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 هـ(581ـ  508هَيْليّ )االحتجاج القرائي يف فكر الس   
 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث

 مصطفى أحمد محمد إسماعيل

 قسم أصول اللغة ، كلية اللغة العربية بالمنوفية،  جامعة األزهر ، مصر

 البريد االليكتروين 
mostafaesmaiel.lan@azhar.edu.eg   

 ملخص البحث:

يأأي ه هأألا البحأأة كحليأأة داايأأة بعأأد الحليأأة األولأأى التأأه قأأدم  

أا كااأ    وظيًفا لغويا لليراءات اليرآاية عند أبأه الياسأم السأييله، ولمك

قضأأية االحتجأأاث  مهأأل أهميأأة ع وماسأأة علأأور اليأأرآ  الكأأريم، حأأاول 

البحأة أ  يبأرز كيأا كأا  يحأته السأييله لليأراءات ع كتبأة اللغويأأة 

ر اللغويأأأة، وكيأأأا السأأأييله أ  يحأأأته بأأأاليراءات ع  يصأأأيل وغيأأأ

المصطلحات واليضايا الته كا  يتعرض ليأا ع رأرحة للسأيرل النبويأة 

 .من خالل كتابة الما ع الروض األُاا

 - أبأأأأو الياسأأأأم السأأأأييله-الكلمأأأأات المفتاحيأأأأة ج االحتجأأأأاث
 وماسة  حليلية -اليرآاية ليراءات ا
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581 A.H.)-Suhili (508-thought of AsReading protest in the  

A study in the light of the modern linguistic lesson 

Dr. Mostafa Ahmad Muhammad Ismael, 

Department of Language Origins, Faculty of 

Arabic Language in Menoufia, Al-Azhar 
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College email:mostafaesmaiel.lan@azhar.edu.eg  

Abstract: 

This research comes as a second link after 

the first episode, which presented a linguistic 

employment of Quranic readings by Abu Al-
Qasim Al-Suhaili,And since the issue of protest 

was important in studying the science of the Noble 

Qur’an, the research attempted to highlight how 
Suhaili protested the readings in his linguistic and 

non-linguistic books, And how Al-Suhaili invokes 

the readings in establishing the terminology and 
issues that he was exposed to in his explanation of 

the Prophet’s biography through his book Useful 

Al-Rawd Al-Anf 
Keywords :invoking - Abu al-Qasim al-

Suhaili- Qur'anic readings  
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 املقدمة 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على من ُأنزل عليه القرآن 

الكريم هدى للناس أجمعين، ورضي اهلل عن آله وصحبه ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

مع التراث القرائي للعالمة أبي القاسم  (1)فهذه هي الحلقة الثانية 

لنحو، وصاحب االختراعات إمام اللغة وا"(هـ581=508تالسهيلي )

تستظهر هذه الحلقة ، (2) "واالستنباطات، مع فطانة فائقة وشهامة زائدة

، االحتجاج القرائي يف فكر هذا العالِم يف ضوء الدرس اللغوي الحديث

 ويظهر هذا بعد ذكر عناصر المقدمة لهذا البحث على النحو اآلتي:

 :أهمية البحث وأسباب اختياره-أوال: 
هلا الموضوع أهمية علمية ع ميدا  الدماسات اليرآاية  للبحة ع

 اللغوية، ويمكن إجمال ذلك فيما يي هج

وهو اليراءات اليرآاية الته هه من  ،أهمية الموضوع ومكااة مجالة-1

 الدين بالمكا  المعروف.

من العلماء اللين ريد ليم اليدامى بالمكااة  السييلهك  العالمة كو ُ -2

 اسات اليرآاية اللغوية.المرموقة ع الدم

اليرآاية من الناحية اللغوية لتيصيل بعض  اءاتوظكا السييله الير-3

األلفاظ الوامول ع السيرل النبوية، وهلا باب قلك أ   جد أحدا من علماء 

                                 
نشرت الحلقة األولى يف حولية كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، العدد  (1)

 .م2019سنة  خامسال

الملتمس يف تاريخ رجال أهل  غية وب (181البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص (2)

   (367األندلس )ص
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 اليراءات التف  إلية.

مؤية السييله لتنوع اليراءات، وأ  هلا التنوع اليرآين ال يكو  من -4

 نوع ع اليراءات يتر ب علية  أي يجه، بل إاة يرى أ قبيل التنوع الل

 حق}قال  عالىج  نوع ع المعنى، وهلا ما اراه ع احو قولة  عالىج 
 [.22]سومل النملج { جك مق

 فتح الدماسة على ميدا  جديد لليراءات وعلوميا، ما يدعو حملة -5

 .يرآ  ووامسه اللغة إلى النظر فيةال

ية  ناول  هلا الموضوع من خالل هلا عدر وقوع على وماسة علم-6

 .الجااب

 :ثانيا: أسئلة البحث وإشكاليته
  تمهل مشكلة البحة ع اإلجابة على السؤال اآل هج

إلى أي مدى استطاع السييله أ  يوظا اليراءات اليرآاية ع ررح 

السيرل النبوية؟، وكيا احته بيا ع مسائل السيرل النبوية؟، وما معالم 

  اءات اليرآاية؟ وجيية للير

 ثالثا: أهداف البحث
 إلىج ييدف البحة

جمع اليراءات اليرآاية الته وجييا العالمة السييله، واحته ليا، -1

 وأبرز أدرها.

 إبراز معالم  وجية السييله لليراءات واالحتجاث ليا.-2

 بيا  ما أضافة السييله ع االحتجاث لليراءات.-3

 رابعا: حدود البحث
ستيصاء اليراءات اليرآاية الته ذكرها السييله ع كتبةج قار الباحة با

، "أماله السييله ع النحو واللغة والحدية والفية "، و"الروض األاا"

اتائه "غوامض األسماء المبيمة واألحاوية المسندل ع اليرآ ، و "و
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 ."الفكر ع النحو 

ع  جعل السييله يتخل هلا المنيهولعل سائال يسيلج ما الداعه اللي 

  كتاب كالروض األاا وهو من كتب السيرل النبوية؟

أقولج لعل هلا يرجع إلى  مكن السييله من اليراءات اليرآاية حية 

 استطاع أ  يوظفيا ع ررح السيرل من خاللج

 ( اآليات اليرآاية الوامول ع السيرل النبوية، وما فييا من قراءات.1)

ما جاء فييا على اليراءات ( األبيات الشعرية، وما يمكن أ  يخرث 2)

 اليرآاية.

 ( المواقا السياقية الته  جل  اليراءات بتنوعيا لبيا  المعنى.3)

إلى غير ذلك مما  ( ضبط األسماء واأللفاظ الوامول ع السيرل النبوية4)

 سيظيره البحة.

 :خامسا: خطة البحث
 :مقدمة ومبحثين اشتمل هذا البحث على

ى أهداف البحث، وأسباب اختياره، أما المقدمة فقد اشتملت عل

 ومنهجه، وخطته، وإشكالية البحث، والدراسات السابقة.

وكان المبحث لتوجيه القراءات واالحتجاج لها، وكان المبحث األول 

 .لالحتجاج بالقراءات الثاين

يتلوهما خاتمة، وثبت ألهم المراجع والمصادر وآخر ثم 

 للموضوعات.

 :سادسا: منهج البحث
مع  ،لباحة المنيه الوصفه من خالل أوا ه التحليل والنيدسيتخل ا

 اعتماو المنيه الميام  حية احتاث البحة إلية.
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 :سابعا: الدراسات السابقة
التوظيا اللغوي لليراءات  "كاا  الدماسة األولى للباحة بعنوا ج 

 "هأ( أاموذجاج عرض و حليل581-508اليرآايةج أبو الياسم السييله )

أدر اليراءات  "أحد األسا لل األجالء أ  يخرث بعنوا ج  والته ام يى

هأ(  581-508اليرآاية ع خدمة الدماسات اللغوية والشرعية، السييله)

، وقد اشر هلا البحة بيلا العنوا  ع المجلة "أاموذجاج عرض ومناقشة

العدو الخامس -العلمية لكلية اليرآ  الكريم لليراءات وعلوميا بطنطا

 .(1)ر، واشر فية الدماسات السابية ليلا البحة2019هأ=1441

                                 
 قام  وماسات سابية على  راث السييله، منياج (1)

: د. محمد إبراهيم البنا، دار البيان العربي، جدة، أبو الياسم السييله وملهبة النحوي

 م.1985/ هـ 1405، 1ط

داود )رسالة : عبد اهلل بن زيد آل اعتراضات السييله على النحال، جمعا ووماسة

ماجستير(، كلية اللغة العربية بالرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 هـ.  1415/ هـ 1414

 يويم الفكر النحوي للسييله من خالل كتابة )اتائه الفكر ع النحو( ع ضوء علم اللغة 

 : ويزة أعراب )رسالة ماجستير(، جامعة مولودالحدية، وماسة  حليلية  يصيلية

 م.2012معمري، الجزائر 

( وبليلة مسيلة  فسيرية لإلمار السييله هأ 581الجامع لتفسير اإلمار السييله )ت

جمعه  ج"خروث اللفظ عن أصلة لما وخلة من المعنى ع ضمنة " حيق ألول مرل 

 م.2019وحققه وعلق عليه: د. كيان أحمد حازم يحيى، دار المدار اإلسالمي 

 :"الروض األاا "( من خالل كتابة هأ 581أ  508ر السييله )علور اليرآ  عند اإلما

 عبد العزيز أيت مالك )د.ت(.

: أسيل متعب الجنابي، الفروق الداللية بين التراكيب اليرآاية المتناظرل عند السييله

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، العدد الحادي والعشرون، 

 م.2016

: د. عبد العظيم فتحي لصرف بين جميوم النحويين والسييلهما ال ينصرف وموااع ا

 ر.1987هأ/  1407الطبعة األولى خليل، دار جوامع الكلم، مطبعة األمانة، 
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

واهللَ أسأل أن يتقبل منا العمل، وأن يتجاوز عن الخطأ والزلل، وآخر  

ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ) [10]يونس:( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) دعوانا

 [.88]هود:( ی جئ حئ

 د حممد إمساعيلد/ مصطفى أمح                                                                            
 أستاذ أصول اللغة المساعد                                                 

 يف كلية اللغة العربية فرع جامعة األزهر بالمنوفية                                     

 

 

 

 

 

  

                                                                         
غادة محمد أحمد نصر،  مسائل النحو والصرف ع أماله السييله )عرض و حليل(ج

 ت(.)رسالة ماجستير(، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان اإلسالمية )د.

