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ال تذ نُا َٔحٍ َخطٕ خطٕاذُا األخٍشج فً انحٍاج اندايعٍح يٍ ٔقفح َعٕد إنى 

أعٕاو قضٍُاْا فً سحاب اندايعح يع أعاذزذُا انكشاو انزٌٍ قّذيٕا نُا انكثٍش تارنٍٍ 

 تزنك خٕٓدا كثٍشج فً تُاء خٍم انغذ.

أٌ ًَضً َقذو عثاساخ انشكش ٔااليرُاٌ ٔانرقذٌش ٔانًحثح إنى انزٌٍ  ٔقثم

 حًهٕا أقذط سعانح فً انحٍاج...

ّٓذٔا نُا طشٌق انعهى ٔانًعشفح...  إنى انزٌٍ ي

 إنى خًٍع أعاذزذُا األفاضم...

"كٍ عانًا .. فإٌ نى ذغرطع فكٍ يرعهًّا، فإٌ نى ذغرطع فأحة انعهًاء، فإٌ نى 

 "ذغرطع فال ذثغضٓى

 

 

 

 

 

 

 

 كهًح شكش



 

 

 اٌٝ ِٓ ؿَع حٌىؤّ فخٍغخ ١ٌٔم١ٕٟ لطَس كذ 

 ش ٓؼخىساٌٝ ِٓ وٍّض أٔخٍِٗ ١ٌميَ ٌٕخ ٌلظ

 ١ٌّٙي ٌٟ ٠َ١ك حٌؼٍُاٌٝ ِٓ كٜي حألٗٛحن ػٓ ىٍرٟ 

 اٌٝ حٌمٍذ حٌىز١َ ٚحٌيٞ حٌؼ٠ِِ

 اٌٝ ِٓ أٍٟؼظٕٟ حٌلذ ٚحٌلٕخْ

 اٌٝ ٍِِ حٌلذ ٚرٍُٔ حٌ٘فخء 

 حٌمٍذ حٌّٕخٛغ رخٌز١خٝ ٚحٌيطٟ حٌلز١زش اٌٝ

 اٌٝ حٌمٍٛد حٌطخَ٘س حٌَل١مش ٚحٌٕفّٛ حٌز٠َجش اٌٝ ٠ٍخك١ٓ ك١خطٟ اهٛطٟ

 اٌٝ حٌَٚف حٌظٟ ٓىٕض ٍٚكٟ ف١٠ٍش

ح٢ْ طفظق حألَٗػش ٚطَفغ حٌَّٓخس ٌظٕطٍك حٌٔف١ٕش فٟ ػَٝ رلَ ٚحٓغ ِظٍُ ٘ٛ رلَ 

ًو٠َخص حإلهٛس حٌزؼ١يس اٌٝ ح٠ٌٌٓ أكززظُٙ ٚأكزٟٛٔ حٌل١خس ٚفٟ ٌٖ٘ حٌظٍّش ال ١٠٠ت ااّل لٕي٠ً 

 أٛيلخثٟ

 

 تهقاعى حاج

 

 

 

 

 إْذاء



 

 

 رخُٓ حٌوخٌك حٌٌٞ أٟخء حٌىْٛ رٍٕٖٛ ٌٕؼّظٗ ٚف٠ٍٗ ػٍٟ فٟ اطّخَ ٌ٘ح حٌؼًّ، 

ٚاٌٝ ٛخكذ حٌفَىّٚ حألػٍٝ َٚٓحؽ حألِش ح١ٌَّٕ ٚٗف١ؼٙخ ح٠ٌٌَٕ حٌز١َ٘ ِلّي ٍٛٝ هللا 

 ػ١ٍٗ ٍُٚٓ.

 حٌفئحى ّ٘خ ٚؿخ٘يص حأل٠ّخَ ٛزَح اٌٝ ِٓ أػمٍض حٌـفْٛ َٓٙح ٚكٍّض طل١خطٟ أ٘يٞ

 ٗغٍض حٌزخي فىَح ٍٚفؼض حأل٠خىٞ ىػخء، ٚأ٠مٕض رخهلل أِال اٌٝ أغٍٝ حٌغٛحٌٟ 

ِّٟ حٌؼ٠ِِس كفظٙخ هللا ٚأ١خي ػَّ٘خ.  أ

حكش ٚحٌٕٙخء  َّ  وّخ أ٘يٞ أكٍٝ حٌظّل١خص اٌٝ ِٓ ٓؼٝ ٚٗمٝ ألٔؼُ رخٌ

 ٟ٘ء ِٓ أؿٍٟ ىفؼٕٟ فٟ ٠َ١ك حٌّٕـخف، حٌٌٞ ػٍّّٕٟ حٌٌٞ ٌُ ٠زوً ر

 أْ أٍطمٟ ٍُّٓ حٌل١خس رلىّش ٚٛزَ اٌٝ ٚحٌيٞ حٌؼ٠ِِ كفظٗ هللا ٚأ١خي فٟ ػَّٖ.

 اٌٝ اهٛطٟ حألػِحء ٚوً ِٓ ٍحفمٟٛٔ ِٓ أٛيلخء.

 ػٍٝ ٌ٘ح حٌؼًّ. حٌَّ٘ف رٓ ٔخَٛ ك١ٕفٟ ٌٝ حألٓظخًوّخ أ٘يٞ حٌ٘ىَ حٌـ٠ًِ ا

 

 

 

 . تدأي يُرصش

 

 

 

 اإلْذاء



 

 يقذيح:

 ٍٍٚٓٗ أٔز١خثٗ هخطُ ػٍٝ ٚحٌٔالَ ٚحٌٜالس ٚكيٖ هلل ٚحٌلّيرُٔ هللا حٌَكّٓ حٌَك١ُ      

 .ػ١ٍٗ كى١ُ ٌيْ ِٓ حٌمَآْ طٍمٝ حٌٌٞ

 :رؼي أِخ

 ظٛحَ٘ ِٓ ١ٗػٍ حٗظٍّض ٌّخ غ٠ٛشحٌٍّ  حٌيٍحٓخص كمٛي أهٜذ ِٓ حٌمَآ١ٔش حٌمَحءحص طؼي

ُّ  أْ ااّل  رخٌؼَر١ش ٘غًٕحٌّ ٠ٔغ ال ٚحٌظؼم١ي حٌظٕٛع رخٌغش  فؼٍّٗ اّل ٚا أَٓحٍ٘خ ػٍٝ ٠ٚظؼَف رٙخ ٠ٍ

 حٌمَآ١ٔش حٌمَحءحص ِـخي فٟ ٚهخٛش حٌمَآْ ػٍَٛ فٟ حٌظٜخ١ٔف طٛحٌض ٚلي، ٔخلٚ رخٌؼَر١ش

 حٌمَحءحص ػٍّخء ٚح٘ظُ، حٌلي٠غ حٌؼَٜ ٌ٘ح اٌٝ ي٠ٚٓحٌظّ  ػَٜ ريء ٌِٕ ًٌٚه ٚٗخً٘خ ِظٛحطَطٙخ

 ط١١ِّ فٟ ؿٙٛىُ٘ مْٛحٌّلمّ  ٍِٚوّ  ٚأٔٛحػٙخ حٌمَحءحص فٟ ِىؼفش ريٍحٓخص لٛٚحٌّٕ  ٚحٌمَآْ

 كظٝ حٌـ١ًٍ حٌفٓ ٌ٘ح فٟ ف٠ْٛئٌّ  ِ٘خٍرُٙ حهظالف ػٍٝ حٌؼٍّخء ٠ِي ٌُٚغ١َٖ،  ِٓ ِظٛحطَ٘خ

ّٜ  ِخ رخٌمَحءحص حال٘ظّخَ طـخُٚ ، ٓز١ال ٚحٌفمٗ غشٚحٌٍّ  لٛحٌّٕ  وظذ اٌٝ ٌٙخ ٌظـي وظذ ِٓ ٌٙخ ٚه

 لخسحٌّٕ ، حٌف٠َم١ٓ ر١ٓ أٚلؼض حٌمَآ١ٔش رخٌمَحءحص ُحهَح ١ٓز٠ٛٗ وىظخد وظخرخ طـي أْ غَد فال

 َّ  حٌَٜحع ٌ٘ح ِؼً ٚألؿً لخسحٌّٕ  لٛحػي ضهخٌف حٌظٟ حٌمَحءحص رؼٞ كٛي َٛحػخ حءٚحٌم

 :ح٢ط١ش حإلٗىخ١ٌخص ١َف ػٍٝ ٔمف ٚحٌمَحء لخسحٌّٕ  ر١ٓ ٚحٌّٛحلف

َّ  لخسحٌّٕ  ِٛلف ِخ  ِؼٙخ؟ طؼخٍِٛح ٚو١ف ٚٗخً٘خ؟ ِظٛحطَ٘خ حٌمَآ١ٔش حٌمَحءحص ِٓ حءٚحٌم

َّ  ٔظَ و١ف  حٌمَحءحص؟ ٌٖ٘ ِؼً ِغ طؼخٍُِٙ ك١ٓ لخسحٌّٕ  اٌٝ حءحٌم

 ر١ٓ غشحٌٍّ  فٟ ٚحٌّطَى حٌ٘خً" :ٌِوَطٕخ ػٕٛحْ ٠ىْٛ أْ هظَٔخح حإلٗىخ١ٌش ٌٖ٘ ٌّٚؼخٌـش 

 "ٚحٌمَحء لخسحٌّٕ 

 ٔظَ ٚٚؿٙش هظالفحال ٌ٘ح ١ز١ؼش طز١خْ فٟ حٌلي٠ؼش ٍحٓخصحٌيّ  اػَحء ؿًِٚٓ أ ًٌٚه

 فٟ حٌظخ٠ٍوٟ حٌّٕٙؾ ػٍٝ ٌٖ٘ ىٍحٓظٕخ فٟ حػظّئخ ،حإلٗىخي ٌ٘ح كٛي َحءٚحٌمّ  لخسٚحٌّٕ  حٌؼٍّخء

 ١ز١ؼش ىٍحٓش فٟ حٌٛٛفٟ ل١ٍٍٟحٌظّ  ٚحٌّٕٙؾ، ٚٔ٘ؤطٙخ آ١ٔشَحٌم ٚحٌمَحءحص لٛحٌّٕ  طخ٠ٍن ىٍحٓش

َّ  لخسحٌّٕ  ر١ٓ حالهظالف  .حءٚحٌم

 .هخطّش ػُ ٚف١ٍٜٓ ِيهً، ِميِش: وخ٢طٟ حٌزلغ ٚؿخء



َّ  لخسحٌّٕ  ِٛلف ػٓ ف١ٗ طليػٕخ: حألٚي حٌفًٜ  .حٌّظٛطَس حٌمَآ١ٔش حٌمَحءحص ِٓ حءٚحٌم

 .حٌمَحءحص ِٓ لخسحٌّٕ  ِٛلف ف١ٗ ٕخطٕخٌٚ :حٌؼخٟٔ حٌفًٜ

 .حٌّٔظوٍٜش حٌٕظخثؾ ُأّ٘  ط٠ُ روخطّش حٌزلغ أ١ٕٙٔخ ػُ

 :حٌزلغ ٌ٘ح فٟ حٌّؼظّيس ٚحٌَّحؿغ حٌّٜخىٍ أُ٘ ر١ٓ ِٓ  

 لٛحٌّٕ  أٛٛي فٟالرٓ ؿٕٟ ٚ ػٕٙخ ٚحإل٠٠خف حٌمَحءحص ٗٛحً ٚؿٖٛ طز١١ٓ فٟ حٌّلظٔذ

 ٌألفغخٟٔ

 ٌٖ٘ اَٗحف اٌٝ َٗفٕخ حٌٌٞ "ك١ٕفٟ ٔخَٛ رٓ" حٌَّ٘ف حألٓظخً ف٠ً ٕٔٔٝ أْ ىْٚ

  .حٌٌّوَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 يذخم
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 َشأذّ:حٕ ٔانُّ 

 يفٕٓو انُّحٕ: -1

ّّٟ ٠ٚمخي :ٔلخ ٌٗ ٚحٔلٝ ٌٗ ٌٚغش: حٌّٕلٛ فٟ حألًٛ ِٜيٍ ٔلخ ٠ٕلٛ اًح لٜي،  -أ  غّٕخ ٓ

ّْ حٌغَٝ رٗ أْ َ حٌؼَد فٟ اػَحرٗ ٚحٌؼٍُ رى١ف١ش وال ٠ظلَٜ حإلٔٔخْ فٟ رٕخثٗ ٔلٛح، أل

 1رٕخًء ٠َ١مش حٌؼَد فٟ ًٌه".والِٗ اػَحرخ ٚ

ّخ ٔلخٖ ٠ٕلٛ ٠ٕٚلخٖ خ ٠ٚىْٛ حٓلٛ حٌمٜي ٚحٌط٠َك ٠ىْٛ ظَفلخي حرٓ ِٕظٍٛ: "حٌّٕ 

ٌ٘ح ل١ًٍ ٚل١ً فٟ رؼٞ والَ حٌؼَد أّىُ ٗزٙٛ٘خ رؼظٛ ٚٔلٛ" لخي ١ٓز٠ٛٗ: حٌـّغ أٔلخء ٚٚ

ٍٛ وؼ١َس أٞ فٟ َٟٚد ِٓ حٌّٕلٛ ٗزّ  ٙٙخ رؼظٛ ٠ٚمخي ٔلٛص ٔلٛن أٞ لٜيص ٌظٕظَْٚ فٟ ٔل

ّْ أرخ حألٓٛى حٌيإٌٟ ٟٚغ ٚؿٖٛ حٌؼَر١ش ٚلخي ٌٍّٕخّ: حٔلٜين ٚ لٛحؿخء فٟ حٌظ٠ٌٙذ أ
2
ٔلٖٛ  

ّّ ٔلخ ٔلٖٛ اًح لٜيٖ ٚٔلخ حٌٟ٘ء ٠ٕلخٖ اًح كَفٗ ٚلخي حرٓ حٌٔى١ض: فّٟٔ ٔلٛح، ٚ ٓ ِٕٗ ٟ

ّ٘ ٗ ٠لَف حٌىالَ اٌٝ ٚؿٖٛ حإلػَحد، ٚلخي حرٓ رٍِؽ: لٛٞ ألّٔ حٌّٕ  ٟء أِّظٗ أٔلٖٛ ٔلٛص حٌ

ّ٘ ٚحٔلخٖ ٚ  ٔلٛطٗ ٚأٔ٘ي:ٟء ٚٔل١ض حٌ

 أْ طَٜ فٟ ِلٍٗ                ٍِخىح ٔلض ػٕٗ ح١ٌٔٛي ؿٕخىٌٗ. فٍُ ٠زك االّ        

َّ  طؼ٠َف حرٓ ؿٕٟ: حٛطالكخ: -د  فٗ ِٓ اػَحد "٘ٛ حٔظلخء ّٓض والَ حٌؼَد فٟ طٜ

غ١َ ش ، ٚحٌـّغ، ٚحٌظّلم١َ، ٚحٌظّى١َٔ، ٚحإلٟخفش، ٚحٌّٕٔذ، ٚحٌظَو١ذ، ٚغ١َٖ، وخٌظؼ١ٕٚ

اْ ٌُ ٠ىٓ رؤٍ٘ٙخ فٟ حٌفٜخكش، ف١ٕطك رٙخ ٚ حٌؼَر١ش غش١ٌٍلك ِٓ ١ٌْ ِٓ أً٘ حٌٍّ ًٌه، 

أٞ ٔلٛص ٔلٛح،  ٘ٛ فٟ حألًٛ ِٜيٍ ٗخثغ:ٚ رٗ ا١ٌٙخ، رؼ٠ُٙ ػٕٙخ ٍىّ  اْ ٗيّ ُِٕٚٙ، 

ٚ رٗ حٔظلخء ٌ٘ح حٌمز١ً ِٓ حٌؼٍُ، ٚلي حٓظؼٍّظٗ حٌؼَد ظَفخ، ػُ هلٜيص لٜيح،  لٌٛه:

 "أٔ٘ي أرٛ حٌلٔٓ: أٍٛٗ حٌّٜيٍٚ

 رؤٍؿً ٍٚف ِـٕزـــــــــــخص      طَِٟ حألِخػ١ِ رّـَّحص        

                                                           
 .04ص، 1، دار الفكر، ط1البناء و اإلعراب"تح:غازي مختار، ج"اللباب فً علل ، أبو بقاء - 1
 .95، ص151، 1، دار صادر، بٌروت، ط11، "لسان العرب"جابن منظور - 2
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٘ٓ ٔلٛ حٌز١ض ػخِــــيحصٚ رٙخ وً فظٝ ١٘ٙخص            ٠ٚلي    
1
 

 حٕ:عثة ٔضع انُّ  -2

 ّٔ خٌمَآْ فمي وخْ حال٘ظّخَ حألوزَ رلٛ وخْ ى١ٕ٠خ هخٌٜخ، زذ حٌـَٛ٘ٞ فٟ ٟٚغ حٌّٕ َٜٔ حٌ

ح٠ٌٛحر٢ مٛحػي ٚحٌحٌزلغ ػٓ غش حٌؼَر١ش ٚوخْ ًٌه ىحفؼخ ٌظؤًِ حٌٍّ حٌى٠َُ كَٛخ ػٍٝ ٓالِظٗ ٚ

٠ظًٜ رٌٙح ١ٓخ١ٓش ٚؿظّخػ١ش ٚػمخف١ش ٚػ١ٍّش ٠َٚؿغ ا١ٌٙخ حٌّظىٍّّْٛ، ػُ ٛخٍ ًٌه ٍَٟٚس ح

اً حٔظمً حٌٍٔخْ حٌؼَرٟ حٌّّؼً إلٓالَ اٌٝ هخٍؽ حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش، حٌٔزذ ِخ طَطذ ػٍٝ حٔظمخي ح

غخص حألهَٜ أْ ٠ظؼٍّٛح لخد حٌٍّ فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ اٌٝ طٍه حٌّٕخ١ك حٌـي٠يس فىخْ ٌِحِخ ػٍٝ أٛ

ًّ طٕم١ش، ٠ٓ حٌـي٠ي، ٚفٟٙ ٌغش حٌيّ غش حٌؼَر١ش، حٌٍّ  َّ ٌغش و ر١ٓ فٟ حٌٕطك حٌؼَرٟ طؼؼَص إٌٔٔش حٌّظؼ

 ّٚ ٕٔش حٌيحه١ٍٓ فٟ ى٠ٓ هللا أفٛحؿخ، ِّق ػٍٝ أٌي حألَِ فؤٗفك حٌؼَد ػٍٝ ٌغش حٌمَآْ ِٓ حٌظّ أ

ٚ ّٔ ١٠ٔف اٌٝ طٍه ٚغش حٌؼَر١ش، حٌَحغز١ٓ فٟ طؼٍُ حٌٍّ ٛح حٌلخؿش اٌٝ ٟٛحر٢ طؼ١ٓ ِٓ ٕ٘خ أك

ِخ ػظَ حألٌٕٔش ِٓ غخص حألهَٜ ٚحألٓزخد ِخ ريح ػٍٝ إٌٔٔش رؼٞ حٌؼَد ِٓ طؤػَ رخٌٍّ 

ّٜ غ٠ٛش ٚٔلَحفخص فٟ حألٛٛحص حٌٍّ ح َحو١ذ.حٌظّ َف١ش ٚحٌز١ٕخص حٌ
2
 

 حٕ:ٔاضع عهى انُّ  -3

ٞ ٌل٠َف حٌّ حٌظّ ٚحٌٍّلٓ،  طفٟ٘وخْ ًٌه رٔزذ ٚلٛ ربؿّخع حٌؼٍّخء، ٠ٕٔذ ا١ٌٗ ٟٚغ حٌّٕ 

ّٚ  :ل١ً١َأ فٟ طالٚس حٌمَآْ حٌى٠َُ، ٚ اْ ٔمطش  ٓٛى حٌيإٌٟ فمي ل١ً:حألرٛ لٛ أُ فٟ حٌّٕ ي ِٓ طىٍّ أ

 حٌلَ" "ِخ أٗي   رض٠خ أ ٓٛى حٌيإٌٟ ػٍٝ حرٕظٗ فٟ حٌزَٜس فمخٌض:حألك١ٓ ىهً أرٛ حٌزيح٠ش وخٔض 

فمخٌض ٠خ ٛفَ، -َٗٙ ٔخؿَ فمخي ٌٙخ: ؟أٞ ُِخْ حٌلَ أٗي   :طٔظفُٙ ِٕٗٙخ طٔؤٌٗ ٚفظّٕ  ٍفؼض أٗي  

أريٜ ٚ، هزَٖ هزَ حرٕظٗأ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ حرٓ أرٟ ١خٌذ، فؤ فؤطٌُٝ أٓؤٌه، ّخ أهزَطه ٚأرض أّ 

ػ١ٍٗ  ٝأٍِٚاًح ِخ هخٌطض حٌؼـُ، فؤَِٖ حإلِخَ فخٗظَٜ ٛلفخ،  غش حٌؼَر١شٌٗ ه١٘ظٗ ػٍٝ حٌٍّ 

                                                           
 .90، ص1555، 0:محمد علً نجارج، الهٌئة العامة للكتاب، ط ابن جنً، "الخصائص"، تح - 1
 .4عبادة محمد ابراهٌم، "النحو العربً أصوله و أسسه و قضاٌاه"، مكتبة األدب القاهرة، ص - 2
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ل٠ْٛٛ فٕمٍٙخ حٌّٕ لٛ وٍٙخ، ػُ ٍُٓ أٛٛي حٌّٕ كَف، ؼً ٚوٍٗ ال ٠وَؽ ػٓ حُٓ ٚف حٌىالَ

فَٚػٙخ.ٚ
1
 

 حٕ ٔ ذذسخّ:َشأج انُّ  -4

ّٚ ٔ٘ؤ حٌّٕ  ٓٛى حٌيإٌٟ ِٕٗ ِخ أىٍوٗ ػمٍٗ، حألفٟٛغ أرٛ ي َِس ٛغ١َح ٗؤْ وً وخثٓ، لٛ أ

َّ ٔفٌ ا١ٌٗ طفى١َٖ، ٚ ٖ فمخَ رّخ ػٙي ا١ٌٗ ه١َ ل١خَ، أٗخٍ ا١ٌٗ أْ ٠فظميػٍٟ ِخ ٟٚؼٗ ٚحإلِخَ  ػُ أل

حُىَ٘ ػٍٝ وً حٌِِخْ ربٟخفش حٌٛحفَ فٟ ريء حٌغَّ حٌٌٞ ّٔخ ٚطَػَع ٚ رٟ حألٓٛى حٌف٠ًألف

غ١َ أْ حٌظ١ٕٜف ١ٗجخ ف١٘جخ، ١ٗ حٌظي٠ٚٓ ِٚخ حرظيػٗ فخُىحى فٓظيٍوٗ ٚحٌالكك اٌٝ حٌٔخرك ِخ ح

حٌزخػغ ػٍٝ حٌٕ٘خ١ ف١ٗ ٚزٍٙخ، ٌُ ططً ػ١ٍٗ حأل٠خَ ؤخثَ حٌفْٕٛ، فخوظًّ ٟٚؼٗ لٌ٘ح حٌؼٍُ 

 ّٔ ِٜخٍ َػش ٗؼٍٛ حٌؼَد رخٌلخؿش ا١ٌٗ لزً وً ػٍُ ٚأْ حٌفظٛكخص حإلٓال١ِش ِظٛح١ٌش فٟ حألٚحٌ

لٓ ػؼ١َ حٌٍّ ر١ٓ ِٓ ىهٍٛح فٟ كُٛطُٙ ١ُٕٚٙ ِٚظِحؽ ِٔظلىُ رحال١ٍٙخ ٚحٌؼَد ِظيفمْٛ ػٚ

طي٠ٕٚٗ فىخْ ١ٔ٠َ روطٝ  حٌؼٍّخء ال ٠ٍْٛٚ ػٍٝ ٟٗء ِٕى١ّ٘ٓ فٟ فٙذّ ِٕظَ٘ ألٌٜ حألرٜخٍ، 

كظٝ ٠ٔؾ ُىٔخ ٔزخٖ فظُ ٟٚؼٗ فٟ حٌؼَٜ حألِٛٞ ِٓ ىْٚ رخألًِ حٌمٛٞ حٌؼخؿً،  ف١ٔلش طزَ٘

٘ٛ ٠يٍّ ىٍحٓش ٚحٓؼش حٌٕطخق فٟ  ِٚخ حٓظًٙ حٌؼَٜ حٌؼزخٟٓ ااّل ٚٔخ١ٔش، ٓخثَ حٌؼٍَٛ حٌٍّ 

حٌؼَٜ حٌؼزخٟٓ  ٌّخ ٠ٕمٞوًّ ٚأٚفٝ ػٍٝ حٌغخ٠ش فٟ رغيحى ٚأٚ -حٌىٛفشحٌزَٜس ٚ–ٓ ١حٌؼَحل١

حألٚي ًٌه لزً طّخَ حٌؼخٌغ حٌٙـَٞ.
2
 

 انقشاءاخ ٔ َشأذٓا:

 ذعشٌف انقشاءاخ: .1

ِٓ ِٜيٍ ٌٍفؼً لَأ، ٠مخي  -لَأ–غش ِ٘ظمش ِٓ ِخىس حٌمَحءس فٟ حٌٍّ ٚؿّغ لَحءس،  غش:فٟ حٌٍّ 

ًّ َآٔخ، لَحءس، ل:لَأ، ٠مَأ،   فع ٠ٔظؼًٌّ٘ح حٌٍّ ٚ٘ٛ ػٍٝ ُْٚ فؼخٌش، ِّٕٙخ ِٜيٍ ٌٍفؼً، ٚ فى

 ٌٍّؼخٟٔ حٌظخ١ٌش:

