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 املقدمة
 خطبة البحث: 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياا  واملرلالني، نبي اا  ماد 
 ى آله وصحبه إىل يوم الدين، أما بعد ...وعل

فإن علم توجيه القرا ات من العلوم املهمة الا    تععا ح هقهاا مان البحاث والدرالاة 
يف الدرالات األكادميية، وملا كان األمر كذلك فقد أهببتع أن أشاار  ببحاثي ياعثِارهذ  اذا 

 لتوجيه.العلم، ويعطي الباهثني والقارئني جمااًل أرهب وأولع يف علم ا
ولقااااد الهأااااتع أن ارانااااب األثاااارذ   يٍاااان لااااه كباااا  ا تمااااامي ماااان  باااا  الباااااهثني 

اآلاثر الاواردة  أجعا األكادمييني، فٍان من امل الب إثارا   اذا اراناب و،ثاه، فرأيات أن 
يف  واعاد تعاني  عن الصحابة والتابعني واتبعي التابعني واملتعلقة بتوجياه القارا ات املتاواترة

؛ لوا  يف ذلك القرا ات السبعة أو قتهم يف التوجيه من خالل اللغة العربيةعلى فهم طري
 العشرة املتواترة. 

  ي: مجع توجيههم والٍتب املعتمد عليها يف 
 صحيح البخارذ. .1

 صحيح مسلم. .2

 ل ن أيب داود. .3

 ل ن ال سائي. .4

 ل ن الرتمذذ.  .5

 ل ن ابن ماجه.  .6

 تفس  الطربذ )جامع البيان(.  .7

 مت. تفس  ابن أيب ها .8

 الٍشف والبيان للثعليب. .9

 معا  الت زي  للبغوذ. .11
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 تفس  مقات  بن لليمان.  .11

 .تفس  حيىي بن لالم .12

 .(1)تفس  لفيان الثورذ .13
 ألباب اختيار البحث: 

خدمة علم التوجيه املتعلق بعلم القرا ات، والذذ ال خيفى شدة اتصاله  -1
 بٍتاب هللا الٍرمي.

)علم توجيه القرا ات(، فأهببت أن أشار   هلَّة األ،اث املتعلقة ابألثر يف  -2
 هبذا البحث.

  اولة إثرا  املٍتبة اإللالمية ابلٍتابة يف جمالي   يٍتب فيه أهد لابق. -3
 أمهية البحث: 

 إين أأتم  من  ذا البحث األمور التالية ال  توضح أمهيته: 
سااالف  اولاااة فهااام القواعاااد والضاااواب  اللغوياااة الااا  كاااان يسااا  عليهاااا توجياااه ال -1

 للقرا ات. 

وضع مقدمة نأرية لتوجيه القرا ات اللغوذ. فمن املعلاوم أن الٍاالم عان التوجياه  -2
إمنااا  ااو أشاابه ابلٍااالم عاان فاارق احلااروف يف القاارا ات، هيااث ياا تى بٍاا   اارا ة 
ويعتحاادث ع هااا ماان وهيااة توجيههااا، وأطمااح ماان خااالل  ااذا البحااث أن نسااتفيد 

مبثابااااة املقاااادمات الاااا  يسااااتعني هبااااا يف وضااااع مقدمااااة نأريااااة كااااذا العلاااام، تٍااااون 
 الدارلون والباهثون على تطوير علم )توجيه القرا ات(. 

توضيح ومتهيد الطرياق علاى مان أراد أن يٍتاب يف )توجياه القارا ات(؛ نن يٍاون  -3
 عمله م ضبطاً بقواعد وإطارات معي ة.

 هدود البحث: 
 البحث له عدة هدود: 

                                 
ات  ولفيان ال يوجد فيه إل اد، ولٍن مبا أهنماا مان السالف الصااين فاإين أهببات تفس  حيىي بن لالم ومق (1)

أن آيت ن واكمااا يف التوجيااه يف ث اااا  ااذا البحااث، ف سااتطيع أن نعتاارب أ واكمااا مساا دة ماان جهااة أهناام ماان 
 أتباع التابعني.
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ات فقاا  ماان ال اهيااة اللغويااة، ولااي  يف علاام أواًل: لاايٍون العماا  يف توجيااه القاارا 
 القرا ات أو ما يتعلق به. 

اثنياً: ليٍون العم   ددًا مبا ورد عن السلف من الصحابة والتابعني وأتباعهم، وما 
لأورده عن بقية علما  األمة يف بقية العصر إمنا  و من ابب الشار  وأتيياد األدلاة، ولان 

 ن العلما  يف بقية العصور. أتتبع ك  كالم عن التوجيه وارد ع
اثلثاً: ليٍون عملي خاصًا مبحاولة إجياد م هج واضاح وارد عان السالف مان خاالل 

 مرواهتم. فلي  العم    ا رمع املروات فإن  ذا  د مت يف عم  لابق. 
 مشٍلة البحث: 

أمااا مشااٍلة البحااث: فهااو كااون )علاام توجيااه القاارا ات( علماااً م تشاارًا ومشااهورًا بااني 
خصصني، ولٍن لي  له  واعد تعني على ضبطه وحتديده، فجا   اذا العما  لتحدياد املت

  ذه القواعد والضواب ، من خالل ما ورد عن السلف يف توجيه القرا ات.
 ألئلة البحث: 

   توجيه السلف للقرا ات كان له ضوابطه وم هجاه  وإذا كاان لاه ما هج وضاواب  
لاارواات الااواردة عاا هم إىل أنااواع م ضاابطة فمااا  ااي  ااذه الضااواب   وكيااف ميٍاان تقساايم ا

واضحة  و   ميٍن ب ا   واعد وضواب  من  ذه الرواات تعني املتخصصني على ضب  
 مجيع الٍالم عن التوجيه 

 خطة البحث: 
 ي قسم البحث إىل: 

 مقدمة.  -1
 متهيد.  -2

 صلب البحث.  -3

 خامتة، وفهارس.  -4
اب اختياااره، وأمهيتااه، وهاادوده، أمااا املقدمااة، فتشااتم  علااى اآليت: خطبااة البحااث، وألااب

 ومشٍلته، وألئلته، وخطته، وامل هج املتبع فيه. 
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 وأما التمهيد، فيشتم  على أربعة مباهث: 
 املبحث األول: تعريف القرا ات لغة واصطالهاً.

 املبحث الثاين: تعريف توجيه القرا ات لغة واصطالهاً. 
 املبحث الثالث: أمهية علم التوجيه، ومثرته. 

 بحث الرابع: تعريف القواعد. امل
 وأما صلب البحث، ففي أربعة فصول: 

 الفص   األول:  واعد التوجيه املتعلقة ابملفردات.
 الفص  الثاين:  واعد التوجيه املتعلقة ابل حو. 

 الفص  الثالث:  واعد التوجيه املتعلقة ابلصرف. 
 الفص  الرابع:  واعد التوجيه املتعلقة ابلبالغة. 

 ة البحث، وفيها أ م ال تائج والتوصيات. مث خامت
 مث الفهارس، و ي على ال حو التايل: 

 فهرس املصادر واملراجع.  -1

 فهرس الع اوين واملوضوعات.  -2
 امل هج املتبع يف البحث: 

 لي قسم العم  امل هجي يف  ذا البحث وإجرا اته إىل ثالثة مراه  رئيسية: 
 املادة العلمية.  املرهلة األوىل: مرهلة االلتقرا ، ومجع

 وخطته كالتايل: 
الرجوع إىل كتب التوجيه والتفسا  الا  علَّقات علاى الارواات الاواردة عان السالف  -1

 يف توجيه القرا ات. 
مجااع كااالم العلمااا  املتعلااق هبااذه الاارواات، أو الاا  حتاادثت عاان نفاا  املسااألة الاا   -2

 حتدث ع ها صاهب األثر يف التوجيه. 
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 اادر نٍاان ماان كتااب التفساا  ابلاارأذ والاا  اعت اات ابلتفساا   اولااة الااتقرا  أكاارب  -3
ابملااأثور؛ فااإن كتااب التفساا  ابملااأثور يف الغالااب ال تتعاارمل لشاار  املعاااين املساات بطة 
 من الرواات الواردة عن السلف، بعٍ  كتب التفس  ابلرأذ ال  تعتين هبذا. 

أمهياة، واألكثار وضاوهاً، ت قيح األ وال اجملموعاة، وتقادمي األ اوال األ ادم، واألكثار  -4
 وإهاطة ابملراد. 

لتأهر نتيجة  ذه املرهلة يف البحث؛ مان خاالل األ اوال الا  لات ق  عان العلماا   -5
 يف شر  األ وال الواردة عن السلف، وال  ت يد الضواب  ال  ليذكر ا الباهث.

 املرهلة الثانية: مرهلة الوصف.
 وخطة  ذه املرهلة كالتايل:

ة واردة عااان السااالف يف توجيااه القااارا ات، ووصاااف كااا  رواياااة علاااى أتماا  كااا  روايااا -1
 هدة؛ ملعرفة ما أ م مالمح  ذه الرواات. 

مقارنة املالهأات الا  الهأهاا الباهاث؛ مباا كتباه العلماا  الساابقون عان الارواات  -2
 الواردة عن السلف. 

لان يٍاون لتٍون نتيجة  ذه املرهلاة ااا رة يف املرهلاة التالياة الا  لاتبا عليهاا، و  -3
كاااا أثااار واضاااح يف البحاااث؛ فاااإن الباهاااث لااان يٍتاااب  اااذه املالهأاااات واملالماااح 

 املتعلقة بٍ  أثر يف إطار وث اا البحث. 

 املرهلة الثالثة: مرهلة التحلي . 
 وخطة  ذه املرهلة كالتايل: 

التأم  الٍلاي رمياع الارواات، وذلاك مبالهأاة وصاف ومالماح كا  رواياة، و اولاة  -1
 ت املتشاهبة األوصاف واملالمح ضمن إطار  دد. جتميع الرواا

وضع الضواب  والقواعد الٍلية؛ من خالل مالهأاة التشاابه العاام الاذذ يوجاد باني  -2
 الرواات. 

 ليٍون أثر  ذه املرهلة واضحًا يف ضب  وأتط   ذه القواعد والضواب .
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 التمهيد
 يشتم  على أربعة مباهث: 

 لغة واصطالهاً. املبحث األول: تعريف القرا ات
 املبحث الثاين: تعريف توجيه القرا ات لغة واصطالهاً. 

 املبحث الثالث: أمهية علم التوجيه، ومثرته. 
 املبحث الرابع: تعريف القواعد. 
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 املبحث األول: تعريف القرا ات لغة واصطالهاً 
 : القرا ات لغة

ضاممت بعضاه إىل مجع  را ة، و ي مصدر الفعا :  ارأ، و ارأت الشاي  أذ مجعتاه و 
: ك  شي  مجعته فقد  رأته، ومسي القرآن  ارآوً ألناه مجاع القصا  بعض،  ال ابن األث 

 .(1)واألمر وال هي والوعد والوعيد واآلات والسور بعضها إىل بعض
و ال الرازذ:  رأ الٍتاب  را ة و رآًو ابلضم، و رأ الشي   ارآوً ابلضام أيضااً مجعاه 

 .(2)وضمه
 : ات اصطالهاً تعريف القرا 

 لتعريف القرا ات اصطالهاً عدة تعريفات، من أبرز ا: 
تعريااف أيب هيااان األندلسااي، فقااد عرفهااا نهنااا: علاام يبحااث فيااه عاان كيفيااة ال طااق 

 .(3)نلفاظ القرآن
وتعريااف الزركشااي الااذذ  ااال: القاارآن  ااو الااوهي امل اازل علااى  مااد صاالى هللا عليااه 

ي اخاتالف ألفااظ الاوهي املاذكور يف كتباة احلاروف وللم للبيان واإلعجااز، والقارا ات  ا
 .(4)أو كيفياهتا من ختفيف وتثقي  وغ  ا

وتعريااااف اباااان اراااازرذ  ااااال: علاااام بٍيفيااااة أدا  كلمااااات القاااارآن واختالفهااااا بعاااازو 
 .(5)ال ا لة

وتعريف عبد الفتاا  القاضاي  اال: علام يعارف باه كيفياة ال طاق ابلٍلماات القرآنياة، 
 .(6)واختالفاً مع عزو ك  وجه إىل و لهوطريق أدائها اتفا اً 

                                 
 (. 4/31انأر: ال هاية يف غريب احلديث ) (1)
 (. 221انأر: خمتار الصحا  )ص (2)
 (. 1/14انأر: البحر احملي  ) (3)
 (. 1/318انأر: الرب ان ) (4)
 (. 3انأر: م جد املقرئني )ص (5)
 (. 7انأر: البدور الزا رة )ص (6)
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 املبحث الثاين: تعريف توجيه القرا ات لغة واصطالهاً 
 : التوجيه لغة

اه توجيهااً.  اال ابان فاارس: والاواو وارايم واكاا  أصا  واهاد، يادل  مصدر وّجاه يعوجّه
علاااااى مقابلاااااة لشاااااي ، والوجاااااه: مساااااتقب  لٍااااا  شاااااي  ... ووجهااااات الشاااااي : جعلتاااااه 

 .(1)جهة على
ه احلجر وجهة ما له ... ويريد: وجه األمر وجهه، يضرب مثاًل و ا ل ابن م أور: وجّه

لألماار إذا   يسااتقم ماان جهااة أن يوجااه لااه تاادب ًا ماان جهااة أخاار ، وأصاا   ااذا يف احلجاار 
يوضع يف الب ا ، فال يستقيم، فيقلب على وجه آخر، فيستقيم ... ووجه ال خ : غرلها 

 .(2)ا الشمالفأماكا  هبح  الشمال، فأ امته
 التوجيه اصطالهاً: 

يَّة القاارا ات كمااا أن علاام القاارا ات   ااال طاااق كاارب  زاده:  ااو علاام ابهااث عاان لااامّه
 .(3)ابهث عن أنّهّيتها

 والتعريف غ  واضح، وفيه مصطلحات غ  واضحة. 
و ااال الاادكتور هسااني احلااريب: علاام يبحااث فيااه عاان معاااين القاارا ات والٍشااف عاان 

 .(4)وجو ها يف العربية

                                 
 (. 89-6/88انأر: معجم مقايي  اللغة ) (1)
 اللسان )وجه(.  (2)
 (.336-3/335مفتا  دار السعادة ) (3)
 (. 64ة )صتوجيه مشٍ  القرا ات العشرية الفرشي (4)
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 املبحث الثالث: أمهية علم التوجيه، ومثرته
 كذا العلم أمهية كب ة ومت وعة، وأذكر  ه ا أمهية  ذا العلم على وجه االختصار. 

هبااااذا العلاااام ياااادافع عاااان القاااارا ات، ويٍشااااف عاااان وجههااااا، ويبااااني صااااحتها،  -1
يصاا  ولااالمتها، وياارد بااذلك علااى مااا يثاا ه ماان أحلااد ناان  صااد التشااٍيك يف القاارا ات ل

 . (1)بذلك إىل الطعن يف القرآن، مث امل احزَّل عليه، مث الطعن يف دين هللا لبحانه
الااارد علاااى مااان أتول مااان أ ااا  القبلاااة، فطعااان يف القااارا ت؛ ملخالفتهاااا القيااااس  -2

 .(2)وال أر ع ده، ومقابلتهم آبلتهم ولالههم الذذ طع وا به يف القرا ة
علماا  لصاحة القارا ة عان ال ايب صالى هللا توضيح األركان الثالثة ال  وضاعها ال -3

 .(3)عليه وللم
بيااان معااا اآليااة الاا   رئاات نكثاار ماان وجااه وتفساا  ا، فيٍااون الباعااث علااى  -4

 .(4)ذلك  و التوضيح واإلفهام، ومقصد من يوجه القرا ة مقصد املفسر وعمله كعمله
القااارا ات للقااارا ات عال اااة  وياااة ابللغاااة العربياااة، ال لااايما ال حاااو، فأصااابحت  -5

 . (5)ابلتوجيه م يدة للقواعد ال حوية، وحتتج كا

                                 
 (. 67انأر: توجيه مشٍ  القرا ات العشرية الفرشية )ص (1)
 (. 74انأر: مبحث االهتجاج للقرا ات )ص (2)
 (. 72-71انأر: مبحث االهتاج للقرا ات )ص (3)
 (. 67انأر: توجيه مشٍ  القرا ات العشرية الفرشية )ص (4)
 (. 68انأر: توجيه مشٍ  القرا ات العشرية الفرشية )ص (5)
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 املبحث الرابع: تعريف القواعد
 القاعدة يف اللغة: 

 .(1)األلاس، وم ه  واعد البيت
 القاعدة يف االصطال : 

 . (2) ضية كلية يتعرف م ها أهٍام جزئياهتا
 واملراد بقواعد التوجيه: 

 العلما  للقرا ات القرآنية املتواترة.  ي األل  ال  ياعباِاح عليها توجيه 
 

                                 
 لسان العرب؛ مادة ) عد(.  (1)
 (. 1/24انأر: القواعد للحصين ) (2)
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 الفص  األول:  واعد التوجيه املتعلقة ابملفردات
 القاعدة األوىل: أمهية الرجوع إىل األص  اللغوذ يف توجيه القرا ات. 

 [.106البقرة:] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قوله تعالى:

قرأ ابن كثير
(1)

وأبو عمرو 
(2)

نة بوين  بفتح النوو  واليوين وزموسة  واك     

اليين والهمسة، والباقو  بضم النو  وكير اليين من غير زمسة
(3)

. 

: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  عن قتادة، قوله:

كا  ينيخ اآلية باآلية بعدزا، ويقرأ نبي اهلل صلى اهلل عليه و ولم اآليوة أو   

أكثر من ذلك، ثم ُتنيى وُترفع
(4)

  . 

، قال: كا  اهلل چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٻ چ وعن قتادة أيضًا في قوله: 

تعالى ذكره ُينيي نبيه صلى اهلل عليه و لم ما شاء، وينيخ ما شاء
(5)

. 

: نرفعها من عندكمچپ  چ وكا  ُعَبيد بن عمير يقول:
(6)

. 

قال: إ  نبويمم صولى اهلل    چپ  پ  چ  وعن الحين أنه قال: في قوله:

عليه و لم ُأقِرئ قرآنًا ثم نييه
(7)

. 

پ  چ ، يقووول:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  بيووع، فووي قولووه:  وعوون الر

                                 
 و عبد هللا بن كث  بن عمرو بن عبد هللا بن زاذان بن ف وزان بن  رمز، الٍ اين الدارذ، مقرئ مٍاة، أباو  (1)

 (. 1/443انأر: غاية ال هاية ) . 121معبد، أهد القرا  السبعة املشهورين، مات ل ة 
مرو، زابن بن العال  بن عمار املازين التميمي البصرذ، اختلف يف امسه كث ًا، إمام من أئمة القرا   و أبو ع (2)

(، وغايااة 58انأاار: معرفااة القاارا  الٍبااار )ص . 154الساابعة، وأهااد ال حااويني املشااهورين، مااات لاا ة 
 (. 1/292ال هاية )

 (.1/221انأر: ال شر ) (3)
 (.1754،  1/522انأر: جامع البيان ) (4)
 (.1755،  1/522انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 1756،  1/522انأر: جامع البيان ) (6)
 (.1757،  1/522انأر: جامع البيان ) (7)
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نرفعهوووا. وكوووا  اهلل تبوووا أ وتعوووالى أنوووسل أموووو ًا مووون القووورآ  ثوووم    چپ  

 فعها
(1)

. 

يقول: أو نتركها ال نبّدلها چپ  پ  چ  وعن ابن عباس في قوله:
(2)

. 

: نتركها ال ننيخهاچپ  پ  چ  وعن اليدي قوله:
(3)

. 

، قووال: النا ووخ چٻ  ٻ  پ  پ    ٻ  ٻچ  وعوون الضووحاأ فووي قولووه:

والمنيوخ
(4)

. 

: نمُحهاچپ  پ  چ وقال ابن زيد في قوله:
(5)

. 

وعن عطاء، في قوله: )ما ننيخ من آية أو ننَيْأزا(، قال: نؤخرزا
(6)

. 

وعوون عييووى، قووال:  وومعي ابوون أبووي نقوويح يقووول فووي قولووه اهلل: )أو       

ننيأزا(، قال: ُنْرِجئها
(7)

. 

: نرجئها ونؤخرزاوعن مقازد: )أو ننيأزا(
(8)

. 

وعن عطية: )أو ننيأزا(، قال: نؤخرزا فال ننيخها
(9)

. 

وعن عبيد بن عمير: )أو ننيأزا(: إ جاؤزا وتأخيرزا
(11)

، وكا  عبيود  

                                 
 (.1761،  1/523انأر: جامع البيان ) (1)
 (.1762  1/523انأر: جامع البيان ) (2)
 (.1763  1/523انأر: جامع البيان ) (3)
 (.1764  1/523انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 1765  1/523انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 1766  524-1/523انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 1767،  1/524انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 1678،  1/524انأر: جامع البيان ) (8)
 (. 1769،  1/524انأر: جامع البيان ) (9)
 (. 1771،  1/524انأر: جامع البيان ) (11)
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بن عمير يقرأزا: )ننيأزا(
(1)

. 

فلااام تثبااات يف  ،مهماااوزة، أذ: ن خر اااا (أو ن ساااأ ا) اااال حيياااي بااان لاااالم: وتقااارأ و 
 . (2)القرآن

المييب: )أو ننيوأزا( أي: نؤخرزوا ونتركهوا فوي اللوو       وقال  عيد بن 

المحفوظ، وال تنسل
(3)

. 

مما  بق نالحو  أ  علمواء اليولر فراقووا بوين الملموة التوي مادتهوا )          

س ي( والتووي زووي موون النيوويا ، وفيووروا نريقووة نيوويا  النبووي صوولى اهلل    

ي عليه و لم بأ  اهلل عس وجل  فع القرآ ، وبوين موادة )  س أ( والتوي زو    

من اإلنياء، ومعنى اإلنياء: التأخير واإل جاء، ثم إنهم اختلفووا فوي معنوى    

زذا التأخير؛ فورأ  بعضوهم أ  التوأخير زنوا ُيوراد بوه: تأخيرزوا عون القورآ           

وعوودإ إثباتهووا فيووه، و أ  بعضووهم أ  التووأخير زنووا ُيووراد بووه: تأخيرزووا عوون    

 اإلنسال، وإبقاؤزا في اللو  المحفوظ، وعدإ إنسالها.  

 .[259البقرة:] چېئ  چ  له تعالى:قو

قرأ ابون عوامر  
(4)

والموفيوو  بوالساي المنقونوة، وقورأ البواقو  بوالراء        

المهملة
(5)

. 

: كير نخرجهاچۈئ  ېئ  چ  عن ابن عباس في قوله:
(6)

. 

قال: نحركها چۈئ  ېئ   چ وعن اليدي،
(1)

. 

                                 
 (. 1771،  1/524ر: جامع البيان )انأ (1)
 (.1/168انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (2)
 (. 1/256انأر: الٍشف والبيان ) (3)
 و عبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة بن عامر بن عبد هللا بن عمران اليحصيب، أباو عماران، إماام  (4)

ذ عان أيب الادردا  وعان املغا ة بان أيب شاهاب؛ فعلاى القرا ة يف الشام، وأهد القرا  السابعة،  يا  إناه أخا
 (. 1/423(، وغاية ال هاية )46 ذا يٍون اتبعياً. انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص

 (. 2/231انأر: ال شر ) (5)
 (. 5948،  3/45انأر: جامع البيان ) (6)
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وعن مقازد: )كير ُننِشرزا(، قال: انظر إليها حين يحييها اهلل
(2)

. 

قتادة مثله وعن
(3)

. 

وقال ابن زيد في قوله: )وانظر إلى العظاإ كير ننشرزا(، قوال: كيور   

نحييها
(4)

. 

چ  وقال مقاتل بن  وليما : )كيور ننشورزا( يعنوي: نحييهوا، نظيرزوا:      

[، يعنوووي: يبعثوووو   21]األنبيووواء: چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    

الموتى
(5)

. 

، وقوإ آخرو : بالساي چېئ  چ  وقال يحيى بن  الإ: قرأزا قوإ:

ہ  ہ  ہ  چ  )كير ننِشرزا(، وزو أجود الوجهين، وتصوديقه فوي كتواهلل اهلل:   

 [. 22]عبس: (6)چھ     

من خالل ما  بق يتبين لنا أ  علماء اليولر فرقووا بوين الملموة التوي      

أصووولها الليويوووة )    ز(، والملموووة التووي أصوووولها الليويوووة )     (،   

حريووك، والثانيووة مووأخوذة موون النشوور  فوواألولى مووأخوذة موون النشووس وزووو الت 

 وزو اإلحياء. 