: فاطمة رزاق )رسالة ماجستير(، جامعة قاصدي منيه السييله ع الدمس النحوي

 م.2009مرباح، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
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 املبحث األول
 توجيه القراءات واالحتجاج هلا

 توطئة:

ترادف مصطلحي التوجيه واالحتجاج،  يذهب فريق من العلماء إلى

ويرون أن علم االحتجاج أو توجيه القراءات: علم غايته بيان وجوه 

القراءات القرآنية، واتفاقها مع قواعد النحو واللغة، ومعرفة مستندها 

اللغوي تحقيقا للشرط المعروف )موافقة اللغة العربية ولو بوجه(، كما 

اضات واالنتقادات التي يوردها بعض يهدف علم التوجيه إلى رّد االعتر

، َوُهَو َفنٌّ َجِليٌل، (1)النحاة واللغويين والمفسرين على بعض وجوه القراءات

ُة بِِه َوأَْفَرُدوا فِيِه ُكتُبًا مَّ
 .(2) بِِه ُتْعَرُف َجاَللَُة الَْمَعانِي َوَجَزالَتَُها، َوَقِد اْعتَنَى اأْلَئِ

صطلحين، فابن أبي مريم الشيرازي ويرى آخرون أن ثمة فرقا بين الم

، أما على الوجه اللغوي للقراءة يطلق كلمة)الوجه(( هـ565بعد )ت 

فقد كان يستعملها فيما يعضد القراءة من آيات قرآنية أخرى  احلجة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ففي قوله تعالى بمختلف قراءاتها،

 يقول:[10]النساء:( ک ک ژ ڑ ڑ ک ک
 والوجهـ،  (3)ن عامر وعاصم ـ ياشبضم الياء، قرأها اب» ( ک)

 وحجتهأنه من أصاله اهلل النار، مثل أدخله اهلل، والمعنى سيُدخلون النار، 

[، وقرأ الباقون )وسيَصلون( 56]النَِّساء:(  ک ک ک) قوله تعالى

                                 
 .201مقدمات يف علم القراءات ص (1)

، وينظر يف مؤلفات التوجيه واالحتجاج كتاب: علم 1/339البرهان يف علوم القرآن  (2)

ية، أ.د/ محمد متولي منصور، أ.د/ مصطفى أحمد القراءات بين الرواية والدرا

 .132-130محمد إسماعيل ص: 

 رمز لشعبة عن عاصم. (3)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

قوله  وحجتهبالفتح، على إسناد الفعل إليهم، والمعنى سيدخلون النار،  

[ 163الصافات ](ڌ ڎ ڎ)[ و64]يس:( ڱ ڱ) تعالى

 .(1)[ «29]إبراهيم( ۋ ۅ)و

َقَرأَ ابُْن َكثِيرٍ »( يف تفسيره، يقول: هـ606وهذا ما انتهجه الرازي)ت

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) َوابُْن َعاِمرٍ َوَأبُو َعْمرٍو

َل َوَأْنَزَل  }[ َعَلى َما لَْم يَُسمَّ َفاِعُلُه، َوالْبَاُقوَن 136]المائدة:  (ڈ ژ  {َنزَّ
تُُه َقْولُُه َتَعالَى:بِالَْفتْ  ] النحل : ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) ِح، َفَمْن َضمَّ َفُحجَّ

(  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) [ َوَقاَل فِي آيٍَة أُْخَرى 44

[  9] الحجر : ( ڳ ڳ ڳ ڱ)َقْولُُه َفُحجَُّتُه [ َوَمْن َفتََح 114]اأْلَْنَعاِم: 

 .(2) [«44] النحل: ( ٿ ٹ ٹ) :وقوله

( مصطلح االحتجاج يف جامعه على غرار هـ671واستعمل القرطبي)ت

[  15] األحقاف : {ُحْسنًا  }قوله تعالى: »صنيع ابن أبي مريم، حيث قال: 

ِة  َوَكَذا ُهَو فِي َمَصاِحِف َأْهِل الَْحَرَميِْن َوالْبَْصَرةِ  {ُحْسنًا }قَِراَءُة الَْعامَّ

يُّونَ 
اِم، َوَقَرَأ ابُْن َعبَّاٍس َوالُْكوفِ َوُحجَُّتُهمْ [، 15األحقاف:](  ٻ ٻ )َوالشَّ

األنعام: ] (ڱ ں ) َقْولُُه َتَعالَى فِي ُسوَرِة األنعام وبني إسرائيل:

قوله َتَعالَى  َوُحجَُّة اْلِقَراَءِة األوىل[ َوَكَذا ُهَو فِي َمَصاِحِف الُْكوَفِة، 151

[ َولَْم 8]العنكبوت:  (ٺ ٺ ٺ ٺ) فِي ُسوَرِة الَْعنَْكبُوِت:

 .(3) «وا فِيَهاَيْختَِلفُ 

                                 
 .1/404الموضح البن أبي مريم  (1)

 .26/320و 19/45و  11/243مفاتيح الغيب  (2)

 .16/192الجامع ألحكام القرآن  (3)



   

 

 

 
 

 اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

 

 )م2020 هـ1442العدد السادس )

109 

التوجيه يطلق على بيان معنى القراءة وتفسيرها صوتيا أو  أن واحلاصل

وأّن االحتجاج يطلق على أدلة القراءة من  صرفيا أو نحويا أو دالليا،

األساليب اللغوية األخرى، كالقرآن، والقراءات متواترة وشاذة، والحديث 

قراءة أو إثبات صحة قاعدٍة النبوي، والشعر العربي، وال يراد به توثيق ال

، لكن الذي (1)لغويٍة فيها؛ ألّن القراءة حجة على اللغة ومصدر من مصادرها

سيظهر من خالل البحث استعمال السهيلي للداللتين، أي: التوجيه 

 واالحتجاج دون تفرقة ظاهرة بينهما.

وهاكم القراءات التي وّجهها السهيلي واحتج لها حسب ترتيب سور 

 لكريم:القرآن ا
 

  

                                 
 .3إسماعيل ص حمد راءات المتواترة: د. مصطفى أالشذرات الفاخرة يف توجيه الق (1)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 املوضع األول: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) قال تعاىل: 

  [204]البقرة:( چ چ چ ڇ ڇ

ذكر أبو القاسم السهيلي قراءة شاذة يف هذه اآلية الكريمة، وبيَّن معناها، 

 "وذلك يف أثناء حديثه عن سبب نزولها، فقال:

َوأَْصَحابِِه ِمْن  (1)ي َخبَرِ ُخبَيٍْب َذَكَر ابُْن إْسَحاَق َما َأَنَزَل الّلُه َتَعالَى فِ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) َقْوِل الُْمنَافِِقيَن فِيِهمْ 

[، َوَأْكثَُر أَْهِل التّْفِسيرِ َعَلى ِخاَلِف َقْولِِه،  204] الْبََقَرُة (  ڃ چ چ چ

 تفسير ، ثم استطرد يف(2)"َوَأّنَها َنَزلَْت فِي اأْلَْخنَِس بِْن َشرِيٍق الثَّقِفّي... 

َوَقَرأَ ابُْن ُمَحيِْصٍن )َويَْشَهُد اهللُ َعلى َما فِي َقْلبِِه( بَِفتِْح الْيَاِء  "اآلية، فذكر:

 َتَعالَى
ِ
 .(4) "َأْي: َويَْعَلُم اهللُ َما فِي قلبه، (3)َوالَْهاِء، َوَرْفِع الَْهاِء ِمْن اْسِم اهلل

 

                                 
ِهيُْد... َشِهَد ُأُحدًا، َوَكاَن (1) ُخبَيُْب بُن َعِديِّ بِن َعاِمرِ بِن َمْجَدَعَة األَْنَصاِريُّ ... ، الشَّ

يَْمْن بََعثَُه النَّبِيُّ 
ِجيِْع َغَدُروا بِِهم، َواْستَْصَرُخوا  ^ فِ ا َصاُروا بِالرَّ ْحيَاَن، َفَلمَّ

َمَع بَنِي لِ

َة، َفَقتَُلْوُهَما َعَليِْهم، وَ  ثِنَِة، َفبَاُعْوُهَما بَِمكَّ َقتَُلوا فِيِْهم، َوَأَسُروا ُخبَيْبًا، َوَزْيَد بَن الدَّ

يُّ 
 .  (1/246ِمْن َقْوِمِهم، َوَصَلبُْوُهَما بِالتَّنِْعيِْم )سير أعالم النبالء  ^ بَِمْن َقتََل النَّبِ

 .6/193الروض األنف  (2)

للحسن ومجاهد وابن محيصن يف شواذ القرآن واختالف قراءة شاذة نسبت  (3)

 ات البن، وللحسن وطلحة وابن محيصن يف المغني يف القراء1/118المصاحف 

، وللحسن، وطلحة بن مصرف، وابن محيصن وابن أبي عبلة  1/501الدهان 

 (.1/171)زاد المسير 

 .6/196الروض األنف (4)
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 تية:والتفسري اللغوي للقراءتني يتمثل يف النقاط اآل
ِمْن: َأْشَهَد، والقراءة الشاذة ( ڃ ڃ) ـ قراءة الجمهور أوال:

)َويَْشَهُد اهللُ( ِمْن: َشِهَد، وظاهر من التركيب أن )َفَعل( و)َأفعل( ليسا بمعنى 

 واحد، وأن صيغة)أفعل( للتعدية.

: أحدهما: أنه يقول: قوالن» :للعلماء يف معنى قراءة الجمهور :ثانيا

أن ما ينطق به لساين هو الذي يف قلبي، الثاين: أنه يقول: اللهم إن اهلل يشهد 

يُْعِجبَُك َقْولُُه،  "، والمعنى على القراءة الشاذة: (1)« اشهد علّي بهذا القول

 .(2)« َواهللُ يَْعَلُم ِمنُْه ِخاَلَف َما َقاَل 

السياق يشهد للقراءتين، فقراءة الجمهور يشهد لها السياق  ثالثا:

والقراءة الشاذة يؤيدها  ،(  ڃ چ چ چ)، وهو قوله تعالى: الالحق

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) السياق القرآين، قال تعالى:

 [.1]المنافقون:( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 ـ الشهادة يف قراءة الجمهور تحتمل داللتين:  :رابعا

َوالظَّاِهُر ِعنِْدي (: »هـ745االطالع والعلم، قال أبو حيان)ت :إحداهما

ِة َتَكتُِّمِه  َأنَّ  ُه يُطِْلُع اهللَ َعَلى َما فِي َقْلبِِه، وال يُعلم به أحدا لِِشدَّ الَْمْعنَى: َأنَّ

، أِلَنَّ الَِّذي فِي َقْلبِِه ُهَو (ڃ چ چ چ)َوإِْخَفائِِه الُْكْفَر، َوُهَو َظاِهُر َقْولِِه: 

 .(3)«ِخاَلُف َما أَْظَهَر بَِقْولِهِ 

ڃ )َوَمْعنَى (: » هـ1393قال ابن عاشور)ت الَقَسُم، وثانيهما: 

ِدهِ بِإِْشَهادِ اهلل َتَعالَى َعَلى ( ڃ ڃ چ چ چ َأنَُّه َيْقرُِن ُحْسَن َقْولِِه َوَظاِهَر َتَودُّ

                                 
 .1/171زاد المسير  (1)

 .3/15م القرآن الجامع ألحكا (2)

 .2/326البحر المحيط  (3)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 َوَمْعنَى إِْشَهاِد اهلل َحلُِفُه بِأَنَّ اهللَ َيْعَلُم إِنَّهُ َأنَّ َما فِي َقْلبِِه ُمطَابٌِق لَِما فِي لَْفظِِه،  

ا أَْشَهَد اهللَ ِحيَن لََصاِدٌق  َما َأَفاَد َما فِي َقْلبِِه َمْعنَى الُْمطَابََقِة لَِقْولِِه؛ أِلَنَُّه لَمَّ ، َوإِنَّ

ِعيًا َأنَّ َقْلبَُه َكِلَسانِِه َقاَل َتَعالَى:  ٱ )َقاَل َكاَلًما ُحْلًوا َتَعيََّن َأْن َيُكوَن ُمدَّ

 .(1)[ « 62]التَّْوبَة: ( ٻ ٻ ٻ

ا قراءُة الجمهور »( حيث يقول: هـ756ورّده السمين الحلبي)ت فأمَّ

وتفسيُرهم فإن المعنى: يَْحلف باهلل ويُْشهده إنه صادق، وقد جاَءِت الشهادُة 

، قيل: فيكوُن اسُم اهلل منتصبًا على َحْذِف (2)بمعنى الَقَسم يف آية اللِّعان

ائِله؛ ألنَّ المستعمَل بمعنى القَسم الجر أي: ُيْقِسُم باهلل، وهذا سهٌو من ق

الرباعي، ال تقوُل: أُْشِهد باهلل، بل: أَْشَهُد باهلل، «أَْشَهد »الثالثي ال « َشِهد»

فمعنى قراءةِ الجمهور: يَطَِّلُع اهلل على ما يف قلبه، وال َيْعَلُم به أحٌد لشدِة 

ا تفسيُر الجمهوِر فيحتاُج إلى َحْذِف ما يَ  ِصحُّ به المعنى، تكتُِّمه، وأمَّ

، ألنَّ الذي يف قلبه هو الكفُر، َويْْحلُِف باهلل على ِخالِف ما يف قلبه: تقديُره

ه وهو الذي يُْعِجُب سامَعه  .(3)« وهو ال َيْحلُِف عليه، إنما يَْحِلُف على ضدِّ

 وَشِهْدُت يقال على ضربني:
َهُد جار مجرى العلم، وبلفظه تقام الّشهادة، ويقال: أَْش  :أحدمها 

 بكذا، وال يرضى من الّشاهد أن يقول: أعلم، بل يحتاج أن يقول: أشهد. 

