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 ١

 
 

 
 شاء، فعلَّم آدم األمساء، واختص من عباده ماشاء  هللا الذي وهب من احلمد

 محمد خامت الرسل واألنبياء، ودرِة البلغاء سيدناأصفياء، والصالة والسالم على 

ه السادة النجباء، ومن  آلَ بيتِه الفضالء، وأصحابينتظمانوالفصحاء، صالة وسالماً 

 تعجقَاء،تبعهم بإحسان ما سا بعد وتكورماء، أموالس لَّلت بنور اهللا األرض: 

 الكرمي، الذي هدانا إىل ها شكراً، القرآنَ وأوجِبقدراً، من أجلِّ النعم فإنَّ

الصاط املستقيم، أَرعجزت مًأل كانت الفصاحةُهآيات هم، والبالغةُ زينتهم، تلوك  حليت

 يف الرواء، حتى إذا جاء  شعراً ونثراً غايةً ويرمسون املعاينَتشاء،ألسنتهم من األلفاظ ما 

 إعجازه فصالت وجالت، عجزت ألسنة القوم عن مثله سيوف بالعزيزالكتاب 

ه، ال ترى فيها تعارضاً وال  قراءاِتد وأروعها تعدإعجازهوحارت، من أقوى وجوه 

 :سبحانهتناقضاً، جلَّ القائل 

              ١ 

 من عباده من يقوم خبدمته يف شتى علومه، يف احلكيمُهللا القدير لكتابه  اهيأ

 وتفسريه وبيان غريبه، إىل غري ذلك مما يتعلق قراءاته،ضبط ألفاظه وحتريرها، وتوجيه 

 الشيخ حيىي بن  أنفسهم خلدمة القرآن الكرمي العاملُسخروابه، فكان من هؤالء الذين 

: ت( الكويف املعروف بالفراء، شيخ النحاة نحويالزياد أبو زكريا األسلمي 

                                 
 .٨:  سورة النساء، اآلية-١



 ٢

 جاء فيه من توجيه القراءات ،" القرآنمعاين "هكتاب، وكان من مثرة جهده )هـ٢٠٧

 راسةشيء كثري، حريوالبحثبالد . 
 أن يكون هذا اجلانب من كتاب معاين القرآن - بعون اهللا - اخترت لذلك

 : بعنواناملاجستريموضوع حبثي يف 
 " من خالل كتابه معاين القرآنالفراءءات عند ا القرتوجيه"

 
 : اختيار املوضوعأسباب

 يف خدمة املكتبة اإلسالمية وإثرائها، وعلى وجه اخلصوص مكتبة اإلسهام -١
 .القراءات

٢- ماُء ِقدة اليت عاش فيها الفَرا يضفي )هـ٢٠٧ -هـ ١٤٤( احلقبة الزمنيعلى، مم 
 .غة األصالة، وذلك له أثر يف قوة موضوع الرسالةهذا البحث صب

 وشيخ النحاة، وجبل اللُّغة، الفراء العلمية العالية، فهو إمام عظيم من أئمة مكانة -٣
 . والتفسري والقراءاتالعربيةراسخ يف 

بية، لوال الفراء ملا كانت عر: (١ العلماء عليه ثناًء بالغاً، من ذلك قول ثعلبثناء -٤
 وقول ،٢) كل أحدويدعيها وألا كانت تتنازع ؛ ألنه خلَّصها؛ولسقطت

إين ألعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو : ( بن عاصمسلَمةتلميذه 
 .٣)أعلم بالنحو منه

                                 
 من أئمة الكوفيني يف النحو واللُّغة       اللُّغوي، العباس أمحد بن حيىي ثعلب الشيباين، النحوي         أبو:  هو -١

 .٨/١٥٧: ، الوايف بالوفيات)هـ٢٩١: ت(والثِّقة والديانة، 
 .١٠/١١٩ سري أعالم النبالء، -٢
 .١٠/١٢١ سري أعالم النبالء، -٣



 ٣

: ت(علي بن محزة الكسائي :  على مشايخ كبار، وعلماَء أجالَّء منهمتتلمذه -٥
، وسفيان بن )هـ١٩٣: ت(بة بن عياش الكويف  بكر شعوأبو، )هـ١٨٩
 أثر كبري يف علو مرتلته، وقوة شخصيته له، وذلك )هـ١٩٨: ت(عيينة 
 .العلمية

 : مناذج منهاوهذه كثرة ورود توجيه القراءات يف كتابه، -٦

تقرأ بالتاء :  الفراءقال ،١     :  قال تعاىل-أ

 وإىل أنَّ الغلبة على اليهود،فإنه ذهب إىل خماطبة والياء، فمن جعلها بالياء 

 املشركني بعد يوم أحد، وذلك أنَّ النيب هزم املشركني يوم بدر وهم ملا 

هذا الذي ال ترد له :  ونيف، واملشركون ألف إال شيئاً قالت اليهودثالمثائة

ة أخرى، ال تعجلوا بتصديقه حتى تكون وقع:  فقال بعضهمفصدقوا،راية 

 ِكبا نيوم أحد كذَّبوا ورجعوا، فأنزل اهللاملسلمونفلم  :قل لليهود سيلَغب 

 . جهنم، فليس جيوز يف هذا املعىن إال الياءإىلاملشركون وحيشرون 

 يف اخلطاب، فيجوز يف هذا داخلني قرأ بالتاء جعل اليهود واملشركني ومن

 إنه قائم، وإنك لعبداهللاقل :  الكالماملعىن سيغلبون وستغلبون؛ كما تقول يف

 .٢قائم

 .٣}    {:  قال تعاىل-ب

 {: ١ ونصباً، قرأ علقمةخفضاً } {و} {تقرأ :  الفراءقال
 .٢ حملوفا به جعله} {واهللا ياربنا، فمن قال :  معناهقال }

                                 
 .١٢:  سورة آل عمران، اآلية-١
 .١/١٩١ين القرآن  معا-٢
 .٢٣:  سورة األنعام، اآلية-٣



 ٤

 .٣}  {:  وقوله عز و جلَّ-ج

وبعضهم رفعه وجعله من صفة  وأصحابه، ٤خفضه حيىي:  الفراءقال

   {:  قالكمالاهللا تبارك وتعاىل، وخفْضه من صفة العرش، 

 .٥ القرآن باملَجادةفوصف ،}

 . بعد البحث والسؤال- علمي حسب - عدم وجود حبث يف هذا املوضوع -٧

 
 

 :السابقة الدراسات
حمد عبدالفتاح العمراوي، م. حتقيق ودراسة: للفراء أصول النحو يف معاين القرآن -١

 . قسم النحو والصرف والعروضالعلوم،جامعة القاهرة، كلية دار 

 النور قسم السـيد إبراهيم، جامعة محمد.  البالغة يف معاين القرآن للفراء-٢

 . العربيةاللُّغةاخلرطوم، كلية اآلداب، قسم 

املصطفى أيت .  خالل معاين القرآنمنيبويه  اخلالف النحوي بني الفراء وس-٣

 . قسم األدبمراكش، -زراف، جامعة محمد اخلامس، كلية اآلداب 

                                                                                          
 من املخضرمني، وِلد يف     ومقرئيها،أبو شبل علقمة بن قيس النخعي الكويف، من فقهاء الكوفة           :  هو -١

هــ، سـري    ٦٢ أو   ٦١:  رأَس يف العلم والعمل، ت     حتى  والزم ابن مسعود     ، حياة النيب 
 .٤/٥٣: النبالءأعالم 

 .١/٣٣٠القرآن  معاين -٢
 .١٥:  سورة الربوج، اآلية-٣
، سري ١٠٣:  مقِْرىء فقيه، تإمامحيىي بن وثَّاب األسدي الكاهلي موالَهم، الكويف، تابعي :  هو-٤

 .٤/٣٧٩: أعالم النبالء
 .٣/٥٤ معاين القرآن -٥



 ٥

 السـيد،محمد سعد محمد .  يف كتاب معاين القرآن للفراءاللُّغوي الدرس -٤

 .شرقية وآداا العربية و اللُّغات الاللُّغةجامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم 

. منوذج معاين القرآن للفراء:  الغريبكتب عوامل استخراج املعىن يف مناذج من -٥

 اللُّغة الرباط، قسم - اآلداب كليةعبداهللا طاهريي، جامعة محمد اخلامس، 

 . وآدااالعربية

عبداحلكيم . رآن من خالل كتابه معاين القاللُّغوية الفراء وآراؤه النحوية و -٦

 العربية اللُّغة الرباط، قسم - اآلداب كليةالعصامي، جامعة محمد اخلامس، 

 .وآداا

 من خالل معاين القرآن للفراء، ومعاين التطبيق القاعدة النحوية بني النظرية و -٧

 إميان محمد أمني خضر الكيالين،. وصفيةدراسة حتليلية : القرآن لألخفش

 .جامعة الريموك

.  والفراء من خالل كتابة معاين القرآناألخفش القضايا النحوية والصرفية بني -٨

 العربية اللُّغة كلية اآلداب، قسم القاهرة،محمد إبراهيم محمد خملوف، جامعة 

 .وآداا

اء يف كتابيهما معاين القرآن  النحاس والفربني مسائل اخلالف النحوية والتصريفية -٩

 محد احمليميد، جامعة اإلمام محمد ابن إبراهيم. مجعاً ودراسة: وإعراب القرآن

 .اللُّغة وفقه العربية، قسم النحو والصرف اللُّغةسعود اإلسالمية، كلية 

جامعة حسني محمد شريف هاشم، . القرآن منهج الفراء يف كتابه تفسري معاين -١٠

 . الدين، قسم القرآن وعلومهأصولاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية 

عبدالعظيم ). جمالس ثعلب( و،للفراء) القرآنمعاين ( النحو الكويف كما يصوره -١١

 . العربيةاللُّغة كليةحامد محمد هالل، جامعة األزهر، 



 ٦

ابقة مل تتناول توجيه القراءات عند الفراء من  أنَّ الدراسات السيتبين وذا

 . معاين القرآنكتابهخالل 

 

 

 

  البحث خطَّة
 

  :املقدمة

 املوضوع، وأسباب اختياره، وخطَّة البحث، ومنهجي وأمهيةخطبة الرسالة، : وفيها

 .فيه

  :التمهيد

 . عن علم التوجيهموجزة نبذة

 :مبحثان وفيه

 .م التوجيه لغة واصطالحاً علتعريف :األول املبحث

 . التأليف يف علم التوجيه وبعض املؤلَّفات فيهنشأة :الثَّاين املبحث

  : األولالقسم

 . الفَراء وكتابه معاين القرآنعن دراسة

 :بابان وفيه

 . الفَراءترمجة :األول الباب

 . فصولسبعة وفيه

 . وكنيته ولقبهامسه: األول الفصل



 ٧

 . ونشأتهمولده: اينالثَّ الفصل

 . العلميةحياته: الثَّالث الفصل

 .شيوخه: الرابع الفصل

 .تالميذه: اخلامس الفصل

 .مؤلفاته: السادس الفصل

 .وفاته: السابع الفصل

 . عن كتاب معاين القرآندراسة :الثَّاين الباب

 . فصولثالثة وفيه

 . القرآن الفَراء يف تأليف كتابه معاينمنهج: األول الفصل

 . الفَراء من القراءاتموقف: الثَّاين الفصل

 : مباحثثالثة وفيه

 .موقف الفَراء من القراءات املتواترة: األول املبحث

 .موقف الفَراء من القراءات الشاذة: الثَّاين املبحث

 .تنبيهات حول موقف الفَراء من القراءات: الثَّالث املبحث

 . الفَراء يف توجيه القراءاتجمنه: الثَّالث الفصل

  : الثَّاينالقسم

 . يف فرش احلروف يف معاين القرآن من أوله إىل آخرهالقراءات توجيه

  : يف القسم األولعملي

 . العثماينبالرسم كتبت اآليات القرآنية -١

 . الشريفةالنبوية ختريج األحاديث -٢

 . إالَّ اليت يف اهلوامشأمساؤهم ترمجة األعالم الذين وردت -٣



 ٨

 كالم الفَراء وجعلته بني قوسني جمرداً عن الدراسة؛ ألني من نقلت يف هذا القسم شيئاً -٤

 . واالستشهادالتمثيلنقلته على سبيل 

 

 

 

 

  : يف القسم الثَّاينعملي

من أول  خالف بني القُراء يف موضع ذي رقم تسلسلي فيها جعلت كلَّ كلمة قرآنية -١

 .القرآن الكرمي إىل آخره

 كالم الفَراء دون أن يكون بني قوسني مكتفياً يف ذلك بالعزو يف أذكر بعد اآلية القرآنية -٢

 موضعه من كتابه، وقد أتصرف تصرفاً يسرياً يف كالم الفَراء؛ إذ أنقل إىلآخر كالمه 

 .لشاذّ يعنى بتوجيه القراءات املتواتر منها وامامنه 

 .التعليق، وفيها دراسيت لكالم الفَراء وتوجيهاته:  كلمةأكتب بعد اية كالم الفَراء -٣

 . الفَراء إن وِجدكالم شرح وإيضاح ما يستغلق من -٤

 . متواتِرها وشاذِّهاوبيان متييز القراءات من بعضها -٥

 .يت مل أقف على من قرأ ا إالَّ ال- يف اهلامش - ناقلها عزو كل ِّ قراءة إىل -٦

 . والتعليق حسب احلاجةومناقشتها دراسة توجيهات الفَراء -٧

 غريه من علماء التوجيه والتفسري، أرجع يف مقارنة بتوجيهات مقارنة توجيهات الفَراء -٨

 . توجيهات اثنني من العلماء على األقلإىلتوجيه كلِّ قراءة 

 ضعفها الفَراء وردها، والوقوف على األسباب اليت من أجلها ليتا الدفاع عن القراءات -٩

 . بعض القراءات املتواترةالفَراءضعف 



 ٩

 . العثماينبالرسم كتابة اآليات القرآنية -١٠

 . الشريفةالنبوية ختريج األحاديث -١١

 . أمساؤهم ما عدا اليت يف اهلوامشوردت ترمجة األعالم الذين -١٢

 .الشعرية ختريج الشواهد -١٣

 

 

 اخلامتة

 أبرز ما توصلت إليه من النتائج مع شيء من فيها اخلامتة فقد أثبت أما

 : النحو اآليتعلىالتوصيات، وأما الفهارس فهي 

 . القرآنية فهرس اآليات-١

 . الشريفةالنبوية فهرس األحاديث -٢

 . فهرس األعالم-٣

 .شعار فهرس األ-٤

 . فهرس األمثال-٥

 . املصادر واملراجعقائمة -٦

 . فهرس املوضوعات-٧

فاشتمل على اآليات اليت هي مناط مسائل البحث، وأما :  اآلياتفهرس فأما

 . وترمجته باإلشارة إىل املوضع األول الذي ذُِكر فيه العلَمفأكتفي: فهرس األعالم

 كتابةىل باحلمد والثَّناء والشكر على ما يسر يل من  أتوجه إىل اهللا تعااخلتام ويف

 .والقبول يلِْبسه ثوب اإلخالص، وأن يكَلِّلَه بالتوفيق  أنهذا البحث، وأسأله سبحانه



 ١٠

محمد /  لفضيلة الشيخ املشرف العامل الدكتورصادقاً أوجه شكراً مني مثَّ

 . حسن اجلزاء ومن اهللالدعاء،ولدسيدي احلبيب، له مين 

 الفاضلني اللذَين تفضال بقبول مناقشة الرسالة، لألستاذين أتقدم بالشكر كما

 . بشيء يف كتابة حبثي هذاوأفادينوأشكر كلَّ من أعانين 

 توفيق وصواب فمن اهللا جلَّ و عال، وما كان من من كان يف هذا الكتاب ما مثَّ

 . أن يدلَّين إىل احلق، ويوفقين إليه اهللاوأسألخطٍإ فمني ومن الشيطان، 

 . وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحساناهللا وصلَّى

  عن علم التوجيهموجزة نبذة
 األول املبحث

  علم التوجيه لغة واصطالحاًتعريف



 ١١

 الثَّاين املبحث
  التأليف يف علم التوجيهنشأة

 فات فيهوبعض املؤلَّ
 

  :التمهيد

 . عن علم التوجيهموجزة نبذة

 :مبحثان وفيه

 : علم التوجيه لغة واصطالحاًتعريف :األول املبحث

 .١السبيلُ الذي تقِْصده ِبه: مصدر وجه، و وجه الكالِم: لغة التوجيه

ِجها وبياِنها  يعنى بالكشف عن وجوه القراءات وِعلَِلها وحجعلم: واصطالحاً

 .٢وإيضاِحها

علم االحتجاج باعتبار البحث عن حجة :  مصطلحات أخرى منهاالفن وهلذا

 حنويةً، أو صرفيةً، أو اعتماداً على الرسِم، ويسمى أيضاً احلجةُللقراءة، وقد تكون 

 .٣ القراءاِت، وإعراب القراءات و وجوه القراءات، ومعاِنيالقراءات،عللَ 

 
                                 

 .١٥/٢٢٥:  لسان العرب-١
 .٢٣:  التوجيه البالغي للقراءات القرآنية-٢
 .١/٢١: اهلدايةقدمة حتقيق شرح  م-٣



 ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 : التأليف يف علم التوجيه وبعض املؤلَّفات فيهنشأة :الثَّاين املبحث

 التوجيه يف أول أمره من حيث التدوين منثوراً يف بطون كتب متعددة، علم كان

 للفراء، ومعاين القرآن القرآن ومعاين ،٢ كتاب سيبويهمثل ،١ يف ثناياهامتفرقاً

بعد ذلك التأليف يف علم التوجيه مستقالً، وهذه بعض  مثَّ ظهر وغريها، ،٣لألخفش

 : الفنهذااملؤلفات يف 

 .٤ يف وجوه القراءات، هلارون بن موسى األعوركتاب -١

 .٥ ليعقوب بن إسحاق احلضرمياجلامع، -٢
                                 

 .باختصار، ومنها استفدت هذا املبحث ٢٤ص:  مقدمة حتقيق شرح اهلداية-١
 ومل يوضع يف النحـو مثـل        بالنحو،أبو بشر عثمان بن قنرب، كان أعلم املتقدمني واملتأخرين          :  هو -٢

 .٣/٤٦٣: األعيانهـ، وقيل غري ذلك، وفيات ١٨٠: كتاب سيبويه، ت
 أئمـة النحـاة     أحـد أبو احلسن سعيد بن مسعدة البصري، املعروف باألخفش األوسـط،           :  هو -٣

 .٣/٣٨٢:  األدباءمعجمهـ، ٢٢١: هـ، وقيل٢١٥: البصريني، أخذ النحو عن عن سيبويه، ت
أول مـن  :  نبيل، يقـال صدوقأبو عبداهللا هارون بن موسى األعور العتكي البصري، عالَّمة      :  هو -٤

 .٢/٣٨٤: هـ، غاية النهاية٢٠٠قبل : ت يف القراءات وتتبع أسانيدها والشواذَّ منها، ألَّف
 العشرة، إمام أهل البصرة     القُراءأبو محمد يعقوب بن إسحاق احلضرمي موالهم البصري، من          :  هو -٥

 .٢/٣٨٦: هـ، املصدر السابق٢٠٥: تومقرئها، من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو، 



 ١٣

 . أليب عبيد القاسم بن سالمالقراءات، -٣

 .١ القراءات، البن قتيبةوجوه -٤

 .٢د القُراء، للمرباحتجاج -٥
 .٣ األزهريمنصور معاين القراءات، أليب -٦
 .٤ أليب علي الفارسيالسبعة، احلجة للقُراء -٧
 .وعللها إعراب القراءات السبع -٨
 .٥ البن خالويه كالمهاالسبع، احلجة يف القراءات -٩
 .٦بن ِجني القراءات واإليضاح عنها، الشواذ احملتسب يف تبيني وجوه -١٠
١١-٧زجنلةة القراءات، البن  حج. 
 .١ وعللها وحججها، ملكِّي بن أيب طالبالسبع الكشف عن وجوه القراءات -١٢

                                 
 وكان رأساً يف العربيـة      التصانيف،ي، صاحب   ِروينأبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الد       :  هو -١

 .١٧/٣٢٦: بالوفياتهـ، الوايف ٢٦٧: واألخبار وأيام الناس، ت
ة ببغداد،   كان إمام العربي   اللُّغوي،أبو العباس محمد بن يزيد الثُّمايل األزدي البصري النحوي          :  هو -٢

: هـ، معجـم األدبـاء    ٢٨٥:  كثري النوادر، ت   يرويه،وكان فصيحاً بليغاً مليح األخبار ِثقَةٌ فيما        
٥/٤٧٩. 

ـ  املذهب ا  الشافعيأبو منصور محمد بن أمحد بن األزهر بن نوح األزهري اللُّغوي            :  هو -٣ روي، هل
: هــ، معجـم األدبـاء     ٣٧٠: تها،  ألَّف يف التفسري والقراءات واللُّغة وغريب احلديث وغري       

٥/١١٢. 
 عرض القرآن على ابن جماهـد،       واللُّغة،أبو علي احلسن بن عبدالغفَّار الفارسي، عامل بالنحو         :  هو -٤

 .١/٢٠٦: هـ، غاية النهاية٣٧٧: ت
نحو  إمام يف القراءات وال    حلب،أبو عبداهللا احلسني بن أمحد بن خالويه النحوي اللُّغوي، نزيل           :  هو -٥

 .١/٢٣٧: هـ، غاية النهاية٣٧٠:  له تصانيف كثرية يف القراءات وغريها، تواللُّغة،
:  هو أبو الفتح عثمان بن ِجني املوصلي، تلميذ أيب علي الفارسي، كان إماماً يف العربية وأديباً، ت- ٦

 .١٧/١٧: هـ، سري أعالم النبالء٣٩٢
 ألَّـف يف التفـسري      مالكي،د بن زجنلة القارىء القاضي، فقيه       أبو زرعة عبدالرمحن بن محم    :  هو -٧

:  حجة القراءات، لسعيد األفغـاين     كتابه، ومقدمة حتقيق    ٣٥: والوقف واالبتداء، الديباج املذهب   
٢٥. 



 ١٤

 .٢ املهدويالعباس شرح اهلداية، أليب -١٣
 .٣ وعللها، البن أيب مرميالقراءات املوضح يف وجوه -١٤

  : األولالقسم
  الفَراء وكتابه معاين القرآنعن دراسة

 . الفَراءترمجة :ولاأل الباب

 . وكنيته ولقبهامسه: األول الفصل

 . ونشأتهمولده: الثَّاين الفصل

 . العلميةحياته: الثَّالث الفصل

 .شيوخه: الرابع الفصل
                                                                                          

  القرطيب، إمام عالَّمة حمقِّق عارف     األندلسيأبو محمد مكِّي بن أيب طالب القيسي القريواين مثَّ          :  هو -١
:  كثرية، وكان مشهوراً بالتدين والصالح وإجابة الـدعوة، ت         كتباًأستاذ القُراء واودين، ألَّف     

 .٢/٣٠٩: النهايةهـ، غاية ٤٣٧
بعـد  :  القـراءات، ت   يفأبو العباس أمحد بن عمار املهدوي، أستاذ مشهور، لـه تـآليف             :  هو -٢

 .١/٩٢: هـ، املصدر السابق٤٣٠
 أستاذ عارف، كتابه يدلُّ     مرمي، علي بن محمد الفارسي، يعرف بابن أيب         بن عبداهللا نصر    أبو:  هو -٣

 .١/٢١٢: ، كشف الظنون٢/٣٣٧: السابقهـ، املصدر ٥٦٥: على متكّنه يف هذا الفن، ت



 ١٥

 .تالميذه: اخلامس الفصل

 .مؤلفاته: السادس الفصل

 .وفاته: السابع الفصل
  : األولالقسم

 : معاين القرآن، وفيه فصالن الفَراء وكتابهعن دراسة

 .فصول سبعة وفيه: *ء الفَراترمجة :األول الباب

 :امسه وكنيته ولقبه: األول الفصل

 بن زياد بن عبداهللا بن منظور األسلمي الديلمي الكويف، موىل بين أسد، حيىي هو

قِب عليه هو  يكْنى بأيب زكريا، ولقبه الفَراء، وسبب إطالِق هذا اللاألصل،الفارسي 

 فرياً فال يتلعثم فيه وال يتتعتع وال الكالم ١ كان من طالقة لسانه وغزارة علمه يفريأنه

 . أعلمواهللا ،٢ الفِِراَء ويبيعهايصنعيتلكؤ، وإالَّ فهو مل يكن ممن 

 

 

                                 
: ، معجم األدبـاء   ١/٩٨: ، الفهرست ١٠/١٧٧: ، املنتظم ٨١: ، نزهة األلباء  ١٠/١٥٦: األنساب -*

ـ ، الِعبر يف خ   ١٠/١١٨: ، سري أعالم النبالء   ٦/١٧٦: وفيات األعيان ،  ٥/٦١٩ ـ  ِرب م ـ غَ ن رب :
: ، بغية الوعـاة   ٢/٣٧١: ، غاية النهاية  ٢/٣٨: ، مرآة اِجلنان  ١٠/٧٠١: ، البداية والنهاية  ١/٣٥٤
 .٨/١٤٥: ، األعالم٣/٤٩: ، أجبد العلوم٢/١٩: ، شذرات الذهب٢/٣٣٣

 .٢٥٤: عه، لسان العربطِّقَي:  يفري الكالم-١
 .١٠/١٥٦:  األنساب-٢



 ١٦

 

 

 

 

 

 

 :مولده ونشأته: الثَّاين الفصل

ِلداء وا نشأتهبالكوفة، ١هـ١٤٤ عام الفَرراجم  وأمفلم تفصح كتب الت 

 فلم يكن الفَراء من أسرة مشهورة، وكان شديد خاطفة،والتاريخ إالَّ عن حملات منها 

 مقامه ببغداد جيمع ما  فقرياً، فكان يصارع احلياة ويغالبها، وكان أكثرنشأ ،٢املعاش

 رله،قُدى إذا بقي من العام أربعون يوماً عاد إىل الكوفة، يفروينفقهق فيها ما مجع  حت 

 يكدح وجيتهد يف طلب العيش والرزق، ولعلَّه ملَّا اتصل وكان ،٣على أهله وأقربائه

 ٤ واغتىن بعد الفقر، ومات وقد مجع ماالً خلَّفه البن له شاطرحاله،باخللفاء تغير 

 .٥ سكاكنيصاحب

 

 

                                 
 وِلد فيه الفَراء، ولكن يعرف      الذي بتحديد العام    - حسب ما قرأت     - مل يصرح أحد من املؤرخني       -١

 .٢٦:  بوفاته، صاصاخلبحث امل إن شاء اهللا يف بياامن خالل سنة وفاته وحتديد عمره، وسيأيت 
 .٢/٣٣٣:  بغية الوعاة-٢
 .٦/١٨٠:  وفيات األعيان-٣
 .٧/١١٨: العرب يقال فالن شاطر إذا نزح عن أهله مبتعداً وأعياهم خبثَاً، لسان -٤
 .٢/٣٣٣:  بغية الوعاة-٥



 ١٧

 

 

 

 

 

 

 :حياته العلمية: الثَّالث الفصل

 مقامه ا، ومل ياته بالكوفة، مثَّ انتقل إىل بغداد، وكان أكثر أول حالفَراء عاش

 بن يونس عن الفَراء أنه قام برحالت سوى ذهابه إىل البصرة إذ تتلمذ فيها على يذْكَر

 رئيسة،حبيب، ولعلَّ ذلك يرجع إىل أنَّ الكوفة وبغداد والبصرة كانت مراكز للعلم 

 الفَراء قد وكان ،١من علماء كبار يف خمتلف الفنونإليها يرحل طلبة العلم ملا حتويه 

 الكسائي وقرأ وصحب وغريمها، ،٣ الكسائيوعلى ،٢درس على أيب جعفر الرؤاسي

 كثرياً حتى صار اللُّغةعليه القرآن الكرمي وأقرأ، وأخذ عن الكسائي يف النحو و 

ألعراب الفصحاء الذين  عدداً من اولقي ،٤ساعده األمين يف تأسيس املدرسة الكوفية

 درس على كما ،٥ ثروان ومسع منهموأيبقدموا إىل بغداد والبصرة كأيب زياد الكاليب، 

 كان الفَراء مدرسة جامعة لفنون عديدة، لقي وقد ،٦املُحدث الكبري سفيان بن عيينة

                                 
 .١٤:  منهج الفَراء يف كتابه تفسري معاين القرآن-١
 .٥/٣٧٧:  معجم األدباء-٢
 .٥/٦١٩:  املصدر السابق-٣
 .١٩٦:  املدارس النحوية-٤
 .١٢٢: ، مدرسة الكوفة٢/٣٥٦:  املزهر-٥
 .١٠/١٥٦:  األنساب-٦



 ١٨

فجلست إليه رأيت له أُبهة أدب، : (فقال ٢ عند باب املأمونالفَراَء ١ أشرس بنثُمامةُ

 فوجدته فوجدته حبراً، وعن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه اللُّغةوفاتشته عن 

 وأخبارها العربعارفاً باختالف القوم، وبالنجوم ماهراً، وبالطِّب خبرياً، وبأيام 

ن  فكا،٣)أنا هو: فقالمن تكون؟ وما أظنك إال الفَراء، : وأشعارها حاذقاً، فقلت له

مبا كان بينه   أشرس املأمونَ بنمثامةُاتصال الفَراِء باملأمون؛ إذ أعلم   سبباللقاُءهذا 

 ولديه، مثَّ أوكل إليه املأمون تعليم  الفَراءفأمر بإحضاروبني الفَراء يف لقائهما 

 .وتأديبهما

درس يف  حياته يف العلم طلباً وتعليماً وتأليفاً، فكان يقرىء ويالفَراء قضى

 .حسن اجلزاء على مجيل صنعهله سأل اهللا ن ويؤلِّف، فواحللقاتاملساجد 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 رؤوس املعتزلة القـائلني خبلـق       منأبو معن مثامة بن أشرس النمريي البصري، عالَّمة متكلِّم،          :  هو -١

 .٢/١٠٠: األعالم، ١٠/٢٠٣: هـ، سري أعالم النبالء٢١٣: القرآن، ت
 بين العباس، قـرأ العلـم واألدب        خلفاءن الرشيد العباسي، أحد     أبو العباس عبداهللا بن هارو    :  هو -٢

 القول خبلق القرآن، وكان من رجال بـين العبـاس           إىلواألخبار والعقليات وعلوم األوائل، ودعا      
 .١٠/٢٧٢: هـ، سري أعالم النبالء٢١٨:  وحلماً، توهيبةحزماً وعزماً ورأياً وعقالً 

 .٥/٦٢٠:  معجم األدباء-٣



 ١٩

 

 

 

 

 

 

 :شيوخه: الرابع الفصل

 : على كثري من الشيوخ، منهمالفَراء تتلمذ

 أبو جعفر محمد بن احلسن بن أيب سارة الرؤاسي، كان رجالً صاحلاً، وهو -١

 ،١ من الكوفيني، سمي بالرؤاسي لعظم رأسه كتاباً يف النحووضعأول من 

 .٢هـ١٨٧ سنة مات

 احلسن علي بن محزة الكسائي، إمام علَم مشهور، من القُراء السبعة، أبو -٢

ناظرت الكسائي يوماً وزدت فكأين : ( والعربية، قال الفَراءبالقراءةعامل 

 ألفاظه بتالوته  يأخذون عنهالناس كان ،٣) من حبرأشربكنت طائراً 

 .٤هـ١٨٩: عليهم، مات سنة

                                 
 .٥/٢٩٢:  معجم األدباء-١
 .٦/٢٧٥:  األعالم-٢
 .١/١٤٩:  طبقات القُراء-٣
 . املصدر السابق-٤



 ٢٠

 عبدالرمحن يونس بن حبيب النحوي، إمام حناة البصرة يف عصره، أبو -٣

 األعراب وأهل العلم، وكانت له يف العربية فصحاءكانت حلقته جممع 

 .١هـ١٨٢ سنةمذاهب وأقيسة يتفرد ا، مات 

املُحدث، كان عاملاً باحلديث،  محمد قيس بن الربيع األسدي الكويف أبو -٤

هـ، وقيل ١٦٦ غري أنه كان يف حفظه ضعف، مات سنة كثري،حدث عن 

 .٢غري ذلك

 محمد سفيان بن عيينة بن أيب عمران موىل بين عبداهللا، ولد بالكوفة، أبو -٥

 أئمة العلم، محدث كبري، مات سنة من وقَِدم بغداد، مكَّة،وسكن 

 .٣هـ١٩٨

 رواة من ،٤عمرو: امسه:  عبداهللا مندل بن علي العرتي الكويف، ويقالأبو -٦

 .٥هـ١٦٨، أو ١٦٧احلديث، ضعيف، فيه تشيع، مات سنة 

 بكر شعبة بن عياش احلناط األسدي النهشلي الكويف، اإلمام العلَم، أحد أبو -٧

 من أئمة السنة، ، كان إماماً كبرياً عاملاً عامالً،٦ قراءة اإلمام عاصمراويي

 .٧هـ١٩٤: هـ، وقيل١٩٣ سنة مات

                                 
 .٥/٦٥١:  معجم األدباء-١
 .١٢/٤٥٦:  تاريخ بغداد-٢
 .٩/١٨٤:  تاريخ بغداد-٣
 .٢/٢٧٩:  تقريب التهذيب-٤
 .٤/١٨٠: ميزان االعتدال:  املصدر السابق-٥
أيب النجود األسدي موالَهم، إمام أهل الكوفة يف القراءة، وأحـد القُـراء             أبو بكر عاصم بن     :  هو -٦

 .١/٧٥: هـ، طبقات القُراء١٢٧: السبعة، ت
 .١/٣٢٥:  غاية النهاية-٧



 ٢١

 األحوص سالم بن سليم احلنفي موالهم الكويف، أحد احلفَّاظ األثبات، أبو -٨

 .١هـ١٧٩ سنٍة واتباع، كثري احلديث، مات سنة صاحبوكان ِثقَةً 

اد  زياد يزيد بن عبداهللا بن احلر الكاليب، أعرايب بدوي شاعر، قدم بغدأبو -٩

 .٣ ا أربعني سنة، وا ماتوأقام ٢املهديأيام 

لي، أعرايب فصيح، تعلَّم يف البادية، وله من الكتب خلق كْ ثروان العأبو -١٠

 .٤ الشعرومعايناإلنسان، 

 عبداهللا خازم بن احلسني البصري احلميسي، من رواة احلديث، أبو -١١

 .٥ضعيف

لكويف، أخذ القراءة عرضاً عن محزة  بن حفص بن جعفر احلنفي امحمد -١٢

 أحد الذين خلَفُوه يف القيام بالقراءة بالكوفة، وروى عنه وهو ،٦الزيات

 .٧الفَراء

 

 

 
                                 

 .٦/٣٧٩: ، الطبقات الكربى١/٢٧٤:  العرب-١
 كان جواداً ممدحاً حمبباً     اسية،العبأبو عبداهللا محمد بن املنصور أيب جعفر، أحد خلفاء الدولة           :  هو -٢

 .١/٢٧١: هـ، تاريخ بغداد١٦٩إىل الرعية، حسن االعتقاد، مات سنة 
 .١/٦٧:  الفهرست-٣
 .١/٦٩: ، الفهرست٢/٣٦٨:  معجم األدباء-٤
 .١/٦٢٦:  ميزان االعتدال-٥
: لقُراء السبعة، ت   أحد ا  حجة،أبو عمارة محزة بن حبيب الكويف التميمي موالهم، كان إماماً           :  هو -٦

 .١/١١٢: هـ، طبقات القُراء١٥٦
 .٢/١٣٤:  غاية النهاية-٧



 ٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 .تالميذه: اخلامس الفصل

 : الفَراء كثري من طلبة العلم وأهله، منهمعلى تتلمذ

لماء الكوفيني، كان  محمد سلمة بن عاصم البغدادي النحوي، أحد العأبو -١

 .٢هـ٢٧٠ بعد سنة مات ،١ وكان يراجعهللفَراء،مصاحباً 

ري، روى عن الفَراء تصانيفه، م عبداهللا محمد بن اجلَّهم الكاتب السأبو -٢

 القرآن، وهو أحد الثِّقات من رواة املسند، مات سنة معاين: منها

 .٣هـ٢٧٧

بداهللا الطوال النحوي، من أهل الكوفة،  عبداهللا محمد بن أمحد بن عأبو -٣

 الكسائي أيضاً، قَِدم بغداد، وحدثَ ا، مات سنة أصحابوكان أحد 

 .٤هـ٢٤٣

                                 
 .١/٣١١: ، غاية النهاية١/١٠١:  الفهرست-١
 . املصدر األخري-٢
 .٥/٢٨٤:  معجم األدباء-٣
 .٢/٣٦:  الوايف بالوفيات-٤



 ٢٣

:  جعفر محمد بن قادم، من مشاهري أصحاب الفَراء، له من الكتبأبو -٤

 .١ وغريب احلديثالنحو،الكايف يف 

 صاحب كتاب اللُّغوي،نحوي يت الكِّ يوسف يعقوب بن إسحاق السأبو -٥

 سبق أقرانه بروايته،إصالح املنطق، كان من أهل الفضل والدين، موثوقاً 

 .٢هـ، وقيل غري ذلك٢٤٤يف األدب، مات سنة 

 عبيد القاسم بن سالم اخلراساين األنصاري، اإلمام الكبري احلافظ أبو -٦

يث والفقه و اللُّغة  اإلسالم، صنف يف القراءات واحلدعلماءالعالَّمة، من 

 ِثقَةٌ مأمونٌ، له اختيار يف القراءة وافق فيه العربية سنٍة،والشعر، صاحب 

 .٣هـ٢٢٤واألثر، مات سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .١/١٠٠:  الفهرست-١
 .٢/١٠٦: ، شذرات الذَّهب١٤/٢٧٣:  تاريخ بغداد-٢
 .٢/١٩: ، غاية النهاية١٢/٤١٥:  تاريخ بغداد-٣



 ٢٤

 

 

 

 

 

 

 

 .مؤلفاته: السادس الفصل

أملى الفَراء كتبه كلَّها حفظاً، ومل يأخذ بيده نسخة إالَّ : ( بن عاصمسلمة قال

 .١") ويفعةيافع "وكتاب" مالزم"ب كتا: كتابنييف 

 والنحو، إالَّ أنه مل يصل اللُّغة كتباً كثرية يف أكثر من فن، أكثرها يف الفَراء ألَّف

 : إما خمطوطة وإما مفقودة، وهذه أمساء مؤلَّفاتهواألخرىإلينا من كتبه إالَّ شيء قليل، 

 .٢ الكتابآلة -١

 .٣الشام يف املصاحف أهل الكوفة والبصرة واختالف -٢

 .٤ والليايلاأليام -٣

 .٥البهي -٤

 .١ والتثنية يف القرآناجلمع -٥

                                 
 .٦/١٨١:  وفيات األعيان-١
 .١/٩٩:  الفهرست-٢
 .١/٥٤:  املصدر السابق-٣
 .١٣١: الكوفة، ومنه نسخة خمطوطة يف دار الكتب املصرية، مدرسة ٨/١٤٦:  األعالم-٤
 .١/٩٩:  الفهرست-٥



 ٢٥

 .٢ احلدود يف النحوأمساء -٦

 .٣ يف األمثالالفاخر -٧

 .٤ وأفعلفعل -٨

 .٥اللُّغات -٩

 .٦ لغات القرآن-١٠

 .٧ املذكَّر و املؤنث-١١

 .٨ الصغرياللُّغة مشكل -١٢

 .٩ الكبريةاللُّغ مشكل -١٣

 .١٠ املصادر يف القرآن-١٤

 . معاين القرآن-١٥

 .١١ املقصور واملمدود-١٦

 .١ مالزم-١٧
                                                                                          

 .٥/٦٢١:  معجم األدباء-١
 .١/٩٩:  الفهرست-٢
 .٨/١٤٦: ألعالم ا-٣
 . ١/٩٩:  الفهرست-٤
 .٥/٦٢١:  معجم األدباء-٥
 .١/٥٣:  الفهرست-٦
 مكتبـة دار    تواب،لعبـدا رمضان  / م، بتحقيق الدكتور  ١٩٧٥ ويف مكتبيت نسخة منه، طُبع عام        -٧

 .التراث
 .٥/٦٢١:  معجم األدباء-٨
 .٥/٦٢١:  املصدر السابق-٩
 .٥/٦٢١:  املصدر السابق-١٠
منهج الفَراء يف كتابـه     : ( بدمشق الظَّاهرية وشرحه ماجد الذَّهيب مدير دار الكتب الوطنية          حقَّقه -١١

 ).٨٤: تفسري معاين القرآن



 ٢٦

 .٢ يافع ويفعة-١٨

 .٣ النوادر-١٩

 .٤ الواو-٢٠

 .٥ الوقف واالبتداء-٢١

 .وفاته: السابع الفصل

 ،٦هـ، وله ثالث وستون عاما٢٠٧ً بطريق مكَّة سنة - يرمحه اهللا - الفَراء تويف

 :٧ تلميذه محمد بن اجلهم بقصيدة فقالورثاه

  إزراءبـــه وال معيــــب حِو فما فيه النأحســن نحوه

 وذكـاء فقـــه وحكمـة فيه  صنعة الضعائف لكنمن ليـس

 وخطـاء فباطــل ســـواه  الصواب وما قالتوضح حجـةٌ

 ء عـياداٌء واجلهــل جبهــل  قال بالصواب كمن قالمن ليس

  الـدعـاءعليـنا واجبـاً ولـه  ميلـي عليــناأراه وكـأني

 

 

 

                                                                                          
 .٥/٦٢١:  معجم األدباء-١
 .٥/٦٢١:  املصدر السابق-٢
 .١/٩٩:  الفهرست-٣
 .٥/٦٢١:  معجم األدباء-٤
 .١/٩٩:  الفهرست-٥
 .٢/٣٧١:  النهاية، غاية٦/١٨١:  وفيات األعيان-٦
 .٥/٢٨٥:  معجم األدباء-٧



 ٢٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثَّاين الباب
  عن كتاب معاين القرآندراسة

 
 األول الفصل

 . الفَراء يف تأليف كتابه معاين القرآنمنهج
 الثَّاين الفصل

  الفَراء من القراءاتموقف



 ٢٨

 .ت املتواترةموقف الفَراء من القراءا: األول املبحث
 .موقف الفَراء من القراءات الشاذة: الثَّاين املبحث
 .تنبيهات حول موقف الفَراء من القراءات: الثَّالث املبحث

 الثَّالث الفصل
  الفَراء يف توجيه القراءاتمنهج

 : معاين القرآنكتابدراسة عن :  الثَّاينالباب

 : ثالثة فصولوفيه

 :فَراء يف تأليف كتابه معاين القرآنمنهج ال: األول الفصل

 إىل الفَراء كتاباً يسأله فيه - الفَراء أصحاب وكان من - ١ بن بكريعمر كتب

 عليه ويرجع إليه يف تفسري القرآن الكرمي، وكان يعتمدأن جيمع له أصوالً أو كتاباً 

 بن سن احلنوكا ،٢ كان منقطعاً إىل احلسن بن سهلأنهسبب سؤال عمر بن بكري هو 

 كتابه فكتبسهل يسأل عمر بن بكري عن أشياء يف القرآن فربما غاب عنه اجلواب، 

 ليملي عليهم، املسجدإىل الفَراء، فأجابه الفَراء، وأمر الفَراء أصحابه أن جيتمعوا يف 

 صنع ،٣راء مثَّ يفَسر الفَالكرميفكان خيرج إليهم يوم الثالثاء فيقرأ رجل شيئاً من القرآن 

                                 
 أخباريـاً حنويـاً،     نساباًأبو حفص عمر بن بكري، روى احلروف عن الكسائي، وكان راوياً            :  هو -١

 .١/٥٨٩: ، غاية النهاية٤/٤٢٩: معجم األدباء
عد أخيه ذي الرياستني     املأمون ب  وزارةأبو محمد احلسن بن سهل بن عبداهللا السرخِسي، تولَّى          :  هو -٢

 .٢/١٢٠:  األعيانوفيات، وقيل غري ذلك، ٢٣٦: الفضل وحظي عنده، ت
 .١/٩٩:  الفهرست-٣



 ٢٩

 كان يفَسر اآلية وإنماهذا من أول القرآن الكرمي إىل آخره، إالَّ أنه مل يفَسر كلَّ آية، 

 .  فيها كالمعندهاملشكلة، أو الكلمة، و يفَسر اآلية اليت يكون 

اهاً  يف األصل كتاب يف التفسري، إالَّ أن الفَراء اجته فيه بقوة اجتالقرآن ومعاين

 القرآن وإذا نظرت إىل هذا الكتاب الثَّري وجدت الفَراء اهتم فيه بتفسري لغوياً،

 {: سبحانهفعند قوله : بالقرآن اهتماماً واضحاً، وأذكر هلذا مثاالً واحداً أكتفي به

      {١. 

       {: أهلمتهم، كما قال: يقول: (الفَراء قال

 .٣) أهلمهاأي ٢} 

 يكن فلم الفَراء على تفسري القرآن الكرمي بالسنة النبوية املُطَهرة اعتماد وأما

 ملسألة الشريفكثرياً؛ وإنما كان قليالً، بل ربما استشهد بشيء من احلديث النبوي 

ل  كان قليوكذلك ،٤)أُوصي امرأً ِبإمه (:لغوية، كاستشهاده بقول رسول اهللا 

 أنه كان مِقالًَّ  يف الباباالستشهاد بأقوال الصحابة والتابعني، ومما يحمد له يف هذا 

 .إيراد اإلسرائليات

 آيات االعتقاد فإنه كان ينهج فيها ج السلف، يظهر ذلك جلياً عند يف وأما

: راء الفَقال ٥}  {:  الضم املتواترة يف قوله تعاىلقراءةتوجيهه 

 .١)العبادوالعجب وإن أُسِند إىل اهللا فليس معناه من اهللا كمعناه من (

                                 
 .١١١:  سورة املائدة، اآلية-١
 .٦٨:  سورة النحل، اآلية-٢
 .١/٣٢٥:  معاين القرآن-٣
، ٧٥٥٦:  بـرقم   الكربى البيهقي، وسنن   ٧٢٤٣: ، واملستدرك برقم  ٣٦٥٧:  سنن ابن ماجه برقم    -٤

 .ولكن فيها كلِّها بضم اهلمزة
 .١٢:  سورة الصافات، اآلية-٥



 ٣٠

كان  البحث والكالم يف آيات األحكام الفقهية، إذ مل يعرف عنه أنه قليل وكان

 وعلى هذا فال عجب أن جتد كتابه والنحاة، اللُّغويني وإنما كان من كبار الفقهاء،من 

 وباجلملة فإنَّ كتاب الشعرية، والنحوية والشواهد اللُّغويةاً باملباحث هذا زاخراً مكتظ

 . أعلمتعاىلمعاين القرآن تفسري لغوي للقرآن الكرمي، واهللا 

 

 

 : من القراءاتالفَراءموقف :  الثَّاينالفصل

 :احث ثالثة مبوفيه

 :موقف الفَراء من القراءات املتواترة: األول املبحث

 : تناوله القراءات املتواترة ثالثة مواقف متباينة، وهييف للفَراء

  {: عند قول اهللا تبارك وتعاىل:  واالحتجاج هلا، فمثالًتوجيهها -١

فمن كسر الالَّم ) املُخِلِصني: (ويقْرأ: ( الفَراءقال ٢} 

:  فتحومن ٣} {:  وتعاىلتباركهلم، كقوله  جعل الفعل

 .٥)٤}    {: ، كقولهفاهللا أخلصهم

                                                                                          
 .٢/٣٨٤:  معاين القرآن-١
 .٤٠:  سورة احلجر، اآلية-٢
 .١٤٦:  سورة النساء، اآلية-٣
 .٤٦:  سورة ص، اآلية-٤
 .٢/٨٩:  معاين القرآن-٥



 ٣١

قوله : ( قراءتني متواترتني، وتقدمي إحدامها على األخرى، قال الفَراءتوجيه -٢

 والكسرلغتان قد قُِرىء ما، }  {و ١}  {: تعاىل

 .٢)أحب إيلَّ

 قراءة متواترة، وهذا قليل، ومن القراءات اليت ضعفها قراءة اخلفض تضعيف -٣

 قال عن حيث ٣}     { :يف قوله

وفيه قبح، ألنَّ العرب ال ترد خمفوضاً على خمفوٍض وقد : (اخلفض فيها

٤) عنهكُِني. 

 أنه الجيوز تضعيف قراءة متواترة، والقرآن الكرمي حجة على العربية املعلوم ومن

  العكس، فإذا وردت قراءة متواترة وجب قبوهلا، وال جيوز ردها بوجه منوليس

 قد يعتذر للفَراء وأمثاله من العلماء أنهم قد خيفى عليهم تواترهذه ولكنالوجوه، 

 أحد وأشباهها فال يبلغهم ثبوهتا، وأظن أنهم لو علموا ثبوهتا وتواترها ما جسر القراءة

 يف أنه شكمنهم على ردها، أما رد قراءة متواترة من أجل خمالفتها لقاعدٍة حنوية فال 

 . جيوز، واهللا أعلمال

 

 

 

 

 
                                 

 .٣:  سورة سبأ، اآلية-١
 .٢/٣٥١:  معاين القرآن-٢
٣-اء، اآلية سورة الن١: س. 
 .١/٢٥٢:  معاين القرآن-٤



 ٣٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :موقف الفَراء من القراءات الشاذة: الثَّاين املبحث

 قراءيت يف معاين القرآن وجدت للفَراء موقفني خمتلفني جتاه القراءات خالل من

 : ومهاالشاذَّة،

 واالحتجاج هلا، والسكوت عن بيان حكمها، وهذا كثري يف توجيهها -١

   {:  واحد هلذا عند قوله سبحانهمثالتفي بذكر كتابه، وأك

ولَ ذلك أنَّ أي ال أُمس، أُ: ( الفَراءقال ١}    

) ال مساس: ( وال يبايعوه، وتقْرأخيالطوهموسى أمرهم أالَّ يؤاكلوه وال 

 .٢)نزاِل ونظَاِر من االنتظار:  مثلمساِس،ال مساِس ال : وهي لغة فاشية

                                 
 .٩٧:  سورة طه، اآلية-١
 .٢/١٩٠:  معاين القرآن-٢



 ٣٣

 القراءة الشاذة مع التنبيه على شذوذها، وهذا قليل، من ذلك عند قوله إيراد -٢

وقد قرأ : ( الفَراءقال ١}     {: سبحانه

 .٢) النون، وهو شاذٌّفكسر) فأُطِْلع* قال هل أنتم مطِْلعوِن : (بعض القُراء

 

 

 

 

 

 

 :القراءاتتنبيهات حول موقف الفَراء من : الثَّالث املبحث

اُء أكثرمرجعاً من مراجع الفَر دعه يى إنمن ذكر القراءات يف كتابه حت 

 : ويف هذه السطور تنبيهات حول موقف الفَراء من القراءاتالقراءات،

 . الشاذَّة يف كتابه أكثر بكثري من القراءات املتواترةالقراءات -١

 من األحيان غري معزوة ألهلها، فمثالً عند  الفَراء القراءات يف كثريإيراد -٢

       {: سبحانهقوله 

 ينسبها إىل أحٍد من ومل ٤)تقْرأ بالتاء والياء: ( الفَراءقال ٣} 

 .القُراء

                                 
 .٥٥، ٥٤:  سورة الصافَّات، اآليتان-١
 .٢/٣٨٥:  معاين القرآن-٢
 .١٢:  سورة آل عمران، اآلية-٣
 .١/١١٩:  معاين القرآن-٤



 ٣٤

 االفتراضات واألقيسة عند الفَراء يف تصور قراءات مل يقْرأْ ا، فكثرياً كثرة -٣

 من ، قارىء بكذا لكان صواباً، أو وجهاً، أو جلازفلو قرأ:  جتده يقولما

ولو : ( الفَراءقال ١}  {: سبحانهذلك عند قوله 

 وقد ،٢) تنكحوا املشركات أي ال تزوجوهن كان صواباًالو: كانت

 {: يوافق افتراضه قراءة شاذَّة كما يف سورة الكهف عند قوله تعاىل

من أذريت أي تلقيه ) تذِْريه الرياح (:ولو قرأ قارىء: ( الفَراءقال ٣}

 .٤)كان وجهاً

٤- ِنعاُءي٥ بقراءة عبداهللا بن مسعود الفَر  ًةً، فما أكثر ما جتد عنايةخاص 

ويف مصحف :  أوعبداهللا،ويف قراءة : وقرأ عبداهللا، أو: يف كتابه يقول

ليه  إترجع  بن مسعود هللاعبداهللا، ولعلَّ ذلك يرجع إىل أنَّ عبدا

 ِليقِْرئهم  ٦ إليهم عمر بن اخلطَّاببعثهقراءات أهل الكوفة، وقد 

 .٧ويعلِّمهم

                                 
 .٢٢١:  سورة البقرة، اآلية-١
 .١/١٤٣:  معاين القرآن-٢
 .٤٥:  سورة الكهف، اآلية-٣
 .٢/١٤٦:  معاين القرآن-٤
 إسالماً، وأقـرئهم    وأقدمهم أبو عبدالرمحن عبداهللا بن مسعود اهلُذَيل، من كبار الصحابة          :  هو -٥

: هـ، االستيعاب ٣٢:  سورة، ت  سبعني  رسول اهللا    ِفيللقرآن الكرمي، وأعلمهم به، أخذ من       
٤٠٧. 

 بثالث عـشرة سـنة،      الفيل ولد بعد عام     ،طَّاب العدوي القرشي    أبو حفص عمر بن اخل    :  هو -٦
 املهاجرين األولني، وثاين اخللفـاء      منوكان من أشراف قريش، وكانت إليه السفارة يف اجلاهلية،          

 .٤٧٣: السابقهـ، املصدر ٢٣: الراشدين، قُتل سنة
 .٤١٠:  املصدر السابق-٧



 ٣٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يف توجيه القراءاتالفَراءمنهج :  الثَّالثالفصل

 الفَراء يف توجيه القراءات الكثرية يف كتابه على طريقة واحدة، بل يقتصر مل

  القراءات واختالفها، فتارة يعتمد تنوِعبس يف التوجيه واختلفت حأساليبهتعددت 

وجيهالتحوي، وتارة يسلكالن وجيهاللُّغوي،  التة يبنيرها،  معىن القراءِة ومرفسوي 

 وحيناً يعتمد على الرسم، وسوف أذكر لكل طريقة صرفياً،ومرة يوجهها توجيهاً 

 :مثاالً واحداً

 الفَراء قال:  أكثر الطرائق استعماالً عند الفَراء، ومثالهوهو:  النحويالتوجيه -١

إن شئت رفعت : (١}    {: عند قوله سبحانه

                                 
 .١٧٧:  سورة البقرة، اآلية-١



 ٣٦

 موضع نصب، وإن شئت نصبته، يف}   {وجعلت} {

 .١) موضع رفعيف}  {وجعلت 

: ٢}{ يف توجيه القراءات الواردة يف كلمة الفَراءقال : اللُّغوي التوجيه -٢

القصر يف ألفه، فال يستبني فيها رفع وال نصب :  زكريا ثالث لغاتويف(

 ألنه ال يجرى، وكثري من ؛ ألفه فتنصب وترفع بال نونوتمدوال خفض، 

 .٣)هذا زكري:  املَدة والياء الساكنة، فيقالحتذفكالم العرب أن 

: ٤} {: عاىلقال الفَراء عند قول اهللا تبارك وت:  املعنويالتوجيه -٣

 بعد والقُراء )يتطَهرنَ حتى(: إن شاء اهللا: بالياء، وهي يف قراءة عبداهللا(

ينقطع عنهن الدم، و : ، يطْهرنَ} {و} {: يقرءون

 .٥)}{يغتسلن باملاء، وهو أحب الوجهني إلينا، : يتطهرن

 يتقاربان يف - والتوجيه املعنوي اللُّغوييه  أعين التوج- النوعان وهذان

 . استعماهلما، ويأتيان بعد التوجيه النحويكثرة

 بن عبداهللاقال الفَراء يف توجيه قراءة : وهو قليل، ومثاله:  الصريفالتوجيه -٤

تصلح فواعل : (- وهي شاذِّة - ٦)فالصواحل قوانت: (مسعود 

 .٧)وفاعالت يف مجع فاعلة

                                 
 .١/١٠٣: معاين القرآن -١
 .٣٧:  سورة آل عمران، اآلية-٢
 .١/٢٠٨:  معاين القرآن-٣
 .٢٢٢:  سورة البقرة، اآلية-٤
 .١/١٤٣:  معاين القرآن-٥
 .٣٤:  سورة النساء، اآلية-٦
 .١/٢٦٥:  معاين القرآن-٧



 ٣٧

وهو أقل الطرائق استعماالً عند الفَراء، :  على رسم املصحفاالعتماد -٥

:  الفَراءقال ١}   {: عند قوله سبحانه وتعاىل: ومثاله

 .٢) وكالمها صواب كثري يف الكالم}ٰ{يف مصاحف أهل املدينة (

 

 

 

 

 

 

 
 :ثَّاين الالقسم

 
 القراءات توجيه

                                 
 .١٣٢:  سورة البقرة، اآلية-١
 .١/٨٠:  معاين القرآن-٢



 ٣٨

 لقرآنيف فرش احلروف يف معاين ا

 من أوله إىل آخره

 
 
 
 
 
 

 :ثَّاين الالقسم
 :من أوله إىل آخرهن يف فرش احلروف يف معاين القرآ القراءات توجيه

 ٱٰ 
 

 . ..   :  تعاىلقوله_  ١



 ٣٩

:  من يقولفمنهم ١وأما أهل البدو، }{ على رفع راء القُاجتمع

)دم(:  يقولمن ٢ومنهم، )للَِّه ٱلْحملُ(:  يقولمن ٣ومنهم، )للَِّه ِدٱلْح دملَِّهٱلْح(. 

جيوز لقائله أن ،  ليس باسم إنما هو مصدر)لْحمدٱ(:  فإنه يقولبصن من فأما

جاز فيه النصب، من ذلك ) ل أو يفْعلفَع(أمحد اهللا، فإذا صلح مكان املصدر : يقول

 مكاا يف مثله من يصلح، ٤}     {:  تبارك وتعاىلقوله

       {: ومن ذلك قوله. فاضربوا الرقاب: الكالم أن يقول

نعوذ باهللا، ومنه قول :  أن تقول يف مثله من الكالميصلح، ٥}  

 .جيوز مكانه سقاك اهللا، ورعاك اهللا،  لكرعياًسقْياً لك، و : العرب
هذه كلمة كثرت على ألسن العرب :  قالفإنه )ٱلْحمِد( من خفض الدال وأما

هم ضمةٌ  من كالِم واحٍد يف اسٍم عليهم أن جيتمعلَقُثَفَالواحد، حتى صارت كاالسم 
 بعدها ضمةٌ، ووجدوا الكسرتني قد جتتمعان يف االسم الواحد كسرةٌبعدها كَسرةٌ، أو 

 .  أمسائهممن ٦ الدال ليكون على املثالفكسروا، إِبل: مثل
 رفعوا الالَّم فإنهم أرادوا املثال األكثر من أمساء العرب الذي جيتمع الذين وأما

 .٧احلُلُم، والعقُب:  مثلالضمتان؛فيه 
وكسر الالَّم، وما سوى ذلك شاذٌّ، أما الدال  اجلمهور بضم قراءة: التعليق

 أن وهو،  آخروجهاً ١ فيها الطَّربيوذكرالفَراء،   بينقراءة النصب فتوجيهها كما

                                 
 .٣٣: ميفَع، زاد املسري بالنصب ابن السقرأ -١
 .١١١، ١/١١٠:  باخلفض زيد بن علي، واحلَسن البصِرّي، املُحتسبقرأ -٢
 .٢٧:  برفع الالَّم إبراهيم بن أيب عبلَة، الكشافقرأ -٣
 .٤: ، اآلية  محمدسورة -٤
 .٧٩:  يوسف، اآليةسورة -٥
 . كأنه كلمة واحدةأي -٦
 .١/٣:  القرآنمعاين -٧



 ٤٠

 الوجهني ٣، وأجاز السِمني احلليب٢احلمد هللا: قولوا: تنصب بفعل مضمر فكأنه قال
وكونه خربياً أوىل من طليب،  ألنَّ األول خربي والثَّاين ؛فضل الوجه األول على الثَّاينو

 .؛ ألنه يفيد الدوام والثبوت٤كونه طلبياً
وهو اإلتباع، ،  األخريان فإنَّ توجيههما يقوم على مذهب واحدالقراءتان اوأم

 فضلَ اخلفض إتباع األول للثَّاين، وقراءة الضم إتباع الثَّاين لألول، وقد قراءةإالَّ أنَّ 
على اخلفض ابن ميالض٥ ِجن ِريشخمة ألنَّ ٦والزال  ضمم إعراب وكسرة الالَّالد

 .بناء، واإلعراب أقوى من البناء

 .   و    : قوله تعاىل-٢

 . العربيةيف لغتان، لكل لغة مذهب ومها

أصلها رفع يف نصبها وخفضها ورفعها، فأما : يقول فإنه ٧ رفع اهلاءمن فأما

ها مرفوعة ال جيوز فتحها ، يف االبتداء؛ أال ترى أن)ذاكهم قالوا (: الرفْع فقوهلم

 مرفوعة ال جيوز فتحها والكسرها؛ فتركت )ضربهم(: قولكوالنصب يف . والكسرها

 .على جهتها األوىل} {يف 

                                                                                          
أبوجعفر محمد بن جرير الطربي، صاحب التفسري الكبري املشهور، كان إماماً يف فنون كثرية،              :  هو -١

هــ، وفيـات    ٣١٠: التفسري واحلديث والفقه والتاريخ، وكان من األئمة اتهدين، ت        : منها
 .٤/١٩١: األعيان

 .١/٧١:  البيانجامع -٢
هـ، غاية  ٧٥٦: مني احلليب، إمام كبري، تلميذ أيب حيان، ت       أبو العباس أمحد بن يوسف الس     :  هو -٣

 .١/١٥٢: النهاية
 .١/٤٠: الدر املَصون -٤
 .١/١١٢:  املُحتسب-٥
أبو القاسم حممود بن عمر، مفَسر معتزيل، كان رأساً يف البالغـة   : ، والزخمشري هو  ٢٧:  الكشاف -٦

 .٢٠/١٥١النبالء، هـ، سري أعالم ٥٣٨: والعربية، ت
 .١٢٣:  حمزة ويعقُوب بضم اهلاء، اإلحتاف للبناء الدمياطيقرأ -٧



 ٤١

:  استثقل الضمة يف اهلاء وقبلها ياء ساكنة، فقالفإنه ١}{:  قالمن وأما

} {ور املكينا إذا اتصلت حبرف .  الكالميف ٢لكثرة د وكذلك يفعلون

وال تبال .  جيوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء الساكنة)ِبهم( و )ِبِهم( :مكسور مثل
 .٣ تكون الياء مفتوحاً ما قبلها أو مكسوراًأن

 القُراء يف هذه الكلمة متواتر، وقد اختالف ذكره الفَراء من ما: التعليق

 .واهللا أعلم، ٤جيه املشهوروجهها بالتو

 :٥قال الفراء

 :، قوله أو كسرةٌ ساكنةٌ ياٌءهتيِل وإذا مما قالوا فيه بالوجهني ومثله

 رفع األلف جيوز ٧}    {و ٦}   {

 مثل قوله تبارك والكسرةُ. ا يف احلرفني مجيعاً ملكان الياءهرسكَو} {و} {من 

א{: وتعاىل {وقوِل ،٨من ر و يبى عن الن :)هإ امرأً ِبأُوصي٩)م .

هي كثرية ارى : ومن كسر قال. الرفْع هو األصل يف األم واألمهات:  رفع قالفمن

}  {١٠وإنما جيوز كسر ألف. فاستثقل ضمةً قبلها ياء ساكنة أو كسرة،  الكالميف

                                 
 .١٢٣: اإلحتاف.  الباقون بكسر اهلاءقرأ -١
 . الضمريأي -٢
 .١/٥:  القرآنمعاين -٣
 .١/٣٥: ، الكشف٨١: ، احلُجة البن زجنلة٢١: ، احلُجة البن خالويه٢٨:  معاين القراءات-٤
، واخلالف فيها يشبه اخلالف يف كلمة       )أم(ستطراد من الفراء يف بيان اخلالف بني القُراء يف مهزة            ا -٥

 .، وفصلت بينهما لتكون كلُّ واحدٍة على حدة)عليهم(
 .١٨٧: اإلحتاف، ٢/٢٤٨: النشر، وكسر اهلمزة حمزة والِكساِئي، ٤:  الزخرف، اآليةسورة -٦
 .ان السابقان وكسر اهلمزة حمزة والِكساِئي، املصدر،٥٩:  القصص، اآليةسورة -٧
 .ان السابقان، وكسر اهلمزة حمزة والِكساِئي، املصدر١١:  النساء، اآليةسورة -٨
 .تقدم خترجيه -٩
 . اهلمزةأي -١٠



 ٤٢

ِلإذا وه، مل جيز :  ما قبلها فقلتها كسرة أو ياء؛ فإذا انفتحيتقولأنفالن عند أُم  :

ه، وكذلك إذا كان ما قبلها مضموماً مل جيز كسرهاعندفتقول،  ِإم :بعته، وال اتأُم 

،  إال ضم األلفاألم مل يكن يف ١وكذلك إذا كان ما قبلها حرفاً جمزوماً. جيوز الكسر

: وال تقول.  واضرمومنهمعنهم : ترى أنك تقول أال ؛ أُمهن وع؛ أُمهنِم: كقولك

فيهم :  مثل قوهلماهلاءفكل موضع حسن فيه كسر . عنِهم ومنِهم وال اضرِم

ها، جاز فيه كسر األلف من وأشباه} {كتب :  أن تقولجيوزوال . هاوهي قياس

 )إىل(: ي ياء يف الكتاب هوإنماإىل إمه وال على إمه، ألنَّ الذي قبلها ألف يف اللفظ 

: فإن قلت. يدا إمه:  جيوز أن تقولوال ،قد طالت يدا أُمه باخلري: وكذلك. )على(و

:  الذي قبلها ياء، ومن ذلك أن تقولألنَّها مجلس بني يدي أُمه، جاز كسرها وض

هاهتم و ما هم بضاريب أُم: وتقول.  غريهيكونبرفع األلف ال ، هم ضاربوا أُمهاتهم

} {وال تبال أن يكون ما قبل ألف .  الياءملكانجيوز الوجهان مجيعاً ، إمهاهتم

 .هذه أُم زيد وِإم زيد: تقول،  جيوزان فيهالوجهانموصوالً ا أو منقطعاً منها؛ 

 ال تكون إال مرفوعة يف )هم( كانت ماكمرفوعة، وإذا ابتدأهتا مل تكن إال 

 بينه وبينها مثل قرفَ فال تكسر إال مع حرف يتصل ا ال ي)هم(االبتداء، فأما 

 .٢)ِبِهم(

هو املعروف عند  املذكور التوجيهومتواتر،  القُراء فيما سبق اختالف : التعليق

 .اهللا أعلم، و٣العلماء

 

                                 
 . أي ساكناً-١
 .١/٥:  القرآنمعاين -٢
 .١/٣٧٩ الكشف ،٥٩:  البن خالويهاحلُجة، ١٢١:  القراءاتمعاين -٣



 ٤٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٱ 
 
 .   :  قوله تعاىل-٣



 ٤٤

 وليس جبزم يسمى جزماً، إنما هو كالم جزمه  يف كلِّ القرآن،١اهلجاء موقوف

وإنما . نيةُ الوقوف على كل حرف منه، فافعل ذلك جبميع اهلجاء فيما قلَّ أو كَثُر

 ٣ ففتحوا امليم؛ ألنَّ امليم كانت جمزومة٢)آل عمران(يف  } {قَرأَِت القُراُء يف 

 الوقوف نوى مبا بعده االستئناف، فكانت لنية الوقفة عليها، وإذا كان احلرف ينوى به

فصارت فتحتها يف امليم } {فتركت العرب مهزة األلف من ) أ ل م اُهللا(القراءة 

  {لسكوا، ولو كانت امليم جزماً مستحقاً للجزم لكسرت، كما يف 

 وهو أبوجعفَر الرؤاسّي وكان رجالً -وقد قرأها رجل من النحويني، . ٤}

وبلغين عن : قال الفَراء. بقطع األلف، والقراءة بطرح اهلمزة) Zۤא( -صاحلاً 

 .٥عاِصم أنه قرأ بقطع األلف

يف البقرة، }  {: قرأ العشرة بإسكان امليم ومد ما قبلها يف: التعليق

 : فإنَّ هلم فيها ثالثةَ أوجه وصالً } {: أما يف آل عمران

 .د وقطع اهلمزة بإسكان امليم مع امل-١

 . بفتح امليم ووصل اهلمزة مع مد امليم على األصل-٢
 . ٦ كالثَّاين إال أنه بقصر املد اعتداداً باحلركة العارضة– ٣

 .وتوجيه الفَراء واضح، واهللا أعلم

                                 
 . أي ساكن؛ ألنَّ كلَّ حرف يقرأ جائه منفصالً عما قبله وبعده-١
 .٢ -١:  اآليتان-٢
 . أي ساكنة-٣
 .٢٦:  سورة يس، اآلية-٤
 .١/٩:  معاين القرآن-٥
 .١٧٠: ، اإلحتاف١/٣٥٩:  النشر-٦



 ٤٥

: وإذا كان اهلجاء أول سورة فكان حرفاً واحداً؛ مثل قوله: ١قال الفراء
ن فيه وجهان يف العربية، إن نويت به اهلجاء تركته كا} {و} {و} {

جزماً وكتبته حرفاً واحداً، وإن جعلته امساً للسورة أو يف مذهب قَسم كتبته على 
، وكسرت الدال من صاد، والفاء من قاف، ونصبت )قاف(و) صاد(و} نون{هجائه 

 ألنه قد ٤)قاِف( و٣)صاِد والقرآن( و٢)نونَ والقلم: (فقلت) نون(النون اآلخرة من 
رجالِن، فخفضوا النون من رجالن ألنَّ قبلها ألفاً، ونصبوا : صار كأداة، كما قالوا

ياسني (وكذلك فافعل بـ. ألنَّ قبلها ياًء و واواً) املسلمونَ واملسلمني(النون يف 
 والجيوز ٧}{ و٦}{وكذلك . وجتزمها) ياسني( فتنصب النون من ٥)والقرآن

) طس(ألنها ال تشبه األمساء، و) طا سني ميم(ك فيما زاد على هذه األحرف مثل ذل
 .٨وحنوها} {و} { قابيل، وال جيوز ذلك يف شيء من القرآن مثل تشبه

، }{و} {و}  {ما ذكر الفَراء من فتح النون من : التعليق
شاذَّة، وذكر بعض قراءات } {: وفتح امليم من قوله) قاف(و ) صاد(والكسر يف 

علماء التوجيه وجوهاً أخرى يتفق بعضها مع ما قاله الفَراء، وبعضها خمتلف، فمما 
 : ذكروا

 . أنَّ الكسر اللتقاء الساكنني-١

 ).أين(كالفتح يف } {و } { أنَّ الفتح يف -٢

                                 
 . واختالف التعليق عليهما تابع لكالم الفراء على احلروف املقطَّعة، وفصلت بينهما لطول كالمه-١
 .١٠/٣٩٨:  قرأ عيسى بفتحها خبالف عنه، الدر املَصون-٢
 .٢/٢٧٦:  قرأ أيب بن كَعب، واحلَسن، وابن أيب إسحاق بكسر الصاد، املُحتسب-٣
 .٢/٣٣٠:  قرأ بالكسر احلَسن، وابن أيب إسحاق بكسر الصاد، املُحتسب-٤
 .٢/٢٤٩:  والثقفي، املُحتسب- خبالف-بن أيب إسحاق قرأ بفتح النون ا-٥
 .٩/٤٥١:  قرأ بفتح امليم ابن أيب إسحاق، وعيسى، الدر املَصون-٦
 . مل أقف على من قرأ بفتح النون-٧
 .١/١٠:  معاين القرآن-٨



 ٤٦

 .  أنَّ الكسر يف صاد أمر من املصاداة وهي املعارضة-٣

، ويصعب حترير هذه األقوال والترجيح بينها ١الإىل غري ذلك من األقو

 : ألمرين

 . للخالف الكبري بني املفسرين يف معاين احلروف املقطَّعة يف أوائل السور-١

 . أنَّ كلَّ هذه األقوال اجتهادات واحتماالت ليست معتمدة على نصوص-٢

 .     :  قوله تعاىل-٤

، }{بـ) الغشاوة(ورفعت }  {: انقطع معىن اخلتم عند قوله

 أن عاِصم ابن أيب النجود ٢وزعم املفضل. لكان صواباً} وجعل{ولو نصبتها بإضمار 

         {كان ينصبها، على مثل قوله يف اجلاثية 

وإنما . ومعنامها واحد، واهللا أعلم ٣}       

قد أصاب :  أولُه على آخره، كقولكحيسن اإلضمار يف الكالم الذي جيتمع ويدلُّ

فالنٌ املالَ، فبىن الدور والعبيد واإلماَء واللباس احلسن، فقد ترى البناء ال يقع على 

العبيد واإلماء و ال على الدواب و ال على الثياب، ولكنه من صفات اليسار؛ فحسن 

 : ٤قال بعض بين أسد يصف فرسه. اإلضمار ملَّا عرف

هلَفْتـاً ومـاًء بارداًعنا  ا ِتباهنيالـةً عمت هـتى ش٥حت 

                                 
، ٤٩٧: ن، إمالء ما من به الرمح     ٣٣٠،  ٢/٢٤٨: ، املُحتسب ٥٠٠،  ٤١٤،  ٣٩٩:  معاين القراءات  -١

 .١٠/٣٩٧، ٣٤٣، ٩/٢٤٣: ، الدر املَصون٥٠٤
: هـ، غاية النهايـة   ١٦١: أبو محاد املفضل بن صدقة الكويف، ممن قرأ على اإلمام عاصم، ت           :  هو -٢

٢/٣٠٦. 
 .٢٣:  اآلية-٣
 .٢/٦١٣: ، اإلنصاف٢/٣٢١:  البيت منسوب لذي الرمة وليس يف ديوانه، اخلصائص-٤
 .١/١٣:  القرآن معاين-٥



 ٤٧

 : قراءة النصب شاذَّة، وفيها وجهان آخران: التعليق

ختم اُهللا علَى قُلُوِبِهم وعلَى :  أنه منصوب على نزع اخلافض، وأصل الكالم-١

ف اجلر نِصب ما سمِعِهم وعلَى أَبصاِرِهم ِبِغشاوٍة، فلما حذف حر

 .بعده

، وجيء }{، والفعلُ )تغشية(اسم وضع موضع مصدر } ٰ{ أنَّ -٢

، واهللا ١قعدت جلوساً: باملصدر من معىن الفعل ال من لفظه كما يقال

 .أعلم

 .        :  قوله تعاىل-٥

ت به آية، مثَّ رفعن وأمساؤهن يف أول الكالم منصوبة؛ ألنَّ الكالم متَّ وانقض

يف آية أخرى، فكان أقوى لالستئناف، ولو متَّ الكالم ومل }   {استؤنفت 

       {: تكن آية جلاز أيضاً االستئناف، قال اهللا تبارك وتعاىل

يرفع وخيفض يف اإلعراب، وليس }  {٢}    

: ثري؛ من ذلك قول اهللافأما ما جاء يف رءوس اآليات مستأنفاً فك. الذي قبله بآخر آية

  {: إىل قوله}       {

 ٤}  {: مثَّ قال جلَّ وجهه. ٣} 

: وقال). نيِمِدان ٱلْحـيِبِدا ٱلْعـنيِئِبٰاٱلت: (بالرفْع يف قراءتنا، ويف حرف ابن مسعود

                                 
 .١/١١٢: ، الدر املَصون٢٢:  إمالء ما من به الرمحن-١
ابن عاِمر، وعاِصم، ويعقُوب، ورفَع البـاقون،       ) (، قرأ خبفض    ٣٧،  ٣٦:  سورة النبأ، اآلية   -٢

 .٣٣٥: ، البدور الزاهرة٤٣١: اإلحتاف
 .١١١:  سورة التوبة، اآلية-٣
 .، وقراءة النصب شاذَّة١١٢: ية سورة التوبة، اآل-٤



 ٤٨

}  ٱٰ ٱ{ب على ما ١صفْع والنيقرأ بالر 

بالنصب، ونصبه على جهتني، إن ) ياً عماَ بكْماًصم: (ويف قراءة عبداهللا. فسرت لك

تركهم صماً بكماً عمياً، وإن شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم : شئت على معىن

نصب بالذَّم وباملدح؛ ألنَّ فيه مع والعرب ت. بالذَّم هلم) اًصم(يف الظلمات، مث تستأنف 

 .٢ويالً له، وثواباً له، وبعداً وسعياً ورعياً: األمساء مثلَ معىن قوهلم

 : قراءة النصب شاذَّة، وذكر فيها السِمني احلليب ثالثةَ أوجه: التعليق

راُء، وهو ، وهذا قاله الفَ}{ أنها حالٌ، إما من الضمري املنصوب يف -١

 .} {الوجه األول عنده، وإما من الضمري املرفوع يف 

أذُم، وهذا الوجه الثَّاين عند :  أنها منصوبة على الذَّم، أي بفعل مضمر تقديره-٢

 .الفَراِء

 أنها منصوبة بترك املتعدي إىل مفعولني، واملفعول األول الضمري املنصوب يف -٣

}{و ،}{٣ مفعول ثاٍن. 

، وبه قال } {وأقرا أن تكون حاالً من الضمري املرفوع يف 

 .٥هم: ، وأما قراءة الرفْع فإنها تعرب خرباً مبتدؤه مضمر، تقديره٤العكْبِري

                                 
، قرأ بالنصب حفْص، وحمـزة، والِكـساِئي، ويعقُـوب،          ١٢٦،  ١٢٥:  سورة الصافات، اآلية   -١

 .١٧٠: ، التحِبري٢/٥١٩: وخالف، والرفْع للباقني، التذْكرة
 .١/١٦:  معاين القرآن-٢
 .١/١٦٦:  الدر املَصون-٣
٤-   نِري هو  ٢٨:  به الرمحن   إمالء ما مكْبحوي احلنبلي،         : ، والعأبو البقاء عبد اهللا بن احلسني الضرير الن

، سري  ٦١٦: كان بارعاً يف الفقه واألصول والعربية، له تصانيف يف التفسري واللُّغة والقراءات، ت            
 .٢٢/٩١: أعالم النبالء

 .١/١١٩:  البحر احمليط-٥



 ٤٩

 .      :  قوله تعاىل-٦

صب الياء وبعضهم ين. ١بنصب الياء واخلاء والتشديد) : (والقُراء تقرأ

وبعضهم يكسر الياء واخلاء ويشدد . ٢): (وخيفض اخلاء ويشدد الطَّاء فيقول

وبعض من قُراء أهل املدينة يسكِّن اخلاء والطَّاء فيجمع بني . ٣): (فيقول

فإنه نقل إعراب التاء املدغمة ) : (فأما من قال. }{: ساكنني فيقول

وأما من كسر اخلاء فإنه طلب كسرة األلف يف اختطف . إىل اخلاء إذ كانت منجزمة

إنما كسرت اخلاء ألنها سكنت وأسكنت : واالختطاف، وقد قال فيه بعض النحويني

اضرِب الرجل، فَخِفضِت الباء : التاء بعدها فالتقى ساكنان فخفضت األول، كما قال

:  وليس الذي قالوا بشيء؛ ألنَّ ذلك لو كان كما قالوا لقالت العرب.الستقباهلا الالَّم

دميف ي :ضعالني، ولقالوا يف ي؛ ألنَّ امليم كانت ساكنة وسكنت األوىل من الدِمدي :

ِعضها كانت يف . يه أيضاً من طَلَِبه كسرةَ األلف؛ ألنالياء واخلاء فإن فَضا من خوأم

وأما من مجع بني الساكنني فإنه كمن بىن على التبيان؛ إالَّ أنه . رف مكسورةابتداء احل

{: ويف قوله ٤}     {: ويف قوله. إدغام خفي  

{:  مثل ذلك التفسري إالَّ أنَّ محزة الزيات قد قرأ٥}
 {٦بتسكني اخلاء، فهذا معىن سوى ذلك. 

                                 
 .١/١٣١:  وأيب إسحاق، البحر احمليط قراءة احلَسن واجلحدري-١
 . قراءة احلَسن وأيب رجاء وعاِصم واجلحدري وقتادة، املصدر السابق-٢
 . قراءة احلس واألعمش، املصدر السابق-٣
 .٢٤٩: ، اإلحتاف٢/٢٨٣: ، قرأ بإسكان اهلاء قالون وأبو جعفَر، النشر٣٥:  سورة يونس، اآلية-٤
: ، البدور الزاهـرة   ١٦٨: ، قرأ بإسكان اخلاء قالون وأبو جعفَر، التحِبري       ٤٩:  سورة يـس، اآلية   -٥

٢٦٦. 
 .١/١٧:  معاين القرآن-٦



 ٥٠

ذكر الفَراء يف هذه اآلية أربع قراءات كلُّها شاذَّة، وتوجيهه هلن : ليقالتع

واضح، والقراءة الرابعة اجتمع فيها ساكنان، وظاهر من كالم الفَراء أنه جييز هذا 

 .١املذهب، ويف جوازه خالف

 .       :  قوله تعاىل-٧

: ومن شأن العرب أن تقول. م ولو شاء اهللا ألذهب مسعه- واهللا أعلم -املعىن 

فإذا أظهروا الباء أسقطوا األلف من . أذهبت بصره، باأللف إذا أسقطوا الباء

{: وقد قرأ بعض القُراء). أذهبت(   ٱٰ{الياء ٢ بضم 

 ٣}ٱ{: وقرأ بعضهم. والباء يف الكالم

 أنَّ الذين ضموا على معىن األلف شبهوا دخول الباء وخروجها - واهللا أعلم -فترى 

. خذْ باخلطام، وخِذ اخلطام، وتعلَّقت بزيد، وتعلَّقت زيداً: من هذين احلرفني بقوهلم

 .٤،٥فهو كثري يف الكالم والشعر، ولست أستحب ذلك ِلِقلَّته

هذه اآلية ليس فيها خالف بني القُراء، وإنما اخلالف يف اآليتني اللتني : يقالتعل

ذكرمها أثناء كالمه ومها آية النور وآية املؤمنون، وهو خالف متواتر، أما آية النور 

مففيها وجهان على قراءة الض : 

                                 
 .١/١٧٩: ، الدر املَصون١/١٤٢:  املُحتسب-١
، ٣٢٥: ، اإلحتـاف ٢/٣٣٢: ، قرأ أبو جعفَر بضم الياء وكسر اهلاء، النشر    ٤٣:  سورة النور، اآلية   -٢

اهرةالبالز ور٢٤٤: د. 
: ، قرأ ابن كثري، وأبو عمرو، و رويس بضم التاء وكسر الباء، النـشر             ٢٠:  سورة املؤمنون، اآلية   -٣

 .٣١٨: ، اإلحتاف٢/٣٢٨
 .١/١٩:  معاين القرآن-٤
 .يف القراءة: ، أي)لقلَّته: ( قال فضيلة املشرف الدكتور محمد احلبيب-٥



 ٥١

، وذكره ١زمخشِري أن تكون الباء مزيدة، وقد مال إىل هذا الفَراء، وقال به ال-١

 .٢السِمني احلليب

 .٣يذِْهب النور ِمن األبصار: ، تقديره}{ أنَّ املفعول حمذوف، والباء مبعىن -٢

ما آية املؤمنون ففيها ثالثة أوجه على قراءة الضوأم : 

، }    {:  أن تكون الباء مزيدة، كما يف قوله تعاىل-١
 .٥ إىل هذا هنا وقد مال الفَراء٤

 أنَّ أنبت مبعىن نبت، وهو مما اتفق فيه فعل و أفعل، وأنشد أهل هذا الوجه -٢

 : ٦قولَ زهري

 ٧ قَِطيناً هلم حتى إذا أنبت البقلُ رأيت ذوي احلاجات حول بيوهتم

 .٨زيتونها أو مثرها أو جناها:  أنَّ مفعوله حمذوف، تقديره-٣

                                 
 .٧٣٢:  الكشاف-١
 .٨/٤٢٤:  الدر املَصون-٢
 .٢/٣٣٢:  املصدر السابق، النشر-٣
 .١٩٥:  سورة البقرة، اآلية-٤
، اعتمد الفَراء يف موضع اآلية من سورة املؤمنون يف توجيه هذه القراءة مـا              ٢/٢٣٢:  معاين القرآن  -٥

 .٢/٢٣٢: معاين القرآن: ذُِكر يف الوجه هنا، انظر
 سلمى املزين، أشهر شعراء اجلاهلية يف إعطاء احلكمة وضـرب املثـل، عـِرف               زهري بن أيب  :  هو -٦

، ٥: م، ديوانه ٦٣١: بالرصانة والتعقُل، وكان وهو يف اجلاهلية يؤمن باهللا والبعث واحلساب، ت          
 .٦٢:  والبيت يف ديوانه١٠٣: شرح املعلَّقات السبع

 .٨/٣٢٨: ، الدر املَصون٧٠٥:  الكشاف-٧
 .٨/٣٢٨: ، الدر املَصون٧٠٦:  الكشاف-٨



 ٥٢

: وفتح التاء يف قوله تعاىل} {:  قوله تعاىلأما على قراءة فتح الياء يف

: فال إشكال فيها، واملعىن فيهما واضح، والباء يف آية النور للتعدية أي} {

ذِْهي َألاببهن: ، ويف آية املؤمنون للحال أي١راصملتبسةً بالد تبنتواهللا أعلم٢و ،. 

 .      :  قوله تعاىل-٨

 ومل جيز كسر اهلاء وامليم؛ ألنها مهزة وليست بياء ٣}{: إن مهزت قلت

) (وإن ألقيت اهلمزة فأثبت الياء أو مل تثبتها جاز رفع ،{ {: فتصري مثل

 .٤}{و } {وكسرها على ما وصفت لك يف 

راءة بضم اهلاء القراءة بضم اهلاء مع إثبات اهلمزة متواترة، وكذلك الق: التعليق

 .٥وكسرها مع إبدال اهلمزة ياًء، والتوجيه واضح

 .       :  قوله تعاىل-٩

: ٦وقد قرأ بعض القُراء. مرفوع والكلمات يف موضع نصب} {فـ

}ٰא { واهللا أعلم -فجعل الفعل للكلمات، واملعىن - 

{: ويف قراءتنا. ِقيك لقيته، وما نالك فقد نلتهواحد؛ ألنَّ ما لَ 
 .٨)نَوِلما ينالُ عهِدي ٱلظَّـالَ: ( ويف حرف عبداهللا٧}ٰٱ

                                 
 .١٨/٢١١:  التحرير والتنوير-١
 .٨/٣٢٩:  الدر املَصون-٢
من القُراء أحد إالَّ حمزة يف الوقف على قاعدته، فإذا وقف أبـدل، وإذا              } { مل يبدل مهزة     -٣

اهلاء وكسرها، الن ١٣٣: ، اإلحتاف١/٤٣١: شروقف أبدل، وإذا أبدل جاز له ضم. 
 .١/٢٦:  معاين القرآن-٤
 .١/٤٣١: ، النشر١/٢٨٦: ، الدر املَصون٤٨:  معاين القراءات-٥
 .١٣٤:  هو ابن كثري، اإلحتاف-٦
 .١٢٤:  سورة البقرة، اآلية-٧
 .١/٢٨:  معاين القرآن-٨



 ٥٣

كلتا القراءتني متواترة، وتوجيه الفَراء واضح، ولكن مل ينبه على : التعليق

 :  وتأنيث الفاعل وجواب ذلكمسألة يف قراءة ابن كثري، وهي تذكري الفعل

 . أنَّ الكلمات حممولة على الكالم، ولذلك ذكَّر الفعل-١

 . أنَّ تأنيث الكلمات غري حقيقي– ٢

 .١ وجود فاصل بني الفعل والفاعل– ٣

ملَّا كانت الكلمات سبباً : وقيل: (وقال السِمني احلليب موجهاً قراءة ابن كثري

 .٢)يف توبته جعلت فاعلة

 .       : وله تعاىل ق-١٠

: فإنَّ كل ياء كانت من املتكلِّم ففيها لغتان} {وأما نصب الياء من 

اإلرسالُ والسكون، والفتح، فإذا لَِقيتها ألف والم، اختارت العرب اللُّغة اليت حركت 

ا، فاستقبحوا فيها الياء وكرهوا األخرى؛ ألنَّ الالَّم ساكنة فتسقط الياء عندها لسكو

نعميت اليت، فتكون كأنها خمفوضة على غري إضافة، فأخذوا بأوثق الوجهني : أن يقولوا

   {: وقد جيوز إسكاا عند األلف والالَّم؛ وقد قال اهللا. وأَبيِنِهما

 فقرئت بإرسال الياء ونصبها، وكذلك ما كان يف القرآن مما ٣}  

   {: وأما قوله. ن، وما مل تكن فيه الياء مل تنصبفيه ياء ثابتة ففيه الوجها

فإنَّ هذه بغري ياء، فال تنصب ياؤها وهي حمذوفة، وعلى . ٤}  
                                 

 .١/٢٩٥:  الدر املَصون١/٢٣٧:  الكشف-١
 .ق املصدر الساب-٢
، فتح الياء ناِفع، وابن كثري، وابن عاِمر، وعاِصم، وأبـوجعفَر، وسـكَّنها             ٥٣:  سورة الزمر، اآلية   -٣

 .٢٠٤: ، الفتح الرباين٣٧٦: الباقون، اإلحتاف
، البـدور  ٢/١٨٩: ، وقرأ السوسي خبالف عنه بفتحها وصالً، النشر  ١٨،  ١٧:  سورة الزمر، اآلية   -٤

 .٢٧٥: الزاهرة



 ٥٤

زعم  ١}     {: وقوله. هذا يقاس كل ما يف القرآن منه

الِكساِئي أنَّ العرب تستحب نصب الياء عند كل ألف مهموزة سوى األلف والالَّم، 

ومل أر ذلك عند  ٣}  {و ٢}    {: مثل قوله

عندي أبوك بتحريك : عندي أبوك، وال يقولون: العرب؛ رأيتهم يرسلون الياء فيقولون

يلَ ألفان، : وأما قوهلم. الياء إال أن يتركوا اهلمز فيجعلوا الفتحة يف الياء يف هذا ومثله

ِبي أخواك، وِلي ألفان، : يقولونوِبي أخواك كفيالن، إنهم يف هذين لقلتهما، ف

 .٤لقلتهما، والقياس فيهما وفيما قبلهما واحد

األصل يف ياء اإلضافة الفتح؛ ألنها ضمري مثل اهلاء والكاف، فمن قرأ بالفتح : التعليق

قرأ باألصل، ومن قرأ بإسكان الياء فقد طلب التخفيف؛ وذلك أنَّ الياء حرف ثقيل، 

 .، واهللا أعلم٥فإذا حترك ازداد ثقالً

 

 .    :  قوله تعاىل-١١

نستغفر اهللا، فإن يكن كذلك : أُِمروا أن يقولوا:  قال١وبلغين أنَّ ابن عباس

ال إله إالَّ اهللا، فيقول : قلت: ؛ ألنك تقول٢منصوبة يف القراءة) (فينبغي أن تكون 

                                 
: ، فتح الياء وصالً ناِفع وأبو عمرو وأبو جعفَر وحفْص و رويس، النـشر             ٣٦:  سورة النمل، اآلية   -١

 .٣٣٦: ، اإلحتاف٢/١٨٧
: ، فتح الياء ناِفع وأبو عمرو وحفْص وأبو جعفَر وابن عـامر، التحـِبري             ٧٢:  سورة يونس، اآلية   -٢

 .١٠٢: ، الفتح الرباين١٢٤
، فتح الياء ناِفع وابن كثري وأبو عمـرو         ٢٨:  مواضع كثري، أوهلا يف سورة املائدة، اآلية        جاءت يف  -٣

 .٩١: ، البدور الزاهرة٢/١٦٤: وأبو جعفَر، النشر
 .١/٢٩ معاين القرآن، -٤
 .٩٣: ، احلجة البن زجنلة١/٣٢٤:  الكشف-٥



 ٥٥

ذا صلح قبلها إضمار ما يرفع أو قلت كلمةً صاحلة، وإنما تكون احلكاية إ: القائل

خيفض أو ينصب، فإذا ضممت ذلك كله فجعلته كلمة كان منصوباً بالقول، 

زيد : قلت كالماً حسناً، مث تقول: مررت بزيد، مثَّ جتعل هذه كلمة فتقول: كقولك

 .قلت كلمةً صاحلة: قد ضربت عمرا، فيقول أيضاً: وتقول. قلت كالماً: قائم، فيقول

 النصب على ٣}    {: م على قوله تعاىلمثّ تكلَّ

  {: وقوله. الذي ينفقون عفو األموال: ينفقون العفـو، والرفْع على: الفعل

 {٤ ك قلتلوقوع الفعل عليه، كأن ِصبالم فقولٌ يقال، فَنا السفأم : قلت

 ٥} {وأنتم } { فإنه جاء فيه حنن } {: كالماً، وأما قوله
يريد سلَّموا عليه فرد عليهم، فيقول }    {: وبعض املفسرين يقول

إذا أردت : السالم على معنيني: أال كان السالم رفعاً كلّه أو نصباً كلّه؟ قلت: القائل

فإن شئت طرحت اإلضمار من . رفعته) عليكم(به الكالم نصبته، وإذا أضمرت معه 

. أحدمها، وإن شئت رفعتهما معاً، وإن شئت نصبتهما مجيعاًأحد احلرفني وأضمرته يف 

قالوا السالم عليكم فرد عليهم : سالم على معىن: إذا التقوا فقالوا سالم: والعرب تقول

                                                                                          
 أو  ٦٧:  حبر األمة وإمام التفسري، ت     رسول اهللا    ابن عم    أبو العباس عبداهللا بن عباس      :  هو -١

 .٣/٣٣١: ، سري أعالم النبالء٦٨
 .١/٣٢٥:  قراءة إبراهيم بن أيب عبلَة، البحر احمليط-٢
: ، اإلحتـاف  ٢/٢٢٧: ، قرأ أبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب، النشر       ٢١٩:  سورة البقرة، اآلية   -٣

١٥٧. 
 .٢٥: اريات، اآلية سورة الذَّ-٤
 .٢٥:  سورة الذَّاريات، اآلية-٥



 ٥٦

وأنشدين ). فقالوا سالماً قالَ سالماً(والنصب جيوز يف إحدى القراءتني . اآلخرون

 : ١بعض بين عقَيل

 فَما كَانَ إالَّ ومؤها ِباحلَواِجِب  م فَاتقَت ِمن أَمِريهافَقُلْنا السال

وجيوز أن تنصب السالم على . فرفع السالم؛ ألنه أراد سلَّمنا عليها فَاتقَت أن ترد علينا

 .٢قلنا الكالم، قلنا السالم: مثل قولك

 : ثالثة أوجهحطَّة بالنصب شاذَّة، ويف نصبها  قراءة: التعليق

حطَّ عنا ذنوبنا حطَّة، قاله :  أن تكون منصوبة بإضمار فعل، أي-١

 .٤، واستحسنه أبو حيان٣الزمخشِري

، ٥، وذا قال الفَراء، وجوزه الزمخشِري)قولوا( أن تكون منصوبة بفعل -٢

وإنما يدخل  حمتجاً بأنَّ القول ال يعمل يف املفردات، ٦وضعفه أبو حيان

على اجلمل للحكاية، إالَّ أن يكون املفرد مصدراً، أو صفة ملصدر، 

 .وحطَّة ليست مصدراً وال صفة ملصدر

 .٧ضرباً زيداً:  أنها مصدر نائب عن الفعل حنو-٣

                                 
 .١٥/٤٠٧أنشده القناين، :  يف لسان العرب-١
 .١/٣٨:  معاين القرآن-٢
 .٧٨:  الكشاف-٣
 .١/٣٢٥:  البحر احمليط-٤
 .٧٨:  الكشاف-٥
 .١/٣٢٥:  البحر احمليط-٦
 ١/٣٧٥:  الدر املَصون-٧



 ٥٧

متواترة، وقراءة النصب }  {: والقراءة بالنصب والرفْع يف قوله تعاىل

، وقراءة الرفع على ١ينفقون: ، والفعل حمذوف، تقديرهمفعول به) العفو(على أن 

 ).العفو: (الذي تنفقونه، واخلرب: االبتداء واخلرب، فاملبتدأ حمذوف تقديره
فالقراءة بنصبهما مجيعاً شاذَّة، ) فقالوا سالماً قالَ سالم: (وأما قوله تعاىل
، والرفْع على ٢سلَّمنا: أن يكون منصوباً بإضمار فعله، أي: وجيوز فيه وجه آخر وهو

قويل أو : أنه خرب مبتدؤه حمذوف، تقديره: ، وجيوز فيه وجه آخر وهو)عليكم(إضمار 
 .٣أمري

 .    :  قوله تعاىل-١٢

: قال بعضهم: فإنَّ الفوم فيما ذُِكر لغةٌ قدميةٌ وهي اِحلنطَة واخلُبز مجيعاً قد ذُِكرا
فَوموا لنا بالتشديد ال غري، يريدون اختبزوا :  يقولونمسعنا العرب من أهل هذه اللُّغة

بالثَّاء، فكأنه أشبه املعنيني بالصواب؛ ألنه مع ما ) وثُوِمها: (وهي يف قراءة عبداهللا
 ٤جدثٌ: والعرب تبدل الفاء بالثَّاء فيقولون. يشاكله من العدس والبصل وِشبهه

ومسعت كثرياً من .  و األثايف٦ّر وعافُور شر، واألثاثّي ش٥وجدف، ووقعوا يف عاثُور
 .٨ املغاثري٧بين أسد يسمي املغافري

 : القراءة بالثَّاء شاذَّة، ويف معناها أربعة أقوال: التعليق

                                 
 .١/٢٩٢: ، الكشف٧٥:  معاين القراءات-١
 .٦/٣٥١: ، الدر املَصون٥/٣١٤:  البحر احمليط-٢
 .٦/٣٥٢: ، الدر املَصون٥/٣١٥:  البحر احمليط-٣
 .١/١٦٣: القاموس احمليط:  هو القرب-٤
 .٢/٨٥: هو املهلكة من األرضني، والشر، وما أُِعد ألحٍد ليقع فيه، املصدر السابق:  العاثور-٥
 .٣/١١٦: اليت توضع حتت الِقدِر، املصدر السابق هي احلجارة -٦
 .١٠/٩٤:  هو صمغ خيرج من شجر العرفُط والرمث، لسان العرب-٧
 .١/٤١:  معاين القرآن-٨



 ٥٨

 .١ الفوم هو احلنطة واخلبز-١

 .٣)غري قياسولكنه على : (، و إليه مال الفَراء، قال السِمني احلليب٢ أنه الثُّوم-٢

 .٤ أنَّ الفوم هو كلُّ حب يختبز-٣

 .واهللا أعلم. ٥ أنَّ الفوم هو اِحلمص-٤

 .   :  قوله تعاىل-١٣

إنه لَدينُّ : والعرب تقول. ٦من الدناَءة: أي الذي هو أقرب من الدنو، ويقال

 ٧وقد كان زهري الفُرقُيب. رهاوال يهمزون يدني يف األمور أي يتبع خسيستها وأصاغ

ومل نر العرب هتمز أدىن إذا كان ) لَِّذى هو خيرٱ ِبـأُ ٱلَِّذى هو أَدنأَتستبِدلُونَ: (يهِمز

وأنشدين . إنه لدينٌء خبيثٌ إذا كان ماجناً فيهمزون: من اِخلسة، وهم يف ذلك يقولون

 : ٨بعض بين كالب

قِْع ساِبيلُهاباِسلَةُ الوإىل داِنئها الظَّاِهِر  ر بيض 

دانئها :  إىل اخلسيس منها، فقال- يعين الكتيبة -يعين الدروع على خاصتها 

ما كنت داِنئاً ولقد دنات، والعرب : وقد كنا نسمع املشيخة يقولون. يريد اخلسيس

 .٩تترك اهلمزة، وال أراهم رووه إالَّ وقد سِمعوه
                                 

 .٣٧: ، معامل الترتيل٦٤:  زاد املسري-١
 .١/٣٩٣: ، الدر املَصون١/١٧١:  املُحتسب-٢
 .١/٣٩٣:  الدر املَصون-٣
 .١/٢٨٩: امع ألحكام القرآن اجل-٤
 . املصدر السابق-٥
 .١/١٥:  انظر القاموس احمليط-٦
زهري الفُرقُِبي النحوي، يعرف بالكسائي، له اختيار يف القراءة يرويه عنه، وكان يف زمن اإلمام               :  هو -٧

 .١/٢٩٥: عاصم، غاية النهاية
 .٩٦:  البيت لألعشى، ديوانه-٨
 .١/٤٢:  معاين القرآن-٩



 ٥٩

 القراءة شاذَّة، وهي مأخوذة من الدناءة مبعىن اخلسة، قاله ابن هذه: التعليق
 .٣، وغريمها٢، والسِمني احلليب١ِجني

 .    :  قوله تعاىل-١٤

كتبت باأللف، وأمساُء البلدان ال تنصرف خفَّت أو ثَقُلَت، وأمساء النساء إذا 
دعٍد و ِهند : سطُها ساكن مثلُ إذا كان على ثالثة أحرٍف وأو٤خف منها شيء جرى

وإنما انصرفت إذا سمي ا النساء؛ ألنها تردد و تكْثُر ا التسمية فتخف . و جمل
 ٥}{فإن شئت جعلت األلف اليت يف . لكثرهتا، وأمساء البلدان ال تكاد تعود

 ٧}{ و٦}{تبوا ألفاً يوقَف عليها، فإذا وصلت مل تنون فيها، كما ك
غري املصر ) (وإن شئت جعلت . باأللف، وأكثر القُراء على ترك اإلجراء فيهما

اليت تعرف، يريد اهبطوا ِمصراً من األمصار، فإنَّ الذي سألتم ال يكون إالَّ يف القرى 
بغري ألف، ) اهِبطُوا ِمصر: (والوجه األول أحب إيلَّ؛ ألنها يف قراءة عبداهللا. واألمصار

ي٨ويف قراءة أُب) :مأَلْتا سِبطُواْ فَِإنَّ لَكُم مٱه واواسكُن رها يف ) ِمصوتصديق ذلك أن
 .٩}     {: سورة يوسف بغري ألف

                                 
 .١/١٧٢:  املُحتسب-١
 .١/٣٩٤:  الدر املَصون-٢
 .١/٨٧:  إعراب القراءات الشواذ-٣
 .انصرف:  أي-٤
 .١/٣٤٢:  قرأ احلَسن وطلحة واألعمش وأبان بن تغلب بغري تنوين، البحر احمليط-٥
زة وروح وخلَـف    ، قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن ذَكْوان وحفْص وحم         ٤:  سورة اإلنسان، اآلية   -٦

 .٤٢٨: ، اإلحتاف٢/٣٩٤: بترك التنوين، النشر
، قرأ ابن كثري وخلَف التنوين يف األول وتركه يف الثَّاين، وقرأ أبـو  ١٦، ١٥:  سورة اإلنسان، اآلية  -٧

 .٤٢٩: ، اإلحتاف٢/٣٩٥: عمرو وابن عاِمر وحفْص وروح بترك التنوين فيهما، النشر
، ، سيد القُراء، مجع القرآن الكرمي يف عهد رسول اهللا         منذر أيب بن كَعب األنصاري      أبو  :  هو -٨

 .١/٣٨٩: هـ، سري أعالم النبالء٣٠: وكان رأساً يف العلم والعمل، ت
 .٩٩:  سورة يوسف، اآلية-٩



 ٦٠

 .٢،٣هي مصر اليت عليها صاحل بن علّي: وسئل عنها فقال: ١وقال األعمش

اءة األخرى شاذَّة، ويف توجيه قراءة قراءة اجلمهور بالتنوين، والقر: التعليق

 : اجلمهور ثالثة أقوال

 .٤ تصرف ألنها بلد من البلدان غري معين-١

 .٥ أنَّ املراد مبصر البلد املعروف، فيصرف ألنه مذكَّر-٢

 .٦ أنها مؤنثة، وتصرف لسكون أوسطه-٣

بلدة املعروفة، واهللا وتوجيه القراءة األخرى وهي بترك التنوين ألنَّ املراد مبصر ال

 .٧أعلم

 .         :  قوله تعاىل-١٥

 إىل أنَّ -} { يعين -على وجهني؛ إن شئت ذهبت به } {تذكري 

البعض حجر، وذلك مذكَّر، وإن شئت جعلت البعض مجعاً يف املعىن فذكَّرته بتذكري 

تأنيث املعىن كما قرأت ضربين بعضكن، وإن شئت أنثته هاهنا ب: بعض، كما تقول

                                 
م جليل، قارىء لكتـاب     أبو محمد سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالَهم الكويف، إما         :  هو -١

 .١/٣١٥: هـ، غاية النهاية١٤٨: اهللا، ت
أبو عبدامللك صاحل بن علي بن عبداهللا بن العباس، افتتح مصر، وانتدب حلرب مروان احلمار،               :  هو -٢

 .٧/١٨: هـ، سري أعالم النبالء١٥٢ أو ١٥١: فقتله جيشه، وويلَ الشام، ت
 .١/٤٢:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٤٢: ، البحر احمليط١/٨٧: ب القراءات الشواذ إعرا-٤
 . املصدران السابقان-٥
 . املصدران السابقان-٦
 . املصدران السابقان-٧



 ٦١

بالياء والتاء، على املعىن وهي يف }  {١}  {: القُراء

يِإنَّ: (قراءة أُبوهِمن رفَجتا يِة لَمارٱلِْحج ا ِمنهٰا ٱَألن٢)ر. 

القراءة بالتأنيث شاذَّة، والضمري فيها يعود على احلجارة، وقراءة : التعليق

 -) ِمن( املستفاد من حرف اجلَّر - وجهها الفَراء حبمل الضمري على البعض التذكري

 وجهاً ٣وهو حجر، أو جبعل البعض مجعاً يف املعىن فيذكَّر بتذكري البعض، وزاد غريه

 .، واهللا أعلم)ما(ثالثاً، وهو محل الضمري على لفظ 

 .         :  قوله تعاىل-١٦

هني يف املعىن، ووجهني يف العربية؛ فأما يف العربية فإنَّ من فاألماين على وج

ومنهم من يشدد، وهو أجود } {:  فيقول٤العرب من خيفِّف الياء

: وكذلك ما كان مثل أمنية، ومثل أضحية، وأغنية، ففي مجعه وجهان. الوجهني

د ألنك تريد األفاعيل، فتكون مشددة الجتماع الياء وإنما تشد. التخفيف والتشديد

من مجع الفعل والياء األصلية، وإن خفَّفت حذفت ياء اجلمع فخفَّفت الياء األصلية، 

:  والقراقر، فمن قال األماين بالتخفيف فهو الذي يقول٥القراقري: وهو كما يقال

واُألمِنية يف املعىن التالوة، كقول . راقريالق: القراِقر، ومن شدد األماينَّ فهو الذي يقول

 أي يف تالوته، واألماينّ ٦}      {: اهللا عز و جلَّ

                                 
، قرأ بالتاء اجلحدري، واألسواري ويعقُوب وابن عاِمر وأبـو جعفَـر            ٣١:  سورة األحزاب، اآلية   -١

 .٧/٣٠٠ :وشيبة وناِفع، وهي شاذَّة، البحر احمليط
 .١/٤٩:  معاين القرآن-٢
 .١/٤٣٨: ، الدر املَصون١/٣٨٤: ، البحر احمليط١/٩١:  إعراب القراءات الشواذ-٣
 .١٣٩: ، اإلحتاف٢/٢١٧:  قرأ أبو جعفَر بتخفيف الياء، النشر-٤
 .٢/١١٦: احمليط القراقري والقراقر مجع قُرقُور، وهي السفينة العظيمة أو الطَّويلة، القاموس -٥
 .٥٢:  سورة احلج، اآلية-٦



 ٦٢

 وهو حيدث ١أيضاً أن يفتعل الرجل األحاديث املفتعلة؛ قال بعض العرب البن دأْب

ا من أهذا شيء رويته أم شيء متنيته؟ يريد افتعلته، وكانت أحاديث يسمعو: الناس

 .٢وهذا أبني الوجهني. كربائهم ليست من كتاب اهللا

القراءتان متواترتان، وأمنية على وزن أفعولة، أصلها أمنوية فقلبت : التعليق

الواو ياًء، وأدغمت الياء يف الياء، وجتمع على أفاعيل، ومن طلب التخفيف مجعها 

 .٣يههعلى أفاعل، وتوجيه الفَراء واضح، وقد وجهها غريه كتوج

 .           :  قوله تعاىل-١٧

يصلح فيها، فلما حذف الناصب رفعت، ) أَنْ(ألنَّ دخول } {رِفعت 

ويف  ٥}  {: ، وكما قال٤}   {: كما قال اهللا

اصب فهذا وجه من الرفع، فلما مل تأِت بالن)  تستكِْثر أَنْ تمننوالَ: (قراءة عبداهللا

يويف قراءة أُب ،ِإذْ: (رفعتا وذْنۤرا ِميثَـأَخِنۤى ِإسب واقدبعومعناها اجلزم ) اِءيلَ الَ ت

    {: والنهي، وليست جبواب لليمني؛ أال ترى أنه قال

 فأُِمروا، واألمر ال يكون جواباً لليمني؛ ال ٦}     

ويدل على أنه ي . واِهللا ال تقُم: ، وال أن تقولواِهللا قُم: يكون يف الكالم أن تقوم

افعلوا وال تفعلوا، أو ال تفعلوا : كما تقول}   {: وجزم أنه قال

                                 
: أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب، كان يتهم بوضع الشعر وأحاديث الـسمر، ت                :  هو -١

 .٥/١١١: ، األعالم٣/٣٢٧: هـ، ميزان االعتدال١٧١
 .١/٤٩:  معاين القرآن-٢
 .١٣٩: ، اإلحتاف١/٤٠٠: ، البحر احمليط٥٣:  معاين القراءات-٣
 .٦٤:  سورة الزمر، اآلية-٤
 .٦:  سورة املدثر، اآلية-٥
 .٦٣:  سورة البقرة، اآلية-٦



 ٦٣

: جواباً لليمني؛ ألنَّ أخذ امليثاق ميني، فتقول} {وافعلوا، وإن شئت جعلت 

عبدون وال تعبدون ال ي: وإنما جاز أن تقول. ، واملعىن واحد١ال يعبدون، وال تعبدون

       {: وهم غُيب كما قال

بالياء على لفظ الغيب، } {بالياء والتاء، } {و  ٢} 

استحلفت : وكذلك قولك. والتاء على املعىن؛ ألنه إذا أتاهم أو لقيهم صاروا خماطبني

وجيوز يف هذا . ٣من ألين كنت قد خاطبتهعبداهللا ليقومن؛ لغيبته، واستحلفته لتقو

: فإذا قلت. قُلْ ألقومن: احِلف ألقومن، كقولك: استحلفت اهللا ألقومن، أي قلت له

استحلفت فأوقعت فعلك على مستحلٍَف جاز فعلُه أن يكون بالياء والتاء واأللف، 

ف ومل يكن بالتاء؛ من وإذا كان هو حالفاً وليس معه مستحلَف كان بالياء وباألل

قال : ذلك حلَف عبداهللا ليقومن فلم يقُم، وحلف عبداهللا ألقومن؛ ألنه كقولك

ألقومن، ومل جيز بالتاء؛ ألنه ال يكون خماِطباً لنفسه؛ ألنَّ التاء ال تكون إال لرجل 

 .تخاطبه، فلما مل يكن مستحلَف سقط اخلطاب

 النون شاذَّة، وتوجيهها ظاهر، وهي على اجلزم والنهي قراءة حذف: التعليق

وقوموا، وقولوا، : وهلذا وصل الكالم باألمر فقال: (٤كما قال الفَراء، قال القُرطُِبي

 : ، أما قراءة اجلمهور بإثبات النون فقد أجاز فيها الفَراء وجهني٥)وأقيموا، وآتو
                                 

: ، اإلحتـاف  ٢/٢١٨:  قرأ ابن كثري وحمزة والِكساِئي بياء الغيبة، والباقون بتاء اخلطاب، النـشر            -١
١/٥٣ 

: والبـاقون بالتـاء، النـشر     ، قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف باليـاء،        ١٢:  سورة آل عمران، اآلية    -٢
 .٢٥: ، البدور الزاهرة٢/٢٣٨

 .١/٥٣:  معاين القرآن-٣
أبو عبداهللا محمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القُرطُِبي، إمام عالَّمة متفنن متبحر يف العلم، له                  :  هو -٤

 .٢/٨٧:  بالوفياتهـ، الوايف٦٧١: تصانيف مفيدة تدلُّ على كثرة اطالعه ووفور فضله، ت
 .٢/١١:  اجلامع ألحكام القرآن-٥



 ٦٤

ا حذفت ارتفع الفعل، وقد اختلف العلماء يف الناصبة، ملَّ) أَنْ( على حذف -١

هنا ألنَّ ذلك أمر ال ينقاس، إنما جيوز ) أَنْ(هذا فمنهم من منع إضمار 

يف مواضع عدها النحويون، ومنهم من أجاز ذلك منشدين قول 

 : ١الشاعر

اللذاِت هل أنت م دهالوغى       وأنْ أش هذا الزاجري أحضرِلدي      أال أَيخ 

 .٢وجيوز الرفْع على حذفها) أَنْ(على إضمار ) أحضر(فيجوز النصب يف 

وإذ : ( أن تكون جواباً لليمني احملذوفة، اليت دلَّ عليها لفظ امليثاق، واملعىن-٢

 .٤ وقد أجازه سيبويه واملربد والِكساِئي٣)استحلفناهم واهللا التعبدون

فإنهما قراءتان متواترتان، ) يعبدون: ( قوله تعاىلوأما القراءة بالياء والتاء يف

وتوجيه قراءة الياء عند الفَراء أنَّ اآلية تتكلَّم عن قوم غُيب، وقراءة التاء على أنهم قد 

، وقال ٥)قلنا هلم ال تعبدون: يقرأ بالتاء على تقدير: (خوطبوا بذلك، قال العكْبِري

لباقون بالتاء، محلوه على اخلطاب، وعلى ما بعده من وقرأه ا: (مكِّي بن أيب طالب

  {:  وقوله٦} {: وقوله}  {: اخلطاب يف قوله

 .٨)، ووقوع األمر بعده يدلُّ على قوة اخلطاب٧} 

                                 
 .٣١:  هو طَرفَة، والبيت يف ديوانه-١
 .١/٤٥٨: ، الدر املَصون١/٤١١: ، البحر احمليط٢/١١:  اجلامع ألحكام القرآن-٢
 .٢/١١:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
 .١/٤٥٩:  املَصون، الدر١/٤١١: ، البحر احمليط٢/١١:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٥٣:  إمالء ما من به الرمحن-٥
 .٨٣:  سورة البقرة، اآلية-٦
 .٨٥:  سورة البقرة، اآلية-٧
 .١/٢٤٩:  الكشف-٨



 ٦٥

، قال ١)وكونه التفاتاً أحسن: (قال السِمني احلليب معلِّقاً على توجيه العكْبِري

، واهللا ٢)عى لقبول املخاطَب األمر والنهي الواردين عليهوحكمته أنه أد: (قبل ذلك

 .أعلم

 .      :  قوله تعاىل-١٨

) كَيِنلْمِلا: (وكان ابن عباس يقول. من املالئكة} {القُراء يقرءون 

 .٣من امللوك

القراءة بكسر الالَّم شاذَّة، وتوجيه القراءتني ظاهر، وقيل يف توجيه : التعليق

، وقيل مها ِعلْجاِن كانا ببابل ٤مها داود وسليمان عليهما السالم) املِلكني(ءة قرا

 .٥ملكني

 .        :  قوله تعاىل-١٩

)نِس أَوائْن٦ه- اأَونِسهاء جيعلونه من النسيان، ويف قراءة عبداهللا)  نة القُرعام :

 موىل أليب ٧ويف قراءة سامل) مِّنهاِبِمثِْلها أَو خيٍر  ْءىِجها نخنس أَو نيٍةآِمن  كنِس نما(

والنسخ أن يعمل باآلية . فهذا يقَوي النسيان) هاكَِسيٍة أَو ننآ ننسخ ِمن ما: (٨حذيفة
                                 

 .٢/٤٥٨:  الدر املَصون-١
 . املصدر السابق-٢
 .١/٦٤:  معاين القرآن-٣
 .١/٩٨: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٣٧:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 . املصدران السابقان-٥
 . مل أقف على من قرأ ا-٦
، وردت عنه الرواية يف حروف القرآن       أبو عبداهللا سامل موىل أيب حذيفة، صحايب مقِْرىء         :  هو -٧

 .١/٣٠١:  هـ، غاية النهاية١٢الكرمي، استشهد يوم اليمامة سنة 
، هـاجر إىل احلبـشة مـرتني،         اإلسالم   أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أحد السابقني إىل        :  هو -٨

 .١/١٦٤:  هـ، سري أعالم النبالء١٢استشهد يوم اليمامة سنة 
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أحدمها على : والنسيان هاهنا على وجهني. مثَّ ترتل األخرى فيعمل ا وتترك األوىل

يريد  ١}  {:  فال ننسخها كما قال اهللا جلَّ ِذكْرهالترك؛ نتركها

  {: والوجه اآلخر من النسيان الذي ينسى، كما قال اهللا. تركوه فتركهم

يهمز يريد نؤخرها من النِسيئة، } {:  يقرأ٣وكان بعضهم ٢} 

 يبوكلٌ حسن، قال الن :ذا، ذكَّرين آيات قد يرحم اهللا ه: (وقد مسع رجالً يقرأ

نهِسيت٤.٥)كنت أُن 

القراءة بضم النون، وكسر السني مع اهلمز شاذَّة، واملتواترة ضم النون : التعليق

وكسر السني مع ترك اهلمز، وتوجيه الفَراء للقراءتني ظاهر، وقد ذكر أنَّ النسيان على 

 : وجهني

 . الترك-١

٢- الذِّكر النسيان الذي هو ضد. 

قول الفَراء نتركها وال ننسخها، ال يستقيم هنا، وإنما : (قال أبو علي الفارسي

، وقد اختار الوجه الثَّاين أيضاً مكِّي بن أيب ٦)هو من النسيان الذي ينايف الذِّكر

 .٧طالب

                                 
 .٦٧:  سورة التوبة، اآلية-١
 .٢٤:  سورة الكهف، اآلية-٢
 .١٤٥: ، اإلحتاف٢/٢٢٠:  ابن كثري وأبو عمرو، النشر-٣
 .٧٨٨: ، وصحيح مسلم برقم٢٥١٢:  يف صحيح البخاري برقم-٤
 .١/٦٤:  معاين القرآن-٥
 .٢/١٩٢:  احلُجة للقُراء السبعة-٦
 .١/٢٥٩:  الكشف-٧



 ٦٧

نؤخر نسخ : أما القراءة بفتح النون والسني مع اهلمز فهي من التأخري، أي

 : ، وذكر السمني احلليب أنَّ معىن اآلية فيه ثالثة أقوال١لفظها

 . نؤخر نسخها ونزوهلا-١

 . منحها لفظاَ وحكماً-٢

 .٢ منضها فال ننسخها، وضعفه-٣

 .    :  قوله تعاىل-٢٠

وذلك أنها ) ناوعا تقُولُواْ رالَ: (هو من اإلرعاء واملراعاة، ويف قراءة عبداهللا

يانيب اهللا :  يقولون باليهودية شتم، فلما مسعت اليهود أصحاب محمد كلمة

قد كنا نسّبه يف أنفسنا فنحن اآلن قد أمكننا أن نظهر له : راعنا، اغتنموها فقالوا

راِعنا، ويضحك بعضهم إىل بعض، ففطن هلا : السب، فجعلوا يقولون لرسول اهللا 

:  واهللا اليتكلَّم ا رجل إالَّ ضربت عنقه، فأنزل اهللا:رجلٌ من األنصار فقال هلم

وقد قرأها . ينهى املسلمني عنها، إذ كانت سباً عند اليهود}  {

ال تقولوا حمقَاً، وينصب بالقول؛ : بالتنوين، يقول) ِعناًا تقُولُواْ رالَ: (٣احلسن البصري

 .٤قالوا خرياً وقالوا شراً: كما تقول

شاذٌّ، أما } {: ما ذكره الفَراء من القراءات يف قوله تعاىل :التعليق

 : ففيها وجهان) راعونا(توجيهها فإنَّ قراءة 

                                 
 .١/٢٥٨:  الكشف-١
 .١/٦٤:  الدر املَصون-٢
: أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن البصري، سيد أهل زمانه علماً وعمالً، ذو مناقب مجـة، ت                :  هو -٣

 .١/٤٦: هـ، طبقات القُراء١١٠
 .١/٦٩: لقرآن معاين ا-٤



 ٦٨

١- ها خطاب من الصحابة للنيبأن بلفظ اجلمع للتوقري واإلكبار . 

 . أنها على وزن فاعوال، من الرعونة، كعاشورا-٢

 : وكذلك قراءة احلسن البصري فيها وجهان

 . ما ذكره الفَراء وهو أنها منصوبة بالقول، أي ال تقولوا هجراً من القول-١

 .١ال تقولوا قوالً راعناً:  أنها وصف ملصدر حمذوف، أي-٢

 .    :  قوله تعاىل-٢١

 ، ٣     : أخرنا، قال اهللا: ٢)أَنِظرنا(انتظرنا، : أي

 .٤أخرِني: يريد

أخرنا : (قراءة مزة القطع وكسر الظَّاء شاذَّة، ومعناها واضح، أيال: التعليق

 : ، أما قراءة اجلمهور ففي معناها قوالن٥)وأمهلنا حتى نتلقى عنك

 .٦وإىل هذا مال الفَراء ،  انتظرنا، -١

قيل هو من نظر البصرية بالتفكُّر والتدبر فيما يصلح للمنظور فيه، : ( قال أبو حيان-٢

اتسع يف الفعل أيضاً، إذ أصله يتعدى بفي، ويكون أيضاً على حذف ف

 .٧)مضاف، أي انظر يف أمرنا

                                 
 .١/٤٨٨: ، البحر احمليط٩٠:  الكشاف-١
 .١/٤٨٩:  قراءة أُبّي واألعمش، البحر احمليط-٢
 .١٤:  سورة األعراف، اآلية-٣
 .١/٧٠:  معاين القرآن-٤
 .١/٤٨٩:  البحر احمليط-٥
 .١/٤٨٩: ، البحر احمليط٢/٤٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٩٠:  الكشاف-٦
 . املصدر األخري-٧



 ٦٩

وهذه القراءة تشهد للقول األول يف قراءة : (وقال أيضاً عن القراءة الشاذَّة

 .١)اجلمهور

 .          :  قوله تعاىل-٢٢

وهي يف قراءة .  الفعل من اليهوديةيريد يهودياً، فحذف الياء الزائدة ورجع إىل

وقد يكون أن جتعل اليهود مجعاً واحده ) راِنياً أَو نصياًهوِدي من كَانَ ِإالَّ: (أُبي وعبداهللا

 وعوط وِعيط ٣ وحول، وعائط- من النوق - ممدود ٢هاِئد ممدود، وهو مثل حاِئل

 .٤وعوطَط

 : ثالثة أقوال) هود(راء شاذَّة، ويف القراءة اليت ذكرها الفَ: التعليق

 .٥ أنه مجع هائد، ومجع صيغة فاعل على وزن فُعل مساعي غري كثري-١

:  أنه مصدر على وزن فُعل، حنو حزن، وشرب، يوصف به الواحد وغريه حنو-٢

 .٦عدل، وصوم

: قال السمني احلليبفحذفت الياء من أوله، وهذا رأي الفَراء، ) يهود( أنَّ أصله -٣

 .٧)وهذا بعيد جداً(

                                 
 .١/٤٨٩:  البحر احمليط-١
 .٣/٣٦٤:  وهي الناقة اليت حِملَ عليها فلم تلقح، القاموس احمليط-٢
 .٢/٣٧٥:  وهي الناقة اليت أُنِزي عليها فلم حتمل، القاموس احمليط-٣
 .١/٧٣:  معاين القرآن-٤
 .١/٦٥٥: ، التحرير والتنوير١/٧٠:  الدر املَصون-٥
 .١/٧٠: صون الدر املَ-٦
 . املصدر السابق-٧



 ٧٠

فَحِملَ االسم واخلرب معاً على : (ويف توجيه القراءة األخرى قال أبو حيان

يهودياً (واخلرب ) هو(، أي محل اسم كان وهو الضمري ١)اللفظ وهو اإلفراد والتذكري

 .، واهللا أعلم)من(على لفظ ) أو نصرانياً

 .       :  قوله تعاىل-٢٣

 .فإنما يقول فيكون} {، إنما هي مردودة على ٢رفع و ال يكون نصباً

رفع ال غري، وأما  ٣}     {: وكذلك قوله

 فإنها نصب، ٤}         {: اليت يف النحل

  نصب، ألنها مردودة على فعل قد نِصب بأن، وأكثر القُراء٥}{وكذلك اليت يف 

   {: على رفعهما، والرفْع صواب، وذلك أن جتعل الكالم مكتفياً عند قوله

وإنه ألحب الوجهني إيلَّ، . فسيكون ما أراد اهللا: فقد متَّ الكالم، مث قال}   

 .٦وإن كان الِكساِئي ال جييز الرفْع فيهما ويذهب إىل النسق

 آية البقرة متواترة، وكذلك يف آية النحل، القراءة بالرفْع والنصب يف: التعليق

، وقد استشكل بعض العلماء النصب يف آية البقرة حتى نسبها بعضهم إىل }{و

، وذلك أمر الجيوز؛ ألنَّ القراءة أمر ٨، وضعفَها العكْبِري٧اخلطإ وردها كابن جماهد

                                 
 .١/٥٠٥:  البحر احمليط-١
 .١٤٦: ، اإلحتاف٢/٢٢٠: ، والباقون بالرفع، النشر١١٧ قرأ ابن عاِمر بالنصب يف آية البقرة -٢
 .، اتفق العشرة على الرفع، املصدران السابقان٧٣:  سورة األنعام، اآلية-٣
 .ر والِكساِئي بالنصب، والباقون بالرفع، املصدران السابقان، قرأ ابن عاِم٤٠:  اآلية-٤
 .، والباقون بالرفع، املصدران السابقان٨٢ قرأ ابن عاِمر والِكساِئي بالنصب يف آية يس-٥
 .١/٧٤:  معاين القرآن-٦
التميمي، أول مـن    أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد          : ، وابن جماهد هو   ١٦٩:  السبعة -٧

 .١/١٣٩: هـ، غاية النهاية٣٢٤: سبع السبعة، إمام كبري يف القراءات، ت
 .٦٧:  إمالء ما من به الرمحن-٨



 ٧١

ة على العربية وليس العكس، ووجه استشكاهلم منقول جيب علينا قبوله، والقراءة حج

: ، وجوابه١ليس يف اآلية أمر يترتب عليه نصب جوابه املسبوق بالفاء: هو أنهم قالوا

 وليس كما قال بعض - ٢}{: أنَّ اآلية فيها أمر حقيقي واضح هو قوله سبحانه

جري جمرى أهل التوجيه من أنه ليس فيها أمراً حقيقياً، وإنما صورة األمر ولفظه، فأ

 :  بل األمر يف اآلية حقيقي، ويف قراءة الرفْع وجهان-٣األمر احلقيقي

 .}{ العطف على -١

 .٤فهو يكون:  االستئناف، والتقدير-٢

أما آيتا النحل ويس فال إشكال فيهما، فالنصب على العطف، والرفْع على 

 . ، واهللا أعلم٥االستئناف

 .      :  قوله تعاىل-٢٤

 ٧ محمد بن علّي بن احلسني جزماً، وقرأها بعض٦قرأها ابن عباس وأبو جعفَر

. أهل املدينة جزماً، وجاء التفسري بذلك، إال أن التفسري على فتح التاء على النهي

)  تسـئَلُماو: (، ويف قراءة أُبي تسـئَلُلستو: والقُراء بعد على رفعها على اخلرب

 .٨ومها شاهدان للرفع) تسـئَلَ لَنو: (ويف قراءة عبداهللا

                                 
 .١/٥٢٧: ، البحر احمليط٢/٢٦١: ، الكشف٦٢:  معاين القراءات-١
 .١/٣٦٤: ، الفريد٦٠:  معامل الترتيل-٢
 .٢٠٩:  الشاطبية، الوايف شرح٢٧٣:  كَنز املَعاِني-٣
 .١/٢٩٧:  املُوضح-٤
 .١/٢٦١:  الكشف-٥
أبو جعفر الباقر بن محمد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، كان سيد بين هاشـم                   :  هو -٦

 .٢/٢٠٢: هـ، غاية النهاية١١٨: علماً وفضالً وسنةً، ت
 .١٤٦: ، اإلحتاف٢/٢٢١:  النشر قرأ بفتح التاء وجزم الالَّم ناِفع ويعقُوب،-٧
 .١/٧٥:  معاين القرآن-٨



 ٧٢

 : يف هذه اآلية قراءتان متواترتان، ومها: التعليق

 . بفتح التاء وجزم الالَّم-١

 ).ال( بضم التاء والالَّم مع النفي بـ-٢

 .والقراءتان األخريان من الشواذِّ

 : ويف قراءة اجلزم وجهان

 .١ى حقيقته أنَّ النهي عل-١

التسلين عن كذا، إذا أردت تعظيم : ، كما تقول٢ أنَّ النهي على جهة التعظيم-٢

 .٣األمر فيه

 : أما قراءة ضم التاء والالَّم فإنها لإلخبار، وفيها وجهان

 .٥)وغري مسؤول عن الكفار ما هلم ال يؤمنون: (، أي٤ أن تكون اجلملة حاالً-١

أنك ال تسأَلُ عن الكفار ماهلم مل يؤمنوا، ألن ذلك : (، أي٦ أن اجلملة مستأنفة-٢

 .٧)ليس إليك

 .٩، أما قراءة ابن مسعود فعلى االستئناف قوالً واحدا٨ًوكذلك قراءة أُبّي

                                 
 .١/٥٣٠: ، البحر احمليط٢/٢١٦:  احلُجة للفارسي-١
 .١/٢٦٢:  املصدران السابقان، الكشف-٢
 .٢/٢١٦:  احلُجة للفارسي-٣
 .١/٥٢٩: ، البحر احمليط١/٢٦٢:  املصدر السابق، الكشف-٤
 .١/٥٣٠:  املصدر األخري-٥
 .١/٢٦٢: ، الكشف٢/٢١٦: ، احلُجة للفارسي١/٥٢٩: صدر األخري امل-٦
 .١/٥٢٩:  البحر احمليط-٧
 . املصدر السابق-٨
 . املصدر السابق-٩



 ٧٣

 .       :  قوله تعاىل-٢٥

 ينالُ عهِدي الَ: (ويف قراءة عبداهللا. ال يكون للمسلمني إمام مشرك: يقول

نلت خريك ونالين : وقد فُسر هذا بأنَّ ما نالك فقد ِنلته، كما تقول). نَوِلماٱلظَّ

 .١خريك

شاذَّة، والقراءة املتواترة بنصبها، وتوجيهها ) الظاملني(القراءة برفع : التعليق

، والعهد مفعول به منصوب، }{ظاهر، ففي القراءة الشاذَّة نسب الفعل إىل 

ويف القراءة املتواترة نسب الفعل إىل العهد، وهو فاعل والظاملون فاعل مرفوع، 

 .٢مفعول به منصوب} {مرفوع، و

 .      :  قوله تعاىل-٢٦

: ، والتفسري مع أصحاب اجلزم، ومن قرأ٤ مبعىن اجلزم٣وقد قرأت القُراء

}ٱא {ففتح اخلاء كان خرباً، يقول :صذوه مخلَّى، وكلُّ جعلناه مثابة هلم وات

 .٥صواب إن شاء اهللا

القراءة بكسر اخلاء وفتحها متواترة، أما قراءة الكسر فهي على األمر، : التعليق

: فأنزل اهللا تعاىل. لو اختذت من مقام إبراهيم مصلَّى: قال عمر بن اخلطَّاب للنيب 

                                 
 .١/٧٦:  معاين القرآن-١
 .٢/١٠٣: ، الدر املَصون١/٥٤٢:  البحر احمليط-٢
٣-اِمر بفتح اخلاء، والباقون بكسرها، الناِفع وابن ع١٤٧: ، اإلحتاف٢/٢٢٢: شر قرأ ن. 
 . أي األمر-٤
 .١/٧٧:  معاين القرآن-٥



 ٧٤

، أما قراءة الفتح فهي إخبار لنا عمن قبلنا من ١}    {

 .، واهللا أعلم٣، وحسنت هذه القراءة بكوا خرباً بني خربين٢مننياملؤ
 .      :  قوله تعاىل-٢٧

 كَفَر ومن: (على اخلرب، ويف قراءة أُبي} {: من قول اهللا تبارك وتعاىل

 .فهذا وجه) عذَاِب ٱلناِر ٤ضطَره ِإلَىنمتِّعه قَِليالً ثُم نفَ

 ومن(رب : على معىن  عباس جيعلها متصلة مبسألة إبراهيم وكان ابن

يريد مث اضطَِرره، فإذا تركت . منصوبة موصولة) هه قَِليالً ثُم أَضطَرعأمِتكَفَر فَ

وقرأ . التضعيف نصبت، وجاز يف هذا املذهب كسر الراء يف لغة الَّذين يقولون مدِه

 .٦أنا إعلَم ذاك:  كما تقول٥بكسر األلف) ضطَرهإِتعه قَِليالً ثُم مِإفَ: (حيىي بن وثَّاب

كل هذه القراءات اليت ذكرها الفَراء شاذَّةٌ، وقراءة أُبّي بالنون على : التعليق

، وقراءة ابن عباس على األمر، يريد به الدعاء، وقراءة حيىي بن وثَّاب بكسر ٧التعظيم

 .، واهللا أعلم٨ِإخال: ، كما كسروا اهلمزة مناأللف هي لغة لقريش
 
 
 

                                 
 .٦٨٩٦: ، وصحيح ابن ِحبان برقم٣٩٣:  يف صحيح البخاري برقم-١
 .٦٢: ، معاين القراءات١/٢٦٣:  الكشف-٢
 .٦٢: ، معاين القراءات١/٢٩٩:  املُوضح-٣
 .فقط) اضطر( يف فعل ، الكسر٢/١١٢: ، والدر املَصون١/٥٥٤:  البحر احمليط-٤
 .فقط) اضطر(، الكسر يف فعل ٢/١١٢: ، والدر املَصون١/٥٥٤:  البحر احمليط-٥
 .١/٧٨:  معاين القرآن-٦
 .١/١٠٤:  إعراب القراءت الشواذ-٧
 .٢/١١٢: ، الدر املَصون١/٥٥٤:  البحر احمليط-٨



 ٧٥

 .    :  قوله تعاىل-٢٨

ضمهم إىل } {. ذهب إىل الذُّرية) هم مناِسكَِهموأَِر: (ويف قراءة عبداهللا

}   {: نفسه، فصار كاملتكلِّمني عن أنفسهم؛ يدلُّك على ذلك قوله

 .١رجع إىل الذُّرية خاصة

 .٢هذه القراءة شاذَّة، وتوجيه الفَراء واضح: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٢٩

 .٣وكالمها صواب كثري يف الكالم} ٰ{يف مصاحف أهل املدينة 

القراءتان متواترتان، وأوصى ووصى لغتان، أوصى إيصاًء، ووصى : التعليق

، غري ٥لغة والتكثري باعتبار املفعول املوصىوصى املشدد فيه معىن املبا: ً، وقيل٤توصية

 . أنَّ الفَراء اكتفى يف التوجيه مبا كُتب يف املصاحف، واهللا أعلم

 .   :  قوله تعاىل-٣٠

ويف إحدى القراءتني ويف قراءة عبداهللا أو يف . أي ويعقوب وصى ذا أيضاً

ينْأَ: (٦قراءة أُب ايٱص ِإنَّ ٱللَّه ِنىبٱلدِّين طَفَٰى لَكُم ( ى علىيوقع وص)م ) أناهيريد وص

الوصية قول، وكلُّ : فمن ألقاها قال. وكلٌّ صواب) أن: (، وليس يف قراءتنا)بأن(

                                 
 .١/٧٩:  معاين القرآن-١
 .١/٥٥٨:  البحر احمليط-٢
، ٢/٢٢٢: مزة مفتوحة، والباقون بالتشديد، النـشر     ) وأوصى: ( ناِفع وابن عاِمر وأبو جعفَر      قرأ -٣

 .١٤٨: اإلحتاف
 .١/٢٦٥: ، الكشف٢/٢٢٧: ، احلُجة للفارسي٦٤:  معاين القراءات-٤
 .٢/١٢٤: ، الدر املَصون١/٥٦٩:  البحر احمليط-٥
: ، البحـر احملـيط    ٢/٩٢: والضحاك، اجلامع ألحكام القرآن    هي قراءة عبداهللا بن مسعود، وأُبّي        -٦

١/٥٧٢. 



 ٧٦

كالم رجع إىل القول جاز فيه دخول أَنْ، وجاز إلقاء أَنْ، كما قال اهللا عز وجلَّ يف 

لوصية ، ألنَّ ا١}       {: النساء

 : ٢كالقول، وأنشدين الِكساِئي

 يل شجنان شجن بنجٍد  إين سأُبدي لك فيما أُبدي

 وشجن يل ببالد السنِد

    {ألنَّ اإلبداء يف املعىن بلسانه، ومثله قول اهللا عز و جلَّ 

 .٤فعلى هذا يبىن ما ورد من حنوه. ألنَّ الِعدة قول ٣}   

هنا تفسريية مبعىن ) أن(القراءة شاذَّة، وتوجيه الفَراء هلا واضح، وهذه : التعليق

 . ، واهللا أعلم٥أي

         :  قوله تعاىل-٣١

      . 

ـٰه : ( قرأ٦، وبعضهم}   {قرأت القُراء  ) كِبيأَوِإلَ

ـٰه : (باء فقالأبيك ظن أنَّ العم ال جيوز يف اآل: وكأنَّ الذي قال. واحداً ك ِبيأَوِإلَ

. والعرب جتعل األعمام كاآلباء، وأهلَ اُألم كاألخوال. مثَّ عدد بعد األِب العم) ِإبرِٰهيم

 .٧وذلك كثري يف كالمهم

                                 
 .١١:  سورة النساء، اآلية-١
 .٧/٣٨ هي يف لسان العرب بدون نسبة، -٢
 .٢٩:  سورة الفتح، اآلية-٣
 .١/٨٠:  معاين القرآن-٤
 .٢/١٢٦: ، الدر املَصون١/٥٧٢: ، والبحر احمليط٢/٩٢:  اجلامع ألحكام القرآن-٥
 .١/١٩٩: ابن عباس واحلَسن وحيىي بن يعمر وعاِصم اجلحدري وأبورجاء خبالف، املُحتسب:  هو-٦
 .١/٨٢:  معاين القرآن-٧



 ٧٧

 : هذه القراءة شاذَّة، وفيه وجهان: التعليق

 .١ عطف بيانمفرد، وهذا توجيه الفَراء، وإبراهيم بدل منه أو) أبيك( أنَّ لفظ -١

 أنه مجع، وحذفت منه النون لإلضافة، واألصل أَِبني إذا كان منصوباً أو جمروراً، -٢

 : ٣، قال الشاعر٢وأَبونَ إذا كان مرفوعاً

 بكَين وفديننا باألبينا  فلما تبين أصواتنا

 .٤لكإبراهيم وما بعده بدل أو عطف بيان كذ: وعلى القراءة املتواترة

 .    :  قوله تعاىل-٣٢

ألنَّ بعض النصارى }  {: نصب، مردودة على اِمللَّة، وإنما قيل

وكذلك هي . كانوا إذا ولد املولود جعلوه يف ماء هلم جيعلون ذلك تطهرياً له كاخلتانة

قل :  فقالوهي اخلتانة، اختنت إبراهيم }  {: قل. ٥يف إحدى القراءتني

 فجرت الصبغة على اِخلتانة لصبغهم الِغلْمان يف مر ا محمداً يأ}  {

جدك ال كَدك، وجدك : املاء، ولو رفعت الصبغة واِمللَّة كان صواباً كما تقول العرب

ومن نصب . هي ِملَّة إبراهيم، هي ِصبغةُ اهللا، هو جدك: فمن رفع أراد. ال كَدك

 .٦ لك من الفعلأضمر مثل الذي قلت

 : القراءة بالرفْع شاذَّة، ويف قراءة النصب أربعة أوجه: التعليق

                                 
 .١/٥٧٦: ، البحر احمليط١/١٠٥:  إعراب القراءات الشواذ-١
 . املصدر األخري-٢
 .١/٥٤: ،  شرح ديوان املتنيب٤/٤٧٤:  الشاهد لزياد مب واصل السلمي، اخلزانة-٣
 .١/٥٧٦: ، البحر احمليط١/١٠٥:  إعراب القراءات الشواذ-٤
 .١/٥٨٩:  قرأ بالرفْع األعرج وابن أيب عيلة، البحر احمليط-٥
 .١/٨٢:  معاين القرآن-٦



 ٧٨

 ٢، والسِمني احلليب١وهذا توجيه الفَراء، وقد ضعفه أبو حيان) ِملَّةَ( أنها بدل من -١

 .لطول الفاصل بني املبدل واملبدل منه

: تِلف عن ماذا انتصب املصدر؟ فقيل أنها منصوبة انتصاب املصدر املؤكد، مثَّ اخ-٢

وهو : ( وهذا اختاره الزمخشِري وقال٣}قولوا آمنا باهللا{: عن قوله تعاىل

، ٦، واختاره أيضاً أبو حيان٥)٤الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالت ِحذام

 .٨}فقد اهتدوا{: عن قوله: ، وقيل٧}وحنن له مسلمون{: عن قوله: وقيل

: بة على اإلغراء، أي الزموا، وقد ضعفه أبو حيانَ ألنَّ آخر اآلية أنها منصو-٣

إالَّ إن قدر هناك قول، وهو إضمار ال حاجة : (ينافره قال} وحنن له عابدون{

 . ٩)تدعو إليه، وال دليل من الكالم عليه

 .١٠اتبعوا، وهو قول الِكساِئي:  أنها منصوبة بفعل مضمر تقديره-٤

 : ة الرفْع ففيها ثالثة أوجهأما على قراء

                                 
 .١/٥٨٩:  البحر احمليط-١
 .٢/١٤٣:  الدر املَصون-٢
 .١٣٦:  سورة البقرة، اآلية-٣
امـرأة جلـيم بـن      : القول السديد املعتد به ما قالته حذام، وحذامِ       :  هذا من أمثال العرب، ومعناه     -٤

 : صعب، وهو الذي قال فيها البيت املشهور
 فإنًَّ القول ما قالت حذاِم  إذا قالت حذام فصدقوها

 .٢/٤٩٩: جممع األمثال
 .٩٩:  الكشاف-٥
 .١/٥٨٩:  البحر احمليط-٦
 .١٣٦:  سورة البقرة، اآلية-٧
 .١٣٧: قرة، اآلية سورة الب-٨
 .١/٥٨٩:  البحر احمليط-٩
 .٢/٩٨:  اجلامع ألحكام القرآن-١٠



 ٧٩

 .١املرفوعة يف قراءة شاذَّة) ِملَّةُ( أنها بدل من -١

 .٢ذلك اإلميانُ صبغةُ اهللا:  أنها خرب، واملبتدأ حمذوف، تقديره-٢

 .٣صبغةُ اهللا متبعةٌ:  أنها مبتدأ، واخلرب حمذوف، تقديره-٣

 .      :  قوله تعاىل-٣٣

. مولٍّ وجهه إليها: ستقبلها، والفعل ِلكلٍّ، يريدم}  {يعين قبلة 

 ٥}  {، ٤} {والتولية يف هذا املوضع إقبال، ويف 

انصرف إيلَّ، أي أقبل إيلَّ، وانصرف إىل أهلك أي : وهو كقولك يف الكالم. انصراف

فَر ، وكذلك قرأ أبو جع)اه موالَّهو: (٦وقد قرأ ابن عباس وغريه. اذهب إىل أهلك

 .٧واهللا أعلم. واملعىن واحد. محمد بن علي، فجعل الفعل واقعاً عليه

 : القراءتان متواترتان، أما قراءة الياء ففيها وجهان: التعليق

 .، وهذا توجيه الفَراء٨أي كلٌّ يولِّيها نفسه} ِلكُلٍّ{ الفعل -١

اُهللا يولِّي كلَّ جهٍة : ، فاملعىن٩العائد على اهللا سبحانه وتعاىل} هو{ أن الفعل -٢

 .أهلَها

                                 
بـل اهلـدى ِملَّـةُ، أو       :  قرأ بالرفْع األعرج وابن أيب عبلة، وهي إما خرب حمذوف املبتدأ، وتقديره            -١

 .٢/١٣٦: صون، الدر امل١/٥٨١َ: بل ِملَّة إبراهيم حنيفاً ِملَّتنا، البحر احمليط: العكس، والتقدير
 .١/٥٨٩:  البحر احمليط-٢
 .١/١٠٦:  إعراب القراءات الشواذ-٣
 .١١١:  سورة آل عمران، اآلية-٤
 .٢٥:  سورة التوبة، اآلية-٥
 .١٥٠: ، اإلحتاف٢/٢٢٣:  قرأ باأللف ابن عاِمر، النشر-٦
 .١/٨٥:  معاين القرآن-٧
 .١/٢٦٧: ، الكشف٢/٢٣٩:  احلُجة للفارسي-٨
 .صدر األخري امل-٩



 ٨٠

يعود على } هو{اسم مفعول، وضمري ) موالَّها(وأما قراءة األلف، فـ

 : ، وفيها مفعوالن١الفريق

 .٢)موالَّها(قام مقام الفاعل، مستتر يف } هو{ ضمري -١

 .٤، وقيل التولية٣العائد إىل الوجهة) موالَّها(من ) ها( ضمري -٢

 .، واهللا أعلم٥) فريٍق وجهةٌ اهللا موليها إياهلكُلِّ: (واملعىن

 .   :  قوله تعاىل-٣٤

أُثِْبتت فيها الياُء ومل تثبت يف غريها، وكلُّ ذلك صواب؛ وإنما استجازوا 

حذف الياء ألنَّ كسرة النون تدلُّ عليها، وليست تهيب العرب حذف الياء من آخر 

 يف سورة ٦} -  {مكسوراً، من ذلك الكالم إذا كان ما قبلها 

 وهو كثري ٩}{ و٨}{ ومن غري النون ٧} {: الفجر وقوله

                                 
 .٧٥:  إمالء ما من به الرمحن-١
 .١/٢٦٧:  الكشف-٢
 . املصدر السابق-٣
 .٧٥:  إمالء ما من به الرمحن-٤
 .١/٢٦٧:  الكشف-٥
، أثبت الياء يف احلالني يعقُوب والبزي، واملدنيان وأبو عمرو وصـالً            ١٦،  ١٥:  سورة الفجر، اآلية   -٦

 .٣٤٢: ، البدور الزاهرة٢/٤٠٠: خبالف عن األخري، النشر
، أثبت الياء يف احلالني ابن كثري ويعقُوب وحمزة، إالَّ أنهما يدغمان النون،             ٣٦:  سورة النمل، اآلية   -٧

 .٣٣٦: ، اإلحتاف٢/٣٤٠: واملدنيان وأبو عمرو وصالً، النشر
الني، واملدنيان وأبـو عمـرو وصـالً،        ، أثبت الياء ابن كثري ويعقُوب يف احل       ٤١:  سورة ق، اآلية   -٨

 .٣٩٩: ، اإلحتاف١٨٣: التحِبري
، أثبت الياء ورش وأبو عمرو وأبو جعفَر وصالً يعقُوب والبزي يف احلالني،             ٦:  سورة القمر، اآلية   -٩

 .٣٠٨: ، البدور الزاهرة٤٠٤: اإلحتاف



 ٨١

 {يكتفى من الياء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بضمة ما قبلها مثل 
١- 

 .٣وما أشبهه} ٢ 

ليس فيها خالف بني القُراء، وإنما اخلالف } {: قوله تعاىل: التعليق

وهذه }  {و }  { اليت ذكرها أثناء كالمه سوى يف الكلمات

الياءات تسمى ياءاِت الزوائد، واألصل فيها اإلثبات، فمن أثبتها قرأ باألصل، وهي لغة 

 . ٤احلجازيني، ومن حذفها طلب التخفيف واكتفى بالكسرة دليالً عليها

 . :  قوله تعاىل-٣٥

واف بني الصفا واملروة؛ لصنمني كانا عليهما، كان املسلمون قد كرهوا الطَّ

{: فكرهوا أن يكون ذلك تعظيماً للصنمني، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل


C {الَّأَ: (٥وقد قرأ بعضهمفطَّوأحدمها أن جتعل : وهذا يكون على وجهني)  ي

 ٦}     {: ء، كما قالِصلَة على معىن اإللغا) أنْ(مع ) ال(

. والوجه اآلخر أن جتعل الطَّواف بينهما يرخص يف تركه. ما منعك أن تسجد: واملعىن

 .٧واألول املعمول به

                                 
 .١٨:  سورة العلق، اآلية-١
 .١١: ية سورة اإلسراء، اآل-٢
 .١/٩٠:  معاين القرآن-٣
 .١١٣: ، اإلحتاف٢٤٥: ، كَنز املَعاِني١/٣٣١:  الكشف-٤
،  وهي قراءة علي وابن عباس رضي اهللا عنهما خبالف، وأنس مالك وأُبّي بن كَعب وابن مسعود             -٥

 .١/٢٠٢: وسعيد بن جبري وابن سريين وميمون بن مهران، املُحتسب
 .١٢:  اآلية سورة األعراف،-٦
 .١/٩٥:  معاين القرآن-٧



 ٨٢

القراءة اليت ذكرها الفَراء شاذَّة، وقد ذكر الوجهني يف توجيهها ابن : التعليق

، ووافق الفَراَء يف اختياره القُرطُِبي، ٤، وأبوحيان٣، والقُرطُِبي٢، والعكْبِري١ِجنّي

 .وخالفه ابن ِجنّي، وأبو حيان، واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٣٦

؛ ألنها يف }{: ٦ ومحزة٥ُوأصحاب عبداهللا. تنصب على جهة فَعلَ

 .٧)تطَوعي(مصحف عبداهللا 

) من(أما األوىل فإنها فعل ماٍض دخلت عليه القراءتان متواترتان، : التعليق

، وفيها )من(الشرطية اليت تفيد االستقبال، وأما الثانية فإنها فعل مضارع جمزوم بـ

 : معىن االستقبال من جهتني

 . أداة الشرط-١

 . الفعل املضارع-٢

 الثَّانية أكثر، فاتفقت القراءتان على وجود معىن االستقبال فيهما، وإن كان وجوده يف

، ورأى بعض ٨إالَّ أنَّ األوىل فيها ختفيف؛ ألنَّ لفظ الفعل يف ماضيه أخف من مضارعه

                                 
 .١/٢٠٢:  املُحتسب-١
 .١/١١١:  إعراب القراءات الشواذ-٢
 .٢/١٢٢:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
 .١/٦٥١:  البحر احمليط-٤
، ٢/٣٧٤: حيىي بن وثَّاب، وإبراهيم النخعي، وأبو رزين، معـاين القـرآن          :  من أصحاب عبداهللا   -٥

٣/٣٣. 
، ٢/٢٢٣: وإسكان العني حمزة والِكساِئي وخلَف ويعقُوب، النـشر       ،شديد الطَّاء    قرأ بالغيب، وت   -٦

 .١٥٠: اإلحتاف
 .١/٩٥:  معاين القرآن-٧
 .١/٢٦٩: ، الكشف٦٦:  انظر معاين القراءات-٨



 ٨٣

فالذي تطوع : (يف القراءة األوىل اسم موصول مبعىن الذي، فاملعىن) من(العلماء أنَّ 

 هذا ١)مؤخر له: أي}   {فيما مضى خرياً فإنَّ اهللا شاكر لفعله عليم به و 

، واهللا ٢ اعترب الفَراء قراءة عبداهللا هي األصل للقراءة الثَّانية مثَّ أدغمت التاء يف الطَّاءوقد

 .أعلم

           :  قوله تعاىل-٣٧

    . 

: يف موضع خفض؛ تضاف اللعنة إليهم على معىن}  {فـ

 وٱلناس ِئكَةُ ٱللَِّه وٱلْماللَعنةُ(سن وقرأها احل. عليهم لعنة اهللا ولعنة املالئكة ولعنة الناس

عمة وإن كان خمالفاً للكتاب) نَوأَجوذلك أنَّ قوهلم. وهو جائز يف العربي :} 

عجبت من : والعرب تقول. يلعنهم اهللا ويلعنهم املالئكة والناس: كقولك}  

عجبت من : قولونوي. ظُلِْمك نفسك، فينصبون النفس، ألنَّ تأويل الكاف رفع

فَابِن على ذا ما ورد . غَلَبِتك نفْسك، فريفعون النفس، ألنَّ تأويل الكاف نصب

 .٣عليك

، ٤قراءة احلسن شاذَّة، وقد وافق الفَراَء يف توجيهها الزمخشِري: التعليق

ع اسم اهللا، ، يرون أنها معطوفة على موض٧، والسِمني احلليب٦، والعكْبِري٥والقُرطُِبي

                                 
 .١/٢٦٩:  الكشف-١
 .٦٦:  معاين القراءات-٢
 .١/٩٦:  معاين القرآن-٣
 .١٠٤:  الكشاف-٤
 .٢/١٢٧: م القرآن اجلامع ألحكا-٥
 .١/١١٢:  إعراب القراءات الشواذ-٦
 .٢/١٩٤:  الدر املَصون-٧



 ٨٤

مصدر ال ينحلُّ } {، وضعف توجيههم ألنه يرى أن ١وخالف يف ذلك أبو حيان

وفعل، وألنَّ املصدر هنا ال يعمل ألنه مضاف فكيف يعطَف ) أنْ(حلرف مصدري 

 : على معموله، مثَّ خرج القراءة على ثالثة أوجه

 .م، ووافقه يف جوازه ابن ِجنّيوتلعنه:  أنَّ املالئكة مرفوع بفعل مضمر تقديره-١

ولعنة املالئكة، مثَّ : على حذف مضاف، أي}  { أن تكون معطوفة على -٢

 .حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

 .واملالئكة والناس أمجعون يلعنوم:  أن تكون خرباً حِذف مبتدؤه، أي-٣

 .هللا أعلم وا٢)وهذه أوجه متكلفة: (قال السِمني احلليب معقباً

 .         :  قوله تعاىل-٣٨

 قَعوواهللا . وجوابه متروك}      {على } {ي

وترك اجلواب يف  ٣}       {: ومنه قوله. أعلم

وإن شئت كسرت إنَّ و إنَّ . القرآن كثري؛ ألنَّ معاني اجلنة والنار مكرر معروف

 .وفتح أنَّ و أنَّ مع الياء أحسن من كسرها.  املعىنعلى إذ يف} {وأوقعت 

ٱ{: ومن قرأ ۤא {اء كان وجه الكالم أن يقولبالت :}
ٱ{قد وقعت على } {؛ ألنَّ }{بالكسر } ٱ ۤفاستؤنفت } א

} -  {تكرير الرؤية من ولو فتحتهما على } { ومن} { ،ًلكان صوابا

 .٤}ٱ{يرون } אٱאۤٱ{: كأنه قال
 : هذه القراءات متواترة وبياا: التعليق

                                 
 .١/٦٥٦:  البحر احمليط-١
 .٢/١٩٤:  الدر املَصون-٢
 .٣١:  سورة الرعد، اآلية-٣
 .١/٩٧:  معاين القرآن-٤



 ٨٥

 . ١}     {: وفتح اهلمزة من} { بتاء اخلطاب يف -١
 . ٢}    {: وكسر اهلمزة من} { بتاء اخلطاب يف -٢
    {: وكسر اهلمزة من قوله} { بياء الغيبة يف -٣

{٣ . 
 . ٤}     {: وفتح اهلمزة من قوله} { بياء الغيبة يف -٤

واملخاطب هو } {عول بـمف}  {أما القراءة بتاء اخلطاب فإنَّ 

لعلمت أو لرأيت، : ، وفتح اهلمزة على إضمار فعل تقديره٥ أو كل سامعالنيب 
، أو الكسر ٦)الستعظمت حاهلم: (وكسرها على االستئناف واجلواب حمذوف تقديره

 .٧لقلت: بإضمار القول

ا يف حمل فاعل، وفتح اهلمزة على أنه}  {أما القراءة بياء الغيبة فإنَّ 

، واجلواب متروك كما قال الفَراء، أو أنها يف حمل }{نصب مفعول به، والفعل 

، وكسر اهلمزة إما على ٨)لعلموا: (نصب مفعول به، والفاعل مضمر تقديره

 .، واهللا أعلم٩لقالوا: االستئناف، وإما بإضمار

 .       :  قوله تعاىل-٣٩

                                 
 .١٥١: ، اإلحتاف٩١: التحِبري، }{ قراءة ناِفع وابن عاِمر إالَّ أنَّ ابن عاِمر ضم الياء يف -١
 . قراءة يعقُوب، املصدران السابقان-٢
 . قراءة أيب جعفَر، املصدران السابقان-٣
 . قراءة الباقني، املصدران السابقان-٤
 .٢/٢١٣: ، الدر املَصون١/٢٧٢:  الكشف-٥
 . املصدر األخري-٦
 .٢/٢٢٤:  املصدر األخري، النشر-٧
 .٢/٢٢٤: ، النشر١/٢٧٣: ف الكش-٨
 .٢/٢٢٤: ، النشر٢/٢١٤:  الدر املَصون-٩



 ٨٦

وإن شئت . يف موضع نصب}  {لت وجع} {إن شئت رفعت 

    {: يف موضع رفع، كما قال}  { وجعلت ١نصبته
 . يف كثري من القرآن٢}

 .}ٱ{فلذلك اخترنا الرفْع يف ) أَنِب  ٱلِْبريسلَ(ويف إحدى القراءتني 

شاذَّة، القراءة بالنصب والرفع متواترة، وأما القراءة بزيادة الباء ف: التعليق

 . ٣والتوجيه واضح

 .    :  قوله تعاىل-٤٠

}    } {  {٤ولكم: رفْع مستأنف أي

}  {شهر رمضان }  {: وقرأ احلسن نصباً على التكرير

 } {  {: وقد تكون نصباً من قوله. والرفْع أجود

 .٥أن تصوموا شهر رمضان: توقع الصيام عليه} 

 : صب شاذَّة، وجوز الفَراء فيها وجهنيقراءة الن: التعليق

 . } {:  أن تكون منصوبة بقوله-١

أن تصوموا شهر : أي}   {:  أن تكون منصوبة بقوله-٢

 . رمضان

                                 
 .١٥٣: ، اإلحتاف٢/٢٢٦:  قرأ حفْص وحمزة بالنصب، والباقون بالرفع، النشر-١
 .١٧:  سورة احلَشر، اآلية-٢
 .٢٨٣: اِني، كَنز املَع٣٥٥: ، إبراز املعاين١/٢٨٠: ، الكشف٢/٢٧٠:  احلُجة للفارسي-٣
، )ذلكم شهر، وهـو قريـب     : وقدره الفَراء : (، ويف البحر احمليط   ١/١١٢:  هكذا يف معاين القرآن    -٤

٢/٦٤. 
 .١/١١٢:  معاين القرآن-٥



 ٨٧

 : ١وذكر السِمني احلليب فيها ثالثة أوجه أخرى

 .صوموا:  أن تكون منصوبة بفعل مضمر، تقديره-١

 . أن تكون منصوبة باإلغراء-٢

: على حذف املضاف، واألصل} {:  أن تكون منصوبة بقوله سبحانه-٣

تعلمون شرف شهر رمضان، فَحِذف املضاف وأقيم املضاف إليه مكانه يف 

 .اإلعراب

 . الوجه الثَّالث٣ والسِمني احلليب٢واختار أبو حيان

 .  :  قوله تعاىل-٤١

يالَ: (ويف قراءة أُبأْكُلُۤو وكُم ِبـتنيب لَكُمٰوٱاْ أَماِطِل وآ ِإلَى  الَلْبلُواْ ِبهدت

ٱא{: فهذا مثل قوله) ٱلْحكَّاِم ٱٰ א ٱ {معناه :

ال : ، كما تقول٤نصباً على الصرِف} {وإن شئت جعلته إذا ألقيت منه . والتكتموا

 : ٥ال جتمع بني هذين كذا و كذا، وقال الشاعر: معناه، ق و تصدقتسِر

 عار عليك إذا فعلت عظيم  ال تنه عن خلٍُق وتأِتي ِمثله

                                 
 .٢/٢٧٧:  الدر املَصون-١
 .٢/٦٤:  البحر احمليط-٢
 .٢/٢٧٧:  الدر املَصون-٣
، ويف أوله جحد    )أو(، أو   )الفاء(، أو   )مثَّ(، أو   )الواو(عالن بـ   والصرف أن جيتمع الف   : ( قال الفَراء  -٤

... أو استفهام، مثَّ ترى ذلك اجلحد أو االستفهام ممتنعاً أن يكَر يف العطـف، فـذلك الـصرف                 
، معـاين   )يف يضيق، فهذا تفسري الـصرف     ) ال(ال يسعين شيء ويضيق عنك، وال تكَر        : يقولون
 .٢/٥٥٥: اإلنصاف: نظر، وا١/٢٣٥: القرآن

 .١٣٠:  هو أبو األسود الدؤيل، ديوانه-٥



 ٨٨

 .١واجلزم يف هذا البيت جائز أي ال تفعلن واحداً من هذين

:  تعاىل أنَّ قوله- واهللا أعلم -قراءة أُبّي شاذَّة، واألقرب يف توجيهها  :التعليق

، ألنَّ أكل املال احلرام والرشوة }{: معطوف على قوله تعاىل} {

 . ٢حمرمان سواء انفردا أم اجتمعا، ولعلَّ هذه العلَّة تضِعف القول بالصرف هنا

            : قوله تعاىل-٤٢

  . 

{: ٣وقرأ أصحاب عبداهللا. فهذا وجه وقد قرأت به العامة 
ٱ ٱ אٰ ? ٱ{فإن :  واملعىن هاهنا

. ٤قد قُِتل بنو فالن، إذا قُِتلَ منهم الواحد: والعرب تقول. بدءوكم بالقتل فاقتلوهم

 .٥وكلٌّ حسن. فعلى هذا قراءة أصحاب عبداهللا

القراءتان متواترتان، وتوجيه الفَراء للقراءة بدون ألف واضح، ولكنه : لتعليقا

، ٧، وهي ي عن مقدمات القتل٦مل يوجه القراءة باأللف، وهي من القتال واملقاتلة

 .واهللا أعلم

 

 

                                 
 .١/١١٥:  معاين القرآن-١
 .٢/٣٠١: ، الدر املَصون٢/٩٣: ، البحر احمليط٢/٢٢٧: ، اجلامع ألحكام القرآن١١٦:  الكشاف-٢
 .١٥٥: ، اإلحتاف٢/٢٢٧:  قرأ حمزة والِكساِئي بدون ألف، النشر-٣
 .١٢٨: قراءات البن زجنلة حجة ال-٤
 .١/١١٦:  معاين القرآن-٥
 .٢٨٦: ، كَنز املَعاِني١/٢٨٥:  الكشف-٦
 .٢/٣٠٧: ، الدر املَصون٢/٢٣٥:  اجلامع ألحكام القرآن-٧



 ٨٩

 .       : قوله تعاىل-٤٣

: فلو قرأ قارىء}      {: ويف قراءة عبداهللا
)ةُٱلْورمفا واملروة ١،٢فرفع العمرة) ِللَِّه ع؛ ألنَّ املعتمر إذا أتى البيت فطاف به وبني الص

  {: واحلج يأيت فيه عرفات ومجيع املناسك؛ وذلك قوله. حلَّ من عمرته
 .٤ يف احلج إىل أقصى مناسكه٣أِتموا العمرة إىل البيت: يقول}  

ك القراءة برفع العمرة، أما قراءة عبداهللا قراءة عبداهللا شاذَّة، وكذل: التعليق
اخلرب، } {فإن توجيه الفَراء هلا واضح، وأما القراءة برفع العمرة فعلى أنها مبتدأ، و 

 .واهللا أعلم

 .           : قوله تعاىل-٤٤

.  احلجاملماراةُ يف: السباب، واجلدالُ: اجلماع، والفسوق: إنَّ الرفثَ: يقال
 فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب ٦ على نصب ذلك كلّه بالتربئة إال جماهدا٥ًفالقُراء
فمن نصب أتبع آِخر الكالِم أولَه، ومن رفع بعضاً ونصب . وكلُّ ذلك جائز. اجلدال

 .٧الرفْع بالنون، والنصب حبذف النون: بعضاً فألنَّ التربئة فيها وجهان
                                 

 قرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر والشعيب وأبوحيوة بـالرفع، البحـر                  -١
 .٢/١٢٢: احمليط

 .١/١١٧: ، معاين القرآن)جاز: هاهنا حذف بعد العمرة، واألصل: ( قال حمقق الكتاب-٢
 .١/١١٧: معرفة عن الواو العاطفة معاين القرآن) يف( قد تكون -٣
 .١/١١٧:  معاين القرآن-٤
بال تنوين، وقـرأ أبـو      ) جدال(وتنوينهما، ونصب   ) رفث وفسوق ( قرأ ابن كثري وأبو عمرو برفع        -٥

، ٢/٢١١: ر برفع اجلميع مع التنوين، وقرأ الباقون بنصب اجلميع بـدون تنـوين، النـشر              جعفَ
 .١٥٥: اإلحتاف

: ، إمام يف القرآن والتفسري، ت     أبو احلَجاج جماهد بن جبر املكِّي، من أصحاب ابن عباس           :  هو -٦
 .١/٤٢: هـ، طبقات القُراء١٠٣

 .١/١٢٠:  معاين القرآن-٧



 ٩٠

القراءتان متواترتان، وتوجيه قراءة النصب يف الكلمات الثالث على : التعليق

 : ، أما الرفْع ففيه وجهان١نافية للجنس) ال(أنَّ 

يف احلج، ودلَّ عليه ظهوره : ملغاة ومابعدها مبتدأ، واخلرب حمذوف تقديره) ال( أنَّ -١

 . ٢هافيما بعد، وسوغ االبتداء بالنكرة تقَدم النفي علي

 .، فرفث اسم ليس، واخلرب مقدر، أي يف احلج٣تعمل عمل ليس) ال( أن -٢

: ومن رفع الرفث والفسوق وفَتح اجلدال فكأنه يريد أن مييزه يف املعىن، أي

 .، واهللا أعلم٤)الشك يف احلج وال اختالف فيه أنه يف ذي احلجة(

            : قوله تعاىل-٤٥

 . 

، يريد ٥تبارك وتعاىل، وقد خفَضها بعض أهِل املدينة} {رفع مردود على 

 هلْ: (والرفْع أجود؛ ألنها يف قراءة عبداهللا. )ِئكَِةِفي ظُلٍَل مِّن ٱلْغماِم وِفي ٱلْمال(

 .٦)غماِمِئكَةُ ِفي ظُلٍَل مِّن ٱلْ أَن يأِْتيهم ٱللَّه وٱلْمالِإالَّينظُرونَ 

، وقراءة ٧القراءة بالرفع واخلفض متواترة، وتوجيههما كما ذُِكر: التعليق

 . عبداهللا شاذَّة

                                 
 .١/٢٨٦: ، الكشف١٢٩: ، احلُجة البن زجنلة٤١: البن خالويه احلُجة -١
 .٢/٣٢٣: ، الدر املَصون٢/١٤٦:  البحر احمليط-٢
 .١/٢٨٦: ، الكشف١٢٩: ، احلُجة البن زجنلة٤١:  املصدران السابقان، احلُجة البن خالويه-٣
 .١٢٩: ، احلُجة البن زجنلة٤١:  احلُجة البن خالويه-٤
 .١٥٦: ، اإلحتاف٢/٢٢٧: هو أبو جعفَر يزيد بن القعقاع، النشر -٥
 .١/١٢٤:  معاين القرآن-٦
: ، طالئع الِبشر  ١٥٦: ، اإلحتاف ٣/١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن   ١/١٧٠:  معاين القرآن لألخفش   -٧

٤٣. 



 ٩١

 .     :  قوله تعاىل-٤٦

وإنما ترك . بألف) لْسأَا(؛ ألنها لو مهزت كانت ١ال تهمز يف شيء من القرآن

: لكالم، فلذلك ترك مهزه كما قالوامهزها يف األمر خاصة؛ ألنها كثرية الدور يف ا

فأما . وقد هتمز العرب. كُلْ، و خذْ، فلم يهمزوا يف األمر، ومهزوه يف النهي وما سواه

وكان محزة الزيات يهمز األمر إذا كانت فيه الفاء أو . يف القرآن فقد جاء بترك اهلمز

    {:  ومثل قوله٢}    {: الواو، مثل قوله

 ولست أشتهي ذلك؛ ألنها لو ٣}      

، ٤}  {: كانت مهموزة لكتبت فيها األلف كما كتبوها يف قوله

 .٦ باأللف٥}  {

القراءة باهلمز وتركه متواترة فيما سِبق بفاء أو واو، وتوجيه القراءتني : التعليق

 . هللا أعلم، واختياره ترك اهلمز اعتباراً بالرسم، وا٧كما ذكر الفَراء

 .      :  قوله تعاىل-٤٧

 . فإنهما رفعاها٨قرأها القُراء بالنصب إال جماهداً وبعض أهل املدينة

                                 
: ، اإلحتـاف  ١/٤١٤:  قرأ بترك اهلمز فيما سبق بفاء أو واو ابن كثري والِكساِئي وخلَف، النـشر              -١

١٨٩. 
 .٨٢:  سورة يوسف، اآلية-٢
 .٩٤:  سورة يونس، اآلية-٣
 .٧٧:  سورة طه، اآلية-٤
 .٣٢:  سورة الكهف، اآلية-٥
 .١/١٢٤:  معاين القرآن-٦
 .٢/٣٨٧: ، الكشف٢٠٠:  حجة القراءات البن زجنلة-٧
 .٤٨: لبدور الزاهرة، ا٢/٢٢٧:  قرأ ناِفع بالرفع، والباقون بالنصب، النشر-٨



 ٩٢

فأما النصب فألنَّ الفعل الذي قبلها مما . ورفع. نصب: وهلا وجهان يف العربية

ى وهو يف املعىن فإذا كان الفعل على ذلك املعىن نِصب بعده حبت. ١يتطاول كالترداد

فإذا كان الفعلُ الذي قبلَ حتى ال يتطاولُ وهو ماٍض رِفع الفعلُ بعد حتى إذا . ماٍض

 .كان ماضياً

جعل فالن يدمي النظر حتى : فأما الفعل الذي يتطاول وهو ماٍض فقولك

 مبا بعدها إىل فإذا طال ما قَبل حتى ذُِهب. يعرفك؛ أال ترى أنَّ إدامة النظر تطول

 : ٢وأنشدين بعض العرب وهو املفضل: قال. النصب إن كان ماضياً بتطاوله

 وحتى اجلياد ما يقَدنَ بأَرسان  مطَوت م حتى تِكلَّ غُزاهتم

والفعل الذي أداه قبل حتى ماٍض؛ ألنَّ املَطْو باإلبل حتى تكلَّ ) تِكلَّ(فنصب 

فِبحسن فَعل . مطَوت م حتى كلَّت غُزاهتم:  أنه ماض أنك تقولويدلّك على. عنه

وال حيسن مكان املستقبل فَعل؛ أال ترى أنك . مكان يفعل تعرف املاضي من املستقبل

 .حتى يكون ذلك منه: أَضِرب زيداً حتى أَقَر؛ ألنك تريد: ال تقول

زلزلوا حتى قال : سن مثله من الكالم، كقولكوإنما رفع جماهد ألنَّ فَعلَ حي

: وهي قراءة عبداهللا. وقد كان الِكساِئي قرأ بالرفْع دهراً مثَّ رجع إىل النصب. الرسول

 .٣وهو دليل على معىن النصب)  ٱلرسولُيقُولُو زلِْزلُواْثُم  وزلِْزلُواْ(

) حتى(متواترة، أما قراءة عبداهللا فإنها شاذَّة، والقراءة بالنصب والرفْع : التعليق

، مبعىن إىل أن قال الرسول، وعلى قراءة الرفْع ٤يف قراءة النصب فيها معىن غاية الزلزلة

                                 
 . يقصد بذلك أنَّ الفعل فيه معىن االمتداد-١
 .١٧٥:  البيت المرىء القيس، ديوانه-٢
 .١/١٣٢:  معاين القرآن-٣
 .٥٣: ، طالئع الِبشر١٠/٤: ، شرح ابن عقيل١/٢٩٠:  الكشف-٤



 ٩٣

ال تعمل؛ ألنَّ ما بعدها شيء قد انقضى حمكي دالٌّ على حاٍل قد انقضت، أي على 

 . ، واهللا أعلم١سبيل احلكاية

 .        : تعاىل قوله -٤٨

 .٢مضمرة) عن(فخفضته على نية ) عن ِقتاٍل ِفيِه: (وهي يف قراءة عبداهللا

شاذَّة، وتوجيه قراءة عبداهللا ظاهر، أما على ) عن(القراءة بإظهار : التعليق

 . ٣واهللا أعلم} {خمفوضةً على أنها بدل من } {قراءة اجلمهور فتكون 

 .    : تعاىل قوله -٤٩

بالتاء، والقُراء بعد ) تطَهرنَ يحتٰى: (٤وهي يف قراءة عبداهللا إن شاء اهللا. بالياء

يغتسلن : ينقطع عنهن الدم، ويتطَهرنَ: يطْهرنَ} {و } {يقرءون 

 .٥}{: باملاء، وهو أحب الوجهني إلينا

القراءة بالتخفيف والتشديد متواترة، أما قراءة عبداهللا فهي شاذَّة، : ليقالتع

والتوجيه كما بين الفَراء، وقراءة عبداهللا أصل قراءة التشديد، مثَّ أدغمت التاء يف 

، ٧، وزادت قراءة التشديد مبعىن االغتسال باملاء؛ ألنَّ صيغة تفَعل زائدة على فَعل٦الطَّاء

 .علمواهللا أ

 

                                 
 .١٥٦:  املصادر السابقة، اإلحتاف-١
 .١/١٤١:  معاين القرآن-٢
 .٢/٣٨٩: ، الدر املَصون٢/٢٣٤: يط البحر احمل-٣
 .١٥٧: ، اإلحتاف٢/٢٢٧:  قرأ بالتشديد شعبة وحمزة والِكساِئي وخلَف، النشر-٤
 .١/١٤٣:  معاين القرآن-٥
 .١/٢٩٤: ، الكشف٧٦:  معاين القراءات-٦
 .١٣٥:  حجة القراءات البن زجنلة-٧



 ٩٤

 .         :  قوله تعاىل-٥٠

{فقرأها محزة على هذا املعىن ) واخافَت أَن ِإالَّ: (ويف قراءة عبداهللا
   ٱ {كما قرأها محزة١وقرأها بعض أهل املدينة. وال يعجبين ذلك  .