 .[57األنعام:] چ ڭ  ڭچ  وله تعاىل:
: )يق ( ابلصاد مهملة مشددة، و رأ البا ون (7) رأ املدنيان وابن كث  وعاصم

                                                                             
 (. 5949،  3/45انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 5951،  5951،  3/46انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 5952،  3/46انأر: جامع البيان ) (3)
 (.5953،  3/46انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 1/218انأر: تفس  مقات  ) (5)
 (. 1/255انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (6)
 ااو عاصاام باان أيب ال جااود األلاادذ مااوال م الٍااويف، أبااو بٍاار، أهااد القاارا  الساابعة الٍااوفيني، تااويف لاا ة  (7)

 (. 1/346(، وغاية ال هاية )52انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص . 128
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 .(1)إبلٍان القاف وكسر الضاد معجمة، ويعقوب على أصله يف الو ف ابليا 
 اآلاثر:

: يقول احلق، ومن  رأ ا: )يقضه احلقَّ( يعين چ ڭ  ڭچ  و ال مقات :  وله:
 .(2)يعين: أييت ابلعذاب، وال ي خره إذا جا 

 تعليق: 
يتبني من أثر مقات  أن اختالف املادة اللغوية ي دذ إىل اختالف املعا؛ فالفع  
 على القرا ة األوىل )يق ( مادته )ق ص ص(، و و مأخوذ من القص ، أذ: القول. 

ضي( فإن مادته )ق مل ذ(، مأخوذة من القضا ، فاملعا: أما الفع  الثاين )يق
 يقضي هللا نن أييت العذاب وال ي خره. 

 .[30يونس:] چہ  چ  قوله تعالى: 

قووورأ حموووسة
(3)

والميوووا ي 
(4)

وخلووور 
(5)

بتووواءين، وقووورأ البووواقو  بالتووواء   

والياء
(6)

  . 

                                 
 (. 2/258انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/564انأر: تفس  مقات  ) (2)
 و محزة بن هبيب بن عمارة بن إمساعيا  الٍاويف، أباو عماارة، الازات التميماي، أهاد القارا  السابعة، كاان  (3)

(، وغاياة 66انأار: معرفاة القارا  الٍباار )ص . 156تاويف لا ة  معروفاً ابلورع، بص ًا ابلفرائض والاورع،
 (. 1/261ال هاية )

 و أبو احلسن، علي بن محزة بن عبد هللا بن هبمن بن ف وز األلدذ موال م الٍسائي، انتهات إلياه رةلاة  (4)
ياة ال هاياة (، وغا72انأر: معرفة القرا  الٍباار )ص . 189اإل را  ابلٍوفة بعد محزة الزات، تويف ل ة 

(1/535 .) 
 و خلف بن  شام بن ثعلب البزار، أبو  مد البغدادذ املقرئ اإلماام، راوذ محازة، وأهاد القارا  العشارة،  (5)

 (. 1/272(، وغاية ال هاية )123انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص . 229تويف ل ة 
 (. 2/283انأر: ال شر ) (6)
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، قال: تختبرچ ہ  ہ          ہ  ھ  ھچ  عن مقازد:
(1)

. 

فووي قولووه: )زنالوك تتلووو كول نفووس مووا أ وفلي(، قووال: مووا    وقوال ابوون زيود   

عملي، )تتلو(: تعاينه
(2)

. 

ترب چہ  چ  و ال مقات :  .(3)يعين: ختع
 التعليق: 

ما ورد عن السلف من آاثري يف توجيه  اتني القرا تني يدل على أمهية الرجوع إىل 
 األص  اللغوذ للقرا ات إن اختلف اشتقا ها اللغوذ. 

 مأخوذة من مادة )ب ل ذ(، وال  تدل على االبتال  واالختبار.  فقرا ة )تبلوا(
أما  را ة )تتلوا( فهي مأخوذة من مادة )ت ل و(، وال  تدل على القرا ة، أذ: 

 تقرؤه يف كتاهبا يوم القيامة، وتعاي ه ب فسها. 
 .[23يولف:]  چ ڀ  ڀچ  وله تعاىل: 

كاذلك   (5)لتاا  مان غا  مهاز، و شاامبٍسار اكاا  وفاتح ا (4) رأ املدنيان وابن ذكاوان
إال أناه مهااز، ووجهااه اآلخار بٍساار اكااا  مااع اكماز وضاام التااا ، و اارأ ابان كثاا  بفااتح اكااا  

 .(6)وضم التا  من غ  مهز، و رأ البا ون بفتح اكا  والتا  من غ  مهز

                                 
 (. 17671، 17671 ،17669،  6/557انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 17672،  6/557انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 2/236انأر: تفس  مقات  ) (3)
 و عبد هللا بن أمحد بن بش  بن ذكوان، أبو عمرو القرشي الفهرذ الدمشاقي، إماام جاامع دمشاق، وأهاد  (4)

معرفاة القارا  الٍباار انأار:  . 242الراويني عان ابان عاامر الشاامي،  ارأ علاى أياوب بان متايم، تاويف لا ة 
 (. 1/414(، وغاية ال هاية )117)ص

 ااو  شااام باان عمااار باان نصاا  باان ميساارة، أبااو الوليااد الساالمي، الأفاارذ الدمشااقي، شااي  أ اا  دمشااق،  (5)
 . 245وخطيبهم، ومقارئهم، الاراوذ عان ابان عاامر،  ارأ القارآن علاى عارا  بان خالاد وغا ه، تاويف لا ة 

 (. 1/414(، وغاية ال هاية )117انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص
 (. 294-2/293انأر: ال شر ) (6)
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نصاااباً، أذ:  لااام  چ ڀ  ڀچ  عااان زّر بااان هباااي  أناااه كاااان يقااارأ  اااذا احلااارف
 .(1)لك

 .(2)بفتح اكا  والتا ، و ال: تقول:  لم لك  چ ڀ  ڀچ  ن:عن احلس
 .(3)عن عبد الرمحن السلمي: ) هِئتع لك(، أذ: هتيأت لك

 .(4)وعن عٍرمة، مثله
 .(5)وعن  تادة،  ال: ) هِئتع لك(،  ال عٍرمة: هتيأت لك

 .(6)وكان أبو وائ  يقول: ) هِئتع لك(، أذ: هتيأت لك
 -أو أمحااد–ثااا: شااهدت أاب عماارو ولااأله أبااو أمحااد و ااال أبااو عبياادة معماار باان امل

وكان عاملًا ابلقرآن وكان ألال  مث كرب، فقعد يف بيته، فٍان ي خذ ع ه القرآن، ويٍون ماع 
القضاة، فسأله عن  ول من  ال: ) هِئتع لك( بٍسر اكا  ومهاز الياا ، فقاال أباو عمارو: 

 .(8)، إذ: ابط ، جعلها )فعلت( من )هتيأت( ...(7)لى
 التعليق:

 يتضح من الرواات السابقة أن تغ  املادة اللغوية أد  إىل تغ  املعا. 
 [.41]الحقر: چگ  ڳ  ڳ   ڳ  چ قوله تعالى: 

                                 
 (. 18981،  7/176انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 18996،  7/178انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 19111،  7/178انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 19112،  7/178انأر: جامع البيان ) (4)
 . (19114،  7/178انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 19115،  7/178انأر: جامع البيان ) (6)
(:  ٍاذا رلام الٍلماة يف املخطوطاة، ويف املطباوع: 16/29 ال أمحد شااكر يف طبعاة دار املعاارف مبصار ) (7)

ي ساااى، ويف جمااااز القااارآن: ب ساااي، وأو يف شاااك مااان ذلاااك كلاااه، وأخشاااى أن تٍاااون بساااب ، والبساااب : 
 الباط ، والبساب  مثله. 

 (. 19116،  179-7/178البيان ) انأر: جامع (8)
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قرأ يعقوهلل بمير الالإ و فع الياء وتنوينهوا، وقورأ البواقو  بفوتح الوالإ      

والياء من غير تنوين
(1)

. 

يووتقيم(، يعنووي: عوون ابوون  وويرين أنووه كووا  يقوورأ: )زووذا صوورا  َعِلووي  م   

 فيع
(2)

. 

عن قتوادة، قولوه: )زوذا صورا  َعِلوي  ميوتقيم( أي:  فيوع ميوتقيم. قوال          

بشر: قال يسيد: قال  عيد: زمذا نقرؤزا نحن وقتادة
(3)

. 

عن قيس بن عباد: )زذا صرا  عِلي  ميتقيم(، يقول:  فيع
(4)

. 

 التعليق: 

  ال ُبودا  من الواضح أ  اختالف قوراءة يعقووهلل عون قوراءة القمهوو  كوا      

 فيه أ  ُينظر لمل قراءة في توجيهها على ِحَدٍة من ناحية أصولها الليوية.  

 فقراءة يعقوهلل مأخوذة من العلو الذي زو اال تفاع. 

وقووراءة القمهووو  زووي عبووا ة عوون حوورف جوور داخوول علووى يوواء الوونفس     

 )َعَليا(. 

 .[74مرمي:] چۋ  چ  وله تعاىل: 
، واباان ذكااوان، وابكمااز  اارأ (5)و جعفاار و ااالون اارأه بتشااديد اليااا  ماان غاا  مهااز أباا

 .(6)البا ون
من قرأزا مهموزة فيقول منظرًا، ومن قرأزا  چۋ  چ قال ابن  الإ: 

بيير زمسة فيقول: )وِ ّيًا( من قبل الرواء، وإنما عوي  النواس بوالمطر، بوه     

                                 
 (. 2/311انأر: ال شر ) (1)
 (. 21181،  7/517انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 21181،  7/517انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 21182،  7/517انأر: جامع البيان ) (4)
صامد بان عمار بان  و راوذ اإلمام وفع األول، أبو مولى، عيسى بن مي ا بن وردان بن عيساى بان عباد ال (5)

انأار: غاياة ال هاياة يف  . 221عبد هللا الزر اي، ربياب وفاع، لقباه وفاع بقاالون راودة  را تاه، ماات لا ة 
 (. 1/615طبقات القرا  )

 (. 1/394انأر: ال شر ) (6)
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تنبي ز عهم، وتعي  ماشيتهم
(1)

. 

 التعليق: 

علوى أزميوة الرجووع إلوى األصوول       في األثر اليابق عن ابن  الإ دليٌل

 الليوية لمل قراءة. 

فوووا  القوووراءة األولوووى زوووي موووأخوذة مووون موووادة )  و ي( الدالوووة علوووى     

 اال تواء، وعند إدغاإ الواو في الياء قلبي الواو ياًء.

أمووا علووى القووراءة الثوواني فانهووا مووأخوذة موون )  أ ي(، وزووو المنظوور         

 الحين.  

 [.21]امل م ون: چڄ  چ  وله تعاىل: 
 .(2) رأ املدنيان وابن كث  وأبو عمرو بٍسر السني، و رأ البا ون بفتحها

عن مقازد، في قوله: )نو  ِ يناء( قال: المبا أ
(3)

. 

 

                                 
 (. 1/239انأر: تفس  ابن لالم ) (1)
 (. 2/328انأر: ال شر ) (2)
 (. 25478 ،25476،  9/217انأر: جامع البيان ) (3)
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 القاعدة الثانية: التوجيه ابل أائر. 

 .چېئ  چ قوله تعالى: 

ۇ  چ  قال مقاتل بن  ليما : )كير ننشرزا( يعني: نحييهوا، نظيرزوا:  

[، يعنووووووي: يبعثووووووو   21]األنبيوووووواء: چٴۇ     ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

الموتى
(1)

. 

بوالساي، وقووإ آخورو :     چېئ  چ  قال يحيى بن  الإ: قرأزا قوإ:

ہ  ہ  ہ  چ )كير ننِشرزا(، وزو أجود الوجهين، وتصديقه فوي كتواهلل اهلل:   

 [. 22]عبس: (2)چھ     

 التعليق:

ا فهنوا نوور  أ  مقاتول بوون  ووليما  ويحيوى بوون  ووالإ ذكوروا لتوجيووه موو    

 يقوال  نظا ر لهذه الملمات من آيات أخر . 

 .[57األنعام:] چ ڭ  ڭچ  وله تعاىل:
 رأ املدنيان وابن كث  وعاصم: )يق ( ابلصاد مهملة مشددة، و رأ البا ون 

 .(3)إبلٍان القاف وكسر الضاد معجمة، ويعقوب على أصله يف الو ف ابليا 
ڭ    ۓ  ۓ  ڭچ  ، و ال:چ ڭ  ڭچ  عن ابن عباس،  ال:

 .(4)[3]يولف: چڭ      
 تعليق: 

نالح  من أثر ابن عباس أنه فير قراءة عاصم ومن معوه بييوة نظيورة    

 لها، وزي آية  و ة يو ر.  

                                 
 (. 1/218انأر: تفس  مقات  ) (1)
 (. 1/255انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (2)
 (. 2/258انأر: ال شر ) (3)
 (. 13316،  5/219انأر: جامع البيان ) (4)
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 القاعدة الثالثة: أمهية الرجوع إىل لغات العرب املختلفة. 
 [.125]األنعام: چٺ    چ   وله تعاىل:

 .(1)ون بفتحها رأ املدنيان وأبو بٍر بٍسر الرا ، و رأ البا 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  روذ أن عمااار بااان امحطااااب رمحاااة هللا علياااه  ااارأ  اااذه اآلياااة:

ب صااب الاارا .  ااال: و اارأ بعااض ماان ع ااده ماان أصااحاب  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
رلول هللا صلى هللا عليه وللم: )ضيّهقاً هرهجاً(.  اال: صافوان: فقاال عمار: ابغاوين رجااًل 

ريًّا.  ااال: فااأتوه بااه. فقااال لااه عماار: ا فاا ، مااا ماان ك انااة، واجعلااوه راعياااً، ولاايٍن معاادِ 
احلرجااة   ااال: احلرجااة في ااا الشااجرة تٍااون بااني األشااجار الاا  ال تصاا  إليهااا راعيااة وال 
وهشيٌَّة وال شي .  ال: فقال عمر: كذلك  لبع امل افق، ال يص  إليه شي  من امح 
(2). 

 التعليق: 
 ادما  عرهئحات ع اده القارا ة األخار  نالهظ   ا أن عمر بان امحطااب رضاي هللا ع اه ع

بٍسر را  )هرهجااً(؛ ،اث عمان يدلاه علاى مع ا اا مان أ ا  لغاة معي اة مان  بائا  العارب، 
و ام ب او مادن ماان باين ك اناة، نااا يادل علاى أمهياة الرجااوع إىل لغاات العارب املختلفااة يف 

 توجيه القرا ات املتواترة. 

                                 
 (. 2/262انأر: ال شر ) (1)
 (. 13865،  5/337انأر: جامع البيان ) (2)
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  حوالفص  الثاين:  واعد التوجيه املتعلقة ابل
 القاعدة األوىل: فتح مهزة )أنَّ( ي دذ إىل أتويلها مع ما بعد ا مبصدر: 

 .[19آل عمران:] چڃ  ڃ چ  وله تعاىل: 
 . (1) رأ الٍسائي بفتح اكمزة، و رأ البا ون بٍسر ا
 .(2) ال مقات : شهدوا )أن الدين( يعين: التوهيد

 التعليق: 
أن تاا ول مبصاادر، و  ااا لاايٍون املصاادر علااى  اارا ة ماان  اارأ بفااتح مهاازة )أحنَّ( ال بااد 

 مفعواًل به، وتقدير الٍالم: شهدوا كونح الدين احلق  و اإللالم. 
 .[119األنعام:] چىئ  ىئ          ی  ی  ی  چ   وله تعاىل:

 .(3) رأ ابن كث  والبصران وخلف بٍسر اكمزة، والبا ون ابلفتح
م.  ااال: مث أخاارب عاا هم ،  ااال: مااا ياادريٍچېئ  ىئ  چ  عاان جما ااد يف  ااول هللا:

 .(4)أهنم ال ي م ون
، مث يسااتأنف فيقااول: إهنااا إذا چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  وعبااد هللا باان يزيااد يقااول:

 .(5)جا ت ال ي م ون
 التعليق: 

نالهظ من األثرين السابقني أن اختالف القرا تني بني فتح مهازة )أن( وكسار ا أد  
 إىل اختالف يف أتوي  الٍالم. 

                                 
 (. 2/238انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/267مقات  )انأر: تفس   (2)
 (. 2/261انأر: ال شر ) (3)
 (. 13751،  5/317انأر: جامع البيان ) (4)
 .13753،  5/317انأر: جامع البيان ) (5)
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 تغ  القرا ة  د ي دذ إىل تقدير  ذوف:  القاعدة الثانية:
 .[19آل عمران:] چڃ  ڃ چ  وله تعاىل: 

 . (1) رأ الٍسائي بفتح اكمزة، و رأ البا ون بٍسر ا
 .(2) ال مقات : شهدوا )أن الدين( يعين: التوهيد

 التعليق: 
ا علااى  اارا ة ماان  اارأ بفااتح مهاازة )أحنَّ( ال بااد أن يٍااون   ااا   ااذوٌف  بلهااا، هاا  إذ
ااامح املاااراد مااان الٍاااالم، و  اااا نااار  أن مقااااتاًل  حااادَّر: شاااهدوا؛ ألن  أعوّهلحااات مبصااادري مفااارد فعهه

 املصدر امل ول من أنَّ ومعموليها ليٍون مفعواًل به للفع  املقدر. 
 

                                 
 (. 2/238انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/267انأر: تفس  مقات  ) (2)
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 القاعدة الثالثة: تغ  تذك  الفع  وأتنيثه ي دذ إىل تغ  املس د إليه.
 .[39آل عمرا :] چٿ  چ  قوله تعالى:

قرأ حمسة والميا ي وخلر بوألر بعود الودال ممالوة علوى أصولهم، وقورأ        

الباقو  بتاء  اكنة بعد الدال
(1)

. 

عن عبد الرحمن بن أبي حماد، أ  قراءة ابون ميوعود: )فنواداه جبريول     

وزو قا م يصلي في المحراهلل(
(2)

. 

وزووو جبريوول، أو : قالووي المال مووة،   چٿ  ٿ  چ وعوون اليوودي: 

 .(3)چڤ    ڤ  ڤ  ڤ چ  وزو جبريل

، فبي ما  و يصلي چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ  و ال مقات :
يف احملااااراب هيااااث يااااذبح القاااارابن،  إذا برجاااا  عليااااه بيااااامل هيالااااه، و ااااو جربياااا  عليااااه 

 .(4)السالم
 التعليق: 

من اآلاثر الساابقة يتباني أن الفعا  ع ادما كاان ماذكرًا )ف ااداه( كاان إلا اد الفعا  إىل 
 عليه السالم.  مفرد مذكر، و و جربي 

وع دما كان الفع  م نثاً )ف ادته( كان إل اد الفع  إىل مجع التٍس ، و و املالئٍة، 
فاااإن إلااا اد الفعااا  إىل مجاااع التٍسااا  جياااوز معاااه تاااذك  الفعااا  وأتنيثاااه، فااااملراد   اااا  ااام 

 املالئٍة، وععربّه ابرماعة وأريد به أهد أفراد ا، و و جربي  عليه السالم. 
 .[115األنعام:] چڎ  چ   وله تعاىل:

 رأ ابن كث  وأبو عمرو نلف بعد الدال وإلٍان السني وفتح التا ، و رأ ابان عاامر 

                                 
 (. 2/239انأر: ال شر ) (1)
 (. 6941،  2/248انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 6941،  2/249ع البيان )انأر: جام (3)
 (. 1/274انأر: تفس  مقات  ) (4)
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ويعقاوب بغاا  ألاف وفااتح الساني وإلااٍان التاا ، و اارأ الباا ون بغاا  ألاف وإلااٍان السااني 
 .(1)وفتح التا 

،  ااااالوا:  اااارأت وتعلماااات. تقااااول ذلااااك چڎ  ڎ  چ  عاااان اباااان عباااااس:
 .(2) ري 

 .(3)،  ال:  رأت وتعلمتچڎ  ڎ  چ  جما د:عن 
 .(4)،  ال:  رأت وتعلمتچڎ  ڎ  چ  عن ابن عباس:
 .(5)، يقول:  رأت الٍتبچڎ  ڎ  چ  عن السدذ:

 .(6)، يقول: تعلمت و رأتچڎ  چ الضحا  يقول يف  وله:

   اااال:  ااارأت چڎ  چ  عااان التميماااي  اااال:  لااات البااان عبااااس: أرأيااات  ولاااه:
 .(7)وتعلمت

ن يقرأ: )وليقولوا دحرحلحِت(، أذ: امنحتكان احلس
(8). 

 ال احلسن: )وليقولوا دحرحلت(، يقول: تقادمت وامنحت
(9). 

أذ: تعلمت من يسار وجرب، كاو عبادين مان  چڎ  چ  وعن عبد هللا بن عباس

                                 
 (. 2/261انأر: ال شر ) (1)
 (. 13711،  5/311انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 13711،  5/311انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 13712،  5/311انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 13713،  5/311انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 13714،  5/311مع البيان )انأر: جا (6)
 (. 13721، 13719، 13716، 13715،  5/311انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 13735،  5/312انأر: جامع البيان ) (8)
 (. 13738،  5/313انأر: جامع البيان ) (9)
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 .(1)ليب الروم، مث  رأت علي ا، تزعم أنه من ع د هللا
 التعليق: 

لاذذ لا علق علياه   اا ألجا  القاعادة  اي  ارا ة يف اآلية ثاالث  ارا ات كماا ماّر، وا
ااِت(؛ فااإن القاارا ة األوىل ألاا دت إىل املخاطااب، و ااو ال اايب صاالى هللا  ( و)دحرحلح )دحرحِلااتح

 عليه وللم، أذ: تعلَِّمتح  ذا القرآن من غ  . 
والقرا ة الثانية ألا دت إىل م ناث، و اد دلَّ علاى أتنياث الفاعا  وجاود ات  التأنياث 

 الفع  املاضي، ويصبح املعا: تقادمت وامنحت.الساك ة آخر 
 .[25مرمي:] چجئ  حئ  چ  وله تعاىل: 

بضاام التااا  وكساار القاااف  (2) اارأ محاازة بفااتح التااا  والقاااف وختفيااف السااني، وهفاا 
وختفيف السني، و رأ يعقوب ابليا  وفتحها وتشديد الساني وفاتح القااف، الباا ون كاذلك 

 .(3)إال أنه ابلتأنيث
ااااا ح  عليااااك( ارااااذع .... وماااان  رأ ااااا ااااال اباااان لااااالم يقااااول:  چجئ  چ  : )يحسَّ

 .(4)ال خلة
 التعليق: 

من خالل توجيه ابن لالم للقرا ات يتبني أن على  را ة التذك  يٍون إل اد الفع  
 إىل ارذع، وعلى  را ة التأنيث يٍون إل اد الفع  إىل ال خلة. 

 [.35]ال ور: چٴۇ  چ  وله تعاىل: 

                                 
 (. 3/175انأر: معا  الت زي  ) (1)
األلادذ الٍاويف الغاضارذ البازاز، كاان ابان زوجاة  و أبو عمر، هف  بن لاليمان بان املغا ة بان أيب داود  (2)

(، وغاياة ال هاياة 84انأار: معرفاة القارا  الٍباار )ص . 181اإلمام عاصم، و و أهد راويياه، تاويف لا ة 
(1/254 .) 

 (. 2/318انأر: ال شر ) (3)
 (. 1/221انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (4)



 

 
2169 

لبصران وأبو جعفر بتا  مفتوهة وفتح الواو والدال وتشاديد القااف،  رأ ابن كث  وا
وابن عامر وهف  بيا  مضمومة وإلٍان الواو وختفيف القاف ورفع الدال،  (1)و رأ وفع

 .(2)و رأ البا ون كذلك إال أهنم ابلتا 
 ااال اباان لااالم: ماان  رأ ااا ابليااا  يعااين: املصاابا ، وماان  رأ ااا ابلتااا  )تو ااد( يعااين: 

 .(3)جاجة مبا فيهاالز 
و اااال القرااااي: )تو اااد مااان شاااجرة مباركاااة( و اااي إبااارا يم، مسااااه مباركاااة؛ ألن أكثااار 

 .(4)األنبيا  من صلبه
 التعليق: 

 اختالف تذك  الفع  وأتنيثه أدَّ  إىل اختالف اإلل اد.
 فعلى تذك  الفع  يٍون الذذ يو د  و املصبا . 