يجري مجرى القسم، فيقول: أشهد باهلل أّن زيدا منطلق،  والثاين:

فيكون قسما، ومنهم من يقول: إن قال: أشهد، ولم يقل: باهلل يكون قسما، 

                                 
 .2/267التحرير والتنوير  (1)

 [.8]النور:( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ): قوله تعالى (2)

 .2/349الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون  (3)
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 .(1)ويجري علمت مجراه يف القسم، فيجاب بجواب القسم

َهاَدِة )َأْشَهُد( وقد َجرَ  ِة َسَلِفَها َوَخَلِفَها فِي أََداِء الشَّ ى َعَلى أَلِْسنَِة اأْلُمَّ

ْيِء َنْحَو َأْعَلُم  الَِّة َعَلى َتْحِقيِق الشَّ ُمْقتَِصرِيَن َعَليِْه ُدوَن َغيْرِهِ ِمْن اأْلَلَْفاِظ الدَّ

ُن، َوُهَو ُمَوافٌِق أِلَلَْفاِظ الْكِتَاِب َوا ْجَماِع َعَلى َوَأَتيَقَّ نَِّة َأيًْضا، َفَكاَن َكاْْلِ لسُّ

َتْعيِيِن َهِذهِ اللَّْفظَِة ُدوَن َغيْرَِها، َواَل يَْخُلو ِمْن َمْعنَى التََّعبُِّد؛ إْذ لَْم ُينَْقْل َغيُْرُه، 

طِّاَلُع َعلَ 
ِ

َهاَدَة اْسٌم ِمْن الُْمَشاَهَدةِ َوِهَي اال رَّ فِيِه َأنَّ الشَّ ْيِء ِعيَاًنا َولََعلَّ السِّ ى الشَّ

َفاْشتُرَِط فِي اأْلََداِء َما ُينْبُِئ َعْن الُْمَشاَهَدِة، َوأَْقَرُب َشْيٍء يَُدلُّ َعَلى َذلَِك َما 

ُاْشتُقَّ ِمْن اللَّْفِظ َوُهَو )أَْشَهُد( بَِلْفِظ الُْمَضاِرِع، َواَل يَُجوُز )َشِهْدُت(؛ أِلَنَّ 

َماِن، َفَلْو الَْماِضَي َمْوُضوٌع لِْْلِْخبَ  ا َوَقَع َنْحُو ُقْمُت أَْي فِيَما َمَضى ِمْن الزَّ اِر َعمَّ

ْخبَاَر َعْن الَْماِضي َفيَُكوُن َغيَْر ُمْخبِرٍ بِِه فِي الَْحاِل،  َقاَل َشِهْدُت اْحتََمَل اْْلِ

ک ک گ گ ) •َقْوله َتَعاََل ِحَكاَيًة َعْن أَْوََلِد َيْعُقوَب  َوَعَليْهِ 

اًل بَِسرَِقتِِه ِحيَن َقالُوا 81 ]يوسف:(  گ [ أِلَنَُّهْم َشِهُدوا ِعنَْد َأبِيِهْم أَوَّ

ا اتََّهَمُهْم اْعتََذُروا َعْن َأْنُفِسِهْم بِأَنَُّهْم اَل ُصنَْع لَُهْم    (ڑ ک ک) َفَلمَّ

نَا إنَّ ابْنََك َسَرَق 
إالَّ بَِما َعاَينَّاُه ِمْن  فِي َذلَِك َوَقالُوا َوَما َشِهْدَنا ِعنَْدَك َسابًِقا بَِقْولِ

َواِع ِمْن َرْحلِِه َوالُْمَضاِرُع َمْوُضوٌع لِْْلِْخبَاِر فِي الَْحاِل، َفإَِذا َقاَل  إْخَراِج الصُّ

 (گ گ گ ڳ ڳ)َأْشَهُد َفَقْد َأْخبََر فِي الَْحاِل َوَعَليِْه َقْوله َتَعالَى 

َذلَِك، َوَأيًْضا َفَقْد ُاْستُْعِمَل )أَْشَهُد( [ أَْي َنْحُن اآْلَن َشاِهُدوَن بِ 1]المنافقون: 

َن لَْفُظ )َأْشَهُد( َمْعنَى  فِي الَْقَسِم َنْحُو أَْشَهُد بِاهلل لََقْد َكاَن َكَذا ،َأْي ُأْقِسُم َفتََضمَّ

اِهَد َقاَل ُأْقِسُم بِاهلل  لََقْد الُْمَشاَهَدةِ َوالَْقَسِم َواْْلِْخبَاِر فِي الَْحاِل َفَكأَنَّ الشَّ

اطََّلْعُت َعَلى َذلَِك َوَأَنا اآْلَن ُأْخبُِر بِِه، َوَهِذِه الَْمَعانِي َمْفُقوَدٌة فِي َغيْرِهِ ِمْن 

                                 
وبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  466املفردات يف غريب القرآن ص (1)

3/351. 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

اأْلَلَْفاِظ َفِلَهَذا ُاْقتُِصَر َعَليِْه اْحتِيَاًطا َواتِّبَاًعا لِْلَمأُْثوِر، َوَقْولُُهْم أَْشَهُد َأْن اَل إلََه  

ى بِ  ُه بَِمْعنَى َأْعَلمُ إالَّ اهللُ َتَعدَّ  .(1)نَْفِسِه؛ أِلَنَّ

؛ أِلَنَُّه (: » هـ671قال القرطبي)ت رابعا: مِّ َوقَِراَءُة الَْجَماَعِة َأبَْلُغ فِي الذَّ

، والقراءة (2)« َقِوَي َعَلى َنْفِسِه الْتَِزاُم الَْكاَلِم الَْحَسِن، ُثمَّ َظَهَر ِمْن بَاطِنِِه ِخاَلُفهُ 

د التفسيرين الواردين يف معنى القراءة المتواترة، قال الشاذة مرجحة ألح

ي » السمين بعد ذكر معنى قراءة الجمهور :  يَطَّلُِع اهلل على ما يف قلبه، ويَُقوِّ

هذا التأويَل قراءُة أبي حيوة؛ إذ معناها: َويطَِّلُع اهلل على ما يف قلبه من 

 .(3)«الكفر

 

  

                                 
 .325ـ  1/324د(  هـباح المنير ) ش المص (1)

 .3/15الجامع ألحكام القرآن  (2)

 .2/349الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون  (3)
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 املوضع الثاني:
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ) قال تعاىل: 

 [75]آل عمران:( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

اتخذ السهيلي من القراءات الواردة يف اآلية الكريمة نظيرا لغويا لشاهد 

شعري ورد يف السيرة النبوية، ثم وّجه القراءات الواردة يف هاء الكناية مقدما 

هاء الكناية "ة، ومناقشة علمية لبعض األسئلة اللغوية التي تتصل بهاء الكناي

يف عرف القراء عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر 

الغائب، وحقها الضم، إال أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فحينئذ تكسر، 

 [،29[، ]القصص:10]طه:( ۇ ۇ)ويجوز الضم كما قرئ به يف: 

، والخالف بين (1) [10]الفتح:( ٹ ٹ)[، 63]الكهف:( ٹ)

يف هاء الكناية يف صلتها بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة، 

ويف تحريكها بذلك من غير صلة ويسمى قصرا، ويف إسكانها يف مواضع 

.(2)" مخصوصة

: 

نَاَيِة:الْيَاِء ِمْن َهاِء  َحْذُف »
 الْكِ

 ي الْبَْحرِ .....*** بِأَمنِِه َحتّى َخاَضت الِْعيُر فِ ...............

 َضُروَرٌة، َكَما َأْنَشَد ِسيبََوْيِه: 

نَْفِسِه َمْقنََعا 
 َسأَْجَعُل َعيْنَيِْه لِ

فِي َأبْيَاٍت َكثِيَرةٍ َأْنَشَدَها ِسيبََوْيِه، َوَهَذا َمَع َحْذِف الْيَاِء َوالَْواِو، َوبََقاِء  

ْستِْعَماِل ِمْن َنْحِو َحَرَكِة الَْهاِء، َفإِْن ُسّكنَْت الَْهاُء بَْعَد الَْحْذ 
ِ

ِف، َفُهَو أََقّل فِي اال

                                 
و ( ٹ)َحْمَزُة، َوَكَسَرَها الْبَاُقوَن ، وروى حفص(ۇ ۇ)َضمَّ الَْهاَء ِمْن  (1)

 (.1/243بضم الهاء، والباقون بالكسر )تقريب النشر ( ٹ ٹ)

 .103معاين من حرز األماين صإبراز ال (2)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 
 :َهَذا، َوَأْنَشُدوا

 َوِمطْواَي ُمْشتَاَقاِن لَْه َأِرَقاِن 

الِّذي َذَكْرَناُه ُهَو فِي الِْقيَاِس َأْقَوى؛ أِلَّنُه ِمْن بَاِب َحْمِل الَْوْصِل َعَلى َوَهَذا 

 َنْحَو َقْوِل الّراِجِز: الَْوْقِف 

 أَْن اَل َدَعْه َواَل ِشبَعْ  لَّما َرَأى

ي التّنِْزيِل َكثِيٌر َنْحَو إْثبَاِت َهاِء الّسـْكِت فِـي الَْوْصـِل، َوإِْثبَـاِت اأْلَلِـِف 
َوِمنُْه فِ

( گ گ گ)َنْحـــــَو:  َألِـــــِف الَْفَواِصـــــلِ َوإِْثبَـــــاِت ، ( ۓ)ِمـــــنْ 

ْضـَماِر [. َوَهَذا الِّذي َذَكَرُه ِسيبََوْيِه ِمـْن الّضـُروَرِة 10األحزاب:] فِـي َهـاِء اْْلِ

إّنَما ُهَو إَذا َتَحّرَك َما َقبَْلَها َنْحَو:) بِِه َولَُه(، َواَل َيُكـوُن فِـي َهـاِء الُْمَؤّنـِث الْبَتّـَة 