يأَن ِإالَّ: (وهي يف قراءة أُب ظيٱللَِّه آ أَالَّن وددا حِقيمواخلوف والظَّن متقاربان يف ) ي

قد ظننت : قد خرج عبدك بغري إذنك، فتقول: من ذلك أن الرجل يقول. كالم العرب

 : ٢ذاك، وخفت ذاك، واملعىن واحد، وقد قال الشاعر

 وما خفت يا سالَّم أنك عائيب  أتاين كالم عن نصيب يقوله

 : ٣خروقال اآل

 تروي عظامي بعد مويت عروقُها  إذا مت فادفِني إىل جنِب كَـرمٍة

 أخـاف إذا ما مت أالَّ أذوقُها  وال تدفنني يف الفـــالة فإنين

 {كما رفعوا ) أذوقُها(لذلك رفع . واخلوف يف هذا املوضع كالظَّن

كما ‘‘ ٥دردنَّأمرت بالسواك حىت خفت ألََ’’  وقد روي عنه ٤}  

 .ظن ليذهنب: تقول

                                 
 .١٥٨: ، اإلحتاف٩٣: ر ويعقُوب، والباقون بالفتح، التحِبري قرأ بضم الياء حمزة وأبو جعفَ-١
 .٤٦:  البيت أليب الغول، النوادر-٢
 .١٠/٣٣٤:  البيتان أليب حمجن الثقفي، لسان العرب-٣
: ، قراءة الرفْع أليب عمرو وحمزة والِكساِئي وخلَف ويعقُـوب، النـشر           ٧١:  سورة املائدة، اآلية   -٤

 .٢٠٢: اإلحتاف، ٢/٢٥٥
، )لقد لزمت السواك حتى ختوفت أن يـدردين       : (، ولفظه ١٣١٠٧:  احلديث يف سنن البيهقي برقم     -٥

أمرت بالسواك حتى ظننت أو خـشيت   : (، ولفظه ١٦١برقم  ) زوائد اهليثمي (ويف مسند احلارث    
 ).أن سيدرد فمي



 ٩٥

 - واهللا أعلم -وأما قول محزة فإنه إنْ كان أراد اعتبار قراءة عبداهللا فلم يصبه 

إالَّ خيافوا أن ال، ومحزة قد أوقع : وحدها إذ قال} {ألنَّ اخلوف إنما وقع على 

اخلوف مرفوع مبا مل يسم اخلوف على الرجل واملرأة وعلى أن؛ أال ترى أنَّ امسهما يف 

فاعله، فلو أراد أالَّ خيافا على هذا، أو خيافا بذا، أو من ذا، فيكون على غري اعتبار قول 

 .١تخاف ألنك خبيث، وبأنك، وعلى أنك: عبداهللا كان جائزاً، كما تقول للرجل

 وأُبّي وضمها متواترة، أما قراءة عبداهللا} {القراءة بفتح الياء يف : التعليق

فإنهما من الشواذ، والقراءة بفتح الياء واضحة، على البناء للفاعل، وإسناده إىل ضمري 

، أما القراءة بالضم ٣يف موضع نصب بالفعل) أن(، و٢الزوجني املفهومني من السياق

ات ، وفيها التف٤فإنَّ الضمري يرجع إىل الزوجني، والفاعل حمذوف وهو الوالة واحلكَّام

، وما بعد الفعل مرفوع على أنه بدل اشتمال من ضمري ٥من الغيبة إىل اخلطاب

، أو يف حمل جر بعلى املقدرة، وقد خطَّأ أبو علي ٦الزوجني الذي قام مقام الفاعل

الفارسي الفَراء يف توجيهه قراءةَ محزة من أنه اعترب قراءة عبداهللا فلم يصبه، قال أبو 

، ويف قول محزة على الرجل )أن(وف يف قراءة عبداهللا واقع على ألنَّ اخل: (علّي

وأما ختطئة الفَراء فليست : (، قال أبو حيانَ راداً على أيب علي الفارسي٧)واملرأة

                                 
 .١/١٤٦:  معاين القرآن-١
 .٤٤: لِبشر، طالئع ا٢٠٢:  اإلحتاف-٢
 .١/٢٩٥:  الكشف-٣
 . املصدر السابق-٤
 .٢/٣٣١:  املصدر السابق، واحلُجة للفارسي-٥
 .٢/٤٤٨:  الدر املَصون-٦
 .٢/٣٣٣:  احلُجة للفارسي-٧



 ٩٦

إالَّ أن : ؛ ألنَّ التقدير١دالةٌ على ذلك) إالَّ أن خيافوا: (صحيحة؛ ألنَّ قراءة عبداهللا

؛ ألنها يف موضع رفع )أن(وف واقع يف قراءة محزة على خيافومها أن ال يقيما، واخل

، وهو بدل االشتمال كما قررناه من قبل، فليس على ما )مها(على البدل من ضمري 

، وتبع السِمني احلليب شيخه أبا ٢)خيف زيد شره: ختيله أبو علي، وذلك كما تقول

إما على كوا : (فقال) أن(لى حيانَ يف ذلك، وقرر أن اخلوف يف قراءة محزة واقع ع

بدالً من ضمري الزوجني كما تقدم تقريره، وإما على حذف حرف اجلر، وهو 

 . ، واهللا أعلم٣)‘‘على’’

 .      :  قوله تعاىل-٥١

)  وِٰلدةٌ تضآرالَ (٥والكسر فيه جائز. ٤يريد ال تضارر، وهو يف موضع جزم

 .٦ى نية اجلزم، ولكن ترفعه على اخلربوال جيوز رفع الراء عل
القراءة بالفتح وبالرفْع متواترة، أما على قراءة الفتح فإنَّ الفعل جمزوم، : التعليق

وفُِتح اللتقاء الساكنني، وأما على قراءة الرفْع فالفعل نفي عِطف على مجلة منفية، 
 النهي، وهو شائع يف  خرب يراد به٧}    {: وهي قوله سبحانه

                                 
 . أي على املعىن يف قراءة حمزة، واهللا أعلم-١
 .٢/٣١٦:  البحر احمليط-٢
 .٢/٤٥٠:  الدر املَصون-٣
 قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقُوب بالرفع، والباقون بالفتح إالَّ أباجعفَر فإنه قرأ بسكون الراء خبالف                 -٤

 .١٥٨: ، اإلحتاف٢/٢٢٧: عنه، النشر
 .لغةً:  أي-٥
 .١/١٤٩:  معاين القرآن-٦
 .٢٣٣:  سورة البقرة، اآلية-٧



 ٩٧

 ١}    {: كالم العرب، وقد قال اهللا تعاىل
 .، واهللا أعلم٢اللفظ لفظ خرب ومعناه األمر

 .       :  قوله تعاىل-٥٢

 .٣فلذلك آثَرِت القُراُء اخلفض) ِة ٱلْوسطَى ٱلصالعلَىو: (يف قراءة عبداهللا
، ٤ة حرف اجلر فيها على سبيل التوكيدقراءة عبداهللا شاذَّة، وإعاد: التعليق

 . وتوجيه قراءة اجلمهور ظاهر

        :  قوله تعاىل-٥٣

 . 

: ويف قراءة أُبي) زواِجِهمأل وِصيةُال ِهميلَ عِتبكُ: (وهي يف قراءة عبداهللا
ـٰعفَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزوٰجا يتوفَّونَ( تاِجِهأل موة لرفع)مزة، وقد ٥، فهذه حجالوصي 

وال . محزة على إضمار فعل كأنه أمر، أي ليوصوا ألزواجهم وصية: نصبها قوم، منهم
 .٦عليه} {يكون نصباً يف إيقاع 

قراءة عبداهللا وأُبّي من الشواذ، ومها شاهدان لقراءة الرفع، وقد رفعت : التعليق
فعليهم وصيةٌ :  على أنها مبتدأ، واخلرب حمذوف، تقديرهيف القراءة املتواترة} وصيةٌ{

ها كما ذُِكرب املتواترة وتوجيهص٧ألزواجهم، وقراءة الن. 

                                 
 .٢٨٨:  سورة البقرة، اآلية-١
 .١/٢٩٦: ، الكشف١٣٦: ، احلُجة البن زجنلة٧٧ : معاين القراءات-٢
 .١/١٥٦:  معاين القرآن-٣
 .٢/٤٩٩: الدر املَصون/ ٢/٣٨٧:  البحر احمليط-٤
: ، الفتح الرباين  ٢/٢٢٨:  قرأ أبو عمر وابن عاِمر وحفْص وحمزة بالنصب، والباقون بالرفع، النشر           -٥

١٣٨. 
 .١/١٥٦:  معاين القرآن-٦
 .١/٢٠٠: ، شرح اهلداية٧٩: معاين القراءات: انظر -٧



 ٩٨

 .           :  قوله تعاىل-٥٤

، }{ على صلة ٢فمن رفع جعل الفاء منسوقة. ١تقْرأ بالرفْع والنصب
؛ ألنها استفهام، واليت يف }{واباً لـومن نصب أخرجها من الصلة وجعلها ج

 .٣احلديد مثلها
 : القراءة بالرفْع والنصب متواترة، ويف الرفْع وجهان: التعليق

 . ما ذكره الفَراء-١
 .٤فهو يضاعفه:  أنَّ الفعل مرفوع على االستئناف، أي-٢

 .٥واألول أوىل لعدم اإلضمار
ب كما ذكر الفَرصها نصب على جواب االستفهام يف املعىن وقراءة الناء، إالَّ أن

ال على اللفظ؛ ألنَّ االستفهام وإن كان عن املُقِْرض لفظاً إالَّ أنَّ املقصود به اإلقراض، 
 .٦أيقرض اَهللا أحد فيضاعفَه له؟ واهللا أعلم: كأنه قال

 .        :  قوله تعاىل-٥٥

جاز رفعها ) ِتلْاقَي (٧ فإن قرئت بالياءجمزومة ال جيوز رفعها،} {
 للملك؛ ٨صلة) ِتلُاقَي(فأما اجلزم فعلى اازاة باألمر، وأما الرفْع فأن جتعل . وجزمها

 .٩ابعث لنا الذي يقاتل: كأنك قلت
                                 

، ٢/٢٢٨:  قرأ بالنصب هنا ويف احلديد ابن عاِمر وعاِصم ويعقُوب، والبـاقون بـالرفع، النـشر               -١
 .١٥٩: اإلحتاف

 . أي معطوفة-٢
 .١/١٥٧:  معاين القرآن-٣
 .٢/٩٠٥: ، الدر املَصون١/٣٣٤: ، املُوضح١/٢٠١:  شرح اهلداية-٤
 . املصدر األخري-٥
 . املصدر السابق-٦
، أما القراءة باليـاء     ٣/١٥٩:  قرأ بالياء ورفع الفعل الضحاك وابن أيب عبلَة، اجلامع ألحكام القرآن           -٧

 .مع جزم الفعل فلم أقف على من قرأ ا
 . أي صفة للملك-٨
 .١/١٥٧:  معاين القرآن-٩



 ٩٩

القراءة بالياء شاذَّة سواًء كان الفعلُ مرفوعاً أم منصوباً، وقراءة : التعليق

، ٢، والقراءة الشاذة كما ذكر الفَراء١ن واجلزم على أنه جواب لألمراجلمهور بالنو

 .واهللا أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٥٦

 ).  (ويف إحدى القراءتني 

أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها ال جحد فيه، فإذا } {والوجه يف 

فأما . عاً ملا قبلها، معرفة كان أو نكرةكان ما قبل إالَّ فيه جحد جعلْت ما بعدها تاب

ما فيها أحد إال غالمك، : ما ذهب الناس إال زيد، وأما النكرة فقولك: املعرفة فقولك

 {: وقال اهللا تبارك وتعاىل. مل يأت هذا عن العرب إال بإتباع ما بعد إالَّ ما قبلها

 الوجه يف اجلحد ، فكان الرفْع٤امساً معرفة} { ألنَّ يف ٣}   

   {: وهي يف قراءة أُبي. الذي ينفي الفعل عنهم، ويثبته ملا بعد إالَّ
ما قام :  كأنه نفَى الفعل وجعل ما بعد إالَّ كاملنقطع عن أول الكالم، كقولك٥}

 .القوم، اللهم إالَّ رجالً أو رجلني

 .٦فعتفإذا نويت االنقطاع نصبت، وإذا نويت االتصال ر

                                 
 .٢/٥١٥: ، الدر املَصون٢/٤٠٧: ، البحر احمليط٣/١٥٩:  اجلامع ألحكام القرآن-١
 . املصادر السابقة-٢
 .٦٦:  سورة النساء، اآلية-٣
 ).واو اجلماعة( هو الضمري -٤
 .١٥٩: ، الفتح الرباين١٠٥:  قرأ بالنصب ابن عامر وحده، ورفع الباقون، التحبري-٥
 .١/١٦٦:  معاين القرآن-٦



 ١٠٠

القراءة بالرفْع هنا شاذَّة، والنصب على االستثناء، وأما الرفْع فقد : التعليق

، وآية النساء ١فلم يطيعوه إالَّ قليلٌ منهم: غُلِّب فيه جانب املعىن على اللفظ، كأنه قيل

 . فيها النصب والرفع متواتر، واهللا أعلم

 .         :  قوله تعاىل-٥٧

يمِّن كَأَيِّن: (ويف قراءة أُبتوكذلك . ومها لغتان)  ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب}  
 .٣ هي لغات كلّها معناهن معىن كم٢}

، واهللا ٤لغتان معنامها التكثري) وكأين(و } كم{قراءة أُبّي شاذَّة، و: التعليق

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٥٨

ويف قراءة . ٦؛ لقيت التاء وهي جمزومة٥دغام للثَّاءوقد جرى الكالم باإل

.  فأدغمت الدال أيضاً عند التاء٨) وربِّكُمِبربِّى  عتوِإنِّى (٧)م ٱلِْعجلَٱتخت: (عبداهللا

وذلك أنهما متناسبتان يف قرب املخرج، والثَّاء والذَّال خمرجهما ثقيل، فأنزل اإلدغام 

وكذلك الظَّاء تشاركهن يف .  أال ترى أن خمرجهما من طَرف اللسانما لثقلهما؛

                                 
 .٢/٤٢٤: لبحر احمليط، ا١٤٣:  الكشاف-١
 .١٤٦:  سورة آل عمران، اآلية-٢
 .١/١٦٨:  معاين القرآن-٣
 .٢/٥٣٢: ، الدر املَصون٢/٤٢٦:  البحر احمليط-٤
: ، اإلحتاف ٢/١٦:  أدغم أبو عمرو وابن عاِمر وحمزة والِكساِئي وأبوجعفَر، وأظهر الباقون، النشر           -٥

٣٠. 
 . أي ساكنة-٦
 .٣٠: ، اإلحتاف٢/١٥: ن كثري وحفْص و رويس ِبخلٍْف عنه، النشر أظهر اب-٧
، الفتح  ٢/١٦:  أدغم أبو عمرو وهشام ِبخلٍْف عنه، وحمزة والِكساِئي وأبو جعفَر وخلَف، النشر            -٨

 .٣٢: الرباين



 ١٠١

وليس تركك اإلدغام خبطإ، إنما هو . فما أتاك من هذه الثَّالثة األحرف فأدغم. الثِّقل

   {: والطَّاء والدال يدغمان عند التاء أيضاً إذا أسكنتا، كقوله. استثقال

، وهو أقرب إىل التاء من األحرف اُألول، جتد  خترج الطَّاء يف اللفظ تاًء١} 

 .٢ذلك إذا امتحنت خمرجيهما

 .٣القراءة بإظهار الثَّاء وإدغامها متواترة، والتوجيه واضح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٥٩

مل يتغير مبرور السنني عليه، مأخوذ من السنة، وتكون اهلاء من : جاء التفسري

 جعله من ٤ومن وصله بغري هاء. ِبعته مسانهةً، تثبت وصالً ووقفاً: كأصله من قول

: املساناة؛ ألنَّ الم سنة تعتقب عليها اهلاء والواو، وتكون زائدة صلة مبرتلة قوله

 منه تسنيت؛ أال ترى ٦ فمن جعل اهلاء زائدة جعل فعلت٥} {

ل يف تصغري السنة سنينة أنك جتمع السنة سنوات فيكون تفعلت على صحة، ومن قا

وإن كان ذلك قليالً جاز أن يكون تسنيت تفعلت أبدلت النون بالياء ملَّا كثُرت 

  {وقد قالوا هو مأخوذ من قوله . تظنيت وأصله الظَّن: النونات، كما قالوا
 معناه ونرى أنَّ. فإن يكن كذلك فهو أيضاً مما أبدلت نونه ياًء.  يريد متغير٧}

 .واهللا أعلم. مأخوذة من السنة، أي مل تغيره السنون
                                 

 .٢٢:  سورة النمل، اآلية-١
 .١/١٧٢:  معاين القرآن-٢
 .١٦٩ -٦٧:  كَنز املَعاِني،١٦٠ -١/١٥٩:  الكشف-٣
 حذف اهلاء وصالً وأثبتها وقفاً حمزة والِكساِئي ويعقُوب وخلَف، والباقون بإثباهتا وصالً ووقفـاً،      -٤

 .١٦٢: ، اإلحتاف٩٤: التحِبري
عفَر، ، أثبت اهلاء وصالً ساكنة ناِفع وابن كثري وأبوعمرو وعاِصم وأبـوج           ٩٠:  سورة األنعام، اآلية   -٥

 .٢١٣: ، اإلحتاف٢/١٤٢: النشر
 ).تفعلت: كذا يف األصول، واملناسب: ( قال حمقق الكتاب-٦
 .٢٦:  سورة اِحلجر، اآلية-٧



 ١٠٢

كُِتب يف :  قال١حدثين سفيان بن عيينة يرفعه إىل زيد بن ثابت: قال الفَراُء

وانظر إىل زيد بن ثابت نقَطَ على الشني والزاي أربعاً . ننسرها ومل يتسن: حجر

ا يف الوصل على وجهني تثبت اهلاء وإن شئت قرأهت. باهلاء} {وكتب 

 : ٢وجتزمها، وإن شئت حذفتها، أنشدين بعضهم

 ولكن عرايا يف السنني اجلوائح فليست بسنهاء وال رجِبية

. النخلة القدمية: والسنهاء. اليت تكاد تسقط فيعمد حوهلا باحلجارة: والرجِبية

صة ملن أظهر اهلاء إذا و٣لفهذه قو. 

إن ) يتسن(القراء يف حذف اهلاء وإثباهتا وصالً متواتر، والفعل  خالف :التعليق

) يتسىن(كان مأخوذاً من املساة فاهلاء ثابتة وصالً ووقفاً، وإن كان من املساناة 

أبدلت النون ياًء لكثرهتا، وجزم الفعل وجاء اء السكت وأُجِري ) يتسنن(وأصله 

 .٤قف، واهللا أعلمالوصل جمرى الو

 .  :  قوله تعاىل-٦٠

: وقرأها ابن عباس. ، واإلنشاز نقلها إىل موضعها٥قرأها زيد بن ثابت كذلك

} {بقوله. إحياؤها: إنشارها واحتج :}   {وقرأ احلسن٦  :- 

                                 
، أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري النجاري، كاتب الـوحي لرسـول اهللا                :  هو -١

، ، وأَفْرض أمة سيدنا محمـد       وعثمان  وأحد الذين مجعوا القرآن يف عهد أيب بكر الصديق          
 .٢٤٥: هـ، وقيل غري ذلك، االستيعاب٤٥: ت

 .٦/٤٠٤: ، لسان العرب البيت لسويد بن الصامت األنصاري الصحايب -٢
 .١/١٧٢:  معاين القرآن-٣
 .١٦٢: ، اإلحتاف١/٣٠٧: ، الكشف١/٢٠٤:  شرح اهلداية-٤
: ، اإلحتـاف ٢/٢٣١: لزاي املنقوطة، والباقون بالراء املهملـة، النـشر        قرأ ابن عاِمر والكوفيون با     -٥

١٦٢. 
 .٢٢:  سورة عبس، اآلية-٦



 ١٠٣

 املوتى أنشر اهللا: والوجه أن تقول. ذهب إىل النشر والطّي)  (-فيما بلغنا 

 : ١فنشروا إذا حيوا، كما قال األعشى

 ياعجباً للميت الناشر

 .٢كان به جرب فنشر، أي عاد وحيي: ومسعت بعض بين احلارث يقول

قراءة زيد بن ثابت وابن عباس متواترتان، وقراءة احلسن شاذَّة، : التعليق

 .٣وتوجيه الثالث ظاهر كما ذكر الفَراء

 .    : قوله تعاىل-٦١

واحتج ابن ) علَما لَهلَ يِق: ( وهي قراءة أُبي وعبداهللا مجيعا٤ًجزمها ابن عباس

 ٥}    {: أهو خري من إبراهيم وأفقه؟ فقد قيل له: عباس فقال

وهو وجه حسن؛ ألنَّ املعىن كقول الرجل عند القدرة }   {: والعامة تقرأ

 .٦والوجه اآلخر أيضاً بين) أشهد أن ال إله إالَّ اهللا: (مر اهللاتتبني له من أ

                                 
أبو بصري ميمون بن قيس، وكان أعشى العينني فَُلُقِّب باألعشى، وسمي صناجة العرب، أحد              :  هو -١

أراد أن يعود إىل قريتـه منفوحـة يف         فحول الشعراء يف اجلاهلية، أراد أن يسِلم فصدته قريش، ف         
، والبيـت   )٦١/٣٢٧: ، تاريخ مدينة دمشق   ٥: هـ، ديوانه ٧اليمامة فرمى به بعريه فمات سنة       

 :، وصدره٩٣: املذكور يف ديوانه
 ...حتى يقول الناس مما رأوا 

 .١/١٧٣:  معاين القرآن-٢
 .٢/٥٦٦: ن، الدر املَصو١/٣١٠: ، الكشف٨٦:  معاين القراءات-٣
، ٩٤:  قرأ حمزة والِكساِئي مزة الوصل وجزم الفعل، والباقون مزة القطع ورفع الفعل، التحِبري             -٤

 .١٦٢: اإلحتاف
 .٢٦٦:  سورة البقرة، اآلية-٥
 .١/١٧٣:  معاين القرآن-٦



 ١٠٤

قراءة اجلمهور وقراءة ابن عباس متواترتان، أما قراءة أُبّي وعبداهللا : التعليق

فشاذَّة، وهي تقوي قراءة ابن عباس، ويف قراءة ابن عباس اآلمر هو اهللا سبحانه، 

نفس ه وحيتمل أن يكون هو إبراهيمن١، وتوجيه قراءة اجلمهور بي. 

 .    :  قوله تعاىل-٦٢

فأما . ومها لغتان. وكان أصحاب عبداهللا يكسرون الصاد. ٢ضم الصاد العامةُ

 : ٣الضم فكثري، وأما الكسر ففي هذَيل وسلَيم، وأنشدين الِكساِئي عن بعض بين سلَيم

 على اللِّيت ِقنوانُ الكروم الدواحل   كأنه وفرٍع يصري اِجليد وحٍف

 .٤وجههن: قطِّعهن، ويقال: ويفسر معناه

القراءة بالضم والكسر متواترة، وقيل يف توجيهها معىن القراءة : التعليق

كلٌّ من الكسر والضم لغة يف : ، وقيل٥قطعهن أو أَِملْهن، أما الضم فقطعهن: بالكسر

 .، واهللا أعلم٦امليل والتقطيع

 .        :  قوله تعاىل-٦٣

. فمن كسرها نوى ا االبتداء فجعلها منقطعة مما قبلها. ٧بفتح أن، وتكسر

فصار . ومن فتحها فهو أيضاً على سبيل اجلزاء إالَّ أنه نوى أن يكون فيه تقدمي وتأخري

                                 
 .٣٦٦: ، إبراز املعاين١/٢٠٦: ، شرح اهلداية٤٥:  احلُجة البن خالويه-١
٢-مشر قرأ حم، النلَف بالكسر، والباقون بالضس وخيوفَر ورعة وأبو ج١٦٣: ، اإلحتاف٢/٢٣٢: ز. 
 . مل أقف على قائله-٣
 .١/١٧٤:  معاين القرآن-٤
 .١/٢٠٧:  شرح اهلداية-٥
 .١/٣١٣:  الكشف-٦
، ٢/٢٣٦: ، النـشر  )تذكر(، والباقون بفتح اهلمزة ونصب      )تذكر( قرأ حمزة بكسر اهلمزة ورفع       -٧

 .١٦٦: اإلحتاف



 ١٠٥

 استشهدوا امرأتني مكان - واهللا أعلم -ومعناه . اجلزاء وجوابه كالكلمة الواحدة

الرجل كيما تذكِّر الذَّاكرة الناسية إن نسيت؛ فلما تقدم اجلزاء اتصل مبا قبله، وصار 

) إنه ليعجبين أن يسأل السائل فَيعطَى: (ومثله يف الكالم قولك. جوابه مردوداً عليه

استظهرت : ومثله. فتقارفالذي يعجبك اإلعطاُء إنْ يسأل، وال يعجبك املسألة وال اال

خبمسة أمجال أن يسقط مسلم فأِمحلَه، إنما استظهرت ا لتحمل الساقط، ال ألن 

 .١فهذا دليل التقدمي والتأخري. يسقط مسلم

) إنْ(وكسرها متواترة، والقراءة بالكسر على أنَّ ) أن(القراءة بفتح : التعليق

اكنني؛ ألنَّ أصله اجلزم، والفاء جواب الشرط، اللتقاء الس) تضل(شرطية، والفتح يف 

مرفوع على ) تذكِّر(فهما تذكِّر إحدامها األخرى، واجلملة جواب للشرط، و : أي

 لدخول الفاء عليه يف هذه القراءة، أما القراءة بالفتح فإنها عند الفَراء فيها ٢االستئناف

وأصلها التأخري ) إنْ(تضل، وملَّا قدمت كي تذكِّر إحدامها األخرى إن : تقدمي وتأخري

تالعلماء هذا القول فجعلوا ٣فُِتح ة ناصبة يف ) أنْ(، وقد ردها مصدريمفتوحة على أن

معطوف ) تذكِّر(لإلعراب، و ) تضل(موضع نصب ألنها مفعول ألجله، والفتح يف 

وهذه دعوى ال : (ح اهلمزة، وقال الفارسي معلقاً على توجيه الفَراء يف فت٤)تضل(على 

 . ، واهللا أعلم٥)داللة عليها

 

 
                                 

 .١/١٨٤:  معاين القرآن-١
 .١/٢١١: ، شرح اهلداية١/٣٢٠:  الكشف-٢
 .٢/٦٦١:  الدر املَصون-٣
 .١/٢١١: ، شرح اهلداية١/٣٢٠: ، الكشف٢/٤٢٤:  املصدر السابق، احلُجة للفارسي-٤
 .٢/٤٣٣:  احلُجة-٥



 ١٠٦

 .       :  قوله تعاىل-٦٤

 يف موضع نصب فيكون }{فإن شئت جعلت . ١ترفع وتنصب

وذلك .يف موضع رفع} {وإن شئت جعلت . مرفوع ومنصوب) كان(لـ

إن كان أحد صاحل : أنه جائز يف النكرات أن تكون أفعاهلا تابعة ألمسائها؛ ألنك تقول

 فصلح نعته ٢إن كان صاحل ففالن، وهو غري موقّت: فتقول) أحد(ففالن، مثَّ تلْقى 

مكان امسه؛ إذ كانا مجيعاً غري معلومني، ومل يصلح ذلك يف املعرفة؛ ألنَّ املعرفة موقَّتة 

 .٣معلومة، وفعلها غري موافق للفظها وال ملعناها

ناقصة، وامسها حمذوف ) كان(النصب على أن القراءتان متواترتان، : التعليق

املنصوبة، والرفْع على أن ) جتارةً(إالَّ أن تكون التجارة جتارة حاضرةً، وخربها : مقدر

، واهللا ٤املرفوعة) جتارة(تامة مبعىن وقع أو حدث، الحتتاج إىل خرب، وفاعلها ) كان(

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٦٥

 ٦}א{:  على جمع الرهان، كما قال٥}{: وقرأ جماهد

 .٧جلمع الثِّمار
                                 

 .١٦٦: ، اإلحتاف٢/٢٣٧:  نصب عاِصم، ورفَع الباقون، النشر-١
 . أي حمدد-٢
 .١/١٨٥:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٥٤: ، املُوضح١/٣٢١:  الكشف-٤
 قرأ ابن كثري وأبو عمرو بضم الراء واهلاء من غري ألف، والباقون بكسر الراء وفتح اهلاء مع األلف،                   -٥

 .٧٥: ، اإلحتاف٢/٢٣٧: النشر
: ، اإلحتـاف  ٢/٢٦٠: هي قراءة حمزة والِكساِئي وخلَف، النـشر      ، و ١٤١:  سورة األنعام، اآلية   -٦

٢١٩. 
 .١/١٨٨:  معاين القرآن-٧



 ١٠٧

 : وجهان) رهن(القراءتان متواترتان، وجيوز يف : التعليق

 . أن يكون مجعاً لرهن، مثل سقُف مجع سقْف-١

 .١ أن يكون مجع اجلمع، فيكون مجع رهان، ورهان مجع رهن-٢

ألفرق بني الرهن يف الدين، وبني :  ملَ اخترت الضم؟ فقال:وقيل أليب عمرو

 .، والقراءة األخرى بينة، واهللا أعلم٢الرهان يف سباق اخليل

 .      :  قوله تعاىل-٦٦

: فاعلموا أنتم به، وقرأ قوم:  يقول٣}   {وقد قرأت القُراء 

 .٤أي فأعِلموا} א{

قراءتان متواترتان، وتوجيههما واضح، والفعل يف القراءة األوىل ال: التعليق

 .، واهللا أعلم٥أنفسكم أو غريكم: الزم، ويف الثَّانية متعد، واملفعول

 

 
 
 

                                 
 .١/٢١٢: ، شرح اهلداية٤٨:  احلُجة البن خالويه-١
 .٤٨:  احلُجة البن خالويه-٢
: ال، التحـِبري   قرأ حمزة وشعبة بقطع اهلمزة ممدودة وكسر الذَّال، والباقون بوصل اهلمزة وفتح الذَّ             -٣

 .١٦٥: ، اإلحتاف٩٦
 .١/١٨٩:  معاين القرآن-٤
 .٣٠٤: ، كَنز املَعاِني٩٠:  معاين القراءات-٥



 ١٠٨

 

  אٰ 

   
 .         :  قوله تعاىل-٦٧

) ماٱلْقَي(سعود قراءة العامة، وقرأها عمر بن اخلطَّاب وابن م}  {

وأهل احلجاز أكثر شيئ . الفيعال، ومها مجيعاً مدح: الفيعول، والقيام: وصورة القيوم

 .١الصياغ: الفيعال من ذوات الثالثة، فيقولون للصواغ: قوالً

 .٢القراءة بياء مفتوحة وبعدها ألف شاذِّة، والتوجيه بين: التعليق
 .      :  قوله تعاىل-٦٨

فمن جعلها بالياء فإنه ذهب إىل خماطبة اليهود، وإىل أن . ٣تقرأ بالتاء والياء

 ملا هزم املشركني يوم بدر وذلك أنَّ النيب . الغلبة على املشركني بعد يوم أُحٍد

هذا الذي ال ترّد له راية، : وهم ثالمثائة ونيف، واملشركون ألف إال شيئاً قالت اليهود

فلما نِكب . ال تعجلوا بتصديقه حىت تكون وقعةٌ أخرى:  فقال بعضهم.فصدقوا

قل لليهود سيغلبون وحيشرون إىل : فأنزل اهللا. املسلمون يوم أُحٍد كذَّبوا ورجعوا

 .فليس جيوز يف هذا املعىن إالَّ الياء. جهنم

ا فيجوز يف هذ. ومن قرأ بالتاء جعل اليهود واملشركني داخلني يف اخلطاب

ويف . قل لعبداهللا إنه قائم، وإنك قائم: املعىن سيغلَبون وستغلَبون، كما تقول يف الكالم

                                 
 .١/١٩٠:  معاين القرآن-١
 .٢/٤٤٣: ، البحر احمليط١/٢٤٦:  املُحتسب-٢
 .١٧٠: اف، اإلحت٢/٢٣٨:  قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بالياء، والباقون بالتاء، النشر-٣



 ١٠٩

{:  ويف قراءتنا١)م ما قَد سلَفكُنتهواْ يغفَر لَتاْ ِإن كَفَرۤو ِللَِّذين قُل: (حرف عبداهللا
א {ـٰ: (ويف األنعام كَهرذَا ِلشهو ِمِهمع٢ )ِهمِئاذَا ِللَِّه ِبز 

 .٣}אٰאٰ{: ويف قراءتنا

القراءة بالتاء والياء متواترة، وأما القراءة بالياء فعلى أنهم غُيب، وأما : التعليق

، وقراءة عبداهللا آلية األنفال واألنعام اليت ٤هة باخلطابالقراءة بالتاء ففيها معىن املواج

 .ذكرها الفَراء يف آخر كالمه شاذَّة، واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٦٩

} {:  ذهب إىل اليهود ألنه خاطبهم، ومن قال٥}{: ومن قرأ

لت  وإن شئت جع٦}      {: فعلى ذلك، كما قال

} {٧للمسلمني دون اليهود. 
القراءتان متواترتان، وقد وجه الفَراء هذه القراءة كاليت قبلها يف قوله : التعليق

وإن شئت : ( وزاد يف هذه وجهاً بقوله٨}   {: تعاىل

يرى املسلمون الكافرين مثليهم يف : ، أي)للمسلمني دون اليهود} {جعلت 

                                 
 .٣٨:  قراءة شاذَّة آلية األنفال-١
 .١٣٦:  قراءة شاذَّة آلية األنعام-٢
 .١/١١٩:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٣٥: ، الكشف٥٠:  احلُجة البن خالويه-٤
 .١٧١: ، اإلحتاف٢/٢٣٨:  قرأ املدنيان ويعقُوب بالتاء، والباقون بالياء، النشر-٥
 .٢٢:  سورة يونس، اآلية-٦
 .١/١٩٥:  معاين القرآن-٧
 .١٢: سورة آل عمران، اآلية -٨



 ١١٠

الكفار يومئذ يف وقعة بدر ثالثة أمثال املسلمني، فَقَلَّلَهم اهللا سبحانه العدد، وقد كان 

    {: ، كما قال سبحانه١يف أعني املسلمني ليقوي نفوسهم

 .، واهللا أعلم٢}  

 .         :  قوله تعاىل-٧٠

 }ٰٱٱא{:  ومن قوله٣}{قد فتحت القُراء األِلف من 

{:  وجعلت الشهادة واقعة على قوله٤على الشرط} {وإن شئت جعلت 
אٱٱٰ{ وتكون } {شهد اهللا : األوىل يصلح فيها اخلفض؛ كقولك

عت بكسرهتا وأوق} א{وإن شئت استأنفت . بتوحيده أنَّ الدين عنده اإلسالم

ۤ{الشهادة على  ٰ   {وهو أحب الوجهني إيلَّ. وكذلك قرأها محزة .

א{: ويف قراءة عبداهللا ٱ ٱٰ{اِئي يفتحهما كلتيهماوكان الِكس  .

א{بكسر األول وفتح : وقرأ ابن عباس ٱ ٱٰ{ ،وهو وجه جيد 

ـٰه ِإالَّ هوِإ(جعل   وأوقع الشهادة - كأنَّ الفاء تراد فيها -مستأنفة معترضة ) نه الَۤ ِإلَ

 إني أعلم الناس -أشهد : ومثله يف الكالم قولك للرجل} ٱא{على 

وإذا .  أنك علم- ذا من غريي  إين أعلم-أشهد :  أنك عامل، كأنك قلت-ذا 

جئت بأنَّ قد وقع عليها العلم أو الشهادة أو الظن وما أشبه ذلك كسرت إحدامها 

ال حتسنب أنك : ونصبت اليت يقع عليها الظن أو العلم وما أشبه ذلك، تقول للرجل

                                 
 .١/٢١٤: ، شرح اهلداية١/٣٣٧:  الكشف-١
 .٤٤:  سورة األنفال، اآلية-٢
، ٢/٢٣٨:  قرأ الِكساِئي بفتح اهلمزة يف األوىل والثَّانية، والباقون بفتح األوىل وكسر الثَّانية، النشر             -٣

 .١٧٢: اإلحتاف
 ).أنَّ الدين(ل واقع على ، والفع)ألنه( أي -٤



 ١١١

ابقة الس) إن(عاقل؛ إنك جاهل، ألّنك تريد فإنك جاهل، وإن صلحت الفاء يف 

 .١يقاس على هذه ما ورد. كسرهتا وفتحت الثَّانية

 : ذكر الفَراء يف هذه اآلية ثالث قراءات: التعليق

 .، وهذه متواترة)أنَّ الدين: (وقوله) أنه( فتح اهلمزة من -١

 .، وهذه أيضاً متواترة)إنَّ الدين: (وكسرها من وقوله) أنه( فتح اهلمزة من -٢

 .، وهذه شاذَّة)أنَّ الدين: (وفتحها من وقوله) إنه( من  كسر اهلمزة-٣

شهد اهللا ألنه ال إله إالَّ هو أنَّ الدين عند اهللا : أما األوىل فتوجيهها عند الفَراء

: ، ويرى الِكساِئي وهو الذي قرأ ا أنَّ قوله)أنه(اإلسالم، على إضمار حرف اجلر يف 

، واَألوىل أن تكون الثانية ٢وحرف العطف مضمر) أنه: (وفة على قولهمعط) أنَّ الدين(

بدالً من اُألوىل، إما بدل كل من كل ألنَّ التوحيد والعدل هو اإلسالم، وإما بدل 

، وأما ٣اشتمال ألنَّ اإلسالم يشتمل على التوحيد والعدل والشرائع والسنن وغري ذلك

 .توجيهها كما بين الفَراء، واهللا أعلم ف٥ والثالثة٤القراءة الثَّانية

 .      :  قوله تعاىل-٧١

 ِئماٱلْقَ(عبداهللا : ويف قراءة. منصوب على القطع؛ ألنه نكرة نعت به معرفة

 .٦رفْع؛ ألنه معرفة نعت ملعرفة) لِْقسِطاِب

                                 
 .١/١٩٩:  معاين القرآن-١
 .٤/٢٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٧٠:  معاين القرآن للنحاس-٢
 .١/٣٣٨: ، الكشف٣/٢٣: ، احلُجة للفارسي٥٠:  احلُجة البن خالويه-٣
 . املصدران السابقان-٤
 .٣/٧٤:  الدر املَصون-٥
 .١/٢٠٠:  معاين القرآن-٦



 ١١٢

منصوب على (: قراءة عبداهللا شاذَّة، ويف بيان معىن كالم الفَراء: التعليق

كأنَّ أصله القائم، فلما قطعت األلف : (على قراءة اجلمهور قال القُرطُِبي) القطع

 فتعرب حاالً مؤكَّدة من امسه تعاىل يف ٢)١}  {: والالَّم نصب كقوله

 .، واهللا أعلم٣} {: أو من قوله}  {قوله 

 .          :  قوله تعاىل-٧٢

اتبعن، : الياءات اليت يف أواخر احلروف مثل للعرب يف ٤}{

    {: وأكرمن، وأهانن، ومثل قوله
أن حيذفوا } ٦  -٥

وذلك أنها . فمن حذفها اكتفى بالكسرة اليت قبلها دليالً عليها. الياء مرة ويثبتوها مرة

بناء ومن أمتَّها فهو ال. كالصلة؛ إذا سكنت وهي يف آخر احلروف واستثقلت فحذفت

هذا غالمي قد : ويفعلون ذلك يف الياء وإن مل يكن قبلها نون، فيقولون. واألصل

 يف غري نداء حبذف ٧}  {: جاء، وغالِم قد جاء، قال اهللا تبارك وتعاىل

وأكثر ما حتذف باإلضافة يف النداء؛ ألنَّ النداء مستعمل كثري يف الكالم فحذف . الياء

                                 
 .٥٢:  سورة النحل، اآلية-١
 .٢٩/٤:  اجلامع ألحكام القرآن-٢
 . املصدر السابق-٣
، ٢/٢٤٧:  أثبت الياء املدنيان، وأبو عمرو يف الوصل، ويعقُوب يف احلالني، وحذفها الباقون، النشر             -٤

 .٦١: البدور الزاهرة
 .١٨٦:  سورة البقرة، اآلية-٥
: ، أثبت الياء وصالً أبو عمرو وأبو جعفَر، ويعقُوب يف احلـالني، النـشر       ٨٠ : سورة األنعام، اآلية   -٦

 .٢١٢: ، اإلحتاف٢/١٨٤
، وأثبت الياء وصالً مفتوحة السوسي خبالف عنـه، ويعقُـوب يف            ١٨ -١٧ سورة الزمر اآليتان     -٧

 .٣٧٥: ، اإلحتاف١٧٢: احلالني، التحِبري



 ١١٣

 بغري ياء، وقال يف سورة امللك ١}  {: موقال إبراهي. يف غري نداء

 وذلك أنهن رءوس اآليات، مل يكن يف اآليات قبلهن ٣}{ و ٢} {

 .ياء ثانية فأجرين على ما قبلهن؛ إذ كان ذلك من كالم العرب

هذا قاض و رام و داع بغري ياء، ال : ويفعلون ذلك يف الياء األصلية؛ فيقولون

فإذا أدخلوا فيه األلف والالَّم قالوا بالوجهني؛ فأثبتوا . يء من فاعليثبتون الياء يف ش

وقال يف .  يف كل القرآن بغري ياء٤}    {وقال اهللا . وحذفوها

  { و ٦}  {:  وكذلك قال٥}{: األعراف
 وأحب ذلك إيلَّ أن أثبت الياء يف األلف والالَّم؛ ألنَّ طرحها يف قاض و مفتٍر ٧}

شبهه مبا أتاها من مقارنة نون اإلعراب وهي ساكنة والياء ساكنة، فلم يستقم وما أ

فإذا أدخلت األلف والالَّم مل جيز إدخال . اجلمع بني ساكنني، فحذفت الياء لسكوا

وجدت : قال: ومن حذفها فهو يرى هذه العلَّة. النون؛ فلذلك أحببت إثبات الياء

أللف والالَّم، فكرهت إذ دخلَت عليه أن أزيد فيه احلرف بغري ياء قبل أن تكون فيه ا

 .٨وكل صواب. ما مل يكن

                                 
 .٤٠:  سورة إبراهيم، اآلية-١
 .٤٢٠: ، اإلحتاف٢/١٩٢: ، أثبتها ورش وصالً، ويعقُوب يف احلالني، النشر١٨:  اآلية-٢
 .، أثبتها ورش وصالً، ويعقُوب يف احلالني، املصدران السابقان١٧:  اآلية-٣
ـ            ١٧:  سورة الكهف، اآلية   -٤ الني، ، أثبتها الياء وصالً ناِفع وأبو عمرو وأبو جعفَر، ويعقُوب يف احل

 .٢٨٨: ، اإلحتاف٢/١٨٤: النشر
 .١٧٨:  سورة األعراف، اآلية-٥
 .٤١:  سورة ق، اآلية-٦
 .١٨٦:  سورة البقرة، اآلية-٧
 .١/٢٠٠:  معاين القرآن-٨



 ١١٤

 . ١}{: تقدم الكالم على ياءات الزوائد عند قوله سبحانه: التعليق

          :  قوله تعاىل-٧٣

  . 

 فلذلك قرأها من قرأها ): ( وهي يف قراءة عبداهللا٢}{: تقرأ
مثَّ رجع، وأحسبه رآها يف بعض } {: لِكساِئي دهراً، وقد قرأ ا ا}{

بغري ألف فتركها ورجع إىل قراءة العامة؛ إذ وافق الكتاب ) لُواْتوقَـ(مصاحف عبداهللا 
 .٣يف معىن قراءة العامة

الثانية قراءتان متواترتان، ومها حبذف } {: يف قوله تعاىل: التعليق
فهي شاذة سواء باأللف أم بدوا، ) : ( مسعوداأللف وبإثباهتا، وأما قراءة ابن

، } {: بدون ألف أنها معطوفة على قوله} يقتلون{وتوجيه قراءة 
: ، وأما القراءة باأللف فمعناها٤ومن جترأ على قَتِل النبيني فَقَتلُ من دونهم أسهلُ عليه

 .، وهي سبب القتل، واهللا أعلم٥املقاتلة واحملاربة

 .       :  قوله تعاىل-٧٤

وذُِكر عن احلسن وجماهد أنهما قرءا . هي أكثر كالم العرب، وقرأه القُراء
}{٧ وكل صواب٦. 

                                 
  .٧٩: ص:  انظر-١
،  قرأ حمزة يف الثَّانية بإثبات األلف وضم الياء وكسر التاء، والباقون حبذف األلف وفـتح التـاء                 -٢

 .١٧٢: ، اإلحتاف٩٨: التحِبري
 .١/٢٠٢:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٣٨:  الكشف-٤
 .١٥٨:  املصدر السابق، واحلُجة البن زجنلة-٥
 قرأ يعقُوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة، والباقون بضم التاء وفتح القاف وألف                -٦

 .١٧٢: ، اإلحتاف٢/٢٣٩: بعدها، النشر
 .١/٢٠٥:  معاين القرآن-٧



 ١١٥

كثرة } {: القراءتان متواترتان، وقد اعتمد الفَراُء يف توجيه قراءة: التعليق

جيوز أن ) تقاة(صرف فإنَّ استعمال هذا اللفظ عند العرب وشهرته، أما من حيث ال

تكون مصدراً كالتؤدة، وجيوز أن تكون امساً للمصدر مبعىن االتقاء، وأصلها وقَية، 

فأبدلت الواو تاًء والياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فَوِضع االسم موضع املصدر، 

فإما أن تكون مصدراً على ) تقية(وقيل إنها مجع لّتِقّي مثل كُماة مجع كَِمّي، وأما 

وزن فعيلة، أو امسا للمصدر، وأصل التاء فيها واو، وأدغمت فيها الياء يف الياء 

 .، واهللا أعلم١فشددت

 .      :  قوله تعاىل-٧٥

يسكن العني، وقرأ } ٱ{قد يكون من إخبار مرمي فيكون 

، ويكون من قول اهللا تبارك وتعاىل، فتجزم التاء؛ ألنها خرب عن أنثى ٢ا بعض القُراء

 .٣غائبة

 . ٤القراءتان متواترتان، وتوجيههما واضح :التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٧٦

ضمنها زكرياَء، ومن : ، كقولك٥من شدد جعل زكرياء يف موضع نصب

 .٦خفَّف الفاء جعل زكرياء يف موضع رفع

                                 
 .١٧٢: ، اإلحتاف٣/١١٠: ، الدر املَصون١/٣٦٧:  املُوضح-١
:  قرأ ابن عاِمر وشعبة ويعقُوب بإسكان العني وضم التاء، والباقون بفتح العني وإسكان التاء، النشر               -٢

 .٦٢: ، البدور الزاهرة٢/٢٣٩
 .١/٢٠٧:  معاين القرآن-٣
 .١/٢١٦: ، شرح اهلداية١٠٠: ين القراءات معا-٤
 .١٧٣: ، اإلحتاف٢/٢٣٩:  قرأ الكوفيون بتشديد الفاء، والباقون بالتخفيف، النشر-٥
 .١/٢٠٨:  معاين القرآن-٦



 ١١٦

القراءة بالتشديد والتخفيف متواترة، ومن شدد فقد أسند الفعل إىل : ليقالتع

األول الضمري، والثَّاين زكرياء، ومن : اهللا تبارك وتعاىل، وعدى الفعل إىل مفعولني

 .، واهللا أعلم١خفَّف أسند الفعل إىل زكرياء، واملفعول الضمري

 .   :  قوله تعاىل-٧٧

 القصر يف أِلفه، فال يستبني فيها رفع وال نصب وال :ويف زكريا ثالث لغات

، وكثري من كالم العرب أن ٢خفض، ومتد أِلفه فتنصب وترفع بال نون؛ ألنه ال يجرى

هذا زكرّي قد جاء فيجرى؛ ألنه يشبه املنسوب من : حتذف املَدة والياء الساكنة فيقال

 .٣أمساء العرب

 :  متواترتانقراءتان} {يف : التعليق

 . باملد واهلمز-١

 . املد بدون مهز-٢

، وأما زكري، حبذف األلف واهلمزة فهي لغة مل تأِت يف ٤والتوجيه واضح

 . القرآن الكرمي

 .    :  قوله تعاىل-٧٨

يؤنث : وكذلك ِفعل املالئكة وما أشبههم من اجلمع. ٥يقرأ بالتذكري والتأنيث

ٰ - و - ٰ{ و ٦}و ، ٰٱ{راء وقرأت القُ. ويذكَّر
                                 

 .١/٣٤١: ، الكشف٥١:  احلُجة البن خالويه-١
 . أي ممنوع من الصرف-٢
 .١/٢٠٨:  معاين القرآن-٣
 .١/٢١٨: ، شرح اهلداية١٦١:  احلُجة البن زجنلة-٤
 .١٧٣: ، اإلحتاف٩٨:  التذكري قراءة حمزة والِكساِئي وخلَف، وأنث الباقون، التحِبري-٥
 .٣٢٧: ، البدور الزاهرة٢/٣٩٠: ، وذكَّر الِكساِئي، وأنث الباقون، النشر٤:  سورة املعارج، اآلية-٦



 ١١٧

فمن ذَكَّر ذهب إىل معىن التذكري، ومن أنثَ فلتأنيث .  وكل ٌّ صواب١}ٰٱ

واملالئكة يف هذا . االسم، وأنَّ اجلماعة من الرجال والنساء وغريهم يقع عليه التأنيث

أن خيرب عن الواحد مبذهب اجلمع، : وذلك جائز يف العربية.  وحدهوضع جربيل امل

خرج فالن يف السفُن، وإنما خرج يف سفينة واحدة، وخرج : كما تقول يف الكالم

من : وتقول ِممن مسعت هذا اخلرب؟ فيقول. على البغال، وإنما ركب بغالً واحداً

   {: وقد قال اهللا تبارك وتعاىل. حدالناس، وإنما مسعه من رجل وا
 ومعنامها واهللا أعلم واحد، وذلك جائز فيما ٣}  {، ٢}

 .٤مل يقصد فيه قصد واحٍد بعينه

القراءة بالتذكري والتأنيث متواترة، وإذا كان الفاعل جمازي التأنيث، : التعليق

لى املعىن؛ ألنَّ املنادي وهو ما ال فرج له، جاز تذكري الفعل وتأنيثه، ومن ذكَّر فع

 . ، واهللا أعلم٥جربيلُ وحده، ومن أنث فلموافقة لفظ الفاعل

 .         :  قوله تعاىل-٧٩

أوقع النداء } {فمن فتح . والنصب فيها أجود يف العربية. ٦تقرأ بالكسر
داء يف مذهب الن: ومن كسر قال. نادوه بذلك أن اهللا يبشرك: عليها، كأنه قال

فَناداه املالئكةُ : (ويف قراءة عبداهللا. فاكسر إنَّ مبعىن احلكاية. القول، والقول حكاية
كرشبا إنَّ اَهللا يلِّي يف احملراِب يا زكريصي ى ). وهو قائمداء على منادفإذا أوقع الن

                                 
 .٢٧٨: ، اإلحتاف٢/٣٠٣: مزة وخلَف، وأنث الباقون، النشر، وذكَّر ح٣٢:  سورة النحل، اآلية-١
 .٣٣:  سورة الروم، اآلية-٢
 .٨:  سورة الزمر، اآلية-٣
 .٢/٢١٠:  معاين القرآن-٤
 .٢٠٠: ، شرح قطر الندى١/٣٤٢:  الكشف-٥
 .١٧٤: ، اإلحتاف٢/٢٣٩:  كسر ابن عاِمر وحمزة، وفتح الباقون، النشر-٦



 ١١٨

 ما فيه ألنَّ احلكاية ختلص، إذا كان} {وأشباهه كسرت ) (ظاهر مثل 
يازيد إنك قائم، : ينادى ا، ال خيلص إليها رفع وال نصب؛ أال ترى أنك تقول) يـا(

بالكسر }   {ومما يقوي مذهب من أجاز ... وال جيوز يازيد أنك قائم
) أنْ ِليقِْض علينا ربك: ( ومل يقل١}    {: على احلكاية قوله

      {:  موضع آخروقال يف. فهذا مذهب احلكاية
 .٣، وهذا أمر وذلك أمر، لتعلم أنَّ الوجهني صواب): ( ومل يقل٢}

نادوه بأنَّ اهللا : القراءة بفتح اهلمزة وكسرها متواترة، فمن فتح أراد: التعليق
 والِكساِئي يف ٤يف موضع نصب، وعند اخلليل) أن(يبشرك، فحذف حرف اجلَّر، و
، وقراءة الكسر إجراٌء للنداء جمرى القول على ٥اجلرموضع جر على إعمال حرف 

 . ، واهللا أعلم٦مذهب الكوفيني، أو على إضمار القول عند البصريني

 .   :  قوله تعاىل-٨٠

يف آل عمران : قرأها بالتخفيف أصحاب عبداهللا يف مخسة مواضع من القرآن
. لتخفيف والتشديد صوابوا. ١٠، ويف مرمي٩، ويف الكهف٨، ويف بين إسرائيل٧حرفان

                                 
 .٧٧: زخرف، اآلية سورة ال-١
 .٥٠:  سورة األعراف، اآلية-٢
 .١/٢١٠:  معاين القرآن-٣
أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي، كان إماماً يف علم النحو، وهـو الـذي                 :  هو -٤

هـ، ١٧٠: استنبط علم العروض وأخرجه إىل الوجود، كان رجالً صاحلاً عاقالً حليماً وقوراً، ت            
 .٢/٢٤٤:  ذلك، وفيات األعيانوقيل غري

 .١/٣٧٠: ، املُوضح١/٣٤٣:  الكشف-٥
 .٣/١٥٢:  الدر املَصون-٦
، ٢/٢٣٩: ، وقرأمها حمزة والِكساِئي بالتخفيف، والباقون بالتشديد، النشر       ٤٥:  واملوضع الثَّاين آية   -٧

 .١٧٤: اإلحتاف
 .لباقون بالتشديد، املصدران السابقان، قرأ حمزة والِكساِئي بالتخفيف، وا٩:  آية-٨
 .، قرأ حمزة والِكساِئي بالتخفيف، والباقون بالتشديد، املصدران السابقان٢:  آية-٩
 .، قرأ حمزة وحده بالتخفيف، والباقون بالتشديد، املصدران السابقان٧:  آية-١٠



 ١١٩

. وكأنَّ املشدد على بشارات البشراء، وكأنَّ التخفيف من وجهة اإلفراح والسرور
 : ١وأنشدين بعض العرب. وهذا شيءكان املشيخة يقولونه

 أتتك من احلَجاج يتلى كتابها  بشرت ِعيايل إذْ رأيت صحيفةً 

ومسعت سفيان بن عيينة . ةأبشرت، ولعلَّها لغة حجازي: وقد قال بعضهم

 .٢وبشرت لغة مسعتها من عكل، ورواها الِكساِئي عن غريهم). يبِشر(يذكرها 

 : ٣وأنشد الِكساِئي. بشرين بوجه حسن: وقال أبو ثَروان

 غُـبراً أكفُّهم بقـاع ممحل  وإذا رأيت الباهشني إىل العلى 

 ا هم نزلـوا ِبضنك فانِزلوإذ  فأَِعنهم وابشـر مبا بِشروا بـه

 .وسائر القرآن يشدد يف قول أصحاب عبداهللا وغريهم

فشاذَّة، والتوجيه ) يبِشر(القراءة بالتخفيف والتشديد متواترة، أما : التعليق

 . ، واهللا أعلم٥إنَّ التخفيف والتشديد لغتان: ، وقيل٤واضح

 .      :  قوله تعاىل-٨١

 ذهب إىل اهليئة، فأنث لتأنيثها، ٦} {ني، ويف املائدة يذهب إىل الطِّ

بغري يف، وهو مما تقوله ) : (ويف قراءة عبداهللا) : (ويف إحدى القراءتني

 .رب ليلة قد ِبت فيها وِبتها: العرب

 

                                 
 . مل أهتِد إىل قائله-١
 .١/٢١٢:  معاين القرآن-٢
 .، لعطية بن زيد، أو عبدالقيس بن خفاف الربمجي١/٤١٤: ان يف لسان العرب البيت-٣
 .١٦٣: ، احلُجة البن زجنلة١٠١:  معاين القراءات-٤
 .١/٣٧١: ، املُوضح٣/٤٢ احلُجة للفارسي-٥
 .١١٠:  اآلية-٦



 ١٢٠

 : ١ويقال يف الفعل أيضاً

 ولقد أبيت على الطَوى وأظلُّه

 : ٢وقد قال الشاعر. لصفات وإن اختلفت يف األمساء واألفاعيلتلْقَى ا

 فإنَّ القول ما قالت حذام إذا قالت حذَاِم فأنصتوها 

 ٣}    {: وقال اهللا تبارك وتعاىل وهو أصدق قيالً

 : ٤يريد كالوا هلم، وقال الشاعر

 ٥وال بكتك ِجياد عند أسالب  ماشق جيب وال قامتك نائحة 

 ٦القراءة اليت ذكرها الفَراء شاذَّة، والتوجيه ظاهر: تعليقال

 .    :  قوله تعاىل-٨٢

 خفيفة على تفْعلون، وبعض ٧)رونَخذْ توما: (هي تفتعلون من ذخرت، وتقرأ

تدخرون فيجعل الدال والذَّال يعتقبان يف تفتعلون من ذخرت، وظلمت : العرب يقول

قد اتغر، وهذه : ِلم، ومذَِّكر و مدِكر، ومسعت بعض بين أسد يقولمظَِّلم و مطَّ: تقول

 .قد اثَّغر: وغريهم. اللُّغة كثرية فيهم خاصة

                                 
 : هذا شطر بيت لعنترة، وعجزه-١

 حتى أنال به كرمي املأكل
 .٥٧: ديوانه

 .١٤/١٥٨: لُجيم بن صعب، لسان العرب البيت ِل-٢
 .٣:  سورة املطففني، اآلية-٣
وال قامت عليك، والبيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمـريي،           : وال قامتك، أي  :  موضع الشاهد  -٤

 ... .وال ناحتك نائحة: ، وفيه١٨/٢٠: األغاين
 .١/٢١٤:  معاين القرآن-٥
 .٢/٢١٤: صون، الدر امل٢/٧٤٤َ:  البحر احمليط-٦
 .٤/٦١:  هي قراءة جماهد والزهري والسختياين، اجلامع ألحكام القرآن-٧



 ١٢١

يدخر ويدِكر ومدِكر فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت : فأما الذين يقولون

 التاء ذاالً فال واستقبلتها ذال دخلت التاء يف الذَّال فصارت ذاالً، فكرهوا أن تصري

يعرف االفتعال من ذلك، فنظروا إىل حرف يكون عدالً بينهما يف املقاربة، فجعلوه 

 .مكان التاء ومكان الذَّال

وأما الذين غَلَّبوا الذَّال فأمضوا القياس ومل يلتفتوا إىل أنه حرف واحد، 

 .فأدغموا تاء االفتعال عند الذَّال والتاء والطَّاء

ازجتر، : ازدجر ومعناها:  تنكرنَّ اختيارهم احلرف بني احلرفني، فقد قالواوال

مزجر، فغلَّب الزاي كما : ولقد قال بعضهم. فجعلوا الدال عدالً بني التاء والزاي

 فإنها شفاء ١عليك بأبوال الظِّباء فاصعِِطْها: ومسعت بعض بين عقَيل يقول. غلَّب التاء

غلب الصاد على التاء، وتاء االفتعال تصري مع الصاد والضاد طاًء، كذلك ف. للطَحل

 ومعناها ٢}   {: الفصيح من الكالم كما قال اهللا عز و جلَّ

 ٣}    {: وقال اهللا تبارك وتعاىل. افتعل من الضرر

 .٤فجعلوا التاء طاء يف االفتعال

 . ٥اء شاذَّة، والتوجيه بينالقراءة اليت ذكرها الفَر: التعليق

 

 

 
                                 

 .فاصتعطها:  أي-١
 .٣:  سورة املائدة، اآلية-٢
 .١٣٢:  سورة طه، اآلية-٣
 .١/٢١٥:  معاين القرآن-٤
 .٣/١٩٩: ، الدر املَصون١٤٣: ، إمالء ما من به الرمحن٤/٦١:  اجلامع ألحكام القرآن-٥



 ١٢٢

 .        :  قوله تعاىل-٨٣

وقد يقال يف معىن )     : (وهي يف قراءة عبداهللا

      {: ، قال اهللا تبارك وتعاىل و عدل 

    {ل ونصف بيننا وبينك و١د٢، يراد به ع. 

 . ٣التوجيه واضحقراءة عبداهللا شاذَّة، و: التعليق

 .         :  قوله تعاىل-٨٤

 { و٥}  {، و٤}{كان األعمش وعاِصم جيزمان اهلاء يف 
 وفيه هلما مذهبان؛ أما أحدمها فإنَّ القوم ٧} {و}  { و٦}

                                 
، ضم السني ابن عاِمر وعاِصم وحمزة ويعقُوب وخلَف، وكـسر البـاقون،   ٥٨:  سورة طه، اآلية   -١

 .٣٠٤: ، اإلحتاف٢/٣٢٠: النشر
 .١/٢٢٠:  معاين القرآن-٢
 .٢/٧٧٢: ، البحر احمليط٤/٦٨:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
جعفَر وصالً ووقفاً، وقالون ويعقُوب وهشام ِبخلٍْف عنه         أسكن اهلاء أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو         -٤

، ٦٩: ، الـوايف  ٦٦: باالختالس، والباقون بكسرة كاملة، وهو الوجه الثَّاين هلشام، البدور الزاهرة         
 .٢٠: اإليضاح ملنت الدرة

جعفَر، وقالون ويعقُـوب    ، أسكن اهلاء أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو         ١١٥:  سورة النساء، اآلية   -٥
وهشام ِبخلٍْف عنه بالكسر من غري صلة، وكسرها الباقون مع الصلة، وهو الوجه الثَّاين هلـشام،                

 .١٩: ، اإليضاح ملنت الدرة٦٩: الوايف
، قرأ قالون وابن وردان بترك اهلمز والكسر من غـري صـلة، وورش              ١١١:  سورة األعراف، اآلية   -٦

بن مجاز وخلَف يف اختيار بترك اهلمز وبالكسر مع الصلة، وابن كثري وهشام مـز               والِكساِئي وا 
ساكنة وضم اهلاء مع الصلة، والبصِرّيان كذلك ولكن من غري صلة، وابن ذَكْوان مزة سـاكنة                

 ،١٢١: وبكسر اهلاء من غري صلة، وعاِصم وحمزة بترك اهلمز وإسكان اهلاء، البـدور الزاهـرة              
 .٢٣: ، اإليضاح ملنت الدرة٧١: الوايف

: ، الـوايف ٣٤٦: ، أسكن اهلاء هشام، وضمها الباقون، البدور الزاهرة      ٨-٧:  سورة الزلزلة، اآليتان   -٧
٧٠. 



 ١٢٣

ا وأم. ظنوا أن اجلزم يف اهلاء، وإنما هو فيما قبل اهلاء، فهذا وإن كان توهماً خطأٌ

ضربته ضرباً شديداً، أو : اآلخر فإنَّ ِمن العرب من جيزم اهلاء إذا حترك ما قبلها؛ فيقول

يترك اهلاء إذا سكَّنها وأصلها الرفْع مبرتلة رأيتهم و أنتم؛ أال ترى أن امليم سكنت 

) بال واو(ومن العرب من حيرك اهلاء حركة بال واو، فيقول ضربته . وأصلها الرفع

والوجه األكثر أن توصل بواو، فيقال كلَّمتهو كالماً، على هذا البناء، . اً شديداًضرب

 : ١وقد قال الشاعر يف حذف الواو

 ِقناعـه مغِطيـاً فإني ملُجتلَى  أنا ابن ِكالب وابن أوس فمن يكن 

 دعه :وأما إذا سكن ما قبل اهلاء فإنهم خيتارون حذف الواو من اهلاء؛ فيقولون

منهو وال عنهو، فيصلون بواو إذا سكن ما : وال يكادون يقولون. يذهب، ومنه، وعنه

قبلها؛ وذلك أنهم ال يقِدرون على تسكني اهلاء وقبلها حرف ساكن، فلما صارت 

 .٢متحركة ال جيوز تسكينها اكتفوا حبركتها من الواو

، أما التوجيه فكما ٣ تقدم حتريرهما ذكره الفَراء من اختالف القراء: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤ذكر

 .         :  قوله تعاىل-٨٥

بقراءتكم الكتب :  وجاء يف التفسري٥}{و} {: تقرأ

ألنَّ العامل } {: وقرأ الِكساِئي ومحزة} {فكان الوجه . وِعلْمكم ا

 .٦يقع عليه يعلِّم و يعلَم
                                 

 .مضمومة من غري صلة) قناعه(، واهلاء يف ١٠/٩١:  البيت يف لسان العرب بدون نسبة-١
 .١/٢٢٣:  معاين القرآن-٢
 . ١٢١: ، ص٧، ٦، ٥، ٤: ش رقم يف اهلوام-٣
 .٢٦: ، شرح اهلداية١/٤٢:  الكشف-٤
 .١٧٦: ، اإلحتاف١٠٠:  شدد ابن عاِمر والكوفيون، وخفَّف الباقون، التحِبري-٥
 .١/٢٢٤:  معاين القرآن-٦



 ١٢٤

ن متواترتان، والقراءة بالتخفيف فعلُها يتعدى ملفعول واحد، القراءتا: التعليق

مبا كنتم تعلِّمونَ الناس : ، والقراءة بالتشديد تتعدى ملفعولني}{: وهو
 . ١الكتاب، واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٨٦

. وال أنْ يأمركُم: }  {، يردوا على ٢أكثر القُراء على نصبها

فهذا دليل على انقطاعها من النسق وأنها )  : ( يف قراءة عبداهللاوهي

 {: رفعت كما قال تبارك وتعاىل) (يف موقع } {مستأنفة، فلما وقعت 

 وهي يف قراءة ٣}        

 .٤)وما تسئَلُ عن أصحاِب: (ويف قراءة أُبي)  تسـئَلَنولَ: (عبداهللا

القراءة بالنصب والرفْع متواترة، أما قراءة عبداهللا فإنها شاذَّة، ولكنها  :التعليق

 .، واهللا أعلم٥تقوي قراءة الرفع

          :  قوله تعاىل-٨٧

  . 

}א{ذَ امليثاق للذين ٦ثَّاب بكسر الالَّم، يريد أَخقرأها حيىي بن و ،

أخذت ميثاقك لتعملَن؛ : من األخذ، كما تقول}  {: جعل قولهآتاهم، مث 
                                 

 ٢/٠٨٠٦: ، الدر املَصون١/٢٢٦:  شرح اهلداية-١
٢-      زماِصم وحاِمر وعب ابن عصالباقون وأبو عمرو يف وجه عنـه،            قرأ بالن فَعرلَف، وقُوب وخعة وي

 .١٧٧: ، اإلحتاف٢/٢٤٠: النشر
 .١١٩:  سورة البقرة، اآلية-٣
 ١/٢٢٤:  معاين القرآن-٤
 .١/٣٥٠: ، الكشف١٦٨:  احلُجة البن زجنلة-٥
 .١٧٧: ، اإلحتاف٢/٢٤١:  قرأ حمزة بكسر الالَّم، والباقون بفتحها، النشر-٦



 ١٢٥

جعل الالَّم الماً زائدة؛ } {ومن نصب الالَّم يف .ألنَّ أخذ امليثاق مبرتلة االستحالف

إذ أُوقعت على جزاء صير على جهة فعل وصّير جواب اجلزاء بالالَّم وبإن و بال و مبا، 

 .١وهو وجه الكالم. تلْقَى جبواب اليمنيفكأنَّ الالَّم ميني، إذ صارت 

القراءة بكسر الالَّم وفتحها متواترة، وبيان توجيه الفَراء لقراءة الكسر : التعليق

جواب للقسم؛ ألنَّ }  {: موصولة، وقوله تعاىل) ما(أنَّ الالَّم الم جر، و

شرطية، وقوله ) ما(دة، و ، وعلى قراءة الفتح تكون الالَّم زائ٢أخذ امليثاق مبرتلة القَسم

 .، واهللا أعلم٣جواب القسم، اكتفي به عن جواب الشرط}  {: تعاىل

 .     :  قوله تعاىل-٨٨

جعل ) ِفيِه آيةٌ بينةٌ: (املقام واِحلجر واحلَِطيم، وقرأ ابن عباس: اآليات: يقال

 .٤املقام هو اآلية ال غري

 . ٥ شاذَّة، وتوجيه القراءتني ظاهرقراءة ابن عباس : التعليق
 .       :  قوله تعاىل-٨٩

ذكَّر ألنَّ البغضاء مصدر، ) قَد بدا البغضاُء ِمن أَفْواِهِهم: (ويف قراءة عبداهللا

   {واملصدر إذا كان مؤنثاً جاز تذكري فعله إذا تقدم، مثل 
  .٨ وأشباه ذلك٧}    { و ٦}

                                 
 .١/٢٢٥:  معاين القرآن-١
 .٢/٣٥٢: ، الكشف١٠٧:  معاين القراءات-٢
 .١/٢٢٨: ، شرح اهلداية١٠٦:  معاين القراءات-٣
 .١/٢٢٧:  معاين القرآن-٤
 .١/١٧١: ، إعراب القراءات الشواذ٤/٩٠: ، اجلامع ألحكام القرآن١٨٤:  الكشاف-٥
 .٦٧:  سورة هود، اآلية-٦
 .١٥٧: ية سورة األنعام، اآل-٧
 .١/٢٣١:  معاين القرآن-٨



 ١٢٦

قراءة التذكري شاذَّة، والتذكري محل على املعىن؛ ألنَّ البغضاء مبعىن : عليقالت

 .اللفظ، واهللا أعلم ١البغض، والتأنيث ملوافقة

 .         :  قوله تعاىل-٩٠

مد : ، ال تكون كقولك للرجل٢إن شئت جِعلت جزماً وإن كانت مرفوعة

مد يا هذا، : باً؛ ألنَّ من العرب من يقولياهذا، ولو نصبتها أو خفضتها كان صوا

على مذهب ليس } {والنصب يف العربية أهيؤها، وإن شئت جعلته رفعاً و جعلت 

 : ٣فرفعت وأنت مضمر للفاء، كما قال الشاعر

 إىل قَطَِرّي ال إخالُك راِضياً  فإن كان ال يرضيك حتى تردين 

جتعله من الضير، وزعم الِكساِئي أنه } {: وقد قرأ بعض القُراء

 ٤)ال يضركم(ال ينفعين ذلك وما يضورين، فلو قرئت : مسع بعض أهل العالية يقول

 .٥على هذه اللُّغة كان صواباً

القراءة بضم الضاد والراء مع تشديدها متواترة، وكذلك بكسر الضاد : التعليق

ءة بضم الضاد وجزم الراء فشاذَّة، وتوجيه القراءة األوىل واضح، وجزم الراء، أما القرا

وكذلك الشاذَّة، أما بكسر الضاد وجزم الراء فهي من ضار يضري، والفعل جمزوم 

 . ، واهللا أعلم٦والياء حمذوفة
                                 

 .٣/٥٨: ، البحر احمليط٤/١١٦:  اجلامع ألحكام القرآن-١
 ناِفع وابن كثري وأبو عمرو ويعقُوب بكسر الضاد وجزم الراء، والباقون بضم الضاد ورفـع الـراء            -٢

 .١٧٨: ، اإلحتاف٢/٢٤٢: مشددة، النشر
، حيث رفع الفعل مـع      )ال إخالُك : (، والشاهد يف البيت   ١/٣٠٠ : هو سوار بن املضرب، الكامل     -٣

 ).إنْ(أنه واقع يف جواب 
 .١/١٧٣ ذكرها العكْبري يف إعراب القراءات الشواذ غري معزوة، -٤
 .١/٢٣٢:  معاين القرآن-٥
 .٣/٦٤: ، البحر احمليط١/٣٥٥:  الكشف-٦



 ١٢٧

 .         :  قوله تعاىل-٩١

لك، والعرب تفعل ذ)    : (ويف قراءة عبداهللا

نقدت هلا : مسعت بعض العرب يقول: قال الِكساِئي. رِدفك و رِدف لك: فيقولون

 : ١وأنشدين الِكساِئي. نقدهتا مائة، المرأة تزوجها: مائة، يريدون

 رب العباد إليه الوجه والعمل  أستغفر اهللا ذنباً لست حمصيه

 ٢} {: والكالم بالالَّم، كما قال اهللا تبارك وتعاىل

 : ٤ وأنشدين٣} {و

 وزري وكلُّ امِرىء ال بد متِزر أستغفر اهللا من ِجدي ومن لعيب 

 .٥يريد لوزري، و وزري حني ألقيت الالَّم يف موضع نصب

إما للتعدية؛ ألنَّ ) : (قراءة عبداهللا شاذَّة، والالَّم يف قوله: التعليق

، وإما أن يكون الفعل ضمن ٦اين حبرف اجلَّراألول بنفسه، والثَّ: الفعل يتعدى ملفعولني

 . ، واهللا أعلم٧معىن ترتب وتسوي وهتييء

 

 

 

                                 
 .٣٤٧:  البيت يف أدب الكاتب بدون نسبة-١
 .٢٩: ة يوسف، اآلية سور-٢
 .١٣٥:  سورة آل عمران، اآلية-٣
 .٤٩٧:  البيت ملرار بن سعيد، أساس البالغة-٤
 .١/٢٣٣:  معاين القرآن-٥
 .٣/٣٨٠:  الدر املَصون-٦
 .٣/٦٨: ، البحر احمليط١٩٢:  املصدر السابق، الكشاف-٧



 ١٢٨

 .    :  قوله تعاىل-٩٢

رجع ما إىل اجلمع، كما قال اهللا عز )  : (ويف قراءة عبداهللا

   {:  وكما قال١}    {: وجلَّ

  ٣}٢. 

 .٤ة، والتوجيه بينقراءة عبداهللا شاذَّ: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٩٣

قُرح، وكأنَّ : وقد قرأ أصحاب عبداهللا. ٥وأكثر القُراء على فتح القاف. وقُرح

: وهو يف ذاته مثل قوله. القُرح أمل اجلراحات، وكأنَّ القَرح اجلراحات بأعياا

    { و وجِدكُم ٦}     {
{٧هدهم، و  و ج}     {ها٨عس٩ و و. 

مها لغتان مبعىن واحد، : القراءة بفتح القاف وضمها متواترة، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم١٠كالضعف والضعف

                                 
 .١٩:  سورة احلج، اآلية-١
 .٩:  سورة احلجرات، اآلية-٢
 .١/٢٣٣:  معاين القرآن-٣
 .٣/٧٠: ، البحر احمليط١٩٣:  الكشاف-٤
 .١٧٩: ، اإلحتاف٢/٢٤٢:  شعبة وحمزة والِكساِئي وخلَف بالضم، والباقون بالفتح، النشر-٥
: ، وقرأ احلَسن واألعرج وابن أيب عيلة وأبو حيوة بفتحها، البحر احملـيط            ٦:  سورة الطالق، اآلية   -٦

 .، وهي شاذَّة٨/٣٩٩
 .، وهي شاذَّة٥/٩٨: ، وقرأ ابن هرمز بفتحها، البحر احمليط٧٩:  سورة التوبة، اآلية-٧
 .، ومل أقف على من قرأ بالفتح٢٨٦:  سورة البقرة، اآلية-٨
 .١/٢٣٤:  معاين القرآن-٩
 .١/٢٥٦: ، الكشف١١٠:  معاين القراءات-١٠



 ١٢٩

 .          :  قوله تعاىل-٩٤

وهو الذي . والقُراء بعد تنصبه. يريد اجلزم) (خفض احلسن 

والصرف أن ) مل آته وأُكِْرمه إالَّ استخف يب: (الصرف، كقولكيسميه النحويون 

جيتمع الفعالن بالواو أو مثَّ أو الفاء أو أو، ويف أوله جحد أو استفهام، مثَّ ترى ذلك 

وجيوز فيه اإلتباع؛ ألنه . اجلحد أو االستفهام ممتنعاً أن يكَر يف العطف، فذلك الصرف

ينصب؛ إذ كان ممتنعاً أن حيدث فيهما ما أحدث يف أوله؛ أال ترى نسق يف اللفظ، و

ال : كذلك يقولون. لست أليب إن مل أقتلك أو إن مل تسبقين يف األرض: أنك تقول

 .١يف يضيق، فهذا تفسري الصرف) ال(يسعِني شيء ويضيق عنك، وال تكّر 

ءة اجلمهور بالنصب على أنَّ قراءة الكسر شاذَّة، وتوجيهها بين، وقرا: التعليق

 . ٢.الفعل منصوب بأنَّ املقدرة بعد الواو، واهللا أعلم

 .        :  قوله تعاىل-٩٥

   {: جعل قوله} {فمن أراد . ٤}{و٣} {: تقرأ

 .جعل الوهن للمقاتلني} {: للباقني، ومن قال} 

 . ٥القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق

 

 
                                 

 .١/٢٣٥:  معاين القرآن-١
 .٣/٤١١: ، الدر املَصون١/١٧٥: شواذ إعراب القراءت ال-٢
 .١/٢٣٧:  معاين القرآن-٣
 قرأ ناِفع وابن كثري والبصِرّيان باأللف وفتح القاف والتاء، والباقون بدون ألف مع ضـم القـاف                  -٤

 .١٨٠: ، اإلحتاف٢/٢٤٢: وكسر التاء، النشر
 .١/٢٣٣: ، شرح اهلداية٤/١٤٧:  اجلامع ألحكام القرآن-٥



 ١٣٠

 .        :  قوله تعاىل-٩٦

. ومثله يف القرآن كثري. يف موضع رفع} {نصبت القول بكان، وجعلت 

 وأشباهه وجعل النصب يف ١يف موضع الرفع، ولو رفع القول} {والوجه أن جتعل 

  .٢كان صواباً} {
 . ٣القراءة برفع الالَّم شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .     : له تعاىل قو-٩٧

 .٥كان وجهاً حسناً) بل أطيعوا اهللا موالكم: (٤رفع على اخلرب، ولو نصبته

 {: القراءة بالنصب شاذَّة، وتوجيهها ظاهر، وقراءة الرفع: التعليق

 . ٦مبتدأ وخربه} 

 .        :  قوله تعاىل-٩٨

صعدنا من مكة ومن بغداد إىل تقول أ. اإلصعاد يف ابتداء األسفار واملخارج

صِعدت، : فإذا صِعدت على السلم أو الدرجة وحنومها قلت. خراسان، وشبيه ذلك

جعل الصعود يف )  والَ تلْوونَدونَصعت ِإذْ: (وقرأ احلسن البصري. ومل تقل أصعدت

 .٧اجلبل كالصعود يف السلم

                                 
 .٣/١١١:  قرأ محاد بن سلمة عن ابن كثري وأبو بكر عن عاِصم برفع الالَّم، البحر احمليط-١
 .١/٢٣٧:  معاين القرآن-٢
 .٣/٤٣٣: ، الدر املَصون٣/١١١:  البحر احمليط-٣
 .٣/١١٣:  قرأ احلَسن بنصب لفظ اجلاللة، البحر احمليط-٤
 .١/٢٣٧:  معاين القرآن-٥
 .٣/٤٣٤: ، الدر املَصون٣/١١٣: ، البحر احمليط١/١٧٧: لقراءات الشواذ إعراب ا-٦
 .١/٢٣٩:  معاين القرآن-٧



 ١٣١

راء واضح، وقيل يف اجلمع بني قراءة احلسن البصري شاذَّة، وكالم الفَ: التعليق

، وقيل صعد ١إنهم أصعدوا يف الوادي مثَّ ملَّا حزبهم العدو صِعدوا يف اجلبل: القراءتني

 . ، واهللا أعلم٢وأصعد مبعىن واحد

 .  :  قوله تعاىل-٩٩

  {: ، وبالياء فيكون للنعاس، مثل قوله٣تقرأ بالتاء فتكون لألمنة
فهو } {فهي الشجرة، وإذا كانت } {، إذا كانت }{ و ٤}

 .٥للمهل

 . ٦القراءة بالتاء والياء متواترة، والتوجيه يف غاية الوضوح: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-١٠٠

  {: كقوله} {امساً فرفعه بالالَّم يف ) كُلَّ( جعل ٧فمن رفع

جعله من } {من نصب ، و٨}      

 .٩نعت األمر

                                 
 .٣/٤٣٨: ، الدر املَصون٣/١٢٠:  البحر احمليط-١
 .٣/٤٣٩:  املصدر األخري-٢
 .١٨٠: اف، اإلحت١٠١:  قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بالتاء، والباقون بالياء، التحِبري-٣
، ٢/٣٧١: ، وقرأ بالياء ابن كثري وحفْص ورويس، والباقون بالتاء، النشر         ٤٥:  سورة الدخان، اآلية   -٤

 .٣٨٨: اإلحتاف
 .١/٢٠٤:  معاين القرآن-٥
 .٢٠٠: ، الكشاف١/٣٦٠: ، الكشف٥٥:  احلُجة البن خالويه-٦
 .١٨٠:  اإلحتاف،٢/٢٤٢:  رفع البصِرّيان، ونصب الباقون، النشر-٧
 .٦٠:  سورة الزمر، اآلية-٨
 .١/٢٤٣:  معاين القرآن-٩



 ١٣٢

مبتدأ، كما ) كُلُّه(القراءة بالرفْع والنصب متواترة، فمن رفع جعل : التعليق

       {: من قوله سبحانه} {رفعت 

، واملبتدأ واخلرب }{، واخلرب }{ على االبتداء، وخربه ١} 

فمن رفع : (اءوقول الفر} {توكيداً لـ} {خرب إن، ومن نصب جعل 

جاٍر على مذهب الكوفيني يف كون كلٍّ من ) }{امساً فرفعه بالالَّم يف } كُلَّ{جعل 

، ٣}{بدالً من } {، وأجاز األخفش أن تكون ٢املبتدأ واخلرب يرفع اآلخر
 . واهللا أعلم

 .       :  قوله تعاىل-١٠١

وقرأه أصحاب عبداهللا . ن خيان، يريدون أ}{: ٤يقرأ بعض أهل املدينة

يغلَّل : وذلك جائز وإن مل يقل. ، يريدون أن يسرق أن يخون}{: كذلك

{: فيكون مثل قوله و - ٥  { اس وأبووقرأ ابن عب

د أن لن تقْسم هلم الغنائم وذلك أنهم ظنوا يوم أُح}  {: ٦عبدالرمحن السلَمّي

 .٧قد غَلَّ: ومعناه أن يتهم ويقال. كما فعل يوم بدر
                                 

 .٦٠:  سورة الزمر، اآلية-١
 .١/٤٤:  اإلنصاف-٢
 .١/٣٦١: ، الكشف١/٢١٨:  معاين القرآن لألخفش-٣
:  فتح الياء وضم الغني ابن كثري وأبو عمرو وعاِصم، والباقون بضم الياء وفتح الغـني، النـشـر                 -٤

 .١٨١: إلحتاف، ا٢/٢٤٣
، ٢/٢٥٧: ، قرأ بالتخفيف ناِفع والِكساِئي، والباقون بالتشديد، النـشر        ٣٣:  سورة األنعام، اآلية   -٥

 .٢٠٧: اإلحتاف
أبو عبدالرمحن عبداهللا بن حبيب السلَمي الكويف، تابعي من أوالد الصحابة، مولده يف حيـاة               :  هو -٦

 .٤/٢٦٧:  هـ، سري أعالم النبالء٧٤ أو ٧٣: مهر فيه، ت، قرأ القرآن الكرمي وجوده والنيب 
 .١/٢٤٦:  معاين القرآن-٧



 ١٣٣

 : القراءتان متواترتان، فمن قرأ بضم الياء فعلى وجهني: التعليق

 . أن يسرق ويخون-١

 . أن يخونه أصحابه-٢

 يف تهموا النيب إنَّ املنافقني ا: ومن قرأ بفتح الياء فالتوجيه كما ذُِكر، وقيل

 .، واهللا أعلم١شيء فُِقد يوم بدر

 .         :  قوله تعاىل-١٠٢

ومن كسرها . من فتحها جعلها خفضاً متبعة للنعمة. ٢تقرأ بالفتح والكسر

 .٣فهذه حجة ملن كسر)   (استأنف، ويف قراءة عبداهللا 

الفتح على أنها معطوفة على القراءة بالفتح والكسر متواترة، و: التعليق

 . ٤، وتوجيه الكسر واضح}{

 .          :  قوله تعاىل-١٠٣

بالتاء والفتح على }    {: ٥وقد قرأها بعضهم

     {: الحتسبنهم ال حتسنب أنما منلي هلم، وهو كقوله: التكرير
 .٧هل ينظرون إال أن تأتيهم:  على التكرير٦}

                                 
 .٢٥٤: ، معامل الترتيل١/٣٦٣:  الكشف-١
 .١٨٢: ، اإلحتاف٢/٢٤٤:  كسر الِكساِئي، وفتح الباقون، النشر-٢
 .١/٢٤٧:  معاين القرآن-٣
 .٣/٤٨٦: ، الدر املَصون١/٢٣٨:  شرح اهلداية-٤
 .١٥٤: ، الفتح الرباين٢/٢٤٤:  قرأ حمزة بالتاء، والباقون بالياء، النشر-٥
 .١٨: ، اآلية سورة محمد -٦
 .١/٢٤٨:  معاين القرآن-٧



 ١٣٤

 أو كل من القراءة بالتاء والفتح متواترة، واملخاطب هو النيب : تعليقال

  {: مفعول أول حلسب، وقوله سبحانه}  {يصلح للخطاب، و 

) ما(سد مسد املفعول الثَّاين حلسب، و}  {بدل من }   

أو تكون مصدرية، وال حتسنب أنَّ الذي منليه للكفَّار خري هلم، : موصولة، والتقدير

 {وال حتسنب إمالءنا للكفَّار خري هلم، وعلى القراءة بالياء يكون الفاعل : والتقدير

موصولة أو ) ما(سد مسد املفعولني، و }     {و } 

 . ١مصدرية، واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-١٠٤

 .٣اعتباراً؛ ألنها يف مصحف عبداهللا ٢قرأها محزة} א{وقرىء 

القراءتان متواترتان، فمن قرأ بالياء فقد بىن الفعل على ما مل يسم : التعليق

، )ما(مرفوع ألنه معطوف على ) قتلُهم(يف حمل رفع نائب فاعل، و ) ما(فاعله، و 

لقراءة محزة لكون تعليل ) قرأ محزة اعتباراً؛ ألنها يف مصحف عبداهللا: (وقول الفَراء

الرسم حيتملها، وهو نوع من االحتجاج، ومن قرأ بالنون فالفاعل ضمري مستتر 

 .، واهللا أعلم٤منصوب ألنه مفعول به) قتلهم(هو، يعود على لفظ اجلاللة، و : تقديره

 
 ٱ 
                                 

 .١/٣٨٠: ، املُغِني٦١: ، طالئع الِبشر١/٣٦٥:  الكشف-١
ء، والبـاقون بنـون مفتوحـة يف        باليـا ) يقول(بالرفْع، و   ) قَتلُهم( قرأ حمزة بالياء مضمومة، و       -٢

 .١٨٣: ، اإلحتاف٢/٢٤٥: ، النشر)نقول(، وبالنون يف )قتلهم(، ونصب )سنكتب(
 ١/٢٤٩:  معاين القرآن-٣
 .١/٢٤٢: ، شرح اهلداية٥٧:  احلُجة البن خالويه-٤



 ١٣٥

   
 .        :  قوله تعاىل-١٠٥

  خبفض٢وقرأ إبراهيم. قوا األرحام أن تقطعوها؛ يريد وات١فنصب األرحام

باهللا والرحم، وفيه قبح؛ ألنَّ العرب ال ترد خمفوضاً على : األرحام، وهو كقوهلم

 :  يف جوازه٣خمفوض وقد كُِني عنه، وقد قال الشاعر

 ومابينها والْكَعب غَوط نفَاِنف  نعلِّق يف مثِل السواِري سيوفَنا

 .٤ هذا يف الشعر لضيقهوإنما جيوز

القراءة بالنصب واخلفض متواترة، أما قراءة النصب فواضحة، وأما : التعليق

الفَراء كما ترى يف كالمه، وأبو منصور : قراءة اخلفض فقد ضعفها بعض العلماء منهم

، ٩شِري، والزمخ٨، ومكِّي بن أيب طالب٧، وأبوعلي الفارسي٦، وابن خالويه٥األزهري

إنه ال جيوز : ، مستندين إىل القياس يف النحو الذي عين به البصريون، قالوا١٠والعكْبري

                                 
 .١٨٥: ، اإلحتاف٢/٢٤٧:  قرأ حمزة باخلفض والباقون بالنصب، النشر-١
عمران إبراهيم بن يزيد النخعي اليماين الكويف، من التابعني، فقيه العراق، كان بصرياً بعلم              أبو  :  هو -٢

 .٤/٥٢٠: هـ، سري أعالم النبالء٩٦: ، تابن مسعود 
 .٢/٤٦٥:  هو مسكني الدارمي، اإلنصاف-٣
 .١/٢٥٢:  معاين القرآن-٤
 .١١٨:  معاين القراءات-٥
 .٥٨:  احلُجة-٦
 .٣/١٢١ : احلُجة-٧
 .١/٣٧٥:  الكشف-٨
 .٢١٥:  الكشاف-٩
 .١٧٢:  إمالء ما من به الرمحن-١٠



 ١٣٦

أن يعطف االسم الظاهر على املضمر بدون إعادة اخلافض، والرد على من ضعف هذه 

 : القراءة من وجوه

١-ه، فالقراءة حجده إذا ثبتت القراءة مل جيز ألحد أنْ يرة على اللُّغة والقياس،  أن

 .وليست اللُّغة والقياس حجة على القراءة

 مل يكن ليقرأ أو يقُرىء إالَّ مبا ثبت، فهو إمام - يرمحه اهللا - أنَّ اإلمام محزة -٢

 .عظيم وشيخ جليل

 أنَّ القراءة باخلفض ليست مقتصرة على محزة، بل هي متواترة، ولو كان محزة -٣

 .اترةوحده نقلها مل تكن متو

 أنَّ قراءة اخلفض هلا شواهد يف القرآن الكرمي، ويف الشعر، فمن القرآن قولُ اهللا -٤

وملن : ، أي١}       {: سبحانه

 : ٣، ومن الشعر قول الشاعر٢لستم له برازقني

 فاذهب فما بك واأليام من عجب  فاليوم قربت هتجونا وتشتمنا

 .ره الفَراءومنها أيضاً البيت الذي ذك

 : ٥ يف ألفيته٤قال ابن مالك

 ضمِري خفٍْض الِزٍم قد جِعـال  وعود خافٍض لدى عطٍْف على
 يف النثْر والنظْم الصحيح مثْبتا وليس عندي الزمـاً إذْ قد أَتى

                                 
 .٢٠:  سورة احلجر، اآلية-١
 .٥/٥٨٠:  البحر احمليط-٢
 .٣/٢٤٠:  ال يعزى إىل قائل معين، شرح ابن عقيل-٣
ئمة يف علـوم العربيـة،      أبو عبداهللا مجال الدين محمد بن عبداهللا ابن مالك اجلياين، أحد األ           :  هو -٤

 .٦/٢٣٣: ، األعالم٢/١٨٠: هـ، غاية النهاية٦٧٢: صاحب األلفية املشهورة، وله غريها، ت
 .٣/٢٣٩: شرح ابن عقيل:  انظر-٥



 ١٣٧

 .        :  قوله تعاىل-١٠٦
 .٢ه، فأدغم التاء عند السنييريد تتساءلون ب} {: ١وقرأ بعضهم

فمن شد أدغم التاء يف ) تتساءلون: (القراءتان متواترتان، واألصل: التعليق
 .٣السني، ومن خفَّف حذف إحدى التاءين طلباً للتخفيف

 .       :  قوله تعاىل-١٠٧
انكحوا فإن خفتم أالَّ تعدلوا على األربع يف احلب واجلماع ف:  على٤تنصب

، بالرفْع كان }א{: ولو قال.  عليكم فيه٥واحدة أو ما ملكت أميانكم ال وقت
:  صواباً على قولك٧ كان٦}     {: كما قال

 .٨فواحدة مقنع، فواحدة رضا
القراءتان متواترتان، وتوجيه القراءتني كما ذُِكر، ويف قراءة الرفْع : التعليق
 : وجهان آخران

 .فاملقنع: كون خرباً مبتدؤها حمذوف، تقديره أن ت-١
 . واهللا أعلم. ٩فيكفي واحدة:  أن تكون فاعالً والفعل حمذوف، تقديره-٢

 .           :  قوله تعاىل-١٠٨

                                 
 .١٨٥: ، اإلحتاف٢٤٧:  قرأ الكوفيون بالتخفيف، والباقون بالتشديد، النشر-١
 .١/٢٥٣:  معاين القرآن-٢
 .١/٣٧٥: ، الكشف١١٨ : معاين القراءات-٣
 .٧٦: ، البدور الزاهرة٢/٢٤٧:  قرأ أبو جعفَر بالرفع، والباقون بالنصب، النشر-٤
 .ال حد لكم يف ملك اليمني:  أي-٥
 .٢٨٢:  سورة البقرة، اآلية-٦
 .١/٢٥٥: ققالثَّانية بدالً من األوىل، واهللا أعلم، انظر يف الفقرتني السابقتني كالم احمل) كان (-٧
 .١/٢٥٥:  معاين القرآن-٨
 .٦٥: ، طالئع الِبشر٣/٥٦٦: ، الدر املَصون١٨٩:  مشكل إعراب القرآن-٩



 ١٣٨

 - واملعىن ٢}{: ١وقرأ ناِفع املدين. اليت تقومون ا قواماً وقياماً: يقول

 .٣ واحد-واهللا أعلم 

قراءة باأللف وحبذفها متواترة، ومها عند الفَراء مبعىن واحد، كأنه ال: التعليق

) قيماً(يرى أنهما مصدران، وأصل الياء واو قواماً، فلما كُِسر ما قبلها قُِلبت ياًء، و

 . ، واهللا أعلم٤)ِديمة(مجع ) ِديم(مثل ) قيمة(بدون ألف مجع 

 .     :  قوله تعاىل-١٠٩

أتيت أمراً عظيماً، : والعرب تقول) ِحشِةاٱلْفَِبوالالَّيت يأتني : (ءة عبداهللاويف قرا

 .٥وأتيت بأمر عظيم، وتكلَّمت كالماً قبيحاً، وبكالم قبيح

جيئن ا، أو جئن مصاحبات هلا، : قراءة عبداهللا شاذَّة، وتوجيهها: التعليق

 . ٦يفعلنها أو يغشينها، واهللا أعلم: وتوجيه قراءة اجلمهور

 .      :  قوله تعاىل-١١٠

فذهب إىل اجلمع ألما ) والذين يفعلون منكم فآذومها: (ويف قراءة عبداهللا

 .٩)٨والسارقون والسارقات فاقطعوا أمياما: (، وكذلك يف قراءته٧اثنان غري موقتني

 . ١إنها تفسري وليست قراءة: قراءة عبداهللا شاذَّة، وقيل: التعليق

                                 
أبو رومي نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم الليثي موالَهم املدين، من صغار التابعني، إمام أهـل                 :  هو -١

 .١/١٠٤: ، طبقات القُراء١٦٧: ة، تاملدينة يف القراءة، وأحد القُراء السبع
 .١٨٦: ، اإلحتاف٢/٢٤٧:  قرأ ناِفع وابن عاِمر حبذف األلف، والباقون بإثباهتا، النشر-٢
 .١/٢٥٦:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٧٦: ، الكشف٥٩: ، احلُجة البن خالويه١١٩:  معاين القراءات-٤
 .١/٢٥٨:  معاين القرآن-٥
 .٤/٥٦: ، التحرير والتنوير٣/٦٢١ : الدر املَصون-٦
 . أي غري حمددين وال معلومني-٧
 .٣٨:سورة املائدة، اآلية}    { هذه قراءة شاذَّة، واآلية املتواترة -٨
 .١/٢٥٨:  معاين القرآن-٩



 ١٣٩

 .     :  قوله تعاىل-١١١

. ذوات األزواج الاليت أحصنهن أزواجهن: العفائف، واحملصنات: احملصنات

بالكسر يف القرآن كله } {: ، وقد روى علقمة٢والنصب يف احملصنات أكثر

هذا احلرف الواحد؛ ألنها ذات الزوج من }   {: إال قوله

 .٣ يف أرضها استربأْتها حبيضة وحلَّت لكإذا كان هلا زوج: يقول. سبايا املشركني

القراءة بالفتح والكسر يف الصاد متواترة، أما يف هذا املوضع فقد اتفق : التعليق

القُراء على فتح الصاد، ويف سائر املواضع قُِرىء بالفتح والكسر، فالفتح على أنَّ النساء 

ى أنهن أحصن أنفُسهن باإلسالم قد أحصنهن غريهن من زوج أو ويل، والكسر عل

 .، واهللا أعلم٤والعفاف

 .     :  قوله تعاىل-١١٢

وكأنَّ . ، ومها لغتان، وقد قرئتا، من صلَيت، وأَصلَيت٥)نصِليه: (وتقرأ

تلَيص :تلَي٦جعلته يصالها: تصليه على النار، وأَص. 

منقول ) نصليه(من صِلي، و) نصليه(ة، والقراءة بفتح النون شاذَّ: التعليق

ِليواهللا أعلم٧باهلمز من ص ، . 

                                                                                          
 .٣/٦٢٢: ، الدر املَصون٣/٢٧٥:  البحر احمليط-١
، ٢/٢٤٩: وضع، والباقون بالفتح يف مجيع املواضـع، النـشر         قرأ الِكساِئي بالكسر إالَّ يف هذا امل       -٢

 .١٨٨: اإلحتاف
 .١/٢٦٠:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٨٤: ، الكشف١٩٦:  احلُجة البن زجنلة-٤
 .١/٢٨٧:  الفتح يف قراءة إبراهيم واألعمش ومحيد، املُحتسب-٥
 .١/٢٦٣:  معاين القرآن-٦
 .٥/١٠٣:  القرآن، اجلامع ألحكام١/٢٨٧:  املُحتسب-٧



 ١٤٠

 .     :  قوله تعاىل-١١٣

 ٢}     {، وكذلك ١}{و

أدخلين دخول : مدخال و مخرجاً و مرتالً فكأنه بناه على: ومن قال. وإدخال صدق

فتوحاً أن يراد به املرتل بعينه، وقد يكون إذا كان م. صدق وأخرجين خروج صدق

 . ٤ ولو فتحت امليم كانت كالدار والبيت٣}  {: كما قال

القراءة بضم امليم وفتحها يف النساء متواترة، أما آية اإلسراء فالفتح : التعليق

كن إنهما مصدر أو اسم مكان، ول: ، وعلى كلتا القراءتني ميكن أن يقال٥فيها شاذٌّ

ندخلكم فتدخلون مدخالً كرمياً، : على قراءة الفتح حنتاج لتقدير فعل مضمر، وهو

 . ، واهللا أعلم٦ألنها مبنية على ثالثي، أما الضم فعلى رباعي
 .    :  قوله تعاىل-١١٤

 .٧تصلح فواعل وفاعالت يف مجع فاعلة) ِنتاوِلح قَوالصافَ: (ويف قراءة عبداهللا

قراءة عبداهللا شاذَّة، وهي مجع تكسري، وقراءة اجلمهور مجع مؤنث : قالتعلي

 . ٨سامل

 

                                 
 .١٨٩: ، اإلحتاف٢/٢٤٩:  قرأ ناِفع وأبو جعفر بالفتح، والباقون بالضم، النشر-١
 .٨٠:  سورة اإلسراء، اآلية-٢
 .٢٩:  سورة املؤمنون، اآلية-٣
 .١/٢٦٣:  معاين القرآن-٤
 .١٠/٢٠٣:  وهي قراءة احلَسن وأيب العالية ونصر بن عاِصم، اجلامع ألحكام القرآن-٥
 .٣/٦٦٥: ، الدر املَصون١/٣٨٦:  الكشف-٦
 .١/٢٦٥:  معاين القرآن-٧
 .١٨٥: ، إمالء ما من به الرمحن١/٢٨٨:  املُحتسب-٨



 ١٤١

 .     :  قوله تعاىل-١١٥
حافظات لغيب أزواجهن مبا حفظ اهللا حني أوصى : ومعناه. ١القراءة بالرفْع

فنصبه على أن جيعل الفعل واقعاً، }   {: وبعضهم يقرأ. ن األزواج
مبا أرضى اَهللا، فتجعل : افظات للغيب بالذي حيفظ اَهللا، كما تقولح: كأنك قلت
ولست أشتهيه؛ ألنه ليس بفعل لفاعل . ، فيكون يف مذهب مصدر)ما(الفعل لـ

 .٢معروف، وإنما هو كاملصدر
القراءتان متواترتان، ويفْهم من كالم الفَراء يف توجيه قراءة الرفْع أنَّ : التعليق

بالذي حفظه اهللا هلن من مهور أزواجهن، : ة، وقيل هي موصولة، واملعىنمصدري) ما(
فقة عليهنب ٣والنصما(، وعلى قراءة الن (اناء موصولة، قال أبوحيعند الفَر) : وحذف

، وقدره ٤)املضاف متعني تقديره؛ ألنَّ الذَّات املقدسة ال ينسب إليها أنها حيفظها أحد
، وقيل هي ٥)أي مبا حفظ دين اهللا وشريعة اهللا وعهود اهللا: ( ِجنّي فقالقبله ابن

إما أن يكون فيه ضمري ) حفظ(حبفظهن اهللا يف امتثال أمره، و: مصدرية، واملعىن
مبا حفظن اهللا، وإما أن اليكون فيه حذف، فيعود ضمري : مرفوع حمذوف تقديره

، فلذلك مل يلْحق الفعلَ ضمري ٦ يف معىن اجلنسعليهن؛ ألنهن} {الفعل املفرد 
، ٧على كلتا القراءتني نكرة موصوفة) ما(نون النسوة، وقد أجاز العكْبري أن تكون 

 .واهللا أعلم

                                 
 .١٨٩: ، اإلحتاف٢/٢٤٩:  قرأ أبوجعفَر بالنصب، والباقون بالرفع، النشر-١
 .١/٢٦٥:  معاين القرآن-٢
 .٣/٦٧١:  املَصون، الدر٣/٣٣٨:  البحر احمليط-٣
 .٣/٣٣٨:  البحر احمليط-٤
 .١/٢٩٠:  املُحتسب-٥
 .٣/٦٧١: ، الدر املَصون٣/٣٣٨: ، البحر احمليط١٩٧:  مشكل إعراب القرآن-٦
 .١٨٥:  إمالء ما من به الرمحن-٧



 ١٤٢

 .  :  قوله تعاىل-١١٦

:  اإلحسان بالباء إذ مل يظهر الفعل كان صواباً؛ كما تقول يف الكالم١ولو رفع

 .٢يك، وإىل املسيء اإلساءةأحِسن إىل أخ

، ٣خرب مقدم) بالوالدين(مبتدأ مؤخر، و) إحسانٌ(قراءة الرفْع شاذَّة، و: التعليق

واستوصوا : وعلى قراءة اجلمهور يكون منصوباً على أنه مصدر، أو مفعول به، أي

 .، واهللا أعلم٤بالوالدين إحساناً

 .     :  قوله تعاىل-١١٧

)  ( املصاحف ٥بعض مصاحف أهل الكوفة وعتقويف . باخلفض

فيكون )  ٱ(فينبغي ملن قرأها على األلف أن ينصب . مكتوبة باأللف

 يضمر فعالً يكون النصب ٦)    : (مثل قوله

 .٧به

القراءة بنصب اجلار وباأللف شاذَّة، وهي منصوبة بفعل مضمر، : التعليق

، أما قراءة اجلمهور فواضحة، خمفوضة ألنها معطوفة على ٨ينأخص، أو أع: تقديره

 . ، واهللا أعلم٩}     {: خمفوض
                                 

 .٥/١١٩:  الرفْع قراءة ابن أيب عبلَة، اجلامع ألحكام القرآن-١
 .١/٢٦٦:  معاين القرآن-٢
 .٣/٦٧٤: ، الدر املَصون١/١٩٤: ، إعراب القراءات الشواذ٥/١١٩:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
 .٣/٦٧٤، ١/٤٦١: ، الدر املَصون١٨٦، ٥٤:  إمالء ما من به الرمحن-٤
 .١٣٥:  أي بعض املصاحف القدمية، وهي قراءة أيب حيوة، شواذ القراءات-٥
 ، وهي قراءة شاذَّة١٤٠: ، وهي قراءة عائشة رضي اهللا عنها، الكشاف٢٣٨: ية سورة البقرة، اآل-٦
 .١/٢٦٧:  معاين القرآن-٧
 .١/١٩٤: ، إعراب القراءات الشواذ٢٣٦ِّ:  الكشاف-٨
 .٣٦:  سورة النساء، اآلية-٩



 ١٤٣

 .      :  قوله تعاىل-١١٨

وإن شئت رفعت احلسنة ومل . ١اسم مرفوع} {ينصب احلسنة ويضمر يف 

      {: وهو مثل قوله. تضمر شيئاً
٣}٢. 

وإن : ترتان، وعلى النصب يكون االسم مضمراً، تقديرهالقراءتان متوا: التعليق

هنا ) كان(تك الفعلةُ أو الذَّرةُ حسنةً يضاعفها، وعلى الرفْع ال حتتاج إىل تقدير؛ ألنَّ 

 . ، واهللا أعلم٤تامة مبعىن تقع أو حتدث

 .            :  قوله تعاىل-١١٩

الفعل الذي يف أوله الياء أوالتاء أو النون إذا استؤنف ا الكالم نصبت ) (و

) أو(فإذا كان فيها فاء أو واو أو مثَّ أو . إذاً أضربك، إذاً أجزيك: أو األلف؛ فيقال

. حرف من حروف النسق، فإن شئت كان معناها معىن االستئناف فنصبت ا أيضاً

واملعىن يف . ٥نها إىل غريهاوإن شئت جعلت الفاء أو الواو إذا كانتا منهما منقولتني ع

فال يؤتون الناس نقرياً إذاً، ويدلك على ذلك أنه يف : على}   {: قوله

ولئن كان هلم نصيب ال :  جواب جلزاء مضمر، كأنك قلت- واهللا أعلم -املعىن 

 .٦)اًفإذاً ال يؤتوا الناس نقري: (يؤتون الناس إذاً نقرياً، وهي يف قراءة عبداهللا منصوبة
إذا اقترنت بالفاء أو الواو جاز فيها ) إذاً(قراءة عبداهللا شاذَّة، و: التعليق

 . ، واهللا أعلم٧اإلمهال واإلعمال

                                 
 .١٩٠: ، اإلحتاف٢/٢٤٩:  رفعها املدنيان وابن كثري، ونصب الباقون، النشر-١
 .٢٨٠: رة البقرة، اآلية سو-٢
 .١/٢٦٩:  معاين القرآن-٣
 .٢/٢٥٢: ، شرح اهلداية١٢٧:  معاين القراءات-٤
 .إىل ما بعدها مقترنة بفعل) إذاً( أي تنقل من قبل -٥
 .١/٢٧٣:  معاين القرآن-٦
 .١/٢٩: ، مغِني اللبيب٤/٦٠: ، الدر املَصون١٩٠:  إمالء ما من به الرمحن-٧



 ١٤٤

 .  ٱٰۤ :  قوله تعاىل-١٢٠

وأنها حرف يف } {كثرت يف الكالم حتى توهموا أنَّ الالَّم متصلة بـ} {

 .١ِل القراءة ال جيوز الوقف على الالَّم؛ فإنها الم خافضةوالتصا. بعضه
دون الالَّم جلميع القُراء؛ ألنها كلمة ) ما(جيوز للقارىء أن يقف على : التعليق

برأسها منفصلة لفظاً وحكماً، أما الالَّم فيحتمل الوقف عليها ألنا منفصلة خطَّاً ورمساً 

 .، واهللا أعلم٢الوقف عليها لكوا خافضةوهو القياس، وحيتمل عدم جواز 

 .    :  قوله تعاىل-١٢١

: وقد جزمها محزة وقرأها... ؛ ألنها على جهة فَعل٣القراءة أن تنصب التاء

)(اء اندغمت يف الطَّاءا سكنت الت٤، جزمها لكثرة احلركات، فلم. 

ظهار هو األصل، ومن أدغم فألنَّ التاء القراءتان متواترتان، واإل: التعليق

والطَّاء من خمرج واحٍد فأشبها املثلني، ومما يقوي جواز اإلدغام وحيسنه أنه انتقال 

اء إىل حرف قويواهللا أعلم٥بالت ، . 

 .      :  قوله تعاىل-١٢٢

: فذلك معىن قوله. ضاقت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم: يقول

 ١}{: وقد قرأ احلسن. أي ضاقت صدورهم}  {

                                 
 .١/٢٧٨: القرآن معاين -١
 .١٠٦: ، اإلحتاف٢/١٤٦:  النشر-٢
 .١٩٣: ، اإلحتاف١٠٥: التحِبري/  أدغم التاء يف الطَّاء أبو عمرو وحمزة، وأظهر الباقون-٣
 .١/٢٧٩:  معاين القرآن-٤
 .١/٣٩٣: ، الكشف٣/١٧٣:  احلُجة للفارسي-٥



 ١٤٥

ومسع الِكساِئي بعضهم . أتاين ذهب عقلُه، يريدون قد ذهب عقله: والعرب تقول

 ففيها قد ٣فإذا رأيت فَعل بعد كان. ٢فأصبحت نظرت إىل ذات التنانري: يقول

ا توكيد واجلحد ال أل) قد مع جحد(مضمرة، إال أن يكون مع جحد فال تضمر فيها 

 .٤ما قد ذهبت: ما ذهبت، و ال جيوز: يؤكَّد؛ أال ترى أنك تقول

فقد جعلها امساً، وتكون } {: القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

فهو فعل ماٍض } {: ومن قرأ} {: حاالً منصوبة من الضمري يف قوله

، ألنَّ القراءة }{قوى ماقيل يف مضمرة، هذا أ) قد(يف حمل نصب حال، وقبله 

 : األخرى تدلُّ عليه، وذكر بعض العلماء وجوهاً أخرى منها

 .ال حمل له، وهو دعاء عليهم}  {-١

 . أنه مستأنف، خرب بعد خرب-٢

 . معترض}  {: وقوله} { أنًه يف حمل جر صفة لـ-٣

 .علم، واهللا أ٥وكلُّها ال تصل إىل قوة كونه يف حمل نصب حال

 

 

                                                                                          
، البدور  ٢/٢٥١:  والباقون بسكون التاء فعالً ماضياً، النشر       قرأ يعقُوب بتنوين التاء على وزن تِبعة،       -١

 .٨٣: الزاهرة
 .٣/١٢٩، ٢/٤٧: موضع يف الطريق من الكوفة إىل مكَّة، معجم البلدان:  عقَبة ِحبذاء زبالة-٢
 . أي ماضياً-٣
 .١/٣٨٢:  معاين القرآن-٤
، الـدر   ١٩٦: ء ما من بـه الـرمحن      ، إمال ٢٠٥: ، مشكل إعراب القرآن   ١٣١:  معاين القراءات  -٥

 .٤/٦٦: املَصون



 ١٤٦

 .   :  قوله تعاىل-١٢٣

}א {٢، وكذلك اليت يف احلجرات١قراءة عبداهللا بن مسعود وأصحابه .

ال تعجل بإقامة حتى تتبني : تقول للرجل. ومها متقاربتان يف املعىن} א{ويقرآن 

 .٣وتتثبت

: فهي من التثبت، ومن قرأ} א{: القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

فهي من التبني، إالَّ أنَّ التثبت أفسح للمأمور من التبني؛ ألنَّ كل من أراد } {

أن يتثبت قَِدر على ذلك، وليس كل من أراد أن يتبني قَِدر عليه، فالبيان يأيت بعد 

، وكأنَّ اآلية بقراءتيها التثبت فهو مثرته، واآلية حتث املؤمنني على التأني وترك العجلة

واهللا أعلم٤تبني أن طريق البيان التثبت ،. 

 .          :  قوله تعاىل-١٢٤

  {: ، كما قال٥لتكون كالنعت للقاعدين} {يرفع 

 {:  وكما قال٦}      

نزلت بعد أن ذكر } { وقد ذُِكر أنَّ ٧}     

                                 
 .١٩٣: ، اإلحتاف٢/٢٥١: ، النشر}{والباقون } א{ قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف -١

 .٦:  اآلية-٢
 .١/٢٨٣:  معاين القرآن-٣
 .٧٠: ِبشر، طالئع ال٢/٢٥٥: ، شرح اهلداية١/٣٩٤: ، الكشف٢٠٨:  احلُجة البن زجنلة-٤
، الفـتح   ٢/٢٥١:  قرأ بالنصب املدنيان وابن عاِمر والِكساِئي وخلَف، والباقون بـالرفع، النـشر            -٥

 .١٦٠: الرباين
 .٧:  سورة الفاحتة، اآلية-٦
، والبـاقون خبفـضها،     }{، قرأ ابن عاِمر وشعبة وأبو جعفَر بنصب         ٣١:  سورة النور، اآلية   -٧

 .٣٢٤: ، اإلحتاف٢/٣٣٢: النشر



 ١٤٧

} {إالَّ أنَّ اقتران . د، فكان الوجه فيه االستثناء والنصبفضل ااهد على القاع

فتقول يف . بالقاعدين يكاد يوجب الرفْع؛ ألنَّ االستثناء ينبغي أن يكون بعد التمام

وقد يكون نصباً على أنه حال . ال يستوي احملسنون واملسيئون إالَّ فالناً وفالناً: الكالم

 ولو ١}          {: كما قال

 .٣؛ جتعل من صفة املؤمنني٢قرئت خفضاً لكان وجهاً

القراءة بالرفْع والنصب متواترة، أما قراءة اخلفض فشاذَّة، والرفْع على : التعليق

: نعت للقاعدين إذ مل يكونوا ناساً بأعيام فكأنه أُِريد م اجلنس، وقيل} {أنَّ 

ا على احلال من قولههو بدلٌ من القاعدين، والنا على االستثناء وإمب إمص :

 . ، واهللا أعلم٤}{، واخلفض على أنه نعت لـ}{

 .        :  قوله تعاىل-١٢٥

 ِإن: (وقد قرأ ابن عباس. الَّالت والعزى وأشباههما من اآلهلة املؤنثة: يقول

  {: مع الوثن فضم الواو فهمزها، كما قالج) اًـْنثُ  أ دوِنِه ِإالَِّمنيدعونَ 
 مجع اإلناث، فيكون مثل مجع ٦)اًثَـُنأ دوِنِه ِإالَّ ِمن يدعونَ ِإن: (، وقد قرئت٥}

 .١}٧א{الثِّمار والثُمر 

                                 
 .١:  سورة املائدة، اآلية-١
 .٣/٤٧٠:  وهي قراءة األعمش وأيب حيوة، البحر احمليط-٢
 .١/٢٨٣:  معاين القرآن-٣
 .٤/٧٦: ، الدر املَصون٣/٤٧٠: ، البحر احمليط٢/٢٥٦:  شرح اهلداية-٤
بن مجـاز بـواو مـضمومة،       ، وقرأ أبوعمرو وأبوجعفَر خبالف عن ا      ١١:  سورة املرسالت، اآلية   -٥

 .٤٣١: ، اإلحتاف٢/٣٩٦: والباقون باهلمز، النشر
 وهي قراءة ابن عباس أيضاً وأيب حيوة واحلَسن وعطاء وأيب العالية وأيب نهيك ومعاذ القاري، البحر                 -٦

 .٣/٤٩٨: احمليط
 .١٤١:  سورة األنعام، اآلية-٧



 ١٤٨

قراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما شاذَّة، وكذلك القراءة بضم اهلمز : التعليق

، وأما قراءة ابن عباس ٢ن مقدمة على الثَّاء، أما قراءة اجلمهور فهي مجع أنثىوالنو

 : ففيها وجهان

 . ما ذكره الفَراء-١

 . ٣ أنها مجع ِوثَان، ووثان مجع وثن، وقلبت الواو مهزة-٢

 : ففيها ثالثة أوجه) أُنثَاً(وأما 

 . توجيه الفَراء-١

غري : ث من الرجال هو املخنث الضعيف، وسيف أنيث أي أنها مجع أنيث، واألني-٢

 .٤قاطع

 .٥ أنها صفة جاءت على وزن فُعل-٣

 .      :  قوله تعاىل-١٢٦

) واْؤتلْ: (أرادوا} א{ونرى الذين قالوا . ٦، قد قرئتا مجيعاً}א{و 

 اهلمز إىل الالَّم فتسقط ٧فيهمزون الواو النضمامها مث يتركون اهلمز فيتحول إعراب

                                                                                          
 .١/٢٨٨:  معاين القرآن-١
 .٤/٩١: صون الدر املَ-٢
 .٤/٩١: ، الدر املَصون٣/٤٩٩: ، البحر احمليط١/٣٠٣:  املُحتسب-٣
 .٤/٩١: ، الدر املَصون٣/٤٩٩: ، البحر احمليط١/٣٠٣:  املُحتسب-٤
 .٤/٩٢: الدر املَصون_ ٥
: م و وواين بعدها، النشر     قرأ ابن عاِمر وحمزة بالم مضمومة و واٍو واحدة، والباقون بإسكان الالَّ            -٦

 .١٩٥: ، اإلحتاف٢/٢٥٢
 . أي حركتها-٧



 ١٤٩

أو تتركوه : عنه}  {تلوا ذلك يريد تتولَّوه : إالَّ أن يكون املعىن فيها. اهلمزة

 .١فهو وجه

فهي من لوى يلِْوي، ومعناها ) تلووا: (القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

ِذفت، فالتقى فاستثقلت الضمة على الياء فح) تلويوا(املدافعة واملماطلة، وأصلها 

، وجوز مكِّي بن أيب طالب ٢الياء والواو، فحذفت الياء وضمت الواو األوىل: ساكنان

ألقيت حركة الياء على الواو األوىل وحذفت الياء ): (تلويوا(أنها بعد أن كان أصلها 

لسكوا وسكون الواو األخرية بعدها، أو لسكوا وسكون الواو قبلها؛ ألنَّ حركتها 

 .٣)رضةعا

 : ففيها ثالثة أوجه) تلوا: (ومن قرأ

مثَّ ألقيت اهلمزة ) تلؤوا(فهمزت الواو ملَّا ضمت فصارت ) تلووا( أنَّ أصلها -١

 .٤)تلوا(وانتقلت حركتها إىل الالَّم فصارت 

فاستثقلت الضمة على الواو األوىل فنقلت ) تلووا( أنها من لوى يلوي، وأصلها -٢

 .٥بلها، فالتقى ساكنان فحذفت الواو األوىلإىل الالَّم ق

، فصارت )يعد(فحذفت الواو كما حذفت من ) توِليوا: ( أنها من الوالية، وأصلها-٣

 .٦فحذفت الياء وانتقلت حركتها إىل الالَّم) تليوا(

 .واهللا أعلم

                                 
 .١/٢٩١:  معاين القرآن-١
 .٤/١١٨: ، الدر املَصون٢١٥:  احلُجة البن زجنلة-٢
 .١/٤٠٠:  الكشف-٣
 .٢/٢٥٨: ، شرح اهلداية٣/١٨٦: ، احلُجة أليب علي٨٣٤:  معاين القراءات-٤
 .٤/١١٨:  الدر املَصون-٥
 .١/٣٩٩: ، الكشف٢١٦: ، احلُجة البن زجنلة٦٥:  احلُجة البن خالويه-٦



 ١٥٠

 
 
 

 .      :  قوله تعاىل-١٢٧

أمل نستحوذ : ك يف الكالم على تأويل الصرف، كقول١ولو نصبت. جزم

       {: عليكم وقد منعناكم، فيكون مثل قوله
{٢يوهي يف قراءة أُب ) :ٱC ( فإن شئت جعلت

} {يف تأويل) :ا وكُن قَدمعاننوإن شئت جعلته مردوداً على تأويل )كُم ،

ا عن ِتلْكُما ينهت أَلَم: (ويف قراءة أُبي. أما استحوذنا عليكم ومنعناكم: ه قالكأن) أمل(

 .٤)٣ا لَكُملَيٱلشجرِة وِق

القراءة بالنصب شاذَّة، وكذلك قراءة أُبي، أما القراءة بالنصب فعلى : التعليق

، وقراءة أُبي على ٥ستفهامبعد الواو املقتضية للجمع يف جواب اال) أن(الصرف تضمر 

 : وجهني

 .، واهللا أعلم)وقد كنا منعناكم: ( على احلال، وهذا معىن قول الفَراء-١

: كما قال الفَراء}   {:  أن تكون معطوفة على املعىن من قوله-٢

   {: ، فتكون كقوله سبحانه)أما استحوذنا عليكم ومنعناكم(

 .، واهللا أعلم٢عنا، أي قد شرحنا ووض١}   

                                 
 .٣/٥٣٢:  النصب قراءة ابن أيب عبلَة، البحر احمليط-١
 .١٤٢:  سورة آل عمران، اآلية-٢
 .، وقراءة أُبي شاذَّة٢٢:  سورة األعراف، اآلية-٣
 .١/٢٩٢:  معاين القرآن-٤
 .٤/١٢٤: لدر املَصون، ا٣/٥٣٢:  البحر احمليط-٥



 ١٥١

 

 .         :  قوله تعاىل-١٢٨

 نصباً على االستثناء على االنقطاع ٤يف الوجهني} {وقد يكون . ٣)ظَلَم(و 

ال حيب اهللا : فيكون املعىن} {رفعاً إذا قلت } {وإن شئت جعلت . ٥من األول

ف إذا أراد الرتول على رجل فمنعه وهو الضي. أن يجهر بالسوء من القول إال املظلوم

    {٦ويكون. فقد ظلمه، ورخص له أن يذْكُره مبا فعل؛ ألنه منعه حقَّه

إالَّ الظامل فدعوه، فيكون مثل قول : كالماً تاماً، مثَّ يقول}    

 فإنَّ الظامل ٧}       {: اهللا تبارك وتعاىل

   {: وهو مثل قوله.  من ظلم فخلُّوهإال: ال حجة له، وكأنه قال
  {: فاالستثناء من قوله}    {: مث استثى فقال} 
  {: وليس يف االستثناء من قوله. وليست فيه أمساء} 

{٨. 

                                                                                          
 .٢، ١: اآليتان:  سورة الشرح-١
 .٤/١٢٤: ، الدر املَصون٣/٥٣٢:  البحر احمليط-٢
 .١/٣٠٨:  وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبري والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم، املُحتسب-٣
 . أي القراءتني-٤
 . أي من اجلهر-٥
٦-اذَّة هذا توجيه للقراءة الش. 
 .١٥٠:  سورة البقرة، اآلية-٧
 ٢٢ -٢٣ -٢١:  سورة الغاشية، اآليات-٨



 ١٥٢

إني ألكره : ومثله مما جيوز أن يستثىن األمساء اليت ليس قبلها شيء ظاهر قولك

جالً يريد بذلك اهللا، فجاز استثناء الرجل ومل يذْكَر قبله اخلصومة واِملراء، اللهم إالَّ ر

 .١شيٌء من األمساء؛ ألنَّ اخلصومة واِملراء اليكونان إالَّ بني اآلدميني

القراءة بفتح الظَّاء والالَّم شاذَّة، واالستثناء املنقطع جيوز فيه النصب : التعليق

، )لكن(هنا مبعىن ) إالَّ(، و٢غة بين متيمعلى لغة أهل احلجاز، وجيوز فيه الرفْع على ل

بدالً من ذلك الفاعل احملذوف، }  {وجوز بعضهم أن يكون : (قال أبو حيان

 . ، واهللا أعلم٣)من أحٍد إالَّ املظلوم، وهذا مذهب الفَراء: والتقدير

 .           :  قوله تعاىل-١٢٩

اء التفسري بوجهني؛ أحدمها أن تكون اهلاء فج. من ليؤمنن به قبل موته: معناه

. ، وتكون امللَّة والدين واحدا٤ًيؤمنون إذا أنزل قبل موته: يف موته لعيسى، يقول

 لَيؤِمنن ِإالَّ: (وحتقيق ذلك يف قراءة أُبي. ٥يؤمن كل يهودي بعيسى عند موته: ويقال

 .٦)ِهمِبِه قَبلَ موِت

 . ٧ي شاذَّة، والتوجيه ظاهرقراءة أُب: التعليق

 
 

                                 
 .١/٢٩٣:  معاين القرآن-١
 .٢٦٦:  قطر الندى-٢
 .٣/٥٤٢:  البحر احمليط-٣
 . أي قبل موت عيسى عليه الصالة والسالم-٤
 . أي عند موت اليهودي-٥
 .١/٢٩٤:  معاين القرآن-٦
 .٣/٥٥٥: يط، البحر احمل٣٤٢:  زاد املسري-٧



 ١٥٣

 
 
 
 

 ٱ 
   

 .    :  قوله تعاىل-١٣٠

، من أجرمت، وكالم العرب )جِرمنكُم يوالَ: (قرأها حيىي بن وثَّاب واألعمش

قال . و ال حيملنكم بغض قوم: جاء التفسري. بفتح الياء}  {وقراءة القُراء 

كاسب أهله، وخرج : ، يريدون١فُالن جرمية أهله: عت العرب تقولومس: الفَراء

 .٢ال يكِْسبنكُم بغض قوم أن تفعلوا شراً: واملعىن متقارب. يكسب هلم: جيِرمهم

محله على : أَجرم: القراءة بضم الياء شاذَّة، والتوجيه ظاهر، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٣اجلُرم

 .      :  قوله تعاىل-١٣١

وقد رِوي ختفيفُه وتثقيلُه . ١وقد ثقَّل الشنآن بعضهم، وأكثر القُراء على ختفيفه

ال حيملنكم بغض قوم، فالوجه إذا كان مصدراً أن يثقَّل، وإذا : عن األعمش، وهو

 .٢شنآن: أردت به بغيض قوم قلت

                                 
 .٤/٨٨: القاموس احمليط:  انظر-١
 .١/٢٩٩:  معاين القرآن-٢
 .٤/١٨٨: ، الدر املَصون١/٢١٦:  إعراب القراءات الشواذ-٣



 ١٥٤

تح، والتخفيف هو القراءتان متواترتان، والتثقيل هو التحريك بالف: التعليق

اإلسكان، ومعىن كالم الفَراء يف التوجيه هو أنه إذا كان حمركاً فهو مصدر، وإذا كان 

، واهللا ٤من سكَّن أراد املصدر ولكنه خفَّف لكثرة احلركات: ، وقيل٣خمفَّفاً فهو اسم

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-١٣٢

 على معىن اجلزاء لكان ٥ولو كسرت. يف موضع نصب لصالح اخلافض فيها

فإن كسرت جعلت الفعل مستقبالً، وإن ) دوكُمصي نِإ: (ويف حرف عبداهللا. صواباً

  {: وإن جعلته جزاء بالكسر صلح ذلك كقوله. فتحت جعلته ماضياً

 .٧ تفتح وتكسر و٦}   

ذَّة، القراءة بفتح اهلمزة وكسرها متواترة، أما قراءة عبداهللا فشا: التعليق

، والصد قد وقع من املشركني )ألن(علة للشنآن، أي } ْ{والقراءة بالفتح على أنَّ 

                                                                                          
، ٢/٢٥٣:  ابن عاِمر وشعبة وأبو جعفَر خبالف عن ابن مجاز بإسكان النون، والباقون بالفتح، النشر      -١

 .١٩٧: اإلحتاف
 .١/٣٠٠:  القرآن معاين-٢
 .١/٤٠٤: ، الكشف٢١٩: ، احلُجة البن زجنلة١٣٨:  معاين القراءات-٣
 .٢١٣:  إمالء ما من به الرمحن-٤
 .١٩٨: ، اإلحتاف٢/٢٥٤:  قرأ بالكسر ابن كثري وأبوعمرو، والباقون بالفتح، النشر-٥
جعفَر وخلَف بكسر اهلمزة، والبـاقون      ، وناِفع وحمزة والِكساِئي وأبو      ٥:  سورة الزخرف، اآلية   -٦

 .٢٨٨: ، البدور الزاهرة٢/٣٦٨: بفتحها، النشر
 .١/٣٠٠:  معاين القرآن-٧



 ١٥٥

إن : واملسلمني، ومن قرأ بالكسر فهي شرطية، ومعىن هذه القراءة لرسول اهللا 

 .، وقراءة عبداهللا يف معىن قراءة الكسر، واهللا أعلم١عادوا إىل الصد أو استداموه

 

 

 

         : اىل قوله تع-١٣٣

      

   . 

 {: وأنت يف قوله. عليها} {بوقوع } {تنصب 

إن شئت رفعت، . باخليار}  {إىل قوله }   

وقد نصب محزة ورفع الِكساِئي، مثَّ ذكر الفَراء بإسناده أن رسول . وإن شئت نصبت

فإذا رفعت العني أتبع الكالم العني، : قال الفَراء. ٢رفعاً} ٱٱ{:  قرأاهللا 

} ٱ{وقد كان بعضهم ينصب كله، فإذا انتهى إىل . وإن نصبته فجائز

وكلٌّ صواب، إال أنَّ الرفْع والنصب يف عطوف إنَّ و أنَّ إنما يسهالن إذا كان . رفع

 كان ٣}         {: مع األمساء أفاعيل، مثل قوله

     {: ومثله. النصب سهالً؛ ألنَّ بعد الساعة خربها

                                 
: ، إمالء ما من بـه الـرمحن  ١/٤٠٥: ، الكشف٢٢٠: ، احلُجة البن زجنلة١٣٩:  معاين القراءات -١

 .٤/١٩٢: ، الدر املَصون٢١٣
 .٢٩٢٧: ، واملستدرك برقم٣٩٧٦: م يف سنن أيب داود برق-٢
 .٣٩٠: ، اإلحتاف٢/٣٧٢: ، النشر}{، قرأ حمزة بنصب ٣٢:  سورة اجلاثية، اآلية-٣



 ١٥٦

 فإذا مل يكن بعد االسم الثَّاين خرب رفعته، ١}    

 ٢}       {: كقوله عز َّ و جلَّ

إنَّ أخاك :  وكذلك تقول٣}      {: وكقوله

 .٤فابِن على هذا. ضمر يف قائمبإتباعه االسم امل) زيد(قائم وزيد، رفعت 

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات متواترة: التعليق

 ٥}} {} {} {} {{ نصب -١

 . }{وهي عطف على 

 : ، ويف توجيهها ثالثة أوجه٦ رفع الكل-٢

اخلرب، وكذلك ما بعدها، واجلملة } {مبتدأ و } ٱ{ أنَّ -أ 

 .} {:  من قوله سبحانهاالمسية عطف على اجلملة الفعلية

 {:  أن اجلملة االمسية عطف على اجلملة االمسية من قوله سبحانه-ب

فيكون العطف من حيث املعىن ال من حيث }  

 .النفس بالنفس: قلنا هلم}  {: اللفظ؛ ألنَّ معىن قوله

الواقع معطوف على الضمري املرفوع املستتر يف اجلار { ٱ{ أنَّ -جـ

 .أنَّ النفس بالنفس هي والعني: خرباً؛ ألنَّ التقدير

                                 
، وهي  ٤/٤٦٦: ، البحر احمليط  )العاقبةَ(، قرأ ابن مسعود وأُبي بنصب       ١٢٨:  سورة األعراف، اآلية   -١

 .شاذَّة
 .١٩:  سورة اجلاثية، اآلية-٢
 .٤: اآلية سورة التحرمي، -٣
 .١/٣٠٩:  معاين القرآن-٤
 .٢٠٠: ، اإلحتاف٢/٢٥٤:  وهي قراءة ناِفع وعاِصم وحمزة ويعقُوب وخلَف، النشر-٥
 . وهي قراءة الِكساِئي، املصدران السابقان-٦



 ١٥٧

األوجه الثالثة } ٱ{، ويف ١}ٱ{ورفع } ٱ{إىل } ٱ{ نصب -٣

 .٢رفعاً} ٱ{السابقة يف 

 .     :  قوله تعاىل-١٣٤

} {وقرئت .  جهة كي وغريه نصباً، وجعلت الالَّم يف٣قرأها محزة

 .٤جزماً على أنها الم أمر

القراءتان متواترتان، فمن كسر الالَّم فهي الم كي، ونصب الفعلَ : التعليق

، ومن سكَّنها فهي الم }{أو } {، وهي متعلِّقة بـ)أَنْ(بعدها بإضمار 

 . ، واهللا أعلم٥أمر

 .     :  قوله تعاىل-١٣٥

     {: بت على الرد على قولهولو نص. ٦مستأنفة يف رفع

}   {وهي يف مصاحف أهل املدينة . كان صواباً}    

 .٧بغري واو

القراءات اليت ذكرها الفَراء متواترة، فأما القراءة بالواو مع الرفْع : التعليق

 عن الواو استغين: والنصب فتوجيههما كما ذُِكر، وأما حذف الواو فقيل يف توجيهها

                                 
 . وهي قراءة الباقني، املصدران السابقان-١
 .٤/٢٧٣: ر املَصون، الد١/٤٠٩: ، الكشف٣/٢٢٣:  احلُجة أليب علي-٢
، ٢/٢٥٤:  قرأ حمزة بكسر الالَّم ونصب الفعل، والباقون بسكون الالَّم وجزم الفعـل، النـشر               -٣

 .٢٠٠: اإلحتاف
 .١/٣١٢:  معاين القرآن-٤
 .٤/٢٨٥: ، الدر املَصون٢/٢٦٥: ، شرح اهلداية١/٤١٠:  الكشف-٥
وب، وناِفع وابن كثري وابن عاِمر وأبوجعفَر بالرفْع بـدون واو،            قرأ بالنصب والواو أبوعمرو ويعقُ     -٦

 .٩٤: ، البدور الزاهرة١٠٧: والباقون بالرفْع والواو، التحِبري
 .١/٣١٣:  معاين القرآن-٧



 ١٥٨

، وقال ابن ١ألنَّ يف اجلملة الثَّانية ضمرياً يعود على األوىل وبينهما ارتباط ومالبسة

ماذا يقول : استئناف بياين جواب لسؤال من يسأل: ( موجهاً حذف الواو٢عاشور

الذين آمنو حينئٍذ؟ أي إذا جاء الفتح أو أمر من قوة املسلمني ووهن اليهود يقول 

 . ، واهللا أعلم٣)الذين آمنوا

 

 .    :  قوله تعاىل-١٣٦

ها على ٤ومن نصبها) ومن الكفَّاِر: (وهي يف قراءة أُّبي٥} { رد. 

القراءة باخلفض والنصب متواترة، أما قراءة أُبي فشاذَّة، وقراءة : التعليق

وقراءة أُبي }    {معطوفة على } {اخلفض على أنَّ 

 .، واهللا أعلم٦} {القراءة، والنصب على أنها معطوفة على تقوي هذه 

 .    :  قوله تعاىل-١٣٧

 وهي يف قراءة  الطاغوت،عبدوجعلَ منهم القردةَ واخلنازير ومن : ٧على قوله

َو(على اجلمع، وكان أصحاب عبداهللا يقرأون } אو{: أُّبي وعبداهللا

                                 
 .١/٤١١: ، الكشف٣/٢٣١:  احلُجة أليب علي-١
الكيني بتونس، وشيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه         محمد الطَّاهر بن عاشور، رئيس املُفِْتني امل      :  هو -٢

 .هـ١٣٩٣: بتونس، ت
 .٥/١٣٣:  التحرير والتنوير-٣
 .٢٠١: ، اإلحتاف٢/٢٥٥:  أبوعمرو والِكساِئي ويعقُوب باخلفض، والباقون بالنصب، النشر-٤
 .١/٣١٣:  معاين القرآن-٥
 .٢/٢٦٧: ، شرح اهلداية٦٩:  احلُجة البن خالويه-٦
 . ومن عبد: فيكون} من{:  أي على عطفه على ما قبله مع تقدير حمذوف، وهو-٧



 ١٥٩

فأراد . خدمة الطاغوِت:  على فَعل، ويضيفوا إىل الطَّاغوت، ويفسروا١)ٰٱ

؛ مثل مثار وثُمر، يكون مجع ٢)غُوِتاٱلطَّ دبع: (قوم هذا املعىن، فرفعوا العني فقالو

يريد عبدة الطاغوت .  كان صواباً جيدا٣ً)غُوِتاٱلطَّ عبدو: (ولو قرأ قارىء. مجع

 : ٤اإلضافة؛ كما قال الشاعرفيحذف اهلاء ملكان 

 قام والَها فسقَوها صرخدا

حِذر و حذُر و :  فإن تكن فيه لغة مثل٥}ِٰٱ و{: وأما قوله. والهتا: يريد

 : ٦ قول الشاعر- اهللا أعلم -عجل فهو وجه، وإالَّ فإنه أراد 

كُمى إنَّ أمنيةٌ وإنَّ أ  أبَِين لُبدأَمبباكم ع 

 .٧وهذا يف الشعر جيوز لضرورة القوايف، فأما يف القراءة فال

، } {: القراءات اليت ذكر الفَراء شاذَّة إالَّ اثنتني، ومها: التعليق

 . ٨، أما التوجيه فإنَّ كالم الفَراء يف توجيهها كلِّها واضح}ِٰٱ َو{: وقوله

 .     :  قوله تعاىل-١٣٨

الق أخاك بوجه مبسوط : والعرب تقول) طَاِنس يداه ببلْ: (ويف حرف عبداهللا

 .١وبوجه بسط

                                 
 .، وهي شاذَّة٣٩٤:  هي قراءة ابن عباس وابن أيب عبلَة، زاد املسري-١
 . قراءة أيب العالية وحيىي بن وثَّاب، املصدر السابق، وهي شاذَّة-٢
 .حابه غري التوجيه الذي ذُِكر آنفاً توجيه من الفَراء لقراءة عبداهللا وأص-٣
 . مل أهتِد إىل قائله-٤
 .٢٠١: ، اإلحتاف٢/٢٥٥:  قراءة حمزة، النشر-٥
 .٢١:  هو أوس بن حجر، ديوانه-٦
 .١/٣١٤:  معاين القرآن-٧
: ، اجلامع ألحكـام القـرآن     ١/٤١٤: ، الكشف ١/٣٢٢: ، املُحتسب ٣/٢٦٣:  احلُجة أليب علي   -٨

 ..٣/٧١٢: ، البحر احمليط٣٩٤: اد املسري، ز٦/١٥٢



 ١٦٠

واألشبه أن يكون بضم : (قراءة عبداهللا شاذَّة، قال أبو البقاء العكْبري: التعليق

كما سكَّنوا ولكنه سكَّن املضموم ختفيفاً، " يد طُلُق، وسرح: "الباء والسني كما قالوا

 . ٢)يف كُتب، ورسل

 .     :  قوله تعاىل-١٣٩

   {: ولو نونت يف الصيام نصبت الثالثة، كما قال اهللا تبارك وتعاىل

 {: ومثله قوله. بإيقاع اإلطعام عليه} { نصبت ٣} *   

 {: وكذلك قوله.  تكفتهم أحياًء وأمواتا٤ً}  *   

 . كانت صوابا٦ً)ِمثْلَ(ولو نصبت  ٥}    

 لو نونت يف الشهادة جاز النصب يف ٧}   {: وأما قوله

فإنما } {: وأما من استفهم باهللا فقال. و ال نكتم اَهللا شهادة: على} {إعراب 

 .يف اإلعراب كما خيفض يف القسم؛ ألنه على إضافة الشهادة إليه} {خيفض 

وإنما يف آيتني }   {:  اخلالف يف قوله تعاىلليس: التعليق

 : ذكرمها أثناء كالمه، ومها

 . ١)ِمثْلُ(، والنصب قراءة شاذَّة، وهو على إيقاع جزاء على } {:  قوله-١

                                                                                          
 .١/٣١٥:  معاين القرآن-١
 .٤/٣٤٤: ، الدر املَصون١/٢٣٠:  إعراب القراءات الشواذ-٢
 .١٥، ١٤:  سورة البلد، اآليتان-٣
 .٢٦، ٢٥:  سورة املرسالت، اآليتان-٤
 .١/٣٢٧: سب، وقرأ بالنصب أيب عبدالرمحن، املُحت٩٥:  سورة املائدة، اآلية-٥
 .١/٣٢٧:  قرأ ا أبو عبدالرمحن، املُحتسب-٦
، وقرأ علي ونعيم بن ميسرة والشعيب خبالف عنه بنصب الشهادة ولفظ            ١٠٦:  سورة املائدة، اآلية   -٧

، وروي عن الشعيب بتنوين الشهادة وخفض لفظ اجلاللـة وقطـع            ٤/٦١: اجلاللة، البحر احمليط  
ست١/٣٢٩: باهلمزة، املُح. 



 ١٦١

 : - كالمها شاذَّة -، وذُِكر فيهما قراءتان }   {:  قوله-٢

 .ة بنصب الشهادة وتنوينها، ونصب لفظ اجلالل-أ 

 .  بنصب الشهادة وتنوينها، وخفض لفظ اجلاللة-ب

 .٢وتوجيههما كما ذكر الفَراء 

 

 

 .       :  قوله تعاىل-١٤٠

أراد وليّي املوروث؛ يقومان مقَام النصرانيني إذا اتهما : األوليان: فمن قال

انتهما، فهذا وجه قرأ به أنهما اختانا، فيحلفان بعدما حلف النصرانيان وظُِهر على ِخي

 .، وذُِكر عن أُبي بن كعب٣علّي

: وقال.  جيعله نعتاً للذين٤}ٱ{: مثَّ ذكر الفَراء عن ابن عباس أنه قال

}  {: وقوله. أرأيت إن كان األوليان صغريين كيف يقومان مقامهما

 أي يف ٥}      {: فيهم، كما قال: معناه

                                                                                          
 .١/٢٣٣: ، إعراب القراءات الشواذ١/٣٢٧: املُحتسب:  انظر-١
 .٤/٦١: ، البحر احمليط١/٢٣٧: ، إعراب القراءات الشواذ١/٣٢٩: املُحتسب:  انظر-٢
 قرأ شعبة وحمزة ويعقُوب وخلَف بتشديد الواو وكسر الالَّم وفتح النون على اجلمـع، والبـاقون    -٣

، وعلّي بـن    ٢٠٣: ، اإلحتاف ٢/٢٥٦: ان الواو وفتح الالَّم وكسر النون على التثنية، النشر        بإسك
، الصحايب الكرمي أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب القرشي اهلامشي             : أيب طالب هو  

ِتـلَ سـنة     وزوج ابنته، وأصغر ولد أيب طالب، ورابع اخللفاء الراشدين، قُ          ابن عم رسول اهللا     
 .٥٢٢: هـ، االستيعاب٤٠

 .١/٣٢٤:  معاين القرآن-٤
 .١٠٢:  سورة البقرة، اآلية-٥



 ١٦٢

. على جذوع النخل:  جاء التفسري١}   {: ، وكقولهملِْك

وقرأ . يريد استحقَّا مبا حق عليهما من ظهور خيانتهما} ٱ{: وقرأ احلسن

هاهنا } {وقد يكون . كقول ابن عباس} ٱ{: عبداهللا بن مسعود

يين باليمني؛ ألنَّ وجيعلهما األولَ} { فريفعهما بـ- واهللا أعلم -النصرانيني 

وهو . اليمني كانت عليهما، وكانت البينة على الطالب؛ فقيل األوليان مبوضع اليمني

 .٢على معىن قول احلسن

فشاذَّة، أما ) األوالن(متواترتان، أما } ٱ{و } {: التعليق

 : ففيها ستة أوجه} {

 .}{يقوم : فاملعىن) يقوما( أن يكون بدالً من الضمري يف -١

 ).آخران( أن يكون بدالً من الضمري يف -٢

 .٣}{مها :  أن يكون خرباً مبتدؤه حمذوف-٣

 .مقدماً} {:  أن يكون مبتدأ خربه-٤

على قراءة ضم التاء على تقدير حذف } א{ مفعول ملَالَم يسم فَاِعلُه لـ-٥

 .يينمن الذين استحق عليهم إمث األول: مضاف

 .}א{ أن يكون فاعالً لـ-٦

 : ففيهما وجهان} ٱ{أما 

 .كما ذكر الفَراء} { أن تكون نعتاً لـ-١

 .}{ أن تكون بدالً من اهلاء وامليم يف -٢

                                 
 .٧١:  سورة طه، اآلية-١
 .١/٣٢٤:  معاين القرآن-٢
 .٢٣٧: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٢٧٠: ، شرح اهلداية٢٤٣:  مشكل إعراب القرآن-٣



 ١٦٣

، واهللا }{: فهي يف اإلعراب كقوله) األوالن(أما القراءة الشاذَّة 

 .أعلم

 .    :  قوله تعاىل-١٤١

وقال . على أفعلتك) يدتكآ: (وقرأ جماهد. قويتك: على فعلتك؛ كما تقول

 .١عاونتك: وهي مثل. فاعلتك، وهي جتوز: الِكساِئي

 . ٢قراءة جماهد شاذَّة، وكالم الفَراء واضح: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-١٤٢
:  النجود واألعمش بالياءقرأها أهل املدينة وعاِصم بن أيب. ٣بالتاء والياء

هل يستطيع فالن القيام معنا؟ : ، وقد يكون ذلك على قولك} {
:  رمحهما اهللا أنهما قرآ٤وذُِكر عن علي وعائشة. وأنت تعلم أنه يستطيعه، فهذا وجه

}  {اذعاء، وذَكَر مه قال٥بالتول اهللا :  أنسأقرأين ر :}
  {اءأي هل تقدر على أن تسأل ربك. ، وهو وجه حسن٦بالت :} 

    {٧. 

                                 
 .١/٣٢٥:  معاين القرآن-١
 .٤/٤٩٤، ١/٤٩٦: ر املَصون، الد٣١٥:  الكشاف-٢
 .٢٠٤: ، اإلحتاف٢/٢٥٦: وأدغم الالَّم يف التاء، النشر} { قرأ الِكساِئي بالتاء، ونصب -٣
، الفقيهة العاملة، تويف عنها      هي عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، زوج رسول اهللا              -٤

 .٩١٨: هـ، االستيعاب٥٧ : وعمرها مثان عشرة سنة، ترسول اهللا 
: ، أعلم األمـة بـاحلالل واحلـرام، ت        أبوعبدالرمحن معاذ بن جبل اخلزرجي األنصاري       :  هو -٥

 .٦٥: هـ يف طاعون عمواس، االستيعاب١٨
 .٢٩٣٥:  يف املستدرك برقم-٦
 .١/٣٢٥:  معاين القرآن-٧



 ١٦٤

هل يفعل ربك ذلك؟ : القراءتان متواترتان، واملعىن على قراءة الياء: التعليق

مل يكن على سبيل الشك، وإنما أرادوا معاينة ذلك، }   {: وقوهلم

: ، وقيل١}       {: كما قال إبراهيم 
إنَّ السؤال صدر ممن كان مع احلواريني وليس منهم، كما سأل بعض جهاِل األعراب 

 يبالن :٢،٣أن جيعل هلم ذات أنواط كما للمشركني ذات أنواط اآلية تنص ولكن 
 . على أنَّ القائل احلواريون، واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-١٤٣

)لناتو لنا عيداً: ( وهي يف قراءة عبداهللا٤)كن وما كان من . بغري واو)  يكن
 .٦ قد وقع عليها أمر جاز يف الفعل بعده اجلزم والرفْع٥نكرة

قراءة اجلزم شاذَّة سواء بالياء أم التاء، وهي على جواب الدعاء، : التعليق
 . ، واهللا أعلم٧والرفْع على الصفة

 .      :  قوله تعاىل-١٤٤

؛ ألنه مضاف إىل غري اسم، كما ١، وجيوز أن تنصبه}{بـ} {ترفع الـ
 : ٢ويفعلون ذلك به يف موضع اخلفض، قال الشاعر. مضى يومِئٍذ مبا فيه: قالت العرب

                                 
 .٢٦٠:  سورة البقرة، اآلية-١
: ، ومسند اإلمام أمحـد بـرقم      ٢١٨٠: ، وصحيح ابن ِحبان برقم    ٢١٨٠:  يف سنن الترمذي برقم    -٢

٢١٩٠٠، ٢١٨٩٧. 
 .٦/٢٣٥: ، اجلامع١/٤٢٢:  الكشف-٣
 أنه خطأ يف    - واهللا أعلم    - بالتاء يف هذه ويف قراءة عبداهللا، ويبدو         ١/٣٢٥:  هي يف معاين القرآن    -٤

يكن يوم نزوهلـا    : ءة عبداهللا بالياء، ومعناها   الكتابة؛ إذ ال حاجة إىل التكرار، ويف البحر احمليط قرا         
 .٤/٥٠٣: ، الدر املَصون٤/٧٦: عيداً، البحر احمليط

 ).مائدة: ( هي قوله-٥
 .١/٣٢٥:  معاين القرآن-٦
 .٤/٥٠٣: ، الدر املَصون٤/٧٦: ، البحر احمليط١/٢٣٩:  إعراب القراءات الشواذ-٧



 ١٦٥

 كيومِئٍذ شـيئاً ترد رسـائله  رددنا لشعثاَء الرسول وال أرى
  {، ٣}   {: وكذلك وجه القراءة يف قوله

وما .  وجيوز خفضه يف موضع اخلفض كما جاز رفعه يف موضع الرفْع٤}
 : ٥أضيف إىل كالم ليس فيه خمفوض فافعل به ما فعلت يف هذا؛ كقول الشاعر

 وقلت أَلَما تصح والشيب وازع  على حني عاتبت املشيب على الصبا  

، وغداة، وعشية، وزمن، وأزمان، وأيام، وتفعل ذلك يف يوم، وليلة، وحني

  {: وقوله. كذلك}    {: وقد يكون قوله. وليال
 كما قال ٧)هذا يوم ينفع الصادقني: (، وإن قلت} { فيه ما يف ٦}

والنصب .  تذهب إىل النكرة كان صوابا٨ً}     {: اهللا

 .٩ذلك جائز، وال يصلح يف القراءةيف مثل هذا مكروه يف الصفة، وهو على 

القراءة بالرفْع والنصب متواترة، وكالمها بدون تنوين، أما القراءة : التعليق

 : بالرفْع مع التنوين فشاذَّة، وتوجيه القراءات الثالث كما يلي

 .خربه) يوم(مبتدأ و ) هذا( القراءة بالرفْع بدون تنوين على أنَّ -١

 : نصب بدون تنوين فيها وجهان القراءة بال-٢
                                                                                          

 .٢٠٤: ، اإلحتاف٢/٢٥٦: ن بالرفع، النشر قرأ ناِفع بالنصب، والباقو-١
 .٥٣٣:  هو جرير، والبيت يف ديوانه-٢
، ٢/٢٨٩: ، وقرأ املدنيان والِكساِئي بفتح امليم، والباقون بكسرها، النشر        ١١:  سورة املعارج، اآلية   -٣

 .٤٢٤: اإلحتاف
 .ارج، وخالف القُراء فيها كخالفهم يف آية املع٦٦:  سورة هود، اآلية-٤
 .٧٦:  هو النابغة الذبياين، والبيت يف ديوانه-٥
 .٣٥:  سورة املرسالت، اآلية-٦
 .٤/٨٥:  هي قراءة احلَسن بن عياش الشامي، البحر احمليط-٧
 .٢٨١:  سورة البقرة، اآلية-٨
 .١/٣٢٦:  معاين القرآن-٩



 ١٦٦

خربه، وهو ظرف منصوب مبين؛ ألنه أضيف ) يوم(مبتدأ و ) هذا( أنَّ - أ 

 .إىل مجلة فعلية

قال : نصب بالظَّرف، أي) يوم(و ) قال(منصوب بـ) هذا( أن يكون -ب

 .١اهللا هذا القول يف يوم ينفع الصادقني صدقهم

نكرة خرب املبتدأ، ويف ) يوم(مبتدأ و ) هذا(على أنَّ  القراءة بالرفْع مع التنوين -٣

 . واهللا أعلم. ٢هذا يوم ينفع فيه الصادقني صدقهم: الكالم حذف، والتقدير

 ٱٰ 
 

 .    :  قوله تعاىل-١٤٥

: معناه: قال}  {: قرأ علقمة. ٣خفضاً و نصباً} {و } {: تقرأ

 .٤جعله حملوفاً به} { قال فمن. واهللا يا ربنا

القراءة باخلفض والنصب متواترة، فأما قراءة اخلفض فعلى أنها صفة : التعليق

 . ، واهللا أعلم٥حمذوفة) يا(للفظ اجلاللة، وأما قراءة النصب فعلى النداء وأداته 

 .    :  قوله تعاىل-١٤٦

 من صفتها، وأضيفت يف غري هذا جعلت الدار هاهنا امساً، وجِعلت اآلخرة

 واحلق ٢}    {: ومثله مما يضاف إىل مثله يف املعىن قوله. ١املوضع

                                 
 .٤/٥٢٠: صون، الدر امل٢/٢٧٢َ: ، شرح اهلداية٢٤٤: ، املشكل١/٤٢٣:  الكشف-١
 .٢/١٨٢:  معاين القرآن للزجاج-٢
 .٢٠٦: ، اإلحتاف٢/٢٥٧:  قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بالنصب، و الباقون باخلفض، النشر-٣
 .١/٣٣٠:  معاين القرآن-٤
 .٢/٢٧٥: ، شرح اهلداية٧٢:  احلُجة البن خالويه-٥



 ١٦٧

. وكذلك أتيتك بارحة األوىل، والبارحة األوىل. هو اليقني، كما أنَّ الدار هي اآلخرة

يضاف الشيء إىل نفسه إذا اختلف لفظه، كما . يوم اخلميس، وليلة اخلميس: ومنه

هذا : فإذا اتفقا مل تقل العرب. لف احلق واليقني، والدار واآلخرة، واليوم واخلميساخت

. حق احلق، وال يقني اليقني؛ ألنهم يتومهون إذا اختلفا يف اللفظ أنهما خمتلفان يف املعىن

 {: ويف قراءتنا) وذلك الدين القيمة: (ومثله يف قراءة عبداهللا
٤}٣. 

ر الفَراء هنا القراءة األخرى املتواترة وإنما ذكر توجيهها على مل يذك: التعليق

 . ٥أنها قُِرىء ا يف موضع آخر، وكالمه يف التوجيه واضح

 .     :  قوله تعاىل-١٤٧

} {: مثَّ ذكر الفَراء بإسناده عن علي أنه قرأ. ٦قرأها العامة بالتشديد

ال جيعلونك كذَّاباً، وإنما يريدون أنَّ ما : - واهللا أعلم - التخفيف ومعىن. خمفَّفة

كذباً فيكذِّبوه وإنما أكذبوه؛ أي ما جئت  جئت به باطل؛ ألنهم مل جيربوا عليه

 .٧واهللا أعلم. أن يقال كَذَبت: والتكذيب. كذب ال نعرفه

تخفيف والتشديد ال: القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٨لغتان

                                                                                          
: ، وقرأ العشرة باإلضافة يف سورة يوسف، اآلية       )دار اآلخرة ول: ( قرأ ابن عاِمر باإلضافة هنا وحده      -١

 .١٠١: ، البدور الزاهرة١٦٧: ، الفتح الرباين١٠٩
 .٩٥:  سورة الواقعة، اآلية-٢
 .، وقراءة عبداهللا شاذَّة٥:  سورة البينة، اآلية-٣
 .١/٣٣٠:  معاين القرآن-٤
 .٤/١٤٤: ، البحر احمليط٢/٢٧٦:  شرح اهلداية-٥
 .٢٠٧: ، اإلحتاف٢/٢٥٧:  قرأ ناِفع والِكساِئي بالتخفيف، وشدد الباقون، النشر-٦
 .١/٣٣١:  معاين القرآن-٧
 .١/٤٣٠: ، الكشف٢٤٧:  حجة القراءات البن زجنلة-٨



 ١٦٨

 .           :  قوله تعاىل-١٤٨

ما عندي من رجٍل وال :  كما تقول١ورفعه جائز. خمفوض} الطَّائر{الـ

 {: وكذلك قوله. ما عندي من رجٍل وال عندي امرأةٌ: امرأٍة، وامرأةٌ، من رفع قال

،   -    {:  مث قال٢}     

فهو يف نية خفض، ومن رفع رده } { إذا نصبت }  -  

 .٣على املعىن
شاذَّة، واخلفض عطف على اللفظ، والرفْع } {القراءة برفع : التعليق

 . ، واهللا أعلم٤} {عطف على موضع 

 .    :  قوله تعاىل-١٤٩

 : لغتان، ومعنيان) أرأيت(العرب هلا يف 

فإذا . أرأيت زيداً بعينك؟ فهذه مهموزة:  الرجلَأن يسأل الرجلُ: أحدمها

أرأيتك على غري هذه احلال؟ تريد هل رأيت نفسك :  قلت٥أوقعتها على الرجل منه

أَخِبرِني وهتمزها : أَرَءيتك وأنت تريد: على غري هذه احلال؟ واملعىن اآلخر أن تقول

 .٧ر كالم العرب، وهو أكث٦وتنصب التاء منها، وتترك اهلمز إن شئت

                                 
 .٤/١٥٩:  قرأ ابن أيب عبلَة بالرفع، البحر احمليط-١
، )وال أصغر مـن ذلـك وال أكـرب        ( برفع   ، وقرأ محزة وخلف ويعقوب    ٦١:  سورة يونس، اآلية   -٢

 .١٤٩: ، البدور الزاهرة٢٨٤: التلخيص
 .١/٣٣٢:  معاين القرآن-٣
 .٤/١٥٩: ، البحر احمليط١/٢٤٦:  إعراب القراءات الشواذ-٤
 . أي على الرجل نفسه-٥
 .٢٠٨: ، اإلحتاف١/٣٩٨:  وترك اهلمزِة قراءةُ الِكساِئي، النشر-٦
 .١/٣٣٣: ين القرآن معا-٧



 ١٦٩

القراءة بإثبات اهلمزة الثَّانية وحذفها متواترة، أما اإلثبات فعلى : التعليق

 . ، واهللا أعلم١األصل، وأما احلذف فللتخفيف وألنَّ الفعل يف املضارع خاٍل من اهلمز

          :  قوله تعاىل-١٥٠

         . 

، وهي قراءة ٢بعدها يف جواا على االسئتناف واليت }{تكسر األلف من 

 تريد كتب ربكم على نفسه أنه من }{وإن شئت فتحت األلف من . القراء

إنما حيتاج : فأما من فتح فإنه يقول. اليت بعد الفاء الكسر والفتح) أنَّ(ولك يف . عمل

يف ابتداء مرة واحدة، ولكن اخلرب هو موضعها، فلما دخلت } {الكتاب إىل 

        {: الكالم أعيدت إىل موضعها، كما قال
أيعدكم أنكم خمرجون إذا متم دخلت يف أول } { فلما كان موقع ٣}

: ومثله.  بالفتح٤}      {: ومثله. الكالم وآخره

 ولك أن ٥}          {

 االستئناف؛ أال ترى أنك قد تراه  اليت بعد الفاء يف هؤالء احلروف على)(تكسر 

  {وكذلك . كُِتب عليه أنه من توالَّه يِضلُّه، بالفتح: حسناً أن تقول

 .٦حسن الكسر) هو(فإذا حسن دخول . لو كان لكان صواباً}  
                                 

 .٢/٢٧٧: ، شرح اهلداية٢٥٠: ، احلُجة البن زجنلة٧٣:  احلُجة البن خالويه-١
 فتح اهلمزة يف املوضعني ابن عاِمر وعاِصم ويعقُوب، ووافقهمـا املـدنيان يف األوىل، وكـسرمها                 -٢

 .١٠٣: ، البدور الزاهرة١٠٩: الباقون، التحِبري
 .٣٥:  اآلية سورة املؤمنون،-٣
 .٤:  سورة احلج، اآلية-٤
 .٦٣:  سورة التوبة، اآلية-٥
 .١/٣٣٦:  معاين القرآن-٦



 ١٧٠

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

 .اف بكسر اهلمزة يف املوضعني على االستئن-١

األوىل بدل من الرمحة، واجلملة حتتاج } { بفتح اهلمزة يف املوضعني على أنَّ -٢

مرة واحدة ولكن ملَّا طال الكالم أعيدت وكررت؛ فلذلك فتحت ) (إىل 

فله أنه : جيوز أن تكون الثَّانية مبتدأً، وخربها: الثَّانية، هذا توجيه الفَراء، وقيل

فأمره أنه غفور : كون خرباً، واملبتدأ حمذوف، والتقديرغفور له، وقيل جيوز أن ت

 .رحيم

 بفتح اهلمزة يف املوضع األول كما يف القراءة الثَّانية، وكسرها يف املوضع الثَّاين -٣

 . ، واهللا أعلم١على االستئناف
 .  ٱ:  قوله تعاىل-١٥١

ومن أنث السبيل . ٢ألنَّ الفعل له} {: بقوله} {ترفع الـ

 فتنصب السبيل، وقد جيعل الفعل للنيب{ . ٱ {: قال

 .٣ولتستبني يامحمد سبيل ارمني: يراد به

 . ٤القراءات الثالث متواترة، والسبيل تذكَّر وتؤنث، والتوجيه واضح: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-١٥٢

                                 
 .١/٣٥٠: ، شرح ابن عقيل٢/٢٧٩: ، شرح اهلداية٢/٤٣٣:  الكشف-١
ورفَع الباقون، } { قرأ شعبة وحمزة والِكساِئي وخلَف بالياء، والباقون بالتاء، ونصب املدنيان          -٢

 .١٠٣: ، البدور الزاهرة١٦٨: الفتح الرباين
 .١/٣٣٧:  معاين القرآن-٣
 .٢/٤٣٣: ، الكشف٧٥:  احلُجة البن خالويه-٤



 ١٧١

 بغري ١}{كتبت بطرح الياء الستقباهلا األلف والالَّم، كما كتب 

فهذه قراءة أصحاب .  بغري ياء على اللفظ٢}  {واو، وكما كتب 

 .٣،٤بالصاد}  {: وذُِكر عن علي أنه قال. عبداهللا

اتباع األثر، أي : ص، أيمن االقتصا} {القراءتان متواترتان، و: التعليق

: جيري اهللا سبحانه أقداره على أثر احلق، أي وفْقَه، أو من القصص كقوله عز و جلَّ

 . ، واهللا أعلم٦من القضاء} {، و٥}    {

 

 .      :  قوله تعاىل-١٥٣

) أ ن ِج ى ن ألف (- وكذلك هي يف مصاحفهم -، ٧قراءة أهل الكوفة

 .٨}{، وقراءة الناس }{وبعضهم باأللف 

القراءتان متواترتان، أما القراءة باأللف فجرت على السياق، جاء : التعليق

، وأما القراءة بالتاء }  {و }   {: وبعدها} {: قبلها

                                 
 .١٨:  سورة العلق، اآلية-١
 .٥:  سورة القمر، اآلية-٢
 .٢٠٩: ، اإلحتاف٢/٢٥٨: ، النشر}{والباقون } { قرأ املدنيان وابن كثري وعاِصم -٣
 .١/٣٣٧:  القرآن معاين-٤
 .٣:  سورة يوسف، اآلية-٥
 .٦/١٣٣: ، التحرير والتنوير٢/٢٨٠: ، شرح اهلداية٧٥:  احلُجة البن خالويه-٦
 .٢١٠: ، اإلحتاف٢/٢٥٩:  قرأ الكوفيون باأللف، والباقون بالتاء، النشر-٧
 .١/٣٣٨:  معاين القرآن-٨



 ١٧٢

فعلى طريقة االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب حكاية لدعائهم، وكلٌّ قرأ مبا رسم يف 

 . اهللا أعلم، و١مصحفه

 .       :  قوله تعاىل-١٥٤

وقد أمجع أهل النسب . آزر يف موضع خفض وال يجرى ألنه أعجمّي: يقال

يف كالمهم معوّج، } آزر{وقد بلغين أنَّ معىن . على أنه ابن تارح، فكأنَّ آزر لقب له

ِجه عن احلقه عابه بزيغه وِبِعووقد قرأ بعضهم. كأن :}א{داء ٢فْع على النبالر 

 .٣وهو وجه حسن) يـا(

يف موضع خفض، } آزر{القراءتان متواترتان، وعلى قراءة فتح الراء : التعليق

وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وعلى قراءة الرفْع يكون منادى مبنياً على 

 .، واهللا أعلم٤وهي شاذَّة) يا آزر: (بيالضم لكونه علماً مفرداً، ويف مصحف أُ

 .   :  قوله تعاىل-١٥٥

، وهي أشبه بأمساء العجم من الذين يقولون ٥يشدد أصحاب عبداهللا الالَّم

ال تكاد العرب تدخل األلف والالَّم فيما ال يجرى، مثل يزيد ويعمر إالَّ يف } {

 : ٦شعر، أنشد بعضهم

  شديداً بأحناِء اِخلالفِة كاهله  مباركاًوجدنا الوليد بن اليزيد 

                                 
 .٤/٦٧٠: ، الدر املَصون٢/٤٥٣:  الكشف-١
 .٢/٣٢٨: ، التذْكرة١٠٩:  قرأ يعقُوب بالرفع، والباقون بفتح الراء، التحِبري-٢
 .١/٣٤٠:  معاين القرآن-٣
 .٣/٣٣٢: ، شرح ابن عقيل٤/٢١٣: ، البحر احمليط٢٥٨:  مشكل إعراب القرآن-٤
 .٢١٢: حتاف، اإل٢/٢٦٠:  شدد حمزة والِكساِئي وخلَف، وخفَّف الباقون، النشر-٥
 .١٩٢:  البيت البن ميادة الرماح بن أبرد، ديوانه-٦



 ١٧٣

والعرب إذا فعلت . وإنما أَدخلَ يف يزيد األلف والالَّم ملَّا أَدخلَها يف الوليد

 .١ذلك فقد أمست احلرف مدحاً

، ومن خفَّف )ليسع(القراءتان متواترتان، فمن شدد فاألصل عنده : التعليق

 .، واهللا أعلم٢مها للتعريف: ان، وقيل، واأللف والالَّم زائدت)يسع(

 .      :  قوله تعاىل-١٥٦

لقد تقطَّع : (ويف قراءة عبداهللا. ٣يريد وصلكم} {قرأها محزة وجماهد 

أتاين دونك : إذا جعل الفعل لبني ترك نصباً، كما قالوا. وهو وجه الكالم) ما بينكم

هذا دونٌ من : وإذا قالوا. رفع؛ ألنه صفةمن الرجال فترك نصباً وهو يف موضع 

بني الرجلني بني بعيد، وبونٌ، إذا : وكذلك تقول. الرجال رفعوه يف موضع الرفع

 .٤أفردته أجريته يف العربية وأعطيته اإلعراب

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات: التعليق

 .يست ظرفاًاسم للوصل، ول) بني( القراءة بالرفْع وهي متواترة، و-١

: ظرف منصوب، والفاعل حمذوف تقديره) بني( القراءة بالنصب، وهي متواترة، و-٢

وقيل جيوز أن تكون قراءة النصب على معىن قراءة الرفع، . األمر أو السبب

 .وإنما نِصب لكثرة استعماهلا ظرفاً

                                 
 .١/٣٤٢:  معاين القرآن-١
 .٢/٢٨٢: ، شرح اهلداية٢/٤٣٨: ، الكشف١٦٠:  معاين القراءات-٢
 .٢١٣: ، اإلحتاف٢/٢٦٠:  قرأ املدنيان وحفْص والِكساِئي بنصب النون، والباقون برفعها، النشر-٣
 .١/٣٤٥ : معاين القرآن-٤



 ١٧٤

سم موصول يف حمل رفع ا) ما(قبلها، وهي شاذَّة، و) ما( القراءة بالنصب وزيادة -٣

 .١ظرف، واهللا أعلم) بني(فاعل، و

 .     :  قوله تعاىل-١٥٧

 . ٣صبح كلِّ يوم مبجموع: ٢)األصباح(مصدر أصبحنا إصباحاً، و: واِإلصباح

 . ٤القراءة بفتح اهلمزة شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-١٥٨

 يعين الولد ٥}{: ويقرأ. يف صلْب الرجل} {يعين يف الرحم 

رأيت : ورفْعها على إضمار الصفة، كقولك. يف صلْب الرجل} {يف الرحم 

 . ٦منهما كذا وكذا: عاقلٌ وأمحق، يريد: الرجلني
عنده ) مستقر(القراءة بفتح القاف وكسرها متواترة، فأما من فتح فـ: التعليق

فلكم مستقَر، ولكم مستودع، : هو مبتدأ، واخلرب حمذوف، تقديرهاسم مكان، و

ومستودع اسم مكان أيضاً، وأما من كسر فإنها عنده اسم فاعل مبعىن الولد، وهو 

فمنكم مستِقر يف األرحام، ومنكم مستودع يف : مبتدأ، واخلرب حمذوف، تقديره

، وال خالف بني ٧نسان بعينهاألصالب، ومستودع على قراءة كسر القاف هو اإل

 .، واهللا أعلم}{القراء يف كلمة 

                                 
 .٤/٢٣٦: ، البحر احمليط٧/٢٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٨٤:  شرح اهلداية-١
 .٧/٣١:  قرأ بفتح اهلمزة احلَسن وعيسى بن عمر، اجلامع ألحكام القرآن-٢
 .١/٣٤٦:  معاين القرآن-٣
 .١/٢٥٦: ، إعراب القراءات الشواذ٧/٣١:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٢١٤: ، اإلحتاف٢/٢٦٠: ري وأبو عمرو وروح، وفتحها الباقون، النشر كسر القاف ابن كث-٥
 .١/٣٤٧:  معاين القرآن-٦
 .٢/٤٤٢: ، الكشف٧٩:  احلُجة البن خالويه-٧



 ١٧٥

 .     :  قوله تعاىل-١٥٩

 اتِت اجلنِفعب، ولو رصيف موِضع الن فَضخاء يث بالتإالَّ أنَّ مجع املؤن ،بصن

 ١.٢تتبع القنوانَ كان صواباً

، قال الزمخشِري يف )تتبع القنوانَ: (اءقراءة الرفْع شاذَّة، وقول الفَر: التعليق

من نبات : وحاصلة أو وخمرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب، أي: (بيانه

وهذا العطف على أن ال يالحظ فيه قيد من النخل فكأنه : (، وقال أبوحيان٣)أعناب

من بين متيم رجل : تقولمن النخل قنوان دانية وجنات من أعناب حاصلة، كما : قال

، والعلَّة يف هذا التخريج الدقيق منهما هو أنًَّ العنب ٤)عاقل ورجل من قريش منطلقان

مبتدأ واخلرب ) جنات(ال خيرج من النخل، وقيل يف إعراا وجه آخر، وهو أن تكون 

 أنَّ ، وقراءة النصب على٥ومن العنب جنات، أو ثَم جنات: حمذوف، والتقدير

 .، واهللا أعلم٦من عطف اخلاص على العام لشرفه) نبات: (معطوفة على) جنات(

 .   :  قوله تعاىل-١٦٠

: فمثل) نِعِهوي: (فأما قوله) ٨ِعِهِناوي، ٧نِعِهوي: (بلوغه، وقد قرئت} {
 .١ناِضِجه وباِلِغه: مثل) ِعِهِناوي(نضِجه، 

                                 
:  قرأ بالنصب محمد بن أيب ليلى واألعمش وأبو بكر يف رواية عنه عن عاِصـم، البحـر احملـيط                   -١

٤/٢٤٥. 
 .١/٣٤٧:  معاين القرآن-٢
 .٣٣٩:  الكشاف-٣
 .٤/٢٤٦:  البحر احمليط-٤
 .١/٢٥٨:  املصدر السابق، إعراب القراءات الشواذ-٥
 .٥/٧٥: ، الدر املَصون٤/٢٤٥:  البحر احمليط-٦
 .٧/٣٤:  قرأ ا ابن حميصن وابن أيب إسحاق، اجلامع ألحكام القرآن-٧
 . السابق قرأ به محمد بن السميفَع، املصدر-٨



 ١٧٦

بالفتح والضم ) الينع(اللتان ذكرمها الفَراء من الشواذ، و القراءتان : التعليق
بالفتح مجع ) الينع: (الفتح لغة أهل احلجاز، والضم لغة أهل جند، وقيل: مصدر، وقيل

 .، واهللا أعلم٢اسم فاعل) يانع(يانع، كصاحب وصحب، و

 .       :  قوله تعاىل-١٦١

. يعنون محمداً ) درس: ( قراءة عبداهللاويف. تعلَّمت من يهود: يقولون
   {. أسأت: أساء، وقالوا يل: قالوا يل: وهو كما تقول يف الكالم

جادلت اليهود : يريد} א{: ٤وقرأ بعضهم. }{ و ٣}
قرأت على : وفسرها} א{وقرأها جماهد . وكذلك قال ابن عباس. وجادلوك
: ٦وقرءوا. أي قرئت وتليت} {: ٥وقد قرئت. د وقرءوا عليكاليهو

} {٧وقرءوا :} {تقادمت أي هذا الذي يتلوه علينا شيء قد : يريد
 .٨تطاول ومر بنا

 : من هذه القراءات ماهو متواتر ومنها ماهو شاذٌّ، أما املتواتر فهو: التعليق

١-} {. 

 .}א{: ن عباس وجماهد قراءة اب-٢

٣-} {. 