 اجة. وعلى أتنيث الفع  يٍون ال  تو د  ي الزج
 
 
 

                                 
دين، أباو رومي، املقارئ املشاهور، أهاد القارا  السابعة، تااويف  او وفاع بان عباد الارمحن بان أيب نعايم الليثااي املا (1)

 (. 2/331(، وغاية ال هاية )64انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص . 169ل ة 
 (. 2/332انأر: ال شر ) (2)
 (. 1/449انأر: تفس  ابن لالم ) (3)
 (. 6/48(، ومعا  الت زي  )7/115انأر: الٍشف والبيان ) (4)
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 القاعدة الرابعة: اختالف اإلعراب ي دذ إىل اختالف العام  واملعا، أو أهدمها.
 مثال اختالف العام  واملعا: -أ

 .[1ال سا :] چ ٹچ   وله تعاىل:
 .(1) رأ محزة خبفض امليم، و رأ البا ون ب صبها

 اآلاثر:
ذ ، يقااااول: اتقااااوا هللا الااااذچ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ عاااان إباااارا يم: 

م  .(2)تعاطفون به واألرهام، يقول: الرج  يسأل ابهلل وابلرَّهه
چ وعاان إباارا يم  ااال:  ااو كقااول الرجاا : ألااأل ابهلل، ألااألك ابلاارهم، يعااين  ولااه: 

 .(3)چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ
 .(4)وعن إبرا يم:  و كقول الرج : ألألك ابلرهم

ابهلل ،  ااال: يقااول: ألااألك چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ وعاان جما ااد: 
 .(5)وابلرهم

،  اااال:  اااو  اااول چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ وعااان إبااارا يم يف  ولاااه: 
 .(6)الرج : ألألك ابهلل والرهم

 .(7)وعن احلسن،  ال:  و  ول الرج : أنشد  ابهلل والرهم

                                 
 (. 2/247) انأر: ال شر (1)
 (. 8414،  568-3/567انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 8415،  3/568انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 8417،  3/568انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 8419،  3/568انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 8419،  3/568انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 8421،  3/568انأر: جامع البيان ) (7)
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، يقاول: اتقاوا هللا، چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  وعن السدذ يف  ولاه:
 .(1)واتقوا األرهام ال تقطعو ا

،  ااال: اتقااوا األرهااام أن چ ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  چ ٍرمااة يف  ااول هللا: وعاان ع
 .(2)تقطعو ا

 .(3)و ال ابن عباس: اتقوا األرهام
 .(4)أن تقطعو ا چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ وعن الربيع  ال: 

، واتقوا األرهام أن چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ و ال ابن زيد يف  وله: 
 .(5)[21]الرعد: چڦ   ڦ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ تقطعو ا، و رأ: 

لعو ا چ ٹچ و ال مقات :   .(6)واتَّقوا األرهامح أن تقطعو ا، وصه
 التعليق: 

نااا لاابق ماان اآلاثر يتبااني أن الساالف فر ااوا بااني  اارا ة امحفااض و اارا ة ال صااب ماان 
 جهتني: 

ارهااة األوىل: ماان جهااة العاماا ؛ هيااث جعلااوا العاماا   اارا ة امحفااض  ااو اب  اراار يف 
.)به(  ، فعطفوا )األرهام( على الضم  يف )به(، أذ: تسا لون به واألرهامه

ويف  را ة ال صب جعلوا العام  )اتقوا(، فعطفوا )األرهاام( علاى لفاظ اراللاة، أذ: 
 اتقوا هللاح واألرهامح. 

ارهااة الثانيااة: أن  ااذا اإلعااراب أدَّ  إىل اخااتالفي يف املعااا؛ فعلااى  اارا ة ال صااب 
                                 

 (. 8421،  3/568ر: جامع البيان )انأ (1)
 (. 8425،  3/569انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 8432،  3/569انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 8434،  3/569انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 8434،  3/569انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 1/355انأر: تفس  مقات  ) (6)
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 قوا هللاح واتقوا األرهام أن تقطعو ا، و ذا أمٌر بصلة األرهام. يصبح املعا: ات
وعلااااى  اااارا ة اراااار يصاااابح املعااااا: اتقااااوا هللا الااااذذ ماااان عااااادتٍم أن تتسااااا لوا بااااه 

 وتتسا لوا ابألرهام ال  بي ٍم. 
 .[74األنعام:] چٻ  پ  چ   وله تعاىل:

 .(1) رأ يعقوب برفع الرا ، و رأ البا ون ب صبها
ن لالم: واملقارأة علاى  اذا التفسا : )آزرع( ابلرفاع، وكاذلك كاان احلسان  ال حيىي ب

يقرأ ا ابلرفع: )آزرع( يقوله إبرا يم ألبيه، .... كان بعضهم يقرأ ا ابل صب، ويقاول: الام 
 .(2)أبيه: آزر

 التعليق: 
 تغ  إعراب )آزر( بني القرا تني أد  إىل تغ  أمرين: 

ه على  را ة الرفع يٍون )آزر( داخ  ضمن مجلة األمر األول: اختالف العام ؛ فإن
مقااول القااول، و ااو مبااين علااى الضاام يف  اا  نصااب، والعاماا  فيااه )ا(  ذوفااة، وتقاادير 

 الٍالم: ا آزر. 
وأما على  را ة ال صب فإن )آزر( ليست داخلة ضمن مجلاة مقاول القاول، با   اي 

 اتبعة لٍلمة )أبيه( بدل م ه أو عطف بيان. 
: اخااتالف املعااا؛ فإنااه علااى  اارا ة الرفااع يٍااون املعااا: ا آزرع، و ااد واألماار الثاااين

 اختلف العلما  يف تفس  مع ا ا. 
 وأما على  را ة ال صب فإن امل صب:  ال إبرا يم ألبيه الذذ امسه: آزر. 

 .[26الٍهف:] چۈئ  ۈئ   چ  وله تعاىل: 
ابلغيب ورفاع الٍااف  رأ ابن عامر ابمحطاب وجزم الٍاف على ال هي، و رأ البا ون 

                                 
 (. 2/259انأر: ال شر ) (1)
 (.2/79تفس  ابن أيب زم ني )انأر:  (2)
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 .(1)على امحرب
يقولاون: وال تشار  ا  ماد يف هٍماه  ،و اي تقارأ ابلياا  والتاا  ال حياىي بان لاالم: 

ًٍا يف هٍماه و ضاائه وأماوره. ومان  رأ اا ابلياا  يقاول:  أهًدا، يقول: ه  جتعلاه معاه شاري
 .(2)وال يشر  هللا يف هٍمه أهًدا

 التعليق: 
  ة ارمهور من جهتني: ختتلف  را ة ابن عامر عن  را

ارهة األوىل: من جهة العام  يف الفع  املضارع؛ فعلى  را ة ارزم يٍون العام   و 
 )ال( ال ا ية، أما على  را ة الرفع فإن العام  مع وذٌّ؛ و و التجرد عن ال اصب وارازم.

ال ايب أو ارهة الثانية: من جهاة املعاا؛ فاإن املعاا علاى  ارا ة ارازم: ال تشارِ  أيهاا 
 أيها القارئ يف هٍم هللا تعاىل أهدًا من خلقه. 

واملعا على  را ة الرفع: أن هللا لبحانه وتعاىل يرتفع ويت احزَّه عان أن يعِشاره ح أهادًا يف 
 هٍمه. 

 [.11]الفر ان: چۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  وله تعاىل: 
 .(3) رأ ابن كث  وابن عامر وأبو بٍر برفع الالم، و رأ البا ون جبزمها

مشيدة يف الدنيا إن شاا ، و اذا علاى  چۇئ  ۇئ  ۆئ  چ   ال ابن لالم:  وله:
مقرإ من   يرفعها، ومن  رأ ا ابلرفع: )وجيع ع لك  صورًا( يف اآلخرة
(4). 

 التعليق: 
 اختالف إعراب القرا تني يف )وجيع ( أد  إىل تغاير القرا تني من جهتني:

زم تا دذ إىل أن يٍاون هارف الشاار  ارهاة األوىل: اخاتالف العاما ؛ فاإن  ارا ة ارا

                                 
 (. 2/311انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/181انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
 (. 2/333انأر: ال شر ) (3)
 (. 1/471انأر: تفس  ابن لالم ) (4)
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 يف  وله: )إن شا (  و العام  يف )وجيعِ ( من ابب التبعية. 
 فيما أن  را ة الرفع تعين أن )وجيع ع( جتردت عن العوام ؛ فألج  ذلك رفعت. 

ارهااة الثانيااة: علااى  اارا ة اراازم يٍااون املعااا: إن هللا لااو شااا  أن جيعاا  لااك يف  ااذه 
 رع  ذلك لك؛ لٍ ه   يشإ فلم يٍن. الدنيا ج ات و صورًا 

وعلى  را ة الرفع تٍون مجلة الشر   د انتهت  ب   وله: )وجيع (، مث ابتادأ كالمااً 
ااا كااان  ااذا   حيصاا  يف  جدياادًا دااًل علااى أن جعاا  القصااور ليحصاا  يف املسااتقب ، ولحمَّ

يف ج ااتي وهنار الدنيا دلَّ على أنه ليحص  يف اآلخرة ل بي اا  ماد صالى هللا علياه ولالم 
 يف مقعد صدق ع د مليك مقتدر. 

  [.13]الشعرا :  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  وله تعاىل: 
 .(1) رأ يعقوب ب صب القاف من الفعلني، و رأ البا ون برفعها

ڭ  ڭ  چ  ابلرفع چڭ  ڭ  چ  و ال ابن لالم: و ي تقرأ على وجهني:

لساين(، أذ: إين أخااف  ، واحلرف اآلخر ابل صب: )ويضيقح صدرذ وال ي طلقح چۇ  
 .(2)أن يٍذبون، وأخاف أن يضيق صدرذ، وال ي طلق لساين

 التعليق: 
 تغ  اإلعراب يف القرا تني أد  إىل تغ  من جهتني:

ارهاااة األوىل: يف العامااا ؛ فعلاااى  ااارا ة ال صاااب يٍاااون ال اصاااب للفعلاااني  اااو )أن( 
 بوالطة العطف على معموكا. 

   مرفوعاً لتجرده عن عام  ال صب وارزم. وعلى  را ة الرفع يٍون الفع
ارهااة الثانيااة: يف املعااا؛ فعلااى  اارا ة ال صااب يٍااون املعااا: أخاااف ماان تٍااذيبهم، 

 وأخاف من ضيق صدرذ، وأخاف من عدم انطالق لساين. 

                                 
 (. 2/335انأر: ال شر ) (1)
 (. 2/497انأر: تفس  ابن لالم ) (2)
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وعلى  را ة الرفع يٍون املعا: أخاف من تٍذيبهم، وليضيق ألجا  ذلاك صادرذ 
 وال ي طلق لساين. 
 [.84]ص: چٱ  ٻ چ  : وله تعاىل

 .(1) رأ عاصم ومحزة وخلف ابلرفع، و رأ البا ون ابل صب
نصباً و ال: يقول هللا: أو  چٻ  ٻ  چ  ابلرفع چٻ  چ  عن جما د، أنه  رأ ا

 .(2)احلق، واحلق أ ول
 التعليق: 

 اختالف القرا تني يف اإلعراب أد  إىل أمرين: 
 را ة الرفع  و املبتادأ املقادر، والعاما   األمر األول: اختالف العام ؛ فالعام  على

 على  را ة ال صب  و الفع  الذذ بعده. 
األمر الثاين: اختالف املعا؛ فعلى  ارا ة الرفاع يٍاون احلاق  او هللا لابحانه، وعلاى 

  را ة ال صب يٍون احلق  و صفة لقوله وكالمه. 
 مثال اختالف املعا فق : -ب

 .[112دة:املائ] چۋ  ۋ  ۅ  چ   وله تعاىل:
 رأ الٍسائي )تستطيع( ابمحطاب )ربك( ابل صب، و او علاى أصاله يف إدغاام الاالم 

 .(3)يف التا 
عن لعيد بن جب : أنه  رأ ا كذلك: ) ا  تساتطيع ربَّاك(، و اال:  ا  تساتطيع أن 

 .(4)تسأل ربَّك 
،  ااالوا: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  وعاان الساادذ:

                                 
 (. 2/362انأر: ال شر ) (1)
 (. 12/628(. وانأر أيضاً: الدر امل ثور )31135،  11/618البيان )انأر: جامع  (2)
 (. 2/256انأر: ال شر ) (3)
 (. 12998،  5/131انأر: جامع البيان ) (4)
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  فااأنزل هللا علاايهم مائاادة ماان السااما  فيهااا مجيااع الطَّعااام إال  اا  يطيعااك ربإااك، إن لااألته
 .(1)اللحم، فأكلوا م ها

 چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  مقاتاااااا :  ااااااالو 

 .(2)يقول:    يقدر على أن يعطيك ربك إن لألته
 التعليق: 

تغاا  إعااراب )ربَّااك( بااني الرفااع وال صااب ياا دذ إىل تغياا  املعااا؛ فعلااى  اارا ة الرفااع 
 ٍون الفاع   و هللا لبحانه وتعاىل، واملعا:    يقدر ربإك على أن يفع  ذلك ي

وعلى  را ة ال صب يٍون الفاع   و عيسى عليه السالم، واملعا:  ا  تساتطيع ا 
 عيسى أن تسأل ربك 

 

                                 
 (. 13111،  5/131انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 1/417انأر: تفس  مقات  ) (2)
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القاعدة امحامسة: اختالف الٍالم باني الغيباة وامحطااب والاتٍلم يا دذ إىل اخاتالف 
 املعا:

 .[112املائدة:] چۋ  ۋ  ۅ  چ ىل:  وله تعا
 رأ الٍسائي )تستطيع( ابمحطاب )ربك( ابل صب، و او علاى أصاله يف إدغاام الاالم 

 .(1)يف التا 
عن لعيد بن جب : أنه  رأ ا كذلك: ) ا  تساتطيع ربَّاك(، و اال:  ا  تساتطيع أن 

 .(2)تسأل ربَّك 
،  ااالوا: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  وعاان الساادذ:

  يطيعااك ربإااك، إن لااألته  فااأنزل هللا علاايهم مائاادة ماان السااما  فيهااا مجيااع الطَّعااام إال  اا
 .(3)اللحم، فأكلوا م ها

 چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  مقاتاااااا :  ااااااالو 

 .(4)يقول:    يقدر على أن يعطيك ربك إن لألته
 التعليق: 

:    تستطيع ا عيسى على  را ة امحطاب يٍون املراد عيسى عليه السالم، واملعا
 أن تسأل ربك. 

وعلى  را ة الغيبة يٍون املراد  او هللا لابحانه وتعااىل، واملعاا:  ا  يساتطيع هللاع أن 
 حيقّهق لك ما تطلبه م ه من إنزال املائدة .

 .[12يولف:] چې  ې  چ  وله تعاىل: 
، وكسار العاني  رأ ابن كث  وأبو عمارو وابان عاامر ابل اون فيهماا، و ارأ الباا ون ابلياا 

                                 
 (. 2/256انأر: ال شر ) (1)
 (. 12998 ، 5/131انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 13111،  5/131انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 1/417انأر: تفس  مقات  ) (4)
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 .(1)من )نرتع( املدنيان وابن كث ، وألٍن البا ون العني
كان أبو عمرو يقارأ: )نرتاع ونلعاب( ابل اون.  اال: فقلات أليب عمارو: كياف يقولاون 

 .(2))نلعب( و م أنبيا    ال:   يٍونوا يومئذ أنبيا 
 .(3)عن جما د  وله: )نرتع( حيفظ بعض ا بعضاً، نتٍاأل، نتحارس

 : التعليق
الفرق بني  را ة الغيب )يرتع ويلعاب( و ارا ة الاتٍلم )نرتاع ونلعاب( أن األوىل فيهاا 
إل اد الفع  إىل غائب، و و يولف علياه الساالم، ولاي  يف ذلاك إشاٍال؛ فاإن يولاف 

 عليه السالم كان صغ ًا يومها. 
ا  م وعلى  را ة التٍلم )نرتع ونلعب( فإن إل اد الفع  إىل املتٍلم، واملتٍلمون   

إخوة يولف عليه الساالم، و اد أشاٍ  ذلاك علاى بعاض أصاحاب أيب عمارو ها  لاأله 
يبحثااون عاان لعااب ورتااع، فأجابااه نن  -ويقصااد األلاابا -عاان ذلااك، وكيااف أن األنبيااا  

ذلك كان  ب  نبوهتم، ويدل على  ذا أهنم إمنا فعلوا بيولف ماا فعلاوا  با  ت بيائهم، وإال 
 معصومني عن الو وع يف مث   ذا العم . لو كانوا أنبيا  و تها لٍانوا 

 .[13اإللرا :] چۀ  ہ  چ  وله تعاىل: 
 اارأ يعقااوب ابليااا  مفتوهااة والاارا  مضاامومة، و اارأ أبااو جعفاار ابليااا  مضاامومة وفااتح 

 .(4)الرا ، و رأ البا ي ابل ون مضمومة والرا  مٍسورة
اارعج لااه يااوم القيامااة كتاااابً(.  ااال يزياا د: يعااين خياارج الطااائر  عاان جما ااد أنااه  رأ ااا: )وخيح

 .(5)كتاابً،  ٍذا أهسبه  رأ ا بفتح اليا 
 التعليق: 

                                 
 (. 2/293انأر: ال شر ) (1)
 (. 18225،  7/155انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 18838،  7/156انأر: جامع البيان ) (3)
 (.  2/316انأر: ال شر ) (4)
 (. 22141،  8/48انأر: جامع البيان ) (5)
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 على  را ة الغيبة فسر ا يزيد نن اإلل اد للطائر، أذ: خيرج الطائر كتاابً. 
 وعلى  را ة التٍلم يٍون املعا: خنرج له حنن كتاابً. 

 .[42اإللرا :] چڍ      ڍ  چ  وله تعاىل: 
 .(1)يا ، و رأ البا ي ابلتا  رأ ابن كث  وهف  ابل

، و ااي تقاارأ أيًضااا چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  چ   ااال حيااىي باان لااالم:  ولااه:
، ابلتا . فمن  رأ ا ابلتا  فيقول لل يب:    كم: لو كاان معاه آكاة. مث أ با  علاى ال ايب 

كمااا   :  اا  كاام: لااو كااان معااه آكااةفقااال: كمااا تقولااون. وماان  رأ ااا ابليااا  يقااول لل اايب 
 .(2)يقولون

 التعليق: 
 يتضح من كالم ابن لالم أن  را ة الغيبة ت دذ معًا غ   را ة امحطاب. 

فاإن  اارا ة امحطاااب خياطاب هبااا املشااركون، و ارا ة الغيبااة خياطااب هباا ال اايب صاالى هللا 
 عليه وللم واحلديث عن املشركني الغائبني. 

 .[112اإللرا :] چۋ  ۅ  چ  وله تعاىل: 
 .(3)ائي بضم التا ، و رأ البا ون بفتحها رأ الٍس

 .(4)ا فرعون ابل صب  چۋ  ۅ  چ  عن ابن عباس، أنه كان يقرأ
 التعليق: 

يتضح من  ارا ة ارمهاور أن القارا ة ابمحطااب يف التاا  أن املاراد باه فرعاون، كماا يف 
 رواية ابن عباس. 

 فيما أن  را ة الٍسائي يراد بضم  املتٍلم: مولى. 
                                 

 (. 2/317انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/137انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
 (. 2/319انأر: ال شر ) (3)
 (. 22753،  8/158انأر: جامع البيان ) (4)
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 [.19]الفر ان: چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ اىل:  وله تع
 .(2)ابلغيب خبالف، و رأ البا ون ابمحطاب (1) رأ   ب 

 ااال اباان لااالم: وبعضااهم يقرأ ااا ابليااا  )مبااا يقولااون( يعااين:  ااول املالئٍااة يف  ااول 
 .(3)احلسن البصرذ
 التعليق: 

  ماان خااالل كااالم اباان لااالم يتبااني أن  اارا ة امحطاااب يقصااد هبااا املخاااطبني ماان أ اا
 ال ار. 

 أما على  را ة الغيب فاملقصود  م املالئٍة عليهم السالم. 
چڤ  ڦ  ڦ  ڦ      چ  قوله تعالى: [. 80]النمل:   

قرأ ابن كثير بالياء وفتحها وفوتح المويم )الصوم( بوالرفع، وقورأ البواقو        

بالتاء وضمها وكير الميم ونصب )الصم(
(4)

.  

 ييومع الصومل الودعاَء إذا    قال ابن  الإ: وزي تقرأ على وجه آخر: )وال

ولوا مدبرين(، يقول: إ  األصم ال ييمع الدعاء إذا ولاى مدبرًا
(5)

. 

 التعليق: 

علووى قووراءة الخطوواهلل يمووو  الفعوول ميووندًا إلووى النبووي صوولى اهلل عليووه        

 و لم، و فع )الصم( و)الدعاء( مفعولين. 

مفعوول  وعلى قراءة الييبة يمو  الفعل ميندًا إلى )الصوم(، و)الودعاء(   

 به. 

                                 
 و أبو عمر،  مد بن عبد الرمحن بن  مد بن خالاد بان لاعيد بان جرجاة املخزوماي ماوال م املٍاي، أخاذ  (1)

 . 291إليه رةلة اإل را  ابحلجاز، أهد راويي ابن كث ، تويف لا ة القرا ة عن البزذ والقواس، وانتهت 
 (. 2/165(، وغاية ال هاية يف طبقات القرا  )133انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص

 (. 2/334انأر: ال شر ) (2)
 (.  1/473انأر: تفس  ابن لالم ) (3)
 (. 2/339انأر: ال شر ) (4)
 (. 2/564انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (5)
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 [.17]لبأ: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  وله تعاىل: 
 چڍ   چ   ارأ محازة والٍساائي وخلااف ويعقاوب وهفا  ابل ااون ماع كسار الاازاذ

 .(1)ابل صب، و رأ البا ون ابليا  وفتح الزاذ ورفع )الٍفور(
عن مقازد: )وزل ُيقاَز (. قال: زل ُيعاقب إال المفو 
(2)

. 

 التعليق: 

تفريق بوين القوراءة بالييبوة التوي أدت إلوى بنواء       يالح  من أثر مقازد ال

الفعل للمفعول، وإ ناده إلوى المفوو ، والقوراءة بوالتملم التوي أدت إلوى بنواء        

 الفعل للفاعل وإ ناد الفعل إلى المتملم.  

 [.12]الصافات: چڳ  ڱ   چ  وله تعاىل: 
 .(3) رأ محزة والٍسائي وخلف بضم التا ، و رأ البا ون بفتحها

بالنصب،  چڳ  ڱ   ڱ  چ  أنه كا  يقرأ زذه اآلية: عن شريح

ويقول: إ  اهلل ال يعقب من الشيء، إنما يعقب من ال يعلوم. قوال األعمو :    

فذكرت ذلك إلبرازيم النخعي، فقال: إ  ُشَرْيحًا كا  معقبًا برأيه، وعبود اهلل  

بن ميعود كا  أعلم منه، كا  يقرؤزا: )بل عقبُي(
(4)

. 

 التعليق: 

بين الخطاهلل والتملم في اآليوة واضوح؛ فوا  الخطواهلل يوراد منوه       التفريق 

 ، وأما التملم فالمراد منه اهلل عس وجل.  النبي 

القاعاادة السادلااة: االخااتالف يف إعااراب القاارا تني  ااد يٍااون مب يًّااا علااى اخااتالف 
 لابق يف القرا ات:
 .[46زود:]  چ پ        پ  ڀ  ڀچ قوله تعالى: 

ِموَل( بميور المويم وفوتح الوالإ، )غيور( بنصوب        قرأ يعقووهلل والميوا ي )عَ  

                                 
 (. 2/351انأر: ال شر ) (1)
 (. 198-12/197انأر: الدر امل ثور ) (2)
 (. 2/356انأر: ال شر ) (3)
 (. 12/392انأر: الدر امل ثور ) (4)
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الراء، وقرأ الباقو  بفتح الميم و فع الالإ منونة و فع الراء
(1)

. 

، قووال: إ  ميووألتك إيوواي زووذه عمووٌل چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عوون إبوورازيم:

غير صالح
(2)

. 

أي:  وء  چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عن قتادة:
(3)

. 

، يقوول:  وؤالك عموا لويس     چ ڀ  ڀپ        پ  چ  عن ابن عباس قولوه: 

لك به علم
(4)

. 

، قال:  ؤالك إيواي، عمول غيور    چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عن مقازد قوله:

صالح
(5)

. 

عن ابن عباس: )إنه َعِمَل غيَر صالح(، قال: كوا  مخالفوًا لوه فوي النيوة      

والعمل
(6)

. 

و ال مقات : )إنه عحمه ح غ ح صاين( يعين: عمه  شركاً 
(7). 

 التعليق:
ا لاابق ماان اآلاثر نسااتطيع أن نقااول: إن االخااتالف يف إعااراب )عماا ( بااني جعلهااا ناا

 فعاًل ماضياً مب ياً على فتح اآلخر، أو جعلها خرب إلنَّ مرفوعاً. 
وكذلك االختالف يف إعراب )غ ( بني جعلها مفعواًل به لا)عحمه ح(، وبني جعلهاا نعتااً 

 لا)عحمحٌ ( على الرفع. 