                                                           
 .753األصفهانً أبو فرج، "األغانً"، ج، دار الثقافة، بٌروت، د ط، ص - 1

 .13، ص7النحو و تارٌخ أشهر النحاة" دار المعارف، القاهرة، ط ٌنظر: الطنطاوي "نشأة 2 -
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-  ّ٘ أٞ ٌُ  ِخ لَأص حٌٕخلش ؿ١ٕٕخ""ٚ ِٕٗ لٌُٛٙاٌٝ رؼ٠ٗ ٟٚء، حٌـّغ ٚ ح٠ٌُ أٞ ُٟ حٌ

 أٚ ِخ ؿّؼض أٚ ّٟض فٟ ٍكّٙخ ؿ١ٕٓ.ط٠ُ ٍكّٙخ ػٍٝ ٌٚي، 

 "أٞ طٍٛطٗ." لَأص حٌىظخد ِٕٗ لٌُٛٙ:ٟٚ٘ حٌٕطك رخٌىٍّخص حٌّىظٛرش، ٚ الٚس:حٌظّ  -

ألٛٛحص حٌلَٚف فٟ حٌٌ٘ٓ ٌظى٠ٛٓ حٌىٍّخص حٌظٟ ٠ٕطك  ١ّٓٚض حٌظالٚس لَحءس ألٔٙخ ُّٟ 

رٙخ.
1
 

 ٌؼٍّخء حٌمَحءحص طؼ٠َفخص ِظؼيىس ٌٔوَ ِٕٙخ ِخ ٠ٍٟ: ٛطالف:فٟ حال

ٌوٍٛ فٟ وظخرش "ٟ٘ حهظالف أٌفخظ حٌٛكٟ حٌّ ٘ـ(794)ص: :طؼ٠َف حإلِخَ حٌٍِوٟ٘ -

 2حٌلَٚف أٚ و١ف١ظٙخ، ِٓ طوف١ف ٚ طؼم١ً ٚ غ١َ٘خ"

"ػٍُ رى١ف١ش أىحء وٍّخص حٌمَآْ ٚحهظالفٙخ رؼِٚ  ٘ـ(:833حٌـٍِٞ )صطؼ٠َف حإلِخَ حرٓ  -

 3حٌٕخلٍش"

غش هظالفُٙ فٟ حٌٍّ حٌٕخل١ٍٓ ٌىظخد هللا، ٚح طفخق"ػٍُ ٠ؼَف ِٕٗ ح ٘ـ(:923ص حٌمٔطالٟٔ ) -

١َ ًٌه ِٓ حالطٜخي ٚغٚحٌفًٜ ٚحإلٓىخْ، ػزخص، ٚحٌظل٠َه، ٚحإلحد ٚ حٌلٌف ٚحإلػَٚ

 ِٓ ك١غ حٌّٔخع". ١٘جش حٌٕطك ٚ حإلريحي، 

والَ هللا طؼخٌٝ ِٓ  "٘ٛ ػٍُ ٠زلغ ف١ٗ ٍٛٛ ٔظُ ٘ـ(:962طؼ٠َف ١خٕ وزَٞ ُحىٖ )ص -

لي ٠زلغ ف١ٗ أ٠٠خ ػٓ ٍٛٛ ٔظُ حٌىالَ ِٓ ك١غ ٌّٚظٛحطَس، هظالفخص حك١غ ٚؿٖٛ حال

 4ِظٛحطَس حٌٛحٍٛش اٌٝ كي حٌَ٘ٙس" حالهظالفخص غ١َ

هظالفُٙ فٟ ححطفخق حٌٕخل١ٍٓ ٌىظخد هللا ِٕٚٗ "ػٍُ ٠ؼٍُ  ٘ـ(:1117حٌزٕخ حٌي١ِخ١ٟ )ص -

ك غ١َ ًٌه ِٓ ١٘جش حٌٕطف ٚحإلػزخص ٚحٌظل٠َه ٚحٌظٔى١ٓ، ٚحٌفًٜ ٚحًٌٛٛ، ٚحٌلٌ

 غ١َٖ ِٓ ك١غ حٌّٔخع".ٚحإلريحي، ٚ

                                                           
 .197،ص1ابن منظور، "لسان العرب"، ج - 1

 .914، ص1517، 7الزركشً، "البرهان فً علوم القرآن"، تح:،محمد أبو فضل، المكتبة العصرٌة، بٌروت، ط 2 -
 .915المرجع نفسه، ص - 3
 .2، دار الكتب العلمٌة، ص1اتحاف فضالء البشر فً القراءات األربعة عش، تح: أنس مهرة، ج الدمٌانً، - 4
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١َٖ فٟ :"٘ٛ ٌِ٘ذ ٠ٌ٘ذ ا١ٌٗ اِخَ ِٓ أثّش حٌمَحء ِوخٌفخ رٗ غ ٘ـ(1367حٌٍِلخٟٔ)ص -

ٓٛحء أوخٔض ٌٖ٘ حٌّوخٌفش فٟ ٔطك  حٌطَق ػٕٗحٌَٚح٠خص ٚحٌٕطك رخٌمَآْ حٌى٠َُ ِغ حطفخق 

 حٌلَٚف أَ فٟ ٔطك ١٘جخطٙخ".

 حٌمَحءحص ٠ظ٠ق أْ ٌٍؼٍّخء فٟ ٌ٘ح ٌِ٘ز١ٓ ِٓ هالي ِخ ًوَ ِٓ حٌظؼ٠َفخص كٛي ِفَٙٛ

-  ّٚ ػٓ أٌفخظ حٌمَآْ  ٠ؼظزَ أْ حٌمَحءحص ًحص ِيٌٛي ٚحٓغ فٟٙ طًّ٘ حٌلي٠غ ي:حٌٌّ٘ذ حأل

 1ف١ٗ. حٌّوظٍفحٌّظفك ػ١ٍٙخ ٚ

 غ١َّ٘خ.ِٓ أٛلخد ٌ٘ح حٌٌّ٘ذ: حرٓ حٌـٍِٞ ٚطخرؼٗ حٌزٕخ حٌي١ِخ١ٟ ٚٚ

ِفَٙٛ حٌمَحءحص ِمٍٜٛ ػٍٝ أٌفخظ حٌمَآْ حٌّوظٍف  ّْ ٠َٜ أٛلخرٗ أ حٌٌّ٘ذ حٌؼخٟٔ: -

َِحى، ال حٌٍِلخٟٔ. ٚوال حٌّف١ِٛٙٓ ٚحٍى ِّٚٚٓ أٛلخد ٌ٘ح حٌٌّ٘ذ حٌٍِوٟ٘، ٚ ف١ٙخ

ٍ٘ٙٛ وّؼَفش حٌمَحء ِٓ ٠َحى رٗ حٌؼٍُ حٌّطخٍس ٚ ٠ٕخفٟ ر١ّٕٙخ، فٍفع حٌمَحءحص ٠طٍك

١َ ًٌه ِّخ ٠ّٔٝ رؼٍُ أّٓخء ِئٌف١ٙخ اٌٝ غحٌٜلخرش ِٚٓ رؼيُ٘ ٚوظذ حٌمَحءحص ٚ

فظش حٌمَآ١ٔش ِٓ ك١غ حٌٕطك ٠َحى رٗ أٚؿٗ حٌوالف فٟ حٌٍّ حٌيٍح٠ش، ٠ٚطٍك طخٍس أهَٜ ٚ

 2٘ٛ ِخ ٠ّٔٝ رؼٍُ حٌَٚح٠ش.رٙخ ٚ

 :َشأج عهى انقشاءاخ .2

ػ٠َ٘ٓ  ػ١ٍٗ ٍُٚٓ هالي ػالػش ٚحٌمَآْ حٌى٠َُ ِٕـّخ ػٍٝ لٍذ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللاٌمي ِٔي 

ىغ﴾: ﴿لخي طؼخٌٝ ػخِخ. َِ أٖ َػٍٝ حٌَٕخّ َػٍٝ  ََ  ٚلَآٔخَ فََْلَٕخٖ ٌظَم

ٌِٞ  :ِٔي ِٕٗ لٌٛٗ طؼخٌٝ أٚي ِخ رِه حٌ ٍَ  ُ ْٓ ْٓ هٍك، ﴿حْلَأ رخ ِ َْ حلَأ ػٍك،  َهٍَك حإلٔٔخ

خ ٌُ ٠َْؼٍُ﴾.ٍُ، رخٌمَ حٌٌٞ َػٍُ َََ، حألوْ  ٍرُهٚ َِ خْ  َٔ  ػٍَُ حإلٔ

 ّٚ ّْ ؼّش أٔؼُ هللا رٙخ ػٍٝ حٌز٠َ٘ش ٚأٚي ٔي ٍكّش ٍكُ هللا رٙخ حٌّي١ٔخ، ٚفٌٖٙ ح٠٢خص ٘ٓ أ  ا

 ٍُٓ لخي:لَأ ؿز٠ًَ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚفمي أْ ِٕـّخ ٘ٛ رّؼخرش ٔ٘ٛء حٌمَحءحص، ِٔٚي حٌمَآ

 ٠ِ٠ئٟ كظٝ حٔظٙٝ اٌٝ ٓزؼش أكَف"حٓظ٠ِيٖ ٚٝ كَف فَحؿؼظٗ فٍُ أُي "ألَأٟٔ ؿز٠ًَ ػٍ

                                                           
 .134عامر السٌد و عبد الصبور، ص ، تح:1القسطالنً، "لطائف اإلشارات لفنون القراءات"، ج - 1
 .014، ص1الزرقانً، مناهل العرفان فً علوم القرآن، تح: أحمد شمس الدٌن، دار الكتب العلمٌة، ط - 2
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ش رؼي ِٔٚي ح٠٢خص ِ٘خفٙش، ُٚ٘ ٠ؼٍُ حٌٜلخر -ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ- وخْ ٍٓٛي هللاٚ

"أْ  لخي: -ٙ–ػٓ ػَّ رٓ حٌوطخد ٍٟٟ هللا ػٕٗ أْ حٌٕزٟ ريٍُٚ٘ ٠ؼٍّٛٔٙخ ِٓ ٓٛحُ٘، ٚ

 ٠٠غ رٗ ح٢ه٠َٓ"هللا ٠َفغ رٌٙح حٌىظخد ألٛحِخ ٚ

طٍم١ُٙ ػٓ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا لي حهظٍف أهٌُ٘ ٚ -حْ هللا ػ١ٍٍُٟٙٛ- شػُ اْ حٌٜلخر

ُ٘ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌلخي، ٛح فٟ حٌزالى ٚفٍّخ طفَلزذ ِٔٚي حٌمَآْ ػٍٝ ٓزؼش أكَف، رٍُٔٚٓ ٚ ػ١ٍٗ

كظٝ ًٚٛ ٍُ٘ ؿَح، ٌ طخرؼٟ حٌظخرؼ١ٓ ػٓ حٌظخرؼ١ٓ، ٚأهٚهظٍف رٔزذ ًٌه أهٌ حٌظخرؼ١ٓ ػُٕٙ، ح

اٌٝ حألثّش حٌمَحء ح٠ٌٍّٛٙ٘ٓ، ح٠ٌٌٓ طوٜٜٛح ٚحٔمطؼٛح ٌٍمَحءحص، لٛ حألَِ ػٍٝ ٌ٘ح حٌّٕ 

 ٠ظمٕٛٔٙخ ٠َٕٚ٘ٚٔٙخ.٠٠زطٛٔٙخ ٚ

ٚ َّ فٟ  رؼي ٚفخس حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓحٌمظً رخٌمَحء فٟ كَٚد حٌَىس، أٞ:  ك١ّٕخ حٓظل

فطٍذ ِٓ خظٗ، فّ ِٓ ١ٟخع حٌمَآْ ر١٠خع كُ  ٘ـ(23هخف ػَّ رٓ حٌوطخد )صكَد حٌَّطي٠ٓ. 

ّْ  فمخي:أْ ٠ـّغ حٌمَآْ حٌى٠َُ،  -ٍٟٟ هللا ػّٕٙخ- ٘ـ(13رىَ )ص: أرٟ َّ  "ا  ٠َٛ حٌمظً لي حٓظل

َّ ٚح١ٌّخِش رمَحء حٌمَآْ،  حٌمظً رخٌمَحء رخٌّٛح١ٓ، ف١ٌ٘ذ وؼ١َ ِٓ حٌمَآْ،  أٟ أله٘ٝ أْ ٠ٔظل

 أٟ أٍٜ أْ طؤَِ رـّغ حٌمَآْ".ٚ

ي حٌؼَٟش حأله١َس ِغ ٗخ٘وخطذ حٌَٓٛي ٚ ٘ـ(45)ص ٌٖ٘ حٌّّٙش ٠ٌِي رٓ ػخرض فؤٚوً

 ػؼّخْ رٓ ػفخْٚ ٘ـ(32ػزي هللا رٓ ِٔؼٛى )ص:ٚ ٘ـ(22)ص: أرٟ رٓ وؼذرؼٞ حٌٜلخرش، 

 .٘ـ(35)ص:

ٙي حٌو١ٍفش حٌَحٗي ػؼّخْ رٓ ػفخْ، فٟ ػٚحألِش فٟ ٔمً حٌمَآْ ػٍٝ حٌلفخظ، لي حػظّيص ٚ

ٌ٘ح  ٘ـ(36)ص أًٍر١ـخْ ٍأٜ حٌٜلخرٟ ك٠ٌفش رٓ ح١ٌّخْ ٍٟٟ هللا ػٕٗٚفٟ فظق أ١ٕ١ٍِخ ٚ

حهظالف ح١ٌٙٛى  "أىٍن حألِش لزً أْ طوظٍف فٟ وظخرٙخ فـخء اٌٝ ػؼّخْ ٚلخي ٌٗ:حالهظالف، 

 حٌٕٜخٍٜ".ٚ

٠ـّؼُٛ٘ ١ّٓ اٌٝ حألِٜخٍ ١ٌؼٍُّٛ٘ ٚحٌّؼٍحٌّٜخكف ٚ -ٍٟٟ هللا ػٕٗ–فؤًٍٓ ػؼّخْ 

 ٚحكي. ػٍٝ ِٜلف ٚكَف
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لي أؿّغ حٌٕخّ ػٍٝ حألهٌ ٚ ٠ٓ حٌمَآْ ِ٘ظّال ػٍٝ حٌمَحءحصأٚي ريح٠ش ٌظيٚ وخْ ٌ٘ح ٘ٛ

ري ٌٙخ ِٓ طٛفَ ١َٗ ِٛحفمش حٌَُٓ حٌؼؼّخٟٔ ءس الرخٌّٜخكف حٌؼؼّخ١ٔش كظٝ ػيص ٛلش حٌمَح

ّٕٔي، لٛ، ٌٚٛ رٛؿٗ، ٚرخإلٟخفش اٌٝ ِٛحفمش حٌّٕ  ػُ أهٌ ػٍُ حٌمَحءحص فٟ حٌظطٍٛ ٛلش حٌ

 حٌظي٠ٚٓ.ٚ

 يصذس انقشاءاخ: .3

لي حص فٟ حٌٛحلغ ٟ٘ ؿِء ِٓ حٌمَآْ ٚءفخٌمَحٜيٍ حٌمَحءحص ٘ٛ حٌظٛل١ف ٚحٌٛكٟ، اْ ِ

حٌ٘ه رؤْ حٌمَآْ حٌى٠َُ رٍفظٗ ِٚؼٕخٖ ٘ٛ ِٓ ػٕي هللا ػِ  ػزض رخألىٌش حٌمط١ؼش حٌظٟ ال طلظًّ

ٍُ فٟ طزي٠ً أٞ كَف ِٕٗ ٓٚؿً، ٚال ىهً ٌـز٠ًَ ػ١ٍٗ حٌٔالَ، ٚال ٌٍَٓٛي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ

ّْ ، َِٚىخْ آه ال ىهً ألكي ٚحٌمَآْ اًح فٟٙ ِٓ ػٕي هللا وٌٌه، حٌمَحءحص ٟ٘ ؿِء ِٓ  رّخ أ

 أْ ٠غ١َ ف١ٙخ ١ٗجخ ر٠ِخىس أٚ ٔمٜخْ أٚ اريحي . حء أوخْ ٍِىخ أٚ ٍٓٛال أٚ غ١َّ٘خ،ٓٛ

 حٌٕٔش وؼ١َس ِٕٙخ:أىٌش ٌ٘ح حٌٌّ٘ذ ِٓ حٌمَآْ ٚٚ

ش ػٍٝ أْ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ال ِٓ حألىٌش حٌمَآ١ٔش: حٌظٟ طيي ىالٌش ٠َٛل -أ 

 أٚ وٍّش رىٍّش.٠ٔظط١غ أْ ٠زيي كَفخ رلَف، 

اًح طظٍٝ ػ١ٍُٙ ءح٠خطٕخ ر١ٕض لخي ح٠ٌٌٓ ال ٠َؿْٛ ٌمخءٔخ أثض رمَآْ غ١َ ٌ٘ح ٚ﴿ لٌٛٗ طؼخٌٝ: -

أٟ أهخف أْ خء ٔفٟٔ اْ أطزغ اال ِخ ٠ٛكٝ اٌٟ، أٚ ريٌٗ لً ِخ ٠ىْٛ ٌٟ أْ أريٌٗ ِٓ طٍم

 ػٌحد ٠َٛ ػظ١ُ﴾.ػ١ٜض ٍرٟ 

 ٌِٕٔٗ ط٠ِٕال﴾.َلٕٗ ٌظمَأٖ ػٍٝ حٌٕخّ ػٍٝ ِىغ ٚف ٚلَآٔخ﴿ لٌٛٗ طؼخٌٝ: -

ٌٛكٟ فخٌٕٔش حٌٕز٠ٛش ِٓ حألىٌش حٌٕز٠ٛش: اًح وخْ حٌمَآْ ٠َٛلخ رؤْ ِٜيٍ حٌمَحءحص ٘ٛ ح  -د 

 ظٙخ:ِٚٓ أىٌّ فٟ ًٌه أ٠٠خ، 

ّْ  ِخ ٍٚحٖ حٌزوخٍٞ ػٓ ػزخّ ٍٟٟ هللا ػّٕٙخ: -  ٍُٓ لخي:ٚ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ أ

٠ِ٠ئٟ كظٝ حٔظٙٝ اٌٝ ٓزؼش ٝ كَف فَحؿؼظٗ فٍُ أُي حٓظ٠ِيٖ ٚ"حلَأٟٔ ؿز٠ًَ ػٍ

 أكَف".

ٌّٔخء اٌٝ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ّخ ٘ٛ ٚكٟ حفبْ حٌّٜيٍ حٌٛك١ي ٌٍمَحءحص حٌمَآ١ٔش أّ  -

ًّ ٍُٚٓ رٍغش رىً ىلش، ٚ  كَوش اٌٝ أٛلخرٗ فىخْ ٠مَثُٙ حٌمَآْ وّخ أٌِٔٗ هللا ػ١ٍٗ. رى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ّٚ  حٌفًٜ حأل
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 ذًٍٓذ:

أَُٗ  حٌمَآْ َٚ حٌى٠َُ رـ١ّغ لَحءحطٗ ِٔي رٍٔخْ ػَرٟ ِز١ٓ وّخ أهزَ هللا طؼخٌٝ اً ٠مٛي: ﴿

 ِّ دِّ حٌَؼخٌَ ٍَ  ًُ ٠ِْٕ ِِ ١ٓ، ٌظَ ُٚف حألَ َُ َي رِٗ حٌ َِ َٔ ،ٓ١ َٓ ٠ٌٍْٕ ُّ َٓ حٌ ِ َْ ٍْزِه ٌظَىٛ رِٟ ، َػٍَٝ لَ ََ خْ َِػ َٔ رٍِ

رمَحءحطٗ حٌّظؼيىس ىّٚٔخ  لي أهٌ حٌٕخّ ٠مَإْٚ حٌمَآْ، ِٚٔي رٍغش ػَر١ش ٟ٘ ٌغش ل٠َٖ ِز١ٓ﴾.

يٚع أٞ ٌلٓ ٌيٜ حٌؼَد فٟ ٔطمُٙ ٚلَحءحطُٙ كظٝ حهظ٢ٍ حٌؼَد رخألػخؿُ ٚرؼي حٌِِٓ ك

طوٌ ِٓ ر٢ حٌٍغش فزيأ طي٠ٚٓ ػٍُ حٌٕلٛ ٚحٌٌٞ حكيع حٌٍلٓ فٟ ٌغش حٌؼَد فخكظخؽ حٌٕخّ اٌٝ ٟخٚ

لٛ ر١ٓ ػٍّخء حٌّٕ  حٌمَحءحص حٌمَآ١ٔش ِٜيٍح ِٓ ِٜخىٍٖ حٌظٟ طزٕٝ ػ١ٍٙخ لٛحػيٖ ػٍٝ حهظالف

 فٟ ِيٜ حألهٌ رخٌمَحءحص ِّخ ٕٟٓٛلٗ فٟ ٌ٘ح حٌفًٜ.
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 انقشاءاخ انقشآٍَح انًرٕذشج.حاج ٔانُّ  انًثحث األٔل:

 حاج فً االعرذالل تانشٕاْذ:يُٓح انُّ  -1

رٛح فٟ أح١ٌٍّٔش، ٚحٌظٕم١ذ ػٓ حٌ٘ٛح٘ي زَٜٞ: رخٌغ حٌز٠َْٜٛ فٟ حٌظلَٞ ٚحٌٌّ٘ذ حٌ - أ

رٗ حٌيَ٘، فظـخفٛح ػٓ وً ٗخ٘ي ِظلٛي ِٚفظؼً ٚآ٠ش ًٌه أٚي وظخد ٌُٙ  ًٌه ِخ ٗٙي ٌُٙ

ح٠ٌٌٓ رؼيٖ، ٌٗ ٗٙخىس حٌؼٍّخء ف١ٗ ِٓ ١ٗٛهٗ ٚأطَحرٗ ٚلي حػظَفض ٚ٘ٛ وظخد ١ٓز٠ٛٗ، ٚ

فال غَحرش رؼيثٌ أْ حٌٜلش ٌىفخٌش ِميِخطٙخ رٔالِظٙخ،  لٛحػيُ٘ ل٠َزشفىخٔض أل١ٔظُٙ ٚ

ٌٗ ٌىالَ غ١َ ِىظَػ١ٓ رّخ ؿخء ِوخٌفخ ٌٙخ ِّخ ال ظ١َٙ ؿؼٍٛ٘خ حٌلىُ ر١ُٕٙ ف١ّخ ٠َى ِٓ ح

ُّ  حٌظيحٚي.ٚال ِؼ١ً فٟ وؼَس حالٓظؼّخي ٚ ْ ٠ئٌٖٚٛ طؤ٠ٚال ٠ظفك ِخِٗ اِخ أرؼيثٌ ا فٙ

ّّ ٚلٛحػيُ٘، ٚ اِخ أْ ٓ حٌَٚحس ًٚٚٞ حأل٘ٛحء فٟ حٌٍغش، ِٚ اِخ أْ ٠ٔظٕىَٖٚ ٌىؼَس ِخ حٔي

ُٙ ٠٠طَْٚ اٌٝ حػظخٙ وً ًٌه ػ١ٍُٙ فبّٔ فبْ وخْ فٟ ٔظُ،  1ح٠ٌٍَٚس اًح ظّٔٛح٠ٍ

 ؿؼٍٗ ؿِث١خ ٗخًح ٠ٟٛغ فٟ ٚٛف حٌّلفٛظخص حٌظٟ ال ٠مخّ ػ١ٍٙخ.

ٌز١٠َٜٓ فٟ ٌ٘ح حٌؼٍُ كمزش ٠ٛ١ٍش، ٌمي ػَفض أْ حٌىٛف١١ٓ طؤهَٚح ػٓ ح حٌٌّ٘ذ حٌىٛفٟ: - د

ػٓ حألهٌ ُِٕٙ، ِٚخ ٌزؼٛح أْ ٗغٍُٙ ًٌه الَٜٔحفُٙ أٚال ػٓ حٌظٍمٟ ػُٕٙ ٍرخ رؤٔفُٔٙ ٚ

طٕخلٍٛح رٗ ػٍٝ حٌز١٠َٜٓ ِيس ٠ٛ١ٍش حٌ٘ؼَ ٍٚٚح٠خطٗ ٚحألىد ١َٚحثمٗ، فخٓظؤٔٔٛح رٌٙح ٚ

لٛ، طٕزٗ حٌىٛف١ْٛ رؼيثٌ، ٚٛلٛح ِٓ ٌُ ٠٘خٍوٛح ف١ٙخ حٌز١٠َٜٓ حٌٕظَ اٌٝ ػٍُ حٌّٕ 

 ٗك ػ١ٍُٙ أْ طّٕخعحٌز١٠َٜٓ ف١ٗ رؼي أْ ػَفٖٛ ُِٕٙ، ٚ أٍحىٚح ِٔخّ٘شٓزخطُٙ، ٚ

ال ٠ٕظلْٛ ف١ٗ حطـخٖ حٌز١٠َٜٓ  ٗو١ٜظُٙ فٟ حٌز١٠َٜٓ اْ ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ ٔلٛ هخٙ

ّؼٛح ِٓ حألػَحد حٌؼخ٠ٚٓ فخٓظ١ٙ٠ّؤ ٌُٙ ١ًٔ ِؤٌُِٛٙ، ٌي٠ُٙ فٟ ِؼظميُ٘ ِٓ حٌٛٓخثً ِخ ٚ

اْ وخْ ُِٕٙ ٌف١ف رخٌىٛفش، ٚلي وخٔٛح ألً ػيىح ٚأٟؼف فٜخكش ِّٓ وخٔٛح رخٌزَٜس، ٚ

ال أً٘ ح١ٌّٓ فٟ ػ١ٓ أً٘ حٌظّل١ٚ ِّٓ أغٍزُٙ ح١ٌّخ١ْٔٛ، ٚغ١َُ٘ اال أْ ِٓ رٕٟ أٓي 

 .2حٌظـخٍ ح٠ٌٌٓ ٠فيْٚ ا١ٌُٙ ِٓ ِوظٍف حألِٜخ٠ٍٔظٕي ا١ٌُٙ ٌوالُٛٙ حٌلز٘ش ٚحٌٕٙي ٚ

حٌفٓ وز١جش حٌز١٠َٜٓ  ِٓ ًٌه وٍٗ طَٜ أٔٗ ٌُ طظ١ٙؤ ٌُٙ ر١جش طٍٜق أْ طىْٛ ِٕزؼخ ١ٌِّٕ ٌ٘ح

ِّ حٌؼَد حٌوٍٚ، ٠٠ ٟٙخ ٚ ِخىٔخ ِٕٙخ ِٓفٟ أٍرخرّٓ ف١ٙخ ٚ ٌٍؼًّ  ُ٘خف اٌٝ ٌ٘ح ِخ حٓظف

                                                           
 .194الطنطاوي محمد ، نشأة النحو و تارٌخ أشهر النحاة، ص - 1
 .175المرجع نفسه، ص - 2
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ُ ٠٠خٍع حٌفٓ حٌزَٜٞ غ١َس ُِٕٙ ٚكٕمخ ػٍٝ حٌز١٠َٜٓ، فؤٛخهٛح اٌٝ كؼ١ؼخ فٟ ارَحُ فٓ ٌٙ

رً طيٍؿخ ٌُ ٠يلمٛح طيل١ك حٌز١٠َٜٓ وً ِّٔٛع ٌُٙ ٚلخٓٛح ػ١ٍٗ، فؼؼَص ٌُٙ ػـٍش حٌَأٞ ٚ

ّ٘ ِطخٚػش ٌّٕخى٠ُٙ اٌٝ حال ٌّؼَٚف حٌّظفك ػ١ٍٗ ر١ٓ ٌٛ هخٌف حألًٛ حخ٘ي حٌٛحكي ٚوظفخء رخٌ

"حٌىٛف١ْٛ ٌٛ ّٓؼٛح ر١ظخ ٚحكيح ف١ٗ ؿٛحُح ٟٗء ِوخٌف ٌألٛٛي ؿؼٍٖٛ  لخي حألٔئٌٟ:حٌف٠َم١ٓ، 

أٛال رٛرٛح ػ١ٍٗ روالف حٌز١٠َٜٓ"
1
. 