( ہ)[ وَ 2البقـرة:]( پ)لَِخّفِة اأْلَلِِف، َفـإِْن َسـَكَن َمـا َقبْـَل الَْهـاِء َنْحـَو: 

 َكاَن الحذف أحسن من اْلثبات.[ 132]البقرة:

ُنْصِلهِ َوُيَؤّدِه وأرجه( ونحو ذلك يف اثني : )(1)َفَقْد َقَرَأ ِعيَسى بُْن ِمينَا:  فإن قلت 

 عشر موضعا بحذف الياء، وقبل الَْهاُء ُمتََحّرٌك، َفَكيَْف َحُسَن َهَذا؟

ْصِليه َوُيَؤّديه إّن َما َقبَْل الَْهاِء فِي َهِذهِ الَْمَواِضِع َساكٌِن، َوُهَو الْيَاُء ِمْن ) نُ  ُقْلَنا: 

نّــُه ُحــِذَف لِْلَجــاِزِم، َفَمــْن َنظَــَر إلَــى الّلْفــِظ، َوَأّن َمــا َقبْــَل الَْهــاِء 
َوُيْؤتِيــه(، َولَكِ

ُمتََحّرٌك َأْثبََت الْيَاَء َكَما َأْثبَتََها فِي:) بِِه َولَُه(، َوَمْن َنظََر إلَى الَْكِلَمِة َقبَْل ُدُخوِل 

ــاَء، َفُهَمــا َوْجَهــاِن َحَســنَاِن، الَْجــاِزِم، َرَأى َمــا قَ  نًا، َفَحــَذَف الْيَ
ــَل الَْهــاِء َســاكِ بْ

 (2)« بِِخاَلِف َما َتَقّدَم ِمْن َشْرِح َقِصيَدِة ُحَذْيَفةَ 

 

                                 
، َأبُو ُمْوَسى ِعيَْسى بُن ِميْنَا،  (1) ُو، النَّْحِويُّ ٍع، اإِلَماُر، الُمَجوِّ

ُمْيرُِئ الَمِدْينَِة، َو ِْلِميُْل َاافِ

بَُة بَِيالُْوَ ؛ لَِجْوَوِل ِقَراَء ِِة، مَ  ٍع، َفَليَّ
َوى َعْنج َمْولَى بَنِه ُزَمْيٍق. ُيَيالج َكاَ  َمبِيَْب َاافِ

َريِْخِة.... َماَت َسنََة ِعْشرِْيَن َوماَئتَيِْن، َعْن َايٍِّا َوَدَمااِْيَن َسنًَة )سير أعالر النبالء 

10/326) . 
 .2/206الروض األاا (2)
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ـ يرى السهيلي أن حذف الياء من هاء الكناية وبقاء الكسرة يف قول  1

ن أبيات الكتاب ُحَذْيَفة بْن َغانٍِم ضرورة شعرية، واستشهد على ذلك ببيت م

 وكما قال مالك بن ُخَريٍْم الهْمداينّ: "لسيبويه، حيث قال:

َُاأوإإََينَُ إإّني َفإإْ  ي  َث َُكإإ َفإإْ ي

َ

َعنيُنيهَليفسِهَُمقييُعإََََُ ُعلث َ(1)َ" أُجي

والشاهد فيه أنه حذف الياء التي هي صلة الضمير المجرور الذي َ

ختالًسا، ولم يمطلها حتى ، وإنما اختلس كسرة الهاء ا(2)أضيفت إليه النفس 

 تنشأ عنها ياء، وذلك مما يقع يف الشعر.

ْستِْعَماِل، وأقوى يف  2
ِ

ـ إِْن ُسّكنَْت الَْهاُء بَْعَد الَْحْذِف، َفُهَو َأَقّل فِي اال

، ونظَّر له بالقرآن الكريم على حمل الوصل على الوقف جهوخر  القياس، 

أقوال أربعة للعلماء يف  والشعر العربي، وحمُل الوصل على الوقف أحد

توجيه إسكان هاء الكناية وصال، بل أحسنها، قال السمين 

 فقد َخرَّجوهافأما قراءة أبي عمرو ومن ُذكِر معه  "(:هـ756الحلبي)ت

نت هاُء الضمير إجراًء للوصل ُمْجرى الوقفأعلى أوجه، أحسنها  ، نه ُسكِّ

أََنا أُْحيِي }[ 259البقرة: ] {ى ائ ائ  }: وهو باب واسع ... نحو

 "(: هـ686، وقال رضي الدين اْلستراباذي ) (3)"[ 258البقرة: ] {َوأُِميُت 

                                 
. يقول: إنه يقدم لضيفه ما عنده من القرى، ويحكمه فيه 1/28الكتاب لسيبويه  (1)

يقتنع بذلك. والشاهد: لمالك بن خزيم ليختار منه أفضل ما تقع عليه عيناه ف

: األصول يف النحو المهملة. )وانظرالهمداين، وقيل: هو مالك بن حريم بالحاء 

والخزانة  226/ 1وشرح السيرايف  250والكامل/  38/ 1والمقتضب 3/459

1 /288.) 

 .1/167ررح أبيات سيبويةج أبو محمد السيراع  (2)

َ.3/262المكنو   الدم المصو  ع علور الكتابَ(3)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 . (1) "وجاز إسكان الهاء، إجراء للوصل مجرى الوقف 

وقد اختلفت رؤى اللغويين حول مسألة إجراء الوصل مجرى الوقف، 

بل ، (3) "ليس بقوي يف اللغة  "، و (2) "خالف األصل  "فمنهم من يرى أنه 

. إال أن (4)"شيء عزيز نادر حتى قالوا : إنه يجوز يف ضرورة الشعر "هو 

إجراء الوقف مجرى الوصل، والوصل  "الكثير من اللغويين يرى أن 

 "، (6) "وارد يف الكالم الفصيح  "، (5) "مجرى الوقف موجود يف كالمهم 

لم ، والقول بأنه ضعيف غير مسلم، ولئن س(7) بحال الضرورةوال يختص 

، وقد (8) "ثالثْة أربعة  "فغير ناهض، ألنه قوي فيما المطلوب منه الخفة كـ 

وردت به القراءات القرآنية متواترها وشاذها، كما ورد يف كالم العرب شعراً 

 .(9)ونثراً 

 ـ ونظيره من الشعر قول ابن حبة األسدي:

َ َُنََِ إإإ ُ ي ُعإإإهي َُ َََ إإإََىُينَي ي ّو  لُ

َ

ُ إإَ َِ  إإعُُ  َيَُمإإَُ ََلُإإرَُيىي َُفَطي إإ ف َ.(10)ِحقي

َ                                  
َ.2/422 رحَالرط َعلرَالكَفنةََبنَالحَجبََ(1)
َ.20/397الل َبَيفَعلومَالكتَبََ(2)
َ.3َ/74ىنحَالّعَينَلأللو  ََ(3)
َ.3َ/841جواهرَالقرآ َلل َقول ََ(4)
َ.3َ/53ال حرَالّحنطََ(5)
َ.6/209التحركرَنالتيوكرََ(6)
َ.480الّفصلَللزمخشريََ(7)
َََ.3َ/74ىنحَالّعَينََ(8)
مصعفرَيحّدََ َّعنلََصوتنة:يثرَالقراءاتَيفَتيوعَيحكَمَالوق َالقرآين،ََىا ةََ(9)

 .414)ى َلةََكتوىاه(َص
، وإصالح المنطقج 388ج 1لرجز لمنظوم بن حبة األسدي ع معاين اليرآ  للفراء ا (10)

 =ويروى أيًضاج فاطجع، ويروى أيًضاج  " 13/21، وجامع البيا  للطبري 108
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 وقول يعىل بن األحول:

إإهَث نلث
ُِ َلُإُدنَالي ُنيإَُِّاليُعتِنإِخَي َُف إُّ 

َ

َيِىُقإإَ َََِ إإتَُُقَِ َلُإإهي شي ُنِمعيإإواُيَمث
(1)َ

اُء)تَ (: ِمَن هـ207الثاين: ـ أنها لغة من اللغات الصحيحة، َقاَل الَْفرَّ

َك مَ  ا َقبَْلَها، َفيَُقوُل: َضَربْتُْه َضْربًا َشِديًدا َكَما الَْعَرِب َمْن يَْجِزُم الَْهاَء إَِذا َتَحرَّ

                                                                         
ا مَأى 2/5سر صناعة اإلعراب )"فاضجع= ج َوَصَا ظبيا، لَمَّ يٍّ (، َقاَل ابُْن َبرِّ

ْئُب َأاة اَل َوَعَة لَُة َواَل ِربََع لَِكْواِِة اَل َيِصُل إِلى الظَّبِْه فييْكلة َماَل إِلى َأْمطاِل ِحْيٍا                     اللِّ

ْمِل، واألَمطالج َواِحَدُل األَْمَطى، َوُهَو َرَجٌر ُيدْ  بَُغ بَِوَمقِِة. والِحْيُاج الُمْعَوثُّ ِمَن الرَّ

َوَجْمُعُة َأحياف وُحُيوٌف )لسا  العربج أ ب ز(، والدعةج الخفض والطمياينة، 

ولين العيش، أو العيش السيل الطيب، والشبعج االمتالء من الطعار، وييالج ربع 

 .وهامن األمر إذا سئمة، فالطجعج أي وضع جنبة على األمض واح
البي  من الطويل لْْلَحول يعلى بن ُمسلم بن أبه قيس أحد بنه يْشكر بن َعْمرو َراِعر  (1)

إسالمه لص من رعراء الدولة األموية َوَكاَ  َأحول َوَكاَ  خليعا يجمع الصعاليك 

وخلعاءهم فيغير بيم على َأحيَاء الَْعَرب َوييطع الطَّرِيق ، َفَشكا النَّاس أمره  األزو 

ة َوُهَو َخال َمْرَوا  بن الحكم َفلم يزل يراصده إِلَى َأ  إِلَ  ى َاافِع بن َعْلَيَمة َوالِه َمكَّ

( ، وأخيلة، ييالج 29/17ُأ ِه بِِة فييده وحبسة َفَياَل فِه محبسة.)الواع بالوفيات 

أخل  السحابة إذا مآها، أخال ، أي كاا  مرجوزل للمطر والياء ع أخيلة، ولة، 

البرق. أما على موايةج أريمة، ااظر إلية أين ييصد وأين يمطر، وأما عائدل على 

والميتضب  128/ 1أميغةج أي أطلبة. ومطواي، صاحباي )وااظرج الخصائص 

/ 1والمحتسب  226/ 1وررح السيراع  100/ 1والحجة البه عله  39/ 1

 (.2/927(، وِمطْو الرجلج َاظِيره َأو صديية ُلَغة َسَرويكة.)جميرل اللغة 224

رال َيِصُا بَْرًقا، َوَذَكَر األَصبياين َأاة لِيَْعَلى ْبِن  ج ُهَو لَِرُجٍل ِمْن َأْزو السَّ يٍّ َوَقاَل ابُْن بَرِّ

ه بَيٍْ  َقبَْلُة، 
األَحول ... ، َوَمْعنَى ُأِخيلة َأاظر إِلى َمِخيلتة، والياُء َعائَِدٌل َعَلى الَْبْرِق فِ

 َوُهَوج

َ  ُإإإإري ف
َلِ إإإإُّث ن إإإإهَُ إإإإُرناِ َُيِىقي ََث

َ

َُكّإَِ ََ ُ َكإلو إُونَال ُإري ،َنُيهي
َُكَّ ف

 )لسا  العربج ر ط و(. َ
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ْفعُ   نُوَن )ِميَم( َأْنتُْم َوُقْمتُْم َوأَْصُلَها الرَّ ، وذكر السمين (1)ُيَسكِّ