                                 
 (. 2/289انأر: ال شر ) (1)
 (. 18257،  7/53انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 18258،  7/53انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 18259،  7/53ن )انأر: جامع البيا (4)
 (. 18261،  5/53انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 18263،  5/53انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 2/284انأر: تفس  مقات  ) (7)



 

 
2183 

 ا لببهما يف احلقيقة تغياإٌر لابق.  ذان االختالفان إمن
أما يف احلالة األوىل فإن تغ  إعراب )عم ( بني كونه فعااًل ماضاياً وكوناه خاربًا لاا)إنَّ( 

 إمنا هص  ب اً  على التغي  الصريف الذذ هص  للٍلمة. 
أما إعراب )غ ( بني الرفع وال صب فهو أيضاً بسبب تغ  لابق هص   ب  ذلاك، 

 تصريفي واإلعرايب لٍلمة )عم (. و و التغ  ال
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 القاعدة السابعة: اإلضافة وعدمها تغ  املعا. 
 .[19يولف:] چڱ     چ   وله تعاىل:

 اارأ الٍوفيااون: )ا بشاار ( بغاا  ا  إضااافة، و اارأ البااا ون بيااا  مفتوهااة بعااد األلااف 
 .(1))بشراذ(

فتعلاااااااق يولاااااااف ، چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچ  عااااااان السااااااادذ:

چ  فلماا رآه صااهب احلبا  ود  رجااًل مان أصاحابه يقاال لاه )بعشار (، ابحلب ، فخارج،

 .(2)چ ڱ     ڱ  ڱ
 .(3)،  ال: كان الم صاهبه بشر چ ڱ     ڱ  ڱچ  عن السدذ يف  وله:
چ   اال: الام الغاالم بشار ،  اال:  چ ڱ     ڱ  ڱچ  عان السادذ يف  ولاه:

 .(4)كما تقول: ا زيد  چڱ    
 التعليق: 

را تني الاااواردتني يف  اااذه اآلياااة إمناااا  اااو يف إضاااافة )بشااار ( إىل ا  امحاااالف باااني القااا
 اإلضافة أو عدم إضافتها. 

وير  السدذ أن عدم إضافتها تعين أن   ا  شخصاً امسه )بشر (  و الذذ نعودهذ 
 مهن  هبح  الوارد الذذ أدىل دلوه. 

وارد لبشاراه، وأما علاى  ارا ة إضاافة البشار  إىل الياا  )ا بشاراذ( فهاو نادا  مان الا
.  وكأن املعا: ا بشراذ أ بلي فهذا أوانعكه

                                 
 (. 2/293انأر: ال شر ) (1)
 (. 18891،  7/164انأر: جامع البيان ) (2)
 (.18897،  7/164انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 18898،  7/164)انأر: جامع البيان  (4)



 

 
2185 

 [.6]الصافات: چڤ  ڤ  چ  وله تعاىل: 
 . (1) رأ عاصم ومحزة ابلت وين، و رأ البا ون بغ  ت وين

 ال عاصم: من  رأ ا: )بزي ةه الٍواكب( مضافاً و  ياع احوّهن، فلم جيعلها زي اًة للساما ، 
 .(2)وإمنا جع  الزي ة للٍواكب

 التعليق: 
على القرا ة بعدم اإلضافة يٍون املعاا: زي اا الساما  الادنيا بزي اةي، و اذه الزي اة  اي 

 الٍواكب. 
وعلى القرا ة ابإلضافة يٍون املعا: زي ا السما  الادنيا ابلزي اة الا   اي للٍواكاب؛ 

 فتٍون الزي ة   ا للٍواكب ال للسما . 
 
 

                                 
 (. 2/356انأر: ال شر ) (1)
 (. 387-12/386انأر: الدر امل ثور ) (2)
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 ي دذ أهياوً إىل القول ابلتقدمي والتأخ . القاعدة الثام ة: تغ  إعراب القرا تني
 .[44الٍهف:] چ ۈئ    ېئ  ېئچ  وله تعاىل: 

 .(1) رأ محزة والٍسائي وخلف بٍسر الواو، و رأ البا ون بفتح الواو
إمساعيااا  السااادذ: يعاااين: والياااة الااادين.  اااي مفتوهاااة ع اااده، و اااي تقااارأ علاااى  اااال 

ا  ن  رأ اا ابلرفاع يقاول:   اا  الوالياة احلاقوجهني: أهدمها: برفع احلق، واآلخر: جبرّهه. فمح
 .(2)هلل، فيها تقدمي. ومن  رأ ا ابرر يقول: هلل احلق

 التعليق: 
للقااارا  يف )احلاااق(  ااارا اتن؛  ااارا ة جبااار الٍلماااة، و ااارا ة ابلرفاااع، فعلاااى ارااار يٍاااون 

 الٍالم اب ياً على ترتيب وال تقدمي وال أتخ . 
 دمي وأتخ ؛ واملعا:   الك الوالية احلقإ هلل. وعلى  را ة الرفع يٍون الٍالم فيه تق

 
 
 
 
 

                                 
 (. 2/277انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/188انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
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 الفص  الثالث:  واعد التوجيه املتعلقة ابلصرف
 القاعدة األوىل: التفريق بني املشتقات: 

 التفريق بني الم املرة، وبني املصدر.  -أ
 .[249البقرة:] چٹ  چ  قوله تعالى:

قووورأ البووواقو  قووورأ المووودنيا  وابووون كثيووور وأبوووو عمووورو بفوووتح اليوووين، و  

بضمها
(1)

. 

ا حيااىي باان لاالم: اال  ن  رأ ااا ابل صااب يعااين: }غرفااةت تقاارأ بفاتح الغااني، ورفعهااا. فمح
 .(2)غرفته ال  اغرتف مرة واهدة. ومن  رأ ا ابلرفع أراد: الغرفة م   اليد

فه ااا ناار  أن اباان لااالم ياار  أن  اارا ة فااتح الغااني إمنااا  ااي الاام للماارة، و اارا ة ضاام 
 ملصدر. الغني يراد هبا ا

 
 
 

                                 
 (. 2/231انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/248انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (2)
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 التفريق بني الم الفاع  والم املفعول: -ب
 .[125آل عمرا :] چڈ   چ قوله تعالى: 

قرأ ابن كثير والبصريا  وعاصم بمير الواو، وقرأ الباقو  بفتحها
(1)

. 

عن زشاإ بن عروة عن أبيوه قوال: نسلوي المال موة يووإ بود  علوى خيول         

عمامة صفراءبلق، عليهم عما م صفر، وكا  على السبير يومئذ 
(2)

. 

يعنوي يووإ   –عن عمير بون إ وحا ، قوال: أول موا كوا  الصووف ليومئوذ        

تَيووواموا، فووا  المال مووة قوود  »قووال   ووول اهلل صوولى اهلل عليووه و وولم:   -بوود 

«تيوامي
(3)

. 

فموا  يقوول: لوو أ  بصوري ُفوره، منوه، ثوم         -وكا  بد يًا–عن أبي أ يد 

لذي خرجي منه المال مة فوي عموا م   ذزبتم معي إلى ُأُحٍد ألخبرتمم بالشهعب ا

ُصفر قد نرحوزا بين أكتافهم
(4)

. 

، يقوووول: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  عووون مقازووود فوووي قولوووه:  

فيهووا الصوووف أو الِعْهوون.    –معلمووين، مقووسوزة أذنوواهلل خوويلهم، ونواصوويها    

وذلك التيويم
(5)

. 

، قووووال: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  عوووون مقازوووود فووووي قولووووه: 

يها الصوف أو الِعهن، فذلك التيويممقسوزة أذنابها، وأعرافها ف
(6)

. 

، ذكر لنا أ   يمازم يومئذ الصووف بنواصوي   چڈ   چ  وعن قتادة:

                                 
 (. 2/242انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/131لقرآن لإلمام عبد الرزاق الص عاين )انأر: تفس  ا (2)
(، 32722،  6/437) يف مص فه ابن أيب شيبة(. وأخرجه 7775،  3/427انأر: جامع البيان ) (3)

كما يف    ال ع ه ابن معني (، وعم  بن إلحاق36668،  7/354و)(، 35916،  7/263و)
 : ال يساوذ شيًئا، ولٍن يٍتب هديثه.8/143هتذيب التهذيب 

 (. 7776،  3/427انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 7777،  3/427انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 7778،  3/427انأر: جامع البيان ) (6)
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خيلهم وأذنابها، وأنهم على خيل ُبْلق
(1)

. 

، قووال: كووا   وويمازا صوووفًا فووي    چڈ   چ وعوون قتووادة، فووي قولووه:    

نواصيها
(2)

. 

ة ، قال: كاني خيوولهم مقوسوز  چڈ   چ  وعن مقازد أنه كا  يقول:

األعراف، معلمة نواصيها وأذنابها بالصوف والِعْهن
(3)

. 

وعن الربيع: كانوا يومئذ على خيل ُبْلق
(4)

  . 

وعن قتادة نحوه
(5)

. 

، معلمينچڈ   چ  وعن اليدي:
(6)

. 

، فووانهم چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  وعوون ابوون عبوواس: قولووه:  

د أتوا محمودًا النبوي صولى اهلل عليوه و ولم ميوومين بالصووف، فيوواإ محمو         

وأصحابه أنفيهم وخيلهم على  يمازم بالصوف
(7)

. 

وعوون عبوواد بوون حمووسة، قووال: نسلووي المال مووة فووي  وويما السبيوور، علوويهم   

عما م صفر. وكاني عمامة السبير صفراء
(8)

. 

، قووال: بالصوووف فووي نواصوويها چڈ   چ  وعوون الضووحاأ، فووي قولووه:

وأذنابها
(9)

. 

                                 
 (. 7779،  3/427انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 7781،  428-3/427انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 7781،  3/428انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 7782،  3/428يان )انأر: جامع الب (4)
 (. 7783،  3/428انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 7784،  3/428انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 7785،  3/428انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 7786،  3/428انأر: جامع البيان ) (8)
 (. 7787،  3/428انأر: جامع البيان ) (9)



 

 
2190 

علوى خيول بلوق،    وعن زشواإ بون عوروة، قوال: نسلوي المال موة يووإ بود          

عليهم عما م صفر. وكا  على السبير يومئذ عمامة صفراء
(1)

. 

وعن عبد اهلل بن السبير: أ ا السبير كاني عليه ُمالءة صفراء يوإ بد ، 

سلووي المال مووة يوووإ بوود  علووى نبووي اهلل صوولى اهلل عليووه و وولم  فوواعتما بهووا، فَن

ُمَعمامين بعما م صفر
(2)

. 

المال مووة ميوووامين(، يقووول: علوويهم  وعوون عمرمووة: )بخميووة آالف موون

 يما القتال
(3)

. 

وعن قتادة: )بخمية آالف من المال مة ميوامين(، يقول: عليهم  يما 

القتووال، وذلووك يوووإ بوود ، أموودزم اهلل بخميووة آالف موون المال مووة ميووومين،    

يقول: عليهم  يما القتال
(4)

. 

اصوي  يعني: معلمين بالصوف األبيض فوي نو  چڈ   چ  وقال مقاتل:

الخيوول، وأذنابهووا عليهووا البيوواَ، ُمْعَتمهووين بالبيوواَ، وقوود أ خوووا أنووراف       

العما م بين أكتافهم
(5)

. 

وعن إ ماعيل اليدي:  يماء المؤمنين
(6)

. 

 التعليق:
من اآلاثر السابقة يتبني أن   ا  فر ًا بني الم الفاعا  والام املفعاول اللاذان وردت 

 القرا اتن هبما. 
اوّهم  فا)معسحوّهمهني( الام اوّهم  –فاعا  مان )لح اوّهم(، و اذا يعاين أن التساومي  –يعسح فهاو معسح

 هص  م ه. 

                                 
 (. 7788،  3/428انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 7789،  3/428انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 7791،  3/428انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 7791،  3/428انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 1/299انأر: تفس  مقات  ) (5)
 (. 3/144انأر: الٍشف والبيان ) (6)
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ااوّهم  اااوَّمني( فالااام مفعاااول مااان )لع اااوَّم  –أمااا )معسح اااوَّم(، و اااذا يعاااين أن  –يعسح فهاااو معسح
 التسومي  د هص  عليه. 
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 التفريق بني املصادر:  -ج
 .[94النياء:] چۓ  ۓ   ڭ  چ قوله تعالى: 

وابن عامر وحمسة وخلر بحذف األلر، والباقو   قرأ المدنيا 

باثباتها
(1)

. 

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ  عن قتادة في قوله تعالى:

قال: بليني أ   جاًل من الميلمين أغا  على  جل من المشركين،  چڭ  

فحمل عليه فقال له المشرأ: إني ميلم، ال إله إال اهلل، فقتله بعد أ  قالها، 

وقد قال: ال إله إال »صلى اهلل عليه و لم، فقال للذي قتله: فبلغ ذلك النبي 

قال وزو يعتذ : يا نبي اهلل، إنما قالها متعوذًا، وليس كذلك، قال «. اهلل

ثم مات قاتل الرجل، « فهال شققي عن قلبه»النبي صلى اهلل عليه و لم: 

وه، فقبر، فلفظته األ َ، فذكر للنبي صلى اهلل عليه و لم فأمرزم أ  يعيد

ثم لفظته، فأمرزم أ  يعيدوه، ثم لفظته األ َ، فعل ذلك ثالث مرات، فقال 

إ  األ َ قد أبي أ  تقبله، فألقوه في غا  »النبي صلى اهلل عليه و لم: 

، قال معمر: وقال بعضهم: إ  األ َ لتقبل من زو شر منه، «من الييرا 

ولمن اهلل جعله لمم عبرة
(2)

. 

من بني ُ َلْيم على نفر من أصحاهلل  عن ابن عباس قال: مرا  جل

  ول اهلل صلى اهلل عليه و لم وزو في غنم له، فيلم عليهم، فقالوا: ما 

 لم عليمم إال ليتعوذ منمم! فَعَمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها 

ۀ   ۀ  چ    ول اهلل صلى اهلل عليه و لم، فأنسل اهلل عس وجل:

 .(3)چہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

عن ابن عباس، عن النبي صلى اهلل عليه و لم مثله
(4)

. 

عن ابن عباس، قال: كا  الرجل يتملم باإل الإ، ويؤمن باهلل 

                                 
 (. 2/251انأر: ال شر ) (1)
 (. 4/438(، ومس د اإلمام أمحد )1/169انأر: تفس  القرآن لعبد الرزاق الص عاين ) (2)
 (. 11222،  4/225انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 11223،  4/225انأر: جامع البيان ) (4)



 

 
2193 

والر ول، ويمو  في قومه، فاذا جاءت  رية محمد صلى اهلل عليه و لم 

ففّروا، وأقاإ الرجل ال يخاُف المؤمنين من  -يعني قومه–أخبر بها حّيه 

حتى يلقازم فيلقي إليهم اليالإ، فيقوُل المؤمنو :  أجل أنه على دينهم،

ۀ   چ  ليي مؤمنًا، وقد ألقى اليالإ، فيقتلونه، فقال اهلل تبا أ وتعالى:

ڭ   ۇ  ۇ  چ  إلى چۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

وذلك –، يعني: تقتلونه إ ادَة أ  يحلا لمم ماله الذي وجدتم معه چۆ  

َُ الحياة الدنيا ميانم كثيرة، فالتميوا من فضل اهلل. وزو  فا  عندي -عر

 جل ا مه )ِمْرداس(، َجَلا قومه زا بين من خيٍل بعثها   ول اهلل صلى 

اهلل عليه و لم، عليها  جل من بني َلْيث ا مه )ُقليب(، ولم يقُل معهم، 

وإْذ لقيهم مرداس فيلم عليهم قتلوه، فأمر   ول اهلل صلى اهلل عليه 

و د إليهم ماله، ونهى المؤمنين عن مثل ذلكو لم ألزله بديته، 
(1)

. 

 .(2)فمع اه: املقادة چڭ  چ  و ال الثعليب: ومن  رأ
 التعليق: 

 من اآلاثر السابقة يتبني أن   ا  فر اً بني املصدر )السَّلحم( واملصدر )السَّالم(. 
 .[94الٍهف:] چۇئ  چ   وله تعاىل:

عد ا، و ارأ الباا ون إبلاٍان الارا  مان  رأ محزة والٍسائي وخلف بفتح الرا  وألف ب
 .(3)غ  ألف

 .(4) ال أبو عمرو بن العال : امحرج: ما تربعت به، وامحراج: ما لزمك أداؤه
 التعليق: 

 يالهظ أن التفر ة بني املصادر جعلت اإلمام أاب عمرو بن العال  يفرق بني املعاين. 

                                 
 (.11224،  4/225انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 3/369انأر: الٍشف والبيان ) (2)
 (. 2/315انأر: ال شر ) (3)
 (. 5/214زي  )(، ومعا  الت 6/199انأر: الٍشف والبيان ) (4)
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 .[73مرمي:] چۓ   ۓ  چ   وله تعاىل:
 .(1)م امليم، و رأ البا ون بفتحها رأ ابن كث  بض

 ال الثورذ: من  رأ ا )خ  معقاما( فإمنا يعين: مقامه الذذ يقايم فياه الاد ر، والاذذ 
 .(2)يقرأ ا )خ  محقاماً( فإمنا يعين: املقامة ال  يقيم فيها

 التعليق: 
ماان خااالل توجيااه اإلمااام الثااورذ يتباانيَّ أن اخااتالف املصااادر امليميااة جعلاات الثااورذ 

 ير  اختالفها يف املعا. 
 .[95األنبياء:] چچ  چ  چ   چ  قوله تعالى:

قوورأ حمووسة والميووا ي وأبووو بموور بميوور الحوواء وإ ووما  الووراء موون غيوور   

ألر، والباقو  بفتح الحاء والراء وألر بعدزا
(3)

. 

عن ابن عباس، كوا  يقرؤزوا: )وِحورإ علوى قريوة( قوال: فقلوي ليوعيد:         

أي شيء حرإ؟ قال: عسإ
(4)

. 

ن ابن عباس، كا  يقرؤزا )وِحْرإ على قرية( قلوي ألبوي المعلوى: موا     ع

الحرإ؟ قال: عسإ عليها
(5)

. 

، وتفساا  ا ع ااد م: هاارام علاايهم چچ  چ و ااال اباان لااالم: والعامااة يقرأوهنااا 
 .(6)أهنم ال يرجعون
 التعليق: 

ااارِ  م( اخاااتالف املصاااادر يف القااارا تني أدَّ  إىل اخاااتالف املعااااين؛ فعلاااى القااارا ة: )وهه

                                 
 (. 319-2/318انأر: ال شر ) (1)
 (. 188انأر: تفس  الثورذ )ص (2)
 (. 2/324انأر: ال شر ) (3)
 (. 24788،  9/82انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 24789،  9/82انأر: جامع البيان  (5)
 (. 1/341انأر: تفس  ابن لالم ) (6)
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 يصبح املعا: عزم، وعلى  را ة )وهرام( أذ: ن وع. 
 .[51احلج:] چڍ  چ  وله تعاىل: 

 ااارأ ابااان كثااا  وأباااو عمااارو بتشاااديد ارااايم مااان غااا  ألاااف يف الثالثاااة، و ااارأ الباااا ون 
 .(1)ابلتخفيف واأللف فيهن

يف كاااا  القاااارآن، يعااااين نلااااف، و ااااال:  چڍ  چ  عاااان اباااان عباااااس، أنااااه  رأ ااااا
 .(2)مشاّ ني
 ال: كّذبوا آبات هللا، فأ وا أهنم ياعِعجزون هللا،  چڇ  ڍ  ڍ  چ   تادةعن 

 .(3)ولن يعجزوه
زين(  ال: مبطئني، يبطئاون ال ااس عان اتبااع ال ايب صالى هللا  عن جما د،  وله: )مععحجّه

 .(4)عليه وللم
 التعليق: 

الااام الفاعااا  )معااااجزين( إمناااا  اااو ماااأخوذ مااان مصااادر )املعااااجزة(، و اااي املشاااا قة، 
 فيٍون املعا: مشاّ ني. 

اازين( إمنااا  ااو مااأخوذ ماان املصاادر )التعجيااز(، و ااي التبطااي ،  والاام الفاعاا  )مععحجّه
 فيٍون املعا: معبحطّهئني. 

 [.137]الشعرا : چٻ     ٻ  ٻ  چ  وله تعاىل: 
 اارأ أباااو جعفاار وابااان كثاا  والبصاااران والٍسااائي بفاااتح امحااا  وإلاااٍان الااالم، و ااارأ 

 .(5)والالم البا ون بضم امحا 

                                 
 (. 2/327انأر: ال شر ) (1)
 (. 25323،  9/173لبيان )انأر: جامع ا (2)
 (. 25324، 25323،  9/173انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 25326، 25325،  9/174انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 336-2/335انأر: ال شر ) (5)
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 اال اباان لااالم: هاادثين إمساعياا  باان مسالم،  ااال: اختلفاات أو ومالااك باان دي ااار يف 
ِلاااق األولاااني(. و اااال مالاااك بااان دي اااار: ٻ     چ   اااذا احلااارف، فقلااات أو: )إن  اااذا إال خح

ِلااق األولااني(،  ااال: خلقهاام چٻ   . فأتياات احلساان، فسااألته، فقااال: )إن  ااذا إال خح
 .(1)الٍذب

 التعليق: 
 ريق بني املصدرين يف القرا تني أد  إىل اختالف القرا تني. التف
 التفريق بني الم الفاع  والصفة املشبهة: -د

 .[74الٍهف:] چىت  چ   وله تعاىل:
قرأ الموفيو  وابن عامر و و  بيير ألر بعد الساي وتشديد الياء، 

وقرأ الباقو  باأللر وتخفير الياء
(2)

. 

 }َزاِكَيًة{: ُمْيِلَمة، كقولك: غالًما زكيًّا قال ابُن عباس: قرأزا }زكية{:

...
(3)

. 

أخبرنا معمر )أقتلي نفيًا زاكية( قال: قال الحين: تا بة، زمذا في 

حديث الحين وشهر
(4)

. 

ولعيد بن جب  يقول: وجد خضر غلماوً يلعبون، فأخذ غالماً اريفاً فأضجعه .... 
كقولااك:   چىت  چ أ ااا اباان عباااس ) ااال أ تلاات نفساااً زاكيااة(  ااال: مساالمة.  ااال: و ر 

 .(5)زكياً 
 التعليق: 

ماان اآلاثر السااابقة يتبااني أن   ااا  فر اااً بااني القاارا ة ابلاام الفاعاا  )زاكيااة(، والصاافة 
                                 

 (. 2/515انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (1)
 (. 2/313انأر: ال شر ) (2)
 (. 4726،  91-6/89انأر: صحيح البخارذ ) (3)
 (. 23225،  8/259انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 23227،  8/259انأر: جامع البيان ) (5)
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 املشبهة )زكية(. 
 .[86المهر:] چٹ   چ قوله تعالى: 

قورأ نووافع وابوون كثيوور والبصووريا  وحفووب بييوور ألوور بعوود الحوواء وزمووس  

لر وفتح الياء من غير زمسالياء، وقرأ الباقو  باأل
(1)

. 

قال: ذات حمأة چٹ   چ  عن ابن عباس أنه كا  يقرأ:
(2)

. 

چ  وقرأ معاوية زذه اآلية، فقال: )َعْين حامية( فقوال ابون عبواس: إنهوا    

، فقعال كعبًا بينهما، قال: فأ  ال إلوى كعوب األحبوا ، فيوأاله،     چٹ  ٹ   

ي على ما قال ابن عبواس،  فقال كعب: أما الشمس فانها تييب في ثأ ، فمان

والثأ : الطين
(3)

. 

، وقورأ عمورو بون العوا      چٹ  ٹ  ٹ   چ  عن ابن عباس قال: قرأت

)فووي عووين حاميووة( فأ  وولنا إلووى كعووب، فقووال: إنهووا تيوورهلل فووي حمووأة نينووة     

 وداء
(4)

. 

ويقووول: حمووأة   چٹ  ٹ  ٹ   چ  وكووا  ابوون عبوواس يقوورأ زووذا الحوورف  

 وداء تيرهلل فيها الشمس
(5)

. 

عبوواس )وجوودزا تيوورهلل فووي عووين حاميووة( يقووول: فووي عووين       وعوون ابوون 

حاّ ة
(6)

. 

وعن الحين، فوي قولوه: )فوي عوين حاميوة( قوال: حواّ ة، وكوذلك قرأزوا          

                                 
 (. 2/314انأر: ال شر ) (1)
 (.23296،  8/273انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 23298،  8/274انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 23311،  8/274انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 23313،  8/274انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 23314،  8/274انأر: جامع البيان ) (6)



 

 
2198 

الحين
(1)

. 

 .(2)يقول: هارة (هامية)ومن  رأ ا  ،: يعين: ابحلمأة: الطني امل نتبن لالما ال و 
 التعليق: 

الفاع  )هامية(، والقرا ة ابلصفة  فر ت اآلاثر الواردة عن السلف بني القرا ة ابلم
 املشبهة )محئة(. 

 فالقرا ة ابلم الفاع  دلت على أن املعا: هارَّة. 
 فيما أن القرا ة ابلصفة املشبهة دلَّت على معا أهنا: ذات طني. 

 التفريق بني الم الفاع  وصيغة املبالغة: - ا
 [.149]الشعراء: چڻ  چ قوله تعالى: 

عامر بألر بعد الفاء، وقرأ الباقو  بيير ألرقرأ الموفيو  وابن 
(3)

. 