أٚي ِٓ ٓٓ ٌُٙ ٠َ١مش حٌظٔخِق اٌٝ أرؼي ِيٜ ١ٗوُٙ حٌىٔخثٟ "ًٌه أْ حٌىٔخثٟ وخْ ٚ

لٓ ٚٗؼَ غ١َ أً٘ حٌفٜخكش ٚح٠ٌٍَٚحص ف١ـؼً ًٌه حٌٍّ ُٛ ِٓ حٌوطؤ ٚغ حٌ٘خً حٌٌٞ ال ٠ـ٠ّٔ

لٛ"٠م١ْ ػ١ٍٗ كظٝ أفٔي حٌّٕ أٛال ٚ
2
. 

ال ؿَِ أْ ٌ٘ح خٌف ِٔػش حٌزَٜس فٟ ػِّٛٙخ أ٠٠خ، ٚوخٔض ِٔػش حٌىٛفش فٟ ػِّٛٙخ طو

ٚحٌيٍرش ٘خ فٟ حٌٕفّٛ ٚحٌؼمٛي ٚحٌؼٍَٛ حالهظالق أّخ وخْ رفؼً حٌطز١ؼش حٌزٍي٠ش حٌظٟ ال ٠َى ل٠خإ

زَٜٞ فٟ أٛٛي ٌِ٘زٗ ٍِٔه حٌ٘يس ٚحٌّلخفظش فىخْ كظّخ ِم١٠خ أْ ٠ٍٔه حٌِٚخ اٌٝ ًٌه، 

ِٓ ػّش حهظٍف فٟ فٟ أٛٛي ٌِ٘زٗ ٠َ١ك حٌٌٔٙٛش ٚحٌَٚح٠ش ٚأْ ٠ٕٙؾ حٌىٛػٍٝ حٌّؤػٍٛ، ٚ

ِزٕٝ حٌٌّ٘ز١ٓ فٟ لٛحػيّ٘خ ػٍٝ ِخ طميَ طف١ٜال
3
. 

 حاج يٍ انقشاءاخ انقشآٍَح:يٕقف انُّ  -2

لٛ ػٍٝ أ٠ي٠ُٙ لخس ح٠ٌٌٓ ٔ٘ؤ حٌّٕ ًٌه ألْ حٌّٕ لٛ، لخس ٌِٕ ٔ٘ؤس حٌّٕ حٌمَحءحص أً٘خْ حٌّٕ ٗغٍض  

ٌؼً ح٘ظّخُِٙ وخٔٛح لَحء وؤرٟ ػَّٚ رٓ حٌؼالء، ٚػ١ٔٝ رٓ ػَّٚ ٚحٌؼمفٟ، ٠ْٚٛٔ ٚحٌو١ًٍ، ٚ

ٍٚٚٚح ١ٓ ِخ ّٓؼٛح حٌؼَر١ش رٌمَحءحص ٚل٠ٛش ١ٌالثّٛح ر١ٓ حرٌٖٙ حٌمَحءحص ٚؿُٙٙ اٌٝ حٌيٍحٓش حٌّٕ 

 ر١ٓ ِخ ّٓؼٛح ٍٚٚٚح ِٓ والَ حٌؼَد.ِٓ حٌمَحءحص ٚ

ح﴾ ػَّٚ رٓ حٌؼالء وّخ ٠ليػٕخ أرٛ ػز١يس وؤْ ٠مَأ: فؤرٛ - ََ ِٗ أَْؿ لخي أرٛ  4﴿ الطَوٌَص َػ١ٍَْ

 ٟ٘ ٌغش ف١ٜلش. فٔؤٌظٗ ػٕٗ لخي:ػز١يس: 

 أٔ٘ي لٛي حٌِّّق حٌؼزيٞ:ٚ -

                                                           
 .104المرجع السابق، ص - 1
 .101المرجع السابق، ص - 2
 .107المرجع السابق، ص - 3
 .33سورة الكهف، األٌة - 4
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َص ٍؿٍٟ اٌٝ ؿِٕذ غَُ٘خ      ١ٔٔفخً حلي ٚ    ٌْ وؤفلٛٙ حٌمطخس حٌّطَقطََو
1
 

ي﴾ :وخْ أرٛ ػَّٚ ٠ئ٠ي لَحءس حٌٕٜذ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝٚ - َٗ ١َؼش أ٠َُُُٙ أَ ِٗ  ًِ ْٓ ُو ِِ َػٓ  ِْ ٌَٕ َُ ﴿ػُ
2 

كظٝ َٛص اٌٝ ِىش أّٓغ أكيح  -هٕيق حٌزَٜس- قهَؿض ِٓ حٌوٕي لخي أرٛ ػَّٚ: -

 3أٞ وٍُٙ ٠ٕٜزْٛ"، "أَٟد أ٠ُٙ أف٠ً ٠مٛي:

الَسٚ ﴿ٚأرٟ حٓلخق وخْ ٠مَأ:  - َٜ ٟ حٌ ِّ م١ِ ُّ  رخٌٕٜذ.  4﴾حٌ

 5فلٌف حٌْٕٛ طوف١فخ ال ٌظؼخلزٙخ حإلٟخفش.أٍحى حٌّم١ّ١ٓ،  لخي أرٛ حٌفظق: -

َٕش  رٓ وؼ١َ وخْ ٠مَأ:ح - َٔ ْْ طَُه َك  رخٌَفغ. 6﴾﴿ٚ اِ

ُيٍ ٍػخء﴾ - ْٜ  .7حٌو١ًٍ وخْ ٠مَأ:﴿َكظَٝ ٠َ

َٓاس تاََلغاوخْ ػ١ٔٝ ٠مَأ:﴿ - ََ ٍْ فؼً ٠َِّ أٞ رٍغٛح أٚ ٘ٛ ػٍٝ  فمخي ٌٗ حرٛ حٌفظق: 8﴾ِي

 رٍغٛح رالغخ.

طـٗ لٛ ِٔـٍش فٟ حٌىظخد، ٚظَٙص ِيٍٓش حٌزَٜس ٚحٌىٛفش، حٌّخ حٓظمَص لٛحػي حٌّٕ ٚ

أٚ ٠ظفك ِغ ِٕٙخ ِخ ٠ئ٠ي ٚؿٙش ٔظَُ٘ ِٓ ؿٙش، ٍٚحف١٠ٓ ِخ ٌُ ٠مزٍٗ حٌم١خّ،  لخس آه٠ٌٓحٌّٕ 

 حألٛٛي ِٓ ؿٙش أهَٜ.

حٌّمخ١٠ْ أٚ لَرٙخ ٌزؼي حٌمَحءحص ػٓ حألٛٛي ٚ طزؼخ ط١٠كوالف طظٔغ ٚوخٔض ىحثَس حٌ

 ِٕٙخ.

رً  خي حٌمَحءحص ٚلفخ ػٍٝ حٌز١٠َٜٓ ٚحٌىٛف١١ٓ،ل٠ٛش فٟ ِـٌُ طىٓ حٌوالفخص حٌّٕ ٚ

ّ٘ ل٠ٛش ٚطـخُٚص ًٌه اٌٝ حٌٌّح٘ذ حٌّٕ  َ ر١ُٕٙ حٌـيي ك١غ وؼلخس، و١ٜش ٌّ٘خ١َ٘ حٌّٕ ح٢ٍحء حٌ

 حكظيَ حٌِٕحع.كٛي ٌٖ٘ حٌمَحءحص ٚ

                                                           
، 1555، 1، المكتبة العصرٌة، بٌروت، ط9السٌوطً أبو فضل جالل الدٌن، األشباه و النظائر،  تح: محمد عبد القادر، ج - 1

 .01ص
 .25سورة مرٌم ، األٌة - 2
 .741ٌنظر: ابن األنباري، البٌان فً غرٌب اعراب القرآن، ص - 3
 .91سورة الحج، اآلٌة  - 4
، منشورات لجنة إحٌاء 7علً نجدي و عبد الفاتح شبلً، ج-القراءات و اإلٌضاح عنها  ابن جنً، المحتسب فً تبٌٌن شواذ - 5

 .111التراث االسالمً، القاهرة، د ط، ص
 .04سورة النساء، اآلٌة  - 6
 .79سورة األحقاف، اآلٌة - 7
 .91سورة األحقاف، اآلٌة  - 8
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ٌٞ ٠ظفك ِغ أٌُٛٛٙ خىٍ حٌّ ٔٛح ال ٠لظـْٛ رخٌمَحءحص حٌّظٛحطَس اال رخٌم١ًٍ حٌّٕ فخٌز٠َْٜٛ وخ 

 حٌىٔخثٟ.رمَحءس كِّس ٚ ًٌه وخٓظيالٌُٙ ِؼال فٟ "وال ٚوٍظخ"٠ٚظٕخٓك ِغ ِمخ١٠ُٔٙ، ٚ

٠ٕٛش طؼ١ٕش ِؼف١ّٙخ افَحى ٌفظٟ ٚ ٌٝ أْ "وال ٚ وٍظخ"ٚر١خْ ًٌه أْ حٌز١٠َٜٓ ٠ٌ٘زْٛ ا

١ٌٔض ٌٍظؼ١ٕش أٙخ طـُٛ  ٠ٔظيٌْٛ ػٍٝ حألٌف ف١ّٙخفٟ ػٜخ ٍٚكخ، ٚٚحألٌف ف١ّٙخ، وخألٌف 

خ أٚ ِواَلُّ٘خَ  لخي طؼخٌٝ:اِخٌظٙخ،  َّ َْٕيَن حٌِىزََ أَكُيُ٘ خ ٠َْزٍَُغٓ ِػ َِّ ﴾﴿ا
1
َٕظ١َٓ آطَْض  لخي طؼخٌٝ:ٚ   ـَ ﴿ِوٍظَخ حٌ

﴾أُوًٍٙخ
2
١ش ٌّخ ؿخُص ف١ّٙخ ٌٍظؼٌٕٛ وخٔض حألٌف لَأ٘خ كِّس ٚحٌىٔخثٟ ٚهٍف حإلِخٌش ف١ّٙخ ٚ .

ْ حألٌف حٌظؼ١ٕش ال طـُٛ اِخٌظٙخ.اِخٌظٙخ، أل
3
 

ٟ٘ ِٓ أؿً حٌمَحءحص ٕٓي٘خ حٌَٚح٠ش، ٚأِخ حٌىٛف١ْٛ ٌُ ٠ظلفظٛح فٟ ِـخي حٌمَحءحص ٍٚٚح 

رٕخء ٌٌٙح وخْ ِٜيٍ ٌظمؼ١ي حٌمٛحػي ٚ ٜٚٛ فٟ ِـخي حالٓظ٘ٙخى ِٓ حٌ٘ؼَ ٚغ١َٖ، ٌ٘ح أل

ّْ ِٛحفمظٙخ ٌٍّم١خّ حٌّؤٞ حٌٕظَ ػٓ طٜل١ق حٌىالَ رغٓخ١ٌذ، ٚحأل فٟ  هًٛ أٚ ػيَ ِٛحفمظٙخ أل

طٔظّي حألٛٛي.طٙخ ٠ـذ أْ ط٘ظك ِٕٙخ حٌّمخ١٠ْ ًٚح
4
 

 ّْ ١ٌْ حألَِ وّخ ٗخع ٌيٜ ١ٜزخ غ١َ ل١ًٍ فٟ ٔمي حٌمَحءحص ٌٍٚىٛف١١ٓ وّخ ٌٍز١٠َٜٓ ٔ أ

َحءحص حٌىؼ١َ ِٓ حٌزخكؼ١ٓ أْ أٛلخد حٌٌّ٘ذ حٌىٛفٟ لي حطٔؼض أكىخُِٙ فمزٍٛح حٌىؼ١َ ِٓ حٌم

أل١ٔظُٙ لَحءحطٗ اٌٝ أٌُٛٛٙ ٚخٌٚٛح أْ ٠و٠ؼٛح حٌمَآْ حٌى٠َُ ٚ٘خ حٌز٠َْٜٛ ح٠ٌٌٓ كحٌظٟ ٍىّ 

 كظـخؽ رٗ ٚٚٛفٖٛ رخًٌٌ٘ٚ.فّخ ٚحفمض ف١ٙخ أٌُٛٛٙ ٌٚٛ رخٌظؤ٠ًٚ لزٍٖٛ، ِٚخ حرظٙخ ٍف٠ٛح حال

 ّٚ أّخ ٘ٛ ي حٌّزخَٗ ٌٍمَحءحص رً ٚاطٙخَ حٌمَحء أ٠٠خ طـٗ رخٌٕمي ِٓ حرً ٠ّىٓ حٌمٛي اْ أ

ىظذ حٌّئٌفش حٌظٟ ِؼخٟٔ حٌمَآْ حٌٌٞ ٠ؼي أٚ حٌ َحء ٍأّ حٌىٛف١١ٓ رؼي ١ٗوٗ حٌىٔخثٟ فٟ وظخرٗ:حٌف

فظلض ٌ٘ح حٌزخد، ٕٚ٘خن أِؼٍش وؼ١َس ػٍٝ ًٌه ِٕٙخ
5
 

                                                           
 .79سورة اإلسراء، اآلٌة  - 1
 .97سورة الكهف، اآلٌة - 2
، 7األنباري أبة البركات، االنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن، تح: محمد عبد الحمٌد، ج - 3

 .004، ص1543المكتبة العصرٌة، بٌروت، 
 .13مكرم عبد العال، أثر القراءات القرآنٌة فً الدراسات النحوٌة، ص - 4
خالل معانً القرآن للفراء، تح: محمد علً نجار، دار السرور  ٌنظر: مختار أحمد، دراسة فً الّنحو الكوفً من - 5

 .130القاهر،ص
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 فٟ حٌّٜلفٚ  1٘ٛ فٟ حٌظخَ٘ ٌلٓٚ ﴾: ﴿١ٌُـِٜ لِٛخٞ حٌمَحءٚلي لَأ رؼ :لٌٛٗ -

خ﴾. ًِ ِٜ لٛ ـْ ١ٌَ﴿2 

ِٗ ٚ حألٍََكخَ﴾. حطَمُٛحٚلٌٛٗ طؼخٌٝ:﴿ - خءٌُْٛ ر َٔ ٌِٞ طَ  3هللَا حٌ

ف١ٗ لزق ألْ ٚرخهلل ٚحٌَكُ،  ٘ٛ ومٌُٛٙ:"ٚ ٠مٛي حٌفَحء:ٚفٟ لَحءس كِّس رـَ حألٍكخَ، 

أّخ ٠ـُٛ ٌ٘ح فٟ حٌ٘ؼَ ١٠ٌمٗ".د ال طَى ِلفٛظخ ػٍٝ ِلفٛظ، ٚلي وٕٟ ػٕٗ ٚحٌؼَ
4
  

، ٠مٛي حٌفَحء: ٠ٚمَأ َٓق "رخٔخ اْ حرٕه َٓق"حٍؿؼٛح اٌٝ أر١ىُ فمٌٛٛح ٠خ أ فٟ لٌٛٗ:ٚ -

 ال أٗظ١ٙٙخ ألٔٙخ ٗخًس.ٚ

 حٌٍٍٕ نهقشاءاخ:أعاب ذهحٍٍ انُّ  -3

 ِٕٙخ:ٓ حٌمَحءحص ػٍٝ ؿٍّش ِٓ حألٓزخد، ل٠ْٛٛ فٟ طٍل١حػظّي حٌّٕ 

ٕٛ٘خ، فَى أٚ لٛح١ُٕٔٙ حٌظٟ ٓىّْٛ اٌٝ لٛحػيُ٘ حٌظٟ لؼيٚ٘خ ُ٘، أُٔٙ وخٔٛح ٠لظ - أ

ح٠ٌّخف ٚح٠ٌّخف ا١ٌٗ، ٟٚ٘ لَحءس حرٓ ػخَ، حٌز٠َْٜٛ لَحءحص ِظٛحطَس، وخٌفًٜ ر١ٓ 

 غ١َ٘خ.١َ حٌّوفٛٝ ِٓ غ١َ اػخىس حٌوخفٞ، ٟٚ٘ لَحءس كِّس ٚوخٌؼطف ػٍٝ ح٠ٌّٚ

٘جض –٘خ ومَحءس كِّس ف١ٔخٍع اٌٝ ٍىّ ل١٠ٛٓ، أك١خٔخ ٠وفٝ طٛؿ١ٗ حٌمَحءس ػٍٝ رؼٞ حٌّٕ  - د

 5ِٓ حٌَحٚٞ. حٌظٟ لخي ػٕٙخ أرٛ ػٍٟ حٌفخٍٟٓ أٔٙخ ُٚ٘ظق حٌظخء، فرىَٔ حٌٙخء، ٚ -ٌه

ْْ ٠ََوخفخ﴾ :ومَحءس كِّسٚ ﴿اال أ
6
ٚال ٠ؼـزٕٟ ًٌه. لخي حٌفَحء ػٕٙخ:رخٌزٕخء ٌٍّفؼٛي،  

7
 

ح﴾: ومَحءس حرٓ وؼ١َٚ ََ َْ ِهطخء َوز١ ﴿اْ لَظٍُُٙ َوخ
8

 "لخي حٌٕلخّ:: لخي أرٛ ك١خْ فٟ حٌزلَ، 

ال أػَف ٌٙخ ٚؿٙخ".
9
 

                                                           
 .02، ص1549، عالم الكتب، 9الفراء أبو زكرٌا، معانً القرآن، ج - 1
 .10سورة الجاثٌة، اآلٌة - 2
 .1سورة النساء، اآلٌة - 3
4

 .717، ص1الفراء، معانً القرآن، ج -
 .074، دار الشرق، بٌروت، ص0القراءات السبع، تح: عبد العال سالم، ج أبً عبد هللا بن خالوٌه، الحجة فً - 5
 .795سورة القرة، اآلٌة - 6
 .101، ص1الفراء، معانً القرآن، ج - 7
 .91-94سورة اإلسراء، اآلٌة  - 8
 .97، ص1557، دار الفكر، بٌروت، 7حمد أبً حٌان األندلسً، البحر المحٌط، ج - 9



 يٕقف انُّحاج ٔانقشاء يٍ انقشاءاخ انقشآٍَح انًرٕاذشج                                   األٔل انفصم
 

79 
 

: ومَحءس حرٓ ػخ٠َِٚغفً ػٓ غ١َٖ، حٌٕل١٠ٛٓ اٌٝ حٌ٘خثغ ِٓ حٌٍّغخص،  ٠ٕظَ رؼٞ -ج 

 1﴾٠يػْٛ ٍرُٙ رخٌغيٚس﴿

ػٍُ ؿْٕ فال طيهً غش حألٌٚٝ: حٓظؼّخٌٙخ ِؼَفش، حٌٍّ ٌغظخْ،  "فٟ "غيٚس :ؿخء فٟ حٌىظخد

ف١ـُٛ طؼ٠َفٗ.حٓظؼّخٌٙخ ٔىَس،  خ١ٔش:غش حٌؼّ حٌٍّ ٚ "أي" ػ١ٍٙخ
2
 

ّْ ااّل  ١ٌْ فٟ طٍه حٌمَحءس حطزخػخ ٌو٢ حٌّٜلف، ٚ ّخ لَألخي أّ أرخ ػز١يس ٌلٓ حرٓ ػخَِ، ٚ  أ

ُٙ وظزٛح حٌٜالس ٚحٌِوخس رخٌٛحٚ حٌٍٜٛس ألّٔ فٟ حٌىظخد ى١ًٌ ػٍٝ حٌمَحءس رٙخ،  اػزخص حٌٛحٚ

حٌِوٛس.ٚ
3
 

 ٚلي لخي حٌِِوَ٘ٞ:ٕل١٠ٛٓ لَحءس ٍرّخ ٚحفمض حٌم١خّ، ومَحءس أ٠ّش رخ١ٌخء، ٍى رؼٞ حٌ - ى

٠ـُٛ أْ طىْٛ لَحءس ِٚٓ َٛف رٙخ فٙٛ ال َحءس، ٚ"فؤِخ حٌظ٠َٜق رخ١ٌخء ف١ٍْ رم

 .5ِٓ ٠َ١ك ١١زش حٌَٕ٘، ٟٚ٘ لَحءس ٔخفغ فٟ أكي ٚؿ١ٙٗ، 4الكٓ"

 حٌٕح اعرًادا عهى انقشاءاخ انقشآٍَح:حاج انقٕاعذ انُّ ٔضع انُّ  .4

 -ِخ ٍٚى كٌٛٙخ ِٓ أٍحء ٚلٛحػيِٓ حٌمَحءحص ٚ–ل٠ٛش اًح طظزؼٕخ ِخ ٍٚى فٟ حٌَّحؿغ حٌّٕ 

ّْ  رٕخثٙخ ٚإل٠٠خف ٌٖ٘ حٌلم١مش ٔمٛي:ل٠ٛش، ٚفظٗ حٌمَحءس فٟ حٌمخػيس حٌّٕ هٍّ ٠ظز١ٓ ٌٕخ حألػَ حٌٌٞ   ا

 حٌمَحءحص لٌ حطوٌص فٟ طؤػ١َ٘خ فٟ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش هّٔش ِظخَ٘ ٟ٘:

 ٗخٍوض فٟ رٕخء طٍه حٌمٛحػي. /لَحءحص طٌٛيص ػٕٙخ لٛحػي ٔل٠ٛش ِوظٍفش أ1ٚ

 /لَحءحص أ٠يص رٙخ لخػيس ٔل٠ٛش.2

 حػي ٔل٠ٛش./لَحءحص ٍىص رٙخ ل3ٛ

 /لَحءحص طَطزض ػ١ٍٙخ ٚؿٖٛ اػَحر١ش فٟ ح٠٢ش حٌٛحكيس4

/لَحءحص طٌٛيص ػٕٙخ ١َحثف ٔل٠ٛش.5
1
 

                                                           
 .74اآلٌة ،سورة الكهف - 1
 .04، ص1544، 9، تح: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجً، القاهرة، ط7عمرو بن عثمان سٌبوٌه، الكتاب، ج - 2
 .197أبً حٌان األندلسً، البحر المحٌط، ص - 3
 .107، دار الفكر، ص7بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزٌل و عٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل، ج - 4
 .111-110، ص1510، 9علً النوري السفاقسً، غٌث النفع فً القراءات السبع، مطبعة مصطفى الحلبً، ط - 5
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ٚف١ّخ ٠ٍٟ أِؼٍش ٌىً ِظَٙ ِٓ ٌٖ٘ حٌّظخَ٘ طز١ٓ ِيٜ طؤػ١َ حٌمَحءحص ػٍٝ حٌّظخَ٘ 

 حٌؤّش.

 أٔ شاسكد فً تُاء ذهك انقٕاعذ:خ ذٕنذخ عُٓا قٕاعذ َحٌٕح يخرهفح، قشاءا أٔال:

ّْ  ٌٖٚ٘ حٌمَحءحص حٌظٟ ٔظـض ِٕٙخ لٛحػي أٚ ٌٖ٘  ٗخٍوض فٟ رٕخثٙخ ال ٔٔظط١غ كَٜ٘خ أل

ىالٌش ٚحٟلش ػٍٝ أْ حٌمَحءحص وخْ ٌٙخ أػَ  ِّخ ٠ييّ حص ٌٖٚ٘ حٌمٛحػي ِٓ حٌىؼَس رّىخْ، حٌمَحء

 فٟ طمؼ١ي وؼ١َ ِٓ حٌمٛحػي حٌظٟ ٌُ طىٓ ِٛؿٛىس لزً حٌمَحءس أٚ أّٓٙض رمٛس فٟ رٕخء حٌمخػيس.