 .(2) "أن تسكيَن هاء الكناية لغة ثابتة "(هـ756الحلبي)ت

فهاتان  "( معقبا على بيت يعلى بن األحول:هـ392َقاَل ابْن جني)ت

أعني إثبات الواو يف )أخيلهو( وتسكين الهاء يف قوله )له(، ألن أبا ان: لغت

( زعم أنها لغة ألزد السراة، وإذا كان كذلك فهما لغتان. هـ215الحسن)ت

ذاك لغة.  عن حذف لحق بالصنعة الكلمَة لكن "له "وليس إسكان الهاء يف 

 (:هـ206ومثله ما رويناه عن قطرب)ت

إإإَُءَُمإإإََبِإإإ ُّ َالي إإإُربث َني ي إإإُوهث  َُ حي

َ َُععُإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

َ

َِكُ إإإَََ َُنا َُ إإإنيلث نثوُ إإإهي َعث أل و َ(3)َََو

 .(4) "فقال: )نحو هو( بالواو، وقال )عيونه( ساكن الهاءَ

وإسكان هاء الكناية لغة محكية سواء  "(:هـ665وقال أبو شامة)ت

اتصلت بمجزوم أو غيره ... ووجه اْلسكان تشبيه هاء الضمير بألفه وواوه 

، أو استثقلت صلتها فأسكنت كما فعل يف ميم الجميع، أو ويائه فأسكنت

وصلت بنية الوقف، وهذه الوجوه الثالثة تعم المجزوم وغيره. ويف المجزوم 

 وجهان آخران:

 أنها سكنت تنبيها على الحرف المحذوف قبلها للجزم. :أحدمها

 . (5)أايا سكن  لحلوليا محلة :والثاين 

                                 
والدم المصو   8/263ومفا يح الغيب للرازي  3/95الكشا والبيا  للهعلبه  (1)

3/263 
 .5/412الدم المصو   (2)

 .1/244البي  من البسيط وو  اسبة ع المحتسب  (3)

 .4/246لمحيط األعظم والمحكم وا 1/372الخصائص  (4)

 .107إبراز المعاين ص (5)
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على الضرومل، قال حمل إسكا  الياء وصال  الثالث:

اِعر ... َفحلف الَْحَرَكة َمَع الَْحْرف،  "(جهأ285المبرو)ت َوقد اضطرك الشَّ

وهلا الكالر يتنزل على الشعر وال يتنزل  ،(1) "َوَكاَ  َذلِك َجائِزا ألَاَّيا ِزَياَول

 على اليرآ  الكريم؛ ألاة ال ضرومل ع اليرآ  الكريم

ومن قرأ بحلف الواو وإدبَاِت  "(جهأ311قال الزجاث )ت الرابع: ـ

الضمِة فللك مهل حلف الياء وإدبات الكسرل، وَمْن أَْسَكَن الياَء فغالط، أل  

 . (2) "الياء ليس  بمجزومة...

ْسَكاَ  َغَلٌط لَيَْس بَِشْهٍء؛ إِْذ ِهَه  َوَما َذَهَب إِلَيِْة َأبُو إِْسَحاَق ِمْن أَ َّ اإْلِ

بَْعِة، وَ  َراَءٌل فِه السَّ
ِهَه ُمتََوا َِرٌل، َوَكَفى أَاََّيا َمنُْيولٌَة ِمْن إَِماِر الْبَْصرِيِّيَن َأبِه قِ

ُة َعَربِهٌّ َصرِيٌح، َوَساِمُع لَُغٍة، َوإَِماٌر فِه النَّْحِو، َولَْم يَُكْن  َعْمرِو بِْن الَْعاَلِء. َفإِاَّ

يَْلَهَب َعنُْة َجَواُز ِمهِْل َهَلا. َوَقْد أََجاَز َذلَِك 
اُء)ت لِ ( َوُهَو إَِماٌر فِه هأ207الَْفرَّ

النَّْحِو َواللَُّغِة. َوَحَكى َذلَِك لَُغًة لِبَْعِض الَْعَرِب َ ْجِزُر فِه الَْوْصِل َوالَْيطِْع. َوَقْد 

)ت هُّ
( أَ َّ لَُغَة َعِييٍل َوكاَِلٍبج أَاَُّيْم يَْختَِلُسوَ  الَْحَرَكَة فِه هأ189َمَوى الْكَِسائِ

ج َهِلهِ ا نُوَ  َأيًْضا. َقاَل الْكَِسائِهُّ ٍك، َوَأاَُّيْم يَُسكِّ لَْياِء إَِذا َكاَاْ  بَْعَد ُمتََحرِّ

[ بِالَْجْزِر، 6العاوياتج]( ہ ہ) :َسِمْعُ  َأْعَراَب عييل وكالب َيُيولُو َ 

 ُيوَجُد فِه َكاَلِمِيُم َوج لَِربِِّة لََكنُوٌو، بَِغيْرٍ َ َماٍر، َولَُة َماٌل، َوَغيُْر َعِييٍل َوكاَِلٍب اَل 

هج لَُة َوَربَِيِة، إاِلَّ فِه َضُروَملٍ 
 . (3)اْختاَِلٌس َواَل ُسُكوٌ  فِ

قدر  عليال صو يا لعدر الحلف ع هاء المؤاة يتمهل ع خفة ـ 3

 األلا.

( ہ)[ وَ 2]البيرلج( پ) أ َإِْ  َسَكَن َما َقبَْل الَْياِء َاْحَوج 4

ف أحسن من اإلدبات، وهلا ما علية اليراءات [ َكاَ  الحل132]البيرلج

                                 
 .1/267املقتضب  (1)

 .4/117معاين القرآن وإعرابه للزجاج  (2)

 .3/221البحر املحيط  (3)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

من قرأ بالصلة  "المتوا رل عدا قراءل ابن كهير المكه حية قرأ بالصلة، و 

 . (1)"فعلى األصل، واألكهر على  رك الصلة  خفيفا

ة قراءل اختالس الياء بعد متحرك، ميتصرا ع عزو هلا األواء  أ وجك

افع كاا  هه اليراءل المنتشرل ع ولعل ذلك يرجع إلى أ  قراءل اليالو ، 

والكلمات المختلا فييا من حية  اليطر األادلسه ع عصر السييله،

فِه ِعْشرِيَن  "اإلسكا  واالختالس والصلة وموت ع ادنته عشرل كلمة 

 [75آل عمرا ج]( ھ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ): َمْوِضًعا هه

]آل ( ہہ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڻڱ ں ں ڻ )

چ  چ)[ 20]الشومىج (ۀ ۀڻ ڻ ں ڻ ڻ )[ 145عمرا ج

 (ی)[، 75]طةج( مب خبحب )[، 115]النساءج (ڇ ڇ ڇچ 

 (گگ )وَ  [،7]الزمرج (ڈ ڈ ژ) [،28]النملج (گ گ)َو  [،52]النومج

( گ)[ 8]الزلزلة:( گگ ) [7]الزلزلةج( ڑژ )[، 7]البلدج

[ 249[ ]البيرلج237]البيرلج( ۇئ ) [36[ ]الشعراءج111]األعرافج

ووجة لغة اليصر ،(2)"  [37]يوساج( ىئ) [83ج[ ]يس88]المؤمنو ج

ع المجزور النظر إلى الحرف المحلوف قبل الياء للجزر؛ أل  حلفة 

عامض ولو كا  موجوًوا لم  وصل الياء لوجوو الساكن قبليا على ما  يرم، 

فيلا  وجية حسن؛ لما جاءت اليراءل بة من اليصر ع المجزور، .... ووجة 

 (3) قبل الياء وال اظر إلى الحرف المحلوف الصلة  حرك الحرف اللي

 

                                 
 .106إبراز المعاين ص (1)
 .1/305النشر ع اليراءات العشر  (2)
 .109إبراز المعاين ص (3)
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 املوضع الثالث:
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) قال تعاىل:

 [161]آل عمران:( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

: 

َرُه َأْ  161آل عمرا ج]( ک گ گ گ گ ڳ ): َقْولَةُ  (1) َ ََذَكرو» [ َوَفسك

رِيَن يَُيولُوَ ج َاَزلَْ  فِه الُْغُلوِل، َوفِه َيْكتَُم َما َأَاَزَل اهللُ، َوأَْكهَ  ُر الُْمَفسك

 ^بَْعِض اآْلَداِم أَاكُيْم َفَيُدوا َقطِيَفًة ِمْن الَْمْغنَِم، َفَياَل َقائٌِلج لََعلك النكبِهك 

بضم الياء وفتح الغين فمعناه  (ُيَغل   )َوَمْن َقَرأَ  َأَخَلَها، َفيَْاَزَل اهللُ اآْلَيَة،

ُجَل إَذا َألَْفيْتة َجبَاًاا، َوَكَللَِك َأَغَلْلتةج إَذا أ  يليى  ، َ ُيوُلج َأْجبَنْ  الرك َغاالك

 ، َوَقْد َقاَل عمرو بن معد يكرب لِبَنِه ُسَليٍْمج َقاَ ْلنَاُكْم، َفَما َوَجْد ة َغاالك

َغيُْر َخاِمٍث َعْن  َأْجبَنكاُكْم، َوَسيَلْنَاُكْم َفَما َأبَْخْلنَاُكْم. َوَ ْفِسيُر ابِْن إْسَحاَق 

، َأْيج َستََر، َوَكَللَِك َمْن َخاَ  فِه َرْهٍء  َغِة. َفَمْن َكتََم َفَيْد َغلك ُمْيتََضى اللك

ْخَفاُء، َوِمنُْة  تُْر َواإْلِ َمِةج السك
َوأََخَلُه ُخْفيًَة، َفَيْد َستََرُه َوَكتََمُة، َوَأْصُل الَْكلِ

َجُر َوالنكبَاُت، َوَقْد َأَمَر النكبِهك الِْغاَللَُة َوالَْغَلُل لِْلَماِء   ^الكِلي ُيَغطكيِة الشك

، َوأََخَلْت بِِة َطائَِفٌة ِمْن الُْفَيَياِء ف «  ِي بَْعِض الَْمَغاِزي بِإِْحَراِق َمتَاِع الَْغالك

(2). 