عن عبد اهلل بن شّداد في قوله: )فرزين( قال: يتقبرو 
(4)

. 

قال: كييين چڻ  چ  الضحاأ يقول في قوله:
(5)

. 

قال: كييين  چڻ  چ  عن الضحاأ أنه قرأ:
(6)

. 

عن ابن عباس، في قوله: )وتنحتو  من القبال بيوتًا فِرِزين( يقول: 

ويقال: كييين أشرين،
(7)

. 

عن مقازد في قوله: )بيوتًا َفِرِزين( قال: شرزين
(8)

. 

                                 
 (. 23316، 23315،  8/274انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 1/212انأر: تفس  ابن لالم ) (2)
 (. 2/336انأر: ال شر ) (3)
 (. 26729،  9/466انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 26731،  9/466انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 26731،  9/466ن )انأر: جامع البيا (6)
 (. 26732،  9/466انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 26734، 26733،  467-9/466انأر: جامع البيان ) (8)
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قال ابن زيد، في قوله: )وتنحتو  من القبال بيوتًا فرزين( قال: 

الفره: القوي
(1)

. 

 .(2)عن  تادة، يف  وله: )فره هني(  ال: معجبني بص يعٍم
 التعليق: 

   وصيغة املبالغة )فحعه ( يف املعا. نالهظ من اآلاثر أن السَّلحف فر وا بني الم الفاع
 

                                 
 (. 26735،  9/467انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 26737،  9/467انأر: جامع البيان ) (2)
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 التفريق بني املصدر والم الفاع : -و
 [.48]القصب: چۓ  ڭ  چ قوله تعالى: 

بميور اليوين وإ وما  الحواء مون غيور ألور         چۓ  چ  قرأ الموفيو 

قبلها، وقرأ الباقو  بفتح اليين وألر بعدزا وكير الحاء
(1)

. 

زرا( قوووال: مو وووى   عووون ابووون عبووواس، فوووي قوووول اهلل ) ووواحرا  تظوووا      

ومحمد
(2)

. 

ميوولم بوون ييووا ، قووال:  ووألي ابوون عبوواس، عوون زووذه اآليووة ) وواحرا       

تظازرا( قال: مو ى ومحمد
(3)

. 

أ  ابن عباس، قرأ ) احرا ( قال: مو ى ومحمد عليهما اليالإ
(4)

. 

عووون مقازووود، فوووي قوووول اهلل ) ووواحرا  تظوووازرا( قوووال: يهوووود لمو وووى   

وزا و 
(5)

. 

تظوووازرا( قوووول يهووود لمو وووى وزوووا و   عوون مقازووود )قوووالوا  وواحرا    

عليهما اليالإ
(6)

. 

عوون  ووعيد بوون جبيوور وأبووي  زيوون أ  أحوودزما قوورأ ) وواحرا  تظووازرا(،  

قووال: التووو اة واإلنقيوول.  چۓ  چ  ، قووال الووذي قوورأچۓ  چ  واآلخوور:

وقال الذي قرأ ) احرا ( قال: مو ى وزا و 
(7)

. 

أو قووال  عوون الحيوون، قولووه: ) وواحرا  تظووازرا( قووال: عييووى ومحموود،  

                                 
 (. 342-2/341انأر: ال شر ) (1)
 (. 27475،  11/81انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 27476،  11/81انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 27478، 27477،  11/81انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 27479،  11/81انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 27481،  11/81انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 27481،  11/81انأر: جامع البيان ) (7)
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مو ى صلى اهلل عليه و لم
(1)

. 

عوون مقازوود، قووال: كنووي إلووى جنووب ابوون عبوواس وزووو يتعوووذ بووين الووركن  

، أو ) وواحرا (؟ فلووم يوورد علووي  چ  ۓ چوالمقوواإ، فقلووي: كيوور تقوورأ  

شوويئًا، فقووال عمرمووة:  وواحرا ، و ننووي أنووه لووو كووره ذلووك أنمووره علووي، قووال 

: كيور كوا  يقرؤزوا؟    حميد: فلقيي عمرمة بعود ذلوك فوذكرت ذلوك لوه، وقلوي      

أي: التو اة واإلنقيل چۓ  ڭ  چ  قال: كا  يقرأ
(2)

. 

قالوي ذلوك أعوداء اهلل اليهوود      چۓ  ۓ  ڭ  چ  عن قتادة، قولوه: 

لإلنقيووول والفرقوووا ، فمووون قوووال ) ووواحرا ( فيقوووول: محمووود، وعييوووى ابووون   

مريم
(3)

. 

يعنووو : التووو اة والقوورآ ، وموون   چۓ  ۓ  ڭ  چ  وقووال مقاتوول:

يعني: مو ى ومحمدًا صلى اهلل عليهماقرأ ) احرا ( 
(4)

. 

و اااال ابااان لاااالم: ) اااالوا لااااهران تأاااا را(  اااول يهاااود ملولاااى و اااارون. وبعضاااهم 
 .(5)التوراة والقرآن چۓ  ڭ  چ  يقرؤ ا:

 التعليق: 
يف القاارا تني تفريااق بااني املصاادر )لااحر( والااذذ ثااين علااى )لااحران(، وأريااد هبمااا: 

  )لاهر( والذذ ثين على )لاهران(، وأريد هبماا: ال ايب التوراة والقرآن. وبني الم الفاع
 صلى هللا عليه وللم ومولى عليه السالم. 

 و  ا  خالف يف املراد ابلتث ية كما  و اا ر من آاثر السلف. 

                                 
 (. 27482،  11/81انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 27486،  11/81انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 27488،  11/81انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 3/348انأر: تفس  مقات  ) (4)
 (. 2/598انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (5)
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 [.29]الزمر: چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  وله تعاىل: 

بغ  ألف   رأ ابن كث  والبصران )لاملاً( نلف بعد السني وكسر الالم، و رأ البا ون
 .(1)وفتح الالم

.  ااال: چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئچ  عاان اباان عباااس يف  ولااه:
الرجااا  يعباااد آكاااة شااا ، فهاااذا مثااا  ضاااربه هللا أل ااا  األواثن، )ورجااااًل لااااملاً(. يعباااد إكااااً 

 .(2)واهدًا، ضرب ل فسه مثالً 
.  اااال:  اااو چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئچ  عااان  تاااادة يف  ولاااه:

اطني ال يعرفاه بعضاهم لابعض، )ورجااًل لااملاً لرجا (.  اال:  اذا  او املشر  ت ازعتاه الشاي
 .(3)امل من، أخل  هلل الدعوة والعبادة

عااان جما اااد يف  ولاااه: )ضااارب هللا ماااثاًل رجااااًل فياااه شاااركا  متشاكساااون ورجااااًل لااااملاً 
 .(4)لرج (.  ال:  ذا مث  آكة الباط  وإله احلق
 .(5)ل: لي  ألهد فيه شي عن ابن عباس يف  وله: )ورجاًل لاملاً(.  ا

   اارا ة عبااد هللا باان عماارو: )ورجاااًل لاااملاً لرجاا (.  ااال: خالصاااً لرجاا . وماان  رأ ااا:

 .(6). فإمنا يعين: مستسلماً لرج چۆئ  ۈئ  چ 
 التعليق: 

نالهااظ أن الفاارق بااني القاارا تني  ااو أن  اارا ة عاصاام وماان معااه  ااي مصاادر، و اارا ة 
 البا ني  ي الم فاع . 

                                 
 (. 2/362انأر: ال شر ) (1)
 (. 12/654انأر: الدر امل ثور ) (2)
 (. 12/654انأر: الدر امل ثور ) (3)
 (. 12/654امل ثور )انأر: الدر  (4)
 (. 12/654انأر: الدر امل ثور ) (5)
 (. 12/655انأر: الدر امل ثور ) (6)
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 ية: الزادة يف املبا ت دذ إىل تغ  املعا: القاعدة الثان
 التفريق بني الفع  الثالثي اجملرد، والفع  الثالثي املزيد. -أ

 [.11البقرة:]  چڑ  ک  ک  چ  وله تعاىل: 
 .(1) رأ الٍوفيون: بفتح اليا  وختفيف الذال، و رأ البا ي بضم اليا  وتثقي  الذال

ٍحذّهبو  ن( بقلوهبم، يف  را ة من  رأ ا ابلتثقيا ، ومان  رأ اا  ال ابن لالم: )مبا كانوا يع
 .(2)يعين: يف  وكم چک  چ  ابلتخفيف

 التعليق:
ففااي  ااذا التوجيااه ناار  أن اباان لااالم فاارَّق بااني ماان  اارأ الفعاا  املضااارع ابلتشااديد 
( و و ثالثي مضعف، وبني مان  ارأ الفعا  املضاارع ابلتخفياف  واملأخوذ من الفع  )كحذَّبح

 ن )كحذحب( و و فع  ثالثي جمرد. و و مأخوذ م
 [. 222البقرة:]  چ ےچ قوله تعالى: 

قوورأ حمووسة والميووا ي وخلوور وشووعبة  
(3)

بتشووديد الطوواء والهوواء، وقوورأ    

الباقو  بتخفيفهما
(4)

. 

، قوووال: انقطووواع  چ ھ  ھ  ے  ےچ  وعووون مقازووود فوووي قولوووه:   

الدإ
(5)

. 

: حتوى  چ ھ  ھ  ے  ےچ  وعن  فيا ، أو عثما  بون األ وود:  

                                 
 (.218-1/217انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/122انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (2)
 و أبو بٍار، شاعبة بان عيااق بان لاا  األلادذ الٍاويف، أهاد الاراويني عان عاصام، اختلاف يف امساه، تاويف  (3)

 (. 1/326(، وغاية ال هاية يف طبقات القرا  )81انأر: معرفة القرا  الٍبار )ص . 193ل ة 
 (. 2/227انأر: ال شر ) (4)
 (. 4269،  2/397انأر: جامع البيان ) (5)
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ع عنهن الدإينقط
(1)

. 

، قوال: حتوى ينقطوع    چ ھ  ھ  ے  ےچ  وعن عمرمة فوي قولوه:  

الدإ
(2)

. 

ااااِرنح(، يعااااين:  و ااااال مقاتاااا : )فاااااعتزلوا ال سااااا  يف احملاااايض وال تقربااااو ن هاااا  يحطَّهَّ
 .(3)يغتسلن

 التعليق: 
ااِرنح(  يتبااني ل ااا ماان اآلاثر السااابقة أن علمااا  الساالف فرَّ ااوا بااني الفعاا  املضااارع )يحِطهع

( و ااو فعاا  الزم غاا  متعاادي، دال علااى جماارد وا ملااأخوذ ماان املاضااي الثالثااي اجملاارد )طحهعاارح
 ،) انقطاع الدم، وبني الفع  املضارع )يحطَّهَِّرنح( واملاأخوذ مان املاضاي الثالثاي املزياد )تحطحهَّارح
، و اااو تطه  اااا ل فسااااها، واملعااارب ع ااااه  و اااو فعااا  متعاااادّي، يااادل علاااى  يااااام املااارأة بعماااا ي

 . ابالغتسال
 .[37آل عمرا :] چېئ  چ قوله تعالى: 

قرأ الموفيو  بتشديد الفاء، وقرأ الباقو  بتخفيفها
(4)

. 

، قال: ضمها إليه ...چ ېئ  ېئچ  عن الربيع، قوله:
(5)

. 

، فقعلهووا چ ېئ  ېئچ  وعوون اليوودي ... وذلووك قووول اهلل عووس وجوول: 

زكريا معه في بيته، وزو المحراهلل
(6)

. 

                                 
 (. 4271،  2/397انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 4271،  2/397انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 1/191انأر: تفس  مقات  ) (3)
 (. 2/239انأر: ال شر ) (4)
 (. 6898،  3/242انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 6899،  3/242انأر: جامع البيان ) (6)
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ضمها إليه، يقول:  چ ېئ  ېئچ  وعن قتادة:
(1)

. 

، قال: َ همهم بقلمه چ ېئ  ېئچ  وعن مقازد في قوله:
(2)

. 

وعن قتادة، قال: كاني مريم ابنَة  يهدزم وإمامهم، قوال: فتشوا ا عليهوا    

أحبوواُ زم، فوواقترعوا فيهووا بيووهامهم أيلهووم يمفلهووا. قووال قتووادة: وكووا  زكريووا    

زوَ، أختها، فمفلها وكاني عنده، وحضنها
(3)

. 

بموريم فوي ِخَرقهوا     -يعنوي: أإ موريم  –ال: ثم خرجوي بهوا   وعن عمرمة ق

تحملهووا إلووى بنووي المووازن بوون زووا و ، أخووي مو ووى بوون عموورا . ... فقووال      

زكريا: ادفعوزا إلّي، فوا  خالتهوا عنودي ... فوذلك حوين اقترعووا، فواقترعوا        

فقووورعهم زكريوووا،  -بووواألقالإ التوووي يمتبوووو  بهوووا التوووو اة –بوووأقالمهم عليهوووا 

فمفلها
(4)

. 

چ  ابن عباس، قال: جعلها زكريا في محرابه، قال اهلل عوس وجول:  وعن 

(5)...چ ېئ  ېئ
. 

، قال: كاني عندهچ ېئ  ېئچ وعن  عيد بن جبير قوله: 
(6)

. 

، قوال: جعلهوا زكريوا فوي     چ ېئ  ېئچ  وعن  وعيد بون جبيور قولوه:    

محرابه
(7)

. 

 .(8)چ ېئ  ېئچ  و ال مقات : ... فقرعهم زكرا، فقبضها ... فذلك  وله:

                                 
 (. 6911،  3/242انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 6912، 6911،  3/242انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 6913،  243-3/242انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 6914  ،3/243انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 6915،  3/243انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 6917،  3/243انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 6918،  3/243انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 1/272انأر: تفس  مقات  ) (8)
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 .[39آل عمرا :] چڤ  چ  تعالى: قوله

قرأ حمسة والميا ي بفتح الياء وضم الشين خفيفة، وقرأ الباقو  بضم 

الياء وتشديد الشين مميو ة
(1)

  . 

[ مثقلااة، فإنااه ماان 21]التوبااة: چٱ  چ  عاان معاااذ الٍااويف،  ااال: ماان  اارأ:
 .(2)البشارة، ومن  رأ: )يبشر م(، خمففة، ب صب اليا ، فإنه من السرور، يسر م

 التعليق: 
ماان  ااذا األثاار يتبااني أن   ااا  فر اااً بااني ماان يقاارأ )ياحِبشعاارع م( بفااتح اليااا  والتخفيااف، 
( الثالثي اجملرد، واملراد به إدخال السرور على الغ .   و و فع  مضارع مأخوذ من )بحشحرح
اار م( بضاام اليااا  والتثقياا ، فهااو فعاا  مضااارع مااأخوذ ماان )بحشَّاار(  أمااا ماان  اارأ )ياعبحشّه

 الثي املزيد، و و مأخوذ من البشارة. الث
 .[79آل عمرا :] چڌ  ڌ              ڎ  چ  قوله تعالى:

قرأ ابن عامر والموفيو  بضم التواء وفوتح العوين وكيور الوالإ مشوددة،       

وقرأ الباقو  بفتح التاء والالإ وإ ما  العين مخففًا
(3)

. 

تدرلون( خمففة ب صب التا ،  عن جما د أنه  رأ: )مبا ك تم تعلمون الٍتاب ومبا ك تم
 .(4)و ال ابن عيي ة: ما عَّلموه ه  علهموه!

 التعليق: 
فاارَّق اباان عيي ااة بااني  اارا ة )تاحِعلحمااون( مضااارع )عحلهاامح( املاضااي الثالثااي اجملاارد، والااذذ 

 يدل على أن املس د إليه الفع   د عحلهمح الٍتاب يف نفسه. 
املاضااي الثالثااي املزيااد، والااذذ ياادل علااى أن  وبااني  اارا ة )تاععحلّهمااون( مضااارع )عحلَّاام(

                                 
 (. 241-2/239انأر: ال شر ) (1)
 (. 6942،  3/251انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 2/241انأر: ال شر ) (3)
 (. 7318،  3/326انأر: جامع البيان ) (4)
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 املس د إليه الفع   د عحلَّم الٍتاب غ ه. 
وبنيَّ أن إهد  القرا تني مرتبة على األخار  ومقدماة عليهاا؛ فاال يٍاون تعلايٌم للغا  

 ه  يٍون   ا  عهِلٌم يف ال ف . 
 .[146آل عمرا :]  چۓ  ۓ     ڭ  چ  قوله تعالى:

والبصريا  بضم القاف وكير التاء من غيور ألور،    قرأ نافع وابن كثير

وقرأ الباقو  بفتح الماف والتاء وألر بينهما
(1)

. 

عن الضحاأ في قوله: )وكأين من نبي ُقِتل معوه  بيوو  كثيور(، يقوول:     

جموع كثيرة، ُقِتل نبيهم
(2)

. 

وعن ابن إ حا ، قوله: )وكأين من نبي ُقِتل معه  بيوو  كثيور(، قوال:    

أصابه القتل، ومعه جماعات وكأين من نبي
(3)

. 

 التعليق: 
نالهظ من األثرين السابقني أن   ا  فر اًا باني الفعا  الثالثاي اجملارد املباين للمفعاول 

 ) عته ( والذذ يدل على أن القت   د و ع على ال يب. 
وبني الفع  الثالثي املزيد ) ات ( والذذ يادل علاى أن ال ايب  اد  اتا  أعادا  هللا مان 

 . املشركني
 .[115األنعام:] چڎ  چ   وله تعاىل:

 رأ ابن كث  وأبو عمرو نلف بعد الدال وإلٍان السني وفتح التا ، و رأ ابان عاامر 
ويعقاوب بغاا  ألاف وفااتح الساني وإلااٍان التاا ، و اارأ الباا ون بغاا  ألاف وإلااٍان السااني 

 .(4)وفتح التا 

                                 
 (. 2/242انأر: ال شر ) (1)
 (. 7975، 7973،  3/462انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 7977،  3/463انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 2/261انأر: ال شر ) (4)
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 .(1)ت أ   الٍتابعن الٍليب يف  وله تعاىل: )وليقولوا دارلت(  ال: دارل
، خاصااامت  عااان عمااارو بااان كيساااان أن ابااان عبااااس كاااان يقرؤ اااا: )دارلااات( تلاااِوتح

 .(2)جادلت ...
،  ااااالوا:  اااارأت وتعلماااات. تقااااول ذلااااك چڎ  ڎ  چ  عاااان اباااان عباااااس:

 .(3) ري 
 .(4)،  ال:  رأت وتعلمتچڎ  ڎ  چ  عن جما د:

 .(5)،  ال:  رأت وتعلمتچڎ  ڎ  چ  عن ابن عباس:
 .(6)، يقول:  رأت الٍتبچڎ    ڎچ  عن السدذ:

 .(7)، يقول: تعلمت و رأتچڎ  چ الضحا  يقول يف  وله:
   اااال:  ااارأت چڎ  چ  عااان التميماااي  اااال:  لااات البااان عبااااس: أرأيااات  ولاااه:

 .(8)وتعلمت
 .(9)عن ابن عباس: )دارلت(، يقول:  ارأت

عااان ابااان عبااااس أناااه كاااان يقرأ اااا: )وليقولاااوا دارلااات(، أهسااابه  اااال:  اااارأت أ ااا  

                                 
 (. 216-1/215انأر: تفس  القرآن لعبد الرزاق الص عاين ) (1)
 (. 1/216بد الرزاق الص عاين )انأر: تفس  القرآن لع (2)
 (. 13711،  5/311انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 13711،  5/311انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 13712،  5/311انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 13713،  5/311انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 13714،  5/311انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 13721، 13719، 13716، 13715،  5/311انأر: جامع البيان ) (8)
 (. 13717،  5/311انأر: جامع البيان ) (9)
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 .(1)الٍتاب
عماااارو باااان كيساااااان: أن اباااان عبااااااس كااااان يقاااارأ: )دارلااااات(، تلااااوت، خاصااااامت، 

 .(2)جادلت
 .(3)عن لعيد بن جب  يف  ذه اآلية: )وليقولوا دارلت(،  ال:  ارأت

 .(4)عن لعيد بن جب  أنه  رأ: )دارلت( ابأللف أيضاً م تصبة التا ، و ال:  ارأت
 .(5)ولخت عن لعيد بن جب  أنه  رأ: )دارلت(، أذ:

عاااان جما ااااد يف  ااااول هللا: )دارلاااات(،  ااااال: فا هاااات،  اااارأت علااااى يهااااود، و اااارأوا 
 .(6)عليك

 .(7)عن الضحا  يف  وله: )دارلت(، يعين: أ   الٍتاب
كان احلسن يقرأ: )وليقولوا دحرحلحِت(، أذ: امنحت
(8). 

 ال احلسن: )وليقولوا دحرحلت(، يقول: تقادمت وامنحت
(9). 

أذ: تعلمت من يسار وجرب، كاو عبادين مان  چڎ  چ  باسوعن عبد هللا بن ع
 .(11)ليب الروم، مث  رأت علي ا، تزعم أنه من ع د هللا

 التعليق: 
.) (، و)دحرحلحِت(، و)دحارحِلتح  يف اآلية ثالث  را ات: )دحرحِلتح

                                 
 (. 13718،  5/311انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 13724، 13723، 5/311انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 13725،  5/311انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 13726،  5/312انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 13727،  5/312لبيان )انأر: جامع ا (5)
 (. 13731، 13729، 13728،  5/312انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 13731،  5/213انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 13735،  5/312انأر: جامع البيان ) (8)
 (. 13738،  5/313انأر: جامع البيان ) (9)
 (. 3/175انأر: معا  الت زي  ) (11)
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(، هيااث  والتعلياق   اا علااى القارا ة الثالثااة الا  فيهااا زادة يف املباا، و ااي )دحارحِلاتح
فيهااا ألااف املفاعلااة، فاادل علااى أن الدرالااة   ااا   حتصاا  ماان طاارف واهااد كمااا يف زيااد 

(، وإمنا من طرفني أو أطراف متعددة.   )دحرحِلتح
اامي  و د جا  تفس  الطارف اآلخار أو األطاراف األخار  يف الرواياة الساابقة؛ فمان اهتّه

مدارلة على يساار،  لل يبّه صلى هللا عليه وللم ننه أخذ القرا ة مدارلة على اليهود، أو
 أو جرب من ليب الروم، وحنو ذلك. 

 أو املراد ابملدارلة أن ك َّ طرفي من أطراف املدارلة أخذ من اآلخر شيئاً. 
 أو املراد ابملدارلة احملاججة واملخاصمة. 

 .[111يولف:] چۈ  ٴۇ  چ  وله تعاىل: 
 .(1) رأ أبو جعفر والٍوفيون ابلتخفيف، و رأ البا ون ابلتشديد

خفيفة، وأتويلها ع ده: وان القاومع  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  عن ابن عباس:
 .(2)أن الرل   د كذبوا

، خفيفاة. و اال ابان عبااس: ااان چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ ابان عبااس يقاول: 
 .(3)القوم أن الرل   د كحذحبو م، خفيفة

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  عبد هللا بن مسعود يقول يف  ذه اآلية:

س الرلاا  ماان إميااان  ااومهم أن ي م ااوا هباام، وااان  ااومهم هااني ،  ااال: الااتيأچٴۇ  
 .(4)أبطأ األمر أهنم  د كذبوا، ابلتخفيف

، خفيفة،  ال ابن جريج: أ اول  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  عن ابن عباس  رأ:

                                 
 (. 296انأر: ال شر )ص (1)
 (. 21111،  7/318انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 21115،  7/318انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 21119،  321-7/319انأر: جامع البيان ) (4)
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چ  كما يقاول: أخلهفاوا.  اال عباد هللا:  اال يل ابان عبااس: كاانوا بشارًا. وتاال ابان عبااس:

 چوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ     وئەئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   

[،  ااال اباان جااريج:  اال اباان أيب مليٍااة: ذ ااب هباا إىل أهناام ضااععفوا فأ ااوا 214]البقارة:
 .(1)أهنم أِخلهفوا

، چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  عاااان عبااااد هللا أنااااه  اااارأ:
رحه ٍِ خمففة.  ال عبد هللا:  و الذذ تح
(2). 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ڭ   ۇ  ۇ چ  أن رجاااااًل لااااأل عبااااد هللا باااان مسااااعود:

 .(3)،  ال:  و الذذ تٍره، خمففةچٴۇ  

،  فقااال:  چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  ارأ اباان عباااس: 
كااانوا بشاارًا، ضحااععفوا ويئسااوا،  ااال اباان أيب مليٍااة: فااذكرت ذلااك لعااروة، فقااال:  الاات 
عائشااة: معاااذ هللا! مااا هاادَّث هللا رلااوله شاايئاً  اا إ إال علاام أنااه لاايٍون  باا  أن ميااوت، 

لٍن   يزل البال  ابلرل  ه  ان األنبيا  أن من تابعهم  اد كاّذبو م. فٍانات تقرؤ اا: و 
 .(4)) د كعذّهبوا( تثقلها

، خفيفاة،  ااال عباد هللا: مث  ااال چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  أن ابان عبااس  اارأ:
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  يل ابن عباس: كانوا بشرًا! وتاال ابان عبااس:

[،  ال ابن جريج:  ال ابان أيب مليٍاة: 214]البقرة: چ  وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ   وئەئ   ەئ
يااذ ب هبااا إىل أهناام ضحااععفوا فأ ااوا أهناام أعِخلهفااوا.  ااال اباان جااريج:  ااال اباان أيب مليٍااة: 

                                 
 (. 21125،  322-7/321انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 21126،  7/321انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 21127،  7/321انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 21131،  7/321ر: جامع البيان )انأ (4)
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وأخربين عروة عان عائشاة أهناا خالفات ذلاك وأبتاه، و الات: ماا وعاد هللا  مادًا صالى هللا 
ت، ولٍ اه   يازل الابال  ابلرلاا  علياه ولالم مان شاي  إال و اد علام أناه لايٍون ها  ماا

هاا  ا ااوا أنَّ ماان معهاام ماان املاا مين  ااد كااذَّبو م.  ااال اباان أيب مليٍااة يف هااديث عااروة:  
 .(1)كانت عائشة تقرؤ ا: )وا وا أهنم  د كذبوا(، مثقلة، للتٍذيب

 التعليق: 
( الثالثاي اجملارد؛ فيٍاون املعاا : اآلية فيهاا  ارا اتن: إهادامها ابلتخفياف مان )كحاذحبح

م من أخرب م نهنم لي صرون.   وا وا أهنم  د كذحهبح
ا  إلايهم  مث اختلف املعا يف محنه الذذ انَّ  ذا الأن؛     م الرل   أم الذين أعِرله

 الرل   على  ولني باعيّه ا يف اآلاثر السابقة. 
الثالثي املزيد ابلتضاعيف، واملعاا: واان  والقرا ة الثانية  را ة التشديد من )كحذَّب(

م ال اس.   الرل  أهنم  د كحذَّهبح
 فيالهظ أن اختالف مبا القرا ة أدَّ  إىل اختالفي يف املعا. 