                                                                                          
 .١/٣٤٨:  معاين القرآن-١
 .٥/٨٢: ، الدر املَصون٧/٣٧:  اجلامع ألحكام القرآن-٢
 .١٢:  سورة آل عمران، اآلية-٣
 .٢١٤: ، اإلحتاف٢/٢٦١:  قرأ ا ابن كثري وأبو عمرو، النشر-٤
 .١/٣٣٤:  هي قراءة ابن عباس خبالف عنه وقتادة، ورويت عن احلَسن، املُحتسب-٥
 .٧/٤٠: ، اجلامع ألحكام القرآن١٧٥:  حكاها األخفش، إعراب القراءات الشواذ-٦
 .٢١٤: ، اإلحتاف٢/٢٦١:  قرأ ا ابن عاِمر ويعقُوب، النشر-٧
 .١/٣٤٩:  معاين القرآن-٨



 ١٧٧

 : والشاذُّ
 ).درس: ( قراءة عبداهللا-١
 .وهي على وزن فَعلَ) درست (-٢
٣-) تِرسد.( 

 .١والتوجيه واضح

 .         :  قوله تعاىل-١٦٢

  أن يأتيهم باآلية اليت نزلت يفسألوا رسول اهللا . املقسمون الكفَّار

 فسألوا ٢}          {: الشعراء

سل ربك يرتهلا : يارسول اهللا:  أن يرتِّهلا وحلفوا ليؤمنن، فقال املؤمنونرسول اهللا 

ومايشعركم أنهم : قل للذين آمنوا: عليهم حتى يؤمنوا، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

 {حنن } و{هم يؤمنون وما يشعركم أن: ٣فهذا وجه النصب يف أنَّ. يؤمنون

 {مكسورة األلف } {: ، وقرأ بعضهم٤}    

: وهي يف قراءة عبداهللا. كالماً مكتفياً}  {: مستأنفة، وجيعل قوله} 

: ، كقوله٥يف هذا املوضع ِصلة) ال(و).  الَ يؤِمنونَمأَنههم ِإذَا جآَءت  يشِعركُموما(

                                 
: ، البحـر احملـيط    ٧/٤٠: ، اجلامع ألحكام القـرآن    ٢/٢٨٦: ، شرح اهلداية  ١/٣٣٤:  املُحتسب -١

٤/٢٥٤. 
 .٤:  اآلية-٢
:  قرأ ابن كثري والبصِرّيان وخلَف بكسر اهلمزة، والباقون بفتحها، إالَّ شعبة فله الوجهان، النـشر                -٣

 .٢١٥: ، اإلحتاف٢/٢٦١
 .١١٠:  سورة األنعام، اآلية-٤
 . أي على القراءة األوىل-٥



 ١٧٨

حرام عليهم أن : املعىن: ١}     {

 .أن تسجد:  معناه٢}   {: ومثله. يرجعوا

يوهي يف قراءة أُب) :لَّها لَعآَءتمِإذَا جونَهِمنؤلَّ(وللعرب يف )  الَ يلغة بأن ) لَع

ما أدري لو أنك : لعلَّك صاحبها، ويقولون: ما أدري أنك صاحبها، يريدون: يقولوا

 .٣يف موضع لعلَّ} { جيد أن جتعل صاحبها، وهو وجه

القراءة بفتح اهلمزة وكسرها متواترة، أما قراءتا عبداهللا وأُبي : التعليق

يف ) أنَّ(فشاذَّتان، وقد وجه الفَراء الكلَّ بكالم واضح، وأجاز بعض العلماء أن تكون 

 . ، واهللا أعلم٤)لعلَّ: (قراءة الفتح مبعىن

 .       :  قوله تعاىل-١٦٣

وإنما اخترت هاهنا أن يكون . الكفيل: والقبيل. مجع قبيل} {: وقوله

.  يضمنون ذلك٥}    {: القُبل يف معىن الكفالة لقوهلم

وقد . أتيتك قُبالً ومل آتك دبراً: من ِقبِل وجوههم، كما تقول: }{وقد يكون 

 تأتينا باهللا واملالئكة قبيلة قبيلة ومجاعة أو: يكون القبيل مجيعاً للقبيلة كأنك قلت

أنا لقيته : معاينة كان صواباً، كما تقول:  على معىن٦}ِقبالً{: ولو قرئت. مجاعة

 .٧ِقبالً
                                 

 .٩٥:  سورة األنبياء، اآلية-١
 .١٢:  سورة األعراف، اآلية-٢
 .١/٣٥٠:  معاين القرآن-٣
 .٧/٤٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٤٦١: ، زاد املسري١/٤٤٤: ، الكشف٣/٣٨٠:  احلُجة للفارسي-٤
 .٩٢:  سورة اإلسراء، اآلية-٥
، ٢/٢٦٢:  قرأ ناِفع وابن عاِمر وأبو جعفَر بكسر القاف وفتح الباء، والباقون بـضمهما، النـشر               -٦

 .٢١٥: اإلحتاف
 .١/٣٥٠: القرآن معاين -٧



 ١٧٩

القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح، وزاد بعضهم يف توجيه قراءة : التعليق

يل ِقبل : ، كما تقولمبعىن جهة وناحية} ِقبالً{الكسر وجهاً آخر، وهو أن تكون 

 . ، واهللا أعلم١فالن دين

 .      :  قوله تعاىل-١٦٤

 فيما -واحلَِرج } {: وقرأها الناس}  {٢: قرأها ابن عباس وعمر

فكذلك صدر : قال.  املوضع الكثري الشجر الذي ال تصل إليه الراعية-فسر ابن عباس 

وهو يف كسره وفتحه مبرتلة الوحد والوِحد، والفَرد . الكافر ال تصل إليه احلكمة

 .٣تقوله العرب يف معىن واحد: والفَِرد، والدنف والدِنف

القراءتان متواترتان، والتوجيه كما ذُِكر، وفرق بعضهم بني الفتح : التعليق

 . ، واهللا أعلم٤والكسر، فجعل الفتح مصدراً، والكسر اسم فاعل

 .      :  قوله تعاىل-١٦٥

. ضاق عليه املذهب فلم جيد إالَّ أن يصعد يف السماء وليس يقدر: يقول

 .٦خمففة} {يريد يتصاعد، و } {: ٥وتقرأ

فإنها من صِعد يصعد مبعىن ) يصعد(القراءات الثالث متواترة، فأما : التعليق

الكافر حني ينفر عن اإلميان مبن تكلف أمراً اليطيقه كمن الطلوع، شبه اهللا سبحانه 

يتصاعد، أدغمت التاء يف الصاد، : فإنها يف األصل) يصاعد(صِعد يف السماء، وأما 

                                 
 .٤/٣٣: ، القاموس احمليط٥/١١: ، الدر املَصون٢/٢٨٨: ، شرح اهلداية١٦٦:  معاين القراءات-١
 .٢١٦: ، اإلحتاف٢/٢٦٢:  قرأ ناِفع وشعبة وأبو جعفَر بالكسر، والباقون بالفتح، النشر-٢
 .١/٣٥٣:  معاين القرآن-٣
 .٢/٢٩٠: ، شرح اهلداية٣/٤٠٠: لفارسي، احلُجة ل١٦٨:  معاين القراءات-٤
 .٢١٦: ، اإلحتاف٢/٢٦٢: ، النشر)يصعد: (، والباقون)يصاعد: (، وشعبة)يصعد( قرأ ابن كثري -٥
 .١/٣٥٤:  معاين القرآن-٦



 ١٨٠

يصعد شيئاً فشيئاً، وهو أثقل : وهي يف املعىن كاألوىل إالَّ أنَّ فيها معىن التدرج، أي

يتصعد، أدغمت التاء يف الصاد وهي يف املعىن :  أصلهافكذلك) يصعد(وأشق، وأما 

 .، واهللا أعلم١يتكلَّف شيئاً بعد شيء: كالثَّانية إالَّ أنَّ فيها معىن التكلُّف، أي

 .       :  قوله تعاىل-١٦٦

إذا كان الفعل يف مذهب مصدر مؤنثاً مثل العاقبة، واملوعظة، والعافية، فإنك 

ثته وذكَّرتهإذا قدو جل٢َّمت فعله قبله أن كما قال اهللا عز ، :}    
وكذلك .  بالتأنيث٤}    {:  بالتذكري، وقال٣}

 .٧ فال هتابن من هذا تذكرياً وال تأنيثا٦ً} {٥}   {

القراءة بالتذكري والتأنيث متواترة، والفاعل جمازي التأنيث تقدم عليه : التعليق

 . ، واهللا أعلم٨ه فجاز تذكريه وتأنيثهفعل
 

 .     :  قوله تعاىل-١٦٧

                                 
 .٢/٢٩٠: ، شرح اهلداية١/٤٥١: ، الكشف١٦٩:  معاين القراءات-١
 .٢١٧: ، اإلحتاف٢/٢٦٣: ء، والباقون بالتاء، النشر قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف باليا-٢
 .٢٧٥:  سورة البقرة، اآلية-٣
 .٥٧:  سورة يونس، اآلية-٤
 .٦٧:  سورة هود، اآلية-٥
 .٩٤:  سورة هود، اآلية-٦
 .١/٢٥٦:  معاين القرآن-٧
 .٢٠٠: ، شرح قطر الندى٢/٢٩١: ، شرح اهلداية٣/٤٠٨:  احلُجة للفارسي-٨



 ١٨١

والعرب . ١ومل يقرأ بكسر الزاي أحد نعلمه. وِبزعِمهم و ِزعِمهم، ثالث لغات

الفَتك والفُتك والِفتك، والود والِود والود يف : قد جتعل احلرف يف مثل هذا؛ فيقولون

 .٢ ما اختارته القُراء الذين يؤثر عنهم القراءةوأجود ذلك. أشباه هلا

مها لغتان، الفتح لغة أهل : القراءة بفتح التاء وضمها متواترة، قيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٣الفتح مصدر، والضم اسم: احلجاز، والضم لغة أسد، وقيل

 .    :  قوله تعاىل-١٦٨

: قال عبداهللا: وهو كما تقول يف الكالم) اِئِهموهذَا ِلشِركَ: (ويف قراءة عبداهللا

 : ٤وقد قال الشاعر. إنَّ له ماالً، وإنَّ يل ماالً، وهو يريد نفسه

 إنا رأينا رجالً عريانا  رجالن من ضبة أخربانا

 .٥أخربانا أنهما رأيا كان صواباً: ولو قال

 . ٦قراءة عبداهللا شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق
 
 
 

                                 
 .٢١٧: ، اإلحتاف٢/٢٦٣: ِكساِئي بضم الزاي، والباقون بفتحها، النشر قرأ ال-١
 .١/٣٥٦:  معاين القرآن-٢
: ، فـتح الوصـيد    ٢٧٣: ، احلُجة البن زجنلة   ٨١: ، احلُجة البن خالويه   ٣/٤٠٩:  احلُجة للفارسي  -٣

٣/٩١١. 
 . ال يعرف قائله-٤
 .١/٣٥٦:  معاين القرآن-٥
 .هذه القراءة غري الفَراء، واهللا أعلم مل أجد أحداً ذكر -٦



 ١٨٢

      :  قوله تعاىل-١٦٩

    . 

وكان . وهم قوم كانوا خيدمون آهلتهم، فزينوا هلم دفن البنات وهن أحياء

فذلك قتل . لئن كان وِلد يل كذا وكذا من الذكور ألحنرنَّ واحداً: أيضاً أحدهم يقول

 نيزِلك وكَذَ: (رأ يق١والشركاء رفع؛ ألنهم الذين زينوا، وكان بعضهم. أوالدهم

فريفع القتل إذا مل يسّم فاعله، ويرفع الشركاء ) ِدِهم أَوالِلكَِثٍري مِّن ٱلْمشِرِكني قَتلُ

   : (ومثله قوله. زينه هلم شركاؤهم: بفعل ينويه؛ كأنه قال
 ٤ويف بعض مصاحف أهل الشام. ٣}   { مث قال ٢)

} {لني فينبغي أن يقرأبالياء، فإن تكن مثبتة عن األو :} { وتكون

} {: فإن كانوا يقرءون. الشركاء هم األوالد؛ ألنهم منهم يف النسب واملرياث

أتيتها عشايا مثَّ يقولون : فلست أعرف جهتها، إالَّ أن يكونوا آخذين بلغة قوم يقولون

 ِلكَِثٍري مِّن ٱلْمشِرِكني قَتلَ زين: ( أن يكونوا قالوامحرايان فهذا وجه: يف تثنية احلمراء

إذا فتحته فعالً إلبليس مثَّ ختفض } {وإن شئت جعلت ) مهاؤشركَِدِهم أَوال

 : ٥إنما أرادوا مثل قول الشاعر: وليس قول من قال. الشركاء بإتباع األوالد

                                 
 .٧/٦٠:  وهو احلسن، اجلامع ألحكام القرآن-١
 .٢٢٤: ، البدور الزاهرة٣٤٤:، وقرأ ابن عاِمر وشعبة بفتح الباء، التلخيص٣٦:  سورة النور، اآلية-٢
 .٣٧:  سورة النور، اآلية-٣
 .٢١٧: اف، اإلحت٢/٢٦٣:  وهي قراءة ابن عاِمر، النشر-٤
: احلُجـة للفارسـي   :  هذا البيت ال يعرف قائله، وهو يف كثري من كتب التوجيه والتفسري، منـها              -٥

: ، الدر املَـصون   ٤/٢٩٧: ، البحر احمليط  ٣/٩١٤: ، فتح الوصيد  ٢/٢٩٢: ، شرح اهلداية  ٣/٤١٣
٥/١٦٤. 



 ١٨٣

 دهزج القَلوص أِبي مزا فزججتها متمكِّنا

 .١وهذا مما كان يقوله نحويو أهِل احلجاز، ومل جند مثله يف العربية. بشيء

 : ذكر الفَراء يف هذه اآلية ثالث قراءات: التعليق

} { قراءة اجلمهور، وهي متواترة، وتوجيهها ال إشكال فيه، فالفعل -١

 {، واملفعول به }{للمعلوم، والفاعل متأخر وهو 

جمرور باإلضافة، وفيه أيضاً } {وهو مضاف، و } 

 ).األوالد(إىل ) هم(إضافة الضمري 

)  شركَاؤهمِدِهم أَواللْمشِرِكني قَتلُا ِلكَِثٍري مِّن نيزِلك وكَذَ: ( شاذَّة، وهي-٢

 .وتوجيهها كما ذكر الفَراء

    { قراءة أهل الشام، وهي متواترة، -٣

   { ،هذه القراءة فعضاء يوالفَر

، وأبوعلي ٢أبومنصور األزهري: وقد ضعفها غريه من العلماء، منهم

، ٦، والزمخشِري٥، وأبو العباس املهدوي٤، ومكِّي بن أيب طالب٣الفارسي

إنَّ هذه القراءة متواترة، الشك يف ذلك، وإنما محلهم على تضعيفها : وأقول

إنما جيوز ذلك يف الشعر : ها فصالً بني املضاف واملضاف إليه، وقالواأنَّ في

 : ضرورة، ويكون الفاصل ظرفاً، واجلواب

                                 
 .١/٣٥٧:  معاين القرآن-١
 .١٧٠:  معاين القراءات-٢
 .٣/٤١١: ارسي احلُجة للف-٣
 .١/٤٥٤:  الكشف-٤
 .٢/٢٩٢:  شرح اهلداية-٥
 .٣٨٤:  الكشاف-٦



 ١٨٤

، وهو ١ أنَّ هذه القراءة متواترة، وقد ثبتت عن اإلمام عبداهللا بن عامر الشامي-١

عريب فصيح، وكون هذه القراءة منسوبة البن عاِمر ال يعين أنه هو الذي 

، وقد جعل تكرها، إنما هو ناقل هلا عن مشاخيه حتى تنتهي إىل النيب اب

 : ٢ابن مالك يف الكافية الشافية قراءة ابن عاِمر عمدته فقال

 فكم هلا من عاضٍد وناصِر  وعمديت قراءة ابن عاِمر

 .٣ أنها مرسومة يف املصحف الشامي الذي بعثه إليهم عثمان بن عفَّان -٢

التفرقة بني املضاف واملضاف إليه قد جاءت يف كالم العرب يف النثر والشعر، فقد  -٣

 أخيك، وجاء يف - إن شاء اهللا -هو غالم : حكي عن بعض العرب قوله

 : الشعر الفصل بينهما بغري ظرف، كقول الشاعر

 زج القَلوص أِبي مزاده فزججتها متمكِّنا

سيء الظَّنما وينبغي أن ال نهم إنفوا هذه القراءة، فإنوالء العلماء الذين ضع 

دفعهم إىل ذلك شدة حرصهم على كتاب اهللا، والعتقادهم أنَّ هذه القراءة مل تثبت، 

ولكون هذه املسألة ال جتوز عندهم يف اللُّغة حسب ما توصل إليه كلُّ واحٍد منهم يف 

ه القراءة ثابتة متواترة ملا صدر منهم ما صدر، وكما علِمه ا، وإالَّ لو علموا أنَّ هذ

جيب أالَّ نتطاول على هؤالء العلماء األجالَّء فال حيق ألحد ِممن ضعفَها أن يتطاول 

 : على اإلمام ابن عاِمر، كما أشار إىل ذلك اإلمام الشِاطيب بقوله

                                 
أبو عمران عبداهللا بن عامر اليحصيب الدمشقي، إمام كبري، مقِْرىء الشام، أحد القُراء السبعة،              :  هو -١

 .٥/٢٩٢: هـ، سري أعالم النبالء١١٨: ت
 .٢/٩٧٩ شرح الكافية الشافية -٢
و عمرو، ويكْنى أيضاً أبا عبداهللا عثمان بن عفَّان بن أيب العـاص القرشـي األمـوي، ذو                  أب:  هو -٣

 وهو  النورين، ثالث اخللفاء الراشدين، وهو أول من هاجر إىل أرض احلبشة، تويف رسول اهللا               
  .٥٤٤:  هـ، االستيعاب٣٥: ، قُِتلَ سنةراٍض عن عثمان 



 ١٨٥

 فال تلُم من مليمي النحِو إالَّ مجهال

 .١أعلمواهللا 

 .   :  قوله تعاىل-١٧٠

وتأنيثه لتأنيث األنعام؛ ألنَّ ما يف بطوا )  لِّذُكُوِرناخاِلص: (ويف قراءة عبداهللا

) ذُكُوِرنا ِلهخاِلص: (٢وقد قرأ بعضهم} {ومن ذكَّره فلتذكري . مثلها فأنث لتأنيثها

 اخلالص واخلالصة على القطع وجعلت ٤ولو نصبت. ٣يضيفه إىل اهلاء وتكون اهلاء ملا

ما يف بطون هذه األنعام : كأنك قلت} {خرب ما يف الالَّم اليت يف قوله 

 والنصب يف هذا املوضع ٦}  {:  كما قال٥لذكورنا خالصاً وخالصةً

 .عبداهللا قائماً فيها، ولكنه قياس: قليل؛ ال يكادون يقولون

وهو مثل . العاقبة، والعافية: ها كما تقولوقد تكون اخلالصة مصدراً لتأنيث

 .٨}٧    {: قوله

كل القراءات اليت ذكرها الفَراء يف هذه اآلية شاذَّة، وتوجيهها : التعليق

 . ٩واضح

                                 
، ٥/١٦١: ، الـدر املَـصون    ٤/٢٩٦: ، البحر احمليط  ٣/٩١٢: لوصيد، فتح ا  ٤٤٥:  معامل الترتيل  -١

 .٢٦٦: الوايف
 .١/٣٤٢:  قرأ بذلك ابن عباس خبالف عنه، والزهري واألعمش وأبو طالوت، املُحتسب-٢
 ...)ما يف بطون : (من قوله) ما(على ) خالصه( أي تعود اهلاء يف قراءة -٣
: ، وسـعيد بـن جـبري      )خالصةً: (واألعرج وقتادة وسفيان بن حسني     قرأ ابن عباس خبالف عنه       -٤

 .، املصدر السابق)خالصاً(
 . أي منصوبة على احلال-٥
 .٥٢:  سورة النحل، اآلية-٦
 .٤٦:  سورة ص، اآلية-٧
 .١/٣٥٨:  معاين القرآن-٨
 .١/٢٦٥: ، إعراب القراءات الشواذ٧/٦٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٤٢:  املُحتسب-٩



 ١٨٦

             :  قوله تعاىل-١٧١

    . 

ويف } {، وإن شئت ١}   {: مثَّ قال جلَّ وجهه

وال يصلح الرفْع يف القراءة؛ ألنَّ الدم منصوب . ٢الرفْع والنصب: نوجها} امليتة{

لتأنيث امليتة، }  {وجيوز . بالرد على امليتة وفيه ألف متنع من جواز الرفع

) يكون(فعالً هلا، اكتفى بـ} {جعل ) امليتة(ومن رفع . مثَّ ترد ما بعدها عليها

، ٣من عادة كان عند العرب مرفوع ومنصوبكان : بال فعل، ومن نصب قال

فأضمروا يف كان امساً جمهوالً، وصيروا الذي بعده فعالً لذلك اهول، وذلك جائز يف 

 .كان، وليس، ومل يزل، ويف ظن وأخواهتا

القراءة بتذكري الفعل وتأنيثه متواترة، وكذلك النصب و الرفْع يف : التعليق

ال أجد فيما أوحي إيلَّ : لفعل فإنه محله على اللفظ، أي، فأما من ذكَّر ا}{

حمرماً على طاعم يطعمه إالَّ أن يكون املوجود ميتةً، وأما من أنث فإنه محله على 

 .املعىن؛ ألنَّ احملرم ال يكون إالَّ عيناً أو نفساً أو جثَّة، وكلَّها مؤنث

 . هي اخلربمضمر، و) كان(فاسم } {أما النصب يف 

، ٤وأما من رفع فعلى أنَّ الفعل تام مبعىن وقع فال حيتاج إىل خرب، وامليتة فاعله

منصوب وفيه أَِلف على كلتا القراءتني، } دماً{وإنما رد الفَراء قراءة الرفْع ألنَّ بعدها 
                                 

:  قرأ ابن كثري وحمزة وأبوجعفَر وابن عاِمر خبالف عن هشام بتاء التأنيث، والباقون بالياء، النـشر                -١
 .٢١٩: ، اإلحتاف٢/٢١٦

 . قرأ ابن عاِمر وأبو جعفَر بالرفع، والباقون بالنصب، املصدران السابقان-٢
ناقصة، فحذف االسم وبقي ) كان( إذا جاءت  أي جيوز أن يكون هلا اسم مرفوع وخرب منصوب-٣

 .اخلرب، واهللا أعلم
 .٥/١٩٧: ، الدر املَصون٢/٢٩٤: ، شرح اهلداية١/٤٥٦:  الكشف-٤



 ١٨٧

) ميتة(ن رفع النصب على قراءة م: (وقد أجاب السِمني احلليب عن هذا اإلشكال فقال

إالَّ أن يكون ميتة، وإالَّ دماً : الواقعة مستثناةً تقديره) أن تكون(يكون نسقَاً على حمل 

 .١)مسفوحاً، وإالَّ حلم خرتير

 . واهللا أعلم
 .      :  قوله تعاىل-١٧٢

وإن . ٢عليها} {إذا نويت االستئناف، وتفتحها من وقوع } إنَّ{تكسر 

    {و}   {: ضاً، تريدشئت جعلتها خف

{٣. 

القراءة بكسر اهلمزة وفتحها متواترة، فمن كسر فعلى االستئناف، : التعليق

 : ومن فتح فله ثالثة أوجه

 ... .أتل أنَّ هذا :  أن تكون يف موضع نصب مفعول به، واملعىن-١

 ... .وصاكم به وبأنَّ هذا:  أن تكون يف موضع جر، أي-٢

اءوهذان للفَر. 

وألنَّ هذا صراطي مستقيماً :  أن تكون مفتوحة على إسقاط الم العلَّة، أي-٣

 .واهللا أعلم. ٤فاتبعوه

 

                                 
 .٥/١٩٧:  الدر املَصون-١
 قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بالكسر، والباقون بالفتح ولكن خفَّف النون ابن عاِمر ويعقُوب على               -٢

شرأن٢٢٠: ، اإلحتاف٢/٢١٦: ها خمفَّفة من الثقيلة، الن. 
 .١/٣٦٤:  معاين القرآن-٣
 .٢/٢٩٤: ، شرح اهلداية١/٤٥٧: ، الكشف٣/٤٣٦:  احلُجة للفارسي-٤



 ١٨٨

 .          :  قوله تعاىل-١٧٣

   {: ويكون احملسن يف مذهب مجع، كما قال. متاماً على احملسن
وإن شئت .  لذلكتصديقاً) متاماً على الذين أحسنوا: ( ويف قراءة عبداهللا١}

: متاماً على ما أحسن موسى، فيكون املعىن:  تريد}{على معىن } {جعلت 

 مرفوعاً، تريد على الذي هو أحسن، وتنصب ٢)أحسن(ويكون . متاماً على إحسانه

مررت بالذي هو خري منك، :  هاهنا تنوي ا اخلفض؛ ألنَّ العرب تقول٣}{

كاملعرفة، إذا مل تدخل ) خرياً منك(ي قائم؛ ألنَّ مررت بالذ: وشر منك، وال يقولون

مررت بالذي أخيك، وبالذي مثِلك، إذا جعلوا : وكذلك يقولون. فيه األلف والالَّم

صلة الذي معرفة أو نكرة ال تدخلها األلف والالَّم جعلوها تابعة للذي، أنشدين 

 : ٤الِكساِئي

الذي ِمثْلَ احلَلَم برييإنَّ الز   سلَمم٥بأسالبك يف أهل الع 

 .٦القراءتان اللتان ذكرمها الفَراء شاذَّتان، وكالمه يف التوجيه واضح: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-١٧٤

 ِليقرأها ع}א{قوه ولكن فارقوه:  وقال٧وهم اليهود . واهللا ما فر

 .٨وكلٌّ وجه}  {وقرأها الناس . والنصارى
                                 

 .٢:  سورة العصر، اآلية-١
 .١/٣٤٤:  علي قراءة ابن يعمر، املُحتسب-٢
 .٤/٣٢٩: ل على مذهب الكوفيني، البحر احمليطاسم وهو أفعل التفضي) أحسن( هذا القول بأنَّ -٣
 . مل أقف على قائله-٤
 .١/٣٦٥:  معاين القرآن-٥
 .١/٢٦٨: ، إعراب القراءات الشواذ١/٣٤٤:  املُحتسب-٦
، ٢/٢١٦:  قرأ حمزة والِكساِئي باأللف وختفيف الراء، والباقون حبذف األلف وتشديد الراء، النشر            -٧

 .٢٢٠: اإلحتاف
 .١/٣٦٦:  معاين القرآن-٨



 ١٨٩

واهللا ما : ( حني قالالقراءتان متواترتان، وعلي بن أيب طالب : تعليقال

قد تكون القراءة األخرى مل تثبت عنده، ومل يسمعها من النيب ) فرقوه ولكن فارقوه

اء من التفريق، واملعىنقوا دينهم فآمنوا : ، والقراءة حبذف األلف وتشديد الرفر

صاروا فرقاً وشيعاً وأحزاباً، ويؤيده قوله : املعىنببعضه وكفروا ببعض، وقد يكون 

من املباينة والترك، والقرءاتان متقاربتان يف } א{، و} {: تعاىل بعده

 . ، واهللا أعلم١املعىن؛ ألنهم إذا فرقوا دينهم فارقوه

 .        :  قوله تعاىل-١٧٥

 }{: ومن قال. ٢فله عشر حسناٍت أمثاهلا: من خفض يريد

 .٣جعلهن من نعت العشر

، }{نعتاً لـ} {: القراءتان متواترتان، فمن نون جعل: التعليق

 .، واهللا أعلم٤ومن ترك التنوين فعلى اإلضافة، واملعىن واحد

 

 
 
 

                                 
 .٢/٢٩٥: ، شرح اهلداية٣٧٨: ، احلُجة البن زجنلة٣/٤٣٧:  احلُجة للفارسي-١
 .٢٢٠: ، اإلحتاف٢/٢٦٦:  قرأ يعقُوب وحده بالتنوين، النشر-٢
 .١/٣٦٦:  معاين القرآن-٣
 .٤/٣٣٦: ، البحر احمليط٢٧٨: ، املشكل١٧٤:  معاين القراءات-٤



 ١٩٠

 

 ٱא 
 

 .   :  قوله تعاىل-١٧٦

)ِريااوفإن شئت جعلت رياش مجيعاً واحده الريش، وإن شئت جعلت . ١)ش

 : ٢ِلبس ولباس، قال الشاعر: الرياش مصدراً يف معىن الريش كما يقال

 ٣بأطراف طَفٍْل زان غَيالً موشما  فلما كشفن اللِّبس عنه مسحنه

املال، : الريش: جيه واضح، وقيلقراءة بألف بعد الياء شاذَّة، والتوال: التعليق

: املال املستفاد، وقيل: األكل والشرب، والرياش: الريش: الثياب، وقيل: والرياش

 .، واهللا أعلم٤ماظهر: مابطن، والرياش: الريش

 .      :  قوله تعاىل-١٧٧

من } {ولباس التقوى خري، وجيعل :  يرفع بقوله٥}ٰٱ{و 

 {: ويف قراءتنا). وِلباس التقْوى خير: (ي يف قراءة أُبي وعبداهللا مجيعاًوه. نعته

 . ١فرفع خري بذلك}  {فَنصب اللِّباِس أحب إيلَّ؛ ألنه تاِبع الريش، } 

                                 
: بو عبدالرمحن واحلَسن، وتروى عن عاِصم وأيب عمرو، وهي شاذَّة، اجلامع ألحكام القرآن             قرأ ا أ   -١

٧/١١٨. 
 .١٤:  هو محيد بن ثور اهلاليل، ديوانه-٢
 .١/٣٧٥:  معاين القرآن-٣
، البحـر   ٧/١١٨: ، اجلامع ألحكام القرآن   ١/٢٧٥: ، إعراب القراءات الشواذ   ٤٨٩:  زاد املسري  -٤

 ٤/٤٦٤: احمليط
 .٢٢٣: ، اإلحتاف٢/٢٦٨:  نصب ناِفع وابن عاِمر والِكساِئي وأبو جعفَر، ورفَع الباقون، النشر-٥



 ١٩١

ونصبها متواترة، أما قراءة أُبي وعبداهللا } {القراءة برفع : التعليق

} {نعت لـ} {و} {مبتدأ خربه } {ع تكون فشاذَّة، وقراءة الرفْ

أو بدل أوعطف بيان، وذَكَر الفَراء القراءة الشاذَّة استئناساً ا يف توجيه الرفع، وأما 

، ٢خربه} {مبتدأ، و} {و} {معطوفةٌ على } {النصب فعلى أنَّ 

 . واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-١٧٨

، وجعلْت اخلرب يف الالَّم اليت يف الذين، ٤ على القطع٣}{نصبت 

 واهللا -واملعىن . واخلالصة ليست بقطع من الالَّم، ولكنها قطع من الم أخرى مضمرة

مشتركَة، وهي هلم يف اآلخرة : قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا، يقول: -أعلم 

 اليت رفعت ألنَّ تلك يف ٥صواباً، تردها على موضع الصفةولو رفعتها كان . خالصة

: ومثله قوله عز و جلَّ. ٦إنا خبٍري كثٍري صيدنا: ومثله يف الكالم قوله. موضع رفع

}             {٧ 

ولو . خلق هلوعاً، مثَّ فسر حال اهللوع بال نصب؛ ألنه نصب يف أول الكالم: املعىن

 .٨ع جلاز، إال أنَّ رفعه على االستئناف ألنه ليس معه صفة ترفعهرف

                                                                                          
 .١/٣٧٥:  معاين القرآن-١
 .٤/٣٦٤: ، البحر احمليط٧/١١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٩٨:  شرح اهلداية-٢
 .٢/٤٩٣ :، غاية االختصار٤٠١:  رفع ناِفع ونصب الباقون، اإلقناع-٣
 . أي على احلال-٤
 .} { أي اخلرب األول -٥
 .صيدنا: خبٍري كثٍري، والثَّاين:  اجلملة فيها خربان، األول-٦
 .٢١، ٢٠، ١٩:  سورة املعارج، اآليات-٧
 .١/٣٧٧:  معاين القرآن-٨



 ١٩٢

وبنصبها متواترة، والنصب على احلال من } {القراءة برفع : التعليق

 : الالَّم املضمرة كما بين ذلك الفَراء، والرفْع على وجهني

 وهذا} {واملبتدأ }  { أن تكون خرباً بعد خرب، واخلرب األول -١

 .توجيه الفَراء

، ١}{متعلِّق بـ}  {، و}{ أن تكون خرباً للمبتدإ -٢

 .واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-١٧٩

وإنما جيوز التذكري والتأنيث يف اجلمع ألنه يقع . ٢}{و } {وال 

} { و٣}   {: عليه التأنيث فيجوز فيه الوجهان، كما قال

واحد األلسنة ذَكَر فأبين على الواحد إذا كان الفعل يتوحد إذا تقدم : ن ذكَّر قالفم

 .ذهب القوم: األمساء اموعة، كما تقول

وربما آثرت القُراء أحد الوجهني، أو يأيت ذلك يف الكتاب بوجه فريى من ال 

 .٤يعلم أنه ال جيوز غريه وهو جائز

التشديد شاذَّة، والتذكري على اعتبار الواحد، أو على قراءة بالياء مع ال: التعليق

مؤنث جمازي }  {اعتبار معىن اجلمع، والتأنيث على اعتبار معىن اجلماعة، و

 . ، واهللا أعلم٥جيوز تذكري فعله وتأنيثُه

                                 
 .٥/٣٠١: ، الدر املَصون٢/٢٩٨: ، شرح اهلداية١/٤٦١:  الكشف-١
 .١٨٦: لتشديد نعيم بن ميسرة، شواذ القراءات قرأ بالياء وا-٢
 .٢٤:  سورة النور، اآلية-٣
 .١/٣٧٨ :  معاين القرآن-٤
 .٢٠٠: ، شرح قطر الندى١٨٦:  شواذ القراءات-٥



 ١٩٣

 .     :  قوله تعاىل-١٨٠

 .١ين احلبال اموعةيع) اجلُمل(وقد ذُِكر عن ابن عباس . اجلمل هو زوج الناقة

 . ٢ شاذَّة، والتوجيه واضحقراءة ابن عباس : التعليق
 .     :  قوله تعاىل-١٨١

ومثله يأيت ) يطخِمٱلْ: (ويف قراءة عبداهللا. ويقال اخلياط واِملخيط ويراد اإلبرة

 ٣إزار وِمئزر، وحلاف وِملحف، وقناع وِمقنع، وِقرام: على هذين املثالني يقال

 .٤وِمقرم

 .٥اسم آلة) اِملخيط(اسم، و } {قراءة عبداهللا شاذَّة، و: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-١٨٢

فقرأ بذلك أصحاب . الطيبة اللينة اليت تنِشىء السحاب:  من الرياح٦والنشر

: عاىلكقول اهللا تبارك وت) اشرب(يريد بشرية، و} {: عبداهللا، وقرأ علي وغريه

}  {٧،٨. 

 : ذكر الفَراء يف هذه اآلية ثالث قراءات: التعليق

                                 
 .١/٣٧٩ :  معاين القرآن-١
 .٧/١٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٦٠:  املُحتسب-٢
:  فيه رقم ونقوش، أو ستر رقيـق، القـاموس احملـيط            هو الستر األمحر أو ثوب ملون من صوف        -٣

٤/١٦٣. 
 .١/٣٧٩:  معاين القرآن-٤
 .٧/١٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٧٨:  إعراب القراءات الشواذ-٥
 قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بفتح النون وإسكان الشني، وعاِصم بضم الباء وإسـكان الـشني،                -٦

 .٢٢٦: حتاف، اإل٢/٢٦٩: النشر
 .٤٦:  سورة الروم، اآلية-٧
 .٣/٣٨١:  معاين القرآن-٨



 ١٩٤

 :  بفتح النون وإسكان الشني وفيها ثالثة أوجه-١

 . أنها مصدر وقع موقع احلال، مبعىن ناشرة أو منشورة أو ذات نشر-أ 

 أنها مصدر من النشر الذي هو ضد الطَّي، وتكون مصدراً من معىن الفعل -ب

 .؛ ألنَّ يرسل أرسل وأنشر متقاربان يف املعىن}{

: إنشاراً، وهو أيضاً موقع احلال مبعىن:  أنها مصدر على حذف الزوائد، أي-ج

 .منِشراً أو منشِراً

 : وفيها وجهان} { بضم الباء وإسكان الشني -٢

 .يفاً أن تكون مجع بشرية كنذيرة ونذُر، مثَّ سكِّنت الضمةُ ختف-أ 

 . أن تكون مجع بشري كرغيف ورغُف، مثَّ سكِّنت الضمة-ب

 .وهاتان القراءتان متواترتان

وهذه القراءة شاذَّة، وهي مصدر بشرته، وقع ) اًشرب( بفتح الباء وإسكان الشني -٣

 .، واهللا أعلم١موقع احلال
 .        :  قوله تعاىل-١٨٣

. ال خيرج إالَّ يف نكٍَد: ؛ يريد}א{: ٢قرأ بعض أهل املدينةقراءة العامة، و

 . ٣الدِنف والدنف: والنِكد والنكَد مثل

قراءة بكسر الكاف وفتحها متواترة، أما الكسر فهو وصف من ال: التعليق

 : النكَد، ويف إعراا وجهان

                                 
 .٥/٣٤٦: ، الدر املَصون١/٢٨١: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٣٠٣ شرح اهلداية -١
: ، البـدور الزاهـرة    ٢/٤٩٥:  هو أبو جعفَر، قرأ بفتح الكاف، وكسرها الباقون، غاية االختصار          -٢

١١٨. 
 .١/٣٨٢: آن معاين القر-٣



 ١٩٥

 .}{ أن تكون حاالً من -١

 .خروجاً: وف تقديره أن تكون وصفاً ملصدر حمذ-٢

 .، واهللا أعلم١وأما الفتح فهو مصدر، أي ال خيرج إالَّ ذا نكد

 .       :  قوله تعاىل-١٨٤

وقد يرفَع يجعل تابعاً للتأويل يف إله؛ أال ترى أنَّ اإلله . ٢نعتاً لإلله) غري(جتعل 

 .٣وقد قُِرىء بالوجهني مجيعاً. كان رفعاً} {لو نزعت منه 

نعتاً للفظ اإلله، ومن ) غري(القراءتان متواترتان، فمن خفض جعل : التعليق

جيوز : رفع جعلها نعتاً للموضع إذ هو مبتدأ مرفوع لوال دخول حرف اجلر عليه، وقيل

 . ، واهللا أعلم٤}{أن تكون بدالً من موضع 

 .       :  قوله تعاىل-١٨٥

) حقيق بأن ال أقول: (هللا ويف قراءة عبدا٥}   {: ويقرأ

والعرب جتعل الباء يف موضع على، رميت . ومل يِضف} {: فهذه حجة من قرأ

 .٦على القوس، وبالقوس، وجئت على حال حسنٍة وحبال حسنٍة

 : يف هذه اآلية قراءتان متواترتان: التعليق

١-}      {وفيها وجهان : 
                                 

 .٨/١٤٣: ، التحرير والتنوير٥/٣٥٢: ، الدر املَصون٢٩٥:  املشكل-١
، ٢/٢٧٠:  أي على قراءة اخلفض، وقد قرأ باخلفض الِكساِئي وأبو جعفَر، ورفَع الباقون، النـشر              -٢

 .٢٢٦: اإلحتاف
 .١/٣٨٢:  معاين القرآن-٣
 .٨/١٤٦: ، التحرير والتنوير٥/٣٥٤: ، الدر املَصون١/٤٦٧:  الكشف-٤
 .٢٢٧: ، اإلحتاف٢/٢٧٠: ، النشر}{، والباقون }{ قرأ ناِفع -٥
 .١/٣٨٦:  معاين القرآن-٦



 ١٩٦

  {: ق بعلى كما يف قوله تعاىلمبعىن حق، وتعدى ح} { أن -أ 

 {١ . 

واجب على أالَّ أقول على اهللا : ضمنت معىن واجب، واملعىن} { أن -ب

 .إالَّ احلق

 : وفيها وجهان}      {-٢

حقيق بأن ال : (مبعىن الباء، كما يف قراءة عبداهللا الشاذَّة} { أن تكون -أ 

 .على:  أي٢}   {: ومنه قوله تعاىل) أقول

مبعىن حريص، أو مكني، قال ابن عاشور بعد أن ذكر } { أن -ب

وأحسن من هذا أن يضمن : (معىن حريص} {تضمني 

 .٤)٣استعارة لالستعالء اازي} {معىن مكني وتكون } {

 .    :  قوله تعاىل-١٨٦

ملكّين عنها يقفون على اهلاء ا: وهي لغة للعرب. وقد جزم اهلاء محزةُ واألعمش

 : ٥يف الوصل إذا حترك ما قبلها، أنشدين بعضهم

 يقسم ال يصلح إالَّ أفسدا  أحنى علي الدهر رجالً ويداً

 ٦فيصلح اليوم ويفسده غدا

                                 
 .٣١:  سورة الصافَّات، اآلية-١
 .٨٦:  سورة األعراف، اآلية-٢
 .٨/٢٢٨:  التحرير والتنوير-٣
، شـرح   ١/٤٦٩: ، الكـشف  ٤/٥٦: حلُجة للفارسي ، ا ٢/٣٠٧:  املصدر السابق، معاين القرآن    -٤

 .٢/٣٠٦: اهلداية
 . مل أقف على قائله-٥
 .١/٣٨٨:  معاين القرآن-٦



 ١٩٧

 .١قد تقَدم الكالم عليها، وبيان خالف القُراء فيها: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-١٨٧

: وهو مثل قولك. ٢ بالتخفيف قرأها بعض أهل مكَّة)ِلبنكُمصَأل(مشددة، و

 .٣قتلت القوم وقتلتهم، إذا فشا القتل جاز التشديد

قراءة التخفيف شاذَّة، وهي من الصلِْب، وهي على أصل املعىن، : التعليق

 .، واهللا أعلم٤والتشديد للكثرة

 .   :  قوله تعاىل-١٨٨

أتذر موسى : (ها يف قراءة أُبيالنصب على الصرف؛ ألن} {لك يف 

هرف) ليفسدوا يف األرض وقد تركوك أن يعبدوك وقومفع. فهذا معىن الصملن ٥والر 

       {: أتبع آخر الكالم أوله؛ كما قال اهللا عز و جلَّ
 .٧ بالرفع٦}

، }{ على القراءة بالرفْع شاذَّة، وهي عند الفَراء على العطف: التعليق

وأجاز غريه أن تكون مرفوعة على االستئناف أو على احلال ويكون قبلها مبتدأ 

وهو، واجلملة الفعلية خرب، أما قراءة النصب وهي املتواترة فإنها عند : حمذوف، تقديره

كيف اجلمع بني تركك موسى وقومه يفسدون يف : الفَراء على الصرف، واملعىن

                                 
 .١٢١: ص}         {:  انظر الكالم عند قوله تعاىل-١
 .٢٢٩: ، اإلحتاف٤/٤٦٣:  هو ابن حميصن، البحر احمليط-٢
 .١/٣٩١:  معاين القرآن-٣
٤-واملَص راذَّة٥/٤٢١: ن الد٤٨: ، القراءات الش. 
 .٤/٤٦٤:  وهي قراءة نعيم بن ميسرة واحلَسن خبالف عنه، البحر احمليط-٥
 .٢٤٥:  سورة البقرة، اآلية-٦
 .١/٣٩١:  معاين القرآن-٧



 ١٩٨

ال ميكن أن يكون ذلك، و وجهها غريه : كهم إياك وعبادة آهلتك؟ أياألرض وبني تر

 . ، واهللا أعلم١}{بأنها منصوبة بالعطف على 

 .   :  قوله تعاىل-١٨٩

كان فرعون : ويذرك وعبادتك؛ وقال: وفسرها) هلَتكإو: (وقرأ ابن عباس

 .٢يعبد وال يعبد

:  شاذَّة، واآلهلة على قراءة اجلمهور مجع إله، قيلقراءة ابن عباس : التعليق

كان القبط مشركني يعبدون آهلة متنوعة، وكان فرعون معدوداً ابن اآلهلة، وقد حلَّت 

كان : ، وقيل٣}  {: فيه اإلهلية على عقيدة احللول، ولذلك قال هلم

 . ، واهللا أعلم٤فرعون يعبد ِسراً

 .      :  قوله تعاىل-١٩٠

 .٦أكثر وأجود}   {و.  لغة٥)أسقط: (ويقال. من الندامة

 . ٧القراءة بفعل رباعي شاذَّة، وتوجيه القراءة واضح: التعليق

 .         :  قوله تعاىل-١٩١

}    {نصب بالدعاء، ويقرأ :}   { 

 .٨)ترحمناقالوا ربنا لئن مل : (والنصب أحب إيلَّ؛ ألنها يف مصحف عبداهللا
                                 

 .٤٨: ، القراءات الشاذَّة٥/٤٢٣: ، الدر املَصون٤/٤٦٤:  البحر احمليط-١
 .١/٣٩١:  معاين القرآن-٢
 .٢٤:  سورة النازعات، اآلية-٣
 .٨/٢٤٤: ، التحرير والتنوير٧/١٦٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٥١٢: ، زاد املسري٣٧٩:  الكشاف-٤
 .٤/٤٩٧: قرأ ا ابن أيب عبلة، البحر احمليط -٥
 .١/٣٩٤:  معاين القرآن-٦
 .٤/٤٩٧: يط، البحر احمل٧/١٨٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣١٠:  معاين القرآن-٧
 .١/٣٩٤:  معاين القرآن-٨



 ١٩٩

 : يف اآلية قراءتان متواترتان: التعليق

١-}      {. 

٢-}       { . 

وقراءة عبداهللا شاذَّة، أما من حيث التوجيه فإنَّ قراءة النصب على الدعاء، 

عليها السياق، وقراءة أيب تقوي منادى مضاف، وأداة النداء حمذوفة، دلَّ } {و

حيتمل أن تكون : مرفوع ألنه فاعل، قيل} {هذه القراءة، وأما قراءة الرفْع فإنَّ 

القراءتان صدرت منهم على وجه التعاقب، وحيتمل أن تكون قراءة اخلطاب صدرت 

عظيم، وقراءة ممن غلب عليه اخلوف وقَِوي على املواجهة فطلب اإلقالة من الذَّنب ال

الغيبة صدرت ممن غلب عليه احلياء، وقيل حيتمل أن تكون قراءة الغيبة من بعضهم 

 .، واهللا أعلم١لبعض

 .     :  قوله تعاىل-١٩٢

ٱ{: يقرأ  { و} {ب واخلفضصه كثر يف الكالم ٢بالنوذلك أن ،

ون الياء إالَّ من االسم املنادى يضيفُه وال يكادون حيذف. فحذفت العرب منه الياَء

وذلك أنه يكثر استعماهلما يف . يابن عم و يابن أم: املناِدي إىل نفسه، إالَّ قوهلم

يابن أيب، ويابن أخي، ويابن : فإذا جاء ما ال يستعمل أثبتوا الياء فقالوا. كالمهم

عم فنصبوا كما تنصب املفرد يف يابن أم، ويابن : ولذلك قالوا. خاليت، فأثبتوا الياء

ومل . يا أماه، ويا عماه: حسرتا، و يا ويلتا، فكأنهم قالوا: بعض احلاالت، فيقال

 .٣يقولوا ذلك يف أخ، ولو قيل لكان صواباً

                                 
 .٥/٤٦٥: ، الدر املَصون٤/٤٩٨: ، البحر احمليط٢/٣١١: ، شرح اهلداية٢٩٦:  احلُجة البن زجنلة-١
 .٢٣١: ، اإلحتاف٢/٢٧٢:  كَسر امليم ابن عاِمر والكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بالفتح، النشر-٢
 .١/٣٩٤ :  معاين القرآن-٣



 ٢٠٠

يابن أما، : القراءة بفتح امليم وكسرها متواترة، وقراءة الفتح أصلها: التعليق

يابن أمي، :  حتذف وتبقى الفتحة دليالً عليها، وعلى الكسربإبدال ياء اإلضافة ألفاً مثَّ

فحذفت الياء وبقيت الكسر لتدل عليها، وهذا توجيه الفَراء، وهو مذهب الكوفيني، 

مخسة عشر، : مبرتلة الكلمة الواحدة كما قالوا}  {جعلت : أما البصريون فقالوا

: ة الفتح، أما قراءة الكسر فإنها عندهم مثلوالكلمة مبنية على الفتح، هذا توجيه قراء

يا أحد عشِري، فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليالً عليها؛ وعلى هذا فإنَّ الفتح 

 .، واهللا أعلم١والكسر عند البصريني للبناء، وعند الكوفيني لإلعراب

 .      :  قوله تعاىل-١٩٣

 ومل يسمعها من العرب، قال ٢) ِبىشِمت تفَالَ: (من أمشت، و قرأ جماهد

فإن تكن صحيحة فلها ) ٱَألعدآُء ت ِبىشم تفَالَ: (ما أدري لعلَّهم أرادوا: الِكساِئي

: أنا أفرغ، ومن قال: فرغت قال: فمن قال. فرغت و فِرغت: نظائر، والعرب تقول

شملهم، يف كثري من أنا أفرغ، وركَنت و رِكنت و شِملهم شر، و: فِرغت قال

 .٣شِمتت أو تشمت: رفع ألنَّ الفعل هلم، ملن قال) ٱَألعدآُء(و . الكالم

قراءة متواترة، فقراءة جماهد شاذَّة سواء }  {: ليس يف قوله: التعليق

كما رِوي عنه ) األعداُء(كانت بكسر امليم أو بفتحها، وروي عن جماهٍد أنه رفع 

) مشت( قراءة الرفْع فالتوجيه كما ذُِكر، وعلى قراءة النصب يكون نصبها، فعلى

 . ، واهللا أعلم٤متعدياً، وهي لغة
                                 

: ، شرح ابـن عقيـل     ٢٩٢: ، إمالء ما من به الرمحن     ٢/٣١٢: ، شرح اهلداية  ١/٤٧٨:  الكشف -١
 .١٠٠: ، طالئع الِبشر٥/٤٦٧: ، الدر املَصون٤/٥٠٠: ، البحر احمليط٣/٢٧٥

يم وكلتـا    يف البحر احمليط أنَّ ابن حميصن قرأ بفتح التاء وكسر امليم، وأنَّ جماهداً قرأ بفتح التاء وامل                 -٢
 .٤/٥٠١، )األعداء(، وأنَّ جماهداً أيضاً بفتح التاء وامليم ورفع )األعداء(القراءتني بنصب 

 .٣٩٤ /١:  معاين القرآن-٣
 .٤/٥٠١: ، البحر احمليط١/٢٩٠:  إعراب القراءات الشواذ-٤



 ٢٠١

 .    :  قوله تعاىل-١٩٤

وقد آثرت القُراء . ١وأكثر كالم العرب أن ينصبوا املعذرة. إعذاراً فعلنا ذلك

    {: لهي معذرة كما قا: فمن رفع قال. ونصبها جائز. رفعها
{٢،٣. 

 : القراءة بالنصب والرفْع متواترة، أما قراءة النصب ففهيا ثالثة أوجه: التعليق

 .فعلنا ذلك لنعتذر إىل اهللا، وهذا قال به الفَراء:  أنها مفعولة ألجله، أي-١

 .نعتذر معذرة:  أنها مفعول مطلق، أي-٢

؛ ألنََّ املعذرة تتضمن كالماً، واملفرد املتضمن كالماً  أنها مفعول به نِصبت بالقول-٣

 .قلت خطبةً أو قصيدةً أو شعراً: ينصب إذا وقع بعد القول، كقولك

 .، واهللا أعلم٤وأما قراءة الرفْع فعلى أنها خرب ملبتدٍإ حمذوف
 .     :  قوله تعاىل-١٩٥

. قَصر عن الشيء، وأقصر عنهقد : والعرب تقول. يعين املشركني وشياطينهم

 .٦ لكان صوابا٥ً)رونَقْصي(فلو قرئت 

القراءة بفتح الياء وضم الصاد شاذَّة، والقراءتان لغتان، وقيل معىن : التعليق

 ، واهللا أعلم٧الينقصون من إمدادهم): يقْصرون(يكفُّون، و: }{

                                 
 .٢٣٢: ، اإلحتاف٢/٢٧٢:  قرأ حفْص وحده بالنصب، ورفَع الباقون، النشر-١
 .٣٥:  سورة األحقاف، اآلية-٢
 .١/٣٩٨ :  معاين القرآن-٣
، منـار   ٥/٤٩٤: ، الـدر املَـصون    ٣٩٣: ، الكشاف ٢/٣١٣: ، شرح اهلداية  ١/٤٨١:  الكشف -٤

 .١٥٣: اهلدى
 .٤/٥٧١: ، البحر احمليط٢٠١:  قرأ ا عيسى بن عمر وابن أيب عبلَة، شواذ القراءات-٥
 .١/٤٠٢:  معاين القرآن-٦
، الدر  ٤/٥٧١: ، البحر احمليط  ٧/٢٢٣: ، اجلامع ألحكام القرآن   ١/٣٠١:  إعراب القراءات الشواذ   -٧

 .٥/٥٥٠: املَصون



 ٢٠٢

 ٱ 
 

 .      :  قوله تعاىل-١٩٦

 .٢فُِعل م} {فمتتابعني، و} { فأما ١}{: ويقرأ

القراءتان متواترتان، وكالم الفَراء يف توجيههما واضح، وقد وافقه : التعليق

أردفت زيداً : أا من أردف، كما تقول: ، ويف قراءة الكسر قولٌ ثاٍن، وهو٣عليه غريه

 . ٤خلفي، إذا أركَبته

 .      :  قوله تعاىل-١٩٧

   : (؛ ألنَّ يف قراءة عبداهللا٥كسر ألفها أحب إيلَّ من فتحها
    {ومن فتحها أراد . فحسن هذا كسرها باالبتداء) 

لكثرهتا وألنَّ اهللا مع املؤمنني، فيكون موضعها نصباً ألنَّ : يريد}   

 .٦اخلفض يصلح فيها

 بكسر اهلمزة وبفتحها متواترة، وتوجيه الفَراِء توجيه غِريه من قراءةال: التعليق

 . ٧العلماء
                                 

 .٢٣٦: ، اإلحتاف٢/٢٧٥:  قرأ املدنيان ويعقُوب بفتح الدال وكسرها الباقون، النشر-١
 .١/٤٠٤:  معاين القرآن-٢
 .٤٠٥: ، الكشاف٢/٣٢١: اهلداية، شرح ٣٠٧:  احلُجة البن زجنلة-٣
 . املصادر السابقة-٤
 .٢٣٦: ، اإلحتاف٢/٢٧٦:  فتح اهلمزة املدنيان وابن عاِمر وحفْص، وكسرها الباقون، النشر-٥
 .١/٤٠٧:  معاين القرآن-٦
، ١/٤٩١: ، الكشف ٣١٠: ، احلُجة البن زجنلة   ٤/١٢٨: ، احلُجة للفارسي  ١٩٩:  معاين القراءات  -٧

 .٣/٩٥١: تح الوصيدف



 ٢٠٣

 .        :  قوله تعاىل-١٩٨

 : وإن شئت جعلتها صرفاً ونصبتها، قال،إن شئت جعلتها جزماً على النهي، 

 عار عليك إذا فعلت عظيم ال تنه عن خلق وتأتي مثله

 فقد يكون أيضاً هاهنا جزماً ١)ونوا أماناتكموال خت(ويف إحدى القراءتني 

 .٢ونصباً

القراءة اليت ذكرها شاذَّة، وظاهر كالمه أنها مثل القراءة املتواترة يف : التعليق

اإلعراب، جيوز أن تكون معطوفة على النهي، وجيوز أن تكون منصوبة على 

ِذفَت نونه للنهي، ال من  أنَّ الفعل يف القراءتني ح– واهللا أعلم -، ويبدو ٣الصرف

 منهي عنها، كما أنَّ خيانة األمانة أجل الصرف؛ ألنَّ خيانة العبد هللا وللرسول 

 . منهي عنها، سواء اجتمعا أم افترقا، واهللا أعلم
 .          :  قوله تعاىل-١٩٩

وإن . وامساً رفعت احلق } {؛ إن جعلت ٤النصب والرفع} {يف 

 .٥جعلتها عماداً مبرتلة الصلة نصبت احلق

                                 
 .١٥/١٢٢:  هي قراءة عبداهللا، التفِْسري الكَِبري-١
 .١/٤٠٨:  معاين القرآن-٢

 {:  انظر الكالم عند توجيه قوله تعاىل      -٣
 .١٥/١٢٢: ، راجع التفِْسري الكَِبري٨٦: ص} 

 .٢٠٥: قراءات، شواذ ال٤١١:  قرأ األعمش وابن أيب عبلَة بالرفع، الكشاف-٤
 .١/٤٠٩:  معاين القرآن-٥



 ٢٠٤

أي ضمري ) عماداً: (قراءة الرفْع شاذَّة، وتوجيه الفَراء واضح، وقوله: التعليق

ألنها مبتدأ، واجلملة } {وبالرفْع خرب } {بالنصب خرب } {فصل، و

 .، واهللا أعلم١}{خرب 
 .       :  قوله تعاىل-٢٠٠

: ٢وقد قرأ بعضهم. بتها على اإلدغام بياء واحدة، وهي أكثر قراءة القُراءكتا

} {ما أدغموا الياء مع الياء وكان ينبغي هلم أالَّ يفعلوا؛ . بإظهارهاوإن

ألنَّ الياء األخرية لزمها النصب يف فَعل، فأدغموا ملَّا التقى حرفان متحركان من جنس 

قد : وجيوز اإلدغام يف االثنني للحركة الالَّزمة للياء اآلخرة، فتقول للرجلني. واحد

 .٣حيا، وحِييا

القراءة باإلظهار واإلدغام متواترة، ومها لغتان مشهورتان، وقول : التعليق

قد يكون مل يبلغه أن القراءة ثابتة ) وكان ينبغي هلم أالَّ يفعلوا: (الفَراء عمن أدغم

 . ، واهللا أعلم٤ أما إن كان قد بلغه فال جيوز ألحد أبداً أن يعترض عليهامتواترة،

 .          :  قوله تعاىل-٢٠١

ونرى أنه اعتربها بقراءة . ٥وقد قرأها محزة بالياء. بالتاء ال اختالف فيها

) إنهم ال يعِجزونوال حيسني الذين كفروا أنهم سبقوا : (وهي يف قراءة عبداهللا. عبداهللا
                                 

 .١/٣٠٧: ، إعراب القراءات الشواذ٤١١:  الكشاف-١
 قرأ باإلظهار املدنيان وقنبل خبالف عنه، والبزي وشعبة ويعقُوب وخلَف، والبـاقون باإلدغـام،               -٢

 .٢٣٧: ، اإلحتاف٢/٢٧٦: النشر
 .١/٤١١:  معاين القرآن-٣
 .٥/٣٦١: ، الدر املَصون١/٤٩٢: ، الكشف٢٠٠: ت معاين القراءا-٤
، ٢/٢٧٧:  قرأ حمزة وابن عاِمر وأبو جعفَر وحفْص وإدريس عن خلَف خبـالف عنـه، النـشر                -٥

 .٢٣٨: اإلحتاف



 ٢٠٥

وال حيسنب : ولو أراد. مل يستقم للظن أالَّ يقع على شيء) (فإذا مل تكن فيها 

  {: صلة كقوله } {، وجيعل ١الذين كفروا أنهم ال يعجزون الستقام

} {ولو كان مع .  يريد أنهم يرجعون٢}    

أليس : فإن قال قائل) ا أنْ سبقواب الذين كفرويحسوال : (استقام ذلك، فتقول) (

فيهما مضمرة، فكيف ال ) أن(من كالم العرب عسيت أذهب، وأريد أقوم معك، و

لو فِعل ذلك يف ظننت إذا كان الفعل : أظن أقوم، وأظن قمت؟ قلت: جيوز أن تقول

فإذا ، ٤، واخللقة ألن٣ْعسى الغوير أَبؤساً: للمذكور أجزته وإن كان امساً؛ مثل قوهلم

أظن أقوم، أظن قمت؛ ألنَّ الفعل لك، وال جيوز أظن : قلت ذلك قلته يف أظن فقلت

يقوم زيد، وال عسيت يقوم زيد، وال أردت يقوم زيد، وجاز والفعل له ألنك إذا 

أريد قائماً؛ والقيام : حولت يفعل إىل فاِعل اتصلت به وهي منصوبة بصاحبها، فيقول

 .اً زيد، ومن قال هذا القول قال مثله يف ظننتأريد قائم: وال تقول. لك

 : ٥وقد أنشدين بعضهم لذي الرمة

 بعاِدييت تكْذَابه وجعاِئلُه  أَظَن ابن طُرثُوٍث عتيبةَ ذاهباً

                                 
 .، املصدران السابقان)إنهم: ( هذا التوجيه يستقيم على قراءة ابن عاِمر بفتح اهلمزة يف قوله-١
 .٩٥: األنبياء، اآلية سورة -٢
 هذا من أمثال العرب، وهو من قول الزباء حني قالت لقومها ملَّا رجع قَصري من العـراق وبـات                    -٣

لعلَّ الشدة تأتيكم من ِقبـِل الغـار،        : ، أي )عسى الغوير أَبؤساً  : (برجاله يف غار يف طريقه فقالت     
 .٢/٣٤١: جمع األمثالمجع بأس، م: تصغري الغار، وأبؤس: فالغوير

إنَّ أصل الكالم أن يقرن اخلرب بأن، فكانت اخللقة يف اخلرب والطبيعة فيه، راجع             :  كأنه يريد أن يقول    -٤
 .١/٤١٥: كالم حمقق الكتاب

ذو الرمة، مـن فحـول   :  هو أبو احلارث غيالن بن يس العدوي املضري، اختلف يف امسه، ولقبه         -٥
، ٧:هـ، وقيل غري ذلك، ديوانه    ١٠١: ادية اليؤثرون عليه أحداً من الشعراء، ت      الشعراء، وأهل الب  

 .٣٤٦: لعلَّ ابن طُرثُوٍث عتيبةَ ذاهب، ص: ، والبيت يف ديوانه٧/٧٢: املنتظم



 ٢٠٦

ال حيسب الذين : يف موضع نصب} {فهذا مذهب لقراءة محزة، جيعل 
 .١وما أحبها لشذوذها. كفروا سابقني
}  {: القراءة بالتاء والياء متواترة، أما قراءة التاء فواضحة :التعليق

} {املفعول األول، و }  {أو لكلِّ سامع، و اخلطاب للرسول 
 .املفعول الثَّاين

أما قراءة الياء فقد استشكلها بعض أهل العلم وضعفُوها وردوها كالفَراء، 
شخمهم قالواوأيب منصور األزهري، والزمل يأت القارىء فيها : ِري، وغريهم؛ ألن

أنَّ اخلطاب بالياء يف هذه : مبفعوٍل حلسب وهو حيتاج إىل مفعولني، واجلواب هو
مفعول }  { أو للمؤمنني، أو وال حيسنب حاسب، والقراءة للرسول 

ل األول ، أو يكون الفعل مسنداً للذين كفروا، واملفعو}{أول، والثَّاين مجلة 
} {مع ) أن(املفعول الثَّاين، أو تضمر } {أنفسهم، و: حمذوف، وتقديره

كما يف قوله ) والحيسنب الذين كفروا أن سبقوا: (فتسد مسد املفعولني، فيكون التقدير
، وال جيوز ألحد أن يطعن ٢}      {: تعاىل

 .٣ أعلميف قراءة متواترة، عِلم وجهها أم ال، واهللا

 .        :  قوله تعاىل-٢٠٢

 ٥}  {:  كقوله٤بالتذكري والتأنيث}  {: وقوله
 .٦}{و

                                 
 .١/٤١٥:  معاين القرآن-١
 .٤:  سورة العنكبوت، اآلية-٢
، ٢٤٢٣: ، شرح اهلدايـة   ١/٤٩٣: كشف، ال ٤/١٥٤: ، احلُجة للفارسي  ٢٠١:  معاين القراءات  -٣

 .٥/٦٢٢: ، الدر املَصون٤/٦٤٧: ، البحر احمليط٨/٢٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٤١٩: الكشاف
 .٢٣٩: ، اإلحتاف٢/٢٧٧:  قرأ أبو جعفر والبصِريان بالتاء، والباقون بالياء، النشر-٤
، ٤٥٤: والِكساِئي وخلَف، والباقون بالتـاء، الـسبعة      ، وقرأ بالياء حمزة     ٢٤:  سورة النور، اآلية   -٥

 .٢٢٢: البدور الزاهرة
 .١/٤١٨:  معاين القرآن-٦



 ٢٠٧

القراءتان متواترتان، فمن قرأ بالياء محله على املعىن؛ ألنَّ املفرد أسري، : التعليق

ز وهو مذكَّر، أو على معىن اجلمع، ومن أنث فلتأنيث اجلماعة، ومجع التكسري جيو

 . ، واهللا أعلم١تذكري فعله وتأنيثه
 .          :  قوله تعاىل-٢٠٣

؛ ألنها إنما ٢وكسر الواو يف الوالية أعجب إيلَّ من فتحها. من مواريثهم: يريد

تفتح أكثر من ذلك إذا كانت يف معىن النصرة، وكان الِكساِئي يفتحها ويذهب ا 

وخيتارون يف وِليته والية الكسر، وقد مسعناها بالفتح .  التفسريإىل النصرة، وال أراه علم

 : ٣والكسر يف معنامها مجيعاً، وقال الشاعر

 ٤وحفْرهم أَنْ يعلَموا ذاك دائب  دِعيهم فَهم أَلْب علَي ِواليةٌ

نَّ القراءة بالفتح والكسر متواترة، وتوجيه القراءتني عند الفَراء أ: التعليق

، )الويل(الكسر مصدر : الوالية بالكسر من املواريث، وبالفتح من النصرة، وقيل

الكسر من اإلمارة، والفتح : هو وِلي بين الوالية، وقيل: يقال) املوىل(والفتح مصدر 

 . ، واهللا أعلم٥مها لغتان: من النصرة والنسب، وقيل

 

                                 
 .٢٠٠: ، شرح قطر الندى٢/٣٢٥: ، شرح اهلداية٩٦:  احلُجة البن خالويه-١
قون بـالفتح    قرأ حمزة بكسر الواو هنا ويف الكهف، ووافقه يف الكهف الِكساِئي وخلَف، والبـا              -٢

 .٢٣٩: ، اإلحتاف٢/٢٧٧: فيهما، النشر
 . مل أهتِد إىل قائله-٣
 .١/٤١٨:  معاين القرآن-٤
، ١/٤٩٧: ، الكشف ٩٦: ، احلُجة البن خالويه   ٤/١٦٥: ، احلُجة للفارسي  ٢٠٣:  معاين القراءات  -٥

 .٥/٦٤٠: ، الدر املَصون٢/٢٣٥: شرح اهلداية



 ٢٠٨

    
 

 .        : عاىل قوله ت-٢٠٤

. كيف يستبقى مثلك؛ أي ال ينبغي أن يستبقى: على التعجب؛ كما تقول

فجاز دخول ) ِذمةكيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وال : (وهو يف قراءة عبداهللا

مع الواو ألنَّ معىن أول الكلمة جحد، وإذا استفهمت بشيء من حروف ) ال(

عد١ه استفهاماً، ولك أن تنوي به اجلحداالستفهام فلك أن ت. 

ليس للمشركني : قراءة عبداهللا شاذَّة، ومعىن كالم الفَراء يف توجيهها: التعليق

عهد عند اهللا وال ِذمة؛ ألن كيف هنا وإن كانت استفهاماً إالَّ أنها مبعىن النفي، 

 . أعلم، واهللا ٢)عهد(على ) ِذمةوال (واإلنكار؛ ولذلك جاز عطف 

 .      :  قوله تعاىل-٢٠٥

.  يريد أنهم كفرة ال إسالم هلم٣}ٰۤ{: وقرأ احلسن. ال عهود هلم

: ال أمان هلم، أي التؤمنوهم؛ فيكون مصدر قولك: وقد يكون معىن احلَسن على

 .٤آمنته إمياناً، تريد أماناً

وجيه واضح، ويقوي قراءة الفتح قوله تعاىل القراءتان متواترتان، والت: التعليق

، واهللا ١ميني: عهودهم، ومفرد أميان: أي}   {: قبلها يف اآليِة نفِسها

 . أعلم
                                 

 .١/٤٢٣:  معاين القرآن-١
 .، ومل أجد أحداً ذكر قراءة عبداهللا غري الفَراء، واهللا أعلم٥٦٩: ، زاد املسري٤٢٤:  الكشاف-٢
 .٢٤٠: ، اإلحتاف٢/٢٧٨:  قرأ ابن عاِمر وحده بالكسر، والباقون بالفتح، النشر-٣
 .١/٤٢٥:  معاين القرآن-٤



 ٢٠٩

 .         :  قوله تعاىل-٢٠٦

{: ٢وقرأها جماهد وعطاء بن أيب رباح. وهو يعين املسجد احلرام وحده
ما ذهبت العرب٣}אبالواحد إىل اجلمع، وباجلمع إىل الواحد؛ أال ترى الرجل  ورب 

قد أخذت يف ركوب الرباذين، وترى الرجل كثري الدراهم : على الِبرذَون فتقول

وكذلك . فأدى اجلماع عن الواحد، والواحد عن اجلمع. إنه لكثري الدرهم: فتقول

 : ٤أبو اجلراح العقَيليعليه أخالق نعلني وأخالق ثوب؛ أنشدين : قول العرب

 تاء وقميصي أخالقجاء الش  اقمنه التو يضحك ٥شراذم 

القراءة باإلفراد واجلمع متواترة، والتوجيه بين، فمن أفرد عىن به املسجد : التعليق

     {: احلرام وحده، ويقوي هذه القراءةَ قوله تعاىل

     {: ، وقوله سبحانه٦} 

، ومن جمع فاملسجد احلرام يدخل فيها دخوالً أولياً، ويقوي قراءة اجلمع ٧}

 . ، واهللا أعلم١}٨   {: قولُه سبحانه

                                                                                          
 .٤٢٥: ، الكشاف٢/٣٢٨: ، شرح اهلداية٩٦:  احلُجة البن خالويه-١
: أبو محمد عطاء بن أيب رباح القرشي موالَهم، مفِْتي احلرم، فقيه عامل، من أئمة التابعني، ت               :  هو -٢

 .٥/٧٨: هـ، سري أعالم النبالء١١٥ أو ١١٤
 .٢٤٠: ، اإلحتاف٢/٢٧٨:  قرأ البصِرّيان وابن كثري باإلفراد، والباقون باجلمع، النشر-٣
اح العقيلي، أحد فصحاء األعراب، مسع منه الكسائي والفراء وغريمها، وعول عليه أبو             أبو اجلر :  هو -٤

عمرو الشيباين يف كتاب اجليم، وكان شاعراً، وكان نشاطه يف النصف اآلخر من القرن الثَّـاين،                
ور يف  ، والبيـت املـذك    ٥٤: ، ص ٤، تاريخ التراث العريب، الد الثَّامن، ج      ٤/١٢٠: إنباه الرواة 
 .٢/٦٤: لسان العرب

 .١/٤٢٦:  معاين القرآن-٥
 .٢٨:  سورة التوبة، اآلية-٦
 .١٩:  سورة التوبة، اآلية-٧
 .١٨:  سورة التوبة، اآلية-٨



 ٢١٠

 .: قوله تعاىل-٢٠٧

   {: كمن آمن، فهذا مثل قوله... سقاة احلاج وعامري: ومل يقل

 من املصدر إذا كان املعىن  يكون املصدر يكفي من األمساء، واألمساُء٢} 

 : ٣مستدالً عليه ما؛ أنشدين الِكساِئي

 ولكنما الِفتيانُ كلُّ فىت نِدي  لعمرك ما الِفتيان أن تنبت الِلحى

 .٥، وإنما الشعر زهري٤السخاُء حامت: وهو كما تقول) أن(فجعل خرب الفتيان 

    {: قراءةهذا الكالم من الفَراء لتوجيه : التعليق

   {: ٦وفاته أنَّ يف اآلية قراءة أخرى متواترة}  

      { وهذه القراءة ال حتتاج ،

مجع ساٍق وعامٍر }   {إىل تقدير حذف مضاٍف، وهي واضحة، و
 .رةٌ وفاجررماةٌ وراٍم، وقُضاةٌ وقاٍض، وبررةٌ وبار، وفَج: كما يقال

                                                                                          
 .١/٥٠٠: ، الكشف٣١٦: ، احلُجة البن زجنلة٩٧:  احلُجة البن خالويه-١
 .١٧٧:  سورة البقرة، اآلية-٢
 . مل أهتِد إىل قائله-٣
أبو عِدي حامت بن عبداهللا الطَّائي القحطاين، شاعر جواد جاهلي، يضرب املثلُ جبوده، تـويف               :  هو -٤

 يبنة الثَّامنة من مولد النبعد السهاية٢/١٥١: ، األعالم٢/٢١٢: ، البداية والن. 
 .١/٤٢٧:  معاين القرآن-٥
٦-          از، النروى أيضاً عن ابن مجا ابن وردان، وت وذكرهتا لقـول    ٢٤١: ، اإلحتاف ٢/٢٧٨: شر قرأ ،

 ...). ٱلْحاجِّقَاَةَس: ومل يقل: (الفَراء



 ٢١١

أجعلتم أهل سقاية احلاج وعمارة : أما القراءة األوىل فتقدير احملذوف فيها
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كإميان من : املسجد احلرام كمن آمن، أو

 .، واهللا أعلم١آمن باهللا
 
 .       :  قوله تعاىل-٢٠٨

والوجه أن ينون ألنَّ الكالم ناقص و . ٢نقرأها الثِّقات بالتنوين وبطرح التنوي
فوجه العمل يف ذلك أن تنون ما رأيت الكالم . يف موضع خرب لعزير} {

وذلك مع ظهور أب . فإذا اكتفى دون ابن فوجه الكالم أالَّ ينون. حمتاجاً إىل ابن
، أو إىل مكّين عنه، مثل ابنك، وابنه) ابن(فإذا جاوزت ذلك فأضفت . الرجل وكنيته

وذلك أنَّ . ابن الرجل، أو ابن الصاحل، أدخلت النون يف التام منه والناقص: قلت
حذف النون إنما كان يف املوضع الذي يجرى يف الكالم كثرياً، فيستخف طرحها يف 

ِمن فالن : وقد ترى الرجل يذكر بالنسب إىل أبيه كثريا فيقال. املوضع الذي يستعمل
وربما حذفت النون وإن مل . فالن بن فالن، فال يجرى كثرياً بغري ذلكبن فالن إىل 

يتمم الكالم لسكون الباء من ابن، ويستثقل النون إذ كانت ساكنة لقيت ساكناً، 
وأنشدين . }ٱٱ{: من ذلك قراءة القُراء: قال. فحذفت استثقاالً لتحريكها

 : ٣بعضهم
 وبالقناِة ِمدعساً ِمكَراً   مِري برالتِجدني باأل

 إذا غُطَيف السلَِمي فَرا

. ٤)اُهللا الصمد أَحدقُلْ هو اُهللا : (وقد مسعت كثرياً من القُراء الفصحاء يقرءون

 : ١وقال آخر) أحد(فيحذفون النون من 
                                 

 .٢٤١: ، اإلحتاف٢/٢٧٨: ، النشر٦/٣١: ، الدر املَصون٣٢٥:  املشكل-١
 .١٣٥ :، البدور الزاهرة٢٧٨:  قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين، والباقون بتركه، التلخيص-٢
 .، بدون نسبة١٠/٨٩: سان العرب ل-٣
، وترك التنوين قراءة شاذَّة، قرأ ا احلَسن ويونس عن أيب عمرو            ٢ -١:  سورة اإلخالص، اآليات   -٤

 .٢٥٦: والوليد بن مسلم عن ابن عاِمر، شواذُّ القراءات



 ٢١٢

 تشمِل الشام غارةٌ شعواُء  كيف نومي على الفراش وملَّا

 عن ِخداِم العِقيلةُ العذراُء  تذِْهلُ الشيخ عن بنيه وتبِدي

وربما أدخلوا النون يف . أراد عن خداٍم، فحذف النون للساكن إذ استقْبلَتها

 : ٢التمام مع ذكر األب، أنشدين بعضهم

 كأنها حلْيةُ سيف مذْهبة  جارية من قيس ابن ثعلبة

 : ٣وقال آخر

 سيأيت ثنائي زيداً ابن مهلِْهل   يكن مال يثاب فإنه وإالَّ

مبتدأ خربه } {القراءة بالتنوين وتركه متواترة، فمن نونَ جعل : التعليق

 : ، ومن ترك التنوين فله أربعة أوجه}{

قل هو اهللا أحد اهللا : ( أن حيذف استثقاالً كما حذف التنوين يف القراءة الشاذَّة-١

 .هذا توجيه الفَراء، و)الصمد

: وهو مبتدأ مرفوع، واخلرب حمذوف تقديره} {صفة لـ} { أن يكون -٢

 .معبودنا أو إمامنا أو رسولنا

نبينا أو هذا : صفته، واملبتدأ حمذوف، تقديره} {خرباً و } { أن يكون -٣

 .أو صاحبنا

٤-مجرف للتعريف والعِمني احلليب الوجه . ة أن يكون ممنوعاً من الصواعترب الس

 . ، واهللا أعلم٤األول والثَّاين تمحالً

                                                                                          
 .٧/٢٠٢:  هو ابن قيس الرقيات، لسان العرب-١
 .دون نسبة، ب٢/٢٠٨:  البيت يف خزانة األدب-٢
 .١٧٢: ديوانه:  البيت للحطيئة-٣
 .٦/٣٨: ، الدر املَصون٢/٣٢٩: ، شرح اهلداية١/٢٠١:  الكشف-٤



 ٢١٣

 

 .      :  قوله تعاىل-٢٠٩

 { وقرأها زيد بن ثابت ١}   {قرأها ابن مسعود 

، }   {: جيعل الفعل هلم، وقرأ احلسن البصري}  

 .٢بونه هلمكأنه جعل الفعل هلم يِضلُّون به الناس وينس

القراءات الثالث متواترة، فمن قرأ بضم الياء وفتح الضاد، فهو على : التعليق

يف موضع رفع نائب فاعل، ويقوي هذه القراءة }  {ما مل يسم فاِعلُه، و

، ومن قرأ بفتح الياء }   {: قوله سبحانه يف نفس اآلية

فاعل مرفوع، ومن قرأ بضم }  {وكسر الضاد فهو من ضلَّ الثالثي و

اهللا : الياء وكسر الضاد فهو من أَضلَّ الرباعي املبين للمعلوم، والفاعل حمذوف تقديره

}  {مفعول به منصوب، أو الفاعل }  {سبحانه، و

 . ، واهللا أعلم٣أتباعهم: واملفعول حمذوف، تقديره

 .      :  قوله تعاىل-٢١٠

على }    {: كلمة، مثَّ قالعلى ال} {فأوقع 

: وكلمة الذين كفروا الشرك باهللا، وكلمة اهللا قول. االستئناف، ومل ترد بالفعل

، ولست استحب ذلك ٤}   {وجيوز ).   (

                                 
 قرأ حفْص وحمزة والِكساِئي وخلف بضم الياء وفتح الضاد، ويعقُوب بضم الياء وكسر الـضاد،                -١

 .٢٤٢: اف، اإلحت٢/٣٧٩: والباقون بفتح الياء وكسر الضاد، النشر
 .١/٤٣٧:  معاين القرآن-٢
 .٢٤٢: ، اإلحتاف٢/٣٣٠: ، شرح اهلداية٢٠٨:  معاين القراءات-٣
 .٢/٣٥٨: ، التذْكرة٢/٢٧٩:  قرأ يعقُوب وحده بالنصب، والباقون بالرفع، النشر-٤



 ٢١٤

:  كان أجود الكالم أن يقال- والفعل فعله -لظهور اهللا تبارك وتعاىل؛ ألنه لو نصبها 

)الع هي هتكَِلمك تقول)لياوقد أعتق أبوك غالمه، وال يكادون يقولون: ؛ أال ترى أن :

 : ١وقال الشاعر يف إجازة ذلك. أعتق أبوك غالم أبيك

  ِلتهِدم ظلماً حوض زيد تقارع مىت تأِت زيداً قاعداً عند حوضه

 .٢فذكر زيداً مرتني ومل يكِْن عنه يف الثَّانية، والكناية وجه الكالم

 {راءتان متواترتان، فمن رفع فعلى االستئناف، فتكون الق: التعليق

خربها، واجلملة } {جيوز أن تكون مبتدى ثانياً، و} { مبتدأ و }

اخلرب، وأما } {ضمري فصل، و} {خرب املبتدأ األول، وجيوز أن تكون 

ي لثالثة قراءة النصب فقد ضعفها الفَراء وغريه مثل مكِّي بن أيب طالب والعكْبر

 : أسباب

:  أن يقال- حسب قوهلم - وضع الظاهر موضع املضمر، وكان األجود -١

 ).وكلمته هي العليا(

 أنَّ هذه القراءة تدلُّ على أنَّ كلمة اهللا كانت سفلى فصارت عليا وهي ليست -٢

 .كذلك

 .إياها: بعيد، والقياس أن يقال} { أنَّ التوكيد بـ-٣

  :واجلواب من أربعة أوجه

 أنَّ هذه القراءة متواترة فيجب قبوهلا بدون أي اعتراض، والواجب أنْ نحكِّمها -١

 .على القياس واللُّغة، وليس العكس

                                 
 . مل أهتِد إىل قائله-١
 .١/٤٣٨:  معاين القرآن-٢



 ٢١٥

 أنَّ وضع الظَّاهر هنا ليس كما وصفوه بأنَّ فيه ضعفاً، بل الصواب أنَّ فيه تفخيماً -٢

 : ١وتعظيماً، كما قال الشاعر

 ت شيٌء        نغص املوت ذا الغىن والفقرياال أرى املوت يسبق املو

 أما القول بأنَّ قراءة النصِب تدل على أن كلمة اهللا كانت سفلى فصارت عليا -٣

معىن صير، ولعلَّ } {فليس صحيحاً، وهذا التصور جاء نتيجةً لتضمني 

، ٢فةهنا مبعىن حكم، وهو من معانيها املعرو} {الصواب أنَّ تكون 

وكلمة اهللا عالية يف ذاهتا، مثَّ مبا يكون من تأييد اهللا سبحانه وتعاىل ألهلها 

 .املؤمنني

، واهللا ٣ليست للتوكيد بل ضمري فصل، واملضمر ال يؤكِّد املظهر} { أنَّ -٤

 .أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٢١١

 يف كالمهم وهو. ٤ عند التاء خاصة}{و } {والعرب تدغم الالَّم من 

فقرأها القُراء على ذلك، وإنما أستحب يف . هلْ تدري، وهتدِري: عاٍل كثري، يقول

القراءة خاصة تبيان ذلك؛ ألنهما منفصالن ليسا من حرف واحد، وإنما بين القرآن 

                                 
 .٦٥:  هو عدي بن زيد، ديوانه-١
 .١٠١:  املفردات يف غريب القرآن-٢
، ٣٢٩: ، املـشكل  ٢٠٨: ، إعراب القرآن، للنحاس، معـاين القـراءات       ١/٤٣٨:  معاين القرآن  -٣

، ٧٣: ، اإليضاح ٨/٩٥: ، اجلامع ألحكام القرآن   ٣١١: ، إمالء ما من به الرمحن     ٤٣٤: الكشاف
 .١٠/٣٨٣: ، تفسري املنار٦/٥٢: الدر املَصون

يف الكالم، أما يف القراءة فقد أدغم بعض القُراء الم هل وبل            ) عند التاء خاصة  : ( يقصد بقوله   ربما -٤
  {يف غري التاء كما أدغم حمزة الالَّم يف الثَّاء والزاي إىل غري ذلك هو وغريه، ويف هذه اآليـة          

 . ٢٤٢: وينظر منه أيضاً،٢٨: ، اإلحتاف٢/٦: أدغم هشام وحمزة والِكساِئي، النشر} 



 ٢١٦

إيلَّ من إدغامه، وقد أدغم القُر ل والترتيل وإشباع الكالم، فتبيانه أحباء على الترس

 .١الكبار، وكلٌّ صواب

القراءة باإلدغام واإلظهار متواترة، فمن أدغم فللتقارب الذي بني : التعليق

، واهللا ٢الالَّم والتاء، ولكون الم هل أشبهت الم التعريف، ومن أظهر فعلى األصل

 . أعلم
         :  قوله تعاىل-٢١٢

    . 

إذا } {قل أذن أفضل لكم، و :  كقوله٣)مقل أُذُنٌ خري لك: (وقد يقرأ

أذن صالح لكم، : فكأنك قلت} {خفض فليس على معىن أفضل، إذا خفضت 

وال تكون الرمحة إذا . أذن أصلح لكم: فإنك قلت) قل أُذُنٌ خري لكم: (وإذا قلت

 يؤمن: ( على غري هذا الوجه كان صوابا٤ًإال رفعاً، ولو نصبت الرمحة) خري(رفعت 

     {: يفعل ذلك وهو كقوله) باهللا ويؤمن للمؤمنني، ورمحةً

  {٥،٦. 

إنْ شئت خفضتها تتبعها خلري، وإنْ شئت }  {: أما قوله

 . األذن٧رفعتها أتبعتها

                                 
 .١/٤٤١:  معاين القرآن-١
 .٢/٣٨٩: ، فتح الوصيد١/١٥٣:  الكشف-٢
 .٥/٧٩:  قرأ بالتنوين احلَسن وجماهد وزيد بن علي وعاِصم يف رواية عنه، البحر احمليط-٣
 .٤٣٩: ، الكشاف٦/٧٤:  قرأ ابن أيب عبلَة بالنصب، الدر املَصون-٤
٥-٧ - ٦: افَّات، اآليتان سورة الص. 
 .١/٤٤٤:  معاين القرآن-٦
 .٢/٢٨٠: ، النشر٩٧:  خفض حمزة، ورفَع الباقون، التيسري-٧



 ٢١٧

 : قراءة النصب شاذَّة، وفيها وجهان: التعليق

 .ه الفَراءيفعل ذلك رمحة بكم، وهذا توجي:  أن تكون مفعوالً ألجله، أي-١

 .١جعل أو أرسل:  أن تكون مفعوالً به، والفعل مضمر، تقديره-٢

خرباً ملبتدٍإ ) أذنٌ(أيضاً شاذَّة، ومن نون جعل ) أذنٌ(وقراءة التنوين يف 

أذن ذو خري، وعلى : أي) أذنٌ(خرب ثاٍن، أو صفة لـ} خري{هو، و: حمذوف، تقديره

 .٢)خري(أو ) أذنٌ(فةٌ على مرفوع سواًء على ألنها معطو} {قراءة التنوين ترفع 

باخلفض والرفْع متواترة، فمن خفض عطف على } {والقراءتان يف 

أي هو أذن } {مستمع خري ومستمع رمحة، ومن رفع عطف على : أي) خٍري(

 . ، واهللا أعلم٣خري، وهو رمحةٌ للذين آمنوا
 .    :  قوله تعاىل-٢١٣

وهو يف املعىن املعتذرون، ولكن التاء أدغمت عند الذَّال . وهم الذين هلم عذْر

 ملن ٤}{وهو مثل . فصارتا مجيعاً ذاالً مشددة، كما قيل يذَّكَّرون ويذَّكَّر

 - واهللا أعلم -فتح اخلاء، كذلك فتحت العني ألنَّ إعراب التاء صار يف العني؛ كانت 

: لى جهة املُفَعل فهو الذي يعتذر بغري عذر، وقرأ ابن عباسوأما املعذِّر ع. املعتذرون

: ، ذهب إىل من يعتذر بغري عذر، واملُعِذر)لعن اهللا املعذِّرين: (، وقال٥}ٱ{

 .واملعتذر قد يكون يف معىن املُعِذر، وقد يكون ال عذر له. الذي قد بلغ أقصى العذر

                                 
 .٢/٤٨٥: ، الفريد١/٣٢٧:  إعراب القراءات الشواذ-١
 .٣١٣: ، إمالء ما من به الرمحن٤٣٩:  الكشاف-٢
 .٢/٣٣١: ، شرح اهلداية٢/٤٨٤: الفريد. ٣١٣:  إمالء ما من به الرمحن-٣
: ، وقرأ بفتح اخلاء وتشديد الصاد مكسورة ورش وابن كثري وهشام، التيسري           ٤٩:  سورة يس، اآلية   -٤

 .٢٢٦: ، البدور الزاِهرة١٤٩
 .١٢٠: ، التحِبري٢٧٩:  خفَّف يعقُوب وشدد الباقون، التلخيص-٥



 ٢١٨

    {: ي ال عذر لهقال اهللا تبارك وتعاىل يف الذ

 يف معىن االعتذار باإلعذار ٣وقال لبيد.  ال عذر لكم٢} {:  مثَّ قال١}

 : إذ جعلهما واحداً

 وال ختِمشا وجهاً وال حتلقا الشعر وقومـا فقوال بالذي قد علمتما

 ومن يبِك حوالً كامالً فقد اعتذَر إىل احلول مثَّ اسم السالم عليكما

 .٤فقد أعذر: ديري

 : قراءة بالتشديد والتخفيف متواترة، فمن شدد فعلى وجهني: التعليق

 . أصل الفعل اعتذر على وزن افتعل، مثَّ أدغمت التاء يف الذَّال-١

 . أنَّ أصل الفعل عذَّر على وزن فَعلَ، توهم أن له عذراً وال عذر له-٢

 .، واهللا أعلم٥ومن خفَّف فَِمن أعذر

 .     :  قوله تعاىل-٢١٤

وقد رفع . ٦هو وجه الكالم، وقراءةُ أكثِر القُراء} {وفَتح السني من 

فإنه }  {: فمن قال. ٧هاهنا ويف سورة الفتح: جماهد السني يف موضعني

                                 
 .٩٤:  سورة التوبة، اآلية-١
 .٩٤: بة، اآلية سورة التو-٢
 مع قومه فأسلم وحسن إسـالمه،       أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري، قدم على رسول اهللا           :  هو -٣

: ، والبيتان يف ديوانـه    ٢٤/٢٩٩: هـ، الوايف بالوفيات  ٤١: كان شريفاً يف اجلاهلية واإلسالم، ت     
٧٩. 

 .١/٤٤٧:  معاين القرآن-٤
 .٢٤٤: ، اإلحتاف٦/٩٦: ، الدر املَصون١/٣٣٠:  إعراب القراءات الشواذ-٥
 .١٨٨: ، الفتح الرباين٤٠٧:  ضم ابن كثري وأبو عمرو وفتح الباقون، اإلقناع-٦
 .٦:  املوضع الثَّاين يف اآلية-٧



 ٢١٩

 ومن رفع السني. أراد املصدر من سؤته سوءاً ومساءة ومسائية وسوائية، فهذه مصادر

 .١عليهم دائرة البالء والعذاب: جعله امساً، كقولك

من فتح أراد الرداءة : القراءتان متواترتان، وقيل يف توجيههما: التعليق

من فتح أراد الدائرة السيئة، ومن : والفساد، ومن ضم أراد اهلزمية والشر والبالء، وقيل

ولعلَّ توجيه الفَر ،رأراد دائرة الش واهللا أعلم٢اء أقواهاضم ، . 

 .       :  قوله تعاىل-٢١٥

وإن شئت . من املهاجرين ومن األنصار: تريد} ِٱ{إن شئت خفضت 

 .٤وقد قرأ ا احلسن البصري} {:  تتبعهم قوله٣}ٱ{رفعت 

 : القراءة باخلفض والرفْع متواترة، من رفع فله وجهان: التعليق

 . ماذكره الفَراء-١

 ). رضي اهللا عنهم: ( أنها مبتدأ خربه-٢

 .، واهللا أعلم٥وقراءة اخلفض واضحة

 

 

 

 .      :  قوله تعاىل-٢١٦

                                 
 .١/٤٤٩:  معاين القرآن-١
 .٢/٥٠٢: ، الفريد٢/٣٣٢: ، شرح اهلداية١/٥٠٥: ، الكشف٢١٣:  معاين القراءات-٢
 .٢/٥١٠: ، غاية االختصار٢/٣٥٩: ع يعقُوب وخفض الباقون، التذْكرة رف-٣
 .١/٤٥٠:  معاين القرآن-٤
 .٢٤٤: ، اإلحتاف٦/١٠٠: ، الدر املَصون٢/٥٠٤:  الفريد-٥



 ٢٢٠

 ١}{و }   {شكَّاً : يقال) ريبة(يعين مسجد النفاق 

 وهي يف . مبرتلة حتى، أي تقَطَّع٢}  {: وقرأ احلسن. إالَّ أن ميوتوا: معناه

 .٣بضم التاء}   {: حجة ملن قال) ولو قطِّعت قلوبهم: (قراءة عبداهللا

القراءة بفتح التاء وضمها متواترة، وكذلك قراءة احلسن، أما قراءة : التعليق

عبداهللا فشاذَّة، وأما توجيه القراءات يف هذه اآلية، فمن قرأ بفتح التاء فأصل الفعل 

ت إحدى التاءين طلباً للتخفيف، ومن ضم فعلى البناء للمفعول، تتقطَّع، حذف: عنده

إالَّ أن تتقطَّع : ال تزال الريبة يف قلوم إالَّ أن تتقطَّع أو تقطع باملوت، وقيل: ومعنامها

ال تزال الريبة يف قلوم حتى : أي}   {: بالندم والتوبة، وقراءة احلسن

راء قراءة عبداهللا استئناساً ا يف توجيه قراءة ضم التاء، إذ كلتامها تتقطَّع، وقد ذكر الفَ

 .، واهللا أعلم٤مبنية للمفعول

 .    :  قوله تعاىل-٢١٧

. استؤنفت بالرفْع لتمام اآلية اليت قبلها وانقطاع الكالم، فحسن االستئناف

: يف موضع خفض؛ ألنه نعت للمؤمنني) نيِبِدا ٱلْعـنيِئِباٱلتـ: (ويف قراءة عبداهللا

يف موضع نصب على املدح، ) نيِئِباٱلتـ(وجيوز أن يكون . اشترى من املؤمنني التائبني

 : ٥كما قال

 سم العداة وآفة اجلُزِر  اليبعدنْ قومي الذين هم
                                 

) إىل( فتح التاء ابن عاِمر وحفْص وحمزة وأبو جعفَر ويعقُوب، وضمها الباقون، وقـرأ يعقُـوب                 -١
 .١٢١: ، التحِبري٢/٥١٢: أداة استثناء، غاية االختصار) إالَّ(جر، والباقون حرف 

 . املصدران السابقان-٢
 .١/٤٥٢:  معاين القرآن-٣
 .٢٤٥: ، اإلحتاف٤٥٠: ، الكشاف٥/١٣٤:  البحر احمليط-٤
 .٢/٤٦٨: اخلرنق ترثي زوجها، اإلنصاف: امرأة، وهي:  القائل-٥



 ٢٢١

 ١والطَّيبني معاِقد األزِر  النـازلني بكـل معترك

 . ٢بداهللا شاذَّة، وتوجيه الفَراء واضحقراءة ع: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٢١٨

}  {جعل يف }  {: من قال. ٣} {و

به ارتفعت } { وجعل ٤}    {امساً مثل الذي يف قوله 

   { و ٥}   {: القلوب مذكَّراً، كما قال اهللا تبارك وتعاىل

  {: جعل فعل القلوب مؤنثاً، كما قال} {، ومن قال ٦}  

وكل فعل ) طْمِئني: (، وهو وجه الكالم، ومل يقل٧}   

 .٨كان جلماع مذكر أو مؤنث فإن شئت أنثت فعلَه إذا قدمته، وإن شئت ذكَّرته

} {القراءتان متواترتان بالياء والتاء، وتوجيههما واضح، و: التعليق

 الياء امسها مضمر، حيتمل أن يكون ضمري الشأن واجلملة بعده يف موضع على قراءة

، وحيتمل أن يكون املضمر القوم أو اجلمع، وعلى قراءة }{تصب ألنها خرب 

                                 
 .١/٤٥٣:  معاين القرآن-١
يف قراءة النصب الـشاذَّة     }  {:  تقدم ذكر هذه القراءة الشاذَّة وتوجيهها عند قوله سبحانه         -٢

 .١/٣٣٣: ، إعراب القراءات الشواذ١/٤٢٤: املُحتسب: ، وانظر٤٦: ص
 .٢/٥١٢: ، غاية االختصار٩٨:  قرأ حفْص وحمزة بالياء، والباقون بالتاء، التيسري-٣
 .١١: رة احلجرات، اآلية سو-٤
 .٣٧:  سورة احلج، اآلية-٥
 .٥٢:  سورة األحزاب، اآلية-٦
 .١١٣:  سورة املائدة، اآلية-٧
 .١/٤٥٤:  معاين القرآن-٨



 ٢٢٢

من بعدما كاد قلوب : التاء حيتمل التوجيه السابق، وحيتمل التقدمي والتأخري يف اآلية

 . ، واهللا أعلم١فريق منهم تزيغ

 .    : قوله تعاىل -٢١٩

أال : والعرب تقول)   : (ويف قراءة عبداهللا.  بالتاء٢}{و 

: وكذلك} ٤، و ٣   {: ترى للقوم وللواحد كالتعجب، وكما قيل

 .٥)أال ترون(و ) أال ترى(

القراءة بالياء والتاء متواترة، وقراءة عبداهللا شاذَّة، فمن قرأ بالياء : التعليق

: ، والكالم موجه للمنافقني٦}  {راعاة السياق، جاء قبلها فلم

أَواليرى املنافقون أنفسهم، ومن قرأ بالتاء فعلى سبيل االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب 

فيكون من ترتيل الرأي مرتلة غريه حتى ينكر : (عند أمر ذي أمهية، قال ابن عاشور

 . وأما توجيه قراءة عبداهللا فواضح، واهللا أعلم، ٨)٧عليه عدم رؤيته ما الخيفى

 
 

                                 
 .٢٤٥: ، اإلحتاف٥/١٤٤: ، البحر احمليط١/٥١٠:  الكشف-١
 .٢/٢٨١: شر، الن٢/٣٦١:  قرأ حمزة ويعقُوب بالتاء، والباقون بالياء، التذْكرة-٢
 .٣٠:  سورة النور، اآلية-٣
 .١/٤٥٥:  معاين القرآن-٤
 .٥٩:  سورة البقرة، اآلية-٥
 .١٢٤:  سورة التوبة، اآلية-٦
 .١٠/٢٣٥:  التحرير والتنوير-٧
 .٥/١٥٤: ، البحر احمليط٢/٣٣٥: ، شرح اهلداية٣٢٦:  املصدر السابق، احلُجة البن زجنلة-٨



 ٢٢٣

  
     

 .    :  قوله تعاىل-٢٢٠

ونرى أنه جعلها امساً للحق . ١وقد فتحها بعض القُراء. مكسورة ألنها مستأنفة

   {مثَّ قال }  {: متصالً بقوله}  {وجعل 

 : ٢ قال الشاعريف موضع رفع، كما} {؛ فـ}

 بثَينة أو يلقى الثريا رِقيبها  أحقاً عباد اهللا أن لست القيا

 : ٣وقال اآلخر

 ٤علي وقد أعييت عاداً وتبعاً  أحقاً عباد اهللا جرأَةُ حملق

القراءة بكسر اهلمزة وفتحها متواترة، فمن كسر فعلى االستئناف، : التعليق

 : ومن فتح فعلى أربعة أوجه

، }{حق، وهو الذي نصب : أن تكون يف موضع رفع فاعل لفعل مضمر -١

 .وهذا رأي الفَراء

 . أن تكون على حذف حرف اجلر، أي ألنه-٢

وعد اهللا أنه يبدأ اخللق مثَّ :  أن تكون يف موضع نصب مفعول به، والفعل مضمر-٣

 .يعيده وعداً

 . واهللا أعلم،٥} {:  أن تكون يف موضع نصِب بدٍل من-٤
                                 

 .١٢١: ، التحِبري٢/٥١٣: ، غاية االختصار هو أبو جعفَر-١
 .١٧٢:  البيت جلميل، أساس البالغة-٢
 .، بدون نسبة١٠/٣٠٧:  البيت يف خزانة األدب-٣
 .١/٤٥٧:  معاين القرآن-٤
 .٢/٥٣٢: ، الفريد٣/١٠٤: ، احملرر الوجيز٤٥٦: ، الكشاف٣/٧:  معاين القرآن للزجاج-٥



 ٢٢٤

 .     :  قوله تعاىل-٢٢١

فإن يكن فيها لغةٌ سوى ) كُم ِبِهأت أَدروالَۤ: (وقد ذكر عن احلسن أنه قال

وأما أن تصلح من دريت وأدريت فال؛ ألنَّ . دريت وأدريت فلعلَّ احلسن ذهب إليها

 إىل ألف، مثل قضيت الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما وسكنتا صحتا ومل تنقلبا

ولعل احلسن ذهب إىل طبيعته وفصاحته فهمزها؛ ألنها تضارع درأت احلد . ودعوت

 .١وشبهه

 : قراءة احلسن شاذَّة، وفيها وجهان: التعليق

 تكون مبدلة من ألف، واأللف منقلبة عن ياٍء النفتاح ماقبلها على لغة -١

 .عقَيل، أو أبدلت اهلمزة من نفس الياء

 .٢يكون من الدرء مبعىن الدفع أن -٢

 .واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٢٢٢

 {مث تنصب }  {: يف قوله) البغي(إن شئت جعلت خرب 

، ٣ويصلح الرفْع هاهنا على االستئناف. كقولك متعةً يف احلياة الدنيا}  

 {وذلك } { أي ذلك ٤}      {: كما قال

 .٥وهو وجه الكالم. علت اخلرب يف متاع وإن شئت ج} 

                                 
 .١/٤٥٩:  معاين القرآن-١
 .٦/١٦٤: ، الدر املَصون٣٢٢: ، احلُجة البن زنجلَة١/٤٢٩:  املُحتسب-٢
 .٢٤٨: ، اإلحتاف٢/٣٦٤:  نصب حفْص ورفَع الباقون، التذْكرة-٣
 .٣٥:  سورة األحقاف، اآلية-٤
 .١/٤٦١:  معاين القرآن-٥



 ٢٢٥

 : القراءتان متواترتان، فمن نصب فله وجهان: التعليق

 أن يكون على املصدر، أي تمتعون متاع احلياة الدنيا، وهذا رأي الفَراء، واملبتدأ -١

 .واخلرب ظاهران

متاع احلياة إنما بغيكم على أنفسكم من أجل :  أن تكون مفعوالً ألجله، واملعىن-٢

 .مذموم أو ما كان يف معناه: الدنيا، واخلرب حمذوف تقديره

 . ، واهللا أعلم١وقراءة الرفْع كما بين الفَراء 

 .      :  قوله تعاىل-٢٢٣

 ىغشي كَأَنما(وهي يف مصحف أُبي . ٢والقطَع قراءة العامة. }{و 

وهجِقطْو مهع نظِْلممِل مة ملن قرأ بالتخفيف)  ٱلَّيوإن شئت جعلت . ٣فهذه حج

، فإذا ٥، وإن شئت جعلت املظلم نعتاً للقطع٤ِقطْع قَطْعاً من الليل: املظلم وأنت تقول

   {والِقطْع ظلمة آخر الليل . قلت قطعاً كان ِقطْعاً من الليل خاصة

 {٦. 

ا متواترة، فمن قرأ بفتحها فهي مجع ِقطْعة القراءة بفتح الطَّاء وإسكا: التعليق

ِخرقَة وِخرق، ومن أسكن فالِقطْع ظلمة آخر الليل، أو أراد الفتح وسكَّن : كقولك

                                 
 .٢/٣٣٨: ، شرح اهلداية١/٥١٦: ، الكشف٤/٢٦٦:  احلُجة للفارسي-١
 .٢/٢٨٣: ، النشر٢٨٣ سكَّن الطَّاء ابن كثري والِكساِئي ويعقُوب، وفتح الباقون، التلخيص-٢
 . أي اإلسكان-٣
 . أي حاالً، واملظلم نعته-٤
 املنصوبة على أنه مفعول به، على الوجه الثَّاين} { أي حاالً لـ-٥
 .٦٥: وسورة احلجر، اآلية. ٨١:  سورة هود، اآلية-٦



 ٢٢٦

على قراءة الفتح تكون حاالً من الليل، وعلى قراءة اإلسكان نعتاً } {ختفيفاً، و

 . ، وقراءة أُبّي شاذَّة، واهللا أعلم١}{لـ

 .        :  قوله تعاىل-٢٢٤

 تتلو أي - واهللا أعلم -ومعناها . ٢بالتاء} {قرأها عبداهللا بن مسعود 

      {: تقرأ كل نفس عملها يف كتاب، كقوله
 قوة ٥} {: وقوله. ٤}    {:  وقوله٣}

وكلٌّ . أي تخربه وتراه}     {: وقرأها جماهد. لقراءة عبداهللا

 .٦تخرب} {: ل ابن عباسقا. حسن

تتبع : تتبع، واملعىن: تتلو: القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٧كل نفس ما قدمت من عمل

 .      :  قوله تعاىل-٢٢٥

فمن شددها نصب ا . ٨تشديد النون وإسكاا: لغتان) ٰ(للعرب يف 

ومن خفَّف نوا وأسكنها مل يعملها يف شيء اسٍم . ٩ ومل يِلها فَعلَ وال يفْعلاألمساء،
                                 

 .٣/٩٧٥: ، فتح الوصيد٢/٣٣٩: ، شرح اهلداية١٠١:  احلُجة البن خالويه-١
 .٢٤٨: ، اإلحتاف١٢٢:  قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بتاءين، والباقون بالتاء والباء، التحِبري-٢
 .١٣:  سورة اإلسراء، اآلية-٣
 .٧: وسورة االنشقاق، اآلية. ١٩:  سورة احلاقة، اآلية-٤
 .١٤: سورة اإلسراء، اآلية -٥
 .١/٤٦٣:  معاين القرآن-٦
، ١/٥٠٩:، إعراب القراءات وعلل القراءات    ٢٢٢: ، معاين القرآن  ٢/٣٤٤:  معاين القرآن لألخفَش   -٧

 .١/٥١٧: الكشف
، ٢/٢١٩: ، النـشر  ٢/٤١٤:  خفِّف حمزة والِكساِئي وخلَف، وشدد الباقون، غاية االختـصار         -٨

٢٨٤. 
 .ا شددت ال تدخل على األفعال أي إذ-٩



 ٢٢٧

وال فعل، وكان الذي يعمل يف االسم الذي بعدها مامعه، ينصبه أو يرفعه أو خيفضه، 

  {١}     } {{: من ذلك قوله

 .٣ رفعت هذه األحرف باألفاعيل اليت بعدها٢} 

 . ٤راءة بالتشديد والتخفيف متواترة، والتوجيه واضحقال: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٢٢٦

 أي ٥}א{: وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ. هذه قراءة العامة

وقوى . جيمع الكفار: }   {: وقوله. يا أصحاب محمد، بالتاء

وهو البناء الذي خِلق لألمر إذا واجهت ) فْرحواا فَفَِبذَِلك: ( قراءة أُبيقولَ زيد أنها يف

به أو مل تواِجه؛ إال أنَّ العرب حذفت الالَّم من فعل املأمور املواجه لكثرة األمر خاصة 

وأنت تعلم أنَّ اجلازم أو . يف كالمهم، فحذفوا الالَّم كما حذفوا التاء من الفعل

فلما حذفت . ٦ ال يقعان إالَّ على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون واأللفالناصب

اضرب وافرح؛ ألنَّ الضاد ساكنة فلم :  يف قولك٧التاء ذَهبت بالالَّم وأحدثت األلف

: يستقم أن يستأنف حبرف ساكن، فأدخلوا ألفاً خفيفة يقع االبتداء ا، كما قال

ألنه وجده } א{: كان الِكساِئي يعيب قوهلمو. ٩}{ و٨}{

                                 
 .١٧:  سورة األنفال، اآلية-١
 .١٠٢:  سورة البقرة، اآلية-٢
 .١/٤٦٥:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٨٤: ، الفريد١/٢٥٦: ، الكشف٣٥:  احلُجة البن خالويه-٤
 .١٢٣: ، التحِبري٢/٣٦٥:  قرأ رويس بالتاء، والباقون بالياء، التذْكرة-٥
 .ى الفعل املضارع أي عل-٦
 . أي مهزة الوصل-٧
 .٣٨:  سورة األعراف، اآلية-٨
 .٣٨:  سورة التوبة، اآلية-٩



 ٢٢٨

:  أنه قال يف بعض املشاهدولقد مسعت عن النيب . قليالً فجعله عيباً، وهو األصل

 .٢ يريد به خذوا مصافَّكم١)ِلتأخذوا مصافَّكم(

 قرأ بالتاء فهو القراءة بالتاء والياء متواترة، أما قراءة أُبي فشاذَّة، ومن: التعليق

فعل أمر دخلت عليه الم ساكنة لوجود الفاء قبلها، وقراءة أُبي يف معناها، والقراءة 

 . ، واهللا أعلم٣بالياء واضحة، وفعل األمر موجه للمؤمنني، وقيل للكافرين

 .        :  قوله تعاىل-٢٢٧

بعهما يت:  فإنما يريد اخلفض٤فمن نصبهما. }{و } {و 

} {ومن رفعهما أتبعهما معىن املثقال؛ ألنك لو ألقيت من املثقال . املثقال أو الذَّرة

   {وكذلك قوله . ما أتاين من أحد عاقٍل وعاقلٌ: وهو كقولك. كان رفعاً

 {٥،٦. 

، }{القراءتان متواترتان، فمن فتح عطف على لفظ : التعليق

 يف حال اجلَّر ألنهما ال ينصرفان للوزن تظهر عليهما الفتحة} {و } {و

 . ، واهللا أعلم٧}{والوصف، ومن رفع عطف على موضع 

                                 
، يف دالئـل    )ارجعوا إىل مـصافِّكم   : ( مل أجد احلديث ذا اللَّفظ، وإنما وجدته بلفظ آخر، وهو          -١

 .٣/١٠١: النبوة، باب سياق قصة بدر عن مغازي عقبة بن موسى
 .١/٤٦٩: آن معاين القر-٢
 .٦٠٣: ، معامل الترتيل١/٥٢٠: ، الكشف٣٣٣:  احلُجة البن زنجلَة-٣
 .٢/٥١٧: ، غاية االختصار٨٤:  رفع حمزة ويعقُوب وخلَف، التلخيص-٤
وسـورة  . ٨٤،  ٦١،  ٥٠: وسورة هود، اآليات  . ٨٥،  ٧٣،  ٦٥،  ٥٩:  سورة األعراف، اآليات   -٥

 .٣٢، ٢٣املؤمنون، اآليتان 
 .١/٤٧٠: عاين القرآن م-٦
: ، البحر احملـيط   ٢/٣٤١: ، شرح اهلداية  ٣/٢٢: ، معاين القرآن  ٢/٣٤٦:  معاين القرآن لألخفَش   -٧

٥/٢٢٤. 



 ٢٢٩

 .     :  قوله تعاىل-٢٢٨

ونصبت الشركاء بفعل مضمر، كأنك . اإلعداد والعزمية على األمر: واإلمجاع

ضمري هنا وال. وكذلك هي يف قراءة عبداهللا. فأمجعوا أمركم وادعوا شركاءكم: قلت

 : ١يصلح إلغاؤه؛ ألنَّ معناه يشاكل ما أظهرت، كما قال الشاعر

 متقلِّداً سيفاً ورحماً  ورأيت زوجك يف الوغى

فنصبت الرمح بضمري احلمل، غري أنَّ الضمري صلح حذفه ألنهما سالح يعرف 

 .ذا بذا، وفعل هذا مع فعل هذا

 هاهنا آهلتهم، كأنه ، وإنما الشركاء٢بالرفع} {وقد قرأها احلسن 

ولست أشتهيه خلالفه للكتاب، وألنَّ املعىن فيه . أمجعوا أمركم أنتم وشركاؤكم: أراد

 .٣ضعيف؛ ألنَّ اآلهلة ال تعمل وال تجِمع

قراءة عبداهللا اليت أشار إليها الفَراء شاذَّة، وأما قراءة احلسن فمتواترة، : التعليق

ه خلالفه للكتاب، وألنَّ املعىن فيه ضعيف؛ ألنَّ اآلهلة ال ولست أشتهي: (وقول الفَراء

إنَّ إسناد اإلمجاع هنا لآلهلة على وجه : جيوز أن يقال يف اجلواب عنه) تعمل وال جتْمع

، وجيوز أن ٤}      {: التهكم كما يف قوله سبحانه

 فيها حذفاً، إنَّ: وشركاؤكم ليجمعوا أمرهم، وقيل: تكون مبتدأً واخلرب حمذوف، أي

 .، واهللا أعلم٥فأمجعوا أمركم وأمر شركائكم، مثَّ حذف املضاف: واملعىن

                                 
 .٢/٦١٢:  هو عبداهللا بن الزبعرى، اإلنصاف-١
 .١٢٣: ، التحِبري٣٦٦:  قرأ يعقُوب بالرفع، والباقون بالنصب، التذْكرة-٢
 .١/٤٧٣:  معاين القرآن-٣
 .١٩٥:  سورة األعراف، اآلية-٤
 .٢/٢٨٦: ، النشر٥/٢٣٢: ، البحر احمليط١/٣٤٠: ، إعراب القراءات الشواذ٤٦٩ِّ:  الكشاف-٥



 ٢٣٠

 .     :  قوله تعاىل-٢٢٩

: فمعناه}  {فأما قوله . بالفاء) يضوا ِإلَفْأَ ثُم (١وقد قرأها بعضهم

 فكأنه وأما اإلفضاء. قد مات ومضى: قد قضى فالن، يراد: امضوا إيلَّ، كما يقال

قد أفضت إيلَّ اخلالفةُ والوجع، وما : مثَّ توجهوا إيلَّ حىت تصلوا، كما تقول: قال

 .٢أشبهه

أفضى الرجل : القراءة مزة مقطوعة وبفاء بدل القاف شاذَّة، وقيل: التعليق

: إذا صار يف الفضاء، وإذا صار يف الفضاء متكَّن من اإلسراع، فاملعىن أسرعوا، وقيل

أطلعته : أفضيت إليه ِبِسري، أي: أظهروا ماتريدون، ومن قولك: أي:  إىلأفضوا

 . ، واهللا أعلم٣عليه

 .      :  قوله تعاىل-٢٣٠

: وهي يف قراءة عبداهللا. ما جئت به باطل:  يف موضع الذي، كما تقول}{

)رما قال ) ما جئتم به ِسحقد سبق؛ باأللف والالَّم ألنه جواب لكالم } {وإن

. بل ما جئتم به السحر: أهذا سحر؟ فقال: أال ترى أنهم قالوا ملَّا جاءهم به موسى

وكل حرف ذكره متكلِّم نكرةً فرددت عليها لفظها يف جواب املتكلِّم زدت فيها ألفاً 

فأرين : فأين الدرهم؟ أو: قد وجدت درمهاً، فتقول أنت: والماً؛ كقول الرجل

رهمك سألته أن يريك غري ما وجدهولو. الدقلت فأرين درمهاً، كنت كأن . 

                                 
 .١/٤٣٦:  هو السري بن ينعم، املُحتسب-١
 .١/٤٧٤:  معاين القرآن-٢
 .١٧/١١١: ، التفِْسري الكَِبري٤٦٩: ، الكشاف١/٤٣٦:  املُحتسب-٣



 ٢٣١

فيستفهم ويرفع السحر من نية : ١}{: وكان جماهد وأصحابه يقرءون

أي شيء جئتم به؟ آلسحر : كأنه قال) أّي(يف مذهب } {االستفهام، وتكون 

 ؟٢هو

يف } {لقطع وباملد متواترة، و القراءة بوصل اهلمزة بدون مد، وبا: التعليق

صلتها، }  {قراءة اإلخبار اسم موصول مبعىن الذي يف حمل رفع مبتدإ، و

 {استفهاماً يف موضع رفع مبتدأ، و} {خربها، وجيوز أن تكون } {و

هو، وقراءة عبداهللا اليت ذكرها : خرب ملبتدٍإ حمذوف تقديره} {خربها، و} 

اذَّة، تؤياء شفعلى االستفهام، الفَر ا قراءة جماهد وأصحابه باملدل، أمد الوجه األو

أو خرب ) ما(بدل من ) السحر(خربها، و}  {يف حمل رفع مبتدأ، و} {و

آلسحر : أهو السحر؟، أو تكون مبتدأً خربه حمذوف، والتقدير: مبتدٍإ حمذوف تقديره

 .علم، واهللا أ٣هو؟ ومعىن هذه القراءة التوبيخ

 .      :  قوله تعاىل-٢٣١

}  {الناس } {فعلت ذلك م } {: مثَّ قال موسى

 .٥ وهذه الم كي٤} {هم } א{: وتقرأ

                                 
، ٢/٥١٧:  قرأ أبو عمرو وأبو جعفَر بالقطع واملد، والباقون بالوصل بدون مد، غايـة االختـصار              -١

 .٢٥٣: اإلحتاف
 .١/٤٧٥:  معاين القرآن-٢
: ، شرح اهلدايـة   ١/٥٢١: ، الكشف ٣٣٥: ، احلُجة البن زنجلَة   ٣/٣٠٨:  معاين القرآن للنحاس   -٣

٢/٣٤١. 
 .٢٥٣: ، اإلحتاف٢/٢٦٢:  الكوفيون وفتحها الباقون، النشر ضم الياَء-٤
 .١/٤٧٧:  معاين القرآن-٥



 ٢٣٢

القراءة بضم الياء وفتحها متواترة، فمن ضم الياء فالفعل متعدي، : التعليق

 . ، واهللا أعلم١فالفعل الزمأنفسهم، ومن فتح الياء : واملفعول به حمذوف تقديره

 .     :  قوله تعاىل-٢٣٢

على وقوع } {: وتقرأ. ٢قرأها أصحاب عبداهللا بالكسر على االستئناف

 .٣اإلميان عليها

القراءتان متواترتان، فمن كسر فعلى االستئناف، أو على إضمار : التعليق

عليها } {معىن القول، ومن فتح أوقع فعل } {القول، أو على تضمني 

، ٤بأنه، أو ألنه: يف حمل نصب مفعول به، أو على حذف حرف اجلَّر} {فتكون 

 . واهللا أعلم

 

  
 

 .       :  قوله تعاىل-٢٣٣

                                 
 .٢/٢٨٩: ، شرح اهلداية١/٤٤٩: ، الكشف٣٣٥:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .١٢٣: ، التحِبري٢/٥١٨:  قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف بالكسر، والباقون بالفتح، غاية االختصار-٢
 .١/٤٧٨: اين القرآن مع-٣
، وقد  ٦/٢٤٦: ، الدر املَصون  ٢/٥٩٢: ، الفريد ٢/٣٤٣: ، شرح اهلداية  ٣٣٦:  احلُجة البن زنجلَة   -٤

تقدم ذكر اخلالف بني الكوفيني والبصِرّيني يف هذه املسألة عند توجيه قراءيت الفتح والكـسر يف                
 .١١٧: سورة آل عمران، ص}    {: قوله تعاىل



 ٢٣٣

 يبنزلت يف بعض من كان يلقى الن  وينطوي له على العداوة ،حبمبا ي

وهو يف العربية ) تثنوىن صدورهم: ( و قرأ ابن عباس.فذلك الثَني هو اإلخفاء. والبغض

 : ١مبرتلة تنثين كما قال عنترة

 إذا ما هو احلوىل أال ليت ذا ليا  وقولَك للشيء الذي ال تناله

 .٢افعوعلت: وهو من الفعل

قراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما شاذَّة، وبناؤها يفيد املبالغة يف معىن : التعليق

من } {احلوىل الشيء إذا بلغ الغاية يف احلالوة، وقراءة اجلمهور : لكالفعل كقو

 . ٣طوى وزوى فعل يدلُّ على أصل املعىن، وهو متعد: ثىن أي

 .          :  قوله تعاىل-٢٣٤

. من قوهلم ذهب إىل النيب ِّ}  {: فمن قال. ٤} {و

 .٥ذهب إىل الكالم} {: ومن قال

هو أنه وصف : القراءتان متواترتان، ويف القراءة بدون ألف وجه آخر: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦ذو سحر، واملضاف حمذوف: على تقدير منهم للنيب 

                                 
أبو املغلِّس عنترة بن شداد العبسي، يلقَّب بعنترة الفلحاء، وعنترة الفوارس، من أشعر شـعراء               :  هو -١

، شـرح   ٤: م فقتلوه، ديوانـه   ٦١٥اجلاهلية، كان فارساً جواداً حليماً، أغار على بين نبهان سنة           
 : ٨٠: ، والبيت يف ديوانه، ص١٩٥: املعلَّقات السبع

 إذا حال يف العني ياليت ذا ليـا  ي ال تنالهوقولك للشيء الذ
 .٢/٣:  معاين القرآن-٢
 .٢٦: ، شذا العرف٦/٢٨٥: ، الدر املَصون١/٤٤٠: ، املُحتسب٣/٣٢:  معاين القرآن-٣
 .٢٥٥: ، اإلحتاف٣٦٥:  قرأ باأللف حمزة والِكساِئي وخلَف، والباقون بدوا، اإلقناع-٤
 .٢/٤:  معاين القرآن-٥
 .١١/٢١٠: ، التحرير والتنوير٣/٦٦: ، فتح الوصيد٤٣٦: ، إبراز املعاين٢/٦٤١:  املُوضح-٦



 ٢٣٤

 .    :  قوله تعاىل-٢٣٥

{ولو قرأت .  ألنَّ املعىن فيما يظهر لنا يبدو١} {ال هتمز 
 : ٢أنشدين بعضهم. كان صواباًفهمزت تريد أول الرأي ل} ٱ

 وصار للفحل لساين ويدي أضحى خلايل شبهي بادي بِدي 

إبدأ ذا : فلم يهمز، ومثله مما تقوله العرب يف معىن ابدأ ذا أول، مثَّ يقولون

 ما، وآِثر ذي أِثري، وأثري ذي أثري، وإثر ذي أثري، وابدأ ذا أول ذاِت يدين، ٣آثراً

 : ٤ وأنشدونا.وأدنى دِنّي

 ٥إىل اإلصباح آِثر ذي أَِثري فقالوا ما تريد فقلت أهلو 

القراءتان متواترتان، فمن ترك اهلمز فهو من بدا يبدو، أي آمنوا : التعليق

آمنوا أول األمر، : بظاهر األمر دون روية على قوهلم، ومن مهز فهو من بدأ يبدأ، أي

من بدأ املهموز مثَّ أبدلت اهلمزة ألفاً أنه جيوز أن يكون : وفيها وجه آخر هو

 . ، واهللا أعلم٦للتخفيف

 .    :  قوله تعاىل-٢٣٦

                                 
 .٢/٥١٩: ، غاية االختصار١٩٣:  قرأ أبو عمرو وحده باهلمز، وترك الباقون، الفتح الرباين-١
 .١/٣٤٨:  البيت من قول أيب خنيلة، لسان العرب-٢
 ...وآثر ذي أثري: يء، وهكذاأول كلِّ ش: أي:  آثراً ما-٣
 .٢/١١:  معاين القرآن-٣
 .إىل آخرها:  احلُجة للفارسي ذي أثري-٣
 .٣٨:  هو عروة بن الورد، والبيت يف ديوانه-٤
 .٢/١١:  معاين القرآن-٥
 .٣١١: ، مفاتيح األغاين١/٥٢٦: ، الكشف١٠٥: ، احلُجة البن خالويه٤/٣١٧:  احلُجة للفارسي-٦



 ٢٣٥

ماها فَع: (وهي يف قراءة أُبّي. ١قرأها حيىي بن وثَّاب، واألعمش، ومحزة

كُملَيمبعىن واحد: ومسعت العرب تقول) ع علي ِمياخلرب وع علي يما . قد عوهذا مم

لت العرب الفعل إليه وليس له، وهو يف األصل لغريه؛ أال ترى أنَّ الرجل الذي حو

دخل اخلاتم يف : يعمى عليه اخلرب أو يعمى عنه، ولكنه يف جوازه مثل قول العرب

يدي، واخلُف يف ِرجلي، وأنت تعلم أنَّ الِرجل اليت تدخل يف اخلُف، واألصبع يف 

 بذلك إذا كان املعىن معروفاً، ال يكون ذلك يف حال، ولذا يف حال، فاستخفُّوا. اخلامت

 . متواترة٢}فَعِميت{: فاستجازوا ذلك هلذا، وقراءة العامة. إنما هو لواحد

قراءة حيىي بن وثَّاب، واألعمش، ومحزة متواترة، وكذلك القراءة : التعليق

أُخِفيت، وقراءة :  ومعىن القراءة األوىلبالتخفيف وفتح العني، أما قراءة أُبي فشاذَّة،

أخفاها اهللا عليكم، وفعل التعمية أسند يف قراءة حيىي : خفيت، وقراءة أُبي: التخفيف

بن وثَّاب إىل ما مل يسم فاعله، وهو اهللا جلَّ وعال، وقراءة أُبي أقرب يف الداللة على 

: فاعلُ لداللة السياق عليه؛ إذ قبلها قولُه تعاىلالفاعل ألنها مبنية للمعلوم، وأُضِمر ال

، وقراءة التخفيف أُسِند الفعل فيها إىل الرمحة نفسها، وهذا مما }   {

 .، واهللا أعلم٣جيوز يف كالم العرب؛ ألنَّ املعىن واحد، فالرمحة من اهللا سبحانه

 

 

 .   :  قوله تعاىل-٢٣٧

                                 
ص وحمزة والِكساِئي وخلَف بضم العني وتشديد امليم، والباقون بفتح العني وختفيف امليم،              قرأ حفْ  -١

 .٢٥٥: ، اإلحتاف١٠١: التيسري
 .٢/١٢:  معاين القرآن-٢
 .٩/١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٥١٣: ، إبراز املعاين٤٨١: ، الكشاف٣٣٨:  احلُجة البن زنجلَة-٣



 ٢٣٦

، وذلك أنَّ احلركات ١أَنلِْزمكُموها:  من اللزوم فيقولونالعرب تسكِّن امليم اليت

قد توالت فسكنت امليم حلركتها وحركتني بعدها وأنها مرفوعة، فلو كانت منصوبة 

ثْقَلْ فتخفَّفتسةً بعدها كسرة أو . مل يةٌ أو ضمما يستثقلون كسرة بعدها ضمإن

 جزموا النون ألنَّ قبلها ضمة ٢)ال يحزنهم: (ولهفأما الضمتان فق. كَسرتني متواليتني

 . ٤، أما الكسرتان فمثل قوله اإلبل إذا خفِّفَت٣}{: فخفِّفَت كما قال

شاذَّة، وكذلك ) أَنلِْزمكُموها: (القراءة بإسكان امليم يف قوله تعاىل: التعليق

} {: ، أما إسكان السني يف قوله)همال يحزن(القراءة بإسكان النون يف قوله 

 .، واهللا أعلم٥فقراءة متواترة، واإلسكان يف هذه كلِّها للتخفيف

 .    :  قوله تعاىل-٢٣٨

جيعله من صفات اهللا عز و جلَّ، فيكون يف ) هاي ومرِسهايجِرم: (وقرأ جماهد
اً ألنَّ مثله قد يكون نكرة حلسن ويكون نصب. موضع خفض يف اإلعراب ألنه معرفة

فإذا . بسم اهللا اِريها واملرِسيها: ؛ أال ترى أنك تقول يف الكالم٦األلف والالَّم فيهما
: ، وقوله}  {: ويدلك على نكرته قوله. ٧نزعت منه األلف والالَّم نصبته

                                 
١-روى عن أيب عاف ترو، الكش٤٨٢: م. 
، وقرأ ا أيضاً ابن أيب عبلَـة، شـواذُّ          ٢/٣٧١:  تروى عن أيب عمرو، وهي شاذَّة، معاين القرآن        -٢

 .٣٢٢: القراءات
 .٢٠٠: ، اإلحتاف٢/٢١٦:  سكَّن السني أبو عمرو، النشر-٣
 .٢/١٢:  معاين القرآن-٤
 .٢٨٣: ، البحر احمليط١/٣٤٧: ، إعراب القراءات الشواذ٤٨٢ِّ:  الكشاف-٥
 . أي لقبوهلا األلف والالَّم-٦
 . ينصب على احلال-٧



 ٢٣٧

وقال .  فأضافوه إىل معرفة، وجعلوه نعتاً لنكرة١}    {
 : ٢الشاعر

   القى مباعدةً منكم وحرمانا    يارب غاِبطنا لو كان يأْملكم
 ٣: وقال اآلخر

 ليكْرم ملَّا أعوزته املكـارم  ويا رب هاجي ِمنقٍَر يبتغي به 
رب صائمه لن يصومه، وقائمه لن : ومسع الِكساِئي أعرابياً يقول بعد الفطر

 ٤.يقومه
ة، وهي إما يف موضع خفض ألنها صفة للفظ اجلاللة قراءة جماهد شاذَّ: التعليق

 . ٥ارور، وإما منصوبة على احلال

 .     :  قوله تعاىل-٢٣٩

، وقد حدثت أنَّ بعض ٦وهو جبل حبضنني من أرض املوصل، ياؤه مشددة
كثر به الكالم فإن تكن صحيحة فهي مما . بإرسال الياء) يوِداجلُ علَى: ( قرأ٧القُراء

حطِّي، وأِصري، وِصري، مثَّ : عند أهله فخفِّف، أو يكون قد سمي بفعِل أنثى مثل
 :  _٨وهو املفّضل_ أنشدين بعضهم . أُدخلت عليه األلف والالَّم

                                 
 .، ويف اآلية وِصفَت النكرة مبعرفة٢٤:  سورة األحقاف، آية-١
فأكَّدت تنكريهـا؛   ) رب(، حيث دخلت عليها     )غابطنا: (، والشاهد قوله  ٦٧٨:  هو جرير، ديوانه   -٢

، وكذلك يف البيت التايل وقـول       ٤/٤٢٤:  على النكرات، الدر املَصون    ال تدخل إالَّ  ) رب(ألنَّ  
 .األعرايب الذي مسعه الكسائي

 . مل أهتِد إىل قائله-٣
 .٢/١٤:  معاين القرآن-٤
 .٢/٦٢٧: ، الفريد٣/٤٣: ، معاين القرآن٢/٣٥٣:  معاين القرآن لألخفَش-٥
 ).اجلودي: ( أي من كلمة-٦
 .٢٣٦:  بتخفيف الياء، شواذُّ القراءات قرأ األعمش-٧
 . مل أهتِد إىل قائله-٨



 ٢٣٨

 إذ كان زجر أبيك سأْسأْ واربق  وكفرت قوماً هدوك ألقِدمي

 : ١وأنشدين بعض بين أسد

 ٢    وفَتكت يف كذيب ولَطِّي   ملَّا رأيت أنها يف حطِّي           

هي ياء النسب، فالتشديد هو : القراءة بتخفيف الياء شاذَّة، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٣األصل، والقراءة الشاذَّة ختفَّيف

 .      :  قوله تعاىل-٢٤٠

سؤالك إياي ما ليس لك : ضي اهللا عنهما، قال ابن عباس ر٤وعامة القُراء عليه

 مسعت رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت. به علم عمل غري صاحل
 .٥،٦}ٰ{: يقرأ

 : يف اآلية قراءتان متواترتان، فمن نون فالضمري على وجهني: التعليق

 .ه عز و جلَّ رب أن يعود على سؤال النيب نوح -١

إنه ذو عمل غري صاحل، أو على : ، فيكون املعىن أو يعود على ابن النيب -٢

 .إنَّ عمله عمل غري صاحل: عمله، واملعىن

إنه عمل عمالً : ، واملعىنومن مل ينون فالضمري عنده يعود على ابن النيب 

 .، واهللا أعلم٧غري صاحل
                                 

 . مل أهتِد إىل قائله-١
 .٢/١٦:  معاين القرآن-٢
 .٦/٣٣٤: ، الدر املَصون١/٣٤٩: ، إعراب القراءات الشواذ٦٥٥ِّ:  زاد املسري-٣
 .٢/٢٨٩: ، النشر١٠٢: ري، التيس} {: ، والباقون}{:  قرأ يعقُوب والِكساِئي-٤
 .٢/١٧:  معاين القرآن-٥
 .٢٩٤٧:  احلديث يف املستدرك برقم-٦
، اجلامع ألحكـام    ٣/٦٣٣: ، الفريد ١٠٦: ، احلُجة البن خالويه   ٣/٣٥٥:  معاين القرآن للنحاس   -٧

 .٩/٣٢: القرآن



 ٢٣٩

 .     :  قوله تعاىل-٢٤١

     {: رفع ألنه جاء بعد الفاء، ولو جزم كان كما قال

 {ويف قراءة عبداهللا.  كان صوابا١ً) :والَونقُصت وه . جزماً) هومعىن ال تضر

 .٢هالككم إذا أهلككم ال ينقصه شيئاً: يقول

، وقراءة } {قراءة عبداهللا شاذَّة، وهي عطف على حمل : التعليق

 .، واهللا أعلم٣جلمهور على االستئنافا

 .      :  قوله تعاىل-٢٤٢

ومنهم من مل .  فمنهم من أجراه يف كل حال٤}{وقد اختلف القُراء يف 

يف شيء من } { ال يجري ٥وكان األسود بن يزيد النخِعي. يجِره يف حال

ب ألنها مكتوبة باأللف يف النص} {القرآن، وقرأ بذلك محزة، ومنهم من أجرى 

 فأخذ بذلك الِكساِئي ٦}   {يف كلِّ القرآن إال يف موضع واحد 
                                 

: ، النـشر ٢/٥٠١: ختصار، وجزم الراء الكوفيون غري عاِصم، غاية اال  ١٨٦:  سورة األعراف، آية   -١
٢/٢٧٣. 

 .٢/١٩:  معاين القرآن-٢
، غري أنهم ذكـروا أنَّ      ٦/٣٤٥،  ٥/٥٢٨: ، الدر املَصون  ٥/٣٠٦: ، البحر احمليط  ٤٨٨:  الكشاف -٣

 ).وال تضروه: (قراءة ابن مسعود
نكبوت والـنجم   ويف سورة الفرقان والع   }  { حفْص وحمزة ويعقُوب بترك التنوين يف        -٤

نوا الِكساِئي وحده، واخلالف    }   {: ووقفوا من غري ألف، ونوا الباقون، ويف قوله       
، ١٢٥:بني القُراء إنما هو يف املواضع اليت رمست فيها األلف، وهي املواضع املذكورة آنفاً، التحِبري              

 .٢٥٨: اإلحتاف
 الّنخعي الكويف، خمضرم أدرك اجلاهلية واإلسالم، من أهل         أبو عمرو األسود بن يزيد بن قيس      : هو -٥

 .٤/٥٠: هـ، سري أعالم النبالء٧٥: بيت رؤوٍس يف العلم والعمل، ت
 .٥٩:  سورة اإلسراء، آية-٦



 ٢٤٠

 {: فأجراها يف النصب ومل يجرها يف اخلفض وال يف الرفْع إالَّ يف حرف واحد قوله

      {
 ٢قرئت يف اخلفض:  فسألوه عن ذلك فقال١

 .٣ مرتني يف موضعني مثَّ خيتلف، فأجريته لقربه منهمن املُجرى، وقبيح أن جيتمع احلرف

وتركه متواترة يف بعض املواضع كما } {القراءة بالتنوين يف : التعليق

، ومن صرف أراد اسم احلي أو األب، واالسم عنده مذكَّر، ومن مل ٤تقدم حتريره

 . ، واهللا أعلم٥يصرف فللعلمية، والتأنيث على أرادة القبيلة

 .     : تعاىل قوله -٢٤٣

ِعيخ٦قرأها حيىي بن وثَّاب، وإبراهيم الن . يبوذُكر عن الن ا ه قرأ٧أن .

: ِحلٌّ و حالَل، وِحرم و حرام؛ ألنَّ التفسري جاء: وهو يف املعىن سالم كما قالوا

وأنشدين بعض . هللا أعلمفترى أن معىن ِسلْم وسالَم واحد وا. سلَّموا عليه فرد عليهم

 : ٨العرب

 كما اكتلَّ بالربق الغمام اللوائح  مررنا فقلنا إيه ِسلْم فسلَّمت 

                                 
 .٦٨:  سورة هود، اآلية-١
 .٢/٢٠: ، معاين القرآن")النصب: "واألوىل. كذا يف األصول: ( قال حمقِّق الكتاب-٢
 .٢/٢٠: ين القرآن معا-٣
 .٢٢٧: ، ص٤:  يف اهلامش رقم-٤
 .٣٣٧: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٣٥١: ، شرح اهلداية٣٤٤:  احلُجة البن زنجلَة-٥
 قرأ حمزة والِكساِئي هنا، ويف الذَّاريات بكسر السني وسكون الالَّم، والباقون بفتح السني والـالَّم              -٦

 .١٩٥: ، الفتح الرباين١٠٢: ريوألف بعدها، التيس
 . مل أقف على ذلك يف أثر منسوب إىل النيب -٧
 .، بدون نسبة١٢/١٤٦:  البيت يف لسان العرب-٨



 ٢٤١

 .١فهذا دليل على أنهم سلَّموا فردت عليهم

القراءتان متواترتان، ومها لغتان مبعىن واحد، وهو التحية، وجوز أبو : التعليق

 وسكون الالَّم وهو أنها مبعىن املساملة ضد علي الفارسي معىن آخر يف قراءة الكسر

احلرب واخلوف؛ ألنَّ يف اآلية إجياس خيفة وامتناعاً من تناول ما قُدم من طعام، وجوز 

 . ، واهللا أعلم٢مكِّي بن أيب طالب املعنيني يف القراءتني

 .   :  قوله تعاىل-٢٤٤

ومن وراء إسحاق :  يريدوكان محزة ينوي به اخلفض. ٣يرفَع وينصب

ويعقوب هنا ولد الولد، والنصب يف . وال جيوز اخلفض إالَّ بإظهار الباء. بيعقوب

 : ٤يعقوب مبرتلة قول الشاعر

 أو مثلَ أُسرة منظور بن سـياِر  جئين مبثل بين بـدر لقومهم 

 أو حارثاً يوم نادى القوم يا حاِر  أو عامر بن طُفَيل يف مركَِّبـه

 : ٥وأنشدين بعض بين باهلة

 والبيض مطبوخاً معاً والسـكَّرا  لو جيت باخلُبِز له ميسـراً

 مل يرِضه ذلك حتى يسكَرا

وجئت بالسكَّر، فلما مل يظهر الفعل مع الواو نصب، كما : فَنِصب على قولك

 .٦رر بهأخاك أخاك، تريد ام: تأمر الرجل باملرور على أخيه فتقول
                                 

 .٢/٢٠:  معاين القرآن-١
 .٢١٤: ، مفاتيح األغاين١/٥٣٤: ، الكشف٤/٣٥٩:  احلُجة للفارسي-٢
 .٢٥٨: ، اإلحتاف٤١٠: ن، اإلقناع نصب ابن عاِمر وحفْص وحمزة، ورفَع الباقو-٣
 .٣٤١:  هو جرير، والبيتان يف ديوانه-٤
 . مل أهتِد إىل قائله-٥
 .٢/٢٢:  معاين القرآن-٦



 ٢٤٢

 : القراءتان متواترتان، فمن رفع فله ثالثة أوجه: التعليق

خربه، }  { أن يكون مرفوعاً على االبتداء على التقدمي والتأخري، والظرف -١

 .من وراء إسحاق يعقوب كائن: أي

وحيدث هلا من وراء إسحاق يعقوب، أي وحيدث :  أن يرفَع بفعل مضمر تقديره-٢

 .ايء

 .واستقر هلا من وراِء إسحاق يعقوب: أويرتفع على أنه فاعل بالظَّرف، واملعىن -٣

 : ومن فتح فله أربعة أوجه

 . أن يكون منصوباً على نزع اخلافض، وهذا مفهوم كالم الفَراء-١

فيكون جمروراً، والفتحة فيه نيابة عن } {معطوف على } { أن -٢

: ة والعجمة، وضعف هذا الفَراء حيث قالالكسرة؛ ألنه ال ينصرف للعلمي

، وال وجه لتضعيف هذا الوجه فالعطف )وال جيوز اخلفض إالَّ بإظهار الباء(

 .بني امسني ظاهرين ال مضمر فيهما

يف موضع } {ألنَّ }  { أن يكون معطوفاً على موضع -٣

 .نصوب بالظَّرفنصب، وضعف هذا الوجه بأنَّ فيه فصالً بني الناصب وامل

ومن وراء إسحاق وهبنا :  أن ينصب بفعل مضمر يدلُّ عليه الكالم، فكأنَّ املعىن-٤

 .واهللا أعلم. ١هلا يعقوب

 .    :  قوله تعاىل-٢٤٥

} {وقراءةُ أهل املدينة . ٢قراءتنا من أسريت بنصب األلف وهمِزها

 .١من سريت
                                 

 .٥/٣١٨: ، البحر احمليط٢/٦٤٧: ، الفريد١/٥٣٤: ، الكشف٤/٣٦٤:  احلُجة للفارسي-١
 .٢/٢٩٠: ، النشر١٠٢:  قرأ املدنيان وابن كثري بوصل األلف، والباقون بقطعها، التيسري-٢



 ٢٤٣

 : تان متواترتان، ويف معنامها وجهانالقراء: التعليق

 . أنهما لغتان مبعىن واحد-١

 .٢ أنِّ سرى يف أول الليل، وأسرى يف آخره-٢

 . واهللا أعلم

 .   :  قوله تعاىل-٢٤٦

وقد كان احلسن يرفَعها، . فأسر بأهلك إالَّ امرأتك: ٣منصوبة على االستثناء

 .٤حد إالَّ امرأتكاليلتفت منكم أ: أي} {يعطفها على 

القراءة بالنصب والرفْع متواترة، فمن نصب فعلى االستثناء، ومن رفع : التعليق

التدعهم يلتفتون إالَّ امرأتك فإنها : مبعىن} {بدلٌ من } א{: فقوله

 . ، واهللا أعلم٥ستلتفت

 .     :  قوله تعاىل-٢٤٧

، فإن أثبت فيه الياء إذا وصلت القراءة ، وهو يف موضع رفع٦كتب بغري الياء

وقد قرأ بذلك القُراء فَمر . وإن حذفتها يف القطع والوصل كان صواباً. كان صواباً

الياء ساكنة، وكل ياء أو واو تسكُنان وما قبل الواو : وإذا وصل قال. ٧حذفها

                                                                                          
 .٢/٢٤:  معاين القرآن-١
 .٢/٢٥٦: ، املُوضح٢١٥: ، مفاتيح األغاين٢/٣٥٢: ، شرح اهلداية٣٤٧:  احلُجة البن زنجلَة-٢
 .٢/٥٢٣: ، غاية االختصار١٠٢:  رفع ابن كثري وأبو عمرو، ونصب الباقون، التيسري-٣
 .٢/٢٤:  معاين القرآن-٤
 .٣٤١: ، كَنز املَعاِني٣٥٦: ، الفريد٣٧١: ، املشكل٣٤٧: ن زنجلَة احلُجة الب-٥
 أثبت الياء وصالً املدنيان وأبو عمرو والِكساِئي، وأثبتها يف احلالني ابن كثري ويعقُوب، وحـذفها                -٦

 .٢٦٠: ، اإلحتاف٢/٢٩٢: الباقون يف احلالني، النشر
 .تكلَّم بعد ذلك عن إثباهتا أي تقدم الكالم على حذفها، مثَّ ي-٧



 ٢٤٤

واو، وبالكسرة مضموم وما قبلها مكسور فإنَّ العرب حتذفهما وجتتزىء بالضمة من ال

 : ١من الياء، وأنشدين بعضهم

 جوداً وأخرى تعِط بالسيف الدما  كفَّاك كف ما تليق ِدرمهاً

هي إذا وصلت يف موضع رفع فأُثبتها، : ومن وصل بالياء وسكت حبذفها قال

 {: ومثله قوله. مل يرم ومل يقْض: كما قيل. وهي إذا سكت عليها تسكن فحذفتها

 كُتبت حبذف الياء، فالوجه فيها أن تثبت الياء أذا وصلت وحتذفها إذا ٢} 

٣والوجه اآلخر أن حتذفها يف القطع والوصل، قرأ بذلك محزة وهو جائز. وقفت. 

: ويف قوله} {: القراءة بإثبات الياء وحذفها متواترة يف قوله تعاىل: التعليق

 . ٤، وقد تقدم توجيه احلذف واإلثبات}{

 .      :  قوله تعاىل-٢٤٨

: ، فمن قال٥وختفيفها} { وختفيفها، وتشديد }{قرأت القُراء بتشديد 

 مثَّ ٦}     {: امساً للناس، كما قال} {جعل }   {

الماً دخلت على نية } {جعل الالَّم اليت فيها جواباً إلنَّ، وجعل الالَّم اليت يف 

هذا من ليذهنب، وعندي ما لَغيره خري : وِصلَِتها، كما تقول} { فيما بني ميني فيها،
                                 

 .، بدون نسبة١/٩٨:  البيت يف شرح ديوان املتنيب-١
: ، اإلحتـاف  ٢/٣١٦: ، النشر }{، وخالف القُراء فيها كخالفهم يف       ٦٤:  سورة الكهف، آية   -٢

٢٩٢. 
 .٢/٢٧:  معاين القرآن-٣
 .٧٩: ص. ١٥٠: سورة البقرة، اآلية} {:  انظر التوجيه عند قوله تعاىل-٤
ناِفع ) ملا(ناِفع وابن كثري وشعبة، وشددها الباقون، وخفَّف        ) إن(خفَّف  :  فيها أربع قراءات متواترة    -٥

، ٢/٥٢٣: وابن كثري وأبو عمرو والِكساِئي ويعقُوب وخلَف، وشددها الباقون، غاية االختـصار           
 .١٢٥: التحِبري

 .٣:  سورة النساء، آية-٦



 ٢٤٥

: أراد_ واهللا أعلم _ فإنه } { وأما من شدد ١}   {: ومثله. منه

فلما اجتمعت ثالث ميمات حذَف واحدة فبقيت اثنتان، فأدغمت يف ) ِملن ما(

 : ٢صاحبتها، كما قال الشاعر

 إذا هو أعيا بالسبيل مصادره  ِمما أُصدر األمر وجههوإني لَ

حبذف الياء عند الياء، ) والبغي يعظكم: (٣مثَّ خيفَّف كما قرأ بعض القُراء

 : ٤أنشدين الِكساِئي

 لَدي تباشرونَ مبا لِقينا  وأَشمت العداة بنا فأضحوا

 : ٥الياء، ومثلهمعناه لدي يتباشرون، فحذف الجتماع 

 مخِرم جنٍد فارع املخارم   كأنَّ ِمن آخرها ِإلقاِدِم 

مبرتلة إالَّ فإنه } {وأما من جعل . إىل القادم فحذف الالَّم عند الالَّم: أراد

باهللا لَما قمت عنا، وإالَّ فقمت عنا، فأما يف : وقد قالت العرب. وجه ال نعرفه

: ه يف شعر وال غريه؛ أال ترى أنَّ ذلك لو جاز لسمعت يف الكالماالستثناء فلم يقولو

 .ذهب الناس ملَّا زيداً

كأنا : ، وقالوا}{ِبـ} {فإنهم نصبوا } ْ{وأما الذين خفَّفوا 

 يقع الفعل الذي ٦ألنَّ الالَّم إنما. وهو وجه ال أشتهيه). وإنْ لَيوفِّينهم كُال: (قلنا

                                 
١-اء، آية سورة الن٧٢: س. 
 .، بدون نسبة١٢/١٤٧:  البيت يف جامع البيان-٢
 . مل أهتِد إىل من قرأ ا-٣
 .، بدون نسبة١٢/١٤٨:  البيت يف جامع البيان-٤
 .، بدون نسبة١٢/١٤٨:  البيت يف جامع البيان-٥
وقد يكـون  ، )على شيء بعده: (، أو األصل)ال: (واملناسب. كذا يف األصول: ( قال حمقِّق الكتاب -٦

 .٢/٣٠: ، معاين القرآن)، أي على شيٍء الفعلُ قبله)على شيء هو قبله: (األصل



 ٢٤٦

إنْ زيد : ى شيء قبله، فلو رفعت كلٌّ لصلح ذلك كما يصلح أن تقولبعدها عل

ما زيداً إالَّ : إنْ زيداً َألضِرب، ألنَّ تأويلها كقولك: لقائم، وال يصلح أن تقول

 .أَضِرب، فهذا خطأ يف إالَّ ويف الالَّم

هريا، فجعل اللَّم شديداً كما قال)    : (١وقرأ الزينو :

وإنَّ كالً حقاً :  فيكون يف الكالم مبرتلة قولك٢}   {

 .٣ليوفينهم، وإنَّ كالً شديداً ليوفينهم

وتشديدها، ) إن(بتخفيف : يف هذه اآلية أربع قراءات متواترة: التعليق

جائز، وعمله باٍق، ) إنَّ(وتشديدها، أما قراءة الزهري فشاذَّة، وختفيف ) (وختفيف 

ألنَّ } {: منصوبة بقوله تعاىل} {لفَراء ، وعند ا}{فنصبت 

إذا خفِّفت، والصحيح أنه جيوز إعماهلا وإمهاهلا، واألكثر ) إن(الكوفيني يوجبون إمهال 

 : فتخفيفها على أوجه} {فعلى األصل، وأما ) إنَّ(اإلمهال، ومن شدد 

نهم ربك أعماهلم، والالَّم فيها وإنَّ كُال للذين واهللا ليوفي:  أنها موصولة، والتقدير-١

 .الم جواب القسم احملذوف} {الداخلة على اخلرب، والم 

وإنَّ كُالَّ خللق أو لفريق واهللا ليوفينهم، واجلملة :  أنها نكرة موصوفة، والتقدير-٢

 ).ما(القسمية وجواا صفة 

 . }{: هوقول) : ( أنها مزيدة للفصل بني الالَّمني يف قوله-٣

 : على وجوه} {وتشديد 

                                 
أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري املدين، تابعي، أحد األئمة الكبار، وعامل احلجاز،               :  هو -١

 .٢/٢٦٢: هـ، وقيل غري ذلك، غاية النهاية١٢٤: ت
 .١٩:  سورة الفجر، آية-٢
 .٢/٢٨: اين القرآن مع-٣



 ٢٤٧

 فحذفت واحدة كما ذكر الفَراء، ت أنَّ أصلها لَِمن ما، مثَّ أدغمت وكسرت امليما-١

 .للذين أو ملن خلٍْق: وِمن جارة، وما موصولة أو موصوفة

 .من، على أنها موصولة أو موصوفة، وما مزيدة:  كاألول، ولكن بفتح امليم يف-٢

 . أنها مبعىن إالَّ-٣

لَممت الشيء ملَّا أي :  أنَّ أصلها ملَّا بالتنوين مثَّ تِرك، بنيت على فَعلَى، مأخوذة من-٤

 .وإن كالً مجيعاً ليوفينهم: مجعته، واملعىن

 .١ أنَّ أصلها ملَّاً بالتنوين فأبدل التنوين ألفاً وقفاً مثَّ أجرى جمرى الوصل-٥

 .واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٢٤٩

والزلَف مجع زلْفَة، وهي قراءة العامة، . ٢بضم الالَّم جتعله واحداً مثل احلُلُم

 .٣وهي ساعة من الليل

القراءتان متواترتان، وتوجيه قراءة اجلمهور كما ذكر الفَراء، أما : التعليق

 :  الفَراء، ومهاتوجيه قراءة الضم ففيها وجهان آخران غري ما ذكره

 . أنها مجع زلْفَة، كَبسرة، وبسر-١

 .٤ أنه مجع زليف، كرغيف ورغُف، وقضيب وقُضب-٢

                                 
: ، شـرح اهلدايـة    ١/٥٣٦: ، الكـشف  ٣٥٠: ، احلُجة البن زنجلَـة    ٤/٣٨٠:  احلُجة للفارسي  -١

 .٦/٣٩٧: ، الدر املَصون١/١٩٥: ، اإلنصاف٢/٣٥٣
 .٢/٥٢٤: ، غاية االختصار١٢٥:  ضم الالَّم أبو جعفَر، وفتحها الباقون، التحِبري-٢
 .٢/٣٠:  معاين القرآن-٣
: ، القـاموس احملـيط    ٦/٤٢٠: ، الدر املَـصون   ٣٤٣: ، إمالء ما من به الرمحن     ٥٠٠:  الكشاف -٤

 .٢٦١: ، اإلحتاف٣/١٤٩



 ٢٤٨

    
 

 .   :  قوله تعاىل-٢٥٠

؛ ألنَّ تلك اخلَفْضة تدلُّ على ١ال تقف عليها باهلاء وأنت خافض هلا يف الوصل

 .اإلضافة إىل املتكلِّم

. جلاز الوقوف عليها باهلاء من جهة، ومل جيز من أخرى} ٰ{ولو قيل 

فأما جواز الوقوف على اهلاء فأن جتعل الفتحة فيها من النداء وال تنوي أن تصلها 

 : ٢بألف الندبة، فكأنه كقول الشاعر

 ِكِليِني ِلهم يا أُميمةُ ناصِب

يا أبتاه مثَّ حتذف اهلاء : لى اهلاء فأن تنويوأما الوجه الذي ال جيوز الوقف ع

 .٣واأللف؛ ألنها يف النية متصلة باأللف كاتصاهلا يف اخلفض بالياء من املتكلِّم

 . ٤القراءة خبفض التاء وفتحها متواترة، والتوجيه واضح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٢٥١

 شراء من يسكِّن العني من ع٥} {يف هذا النوع كلِّه، إالَّ ومن القُر .

} {والياء يف } {وذلك أنهم استثقلوا كثرة احلركات، ووجدوا األلف يف 
                                 

 فتح التاء أبو جعفَر وابن عاِمر، وكسرها الباقون، ووقف عليها باهلاء ابـن كـثري وابـن عـاِمر                    -١
 .١٦٠: دور الزاهرة، الب١٠٣: وأبوجعفَر ويعقُوب، التيسري

 :، وعجزه١٣:  هو النابغة الذبياين، ديوانه-٢
 وليل أقاسيه بطيء الكواكب

 .٢/٣٢:  معاين القرآن-٣
 .٣/١٠٠٤: ، فتح الوصيد٢/٦٦٦: ، املُوضح٢١٨:  مفاتيح األغاين-٤
 .٢٤٢: ، اإلحتاف٢/٢٧٩:  بل أسكن العني فيها أبو جعفَر، وفتحها الباقون، النشر-٥



 ٢٤٩

ساكنة فكرهوا تسكني العني وإىل جنبها ساكن، وال جيوز تسكني العني يف مؤنث 

 .١العدد؛ ألنَّ الشني من عشرة يسكن فال يستقيم تسكني العني والشني معاً

 {: لقراءة بفتح العني وإسكاا متواترة، وكذلك يف قوله تعاىلا: التعليق

، أما الفتح فعلى األصل، وأما اإلسكان فلتوايل احلركات، وإيذاناً بشدة }

}  {: االمتزاج حتى صار كاالسم الواحد، واستثناء الفَراء اإلسكان من قوله

 .، واهللا أعلم٢قراءة اإلسكانألجل احلرف الساكن قبلها، ولعلَّه مل تبلغه 

 .   :  قوله تعاىل-٢٥٢

ألنَّ } ٰ{و } {: ، كقولك٣لغتان} ٰ{و } {: قوله

 .٤يا أبتاه فحذفها: من نصب أراد الندبةَ

 : ثالث ياءات} {القراءتان متواترتان، واألصل يف : التعليق

 . ياء التصغري-١

 .ة والياء األصلية يف الكلم-٢

 . وياء اإلضافة-٣

فمن كسر حذف ياء اإلضافة واكتفى بالكسرة دليالً عليها، ومن فتح قلب 

 . ، واهللا أعلم٥ياء اإلضافة ألفاً مثَّ حذفها واكتفى بالفتحة دليالً عليها

 

                                 
 .٢/٣٤:  معاين القرآن-١
 .٥/٣٦٥: ، البحر احمليط٣/٢٨: ، الفريد٣٤٤:  إمالء ما من به الرمحن-٢
 .٢٦٢: ، اإلحتاف١٢٦:  فتح الياء حفْص، وكسرها الباقون، التحِبري-٣
 .٢/٣٥:  معاين القرآن-٤
 .٢/٦٢٩: ، الفريد٤٨٤: ، الكشاف٢/٣٤٧:  شرح اهلداية-٥



 ٢٥٠

 .   :  قوله تعاىل-٢٥٣

وإذا كان من . ١الرويا طلباً للهمزة: قالوا} {وإذا تركت اهلمز من 

ال تقصص رياك يف الكالم، فأما يف القرآن فال جيوز : قالوا:  حتويلُ اهلمزةشأم

 : ٣وأنشدين أبو اجلراح. ٢ملخالفة الكتاب

 ويضحي على أفناِنِه الغِني يهِتف ِلعرض من األعراض يمسي حمامه

 وباٍب إذا ما مال للغلق يصِرف أحـب إىل قليب من الديك ريـة

ؤية، فلما ترك اهلمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء حتولتا ياء مشددة، ر: أراد

 . ٤كَويا و لَويا: لويته لياً، وكويته كيا، واألصل: كما يقال

القراءة بتخفيف اهلمزة وبإبداهلا واواً متواترة، وكذلك القراءة : التعليق

 اإلبدال مع عدم اإلدغام فللتخفيف بإدغامها يف الياء، أما التحقيق فهو األصل، وأما

وملراعاة اهلمزة فكأنها موجودة، وأما اإلدغام فقلبت الواو ياًء مثَّ أدغمت يف الياء 

 . ، واهللا أعلم٥بعدها

 .   :  قوله تعاىل-٢٥٤

_ وقد قرأ احلسن . ذَكَر وإن أضيف إىل تأنيث} {قرأه العامة بالياء ألنَّ 

بالتاء، وذلك أنه ذهب إىل السيارة، والعرب إذا ) لْتِقطْهت: (ذكروا_ فيما ذُكر عنه 

                                 
، البـدور   ٢٦٢: زة السوسي، وأدغمها أبو جعفَـر، وحقَّقهـا البـاقون، اإلحتـاف            أبدل اهلم  -١

 .١٦٠:الزاهرة
 . قد قرأ أبو جعفَر باإلدغام كما تقدم-٢
 .، بدون نسبة٢/١٧٥:  البيتان يف شرح ديوان املتنيب-٣
 .٢/٣٥:  معاين القرآن-٤
 .٦/٤٣٨: ، الدر املَصون٣٤٥: رمحن، إمالء ما من به ال٤/٣٩٨:  احلُجة للفارسي-٥



 ٢٥١

. أضافت املذكَّر إىل املؤنث وهو فعل له أو هو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذكري

 : ١وأنشدونا

 فال املرء مستحٍي وال هو طاعم  على قبضة موجوءة على ظهر كفِّه

: ألنَّ الكف يجزىء من الظهر فكأنه قالذهب إىل الكف وألغى الظهر؛ 

 : ٢موجوءة كفُّه، وأنشدين العكِْلي أبو ثَروان

 كما أخذَ السرار من اهلالل   أرى مر السنني أخذن مين

 : ٣وقال ابن مقِبل

ذلتمان وابتح السري عن كُتة الذُقُِن  قد صرِريوقع احملاجن باملَه 

 : ٤وأنشدين الِكساِئي. جن وألغى الوقعوابتذلت احملا: أراد

 فدانت له أهل القُرى والكناِئس  إذا مات منهم سيد قام سيد

 : ٥ومنه قول األعشى

 كما شِرقَت صدر القناِة من الدم  وتشرق بالقول الذي قد أذعته

 : ٦وأنشدين يونس البصرّي

 دينة واجلبالُ اخلُشعسور امل  ملَّا أتى خرب الزبري هتدمت

                                 
 .، بدون نسبة٢/٤١٨:  البيت يف اخلصائص-١
 .، بدون نسبة٥٠/٢٤٠:  البيت يف تاريخ دمشق-٢
أبو كعب متيم بن أيب بن مقبل، من بين العجالن، من عامر بن صعصعة، شاعر جاهلي، أدرك                 :  هو -٣

      ة، وعمن املخضرمني، ت   اإلسالم وأسلم، فكان يبكي أهل اجلَّاهلي هـ، طبقات فحول   ٣٧بعد  : د
 .١٥٢: ، والشاهد املذكور يف ديوانه٢/٨٧: ، األعالم١/١٤٣: الشعراء

 . مل أهتد إىل قائله-٤
 .١٨٣:  ديوانه-٥
 .٣٧٥:  البيت جلرير، ديوانه-٦



 ٢٥٢

تلتقطه : وإنما جاز هذا كله ألنَّ الثَّاين يكفي من األول؛ أال ترى أنه لو قال

قد ضربتين غالم جاريتك؛ ألنك : وال جيوز أن يقول} {السيارة جلاز وكفى من 

 .١لو ألقيت الغالم مل تدلَّ اجلارية على معناه

 . ٢ل شاذَّة، والتوجيه ظاهرالقراءة بتأنيث الفع: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٢٥٥

 .٤، كلٌّ قد قُرىء به٣تشري إىل الرفْعة، وإن تركْت فصواب

القراءة باإلمشام وتركه متواترة، أما اإلمشام فلإلشارة إىل أنَّ األصل : التعليق

 . ٥وجود نون مضمومة أدغمت، وتركه على اإلدغام احملض

 .    :  قوله تعاىل-٢٥٦

: ، وهو يفعل حينئذ، ومن قال٧ أخذه من القيد والرتعة٦من سكَّن العني

} {يت، فأسقط الياء للجزم٨فهو يفتعل من رع. 

جمزوم ألنه وقع جواباً  القراءتان متواترتان، والفعل يف القراءتني: التعليق

ألوىل فسكون العني، وأما يف الثَّانية فحذف الياء، واهللا ، فأما جزمه يف القراءة ا٩للطَّلب

 .أعلم
                                 

 .٢/٣٦:  معاين القرآن-١
 .٦/٤٤٦: ، الدر املَصون٥/٣٧١: ، البحر احمليط١/٣٦١:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
 .١٦١:، البدور الزاهرة١٢٧:  جيوز اإلمشام للعشرة إالَّ أباجعفَر فليس له إالَّ اإلدغام احملض، التحِبري-٣
 .٢/٣٨:  معاين القرآن-٤
 .٤٣٦: ، كَنز املَعاِني٢/٦٧١: ، املُوضح٤/٤٠٠:  احلُجة للفارسي-٥
 .٢/٢٩٣: ، النشر٤١٢:  وابن كثري، وأسكنها الباقون، اإلقناع كسر العني املدنيان-٦
 .خيرج ليلعب ويلهو وال يبقى يف بيته كأنه مقَيد، واهللا أعلم:  لعلَّه أراد-٧
 .٢/٣٨:  معاين القرآن-٨
 .٣/٣٤: ، الفريد٢/٣٥٧: ، شرح اهلداية٣٥٥:  احلُجة البن زنجلَة-٩



 ٢٥٣

 .    :  قوله تعاىل-٢٥٧

فصرباً مجيالً :  ولو كان٢}  {١}  {: مثل قوله

كذلك على )  جِميالًاًفَصبر: (وهي يف قراءة أُبي. يكون كاآلمر لنفسه بالصرب جلاز

 .٣النصب باأللف

ة أُبي شاذَّة، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق، وكأنَّ يعقوب قراء: التعليق

خرباً ملبتدٍإ }  {فاصرب صرباً مجيالً، وعلى قراءة الرفْع يكون : يأمر نفسه

فصرب مجيل أمثل، وجاز : فأمري أو شأين صرب مجيل، أو مبتدأ خلرب حمذوف: حمذوف

  .، واهللا أعلم٤أن يكون مبتدأ لكونه موصوفاً

 .   :  قوله تعاىل-٢٥٨

. ٦)بشرىٰي: (وهذيلٌ. ، وهي لغة يف بعض قيس٥بنصب الياء} אٰ{و 

 : ٧أنشدين القاسم بن معن. كل ألف أضافها املتكلِّم إىل نفسه جعلتها ياًء مشددة

 ففقدهتم ولكل جنب مصرع  تركوا هوّي وأعنقوا هلواهم

 : ٨أنشدين املفضل: قال. آتيك مبولَي فإنه أروى مني: يموقال يل بعض بين سلَ
                                 

 .١٩٦:  سورة البقرة، اآلية-١
 .٢٩٩:  سورة البقرة، اآلية-٢
 .٢/٣٩:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٦٣: ، إعراب القراءات الشواذ١/٥٤٤ِّ: ، إعراب القرآن وعلل القراءات٥٢٨:  الكشاف-٤
: ، اإلحتـاف  ٤١٣: بغري ياء إضافة الكوفيون، والباقون بألف وياء إضافة، اإلقناع        ) يابشراي: ( قرأ -٥

٣٦٣. 
 .٢/٦: يب الطُفيل اجلحدري وابن أيب إسحاق، ورويت عن احلَسن، املُحتسب هي قراءة أ-٦
أبو عبداهللا القاسم بن معن بن عبدالرمحن اهلذيل املسعودي الكويف، كان ِثقَةً حنوياً، أخباريـاً،               :  هو -٧

 هــ، سـري   ١٧٥: كبري الشأن، من أروى الناس للحديث والشعر وأعلمهم بالعربية والفقه، ت          
 .١٤١: ، والبيت أليب ذؤيب اهلذيل، ديوانه٨/١٩٠: أعالم النبالء

 .٩/٣٣٦:  البيتان للمنخل اليشكري، لسان العرب-٨



 ٢٥٤

 ويطعن بالصملَّة يف قَفَيا  يطوف يب ِعكَّب يف معـّد

 فـال أرويتما أبداً صديا  فإن مل تثْأَروا يل من ِعكَّب

 يا بين ال تفعل، يكون مفرداً يف:  بالسكون فهو كقولك١)يبشرٰي: (ومن قرأ

يانفس اصربي ويانفِس اصربي، وهو يعين نفسه يف : والعرب تقول. معىن اإلضافة

فأضاف وغير األلف ) بشرىٰي: (ومن قال. يف موضع نصب} אٰ{الوجهني، و 

إىل الياء فإنه طلب الكسرة اليت تلزم ما قبل الياء من املتكلِّم يف كل حال؛ أال ترى 

ِمي فتخفض امليم يف كل جهات اإلعراب فحطُّوها إذا أضيفت هذا غال: أنك تقول

} {هذا غالمك وغالمه؛ ألنَّ : إىل املتكلِّم ومل حيطُّوها عند غري الياء يف قولك

 .٢من البشارة واإلعراب يتبين عند كل مكّين إالَّ عند الياء

خريان اثنتان منهما متواترتان، واأل: يف هذه الكلمة أربع قراءات: التعليق

 : شاذَّتان، أما املتواترتان فهما

بل بشرى اسم : احضري فهذا وقتك، وقيل: يناِدي ا البشرى، أي}  {-١

 .غالم

٢-} ٰא {أضافها إىل نفسه. 

 : أما الشاذَّتان

١-) يرشل األلف إىل ياء وأدغمها يف الياء اليت بعدها، وهي لغة هذيل) يابحو. 

٢-) رشيابخمفَّفة من اليت قبلها) ي. 

 .٣واهللا أعلم

                                 
 . مل أقف على صاحب هذه القراءة-١
 .٢/٣٩:  معاين القرآن-٢
، إعـراب   ٥٠٨: ، الكـشاف  ٢/٧: ، الكشف ٢/٦: ، املُحتسب ٣/٤٠٥:  معاين القرآن للنحاس   -٣

 .١/٣٦٣: القراءات الشواذِّ



 ٢٥٥

 .     :  قوله تعاىل-٢٥٩

أقرأين رسول اهللا : ، قال عبداهللا بن مسعود١قرأها عبداهللا بن مسعود وأصحابه

 :}{ا: ، ويقال٢ ها لغة ألهل حوران سقطت إىل مكَّة فتكلَّمواوأهل . إن

اء وال يهمزون، وذكر عن علي بن أيب طالب  بكسر اهل}C{املدينة يقرءون 

 : ٣هتيأت لك، وقد قال الشاعر: يراد ا} {وابن عباس أنهما قرءا 

 سلْم علَيك فَهيت هيتا  أنَّ الِعراق وأَهلَه

 .٤هلُم: أي

 هلُم وأقبل، كل القراءات اليت ذكرها الفَراء متواترة، وهي اسم فعل مبعىن: التعليق

والقراءات فيها لغات، وأصل هذه الكلمة عند الفَراء حورانية مثَّ عربت، وعند 

بل هي : هتيأت لك، وقيل: فهي من اهليئة مبعىن} {اجلمهور عربية األصل، أما 

 . ، واهللا أعلم٥لغة يف هيت

 .     :  قوله تعاىل-٢٦٠

: ، وهو من قولك٧بالعني) فَهاع شقَد: (، وتقرأ٦أي قد خرق ِشغاف قلبها

 .٨رءوس اجلبال: والشعف. كأنه ذَهب ا كلَّ مذهب. شِعف ا

                                 
 قرأ املدنيان وابن ذَكْوان بكسر اهلاء وفتح التاء بدون مهزة، وهشام باهلمز وضم التاء، والكوفيـون                 -١

 .١٩٨: ، الفتح الرباين١٢٧: والبصِرّيان بفتح اهلاء والتاء بدون مهز، التحِبري
 .٣٣٢١: احلديث يف املستدرك برقم -٢
 .، بدون نسبة١٥/١٧٣: يت يف لسان العرب الب-٣
 .٢/٤٠:  معاين القرآن-٤
، ١/٥٤٤: ، إعراب القرآن وعلـل القـراءات      ٢/٣٥٩: ، شرح اهلداية  ٣٥٧:  احلُجة البن زنجلَة   -٥

 .٢/٢٩٤: ، النشر٩/١٠٧: اجلامع ألحكام القرآن
 .٣/١٥٩: غالفه، القاموس احمليط:  شغاف القلب-٦
 .٢/٩:  واحلَسن وقتادة وأيب رجاء وغريهم، املُحتسب هي قراءة علي -٧
 .٢/٤٢:  معاين القرآن-٨



 ٢٥٦

 . ١القراءة بالعني شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٢٦١

يرث احلنفيِشِب: (٢قرأ أبو احلُوى) ىر٣أي ما هذا مبشتر. 