َقَرأَ ابُْن َكهِيرٍ »ا ر ين ع اآلية الكريمة، حيةج ذكر السييله قراء ين متو

 بَِفتِْح الْيَاِء َوَضمِّ الَْغيِْن، َوَقَرَأ الْبَاُقوَ  بَِضمِّ الْيَاءِ ( گ ) و َوَعاِصمٌ َوَأبُو َعْمرٍ 

                                 
 ابْن إْسَحاَق . جأي (1)

 .6/87الروض األاا (2)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1)«َوَفتِْح الَْغيْنِ  

 وذكر يف داللة قراءة البناء للفاعل قولني:
 .¸ قول ابن إسحاق حية فسر الغلول بكتما  ما أازل اهلل أوهلما: 

لغلول، بمعنى الخيااة ع قول جميوم المفسرين وهو من ا وثانيهما:

الغنيمة وغيرها، وحكى سياقا خامجيا يؤيد ما ذكره جميوم المفسرين، دم 

أَْي َما  "ذكر ع  وجية قراءل البناء للمفعول وجيا واحدا وهو أ  يُوجد غاال،

، أَْو بَِمْعنَى اِْسبَتِِة إِلَى الُْغُلولِ  َأْي َما َكاَ   ; َكاَ  ِمْن َريِْ  النَّبِهِّ أَْ  ُيوَجَد َغاالا

نَبِهٍّ أَْ  يَُكوَ  ُمتََّيًما بِالُْغُلولِ 
 .(2)"لِ

ِمْن َغلَّ َمبْنِياا لِْلَفاِعِل، ( گ گ ڳ) "(جهأ745قال أبو حيا  )ت 

ُة اَل ُيْمكُِن َذلَِك ِمنُْة، أِلَ َّ الُْغُلوَل َمْعِصيٌَة، َوالنَّبِه َمْعُصوٌر ِمَن  ^  ُ َوالَْمْعنَىج َأاَّ

ُة اَل الَْمعَ  ه َرْهٍء ِمنَْيا، َوَهَلا النَّْفُه إَِراَمٌل إِلَى َأاَّ
اِصه، َفاَل ُيْمكُِن أَْ  َيَيَع فِ

َم فِيِة َذلَِك، َواَل أَْ  ُينَْسَب إِلَيِْة َرْهٌء ِمْن َذلَِك. .. و  (أَْن ُيَغل  )َينْبَِغه َأْ  ُيتََوهَّ

 ْلَمْفُعوِل.بَِضمِّ الْيَاِء َوَفتِْح الَْغيِْن َمبْنِياا لِ 

. َوالَْمْعنَىج لَيَْس أِلََحٍد َأْ  يَُخوَاُة فِه  أ َفَياَل الُْجْمُيوُمج ُهَو ِمْن َغلَّ

ْكرِ  ^ الَْغنِيَمِة، َفِيَه َاْيٌه لِلنَّاِس َعِن الُْغُلوِل فِه الَْمَغااِِم، َوُخصَّ النبه بِاللِّ

الَْمْعِصيََة بَِحْضَرِل النَّبِهِّ أرنع لما يجب َوإِْ  َكاَ  َذلَِك َحَراًما َمَع َغيْرِهِ، أِلَ َّ 

رِيِا، َوالْيَْوِر الُْمَعظَِّم.  ِمْن َ ْعظِيِمِة َوَ ْوقِيرِهِ، َكالَْمْعِصيَِة بِالَْمَكاِ  الشَّ

ُة ُيوَجُد َغاالا َكَما َ ُيوُلج َأْحَمَد  أ َوقِيَلج ُهَو ِمْن َأَغلَّ ُمبَاِعياا، َوالَْمْعنَىج َأاَّ

 ُجُل َوَجَد َمْحُموًوا.الرَّ 

(ج ُهَو ِمْن َأَغلَّ َأْي ُاِسَب إِلَى هأ377)ت أ َوَقاَل َأبُو َعِلهٍّ الَْفاِمِسهُّ 

                                 
 .2/243النشر ع اليراءات العشر  (1)

 .4/176 فسير المنام  (2)
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ُجُل، ُاِسَب إِلَى الُْكْفرِ  الُْغُلوِل،  .(1)"َوقِيَل لَُةج َغَلْلَ  َكَيْولِِيْمج أَْكَفَر الرَّ

 الغنيمة وغيرها، وقراءل من الغلول، بمعنى الخيااة ع (أَْن ُيَغل  ) :وقيل ـ

 .(2)من غل يغل، وهو من الغل، بمعنى الحسد والحيد( ڳ گ گ )

ڳ ) (ج »هأ885وقال البياعه)ت  بشيعًا لفعل ما يؤوي إلى هلا ( گ گ 

االحتمال زجرًا من معاوول مهل ذلك الفعل المؤوي إلى  جويز رهء مما 

ضم الياء وفتح ب -غير ابن كهير وأبه عمرو  وعلى قراءة اجلماعةذكر، 

المعنىج وما كا  لة وما صح أ  يوجد غاالً، أو  -العين مجيوالً منج أغل 

؛ ويجوز أ  يكو  التيدير ينسب إلى الغلول، أو يظن بة ما يؤوي إلى ذلك

وحدهج فال  ي وا إ  كنتم مؤمنين بما ييدح ع  ´ بعد األمر بالتوكل على اهلل

إاة ما كا  لكم أ   غلوا، وما كا  أي التوكل كالغلول وما يدااية فتخللوا، ف

ما حل لنبه أي من األابياء قط أ  يغل، أي لم أخصكم بيله الشريعة بل ما 

كا  ع ررع ابه قط إباحة الغلول، فال  فعلوه وال  يامبوه بنحو االستباق 

إلى النيب، فإ  ذلك يسلب كمال التوكل، فإاة من ير ع حول الحمى 

 .(3)«ة الخلال يورك أ  يواقعة، فيوجب ل

ل السييله ليول ابن إسحاق ع واللة قراءل البناء للفاعل على  وقد أصَّ

أَ َّ الُْغلَّ أَِو الُْغُلوَل الَْمنِْفهَّ ُهنَا ُهَو إِْخَفاُء َرْهٍء ِمَن الَْوْحِه  "جكتم الوحه، و

ا فِه ُكلِّ  َوكِتَْماُاُة َعِن النَّاِس اَل الِْخيَاَاُة فِه الَْمْغنَِم، َوإِْ  َكا َ  ُه َعاما َما يَُعدُّ

ا بِالَْغنِيَمِة، َفإِاَُّة ِجهَء بِِة لِْلُمنَاَسبَِة َكَما ُعِيَد فِه ُمنَاَسبَاِت  ُغُلوٍل َأْو َخاصا

ا  ُة َاَزَل َموا الُْيْرآِ ، َواْاتَِيالُُة ِمْن ُحْكٍم إِلَى ُحْكٍم َأْو َخبَرٍ لَُة ِحْكَمٌة. َوَذَكُروا َأاَّ

                                 
َ.3/412ال حرَالّحنطَ (1)

َ.1/438تفسنرَابنَعرفةَ (2)

َ.5/111 ظمَالدىىَ (3)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ويؤيد  ،(1)"َأْ  َيتُْرَك النَّْعَه َعَلى الُْمْشرِكِينَ  ^ َمْن َمِغَب إِلَى النَّبِهِّ َعَلى  

 صحة هلا اليول ما يي هج

، أَْيج َستََر، َوَكَللَِك  »: ـ التأصيل اللغوي ملادة )غ ل ل( 1 َفَمْن َكتََم َفَيْد َغلك

ج اأْلَْخُل  ،(2)«  َوَكتََمةُ  َمْن َخاَ  فِه َرْهٍء َوأََخَلُه ُخْفيًَة، َفَيْد َستََرهُ  َوَأْصُل الُْغلِّ

ى ُغُلواًل  رَِقِة ِمَن الَْغنِيَمِة َقبَْل الِْيْسَمِة، َوُ َسمَّ رَِقِة، َوَغَلَب فِه السَّ ، بُِخْفيٍَة َكالسَّ

( ااِهُّ مَّ ( َوَغيُْرُهج َأْصُل الُْغُلوِل ِمَن الَْغَلِل َوُهَو ُوُخوُل  هأ384 - 296َقاَل الرُّ

يَِ  الِْخيَاَاُة ُغُلواًل؛ أِلَاََّيا َ ْجرِي فِه الُْمْلِك َعَلى الْ  َجرِ، َوُسمِّ َماِء فِه َخَلِل الشَّ

ج لِْلِحْيِد، َوالَْغلِيُلج لَِحَراَمِل  ، َوِمْن َذلَِك الِْغلُّ َخَفاٍء ِمْن َغيْرِ الَْوْجِة الَِّلي يَِحلُّ

َعاِم. ... وَ  ْهِء َوَخَل فِيِة َواْختََفى فِه الَْعطَِش، َوالِْغاَللَُةج لِلشِّ َ َغْلَغَل فِه الشَّ

بَاطِنِةِ 
ُر أَْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ ( ج » هأ395وقال ابن فامس)ت، (3) الَْغيُْن َوالالَّ

ْهِء يُْغَرُز.... َوِمنُْة الُْغُلوُل فِه الُْغنِْم،  َعَلى َ َخلُِّل َرْهٍء، َوَدبَاِت َرْهٍء، َكالشَّ

ُة بَيَْن دِيَابِِة، َوِمَن َوُهَو َأْ  يُْخ  ْهُء َفاَل ُيَروُّ إِلَى الَْيْسِم، َكيَ َّ َصاِحبَُة َقْد َغلَّ َفى الشَّ

ْدمِ  ْغُن َينَْغلُّ فِه الصَّ ، َوُهَو الضِّ  .(4)« الْبَاِب الِْغلُّ
تَْماِ  َوإِْخَفاِء بَ ـ السياق السابق 2

ْعِض ج فِمْن ُمنَاَسبَِة َكْوِ  الُْغلِّ بَِمْعنَى الْكِ

 
ِ
َر ِمْن َأْمرِ اهلل ابَِيِة بُِمَعاَ بَِة َمْن  ^َابِيَُّة  -َ َعالَى  -التَّنِْزيِل َما َ َيدَّ فِه اآْلَياِت السَّ

ا يَْصُعُب َ بِْليُغُة َعاَوًل  ُروا، َوَذلَِك ِممَّ  ;َكاَ  َمَعُة فِه أُُحٍد َوَ ْوبِيِخِيْم َعَلى َما َقصَّ

ُة َيُشقُّ َعَلى الْ  ِغ، َوِمْن َأْمرِهِ أِلَاَّ ْستِْغَفاِم لَُيْم  ^ُمبَلِِّغ َوالُْمبَلَّ
ِ
بِالَْعْفِو َعنُْيْم َواال

َوُمَشاَوَم ِِيْم فِه اأْلَْمرِ َعَلى َما َكاَ  ِمنُْيْم، َوفِه َهَلا إِْعاَلٌء لَِشيْاِِيْم َوُمَعاَمَلٌة 

                                 
َ.4/176تفسنرَالّيَىَ (1)

 .6/87الرنضَاأل  َ(2)

 .1/434نكيظر:َاليكَُّنالعنو َللَّنىَي4/176َتفسنرَالّيَىَ (3)

 .4/375َمقَكنسَاللغةَ)غَ َ ( (4)
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ئُوِ ، َوَذلِ  ا َعِيَد الْبََشُر أَْ  َيُشقَّ َعَلى لَُيْم بِالُْمَساَوالِ فِه ِمهِْل َهِلهِ الشُّ َك ِممَّ

ئِيِس ِمنُْيْم إِباَْلُغُة لِْلَمْرؤوِسيَن، اقرأ قولة  عالى ۀ ہ ہ ہ ہ ): الرَّ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۈ ۈ ٴۇ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 [.156: 155]آل عمران( ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

]آل ( ہ ہ ہ ھ ھ):َلُهَث ¸ ـ َما َتَقدََّم ِفي َهَذا السَِّياِق ِمْن َقْوِلِه3 

[ ِعنَْدَما لََعَن َأبَا ُسْفيَاَ  َوَمْن َكاَ  َمَعُة ِمْن ُمُءوِس الُْمْشرِكِيَن، 128عمرا ج

لنَّاِس بَِما يَِجُب لِْْلَْابِيَاِء  ¸َكيَاَُّة 
التَّبِْليِغج َما َكاَ  ِمْن فِه َأْمرِ  •َيُيوُل إِْعاَلًما لِ

ا يَُشقُّ َعَلى  يِغِة َوإِْ  َكاَ  ِممَّ
ا ُأِمَر بِتَبْلِ َريِْ  َابِهٍّ ِمَن اأْلَْابِيَاِء أَْ  يَْكتَُم َريْئًا ِممَّ