 .[15احلجر:]  چەئ  چ  وله تعاىل: 
 .(2) رأ ابن كث  بتخفيف الٍاف، و رأ البا ون بتشديد ا

ٍهرحِت أبصاا اا ارو(،  ااال: لااٍرت، السااٍران الااذذ ال  ااال اباان زيااد، يف  ولااه: )إمنااا لع
 .(3)يعق 

 .(4)و ال مقات : )إمنا لٍرت أبصار ا( خمففة، يعين: لعدَّتِ 
 التعليق: 

الفاارق بااني  اارا ة اباان كثاا  ومجهااور القاارا : أن  اارا ة اباان كثاا  مااأخوذة ماان الفعاا  

                                 
 (. 21131،  7/321انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 2/311انأر: ال شر ) (2)
 (. 21159،  7/498انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 2/425انأر: تفس  مقات  بن لليمان ) (4)
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ٍهرحت(.   املاضي الثالثي اجملرد )لٍر(، مث بين للمفعول فصار )لع
ٍّهرت(. أما  را ة ا  رمهور فهي مأخوذة من الفع  الثالثي املزيد ابلتضعيف )لع

 واملعا خيتلف على القرا تني ألج  اختالف املبا ما بني التجرد والزادة. 
 .[16اإللرا :] چۈئ  ۈئ  چ  وله تعاىل: 

 .(1) رأ يعقوب مبد اكمزة، و رأ البا ون بقصر ا
 رياة آمارو مرتفيهاا ففساقوا فيهاا( يقاول: عن ابن عباس،  وله: )وإذا أردو أن هنلك 

 .(2)أكثرو عدد م
 .(3)وعن عٍرمة  وله: )آمرو مرتفيها(  ال: أكثرو م

 .(4)وعن احلسن يف  وله: )آمرو مرتفيها(  ال: أكثرو م
 .(5)والضحا  يقول يف  وله )آمرو مرتفيها( يقول: أكثرو مرتفيها، أذ: كربا  ا

أردو أن هنلك  رية آمرو مرتفيها ففساقوا فيهاا فحاق عليهاا وعن  تادة،  وله: )وإذا 
 .(6)القول( يقول: أكثرو مرتفيها

 التعليق: 
ماان خااالل اآلاثر الااواردة عاان الساالف يتبااني أن   ااا  فر اااً بااني الفعاا  الثالثااي اجملاارد 
)أماار(، والفعاا  الثالثااي املزيااد )آماار(، هيااث الثالثااي اجملاارد مااأخوذ ماان األماار، والثالثااي 

 زيد مبعا: أكثرو. امل
 .[93المهر:] چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ قوله تعالى: 

قرأ حموسة والميوا ي وخلور بضوم اليواء وكيور القواف، وقورأ البواقو           

                                 
 (. 2/316انأر: ال شر ) (1)
 (. 22158،  8/52انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 22159،  8/52جامع البيان )انأر:  (3)
 (. 22161،  8/52انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 22161،  8/52انأر: جامع البيان ) (5)
 (.22163، 22162،  8/52انأر: جامع البيان ) (6)
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بفتح الياء والقاف
(1)

. 

كااالم غاا  م،  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ   ااال اباان لااالم:
 .(2)أهد كالمهمو ي تقرأ على وجه آخر )ال يٍادون ياعِفقههعون  واًل( ال يفقه 

فقرا ة ارمهور  ي من الفع  الثالثي اجملرد )فحقهه(، و را ة غ  م من الفعا  الثالثاي 
 املزيد )أفقه(. 

 وعلى  را ة ارمهور املعا: ال يفهمون كالم غ  م. 
 وعلى  را ة محزة والٍسائي: ال ياعِفههمعونح ال اس ما يقولونه. 

 .[97طه:]  چ وئ  وئچ   وله تعاىل:
 .(3)ابن كث  والبصران بٍسر الالم، و رأ البا ون بفتحها  رأ

 .(4)مسعت أاب هنيك يقرأ )لن ختعِلهفه( أنت يقول: لن تغيب ع ه
 .(5)عن  تادة: )وإن لك موعدًا لن ختعِلهفه( يقول: لن تغيب ع ه

 التعليق: 
املعا  يتبني نا لبق أن اختالف الفع  الثالثي اجملرد عن املزيد لي دذ إىل اختالف

 يف القرا ات. 
 [.67]امل م ون: چڻ  چ  وله تعاىل: 

 .(6) رأ وفع بضم التا  وكسر اريم، و رأ البا ون بفتح التا  وضم اريم
 ااال: اكااذان الااذذ يااتٍلم مبااا ال يريااد وال  چڻ  چ   ااال اباان زيااد، يف  ولااه:

                                 
 (. 2/315انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/213انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
 (. 2/322انأر: ال شر ) (3)
 (. 24298،  8/453ع البيان )انأر: جام (4)
 (. 24299،  8/453انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 2/329انأر: ال شر ) (6)
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 .(1)چڻ    ڻچ  يعق ، كاملريض الذذ يتٍلم مبا ال يدرذ،  ال: كان أيب يقرؤ ا:
رعونح(  ال: تقولون  عِجراً  عن ابن عباس: )تاعِهجه
(2). 
رعون(: أذ تسبون عن عٍرمة أنه  رأ )لامهرًا تاعِهجه
(3). 
رون( رلويل  .(4)عن احلسن، يف  وله )لامرًا تاعِهجه

رعون( رلول هللا صلى هللا عليه وللم  ال احلسن )تاعِهجه
(5). 

رون( يقول: يقولون لو اً   .(6)عن  تادة )تاعِهجه
رعون( كتاب هللا ورلوله  ال احلسن: )تاعِهجه
(7). 

ارعون( يقاول: يقولاون امل ٍار وامح اا مان القاول، كاذلك  الضحا  يقول يف  وله: )تاعِهجه
 .(8) حِجر القول

 التعليق: 
أيضاااً يتبااني مااان  ااذه اآلاثر التفر اااة ع ااد الساالف باااني القاارا ة املاااأخوذة ماان الفعااا  

 وذة من الفع  الثالثي املزيد. الثالثي اجملرد، والقرا ة املأخ
 يحهجعر(.  -فقرا ة )تاحِهجعرون(  ي مأخوذة من الفع  الثالثي ) جر

رعون( فهي مأخوذة من الفع  الثالثي املزيد )أحِ جحرح  (.  –أما  را ة )تاعِهجه رع  ياعِهجه
 [.193]الشعراء: چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چ  قوله تعالى:

ي وخلر وأبو بمر بتشديد قرأ يعقوهلل وابن عامر وحمسة والميا 

                                 
 (. 25614،  9/232انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 25615،  9/232انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 25616،  9/232انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 25617،  9/232انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 25618،  9/232انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 25619،  9/232انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 25621،  9/232انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 25621،  9/232انأر: جامع البيان ) (8)
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الساي ونصب )الرو  واألمين(، وقرأ الباقو  بالتخفير و فعهما
(1)

. 

چ   ال ابن لالم: و ي تقرأ على وجهني، ابلرفع وال صب، فمن  رأ ا ابلرفع  اال:

جربي  نزل به. ومن  رأ ا ابل صب  ال: )نزَّل باه(  چڱ     ڱ     چ خفيفة  چڳ  ڳ    
 .(2)ه الرو  األمني، هللا نزَّل جربي  ابلقرآنمثقلة، هللا نزَّل ب
 التعليق: 

يتبني من كالم ابن لالم أن  را ة التخفيف مأخوذة من الفع  )ناحزحل( الثالثي اجملرد؛ 
 ونتج عن التخفيف  صور الفع ، فرفع الرو  على الفاعلية، واألمني رفع تبعاً له. 

عان تضاعيفه ابلتشاديد تعدياة الفعا ؛ وعلى  را ة التثقيا  )ناحازَّل( ثالثاي مزياد؛ وناتج 
 ف صب الرو  على املفعولية، واألمني نصب تبعاً له. 

 [.8]الصافات: چڄ  ڄ  چ  وله تعاىل: 
 ااااارأ محااااازة والٍساااااائي وخلاااااف وهفااااا  بتشاااااديد الساااااني واملااااايم، و ااااارأ الباااااا ون 

 .(3)بتخفيفهما
 ال: إهنم كانوا عن ابن عباس، أنه كان يقرأ: )ال يسمعون إىل املإل األعلى( خمففة، و 

 .(4)يتسمعون، ولٍن ال يسمعون
 التعليق: 

  ااا  فاارق بااني )يساامعون( املااأخوذة ماان الفعاا  الثالثااي اجملاارد )مسااع(، و)يحسَّاامَّععون( 
 املأخوذة من الفع  الثالثي املزيد )تحسحمَّع(.

 

                                 
 (. 2/336انأر: ال شر ) (1)
 (. 2/523انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
 (. 2/356انأر: ال شر ) (3)
 (. 12/387: الدر امل ثور )انأر (4)
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 التفريق بني األفعال الثالثية املزيدة إن اختلفت أوزاهنا: -ب
  [.66]النمل: چ  ڃ  ڃچ قوله تعالى: 

قرأ ابون كثيور والبصوريا  وأبوو جعفور بقطوع الهموسة مفتوحوة وإ وما           

الوودال موون غيوور ألوور بعوودزا، وقوورأ البوواقو  بوصوول الهمووسة وتشووديد الوودال       

مفتوحة وألر بعدزا
(1)

. 

عوون ابوون عبوواس )بوول أد أ علمهووم( قووال: بصوورزم فووي اآلخوورة حووين لووم  

ينفعهم العلم والبصر
(2)

. 

ه: )بوول أد أ علمهووم فووي اآلخوورة( يقووول: غوواهلل    عوون ابوون عبوواس، قولوو  

علمهم
(3)

. 

قوال: يقوول: ضولا     چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  قال ابن زيد، في قولوه 

علمهم في اآلخرة فليس لهم فيها علم ...
(4)

. 

قال: كا  يقرؤزا )بْل  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  عن قتادة في قوله

يصول إليهوا مونهم     أْدَ أ علمهم في اآلخرة( قال: لم يبلغ لهوم فيهوا علوم، وال   

 غبة
(5)

. 

 .(6)عن جما د )ب  أدر  علمهم(  ال: أم أدر  علمهم من أين يدر  علمهم
 التعليق: 

تاعفحااارّهق اآلاثر الاااواردة عااان السااالف باااني األفعاااال الثالثياااة املزيااادة ابخاااتالف زادهتاااا، 
زيادت فالفعالن   ا مها: )أدر ( ثالثي مزيد ابكمازة، و)تادار ( الا  أصابحت )ادَّار ( ف

                                 
 (. 2/339انأر: ال شر ) (1)
 (. 27171،  11/8انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 27171،  11/8انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 27172،  11/8انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 27173،  9-11/8انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 27176، 27175، 27174،  11/9انأر: جامع البيان ) (6)
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 فيها ات  التفاع  وألفها. 
 واختلف املع يان ،سب اختالف الصيغة الصرفية للفع  الثالثي املزيد.

 [.19]لبأ: چڳ  ڳ  چ   وله تعاىل:
ڳ  چ   رأ يعقوب برفاع الباا  مان )رب اا( وفاتح العاني والادال وألاف  با  العاني مان

شددة من غا  ألاف ماع ، و رأ ابن كث  وأبو عمرو و شام ب صب البا  وكسر العني مچ
 .(1)إلٍان الدال، و رأ البا ون كذلك إال أهنم ابأللف وختفيف العني

عن حيىي بن يعمر، أنه  رأ: )فقالوا رب ا بعّهد بني ألفارو( مثقلة.  اال:   يادعوا علاى 
م ِوا ما أصاهبح ٍح  .(2)أنفسهم، ولٍن شح

 .(3)عّه ِ عن الٍليب، أنه  رأ: ) الوا رب ا بعّهد مثلة على معا فاح 
ب صاب الباا  وكسار العاني علاى  چڳ  چ  ابل صب چڳ  چ  عن عاصم، أنه  رأ:

 .(4)الدعا 
 التعليق: 

  ااا  فاارق بااني  اارا ة الفعاا  الثالثااي املزيااد ابلتضااعيف )باحعَّااد( واألماار م ااه )باحعّهااد(، 
عهد(.  و را ة الفع  الثالثي املزيد ابأللف )ابعد( واألمر م ه )ابح

 
 

                                 
 (. 2/351انأر: ال شر ) (1)
 (. 211-12/211انأر: الدر امل ثور ) (2)
 (. 12/211انأر: الدر امل ثور ) (3)
 (. 12/211انأر: الدر امل ثور ) (4)



 

 
2219 

: إذا مجعت الٍلمة على مجعي تٍس ؛ فإن ك  مجعي ي دذ معًا غ  القاعدة الثالثة
 معا ارمع اآلخر. 
 [.85البقرة:] چڦ  ڦ  ڦ  چ   وله تعاىل:

 رأ محزة بفتح اكمزة ولٍون السني من غا  ألاف، و ارأ الباا ون بضام اكمازة وألاف 
 .(1)بعد السني

ار فهاو فهاو )ألار (. وروذ ، وماا   ي لار چڦ  چ  عن أيب عمارو  اال: ماا أعله

، وماا جاا  مستألارًا فهاو چڦ  چ  ع ه من وجه آخار  اال: ماا صاار يف أياديهم فهام
 .(2))ألر (

فٍلمة )ألار ( و)ألر ( كالمها مجع، وكالمها مجع تٍس ي أيضااً، وماع ذلاك يار  
 أبو عمرو البصرذ أن اختالف ب ا  ارمع لي دذ إىل اختالف املعا.

 [.14]امل م ون: چھ  ے  ے  چ   وله تعاىل:
 رأ ابن عامر وأبو بٍر )عأماً( و)العأام( بفاتح العاني وإلاٍان الأاا  مان غا  ألاف 
علاااى التوهياااد فيهماااا، و رأمهاااا الباااا ون بٍسااار العاااني وفاااتح الأاااا  وألاااف بعاااد ا علاااى 

 .(3)ارمع
يعين: مجاعاة مان العأاام يف  چھ   ھ  ھ  چ   ال ابن لالم:  ال:

 يعين: مجاعة العأام عأمااً عأمااً ... چھ  چ   ي تقرأ: را ة من  رأ ا: )عأماً(، و 

 .(4)وبعضهم يقرؤ ا: )العأم( چے  ے  چ 
 التعليق: 

                                 
 (.1/218انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/231انأر: الٍشف والبيان ) (2)
 (. 2/328انأر: ال شر ) (3)
 (. 1/394انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (4)
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 جا ت القرا ات على صيغ  مجع، و ي )عأم( و)عأام(. 
 ومن توجيه ابن لالم يتبني أن   ا  فر اً د يقاً بني ارمعني. 
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   والفع  املبين للمفعول.القاعدة الرابعة: التفريق بني الفع  املبين للفاع
 .[229البقرة:] چۆ  چ  قوله تعالى:

 القراءات: 

قرأ بضم الياء أبو جعفر ويعقوهلل وحمسة، وقرأ الباقو  بفتحها
(1)

. 

 اآلثا :

: إال أ  چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  عن ابن عبواس: 

جنا   يمو  النشوُز و وُء الُخُلق من ِقَبِلها فتدعوأ إلى أ  تفتدي منه. فال

عليك فيما افتدت به
(2)

. 

يعين ،چ ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ  مقاتل:ال وق
:
 أمر هللا  

فيماا أمرمهاا، وذلاك أن 

ختاف املرأة
ُ
الفت ة 

َ
على نفسها فتعصي هللا فيما أمر ا زوجها، أحو خياف الزوج إن   ت 

ُ
(3)ه امرأته أن يعتدذ عليهاْعِ 

  . 

اااف مااان املااارأة يف و ااال حياااىي بااان لااالم: يعاااين: أمااار هللا  يف أنفسااهما، وذلاااك أناااه خيع
ااااف مااان الااازوج إن   يطلقهاااا أن  نفساااها إذا كانااات مبغضاااة لزوجهاااا فتعصاااي هللا فياااه، وخيع

 .(4)يتعد  عليها
 التعليق: 

اف( املبين للفاع ، والذذ يدل  نا لبق يتبني أن علما  السلف فر وا بني الفع  )خيح
 زوج والزوجة(  م الذين أل د إليهم فع  امحوف. على أن املس د إليه الفع  )و و ال

اااف( املبااين للمفعااول، والااذذ ياادل علااى أن املساا د إليااه الفعاا   اام  وبااني الفعاا  )خيع
يف م هم.   الذين خه
 .[161آل عمران:]  چ گ   گچ  قوله تعالى:

                                 
 (. 2/227انأر: ال شر ) (1)
 (. 4816،  2/476انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 1/195انأر: تفس  مقات  ) (3)
 (.1/231انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (4)
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قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم اليين، وقرأ الباقو  

يينبضم الياء وفتح ال
(1)

. 

نسلووي فووي   چ ک  گ       گ    گ   گچ  عوون ابوون عبوواس: أ  زووذه اآليووة:    

قطيفة حمراء ُفقدت يوإ بد ، قال: فقال بعض الناس: أخذزا! قال: فوأكثروا  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گچ  في ذلوك، فوأنسل اهلل عوس وجول:    

 .(2)چ ڱ  ڱ

چ  رأ زوذه اآليوة:  وعن خصوير، قوال:  وألي  وعيد بون جبيور: كيور تقو        

، فقد كا  النبي واهلل چ گچ  أو)ُيَيل(؟ قال: ال، بل چ ک  گ       گ    گ   گ

ُيَيل وُيقتل
(3)

. 

، قوال: كوا  ذلوك فوي قطيفوة      چ ک  گ       گ    گ   گچ  وعن ابن عباس:

حمراء فقدت في غسوة بد ، فقال أناس من أصوحاهلل النبوي صولى اهلل عليوه     

، چ ک  گ       گ    گ   گچ  فوأنسل اهلل عوس وجول:    و لم: فلعول النبوي أخوذزا!   

قال  عيد: بلى واهلل، إ  النبي لُيَيّل وُيقتل
(4)

. 

وعوون ابوون عبوواس قووال: كانووي قطيفووة فقوودت يوووإ بوود ، فقووالوا: أخووذزا      

ک  گ       گ    گ   چ    وول اهلل صولى اهلل عليووه و ولم!. فووأنسل اهلل عوس وجوول:    

 .(5)چ گ

، قاال: چ ک  گ       گ    گ   گچ  في قوله: وعن  عيد بن جبير وعمرمة

يُيل، قال في عمرمة أو غيره، عن ابن عباس، قال: كاني قطيفة فقدت يوإ 

                                 
 (. 2/243انأر: ال شر ) (1)
 (. 8135،  3/498انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 8136،  3/498انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 8137،  3/498جامع البيان ) انأر: (4)
 (. 8139،  3/498انأر: جامع البيان ) (5)
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بد ، فقالوا: أخذزا   وول اهلل صولى اهلل عليوه و ولم! قوال: فوأنسل اهلل زوذه        

 .(1)چ ک  گ       گ    گ   گچ  اآلية:

ل(، فقووال ابوون عبوواس: وكووا  ابوون ميووعود يقوورأ: )ومووا كووا  لنبووي أ  ُيَيوو 

بلووى، وُيقَتوول، قووال: فووذكر ابوون عبوواس أنووه إنمووا كانووي فووي قطيفووة فقووالوا: إ   

ک  گ       گ    چ    ول اهلل صلى اهلل عليه و لم غلاها، يوإ بد . فوأنسل اهلل: 

 .(2)چ گ   گ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گچ  وعن ابن عباس قوله:

للنبووي أ  يقيووم لطا فووة موون الميوولمين ويتوورأ   ، يقووول: مووا كووا   چ ڱ

نا فة ويقو  في الَقْيم، ولمن يقيوم بالعودل، ويأخوذ فيوه بوأمر اهلل، ويحموم       

فيه بما أنسل اهلل. يقول: ما كا  اهلل ليقعل نبّيًا ييولل مون أصوحابه، فواذا فعول      

ذلك النبي صلى اهلل عليه و لم ا تنلوا به
(3)

. 

، قال: أ  يعطي چ ک  گ       گ    گ   گ چ وعن الضحاأ: أنه كا  يقرأ:

بعضًا ويترأ بعضًا، إذا أصاهلل مينمًا
(4)

. 

وعن الضحاأ، قال: بعث   ول اهلل صلى اهلل عليه و لم نال ع، فيونم  

ک  چ  النبي صلى اهلل عليه و لم، فلم يقيم للطال ع، فأنسل اهلل عس وجول: 

 .(5)چ گ       گ    گ   گ

، يقول: ما كا  لنبي أ  يقيوم  چ گ    گ   گ  ک  گ     چ  وعن الضحاأ:

لطا فة من أصحابه ويترأ نا فة، ولمن يعدل ويأخذ فوي ذلوك بوأمر اهلل عوس     

                                 
 (. 8139،  3/498انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 8141،  3/498انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 8142،  3/499انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 8143،  3/499انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 8144،  3/499انأر: جامع البيان ) (5)
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وجل، ويحمم فيه بما أنسل اهلل
(1)

. 

، قال: موا كوا  لوه إذا    چ ک  گ       گ    گ   گچ  وعن الضحاأ في قوله:

يقيووم بيوونهم  أصوواهلل مينمووًا أ  يقيووم لووبعض أصووحابه ويوودع بعضووًا، ولموون     

باليوية
(2)

. 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گچ  وعوووون ابوووون إ ووووحا :  

، أي: مووا كووا  لنبووي أ   چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ    ںڱ

يمتم الناس ما بعثه اهلل به إليهم عن  زبة من الناس وال  غبة، ومن يعمل 

ذلك يأت به يوإ القيامة
(3)

. 

، يقووول: مووا كووا  ينبيووي لووه أ    چ  ڳگ    گ   گ    ک  گ   چ  وعوون اليوودي:

يخو ، فمما ال ينبيي له أ  يخو  فال تخونوا
(4)

. 

، قال: أ  يخو چ  ڳک  گ       گ    گ   گچ  وعن مقازد في قوله:
(5)

. 

وعن الحين أنه كا  يقورأ: )وموا كوا  لنبوي أ  ُيَيول(، قوال عووف، قوال         

الحين: أ  ُيخا 
(6)

. 

موا كوا  لنبوي أ  ُيَيول(، يقوول: وموا كوا  لنبووي أ         وعون قتوادة قولوه: )و   

ذكر لنا زذه اآلية نسلي على النبي  –ييله أصحابه الذين معه من المؤمنين 

صلى اهلل عليه و لم يوإ بد ، وقد َغلا نوا ر من أصحابه
(7)

. 

وعووون قتوووادة فوووي قولوووه: )وموووا كوووا  لنبوووي أ  ُيَيووول(، قوووال: أ  يُيلوووه         

                                 
 (. 8145،  3/499انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 8146،  3/499انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 8147،  3/499انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 8148،  3/511انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 8149،  3/511انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 8151،  3/511انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 8151،  3/511البيان ) انأر: جامع (7)
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أصحابه
(1)

. 