ليس هذا مما يشترى : قراءة أيب احلُويرث احلنفي شاذَّة، ومعناها: عليقالت

 . ، واهللا أعلم٤ويباع، أو ليس بثمن، فهو أرفع من ذلك كلِّه
 .  :  قوله تعاىل-٢٦٢

وكذلك كل حرف فُتح أوله وسكِّن . فَعالً}   {: ٥وقرأ بعض قُرائنا

 .٧ذا كان ثانيه مهزة أو عيناً أو غيناً أو حاء أو خاء أو هاء جائز إ٦ثانيه فتثقيله

القراءتان متواترتان، ومها لغتان جائزتان يف الثالثي إذا كان على وزن : التعليق

 . ٨وثانيه من حروف العلَّة الستة) فعل(

 .     :  قوله تعاىل-٢٦٣

، وهذا شاهد للوجهني )افظنيواهللا خري احل: ( وهي يف قراءة عبداهللا٩}{و
وذلك أنك إذا أضفت أفضل إىل شيء فهو بعضه، وحذف املخفوض جيوز . مجيعاً

                                 
 .٦/٤٧٦: ، الدر املَصون٣٤٨: ، إمالء ما من به الرمحن٣/٨٥:  معاين القرآن-١
هــ،  ١٣٠:  لعلَّه عبدالرمحن بن معاوية األنصاري الزرقي املدين، اشتهر بكنيته أيب احلويرث، ت            -٢

 .٤٦٢: التهذيبتقريب 
 .٢/٤٤:  معاين القرآن-٣
 .٥/٣٩٦: ، البحر احمليط١/٣٧٠: ، إعراب القراءات الشواذ٢/١٣ِّ:  املُحتسب-٤
 .٢/٥٢٩: ، غاية االختصار١٠٥:  قرأ حفْص بالتحريك، وسكَّنها الباقون، التيسري-٥
 . أي حتريكه-٦
 .٢/٤٧:  معاين القرآن-٧
 .٥٣٤: ، إبراز املعاين٣٥٩: ، احلُجة البن زنجلَة٤/٤٢٥:  احلُجة للفارسي-٨
 .٢٦٦: ، اإلحتاف٤١٣:  قرأ الكوفيون إالَّ شعبة باأللف، وشعبة والباقون بدون ألف، اإلقناع-٩



 ٢٥٧

فإن شئت جعلته خريهم حفظاً فحذفت اهلاء وامليم وهي تنوى يف املعىن، . وأنت تنويه
لك أفضلُهم رجالً مثَّ : تفسرياً ألفضل، وهو كقولك} {وإن شئت جعلت 
لك أفضلها : لك أفضلُ رجالً وخري رجالً، والعرب تقول:  فيقولتلغي اهلاء وامليم

 .١كبشاً، وإنما هو تفسري ألفضل
متواترتان، وقراءة } {و } {القراءة بألف وتركها : التعليق

} {متييز، وأجاز الزجاج أن تكون } {و } {عبداهللا شاذَّة، و 
} {دة ال مبينة كما بين ذلك السِمني احلليب، وحاالً، على أن تكون حاالً مؤكِّ

 . كما ذكر الفَراء ينوى فيها اهلاء وامليم، أي خريهم، واهللا أعلم
 .      :  قوله تعاىل-٢٦٤

نفضل من : نرفع من نشاء درجات، يقول:  يف موضع نصب، أي٢}{
يف موضع }  { فيكون}  ٰ {ومن قال . نشاء بالدرجات

 .٣خفض
} {مفعولٌ ثاٍن، و } {القراءتان متواترتان، فمن نون فـ: التعليق

يف حمل جر } {مفعول به مضاف، و} {مفعول أول، ومن ترك التنوين فـ
 .٤باإلضافة

 .     :  قوله تعاىل-٢٦٥

أنه ال يستحلُّ أن وكأنه ذهب إىل .  وال أشتهيها؛ ألنها شاذَّة٥)قرس: (ويقرأ
 .٦يسرق ومل يسِرق

                                 
 .٢/٤٩:  معاين القرآن-١
 .١٦٥: ، البدور الزاهرة٢٦٦:  نون الكوفيون، وترك الباقون، اإلحتاف-٢
 .٢/٥٢: آن معاين القر-٣
 .٣٦٨: ، كَنز املَعاِني٣/١٨٣: ، الفريد٢٢٥:  مفاتيح األغاين-٤
 .٧١٢:  هي قراءة ابن عباس والضحاك وابن أيب سريج عن الِكساِئي، زاد املسري-٥
 .٢/٥٣:  معاين القرآن-٦



 ٢٥٨

القراءة بضم السني وتشديد الراء مكسورة شاذَّة، ويف توجيهها وجه : التعليق

سرق عِلم أنه سرق، وسرق اتهم : وسرق يكون على ضربني: (آخر، وقيل

 . ، واهللا أعلم٢)١بالسرق

 .      :  قوله تعاىل-٢٦٦

: ، وقرأها ابن عباس بالتخفيف، وفسرها٣وقرأها أهل املدينة بالتثقيل. خفيف

حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد كُِذبوا 

 .٤جاءهم نصرنا

القراءتان متواترتان، وقد ذكر الفَراء توجيه قراءة التخفيف والظن : التعليق

حتى إذا استيأس الرسل عليهم صلوات : الشك، أما قراءة التشديد فمعناهافيها مبعن 

اهللا وسالمه من إميان أقوامهم وظن الرسل أيضاً أنَّ أقوامهم قد كَذَّبتهم، والظَّن فيها 

مبعىن اليقني، وذكر عن عائشة رضي اهللا عنها أنها فسرت قراءة التشديد بأنَّ الرسل 

م من البالء من ِلمم ملا أصاَّوا أنَّ من تبعهم قد كَذرر ظنا حلقهم من البالء والض

 . ، واهللا أعلم٥الكفَّار، والظَّن على هذا التفسري مبعىن الشك

 

 

 .    :  قوله تعاىل-٢٦٧
                                 

 .٣/١٠٢:  معاين القرآن للزجاج-١
 .١/٣٧٨: ، إعراب القراءات الشواذ٩/١٦٠ِّ:  املصدر السابق، واجلامع ألحكام القرآن-٢
 .٢٦٨: ، اإلحتاف٢٩٦:  شدد أبو جعفَر والكوفيون، وخفَّف الباقون، النشر-٣
 .٢/٥٦:  معاين القرآن-٤
، تفـسري   ٢/٦٩١: ، املُوضح ٢/١٥: ، الكشف ١١٣: ، احلُجة البن خالويه   ٢٢٩:  معاين القراءات  -٥

 .٢/٤٧٨: القرآن العظيم



 ٢٥٩

  {: وقد قرأ عاِصم. ، والكتاب أتى بنون واحدة١القراءة بنونني

وأما . حينئذ يف موضع رفع} {ناً، كأنه كَِره زيادة نون، فـفجعلها نو} 

الذين قرءوا بنونني فإنَّ النون الثَّانية ختفى وال خترج من موضع األوىل، فلما خفيت 

فلما خفيت الثَّانية حذفت واكتفي . ٣فننجي بالبيان: ؛ أال ترى أنك ال تقول٢حذفت

 .٤فى باحلرف من احلرفني فيدغم ويكون كتاما واحداًبالنون األوىل منها، كما يكت

القراءتان متواترتان، فمن قرأ بنونني فالفعل مضارع، وهو من أجنى : التعليق

الرباعي، واملُراد منه حكاية احلال وإن كان قد مضى، ويوافق ما بعده وهو قولُه 

 ملَّا كانت مخفَاةً وكتب الفعل بنون واحدة ألنَّ النون الثَّانية} {: سبحانه

يف حمل نصب مفعول به، ومن } {أشبهت املدغم، واملدغم يكتب حرفاً واحداً، و

قرأ بنون واحدٍة فالفعل ماٍض ملا مل يسم فاعله، إذ الفعل حيكي قصة مضت، وهو يف 

} {، و } {: بنائه على مالَم يسم فَاِعلُه موافق ملا بعده يف قوله سبحانه

 . ، واهللا أعلم٥قوم مقام الفاعلت

 

 

 א   

                                 
: ، غاية االختـصار   ٢٩٥: ابن عاِمر وعاِصم ويعقُوب بنون واحدة، والباقون بنونني، التلخيص         قرأ   -١

٢/٥٣١. 
 . أي يف الكتابة-٢
 . أي بإظهارها-٣
 .٢/٥٦:  معاين القرآن-٤
 .٢/٦٩١: ، املُوضح٢/١٧: ، الكشف٣٦٧:  احلُجة البن زنجلَة-٥



 ٢٦٠

 

 .      :  قوله تعاىل-٢٦٨

فمن رفع جعله . ولو خفضت كان صواباً. ١لك يف الزرع وما بعده الرفع

مردوداً على اجلنات، ومن خفض جعله مردوداً على األعناب أي من أعناٍب ومن كذا 

 .٢وكذا

ءتان متواترتان، وتوجيههما واضح، وعلى قراءة الرفْع تكون القرا: التعليق

 . ٣اجلنات من األعناب خاصة

 .     :  قوله تعاىل-٢٦٩

والقراءة باخلفض ولو كان رفعاً كان . الرفْع فيه سهلٌ؛ ألنه تفسري حلال النخل

 .٤خالت يكون أصلهن واحداًوالصنوان الن. منه صنوانٌ ومنه غري صنواٍن: تريد. صواباً

رفع } {هذه القراءة متواترة، وهي تابعة ملا قبلها، فمن رفع : التعليق

 .٥املرفوعة، ومن خفض كان ذلك} {ألنها صفة لـ} {

 

 

 .   ٰ :  قوله تعاىل-٢٧٠

                                 
 .٢٦٩: ، اإلحتاف٤١٥: لرفع، وخفَض الباقون، اإلقناع قرأ ابن كثري والبصِرّيان وحفْص با-١
 .٢/٥٨:  معاين القرآن-٢
 .٤٤٤: ، كَنز املَعاِني١١٤: ، احلُجة البن خالويه٢٣١:  معاين القراءات-٣
 .٢/٥٨:  معاين القرآن-٤
كر أفردهتا، وإالَّ فهـي      هذا املوضع تابع للذي قبله، ولكن ملَّا أفرد الفَراء رمحه اهللا هذه القراءة بالذِّ              -٥

 .من مجلة القراءة اليت قبلها



 ٢٦١

ر ومن ذكَّ.  فمن قال بالتاء ذهب إىل تأنيث الزروع واجلنات والنخل١}{و 
حامض وحلو ففي هذه : ذلك كلّه يسقى مباٍء واحٍد، كله خمتلف: ذهب إىل النبت

 .٢آية
 . ٣القراءة بالتذكري والتأنيث متواترة، والتوجيه واضح: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٢٧١

 .٥ جيعلهم فاعلني٤}{وبعضهم 
 فالفعل بين على ما مل القراءة بضم الصاد وفتحها متواترة، فمن ضم: التعليق

}     {: يسم فاعله، جاءت موافقة ملا قبلها يف قوله سبحانه
صِرفوا عن احلق، والصاد هو اهللا سبحانه ملا عِلم منهم أنهم أهلٌ لذلك، أو : ومعناها

كرباء الكفرة، أو الشيطان، وواو اجلماعة تقوم مقام الفاعل، ومن فتح أسند الفعل إىل 
 . ، واهللا أعلم٦الكفرة، فهم صدوا غريهم، والواو يف حمل رفع فاعل

 .      :  قوله تعاىل-٢٧٢

 .٩ مردود على اهللا عز و جل٨َّخفض) وِمن ِعنِدِه(و . ٧عبداهللا بن سالَم: يقال

                                 
 .٢/٢٩٧: ، النشر٢/٣٨٦:  ذَكَّر ابن عاِمر وعاِصم ويعقُوب، وأنثَ الباقون، التذْكرة-١
 .٢/٥٩:  معاين القرآن-٢
 .٣/١٠٣١: ، فتح الوصيد٥/٤٦٦: ، البحر احمليط٢/٣٦٨:  شرح اهلداية-٣
٤-عالكوفيون وي ٢٧٠: ، اإلحتاف١٠٨: قُوب، وفتح الباقون، التيسري ضم. 
 .٢/٦٥:  معاين القرآن-٥
 .٣/١٤٠: ، الفريد٢٢٩: ، مفاتيح األغاين٢/٢٢:  الكشف-٦
، ، من ولد النيب يوسـف       أبو عبداهللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي مثَّ األنصاري          :  هو -٧

       ا أسلم مسة احلصني، فلميب   كان امسه يف اجلاهلياه الن       يبعبداهللا، شهد له الـن    ـة، تباجلن  :
 .٤٣٧: ، االستيعاب٤٣

٨- ياس وأُبقرأ خبفض امليم علي وابن عب بستهم، املُح٢/٣١:  وغري. 
 .٢/٦٧:  معاين القرآن-٩



 ٢٦٢

 القراءة بكسر امليم شاذَّة، وشبه اجلملة املكونة من اجلار وارور خرب: التعليق

وقراءة اجلمهور بفتح امليم على أنها اسم موصولة مبعىن ) علم الكتاب(مقدم، واملبتدأ 

، أو يف حمل رفع عطفاً }  {: الذي، يف حمل جر عطفاً على لفظ اجلاللة

جيوز أن يكون الظرف }   {على موضع لفظ اجلاللة لزيادة الباء، و

ومن استقر عنده علم، أو مبتدأ : فاعل ارتفع بعامل الظرف} {صلة للموصول و

 .، واهللا أعلم١وخربه، واجلملة صلة لالسم املوصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٰ 
 

                                 
 .٧/٦٢: ن، الدر املَصو٣٦١: ، إمالء ما من به الرمحن٥٤٣: ، الكشاف٢/٣١:  املُحتسب-١



 ٢٦٣

 . ...        :  قوله تعاىل-٢٧٣

، والرفْع على }{اخلفض على أن تتبعه . ١خيفض يف اإلعراب ويرفع

    {: ه عز و جلَّاالستئناف النفصاله من اآلية، كقول

:  إىل آخر اآلية مثَّ قال٢}     

 .٣كل ذلك صواب) نيِئِباٱلتـ: (ويف قراءة عبداهللا} {

القراءة باخلفض والرفْع متواترة، فاخلفض على أنَّ لفظ اجلاللة بدل أو : التعليق

 ملبتدٍإ حمذوف عطف بيان، والرفْع على االبتداء، وخربه االسم املوصول، أو خرب

اهللا الذي له ما يف السموات وما يف : هو، أو مبتدأ خربه حمذوف، تقديره: تقديره

، وقراءة عبداهللا ٤األرض العزيز احلميد، ولعلَّ الوجه الثَّاين أقرا، والوجه الثَّالث بعيد

 . يف آية التوبة شاذَّة، واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٢٧٤

؛ ألنَّ الياء من املتكلِّم تسكن إذا حترك ما قبلها وتنصب إرادة ٥بةالياء منصو

فإذا سكن . فنصبت وجزمت}  } {   {اهلاء كما قرىء 

ساكنة، والياء بعدها } {والياء من . ما قبلها ردت إىل الفتح الذي كان هلا

ومثله . فهذا مطَّرد يف الكالم. هلامن املتكلِّم ساكنة فَحركت إىل حركة قد كانت 

                                 
:  قرأ املدنيان وابن عاِمر بالرفع، والباقون باخلفض، ورويس بالرفْع ابتداًء وباخلفض وصالً، التلخيص      -١

 .٢٧١: ، اإلحتاف٣٠١
 .١١٢ -١١١: اآليتان:  سورة التوبة-٢
 .٢/٦٧:  معاين القرآن-٣
 .٥/٥١٧: ، البحر احمليط٣٦١: محن، إمالء ما من به الر٥٤٤: ، الكشاف٢/٣٧٣:  شرح اهلداية-٤
 .٢٠٢: ، الفتح الرباين١٣١:  قرأ حمزة بكسر الياء، وفتحها الباقون، التحِبري-٥



 ٢٦٤

وقد خفض .٣} { ومثله ٢}  { ومثله ١}  {

ولعلَّها من وهم القُراِء . األعمش، وحيىي بن وثَّاب مجيعاً} {: الياء من قوله

} {ولعلَّه ظن أن الباء يف . طَبقَِة حيىي فإنه قلَّ من سِلم منهم من الوهم

ومما نرى أنهم أوِهموا فيه . للحرف كلِّه، والياء من املتكلِّم خارجة من ذلكخافضة 

أنَّ اجلزم يف اهلاء، واهلاء _ واهللا أعلم _  ظنوا ٤}    {: قوله

وقد مسعت بعض العرب . يف موضع نصب، وقد اجنزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه

 : ٥ينشد

 قالت له ما أنت باملرِضي  ك يا تاِفيقال هلا هل ل

فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنني ) يفِّ(فخفض الياء من 

مل أره مذُ : فَيخفَض اآلِخر منهما، وإن كان له أصل يف الفتح؛ أال ترى أنهم يقولون

أصل حركة مذْ، واخلفض جائز، اليوم، ومِذ اليوم، والرفْع يف الذَّاِل هو الوجه؛ ألنه 

 .٦خِفضت وهلا أصل يف النصب} {فكذلك الياء من 

القراءة بفتح الياء وكسرها متواترة، والكلمة قد اجتمع فيها ياء اجلمع : التعليق

وياء اإلضافة فأُدِغمت األوىل يف الثَّانية وفتحت الياء إما ألنَّ األصل يف ياء اإلضافة 

تح، وإما أن تكون ياُء اإلضافة ساكنة فحركت بالفتح اللتقاء الساكنني، ومن كسر الف

                                 
 .١٣٢:  سورة البقرة، اآلية-١
 .٣٨:  سورة البقرة، اآلية-٢
 .١٦٢:  سورة األنعام، اآلية-٣
، ١٩٤: عبة وحمزة وأبو جعفَر، اإلحتـاف     ، وسكَّن اهلاء أبو عمرو وش     ١١٥:  سورة النساء، اآلية   -٤

 .٨٥: البدور الزاهرة
 .، بدون نسبة٤/٣٩٥:  البيت يف اخلزانة-٥
 .٢/٧٥:  معاين القرآن-٦



 ٢٦٥

فإما اللتقاء الساكنني؛ إذ جيوز حتريك أحد الساكنني إذا التقيا بأحد احلركات، وإما 

تشبيهاً لياء اإلضافة اء الضمري اليت للمذَكَّر إذا كُِسرت وصلت بياء على لغة بين 

ع، فحذفت الياء الزائدة وبقيت الكسرة تدلُّ عليها، والفَراء وإن كان قد ضعف يربو

هذه القراءة للعلَّة اليت ظنها إالَّ أنه وجهها بتوجيه مشهور ومتداول عند العلماء، وهو 

بشر خيطيء ويصيب، ولعلَّه لو عِلم تواتر هذه القراءة ملا ضعفها وهو قد وجهها 

  {: اً تناقله العلماء عنه، وكذلك قراءة اجلزم اليت ذكرها يف قوله تعاىلتوجيه

  { ا تشبيهاً هلا بألف التثنية أوجاءت على لغة عند العرب، فإم 

، وإما ألنها سدت مسد الياء احملذوفة للجزم )عليكم(أو امليم يف ) غالمي(الياء يف 

 .، واهللا أعلم١على الياء احملذوفة، وإما أنها توصل بنية الوقفوأسكنت تنبيهاً 

 .       :  قوله تعاىل-٢٧٥

وآتاكم : (٢وقد قرأ بعضهم. وهي قراءة العامة} {إىل } {تضيف 

وكأنهم ذهبوا إىل أنا مل نسأل اهللا عز و جلَّ مشساً وال قمراً وال ) ِمن كُلٍّ ما سألتموه

والوجه . جحداً) ما(وآتاكم من كلٍّ ما مل تسألوه، فيكون : ريا من نعمه، فقالكث

 آتاكم من كلِّ ما سألتموه لو سألتموه، - واهللا أعلم - أعجب إيلَّ؛ ألنَّ املعىن ٣األول

واهللا : للرجل مل يسأل شيئاً: وآتاكم كلَّ سؤلكم؛ أال ترى أنك تقول: كأنك قلت

ؤك سما بلغته مسألتك وإن مل تسألُألعطين ٤لك. 

                                 
: ، مفاتيح األغـاين   ٢/٢٦: ، الكشف ٥/٢٨ -١/٢٠٥: ، احلُجة للفارسي  ٢٣٥:  معاين القراءات  -١

 .٣/١٠٣٨ -٢/٢٦٠: ، فتح الوصيد٧/٨٨: ، الدر املَصون٢٣٢
 .٢٦١:  نون احلَسن والضحاك وزيد عن يعقُوب، شواذُّ القراءات-٢
 . أي القراءة األوىل بترك التنوين-٣
 .٢/٧٧:  معاين القرآن-٤



 ٢٦٦

وآتاكم من كلِّ شيء الذي مل تسألوه : قراءة التنوين شاذَّة، ومعناها: التعليق

وآتاكم من كلِّ شيء الشيَء الذي : بل أعطاكم إياه ابتداًء وتفضالً، أو يكون معناها

ون املراد آتاكم من كل شيء سألتموه شيئاً، أو يك: سألتموه، ومعىن قراءة اإلضافة

 {: ليس من شيء إالَّ وقد سأله بعض الناس، فقال: (التكثري، وقال األخفش

من كلِّ ما سألتموه قد آتى بعضكم منه شيئاً وآتى آخر : أي}    

، واهللا ٢وآتاكم من كلِّ ما سألتموه ومن كل مامل تسألوه: ، وقيل١)شيئاً مما قد سأل

 .أعلم بالصواب

 .    : قوله تعاىل-٢٧٦

أَجنبين شره : جنبين، وهي خفيفة، وأهل جنٍد يقولون: أهل احلجاز يقولون

 .٤ألصاب ومل أمسعه من قارىء) بِنى وبِنىٱجِنو: (٣فلو قرأ قارىء. وجنبين شره

قُريء بقطع اهلمزة يف الشواِذ، ونسب الزمخشِري التشديد ألهل : التعليق

 . ، واهللا أعلم٦ والتخفيف مبعىن واحد، والتشديد٥احلجاز
 

 .    :  قوله تعاىل-٢٧٧

                                 
 .٢/٣٧٦:  معاين القرآن لألخفَش-١
 .٩/٢٤١: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٨:  املصدر السابق، املُحتسب-٢
 .٢/٣٨: هلمزة اجلحدري والثقفي وأبو اهلجهاج، املُحتسب قرأ بقطع ا-٣
 .٢/٧٨:  معاين القرآن-٤
 .٥٥٣:  الكشاف-٥
 .٩/٢٤١: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٨:  املصدر السابق، املُحتسب-٦



 ٢٦٧

رأيت فالناً يهوى حنوك، أي : اجعل أفئدة من الناس تريدهم؛ كقولك: يقول

: هتواهم، كما قال: بنصب الواو، مبعىن)  ِإلَيِهمۤىتهو: (١وقرأ بعض القُراء. يريدك

 .٣ا هلا مائة، أي نقدهتانقدهت:  يريد ردفكم، وكما قالوا٢} {

تِحبهم، وقراءة اجلمهور مبعىن : القراءة بفتح الواو شاذَّة، وهي مبعىن: التعليق

تنجذب إليهم وتطري حنوهم شوقاً، والفعل يف القراءتني ضمن معىن متيل وتنـزع، 

 . ، واهللا أعلم٤فلذلك عدي الفعل بإىل

 .        :  قوله تعاىل-٢٧٨

ما : يريدون} {:  من قوله٥فأكثر القُراء على كسر الالَّم ونصب الفعل

وما كان مكرهم لتزول : (وقرأ عبداهللا بن مسعود. كانت اجلبالُ لتزول من مكرهم

 بنصب }   {: ، وقرأ علي الِكساِئي)منه اجلبال

فعلى }    {: فمن قرأ. الالَّم األوىل ورفع الثَّانية

 .٦معىن قراءة علي أي مكروا مكراً عظيماً كادت اجلبالُ تزول منه

القراءة بكسر الالَّم األوىل ونصب الفعل متواترة، وكذلك فتح الالَّم : التعليق

األوىل ورفع الفعل، وأما قراءة عبداهللا بن مسعود فهي شاذَّة، فمن كسر الالَّم األوىل 

عنده نافية، والالَّم املكسورة الم جحود ألنها وقعت بعد نفي، ) إن(ونصب الثَّانية فـ

                                 
 .٩/٢٤٥:  قرأ جماهد بفتح الواو، اجلامع ألحكام القرآن-١
 .٧٢:  سورة النمل، اآلية-٢
 .٢/٧٨: لقرآن معاين ا-٣
 .٥/٥٥٥: ، البحر احمليط٩/٢٤٥: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٩٢:  إعراب القراءات الشواذِّ-٤
، ٣٠٢:  قرأ الِكساِئي بفتح األوىل وضم الثَّانية، والباقون بكسر األوىل وفتح الثَّانيـة، التلخـيص              -٥

 .١٣٢: التحِبري
 .٢/٧٩:  معاين القرآن-٦



 ٢٦٨

واستأنس الفَراء يف هذا التوجيه بقراءة عبداهللا بن مسعود الشاذَّة، واجلبال يف هذه 

، ويدلُّ على ذلك قول اهللا تعاىل القراءة يراد ا احلق والدين والقرآن وأمر النيب 

} {، ويف }     {: هايف اآلية اليت بعد

ناقصة، وخربها عند الكوفيني الالَّم وما بعدها، : أنها تامة، والثَّاين: األول: قوالن

وإن : شرطية، واملعىن) إن: (كائنا أو ثابتاً، وقيل: وعند البصريني حمذوف، تقديره

 فاهللا -واآليات  وهي املعجزات -مكروا مكراً عظيما يزيل أشباه اجلبال الرواسي 

خمفَّفة من الثقيلة، وامسها ضمري الشأن، واجلملة ) إن: (جيازيهم مبكر أعظم منه، وقيل

 .بعده

خمفَّفة من الثقيلة، واجلبال ) إن(وأما القراءة بفتح الالَّم األوىل وضم الثَّانية فـ

م مبعىن إالَّ، وقد نافية والالَّ) إن(على حقيقتها، وهذا مذهب البصريني، وعند الكوفيني 

 .، واهللا أعلم١خرج الفَراء عن مذهب الكوفيني هنا وأخذ مبذهب البصريني

 .        :  قوله تعاىل-٢٧٩

زين لكثري من املشركني قتلُ ( وال ٢)خملف وعده رسِله: (وليس قولُ من قال

 :نة ينشدون قولهوحنويو أهل املدي.  بشيء، وقد فُسر ذلك٣)أوالدهم شركائهم

 زج القَلوص أِبي مزاده فزججتها متمكِّناً

 : باطلٌ، والصواب: قال الفَراء

 ١زج القَلوِص أِبي مزاده
                                 

: ، اإلنصاف ٥٥٦: ، الكشاف ٢/٢٧: ، الكشف ٥/٣١: ، احلُجة للفارسي  ٢٣٦: ت معاين القراءا  -١
 .٧/١٢٦: ، الدر املَصون٢/٥٩٣

 . مل أقف على صاحب هذه القراءة-٢
 .١٨٠: ، والقراءة البن عامر كما تقدم ص١٣٧: سورة األنعام، اآلية -٣



 ٢٦٩

هذه القراءة شاذَّة، أما من حيث اللُّغة فإنَّ هلا وجهاً كقراءة ابن عاِمر : التعليق

{: املتواترة يف قوله تعاىل    א  
{وسبق الكالم عليها يف موضعها  . 

 .     :  قوله تعاىل-٢٨٠

وقرأ ابن . الظَِّربان: عامة القُراء جممعون على أنَّ القِطران حرف واحد، مثل

  {: و من قولهقد انتهى حّره، وه) ٍن آٍرطْ ِقِمن: (عباس رضي اهللا عنهما

  ٣}٢. 

هو الذي تطْلَى به : قراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما شاذَّة، والقَِطران: التعليق

النحاس أيضاً أو الصفْر : اإلبل، أو هو النحاس املُذاب، والقطر يف القراءة الشاذَّة

 . ، واهللا أعلم٥كما بينت) آن(، و٤املذاب

 

 

 

 

 

                                                                                          
 .٢/٨١:  معاين القرآن-١
 .٩٦:  سورة الكهف، اآلية-٢
 .٢/٨٢: اين القرآن مع-٣
 .٢/٧١:  الصفْر هو ضرب من النحاس، البحر احمليط-٤
: ، تفسري القرآن العظـيم    ٧٥٢: ، زاد املسري  ٢/٤١: ، املُحتسب ٢/١١٩،  ٢/٧١:  املصدر السابق  -٥

٢/٥٢٥. 



 ٢٧٠

 ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٢٨١

فحبست، العرب } {فأما .  ومعنامها متقارب١}{: ويقال

أغشيت، فالغشاء واحلبس : ويقال. قد سكَرت الريح إذا سكنت وركدت: تقول

 .٢قريب من السواء

عىن القراءتني، القراءتان متواترتان، واختلفت ألفاظ العلماء يف بيان م: التعليق

حيرت، : حبست، وقيل: كلتامها مبعىن أغشيت، وقيل سدت، وقيل: فمنهم من قال

إالَّ أنَّ كلَّ هذه األلفاظ تؤدي يف النهاية إىل معىن واحد، هو أنََّ أبصارهم مِنعت فال 

 تعمل وال ترى، والتشديد للتكثري ألنَّ القائلني مجاعة، والتخفيف يدلُّ على معىن

 بالكسر، والتخفيف من سكر الشراب بالضم، ٣التكثري، وقيل التشديد من ِسكْر املاء

 . ، واهللا أعلم٤التشديد من سكر املاء، واملخفَّف مبعىن سِحرت: وقيل

 .     :  قوله تعاىل-٢٨٢

 فجمع اللواقح والريح } {فمن قال . ٥قرأها محزة} {: وتقرأ
جاءت الريح من كلِّ مكان، : يح يف معىن مجع؛ أال ترى أنك تقولواحدة؛ ألنَّ الر

                                 
 .٢٧٤: ، اإلحتاف٢/٣٩٥:  قرأ ابن كثري بالتخفيف، وشدد الباقون، التذْكرة-١
 .٢/٨٦: قرآن معاين ال-٢
 .٢/٥٠:  ِسكْر املاء إغالقه، وهو اسم، وبالفتح املصدر، القاموس احمليط-٣
، ٧/١٤٨: ، الدر املَصون  ٢/٣٧٥: ، شرح اهلداية  ٥/٤٣: ، احلُجة للفارسي  ٢٤٠:  معاين القراءات  -٤

 .٣/١٠٤٤: فتح الوصيد
 .٢٦٧: ، غيث النفع٢/٤١٩: تصار قرأ حمزة وخلَف باإلفراد، والباقون باجلمع، غاية االخ-٥



 ٢٧١

ال : أغفال: تركته يف أرض أغفال وسباسب، قال الفَراء: كما قيل. فقيل لواقح لذلك
 :  وثوب أخالق، ومنه قول الشاعر١علم فيها، ومهارق

قميصي أخالقتاُء وجاء الش  واقضحك ِمنه التي شراِذم 

 .٢ فهو بين} {:  من قالوأما

اسم } {القراءة باإلفراد واجلمع متواترة، فمن أفرد فألنَّ : التعليق

 . ، واهللا أعلم٣}{جنس، يستعمل يف القلَّة والكثرة، ومن مجع فلموافقة 

 .      :  قوله تعاىل-٢٨٣

تبارك  فمن كسر الالَّم جعل الفعل هلم كقوله ٤}ٱ{: ويقرأ

   {: فاهللا أخلصهم، كقوله:  ومن فتح٥} {: وتعاىل

 {٦،٧. 

القراءتان متواترتان، فمن كسر أراد اسم الفاعل، ومن فتح أراد اسم : التعليق

 . ، واهللا أعلم٨املفعول

 

 

                                 
 .١٥/٨٠: مهرق، وهي الصحراء امللساء، لسان العرب: واحدها:  مهاِرق-١
 .٢/٨٧:  معاين القرآن-٢
 .٣٤٩: ، إبراز املعاين١/٢٧١: ، الكشف٣٨٢:  احلُجة البن زنجلَة-٣
 .١٧٥:، البدور الزاهرة١٢٧: ون، التحِبري كسر الالَّم ابن كثري والبصِرّيان وابن عاِمر، وفتحها الباق-٤
 .١٤٦:  سورة النساء، اآلية-٥
 .٤٦:  سورة ص، اآلية-٦
 .٢/٨٩:  معاين القرآن-٧
 .٣/١٠١٧: ، فتح الوصيد٦٩٢: ، زاد املسري١١١:  احلُجة البن خالويه-٨



 ٢٧٢

 .      :  قوله تعاىل-٢٨٤

  {: وهو كقوله تبارك وتعاىل. مرجعهم إيلَّ فأجازيهم: يقول

طريقك علي، :  يف الفجر، فيجوز يف مثله من الكالم أن تقول ملن أوعدته}

أنا على : فهذا كقولك}   {: وأنا علَى طريقك؛ أال ترى أنه قال

: ١وقرأ بعضهم. أي هذا طريق علي، وطريقُك علي}  {و . طريقك

 .٢صراطٌ مرتِفع مستقيم: رفْع جيعله نعتاً للصراط؛ كقولك}  {

حرف جر } {فـ}  {: القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

فهي على وزن فعيل، من }  {: أضيف إليها ياء املتكلِّم فَشددت، ومن قرأ
 . ، واهللا أعلم٣علو الشرف والفضل، نعت للصراط

 .    :  قوله تعاىل-٢٨٥
وقد . وهو جائز يف الكالم. ٤عولالنون منصوبة؛ ألنه فعل هلم مل يذْكَر مف

: وكأنهم شددوا النون فقالوا.  يريدون أن جيعلوا النون مفعوالً ا٥كسر أهل املدينة

}  {رو بن معدي كربمة على تثقيلها، كقول ع١ مثَّ خفَّفوها والني : 

                                 
ون بفتح الالَّم وتشديد الياء مفتوحة،       قرأ يعقُوب بكسر الالَّم وتشديد الياء مع ضمها منونةً، والباق          -١

 .٢٧٤: ، اإلحتاف٣٠٤: التلخيص
 .٢/٨٩:  معاين القرآن-٢
 .٢/١٩٣: ، شرح الدرة املضية٥٨٢: ، مدارك التنِزيل٤/٢٦:  معاين القرآن للنحاس-٣
: معاين القرآن ،  ")له مفعول : "واألصل" له"او سقط   " مفعوله: "واألوىل. كذا: ( قال حمقِّق الكتاب   -٤

٢/٨٩. 
: ، النـشر ١١١:  كسر النون وخفَّفها ناِفع، وشددها ابن كثري، وفتحها الباقون خمفَّفـة، التيـسري      -٥

٢/٣٠٢. 



 ٢٧٣

 ا فَلَيِنييسـوء الفالياِت إذ  رأته كالثُّغاِم يعـلُّ ِمسـكَاً

 ٢بطعنِة فارٍس لقضيت ديِني  فأُقسم لو جعلت علَي نذْراً

 : يف هذه الكلمة ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

 . فتح النون مع ختفيفها-١

 . كسر النون وختفيفها-٢

 .وهاتان ذكرمها الفَراء تصرحياً

 . كسر النون وتشديدها-٣

: ء أثناء توجيه قراءة الكسر والتخفيف إشارة يف قولهوهذه ذكرها الفَرا

تبشرونين، فعلى : ، وأصل الكلمة)}فَِبم تبشرونِّ{: وكأنهم شددوا النون فقالوا(

القراءة األوىل جيء بنون الرفْع دون ياء املتكلِّم ونون الوقاية، ويف القراءة الثَّانية 

وىل وحذفت الثَّانية، وبقيت الكسرة يف النون حذفت الياء وبقي نونان، اكتفي باأل

األوىل دالة على الياء، ويف القراءة الثَّالثة أدغمت النون األوىل يف الثَّانية فشددت 

 . ، واهللا أعلم٣وكسرت ألجل الياء، وحذفت الياء وبقيت الكسرة دليالً عليها

 

 .         :  قوله تعاىل-٢٨٦

                                                                                          
أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبداهللا الزبيدي، كان شاعراً شجاعاً فارساً، له وفادة على                :  هو -١

 فرجع إىل اإلسالم وحسن إسـالمه،        فأنبه أبو بكر     يب  ، مثَّ ارتد بعد وفاة الن     رسول اهللا   
: شهد اوند فقاتل حىت كان الفتح وأثبتته اجلراح، فحمل ومات بقرية من قرى اوند يقال هلـا                

 .٣/٥٢٠:  والشاهد املذكور يف الكتاب٤٦/٣٦٣: روذة، تاريخ دمشق
 .٢/٨٩:  معاين القرآن-٢
 .٢/٣٠: ، الكشف٣٨٢: ة البن زنجلَة، احلُج٢٤١:  معاين القراءات-٣



 ٢٧٤

لى أن ترّد على األمر فتكون يف موضع نصب بوقوع مفتوحة ع} {

.  بسقوط اخلافض منها، أي قضينا ذلك األمر ذا١وتكون نصباً آخر. القضاء عليها

 .٢،٣فعلى هذا لو قُرىء بالكسر لكان وجهاً) وقُلْنا إنَّ داِبر: (ويف قراءة عبداهللا

يف الشواذِّ، أما قراءة ) إن (قراءة عبداهللا شاذَّة، وقُِرىء بكسر مهزة: التعليق

فيها لتقدم القول عليها، وأما القراءة بالكسر ) إن(عبداهللا فواضحة، وكسرت مهزة 

واليت أشار إليها الفَراء بعد ذكر قراءة عبداهللا فكأنه يشري إىل أنَّ اهلمزة كسرت ألنَّ 

لى االستئناف على تقدير سؤال القضاء ضمن معىن القول، ووجهها الزخمشري بأنها ع

 .إنَّ دابر هؤالء: أخربنا عن ذلك األمر؟ فقال: حمذوف

 : وأما على قراءة اجلمهور فالفتح على وجهني

 ).األمر(بدالً من ) أن( أن تكون -١

 . ٤مث حذف حرف اجلر) بأن( أن تكون جمرورة -٢

 .واهللا أعلم

 

 

 

  ٱ     
 

                                 
 . أي وجها آخر-١
 .٥/٥٩٣: ، البحر احمليط٢٧٦:  قرأ بالكسر األعمش وزيد بن علي، شواذُّ القراءات-٢
 .٢/٩٠:  معاين القرآن-٣
 .٥/٥٩٣: ، البحر احمليط٣٧٢: ، إمالء ما من به الرمحن٥٦٣:  الكشاف-٤



 ٢٧٥

 .      : تعاىل قوله -٢٨٧

 ٢األوىل واليت بعدها}    {: ١قرأ الربيع بن خيثَم

فمن قال بالتاء فكأنه خاطبهم، ومن قرأ بالياء فكأنَّ . كلتامها بالتاء، وتقرأ بالياء

 .٣ يعجبه من كفرهم وإشراكهم} {: ، مث قالالقرآن نزلَ على محمد 

متواترتان، وتوجيه قراءة التاء واضح، أما القراءة بالياء فعلى القراءتان : التعليق

سبحانه وتعاىل عما : قل:  قيل لهااللتفات من اِخلطَاب إىل الغيبة، فكأنَّ النيب 

ومن قرأ بالياء فكأنَّ القرآن نزل على محمد : (يشركون، ولعلَّ هذا مراد الفَراء بقوله

 (ًواهللا أعلم٤ من اهللا تعاىل لنفسه سبحانهوقد يكون ذلك ترتيها ، . 

 .    :  قوله تعاىل-٢٨٨

وكأنه اسم وكأنَّ . إالَّ ِبجهد األنفس: أكثر القُراء على كسر الشني ومعناها

{: ٥وقد قرأ به بعضهم. الشق ِفعلٌ؛ كما توهم أنَّ الكُره االسم وأنَّ الكَره الفعل
 أن تذهب إىل اجلَهد ينقص من قوة } {:  جيوز يف قوله وقد}

الرجل ونفْسه حتى جيعله قد ذهب بالنصف من قوته، فتكون الكسرة على أنه 

املال بيين وبينك شّق : خذْ هذا الشق لشقِّة الشاة، ويقال: كالنصف، والعرب تقول

                                 
 ومل يره، إمـام عابـد   يم بن عائذ الثَّوري الكويف، أدرك زمان النيب أبو يزيد الربيع بن خث  :  هو -١

 .٤/٢٥٨: هـ، سري أعالم النبالء٦٥قدوة، كان يعد من عقالء الرجال، تويف قبل سنة 
 .}       { :  هي قوله سبحانه-٢
 .٢/٩٤:  معاين القرآن-٣
 .٢/٧٢٩:  املُوضح،١/٥١٥: ، الكشف٤/٢٦٣:  احلُجة للفارسي-٤
 .٢/٣٠٢: ، النشر٢/٥٣٩:  قرأ أبو جعفَر بفتح الشني، وكسرها الباقون، غاية االختصار-٥



 ٢٧٦

 فإذا قالوا شققت عليك شقَّاً نصبوا ومل نسمع الشعرة وِشّق الشعرة ومها متقاربان،

 .١غريه

اجلَهد، : القراءة بكسر الشني وفتحها متواترة، وقراءة الكسر معناها: التعليق

 . ، واهللا أعلم٢أو النصف، والفتح مصدر

 .      :  قوله تعاىل-٢٨٩

لَِميانَِإ: (وقرأ أبو عبدالرمحن السِإ(بكسر ألف )  يوهي لغة ) انَي

 .٣مىت إيوان ذاك والكالم أوان ذلك: لسلَيم، وقد مسعت بعض العرب يقول

قراءة عبدالرمحن السلمي بكسر اهلمزة شاذَّة، وهي لغة قومه، والفتح : التعليق

 . ، واهللا أعلم٤اللُّغة املشهورة

 .        :  قوله تعاىل-٢٩٠

والعرب تقول . يريدون يهتدي من يِضلُّ) ييهد: (٥قرأها أصحاب عبداهللا

 ٦}     {: ومثله. اهتدى: قد هدى الرجلُ، يريدون: للرجل

 . كذلك٧}   {: وقرأ علقمة

وهو وجه جيد ألنها يف قراءة }    {: وقرأها أهل احلجاز

يلَّ اُهللا: (أُبأض نِلم اِديعاً يف موضع رفع، ومن قاليف الوجهني مجي} {و ) ال ه :

                                 
 .٢/٩٧:  معاين القرآن-١
 .٢/١٩٧: ، شرح الدرة املضية٧٠٥: ، معامل الترتيل٤/٥٦:  معاين القرآن للنحاس-٢
 .٢/٩٩:  معاين القرآن-٣
 .٥/٦١٨: ، البحر احمليط١/٢٩٨: شواذِّ إعراب القراءات ال-٤
 .٢٧١:  قرأ بذلك األعمش وإبراهيم، شواذّ القراءات-٥
 .٣٥:  سورة يونس، اآلية-٦
 .٢٧٨: ، اإلحتاف١١٢:  فتح الياء وكسر الدال الكوفيون، والباقون بضم الياء وفتح الدال، التيسري-٧



 ٢٧٧

يريد يهتدي يكون }  {: كانت رفعاً مل يسم فاعلها، ومن قال} {

ن١الفعل ِلم. 

القراءة بفتح الياء وكسر الدال خمفَّفة متواترة، وكذلك ضم الياء وفتح : التعليق

يف } {ل فشاذَّة، والدال، أما القراءة بفتح الياء وكسر اهلاء والدال مع تشديد الدا

القراءتني املتواترتني يف حمل رفع، فعلى قراءة فتح الياء وكسر الدال تكون حمل رفع 

ال يهدي اهللا من أضلَّه، : يهدي متعدي مبعىن: يهتدي، وقيل} {فاعل، و

يف حمل نصب مفعول به، وعلى قراءة ضم الياء وفتح الدال يف حمل رفع ألنه } {و

مساذَّةمل يي الشومعىن )الهادي ملن أضل اهللا: ( فاعله، ويؤيد هذه القراءة قراءة أُب ،

 . ، واهللا أعلم٢من سبق يف علم اهللا ضاللُه فلن يهتدي: القراءتني

 .        :  قوله تعاىل-٢٩١

ومثلها اليت يف . }{ بالرد علَى ٣فهي منصوبة} {: وأما قوله
 ويف  وكان الِكساِئي يرد الرفع يف النحل. ، وقد رفعها أكثر القُراء منصوبة٤

: كالماً تاماً مثَّ خترب بأنه سيكون، كما تقول}   {وهو جائز على أن جتعل 

 .٥فيفعلُ بعد ذلك ما يؤمر: إنما يكفيه أن آمره، مثَّ تقول: للرجل

 : متواترة، فمن نصب فعلى وجهنيالقراءة بالنصب والرفْع : التعليق

{:  العطف على-١
 

{. 

                                 
 .٢/٩٩:  معاين القرآن-١
 .٢/٣٨٠: ، شرح اهلداية٣٨٨: ، احلُجة البن زنجلَة٢٤٧:  معاين القراءات-٢
 .١٣٠: ، الفتح الرباين٢١٣:  قرأ ابن عاِمروالِكساِئي بالنصب، والباقون بالرفع، التلخيص-٣
 .}          {:  هي قوله سبحانه-٤
 .٢/١٠٠:  معاين القرآن-٥



 ٢٧٨

 .}{ أن يكون جواباً لـ-٢

، واعتراض الكسائي على قراءة ١فهو يكون: ومن رفع فعلى االستئناف، أي

، واهللا ٢الرفع يف النحل ويـس غري مقبول ألنها قراءة متواترة، وهلا وجه يف العربية

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٢٩٢

أفرطت منهم ناساً، أي خلَّفْتهم : والعرب تقول. منِسيون يف النار: يقول

، كانوا مفِْرطني يف سوء العمل ألنفسهم ٣بكسر الراء} {: وتقرأ. ونِسيتهم

        {: كقوله} {: وتقرأ. يف الذنوب

 .٥عتفيما تركْت وضي:  يقول٤} 

: القراءات الثالث متواترة، ويف القراءة بفتح الراء وجه آخر، هو: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦معجلون ومقَدمون إىل النار
 

 .     :  قوله تعاىل-٢٩٣

                                 
 .٣٧٧: ، إمالء ما من به الرمحن٣٤١: املعاين، إبراز ٨٩:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .٦٨: انظر ص -٢
، ٤١٨:  قرأ ناِفع بكسر الراء، وأبو جعفَر بكسرها مع التشديد، والباقون بالفتح خمفَّفـة، اإلقنـاع   -٣

 .٢٧٩: اإلحتاف
 .٥٦:  سورة الزمر، اآلية-٤
 .٢/١٠٧:  معاين القرآن-٥
: ، شرح الـدرة املـضية     ٢/٢٥: ، إعراب القراءات وعلل القراءات    ٤/٧٩:  معاين القرآن للنحاس   -٦

٢/١٩٨. 



 ٢٧٩

: العرب تقول لكل ما كان من بطون األنعام ومن السماء أو ر جيري لقوم

أسقَاه، كما قال اهللا : سقَاه، ومل يقولوا: اء لشفَتك قالوافإذا سقاك الرجل م. أسقيت

 ٢}   {: ، وقال١}   {: عز و جلَّ

 : ٣وربما قالوا ملا يف بطون األنعام وملاء السماء سقى وأسقى، كما قال لَِبيد

 نميراً والقبائلَ من هالل  سقَى قومي بين مجد وأسقَى

 بال وبٍإ سمي و ال وباِل   وتصيفــوهرعـوه مرِبعاً

 .٥}{: وبعضهم} {: ٤وقد اختلف القُراء فقرأ بعضهم

 . ٦القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٤٩٤

ا كان ؛ ألنَّ ثانيه عني، والعرب تفعل ذلك مب٧والظَّعن يثقَّل يف القراءة وخيفَّف

 : ٩أنشدين بعض العرب.  مثل الشعر والبحر والنهر٨ثانيه أحد الستة األحرف

 ١٠وإن وِضعت بني االِس شمِت  له نعل ال تطَِّبي الكلب رحيها

 . ١}{القراءتان متواترتان، وتوجيههما كتوجيه القراءتني يف : التعليق

                                 
 .٢١:  سورة اإلنسان، اآلية-١
 .٧٩:  سورة الشعراء، اآلية-٢
 .١١٠:  البيتان يف ديوانه-٣
تـاء مفتوحـة،    فتح النون ناِفع وابن عاِمر وشعبة ويعقُوب، والباقون بالضم إالَّ أبا جعفَر فإنه قرأ ب          -٤

 .١٨٠: ، البدور الزاهرة١٣٤: التحِبري
 .٢/١٠٨:  معاين القرآن-٥
 .٢٤٢: ، مفاتيح األغاين٢/٣٨١: ، شرح اهلداية٢٤٨:  معاين القراءات-٦
 .٢٧٩: ، اإلحتاف٢/٤٠٢:  سكَّن العني الكوفيون وابن عاِمر، وحركها الباقون بالفتح، التذْكرة-٧
 .هار احللقية هي أحرف اإلظ-٨
 .٢/٩:  البيت ِلكُثَير، اخلصائص-٩
 .٢/١١٢:  معاين القرآن-١٠



 ٢٨٠

 .    :  قوله تعاىل-٢٩٥

 .٢من اجلراحات) مونَسلَت لَعلَّكُم: (بلغنا عن ابن عباس أنه قرأو

قراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما شاذَّة، وهي من السالمة من : التعليق

اجلراحات بلبس الدروع، أو الشرك، أو العذاب، وقراءة اجلمهور من اإلسالم مبعىن 

 . ٣االنقياد واإلميان

 .        :  قوله تعاىل-٢٩٦

قيار ٤فالضيق ما يكون يف الذي يتسع؛ مثل الدما ضاق عنه صدرك، والض 

أحدمها : والثَّوب وأشباه ذلك، وإذا رأيت الضيق وقع موضع الضيِق كان على وجهني

 : ٥أن يكون مجعاً واحدته ضيقة كما قال

 كَشف الضيقة عنا وفَسح

 أن يراد به شيء ضيق فيكون خمففاً، وأصله التشديد مثل هين والوجه اآلخر

نلَي نين تريد ه٦ولَي. 

الفتح : القراءة بفتح الضاد وكسرها متواترة، وتوجيهها عند الفَراء: التعليق

للمعاين، والكسر للمواد، وجييء الفتح يف موضع الكسر فرياد به معنيان كما ذكر 

عترض أبو علي الفارسي على أن يكون املفتوح خمفَّفاً من املثقَّل؛ ألنَّ يف الفَراء، وا

                                                                                          
 .٤٧: ، سورة يوسف، اآلية٢٥٤:  تقدم ص-١
 .٢/١١٢:  معاين القرآن-٢
 .٧/٢٧٦: ، الدر املَصون١/٤١١: ، إعراب القراءات الشواذ٥٨١ِّ:  الكشاف-٣
 .٢/٥٤٣: ، االختصار١١٣: ون، التيسري كسر الضاد ابن كثري وفتحها الباق-٤
 :، وصدره٣٨:  هو األعشى، ديوانه-٥

 فلئن ربك من رمحته
 .٢/١١٥:  معاين القرآن-٦



 ٢٨١

ذلك إقامة للصفة مقام املوصوف، والموصوف هنا، فالفتح والكسر عنده لغتان يف 

يف أمر ضيق، وقال أبو منصور : املصدر، ولكن جيوز إضمار املوصوف هنا فيكون

 ألنَّ الكسر للمواد، ويف اآلية ١)راءة بالكسروعلى تفسري الفَراء ال جيوز الق: (األزهري

 عن أن يضيق صدره من مكر أعدائه، فهو من املعاين، وذكر أبو هذه ي للنيب 

الشك، : الشيء الضيق، والضيق املصدر، والضيق: والضيق: (منصور عن أيب عمرو

 .، واهللا أعلم٣)٢والضيقَةُ مثل الضيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .٢٥١:  معاين القراءات-١
 . املصدر السابق-٢
 .٣/١٠٥٢: ، فتح الوصيد٥٨٨: ، الكشاف٥/٨٠:  املصدر السابق، احلُجة للفارسي-٣



 ٢٨٢

 ٰ   
 

 .     :  قوله تعاىل-٢٩٧

 أيضاً باحلاء ١)حاسوا(يف معىن أخذوا و} {يعين قتلوكم بني بيوتكم 

 . ٢يف ذلك املعىن

 . ٣القراءة باحلاء شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٢٩٨

فإذا جاء وعد : يقال: ؟ ففيه وجهان}{أو ) إذا(ب يقول القائل أين جوا

وقد يكون ليسوَء العذاب . ٤اآلخرة بعثناهم ليسوَء اهللا وجوهكم، ملن قرأ بالياء

ولو . بالتخفيف يعين النون) وجوهكُمنْ سوَءنِل: (وقرأها أُبي بن كَعب. وجوهكم

إذا أتيتين : تقول. ٥مري فعلبال ض) إذا(جعلتها مفتوحة الالَّم كانت جواباً لـ

  {: مبرتلة قوله) نْسوَءنِل(ألسوَءنك، ويكون دخول الواو فيما بعد 

:  نِريه امللكوت، وقد قُِرئت٦}     

 .٧الذين يدخلون}  {
                                 

 .٢/٥٩:  باحلاء، املُحتسب قرأ أبو السمال-١
 .٢/١١٦:  معاين القرآن-٢
 .١/٤١٥: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٥٩ِّ:  املُحتسب-٣
 قرأ ابن عاِمر وشعبة وحمزة وخلَف بالياء وفتح اهلمزة، وناِفع وابن كثري وأبو عمرو وحفْص وأبو                 -٤

 .٢٨٢:، اإلحتاف٢/٥٤٤:  واو اجلمع، غاية االختصارجعفَر ويعقُوب بالياء وضم اهلمزة وبعدها
، ومل أجد قراءة بفـتح      )إذا( أي فال حيتاج إىل إضمار فعل بعثناهم، وهذا هو الوجه الثَّاين جلواب              -٥

 .الالَّم
 .٧٥:  سورة األنعام، اآلية-٦
 .٢/١١٦:  معاين القرآن-٧



 ٢٨٣

 : ذكر الفَراء يف هذه اآلية ثالث قراءات، وهي: التعليق

واترة، والفاعل هو اهللا سبحانه، أو الوعد، ، وهي مت}{:  بالياء وفتح اهلمزة-١

 .أو العذاب، أو البعث، أو النفري

، وهي متواترة، والفاعل هو العباد }{:  بالياء وضم اهلمزة وبعدها واو-٢

 .الذين يدخلون، أو النفري

 وهي شاذَّة، والنون) ِلنسؤنْ( قراءة أُبي بالنون وفتح اهلمزة وبعدها نون خفيفة -٣

، والثَّانية نون التوكيد } {: األوىل للتعظيم مناسبة ملا قبلها

 .، واهللا أعلم١اخلفيفة

 .    :  قوله تعاىل-٢٩٩

}  {: ، وقرأها غريه بالياء مفتوحة٢قرأها حيىي بن وثَّاب بالنون

}     {: وقرأ أبو جعفَر املدينُّ. طائره، ومنهم جماهد واحلَسن

 .٣وكلٌّ حسن. ويخِرج له عمله كتاباً: معناه

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

} {حنن، و: والفاعل ضمري مستتر تقديره} {:  بالنون وكسر الراء-١

: وخنرجه له، أي: مفعول به منصوب، أو حال منصوب من املفعول احملذوف

 .عمله

                                 
 .٥٩٠: ، الكشاف٢/٣٨٤: ، شرح اهلداية٣/١٨٦:  معاين القرآن للزجاج-١
 قرأ أبو جعفَربضم الياء وفتح الراء، ويعقُوب بفتح الياء وضم الراء، والباقون بنون مـضمومة وراء                 -٢

 .١٣٥: ، التحِبري٢/٤٠٤: مكسورة، التذْكرة
 .٢/١١٨:  معاين القرآن-٣



 ٢٨٤

حال } {والفاعل هو عمله، و} { بالياء مفتوحة وراء مضمومة -٢

 . منصوب

والفاعل عمله، أو اهللا سبحانه، } {:  بالياء مضمومة وراء مكسورة-٣

 .، واهللا أعلم١مفعول به منصوب} {و

 .    :  قوله تعاىل-٣٠٠

: وقرأ جماهد. ٢خفيفة} {: قرأ األعمش، وعاِصم، ورجال من أهل املدينة

أي إنَّ املترف إذا أُمر } { بالطاعة } {وفسر بعضهم . }{

وقرأ ) بعثنا فيها أكابر جمرميها: (ويف قراءة أُبي بن كَعب. بالطَّاعة خالف إىل الفسوق

والندري أنها حفظت عنه ألنا ال نعرف معناها ) رناأَِم(وروي عنه } {: احلسن

وهو )  مترِفيهارناأَم: (٣أبو العالية الرياحيوقرأ . أكثرنا: باملد {{ومعىن . هاهنا

 .٤سلَّطنا رؤساءها ففسقوا فيها: موافق لتفسري ابن عباس، وذلك أنه قال

ذكر الفَراء يف هذه اآلية مخس قراءات، املتواتر منها اثنتان، والباقي : التعليق

 : شواذٌّ، فأما املتواتر منها فهي

 : يف، وفيها معنيانبالقصر والتخف}  {-١

 . أمرناهم بالطَّاعة ففسقوا، وهذا أقرب-أ 

 . أكثرنا-ب

                                 
 .٢/٢٠٣:  املُِضية، شرح الدرة٧/٣٢٢: ، الدر املَصون٢٤٦:  مفاتيح األغاين-١
 .٢/٣٠٦: ، النشر٣١٠:  قرأ يعقُوب باملد، والباقون بالقصر، وكلُّهم بالتخفيف، التلخيص-٢
، كـان إمامـاً يف      أبو العالية رفَيع بن مهران الرياحي البصري، أسلم يف خالفة أيب بكر             :  هو -٣

 .١/٣٧: اءهـ، طبقات القُر٩٠: القرآن والتفسري والعلم والعمل، ت
 .٢/١١٩:  معاين القرآن-٤



 ٢٨٥

٢-}  {جل إذا كثرت أمالكه وعظمت، ومنه : باملد، أي كثَّرنا، يقالالر أَِمر

 .١}{: قوله سبحانه

 : وأما الشواذ

 .منه ولعلَّها تفسري ) بعثنا فيها أكابر جمرميها: ( قراءة أُبي-٣
 .كثَّرنا: ومعناها) أَِمرنا (-٤

 : وفيها معنيان) أَمرنا (-٥

 . جعلناهم أمراء مسلَّطني على أهل القرية-أ 

 ٢. كثَّرناهم-ب

 .واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٣٠١

وقال ابن عباس )  ربكٰىصوأَو: (أمر ربك، وهي يف قراءة عبداهللا: كقولك

)صوا) ىواس، أي يأمر فيها : والعرب تقول. التصقت واوهتركته يقضي أمور الن

 .٣فينفُذُ أمره

 قراءة عبداهللا شاذَّة، وكذلك قراءة ابن عباس، ومعىن كالم ابن عباس: التعليق
 : ى(أنى: (يف األصل مكتوبة) قَضصوبواوين فالتصقت يف الكتابة الواو ) و

، ولعلَّه )ووصى: (وربما كان يقْرأ قدمياً} {: قرأها الناساألوىل بالثَّانية ف

، مثَّ شذَّت  ؛ فلذلك قال ما قال} {رضي اهللا عنه مل تبلغه القراءة الثَّابتة 

                                 
 .٧١:  سورة الكهف، اآلية-١
، شـرح   ١٠/١٥٢: ، اجلامع ألحكام القرآن   ٢/٦٠: ، املُحتسب ٤/١٣٣:  معاين القرآن للنحاس   -٢

 .٢/٢٠٤: الدرة املُِضية
 .٢/١٢٠:  معاين القرآن-٣



 ٢٨٦

: ، واهللا أعلم، وعلى كلٍّ فليس يف هذه اآلية سوى قراءة اجلمهور)أوصى(و ) ووصى(

 . ١أمر: ومعناها} {

 .      : اىل قوله تع-٣٠٢

:  ألنَّ الوالدين قد ذُكرا قبله فصار الفعل علَى عددمها، مثَّ قال٢فإنه ثنى

 مثَّ استأنف ٣}  {: على االئتناف، كقوله}   {

 مث ٤}   {: وكذلك قوله}  {: فقال

}    {: وقد قرأها ناس كثري}  {: استأنف فقال

 .٦}{ عليه ٥فَكُررت. عالً ألحدمهاف} {جعلت 

القراءتان متواترتان، فمن ثنى الفعل فَِلتقَدِم ِذكِْر الوالدين، وألف : التعليق

عند الفَراء مرتفعان على }   {التثنية يف الفعل يف حمل رفع فاعل، و 

بدالً }   {إن بلغ، وجيوز أن يكون : الفاعلية بفعل مضمر تقديره

}   {لف التثنية، وجيوز أن يلْغى عمل ألف التثنية ويكون من أ

 .، واهللا أعلم٧الفاعل، ومن أفرد فألنَّ الفعل متقدم وألنَّ لفظ الفاعل مثنى

 

                                 
 .١٠/١٥٥:  القرآن، اجلامع ألحكام٨٠٧: ، زاد املسري٧٣٩:  معامل الترتيل-١
 .٢٨٢: ، اإلحتاف١١٣:  قرأ بالتثنية حمزة والِكساِئي وخلَف، والباقون بإفراد الفعل، التيسري-٢
 .٧١:  سورة املائدة، اآلية-٣
 .٣:  سورة األنبياء، اآلية-٤
٥-ِطفَتأي ع . 
 .٢/١٢٠:  معاين القرآن-٦
: ، إمالء ما من بـه الـرمحن       ٢٤٧: مفاتيح األغاين ،  ٢/٤٣: ، الكشف ٣٩٩:  احلُجة البن زنجلَة   -٧

٣٨٦. 



 ٢٨٧

 .      :  قوله تعاىل-٣٠٣

: وقرأ العواّم. ١خفضاً بغري نون} {: قرأها عاِصم بن أيب النجود واألعمش

ن خفضوا ونونوا ذهبوا إىل أنها صوت ال يعرف معناه إالَّ بالنطق به فالذي} {

مسعت طاٍق طاٍق لصوت : ومن ذلك قول العرب. فخفضوه كما تخفض األصوات

: والذين مل ينونوا وخفضوا قالوا. مسعت ِتٍغ ِتٍغ لصوت الضحك: الضرب، ويقولون

} {مارفني مثلعلى ثالثة أحرف، وأكثر األصوات إنلَى حومثل:  يكون ع هص :

يغْ، و مه، فذلك الذي يخفض وينون فيه ألنه متحرك األول، ولسنا مبضطرين إىل 

مد و : بقولك} {وشبهت : حركة الثَّاين من األدوات وأشباِهها، فيخفَض بالنون

: عض العرب قد رفعها فيقولويدلُّ على ذلك أنَّ ب. رد إذا كانت على ثالثة أحرف

 : ٢ومثله قول الراجز. أف لك

ها الوصلَ فقالت ِمضض  سألتغا بالنكت يل رأسهروح 

) مض و ِمض(ما علَّمك أهلُك إالَّ : ويقال. ال، يقوهلا بأضراسه: كقول القائل

 له أُفَّا وال تفَّا، ال تقولن: وقد قال بعض العرب. إالَّ ِمضا يوقع عليها الفعل: وبعضه

والعرب . رد: يجعلُ كاالسم فيصيبه اخلفض والرفْع والنصب بال نون جيوز كما قالوا

 فيما ٣وقد قال الشاعر. أف أف: جعل يتأفَّف من ريح وجدها، معناه يقول: تقول

 : نونَ

 قعوما بال تكليم الديار البال   وقفنا فقلنا إيِه أم ساٍمل

                                 
 قرأ ناِفع وحفْص وأبو جعفَر باخلفض والتنوين، وابن كثري وابن عاِمر ويعقُوب بالفتح والتنـوين،                -١

 .١٣٥: ، التحِبري٤٢٠: والباقون باخلفض دون التنوين، اإلقناع
 .٢/٣٤٤: القاموس احمليطال، :  مل أهتِد إىل قائله، وِمض مبعىن-٢
 .٢٧٤:  هو ذو الرمة، ديوانه-٣



 ٢٨٨

: فحذف النون ألنها كاألداة، إذا كانت على ثالثة أحرف شبهت بقوهلم

 : ٢ ال أفعل ذاك، وقد قال الشاعر١جيِر

 ٣أَجلْ جيِر إن كانت أُبيحت دعاثره فقُلن على الفردوس أولُ مشرب

، وقد ٤أتضجر: فيها لغات كثرية، وهي اسم ِفعل مبعىن} {كلمة : التعليق

 : قُِرىَء يف املتواتر منها بثالث

 . باخلفض والتنوين-١

 . باخلفض دون التنوين-٢

 .  بالفتح دون التنوين-٣

 .      :  قوله تعاىل-٣٠٤

قرأها العوام مبري. بالضالذِّلِّ: (٥وقرأ سعيد بن ج واخفض هلما جناح (

} ٱ{ النجود أنه قرأها  عن عاِصم بن أيب٦وحدثين احلَكم بن ظهري. بالكسر

والذُلُّ من . قرأها عاِصم بالضم:  عنها فقال٧فسألت أبا بكر: قال أبو زكريا. بالكسر

                                 
 .١/٣٩٥: نعم أو أجل، القاموس احمليط:  معناها-١
 .١٠/١١٧:  هو مضرس بن ربعي األسدي، اخلزانة-٢
 .٢/١٢١:  معاين القرآن-٣
 .١/٣٩٥: ، القاموس احمليط٧/٣٤١: ، الدر املَصون٤٦٢:  كَنز املَعاِني-٤
و محمد سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب موالَهم الكويف، اإلمام احلافظ املُقْـِرىء               أب:  هو -٥

 .٤/٣٢١: هـ، سري أعالم النبالء٩٥املُفَسر الشهيد، أحد األعالم من التابعني، قتله احلجاج سنة 
عاصم بن أيب النجود، غايـة      أبو محمد احلكم بن ظهري الفزاري الكويف، روى احلروف عن           :  هو -٦

 .١/٢٥٧: النهاية
 .شعبة بن عياش:  هو-٧



 ٢٨٩

الذِّلَّة أن يتذلَّل وليس بذليل يف اخللْقة، والذِّلَّة والذُّلُّ مصدر الذَّليل، والذِّلُّ مصدر 

 .١لٌ ذَلولٌ، وأرض ذَلولٌ بينة الذِّلِّمج: تقول. للذَّلول، مثل الدابة واألرض

 . ٢القراءة بكسر الذَّال شاذَّة، وهي ضد الصعوبة، وبالضم ضد العز: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٣٠٥

 ٣}א{: وقرأ أبو جعفَر املدين. باملد) ِبريااًء كَطَخ: (وقرأ احلسن

وكأنَّ اِخلطْأَ اإلمث، وقد يكون يف معىن خطإ بالقصر، كما . بقَصر ومهز، وكلٌّ صوا

 {: ِقتب وقَتب، وِحذْر و حذَر، وِنجس و نجس، ومثله يف قراءة من قرأ: قالوا

 .٤،٥}{و }   

قراءة احلسن شاذَّة، والقراءة بفتح اخلاء والطَّاء دون مد متواترة، : التعليق

اء وسكون الطَّاء، فأما قراءة احلسن فهي اسم مبعىن املصدر أخطأت وكذلك كسر اخل

أعطيت إعطاًء واالسم العطاء، وأما القراءة بفتح : إخطاًء، واالسم اخلَطاَء، كقوهلم

اخلاء والطَّاء قصراً فإنها اسم ملا مل يتعمد، أو تكون مبعىن كسر اخلاء وسكون الطَّاء 

معتاء وهو اسم ملا يب كما ذكر الفَرب وقَتأي اإلمث، فتكون مثل ِقت واهللا أعلم٦د ، . 

 

                                 
 .٢/١٢٢:  معاين القرآن-١
 .١/٤١٩: ، إعراب القراءات الشواذ٦٢ِّ:  املُحتسب-٢
 قرأ ابن ذَكْوان وأبو جعفَر بفتح اخلاء والطَّاء، والباقون بكسر اخلاء وسكون الطَّاء، إالَّ ابن كـثري                  -٣

 .١٤٤: ، التحِبري٢/٥٤٦: نه قرأ بكسر اخلاء وفتح الطَّاء مع املد، غاية االختصارفإ
: ، وكسر اهلمزة وسكَّن الثَّاء رويس، والباقون بفتحهما، غايـة االختـصار           ٨٤:  سورة طه، اآلية   -٤

 .١٤٤: ، التحِبري٢/٥٧٠
 .٢/١٢٣:  معاين القرآن-٥
 .٢/٣٨٥: ، شرح اهلداية٢/٧٥٥: ، املُوضح٢/٦٤: ، املُحتسب٣/١٩٤:  معاين القرآن للزجاج-٦



 ٢٩٠

 .      :  قوله تعاىل-٣٠٦

، فمن قال بالياء ذهب إىل الويلِّ، أي ال يقتلن غري قاتله، ١قرئت بالتاء والياء

 .٢فال يسرف الويلُّ يف القَتل: يقول

رأ بالتاء ففي حتديد الذي وجه إليه الفعل القراءتان متواترتان، فمن ق: التعليق

 : أوجه

١- يبالن أن يكون املخاطب  َّة بعده، أي اخلطاب لويلِّ أمر املسلمني ألنواألئم 

هذا األمر بيده، وهو الذي يقيمه، فالنهي عن اإلسراف يف القتل حبيث اليقْتلُ 

 ).فالتسرفوا يف القتل: ( الشاذَّةغري القاتل، ويؤيد هذا املعىن قراءة عبداهللا

:  أن يكون املخاطب القاتلَ ابتداًء، والنهي عن القتل ألنه إسراف كما قال تعاىل-٢

 والقاتل مع سائر مرتكيب الكبائر ٣}     {

 .املخاطبني يف هذه اآلية

 القاتل، أو  أن يكون املخاطب ويل املقتول، والنهي عن اإلسراف حبيث اليقتل غري-٣

 .اليأخذ الدية بعد الِقصاص

 .، واهللا أعلم٤والقراءة بالياء جيري فيها الوجهان األخريان دون األول

 .    :  قوله تعاىل-٣٠٧

}  {: أكثر القُراء جيعلوا من قفوت، فتحرك الفاء إىل الواو، فتقول

 .٦ أثره وقَفَوتهقُفْت:  والعرب تقول٥)ف تقُوالَ: (وبعضهم قال
                                 

 .٢٨٤: ، اإلحتاف٢/٤٠٥:  قرأ حمزة والِكساِئي بالتاء، والباقون بالياء، التذْكرة-١
 .٢/١٢٣:  معاين القرآن-٢
 .٥٣:  سورة الزمر، اآلية-٣
 .٢/٤٦: الكشف، ٤٠٢: ، احلُجة البن زنجلَة٥/٩٩:  احلُجة للفارسي-٤
 .٦/٤٤: ، البحر احمليط٢٨٠:  قرأ ا الكليب، ومعاذ القارىء، شواذُّ القراءات-٥
 .٢/١٢٣:  معاين القرآن-٦



 ٢٩١

القراءة بضم القاف وسكون الفاء شاذَّة، ماضيها قاف، وهي عند : التعليق

الفَراء مقلوبة من قفى، ورد هذا أبو حيانَ ورأى أنه لغة مستقلة جيدة كجبذ وجذب، 

 . ١لكثرة استعماهلا، وتبعه تلميذه السِمني احلليب

 .      :  قوله تعاىل-٣٠٨

) ت له السماوات السبعحسب: (، وهي يف قراءة عبداهللا٢أكثر القُراء على التاء

 {: ولو قرئت بالياء لكان صواباً، كما قرءوا. فهذا يقوي الذين قرءوا بالتاء

، وإنما حسنت الياء ألنه عدد قليل، وإذا قلَّ العدد من املؤنث }{ و ٣}

: اُء فيه أحسن من التاء، قال اهللا عز و جلَّ يف املؤنث القليلواملذكَّر كانت الي

 فجاء ٥}   {: ، وقال يف املذكَّر٤}   {

فإذا . النسوة يقمن: بالتذكري، وذلك أنَّ أول فعل املؤنث إذا قلَّ يكون بالياء، فيقال

ثبت الفعل من أوله على الياء، تقدم الفعلُ سقطت النون من آخره ألنَّ االسم ظاهر فت

واملذكَّر فيه ) هذه(فأنث لتأنيث ) هذه(ومن أنث ذهب إىل أنَّ اجلمع يقع عليه 

 .٦هذه الرجال، وهذه النساء: كاملؤنث؛ أال ترى أنك تقول

                                 
، ٦/٢٤٤: ، البحر احملـيط   ١٠/١٦٨: ، اجلامع ألحكام القرآن   ١/٤٢١:  إعراب القراءات الشواذِّ   -١

 .٧/٣٥٢: الدر املَصون
: ، اإلحتـاف ١٣٦: ثري وابن عاِمر وشعبة وأبو جعفَر، والباقون بالتاء، التحِبري قرأ بالياء ناِفع وابن ك -٢

٢٨٤. 
، وقرأ بالياء ناِفع والِكساِئي، والباقون بالتـاء،        ٥: ، و سورة الشورى، اآلية    ٩٠:  سورة مرمي، اآلية   -٣

 .٣٠١: ، اإلحتاف١٤٢: التحِبري
 .٣٠:  سورة يوسف، اآلية-٤
 .٥: ورة التوبة، اآلية س-٥
 .٢/١٢٤:  معاين القرآن-٦



 ٢٩٢

القراءة بالتاء والياء متواترة، والفاعل مؤنث تأنيثاً جمازياً، جيوز تذكري : التعليق

فعله وتأنيثه، ويف اآلية أيضاً مسوغٌ آخر لتذكري الفعل وتأنيثه، وهو تقدم الفعل على 

فاعله مع وجود فاصل بينهما، أما قراءة عبداهللا فشاذَّة، ويستأنس ا لقراءة التاء، وأما 

 . ، واهللا أعلم١كالم الفَراء فواضح، وهو قريب من هذا التوجيه املشهور عند العلماء

 .    :  قوله تعاىل-٣٠٩

 : ٣ أراد مثل قول عنترة٢)رةًبصم: (جعل الفعل هلا، ومن قرأ

 والكُفْر مخبثَةٌ ِلنفِْس املُنعِم

فإذا وضعت مفْعلَة يف معىن فاعل كَفَت من اجلمع والتأنيث، فكانت موّحدةً 

الولد (ملْبنة مسمنة، وهذا عشب : العرب تقول. مفتوحة العني، ال جيوز كسرها

، فما ورد عليك منه فأخرجه على هذه الصورة، وإن كان من الياء أو ٤)مبخلَة مجبنة

هذا شراب مبولة، وهذا كالم مهيبة للرجال، ومتيهة وأشباه : تقول. الواو فأظهرمها

 ٥} {: مضيئة، كما قال اهللا عز و جلََّ} {ذلك، ومعىن 

 .٦ضيئاًم

                                 
 .٧/٣٦٢: ، الدر املَصون٢/٤٨: ، الكشف٤٠٥:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .٢٨٢:  قرأ بفتح امليم والصاد قتادة وابن أيب عبلَة، شواذُ القراءات-٢
 :، وصدره٢٨:  البيت يف ديوانه-٣

  ...نبئْت عمراً غري شاكِر نعميت
 .٤٧٧١: ، واملستدرك برقم٣٦٦٦: ، سنن ابن ماجه برقم هذا حديث يروى عن النيب -٤
 .٦١: ، و سورة غافر، اآلية٨٦: و سورة النمل، اآلية، ٦٧:  سورة يونس، اآلية-٥
 .٢/١٢٦:  معاين القرآن-٦



 ٢٩٣

القراءة بفتح امليم والصاد شاذَّة، وهي إما أن تكون مصدراً ميمياً : التعليق

ذات تبصرة، أو اسم مكان مبعىن حمل إبصار، وأما قراءة اجلمهور فإنها اسم : مبعىن

 . ، واهللا أعلم١فاعل مضيئة، ومعناها كما ذكر الفَراء 

 .   :  قوله تعاىل-٣١٠

، وكأنَّ الفَجر مرة واحدة، ٢ بن وثَّاب وأصحاب عبداهللا بالتخفيفقرأها حيىي

 .٣فكأنَّ التفجري من أماكن، وهو مبرتلة فَتحت األبواب وفتحتها} {و 

القراءتان متواترتان، فمن خفَّف فألنَّ الينبوع واحد، ومن شدد : التعليق

 . ، واهللا أعلم٤فلتكرار انفجار املاء منه

 .      :  قوله تعاىل-٣١١

: مسعت أعرابياً يقول لبزاز وحنن بطريق مكَّة. اِجلماع:  الِكسف٥}{و 

 .٦وقد تكون الِكسف مجع ِكسفة وِكسف. والِكسف مصدر. أعطين ِكسفة أي قطعة

 . ٧القراءتان متواترتان، وهذا التوجيه واضح ومتداول عند العلماء: التعليق

 
 

                                 
 .٦/٦٧: ، البحر احمليط١/٤١٦:  إعراب القراءات الشواذِّ-١
 .٢/٥٥٠: ، غاية االختصار٢/٤٠٧:  خفَّف الكوفيون ويعقُوب، وشدد الباقون، التذْكرة-٢
 .٢/١٣١:  معاين القرآن-٣
 .٢/٧٦٧: ، املُوضح٢/٥٠: ، الكشف٤٠٩:  احلُجة البن زنجلَة-٤
 .٢٠٩: ، الفتح الرباين٢/٣٠٩: ابن عاِمر وعاِصم، وسكَّنها الباقون، النشر فتح السني املدنيان و-٥
 .٢/١٣١:  معاين القرآن-٦
: ، شرح اهلداية  ١٢٩: ، احلُجة البن خالويه   ٢٦١: ، معاين القراءات  ٣/٢١٢:  معاين القرآن للزجاج   -٧

٢/٣٩٠. 



 ٢٩٤

 .      : ه تعاىل قول-٣١٢

: ، وقرأ سعيد بن جبري١بنصب التاء} {: قرأها ابن عباس وابن مسعود

} { اء، قال عليمثله بنصب الت : ،ما علم موسىاهللا، إن عدو ِلمواهللا ما ع

 بإسناده على قراءة علي وتفسريه، ٢برفع التاء، وفسره الكليب} {: وكان يقرأ

   {: قد قال اهللا عز و جلَّ: وأما ابن عباس وابن مسعود فقاال

: قرأ الِكساِئي بالرفع، فقال: والفتح أحب إيلَّ، وقال بعضهم:  قال الفَراء٣}

 .٤،٥أخالفه أشد اخلالف

القراءتان متواترتان، فمن فتح التاء فاخلطاب موجه من النيب موسى : التعليق

ه معاند كما قال سبحانه إىلة عليه بعلمه ولكنفرعون، يقيم احلج  :} 

 ينفي عن نفسه ، ومن ضم التاء فإنَّ موسى ٦}    

إني عامل : التهمة اليت وجهها إليه فرعون حيث رماه بالسحر، فقال موسى 

به، وأنَّ هذه اآليات التسع من رب العلمني، وأن ي لست مبسحور حبقيقة ما جئت

 .٧كما وصفتين

                                 
 .٢٨٧: ، اإلحتاف٣٨٥: سبعة قرأ الِكساِئي بضم التاء، وفتحها الباقون، ال-١
: أبو النضر محمد بن السائب بن بشري الكليب، إمـام يف التفـسري ويف علـم النـسب، ت                  :  هو -٢

 .٤/٣٠٩: هـ، وفيات األعيان١٤٦
 .١٤:  سورة النمل، اآلية-٣
 إنَّ بعض القُراء نـسب   :الظَّاهر أنَّ هذا من املستملي، أي قال املستملي للفراء        : ( قال حمقق الكتاب   -٤

   ماِئي القراءة بالضاء . إىل الِكسي أخالفه يف هذا وال أقبل قراءته      : فقال الفَرواهللا أعلم، معـاين     )إن ،
 .٢/١٣٢: القرآن

 . املصدر السابق-٥
 .١٤:  سورة الزمر، اآلية-٦
: ، الكشف ٤١١: ة البن زنجلَة  ، احلُج ٥/١٢٢: ، احلُجة للفارسي  ٤/٢٠١:  معاين القرآن للنحاس   -٧

 .٧/٤٢٢: ، الدر املَصون٢/٥٢



 ٢٩٥

وهذه القراءة ثابتة، وإذا عِلم ذلك فال جيوز ألحد بعد أن يعلمه أن يطعن فيها 

أو يعترض عليها، وأما الصحابة رضوان اهللا عليهم فكلٌّ كان يقرأ مبا تعلمه من حرف 

 رسول اهللا أو حرفني أو أكثر، وإذا علم أحدهم أنَّ يف اآلية قراءة أخرى ثابتةً عن 
 . فإنهم أشد الناس تعظيماً واحتراماً للقرآن الكرمي، واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٣١٣

بالتخفيف فقد قرأه أصحاب عبداهللا، واملعىن أحكمناه وفصلناه، } {وأما 

 ٢)قْناهفَر: ( أي يفصل، وروي عن ابن عباس١}    {: كما قال

 .٣مل يرتل يف يوم أو يومني: يقول

إنَّ قراءة : القراءة بالتشديد شاذَّة، وتوجيه القراءتني واضح، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤التخفيف مبعىن قراءة التشديد

 

 

 

 

 

 

                                 
 .٤:  سورة الدخان، اآلية-١
 أنَّ ابن عباس رضي اهللا عنهما قرأ بالتشديد، وعلى          ٦/١١١: ، والبحر احمليط  ٢/٦٨:  يف املُحتسب  -٢

 .كلٍّ فالقراءة شاذَّة
 .٢/١٣٢:  معاين القرآن-٣
 .١٠/٢١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٧٦١: ، معامل الترتيل٢/٦٨:  املُحتسب-٤



 ٢٩٦

 ٱ   
 

 .       :  قوله تعاىل-٣١٤

دينة، فمن نصب أضمر نصبها أصحاب عبداهللا، ورفعها احلسن وبعض أهل امل

عظم : كبرت تلك الكلمةُ كلمةً، ومن رفع مل يضمر شيئاً، كما تقول: }{يف 

 .١قولُك وكَبر كَالمك

على أنها فاعل، ونِصبت يف قراءة ) كلمة(قراءة الرفْع شاذَّة، و رِفعت : التعليق

 . ، واهللا أعلم٢اجلمهور املتواترة على التمييز

 .     :  تعاىل قوله-٣١٥

تكسرها إذا مل يكونوا آمنوا على نية اجلزاء، وتفتحها إذا أردت أنها قد 

}      {: ، مثل قوله يف موضع آخر٣مضت

 : ٥، ومثله قول الشاعر٤} {و 

 ٦وحبل الصفَا من عزة املتقطّع  أجتزع أن بان اخلليطُ املوّدع

هلمزة شاذَّة، وهي تفيد التعليل مع معىن املُِضي، أي ألنْ القراءة بفتح ا: التعليق

 . ، واهللا أعلم١مل يؤمنوا، وعلى قراءة الكسر شرطية

                                 
 .٢/١٣٤:  معاين القرآن-١
 .٣٩٤: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٢٩٣:  معاين القرآن لألخفَش-٢
 .٢٨٥:  قرأ ابن أيب عبلَة بالفتح، شواذُّ القراءات-٣
 .٥:  سورة الزخرف، اآلية-٤
 .ة، بدون نسب٩/٨٤:  البيت يف اخلزانة-٥
 .٢/١٣٤:  معاين القرآن-٦



 ٢٩٧

 .     :  قوله تعاىل-٣١٦

، فكأنَّ الذين فتحو ٢كسر امليم األعمش واحلسن، ونصبها أهل املدينة وعاِصم
املَرِفق من األمر و اِملرفَق من اإلنسان، وأكثر امليم كسروا الفاء أرادوا أن يفَرقُوا بني 

العرب على كسر امليم من األمر ومن اإلنسان، والعرب أيضاً تفتح امليم من مرِفق 
 .٣اإلنسان لغتان فيهما

مها لغتان، وكلٌّ منهما : القراءتان متواترتان، وقيل يف توجيههما: التعليق
، واألصل أنَّ تفتح فاؤه ولكنه جاء شاذَّا فتح امليم مصدر: يستعمل يف اآلخر، وقيل

: على غري قياس كاملَرِجع واملَِحيض، وكسر امليم اسم ملا يرتفَق به، ومعىن القراءتني
ييسر لكم اهللا أمراً سهالً ليناً بدالً من أمركم الصعب، وذكر أبو حيانَ والسِمني احلليب 

ال أعرف يف األمر ويف اليد ويف كلِّ شيء إالَّ كسر : (لَهعن مكِّي أنه نقل عن الفَراء قو
 ولكن صريح كالِم الفَراِء هنا يرد ما ذُِكر عنه، مثَّ إنه ال يوجد يف كتابي مكِّي ٤)امليم

الكشف واملشكل ما نقله عنه أبو حيانَ واحلليب، وكالم الفَراء هنا واضح وصريح يف 
 .، واهللا أعلم٥اءةجواز الوجهني لغة وقر

 .   :  قوله تعاىل-٣١٧

: ومن العرب من يقول. ، وهو الوِرق٦قرأها عاِصم واألعمش بالتخفيف
 .١كَِبد و ِكبد، و كَِلمةٌ و كَلْمةٌ و ِكلْمةٌ: الِورق، كمل يقال

                                                                                          
 .٧/٤٤١: ، الدر املَصون٣٩٤:  إمالء ما من به الرمحن-١
، ٢/٣١٠: فتح امليم وكسر الفاء ناِفع وابن عاِمر وأبو جعفَر، والباقون بكسر امليم وفتح الفاء، النشر               -٢

 .٢٧٧: غيث النفع
 .٢/١٣٦:  معاين القرآن-٣
 .٧/٤٥٦: ، الدر املَصون٦/١٣٤:  البحر احمليط-٤
: ، املُوضـح  ٣٤٩: ، املـشكل  ٢/٥٦: ، الكـشف  ٤١٢:  املصدران السابقان، احلُجة البن زنجلَة     -٥

 .٣/١٠٦٦: ، فتح الوصيد٢/٧٧٤
 :، التحِبري ٣١٦:  سكَّن الراء أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلَف وروح، والباقون بكسرها، التلخيص           -٦

١٣٨. 



 ٢٩٨

القراءة بكسر الراء وإسكاا متواترة، فمن كسر فعلى األصل، ومن : التعليق

 . ، واهللا أعلم٢ خفَّفسكَّن

 .     :  قوله تعاىل-٣١٨

ولبثوا يف :  يريدون٣}  {: مضافة، وقد قرأ كثير من القُراء

 .كهفهم سنني ثالمثائة فينصبوا بالفعل

ومن العرب من يضع السنني يف موضع سنة فهي حينئذ يف موضع خفض ملن 

ضافة نصب السنني بالتفسري للعدد كقول أضاف، ومن نون على هذا املعىن يريد اإل

 : ٤عنترة

 سودا كخافية الغراب األسحم  فيها اثنتان وأربعونَ حلُوبةً

 .٥فجعل سوداً وهي مجع مفسرةً كما يفسر الواحد

يف } {القراءة باإلضافة والتنوين متواترة، فمن أضاف جعل : التعليق

} { أي عمالً، و ٦} {: موضع الواحدة منها كما قال سبحانه

}  {عنده مفسرةً لـ} {جمرورة باإلضافة، ومن نون كانت 

أو عطفاً عليها فهي } {فتكون بدالً أو عطف بيان، فإن كانت بدالً من 

 {فهي جمرورة، وجيوز أن تنتصب } {منصوبة، وإن كانت ِمن {

                                                                                          
 .٢/١٣٦:  معاين القرآن-١
 .٢/٣٩٣: ، شرح اهلداية١٣٠: ، احلُجة البن خالويه٢٦٥:  معاين القراءات-٢
 .١٣٨: ، التحِبري٣١٦:  قرأ حمزة والِكساِئي وخلَف باإلضافة، والباقون بالتنوين، التلخيص-٣
اً على حلوبة، وفسرها ا، واحللوبـة هـي         ، والشاهد يف البيت أنه رد سود      ١٧:  البيت يف ديوانه   -٤

 ٣/١٠٦٨: االثنتان واألربعون، فتح الوصيد
 .٢/١٣٨:  معاين القرآن-٥
 .١٠٣:  سورة الكهف، اآلية-٦



 ٢٩٩

، واهللا ١ائةولبثوا سنني ثالمث: بدل منها كأنه قال}  {و } {بالفعل 

 . أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٣١٩

 جزمها ألنها ٢} {وليس يشرك، ومن قال : ترفع إذا كان بالياء على

ي٣. 

ال يشِرك اُهللا يف : القراءتان متواترتان، فمن قرأ بالياء والرفْع فاملعىن: التعليق

     {: قوله سبحانهنافية، وقد تقدم قبلها ) ال(حكمه أحداً، و 

ال تشِرك أيها : فجاءت جرياً على السياق، ومن قرأ بالتاء واجلزم فاملعىن} 

 . ٤ناهية، والفعل جمزوم) ال(اإلنسانُ يف حكم اهللا أحداً، و 

 .    :  قوله تعاىل-٣٢٠

لَِميقرأ أبو عبدالرمحن الس :}ٱ  {ً٥ قرأ غريهو ال أعلم أحدا .

والعرب ال تدخل األلف والالَّم يف الغدوة؛ ألنها معرفة بغري أِلف والم، مسعت أبا 

ما رأين كغدوةَ قط، يعين غداة يومِه، وذاك أا كانت باردة؛ أال ترى : اجلراح يقول

أتيتك غداة : أن العرب ال تضيفها فكذلك ال تدخلها األلف والالَّم، إنما يقولون

 .٦خلميس، وال يقولون غُدوةَ اخلميس، فهذا دليل على أنها معرفةا

                                 
: ، فـتح الوصـيد    ٧/٤٧٠: ، الـدر املَـصون    ٦١٨: ، الكشاف ٣/٢٢٧:  معاين القرآن للزجاج   -١

٣/١٠٦٧. 
 .١٩١: ، البدور الزاهرة٢/٤١٣: جلزم، والباقون بالياء والرفع، التذْكرة قرأ ابن عاِمر بالتاء وا-٢
 .٢/١٣٩:  معاين القرآن-٣
 .٥٦٨: ، إبراز املعاين٢/٧٧٨: ، املُوضح٧٧٥:  معامل الترتيل-٤
 .٢٠٨: ، اإلحتاف٢/٢٥٨:  قرأ ابن عاِمر كقراءة أيب عبدالرمحن السلمي، النشر-٥
 .٢/١٣٩: ن معاين القرآ-٦



 ٣٠٠

قد حكى فيها سيبويه واخلليل أنَّ من ) غدوة(القراءتان متواترتان، و: التعليق

العرب من ينكِّرها، فتدخل عليه األلف والالَّم، ولكن األكثر استعماالً أنها بدون ألف 

 . ١نكرة دخلت عليها األلف والالَّم) غداة: ( قراءة اجلمهوروالم كما ذكر الفَراء، ويف

 .     :  قوله تعاىل-٣٢١

 فهو مال، وما كان من ٢بالضم) ثُمٍر(ماكان يف القرآن من : قال جماهد

} {٣مفتوح فهو من الثِّمار. 

 : بضمتني فيها ثالثة أوجه) ثُمر(القراءتان متواترتان، : التعليق

 . أن يكون مجع مجع، مجع لثمار، ومثار مجع ثَمرة-١

 . أن يكون مجع مفرد، مجع مثرة، كبدن مجع بدنة-٢

 . أن يكون امساً مفرداً كعنق-٣

 . ، واهللا أعلم٤بفتحتني مجع ثَمرة كبقر مجع بقرة} {و

 .     :  قوله تعاىل-٣٢٢

 ٥}  {مردودة على اجلنة، ويف بعض مصاحف أهل املدينة

 .٦مردودة على اجلنتني

 . ٧القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق
                                 

 .٢/٢٧٨: ، شرح اهلداية٧٤: ، احلُجة البن خالويه٣/٣١٩: ، احلُجة للفارسي٣/٢٩٤:  الكتاب-١
 قرأ بفتحتني عاِصم وأبو جعفَر ويعقُوب، والباقون بضمتني إالَّ أبو عمرو فإنه سكَّن امليم ختفيفـاً،                 -٢

 .٢/٥٥٣: ، غاية االختصار٤٢٢: اإلقناع
 .٢/١٤٤: آن معاين القر-٣
 .٢/٥٩: ، الكشف٧٧٧: ، معامل الترتيل١٦٣:  معاين القراءات-٤
 .٢٩٠: ، اإلحتاف١١٧:  قرأ املدنيان وابن كثري وابن عاِمر بالتثنية، والباقون باإلفراد، التيسري-٥
 .٢/١٤٤:  معاين القرآن-٦
 .٤٧٢: ، كَنز املَعاِني٥٨٢: ، زاد املسري٤١٦:  احلُجة البن زنجلَة-٧



 ٣٠١

 .      :  قوله تعاىل-٣٢٣

لكن أنا هو اهللا ربي، ترك مهزة األلف من أنا، وكَثُر ا الكالم، : معناه

أنا قلت : ومن العرب من يقول} {مع النون من } {فأدغمت النون من 

 على تلك اللُّغة، وأثبتوا األلف يف اللُّغتني يف ١}{ام األلف، فقرئت ذاك، بتم

 إذا ٢رأيت يزيداً وقواريرا، فثبتت فيهما األلف يف القولني: املصحف، كما قالوا

 : ٣وقفت، وجيوز الوقوف بغري ألف يف غري القرآن يف أنا، وأنشدين أبو ثَروان

 ين لكن إياك ال أقليوتقِلين  وترمينين بالطَّرف أي أنت مذنب

لكن أنا إياك ال أَقْلي، فترك اهلمز فصار كاحلرف الواحد، وزعم : يريد

: لكن أنا واهللا، وقال الِكساِئي: لكن واهللا، يريدون: الِكساِئي أنه مسع العرب تقول

 وأدغم فهي نظري: إنْ أنا قائم، فترك اهلمز: إنَّ قائم، يريد: مسعت بعض العرب يقول

٤للكن. 

قراءتان متواترتان، إثبات األلف وحذفها يف الوصل، أما } {يف : التعليق

 . ٥يف الوقف فأمجع القُراء على إثباهتا، وأما من حيث التوجيه فكما بين الفَراء رمحه اهللا
 
 
 

                                 
 قرأ ابن عاِمر وأبو جعفَر ورويس بإثبات األلف وصالً، والباقون حبذفها يف الوصل، أما يف الوقـف           -١

 .١٣٨: ، التحِبري٤٢٢: فاتفقوا على إثباهتا، اإلقناع
 . أي حذفها وإثباهتا يف الوصل-٢
 .، بدون نسبة١١/٢٣٨:  البيت يف اخلزانة-٣
 .٢/١٤٤:  معاين القرآن-٤
 .٣/١٠٦٩: ، فتح الوصيد١٣١: ، احلُجة البن خالويه٢٦٧:  معاين القراءات-٥



 ٣٠٢

 .      :  قوله تعاىل-٣٢٤

، وإن شئت )لك الوالية احلق هللاهنا: ( ويف قراءة أُبي١}{رفْع من نعِت 

على معىن ) احلق(املُلك، ولو نصبت } ٰٱ{و } {خفضت جتعله من نعت 

 .٢،٣حقَّاً كان صواباً

 : يف هذه اآلية أربع قراءات، املتواتر منها اثنتان: التعليق

 . الرفع-١

 . اخلفض-٢

 : واألخريان شاذَّتان، ومها

 .شاهدة لقراءة الرفع قراءة أُبي، وهي -١

 . ٤ نصب احلق، وهي على املصدرية-٢

 .    :  قوله تعاىل-٣٢٥

ولو قرأ )  الريحهيتذِْر: (من ذَروت و ذَريت لغة، وهي كذلك يف قراءة عبداهللا

 : ٥من أذريت أي تلقيه كان وجهاً، وأنشدين املفضل)  الريحِهيذِْرت(: قارىء

فقلت له صهندهجوال ت بلَِق  وزى القطاِة فَترأُخ ِمن ذِْركفَي 

 .٧ألقيته:  عن الدابة وعن البعري أي٦لَّأذريت اجلُ: تقول
                                 

 .٢/٣١١: ، النشر٣٩٢:  رفع أبو عمرو والِكساِئي، والباقون باخلفض، السبعة-١
:  قرأ بالنصب أبو حيوة وزيد بن علي وعمرو بن علي وعمرو بن عبيد وغريهم، البحـر احملـيط                  -٢

٦/١٦٣. 
 .٢/١٤٥: عاين القرآن م-٣
 .٦/١٦٣: ، البحر احمليط٥٧٠: ، إبراز املعاين٣/٢٣٧:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .٣/١٠١:  البيت لعمرو بن عمار الطَّائي، الكتاب-٥
 .٢/٣٣٦: ما تلبسه لتصان به، لسان العرب:  جلُّ الدابة وجلُّها-٦
 .٢/١٤٦:  معاين القرآن-٧



 ٣٠٣

ليس يف اآلية قراءة متواترة سوى قراءة اجلمهور، والتوجيه كما  :التعليق

١ذُِكر . 

 .      :  قوله تعاىل-٣٢٦

كأنه مجع قَِبيل، وقُبل، } { هلذا املعىن، وتكون ٢}{ِعياناً، وقد تكون 

 .٣أي عذاب متفرق يتلو بعضه بعضاً

 . ٤القراءتان متواترتان، وتوجيههما كما ذَكَر الفَراء : التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٣٢٧

 فتح امليم ٥}{: أجالً، وقرأ عاِصم} {إلهالكنا إياهم : يقول

 مما ٦بكسر الالَّم تنبيه على هلَك يهِلك، فمن أراد االسم} {والالَّم، وجيوز 

 .يفْعل منه مكسور العني كسر مفِْعال

املضِرب واملضرب، واملَِدّب واملَدب، واملِفر : ومن أراد املصدر فتح العني مثل

رِت العرب فتحها يف مفعل، امساً كان أو واملَفَّر، فإذا كان يفعل مفتوح العني آث

 عمجِم: (مصدراً، وربما كسروا العني يف مفعل إذا أرادوا به االسم، منهم من قال

                                 
 .٧/٥٠٢: ، الدر املَصون١٠/٢٦٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٣٧: شواذِّ إعراب القراءات ال-١
، ٢/٤٨٦:  قرأ الكوفيون وأبو جعفَر بضمتني، والباقون بكسر القاف وفتح الباء، غاية االختـصار             -٢

 .١٧٣: الفتح الرباين
 .٢/١٤٧:  معاين القرآن-٣
 .٢٥٩: ، مفاتيح األغاين٢/٦٤: ، الكشف٤٢٠:  احلُجة البن زنجلَة-٤
 قرأ شعبة بفتح امليم والالَّم، وحفْص بفتح امليم وكسر الالَّم، والباقون بضم املـيم وفـتح الـالَّم،                   -٥

 .٢/٣١١: ، النشر٣٩٣: السبعة
 . أي اسم الزمان واملكان-٦



 ٣٠٤

فإذا كان يفعل مضموم العني مثل يدخل . ٢ وهو القياس وإن كان قليال١ً)ٱلْبحريِن

 أحرفاً من األمساء ألزموها وخيرج آثرت العرب يف االسم منه واملصدِر فتح العني؛ إالَّ

كسر العني يف مفعل، ومن ذلك املسِجد واملطِلع واملغِرب واملشِرق واملسِقط واملفِرق 

واِزر واملسِكن، واملَرِفق من رفَق يرفُق، واملنِسك من نسك ينسك، واملَنِبت، فجعلوا 

بعض العرب يف االسم، الكسر عالمة لالسم، والفتح عالمة للمصدر، وربما فتحه 

، وقد مسعنا املسِجد واملسجد وهو يريدون االسم، ٣)مسكَن(و) مسِكن(وقد قُرىء 

 .٤واملطلَع واملطِلع، والنصب يف كلِّه جائز وإن مل تسمعه فال تنكرنه إن أتى

 : متواترة، وهي} {القراءات الثَّالث يف : التعليق

 .لك الرباعي ضم امليم وفتح الالَّم، من أه-١

 . فتحهما، من هلك الثُّالثي وكسر الالَّم يف مضارعه يهلك-٢

 . فتح امليم وكسر الالَّم من الثُّالثي أيضاً-٣

حيتمل أن تكون كلُّها مصادر ميمية، ويكون فتح امليم وكسر الالَّم مصدراً 

ا إلهالكهم وجعلن: على غري األصل، والقراءة األوىل مضافة إىل املفعول به، واملعىن

: موعداً، والقراءتان األخريان مضافتان إىل الفاعل إذا مل يكن فعلهما متعدياً، واملعىن

: وجعلنا إلهالكنا إياهم موعداً، وإذا كان فعلهما متعدياً أضيفتا إىل املفعول، واملعىن

: ان، واملعىنوجعلنا إلهالكنا إياهم موعداً، وحيتمل أن تكون الثَّالث كلُّها امساً للزم
                                 

اهللا بن مسلم بن يسار، البحر       من سورة الكهف، قرأ ا الضحاك وعبد اهللا          ٦٠:  قراءة شاذَّة لآلية   -١
 .٦/١٧٩: احمليط

 يريد أنَّ األصل الفتح يف املصدر، والكسر يف االسم، وخوِلف يف بعض املواطن، انظر كالم حمقِّـق              -٢
 .٢/١٤٨: الكتاب

، قرأ حفْص وحمزة بفـتح الكَّـاف،        ١٥: سورة سبأ، اآلية  }   {:  يف قوله تعاىل   -٣
 .٣٥٨: ، اإلحتاف١٦٥: رها، التحِبريوالِكساِئي وخلَف بكس

 .٢/١٤٨:  معاين القرآن-٤



 ٣٠٥

وجعلنا لوقت إهالكهم موعداً، وهذا على القراءة األوىل، وجعلنا لوقت هالكهم 

، ومفهوم كالم الفَراء أنَّ األوىل والثَّانية مصدران، والثَّالثة اسم ١موعداً على الثَّنية

 . زمان، واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٣٢٨

 .٣ تصحبين أنت، كلُّ ذلك صواب واهللا حممود نفْسك وال٢)بِنىحصت فَالَ(و

 فَالَ: (فمن قرأ: (القراءة اليت ذكرها الفَراء شاذَّة، وقال الزجاج: التعليق

تصِنىحصاحيب، ومن قرأ: فإنَّ معناه) ب إن طلبت : فمعناه} {: فال تكونن

ن املفاعلة من صاحب الرباعي، م}  {، و٤)صحبتك فال تتابعين على ذلك

 .٥من صِحب الثُّالثي) بِنىحصت(من اثنني، و

 .   :  قوله تعاىل-٣٢٩

يفعلمنا، وهي يف قراءة أُب) :فَخ اافمِهقَهرأنْ ي كعلى معىن) رب : ،كبعلم ر

إالَّ أن يعلما ويظنا، واخلوف والظَّن يذْهب :  قال٦}  {: وهو مثل قوله

 .٧هب العلمما مذ

 . ٨قراءة أُبي شاذَّة، والتوجيه ظاهر: التعليق

                                 
، البحـر   ٧٨٧: ، املُوضـح  ٢٥٩: ، مفاتيح األغاين  ٢/٦٥: ، الكشف ٥/١٥٦: احلُجة للفارسي  -١

 .٦/١٧٥: احمليط
 : تروى عن روح وهي شاذَّة وإن ذكرها ابن اجلزري يف النشر ألنها خارجة عن العـشر، النـشر                  -٢

 .٢٩٣: ، اإلحتاف٢/٣١٣
 .٢/١٥٥:  معاين القرآن-٣
 .٣/٢٤٧:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .٧/٥٣٠: ، الدر املَصون٦٢٦:  الكشاف-٥
 .٩٣: ، انظر ص٢٢٩:  سورة البقرة اآلية-٦
 .٢/١٥٧:  معاين القرآن-٧
 .٦/١٩٤: ، البحر احمليط١١/٢٦:  اجلامع ألحكام القرآن-٨



 ٣٠٦

 .    :  قوله تعاىل-٣٣٠

 وأَتبع أحسن من اتبع؛ ألنَّ اتبعت الرجل إذا كان ١}{و} {قرئت 

 .٢أَتبعته بقطع األلف فكأنك قفوته: يسري وأنت تسري وراءه، وإذا قلت

ترتان، وتوجيه الفَراء واضح، والقراءة بوصل اهلمزة القراءتان متوا: التعليق

سبباً، وقيل يف القراءة : وتشديد التاء مبعىن السير، والفعل فيها يتعدى ملفعول واحد

وصل وألْحق، والفعل على : بقطع األلف وختفيف التاء مبعىن لَِحق، وقيل يف معناها

باً، والقراءتان متقاربتان يف املعىن، إالَّ أنه ال ينبغي سبباً سب: هذا املعىن يتعدى ملفعولني

التفضيلُ بني قراءتني ثابتتني، واحلُكْم على إحدامها بأنها أحسن من األخرى بناًء على 

ما يظهر لنا من املعاين، فقد يفتح اهللا ألحٍد مامل يفتحه آلخر، والقراءات كالم اهللا جلَّ 

 . ، واهللا أعلم٣كماِل واحلُسنوعال بلَغت الغاية يف ال

 .     :  قوله تعاىل-٣٣١

}  {: أي فله جزاًء احلُسىن نصبت اجلزاء على التفسري، وقوله

، وقد تكون احلسىن حسناته فهو جزاؤها، وتكون احلسىن اجلنة، تضيف ٤مضاف

  {٧} { و ٦} {: ، كما قال٥اجلزاء إليها، وهي هو

                                 
: ، التحِبري ٣٩٧: بن عاِمر بوصل اهلمزة والتشديد، والباقون بالقطع والتخفيف، السبعة         الكوفيون وا  -١

١٣٩. 
 .٢/١٥٨:  معاين القرآن-٢
 .٢/٨٥٩: ، التبيان٢/٤٠٠: ، شرح اهلداية٤٢٨: ، احلُجة البن زنجلَة٢٧٤:  معاين القراءات-٣
٤-      ة بالنبعقُوب والكوفيون إالَّ شعفْع واإلضافة، غايـة االختـصار         قرأ يب والتنوين، والباقون بالرص :

 .٢٩٤: ، اإلحتاف٢/٥٥٨
 . أي اجلنةُ هي اجلزاء-٥
 .٩٥:  سورة الواقعة اآلية-٦
 .٥:  سورة البينة اآلية-٧



 ٣٠٧

رفعاً وقد رفعت اجلزاء ونونت فيه كان وجهاً، } { ولو جعلت ١} 

 ٣}     {: ، فتكون كقراءة مسروق٢ومل يقرأ به أحد

 .٤فخفض الكواكب ترمجة عن الزينة

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات، تواتر منها اثنتان، ومها: التعليق

: مييز، وقال الزجاج تنوين اجلزاء بالنصب، واجلزاء عند الفَراء منصوب على الت-١

: ، وقيل)فله احلسىن جمزياً ا جزاًء: مصدر موضوع موضع احلال، املعىن(

 .انتصب على املصدرية فيكون مفعوالً مطلقاً

 :  رفع اجلزاء بدون تنوين وإضافة احلسىن إليه، وهي عند الفَراء على وجهني-٢

ي فله جزاُء حسناته ، أن أن تكون احلُسىن مبعىن حسنات العبد املؤم-أ 

 .مضاف إليه} {مبتدأ مضاف، و} {و

 .اجلنة، من إضافة الشيء إىل نفسه:  أن تكون احلسىن-ب

 : وفيها وجه ثالث

 أنَّ اجلزاء مرفوع منونٌ حِذف التنوين منه اللتقاء الساكنني، واحلسىن -جـ

 .مبعىن اجلنة بدلٌ من جزاء

ي برفع جزاء مع التنوين، وتوجيهها كالوجه الثَّالث من وأما القراءة الشاذَّة فه

 .، واهللا أعلم٥القراءة الثَّانية املتواترة

                                 
 .٣٠: ، و سورة النحل اآلية١٠٩:  سورة يوسف اآلية-١
 .٢/٢٠١:  املتواتر، وقرأ اعبداهللا بن أيب إسحاق يف الشواذِّ، البحر احمليط أي يف-٢
 .٦:  سورة الصافَّات اآلية-٣
 .٢/١٥٩:  معاين القرآن-٤
 .٦/٢٠٠: ، البحر احمليط٣/٣٦٧: ، الفريد٤٤٧: ، املشكل٣/٢٥٢:  معاين القرآن للزجاج-٥



 ٣٠٨

 .    :  قوله تعاىل-٣٣٢

} {: ، وقد ذُكر عن جماهد قال١أُدغمت نونه يف النون اليت بعدها

 .٢بنونني ظاهرتني وهو األصل

هار متواترة، فمن أدغم فلتماثل النونني، وطلباً القراءة باإلدغام واإلظ: التعليق

 . ٣للتخفيف، واإلظهار على األصل، والنون األوىل الم الفعل، والثَّانية نون الوقاية

 .     :  قوله تعاىل-٣٣٣

 مقصورة فنصبا الِقطْر ا وجعالها من ٤} {: قرأ محزة واألعمش

 آتوين ٥} {أللف كان جيداً أعطوين، إذا طولت ا} {و) جيئوين(

ائتنا بغدائنا، : ِقطْراً أُفْرغ عليه، وإذا مل تطول األلف أدخلت الياء يف املنصوب فقلت

أخذت اِخلطَام، : وقول محزة واألعمش صواب جائز من وجهني، يكون مثل قولك

وىل فإذا أسقطت األ} {وأخذت باِخلطَاِم، ويكون على ترك اهلمزة األوىل يف 

 .٦مهزت الثَّانية

أعطوين، ومن قرأ : القراءتان متواترتان، فمن قرأ باملد فاملعىن عنده: التعليق

 : بالقصر فعلى الوجهني املذكورين

                                 
 .١٤٠: ، التحِبري٤٢٤: اإلقناع قرأ ابن كثري باإلظهار، وأدغم الباقون، -١
 .٢/١٥٩:  معاين القرآن-٢
 .٥٧٧: ، إبراز املعاين٢٦٣: ، مفاتيح األغاين١٣٧:  احلُجة البن خالويه-٣
:  قرأ حمزة وشعبة مزة ساكنة بعد الالَّم وصالً، فإذا ابتدأ فبكسر مهزة الوصل، وبعدها ياء، النشر                -٤

 .٢٩٥: ، اإلحتاف٢/٣١٥
 .٦٢:  سورة الكهف اآلية-٥
 .٢/١٦٠:  معاين القرآن-٦



 ٣٠٩

أخذت اخلطام، وأخذت باخلطام، وملَّا نزع اخلافض :  أن يكون على لغة من قال-١

 . ١}{انتصبت 

إذا ترك اهلمزة األوىل اليت كانت الثَّانية مداً : ( ومعىن كالم الفَراء يف الوجه الثَّاين-٢

 .٣)٢هلا تعين اإلتيان باهلمزة اليت كانت ألفاً

 .     :  قوله تعاىل-٣٣٤

 الذين بأَفَحس: (وقرأ علي} {قراءة أصحاب عبداهللا وجماهد 

} {رفع، وإذا قلت } {فـ)  الذين كفروابأَفَحس: (، فإذا قلت)كفروا

 .٤كانت نصباً

يف موضع رفع يف ) أن(القراءة بإسكان السني وضم الباء شاذَّة، و : التعليق

، ويف قراءة اجلمهور تكون )بأَفَحس(هذه القراءة ألنها وما يف حيزها خرب للمبتدإ 

 .، واهللا أعلم٥ساد مسد مفعولَي حسب}  {: يف موضع نصب، فقوله} {

 
 
 

                                 
 على مذهب الكوفيني يف التنازع، وهو توجه عاملني إىل معمول واحد، فالكوفيون يعِملُون األول               -١

، ومعمول الثَّاين عند الكوفيني، واألوِل عند البـصِرّيني         )أفرغ(، والبصِرّيون يعِملُون الثَّاين     )آتوين(
 .٢/١٥٧: يدلُّ عليه املعمول الظَّاهر، شرح ابن عقيلحمذوف، 

 . مابني القوسني تفسري من فضيلة املشرف لكالم الفَراء يف الوجه الثَّاين لتوجيه قراءة حمزة-٢
 .٢/٨٠٣: ، املُوضح٢/٧٩: ، الكشف٥/١٧٨:  احلُجة للفارسي-٣
 .٢/١٦٠:  معاين القرآن-٤
 .٧/٥٥١:  املَصون، الدر٢/٧٩:  املُحتسب-٥



 ٣١٠

    
 

 .   :  قوله تعاىل-٣٣٥

} { حيىي بن وثَّاب جزماً، واجلزم الوجه؛ ألن َّقرأها ،١ جزماً ورفعاًتقرأ

هب يل الذي :  كانت ِصلةً للويلِّرفعتإذا ،من آيٍة سوى األوىل فحسن اجلزاء، 

 .٢}{و }  {: يرثين، ومثله

ولياً وارثاً، :  كما ذكر الفَراء أو صفة لهفالرفْع  متواترتان،القراءتان: التعليق

 .  أعلمواهللا ،٣إن تهب يِرثْين: والدعاءواجلزم جواب للطلب 

 .   :  قوله تعاىل-٣٣٦

قد عتا وعسا، كما يقال :  قائل للشيخ إذا كِبروأنت) عِسّياً: ( ابن عباسوقرأ

 .٤للعود إذا يِبس

 . ٥ واضحوتوجيهها ابن عباس شاذَّة، قراءة: يقالتعل

 .    :  تعاىلقوله -٣٣٧

 هلا، كأنه هو الواهب، وذلك كثري يف القرآن جربيل من اهللا، حكاها اهلبة

 { ليهب اهللا لِك، وأما تفسري واملعىن ٦}{: خاصة، ويف قراءة عبداهللا
                                 

 .٢١٦: ، الفتح الرباين١٤١:  جزم ابو عمرو والِكساِئي، ورفَع الباقون، التحِبري-١
 .٢/١٦١:  معاين القرآن-٢
 .٥٨١: املعاين، إبراز ٢٦٦: ، مفاتيح األغاين٣/٢٦١:  معاين القرآن للزجاج-٣
 .٢/١٦٢:  معاين القرآن-٤
 .٤/٣٦٢: موس احمليط، القا٦٣٢:  الكشاف-٥
: ، النـشر  ٣٢٢:  باهلمز، التلخيص  والباقون قرأ ناِفع خبالف عن قالون وأبو عمرو ويعقُوب بالياء،           -٦

٢/٣١٧. 



 ٣١١

قال ذا ألهب لك، والفعل :  فكأنه قاللك،لقول ألهب أرسلين با: فإنه كقولك} 

 .١هللا تعاىل

 والقراءة بالياء كما ذكر الفَراء، أو على إبدال متواترتان، القراءتان: التعليق

 :  وأما القراءة باهلمز ففيها وجهان ذكرمها الفَراء، وبياماللتخفيف،اهلمزة ياًء 

 .السالم ملا كان ناقالً هل إىل جربيل عليه ااهلبة إسناد -١

: إنما أنا رسول ربك، يقول ربك: قال جربيل:  حذفاً، واملعىنالكالم أنَّ يف -٢

 . ألهب لكرسويلأرسلت إليِك 

 . ٢العلماء الوجهني ذكره وكال

 .    :  قوله تعاىل-٣٣٨

،  النون، وسائر العرب تكسر النونبفتح ٣}{ عبداهللا قرءوا أصحاب

ماتلقيه :  واِحلجر، والوتر والِوتر، والنسيواحلَجراجلَسر واِجلسر، : ومها لغتان مثل

 النسي، وهو ،٤ وهو اللَقَى مقصور- ألنه إذا رمي به مل يرّد - اعتالهلااملرأة من ِخرق 

 .٥ولو أردت بالنسي مصدراً كان صواباً

ومها إما لغتان، وإما أن يكون الكسر امسا،  متواترتان، القراءتان: التعليق

 .  أعلمواهللا ،٦والفتح مصدراً

                                 
 .٢/١٦٣:  معاين القرآن-١
 .٨٨٠: ، زاد املسري٢/٨٦: ، الكشف٢/٤٠٩: ، شرح اهلداية٣/٢٦٤:  معاين القرآن للزجاج-٢
 .٢٩٨: اإلحتاف، ٤٢٦: ص وحمزة، وكسرها الباقون، اإلقناع فتح النون حفْ-٣
 كاخلرقة اليت تلقيها املرأة بعد      واملقصود،  ٤/٣٨٤: هو الشيء يطْرح ويرمى، القاموس احمليط     :  اَلَّلَقَى -٤

 .حيضها، مثلُها معىن النسي
 .٢/١٦٤:  معاين القرآن-٥
 .٤/١٠٩١: ، فتح الوصيد٦/٢٢٧: ، البحر احمليط٢٨٣:  معاين القراءات-٦



 ٣١٢

 .     :  قوله تعاىل-٣٣٩

 امللك يف الوجهني مجيعاً، أي فناداها جربيل وهو ١}   {و

 .٢ حتتهاالذي: ِمن حتتها، وناداها من حتتها

} {ألنَّ } { فمن كسر امليم خفض متواترتان، القراءتان: التعليق

اسم } {ألنَّ }  {نصبحرف جر، والفاعل حمذوف، ومن فتح امليم 

إما ظرف منصوب صلة } { وفاعل،موصول مبعىن الَّذي يف حمل رفع 

فناداها ومن حتتها، وعلى كلتا :  من الفاعل احملذوف أيحالللموصول، وإما 

 واهللا ،٣عليه الصالة والسالم امللك عليه السالم، أو عيسى املناديالقراءتني قد يكون 

 .أعلم

 .   ٰ :  قوله تعاىل-٣٤٠

 فمن قرأها بالتاء، ٤}{و } ٰ{و }  ٰ{: ويقرأ

}ٰ { وأصحاب عبداهللا بالياء، ٥ وقد قرأها الرباء بن عازباجلذع،ذهب إىل 

:  خفَّفت، وإن قلتشئت يريدون النخلة، فإن شئت شددت وإن} {

 بالتاء، والتشديد يف املبدوءكان صواباً، والتشديد والتخفيف يف }  {

                                 
:  والتاء، والباقون بكسرمها، الـسبعة     امليم قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عاِمر وشعبة ورويس بفتح            -١

 .١٤١: ، التحِبري٤٠٨
 .٢/١٦٥:  معاين القرآن-٢
 .٤٨٥: ، كَنز املَعاِني٣٩١: ، الفريد٤٤١:  احلُجة البن زنجلَة-٣
 بالياء والتشديد، وحمزة بالتاء     وشعبةص بضم التاء وختفيف السني وكسر القاف، ويعقُوب          قرأ حفْ  -٤

 .٢/٣١٨: ، النشر٤٢٦:  اإلقناعوالتشديد،والتخفيف، والباقون بالتاء 
صحابة  فقيه كبري، من أعيان ال     املدين،أبو عمارة الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري احلارثي          :  هو -٥

،الء٧٢ أو ٧١:  تب٣/١٩٤: هـ، سري أعالم الن. 



 ٣١٣

 أو النخلة، إىل يذهب ١) رطباًعليكتسِقط : (املبدوء بالياء خاصة، ولو قرأ قارىء

 .٣ إىل اجلذع كان صواباًيذهب ٢)يسقُط عليك رطباً: (قال

راءات، أربع منها متواترة، واثنتان شاذَّتان، فأما  قست الفَراء ذكر: التعليق

 : املتواترة

١-} ٰ{ . 

٢-} ٰ{. 

 القراءة األوىل أُدِغمت التاء الثَّانية يف السني، ويف ففي أصلهما تتساقط، وهاتان

مرة املفهومة من  التاءين ختفيفاً، والفاعل إما النخلة، وإما الثَّإحدىالثَّانية حذفت 

 .متييز} { والسياق،

 .مفعول به} {الفاعل النخلة، و}  {-٣

٤-} ٰ { ني، والفاعل اجلذعاء يف السالثَّمر، أوأصلها يتساقط، أدغمت الت 

 .كما يف القراءتني األوىل والثَّانية} {و

 :  الشاذَّتانوأما

 .الثةوهي كالقراءة الثَّ) تسِقط (-٥

 .وهي كالقراءة الرابعة) يسقُط (-٦

 .٤ إذا كان الفعل متعدياًمفعوالًمتييز إذا كان الفعل الزماً، ويكون } {و

 

                                 
 .٢٩٩:  تروى عن أيب حيوة، شواذ القراءات-١
 . تروى عن أيب حيوة أيضاً، املصدر السابق-٢
 .٢/١٦٦:  معاين القرآن-٣
 .٧/٥٨٧: ، الدر املَصون٢/٨١٦: ، املُوضح٢/٨٧:  الكشف-٤



 ٣١٤

 .    :  قوله تعاىل-٣٤١

 واحد، واحلق يف هذا معىنوالقول والقالُ يف )  ٱللَِّه احلَققَالُ: ( قراءة عبداهللايف

القول : اهد به قول احلق فيضاف القول إىل احلق ومعن به اهللا، ولو أرييراد ١املوضع

 الشيء إىل مثله، فيضاف ٢}    {:  صواباً، كما قيلكاناحلق 

الوعد الصدق، : ومعناه ٣}    {ومثله قول اهللا 

وقد قرأت القُراء بالنصب .والداَُّر اآلخرةُ:  هوإنما ٤}  {: وكذلك

حقاً، وإن نصبت القولَ وهو يف النية من : يدون به كثري، يروهو ٥} {

هذا عبداهللا أخاه بعينه، والعرب تنصب االسم :  كأنك قلتصواباً،نعت عيسى كان 

: هذا عبداهللا األسد عادياً، كما يقولون:  وأخواهتما، فيقولونوذلكاملعرفة يف هذا 

 .٦عادياًأسداً 

صب متواترة، وقراءة عبداهللا شاذَّة، فمن رفع  والنبالرفْع القراءة: التعليق

 احلَق، قولُهو : ، أوخرب ملبتدٍإ حمذوف، تقديره}{وصف لـ} {فـ

 فيها وجهاً الفَراُءمصدر مؤكد ملضمون اجلملة، وجوز } {والنصب على أن 

 .  من مذهب الكوفيني، واهللا أعلموهو ٧آخر، وهو أن ينصب على التقريب

                                 
 .ءة عبداهللا فحسب أي يف اآلية وليس يف قرا-١
 .٩٥:  سورة الواقعة، اآلية-٢
 .١٦:  سورة األحقاف، اآلية-٣
 .٣٠: ، و سورة النحل، اآلية١٠٩:  سورة يوسف، اآلية-٤
 .٢٩٩: ، اإلحتاف٣٢٣:  نصب ابن عاِمر وعاِصم ويعقُوب، ورفَع الباقون، التلخيص-٥
 .٢/١٦٧:  معاين القرآن-٦
، فريتفـع   )كـان ( عملَ   االمسيةإعمال أمساء اإلشارة يف اجلُمِل      : يف، ويراد به   التقريب مصطلح كو   -٧

        بصنقريب، ويه اسم للته خرب له، كقولك     اخلربماكان مبتدأً على أنطالعةً،   :  على أن مسهذه الش
 .٥٠١: ، ص١٠٧ اإلسالمية، العدد اجلامعةوحكمه عندهم اجلواز، جملَّة 



 ٣١٥

 .    : وله تعاىل ق-٣٤٢

ذلك أنَّ اهللا ريب وربكم، وتكون رفعاً :  فتح أرادفمن ١} {: تقرأ

      {:  اهللا، كما قالوألنَّ: وتكون يف تأويل خفض على

 ٤}  {: ٣على قوله} { فتحت ولو ٢} 

}  {يكُماَهللاإنَّ : (كان وجهاً، ويف قراءة أُببري وبواو فهذا دليل بغري )  ر

 .٥على أنها مكسورة

 اهلمزة وفتحها متواترة، وقراءة أُبي شاذَّة، وهي شاهدة بكسر القراءة: التعليق

 . ٦ واهللا أعلماالستئناف،لقراءة الكسر على 

 .     :  قوله تعاىل-٣٤٣

يد؛ ألنه  وجه جوهو ٧}{:  املدينة يقرءوا بغري مهٍزوأهلاملنظر، : والرئي

 إىل رِويت، بالريمع آيات لسن مبهموزات األواخر، وقد ذُكر عن بعضهم أنه ذهب 

قد زييت : اهليئة واملنظَر، والعرب تقول: والزي ،٨بالزاي) وِزياً: (وقد قرأ بعضهم

 .٩وهيأهتازينتها : اجلارية، أي

                                 
 .٢/٣١٨: ، النشر٢/٤٢٥: التذْكرةسر الكوفيون وابن عاِمر وروح، والباقون بالفتح،  قرأ بالك-١
 .١٣١:  سورة األنعام، اآلية-٢
 .}  {: معطوفةً على قوله} { أي ولو فتحت -٣
 .٣١:  سورة مرمي، اآلية-٤
 .٢/١٦٨:  معاين القرآن-٥
 .٢/٤١١: ، شرح اهلداية١٤٢: ، احلُجة البن خالويه٢٨٥:  معاين القراءات-٦
 .١٤٢: ، التحِبري٢٥٦: اإلقناع شدد الياء وترك اهلمز قالون وابن ذَكْوان وأبو جعفَر، -٧
 .٢/٨٧: املُحتسب قرأ بالزاي سعيد بن جبري ويزيد الرببري واألعسم املكِّي، -٨
 .٢/١٧١:  معاين القرآن-٩



 ٣١٦

متواترة، أما القراءة بالزاي فهي  وتركه مع التشديد باهلمز القراءة: التعليق

 . ١ واضحكلِّهاشاذَّة، وتوجيهها 

 .     :  قوله تعاىل-٣٤٤

 قرأ وكذلك ،٣}  { ويف ٢}{:  إبراهيمقرأ

{:  كلِّ القرآن، وقرأ جماهديف ٤حيىي بن وثَّاب، ونصب عاِصم الواو، وثقَّل
א {فْعاعربالر٥ ونصب سائر القرآن، وقال الش : 

  ثَّمروا ماالً وولْداقد   رأيت معاشرا ولقد

العدم والعدم والولْد والولَد ومها :  لغتان مثل ماقالواوالولَد والولْد فخفَّف،

 : ٧ الشعراء بعضوقال ِ،٦ولْدِك من دم عقبيك:  ومن أمثال العربجبمع،واحد وليس 

  محارولْد فالناً كان وليت   أُمهبطن فالناً مات يف فليت

 .٨ الولْد مجعاً، والولَد واحداًجتعل واحد، وقَيس فهذا

                                 
 .٢/٩١: ، الكشف٢/٨٧: ملُحتسب، ا٢/٤٠٤:  معاين القرآن لألخفَش-١
 .٢١:  سورة نوح، اآلية-٢
 والباقون بفتحهما، ويف نوح قرأ      الالَّم، قرأ حمزة والِكساِئي يف مرمي والزخرف بضم الواو وسكون           -٣

: لتيسري الواو والالَّم، والباقون بضم الواو وإسكان الالَّم، ا        بفتحناِفع وابن عاِمر وعاِصم وأبو جعفَر       
 .٤٢٤، ٣٠١: اإلحتاف، ١٧٤، ١٢٢

 .الالَّمضم الواو وإسكان : التحريك بفتحتني، والتخفيف:  التثقيل-٤
 .١١/٩٨: احلارث بن ِحلِّزة، اجلامع ألحكام القرآن:  القائل هو-٥
ـ   الطُّفيل، أصله أنَّ امرأة الطُّفيل بن مالك بن جعفر بن كالب ولدت عقيل بن               -٦ شة بنـت    فتبنته كب

ابـين  :  فجاءهتا كبشة فمنعتها وقالت    فضربته،عروة بن جعفر بن كالب فَقَِدم عقيل إىل أمه يوماً           
 عقبيك، يعين الذي نِفسِت به فأدمى ِمن النفَاِس عقبيك، مجمع           دمىولْدِك من   : ابين، فقالت أمه  

 .٣/٤٢٤: األمثال
 . نسبة، بدون١٥/٣٩٣:  البيت يف لسان العرب-٧
 .٢/١٧٢:  معاين القرآن-٨



 ٣١٧

 الواو والالَّم وبضم الواو وإسكان الالَّم متواترة، ومها إما بفتح القراءة: التعليق

 . أعلمواهللا ،١الولَد، كاُألسد واَألسد:  واملفردالولْد،:  وإما اجلمعذُِكر،لغتان كما 

 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٤/١٠٩٥: ، فتح الوصيد٢/٨٢٤: ، املُوضح١٤٣:  احلُجة البن خالويه-١



 ٣١٨

    
 

 .     :  قوله تعاىل-٣٤٥

، وإن شئت ١}  {كسرت } {إن جعلت النداء واقعاً على 

 .٢وقد قُرىء بذلك} {وعلى } {أوقعت النداء على 

 متواترة، فالكسر على االستئناف أو على القراءة بكسر اهلمزة وفتحها: التعليق

نودي بأن قلنا ياموسى إني أنا ربك، والفتح على إيقاع النداء عليها أو : إضمار القول

نودي بأني، وهي يف موضع نصب، أو يف موضع خفض على : على إضمار حرف جر

 . ، واهللا أعلم٣إعمال اجلار احملذوف

 .   :  قوله تعاىل-٣٤٦

، ووجه الكالم اإلجراء إذا كسرت الطَّاء، وإن ٤كسر طاؤه فيجرىقد ت

   {: جعلته امساً ملا حول الوادي جاز أالَّ يصرف، كما قيل

 :  يف ترك إجرائه٦ فأجروا حنيناً؛ ألنه اسم للوادي، وقال الشاعر٥}

 ِبحنين يوم تواكُِل األبطال  نصروا نبيهم وشدوا أَزره
                                 

: ، البدور الزاهـرة   ٢/٣١٩:  فتح اهلمزة ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفَر، وكسرها الباقون، النشر           -١
٢٠١. 

 .٢/١٧٥:  معاين القرآن-٢
 .٢/٩٦: ، الكشف٤٥١: ، احلُجة البن زنجلَة٥/٢١٨:  احلُجة للفارسي-٣
 قرأ احلَسن واألعمش وعكرمة بالكسر والتنوين، وأبو السمال وأبو زيد عن أيب عمـرو بالكـسر                 -٤

 .٣٠٥: وترك التنوين، شواذُّ القراءات
 .٢٥:  سورة التوبة، اآلية-٥
 .١٧٥:  هو حسان بن ثابت، ديوانه-٦



 ٣١٩

 : ٢، وقال اآلخر١امساً للبلدة فلم يجِره) حنين(ى أن جيعل نو

 وأعظمه ببطن ِحراء نارا  ألَسنا أكرم الثقلني رحال

 .فلم يجر حراء وهو جبل ألنه جعله امساً للبلدة اليت هو ا

 ا من ضمجرى جيعل ٣}{وأمفالغالب عليه االنصراف، وقد جيوز أالَّ ي 

 .٤مجراة} {: يقرأ: زفَر، وعمر، ومضر، قال الفَراء: عل؛ مثلعلى جهة فُ

القراءة بضم الطَّاء والتنوين وبترك التنوين متواترة، أما القراءة بكسر : التعليق

فمن : (بالضم والتنوين قال الزجاج} {الطَّاء فشاذَّة سواء بالتنوين أم ترِكه، ويف 

، ويف ترك ٥)للوادي، وهو مذكَّر سمي مبذكَّر على حنو حطَم وصردنونه فهو اسم 

أن يكون امساً للبقعة كما قال اهللا : (التنوين ذكر الزجاج أيضاً فيه وجهاً آخر، وهو

 . واهللا أعلم٧)٦}    {: عز و جلَّ

  .    :  قوله تعاىل-٣٤٧

א{و: وتقرأ  { مردودة على} {ا اخترناك، وا (نودي أنإن

 .٨،٩فإذا كسرها استأنفها) اخترناك

                                 
١-ة والتأنيث للعلمي. 
 : ٣/٢٤٥:  هو جرير، والبيت ليس يف ديوانه، ويف الكتاب-٢

 وأعظمنا ببطن ِحراَء نارا  ستعلَم أَينا خري قدمياً
: ، الفتح الرباين  ١٤٣:  الكوفيون وابن عاِمر بالضم والتنوين، والباقون بالضم وترك التنوين، التحِبري          -٣

٢١٩. 
 .٢/١٧٥:  معاين القرآن-٤
 .٣/٢٨٦:  معاين القرآن للزجاج-٥
 .٣٠:  سورة القصص، اآلية-٦
: ، فـتح الوصـيد    ٢/١٩: ، وينظر أيضاً إعراب القراءات الشواذِّ     ٣/٢٨٦:  معاين القرآن للزجاج   -٧

 .٣٣٥، ٣/٣٣٠: ، شرح ابن عقيل٤/١٩٨
 .٣٠٥:  قرأ بالكسر ابن مسعود والسلَمي، شواذُّ القراءات-٨
 .٢/١٧٦: اين القرآن مع-٩



 ٣٢٠

  {: القراءة بكسر اهلمزة هنا شاذَّة، والتوجيه كما يف قوله تعاىل: التعليق
{١،٢. 

 .     :  قوله تعاىل-٣٤٨

فجعلها باأللف كان على جهة ) اِذكْر: (، فمن قال٣باأللف) اِلِذكْر: (ويقرأ
 : ٤رى، وإن شئت جعلتها ياء إضافة حولت ألفاً لرءوس اآليات، كما قال الشاعرالذِّكْ

 إىل أُما ويرِويين النقيِع  أطوف ما أطوف مث آوي
 وإن ٥} {بأيب وأمي، ومثله : بأبا وأُما يريدون: والعرب تقول

      {شئت جعلتها ياء إضافة، وإن شئت ياء ندبة، و 
{٦،٧. 

 . ٨القراءة باأللف شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٣٤٩

إنَّ الساعة آتية أكاد : ( بالضم، ويف قراءة أُّبي} {قرأت القُراء 
بفتح األلف، ) خِفيهاأَ: (وقرأ سعيد بن جبري) كُم عليهارظِْهأُأُخفيها من نفسي فكيف 

: والفقهاء يقولون: سترت، قال الِكساِئي: أظهرت، وخفيت: خفيتمن خفيت، و
 : ٩قال الشاعر

                                 
 .١٢:  سورة طه، اآلية-١
 .٣١٦:  ص-٢
 .٣/٣٥:  قرأ باأللف أبو عبدالرمحن وأبو رجاء الشعيب، إعراب القرآن للنحاس-٣
 .، بدون نسبة١٤/٢٦٥:  البيت يف لسان العرب-٤
 .٣١:  سورة املائدة، اآلية-٥
 .٥٦:  سورة الزمر، اآلية-٦
 .٢/١٧٦:  معاين القرآن-٧
 .٨/١٩: ، الدر املَصون٦/٢٨٨: ر احمليط البح-٨
 .١٨٥:  هو امرؤ القيس، ديوانه-٩



 ٣٢١

 وإن تبعثوا احلرب ال نقْعِد  فإن تدفنوا الداء ال خنِفه
 .١ال نظهره: يريد

قراءة أُبي شاذَّة، وكذلك قراءة سعيد بن جبري، وقد تكون قراءة أُبي : التعليق
 . ، واهللا أعلم٢تفسرياً

 .    : ه تعاىل قول-٣٥٠

دعاء من موسى، وهي }  {يارب }  {يارب }  {
، وذُكر عن ٣بضم األلف} ۤא{: يف إحدى القراءتني

بضم األلف يف } } { {: جزاء للدعاء لقوله} {احلسن 
} {ها ف٤عل ملوسىألن. 

 . ٥القراءتان متواترتان، وتوجيههما بين: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٣٥١

: فَرطَ منه أمر، وأَفْرطَ:  يريد يف العجلة إىل عقوبتنا، والعرب تقول٦)طَفِْري(و 
 .٧تواىن ونسي: أسرف، وفرط
ها واضح، ومعىن قراءة القراءة بضم الياء وكسر الراء شاذَّة، ومعنا: التعليق

 . ، واهللا أعلم١بدر: فَرط منه، أي: يعجل ويبادر، يقال: اجلمهور

                                 
 .٢/١٧٦:  معاين القرآن-١
 .٩٠١: ، زاد املسري٣/٢٨٧:  معاين القرآن للزجاج-٢
 قرأ ابن عاِمر بقطع اهلمزة يف الفعلني، وفَتِح اهلمزة يف األول، وضمها يف الثَّاين، والبـاقون مـزة                   -٣

: ، اإلحتـاف  ١٢٢: صل يف األول مضمومة يف االبتداء ومزة قطع يف الثَّاين مفتوحة، التيـسري            و
٣٠٣. 

 .٢/١٧٨:  معاين القرآن-٤
 .٤١٧: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٤١٦: ، شرح اهلداية٤٥٢:  احلُجة البن زنجلَة-٥
 .١١/١٣٥: حكام القرآن قرأ ابن عباس وجماهد وعكرمة وابن حميصن، اجلامع أل-٦
 .٢/١٨٠:  معاين القرآن-٧



 ٣٢٢

 .    :  قوله تعاىل-٣٥٢

سواء، بالفتح واملد إذا كان يف معىن ِنصٍف :  وأكثر كالم العرب٢}{و 
 ٣}     {: وعدٍل، فتحوه ومدوه كقول اهللا

 .٤صر عربيان، وال يكونان إالَّ مقصورين، وقد قُرىء ماوالكسر والضم بالق
القراءة بضم السني وكسرها متواترة، ومها لغتان معنامها واحد، وقال : التعليق
واحلجة ملن كسر . مكاناً مساوياً بيننا وبينك: فاحلجة ملن ضم أنه أراد: (ابن خالويه
، واهللا ٦، ومعىن ماذُِكر متقارب٥)نع فيه من النظرال ما: مكاناً مستوياً، أي: أنه أراد
 . أعلم
 .  :  قوله تعاىل-٣٥٣

 : ٨يستأصلكم بعذاب، وقال الفرزدق: ، وهو االستئصال٧وسحت أكثر
عانَ مل يدمرو زماٍن يابن ضوع لَّفجاً أو متحسمن املال إالَّ م 

 .٩ت مبعىن واحدسحت وأسح: والعرب تقول

                                                                                          
، وعزا اجلامع ألحكام القرآن     ١١/١٣٥: ، اجلامع ألحكام القرآن   ٢/٢٢:  إعراب القراءات الشواذِّ   -١

 .معىن قراءة اجلمهور إىل الفَراء
، ٢/٥٦٨: تصار كسر السني املدنيان وابن كثري وأبو عمرو والِكساِئي، والباقون بضمها، غاية االخ            -٢

 .٢/٣٢٠: النشر
 .٦٤:  سورة آل عمران، اآلية-٣
 .٢/١٨١:  معاين القرآن-٤
 .١٤٥:  احلُجة البن خالويه-٥
 .٥٨٩: ، إبراز املعاين٥/٢٢٤:  املصدر السابق، احلُجة للفارسي-٦
 شعبة، والباقون بفتحهما،   بضم الياء وكسر احلاء لرويس والكوفيني إالَّ      :  يريد أنَّ فيها قراءتني، ومها     -٧

 .٣٠٤: ، اإلحتاف٣٢٨: التلخيص
 .٢/٧٥:  البيت يف ديوانه-٨
 .٢/١٨٢:  معاين القرآن-٩



 ٣٢٣

القراءتان متواترتان، ومها لغتان مبعىن واحد، سحت لغة أهل احلجاز، : التعليق
 . واهللا أعلم١وأسحت لغة أهل جند وبين متيم، 

 .     :  قوله تعاىل-٣٥٤
هو حلن ولكنا منضي عليه لئالَّ خنالف : قد اختلف فيه القُراء، فقال بعضهم

الفَر اءالكتاب، ذكرسِئلت عن قوله يف النها ساء عن عاِئشة أن :}   

            {٢ 

 {:  وعن قوله٣}     {: وعن قوله يف املائدة

 {: يابن أخي هذا كان خطأً من الكاتب، وقرأ أبو عمرو: فقالت}  
ٰ {ه قد بلغه عن بعض٤أن د٥ واحتجمحأصحاب م  ه قالإنَّ :  أن

 .يف املصحف حلناً وستقيمه العرب

  {: ولست أشتهي علي أن أخالف الكتاب، وقرأ بعضهم: قال الفَراء

ويف قراءة ) وأسروا النجوى أنْ هذاِن ساحران: (خفيفة، ويف قراءة عبداهللا} 

يلغة بين احلارث إحدامها : على جهتني} {فقراءتنا بتشديد ) إنْ ذاِن ساحران: (أُب

                                 
 .٢٧٣: ، مفاتيح األغاين٦٥٩: ، الكشاف٢/٤١٧:  شرح اهلداية-١
 .١٦٢:  اآلية-٢
 .٦٩:  اآلية-٣
فع االسم واخلرب، ومثله ابن كثري ولكن       ور} { قرأ أبو عمرو كما ذكر الفَراء، وحفْص بتخفيف          -٤

: ، التيـسري  }{باملد املشبع، والباقون مثل حفْص ولكن بتـشديد         } אٰ{بتشديد النون يف    
 .٢/٣٢٠: ، النشر١٢٣

 .١٥/٢٥٥:  رِوي عن عثمان بن عفَّان، وال يصح، جمموع فتاوى ابن تيمية-٥



 ٣٢٤

جيعلون االثنني يف رفعهما ونصبهما وخفضهما باأللف، وأنشدين رجل من : بن كَعب

 : ١األسد عنهم، يريد بين احلارث

 مساغاً ِلناباه الشجاع لصمما فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى

هذا خطُّ : ما رأيت أفصح من هذا األسدي، وحكى هذا الرجل عنهم: قال

مسلمون فجعلوا :  أقْيس؛ ألنَّ العرب قالوا- وإن كان قليالً -بعينه، وذلك يدا أخي 

رأيت املسلمني، فجعل الياء تابعة : الواو تابعة للضمة؛ ألنَّ الواو ال تعرب، مث قالوا

: لكسرة امليم، فلما رأوا أنَّ الياء من االثنني ال ميكنهم كسر ما قبلها، وثبت مفتوحاً

رجالن يف كل حال، وقد اجتمعت العرب على إثبات : تبعه، فقالواتركوا األلف ت

 .األلف يف ِكالَ الرجلني، وهي قبيحة قليلة، مضوا على القياس

وِجدت األلف من هذا ِدعامة وليست بالم فعل، فلما : والوجه اآلخر أن تقول

ل على كل حال، كما ثَنيت زدت عليها نوناً مثَّ تركت األلف ثابتة على حاهلا ال تزو

الذين يف رفعهم ونصبهم : الذي مثَّ زادوا نوناً تدلُّ على اِجلماع، فقالوا: قالت العرب

 .٢)اللَّذُونَ: (يف رفعه ونصبه وخفضه، وكنانة يقولون} {وخفضهم كما تركوا 

 : ذكر الفَراء يف هذه اآلية مخس قراءات، بياا على النحو التايل: التعليق

 : وهي متواترة، وفيها وجهان عند الفَراء}   { -١

 أنها على لغة بين احلارث بن كَعب، حيث يلزمون املثنى األلف يف كل -أ 

 .أحواله

 .معاملة الَّذين كما ذكر} { أن تعامل -ب

 : وفيها وجه ثالث

                                 
 .٧/٤١٣:  هو للمتلَمس، لسان العرب-١
 .٢/١٨٣:  معاين القرآن-٢



 ٣٢٥

قال مبعىن نعم، وما بعدها مبتدأ وخربه، والالَّم للتوكيد، كما } { أنَّ -جـ

 : ١الشاعر

 ك وقد كِبرت فقلت إنه  ويقلن شيب قد عال

إنَّ : فقال. لعن اهللا ناقة محلتين إليك: ٢أي نعم، وقال أعرايب البن الزبري

 .٣وصاحبها، أي نعم

  وكيف يغلط كاتب املصحف يف كتابة القرآن الكرمي ويسكت الصحابة
، وال يِقرون خطأً يف كتابة املصحف أسرع الناس إىل إزالة منكر لو رأوه وهم

لو كان، فكيف يتركون ذلك للناس ليقيموه بألسنتهم؟ وكيف يرون ذلك 

 خطأ ولغة العرب حتتمله من ِعدة وجوه؟ خاصة وهم العرب اخلُلَّص؟

٢-} 
 

خمفَّفة من الثقيلة مهملَة، والالَّم } {وهي متواترة، و}  

 : ٤ فارقة حتى ال تلتبس بالنافية، قال ابن مالكالداخلة على اخلرب

 وتلزم الالَّم إذا ما تهملُ  وخفِّفَت إنَّ فَقَلَّ العملُ

ماهذان إالَّ ساحران، وهذا مذهب : نافية والالَّم مبعىن إالَّ، فاملعىن} {: وقيل

 .٥الكوفيني

                                 
 .٢٩٦:  البيت البن قيس الرقيات، معاين القراءات-١
أبو بكر عبداهللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي املكِّي مثَّ املدين، أول مولود للمهـاجرين                :  هو -٢

الزمته له، بويع باخلالفـة     ، لُقِّب حبمامة املسجد مل    باملدينة املنورة، من صغار الصحابة األجالَّء       
هــ، سـري أعـالم      ٧٣عند موت يزيد ومل يستقر له أمرها، وحدثت فنت يف عهده، وقُِتلَ سنة              

 .٣/٣٦٣: النبالء
 .١/٤٧: ، مغِني اللبيب٣/٢٩٥:  معاين القرآن للزجاج-٣
 .١/٣٧٧:  شرح ابن عقيل-٤
 .٢/٦٤٠:  اإلنصاف-٥



 ٣٢٦

٣-}  ٰ  {فاسم وهي متواترة، واضحة ال إشكال فيها ،} {

 .منصوب وعالمته الياء، واخلرب مرفوع عالمته األلف

وهي شاذَّة، وأَنْ مفسرة، وما بعدها مبتدأ ) وأسروا النجوى أَنْ هذان ساحران (-٤

 .وخرب

 .اخلرب) ساحران(مبتدأ، و) ذان(وهي شاذَّة، و) ِإنْ ذاِن إالَّ ساحران (-٥

لقراءات دون أي اعتراض بل بكامل التسليم، وجيب علينا قبول ما تواتر من هذه ا

 .، واهللا أعلم١فنؤمن بثبوهتا قراءة، وصحتها لغة

 .    :  قوله تعاىل-٣٥٥

أمجعت اخلروج وعلى اخلروج، : اإلحكام والعزمية على الشيء، تقول: اإلمجاع

 : ٢مثل أزمعت، قال الشاعر

 اً وأمري مجمعهل أَغْدون يوم  ياليت شعري واملىن ال تنفع

ال تتركوا من :  يقول٣}א{: يريد قد أُحكم وعِزم عليه، ومن قرأ

 .٤كيدكم شيئاً إالَّ جئتم به

 . ٥القراءتان متواترتان، وتوجيههما بين: التعليق

 

 
                                 

 .٨/٦٣: ، الدر املَصون٩٠٩: ، زاد املسري٢/٩٩: ، الكشف٤٥٤:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .، بدون نسبة٣٩٦:  البيت يف معاين القراءات-٢
: ، التحِبري ٣٢٨:  قرأ أبو عمرو مز وصل وفتح امليم، والباقون مزة قطع وكسر امليم، التلخيص             -٣

١٤٣. 
 .٢/١٨٥:  معاين القرآن-٤
 .٢/٨٤١: ، املُوضح٢٧٥: فاتيح األغاين، م٤/١١٠٨:  فتح الوصيد-٥



 ٣٢٧

 .        :  قوله تعاىل-٣٥٦

 فإنها يف موضع نصب؛ ٢)لُخيت( أو ١)لُخيت: (يف موضع رفع، ومن قرأ} {

: ألنَّ املعىن تتخيل بالسعي هلم، وتخيل كذلك، فإذا ألقيت الباء نصبت، كما تقول

 .٣أردت القيام، فإذا ألقيت الباء نصبت: أردت بأن أقوم، ومعناه

يف قراءة اجلمهور يف } {القراءتان اللَّتان ذكرمها الفَراء شاذَّتان، و: التعليق

ع لقيامها مقام الفاعل، ويف موضع نصب على نزع اخلافض عند الفَراء، موضع رف

يف القراءة الشاذَّة األوىل يف حمل نصب مفعول به، ويف ) أنها(وجوز غريه أن تكون 

 . ، واهللا أعلم٤القراءة الشاذَّة الثَّانية يف حمل رفع فاعل 

 .      :  قوله تعاىل-٣٥٧

: ٥إنَّ الذي صنعوا كيد سحر، وقد قرأه بعضهم: يف مذهب الَّذي) ما(جعلت 

} { كان صواباً، وجعلت ٦)كَيد ِسحٍر(وكلٌّ صواب، ولو نصبت }  {

 .٧،٨}     {: حرفاً واحداً، كقوله

فشاذٌّ، ) كيد(متواترة، وأما النصب يف ) ساحر(و ) سحر(القراءة بـ: التعليق

كيد ذوي سحر، أو املراد بالسحر الساحر وِصف به للمبالغة، :  األوىلومعىن القراءة

                                 
 .٦/٣٢٠:  تروى عن أيب السماك، البحر احمليط-١
 . تروى عن أيب السماك، املصدر السابق-٢
 .٢/١٨٦:  معاين القرآن-٣
 .٦/٣٢٠: ، البحر احمليط١١/١٤٨:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٢/٣٢١: ، النشر١٢٣: ، التيسري)ساحر (، والباقون)سحر( قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً -٥
 .٣٠٩:  نصب جماهد، شواذُّ القراءات-٦
 .١٧:  سورة العنكبوت، اآلية-٧
 .٢/١٨٦:  معاين القرآن-٨



 ٣٢٨

فمن إضافة املصدر إىل }  {: أو بيان للكيد، وأضيف اجلنس إىل النوع، ومن قرأ

فألنَّ } {الفاعل، وأفرد ألنه مل يِرِد العدد بل أراد جنس السحرة، وأما الرفْع يف 

إنَّ صنعهم كيد ساحر، وعلى : مصدرية) ما(خرب، أو } {وموصولة مبتدأ، ) ما(

، ١مفعول به منصوب) كيد(كافَّة ومكفوفة ليس هلا عمل، و}{قراءة النصب 

 .واهللا أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٣٥٨

      {: رفع على االستئناف بال، كما قال

 {٢فْع مع ال، وقد قرأ محزة وأكثر ما جاء يف جواب األمر بالر :}  

 {: على االستئناف، كما قال}  { فجزم على اجلزاء، ورفع ٣}

: ، فهذا مثله، ولو نوى محزة بقوله}{ فاستأنف بـ٤}   

 : ٥اجلزم وإن كانت فيه الياء كان صواباً، كما قال الشاعر}  {

 هزي إليِك اِجلذع جينيك اجلَنى

 : ٦نك اجلىن، وقال اآلخريج: ومل يقل

 من سب زبان مل هتجو ومل تدِع  هجوت زبان مثَّ جئت معتذراً 

 

 

                                 
 .٨/٧٥: ، الدر املَصون٤٢٠: ، إمالء ما من به الرمحن٦٦٠: ، الكشاف٢/٤٢٠:  شرح اهلداية-١
 .١٣٢:  سورة طه، اآلية-٢
 .٢/٥٧٠: ، غاية االختصار٣٢٨: التلخيص: ظر ان-٣
 .١١١:  سورة آل عمران، اآلية-٤
 .، بدون نسبة٢/٣٩٤:  البيت يف لسان العرب-٥
 .٢/٣٩٤:  البيت أليب عمرو بن العالء، اإلنصاف-٦



 ٣٢٩

 

 : ١وقال اآلخر

  مبا الَقَت لَبونُ بين ِزياِد   أَلَم يأِتيك واألنباُء تنِمي

 .٢فأثبت يف يأتيك الياء وهي يف موضع جزم لسكوا فجاز ذلك

متواترتان، والتوجيه كما بين الفَراء، واالستئناف يف قراءة القراءتان : التعليق

وأنت ال ختشى، والرفْع يف قراءة اجلمهور إما على االستئناف، وإما : محزة على معىن

 . ٣على احلال

 .     :  قوله تعاىل-٣٥٩

ملُّ، و٤الكسر فيه أحب إيلَّ من الضحِحلُّ؛ ألنَّ احللول ما وقع من يجيب، :  ي

وجاء يف التفسري بالوجوب ال بالوقوع، وكلٌّ صواب إن شاء اهللا، والِكساِئي جعله 

على الوقوع، وهي يف قراءة الفَراء بالضم مثل الِكساِئي سئل عنه فقاله، ويف قراءة 

 .٥)يحلُلْ عليه  ومنعليكم غضيب  يحلَّنالو: (عبداهللا وأُبي إن شاء اهللا

القراءة بالكسر والضم متواترة، ومعنامها متقارب، وقراءة عبداهللا : لتعليقا

 .، واهللا أعلم٦شاذَّة  وأُبي

                                 
 .١/٣٠:  البيت لقيس بن زهري، اإلنصاف-١
 .٢/١٨٨:  معاين القرآن-٢
 .٢/٨٤٦: ، املُوضح٢٧٥ :، مفاتيح األغاين٢/١٠٢:  الكشف-٣
  {:  قرأ الِكساِئي بالضم يف األوىل والثَّانية، والباقون بالكسر، واتفقوا على الكسر يف قولـه       -٤

 .٣٠٦: ، اإلحتاف١٤٤: التحِبري}    
 .٢/١٨٨:  معاين القرآن-٥
: ، البحر احملـيط   ٢/٤٢١: ، شرح اهلداية  ٢٩٩: ، معاين القراءات  ٣/٣٠١:  معاين القرآن للزجاج   -٦

٦/٣٢٨. 



 ٣٣٠

  

 .     :  قوله تعاىل-٣٦٠

 بترك اهلمز، وشبهت باإلضافة إذا ١) علَى أَثَِرىيأُوال: (وقد قرأ بعض القُراء

 .٣،٤)ربنا ِاى دعوتقَبلْ (٢)ِهيما ِإبريِا ءابلَّةَِم: (ترك اهلمز، كما قرأ حيىي بن وثَّاب

القراءة اليت ذكرها الفَراء شاذَّة، وكذلك قراءة حيىي بن وثَّاب يف : التعليق

اآليتني املذكورتني، وأما توجيهها فإنَّ اهلمزة أبدلت ياًء للتخفيف كما قال أبو البقاء 

وال وجه هلا، ألنَّ الياء ال تكون بعد األلف آخرة إالَّ : (اج، وقال الزج٥العكْبري

لإلضافة حنو هداي، وال أعلم أحداً من القُراء املشهورين قرأ ا، وذكرها الفَراء، وال 

 .، واهللا أعلم٦، وعلى كلٍّ فالقراءة شاذَّة)وجه هلا

 .      :  قوله تعاىل-٣٦١

، ٧كان صواباً} {و } {اءة الفَراء، ولو قُرئت برفع امليم هذه قر

 .أنا مل منلك الصواب إنما أخطأنا: يف التفسري} {ومعىن 

بكسر امليم فهو اِمللك ميلكه الرجل، تقول لكل شيء } {: ومن قرأ

لك مصدر ملكته ملكاً وملَكة، هذا ِملك مييين للمملوك وغريه مما مِلك، واملَ: ملكته

                                 
 .٣١٠:  قرأ ا الضحاك، شواذُّ القراءات-١
 .٣٨:  سورة يوسف، اآلية-٢
 .٤١، ٤٠:  سورة إبراهيم، اآلية-٣
 .٢/١٨٨:  معاين القرآن-٤
 .٢/٢٨:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥
 .٣/٣٠٢:  معاين القرآن للزجاج-٦
، ٢/٥٧٠: يم، وباقي الكوفيني بضمها، والباقون بكسرها، غاية االختصار        املدنيان وعاِصم بفتح امل    -٧

 .٢/٣٢١: النشر



 ٣٣١

: مايل ملْك، يقول: غلبته غَلْباً وغَلَبةً، واملُلْك السلطان، وبعض بين أسٍد يقول: مثل

 .١مايل شيء أملكه

القراءات الثَّالث يف امليم متواترة، فالفتح مصدر، والكسر اسم ملا : التعليق

كنا الصواب، والضم اسم مبعىن السلطان ما أخلفنا موعدك ِبأَنْ مل: حوته اليد، واملعىن

، واهللا ٢ما أخلفنا موعدك بسلطان منا وال قدرة، واملعاين هنا متقاربة: والقدرة، واملعىن

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٣٦٢

 ٣)ةًصقَب: (القَبضة بالكف كلِّها، والقَبصة بأطراف األصابع، وقرأ احلسن

اسم التراب بعينه، فلو قُرئتا كان وجهاً، ومثله مما قد : صة والقُبضة مجيعاًبالصاد، والقُب

: املغروف، والغرفة: والغرفة} { و ٤}    {: قُرىء به

: الفَعلة، وكذلك احلُسوة واحلَسوة، واخلُطْوة واخلَطْوة، واُألكْلة واَألكْلة، واخلُطْوة

 .٥املرة: ي، واخلَطْوةمابني القدمني يف املش

قراءة متواترة سوى قراءة اجلمهور، والفتح } {ليس يف : التعليق

} {و ) قبصة(مصدر أو اسم للمرة، والضم اسم للشيء املقبوض، وكذلك يف 

 . ٦متواترة} {إالَّ أنَّ القراءة بالفتح والضم يف 

                                 
 .٢/١٨٩:  معاين القرآن-١
 .٢/١٠٤: ، الكشف٤٦١: ، احلُجة البن زنجلَة٣/٣٠٢:  معاين القرآن للزجاج-٢
 .٣١٢:  يروى الضم مع الصاد عن احلَسن أيضاً، شواذُّ القراءات-٣
: ، وضم الغني الكوفيون وابن عاِمر ويعقُوب، والباقون بفتحها، اإلقناع         ٢٤٩:  سورة البقرة، اآلية   -٤

 .٥٢: ، البدور الزاهرة٣٨١
 .٢/١٩٠:  معاين القرآن-٥
 .٨/٩٤: ، الدر املَصون٢٩٤: ، كَنز املَعاِني٢/٣١:  إعراب القراءات الشواذِّ-٦



 ٣٣٢

 .          :  قوله تعاىل-٣٦٣

أي ال أُمس وال أَمس، أُولَ ذلك أنَّ موسى أمرهم أالَّ يؤاكلوه وال خيالطوه 

نزاِل : ال مساِس ال مساِس، مثل:  وهي لغة فاشية١)ساِس مالَ: (وال يبايعوه، وتقرأ

 .٢ونظَاِر من االنتظار

نزال، ودراِك، القراءة بفتح امليم وكسر السني شاذَّة، وهي اسم فعل كَ: التعليق

قاتلْته مقاتلة : وحذاِر، وهي يف قراءة اجلمهور مصدر ماسسته مماسة وِمساساً، مثل

 . ، واهللا أعلم٣}{وقتاالً، مبين على الفتح بـ

 .     :  قوله تعاىل-٣٦٤

، إنما جاز الفتح والكسر ألنَّ )ملْتفِظ( و٥} { و٤)لْتِظ(و

، فحذفت الالَّم األوىل، فمن كسر الظَّاء جعل كسرة الالَّم الساقطة يف معنامها ظِللتم

 .٦كانت مفتوحة فتركتها على فتحها: الظَّاء، ومن فتح الظَّاء قال

القراءة بكسر الظَّاء شاذَّة يف هذا املوضع ويف موضع آية الواقعة، : التعليق

 . ٧والتوجيه واضح
 

                                 
 .٢/١٠٠: وة، املُحتسب قرأ ا أبو حي-١
 .٢/١٩٠:  معاين القرآن-٢
 .٤٢٢: ، إمالء ما من به الرمحن٢/١٠٠:  املُحتسب-٣
 .٣١٢:  قرأ بالكسر ابن مسعود وقتادة وابن أيب عبلَة وأبو حيوة، شواذُّ القراءات-٤
سن عن أيب بكر عن عاِصـم،       ، وقرأ بالكسر ابن أيب عبلَة وأبو حيوة وح        ٦٥:  سورة الواقعة، اآلية   -٥

 .٤٦٣: املصدر السابق
 .٢/١٩٠:  معاين القرآن-٦
 .١١/١٦١: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٢:  إعراب القراءات الشواذِّ-٧



 ٣٣٣

 .   :  قوله تعاىل-٣٦٥

لَنبردنه باحلديد برداً، من حرقت أحرقه وأَحِرقه لغتان، } {بالنار، و

 : ١وأنشدين املفضل

 نيوبهم علينا يحرقونا  بذي فَِرقَيِن يوم بنو حبيٍب

 .٢لَنبردنه} {: قال علي بن أيب طالب

لَنحِرقَنه : ة بكسر الراء وضمها متواترة، فمن كسر فاملعىنالقراء: التعليق

لَنبردنه، وقد ترك الفَراء ِذكْر القراءة املشهورة : بالنار، وجيوز لَنبردنه، ومن ضم فاملعىن

، ولعلَّه ٣نمن حرق، وجيوز فيها املعنيا} {: اليت قرأ ا أكثر القُراء وهي

 . سكت عنها لشهرهتا ووضوح معناها، واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٣٦٦

اليت } {:  جعله مردوداً على قوله٤}  {: نصب، ومن قرأ

 {، وجيوز أن تستأنفها فتكسرها بغري عطف على شيء، ولو جعلت }{قبل 

ولك أنك ال تظمأ فيها وال :  بالفتح مستأنفة تنوي ا الرفْع على قولك} 

 .٥تضحى كان صواباً

القراءتان متواترتان، وقد جوز الفَراء يف كلٍّ من القراءتني وجهني، : التعليق

 : فأما قراءة الكسر

                                 
 .٣/١٣٤:  البيت لعامر بن شقيق الضيب، لسان العرب-١
 .٢/١٩١:  معاين القرآن-٢
 .٣/٢١٩: ، القاموس احمليط٨/٩٩: ن، الدر املَصو٦/٣٤١:  البحر احمليط-٣
 .٥٧٢: ، غاية االختصار١٢٤:  قرأ بالكسر ناِفع وشعبة، والباقون بالفتح، التيسري-٤
 .٢/١٩٤:  معاين القرآن-٥



 ٣٣٤

 .١}      {: املكسورة يف قوله} { معطوفة على -١

 . أنها مستأنفة-٢

 : وأما قراءة الفتح

واخلرب }   {ستأنفة مؤلَّفَةٌ من مبتدٍإ وخرب، فاملبتدأ مجلة  أنها مجلة م-١

 .ولك: مقدر

فتكون يف حمل رفع، }    {: اليت يف قوله) إنَّ( أنها معطوفة على اسم -٢

وهذا الوجه مل ينص عليه وإنما يفهم من كالمه بالقياس على جتويز الوجهني 

 . ، واهللا أعلم٢يف قراءة الكسر

 .    :  قوله تعاىل-٣٦٧

 .٤ ومعنامها واحد، ألنك إذا رِضيت فقد أُرِضيت٣}ٰ{و 

القراءة بفتح التاء وضمها متواترة، فمن فتحها فعلى البناء للفاعل، وهو النيب : التعليق

فاعلُه،: ، واملعىن مسها فعلى ما مل يلعلَّك ترضى مبا يعطيك ربك، ومن ضم 

: لعلَّ اهللا يعطيك حتى ترضى، قال اهللا سبحانه: قام مقام الفاعل، واملعىن والنيب 

 . ، واهللا أعلم٦}٥   {

 

                                 
 .١١٨:  اآلية-١
 .٨/١١٣: ، الدر املَصون٢/٨٥٥: ، املُوضح٢/٤٢٣:  شرح اهلداية-٢
 .٢٢١: ، الفتح الرباين٣٠٨: ي، والباقون بالفتح، اإلحتاف ضم التاء شعبة والِكساِئ-٣
 .٢/١٩٦:  معاين القرآن-٤
 .٥:  سورة الضحى، اآلية-٥
 .٢٧٨: ، مفاتيح األغاين٢/١٠٧: ، الكشف٣٠٢:  معاين القراءات-٦



 ٣٣٥

 ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٣٦٨

 {: ألنَّ الفعل هلم، وقد قرأ أبو عبدالرمحن السلَمي} {ترفع 
  {م٢ بوقوع الفعل عليه١ نصب الص. 

 {: فألنه فاعل لقوله} {القراءتان متواترتان، فمن رفع : التعليق

: ، والقراءة على اإلخبار عن قوم غائبني، ومن نصب فألنه مفعول به لقوله} 

وال تسمع أنت الصم، واملخاطب : ، والفاعل الضمري املستتر، تقديره} {

 . ٣هو النيب 

 .    :  تعاىل قوله-٣٦٩

بالضم، فمن } {، وقراءة الناس بعد ٤}אא{قرأها حيىي بن وثَّاب 

} אא{: احلُطَام والرفات، ومن قال: فرفع اجليم فهو واحد مثل} {قال 

 .٥خفيف وِخفَاف: بالكسر فهو مجع، كأنه جِذيذ و ِجذاذ، مثل

وهو أنهما : وقيل يف توجيهها غري ما ذكره الفَراءالقراءتان متواترتان، : التعليق

 . ، واهللا أعلم٦لغتان
                                 

 .٣٢٣: ، النشر٢/٤٣٩:  وقرأ ا ابن عاِمر، التذْكرة-١
 .٢/٢٠٥:  معاين القرآن-٢
٣- ِزيل٢/٤٢٤: اهلداية شرحنن٧١٧: ، مدارك التواملَص ر٨/١٦١: ، الد. 
 .٣٣٢: ، التلخيص١٢٦:  وهي قراءة الِكساِئي، التيسري-٤
 .٢/٢٠٦:  معاين القرآن-٥
 .٤٩٩: ، كَنز املَعاِني١٥١: ، احلُجة البن خالويه٥/٢٥٧:  احلُجة للفارسي-٦



 ٣٣٦

 .      :  قوله تعاىل-٣٧٠

فلعله كبريهم، وقال : ، يريد١مشددة)  كَِبيرهمهفَعلَّ بلْ: (قال بعض الناس

ـٰذَا فَاسـئَلُوهم ِإفَعلَه بلْ قَالَ: (بعض الناس ه مهِطقُونَ كَِبريواْ ِينل ) ن كَانفجعل ِفع

بل : وهم ال ينطقون، واملذهب الذي العوام عليه) ِإن كَانواْ ِينِطقُونَ(الكبري مسنداً إليه 

 ومل يسرقوا، وقد أيد اهللا ٢}   {: فَعله كما قال يوسف

 .٣أنبياءه بأكثر من هذا

الثَّانية شاذَّة، وتوجيه الفَراء هلا القراءة حبذف الالَّم األوىل وتشديد : التعليق

ليس فعالً } {واضح، وقد نسب أبو حيان والسِمني احلليب إىل الفَراء القول بأن 

عنده، وأنه جعل الفاء للعطف، وأصل الكلمة لعلَّ، فحذفت الالَّم األوىل وخفِّفَِت 

 وكالم ٤)بعداء عن الفصاحة(م بأنه: الثَّانية، وقال أبو حيانَ واصفاً من قال ذلك

الفَراء هنا ليس كما نِسب إليه، ومل يقُلْه، وإنما ذكر الفَراء القراءة الشاذَّة وذكر هلا 

 {: وقال بعض الناس: (، وأما قول الفَراء٥خترجياً، ووافق قراءة العامة املشهورة

فجعل ِفعل الكبري مسنداً }       

 {علَّق بعض الناس : فإنَّ معناه) وهم ال ينطقون}   {ه إلي

أي إن كانوا ينطقون فالذي }   {: بقوله}  

 . ، واهللا أعلم٦فعله كبريهم
                                 

 .٦/٣٩٨: بحر احمليط قرأ ا ابن السميفَع، ال-١
 .٧٠:  سورة يوسف، اآلية-٢
 .٢/٢٠٦:  معاين القرآن-٣
 ، ٦/٣٩٨:  البحر احمليط-٤
 .٨/١٧٨:  املصدر السابق، الدر املَصون-٥
 .٩٣٢: ، زاد املسري٨٣٩:  معامل الترتيل-٦



 ٣٣٧

 .       :  قوله تعاىل-٣٧١

بالياء كان لتذكري } {:  فمن قال١}{و } {و 

بالتاء ذهب إىل تأنيث الصنعة، وإن شئت جعلته } {: ، ومن قالاللَّبوس

لنحصنكم : بالنون يقول} {: لتأنيث الدروع ألنها من اللبوس، ومن قرأ

 .٢بالياء اهللا من بأسكم أيضاً} {حنن، وعلى هذا املعىن جيوز 

والتوجيه فيها كلِّها واضح، وجيوز يف القراءات الثَّالث متواترة، : التعليق

، واهللا ٣القراءة بالياء أن يسند الفعل أيضاً إىل داود عليه الصالة والسالم، أو إىل التعليم

 . أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٣٧٢

وذلك أنَّ النون األوىل متحركة .  بنون واحدة٤القُراء يقرءوا بنونني، وكتابها

 .ة ساكنة، فال تظْهر الساكنةُ على اللسان، فلما خِفيت حِذفَتوالثَّاني

بنون واحدٍة ونصب } _ {فيما أعلم _ : وقد قرأ عاِصم

 كأنه احتمل اللَّحن وال نعلم هلا جهة إالَّ تلك؛ ألنَّ مالَم يسم فَاِعلُه ٥}{

فنوى به الرفْع ونصب } {صدر يف إذا خال باسٍم رفَعه، إالَّ أن يكون أضمر امل

                                 
، ١٤٦: ، والباقون بالياء، التحـِبري     قرأ بالتاء ابن عاِمر وحفْص وأبو جعفَر، وبالنون شعبة ورويس          -١

 .٢٢٢: الفتح الرباين
 .٢/٢٠٩:  معاين القرآن-٢
 .٥٩٩: ، إبراز املعاين٢/٨٦٤: ، املُوضح٥/٢٥٨:  احلُجة للفارسي-٣
 .و رسمها:  أي-٤
: ، اإلحتـاف  ٢/٣٢٤: ، النـشر  }{ قرأ ابن عاِمر وشعبة عن عاِصم بنون واحدة ونصب           -٥

٣٣١. 



 ٣٣٨

: ضرب الضرب زيداً، مثَّ تكين عن الضرب فتقول: فيكون كقولك} {

 .١ضِرب زيداً، وكذلك نجي النجاُء املؤمنني

القراءتان متواترتان، فمن قرأ بنونني فعلى األصل، ومن قرأ بنون : التعليق

والفعل مضارع، وتوجيه الفَراء قد اعترض واحدة فقد حذف إحدى النونني ختفيفاً 

وهو ضعيف مع وجود املفعول : (عليه بعض العلماء منهم العكْبري حيث قال

أُدِغمت النون الثَّانية يف اجليم، وضعف بأنه : ، وقد قيل يف توجيهها أيضا٢ً)الصحيح

الَم يسم فَاِعلُه وسكِّنت إنه فعل ماٍض مبين على م: التقارب بني النون واجليم، وقيل

بإسكان الياء يف ) وذروا ما بقي من الربا: (ياؤه ختفيفاً كما يف قراءة احلسن الشاذَّة

)ونني ختفيفاً، وعلى كلٍّ - واهللا أعلم -، وأقرب األقوال )بقيالقول حبذف إحدى الن 

ت ملن طعن فيها واعترض فالقراءة بنون واحدة متواترة جيب علينا قبوهلا وال نلتف

 . ٣عليها

 .       :  قوله تعاىل-٣٧٣

}   {على القطع، وقد رفع احلسن }  {تنصب 

: على أن جيعل األمة خرباً مثَّ يكُر على األمة الواحدة بالرفْع على نية اخلرب أيضاً، كقوله

}     א{فيما ٤ يا: (أعلم، ويف قراءة أُبهى ِإندِر  إلَِحٱلْكُب 

ِذيرِرنشفْع على التكرير، ومثله ٥) لِّلْب٦،٧}         { الر. 
                                 

 .٢/٢١٠:  معاين القرآن-١
 .٤٣٢:  إمالء ما من به الرمحن-٢
، الـدر   ٥٩٩: ، إبراز املعاين  ٣/٤٩٩: ، الفريد ٢/١١٣: ، الكشف ٣/٣٢٦:  معاين القرآن للزجاج   -٣

 .٨/١٩١: املَصون
 .١٩٣: ، التحِبري٦٥٠: ، وبالرفْع قرأ العشرة إالَّ حفْصاً، السبعة١٦ -١٥:  سورة املعارج، اآليتان-٤
 .، وقراءة أُبي شاذَّة٣٦ - ٣٥:  سورة املدثر، اآليتان-٥
 .١٦ -١٥:  سورة الربوج، اآليتان-٦
 .٢/٢١٠:  معاين القرآن-٧



 ٣٣٩

قراءة احلسن شاذَّة، وهي خرب بعد خرب عند الفَراء، أو بدلٌ من : التعليق

هي أمةٌ، وعلى قراءة اجلمهور منصوبة على : ، أو خرب ملبتدٍإ حمذوف تقديره}{

 . ، واهللا أعلم١يف كلتا القراءتني صفة تتبع موصوفها} {احلال، و 

 .      :  قوله تعاىل-٣٧٤

{: قرأها ابن عباس وسعيد بن جبري وحيىي بن وثَّاب وإبراهيم النخعّي
أفشى يف القراءة، وهو } {بألف، } { وأهل املدينة واحلسن ٢}

 .٣لٌّ وحالل، وِحرم وحرامِح: مبرتلة قولك

 . ٤القراءتان متواترتان، ومها لغتان مبعىن واحد: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٣٧٥

ذُكر أن احلصب يف لغة أهل اليمن احلطب، وقرأ علي ) :طَحبالطَّاء، ) ب

لضاد، با) بضح: (كذلك، وعن ابن عباس أنه قرأ) بطَح: (وعن عائشة أنها قرأت

وكلُّ ما هيجت به النار أو أوقدهتا به فهو حضب، وأما احلَصب فهو يف معىن لغة 

 .٥حصبت الرجل، أي رميته: ما رميت به يف النار، كقولك: جند

القراءة بالطَّاء شاذَّة، وكذلك القراءة بالضاد املعجمة، واحلطب : التعليق

سمي حصباً، واحلضب كما ذكر الفَراء، وكلُّها تؤدي إىل معروف، فإذا ألقي يف النار 

                                 
 .٦/٤١٢: ، البحر احمليط٢/١٠٩:  املُحتسب-١
، الفتح  ٢/٣٢٤:  بعدها، النشر   وقرأ ا شعبة وحمزة والِكساِئي، والباقون بفتح احلاء والراء وألف          -٢

 .٢٢٢: الرباين
 .٢/٢١١:  معاين القرآن-٣
 .١١١٦: ، فتح الوصيد٢٨٢: ، مفاتيح األغاين٥/٢٦١:  احلُجة للفارسي-٤
 .٢/٢١٢:  معاين القرآن-٥



 ٣٤٠

أنَّ الكفَّار ومعبوداهتم وهي األصنام يلْقَى م يف النار لتشتعل م : معىن واحد، هو

 .، واهللا أعلم١عليهم

 .      :  قوله تعاىل-٣٧٦

} { ترفع ٢)ققُلْ ربي أَحكَم باحلَ: (جزم، مسألة سأهلا ربه، وقد قيل

: رفعاً ومن قال) ربي(كان موضع ) قُلْ ربي أَحكَم باحلَق: (وهتمز ألفها، ومن قال

 .٣ موصولة كانت يف موضع نصب بالنداء} {

خرب، ) أحكم(مبتدأ و ) ربي(القراءة بقطع اهلمزة ورفع امليم شاذَّة، و : التعليق

منادى منصوب ألنه مضاف إىل ) رب(ءة املتواترة على وزن أفعل التفضيل، ويف القرا

 . ، واهللا أعلم٤فعل أمر) احكم(ياء املتكلِّم احملذوفة دلَّت عليها الكسرة، و 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٨/٢٠٦: ، الدر املَصون٢/٤٧:  إعراب القراءات الشواذِّ-١
 .٣٢٣: غريهم، شواذُّ القراءات قرأ ا ابن عباس وعكرمة و-٢
 .٢/٢١٤:  معاين القرآن-٣
 .٦/٤٢٠: ، البحر احمليط٩٤٦:  زاد املسري-٤



 ٣٤١

 ٱ  
 

 .  ٰ   ٰ   :  قوله تعاىل-٣٧٧

اهللا بن ، عن عبد١}   {اجتمع الناس والقُراء على 

وهو وجه جيد يف العربية؛ } ٰ   ٰ  {: مسعود أنه قرأ

ألنه مبرتلة اهلَلْكَى واجلَرحى، وليس مبذهب النشوان والنشاوى، والعرب تذهب بفاعل 

وفَِعيل وفَِعل إذا كان صاحبه كاملريض أو الصريع أو اجلريح فيجمعونه على الفَعلى، 

وا الفعلى عالمةَ جلمع كلِّ ذي زمانٍة وضرر وهالٍك، واليبالون أكان واحده فجعل

بطرح األلف من هول ذلك اليوم وفَزِعه، } ٰ{فاعالً أم فعيالً أم فعالن، فاختري 

على أنَّ اجلمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجهاً، } ٰ{ولو قيل 

، مجاعة فجائز أن ٤ والناس٣} {و ٢}  {: كما قال اهللا

 : ٥قد جاءتك الناس، وأنشدين بعضهم: يقع ذلك عليهم، وقد قالت العرب

 أَني عفوت فال عار وال باس  أضحت بنو عامر غَضبى أنوفُهم 

 .٦غَضبى لألنوف على ما فَسرت لك: فقال

                                 
، ٢/٥٧٧:  قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً على وزن فَعلَى، والباقون على وزن فُعالَى، غاية االختـصار              -١

 .١٤٧: التحِبري
 ١٨٠:  سورة األعراف، اآلية-٢
 .٤٣: ، و سورة القصص، اآلية٥١:  سورة طه، اآلية-٣
 ).القرونَ: ( أي والناس مثل-٤
 .، بدون نسبة٦/٣٠٥:  البيت يف لسان العرب-٥
 .٢/٢١٤:  معاين القرآن-٦



 ٣٤٢

فهو جلمع كلِّ من به ِعلَّةٌ } ٰ{: القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

يف جسمه أو عقله بغض النظر عن مفرده علي أي وزن كان، أو صفةٌ مؤنثة جلماعة 

  .، واهللا أعلم١فهو مجع سكران، أو مجع اجلمع} {: مؤنثة، ومن قرأ

 .    :  قوله تعاىل-٣٧٨

هو وجه جيد، يريد مثلَ  و٢)وترى الناس: (وقد ذُِكر أنَّ بعض القُراء قرأ

يف موضع نصٍب ألنَّ } {رِئيت أنك قائم، و رِئيتك قائماً فتجعل : قولك

 .٣حتتاج إىل شيئني تنِصبهما كما حيتاج الظَّن) ترى(

أنت، : القراءة بضم التاء شاذَّة، وفيها نائب فاعل حمذوف، تقديره: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤ مفعول به)الناس(و

 .    :  قوله تعاىل-٣٧٩

 ٥.٦لكم كان صواباً ومل أمسعها) ِليبين(يريد اهللا ) ِليبين: (ولو قرئت

 . ٧القراءة بالياء شاذَّة، وتوجيهها واضح: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٣٨٠

ٱ{: من تربو، وقرأ أبوجعفَر املدين} {: قرأ القُراء  {

، فإنْ كان ذهب إىل الربيئة الذي حيرس القوم فهذا مذهب، أي ارتفعت ٨مهموزة

                                 
 .٨/٢٢٥: ، الدر املَصون٢/٤٢٨: ، شرح اهلداية٥/٢٦٦:  احلُجة للفارسي-١
 .٣٢٤: واذُّ القراءات قرأ ا أبو هريرة وزرعة بن عمرو ويزيد بن قطيب، ش-٢
 .٢/٢١٥:  معاين القرآن-٣
 .٢/٦٤: ، شرح ابن عقيل١٢/٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/٥١٤:  الفريد-٤
 .٦/٤٢٨:  هي قراءة ابن أيب عبلَة، البحر احمليط-٥
 .٢/٢١٦:  معاين القرآن-٦
 .٦/٤٢٨: ، البحر احمليط٢/٥٢:  إعراب القراءات الشواذِّ-٧
 .٣١٣: ، اإلحتاف٢/٣٢٥:  النشر-٨



 ٣٤٣

حتى صارت كاملوضع للربيئة، فإن مل يكن أراد من هذا فهو من غلط قد تغلطه 

: حألَّت السويق، ولبأت باحلج، ورثأت امليت، وهو كما قرأ احلسن: العرب فتقول

)َألوردِبهأْت رفَض من القراءة١)كُما ي٢ يهمز، وهو مم. 