 ٟ٘ لٛحػي ػخِش ِخ ٠ٍٟ:حٌظٟ أّٓٙض حٌمَحءحص فٟ رٕخثٙخ ٚٓ حٌمٛحػي فّ

 كّال ٌٍَؿخء حٌظّٕٟ:مظَْ رخٌفخء حٌٔزز١ش رؼي حٌَؿخء، لخػيس ٜٔذ حٌفؼً ح٠ٌّخٍع حٌّ - أ

زَخَد  ٌمٌٛٗ طؼخٌٝ:ي أهٌص ٌٖ٘ حٌمخػيس ِٓ لَحءس كفٚ، ٚل ْٓ ﴿ٌَؼٍَٝ أَرٍَغ حأْلٓزَخد أ

ٛحص َفؤ١ٍََغ َّ َٔ  وّخ أهٌص وٌٌه ِٓ لٛي حٌمخثً: رٕٜذ "أ١ٍغ" 2﴾حٌ

خطٙخ       َّ ٌ ْٓ ش ِ َّ َِ أٚ ىٚالَطٙخ                    طيٌُٕخ حٌٍ ََٚف حٌي٘ ُٛ  ًَ ػ
3
 

فََحطِٙخرٕٜذ طٔظ٠َق رؼي حٌفخء                       َُ  فظَٔظ٠ََق حٌَٕفْ 

َّ ٠ٍطؤٚٚلي ِٕغ حٌز٠َْٜٛ ًٌه ٚ ًٌه فٟ ٘ٛ حٌٜل١ق ٌؼزٛص ٖ حٌفَحء ٚٗ رّخ ف١ٗ رؼي ٚأل

٠ٍِه ٌَؼٍَٗ ٠ََِوٝ ﴿ حٌمَآْ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ِخ ٠ي َٜٚ ََ ْو ٌِ ﴾.أٚ ٠ٌوَ فظَٕفََؼٗ حٌ
4

 

ٚؿٛحُ حٌٛحٚ اًح ٌٟٚ فؼً ح١ٌَ٘ ٚؿٛحرٗ،  لخػيس كىُ حٌفؼً ح٠ٌّخٍع حٌّمظَْ رخٌفخء أٚ  - ب

ٌٖ٘ أهٌص ٌٖ٘ أهٌص  :ٚ ٜٔفٗ ربّٟخٍ أٍْفؼٗ ػٍٝ حالٓظجٕخف أٚ ؿِِٗ ػٍٝ حٌؼطف أ

َِء رٙخ، حٌمخػيس ِٓ حٌم ىُ أٚ طَوفُٖٛ ٚ﴿ لٌٛٗ طؼخٌٝ:َحءحص حٌظٟ ل ِٔ ْٔفُ خ فِٟ أ َِ ْْ طَزُيٚح  ا

ز ِٓ خء٠ََلخ َ٘ َ٠ ٓ َّ  5﴾ىُ رِٗ هللا ف١َغفَِ ٌ

                                                                                                                                                                                           
 .903، ص1اللبدي محمد سمٌر، أثر القرآن و القراءات فً الّنحو العربً، دار الكتب المصرٌة، الكوٌت، ط - 1
 .93-92سورة غافر، اآلٌتان  - 2
 .910، دار الكتب العربٌة القاهرة، ص9، جً علً، شرح ألفٌة ابن مالكاألشمون - 3
 .0-9سورة عبس، اآلٌة - 4
 .740سورة البقرة، اآلٌة - 5
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لَأ٘خ حرٓ وّخ لَأ غ١َُ٘ رخٌـَِ ٚ ػخُٛ ِٓ حٌٔزؼش رَفغ "ف١غفَ"فمي لَأ حرٓ ػخَِ ٚ 

س زخّ ٍٟٟ هللا ػّٕٙخ رخٌٕٜذ، ٚػ ًّ ٓ ٠ُْ٠ًٍِ هللا وّخ أهٌص ِٓ ٟ٘ لَحءس ٗخ َِ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ﴿

ُ٘ فِٟ ١ُْغ١َ  ٍُ ْٙٛخفالَ َ٘خىٜ ٌَٗ ٠ٌَٚ َّ ﴾ُِٔٙ ٠َؼ
1
٠ٌٍُ٘ ك١غ لَة رخٌٛؿٖٛ حٌؼالػش. لٌٛٗ: 

2
 

ٚلي أّٓٙض ٌٖ٘ حٌمَحءحص فٟ رٕخء ٌٖ٘ حٌمخػيس ِغ لٛي حٌٕخرغش:
3
 

 حٌلَحَ.حٌزٍي ٍر١غ حٌٕخّ ٚ                   فبْ ٠ٍٙه أرٛ لخرّٛ ٠ٍٙه             

 قشاءاخ أٌذخ تٓا قاعذج َحٌٕح:ػخ١ٔخ: 

خثٙخ أٚ حٓظٕظخؿٙخ ِٕٙخ رً طؼيحٖ، وٌٌه ل٠ٛش ػٍٝ رٌُٕ ٠مظَٜ أػَ حٌمَحءحص فٟ حٌمخػيس حٌّٕ 

ٔظط١ؼْٛ فمي وخْ حٌؼٍّخء ٠ٍمْٛ رآٍحثُٙ ٚلٛحػيُ٘ ٠ٍظّْٔٛ ٌٙخ ِخ ٠اٌٝ طؤ١٠ي حٌمخػيس ٚطؼز١ظٙخ، 

رّميحٍ ٠َُ أٚ حٌلي٠غ ح٠ٌَ٘ف أٚ حٌ٘ؼَ ٚحٌٕؼَ، ْ حٌىٗٛح٘ي ِٓ حٌمَآحٌلٜٛي ػ١ٍٗ ِٓ أىٌش ٚ

ِٓ ش طىْٛ ػ١ٍٗ حٌمخػيس ِٓ حٌؼزخص ٚحٌٜلش وٌٌه ٚٛل٠ىْٛ ػ١ٍٗ ى١ًٌ حٌمخػيس ِٓ لٛس ِٚخ 

 ٠ٍٟ: حٌمٛحػي حٌظٟ كظ١ض رظؤ١٠ي حٌمَحءحص ٌٙخ ِخ

 ال طمي٠َح:ىْٚ ١ٔظٗ ال ٌفظخ ٚ كٌف ح٠ٌّخف ا١ٌٗ ِغ "لزً ٚرؼي" -1

ًُ ٚ﴿ لٌٛٗ طؼخٌٝ:لي أ٠يص رمَحءس ٚ ٓ لَز ِِ  َ ِِ ٓ رؼُي﴾هللِ حأل ِِ
4
 رؼي""لزً ٚ :رظ٠ٕٛٓ وٍّظٟ  

ّ٘خ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٔىَطخْ ٌظ٠ّٕٕٛٙخ.ّٙخ لي لطؼظخ ػٍٝ حإلٟخفش ٌفظخ ِٚؼٕٝ ٚػٍٝ حػظزخٍ أٔ
5
 

َؼٗ  ﴿٠خ حٌّؼطٛف ػٍٝ ِٕخىٜ حٌٔزؼش رمٌٛٗ طؼخٌٝ: "أي" ُٓ حٌّمظَْ دحال -2 َِ ِؿزَخي أٚرِٟ 

 رمَحءس أهظخٍ٘خ حٌو١ًٍ ١ٓٚز٠ٛٗ . -حٌط١َ–أ٠ي حٌَفغ وّخ  6﴾ٚحٌط١ََ

 أ٠يص ٌٖ٘ حٌمخػيس رمٌٛٗ طؼخٌٝ: ٍفغ حٌفؼً ح٠ٌّخٍع حٌيحي ػٍٝ حٌلخي رؼي "كظٝ": -3

ُٓٛي﴾ ََ ٌٌُِْٛح كظَٝ ٠َمُٛي حٌ ُ َٚ ًٌه يالٌظٗ ػٍٝ حٌلخي، ٚرٌٌه ٍفغ حٌفؼً ح٠ٌّخٍع ٌٚ 1﴿

 .كٔذ لَحءس ٔخفغ

                                                           
 .142سورة األحقاف، اآلٌة - 1
 .072، ص7عمر أحمد مختا، مكرم عبد العال، معجم القراءات القرآنٌة، ج - 2
 .010المعارف، صزٌاد بن معاوٌة، دٌوان النابغة، تح: محمد الفضل ابراهٌم، دار  - 3
 .40سورة الروم، اآلٌة  - 4
 .734ٌنظر: األشمونً، شرح ألفٌة ابن مالك، ص - 5
 .14سورة سبأ، اآلٌة - 6
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أ٠يص ٌٖ٘ حٌمخػيس  ٠مُ ٓزذ ٌٛؿذ ٜٔزٗ أٚ ٍفؼٗ:اًح ٌُ ٜٔذ حالُٓ حٌّ٘غٛي ػٕٗ،  -4

ٍََق ِٓ آرخثُِٙ. َٛ  ٓ ِِ ّخ ورٕٜذ ؿٕخص،  2..﴾رمَحءس لٌٛٗ طؼخٌٝ:﴿َؿَٕخص َػيْ ٠ِيُهٍَُٛٔٙخ ٚ

 3أ٠يص ٌٖ٘ حٌمخػيس رمٛي حٌ٘خػَ

ِوً.       َٚ ١ً ٚال ٔىْ  ِِ خ        غ١َ ُ َّ خ َػخىٍٖٚ ٍِل َِ خ  َٓ ٍِ  فَخ

ًَ  لخس ٌٌٖٙ حٌمخػيس رمٌٛٗ طؼخٌٝ:لي حٓظيي حٌّٕ  ٠زمٝ ِٛٛٛفٙخ:لي طلٌف حٌٜفش ٚ -5 ٌُ ُو ﴿٠َؤُه

زخ ْٜ ف١َٕش َغ أٞ أهٌ وً  "خٌٔف١ٕش ِٛٛٛفش ٚلي كٌفض ٛفظٙخ ٟٚ٘ وٍّش "ٛخٌلشف، 4﴾َٓ

حءُ٘ ٍِه ٠ؤهٌ وً وخْ ٍٚٚ ٜزخ ٚلي أ٠ي ٚؿٛى حٌلٌف ٚٛلظٗ رمَحءسٓف١ٕش ٛخٌلش غ

 ٜزخ.ٓف١ٕش "ٛخٌلش" غ

 َحٌٕح:قشاءاخ سدخ تٓا قاعذج  ثانثا:

ل٠ٛش أٚ ىػّٙخ أٚ طؤ١٠ي٘خ رً وخٔض فٟ ٌُ طمظَٜ ِّٙش حٌمَحءحص ػٍٝ ط١ٌٛي حٌمخػيس حٌّٕ 

 لخس ػٍٝفمي حػظّيص رؼٞ حٌٌّح٘ذ وّخ حػظّي رؼٞ حٌّٕ ٞ حألك١خْ ٔخل٠خ ٌٌٖٙ ٚىحفؼخ ٌٙخ، رؼ

ِٓ ٚح حطوٌحٌمَحءحص فٟ ٔمٞ ِخ لي ٠َٜ غ١َُ٘ ِٓ آٍحء ٌُ طًٕ ِٛحفمظُٙ أٚ طؤ١٠يُ٘ فظَحُ٘ لي 

 ٠ٍٟ: فّٓ ًٌه ِخى١ٌال ػى١ٔخ ػٍٝ ٛٛحد ِخ ٠َْٚ ٚهطٝ ِخ ٠َحٖ غ١َُ٘،  حٌمَحءس

لي ٔم٠ض ٌٖ٘ رـٛحُ اػَحرٙخ فٟ ًٌه ٚ :ػٍٝ ح٠ٌُ ٚػيَ اػَحرٙخ "ك١غ" لخػيس رٕخء -1

 .﴿ٕٓٔظيٍؿُٙ ِٓ ك١غ ال ٠ؼٍّْٛ﴾ رخٌىَٔ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ: "ك١غ" ػٍٝ لَحءس ِٓ لَأ

فؼً ِؼَد أٚ ؿٍّش ح١ّٓش، ٚٚؿٛد اػَحرٗ ػٕي  اٌٝ لخػيس اٟخفش حٌِِٓ حٌّزُٙ -2

 حٌز١٠َٜٓ.

يلَُُٙ﴾ ٚلي ٔمٞ ٌ٘ح حٌٛؿٛد رمَحءس ٔخفغ ٌمٌٛٗ طؼخٌٝ: ِٛ خِىل١ِٓ  َٜ ﴿ٌ٘ح ٠ََٛ ٠َٕفَُغ حٌ
5
رفظق  

ِْ  ٌمٌٛٗ طؼخٌٝ:ٚلَحءس غ١َ حرٓ وؼ١َ ٚأرٟ ػَّٚ ِٓ حٌٔزؼش ٚ "٠َٛ" ﴿٠ََٛ الَ طٍَُّه َٔفْ ٌَٕف

                                                                                                                                                                                           
 .710سورة البقرة، اآلٌة - 1
 .79سورة الرعد، اآلٌة  - 2
 .47األشمونً، المرجع السابق، ص - 3
 .35سورة الكهف، اآلٌة  - 4
 .115سورة المائدة، اآلٌة - 5
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١جَخ﴾ َٗ
1

رخٌفظق وٌٌه، 
2
لخس ٔظط١غ وٌٌه أْ ٔؼظزَ ِٓ ٌ٘ح حٌٕٛع وً لَحءس حػظّي ػ١ٍٙخ حٌّٕ ٔٚ 

ٟ٘ ِٓ حٌمٛحػي حٌظٟ ٍَٛ ومخػيس طؤ١ٔغ حٌفؼً ٌٍفخػً، ٚطَطذ ػ١ٍٙخ حٓظؼٕخء ِٓ ػَّٛ أٚ كىُ ِؼٚ

 حهظٚ رٙخ حرٓ ِخٌه.

 قشاءاخ ذشذثد عهٍٓا ٔخِٕ إعشاتٍح فً اٌَح انٕاحذج: ساتعا:

ح٠٢ش حٌمَآ١ٔش ِٓ ك١غ اػَحرٙخ لخس فٟ طٛؿ١ٗ حٌمَحءحص أك١خٔخ ٓززخ فٟ حهظالف حٌّٕ  وخٔض

 ِٓ ًٌه ِخ ٠ٍٟ:ٚ

َِد﴿ لَحءس لٌٛٗ طؼخٌٝ: - غ َّ َق ٚ حٌ ْ٘ ًَ حٌّ حً ُٚؿَٛ٘ىُ لز ُٛ ََ أْ طٌُٛ َْ حٌز  رٕٜذ "حٌزَ" ،3﴾١ٌَْ

٘ٛ لي لَثض رخٌَفغ وٌٌه، فؼٍٝ حٌٕٜذ ٠ىْٛ ٌفع ٠ىْٛ حّٓٙخ، ٟٚ٘ لَحءس ٓزؼ١ش، ٚ

 ألٜٛ رلٔذ حٌّؼٕٝ.

ىس ر١َٕىُٚلَخي أَّخ حطََوٌ﴿ لَحءس لٌٛٗ طؼخٌٝ: - َٛ َِ ِْ هللاِ أٚطَٕخ  ْٓ ىٚ  .رَفغ ٜٚٔذ ِٛىس 4﴾طُ ِ

ّْ ٚ حُٓ ِٛٛٛي رّؼٕٝ ح٠ٌٌٓ ٟٚ٘ حُٓ "اْ" اًح لَثض رخٌَفغ وخٔض "ِخ" - ح٠ٌٌٓ  حٌّؼٕٝ ا

 ػخٔخ ِٓ ىْٚ هللا ِٛىس ر١ٕىُ.أٚ حطوٌطُّٛ٘

 أِٚفؼٛال رٗ ػخ١ٔخ،  ِفؼٛال رٗ أٚي "ِٛىس" "أٚػخٔخ"، "ِخ" اًح لَثض رخٌٕٜذ وخٔض -

 ِفؼٛي ألؿٍٗ.

ؤ﴿٠َٚ  لَحءس لٌٛٗ طؼخٌٝ: - خًح ٠ُٕفِمُْٛ لًُ حٌَؼفْٛٔ َِ رخٌٕٜذ  "ػفٛ" لَثض وٍّش 5﴾ٌُٛٔه 

ِفؼٛال  "ِخ" ٜٔذ حٌؼفٛ طؼَدفؼٍٝ  ػٍٝ حٌمَحءط١ٓ ٠وظٍف حإلػَحد ح٠٢ش:ٚرخٌَفغ، ٚ

ٌِٛٛٛش،  "اًح"ٚ ٟ٘ ِزظيأحٓظفٙخ١ِش، ٚ "ِخ" ػٍٝ لَحءس حٌَفغ طؼَدرٗ ١ٌٕفمٛح، ٚ

 6"حٌّٕفك". ٚف طمي٠ٌَّٖزظيأ ِلٌ حٌؼفٛ "هزَ"ٚ

                                                           
 .15سورة االنفطار، اآلٌة - 1
 .919ابن هشام، مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ص - 2
 .133سورة البقرة، اآلٌة - 3
 .71سورة العنكبوت، اآلٌة - 4
 .715سورة البقرة، اآلٌة - 5
 .773ابن الجزري، النشر فً القراءات العشر، ص - 6
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رفظق حٌٙخء، وّخ لَثض رىَٔ٘خ،  "١٘ض" فمي لَأص وٍّش 1﴾﴿١ََ٘ض ٌَهَ  لَحءس لٌٛٗ طؼخٌٝ: -

ػٍٝ رّؼٕٝ ط١ٙؤص أٚ حُٓ فؼً أَِ رّؼٕٝ ألزً ٌٚٝ طؼَد حُٓ فؼً ِخٝ فؼٍٝ حألٚ

 2لَحءس حٌىَٔ طىْٛ فؼال رّؼٕٝ ط١ٙؤص.

 :قشاءاخ ذٕنذخ عُٓا طشائف َحٌٕح خايغا:

ل٠ٛش حٌظٟ رؼيص ػٓ حٌّؤٌٛف ر١ٓ حٌٕخّ ٚ ٌ٘ح ٌمي حٓظليػض حٌمَحءحص رؼٞ حٌغَحثذ حٌّٕ 

 ّْ ًّ ٔظـض ػٕٙخ لخػيس غ١َ ِؤٌٛفش أٚ ٗ حٌمَحءس ٠ؼٕٟ أ ًٌه ِٓ حألٓزخد حٌظٟ ؿؼٍض  خثؼش ٚ ٌؼ

ّْ ػـزض ٌٕلٛٞ ٠وطت،  لخس ٠مٌْٛٛ طٍه حٌؼزخٍس حٌٍّ٘ٙٛس:حٌّٕ  ِـخي حٌىالَ ٚ طؼيى  رّؼٕٝ أ

كي طوطجظٗ ١خٌّخ أْ ٠ٔظط١غ أ حٌٛؿٖٛ فٟ حٌمٛي حٌٛحكي ٌٗ ِٓ حٌمٛحػي ِخ ٠زٍَٖ ٠ٜٚللٗ ىْٚ

 ّْ  ٌٖ٘ حٌغَحثذ ِخ ٠ٍٟ:ِٓ أِؼٍش حٌمَحءحص ػٕٙخ ِؼً ِٓ ٠َٛق حٌمٛي ِٚؤػٍٛس ٚ ِخ ٠ئ٠يٖ أ

 ٌُ ٠ئ٠ي٠ٚؼي ٌ٘ح حٌٕٜذ غ٠َزخ ٚ حٌٕٜذ رؤْ ح٠ٌَّّس فٟ غ١َ حٌّٛحٟغ حٌّمٍَس ٌٌٌه: -

 ٍٛ ومٛي حٌ٘خػَ:ِٓ والَ حٌؼَد اال رخٌم١ًٍ حٌّؤػ

 ُٞ َغٝ     ٌٚ٘ح ح أالَ أُ َٛ َِٞ حك٠َ حٌ ؿ َِ ُِوٍَيٞ.ٌ ْٔض  حص ًَ٘ أ ٌَ ٙي حٌٍ ْٗ  أْ أ

ٚ لزً أْ ٠ؤهٌن.هٌ حٌٍّ  ٚلٌُٛٙ:ٖ، طّٔغ رخٌّؼ١يٞ ه١َ ِٓ أْ طَح ٚومٌُٛٙ:
3
 

رً ٔمٌف رخٌلك ػٍٝ حٌزخ١ً  ِٓ لٌٛٗ طؼخٌٝ: وّخ أ٠يص وٌٌه رمَحءس حٌٕٜذ "ف١يِغٗ"

 ٗ فبًح ٘ٛ ُح٘ك.ف١يِغ

ّْ  ؿَ الص ٌٍِِخْ: - ٌىٓ حٌفَحء ٠َٜ أٔٙخ لي طـَ ٚ 4طٕٜذ ِخ رؼي٘خ "الص" ٚ حٌّؼَٚف أ

َٓ ٚالَ ﴿ ِٓ لَأ لٌٛٗ طؼخٌٝ: حٌِِخْ حٌٛحلغ رؼي٘خ ٚلي حػظّي فٟ ٌ٘ح حٌمٛي ػٍٝ ص ِك١

َٕخٙ﴾ َِ
حٌوَٚؽ ػٓ حٌّؤٌٛف فٟ ٚال ٠وفٝ ِخ فٟ ًٌه ِٓ حٌغَحرش ٚ -ك١ٓ–رـَ ٌفع  5

 ِؼً ٌ٘ح حٌٍفع.
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ٌٖ٘ حٌمخػيس ِٓ ٚلي أهٌص  1ٜٔذ حٌفؼً ح٠ٌّخٍع رؼي حٌلَٜ اًح وخْ ِمظَٔخ رخٌفخء: -

خ ٠َمُُٛي ٌُٗ  :لَحءس لٌٛٗ طؼخٌٝ َّ ح فبَٔ ََ ْٓ ف١َُىْٛ ﴾﴿ٚاًح ل٠ُِٟ أِ رٕٜذ حٌفؼً ح٠ٌّخٍع  2ُو

ٌُٚ ٠ظٛفَ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِخ ٠زٍَ ح٠ٌّخٍع ّخ حٌلخَٛس، لظَحٔٗ رخٌفخء ٚٚلٛػٗ رؼي أّ ال

 ّ٘  ١َٚ ٚحٌلخالص حٌظٟ ػٙي ٜٔزٗ ػ١ٍٙخ اًح حلظَْ رخٌفخء.رخٌ

 ِٓ حألِؼٍش حٌظٟ طز١ٓ- ٌؼً ف١ٙخ٠ظٔغ حٌّـخي ٌَٔى٘خ ٚ اٌٝ غ١َ ًٌه ِٓ حألِؼٍش حٌظٟ الٚ 

لٛ ِخ َٔحٖ ِٓ وخف١ش ٚال أىي ػٍٝ طؤػ١َ حٌمَحءحص فٟ حٌّٕ  –لٛ حٌؼَرِٟخ ٌٍمَحءحص ِٓ أػَ فٟ حٌّٕ 

خٌمَحءحص حٌّظٛحطَس لٛ ٚحٌمَحءحص وىظذ اػَحد حٌمَآْ ٚ وظذ حالكظـخؽ رفخص ٌؼٍّخء حٌّٕ حٌّئٌّ 

لخس.٘خ حٌّٕ فخع ػٓ حٌمَحءحص حٌظٟ ٍىّ ف ِٓ وظذ حٌيّ ِخ أٌّ ٚ
3
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 انثاًَ: انًثحث

 أسكاٌ انقشاءج انصحٍحح: -1

ٌىٟ طىْٛ حٌمَحءس ٛل١لش ال ري ِٓ طٛفَ ػالػش ١َٚٗ أؿّغ ػ١ٍٙخ ػٍّخء ٌ٘ح حٌفٓ فبْ 

رٌٖٙ ح١ٌَٚ٘ ٠لىُ ػٍٝ  ٚش، وخٔض غ١َ ٛل١ل١َ ِٕٙخ حٔظفض حٌٜلش ػٓ حٌمَحءس، ٚٔمٚ ٗ

"وً لَحءس  حٌـٍِٞ رمٌٛٗ: ٌٖ٘ حألٍوخْ أٗخٍ ا١ٌٙخ حرٓٙخ لَآ١ٔش، أٚ ٠لىُ رمَآ١ٔظٙخ. ّٚٔ لَحءس ِخ أ

ٌٛ حكظّخال ٚٛق ٕٓي٘خ فٟ ٚحفمض حٌؼَر١ش ٌٚٛ رٛؿٗ ، ٚٚحفمض أكي حٌّٜخكف حٌؼؼّخ١ٔش ٚ

حٌمَحءس حٌٜل١لش حٌظٟ ال ٠ـُٛ ٍى٘خ ٚال أىخٍ٘خ".
1
 

 نٕ تٕخّ:اءج ٔافقد انعشتٍح ٔكم قش - أ

ؿٗ فٟ حٌٌٍٚس ٓٛحء أوخْ ٌ٘ح حٌٛ -غش حٌؼَر١شحٌٍّ –لٛ ِٛحفمش حٌمَحءس ٌٛؿٗ ِٓ أٚؿٗ حٌّٕ 

ٚال ِوظٍفخ ف١ٗ ال ٠٠َ ِؼٍٗ ِغ لٛطٗ،  أَحٌؼ١ٍخ ِٓ حٌفٜخكش، أَ وخْ أِٔي ِٓ ًٌه ِـّؼخ ػ١ٍٗ، 

ال أْ ِٛحفمش ٌٛؿٗ ِـّغ غش، ٚحألٚؿٗ ِٓ حٌٍّ  شكخفٜٟ لزٛي حٌمَحءس أْ طىْٛ ِٛحفمش ٠ٌ٘ظ١َ ف

فمش ٌٛؿٗ ِـّغ ِٛح ٌٛ وخٔضض حٌمَحءس ػٓ حألثّش ٚؿذ لزٌٛٙخ، ٚرً ِظٝ ػزظلخس. ػ١ٍٗ ر١ٓ حٌّٕ 

لخس ٌمَحءس ِخ لّلخ ف١ٙخ ٚ ٓززخ فٟ ٍى٘خ.ٌٌٚح ال ٠ؼي أىخٍ رؼٞ حٌّٕ ػ١ٍٗ أٚ ِوظٍف ف١ٗ، 
2
 

 ٔافقد أحذ انًصاحف ٔنٕ احرًاال: - ب

 حٌّٛحفمش لّٔخْ: ٌٛ حكظّخال، ٌٖٚ٘كي حٌّٜخكف حٌؼؼّخ١ٔش ٚطىْٛ ِٛحفمش ٌَُٓ أ

ْْ  ٟ٘ حٌّٛحفمش ح٠ٌَٜق ٔلٛٚ انًٕافقح انرحقٍقٍح: َُوُ هللا فالَ َغخٌَذ ٌُىُ﴾ ﴿ا ُٜ َٕ٠
3
.  ًّ  فى

ك ُرَٕزؤ ح٠٢ش ِٛحفمش طلم١مخ ٍُٓ حٌّٜخكف، وٍّش فٟ ٌٖ٘  ِٓ ْْ َؿخَءُوُ فَخ ِٚؼً ًٌه لٌٛٗ طؼخٌٝ:﴿ا

﴾فظز١َُٕٛح
4

رّخ حٗظٍّض ػ١ٍٗ ِٓ لَحءط١ٓ ِٛحفك ٌَُٓ حٌّٜخكف طلم١مخ ألْ ؿ١ّغ  فىٍّش "طز١ٕٛح"، 

وخٔض وً ٘ىً فىخٔض ِلظٍّش ألوؼَ ِٓ لَحءس، ٚحٌٕم٢ ٚحٌحٌّٜخكف حٌؼؼّخ١ٔش وظزض ِـَىس ِٓ 

 .فظؼزظٛح"، ""فظز١ٕٛح" لَحءس ِٛحفمش حٌَُٓ طلم١مخ فٟٙ:

                                                           
 .14ابن الجزري، المرجع السابق، ص - 1
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فمش ٟ٘ حٌّٛحٌّٛحفمش غ١َ ح٠ٌَٜلش ٚح٠ٚمخي ٌٙخ حٌّٛحفمش حالكظّخ١ٌش،  انًٕافقح انرقذٌشٌح:

خٌِِه ٠ََٛ حٌِي٠ٓ﴾فٟ حٌظمي٠َ ٚحالكظّخي فلٔذ، ٚ َِ ًٌه ِؼً لَحءس ﴿
1
ػزخص حألٌف ف١ٙخ فبْ ٌٖ٘ رب 

ّْ حٌمَحءس ال طٛحفك حٌَُٓ طلم١مخ َٚٛحكش،  زض رلٌف حألٌف فٟ ؿ١ّغ ٌٖ٘ حٌىٍّش وظ أل

ّْ ٙخ طٛحفمٗ فٟ حٌظمي٠َ ٚحالكظّخي فلٔذ، ٌىّٕ حٌّٜخكف ٚ حألٌف لي  اً ٠مخي ػٍٝ ٌٖ٘ حٌمَحءس أ

ٚؿٛى٘خ فٟ طمي٠َ ُٓ حٌّٜلف حهظٜخٍح ِغ ِالكظظٙخ ٚفٟ ٍ "ٍِه" كٌفض ِٓ ٌٖ٘ حٌىٍّش

"ِخٌه" حٌىٍّش فؤٍٛٙخ
2
 

 ُذ:ح انغّ صحّ  -2

 ّٚ آهَٖ كظٝ طٕظٟٙ ي ٕٓي اٌٝ ٛلش إٓخى حٌمَحءس رؤْ ٠َٚ٠ٙخ ػيي ٟخر٢ ػٓ ِؼٍٗ ِٓ أ

طىْٛ حٌمَحءس ِغ ًٌه وٍٗ ػٍش لخىكش، ٚ ِٓ غ١َ ًٌٗٚ ٚالاٌٝ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ 

 3ٍِ٘ٙٛس ػٕي أثّش ٌ٘ح حٌ٘ؤْ ح٠ٌخرط١ٓ ٌٗ.

