 .ه(1428، )القاهرة: دار السالم، 1، ت: أ. د. علي حممد فاخر وآخرون، طالفوائد

، ت: عبد املنعم خليل نآإعراب القر ، املصريأمحد بن حممد املرادي  أبو جعفر النحاس، •
 .هـ(1421، دار الكتب العلمية :ريوتب)، 1ط إبراهيم،

 ،: حممد علي الصابوين، تمعاين القرآن املرادي املصري، أبو جعفر أمحد بن حممد النحاس، •
 ه(.1409 ،جامعة أم القرى :مكة املرمة، )1ط
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: الشيخ ت ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان بن حممد القمي، نظام الدين احلسن ،النيسابوري •
 . هـ 1416 - 1ط (،دار الكتب العلميه -، )بريوتعمرياتزكراي 

: ، تالتبيان يف تفسري غريب القرآن، بن حممد بن عماد الدين بن علياأمحد  ،اهلائمابن  •
 هـ(.1423، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، )1، طضاحي عبد الباقي حممد .د
مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف  ،عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان ،اليافعي •

، دار الكتب العلمية: بريوت، )1، طخليل املنصور ت: ،معرفة ما يعترب من حوادث الزمان
 (.م1997 /هـ 1417

حممد حجي،  .: د، تزهر األكم يف األمثال واحلكم ،احلسن بن مسعود بن حممد اليوسي، •
 (.م1981 -هـ 1401، دار الثقافة ،الشركة اجلديدة :الدار البيضاء) ،1، طد األخضرحمم .د