القراءة باهلمز وتركه متواترة، وتوجيه القراءتني كما بين الفَراء، : التعليق

، واهللا ٤، وقراءة احلسن شاذَّة٣مبعىن ارتفعت ومنها الربيئة} {وقراءة أيب جعفَر 

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٣٨١

 .٥يعين السبب وهو احلبل) ه لْيقْطَعثُم: (اختناقاً، ويف قراءة عبداهللا

 . ٦قراءة عبداهللا شاذَّة، وتوجيهها واضح: التعليق

  .         :  قوله تعاىل-٣٨٢

:  يريد٧)فماله ِمن مكْرٍم: (وقد تقرأ. ومن يشِقِه اُهللا فَما لَه ِمن مسِعٍد: يقول

 .٨ن إكرامِم

                                 
 .١٦:  سورة يونس، اآلية-١
 .٢/٢١٦:  معاين القرآن-٢
 . من سورة يونس١٦:  هذه قراءة شاذَّة يف اآلية-٣
، شـرح الـدرة     ١/١٥: ، القاموس احمليط  ٨/٢٣٤: ، الدر املَصون  ٣/٣٣٥:  معاين القرآن للزجاج   -٤

 .٢/٢٥٤: املُِضية
 .٢/٢١٨:  معاين القرآن-٥
 .١٢/١٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/١١١:  احملرر الوجيز-٦
 .٦/٤٣٧: قرأ ا ابن أيب عبلة، البحر احمليط -٧
 .٢/٢١٩: معاين القرآن -٨



 ٣٤٤

القراءة بفتح الراء شاذَّة، وهي مصدر ميمي، وجيوز أن تكون اسم  :التعليق

فما له من حمل يكْرم فيه، والقراءة املتواترة بكسر الراء، وهي اسم فاعل : مكان مبعىن

 . ١من أكرم

 .      :  قوله تعاىل-٣٨٣

 {: أما قوله يف الشريعة، و٢هاهنا} {وقد اجتمع القُراء على رفع 

 فقد نصبها األعمش وحده، ورفعها سائر القُراء، فمن نصب أوقع ٣} 

ومن رفع جعل الفعل واقعاً على اهلاء والالَّم اليت يف الناس، مث استأنف } {عليه 

 ومن شأن العرب أن يستأنفوا بسواء إذا جاءت }   {: فقال

مررت برجل سواٌء عنده اخلري والشر، واخلفض : فيقولونبعد حرف قد متَّ به الكالم 

مررت على : ، كأنك قلت٤يف مذهب واحد} {جائز، وإنما اختاروا الرفْع ألنَّ 

 .٥رجل واحد عنده اخلري والشر

خرب مقدم، } {القراءة بالرفْع والنصب متواترة، فمن رفع فـ: التعليق

وهي مصدر } {على } {وقع معىن ، ومن نصب أ}{: واملبتدأ

 . ، واهللا أعلم٦عِملَ املصدر فيها عملَ الفعل} {مبعىن مستٍو، ارتفع ا 
 

                                 
 .٦/٤٣٧: ، البحر احمليط٢/٥٤: إعراب القراءات الشواذ -١
 .١٤٨: ، التحِبري٢/٥٧٨:  بل نصب حفْص، ورفَع الباقون، غاية االختصار-٢
، ٢/٦٥٦: ، ونصب الكوفيون إال شعبة، والباقون بالرفع، غاية االختصار        ٢١:  سورة اجلاثية، اآلية   -٣

 .١٨٠: التحِبري
 .هنا واحد} { أي معىن -٤
 .٢/٢٢١:  معاين القرآن-٥
 .٤٩٠: ، املشكل٢/٤٢٩: ، شرح اهلداية٢/٧٤:  إعراب القراءات السبع وعللها-٦



 ٣٤٥

 .       :  قوله تعاىل-٣٨٤

من :  من الورود، كأنه أراد١) فيه بإحلاد بظلٍمدِرت ومن: (وقد قرأ بعض القُراء

: ؛ أال ترى أنك تقول٢تطلب االسم) وردت(؛ ألنَّ ورده أو تورده، ولست أشتهيها

وردنا يف مكَّة، وهو جائز تريد الرتول، وقد جتوز يف لغة : وردنا مكَّة وال تقول

رغبت بك، وأنشدين بعضهم يف بنت : رغبت فيك، ويريدون: الطَّائيني ألنهم يقولون

 : ٣له

  عن ِسنِبٍس لست أرغبولكنين  وأرغب فيها عن لَِقيٍط ورهِطه 

 .٤بنته: يعين

 . ٥القراءة اليت ذكرها الفَراء شاذَّة، والتوجيه كما ذُِكر: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٣٨٥

} {وق، وقد قُِرئَتلُ النونَ: (ِفعأْتكْبان٦)ي٧ يذهب إىل الر. 

 . ٨ءتني واضحالقراءة بالواو شاذَّة، وتوجيه القرا: التعليق

                                 
: ، الكـشاف  ٣٢٧: شواذُّ القراءات : اء مفتوحة، إنما وجدت بياء مفتوحة، راجع       مل أجد قراءة بت    -١

حكاها الِكـساِئي  : ، ويف الكتابني األخريين٨/٢٦١: ، الدر املَصون٦/٤٤١: ، البحر احمليط  ٦٩٣
/ صون الـدكتور  والفراء، ويبدو أنها صحفَت من الياء إىل التاء كما أشار إىل ذلك حمقق الدر املَ              

 .أمحد اخلراط، واهللا أعلم
 .يطلب مفعوالً) وردت( أي فعل -٢
 .، بدون نسبة٥/٢٩:  البيت يف لسان العرب-٣
 .٢/٢٢٣:  معاين القرآن-٤
 .٨/٢٦١: ، الدر املَصون٦/٤٤١: ، البحر احمليط٦٩٣:  الكشاف-٥
٦-محفَر بن معاس وجا ابن مسعود وابن عب ٣٢٨: د، شواذُّ القراءات قرأ. 
 .٢/٢٢٤:  معاين القرآن-٧
 .٢/٥٧: ، إعراب القراءات الشواذ٦٩٣ِّ:  الكشاف-٨



 ٣٤٦

 .     :  قوله تعاىل-٣٨٦

الالَّمات سواكن، سكَّنهن }   {الالَّم ساكنة، 

أهل املدينة وعاِصم واألعمش، وكسرهن أبو عبدالرمحن السلَمي واحلسن يف الواو 

وهو قال ذَلك، وهي قالت ذاك، : ، وتسكينهم إياها ختفيف كما تقول١وغري الواو

ست صلت بواو وفاء، فأكثراكان من الم أمر وصلت بالواو، وكذلك مكِّن اهلاء إذا و

وذلك ألنَّ الوقوف على } א{كالم العرب تسكينها، وقد كسر بعضهم 

حيسن وال حيسن يف الفاء وال الواو، وهو وجه، إالَّ أنَّ أكثر القراءة على } {

 .٢}{تسكني الالَّم يف 

القراءة بكسر الالَّم وإسكاا متواترة، واألصل يف الم األمر الكسر، : عليقالت

 . ، واهللا أعلم٣ومن سكَّنها فللتخفيف

 .   :  قوله تعاىل-٣٨٧

: وهي القائمات، وقرأ احلسن) نِفاصو: (معقولة، وهي يف قراءة عبداهللا

)وِفاص٤خوالص هللا: يقول) ي. 
:  وقراءة احلسن شاذَّتان، فأما القراءة املتواترة فمعناهاقراءة عبداهللا: التعليق

: صفت قوائمها معقولة؛ ألنَّ اإلبل تنحر قياماً معقولة، وأما قراءة عبداهللا فواحدها
صافنة، وهي اليت تقوم على ثالث وتثىن الرابعة، واألصل يف هذا الوصف للخيل، 

                                 
ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عاِمر ورويس، وأسكنها الباقون وكسر          } א{ كسر الالَّم يف     -١

: ، التحـِبري  ٣٣٥: ذَكْوان، وأسكنها الباقون، التلخيص   ابن  } א{و  } א{الالَّم يف   
١٤٧. 

 .٢/٢٢٤:  معاين القرآن-٢
 .١/٢٤٩: ، مغِني اللبيب٣/٥٢٢: ، الفريد٤/١١٢٠:  فتح الوصيد-٣
 .٢/٢٢٦:  معاين القرآن-٤



 ٣٤٧

ا قراءة احلسن واستعمل هنا لإلبل إذ تعقل إحدى يديها بالعقْل لئالَّ تضطرب، وأم
 . ، واهللا أعلم١فواضحة

 .   :  قوله تعاىل-٣٨٨

 وقرأ جماهد وعبداهللا } { ومعىن ٢}{قراءة العوام ،معاندين
 .٣مثَبطني: يقول} {: ابن الزبري

 ظانني أنهم يعِجزوننا،} {القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق
جهلْت فالناً :  ومن تبعه إىل العجِز، كما يقالينسبون النيب } {و

هقْتفَسواهللا أعلم٤نسبته إىل اجلَّهل والفسق: و ،. 

 .   :  قوله تعاىل-٣٨٩

، واملَنِسك ألهل احلجاز، واملَنسك لبين ٥قد قُرىء ما مجيعاً} {و 
إنَّ لفالن منِسكاً : املوضع الذي تعتاده وتأْلَفُه، ويقال: يف كالم العربأسد، واملَنسك 

لترداد الناس _ واهللا أعلم _ يعتاده يف خٍري كانَ أو غريه، واملناسك بذلك سميت 
 .٦عليها باحلج والعمرة

الفتح مصدر، والكسر اسم    : القراءتان متواترتان، وقيل يف توجيههما    : التعليق
إن كان مضارعه مضموم العني، فاملصدر منه واالسم بفتح السني، وإن           : ن، وقيل مكا

، واهللا  ٧كان مضارعه مكسور العني فاملصدر منه بفتح السني، واالسم بكسر الـسني           
 .أعلم

                                 
 .١٢/٤٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٢٤:  املُحتسب-١
: كثري وأبو عمرو، والباقون بألف مع ختفيف اجلـيم، الـسبعة           قرأ بتشديد اجليم وبدون ألف ابن        -٢

 .٣١٦: ، اإلحتاف٤٣٩
 .٢/٢٢٩:  معاين القرآن-٣
 .٦٠٦: ، إبراز املعاين٢/٨٨٦: ، املُوضح٥/٢٨٤:  احلُجة للفارسي-٤
 .٢/٣٢٦: ، النشر٤٣١:  قرأ بالكسر الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بالفتح، اإلقناع-٥
 .٢/٢٣٠:  معاين القرآن-٦
 .٦٢: ، شذا العرف٤/١١٢٣: ، فتح الوصيد٣/٣٤٦:  معاين القرآن للزجاج-٧



 ٣٤٨

 ٱ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٣٩٠

إنك : ملن مل ميت: وميتونَ أكثر، والعرب تقول ٢)تونَاِئلَم( و ١)تونَلَمي: (تقرأ

هذا ماِئت، إنما يقال يف : ميت عن قليٍل وماِئت، وال يقولون للميت الذي قد مات

هذا سيد قومه اليوم، فإذا أخربت : االستقبال، وال جياوز به االستقبال، وكذلك يقال

هم عن قليٍل قلتديه يكون سأن :د، وكذلك الطَّمع، هذا سائديقوِمه عن قليٍل وس 

هو طَِمع، وكذلك : هو طَامع فيما ِقبلك غداً، فإذا وصفته بالطَّمع قلت: تقول

إنه لشريف قومه، وهو شارف عن قليل، وهذا الباب كلّه يف العربية : الشريف تقول

 .٣على ما وصفت لك

اء شاذَّتان، و ميت خمفَّفة من ميت، القراءتان اللَّتان ذكرمها الفَر: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤ومائت اسم فاعل

 .    :  قوله تعاىل-٣٩١

 : نبتت وأنبتت، كقول زهري: ومها لغتان، يقال}  {: وقرأ احلسن

  قَِطيناً هلم حتى إذا أنبت البقلُ  رأيت ذوي احلاجات حول بيوهتم

                                 
 . مل أقف على من قرأ ا-١
 .٦/٤٨٥:  قرأ ا زيد بن علي وابن أيب عبلَة وابن حميصن، البحر احمليط-٢
 .٢/٢٣٢:  معاين القرآن-٣
 .٩٧١/ ، زاد املسري٤/٩:  معاين القرآن للزجاج-٤



 ٣٤٩

{: وأمطرت، وقد قرأ أهل احلجازمطرت السماء : ونبت وهو كقولك
 {ناموصولة من سريت، وقراءت :} {ريت، وقال اهللا ١من أس 

 .٣ وهو أجود٢}    {
 . ٤القراءتان متواترتان، وقد تقدم توجيهها: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٣٩٢

ذلك حسن ملَّا فَرقْت بني مرتني ومعنامها واحد، إالَّ أنَّ } {أعيدت 
أيعدكُم إذا ِمتم وكنتم تراباً : (وبني خربها بإذا، وهي يف قراءة عبداهللا} {

بالظَّن وأخوات ) أنَّ(وكذلك تفعل بكل اسم أوقعت عليه ) وِعظَاماً أنكم مخرجون
ن شئت حذفته الظَّن، مثَّ اعترض عليه اجلزاء دون خربه، فإنَّ شئت كررت امسه، وإ

األوىل أو ) أنك(أظن أنك إنْ خرجت أنك نادم، فإنْ حذفت : أوالً وآخراً، فتقول
: الثَّانية صلح، وإن ثبتتا صلح، وإن مل تعرض بينهما بشيء مل يجز، فخطأٌ أن تقول

 .٥أظن أنك أنك نادم، إالَّ أن تكرر كالتوكيد
 . ٦ة، وكالم الفَراء واضحقراءة عبداهللا شاذَّ: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٣٩٣
 يف كلتيهما ألنَّ من العرب من ٧وقفت بالتاء} {فإذا وقفت على 

، فدلَّ ذلك على أنها ليست ا التأنيث فصارت مبرتلة دراِك ونظَاِر، ٨خيفض التاء
                                 

 .٢٤٠: ، تقدم توجيهها يف سورة هود، ص٦٥: ، و سورة اِحلجر، اآلية٨١:  سورة هود، اآلية-١
 .١:  سورة اإلسراء، اآلية-٢
 .٢/٢٣٢:  معاين القرآن-٣
 .٤٩: ص}      {:  عند قوله تعاىل يف سورة البقرة-٤
 .٢/٢٣٤:  معاين القرآن-٥
 .٦/٤٩٣ :، البحر احمليط٧٠٨:  الكشاف-٦
: ، اإلحتاف ٢/١٣١:  وقف عليها باهلاء ابن كثري خبالف عن قنبل والِكساِئي، والباقون بالتاء، النشر            -٧

٣١٩. 
 .٣١٨: ، اإلحتاف٢/٣٢٨:  كسر التاء أبو جعفَر وفتحها الباقون، النشر-٨



 ٣٥٠

فيجعلها كاهلاء، والنصب الذي فيهما ومنهم من يقف على اهلاء ألنَّ ِمن شأِنِه نصبها 
إنَّ كل واحدة مستغنية : أنهما أداتان جمعتا فصارتا مبرتلة مخسة عشر، وإن قلت

قُمت ثُمت جلست، ومبرتلة : بنفسها جيوز الوقوف عليها فإنَّ نصبها كَنصِب قوِله
 : ١قول الشاعر

 ة باِمليسمشعواء كاللَذْع  ما ِوّي بل ربتما غارٍة

 بوعلى } {فنص بها دخلت على رت؛ ألنبمبرتلة هذه اهلاء اليت يف ر

ثُم، وكانا أداتني، فلم يغيرمها عن أداهتما فنِصبا، واختار الِكساِئي اهلاء، وأنا أقف على 

 .٢التاء

تاء قراءتان متواترتان، ووجهان يف الوقف، تقْراُ بفتح ال} {يف : التعليق

وبكسرها، فمن فتح اعتربها مركَّبةً مثل مخسة عشر، وبعلَبك، أو كلُّ واحدٍة منها 

مستقلة عن األخرى والتاء فيهما مزيدة كزيادهتا يف ربت وثَمت، وجيوز أن تكون 

فعلى الفتحة فيهما إتباعاً لأللف اليت قبل التاء وفتحة اهلاء اليت بعدها، ومن كسر التاء 

بعداً، مبين على الكسر، أو تشبيهاً هلا جبمع املؤنث : أنها اسم فعل كدراك ونظار مبعىن

السامل كمسلمات وإن مل يكن هلا مفرد من لفظها، فأما الذين فتحوا التاء فمنهم من 

وقف عليها بالتاء اتباعاً للرسم، ومنهم من وقف عليها باهلاء إجراًء هلا جمرى تاء 

وحنوها وإن مل يكن مذَكَّر، وأما من قرأها بكسر التاء فقد } {تأنيث يف ال

 . ، واهللا أعلم٣وقف عليها بالتاء
 

                                 
 .١/١٠٥:  هو ضمرة بن ضمرة النهشلي، اإلنصاف-١
 .٢/٢٣٥:  معاين القرآن-٢
: ، اجلامع ألحكام القـرآن    ٢/٥٣١: ، فتح الوصيد  ٥٠١: ، املشكل ٤/١١:  معاين القرآن للزجاج   -٣

١٢/٨٢. 



 ٣٥١

 .      :  قوله تعاىل-٣٩٤

، تنزل مبرتلة تقوى، ومنهم من نون فيها ١أكثر العرب على ترك التنوين
اِه، وإن شئت وجعلها أِلفاً كألف اإلعراب، فصارت يف تغيجراِث والتِر واِوها مبرتلة الت

جعلت بالياء منها كأنها أصلية فتكون مبرتلة اِملعزى تنون وال تنون، ويكون الوقوف 
، وإن جعلتها ألف إعراب مل تِشر ألنك ال تشري ٢عليها حينئذ بالياء وإشارٍة إىل الكسر

 .٣رأيت زيدى، وال عمرى: تقولإىل ألفات اإلعراب بالكسر، وال 
وتركه وباإلمالة وتركها متواترة، وأصل } {القراءة بالتنوين يف : التعليق

الوراث : وترا، والتاء األوىل منقلبة عن واو كما يف التراِث والتجاِه، أصلها: الكلمة
ه اإلمالة وتراً، وإذا وقف عليها جاز ل: والوجاه، فمن نوا جعلها مصدراً مبعىن

وتركُها، فإذا أمال فعلى اعتبار األلِف املمالة ملحقةً واأللِف املعّوضة عن التنوين 
حمذوفةً، وإذا ترك اإلمالة فقد اعترب األلف املعوضة مثبتةً واأللف امللحقةَ حمذوفةً، ومن 

سب ترك التنوين اعتربها ألف تأنيٍث كالتقوى والدعوى، وتفْتح وتمالَ على ح
 .، واهللا أعلم٤مذاهب أهلها

 .     :  قوله تعاىل-٣٩٥

قرأها عاِصم واألعمش بالكسر على االئِتناف، وقرأها أهل احلجاز واحلسن 

 وعليم بأنَّ هذه ٦}   {:  والفتح على قوله٥}  {

                                 
:  قرأ بالتنوين وصالً ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفَر، فإذا وقف عليها أبو عمرو ففيهـا وجهـان                  -١

ـ          ساِئي وخلَـف، وقلَّلـها ورش،      اإلمالة وتركها، وقرأ بترك التنوين الباقون، وأماهلا حمزة والِك
 .٢١٩: ، البدور الزاهرة١٤٩: التحِبري

 . أي اإلمالة-٢
 .٢/٢٣٦:  معاين القرآن-٣
 .٢/٨٩٥: ، املُوضح٢/٤٣٥، ٢/١١٧: ، شرح اهلداية٣٢٣:  معاين القراءات-٤
 .٣١٩: ، اإلحتاف٤٣٢:  قرأ بالكسر الكوفيون، والباقون بفتحها، اإلقناع-٥
 .٥١:  سورة املؤمنون، اآلية-٦



 ٣٥٢

أمتكم، فموضعها خفض ألنها مردودة على ما، وإن شئت كانت منصوبة بفعل 

 .١واعلم هذا: نك قلتمضمر، كأ

القراءة بكسر اهلمزة وفتحها متواترة، وعلَّة الكسر كما ذكر الفَراء، : التعليق

 : والفتح فيه ثالثة أوجه

فتكون يف }    {: املوصولة يف قوله) ما( أن تكون معطوفة على -١

موضع خفض حبرف اجلَر . 

نَّ أمتكم، فتكون يف حمل نصب واعلم أ:  أن تكون منصوبة بفعل مضمر، تقديره-٢

 .مفعول به

٣-فتكون يف موضع خفض على إعمال :  أن تكون مفتوحة على تقدير حرف اجلَّر

 .، واهللا أعلم٢اخلافض احملذوف، أو يف حمل نصب على حذفه

 .    :  قوله تعاىل-٣٩٦

تتركونه إذا كان الَّليل ومسرمت هجرمت القرآن والنيب فهذا من اهلجران، أي 

 من أهجرت، واهلُجر أنهم كانوا يسبون ٣}{: وترفضونه، وقرأ ابن عباس

جيعله كالَهذياِن، } {:  قرأ قارىء٤ إذا خلَوا حول البيت ليالً، وإنْالنيب 

قد هجر الرجل يف منامه إذا هذى، أي إنكم تقولون فيه ما ليس فيه وال يضّره : يقال

 .٥كالَهذياِنفهو 

 . ٦القراءتان متواترتان، وتوجيههما كما ذكر الفَراء : التعليق
                                 

 .٢/٢٣٧:  معاين القرآن-١
 .٢٩٢: ، مفاتيح األغاين٢/١٢٩: ، الكشف٥/٢٩٧:  احلُجة للفارسي-٢
 .٣٢٩: ، النشر١٣٧:  وهي قراءة ناِفع، العنوان-٣
 .كان صواباً، وهذا وجه ثاٍن يف توجيه هذه القراءة:  جوابها حمذوف، تقديره-٤
 ٢/٢٣٩:  معاين القرآن-٥
 .١٢/٩٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٤٣٦: ، شرح اهلداية٤٨٩:  احلُجة البن زنجلَة-٦



 ٣٥٣

          :  قوله تعاىل-٣٩٧

   . 

هذه ال مسألة فيها؛ ألنه قد استفهم بالم فرجعت يف خرب املستفهم، وأما 

 ومها يف قراءة ١}{، }{األخريان فإنَّ أهل املدينة وعامة أهل الكوفة يقرءوا 

} {ثالثهن، وأهل البصرة يقرءون األخريني } } {} {{: أُبي كذلك

   {: وهو يف العربية أبني؛ ألنه مردود مرفوع؛ أال ترى أنَّ قوله} {

 مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه على مبتدٍإ به، وكذلك هي يف قراءة }

دخال الالَّم يف األخريني يف قول أُبي وأصحابِه أنك  والعلَّة يف إ}} {{: عبداهللا

موالي فالن، فلما : أنا لفالٍن، كفاك من أن يقول: من موالك؟ فقال: لو قلت لرجل

 : ٢كان املعنيان واحداً أُجِري ذلك يف كالمهم، أنشدين بعض بين عامر

 يسريإذا سار النواجع الَ   وأَعلَم أنين سأكُون رمساً

 .يعين الرمس

 وزير: فقال املخربون هلم  فقال السائلُون ملن حفرمت

 .٣امليت وزير: فرفع أراد

اتفق القُراء على إثبات الالَّم يف املوضع األول، وقد جاء اجلواب : التعليق

 والثَّالث ، وأما الثَّاين)هذه ال مسألة فيها: (موافقاً ِللَفظ السؤال، وهذا معىن قول الفَراء

                                 
 مع رفع لفظ اجلاللة، وأثبت الباقون ٨٩، ٨٧:  حذف البصِرّيان الم اجلر من لفظ اجلاللة يف اآليتني  -١

، ٨٥ املوضع األول يف اآلية      الالَّم يف املوضعني املذكورين، والخالف بني القُراء يف إثبات الالَّم يف          
 .٣٢٠: ، اإلحتاف٣٤٠: التلخيص

 .٣/١٨٤:  البيتان للوزيري، البيان والتبني-٢
 .٢/٢٤٠:  معاين القراءات-٣



 ٣٥٤

فمنهم من حذف الالَّم فيهما، ومنهم من أثبتها، وكلُّ ذلك متواتر، فاحلذف ملوافقة 

 .، واهللا أعلم١اجلواب لفظَ السؤال، واإلثبات ملوافقة اجلواب معىن السؤال

 .     :  قوله تعاىل-٣٩٨

: ء يف قوله، الدليل على ذلك دخول الفا٢وجه الكالم الرفْع على االستئناف

بالواو ألنه إذا خفض } {: ولو خفضت لكان وجه الكالم أن يقول} {

هو : فإنما أراد سبحان اهللا عامل الغيب والشهادة وتعاىل، فدلَّ دخول الفاء أنه أراد

مررت بعبداهللا احملسن وأحسنت : عامل الغيب والشهادة فتعاىل؛ أال ترى أنك تقول

هو احملسن فأحسنت إليه، وقد :  احملسن مل يكن بالواو؛ ألنك تريدإليه، ولو رفعت

تتبعه ما قبله، وإنْ كان بالفاء؛ ألنَّ العرب قد تستأنف } {يكون اخلفض يف 

 .٣بالفاء كما يستأنفون بالواو

خرب }  {القراءة بالرفْع واخلفض متواترة، فمن رفع فـ: التعليق

: ن خفض فعلى البدلية من لفظ اجلاللة يف قولههو، وم: مبتدٍإ حمذوف، تقديره

 . ، واهللا أعلم٤أو النعت هلا}  {

 .   :  قوله تعاىل-٣٩٩

، والضم أجود، قال الذين كسروا ما كان ٥ ما مجيعاًقُرىءوقد } {و 

 .من السخرة فهو مرفوع، وما كان من اهلُزؤ فهو مكسور
                                 

 .٥٠٨: ، كَنز املَعاِني٢/١٥٠: ، إعراب القرآن وعلل القراءات٣٢٦:  معاين القراءات-١
 .٢٢٠: ، البدور الزاهرة١٣٠: خفض الباقون، التحِبري رفع املدنيان والكوفيون إالَّ حفْصاً، و-٢
 .٢/٢٤١:  معاين القرآن-٣
 .٨/٣٦٣: ، الدر املَصون٧١٤: ، الكشاف٢/١٣١:  الكشف-٤
:  قرأ املدنيان والكوفيون إالَّ عاِصماً بالضم، والباقون بالكسر، السبعة      ٦٣:  هنا ويف سورة ص، اآلية     -٥

٤٤٨ح١٥٠: ِبري، الت. 



 ٣٥٥

 ١حبر لُجي وِلجي، ودري وِدري: تقولمسعت العرب : وقال الِكساِئي

: منسوب إىل الدر، والكُرِسي والِكرِسي، وهو كثري، وهو يف مذهبه مبرتلة قوهلم

 .٢،٣العِصي والِعِصي واألسوة واإلسوة

القراءتان متواترتان، وقيل جيوز فيما كان مبعىن اهلُزِء الضم والكسر، : التعليق

ماكان من السخرة والعبودية ليس فيه إالَّ الضم ولذلك اتفق القُراء على الضم يف و

 فهذا ٤}        {: قوله تعاىل

 . ، واهللا أعلم٥قول ثالث يضاف إىل القولني اللذين ذكرمها الفَراء 

 .     :  قوله تعاىل-٤٠٠

إني جزيتهم الفوز : صبها من ِسواه على، ون٦كسرها األعمش على االستئناف

جزيتهم ألنهم هم : باجلنة، فأنَّ يف موضع نصٍب، ولو جعلتها نصباً من إضمار اخلفض

 .٧الفائزون بأعماهلم يف السابق

 . ٨القراءتان متواترتان، والتوجيه بين: التعليق

 

 

                                 
 .٣٦٠:  قُِرئ بضم الدل وكسرها، وانظر موضعها ص-١
 .٤١٣:  قُِرئ بضم األلف وكسرها، وانظر موضعها ص-٢
 .٢/٢٤٣:  معاين القرآن-٣
 .٣٢:  سورة الزخرف، اآلية-٤
 .٦/٥١٦: ، البحر احمليط٤/١١٣٤: ، فتح الوصيد٥/٣٠٣:  احلُجة للفارسي-٥
 .٣٢١: ، اإلحتاف٤٣٣: الِكساِئي، وفتحها الباقون، اإلقناع كسرها حمزة و-٦
 .٢/٢٤٣:  معاين القرآن-٧
 .٢/٤٣٨: ، شرح اهلداية٥٠٦: ، املشكل٤/٢١:  معاين القرآن للزجاج-٨



 ٣٥٦

 ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٤٠١

ترفع السورةَ بإضمار هذه سورة أنزلناها، وال ترفعها براجع ذكِرها ألنَّ 

: النكرات ال يبتدأ ا قبل أخبارها، إالَّ أن يكون ذلك جواباً؛ أال ترى أنك ال تقول

صل  تو١قام رجلٌ، وقَبح تقدمي النكرة قبل خربها أنها: رجلٌ قام، إنما الكالم أن تقول

رجلٌ يقوم أعجب إيلَّ من رجٍل اليقوم، فقبح : مثَّ يخرب عنها خبرب سوى الصلة، فيقال

من يف : إذ كنت كاملنتظر للخرب بعد الصلة، وحسن يف اجلواب؛ ألنَّ القائلَ يقول

 .فةرجلٌ فيها فال بأس ألنه كاملرفوع بالرد ال بالص: رجلٌ، وإن قلت: الدار؟ فتقول

مجرداً : أنزلناها سورةً وفرضناها، كما تقول: ولو نصبت السورة على قولك

 .٢،٣ضربته، كان وجهاً، وما رأيت أحداً قرأ به

القراءة بالنصب شاذَّة، وهي إما أن تكون حاالً من اهلاء واأللف، : التعليق

راء، وإما منصوبةً بفعل مضمر، وجيوز أن يتقدم احلال على عامله املكين، وهذا قول الفَ

 . ، واهللا أعلم٤أنزلنا، أو اقرأ: تقديره

 

 

                                 
 .أي ألنها -١
 عبلة   قرأ بالنصب أم الدرداء وعيسى البصِرّي وعيسى الكويف و عمر بن عبدالعزيز وجماهد وابن أيب               -٢

 .٦/٥٢١: وأبو حيوة، البحر احمليط
 .٢/٢٤٣:  معاين القرآن-٣
 .٦/٥٢٠: ، البحر احمليط٢/٧٦:  إعراب القراءات الشواذِّ-٤



 ٣٥٧

 .        :  قوله تعاىل-٤٠٢

مثل ما جرى يف كتاب اهللا كثرياً ) الزان: (وهي يف قراءة عبداهللا حمذوفة الياء

 . ١وقد فُسر. وما أشبه ذلك} {و } {و } {من حذف الياء من 

 .٢راءة عبداهللا شاذَّة، وفقد تقدم الكالم على حذف الياءق: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٤٠٣

، السأْمة فَعلَة، والسآمة مثل فَعالة، والرأْفَة ٣ويف الرأْفَة والكَأْبة والسأْمة لغتان

ة، والسأْفَة مرة والرأْمة والكآبة، وكأنَّ السآفة، والكَأْبة املصدر، كما تقولوالرقد : آم

 .٤ضؤلَ ضآلة، وقَبح قَباحة

 . ٥باملد شاذَّة، والتوجيه واضح) الرآفة(قراءة : التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٤٠٤

 على االبتداء واخلرب، وسائر ٦وكان األعمش وحيىي يرفعان الشهادة واألربع

 األربع؛ ألنهم يضمرونَ للشهادة ما يرفعها، ويوقعوا القُراء يرفعون الشهادة وينصبون

}    {على األربع، ولنصب األربع وجه آخر، وذلك أن جيعل 

فشهاديت أن ال إله إالَّ اهللا، وشهاديت إنَّ اهللا لواحد، وكل : رافعة للشهادة، كما تقول

                                 
 .٢/٢٤٥:  معاين القرآن-١
 .}{: ، عند توجيه قوله٧٩:  ص-٢
عن عاِصم وابن   ، وهي شاذَّة وإن كانت تروى       )رآفة( يشري إىل قراءة عاِصم وابن كثري وابن جريج          -٣

:  وجه متواتر عن قُنبل من الطيبة، النـشر        ٢٧: ، ولكن يف احلديد آية    ٣٣٩: كثري، شواذُّ القراءات  
 .٣٢٢: ، اإلحتاف٢/٣٣٠

 .٢/٢٤٥:  معاين القرآن-٤
 .٢/٧٦: ، إعراب القراءات الشواذ٧١٨ِّ:  الكشاف-٥
 .١٥٠: ، التحِبري٣٤٢: النصب، التلخيص قرأ بالرفْع الكوفيون إالَّ شعبة، والباقون ب-٦



 ٣٥٨

، وشهادةُ عبداهللا لتقومن، وذلك ِحلْف صادق ألقومن: ميني ترفَع جبواا، العرب تقول

 .١قَويل ألقومن، وقَويل إنك لقائم: فأنت تراه حسناً أن تقول: أنَّ الشهادة كالقول

ونصبها متواترة، فالرفْع على االبتداء واخلرب، } {القراءة برفع : التعليق

ولنصب األربع : ( يف قولهوالنصب على إيقاع الشهادة على أربع، ومعىن كالم الفَراء

مرفوعة على االبتداء، ومجلة } {هو أن ) إنك لقائم: إىل قوله... وجه آخر 

يف حمل رفع خرب، والفصل بينهما بأربع ال يؤثِّر، فهي }    {

معمولة للمصدر، فهو وجه آخر يف إعراب اجلملة ألنه ذكر الوجه األول وهو إضمار 

 . ، واهللا أعلم٢ خرباًمبتدإ للشهادة فتكون

 .   :  قوله تعاىل-٤٠٥

ولو نصبتهما على } {و } { مبا بعدمها من ٣يف اآليتني مرفوعتان

وليشهد اخلامسةَ بأنَّ لعنة اهللا عليه، وكذلك : وقوع الفعل كان صواباً، كأنك قلت

 .٤فعلها يكون نصب اخلامسةَ بإضماِر تشهد اخلامسة بأن غضب اهللا عليها

األوىل، واختلفوا يف الثَّانية، فمنهم } {اتفق القُراء على رفع : تعليقال

من رفع، ومنهم من نصب، فمن رفع فعلى االبتداء، وما بعد اخلامسة اخلرب، ومن 

وتشهد اخلامسة، ومابعدها إما أن يعرب بدالً منها، وإما أن : نصب قدر فعالً مضمراً

 . ، واهللا أعلم٥)يف(ينصب على نزِع اخلافض 
                                 

 .٢/٢٤٦:  معاين القرآن-١
 .٨٣٨٥: ، الدر املَصون٤/١١٣٧: ، فتح الوصيد٢٩٧:  مفاتيح األغاين-٢
: الثَّانية، ونصبها حفْص، ورفعها البـاقون، غايـة االختـصار         } { اخلالف بني القُراء يف      -٣

 .٢٢٢: ، البدور الزاهرة٢/٥٨٧
 .٢/٢٤٧:  معاين القرآن-٤
 .٨/٣٨٦: ، الدر املَصون٤٥٠: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٤٢٩:  شرح اهلداية-٥



 ٣٥٩

 .    :  قوله تعاىل-٤٠٦

، ٣بالضم {{: ٢، وقرأ حميد األعرج١اجتمع القُراء على كسر الكاف

فالن تولَّى عظْم كذا وكذا، يريدون : وهو وجه جيد يف النحو ألنَّ العرب تقول

 .٤أكثره

: ا لغتان مبعىن واحد، وقيلمه: القراءة بالكسر والضم متواترة، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٥الضم كعظْمه، والكسر البداَءة به أو اإلمث

 .     :  قوله تعاىل-٤٠٧

أما بلغك كذا كذا، فيذكر قصة عائشة لتشيع : كان الرجلُ يلقى اآلخر فيقول

، والولْق يف الّسري وهو الولْق، أي ترددونه) ونهقُ تِلِإذْ: (الفاحشة، وقرأت عائشة

 : ٦والولْق يف الكذب مبرتلته إذا استمر يف الّسري والكذب فقد ولَق، وقال الشاعر

لـقمِلـق وزإنَّ اجلُلَيد ز  ِلقام تس من الشنجاءت به ع 

ع البطن ِكالّيب اخلُلُق٧جمو 

 . ٨ضحقراءة عائشة رضي اهللا عنها شاذَّة، وتوجيهها وا: التعليق

                                 
 . يريد أكثر القُراء وليس كلَّهم-١
أبو صفوان محيد بن قيس املكِّي األعرج، كان قارىء أهل مكَّة، وكان كثري احلديث، فارضاً               :  هو -٢

 .١/٨٧: بقات القُراءهـ، ط١٣٠: حاسباً، ت
 .١٥١: ، التحِبري٢/٤٥٩:  وهي قراءة يعقُوب، التذْكرة-٣
 .٢/٢٤٧:  معاين القرآن-٤
 .٢/٢٦٧: ، شرح الدرة املُِضية٨/٣٨٩: ، الدر املَصون٩٨٩:  زاد املسري-٥
 .١٥/٣٩٨:  هو الشماخ، لسان العرب-٦
 .٢/٢٤٨:  معاين القرآن-٧
 .٣/٢٩٠: ، القاموس احمليط٥٣٦: ، البحر احمليط٢/٧٩: لقراءات الشواذِّ إعراب ا-٨



 ٣٦٠

 .      :  قوله تعاىل-٤٠٨

{: ١احلِلف، وقرأ بعض أهل املدينة: واالئتالء אٱ { وهي

 .٢خمالفة للكتاب، ومن تألَّيت

القراءتان متواترتان، والقراءة األوىل إما أن تكون مبعىن احللف، وإما : التعليق

ل أوىل وأقرب، والقراءة الثَّانية مبعىن أن تكون من ألوت مبعىن قصرت، ولعلَّ األو

كما } {: ، على وزن يتفعل، مبعىن يتكلَّف، ورمست يف املصاحف القدمية٣احللف

 . ، واهللا أعلم٥؛ فلذلك حتتمل القراءتني٤جاء يف النشر

 .    :  قوله تعاىل-٤٠٩

: ثَّاب وأصحاب عبداهللا وقرأ حيىي بن و٦} {القُراء على التاء 

التاء لتأنيث األلسنة، والياء لتذكري اللِّسان، وألنَّ الفعل إذا تقدم كان كأنه } {

 .٧لواحد اجلمع

 . ٨القراءتان متواترتان، وقد تقدم توجيهها مع مثلها: التعليق

 

 

                                 
 .٣٢٣: ، اإلحتاف٢/٥٨٨:  قرأ ا أبو جعفَر، غاية االختصار-١
 .٢/٢٤٨:  معاين القرآن-٢
 .٢/٢٦٧: ، شرح الدرة املُِضية٦/٥٣٩: ، البحر احمليط٤/٢٩:  معاين القرآن للزجاج-٣
٢/٣٣١ -٤. 
 .٢/٣٣١: نشر ال-٥
 .١٥١: ، التحِبري٤٥٤:  قرأ بالياء الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بالتاء، السبعة-٦
 .٢/٢٤٨:  معاين القرآن-٧
 .}      {:  لتوجيه قوله تعاىل٢٠٤:  انظر ص-٨



 ٣٦١

 .     :  قوله تعاىل-٤١٠

ه نعت للتابعنيخفض ألنه ي١فإنقَّتني، وليسنعتاً } { فلذلك صلحت ٢وا مبو

 {: هلم، وإن كانوا معرفةً، والنصب جائز قد قرأ به عاِصم وغري عاِصم، ومثله

؛ ٤ والنصب فيهما مجيعاً على القطع٣}      

} {يف موضع ) إالَّ(نكرة، وإن شئت جعلته على االستثناء فتوضع } {ألنَّ 

٥ل أجودفيصلح، والوجه األو. 

القراءة باخلفض والنصب متواترة، وتوجيه الفَراء واضح، وزاد : التعليق

 . ٦}{بعضهم وجهاً يف اخلفض، وهو أن يكون بدالً من 

 .       :  قوله تعاىل-٤١١

بفتح الياء، } ٰ{، والناس بعد ٧بالكسر} {: قرأ حيىي بن وثَّاب

جعل الفعل واقعاً عليهنٰ { ،{: ، فمن قال٨ة النساء الصغرىهذه واليت يف سور

 .٩هاديات واضحات} {وقد بينهن اهللا وأوضحهن، و 

 . ١٠القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق
                                 

 .٢٢٣: ر الزاهرة، البدو١٣١:  نصب ابن عاِمر وشعبة وأبو جعفَر، وخفض الباقون، التيسري-١
 . أي محدِدين-٢
 .١٤٥: ، وانظرها يف موضعها ص٩٥:  النساء، اآلية-٣
 . أي احلال-٤
 .٢/٢٥٠:  معاين القرآن-٥
 .٤٥١: ، إمالء ما من به الرمحن٢٩٨: ، مفاتيح األغاين٢/٤٤٠:  شرح اهلداية-٦
 .٢/٢٤٨: ، النشر١٣٩: لباقون بالفتح، العنوان قرأ بالكسر ابن عاِمر والكوفيون إالَّ شعبة، وا-٧
 .١١:  أي يف سورة الطَّالق، اآلية-٨
 .٢/٢٥١:  معاين القرآن-٩
 .٣٣٧: ، كَنز املَعاِني١٢٢: ، معاين القراءات٤/٥٣٤:  معاين القرآن للنحاس-١٠



 ٣٦٢

 .   :  قوله تعاىل-٤١٢

بالكسر، وقال أبوبكر } {، وقرأها عاِصم كذلك ١يخفَض أوله ويهمز

: بضم الدال واهلمز، وذُكر عن األعمش أنه قرأ} {قرأها عاِصم : بن عياش

} {و} { ،أوله ومهزه معرف جهةُ ضمز وغري مهز رويا عنه مجيعاً، وال ت

ه بترك اهلمز، وإذا مهزته ال يكون يف الكالم فُعيل إالَّ عجمياً، فالقراءة إذا ضممت أول

درأ الكوكب إذا احنطَّ كأنه رِجم به الشيطان فدمغه، : كسرت أوله، وهو من قولك

املشتري و زحل و عطارد و الزهرة و : إنه واحد من اخلمسة: ويقال يف التفسري

ي الكواكب العظام اليت ال تعرف أمساءها الدرارييخ، والعرب قد تسمبغري مهزاِملر . 

كوكب ِدري فينسبه إىل الدر فيكسر أوله وال يهمز؛ : ومن العرب من يقول

 .٢سخِري و ِسخِري، ولُجي و ِلجي: كما قالوا

 : يف هذه الكلمة ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

١-}  {يل كَِسال واهلمز، وهي على وزن ِفعكِّري يف الصفات، بكسر الد

وِسكِّني يف األمساء، من الدر أو من الدرء مبعىن إذا اندفعت الكواكب فدفعت 

 .الظَّالم بضيائها

٢-}  { ة يفيذُرفات، وة يف الصلِّييل، كَعال واهلمز، على وزن فُعالد بضم

 .األمساء، من الدرء

٣-}  {الد ِء مثَّ بضمرا من الدوإم ،را أن تكون من الدال وتشديد الياء، إم

 . ، واهللا أعلم١قلبت اهلمزة ياًء مثَّ شددت باإلدغام

                                 
ضم مع اهلمز، والباقون بالـضم       قرأ أبو عمرو والِكساِئي بكسر الدال مع اهلمز، وشعبة ومحزة بال           -١

 .٣٢٤: ، اإلحتاف٣٣٤: وتشديد الياء بدون مهز، اإلقناع
 .٢/٢٥٢:  معاين القرآن-٢



 ٣٦٣

 .     :  قوله تعاىل-٤١٣

ذهب إىل املصباح، } {: ، ومن قال٢}ْ{تذهب إىل الزجاجة إذا قال 

) دوقَّت: (بالنصب والتشديد، من قال} {: شددة، ويقرأ مرفوعة م٣)دوقَّت: (ويقرأ

 .٤نصباً ذهب إىل املصباح، وكلٌّ صواب} {: ذهب إىل الزجاجة، ومن قال

أربع قراءات، ثالث منها متواترة، والرابعة } {ذكر الفَراء يف : التعليق

هي مضارع مبين على ما مل يسم فاعله، والزجاجة ف} ْ{: شاذَّة، فأما األوىل

فهي كاألوىل يف بنائها، واملصباح نائب الفاعل، وأما } {نائب فاعل، وأما الثَّانية 

هو، عائد على : فهي فعل ماٍض، والفاعل ضمري مستتر، تقديره} {: الثَّالثة

، فأصلها ٥فعل مضارع، فاعله الزجاجة) توقَّد (-ة  وهي شاذَّ-املصباح، وأما الرابعة 

 .تتوقد حذفت إحدى التاءين ختفيفاً، واهللا أعلم

 

 .       :  قوله تعاىل-٤١٤

                                                                                          
 .٨/٤٠٥: ، الدر املَصون٢/١٣٧: ، الكشف٥/٣٢٣:  احلُجة للفارسي-١
والبـاقون  } {فْـص  ابن كثري والبصِرّيان وأبو جعفَر، ونافع وابن عمـرو وح  } { قرأ   -٢

}{لخيصِبري٣٤٣: ، التح١٥١: ، الت. 
 .٣٤٢:  قرأ ا السلمي واحلَسن وابن حميصن وابن سالم، شواذُّ القراءات-٣
 .٢/٢٥٢:  معاين القرآن-٤
، إعـراب القـراءات     ٢/٤٤١: ، شـرح اهلدايـة    ٢/١٠٩:  إعراب القراءات الـسبع وعللـها      -٥

 .٢/٨٢:الشواذِّ



 ٣٦٤

: ، فمن قال١بفتح الباء} {: قرأ الناس بكسر الباء، وقرأ عاِصم

} {ه قد، كأنجال بنية فعل جمدله رجال ال تلهيهم جتارة، : الرفع الر حبسي

 .٢بالكسر جعله فعالً للرجال ومل يضمر سواه} {: ومن قال

القراءتان متواترتان، ويف قراءة فتح الباء وجه آخر، وهو أن يرتفع : التعليق

 . ، واهللا أعلم٣املُسبح رجالٌ: باخلربية، ومبتدؤه حمذوف، تقديره} {

 .   :  قوله تعاىل-٤١٥

: بالتشديد، وقرأ الناس} {: قرأها عاِصم بن أيب النجود واألعمش

} {جل٤خفيفةلت، فمعناه:  ومها متقاربان، وإذا قلت للردقد ب : ،رتغُي

وغَيرت حالك ومل يأت مكانك آخر، فكل ما غُير عن حاله فهو مبدل بالتشديد، 

لٌ بالتخفيف وليس بالوجه، وإذا جعلت الشيء مكان الشيء قلتوقد جيوز مدقد : ب

: أبدلْ يل هذا الدرهم، أي أعطين مكانه، وبدلْ جائزة فمن قال: أبدلته كقولك

: فكأنه جعل سبيل اخلوف أمناً، ومن قال}     {

} {ه: بالتخفيف قالاً األمن خالف اخلوف، فكأننجعل مكان اخلوف أَم 

 : ٥أي ذهب باخلوف وجاَء باألمِن، وهذا من سعة العربية، وقال أبو النجم

 عزلَ األمِري لألمِري املُبدِل

                                 
 .٢/٣٣٢: ، النشر٤٥٦:  فتح الباء ابن عاِمر وشعبة، وكسرها الباقون، السبعة-١
 .٢/٢٥٣:  معاين القرآن-٢
 .٨/٤٠٩: ، الدر املَصون٥١٤: ، كَنز املَعاِني٤٥٢:  إمالء ما من به الرمحن-٣
 .٢٢٥: ، البدور الزاهرة٢٢٩: فتح الرباين خفَّف ابن كثري وشعبة ويعقُوب، وشدد الباقون، ال-٤
أبو النجم الفضل بن قُدامة العجلي، من بين بكر بن وائل، من أكابر الرجاز، ومـن أحـسن                  :  هو -٥

، األعـالم،   ٢٤/٤٣: هـ، الوايف بالوفيات  ١٣٠: الناس إنشاداً للشعر، نبغ يف العصر األموي، ت       
 .١/٣٤٤ :، والبيت يف لسان العرب٥/١٥١



 ٣٦٥

 .١فهذا يوضح الوجهني مجيعاً

القراءتان متواترتان، والتبديل يف الصفات والشيُء ذاته ال يتغير، : التعليق

د اعترب التغيري يف واإلبدال تغيري الشِل شيٍء آخر مكانه، فمن شدعيء كلِّه بتنحيته وج

األحوال واحلوادث العارضة واألصل باٍق ثابت، فالناس باقون وأحواهلم تتغري من 

خوف إىل أمن وغري ذلك، ومن خفَّف فعلى اعتبار التغيري بذهاب اخلوف وحلول 

 . ، واهللا أعلم٢ل مها لغتاناألمن مكانه بغض النظر عن األصل، وقي

 .      :  قوله تعاىل-٤١٦

رفع، وهو قليل أن } {، وموضع ٣بالياء هاهنا}  {: قرأها محزة

تعطِّل أظن من الوقوع على أن، أو على اثنني ِسوى مرفوعها، وكأنه جعلَ 

ال حتسبن الذين : خرباً هلم، كما تقول}  {امساً وجعل } {

فروا رجاالً يف بيتك، وهم يريدونَ أنفسهم، وهو ضعيف يف العربية، والوجه أن تقرأ ك

 .٤}{وعلى } {بالتاء لكون الفعل واقعاً على 

القراءتان متواترتان، وحسب حيتاج إىل مفعولني، وإنما ضعف الفَراء : التعليق

ظ إالَّ مفعول واحد، واجلواب من فاعالً وليس يف اللف} {القراءة بالياء ألنه اعترب 

 : وجهني

أنفسهم، والثَّاين : فاعالً، واملفعول األول حمذوف، تقديره} { قد يكون -١

}{. 

                                 
 .٢/٢٥٨:  معاين القرآن-١
 .٢/٤٠٠: ، شرح اهلداية٣٥٠: ، الفروق اللُّغوية٢٧٢:  معاين القراءات-٢
 .١٥٢: ، التحِبري٣٠٧:  قرأ ابن عاِمر وحمزة بالياء، والباقون بالتاء، السبعة-٣
 .٢/٢٥٩:  معاين القرآن-٤



 ٣٦٦

حاسب أو أحد أو كل من يصلح له اخلطاب، :  أو يكون الفاعل مضمراً، تقديره-٢

 .مفعولٌ ثاٍن} {مفعول أول، و} {و 

 الفاعل مضمر، وتقديره كما سبق، واملفعوالن وأما القراءة بالتاء فواضحة،

 .، واهللا أعلم١ظاهران يف اللفظ

 .     :  قوله تعاىل-٤١٧

، والرفْع يف العربية أحب إيلَّ، وكذلك ٢فنصبها عاِصم واألعمش ورفع غريمها

 فكَِرهت أن أقرأ، والِكساِئي يقرأ بالنصب؛ ألنه قد فسرها يف املرات وفيما بعدها،

هذه اخلصال وقت العورات ليس _ واهللا أعلم _ تكَر ثالثة واخترت الرفْع ألنَّ املعىن 

هذه ثالث : عليكم وال عليهم جناح بعدهن، فمعها ضمري يرفع الثَّالث، كأنك قلت

    {:  أي هذه سورة، وكما قال٣} {: خصال، كما قال

       {٤،٥. 

بدلٌ من } {القراءة بالنصب والرفْع متواترة، فمن نصب فـ: تعليقال

هي ثالث عورات : ، ومن رفع حذف املبتدأ، والتقدير} {: قوله تعاىل

 . ، واهللا أعلم٦لكم

 ٱ   

                                 
 .٨/٤٣٥: ، الدر املَصون٢/١٤٢: ، الكشف٥٠٤:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .٣٢٦: ، اإلحتاف١٣٢:  نصب الكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بالرفع، التيسري-٢
 .١:  سوة النور، اآلية-٣
 .هذا بالغ: ، والشاهد حذف املبتدإ، واملعىن٣٥:  سورة األحقاف، اآلية-٤
 .٢/٢٦٠:  معاين القرآن-٥
 .٧٨٩: ، مدارك التنِزيل٤/١١٤١: ، فتح الوصيد٢/١٦٦: اءات إعراب القراءات وعلل القر-٦



 ٣٦٧

 

 .        :  قوله تعاىل-٤١٨

 يف }{و } { جمزومة مردودةٌ على ١}  {جزاًء 

معىن جزم، وقد تكون رفعاً وهي جمزومةٌ؛ ألنها لقيت الماً فسكنت، وإن رفعتها رفعاً 

 .٣ جائز على الصرف٢بيناً فجائز، ونصبها

القراءة باجلزم والرفْع متواترة، والنصب شاذٌّ، فاجلزم على العطف : التعليق

مت الالَّم يف الالَّم أو يكون مرفوعاً على االستئناف وأُدِغ} {على موضع 

للتماثل، والرفْع على االستئناف وقطعه عما قبله، وجيوز أن يكون معطوفاً على 

فيكون جواباً للشرط مرفوعاً ألنَّ فعل الشرط ماٍض، وإذا كان فعلُ الشرط } {

، ٥ة، والواو واو املعي)أن(، والنصب على إضمار ٤ماضياً جاز يف اجلواب اجلزم والرفع

 .واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٤١٩

: كذَّبك يكذِّبك، ومن قرأ بالياء: ، فمن قرأ بالتاء فهو كقولك٦بالياء والتاء

 .٧كذَّبوكم بقوهلم: قال

                                 
 .١٥٢: ، التحِبري٤٦٢:  قرأ بالرفْع ابن كثري وابن عاِمر وشعبة، والباقون باجلزم، السبعة-١
 .٣٤٧:  نصب عبداهللا بن موسى وطلحة بن سليمان وأبو حيوة وابن أيب عبلَة، شواذُّ القراءات-٢
 .٢/٢٦٣: القرآن معاين -٣
 .٣/٦٢٢: ، الفريد٢/٦٢٥: ، اإلنصاف٢/١٤٤:  الكشف-٤
 .٢/٨٩:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥
 .٢٨٧: ، شرح طيبة النشر٢/٣٣٤:  قرأ بالياء قنبل خبالف عنه من طريق الطيبة، النشر-٦
 .٢/٢٦٤:  معاين القرآن-٧



 ٣٦٨

فقد كذَّبكم املعبودون : القراءتان متواترتان، واملعىن على قراءة الياء: التعليق

، وعلى قراءة ١}          {: بقوهلم
 . ، واهللا أعلم٢فقد كذَّبكم املعبودون يف قولكم إنهم آهلة: التاء

 .    :  قوله تعاىل-٤٢٠

: إال أبا جعفَر املدينُّ فإنه يقرأ} {والقُراء جمتمعة على نصب النون يف 
} {ون٣بضم الن}   { فلو مل تكن يف األولياء} {هاً كان وج

 {جيداً، وهو على شذوذه وقلَّة من قرأ به قد جيوز على أن يجعل االسم يف 
وإن كانت قد وقعت يف موقع الفعل وإنما آثرت قول اجلماعة ألنَّ العرب } 

ما أخذت من شيء، : يف األمساء ال يف األخبار؛ أال ترى أم يقولون) ِمن(إنما تدخل 
ما رأيت : ما رأيت عبداهللا ِمن رجل، ولو أرادوا: نوما عندي من شيء، وال يقولو

 .٤من رجل عبداهللا، فجعلوا عبداهللا هو الفعل جاز ذلك، وهو مذهب أيب جعفَر املدينّ

يتعدى } {القراءتان متواترتان، والقراءة األوىل واضحة، فالفعل : التعليق
}  {مزيده لتأكيد النفي، و } {و }  {إىل مفعول واحد وهو 

الضمري : يتعدى إىل مفعولني، األول} {: متعلِّق باالختاذ، ويف قراءة أيب جعفَر
إىل مفعولني } {، وباعتبار تعدي الفعِل } {: نائب فاعل، الثَّاين) حنن(

                                 
 .١٨:  سورة الفرقان، اآلية-١
: ، اإلحتـاف  ١٣/١٠: ، اجلامع ألحكام القرآن   ١٠١٣: ، زاد املسري  ٤/٤٨: لزجاج معاين القرآن ل   -٢

٣٢٨. 
 .٢٢٦: ، البدور الزاهرة٢/٥٩٢:  غاية االختصار-٣
 .٢/٢٦٤:  معاين القرآن-٤



 ٣٦٩

: حاالً مقدمة من قوله}  {يتضح املعىن ويزول اإلشكال، أو على اعتبار 
 .  واهللا أعلم،١} {

 .      :  قوله تعاىل-٤٢١

}  {بالتشديد، وقرأها األعمش وعاِصم } {: ويقرأ

أراد تتشقَّق بتشديد الشني والقاف فأدغم كما } {: ، فمن قرأ٢بتخفيف الشني

تشقَّق السماء عن الغمام األبيض مث :  ومعناه٣}    {: قال

 .٤ملالئكةترتل فيه ا

القراءتان متواترتان، فمن خفَّف حذف إحدى التاءين ختفيفاً، ومن : التعليق

 . ٥شدد فعلى ما ذَكَر الفَراء 

 .       :  قوله تعاىل-٤٢٢

                                 
 .٨/٤٦٥: ، الدر املَصون٧٤٢: ، الكشاف٢/١٦٢:  املُحتسب-١
 .٣٢٨: ، اإلحتاف١٥٣: الباقون، التحِبري شدد أبو عمرو والكوفيون، وخفَّف -٢
 .٨:  سورة الصافَّات، اآلية-٣
 .٢/٢٦٧:  معاين القرآن-٤
 .١٣/١٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٥١٨: ، كَنز املَعاِني٣٠٤:  مفاتيح األغاين-٥



 ٣٧٠

 مواضع، منها حرفان يف قراءتنا، ١ثالثة} {: قرأ أصحاب عبداهللا

، ٢}  {: وحرف يف النحل، وليس يف قراءتنا، مكان قوله

: ، وهذا واحد يعين الذي يف الفرقان، واآلخر يف الروم)والرياح مسخرات بأمره(

وما كان من عذاب } {:  وكان عاِصم يقرأ ما كان من رمحٍة٣} {

: ومنهم من قرأ} {: وقد اختلف القُراء يف الرمحة فمنهم من قرأ) ِريح(قرأه 

للرمحة، } {رى أنهم اختاروا ون} {ومل خيتلفوا يف العذاب بـ} {

 واجلنوب والشمال من الثالث املعروفة، وأكثر ما ٤ألنَّ رياح الرمحة تكون من الصبا

تأيت بالعذاب ما ال مطر فيه الدبور؛ ألنَّ الدبور ال تكاد تلِْقح فسميت رحياً موّحدةً 

 .٥ألنها ال تدور كما تدور اللواقح
ءة هنا باإلفراد واجلمع متواترة، واإلفراد إلرادة اجلنس، واجلمع القرا: التعليق

الختالف أنواع الرياح، قال السِمني احلليب معقِّباً على القول املشهور عند علماء 

                                 
بيان خالف القُـراء   اقتصر الفَراء رمحه اهللا على خالف القُراء يف بعض املواضع، واملسألة حتتاج إىل   -١

سورة البقرة،  : حمزة والِكساِئي وخلَف باإلفراد يف    : العشرة يف كل مواضع االختالف، وهذا بياا      
، وابن كثري وحمزة والِكساِئي     ٥: ، وسورة اجلاثية، اآلية   ٤٥: ، وسورة الكهف، اآلية   ١٦٤: اآلية

يف سـورة   : ، واملوضع الثَّـاين   ٦٣:  اآلية ، وسورة النحل،  ٥٧: وخلَف يف سورة األعراف، اآلية    
 باإلفراد، والباقون باجلمع، وحمزة وخلَف يف سـورة         ٩: ، وسورة فاطر، اآلية   ٤٨: الروم، اآلية 
 باإلفراد، والباقون بـاجلمع،     ٤٨:  باإلفراد، وابن كثري يف سورة الفرقان، اآلية       ٢٢: احلجر، اآلية 

، وأبو جعفَـر بـاجلمع يف       ٣٣: ، والشورى، اآلية  ١٨: آليةواملدنيان باجلمع يف سورة إبراهيم، ا     
، وسـورة ص،    ١٢: ، وسورة سبأ، اآليـة    ٨١: ، وسورة األنبياء، اآلية   ٦٩: سورة اإلسراء، اآلية  

 .١٥١: ، اإلحتاف٩١: ، والباقون باإلفراد، التحِبري٣٦: اآلية
 .١٢:  سورة النحل، اآلية-٢
 .٤٦:  اآلية-٣
 .٢/٢٦: الريح موافقة الجتاه القبلة، والدبور خمالفة، القاموس احمليطهب :  الصبا-٤
 .٢/٢٦٩:  معاين القرآن-٥



 ٣٧١

يرده : (التوجيه حول جميئها مفردة يف مواضع العذاب جمموعة يف مواضع الرمحة
إنَّ اجلمع مل يأت مع : وإنما الذي يقال... اختالف القُراء يف أحد عشر موضعاً 

 بصيغة ١العذاب أصالً، وأما املفرد فجاء فيهما، ولذلك اختصها عليه السالم يف دعائه
 . ، واهللا أعلم٣)٢اجلمع

 .    :  قوله تعاىل-٤٢٣

ريد مسيِلمةَ  أراد مسيِلمةَ، ومن قرأ بالتاء جاز أن ي٤فمن قرأ بالياء} {و 
 أيضاً، ويكون لألمر أنسجد ألمرك إيانا، ومن قرأ بالتاء والياء يراد به محمد 

} { و٥}    {: وهو مبرتلة قوله
 .٦واملعىن ِلمحمد 
سواء } {: القراءة بالياء والتاء متواترة، وتوجيه الفَراء بأنَّ قوله: التعليق

  {: قرىء بالياء أو التاء يراد به مسيلمة مبين على تفسري قوله يف نفس اآلية

النعرف إالَّ رمحن اليمامة، والقراءة : فإنهم قالوا}      

} {: بالتاء انتقال من الغيبة إىل اخلطاب، وجوز الفَراء أن أن يكون قوله سبحانه

، ٧، وبالياء ملسيلمةبالتاء ِلمحمد : ، وقيلالنيب على كلتا القراءتني موجهاً إىل 

 . واهللا أعلم

                                 
، ومسند  ٣٦١: ، يف مسند الشافعي رقم    )الَّلهم اجعلها رياحاً و الجتعلها رحياً     : ( يريد دعاء النيب     -١

 .٢٤٥٦: أيب يعلى برقم
 .٢/٢٠٧:  الدر املَصون-٢
 ٢٧٩: ، كَنز املَعاِني٦٦: صدر السابق، معاين القراءات امل-٣
 .٣٢٩: ، اإلحتاف١٤٠:  قرأ بالياء حمزة والِكساِئي، والباقون بالتاء، العنوان-٤
 .١٠٧: ، وانظرها يف موضعها، ص١٢:  سورة آل عمران، اآلية-٥
 .٢/٢٧٠:  معاين القرآن-٦
 .١٠٢٠: ، زاد املسري٢/٤٤٥:  اهلداية، شرح٥١١:  احلُجة البن زنجلَة-٧



 ٣٧٢

 .    :  قوله تعاىل-٤٢٤

 وكذلك قراءة ١}{: وعن إبراهيم أنه قرأ} {: قراءة العوام

ذهب إىل الشمس وهو وجه حسن؛ ألنه قد } {: أصحاب عبداهللا، فمن قرأ

ذهب إىل املصابيح إذ كانت } {: ل ومن قا٢}  {: قال

: يهتدى ا، جعلها كالسرج، واملصباح كالسراج يف كالم العرب، وقد قال اهللا

}  ٤}٣. 

القراءتان متواترتان، وتوجيه الفَراء لقراءة اجلمع بأنها املصابيح يقصد : التعليق

 . ٥ا النجوم

 .      :  قوله تعاىل-٤٢٥

، وقراءة أصحاب عبداهللا ومحزة ٦حجة ملن شدد) ذَكَّرتي: (هي يف قراءة أُبيو

بالتخفيف، ويذْكُر و يتذكَّر يأتيان مبعىن }    {: وكثري من الناس

 .٨)وا ما فيهذَكَّرتو: ( ويف حرف عبداهللا٧}  {: واحٍد، ويف قراءتنا

ال والكاف وتشديدمها متواترة، وقراءة التخفيف القراءة بتخفيف الذَّ: التعليق

دالَّةٌ على أصل الفعل، وقراءة التشديد على وزن يتفعل اليت من معانيها طلب حصول 

                                 
 .٢/٥٩٣:  وقرأ ا الكوفيون إالَّ عاِصماً، غاية االختصار-١
 .١٦:  سورة نوح، اآلية-٢
 .٣٥:  سورة النور، اآلية-٣
 .٢/٢٧١:  معاين القرآن-٤
 .٨٠٩: ، مدارك التنِزيل١١٤٤: ، فتح الوصيد٥/٣٤٧:  احلُجة للفارسي-٥
 .٢٢٨: ، البدور الزاهرة١٥٣:  حمزة وخلَف، والباقون بالتشديد، التحِبري قرأ بالتخفيف-٦
 .١٧١: ، وسورة األعراف، اآلية٦٣:  سورة البقرة، اآلية-٧
 .٢/٢٧١:  معاين القرآن-٨



 ٣٧٣

الشيء، أُدِغمت فيها التاء يف الذَّال، وقراءة أُبي بإظهار التاء شاذَّة، وكذلك قراءة 

 .  أعلم، واهللا١عبداهللا اليت استشهد ا الفَراء

 .  א       :  قوله تعاىل-٤٢٦

، وقرأ ٢من أقترت} א{: بكسر التاء، قرأ أبو عبدالرمحن وعاِصم

 بضم الياء،} א{: وهي من قَترت، كقول من قرأ} א{: احلسن

 ٤}{و} { و٣}{: واختالفهما كاختالف قوله

 .٥ مل يقصروا عما جيب عليهم} {: ومعىن. }{و

 . ، واهللا أعلم٦القراءات الثَّالث متواترة، وكلُّها لغات: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٤٢٧

، والوجه اجلزم؛ ٧ورفَعه عاِصم بن أيب النجود} {قرأت القُراء جبزم 

 فالوجه فيه اجلزم، وما كان فعالً ملا ٨ل جمزوم فسرته ومل يكن فعالً ملا قَبلَهوذلك أنَّ ك

مث فسر األثام }     {: قبله رفَعته، فأما املفسر للمجزوم فقوله

إن تكلِّمين توصين باخلري والِبر أقبلْ : ومثله يف الكالم}   {: فقال

                                 
 .٥٦٣: ، إبراز املعاين٢/٧٥٨: ، املُوضح١٧٣:  معاين القراءات-١
ء وكسر التاء، وابن كثري والبصِرّيان بفتح اليـاء وكـسر التـاء،              قرأ املدنيان وابن عاِمر بضم اليا      -٢

 .٣٣٠: ، اإلحتاف٢/٣٤٤: والباقون بفتح الياء وضم التاء، النشر
، وضم الراء ابن عامر وشعبة، وكـسرها        ٦٨: ، وسورة النحل، اآلية   ١٣٧:  سورة األعراف، اآلية   -٣

 .٢/٤٩٧: صار، غاية االخت٩٧: الباقون، العنوان
، وضم الكاف الكوفيون إالَّ عاصماً، والباقون بالكسر، املـصدران          ١٣٨:  سورة األعراف، اآلية   -٤

 .السابقان
 .٢/٢٧٢:  معاين القرآن-٥
 .٣٠٤: ، مفاتيح األغاين٥١٩: ، كَنز املَعاِني١٦٤:  احلُجة البن خالويه-٦
 .٢٣٠: ، الفتح الرباين٢/٥٩٤: اية االختصار رفع ابن عاِمر وشعبة، وجزم الباقون، غ-٧
 . أي يطلبه ما قبله من الكالم من جهة املعىن كأن يكون حاالً-٨



 ٣٧٤

م بالِبر ومل يكن فعالً له، فلذلك جزمت، ولو كان منك؛ أال ترى أنك فسرت الكال

إن تأتنا تطلب اخلري جتده؛ أال ترى أنك جتد تطلب : الثَّاين فعالً لألول لرفعته، كقولك

 .إن تأتنا طالباً للخري جتده: فعالً لإلتيان، كقيلك

 : ١قال الشاعر

 ها خري موقدجتد خري ناٍر عند   مىت تأِته تعشو إىل ضوِء نارِه

ألنه أراد }  {مىت تأته عاشياً، ورفع عاِصم : فرفع تعشو ألنه أراد

 .٢إن تأتنا نكرمك نعطيك كلَّ ما تريد، ال على اجلزاء: االستئناف، كما تقول

باجلزم بدل اشتمال من } {القراءة باجلزم والرفْع متواترة، و: التعليق

، واهللا ٣فْع إّما على االستئناف، وإما على احلال، وعلى قراءة الر}{: قوله تعاىل

 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٤٢٨

 ٍن(لو قُِرئَتياِت أَعهم كثري كان صوابا٤ً)قُر٥ ألن . 

على قراءة } {القراءة باجلمع شاذَّة، وتوجيهها ظاهر، و: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦اجلمهور مصدر
 .  :  قوله تعاىل-٤٢٩

                                 
 .٥١:  هو احلطيئة، ديوانه-١
 .٢/٢٧٣:  معاين القرآن-٢
 .٨/٥٠٣: ، الدر املَصون٢/١٧٥: ، إعراب القرآن وعلل القراءات٢/١٤٧:  الكشف-٣
 .٦/٦٢٧:  الدرداء وأبو هريرة، البحر احمليط قرأ ا عبداهللا وأبو-٤
 .٢/٢٧٤:  معاين القرآن-٥
 .٦/٦٢٧: ، البحر احمليط٣/٦٤٣:  الفريد-٦



 ٣٧٥

أعجب إيلَّ؛ ألنَّ القراءة لو } { كلٌّ قد قرىء به، و١} {

فالن يتلَقَّى بالسالم : كانت بالباء يف العربية؛ ألنك تقول} {كانت على 

 .٢أخذت باخلطام وأخذته: وباخلري، وهو صواب يلَقَّونه ويلَقَّونَ به، كما تقول

رتان، وقراءة التخفيف من لقي يلقى، ومثلها قولُه القراءتان متوات: التعليق

} {: ، و واو اجلماعة من٤} {:  وقوله٣}  {: سبحانه

مفعول به، وقراءة التشديد من لَقَّى تلِْقيةً، ومثلها قولُه } {يف حمل رفع فاعل، و

 ، وجاءت يف بنائها على مالَم يسم فَاِعلُه موافقة ملا٥}  {: سبحانه

يف حمل رفع نائب فاعل، } {: ، والواو يف} {: قبلها

 .، واهللا أعلم٦مفعول به} {: وقوله

 

 

 

 

 

 

                                 
:  قرأ بفتح الياء وختفيف الفعل الكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بضم الياء وتشديد الفعـل، الـسبعة                -١

 .٢/٣٣٥: ، النشر٤٦٨
 .٢/٢٧٥:  معاين القرآن-٢
 .٥٩: رة مرمي، اآلية سو-٣
 .٦٨:  سورة الفرقان، اآلية-٤
 .١١:  سورة اإلنسان، اآلية-٥
 .٢/١٤٨: ، الكشف٥١٥: ، احلُجة البن زنجلَة٣٤٤:  معاين القراءات-٦



 ٣٧٦

 

 

 

 

 

ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٤٣٠

 كانت ١}{ولونصبت بالرد على } {مرفوعة ألنها مردودة على 

 أنَّ صدره يضيق وذَكَر العلَّةَ اليت كانت بلسانه، نصباً صواباً، والوجه الرفع؛ ألنه أخرب

 .٢فتلك مما ال تخاف؛ألنها قد كانت

وما بعدها متواترة، } {: القراءة بالرفْع والنصب يف قوله: التعليق

والتوجيه كما ذَكَر الفَراء وإن كان قد فضلَ الرفْع على النصب للعلَّة املذكورة إالَّ أنَّ 

، واهللا ٣خلوف قد يلحق اإلنسان من أمر سيقع مستقبالً، وهذا املعىن يف قراءة النصبا

 . أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٤٣١

                                 
 .٢٣٠: ، البدور الزاهرة٤٦٩:  قرأ بالنصب يعقُوب، ورفَع الباقون، التلخيص-١
 .٢/٢٧٨:  معاين القرآن-٢
 .٢/٢٧٣: ، شرح الدرة املُِضية٧٥٥: ، الكشاف٤/٦٥:  معاين القرآن للزجاج-٣



 ٣٧٧

قتلَه النفس، فالفَعلَةُ منصوبة الفاء ألنها مرةٌ واحدةٌ، وال تكون وهي مرة ِفعلةً، 

) علَتك ِفوفَعلْت: ( أنه قرأ١كسرها، وعن الشعيبولو أريد ا مثل اِجللْسة واِملشية جاز 

 .٢،٣ا غريه: بكسر الفاء، ومل يقرأ

 . ، واهللا أعلم٤القراءة بكسر الفاء شاذَّة، وهي للهيئة واحلال: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٤٣٢

مؤدونَ يف : يقولون}   {:  وقرأ ابن مسعود٥}{و 

الذي يحذَرك : ، وكأنَّ احلاذر}{ذَوو أداٍة من السالح، و : ح، يقولالسال
 .٦املخلوق حِذراً، ال تلقاه إالَّ حِذراً: اآلن، وكأنَّ احلِذر

: احلاذر: مها مبعىن واحد، وقيل: القراءة بألف وحبذفها متواترة، وقيل: التعليق

 . لم، واهللا أع٧املتيقِّظ: اخلائف، واحلذر

 .   :  قوله تعاىل-٤٣٣

حفرت واحتفرت مبعىن :  مفتعلون من اإلدراك كما تقول٨)ركُونَلَمد(و 

 .٩معنامها واحد، واهللا أعلم) ركُونَلَمد(و } {واحد، 

                                 
: هـ، غاية النهايـة   ١٠٥: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعيب الكويف، عامل وإمام كبري، ت          :  هو -١

١/٣٥٠. 
 .٣٥٣:  تروى أيضاً عن غريه كالثعليب وأيب عمارة عن حفْص، شواذُّ القراءات-٢
 .٢/٢٧٨:  معاين القرآن-٣
 .١٣/٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٧٠:  املُحتسب-٤
 .١٥٤: ، التحِبري١٤٢:  قرأ بإثبات األلف الكوفيون وابن ذَكْوان، والباقون حبذفها، العنوان-٥
 .٢/٢٨٠:  معاين القرآن-٦
 .٨/٥٢٢: املَصون، الدر ٢/٤٤٨: ، شرح اهلداية٥١٧:  احلُجة البن زنجلَة-٧
 .٢/١٧٣:  قرأ ا األعرج وعبيد بن عمري، املُحتسب-٨
 .٢/٢٨٠:  معاين القرآن-٩



 ٣٧٨

هم جمتهدون يف الَّلحاق : القراءة بالتشديد شاذَّة، ومعىن قراءة التشديد: التعليق

 . ، واهللا أعلم١بنا

 .    :  قوله تعاىل-٤٣٤

: ، فمن قرأ} {، وقراءيت ٢} {: قراءة الِكساِئي

عادة األولني، :  يقول} {: اختالقهم وكذم، ومن قرأ: يقول} {

حدثْنا بأحاديث اخلَلْق، وهي اخلرافات : أي وراثة أبيك عن أول، والعرب تقول

 .٣املفتعلة وأشباهها، فلذلك اخترت اخلُلُق

 . ٤القراءتان متواترتان، وتوجيههما كما بين الفَراء : التعليق

 .            :  قوله تعاىل-٤٣٥

}     {: يف موضع رفع، ولو قلت} {منصوبة و} {الـ

 {٥بالرفع
  

 .٦يف موضع نصب جلاز ذلك} {جتعل } 

واترة، وكذلك مت} {ونصب } {القراءة بتذكري الفعل : التعليق

أنَّ اآلية : ورفع اآلية، ومفهوم كالم الفَراء يف توجيه القراءتني} {القراءة بتأنيث 

يف حمل رفع ألنه اسم كان، وعلى القراءة }  {منصوبة على أنها خرب كان، و

يف موضع نصب ألنه خرب كان، }  {األخرى ترفع اآلية على أنها اسم كان، و

 القراءة األوىل فواضح ال إشكال فيه، وأما توجيهه للقراءة الثَّانية فلم يرتِضهأما توجيه 
                                 

 .١٣/٧٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٨٢:  إعراب القرآن للنحاس-١
 .٣٣٣: ، اإلحتاف٢/٣٣٥:  وافقه ابن كثري والبصِرّيان وأبو جعفَر، النشر-٢
 .٢/٢٨١:  معاين القرآن-٣
 .٥٢١: ، كَنز املَعاِني٢/٩٤٣: ، املُوضح٢/١٣٦:  إعراب القراءات السبع وعللها-٤
 .٢/٥٩٨: ، غاية االختصار١٣٥:  وهي قراءة ابن عاِمر، التيسري-٥
 .٢/٢٨٣:  معاين القرآن-٦



 ٣٧٩

 فَعرة فَتالعلماء ألنَّ اسم كان ال يكون نكرة واخلرب معرفة، ولذلك أضمروا القص

{خرب مقدم و} {و} {بـ
 

مبتدأ مؤخر، واجلملة املؤلَّفة من املبتدإ } 

الفعل من أجل القصة، و ذُكِّر يف القراءة األوىل ألنه حممول واخلِرب خرب كان، وتأنيث 

 .، واهللا أعلم١} {: على معىن املصدر املؤول من قوله

 

 .      :  قوله تعاىل-٤٣٦

وكأنه من غلط الشيخ، ظن أنه ) نَوطُاٱلشيـ(ترفع النون، وجاء عن احلسن 

لمواملس لمني٢ونَمبرتلة املس. 

: قراءة احلسن شاذَّة، وقد خرجها بعضهم على أنها مجع شياط، مثل: التعليق

دخلت بساتني من : قَتال، ثُم جِمع جمع سالمة، وخفِّفَت ياؤه، وسِمع أعرايب يقول

 .علم، واهللا أ٣ورائها بساتون، وعلى كُلٍّ فالقراءة شاذَّة، والقراءة املتواترة مجع تكسري

 

 
 
 
 
 
 

                                 
 .٤/١١٥٠: ، فتح الوصيد٢/١٥٢: ، الكشف٣٥٠:  معاين القراءات-١
 .٢/٢٨٤:  معاين القرآن-٢
 .١٣/٩٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٧٧: ملُحتسب ا-٣



 ٣٨٠

 
 
 
 
 

ٱ  

 

 .      :  قوله تعاىل-٤٣٧

{، وأضافه أهل املدينة ١نون عاِصم واألعمش يف الشهاب والقبس
 {وهو مبرتلة قوله :} {ضاف إىل امسه إذا اختلف أمساؤه٢ا ي٣ مم. 

، }{بدالً من } {ن جعل القراءتان متواترتان، فمن نو: التعليق

، واهللا ٤ومن ترك التنوين فعلى اإلضافة؛ ألنَّ الشهاب يكون قبساً ويكون غري قبس

 . أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٤٣٨

رجل، وكذلك فأَجِره إن _ فيما ذكروا _  ألنه ١}{القُراء على إجراء 

 أنه سأل أبا عمرو ٢العالء، وزعم الرؤامسيكان امساً جلبل، ومل يجِرِه أبو عمرو بن 

                                 
 .١٥٥: ، التحِبري٣٥٣:  نون الكوفيون ويعقُوب، وترك الباقون، التلخيص-١
 .٣٠: آية: ، و سورة النحل١٠٩:  سورة يوسف، آية-٢
 .٢/٢٨٦:  معاين القرآن-٣
 .٣/٦٧٢: ، الفريد٣١٠: ، مفاتيح األغاين٢/٤٥٢:  شرح اهلداية-٤



 ٣٨١

لست أدري ما هو، وقد ذهب مذهباً إذ مل يدِر ما هو؛ ألنَّ العرب إذا : عنه فقال

 : ٣مست باالسم اهول تركوا إجراءه، كما قال األعشى

 يكن ما أساء النار يف رأِس كَبكَبا وتدفَن منه الصاحلات وإن يِسىْء

هذا أبو صعرور قد :  يقول٤كأنه جِهلَ الكَبكَب، ومسعت أبا السفَّاِح السلويلَّف

 .جاء، فلم جيره ألنه ليس من عادهتم يف التسمية

 .الصعرور شبيه بالصمغ: قال الفراء

 : ٥وقال الشاعر يف إجرائه

 اجلواميِسقد عض أعناقَهم جلد   الواردون وتيم يف ذرا سبٍأ

ولو جعلته امساً للقبيلة إن كان رجالً أو جعلته امساً ملا حوله إن كان جبالً مل 

 .٦تجِره أيضاً

القراءتان متواترتان، فمن أجراه فألنه اسم رجل، ومن منعه من : التعليق

 . ، واهللا أعلم٧الصرف ففتحه جعله اسم قبيلة

 .     :  قوله تعاىل-٤٣٩

                                                                                          
 قرأ الّبزي وأبو عمرو بفتح اهلمزة من غري تنوين، والّبزي بإسكاا على نيـة الوقـف، والبـاقون                   -١

 .٢/٣٣٧: ، النشر١٣٦: باخلفض والتنوين، التيسري
 .، ولعلَّه الرؤاسي شيخ الفراء٢/٢٨٩:  هكذا يف معاين القرآن-٢
 .٨:  ديوانه-٣
 :  بيتاً منسوباً إليه، وهو٥/٢٦٢: يف العني مل أجد له ترمجة، وقد وجدت -٤

 وقُلْنا بالضحى فيحي فياِح  شددنا شدةً ال عيب فيها
 ... .دفعنا اخليل شائلةً عليهم: ١/٣٦٣: ويف لسان العرب

 .، بدون نسبة٧/٥٠٤:  البيت يف اخلزانة-٥
 .٢/٢٨٩:  معاين القرآن-٦
 .٧/٨٥: حر احمليط، الب٢/١٥٥: ، الكشف٣٥٤:  معاين القراءات-٧



 ٣٨٢

يف موضع نصب، كذلك قرأها } א{ ويكون ١}א{: تقرأ

{: محزة، وقرأها أبو عبدالرمحن السلمي، واحلسن، وحميد األعرج خمفَّفة
א {وا، فيضمر هؤالء، ويكتفى منها بقوله: على معىندجيا، : أال يا هؤالء اس

يعنيين : ال يا ارمحانا، أالَ ياتصدقا علينا، قالأ: ومسعت بعض العرب يقول: قال

 : - ٢ وهو األخطل-وقال الشاعر . وزميلي

 وإن كان حيانا ِعدى آخر الدهر  أالَ اسلمي ياهند هند بين بدر

ماكنت أمسع املشيخة يقرءوا إالَّ بالتخفيف على نية : ٣وقال عيسى اهلَمداين

بالتاء فهذه حجة ملن خفَّف، ويف )  ِللَِّهونَسجدت الَّه: (بداهللاألمر، وهي يف قراءة ع

يأَالَ: (قراءة أُب تدجونَس لَمعِللَِّه ٱلَِّذى ي  كُمونَِسرِلنعا تمها ) ووهو وجه الكالم ألن

:  ألنَّ املَعنىفشدد فَالَ ينبغي لَها أن تكون سجدة؛} א{: سجدة، ومن قرأ

 .٤زين هلم الشيطان أالَّ يسجدوا، واهللا أعلم بذلك

القراءة بالتشديد والتخفيف متواترة، فمن شدد نصب الفعل الذي : التعليق

   {: يف قوله} {: واجلملة بدل من قوله} {بعد 

زائدة، وقراءة التخفيف } {و} {: أو تكون مفعوالً به لقوله} 

} { يا(للتنبيه، و (داء، وللن)فعل أمر، ويوقف على كلٍّ منهما اختباراً ) اسجدوا

أواضطراراً، وقراءة عبداهللا وأُبي شاذَّة، ومنتهى اآلية موضع سجود تالوة عمالً 

                                 
 .٣٣٦: ، اإلحتاف٢/٤٧٤:  قرأ بالتخفيف الِكساِئي وأبو جعفَر ورويس، وشدد الباقون، التذْكرة-١
أبو مالك غياث بن غوث بن السلط التغليب، شاعر نصراين، من شعراء األمويني، له نقـائض                :  هو -٢

 .١٢١:، والشاهد املذكور يف ديوانه٥: ، ديوانه٥/١٢٣هـ، األعالم، ٩٠: هجائية مع جرير، ت
: أبو عمر عيسى بن عمر اهلَمداين الكويف، كان مقِْرىء أهل الكوفة يف زمانه بعد محـزة، ت                :  هو -٣

 .٧/١٩٩: هـ، سري أعالم النبالء١٥٦
 .٢/٢٩٠:  معاين القرآن-٤



 ٣٨٣

، ١على كلتا القراءتني املتواترتني؛ ألنَّ مآل املعىن واحد} א{: مبقتضى قوله

 .لمواهللا أع

 .       :  قوله تعاىل-٤٤٠

هو املاء الذي : مهموز، وهو الغيب، غيب السموات وغيب األرض، ويقال

 ٱلْخبَء ِفى يخِرج: (يرتل من السماء والنبت من األرض، وهي يف قراءة عبداهللا

ي ألستخرجن العلم الذ: ألنك تقول) ِمن(مكان } { وصلحت )ِتاواٱلسمـ

فيكون املعىن قائماً على ) يف(و ) ِمن(فيكم منكم، مثَّ حتذف أيهما شـئت، أعين 

 .٢حاله

 .٣قراءة عبداهللا شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .          :  قوله تعاىل-٤٤١

: ، على قولك٤ولو فُِتحتا مجيعاً كان جائزاً} {و } {مكسورتان، أعين 

ـِٰن ٱلرِحيِمنهأَ ِمن سلَيمانَ وهنأَ(أُلقي إيلَّ  محِم ٱللَِّه ٱلرفموضعهما رفع على )  ِبس

، وإن شئت كانتا يف موضع نصب )أنه ِمن سلَيمان(التكرير على الكتاب، أُلقي إيلَّ 

يلسقوط اخلافض منهما، وهي يف قراءة أُب) :نْأَوـِٰن ٱلر محِم ٱللَِّه ٱلرففي ) ِحيِم ِبس

 إذا فُتحت ألفُها مع الفعل أو ما يحكَى مل تكن إالَّ )نْأَ(ذلك حجة ملن فتحهما؛ ألنَّ 

 .٥خمفَّفة النون

                                 
: ، التحريـر والتنـوير  ٧٨٠: ، الكـشاف ٥٢٥: ، كَنـز املَعـاِني    ٤/٨٧:  معاين القرآن للزجاج   -١

١٩/٢٥٠. 
 .٢/٢٩١:  معاين القرآن-٢
 .٧/٩١: ، البحر احمليط١٣/١٢٦:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
 .٨/٦٠٩:  قرأ ا عكرمة وابن أيب عبلَة، الدر املَصون-٤
 .٢/٢٩١:  معاين القرآن-٥



 ٣٨٤

مفسرة يف ) أنْ(القراءة بفتح اهلمزتني شاذَّة، وكذلك قراءة أُبي، و: التعليق

 . ، واهللا أعلم١قراءة أُبي

 .      :  قوله تعاىل-٤٤٢

ال أقطع أمراً :  واملعىن واحد، تقول)ةً أَمراًاِضي كُنت قَما: (يف قراءة أُبيو

 .٢دونك، وال أقضي أمراً دونك

 . ٣قراءة أُبي شاذَّة، واملعىن واحد: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٤٤٣

يريد }  {، وقرأها محزة ٤هي يف قراءة عبداهللا بنونني وياء مثبتة

 {: قراءة عبداهللا فأدغم النون يف النون فشددها، وقرأ عاِصم بن أيب النجود
 .٥بنونني بغري ياء، وكلٌّ صواب} 

القراءات الثَّالث متواترة، فمن قرأ بنونني أخذ باألصل، وعليه الرسم، : التعليق

 . ٧ا فقد تقدم توجيهها، وأما إثبات الياء وحذفه٦ومن أدغم فللتماثل

 .     :  قوله تعاىل-٤٤٤

                                 
 .٨/٦٠٩: الدر املَصون/ ٧٨٢:  الكشاف-١
 .٢/٢٩٢: قرآن معاين ال-٢
 .٧/٩٦: ، البحر احمليط٧٨٢:  الكشاف-٣
 قرأ حمزة ويعقُوب بنون واحدة مشددة، والباقون بنونني ظاهرتني، وأثبت الياء يف احلالني ابن كثري                -٤

، ١٥٧: وحمزة ويعقُوب، ويف الوصل املدنيان وأبو عمرو، وحذفها الباقون يف احلالني، التحـِبري            
 .٣٣٦: فاإلحتا

 .٢/٢٩٣:  معاين القرآن-٥
 .٥٢٨: ، كَنز املَعاِني٢/١٦٠: ، الكشف٥٢٨:  احلُجة البن زنجلَة-٦
 .٧٩: ، ص١٥٠: سورة البقرة، اآلية} {:  عند قوله سبحانه-٧



 ٣٨٥

 ألنها حمذوفة الياء من الكتاب، فمن كان ممن ١}  {: ومل يقل

  {: يستجيز الزيادة يف القرآن من الياء والواو الالَّيت حيذفن مثل قوله

 ٣}{لـ} ٱ{:  فيثبت الواو وليست يف املصحف، أو يقول٢}

بإثبات الياء، وجاز له أن حيركها إىل } {: ي للمناد جاز له أن يقولاملناد

ولست }   { فكذلك جيوز ٤}   {: النصب كما قيل

أشتهي ذلك وال آخذ به، اتباع املصحف إذا وجدت له وجهاً من كالم العرب؛ 

 ٥} ٰ {: وقراءة القُراء أحب إيلَّ من خالفه، وقد كان أبو عمرو يقرأ

 فزاد يف الكتاب، ولست ٦} {: ولست أجترىء على ذلك، وقرأ

 .٧أستحب ذلك

القراءة حبذف الياء وإثباهتا وفتحها متواترة، وقد تقدم توجيه ذلك : التعليق

، وأبو عمرو رمحه اهللا مل يزد يف الكتاب شيئاً؛ إنما قرأ مبتواتر ثابت تبع فيه من ٨كلِّه

 . ، واهللا أعلم٩بواو} { أقرأه، وقد كتبت يف مصحف اإلمام قبله ممن

                                 
 أثبتها مفتوحة وصالً املدنيان وأبو عمرو وحفْص ورويس، ووقف يعقُوب بالياء، وقالون وقنبـل               -١

 .٣٣٦: ، اإلحتاف٢/٣٤٠: أبو عمرو وحغص خبالف عنهم، النشرو
 .١١:  سورة اإلسراء، آية-٢
 .٤١:  سورة ق، آية-٣
 .٢٢:  سورة يـس، آية-٤
 .٦٣:  سورة طه، آية-٥
 .١٠:  سورة املنافقون، آية-٦
 .٢/٢٩٣:  معاين القرآن-٧
سورة البقرة،  }  {:، وقوله ٥٢: ، ص ٤٧: سورة البقرة، اآلية  }  {:  عند قوله  -٨

 .٧٩: ، ص١٥٠: اآلية
 .١٠٥:  مسري الطالبني-٩



 ٣٨٦

 .    :  قوله تعاىل-٤٤٥

) ارِجعوا إليهم: (هذا من قول سليمان لرسوهلا، يعين بلقيس، ويف قراءة عبداهللا

 من الذَّهاب بالواحد إىل الذين ١}    {: وهو صواب، كقوله

 .٢معه يف كثري من الكالم

اءة عبداهللا شاذَّة، وجيوز أن يكون خوطب باجلمع فيها قر: التعليق

 . ، واهللا أعلم٣الذين أرسلتهم ملكة سبأ} {
 

 .         :  قوله تعاىل-٤٤٦

} {: ، وقوله}{ليس فيها ) تقامسوا باهللا: (وهي يف قراءة عبداهللا

خرباً، ) تقَاسموا( فجعل ٥)مواتقَاس: ( كلٌّ قد قُرىء به، فمن قال٤التاء والنون والياء

: بالنون، مثَّ جيوز الياء على هذا املعىن فتقول} {قالوا متقامسني : فكأنه قال

فجعلها } {: لَنقُومن ولَيقُومن، ومن قال: قالوا: ، كما تقول)نهبيِّتيلَ: (قالوا

بالتاء والنون جتوز من هذا } {حتالفوا وأقسموا : يف موضع جزم فكأنه قال

معهم يف الفعل داخل، وإن كان قد أَمرهم؛ } {: الوجه؛ ألنَّ الذي قال هلم

قوموا نذهب إىل فالن؛ ألنه أَمرهم وهو معهم بالفعل، فالنون : أال ترى أنك تقول

اء، والعواماِئي يقرأ بالتون، وهي يف قراءة أعجب الوجوه إيلَّ، وإن كان الِكسعلى الن 

                                 
 .١:  سورة الطَّالق، آية-١
 .٢/٢٩٤:  معاين القرآن-٢
 .٨/٦١٢: ، الدر املَصون٧/٩٧:  البحر احمليط-٣
، والباقون  }{  قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً بالتاء وضم التاء الثَّانية يف الفعل األول وضم الالَّم يف              -٤

 .٢٣٤: ، الفتح الرباين١٥٦: بالنون وفتح التاء والالَّم، التحِبري
 . يعين قراءة عبداهللا-٥



 ٣٨٧

   {:  وقد قال اهللا) ما شهدنا مهِلك أهلهنِسمقُلَن مثَّ) (تقامسوا: (عبداهللا

 .٢بالياء) لَيبيتنه: ( ألنهم دعوهم ليفعلوا مجيعاً ما دعوا إليه، وقرأ جماهد١}

وما بعدها، ) يبيتنهلَ(قراءة عبداهللا شاذَّة، وكذلك القراءة بالياء : التعليق

، والقراءةُ بالتاء مع }{: واملتواتر فيها القراءة بالنون مع فتح التاء والالَّم من قوله

ضم التاء والالَّم، وإنما ضمت ألنَّ ثَمت واواً حمذوفة، وهي واو اجلماعة، والنون 

 .٣توجيه واضحاملشددة هي نون التوكيد، وكالم الفَراء يف ال

  

 .     :  قوله تعاىل-٤٤٧

    {:  على االستئناف مثل قوله٤تقرأ بالكسر
 

 
 

 

} {:  يستأنف وهو يفسر به ما قبله، وإن رده على إعراب ما قبله قال٥}

يف موضع رفع، جتعلها تابعة للعاقبة، وإن شئت جعلتها نصباً من } {بالفتح فتكون 

كأنك }  {٦إحدامها أن تردها على موضع كيف واألخرى أن تكُر: جهتني

 فجعلت ٧كان عاقبة أمرهم تدمرينا إياهم، وإن شئت جعلتها كلمةً واحدةً: قلت

                                 
 .٦١:  سورة آل عمران، آية-١
 .٢/٢٩٦:  معاين القرآن-٢
 .٣/٦٨٨: ، الفريد٢/١٦١: ، الكشف٥٣٠:  احلُجة البن زنجلَة-٣
 .٢/٣٣٨: ، النشر١٤٥: رها الباقون، العنوان فتحها الكوفيون ويعقُوب، وكس-٤
 .٦٠٣: ، وسيأيت توجيهها يف سورهتا إن شاء اهللا، ص٢٥، ٢٤:  سورة عبس، اآليتان-٥
 . أن تنوي تكرارها يف الكالم، فاقدر مرة ثانية-٦
 . أي مرة واحدة بدون تقديرها ثانيةً-٧



 ٣٨٨

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم تدمرينا : يف موضع نصٍب، كأنك قلت} {

 .١إياهم

، وتوجيه الكسر واضح، أما على القراءة بكسر اهلمزة وفتحها متواترة: التعليق

فإما أن تكون يف موضع رفٍع، وإما يف موضع نصب، وعلى الرفْع تعرب بدالً : الفتح

 : ، وعلى النصب فيها عند الفَراء ثالثة أوجه}{من 

وهي حال، وأباه بعض العلماء متعللني بأنه يلزم } { أن تكون بدالً من -١

 .كيف زيد؟ أصحيح أم مريض؟ واهللا أعلم:  كما يقالإعادة حرف االستفهام

٢- رقَدخرباً هلا} {يف الكالم ثانية وتكون } { أن ت. 

٣- رقَدبل يكتفى باألوىل، وتكون أيضاً خرباً هلا} { أالَّ ت. 

ألنا أو بأنا، أو تكونَ خرباً ملبتدٍإ حمذوف، : فتحت على نزع اخلافض: وقيل

 .، واهللا أعلم٢أنا دمرناهمهو : تقديره

 .       :  قوله تعاىل-٤٤٨

بعلم : تتابع علمهم يف اآلخرة، يريد: لعلَّهم تدارك علمهم، يقول: معناه

}         {: اآلخرة أنها تكون أو ال تكون، لذلك قال

يوهي يف قراءة أُب) :أم تادرم يف اآلخرةكهأَ( بـ) علممكانَ } {، والعرب جتعلُ )م

)(و ) أماعر} {مكانَ ) أمل الكالم استفهام، مثل قول الش٣إذا كان يف أو : 

لتوغفواهللا ما أدري أسلمى ت  ِبيبأم كلّ إىل ح أم النوم 

                                 
 .٢/٢٩٦:  معاين القرآن-١
 .٨/٦٢٦: ، الدر املَصون٣/٦٨٩: ، الفريد٢/٤٥٧:  شرح اهلداية-٢
 .، بدون نسبة١/٢٢١:  البيت يف لسان العرب-٣



 ٣٨٩

اء يف : فمعناهنة١}{بل، وقد اختلف القُربي٢ فقرأ حيىي واحلسن وش 

}     {:  جماهد وأبو جعفَر املدينوقرأ}  {: وناِفع

هل أدرك علمهم علم اآلخرة، وبلغين عن ابن عباس : كأنه قال: من أدركت، ومعناه

ياء، وهو وجه جيد؛ ألنه ) بلى(يستفهم ويشدد الدال وجيعل يف ) بلى ادارك: (أنه قرأ

بلَى لعمري لقد أدركت : رجل تكذِّبهأشبه باالستهزاء بأهل اجلحد، كقولك لل

 .٣السلَف فأنت تروي ما ال نروي، وأنت تكذِّبه

 : يف اآلية قراءتان متواترتان، مها: التعليق

: تدارك، سكِّنت التاء وأدغمت يف الدال وجيء مزة وصل، واملعىن:  وأصلها– ١

بل :  اآلخرة، وقيلتتابع وتالحق علمهم اليوم، فهم مستوون باجلهل بعلم

 .تكامل علمهم يف اآلخرة ألنهم رأوا يوم القيامة كلَّ ما وعدهم اهللا به

اإلنكار فلم يدرك علمهم حقيقة اآلخرة، : على وزن أفعل، واملعىن} أدرك {-٢

 .٤)بل ضلَّ وغاب علمهم يف اآلخرة فليس هلم فيها علم: (وقيل

 . ، واهللا أعلم٥ان، وتوجيهها ظاهروأما قراءتا أُبي وابن عباس فشاذَّت

 .   :  قوله تعاىل-٤٤٩

 .١،٢}{وهي يف مصاحف أهِل الشام } {و 

                                 
 قرأ ا ناِفع وابن عاِمر والكوفيون، والباقون مزة قطع وسكون الدال على وزن أَفْعل، التـذْكرة                 -١

 .٣٣٩: ، اإلحتاف٢/٢٩٩
موىل أم املـؤمنني أم سـلَمة، أدرك أم سـلَمة           أبو ميمونة شيبة بن ِنصاح بن سرجس املدين         :  هو -٢

 .١/٥٦: هـ، طبقات القُراء١٣٠: وعائشة رضي اهللا عنهما، من أئمة أهل املدينة يف القراءة، ت
 .٢/٢٩٩:  معاين القرآن-٣
 .١٣/١٥١:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٤٧٠: ن، إمالء ما من به الرمح٢/١٦٤:  املصدر السابق، الكشف-٥



 ٣٩٠

القراءة باالستفهام واإلخبار متواترة، وكذلك بنوٍن واحدٍة وبنونني، : التعليق

 فمن استفهم أتى بالكالم على أصله، ومن أخرب فألنه استغىن عن االستفهام يف الثَّاين

ومن قرأ بنونني أتى باألصل، ومن قرأ بواحدة }  {: باالستفهام يف األول

حذف فألنه اجتمع ثالث نونات فحذف إحداهن ختفيفاً، والفَراء قد اكتفى يف 

 . ، واهللا أعلم٣االحتجاج هلذه القراءة برسم املصحف

 .        :  قوله تعاىل-٤٥٠

 ).ِلمهمكْت: (وهو من الكالم، وقرئت} {د اجتمع القُراء على تشدي

 . ٤القراءة بالتخفيف شاذَّة، وهي من الكَلِْم مبعىن اجلرح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٤٥١

تكَلِّمهم بأنَّ الناس، وموضعها : ، فمن فتحها أوقع عليها الكالم٥تفتح وتكسر

ومها ) تنبئُهم ِبأنَّ الناس: (يويف حرف أُب}  {: نصب، ويف حرف عبداهللا

خرباً مستأنفاً } {فتكون }   {: حجة ملن فتح، وأهل املدينة

جعله } {:  من قال٦}   {: ولكنه معىن وقوع الكالم، ومثله

                                                                                          
، ١٥٦:  قرأ باإلخبار وبنونني ابن عاِمر والِكساِئي، والباقون باالستفهام وبنون واحـدة، التحـِبري             -١

 .٢٣٧: البدور الزاهرة
 .٢/٢٩٩:  معاين القرآن-٢
 .٢/٢٠: ، الكشف١٧١:  احلُجة البن خالويه-٣
 .١١٧: /، إعراب القراءات الشواذ٢/١٨٩ِّ:  املُحتسب-٤
 .٣٣٩: ، اإلحتاف٣٥٥:  فتحها الكوفيون ويعقُوب، وكسرها الباقون، التلخيص-٥
 .٢٤:  سورة عبس، آية-٦



 ٣٩١

أخرب } {:  ومن كسره قال١}  {خمفوضاً مردوداً على الطَّعام إىل 

 .٢ه اهللابسبب الطَّعام كيف قدر

القراءة بالفتح وكسرها متواترة، فالفتح على إضمار حرف الباء، : التعليق

وقراءة عبداهللا وأُبي تقوياا يف املعىن وإن كانا شاذَّتني، والكسر إما على االستئناف 

} {إنَّ الناس، وإما على تضمني : تكلمهم تقول: وإما على إضمار القول

 .  أعلم، واهللا٣معىن القول

 .     :  قوله تعاىل-٤٥٢
: وقَصرها عبداهللا بن مسعود ومحزة. فاِعلوه: القُراء على تطويل األلف يريدون

} 
 

كما تقول يف } {: وهو وجه حسن مردود على قوله} 
رآين ففر وعاد وهو صاغر، فكان رد فَعل على مثلها أعجب إيلَّ مع قراءة : الكالم
 .٤عبداهللا

آِتيونه، فحذفت الياء ونقلت : أصلها} {القراءتان متواترتان، و: التعليق

فعل ماٍض مسند } {ضمتها إىل التاء، وحذفت النون لإلضافة، وهو اسم فاعل، و

، }{أتيوه، فحذفت الياء، وضمري اجلمع منه يعود على : إىل واو اجلمع، وأصله

الت األلف وضم ملعىن والقراءة مبد تِمعواهللا أعلم}{اء ج ،. 

 .       :  قوله تعاىل-٤٥٣

                                 
 .٢٥:  سورة عبس، آية-١
 .٢/٣٠٠:  معاين القرآن-٢
 .٣/٦٩٧: ، الفريد٤/١١٦١: ، فتح الوصيد٥/٤٠٦:  احلُجة للفارسي-٣
، ١٣٧:  والباقون بتطويل األلف وضم التاء، التيسري       قصر األلف وفتح التاء حفْص وحمزة وخلَف،       -٤

 .٢/٦٠٤: غاية االختصار



 ٣٩٢

وقرأ } {و }    {: قراءة القُراء باإلضافة، فقالوا

، واإلضافة أعجب إيلَّ وإن كنت أقرأ بالنصب ١}  {: عبداهللا بن مسعود

 فصيره معرفة، ٢}   {: ألنه فَزع معلوم؛ أال ترى أنه قال

 .٣فأن أِضيفَه فيكونَ معرفةً أعجب إيلَّ، وهو صواب

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

١-}     { جمرى ) يوم(على اإلضافة، وكسرت امليم إلجراء

 ).إذ(سائر األمساء، والعتبار جواز انفصاله عن 

٢-}     { فتحت امليم على اعتبار} { كالكلمة

 .مبين واملضاف يكتسب من املضاف إليه بناءه وإعرابه) إذ(الواحدة، وألنَّ 

} {يف الظرف ) فزع(بالتنوين، أُعِملَ املصدر }      {-٣

وهم من فزٍع حيدث : ، واألصل}{أو ينتصب الظرف على أنه صفة لـ

مقامه، أو } {وضع صفة وأقيم يومئذ، فحذف حيدث الذي هو يف م

وهم آمنون يومئٍذ من فزع، : واملعىن} {: ينتصب الظَّرف بقوله

 .، واهللا أعلم٤والتنوين جيوز أن يراد التكثري أو التوحيد

 .     :  قوله تعاىل-٤٥٤

                                 
 قرأ بالتنوين الكوفيون، والباقون بتركه، وابن كثري والبصِرّيان وابن عاِمر خبفض املـيم، والبـاقون                -١

 .٢٣٨: ، البدور الزاهرة١٥٧: بفتحها، التحِبري
 .١٠٣:  سورة األنبياء، آية-٢
 .٢/٣٠١: معاين القرآن -٣
 .٣/٩٨٩: ، فتح الوصيد٣٣٧: ، إمالء ما من به الرمحن٢/١٦٩، ١/٥٣٢:  الكشف-٤



 ٣٩٣

، قد ١ بغري واو جمزومةً على جهة األمر) اتلُوأَِن: (ويف إحدى القراءتني

     {: واو للجزم على جهة األمر، كما قالأسقطت منها ال

 فجعل الواو مردودة بالنهي على حرف قد ٢}      

أَمرت : بالوجهني مجيعاً؛ أال ترى أنك تقول} {نصب بأن؛ ألنَّ املعىن يأيت يف 

        {: عبداهللا أن يقوم، وأَنْ قُم، وقال اهللا

 .٤}  {:  فهذا مثل قوله٣} 

 . ٥القراءة مزة وصل وحذف الواو شاذَّة، وتوجيهها واضح: التعليق

 

 
ٱ  

 

 .    :  قوله تعاىل-٤٥٥

 وكأنَّ احلُزن االسم والغم وما ٦}{هذه ألصحاب عبداهللا، والعوام 

 .٧ و العدمأشبهه، وكأنَّ احلَزن مصدر، ومها مبرتلة العدم
                                 

 .٣٦٤: ، شواذُّ القراءات قرأ ا ابن مسعود -١
 .١٤:  سورة األنعام، آية-٢
 . سورة األنعام-٣
 .٢/٣٠١:  معاين القرآن-٤
 .٧/١٣٢: ط، البحر احملي٢/١١٨:  إعراب القراءات الشواذ-٥
: ، التحـِبري  ٤٩٢:  قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً بضم احلاء وإسكان الزاي، والباقون بفتحهما، السبعة           -٦

١٥٨. 
 .٢/٣٠٢:  معاين القرآن-٧



 ٣٩٤

 . ، واهللا أعلم١مها لغتان: القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٤٥٦

 ٢قد فَرغَ هلمه، فليس خيلط هم موسى شيء، وقرأ فَضالة بن عبيد األنصاري

 يبمن أصحاب النى: ( قرأوسم أُم فؤاد فَ وأصبح٣من الفزع) اًِزع. 

 . ٤ شاذَّة، وتوجيه القراءتني واضح قراءة فضالة: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٤٥٧

 .٦ووهزه أيضاً لغة، كلٌّ سواء) كَزهنفَ: (، ويف قراءة عبداهللا٥)فَلَكَزه: (يريد

على : الضرب يف اللحى، والوكز: قراءة عبداهللا شاذَّة، وقيل اللَّكْز: التعليق

 . ، واهللا أعلم٧كُلُّها مبعىن واحد: القلب، وقيل

 .   :  قوله تعاىل-٤٥٨

خرباً ملوسى، ويف قراءة } { فابتِلي، فجعل ٨مل يستثن: قال ابن عباس

على هذا املعىن دعاء من }  {: فقد تكون) فال جتعلين ظهرياً: (عبداهللا

 .١اللهم لن أكون هلم ظهرياً، فيكون دعاء: موسى

                                 
 .٢/٤٦١: ، شرح اهلداية٦٢: ، احلُجة البن خالويه٣٦٤:  معاين القراءات-١
ناقد األنصاري القمري األوسي، كان قاضياً يف الشام ملعاويـة          أبو محمد فَضالة بن عبيد بن       :  هو -٢

ا سنة ٥٩٩: هـ، االستيعاب٥٣: ، ومات. 
 .٢/٣٠٣:  معاين القرآن-٣
 .٢/١١٩: ، إعراب القراءات الشواذ٢/١٩٢ِّ:  املُحتسب-٤
 .٩٧٦:  تروى عن عبداهللا بن مسعود، معامل الترتيل-٥
 .٢/٣٠٤:  معاين القرآن-٦
 .١٣/١٧٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٩٧٦:  معامل الترتيل-٧
 . أي مل يقل إن شاء اهللا-٨



 ٣٩٥

هي : قراءة عبداهللا شاذَّة، وهي واضحة، وقراءة اجلمهور قيل فيها: التعليق

، ٢خرجت منه عليه الصالة والسالم كالوعد منه هللا سبحانه: قسم، وقيل: دعاء، وقيل

 . واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٤٥٩

 وهي ،٣ بالفتح، والقراءة بكسر اجليم أو برفعها} {: قرأها عاِصم

 ٤أوطأتك ِعشوةً وعشوةً وعشوةً، والرغوة والرغوة والرغوة، ومنه ربوةً وربوةً: مثل

 .٥وِربوةً

: متواترة، وهي لغات مبعىن واحد، وقيل} {التثليث يف جيم : التعليق

 . ، واهللا أعلم٦معناها بالكسر ِقطْعة، وبالفتح جمرة، وبالضم شعلَة

 .    :  تعاىل قوله-٤٦٠

، من رفعها جعلها صلة للِردِء، ومن جزم فعلى الشرط، ٧تقرأ جزماً ورفعاً

 .٩}٨ {: مثل

                                                                                          
 .٢/٣٠٤:  معاين القرآن-١
 .٧/١٤٤: ، البحر احمليط٢٤/٢٠١:  مفاتيح الغيب-٢
 .٣٤٢: ، اإلحتاف٤٤٠:  فتح عاِصم، وضم حمزة وخلَف وكسر الباقون، اإلقناع-٣
، وفتح الراء ابن عاِمر وعاِصم،      ٥٠: ، وسورة املؤمنون، اآلية   ٢٦٥: ة جاءت يف سورة البقرة، اآلي     -٤

، ومل يذكرها الفَراء يف سورة البقرة وال يف سـورة           ٩٥: ، التحِبري ١٩٠: وكسرها الباقون، السبعة  
 .املؤمنون

 .٢/٣٠٥:  معاين القرآن-٥
 .٥٣٣: ز املَعاِني، كَن٣١٧: ، مفاتيح األغاين٥٤٣:  احلُجة البن زنجلَة-٦
 .٢٤١: ، البدور الزاهرة٣١٦:  رفع عاِصم وحمزة، وجزم الباقون، غيث النفع-٧
 .٦:  سورة مرمي، اآلية-٨
 .٢/٣٠٦:  معاين القرآن-٩



 ٣٩٦

إن ترسله يصدقين، : القراءة باجلزم والرفْع متواترة، فاجلزم معىن اجلزاء: التعليق

 الصفَة وإما على األصل الرفْع وسكِّنت القاف لتوايل احلركات، والرفْع إما على: وقيل

 . ، واهللا أعلم١احلال

 .    :  قوله تعاىل-٤٦١

ٰ{: يعنون التوارة والقرآن، ويقال {داً وموسى ٢محيعنون م 

:  يقرأ٣وكان عكرمة. }{: صلَّى اهللا عليهما وسلَّم، وقرأ عاِصم واألعمش

        {: بغري ألف وحيتج بقوله} {

 ٥}٤. 

أي ذوا سحر، أو وِصف به } {: القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق

} ٰ{نوعان من السحر، و: النبيان عليهما الصالة والسالم للمبالغة، أو أرادوا

عنوا موسى وعيسى عليهما : عنوا موسى وهارون عليهما الصالة والسالم، وقيل: قيل

    {: السالم، واالحتجاج للقراءة بغري ألف بقوله سبحانهالصالة و

قل :  اليعارض القراءة األخرى والمينعها؛ ألنَّ املعىن٦}     

 .، واهللا أعلم٧فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى من كتابيهما

                                 
 .٣/٧١٦: ، الفريد٢/٤٦٢: ، شرح اهلداية٣٦٦:  معاين القراءات-١
٢-ر٣٥٩: لخيص قرأ الكوفيون بغري ألف، والباقون بألف، التش٢/٣٤١: ، الن. 
، عالَّمةٌ  أبو عبداهللا عكرمة القرشي موالَهم، املدين الرببري األصل، من أصحاب ابن عباس             :  هو -٣

 .٥/١٢: هـ، سري أعالم النبالء١٠٥: حافظٌ مفَسر، ت
 .٤٩:  سورة القصص، اآلية-٤
 .٨٠٥: الكشاف، ٢/١٧٤: ، الكشف٤/١١١:  معاين القرآن للزجاج-٥
 .٤٩:  سورة القصص، اآلية-٦
 .٨٠٥: ، الكشاف٢/١٧٤: ، الكشف٤/١١١:  معاين القرآن للزجاج-٧



 ٣٩٧

 .   :  قوله تعاىل-٤٦٢

فْعه نكرة، وإذا جز١رها صلة للكتاب ألنجعلته _ وهو الوجه _ مت  ألن

 .٢شرطاً لألمر

فأنا أتبعه، أو خرب ثاٍن : القراءة بالرفْع شاذَّة، وهي على االستئناف: التعليق

إن تأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى : ، واجلزم على معىن اجلزاء}{واألول 

 . ، واهللا أعلم٣منهما أتبعه

 .       :  قوله تعاىل-٤٦٣

وإنْ كانت الثمرات مؤنثة ألنك فرقت بينهما } { ذَكَّرت ٤}ٰ{و 

 : ٥كما قال الشاعر} {بـ

 بعدي وبعدِك يف الدنيا ملغرور  إنَّ امرأً غَره منكُن واحدةٌ

 : ٦وقال آخر

 ٧على ِقمع اسِتها صلُب وشام  لقد ولَد اُألخيطَلَ أُم سوٍء

متواتران، وللتذكري مسوغَان آخران } {تذكري والتأنيث يف ال: التعليق

 : غري ما ذَكر الفَراء، ومها

 .}{ تقدمي الفعل على -١

                                 
 .٣٦٨:  قرأ بالرفْع زيد بن علي، شواذُّ القراءات-١
 .٢/٣٠٧:  معاين القرآن-٢
 .٧/١٦٠: ، البحر احمليط٢/١٢٦:  إعراب القراءات الشواذِّ-٣
 .٢٤٢: ، البدور الزاهرة٢/٦٠٨: أبو جعفَر ورويس، وذَكَّر الباقون، غاية االختصار أنث ناِفع و-٤
 .، بدون نسبة٢/٤١٤:  البيت يف اخلصائص-٥
 .١/١٧٥:  البيت جلرير، ومل أجده يف ديوانه، وهو يف اإلنصاف-٦
 .٢/٣٠٨:  معاين القرآن-٧



 ٣٩٨

 .غري حقيقي} { أن تأنيث -٢

 . ١}{والقراءة بتأنيث الفعل ملوافقة لفظ 

 .    :  قوله تعاىل-٤٦٤

ىل صنع اهللا، أما ترى إ: يف كالم العرب تقرير، كقول الرجل}  {

 : ٢قال الشاعر

 ـبب ومن يفْتِقر يِعش عيش ضر  ويكَأَنَّ من يكُن لَه نشب يحـ

أين ابنك : مسعت أعرابية تقول لزوجها: وأخربين شيخ من أهل البصرة قال

 بعض وقد يذهب. أما ترينه وراء البيت: معناه. ويكأنه وراء البيت: ويلك؟ فقال

) أنَّ(ويلَك، فحذف الالَّم وجعل : ويك أنه، أراد: النحويني إىل أنهما كلمتان، يريد

ومل جند ) اعلم(ويلك اعلم أنه وراء البيت، فأضمر : مفتوحةً بفعٍل مضمٍر، كأنه قال

  إذا كان بني٣؛ وذلك أنه يبطل)أنَّ(العرب تعِمل الظَّن والعلم بإضمار مضمٍر يف 

؛ أال ترى أنه ال جيوز يف ٤الكلمتني أو يف آخر الكلمة، فلما أضمره جرى جمرى الترِك

عِلمت أو أعلم أو ظننت : ياهذا أنك قائم، و ياهذا أنْ قمت، تريد: االبتداء أن تقول

ا حذف الالَّم من . أو أظنويلك(وأم ( ى تصريحت)فقد تقوله العرب لكثرهتا يف ) ويك

 : ٥الم، قال عنترةالك

 قول الفوارِس ويك عنتر أقدم  ولقد شفى نفسي وأبرأ سقْمها

                                 
 .٢٠٠: شرح قطر الندى، ٢/٤٦٣-٢/١٧٨:  إعراب القراءات السبع وعللها-١
 .١٥/٤٢٩: لنبيه بن احلجاج، لسان العرب:  هو زيد بن عمرو بن نفيل، ويقال-٢
 . أي الضمري-٣
 . أي كأنه مل يضمر-٤
 .٣٠:  ديوانه-٥



 ٣٩٩

كقولك ) كأنَّ(منفصلة من ) وي(أنَّ ) وي كَأَنَّ: (إنَّ معىن: وقد قال آخرون

كأنَّ اهللا : (يعين) كأنَّ(وي، مثَّ استأنف : وي، أما ترى بني يديك؟ فقال: للرجل

ومل . فهذا وجه مستقيم. يف مذهب الظَّن والعلم) كأنَّ(جب، ووهي تع) يبسط الرزق

وقد جيوز أن تكون . تكتبها العرب منفصلةً، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة

) يابن أُم(كَثُر ا الكالم فَوِصلَت مبا ليس منه، كما اجتمعت العرب على كتاب 

 .١ يف مصاحفنا أيضاًوكذا رأيتها يف مصحِف عبداهللا، وهي} {

بالياء، وأبو عمرو } {و } {يقف الِكساِئي على : التعليق

) وي(، فمن وقف على الياء اعتربها كلمتني ٢على الكَّاف، والباقون على الكلمة كلها

للتشبيه إالَّ أنها صارت مبعىن الِعلم ) كأنَّ(للتعجب، و) وي(، و )كأنَّ(منفصلة عن 

، ولعلَّه )ويلك( وقف عليها الِكساِئي مع أنه ينقَلُ عنه أنه يرى أن أصلها واليقني، وقد

يتبع يف الوقف عليها بالياء ما تلَقَّاه من النقل، أما ما يتعلَّق بتحليلها وأصلها يف اللُّغة 

قَّاه، ومن فال إشكال يف أن خيتار ما يرى، وال يؤثِّر ذلك ما دام أنه اتبع يف القراءة ما تلَ

منصوبة بفعل مضمر، ) أنَّ(مثَّ حذفت الالَّم، و) ويلك(وقف عليها بالكاف فأصلها 

ومن وقف عليها كلِّها اعتربها كلمة واحدة واتبع رمسها يف املصحف، والوقف على 

 . ، واهللا أعلم٣الياء أو الكَّاف لالختبار أو االضطرار

 

 

                                 
 .٢/٣١٢:  معاين القرآن-١
، ٢/١٥١: لمصحف اختاره ابن اجلزري يف النشر أن يوقف على الكلمة برأسها لكلِّ القُراء اتباعاً ل              -٢

 .٢٤٣: البدور الزاهرة
 .٨/٦٩٧: ، الدر املَصون٢٧٩: ، إبراز املعاين٢/٤٦٣:  شرح اهلداية-٣



 ٤٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٱ


 .   :  قوله تعاىل-٤٦٥



 ٤٠١

القُراء جمتمعون على جزم الشني وقَصرها، إالَّ احلسن البصرّي فإنه مدها يف 

الرأْفة والرآفة، والكأْبة :  ومثلها مما تقوله العرب١}ٱ{: كلِّ القرآن فقال

 .٢والكآبة، كلٌّ صواب

تان، وقد جعلها الفَراء مثل الرأفة مها لغ: القراءتان متواترتان، قيل: التعليق

 .، واهللا أعلم٣والرآفة، وكأنَّ الرأْفة عنده اسم مرة، والرآفة املصدر

 .    :  قوله تعاىل-٤٦٦

  {نصبها محزة وأضافها، ونصبها عاِصم وأهل املدينة، ونونوا فيها 

يرفع ) مودةٌ بينكُم: (سن، وقرأ احل٤ورفع ناس منهم الِكساِئي بإضافة} 

يما: (واليضيف، وهي يف قراءة أُبةُ إندونيا مِنِهم يف احلياة الديويف قراءة عبداهللا) ب :

 {:  بقوله٥ومها شاهدان ملن رفع، فمن رفع فإنما يرفع بالصفة )بيِنكُم مودةُ إنما(

مث }      {: وينقطع الكالم عند قوله}  

ليست مودتكم تلك األوثان والعبادتكم إياها بشيء؛ إنما مودة ما بينكم يف : قال

إنما اختذمتوها مودة بينكم يف : احلياة الدنيا مثَّ تنقطع، ومن نصبها أوقع عليها االختاذ

 .احلياة الدنيا

                                 
: ، غيث النفـع   ١٥٩:  قرأ باملد ابن كثري وأبو عمرو، والباقون بإسكان الشني مع القصر، التحِبري            -١

٣١٨. 
 .٢/٣١٥:  معاين القرآن-٢
 .٦٣٦: ، إبراز املعاين٢/٩٩٢: ، املُوضح١٧٥: احلُجة البن خالويه: ، وانظر أيضا٣٥٥ً:  انظر ص-٣
 قرأ بالرفْع واإلضافة ابن كثري وأبو عمرو والِكساِئي ورويس، وقرأ بالنصب واإلضـافة حفْـص                -٤

 .٢٤٤:  الزاهرة، البدور٢٣٨: وحمزة وروح، والباقون بالنصب والتنوين، الفتح الرباين
 .}  {:  أي باخلرب يف قوله-٥



 ٤٠٢

) ذيال(على جهة ) ما(وجتعل ) ما(وقد تكون رفعاً على أن جتعلها خرباً لـ

إنَّ الذين اختذمتوهم أوثاناً مودة بينكم، فتكون املودة كاخلرب، ويكون : كانك قلت

أي } {:  مث قال١}     {: كقوله) هي(رفعها على ضمري 

 .٢هذا بالغ، ذلك بالغ

 : يف هذه اآلية ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

 :  بالرفْع واإلضافة، وفيها ثالثة أوجه-١

خربه، ومتَّ }   {مبتدأ، و }  { أن تكون -أ 

خرب ) مودةُ بينكم يف احلياة الدنيا: (، واجلملة}{: الكالم عند قوله

على االتساع، خرج عن أن يكون ظرفاً } {إن، واإلضافة إىل 

 .فهو مفعول مضاف

) الذي(مبعىن ) ما(خرب إن، واالسم املوصول }  { أن تكون -ب

إنَّ الذين اختذمتوهم من دون اهللا : اسم إن، والعائد حمذوف، والتقدير

 .أوثاناً مودة بينكم

هي، فتكون خرباً، وقراءة : مببتدٍإ حمذوف، تقديره} { أن ترفع -جـ

 .احلسن وأُبي و عبداهللا شواذٌّ يستشهد ن يف توجيه قراءة الرفع

 

 : ها وجهان بالنصب واإلضافة، وفي-٢

 .يتعدى إىل مفعول واحد} { أن تكون مفعوالً ألجله، و-أ 

                                 
 .٣٥:  سورة األحقاف، اآلية-١
 .٢/٣١٥:  معاين القرآن-٢



 ٤٠٣

أن يتعدى إىل } {وجيوز يف } { أن تكون مفعوالً ثانياً لـ-ب

 .مفعول واحد أو اثنني

 .واإلضافة فيها كاإلضافة يف القراءة األوىل

منصوب } {وتوجيهها كاليت قبلها، و} { بالنصب والتنوين ونصب -٣

 . ، واهللا أعلم١على الظَّرفية

 .      :  قوله تعاىل-٤٦٧

يريد بل آيات القرآن آيات ) بل هي آيات: (يريد القرآن، ويف قراءة عبداهللا

 .٢بينات

 . ٣قراءة عبداهللا شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٤٦٨

ى جهة األمر والتوبيخ جبزم الالَّم، وقرأها أهل  عل٤قرأها عاِصم واألعمش

 .٥مكسورة على جهة كي} {: احلجاز

القراءتان متواترتان، وتوجيههما ظاهر: التعليق
٦

 . 

ٱ  

                                 
 .٣/٧٣٦: ، الفريد٤/١١٧٠: ، فتح الوصيد٤/١٢٦:  معاين القرآن للزجاج-١
 .٢/٣١٧:  معاين القرآن-٢
 .٧/٢٠٠: ، البحر احمليط١٣/٢٣٤:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
: ، النشر ٥٠٢: ن الالَّم قالون وابن كثري وحمزة والِكساِئي وخلَف، وكسرها الباقون، السبعة           سكَّ -٤

٢/٣٤٤. 
 .٢/٣١٩:  معاين القرآن-٥
 .٢/١٨١: ، الكشف٥/٤٤٠: ، احلُجة للفارسي٣٧٢:  معاين القراءات-٦



 ٤٠٤

 

 .        :  قوله تعاىل-٤٦٩

 شيء الحمالة،  تنوين؛ ألنهما يف املعىن يراد ما اإلضافة إىلبغري بالرفْع القراءة

 دليالً الرفْع عن معىن ما أضيفتا إليه وسمومها بالرفْع ومها خمفوضتان؛ ليكون أدتافلما 

 : ١على ما سقط مما أضفتهما إليه، وكذلك ما أشبههما، كقول الشاعر

  من علُأِجئْها تأِت من حتت إن

 : ٢ قول الشاعرومثله

  وراُءوراُء إالَّمن لقاؤِك   يكُن وملعليِك أنا مل أومن إذا

 تذكر بعده الذي أضفته إليه، فإن نويت أن تظهره أو ومل إذا جعلته غايةً ترفع

 الذي أسندت إليه خفوض ومن بعِد، كأنك أظهرت املقَبِلهللا األمر من : أظهرته قلت

 .}{و } {

خيفض )  ِمن قَبِل وِمن بعدِهللا األمر: (يقرؤها ٣ أسٍدبين الِكساِئي بعض ومسع

 : ٤ ما نوى، وأنشدين الِكساِئيعلى) بعد(ويرفع ) قَبِل(

  سحيراً أو بعيد فأهجعايكون   بعد ماأُعرس حتى أكاِبدها

: بعيد، ومثله:  فأضمره، ولو مل يرد ضمري اإلضافة لرفع فقالالسحِر بعيد أراد

 : ٥اعرالشقول 

كرملُوإين ال أدري لَعجدو على   ألوعنا تة أيلُاملنيأو  

                                 
 .١/٤٤٣:  الشاهد يف لسان العرب بدون عزو-١
 .١٥/٢٨٤: الك العقيلي، لسان العرب البيت لعتي بن م-٢
 . مل أقف على من قرأ ا-٣
 .، بدون نسبة٦/٤٥٦:  البيت يف اخلزانة-٤
 .٨/٤٩٤:  هو معن بن أوس املزين، اخلزانة-٥



 ٤٠٥

 أال ترى أنها مسندة إىل شيء هي أوله، كما تعرف أنَّ غاية؛ أولُ ألنه رفعت

 .١كذلك) بعد( قَبلَ شيٍء، وأنَّ إالَّال يكون ) قَبلُ(

 بعض بين أسد شاذَّة، وتوجيهها كما  مسعها الِكساِئي مناليت القراءة: التعليق

 . ٢بين الفَراء 

 .    :  قوله تعاىل-٤٧٠

 وجه جيد؛ ألنه فهو ٣}{:  واإلنس، ومن قرأهااِجلن العامل من يريد

 .٦}٥  {و ٤}  {: قد قال

 فالفتح مبعىن املخلوقني من املالئكة واإلنس متواترتان، القراءتان: التعليق

 وخصوا بذلك ألنهم ينتفعون بعلمهم ويصلون إىل ما ال عاِلم،اِجلن، والكسر مجع و

   {:  قوله تعاىلويؤيدهايصل إليه غريهم، 
٨}٧. 

 . أعلمواهللا

 

 .   :  قوله تعاىل-٤٧١

                                 
 .٢/٣٢٠:  معاين القرآن-١
 .٧/٢١٠: ، البحر احمليط١٤/٦:  اجلامع ألحكام القرآن-٢
 .١٦١: ، التحِبري٤٤٢: قناع كسر الالَّم حفْص، وفتحها الباقون، اإل-٣
، وسـورة الـروم،     ١٢:  اآلية النحل،، وسورة   ٤: ، وسورة الرعد، اآلية   ١٦٤:  سورة البقرة، اآلية   -٤

 .٢٤: اآلية
 .١٩٠:  سورة آل عمران، اآلية-٥
 .٢/٣٢٣:  معاين القرآن-٦
 .٤٣:  سورة العنكبوت، اآلية-٧
 .٨٢٨: ، الكشاف٢/٤٦٧: ، شرح اهلداية٣٧٤:  معاين القراءات-٨



 ٤٠٦

:  بن وثَّاب بالياء، وقرأها أهل احلجازوحيىي عاِصم واألعمش قرأها

}א{كلٌّ صواب، ومن قرأ وأنتم، ١ :} {با، ومن قالكان الفعل للر :

}א {ونوطبوا، دلَّ على نصبه سقوط النيقولومعناه ،٢فالفعل للقوم الذين خ  :

 .٣ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثر منه فليس بزاٍك عند اهللا

 . ٤ وتوجيههما واضحمتواترتان، القراءتان: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٤٧٢

ما : كأنه قال}  {:  صواب، ومن قالكلٌّ ٥)ِمن ضاللَِتهم (و

ما أنت مبانعهم من : قال) ِمن: ( ومن قالضاللتهم،أنت بصارٍف العمي عن 

 .٦الضاللة

، والقراءة املتواترة }{شاذَّة، وهي متعلَّقة بـ) ِمن(بـ القراءة: التعليق

صارف، وجيوز أن تتعلَّق :  معىنتضمينهما ذكر الفَراء على ك) ها(متعلقة بـ} {

 .٧أنَّ العمى صدر عن ضاللتهم: مبعىن} {بـ

 .  أعلمواهللا

  
                                 

:  مفتوحة وفتح الـواو، التيـسري      بياء قرأ بالتاء مضمومة وإسكان الواو املدنيان ويعقُوب، والباقون          -١
 .٢٤٩: ، البدور الزاهرة١٤٢

 .تربون:  ألنَّ أصلَه-٢
 .٢/٣٢٥:  معاين القرآن-٣
 .٤/١١٧٦: الوصيد، فتح ٥٥٩: ، احلُجة البن زنجلَة١٧٩:  احلُجة البن خالويه-٤
 .٣٧٧:  تروى عن أيب عبلَة، شواذُّ القراءات-٥
 .٢/٣٢٦:  معاين القرآن-٦
 .٤٧١: ، إمالء ما من به الرمحن٤/٣٤٣:  احملرر الوجيز-٧



 ٤٠٧

 

 .    :  قوله تعاىل-٤٧٣

 على ١ اهلُدى والرمحة على القطع، وقد رفعها محزةنصب القُراء على أكثر

 .٢تأنفة يف آية منفصلة من اآلية قبلهااالئتناف؛ ألنها مس

 والرفْع متواترة، فالنصب على احلال، والرفْع على أنها بالنصب القراءة: التعليق

 .٣هو، أو على أنها خرب بعد خرب:  حمذوف، تقديرهملبتدٍإخرب 

 .  أعلمواهللا

 .    :  قوله تعاىل-٤٧٤

 أكثرهم، ونصبها حيىي بن وثَّاب فرفع}  {يف اختلف القُراء وقد

: ، ومن نصبها ردها على قوله}{ على ردها فمن رفع ،٤ وأصحابهواألعمش

 .٥وِليتِخذَها}    {

 .٦ وجيوز يف الرفْع وجه آخر، وهو االستئنافمتواترتان، القراءتان: التعليق

 .  أعلمواهللا

 .         :  قوله تعاىل-٤٧٥

                                 
 .٢/٣٤٦: النشر، ١٥٢:  حمزة وحده بالرفع، والباقون بالنصب، العنوان-١
 .٢/٣٢٦:  معاين القرآن-٢
 .٥٤١: املَعاِني، كَنز ٤/٥: ، الفريد٤/١٤٧:  معاين القرآن للزجاج-٣
، ٢/٤٩٦:  التـذْكرة  البـاقون،  رفع املدنيان وابن كثري وأبو عمرو وابن عاِمر وشعبة، ونـصب             -٤

 .٣٥٠: اإلحتاف
 .٢/٣٢٦:  معاين القرآن-٥
 .٦٤١: عاين، إبراز امل٢/١٠١٣: ، املُوضح٥/٤٥٣:  احلُجة للفارسي-٦



 ٤٠٨

واحتملت النكرة أال } { رفع رفعه بـفمن ،١ورفعه نصب املثقال وزجي
امساً مضمراً } { نصب جعل يف ومن ،٢ وليس وأخواهتاكانَيكون هلا فعل يف 

   {: ومثل قوله}   {:  قولهيفجمهوالً مثل اهلاء اليت 
٤}٣. 

تامة مبعىن تقع } {ن  والنصب متواترة، فالرفْع على أبالرفْع القراءة: التعليق

مبعىن } {ألنَّ ) تكن(فاعل، وتأنيث الفعل } {أو حتدث أو توجد، و

، والنصب على أن }{ مضاف إىل مؤنث وألنهاحلسنة أو املظلمة أو السيئة، 

 أو املَظْلَمةُ أو السيئةُ مثقالَ احلسنةُإن تكن : ناقصة، وامسها مضمر تقديره} {

 . أعلمواهللا ،٥حبٍة

 .       :  قوله تعاىل-٤٧٦

} {ولو كانت :  ابن عباسقال ،٦واحدة} {: عباس ابن قرأ
:  نعمٍة، الشك من الفَراء، وقد قرأ قومفوقنعمةً : لكانت نعمةً دون نعمٍة أو قال

 ٧}  {: قالعلى اجلمع، وهو وجه جيد؛ ألنه قد } {
 .٨جائز} {هو دليل على أنَّ  مجع النعم، وفهذا

                                 
 .٣٥٠: ، اإلحتاف٢/٥٧٤:  رفع املدنيان، ونصب الباقون، غاية االختصار-١
 .أعلمأالَّ يكون هلا فعلٌ ناقص يطلب االسم واخلرب، واهللا :  املعىن-٢
 .٤٦:  سورة احلج، اآلية-٣
 .٢/٣٢٨:  معاين القرآن-٤
 .٤/١٠: ، الفريد٤٢٩: ، إمالء ما من به الرمحن٢/١٨٨:  الكشف-٥
 .٢٥١:، البدور الزاهرة٣٦٨: التلخيص قرأ باجلمع املدنيان وأبو عمرو وحفْص، والباقون باإلفراد، -٦
 .١٢١:  سورة النحل، اآلية-٧
 .٢/٣٢٨:  معاين القرآن-٨



 ٤٠٩

متواتران، فاإلفراد اسم جنس يقع على } { يف واجلمع اإلفراد: التعليق

 .  أعلمواهللا ،١حال} {نعت له، واجلمع للكثرة، و} { والكثري، والقليل

 .    :  قوله تعاىل-٤٧٧

 أن تجمع على التاء،  تفعل العرب ذلك ِبِفعلٍةوقلَّما ٢) ٱللَِّهِبِنعماِت( قُِرئت وقد

ِسدرٍة و ِسدر، و ِخرقٍَة وِخرق، وإنما كرهوا مجعه : مثل: ِفعٍلإنما جيمعوا على 

 فرفعوا يلِْزمونَ أنفسهم كسر ثانيه إذا جمع، كما مجعوا ظُلْمة وظُلُمات، ألنهمبالتاء 

 فلما لزمهم أن أوهلا،رات فأتبعو ثانيها حس: ثانيها إتباعاً ِلرفْعِة أوهلا، وكما قالوا

 تتواىل كسرتان يف كالمهم؛ ألنا مل جند ذلك إالَّ يف أناستثقلوا ) ِبِنعماِت: (يقولوا

 .٣ِنِعمات وِسِدرات:  بعض العرب فقالوااحتملهاإلِبِل وحدها، وقد 

 . ٤اء  شاذَّة، وتوجيهها كما بين الفَرباجلمع القراءة: التعليق

 

 
 
 
 
 

                                 
 .٩/٦٧: ، الدر املَصون٣٢٨: ، مفاتيح األغاين٢/٤٧١:  شرح اهلداية-١
 .٧/٢٥٣: بن يعمر، البحر احمليط قرأ األعرج واألعمش وا-٢
 .٢/٣٣٠:  معاين القرآن-٣
 .٧/٢٥٣: ، البحر احمليط٢/٢١٤:  املُحتسب-٤



 ٤١٠

ٱ  
 

 .       :  قوله تعاىل-٤٧٨

قرأها أبوجعفَر }    {:  ويقرأحسناً،أحسنه فجعله : يقول

 الذيأَلْهم خلْقَه كلَّ ما حيتاجون إليه، فاخلَلْق منصوبون بالفعل :  قالكأنه ،١املدين

 وقد يكون اخلَلْق منصوباً وأحسنهم، كلَّ شيء أعلَمهم: كأنك قلت} {وقع على 

كُلَّ :  أشباه له كثرية من القرآن، كأنك قلتيف ٢}  {: كما نصب قوله

 .٣بالنعمشيء خلْقَاً منه وابتداء 

 الالَّم وإسكاا متواترة، فعلى التحريك يكون بتحريك القراءة: التعليق

اهلاء تعود على املوصوف، و} {أو } {فعالً ماضياًَ، صفة لـ} {

 :  فيها أوجهاإلسكانوقراءة 

مفعولٌ ثاٍن، }  {و} {مفعوالً به أوالً لـ} { أن يكون -١

 نمضيو} { مريوالض ،لَموأَع ميفمعىن أَلْه}  { َّيعود إىل اهللا جل

 . مبعىن اخلليقةمصدرِذكْره، واخللق 

 املتقدم، فكأنك الكالمرية، دلَّ عليه منصوباً على املصد} { أن يكون -٢

 .خلق كلَّ شيٍء خلقاً: قلت

 .  أعلمواهللا ،٤} {بدالً من } { أن يكون -٣
                                 

 .٢٤٢: ، الفتح الرباين٣٥١: اإلحتاف قرأ ناِفع والكوفيون بتحريك الالَّم، والباقون بإسكاا، -١
 .٥:  سورة الدخان، اآلية-٢
 .٢/٣٣٠:  معاين القرآن-٣
 .٤/٢٠: ، الفريد٤/١١٧٩: ، فتح الوصيد٢/١٩١:  الكشف-٤



 ٤١١

 .   :  تعاىلقوله -٤٧٩

حتى لقد ) ِللْناص: ( وقد ذُكر عن احلسن وغريه أنه قرألغتان، ١)ضِللْنا (و

 إىل علي تِفعر)اصِللْن (ما ولستاد بالصأعرفها، إالَّ أن تكون لغة مل نسمعها، إن 

 وأصلَّ يِصلُّ، و خم يِخم، و أَخم يِخم، قال يِصلُّ،قد صلَّ اللحم فهو : تقول العرب

 .٣ ال أعرفها بالكسرلكين ،٢بفتح الالَّم لكان صواباًَ) لَلْناص (كانتلو : الفَراء

الَّم شاذَّة، وكذلك القراءة بالصاد سواء بكسر الالَّم  البكسر القراءة: التعليق

 القراءة بالضاد مع كسر الالَّم فهي لغة بنفس املعىن، وأما القراءة فأماأو بفتحها، 

 .  أعلمواهللا ،٤إذا دِفنا يف األرض وأَنتنا:  بالكسر أو بالفتح فمعناهابالصاد

 .    :  قوله تعاىل-٤٨٠

: أُهِلك الظَّاملون، وقرأ محزة:  ألنه فعل ماٍض، كما تقولبالياء؛ ينِصب لٌّوك

}     {م مِّن ما: ( قراءة عبداهللاويف ،٥بإرسال الياءِفى لَهخن 

وجعلت }  {: فهذا اعتبار وقوةٌ حلمزة، وكلٌّ صواب، وإذا قلت)  أَعيٍنقُرِة

} {: رفعاً مبا مل يسم فاعله، ومن قرأ} {ت يف مذهب أّي كان} {

 )نخِفى(و } {نصباً يف } {يف مذهب أّي كانت } {بإرسال الياء وجعل 

 .٧فكانت نصباً من كل الوجوه} { عليها أوقع ٦ جعلها مبرتلة الشيءومن

                                 
 .١٤/٦٢:  قرأ ا ابن حميصن وحيىي بن يعمر، اجلامع ألحكام القرآن-١
 .٣٨٠:  أيضاً، شواذُّ القراءاتواحلَسن تروى عن العمري وأيب رجاء وطلحة وجعفَر بن محمد -٢
 .٢/٣٣١:  معاين القرآن-٣
 .١٤/٦٢: حكام القرآن، اجلامع أل٢/٢١٦:  املُحتسب-٤
 .٢/٣٤٧: ، النشر٣٦٩:  قرأ حمزة ويعقوب بإسكان الياء، والباقون بفتحها، التلخيص-٥
 . أي نكرة موصوفة-٦
 .٢/٣٣٢:  معاين القرآن-٧



 ٤١٢

الفعل ماٍض مبين  فمن فتح الياء فمتواترة، بفتح الياء وإسكاا القراءة: التعليق

 يف حمل رفع الفَراءأي، وهي عند : استفهامية مبعىن} {على ما مل يسم فاعله، و 

؛ ولذلك أعرا كثري من العلماء }{نائب فاعل، إالَّ أنَّ فيها تقدمياً له على الفعل 

ضمري يقوم مقام الفاعل، } {اخلرب، ويف }  { ومجلة باالبتداء،مرفوعة 

، أو نكرة موصوفة }{ مبعىن الذي فتكون مفعوالً به منصوباً بـموصوالًأو امساً 

 فالفعلوجوزه الفَراء، ومن قرأ بإسكان الياء } {لـيف حمل نصب مفعوٍل به 

على } {أنا، وجيوز أن تكون : مضارع مبين للمعلوم، والفاعل ضمري مستتر تقديره

 به مقدم، وقراءة عبداهللا بنون العظمة  مفعولنصبهذه القراءة استفهامية يف حمل 

 .١شاذَّة، وهي يف معىن قراءة محزة

 .  أعلمواهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .٤/٢٤: الفريد، ٤٨٦: ، إمالء ما من به الرمحن٥٦٨: ، املشكل٢/١٩١:  الكشف-١



 ٤١٣

 ٱא  
 

 .     :  قوله تعاىل-٤٨١

}  {:  فقال١قراءة العوام بفتح امليم، إالَّ أبا عبدالرمحن فإنه ضم امليم

كأنه أراد ال }  {: ال موضع قياٍم، ومن قرأ: دفكأنه أرا} {: فمن قال

 .٢}{إقامة لكم 

القراءة بفتح امليم وضمها متواترة، واختار الفَراء يف قراءة الفتح أن : التعليق

تكون اسم مكان من قام، ويف قراءة الضم أن تكون مصدراً من أقام، وأجاز غريه أن 

اسم مكان من أقاميكون الفتح مصدر قام، وأن يكون الض واهللا أعلم٣م ، . 

 .   :  قوله تعاىل-٤٨٢

ألعطَوا الفتنة، فقرأ عاِصم واألعمش بتطويل األلف، و قَصرها أهلُ : يقول

ملَّا وقع عليها السؤال وقع : لفعلوها، والذين طولوا يقولونَ:  يريد٤}{: املدينة

 .تين حاجة فأعطيتكها وآتيتكهاسأل: عليها اإلعطاء، كما تقول

، ويكون التذكري فيه جائزاً لو ٥للفَعلة} {: وقد يكون التأنيث يف قوله

قد فعلتها، أما واهللا ال تذهب ا، فتريد : أتى، كما تقول عند األمر يفعله الرجل

 .١الفَعلة

                                 
 .٢٥٤: ، البدور الزاهرة٢/٦١٩: لباقون، غاية االختصار ضم امليم حفْص، وفتحها ا-١
 .٢/٣٣٦:  معاين القرآن-٢
 .٢/١٠٢٩: ، املُوضح٢/١٩٥: ، الكشف٥٧٤:  احلُجة البن زنجلَة-٣
 .١٦٣: ، التحِبري١٤٥:  قرأ بالقصر املدنيان وابن كثري، ومدها الباقون، التيسري-٤
 . أي املرة-٥



 ٤١٤

: زة يتعدى إىل مفعولنيالقراءتان متواترتان، والفعل يف القراءة مبد اهلم: التعليق

 .، واهللا أعلم٢حقَّها: حمذوف، تقديره: الضمري، والثَّاين: األول

 .       :  قوله تعاىل-٤٨٣

مرفوعة؛ ألنَّ فيها الواو، وإذا كانت الواو كان يف الواو فعلٌ مضمر، وكان 

 . إذاًالتأخري، أي ولو فعلوا ذلك ال يلبثون خالفك إالَّ قليالً} {معىن 

وذلك .  بطرح النون يراد ا النصب٣)وإذاً ال يلبثوا(وهي إحدى القراءتني 

والعرب . جائز؛ ألنَّ الفعل متروك فصارت كأنها ألول الكالم، وإنْ كانت فيها الواو

أنا : لواإذاً أَكِْسر أنفك، إذاً أَضِربك، إذاً أَغُمك، إذا أجابوا ا متكلِّماً، فإذا قا: تقول

 . ٤أضِربك إذاً: إذاً أضِربك رفعوا، وجعلو الفعل أوىل بامسه من إذاً، كأنهم قالوا

ليس فيها خالف، وإنما اخلالف يف }   {قوله تعاىل : التعليق

شاذَّة، والتوجيه كما ) وإذاً ال يلبثوا(والقراءة بنصب الفعل }   {: قوله

 . ٥فصل الفَراء 

 .    : قوله تعاىل -٤٨٤

وإن شئت من . ذكر منهم: ، أي من األمساء اليت ذُِكرت٦منصوب على القطع

وإن شئت . يعوقون هاهنا عند القتال ويشحون عن اإلنفاق على فقراء املسلمني: قوله

    {: وإن شئت من قوله. وهم هكذا} {من القائلني إلخوام 

                                                                                          
 .٢/٣٣٧: رآن معاين الق-١
 .٩٣٥: ، مدارك التنِزيل٢/٤٧٥: ، شرح اهلداية٤/١٦٧:  معاين القرآن للزجاج-٢
، من سورة اإلسراء، ومل يذكرها الفَراء يف موضعها، ونصبها أُبي وعبداهللا،            ٧٦:  هذا جزء من اآلية    -٣

 .٦/٨٢: البحر احمليط
 .٢/٣٣٧:  معاين القرآن-٤
 .٦/٨٢: ، البحر احمليط٣٩١:  الرمحن إمالء ما من به-٥
 .احلال:  أي-٦



 ٤١٥

 
    

ند البأس أِشحةً عند اإلنفاق على فقراء املسلمني، جبناَء ع: ، يقول}

} {، و١والرفْع جائز على االئتناف، ومل أمسع أحداً قرأ به. وهو أحبها إيل

 {: يكون على الذَّم، مثل ماتنصب املمدوح على املدح، مثل قوله
٣}٢.  

: تدٍإ حمذوف، تقديرهالقراءة بالرفْع شاذَّة، وهي إما أن تكون خرباً ملب: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤}{: هم، وإما أن تكون بدالً من الضمري يف قوله

 .     :  قوله تعاىل-٤٨٥

، ٥}{، وقرأها احلسن عن أنباء العسكر الذي فيه رسول اهللا 

 ألنهم إنما يسأَلُونَ غريهم عن األخبار، وليس يسأل} {والعوام على 

 .٦بعضهم بعضاً

يسأل بعضهم : إما أن تكون مبعىن} {القراءتان متواترتان، و: التعليق

غريهم، فقد يسأل بعضهم بعضاً } {بعضاً، وال تعارض بينها وبني 

ويسألون غريهم، وقد يكون منهم من يسأل غريهم، ومنهم من يسأل بعضهم بعضاً، 

رأينا اهلالل : لون األعراب، كما تقوليتساء} {وإما أن تكون مبعىن 

يتحرون األعراب ليسألوهم كما يتحرى اهلاللُ ليرى، وأصلها : وترائيناه، فتكون مبعىن

 . ، واهللا أعلم٧يتساءلون، أدغمت التاء يف السني

                                 
 .٣٨٣:  قرأ بالرفْع ابن أيب عبلَة، شواذُّ القراءات-١
٢-منصوبة على الذَّم . 
 .٢/٣٣٨:  معاين القرآن-٣
 .٩/١٠٥: ، الدر املَصون٢/١٤٩:  إعراب القراءات الشواذِّ-٤
 .٢/٣٤٨: ، النشر٢/٥٠١:  وبدون مد، التذْكرة قرأ ا رويس، والباقون بالتخفيف-٥
 .٢/٣٣٩:  معاين القرآن-٦
 .٢/٣٠٤: ، شرح الدرة املُِضية٧/٢٩١: ، البحر احمليط٨٥٢:  الكشاف-٧



 ٤١٦

 .         :  قوله تعاىل-٤٨٦

، وكان ١ف يف كلِّ القرآنبرفع األل} {: كان عاِصم بن أيب النجود يقرأ

الضم يف قيس، واحلسن وأَهلُ : حيىي بن وثَّاب يرفع بعضاً ويكسر بعضاً، ومها لغتان

 .٢بالكسر يف كلِّ القرآن ال خيتلفون} {احلجاز يقرءونَ 

 . ٣القراءة بضم اهلمزة وكسرها متواترة، ومها لغتان مبعىن واحد: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٤٨٧

فقرأها عاِصم واحلسن وأهل املدينة بالتاء، }  {: اختلفوا يف قوله

، فالذين قرءوا بالياء أتبعوا الِفعلَ اآلِخر ٤وقرأها األعمش وأبو عبدالرمحن السلَمي بالياء

نثى،  عِلم أنه لُأل٥ملَّا جاء الفعل بعدهن: إذْ كان مذكراً، والذين أنثوا قالوا} {بـ

كم جارية : كم بيع لك جارية، فإذا قالوا: فأخرجناه عن التأويل، والعرب تقول

 ثوا، والفعل يف الوجهني مجيعاً لكم، إالَّ أنَّ الفعل ملَّا أتى بعد اجلارية ذُِهببيعت لك أن

 به إىل التأنيث، ولو ذُكِّر كان صواباً؛ ألنَّ اجلارية مفسرةٌ ليس الفعل هلا، وأنشدين

 : ٦بعض العرب

 جـواُء عدي يأكِل احلشرات  أيا أم عمرو من يكن عقر داره

 ويعر وإن كانوا ذوي بكرات  ويسود من لَفِْح السموِم جبينه
ِدي٧وجواَء ع. 

                                 
 .٢٤٤: ، الفتح الرباين٣٥٤:  ضم اهلمزة عاِصم، وكسرها الباقون، اإلحتاف-١
 .٢/٣٣٩:  معاين القرآن-٢
 .١١١٩: ، زاد املسري٢/٤٧٥: ، شرح اهلداية٣٨٤: قراءات معاين ال-٣
 .٢٥٦: ، البدور الزاهرة٤٤٦:  قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً بالياء، والباقون بالتاء، اإلقناع-٤
 .لنساء النيب :  أي-٥
البيـت األول   ، بدون عزٍو، ووجه االستشهاد بالبيتني هو ما يف          ٣/١٨٥:  الشاهد يف لسان العرب    -٦

 ).جواء(، والفاعل مؤنث )يكن(من تذكري الفعل 
 .٢/٣٤١:  معاين القرآن-٧



 ٤١٧

القراءة بالتاء والياء متواترة، فمن أنث ذهب إىل املعىن وهو النسوة، : التعليق

 . ، واهللا أعلم١}{على لفظ ومن ذَكَّر محل الفعل 

 .    :  قوله تعاىل-٤٨٨

قد وقَر يف مرتله يِقر وقوراً، وقرأ عاِصم وأهل : من الوقاِر، تقول للرجل

واقْررن : ، وال يكون ذلك من الوقار، ولكنا نرى أنهم أرادوا٢بالفتح} {: املدينة

هل أحست : وىل، فحولت فتحتها يف القاف، كما قالوايف بيوتكن فحذفوا الراء األ

 . يريد فِظللتم٣}{: صاحبك، وكما قال

وِقرنَ بكسر القاف : واقِررنَ يف بيوتكُن، فلو قال قائل: ومن العرب من يقول

واقِررن بكسر الراء فيحول كسرة الراء إذا سقطت إىل القاف كان وجهاً، ومل : يريد

يف الوجهني جميعاً مستعمالً يف كالم العرب إالَّ يف فعلت وفعلتم وفعلن، جند ذلك 

فأما يف األمر والنهي املستقبل فال، إالَّ أنا جوزنا ذلك ألنَّ الالَّم يف النسوة ساكنة يف 

ينحطْن من اجلبل، يريد : فعلن ويفعلن فجاز ذلك، وقد قال أعرايب من بين نمير

 .٤ن، فهذا يقوي ذلكينحِططْ

القراءة بكسر القاف وفتحها متواترة، فالكسر من قررت أِقر، والفتح : التعليق

اجتمعن يف بيوتكن، وكالم : إنه من قار يقَار أي اجتمع، واملعىن: من قَِررت أقَر، وقيل

 . ٥الفَراء واضح

                                 
 .٩/١١٧: ، الدر املَصون٢/١٩٦: ، الكشف٥/٤٧٤:  احلُجة للفارسي-١
 .٣٥٥: ، اإلحتاف٥٢١:  قرأ املدنيان وعاِصم بفتح القاف، والباقون بكسرها، السبعة-٢
 .٦٥:  سورة الواقعة، اآلية-٣
 ٢/٣٤٢:  معاين القرآن-٤
 .٤/١١٨٧: ، فتح الوصيد٢/٤٧٦: ، شرح اهلداية٥٧٧:  احلُجة البن زنجلَة-٥



 ٤١٨

 .    :  قوله تعاىل-٤٨٩

، ١عاِصم واحلسن_ يعين التاء _ ز، ونصبها كسرها األعمش وأهل احلجا

بالكسر، } {: فهذه حجة ملن قال) ولكن نبياً ختم النبين: (وهي يف قراءة عبداهللا

{: أراد هو آخر النبيني، كما قرأ علقمة فيما ذُِكر عنه} {: ومن قال
اجعل يل خاِتمه : املرأةَ تقول للعطَّارأما سِمعت :  أي آخره مسك، ويقول٢}

 .٣ِمسكَاً أي آخره

القراءتان متواترتان، فالكسر على أنه اسم فاعل فهو ختم النبيني، : التعليق

والفتح لآللة اسم ملا خيتم به، كالطَّابع، والقالب، وقراءة عبداهللا شاذَّة يف معىن 

 . ، واهللا أعلم٤الكسر

 .    :  قوله تعاىل-٤٩٠

الجناح عليه أن ينكحها يف أن : بالفتح، على قوله) أنْ: (٥وقرأ بعضهم

 {: وهبت، الجناح عليه يف هبِتها نفسها، ومن كسر جعله جزاء، وهو مثل قوله

 .٧} { و٦}    

، ٨ألجل أن وهبت: القراءة بفتح اهلمزة شاذَّة، وميكن أن يكون املعىن: التعليق

 . واهللا أعلم
                                 

 .٢٥٦: ، البدور الزاهرة١٥٥:  قرأ عاِصم بالفتح، والباقون بالكسر، العنوان-١
 .٦١١ :، وسيأيت الكالم عليها يف موضعها إن شاء اهللا، ص٢٦:  سورة املطففني، اآلية-٢
 .٢/٣٤٤:  معاين القرآن-٣
 .٩/١٢٩: ، الدر املَصون٩٤٣: ، مدارك التنِزيل٢/١٩٩:  الكشف-٤
 .٢/٢٢٥:  واحلَسن والثقفي وسالَّم، املُحتسب قرأ ا أُبي بن كَعب -٥
 .١٥٣: ، وتقدم الكالم عليها ص٢:  سورة املائدة، اآلية-٦
 .٢/٣٤٥:  معاين القرآن-٧
 .٢/١٥٤: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٢٢٥ِّ: ملُحتسب ا-٨



 ٤١٩

 .      :  قوله تعاىل-٤٩١

ال حيلُّ لك : ، وذلك أنَّ املعنى١ بالياء} {وقد اجتمعت القُراء على 

شيء من النساء، فلذلك اختري تذكري الفعل، ولو كان املعىن للنساء مجيعاً لكان 

اء بغري ِمنساء جائزة لظهور النة، والت٢التأنيث أجود يف العربي. 

قُِرىء يف املتواتر بتذكري الفعل وتأنيثه، فمن ذكَّر فاملعىن ال حيلُّ لك : عليقالت

شيء من النساء، أو ذهب إىل معىن اجلمع؛ ألنَّ الفعل جِمع جمع تكسري، والفعل 

مقدم على الفاعل، وقد فُِصلَ بينهما بفاصل، وكلُّ ذلك من مسوغات تذكري الفعل، 

 .، واهللا أعلم٣فاعل مؤنث حقيقيومن أنث فألنَّ ال

 .    :  قوله تعاىل-٤٩٢

 يوقف ٦}{ و ٥} {: ، وكذلك٤يوقف عليها باأللف

على األلف؛ ألنها مثبتة فيهن، وهي مع آيات باأللف، ورأيتها يف مصاحف عبداهللا 

هل بغري ألف، وكان محزة واألعمش يقفان على هؤالء األحرف بغري ألٍف فيهن، وأ

احلجاز يقفون باأللف، وقوهلم أحب إلينا التباع الكتاب، ولو وصلت باأللف لكان 

 .٧صواباً ألنَّ العرب تفعل ذلك، وقد قرأ بعضهم باأللف يف الوصل والقطع

                                 
 .٣٥٦: ، اإلحتاف٣٤٩:  بل قد قرأ أبو عمرو ويعقُوب بتأنيث الفعل، النشر-١
 .٢/٣٤٦:  معاين القرآن-٢
، أوضـح   ٥٥٠: ، كَنز املَعـاِني   ٢/٢٠٤: ، إعراب القراءات السبع وعللها    ٣٨٧:  معاين القراءات  -٣

 .٢٤٢: املسالك
 املدنيان وابن عاِمر وشعبة بإثبات األلف وقفاً ووصالً، والبصِرّيان وحمـزة حبـذفها يف احلـالني،       -٤

 .٢٥٤: ، البدور الزاهرة٢٤٤: والباقون بإثباهتا وقفاً وحذفها وصالً، الفتح الرباين
 .٦٧:  سورة األحزاب، اآلية-٥
 .١٠:  سورة األحزاب، اآلية-٦
 .٢/٣٥٠:  القرآن معاين-٧



 ٤٢٠

القراءة بإثبات األلفات يف الكلمات املذكورة وحذفها يف الوقف أو : التعليق

صالً اتبع رسمها يف املصحف، والعرب تفعل الوصل متواترة، فمن أثبتها وقفاً وو

ذلك، ومن أثبتها وقفاً وحذفها وصالً فإثباته هلا يف الوقف لتكون اآليات اليت قبلها 

، )وهي مع آيات باأللف: (واليت بعدها يف ختمها باأللفات، وهذا معىن قول الفَراء

 الكلمات املعرفة بالالَّم، وحذفها وصالً ألنَّ األصل يف هذه األلف عدم دخوهلا على

ومن حذفها وقفاً ووصالً أتى باألصل يف هذه األلف، وِلما ذَكَر الفَراء من أنها يف 

 . ، واهللا أعلم١مصاحف عبداهللا بغري ألف

      :  قوله تعاىل-٤٩٣

   . 

  {: ، كما قال٢بالنصب على اإلتباع، وإن نويت االئتناف رفعته

 . ٤بالنصب} { إالَّ أنَّ القراءة ٣}  
وسيتوب، وقراءة : القراءة بالرفْع شاذَّة، وهي على االستئناف: التعليق

 . ، واهللا أعلم٥}{اجلمهور بالنصب عطفاً على 
 
 

 

                                 
 .٥٤٦: ، كَنز املَعاِني٢/١٩٤: ، الكشف٥٧٢:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .٣٨٨:  قرأ بالرفْع أنس واحلسني بن علي واألعمش، شواذُّ القراءات-٢
 .٣٤٠: ، وتقدمت يف موضعها ص٥:  سورة احلج، اآلية-٣
 .٢/٣٥١:  معاين القرآن-٤
 .١٤/١٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٥٦:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥



 ٤٢١

   
 

 .   ٰ :  قوله تعاىل-٤٩٤

:  قراءة أصحابه، وقد قرأها عاِصمعلى} ٰ{رأيتها يف مصحف عبداهللا 

 {: خفضاً يف اإلعراب من صفة اهللا، وقرأ أهل احلجاز}  {

  {:  رفعاً على االئتناف إذْ حال بينهما كالم، كما قال١}

 .٣ فرفع، واالسم قبله خمفوض يف اإلعراب، وكل صواب٢}   

زن فعال من صيغ املبالغة، على و} ٰ{القراءات الثالث متواترة، و: التعليق

اسم فاعل يستعمل يف الصفات كثرياً، وكلٌّ منهما من صفات اهللا البالغِة } {و

أو نعت هللا يف }{: الغايةَ يف الكمال واحلُسِن، واخلفض على أنه بدلٌ من قوله

، أو خرب ملبتدٍإ } {: ، والرفْع على أنه مبتدأ واخلرب} {: قوله

 .، واهللا أعلم٤هو: قديرهحمذوف، ت

 .     :  قوله تعاىل-٤٩٥

 .٦، والكسر أحب إيل٥َّلغتان قد قُِرىء ما} {و 

                                 
) عاِمل(بالرفع، والباقون   ) عاملُ(باخلفض، واملدنيان وابن عاِمر ورويس      ) عالَِّم( قرأ حمزة والِكساِئي     -١

 .٣٥٧: ، اإلحتاف٢/٣٤٩: باخلفض، النشر
: ، البـدور الزاهـرة    ٢٠٢: ، العنوان ، وهي قراءة حمزة والِكساِئي وخلَف     ٣٧:  سورة النبأ، اآلية   -٢

٣٣٥. 
 .٢/٣٥١:  معاين القرآن-٣
 .٦٥١: ، إبراز املعاين٤/١١٨٩: ، فتح الوصيد٣٨٩:  معاين القراءات-٤
 .١٩١:، البدور الزاهرة١٢٣:  قرأ بالكسر الِكساِئي، والباقون بالضم، التحِبري-٥
 .٢/٣٥١:  معاين القرآن-٦



 ٤٢٢

 . ١القراءة بالضم والكسر متواترة، ومها لغتان مبعىن واحد: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٤٩٦

: ، كما قرأت القُراء٢ فرفع جلازقراءة القُراء باخلفض، ولو جعل نعتاً للعذاب

 للَّوح، ٤}  {: وقرءوا} { و ٣}   {

 .٥للقرآن، وكلٌّ صواب} {و

 . ٦}{القراءتان متواترتان، واخلفض نعت لـ: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٤٩٧

ون إذا سكنت الالَّم وحترونالعرب تدغم الالَّم عند النها ٧كت النوذلك أن ،

قريبة املخرج منها، وهي كثرية يف القراءة، وال يقولون ذلك يف الٍم قد تتحرك يف 

 ويدخل عليه اجلزم، وهلْ ٨قد كان يرفع وينصب) قل(ادخل وقل؛ ألنَّ : حال، مثل

الَّم من النار إذا أدغمت ال) النار: (وبلْ وأجلْ جمزومات أبداً، فشبهن إذا أُدِغمن بقوله

 تدغم عند التاء بلْ وهلْ ٩}    {: وكذلك قوله. يف النون منها

وأَجلْ، وال تدغَم يف الالَّم اليت قد تتحرك يف حاٍل، وإظهارمها جائز؛ ألنَّ الالَّم ليست 
                                 

 .٤٢٣: ، كَنز املَعاِني٣/١٠٤٢: ، املُوضح٦/٦: لفارسي احلُجة ل-١
 .٣٥٧: ، اإلحتاف٣٧٣:  رفع ابن كثري وحفْص ويعقُوب، وخفَض الباقون، التلخيص-٢
 .٥٩٠: ، وسيأيت الكالم عليها يف موضعها إن شاء اهللا، ص٢١:  سورة اإلنسان، اآلية-٣
 .٦١٥: عليها يف موضعها إن شاء اهللا، ص، وسيأيت الكالم ٢٢:  سورة الربوج، اآلية-٤
 .٢/٣٥١:  معاين القرآن-٥
 .٣٣٥: ، مفاتيح األغاين٢/٤٧٨: ، شرح اهلداية٢/٢٠٩:  إعراب القراء السبع وعللها-٦
 .٢٥٩: ، البدور الزاهرة٤٣:  أدغم الِكساِئي الالَّم يف النون، وأظهرها الباقون، التيسري-٧
 .حركة آخره، فال يلزم حالة واحدة، فيأيت منه املضارع واملاضي واألمر أي يتصرف وتتغري -٨
، ٦٤: ، أدغم الالَّم يف التاء أبو عمرو وهشام وحمزة والِكساِئي، التحـِبري           ٨:  سورة احلاقَّة، اآلية   -٩

 .٢٩: الفتح الرباين



 ٤٢٣

 ١}{: مبوصولة مبا بعدها كاتصال الالَّم من النار وأشباه ذلك، وكذلك قوله

 واإلدغام أحب إيلَّ ألنها متصلة حبرف ال يوقف على ما ٢}  {و

 .٣دونه

القراءة باإلظهار واإلدغام يف اآليات املذكورة متواترة، اإلظهار هو : التعليق

بالم التعريف حيث لزمت السكون فأدغمت } {األصل، واإلدغام تشبيهاً لالَّم يف 

 . ، واهللا أعلم٤ال يف التاء للتقاربيف النون والتاء للتقارب، وإدغام الذَّ

 .     :  قوله تعاىل-٤٩٨

سبحي، وقرأ : ومعناه} {اجتمعت القُراء الذين يعرفون على تشديد 

 .٦من آب يؤوب، أي تصريف معه)  معهيوِبأُ: (٥بعضهم

عي معه يف رج: القراءة بضم اهلمزة وسكون الواو شاذَّة، وقيل معناها: التعليق

 . ، واهللا أعلم٧التسبيح أو يف السري

 

 

                                 
، وأظهر الذَّال ابـن  ٥١: بقرة، اآلية  تكررت يف القرآن الكرمي كثرياً، وأول موضع منها يف سورة ال           -١

 .١١٧: ، غيث النفع٢/١٥: كثري وحفْص ورويس خبالف عنه، وأدغمها الباقون، النشر
، وأدغمها أبو عمرو وهشام ِبخلْـف عنـه،         ٢٠: ، وسورة الدخان، اآلية   ٢٧:  سورة غافر، اآلية   -٢

 .٣٠: ، اإلحتاف٤٣: باقون، التيسريوأبوجعفَر والكوفيون إالَّ عاِصماً، وأظهرها ال
 .٢/٣٥٣:  معاين القرآن-٣
 .١٦١، ١٦٧: ، كَنز املَعاِني١٥٩، ١/١٥٣: ، الكشف٨٧، ١/٨٦:  املصدر السابق-٤
 .٣٨٩:  هم احلَسن وقتادة وابن أيب عبلَة وكرداب، شواذُّ القراءات-٥
 .٢/٣٥٥:  معاين القرآن-٦
 .٧/٣٥٠: ، البحر احمليط١٤/١٧٠:  اجلامع ألحكام القرآن-٧



 ٤٢٤

 .    :  قوله تعاىل-٤٩٩

، وهي منصوبة يف األنبياء } { على وسخرنا ١منصوبة

فيما _ وقد رفع عاِصم _ واهللا أعلم _ وسخرنا :  أضمر٢}  {

 : ٣ ملَّا مل يظهر التسخري، أنشدين بعض العرب} _ {أعلم 

 ماًورأيتمعغُب  اشٍع ناِملٌ روبين أبيه ج 

 .٤ورأيتم لبين أبيه، فلما مل يظهر الفعل رفع بالالَّم: يريد

القراءة بالنصب والرفْع متواترة، فالنصب على إضمار فعل، والرفْع : التعليق

حذف املضاف وأقيم : اخلرب، وقيل} {مبتدأ مؤخر، و} {على أنَّ 

ولسليمان تسخري الريح، فحذف تسخري وأقيم الريح : امه، فاألصلاملضاف إليه مق

 . ، واهللا أعلم٥مقامه

 .    :  قوله تعاىل-٥٠٠

، وهي العصا العظيمة اليت تكون مع الراعي، أُخذت ٦مهزها عاِصم واألعمش

اء، نسأت اللَّبن إذا صببت عليه امل: زجرته ليزداد سريه، كما يقال: من نسأت البعري

زاد اهللا فيه، ومل يهمزها : وهو النِسيء، ونِسئَت املرأَة إذا حِبلت، ونسأَ اُهللا أجلك أي

أهلُ احلجاز وال احلسن، ولعلَّهم أرادوا لغة قريش؛ فإنهم يتركون اهلمز، وزعم يل 

                                 
 .١٦٥: ، التحِبري٤٤٧:  رفع شعبة، ونصب الباقون، اإلقناع-١
 .٨١:  اآلية-٢
 . مل أهتِد إىل قائله-٣
 .٢/٣٥٦:  معاين القرآن-٤
 .٤/١١٩٠: ، فتح الوصيد٣/١٠٤٥: ، املُوضح١٨٦:  احلُجة البن خالويه-٥
: زها الباقون إالَّ أنَّ ابن ذَكْوان أسكن اهلمز ختفيفاً، التـذْكرة           ترك اهلمزة املدنيان وأبو عمرو، ومه      -٦

 .٢٥٩: ، البدور الزاهرة٢/٥٠٥



 ٤٢٥

: بوعمروبغري مهز، فقال أ} {: أبوجعفَر الرؤاسّي أنه سأل عنها أبا عمرو فقال

حرفاً ) ساةً(ِمن ساِتِه فَتجعلُ : ألني ال أعرفها فتركت مهزها، ولو جاء يف القراءة

والعرب تسمي رأس القوس . تأكل ِمن عصاه: واحداً ختفضها ِمبن، قال ابن عباس

 إنَّ به: السية، فيكون من ذلك، جيوز فتحها وكسرها، يعين فتح السني، كما يقال

 .١،٢لَِضعة وضعة، وِقحة وقَحة من الوقاحة، ومل يقرأ ا أحد علمناه

القراءة باهلمز وتركه متواترة، فاهلمز هو األصل، واملنسأة على وزن : التعليق

ِمفْعلة، اسم آلة، ومن ترك اهلمز فللتخفيف وإن كانت اهلمزة غري ساكنة، وأما القراءة 

، وذكر الفَراء أنها جيوز فيها لغة الكسر والفتح، فالكسر فشاذَّة) ساِتِه(و) ِمن(بـ

 . ، واهللا أعلم٣ِسية، والفتح ساة؛ ألنَّ أصلها سية حتركت الياء وانفتح ما قبلها

 .   :  قوله تعاىل-٥٠١

يجرون سبأ، وال يجرونَ، من مل يجِر ذهب إىل البلدة، ومن أجرى جعل سبا 

 :  ويهمز، وهو يف القراءة كثري باهلمز، ال أعلم أحداً ترك مهزه، أنشدينرجالً أو جبالً

 ٤قد عض أعناقهم ِجلْد اجلَواميس  الواردون وتيم يف ذُرى سبأ

 . ٥تقدم الكالم عليها: التعليق
 
 

                                 
 .٧/٣٥٦:  قرأ ا عمري بن ثابت عن ابن جبري يف الشواذِّ، البحر احمليط-١
 .٢/٣٥٦ :  معاين القرآن-٢
: ، إبراز املعاين  ٢/١٥٩: راب القراءات الشواذِّ  ، إع ٥٨٤: ، احلُجة البن زنجلَة   ٣٩١  : معاين القراءات  -٣

٦٤٩. 
 .٢/٣٥٨ :  معاين القرآن-٤
 .٣٧٨: ، وانظر ص٢٢:  يف سورة النمل، اآلية-٥



 ٤٢٦

 .    :  قوله تعاىل-٥٠٢

{:  وهي لغة ميانيةٌ فصيحةٌ، وقرأ محزة١} {: قرأ حيىي
 {وقراءة العوام :} {٢منازهلم، وكلٌّ صواب: يريدون. 