: )وما كا  لنبي أ  ُيَيلا(، قال الربيع بن أنوس يقوول:   وعن الربيع قوله

قال: ذكر لنا، واهلل أعلوم: أ  زوذه    -ما كا  لنبي أ  ييله أصحابه الذين معه

اآلية نسلي على نبي اهلل صولى اهلل عليوه و ولم يووإ بود ، وقود َغوّل نوا ور         

من أصحابه
(2)

. 

كووا المركوس،   وقال مقاتل: نسلي فوي الوذين نلبووا الينيموة يووإ أحود وتر      

وقالوا: إنا نخشى أ  يقول النبي صلى اهلل عليه و لم: مون أخوذ شويئًا فهوو     

ألوم  »له، ونحن زازنا وقوف، فلماا  آزم النبويل صولى اهلل عليوه و ولم قوال:      

قوالوا: تركنوا بقيوة    «. أعهد إليمم أال تبرحوا من المركس حتوى يوأتيمم أموري؟   

«.  ننووتم أنووا نيوول!  »ليووه و وولم:  إخواننووا وقوفووًا. فقووال النبووي صوولى اهلل ع    

 .(3)چ  ڳک  گ       گ    گ   گچ  فنسلي:

، يعاااين: أن خياااون يف الغ يماااة ياااوم چ  ڳک  گ       گ    گ   گچ  و اااال مقاتااا  أيضااااً:
 .(4)أهد، وال جيور يف  سمته يف الغ يمة

 التعليق: 
 ا  القرا ة املب ية من اآلاثر السابقة يتبني أن ب ا  القرا ة للمعلوم خيتلف مع ا ا عن ب

 للمفعول. 
فا)ياحغعّ ( ت دذ معا: أن ال ايب صالى هللا علياه ولالم ماا كاان لاه أن ياحغعاّ  يف الغ يماة، 

 و ذا يعين أنه جيب على املسلمني أن يقتدوا به. 
 و)ياعغحّ ( ت دذ معا: أن ال يب صلى هللا عليه ما كان ي بغي للصحابة أن يغلوه. 

 .[25ال سا :] چہ  ہ  چ   وله تعاىل:
 رأ محزة والٍسائي وخلف وأبو بٍر بفتح اكمزة والصاد، و رأ الباا ون بضام اكمازة 

                                 
 (. 8152،  3/511انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 8153،  3/511انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 1/311انأر: تفس  مقات  ) (3)
 (. 1/311انأر: تفس  مقات  ) (4)
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 .(1)وكسر الصاد
 اآلاثر:

 .(2)أن ابن مسعود  ال: إلالمها إهصاهنا
وأن ال عمااان باان عبااد هللا باان مقااّرن، لااأل عبااد هللا باان مسااعود، فقااال: أمحاا  زناات. 

اااان! فقااااال اباااان مسااااعود: إهصاااااهنا فقااااال: اجلااااد ا .سااااني جلاااادة.  ااااال: إهناااا صه ا   حتع
 .(3)إلالمها

وأن ال عمان بن مقّرن لأل ابن مسعود عن أمةي زنِت ولي  كا زوج، فقال: إلالمها 
 .(4)إهصاهنا

وأن ال عمااان  ااال:  لاات الباان مسااعود: أماا  زناات   ااال: اجلااد ا.  لاات: فإهنااا   
صن!  ال: إهصاهنا إلالمها  .(5)حتع

 .(6)ول: إهصاهنا إلالمهاوكان عبد هللا يق
 .(7)، يقول: إذا أللمنچہ  ہ  چ  وعن الشعيب أنه تال  ذه اآلية:

 .(8)،  ال: أهص تهن البعولةچہ  ہ  چ  وعن احلسن يف  وله:

 .(9)،  ال: أهص تهن البعولةچہ  ہ  چ  وعن  تادة:
 .(1)وأن ابن عباس أخربه: أنه أصاب جاريًة له  د كانت زنت، و ال: أهص تها

                                 
 (. 2/249انأر: ال شر ) (1)
 (. 9189،  4/24انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 9191،  25-4/24انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 9191،  4/25انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 9192،  4/25انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 9193،  4/25انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 9196،  4/25انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 9116،  4/26انأر: جامع البيان ) (8)
 (. 9117،  4/26انأر: جامع البيان ) (9)
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 التعليق:

لقد فيارت اآلثاُ  اليابقُة قراءة من قرأ بالبناء للمفعول )ُأْحِصنا( بأ  

 المرأة زي التي أحصني ِمن ِقَبل زوجها، أو من ِقَبل إ المها. 

وقرأ من قرأ بالبناء للفاعل )َأْحَصنا( تؤدي معنى أ  المرأة زي التي 

 أحَصَنْي زوجها.

ا : قال أبو جعفر: وزذا التأويل على قال الطبري بعد أ  ذكر زذه اآلث

بضم األلر، وعلى تأويل من قرأ: )فاذا  چہ  ہ  چ قراءة من قرأ: 

َأْحَصنا( بفتحها
(2)

. 

 [.18]الفر ان: چڻ  ڻ  چ   وله تعاىل:
 .(3) رأ أبو جعفر بضم ال ون وفتح امحا ، و رأ البا ون بفتح ال ون وكسر امحا 

)أن نعتخااذ ماان دونااك ماان أوليااا ( يعباادون ا ماان  ااال اباان لااالم: وبعضااهم يقرؤ ااا: 
 .(4)دونك

 التعليق: 
 تغ  ب ا  الفع  من املفعول للفاع  ي دذ إىل اختالف املعا. 

ذ( يٍون معاا الٍاالم: أن  ا ال  املو اوفني باني  فعلى  را ة ب ا  الفع  للفاع  )ناحتَّخه
  لبحانه وتعاىل. يدذ هللا تعاىل نفوا أن يٍونوا  د اختذوا أوليا ح من دون هللا

ااذح( يٍااون معااا الٍااالم: أن  اا ال  املو ااوفني  وعلاى  اارا ة ب ااا  الفعاا  للمفعااول )ناعتَّخح
 بني يدذ هللا تعاىل نفوا التحقا هم ألن يٍونوا أوليا  لل اس من دون هللا. 

 
 

                                                                             
 (. 9118،  4/26مع البيان )انأر: جا (1)
( ويف  ااذا دلياا  علااى أن التوجيااه  ااد ال يٍااون صاارحياً يف كااالم الساالف، وإمنااا 4/26انأاار: جااامع البيااان ) (2)

 يست ب  من كالمهم، كما  و الص يع يف  ذا البحث.
 (. 2/333انأر: ال شر ) (3)
 (. 1/473انأر: تفس  ابن لالم ) (4)



 

 
2228 

 القاعدة الخامية: التفريق بين الفعل الماضي وفعل األمر.

 .[259:البقرة] چی  ی چ  قوله تعالى:

قرأ حمسة والميا ي بالوصل، وإ ما  الميم، وإذا ابتدآ كيرا زمسة 

الوصل، وقرأ الباقو  بقطع الهمسة والرفع
(1)

. 

 اآلثا :

وعن زا و ، قال: زي في قراءة عبد اهلل: )قيل اعلم أ  اهلل( على 

وجه األمر
(2)

 . 

وعن ابن ناوس، عن أبيه  معي ابن عباس يقرأ: )فلما تبين له قال 

علم(، قال: إنما قيل له ذلكا
(3)

. 

أنه قيل له: انظر! فقعل ينظر  -واهلل أعلم-وعن الربيع، قال: ذكر لنا 

إلى العظاإ كير يتواَصُل بعضها إلى بعض، وذلك بعينيه، فقيل: )اعلم أ  

اهلل على كل شيء قدير(
(4)

. 

ی  چ  وعن وزب بن منبه، قال: لما عاين من قد ة اهلل ما عاين قال:

 .(5)چمئ   ىئ  يئ جب    جئ  حئ

وعن قتادة، قال: بعين نبي اهلل صلى اهلل عليه و لم، يعني إنشاَز 

 .(6)چی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  چ  العظاإ، فقال:

يعني عند معاينة إحياء اهلل –وعن اليدي قال: قال عسير عند ذلك 

 .(7)چی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  چ  :-حما ه

                                 
 . (232-2/231انأر: ال شر ) (1)
 (. 5954،  3/47انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 5955،  3/47انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 5956،  3/47انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 5957،  3/48انأر: جامع البيان ) (5)
 (.5959،  3/48انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 5961،  3/48انأر: جامع البيان ) (7)
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 تعليق:ال

من خالل زذه اآلثا  الوا دة عن اليلر يتبين أ  اليلر يفرقو  بين 

الفعل الماضي وفعل األمر، وأ  كلا واحٍد منهما يؤدي معنى غير معنى 

 اآلخر. 

فأما على قراءة: )َأْعَلم( والتي جاءت على صيية الفعل الماضي؛ فا  

 القا ل زنا زو الرجل الذي مرا على القرية. 

ى قراءة: )اْعَلْم( والتي جاءت على صيية فعل األمر؛ فا  اهلل وأما عل

عس وجل زو القا ل، والمخانب زو الرجل الذي َمرا على القرية، وقد ُأِمَر 

إحياء الميي، وكو  -بأ  ينظر إلى زذه األمو  التي  يقي في اإلحياء 

شيء  حتى يصل إلى د جة العلم اليقيني بأ  اهلل على كل -الطعاإ لم يتيير

 قدير. 
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 القاعدة السادلة: تغ  هركات القرا ات  د ي دذ إىل تغ  املعا:
 كون إهدا ا امساً واألخر  فعاًل.  -أ

 .[61املائدة:]  چ ڎ  ڈچ  وله تعاىل: 
 اااارأ محاااازة بضاااام البااااا  ماااان )عبااااد(، وخفااااض )الطاااااغوت(، و اااارأ البااااا ون ابلفااااتح 

 .(1)وال صب
(، يقول: خدم،  ال عبد الارمحن: وكاان عن حيىي بن واثب أنه  رأ: )وحعحبع  دح الطَّاغعوته

 .(2)محزة كذلك يقرأ ا
 التعليق: 

الفاارق بااني القاارا تني  ااو يف هركااة البااا  فقاا ؛ فقاارا ة ارمهااور بفااتح البااا ، و اارا ة 
 محزة بضمها. 

ومع  ذا التغ  اليس  يف هركات الٍلمة إال أنه أد  إىل تغ  املعا، ب  أيضاً أد  
 تٍون إهد  القرا تني فعاًل، والقرا ة األخر  امساً. إىل أن 

، أماا  ارا ة محازة )عحبعاد( بضام الباا   فقرا ة ارمهور بفتح البا  )عحبحدح(  ي فع  مااملي
 فهي الم؛ مجع تٍس ، مبعا: خدم. 

 .[46زود:]  چ پ        پ  ڀ  ڀچ قوله تعالى: 

إ، )غيور( بنصوب   قرأ يعقووهلل والميوا ي )َعِموَل( بميور المويم وفوتح الوال       

الراء، وقرأ الباقو  بفتح الميم و فع الالإ منونة و فع الراء
(3)

. 

، قووال: إ  ميووألتك إيوواي زووذه عمووٌل چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عوون إبوورازيم:

غير صالح
(4)

. 

                                 
 (. 2/255انأر: ال شر ) (1)
 (. 12231،  4/634انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 2/289انأر: ال شر ) (3)
 (. 18257،  7/53انأر: جامع البيان ) (4)
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أي:  وء  چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عن قتادة:
(1)

. 

س ، يقوول:  وؤالك عموا لوي    چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عن ابن عباس قولوه: 

لك به علم
(2)

. 

، قال:  ؤالك إيواي، عمول غيور    چ پ        پ  ڀ  ڀچ  عن مقازد قوله:

صالح
(3)

. 

عن ابن عباس: )إنه َعِمَل غيَر صالح(، قال: كوا  مخالفوًا لوه فوي النيوة      

والعمل
(4)

. 

و ال مقات : )إنه عحمه ح غ ح صاين( يعين: عمه  شركاً 
(5). 

 التعليق: 
 ( إمنا  و تغ  يف احلركات فق ، وماع ذلاك  اذا التغا  الفرق بني القرا تني يف )عم

، ويٍااون  ، وفاعلااه اباان نااو ي اا ح( علااى أنااه فعاا  ماااملي أدَّ  إىل أن يٍااون توجيااه  اارا ة )عحمه
 الذذ عم  غ  صاين  و ابن نو . 

ااٌ ( فيٍااون العماا  غاا  الصاااين  ااو عماا  نااو ي عليااه السااالم،  أمااا علااى  اارا ة )عحمح
يح اب ااك املشاار  لااي  ماان األعمااال الصاااحلة الاا  ترجااو عليهااا واملعااا: إن دعااا   أن أ اا

 ثواابً وأجرًا ع د هللا لبحانه وتعاىل. 

                                 
 (. 18258،  7/53انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 18259،  7/53انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 18261،  5/53انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 18263،  5/53انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 2/284انأر: تفس  مقات  ) (5)
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 اختالف معا الٍلمة مع احتادمها يف االشتقاق.  -ب
 .[99األنعام:] چۆ  ۆ  چ   وله تعاىل:

 .(1) رأ محزة والٍسائي وخلف بضم الثا  وامليم، و رأ البا ون بفتحهما
 .(2)واثب أنه كان يقرأ: )إىل مثععر(، يقول:  و أص اف املالعن حيىي بن 

عن جما د،  ال: الثإمعر:  و املال. والثَّمحر: مثححر ال خ 
(3). 

 التعليق: 
 تغ  هركة الثا  وامليم مع بقا  احلروف أد  إىل تغ  املراد من الٍلمة. 

طعوماات، ويٍاون املاراد فعلى  را ة فتح الثا  وامليم يراد: ما ت تجاه األشاجار مان امل
ماان األماار ابألكاا : كلااوا ماان  ااذه املطعومااات املختلفااة الاا  ت تجهااا لٍاام أنااواع األشااجار 

 وال بااتت املختلفة. 
وعلاااى  ااارا ة ضااام الثاااا  واملااايم ياااراد: أصااا اف املاااال، واملعاااا: أن ماااا ت تجاااه  اااذه 

ٍااون مصاادرًا األشااجار وال بااااتت لاايتحول إىل أمااوال ع ااد إعااداد ا للبيااع والتجااارة، فت
 لشرا  أنواع أخر  من املطعومات؛ كاللحوم، واأللبان، وحنو ذلك. 

 .[111األنعام:] چڀ  چ   وله تعاىل:
 .(4) رأ املدنيان وابن عامر بٍسر القاف وفتح البا ، و رأ البا ون بضمهما

 .(5)، يقول: معاي ةچپ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  چ  عن ابن عباس:
 .(6)، ه  يعاي وا ذلك معاي ةچڀ     ڀ  ڀ   پ   ڀ چ  عن  تادة:

                                 
 (. 2/261انأر: ال شر ) (1)
 (. 13675،  5/289انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 13676،  291-5/289انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 2/262انأر: ال شر ) (4)
 (. 13761،  5/312انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 13762،  5/312انأر: جامع البيان ) (6)
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 .(1)هدث ا عبد هللا بن يزيد، من  رأ ) هبحاًل(، مع اه:  بياًل  بيالً 
 .(2) ال جما د: ) هبحاًل(، أفواجاً،  بياًل  بيالً 

 .(3)أن جما دًا  رأ يف األنعام: )ك  شي   هبحاًل(،  ال:  بائ ،  بياًل و بياًل و بيالً 
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  چ  ولااه:عان اباان عبااس  

 .(4)، يقول: لو التقبلهم ذلك كله،   ي م وا إاّل أن يشا  هللاچڀ       ڀ  ڀ  
،  ال: هشروا إليهم مجيعاً، چپ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  چ   ال ابن زيد يف  وله:

 .(5)فقابلو م وواجهو م
 .(6)ه: عياوً ، ومع اچڀ  چ  عبد هللا بن يزيد:  رأ عيسى:

 .(7). يعين: عياوً چپ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  چ  و ال مقات :
 التعليق: 

من اآلاثر السابقة يتبني أن اختالف هركاات الٍلماة  اد يا دذ إىل اخاتالف املعاا، 
 رغم أن األص  االشتقا ي واهد. 

 فضم القاف والبا  ) اعبعاًل( ي دذ معا املقابلة واملعاي ة. 
 سر القاف وفتح البا  ) هبحاًل( إمنا  و مجع  بي ، أذ:  بائ  ومجاعات. فيما أن ك
 [.127]ال ح : چىئ  چ  وله تعاىل: 

 .(1) رأ ابن كث  بٍسر الضاد، و رأ البا ون بفتحها

                                 
 (. 13763،  5/312انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 13764،  5/312انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 13765،  5/313انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 13766،  5/313انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 13767،  5/313انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 13768،  5/313انأر: جامع البيان ) (6)
 (.1/584ت  )انأر: تفس  مقا (7)
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يق ابلفتح: الغم، وابلٍسر: الشدة  .(2) ال أبو عمرو: الضّه
 التعليق: 

لٍلماة أد  إىل تغا  يف املعاا، ماع من كاالم أيب عمارو يتباني أن اخاتالف هركاة يف ا
 أن األص  االشتقا ي واهد. 

 چڭ  ڭ  چ  ،[34الٍهف:] چی  ی  ی  چ  وله تعاىل: 

 [.42]الٍهف:
 ارأ أبااو جعفاار وعاصاام ورو  بفااتح الثااا  واملاايم، ووافقهاام روياا  يف األول، و اارأ أبااو 

 .(3)عمرو بضم الثا  وإلٍان امليم، و رأ البا ون بضم الثا  وامليم
 اال: ذ اب وفضاة، ويف  اول  چی  ی  ی  چ  عن جما د يف  ول هللا عاز وجا :

هللا عز وج : )بثعمعره(  ال:  ي أيضاً ذ ب وفضة
(4). 

 .(5)عن  تادة،  ال:  رأ ا ابن عباس )وكان له مثععر( ابلضم، و ال: يعين أنواع املال
 .(6)عن ابن عباس )وكان له مثععر( يقول: مال

 .(7)كان له مثععر( يقول: من ك  املالعن  تادة يف  وله )و 
عن  تادة، يف  وله )وأهي  بثعمره(  ال: الثمر من املاال كلاه يعاين الثمار، وغا ه مان 

 .(8)املال كله
وعن  تادة،  ال: الثعمعر: املال كله، و ال: وك  مال إذا اجتمع فهو مثععر إذا كان من 

                                                                             
 (. 2/315انأر: ال شر ) (1)
 (. 6/52انأر: الٍشف والبيان ) (2)
 (. 2/311انأر: ال شر ) (3)
 (. 32157، 23156،  8/222انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 23158،  8/223انأر:جامع البيان ) (5)
 (. 23159،  8/223انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 23161،  8/223انأر: جامع البيان ) (7)
 (. 23161،  8/223انأر: جامع البيان ) (8)
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 .(1)لون الثمرة وغ  ا من املال كله
، يف  ولااه )وكااان لااه مثععاار( الثماار األصاا .  ااال )وأهااي  بثعمعااره(  ااال: و ااال اباان زيااد

 .(2)نصله
ِارٌ ): و ي تقارأ علاى وجهاني: بن لالما ال و  و اي  چی  چ  و او األصا  ...، و (مثع
 .(3)الثمرة

 التعليق: 
تغاا  احلركااات يف القاارا تني أدَّ  إىل تغاا ي يف املعااا كمااا ياار  اباان لااالم، هيااث إن 

 األص  أو املال على رأذ ارمهور، وأما الثَّمحر فهو مجع الثمرة. الثإمعر  و 
وبعض السلف ير  أن تغ  احلركات ال ي دذ إىل تغ  املعا؛ فجع  معا القرا تني 

 واهدًا. 
 .[81طه:] چ ژ  ژ  ڑچ   وله تعاىل:

 .(4) رأ الٍسائي بضم احلا ، و رأ البا ون بٍسر احلا 
لااى وجااه آخاار: )فيحعاا  علاايٍم غضاايب(، أذ: في اازل  ااال اباان لااالم: و ااي تقاارأ ع

 .(5)عليٍم غضيب
 التعليق: 

 من كالم ابن لالم يتبني أنَّ اختالف هركات الفع  أدت إىل تغ  مع اه. 
 
 

                                 
 (. 23162،  8/223انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 23163،  8/223انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 1/185انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (3)
 (. 2/321انأر: ال شر ) (4)
 (. 1/271انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (5)
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 القاعدة السابعة: اختالف تصريف الٍلمة ال يلزم م ه اختالف املعا.
 .[118األنعام:] چڭ  چ   وله تعاىل:

والاادال وتشااديد الااواو، و اارأ البااا ون بفااتح العااني وإلااٍان  اارأ يعقااوب بضاام العااني 
 .(1)الدال وختفيف الواو

، و)ععدعوًّا(، و و من العدوان، والعدوان: چڭ  چ   ال حيىي بن لالم: و ي تقرأ:
 .(2)الألم

 التعليق: 
 من كالم ابن لالم يتبني أن تصريف الٍلمة ال يلزم م ه اختالف املعا. 

 .[201األعراف:] چک  چ   وله تعاىل:

 رأ البصران وابن كث  والٍسائي )طيف( بيا  لاك ة بني الطا  والفا  من غ  مهزة 
 .(3)وال ألف، و رأ البا ون نلف بعد الطا  ومهزة مٍسورة بعد ا

 .(4)،  ال: والطيف: الغضبچڑ  ڑ  ک  چ  عن لعيد:
 .(5)بعن جما د يف  وله: )إذا مسهم طيف من الشيطان(،  ال:  و الغض

 .(6)عن جما د،  ال: الغضب
 .(7)عن جما د يف  وله: )إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا(،  ال:  و الغضب

 .(1)،  ال: الغضبچک  ک  ک  چ  عن جما د يف  ول هللا:

                                 
 (. 2/261انأر: ال شر ) (1)
 (.2/91انأر: تفس  ابن أيب زم ني ) (2)
 (. 2/275انأر: ال شر ) (3)
 (. 15566،  6/156انأر: جامع البيان ) (4)
 (. 15567،  6/156انأر: جامع البيان ) (5)
 (. 15568،  6/156انأر: جامع البيان ) (6)
 (. 15569،  6/156انأر: جامع البيان ) (7)
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 .(2)أصاهبم نزغ من الشيطان چڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  و ال مقات :
 التعليق: 

 التصاريفي للٍلماة الا  اختلاف فيهاا القارا  من خالل اآلاثر السابقة يتبني أن التغ 
  ياعاا حثّهر علااى مع ا ااا؛ فااارميع نااراه فساار الطااائف ننااه نزغااة ماان الشاايطان، واملااراد هبااذه 

 ال َّزغة على وجه التحديد: الغضب. 
 .[17التوبة:] چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  وله تعاىل: 

 .(3)ا ون ابرمع رأ البصران وابن كث : )مسجد هللا( على التوهيد، و رأ الب
 .(4)، يعين: املسجد احلرامچڈ  ڈ  ژ  ژ  چ   ال مقات :

 .(5)ألنه  بلة املساجد كلها چژ  چ و ال احلسن البصرذ: إمنا  ال: 
 التعليق: 

أما على  را ة التوهيد فإن املراد  او املساجد احلارام، وأماا علاى  ارا ة ارماع ف ار  
 جد واهد فق ، و و املسجد احلرام. احلسن البصرذ ومقاتاًل فسرا املساجد مبس

ورغااام أن أصااا  اللغاااة يقتضاااي التفرياااق باااني اللفأاااة املفااارد )مساااجد( ولفأاااة ارماااع 
 )مساجد(؛ فإن املفسرين رأوا أن يٍون معا ارمع ي دذ معا املفرد. 

 
 

                                                                             
 (. 15571،  157-6/156انأر: جامع البيان ) (1)
 (. 2/82انأر: تفس  مقات  ) (2)
 (. 2/278انأر: ال شر ) (3)
 (، ولعلها ابإلفراد، وكتبها احملقق ابرمع خطأ.2/163انأر: تفس  مقات  ) (4)
 (. 5/18انأر: الٍشف والبيان ) (5)
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 القاعدة الثام ة: اختالف الٍلمة بني القصر واملد ي دذ إىل تغي  املعا.
 .[143األعراف:] چ وئ چ  وله تعاىل: 

 رأ محزة والٍسائي وخلف ابملد واكمز مفتوهاً من غ  ت وين، و رأ البا ون ابلت اوين 
 .(1)من غ  مد وال مهز

عن عٍرمة  ال: دكَّا  من الدكَّاوات. و ال: ملا نأر هللا تبار  وتعاىل إىل ارب  صار 
 .(2)صحرا  تراابً 
 التعليق: 

ٍلمة يعاين أن )دكاا ( كلماة تشا  إىل شاي  مفارد، يالهظ من  ول عٍرمة أن مد ال
 و و الصحرا . 
 [.98]الٍهف: چ ڀچ  وله تعاىل: 

 ااارأ محااازة والٍساااائي وخلاااف وعاصااام ابملاااد واكماااز مفتوهااااً مااان غااا  ت اااوين، و ااارأ 
 .(3)البا ون ابلت وين من غ  مد وال مهز يف السورتني

دودة، أذ أرمل نااا  چ ڀچ   اااال حياااىي بااان لاااالم: و اااي تقااارأ علاااى وجاااه آخااار:
 .(4)مستوية
 
 
 
 

                                 
 (. 272-2/271انأر: ال شر ) (1)
 (. 15111،  55-6/54انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 272-2/271ر: ال شر )انأ (3)
 (. 1/215انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (4)
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 القاعدة التالعة: االختالف يف تعدية الٍلمة ي دذ إىل االختالف يف املعا.
 تعدية الم الفاع : -أ

 .[90التوبة:] چڇ  چ قوله تعالى: 

قرأ يعقوهلل بتخفير الذال، وقرأ الباقو  بتشديدزا
(1)

. 