 عهى  يقاٌٍظ انقشاءج انصحٍحح:االخرالف  -3

ٗ ال ٠٘ظ١َ ٌؼزٛص ٘ٛ أّٔ ٚ ٠مٛي حرٓ ِىٟ حرٓ حرٛ ١خٌذ ٚ حرٓ حٌـٍِٞ ِٚٓ ِؼّٙخ: -

ألِش ٌٙخ رخٌمزٛي، مٟ حٗظٙخٍ حٌمَحءس ٚ طٍّ ٚح "رٜلش حٌٕٔي" ّخ ٠ىظفٝأّ ٚ ""حٌظٛحطَ حٌمَحءس

 4رل١غ ٠ىٔزٙخ ًٌه لٛس طغٕٟ ػٓ حٗظَح١ حٌظٛحطَ.

ٍه حٌمَحءس ٕخ ٔؼٕٟ رٗ أْ ٠َٚٞ ط"فبّٔ  -ٛق ٕٓي٘خ–َِحىٖ رخٌؼزخٍس لخي حرٓ حٌـٍِٞ ٗخٍكخ 

طىْٛ ِغ ًٌه ٍِ٘ٙٛس ػٕي أثّش ٌ٘ح حٌ٘ؤْ حٌؼيي ح٠ٌخر٢ ػٓ ِؼٍٗ، وٌح كظٝ طٕظٟٙ، ٚ

أِخ  لخي فٟ حٌّٕـي:ٌغ٢ٍ أٚ ِّخ ٗي رٙخ رؼ٠ُٙ"، ٚط١ٓ ٌٗ غ١َ ِؼيٚىس ػٕيُ٘ ِٓ حرح٠ٌخ

ح٠ٌخر٢ ػٓ ح٠ٌخر٢ وٌح ِخ ٛق ٕٓيٖ رٕمً حٌؼيي "حألٚي  حٌمَحءس حٌٜل١لش فٟٙ ػٍٝ ل١ّٔٓ:

َٟد حٓظفخٝ ٔمٍٗ ٚ طٍمخٖ حألثّش  ٌ٘ح ػٍٝ َٟر١ٓ:اٌٝ ِٕظٙخٖ، ٚٚحفك حٌؼَر١ش ٚ حٌَُٓ ٚ

 ٔلٛزَس، أٚ وَّحطذ حٌمَحء فٟ حٌّي ٚرؼٞ حٌىظذ حٌّؼظرخٌمزٛي، وّخ حٔفَى رٗ رؼٞ حٌَٚحس ٚ
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ٌ٘ح ِِٕي ػٍٝ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِٓ حألكَف حٌٔزؼش ٚ فٌٙح ٛل١ق ِمطٛع رٗ أًٌٔٗه، 

ح٠ٌَد ٠ٍلك رخٌمَحءس حٌّظٛحطَس ٚ اْ ٌُ ٠زٍغ ِزٍغٙخ..."
1
 

فٟ لي ١َٗ رؼٞ حٌّظؤه٠َٓ حٌظٛحطَ "ٚ ٖ ػٍٝ ِٓ حٗظ١َ حٌظٛحطَ:لخي فٟ ِؼَٝ ٍىّ ٚ 

ّٔ ٌ٘ح حٌَوٓ ٚ ّْ ٕي ٌُٚ ٠ىظف رٜلش حٌ ّْ ٚ  رخٌظٛحطَ،حٌمَآْ ال ٠ؼزض ااّل  ُػُ أ ء ِـٟء ِخ ؿخ أ

ّْ ح٢كخى ال ٠ؼزض رٗ حٌمَآْ، ٌٚ٘ح ِّخ ال ٠وفٟ ِخ ف١ٗ،  اٌٝ حٌظٛحطَ اًح ػزض ال ٠لظخؽ ف١ٗ  فب

 غ١َٖ اً ِخ ػزض ِٓ أكَف حٌوالف ِظٛحطَح ػٍٝ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللاحٌَو١١ٕٓ ح٢ه٠َٓ ِغ حٌَُٓ ٚ

ٛحطَ فٟ اًح حٗظ١َٕخ حٌظّ َآٔخ ٓٛحء ٚحفك حٌَُٓ أَ هخٌفٗ ٚلطغ رىٛٔٗ لػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٚؿذ لزٌٛٗ ٚ

حٌؼخرض ػٓ ٘ئالء حألثّش حٌٔزؼش ٔظفٝ وؼ١َ ِٓ أكَف حٌوالف حوً كَف ِٓ كَٚف حٌوالف، 

غ١َُ٘."ٚ
2
 

ّخ حألًٛ حٌٌٞ ٠ؼظّي ػ١ٍٗ فٟ أّ "ٚ ٛحطَ فمي لخي فٟ حإلرخٔش:ٖ ال ٠٘ظ١َ حٌظّ ٚ ِّٓ ٠ّىٓ ػيّ 

 ّْ ف فٙٛ ِٓ حٌٔزؼش ه٢ حٌّٜلٚٚحفك ٌفظٗ ٕٓيٖ ٚحٓظمخَ ٚؿٙٗ فٟ حٌؼَر١ش،  ِخ ٛقّ  ٌ٘ح أ

فٌٙح حألًٛ حٌٌٞ رٕٟ ػ١ٍٗ ِٓ ٓزؼْٛ أٌفخ ِفظَل١ٓ أٚ ِـظّؼ١ٓ،  ٌٛ ٍٚحٖحٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ ٚ

 ص ػٓ ٓزؼش أٚ ٓزؼش آالف فخػَفٗ ٚحرٓ ػ١ٍٗ."لزٛي حٌمَحءح

 ٟ٘:ًٌه اًح حؿظّؼض ف١ٗ ػالع هٜخي ١ٌَٚٛ، ٚرٗ ح لُٔ ٠مَأ لخي أ٠٠خ:ٚ

 ٍُٓ.هللا ػ١ٍٗ ٚ ٌؼمخص اٌٝ حٌٕزٟ ٍٛٝأْ ٠ٕمً ػٓ ح -

 ٠ىْٛ ٚؿٙٗ فٟ حٌؼَر١ش حٌظٟ رٙخ حٌمَآْ ٗخثؼخ.ٚ -

 ٠ىْٛ ِٛحفك ه٢ حٌّٜلف.ٚ -

"٠٘ظ١َ أْ ٠ىْٛ  :ِٚٓ رؼي ِغ ِٓ ال ٠٘ظ١َ حٌظٛحطَ: أرٛ ػَّٚ رٓ حٌٜالف فمي لخي -

ٍٗ ػٓ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ لَآٔخ، أٚ حٓظفخٝ ٔمٍٗ وٌٌه، حٌّمَٚء رٗ طٛحطَ ٔم

 3رخٌمزٛي وٌٖٙ حٌمَحءحص حٌٔزغ"ِش طٍمظٗ حألٚ
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ِّ  :فمي ًوَ لٛي حٌزغٛٞ أرٛ ٗخِش: ٚ حٌىظخد  غخص حٌّوظٍفش ِّخ ٠ٛحفك حٌو٢ّ خ حٌمَحءس رخٌٍّ فؤ

ٚي ػٓ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ٛلظٙخ رٕمً حٌؼيخ ٚحٌظٛٓؼش لخثّش رؼي ػزٛطٙفخٌفٔلش ف١ٗ رخل١ش، ٚ

 ٍُٓ.ػ١ٍٗ ٚ

ٟ ح٢كخى حٌٜل١لش ِغ حالٓظفخٟش رً طىظفال ٠ٍَِ فٟ ًٌه طٛحطَ، "ٚ لخي طؼم١زخ ػ١ٍٗ:

 هللا أػٍُ".غش، ٚطٛؿ١ٙخ ِٓ ك١غ حٌٍّ ِٚٛحفمش حٌّٜلف ٚػيَ حٌّٕى٠َٓ ٌٙخ ٔمال ٚ

ّٔ ٘ٛ أٔٗ ال ٠ىظفٟ ٌؼزٛص حٌمَحءحص حٌمَآ١ٔش رٜلّ ٚ لٛي حٌـٍّٙٛ: - ٕي رً ٠٘ظ١َ ش حٌ

أثّش  "حٌمَآْ ػٕي حٌـٍّٙٛ ِٓ لخي أرٛ حٌمخُٓ حٌٍٕٛٞ فٟ َٗكٗ ٌٍط١زش:حٌظٛحطَ، 

مً ر١ٓ ىفظٟ حٌّٜلف ٔمال ِظٛحطَح، ٚوً ِٓ لخي رٌٙح حٗظ١َ حٌٌّح٘ذ حألٍرؼش ٘ٛ ِخ ٔ

ّخػخص وخرٓ حٌزَس، َٛف رٌٌه ؿري ِٓ حٌظٛطَ ػٕي حألثّش حألٍرؼش، ك١ٕجٌ فال حٌظٛحطَ ٚ

ٌُ ٠وخٌف حٌٕٛٚٞ، ٚحٌٍِوٟ٘  ٚحٌٔزىٟ ٚحالًٍػٟ ٚػٍٝ ًٌه أؿّغ حٌمَحء ٚرٓ ػط١ش ٚ

 1ِىٟ ٚطزؼٗ رؼ٠ُٙ" ٠َٓ االِٓ حٌّظؤهّ 

"ٌِ٘ذ حأل١١ٌٛٛٓ ٚفمٙخء حٌٌّح٘ذ حألٍرؼش ٚحٌليػ١ٓ  لخي ح١ٌ٘ن ػٍٝ حٌٕٛٚٞ حٌٔفخلٟٔ: 

ٚ ّْ ّٔ حٌمَحءس، ٚحٌظٛحطَ ١َٗ فٟ حٌٜلش  حٌمَحء أ ّٜ ال طؼزض رخٌ ل١ق غ١َ حٌّظٛحطَ، ٌٚٛ ٚحفمض ٕي حٌ

-ش حٌٕٔيوظفخء رٜلأٞ حٌمٛي رخال–ٌ٘ح "ٚ لخي أ٠٠خ:ٍُٓ حٌّٜخكف حٌؼؼّخ١ٔش ، ٚحٌؼَر١ش"، ٚ

 ٠ئىٞ اٌٝ ط٠ٛٔش غ١َ حٌمَآْ رخٌمَآْ".لٛي ِليع ال ٠ؼٛي ػ١ٍٗ ٚ

فمض حٌؼَر١ش ِطٍمخ ٍُٚٓ حٌّٜلف ٌٚٛ ٚٚحٟخر٢ وً لَحءس، ٚحطَ ٔمٍٙخ،  لخي حٌـؼزَٞ:ٚ

ِخ ال ٠ـظّغ فٟ ًٌه ف٘خً".طمي٠َح فٟٙ ِٓ حألكَف حٌٔزؼش، ٚ
2
 

 ٔخِٕ االخرالف فً انقشاءاخ: -4

فٟ أْ ٠ىْٛ حألَِ فٟ ؿٙش ٚح٢هَ فٟ ؿٙش أهَٜ ٠ؼٕٟ حٌظ٠خى ٚ غشحالهظالف فٟ حٌٍّ 

مَآْ ِوخٌفخ حٛطالف حٌمَحء أْ ٠ٌ٘ذ اِخَ ِٓ حألثّش حٌمَحءحص اٌٝ أْ ٠ٕطك كَفخ ِٓ كَٚف حٌ

حالهظزخٍ لَف رٔزذ حٌّٛحظزش ػ١ٍٗ ٚ ٌِِٗ ٚحإللَحء رٗ ٚلي ػَف رٌٌه حٌرٗ غ١َٖ ِٓ حٌمَحء ٚ
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ِٓ ؼٍّخء ٔٔزش حٌمَحءس اٌٝ حألثّش ٚلي لُٔ حٌٍُٓ، ٚ ػ١ٍٗ ٚخ ًٌه ِٓ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللارٗ ػخرظ

 رؼيُ٘ اٌٝ أٍرؼش ألٔخَ:

 كي حألثّش ومَحءس ٔخفغ ٍكّٗ هللا ِغ حطلخى حٌَٚح٠ش ٚحٌطَق.اًح ٔٔزض اٌٝ أ :حٌمَحءس -

 اًح ٔٔزض اٌٝ حٌَحٚٞ ػٓ حإلِخَ وَٚح٠ش لخٌْٛ ػٓ ٔخفغ. حٌَٚح٠ش: -

 ػٓ حإلِخَ وط٠َك أرٟ ٢١٘ٔ ػٓ لخٌْٛ.اًح ٔٔزض حٌَحٚٞ ػٓ حٌَحٚٞ  :حٌط٠َك -

 1اًح ٔٔزض اٌٝ حهظ١خٍ حٌمخٍة. :حٌٛؿٗ -

 أٔخّ االخرالف: - أ

لخ١ٌٚٓ كَٜ ٚؿٖٛ لي طظزغ وؼ١َ ِٓ حٌؼٍّخء حٌمَحءحص حٌمَآ١ٔش ػٍٝ حهظالف أٔٛحػٙخ ِ

حرٓ لظ١زش، ٚحٌفوَ حٌَحُٞ، ٚحرٓ حٌـٍِٞ ٚ حرٓ ػزي حٌزَ ٘ئالء حألػالَ ِؼً:حالهظالف ف١ٙخ ٚ
2
 

 فٛؿيطٙخ ٓزؼش أٚؿٗ:يرَص ٚؿٖٛ حالهظالف فٟ حٌمَحءحص، ٚلي ط حرٓ لظ١زش: ٠مٛي

-  ّٚ خ ال ٠ِ٠ٍٙخ ػٓ أٚ فٟ كَوش رٕخثٙخ رّفٟ حػَحد حٌىٍّش،  حالهظالف ي:حٌٛؿٗ حأل

ِٟ ُ٘ٓ أ١َْٙ ٌَىٍُٛٛطٙخ فٟ حٌىظخد، ٚ ال ٠غ١َ ِؼٕخٖ،  –ٚ 3﴾ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ﴿َ٘ئالَء رَٕخط

 رخٌفظق –أ١َٙ

ال ٠ىْٛ حالهظالف فٟ حػَحد حٌىٍّش ٚكَوخص رٕخثٙخ رّخ ٠غ١َ ِؼٕخ٘خ ٚأْ  حٌٛؿٗ حٌؼخٟٔ: -

َٓ أٓفَخٍَٔخ ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝ:خ فٟ حٌىظخد، ٠ِ٠ٍٙخ ػٓ ٍٛٛطٙ رَٕخ رَخِػي ر١َ ٍَ رَٕخ رخِػي  ،﴾﴿ ٍَ  ٚ﴿

ٍِٔخ فخ ْٓ  4﴾ر١ْٓ أ

ٙخ رّخ ٠غ١َ ِؼٕخ٘خ فٟ أْ ٠ىْٛ حالهظالف فٟ كَٚف حٌىٍّش ىْٚ اػَحر حٌٛؿٗ حٌؼخٌغ: -

َِ٘خ﴾ٚ ﴿ ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝ:حٌىظخد، ٚال ٠ِ٠ً ٍٛٛطٙخ  ِ٘ ْٔظَُ اٌَٝ حٌِؼظَخَ َو١َف ُٕٔ َٕٔ٘٘خ  5ح

 رخٌَحء.

                                                           
 .14إتحاف فضالء البشر، صالدمٌاطً،  - 1
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أْ ٠ىْٛ حالهظالف فٟ حٌىٍّش، رّخ ٠غ١َ ٍٛٛطٙخ فٟ حٌىظخد، ٚال ٠غ١َ  حٌٛؿٗ حٌَحرغ: -

 ١ٛٚ1لش.ِؼٕخ٘خ ٔلٛ لٌٛٗ: "اْ وخٔض اال ُل١ش ٚحكيس" 

حٌىٍّش رّخ ٠ِ٠ً ٍٛٛطٙخ ٚ ِؼٕخ٘خ ٔلٛ لٌٛٗ أْ ٠ىْٛ حالهظالف فٟ  حٌوخِْ:حٌٛؿٗ  -

٠ُْٕٛى طؼخٌٝ ٚ ٍْغ ِ ٍْق ٠ُِٕٛى﴾ٚ﴿فٟ ِٟٛغ  ﴾﴿١َ ١2 

ٚؿخءص ٓىَس ﴿ :ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝأْ ٠ىْٛ حالهظالف رخٌظمي٠ُ ٚحٌظؤه١َ  حٌٛؿٗ حٌٔخىّ: -

 3﴾.ٚؿخءص ٓىَس حٌلك رخٌّٛص﴿ فٟ ِٟٛغ آهَٚ حٌّٛص رخٌلك﴾

ِٚخ ػٍّظٗ ﴿ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝ: أْ ٠ىْٛ حالهظالف رخ٠ٌِخىس ٚحٌٕمٜخْ  حٌٔخرغ: حٌٛؿٗ -

 4﴾.أ٠ي٠ُٙ
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 ذًٍٓذ:    

ا١ٌٙخ ك١ٓ ٚؿيٚح ف١ّخ ؿّؼٛح ٚىٍٓٛح  ٌـؤٚحلخس فٟ طف١َٔ ِخ ٠وخٌف حٌّطَى طف١َٔحص ٌٍّٕ 

ػٍٝ حٌم١ًٍ أٚ حٌ٘خً فزؼ٠ُٙ لخس فٟ حٌم١خّ ِخ ٠وخٌف لٛحػيُ٘ حٌظٟ ٕٛؼٛ٘خ ٚ لي حهظٍف حٌّٕ 

لخس أكىخَ ػٍٝ ٌٖ٘ فىخْ ٌٍّٕ  ال ٠مخّ ػ١ٍٗ""٠لفع ٚ ٌىٓ أغٍزُٙ ٠مٛيٚرؼ٠ُٙ ٠ـ١ِ ٠ّٕٚغ، 

ٔزٙخ اٌٝ ٌغش ِٓ ٌغخص حٌؼَد، رؼ٠ُٙ ٠ُٕٙ وخْ ال ٠ظلَؽ فٟ طوطجش حٌمَحء، ٚفزؼ٠حٌمَحءحص، 

 رؼ٠ُٙ ٠ئٌٚٙخ وٟ طٔظم١ُ ِغ حٌمخػيس حٌّطَىس. ٚ

 ِّ َّ أ ١غ ِطخرمظٙخ ١ٌَٚ٘ حٌَٚح٠ش ال ِٓ فخٌمَحءس طؼ١ُٕٙ ِٓ كحء فٍُٙ ِٛلف ِوخٌف، خ حٌم

 لٛٞ.ك١غ ِطخرمظٙخ ٌٍم١خّ حٌّٕ 

لخس ِٛحلف ِوظٍفش فُّٕٙ ِٓ أهٌ ػٍٝ غش حٌّليػ١ٓ لي ٚلفٛح ِٓ حٌّٕ ٚفٟ ك١ٓ أْ ػٍّخء حٌٍّ 

ُِٕٙ ٔفُٔٙ ِجخص حٌ٘ٛح٘ي حٌّلظؾ رٙخ ٚٓظ١ؼخد لٛحػيُ٘ ٌٍمَحءحص ٚ اٟخػظُٙ ػٍٝ ألخس ػيَ ححٌّٕ 

 يص حٌيٍّ حٌٕلٛٞ رّخ ٚٓغ ِٓ أفمٗ.ِٓ ٠َٜ أْ حٌمَحءحص لي أِ
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 ّٔ  انقشاءاخ انقشآٍَح انشارج:ٔحاج انُّ  ل:انًثحث األ

 يٕقف انُحاج يٍ انقشاءاخ انشارج: -1

ًّ ؿؼً حٌّٕ  و٘فٛح ػٓ ٚؿٛ٘ٙخ ٚٚلفٛح ِٕٙخ حكظـخؿُٙ، ٚ ّٜيٍحٌس لخس حٌمَحءس حٌمَآ١ٔش حٌ٘خ

ّّ٘ٛي، ِٛلف حٌؼخٌُ حٌزخكغ حٌٌٞ ٠ظٛهٝ فٟ رٕخء حٌم فؤه٠ؼٛ٘خ خػيس أْ طظٜف رخٌؼَّٛ ال رخٌ

ؿخَ٘ٚح ل٠ٛش حٌّٔظمَحص ِٓ ٌغش حٌؼَد فّخ حطفك ِٕٙخ ٚطٍه حٌّمخ١٠ْ حػظيٚح رٙخ ٌّٚمخ١٠ُٔٙ حٌّٕ 

أٓفَٚح ػٓ ١ؼٓ ػ١ٍٗ.ٚالٔظٜخٍ ٌٙخ ِٚخ هخٌفٙخ حكظخٌٛح ٌٗ ٚأٌٖٚٛ، فٟ ح
1
 

 ًّ ِخ ٠وخٌف حٌمَحءحص وخْ ٠َحى س فٟ ػَٜ حرٓ ؿٕٟ ٚٚلي ٗخع ِٜطٍق حٌمَحءحص حٌ٘خ

ظـخؽ ٌٌٖٙ وخْ أرٛ ػٍٟ حٌفخٍٟٓ لي ٟٚغ وظخرخ فٟ حالكزؼش حٌظٟ وخْ لي ؿّؼٙخ حرٓ ِـخ٘ي، ٚحٌٔ

ّْ حٌمَحءحص حٌّـّغ ػ١ٍٙخ، ٚ ٟؼفٙخ فٟ حٌَٚح٠ش  حٌمٛي ًٌٗٚ حٌمَحءس ال ٠ؼٕٟ حرٓ ؿٕٟ ٠ٕزٗ اٌٝ أ

لفٛف رخٌَٚح٠خص ِٓ أِخِٗ ِثٗ، ٚؿٗ ػٕٙخ ٔخُع رخٌؼمش اٌٝ لَحٗ هَ أّٔ "ااّل  ٠مٛي:أٚ فٟ حٌؼَر١ش، 

ٌؼٍٗ أٚ وؼ١َح ِٕٗ ِٔخٚ فٟ حٌفٜخكش ٌٍّـظّغ ػ١ٍٗ".ٍٚٚحثٗ، ٚ
2
 

 ّْ حٌِِوَ٘ٞ ِٓ هطؤ لخس حٌّظمي١ِٓ وخٌفَحء ٚحألهفٖ حأل٢ٓٚ ٚحٌِّٟٔ ٚحٌّزَى ِٚٓ حٌّٕ  ا

غ٠ٛش حٌظٟ لَة رٙخ ِوخٌفش لٛحػي حٌؼَر١ش حٌظٟ حٓظوَؿٛ٘خ ِٓ حٌّطَى رؼٞ حالٓظؼّخالص حٌٍّ 

 ِٓ ّْ َّ  والَ حٌؼَد ِغ أ حرٓ وؼ١َ، أرٛ ػَّٚ، - حء حٌٔزؼش ح٠ٌٍّٛٙ٘ٓ:رؼ٠ٙخ ٔمً ػٓ أكي حٌم