القراءات الثَّالث متواترة، فمن أفرد وفتح الكاف فعلى األصل ألنه : التعليق

ِمن فَعلَ يفْعلُ فيأيت على وزن مفْعل، والكسر مساعي، حيتمل أن تكون قراءة اإلفراد 

مواضع سكناهم، :  يكون فيها حذف مضافمصدراً يشمل القليل والكثري، وأن

 : ٣وحيتمل أن يكون اسم مكان، ويكون اإلفراد كقول الشاعر

 فإنَّ زمانكم زمن خِميص  كُلُوا يف بعِض بطِْنكُم تِعفُّوا

 . ، واهللا أعلم٤وقراءة اجلمع ألنَّ لكل ساكن مسكناً

 .      :  قوله تعاىل-٥٠٣

قرأ على اخلرب. ٥قراءة العواما {: وتنبـربعأسفارناد و٦) بني } { وتقرأ

يف موضع } { تكون ٧) بني أسفارنادعبـربنا {: وتقرأ}  {: على الدعاء

 .١٠}٩  {:  جعلها مبرتلة قوله٨رفٍع وهي منصوبة، فمن رفعها

                                 
، ١٥٦:  فتح الكاف حفْص وحمزة، وكسرها الِكساِئي وخلَف، والبـاقون بـاجلمع، العنـوان             -١

 .٣٥٨: اإلحتاف
 .٢/٣٥٧ :  معاين القرآن-٢
 .، بدون عزٍو١/٢١٠:  يف الكتاب البيت-٣
 .٩/١٦٩: ، الدر املَصون٢/٢٠٤:  املصدر السابق، الكشف-٤
، )ربنـا باِعـد  : (، والبـاقون )ربنا باعد : (، ويعقُوب )ربنا بعد : ( قرأ ابن كثري وأبو عمرو وهشام      -٥

 .٢٦٠: ، البدور الزاهرة٣٧٤: التلخيص
 .٧/٣٦٢: أ ا ابن عباس وابن احلنفية وعمرو بن فائد، البحر احمليط قر-٦
 . قرأ ا ابن احلنفية وسفيان بن حسني وابن السميفَع، املصدر السابق-٧
 . رفعها سعيد بن أيب احلَسن، املصدر السابق-٨
 .١٧١: ، وتقدم الكالم عليها يف موضعها ص٩١:  سورة األنعام، اآلية-٩
 .٢/٣٥٩:  معاين القرآن-١٠



 ٤٢٧

 :  وما سواها فشاذٌّ، وبيان املتواترةيف هذه اآلية ثالث قراءات متواترة،: التعليق

مبتدأ ) ربنا(، و)باعد(وباأللف وفتح الدال على صيغة املاضي، ) ربنا( برفع -١

 ). باعد(واخلرب 

منصوب ) ربنا(، و)باِعد(وباأللف مع كسر العني وإسكان الدال ) ربنا( بنصب -٢

 . صيغة األمرطلب يف) باِعد(على النداء، و

) باِعد(، و)بعد(وبترك األلف مع تضعيف العني وإسكان الدال ) ربنا( بنصب -٣

 .لغتان مبعىن واحد) بعد(و

على هذه القراءة إذا نصبت ) بني(فَِفعلٌ ماٍض، وهي شاذَّة، و ) بعد(وأما 

فع ولكن لزمته فتحة الظَّرف، وعلى فعلى الظَّرفية، ويرى الفَراء أنَّ األصل فيها أن تر

يف املعىن، ) باعد(وهي شاذَّة، مثل ) بعد(تكون فاعالً مبعىن الوصل، و) بني(قراءة الرفْع 

 .، واهللا أعلم١واإلخبار على سبيل الشكوى، والطَّلب من باب األشر والطغيان

 .       :  قوله تعاىل-٥٠٤

   {: تصديق عليه، ومعناه أنه قالنصبت الظَّن بوقوع ال

ألنه إنما }   {:  قال اهللا٢}     

:  نصبت الظَّن على قوله٣}    {: قاله بظَّن ال بعلٍم، وتقرأ

 ٤ترفع إبليس والظَّن) ولَقَد صدق علَيِهم إبليس: (ولقد صدق عليهم يف ظنه، ولو قلت

    {: ى التكرير، صدق عليهم ظنه، كما قالكان صواباً عل
                                 

 .٧/٣٦٢: ، البحر احمليط٥٥٣: ، كَنز املَعاِني٣/٢٣٣:  املُحتسب-١
 .٨٢ - ٨٢:  سورة ص، اآليتان-٢
 .٢/٣٥٠: ، النشر٥٢٩:  شدد الكوفيون، وخفَّف الباقون، السبعة-٣
 .٧/٣٦٣:  قرأ ا عبدالوارث عن أيب عمرو، البحر احمليط-٤



 ٤٢٨

، ٢}    {: عن قتاٍل فيه، وكما قال:  يريد١} 

: صدقَه ظَنه عليهم كما تقول:  يريد٣)ولَقَد صدق علَيِهم إبليس ظَنه: (ولو قرأ قارىء

 .٤صدقك ظَنك، والظَّن خيطىء ويصيب

 : هذه اآلية أربع قراءات، وهيذكر الفَراء يف : التعليق

منصوب ألنه } {وهي متواترة، و } {ونصب } { بتشديد -١

 .مفعول به

عند الفَراء } {وهي متواترة، و} {ونصب } { بتخفيف -٢

يف ظنه، وعند غريه منصوب ألنه مفعول به، أو : منصوب على نزع اخلافض

 .مفعول مطلق

 ).إبليس(بدل اشتمال من ) ظَنه(وهي شاذَّة، و ) هظن(ورفع ) صدق( بتخفيف -٣

مفعول به، ) إبليس(وهي شاذَّة، و) ظَنه(ورفع ) إبليس(ونصب ) صدق( بتخفيف -٤

 .، واهللا أعلم٥فاعل) ظَنه(و

 .     :  قوله تعاىل-٥٠٥
أهل املدينة، قراءة األعمش وعاِصم بن أيب النجود وأيب عبدالرمحن السلَمي و

 جيعل الفعل هللا، وأما قول ٦}  {: وقراءة جماهد) رغَفُ: (وقراءة احلسن
: حتى إذا كُشف الفَزع عن قلوم وفُرغَت منه، فهذا وجه، ومن قال: احلسن فمعناه

                                 
 .٢١٧:  البقرة، اآلية سورة-١
 .٧١:  سورة املائدة، اآلية-٢
 .٣٩٠:  قرأ ا العالء بن سيابة، شواذُّ القراءات-٣
 .٢/٣٦٠:  معاين القرآن-٤
 .٧/٣٦٣: ، البحر احمليط٢/٤٨٠: ، شرح اهلداية٤/١٩٠:  معاين القرآن للزجاج-٥
 .٢٤٨:، الفتح الرباين٣٥٩: كَسِر الزاي، اإلحتاف قرأ ا ابن عاِمر ويعقُوب، والباقون بضم الفاء و-٦



 ٤٢٩

تدلُّ على ذلك، كما } {كُشف عنه الفزع : فمعناه أيضاً} {أو } {
 .١لِّي عنك الفزعقد ج: تقول

 : ذكر الفَراء ثالث قراءات، املتواتر منها اثنتان، ومها: التعليق

} {و} { َّع، وقراءة البناء للمعلوم فيها ضمري يعود هللا جلمن الفَز
وعال، وعلى قراءة ضم الفاء وكسر الزاي يقوم اجلار وارور مقام الفاعل، وأما قراءة 

 .٢ة، وتوجيهها واضحاحلسن فشاذَّ

 .       :قوله تعاىل -٥٠٦

 .٤ باأللف جلاز، تريد ميعاد يف يوٍم٣)يوماً(لو كانت يف الكتاب 

مع التنوين شاذَّة، والنصب على ) يوماً(ونصب ) ميعاد(القراءة بتنوين : التعليق

 . ، واهللا أعلم٥فةأعين، وقراءة اجلمهور على اإلضا: الظرفية أو على إضمار فعل تقديره

 .     :  قوله تعاىل-٥٠٧

 جيعلونه من الشيء البطيء من نأشت، ٦قرأ األعمش ومحزة والِكساِئي باهلمز

 : ٧من النئيش، قال الشاعر

 وجئت نئيشاً بعد ما فاتك اخلرب

                                 
 .٢/٣٦١:  معاين القرآن-١
 .١٤/١٩٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٦٢: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٢٠٥ِّ:  الكشف-٢
 .٩/١٨٩:  قرأ ا ابن أيب عبلَة واليزيدي، الدر املَصون-٣
 .٢/٣٦٢:  معاين القرآن-٤
 .٩/١٨٩: ، الدر املَصون٨٧٤:  الكشاف-٥
، البـدور   ٣٢٨:  قرأ باهلمز أبو عمرو والكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بترك اهلمز، غيـث النفـع              -٦

 .٢٦٢: الزاهرة
 .، بدون نسبة١٤/٣٢٦:  الشاهد يف لسان العرب-٧



 ٤٣٠

 : ١وقال آخر

 وقد حدثت بعد األمور أمور   متىن نئيشاً أن يكون أطاعين

ا أهل احلجاز وغريهم، جعلوها من نشته نوشاً وهوالتناول، وقد ترك مهزه

 : ٢ومها متقاربان، مبرتلة ِذمت الشيء وذَأمته أي ِعبته، وقال الشاعر

 نوشاً بِه تقْطَع أَجواز الفَالَ  فَهي تنوش احلوض نوشاً ِمن عالَ

عضاً، ومل يتدانوا كلَّ التداين، وقد وتناوش القوم يف القتال إذا تناول بعضهم ب

  {: جيوز مهزها وهي من نشت النضمام الواو، يعين التناوش مثل قوله

{٣،٤. 

القراءتان متواترتان، وحاصل كالم الفَراء أنَّ القراءة بترك اهلمز مبعىن : التعليق

 : التناول، وأنَّ القراءة باهلمز فيها معنيان

 .من النئيش _ ١

 .٥عىن التناول مب-٢

 .واهللا أعلم

 
 
 
 

                                 
 .١٤/٣٢٦: شل بن حري، لسان العرب:  القائل-١
 .يث، املصدر السابق هو غيالن بن حر-٢
 .٥٩٣: ، وسيأيت الكالم عليها يف موضعها إن شاء اهللا ص١١:  سورة املرسالت، اآلية-٣
 .٢/٣٦٥:  معاين القرآن-٤
 .٣٣٩: ، مفاتيح األغاين٢/٤٨١: ، شرح اهلداية٣٩٥:  معاين القراءات-٥



 ٤٣١

  
 

 .      :  قوله تعاىل-٥٠٨

وهو وجه الكالم، } {: ٢ قرأها شقيق بن سلَمة١}{و } {: تقرأ

من } { فمن خفض يف اإلعراب جعل }    {: وقرأها عاِصم

جعلت ) إالَّ(ترتفع ما بعد أردت بغري إالَّ، فلما كانت : نعت اخلالق، ومن رفع قال

 عد(يف ) إالَّ(رفع ما بما قام من أحد إالَّ أبوك، وكلٌّ حسن، ولو : كما تقول) غري

 .كان صواباً) إالَّ( إذا أريد ا ٣)غري(نصبت 

 .٤تصلح يف موضعها) إالَّ(ما أتاين أحد غريك، والرفْع أكثر ألنَّ : العرب تقول

، ومعىن }{ والرفْع متواترة، فاخلفض نعت للفظ القراءة باخلفض: التعليق

: مبتدأ مؤخر، واخلرب مقدم هو قوله} {: كالم الفَراء يف توجيه قراءة الرفْع هو أنَّ

ألنه يف حمل رفع مبتدإ، واخلرب }  {صفة ملوضع } {أو يكون }  {

 . ، واهللا أعلم٥وقراءة النصب شاذَّة، وهي على االستثناء}  {: قوله

 

 

                                 
١-الباقون، الس فَعراِصماً، وفَر والكوفيون إالَّ ععِبري٥٣٤: بعة خفض أبو جح١٦٦: ، الت. 
:  ومل يـره، ت    أبو وائل شقيق بن سلمة الكويف األسدي، إمام كبري، أدرك زمان الـنيب              :  هو -٢

 .١/٣٢٨: هـ، غاية النهاية٨٢
 .٣٩٤:  قرأ ا ابن أيب عبلَة، شواذُّ القراءات-٣
 .٢/٣٦٦:  معاين القرآن-٤
 .٦٥٥: ، إبراز املعاين٢/١٦٩: القراءات الشواذِّ، إعراب ١٨٩:  احلُجة البن خالويه-٥



 ٤٣٢

 .      :  قوله تعاىل-٥٠٩

 ) الطَّيبمٱلْكَالَ: (إالَّ أبا عبدالرمحن فإنه قرأ} {القُراء جمتمعون على 

يف كثري من ) اتملْكَِلا: (أجود؛ ألنها كلمة وكَِلم، وقوله} {وكلٌّ حسن، و 

كلمة وكَِلم، فأما الكالم : أجود، والعرب تقول} {القرآن يدلُّ على أنَّ 

 : ١فمصدر، وقد قال الشاعر

غُو اخلَِلفروال ي ِغنيرعتِرف  مالِك تم واملطي ِرينجضتو 

 .٢شجرة وشجر: فجمع اخلَِلفة بطرح اهلاء، كما يقال

) الكالم(مجع كلمة، و} {قراءة أيب عبدالرمحن شاذَّة، و: التعليق

 . ، واهللا أعلم٣}{مصدر، وهو هنا مبعىن 

 .     :  قوله تعاىل-٥١٠

. يتقبل الكالم الطيب إذا كان معه عمل صاحل: أي يرفع الكلم الطيب، يقول

يرفع اُهللا العملَ الصاحلَ، وجيوز على :  على معىن٤بالنصب) والعملَ الصاحلَ: (ولو قيل

 .٥ يف أولههذا املعىن الرفع، كما جاز النصب ملكان الواو

القراءة بالنصب شاذَّة، وتوجيهها كما ذُِكر، وأما الرفْع فعلى االبتداء : التعليق

 . ٦واخلرب

 
                                 

 .، بدون نسبة٤/١٩٠:  الشاهد يف لسان العرب-١
 .٢/٣٦٧:  معاين القرآن-٢
 .١٤/٢١١: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٧٠: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٢٨١ِّ:  الكشف-٣
 .٣٩٥:  قرأ بالنصب عيسى بن عمر، شواذُّ القراءات-٤
 .٢/٣٦٧: عاين القرآن م-٥
 .٧/٤٠٠: ، البحر احمليط٤/٨٤:  الفريد-٦



 ٤٣٣

 .   :  قوله تعاىل-٥١١

لَميلَ: (وقرأ السوبغ (لِْغب، مثله جعله ما يكأن) :َلوبوالكالم لُغوب ١)غ ،

 .٢اإلعياء: بضم الالَّم، واللُّغوب

 : قراءة بفتح الالَّم شاذَّة، وهي على ثالثة أوجهال: تعليقال

 . أن تكون امساً ملا يلِْغب، وهذا معىن كالم الفَراء-١

 . أن تكون مصدراً كالوضوء-٢

والميسنا فيها لُغوب لَغوب، أو صفة :  أن تكون صفة ملصدر حمذوف، والتقدير– ٣

 .أمر لَغوب: لشيء غري املصدر

 . ، واهللا أعلم٣بضم الالَّم فإنها اسم لإلعياءوأما 

 .    :  قوله تعاىل-٥١٢

، ٤خمفوضة، وقد جزمها األعمش ومحزة لكثرة احلركات} {اهلمزة يف 

 : ٦ وكما قال الشاعر٥)ال يحزنهم الفَزع األكْبر: (كما قال

 إذا اعوججن قُلْت صاِحب قَوِم

وم فجزم الباء لكثرة احلركات، وحدثين الرؤاسي عن أيب عمرو يريد صاحِب قَ

 .٧جزم) هميحزن الَ: (ابن العالء
                                 

، وهي املرأة احلَسنة، وهي تحِمل      )لَعوب: (كذا ومل يظهر وجهه، وقد يكون     : ( قال حمقِّق الكتاب   -١
 .٢/٣٧٠: ، معاين القرآن)على اللعب

 . املصدر السابق-٢
 .٩/٢٣٣: ، الدر املَصون٢/٣٤٥:  املُحتسب-٣
 .٢٦٤: ، البدور الزاهرة١٥٨:  سكَّن اهلمزة حمزة وصالً وأبدهلا ياًء وقفاً، العنوان-٤
 . من سورة األنبياء١٠٣:  قراءة شاذَّة يف اآلية-٥
 .، بدون نسبة٤/٢٠٣:  الشاهد يف الكتاب-٦
 .٢/٣٧١:  معاين القرآن-٧



 ٤٣٤

القراءة بكسر اهلمزة وإسكاا متواترة، فالكسر هو األصل فيها، : التعليق

، وقراءة أيب عمرو بإسكان ١واإلسكان للتخفيف، أو على إجراء الوصل جمرى الوقف

شاذَّة، ولكن يف املتواتر عن أيب عمرو إسكان اهلمزة يف ) ال يحزنهم(النون يف 

}{اء يف ٢وكذلك الر ،}{واهللا أعلم٣ ، . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 
 .٥٥٦: ، كَنز املَعاِني٥٩٤: ، احلُجة البن زنجلَة٦/٣٠:  احلُجة للفارسي-١
 .٨٧: ، التحِبري١٥٥: ، السبعة٥٤ سورة البقرة، اآلية -٢
 .، املصدران السابقان٦٧ سورة البقرة، اآلية -٣



 ٤٣٥

 ۤ  
 

 .   :  قوله تعاىل-٥١٣

: ، وقد مسعت من العرب من ينصبها فيقول}{ من ١القراءة بوقف النون

) ياسنيِكيِموَءاِن ٱلْحكة كتحريك األدوات إذا سكن ما ٢)ٱلْقُره جيعلها متحركأن 

فضمنها ما سكن الذي يلي آخر حروفه، ولو خ ولعلَّ ينصب كما ٣قبلها، مثل ليت 

 .خفض جيِر ال أفعلُ ذلك خفضت ملكان الياء اليت يف جيِر

 . ٤كسرها شاذَّة، والتوجيه كما بين الفَراء القراءة بفتح النون أو : التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٥١٤

ترتيالً حقَّاً، وقرأ }   {حقَّاً : ، على قولك٥القراءة بالنصب
إنك : أهل احلجاز بالرفع، وعاِصم واألعمش ينصباا، ومن رفعها جعلَها خرباً ثالثاً

  {ذلك : يِم ويكون رفعه على االستئناف، كقولكلتنـزيل العزيِز الرح

 .٧ أي ذلك بالغ٦}      {: ، كما قال} 

                                 
 . أي بإسكاا-١
 .٢/٢٤٨:  فتح النون ابن أيب إسحاق خبالف عنه والثقفي، املُحتسب-٢
 حاق خبالف، املصدر السابق كسر النون أبو السمال وابن أيب إس-٣
 .١٥/٤:  املصدر السابق، اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٦٢٩: ، غاية االختصار١٥٩:  نصبها ابن عاِمر والكوفيون إالَّ شعبة، ورفَع الباقون، العنوان-٥
 .٣٥:  سورة األحقاف، اآلية-٦
 .٢/٣٧٢:  معاين القرآن-٧



 ٤٣٦

القراءة بالنصب والرفْع متواترة، فالنصب إما على أنه مصدر، وإما أن : التعليق

 : أعين، والرفْع فيه ثالثة أوجه: يكون مفعوالً به بفعل مضمٍر تقديره

ن خرباً ثالثاً، ولعلَّ الفَراء إذ ذكر هذا الوجه يريد أن يف الكالم حذفاً،  أن يكو-١

 .إنك ذو تنـزيل العزيِز الرحيِم: واحملذوف هو املضاف، والتقدير

 .ذلك تنـزيلُ العزيِز الرحيِم:  أنْ يكون خرباً ملبتدٍإ حمذوف-٢

 .، واهللا أعلم١يِم هذاتنـزيلُ العزيِز الرح:  أنْ يكون مبتدأ خربه حمذوف-٣

 .   :  قوله تعاىل-٥١٥

، أعشيناهم عنه، ٢بالعني) هماشينعفَأ: (أي فألبسنا أبصارهم ِغشاوة، وتقرأ

 .٣ألنَّ العشو بالليل، إذا أمسيت وأنت ال ترى شيئاً فهو العشو

ؤية، والقراءة أعميناهم عن الر: القراءة بالعني املهملة شاذَّة، ومعناها: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤املتواترة بالغني املعجمة كما ذُِكر من الِغشاوة مبعىن التغطية

 .        :  قوله تعاىل-٥١٦

ِلما وقع من الفعل على راجع ذكرها، } {القُراء جمتمعون على نصب 

نكرة إذا مبرتلة ال} {، قد مسعت ذلك من العرب؛ ألنَّ ٥والرفْع وجه جيد

مثل هذا التأويل؛ أال } {هل أحد ضربته، ويف : صحبها اجلحد، فالعرب تقول

 .٦ما من شيء إالَّ قد أحصيناه: ترى أنَّ معناه
                                 

 .٦٥٨: ، إبراز املعاين٤/٩٩: ، الفريد٣٩٩:  معاين القراءات-١
 .٢/٢٤٩:  قرأ ا ابن عباس وعكرمة وابن يعمر وغريهم، املُحتسب-٢
 .٢/٣٧٣:  معاين القرآن-٣
 .٢/١٧٦: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٣٤٩ِّ:  املُحتسب-٤
 .٣٩٨:  قرأ بالرفْع ابن أيب عبلَة، شواذُّ الِقراَءات-٥
 .٢/٣٧٣:  معاين القرآن-٦



 ٤٣٧

القراءة بالرفْع شاذَّة، وهي على االبتداء واخلرب، والنصب على إضمار : التعليق

 . ، واهللا أعلم١أحصينا: فعٍل تقديره

 .       :  قوله تعاىل-٥١٧

والثَّالث قد كان أرسل قبل االثنني فَكُذِّب، وقد تراه يف الترتيل كأنه بعدمها، 

 بالثَّّالث الذي قبلهما، كقولك فعززنا باألول، ٢} {: وإنما معىن قوله

ية، شددنا أمرمها مبا علَّمهما األول مشعون، وكانوا أُرسلوا إىل أنطاك: والتعزيز يقول

؛ ألنه قد ذكر يف املرسلني، وإذا ذُكرت النكرة )اِلِثثَّال ِبفَعززنا: (وهي يف قراءة عبداهللا

فأين : قد أعطيتك درمهني، فيقول: يف شيء مثَّ أُعيدت خرجت معرفة، كقولك للرجل

 .٣شددنا و شددنا: خفيفة، وهي كقولك} {: الدرمهان؟ وقرأ عاِصم

 : ذكر الفَراء قراءتني ومها: التعليق

 .بالتشديد والتخفيف، وهاتان متواترتان}  {-١

قواها، والتخفيف : عزز املطر األرض أي: قوينا، يقال: فأما التشديد فهو مبعىن

مها مبعىن :  أي غلبين، وقيل٤}  {: مبعىن غلَّبنا، كقوله تبارك وتعاىل

 .واحد

 والتعريف، فأما التنكري فمتواتر، وأما التعريف باأللف بالتنكري}  {-٢

والالَّم فشاذٌّ، وقد وجه الفَراء قراءة التعريف بناًء على ما رآه من املعىن يف تفسري هذه 

اآلية من أنَّ الثَّالث مبعىن األول، فلما ذُِكر منكَّراً يف األول أُِعيد معرفة يف الثَّاين، وهذا 

                                 
 .١٥/١١: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/١٠١:  الفريد-١
 .١٦٨: ، التحِبري١٥٩:  خفَّف شعبة، وشد الباقون، العنوان-٢
 .٢/٣٧٣:  معاين القرآن-٣
 .٢٣:  سورة ص، اآلية-٤



 ٤٣٨

تفسري خمالف لنص اآلية واللُّغة؛ فإنَّ الثالث بعد الثَّاين، وكيف يكون الثَّالث مبعىن ال

واملفسرون على أنه إنما أرسل لنصرِتهما، مثَّ إنَّ الثَّالث : (جاء يف زاد املسري! األول؟

، ١)ن قول الفَراءإنما يكون بعد ثاٍن، فأما إذا سبق االثنني فهو أول، وإني ألتعجب م

إالَّ أن يكون عند الفَراء أمر آخر مل يظِْهره واعتمد عليه يف تفسري هذه اآلية، وتبعه يف 

إنَّ األلف والالَّم جاءت : ، وميكن أن يقال يف توجيه قراءة التعريف٢ذلك ابن خالويه

 معرفاً باأللف للمبالغة يف التوكيد؛ إذ كان إرسال الثَّالث للتوكيد، فلما جيء به

 .، واهللا أعلم٣والالَّم أفاد التعريف الزيادة يف التوكيد

 .    :  قوله تعاىل-٥١٨

 .٤}{قراءة العامة باهلمز وكسر ألف 

 ومن كسر ) ذُكِّرتمأََأََنْ(_ وكان من أصحاب عبداهللا _ : ٥وقرأ أبو رِزين

قالوا : (وقد ذُكر عن بعض القُراءجعله جزاء أُدخل عليه ألف استفهام، } {: قال

 نأَي كُمعكُم ممطَاِئرتم( و ٦)ذُكِّرتيريد طائركم معكم حيثما كنتم، والطَّائر ٧)ذُِكر 
                                 

 .١١١٧٠:  ص-١
 .٢/٢٣٠:  إعراب القراءات السبع وعللها-٢
 .٩/٢٥٠: ، الدر املَصون١١٧٠: ، زاد املسري٢/٤٨٥:  شرح اهلداية-٣
فقالون وأبو  :  قرأ أبو جعفَر بفتح الثَّانية مع اإلدخال والتسهيل، والباقون بكسرها، وكل على أصله             -٤

عمرو بالتسهيل مع اإلدخال، و ورش وابن كثري و رويس بالتسهيل فقط، وهشام بالتخفيف مـع         
 .١٥/١٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١٦٨: ، التحِبرياإلدخال، والباقون بالتحقيق من غري إدخال

قتله عبيـد   : أبو رزين مسعود بن مالك األسدي موالَهم، نزيل الكوفة، وكان من القُراء، قيل            :  هو -٥
، ٧/١٥٠: هــ، اإلصـابة  ٨٠عاش إىل اجلماجم بعد سنة     : هـ، وقيل ٦٠اهللا بن زياد بعد سنة      

 .٣/١٠٢: املعرفة والتاريخ
 .١٥/١٣: ا عيسى بن عمر واحلَسن البصِرّي، اجلامع ألحكام القرآن قرأ -٦
، البـدور   ٣٦٤: أبو جعفر، اإلحتاف  : احلَسن وطلحة، املصدر السابق، وقرأ ا يف املتواتر       :  قرأ ا  -٧

 .٢٦٥: الزاهرة



 ٤٣٩

فينبغي له أن ) أَين(هو يف أعناقكم، ومن جعلها : األعمال والرزق، يقول: هاهنا

وال أحفظ عنه } {وقد خفَّف أبو جعفَر املدينُّ } {خيفِّف 

)ن١)أَي. 

ذكر الفَراء مخس قراءات، اثنتات متواترتان، وثالث شواذُّ، فأما : التعليق

 : املتواترتان

) إن(، أي أإن ذُكِّرتم تطيرمت؟، و}{ بكسر اهلمزة الثَّانية مع التشديد يف -١

 تتشاءمون بالتذكري والوعظ؟: أداة شرط، فيكون املعىن

أألجل أن ذَكَرنا : ، واملعىن}{بفتح اهلمزة الثَّانية مع التخفيف يف  -٢

 .مصدرية) أن(أمساءكم حني دعوناكم تطيرمت؟ و

 : وأما الشواذُّ

ومعناها كما يف القراءة األوىل إالَّ أنَّ ) أَأَنْ ذُكِّرتم( بفتح اهلمزة الثَّانية مع التشديد -٣

 .مصدرية) أَنْ(

٤-) متذُكِّر نمبعىن حيث) أي. 

٥-) متذُِكر ناء ) أين الفَريواهللا أعلم٢وتوجيهها كما ب ، . 

 .       :  قوله تعاىل-٥١٩

امساً، } {، على أالَّ يضِمر يف ٣نصبتها القُراء إالَّ أبا جعفَر، فإنه رفعها

اذهب فليس إالَّ اُهللا الواحد القهار، والواحد : والنصب إذا أضمرت فيها كما تقول

                                 
 .٢/٣٧٤:  معاين القرآن-١
 .٢٢/٢١٢: ، التحرير والتنوير١٥/١٣: م القرآن، اجلامع ألحكا٢/١٧٧:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
 .١٦٨: ، التحِبري٢/٦٢٩:  أبو جعفَر بالرفع، والباقون بالنصب، غاية االختصار-٣



 ٤٤٠

على هذا التفسري، ومسعت بعض العرب يقول لرجل يصفه باِخلب ،ارلو مل : ١القه

   {: يكن إالَّ ظلُّه خلَاب ِظلُّه، والرفْع والنصب جائزان، وقد قرأت القُراء

إنْ كَانت إالَّ : ( قراءة عبداهللا بالرفْع والنصب، وهذا من ذاك، ويف٢} 

زقَيت و زقَوت، وأنشدين بعضهم وهو يذكر : والزقْية والزقْوة لغتان، يقال) يةًزقْ

 : ٣امرأة

 ٤ولو زقَوت كَزقَاء الديِك  تلد غالماً عارماً يؤذيِك

متواترة، فالنصب على أنْ } {القراءة بالنصب والرفْع يف : التعليق

ما كانت العقوبة أو األخذة إالَّ صيحة واحدةً، : ناقصة، امسها مضمر تقديره} {

على ِكلْتا القراءتني صفة، وأما قراءة } {والرفْع على أنها تامة مبعىن وقعت، و

 .، واهللا أعلم٥صيحة) زقية(عبداهللا فشاذَّة، و

 .      :  قوله تعاىل-٥٢٠

م، وقد خفَّفها قوم كثري منهم ِمن قُراء أهل املدينة، شددها األعمش وعاِص

أدخلت عليها الم تكون جواباً إلنْ، } {، وهو الوجه؛ ألنها ٦وبلغين أنَّ علياً خفَّفها

                                 
 .١/٥٩:  هو اِخلداع واخلُبثُ والِغش، القاموس احمليط-١
 .١٠٥: ، وقد تقدم توجيهها ص٢٨٢:  سورة البقرة، اآلية-٢
 .ىل قائلهمل أهتِد إ -٣
 .٢/٣٧٥:  معاين القرآن-٤
 .٢/٣١٨: ، شرح الدرة املُِضية٦/٦٢: ، لسان العرب٤/١٠٤:  الفريد-٥
 .٢٦٦:  شدد ابن عاِمر وعاِصم وحمزة وابن مجاز، وخفَّفها الباقون، البدور الزاهرة-٦



 ٤٤١

وإن كلٌّ جلميع لدينا حمضرونَ، ومل يثقِّلها من ثقَّلها إالَّ عن صواب، فإن : كأنك قلت

 : ١يع، مثَّ حذفت إحدى امليمات لكثرهتن؛ كما قالوإن كل لَِمن ما مج: شئت أردت

 وعجنا صدور اخليل حنو متيم  غداة طفَت علْماِء بكر بن وائل 

خاصة، } {مع } {مبرتلة } {والوجه اآلخر من التثقيل أن جيعلوا 

) ما( إليها ضمت) لَم(فتكون يف مذهبها مبرتلة إنما إذا وضعت يف معىن إالَّ، كأنها 

إنما مجعوا ) إالَّ(فصارا مجيعاً استثناء وخرجت من حد اجلحد، ونرى أن قول العرب 

فصارا مجيعاً حرفاً واحداً، وكذلك ) ال(اليت تكون جحداً وضموا إليها ) إن(بني 

فصارتا حرفاً واحداً، ) ال(ضمت إليها ) لو(إنما هي ) لوال: (، ومثل ذلك قوله}{

 .٢يف التشديد يف القراءة) ملَّا(ال أعرف جهة :  الِكساِئي ينفي هذا القول، ويقولوكان

متواترة، فمن خفَّف كانت } {القراءة بالتخفيف والتشديد يف : التعليق

للتوكيد، والالَّم فارقة، ومن شدد فإما أن تكون ) ما(خمفَّفة من الثقيلة، و} {عنده 

دِغمت فحذفت إحدى امليمات ختفيفاً، وإما أن تكون ملن ما، مثَّ أُ: أصلها} {

 . ، واهللا أعلم٣نافية} {مبعىن إالَّ، و} {

 .        :  قوله تعاىل-٥٢١

 وكلٌّ صواب، والعرب تضمر اهلاء ٤}  {: ويف قراءة عبداهللا

ن إ} } { {: يف الذي و من و ما، وتظهرها، وكلُّ ذلك صواب، وقوله

                                 
، )علْماِء: (، وموضع الشاهد  ٤/٧٢): ةمطبعة الفاروق احلديث  ( البيت ِلِقطِْري بن الفجاءة، الكامل       -١

 .على املاء، حِذفَت األلف وإحدى الالَّمني ختفيفاً: أصلها
 .٢/١٧٦:  معاين القرآن-٢
 .٢٢/٢٢٣: ، التحرير والتنوير٢/٢١٥: ، الكشف٥٩٧:  احلُجة البن زنجلَة-٣
 .٢/٣٥٣: ، النشر٥٤٠: سبعة حذف اهلاء الكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بإثباهتا، ال-٤



 ٤٤٢

وإن شئت جعلتها . ليأكلوا من مثره ومما عملت أيديهم: شئت يف موضع خفض

أنا جعلنا هلم اجلنات والنخيل واألعناب : جحداً فلم جتعل هلا موضعاً، ويكون املعىن

 .١} {ومل تعمله أيديهم 

موصولة فالعائد ) ما(القراءة حبذف اهلاء وإثباهتا متواترة، فإن كانت : التعليق

، وإن كانت نافية فاملفعول ٢}    {: وف كما يف قولهحمذ

شيئاً من ذلك، واإلثبات هو األصل، ويف مصاحف أهل الكوفة بغري : حمذوف تقديره

 . ، واهللا أعلم٣هاء، ويف سائر املصاحف برمسها

 .      :  قوله تعاىل-٥٢٢

 مستقَرال ( أو ٥) لَهاتقَرّمسال : (، املقدار املستقر، ومن قال٤إىل مقدار جماريها

 .٧ فهما وجهان حسنان، جعلها أبداً جارية٦)لَها

القراءة بالنفي شاذَّة سواٌء بالنصب أو بالرفع، وتوجيه النصب هو أن : التعليق

)مستقر ( افية للجنس، واسم ال الن)هلا ( فْع على أناخلرب، والر)ملغاة ال عمل هلا، ) ال

جتري أبداً مادامت : وما بعدها مبتدأ وخرب، أو تعمل عمل ليس، ومعىن القراءتني

مستقرها حتت : السماوات على ما هي عليه، أي يف الدنيا، ومعىن قراءة اجلمهور

                                 
 .٢/٣٧٧:  معاين القرآن-١
 .٤١:  سورة الفرقان، اآلية-٢
 .٢/٣٥٣: ، النشر٩/٢٦٨: ، الدر املَصون٣/١٠٧٣: ، املُوضح٢/٤٨٥:  شرح اهلداية-٣
 . أي جرِيها كلَّ يوم-٤
٥-تاس وعكرمة وعطاء وغريهم، املُحا ابن مسعود وابن عب ب قرأ٢/٢٥٧: س. 
 .٧/٤٤٥:  وهي قراءة ابن أيب عبلَة، البحر احمليط-٦
 .٢/٣٧٧:  معاين القرآن-٧



 ٤٤٣

ا، كما يف حديث أيب ذر١العرش، تسجد كلَّ ليلة بعد غرو  يبحني قال له الن 

) :أتدري أين تذهب ا مس؟ قاليا أبا ذَرها : قال. اهللا ورسوله أعلم: لشفإن

تذهب حتى تسجد بني يدي ربها عز و جلَّ، فتستأذن يف الرجوع فيؤذن هلا، وكأنه 

 . ٣)٢ارجعي من حيث جئت، فترجع إىل مطلعها، وذلك مستقرها: قد قيل هلا

 .     :  قوله تعاىل-٥٢٣

صإيلَّ من الن فْع فيه أعجبه قال٤بالرمثَّ جعل ٥}  {: ؛ ألن 

وقدرنا القمر : الشمس والقمر متِبعني لليل ومها يف مذهبه آيات مثله، ومن نصب أراد

 من الشمس يف املعىن، ال أنه أوقع عليه ما ٦منازلَ، كما فعلنا بالشمس، فرده على اهلاء

 يقوم وجاريته يضرا، فاجلارية مردودة عبداهللا: أوقع على الشمس، ومثله يف الكالم

 .٧على الفعل ال على االسم؛ لذلك نصبناها؛ ألنَّ الواو اليت فيها للفعل املتأخر

 : الرفْع والنصب متواترتان، فالرفْع جيوز فيه وجهان: التعليق

                                 
، من كبار الصحابة، قدمي اإلسـالم، اشـتهر بـالعلم           أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري       :  هو -١

 .٨٠٠: ، االستيعابهـ، وصلَّى عليه ابن مسعود ٣١والزهد، تويف بالربذَة سنة 
 .٢١٣٩٠: ، ومسند اإلمام أمحد برقم٤٥٢٤:  يف صحيح البخاري برقم-٢
، تفـسري القـرآن     ٤٤٤: ، البحر احملـيط   ٢/١٧٩: ، إعراب القراءات الشواذِّ   ٢/٢٥٧:  املُحتسب -٣

 .٣/٥٤٩: العظيم
 .١٦٨: ، التحِبري٤٤٩:  رفع ناِفع وابن كثري وأبو عمرو وروح، ونصب الباقون، اإلقناع-٤
 .٣٧:  سورة يس، اآلية-٥
 .} {:  أي هاء الضمري من قوله-٦
 .٢/٣٧٨:  معاين القرآن-٧



 ٤٤٤

وآية هلم يف : واخلرب حمذوف، تقديره}   {:  العطف على ما قبله-١

 . يف الوجوداملشاهدة أو

 .اخلرب}  {:  أن يقطع عما قبله فيكون مبتدأ، وقوله-٢

 . ١والنصب كما ذكر الفَراء 

 

 .    :  قوله تعاىل-٥٢٤

ينصب الياء } {:  وقرأها عاِصم٢}{قرأها حيىي بن وثَّاب 

نقل إعراا إىل ويكسر اخلاء، وجيوز نصب اخلاء؛ ألنَّ التاء كانت تكون منصوبة ف

يشددون وجيمعون } {: وقرأها أهل احلجاز. اخلاء، والكسر أكثر وأجود

فهذه حجة ملن شدد، وأما ) مونَِصتيخ: (بني ساكنني، وهي يف قراءة أُبي بن كَعب

كَلَّمون وهم يت: معىن حيىي بن وثَّاب فيكون على معىن يفْعلُون من اخلصومة، كأنه قال

وهم يف أنفسهم يخِصمون من وعدهم الساعة، وهو : وهم يخِصمونَ: على وجه آخر

: وهم عند أنفسهم يغلبون من قال هلم: وجه حسن، أي تأخذهم الساعة؛ ألنَّ املعىن

 .٣إنَّ الساعة آتية

فأما ذكر الفراء مخس قراءات، أربع منها متواترة، وواحدة شاذَّة، : التعليق

 : املتواترة فهي

                                 
 .٣/١٠٧٣: ، املُوضح٢/٢١٦: ، الكشف١٩١:  احلُجة البن خالويه-١
 قرأ ا حمزة، و ورش وابن كثري وهشام بفتح اخلاء وكسر الصاد مشددة، وقالون يف أحد وجهيه،              -٢

اختالس فتحة التاء، وقالون وأبو جعفَر بإسكان اخلاء وتشديد الصاد، وابن ذَكْـوان             وأبو عمرو ب  
 .٢٦٦: ، البدور الزاهرة١٦٨: وعاِصم والِكساِئي ويعقُوب وخلَف بكسر اخلاء، التحِبري

 .٢/٣٧٩:  معاين القرآن-٣



 ٤٤٥

خيصم بعضهم : وجيوز يف معناها} { بإسكان اخلاء وكسر الصاد خمفَّفة -١

 .بعضاً

أي يف : خيتصمون: وأصلها} { بكسر اخلاء وتشديد الصاد مكسورة -٢

بيعهم وشرائهم وشؤون دنياهم، وأُدِغمت التاء يف الصاد وسقطت حركتها،  

ادوكسرت الصدة، وكسرت اخلاء لكسرة الصاد املشد. 

نِقلَت إىل اخلاء فتحة التاء املدغمة يف } { كاليت قبلها لكن بفتح الصاد -٣

 .الصاد

فلم تتأثَّر اخلاء مبا حصل } { بإسكان اخلاء وتشديد الصاد مكسورة -٤

اكنني جائزبعدها من إدغام وتشديد، واجلمع بني الس. 

 : وأما الشاذة فهي

 بإسكان اخلاء وتاء بعدها مفتوحة وبعد التاء صاد مكسورة على األصل -٥

 .١)يختِصمون(

 . واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٥٢٥

حلَّة : وهي مجع ِلظُلَّة، كما تقول} {أراد مجع ظُلَّة وظُلَل، ويكون أيضاً 

لَل، فإذا كثرتح فهي مجع } {: ، والِقالَل، ومن قال٢ فهي اِحلالَل، واِجلالَلو

 .٣ظل

                                 
 .١٣٠١:  فتح الوصيد،٣٤٥: ، مفاتيح األغاين٤/٢١٨:  معاين القرآن للزجاج-١
 .٣/٣٥٠:  مفردها جلَّة، وهي قُفَّة كبرية للتمر، البحر احمليط-٢
 .٢/٣٨٠:  معاين القرآن-٣



 ٤٤٦

فهي مجع لظُلَّة كَظَلْمة وظُلَم، } {: القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

 : فهي على وجهني} {: ومن قرأ

 . أن تكون مجعاً لظُلَّة إذا كثرت أو تكون كخلَّة وِخالل-١

 .١دح وقداح أن تكون مجعاً لِظلٍّ كَِق-٢

 . واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٥٢٦

ذلك هلم سالم قوالً، أي هلم : فمن رفع قال) سالماً قوالً: (ويف قراءة عبداهللا
 ٢}  {: ما يدعون مسلَّم خالص، أي هو هلم خالص، جيعله خبراً لقوله

القول إن شئت على أن خالص، ورفع على االستئناف يريد ذلك هلم سالم، ونصب 
  {: قاله قوالً، وإن شئت جعلته نصباً من قوله: خيرج من السالم، كأنك قلت

 .٣ِعدةً من اهللا: كقولك) قوالً(} 
مصدر ) قوالً(قراءة النصب شاذَّة، وهي إما حالٌ، وإما مصدر، و: التعليق

) ما(لرفْع أن يكون بدالً من مؤكِّد ملضمون اجلملة، أو على االختصاص، وجيوز يف ا
 . ، واهللا أعلم٤على جعِلها نكرة موصوفة

 .      :  قوله تعاىل-٥٢٧

فمنها ما يركبون، ويقوي ذلك أنَّ : اجتمع القُراء على فتح الراء؛ ألنَّ املعىن
منها :  كما تقول١)مكُوبه رفَِمنها: (ولو قرأ قارىء) همت ركُوبفَِمنها: (عائشة قرأت

 .٢أكلهم وشرم وركوم كان وجهاً

                                 
 .٥٥٩: ، كَنز املَعاِني٢/٤٨٦: ، شرح اهلداية١٩٢:  احلُجة البن خالويه-١
 .٥٧:  سورة يس، اآلية-٢
 .٢/٣٨٠:  معاين القرآن-٣
 .٩/٢٧٩: در املَصون، ال٧/٤٥٣:  البحر احمليط-٤



 ٤٤٧

القراءة بفتح الراء مع التاء شاذَّة، وكذلك القراءة بضم الراء، فأما : التعليق
قراءة اجلمهور فإنها على وزن فَعول مبعىن مفعول على غري قياس، وأما قراءة عائشة 

عولة، وهي اسم مفرد، وأما قراءة الضم فإنها رضي اهللا عنها فكذلك فعولة مبعىن مف
 . ، واهللا أعلم٣ذو ركوم: مصدر حِذف مضافُه، تقديره

ٱٰٰ  
 

 .        :  قوله تعاىل-٥٢٨

 {: ٥، وقرأ مسروق٤تضاف الزينة إىل الكواكب، وهي قراءة العامة

   {: كب بالتكرير فَيرد معرفة على نكرة، كما قال خيفض الكوا}
إذا نونت } אٱ{ فرد نكرة على معرفٍة، ولو نصبت ٦}  

:  تريد٧)ِكباٱلْكَو(بتزِيينا الكواكب، ولو رفعت : يف الزينة كان وجهاً صواباً، تريد

  .٨ زينت السماءزيناها بتزيينها الكواكب، جتعلُ الكواكب هي اليت

                                                                                          
 .٤٠٣:  قرأ ا احلَسن وأبو الربهسم، شواذُّ الِقراَءات-١
 .٢/٣٨١:  معاين القرآن-٢
 .٤٦٠: ، البحر احمليط٢/١٨٣:  إعراب القراءات الشواذِّ-٣
، ٢/٣٥٦ : حفْص ومحزة بالتنوين واخلفض، و شعبة بالتنوين والنصب، والباقون باإلضافة، النـشر            -٤

 .٣٦٧: اإلحتاف
أبو عائشة مسروق بن األجدع اهلَمداين مثَّ الوادعي الكويف، فقيه، من سادة التـابعني علمـاً                :  هو -٥

 .١/٢٩: هـ، طبقات القُراء٦٣: ، توعمالً وِثقَةً وجاللة، من أصحاب ابن مسعود 
 .١٦ -١٥:  سورة العلق، اآليتان-٦
 .٧/٤٦٩: احمليط قرأ ا زيد بن علي، البحر -٧
 .٢/٣٨٢:  معاين القرآن-٨



 ٤٤٨

ذكر الفَراء أربع قراءات، ثالث متواترة، واألخرية شاذَّة، فأما املتواترة : التعليق

 : فهي

مضاف } אא{جمرور مضاف، و} { باإلضافة بدون تنوين، فـ-١

إن كانت مصدراً فاإلضافة إىل الفاعل أو املفعول، وهو } {إليه، و

}אخامتُ حديٍد: إلضافة للبيان كقولك، وإن كانت امساً فا}א. 

 .، على أنَّ الكواكب بدلٌ من زينة}{وخفض } { بتنوين -٢

، على أنَّ الكواكب بدل اشتمال من }אא{ونصب } { بتنوين -٣

 .أو منصوبة بزينة ألنها مصدر، أو على إضمار فعل أعين} {

 : وأما الشاذَّة فهي

هي، : واكب، على أنَّ الكواكب خرب ملبتدٍإ حمذوف تقديرهورفع الك) زينة( تنوين -٤

 . ، واهللا أعلم١أو بالفاعلية على إعمال املصدر

 .    :  قوله تعاىل-٥٢٩

وقرأها الناس . وقرأها أصحاب عبداهللا بالتشديد على معىن يتسمعون

 . ٣)ونهم يتسمعون وال يسمع: (، وقال٢وكذلك قرأها ابن عباس} {

القراءة بالتشديد والتخفيف متواترة، فالتشديد ِمن يتسمعون، أُدِغمت : التعليق

أنَّ الشياطني ال يتمكَّنون من التسمع املباشر، والنفي منصب : التاء يف السني، واملعىن

 معىن ينتبهون يشري إىل تضمينه} {عليه ال على حماولة التسمع، وتعدية الفعل بـ

فيسمعون، فهم حياولون فَتحولُ الشهب بينهم وبني املكان الذي يريدون أن يصلوا 

                                 
 .٩٩٧: ، مدارك التنِزيل٧/٤٦٨: ، البحر احمليط٦٦٤: ، إبراز املعاين٦٠٤:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .٢٦٨: ، البدور الزاهرة٣٣٤:  شدد الكوفيون إالَّ شعبة، والباقون بالتخفيف، غيث النفع-٢
 .٢/٣٨٢:  معاين القرآن-٣



 ٤٤٩

 {: إليه بدحرها إياهم، والتخفيف من سِمع الثُّالثي، يؤيدها قوله تبارك وتعاىل

يفيد تضمينه معىن اإلصغاء مع اإلدراك، } {، وتعديته بـ١}  

 .، واهللا أعلم٢معىن واحدفالقراءتان تؤديان إىل 

 

 .       :  قوله تعاىل-٥٣٠

بضم الدال، ونصبها أبو عبدالرمحن السلَمي، فمن ضمها جعلها مصدراً، 

يقذفون بداحر ومبا : دحرته دحوراً، ومن فتحها جعلها امساً، كأنه قال: كقولك

ذلك على صحٍة لكانت فيها الباء، يدحر، ولست أشتهيها؛ ألنها لو وجهت على 

 : ٣يقذَفُون احلجارة، وهو جائز، قال الشاعر: يقذَفُون باحلجارة، وال تقول: كما تقول

 وترِخصه إذا نِضج القُدور  نغايل اللَّحم لألضياف نيئاً

 .٤نغايل باللَّحم: والكالم

أيضاً أن تكون مصدراً القراءة بفتح الدال شاذَّة، وجيوز فيها : التعليق

 . ، واهللا أعلم٥كالقَبول

 .     :  قوله تعاىل-٥٣١

، والرفْع أحب إيلَّ؛ ألنها قراءة علٍي وابن ٦قرأها الناس بنصب التاء ورفْعها

فقال إنَّ } {: ١قرأت عند شريٍح: مسعوٍد وعبداهللا بن عباس، قال شقيق
                                 

 .٢١٢:  سورة الشعراء، اآلية-١
 .٢٣/١٤: ، التحرير والتنوير٩٠٢: ، الكشاف٢/٢٢١:  الكشف-٢
 .، بدون نسبة١٠/١١٢:  البيت يف لسان العرب-٣
 .٢/٣٨٣:  معاين القرآن-٤
 .١٥/٤٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٨٤:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥
 .١٧٠: ، التحِبري١٦١:  عاِصماً، والباقون بفتحها، العنوان ضم التاء الكوفيون إالَّ-٦



 ٤٥٠

فذكرت ذلك إلبراهيم النخِعّي :  شيء، إنما يعجب من ال يعلم، قالاهللا ال يعجب من

{: إنَّ شرحياً شاعر يعجبه علمه، وعبداهللا أعلم بذلك منه، قرأها: فقال
{. 

والعجب وإن أسند إىل اهللا فليس معناه من اهللا كمعناه من العباد؛ أال ترى أنه 

 السخِرّي من اهللا كمعناه من العباد،  وليس٢}    {: قال

 ليس ذلك من اهللا كمعناه من العباد، ففي ذا بيان ٣}  {: وكذلك قوله

بل عجبت يامحمد : ؛ ألنَّ املفسرين قالوا٤لكسر قول شريح، وإن كان جائزاً

 .٥ويسخرونَ هم، فهذا وجه النصب

متواترة، فعلى الضم يسند العجب إىل اهللا القراءة بضم التاء وفتحها : التعليق

:  عز و جلَّ على ما يليق به سبحانه من اجلالل والكمال، وقد قال رسول اهللا
، ٧ ، وعلى الفتح يسند إىل النيب٦)عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالِسل

 . واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٥٣٢

                                                                                          
 ومل يره، كان قاضي الكوفـة يف        أبو أمية شريح بن احلارث الكندي، أسلم يف زمن النيب           :  هو -١

:  هـ، سـري أعـالم النـبالء       ٨٠، أو   ٨٧: ، وكان شاعراً قائفاً، ت    عهد عمر بن اخلطَّاب     
٤/١٠٠. 

٢-٧٩: وبة، اآلية سورة الت. 
 .١٥:  سورة البقرة، اآلية-٣
 . يعين لغة-٤
 .٢/٣٨٤:  معاين القرآن-٥
 .٢٨٤٨:  يف صحيح البخاري برقم-٦
 .٦٦٤: ، إبراز املعاين١٠٨٧: ، معامل الترتيل٢٣/٥٣:  جامع البيان-٧



 ٤٥١

قد :  وله معنيان، يقال١}{: اب عبداهللا يقرءونوأصح} {و 

: أَنزف الرجل إذا فَِنيت خمره، و أَنزف إذا ذَهب عقلُه، فهذان وجهان، ومن قال

 .٢ال تذهب عقوهلم، وهو من نِزف الرجلُ فهو منزوف: يقول} {

، وقرأ عاِصم هنا القراءتان متواترتان، وتوجيههما كما بينه الفَراء: التعليق

فَتح يف الصافَّات لقول : للجمع بني اللُّغتني، وقيل: بالفتح ويف الواقعة بالكسر، فقيل

، وهو كل ما يغتال العقل ويذِْهبه، وكَسر يف الواقعة ألنَّ }  {: اهللا سبحانه

افَّات تتحدففي الص ،فَدنة ونعيمها الذي ال يث اآليات عن اآليات فيها تصف اجلن

 . ، واهللا أعلم٣عدم نفاد العقل، ويف الواقعة عن عدم نفاد الشراب

 .     :  قوله تعاىل-٥٣٣

، وهو ٤فكسر النون) عِلطْأُفَـ  ِلعوِن هلْ أَنتم مطْقَالَ: (وقد قرأ بعض القُراء

موعاً أو موحداً إىل اسم شاذٌّ؛ ألنَّ العرب الختتار على اإلضافة إذا أسندوا فاعالً جم

أنتما ضارباي، : أنت ضاريب، ويقولون لالثنني: ، فمن ذلك أن يقولوا٥مكين عنه

أنتم : أنتما ضاربانين، وال للجميع: أنتم ضاِرِبي، وال يقولوا لالثنني: وللجميع

، ضربوين ويضربين وضربين: ضاِربونين، وإنما تكون هذه النون يف فعل ويفعل، مثل

هل : أنت ضاربين، يتوهم أنه أراد: وربما غَِلطَ الشاعر فيذهب إىل املعىن فيقول

 .تضربين، فيكون ذلك على غري صحة
                                 

كـوفيني، غايـة     كسرها الكوفيون إال عاِصماً، وفتحها الباقون، ويف الواقعة وافق عاِصم سائر ال            -١
 .٢/٣٥٧: ، النشر٢/٦٣٤: االختصار

 .٢/٣٨٥:  معاين القرآن-٢
 .٢/٤٩٠: ، شرح اهلداية١٩٥: ، احلُجة البن خالويه٤/٢٢٨:  معاين القرآن للزجاج-٣
 .٢/٢٦٥:  تنسب إىل ابن عباس وابن حميصن وغريمها، املُحتسب-٤
 . أي فيه ضمري-٥



 ٤٥٢

 : ١قال الشاعر

 وملَّا تقَسمِني النبار الكواِنس  هل اهللا من سرو العالَة مِرحيِني

رباد، وقال: النةٌ تشبه القُر٢ آخرداب : 

ي وكلُّ ظناِح  وما أدري وظنرِني إىل قَوٍم شِلمسأَم 

 : ٣أمسِلِمي، وهو وجه الكالم، وقال آخر: شراحيل، ومل يقُل: يريد

 إذا ما خشوا من حمدث األمر معظَما  هم القائلون اخلري والفاعلونه

 .الفاعلوه، وهو وجه الكالم: ومل يقل

إلضافة يف االسم املكين ألنه خيتلط مبا قبله، فيصري احلرفان وإنما اختاروا ا

مها ضاربان زيداً، : كاحلرف الواحد؛ فلذلك استحبوا اإلضافة يف املكين، وقالوا

 ه ليس حبرف واحٍد واملكينوضاربا زيد؛ ألنَّ زيداً يف ظهوره ال خيتلط مبا قبله؛ ألن

 .حرف

دعا : فإنه يكون على جهة فُِعلَ ذلك به، كما تقول) عِلطْأُفَـ: (فأما قوله

 .٥ أنا، فيكون منصوباً جبواب الفاء٤)فَأَطَِّلع(هل أنتم مطِْلعوِن : فأُجيب ياهذا، ويكون

 : ذكر الفَراء ثالث قراءات كلُّهن شواذٌّ، وهي: التعليق

 ).مطِْلعوِن( بإسكان الطَّاء وكسر النون -١

مزة وسكون الطَّاء وكسر الالَّم على أنه فعل ماٍض مبين على مالَم يسم  بضم اهل-٢

 ).فَأُطِْلع(فَاِعلُه 
                                 

 . مل أهتِد إىل قائله-١
 .١/٢٢٥:  البيت ليزيد بن محمد احلارثي، اهلمع-٢
 .، بدون نسبة١/١٨٨:  البيت يف الكتاب-٣
 .٤٠٦:  تروى عن أيب عمرو، شواذُّ الِقراَءات-٤
 .٢/٣٨٥:  معاين القرآن-٥



 ٤٥٣

 بفتح اهلمزة وتشديد الطَّاء مفتوحة وفتح الالَّم على أنه مضارع مفتوح العني -٣ 

)فَأََطَِّلع.( 

 .١وقد وجههن الفَراء توجيهاً واضحاً

 .     :  قوله تعاىل-٥٣٤

 كأنها من أَزفَفْت، ومل نسمعها إالَّ زفَفْت، تقول ٢}{: قرأها األعمش

قد أطْردت الرجلَ، أي : جاءنا يِزف، ولعلَّ قراءة األعمش من قول العرب: للرجل

لى أي جاءوا ع} {اذهب عنا فيكون : صيرته طريداً، وطَردته إذا أنت قلت له

هو حممود : هذه اهليئة مبرتلة املزفزفة على هذه احلال فتدخل األلف، كما تقول للرجل

إذا أظهرت محده، وهو محمد إذا رأيت أمره من احلمد ومل تنشر محده، وأنشدين 

 : ٣املفضل

 فَأَمسى حصين قد أَذَلَّ وأَقْهرا  تمنى حصني أنْ يسود ِجذَاعه

: أي صار إىل حال القهر، وإنما هو قُِهر، وقرأ الناس بعد: أَقْهر: لفقا

بالتخفيف، كأنه من ) ِزفُونَي: (بفتح الياء وكسر الزاي، وقد قرأ بعض القُراء} {

وزف يِزف، وزعم الِكساِئي أنه ال يعرفها، وال أعرفها أيضاً إالَّ أن تكون مل تقع 

 .٤إلينا

                                 
 .٩٠٦: ، الكشاف٢/٢٦٥:  املُحتسب-١
 .١٧٠: ، التحِبري٤٥٠:  قرأ بضم الياء حمزة، وفتحها الباقون، اإلقناع-٢
 .١١/٣٣٤:  البيت للمخبل السعدي، لسان العرب-٣
 .٢/٣٨٨:  معاين القرآن-٤



 ٤٥٤

القراءة بفتح الياء وضمها متواترة، ومعىن كالم الفَراء أنَّ اهلمزة يف : قالتعلي

أَزف للصريورة، وقيل للتعدية مبعىن أَزفُّوا أنفسهم، وأما قراءة التخفيف فشاذَّة، 

 . ، واهللا أعلم١)يِزفُّون(خمفَّفة من : أسرع، وقيل يف توجيهها: ومعناه

 

 .     :  قوله تعاىل-٥٣٥

: ، وقرأ األسود٢}{: عبداهللا بن مسعود وإبراهيم وحيىي بن وثَّاب: وقرأ

} {وقال إبراهيم :}  { : تشري، و} { : تأمر، وأرى _

فانظر ماذا تريين من صبِرك أو : أنه مل يستشره يف أمر اهللا، ولكنه قالَ_ واهللا أعلم 

وقد يكون أنْ يطِْلع ابنه على ما }      {: جزِعك، فقال

 .٣أُِمر به لينظر ما رأيه، وهو ماٍض على ما أُِمر به

القراءتان متواترتان، والقراءة بفتح التاء والراء من الرأي، وليس املراد : التعليق

أن يكون على سبيل املشاورة يف أمر اهللا، هل ميضيانه أم ال؟ وإنما ليعلم ما عند ابنه 

 . ، واهللا أعلم٤يما نزل ما من أمر اهللا ليعينهف

 .      :  قوله تعاىل-٥٣٦

                                 
: ، كَنز املَعـاِني   ٦٠٩: ، احلُجة البن زنجلَة   ٢/٢٦٧: ، املُحتسب ٤/٢٣٣:  معاين القرآن للزجاج   -١

٥٦٣. 
: ، اإلحتـاف  ٢/٥١٩: لباقون بفتحهما، التـذْكرة    ضم التاء وكسر الراء الكوفيون إالَّ عاِصماً، وا        -٢

٣٦٩. 
 .٢/٣٨٩:  معاين القرآن-٣
 .٦٦٥: ، إبراز املعاين٩١٠: ، الكشاف٤١١:  معاين القراءات-٤



 ٤٥٥

ميكالُ : ، والعجمي من األمساء قد يفعل به هذا العرب، تقول١فجعله بالنون

هذا إمساِعني قد جاء، : وميكائيل وميكائل وميكائني بالنون، وهي يف بين أسٍد يقولونَ

 : ٢وأنشدين بعض بين نمري لضب صاده بعضهم: ب بالالَّم، قالبالنون، وسائر العر

 هذا ورب البيت إسرائينا  يقول أهلُ السوق ملَّا جينا

 إىل أن }{ وإن شئت ذهبت بـ}{: فهذا وجه لقوله

قد : جتعله مجعاً، فتجعل أصحابه داخلني يف امسه، كما تقول للقوم رئيسهم املُهلّب

األشعِرين والسعِدين وشبهه، قال : تكم املهالبة واملهلَّبون، فيكون مبرتلة قولهجاء

 : ٣الشاعر

 أنا ابن سعٍد سيِد السعِدينا

أن يضم أحدمها إىل صاحبه إذا كان أشهر منه امساً، : وهو يف االثنني أكثر

 : ٤كقول الشاعر

 َء يجزى بالكرامةوكنت املر  جزاين الزهدمانُ جزاء سوٍء

 : ٥واسم أحدمها زهدم، وقال اآلخر

 وفروة ثَغر الثورِة املتضاِجم  جزى اُهللا فيها األعورين ذَمامةً

 .واسم أحدمها أعور

                                 
 قرأ ناِفع وابن عاِمر ويعقُوب بفتح اهلمزة ومدها، وبعدها الم مكسورة منفصلة عـن اليـاء الـيت           -١

 واالضطرار، والباقون بكسر اهلمزة وبعدها الم ساكنة متصلة بالياء          بعدها، فيوقف عليها لالختبار   
 .٢٧٠: ، البدور الزاهرة١٥١: اليت بعدها، التيسري

 . مل أهتِد إىل قائله-٢
 .٢/١٥٣:  هو رؤبة، الكتاب-٣
 .٦/٩٨:  هو قيس بن زهري، لسان العرب-٤
 .٢٦٣:  هو األخطل، ديوانه-٥



 ٤٥٦

 جيعل امسه يأساً، أدخل عليه األلف والالَّم، ١}א{: وقد قرأ بعضهم

: }  {: سري يف تفسري الكلّيبجاء التف}    {: مثَّ يقرءون

: ألنها يف قراءة عبداهللا_ واهللا أعلم _ ، واألول أشبه بالصواب على آِل محمد 

)ِلنيساملُر لَِمن على) (وإنَّ إدريس سالم روقد يشهد على صواب هذا قوله) نيِساِإد :

 وهو معىن ٣} {: ، مث قال يف موضع آخر٢}    {

 .، واهللا أعلم٤حد وموضع واحدوا

يف هذه اآلية ثالث قراءات، اثنتان متواترتان، والثَّالثة شاذَّة، فأما : التعليق

 : املتواترتان فهما

١- }{وفيها وجهان  : 

 . أن تكون لغة يف هذا االسم-أ 

 . أن تكون مجعاً-ب

سالم على آله : هم األهل واألتباع، وامسه ياسني، واملعىن) اآلل(}   {-٢

 .من اهللا جلَّ وعال

 : وأما الشاذَّة فهي

 .وهي لغة) إدراسني (-٣

ثالث قراءات، اثنتان متواترتان، والثَّالثة }  {: ويف قوله تبارك وتعاىل

 : شاذَّة، فأما املتواتر

                                 
 عنه بوصل اهلمزة فإذا ابتدأ فتحها، والباقون بقطعهـا وكـسرها وصـالً               قرأ ابن ذَكْوان ِبخلْفٍ    -١

 .٢٧٠: ، البدور الزاهرة١٥١: وابتداًء، التيسري
 .٢٠:  سورة املؤمنون، اآلية-٢
 .٢:  سوروة التني، اآلية-٣
 .٢/٣٩١:  معاين القرآن-٤



 ٤٥٧

١-} { 

٢-} א{ 

ت عليه الم فدخل) ياس(أصله } א{ومها لغتان السم واحد، وكأنَّ 

 .التعريف

 . ، واهللا أعلم١وهي لغة) إدريس (-٣

 .     :  قوله تعاىل-٥٣٧

وحتى وإىل يف الغايات مع األمساء ) فَمتعناهم حتى ِحيٍن: (ويف قراءة عبداهللا
 .٢سواء

 . ٣شاذَّة، والتوجيه واضح) حتى(القراءة بـ: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٥٣٨

: ، وفيه توبيخ هلم، وقد تطرح ألف االستفهام من التوبيخ، ومثله٤استفهام
) اصطَفَى( يستفهم ا وال يستفهم، ومعنامها مجيعاً واحد، وألف ٥} {

 .٦إذا مل يستفهم ا تذهب يف اتصال الكالم، وتبتدئها بالكسر

                                 
، فـتح   ٣٥١: ها، مفـاتيح األغـاين     ومابعد ٦٠٩: ، احلُجة البن زنجلَة   ٦/٥٩:  احلُجة للفارسي  -١

 .١٥/٧٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/١٢١١: الوصيد
 .٢/٣٩٣:  معاين القرآن-٢
 .١٤٩: ، مغِني اللبيب٩١٤:  الكشاف-٣
: ، اإلحتـاف  ٢/٣٦٠:  قرأ بوصل اهلمزة أبو جعفَر و ورش ِبخلٍْف عنه، والباقون يقطعها، النـشر             -٤

٣٧١. 
: ، واستفهم فيها ابن كثري وابن عاِمر وأبو جعفَر ويعقُـوب، النـشر            ٢٠: آلية سورة األحقاف، ا   -٥

 .٣٩٢: ، اإلحتاف١/٣٦٦
 .٢/٣٩٤:  معاين القرآن-٦



 ٤٥٨

ان آخران غري القراءتان متواترتان، ويف قراءة حذف اهلمزة وجه: التعليق
 : توجيه الفَراء، ومها

}  {: بدالً من قوهلم}    {:  أن يكون قوله-١
اعتراضية بني املبدل واملبدل منه للتنديد بقوهلم }  {: ومجلة

 .والتوكيد على أنه إفك
 ... .١قالوا اصطفى:  أن يضمر هلا القول-٢

 .واهللا أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٥٣٩

إالَّ من : (إالَّ من قُدر له أن يصلَى اجلحيم يف السابق من علم اهللا، وقرأ احلسن

رفع الالَّم فيما ذكروا، فإن كان أراد واحداً فليس جباِئز؛ ألنك ال )  اجلحيمصالُهو 

عاثَ وعثا فهو : هذا قاض وال رام، وإنْ يكن عرف فيها لغة مقلوبة مثل: تقول

جرف هار و هاٍر، وهو شاك السالح وشاِكي السالح، : قالت العربصواب، قد 

 : ٢وأنشدين بعضهم

 لعاقك عن دعاء الذئِب عاِقي  فلو أني رميتك من بعيد

 وال تعيثوا لغتان، وقد يكون ٣} {: عائق، فهذا مما قُِلب، ومنه: يريد

إىل ) هو(ن هو إخوتك، تذهب بـمن الرجال م: مجعاً، كما تقول) صالو(أن جتعل 

 : ٤االسم اهول، وتخرج فعله على اجلمع، كما قال الشاعر

                                 
 .٢/٣٣١: ، شرح الدرة املُِضية٩/٣٣٣: ، الدر املَصون٤/١٤٣:  الفريد-١
 .١١٦:  البيت لذي اخلرق الطهوي، النوادر-٢
، وسورة الشعراء،   ٨٥: ، وسورة هود، اآلية   ٧٤: ، وسورة األعراف، اآلية   ٦٠: رة، اآلية  سورة البق  -٣

 .٣٦: ، وسورة العنكبوت، اآلية١٨٣: اآلية
 . مل أهتد إىل قائله-٤



 ٤٥٩

  مجدنا من تكلَّم أمجعينا   إذا ما حامت وجد ابن عمي

تكلَّموا، وأجود من ذلك يف العربية إذا أَخرجت الكناية أن خترجها : ومل يقل

 .١قيق االسمعلى املعىن والعدد؛ ألنك تنوي حت

القراءة بضم الالَّم شاذَّة، وعلى القول بأنها مجع تكون الواو حمذوفة : التعليق

يف اجلمع كقوله تبارك } {محل على معىن : اللتقاء الساِكنيِن، وميكن أن يقَالَ

 . ، واهللا أعلم٣}٢   {: وتعاىل

ۤC  
 

 .    :  قوله تعاىل-٥٤٠

جزمها القُراء، إال احلَسن فإنه خفضها بال نون الجتماع الساكنني، كانت 

 جعلت مبرتلة ٥)ياسني والقرآِن احلكيم( و٤)نَ والقلِم وما يسطُرون: (مبرتلة من قرأ

، يخفضان؛ ألنَّ الذي يلي آخر ٧، و خاِز باِز٦تركته حاِث باِث: األداة كقول العرب

تركته حيثَ : خلفض مع األلف، والنصب مع غري األلف، يقولوناحلرف ألف، فا

 : ٨بيثَ، وألجعلنك حيص بيص إذا ضيق عليه، وقال الشاعر

                                 
 .٢/٣٩٤:  معاين القرآن-١
 .٤٢:  سورة يونس، اآلية-٢
 .٩١٦: ، الكشاف٢/٢٧٤:  املُحتسب-٣
 .قراءة بفتح النون شاذَّة، وال١:  سورة القلم، اآلية-٤
 .، والقراءة بفتح النون شاذَّة١:  سورة يـس، اآلية-٥
٠ ٦قوا، لسان العرب:  تقول العرب١/٥٣٤: تركهم حاِث باِث إذا تفر. 
 .٤/٢٤٣: داء، لسان العرب: بقْلتان، وقيل: صوته، وقيل: هو الذِّبان، وقيل: قيل:  خاِز باِز-٧
 .٣/٤١٨: يب عائذ اهلذيل، لسان العرب هو أُمية بن أ-٨



 ٤٦٠

 مل يلْتِحصِني حيص بيص احلاصي

 .١،٢عاِق يريد عائق: احلاِئص، فقلب، كما قال: يريد

 . ٣د تقدم الكالم عليهاالقراءة بكسر الصاد شاذَّة، وق: التعليق

 

 .    :  قوله تعاىل-٥٤١

لَمييُء: (قرأ أبو عبدالرمحن السلَش جعهذا رجل كرمي : والعرب تقول) اب

:  معناه٤}  {: وكُرام وكُرام، واملعىن كلّه واحد، مثل قوله تعاىل

 : ٥كبرياً فشدد، وقال الشاعر

  اِهلمةُ الكُباريسمعها  كحلفة من أيب رياح

 : ٦الشيخ الفاين، وأنشدين الِكساِئي: اهلّم واهلمة

 يسمعها اهللا واهللا كُبار

 : ٧وقال اآلخر

 هضيم احلشا حسانِة املتجرد  وآثرت إدالجي على ليل حرة

 : ١وقال آخر

                                 
 :  يف قول الشاعر-١

 لعاقك عن دعاء الذئِب عاِقي  فلو أني رميتك من بعيد

 .٤٥٥: ، ص١٦٣: سورة الصافَّات، اآلية}     {: وقد تقدم عند قوله تعاىل
 .٢/٣٩٦: معاين القرآن -٢
 .٤٤:  يف أول سورة البقرة، ص-٣
 .٢٢: آلية سورة نوح، ا-٤
 .٧٢:  البيت لألعشى، ديوانه-٥
 .، بدون نسبة١/١٩٠:  البيت يف لسان العرب-٦
 .٤٥:  هو احلطيئة، ديوانه-٧



 ٤٦١

 إنا وجدنا ماءها طُيابا  حنن بذلنا دوا الضرابا

 : ٢ وقال يف طويلطيباً،: يريد

 طُوال الساعدين أشّم

 : ٣وقال اآلخر

 أزيرق العينني طُوال الذَّنب  جاء بصيد عجب من العجب

فشد الواو على ذلك ارى، فكلُّ نعت نعت به امساً ذكراً أو أنثى أتاك على 

 .٤فُعال مشدداً وخمفَّفاً فهو صواب

 . ٥اذَّة، والتوجيه واضحالقراءة بتشديد اجليم ش: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٥٤٢

واالستفهام إذا توسط الكالم ) أم أُنِزلَ عليه الذِّكْر: (وهي يف قراءة عبداهللا

 .٦ابتدىء باأللف وبأم، وإذا مل يسبقه كالم مل يكن إالَّ باأللف أو ل

 . ٧شاذَّة، والتوجيه ظاهر) أم(القراءة بـ: التعليق

 . א    :  قوله تعاىل-٥٤٣

                                                                                          
 .، بدون نسبة٨/٢٣٥: البيت يف لسان العرب -١
 :وعجزه -٢

 يلوح سنانه مثل الشهاب
 . ٨/٢٢٧: وهو لطفيل، يف لسان العرب

 . مل أهتِد إىل قائله-٣
 .٢/٣٩٨:  معاين القرآن-٤
 .٢/١٩٣: ، إعراب القراءات الشواذ٦/٧٩ِّ:  معاين القرآن للزجاج-٥
 .٢/٣٩٩:  معاين القرآن-٦
 .٤/٤٩٤:  احملرر الوجيز-٧



 ٤٦٢

، وأصله من اإلفاقة يف الرضاع، إذا ارتضعِت البهمةُ أمها ١من راحٍة وال إفاقة

مثَّ تركتها حتى تنِزلَ شيئاً من اللنب، فتلك اإلفاقة، والفُواق بغري مهز، وجاء عن النيب 

 ه قالاِصم بن أيب ، وقر٢)العيادة قدر فُواق ناقة: (أنأها احلسن وأهل املدينة وع

بالفتح، وهي لغة جيدة عالية، وضم محزة وحيىي واألعمش } {: النجود

 .٣والِكساِئي

ماهلا : القراءة بالضم والفتح متواترة، ومها لغتان مبعىن واحد، واملراد: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤من رجوع

 .   :  قوله تعاىل-٥٤٤

شطَطْت علي يف السوم، وأكثر : وقد يقول بعض العرب. ال تجر: يقول

ِططْ: (فلو قرأ قارىء. الكالم أشطَطْتشبه إىل معىن التباعد و ٥)وال ت ه ّيذّْهبكأن 

 . ٧شطَِّت الدار فهي تِشطُّ و تشطُّ: العرب تقول.  أيضا٦ً)تشِططْ(

ال تبعد يف : كسر الطَّاء أو ضمها شاذَّة، ومعنامهاالقراءة بفتح التاء و: التعليق

عن احلق كِْمكواهللا أعلم٨ح ، . 

 .      :  قوله تعاىل-٥٤٥

                                 
 .١٧١: ، التحِبري٥٥٢:  ضم الكوفيون إالَّ عاِصماً، وفتح الباقون، السبعة-١
 .١٧٦:  يف املرض والكفَّارات برقم-٢
 .٢/٤٠٠: ن معاين القرآ-٣
 .٤/١٢١٣: ، فتح الوصيد٤١٤: ، معاين القراءات٤/٢٤٢:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .٤١٠:  قرأ ا أبو احلَسن وقتادة وأبو حيوة، شواذُّ الِقراَءات-٥
 .٢/٢٧٧:  تروى عن أيب رجاء وقتادة أيضاً، املُحتسب-٦
 .٢/٤٠٣:  معاين القرآن-٧
٨-اج معاين القرآن للزب٤/٢٤٥: جست٢/٢٧٧: ، املُح. 



 ٤٦٣

على اخلرب الدائم ) كانَ(، وربما أدخلت العرب )كانَ له: (ويف قراءة عبداهللا

    {١}  {: الذي ال ينقطع، ومنه قول اهللا يف غري موضع

على خرب قد كان مثَّ انقطع، كما ) كَانَ( فهذا دائم، واملعىن البين أن تدِخلَ ٢}

 .٣فأنت اآلن معدم: قد كنت موِسراً، فمعىن هذا: تقول للرجل

 . ٤ شاذَّة، وكالم الفَراء واضح قراءة عبداهللا: التعليق

 

 .        :  قوله تعاىل-٥٤٦

والعرب تؤكِّد التأنيث بأنثاه، والتذكري مبثل ) نعجةٌ أُنثَى: (ويف قراءة عبداهللا
هذا واهللا :  يف الكالم، فهذا من ذلك، ومنه قولك للرجل٥ذلك، فيكون كالفضل

، مثل املرأة والرجل ٦رجلٌ ذَكَر، وإنما يدخل هذا يف املؤنث الذي تأنيثه يف نفسه
هذه دار أنثى، وِملْحفة :  يجز، فخطأ أن تقولواجلمل والناقة، فإذا عدوت ذلك مل

 .٧أنثى؛ ألنَّ تأنيثها يف امسها ال يف معناها، فابن على هذا

                                 
 .٥٤:  سورة الفرقان، اآلية-١
: ، وسورة األحزاب، اآليات   ٧٠: ، وسورة الفرقان، اآلية   ١٥٢،  ١٠٠،  ٩٦:  سورة النساء، اآليات   -٢

 .١٤: ، وسورة الفتح، اآلية٥٩، ٥٠، ٧٣، ٥
 .٢/٤٠٣:  معاين القرآن-٣
 .١٥/١١٤: ألحكام القرآن، اجلامع ٦/٩٧:  معاين القرآن للنحاس-٤
 .كالزيادة:  أي-٥
 . أي املؤنث احلقيقي ال اازي-٦
 .٢/٤٠٣:  معاين القرآن-٧



 ٤٦٤

شاذَّة، والزيادة لتوكيد نفْي أن يكون بني النعاج ) أُنثَى(القراءة بزيادة : التعليق
زيادة : ٌء يسري، وقيلهذه مائة شاة، وفيها من الذُّكُور شي: ذَكَر؛ ألنه جيوز أن يقال

 . ، واهللا أعلم١أنثى تفيد تأكيد معىن األنوثة يف ِليِنها وفُتوِرها

 .    :  قوله تعاىل-٥٤٧

، وذكروا أن أبا ٢وختفيفها} {اجتمعت القُراء على ضم النون من 
التفسري ، وكالمها يف ٣ينصب النون والصاد} {: جعفَر املدينّ قرأ

واحد، وذكروا أنه املرض وما أصابه من العناء فيه، والنصب والنصب مبرتلة احلُزِن 
واحلَزِن، والعدِم والعدِم، والرشِد والرشِد، والصلِْب والصلَِب، إذا خفِّف ضم أوله ومل 

لوا، وإذا ضموا أوله خفَّفُوا، إذا فتحوا أوله ثقَّ: يثقَّل ألنهم جعلومها يف سمتني
 : ٤وأنشدين بعض العرب

 لقد غَِنيت يف غري بؤس وال جحد  لئن بعثَت أم احلُميديِن ماِئراً

جحد وضم : جِحد عيشهم جحداً إذا ضاق واشتد، فلما قال: والعرب تقول

 .٥أوله خفَّف، فابن على ما رأيت من هاتني اللُّغتني

) نصب: (القراءة بضم النون وإسكان الصاد وفتحهما متواترة، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦كوثْن و وثَن) نصب(مجع 

 .    :  قوله تعاىل-٥٤٨

                                 
 .٩٢٣: ، الكشاف٦/٩٨:  معاين القرآن للنحاس-١
 . أي بإسكان الصاد-٢
أ بفتحهما، والباقون بضم     املتواتر عن أيب جعفَر أنه قرأ ضم النون والصاد على اإلتباع، ويعقُوب قر             -٣

 .٣٧٢: ، اإلحتاف٢/٣٣٤: النون وإسكان الصاد، شرح الدرة املُِضية
 .، من غري عزو٢/١٨٢ٍٍ:  البيت يف لسان العرب-٤
 .٢/٤٠٥:  معاين القرآن-٥
 .٢/٣٣٤: ، شرح الدرة املُِضية٧/٥٣٢: ، البحر احمليط٤/١٦٩:  الفريد-٦



 ٤٦٥

 {: إبراهيم و ولَده، وقرأ ابن عباس:  يريدون١َ}{: قرأت القُراء
قالوا نعبد : (ذُِكرت ذريته من بعده، ومثلهمثَّ . إنما ذَكَر إبراهيم: وقال}  

وإله ِبأَ إهلكية٢)كاس، والعاموكلٌّ } {:  على هذا املذهب يف قراءة ابن عب

 .٣صواب

 {: القراءة باجلمع واإلفراد متواترة، فعلى اجلمع يكون قوله: التعليق

ه، وما بعده بدالً أو عطف بيان، وعلى اإلفراد أب ملن ذُِكر بعد}  
عطْف عليه، وقد وصفوا بالعبودية يف القرآن الكرمي يف غري هذا املوضع كقوله 

 وإما أن يكون ٤}         {: سبحانه

واذكر عبدنا إبراهيم وعبدنا إسحاق وعبدنا : فيكون املعىن} {العطف على 

 معىن اسم جنس يف} {اكتفاًء بالعطف، أو يكون } {يعقوب، فحذف 
 . ، واهللا أعلم٥اجلمع

 .     :  قوله تعاىل-٥٤٩

بغري ) أُوِلي اَأليِد: (يريد أويل القوة والبصر يف أمر اهللا، وهي يف قراءة عبداهللا

: ياء، فقد يكون له وجهان، إن أراد األيدي وحذف الياء فهو صواب؛ مثل

                                 
 .٢/٣٦١: ، النشر٢/٥٢٥: ابن كثري، والباقون باجلمع، التذْكرة قرأ باإلفراد -١
 .٧٥: ، وقد تقدم توجيهها، ص١٣٣:  سورة البقرة، اآلية-٢
 .٢/٤٠٦:  معاين القرآن-٣
 .٢:  سورة النحل، اآلية-٤
 .٩/٣٨٢: ، الدر املَصون٤/١٦٩: ، الفريد٢/٤٩٣:  شرح اهلداية-٥



 ٤٦٦

ن القوة من  وأشباه ذلك، وقد يكون يف قراءة عبداهللا م٢}{ و١}{

 .٣التأييد

قيل مجع يٍد، وهي اجلارحة، } {القراءة حبذف الياء شاذَّة، و: التعليق

هي مبعىن النعم اليت أسداها اهللا : وأراد بذلك األعمال ألنها تزاول باأليدي، وقيل

 . ، واهللا أعلم٤القوة: هي مجع اليد مبعىن: سبحانه إليهم، وقيل

 .       :  قوله تعاىل-٥٥٠

 { وهي معرفة على ٥} {فرد { وهي نكرة، وهي

     {:  ومثله قوله٦} {: كقراءة مسروق

 {٧ فرد } { وهي معرفة على}  { وهي نكرة، وكذلك

 والرفْع يف املعرفة كلّها جائز ٨}       {: قوله

 : ٩على االبتداء، وأنشدين بعض العرب

 والَ ربها إنْ غاب عنها خبائف  عمرك ما خنلي بداِر مِضيعٍةل

 رِبيب النِبي وابن خِري اخلالئف  وإنَّ هلا جارين لن يغِدرا ا

                                 
 .١٦: ، وسورة التكوير، اآلية٣٢: ، وسورة الشورى، اآلية٣٤:  سورة الرمحن، اآلية-١
 .٤١:  سورة ق، اآلية-٢
 .٢/٤٠٦:  معاين القرآن-٣
 .٩/٣٨٢: ، الدر املَصون١٥/١٤١: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٧٩:  املُحتسب-٤
 .١٧١: ، التحِبري١٦٣:  أضاف املدنيان وهشام، ونونَ الباقون، العنوان-٥
 .٦:  سورة الصافَّات، اآلية-٦
 .٥٦، ٥٥:  سورة ص، اآليتان-٧
 .٥٠، ٤٩:  سورة ص، اآليتان-٨
 .٥/٩٨:  البيتان ملعن بن أوس، لسان العرب-٩



 ٤٦٧

 .فرفع على االبتداء

 أضافوها، وهو وجه } {: وقد قرأها أهل احلجاز

:  ومن قال١}       {: حسن، ومنه

} {ر٢جعل القلب هو املتكب. 

 : القراءة بالتنوين واإلضافة متواترة، فمن نونَ فله ثالثة أوجه: التعليق

بدلٌ أو عطف بيان، } {اسم فاعل على أصلها، و} { أن تكون -١

هي، أو منصوب بفعل مضمر : أو مرفوع على أنه خرب ملبتدٍإ حمذوف تقديره

 . أعين:تقديره

مفعول به } {مبعىن املصدر، مبعىن اإلخالص، و} { أن تكون -٢

 .للمصدر يف موضع نصب

فاعل يف موضع } {مبعىن املصدر، مبعىن اخللوص، و} { أن تكون -٣

 .رفع

 : ومن أضاف فله ثالثة أوجه أيضاً

ى كما يف قوله  أن تكون اإلضافة للبيان؛ ألنَّ اخلالصة تكون ذكرى وغري ذكر-١

{: سبحانه {هاب يكون قبساً وغري ٣على قراءة اإلضافة، فالش 

 . قبس

 . أن تكون من إضافة املصدر للمفعول إذا كانت اخلالصة مبعىن اإلخالص-٢

 ١. أن تكون من إضافة املصدر للفاعل إذا كانت اخلالصة مبعىن اخللوص-٣
                                 

 .٤٧٧: ، وسيأيت الكالم عليها ص٤٠:  سورة غافر، اآلية-١
 .٢/٤٠٧:  معاين القرآن-٢
 .٣٧٨: ، وقد تقدم توجيهها ص٧:  سوة النمل، اآلية-٣



 ٤٦٨

 .واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٥٥١

ٱ{: قرأه أصحاب عبداهللا بالتشديد، وقرأه العوام { لبالتخفيف، واألو

بالتشديد، } ٱ{: أشبه بالصواب وبأمساء األنبياء من بين إسرائيل، وقرأ إبراهيم

فإن العرب ال تدخل على يفعل إذا كان يف معىن فالٍن ألفاً } {: وأما قوهلم
هذا يسع، وهذا يعمر، وهذا يزيد، فهكذا فصيح الكالم، وقد أنشدين : ، يقولونوالماً
 : بعضهم

 شديداً بأحناِء اخلالفة كَاهلُه  وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً

فلما ذكر الوليد يف أول الكلمة باأللف والالَّم أتبعه يزيد باأللف والالَّم، وكلٌّ 

 .٢صواب

 . ٣ متواترتان، وتقدم توجيههماالقراءتان: التعليق

 

 .     :  قوله تعاىل-٥٥٢

، شددها حيىي بن وثَّاب وعامة أصحاب عبداهللا، ٤الغساق تشدد سينه وختفَّف

دعاس بحرق كإحراق احلميم، ويقال. وخفَّفها الناق بارد يه ما : وذكروا أنَّ الغسإن

 .٥ودهميغِسق ويسيل من صديدهم وجل

                                                                                          
 .٩/٣٨٣: ، الدر املَصون٥٠٧: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٢٣١:  الكشف-١
 .٢/٤٠٧:  معاين القرآن-٢
 .١٧١:  انظر ص-٣
 .٢٧٣: ، البدور الزاهرة٣٧٣:  شدد الكوفيون إالَّ شعبة، وخفَّف الباقون، اإلحتاف-٤
 .٢/٤١٠:  معاين القرآن-٥



 ٤٦٩

القراءة بالتشديد والتخفيف متواترة، وأما من حيث التوجيه فإنَّ : التعليق

الغساق بالتشديد قد يكون امساً إالَّ أنَّ هذا الوزن يف األمساء قليل كالقَذَّاف، واألشهر 

أنه صفة على وزن فعال كسيال يف اللفظ واملعىن، صفة أقيمت مقام املوصوف، 

للشديد البرد، أو اسم ملا يغِسق من أجساد أهل النار، أي يسيل والتخفيف اسم 

 .، واهللا أعلم١منهم

 .      :  قوله تعاىل-٥٥٣

 كأنه ظن أن ٢}{:  إالَّ جماهداً فإنه قرأ}  {: قرأ الناس

  جاز أن ينعت باالثنني٣األزواج ال تكون من نعت واحٍد، وإذا كان االسم فعالً

عذاب فالن ضروب شتى، وضربان خمتلفان، فهذا بين، : والكثري، كقولك يف الكالم

وإن شئت جعلت األزواج نعتاً للحميم وللغساق وآلخر، فهن ثالثة، وأن جتعله صفة 

لواحد أشبه، والذي قال جماهد جائز ولكني ال أستحبه التباع العوام وبياِنه يف 

 .٤العربية

وعذاب آخر من : فاملعىن} {: القراءتان متواترتان، فمن قرأ: التعليق

، وجيوز أن يكون املبتدأ مفرداً }{مبتدأ خربه } {مثل العذاب األول، و

فاملعىن وعقوبات أُخر { ،{: واخلرب مجعاً يشتمل على ضروب متعددة، ومن قرأ

، وجوز الفَراء أن تكون }{واخلرب } و{وأُخر مجع أُخرى، واملبتدأ 

                                 
 .٢/٤٩٤: ، شرح اهلداية٦١٥: ، احلُجة البن زنجلَة٦/٧٨:  احلُجة للفارسي-١
:  قرأ البصِرّيان بقصر اهلمزة مضمومة على اجلمع، والباقون بتطويلها مفتوحة على اإلفراد، التلخيص             -٢

 .٢/٣٦١: ، النشر٣٨٦
 .يعذَّب ضروباً شتى: عذاب فالن ضروب شتى، أي:  أي يؤول إىل الفعل، كقولك-٣
 .٢/٤١٠:  معاين القرآن-٤



 ٤٧٠

: نعتاً للحميم وللغساق وأخر املرتفعة باالبتداء، وعليه فاخلرب حمذوف تقديره} {

 .، واهللا أعلم١أي العذاب}  {وهلم، أو

 .  ٰ :  قوله تعاىل-٥٥٤

 بغري ومل يكونوا كذلك، قرأ أصحاب عبداهللا}  ٰא{: قال جماهد

، وهو من االستفهام الذي معناه ٢استفهام، واستفهم احلسن وعاِصم وأهل املدينة

 .٣التعجب والتوبيخ، فهو جيوز باالستفهام وبطرحه

القراءتان متواترتان، فمن قرأ مزة قطع فهو استفهام، ومن قرأ مزة : التعليق

 : وصل ففيها وجهان

: اق الكالم، وفيها مجلة حمذوفة تقابل قوله سبحانه أن تكون استفهاماً دلَّ عليه سي-١

 .أمفقودون هم أم زاغت عنهم األبصار: تقديرها}    {

 . ٤)بل(مبعىن ) أَم(إنا اختذناهم سخرياً، و:  أن تكون إخباراً مبعىن-٢

 

 .    ٱ  :  قوله تعاىل-٥٥٥

: رأ األعمش وعاِصم وأكرب منهمقرأ احلسن وأهل احلجاز بالنصب فيهما، وق

 .٥ابن عباس وجماهد بالرفْع يف األوىل والنصب يف الثَّانية

                                 
 .٦٦٨: ، إبراز املعاين٤/١٧٥: ، الفريد٣/١١٠٥:  املُوضح-١
 قرأ البصِرّيان والكوفيون إالَّ عاِصماً بوصل اهلمزة فتسقط يف الدرِج، ويبتدأ ا مكسورة، والباقون               -٢

 .٢٧٣: ة، البدور الزاهر٢٥٣: بقطعها مفتوحة وصالً ووقفاً، الفتح الرباين
 .٢/٤١١:  معاين القرآن-٣
 .٢/٤٩٥: ، شرح اهلداية٤١٨: ، معاين القراءات٤/٢٥٥:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .١٧١: ، التحِبري١٦٤:  قرأ بالرفْع الكوفيون إالَّ الِكساِئي، والباقون بالنصب، العنوان-٥



 ٤٧١

وأقول احلق، وهو وجه، ويكون رفعه ) فاحلَق ِمني واحلَق أقُولُ: (قال جماهد

 .فهو احلق: على إضمار

وقد يكون رفعه بتأويل ). فأنا احلَق وأقُولُ احلَق: (وذُكر عن ابن عباس أنه قال

عزمةٌ صادقةٌ آلتينك؛ ألنَّ فيه : احلق ألقومن، ويقولون: جوابه؛ ألنَّ العرب تقول

        {: عزمةٌ صادقةٌ، ويبين ذلك قوله: تأويل

من مرفوع مضمر فهو يف املعىن }  {: ؛ أال ترى أنه ال بد لقوله١}

 : ٢نصباً، والعرب تنشد بيت امرىء القيسيكون رفعاً و

 ولو قطَّعوا رأِْسي لَديِك وأَوصاِلي  فقلت ميني اهللا أبرح قاعداً 

: والنصب يف ميني أكثر، والرفْع على ما أنبأتك به من ضمري أن وعلى قولك

 : ٣علي ميني، وأنشدونا

  انطلقت أسريهاعلى خطَّة إالَّ  فإنَّ علي اَهللا إنْ حيملونين

 .ويروى ال حيملونين

 تإنْ(فلو أُلِْقي (ك، أي: لقلتاُهللا ألضربن ويكون : علي ،هذه اليمني علي

 {على اُهللا أنْ أضربك، فترفع اهللا باجلواب، ورفعه بعلى أحب إيلَّ، ومن نصب 
واء، وهو فعلى معىن قولك حقاً آلتينك، واأللف والالَّم وطرحهما س}  

 خافض جيعله اهللا تعاىل يعين ٤محداً هللا واحلمد هللا، ولو خفض احلق األول: مبرتلة قولك

يف اإلعراب فيقسم به كان صواباً، والعرب تلقي الواو من القسم وخيفضونه مسعناهم 

                                 
 .٣٥:  سورة يوسف، اآلية-١
 .١٤١:  ديوانه-٢
 .تد إىل قائله مل أه-٣
 .١٥/١٤٩:  قرأ باخلفض ابن السميفَع وطلحة بن مصرف، اجلامع ألحكام القرآن-٤



 ٤٧٢

ل جيوز اهللا ألفعلن؛ ألنَّ املعىن مستعمل، واملستعم: اِهللا لتفعلن، فيقولُ ايب: يقولون

خبٍري، فلما : خٍري، يريد: كيف أصبحت؟ فيقول: فيه احلذف، كما يقول القائل للرجل

 .١كثرت يف الكالم حِذفَت

القراءة بالرفْع والنصب متواترة، وقُِرىَء باخلفض شذوذاً، فأما الرفْع : التعليق

 : ففيه أوجه

 .نيفاحلق م:  أن يكون مبتدأ خربه حمذوف، والتقدير-١

 .}{ أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف دلَّ عليه مجلة جواب القسم -٢

 .فأنا احلَق:  أن يكون خرب ملبتدٍإ حمذوف، والتقدير-٣

 .فهو احلَق:  أن يكون خرب ملبتدٍإ حمذوف، والتقدير-٤

 : وأما النصب ففيه ثالثة أوجه

 . أن يكون منصوباً على املصدرية-١

 . فاتبعوا احلَق واستمعوا احلَق: صوباً على اإلغراء، والتقدير أن يكون من-٢

فباحلَق، أقسم :  أن يكون منصوباً على القسم وحذف حرف اجلر، والتقدير-٣

بني القسم }  {: ، واعتراض قوله}{:بنفسه، وجوابه قوله

 .وجوابه ال يضر؛ ألنه يؤكِّد املعىن

 : وأما اخلفض ففيه وجهان

 .على القسم وحذف حرف اجلر مع بقاء عمله -١

 .٢ أن تكون الفاء بدالً من واو القسم-٢

                                 
 .٢/٤١٢:  معاين القرآن-١
: ، اجلـامع ألحكـام القـرآن      ٣٥٥: ، مفاتيح األغاين  ٦٢٩: ، املشكل ٦١٨:  احلُجة البن زنجلَة   -٢

 .٧/٥٤٦: ، البحر احمليط١٥/١٤٩



 ٤٧٣

 .واهللا أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٱ  
 

 .       :  قوله تعاىل-٥٥٦



 ٤٧٤

: ، وفسروها١قرأها حيىي بن وثَّاب بالتخفيف، وذُكر ذلك عن ناِفع ومحزة

، )يـا( حسن، العرب تدعو بألف، كما يدعون بـيامن هو قانت، وهو وجه

 : ٢يازيد أقبل، وأزيد أقبل، قال الشاعر: فيقولون

 إالَّ يٍد لَيست هلا عضد  أبين لُبينى لستم بيٍد

 : ٣وقال اآلخر

ضمرةَ ماذا ذكر بن ة أُخذت باملُراِر  أضمرمِصر ِمن ت 

مردوداً بالدعاء كاملنسوق؛ ألنه ذكر الناسي وهو كثري يف الشعر، فيكون املعىن 

فالن ال يصلِّي وال يصوم : الكافر، مثَّ قص قصة الصاحل بالنداء، كما تقول يف الكالم

 .فيامن يصلي ويصوم أبشر، فهذا معناه، واهللا أعلم

ضع يف مو) أَم(ألنَّ العرب قد تضع ) أَم(وقد تكون باأللف استفهاماً بتأويل 

أمن هو قانت، خفيف، كاألول الذي ذُكر : األلف إذا سبقها كالم، فيكون املعىن

 .بالنسيان والكفر

إذا ) أَم(أن جتعل : ومن قرأها بالتشديد فإنه يريد معىن األلف، وهو الوجه

وقد قرأ ا احلسن وعاِصم وأبو جعفَر ) أَم(كانت مردودة على معىن قد سبق قلتها بـ

أأخواك أم الذئب؟ تقال : كان هذا حني قلت: والعرب تقول) أَم من: (، يريدوناملدينّ

أفَِتلك أم : هذه الكلمة بعد املغرب إذا رأيت الشخص فلم تدِر ما هو، ومن قولك

 ؟٥ يطارد أُتنا٤أذلك أم جأْب: وحِشية؟ وقولك

                                 
 .٢٧٥: ، البدور الزاهرة٢٥٤:  وابن كثري وحمزة، وشدد الباقون، الفتح الرباين قرأ بالتخفيف ناِفع-١
 .٤/٢٠:  هو أوس بن حجر، لسان العرب-٢
 . مل أهتد إىل قائله-٣
 .١/٤٣: احلمار الغليظ من احلُمر الوحشية، القاموس احمليط:  اجلأب-٤
٥-نار، :  اُألتثَى اِحلم٤/١٩٤: القاموس احمليطمجع أتان، وهي أُن. 



 ٤٧٥

مضمر، قد فقد تبين يف الكالم أنه }  {فأين جواب : فإن قال قائل

جرى معناه يف أول الكلمة، إذ ذكر الضالَّ مث املهتدي باالستفهام فهو دليل على أنه 

أهذا مثل هذا، أو أهذا أفضل أم هذا، ومن مل يعرف مذاهب العرب ويتبين له : يريد

 : ١املعىن يف هذا وشبهه مل يكتِف ومل يشتِف، أال ترى قول الشاعر

ولهفأقسم لو شيء أتانا را  سفعدولكن مل جند لك م سواك 
: لو أتانا رسولُ غِريك لدفعناه، فعلم املعىن، ومل يظهر، وجرى قوله: أنَّ معناه

 .٣ على مثل هذا٢}    {

 . ٤القراءة بالتخفيف والتشديد متواترة، وتوجيههما كما بينه الفَراء : التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٥٥٧

د، وقد قرأ العواممتقاربان يف ٥}{: هو املؤمن املوح اِلمو س لَموس 

رِبح ِربحاً : سِلم لَه سلَماً، والعرب تقول: مصدر لقولك} {املعىن، وكأنَّ 

، ٦وربحاً، وسِلم ِسلْماً وسلَماً وسالمة، فسامل من صفة الرجل، وسلَم مصدر لذلك

 .واهللا أعلم
القراءتان متواترتان، فمن قرأ بألف بعد السني وكسر الالَّم فهو اسم : التعليق
خالصاً له، ومن قرأ بفتح الالَّم بدون ألف فهو مصدر، من االستسالم : فاعل، واملعىن

 . ، واهللا أعلم٧واالنقياد

                                 
 .١٣٠:  هو امرؤ القيس، ديوانه-١
 .٢٢:  سورة الزمر، اآلية-٢
 .٢/٤١٦:  معاين القرآن-٣
 .٥١٠: ، إمالء ما من به الرمحن٥٦٧: ، كَنز املَعاِني٤٢٠:  معاين القراءات-٤
 .٣٧٥: حتاف، اإل٣٩٠:  هي قراءة العشرة إالَّ ابن كثري والبصِرييِن، التلخيص-٥
 .٢/٤١٩:  معاين القرآن-٦
 .٢/٤٩٧: ، شرح اهلداية٦/٩٤: ، احلُجة للفارسي٤/٢٦٥:  معاين القرآن للزجاج-٧



 ٤٧٦

 .       :  قوله تعاىل-٥٥٨

: هب مجاٍع يف املعىن، ويف قراءة عبداهللا، فكأنه يف مذ١غري موقَّت} {
 .٢يف تأويل جمٍع} {فهذا دليل أنَّ ) ِبِهقُواْدوص والَِّذين جاؤوا بالصدِق(

هي تفسري، والقراءتان مبعىن واحد، يؤيد : قراءة عبداهللا شاذَّة، وقيل: التعليق
 ا يراد} {: وقيل}   {: ذلك قوله سبحانه يف آخر اآلية

 . ، واهللا أعلم٣الفوج أو الفريق

 .      :  قوله تعاىل-٥٦١

على }    {: قرأها حيىي بن وثَّاب وأبو جعفَر املدين

أما ختاف أن : وذلك أنَّ قريشاً قالت للنيب } {: ، وقرأها الناس٤اجلمع

، حمداً م}    {: فأنزل اهللا! تخِبلَك آهلتنا لعيبك إياها؟
قد همت أُمم األنبياء م، : قالوا} {: فكيف خيوفونك مبن دونه؟ والذين قالوا

 ٥}      {: ووعدوهم مثل هذا، فقالوا لشعيب

 .٦ واألنبياء قبله، وكلٌّ صوابأي محمداً }    {: فقال

منون أتباع األنبياء القراءتان متواترتان، ويدخل يف قراءة اجلمع املؤ: التعليق

 . ، واهللا أعلم٧عليهم الصالة والسالم
                                 

 . أي غري حمدد بل هو عام-١
 .٢/٤١٩:  معاين القرآن-٢
 .١٥/١٦٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٩٤٠:  الكشاف-٣
 .٣٦٢/ ٢: ، النشر١٥٣:  عاِصماً، وأفرد الباقون، التيسري قرأ باجلمع أبو جعفَر والكوفيون إالَّ-٤
 .، وهو يف قصة النيب هود ٥٤:  سورة هود، اآلية-٥
 .٢/٤١٩:  معاين القرآن-٦
: ، التحريـر والتنـوير    ٤/١٢١٩: ، فتح الوصـيد   ١٢٣١: ، زاد املسري  ٢٠٠:  احلُجة البن خالويه   -٧

٢٤/٩٠. 



 ٤٧٧

       :  قوله تعاىل-٥٦٠

 .                        و

، وكلٌّ ١نونَ فيهما عاِصم واحلسن وشيبة املدين، وأضاف حيىي بن وثَّاب

 ٣}  {و } ٰ{ و ٢}   {: صواب، ومثله

ولإلضافة معىن مِضي ِمن الفعل، فإذا رأيت الفعل قد }  {و 

أخوك آخذُ : أخوك أخذَ حقَّه، فتقول هاهنا: مضى يف املعىن فآِثر اإلضافة فيه، تقول

أخوك آخذٌ : آخذٌ حقَّه، فإذا كان مستقبالً مل يقع بعد قلت: حقِّه، ويقبح أن تقول

هذا قاتلٌ محزة مبغضاً؛ ألنَّ معناه ماٍض فَقَبح : نك ال تقولحقَّه عن قليل؛ أال ترى أ

 . ٤التنوين؛ ألنه اسم
} {و}{القراءة بالتنوين واإلضافة متواترة، فمن نونَ فـ: التعليق

، ٥مفعوالن عمل فيهما اسم الفاعل، ومن أضاف فمن إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله
 .واهللا أعلم

 .        :  قوله تعاىل-٥٦١

 ١القُراء جمتمعون على نصب الكاف، وأنَّ املخاطب ذَكَر، وقرأ ِوقَاُء بن إياس
فخفض الكاف والتاء، كأنه ) ستكْبرِتاو ِبها  فَكَذَّبِتيِتاي آَءتِكا قَد جبلَٰى: (بسنده

                                 
 .٢/٦٤٠: ، غاية االختصار٢/٥٣٠: ان، وأضاف الباقون، التذْكرة قرأ بالتنوين البصِرّي-١
، البـدور   ٢٧٣: ، وقرأ حفْص باإلضافة، والباقون بالتنوين، الفتح الرباين       ٣:  سورة الطَّالق، اآلية   -٢

 .٣٢٢: الزاهرة
، البـدور   ١٨٤: اين، وقرأ حفْص باإلضافة، والباقون بالتنوين، الفتح الرب       ١٨:  سورة األنفال، اآلية   -٣

 .١٢٩: الزاهرة
 .٢/٤٢٠:  معاين القرآن-٤
 .٣/١١١٤: ، املُوضح٣٥٨: ، مفاتيح األغاين٢/٢٣٩:  الكشف-٥



 ٤٧٨

 أوالً، فأجرى الكالم خياطب النفس، وهو وجه حسن؛ ألنه ذكر النفْس فخاطبها
 .٢الثَّاين على النفِْس يف خطاا

  {: القراءة بكسر الكاف شاذَّة، جاءت تبعاً لقوله سبحانه: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤}٣
 . א :  قوله تعاىل-٥٦٢

، تقول يف ٥بالتوحيد، وكلٌّ صواب} {: مجع، وقد قرأ أهل املدينة
د تبين أمر القوِم، وأمور القوِم، وارتفع الصوت واألصوات، ومعناه واحد، ق: الكالم

أصوات، وكلٌّ :  ومل يقل٦}    {: قال اهللا تعاىل
 .٧صواب

القراءة باجلمع واإلفراد متواترة، واملفازة مصدر، فمن أفرد فألنَّ : التعليق
الف املفازات، وقد يكون فيها املصدر يستعمل يف الواحد واجلمع، ومن مجع فالخت

 .، واهللا أعلم٨بدواعي مفازاهتم وأسباا: مضاف حمذوف، والتقدير

 
   

                                                                                          
، تقريب  ٤/٣٣٥: أبو يزيد ِوقَاُء بن إياس األسدي الكويف، من رواة احلديث، ميزان االعتدال           : هو -١

 .٢/٣٣٧: التهذيب
 .١/٤٢٣:  معاين القرآن-٢
 .٥٦: ورة الزمر، اآلية س-٣
 .٧/٥٨٠: ، البحر احمليط٢/٢٠٢:  إعراب القراءات الشواذِّ-٤
 .١٧٣: ، التحِبري١٦٦:  مجع الكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون باإلفراد، العنوان-٥
 .١٩:  سورة لقمان، اآلية-٦
 .٢/٤٢٤:  معاين القرآن-٧
 .٩/٤٣٨: ، الدر املَصون٢/٤٩٨: ية، شرح اهلدا٦٢٤:  احلُجة البن زنجلَة-٨



 ٤٧٩

 .      :  قوله تعاىل-٥٦٣

 .١وكلٌّ صواب) اِبرسوِله(ذهب إىل الرجال، ويف حرف عبداهللا 

، واهللا ٢}{ى لفظ قراءة عبداهللا شاذَّة، والضمري فيها يعود عل: التعليق

. أعلم
 .        :  قوله تعاىل-٥٦٤

األعمش، وعاِصم وجعال له الفعل، وأهل املدينة والسلَمّي } {رفع 

} { وجعلوا ٣}{نصبوا }     {: قرءوا

وكذلك هي يف }  {: ملوسى، وأهل املدينة يلقون األلف األوىل، يقولون

إني أخاف :  املعىن أنه قال٤}  {: العراقمصاحفهم، ويف مصاحف أهل 

 . ٥التبديل على دينكم، أو أن يتسامع الناس به، فيصدقوه فيكون فيه فساد على دينكم

، }{ونصبه متواترة، وكذلك بالواو وبـ} {القراءة برفع : التعليق

صبه فالفاعل فعل الزم، ومن قرأ بن} {فعلى أنه فاعل، و} {فمن رفع 

متعدي، وجاءت } {مفعول به، و} {، ومضمر وهو موسى 

، األوىل جاءت على املعىن؛ ألنَّ }{: هذه القراءة نسقاً على قوله سبحانه قبلها

تبديل الدين إذا حصل ظهر الفساد يف األرض على اعتبار فرعون، والقراءة بالواو تفيد 

                                 
 .٣/٥:  معاين القرآن-١
 .٩/٤٥٨: ، الدر املَصون٧/٥٩٧:  البحر احمليط-٢
 قرأ املدنيان والبصِرّيان وحفْص بضم الياء وكسر اهلاء ونصب الفساد، والباقون بفتح الياء واهلـاء                -٣

 .٢٧٩: هرة، البدور الزا١٧٤: ورفع الفساد، التحِبري
 .، والباقون بالواو، املصدران السابقان)أو( الكوفيون ويعقُوب بـ-٤
 .٣/٧:  معاين القرآن-٥



 ٤٨٠

تفيد ختوفه من أن حيصل } {اءة بـخوف فرعون من حصول األمرين مجيعاً، والقر

 .، واهللا أعلم١أحدمها

 .        :  قوله تعاىل-٥٦٥

، وهي ٢بالتخفيف، وأثبت احلسن وحده فيه الياء} {قرأها العوام على 
تنِزلُ املالئكة من السماوات، فتحيط : ٣من تنادى القوم، قال الضحاك بن مزاحم

، فإذا رأوها هالتهم، فندوا يف األرض كما تِند اإلبل، فال بأقطار األرض، ويجاء جبهنم

 {: يتوجهون قطراً إال رأوا مالئكة فريجعون من حيث جاءوا، وذلك قوله

             

        {:  وذلك قوله٤} 

   {: ، وذلك قوله٥}     

 .مشددة الدال} ٱلتناد{: ، وقرأها الضحاك٦}   

يوم يدعو أهل اجلنة أهل النار، وأهل النار : خفيفة أراد} {: ومن قرأها
 .٧أهل اجلنة، وأصحاب األعراف رجاالً يعرفوم

                                 
 .٢/٢٤٣: ، الكشف٦٢٩: ، احلُجة البن زنجلَة٤٢٦:  معاين القراءات-١
: تيـسري  أثبت الياء ورش وابن وردان وصالً، وابن كثري ويعقُوب يف احلالني، وحذفها البـاقون، ال               -٢

 .٣٧٨: ، اإلحتاف١٥٦
: هـ، غاية النهايـة   ١٠٥: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلرساين، تابعي مفَسر، ت         :  هو -٣

١/٣٣٧. 
 .٣٣:  سورة الرمحن، اآلية-٤
 .٢٣، ٢٢:  سورة الفجر، اآليتان-٥
 .٢٥:  سورة الفرقان، اآلية-٦
 .٣/٧:  معاين القرآن-٧



 ٤٨١

القراءة بتخفيف الدال مع حذف الياء وإثباهتا متواترة، وقد تقدم : التعليق
ة بتشديد الدال فهي شاذَّة، والتوجيه ، وأما القراء١الكالم على احلذف واإلثبات

 . ٢واضح

 .       :  قوله تعاىل-٥٦٦

، وهي يف ٣يضيف القلب إىل املتكرب، ومن نون جعل القلب هو املتكرب اجلبار
فهذا شاهد ملن أضاف، واملعىن يف تقدم ) على قلِب كلِّ متكبٍر جباٍر: (قراءة عبداهللا

 .واهللا أعلمالقلب وتأخره واحد 
كل يوم مجعة، : يرجل شعره يوم كل مجعة، يريد: ومسعت بعض العرب

 . ٤واملعىن واحد
القراءة باإلضافة والتنوين متواترة، فعلى اإلضافة يكون الوصف : التعليق

لإلنسان، وعلى التنوين يكون الوصف للقلب لكونه حملَّ الكرب والتجبر ومركزمها 
مر الزِري حمذوفاً على قراءة التنوين فيكون املعىنومنبعهما، وقدشعلى كلِّ ذي : خ

قلب متكبر جبار، ليكون الوصف لإلنسان، وال ضرورة تضطرنا إىل تقدير مضاف؛ 
ألنَّ الكالم يفهم بدون تقدير، وال مانع من وصف القلب بالتكبر والتجبر، بل هو 

 . هللا أعلم، وا٥حملُّهما، وقراءة عبداهللا شاذَّة 
 .   :  قوله تعاىل-٥٦٧

                                 
 .١٥٠: سورة البقرة، اآلية} {:  سبحانه عند قوله٧٩:  ص-١
 .١٥/٢٠٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٠٨:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
 .٢٧٩: ، البدور الزاهرة١٦٧:  قرأ بالتنوين أبو عمرو وابن ذَكْوان، والباقون باإلضافة، العنوان-٣
 .٣/٨:  معاين القرآن-٤
 .٧/٦١٧: ، البحر احمليط٦٧١: عاين، إبراز امل٩٥٦:  الكشاف-٥



 ٤٨٢

نصبه، وقد قرأ } {ومن جعله جواباً لـ} {: بالرفع، يرده على قوله
 : ٢، قال وأنشدين بعض العرب١به بعض القُراء

 يِدلْننا اللَّمـةَ مـن لَماهتا   علَّ صروف الدهر أو دوالهتا
 فتستريح النفس من زفْراهتا

 .٣فنصب على اجلواب بلعلَّ
 . ٤القراءة بالرفْع والنصب متواترة، وتوجيهها كما بينه الفَراء : التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٥٦٨

:  فقرأ٥مهز األلف حيىي بن وثَّاب وأهل احلجاز، وخفَّفها عاِصم واحلسن
على }  {ونصب هاهنا }      {

 .٦}{ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب، ويف املسألة األوىل توِقع عليهم : النداء
القراءتان متواترتان، فمن قرأ بقطع اهلمزة وكسر اخلاء فالفعل متعٍد، : التعليق

مفعول به منصوب، ومن قرأ } {و}   {: يقول اهللا ملالئكته
منادى } {ون، وبوصل اهلمزة وضم اخلاء فالفعل الزم، واخلطاب آلل فرع
 . ، واهللا أعلم٧منصوب ألنه مضاف، وأداة النداء حمذوفة دلَّ عليها السياق

 .     :  قوله تعاىل-٥٦٩

                                 
 .٢/٣٦٥: ، النشر٢/٦٤٥:  نصب حفْص، ورفَع الباقون، غاية االختصار-١
 .، من غري نسبة٩/٣٦٩:  البيت يف لسان العرب-٢
 .٣/٩:  معاين القرآن-٣
 .٤/٢١٣: ، الفريد٢/٥٠١: ، شرح اهلداية٦/١١١:  احلُجة للفارسي-٤
٥-    ة، والباقون بالقطع وكسر اخلاء،              قرأ بوصل اهلمزة وضمبعاِمر وشرو وابن عماخلاء ابن كثري وأبو ع 

 .٣٧٩: ، اإلحتاف٥٧٢: السبعة
 .٣/٩:  معاين القرآن-٦
 .٥٧١: ، كَنز املَعاِني٥١٥: ، إمالء ما من به الرمحن٢٠٤:  احلُجة البن خالويه-٧



 ٤٨٣

 ١)ويوم تقُوم: (بالتذكري، ولو قرأ قارىء} {: قرأت القُراء بالياء، يعين

له ويذَكَّر إذا تقدم، العرب كان صواباً؛ ألنَّ األشهاد مجع، واجلمع املذكَّر يؤنث فع

 .٢ذهبت الرجال، وذهب الرجال: تقول

 . ٣القراءة بالتاء شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٥٧٠

 فوحد ِفعل من، مثَّ رجع إىل ٤)وِمنكُم من يكُونُ شيوخاً: (ويف حرف عبداهللا

 .٥،٦، ولو قال شيخاً لتوحيد اللَّفظ كان صواباًاجلمع) من(الشيوخ فنوى بـ

تستعمل يف اإلفراد واجلمع كقوله ) من(قراءة عبداهللا شاذَّة، و: التعليق

   {: ، وقوله)من( على معىن ٧}   {: سبحانه

شاذَّة أيضاً، وهي ) شيخاً(، والقراءة بالتوحيد يف ٩، واإلفراد على لفظها٨}

 . ، واهللا أعلم١٠وهو اسم جنس} {:  اآلية نفسهاكقوله سبحانه يف

 .       :  قوله تعاىل-٥٧١

                                 
 .٧/٦٢٣: نقري عن أيب عمرو، البحر احمليط قرأ بالتأنيث ابن هرمز وإمساعيل وامل-١
 .٣/١٠:  معاين القرآن-٢
 .٧/٦٢٣: ، البحر احمليط٢/٤٦٣:  معاين القرآن لألخفَش-٣
 . مل أجد أحداً ذكرها غري الفَراء-٤
: ، اجلامع ألحكـام القـرآن     ٩٦١:  ذكرها الزمخشِري والقُرطُِبي دون عزٍو إىل قارىء، الكشاف        -٥

١٥/٢١٥. 
 .٣/١٠:  معاين القرآن-٦
 .٤٢:  سورة يونس، اآلية-٧
 .٤٣:  سورة يونس، اآلية-٨
 .٥/٢٠٩:  البحر احمليط-٩
 .١٥/٢١٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٩٦١:  الكشاف-١٠



 ٤٨٤

 تريد ١)يسحبونَ: (ترفع السالسل واألغالل، ولو نصبت السالسلَ وقلت

وهم يف السالسل يسحبون؛ فال جيوز : وقال ابن عباس. يسحبون سالسلهم يف جهنم

إنما املعىن إذ أعناقهم :  ولكن لو أنَّ متوهما قال واخلافض مضمر،٢خفض السالسِل

يف األغالل ويف السالسِل يسحبون؛ جاز اخلفض يف السالسِل على هذا املذهب، 

 : ٣ومثلُه مما رد إىل املعىن قولُ الشاعر

 اُألفعوانَ والشجاع الشجعما  قد سامل احليات منه القدما

قد ساملت رجله : يات قبل ذلك مرفوعة؛ ألنَّ املعىنفنصب الشجاع، واحل

احليات وساملتها، فلما احتاج إىل نصب القافية جعل الفعل من القدم واقعاً على 

 . ٤احليات

 . ٥قراءتا النصب واخلفض شاذَّتان، وتوجيههما كما بينه الفَراء : التعليق

 

 

 
 
 

  
                                 

 .٢/٢٩٠:  قرأ ا ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهما، املُحتسب-١
 .٤٢٠: ت قرأ باخلفض كرداب، شواذُّ الِقراَءا-٢
 .٨/٤٩:  البيت للمساور بن هند العبسي، لسان العرب-٣
 .٣/١١:  معاين القرآن-٤
 .١٥/٢١٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٩٠: ، املُحتسب٦/٢٣٣:  معاين القرآن للنحاس-٥



 ٤٨٥

 

 .    :  قوله تعاىل-٥٧٢

، وإن شئت ١نصبها عاِصم ومحزة، وخفضها احلسن فجعلها من نعت األيام

من نعت األربعة، ومن نصبها جعلها متصلة باألقوات، وقد ترفع كأنه ابتداء، كأنه 

 . ٢ملن أراد علمه: ذلك سواء للسائلني، يقول: قال

 : ة، وهييف هذه اآلية ثالث قراءات متواتر: التعليق

 : وفيه أربعة أوجه} { النصب -١

 . على احلال من األقوات، وهو ما يفْهم من كالم الفَراء-أ 

 .}{ على احلال من -ب

 .قدرها سواًء:  بفعل مضمر، تقديره-ج

 . على املصدر-د

 : وفيه وجهان} { اخلفض، -٢

 . أنه نعت لأليام-أ 

 . أنه نعت ألربعة-ب

٣-ه خرب ملبتدٍإ حمذوف، تقديره} {فْع  الرواهللا أعلم٣ذلك أو هي: على أن ، . 

 .    :  قوله تعاىل-٥٧٣

                                 
: لتحـِبري ، ا ٢/٦٤٧:  قرأ أبو جعفَر بالرفع، ويعقُوب باخلفض، والباقون بالنصب، غاية االختصار          -١

١٧٥. 
 .٣/١٢:  معاين القرآن-٢
، التحريـر   ٢/٣٤٦: ، شرح الدرة املُـِضية    ٩/٥٠٩: ، الدر املَصون  ٥١٧:  إمالء ما من به الرمحن     -٣

 .٢٥/١٩: والتنوير



 ٤٨٦

، ١}{: العوام على تثقيلها لكسر احلاء، وقد خفَّف بعض أهل املدينة
 : ٢وقد مسعت بعض العرب ينشد

 سطيا وراء قوم نصرهم ِحن  أبلغ جذاماً وخلْماً أن إخوهتم
 .٤}٣   {: وهذا ملن ثقَّل، ومن خفَّف بناه على قوله

القراءتان متواترتان، فالكسر مجع نِحسة صفة على وزن فَِعلَة، واإلسكان مجع : التعليق
نحس، إما أن يكون ختفيفاً للكسر، وإما أنه مجع نحسة، وإما أنه مجع صفة على وزن 

األخري أبو ح ل، وردِن بعدم ورودها يف لغة العربفَعيجتحِمني احلليب مانَ والس٥ي ،
 . واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٥٧٤

، قرأ بذلك عاِصم، وأهل املدينة واألعمش، إالَّ أنَّ }{القراءة برفع 
 فإنه كان ٦}  {: يف كل القرآن إال قوله} {األعمش كان جيري 

 كتابه بغري ألف، ومن أجراها جعلها امساً لرجل أو جلبل، ومن مل جيرها ال ينون، ألنَّ
تترك بين أسد وهم : ومسعت بعض العرب يقول: جعلها امساً لألمة اليت هي منها قال

فصحاء، فلم يجِر أسد، وما أردت به القبيلة من األمساء اليت جترى فال جترها، 
جاءتك متيم بأسرها، وقيس بأسرها، فهذا مما : وإجراؤها أجود يف العربية مثل قولك

 .يجرى، وال يجرى مثل التفسري يف مثود وأسد

                                 
بـدور  ، ال٢/٥٣٧:  قرأ الكوفيون وأبو جعفَر وابن عاِمر بكسر احلاء، وأسكنها الباقون، التـذْكرة        -١

 .٢٨٣: الزاهرة
 .، بدون نسبة١٤/٧١:  البيت يف لسان العرب-٢
 .١٩:  سورة القمر، اآلية-٣
 .٣/١٣:  معاين القرآن-٤
 .٩/٥١٨: ، الدر املَصون٧/٦٤٩: ، البحر احمليط٤/١٢٢٥:  فتح الوصيد-٥
 .٥٩:  سورة اإلسراء، اآلية-٦



 ٤٨٧

بنصب، وهو وجه، والرفْع أجود ) أما مثود فهديناهم(و: وكان احلسن يقرأ
تطلب األمساء، ومتنع من األفعال، فهي مبرتلة الصلة لالسم، ولو كانت ) أما(منه؛ ألنَّ 

رفاً يلي االسم إذا شئت، والفعل إذا شئت كان الرفْع والنصب معتدلني مثل ح) أما(
؛ أال ترى أنَّ الواو تكون مع الفعل، ومع االسم؟ ١}  {: قوله
وتركت زيداً، فتصلح يف الفعل : عبداهللا ضربته، و زيداً تركته؛ ألنك تقول: فتقول

أما عبداهللا : بت فعبداهللا، كما تقولأما ضر: الواو كما صلحت يف االسم، وال تقول
ِخلْقَةُ ما نصب األمساَء أن : فضربت، ومن أجاز النصب وهو يرى هذه العلَّة فإنه يقول

 .٢يسبقها ال أن تسبقه، وكل صواب
هنا إالَّ الرفْع بدون تنوين، أما قراءة التنوين وقراءة } {ليس يف : التعليق

، وأما النصب فعلى إضمار فعل ٣وقد تقدم توجيه الصرف ومنعهالنصب فشاذَّتان، 
 .، واهللا أعلم٤هدينا

 .           :  قوله تعاىل-٥٧٥

ألهل الكوفة منها دار صاحلة، : وهي النار بعينها، وذلك صواب لو قلت
ختلف لفظهما، الدار، والكوفة هي الدار فا: والدار هي الكوفة، وحسن حني قلت

فهذا بين الشيء فيه، ) ذلك جزاُء أعداء اِهللا النار دار اخللِد: (وهي يف قراءة عبداهللا
 . ٥ألنَّ الدار هي النار

 . ٦قراءة عبداهللا شاذَّة، وكالم الفَراء واضح: التعليق
                                 

 .٤٤٠: ، وقد تقدمت ص٣٩:  سورة يس، اآلية-١
 .٣/١٤:  معاين القرآن-٢
 .٢٣٧:  انظر ص-٣
 .٢/٢١٢: ، إعراب القراءات الشواذ٤/٢٩٠ِّ:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .٣/١٧:  معاين القرآن-٥
 .، ونسبها إىل ابن عباس ١٥/٢٣٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٦/٢٦٤:  معاين القرآن للنحاس-٦



 ٤٨٨

 .       :  قوله تعاىل-٥٧٦

:  ويف قراءة عبداهللا} {: راءتناعند املمات يبشروم باجلنة، ويف ق

 . ١بغري أنْ على مذهب احلكاية) ال تخافُوا(

: تترتَّل عليهم املالئكة يقولون أو قائلني: قراءة عبداهللا شاذَّة، ومعناها: التعليق

 : يف القراءة املتواترة جيوز فيها ثالثة أوجه) أنْ(ال ختافوا، و

 .أالَّ ختافوا، والضمري ضمري الشأن أن تكون خمفَّفة من الثقيلة، أي ب-١

 ).أي: ( أن تكون مفسرة، مبعىن-٢

 . ٢يف هذا الوجه نافية، وناهية يف اَألولَيِن) ال( أن تكون ناصبة، وتكون -٣

 .    :  قوله تعاىل-٥٧٧

: استفهما وسكنا العني، وجاء التفسري} {: قرأ عاِصم واألعمش

 . والكتاب أعجمي؟أيكون هذا الرسول عربياً

 كأنه جعله من قيلهم، يعين ٣}{: وقرأ احلسن بغري استفهام

الكفرة، أي هالَّ فصلت آياته منها عريب يعرفه العريب، وعجمي يفهمه العجمي، فأنزل 

: ٤وقرأها بعضهم.}     {: اهللا عز و جلَّ

 .٥ينسبه إىل العجميستفهم و)  وعرِبىجِمىعأ(
                                 

 .٣/١٨:  معاين القرآن-١
 .٩/٥٢٥: ، الدر املَصون٤/٢٢٩ : الفريد-٢
 قالون وأبو عمرو وأبو جعفَر بتحقيق األوىل وتسهيل الثَّانية مع إدخال ألف بينهما؛ وابن كثري وابن                 -٣

األول : ذَكْوان وحفْص و رويس بتحقيق األوىل وتسهيل الثَّانية من غري إدخال، ولورش وجهـان             
: ا حرف مد مع اإلشباع، وهشام بإسقاط األوىل وحتقيق الثَّانية، التحِبري          كابن كثري، والثَّاين إبداهل   

 .٢٨٤: ، البدور الزاهرة١٧٥
 .٢/٢٩٥:  قرأ ا عمرو بن ميمون، املُحتسب-٤
 .٣/١٩:  معاين القرآن-٥



 ٤٨٩

القراءة مزتني أو مزة واحدة متواترة، فاهلمزتان على االستفهام، : التعليق

واهلمزة إما لإلخبار وإما أن يكون فيها معىن االستفهام، ويستفاد من السياق، وأما 

لِّسان فهي شاذَّة، وهي منسوبة إىل العجم، واألعجمي منسوب إىل ال) أَعجِمي(قراءة 

 . ، واهللا أعلم١األعجم، وهو الذي ال يفِْصح عربياً كان أو عجمياً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 .١٢٩: ، إبراز املعاين٢/٢٩٥: ، املُحتسب٤/٢٩٥:  معاين القرآن للزجاج-١



 ٤٩٠

ٱٰ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٥٧٨

: وال جيعل فيها عيناً، ويقول) حم سق: (ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول

حم ( ورأيتها يف مصاحف عبداهللا .السني كل فرقة تكون، والقاف كل مجاعة تكون

 . ١كما قال ابن عباس) سق

القراءة حبذف العني شاذَّة، وقد تقدم الكالم على القراءات يف : التعليق

 . ٢احلروف املقطَّعة

 .         :  قوله تعاىل-٥٧٩

 .إنها أوحيت إىل كل نيب، كما أوحيت إىل محمد:  يقال} {
: ٣وا كان علي بن أيب طالب يعلم الفنت، وقد قرأ بعضهم: ن عباسقال اب

يرد الفعل إليه، كما }   {اليسمى فاعله، مثَّ ترفع }  {

: مث قال) وكذلك زين لكثري من املشركني قتلُ أوالِدهم: (قرأ أبو عبدالرمحن السلَمي

    {:  قرأ أي زينه هلم شركاؤهم، ومثله قول من٤)شركاؤهم(

 .٦يسبح له ِرجالٌ:  فترفع تريد٥}{مثَّ تقول }  

                                 
 .٣/٢١: عاين القرآن م-١
 .٢/٢٩٧: ، املُحتسب٦/٢٩١: معاين القرآن للنحاس:  وانظر أيضا٤٤ً:  ص-٢
 .٣٨٢: ، اإلحتاف٤٥٧:  قرأ ا ابن كثري، والباقون بكسر احلاء، اإلقناع-٣
 .١٨٠: ، وقد تقدمت ص. من سورة األنعام١٣٧:  قراءة شاذَّة لآلية-٤
 .٣٦٢: ، وقد تقدمت ص. من سورة النور٣٧، ٣٦:  قراءة متواترة لآليتني-٥
 .٣/٢١:  معاين القرآن-٦



 ٤٩١

القراءتان متواترتان، فمن قرأ بالكسر فلفظ اجلاللة مرتفع على : التعليق

وإما } {الفاعلية، وما بعده نعت له، ومن قرأ بفتح احلاء فالقائم مقام الفاعل إما 

يوحي، أو : لفظ اجلاللة مرتفع بفعل مضمر تقديرهاإلحياء، و: مصدر مضمر تقديره

نعتاً، واخلرب }  {خرب، أو يكون }  {يكون مبتدأ ومابعده 

: ، وجيوز الوقف على هذه القراءة على قوله١}      {: مجلة

  .، واهللا أعلم٢}      {

 .     :  قوله تعاىل-٥٨٠

كأنه خاطبهم، والعوام يقرءوا  }  {: ذكر العباد، مثَّ قال

  ٣.٤بالياء

: القراءتان متواترتان، فالقراءة بالياء جارية على السياق إذ جاء قبلها: التعليق

ويدخل فيها الغائب واحلاضر، }         {

اب والقراءة بالتاء انتقال من الغيبة إىل اخلطاب، ملا جاء ذكر العباد يف اآلية انتقل اخلط

 . ، واهللا أعلم٥إليهم مواجهةً

 .     :  قوله تعاىل-٥٨١

ِصبرف عنه معطوفه نرف، واجلزم إذا صه ص٦مردودة على اجلزم، إالَّ أن 

 : ٧كقول الشاعر
                                 

 .٤:  سورة الشورى، اآلية-١
 .٣/١١٣٧: ، املُوضح٥٠١: ، املكتفى٢/٢٥٠:  الكشف-٢
 .٢/٣٦٧: ، النشر٢/٥٤٢:  قرأ بالتاء الكوفيون إالَّ شعبة، والباقون بالياء، التذْكرة-٣
 .٣/٢٣:  معاين القرآن-٤
 .٦٧٥: ، إبراز املعاين٦٤١: ، احلُجة البن زنجلَة٦/١٢٨:  احلُجة للفارسي-٥
 .٢٨٧: ، البدور الزاهرة٢/٦٤٩:  رفع املدنيان وابن عاِمر، ونصب الباقون، غاية االختصار-٦
 .١٠٨:  هو النابغة الذبياين، ديوانه-٧



 ٤٩٢

 ربيع الناِس والبلـد احلرام  فإن يهلك أبو قابوس يهِلك

 له سنامأجب الظهِر ليس   ونمِسك بعده بذناب عيٍش

 . والرفْع جائز يف املنصوب على الصرف

 .١}  {: وقد قرأ بذلك العوام فرفعوا

القراءة بالنصب والرفْع متواترة، وكلٌّ منهما على وجهني، فوجها : التعليق

 : النصب

 . أنه منصوب بواو الصرف، وهو قول الكوفيني-١

 .ل، وهو قول البصريني أنه منصوب بأنْ املضمرة قبل الفع-٢

 : ووجها الرفع

 . على االستئناف-١

 ٢.، وما بعده خرب)هو: ( على تقدير مبتدٍإ حمذوف-٢

 .واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٥٨٢

أنَّ كبري اإلمث هو : وفُسر عن ابن عباس} {: قرأه حيىي بن وثَّاب

  {:  بالتوحيد، وقرأ العوام}{: الشرك؛ فهذا موافق ملن قرأ

 فيجعلون كبائر كأنه شيء عام، وهو يف األصل واحد، وكأني أستحب ٣}

                                 
 .٣/٢٤:  معاين القرآن-١
 .٢/٥٥٥: ، اإلنصاف٩/٥٥٨: ، الدر املَصون٢/٥٠٥:  شرح اهلداية-٢
، ١٧٠: ، العنـوان  ٣٢:  قرأ باإلفراد الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون باجلمع هنا ويف النجم، اآليـة            -٣

 .١٧٧: التحِبري



 ٤٩٣

لتكون الكبائر مضافة إىل جمموع إذ كانت } {أن خيفض } {: ملن قرأ

 . ١مجعاً، وما مسعت أحداً من القُراء خفض الفواحش

متواترة، ومها راجعتان إىل معىن واحد، القراءة باإلفراد واجلمع : التعليق

مصدر ) اإلمث(مضاف إىل معرف بالم اجلنس ) كبري(فاجلمع يفيد التكثري، واإلفراد 

) فعيل(يدلُّ على التكثري، فاكتسب املضاف معىن التكثري من اإلضافة، وأيضاً فإنَّ وزن 

أما  أي رفقاء، و٢}  {: يقع مبعىن اجلمع كما يف قول اهللا سبحانه

فلم ) وكأين: (ملن قرأ باجلمع فإنه كما قال) الفواحش(استحباب الفَراء اخلفض يف 

وما مسعت أحداً من القُراء خفض : (يِجِز اخلفض بداللة تصرحيه بعد ذلك بقوله

 .، واهللا أعلم٣وإنما أحب ذلك لو قُِرىء باخلفض) الفواحش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .٣/٢٥:  معاين القرآن-١
 .٦٩:  سورة النساء، اآلية-٢
 .٢٥/١٦٩: لتحرير والتنوير، ا٢/٢٥٣: ، الكشف٤٣٥:  معاين القراءات-٣



 ٤٩٤

ٱ  
 

 .        :  قوله تعاىل-٥٨٣

}  {: بالكسر، وقرأ عاِصم واحلسن}  {: قرأ األعمش

أأسبك أن حرمتين؟ :  كأنهم أرادوا شيئاً ماضياً، وأنت تقول يف الكالم١}{بفتح 

  {: أأسبك إن حرمتين؟ ومثله: تريد إذا حرمتين، وتكسر إذا أردت

 .وتفتح} { تكسر ٢}   

أَن لَّم (و }    {٣}    {: ومثله

 : ٤والعرب تنشد قول الفرزدق) يؤِمنوا

 ِجهاراً، ومل جتزع ِلقَتِل ابِن خاِزِم  أجتزع ِإنْ أُذْنـا قُتيبةَ حـزتا

 : وأنشدوين

 وحبلُ الصفَا ِمن عـزة املتقطّع  أجتزع أنْ بانَ اخلليطُ املوّدع 

قد :  كل واحد من البيتني ما يف صاحبه من الكسر والفتح، والعرب تقولويف

 .٥تركتك، وأعرضت عنك: أضربت عنك، وضربت عنك، إذا أردت به

) إنْ(القراءة بكسر اهلمزة وفتحها متواترة، فعلى قراءة الكسر تكون : التعليق

 . ، واهللا أعلم٦شرطية، وعلى قراءة الفتح للتعليل لشيء مضى
                                 

 .١٧٧: ، التحِبري٤٠١:  قرأ املدنيان والكوفيون إالَّ عاِصماً بكسرها، والباقون بالفتح، التلخيص-١
 .١٥٣: ، وقد تقدمت ص٢:  سورة املائدة، اآلية-٢
 .٢٩٤: ، وقد تقدمت ص٦:  سورة الكهف، اآلية-٣
 .٢/٣٨٢:  ديوانه-٤
 .٣/٢٧:  معاين القرآن-٥
 .٥٧٥: ، كَنز املَعاِني٦٤٤: ، احلُجة البن زنجلَة٦/٣٣٦:  معاين القرآن للنحاس-٦



 ٤٩٥

 .    : قوله تعاىل -٥٨٤

، وذُكر } {: قرأها عبداهللا بن مسعود وعلقمة وأصحاب عبداهللا

، ١وكذلك عاِصم، وأهل احلجاز}  {: أنه قرأها_ رمحه اهللا _ عن عمر 

، ٢}       {: وكأنهم أخذوا ذلك من قوله

 .٣وكلٌّ صواب

بأنهم عباد الرمحن ظاهر، القراءتان متواترتان، و وصف املالئكة : التعليق

تدلُّ على علو مرتلتهم وشرفهم، وكال الوصفني }  {والقراءة األخرى 

، ٤}  {: جاء يف القرآن الكرمي، فالقراءة األوىل يف قوله تعاىل

 . ٥واألخرى كاآلية اليت ذكرها الفَراء 

 .    :  قوله تعاىل-٥٨٥

 ورفعها أهل احلجاز على عاِصم واألعمش،} {نصب األلف من 

أُشهدوا خلقهم؛ ألنه مل يسم فاعله، واملعىن واحد، قرءوا بغري مهز يريدون : تأويل

 . ٦،٧االستفهام

 : يف اآلية ثالث قراءات، وهي: التعليق

                                 
: ، اإلحتـاف  ٢/٦٥١: ، غاية االختـصار   }{: ، والباقون }{:  قرأ الكوفيون وأبو عمرو    -١

٣٨٥. 
 .٢٠٦:  سورة األعراف، اآلية-٢
 .٣/٢٩:  معاين القرآن-٣
 .٢٦ : سورة األنبياء، اآلية-٤
 .٩/٥٧٩: ، الدر املَصون٦٧٨: ، إبراز املعاين٣٦٦:  مفاتيح األغاين-٥
 .٢/٣٠٢:  قرأ ا الزهري، املُحتسب-٦
 .٣/٢٩:  معاين القرآن-٧



 ٤٩٦

أشِهد : وهي متواترة، واهلمزة لالستفهام، والفعل ثالثي، واملعىن}  {-١

 .ة؟هؤالء الكفار خلْق املالئك

، والفعل رباعي، مبين على ما مل يسم فاعلُه، واهلمزة ١وهي متواترة} א {-٢

 .هل أحضرهم اهللا سبحانه حني خلَق املالئكة؟: األوىل استفهامية، واملعىن

بدون مهزة استفهام، وهي شاذَّة، والفعل رباعي، مبين على ما مل يسم ) أُشِهدوا (-٣

 . ، واهللا أعلم٢ وإن أُسقطت منها مهزة االستفهام إالَّ أنَّ فيها معناهفاعلُه، وهي

 .    :  قوله تعاىل-٥٨٦

، ٣، وكسرها جماهد وعمر بن عبدالعزيز}{قرأها القُراء بضم األلف من 

 وكأنَّ اإلمة مثل السنة وامللَّة، وكأنَّ اإلمة الطريقة، واملصدر من أممت القوم، فإنَّ

  ٤.ما أحسن إمته وِعمته وِجلْسته إذا كان مصدراً: العرب تقول

 ٥)مها لغتان مبعىن واحد: (القراءة بكسر اهلمزة شاذَّة، وقال الِكساِئي: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦فهذا وجه آخر

                                 
 هذه قراءة ناِفع وأيب جعفَر مزتني بتحقيق األوىل مفتوحة وتسهيل الثَّانية مضمومة من غري إدخال                -١

لقالون ِبخلٍْف عنه وأليب جعفَر، ومل يذكر الفَراء هذه القراءة، وإنما ذكرهتا إذ             لورش وباإلدخال   
، ٢٥٩: رأيت احلاجة تدعو إىل ذلك، وقرأ الباقون مزة واحدة مفتوحة حمقَّقة، الفـتح الربـاين              

 .٢٨٩: البدور الزاهرة
 .٣/١١٤٨: ، املُوضح٢/٥٠٧: ، شرح اهلداية٢/٣٠٢:  املُحتسب-٢
أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم القرشي، أمري املؤمنني، خليفة أموي راشد،               :  هو -٣

إمام حافظ، عالَّمة جمتهد، زاهد عابد، جيد السياسة، حريص على العدل، كانت خالفته عـامني               
 .٥/١١٤: هـ، سري أعالم النبالء١٠١: ومخسة أشهر وأياماً، ت

 .٢/٣٠: آن معاين القر-٤
 .٦/٣٤٦: معاين القرآن للنحاس -٥
 .١٦/٥٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٠:  معاين القرآن-٦



 ٤٩٧

 .      :  قوله تعاىل-٥٨٧

 سواء ٣}{، ويف ٢} {: ، ويف١ومها واحد هاهنا} {و 

 .٤لكسر فيهن والضم لغتانا

 . ٥القراءة بكسر السني هنا شاذَّة، وقد تقدم الكالم على توجيهها: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٥٨٨

 وإن شئت جعلت واحدها ٦}{: قرأها عاِصم واألعمش واحلسن

 : ٧سقيفة، وإن شئت جعلت سقوفاً، فتكون مجع اجلمع، كما قال الشاعر

 أهوى ألدىن فقرة على شفق  ذا بلت حالقيم احلُلُقحتى إ

 وهو مجع، وواحده مثار، وكقول ٨}א{: ومثله قراءة من قرأ

{: من قرأ ?{واحدها رهان ورهون، وقرأ جماهد وبعض أهل ٩ 

 .١٠كالواحد خمفف؛ ألنَّ السقف مذهب اجلماع} {: احلجاز

                                 
 .٤٢٧:  كسر السني هنا ابن حميصن وأبو ِبشر، شواذُّ الِقراَءات-١
 .١١٠:  يف اآلية رقم-٢
 .٦٣:  يف اآلية رقم-٣
 .٣/٣١:  معاين القرآن-٤
٣٥٢ -٥. 
: و عمرو وأبو جعفَر بفتح السني وإسكان القاف، والباقون بـضمهما، العنـوان             قرأ ابن كثري وأب    -٦

 .١٧٨: ، التحِبري١٧١
 .، بدون نسبة٣/١٣٤:  البيت يف اخلصائص-٧
، وقد قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً بضم الثَّاء وامليم، والباقون بفتحهمـا،            ١٤١:  سورة األنعام، اآلية   -٨

 .٢٩٨: ، وقد تقدم التوجيه ص١١١: حِبري، الت٩٢: العنوان
 .١٠٥: ، وتقدمت ص٢٨٣:  سورة البقرة، اآلية-٩
 .٣/٣٢:  معاين القرآن-١٠



 ٤٩٨

 : القراءتان متواترتان، فمن قرأ بضمتني فله وجهان، مها: التعليق

 . أن يكون مجع سقيفة، كصحيفة وصحف-١

 . أن يكون مجع اجلمع، كرهن ورهان-٢

 . ، واهللا أعلم١ومن فتح السني وأسكن القاف فقد أفرد على إرادة اجلنس

 .       :  قوله تعاىل-٥٨٩

 . ٣يعم عنه:  يريد٢)عن  يعشومن: (هايريد ومن يعرض عنه، ومن قرأ

القراءة بفتح الشني شاذَّة، والقراءة املتواترة من عشا يعشو، والشاذَّة : التعليق

 . ، واهللا أعلم٤من عِشي يعشى

 .   :  قوله تعاىل-٥٩٠

لتثنية  با٥}א{: ألحدمها، وجاءنا اإلنسي وقرينه، فقرأها} {: فيقال

عاِصم والسلمي واحلسن، وقرأها أصحاب عبداهللا حيىي بن وثَّاب وإبراهيم بن يزيد 

: على التوحيد، وهو ما يكفي واحده من اثنيه، ومثله قراءة من قرأ} {: النخعي

 .٧واملعىن واحد} {ينبذ هو وماله، و :  يقول٦)نِّالَينبذَ كَالَّ(

راد متواترة، فمن ثنى يريد العاشي وقرينه، ومن القراءة بالتثنية واإلف: التعليق

أفرد يريد العاشي وحده، وتلتقي القراءتان يف املعىن؛ ألنَّ قراءة التثنية صرحية يف العاشي 

                                 
 .٩/٥٨٥: ، الدر املَصون٥٧٧: ، كَنز املَعاِني٣٦٦:  مفاتيح األغاين-١
 .٤٢٧: ، شواذُّ الِقراَءات تنسب إىل ابن عباس -٢
 .٣/٣٢:  معاين القرآن-٣
 .١٢٧٨: ، زاد املسري٤/٣١٣:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .٢/٣٦٩:، النشر١٥٩:  قرأ املدنيان وابن كثري وابن عاِمر وشعبة بالتثنية، والباقون باإلفراد، التيسري-٥
 .٣/٢٩٠: لقرآن، وقراءة التثنية فيها شاذَّة، وهي للحسن البصِرّي، معاين ا٤:  سورة اهلُمزة، اآلية-٦
 .٣/٣٣:  معاين القرآن-٧



 ٤٩٩

    {: وقرينه، وقراءة اإلفراد متضمنة جميء القرين يف قوله

  {١ . 

 .       :  قوله تعاىل-٥٩١

} {فهالَّ أُلقي عليه أساورة من ذهب، قرأها حيىي بن وثَّاب : يريد

 . وكلٌّ صواب٢}{: وأهل املدينة، وذكر عن احلسن

فواحدها } {: جعل واحدها إسواراً، ومن قرأ} {: ومن قرأ

أساقي، ويف مجع : سوار، وقد تكون األساورة مجع أسورة، كما يقال يف مجع األسقية

 .٣أكارع: األكرع

 . ٤القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٥٩٢

مضمومة مثقلة، وزعم القاسم بن معن أنه مسع } {: قرأ حيىي بن وثَّاب

 كأنَّ ٦)فاًلَس: (، وقرأ األعرج٥}{: واحدها سليف، والعوام بعد يقرءون

 .٧ناس أي قطعة من الناس مثل أمةواحدته سلفة من ال
                                 

 .٢٥/٢٥٤: ، التحرير والتنوير٢/٥٠٨: ، شرح اهلداية٤٣٩:  معاين القراءات-١
:  قرأ حفْص ويعقُوب حبذف األلف وإسكان السني، والباقون بإثبات األلف وفتح السني، الـسبعة              -٢

 .٢/٦٥٢: ، غاية االختصار٥٨٧
 .٣/٣٥:  معاين القرآن-٣
 .٢/٢٥٩: ، الكشف٦/١٥١: ، احلُجة للفارسي٤/٣١٦:  معاين القرآن للزجاج-٤
: ، البدور الزاهـرة   ٢٥٩:  قرأ حمزة والِكساِئي بضم السني والالَّم، وفتحها الباقون، الفتح الرباين          -٥

٢٩٠. 
فتوحة، واهللا أعلم، دلَّ على ذلك كالم        ضِبطَت بضم الالَّم، واألشبه أنها م      ٣/٣٦:  يف معاين القرآن   -٦

 .٤٢٨:  وجماهد، شواذُّ الِقراَءاتالفَراء بعدها، وهي قراءة علي 
 .٣٦: شرح اهلداية٣:  معاين القرآن-٧



 ٥٠٠

 : ذكر الفَراء ثالث قراءات، وهي: التعليق

 : وهي متواترة، وفيها ثالثة أوجه} { بضم السني والالَّم -١

 . أن تكون مجع سليف، كرغيف ورغُف-أ 

 . أن تكون مجع سلف، كأسد وأُسد-ب

 . أن تكون مجع سالف، كصابر وصبر-ج

 : وهي متواترة، وفيها ثالثة أوجه} { بفتح السني والالَّم -٢

 . أن تكون مجع سالف، كخادم وخدم-أ 

 . أن تكون اسم مجع؛ ألنه ليس يف صيغ مجوع التكسري فَعل-ب

 . أن تكون مصدراً يطلق على اجلماعة-ج

 ١.وهي شاذَّة، مجع سلْفَة) فاًلَس( بضم السني وفتح الالَّم -٣

 .واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٥٩٣

: من قراءة أيب عبدالرمحن، وقرأ ابن عباس} {ترك عاِصم 

 . أي يِضجون ويعجون٢}{

إنَّ ابن عمك لعريب؛ فما له :  فقال٣و لََِقي ابن عباس ابن أخي عبيِد بِن عمري

العرب . }{: ؟ إنما هي}   {: يلحن يف قوله

 .٤يصدون منه وعنه سواء. يِصد ويصد، مثل يِشد ويشد، ويِنم وينم من النميم: تقول
                                 

 .٩/٥٩٩: ، الدر املَصون٤/١٢٣٤: ، فتح الوصيد٣/١١٥٣: ، املُوضح٢/٥٠٩:  شرح اهلداية-١
 .١٧٨:، التحِبري٤٥٨: وابن عاِمر والِكساِئي وخلَف، وكسرها الباقون، اإلقناع ضم الصاد املدنيان -٢
قتادة  ، وعمه عبيد بن عمري بن     ٧/٣٨٥: سعيد بن معبد، الدر املنثور    :  ابن أخي عبيد بن عمري هو      -٣

، كَّة، وِلد يف حياة الرسول      اللَّيثي اجلُندِعي املكِّي، الواعظ املُفَسر، من ِثقَات التابعني وأئمتهم مب         
 .٤/١٥٦: هـ، سري أعالم النبالء٧٣: ت

 .٣/٣٦:  معاين القرآن-٤



 ٥٠١

بالضم من الصدود مبعىن اإلعراض، : القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق

لالبتداء أي يصدون صدوداً ناشئاً من } {وبالكسر من الضجيج والصخب، و

رضي اهللا عنهما قراءة الضم لكونه مل يبلغه املثل املضروب، ولعلَّ إنكار ابن عباس 

 .١ ثبوهتا، ولو بلغه ثبوهتا ملا أنكرها
 .    :  قوله تعاىل-٥٩٤

 . ٢،٣}  {: ويف مصاحف أهل املدينة

القراءتان متواترتان، واهلاء جيوز إثباهتا وحذفها، واإلثبات هو األصل، : التعليق

      {: سبحانهواحلذف لالختصار، اإلثبات كقوله 

، ورمست يف مصاحف ٥}    {: ، واحلذف كقوله٤}

 . ، واهللا أعلم٦مكَّة والعراق بغري هاء، ويف غريها باهلاء 

 .        :  قوله تعاىل-٥٩٥

 . ٧ذهب إىل جهنم) وهم فيها مبلسون: (يف العذاب، ويف قراءة عبداهللا

 . ٨مري شاذَّة، والتوجيه واضحالقراءة بتأنيث الض: التعليق
 

                                 
 .٢٥/٢٧٥: ، التحرير والتنوير٨/٣٥: ، البحر احمليط٦٨٠:  إبراز املعاين-١
 .٢/٣٧٠: ، النشر١٧٢:  أثبت اهلاء املدنيان وابن عاِمر وحفْص، وحذفها الباقون، العنوان-٢
 .٣/٣٧:  معاين القرآن-٣
 .٢٧٥:  سورة البقرة، اآلية-٤
 .٤١:  سورة الفرقان، اآلية-٥
 .١٠٥: ، مسري الطالبني٢/٣٧٠: ، النشر٥٧٩: ، كَنز املَعاِني٦٥٤:  احلُجة البن زنجلَة-٦
 .٣/٣٧:  معاين القرآن-٧
 .٨/٣٧: ، البحر احمليط٩٩٦:  الكشاف-٨



 ٥٠٢

 .        :  قوله تعاىل-٥٩٦

ومن جعلها امساً رفع، وهي } {هاهنا عماداً، فنصب } {جعلت 

 . ١)ولكن كانوا هم الظَّاملون: (يف قراءة عبداهللا

رب، خ) الظَّاملون(على قراءة الرفْع مبتدأ، و) هم(القراءة بالرفْع شاذَّة، و: التعليق

ضمري فصل وهو معىن قول } {واجلملة خرب كان، وعلى قراءة النصب تكون 

 .٢خرب كان} {أو للتوكيد، و ) عماداً(الفَراء 

 .    :  قوله تعاىل-٥٩٧

خفضها عاِصم والسلمي ومحزة وبعض أصحاب عبداهللا، ونصبها أهل املدينة 

، }{ِعلْم و}   {: ، فمن خفضها قال٣واحلسن فيما أعلم

وقال قولَه، وشكا شكواه إىل ربه، وهي يف : ومن نصبها أضمر معها قوالً، كأنه قال

إحدى القراءتني، وال أعلمها إالَّ يف قراءة أُبي، ألني رأيتها يف بعض مصاحف عبداهللا 

ونسمع }   {: ، ونِصبها أيضاً جيوز من قوله}{: على

}{ونداؤه هذه الكلمة: ، كما تقول٤رفعاً كان جائزاً) وقيلُه: (، ولو قال قائل :

)٥)يارب. 

 : ثالث قراءات، وهي} {ذكر الفَراء يف : التعليق

                                 
 .٣/٣٧:  معاين القرآن-١
 .٦٠٦: شرح اهلداية٩: ، الدر املَصون٢/٢٢٥:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
 .٣٨٧: ، اإلحتاف٢/٥٤٧:  خفض عاِصم وحمزة، ونصب الباقون، التذْكرة-٣
 .٤٣٠: وأمحد بن حنبل، شواذُّ الِقراَءات،  قرأ بالرفْع األعرج وقتادة وجماهد -٤
 .٣/٣٨:  معاين القرآن-٥



 ٥٠٣

، وهو متواتر، وفيه وجه آخر غري ما ذكره الفَراء، وهو أنَّ }{ اخلفض -١

نَّ أو َألفْعلَن م ما أريد، وإما لَتنصر: الواو للقسم واجلواب إما حمذوف تقديره

 ... .أي وقسمي إنَّ هؤالء }     {: قوله

 : ، وهو متواتر، وفيه أوجه أخرى، منها}{ النصب -٢

 .اهللا يعلم قيلَه:  أن ينتصب بفعل مضمر، والتقدير-أ 

ق ، واملعىن، إالَّ من شهد باحل١}{ أن ينتصب بالعطف على حمل -ب

 .وبقيله

 .}{ أن تكون الواو للقسم، فلما حذفت انتصب -ج

، )يارب(، وهو شاذٌّ، وتوجيه الفَراء له على أنه مبتدأ، واخلرب قوله )وقيلُه( الرفْع -٣

 : وفيه وجهان آخران

وعنده علم ِقيِله، فلما حذف املضاف أقيم املضاف إليه :  أن األصل فيه-أ

 .مكانه

 .٢مسموع أو متقَبل:  أنه مبتدأ، واخلرب حمذوف، تقديره-٢

 .واهللا أعلم

 

 

 

 

 

                                 
 .٨٦:  سورة الزخرف، اآلية-١
 .٩/٦١١: ، الدر املَصون٤/٢٦٦: ، الفريد٩٩٧: ، الكشاف٢/٥١٠:  شرح اهلداية-٢



 ٥٠٤

 ٱ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٥٩٨

، وقد خفضها احلسن أيضاً ١خفضها األعمش وأصحابه، ورفعها أهل املدينة

 .على أن تكون تابعة لربك رب السموات

، ورفع أيضاً آخر ٢}   {: لهومن رفع جعله تابعاً لقو

 ٤. ٣}  {: على االستئناف كما قال

، ومن )من ربك: (بدلٌ من قوله} {القراءتان متواترتان، فخفض : التعليق

 : رفع فله أربعة أوجه

 .} {:  أن يكون بدالً من قوله-١

 ).هو: ( أن يكون خرباً ملبتدٍإ حمذوف تقديره-٢

 .} {: اخلرب األول أن يكون خرباً بعد -٣

 . ٥،٦}   {:  أن يكون مبتدأً واخلرب قوله-٤

 .     :  قوله تعاىل-٥٩٩

 ).ِمن عذَاِب املُِهين: (ويف حرف عبداهللا
                                 

 .٢٩١: ، البدور الزاهرة١٧٣:  خفض الكوفيون، ورفَع الباقون، العنوان-١
 .٦:  سورة الدخان، اآلية-٢
، وهـي للكـوفيني إالَّ      }{ورفـع   } {اءة خفض   ، يشري إىل قر   ٣٧:  سورة النبأ، اآلية   -٣

 .٣٣٥: ، البدور الزاهرة٢٠٢: عاِصماً، العنوان
 .٣/٣٩:  معاين القرآن-٤
 .٨:  سورة الدخان، اآلية-٥
 .١١١٠: ، مدارك التنِزيل٥٢٦: ، إمالء ما من به الرمحن٢/٢٦٤:  الكشف-٦



 ٥٠٥

  {: وهذا مما أضيف إىل نفسه الختالف االمسني، مثل قوله

 وذلك الدين: ( وهي يف قراءة عبداهللا٢}  {: ، مثل قوله١}

 . ٣)القَيمة

، واهللا ٤فرعون) املُِهين(قراءة اإلضافة شاذَّة، وجيوز أن يكون املراد بـ: التعليق

 . أعلم

 .   :  قوله تعاىل-٦٠٠

وقد ذُكرت عن عبداهللا، وقرأها } {: قرأها كثري من أصحاب عبداهللا

م أو للمهل، ومن أنثها  جعلها للطَّعا٥}{: أهل املدينة كذلك، وقرأها احلسن

 .٦ذهب إىل تأنيث الشجرة

 . ٧القراءة بالتأنيث والتذكري متواترة، والتوجيه واضح: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٦٠١

:  على املنرب٨قرأها القُراء بكسر األلف، وقرأ احلسن بن علي بن أيب طالب
ذُق ذا القول الذي قلته يف الدنيا، ومن : ، واملعىن يف فتحها٩بفتح األلف}  {

                                 
 .٣٠: حل، اآلية، وسورة الن١٠٩:  سورة يوسف، اآلية-١
 .٦٣٢: ، وقراءة عبداهللا شاذَّة، انظر ص٥:  سورة البينة، اآلية-٢
 .٣/٤١:  معاين القرآن-٣
 .٨/٥٣: ، البحر احمليط١٠٠١:  الكشاف-٤
 .٣٨٨: ، اإلحتاف٤٠٥:  قرأ بالياء ابن كثري وحفْص و رويس، والباقون بالتاء، التلخيص-٥
 .٣/٤٣:  معاين القرآن-٦
 .٣٦٩: ، مفاتيح األغاين٢/٥١١: ، شرح اهلداية٢١١:  احلُجة البن خالويه-٧
 أبو محمد احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما، اإلمام السيد، رحيانة رسول اهللا                 :  هو -٨

ذلـك،  هـ، وقيل غري    ٤٩: ، ت وسبطه، وسيد شباب أهلِّ اجلنة، كان يشبه جده رسول اهللا           
 .٣/٢٤٥: سري أعالم النبالء

 .١٧٩: ، التحِبري٥٩٣:  قرأ بفتح اهلمزة الِكساِئي، وكسرها الباقون، السبعة-٩



 ٥٠٦

 فهزه مث فأخذه النيب : قال  لقي النيب ١كسر حكى قوله، وذلك أنَّ أباجهل
، ورد عليه أبو جهل أوىل لك يا أباجهل أوىل؛ فأنزهلا اهللا كما قاهلا النيب : قال له
ل الوادي على قومه وأعزهم؛ واهللا ما تقدر أنت وال ربك علي، إني ألكرم أه: فقال

 إنه توبيخ، أي ذُق فإنك كرمي كما - فيما نرى واهللا أعلم -فرتلت كما قاهلا، فمعناه 
 .٢زعمت، ولست كذلك

ذُق بأنك أو ألنك، على : القراءتان متواترتان، ومعىن قراءة الفتح: التعليق
، ٣د للعلَّة، فتتفق القراءتان يف املعىنسبيل التهكُّم، وقراءة الكسر على االستئناف املفي

 . واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٦٠٢

بضم } {: وقرأها أهل املدينة} {: قرأها احلسن واألعمش وعاِصم
 .٥اإلقامة، وكلٌّ صواب: ، واملَقَام بفتح امليم أجود يف العربية؛ ألنه املكان، واملُقَام٤امليم

 . ٦راءتان متواترتان، وقد تقدم توجيههماالق: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٦٠٣
البيضاء، واحلَوراء :  والعيساء) ِعيٍنِعيٍسِب وأمددناهم: (ويف قراءة عبداهللا

 . ٧كذلك
 . ٨قراءة عبداهللا شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

                                 
 وأصحابه، وفرعون هذه األمة، قُُِتلَ يف غزوة بدر يف السنة           أبو جهل ابن هشام، عدو النيب       :  هو -١

 .٣/١٧: نتظمالثَّانية من اهلجرة، وهو ابن سبعني سنة، امل
 .٣/٤٣:  معاين القرآن-٢
 .٤/١٤٨: ، تفسري القرآن العظيم٩/٦٢٩: ، الدر املَصون٦٨٢:  إبراز املعاين-٣
 .٢/٣٧١: ، النشر١٦٠:  ضم امليم املدنيان وابن عاِمر، والباقون بفتحها، التيسري-٤
 .٣/٤٤:  معاين القرآن-٥
 .٤١٠:  ص-٦
 .٣/٤٤:  معاين القرآن-٧
 .٩/٤٩٧، ٣/٣٨٥: ، لسان العرب١٦/١٠١:  اجلامع ألحكام القرآن-٨



 ٥٠٧

 
 ٱ  

 

 .           : اىل قوله تع-٦٠٤

   {: باخلفض على تأويل النصب، يرد على قوله} {: تقرأ

:  ويف قراءة أُبي١)آلياٍت: (ويقوي اخلفض فيها أنها يف قراءة عبداهللا}  

} {ثالثهن، والرفْع قراءة الناس على االستئناف فيما بعد ) آلياٍت، آلياٍت، آلياٍت(

 .إنَّ يل عليك ماالً، وعلى أخيك مالٌ كثري، فينصبون الثَّاين ويرفعونه: لعرب تقولوا

فهذا يقوي خفض ) ويف اختالِف الليِل والنهاِر: (ويف قراءة عبداهللا

 . ٢االختالف

 {:  وقوله٣}  {: القراءة بالنصب والرفْع يف قوله: التعليق

    {: من قوله} {ى  متواترة، فالنصب عطفاً عل٤} 

 والكسرة فيهما ألنهما من مجع املؤنث السامل، والرفْع على ٥} 

ويف اختالف، وأما : واملعىن} {: االستئناف على تقدير حمذوف يف قوله

 . ، واهللا أعلم٦قراءتا عبداهللا وأُبي فشاذَّتان

                                 
 .، واهللا أعلم}  {:  أي بزيادة الالَّم يف قوله-١
 .٣/٤٥:  معاين القرآن-٢
 .٤:  سورة اجلاثية، اآلية-٣
 .٥:  سورة اجلاثية، اآلية-٤
 .٣:  سورة اجلاثية، اآلية-٥
 .٨/٦١: ، البحر احمليط٥٨١: عاِني، كَنز امل٦٥٨َ:  احلُجة البن زنجلَة-٦



 ٥٠٨

 

 .       :  قوله تعاىل-٦٠٥

 } {: بالنون، وقرأها الناس بعد} {: وثَّابقرأها حيىي بن 

  {، ٢}   {: ، ومها سواء مبرتلة قوله١بالياء

، وهو يف الظَّاهر حلن، ٣}{: وقد قرأ بعض القُراء فيما ذُكر يل} 

أُعِطي ثوباً ليجزى ذلك : لفعالً يقع به الرفْع كما تقو} {فإنْ كان أضمر يف 

 .٤اجلزاء قوماً، فهو وجه

 : يف اآلية ثالث قراءات متواترة، وهي: التعليق

 . إخباراً عن اهللا نفسه سبحانه} { بنون العظمة -١

{: جرياً على السياق} { بالياء -٢
 

 ، {. 

 : جهوفيها ثالثة أو} { بياء مضمومة وفتح الزاي، -٣

 . ما ذكره الفَراء من تقدير مصدر يعمل فيما بعده-أ 

 .اخلري قوماً:  تقدير مفعول يقوم مقام الفاعل، أي-ب

 . واهللا أعلم٥قاما مقام الفاعل، }   { أنَّ اجلار وارور -ج
 

                                 
: ، غايـة االختـصار    ٥٩٥:  قرأ بالنون ابن عاِمر والكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بالياء، الـسبعة           -١

٢/٦٥٦. 
، البدور  ٢١٦: ، وقرأ بالنون حمزة والِكساِئي، والباقون بالتاء، الفتح الرباين        ٩:  سورة مرمي، اآلية   -٢

 .١٩٨: هرةالزا
 .٣٩٠: ، اإلحتاف١٨٠:  قرأ ا أبو جعفَر، التحِبري-٣
 .٣/٤٦:  معاين القرآن-٤
 .٩/٦٤٥: ، الدر املَصون٤/٢٨٣: ، الفريد٢/٢٦٨:  الكشف-٥



 ٥٠٩

 

 .     :  قوله تعاىل-٦٠٦

رأيت : وله، واحمليا واملمات يف موضع رفع مبرتلة ق١وترفعه} {تنصب 

القوم سواًء صغارهم وكبارهم، تنصب سواًء؛ ألنك جتعله فعالً ملا عاد على الناس من 

ذكرهم، وما عاد على القوم ومجيع األمساء بذكرهم، وقد تقدم فعله، فاجعل الفعل 

مررت بقوم سواًء صغارهم وكبارهم، ورأيت قوماً سواًء : معرباً باالسم األول، تقول

 .كبارهمصغارهم و

يف مذهب اسم مبرتلة } {وربما جعلت العرب _ وكذلك الرفْع 

مررت برجل : رأيت سواٌء صغارهم وكبارهم، فيكون كقولك: حسبك، فيقولون

حسبك أخوه، ولو جعلت مكان سواء مستٍو مل ترفع، ولكن جتعله متبعاً ملا قبله، 

واء كاملصدر، واملصدر اسم، ولو خمالفاً لسواء؛ ألنَّ مستوياً من صفة القوم، وألنَّ س

 .٣ كان وجهاً تريد أن جتعلهم سواًء يف حمياهم ومماهتم٢نصبت احمليا واملمات

متواترة، فأما النصب فله } {القراءة بالنصب والرفْع يف : التعليق

 : وجهان، مها

 .}{ أن يعرب حاالً من الضمري يف -١

 . واملفعول األول الضمري،}{ أن يعرب مفعوالً ثانياً لـ-٢

                                 
 .٢٩٤: ، البدور الزاهرة٥٩٥:  قرأ بالنصب الكوفيون إالَّ شعبة، والباقون بالرفع، السبعة-١
 .٤٣٤: به األعمش، شواذُّ الِقراَءات قرأ -٢
 .٣/٤٧:  معاين القرآن-٣



 ٥١٠

}  {خرب مقدم، و} {وأما الرفْع فعلى االبتداء واخلرب، 

 . ، واهللا أعلم٢فشاذٌّ، وهو على الظَّرفية) حمياهم ومماتهم(، وأما نصب ١مبتدأ مؤخر

 .      :  قوله تعاىل-٦٠٧

لِْحق فيها ألفاً، وقرأها بفتح الغني، وال ي {{قرأها حيىي بن وثَّاب 

شيء غشيها يف وقعة } {اسم، وكأن } {، كأنَّ ٣}{: الناس

 .٤واحدة، مثل الرجفة، والرمحة، واملرة

 . ، واهللا أعلم٥مها لغتان: القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
: ، فرجعت إىل غريه يف توجيههما، انظر      }{ مل أفهم كالم الفَراء يف توجيه الرفْع والنصب يف           -١

 .٩/٦٤٧: ، الدر املَصون٥٠٣: ، كَنز املَعاِني٤/٢٨٣: الفريد
٢-اذُّ الِقرو٤٣٤: اَءات املصدر األخري، ش. 
 قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً بفتح الغني وإسكان الشني وحذف األلف، والباقون بكسر الغني وفـتح                -٣

 .٢/٣٧٢: ، النشر٥٩٥: الشني وألف بعدها، السبعة
 .٣/٤٨:  معاين القرآن-٤
 .٥٨٢: ، كَنز املَعاِني٣/١١٧٠: ، املُوضح٦٦١:  احلُجة البن زنجلَة-٥



 ٥١١

 

 

 

 

ٱ  
 

 .          :  قوله تعاىل-٦٠٨

خلقت، وال خلقن؛ ألنه إنما أراد : ومل يقل}   {: مثَّ قال

 ظَّمعوت ادتعوت دبعوت كَلَّماس وأشباههم؛ ألنَّ األصنام تاألصنام، فجعل فعلهم كفعل الن

ن كما تعظم األمراء وأشباههم، فذهب ا إىل مثل الناس، وهي يف قراءة عبداهللا ب

فهذا تصريح بشبه الناس يف الفعل ) من(فجعلها ) من تعبدون ِمن دون اهللا: (مسعود

 . ١ويف االسم

 شاذَّة، وكالم الفَراء يف التوجيه  قراءة عبداهللا بن مسعود: التعليق

 . ٢واضح

 .      :  قوله تعاىل-٦٠٩

خفيفة، وقد ) رٍةـثْأَ: (وقرأ أبو عبدالرمحن فيما أعلم} {قرأها العوام 

بقية من علم، أو أي شي مأثور :  واملعىن فيهن كلهن١)رٍةأَثَـ(ذكر عن بعض القراء 

 .من كتب األولني

                                 
 .٣/٤٩:  معاين القرآن-١
 .٥/٩١:  احملرر الوجيز-٢



 ٥١٢

 .السماحة والشجاعة: فهو كاملصدر، مثل قولك} {فمن قرأ 

 .٢}{فإنه بناه على األثر، كما قيل ) رٍةأَثَـ: (ومن قرأ

 ٣}   {: أنه أراد مثل قولهك) رٍةـأَثْ: (ومن قرأ

 .٤،٥}{و

) أَثَرة(القراءة حبذف األلف شاذَّة، وكذلك القراءة بإسكان الثَّاء، و: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦كلّها لغات: اسم مرة، وقيل) أَثْرة(مصدر أثر، و

 .   :  قوله تعاىل-٦١٠

فهذا مما ) ما ال يستجيب له: (األصنام، وهي يف قراءة عبداهللا} {عىن بـ

 . ٧)ما(و ) ِمن(ذكرت لك يف 

 . ٨ شاذَّة، وتقدم توجيهها قراءة عبداهللا: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٦١١

قرأها أهل الكوفة باأللف، وكذلك هي يف مصاحفهم، وأهل املدينة وأهل 

 واهللا ٢ واحد، ، ومعنامها١، وكذلك هي يف مصاحفهم}{البصرة يقرءون 

 . أعلم

                                                                                          
 .٤٣٥:  قرأ ا ابن عباس وعكرمة وقتادة وغريهم، شواذُّ الِقراَءات-١
 .٤١:  سورة عبس، اآلية-٢
 .١٠:  سورة الصافَّات، اآلية-٣
 .٣٧: ، سورة العنكبوت، اآلية١٥٥ - ٩١ – ٧٨:  سورة األعراف، اآليات-٤
 .٣/٥٠:  معاين القرآن-٥
 .٩/٦٦٠: ، الدر املَصون٢/٢٣٦:  إعراب القراءات الشواذِّ-٦
 .٣/٥٠:  معاين القرآن-٧
 .٥/٩٢: ، احملرر الوجيز١٠٠٩: ، الكشاف٥٠٧:  ص-٨



 ٥١٣

مصدر أحسن حيسن إحساناً، } {القراءتان متواترتان، و: التعليق

ووصينا اإلنسان بوالديه أمراً ذا : مصدر حسن يحسن حسناً، والتقدير} {و

حسٍن، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه، فهو صفة على حذف املضاف، 

 . ، واهللا أعلم٣للقراءتني إىل الرسم مكتفياً بظهور معنامهاواجته الفَراء يف االحتجاج 

 .         :  قوله تعاىل-٦١٢

واملعىن فيه ) حتى إذا استوى وبلغ أشده وبلغ أربعني سنة: (ويف قراءة عبداهللا

رجال ملَّا ولد لك وأدركت مدرك ال: كاملعىن يف قراءتنا؛ ألنه جائز يف العربية أن تقول

 . ٤إنَّ األشد هاهنا هو األربعون: عققت وفعلت، واإلدراك قبل الوالدة، ويقال

 . ٥قراءة عبداهللا شاذَّة، وكالم الفَراء واضح: التعليق

 .    :  قوله تعاىل-٦١٣

قرأها األعمش وعاِصم وناِفع املدين بغري استفهام، وقرأها احلسن وأبو جعفَر 

: ، والعرب تستفهم بالتوبيخ وال تستفهم فيقولون٦}{م املدين باالستفها

 .٧أذهبت ففعلت وفعلت؟ وكلٌّ صواب: ذهبت ففعلت وفعلت؟ ويقولون
                                                                                          

 .١٨٠: ، التحِبري٥٩٦: ، السبعة}{، والباقون }{ قرأ الكوفيون -١
 .٣/٥٢:  معاين القرآن-٢
 .٤/١٢٤٣، ٣/٦٤٤: ، فتح الوصيد٣/١١٧٤: ضح، املُو١١١:  املقنع-٣
 .٣/٥٢:  معاين القرآن-٤
 .٥/٩٧: ، احملرر الوجيز١٠١٢:  الكشاف-٥
 قرأ ابن كثري و رويس بتحقيق األوىل وتسهيل الثَّانية من غري إدخال، وأبو جعفَر بالتـسهيل مـع                   -٦

وابن ذَكْـوان و روح بتحقيـق األوىل        اإلدخال، وهشام باإلدخال مع تسهيل الثَّانية وحتقيقهما،        
: ، البـدور الزاهـرة    ٣٥١: والثَّانية من غري إدخال، والباقون مزة واحدة على اخلرب، غيث النفع          

٢٩٥. 
 .٣/٥٤:  معاين القرآن-٧



 ٥١٤

القراءتان متواترتان، واملعىن يف القراءتني واحد، وكلتامها تفيد التوبيخ : التعليق

 . ، واهللا أعلم١والتقريع

 .       :  قوله تعاىل-٦١٤

وفيه قبح يف العربية؛ ألنَّ )  إالَّ مساكنهمرٰىت  فأصبحوا: (وقرأ احلسن

مل يقم إالَّ جاريتك، وما قام إالَّ : العرب إذا جعلت ِفعلَ املؤنث قبل إالَّ ذكَّروه فقالوا

ما قامت إالَّ جاريتك، وذلك أن املتروك أحد، فأحد : جاريتك، وال يكادون يقولون

إن قام أحد منهن : ملؤنث أو مذكَّر ففعلهما مذكَّر، أال ترى أنك تقولإذا كانت 

 : ٢إن قامت إالَّ متكرهاً، وهو على ذلك جائز، أنشدين املفضل: فاضربه، و ال تقل

 قد عِلمت ذاك معّد أكرما  ونارنا مل تر ناراً ِمثلُها

 .٣مارئي إالَّ مثلها: أن تقولفأنث فعل مثل؛ ألنه للنار، وأجود الكالم 

ابن ) بإالَّ(قراءة احلسن شاذَّة، وقد جوز تأنيث الفعل مع الفصل : التعليق

 : ٤مالك حيث يقول

 )ما زكَا إالَّ فتاةُ ابِن العالَ(كـ  واحلذف مع فَصٍل بإالَّ فُضال

قراءة وجه آخر والنحاة منهم من جييزه، ومنهم من ال جييزه، ويف توجيه هذه ال

ال ترى أشخاص إالَّ مساكنهم، وعلى كلٍّ فهي : وهو أن يكون فيها حذف، تقديره

 . ٥شاذَّة 

 .       :  قوله تعاىل-٦١٥

                                 
 .٣/١١٧٧: ، املُوضح٦/٤٥٠: ، معاين القرآن للنحاس٢/٥١٥:  شرح اهلداية-١
 . مل أهتد إىل قائله-٢
 .٣/٥٥:  معاين القرآن-٣
 .٢/٩١:  شرح ابن عقيل-٤
 .٨/٩٠: ، البحر احمليط٢/٣١٤: ، املُحتسب٤/٣٤٠:  معاين القرآن للزجاج-٥



 ٥١٥

اِحلذْر :  فأما اِإلفْك واَألفَك فبمرتلة قولك٢)همكَفَأَ( و١)كُهمفَأَ: (ويقرأ

فإنه جيعل اهلاء وامليم يف موضع ) همكَفَأَ: ( من قالواحلَذَر، والنجس والنجس، وأما

 ٣}   {: ذلك صرفَهم عن اإلميان، كما قال عز و جلَّ: نصب يقول

 .٤أي يصرف عنه من صرف

اسم ) أَفَكُهم(القراءتان املذكورتان شاذَّتان، واَألفَك مصدر، و: التعليق

عل ماٍض مبين على الفتح، واهلاء يف حمل نصب أَفَك ف) أَفَكَهم(مضاف إىل ضمري، و

 .  واهللا أعلم٥مفعول به، 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                 
 . مل أقف على من قرأ ا-١
 .٢/٣١٥:  قرأ ا ابن عباس وأبو عياض وعكرمة وغريهم، املُحتسب-٢
 .٩:  سورة الذَّاريات، اآلية-٣
 .٣/٥٦: قرآن معاين ال-٤
 .٩/٦٧٨: ، الدر املَصون٢/٣١٥:  املُحتسب-٥



 ٥١٦

 
 

    
 

 .   :  قوله تعاىل-٦١٦

قلت أليب : مفتوحة يف القراءة كلّها، وحدثين أبو جعفَر الرؤاسي قال} {
جواب : ؟ فقال}  {: ما هذه الفاء اليت يف قوله: عمرو بن العالء
إنْ (معاذ اهللا إمنَّا هي : فقال: مفتوحة؟ قال}  {إنها : قلت: للجزاء، قال

، قال الفَراء فظننت أنه أخذها عن أهل مكَّة؛ ألنه عليهم قرأ، وهي أيضاً يف )تأِْتهم
 من ، ومل يقرأ ا أحد منهم، وهو١واحدة بسينة) تأِْتهم: (بعض مصاحف الكوفيني

هل ينظرون إالَّ الساعة، هل ينظرون إالَّ أن تأتيهم بغتة، والدليل على ذلك أنَّ : املكرر
 {:  ومثله٢)هلْ ينظرونَ إالَّ أنْ تأِتيهم الساعةَ: (اليت يف الزخرف يف قراءة عبداهللا

 لوال أن تطئوهم فإنَّ يف موضع رفع عند الفتح، وأن ٣}   
 {:  مردوة على الساعة، واجلزم جائز جتعل-نصب  وهاهنا -يف الزخرف 
، وجتيئها بالفاء على اجلزاء، )إنْ تأِْتهم: (مكتفياً، مث تبتدىء}   
 .٤واجلزم جائز

  {شرطية، وجواا ) إن(القراءة بكسر مهزة إن شاذَّة، و: التعليق

بات الياء مفتوحة ، واملتواتر عن أيب عمرو كقراءة اجلمهور بفتح اهلمزة وإث}

                                 
 . يريد ِسنة التاء-١
 .، وقراءة عبداهللا شاذَّة٦٦:  اآلية-٢
 .٢٥:  سورة الفتح، اآلية-٣
 .٣/٦١:  معاين القرآن-٤



 ٥١٧

، واهللا ١}{يف حمل نصب ألنها بدل اشتمال من }  {، و }{يف 
 . أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٦١٧

بكسر } {: قرأها العوام بنصب السني، وقرأها ناِفع املدين

ربما عِسي يف موضع عسى، ولعلَّها لغة نادرة، و: ، ولو كانت كذلك لقال٢السني

: لُستم يريدون: اجترأت العرب على تغيري بعض اللُّغة إذا كان الفعل ال يناله قد، قالوا

لَيس وليسوا سواء؛ ألنه فعل ال يتصرف، ليس له فعل، وكذلك : لَستم، مثَّ يقولون

 .٤، فلعلَّه اجتِرىَء عليه كما اجترىء على لستم٣عسى ليس له يفعل

متواترة، والتوجيه } { بكسر السني وفتحها يف القراءة: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦ فقد قرأها ناِفع كغريه بالفتح٥حيث وردت} {واضح، وأما 

 .       :  قوله تعاىل-٦١٨

                                 
 .٨/١١٢: ، البحر احمليط٢/٢٤٣:  إعراب القراءات الشواذِّ-١
 .١٦٠: ، اإلحتاف٩٤: السني، التحِبري قرأ ناِفع وحده بكسر -٢
 . أي ليس له مضارع-٣
 .٣/٦٢:  معاين القرآن-٤
، ١٢٠: ، سورة التوبة، اآلية   ١٢٩/١٨٥: ، سورة األعراف، اآليتني   ٨٤/٩٩:  سورة النساء، اآليتني   -٥

، ٢٤:، سورة الكهف، اآلية   ٨/٥١/٧٩: ، سورة اإلسراء، اآليات   ٢١/٨٣: سورة يوسف، اآليتني  
، سـورة   ٩/٢٢: ، سورة القـصص، اآليـتني     ٧٢: ، سورة النمل، اآلية   ٤٨: سورة مرمي، اآلية  
، سـورة القلـم،     ٥/٨: ، سورة التحرمي، اآليتني   ٧: ، سورة املمتحنة، اآلية   ١١: احلجرات، اآلية 

 .٣٢: اآلية
 .٣/٧٢٧: ، فتح الوصيد١٣٩: ، احلُجة البن زنجلَة٢/٣٥٠:  احلُجة للفارسي-٦



 ٥١٨

زين هلم، وأَملَى هلم اُهللا، وكذلك قرأها األعمش وعاِصم، وذُكر عن علي بن 

 أنهم قرءوها كذلك بفتح - رمحهم اهللا -ن ثابت أيب طالب وابن مسعود وزيد ب

 .١األلف

مرسلة الياء، خيرب اهللا جلَّ و عز عن }  {: وذُكر عن جماهد أنه قرأها

بنصب الياء وضم األلف، جيعله فعالً مل } C{: نفسه، وقرأ بعض أهل املدينة

 . ٢يسم فاعله، واملعىن متقارب

راءات الثالث املذكورة متواترة، فأما قراءة فتح الالَّم فالفاعل الق: التعليق

، أي اهللا عز و جلَّ، وقيل الشيطان، وأما قراءة كسر الالَّم )هو: (ضمري مستتر تقديره

وإسكان الياء فالفعل مضارع، وهو إخبار من اهللا عز و جلَّ عن نفسه، وأما قراءة 

فعل ماٍض مبين للمفعول، والقائم مقام الفاعل اجلار كسر الالَّم وفتح الياء فال

 .، واهللا أعلم٣وارور

 .   :  قوله تعاىل-٦١٩

: مجع ِسر، وقرأها حيىي بن وثَّاب وحده} א{: قرأها الناس

: ، واتبعه األعمش ومحزة والِكساِئي، وهو مصدر، ومثله٤بكسر األلف} {

} {٥،٦. 
                                 