 ِذْكُرُه َوَ بِْليُغُة 
َ.(1)النَّاِس فِه ُحْكِم الَْعاَولِ

َُموَي َُقَُ :َنكش دَللقو َالأَينَ نَ َالّوق ،َفعنَِمقيُسمف سف َُع َو لُرَابيِن

َ سف َُع َو َابينث ُكةَث ": ƒُقَُ  َاْلي َُهِذِه ]آل عمران: ( ک گ گ گ گ)ُ ُزلُُّي

وُ َاهللَ[ 161 َُى ث ِسَلُُعلو َاليَو َُفُقَُ :َبُعيضث ىف َبُدي ُم َُكوي ُراُء،َفثِقُدتي ّي َُح
فِ َُقعِنُفةف

َأَ  ^ َاهللث َُفأُ يُزُ  ُذُهَ، ََِلُر161ََآ َعّرا :]( ک گ گ گ گ):  ¸ُُ ]

كُِةَ رَِاْلي
ُِ :ََ"آ َُ انث َُ تثوُحةثَالينَُءَِ»ُقَُ َُيبثوَ َُمفي  .(2)«كُغثلو

َ
ِ
َاهلل   ِ  َُ َبُُعُث َُقَُ : سف َُع َو َابيِن َبُُعُثَ: »^نُعِن َثثمو َُىاُكتثهث، َوتي َُفرث ُجنيًشَ

َ َُذُهبف َِمني
َُاُزا ف َُىييِس لثوِ  َبِغث َوتي َُفرث »َ : ]آل ( ک گ گ گ گ)ُفيُُزلُُّي

 .(3) [161عمران: 

                                 
َ.4/176تفسنرَالّيَىَ (1)

 (.4/31/3971 ينَيب ََانََ) (2)

(3) (َ َللع راين َالك نر َم ّ 12/134/12684َالّع م َيف َال نأّ  َنقَ  )
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

وال يمنع أ  يحمل اللفظ الكريم هله الدالالت المتنوعة، ويؤيد كل  

معنى موافد لغوية متنوعة، فيلا وجة من وجوه اإلعجاز اليرآين، وهو 

 اصطفاء لفظ يحمل والالت مختلفة مع عدر التعامض بينيا.

ولعل سياق الموقا يشير إلى خصوص ما حدث ع الغزول من مسيلة 

 ‘فة، والسياق السابق والالحق يشير إلى عمور مسالة النبه اليطي
 ويبقى أن أشري إىل أمور تتصل بهذا األسلوب اللغوي:

( قراءل البناء هأ377( وأبو عله)تهأ224اختام أبو عبيد)تـ  األول:

منسوبا  "ما كا  لكلا أ  يفعل"للفاعل، وقاالج أكهر ما يجهء الفعل بعد 

گ گ )[، 79]آل عمرا ج (ڦ ڦ ڄ ڄڦ ): احو ،(1)إلى الفاعل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )[، 145]آل عمرا ج( گ گ ڳ

ۈ ) [،33]األافالج (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) [،92]النساءج( پ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )،[ 67]األافالج( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) [،17]التوبةج( ژ

پ )[، 100]يواسج( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)[، 113]التوبةج

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )[، 38]يوساج( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)[، 78[ ]غافرج38( ]الرعدجے

ڱ ڱ ں ں ) ،[35]مريم:( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)[، 11]إبراهيمج

( ک ک ک گ گ گ ) [،18]الفرقا ج( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ىئ ) ،[53]األحزابج( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)[، 60]النملج

                                                                         
6/328/10905َالزنائد)= َثُِقَت  ،َُنِىُجَلثهث َالعوُ ُرا ِ    .(:َُىُناهث

 .401إبراز المعاين ص (1)
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 .[51]الشومىج (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ي)َوَقاَل ا َما َكاَ  "(ج َقلَّ َأ  َ ِجَد فِه كالِر العرِب هأ582 - 499بُن بَرِّ

على أَ  يكوَ  الِفعُل َمبْنِيكًا للَمْفعول، وإاكما  جُده مبنيكًا "لفالٍ  َأ  يُضَرَب 

لْلَفاِعل، كيولِكج َما َكاَ  لمؤمٍن أَ  يَْكِلَب، َوَما َكاَ  لنبهٍّ َأ  يَخو ، َوَما َكاَ  

َأ  يَْلبَِس  لُمْحرِرٍ 
(1). 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): اعم هله لغة اليرآ  الكريم إال ع قولة  عالى

(ج ومعنى اآليةج ما َكاَ  هأ207[ قال الفراء)ت37]يواسج( ں ڻ ڻ ڻ

ينبغه لمهل َهَلا اليرآ  أ  ُيفترى، وهو فِه معنىج ما َكاَ  َهَلا اليرآ  ليفتري، 

  ينبغه أي ما كا [122التوبةج]( ەئې ى ى ائ ائ )ومهلة 

لَُيم أ  ينفروا ألايم قد كااوا َاَفروا كافة، فدلك المعنى َعَلى َأاَُّة ال ينبغه لَُيم 

« أ »(ج يجوز أ   كو  هأ328، وقال ابن األابامي)ت(2)أ  يفعلوا مرل أخرى

مصدماً، و يديرهج وما كا  هلا اليرآ  افتراًء. ويجوز أ   كو  « يفترى»مع 

ج ما ازل هلا اليرآ ، وما ظير هلا اليرآ  أل   امة، فيكو  المعنى« كا »

بفيد الخافض ع قول الفراء، وقال ابن « أ »يفترى، وبي  يفترى، فتُنَْصب 

 .(3)أيج يضاف إِلى غير اهلل، أو يُختَلق ( ں ں)(ج معنى هأ276قتيبة)ت

أَْحَسُن ِمْن َقْولِِيْمج َما َصحَّ  (ڳ ک گ گ گ گ )ج َهَلا التَّْعبِيرُ الثاين

نَبِهٍّ أَْ  َيُغلَّ 
يِْ  َأبَْلُغ ِمْن َاْفِه  ;َواَل اْستََياَر لِ ه الَْمْغنَِم، فنَْفه الشَّ

َأْي يَُخوَ  فِ

ُة َيُيوُل ُهنَاج إِ َّ النَّبِهَّ اَل ُيْمكُِن َأْ   َدلِيٍل، َكيَاَّ
ُة ِعبَاَمٌل َعْن َوْعَوى بِ الِْفْعِل ؛ أِلَاَّ

ا يََيُع ِمنُْيْم أَْو يَُجوُز أِلَاَّ  ;َيَيَع ِمنُْة َذلَِك  ُة لَيَْس ِمْن َريِْ  اأْلَْابِيَاِء َواَل ِممَّ

                                 
  اث العروس )غ ل ل(. (1)

 (.1/464  )معاين اليرآ (2)

 (.17/252( وينظرج مفا يح الغيب )2/331زاو المسير ) (3)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1)َعَليِْيمْ  

ُة  " َْ  أَبِه َعْمرِو بِْن الَْعاَلِء، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن ابِْن َعبَّاٍسج : عالثالث َأاَّ

َوَيُيوُلج َكيَْا اَل يَُكوُ   (َغل  َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ أَْن يُ ) َكاَ  ُينْكُِر َعَلى َمْن َكاَ  َيْيَرُأج

آل ](  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): لَُة أَْ  ُيَغلَّ َوَقْد َكاَ  لَُة أَْ  ُيْيتََل َقاَل اهللُ َ َعالَى

ِييَن ا ََّيُموا النَّبِهَّ 112عمرا ج 
فِه َرْهٍء ِمَن الَْغنِيَمِة ، َفيَْاَزَل  ^[ َولَكِنَّ الُْمنَافِ

 .(2) [161]آل عمرا ج ( ک گ گ گ گ): ¸ اهللُ 

كا  قبل علمة بي  اليراءل -ƒ-وأقولج لعل هلا اللي قالة ابن عباس

الصحيح، ويؤيد  بالسند-وسلمصلى اهلل علية –األخرى منيولة عن النبه 

 ذلكج

داب  أ  أبا عمرو البصري قرأ على كهير من اليراء العشرل منيم  -1

 بالبناء للمفعول.وأبو جعفر ييرأ ، (3) أبو جعفر يزيد ابن اليعياع

داب  ع إسناوه كهير من اليراء العشرل،  -ƒ عبد اهلل ابن عباس -2

 ومنيم من كا  ييرأ بالبناء للمفعول.

 

  

                                 
 .4/176 فسير المنام  (1)

 (2/73/803المعجم الصغير للطبراين)  (2)

 1/289غاية النياية  (3)
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 املوضع الرابع:
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) قال تعاىل:

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 [94]النساء:( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

: 

 بِْن َأبِه َحْدَمٍو، َقاَل بََعهَنَا مسول » 
ِ
َقاَل ابُْن إْسَحاَقج ... َعْن َعبِْد اهلل

فِه َاَفرٍ ِمْن الُْمْسِلِميَن، فِيِيْم َأبُو َقتَاَوَل الَْحاِمُث بُْن  (1)إلى إَضمَ  ^ اهلل

بَطِْن إَضَم، َمرك ِمبِْعهك َوُمَحلكُم بُْن َجهكاَمَة بِْن َقيٍْس، َفَخَرْجنَا َحتكى إَذا ُكنكا بِ 

 لَُة، َوَمَعُة ُمتَيكٌع لَُة َوَوْطٌب ِمْن 
، َعَلى َقُعووٍ بِنكا َعاِمُر بُْن اأْلَْضبَِط اأْلَْرَجِعهك

ا  ، َفيَْمَسْكنَا َعنُْة، َوَحَمَل َمرك بِنَا َسلكَم َعَليْنَا بِتَِحيكِة اإْلِْساَلرِ لَبٍَن. َقاَلج َفَلمك

اَمَة، َفَيتََلُة لَِشْهِء َكاَ  بَيْنَُة َوبَيْنَُة، َوأََخَل بَِعيَرُه َوأََخَل َعَليِْة ُمَحلكُم بُْن َجهك 

 
ِ
ا َقِدْمنَا َعَلى َمُسوِل اهلل  َوَأْخبَْرَااُه الَْخبََر، َاَزَل فِينَاج ^ ُمتَيكَعُة َقاَلج َفَلمك

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

                                 
يِّد َعِلهُّ بُن ِعيَسىج إَِضمٌ  (1) يََّة، ... و َقاَل السَّ

؛ واٍو إَِضٌم، َكِعنٍَبج َجبٌَل ج بَين اليَماَمِة وَضرِ

يِة الَمدينَة النَّبَِويكة
على ساكِنيا، َفمن ِعنَْد  ^ بحيال  ِياَمَة َوُهَو الواِوي الَِّلي فِ

ظاَل، دمَّ َما َكاَ  َأْسَفَل  ى الشَّ دك ُيسمَّ ى الَيناَل، َومن َأْعَلى ِمْنَيا عنَد السُّ الَمِدينَِة ُيَسمَّ

ى إَِضًما إِلَى البَْحر. َوَقاَل ا ك ُيَسمَّ
ي ج إَِضٌمج واٍو َيُشقُّ الِحجاَز َحتَّى َذلِ كِّ بُن السِّ

ه البَْحرِ، وَأْعَلى إَِضم، الَيناُل الَّتِه َ ُمرُّ ُوَوْيَن الَْمِدينَة. َوقيلج إَِضٌمج واوٍ 
ُيْفرَِغ فِ

َميْنَة َيطَُؤه ا َة واليَماَمِة ِعنْد السُّ . ألَْرَجَع َوُجَييْنََة....وُذو إَِضٍمج ماٌء بَين َمكَّ لحاثُّ

 َوقيلج َجْوٌف ُهنَاَك بِِة ماٌء وأماكُن ُيَيال لََياج الَحناظُِل، َولة ِذْكٌر فِه َسرايا َمُسول اهلل

وينظرج  31/219وُأْضم، بَِضمِّ فُسكوُ ج موضٌع ) اث العروسج أ ض ر .... ^

 (.1/214معجم البلدا  
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ى ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

َقَرأَ أَُبو َعْمِرو ْبِن َقاَل اْبُن ِهَشاٍم:  ،[94]النساء:( ائ ائ ەئ ەئ

 :
ِ
« لَِيَلا اْلَحِديِة  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)اْلِعََلء

(1). 