ّْ  -حٌىٔخثٟحرٓ ػخَِ، ػخُٛ، كِّس،  ِٚٓ ػُ غش ِٓ ٌغخص حٌؼَد، رؼ٠ٙخ ِٛحلف ٌٍ ِغ أ

ِٓ ػُ ْ رٙخ حالٓظؼّخي حٌّوخٌف ٌٍّطَى، ُٚ٘ ٠مٜيٚفٟ أكىخُِٙ ٚ -حٌ٘خً- ىص ػزخٍسطَىّ 

حٌمَحءس فلىّٛح ػ١ٍٙخ رخًٌٌ٘ٚ .حٔؼىْ ًٌه ػٍٝ 
3
 

ػخَِ  حرٓظمي١ِٓ ٠ؼٔزْٛ ػٍٝ ػخُٛ ٚكِّس ٚلخس حٌّوخْ لَٛ ِٓ حٌّٕ  ٠مٛي ح١ٛ١ٌٟٔ: 

ّْ لٓ، ٠ٕٚٔزُٛ٘ اٌٝ حٌٍّ لَحءحص رؼ١يس فٟ حٌؼَر١ش ٚ لَحءحطُٙ رخألٓخ١ٔي  ُ٘ ِوطجْٛ فٟ ًٌه فب

لي ٍى فٟ حٌؼَر١ش ًٌٚه ى١ًٌ ػٍش ؿٛحُٖ ػزٛص طَس حٌٜل١لش حٌظٟ ال ِطؼٓ ف١ٙخ ٚحٌّظٛح

                                                           
 .114القرآنٌة فً الدراسات النحوٌة، صمكرم عبد العال سالم، أثر القراءات  - 1
 .44، ص 1551، 1عبد العزٌز محمد حسن، القٌاس فً اللغة، دار الفكر العربً، ط - 2
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ٍٚىص رٗ  حهظخٍ ؿٛحُ ِخػٍٝ ِٓ ػخد ػ١ٍُٙ ًٌه رؤرٍغ ٍى ٚحٌّظؤهَْٚ ُِٕٙ حرٓ ِخٌه 

ّْ لَحءحطُٙ فٟ حٌؼَر١ش  ٚ ِٕؼٗ ألوؼَْٚ ِٔظيال رٗ." ا
1
 

ّْ خ لٌٛٗ ِّ "ٚأ أرٛ ك١خْ ٠مٛي فٟ حٌزلَ حٌّل٢١ فٟ حٌَى ػٍٝ حٌّخُٟٔ:ٚ  ٔخفؼخ ٌُ ٠ىٓ  ا

ٜٕخػش حٌظٟ ٠ظًٛٛ رٙخ اٌٝ حٌظىٍُ رٍٔخْ حٌؼَد فٙٛ ال ٠ٍِِٗ ًٌه ٟ٘ ٌٖ٘ ح٠ٌيٍٞ ِخ حٌؼَر١ش، ٚ

لخس ١ٔ٠جْٛ حٌظٓ وؼ١َْٚ ِٓ ٘ئالء حٌّٕ ٔخلً ٌٍمَحءس ػٓ حٌؼَد حٌفٜلخء، ٚ اً ٘ٛ ف١ٜق ِظىٍُ

 ال ٠ـُٛ ٌُٙ ًٌه".رخٌمَحء ٚ

أػـذ ٌؼـّٟ ٟؼ١ف فٟ حٌٕلٛ ٠َى ػٍٝ ػَرٟ "ٚ ٠مٛي فٟ حٌَى ػٍٝ حٌِِوَ٘ٞ:ٚ

أػـذ َ٘خ فٟ ٌٔخْ حٌؼَد فٟ غ١َ ِخ ر١ض، ٚلَحءس ِظٛحطَس ِٛؿٛى ٔظ١ -أرٟ ػخَِ–٠َٛق 

 َّ لي ٌٖ٘ حألِش ٌٕمً وظخد هللا َٗلخ ٚغَرخ، ٚحء حألثّش ح٠ٌٌٓ طو١َطُٙ ٌٔٛء ظٓ ٌ٘ح حٌَؿً رخٌم

 ِؼَفظُٙ ى٠خٔخطُٙ".ٌٍّّْٔٛ ػٍٝ ٔمٍُٙ ٠ٌزطُٙ ٚحػظّي ح

 ّْ ٌمَحء ٚفٟ طٍل١ُٕٙ ُٙ ػٍٝ رؼٞ حلخس حٌّظمي١ِٓ لي وخٔض ٌُٙ ِٕيٚكش فٟ ٘ـِٛحٌّٕ  ر١ي أ

ّْ رؼٞ لَحءحطُٙ  اْ وخْ ف١ٜلخ ِٚٛؿٙخ فٟ مَحءحص لي طؤطٟ رّخ ال ٠مخّ ػ١ٍٗ، ٚطٍه حٌ أل

١ٌْ وً ِخ طىٍّض رٗ حٌؼَد ٠مخّ ػ١ٍٗ.حٌم١خّ ٌمٍظٗ ٚ
2
 

 َّ  َحءس ِخىحَ حٌٕمً ٛل١لخ ففٟ ًٌه حػظيحى رخٌٛحلغ حٌٍّغٛٞ.حء ٠ؼظيْٚ رخٌمفبًح وخْ حٌم

ػظيحى ش رً ٠ّٕؼْٛ حٌم١خّ ػ١ٍٙخ فلٔذ ٚفٟ ًٌه ح٠ٕىَْٚ حٌمَحءس ِٓ ٌٖ٘ حٌـٙ لخس الحٌّٕ ٚ

رخٌظـخْٔ حٌٌٞ ٘ٛ أٓخّ أٞ ػًّ طمؼ١يٞ.
3
 

وخْ لفُٙ ِٓ ٓخثَ حٌّٜخىٍ حٌّؤػٍٛس ٌٚمي حٍطزطض ِٛحلفُٙ ػِّٛخ ِٓ ٌ٘ح حألػَ رّٛح

ٌّٕٙـُٙ حٌٕلٛٞ ١ٟمخ  ٚطزؼخ حكظَحُِٙ ٌٙخ َِ٘ٛٔخ رّيٜ حٔم١خىّ٘خ ٌّخ أٍحىٖٚ ِٓ لٛحػي.

حٌؼَد ُِٕٙ ِٓ ٠ٛٓغ ٌٙخ وّخ ٠ٛٓغ ٌىالَ  :ِوظٍفشفىخٔٛح فٟ ًٌه ػٍٝ ِٔظ٠ٛخص ٚحطٔخػخ، 

 ٔطاللخ ِٓ ِٕٙؾ ٌغٛي ٛخٍَ.ُِٕٚٙ ِٓ ٠مف ِٛلفخ ِؼظيال، ُِٕٚٙ ِٓ ٠غٍع ٌٙخ حٌمٛي ح

                                                           
 .13السٌوطً، االقتراح فً علم أصول النحو، دار المعارف النظامٌة، د ط، د ت، ص - 1
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غش، ١ٚؼٓ ِؼٍّخ ٍفٞ رؼٞ ٗٛحً حٌٍّ أرٛ ػَّٚ رؼٞ ٚؿٖٛ ٌٖ٘ حٌمَحءحص، فمي ٍفٞ 

َٚف ٚغ٢ٍ ١ٓز٠ٛٗ لَحءس ِؼٍّخ ١ؼٓ ػٍٝ ر١ض حٌٕخرغش حٌّؼرٓ ػَّ ػٍٝ رؼٞ ٚؿٛ٘ٙخ  ػ١ٔٝ

ٚهطؤ حٌفَحء رؼٞ حٌمَحءحص،  ُٙ أؿّؼْٛ ًح٘زْٛ""أّ  ِؼٍّخ غ٢ٍ حٌؼَد فٟ لٌُٛٙ:، ""أ١َٙ

ٌٚزؤص فٟ حٌلؾ"."كألص ح٠ٌٛك، ٍٚػخص ُٚؿٟ،  ِؼٍّخ هطؤ حٌؼَد فٟ لٌُٛٙ:
1
 

١زك ٔظخٟٔ حٗظيحىُ٘ ػٍٝ ٓخثَ حٌّٜخىٍ، ٚطُ حٌٔـأرٛ كخٚحٗظي ػٍٝ رؼ٠ٙخ حٌّخُٟٔ ٚ

ر١ّٕخ أٚٓغ  وؼَص ُالطه""اًح ؿؼٍض حٌٕٛحىٍ ٚحٌ٘ٛحً غَٟه،  ػ١ٍٙخ حٌّزَى لٌٛٗ حٌّؼَٚف:

٠ٜلق ِم١خٓٗ ٌٙخ ٚحٔظَٜ حرٓ ؿٕٟ ألغٍزٙخ فٟ ٌٙخ حٌو١ًٍ، ِؼٍّخ وخْ ٠ٛٓغ ٌٍغخص حٌؼَد ٚ

ّْ ِلظٔزٗ،  ٙخ كـش.ػٓ حٌؼَد وٍّ  غخص حٌّّٔٛػشحٌٍّ  حٔطاللخ ِٓ ا٠ّخٔٗ رؤ
2
 

ّْ غش حٌمَحءحص حٌ٘خًس، اًح وخْ رؼ٠ُٙ أوؼَ حٌظٜخلخ رٍٚ ٌ٘ح ال ٠ؼٕٟ حٔلٔخٍ حٌّم١خّ  فب

ػ١ٍٙخ ِم١خٓخ ٛخٍِخ فمزً رؼ٠ٙخ ٍٚفٞ رؼ٠ٙخ ح٢هَ ٚوٌح فمي ١زك حألهفٖ لٛٞ ػُٕٙ، حٌّٕ 

حٌِؿخؽ.فؼً حٌطزَٞ ٚ
3
 

 ج:حاج تانقشاءاخ انشارّ احرداج انُّ 

 ّْ أٚ اٌٝ غ١َُ٘،  ل١٠ٛٓ حٌّظمي١ِٓ ٠وطت رؼٞ حٌمَحءحص حٌّٕٔٛرش اٌٝ حٌٔزؼشرؼٞ حٌّٕ  ا

ٌُ ٠ىظف رؼ٠ُٙ رظوطجظٙخ رً ٌُ ٌفظٙخ ٌٍّطَى ِّخ ٔمٍٖٛ ػٓ حٌؼَد، ِٚٔٛغُٙ فٟ ًٌه ِوخٚ

"ٌٛ ١ٍٛض هٍف اِخَ ٠مَأ: ﴿ِٚخ حٔظُ  ٠ـُٛٚح حٌمَحءس رٙخ فمي ٍٚٞ ػٓ حٌّزَى لٌٛٗ:

رَّٜهٟ﴾
4
حألٍكخَ ﴾طٔخءٌْٛ رٗ ٚٚحطمٛح هللا حٌٌٞ أٚ ﴿ 

5
 ١٠ِض.ألهٌص ٔؼٍٟ ٚ 

َحءس رٙخ ف٠ال ػٓ ال ٠ـ١ِ حٌمحٌّٛلف حٌٌٞ ٠وطت رؼٞ حٌمَحءحص ٚٚ ربُحء ٌ٘ح 

 ٠َٓ ٠ؤهٌ رٙخ ٚ ٠لظؾ .لخس حٌّظؤهّ ؼٞ حٌّٕ زحٌم١خّ ػ١ٍٙخ ٔـي ٌحالكظـخؽ رٙخ ٚ

                                                           
 .714، ص7الفراء، معانً القرآن، ج - 1
 .05، ص7المبرد أبو العباس، الكامل فً اللغة و األدب، ج - 2
 .115الصغٌر محمود ، القراءات الشاذة و توجٌهها النحوي، ص - 3
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ًّ –لخس حالكظـخؽ رّخ ٍٚى فٟ حٌمَحءحص حٌٍّ٘ٙٛ ر١ٓ حٌّٕ ٚ ِوخٌفخ ِخ ٍٚى  -سِظٛحطَس أٚ ٗخ

ال ٠مخّ ػ١ٍٗ.ػٓ حٌؼَد فٟ ًٌه حٌٛحٍى رؼ١ٕٗ ٚ
1
 

ًّ لي أ١زك ح"ٚ فٟ ًٌه ٠مٛي ح١ٛ١ٌٟٔ:ٚ اًح  س فٟ حٌؼَر١شٌٕخّ ػٍٝ حالكظـخؽ رخٌمَحءس حٌ٘خ

ظؾ رٙخ فٟ ِؼً ٌ٘ح حٌلَف رؼ١ٕٗ ٚاْ ٌُ ٠ـِ حٌم١خّ ٌٛ هخٌفظٗ ٠لٌُ طوخٌف ل١خٓخ ِؼَٚفخ رً ٚ

ال ٠مخّ ػ١ٍٗ".ِٚوخٌفظٗ حٌم١خّ فٟ ًٌه حٌٛحٍى رؼ١ٕٗ ٍٚىٖ ٚػ١ٍٗ، وّخ ٠لظؾ رخٌّـّغ ػٍٝ ٚ
2
 

أفٜق والَ ٚأرٍغ، ٠ٚـُٛ حالٓظ٘ٙخى رّظٛحطَٖ  -ّٓٗػِ ح- "فىالِٗ :٠ٚمٛي حٌزغيحىٞ 

"ًّٖ ٚٗخ
3
 

ٚ ّّ  :ِٛلفٗ ِٓ حٌمَحءحصلٛٞ ١ٚش فٟ حٌفىَ حٌّٕ ٠فُٙ ِٓ ٌ٘ح حٌىالَ كم١مظخْ فٟ غخ٠ش حأل٘

ًّ لخس ػٍٝ حالكظـخؽ ا١زخق حٌّٕ  - أ رّٜطٍق  -ٕ٘خ–حًٌٌ٘ٚ ٘خ، ٚرخٌمَحءحص ِظٛحطَ٘خ ٚٗخ

لي ُٚ٘ رؼ٠ُٙ فٟ ًٌه فمخي ِؼمزخ ػٍٝ لخس، ٚػٍّخء حٌمَحءحص ال رّٜطٍق ػٍّخء حٌّٕ 

َٖ غ١أْ أكخؽ ح١ٛ١ٌٟٔ ٚ -حٌّـخي ١ٟكٚ- ١ٌْ فٟ ٚٓؼٟ"ٚ والَ ح١ٛ١ٌٟٔ حٌٔخرك:

ّْ فٟ ٚٛف رؼٞ حٌمَحءحص رخًٌٌ٘ٚ، ٚ ّ٘  كٔزٕخ حإلٗخٍس اٌٝ أ ّخ ٘ٛ ًٌٗٚ ػٓ أّ ًٌٚ حٌ

 4أكٛحٌٙخ".مٜخء غ١َ وخف ألٟٚخع حٌؼَر١ش ٚحٌمٛحػي حٌّٟٛٛػش رؼي حٓظ

حطَ ػٕي ػٍّخء ِغ حٌّظٛ -أ٠٠خ- ػٓ ػٍّخء حٌمَحءحص ٠لظؾ رٗ ِخ ٌّٗ  ٓفَّحى ح١ٛ١ٌٟٔ أّٔ 

ًّ حٌؼَر١ش، ٚ ٙخ ؿخءص ؿ١ّؼٙخ ػٍٝ ّٔ س ِز١ٕخ أ٠ئوي ًٌه ١ٕٛغ حرٓ ؿٕٟ فٟ حكظـخؿٗ ٌٍمَحءحص حٌ٘خ

ّْ ٌغخص حٌؼَد،   ِٕٙخ ِخ ؿخء ػٍٝ حٌىؼ١َ حٌ٘خثغ حٌٌٞ ٠زٕٝ ػ١ٍٗ. رً ا

أٚ وؼ١َح ِٕٗ ِٔخٚ فٟ حٌفٜخكش ٌٍّـّغ ػ١ٍٗ". -أٞ ٗخً- "ٌؼٍٗ :ف١مٛي
5
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ًّ فٕظَس حٌّٕ  َّ ل١٠ٛٓ اٌٝ حٌمَحءحص حٌ٘خ –ل١٠ٛٓأٞ حٌّٕ - حء فّخ وخْ ِٕٙخ ػٕيُ٘س غ١َ ٔظَس حٌم

مش اٌٝ لَحثٗ ِلفٛظخ رخٌؼّ  -وّخ ٠مٛي حرٓ ؿٕٟ–غش ٔخُػخ حٌؼَر١ش فخ١ٗخ فٟ حٌٍّ ؿخ٠ٍخ ػٍٝ ٕٓٓ 

 ٌُ ٠َى ٛق حالكظـخؽ رٗ وخٌّظٛحطَ.ِٗ ِخ وخْ وٌٌه لزً ٚأِخ٠ش ِٓ ٍٚحءٖ ٚرخٌَٚح

ّْ  - د -ٗخً٘خ حالكظـخؽ ٟٗء ٚحٌزٕخء ػٍٝ حٌّلظؾ رٗ ٟٗء آهَ، فخٌمَحءحص ِظٛحطَ٘خ ٚ أ

ػ١ٍٙخ فال ٠ىْٛ اال اًح  ف١ٗ رؼ١ٕٗ أِخ رٕخء غ١َ٘خ ٠لظؾ رٙخ فٟ حٌٛحٍىس -ٌٜلش ػزٛطٙخ

"ح٠ٌٍَٚس ٚحٌٕخىٍ ِّخ ال  اًٛحػيُ٘ ػٍٝ حٌىؼ١َ حٌ٘خثغ، لخس فٟ رٕخء لٟخر٢ حٌّٕ حطفمض ٚ

 1ال ٠ؼظَٝ ػٍٝ حٌىؼَس رّٙخ"كىُ ٌّٙخ ٚ

ّٔ َحءحص ِمزٌٛش ِٓ ك١غ أٔٙخ ٠َِٚش، ٚفخٌم ٕي ر١ٔئخ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٌِٛٛٛش حٌ

١َس أٓظخًٔخ ػزخّ كٔٓ ١َ حٌ٘خثغ ٌُ طىٓ ى١ٌال ٌٍم١خّ ٚرٌٙح أٍى هٙخ اْ ٌُ طٛحفك حٌىؼ أّٔ ااّل ٍُٚٓ 

أٞ –حالؿظّخع ػٍٝ أٔٗ "فى١ف ٔٛفك ر١ٓ حأل٠َِٓ،  أِخ حٌمٛي ًٌٗٚ رؼٞ حٌمَحءحص اً لخي:

ًّ، ٚٚحإلٗخٍس اٌٝ أّٔ ِٟٛٛع حٌلـش،  -حٌمَآْ  ؟ً ػٕي حٌـٍّٙٛ ال ٠مخّ ػ١ٍٗخحٌ٘ٗ لي ٠لٛٞ حٌ٘خ

ٌمي  حٌّظىٍّْٛ رٍٔخُٔٙ؟ٗ أّٓٝ ٌغش رالغ١ش ػَفٙخ حٌؼَد ٚو١ف ٠ظؤٌف ٌ٘ح ِغ حإلؿّخع ػٍٝ أٔ

ٌُ أؿي ٌٍٔئحي ؿٛحرخ أ١ّجٓ ا١ٌٗ ِٓ اؿخرخطُٙ".ؿخي فٟ ٔفْ ٟٗء وؼ١َ، ٚ
2
 

 ج:حٌٕح فً انقشاءاخ انشارّ انًغائم انُّ 

 ًّ س ػٍٝ ِٔخثً ٔل٠ٛش ِطَىس، ٚػٍٝ ِٔخثً حرظيحث١ش حٔفَىص رٙخ، ٌمي حٗظٍّض حٌمَحءحص حٌ٘خ

ٍ٘ٙٛس أٚ حٌ٘ؼَ أٚ ؿخءص فٟ رؼٞ حألٓخ١ٌذ حألهَٜ ِٓ حٌمَحءحص حٌِّٚٔخثً غ١َ ِطَىس، 

ًّ ألٛحي حٌؼَد ٚ ِٔخثً هالف١ش.س رؼ١يس ٚحٗظٍّض ػٍٝ ِٔخثً ٗخ
3
 

 انًغائم انًطشدج:  - أ

ًّ ل٠ٛش حٌظٟ أػخٍطٙخ غٍذ ػٍٝ حٌّٔخثً حٌّٕ  ِٔخثً ػخِش ِطَىس ٙخ وخٔض أّٔ س، ٚحٌمَحءحص حٌ٘خ

ي حٌفؼً ٚحٌفخػً أكٛحفٟ والَ حٌؼَد، ًٌٚه وـٛحٔذ حٌـٍّش حال١ّٓش ٚٗئْٚ حٌّزظيأ أٚ حٌوزَ، ٚ

ٚٔخثذ حٌفخػً، ِٚٛح١ٓ حٌلٌف ٚحإلّٟخٍ، ٚطٌو١َ حٌفؼً ٚطؤ١ٔؼٗ، ٚػًّ حٌّٜخىٍ ٚحٌّ٘ظمخص 

                                                           
 .754، ص1ٌنظر الخطٌب محمد ، ضوابط الفكر الّنحوي، ج - 1
 .55، ص1517، 1ٌنظر عون حسن سٌد، اللّغة  والّنحو، االسكندرٌة، ط - 2
 .103محمود محمد، القراءات الشاذة وتوجٌهها النحوي، ص الصغٌر - 3
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أٓخ١ٌذ حٌؼطف حٌٜفش ٚحٌمطغ ٚحإلٟخفش، ٚحٌلخي ِٚٚٔخثً حٌظؼي٠ش ٚحٌٍَِٚ، ِٚٔخثً حٌظَف١ش ٚ

حٌز١ٔطش حٌظٟ ل٠ٛش حٌم٠َزش ٚوّخ حٗظٍّض ػٍٝ ػيى ِٓ حٌٛؿٖٛ حٌّٕ حالٓظؼٕخء ٚغ١َ ًٌه، حٌظٛو١ي ٚٚ

ال طلظخؽ اٌٝ ف٠ً طؤًِ.
1
 

 انًغائم انرً اَفشدخ تٓا: - ب

 ًّ حٌّٔخع ل٠ٛش، ٚوخْ رؼ٠ٙخ ٠مَٛ ػٍٝ س رؼيى ِٓ حٌّٔخثً حٌّٕ حٔفَىص حٌمَحءحص حٌ٘خ

خّ.رؼ٠ٙخ ح٢هَ ٠مَٛ ػٍٝ حٌم١ّ ٚ
2
 

 انًغائم انغًاعٍح: -

 رخٌزخء. "أطٝ" طؼيٞ حٌفؼً -

 رخٌزخء. "ٍفغ" طؼيٞ حٌفؼً -

 "ط١ًّ". ِؼٕٝ "ٜ٘ٛ" ط١ّ٠ٓ فؼً -

 "ػَف". ط١ّ٠ٓ فؼً "ػٍُ "ِؼٕٝ -

 "أرخْ". ٌغش فٟ "ا٠خْ" -

 اٌٝ حٌٕفٟ. "حالٓظفٙخ١ِش"و١ف  هَٚؽ ِؼٕٝ -

 انًغائم انقٍاعٍح: -

 فٟ حٌلخي ل١خٓخ ػٍٝ ٠ُخىطٙخ فٟ حٌّفؼٛي رٗ. ٠ُخىس "ِٓ" -

 ل١خٓخ ػٍٝ ِـ١جٙخ فٟ ؿٍّش حٌٜفش.ء حٌلخي ؿٍّش حٔ٘خث١ش ِـٟ -

 ل١خٓخ ػٍٝ كٌفٗ ِٓ حٌـٍّش حٌٛحلؼش هزَح.ف حٌؼخثي ِٓ حٌـٍّش حٌٛحلؼش كخال كٌ -

 طٔى١ٓ الَ حٌظؼ١ًٍ ل١خٓخ ػٍٝ طٔى١ٕٙخ فٟ الَ حألَِ. -

                                                           
 .104ٌنظر المرجع نفسه، ص - 1
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 حٌّئٚي ِٓ ح١ّ٠ٌَ ل١خٓخ ػٍٝ حريحي حالُٓ حٌّؼَفش ِٓ ِؼٍٗ.اريحي حٌّٜيٍ  -

 اريحي حٌـٍّش حٌفؼ١ٍش ِٓ ِٟٛغ حٌـٍّش حال١ّٓش ل١خٓخ ػٍٝ حٌؼطف ػ١ٍٗ. -

 ُٓ حٌّـٍَٚ ل١خٓخ ػٍٝ حٌؼطف ػ١ٍٗ.اريحي حالُٓ حٌّٕٜٛد ِٓ ِٟٛغ حال -

 اطزخع حٌٜفش ِٟٛغ حٌّٛٛٛف ل١خٓخ ػٍٝ حٌؼف ف١ٙخ. -

 غ ػٍٝ حالُٓ حٌَّفٛع ل١خٓخ ػٍٝ حٌؼىْ.ػطف ِخ ِلٍٗ حٌَف -

 ل١خٓخ ػٍٝ ٠ُخىطٙخ فٟ فخػً "وفٝ". "١ٌْ" ٠ُخىس حٌزخء فٟ حُٓ -

 حٌؼطف ػٍٝ ِلً ؿٛحد حٌطٍذ ل١خٓخ ػٍٝ حٌؼطف ػٍٝ ِلً ؿٛحد ح١ٌَ٘. -

"أِخ". ل١خٓخ ػٍٝ كٌف أٌف ؿٛحُ كٌف حألٌف ِٓ "ال" -
1
 

 انًغائم غٍش انًطشدج: -

 ًّ لي ٠ٛش فٟ حٌ٘خثؼش فٟ والَ حٌؼَد، ٚلػٍٝ رؼٞ حٌّٔخثً حٌّٕ س حٗظٍّض حٌمَحءحص حٌ٘خ

طز١ٕض ٌٕخ ٔيٍطٙخ َِحؿؼش وظذ حٌٕلٛ حٌؼخِش اً حط٠ق أْ ٕ٘خن رؼٞ حألِؼٍش حألهَٜ حٌظٟ 

ط٘ظَن ِؼٙخ فٟ حٌٛؿٗ أِخ حٌّٔخثً فٟٙ:
2
 

 كٌف حٌؼخثي ِٓ حٌـٍّش حٌفؼ١ٍش حٌٛحلؼش هزَح: -1

 ّْ فٟ حٌّٜلف ٚ  س ﴿أفُلىُ حٌـخ١ٍَ٘ش ٠زُغْٛ﴾ًٌه فٟ لَحءهٌفٗ ٟؼ١ف، ٚ ر١ٓ حرٓ ؿٕٟ أ

خ١ٍَ٘ش ٠َزُغْٛ﴾ ـَ ﴿أفَُلىُ حٌ
3
حٓظ٘ٙي ٌٗ رمٛي أرٟ ٚلخٓٗ ػٍٝ كٌفٗ ِٓ ؿٍّش حٌلخي ٚحٌٜفش، ٚ 