 .(2)ر رأ جما د: )وجا  املعذرون(، خمففة، و ال:  م أ   العذ
 التعليق: 

الفرق بني  را ة التخفيف والتشديد: أن  را ة التخفيف  ي الم فاع  من )أحِعذحر( 
 فهو )معِعذهر(، وارمع )معِعذهرعون(.

 أما  را ة التشديد فهي من )عحذَّر( فهو )مععحذّهر(، وارمع )مععحذّهرعون(.
ت التعديااة فيهااا فااالفرق بااني القاارا تني ماان جهااة التصااريف أن  اارا ة التخفيااف كاناا

 ابكمزة، و را ة التشديد التعدية فيها ابلتضعيف. 
 
 

                                 
 (. 2/281انأر: ال شر ) (1)
 (. 17191،  6/445انأر: جامع البيان ) (2)
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 القاعدة العاشرة: االختالف بني متام الفع  ونقصانه.
 [.197]الشعراء: چھ  ھ  ے   ے  چ قوله تعالى: 

قرأ ابن عامر )تمون( بالتواء علوى التأنيوث )آيوة( بوالرفع، وقورأ البواقو          

بالتذكير والنصب
(1)

. 

م: فمن  رأ ا ابلتا  يقول:  د كانت كم آية، ومن  رأ ا ابليا  فيجعلها  ال ابن لال
 .(2)عماًل يف ابب كان، يقول:  د كان كم آية

 التعليق: 
اخااتالف القاارا تني يف التااذك  والتأنيااث أنااتج االخااتالف يف اإلعااراب، لااوا  إعااراب 

 )يٍن( أو إعراب )آية(. 
 لها مذكر، و)آيًة( خرب كان.فعلى  را ة )يٍن( تٍون )كان( و صة، فاع

 وعلى  را ة )تٍن( تٍون )كان( اتمة ترفع فاعاًل و و )آية(.
 
 

                                 
 (. 2/336انأر: ال شر ) (1)
 (. 2/524انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
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 القاعدة احلادية عشرة: التفريق بني اإلفراد وارمع.
 .[38اإللرا :] چمث           ىث  چ  وله تعاىل: 

يف  اارا ة ماان  رأ ااا ابلرفااع  چيت  جث  مث           ىث  چ   ااال حيااىي باان لااالم: و ااال:
رعوً ا) ٍِ ذلك الفع . ومن  رأ ا ابل صب يقول: كا  ذلاك كاان  ئ، يقول: لي(عه دح رحبّهكح مح

رعوً اا)ليئة مهماوزة؛ يوجاب أهناا لايئة  ٍِ و اي  ارا ة املٍاي، ذكاره محااد بان  (عه ادح رحبّهاكح مح
 .(1)للمة

 التعليق: 
  را ة )ليئه( يراد هبا املصدر، و را ة )ليئة( يراد به املرة املفردة. 

 [.21]لقمان: چٺ  ٺ  چ له تعاىل:  و 
 اارأ املاادنيان وأبااو عماارو وهفاا  بفااتح العااني و ااا  مضاامومة علااى التااذك  وارمااع، 

 .(2)و رأ البا ون إبلٍان العني وات  م ونة م صوبة على التأنيث والتوهيد
 .(3)عن ابن عباس: )نعمًة اا رة وابط ة(  ال: ال إله إال هللا

 التعليق: 
مااع وبااني املفاارد، هيااث ناار  أن اباان عباااس فساار القاارا ة ابملفاارد   ااا  فاارق بااني ار

 على أن املراد شي  واهد، و و كلمة التوهيد. 
 [.45]ص: چڦ  ڦ   چ   وله تعاىل:

 .(4) رأ ابن كث  )عبدو( بغ  ألف على التوهيد، و رأ البا ون ابأللف على ارمع
ويقاول: إمناا ذعكهار إباارا يم، مث  عان ابان عبااس أناه كاان يقارأ: )واذكاار عبادو إبارا يم(.

                                 
 (. 1/136انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (1)
 (. 347-2/346انأر: ال شر ) (2)
 (. 28142،  11/218انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 2/361انأر: ال شر ) (4)
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ذعكهرح بعده ولدعه
(1). 
 التعليق: 

  ااتن القرا اتن تفر ان بني ارمع واإلفراد. 
 
 

                                 
 (. 12/618انأر: الدر امل ثور ) (1)
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 الفص  الرابع:  واعد التوجيه املتعلقة ابلبالغة
، واملراد غ عه.   القاعدة األوىل:  د يس د الفهِع ع إىل فاع ي

 .[161آل عمران:]  چ گ   گچ  قوله تعالى:

رأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم اليين، وقرأ الباقو  ق

بضم الياء وفتح اليين
(1)

. 

 اآلثا :

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گچ  عن ابون عبواس قولوه:   

، يقووول: مووا كووا  للنبووي أ  يقيووم لطا فووة موون الميوولمين ويتوورأ     چ ڱ

ويأخوذ فيوه بوأمر اهلل، ويحموم      نا فة ويقو  في الَقْيم، ولمن يقيوم بالعودل،  

فيه بما أنسل اهلل. يقول: ما كا  اهلل ليقعل نبّيًا ييولل مون أصوحابه، فواذا فعول      

ذلك النبي صلى اهلل عليه و لم ا تنلوا به
(2)

. 

، يقووول: مووا كووا  ينبيووي لووه أ    چ  ڳک  گ       گ    گ   گچ  وعوون اليوودي:

يخو ، فمما ال ينبيي له أ  يخو  فال تخونوا
(3)

.  

 التعليق: 
 من اآلاثر السابقة يتبني أن   ا  مغزً  بالغياً ت ديه ك إ  را ة.

أما  را ة املبين للفاع  )وما كان ل يبّي أن ياحغعّ ( فاإن الفعا  ألا د لفاعلاه، و او ال ايب 
صلى هللا عليه وللم، ولٍن لحمَّا كاان ال ايب صالى هللا علياه ولالم معصاوماً عان مثا   اذه 

ااامح  مااان ذلاااك أن املاااراد: أصاااحابه، وأهنااام   يٍااان كااام أن يفعلاااوا ذلاااك؛ فٍاااان األماااور فعهه
 امحطاب لل يب صلى هللا عليه وللم واملراد غ ه. 
 وليأيت احلديث عن  را ة الب ا  للمفعول.

                                 
 (. 2/243انأر: ال شر ) (1)
 (. 8142،  3/499انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 8148،  3/511انأر: جامع البيان ) (3)
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القاعااادة الثانياااة: عااادم ذكااار الفاعااا  وإلااا اد الفعااا  للمفعاااول إمناااا يٍاااون ألغاااراملي 
 بالغية. 

 .[161عمران:آل ]  چ گ   گچ  قوله تعالى:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم اليين، وقرأ الباقو  

بضم الياء وفتح اليين
(1)

. 

 اآلثا :

وعون قتوادة قولوه: )وموا كوا  لنبوي أ  ُيَيول(، يقوول: وموا كوا  لنبووي أ            

ذكر لنا زذه اآلية نسلي على النبي  –ييله أصحابه الذين معه من المؤمنين 

 لم يوإ بد ، وقد َغلا نوا ر من أصحابهصلى اهلل عليه و
(2)

. 

وعووون قتوووادة فوووي قولوووه: )وموووا كوووا  لنبوووي أ  ُيَيووول(، قوووال: أ  يُيلوووه         

أصحابه
(3)

. 

وعن الربيع قوله: )وما كا  لنبي أ  ُيَيلا(، قال الربيع بن أنوس يقوول:   

قال: ذكر لنا، واهلل أعلوم: أ  زوذه    -ما كا  لنبي أ  ييله أصحابه الذين معه

نسلي على نبي اهلل صولى اهلل عليوه و ولم يووإ بود ، وقود َغوّل نوا ور          اآلية

من أصحابه
(4)

. 

 التعليق: 
 من اآلاثر السابقة يتبني أن   ا  مغزً  بالغياً ت ديه ك إ  را ة.

أما  را ة املبين للمفعول؛ )وما كاان ل ايب أن ياعغحا َّ( فاإن الفعا  بعاينه ملفعولاه، و  ياذكر 
الصحابة؛ وإمنا   ياذكروا مان ابب عادم التصاريح باذكر أمساائهم؛ فاإن الفاع ، واملراد   ا 
 احلرَّ تٍفيه اإلشارة. 

 وأما  را ة املبين للفاع  فقد لبق احلديث ع ها يف القاعدة السابقة.

                                 
 (. 2/243انأر: ال شر ) (1)
 (. 8151،  3/511ان )انأر: جامع البي (2)
 (. 8152،  3/511انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 8153،  3/511انأر: جامع البيان ) (4)
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 [.36]النو : چجت  حت    چ قوله تعالى: 

قرأ ابن عامر وأبو بمر بفتح الياء مقهاًل، وقرأ الباقو  بميرزا 

علميمى الفا
(1)

. 

چ  يف املساجد چجت  حت    خت  چ   ال ابن لاالم: و اذا احلارف يقارأ علاى وجهاني:

، واحلرف اآلخر )يعسحبَّح چٱ  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   چ ،  ال: چٱ  

، فهاام الااذين يساابحون لااه فيهااا ابلغاادو چٱ  چ  لااه فيهااا ابلغاادو واآلصااال(، مث  ااال:
 .(2)واآلصال

 التعليق: 
ى  را ة )يعسحبَّح( يصبح الٍالم  د انقطع وانتهى ع اد آخار ب ا  الفع  للمجهول عل
 اآلية، مث ابتدأ كالماً جديدًا. 

و ذا الٍالم ارديد إمنا  و توضايح ملعاا الٍاالم الساابق؛ كاأن لاائاًل لاائ  ع ادما 
 هص  له تشويٌق بعدم ذكر الفاع : من الذذ يعسحبّهح 
رملااة ع ااد آخاار اآليااة، باا  تسااتمر أمااا علااى  اارا ة ب ااا  الفعاا  للمعلااوم فااال ت تهااي ا

 ارملة إىل اآلية الثانية. 
 
 

                                 
 (. 2/332انأر: ال شر ) (1)
 (. 1/452انأر: تفس  حيىي بن لالم ) (2)
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 القاعدة الثالثة: االلتفات من امحطاب إىل الغيبة إمنا يٍون لفوائد بالغية. 
 .[91األنعام:]  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ   وله تعاىل:

 .(1) رأ ابن كث  وأبو عمرو ابلغيب يف الثالثة، و رأ البا ون ابمحطاب فيهن
 .(2) د: ) راطي  يبدوهنا وخيفون كث ًا(، اليهودعن جما

وعن عٍرمة: )  (، ا  مد )من أنزل الٍتاب الذذ جا  به مولى نورًا و د  
لل اس جيعلونه  راطي  يبدوهنا(، يعين: يهود، ملا أاهروا من التوراة، )وخيفون كث ًا(، نا 

 . (3)أخفوا من ذكر  مد صلى هللا عليه وللم وما أنزل عليه
و ااال عبااد هللا باان كثاا : إنااه مسااع جما اادًا يقااول: )جيعلونااه  ااراطي  يباادوهنا وخيفااون  

 .(4)كث ًا(،  ال:  م يهود، الذين يبدوهنا وخيفون كث اً 
 التعليق: 

تغاا  الفعاا  مااا بااني امحطاااب إىل الغيبااة مااع أن الفاعاا  واهااد ال بااد أن يٍااون لفائاادة 
 بالغية. 

اب )جتعلونااه ... تباادوهنا ... وختفااون( املااراد  اام ففااي  ااذه اآليااة علااى  اارا ة امحطاا
 اليهود، وكان امحطاب موجهاً مباشرة كم. 

ولٍااان علاااى  ااارا ة الغيباااة )جيعلوناااه ... يبااادوهنا ... وخيفاااون( أصااابح احلاااديث عااان 
 غائب، مع أن املراد  م اليهود؛ فلماذا التفت الشارهع من امحطاب إىل الغيبة 

 بالغي.  ال بعدَّ أن يٍون ذلك ملعاً 
 

                                 
 (. 2/261انأر: ال شر ) (1)
 (. 13549،  5/265انأر: جامع البيان ) (2)
 (. 13551،  5/265انأر: جامع البيان ) (3)
 (. 13551،  5/265انأر: جامع البيان ) (4)
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القاعدة الرابعة:  د يٍاون   اا  تفا إٌن يف اخاتالف األلفااظ دون أن يا دذ ذلاك إىل 
 اختالف املعا.

 [.176]الشعراء: چۉ     ۉ  چ قوله تعالى: 

قرأ المدنيا  وابن كثير وابن عامر بالإ مفتوحة من غير ألر وصل 

الباقو  بألر  قبلها وال زمسة بعدزا، وبفتح تاء التأنيث في الوصل، وقرأ

الوصل مع إ ما  الالإ وزمسة مفتوحة بعدزا وخفض تاء التأنيث
(1)

. 

 اال: األيٍاة؛ الشااجر،  چۅ  ۉ     ۉ  ې  چ   اال ابان زياد، يف  ولاه:
بعااث هللا شااعيباً إىل  ومااه ماان أ اا  ماادين وإىل أ اا  الباديااة،  ااال: و اام أصااحاب ليٍااة. 

 .(2)وليٍة واأليٍة: واهد
 التعليق: 

را تني لاااي  إال تف  ااااً يف تغيااا  األلفااااظ، دون أن يٍاااون   اااا  تغااا  يف اخاااتالف القااا
 املعا؛ على هسب ما ير  ابن زيد. 

 
 
 

                                 
 (. 2/336انأر: ال شر ) (1)
 (. 26749،  9/471انأر: جامع البيان ) (2)
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 خامتة البحث 
 وفيها أ م ال تائج والتوصيات: 

 أ م ال تائج:
توجيهااات الساالف يف الغالااب ال تٍااون صاارحيًة، وإمنااا تٍااون غاا  صاارحية،  .1

 لغالب على توجيهاهتم. وميٍن الت باطها من كالمهم، و ذا  و ا

ماان ال تيجااة السااابقة نسااتطيع أن نقااول: إن معرفااة كااالم الساالف يف توجيااه  .2
القرا ات ال بعدَّ من معرفة ما  ي القرا ة ال  كان يقرأ هبا ك  واهاد ما هم، 
فإذا عرف اا ماا  اي القارا ة نساتطيع أن نقاول إن تفسا ه ل ياة كاان توجيهااً 

 لقرا ة معي ة.

هة للقرا ات املتواترة. تعترب القرا ات  .3  الشاذة معوحجّه

القواعااد اللغويااة  ااي القواعااد الاا  تغلااب علااى توجيااه الساالف، كمااا تبااني  .4
 ذلك من خالل البحث. 

 بعض التوجيهات  د يٍون فيها أكثر من  اعدة يف التوجيه. .5
 ومن أ م التوصيات: 

أن أوصااي الباااهثني الااذين يبحثااون عاان رلااائ  يف املاجساات  أو الاادكتوراه،  .1
يٍملااوا مساا ة  ااذا العماا ، وذلااك ابلرجااوع إىل بقيااة الٍتااب الاا  تعِساا هد 
اآلاثر إىل الصااحابة والتااابعني، وتبحااث فيهااا عاان  واعااد توجيهااات الساالف 

 للقرا ات. 

وأوصااي أن تعااِدرحس اآلاثر املااذكورة يف  ااذا البحااث، وذلااك للحٍاام عليهااا  .2
 ابلصحة والضعف. 

ن لااديهم ا تمااام ابلقاارا ات؛ فماان أوصااي  ققااي الٍتااب العلميااة نن يٍااو و  .3
الصااعوابت الاا  واجهتااين يف  ااذا البحااث أن كثاا ًا ماان احملققااني ال يهتمااون 
اار، وإمنااا يٍتبااون اآلات يف  بٍتابااة اآليااة وفااق القاارا ة الاا  يقصااد ا املفسّه
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الغالاااب برواياااة هفااا ، وال يلتفتاااون إىل تفسااا  امل لاااف أذَّ رواياااة و ااارا ة 
ن أ هااافح ع اااد كااا  آياااة فيهاااا  ااارا ات، وأأتمااا  يف يوافاااق. ناااا اضاااطرين إىل أ

أ ااوال املفساارين فيهااا،  اا  ي الااب أن يٍااون بعضااها كااذه القاارا ة وبعضااها 
ااهَّ  ذلااك علاايَّ  كااذه القاارا ة، ولااو كاناات التفالاا  تفاارق بااني القاارا ات لسح
جدًا. وال ي في  ذا أنَّ بعض اآلات امل صوص على أهنا على  را ة أخار  

 اية األخر . أهنا كتبت ابلرو 

العم  على إجياد كتاب متٍام ، وم هج مولع يف ) واعد توجيه القرا ات  .4
 القرآنية(. 
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 فهرس املصادر واملراجع
، حتقياااق:  (745البحااار احملاااي ، أليب هياااان  ماااد بااان يولاااف األندلساااي )ت .1

عاااااادل أمحاااااد وعلاااااي  ماااااد وآخااااارين، دار الٍتاااااب العلمياااااة، بااااا وت، لب اااااان، 
 1/1413 .  

زا اااااااارة يف القاااااااارا ات العشاااااااار املتااااااااواترة، لعبااااااااد الفتااااااااا  القاضااااااااي الباااااااادور ال .2
  . 1/1411، نشر: دار الٍتاب العريب،   (1413)ت

،  (794الرب ان يف علوم القارآن، لبادر الادين  ماد بان عباد هللا الزركشاي )ت .3
حتقيااااق: مصااااطفى عبااااد القااااادر عطااااا، دار الٍتااااب العلميااااة، باااا وت، لب ااااان، 

 1/1418 ..  

زم ااني )تفساا  القاارآن العزيااز(، أليب عبااد هللا  مااد باان عبااد هللا، تفساا  اباان أيب  .4
حتقياااق: أيب عباااد هللا هساااني بااان عٍاشاااة و ماااد بااان مصاااطفى الٍ اااز، الفااااروق 

 م. 2112- 1423، 1احلديثة، مصر، القا رة،  

تفس  لفيان الثورذ، لسفيان بن لعيد بن مسروق الثورذ الٍويف أيب عبد  .5
 م.1983- 1413 هللا، دار الٍتب العلمية،

، حتقياق:  (211-126تفس  القرآن، لإلمام عبد الرزاق بان مهّاام الصا عاين ) .6
الااااادكتور مصاااااطفى مسااااالم  ماااااد، مٍتباااااة الرشاااااد، الااااارامل، الطبعاااااة األوىل، 

 م. 1989- 1411

تفسااا  مقاتااا  بااان لاااليمان، أباااو احلسااان مقاتااا  بااان لاااليمان بااان بشااا  األزدذ  .7
هللا  مااود شااحاته، دار إهيااا  الاارتاث، ، حتقيااق: عبااد  (151البلخااي )املتااو  

  .1/1423ب وت،  

، حتقيق:  (211تفس  حيىي بن لالم، ليحىي بن لالم بن أيب ثعلبة التيمي )ت .8
- 1425د.   د شليب، دار الٍتاب العلمياة، با وت، لب اان، الطبعاة األوىل، 

 م. 2114

،  (852هتذيب التهذيب، أليب الفض  أمحد بن علي بن هجار العساقالين )ت .9
 ، ال اشر: دار صادر، ب وت.  1/1327مطبعة جمل  دائرة املعارف ابك د،  
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توجيااه مشااٍ  القاارا ات العشاارية الفرشااية لغااة وتفساا ًا وإعااراابً، عبااد  .11
العزيز بن علي احلريب، إشاراف:  ماد لايدذ احلبياب، جامعاة أم القار ، رلاالة 

  .1417ماجست ، 

 الطااربذ(، أليب جعفاار  مااد باان جااامع البيااان يف أتوياا  القاارآن )تفساا  .11
لب اااان،  -، دار الٍتاااب العلمياااة، بااا وت (311جريااار الطاااربذ )املتاااو  لااا ة 

 م.1997- 1418الطبعة الثانية، 

احلجاااة للقااارا  السااابعة، أليب علاااي احلسااان بااان عباااد الغفاااار الفارلاااي،  .12
  . 1/1411هققه: بدر الدين  هوجي وبش  هوجيايت، دار املأمون للرتاث،  

-849مل ثاااور يف التفسااا  ابملاااأثور، راااالل الااادين السااايوطي )الااادر ا .13
، حتقيااق: الاادكتور عبااد هللا باان عبااد احملساان الرتكااي، ابلتعاااون مااع مركااز  (911

 جااااار للبحاااااوث والدرالاااااات العربياااااة واإللاااااالمية، الطبعاااااة األوىل، القاااااا رة، 
 م. 2113- 1424

لااااااااا ن أيب داود، أليب داود لاااااااااليمان بااااااااان األشاااااااااعث السجساااااااااتاين  .14
، إعداد وتعليق: عزت عبياد الادعاس وعاادل السايد، دار احلاديث  (275)ت

  .1388، 1للطباعة وال شر والتوزيع، ب وت،  

للساالة األهاديااث الصااحيحة وشااي  ماان فقههااا وفوائااد ا )السلساالة  .15
- 1415الصااااااحيحة(، حملمااااااد وصاااااار الاااااادين األلباااااااين، مٍتبااااااة املعااااااارف، 

 م. .1995

ألمحاد أيب إلاحاق الثعلايب، حتقياق: الٍشف والبيان )تفسا  الثعلايب(،  .16
م، الطبعااة 2112- 1422أباو  مااد ابان عاشااور، دار إهيااا  الارتاث العااريب، 

 األوىل.

لسااان العاارب، أليب الفضاا  مجااال الاادين  مااد باان مٍاارم اباان م أااور  .17
 ، دار صادر، ب وت.  (711اإلفريقي )ت

حاث مبحث االهتجاج للقرا ات، الدكتور/ عبد الفتا  شليب، جملة الب .18
  . 1411العلمي، العدد الرابع، 
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، ترتيااب:  (666خمتاار الصاحا ، حملمااد بان أيب بٍار الاارازذ )ت بعاد  .19
 مااد خاااطر، بتحقيااق وضااب : محاازة فااتح هللا، دار البشااائر، م لسااة الرلااالة، 

1417 .  

املسااتدر  علاااى الصااحيحني، أليب عباااد هللا  ماااد باان عباااد هللا احلااااكم  .21
 ب وت.، دار الٍتب العلمية،  (415)ت

، ر ااام أهاديثاااه:  ماااد عباااد الساااالم  (241مسااا د اإلماااام أمحاااد )ت .21
  .1/1413الشافعي، دار الٍتب العلمية، ب وت، لب ان،  

مص ف ابن أيب شيبة، لعبد هللا بن  مد بن إبرا يم أيب شيبة العبسي  .22
 . 1أيب بٍر، حتقيق: ألامة بن إبرا يم بن  مد أيب  مد،  

مااااااد احلسااااااني باااااان مسااااااعود الفاااااارا  البغااااااوذ معااااااا  التِ زياااااا ، أليب   .23
، املطبااوع ،اشااية تفساا  احلااازن، مٍتبااة ومطبعااة مصااطفى احللاايب،  (516)ت
 2/1375 .  

معجااااام مقاااااايي  اللغاااااة، أليب احلساااااني أمحاااااد بااااان فاااااارس بااااان زكااااارا  .24
 ، حتقيق: عبد السالم  ارون، دار الٍتب العلمية.  (395)ت

ضوعات العلوم، ألمحد بن مفتا  دار السعادة ومصبا  السيادة إىل مو  .25
، دار الٍتااب العلميااة، باا وت،  (968مصاطفى الشااه  بطاااق كارب  زاده )ت

 1/1415.  

، دار الٍتاب  (833م جد املقرئني، أليب امح   مد ابان ارازرذ )ت .26
  . 1411العلمية، ب وت، 

ال شاار يف القاارا ات العشاار، أتليااف: احلااافظ أيب امحاا   مااد باان  مااد  .27
، دار الٍتااااب العاااريب،  (833 اببااان ارااازرذ )املتاااو  لااا ة الدمشاااقي الشاااه 

 أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي  مد الضباع. 

،  (616ال هاية يف غريب احلديث واألثر، أليب املباار  ابان األثا  )ت .28
 حتقيق: طا ر أمحد الزاوذ و مود الط اهي، املٍتبة العلمية، ب وت. 
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