 قرأ أبو عمرو بكسر الالَّم وفتح الياء، ويعقُوب بكسر الالَّم وسكون الياء، والباقون بفتح الـالَّم،                 -١
 .٢٩٧: ، البدور الزاهرة٢/٣٧٤: النشر

 .٣/٦٣:  معاين القرآن-٢
 .٩/٧٠٣: ، الدر املَصون٢١٤: ، احلُجة البن خالويه٥/١٢:  معاين القرآن للزجاج-٣
 .٣٩٤: ، اإلحتاف١٧٦:  كسر اهلمزة الكوفيون إالَّ شعبة، والباقون بفتحها، العنوان-٤
 .٥٢٠: ، انظرها يف موضعها ص٤٠:  سورة ق، اآلية-٥
 .٣/٦٣:  معاين القرآن-٦



 ٥١٩

 .١القراءتان متواترتان، وتوجيههما واضح :التعليق

 

 

ٱ   
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٢٠

العذاب، والسوء أفشى يف اللُّغة : رجل السوء، ودائرة السوء: مثل قولك
 .٢وأكثر، وقلَّما تقول العرب دائرة السوء

 . ٣ تقدم الكالم عليهاالقراءة بفتح السني وضمها متواترة، وقد: التعليق

 .          :  قوله تعاىل-٦٢١

 .٤بغري ياء، واألهل مجع وواحد) إىل أهلهم: (ويف قراءة عبداهللا
قراءة عبداهللا شاذَّة، واألهل جيوز أن يكون مفرداً فال تدخله الياء : التعليق

، ٥وحذفت النون لإلضافةوالواو، وجيوز أن يكون مجعاً، وعلى هذا القراءة املتواترة، 
 .واهللا أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٦٢٢

                                 
 .١١٣٧: ، مدارك التنِزيل٥٨٦: ، كَنز املَعاِني٣٧٦:  مفاتيح األغاين-١
 .٣/٦٥:  معاين القرآن-٢
 .٢١٦:  ص-٣
 .٣/٦٥:  معاين القرآن-٤
 .٤/٤٠٧: ، الدر املَصون٤/١٧:  البحر احمليط-٥



 ٥٢٠

 والكالم مصدر، ١} {وحده، والقُراء بعد } {: قرأها حيىي
 . ٢والكلم مجع الكلمة
 . ٣القراءتان متواترتان، وقد تقدم الكالم عليهما: التعليق

 ٱٰ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٦٢٣

 ٤احلُجرات: وجه الكالم أن تضم احلاَء واجليم، وبعض العرِب يقول

غُرف وحجر، فإذا مجعته بالتاء : يف ثالثة إىل عشرة: والركَبات، وكل مجع كأن يقال

 . ٥نصبت ثانيه، فالرفْع أجود من ذلك

م هو األصل، والفتح بعداً القراءة بضم احلاء وفتحها متواترة، والض: التعليق

 . ، واهللا أعلم٦عن ثقل االنتقال من ضمة إىل ضمة

 .  אۤ        :  قوله تعاىل-٦٢٤

قراءة أصحاب عبداهللا، ورأيتها يف مصحف عبداهللا منقوطة بالثَّاء، وقراءة 

حتى تعرفوا، وهذا أمهلوا } {: ومعنامها متقارب؛ ألنَّ قوله} {: الناس

 .١معىن تثبتوا
                                 

:  حذف األلف وكسر الالَّم الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بإثبات األلف وفتح الـالَّم، التيـسري               -١
 .٢٩٩: ، البدور الزاهرة١٦٣

 .٣/٦٦:  معاين القرآن-٢
 .٤٢٩:  ص-٣
٤-ها الباقون، غاية االختصار فتح احلاء أبو جفَر، وضمر٢/٦٦٣: عش٢/٣٧٦: ، الن. 
 .٣/٧٠:  معاين القرآن-٥
 .٤/١١٠: ، شرح ابن عقيل٢/٣٦٥: ، شرح الدرة املُِضية٥/٢٨:  معاين القرآن للزجاج-٦



 ٥٢١

 . ٢القراءتان متواترتان، وقد تقدم توجيههما: التعليق
 
 

          :  قوله تعاىل-٦٢٥

        . 

 مكسورة مل } {ليعرف بعضكم بعضاً يف النسب، } {

 .يقع عليها التعارف

لتعارفوا أنَّ الكرمي املتقي، ولو كان :  فكأنه قال٣)أنَّ أكْرمكُم: (ومن فتح

لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضاً أنَّ : لتعرفوا أن أكرمكم، وجاز: كذلك لكانت

 .٤أكرمكم عند اهللا أتقاكم

 . ٥القراءة بفتح اهلمزة شاذَّة، والتوجيه ظاهر: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٦٢٦

 .أي فقد كرهتموه فال تفعلوه

 واحد، - واهللا أعلم -قد بغض إليكم، واملعىن :  يقول٦)هتموهرفَكُ: (ومن قرأ

 .١مات الرجل، وأُميت: وهو مبرتلة قولك

                                                                                          
 .٣/٧٠:  معاين القرآن-١
 .١٤٥:  ص-٢
مضارع عـرف،   ) لتعرفوا أنَّ : ( ابن عباس أنه قرأ    ، وينسب إىل  )لتعارفوا أنَّ : ( مل أقف على من قرأ     -٣

 .٨/١٦٨: البحر احمليط
 .٣/٧٢:  معاين القرآن-٤
 .٨/١٦٨: ، البحر احمليط١٣٣٦:  زاد املسري-٥
 .٨/١٦٧:  قرأ ا أبو سعيد اخلُدري وأبو حيوة، البحر احمليط-٦



 ٥٢٢

القراءة بالبناء للمفعول شاذَّة، والواو فيها نائب فاعل، واهلاء مفعول : التعليق

 . لم، واهللا أع٢به، والواو يف القراءة املتواترة فاعل، واهلاء كما يف الشاذَّة

 

 .    :  قوله تعاىل-٦٢٧

ال ينقصكم، وال يظلمكم من أعمالكم شيئاً، وهي من الت يليت، والقُراء 

 ولست أشتهيها؛ ألنها بغري ألف ٣}{: جممعون عليها، وقد قرأ بعضهم

: كتبت يف املصاحف، وليس هذا مبوضع جيوز فيه سقوط اهلمز؛ أال ترى قوله

مل تلق األلف يف شيء منه ألنها ساكنة، } {، و }{، و }{

وإنما تلقى اهلمزة إذا سكن ما قبلها، فإذا سكنت هي تعين اهلمزة ثبتت فلم تسقط، 

 ٤}     {: أنه وجد} {وإنما اجترأ على قراءهتا 

 {: ال ترى قولهيف موضع، فأخذ ذا من ذلك؛ فالقرآن باللُّغتني املختلفتني؛ أ

، ومل حتمل إحدامها على ٦} {:  وهو يف موضع آخر٥}

 . ٧األخرى فتتفقا، والت يليت، وألَت يأِلت لغتان

                                                                                          
 .٣/٧٣:  معاين القرآن-١
 .٨/١٦٦: البحر احمليط، ٢/٢٥٢:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
، ٢/٣٧٦:  قرأ ا البصِرّيان والسوسي بإبدال اهلمزة ألفاً، والباقون بدون ألـف ومهـز، النـشر               -٣

 .٣٩٨: اإلحتاف
 .٢١:  سورة الطُّور، اآلية-٤
 .٥:  سورة الفُرقان، اآلية-٥
 .٢٨٢:  سورة البقرة، اآلية-٦
 .٣/٧٤:  معاين القرآن-٧



 ٥٢٣

يف } {رمست : القراءتان متواترتان، وتوجيههما واضح، قيل: التعليق

بعض املصاحف البصرية بألف، واملشهور أنها رمست يف مجيع املصاحف بدون ألف، 

 . ، واهللا أعلم١مانع من أن حتتملها تقديراًوال 

 

 
 ۤC 

 

 .           :  قوله تعاىل-٦٢٨

أنه اهللا ) احلق( فإن شئت أردت بـ)لْموِتِبا سكرةُ احلق: (ويف قراءة عبداهللا

: قلتعز و جلَّ، وإن شئت جعلت السكْرة هي املوت، أضفتها إىل نفسها، كأنك 

باحلق الذي قد : يقول}   {: جاءت السكرة احلق باملوت، وقوله

كان غري متبين هلم من أمر اآلخرة، ويكون احلق هو املوت، أي جاءت سكرة املوت 

 .٢حبقيقة املوت

القراءة بتقدمي احلق على املوت شاذَّة، وكالم الفَراء يف التوجيه : التعليق

 . ٣واضح

 .        : اىل قوله تع-٦٢٩

                                 
 .١٠٠: ، مسري الطالبني١٥٣: ، إبراز املعاين١١٧: املقنع/ ٢١٥: الويه احلُجة البن خ-١
 .٣/٧٨:  معاين القرآن-٢
 .١٧/١٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٥/٣٧:  معاين القرآن للزجاج-٣



 ٥٢٤

خرقوا البالد فساروا فيها، فهل كان هلم من املوت من : قراءة القُراء يقول

         {: حميص؟ أضمرت كان هاهنا كما قال

فلم يكن هلم ناصر عند إهالكهم، ومن :  واملعىن١}    

 .٣ذهبوا يف البالد فجيئوا واذهبواا:  فكسر القاف فإنه كالوعيد، أي٢)بواْقِّفَن: (قرأ

 . ٤القراءة بكسر القاف شاذَّة، وتوجيهها واضح: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٦٣٠

، ومها الركعتان بعد ٦مجعه على دبر وأدبار} {: ومن قرأ. ٥}{

الركعتان بعد }  {: املغرب، وجاء ذلك عن علي بن أيب طالب أنه قال

 الركعتان قبل الفجر، وكان عاِصم يفتح هذه اليت يف ٧} {، املغرب

 .٨قاف، ويكسر اليت يف الطُّور، وتكسران مجيعاً، وتنصبان مجيعاً جائزان

وكسرها متواترة، }  {القراءة بفتح اهلمزة يف : التعليق

 . ٩وتوجيههما بين

                                 
 .١٣: ، اآلية سورة محمد -١
 .٢/٣٣٤:  قرأ ا ابن عباس وأبو العالية وغريمها، املُحتسب-٢
 .٣/٨٠: لقرآن معاين ا-٣
 .٤/٣٥٧: ، الفريد٢/٣٣٤:  املُحتسب-٤
، البـدور   ٣٥٧:  كسر اهلمزة املدنيان وابن كثري وحمزة وخلَف، وفتحها الباقون، غيـث النفـع             -٥

 .٣٠٣: الزاهرة
 .أدبار جمع دبر:  أي-٦
: ا سامل بن أيب اجلَعد، املُحتـسب      ، والقراءة بفتح اهلمزة هنا شاذَّة، وقرأ        ٤٩:  سورة الطُّور، اآلية   -٧

٢/٣٤٢. 
 .٣/٨٠:  معاين القرآن-٨
 .٥٨٨: ، كَنز املَعاِني٣٨١: ، مفاتيح األغاين١٢٣٠:  معامل الترتيل-٩



 ٥٢٥

 

 
 
 
 
 
 

 ٱٰٰ  
 

 .        :  قوله تعاىل-٦٣١

، فمن ١، ونصبها أهل احلجاز واحلسن}{وقد رفع عاِصم واألعمش 
 .إنه حلق حقاً: رفعها جعلها نعتاً للحق، ومن نصبها جعلها يف مذهب املصدر كقولك

: مثلَ من عبداهللا؟ ويقولون: وإنَّ العرب لتنصبها إذا رفع ا االسم فيقولون
لَّةُ النصب فيها أنَّ الكاف قد تكون داخلةً عليها وع. عبداهللا مثلَك، وأنت مثلَه
ِت الكافإذا أُلِْقي بصن٢فَت. 

 : القراءتان متواترتان، ويف الرفْع وجهان آخران: التعليق
 .خرب ثاٍن مستقل كاألول) مثلُ( أنَّ -١
 .هذا حلو حامض:  أنها مع ما قبلها خرب واحد كقولك-٢

                                 
 .٢/٦٦٥: ، غاية االختصار١٨٠:  رفع الكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بالنصب، العنوان-١
 .٣/٨٥:  معاين القرآن-٢



 ٥٢٦

ها منصوبة على وجهنيومعىن كالم الفَرب أنصاء يف توجيه الن : 
 .إنه حلق حقَّاً مثلَ:  أنها نعت ملصدر حمذوف، تقديره-١
 .كَِمثِْل، فلما نِزعِت الكاف نصبت:  أنها منصوبة على نزع اخلافض، واألصل-٢

 : وفيه أوجه أخرى، منها
 ).ما(فتح إلضافتها إىل غري متمكن ولكنها مبنية على ال) حق( أنها نعت لـ-٣
 .أينما و وحيما: حتى صارا مثل) ما( أنها ركِّبت مع -٤
 .١ أنها منصوبة على الظَّرفية، وهو قول الكوفيني-٥

 . واهللا أعلم

 .    :  قوله تعاىل-٦٣٢

اءة عبداهللا ؛ ألنها يف قر٢نصبها القُراء إالَّ األعمش وأصحابه، فإنهم خفضوها

 ).ويف قَوِم نوٍح: (فيما أعلم

 . أخذهتم الصعقة، وأخذت قوم نوح: ومن نصبها فعلى وجهني

وإن شئت أهلكناهم، وأهلكنا قوم نوح، ووجه آخر ليس بأبغض إيلَّ من 

: واذكر هلم قوم نوح، كما قال عز و جلَّ: أن تضِمر فعالً: هذين الوجهني

 يف كثري من القرآن ٤}    {، ٣}   {

 .٥أنبئهم واذكر هلم األنبياء وأخبارهم: معناه

                                 
١-ن٤/١٢٥٣: ، فتح الوصيد٦/٢١٦: ة للفارسي احلُجواملَص ر١٠/٤٦: ، الد. 
، ٢/٦٦٥:  قرأ باخلفض أبو عمرو والكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بالنـصب، غايـة االختـصار         -٢

 .١٨٤: التحِبري
 .١٦:  سورة العنكبوت، اآلية-٣
 .٧٦:  سورة األنبياء، اآلية-٤
 .٣/٨٨:  معاين القرآن-٥



 ٥٢٧

القراءة بالنصب واخلفض متواترة، وقراءة عبداهللا شاذَّة، أما النصب : التعليق

 {:  أو١} {: فكما بين الفَراء، وأما اخلفض فعلى العطف على قوله

 .  واهللا أعلم٣ة للخفض، ، وقراءة عبداهللا الشاذَّة مؤّيد٢}

 .         :  قوله تعاىل-٦٣٣

باخلفض جعله من نعِت القوة، وإن كانت أُنثى يف ) املتِني: (قرأ حيىي بن وثَّاب

 .اللفظ، فإنه ذهب إىل احلبل وإىل الشيء املفتول
 : ٤أنشدين بعض العرب

 نةَ املُعصبامن ريطٍة واليم  لكل دهٍر قد لَِبست أثْوباً
فجعل املُعصب نعتاً لليمنة وهي مؤنثة يف اللفظ ألنَّ اليمنةَ ضرب وِصنف من 

 .الثِّياب الوشي، فذهب إليه
 .٥رفع من صفة اهللا تبارك وتعاىل} {: وقرأ الناس
: فظ، ومعناهانعت للقوة املؤنثة يف الل) املتِني(القراءة باخلفض شاذَّة، و: التعليق

، أو ٦}      {: احلبل كما يف قوله سبحانه
 . واهللا أعلم٧تكون القوة مبعىن القهر أو االقتدار، أو يكون اخلفض للجوار، 

 
 

                                 
 .٤٣:  سورة الذَّاريات، اآلية-١
 .٣٨:  سورة الذَّاريات، اآلية-٢
 .٣/١٢٠٩: ، املُوضح٢/٢٨٩: ، الكشف٢١٨:  احلُجة البن خالويه-٣
 .، بدون نسبة٣/٥٨٨:  الشاهد يف الكتاب-٤
 .٣/٩٠:  معاين القرآن-٥
 .٢٥٦:  سورة البقرة، اآلية-٦
 .٢/٣٥٩:  إعراب القراءات الشواذِّ،١٠٥٥: ، الكشاف٢/٣٣٨:  املُحتسب-٧



 ٥٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٱ 

 .    :  قوله تعاىل-٦٣٤

، وكذلك )وما ِلتناهم من عملهم من شيء: (النقص، وفيه لغة أخرى: األلْت
 : ١هي يف قراءة عبداهللا وأُبي بن كَعب، قال الشاعر

 جهد الرسالة ال أَلْـتـاً وال كَِذبا  أبلغ بين ثُعٍل عني مغلْغةً
 : ٢ال نقصان وال زيادة، وقال اآلخر: يقول

تيرس ىدوليلٍة ذاِت ن  تِني عن سراها لَيِلتي ولَم 
 .٣ مل يثنين عنها نقْص يب وال عجز:واللَّيت هاهنا مصدر

 . ٤القراءة بإسقاط اهلمزة مع كسر الالَّم شاذَّة، والتوجيه كما هو مبين: التعليق

                                 
 . مل أهتد إىل قائله-١
 .٣/٣٦٨:  البيت أليب محمد الفقعسي، لسان العرب-٢
 .٣/٩٢:  معاين القرآن-٣
 .٥١٨: ، وانظر ص٨/٢١١: ، البحر احمليط٢/٣٤٠:  املُحتسب-٤



 ٥٢٩

 .       :  قوله تعاىل-٦٣٥

بكسر األلف، وقرأها أبو } {: قرأها عاِصم واألعمش واحلسن} {

كنا ندعوه بأنه بر : تأنف، ومن نصب أراد، فمن كسر اس١}{: جعفَر املدين وناِفع

وهو وجه حسن ،اِئي يفتح . رحيمألنَّ } {والِكس ما قلت حسنوأنا أكسر، وإن

 .٢الِكساِئي قرأه

ألنه، على : القراءتان متواترتان، وجيوز النصب يف وجه آخر، هو: التعليق

ة لكون الِكساِئي قرأ ا يعين ثبوهتا عنده التعليل، واستحسانُ الفَراء قراءة فتح اهلمز

 . ، واهللا أعلم٣ألنه شيخه

 .   :  قوله تعاىل-٦٣٦

، وقرأ ٥ كتابتها بالصاد، والقراءة بالسني والصاِد٤}  {و 

 كُِتب بعضها بالصاد وبعضها ٧}{ و٦}{: ومثله. الِكساِئي بالسني

 .، وكل ذلك صواب}{و } { يف بالسني، والقراءة بالسني

بالصاد } {: ويف األعراف} {: وكُِتب يف املصاحف يف البقرة

 . ١وسائر القرآن كُِتب بالسني

                                 
 .٤٠١:  اإلحتاف،٦١٣:  فتح اهلمزة املدنيان والِكساِئي، وكسرها الباقون، السبعة-١
 .٣/٩٣:  معاين القرآن-٢
 .١٠/٧٥: ، الدر املَصون٢/٥٢٢: ، شرح اهلداية٤٦٥:  معاين القراءات-٣
 .٢٢:  سورة الغاشية، اآلية-٤
، وحمزة ِبخلٍْف عن خالَّد بإمشـام       }{ قرأ قُنبل وهشام وحفْص ِبخلٍْف عنه بالسني يف          -٥

: صاد، وهو الوجه الثَّاين حلَفْص، واإلمشام خلالَّد أصح وجهيـه، التيـسري           الصاد زاياً، والباقون بال   
 .٣٠٦: ، البدور الزاهرة١٦٥

 قرأ بالسني الدوري عن أيب عمرو وهشام وخلَف عن حمزة و رويس وخلَف، واختلف عن قُنبل                 -٦
 .٢٢٦: اإلحتاف، ٢/٢٣٠: والسوسي وابن ذَكْوان وحفْص وخالَّد، النشر

 .٢٤٧:  سورة البقرة، اآلية-٧



 ٥٣٠

اليت } {، و}  {: اخلالف بني القُراء يف: التعليق

هنا متواتر بني السني والصاد، وكتبت هذه الكلمات } {يف األعراف، و

 قرأ بالصاد فعلى رسم املصحف، ومن قرأ بالسني فهو األصل، والسني بالصاد، فمن

مل تزلْ ألنَّ احلرف الذي رسم يف املصحف بدلٌ منها، وما كُِتب بالسني قُِرىَء 

 .  واهللا أعلم٢بالسني، 

 .     :  قوله تعاىل-٦٣٧

 . ٤ وكلٌّ حسن واملالقاة أعرب٣}א{: باأللف، وقد قرأ بعضهم

من لَِقي يلقى، ثالثي، الفعل من } א{القراءتان متواترتان، و: التعليق

من القى يالقي، رباعي من املفاعلة اليت تفيد وقوع الفعل من } {طرف واحد، و

واملالقاة : (طرفني، فهم من جهة، واليوم الذي يصعقون فيه من جهة، وهلذا قال الفَراء

 . واهللا أعلم٥أقيس يف كالم العرب، وكلتا القراءتني حسنة متواترة، أي ) أعرب

 .   :  قوله تعاىل-٦٣٨

وقرأها أبو } {: وأهل احلجاز} {قرأها عاِصم، واألعمش 

لَميعبدالرمحن الس :} {٦بفتح الياء مثل األعمش. 

 .٧، وصِعق، وسِعد وسِعد، لغات كلُّها صوابصِعق الرجلُ: والعرب تقول

                                                                                          
 .٣/٩٣:  معاين القرآن-١
 .٧١: ، إبراز املعاين٩٥، ٨٩، ٨٨: ، املقنع١/٣٠٢:  الكشف-٢
 .٤٠١: ، اإلحتاف١٧٨:  قرأ ا أبو جعفَر، التحِبري-٣
 .٣/٩٣:  معاين القرآن-٤
 .٢/٣٥١: ، شرح الدرة املُِضية٨/٢١٦:  البحر احمليط-٥
 .٣٠٦: ، البدور الزاهرة٢/٥٦٧:  ضم الياء ابن عاِمر وعاِصم، وفتحها الباقون، التذْكرة-٦
 .٣/٩٤:  معاين القرآن-٧



 ٥٣١

القراءة بفتح الياء وضمها متواترة، وحيتمل أن تكون قراءة الضم من أُصِعق : التعليق

 .  واهللا أعلم١الرباعي فهو مصعق، 

 

 
 
 

ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٦٣٩

} {صدقَه فؤاده الذي رأى، و : ، يقول} {  فؤاد محمد

يقرأ بالتشديد والتخفيف، خفَّفها عاِصم واألعمش وشيبة وناِفع املدنيان، وشددها 

 .٢احلسن البصري، وأبو جعفَر املدينُّ

أنَّ الفؤاد مل يكذِّب الذي رأى، ولكن جعله : يريد} {: وكأنَّ من قالَ

ما : ومن خفَّف قال. ما كذَّب صاحبه الذي رأى: ن يريدحقَّاً صدقاً، وقد جيوز أ

 .٣كَذَب الذي رأى، ولكن صدقَه

يتعدى بنفسه، كما يف توجيه } {القراءتان متواترتان، و: التعليق

: موصولة، والعائد حمذوف، والتقدير} {الفَراء، وقيل ما كَذَب الفؤاد فيما رأى، و

                                 
 .١٠/٧٩: ، الدر املَصون٤/١٢٥٨: ، فتح الوصيد٦/٢٢٨:  احلُجة للفارسي-١
 .٢/٣٧٩: ، النشر٦١٤:  قرأ هشام وأبو جعفَر بالتشديد، وخفَّف الباقون، السبعة-٢
 .٣/٩٦:  معاين القرآن-٣



 ٥٣٢

مصدرية فال حذف } {الرؤية للعني، وحيتمل أن تكون ما كَذَب الفؤاد الذي رآه، و

رؤيته، وأما قراءة التشديد فيحتمل أن يتعدى فيها الفعل إىل مفعول : فيه، والتقدير

بل صدقه، وحيتمل أن يتعدى إىل مفعولني، }    {: واحد، واملعىن

 .  واهللا أعلم١ما كَذَّب الفؤاد صاحبه ما رأى، : واملعىن
 .  :  قوله تعاىل-٦٤٠

 .أفتجحدونه: أي

: أفتجادلونه، وقرأ: ٢}{أفتجحدونه، } {: قال إبراهيم

} {ريحإبراهيم ومسروق، وقرأ ش :}{ وأهل وهي قراءة العوام ،

 .٣املدينة وعاِصم بن أيب النجود واحلسن

من ماريته فمريته } {:  متواترتان، وقد تكون قراءةالقراءتان: التعليق

 .  واهللا أعلم٤أَمِريه إذا غلبته باجلدال واملراء، 

 .     :  قوله تعاىل-٦٤١

جنة املأوى، أو : ، وأنا أمسع٦سِئلَ ِزر بن حبيش: ٥قال أبو إسحاق الشيباين

 . من اجلنانجنة: جنه املأوى، فقال

                                 
 .٤/٣٧٩: ، الفريد٢/٥٢٢: ، شرح اهلداية٦٩٠:  املشكل-١
 قرأ يعقُوب والكوفيون إالَّ عاِصماً بفتح التاء وإسكان امليم مع حذف األلف، والباقون بضم التـاء                 -٢

 .٣٠٦: زاهرة، البدور ال٤٢١: وفتح امليم مع إثبات األلف، التلخيص
 .٣/٩٦:  معاين القرآن-٣
 .١٣/٩٠:، لسان العرب٥٩١: ، كَنز املَعاِني٤٦٧: ، معاين القراءات٥/٥٨:  معاين القرآن للزجاج-٤
أبو إسحاق سليمان بن أيب سليمان فريوز الشيباين موالَهم الكويف، اإلمام احلافظ احلُجة، من              :  هو -٥

 .٦/١٩٣:  وقيل غري ذلك، سري أعالم النبالءهـ،١٣٩: التابعني، ت
أبو مرمي زر بن حبيش بن حباشة األسدي الكويف، أحد األعالم، من التابعني، ومـن كبـار                 :  هو -٦

 .١/٢٩٤: هـ، غاية النهاية٨٢: املقرئني، ت



 ٥٣٣

 .جنةٌ من اجلنان: و عن عائشة أنها قالت

أَجنه، وهي :  يريد١)جنه املأوى: (وقد ذُكر عن بعضهم: وقال الفَراء: قالَ

 .٢شاذَّة، وهي اجلنة اليت فيها أرواح الشهداء

راء القراءة اء مضمومة مكان التاء املربوطة شاذَّة، وقد بين الفَ: التعليق

 . ٣توجيهها

 .     :  قوله تعاىل-٦٤٢

 ويف وزن شاة، ٤}  {: قرأها الناس بالتخفيف يف لفظ قوله
 .٥}ٱ {: وكان الِكساِئي يقف عليها باهلاء

 .وأنا أقف على التاء
دد فش} ٰٱٰٱ{: ، وقرأها٦كان رجالً يلُت هلم السويق: قال جماهد

 .التاء
كان رجل من التجار يلُت السويق هلم عند الالّت وهو : وقال ابن عباس

الصنم، ويبيعه؛ فسميت بذلك الرجل، وكان صنماً لثقيف، وكانت العزى سمرة 
 .٧لغطفانَ يعبدوا
تاء، فمن الوقف باهلاء من قراءة الِكساِئي املتواترة، ووقف الباقون بال: التعليق

وقف باهلاء اعتقد زيادهتا؛ ألنَّ األصل فيها عنده من لَوى يلِْوي لَوية، وأبدلت الواو 

                                 
 .٢/٣٤٣: حتسب قرأ ا علي بن أيب طالب وأبو هريرة وابن الزبري رضوان اهللا عليهم وغريهم، املُ-١
 .٣/٩٧:  معاين القرآن-٢
 .١٣٦٢: ، زاد املسري٢/٣٤٣:  املُحتسب-٣
 .٣:  سورة ص، اآلية-٤
 .٩٥: ، الفتح الرباين٧٧:  وقف الِكساِئي باهلاء، والباقون بالتاء، التحِبري-٥
 .٦/٤٣٨:  هو ما يتخذُ من اِحلنطَة والشعري، لسان العرب-٦
 .٣/٩٧: القرآن معاين -٧



 ٥٣٤

ألفاً وحذفت الياء، ومن وقف عليها بالتاء اعتقد أصالتها؛ ألنَّ األصل عنده الت 
لُتي ولرسم املصحف، وقراءة التشديد متواترة، والالَّت اسم فاعل من لَت ،١يليت، 

 . واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٦٤٣

أنَّ : خيفِّفان النون، وذكر القاسم بن معن} {قرأها األعمش وعاِصم 
 .٢}{فجزم النون، ومل يهمز } ٰ{: األعمش قرأ

ها جزموا النون ملَّا حتركت الالَّم، وخفَضها من خفَض: وهي قراءة أهل املدينة

قُم آلن، و قُِم : والعرب تقول} {ألنَّ البناء على جزم الالَّم اليت مع األلف يف 

 .٣اآلن، وصِم االثنني، وصم الثنني على ما فسرت لك

القراءتان متواترتان، فمن قرأ بالتنوين فعلى األصل، وكسر نون : التعليق

م فللتخفيف، ونقل حركة اهلمزة التنوين اللتقاء الساكنني، ومن أدغم التنوين يف الالَّ

إىل الالَّم ألنه ال يتأتى اإلدغام والالَّم ساكنة، فحركت الالَّم بالضم وأُدِغم فيها التنوين 

 .، واهللا أعلم٤وحذفت اهلمزة 

 .     :  قوله تعاىل-٦٤٤

                                 
 .٣٧٠: ، شرح الدرة املُِضية١٠/٩١: ، الدر املَصون٢٢٢: ، كَنز املَعاِني١٢٤٥:  معامل الترتيل-١
 قرأ املدنيان والبصِرّيان بإدغام التنوين يف الالَّم، وقالون مزة ساكنة بعد الالَّم، والباقون بـالتنوين                -٢

 .٣٠٨: ، البدور الزاهرة٥٩: وكسر نونه، الفتح الرباين
 .٣/١٠٢:  معاين القرآن-٣
 .٢/٣٣٨: ، فتح الوصيد٢٢٠: ، احلُجة البن خالويه٤٦٨:  معاين القراءات-٤



 ٥٣٥

، وهي تجرى ١بغري ألف}   {ورأيتها يف بعض مصاحف عبداهللا 

 فإنَّ هذه ليس فيها ٢}   {: النصب يف كلِّ الترتيل إالَّ قولَهيف 

 . ٣ألف فَتِرك إجراؤها

 . ٤تقدم الكالم عليها: التعليق

 

 
 

ٱ  

 
 .    :  قوله تعاىل-٦٤٥

األبصار، : إذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث وهو له، أو قبل مجع مؤنث مثل
مار وما أشبهها؛ جاز تأنيث الفعل وتذكريه ومجعه، وقد أتى بذلك يف هذا واألع

 .٥}{: احلرف، فقرأه ابن عباس
: واآلخر} {:  قرأ أحدمها٦وعن احلسن وأيب رجاء العطَاِرِدّي

}{. 

                                 
 .أي بغري ألف منونة -١
 .٥٩:  سورة اإلسراء، اآلية-٢
 .٣/١٠٢:  معاين القرآن-٣
 .٢٣٧:  ص-٤
 .١٨٦:، التحِبري١٨٣: عاِصم، والباقون باإلفراد، العنوان قرأ باجلمع املدنيان وابن كثري وابن عاِمر و-٥
: هـ، طبقات القُـراء   ١٠٥: أبو رجاء عمران بن تيم العطاردي البصري، تابعي، قارىء، ت         :  هو -٦

١/٣٥. 



 ٥٣٦

 {: وقراءة الناس بعد) خاشعةً أبصارهم: (وهي يف قراءة عبداهللا
{. 

 : ١وقد قال الشاعر
      مههسٍن أوجوشباٍب ح          دعمن إياد بن نزار بن م             

 : ٢وقال اآلخر
 أعناق بزِلها مرخى هلا اجلدلُ يرمى الِفجاج ا الركبانُ معترضاً

معترضاٍت أو معترضة لكان : مجع اجلَديل، وهو الزمام، فلو قال: اجلدلُ
 .٣صواباً، مرخاةً ومرخياٍت

متواترة، وقراءة عبداهللا } {وباجلمع } {القراءة باإلفراد: التعليق

له ) خاشعة(، و}{: شاذَّة، واسم الفاعل هنا) خاشعة: (بالتأنيث مع اإلفراد

 . ، واهللا أعلم٤}{حكم الفعل، وكذلك اجلمع 

 .    :  قوله تعاىل-٦٤٦

رجلٌ حِذر، : ة قولك يف الكالمأشر، بضم الشني، وهو مبرتل: قرأ جماهد وحده

 .٥وحذُر، وفَِطن، وفَطُن، وعِجلٌ، وعجلٌ

القراءة بضم الشني شاذَّة، وهي لغة يف هذا الوزن على أنه وصف، : التعليق

 .  واهللا أعلم١والقياس بكسر الشني على وزن فَِعل كما يف القراءة املتواترة، 

                                 
 .، بدون نسبة٤/١٠٠:  البيت يف لسان العرب-١
 . مل أقف على قائله-٢
 .٣/١٠٥:  معاين القرآن-٣
: ، الدر املَـصون   ٣/١٠٦: ، شرح ابن عقيل   ٢/٥٢٤: ، شرح اهلداية  ٥/٦٩: زجاج معاين القرآن لل   -٤

١٠/١٢٥. 
 .٣/١٠٨:  معاين القرآن-٥



 ٥٣٧

 .          :  قوله تعاىل-٦٤٧

فَتح الظَّاَء ) ِر ٱلْمحتظَكَهِشيِم: (الذي حيتظر على هشيمه، وقرأ احلسن وحده

 واحلق هو ٢}    {: فأضاف اهلشيم إىل احملتظر، وهو كما قال

 فأضاف الدار إىل اآلخرة، وهي اآلخرة، ٣}  {: اليقني، وكما قال

 .٤الشجر إذا يبس: واهلشيم

قراءة بفتح الظَّاء شاذَّة، وهي للشجر املتهشم، وعلى هذا فاإلضافة ال: التعليق

هنا إضافة الشيء إىل نفسه، وجيوز أن يكون مصدراً مبعىن االحتظار، وأما القراءة 

 .  واهللا أعلم٥الذي يعمل احلظرية، : املتواترة بكسر الظَّاء فمعناها

 .      :  قوله تعاىل-٦٤٨

، وكأنه أضمر فعالً ينصب به ٦بالنصب) ما أمرنا إالَّ واحدةًو: (وقد روي

ما أنت إال ثيابك مرة، ودابتك مرة، ورأسك مرة؛ أي : الواحدة، كما تقول للرجل

إنما العامري ِعمته، أي ليس يتعاهد : مسعت العرب تقول: وقال الِكساِئي.تتعاهد ذاك

 .٧وال أشتهي نصبها يف القراءة: ال الفَراءمن لباسه إالَّ الِعمة، ق

 . القراءة بالنصب شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 
                                                                                          

 .١٠/١٤١: ، الدر املَصون٣/١٠٤: ، شرح ابن عقيل٢/٣٤٩:  املُحتسب-١
 .٩٥:  سورة الواقعة، اآلية-٢
 .٣٠: ية، وسورة النحل، اآل١٠٩:  سورة يوسف، اآلية-٣
 .٣/١٠٨:  معاين القرآن-٤
 .١١٨٨: ، مدارك التنِزيل١٧/٩٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٥٠:  املُحتسب-٥
 . مل أقف على من قرأ ا-٦
 .٣/١١١:  معاين القرآن-٧



 ٥٣٨

 

 

 

 

 

 

 

 ٱٰ   
 

 .      :  قوله تعاىل-٦٤٩

فمن خفض أراد ذو العصف وذو الرحيان، . ١خفضها األعمش، ورفعها الناس

بقل الزرع؛ ألنَّ العرب : فيما ذكروا) العصف(عاً لذو، وومن رفع الرحيان جعله تاب

خرجنا نعصف الزرع، إذا قطعوا منه شيئاً قبل أن يدرك، فذلك العصف، : تقول

الرزق، : والرحيان هو رزقه، واحلب هو الذي يؤكل منه، والرحيان يف كالم العرب

املأكول : العصفذو : خرجنا نطلب رحيان اهللا، الرزق عندهم، وقال بعضهم: يقولون

 .الصحيح الذي مل يؤكل: من احلب، والرحيان

                                 
אא{: ، والباقون بالرفْع إالَّ ابن عامر فإنه قرأ       }{ قرأ الكوفيون إالَّ عاِصماً خبفض       -١

אِبري}אح٤٠٥: ، اإلحتاف١٨٦: ، الت. 



 ٥٣٩

אא{: ولو قرأ قارىء لكان جائزاً، أي خلَق ذا و } אא

 .١،٢ ومل نسمع ا قارئاً}  א{: ذا، وهي يف مصاحف أهل الشام

 . ٣القراءات الثَّالث متواترة، والتوجيه واضح: التعليق
 
 
 
 

 . ٱ   :  قوله تعاىل-٦٥٠

، يجعلْن الاليت يقبلن ٤بكسر الشني} ٱ{: قرأ عاِصم وحيىي بن وثَّاب

، وكذلك قرأها احلسن وأهل }{: يف قراءة عبداهللا بن مسعود. ويدبرن

 .٥احلجاز بفتح الشني جيعلون مفعوالً ن أُقِْبل ن وأُدِبر

القراءة بكسر الشني وفتحها متواترة، وبالكسر اسم فاعل، وفيها : عليقالت

: املنِشئات السير، وبالفتح اسم مفعول، وقيل يف معىن الفتح: مفعول حمذوف، تقديره

 .، واهللا أعلم٦مصنوعات

 .        :  قوله تعاىل-٦٥١

                                 
 . بل قرأ ا ابن عاِمر كما تقدم-١
 .٣/١١٣:  معاين القرآن-٢
 .٢/٥٢٤: ، شرح اهلداية٦٩٠: ، احلُجة البن زنجلَة٤٧٢:  معاين القراءات-٣
 وهو الوجه الثَّاين لـشعبة، الفـتح         قرأ شعبة خبلٍْف عنه، وحمزة بكسر الشني، والباقون بفتحها،         -٤

 .٣١٠: ، البدور الزاهرة٢٦٨: الرباين
 .٣/١١٥:  معاين القرآن-٥
 .٣/١٢٣١: ، املُوضح٣٨٩: ، مفاتيح األغاين٢/٣٠١:  الكشف-٦



 ٥٤٠

ختفضان يف } {:  كلتامها يف قراءة عبداهللا١)ِذي(هذه واليت يف آخرها 

    {: اإلعراب؛ ألنهما من صفة ربك تبارك وتعاىل، وهي يف قراءتنا

 .٢تكون صفة وجه رّبنا تبارك وتعاىل} {، } 

}      {: يف قوله) ذي(القراءة خبفض : التعليق

      {: شاذَّة، والتوجيه كما بين الفَراء، وأما قوله تعاىل

، وأما الرفْع }{ فاخلفض والرفْع فيها متواتران، أما اخلفض فوصف لـ}

 .  واهللا أعلم٣، }{فوصف لـ

 .          :  قوله تعاىل-٦٥٢

 .٤من ناٍر ومن حناٍس: والنحاس يرفع، ولو خِفض كان صواباً يراد

 .٥الدخان: النار احملضة، والنحاس: والشواظ

يرسلُ : وخفضها متواترة، ومعىن الرفع} {القراءة برفع : عليقالت

يرسلُ عليكما شواظٌ ِمن ناٍر : عليكما شواظٌ من ناٍر ويرسلُ نحاس، ومعىن اخلفض

وِمن نحاٍس، وقد يكون اخلفض على قول من فَسر الشواظَ بالناِر والدخاِن مجيعاً، وقد 

 . واهللا أعلم٦ا عن بعض العرب، حِكي هذ

 .          :  قوله تعاىل-٦٥٣

                                 
}       {: يف آخر آية يف السورة يف قولـه       ) ذو( قرأ ابن عاِمر برفع      -١

 .٢/٣٨٢: ، النشر٦٢١: عةوالباقون خبفضها، السب
 .٣/١١٦:  معاين القرآن-٢
 .٢٨٣، ٨/٢٧٣: ، البحر احمليط٦٩٦: ، إبراز املعاين٤١٤، ٤٠٧:  الفريد-٣
: ، البـدور الزاهـرة    ٤٢٦:  قرأ باخلفض ابن كثري وأبو عمرو و روح، والباقون بالرفع، التلخيص           -٤

٣١١. 
 .٣/١١٧:  معاين القرآن-٥
٦-اهلداية٢٢٢: ة البن خالويه احلُج ١٧/١١٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٥٢٥: ، شرح. 



 ٥٤١

ِصوار، و :  كما يقال للصوار من البقر١بكسر الشني} א{: وقرأ احلسن

  ٢.٣صوار

 . واهللا أعلم٤القراءة بضم الشني وكسرها متواترة، ومها لغتان، : التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٦٥٤

قُِبياٍن: (وقرأ زهري الفُرِحس اِقِريبعٍر وضخ فَاِرفلَى رع نِكِئيتم.( 

قد يكون صواباً، وأما العباقري فال، ألنَّ ألف اجلماع اليكون : فالرفارف

 .٥بعدها أربعة أحرف، وال ثالثة صحاح

 متوافق مع ما قَعده سائر قراءة زهري الفُرقُِبي شاذَّة، وكالم الفَراء: التعليق

 . ٦علماِء النحو والصرف

 

 
 
 
 
 

                                 
 .٤٠٦: ، اإلحتاف١٦٧:  كسر الشني ابن كثري، وضمها الباقون، التيسري-١
 .٧/٤٤٠: القطيع من البقر، لسان العرب:  والصُِّوار-٢
 .٣/١١٧:  معاين القرآن-٣
 .٥٩٣: ، كَنز املَعاِني٣/١٢٣٢: ، املُوضح٤٧٤:  معاين القراءات-٤
 .٣/١٢٠:  معاين القرآن-٥
 .٤/١٣٤: ، شرح ابن عقيل٢/٣٥٦:  املُحتسب-٦



 ٥٤٢

 
 
 
 
 
 
 

 ٱא  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٥٥

قد نِزف عقله، وإذا ذهب دمه : ال تذهب عقوهلم، يقال للرجل إذا سكر: أي

 .مرتوف: وغشي عليه أو مات قيل

والعرب تقول للقوم إذا فين ال تفىن مخرهم، : يقول} {: ومن قرأ

 . ١قد أنزفُوا، وأقتروا، وانفضوا، وارملوا، وأملقوا: زادهم

 . ٢القراءتان متواترتان، وقد تقدم الكالم عليهما: التعليق
 .  :  قوله تعاىل-٦٥٦

                                 
 .٣/١٢٣:  معاين القرآن-١
 .٤٤٧:  ص-٢



 ٥٤٣

خفضها أصحاب عبداهللا، وهو وجه العربية، وإن كان أكثر القُراء على 

وهلم حور : ؛ ألنهم هابوا أن جيعلوا احلور العني يطاف ن، فرفعوا على قولك١الرفع

عني، أو عندهم حور عني، واخلفض على أن تتبع آخر الكالم بأوله، وإن مل حيسن يف 

 : ٢آخره ما حسن يف أوله، أنشدين بعض العرب

 وزججن احلواجب والعيونا  إذا ما الغانيات برزنَ يوماً

لعني ال تزجج وإنما تكحل، فردها على احلواجب؛ ألنَّ املعىن يعرف، فا

 : وأنشدين آخر

 متقلداً سيفاً ورحماً  ولقيت زوجك يف الوغى 

 .والرمح ال يتقلَّد فرده على السيف

 : ٣وقال آخر

 ولليدين جسأَةً وبددا  تسمع لألحشاء منه لغطاً

 : وأنشدين بعض بين دبري

 حتى شتت مهَّالةً عيناها   بناً وماءاً بارداًعلفتها ِت

: واملاء ال يعتلف؛ إنما يشرب، فجعله تابعاً للتبن، وقد كان ينبغي ملن قرأ

ألنَّ ) وفاكهةٌ وحلم طٍري: ( ال يطاف ن أن يقول- زعم -ألنهن }  {

حدها، ففي ذلك بيان؛ ألنَّ الفاكهة واللحم ال يطاف ما، ال يطاف إالَّ باخلمر و

                                 
: ، النـشر  ٢/٦٧٣:  قرأ باخلفض حمزة والِكساِئي وأبو جعفَر، والباقون بالرفع، غاية االختـصار           -١

٢/٣٨٣. 
 .٢/٦١٠: ّنمريي، اإلنصاف البيت للراعي ال-٢
 .وترى لليدين: أنه أضمر: ، من غري نسبة، ووجه االستشهاد٢/٤٣٢:  البيت يف اخلصائص-٣



 ٥٤٤

أراد الفعل الذي جتده يف ) اً ِعيناًوحور: (اخلفض وجه الكالم، ويف قراءة أُبي بن كَعب

 : مثل هذا من الكالم، كقول الشاعر

 ١أو مثل أسرة منظور بن سيار  جئين مبثل بين بدٍر لقومهم

 قراءة اخلفض وجهان القراءة باخلفض والرفْع متواترة، وجيوز يف: التعليق

 : آخران، مها

ويف مقاربة : فيكون املعىن}   {:  أن يكون معطوفاً على قوله-١

 .حوٍر عٍني، على حذف املضاف

: فيكون املعىن} {: ويتوسع يف معىن} { أن يكون معطوفاً على -٢

 .يتنعمون فيها بكذا وكذا وحبوٍر عٍني

، واليلزم ملن قرأ }{: معطوفة على قوله: يهاوقراءة الرفْع جيوز أن يقال ف

أن يرفع الفاكهة واللَّحم، فهناك فرق بني احلور العني وبني }  {: بالرفْع

الفاكهة واللَّحم، والقراءة سنةٌ متبعةٌ، واللُّغة تقبلها، وأما قراءة النصب فشاذَّة، واملعىن 

 .  واهللا أعلم٢، ويعطَونَ فيها حوراً عيناً: فيها

 .    :  قوله تعاىل-٦٥٧

 .عروب، وهي املتحببة إىل زوجها الغِنجة: واحدهن

، وهو مثل ٣بالتخفيف} א{: كنت أمسعهم يقرءون: قال األعمش

الرسل والكتب يف لغة متيم وبكر بالتخفيف، والتثقيل وجه القراءة، ألنَّ كل : قولك

                                 
 .٣/١٢٣:  معاين القرآن-١
 .١٠/٢٠٢: ، الدر املَصون٤/١٢٦٩: ، فتح الوصيد١٠٧٦:  الكشاف-٢
 .١٨٧: ، التحِبري١٨٥: لعنوان أسكن الراء شعبة وحمزة وخلَف، وضمها الباقون، ا-٣



 ٥٤٥

فَِعيل أو ِفعال جِمع على هذا املثال، فهو مثقَّل مذكَّراً كان أو مؤنثاً، والقُراء فَعول أو 

 .١على ذلك

 . ٢القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٦٥٨

رة  فمعىن شجر وشج) ِمن شجرٍة ِمن زقُوٍمِكلُونَآلََا: (وهي يف قراءة عبداهللا

 . ٣أخذت من الشاء، فإن نويت واحدة أو أكثر فهو جائز: واحد، ألنك إذا قلت

 شاذَّة، واملقصود من اآلية بيان جنس املأكول،  قراءة عبداهللا: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤فاجلمع واإلفراد يؤديان ذلك املعىن

 .     :  قوله تعاىل-٦٥٩

}  {:  يقرأ٦بن جريٍج ا٥مسع حيىي بن سعيد اُألموي

أوليست كذاك؟ أما بلغك أنَّ :  فقال جعفَر٨، فذكر ذلك جلَعفَر بن محمد٧بالفتح

                                 
 .٣/١٢٥:  معاين القرآن-١
 .٤/١١٩: ، شرح ابن عقيل٢/٣٠٤: ، الكشف٦/٢٥٨:  احلُجة للفارسي-٢
 .٣/١٢٧:  معاين القرآن-٣
 .٨/٢٩٧: ، البحر احمليط١٠٧٧:  الكشاف-٤
 نبيل، لغوي، شـاعر،     أبو أيوب حيىي بن سعيد القرشي األموي الكويف، إمام، محدث، ِثقَةٌ،          :  هو -٥

 .٩/١٣٩: هـ، سري أعالم النبالء١٩٤: ت
: أبو الوليد عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي موالَهم املكِّـي، أحـد األعـالم، ت               :  هو -٦

 .١/٤٦٩: هـ، غاية النهاية١٥٠هـ أو ١٤٩
٧-ني، وفتحها الباقون، التالش ة بضمزماِصم وح٤٠٨: ، اإلحتاف٢/٥٧٩: ذْكرة قرأ املدنيان وع. 
:  لعلَّه أبو عبداهللا جعفر بن محمد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب الصادق، املُقِْرىء، ت                  -٨

 .هـ١٤٨



 ٥٤٦

إنها أيام أَكٍْل : ( إىل أهل مىن فقال١ بعث بديل بن ورقَاَء اخلُزاِعيرسول اهللا 

 .٢،٣)وشرٍب وِبعاٍل

تحها متواترة، واملفتوح مصدر، واملضموم اسم، القراءة بضم الشني وف: التعليق

 .  واهللا أعلم٤كالمها مصدر، : وقيل

 .      :  قوله تعاىل-٦٦٠

والقُراء مجيعاً }    {: قرأ عبداهللا بن مسعود

 .٥}{على 

مبحكم القرآن، وكان يرتل }    {: قال عبداهللا

 .٦ جنوماًعلى النيب 

القراءة باجلمع واإلفراد متواترة، واإلفراد يفيد معىن اجلمع؛ ألنَّ : التعليق

} {مصدر، وقيل :}  { ،ماءجوم ومواضعها يف السواهللا ٧أي الن 

 . أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٦٦١

                                 
بديل بن ورقاء بن عبدالعزى اخلُزاعي، أسلم يوم فتح مكَّة مبر الظَّهران، وقيل قبـل ذلـك،                 :  هو -١

 .٩٢: االستيعاب
 .٨٢٤٦: ، وسنن البيهقي الكربى برقم١١٤١: حيح مسلم، برقم يف ص-٢
 .٣/١٢٧:  معاين القرآن-٣
 .١٠/٢١١: ، الدر املَصون٢/٥٢٨: ، شرح اهلداية٥/٩٠:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .١٨٧: ، التحِبري٦٢٤:  قرأ باإلفراد الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون باجلمع، السبعة-٥
 .٣/١٢٩:  معاين القرآن-٦
 .٨/٣٠٢: ، البحر احمليط١٣٩٢: ، زاد املسري٢/٣٠٦:  الكشف-٧



 ٥٤٧

 وقراءة ١} {:  أنه قالعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 

 ٢}{احلسن كذلك، واألعمش، وعاِصم، والسلَمّي، وأهل املدينة، وسائر القُراء 

: }{يقول حياة ال موت فيها، } {: فَروح يف القرب، ومن قرأ: أي

 .٣رزق

القراءة بفتح الراء وضمها متواترة، والفتح مبعىن الراحة، والضم كما : التعليق

 .  واهللا أعلم٤الفتح مصدر، والضم اسم، : الضم مبعىن الرمحة، وقيل: ، وقيلّبين الفَراء

 

 

 

 ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٦٢

من : يقرأ بالرفْع والنصب، فمن رفعه جعل الفاء عطفاً ليست جبواب كقولك

يف } {ام، والعرب تصل ذا الذي حيسن وجيمل؟ ومن نصب جعله جواباً لالستفه

: حىت تصري كاحلرف الواحد، ورأيتها يف بعض مصاحف عبداهللا} {االستفهام بـ

)م٥،١}{متصلة يف الكتاب، كما وصل يف كتابنا وكتاب عبداهللا ) ذَان. 

                                 
 .٢٩٢٤: ، واملستدرك برقم٢٩٣٨: ، وسنن الترمذي برقم٣٩٩١:  سنن أيب داود برقم-١
 .٢/٣٨٣: ، النشر٤٢٨:  قرأ رويس بضم الراء، والباقون بفتحها، التلخيص-٢
 .٣/١٣١:  معاين القرآن-٣
 .٢٧/٣١٦: ، التحرير والتنوير٢/٣٧٥: ، شرح الدرة املُِضية١٧/١٥٠:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٩٤:  سورة طه، اآلية-٥



 ٥٤٨

، وأما ٢القراءة بالرفْع والنصب متواترة، وقد تقدم الكالم عليهما: التعليق

يف بعض مصاحف عبداهللا فإنَّ مصاحف عبداهللا ليست من ) ذَا(بـ) من(وصل 

 . املصاحف املعتمدة، وهي يف مصحفنا مفصولة، واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٦٦٣

 {: ، ويف قراءتنا}{بغري ) ذلك الفوز العظيم: (وهي يف قراءة عبداهللا

 ويف كتاب ٣}    {:  كما كان يف قراءتنا}  

 . ٤،٥}   {: دينةأهل امل

شاذَّة، وأما قوله ) ذلك الفوز العظيم: (يف قوله} {القراءة حبذف : التعليق

} {فقد قُِرىَء يف املتواتر بإثباهتا وحذفها، و}     {: تعاىل
يف كلتا اآليتني معارف، وذلك ) املسند إليه(واخلرب ) املسند(ضمري فصل، واملبتدأ 

أفاد تقوية القصر، ويف } {ر، وإذا أثبت ضمري الفصل األسلوب يفيد القص

 .  واهللا أعلم٦، وبإثباهتا يف سائر املصاحف، }{املصاحف املدنية والشامية حبذف 

 .     :  قوله تعاىل-٦٦٤

                                                                                          
 .٣/١٣٢:  معاين القرآن-١
 .٢٤٥:  يف سورة البقرة، اآلية٩٧:  ص-٢
 .٢٤:  سورة احلديد، اآلية-٣
 .٣١٥: ، البدور الزاهرة١٦٩: اقون بإثباهتا، التيسري، والب}{ قرأ املدنيان وابن عاِمر حبذف -٤
 .٣/١٣٣:  معاين القرآن-٥
 .٢٧/٣٧٣: ، التحرير والتنوير٨/٣١٨: ، البحر احمليط١١٢: ، املقنع٢/٣١٢:  الكشف-٦



 ٥٤٩

من أنظرت، وسائر القُراء } {: قرأها حيىي بن وثَّاب واألعمش ومحزة

: }{انتظرونا، ومعىن : }{، ومعىن ١أللفبتخفيف ا} {على 

أنِظرين، وهم : ، وقد تقول العرب٢}   {: أخرونا، كما قال

 : ٣يريدون انتظرين تقوية لقراءة حيىي، قال الشاعر

 وأَنِظرنا نخبرك اليقينا  أبا هند فال تعجل علينا 

ليس هاهنا تأخري، إنما هو استماع فمعىن هذه انتظرنا قليالً خنربك؛ ألنه 

 . ٤امسع مين حىت أخربك: كقولك للرجل

 . ٥القراءتان متواترتان، وقد تقدم الكالم عليهما: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٦٦٥

 والفدية مشتقَّة من ٦}{القُراء على الياء، وقد قال بعض أهل احلجاز 

ك الفداء، فإذا تقدنة وما أشبه ذلك؛ فإنفاعة والصيحة والبيم الفعلُ قبل الفدية والش

 . ٧تؤنث فعلَه وتذكِّره، قد جاء الكتاب بكل ذلك

 . ٨القراءة بالتذكري والتأنيث متواترة، والتوجيه بين: التعليق

                                 
ـ  ١٨٦:  قرأ حمزة مزة قطع وكسر الظَّاء، والباقون بوصل اهلمزة وضم الظَّاء، العنوان            -١ حِبري، الت :

١٨٧. 
 .١٤:  سورة األعراف، اآلية-٢
 .١٧٧:  هو عمرو بن كلثوم، شرح املعلَّقات السبع-٣
 .٣/١٣٣:  معاين القرآن-٤
 .٦٧:  ص-٥
 .٤١٠: ، اإلحتاف١٨٧:  قراءة التأنيث البن عاِمر وأيب جعفَر ويعقُوب، والباقون بالتذكري، التحِبري-٦
 .٣/١٣٤:  معاين القرآن-٧
 .٢٠٠: ، شرح قطر الندى٦٩٨: ، إبراز املعاين٤٨٢:  معاين القراءات-٨



 ٥٥٠

 .     :  قوله تعاىل-٦٦٦

ٱ{: قرأها عاِصم ٱٰ {اد، يريدالذين : بالتخفيف للص

املتصدقني :  يريدون١} {: صدقوا اهللا ورسوله، وقرأها آخرون

يِإنَّ: (بالتشديد، وهي يف قراءة أُبٱلْم ت دِِّقنيصوٱلْمدِّقَتة ) ِتاصبتاء ظاهرة، فهذه قو

 .٢بالتشديد} {: ملن قرأ

فيف والتشديد متواترة، وقراءة أُبّي شاذَّة، والتوجيه القراءة بالتخ: التعليق

 . ٣ظاهر

 .   :  قوله تعاىل-٦٦٧

 باأللف ٥ بياءين، واهلمزة يف كتابه تثبت٤)ةَِبييٱلن: (ويف مصحف عبداهللا بالياء

، فلو كانت مهزة ألثبتت باأللف، ولو كانت الفَعولة لكانت بالواو، وال ٦يف كل نوع

 .ن مصدر النبأ أو النِبِيية مصدراً فنسبت إىل النيب ختلو أن تكو
فعل ذلك يف غُلوِميِته، ويف غُلومِته، ويف غُالِميِته، ومسع : والعرب تقول

مولود، فما جاءك : وهو وليد، أي: فعل ذلك يف وِليديته، يريد: الِكساِئي العرب تقول

                                 
 .٢/٣٨٤: ، النشر٢/٥٨٢:  قرأ ابن كثري وشعبة بالتخفيف، والباقون بالتشديد، التذْكرة-١
 .٣/١٣٥:  معاين القرآن-٢
 .٥٩٨ :، كَنز املَعاِني٢/٢٨٤: ، إعراب القراءات الشواذ٣/١٢٤٩ِّ:  املُوضح-٣
 . الياء األوىل خمفَّفة والثَّانية مشددة-٤
 .ترسم:  أي-٥
 ليس على إطالقه، ألنها تثبت باأللف يف كلمة أنبأ ونبأ والنبأ وأشباهها، أما يف كلمة النيبء فـال                   -٦

 .تثبت باأللف



 ٥٥١

 والفُعولية، وأن جتعله منسوباً على صورة الفَعولة: من مصدر السم موضوع فلك فيه

 .١عبد بني العبودية، والعبودة والعبدية، فقس على هذا: االسم، ومن ذلك أنَّ تقول

 . ٢قراءة عبداهللا شاذَّة، وكالم الفَراء واضح: التعليق

 

 

 

 

 

 

 

ٱ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٦٦٨

 نصب، ملَّا أَلْقَيت منها الباَء نصبت، كما قال يف سورة عموض يف األمهات

ما هذا ببشر؛ فلما ألقيت :  كانت يف كالم أهل احلجازإنما ٣}  {: يوسف

                                 
 .٣/١٣٦:  معاين القرآن-١
 .٢/٢٨٤:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
 .٣١: يوسف، اآلية سورة -٣



 ٥٥٢

، وأهل نجٍد ) ِبأُمهٰاِتِهمهن ما: (وهي يف قراءة عبداهللالباء، الباء ترك فيها أثر سقوط 

 ).ماهن أُمهاتهم(، ١)بشرماهذا (: فقالواإذا ألقوا الباَء رفعوا، 

 : ٢ بعض العربأنشدين

نٌِركَابدِف بيالص ٍل آِخريسـَةُ  ح  و ما يحلُّ لَها رحلُ عمٍروناق

معزيِمِهوقَو عفَر ـهـلٌ أنا  ِحسمالَ ولُ ويساحي عفَر تلُ أن٣أَص 

ماهذا (:  قولهأو )ماهن أُمهاتهم(:  يف قولهسواء بالرفْع شاذَّة قراءةال: التعليق

ا(، وهي على لغة متيم، على إمهال )بشرا، )مها تعمل عمل وأميف لغة أهل احلجاز فإن 

 منصوبة على نزع اخلافض، وقول اجلمهور أنهاليس، فتنصب اخلرب، وكأنَّ الفَراء يرى 

 .، واهللا أعلم٤شهرأ
 
 

 .      :  قوله تعاىل-٦٦٩

: لتأنيث ٥} {: ، وقرأها بعضهم}{ الياء يف على القُراء

 . ٦النجوى

 والتأنيث متواترة، والفاعل مؤنث تأنيثاً جمازياً فيجوز بالتذكريقراءة ال: التعليق

 . ١وتأنيثهتذكري فعله 

                                 
 .٢٤٦: شواذُّ الِقراَءات،  قرأ بالرفْع ابن مسعود -١
 .٦/٩٤:  لعمرو بن خويلد، احليوانالبيتان -٢
 .٣/١٣٩:  معاين القرآن-٣
 .١٣٩: ، أوضح املسالك٨/٣٢٥، ٥/٣٩٦: ، البحر احمليط٦/٢٧٧:  احلُجة للفارسي-٤
 .٢/٣٨٥: ، النشر٢/٦٧٧: غاية االختصار قرأ ا أبو جعفَر، -٥
 .٣/١٤٠:  معاين القرآن-٦



 ٥٥٣

 .       :  قوله تعاىل-٦٧٠

ألنَّ املعىن غري مضمور له، )  هو خاِمسهمِإالَّ أَربعٍة والَ: ( عبداهللاةقراء يف وهي

 . ٢ عن بعضالعددفكفى ذكر بعض 

أنَّ العدد غري مقصود لذاته؛ :  كالم الفَراءومعىنقراءة عبداهللا شاذَّة، : التعليق

 . واهللا أعلم ٣لذلك كفى ذكر بعض العدد عن بعض، 

 .       : قوله تعاىل-٦٧١

:  لغتان كقولك، ومها٤ بكسر الشني، وأهل احلجاز يرفعواالناس قرأ

} { و}{و ٥} {و ٦} {٧ . 

 . ٨ وضمها متواترة، والتوجيه واضحالشنيقراءة بكسر ال: التعليق

ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٧٢

:  عبدالرمحن السلَمّي فإنه يقرأأباإالَّ } { على لقُراءا واجتمع

}{كأنَّ ١} { : مون، ويهد} {خيرجون منها : بالتخفيف

                                                                                          
 .٢/٢٣:  السالكضياء، ٢/٣٨٠: ، شرح الدرة املُِضية٤٤١:  الفريد-١
 .٣/١٤٠:  معاين القرآن-٢
 .١٧/١٨٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١٠٨٨:  الكشاف-٣
ني، والباقون بكسرها، وهو الوجـه الثَّـاين         ِبخلٍْف عن شعبة بضم الش     وعاِصم املدنيان وابن عاِمر     -٤

 .٤١٢: ، اإلحتاف١٨٨: لشعبة، التحِبري
 .٣٧١: ، وتقدم الكالم عليها ص١٣٨:  األعراف، اآليةسورة -٥
 .٣٧١: ، وتقدم الكالم عليها ص٦٨: ، وسورة النحل، اآلية١٣٧:  األعراف، اآليةسورة -٦
 .٣/١٤١:  معاين القرآن-٧
 .٦٠٠: ، كَنز املَعاِني٧٠٥: ، احلُجة البن زنجلَة٤٨٥:  القراءات معاين-٨



 ٥٥٤

، والذين }{:  فهذا معىنفيعطلوا؟ أال ترى أنهم كانوا ينقِّبون الدار ؛يتركوا

 . ٢ كان املسلمون يفعلونه، وكلٌّ صوابالذيدمي ذهبوا إىل الته} {: قالوا

 آخر هو أنَّ التخفيف والتشديد توجيهالقراءتان متواترتان، وفيها : التعليق

 . ، واهللا أعلم٣ أَنزلَ و نزلَ:لغتان مبعىن واحد مثل

 .  :  قوله تعاىل-٦٧٣

ِبِإذِْن إالَّ  قُوماً علَٰى أُصوِلِه م تركْتوالن لِّينٍة  قَطَعتم مما: ( قراءة عبداهللايف

ذهب إىل تأنيث } {: ذهب إىل اللني كله، ومن قال) أُصوِلِه: (قرأ، من )ٱللَِّه

 . ٤ يذَكَّر ويؤنثألنهالنخل؛ 

 . ، والتوجيه واضح٥قراءة عبداهللا شاذَّة: التعليق
 

 .   :  قوله تعاىل-٦٧٤

} {:  فإنه قرأ- فيما أعلم -اس برفع الدال إالَّ السلَمّي  النقرأها: والدولة

 يهزموليس هذا للدولة مبوضع، إنما الدولة يف اجليشني يهزم هذا هذا، مث بالفتح، 

 والسنِن اِمللْكقد رجعت الدولة على هؤالء، كأنها املرة، والدولة يف : اهلازم، فتقول

ولةاليت تغيهر، فتلك الدل على الد٦ر وتبد. 

                                                                                          
 .١٨٨: التحِبري، ١٨٨: العنوانالباقون،  شدد أبو عمرو، وخفَّف -١
 ، ٣/١٤٣:  معاين القرآن-٢
 .٦٩٩: ، إبراز املعاين٧٠٥: ، احلُجة البن زنجلَة٤٨٦:  معاين القراءات-٣
 .٣/١٤٤:  معاين القرآن-٤
 .قراءة ذه األلفاظ غري الفَراءال مل أجد أحداً ذكر هذه -٥
 .٣/١٤٥:  معاين القرآن-٦



 ٥٥٥

شاذَّة، ومن أهل اللَّغة من ال يفَرق بني ضم الدال الدال  القراءة بفتح :التعليق

 .واهللا أعلم ،١ املعىنيفوفتحها } {يف 

 .         :  قوله تعاىل-٦٧٥

 ويف٢) ِفى ٱلناِر خاِلداِن فيهاماأَنه عاِقبتهما فَكَانَ: ( عبداهللاقراءة يف وهي

 الرفع، وإن كان جيوز؛ وذلك أنَّ الصفة أشتهينصب، وال }  {: قراءتنا

 للخلود، فإذا رأيت الفعل بني صفتني قد عادت ، واملعىن٣قد عادت على النار مرتني

 .٤فهذا من ذلكالفعل، إحدامها على موضع األخرى نصبت 

 :  جتوز لغة على وجهنيوهياهللا شاذَّة، قراءة عبد: التعليق

 أجاز والفَراُءمتعلِّق باخلرب، )  ٱلناِرِفى (وارورخرباً، واجلار ) خاِلداِن( أن تكون -١

ألنه ال يريد أن يلغي اجلار ) وال أشتهي الرفع: (هذا وإن كان كما قال

 . من أن يكون خرباً، والبصريون أجازوا ذلكوارور

 .خرباً ثانياً) خاِلداِن(خرباً أوالً، و)  ٱلناِرِفى( أن يكون -٢

 . ، واهللا أعلم٥ قراءة النصب فإنها على احلالوأما

 

 
                                 

 .٢/٢٩٠: ، إعراب القراءات الشواذ٢/٣٦٨ِّ:  املُحتسب-١
، والتصحيح مـن    أوهي خط )  عاِقبتهما أَنهما خاِلداِن ِفى ٱلنارِ     فَكَانَ: (٣/١٤٦:  يف معاين القرآن   -٢

 .١٠٩٦: ، والكشاف٥/١١٩:  الفَراء، ومن معاين القرآن للزجاجتوجيه
 .فالصفة هي اخلرب، واهللا أعلم) خاِلداِن: (وقوله، ) ٱلناِرِفى: ( أي قوله-٣
 .٣/١٤٦:  معاين القرآن-٤
 .١٠/٢٩١: ، الدر املَصون٨/٣٤٩: ، البحر احمليط٥/١١٩:  معاين القرآن للزجاج-٥



 ٥٥٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٧٦

 ١}א{:  وثَّاب واألعمش ومحزة خمفَّفة، وقرأها احلسنبن حيىي قرأها

 .٢كت بك، ومتسكت بكأمسكت بك، ومس:  متقارب، والعرب تقولومعناه

 . واهللا أعلم، ٣ واحدواملعىنالقراءتان متواترتان، : التعليق
                                 

 .١٨٩: ، التحِبري٤٣٤: بالتخفيف، التلخيصوالباقون  قرأ بالتشديد البصِرّيان، -١
 .٣/١٥١:  معاين القرآن-٢
 .٢/١٤٢: التحرير والتنوير، ١٠/٣٠٧: ، الدر املَصون٢/٣١٩:  الكشف-٣



 ٥٥٧

 .     :  قوله تعاىل-٦٧٧

 وأحد)  أَحد مِّن أَزواِجكُمفَاتكُم وِإن: ( يف قراءة عبداهللاأعجزكم، وهي

 أحد يف الناس، فإذا كانت شيء يف موضعشيء، وشيٌء يصلح يف يصلح يف موضع 

 . ١غري الناس، مل يصلح أحد يف موضعها

 . ٢ الفَراء واضحوكالمقراءة عبداهللا شاذَّة، : التعليق

 

 
 
 
 

ٱ  
 

 .    : قوله تعاىل-٦٧٨

} {، و}{ على وقعتألنها } { الفاء يف خرب العرب أدخلت

من، والذي، : فالعرب تدخل الفاء يف كل خرب كان امسه مما يوصل مثليوصل، حرف 

ومن )  ٱلْموت ٱلَِّذى تِفرونَ ِمنه مالَِقيكُمِإنَّ: (وهي يف قراءة عبداهللاصواب، وإلقاؤها 

ى الفاء  إىل تأويل اجلزاء إذا احتاجت إىل أن توصل، ومن ألقبالذيأدخل الفاء ذهب 

: إنَّ أخاك فقائم، ولو قلت: إنَّ أخاك قائم، وال تقول:  تقولألنكفهو على القياس؛ 

                                 
 .٣/١٥١:  معاين القرآن-١
 .١٠/٣٠٩: ، الدر املَصون١١٠٠:  الكشاف-٢



 ٥٥٨

إنَّ من يضربك : إنَّ ضاربك، كقولك: كان جائزاً؛ ألنَّ تأويلفظامل، إنَّ ضاربك 

 . ١ له الفاءلَِخد االسم املفرد الذي فيه تأويل اجلزاء فأُهذافظامل، فقس على 

 جيوز حذفها وإثباهتا هنا لغةً؛ ألنَّ املبتدأ والفاءعبداهللا شاذَّة، قراءة : التعليق

 الواحد، فيجوز  الشيِء ينزالِن مرتلةَواملوصوفموصوف باسٍم موصول، والصفة 

 .، واهللا أعلم٢دخول الفاء على اخلرب وحذفها

 .      :  قوله تعاىل-٦٧٩

 والذَّهاب يف والسعي واملضي) ِه ِذكِْر ٱللَّمضواْ ِإلَٰىٱفَـ: (عبداهللا قراءة ويف

 من فضل اهللا، وليس هذا يبتغيهو يسعى يف األرض : معىن واحد؛ ألنك تقول للرجل

ألسرعت، : يقول، تددتالش} {: هالو قرأت: وقد قال بعض األئمة.باشتداد

 .٣لُ األولوالعرب جتعل السعي أسرع من املضي، والقولُ فيها القو

: بحانهـري لقوله سـتفس) مضواْٱفَـ: (وقوله، اذَّةـقراءة عبداهللا ش: التعليق

} { وحنواملضيده ِبجوجعي التيب واهتمام هو املقصود بالسعن الن وقد صح ، 
ه قالالة فال : ( أنتسعون، وأتوها متشون، وعليكم تأتوهاإذا أقيمت الص 

نِكيواأَومافاتكم فَفَّصلُّوا، ة، فما أدركتم السهذا احلديث على أنَّ اإلسراع دلَّ ٤)ِتم 

 عنه، واملقصود املُِضي ِهينالةإىلغري مراد بل مواهللا أعلم ،٥ الص. 

 

 
                                 

 .٣/١٥٥: معاين القرآن -١
 .١٠/٣٢٩: ، الدر املَصون٤/٤٦٨:  الفريد-٢
 .٣/١٥٦:  معاين القرآن-٣
 .٦٠٢: ، وصحيح مسلم برقم٨٦٦: يف صحيح البخاري برقم -٤
 .١٨/٦٧: ، اجلامع ألحكام القرآن١٣١١: ، معامل الترتيل٢/٣٧٥:  املُحتسب-٥



 ٥٥٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱٰ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٦٨٠

 ، فمن٢ عن أصحابه وعاِصم١يل بن جعفَر املدينوثقَّل إمساعاألعمش،  خفَّف

وإن شئت مجعته، وثُمر، مثار : ثقَّل فكأنه مجع خشبةً ِخشاباً، مثَّ مجعه فثقَّل، كما قال

والبدن، والبدن، البدنة، : وهو خشبة على خشب، فخفَّفت وثقَّلت، كما قالوا

                                 
ري موالَهم املدين، احلافظ، برع يف جتويد القرآن الكرمي،         أبو إسحاق إمساعيل بن جعفر األنصا     : هو -١

 .١/١٤٦: هـ، طبقات القُراء١٨٠: وكان أحد األثبات النبالء، ت
 .٣٢٠: ، البدور الزاهرة١٩٠:  عمرو والِكساِئي، والباقون بضمها، التحِبريوأبو سكَّن الشني قُنبل -٢



 ٥٦٠

 خشبة أرى على فُعل، من صورةما هو على واُألكُم، واُألكْم، والعرب جتمع بعض 

 .١وأُكْمأَجمٍة وأُجم، وبدنٍة، وبدن، وأَكَمٍة : ذلك

 . ٢القراءتان متواترتان، وتوجيه الفَراء واضح: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٦٨١

 ن العزيزجرخيلَ:  قلتككأن ٣) ٱألَْعز ِمنها ٱألَْذَلَّلَيخرجن: ( يف القراءةجيوز

 نفسهلنخرجن األعز يف : أي)  ٱألَْعز ِمنها ٱألَْذَلَّلَنخِرجن: (٤منها ذليالً، وقرأ بعضهم

 .٥ذليالً

 ٱألَْعز لَيخرجن(يف قراءة ) األعز(والشواذِّ،  املذكورتان من القراءتان: التعليق

) األعز(، ) ٱألَْعز ِمنها ٱألَْذَلَّلَنخِرجن: (عل، ويف القراءة الثَّانية فانائب) ِمنها ٱألَْذَلَّ

 .واهللا أعلم ،٦ يف كلتا القراءتنيحال) األذلَّ(مفعول به، و

 .      :  قوله تعاىل-٦٨٢

  على فعل منصوب؟مردودةوهي }  {جزمكيف : يقال

فلما جمزومة، كانت } { أن الفاء لو مل تكن يف ذلك يف فاجلواب

 تأويل الفعل لو مل تكن فيه الفاء، ومن أثبت الواو رده علىردت } {رددت 

 .١}  {:  يف قراءة عبداهللا، وهي٧فنصبهعلى الفعل الظَّاهر 

                                 
 .٣/١٥٩:  معاين القرآن-١
 .٧٠١: ، إبراز املعاين٧٠٩: ، احلُجة البن زنجلَة٤٩١:  معاين القراءات-٢
 . مل أقف على من قرأ ا-٣
 .٨/٣٨٢: البحر احمليطعبلَة،  قرأ ا احلَسن وابن أيب -٤
 .٣/١٦٠:  معاين القرآن-٥
 .٨/٣٨٢: ، البحر احمليط٤/٤٧٤:  الفريد-٦
 .٤١٧: ، اإلحتاف٦٣٧: السبعةباجلزم،   والباقونالنصب قرأ أبو عمرو ب-٧



 ٥٦١

النصب متواترة، واجلزم عطف على موضع وقراءة باجلزم ال: التعليق

}{بإنْ تؤخ: املعىن ألنَّ ؛صوالن ،قدين أَصعطف على لفظ  ر}{ ،

 ِصبون} { ،ه جواب بالفاءوقولهألن :} { املصاحف مجيعمرسوم يف 

 . واهللا أعلم ،٢بدون واو

 
 
 
 
 

ٱٰ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٨٣

 . ٤ألنها لغة بين متيم صواباً؛ كان ٣) وجِدكُممِّن: ( قرءواولو

 . ٥ شاذَّة، والتوجيه واضحالواوقراءة بفتح ال: التعليق

 .         :  قوله تعاىل-٦٨٤

                                                                                          
 .٣/١٦٠:  معاين القرآن-١
 .٢/٣٨٨: ، النشر٣/١٢٧: ، املُوضح٢/٥٣٣:  شرح اهلداية-٢
 .٤٧٦: شواذُّ الِقراَءاتحيوة،  قرأ ا األعرج وأبو -٣
 .٣/١٦٤:  معاين القرآن-٤
 .١٠/٣٥٧: ن، الدر املَصو٢/٣٠٥:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥



 ٥٦٢

) رسولٌ( بنصب الرسول، وهو وجه العربية، ولو كانت الكتاب يف نزلت

: ومثله قوله.  الذِّكْر رأس آية، واالستئناف بعد اآليات حسنألنَّ ؛١بالرفْع كان صواباً

 {: قال، فلما٣}    {:وقبلها ٢}{

                {:  بالرفع، ومثلهاستؤنف ٤}  
  

 نكرة من ، وهو٧}  {:  قالمثَّ ٦}  {: ، ومثله٥}  

 . ٨صفة معرفة، فاستؤنف بالرفع؛ ألنه بعد آية

، )هو: (ذوف، تقديرهحمخرب ملبتدٍإ ) لٌرسو(قراءة بالرفْع شاذَّة، وال: التعليق

، ٩أرسل:  مضمر، تقديرهبفعلمنصوب أو  ،}{:  من قولهبدلٌأنه والنصب على 

 . واهللا أعلم

 .          :  قوله تعاىل-٦٨٥

رأيت :  مل يظهر الفعل كان صواباً، تقول يف الكالمإذ ١٠)ِمثْلُهن(:  قرئتولو

 .إذا مل يظهر الفعلكثري، لدك شاٌء ألخيك إبالً، ولوا

                                 
 .٤٧٧: شواذُّ الِقراَءات قرأ بالرفْع ابن أيب عبلَة، -١
 .١١٢:  سورة التوبة، اآلية-٢
 .١١١:  سورة التوبة، اآلية-٣
 .١١١:  سورة التوبة، اآلية-٤
 .١٧/١٨:  سورة البقرة، اآليتان-٥
 .١٥:  سورة الربوج، اآلية-٦
 .١٦:  سورة الربوج، اآلية-٧
 .٣/١٦٤:  القرآن معاين-٨
 .٢/٣٠٥: ، إعراب القراءات الشواذ١١١٨ِّ:  الكشاف-٩
 .٤٧٧:  وعاِصم شذوذاً، شواذُّ الِقراَءاتواليماين قرأ ا الضحاك -١٠



 ٥٦٣

 فقس ١ جاز الرفع، والنصب إذا كان مع اآلِخِر صفةٌ رافعةٌ:اآلِخر يعين قال

 . ٢عليه إن شاء اهللا

 مؤخر، واخلرب اجلار مبتدأ، وهي اذَّةش} {قراءة برفع ال: التعليق

، مضمرأو بفعل }  {:  قولهعلى والنصب عطف ،} {: وارور

 . واهللا أعلم ،٣قلَخو: تقديره

ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٨٦

 وترك بعضاً،   ، احلديث بعض ٤ةَحفْصعرف  }  {: عباس ابن   قال

  .خفيفة ٥}{: وقرأ أبوعبدالرمحن السلَمّي واحلسن

 حصبهلتشديد با}  {: رمحن إذا قرأ عليه الرجلعبدال أبو وكان

غَِضب من ذلك وجازى : يريدونخفيفة } {:  وكأن الذين يقولون.باحلَصباء

 لك ذلك، وقد لعمرى جازى ألعِرفَنأما واهللا : عليه، كما تقول للرجل يسيء إليك

 .٦حفْصة بطالقها، وهو وجه حسن

                                 
 ع مذهب الكوفيني، وهو أنَّ املبتدأ واخلرب يترافعان، وعند البصِرّيني يرتف          وهذا أي خرب يرفع املبتدأ،      -١

 .١/٤٤االبتداء، واخلرب باملبتدإ، اإلنصاف باملبتدأ
 .٣/١٦٥:  معاين القرآن-٢
 .١٠/٣٦٠: ، الدر املَصون٤/٤٨٥:  الفريد-٣
، من املهـاجرات،     أم املؤمنني حفْصة بنت عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنهما، زوج النيب               هي -٤

 .٨٨٢: هـ، وقيل غري ذلك، االستيعاب٤١: ت
٥-بعةوالباقون اِئي بالتخفيف،  قرأ الِكسِبري٦٤٠: بالتشديد، السح١٩٠: ، الت. 
 .٣/١٦٦:  معاين القرآن-٦



 ٥٦٤

ين الفَراء، وقراءة  والتخفيف متواترة، والتوجيه كما ببالتشديدقراءة ال: التعليق

 جيازيكم عليه، أي ١}     {: التخفيف كقوله سبحانه

 . واهللا أعلم ٢التشديد، ولعلَّ أبا عبدالرمحن السلمي رمحه اهللا مل يبلغه ثبوت قراءة 

 .    :  قوله تعاىل-٦٨٧

: نأهلُ املدينِة واألعمش، وذُِكر عن عاِصم واحلسالنون  بفتح قرأها

} {ونالذين قالوا، وكأن٣َّبضم الن  :} { قعودا، :  مثلاملصدرأرادوا

يحدث نفسه إذا تاب من :  التوبة، ومعناهاصفةجعلوه من } {: والذين قالوا

 .٤أبداًذلك الذَّنب أالَّ يعود إليه 

من ول، عفَعلى وزن } {: النونالقراءتان متواترتان، وفتح : التعليق

 . واهللا أعلم ،٥صيغ املبالغة
 .         :  قوله تعاىل-٦٨٨

} {جزماً لكان وجهاً؛ ألنَّ اجلواب يف ) ويدِخلْكُم: (قارىء قرأ ولو

 بالدخول أن يكون معطوفاً على موقع الفاء، ومل وينويالفاء، } {فيضمر يف 

 .٧}   {: ، ومثله٦يقرأ به أحد

                                 
 .١٩٧:  سورة البقرة، اآلية-١
 .١٣٢٧: ، معامل الترتيل٢/٥٣٤: ، شرح اهلداية٥/١٤٩:  معاين القرآن للزجاج-٢
 .٣٢٣: ور الزاهرة، البد١٩٣:  الباقون، العنوانوفتحها ضم النون شعبة، -٣
 .٣/١٦٨:  معاين القرآن-٤
 .٣/١١١: عقيل، شرح ابن ٧٠٣: ، إبراز املعاين٤٩٦:  معاين القراءات-٥
، أو قد يقصد الفَراء أنه مل يقرأ به أحد يف           ٤٧٨: شواذُّ الِقراَءات ،   يف الشواذِّ  عبلَة بل قرأ به ابن أيب       -٦

 .املتواتر، واهللا أعلم
 .٥٥٦ ، وقد تقدمت١٠: املنافقون، اآلية سورة -٧



 ٥٦٥

 : ١الشاعر  قولومثله

  نوياأصاحلْكم، وأستدرج   لعلِّيبليتكم فأبلوين

 . ٢ نوى الرد على لعليألنه فجزم

: موضعشاذَّة، وهي عطف على ) ويدِخلْكُم( قوله يفقراءة باجلزم ال: التعليق

خلكم، وقد إن تتوبوا يكَفِّر عنكم سيئاتكم ويد: قيلكأنه ) ر ربكُم أَن يكَفِّعسٰى(

 . ، واهللا أعلم٣} {: النصب عطف على قولهويكون إسكان الالَّم ختفيفاً، 

 
ٱ  

 

 .     :  قوله تعاىل-٦٨٩

 . ٥كانت لغة حسنة) فَسحقَاً: ( قرئت، ولو٤ ختفيف السحقعلى اجتمعوا

ومها لغتان، وقد يكون الضم  وإسكاا متواترة، احلاءقراءة بضم ال: التعليق

 . واهللا أعلم ،٦أصالً، واإلسكان ختفيفاً لَّه

 .   :  قوله تعاىل-٦٩٠

                                 
 .١/١٧٦:  هو أبو دؤاد، اخلصائص-١
 .٣/١٦٨:  معاين القرآن-٢
 .٨/٤١٣: ، البحر احمليط٥/١٥٢:  معاين القرآن للزجاج-٣
 .٣٢٤: ، البدور الزاهرة١٩١:  بضم احلاء، وأسكنها الباقون، التحِبريجعفَر بل قرأ الِكساِئي وأبو -٤
 .٣/١٧١:  معاين القرآن-٥
 .١٠/٣٨٥: ، الدر املَصون٦٠٥: ، كَنز املَعاِني٧١٦:  احلُجة البن زنجلَة-٦



 ٥٦٦

 {، ١}{:  جتعل بني األلفني ألفاً غري مهموزة، كما يقالأن فيه جيوز

 .٣ بين متيملغة بكل مهزتني حتركتا فزد بينهما مدة، وهي فافعلكذلك، ، ٢}

 املتواتر بإدخال ألف بني اهلمزتني وبتركها، يفلقُراء  بعض اقرأ: التعليق

، ألنَّ اهلمزة ثقيلة، واجتماع مهزتني اهلمزتنيواألصل تركها، وإدخالُها للفصل بني 

واهللا  ،٤حتى يتهيأَ القارىُء لنطق اهلمزة الثَّانيةو أثقل، فَفُِصلَ بينهما بأِلٍف للتخفيف

 .أعلم

ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٦٩١

، وإظهارها أعجب إيلَّ؛ ألنها هجاء، واهلجاء ٥تخفى النون اآلخرة، وتظهرها

كاملوقوف عليه، وإن اتصل، ومن أخفاها بىن على االتصال، وقد قرأت القُراء 

 .٦بالوجهني؛ كان األعمش ومحزة يبيناا، وبعضهم يترك التبيان

                                 
بـدون  والبـاقون    وأبو عمرو وهشام وأبو جعفَر باإلدخال،        قالونو،  ٢٧: اآلية سورة النازعات،    -١

 .٢٠: ، البدور الزاهرة٤٨: إدخال، الفتح الرباين
 أنَّ هشاماً له اإلدخال وعدمه، الفتح       إالَّ} { فيها كخالفهم يف     وخالفهم،  ٣:  سورة ق، اآلية   -٢

 .٣٠٢: ، البدور الزاهرة٤٨: الرباين
 .٣/١٧١:  معاين القرآن-٣
 .١١٨: ، شرح اهلداية٨٦: ، احلُجة البن زنجلَة٣٩:  معاين القراءات-٤
ن عاِمر وشعبة والِكساِئي ويعقُوب وخلَف يف اختياره و ورش ِبخلٍْف عنه،             أدغم النون يف الواو اب     -٥

 .٣٢٥: ، البدور الزاهرة٣٣: والباقون بإظهارها، الفتح الرباين
 .٣/١٧٢:  معاين القرآن-٦



 ٥٦٧

 النون وإدغامها متواترة، والتوجيه كما بين الفَراء، القراءة بإظهار: التعليق

يريد به اإلدغام، وإنما مساه إخفاًء ألنَّ النون مل ) ختفى النون اآلخرة: (وقول الفَراء

 . ، واهللا أعلم١تدغم متاماً، بل بقي صفتها، وهي الغنة

 .       :  قوله تعاىل-٦٩٢

: وبعضهم} {: صري وأبو جعفَر املدين باالستفهامقرأها احلسن الب

    {: ، وهي يف قراءة عبداهللا٢بألف واحدة بغري استفهام}  {

 .ألنْ كان ذا ماٍل: ال تطعه أنْ كان}   {}

أألَِنْ كان ذا مال وبنني : فإنه وبخه}    {: ومن قرأ

     { مال وبنني أألَِنْ كان ذا: تطيعه؟ وإن شئت قلت

 .٣وكلٌّ حسن}  

: القراءة باهلمزتني ومزة واحدة متواترة، وتوجيه الفَراء واضح، وقيل: التعليق

 . واهللا أعلم٤القراءة مزة واحدة فيها معىن االستفهام، 

 .        :  قوله تعاىل-٦٩٣

؛ ألنَّ التخافت قول، والقول }{بغري ) الَ يدخلَنها: (ويف قراءة عبداهللا

   {: وسقوطها، كما قال اهللا} {حكاية، فإذا مل يظهر القول جازت 

                                 
 .٢٠١، ١٩٨: ، إبراز املعاين١٦٨: ، كَنز املَعاِني١/٨٤:  شرح اهلداية-١
 ابن عاِمر وشعبة وحمزة وأبو جعفَر ويعقُوب، وكلٌّ على أصـله، والبـاقون مـزة                 قرأ مزتني  -٢

 .١٩١: ، التحِبري١٩٥: واحدة، العنوان
 .٣/١٧٣:  معاين القرآن-٣
 .١٢٦٧: ، مدارك التنِزيل٢/٣٣١: ، الكشف٥٠٠:  معاين القراءات-٤



 ٥٦٨

أن للذَّكر، ولوكانَ كانَ :  ومل يقل١}    

 . ٢صواباً

قراءة عبداهللا شاذَّة، وهي على اعتبار التخافت قوالً، أو على إضمار : التعليق

يتخافتون ذا الكالم بينهم، :  تكون مصدرية مبعىنعلى إثباهتا إما أن} {القول، و

 .  واهللا أعلم٣وإما تفسريية، 

 .      :  قوله تعاىل-٦٩٤

 يريد ) عن ساٍقفكِْشت يوم: (القُراء جمتمعون على رفع الياء، وقرأ ابن عباس

 : ٤القيامة والساعة لشدهتا، وأنشدين بعض العرب جلد أيب طرفة

 ٥وبدا هلم من الشر الرباح  كشفت هلم عن ساقها

 . ٦قراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما شاذَّة، وتوجيهها كما بين الفَراء : التعليق

 .          :  قوله تعاىل-٦٩٥

  {: ، وذلك مثل قوله)هت أَن تداركَلَّوالَ: (ويف قراءة عبداهللا

 يف موضع آخر؛ ألنَّ النعمة اسم مؤنث مشتق من ٨}{ و ٧} 

 . ١فعل، ولك يف فعله إذا تقدم التذكري والتأنيث

                                 
 .١١:  سورة النساء، اآلية-١
 .٣/١٧٥:  معاين القرآن-٢
 .١٠/٤١٢: ، الدر املَصون٤/٥٠٧:  الفريد-٣
سعد بن مالك البكري الوائلي، من سراة بين بكر وفرساا املعدودين، جاهلي، قُِتلَ يف حرب               :  هو -٤

 .٦/٤٣٦: ، والبيت يف لسان العرب٣/٨٧: ، األعالم١/١٣٧: البسوس، طبقات فحول الشعراء
 .٣/١٧٧:  معاين القرآن-٥
 .٨/٤٤٤: ، البحر احمليط٤/٥١١: لفريد ا-٦
 .٦٧:  سورة هود، اآلية-٧
 .٩٤:  سورة هود، اآلية-٨



 ٥٦٩

 . ٢القراءة بتأنيث الفعل شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 .        :  قوله تعاىل-٦٩٦

بضم الياء، من أزلقت، وقرأها أهل } {: قرأها عاِصم واألعمش

قد : ، والعرب تقول للذي حيلق الرأس٣بفتح الياء من زلَقْت {{: املدينة

، وهي يف قراءة عبداهللا بن )ِرِهما ِبأَبصقُونكِهلَيز: (زلقه وأزلقه، وقرأها ابن عباس

أي ليلقونك بأبصارهم؛ وذلك أنَّ العرب كان ) قُونكِهلَيز: (مسعود كذلك باهلاء

أراد أن يعتان املال، أي يصيبه بالعني جتوع ثالثاً، مثَّ يتعرض لذلك املال أحدهم إذا 

تاهللا ما ال أكثر و ال أحسن، يعين ما رأيت أكثر، فتسقط منه األباعر، فأرادوا : فيقول

ما : ما رأينا مثل حجِجِه، ونظروا إليه ِليعينوه، فقالوا:  مثل ذلك فقالوا برسول اهللا

وإن : ويقال. ٤}    {: ، وإنه نون، فقال اهللا عز و جلَّرأينا مثله

لريمون بك عن موضعك، ويزيلونك عنه بأبصارهم، كما : كادوا ليزلقونك، أي

أزهقت : كاد يصرعين بشدة نظره، وهو بين من كالم العرب كثري، كما تقول: تقول

 .٥،٦السهم فزهق

                                                                                          
 .٣/١٧٨:  معاين القرآن-١
 .٢/٨٨: ، شرح ابن عقيل٤/٥١٣، الفريد٢/٣١٣:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢
 .٢/٦٨٩: ، غاية االختصار٦٤٧:  قرأ املدنيان بفتح الياء، والباقون بضمها، السبعة-٣
 .٥٢:  سورة القلم، اآلية-٤
٥-مهالس قهه، لسان العرب:  زصاحب قَهه٦/١٠٢: أي جاوز اهلدف، وأَز. 
 .٣/١٧٩:  معاين القرآن-٦



 ٥٧٠

فتحها متواترة، والفعل يف القراءتني متعد، ثالثياً القراءة بضم الياء و: التعليق

  كان أم رباعياً، وهو قليل يف الثُّالثي، وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود
 . ، واهللا أعلم١فشاذَّة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٦٩٧

 ١، وقرأ طلحة بن مصرف} {: قرأها عاِصم واألعمش وأهل املدينة

، وهي يف ٢بكسر القاف} {: - شك الفَراء -واحلسن، أو أبو عبدالرمحن 

                                 
 .٨/٤٤٧: ، البحر احمليط٣/١٢٨٩: ، املُوضح٢/٣٣٢ الكشف-١



 ٥٧١

يآَء: (قراءة أُبجن ومنُ ووعِفر عمن: (٣، ويف قراءة أيب موسى األشعري)هماَءقَِتلْ وه( ،

:  فرعون وأصحابه، ومن قالجاء: ومها شاهدان ملن كسر القاف؛ ألنهما كقولك

 .٤أراد باألمم العاصني قبله}  {

القراءة بفتح القاف وإسكان الباء وبكسر القاف وفتح الباء متواترة، : التعليق

أي من معه وحف به، وقراءتا أُبي وأيب موسى } {تقدمه، و: أي}  {و

 واهللا ٥اءة كسر القاف وفَتِح الباِء، يف معىن قر رضي اهللا عنهما شاذَّتان، ومها األشعري

 . أعلم

 

 .      :  قوله تعاىل-٦٩٨

، وكلٌّ } {: ٦قرأها حيىي بن وثَّاب بالياء، وقرأها الناس بعد بالتاء

 .٨،٩}{ و ٧}   {: صواب، وهو مثل قوله
                                                                                          

عي كبري، لـه اختيـار يف       أبو محمد طلحة بن مصرف بن عمرو اهلَمداين اليامي الكويف، تاب          :  هو -١
 .١/٣٤٣: هـ، غاية النهاية١١٢: القراءة ينسب إليه، أقرأ أهل الكوفة يف زمانه، ت

، ١٩٦:  كسر القاف وفتح الباء البصِرّيان والِكساِئي، والباقون بفتح القاف وإسكان الباء، العنوان            -٢
 .٣٢٦: البدور الزاهرة

، ممن هاجر إىل احلبشة، من القـراء، أويت         يس بن سليم األشعري     أبو موسى عبداهللا بن ق    :  هو -٣
هــ،  ٥٠هــ، وقيـل     ٤٤، مات بالكوفة، وقيل مبكَّة سـنة        مزماراً من مزامري آل داود      

  .٤٣٢: االستيعاب
 .٣/١٨٠:  معاين القرآن-٤
 .١٨/١٧٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٥٣٧: ، شرح اهلداية٥٠٢:  معاين القراءات-٥
 .٤٢٢: ، اإلحتاف١٩٦: ذَكَّر الِفعلَ الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بتأنيثه، العنوان -٦
 .٦٧:  سورة هود، اآلية-٧
 .٩٤:  سورة هود، اآلية-٨
 .٣/١٨١:  معاين القرآن-٩



 ٥٧٢

وز تذكري فعله القراءتان متواترتان، والفاعل مؤنثٌ تأنيثاً جمازياً، جي: التعليق

وتأنيثه، وقد تقدم الفعل على الفاعل مع وجود فاصل بينهما، ومن قرأ بالتاء فلموافقة 

 . ، واهللا أعلم١ال خيفى خاٍف: لفظ الفاعل، ومن قرأ بالياء فاملعىن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٦٩٩

رابِتِه، ولكنهم يعرفُونهم ساعة، مثَّ ال تعارف بعد تلك ال يسأَلُ ذو قرابة عن ق

أين محيمك؟ :  ال يقال حلميم١}   {: الساعة، وقد قرأ بعضهم

 . ٢}{ولست أشتهي ذلك؛ ألنه خمالف للتفسري، وألن القُراء جمتمعون على 
                                 

 .٢/٢٣: ، ضياء السالك٣١٢٩١: ، املُوضح٢/٣٣٣:  الكشف-١



 ٥٧٣

}     {: املعىن يف قراءة: القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق

ال يسأَلُ محيم محيماً شفاعته وال نصرته، أو اليسأله شيئاً من محل أوزاره عنه، وعلى 

منصوب على } {هذا فيها مفعولٌ ثاٍن حمذوف، وتقديره كما ذُِكر، وقد يكون 

} {ال يسأَلُ محيم عن محيٍم، وأما القراءة األخرى فـ: نزع اخلافض، واألصل

إما أن تكون مفعوال ثانياً، وإما على نزع اخلافض، ولكلٍّ من } {نائب فاعل، و

 . ، واهللا أعلم٣القراءتني معناها املقبول، وال إشكال يف إحدامها

 

 

 

 

 .           :  قوله تعاىل-٧٠٠

إىل شيء منصوب يستبقون إليه، وقرأ } ٰ{: قرأ األعمش وعاِصم

 فكأنَّ النصب اآلهلةُ اليت كانت تعبد من دون اهللا، ٤}  {: زيد بن ثابت

 .٥وكلٌّ صواب، وهو واحد، واجلمع أنصاب

                                                                                          
: ، النـشر  ٦٥٠:  عنه وأبو جعفَر، والباقون بفتح الياء، الـسبعة         قرأ ا البزي عن ابن كثري ِبخلْفٍ       -١

٢/٣٩٠. 
 .٣/١٨٤:  معاين القرآن-٢
 .٢/٣٩٠: ، شرح الدرة املُِضية١٠/٤٥٣: ، الدر املَصون٧٢٢:  احلُجة البن زنجلَة-٣
، ١٧٤: نون وإسكان الصاد، التيـسري     قرأ حفْص وابن عاِمر بضم النون والصاد، والباقون بفتح ال          -٤

 .٤٢٤: اإلحتاف
 .٣/١٨٦:  معاين القرآن-٥



 ٥٧٤

} {مجع } {القراءتان متواترتان، وربما كانت قراءة : التعليق

 . ، واهللا أعلم١كَرهٍن ورهن

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٠١

                                 
 .٢/٥٣٩: ، شرح اهلداية٢٣١: ، احلُجة البن خالويه٥٠٥:  معاين القراءات-١



 ٥٧٥

يف موضع نصب؛ ألنك أسقطت منها اخلافض، } {. ي أرسلناه باإلنذارأ

؛ ألنَّ اإلرسال قول يف ١}{بغري )  نوحاً ِإلَٰى قَوِمهِْ أَنِذر قَومكأَرسلْنا ِإنآ(ولو كانت 
 . ٢)أنْ(األصل، وهي يف قراءة عبداهللا كذلك بغري 

أرسلناه :  تكون مصدرية مبعىنجيوز أن} {قراءة عبداهللا شاذَّة، و: التعليق
 . ، واهللا أعلم٣باألمر باإلنذار، وجيوز أن تكون مفسرة؛ ألنَّ اإلرسال قول

 .     :  قوله تعاىل-٧٠٢
خلقهن مطاِبقَاٍت، وإن شئت جعلته : إن شئت نصبت الطِّباق على الفعل، أي

باخلفض كان وجهاً ) ٍت ِطباٍقاوا سمسبع: (من نعت السبع ال على الفعل، ولو كان

 .٦}٥{و }     {:  كما تقرأ٤جيداً
 . ٧القراءة باخلفض شاذَّة، والتوجيه بين: التعليق

 

 .     :  قوله تعاىل-٧٠٣

ألنَّ فيها ياء زائدة، وما كان من األمساء معرفة }  {: مل يجروا

 يمِلك، ويزيد، ويعمر، وتغلب، وأمحد، :فيه ياء أو تاء أو ألف فال يجرى، من ذلك

                                 
 .جلاز:  يف الكالم حذف، تقديره-١
 .٣/١٨٧:  معاين القرآن-٢
 .١٠/٤٦٧: ، الدر املَصون١١٤١:  الكشاف-٣
 .٤٨٦: به ابن أيب عبلَة وزيد بن علي، شواذُّ الِقراَءات قرأ -٤
 .٥٩٠: ، وسيأيت الكالم عليها يف موضعها إن شاء اهللا ص٢١:  سورة اإلنسان، اآلية-٥
 .٣/١٨٨:  معاين القرآن-٦
 .١٠/٤٧١: ، الدر املَصون٧٦١:  املشكل-٧



 ٥٧٦

هذه ال تجرى ملا زاد فيها، ولو أجريت لكثرة التسمية كان صواباً، ولو أجريت أيضاً 

 .كأنه ينوى به النكرةُ كان أيضاً صواباً

)  ونسراًاًويعوق اًوالَ تذَرنَّ وّداً والَ سواعاً ويغوث: (وهي يف قراءة عبداهللا

 .١باأللف

 . ٢قراءة عبداهللا شاذَّة، والتوجيه واضح: التعليق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ 
 

                                 
 .٣/١٨٩:  معاين القرآن-١
 .٣/٢٥٣: ء السالك، ضيا٨/٤٧٨:  البحر احمليط-٢



 ٥٧٧

 .     :  قوله تعاىل-٧٠٤

من وحيت، ) أُِحى: (١وقرأها جوية األسدي} {القُراء جمتمعون على 

 ٢.٣}  {: فهمز الواو ألنها انضمت كما قال

 .ءة حبذف الواو شاذَّة، والتوجيه ظاهرالقرا: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٧٠٥

}    {: يف قوله} {وقد اجتمع القُراء على كسر 

إىل آخر السورة، وكسروا بعضاً } {، }{: واختلفوا فيما بعد ذلك، فقرءوا

 .٤وفتحوا بعضاً

حيىي وإبراهيم وأصحاب بالفتح، وكان} {: قرأ علقمة بن قيس ما يف اجلن 

عبداهللا كذلك يقرءون، وفتح ناِفع املدين، وكسر احلسن وجماهد، وأكثر أهل املدينة، 

 .٥}  {: إالَّ أنهم نصبوا

 {: بعد اقتصاص أمر اجلن أوحي إىل النيب : عن ابن عباس قال

   {. 

ن الوحي، فأما وكان عاِصم يكسر ما كان من قول اجلن، ويفتح ما كان م

وآمنا }  {: يف كل السورة على قوله) أَنَّ(الذين فتحوا كلّها فإنهم ردوا 
                                 

 .١/١٩٩: أبو أُناس جوية بن عاتك األسدي الكويف، كان له اختيار يف القراءة، غاية النهاية:  هو-١
 .٥٩٣، وسيأيت الكالم عليها يف موضعها إن شاء اهللا ١١:  سورة املرسالت، اآلية-٢
 .٣/١٩٠:  معاين القرآن-٣
٤-      بـعاِمر والكوفيون إالَّ ش١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣: يف اآليـات  ) أن(ة بفتح مهزة     قرأ ابن ع ،

فكسرها نـاِفع   }      {: ، وكسرها الباقون، وأما قوله    ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١
 .٣٣٠، ٣٢٩: ، البدور الزاهرة٢٧٧: وشعبة، وفتحها الباقون، الفتح الرباين

 .١٨:  سورة اجلن، اآلية-٥



 ٥٧٨

لوقوع اإلميان عليها، وأنت مع ذلك جتد اإلميان حيسن يف ) أَنَّ(بكل ذلك ففتحت 

بعض ما فتح، ويقبح يف بعض، وال مينعك ذلك من إمضائهن على الفتح، فإنَّ الذي 

كما قالت ) أَنَّ(ور اإلميان قد حيسن فيه فعلٌ مضارع لإلميان يوجب فتح يقبح من ظه

 : العرب

 وزججن احلواجب والعيونا  إذا ما الغانيات برزن يوماً

فنصب العيون بإتباعها احلواجب، وهي ال تزجج إنما تكحل، فأضمر هلا 

 صدقنا، :، وحيسن}{الكحل، وكذلك يضمر يف املوضع الذي ال حيسن فيه 

 .١}   {: وأهلمنا، وشهدنا، ويقوي النصب قوله

إذا خفِّفت مل تكن يف ) أَنْ(؛ ألنَّ )لو(من ) أَنْ(فينبغي ملن كسر أن حيذف 

 ).أَنْ(أقول لو فعلت لفعلت، وال تدِخل : حكايٍة، أال ترى أنك تقول

هم فكأن}  {: وأما الذين كسروا كلّها فهم يف ذلك يقولون

واهللا أن لو : أضمروا مييناً مع لو، وقطعوها على النسق على أول الكالم، فقالوا

 : يف هذا املوضع مع اليمني وحتذفها، قال الشاعر) أَنْ(استقاموا، والعرب تدخل 

 سواك ومل جند لك مدفعا  فأقسم لو شيء أتانا رسوله

 : ٢وأنشدين آخر

 وما باحلُر أنت وال العتيِق  أما واِهللا أنْ لو كُنت حرا

: خصه بالوحي، وجعل}   {: ومن كسر كلّها ونصب

 .٣مضمرة فيها اليمني على وما وصفت لك} {

                                 
 .١٦:  سورة اجلن، اآلية-١
 .، بدون نسبة١/٢٠٠:  البيت يف اإلنصاف-٢
 .٣/١٩١:  معاين القرآن-٣



 ٥٧٩

اخلالف بني القُراء يف كسر اهلمزة وفتحها فيما ذُِكر محرراً متواتر، : التعليق

 بالقول، وما فُِتح فيكون مكسوراً ألنه حمكي}  {: واملكسور عطف على قوله

 : فيه وجهان

 .، وهذا توجيه الفَراء} {: من قوله} { أن يكون معطوفاً على حملِّ -١

آمنا به، : أي}  {: من قوله} {:  أن يكون معطوفاً على اهلاء يف-٢

 .اخل... وبأنه تعاىل جد ربنا، وبأنه كان 

، فيجوز )أنه( كثرة إعادة وهو جائز على مذهب الكوفيني، ويقوي ذلك

حذف حرف اجلر. 

 : فأمجعوا على فتحها، وفيها وجهان}   {: وأما قوله

 .} {:  ما ذكره الفَراء من أنها معطوفة على قوله-١

 . وألنَّ املساجد هللا:  على حذف الم الِعلَّة، والتقدير-٢

كما رأى }  {: من قوله) أنْ(وال يلزم ملن قرأ بالكسر أن حيذف 

إضمار اليمني، : الفَراء ذلك، والفَراء وإن كان قد قاله إالَّ أنه ذكر هلا خترجياً، وهو

، فيكون مما }  {: كقوله}  {: وقد تكون معطوفة على قوله

أوحي، ويؤيد ذلك أن فيها وعداً بالثَّواب ملن استقام على الطريقة، وذلك مما يوحيه 

 .، واهللا أعلم١ ىل نبيهاهللا تعاىل إ

 .      :  قوله تعاىل-٧٠٦

                                 
: ، الـدر املَـصون    ١٩/١٣: ، اجلامع ألحكـام القـرآن     ٧٦٣: ، املشكل ٥٠٨  :  معاين القراءات  -١

١٠/٤٨١. 



 ٥٨٠

 ١)لُبدا: ( رغبة يف القرآن، وشهوة له، وقرأ بعضهمكادوا يركبون النيب 

 . واحد، يقال ِلبدة و لُبدة- واهللا أعلم -واملعىن فيهما 

ركَّعاً، :  فإنه أراد أن جيعلها من صفة الرجال كقولك٢)داًبلُ: (وقرأ بعضهم

 . ٣وركوعاً، وسجداً سجوداً

القراءة بضم الالَّم وفتح الباء متواترة، وهي كما ذكر الفَراء، أو صفة : التعليق

على وزن فُعل، والقراءة بضم الالَّم وتشديد الباء شاذَّة، وهي مجع الَِبٍد، مثل ساجٍد 

 . ، واهللا أعلم٤طَعِقطْعة وِق: مجع ِلبدة، مثل} {وسجٍد، و

 .   :  قوله تعاىل-٧٠٧

، وقال يعين جربيل }     {، يعين محمداً 

: يعلم محمد أنه قد أبلغ رسالة ربه، وقد قرأ بعضهم: ، أيهو محمد : بعضهم

لتعلم اجلن واإلنس أن الرسل قد أبلغت، ال هم مبا :  يريد٥}   {

 .٦استراق السمعرجوا من 

                                 
دلُّ على   أنها بضم الالَّم وإسكان الباء، ي      - واهللا أعلم    - بضم الالَّم والباء، واألشبه      ٣/١٩٤  هي يف    -١

: ، التحِبري ٦٥٦: ذلك توجيه الفَراء هلا، وقد قُِرىَء ا يف املتواتر، قرأ ا هشام ِبخلٍْف عنه، السبعة              
بضمتني فهي إما صفة على وزن فُعل، وإما مجع لَبود، كصبور وصـبر،             ) لُبدا(، ولو كانت    ١٩٣
 .٨/٤٩٣: ، البحر احمليط٤/٥٤٦: الفريد

 .٤٨٩: ا احلَسن واجلحدري، شواذُّ الِقراَءات قرأ -٢
 .٣/١٩٤:  معاين القرآن-٣
 .١٠/٤٩٨: ، الدر املَصون٦١١: ، كَنز املَعاِني٥/١٨٤:  معاين القرآن للزجاج-٤
 .٤٢٦: ، اإلحتاف١٩٣:  قرأ بضم الياء رويس، والباقون بفتحها، التحِبري-٥
 .٣/١٩٦:  معاين القرآن-٦



 ٥٨١

ِليعلم : القراءتان متواترتان، وكالم الفَراء واضح، وقيل يف قراءة الفتح: التعليق

ليعلم اهللا : ، وقيل أنَّ الرسل قد أبلغوا رساالت ربهم كما أبلغها هو محمد 

مه غيباً، وقيل يف قراءة الضِلمو جلَّ ذلك مشاهدة كما ع معىن قراءة راجعة إىل: عز 

 .  واهللا أعلم١الفتح، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٱ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٠٨

                                 
 .١٩/٢١: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٥٤٨: ، الفريد٥/١٨٥:  معاين القرآن للزجاج-١



 ٥٨٢

هي أثبت قياماً، وقال بعضهم إنَّ ناشئة الليل هي أشد على املُصلِّي من : يقول

 قيالً، وقد هي وإن كانت أشد وطئاً فهي أقوم: صالة النهار؛ ألنَّ الليل للنوم، فقال

 قال }  {: وقرأ بعضهم} {اجتمع القُراء على نصب الواو من 

:  يريد١فكسر الواو ومده} {: بال ألف، وقد قرأ بعضهم} {أكتب : الفَراء

 .٢أشد عالجاً ومعاجلة ومواطأة

، واهللا ٣موافقة القلب اللِّسان: }{القراءتان متواترتان، ومعىن : التعليق

 . أعلم

 .        :  قوله تعاىل-٧٠٩

، ٤باخلاء) اًخسب: (لك يف النهار ما يقضي حوائجك، وقد قرأ بعضهم

سبِخي قُطْنِك، وحضر أبو زياد : توسعة الصوف والقطن وما أشبهه، يقال: والتسبيخ

اللهم : أهل باديِتنا يقولون: الكاليب جملس الفَراء، فسأله الفَراُء عن هذا احلرف فقال

 . ٦ للمريض وامللسوع وحنوه٥سبخ عنه

 . ، واهللا أعلم٧توسعاً طويالً: القراءة باخلاء املعجمة شاذَّة، ومعناها: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٧١٠

                                 
:  قرأ بكسر الواو وألف بعد الطَّاء أبو عمرو وابن عاِمر، والباقون بفتح الواو وحبذف األلف، السبعة           -١

 .٢/٦٩٦: ، غاية االختصار٦٥٨
 .٣/١٩٧:  معاين القرآن-٢
٣-ة البن زلَة احلُججاِني٧٣٠: ناملَع ز١٩/٢٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٦١١: ، كَن. 
 .٤٩٠:  قرأ ابن يعمر وعكرمة وابن أيب عبلَة، شواذُّ الِقراَءات-٤
 .٦/١٤٧:  أي خفَّف عنه، لسان العرب-٥
 .٣/١٩٧:  معاين القرآن-٦
 .٦/١٤٧: ، لسان العرب٥/١٨٧:  معاين القرآن للزجاج-٧



 ٥٨٣

، والرفْع حيسن إذا انفصلت ١خفضها عاِصم واألعمش، ورفعها أهل احلجاز

 يف هذين املوضعني ٢}    {: آلية، ومثلهاآلية من ا

 . ٣حيسن االستئناف واإلتباع

 : القراءة باخلفض والرفْع متواترة، أما اخلفض فعلى وجهني: التعليق

 .٤}  {: بدالً من قوله} { أن يكون -١

 .}  {: نعتـاً لقوله} { أن يكون -٢

 : والرفْع كذلك على وجهني

 .هو: خرباً ملبتدٍإ حمذوف، تقديره} { أن يكون -١

 .٥}   {: مبتدأ، واخلرب قوله} { أن يكون -٢

ففيها قراءتان متواترتان، النصب والرفع، }  {: وأما آية الصافَّات

 : وتوجيه النصب على وجهني

 .نعت له} {، و} {:  أن يكون لفظ اجلاللة بدالً من قوله-١

 .أعين:  اجلاللة منصوباً بفعل مضمر، تقديره أن يكون لفظ-٢

 .، واهللا أعلم٦خربه} {والرفْع على أنَّ لفظ اجلاللة مبتدأ، و

                                 
: ، التحـِبري  ١٩٩:  بالرفْع املدنيان وابن كثري وأبو عمرو وحفْص، والباقون باخلفض، العنـوان            قرأ -١

١٩٤. 
، وقرأ بالنصب يعقُوب والكوفيون إالَّ شـعبة، والبـاقون          ١٢٦،  ١٢٥:  سورة الصافَّات، اآليتان   -٢

 .٢٧٠: ، البدور الزاهرة٢٥٢: بالرفع، الفتح الرباين
 .٣/١٩٨:  معاين القرآن-٣
 .٨:  سورة املُزِمل، اآلية-٤
 .١٠:  سورة املُزِمل، اآلية-٥
 .٥٥٤، ٤/١٤٠: ، الفريد٣٤٥، ٢/٢٢٨: ، الكشف٢٣٣، ١٩٦:  احلُجة البن خالويه-٦



 ٥٨٤

 .   :  قوله تعاىل-٧١١

قرأها عاِصم واألعمش بالنصب، وقرأها أهل املدينة واحلسن البصري 

 النصف، ومن الثلث، تقوم أقل من الثلثني، وأقل من: ، فمن خفض أراد١باخلفض

تقوم أدىن من الثلثني، فيقوم النصف، أو الثلث، وهو أشبه : ومن نصب أراد

أقلَّ من الثلثني، مثَّ ذكر تفسري القلَّة ال تفسري أقل من القلَّة؛ أال : بالصواب، ألنه قال

 كأنه يل عليك أقل من ألف درهم، مثاين مائة أو تسع مائة،: ترى أنك تقول للرجل

 .٢أوجه يف املعىن من أن تفسر قلَّة أخرى، وكلٌّ صواب

متواترة، والنصب }  {: القراءة بالنصب واخلفض يف قوله: التعليق

، واجلمع بينهما أن النيب } {: ، واخلفض عطف على}{: عطف على

أعلم، واهللا٣ كان يقوم نصف الليل تارة، وأقل منه تارة، باختالف األحوال  . 

 

 
 
 
 

ٱ  
 

                                 
 .٤٢٧: ، اإلحتاف١٧٥:  قرأ بالنصب ابن كثري والكوفيون، والباقون باخلفض، التيسري-١
 .٣/١٩٩ : معاين القرآن-٢
 .١٠/٥٢٩: ، الدر املَصون١٢٩٤: ، مدارك التنِزيل٧١٠:  إبراز املعاين-٣



 ٥٨٥

 .    :  قوله تعاىل-٧١٢

 ١كسره عاِصم واألعمش واحلسن، ورفعه السلَمي وجماهد وأهل املدينة

: األوثان، وفسره الكليب: }ٱ{: وفسر جماهد} ٱٱ{: فقرءوا

}ٱ{ :ه٢ما لغتان وأنَّ املعىن فيهما واحدالعذاب، ونرى أن . 

 . ٣القراءة بكسر الراء وضمها متواترة، والتوجيه واضح: التعليق

 .     :  قوله تعاىل-٧١٣

والَ : (ال تعط يف الدنيا شيئاً لتصيب أكثر منه، وهي يف قراءة عبداهللا: يقول

ولو جزمه جازم على هذا } { فهذا شاهد على الرفْع يف) تستكِْثر تمنن أَنْ

 . ٥، والرفْع وجه القراءة والعمل٤املعىن كان صواباً

قراءة عبداهللا شاذَّة، وهي مفَسرةٌ للقراءة املتواترة، وقراءة اجلزم شاذَّة : التعليق

، } {: بدالً من قوهلم) تستكِْثر(وال تستكثر، فيكون : أيضاً، وكأنَّ األمر فيها

 .، واهللا أعلم٦إسكان الراء للتخفيف: وقيل
 

 .     :  قوله تعاىل-٧١٤

                                 
 .٢/٣٩٣: ، النشر٤٥١:  ضم الراء حفْص وأبو جعفَر ويعقُوب، وكسرها الباقون، التلخيص-١
 .٣/٢٠٠:  معاين القرآن-٢
 .٦١٣: عاِني، كَنز امل٣/١٣١١َ: ، املُوضح٥١٣:  معاين القراءات-٣
 .٢/٣٩٩:  قرأ ا احلَسن، املُحتسب-٤
 .٣/٢٠١:  معاين القرآن-٥
 .٤/٥٦٠: ، الفريد٢/٣٩٩:  املُحتسب-٦



 ٥٨٦

فإنَّ العرب تنصب ما بني أحد عشر إىل تسعة عشر يف اخلفض والرفع، ومنهم 

، وال خيفِّفها يف ثالث عشرة ١من خيفِّف العني يف تسعة عشر فيجزم العني يف الذُّكْران

املذكَّر لكثرة احلركات، فأما املؤنث، فإنَّ الشني إىل تسع عشر؛ ألنهم إنما خفضوا يف 

اثنا عشر يف : فلم خيفِّفوا العني منها فيلتقي ساكنان، وكذلك‘ من عشرة ساكنة

؛ ألنَّ األلف من اثنا عشر ساكنة فال يسكن بعدها آخر ٢الذُّكْران ال خيفِّف العني

 .٣فيلتقي ساكنان

 {: وقوله}  {: ا يف قولهالقراءة بفتح العني وإسكا: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤متواترة، والفتح األصل، واإلسكان للتخفيف} 

 .     :  قوله تعاىل-٧١٥

 وجماهد وبعض أهل املدينة كذلك، ٥}   {: قرأها ابن عباس

، }  {: ، وقرأ زيد وعبداهللا واحلسن}  {: وقرأها كثري من الناس

إنما أدبر ظهر البعري، وال أرامها إالَّ لغتني، : ، وقال}  {: باسوقرأ ابن ع

أقبل الراكب : قَبل وأقبل، فإذا قالوا: يقال دبر النهار والشتاُء والصيف وأَدبر، وكذلك

                                 
 .٢٤٢: ، اإلحتاف٢/٢٧٩:  أسكن العني أبو جعفَر، وفتحها الباقون، النشر-١
٢-          ة املدعبشِت العني يف قراءة متواترة وقبلها ألف مِكنفَـر، املـصدران          بل أُسعوهي قـراءة أيب ج ،

 .السابقان
 .٣/٢٠٣:  معاين القرآن-٣
 .٢/١٥١: ، شرح الدرة املُِضية١٠/٥٤٧: ، الدر املَصون١١٥٦:  الكشاف-٤
، }{ قرأ نافع وحفص ومحزة ويعقوب وخلف بفتح الذَّال وألٍف بعدها ومزة قطع مفتوحة يف                -٥

 .٢٨٧: ، الفتح الرباين١٩٧: ال وحذف األلف وحذف مهزة القطع، التحبريوالباقون بإسكان الذَّ



 ٥٨٧

هما يف املعىن عندي لواحد، ال أبعد أن يأيت يف الرجل وأدبر، مل يقولوه إالَّ بألف، وإن

 .١ما أتى يف األزمنة

: تولَّى، وقيل: انقضى، وأدبر: دبر مبعىن: القراءتان متواترتان، وقيل: التعليق

 . ، واهللا أعلم٢جاء خلف النهار، من دبر يدبره، أي تال دبره: دبر أي

 .     :  قوله تعاىل-٧١٦

: هل احلجازبالكسر، وقرأها أ} {: قرأها عاِصم واألعمش

} {اعر٣بفتح الفاء٤، ومها مجيعاً كثريتان يف كالم العرب، قال الش : 

 ِفرنتسه مإن كارِحم ِسكّرب  أمنَ ِلغدمٍة عِمر٥يف إثِر أَح  

نافرة، : القراءة بكسر الفاء وفتحها متواترة، فالكسر اسم فاعل مبعىن: التعليق

: عجب، وكأنها تطلب النفار من نفسها، والفتح اسم مفعول مبعىناستعجب و: مثل

 . ، واهللا أعلم٦استنفرها غريها

 

 
 
 
 

                                 
 .٣/٢٠٤:  معاين القرآن-١
 .١٠/٥٥٠: ، الدر املَصون٤/٢٨٠: ، لسان العرب٢/٥٤٢:  شرح اهلداية-٢
 .٢/٣٩٣: ، النشر٦٦٠:  فتح الفاء املدنيان وابن عاِمر، والباقون بالكسر، السبعة-٣
 .٥١٤: ده ابن األعرايب، معاين القراءات أنش-٤
 .٣/٢٠٦:  معاين القرآن-٥
 .١٣٠١: ، مدارك التنِزيل٧١٢: ، إبراز املعاين٣/١٣١٤:  املُوضح-٦



 ٥٨٨

ٱٰ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٧١٧

وال يبتدأُ جبحد، مثَّ : صلة، قال الفَراء} {كان كثري من النحويني يقولون 

لطَّرح؛ ألنَّ هذا الِوجاز مل يعرف خرب فيه جحد من خرب ال جحد جيعل صلة يراد به ا

فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث واجلنة والنار، فجاء اإلقسام 

ال واهللا ال : بالرد عليهم يف كثري من الكالم املبتدإ منه، وغري املبتدإ، كقولك يف الكالم

مما ) ال(وإن رأيتها مبتدأ لكالٍم قد كان مضى، فلو ألقيت ) ال(أفعل ذاك، جعلوا 

ينوى به اجلواب مل يكن بني اليمني اليت تكون جواباً، واليمني اليت تستأنف فرق؛ أال 

ال واهللا إنَّ الرسول حلق، : واهللا إنَّ الرسول حلق، فإذا قلت: ترى أنك تقول مبتدئاً

مع اإلقسام، ومجيع األميان يف كل } {، فهذه جهة فكأنك أكذبت قوماً أنكروه

 .مبتدأ ا، وهو كثري يف الكالم} {موضع ترى فيه 

 ١}ٰٱ{: وكان بعض من مل يعرف هذه اجلهة فيما نرى يقرأ

: ، وهو صواب؛ ألنَّ العرب تقول}{ذكر عن احلسن جيعلها الماً دخلت على 

 .٢)ال(ليكونن كذا وكذا، جيعلونه الماً بغري معىن ألحلف باهللا 

                                 
١-                   ،يوالباقون بإثبات األلف بعد الالَّم، وهو الوجه الثَّـاين للبـز ،يزلٍْف عن البا ابن كثري ِبخ قرأ 

، والقراءة تعتمد على التلقي، فال يوصف مـن قـرأ           ٣٣١: ، البدور الزاهرة  ١٩٠: الفتح الرباين 
 .بقراءة أنه قرأ ا ألنه اليعرف وجه القراءة األخرى، واهللا أعلم

 .٣/٢٠٧:  معاين القرآن-٢



 ٥٨٩

الالَّم فيها ) ألقسم: (القراءتان متواترتان، والقراءة حبذف األلف: التعليق

 .  واهللا أعلم١لتوكيد القسم، ومل تدخل النون على الفعل ألنه يراد به احلال فال تلزمه، 

 .     :  قوله تعاىل-٧١٨

بكسر الراء، } {: م واحلسن وبعض أهل املدينةقرأها األعمش وعاِص

فزع، } {: شخص، وقوله:  من الربيق٢بفتح الراء} {: وقرأها ناِفع املدين

 : ٣أنشدين بعض العرب

 تسف يِبيساً من الِعشِرِق   نعاين حنانـة طُـوبالةً

 برِقوداِو الكُلُـوم وال ت  فنفسك فَانع وال تنعِني

ال تفزع من هول اِجلراح اليت بك، كذلك يربق البصر يوم : فتح الراء أي

 .القيامة

 .٤يقول فتح عينيه، وبرق بصره أيضاً لذلك} {: ومن قرأ

الفتح لغة مبعىن : فزع وحتير، وقيل: القراءتان متواترتان، ومعىن الكسر: التعليق

 . ، واهللا أعلم٥الكسر

 .     :  قوله تعاىل-٧١٩

يريد يف ذهاب ضوئها أيضاً، ) وجِمع بني الشمِس والقَمِر: (ويف قراءة عبداهللا

فال ضوء هلذا وال هلذه، فمعناه مجع بينهما يف ذهاب الضوء، هذا يوم يستوي فيه 

                                 
 .٧٧٦: ، املشكل٢٣٤: ، احلُجة البن خالويه٥١٥:  معاين القراءات-١
٢-ِبري٢/٦٩٨: اء، والباقون بكسرها، غاية االختصار قرأ املدنيان بفتح الرح١٩٤: ، الت. 
 .٧٠:  البيت الثَّاين يف ديوان طَرفَة-٣
 .٣/٢٠٩:  معاين القرآن-٤
 .٤١٨: ، مفاتيح األغاين٢/٥٤٣: ، شرح اهلداية٧٣٦:  احلُجة البن زنجلَة-٥



 ٥٩٠

األعمى والبصري، أي يكونان فيه أعميني مجيعاً، ويقال مجعا كالثورين العقريين يف 

 . ١النار

 . ٢قراءة عبداهللا شاذَّة، وكالم الفَراء واضح: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٧٢٠

إنما املفَر مفَر : وقال) رٱلْمِف: (بفتح الفاء، وقرأ ابن عباس} {: قرأه الناس

فعل فيه املِفر واملفَر، واملِدب، واملدب، وما كان ي: الدابة حيث تفر، ومها لغتان

مِفر ومفَر، ومِصح، ومصح، : يِدب، ويِفر، ويِصح؛ فالعرب تقول: مكسوراً مثل

 : ٣ومِدب، ومدب، أنشدين بعضهم

 مدب الدىب فوق النقا وهو ساِرح  كأنَّ بقايا األثـر فوق متونـه 

مدب، وهو أكثر من مِدب، ويقال جاء على مدب السيل، ومِدب : ينشدونه

 .٤لسيل، وما يف قيمصه مِصح وال مصحا

 : القراءة بكسر الفاء شاذَّة، وجيوز فيها وجهان: التعليق

 . أن يكون اسم مكان-١

 . أن يكون مصدراً-٢

 . الكسر لغة يف الفتح، واهللا أعلم: أما الفتح فإنه مصدر، وعند الفَراء

 

 

                                 
 .٣/٢٠٩:  معاين القرآن-١
 .١٩/٦٣: القرآن، اجلامع ألحكام ٤/٥٧٤:  الفريد-٢
 .، بدون نسبة٢٩/٢١٥:  البيت يف جامع البيان-٣
 .١٠/٥٦٩: ، الدر املَصون١١٦١:  الكشاف-٤



 ٥٩١

 .         :  قوله تعاىل-٧٢١

بالتاء، } {، } {: عن علي بن أيب طالب رمحه اهللارويت 

، والقرآن يأيت على أن خياطب املرتَّل عليهم أحياناً، ١بالياء}  {: وقرأها كثري

        {: وحيناً يجعلون كالغيب، كقوله

{٢. 

بقة؛ ألنَّ القراءتان متواترتان، فالقراءة بالياء ملوافقة سياق اآليات السا: التعليق

، ويف ٤}    {:  وقوله٣} {: فيها أسلوب الغيبة

، ٥القراءة بالتاء التفات من الغيبة إىل اخلطاب ملواجهة املشركني باخلطاب وتقريعهم به

 . واهللا أعلم

 .        :  قوله تعاىل-٧٢٢

كلٌّ صواب، للنطفة، و} {فهو للمين، و } {: ، ومن قال٦بالياء والتاء

 . ٧قرأه أصحاب عبداهللا بالتاء، وبعض أهل املدينة أيضاً بالتاء

 . ٨القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق

                                 
 .١٩٤: ، التحِبري٤٥٣:  قرأ ابن كثري والبصِرّيان وابن عاِمر بالياء، والباقون بالتاء، التلخيص-١
 .٢٢:  سورة يونس، اآلية-٢
 .١٣:  اآلية-٣
 .١٤:  اآلية-٤
 .٢٩/٣٢٦: ، التحرير والتنوير٣/١٣١٨: ، املُوضح٢/٣٥٠:  الكشف-٥
 .٣٣٢: ، البدور الزاهرة٢/٦٠٦:  قرأ بالياء حفْص ويعقُوب، والباقون بالتاء، التذْكرة-٦
 .٣/٢١٣:  معاين القرآن-٧
 .٢/٣٥١: ، الكشف٦/٣٤٦: ، احلُجة للفارسي٥/١٩٩:  معاين القرآن للزجاج-٨



 ٥٩٢

ٱٰ 
 

 .    :  قوله تعاىل-٧٢٣

باأللف، وأجراها بعض القُراء ملكان األلف اليت يف آخرها، } {كتبت 

العرب تثبت فيما ال جيرى األلف يف النصب، : ، وقال الذي مل يجر١ومل يجر بعضهم

 أثبتت ٢} {: فإذا وصلوا حذفوا األلف وكل صواب، ومثل ذلك قوله

، فكان ثبات األلف يف األوىل ٣األلف يف األوىل؛ ألنها رأس آية، واألخرى ليست بآية

قرأ ا أهل البصرة، وكتبوها أقوى هلذه احلجة، وكذلك رأيتها يف مصحف عبداهللا، و

يف مصاحفهم كذلك، وأهل الكوفة واملدينة يثبتون األلف فيهما مجيعاً، وكأم 

استوحشوا أن يكتب حرف واحد يف معىن نصب بكتابني خمتلفني، فإن شئت 

أجريتهما مجيعاً، وإن شئت مل جترمها، وإن شئت أجريت األوىل ملكان األلف يف 

 . ٤ تجِر الثَّانية إذ مل يكن فيها األلفكتاب أهل البصرة، ومل

                                 
 املدنيان وهشام وشعبة والِكساِئي بالتنوين، والباقون بتركه، وأما يف الوقف فـأبو عمـرو و روح                 -١

، ٢٧٩: فباأللف، والباقون بدوا إالَّ حفْصاً والبزي وابن ذَكْوان هلما الوجهان، الفـتح الربـاين             
 .٣٣٢: البدور الزاهرة

، املدنيان و شعبة والِكساِئي بالتنوين فيهما، وابـن         ١٦: ، واليت يف اآلية   ١٥: ية سورة اإلنسان، اآل   -٢
كثري وخلَف يف اختياره بتنوين األوىل وتركه يف الثَّانية مع الوقف عليها بإسكان الراء يف الثَّانيـة،                 

 باأللف والثَّانيـة  وأبو عمرو وابن عاِمر وحفْص و روح بترك التنوين فيهما مع الوقف على األوىل  
، ١٩٥: بإسكان الراء، وحمزة و رويس بترك التنوين فيهما، ووقفا عليهما بإسكان الراء، التحِبري            

 .٣٧٨: غيث النفع
 . أي ليست رأس آية-٣
 .٣/٢١٤:  معاين القرآن-٤



 ٥٩٣

القراءة بالتنوين وتركه متواترة، وكذلك الوقف عليها باأللف : التعليق

وحذفها، أما التنوين فإنَّ من العرب من جييز الصرف يف كلِّ ما ال ينصِرف، أو إلرادة 

مرسومتان } {، و }{: ، وقوله} {: التناسب مع بعدها

من مل ينون فألنَّ اللَّفظني على وزن ال ينصرف ألنهما صيغ منتهى اجلموع، باأللف، و

 . ، ومن حذفها فهو مثل من مل ينونْ وصالً، واهللا أعلم١ومن وقف باأللف اتبع الرسم

 .    :  قوله تعاىل-٧٢٤

أما يروى ا وينقَع، و: } { سواء يف املعىن، وكأنَّ ٢)هايشرب(و 

 : ٣يشربوا فبين، وقد أنشدين بعضهم

تفَّعرِر مثَّ تحاِء البِبم نِربش  ِئيجن نٍر لَهضٍج خى لُجتم 

 .٤إنه ليتكلم بكالم حسن، ويتكلم كالماً حسناً: ومثله

، واهللا ٥القراءة حبذف حرف اجلر شاذَّة، والفعل فيها يتعدى بنفسه: التعليق

 . أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٧٢٥

جزاؤهم جنة متكئني فيها، ودانيةً ظالهلا، وإن شئت : يكون نصباً على ذلك

جعلت الدانية تابعة للمتكئني على سبيل القطع الذي يكون رفعاً على االستئناف، 

 علَيِهم ودانٍِ: (وهي يف قراءة أُبي) شيخ( و ٦}  {: فيجوز مثل قوله
                                 

 .٣/٣٥٤: ، ضياء السالك٢/٥٤٤: ، شرح اهلداية٧٣٧:  احلُجة البن زنجلَة-١
 .٤٩٥:  قرأ ا ابن أيب عبلَة، شواذُّ الِقراَءات-٢
 .٤٥:  البيت أليب ذؤيب اهلذيل، ديوانه-٣
 .٣/٢١٥:  معاين القرآن-٤
 .١٠/٦٠٠: ، الدر املَصون٨/٥٥٢:  البحر احمليط-٥
 .٢/٢٣: بالرفع، معاين القرآن) شيخ: (، وقرأ عبداهللا٧٢:  سورة هود، اآلية-٦



 ٥٩٤

، )لُها ِظالعلَيِهم اًوداِني: (، فهذا مستأنف يف موضع رفع، ويف قراءة عبداهللا)لُهاِظال

 {:  يف موضع، ويف موضع١} {: وتذكري الداين وتأنيثه كقوله

عند فالن جاريةٌ مجيلةٌ، : ، وقد تكون الدانية منصوبة على مثل قول العرب٢}

باملدح اعتراضاً، فال ينوون به النسق على ما قبله، وكأنهم وشابةً بعد طريةً، يعترضون 

، ٣)اً ِعيناًوحور: (يضمرون مع هذه الواو فعالً تكون به النصب يف إحدى القراءتني

 : ٤أنشدين بعضهم

 وشعثَاً مراضيع مثل السعاِلي  ويأوي إىل نسوة عاطالٍت 

 .٥وشعثاً، واخلفض أكثر: بالنصب، يعين

إالَّ التأنيث مع النصب، وما سوى }  {: ليس يف قوله تعاىل: التعليق

مبتدأ } {خرباً مقدماً، و) א(ذلك شاذٌّ، والرفْع على االستئناف، فيكون 

 . ، واهللا أعلم٦مؤخر

 .     :  قوله تعاىل-٧٢٦

صفة فوقهم، ، جعلوها كال٧نصبها أبو عبدالرمحن، وعاِصم، واحلسن البصري

 .قومك داخل الدار، فينصبون داخل الدار؛ ألنه حمل، فعاليهم من ذلك: والعرب تقول

                                 
 .٧: رة القمر، اآلية سو-١
سـورة  : ، وقد تقدم الكالم على هذه املسألة      ٤٤: ، وسورة املعارج، اآلية   ٤٣:  سورة القلم، اآلية   -٢

 .٥٣١: القمر ص
 .٥٣٩: ، وقد تقدمت ص٢٢:  سورة الواقعة، اآلية-٣
 .١/١٩٩:  البيت ألمية بن أيب عائذ اهلذيل، الكتاب-٤
 .٣/٢١٦:  معاين القرآن-٥
 .١٩/٩٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٦٦: اب القراءات الشواذِّ إعر-٦
 .٣٣٣: ، البدور الزاهرة١٩٥:  املدنيان وحمزة بإسكان الياء على الرفع، والباقون بنصبها، التحِبري-٧



 ٥٩٥

: بإرسال الياء، وهي يف قراءة عبداهللا} ٰ{: وقد قرأ أهل احلجاز، ومحزة

)اعِليٍستندس ابِثي مة ملن أرسل الياء وسكَّنها) هاء، وهي حج١بالت. 

 : القراءة بالنصب والرفْع متواترة، فمن نصب فله وجهان: التعليق

 . أن يكون ظرفاً مبعىن فوقهم، وهذا رأي الفَراء-١

:  أن يكون منصوباً ألنه حال، وأجازه الزجاج، إما أن يكون حاالً من الضمري يف-٢

: ، وإما على تقدير مضاف حمذوف}{: ، وإما من قوله} {

 .هل نعيم وملك عاليهمرأيت أ

 {: وأما الرفْع فبإسكان الياء لثقل ظهور الضمة عليها، وهو مبتدأ، وقوله

 .اخلرب} 

وأما قراءة عبداهللا فشاذَّة، وهي تؤيد قراءة الرفْع بدون تاء ألنها قد ظهرت 

 .، واهللا أعلم٢عليها الضمة على التاء

 .      :  قوله تعاىل-٧٢٧

، فخفضهما حيىي بن وثَّاب أراد أن ٣وقد اختلف القُراء يف اخلضر والسندس

جيعل اخلضر من صفة السندس ويكسر على اإلستربق ثياب سندس، وثياب إستربق، 

وقد رفع احلسن احلرفني مجيعاً، فجعل اخلضر من صفة الثياب، ورفع اإلستربق بالرد 

                                 
 .٣/٢١٨:  معاين القرآن-١
 .٧١٦: ، إبراز املعاين١١٦٦: ، الكشاف٥/٢٠٣:  معاين القرآن للزجاج-٢
، وابن كثري وشعبة خبفض األول ورفع الثَّاين، والبـصِرّيان          } {:  ناِفع وحفْص بالرفع   -٣

وابن عاِمر وأبو جعفَر برفع األول وخفض الثَّاين، وحمزة والِكساِئي وخلَف بـاخلفض فيهمـا،               
 .٤٢٩: ، اإلحتاف٢٠١: العنوان



 ٥٩٦

وخفض اإلستربق، ورفع اإلستربق وخفض على الثياب، ورفع بعضهم اخلضر، 

 .١اخلضر، وكل ذلك صواب، واهللا حممود

متواترة، ورفع }  {القراءة بالرفْع واخلفض يف : التعليق

: ، وقولُه}{: ، وخفضها صفة لقوله}{: على الصفة من قوله} {

: ، وباخلفض عطف على قوله}{: بالرفْع عطف على قوله} {

 .م، واهللا أعل٢}{

 .     :  قوله تعاىل-٧٢٨

، ولو }{ لـ٣؛ ألنَّ الواو يف أوهلا تصري كالظرف}{نصبت 

، وهي ٦ بغري مهز٥}  {:  كما قال٤كانت رفعاً كانت صواباً

وربما ) لَهم(ويف ) الظَّاِلِمين(فكرر الالَّم يف ) وِللظَّاِلِمين أَعد لَهم: (يف قراءة عبداهللا

 : ٧لت العرب ذلك، أنشدين بعضهمفع

 إالم تسارعني إىل فراقي  أقوال هلا إذا سألت طالقاً 

 : ٨وأنشدين بعضهم

 أصعد يف غاوي اهلَوى أم تصوبا  فأصبحن ال يسلْنه عن مبا به

                                 
 .٣/٢١٨:  معاين القرآن-١
 .١٣٠٨: ، مدارك التنِزيل٢/٥٤٥: ، شرح اهلداية٥١٩: ين القراءات معا-٢
 . مل يتضح يل معىن كالمه يف تشبيه الواو بالظَّرف، واهللا أعلم-٣
 .٤٩٧:  قرأ ا ابن الزبري وأبان بن عثمان وإبراهيم، شواذُّ الِقراَءات-٤
 .٢٢٤:  سورة الشعراء، اآلية-٥
 .٣/٢٢٠على االستفهام، ") والشعراء: "أي قيل(:  قال حمقِّق الكتاب-٦
 . مل أهتِد إىل قائله-٧
 .، بدون نسبة٩/٥٢٨:  البيت يف اخلزانة-٨



 ٥٩٧

ال يسلنه عما به، كان أبني وأجود، ولكن الشاعر : فكرر الباء مرتني، فلو قال

 .١ص ِليكْملَ الشعررمبا زاد ونق

شاذَّة، وكذلك زيادة الالَّم شاذَّة، أما } {: القراءة بالرفْع يف: التعليق

الرفْع فعلى االبتداء واخلرب، وأما زيادة الالَّم فكما بين الفَراء، والقراءة املتواترة منصوبة 

 . م، واهللا أعل٢ويعذِّب الظَّاملني: بفعل مضمر تقديره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٣/٢٢٠:  معاين القرآن-١
 .٨/٥٦٠: ، البحر احمليط٢/٣٣٨:  إعراب القراءات الشواذِّ-٢



 ٥٩٨

ٱٰ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٢٩

النذر وحده، وأهل احلجاز واحلسن يثقِّلون : خفَّف األعمش، وثقَّل عاِصم

}אא{٢، وهو مصدر خمفَّفاً كان أو مثقَّال١ً. 

}   {: كان يف الكلمتنيالقراءة بالضم يف الذَّال واإلس: التعليق

 : متواترة، ويف توجيههما أوجه

 . أن يكون األصل فيهما الضم، واإلسكان للتخفيف-١

 . أن يكون األصل فيهما اإلسكان، والضم لإلتباع-٢

 .٣عذُر مجع عذير، ونذُر مجع نذير:  وجيوز أن يكون مجعاً-٣

 .واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٧٣٠

بالواو، وقرأها أبو } {: اجتمع القُراء على مهزها، وهي يف قراءة عبداهللا

، وإنما مهزت ألنَّ الواو إذا كانت أول حرف ٤بالواو خفيفة} {: جعفَر املدين

 : ١صلَّى القُوم أُحدانا، وأنشدين بعضهم: وضمت همزت، من ذلك قولك

                                 
أبو عمرو والكوفيون إالَّ    } {روح، وأسكنها الباقون، وأسكن الذَّال يف       } { ضم الذَّال يف     -١

 .٣٣٤: ، البدور الزاهرة٤٥٦: شعبة، والباقون بالضم، التلخيص
 .٣/٢٢٢:  معاين القرآن-٢
 .١٠/٦٣٠: ، الدر املَصون٨/٥٦٤: ، البحر احمليط٣٥٠:  كَنز املَعاِني-٣
: وأبو جعفَر وحده بتخفيف القـاف، التحـِبري        قرأ أبو عمرو وأبو جعفَر بالواو، والباقون باهلمز،          -٤

 .٢٨١: ، الفتح الرباين١٩٦



 ٥٩٩

 وِمثْلُ تموٍل ِمنه افِْتقَار  الُ بعلٌ حيل أُحيدةً ويقَ

هذه أجوه حسان، باهلمز؛ وذلك ألنَّ ضمة الواو ثقيلة، كما كان : ويقولون

 .٢كسر الياء ثقيالً

متواترة، واألصل فيها الواو؛ } {القراءة باهلمزة أو بالواو يف : التعليق

 واهللا ٣لتشديد للمبالغة والتكثري، ألنها من الوقت، وقراءة التخفيف أصل الفعل، وا

 .أعلم

 .         :  قوله تعاىل-٧٣١

 فهذا )ِخِرينٱآل نتِبعهمسو،  نهِلِك ٱَألوِلنيأَلَم: (بالرفع، وهي يف قراءة عبداهللا

أمل نقَدر إهالك : ولو جزمت على} {دليل على أنها مستأنفة ال مردودة على 

؛ ألنَّ التقدير يصلح للماضي ٤ني، وإتباعهم اآلخرين؛ كان وجهاًُ جيداً باجلزماألول

 .٥وللمستقبل

قراءة عبداهللا وقراءة اجلزم شاذَّتان، أما قراءة عبداهللا فهي يف معىن : التعليق

 : قراءة اجلمهور، وأما قراءة اجلزم ففيها وجهان

 .}  {:  أنها على العطف على قوله-١

٢-ختفيفاً أن تكِّن٦ها كقراءة اجلمهور وس. 

 . واهللا أعلم

                                                                                          
 . مل أهتد إىل قائله-١
 .٣/٢٢٢:  معاين القرآن-٢
 .٢/٤٠٤: ، شرح الدرة املُِضية٤/١٩٩: ، الفريد٥٢١:  معاين القراءات-٣
 .٢/٤٠٨:  قرأ باجلزم األعرج، املُحتسب-٤
 .٣/٢٢٣:  معاين القرآن-٥
 .٨/٥٦٥: ، البحر احمليط٢/٤٠٨:  املُحتسب-٦



 ٦٠٠

 .     :  قوله تعاىل-٧٣٢

ذُكر عن علي بن أيب طالب رمحه اهللا، وعن أيب عبدالرمحن السلمي أنهما 

، وال تبعدن أن يكون املعىن يف التشديد والتخفيف ١شددا، وخفَّفها األعمش وعاِصم

قدر عليه املوت، وقدر عليه رزقه، وقُِدر عليه بالتخفيف : ولواحداً؛ ألنَّ العرب قد تق

فنعم املقدرون، : لو كان كذلك لكانت: والتشديد، وقد احتج الذين خفَّفوا فقالوا

، ٢}   {: وقد جيمع العرب بني اللُّغتني، قال اهللا تبارك وتعاىل

 : ٣وقال األعشى

ِكرِني وما كان الذي نتكَرأَنوا  تلَعوالص ٤من احلوادِث إالَّ الشيب 

التخفيف من القُدرة، : القراءتان متواترتان، وقيل يف توجيههما: التعليق

 . ، واهللا أعلم٥فنعم القادرون على تقديره: والتشديد من التقدير، وميكن أن يقال

 .     :  قوله تعاىل-٧٣٣

:  فقرأ عبداهللا بن مسعود وأصحابه٦}ٰ{وقد اختلف القُراء يف 

}{. 

وهو أحب الوجهني إيلَّ؛ ألنَّ } ٰ{: وقرأ عمر بن اخلطَّاب رمحه اهللا

حجر وحجارة، : اِجلمال أكثر من اِجلمالة يف كالم العرب، وهي جتوز، كما يقال

                                 
 .٢/٧٠٣: ، غاية االختصار١٧٧:  شدد املدنيان والِكساِئي، وخفَّف الباقون، التيسري-١
 .١٧:  سورة الطَّارق، اآلية-٢
 .١٠٥:  ديوانه-٣
 .٣/٢٢٣:  معاين القرآن-٤
 .١٠/٦٣٥: ، الدر املَصون٤/٦٠١: ، الفريد٢/٥٤٦:  شرح اهلداية-٥
:  قرأ الكوفيون إالَّ شعبة بدون ألف بعد الالَّم، والباقون بإثباهتا، وضم رويس اجليم وحده، التحِبري               -٦

 .٣٣٤: ، البدور الزاهرة١٩٦



 ٦٠١

ا ِجمال، مثل ما فواحده} ٰ{: وذَكَر وِذكارة، إالَّ أن األول أكثر، فإذا قلت

رجالٌ ورجاالت، وبيوت وبيوتات، فقد جيوز أن جتعل واحد اجلماالت مجالة، : قالوا

فقد تكون من الشيء امل، وقد تكون } ٰ{: وقد حكي عن بعض القُراء

}ٰ {الُ: مجعاً من مجع اِجلمال، كما قالواخالُ والرخِخلُ والر١الر. 

 . ٢القراءات الثَّالث متواترة، وكالم الفَراء واضح: التعليق

 .      :  قوله تعاىل-٧٣٤

: ٣اجتمعت القُراء على رفع اليوم، ولو نصب لكان جائزاً على جهتني

أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إىل فعلَ أو يفعل، أو كلمة جمملٍة ال : إحدامها

أن جتعل هذا : خلفض والرفع، فهذا وجه، واآلخرخفض فيها نصبوا اليوم يف موضع ا

هذا الشأن يف : وعيد اهللا وثوابه، فكأنك قلت}  {يف معىن ِفعٍل مجمٍل من 

 .٤يوم الينطقون، والوجه األول أجود، والرفْع أكثر يف كالم العرب

 : قراءة النصب شاذَّة، ومعىن كالم الفَراء يف التوجيه: التعليق

 .يف موضع رفع، والفتحة بناٌء؛ ألنه أُِضيف إىل ِفعل) يوم( أن يكون -١

 . أن يكون منصوباً على الظَّرفية-٢

 . ، واهللا أعلم٥وأما قراءة الرفْع املتواترة فعلى االبتداء واخلرب

 

                                 
 .٣/٢٢٥:  معاين القرآن-١
 .٢/٤٠٥: ، شرح الدرة املُِضية٨/٥٦٧: ، البحر احمليط٢/٣٥٨:  الكشف-٢
٣-اَءات قرأ بالناذُّ الِقرولَة، شبة وابن أيب عويب األعرج وأبو ح٤٩٩: ص. 
 .٣/٢٢٥:  معاين القرآن-٤
 .١٠/٦٤٣: ، الدر املَصون٢/٣٤٢:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥



 ٦٠٢

ٱ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٣٥

 وإن مل -: وهو صواب، وهو مثل قوله) تعلَمونَ سكَالَّ:( احلسن وحدهوقرأ

 . ٢} {و ١}   { :- قوليكن قبله 

 شاذَّة، وفيها التفات من الغيبة إىل اخلطاب للمواجهة بالتاء القراءة: التعليق

 {:  ملناسبة السياق؛ ألنَّ اآليات قبلها فيها ضمائر الغيبةبالياءبالتهديد، والقراءة 

   {: وقوله ٣}
 .  أعلمواهللا ،٥}٤

 .     :  قوله تعاىل-٧٣٦

: وهي قراءة أصحاب عبداهللا، والناس بعد يقرءون} {:  علقمةقرأ

إذا كانت يف موضع تقع فتنصب } { أجود الوجهني؛ ألنَّ وهو ٦}{

بطيء، وهو جائز، كما ال:  مثل الطَّمع، والباخل عن قليل، واللِّبثُباأللف،كانت 

 : ٧هذا طَِمع فيما قبلك كان جائزاً، وقال لبيد:  طَِمع وطامع، ولوقلترجل: يقال

  له وكُلُومندب بسراِتها   سمحٍج عضادةَ عِملٌ أوِمسحلٌ

                                 
 .١٠٧: ، تقدمت ص١٢:  سورة آل عمران، اآلية-١
 .٢/٢٢٧:  معاين القرآن-٢
 .١:  سورة النبأ، اآلية-٣
 .٣:  سورة النبأ، اآلية-٤
 .١٩/١١٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٤٣:  إعراب القراءات الشواذِّ-٥
 .٤٣١: ، اإلحتاف٤٥٨:  قرأ حمزة و روح حبذف األلف، والباقون بإثباهتا، التلخيص-٦
 .١٥٤:  ديوانه-٧



 ٦٠٣

 .٢ كانت عامالً كان أبني يف العربيةولو ،١العضادة عِملٌ على فأوقع

 والبث اسم فاعل، ولَِبثٌ صفة مشبهة، والفَراء تان،متواتر القراءتان: التعليق

تكلَّم عن اجلانب النحوي منها؛ ألنَّ ) أجود الوجهني: (باأللفحني قال عن القراءة 

، وقَوى الزمخشِري }{:  من الصفة املشبهة، ومفعوهلماعمالًاسم الفاعل أقوى 

قيم إقامة دائمة، ومعىن الالَِّبِث من وِجد منه  ألنَّ معىن اللَِّبِث املاأللفقراءة حذف 

 . أعلمواهللا ٣ ونظر إليها الزخمشري من الناحية املعنوية، وكلتا القراءتني ثابتةٌ، اللَّبثُ،

 .     :  تعاىلقوله -٧٣٧

 واألعمشوثقَّلها عاِصم } א{:  رمحه اهللاطالب علي بن أيب خفَّفها

 ِكذَّابا،كَذَّبت به : وهي لغة ميانية فصيحة يقولون.واحلسن البصريوأهل املدينة 

 قال يل أعرايب مشدد،وخرقْت القميص ِخراقَا، وكل فعلت فمصدره ِفعال يف لغتهم 

 .يستفتيين ؟٤آحلَلْق أحب إليك أم الِقصار: منهم على املَروِة

 : ٥ بعض بين كالبوأنشدين

  ِقضاؤها من ِشفائياِحوٍج وعن   عن صحابيتثَبطْتِنيا  طالَ ملقد

 ليست مبقيدة ألنها ٦}     {: خيفِّف الِكساِئي وكان

؛ ألنَّ كذَّبوا يقَيد الِكذَّاب }  {: بفعل يصريها مصدراً ويشدد

                                 
 .٩/٢٥٣:  وهي جانب الشيء، لسان العرب-١
 .٣/٢٢٨:  معاين القرآن-٢
 .٣/١٤٣: ، شرح ابن عقيل٧١٨: ، إبراز املعاين١١٧٣:  الكشاف-٣
 . يسأله عن احللْق والتقصري يف احلج والعمرة-٤
 . مل أهتِد إىل قائله-٥
:  والباقون بالتـشديد، اإلحتـاف     متواترة،، وقراءة الكسائي فيها بالتخفيف      ٣٥:  سورة النبأ، اآلية   -٦

 .٣٣٥: ، البدور الزاهرة٤٣١



 ٦٠٤

: ، والِكذَاباباطالً: ال يسمعون فيها لغواً، يقول:  والذي قال حسن، ومعناهباملصدر،

 .١ بعضهم بعضاًاليكذِّب

شاذَّة، وهي }   {:  يف قولهبالتخفيف القراءة: التعليق

كَذَب ِكذَاباً، :  الزوائد، فيكون مصدراً من الثُّالثيحذفمصدر، إما أن يكون على 

:  وإما أن تكون مصدراً من الفعل دون لفظه، كقوله سبحانهِكتاباً،كَتب : مثل

:  إنباتاً، وأما التخفيف والتشديد يف قولهأنبت:  مصدر الرباعيألنَّ ٢} {

 :  وجهانفيهفمتواتران، والتخفيف }      {

 . مثل قاَتلَ ِقتاالً، من باب املفاعلة، وهذا مفهوم كالم الِكساِئيكَاذَب، من -١

 .كَتب ِكتاباً:  مثلكَذَب، من -٢

 . أعلمواهللا ،٣تقدما  التشديد فكمأما

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٣/٢٢٩:  معاين القرآن-١
 .٣٧:  سورة آل عمران، اآلية-٢
 .٦٢٢، ١٠/٦٥٨: ، الدر املَصون٦١٧: ، كَنز املَعاِني٤/٦١٢:  الفريد-٣



 ٦٠٥

ٱٰٰ  
 

 .       :  قوله تعاىل-٧٣٨

ما بال :  الزبري وهو على املنربابن، وقال }ٰ{:  ابن عباس وابن الزبريقرأ

. }{: وقرأ أهل املدينة واحلسن. }ٰ{؟ وإنما هي }{: صبياٍن يقرءون

مع } ٰ{ يف القراءة؛ ألنَّ اآليات باأللف؛ أال ترى أنَّ الوجهنيأجود } ٰ{و

 يف واءس} {والـ} ٰ{ الترتيل، والـمبجيءأشبه } ٱ{و } {

:  والبخل، وقد فرق بعض املفسرين بينهما فقالوالباخلاملعىن، مبرتلة الطَّامع والطَّمع، 

 .١ فَينخرالريحالعظْم اوف الذي متر فيه : ناِخرة، والالبالية: النخرة

 ألف وبدونباأللف اسم فاعل، } ٰ{و متواترتان، القراءتان: التعليق

بدون ألف لكوا صيغة مبالغة، } {: صيغة مبالغة، ولعلَّ الذين زادوا يف معىن

 ٢ اختيار، وليس ذلك قدحاً منه فيها،  القراءة باأللف على األخرىالفَراءوتفضيل 

 .  أعلمواهللا
 
 
 
 

 .      :  قوله تعاىل-٧٣٩
                                 

، البـدور   ٢٨٢:  الفتح الربـاين   حبذفها، قرأ رويس والكوفيون إالَّ حفْصاً بإثبات األلف، والباقون          -١
 .٣٣٦: الزاهرة

 .٧١٨: املعاين، إبراز ٧٤٨: ، احلُجة البن زنجلَة٥٢٦:  القراءات معاين-٢



 ٦٠٦

:  أكثر يف قراءة القُراء، وهو مثل قولهوالنصب ،١ نصب األرض ورفعهاجيوز

 . ٣ نظائر كثرية يف القرآنمع ٢}  {

مبتدأ، ) األرض(و شاذَّة، وهي على االبتداء واخلرب، بالرفْع القراءة: التعليق

 .  أعلمواهللا ،٤ودحا األرض:  على إضمار فعل تقديرهوالنصباخلرب، ) دحاها(و

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                 

 .٥٠٢:  قرأ بالرفْع احلَسن وابن عبيد، شواذُّ الِقراَءات-١
 .٤٤٠: ، وقد تقدم توجيهها ص٣٩:  سورة يـس، اآلية-٢
 .٣/٢٣٣:  معاين القرآن-٣
 .١١٧٧: ، الكشاف٥/٢١٧:  معاين القرآن للزجاج-٤



 ٦٠٧

 

 .     :  قوله تعاىل-٧٤٠

 على اجلواب نصباًبالرفع، ولو كان }   {على اجتمع القُراء وقد

 :  بعضهمأنشدين. ١للعلَّ كان صواباً

  لَماهتامن اللَّمة يدلْننا   دوالِتهاأو صروف الدهِر علَّ

 ٢غُالهتا الغلَّةُ من وتنقع  زفراهتا النفس من فتسـتريح

 ،٣}   {:  فالرفْع على العطف على قولهمتواترتان، القراءتان: التعليق

 . أعلمواهللا ،٤فاء للعلَّ على إضمار أنْ؛ ألنه جواب بالوالنصب

 .     :  قوله تعاىل-٧٤١

أن جاَءه : أي ،٥ مفتوحتنيمزتني ) جاَءه األعمىأَأَنْ: ( قرأ بعضهموقد

 .٧}٦    {: عبس؟ وهو مثل قوله

أألن جاءه األعمى فَعلَ :  شاذَّة، وهي استفهام، واملعىنمزتني القراءة: التعليق

ألنْ جاءه :  مزة واحدة، وهي يف موضع مفعول ألجلهاملتواترةاءة ذلك؟ والقر

 .  أعلمواهللا ،٨األعمى

                                 
 .٢/٣٩٨: النشر، ٢٠٣:  قرأ عاِصم بالنصب، والباقون بالرفع، العنوان-١
 .٣/٢٣٥:  معاين القرآن-٢
 .٤، ٣:  سورة عبس، اآليتان-٣
 .٤/١٩: ، شرح ابن عقيل٤/١٣١٠: ، فتح الوصيد٣/١٣٤٠:  املُوضح-٤
٥- را زيد بن علي وعيسى وأبو عمران اجلوين، الد ن قرأو١٠/٦٨٥: املَص. 
 .٥٦٢: ، وقد تقدم الكالم عليها ص١٤:  سورة القلم، اآلية-٦
 .٣/٢٣٦:  معاين القرآن-٧
 .١٠/٦٨٥: ، اإلحتاف٢/٣٤٨:  إعراب القراءات الشواذِّ-٨



 ٦٠٨

 .      :  قوله تعاىل-٧٤٢

 صبنافلينظر إىل : جيعالا يف موضع خفض أي} {:  األعمش وعاِصمقرأ

خيرب } {: إىل أن صببناه، وفعلنا وفعلنا، وقرأ أهل احلجاز واحلسن البصري: املاء

 {:  حسن، وكذلك قوله جلَّ و عزوكلٌّ ،١عن صفة الطعام باالستئناف

 يكون وقد ،٢} {، و}     

 صبنا طعامه،: إذا فتحت رفعاً كأنه استأنف فقال} {هاهنا يف } {موضع 

 .٣املاء، وإنباتنا كذا وكذا

 : راءة الفتح وجهان اهلمزة وكسرها متواترة، ويف قبفتح القراءة: التعليق

 .}{:  موضع خفض بدل اشتمال من قولهيف أن تكون -١

 .هو، أي طعامه:  موضع رفع خرب، واملبتدأ حمذوف، تقديرهيف أن تكون -٢

 . أعلم واهللا ،٤االستئناف الكسر فعلى وأما

 

ٱ  

 
 .      :  قوله تعاىل-٧٤٣

                                 
 وكـسرها إذا ابتـدأ ـا،        وصالً قرأ الكوفيون بفتح اهلمزة، والباقون بكسرها، و رويس بفتحها           -١

 .٣٣٧: بدور الزاهرة، ال٤٦٠: التلخيص
 .٣٨٥، وقد تقدم توجيهها ٥١:  سورة النمل، اآلية-٢
 .٣/٢٣٨:  معاين القرآن-٣
 .٥٧٧: الرمحن، إمالء ما من به ٢/٣٦٢: ، الكشف٦/٣٧٨:  احلُجة للفارسي-٤



 ٦٠٩

جرى .  تسألوالهي اليت تسأل : وقال)  ٱلْموُءودةُ سألَتاوِإذَ: ( ابن عباسقرأ
 له يف والذَّهابإنه لذاهب، وإني ذاهب، : قال عبداهللا: كما يقول: على مذهب القول
 .الوجهني مجيعاً
بأي ذَنٍب : فقيل هلا: }{: ففيه وجهان}   {:  قرأومن

سئل عنها : }{لة األوىل، ويكون كما جاز يف املسأ} { جيوز مثَّ ،قُِتلِْت
أين أوالدكم؟ وبأي ذنب قتلتموهم؟ : طُِلبت منهم، فقيل: قلتالذين وأدوها، كأنك 

 وكلُّ الوجوه حسنن١فهو أحبها إيلَّ} { إالَّ أنَّ األكثر بي. 
 . ٢ السني و اهلمزة شاذَّة، والتوجيه بينبفتح القراءة: التعليق

 .     : تعاىل قوله -٧٤٤

 ،٣ وأصحابه، وخفَّفها آخرون من أهل املدينة وغريهموثَّاب حيىي بن شددها
 شاهد ملن شدد، ومنشورة فهذا ٤} {:  صواب، قال اهللا جلَّ و عزوكلٌّ

مررن بكباش مذبحة، :  تقولكماعريب، والتشديد فيه والتخفيف لكثرته، وأنه مجع، 
: رجل مقتول، وال تقول:  تقولكما واحداً مل جيز إالَّ التخفيف، ومذبوحة، فإذا كان

 .٥مقَتل

 وختفيف الفعل يصلُح لقليل الفعل وكثريه، متواترتان، القراءتان: التعليق

التخفيف لنشر الصحف مرة واحدة لقيام احلجة، : وقيلوالتشديد للكثرة واملبالغة، 

 .  أعلمواهللا ،٦ تقريع العاصي وتبشري املطيع يفللمبالغةوالتشديد لتكرار النشر 
                                 

 .٣/٢٤٠:  معاين القرآن-١
 .١٦/١٥٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٦٣٢:  الفريد-٢
 .٢/٣٩٨: ، النشر٦٧٣: السبعةاملدنيان وابن عاِمر وعاِصم ويعقُوب، وشدد الباقون،  خفَّف -٣
 .٥٢:  سورة املُدِثر، اآلية-٤
 .٣/٢٤١:  معاين القرآن-٥
 .١٩/١٥٣: القرآن، اجلامع ألحكام ٦١٩: ، كَنز املَعاِني٣/١٣٤٣:  املُوضح-٦



 ٦١٠

 .     :  قوله تعاىل-٧٤٥

تِزعقُ: ( عبداهللاقراءة وطويت، ويف نبالقاف، ومها لغتان، والعرب ) ِشطَت

 والقَف والكَف، إذا تقارب احلرفان يف املخرج تعاقبا يف والكافور،القافور : تقول

، تعاقبت الفاء والثَّاء يف كثري من الكالم، كما جدف وجدث:  يقالكمااللُّغات، 

 .٢ يف عاثوِر شر وعافور شرووقعوا ،١ وثوب فُرقُِبي و ثُرقٌِبيواألثاثي،األثايف : قيل

 . ٣ شاذَّة، والتوجيه واضحبالقاف القراءة: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٧٤٦

} {: أنتم تقرءون: قالبيش  عاِصم بن أيب النجود عن ِزر بن حروى 

:  وقرأ عاِصم وأهل احلجاز وزيد بن ثابتمبتهم،{{: ببخيل، وحنن نقرأ

 يِضن به فال ٥يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه: يقول ،٤وهو حسن} {

 بالغيب، بضننيماهو : عن صلح، أو الباء كما تقول} {عنكم، فلو كان مكان 

ما أنت على : تقّوي قوهلم، كما تقول}  {بأناحتجوا } {: والذين قالوا

هو حمتمل له، والعرب : بضعيف، يقول: ما هو على الغيب بظنني:  مبتهم، وتقولفالن

ربما : هو ظنون، مسعت بعض قضاعة يقول:  الضعيف أو الشيء القليلللرجلتقول 

ضعيفاً فهو :  فإن يكن معىن ظنني الظنون، يريد الضعيف من الرجال،الرأيدلَّك على 

قروين وقريين، وقرونيت، :  شريب، وشروب، وقروين، وقريين، ومسعتماٌء: كما قيل
                                 

 .٢/٩٣: اب مصر، لسان العربمن ثي:  هي ثياب كَتاٍن بيض، وقيل-١
 .٣/٢٤١:  معاين القرآن-٢
 .٢/٣٥١: ، إعراب القراءات الشواذ٥/٢٢٥ِّ:  معاين القرآن للزجاج-٣
، البـدور   ٢/٦١٧:  بالضاد، التذْكرة  والباقون قرأ ابن كثري وأبو عمرو والِكساِئي و رويس بالظَّاء،           -٤

 .٣٣٨: الزاهرة
 .١٤/٢٣٦: أي املرغوب فيه لنفاسته، لسان العرب: نفوس فيه األمر امل-٥



 ٦١١

 أنَّ الوجه أالَّ تدِخل اهلاء، وناقة طعوم وطعيم، وهي اليت بني الغثَّة إالَّ ،١وقرينيت

 .٢والسِمينة

ال : الظَّن مبعىن االهتام، أي والقراءة بالظَّاء من متواترتان، القراءتان: التعليق

ضعيف، ولعلَّه يريد أن يكون :  الفَراء وجهاً آخر وهو أن تكون مبعىنوزاديتهم فيه، 

 هو بضعيف عن محل الوحي وتبليغه بل هو قادر عليه، والقراءة بالضاد من وما: املعىن

نل، أي:  مبعىنالضخأعلمواهللا ،٣ال يبخل به عنكم: الب . 

 

 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 
 .       :  قوله تعاىل-٧٤٧

                                 
 .١١/١٤١:  وهي النفْس، لسان العرب-١
 .٣/٢٤٢:  معاين القرآن-٢
 .١٣٢٥: التنِزيل، مدارك ٦٢٠: ، كَنز املَعاِني٥٣١:  معاين القراءات-٣



 ٦١٢

: خمفَّفة، وقرأها أهل احلجاز} {: ومالك األعمش وعاِصم قرأها

} {دةصورة :  قرأها بالتخفيف فوجهه واهللا أعلمفمن ،١مشد إىل أي فصرفك

 . أو طويل، أو قصريقبيح،شاَء إما حسن أو 

 صورِة عم، يف صورِة أٍَب، يف صورِة بعض القرابات يف: ٢ابن أيب نِجيح: وقال

 .تشبيهاً

جعلك معتدالً معدل :  أراد واهللا أعلمفإنهمشددة، } {:  قرأومن

    {:  يف العربية، ألنك تقولوأجودمهااخللق، وهو أعجب الوجهني إيلَّ، 

للعدل، } {ركيب أقوى يف العربية من أن يكون للت} {، فتجعل } 

:  وصرفتك إىل كذا وكذا، أجود من أن تقولوكذا،عدلتك إىل كذا : ألنك تقول

 .٣عدلتك فيه، وصرفتك فيه

عدلَ بعضك :  يف التخفيف معىن ثالثوقيل متواترتان، القراءتان: التعليق

 .  أعلمواهللا ،٤قراءة التشديد مبعىنببعض فجعلك مستوياً معتدالً، فتكون 

 

 .      :  قوله تعاىل-٧٤٨

 ،١ املدينة بالياء، وبعضهم بالتاء، واألعمش وعاِصم بالتاءأهل وقرأ بعض بالتاء،

 .٣)علَيِهم: ( يقلومل ٢} {:  أحسن الوجهني، لقولهوالتاء

                                 
 .١٩٨: ريالتحِب، ٢٠٤:  قرأ الكوفيون بالتخفيف، والباقون بالتشديد، العنوان-١
 مفَسر، من أخص الناس مبجاهد، رِمي       إمامأبو يسار عبداهللا بن أيب جنيح يسار الثَّقفي املكَّي،          :  هو -٢

: هـ، سري أعـالم النـبالء     ١٣١:  يف التفسري، ِثقَةٌ فيما يرويه، ت      ِثقَةٌباالعتزال والقدر، ولكنه    
٦/١٢٥. 