 حٌٕـُ:

لي أٛزلض أَ حٌو١خٍ طيػٟ      ػٍٟ ًٔزخ وٍٗ ٌُ أٟٕغ       
4
 

ًُ َٚػي هللا ٚ﴿ حٓظ٘ٙي ٌٗ حٌزغيحىٞ فٟ حٌوِحٔش رمٌٛٗ طؼخٌٝ:ٚ حٌُلٕٔٝ﴾.ُو
1
 

                                                           
 .114المرجع السابق، ص - 1
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 "اال": طؤ١ٔغ حٌفؼً حٌٌٞ كَٜ ٔخثذ فخػٍٗ ؿّغ حٌظى١َٔ حٌّئٔغ رــ -2

رخٌمزق  فٟ حٌّٜلف "٠َٜ"ٚ ﴿ال طَٜ اال ِٔخوُٕٙ ﴾ ٚٛف حٌفَحء ٌ٘ح حٌٛؿٗ فٟ حٌمَحءس:

 ؿؼً ِٕٗ لٛي ًٞ حٌَِش :ٚكٍّٗ حرٓ ؿٕٟ ػٍٝ ح٠ٌٍَٚس، ٚ

 حألؿَحي ِخ فٟ ػَٟٕٚخ      فّخ رم١ض اال حٌٜيٍٚ حٌـَحٗغ٠َٜ حٌٕوَ ٚ   

 هزَ٘خ ِؼَفش:ِـ١ت حُٓ وخْ ٔىَس ٚ -3

فٟ ٚ طٜي٠ش ﴾ىخْ ٛالطُٙ ػٕي حٌز١ض اال ِىخء ِٚٚ﴿ :ٔىَس فٟ لَحءس ؿخء حُٓ وخْ

ُِىخء ٚ طَٜي٠ش ﴾ حٌّٜلف: اَلطُِٙ ِػَٕي حٌز١َض اال  َٛ َىخْ  َِ  ٚ﴿
2
فلٍّٗ حٌٕلخّ ػٍٝ حًٌٌ٘ٚ،  

 ؿؼً ِٕٗ لٛي كٔخْ رٓ ػخرض:ٟٚؼفٗ حرٓ ؿٕٟ، ٚ

وؤْ ٓز١جش ِٓ ر١ض ٍأّ                ٠ىْٛ ِِحؿٙخ ػًٔ ٚ ِخء     
3
 

 انًغائم انشارج: -

ًّ طٛكٟ حٌّٔخثً حٌّٕ  ًّ ل٠ٛش حٌ٘خ ٍٛش ِخ ر١ٓ  س أْ ٕ٘خنس حٌظٟ أػخٍطٙخ رؼٞ حٌمَحءحص حٌ٘خ

ٌؼً ٌٖ٘ حٌٍٜش طزيٚ ١ز١ؼ١ش اًح طٌؤَخ ١َٗ ػٍّخء حٌمَحءس لٛٞ ٚحٌّٕ  حًٌٌ٘ٚحًٌٌ٘ٚ فٟ حٌمَحءس ٚ

ط٠ٌٌ٘ حٌطزَٞ ٌح حٌٛؿٗ، ١َٗٚ ِىٟ هخٛش حٌٌٞ أٌق ػٍٝ لٛس ٘لٛ، ٚفٟ ِٛحفمش أكي ٚؿٖٛ حٌّٕ 

رؼي٘خ ػٓ حٌّؼَٚف ِٓ والَ حٌؼَد أِخ مَحءحص رٔزذ ػيَ حٓظفخٟش ٚؿٙٙخ ٌٚؼيى ِٓ حٌ

حٌّٔخثً فٟٙ
4
: 

 حٌؼىٟٔ.ظيأ رلَوش ِخ رؼيٖ ػٍٝ حالطزخع ٍٚفغ حٌّزحٓظزيحي ػالِش  -

 طٔى١ٓ حٌفظلش حٌيحٌش ػٍٝ حألٌف حٌّلٌٚفش فٟ حٌفؼً حٌّـَِٚ. -

 طل٠َه آهَ ح٠ٌّخٍع حٌّٕظٟٙ رخ١ٌخء ِٓ ىْٚ ٔخٛذ. -

                                                                                                                                                                                           
 سورة النساء، اآلٌة - 1
 األنفال، اآلٌة. سورة - 2
 .13، ص1531ٌنظر: حسان بن ثابت، دٌوان حسان بن ثابت، تح: ولٌد عرفات ، طبعة سلسلة جب التذكارٌة، د ط،  - 3
 .117الصغٌر محمود محمد، القراءات القرآنٌة الشاذة وتوجٌهها الّنحوي، ص - 4
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 طل٠َه ْٔٛ حٌٛلخ٠ش رخٌفظق. -

 طٌو١َ حٌفؼً حٌٌٞ ٠ؼٛى ١َّٟ فخػٍٗ ػٍٝ ؿّغ طى١َٔ ٌّئٔغ ِـخُٞ -

 الِظٟ حٌظؤ١ٔغ.حٌـّغ ر١ٓ ػ -

 ٟٚغ حٌفؼً ِٟٛغ حٌّٜيٍ. -

 ِغ كٌف حٌْٕٛ ف١ٗ.حُٓ حٌفخػً ٌّـّٛع ؿّغ ٌِوَ ٓخٌُ ػًّ  -

 ىهٛي ْٔٛ حٌٛلخ٠ش ػٍٝ حُٓ حٌفخػً حٌّـّٛع حٌؼخًِ ػًّ فؼٍٗ. -

 "ػُ". اٌلخق طخء حٌظؤ١ٔغ ظَف حٌّىخْ -

 -أٌف–اٌٝ حٌّؼيٚى حٌّفَى ػالػش ٚهّٔش  إلٟخفش حٌؼيى٠ٓ -

 اػخىطٗ اٌٝ أٍٛٗ حٌّؼطٛف.فه حٌؼيى حٌَّوذ ٚ -

 ؿَ حٌٜفش ػٍٝ حٌـٛحٍ. -

 حٌفًٜ ر١ٓ حٌّظ٠خ٠م١ٓ رخٌٛلف ػٍٝ ح٠ٌّخف. -

 .-٘خ–كٌف أٌف ١َّٟ حٌّئٔؼش حٌغخثزش  -

 طل٠َه الَ حٌـَ رخ٠ٌُ حطزخػخ ٌلَوش حٌّزظيأ. -

 فظق الَ حٌـخٍس حٌيحهٍش ػٍٝ "ِٓ". -

الَ حٌظؼ١ًٍ حٌيحهٍش ػٍٝ ح٠ٌّخٍع رخٌفظق. طل٠َه -
1
 

 ٠ُ ػٍٝ حالطزخع حٌؼىٟٔ.طل٠َه حالُٓ حٌّـٍَٚ ٌٍ -

.-اْ–حٌفًٜ ر١ٓ حٌّؼطٛف١ٓ رٍٜش حُٓ  -
2
 

 طل٠َه ٚحٚ حٌؼطف رخٌىَٔ. -
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 -حٌفخء-حٌمُٔ رلَف حٌـَ -

 طىَحٍ الَ حٌـخٍس. -

 ٠ُخىس حٌٛحٚ فٟ ٚٛف ِخ طميَ ًوَٖ. -

 رخٌفظق.طل٠َه الَ حألَِ  -

 حألٌف حٌّزيٌش ِٕٗ.حٌـّغ ر١ٓ ٠خء حٌّظىٍُ ٚ -

 ٍفغ حٌفخػً ح٠ٌّخٍع رؼي أىحس ؿخُِش. -

 "أ٠ٙخ". ىهٛي حٌفخء ػٍٝ فؼً حألَِ حٌّٔزٛق رــ -

 انًغائم انخالفٍح: -

حٌمَحءحص ِٟٛغ هالف ر١ٓ حٌٕلخس، ٚوخْ رؼٞ ٌ٘ح ل٠ٛش ٚٚؿٖٛ وخٔض حٌّٔخثً حٌّٕ 

ٟ ِٔخثً ف حإلٜٔخف–٠ؼ١َ رؼٞ ِخ أػخٍٖ ٛخكذ وظخد حٌوالف وز١َح ٠ظًٜ رخألٛٛي ٚ

 رؼ٠ٗ ؿِث١خ ال ٠ظـخُٚ كيٚى حالؿظٙخى حٌ٘وٜٟ.ٚ -حٌوالف

أ٠ٛد اً ٔخىٜ ٍرٗ أٟٔ ٚ﴿ فٟ لَحءس: -ٔخىٜ–ًوَ أرٛ ك١خْ أْ حٌىٛف١١ٓ ّٟٕٛح فؼً  -1

﴾ َُ َٕٟٔ ح٠ٌُ –ٚأْ حٌز١٠َٜٓ ً٘زٛح اٌٝ طمي٠َ فؼً  "أٟٔ" ِؼٕٝ لخي: :فٟ حٌّٜلف ٚ 1ِ

 حٌّلٌٚف. -لخي

﴿َٛح١ ح٠ٌٌٓ أٔؼّض  فٟ حالٓظؼٕخء فٟ لَحءس: -اال–ِٛلغ  -غ١َ–أؿخُ حٌز٠َْٜٛ ٚلٛع  -2

أٔؼّض ػ١ٍُٙ غ١َ َٛح١ ح٠ٌٌٓ  :ٚ فٟ حٌّٜلف 2﴾ػ١ٍُٙ غ١َ حٌّغ٠ٛد ػ١ٍُٙ

 فٟ حالٓظؼٕخء ػٕيُ٘. -ال–طِحى  الٚ -ال–ألْ رؼيٖ حٌّغ٠ٛد ػ١ٍُٙ ِٕٚؼٗ حٌىٛف١ْٛ 

حٌفَحء ٜٔذ "غ١َ" ػٍٝ حالٓظؼٕخء اًح وخٔض رّؼٕٝ" اال" أؿخُ ػ١ٔٝ حٌؼمفٟ ٚحٌىٔخثٟ ٚ -3

ٓ اٌَٗ َغ١َٖ﴾ ِِ  ِٕؼٗ حٌز٠َْٜٛ.ٚ 3فٟ لَحءس  ﴿ِخ ٌَُىُ 
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 حاج.اء ٔ انًحذثٍٍ يٍ انُّ يٕقف انقشّ  انًثحث انثاًَ:

 حاج:اء يٍ انُّ يٕقف انقشّ  -1

 ِّ َّ أ رٕٔي٘خ ٠ٚئِْٕٛ لخس، فُٙ ٠ظّٔىْٛ رخٌَٚح٠ش ٠ٚؼمْٛ حء فٍُٙ ِوخٌف الطـخ٘خص حٌّٕ خ حٌم

ل٠ٛش اًح هخٌفض حٌَٚح٠ش فٕٙؾ حٌمَحء ال طؼ١ُٕٙ غخٌزخ حٌمخػيس حٌّٕ رميٍطُٙ ػٍٝ حٌّٔخع ٚح٠ٌز٢ ٚ

٠مَٛ ػٍٝ أ٠َِٓ
1
: 

 حٌٕمً ٚ حٌَٚح٠ش. -

 حألىحء ٚ حٌؼَٝ. -

ٕي ٌَٚح٠ش ٚفٕٔي ح ّٔ ُ ِخ ػٍك ُ٘ أ٘ٝ ٠ًٜ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ كظحطٜخي ٌ٘ح حٌ

٠ٌٓ أهٌ ػُٕٙ ِٓ ػُ ٚؿئخ وظذ ١زمخص حٌمَحء طٕٚ ػٍٝ ح١ٌ٘ٛم حٌ، ٚػ١ٍٗ ػٍّخء ٌ٘ح حٌفٓ

فؤرٛح ػَّٚ رٓ حٌؼالء ِؼال أهٌ حٌمَحءس ػٓ ػّخ١ٔش ػَ٘ ِٓ أثّش حٌمخٍة، ٠َ١ٚمش حألهٌ، 

ش ح٠ٌٌٓ وخٔٛح ِٓ ألطخد حٌمَحءس، حٌظخرؼ١ٓ ح٠ٌٌٓ طَؿغ لَحءطُٙ اٌٝ أكي ػَ٘ ِٓ حٌٜلخر

ٌمَحء حٌٔزؼش أكي أوؼَ ١ٗٛهخ ١ٌْ فٟ حٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٚحٌّ٘ظغ١ٍٓ رٙخ ِٓ أٛلخد حٌٕزٟ ٚ

ّٔ ػٍٝ ٛلّ  -ػٕيُ٘-ٌُ ٠مظَٜ حألَِِٕٗ ٚ ٛي حٌمَحءس رً حٗظ١َٛح وٌٌه حٌؼَٝ فٟ لز 2ٕيش حٌ

َأ ػ١ٍُٙ ٠مٝ ح١ٌ٘ن، وّخ فؼً حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِغ أٛلخرٗ، حٌؼَٝ ػٍٚحألىحء ٚ

ّْ ٌفخظٗ ٠ٔظّغ ا١ٌُٙ ٠ئىٚٔٗ ألحٌٛكٟ ػُ ٠مَثُٙ ٚ ١ٌْ وً ِٓ حٌّمٜٛى ٕ٘خ و١ف١ش حألىحء، ٚ أل

"كَفخ كَفخ ٌُ ٠ٍّٙٛح ِٕٗ كَوش ٚال ٓىٛٔخ ٚال اػزخطخ ٚال  فٕمٍٛح رٌٌه حٌمَآْ، 3ّٓغ ٠ميٍ ػ١ٍٗ

ٚفك ِٕٙؾ فٟ حٌٕمً ال ٠ًٜ اٌٝ ٚػخلظٗ ػٍُ  4ال ُٚ٘"١ُٙ فٟ ٟٗء ِٕٗ ٗه ٚال ىهً ػٍكٌفخ، ٚ

 غ.آهَ ِّٙخ ٠ىٓ كظٝ ِٕٙؾ ػٍّخء حٌلي٠

حػظّخى حٌمَحء حٌَٚح٠ش أٛال ِٓ أٌُٛٛٙ ؿؼٍُٙ ال ٠ٙظّْٛ رخٌم١خّ حٌٌٞ ٘ٛ أٓخّ ٚ ٌ٘ح

"أثّش حٌمَحءس ال طؼًّ  :ّْ ١ٓ ِٚٓ ػُ وخْ ِٓ ٟٛحر٢ حٌمَحءس اُِٙ ِٓ أْٓ حٌّٕٙؾ ٌيٜ حٌٕل٠ٛ

رً ػٍٝ حٌؼزض فٟ حألػَ غش ٚحألل١ْ فٟ حٌؼَر١ش، فٟ ٟٗء ِٓ كَٚف حٌمَآْ ػٍٝ حألف٘ٝ فٟ حٌٍّ 

                                                           
 .32عبد العزٌز محمد حسن، القٌاس فً اللغة العربٌة، ص - 1
 .747، ص1950، مطبعة السعادة، مصر، د ط، 1ٌنظر: ابن الجزرٌن غاٌة النهاٌة فً طبقات القراء، ج - 2
 .24ص، 1الدمٌاطً، اتحاف فضالء البشر، ج - 3
 .244، ص1ابن الجزري، النشر فً القراءات العشر، ج - 4
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حٌمَحءس ٕٓش ِظزؼش ال ف٘ٛ ٌغش ألْ حٌَٚح٠ش ٌُ ٠َى٘خ ل١خّ حٌؼَر١ش ٚاًح ػزظض ٚ ٚحألٛق فٟ حٌٕمً.

ح١ٌَّٜ ا١ٌٙخ".٠ٍَِ لزٌٛٙخ ٚ
1
 

َّ ٌ٘ح حٌوالف ر١ٓ حٌّٕ ٚ ِٕٙؾ طلى١ُ حٌؼمً  هالفخ ر١ٓ ِٕٙـ١ٓ: -فٟ ؿٍّظٗ-حء وخْلخس ٚ حٌم

لخس، ِٕٚٙؾ حٌَٚح٠ش ٚحٌـّغ حٌّٕ  لي وخْ ِٕٙؾ أغٍذرخٌزلغ ٚحٌظـَرش ٚحالٓظيالي ٚحٌم١خّ، ٚ

٘ٛ ِٕٙؾ حٌمَحء.ٚحٌظؼي٠ً ٚ
2
 

ٌُ ٠ىٓ حٌٕمً ٚٓخى ِٕٙـٙخ ػٍٝ ػٍَٛ حٌم١خّ ٚحٌؼمً، ِٚٚٓ ػُ ػظُ ٗؤْ ػٍَٛ حٌَٚح٠ش ٚ

٠ٕىَْٚ ػٍٝ أٓالفُٙ ِخ ٌلٕٖٛ ِٓ حٌمَحءحص. حلخس أٔفُٔٙ لي ريأٚغ٠َزخ رؼي ًٌه أْ ٔـي حٌّٕ 
3
 

 حٌٕح:يخانفح انقشاءج انقٕاعذ انُّ  -2

 ّْ حطَس حٌظٟ طوخٌف لٛحػيُ٘ لخس لي طـخُٚٚح حٌلي اٌٝ ٍى حٌمَحءحص حٌّظٛرؼٞ حٌّٕ  ا

ش ل٠ٛؿؼٍٛح لٛحػيُ٘ حٌّٕ حٌٕل٠ٛش، ٍٚرّخ حطّٙٛح حٌمَحء رخٌُٛ٘، ٚحٌغ٢ٍ، ٚلٍش حٌّؼَفش رخٌؼَر١ش، ٚ

 ٟؼفخ.ٟ٘ حٌلخوّش ػٍٝ حٌمَحءحص ٛلش ٚ

ّْ ٠ىْٛ كـش ِغ ِوخٌفش حٌمَحءس ٌُٙ، ٚ ل١٠ٛٓ الاًح اؿّخع حٌّٕ  َّ  ٌٛ ليٍ أ حء ١ٌْ ف١ُٙ حٌم

ّْ ػّٓ ػزظض ػّٜظٗ ػٓ حٌغ٢ٍ فٟ ِؼٍٗ، ُٚٙ ٔخلٍْٛ فبّٔ ٔلٛٞ،  ِخ ٔمٍٗ حٌمَحءس ػزظض ِظٛحطَس ٚ أل

ل١٠ٛٓ ح٠ٌٌٓ ٍرّخ ٠ىْٛ لخثً ر١ض أٟز٢ ٌّخ ٠ٕمٍٖٛ ِٓ حٌّٕ ٚأػزض ٚحٌمَحء أػيي ل٠ْٛٛ آكخى ٚحٌّٕ 

 حٌ٘ؼَ ِـٙٛال.

ل١٠ٛٓ فٟ طلى١ُ أل١ٔظُٙ فٟ ًٌه:ػٍٝ حٌّٕ  طٜيٜ حٌؼٍّخء ٌٍَىّ  لي
4
 

١ٓ ف١ٍْ لٌُٛٙ رلـش ػٍٝ حألٌٚٝ حٌَى ػٍٝ حٌٕل٠ٛ"ٚ لخي حرٓ حٌلخؿذ فٟ َٗف حٌّفًٜ:

١٠ٛٓ كـش ِغ ِوخٌفش حٌمَحء لفال ٠ىْٛ اؿّخع حٌّٕ ، ل١٠ِٛٓٓ حٌمَحء ؿّخػش ِٓ حٌّٕ حإلؿّخع، ٚ

ّٞ ٌٛ ليٍ أْ حٌمَحء ١ٌْ ف١ُٙ ٌُٙ، ٚ  غش.ِ٘خٍوْٛ فٟ ٔمً حٌٍّ  غش، ُُٚ٘ٙ ٔخلٍْٛ ٌٌٖٙ حٌٍّ فبّٔ ، ٔلٛ

                                                           
 .14المصدر السابق، ص - 1
 .32عبد العزٌز محمد حسن، القٌاس فً اللغة العربٌة، ص - 2
 .944، ص1الخطٌب محمد، ضوابط الفكر النحوي، ج - 3
، تح: ابراهٌم بن سعٌد، دار الكنوز -تطبٌقٌةدراسة نظرٌة –عبد الباقً بن عبد الرحمن، قواعد نقد القراءات القرآنٌة  - 4

 .971، ص7445، 1إشبٌلٌا ، ط
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ألُٔٙ  وخْ ح١ٌَّٜ اٌٝ لٛي حٌمَحء أ١ٌٚخ اًح ػزض ًٌهل١٠ٛٓ كـش ىُٚٔٙ، ٚفال ٠ىْٛ اؿّخع حٌّٕ 

ّْ ٚؼٍٗ، ٔخلٍْٛ ػّٓ ػزظض ػّٜظٗ ػٓ حٌغ٢ٍ فٟ ِ ػُ ٌٛ ٓخَ أٔٗ حٌمَحءس ػزظض ػىٔٗ آكخى،  أل

 َّ فىخْ حٌَؿٛع ا١ٌُٙ أٌٚٝ".حء أػيي ٚأػزض، ١ٌْ رّظٛحطَ فخٌم
1
 

اًح ٚؿي أكيُ٘ ر١ظخ ِٓ  "أٔخ ٗي٠ي حٌؼـذ ِٓ ٘ئالء حٌٕل١٠ٛٓ لخي فوَ حٌي٠ٓ حٌَحُٞ:ٚ

ٌٛ ؿؼً ٍٚٚى حٌمَحءس  ٠ـؼٍٗ ى١ٌال ػٍٝ ٛلش حٌمَحءس ٍٚكزٗ، ٌٚٛ وخْ لخثٍٗ ِـٙٛالحٌ٘ؼَ، ٚ

ى١ٌال ػٍٝ ٛلظٗ وخْ أٌٚٝ".
2
 

ال ِزخالس رّوخٌفش ٔلخس حٌزَٜس فٟ زي٠ٓ رؤلٛحي ٔلخس حٌزَٜس، ٚخ ِظؼ"ٌٕٔ لخي أرٛ ك١خْ:ٚ

 ِؼً ٌ٘ح".

حرٓ ٍٚىحْ ٔٚ ػ١ٍّٙخ غ١َ ٚحكي، ٚلَأ "ٚحٌٛؿٙخْ حٌٜل١لخْ ػٓ  لخي حرٓ حٌـٍِٞ:

حٌظٟ ٟ٘ ِّ٘س ٚؿٗ حإلّٗخَ أٔٗ أٗخٍ اٌٝ ح٠ٌُ طز١ٕٙخ ػٍٝ أْ حٌِّٙس حٌّلٌٚفش حٌزخلْٛ رخٌىَٔ، 

حء ٔظمخي ِٓ حٌىَٔس اٌٝ ح٠ٌّش اؿَٚٚؿٗ ح٠ٌُ أُٔٙ حٓظؼمٍٛح حالًٚٛ ٠ِِّٛش كخٌش حالرظيحء 

ِٓ لَأ رىَٔس هخٌٜش ػٍٝ حألًٛ فٟ ٌٍىَٔس حٌٍِِش ِـَٜ حٌؼخٍٟش ًٌٚه ٌغش أُى ٕٗٛءس، ٚ

حٌـَ رخٌلَٚف".
3
 

ٌىٓ ل٠ٛش، ٚحٌمَحءحص رخ٠ٌُ ِوخٌفش ٌٌٌه، ٚاً حٌمَحءس رخٌىَٔ ٟ٘ حٌّٛحفمش حٌمخػيس حٌّٕ 

ء ح٠ٌٍّٛٙ٘ٓ فبٔٗ ال ٟ٘ أْ حٌمَحءس اًح ػزظض رخٌظٛحطَ ػٓ أثّش حٌمَحٚ ًٌه:حٌمخػيس حٌّظزؼش فٟ 

ّْ ً ِوخٌفظٙخ لخػيس ِٓ لٛحػي ٔل٠ٛش، ِٓ أؿ٠ـُٛ ٍى٘خ ٌٚٛ وخٔض ٌغش ل١ٍٍش حالٓظؼّخي،   أل

غش.حٌمَحءس ٟ٘ حٌظٟ طلىُ ػٍٝ حٌٍّ 
4
 

 حاج:يٕقف انًحذثٍٍ يٍ انُّ  -3

ص ِٛلف حٌٕخلي ١ٌٕٜغ حٌٕلخس رخٌمَحءح غش حٌّليػ١ٓ ِٓ حالٓظ٘ٙخىٚلف رؼٞ ػٍّخء حٌٍّ 

٠َْٚ لش حٌظٟ ٔمٍٙخ حٌفٜلخء حٌؼٍّخء ٚلخس رظلى١ُ لٛحػيُ٘ فٟ حٌمَحءحص حٌٜل١طّٙٛح حٌّٕ ك١غ ح

                                                           
 .73، دار الحدٌث، القاهرة، د ط، ص1محمد عضٌمة، دراسات ألسلوب القرآن الكرٌم، ج - 1
 .129، دار إحٌاء التراث، بٌروت، ص5ٌنظر: فخر الدٌن الرازي، التفسٌر الكبٌر، ج - 2
 .714اءات العشر، صابن الجزري، النشر فً القر - 3
 .975عبد الباقً بن سراقة، قواعد نقد القراءات القرآنٌة، ص - 4
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أْ حٌز١٠َٜٓ ُِٕٙ ط١َػٛح فٛ٘ٛح رؼٞ حٌمَحءحص لخس أٚ٘ٓ ِٓ ر١ض حٌؼٕىزٛص، ٚأْ حل١ٔش حٌّٕ 

ػيَ ىلظٗ ٔـي ف، ٚوؤُٔٙ ال ٌ٘ح حٌٕمي ٚخ١٠ُٔٙ حٌٕظ٠َش حٌظٟ ٟٚؼٛ٘خ ىْٚ حٓظمَحء ٚحطؼٜزخ ٌّم

٠َؿؼْٛ ٌٗ كظٝ ؿؼٍٛح حٌطؼٓ فٟ حٌمَآْ ِٕٙؾ حٌزخكؼ١ٓ حٌّؼخ٠َٛٓ ٠ٕفلْٛ ف١ٗ ٚأْ وؼ١َح ِٓ 

لخس حٌغخٌذ ػ١ٍُٙ.حٌّٕ 
1
 

–ٗ أػزض كي٠غ حٌزوخٍٞ فٟ ٔمي أَ حٌّئ١ِٕٓ ػخث٘ش ِغ أّٔ  -ٍكّٗ هللا- ف١٘وٕخ ػ١٠ّش

ٜلخرش رخٌظوف١ف ٍٚى٘خ وّخ أػزض ّٔخًؽ أهَٜ ٌزؼٞ حٌ لَحءس "وٌرٛح" -ٍٟٟ هللا ػّٕٙخ

"ٌٖ٘ حٌلٍّش حألثّش حٓظفظق  ِغ ًٌه َٔحٖ ٠مٛي فٟ طٍل١ٓ حٌمَحءحٌىَحَ فٟ ٍى لَحءحص ٛل١لش، 

ّٔ غ١٠ٛٓ ٚخس حٌزَٜس حٌّظميِْٛ ػُ طخرؼُٙ غ١َُ٘ ِٓ حٌٍّ كًّ ٌٛحء٘خ ٔلّ رخرٙخ ٚ ِٜٕفٟ ٠َٓ ٚحٌّف

حٌمَحءحص".
2
 

ٌ٘ح ٌمَآْ  ٟي حٌٕل١٠ٛٓ ٚ حٌّٔظَ٘ل١ٓ" ٌٚف فٟ "حٌيفخع ػٓ حفٕـي ِٓ ٠ئ ٠٘ظي حألَِٚ

لخس رؼي أْ ٌِِٛح ِغ حٌّٔظَ٘ل١ٓ فٟ لَْ ف١ٗ أ٠٠خ ٘يَ حٌؼٕٛحْ ِغ ِخ ف١ٗ ِٓ طٙـُ ػٍٝ حٌّٕ 

"أْ ٠يٍٓٛح حٌٕٚ حٌمَآٟٔ ٠ٚٔظٕطمٖٛ ٠ٚٔظٕزطٛح لٛحػيٖ،  لخس وخْ ُّ٘ٙ ف١ٗ:ٌظخ٠ٍن وخًِ ٌٍّٕ 

ٚ َّ ّٚ خظ فٙحٌلفّ حء ٚوخْ ُِٕٙ حٌم حٌمَآٟٔ ِٓ أٞ ِٕخفق غ١ٍٛ، ٌٚؼً  ُ ال ٠مٍْٛ غ١َٖ ػٍٝ حٌٕ

ًّ غ١َطُٙ ٚكَُٛٙ طِٕٖ حٌمَآْ ػٓ ًٌه، ٚ كٔذ لخس أْ ٠ٌِٕٛح اٌٝ ٌ٘ح حٌيٍن ٌٚىٕٙخ ٚحٌّٕ  ؿ

ٟ٘ ١ٌٔض كٕٔش رً لز١لش".مٛي ٚطؼز١َ حٌؼالِش ِلّٛى ٗخوَ ٗٙٛس حٌ
3
 

ص حٌيٍّ أْ حٌمَحءحص لي أِيغش حٌّليػ١ٓ ِٓ ٚلف ِٛلفخ ِؼظيال ك١غ لٍَ ِٓ ػٍّخء حٌٍّ ٚ

خىٍ حٌيٍّ حٌّٕلٛٞ أغٕخٖ ػٍٝ َِ حٌؼٍٜٛ فٟٙ ِٜيٍ ِٓ ِٜحٌٕلٛٞ رّخ ٚٓغ ِٓ أفمٗ، ٚ

 حٌىٛف١١ٓ.ػٕي حٌز١٠َٜٓ ٚ

 ٚ حٌمَآٟٔ.طٜخال رخٌّٕ ال١ِش ألٔٙخ أٚػمٙخ حُِٕٙ ِٓ ٠َٜ أٔٙخ ِٓ أُ٘ حٌؼٍَٛ حإلٓٚ

 ػظّخى ػٍٝ حٌَٚح٠ش.ِٓ حال غٛٞ ػٕي حٌؼَد رّخ أٍٛضٟ٘ حٌظٟ أٍٛض ِٕٙؾ حٌٕمً حٌٍّ ٚ

                                                           
 .97، ص1550األفغانً السعٌد، فً أصول النحو، مدٌرٌة الكتب المطبوعات الجامعٌة، د ط،  - 1
 .750، ص1الخطٌب محمد، ضوابط الفكر النحوي، ج - 2
 .751ٌنظر: محمد الخطٌب، المرجع نفسه، ص - 3
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غش حٌّليػ١ٓ اال أْ حطٙخُِٙ ٌٍميِخء ٠ظَٙ ف١ٗ ٟٗء ِٓ ِغ طمي٠َٔخ ٌـٙٛى رؼٞ ػٍّخء حٌٍّ ٚ

ّْ "ٔ٘ؤص ػٍَٛ حٌؼَر١ش ٌٍؼٕخ٠ش رٍغش حٌمَآْ ااّل  حٌظٕىَ ١ٌٕٜؼُٙ ِٚٓ ًٌه لٌُٛٙ لخس َٓػخْ حٌّٕ   أ

ٌُ ٠ف١يٚح ِٕٙخ حٌفخثيس حٌالُِش".ِخ ػِفٛح ػٕٙخ ٚ
1
 

حٌٕمً ال ٠ًٜ اٌٝ ٚػخلظٗ ػٍُ غش حٌّليػ١ٓ ِٓ ٍأٜ حٌمَحءحص طّؼً ِٕٙـخ فٟ ػٍّخء حٌٍّ ِٚٓ 

 غٛٞ حٌٌٞ وخْ ٓخثيح فٟ ٗزٗ حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش لزًٚأٔٙخ َِآس ٛخىلش طؼىْ حٌٛحلغ حٌٍّ آهَ، 

ُِٕٚٙ ِٓ ٠َٜ أْ ػٍُ حٌمَحءحص ِٓ حٌؼٍَٛ حٌظٟ ٠ٕزغٟ حالػظّخى ػ١ٍٙخ فٟ ىٍحٓش حإلٓالَ، 

ِخ وخٔض ػ١ٍٗ ظٛحَ٘٘خ حٌٜٛط١ش  ٍٚح٠خطٙخ ٟ٘ أٚػك حٌ٘ٛح٘ي ػٍٝ ّْ اال أ ٌفٜلٝحٌؼَر١ش ح

ٚ ّٜ ّْ ل٠ٛش ٚ حٌٍّ َف١ش ٚ حٌّٕ حٌ ّْ  غ٠ٛش رؼخِش فٟ ِوظٍف حٌٍٙـخص رً ا حٌمَحءحص  ِٓ حٌّّىٓ حٌمٛي رؤ

 ًّ  حٌظٟ طٍٜق أٓخٓخ ٌٍيٍحٓش حٌلي٠ؼش.غ٠ٛش ٚس ٟ٘ أغٕٝ ِؤػٍٛحص حٌظَحع رخٌّخىس حٌٍّ حٌ٘خ

ّْ ٠َٜ ِلّي ٚ حٌلي٠غ ِغ ُٔٙ لٜيح ػٓ حالٓظ٘ٙخى رخٌمَآْ ٚلخس َٛفٛح أٔفحٌّٕ  ػ١ي أ

طلَؿٛح ِٓ حٓظويحِٙخ فٟ ىٍحٓظُٙ،  ُٙأّٔ  ػٍُّٙ رٛؿٛى ٌٖ٘ حٌؼَٚس حٌّٛػمش ِٓ حٌٕٜٛٙ االّ 

ر١ٓ حإلفخىس ِٕٙخ.ُ ٚٚٚلف حٌظلَُ حٌي٠ٕٟ ر١ٕٙ
2
 

فٌ٘زٛح ٠ٛػمْٛ ٜٔٛٙ زغٟ لخس ٍٓىٛح ٍِٔىخ ٠ِخىح ٌّخ وخْ ١٠٠ٕ٠ف ِلّي ػ١ي أْ حٌّٕ ٚ

طيهً حٌؼخًِ  ٠َٜ أْ:١مخ ف١ّخ أ١ٍك ػ١ٍٗ والَ حٌؼَد ٚحٌلي٠غ رّخ ٘ٛ ألً ِٕٙخ طٛػحٌمَآْ ٚ

حٌٕٔش آَِ ؿخٔذ حٌظٛف١ك ِٓ ٚؿٙش حٌٕظَ حٌلي٠ؼش لخس ِٓ ٜٔٛٙ حٌمَآْ ٚحٌي٠ٕٟ فٟ ِٛلف حٌّٕ 

ْ لخس أْ ِٓ ٚحؿذ حٌّٕ وخغش، ٚرخػظزخٍٖ ػخَ ال ىهٟ ال ٌُ ٠ىٓ ِٓ حٌّف١ي حػظزخٍٖ فٟ ىٍحٓش حٌٍّ 

ِٓ حألكخى٠غ ريال رؼي حٌظؤوي ِٓ طٛػ١ك حٌمَحءحص ٚ حٌلي٠غ٠ٛؿٙٛح ؿٙٛىُ٘ ٌيٍحٓش حٌمَآْ ٚ

ػمش ٟ٘ حٌمَآْ ٚحٌٕٔش، كَِظٕخ ِؼُٙ ِٓ حالػظّخى ػٍٝ ٜٔٛٙ ِٛحٌَ٘زش حٌي١ٕ٠ش حٌظٟ كَِظُٙ ٚ

ّٟٛٛع ِٓ ٕٓش غ١َ فٟ ٌ٘ح ح٠ٌَٜ أٔٗ ِٓ حٌّف١ي ح٢ْ أْ ٔؼ١ي طٜل١ق ِخ ٕٓٗ ٌٕخ حألليِْٛ ٚ

حٌٕٔش رخػظزخٍ٘خ ٍ٘زش ِفظؼٍش ٌَ٘زش حٌي١ٕ٠ش أِخ ٜٔٛٙ حٌمَآْ ٚأْ ٕٔلٝ ػٓ أً٘خٕٔخ حكٕٔش، ٚ

ٌُ ٠ىٓ ٌٙخ ِخ ٠ٔٛغٙخ فٟ ىٍحٓش ٌغ٠ٛش ٌٕٜٛٙ حٌمَآْ ٚحٌلي٠غ.
3
 

                                                           
 .752المرجع السابق، ص - 1
 .4، ص1522شاهٌن عبد الصبور، القراءات القرآنٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث، مكتبة الخانجً، د ط،  - 2
 .5ٌنظر: المرجع السابق، ص - 3
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 انخاذًح:

لخس فٟ هظخَ ٌ٘ح حٌزلغ حٌؼٍّٟ حٌٌٞ ٓؼ١ٕخ ف١ٗ اٌٝ طز١خْ كم١مش حٌَٜحع حٌمخثُ ر١ٓ حٌّٕ ٚ

ٚ َّ  اٌٝ حٌٕظخثؾ حٌظخ١ٌش. -طؼخٌٝ–ٍٕٚٛخ رؼٛٔٗ حء، حٌم

غ١َ حٌّظٛحطَس وّخ ٘ٛ كـش فٟ رمَحءحطٗ حٌّظٛطَس ٚ فٟ حٌؼَر١ش حٌمَآْ حٌى٠َُ كـش -

 ح٠ٌَ٘ؼش.

-  ّْ ًّ ٍطزخ١خ ٚػ١مخ فمي ٚلف حٌّٕ لٛ لي حٍطز٢ رخٌمَآْ ٌِٕ ٔ٘ؤطٗ ححٌّٕ  ا س لخس ِٓ حٌمَحءحص حٌ٘خ

ػظيٚح رٗ ٚؿخَ٘ٚح فٟ لٛٞ، ِٚخ حطفك ِغ لٛحػيُ٘ حٌظِِٛح ف١ٗ رخٌّم١خّ حٌّٕ ِٛلفخ ٔل٠ٛخ ح

ًّ ٓ رظز١١ٓ أْ حٌمَحءحص ِظٛحطَ٘خ ٚغ١٠ٛحٌٍّ لخس ٚٛح ٌٗ حٌّٕ كظخٌحالٔظٜخٍ ٌٗ ِٚخ هخٌفٙخ ح ٘خ ٗخ

 وخٔض كـش ػٕي أغٍزُٙ.

-  ّْ َّ  أ حء إِٔخء ف١ّخ ٔمٍٖٛ ِٓ حٌمَحءحص حٌّظٛحطَس ٓٛحء أوخٔض ٌغش ٔخىٍس ل١ٍٍش أثّش حٌم

فمي ٟٚؼٛح غخص أٚ أل١ٔظٙخ أٚ أَٗٙ٘خ أٚ أف٘خ٘خ، حالٓظؼّخي أٚ وخٔض ِٛحفمش ألفٜق حٌٍّ 

ىْٛ ٌٍمَحءس أْ ٠حٌمَحءس حٌّمزٌٛش ِٓ حٌَّىٚىس ٟٚ٘ حٌٕٔي حٌّظٛحطَ ٚ ١ِِٚح رٙخٟٛحر٢ 

 أْ طىْٛ ِٛحفمش ٌو٢ حٌّٜلف.ٚؿٗ ٗخثغ فٟ حٌؼَر١ش ٚ

-  ّْ  ف١ىْٛ رٌٌه ٓززخ ِٓش ال ٠ؼٕٟ ٟؼفٗ ألٔٗ لي ٠ىْٛ ػمش ًٌٖٗٚ رخٌَٚح٠ٚٔفَحى حٌمخٍة ح أ

فظىْٛ َ ٟزطٗ حٌَٚح٠ش، أٓزخد ٟؼف حٌَٚح٠ش وغ٢ٍ أٚ ُٚ٘ أٚ ٓٙٛ ٠مغ ِٕٗ أٚ ػي

 حٌمَحءس رٌٌه ٗخًس أٚ ٟؼ١فش.

َِ غ١َ الثك رٍغش ِٔي رٙخ ٘ٛ أل٠ٛش ٟ٘ حٌلخوّش ػٍٝ حٌمَحءحص ٚلخس حٌمٛحػي حٌّٕ ؿؼً حٌّٕ  -

ٍُٓ أٔٗ ال ٠ٕزغٟ حٌٛكٟ، ِّٚٔٛػش ِٓ أفٜق ِٓ ٔطك رٙخ ٚ٘ٛ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ

غش رخٌمَحءحص حٌّظٛحطَس حٌظٟ ّخ ٠لظؾ ٌٍّ غش ٚٗٛح٘ي٘خ ٚأّ أْ ٠لظؾ ٌٍمَحءحص حٌّظٛحطَس رخٌٍّ 

 لَأ رٙخ ٍٓف حألِش ِظٍمخٖ ِٓ ٔز١ٙخ.

-  ّْ  أ٘يحف حٌؼٍّخء فٟ طٛؿ١ٗ حٌمَحءحص ٠ىّٓ فٟ أ٠َِٓ: ا

 ؿً.وظخد هللا ػِ ٚ حٌيفخع ػٓ -

ؾ ١ٍُٓ ٘ٛ طٜل١ق حٌٍغش ٚرٌٙح فبْ ٌِٕٙٛؿٖٛ حٌٍّغ٠ٛش حأل١ٍٛش ٌٍمَحءحص، ط١ٟٛق ح -

 غش.رخٌٍّ ال طٜل١ق حٌمَحءس رخٌمَحءس، 

ًّ لخس حٌّٔخثً حٌّٕ حٓظٕزخ١ حٌّٕ  -  س كظٝ حٌمَْ حٌَحرغ.ل٠ٛش حٌظٟ أػخٍطٙخ حٌمَحءحص حٌ٘خ
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ًّ حٌى٘ف ػٓ حٌفخثيس حٌظٟ ؿٕظٙخ حٌمخػيس حٌّٕ  - س ٚر١خْ ِيٜ آٙخَ ٌٖ٘ ل٠ٛش ِٓ حٌمَحءحص حٌ٘خ

 لٛ.حٌمَحءحص فٟ هيِش ؿٛحٔذ حٌّٕ 

-  ّْ ًّ ل٠ٛش حٌظٟ أػخٍ٘خ ِٛؿٙٛ حٌمَحءِؼظُ حٌّٔخثً حٌّٕ  ا ل١ًٍ ِٕٙخ س وخٔض ِطَىس ٚحص حٌ٘خ

 ًّ  ٔخىٍ. ٗخ

َّ ِوخٌفش رؼٞ حٌمَحءحص حٌمٛحػي حٌّٕ  - لخس ٌُٙ حء ػٕٙخ ربػزخطٙخ ٍغُ اطٙخَ حٌّٕ ل٠ٛش ٚىفخع حٌم

 حٌغ٢ٍ ٚلٍش حٌّؼَفش رخٌؼَر١ش.رخٌُٛ٘ ٚ
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 انًصادس: -1

 حٌمَآْ حٌى٠َُ -

 ص.حرٓ حٌـٍِٞ، حٌَٕ٘ فٟ حٌمَحءحص حٌؼَ٘، ر١َٚص، ى ١، ى  -

ػٍٟ  طق:ؿٖٛ ٗٛحً حٌمَحءحص ٚحإل٠٠خف ػٕٙخ، حٌّلظٔذ فٟ طز١١ٓ ٚحرٓ ؿٕٟ أرٛ حٌفظق،  -

 .1994حٌٕـيٞ ٔخٛف، ٌـٕش اك١خء حٌظَحع، ى ١، 

، 4ِلّي ػٍٟ حٌٕـخٍ، ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش، ١ طق:حٌوٜخثٚ، حرٓ ؿٕٟ أرٛ حٌفظق،  -

1999. 

ِـٟ حٌي٠ٓ ػزي حٌّـ١ي، ِطزؼش  طق:ارٓ ٘٘خَ، ِغٕٟ حٌٍز١ذ ػٓ وظذ حألػخ٠ٍذ،  -

 ص.حٌّئٟ، حٌمخَ٘س، ى ١، ى 

 .1956، ١1حرٓ ِٕظٍٛ، ٌٔخْ حٌؼَد، ىحٍ ٛخىٍ، ر١َٚص، ٌزٕخْ،  -

 ؿٛىس ِزَٚوش طق:١٠َٓ ٚحٌىٛف١١ٓ، حٌزٜحالٜٔخف فٟ ِٔخثً حٌوالف ر١ٓ حألٔزخٍٞ،  -

 .١1ِىظزش حٌوخٔـٟ، حٌمخَ٘س، 

 .1987، ١2، ر١َٚص، ىحٍ حٌفىَحألٔئٌٟ، حٌزلَ حٌّل٢١،  -

 .1994، ٠َ٠١ش حٌىظذ ٚ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، ى ِيحألفغخٟٔ، فٟ أٛٛي حٌّٕلٛ،  -

 .1957، ١1حألٛفٙخٟٔ، حألغخٟٔ، ىحٍ حٌؼمخفش، ر١َٚص،  -

ِلّي ١َُ٘ رٓ ٔخَٛ حٌٕخَٛ، ىحٍ  طق:، حٌـخِغ حٌٜل١قّخػ١ً، حٌزوخٍٞ ِلّي رٓ حٓ -

 ٖ.1422، ١1حٌطٛق، 

ػزي حٌٔالَ ٘خٍْٚ،  طق:حٌزغيحىٞ ػزي حٌمخىٍ، هِحٔش حألىد ٌٚذ ٌزخد ٌٔخْ حٌؼَد،  -

 .1997، ١4ِىظزش حٌوخٔـٟ، حٌمخَ٘س، 

أْٔ  طق:ء حٌزَ٘ فٟ حٌمَحءحص حألٍرغ ػَ٘، اطلخف ف٠الحٌي١ِخ١ٟ أكّي رٓ ِلّي،  -

 .1998، ١1َِٙس، ىحٍ حٌّىظذ حٌؼ١ٍّش، ٌزٕخْ، 
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ٚػ١ْٛ حأللخ٠ًٚ فٟ ٚؿٖٛ  حٌى٘خف ػٓ كمخثك حٌظ٠ًِٕحٌِِوَ٘ٞ فوَ هٛحَُ ِلّٛى،  -

 ص.حٌظؤ٠ًٚ، ىحٍ حٌفىَ، ى ١، ى 

لّي أرٛ ف٠ً، حٌّىظزش ِ طق:حٌٍِوٟ٘ ريٍ حٌي٠ٓ رٓ ِلّي، حٌزَ٘خْ فٟ ػٍَٛ حٌمَآْ،  -

 ص.، ى 2حٌؼ٠َٜش، ر١َٚص، ١

 ٠ٙٔش َِٜ.ٛ حٌف٠ً، ِلّي أر طق:غش ٚ حألىد، حٌىخًِ فٟ حٌٍّ زَى أرٛ ػزخّ، حٌّ -

ئحى ػزي حٌزخلٟ، ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌؼَرٟ، ر١َٚص، ف طق:ح١ٌٕٔخرٍٛٞ، ٛل١ق ٍُِٔ،  -

 .١1ٌزٕخْ، 

 .1988، ١2ػزي حٌٔالَ ٘خٍْٚ، ِىظزش، حٌمخَ٘س،  طق:١ٓز٠ٛٗ، حٌىظخد،  -

، 1ٛي حٌّٕلٛ، ىحٍ حٌّؼخٍف حٌٕظخ١ِش، ١ح١ٛ١ٌٟٔ أرٛ ف٠ً، حاللظَحف فٟ ػٍُ أٛ -

1310. 

 .1988، ١2حءحص حٌمَآ١ٔش، ِطزٛػخص ؿخِؼش حٌى٠ٛض، ِؼـُ حٌمَػَّ أكّي ِوظخٍ،  -

 .1983، ١3حٌفَحء أرٛ ُو٠َخ، ِؼخٟٔ حٌمَآْ ٚ حػَحرٗ، ػخٌُ حٌىظذ، ر١َٚص،  -

ِىََ ػزي حٌؼً، ىحٍ حٌَ٘ق،  طق:هخ٠ٌٛٗ أرٛ ػزي هللا، حٌلـش فٟ حٌمَحءحص حٌٔزغ،  -

 .1971، ر١َٚص

 ١.حٌوط١ذ ِلّي، ٟٛحر٢ حٌفىَ حٌّٕلٛٞ، ىحٍ حٌزٜخثَ، حٌمخَ٘س، ى  -

حّٓخػ١ً، ػٍُ حٌمَحءحص، ٔ٘ؤطٗ، أ١ٛحٍٖ، أػَٖ فٟ حٌؼٍَٛ حٌَ٘ػ١ش، ِىظزش حٌظٛرش،  آي -

 .2000، ١1ح٠ٌَخٝ، 

أكّي ّْٗ حٌي٠ٓ،  :طقحٌٍِلخٟٔ ِلّي ػزي حٌؼظ١ُ، ِٕخً٘ حٌؼَفخْ فٟ ػٍَٛ حٌمَآْ،  -

 .1980، ١ىحٍ حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١َٚص، ى 

 .1999، ١2لخس، ىحٍ حٌّؼخٍف، لٛ ٚطخ٠ٍن أَٗٙ حٌّٕ ٔ٘ؤس حٌّٕ حٌطٕطخٚٞ ِلّي،  -
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ل٠ٛش، ِئٓٔش ػٍٟ حٌـَحف، أػَ حٌمَحءحص حٌمَآ١ٔش فٟ حٌيٍحٓخص حٌّٕ ِىََ ػزي حٌؼخي،  -

 ١.حٌٜزخف، ى 

غٛٞ ل٠خ٠خٖ ٚوظزٗ ِغ ٍرطٗ رخٌيٍّ حٌٍّ ٚ لٛ حٌؼَرٟ، أٓٔٗحٌّٕ ػزخىس ِلّي حرَح١ُ٘،  -

 .2009، ١1حٌلي٠غ، ِىظزش حألىد، حٌمخَ٘س، 

ًّ حٌٜغ١َ ِلّي ِلّٛى،  - ، ١1ٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ، ىحلٛٞ، س ٚطٛؿ١ٙٙخ حٌّٕ حٌمَحءحص حٌ٘خ

1995. 
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 ملخص المذكرة 

 :ملخص المذكرة 

تعد القراءات القرآ نية من أخصب الحقول الدراسات اللغوية مما اشتملت عليه من      

ظواهر بالغة التنوع والتعقيد .  ال يسع المشتغل بالعربية إال أن يلم بها ويتعرف على 

ت التصانيف في علوم القرءان وخاصة في مجال العلوم القرءانية الشاذة د توالأسرارها فق

 .والمتواترة وذلك منذ بداية عصر التدوين إال هذا العصر الحديث 

بدراسة مكثفة بالقراءات وأنواعها ,فظهر كتاب سبويه واهتم علماء القراءات والنحو     

حاة والقراء في صراع حول بعض الذي اشتمل على بعض القراءات مما أوقع الفريقين الن

القراءات التي خالفت بعض قواعد النحاة ومن هنا نطرح اإلشكال التالي ما موقف النحاة 

 والقراء من القراءات الشاذة المتواترة؟ وكيف تعاملوا معها؟. 

اعتمدنا في دراستنا على المنهج التاريخي في دراسة تاريخ النحو والقراءات القرءانية 

 والمنهج التحليلي الوصفي في دراسة طبيعة االختالف بين النحاة والقراء ونشأتها ,

 :وجاءت خطة البحث كما يلي 

  .مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة

جاء الفصل األول بعنوان موقف النحاة والقراء من القراءات القرءانية المتواترة كما اشتمل 

ءانية المتواترة والمبحث الثاني بعنوان هذا الفصل على مبحثين بعنوان النحاة والقراءات القر

أركان القراءة الصحيحة,أما الفصل الثاني فجاء بعنوان موقف النحاة من القراءات الشاذة 

وانطوى تحته مبحثين األول كان بعنوان النحاة والقراءات الشاذة والثاني موقف النحاة 

 والمحدثين من القراءات .

 نتائج أهمها: وتوصلنا في هذه الرسالة إلى عدة  

 إن القراءات قد اتخذت في تأثيرها في القواعد النحوية خمسة مظاهر:   

 تولدت عنها قواعد نحوية  ـ قراءات

 ردت بها قواعد نحوية  ـ قراءات 

 ية الواحدة قراءات ترتبت عنها وجوه إعرابية في اآل ـ

 قراءات تولدت عنها طرائف نحوية  ـ

ال ينبغي في أن يحتج للقراءات المتوترة باللغة وشواهدها ,وإنما يحتج للغة بالقراءات   

 المتواترة.
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