 .٣/٢٤٤:  معاين القرآن-٣
 .٨/٦١٠: ، البحر احمليط٧٢١: ، إبراز املعاين٢/٣٦٤:  الكشف-٤



 ٦١٣

ناسبة السياق، واخلطاب فيها  والقراءة بالتاء ملمتواترتان، القراءتان: التعليق

 .  أعلمواهللا ،٤ على االلتفات من اخلطاب إىل الغيبةبالياءللكفَّار، والقراءة 

 .       :  قوله تعاىل-٧٤٩

 زعم ،٥ بهقُريءوالرفْع جائز لو }    {نصب القُراء على اجتمع

 ونفعل يفعل، وتفعل، وأفعل،  أن العرب تؤثر الرفْع إذا أضافوا اليوم إىلالِكساِئي

 فعلت،هذا يوم : هذا يوم نفعل ذاك، وأفعل ذاك، تفعل ذاك، فإذا قالوا: فيقولون

 : فأضافوا يوم إىل فعلت أو إىل ِإذْ آثروا النصب، وأنشدونا

  تصح والشيب وازعأَلَما وقلت   على الصبااملشيب حني عاتبت على

 .٧ ما فسر الِكساِئيواألكثر ،٦ ما جيوز يف فعلتالتاءو يف الياء وجتوز

أضيف إىل ِفعل، جيوز فيه } { والرفْع متواترة، وبالنصب القراءة: التعليق

 ويعرب على قراءة النصب ظرفاً مبنياً على الفتح عند الكوفيني، وعند واإلعراب،البناء 

هو :  يكون خرباً ملبتدٍإ حمذوف، تقديره حركةُ إعراب، وعلى قراءة الرفْعالبصريني

 . أعلم واهللا ،٩ خرباًاملرفوِع ٨} {:  أو بدالً من قولهيوم،

 
                                                                                          

 .٤٣٥: ، اإلحتاف٢/٧٠٩:  قرأ أبو جعفَر بالياء، والباقون بالتاء، غاية االختصار-١
 .١٠:  سورة اإلنفطار، اآلية-٢
 .٣/٢٤٤:  معاين القرآن-٣
 .٣٠/١٥٨:  والتنويريرالتحر، ٢/٤١١: ، شرح الدرة املُِضية١٠/٧١٢:  الدر املَصون-٤
 .٢/٣٩٩: النشر/ ٤٦٢: التلخيص قرأ بالرفْع البصِرّيان وابن كثري، والباقون بالنصب، -٥
 . أي جيوز يف املضارع ما جيوز يف املاضي-٦
 .٣/٢٤٤:  معاين القرآن-٧
 .١٨، ١٧:  سورة االنفطار، اآليتان-٨
 .٣/٥٨:  شرح ابن عقيل،٨/٦١٠: ، البحر احمليط١١٨٦:  الكشاف-٩



 ٦١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 

 .       :  تعاىلقوله -٧٥٠



 ٦١٥

{: قرأإالَّ أبا جعفَر املدين؛ فإنه }  {على جمتمعون والقُراء
ٱ{و ١) فرعثٌ مأخوذ من ألنَّ ؛٢أيضاً جيوز) يةَ اسم مؤنرضالن 

 ٣}   {:  قولهمثلفعٍل وتذكري فعله قبله وتأنيثه جائزان، 

 .٥}٤{:  موضع آخرويف

للمعلوم  للمعلوم والبناء للمجهول متواترة، فأما بالبناء بالبناء القراءة: التعليق

مفعول به منصوب، وهو } {أنت، للمخاطب، و: تقديرهفالفاعل مضمر، 

نائب فاعل } {فـمضاف إليه، وأما بالبناء للمجهول } {مضاف، و

 مضاف، وأما القراءة بالياء مع البناء للمجهول فشاذَّة، وتوجيهها وهومرفوع، 

 .  أعلمواهللا ،٦ظاهر
 
 
 
 

 .   ٰ :  قوله تعاىل-٧٥١

                                 
: ، والباقون بالبناء للمعلوم ونـصب     }{:  للمجهول ورفع  لفعل قرأ أبو جعفَر ويعقُوب ببناء ا      -١

 .٤٣٥: ، اإلحتاف٢/٦١٩: ، التذْكرة}{
 .٥٠٧:  قرأ ا سعيد بن جبري واليماين و كرداب، شواذُّ الِقراَءات-٢
 .٦٧:  سورة هود، اآلية-٣
 .٩٤: ة هود، اآلية سور-٤
 .٣/٢٤٧:  معاين القرآن-٥
 .٢/٤١٢: ، شرح الدرة املُِضية٢٠٠: ، شرح قطر الندى٤/٦٤٣:  الفريد-٦



 ٦١٦

، وقرأ علي } {:  احلسن وأهل احلجاز وعاِصم واألعمشقرأ

أما رأيت املرأة تقول للعطَّار اجعل :  علقمةوقال ،١}ٰ{: قيسوعلقمة بن 

االسم، :  واخلتام متقاربان يف املعىن، إالَّ أنَّ اخلامتواخلامتيل خامته مسكاً، تريد آخره، 

 : ٢ الفرزدققالملصدر، ا: واخلتام

نفَِبت يتاٍت جنابعرصم   وِبت اِمأفُضاِخلت أَغْالَق  

أنَّ :  وتفسريهوالطِّباع،هو كرمي الطَّابع :  اخلامت واخلتام قولك للرجلومثل

 .٣أحدهم إذا شرب وجد آخر كأسه ريح املسك

 . ٤ واضحوالتوجيه متواترتان، القراءتان: التعليق

 .   :  قوله تعاىل-٧٥٢

 . ٦طِمع وطامع:  مثلصواب وكلٌّ ،٥}{: قُِرىء وقد معجبني،

 والقراءة باأللف اسم فاعل من فَِكه، وبدون ألف متواترتان، القراءتان: التعليق

الفَِكه األشر، والفاِكه من :  ومعنامها متقارب، وقيلفَِعل،صفة مشبهة على وزن 

 .  أعلمواهللا ،٧التفكُّه

ٱ  
                                 

 بكسر اخلاء وتأخري األلـف      والباقون قرأ الِكساِئي بفتح اخلاء وألف بعدها من غري ألف بعد التاء،             -١
 .٢/٣٩٩: ، النشر٢٠٥: بعد التاء، العنوان

 .٤/٢٥:  البيت ليس يف ديوانه، ولكنه يف لسان العرب-٢
 .٣/٢٤٨:  معاين القرآن-٣
 .٢/٣٦٦: ، الكشف٧٥٤: ، احلُجة البن زنجلَة٥٣٥:  معاين القراءات-٤
 .١٩٨: التحِبري، ٦٧٦:  حذف األلف حفْص وأبو جعفَر، وأثبتها الباقون، السبعة-٥
 .٣/٢٤٩:  معاين القرآن-٦
 .٣٠/١٨٩: ، التحرير والتنوير٤/١٣١٤: ، فتح الوصيد٥٣٥: عاين القراءات م-٧



 ٦١٧

 

 .    :  قوله تعاىل-٧٥٣

: املدينةوقرأ احلسن والسلمّي وبعض أهل } {:  األعمش وعاِصمقرأ

}ٰ{وقوله ،١ :}  {للتشديد ملن قرأيشهد ٢  :}ٰ{ و ،

 صواب كلٌّو ،٤} {و ٣}{: أيضاً جائز لقول اهللا عز و جلَّ} {

 .٥واسع

 والتشديد متواترة، فالتخفيف من صِلي الثُّالثي، بالتخفيف القراءة: التعليق

مفعول به } {هو، يعود على الداخل يف النار، و: تقديرهوالفاعل ضمري مستتر 

قاسى حرها، : بسعري، ومعىن صِلي: اخلافضمنصوب، أو منصوب على نزع 

 املبين للمجهول، والذي قام مقام الفاعل مضمر الرباعيصلِّي من ) يصلَّى(والتشديد 

 واهللا ،٦اخلافضإما مفعول ثاٍن، وإما على نزع } {وكالفاعل يف قراءة التخفيف، 

 . أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٧٥٤

                                 
 للمجهول، والباقون بتخفيفه وبنائـه      وبنائه قرأ ناِفع وابن كثري وابن عاِمر والِكساِئي بتشديد الفعل           -١

 .٣٤٠: الزاهرة، البدور ١٧٩: للمعلوم، التيسري
 .٣١:  سورة احلاقَّة، اآلية-٢
، وسورة االنفطـار،    ٨: اآلية، وسورة اادلة،    ٥٦: ، وسورة ص، اآلية   ٢٩:  إبراهيم، اآلية   سورة -٣

 .١٥: اآلية
 .١٥: ، وسورة الليل، اآلية١٨:  سورة اإلسراء، اآلية-٤
 .٣/٢٥٠:  معاين القرآن-٥
 .٣٠/١٩٩: ، التحرير والتنوير٣/١٣٥٤: ، املُوضح٢/٣٦٧:  الكشف-٦



 ٦١٨

 بن مسعود ، وذُِكر عن عبداهللا)حاٍللَتركَبن يامحمد حاالً بعد : ( مسروققرأ

وقرأ ابن . حالالسماء حاالً بعد } {: وفَسر ١}{: أنه قرأ

: لَتِصيرنَّ األمور حاالً بعد حال للشدة، والعرب تقول: وفَسر {{: عباس

واختلفوا } {:  إذاوقع يف األمر الشديد، فقد قرأ هؤالءطبق،وقع يف بنات 

. الناس عامة: يعين}  {:  التفسري، وقرأ أهل املدينة وكثري من الناسيف

 مساء،لتركبن أنت يامحمد مساء بعد : الشدة، وقال بعضهم يف األول: والتفسري

كأنه خاطبهم، } { معروفة، ومعانيهما ٢) طَبٍقعن طَبقاً لَيركَبن: (وقِرئت

 .٣أخرب عنهم} {و

 متواترة، أما قراءة مسروق فشاذَّة، وكذلك وضمها بفتح التاء القراءة: التعليق

 وإما ، األوىل بفتح التاء فاخلطاب فيها إما للنيب القراءةالقراءة بياء الغيبة، أما 

لناس عامة، والضم يف الباء دالٌّ  لفيهالإلنسان، وأما القراءة الثَّانية بضم الباء فاخلطاب 

 مسروق فقد تكون تفسرياً، والقراءة األخرية قراءةعلى واو اجلماعة احملذوفة، وأما 

 . أعلمواهللا ،٤على اإلخبار عن قوٍم غُيب

 

 
ٱ   
                                 

 .١٩٨: ، التحِبري٦٧٧:  السبعةبالضم،ن كثري والكوفيون إآلَّ عاِصماً، والباقون  قرأ بفتح الباء اب-١
 .٥٠٨:  شواذُّ الِقراَءات، قرأ ا عمر بن اخلطَّاب -٢
 .٣/٢٥١:  معاين القرآن-٣
 .٨/٦٢٧: احمليط، البحر ٢/٥٥١: ، شرح اهلداية٥/٢٣٦:  معاين القرآن للزجاج-٤



 ٦١٩

 

 .     :  قوله تعاىل-٧٥٥

 أبو عبدالرمحن وقرأ ،١صواباً بالرفْع كان )ٱلنار ذَات ٱلْوقُوِد: ( قُرئتولو

 الشركاء رفع ،٢)ؤهما شركَأَوالِدِهم ِلكَِثٍري مِّن ٱلْمشِرِكني قَتلُ نزي وكَذَِلك: (السلمي

قتلتهم النار }   {: زينه هلم شركاؤهم، كذلك قوله: بإعادة الفعل

 جعل النار هي العوام،راءة وهي يف ق}   {: ذات الوقود، ومن خفض

 .٣ ذات الوقودالنارقتل أصحاب : األخدود إذ كانت النار فيها، كأنه قال

ِقتلَتهم، أو :  شاذَّة، وهي خرب ملبتدٍإ حمذوف، تقديرهبالرفْع القراءة: التعليق

تواترة باخلفض على قَتلَتهم أو أَحرقَتهم، والقراءة امل:  مضمر تقديرهلفعلتعرب فاعالً 

الناِر فيها، :  عائدإىلوهي إما بدلُ اشتمال، ويحتاج فيه } {:  بدلٌ منأنها

 .  واهللا أعلم،٤ النارأخدوِد: وإما بدلُ كلٍّ من كلٍّ، ويحتاج فيه إىل تقدير مضاف

 .     :  قوله تعاىل-٧٥٦

 اهللا تبارك وتعاىل، فةص جعله ِمن ،٥ رفعهوبعضهم حيىي وأصحابه، خفضه

 . ٦، فوصف باملَجادة}   {: وخفْضه من صفة العرش، كما قال

 واهللا ،١ وجيوز يف الرفْع أن يكون خرباً بعد خٍربمتواترتان، القراءتان: التعليق

 . أعلم
                                 

 .١٩/١٨٩:  ألحكام القرآناجلامعهب العقيلي وأبو السمال العدوي وابن السميفَع،  قرأ به أش-١
 .١٨٠: ، وقد تقدم الكالم عليها يف موضعها ص١٣٧:  سورة األنعام، اآلية-٢
 .٣/٢٥٣:  معاين القرآن-٣
 .١٠/٧٤٥: ، الدر املَصون١٩/١٨٩:  اجلامع ألحكام القرآن-٤
 .٤٣٦: ، اإلحتاف٤٨٣: اإلقناعيون إالَّ عاِصماً، والباقون بالرفع،  قرأ باخلفض الكوف-٥
 .٣/٢٥٤:  معاين القرآن-٦



 ٦٢٠

 .          :  قوله تعاىل-٧٥٧

 رفع احملفوظ وقد ،٢ ومن رفع جعله للقرآناللوح، خفض جعله من صفة من

 .٣شيبة، وأبو جعفَر املدنيان

 . ٤ والتوجيه واضحمتواترتان، القراءتان: التعليق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 

                                                                                          
 .١٣٣٧: التنِزيل، مدارك ٦٢١: ، كَنز املَعاِني٦/٣٩٣:  احلُجة للفارسي-١
 .٣٤٠: الزاهرة، البدور ٢/٧١٢:  قرأ بالرفْع ناِفع وحده، غاية االختصار-٢
 .٣/٢٥٤: لقرآن معاين ا-٣
 .٧٢٢: املعاين، إبراز ٥٨٠: ، إمالء ما من به الرمحن٥٣٨:  معاين القراءات-٤



 ٦٢١

 .     :  قوله تعاىل-٧٥٨

 وال نعرف ،١خيفِّفها، وخفَّفها بعضهم، الِكساِئي كان }{:  العوامقرأها

 يف جياوزنوال ) ملَّا(ها لغة يف هذيل، جيعلون إالَّ مع إن املخفَّفة  التثقيل، ونرى أنجهة

 .ما كل نفس إالَّ عليها حافظ: ذلك، كأنه قال

 {:  الم جواب إلن، وما اليت بعدها صلة، كقولههيإنما :  خفَّف قالومن

 .٣فال يكون يف ما وهي صلة تشديد: يقول ٢} 

املخفَّفة للتوكيد، والالَّم ) ما(فيف متواترة، و والتخبالتشديد القراءة: التعليق

خمفَّفة من } { بني ِإنْ املخفَّفة من الثقيلة، وإنْ النافية، و الفارقةالداخلة عليها 

إن كلُّ نفس : واملعىن} {: مبتدأ، واخلرب} { فـأمهلت،الثقيلة، وملَّا خفِّفَت 

 .  أعلمواهللا ،٤ التشديد كما بينتوقراءةلعليها حافظ، 

 

 
 
 
 

ٱٰ  
 

                                 
 .١٩٨: ، التحِبري٢٠٦:  العنوانالباقون، شدد امليم ابن عاِمر وعاِصم وحمزة وأبو جعفَر، وخفَّفها -١
 .١٣: ، وسورة املائدة، اآلية١٥٥:  سورة النساء، اآلية-٢
 .٣/٢٥٤:  معاين القرآن-٣
 .١٦٧: ، شرح قطر الندى٤/٦٥٥: ، الفريد٢/٥٥١:  شرح اهلداية-٤



 ٦٢٢

 .     :  قوله تعاىل-٧٥٩

قدر فهدى وأضلَّ، :  ِلمأْتى األنثى من البهائم، ويقالالذَّكر خلْقَه فهدى قدر

 بذكر اهلدى لكثرة ما يكون معه، والقُراء جمتمعون على الضاللفاكتفى من ذكر 

 أنها من ويرى ،١خمفَّفة} {: الرمحن السلَمّي يقرأ، وكان أبو عبد}{تشديد 

 . ٢ عليهالقُراءقراءة علي بن أيب طالب رمحه اهللا، والتشديد أحب إيلَّ الجتماع 

 . ٣ والتخفيف متواترة، وقد تقدم توجيههمابالتشديد القراءة: التعليق

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ٱٰ  
 

                                 
 .٤٣٧: اإلحتاف، ١٨٠:  قرأ الِكساِئي بالتخفيف، والباقون بالتشديد، التيسري-١
 .٣/٢٥٦:  معاين القرآن-٢
 .٥٩٥: ص} {: ، عند الكالم على قوله سبحانه٢٣:  يف سورة املرسالت، اآلية-٣



 ٦٢٣

 .     :  قوله تعاىل-٧٦٠ 

 والقراءة بالسني، ولو بالصاد ١}{، و } {والكتاب

 .٢قُرئت بالصاد كان مع الكتاب وكان صواباً

 . ٣ والصاد متواترة، وقد تقدم الكالم عليهمابالسني القراءة: التعليق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٱ  
 

                                 
 .٣٧:  سورة الطُّور، اآلية-١
 .٣/٢٥٨:  معاين القرآن-٢
 .٥٢٤: ص}   {: ، عند قوله سبحانه٣٧:  يف سورة الطُّور، اآلية-٣



 ٦٢٤

 .    :  قوله تعاىل-٧٦١

، فقرأ }ٱ{الِوتر آدم، شِفع بزوجته، وقد اختلف القُراء يف : عباسقال ابن 

مكسورة الواو، وكذلك قرأ ابن عباس، وقرأ } ٱ{: األعمش واحلسن البصري

 .٢، وهي لغة حجازية١بفتح الواو} ٱ{: السلَمي وعاِصم وأهل املدينة

 . ٣ن، والكسر لغة متيمالقراءتان متواترتا: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٧٦٢

} {: قرأ األعمش وعاِصم باأللف وفَتِح التاء، وقرأ أهل املدينة

: ، وقد قرأ بعضهم٤}{و} {: وقرأ احلسن البصري

 حتافظون، وكأن )تحاضون: (كأنَّ. ، وكلٌّ صواب٥برفع التاء) تحاضون(

} {َّتأمرون بإطعامه، وكأن :} {ًبعضكم بعضا ٦حيض. 

ذَكَر الفَراء أربع قراءات، ثالثٌ منها متواترة، واألخرية شاذَّة، أما : التعليق

 : املتواترة فهي

 .}{:  قراءة األعمش وعاِصم-١

 .}{:  قراءة أهل املدينة-٢

                                 
 .٣٤٢: ، البدور الزاهرة٢٨٦:  كسر الواو الكوفيون إالَّ عاِصماً، والباقون بفتحها، الفتح الرباين-١
 .٣/٢٦٠:  معاين القرآن-٢
 .١٣٤٥: ، مدارك التنِزيل٧٢٣: ، إبراز املعاين٣/١٣٦٥ : املُوضح-٣
، ،  ،  {:  قرأ ناِفع وابن كثري وابن عاِمر بالتاء يف األفعـال األربعـة            -٤

، والبصِرّيان بياء الغيبة فيها، وكلُّهم بضم احلاء وحذف األلف، والبـاقون بالتـاء يف               }
 .٣٤٢: ، البدور الزاهرة٢٨٦: ف، الفتح الربايناألفعال األربعة وفتح احلاء وإثبات األل

 .٢٠/٣٦:  تروى عن السلمي والِكساِئي، اجلامع ألحكام القرآن-٥
 .٣/٢٦١:  معاين القرآن-٦



 ٦٢٥

 .}{و } {: البصري قراءة احلسن -٣

وتوجيه إثبات األلف وحذفها كما بين الفَراء، أما القراءة بالتاء فعلى االلتفات 

من الغيبة للمواجهة باخلطاب املُراد منه التقريع، والقراءة بالياء ملوافقة السياق، فقد 

 م ِذكْرع١}{تقد ربنه باجلمع املراد به اجلنس، ولذلك ع. 

، ٢وأما القراءة الشاذَّة فهي على معىن تفَاِعلون من احلض املؤدي إىل احملافظة

 .واهللا أعلم

 .       :  قوله تعاىل-٧٦٣

}       {: قرأ عاِصم واألعمش وأهل املدينة

 .بالكسر مجيعاً

{:  يقرأ عمن مسع النيب ٣وقرأ بذلك محزة، وعن أيب ِقالبة
א {لَمّي٤بالفتحوقرأ أبو عبدالرمحن الس ، :}  

فيومئذ ال يعذِّب عذاب اِهللا : ، فمن كسر أراد٥بالكسر}     

 يف ال يعذَّب أحد: بالفتح فهو أيضاًُ على ذلك الوجه} {: أحد، ومن قال

الدنيا كعذاِب اِهللا يومئذ، وكذلك الوجه األول، ال ترى أحداً يعذَّب يف الدنيا كعذاب 

 .٦اهللا يومئذ، وقد وجهه بعضهم على أنه رجلٌ مسمى ال يعذَّب كعذابه أحد

                                 
 .١٥:  سورة الفجر، اآلية-١
 .٢٠/٣٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٥٥٣: ، شرح اهلداية٧٦٢:  احلُجة البن زنجلَة-٢
 .٢/٦٢: أبو قالبة محمد بن أمحد بن أيب دارة، من املقرئني، غاية النهاية:  هو-٣
 .٣٩٩٦: ، وسنن أيب داود برقم٦٦٣٥:  احلديث يف املستدرك برقم-٤
 .٤٣٩: ، اإلحتاف٤٦٨:  قرأ بالفتح الِكساِئي ويعقُوب، والباقون بالكسر، التلخيص-٥
 .٣/٢٦٢:  معاين القرآن-٦



 ٦٢٦

القراءة بالكسر والفتح متواترة، والقراءة بالكسر مبنية للفاعل، : التعليق

عائد إىل الفاعل، وهو اهللا عز و جلَّ، والقراءة } {و} {: ولهوالضمري يف ق

} {: بالفتح مبنية للمفعول، والضمريان يعودان إىل اهللا عز و جلَّ إذا كان قوله

مضافني إىل الفاعل، وإذا كانا مضافني للمفعول فالضمريان يعودان إىل } {و

 . ، واهللا أعلم١اإلنسان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٧٦٤

                                 
 .١٠/٧٩٢: ، الدر املَصون٦٢٤: ، كَنز املَعاِني٤/٦٧١:  الفريد-١



 ٦٢٧

واحدته لُبدة، ولُبد ِجماع، وجعله بعضهم على : الكثري، قال بعضهم: اللُّبد

: ، وهو يف الوجهني مجيعاً الكثري، وقرأ أبو جعفَر املدين١قُثَم، وحطَم واحداً: جهة

}א {دةه أ: ، مثل٢مشدكَّع، فكأنوماالن الِبدان، وأموالٌ : رادر ،مالٌ الِبـد

 . ٣لُبد، واألموال واملال قد يكونان معىن واحد

 .٤القراءتان متواترتان، والتوجيه واضح: التعليق

 .       :  قوله تعاىل-٧٦٥

{: وقرأ احلسن البصري}     {: وقد قرأ العوام
 {ة؛ ألنَّ اإلطعام ٥وكذلك علي بن أيب طالبوهو أشبه الوجهني بصحيح العربي ،

مثَّ إن كان أشكلُ لإلطعام، :  على االسم اسم مثله، فلو قيل٦اسم، وينبغي أن يرد

 جائز، تضمر فيه ٨، والوجه اآلخر٧} {: لقوله} {: والفك، فاخترنا

 : أنْ وتلْقَى، فيكونُ مثلَ قوِل الشاعر

 وأنْ أَشهد اللَّذَّاِت هل أنت مخِلِدي هذا الزاجِري أحضر الْوغىأال أي

                                 
 . أي صفة على وزن فُعل-١
 .٣٤٣: ، البدور الزاهرة٢/٤٠١:  قرأ ا أبو جعفَر وحده، النشر-٢
 .٣/٢٦٣:  معاين القرآن-٣
 .٢/٤١٨: املُِضية، شرح الدرة ٢٠/٤٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٥/٢٥٠:  معاين القرآن للزجاج-٤

وفَتِح اهلمزة واملـيم    } {ونصِب  } { قرأ ابن كثري وأبو عمرو والِكساِئي بفتح الكاف من           -٥

وكَسِر اهلمزة وإثبات األلف وضم     } {، والباقون بضم الكاف وجر      }{: وحذِْف األلف 

 .٢/٧١٧:  االختصار، غاية٢١٠: ، العنوان}{: امليم مع التنوين
 . أي يعطَف-٦

 .١٧:  سورة البلد، اآلية-٧
 . أي القراءة األخرى-٨



 ٦٢٨

أال ترى أنَّ ظهور أَنْ يف آخر الكالم يدلُّ على أنها معطوفة على أخرى مثلها 

 .١يف أول الكالم وقد حذفها

تفسري }     {: القراءتان متواترتان، وقوله سبحانه: التعليق

مضاف إليه } {هي، وهو مضاف، و: رب مبتدٍإ حمذوف، تقديرهخ} {للعقبة، و

، ومها مصدران، أما القراءة }{: معطوف على قوله} {: جمرور، وقوله

فعل ماٍض مبين على الفتح، } {: فقوله} {: األخرى

، واختار الفَراء }{معطوف على } {: مفعول به منصوب، وقوله} {و

بينا له طريق اخلري والشر فلم يسلك طريق اخلري، : هذه القراءة ألنَّ معىن اآليات عنده

، فيكون )ال(عنده نافية، وهي مكررة يف املعىن؛ ألنَّ العرب ال تكاد تفرد ) ال(فـ

قبة، وال فك رقبة، وال أطعم، فال اقتحم الع: منفياً، أي} {: قوله

} {: هلذا املعىن اختار الفَراء القراءة بالفعل املاضي، فيكون قوله

}   {: ، وأجاز غريه أن يكون قوله٢}  {: بدالً من قوله

 يف اخلمر وامليسر أنَّ هذا اإلنسان يدِعي إنفاق املال الكثري: استفهاماً إنكارياً، واملعىن

وحنوها، أَفَالَ أَنفَق املالَ يف فك الرقاب واإلطعام؟ وعليه فال إشكال يف عدم تكرار 

هالَّ، والقراءة األخرى : مبعىن}   {: النافية، أو يكون قولُه) ال(

أي مثَّ أن كان، }  {: يف قوله) أنْ(باملصدرين قدر فيها الفَراء مضمراً، وهو 

                                 
 .٣/٢٦٥:  معاين القرآن-١
 .١١:  سورة البلد، اآلية-٢



 ٦٢٩

: وإذا عِطفَت على قوله}     {: صدر مؤولٌ معطوف على قولهم

 .، واهللا أعلم١)أنْ(فال حتتاج إىل تقدير }   {

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱ  

                                 
، ٧٢٤: ، إبراز املعاين  ٨/٦٦٩: ، البحر احمليط  ١٢٠٤: ، الكشاف ٥/٢٥٠:  معاين القرآن للزجاج   -١

 .٣٠/٣١٥: التحرير والتنوير



 ٦٣٠

 

 .    :  قوله تعاىل-٧٦٦

من ضحاها، :  الضحى٢ هو النهار كله بكسر١}{: وكذلك قوله

 .شاكلها، وإن كان أصل بعضها بالواووكل اآليات اليت ت

 ملَّا ابتدئت السورة حبروف الياء ٥}{ و٤}{ و٣}{: من ذلك

والكَسِر اتبعها ما هو من الواو، ولو كان االبتداء للواو جلاز فتح ذلك كلِّه، وكان 

محزة يفتح ما كان من الواو، ويكسر ما كان من الياء، وذلك من قلَّة البصر مبجاري 

: الم العرب، فإذا انفرد جنس الواو فتحته، وإذا انفرد جنس الياء فأنت فيه باخليارك

 .٦إن فتحت وإن كسرت فصواب

القراءة بالفتح واإلمالة فيما تقدم متواترة، والتوجيه واضح، وقراءة : التعليق

اإلمام محزة بالفتح فيما كان أصله الواو متواترة، فال ينبغي أن يوصف بأن ذلك من 

 .  واهللا يغفر للجميع٧قلَّة البصر مبجاري كالم العرب، 

 

 .     :  قوله تعاىل-٧٦٧

                                 
 .١: رة الضحى، اآلية سو-١
 }{بإمالة :  أي-٢
 .٢:  سورة الشمس، اآلية-٣
 .٦:  سورة الشمس، اآلية-٤
 .٣٠:  سورة النازعات، اآلية-٥
 .٣/٢٦٦:  معاين القرآن-٦
 .١٨٠: ، كَنز املَعاِني١/١٠٦: ، شرح اهلداية٢/٤٨٨:  إعراب القراءات السبع وعللها-٧



 ٦٣١

بالفاء، وكذلك هي يف مصاحفهم، }   {: أهل املدينة يقرءون

، والواو يف التفسري أجود؛ ألنه ١بالواو}   {: وأهل الكوفة والبصرة

ال خياف عقباها، ال : و هاهنا أجود، ويقالجاء عقَرها ومل يخف عاقبةَ عقِْرها، فالوا

خياف اهللا أن ترجع وتعقب بعد إهالكه، فالفاء ذا املعىن أجود من الواو، وكلٌّ 

 .٢صواب

القراءة بالفاء والواو متواترة، والفَراء رأى مناسبة القراءة بالواو إذا : التعليق

الفاعل هو اهللا عز و جلَّ، عاقر الناقة، والقراءة بالفاء إذا كان } {كان فاعل 

 : والواو حتتمل ثالثة معاين

 .} {:  العطف على قوله-١

 . االستئناف-٢

.  احلال، أي عقروها غري خائفني، أو عاقبهم اهللا غري خائف من عقْبى دمدمته-٣

 .٣} {: والفاء للعطف على قوله

 .واهللا أعلم

 

 
 
 

                                 
 .٢٠٠: ، التحِبري٦٨٩: ان وابن عاِمر، والباقون بالواو، السبعة قرأ بالفاء املدني-١
 .٣/٢٦٩:  معاين القرآن-٢
 .٣٠/٣٣١: ، التحرير والتنوير١١/٢٥: ، الدر املَصون٢/٣٨٢:  الكشف-٣



 ٦٣٢

ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٧٦٨

 لذَّكَِرا: ( فلو خفض خافض يف قراءتنا) وٱالُْنثَٰىٱلذَّكَِرو: (هي يف قراءة عبداهللا

ُألاوه قال}  { جيعل ١)ثَىنوالذي خلق من الذَّكر واألنثى، وقرأه العوام : كأن

 .٢على نصبها، يريدون وخلِْقه الذَّكَر واُألنثَى

 شاذَّة، وكذلك القراءة باخلفض، والتوجيه  قراءة عبداهللا: التعليق

 . ٣واضح

 .     :  قوله تعاىل-٧٦٩

فاتت عبيد بن عمري ركعةٌ من املغرب، فقام يقضيها : ٤قال عمرو بن دينار

: ورأيتها يف مصحف عبداهللا: قال الفَراء) لَظَّٰىت ناراً تفَأَنذَرتكُم: (فسمعته يقرأ

)ت٥ينبتاء) لَظَّىت. 

، ٦واملتواترة حبذف إحدامها ختفيفاً: القراءة بتاءين شاذَّة، وهي األصل: التعليق

 . واهللا أعلم

                                 
 .٥١٥:  تروى عن الِكساِئي، شواذُّ الِقراَءات-١
 .٣/٢٧٠:  معاين القرآن-٢
٣-٤/٦٨٣: ابق، الفريد املصدر الس. 
أبو محمد عمرو بن دينار اجلمحي موالَهم، من التابعني، إمام كبري، وشيخ احلرم يف زمانـه،                :  هو -٤

 .٢/٧٥: ، تقريب التهذيب٥/٣٠٠: هـ، سري أعالم النبالء١٢٦: ت
 .٣/٢٧١:  معاين القرآن-٥
 .٢٠/٥٨: م القرآن، اجلامع ألحكا٢/٣٦٧:  إعراب القراءات الشواذِّ-٦



 ٦٣٣

 .       :  قوله تعاىل-٧٧٠

أن جتعل فيها نية إنفاقه ما ينفق إالَّ ابتغاء وجه : ونصب االبتغاء من جهتني

ما يف الدار أحد : ا، والعرب تقولوما بعده) إالَّ(ربه، واآلخر على اختالف ما قَبلَ 

إالَّ أكْلُباً وأَحِمرةً، وهي لغة ألهل احلجاز، ويتبعون آخر الكالم أوله فريفعون يف 

 : ١الرفع، وقال الشاعر يف ذلك

ا أنيس وبلدٍة ليس  وإالَّ العيس إالَّ اليعافري 

؛ ألنك لو ٢رافع مل يكن خطأ) علَٰى وجِه ربِِّه ٱألَْ ٱبِتغآُءِإالَّ(فرفع، ولو رفع 

عمة لقلت: ألقيت ِمنالن فْع على : ِمنما ألحد عنده نعمةٌ جتزى إالَّ ابتغاء، فيكون الر

 .٣ما أتاين من أحد إالَّ أبوك: اتباع املعىن، كما تقول

، } {: القراءة بالرفْع شاذَّة، وهي على البدلية من موضع: التعليق

 : رة بالنصب على وجهني، وبياماواملتوات

 .ما أنفق إالَّ ابتغاء وجه ربه:  أن يكون مفعوالً له، أي-١

 .٤ أن ينصب على االستثناء املنقطع-٢

 . واهللا أعلم

 
 
 

                                 
 .١/٢٧١:  البيت جلران العود، اإلنصاف-١
 .٨/٦٨١:  قرأ به ابن وثَّاب، البحر احمليط-٢
 .٣/٣٧٣:  معاين القرآن-٣
 .١١/٣٢: ، الدر املَصون٨/٦٨١:  البحر احمليط-٤



 ٦٣٤

ٱٰ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٧٧١

واملعىن واحد، إالَّ أنَّ ) يعِطيك ربك فَترضٰىولَس: (وهي يف قراءة عبداهللا

كثرت يف الكالم، وعِرف موضعها، فترك منها الفاء والواو، واحلرف إذا } {

قُم الباك، وقُم : ؟ وكما قيل١أيشٍٍ تقول: كثر فربما فُِعلَ به ذلك، كما قيل

ال أبا لك، وال أبا لشانئك، وقد مسعت بيتاً حذفت الفاء فيه من : البشانئك، يريدون

 : ٢كيف، قال الشاعر

 كيال يِحسون من بعراننا أثرا  من طالبني ِلبعراٍن لنا رفضت

 .٣كيف ال حيسون؟، وهذا لذلك: أراد

القراءة حبذف الواو والفاء شاذَّة، وتوجيه الفَراء جاٍر على مذهب : التعليق

لسني وسوف، فيجعلون الكوفيني، والبصريون يرون السني مستقلَّة، ويفَرقُونَ بني ا

 .  واهللا أعلم٤سوف أكثر تراخياً وأطول مدةً من السني، 

 .     :  قوله تعاىل-٧٧٢

 . ٥واملعىن واحد) ِديماًع(فقرياً، ورأيتها يف مصاحف عبداهللا 

 . ٦ شاذَّة، واملعىن واضح قراءة عبداهللا: التعليق
                                 

 .أي شيٍء:  اختصاراً لقوهلم-١
 . ال يعرف قائله-٢
 .٣/٢٧٤:  معاين القرآن-٣
 .٢/٦٤٦: ، اإلنصاف٥/٤٩٤: رر الوجيز احمل-٤
 .٣/٢٧٤:  معاين القرآن-٥
 .٥/٤٩٥: ، احملرر الوجيز١٢٠٨:  الكشاف-٦



 ٦٣٥

 .      :  قوله تعاىل-٧٧٣

ومسعتها من ) هركْ تفَالَ: (ذهب حبقِّه لضعفه، وهي يف مصحف عبداهللافت

١أعرايب من بين أسد قرأها علي . 

القراءة بالكاف شاذَّة، وهي إما لغةٌ مبعىن قراءة اجلمهور، وإما أن : التعليق

 . ، واهللا أعلم٢تكون من كَهر مبعىن عبس، واملعنيان متقاربان

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٣/٢٧٤:  معاين القرآن-١
 .١١/٤١: ، الدر املَصون٨/٦٨٥:  البحر احمليط-٢



 ٦٣٦

ٱ  

 

 .       :  قوله تعاىل-٧٧٤

، وقول ١}{واملطِلع كسره حيىي بن وثَّاب وحده، وقرأه العوام بفتح الالَّم 

املشرق، : الطُّلُوع، واملطِلع: العوام أقوى يف قياس العربية؛ ألنَّ املطلَع بالفتح هو

طلعت الشمس مطِلعاً، فيكسرون، : العرب يقولونواملوضع الذي تطلع منه، إالَّ أنَّ 

، ٢أكرمتك كرامةً، فتجتزيء باالسم من املصدر: املصدر، كما تقول: وهم يريدون

 .٣،٤أعطيتك عطاء، اجتزيء فيه االسم من املصدر: وكذلك قولك

القراءة بكسر الالَّم وفتحها متواترة، والفتح على القياس؛ ألنَّ الفعل : التعليق

ه من طَلَعوإن مل يوافق القياس، والقولُ نفس ل، والكسر جائزفْعطْلُع، فاملصدر على مي 

، ٥حيث موافقةُ القياس أو خمالفته سواٌء كانا مصدرين أم امسني لوقت طلوع الشمس

 . واهللا أعلم

 

 

 

 

                                 
 .٤٤٢: ، اإلحتاف٢٠١:  قرأ بكسر الالَّم الِكساِئي وخلَف يف اختياره، والباقون بفتحها، التحِبري-١
 .إكراماً:  املصدر-٢
 إعطاًء:  املصدر-٣
 .٣/٢٨٠:  معاين القرآن-٤
 .٣/١٣٨٤: ، املُوضح٢/٥٥٦: ، شرح اهلداية٥/٢٦٥:  معاين القرآن للزجاج-٥



 ٦٣٧

ٱ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٧٥

نة، وهي معرفة، كما قالنكرة استؤنف على البي :}      

{١يوالً: ( وهي يف قراءة أُبسٱللَِّهر ب على االنقطاع من )  مِّنصبالن

}{٢،٣. 

، وقراءة الرفْع }{قراءة النصب شاذَّة، وهي على احلال من : التعليق

، ٤هي: تقديره، وأنْ تعرب خرباً ملبتدٍإ حمذوف، }{جيوز فيها أن تعرب بدالً من 

 .واهللا أعلم

 .     :  قوله تعاىل-٧٧٦

، }  {: ويف قراءتنا) ين ٱلقَيِّمِةدالِلك وذَٰ: (ويف قراءة عبداهللا

 . ٥،٦وهو مما يضاف إىل نفسه الختالف لفظيه، وقد فُسر يف غري موضع

 . ٧ شاذَّة، وقد تقدم التوجيه قراءة عبداهللا: التعليق

 

                                 
 .١٥/١٦:  سورة الربوج، اآليتان-١
 .١:  سورة البينة، اآلية-٢
 .٣/٢٨٢:  معاين القرآن-٣
٤-نمحن إمالء ما م٤/٧٠٨: ، الفريد٥٨٧:  به الر. 
 .٥٠٠: ، ص٣٠: ، ويف سورة الدخان، اآلية١٦٥: ، ص٣٢:  يف سورة األنعام، اآلية-٥
 .٣/٢٨٢:  معاين القرآن-٦
 .٨/٧٠٦: ، البحر احمليط٢٠/٩٨:  اجلامع ألحكام القرآن-٧



 ٦٣٨

 

 

 .      :  قوله تعاىل-٧٧٧

، كأنه أخذها من قول ١غري مهموز، إالَّ أنَّ بعض أهل احلجاز مهزها} {

ومن مل يهمزها فقد تكون من هذا املعىن، مث ٢برأكم وبرأ اخللق: اهللا جلَّ و عز ،

يرى و ترى و نرى، وإن أُِخذَت من : اجتمعوا على ترك مهزها كما اجتمعوا على

رىالبرى : التراب، مسعت العرب تقول: ى كانت مهموزة، والببفيه الربى، ومح

 .٤،٥، وشر ما يرى، فإنه خيسرى٣خيربى

مفعولة، : القراءة باهلمزة وتركه متواترة، والبِرية على وزن فعيلة مبعىن: التعليق

 : ويف توجيهها قوالن

مزة على األصل، وتركه على إبدال برأ، واهل:  أن تكون القراءتان من أصل واحد-١

 .اهلمز ياًء، مثَّ أُدِغمت يف الياء اليت قبلها

 .٦ أن تكون كلُّ قراءة من أصل على حدٍة، فاهلمز من برأ، وتركُه من البرى-٢

 .واهللا أعلم

                                 
 .٣٤٦:  البدور الزاهرة،٦٩٣:  قرأ باهلمز ناِفع وابن ذَكْوان، والباقون بتركه، السبعة-١
   {:  ليس يف القرآن الكرمي برأكم وال برأ اخللق، ولكن فيه قولُه سبحانه يف سورة احلديد               -٢

: ويف لسان العرب  }              
 .١/٣٥٤: خلَقَهم: هي من برأ اُهللا اخلَلْق، أي: قال الفَراء

 .١/٣٩٦: ع، لسان العربخيرب، وزيدت األلف للسج:  هي-٣
 .٤/٩٠:  أي خاسر، لسان العرب-٤
 .٣/٢٨٢:  معاين القرآن-٥
 .١١/٧٠: ، الدر املَصون٢/٣٨٥: ، الكشف٧٦٩:  احلُجة البن زنجلَة-٦



 ٦٣٩

 
 

ٱٰٰ  
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٧٨

 كان صواباً؛ ألنَّ ١)طْنفَوس: (و قُرئتول} {اجتمعوا على ختفيف 

 . ٢وسطت الشيء ووسطته وتوسطته، مبعىن واحد: العرب تقول

: ميزنَ به مجعاً، أي: التشديد مبعىن: القراءة بالتشديد شاذَّة، وقيل: التعليق

 . واهللا أعلم٣ِصرنَ يف وسطه، : جعلنه قسمني، ومعىن التخفيف

 .         :  قوله تعاىل-٧٧٩

ومسعت بعض أعراب بين )  ما ِفى ٱلْقُبوِرثَِح بِإذَا: (رأيتها يف مصحف عبداهللا

 . ٥حبثر، وبعثر:  ومها لغتان٤)ِثرحب: (أسد وقرأها فقال

 . ٦قراءة عبداهللا شاذَّة، وكذلك القراءة باحلاء، ومعانيها واضحة: التعليق

 

 
                                 

 .٢/٤٣٨:  قرأ ا علي بن أيب طالب وابن أيب ليلى وقتادة، املُحتسب-١
 .٣/٢٨٥:  معاين القرآن-٢
٣-تب املُحن٢/٤٣٨: سواملَص ر١١/٨٧: ، الد. 
 .٥٢١: ، شواذُّ الِقراَءات قرأ ا أُبي -٤
 .٣/٢٨٦:  معاين القرآن-٥
 .١٢١٧: ، الكشاف٥/٢٧٠:  معاين القرآن للزجاج-٦



 ٦٤٠

 
 

ٱ  
 

 .    :  قوله تعاىل-٧٨٠

عيناً لستم : }  {مرتني من التغليظ أيضاً }  {

عنها بغائبني، فهذه قراءة العوام أهل املدينة، وأهلُ الكوفة وأهلُ البصرة بفتح التاء يف 

 . احلرفني

، ١بضم التاء األوىل وفتح الثَّانية}    {: وقرأ علي رمحه اهللا

: ولُ أشبه بكالم العرب؛ ألنه تغليظ، فال ينبغي أن خيتلف لفظُه، أال ترى قولهواأل

     {: ؟ وقوله عز و جلَّ}      {
   ٣}٢. 

القراءتان متواترتان، القراءة بفتح التاء من رآى، والقراءة بضم الراء : التعليق

مومعىن الض ،ى إىل مفعول واحدحتشرون إ: من أُِريا، ورآى يتعدىل اجلحيم فترو :

، واجلحيم، وجنوح }{: الضمري يف: اجلحيم، وأُِري يتعدى إىل مفعولني

                                 
، }{:  قرأ بضم التاء ابن عاِمر والِكساِئي، وفتحها الباقون، واتفقوا على فتح التاء يف قولـه               -١

 .٢/٤٠٣: ، النشر٢/٧٢٤: غاية االختصار
 .٥ - ٦:  سورة الشرح، اآليتان-٢
 .٣/٢٨٨:  معاين القرآن-٣



 ٦٤١

الفَراء إىل القراءة بالفتح للعلَّة اليت ذكرها اختيار له، وال يريد بذلك تضعيف القراءة 

مواهللا أعلم١بالض ، . 

ٱ  
 

 .      :  قوله تعاىل-٧٨١

فقال بعضهم فيمن خفَّف ) وعدده: (أحصاه، وقرأ احلسن: أي} {

 .٢عشريته: ، خمفَّفة يريدعدده مجع ماالً وأحصى

 : القراءة بالتخفيف شاذَّة، وفيها وجهان غري ما ذكره الفَراء: التعليق

 .عددهومجع املالَ وضبطَ :  أن يكون املعىن-١

 .٣}{ أن يكون خمفَّفاً من -٢

 .واهللا أعلم

 .      :  قوله تعاىل-٧٨٢

: على التوحيد، وقرأها احلسن البصري وحده} {: قرأها العوام

.٤يريد الرجل وماله) نِّالَينبذَ(
 . ٥قراءة احلسن شاذَّة، واأللف فيها وكَسر النون للتثنية: التعليق

 .     :  تعاىل قوله-٧٨٣

                                 
 .٣/١٣٩٣: ، املُوضح٤٤٥: ، مفاتيح األغاين٢/٣٨٧:  الكشف-١
 .٣/٢٩٠:  معاين القرآن-٢
 .٨/٧٢٧: ، البحر احمليط٢٠/١٢٥:  اجلامع ألحكام القرآن-٣
 .٢/٢٩٠:  معاين القرآن-٤
 .٤/٧٢٥: ، الفريد٥/٢٧٦:  معاين القرآن للزجاج-٥



 ٦٤٢

بالنصب، }  {:  يقرءون١كان أصحابنا: قال إمساعيل بن جعفَر املدين

 .وكذلك احلسن

{: ٢وقرأ علي رمحه اهللا وعبداهللا بن مسعود وزيد بن ثابت
{. 

ُألهب األدمي واُألدم واَألدم، واإلهاب وا: والعمد والعمد جمع للعمود، مثل

 . ٣إنها عمد من نار: واَألهب، والقَضيم والقَضم والقُضم، ويقال

عمد مجع عماد، مثل كُتب : القراءتان متواترتان، وقيل يف توجيههما: التعليق

 . ، واهللا أعلم٤بقَر وبقَرة: وِكتاب، وعمد مجع عمدة، مثل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 لعلَّه يقصد بأصحابه قراء املدينة، كشيبة بن نصاح، ونافع، وابن مجاز، وابن وردان، فهم مـشاخيه                 -١

 .١/١٤٦: يف القرآن الكرمي، طبقات القُراء
 .٤٤٣: ، اإلحتاف٢١٣:  قرأ بضمتني الكوفيون إالَّ حفْصاً، والباقون بفتحتني، العنوان-٢
 .٣/٢٩٠:  معاين القرآن-٣
 .١١/١٠٨: ، الدر املَصون٦٢٧: ، كَنز املَعاِني٧٧٣:  احلُجة البن زنجلَة-٤



 ٦٤٣

 
 

 
 

 .     : تعاىل قوله -٧٨٤

: قرأ عاِصم واألعمش بالياء بعد اهلمزة، وقرأه بعض أهل املدينة) فِإليالٱ(

 .، وكلٌّ صواب٢)ِهمِفـإلْ: (، وقرأه بعض القُراء١مقصورة يف احلرفني مجيعاً) إالفهم(

: يؤلَفون، وأجود من ذلك أن يكون ِمن: فقد يكون ِمن) ِهمِفـإلْ: (من قرأ

يؤِلفُون، أي أنهم يهيئون : فُون رحلة الشتاء ورحلة الصيف، واإليالف ِمنيأْلَ

 .٣وجيهزون

شاذَّة، وهي مصدر أَِلف يأْلَف ِإلْفَاً، واإليالف مصدر ) إلِْفِهم(قراءة : التعليق

آلف يؤلف إيالفاً، والقراءة باإلالف يف املوضع األول متواترة، وهي إما أن تكون 

، ٤فة من إيالف، حبذف الياء، وإما أن تكون مصدر أَِلف إالفاً، مثل كَتب ِكتاباًخمفَّ

 .واهللا أعلم

 

                                 
 قرأ ابن عاِمر بإثبات اهلمزة وحذف الياء على وزن غالف، يف املوضع األول فقط، وأبـو جعفَـر                   -١

ألول، وبإثبات اهلمزة وحذف الياء يف املوضع الثَّاين، البدور         حبذف اهلمزة وإثبات الياء يف املوضع ا      
 .٢٨٩: ، الفتح الرباين٣٤٨: الزاهرة

 .٥٢٣:  تروى عن أيب حيوة وأيب جعفَر، شواذُّ الِقراَءات-٢
 .٣/٢٩٣:  معاين القرآن-٣
 .٦٢٧: كَنز املَعاِني، ٢/٣٨٤: ، إعراب القراءات الشواذ٢٤٨ِّ:  احلُجة البن خالويه-٤



 ٦٤٤

 
 

ٱ   
 

 .     :  قوله تعاىل-٧٨٥

سيصلى نار جهنم هو : يقول: ، فمن رفعها فعلى جهتني١ترفع احلمالةُ وتنصب

: وامرأته محالةُ احلطب، تريد: من نعتها، والرفْع اآلخروامرأته محالةُ احلطب، جتعله 

وامرأته محالةُ احلطب يف النار، فيكون يف جيدها هو الرافع، وإن شئت رفعتها 

 .ما أغىن عنه ماله وامرأته هكذا: باحلمالة، كأنك قلت

نكرة؛ أال إحدامها أن جتعل احلمالة قطعاً؛ ألنها : وأما النصب فعلى جهتني

وامرأته احلمالة احلطب، فإذا ألقيت األلف والالَّم كانت نكرة، ومل : ترى أنك تقول

 .يستقم أن تنِعت معرفة بنكرة

أن تشتمها ِبحمِلها احلَطَب، فيكون نصبها على الذَّم، كما قال : والوجه اآلخر

دياِئي من العرب٢ س٣ املرسلني، مسعها الِكس. 

القراءة بالرفْع والنصب متواترة، وبيان كالم الفَراء يف توجيه : يقالتعل

 : القراءتني

 : جيوز يف الرفْع ثالثة أوجه

                                 
 .٢٠٢: ، التحِبري٢١٤:  قرأ عاِصم بالنصب، ورفَع الباقون، العنوان-١
 . نِصبت سيد على املدح-٢
 .٣/٢٩٨:  معاين القرآن-٣



 ٦٤٥

املرفوع على أنه معطوف على } {: نعتاً لقوله} {:  أن تكون-١

سيصلى أبو هلب : هو، يعود على أيب هلب، أي: فاعل مرفوع حمذوف تقديره

 .ناراًوامرأته 

املرفوع على أنه مبتدأ، واخلرب } {: نعتاً لقوله} {:  أن تكون-٢

 .١} {: قوله

مبتدأ، واجلملة املُؤلَّفَةُ من املبتدأ } {: خرباً، وقوله} {:  أن تكون-٣

 .واخلرب يف حمل نصب على احلال

 . خرباً} {: مبتدأ، وقوله} {: وجوز بعضهم أن يكون قوله

 : والنصب على وجهني

 . أن يكون على احلال-١

٢-٢ أن يكون على الذَّم. 

 .واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٥:  سورة املسد، اآلية-١
 .١١/١٤٤: ، الدر املَصون٤/١٣٣١: ، فتح الوصيد٦/٤٥١:  احلُجة للفارسي-٢



 ٦٤٦

 
 

ٱ  

 
 .         :  قوله تعاىل-٧٨٦

النون نون :  يقول)أَحد: ( من١حبذف النون) ٱللَّه ٱلصمد أَحد: (الذي قرأ

اإلعراب إذا استقبلتها األلف والالَّم حذفت، وكذلك إذا استقبلها ساكن، فربما 

و }    {: حذفت وليس بالوجه، قد قرأت به القُراء

 :  والتنوين أجود، وأنشدين بعضهم٢}    {

 وبالقناة ِمدعساً ِمكَرا  لَتِجدني باألمِري برا

الس فاإذا غُطَيفَر لَِمي 

 : وأنشدين آخر

 تشمِل الشام غارةٌ شعواء  كيف نومي على الفراش وملَّا

 عن ِخداِم العقيلةُ العذراُء  تذِْهلُ الشيخ عن بنيِه وتبدي

 .٣عن خداٍم العقيلةُ العذراُء، وليس قوهلم عن خداٍم عقيلة عذراء بشيء: أراد

اذَّة، وحذف التنوين ملالقاته األلف والم القراءة حبذف التنوين ش :التعليق

 .، واهللا أعلم١التعريف؛ اللتقاء الساكنني، والتنوين هو األصل

                                 
 .٥٢٦:  قرأ ا احلَسن ويونس عن أيب عمرو وغريمها، شواذُّ الِقراَءات-١
 .٢١٠: ، تقدم توجيهها ص٣٠:  سورة التوبة، اآلية-٢
 .٣/٣٠٠:  معاين القرآن-٣



 ٦٤٧

 

:  قوله تعاىل-٧٨٧
 

   . 

 .٢،٣يثَقَّل ويخفَّف

األصلُّ الضم، : القراءة بضم الفاِء وإسكاا متواترة، ومها لغتان، قيل :التعليق

 . ، واهللا أعلم٤كلٌّ منهما أصل: ، وقيلواإلسكان ختفيف له

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 .٤/٧٤٨: ، الفريد٢/٣٩٠:  إعراب القراءات الشواذِّ-١
 .٤٤٥: ، اإلحتاف٢/٢١٦: لباقون، النشر سكَّن الفاَء حمزة ويعقُوب وخلَف، وضمها ا-٢
 .٣/٢٩٩:  معاين القرآن-٣
 .١/٤١٨: ، الدر املَصون٣٢٩: ، إبراز املعاين٣/١٤١٤:  املُوضح-٤



 ٦٤٨

 
 



 ٦٤٩

 
 
 



 ٦٥٠

 
 
 

 
  متةاخلا
 

بعد هذه الرحلة العلمية املاتعة اليت قضيتها مع الفَراء يف رحاب كتابه العظيم 

 أُثِْبت يف هذه اخلامتة أبرز ما توصلت إليه من النتائج ممزوجة ببعض "معاين القرآن"

 .التوصيات

؛ الذي جعله "معاين القرآن" يف - املتواترِة والشاذَِّة -فرة القراءات وغزارهتا  و-١

 .مرجعاً جامعاً للقراءات، يضاف إىل ذلك ِقدم الكتاب مما مينحه صبغة األصالة

 .عناية خاصة  عِني الفَراء يف كتابه هذا بقراءة عبداهللا بن مسعود -٢

سبعمائة وسبعة ومثانني موضعاً، ) ٧٨٧(املوجهة  بلغ عدد مواضع القراءات -٣

 .واملواضع قد تقتصر على قراءة واحدة لآلية، وقد تشتمل على قراءتني أو أكثر

 تفرد الفَراء دون غريه بذكر قراءات شاذَّة مل تذْكَر حتى يف كتب القراءات املعنية -٤

 .ءات املتواترة والشاذَّةبالشواذ،كما أنه تفرد بتوجيهات لبعض القرا

 اختالف طرائق التوجيه عند الفَراء، فتارة يتجه إىل توجيه القراءة من اجلانب -٥

النحوي، وتارة من اجلانب الصريف، ومرة من اجلانب اللُّغوي، ومرة من اجلانب 

توجيه املعنوي، وحيناً يكتفي باالحتجاج بالرسم، وأكثر األساليب استعماالً ال

 .النحوي، مثَّ اللُّغوي، واملعنوي



 ٦٥١

 كتب التفسري تذكر القراءات إما من غري عزٍو ألحٍد من القراء، وإما معزوة -٦

لقارىٍء ما، لكن ينبغي أالَّ يعتمد عليها يف توثيق القراءات املتواترة لكثرة اخلطإ 

 .عتمدةيف عزوها، وإنما يرجع إىل كُتِب القراءات امل

 جيب علينا قبول القراءات املتواترة والتسليم ا، ولعلَّ العلماء الذين ضعفوا بعض -٧

 :القراءات املتواترة وردوها غلب عليهم أحد أمرين أو كالمها، ومها

 

 
 الشك يف ثبوت القراءة أو اعتقاد عدم ثبوهتا، وكان املتقدمون من القُراء -أ 

منهم مبا ثبت عنده، ولعلَّ بعضهم ال يعلم ما ثبت عند يقرأ كلُّ واحٍد 

، أما حترير القراءات اآلخر، ولقد حصل ذلك بني بعض الصحابة 
العشِر املتواترة فما ظهرت يف صورهتا األخرية إالَّ يف فترة متأخرة، وليس 

 .ألحد بعد ذلك عذر يف رد شيء منها

غوية اليت جتذم حنو التمسك بقواعد مبنية على  النزعة النحوية أو اللُّ-ب

املشهور من كالم العرب، أو بقواعد مدرسة من املدارس النحوية، 

والعزوف عن املدارس األخرى، وعدم االعتداد باللُّغات النادرة أو لعدم 

 .علمه بالوجوه األخرى

فيها أرض خصبة وميدان رحب  إن كتب التفسري ومعاين القرآن الكرمي وإعرابه -٨

لدراسة القراءات وتوجيهاهتا ومناهج املفسرين يف تناوهلا والتعامل معها، واهللا 

 .أعلم

هذا وأسأل اهللا تعاىل أن يتقبل مني ما كتبت من كَِلم، وأن جيعلين يف خري 

 .معتصم، وأن يغفر يل ما زلَّ به القلم



 ٦٥٢

محدنا ميد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلَّى اهللا على س. 

 

 

 

 

 

 

 
 فهرس

 القرآنيةاآليات
َّ
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  القرآنيةفهرس اآليات

 
الصفحة اآليـة م

-١  ٣٨ 

-٢ ٤٠ 

-٣ ٤٣ 

-٤ ٤٥ 

-٥ ٤٦ 

-٦ ٤٨ 

-٧ ٤٩ 

-٨ ٥١ 

-٩ ٥١ 



 ٦٥٤

-١٠ ٥٢ 

-١١ ٥٤ 

-١٢ ٥٦ 

-١٣ ٥٧ 

-١٤ ٥٨ 

-١٥ ٥٩ 

-١٦ ٦٠ 

-١٧ ٦١ 

-١٨ ٦٤ 

-١٩ ٦٤ 

-٢٠ ٦٦ 

-٢١ ٦٧ 

-٢٢ ٦٨ 

-٢٣ ٦٩ 

-٢٤ ٧٠ 

-٢٥ ٧٢ 



 ٦٥٥

-٢٦ ٧٢ 

-٢٧ ٧٣ 

-٢٨ ٧٤ 

-٢٩ ٧٤ 

-٣٠ ٧٤ 

-٣١ ٧٥ 

-٣٢ ٧٦ 

-٣٣ ٧٨ 

-٣٤ ٧٩ 

-٣٥ ٨٠ 

-٣٦ ٨١ 

-٣٧ ٨٢ 

-٣٨ ٨٣ 

-٣٩ ٨٥ 

-٤٠ ٨٥ 

-٤١ ٨٦ 



 ٦٥٦

-٤٢ ٨٧ 

-٤٣ ٨٨ 

-٤٤ ٨٨ 

-٤٥ ٨٩ 

-٤٦ ٩٠ 

-٤٧ ٩٠ 

-٤٨ ٩٢ 

-٤٩ ٩٢ 

-٥٠ ٩٣ 

-٥١ ٩٥ 

-٥٢ ٩٦ 

-٥٣ ٩٦ 

-٥٤ ٩٧ 

-٥٥ ٩٧ 

-٥٦ ٩٨ 

-٥٧ ٩٩ 



 ٦٥٧

-٥٨ ٩٩ 

-٥٩ ١٠٠ 

-٦٠ ١٠١ 

-٦١ ١٠٢ 

-٦٢ ١٠٣ 

-٦٣ ١٠٣ 

-٦٤ ١٠٥ 

-٦٥ ١٠٥ 

-٦٦ ١٠٦ 

-٦٧ ١٠٧ 

-٦٨ ١٠٧ 

-٦٩ ١٠٨ 

-٧٠ ١٠٩ 

-٧١ ١١٠ 

-٧٢ ١١١ 

-٧٣ ١١٣ 



 ٦٥٨

-٧٤ ١١٣ 

-٧٥ ١١٤ 

-٧٦ ١١٤ 

-٧٧ ١١٥ 

-٧٨ ١١٥ 

-٧٩ ١١٦ 

-٨٠ ١١٧ 

-٨١ ١١٨ 

-٨٢ ١١٩ 

-٨٣ ١٢١ 

-٨٤ ١٢١ 

-٨٥ ١٢٢ 

-٨٦ ١٢٣ 

-٨٧ ١٢٣ 

-٨٨ ١٢٤ 

-٨٩ ١٢٤ 



 ٦٥٩

-٩٠ ١٢٥ 

-٩١ ١٢٦ 

-٩٢ ١٢٧ 

-٩٣ ١٢٧ 

-٩٤ ١٢٨ 

-٩٥ ١٢٨ 

-٩٦ ١٢٩ 

-٩٧ ١٢٩ 

-٩٨ ١٢٩ 

-٩٩ ١٣٠ 

-١٠٠١٣٠ 

-١٠١١٣١ 

-١٠٢ ١٣٢ 

-١٠٣١٣٢ 

-١٠٤١٣٣ 

-١٠٥١٣٤ 



 ٦٦٠

-١٠٦١٣٦ 

-١٠٧١٣٦ 

-١٠٨١٣٧ 

-١٠٩١٣٧ 

-١١٠١٣٧ 

-١١١١٣٨ 

-١١٢١٣٨ 

-١١٣١٣٩ 

-١١٤١٣٩ 

-١١٥١٤٠ 

-١١٦١٤١ 

-١١٧١٤١ 

-١١٨ ١٤٢ 

-١١٩١٤٢ 

-١٢٠ٰۤٱ١٤٣ 

-١٢١ ١٤٣ 



 ٦٦١

-١٢٢١٤٣ 

-١٢٣١٤٥ 

-١٢٤١٤٥ 

-١٢٥١٤٦ 

-١٢٦ ١٤٧ 

-١٢٧١٤٩ 

-١٢٨١٥٠ 

-١٢٩١٥١ 

-١٣٠١٥٢ 

-١٣١١٥٢ 

-١٣٢١٥٣ 

-١٣٣ 

 ١٥٤ 

-١٣٤١٥٥ 

-١٣٥١٥٦ 

-١٣٦١٥٧ 

-١٣٧١٥٧ 



 ٦٦٢

-١٣٨١٥٨ 

-١٣٩١٥٨ 

-١٤٠١٦٠ 

-١٤١١٦١ 

-١٤٢١٦٢ 

-١٤٣١٦٣ 

-١٤٤١٦٣ 

-١٤٥١٦٥ 

-١٤٦١٦٥ 

-١٤٧١٦٦ 

-١٤٨١٦٦ 

-١٤٩١٦٧ 

-١٥٠١٦٧ 

-١٥١ٱ١٦٩ 

-١٥٢١٦٩ 

-١٥٣١٧٠ 



 ٦٦٣

-١٥٤١٧٠ 

-١٥٥١٧١ 

-١٥٦١٧١ 

-١٥٧١٧٢ 

-١٥٨١٧٢ 

-١٥٩١٧٣ 

-١٦٠١٧٤ 

-١٦١١٧٤ 

-١٦٢١٧٥ 

-١٦٣١٧٦ 

-١٦٤١٧٧ 

-١٦٥١٧٧ 

-١٦٦١٧٨ 

-١٦٧١٧٩ 

-١٦٨١٧٩ 

-١٦٩١٨٠ 



 ٦٦٤

-١٧٠١٧٣ 

-١٧١١٨٤ 

-١٧٢١٨٥ 

-١٧٣١٨٦ 

-١٧٤١٨٦ 

-١٧٥١٨٧ 

-١٧٦١٨٨ 

-١٧٧١٨٨ 

-١٧٨١٨٩ 

-١٧٩١٩٠ 

-١٨٠١٩١ 

-١٨١١٩١ 

-١٨٢١٩١ 

-١٨٣١٩٢ 

-١٨٤١٩٣ 

-١٨٥١٩٣ 



 ٦٦٥

-١٨٦١٩٤ 

-١٨٧١٩٥ 

-١٨٨١٩٥ 

-١٨٩١٩٦ 

-١٩٠
      .١٩٦ 

-١٩١١٩٦ 

-١٩٢١٩٧ 

-١٩٣١٩٨ 

-١٩٤١٩٩ 

-١٩٥١٩٩ 

-١٩٦٢٠٠ 

-١٩٧٢٠٠ 

-١٩٨٢٠١ 

-١٩٩٢٠١ 

-٢٠٠٢٠٢ 

-٢٠١٢٠٢ 

-٢٠٢٢٠٤ 



 ٦٦٦

-٢٠٣٢٠٥ 

-٢٠٤٢٠٦ 

-٢٠٥٢٠٦ 

-٢٠٦٢٠٧ 
 

 
-٢٠٧٢٠٨ 

-٢٠٨٢٠٩ 

-٢٠٩٢١١ 

-٢١٠٢١١ 

-٢١١٢١٣ 

-٢١٢٢١٤ 

-٢١٣٢١٥ 

-٢١٤٢١٦ 

-٢١٥٢١٧ 

-٢١٦٢١٨ 

-٢١٧٢١٨ 



 ٦٦٧

-٢١٨٢١٩ 

-٢١٩٢٢٠ 

-٢٢٠٢٢١ 

-٢٢١٢٢٢ 

-٢٢٢٢٢٢ 

-٢٢٣٢٢٣ 

-٢٢٤٢٢٤ 

-٢٢٥٢٢٤ 

-٢٢٦٢٢٥ 

-٢٢٧٢٢٦ 

-٢٢٨٢٢٧ 

-٢٢٩٢٢٨ 

-٢٣٠٢٢٨ 

-٢٣١٢٢٩ 

-٢٣٢٢٣٠ 

-٢٣٣٢٣١ 



 ٦٦٨

-٢٣٤٢٣١ 

-٢٣٥٢٣٢ 

-٢٣٦٢٣٣ 

-٢٣٧٢٣٤ 

-٢٣٨٢٣٤ 

-٢٣٩٢٣٥ 

-٢٤٠٢٣٦ 

-٢٤١٢٣٧ 

-٢٤٢٢٣٧ 

-٢٤٣٢٣٨ 

-٢٤٤٢٣٩ 

-٢٤٥٢٤٠ 

-٢٤٦٢٤١ 

-٢٤٧٢٤١ 

-٢٤٨٢٤٢ 

-٢٤٩٢٤٥ 



 ٦٦٩

-٢٥٠٢٤٦ 

-٢٥١٢٤٦ 

-٢٥٢٢٤٧ 

-٢٥٣٢٤٨ 

-٢٥٤٢٤٨ 

-٢٥٥٢٥٠ 

-٢٥٦٢٥٠ 

-٢٥٧٢٥١ 

-٢٥٨٢٥١ 

-٢٥٩٢٥٣ 

-٢٦٠٢٥٣ 

-٢٦١٢٥٤ 

-٢٦٢٢٥٤ 

-٢٦٣٢٥٤ 

-٢٦٤٢٥٥ 

-٢٦٥٢٥٥ 



 ٦٧٠

-٢٦٦٢٥٦ 

-٢٦٧٢٥٧ 

-٢٦٨٢٥٨ 

-٢٦٩٢٥٨ 

-٢٧٠ٰ٢٥٩ 

-٢٧١٢٥٩ 

-٢٧٢٢٥٩ 

-٢٧٣٢٦١ 

-٢٧٤٢٦١ 

-٢٧٥٢٦٣ 

-٢٧٦٢٦٤ 

-٢٧٧٢٦٥ 

-٢٧٨٢٦٥ 

-٢٧٩٢٦٦ 

-٢٨٠٢٦٧ 

-٢٨١٢٦٨ 



 ٦٧١

-٢٨٢٢٦٨ 

-٢٨٣٢٦٩ 

-٢٨٤٢٧٠ 

-٢٨٥٢٧٠ 

-٢٨٦٢٧٢ 

-٢٨٧٢٧٣ 

-٢٨٨ ٢٧٣ 

-٢٨٩٢٧٤ 

-٢٩٠٢٧٤ 

-٢٩١٢٧٥ 

-٢٩٢٢٧٦ 

-٢٩٣٢٧٧ 

-٢٩٤٢٧٧ 

-٢٩٥٢٧٨ 

-٢٩٦٢٧٨ 

-٢٩٧٢٨٠ 



 ٦٧٢

-٢٩٨٢٨٠ 

-٢٩٩٢٨١ 

-٣٠٠٢٨٢ 

-٣٠١٢٨٣ 

-٣٠٢٢٨٤ 

-٣٠٣٢٨٥ 

-٣٠٤٢٨٦ 

-٣٠٥٢٨٧ 

-٣٠٦٢٨٨ 

-٣٠٧٢٨٨ 

-٣٠٨٢٨٩ 

-٣٠٩٢٩٠ 

-٣١٠٢٩١ 

-٣١١٢٩١ 

-٣١٢٢٩٢ 

-٣١٣٢٩٣ 



 ٦٧٣

-٣١٤٢٩٤ 

-٣١٥٢٩٤ 

-٣١٦٢٩٥ 

-٣١٧٢٩٥ 

-٣١٨٢٩٦ 

-٣١٩٢٩٧ 

-٣٢٠٢٩٧ 

-٣٢١٢٩٨ 

-٣٢٢٢٩٨ 

-٣٢٣٢٩٩ 

-٣٢٤٣٠٠ 

-٣٢٥٣٠٠ 

-٣٢٦٣٠١ 

-٣٢٧٣٠١ 

-٣٢٨٣٠٣ 

-٣٢٩٣٠٣ 



 ٦٧٤

-٣٣٠٣٠٤ 

-٣٣١٣٠٤ 

-٣٣٢٣٠٦ 

-٣٣٣٣٠٦ 

-٣٣٤٣٠٧ 

-٣٣٥٣٠٨ 

-٣٣٦٣٠٨ 

-٣٣٧٣٠٨ 

-٣٣٨٣٠٩ 

-٣٣٩٣١٠ 

-٣٤٠ٰ٣١٠ 

-٣٤١٣١٢ 

-٣٤٢٣١٣ 
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-٣٤٦٣١٦ 

-٣٤٧٣١٧ 

-٣٤٨٣١٨ 

-٣٤٩٣١٨ 

-٣٥٠٣١٩ 

-٣٥١٣١٩ 

-٣٥٢٣٢٠ 

-٣٥٣٣٢٠ 

-٣٥٤٣٢١ 

-٣٥٥٣٢٤ 

-٣٥٦٣٢٥ 

-٣٥٧٣٢٥ 

-٣٥٨٣٢٦ 

-٣٥٩٣٢٧ 

-٣٦٠٣٢٨ 

-٣٦١٣٢٨ 



 ٦٧٦

-٣٦٢٣٢٩ 

-٣٦٣٣٣٠ 

-٣٦٤٣٣٠ 

-٣٦٥٣٣١ 

-٣٦٦٣٣١ 

-٣٦٧٣٣٢ 

-٣٦٨٣٣٣ 

-٣٦٩٣٣٣ 

-٣٧٠٣٣٤ 

-٣٧١٣٣٥ 

-٣٧٢٣٣٥ 

-٣٧٣٣٣٦ 

-٣٧٤٣٣٧ 

-٣٧٥٣٣٧ 

-٣٧٦٣٣٨ 

-٣٧٧ٰٰ٣٣٩ 



 ٦٧٧

-٣٧٨٣٤٠ 

-٣٧٩٣٤٠ 

-٣٨٠٣٤٠ 

-٣٨١٣٤١ 

-٣٨٢٣٤١ 

-٣٨٣٣٤٢ 

-٣٨٤٣٤٣ 

-٣٨٥٣٤٣ 

-٣٨٦٣٤٤ 

-٣٨٧٣٤٤ 

-٣٨٨٣٤٥ 

-٣٨٩٣٤٥ 

-٣٩٠٣٤٦ 

-٣٩١٣٤٦ 

-٣٩٢٣٤٧ 

-٣٩٣ ٣٤٧ 



 ٦٧٨

-٣٩٤٣٤٩ 

-٣٩٥٣٤٩ 

-٣٩٦٣٥٠ 

-٣٩٧٣٥١ 
 

 
-٣٩٨٣٥٢ 

-٣٩٩٣٥٢ 

-٤٠٠٣٥٣ 

-٤٠١٣٥٤ 

-٤٠٢
        ٣٥٥ 

-٤٠٣٣٥٥ 

-٤٠٤٣٥٥ 

-٤٠٥٣٥٦ 

-٤٠٦٣٥٧ 

-٤٠٧٣٥٧ 

-٤٠٨٣٥٨ 

-٤٠٩٣٥٨ 



 ٦٧٩

-٤١٠٣٥٩ 

-٤١١٣٥٩ 

-٤١٢٣٦٠ 

-٤١٣٣٦١ 

-٤١٤٣٦٢ 

-٤١٥٣٦٢ 

-٤١٦٣٦٣ 

-٤١٧٣٦٤ 

-٤١٨٣٦٥ 

-٤١٩٣٦٥ 

-٤٢٠٣٦٦ 

-٤٢١٣٦٧ 

-٤٢٢٣٦٧ 

-٤٢٣٣٦٨ 
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-٤٢٩٣٧٢ 

-٤٣٠٣٧٤ 

-٤٣١٣٧٤ 

-٤٣٢٣٧٥ 

-٤٣٣٣٧٥ 

-٤٣٤٣٧٥ 

-٤٣٥٣٧٦ 

-٤٣٦٣٧٧ 

-٤٣٧٣٧٨ 

-٤٣٨٣٧٨ 

-٤٣٩٣٧٩ 

-٤٤٠٣٨٠ 

-٤٤١٣٨١ 
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-٤٧٢٤٠٣ 

-٤٧٣٤٠٤ 
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-٤٨١


٤١٠ 
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-٥٩٥٤٩٧ 

-٥٩٦٤٩٨ 

-٥٩٧٤٩٨ 

-٥٩٨٥٠٠ 
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-٦١٢٥٠٩ 
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-٦١٤٥١٠ 

-٦١٥٥١٠ 

-٦١٦٥١٢ 

-٦١٧٥١٣ 

-٦١٨٥١٣ 

-٦١٩٥١٤ 

-٦٢٠٥١٥ 

-٦٢١٥١٥ 

-٦٢٢٥١٥ 

-٦٢٣٥١٦ 

-٦٢٤ۤא٥١٦ 



 ٦٩١

-٦٢٥٥١٧ 

-٦٢٦ ٥١٧ 

-٦٢٧٥١٨ 

-٦٢٨٥١٩ 

-٦٢٩٥١٩ 

-٦٣٠٥٢٠ 

-٦٣١٥٢١ 

-٦٣٢٥٢٢ 

-٦٣٣٥٢٢ 

-٦٣٤٥٢٣ 

-٦٣٥٥٢٤ 

-٦٣٦٥٢٤ 

-٦٣٧٥٢٥ 

-٦٣٨٥٢٥ 

-٦٣٩٥٢٧ 

-٦٤٠٥٢٧ 

-٦٤١٥٢٨ 

-٦٤٢٥٢٩ 



 ٦٩٢

-٦٤٣٥٢٩ 

-٦٤٤٥٣٠ 

-٦٤٥٥٣١ 

-٦٤٦٥٣٢ 

-٦٤٧٥٣٢ 

-٦٤٨٥٣٣ 

-٦٤٩٥٣٤ 

-٦٥٠ٱ٥٣٥ 

-٦٥١٥٣٥ 

-٦٥٢٥٣٦ 

-٦٥٣٥٣٦ 

-٦٥٤٥٣٦ 

-٦٥٥٥٣٨ 

-٦٥٦٥٣٨ 

-٦٥٧٥٤٠ 

-٦٥٨٥٤٠ 

-٦٥٩٥٤١ 

-٦٦٠٥٤١ 



 ٦٩٣

-٦٦١٥٤٢ 

-٦٦٢٥٤٣ 

-٦٦٣٥٤٣ 

-٦٦٤٥٤٤ 

-٦٦٥٥٤٥ 

-٦٦٦٥٤٥ 

-٦٦٧٥٤٦ 

-٦٦٨٥٤٧ 

-٦٦٩٥٤٨ 

-٦٧٠٥٤٨ 

-٦٧١٥٤٨ 

-٦٧٢٥٤٩ 

-٦٧٣٥٤٩ 

-٦٧٤٥٥٠ 

-٦٧٥٥٥٠ 

-٦٧٦٥٥٢ 

-٦٧٧٥٥٢ 

-٦٧٨
 ٥٥٣ 



 ٦٩٤

-٦٧٩٥٥٣ 

-٦٨٠٥٥٥ 

-٦٨١٥٥٥ 

-٦٨٢٥٥٦ 

-٦٨٣٥٥٧ 

-٦٨٤
 ٥٥٧ 

-٦٨٥٥٥٨ 

-٦٨٦٥٥٩ 

-٦٨٧٥٥٩ 

-٦٨٨٥٦٠ 

-٦٨٩٥٦١ 

-٦٩٠٥٦١ 

-٦٩١٥٦٢ 

-٦٩٢٥٦٢ 

-٦٩٣٥٦٣ 

-٦٩٤٥٦٣ 

-٦٩٥٥٦٤ 

-٦٩٦٥٦٤ 



 ٦٩٥

-٦٩٧٥٦٦ 

-٦٩٨٥٦٧ 

-٦٩٩٥٦٨ 

-٧٠٠٥٦٩ 

-٧٠١٥٧٠ 

-٧٠٢٥٧٠ 

-٧٠٣٥٧١ 

-٧٠٤٥٧٢ 

-٧٠٥٥٧٢ 

-٧٠٦٥٧٥ 

-٧٠٧٥٧٥ 

-٧٠٨٥٧٧ 
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-٧١٦٥٨٢ 

-٧١٧٥٨٣ 

-٧١٨٥٨٤ 

-٧١٩٥٨٤ 

-٧٢٠٥٨٥ 

-٧٢١٥٨٦ 

-٧٢٢٥٨٦ 

-٧٢٣٥٨٧ 

-٧٢٤٥٨٨ 

-٧٢٥٥٨٨ 

-٧٢٦٥٨٩ 

-٧٢٧٥٩٠ 

-٧٢٨ ٥٩١ 

-٧٢٩٥٩٣ 

-٧٣٠٥٩٣ 

-٧٣١٥٩٤ 

-٧٣٢٥٩٥ 



 ٦٩٧

-٧٣٣٥٩٥ 

-٧٣٤٥٩٦ 

-٧٣٥٥٩٧ 

-٧٣٦٥٩٧ 

-٧٣٧٥٩٨ 

-٧٣٨٦٠٠ 

-٧٣٩ ٦٠١ 

-٧٤٠٦٠٢ 

-٧٤١٦٠٢ 

-٧٤٢٦٠٣ 

-٧٤٣٦٠٤ 

-٧٤٤٦٠٤ 

-٧٤٥٦٠٥ 

-٧٤٦٦٠٥ 

-٧٤٧٦٠٧ 

-٧٤٨٦٠٨ 

-٧٤٩٦٠٨ 

-٧٥٠٦١٠ 



 ٦٩٨

-٧٥١ٰ٦١١ 

-٧٥٢٦١١ 

-٧٥٣٦١٢ 

-٧٥٤٦١٣ 

-٧٥٥٦١٤ 

-٧٥٦٦١٤ 

-٧٥٧٦١٥ 

-٧٥٨٦١٦ 

-٧٥٩٦١٧ 

-٧٦٠٦١٨ 

-٧٦١٦١٩ 

-٧٦٢٦١٩ 

-٧٦٣٦٢٠ 

-٧٦٤٦٢٢ 

-٧٦٥٦٢٢ 

-٧٦٦٦٢٥ 

-٧٦٧٦٢٦ 

-٧٦٨٦٢٧ 



 ٦٩٩

-٧٦٩٦٢٧ 

-٧٧٠٦٢٨ 

-٧٧١٦٢٩ 

-٧٧٢٦٢٩ 

-٧٧٣٦٣٠ 

-٧٧٤٦٣١ 

-٧٧٥٦٣٢ 

-٧٧٦٦٣٢ 

-٧٧٧ ٦٣٣ 

-٧٧٨ ٦٣٤ 

-٧٧٩ ٦٣٤ 

-٧٨٠٦٣٥ 

-٧٨١٦٣٦ 

-٧٨٢٦٣٦ 

-٧٨٣٦٣٦ 

-٧٨٤٦٣٨ 

-٧٨٥ ٦٣٩ 

-٧٨٦٦٤١ 



 ٧٠٠

-٧٨٧
٦٤٢ 
 

 
 

 

 
 فهرس
 األحاديث



 ٧٠١

النبوية 
َّ َّ

الشـريفة
َّ

 

 

 

 

  فهرس األحاديث النبوية الشريفة
 

ال الشاهدم
 ٥٥٤ .تسعونإذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم  ١-
 ٢٥٣ .} {أقرأين رسول اهللا  ٢-
 ١٦٢ .}} أقرأين رسول اهللا  ٣-
 ٩٣ .أُمرت بالسواك حتى خفت ألدردن ٤-
 ٥٤١ . إنها أيام أكل وشرب وبعال ٥-
 ٢٩ .أوصي ارأ بإمه ٦-



 ٧٠٢

 ١٦٢ . أنواط أن جيعل هلم ذاتاحلديث الذي فيه سأل بعض الصحابة الرسول  ٧-

 ٦٢٠ .}        { :  يقرأمسع النّيب  ٨-
 ٢٣٦ .}{:  يقرأمسعت رسول اهللا  ٩-
 ٤٤٧ .عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل ١٠-

-١١  يبعن النه قالأن  : } {. ٥٤٢ 
 ٤٤٨ .در فواق ناقةالعيادة ق ١٢-
 ١٥٤ .رفعاً}  א{: قرأ ١٣-
 ٢٢٦ .لتأخذوا مصافَّكم ١٤-
 ٣٦٨ .اللهم اجعلها ريرياحاً وال جتعلها رحياً ١٥-
 ٧٢ .لو اختذت من مقام إبراهيم مصلَّى ١٦-
 ٢٩٠ .الولد مبخلة جمبنة حمزنة ١٧-
 ٤٣٩ يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ ١٨-
 ٦٥ .حم اهللا هذا، ذكَّرين آيات قد كنت أنسيتهنير ١٩-

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٠٣

 

 
  فهرس األعالم

 
لصفحةا م العلَماس م  



 ٧٠٤

 ٥٥٥ أبو إسحاق إمساعيل بن جعفر األنصاري ١-

 ٥٢٨ أبو إسحاق سليمان بن أيب سليمان فريوز الشيباين ٢-

 ٤٤٦  الكنديأبو أمية شريح بن احلارث ٣-

 ٥٧٢ أبو أُناس جوية بن عاتك األسدي الكويف ٤-

 ٥٤١ أبو أيوب حيىي بن سعيد القرشي األموي الكويف  ٥-

 ٤٢٨ أبو ائل شقيق بن سلمة الكويف األسدي ٦-

 ٢٠ أبو األحوص سالم بن سليم احلنفي موالهم ٧-

-٨ ري النكْب٤٨ حوي احلنبليأبو البقاء عبداهللا بن احلسني الضرير الع 

 ٢٠٧ أبو اجلراح العقيلي ٩-

 ٨٨ أبو احلَجاج جماهد بن جبر املكِّي ١٠-

 ١٢ أبو احلسن سعيد بن مسعدة البصري ١١-

 ١٧٠ أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب القرشي اهلامشي  ١٢-

 ١٩ أبو احلسن علي بن محزة الكسائي ١٣-

 ٢٥٤ أبو احلويرث احلنفي ١٤-

 ٣٧٩ أبو السفَّاح السلويل ١٥-

 ٢٨٢ أبو العالية رفَيع بن مهران الرياحي البصري ١٦-

 ١٣ أبو العباس أمحد بن عمار املهدوي ١٧-

 ٢ أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب الشيباين ١٨-



 ٧٠٥

 ٣٩ أبو العباس أمحد بن يوسف السمني احلليب ١٩-

 ٥٤  حبر األمة ابن عم رسول اهللا  ابن عباس أبو العباس عبداهللا ٢٠-

 ١٧ أبو العباس عبداهللا بن هارون الرشيد العباسي ٢١-

 ١٢ )املُبرد (أبو العباس محمد بن يزيد الثُّمايل األزدي ٢٢-

 ١٣ أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي ٢٣-

 ٤٧٦ حم اهلاليل اخلرساينأبو القاسم الضحاك بن مزا ٢٤-

 ٣٩ أبو القاسم حممود بن عمر ٢٥-

 ٢٣١ أبو املغلِّس عنترة بن شداد العبسي ٢٦-

 ٣٦٢ أبو النجم الفضل بن قُدامة العجلي ٢٧-

 ٢٩٢ أبو النضر محمد بن السائب بن بشري الكليب ٢٨-

 ٥٤١ أبو الوليد عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي ٢٩-

 ٦١ أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ٣٠-

 ١٢ أبو بشر عثمان بن قنرب  ٣١-

 ١٠٢ أبو بصري ميمون بن قيس ٣٢-

 ٢٠ أبو بكر شعبة بن عياش األسدي موالَهم الكويف ٣٣-

 ٢٠ أبو بكر عاصم بن أيب النجود األسدي ٣٤-

 ٣٢٣ م القرشي األسدي املكِّي مثَّ املدينأبو بكر عبداهللا بن الزبري بن العوا ٣٥-

 ٢٤٤ أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري املدين ٣٦-



 ٧٠٦

 ٢١ أبو ثروان العكلي ٣٧-

 ٢٧١ أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبداهللا الزبيدي ٣٨-

 ٧٠ أبو جعفر الباقر بن محمد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، ٣٩-

 ١٩  جعفر حممد بن احلسن بن أيب سارة الرؤاسيأبو ٤٠-

 ٥٠٢ أبو جهل بن هشام ٤١-

 ٦٤ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ٤٢-

 ٣٤ ،أبو حفص عمر بن اخلطَّاب العدوي القرشي  ٤٣-

 ٢٨ أبو حفص عمر بن بكري ٤٤-

 ٤٩٢ أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم القرشي ٤٥-

 ٤٥  املفضل بن صدقة الكويفأبو محاد ٤٦-

 ٤٣٩ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري  ٤٧-

 ٥٣١ أبو رجاء عمران بن تيم العطاردي البصري ٤٨-

 ٤٣٥ أبو رزين مسعود بن مالك األسدي ٤٩-

 ١٤٧ أبو رومي نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم الليثي ٥٠-

 ١٣  زجنلةأبو زرعة عبدالرمحن بن محمد بن ٥١-

 ٢٠ أبو زياد يزيد بن عبد اهللا بن احلُر الكاليب ٥٢-

 ٦٦ أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن البصري ٥٣-

 ١٠١ أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري النجاري، ٥٤-



 ٧٠٧

 ٣ أبو شبل علقمة بن قيس النخعي الكويف ٥٥-

 ٣٥٧ أبو صفوان محيد بن قيس املكِّي األعرج ٥٦-

 ٤٤٤ أبو عائشة مسروق بن األجدع اهلَمداين ٥٧-

 ١٩ أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب النحوي ٥٨-

 ٥٤١ أبو عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق ٥٩-

 ٢١ أبو عبد اهللا خازم بن احلسني البصري احلُميِسي ٦٠-

 ٢٢ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن الطوال النحوي ٦١-

 ٢٢ و عبد اهللا حممد بن اجلهم السمريأب ٦٢-

 ٢٠ أبو عبد اهللا مندل بن علي العنِزي الكويف ٦٣-

 ١١٧ أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي ٦٤-

 ١٣١ أبو عبدالرمحن عبداهللا بن حبيب السلَمي الكويف ٦٥-

 ٣٤ أبو عبدالرمحن عبداهللا بن مسعود اهلُذَيل ٦٦-

 ١٣ أبو عبداهللا احلسني بن أمحد بن خالويه ٦٧-

 ٢٥١ أبو عبداهللا القاسم بن معن بن عبدالرمحن اهلذيل املسعودي الكويف ٦٨-

 ٢٥٩ أبو عبداهللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي مثَّ األنصاري  ٦٩-

 ١٤٥ أبو عبداهللا مجال الدين محمد بن عبداهللا ابن مالك اجلياين ٧٠-

 ٦٤ بو عبداهللا سامل موىل أيب حذيفةأ ٧١-

 ٣٩٣ أبو عبداهللا عكرمة القرشي ٧٢-



 ٧٠٨

 ٦٢ أبو عبداهللا محمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القُرطُِبي ٧٣-

 ٢٠ أبو عبداهللا محمد بن املنصور أيب جعفر ٧٤-

 ١٣ )مرميابن أيب  ( علي بن محمد الفارسيبنأبو عبداهللا نصر  ٧٥-

 ١٢ بو عبداهللا هارون بن موسى األعور العتكي البصريأ ٧٦-

 ٥٩ أبو عبدامللك صاحل بن علي بن عبداهللا بن العباس ٧٧-

 ٢٣ أبو عبيد القاسم بن سالَّم اخلُراساين األنصاري ٧٨-

 ٢٠٨ أبو عِدي حامت بن عبداهللا الطَّائي القحطاين ٧٩-

 ٢١٦ أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري ٨٠-

 ١٣ أبو علي احلسن بن عبدالغفَّار الفارسي ٨١-

 ٣١٠ أبو عمارة الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري احلارثي املدين ٨٢-

 ٢١ أبو عمارة محزة بن حبيب الكويف التميمي ٨٣-

 ٢١ أبو عمارة محزة بن حبيب الكويف التيمي ٨٤-

 ١٨٢ القرشي األمويأبو عمر عبداهللا عثمان بن عفَّان بن أيب العاص  ٨٥-

 ٣٨٠ أبو عمر عيسى بن عمر اهلَمداين الكويف ٨٦-

 ١٣٤ أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي اليماين الكويف ٨٧-

 ١٨٢ أبو عمران عبداهللا بن عامر اليحصيب الدمشقي ٨٨-

 ٢٣٧ أبو عمرو األسود بن يزيد بن قيس الّنخعي الكويف ٨٩-

 ٣٧٤ يل الشعيب الكويفأبو عمرو عامر بن شراح ٩٠-



 ٧٠٩

 ٦٢٠ أبو قالبة محمد بن أمحد بن أيب دارة ٩١-

 ٢٤٩ أبو كعب متيم بن أيب بن مقبل، من بين العجالن ٩٢-

 ٣٧٩ أبو مالك غياث بن غوث بن السلط التغليب  ٩٣-

 ٢٨ أبو محمد احلسن بن سهل بن عبداهللا السرخِسي ٩٤-

 ٥٠١ ن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهماأبو محمد احلس ٩٥-

 ٢٨٦ أبو محمد احلكم بن ظهرب الفزاري الكويف  ٩٦-

 ٢٨٦ أبو محمد سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب ٩٧-

 ٢٠ أبو محمد سفيان بن عيينة اهلاليل الكويف ٩٨-

 ٢٢ أبو حممد سلمة بن عاصم البغدادي النحوي ٩٩-

 ٥٩ أبو محمد سليمان بن مهران األسدي الكاهلي ١٠٠-

 ٥٦٦ أبو محمد طلحة بن مصرف بن عمرو اهلّمداين اليامي الكويف ١٠١-

 ١٢ أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ١٠٢-

 ٢٠٧ أبو محمد عطاء بن أيب رباح القرشي ١٠٣-

 ٦٢٧ ر اجلمحي موالَهمأبو محمد عمرو بن دينا ١٠٤-

 ٣٩١ أبو محمد فَضالة بن عبيد بن ناقد األنصاري القمري األوسي ١٠٥-

 ١٩ أبو حممد قيس بن الربيع األسدي الكويف ١٠٦-

 ١٣ أبو محمد مكِّي بن أيب طالب القيسي ١٠٧-

 ١٢ أبو محمد يعقوب بن إسحاق احلضرمي ١٠٨-



 ٧١٠

 ٥٢٨  بن حبيش بن حباشة األسدي الكويفأبو مرمي زر ١٠٩-

 ١٧ أبو معن مثامة بن أشرس النمريي البصري ١١٠-

 ٥٨ ، سيد القُراءأبو منذر أيب بن كَعب األنصاري  ١١١-

 ١٣ أبو منصور محمد بن أمحد بن األزهر بن نوح األزهري ١١٢-

 ٥٦٦ أبو موسى عبداهللا بن قيس بن سليم األشعري  ١١٣-

 ٣٨٦ أبو ميمونة شيبة بن ِنصاح بن سرجس املدين ١١٤-

 ٢٧٣ أبو يزيد الربيع بن خثيم بن عائذ الثَّوري الكويف ١١٥-

 ٤٧٤ أبو يزيد ِوقَاُء بن إياس األسدي الكويف ١١٦-

 ٦٠٧ أبو يسار عبداهللا بن أيب نجيح يسار الثَّقفي املكَّي ١١٧-

 ٢٢ ق بن السكِّيتأبو يوسف يعقوب بن إسحا ١١٨-

 ٣٩ أبوجعفر محمد بن جرير الطربي ١١٩-

 ٦٩ أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي: ابن جماهد ١٢٠-

 ٥٤١ بديل بن ورقاء بن عبدالعزى اخلُزاعي ١٢١-

 ٥٧ زهري الفُرقُِبي ١٢٢-

 ٥٠ زهري بن أيب سلمى املزين ١٢٣-

 ٥٦٣  البكري الوائليسعد بن مالك ١٢٤-

 ٤٩٦ سعيد بن معبد ١٢٥-

 ١٦٢ عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما ١٢٦-



 ٧١١

 ١٧٢ عبدالرمحن معاذ بن جبل اخلزرجي األنصاري  ١٢٧-

 ٤٩٦ قتادة اللَّيثي اجلُندِعي املكِّي عبيد بن عمري بن ١٢٨-

 ١٦٦ محمد الطَّاهر بن عاشور ١٢٩-

-١٣٠ ٢١ د بن حفص بن جعفر احلنفي الكويفحمم 

 ٤ حيىي بن وثَّاب األسدي الكاهلي ١٣١-

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 ٧١٢

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧١٣

 فهرس األشعار
 

 الصفحة الشاهد م

 ٥٤٤ ليقيناا نخبرك وأَنِظرنا                    علينا هند فال تعجل أبا ١-

 ٥٢٣جهد الرسالة ال أَلْـتـاً وال كَِذبا                  مغلْغةً بين ثُعٍل عني أبلغ ٢-

 ٤٨٢ طيا وراء قوم نصرهم ِحنس              إخوهتم جذاماً وخلْماً أن أبلغ ٣-

 ١٦٨  عبدوإنَّ أباكم                     أَمةٌأمكُم لُبينى إنَّ أبَِين ٤-

 ٤٧٠  يٍد لَيست هلا عضدإالَّ                      لُبينى لستم بيٍد  أبين ٥-

 ٩٣ وما خفت يا سالَّم أنك عائيب             يقوله كالم عن نصيب أتاين ٦-

-٧ انَ اخلليطُ أجتزعلُ             املوّدع أنْ ببحو فَا ِمنة الصـز٤٩٠/٢٩٤ املتقطّع ع 

-٨ ـا أجتزعةَ ِإنْ أُذْنبيا قُتتـزاِزِم            حِن خِل ابِلقَت ٤٩٠ ِجهاراً، ومل جتزع 

-٩ ـة إىل قليب من الديك أحبيصِرف         ر٢٣٨ وباٍب إذا ما مال للغلق ي 

 ٢٢١ الثريا رِقيبهابثَينة أو يلقى             القيا عباد اهللا أن لست أحقاً ١٠-

 ٢٢١ علي وقد أعييت عاداً وتبعاً                حملق عباد اهللا جرأَةُ أحقاً ١١-

 ٢٤٩  أخذَ السرار من اهلاللكما              مر السنني أخذن مين أرى ١٢-

 ١٢٦ رب العباد إليه الوجه والعمل            حمصيه اهللا ذنباً لست أستغفر ١٣-

 ١٢٦ متِزر وكلُّ امِرىء ال بد وزري        لعيب  ومن اهللا من ِجدي أستغفر ١٤-



 ٧١٤

 ٣٣٩  عفوت فال عار وال باسأَني         أنوفُهم غَضبى مر بنو عاأضحت ١٥-

 ٢٣٢  للفحل لساين ويديوصار          بدي خلايل شبهي بادي أضحى ١٦-

-١٧ ضمرةَ ماذا أضمر بن ة أُخذت باملُراِر               ذكرمِصر ِمن ٤٧٠ ت 

 ٣١٨  أُما ويرِويين النقيِعإىل                ما أطوف مث آوي أطوف ١٨-

-١٩ ثُوٍث أَظَنطُر نةَ اببيتذاهباًع            جعاِئلُهه وكْذَابيت ت٢٠٣  بعاِدي 

 ٥٩١  تسارعني إىل فراقيإالم                قاًطال هلا إذا سألت أقوال ٢٠-

 ٤٠١ سحيراً أو بعيد فأهجعا يكون             بعد ما أُعرس حتى أكاِبدها ٢١-

 ٣٨٠  الدهرآخر كان حيانا ِعدى وإن       بدر     بين اسلمي ياهند هند أالَ ٢٢-

 ٦٢٣وأنْ أَشهد اللَّذَّاِت هل أنت مخِلِدي       الْوغى حضرأ أيهذا الزاجِري أال ٢٣-

 ٦٣وأنْ أشهد اللذاِت هل أنت مخِلدي       الوغى أحضر أَيهذا الزاجري أال ٢٤-

 ٣١٧ وأعظمه ببطن ِحراء نارا                رحال أكرم الثقلني ألَسنا ٢٥-

-٢٦ واألأَلَم ِمينباُء  يأِتيكنونُ بين مبا                 تاِد الَقَت لَب٣٢٧ ِزي 

 ٥٧٤ وما باحلُر أنت وال العتيِق               حّراً كُنت واِهللا أنْ لو أما ٢٧-

-٢٨ ِسكه أمإن كارِحم ِفرنتسٍة يف              مِمرنَ إثِر أَحدمّربع٥٨٢  ِلغ 

 ٢٥٣  علَيك فَهيت هيتاسلْم                         الِعراق وأَهلَه أنَّ ٢٩-

 ٤٥٢ السعِدينا ابن سعٍد سيِد أنا ٣٠-

 ١٢٢ ملُجتلَى مغِطيـاً فإني ِقناعـه     يكنفمن ابن ِكالب وابن أوس أنا ٣١-



 ٧١٥

 ١٩٤ قسم ال يصلح إالَّ أفسداي                ويداً علي الدهر رجالً أحنى ٣٢-

 ٢٣٩أو حارثاً يوم نادى القوم يا حاِر             مركَِّبـه عامر بن طُفَيل يف أو ٣٣-

 ٥٩٧ وكُلُوم ندب له بسراِتها            سمحٍج عضادةَ عِملٌ أوِمسحلٌ ٣٤-

 ٤١٣ دي يأكل احلشراتجـواُء ع            داره عقر أم عمرو من يكن أيا ٣٥-

 ٤٣٠  قَوِمصاِحب اعوججن قُلْت إذا ٣٦-

 ٤٠١  لقاؤِك إالَّمن وراُء وراُء            يكُنومل أنا مل أومن عليِك إذا ٣٧-

 ١١٩  القول ما قالت حذامفإنَّ                  فأنصتوها قالت حذَاِم إذا ٣٨-

 ٧٧  القول ما قالت حذاِمفإنًَّ                   قالت حذام فصدقوهاإذا ٣٩-

 ٥٧٣/٥٣٨ وزججن احلواجب والعيونا                 يوماً ما الغانيات برزنَ إذا ٤٠-

 ٤٥٥  من تكلَّم أمجعينامجدنا                عمي ما حامت وجد ابن إذا ٤١-

 ٢٤٩ فدانت له أهل القُرى والكناِئس              سيد مات منهم سيد قام إذا ٤٢-

 ٩٣  عروقُهامويت عظامي بعد تروي       كَـرمٍة  جنِب مت فادفِني إىل إذا ٤٣-

 ٢٠٦ كامالً فقد اعتذَرحوالً يبِكومن          عليكما السالم احلول مثَّ اسم إىل ٤٤-

-٤٥ ـازلنيكالنبني                   بكـل معترِروالطَّي٢١٩  معاِقد األز 

 ٤٢٢/٣٧٩ قد عض أعناقَهم جلد اجلواميِس                 سبٍأ وتيم يف ذرا الواردون ٤٦-

 ٣٥٧ جاءت به عنس من الشام تِلق                وزملـق اجلُلَيد زِلـق إنَّ ٤٧-

 ١٨٦  مس بأسالبك يف أهل العلَم               احلَلَملَِمثْ الزبريي الذي إنَّ ٤٨-



 ٧١٦

 ٣٩٥ بعدي وبعدِك يف الدنيا ملغرور                 واحدةٌ منكُن امرأً غَره إنَّ ٤٩-

 ٤٠١  علُمن تأِت من حتت أِجئْها إن ٥٠-

 ٧٥ جٍد شجنان شجن بنيل               سأُبدي لك فيما أُبدي إين ٥١-

 ٥٧  بيض إىل داِنئها الظَّاِهِر                    سراِبيلُها الوقِْع باِسلَةُ ٥٢-

 ٣٣١  نيوبهم علينا يحرقونا              حبيٍب فَِرقَيِن يوم بنو بذي ٥٣-

-٥٤ رتشلى أتتك          صحيفةً ِعيايل إذْ رأيت بتاج يها من احلَج١١٨ كتاب 

 ٦٤١/٢١٠  عن ِخداِم العقيلةُ العذراُء            وتبديبنيِه الشيخ عن تذِْهلُ ٥٥-

 ٢٥١  ففقدهتم ولكل جنب مصرع            هلواهم هوّي وأعنقوا تركوا ٥٦-

 ٥٣٩  جسأَةً وبدداولليدين                لألحشاء منه لغطاً تسمع ٥٧-

 ٤٣٧  زقَوت كَزقَاء الديِكولو                رماً يؤذيِك  غالماً عاتلد ٥٨-

 ٤٥٠  فَأَمسى حصين قد أَذَلَّ وأَقْهرا           ِجذَاعهيسود حصني أنْ تمنى ٥٩-

 ٤٢٧ وقد حدثت بعد األمور أمور              أطاعين نئيشاً أن يكون متىن ٦٠-

 ٥٣٩/٢٣٩ أو مثل أسرة منظور بن سيار               لقومهمين بدٍر  مبثل بجئين ٦١-

 ٢٦٩/٢٠٧  يضحك منه التواقشراذم             أخالق الشتاء وقميصي جاء ٦٢-

 ٤٥٧  العينني طُوال الذَّنبأزيرق            بصيد عجب من العجبجاء ٦٣-

 ٢١٠  حلْيةُ سيف مذْهبةكأنها                من قيس ابن ثعلبة جارية ٦٤-

 ٤٥٢  وكنت املرَء يجزى بالكرامةْ             سوٍءجزاء الزهدمانُ جزاين ٦٥-



 ٧١٧

 ٤٥٢ وفروة ثَغر الثورِة املتضاِجم              ذَمامةً األعورين اُهللا فيها جزى ٦٦-

 ٤٩٣ أهوى ألدىن فقرة على شفق                 احلُلُق إذا بلت حالقيم حتى ٦٧-

 ١٠٢  للميت الناشرياعجباً                    رأوا يقول الناس مما حتى ٦٨-

 ٢٦ سـواه فباطــل وخطـاء            قال توضح الصواب وما حجـةٌ ٦٩-

-٧٠ دِعيهم أَلْب مفَه لَيِواليةٌ ع                  مهفْرحدائبو وا ذاكلَمع٢٠٥ أَنْ ي 

 ٢٧١ يسـوء الفالياِت إذا فَلَيِني                ِمسـكَاً يعـلُّ كالثُّغاِم رأته ٧١-

 ٣٤٦  البقلُأنبت هلم حتى إذا قَِطيناً          بيوهتم ذوي احلاجات حول رأيت ٧٢-

 ١٧٩ ا رأينا رجالً عرياناإن                     أخربانا من ضبة رجالن ٧٣-

 ١٦٣ كيومِئٍذ شـيئاً ترد رسـائله             أرى وال لشعثاَء الرسول رددنا ٧٤-

 ٢٧٧ بال وبٍأ سمي و ال وباِل                وتصيفــوه مرِبعاً رعـوه ٧٥-

-٧٦ ِركَاب ٍل آِخريسِف حينٌالصدـَةُ            ب  ٥٤٧ يحلُّ لَها رحلُما عمٍرو وناق

 ٢٨٥  وحركت يل رأسها بالنغض                ِمض الوصلَ فقالت سألتها ٧٧-

 ٢٧٧  نميراً والقبائلَ من هالل              وأسقَى قومي بين مجد سقَى ٧٨-

 ٣٧٩  بالضحى فيحي فياِحوقُلْنا                   شدةً ال عيب فيها شددنا ٧٩-

-٨٠ نِرباِء شِر ِبمحالب تفَّعرمثَّ ت                 ِئيجن نٍر لَهضٍج خى لُجت٥٨٨ م 

 ٤٥٧  الساعدين أشّمطُوال ٨١-

 ٣٦٣ املُبدِل األمِري لألمِري عزلَ ٨٢-



 ٧١٨

 ٦٠٢/٤٧٨  يِدلْننا اللَّمـةَ من لَماهتا              دوالهتا صروف الدهر أو علَّ ٨٣-

 ٥٣٩/٤٦ حتى شـتت همالـةً عيناها                  بارداً ومـاًء ِتبنـاً علَفْتها ٨٤-

 ٦٠٨/١٦٤ وازعوالشيب أَلَما تصح وقلت      الصبا  على حني عاتبت املشيب على ٨٥-

 ٢٤٩ فال املرء مستحٍي وال هو طاعم         كفِّهموجوءة على ظهر  قبضة على ٨٦-

 ٢٣٧ متيم صدور اخليل حنو وعجنا             وائلبن طفَت علْماِء بكر غداة ٨٧-

 ١٣٥ فاذهب فما بك واأليام من عجب            وتشتمنا قربت هتجونا فاليوم ٨٨-

 ٥٦٠  وأستدرج نوياأصاحلْكم،                         بليتكم لعلِّيفأبلوين ٨٩-

-٩٠ نفأصبح هلْنسبا                مبا بهعن ال يد يف غاوي اهلَوى أم تصو٥٩١ أصع 

 ٣٢٢  مساغاً ِلناباه الشجاع لصمما          يرى إطراق الشجاع ولو فأطرق ٩١-

-٩٢ مهوابشـر مبا فأَِعن وابِزل            بـه ِشرك فانننزلـوا ِبض ١١٨ وإذا هم 

 ٢٧١ بطعنِة فارٍس لقضيت ديِني                 نذْراً لو جعلت علَي فأُقسم ٩٣-

 ٥٧٣/٤٧١ سواك ولكن مل جند لك مدفعا                 رسوله لو شيء أتانا فأقسم ٩٤-

 ٣١٩ وإن تبعثوا احلرب ال نقْعِد                    خنِفه  تدفنوا الداء الفإن ٩٥-

 ٤٦٧ على خطَّة إالَّ انطلقت أسريها                   حيملونين علي اَهللا إنْ فإنَّ ٩٦-

 ١٢٥ راِضياً قَطَِرّي ال إخالُك إىل            تردين كان ال يرضيك حتى فإن ٩٧-

 ٢٥٢ فـال أرويتما أبداً صديا                 ِعكَّبن  مل تثْأَروا يل مفإن ٩٨-

 ٤٨٨ ربيع الناِس والبلـد احلرام                يهِلك يهلك أبو قابوس فإن ٩٩-



 ٧١٩

-١٠٠نفَِبت يتاٍت جنابعرصم                    وِبت أَغْالَق اِم أفُض٦١١ اِخلت 

 ٦٠٢  وتنقع الغلَّةُ من غُالهتا             زفراهتاس من  النففتسـتريح١٠١-

 ٢٦٧/١٨٢/١٨١  أِبي مزادهالقَلوصزج                            متمكِّنا فزججتها١٠٢-

 ٣٥١ وزير:  فقال املخربون هلم                 حفرمت السائلُون ملن فقال١٠٣-

 ٢٣٢  اإلصباح آِثر ذي أَِثريإىل                   أهلو ما تريد فقلت فقالوا١٠٤-

 ٣٠٠ فَيذِْرك ِمن أُخرى القطاِة فَتزلَِق               تجهدنه له صوب وال فقلت١٠٥-

-١٠٦فقلت اهللا أبرح ِك ولو                قاعداً مينييأِْسي لَداِلي قطَّعوا رصأَو٤٦٧و 

-١٠٧لُ على الفردوس فقُلنمشربأو        هاثرعِر إن كانت أُبيحت ديلْ ج٢٨٦ أَج 

 ٥٥  فَما كَانَ إالَّ ومؤها ِباحلَواِجِب             ِمن أَمِريهافَاتقَت السالم فَقُلْنا١٠٨-

 ٢٧٨ وفَسح الضيقة عنا كَشف                 ربك من رمحته      فلئن١٠٩-

 ١٨٣  مجهالإالَّ تلم من مليمي النحو فال١١٠-

 ٧٦  بكَين وفديننا باألبينا                         أصواتنا تبين فلما١١١-

 ١٨٨  بأطراف طَفٍْل زان غَيالً موشما            مسحنهعنه كشفن اللِّبس فلما١١٢-

 ٤٥٦/٤٥٥  عن دعاء الذئِب عاِقيلعاقك                    أني رميتك من بعيدفلو١١٣-

 ٣١٤  وليت فالناً كان ولْد محار             أُمه فالناً مات يف بطن فليت١١٤-

 ١٠١ ولكن عرايا يف السنني اجلوائح                 رجِبية بسنهاء وال فليست١١٥-

 ٥٨٤  وداِو الكُلُـوم وال تبرِق                   تنعِني فَانع وال سكفنف١١٦-



 ٧٢٠

 ٤٢٧نوشاً بِه تقْطَع أَجواز الفَالَ                 ِمن عالَ نوشاً تنوش احلوض فَهي١١٧-

 ٣٨٦  إىل حِبيب أم النوم أم كلّ                   تغولت ما أدري أسلمى فواهللا١١٨-

 ٣٩٦ سودا كخافية الغراب األسحم                  حلُوبةً اثنتان وأربعونَ فيها١١٩-

 ٢٦٢  له ما أنت باملرِضيقالت                          هلا هل لك يا تاِفي قال١٢٠-

-١٢١الَها فسقَوها قامخدا ور١٥٧ ص 

 ٤٨٠ اُألفعوانَ والشجاع الشجعما                    القدمامنه  سامل احلياِت قد١٢٢-

 ٢٤٩  وقع احملاجن باملَهِرية الذُقُِن            وابتذلتكُتمان صرح السري عن قد١٢٣-

 ٢٤٣  جنٍد فارع املخارممخِرم                          ِإلقاِدِم ِمن آخرها كأن١٢٤َّ-

 ٤٥٧  الكُباراِهلمةُيسمعها                             من أيب رياح كحلفة١٢٥-

 ٥٦٤  من الشّّر الرباحهلموبدا                          هلم عن ساقها كشفت١٢٦-

 ٢٤٢جوداً وأخرى تعِط بالسيف الدما                 ِدرمهاً كف ما تليق كفَّاك١٢٧-

 ٤٢٣  فإنَّ زمانكم زمن خِميص                   تِعفُّوابطِْنكُم يف بعِض كُلُوا١٢٨-

 ٢٤٦  الكواكببطيء أقاسيه وليل               ناصِب     أُميمةَ ِلهم يا ِكِليِني١٢٩-

 ٦٤١/٢١٠  شعواءتشمِل الشام غارةٌ                 وملَّا نومي على الفراش كيف١٣٠-

 ٤٦١لقد غَِنيت يف غري بؤس والجحد               ماِئراً احلُميديِن بعثَت أم لئن١٣١-

 ٢١٣  والفقرياالغىن املوت ذا نغص       شيٌء      املوت أرى املوت يسبق ال١٣٢-

 ٢٠١/٨٦  إذا فعلت عظيم عليكعار                  ِمثله تنه عن خلٍُق وتأِتي ال١٣٣-



 ٧٢١

 ٢١٩ سم العداة وآفة اجلُزِر                     هم قومي الذين اليبعدن١٣٤ْ-

 ٦٤١/٢٠٩ وبالقناِة ِمدعساً ِمكَراً                           برا باألمِر لتِجدني١٣٥-

 ٢٤٨على أفناِنِه الغِني يهِتفويضحي          حمامه من األعراض يمسي ِلعرض١٣٦-

-١٣٧كرملُ ال أدري وإين لَعجلُ              ألوة أودو املنيعنا ت٤٠٢  على أي 

 ٢٠٨  ولكنما الِفتيانُ كلُّ فىت نِدي          الِلحىتنبت ما الِفتيان أن لعمرك١٣٨-

 ٤٦٣  والَ ربها إنْ غاب عنها خبائف               مِضيعٍة ما خنلي بداِر لعمرك١٣٩-

 ٥٩٨ وعن ِحوٍج ِقضاؤها من ِشفائيا           صحابيت عن طالَ ما ثَبطْتِني لقد١٤٠-

 ٣٩٥ على ِقمع اسِتها صلُب وشام                  سوٍء أُم ولَد اُألخيطَلَ لقد١٤١-

 ٥٢٣ من ريطٍة واليمنةَ املُعصبا                  أثْوباًِبست  دهٍر قد لَلكل١٤٢-

 ٤٥٦  احلاصيبيص يلْتِحصِني حيص مل١٤٣-

 ٢٤٩ سور املدينة واجلبالُ اخلُشع                  هتدمت أتى خرب الزبري ملَّا١٤٤-

 ٢٣٦  يف كذيب ولَطِّيوفَتكت                    حطِّي رأيت أنها يف ملَّا١٤٥-

 ٢٧٧ وإن وِضعت بني االِس شمِت             رحيها الكلب نعل ال تطَِّبي له١٤٦-

 ٢٣٩ والبيض مطبوخاً معاً والسـكَّرا               ميسـراً جيت باخلُبِز له لو١٤٧-

 ٢٦  فقه وحكمـة وذكـاءفيه              من صنعة الضعائف لكنليـس١٤٨-

 ٢٦ جبهل واجلهــل داٌء عياء             قال من قال بالصواب كمن ليس١٤٩-

 ٣٤٨ شعواء كاللَذْعة باِمليسم                         غارٍة ِوّي بل ربتما ما١٥٠-



 ٧٢٢

-١٥١قب وال قامتك ماشي١١٩ أسالب بكتك ِجياد عند وال                نائحة ج 

 ٤٢٩ وتضجِرين واملطي معتِرف                 اخلَِلف يرغُو ترِغني وال مالِك١٥٢-

 ٢١٢ ظلماً حوض زيد تقارعِلتهِدم              حوضهعند تأِت زيداً قاعداً مىت١٥٣-

 ٣٧١  خري موقد خري ناٍر عندهاجتد                 نارِه تأِته تعشو إىل ضوِء مىت١٥٤-

 ٢٣٨اللوائح اكتلَّ بالربق الغمام كما                فسلَّمت فقلنا إيه ِسلْم مررنا١٥٥-

-١٥٦طَوتى مم حت َِّكلاهتم تى               غُزما وحت نَ اجليادقَد٩١  بأَرساني 

 ٦٢٩ حسون من بعراننا أثرا كيال ي                رفضتلنا طالبني ِلبعراٍن من١٥٧-

-١٥٨ئْتبن راً غريمنعميت   شاكِر ع              ثَةٌ والكُفْربخفِْس مِمِلنع٢٩٠  املُن 

 ٤٥٧ إنا وجدنا ماءها طُيابا                      الضرابا بذلنا دوا حنن١٥٩-

 ٢٦  وال بـه إزراءمعيــب              فيه  فما أحسـن النحِو نحوه١٦٠-

 ٣١٦  ِبحنين يوم تواكُِل األبطال                  أَزره نبيهم وشدوا نصروا١٦١-

 ٥٨٤ الِعشِرِق يِبيساً من تسف                     طُـوبالةً حنانـة نعاين١٦٢-

-١٦٣لِّقعواِري يف مثِل نفَاِنف               سيوفَنا السط نب غَو١٣٤ ومابينها والْكَع 

 ٤٤٦ وترِخصه إذا نِضج القُدور                   ِنيئاً اللَّحم لألضياف نغايل١٦٤-

-١٦٥هجوت ان مثَّ جئتبان مل هتجو ومل من              معتذراً زبز بِع سد٣٢٦ت 

 ٣٢٦  اجلَنىجينيك  إليِك اِجلذعهزي١٦٦-

 ٤٤٨  وملَّا تقَسمِني النبار الكواِنس              مِرحيٍنيالعالَة اهللا من سرو هل١٦٧-
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 ٤٤٩ إذا ما خشوا من حمدث األمر معظَما          والفاعلونه القائلون اخلري هم١٦٨-

-١٦٩ٍل واحلذففَص عال بإالَّ مالَ(كـ             فُضكَا إالَّ فتاةُ ابِن العا ز٥١٠ )م 

 ٤٥٧  هضيم احلشا حسانِة املتجرد          حرة إدالجي على ليل وآثرت١٧٠-

 ٣٤٣  عن ِسنِبٍس لست أرغبولكنين         ورهطه فيها عن لَقِيٍط وأرغب١٧١-

-١٧٢تمداة بنا وأَشوا العالَ             فأضحونَ مبا لِقينراشبت ي٢٤٣ د 

-١٧٣لَمأكُون وأَعين ساً أنسمر              واجع الَ يسري٣٥١  إذا سار الن 

 ٥٩٥ من احلوادِث إالَّ الشيب والصلَعا     نِكرت كالذي وما كان وأَنكَرتِني١٧٤-

 ١١٨  أكفُّهم بقـاع ممحلغُـبراً          العلى رأيت الباهشني إىل وإذا١٧٥-

 ٢١٠ مهلِْهل ثنائي زيداً ابن سيأيت                فإنه يكن مال يثاب وإال١٧٦َّ-

 ٤٦٣  وابن خِري اخلالئفِبي رِبيب الن            ايغِدرا هلا جارين لن وإن١٧٧َّ-

 ٢٤٣ إذا هو أعيا بالسبيل مصادره         وجهه األمر لَِمما أُصدر وإني١٧٨-

 ٦٢٨  اليعافري وإالَّ العيسإالَّ                    ليس ا أنيسوبلدٍة١٧٩-

-١٨٠فَندتمنه و احلاتِسىْء الصا      وإن يكَبيف رأِس كَب ار٣٧٨ يكن ما أساء الن 

 ٢٩٩ ينين لكن إياك ال أقلي وتقِل     مذنبأنت بالطَّرف أي وترمينين١٨١-

-١٨٢قرشه بالقول الذي قد وتتم       أذعالد القناِة من صدر ِرقَت٢٤٩  كما ش 

 ٤٢٦ اخلرب نئيشاً بعد ما فاتك وجئت١٨٣-

 ٤٦٤/١٨١ كاهله بأحناِء اِخلالفِة شديداً         مباركاً الوليد بن اليزيد وجدنا١٨٤-
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-١٨٥خولُ إنَّ فَقَلَّ فِّفَتملُ                       العمه٢٣٢ وتلزم الالَّم إذا ما ت 

 ٢٢٧  سيفاً ورحماًمتقلِّداً                      زوجك يف الوغى ورأيت١٨٦-

-١٨٧ماًورأيتمعاشٍع ن                             غُبوبيناِملٌ ر٤٢١  أبيه ج 

 ٥٣١  إياد بن نزار بن معدمن                       حسٍن أوجههم وشباب١٨٨-

-١٨٩ضوع انَ زماِن يابنمرو عمل يد             لَّفجاً أو متحس٣٢١من املال إالَّ م 

 ١٨٢  هلا من عاضٍد وناصِرفكم                        قراءة ابن عاِمروعمديت١٩٠-

-١٩١وعدطٍْف وِعـال             على خافٍض لدى عفٍْض الِزٍم قد ج١٣٥ ضمِري خ 

 ١٠٣ الدواحلالكروم اللِّيت ِقنوانُ على           كأنه   وحٍف يصري اِجليد وفرٍع١٩٢-

 ٢٨٥  وما بال تكليم الديار البالقع                       ساٍمل فقلنا إيِه أم وقفنا١٩٣-

 ٢٣١إذا ما هو احلوىل أال ليت ذا ليا                تناله للشيء الذي ال وقولَك١٩٤-

 ٢١٦ الشعرحتلقا ختِمشا وجهاً وال وال          علمتما فقوال بالذي قد وقومـا١٩٥-

-١٩٦وكفرت وكدق               ألقِدمي قوماً هأْ واربأْسس ر أبيكج٢٣٦إذ كان ز 

 ١١٩  أنال به كرمي املأكلحتى                وأظلُّه أبيت على الطَوى ولقد١٩٧-

 ٣١٤  مثروا ِماالً وولْداقد                           رأيت معاشرا  ولقد١٩٨-

 ٣٩٦ قول الفوارِس ويك عنتر أقدم               سقْمها شفى نفسي وأبرأ ولقد١٩٩-

 ٥٣٩  سيفاً ورحماًمتقلداً                     زوجك يف الوغى قيتول٢٠٠-

 ٥٢٣ ولَم يِلتِني عن سراها لَيت                       سريت ذاِت ندى وليلٍة٢٠١-
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 ٤٤٩ أَمسِلمِني إىل قَوٍم شراِح                    ظن أدري وظني وكلُّ وما٢٠٢-

-٢٠٣نناراً اونار رمعّد أكرما                        ِمثلُها مل ت ذاك تِلم٥١٠  قد ع 

-٢٠٤ِسكمٍش بعده بذناب ونينام                   عالظهِر ليس له س ٤٨٨ أجب 

 ٢٣٥ املكارم ملَّا أعوزته ليكْرم                 به يبتغي رب هاجي ِمنقٍَر ويا٢٠٥-

 ٥٨٩ السعاِلي مراضيع مثل وشعثَاً                    عاطالٍت إىل نسوة ويأوي٢٠٦-

-٢٠٧معزيلٌ وِحس ـهِمِه أنقَو علُ             فَرالَ أَصلُ ويساحي عفَر تا أنم٥٤٧ و 

 ٤١٣وي بكراتويعر وإن كانوا ذ                جبينه من لفح السموم ويسود٢٠٨-

 ٣٢٣  فقلت إنهكِبرتك وقد                           شيب قد عال ويقلن٢٠٩-

 ٣٩٥ يِعش عيش ضريفْتِقر ومن بب              نشب يحـلَه من يكُن ويكَأَن٢١٠َّ-

-٢١١بلكم غاِبطنا لو كان يار٢٣٥  مباعدةً منكم وحرماناالقى                يأْم 

 ٣٢٤هل أَغْدون يوماً وأمري مجمع                  تنفع شعري واملىن ال ياليت٢١٢-

 ٥٩٤ افِْتقَار تموٍل ِمنه وِمثْلُ                       بعلٌ:  أُحيدةً ويقَالُحيل٢١٣-

 ٥٣١ أعناق بزِلها مرخى هلا اجلدلُ            معترضاً الركبانُ الِفجاج ا يرمى٢١٤-

 ٤٥٧ كُبار اهللا واهللا يسمعها٢١٥-

 ٢٥٢ ويطعن بالصملَّة يف قَفَيا                  معـّد يب ِعكَّب يف يطوف٢١٦-

 ٤٥١  هذا ورب البيت إسرائينا                  جينا أهلُ السوق ملَّا يقول٢١٧-
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  فهرس األمثـال
 

الصفح الشاهدم
ة

 ٧٧ .القول ما قالت حذام ١-

 ٢٠٣ .عسى الغوير أبؤساً ٢-

 ٣١٤ .ولْدك من دم عِقبيِك ٣-
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  فهرس املصادر واملراجع
 

 اسم الكتاب م
ـ ١٣٠٧: ت( العلوم، لصديق بن حسن القنـوجي،        أجبد ١- ،)هـ

م، دار الكتب العلمية،١٩٧٨: عبداجلبار زكار، طُِبع عام   : حتقيق
 .بريوت

 لإلمـامالـسبع،  املعاين من حرز األمـاين يف القـراءات          إبراز ٢-
عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املعروف بأيب شامة املقدسي،

براهيم عطوة عوض، شركة ومكتبـةإ: ، حتقيق )هـ٦٦٥: ت(
 . القاهرةوأوالده،ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

 أمحد بـنللشيخ فضالء البشر يف القراءات األربع عشر،        إحتاف ٣-
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:ت(حممد بن أمحد الـدمياطي الـشافعي الـشهري بالبنـاء،            
علي حممد الضباع، مكتبـة: ، صححه وعلَّق عليه   )هـ١١١٧
 . القاهرةاحلسيين،ملشهد ومطبعة ا

 بـن قتيبـةمـسلم  الكاتب، لإلمام أيب حممد عبداهللا بن        أدب ٤-
علـي/ األستاذ: ، شرحه وعلَّق عليه   )هـ٢٧٦: ت(الدينوري،  

 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٨، ١طفاعور، 
 بـن عمـرحممـود  البالغة، لإلمام جار اهللا أيب القاسم        أساس ٥-

عبدالرحيم حممود،/ األستاذ: ، حتقيق )هـ٥٣٨: ت (الزخمشري،
 . بريوتاملعرفة،دار 

 عمر يوسـفأيب يف معرفة األصحاب، لإلمام احلافظ      االستيعاب ٦-
، صححه)هـ٤٦٣: ت(بن عبداهللا بن عبدالّرب القرطيب النمري،       

هـ، دار األعـالم،١٤٢٣،  ١عادل مرشد، ط  :  أحاديثه وخرج
 .عمان

 أيب الفضل أمحدالدين يف متييز الصحابة، للحافظ شهاب       ابةاإلص ٧-
ـ ٨٥٢: ت(بن علي املعروف بابن حجـر العـسقالين،          ،)هـ

هـ، جملس دائـرة١٣٩٢،  ٢ عبداملعني حنان، ط   حممد/ مراقبة
 .املعارف، حيدرأباد، اهلند

 بن أمحد بناحلسني القراءات السبع وعللها، أليب عبداهللا       إعراب ٨-
ـ ٣٧٠: ت(يه اهلَمذَاين النحوي الشافعي،     خالو :، حتقيـق  )هـ

هــ،١٤١٣،  ١ ط العثيمني، بن سليمان    عبدالرمحن/ الدكتور
 .مطبعة املدين، القاهرة

 بـن احلـسنيعبداهللا القراءات الشواذ، لإلمام أيب البقاء       إعراب ٩-
عبداحلميد الـسيد/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٦١٦: ت(العكْبري،  

 .هـ، دار السعادة، القاهرة١٤٢٤ عبداحلميد، ط، حممد
وإيـضاح كشف املـشكالت    ( القرآن وعلل القراءات     إعراب ١٠-

لنـور الـدين أيب) املعضالت يف إعراب القرآن وعلل القراءات     
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 الباقويل املُلَقَّب جبامع العلوم النحـوي،احلسنياحلسن علي بن    
 عبـدالرمحنالقادرعبـد / الـدكتور : ، حتقيق )هـ٥٤٣: ت(

 .هـ، دار عمار، عمان١٤٢٦، ١السعدي، ط
 النحـاس،إمساعيل القرآن، أليب جعفر أمحد بن حممد بن         إعراب ١١-

زهري غازي زاهـد، عـامل/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٣٣٨: ت(
 .بريوتالكتب، 

م،٢٠٠٢،  ١٥، ط )م١٩٧٦: ت( خلري الدين الزِركِْلي،     األعالم، ١٢-
 .ر العلم للماليني، بريوتدا

بعـد: ت( الفرج علي بن احلـسني األصـفهاين،         أليب األغاين ١٣-
 وبكـر عبـاس،السعافيين،عباس، وإبراهيم   : ، حتقيق )هـ٣٦٠
 . هـ، دار صادر، بريوت١٤٢٣، ١ط

 جعفر أمحد بن عليأيب يف القراءات السبع، للشيخ اإلمام       اإلقناع ١٤-
ـ ٥٤٠: ت(ابن الباذش،   األنصاري املعروف ب   :، حتقيـق  )هـ

هــ، دار الكتـب١٤١٩،  ١ فريد املزيـدي، ط    أمحد/ الشيخ
 .العلمية، بريوت

 يف مجيـعوالقراءات ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب         إمالء ١٥-
:ت(القرآن، لإلمام أيب البقاء عبداهللا بن احلـسني العكْبـري،           

 .وتهـ، دار الفكر، بري١٤٠٦، ١، ط)هـ٦١٦
 الدين أيب احلسن عليمجال الرواة على أنباه النحاة، للوزير       إنباه ١٦-

، حتقيق حممد أبو الفـضل)هـ٦٢٤: ت(بن يوسف القفطي،    
هـ، دار الفكر العريب، القاهرة، ومؤسسة١٤١٦،  ١ ط إبراهيم،

 .بريوتالكتب الثَّقافية، 
التميمـي الـسمعاين، أليب سعيد عبدالكرمي بن حممد       األنساب، ١٧-

هـ، مطبعة جملـس دائـرة١٣٩٩: ، طُِبع عام  )هـ٥٦٢: ت(
 . اهلنداملعارف العثمانية، حيدرأباد، 

 والكوفيني،البصريني:  يف مسائل اخلالف بني النحويني     اإلنصاف ١٨-
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األنبـاري للشيخ كمال الدين أيب الربكات عبدالرمحن بن حممد         
حممد حمي الدين عبداحلميد،: ، عِني به  )هـ٥٧٧: ت(النحوي،  

 .الفكردار 
 حممد عبداهللا بـنأيب املسالك إىل ألفية ابن مالك، لإلمام        أوضح ١٩-

 ).هـ٧٦١: ت(يوسف املعروف بابن هشام األنصاري، 
 للقراءات العـشراملتممة ملنت الدرة يف القراءات الثَّالث       اإليضاح ٢٠-

:ت(عبـدالفتاح القاضـي،     / جلـزري، للـشيخ   لإلمام ابـن ا   
 .، مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين، القاهرة)هـ١٤٠٣

 علي بن يوسف بنبن احمليط، ألثري الدين حممد بن يوسف        البحر ٢١-
ـ ٧٤٥: ت(حيان الشهري بأيب حيان األندلسي الغرناطي،        ،)هـ

دارهــ،   ١٤٢٣،  ١عبدالرزاق املهـدي، ط   / الدكتور: حتقيق
 .بريوتإحياء التراث العريب، 

 إمساعيـل ابـن كـثريالفداء والنهاية، لإلمام احلافظ أيب      البداية ٢٢-
عبـدالرمحن: ، اعـتىن ـا    )هـ٧٧٤: ت(القرشي الدمشِقي،   

 .هـ، دار املعرفة، بريوت١٤٢٢، ٧ وحممد بيضون، طالالدقي
 ومعه القراءات الشاذَّةترة،املتوا الزاهرة يف القراءت العشر      البدور ٢٣-

:ت (القاضـي، وتوجيهها من لغة العرب، للشيخ عبـدالفتاح        
 .هـ، دار الكتاب العريب، بريوت١٤٠١، ١، ط)هـ١٤٠٣

 جـالل الـدينلإلمام الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،       بغية ٢٤-
حممد: ، حتقيق )هـ٩١١: ت(عبدالرمحن بن الكمال الّسيوطي،     

 .هـ، دار الفكر، بريوت١٣٩٩ إبراهيم، ط، لفضلأبوا
:ت (اجلـاحظ، ني، أليب عثمان عمـرو بـن حبـر        ي والتب البيان ٢٥-

 هـارون، دار الفكـر،عبدالـسالم : وشرح ، حتقيق )هـ٢٥٥
 .بريوت

هـ، جامعـة١٤٠٨،  ١ التراث العريب، لفؤاد سزكني، ط     تاريخ ٢٦-
د بن سعود اإلسالمية، الرياضاإلمام حمم. 
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:ت (البغدادي، بغداد، أليب بكر أمحد بن علي بن اخلطيب          تاريخ ٢٧-
 .، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ٤٦٣

 الدين أيب القاسمثقة دمشق الكبري، لإلمام احلافظ املؤرخ       تاريخ ٢٨-
:ت(علي بن احلسن بن هبة الشافعي الشهري بـابن عـساكر،            

،١ عبداهللا علي عاشور اجلنويب، ط     العالَّمة أيب : ، حتقيق )هـ٥٧١
 . العريب، بريوتالتراثهـ، دار إحياء ١٤٢١

 عبد اهللا بن احلـسنيالبقاء يف إعراب القرآن، لإلمام أيب       التبيان ٢٩-
،٢طعلي حممد البجـاوي،     : ، حتقيق )هـ٦١٦: ت(العكْبري،  
 .هـ، دار اجليل بريوت١٤٠٧

 احملقق حممـد بـنلإلمامئمة العشرة،    التيسري يف قراءات األ    حتبري ٣٠-
ـ ٨٣٣: ت(حممد بن اجلزري،     هــ، دار١٤٠٤،  ١، ط )هـ

 . بريوتالعلمية،الكتب 
 حممد الطَّاهر ابنالشيخ والتنوير، لسماحة األستاذ اإلمام      التحرير ٣١-

هـ، مؤسسة التاريخ١٤٢٠،  ١، ط )هـ١٣٩٣: ت(عاشور،  
 . بريوتالعريب،

 طاهر بن عبداملنعماحلسن يف القراءات الثَّمان، لإلمام أيب       رةالتذك ٣٢-
أمين/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٣٩٩: ت(بن غلبون املقرىء احلليب،     

هـ، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن١٤١٢ويد، ط،   سرشدي  
 .الكرمي جبدة

 حممد بن عمرالدين، لإلمام فخر    )مفاتيح الغيب ( الكبري   التفسري ٣٣-
ـ ٦٠٤: ت(بن احلسني التميمي البكري الرازي الشافعي،        ،)هـ

 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٢١، ١ط
تعليـق)هـ١٣٥٤: ت(حممد رشيد رضا، /  املنار، للشيخ  تفسري ٣٤-

هــ، دار إحيـاء١٤٢٣،  ١وتصحيح مسري مصطفى رباب، ط    
 .بريوتالتراث العريب، 

 بـن علـيأمحداحلافظ شهاب الدين     التهذيب، لإلمام    تقريب ٣٥-
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خليـل/ الـشيخ : ، حتقيق )هـ٨٥٢: ت(الشهري بابن حجر،    
 .هـ، دار املعرفة، بريوت١٤٢٢، ٣مأمون شيحا، ط

 عبـدالكرمي بـنمعشر يف القراءات الثَّمان، لإلمام أيب       التلخيص ٣٦-
حممـد/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٤٧٨: ت(عبدالصمد الطَّربي،   

هـ، اجلماعة اخلريية لتحفـيظ١٤١٢ موسى، ط،    عقيلحسن  
 .القرآن الكرمي جبدة

أمحد سعد حممـد،/ للدكتور البالغي للقراءات القُرآنية،     التوجيه ٣٧-
 .هـ، مكتبة اآلداب، القاهرة١٤١٨، ١ط

 عثمان بـن سـعيدعمرو يف القراءات السبع، لإلمام أيب       التيسري ٣٨-
،١أوتـويرتزل، ط  : ، عِني بتـصحيحه   )هـ٤٤٤: ت(الداين،  
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٦

 املُحدث املُفَسرالكبري البيان عن تأويل آي القرآن، لإلمام        جامع ٣٩-
ـ ٣١٠: ت(أيب جعفر حممد بن جرير الطَّـربي،         ضـبط ،  )هـ

هـ، دار إحيـاء التـراث١٤٢١،  ١حممود شاكر، ط  : وتعليق
 .تالعريب، بريو

 حممد بن زجنلة،بن القراءات، لإلمام أيب زرعة عبدالرمحن       حجة ٤٠-
هـ،١٤١٨،  ٥سعيد األفغاين، ط  : ، حتقيق )هـ٤٠٠حنو  : ت(

 . بريوتالرسالة،مؤسسة 
 بن أمحـد بـناحلسني يف القراءات السبع، أليب عبداهللا       احلجة ٤١-

،١أمحد فريـد املزيـدي، ط     : ، حتقيق )هـ٣٧٠: ت(خالويه،  
 . الكتب العلمية، بريوتدارهـ، ١٤٢٠

 والعراق والشام الذينباحلجاز للقراء السبعة أئمة األمصار      احلجة ٤٢-
عبـدالغفَّار ذَكَرهم أبوبكر ابن جماهد، أليب علي احلـسن بـن           

بدرالدين قهـوجي وبـشري: ، حتقيق )هـ٣٧٧: ت(الفارسي،  
 .تراث، دمشقهـ، دار املأمون لل١٤٠٤ ١حوجيايت، ط

ـ ٢٥٥: ت( أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ،        احليوان، ٤٣- ،)هـ
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هــ، املَجمـع١٣٨٨،  ٣ ط هارون،عبدالسالم  : وشرح حتقيق
 . بريوتالعريب،العلمي العريب اإلسالمي، دار إحياء التراث 

 بـن عمـرلعبـدالقادر  األدب ولب لباب لسان العرب،       خزانة ٤٤-
 .هـ١٢٩٩مطبعة بوالق، ) هـ١٠٩٣: ت(البغدادي، 

:، حتقيق )هـ٣٩٢: ت( أليب الفتح عثمان بن جني،       اخلصائص، ٤٥-
 .دار اهلدى، بريوت٢حممد علي النجار، ط

-٤٦ ربن يوسف املعروفألمحد املصون يف علوم الكتاب املكنون،       الد 
اخلراط،أمحد  / الدكتور: ، حتقيق )هـ٧٥٦: ت(بالسمني احلليب،   

 هـ، دار القلم، دمشق١٤٢٤، ٢ط
-٤٧ رفسري باملأثور،      الدمحن بنلإلمام املنثور يف التجالل الدين عبدالر 

هـ، دار١٤١٤: ، طُِبع عام  )هـ٩١١: ت(الكمال الّسيوطي،   
 .الفكر، بريوت

 علي بـن موسـىبن النبوة، أليب بكر أمحد بن احلسني        دالئل ٤٨-
،١عبـداملعطي قلعجـي، ط    : حتقيق،  )هـ٤٥٨: ت(البيهقي،  
 . العلمية، بريوتالكتبهـ، دار ١٤٠٥

 إبراهيم بن نورللقاضي املُذْهب يف معرفة أعيان املذهب،       الديباج ٤٩-
عباس، ملتزم طبعه    )هـ٧٩٩: ت(الدين املعروف بابن فرحون،     

 .بن عبد السالم بن شقرون، بالفحامني، مصر
حنـا/ الـدكتور : لرماح بن أبرد، مجع وحتقيق     ابن ميادة ا   ديوان ٥٠-

م، مطبوعات جممع اللغة العربيـة،١٩٨٢: مجيل حداد، طُِبع عام   
 .القاهرة

: طُِبـع عـام    ياسـني، حممد  :  أيب األسود الدؤيل، حتقيق    ديوان ٥١-
 .هـ، بغداد١٣٨٤

أنطونيـوس / وشرح الـدكتور  :  أيب ذؤيب اهلذيل، حتقيق    ديوان ٥٢-
 .هـ، دار صادر، بريوت١٤٢٤ط، بطْرس، 

،١ ط املـصطاوي، عبدالرمحن  :  األخطل، اعتىن به وشرحه    ديوان ٥٣-
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 .هـ، دار املعرفة، بريوت١٤٢٣
 . بريوتبريوت،هـ، دار ١٤٠٤:  األعشى، طُِبع عامديوان ٥٤-
هـ، دار١٤٢٥: جميد طراد، طُِبع عام   :  الفرزدق، شرحه  ديوان ٥٥-

 .الكتاب العريب، بريوت
،١ طمـاس، ط   محـدو :  النابغة الذُبياين، اعتىن به وشرحه     ديوان ٥٦-

 .هـ، دار املعرفة، بريوت١٤٢٤
 . امرىء القيس، دار صادر، بريوتديوان ٥٧-
: عـام  طُِبـع حممد يوسف جنم،    :  أوس بن حجر، حتقيق    ديوان ٥٨-

 .هـ، بريوت١٣٨٧
هـ،١٤١٨،  ١ ط اد،طر متيم بن أُبّي بن مقبل، شرح جميد         ديوان ٥٩-

 .دار اجليل، بريوت
هــ،١٤٢٤: عامتاج الدين شلق، طُِبع     :  جرير، شرحه  ديوان ٦٠-

 .دار الكتاب العريب، بريوت
/الـدكتور  حسان بن ثابت األنصاري، شرحه وضـبطه         ديوان ٦١-

 .فاروق الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت
هـ،١٤١٨:  عام طُِبع سعيد السكَّري،     حطيئة، شرح أيب   ديوان ٦٢-

 .دار صادر، بريوت
: طُِبـع عـام    املـيمين، عبدالعزيز  :  محيد بن ثور، حتقيق    ديوان ٦٣-

 .هـ، مصر١٣٧١
هـ، دار١٤١٦،  ٢ط ذي الرمة، شرح اخلطيب التربيزي،       ديوان ٦٤-

 .الكتاب العريب، بريوت
 .ريوت زهري بن أيب سلمى، دار صادر، بديوان ٦٥-
  طرفة بن العبد، دار صادر، بريوتديوان ٦٦-
: طُِبـع عـام    املعيبـد، حممد جبار   :  عدي بن زيد، حتقيق    ديوان ٦٧-

 .هـ، بغداد١٣٨٥
 ووضـعلـه  عروة بن الورد، شرح ابن السكيت، قـدم          ديوان ٦٨-
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 .راجي األمسر، دار الكتاب العريب، بريوت: هوامشه
 .هـ، دار صادر، بريوت١٤٠٤، ١ عنترة، طديوان ٦٩-
 . لبيد بن ربيعة، دار صادر، بريوتديوان ٧٠-
 الـدينمجـال  املسري يف علم التفسري، لإلمـام أيب الفـرج           زاد ٧١-

ـ ٥٩٧: ت(عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،        ،١، ط )هـ
 . اإلسالمي، ودار ابن حزم، بريوتاملكتبهـ، ١٤٢٣

 جماهـد التميمـيابنمام أيب بكر أمحد      يف القراءات، لإل   السبعة ٧٢-
شـوقي ضـيف،/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٣٢٤: ت(البغدادي،  

 . القاهرةاملعارف،، دار ٢ط
 حممد الضباع،لعلي الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني،        مسري ٧٣-

، مكتبة ومطبعـة املـشهد احلـسيين،١، ط )هـ١٣٨٠: ت(
 .القاهرة

:ت (القـزويين،  عبداهللا حممد بـن يزيـد         ابن ماجه، أليب   سنن ٧٤-
 .حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر: ، حتقيق)هـ٢٧٥

:ت (األزدي، أيب داود، لسليمان بن األشعث السجستاين        سنن ٧٥-
 .حممد حمي الدين عبداحلميد، دار الفكر: ، حتقيق)هـ٢٧٥

علـي بـن بن   احلسني البيهقي الكربى، أليب بكر أمحد بن        سنن ٧٦-
حممد عبدالقادر عطا،: ، حتقيق )هـ٤٥٨: ت(موسى البيهقي،   

مة١٤١٤:  عامطُِبعهـ، مكتبة دار الباز، مكَّة املكر. 
 الـّسلمي،الترِمذي الترِمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى        سنن ٧٧-

أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحيـاء: ، حتقيق )هـ٢٧٩: ت(
 . بريوتالتراث،

 بن أمحد بن عثمـانحممد أعالم النبالء، لإلمام مشس الدين       ِسير ٧٨-
شعيب األرنؤوط،: ، بتحقيق وإشراف  )هـ٧٤٨: ت(الذَّهيب،  

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٢٢، ١١ط
أمحد احلمـالوي،/ الشيخ العرف يف فَن الصرف، لألستاذ       شذَا ٧٩-
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 .وتهـ، عامل الكتب، بري١٤١٧، ٢ط
:ت (احلنبلـي،  الذَّهب، لعبداحلي بن أمحد بن حممـد         شذرات ٨٠-

عبدالقادر األرنؤوط وحممود األرنـؤوط،: ، حتقيق )هـ١٠٨٩
 . ابن كثري، دمشقدارهـ، ١٤٠٦، ١ط

 الـدين بـناء ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لعبداهللا         شرح ٨١-
ـ ٧٦٩: ت(عبداهللا اهلامشي القُرشي املعروف بابن عقيل،        ،)هـ

 راث، القاهرة١٤١٩: عامطُِبعهـ، مكتبة دار الت. 
 لإلمام حممد بـناملروية، الدرة املضية يف القراءات الثَّالث       شرح ٨٢-

ـ ٨٩٧: ت(حممد بن حممد أيب القاسم النويِري،       :، حتقيـق )هـ
،١عبدالرافع بن رضـوان بـن علـي الـشرقاوي، ط          / الشيخ
 . الرشد، الرياضمكتبة، هـ١٤٢٤

 أيب عبداهللا حممد بـنالدين الكافية الشافية، للعالَّمة مجال      شرح ٨٣-
ـ ٦٧٢: ت(عبداهللا بن مالك الطَّائي اجليـاين،        :حتقيـق ،  )هـ

 .عبداملنعم أمحد هريدي، دار املأمون للتراث/ الدكتور
:ت( الـزوزين،    أمحد املعلَّقات السبع، لعبداهللا احلسن بن       شرح ٨٤-

:حممد عبـدالقادر الفاضـلي، طُِبـع عـام        : ، حتقيق )هـ٤٨٦
 .هـ، املكتبة العصرية، بريوت١٤٢٤

:ت( املهـدوي،    عمار اهلداية، لإلمام أيب العباس أمحد بن        شرح ٨٥-
حازم سـعيد حيـدر،/ ، حتقيق ودراسة الدكتور   )هـ٤٠٠حنو  
 .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤١٦، ١ط

العكْبري، ديوان املتنبي، لإلمام أيب البقاء عبداهللا بن احلسني          شرح ٨٦-
مصطفى الـسقَّا وإبـراهيم: ، ضبطه وصححه  )هـ٦١٦: ت(

 .  شليب، دار املعرفة، بريوتوعبداحلفيظاإلبياري 
 شهاب الـدين أيبلإلمام طيبة النشر يف القراءات العشر،       شرح ٨٧-

   مـشقي،          بكر أمحد بن حممد ابـن اجلـزري الدت(د بن حمم:
،١أنـس مهـرة، ط    / الـشيخ : ، ضبطه وعلَّق عليه   )هـ٨٣٥
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 . بريوتالعلمية،هـ، دار الكتب ١٤١٨
 عبداهللا مجال الـدينحممد قطر الندى و بلّ الصدى، أليب        شرح ٨٨-

هـ،١٤١٦: ، طُِبع عام  )هـ٧٦١: ت(ابن خشام األنصاري،    
 .رية، بريوتاملكتبة العص

/الـدكتور :  حتقيق الكرماين، القراءات، حملمد بن أيب نصر       شواذُّ ٨٩-
 .هـ، مؤسسة البالغ، بريوت١٤٢٢، ١مشران العجلي، ط

 بن أمحد التميمـيِحبان ابن ِحبان، أليب حامت حممد بن        صحيح ٩٠-
،٢شـعيب األرنـؤوط، ط    : ، حتقيـق  )هـ٣٥٤: ت(البسيت،  
 .الرسالة، بريوتهـ، مؤسسة ١٤١٤

 عبداهللا حممد بن إمساعيل البخـاريأيب البخاري، لإلمام    صحيح ٩١-
مصطفى ديب البغا،/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٢٥٦: ت(اجلعفي،  

 .هـ، دار ابن كثري، واليمامة، بريوت١٤٠٧، ٣ط
قـشريي  ال احلجاج مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن        صحيح ٩٢-

حممد فؤاد عبدالباقي، دار: ، حتقيق )هـ٢٦١: ت(النيسابوري،  
 . التراث العريب، بريوتإحياء

،١ النجار، ط  عبدالعزيز السالك إىل أوضح املسالك، حملمد       ضياء ٩٣-
 .هـ، مطبعة الفجالة اجلديدة، القاهرة١٣٨٨

 أمحـد بـن عثمـانبن القُراء، لإلمام أيب عبداهللا حممد       طبقات ٩٤-
،١أمحد خـان، ط   / الدكتور: ، حتقيق )هـ٧٤٨: ت(الذَّهيب،  
 امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،مركزهـ،  ١٤١٨
 .الرياض

 الكُبرى، أليب عبداهللا حممد بن سعد بن منيع البـصريالطَّبقات ٩٥-
ـ ٢٣٠: ت (الزهري، هــ، دار صـادر،١٣٧٧،  ١، ط )هـ
 . بريوت

ـ      طبقات ٩٦- :ت(ن سـالم اجلمحـي،       فحول الشعراء، حملمـد ب
 .حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة: ، حتقيق)هـ٢٣١



 ٧٤٠

حممـد الـصاق/ للشيخ الِبشر يف توجيه القراءات العشر،       طالئع ٩٧-
 .، مطبعة النصر، مصر١قمحاوي، ط

 حممد بن أمحد بن عثمانعبداهللا يف خبر من غَبر، لإلمام أيب        الِعبر ٩٨-
 املنجد،الدينصالح  / الدكتور: ، حتقيق )هـ٧٤٨: ت(،  الذَّهيب
 .م، مطبعة حكومة الكويت١٩٨٤، ٢ط

 بن خلف املقرىءإمساعيل يف القراءات السبع، أليب طاهر       العنوان ٩٩-
زهـري/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٤٥٥: ت(األنصاري األندلسي،   

،هـ، عامل الكتب  ١٤٠٦،  ٢خليل العطية، ط  /  والدكتور زاهد
 .بريوت

:ت (الفراهيـدي،  أليب عبدالرمحن اخلليـل بـن أمحـد          العني، ١٠٠-
عبداهللا درويش وحممد علي النجار، الـدار: ، حتقيق )هـ٨٧٥
 . للتأليف والترمجة، مصراملصرية

 لإلمام أيب العالءاألمصار، االختصار يف قراءات العشرة أئمة       غاية ١٠١-
ـ ٥٦٩: ت(ين العطَّـار،    احلسن بن أمحد اهلَمذَا    :حتقيـق ،  )هـ

هـ، اجلماعة١٤١٤،  ١أشرف حممد فؤاد طلعت، ط    / الدكتور
 . الكرمي جبدةالقرآناخلريية لتحفيظ 

 أيب اخلري حممد بـنالدين النهاية يف طبقات القُراء، لشمس       غاية ١٠٢-
ـ ٨٣٣: ت(حممد بن اجلزري،     هــ، دار١٤٠٢،  ٣، ط )هـ

 . بريوت،العلميةالكتب 
 علـي النـوريسيدي النفع يف القراءات السبع، لويل اهللا        غيث ١٠٣-

هـ،١٤١٩،  ١حممد عبدالقادر شاهني، ط   : الصفاقسي، تصحيح 
 . العلمية، بريوتالكتبدار 

 األماين، للعالَّمـةحرز الرباين يف القراءات السبع من طريق        الفتح ١٠٤-
الدمنـهوري، بـأيب عياشـة الـشافعي       حممد البيومي الشهري    

،١عبدالعزيز بن ناصر السرب، ط    / الدكتور: حتقيق) هـ١٣٣٥(
 . التقنية، الرياضمطابعهـ، ١٤١٧



 ٧٤١

 أيب احلسن عليالدين الوصيد يف شرح القصيد، للشيخ علَم        فتح ١٠٥-
/حتقيق ودراسة الـدكتور   ) هـ٦٤٣: ت(بن حممد السخاوي،    

هــ، مكتبـة١٤٢٣،  ١اإلدريسي الظَّاهري، ط   حممد   موالي
 .الرشد، الرياض

:ت( اللغوية، أليب هالل احلسن بن عبداهللا العـسكري،          الفُروق ١٠٦-
،١حممد باسل عيـون الـسود، ط      : ، علَّق عليه  )هـ٤٠٠حنو  

 .  بريوتالعلمية،هـ، دار الكتب ١٤٢١
 أيب العـزبـن حسني   يف إعراب القرآن ايد، للمنتجب       الفريد ١٠٧-

حممد حسن النمر،/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٦٤٣: ت(اهلمداين،  
 .هـ، دار الثَّقافة، الدوحة١٤١١، ١ط

،)هـ٣٨٥: ت (الندمي،أليب الفرج حممد بن إسحاق      : الفهرست ١٠٨-
 .هـ، دار املعرفة، بريوت١٣٩٨: طُِبع عام

 الفريوزأبادي،يعقوبمد بن    احمليط، للشيخ جمدالدين حم    القاموس ١٠٩-
 . الفكر، بريوتدارهـ، ١٤٠٣ :طُِبع عام

:ت( بن يزيد املربد،     حممد يف اللغة واألدب، أليب العباس       الكامل ١١٠-
 .، مطبعة الفاروق احلديثة)هـ٣٨٥

:ت( بن يزيد املربد،     حممد يف اللغة واألدب، أليب العباس       الكامل ١١١-
 .تبة التجارية الكربى، مصر، املك)هـ٣٨٥

ـ ١٨٠: ت( لسيبويه، أيب بشر عثمان بن قنـرب،    الكتاب، ١١٢- ،)هـ
 .عبدالسالم هارون، عامل الكتب، بريوت/ األستاذ: حتقيق

 التأويـل،وجوه عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف        الكشاف ١١٣-
:ت(مي،  أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلوارز        

،١خليل مـأمون شـيحا، ط     : ، اعتىن به وعلَّق عليه    )هـ٥٣٨
 .بريوتهـ، دار املعرفة، ١٤٢٣

 الفاضـلللعـامل  الظُّنون عن أسامي الكُتب والفنـون،        كشف ١١٤-
ـ ١٠٦٧: ت(مصطفى بن عبداهللا الشهري حباجي خليفة،        ،)هـ



 ٧٤٢

 . العريب، بريوتالتراثدار إحياء 
 حممـدوحججهـا، اءات السبع وعللها     عن وجوه القر   الكشف ١١٥-

/الدكتور: ، حتقيق )هـ٤٣٧: ت(مكِّي بن أيب طالب القيسي،      
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤١٨ رمضان، ط، الدينحميي 

 عبداهللا حممد بـنلإلمام) شرح شعلَة على الشاطبية   ( املعاين   كرت ١١٦-
املكتبةهـ،  ١٤١٨: ، طُِبع عام  )هـ٦٥٦: ت(أمحد املوصلي،   

 .األزهرية للتراث، القاهرة
 املعروف بـابناألنصاري العرب، لإلمام حممد بن مكرم       لسان ١١٧-

هـ، دار إحياء التـراث١٤١٣،  ٣، ط )هـ٧١١: ت(منظور،  
 . ومؤسسة التاريخ العريب، بريوتالعريب

حممد:  حتقيق ،امليداين األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد        مجمع ١١٨-
 .بريوتهـ، دار اجليل، ١٤١٦: أبوالفضل إبراهيم، طُِبع عام

 احلليم بـنعبد فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد بن         جمموع ١١٩-
هـ، جممع١٤١٦،  ١، ط )هـ٧٢٨: ت(عبد السالم ابن تيمية،     

 . املصحف الشريف، املدينة املنورةلطباعةامللك فهد 
-١٢٠ ستعنـها، أليبواإليضاح يف تبيني وجوه شواذِّ القراءات       باملُح 

حممـد: دراسة وحتقيق ) هـ٣٩٢: ت(الفتح عثمان بن جني،     
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٩، ١ عطا، طعبدالقادر

 حممد عبداحلق بـنأليب الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،       احملرر ١٢١-
عبدالـسالم : ، حتقيق)هـ٥٤٦: ت(غالب بن عطية األندلسي،     

.هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٣، ١عبدالشايف حممد، ط
 املعـارف،دار،  ٧شوقي ضيف، ط  /  النحوية، للدكتور  املدارس ١٢٢-

 .القاهرة
/ للـدكتور  والنحـو،  الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة       مدرسة ١٢٣-

ومكتبـة ومطبعـةهـ، شركة   ١٣٧٧،  ٢مهدي املخزومي، ط  
 . وأوالده، القاهرةاحلليبمصطفى البايب 



 ٧٤٣

:ت (الفـراء،  واملؤنث، أليب زكريا حيـىي بـن زيـاد           املذكَّر ١٢٤-
رمضان عبـدالتواب، مكتبـة دار/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٢٠٧
 . القاهرةالتراث،

 علي بـن سـليمانبن اِجلنان، أليب حممد عبداهللا بن أسعد        مرآة ١٢٥-
هـ، دار الكتـاب١٤١٣: طُِبع عام ) هـ٧٦٨: ت(اليافعي،  

 .القاهرةاإلسالمي، 
:ت( القرشـي،    حممـد  والكفَّارات، أليب بكر عبداهللا بن       املرض ١٢٦-

هـ، الـدار١٤١١،  ١عبدالوكيل الندوي، ط  : حتقيق)هـ٢٨١
 . بومبايالسلفية،

 بن الكمـالدالرمحنعب يف علوم اللغة، لإلمام جالل الدين        املزهر ١٢٧-
، دار إحياء الكتب العربية، مطبعـة)هـ٩١١: ت(الّسيوطي،  

 . البايب احلليبعيسى
 بن عبداهللاحممد على الصحيحني، أليب عبداهللا احلاكم       املستدرك ١٢٨-

حممد عبـدالقادر عطـا،: ، حتقيق )هـ٤٠٥: ت(النيسابوري،  
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١١ ،١ط

:ت( التميمي،   املوصلي أيب يعلى، ألمحد بن علي بن املُثنى         مسند ١٢٩-
هــ، دار١٤٠٤،  ١، حتقيق حسني سليم أسـد، ط      )هـ٣٠٧

 . دمشقللتراث،املأمون 
:ت (الـشيباين،  اإلمام أيب عبداهللا أمحـد بـن حنبـل           مسند ١٣٠-

 .، مؤسسة قرطبة، القاهرة)هـ٢٤١
:حتقيـق ،  )زوائـد اهليثمـي   (،  )هـ٢٨٢: ت( احلارث،   مسند ١٣١-

هـ، مركز١٤١٣،  ١حسني أمحد صاحل الباكري، ط    / الدكتور
 . املنورةاملدينةخدمة السنة، 

 القيـسي،طالب إعراب القرآن، أليب حممد مكِّي بن أيب         مشكل ١٣٢-
،٤حامت صاحل الـضامن، ط    / الدكتور: ، حتقيق )هـ٤٣٧: ت(

 .ت الرسالة، بريومؤسسةهـ، ١٤٠٨



 ٧٤٤

:ت( البغوي،   مسعود الترتيل، لإلمام أيب حممد احلسني بن        معامل ١٣٣-
 .هـ، دار ابن حزم، بريوت١٤٢٣، ١، ط)هـ٥١٦

 بـن أمحـدحممـد  القراءات، لإلمام العالَّمة أيب منصور       معاين ١٣٤-
أمحد فريد املزيدي،/ الشيخ: ، حتقيق )هـ٣٧٠: ت(األزهري،  

 .ة، بريوتهـ، دار الكتب العلمي١٤٢٠، ١ط
 املعـروفحممـد  القرآن الكرمي، أليب جعفر أمحـد بـن          معاين ١٣٥-

حممد علي الصابوين،/ الشيخ: ، حتقيق )هـ٣٣٨: ت(بالنحاس،  
 . أم القُرى، مكَّة املكرمةجامعة

:ت (الـسري،  القرآن وإعرابه، أليب إسحاق إبراهيم بـن         معاين ١٣٦-
:بداجلليل عبده شليب، طُِبع عـام     ع/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٣١١
 .هـ، دار احلديث، القاهرة١٤٢٤

،)هـ٢٠٧: ت (الفراء، القرآن، أليب زكريا حيىي بن زياد        معاين ١٣٧-
/أمحد يوسف جنايت وحممد علـي النجـار والـدكتور         : حتقيق

هـ، دار الكتب والوثائق١٤٢٢،  ٣ إمساعيل شليب، ط   عبدالفتاح
 . التراث، القاهرةقيقحتالقومية، مركز 

ااشـعي  القرآن، لألخفش األوسط سعيد بن مـسعدة         معاين ١٣٨-
فائز فارس،/ الدكتور: ، حتقيق )هـ٢١٥: ت(البلخي البصري،   

 . الكويتالصفاة،هـ، ١٤٠١، ٢ط
 احلمـويالرومي األدباء، أليب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا        معجم ١٣٩-

 الكتب العلميـة،دارهـ، دار   ١٤١١،  ١، ط )هـ٦٢٦: ت(
 .بريوت

 عبداهللا ياقوت بنأيب البلْدان، للشيخ اإلمام شهاب الدين       معجم ١٤٠-
ـ ٦٢٦: ت(عبداهللا الرومي احلموي     م، دار١٩٩٥،  ٢، ط )هـ

 .بريوتصادر، 
:ت( الفسوي،   سفيان والتاريخ، أليب يوسف يعقوب بن       املعرفة ١٤١-

هــ، دار١٤١٩: ع عام خليل املنصور، طُبِ  : ، حتقيق )هـ٢٧٧



 ٧٤٥

 . بريوتالعلمية،الكتب 
 عبداهللا مجـالحممد اللبيب عن كتب األعاريب، لإلمام أيب        مغين ١٤٢-

:ت(الدين بن يوسف املعـروف بـابن هـشام األنـصاري،            
:حممد حمي الدين عبداحلميـد، طُِبـع عـام        : حتقيق،  )هـ٧٦١
 .بريوتهـ، املكتية العصرية، ١٤٢٤

حممد سـامل/  للدكتور املتواترة، يف توجيه القراءات العشر      غِنياملُ ١٤٣-
الكلِّياتهـ، دار اجليل، بريوت، ومكتبة      ١٤٠٨،  ٢حميسن، ط 

 .األزهرية، القاهرة
 حممـد بـن أيبالعالء األغاين يف القراءات واملعاين، أليب       مفاتيح ١٤٤-

/الدكتورسة  ، حتقيق ودرا  )هـ٥٦٣بعد  : ت(احملاسن الكَرماين،   
هـ، دار ابـن حـزم،١٤٢٢،  ١عبدالكرمي مصطفى مدجل، ط   

 .بريوت
 حممـدبـن  يف غريب القرآن، أليب القاسم احلـسني         املفردات ١٤٥-

حممـد: ، حتقيق )هـ٥٠٢: ت(املعروف بالراغب األصفهاين،    
 .هـ، دار املعرفة، بريوت١٤٢٠، ٢طخليل عيتاين، 

 عثمان بـنعمروصار، لإلمام أيب     يف رسم مصاحف األم    املقنع ١٤٦-
حممد الصادق قمحاوي،: ، حتقيق )هـ٤٤٤: ت(سعيد الداين،   

 . األزهرية، القاهرةالكلِّياتمكتبة 
 و جـلَّ، لإلمـامعـز  يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا        املُكْتفَى ١٤٧-

:ت(املقرىء أيب عمرو عثمان بن سـعيد الـداين األندلـسي،            
يوسـف عبـد الـرمحن/ ، دراسة وحتقيق الدكتور   )هـ٤٤٤

 . الرسالة، بريوتمؤسسةهـ، ١٤٠٧، ٢املَرعشِلي، ط
 بن عبدالكرميحممد اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، ألمحد بن         منار ١٤٨-

هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب١٣٩٣،  ٢ط األمشوين،
 .وأوالده، القاهرة

:ت( بن اجلـوزي،     عليأيب الفرج عبدالرمحن بن      لإلمام   املنتظم، ١٤٩-



 ٧٤٦

 .هـ، دار صادر، بريوت١٣٥٨، ١، ط)هـ٥٩٧
 حممد شـريفحلسني الفَراء يف كتابه تفسري معاين القرآن،        منهج ١٥٠-

 .هاشم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض
 علـيبـن  يف وجوه القراءات وعللها، لإلمـام نـصر          املوضح ١٥١-

الشريازي الفارسي العنسوي النحوي املعروف بـابن أيب مـرمي،
عمـر محـدان/ ، حتقيق ودراسة الدكتور   )هـ٥٦٥بعد  : ت(

 لتحفـيظ القـرآناخلرييةهـ، اجلماعة   ١٤١٤،  ١الكبيسي، ط 
 .الكرمي جبدة

 حممد بن أمحدعبداهللا االعتدال يف نقد الرجال، لإلمام أيب        ميزان ١٥٢-
البجاوي،علي حممد   : ، حتقيق )هـ٧٤٨: ت(ن عثمان الذَّهيب،    ب

 .دار املعرفة، بريوت
 كمـال الـدينالربكـات  األِلباء يف طبقات األدباء، أليب       نزهة ١٥٣-

ـ ٥٧٧: ت(عبدالرمحن بن حممد ابـن األنبـاري،         ،٢، ط )هـ
 .م، مكتبة األندلس، بغداد١٩٧٠

 حممد بن حممداخلري لشمس الدين أيب      يف القراءات العشر،   النشر ١٥٤-
علي حممد الـضباع، دار: ، حتقيق )هـ٨٣٣: ت(بن اجلزري،   

 .الفكر
 األنـصاري،ثابت يف اللغة، أليب زيد سعيد بن أوس بن          النوادر ١٥٥-

 .، دار الكتاب، بريوت)هـ٢١٥: ت(
الرمحن عبد الدين اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، لإلمام جالل         مهع ١٥٦-

عبدالعال: ، شرح وحتقيق  )هـ٩١١: ت(بن الكمال الّسيوطي،    
هـ، الشركة الدولية للطِّباعة، عـامل١٤٢١،  ١ ط مكرم،سامل  

 .الكتب، بريوت
 للشيخ عبـدالفتاحالسبع، يف شرح الشاطبية يف القراءات       الوايف ١٥٧-

،هـ، مكتبة السوادي  ١٤١٥،  ٦، ط )هـ١٤٠٣: ت(القاضي،  
 . ومكتبة الدار، املدينة املنورةجدة،



 ٧٤٧

 مشس الدين أمحدالعباس األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب       وفيات ١٥٨-
ـ ٦٨١: ت(بن حممد بن أيب بكر بن خلِّكَان،         :حتقيـق ،  )هـ

 .إحسان عباس، دار صادر، بريوت/ الدكتور
 التاسعة والعـشرون،لسنةا،  ١٠٧ اجلامعة اإلسالمية، العدد     جملة ١٥٩-

 . هـ١٤١٩ -١٤١٨
 



 ٧٤٨



 ٧٤٩

 
 

 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع م

 ١ املقدمة ١-

 ٤ الدراسات السابقة ٢-

 ٦ خطَّة البحث ٣-

 ١٠ . عن علم التوجيهموجزة نبذة: التمهيد ٤-



 ٧٥٠

 ١١ .صطالحاً علم التوجيه لغة واتعريف: األول املبحث ٥-

 ١٢ . التأليف يف علم التوجيه وبعض املؤلَّفات فيهنشأة: الثَّاين املبحث ٦-

 ١٤ .  الفَراء وكتابه معاين القرآنعن دراسة : األولالقسم ٧-

 ١٥ . الفَراءترمجة: األول الباب ٨-

 ١٥ . وكنيته ولقبهامسه: األول الفصل ٩-

 ١٦ .ونشأته مولده: الثَّاين الفصل ١٠-

 ١٧ . العلميةحياته: الثَّالث الفصل ١١-

 ١٩ .شيوخه: الرابع الفصل ١٢-

 ٢٢ .تالميذه: اخلامس الفصل ١٣-

 ٢٤ .مؤلفاته: السادس الفصل ١٤-

 ٢٦ .وفاته: السابع الفصل ١٥-

  ٢٧ . عن كتاب معاين القرآندراسة: الثَّاين الباب ١٦-

 ٢٨ .الفَراء يف تأليف كتابه معاين القرآن منهج: األول الفصل ١٧-

 ٣٠ . الفَراء من القراءاتموقف: الثَّاين الفصل ١٨-

 ٣٠ .موقف الفَراء من القراءات املتواترة: األول املبحث ١٩-

 ٣٢ .موقف الفَراء من القراءات الشاذة: الثَّاين املبحث ٢٠-

 ٣٣ . الفَراء من القراءاتتنبيهات حول موقف: الثَّالث املبحث ٢١-

 ٣٥ . الفَراء يف توجيه القراءاتمنهج: الثَّالث الفصل ٢٢-

 ٣٧ . يف فرش احلروف يف معاين القرآن من أوله إىل آخرهالقراءات توجيه:  الثَّاينالقسم ٢٣-

 ٣٨ أم الكتاب ٢٤-



 ٧٥١

 ٤٣ سورة البقرة ٢٥-

 ١٠٧ عمران لآسورة  ٢٦-

 ١٣٤ سورة النساء ٢٧-

 ١٥٢ سورة املائدة ٢٨-

 ١٦٥ سورة األنعام ٢٩-

 ١٨٨ سورة األعراف ٣٠-

 ٢٠٠ الفسورة األن ٣١-

 ٢٠٦ براءةسورة  ٣٢-

 ٢٢١ يونسسورة  ٣٣-

 ٢٣١ هودسورة  ٣٤-

 ٢٤٦ يوسفسورة  ٣٥-

 ٢٥٨ سورة الرعد ٣٦-

 ٢٦١ إبراهيمسورة  ٣٧-

 ٢٦٨ سورة احلجر ٣٨-

  ٢٧٣ سورة النحل ٣٩-

 ٢٨٠ بين إسرائيلورة س ٤٠-

 ٢٩٤ سورة الكهف ٤١-

 ٣٠٨ مرميسورة  ٤٢-

 ٣١٦ طـهسورة  ٤٣-

 ٣٣٣ سورة األنبياء ٤٤-



 ٧٥٢

 ٣٣٩ سورة احلج ٤٥-

 ٣٤٦ سورة املؤمنون ٤٦-

 ٣٥٤ سورة النور ٤٧-

 ٣٦٥ سورة الفرقان ٤٨-

 ٣٧٤ سورة الشعراء ٤٩-

 ٣٧٨ سورة النمل ٥٠-

 ٣٩١ سورة القصص ٥١-

 ٣٩٨ العنكبوتسورة  ٥٢-

 ٤٠١ سورة الروم ٥٣-

 ٤٠٤ لقمانسورة  ٥٤-

 ٤٠٧ سورة السجدة ٥٥-

 ٤١٠ سورة األحزاب ٥٦-

 ٤١٨ سبأسورة  ٥٧-

 ٤٢٨ فاطرسورة  ٥٨-

 ٤٣٢ يـسسورة  ٥٩-

 ٤٤٤ سورة الصافات ٦٠-

 ٤٥٦ صسورة  ٦١-

 ٤٧٠ سورة الزمر ٦٢-

 ٤٧٥ غافرسورة  ٦٣-

 ٤٨١ فصلتسورة  ٦٤-



 ٧٥٣

 ٤٨٦  الشورىسورة ٦٥-

 ٤٩٠ سورة الزخرف ٦٦-

 ٥٠٠ سورة الدخان ٦٧-

 ٥٠٣ سورة اجلاثية ٦٨-

 ٥٠٧ سورة األحقاف ٦٩-

 ٥١٢  دحممسورة  ٧٠-

 ٥١٥ سورة الفتح ٧١-

 ٥١٦ سورة احلجرات ٧٢-

 ٥١٩ قسورة  ٧٣-

 ٥٢١ سورة الذاريات ٧٤-

 ٥٢٤ ورسورة الطُّ ٧٥-

-٧٦ ٥٢٧ جمسورة الن 

 ٥٣١ القمرسورة  ٧٧-

 ٥٣٤  سورة الرمحن ٧٨-

 ٥٣٨ سورة الواقعة ٧٩-

 ٥٤٣ سورة احلديد ٨٠-

  ٥٤٧ سورة اادلة ٨١-

 ٥٤٩ سورة احلشر ٨٢-

 ٥٥٢ سورة املمتحنة ٨٣-

 ٥٥٣ سورة اجلمعة ٨٤-



 ٧٥٤

 ٥٥٥ نيسورة املنافق ٨٥-

 ٥٥٧ سورة الطالق ٨٦-

 ٥٥٩ سورة التحرمي ٨٧-

 ٥٦١ سورة امللك ٨٨-

 ٥٦٢ سورة القلم ٨٩-

 ٥٦٦ سورة احلاقة ٩٠-

 ٥٦٨ سورة املعارج ٩١-

 ٥٧٠ نوحسورة  ٩٢-

 ٥٧٢ سورة اجلن ٩٣-

-٩٤ سورة املز٥٧٧ لم 

-٩٥ ٥٨٠ رثِّسورة املد 

 ٥٨٣ سورة القيامة ٩٦-

 ٥٨٧ سورة اإلنسان ٩٧-

 ٥٩٣ سورة املرسالت ٩٨-

 ٥٩٧ سورة النبأ ٩٩-

  ٦٠٠ سورة النازعات ١٠٠-

 ٦٠٢ عبسسورة  ١٠١-

 ٦٠٤ سورة التكوير ١٠٢-

 ٦٠٧ سورة االنفطار ١٠٣-

 ٦١٠ سورة املطففني ١٠٤-



 ٧٥٥

 ٦١٢ سورة االنشقاق ١٠٥-

 ٦١٤ سورة الربوج ١٠٦-

 ٦١٦ سورة الطارق ١٠٧-

 ٦١٧ سورة األعلى ١٠٨-

 ٦١٨ سورة الغاشية ١٠٩-

 ٦١٩ سورة الفجر ١١٠-

 ٦٢٢ سورة البلد ١١١-

 ٦٢٥ الشمسسورة  ١١٢-

 ٦٢٧ سورة الليل ١١٣-

 ٦٢٩ سورة الضحى ١١٤-

 ٦٣١ سورة القدر ١١٥-

-١١٦ ٦٣٢ نةسورة البي 

 ٦٣٤ سورة العاديات ١١٧-

 ٦٣٥ سورة التكاثر ١١٨-

 ٦٣٦ سورة اهلمزة ١١٩-

 ٦٣٨ قريشسورة  ١٢٠-

 ٦٣٩ سورة املسد ١٢١-

 ٦٤١ سورة اإلخالص ١٢٢-

 ٦٤٣ اخلامتة ١٢٣-

 ٦٤٦  القرآنيةرس اآلياتفه ١٢٤-



 ٧٥٦

 ٦٩٤  الشريفةالنبويةفهرس األحاديث  ١٢٥-

 ٦٩٦ فهرس األعالم ١٢٦-

 ٧٠٥ فهرس األشعار ١٢٧-

 ٧١٩ فهرس األمثال ١٢٨-

 ٧٢١  املصادر واملراجعقائمة ١٢٩-

 ٧٣٩ فهرس املوضوعات ١٣٠-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٥٧

 


	الفهرس