ذكر السييله سبب ازول اآلية الكريمة، دم عيب بلكر ابن هشار 

( على اليراءل المتوا رل ع اآلية الكريمة، إال أاة يلحظ على هلا هأ218)ت

 كالر أمومجال

( أفرو أبا عمرو بن العالء ع اسبة هأ218أ  ابن هشار )ت: األول

اليراءل، وقد رامكة غيره من اليراء العشرل، حية َقَرَأ الَْمَداِيَّاِ ، َوابُْن َعاِمرٍ 

 .(2)َوَقَرأَ الْبَاُقوَ  بِإِْدبَا َِيا ،(ڭ) وَحْمَزُل َوَخَلٌا بَِحْلِف أَلِِا 

او ابن هشار أبا عمرو باللكر؟ قل  ج لعل ذلك فإ  قيلج ما سبب إفر

يرجع إلى أ  قراءل أبه عمرو البصري كاا  هه اليراءل المستعملة ع هله 

احو  - 336الحيبة، ويؤيد هلا االجتياو قول الميدسه البشامي )

دم  اليراءات بمكة على حرف ابن كهير، وباليمن قراءل عاصم، "(جهأ380

وقال ابن  ،(3) " جميع األقاليمقراءل أبه عمرو مستعملة ع

اليراءل الته علييا الناس اليور بالشار والحجاز  "(جهأ833الجزمي)ت

                                 
أخرجة اإلمار  والحدية2/662وينظرج سيرل ابن هشار  7/487الروض األاا (1)

 .( وقال محييةج إسناوه محتمل للتحسين39/310/23881أحمد ع مسنده )

 . 2/496 يريب النشر ع اليراءات العشر  (2)

 .  108أحسن التياسيم ع معرفة األقاليم ص (3)
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واليمن ومصر هه قراءل أبه عمرو، فال  كاو  جد أحًدا يلين اليرآ  إال على 

حرفة خاصة ع الفرش ، وليد كاا  الشار  يرأ بحرف ابن عامر إلى حدوو 

العراق وكا  يلين الناس  خًصا قدر من أهلالخمسمائة، فتركوا ذلك أل  ر

بالجامع األموي على قراءل أبه عمرو، فاجتمع علية خلق وارتيرت هله 

 .(1)" اليراءل عنة

 (ڭ) ( ذكر أ  أبا عمرو قرأهأ218أ  ابن هشار )ت: الثاين

باأللا ليلا الحدية اللي ذكره السييله ع سبب ازول اآلية الكريمة، 

 "ا عمرو قرأ هكلا بعد علمة بالحدية، فيو اليائلج وليس معنى ذلك أ  أب

لَْوالَ َأْ  لَيَْس لِه َأْ  َأقَرأَ إاِلَّ بَِما ُقرَِئ، لََيَرأُْت َحْرَف َكَلا وكلا كلا...، َوَذَكَر 

وهلا من األولة الواضحة، على أ  اليراءل سنة متبعة ال يسع  ،(2)"ُحُرْوفًا

وإاما واللة ذلك  ،^ مسول اهللالمسلم الخروث علييا، إذا دبت  عن 

االحتجاث لليراءل أو الختيام أبه عمرو، وهلا التعبير من ابن هشار ييامب 

التعبيرات المستعملة ع االحتجاث لليراءات عند اليدامى، َقاَل ابْن 

 (ج َكيَا  ْيَرأهأ182 - 94(ج قل  ليواس )هأ232 - 150َسالر)

ت احو )َل الجعدي َفَياَلج َقا [؟22]النملج( ی ی ی ی جئ)

 :( َوُهَو أْفصح الَْعَربهأ50

َ َُ إإ ُأَُالُحَِطإإركنَُمإإأيِىُبََذي َِمإإني

َ

َُ إإإإنيِلِهَالُعرُِمإإإإََ ُك ييثإإإإوُ َِمإإإإني
(3)َ

َ                                  
 .1/292غاية النياية البن الجزمي  (1)
وسير أعالر  4/632و اميخ اإلسالر 34/124 يليب الكمال ع أسماء الرجال  (2)

 .1/290وغاية النياية  6/408النبالء 
لبي  من المنسرح ، وقد اختلفوا ع غرو هلا البي  بعضيم اسبوه إلى النابغة ا (3)

(، 2/147(، ومجاز اليرآ  )3/253، والكتاب )134الجعدي، وهو ع ويوااة 

وع  51وبعضيم إلى أمية ابن أبه الصل  وهو ع ويوا  أمية بن أبه الصل  مقم 

 .258ملحق ويوا  األعشى أيضا ص 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1)(هأ182( َوُيوُاس)تهأ154َوُهَو على قَِراَءل َأبه َعْمرو)ت 

يفيم من كالر ابن إسحاق وموافية السييله لة أايما ييوال   الثالث:

بمعنى  (ڭ) معنى  بعا الختالف اليراءل، حية جعال قراءلبتنوع ال

َلمَ ) فمن قرأ " حية المسلمين، وهلا ما قال بة جميوم العلماء أََماَو  (الس 

ْستِْساَلَر إِلَى الُْمْسِلِميَن، َوِمنُْة َقْولُةُ 
ِ
ْاِييَاَو َواال

ِ
ې ى ى ائ ): اال

 . [ أَِي اْستَْسَلُموا لِْْلَْمرِ 87]النَّْحِلج (  ەئائ

 بِاأْلَلِِا َفَلُة َمْعنَيَاِ ج (ڭ) َوَمْن َقَرأَ 

اَلَر الَِّلي يَُكوُ  ُهَو َ ِحيََّة الُْمْسِلِميَن، َأْي اَل : َأَحُدَها  َأْ  َيُكوَ  الُْمَراُو السَّ

ًذا َفتُْيِدُموا  التَِّحيَِّة إِاَُّة إِاََّما َقالََيا َ َعوُّ
َمْن َحيَّاُكْم بَِيِلهِ

يِْا  َ ُيولُوا لِ َعَليِْة بِالسَّ

تَيُْخُلوا َمالَُة َولَكِْن ُكفُّوا َواْقبَُلوا ِمنُْة َما َأْظَيَرهُ 
 .لِ

أَْ  يَُكوَ  الَْمْعنَىج اَل َ ُيولُوا لَِمِن اْعتََزلَُكْم َولَْم ُيَيا ِْلُكْم لَْسَ   َوالثَّاِني: 

اَلَمِة أِلَ َّ الُْمعْ  اَلَمةِ ُمْؤِمنًا، َوأَْصُل َهَلا ِمَن السَّ  .(2)تَِزَل َطالٌِب لِلسَّ

يجوز أ  يكو  بمعنى التسليم،   (ڭ) (جهأ311قال الزجاث)ت

َلمَ )ويجوز أ  يكو  بمعنى االستسالر، و وقال  ،(3)من االستسالر   (الس 

ے  } قوالً فضالً عما هو أعلى منة {وال  يولوا}(ج »هأ885البياعه)ت

ياكم بتحية أي باوم بي  ح (ۓ ڭ) أي كائنًا من كا  {ۓ

                                 
 .1/126طبيات فحول الشعراء (1)

= قرأ أبو عمرو والبزي بفتح اليمزل من غير  نوين، وقنبل بإسكا  اليمزل، والباقو  

 (.2/625بالخفض والتنوين ) يريب النشر ع اليراءات العشر 

 .11/189مفا يح الغيب  (2)

 .2/92 اليرآ  وإعرابة للزجاث وينظرج معاين 1/453زاو المسير  (3)
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 .(1)« {ڭ ڭ }قياوه ملقياً  اإلسالر

َلمَ )»(ج هأ1393وقال ابن عاروم)ت ِضدُّ الَْحْرِب، َوَمْعنَى َألَْيى  (الس 

َلَم أَْظَيَرُه بَيْنَُكْم َكيَاَُّة َمَماُه بَيْنَُيْم، و ُمْشتَرٌِك بَيَْن َمْعنَى ...  (ڭ)السَّ

َلِم ِضدَّ الَْحْرِب، َوَمْعنَى َ حِ  اَلُر َعَليُْكْم، أَْي َمْن السَّ ْساَلِر، َفِيَه َقْوُلج السَّ
يَِّة اإْلِ

ُة ُمْسلِمٌ   .(2)« َخاَطبَُكْم بِتَِحيَِّة اإْلِْساَلِر َعاَلَمًة َعَلى َأاَّ

 وهذا الذي عليه مجهور املفسرين، أقرته معامجنا اللغوية:
ْلم أ بالَكْسر أ ج الُمسالِم،  "(جهأ1205قال الزبيدي)ت ر السِّ َوبِة ُفسك

[ أَيج ُمسالِما على قِراءل َمْن َقَرَأ 29الزمرج]( ۆئ ۆئ ۈئ)َقولُة َ عالَىج 

ْلح ويُْفتَح لَُغتا ، (3)بالَكْسر ْلُمج الصُّ َمْن َسالََمنِه، والسِّ
، َو يولج َأاا ِسْلم لِ

الَر واإلْسالر . لم مهل السَّ  ُيَلكَّر َوُيَؤاَّة، ... والسِّ

الر هُ   َلمج االْستِْسالَر... نَا االستِْسالر واالْاِيياو... والُمراُو بالسَّ والسَّ

[ أَيج االْاِيياو، 90النساءج]( ٴۇ ۋ ۋ): َقْولة َ َعالَى واالْاِيياو، َوِمنْة

 .(4)« َوُهَو مصدم َيَيع على الواِحد واالْدنَيْن والَجْمع

يعد السياق الخامجه )سبب النزول( مافدا من موافد  الثالث:

اَلر »َذلِك َأ  الَْمْيتُول َقاَل لَُيم  "لليراءات عند السييله، واالحتجاث  السَّ

اَلر أَ  يتَبَيَّن  َفَيتَُلوهُ « َعَليُْكم َوأخُلوا سلبة، َفيْعلم اهلل أَ  حق من ألْيى السَّ

 .(5)" أمره

                                 
 .5/366اظم الدمم  (1)

 .5/167التحرير والتنوير  (2)

قرأ ابن كهير والبصريا  باأللا وكسر الالر، والباقو  بغير ألا وبالفتح )  يريب  (3)

 ( .666النشر ع اليراءات العشر ص

  اث العروس ) س ل ر(. (4)

 .209حجة اليراءات ص (5)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

َلََم َوَلَ تَُقوُلوا ملَِْن أَْلَقى إَِليُْكُم الس  }: ƒ َعْن َعطَاٍء، َعِن ابِْن َعبَّاسٍ  

َكاَ  َمُجٌل فِه ُغنَيَْمٍة لَُة  "[ َقاَلج َقاَل ابُْن َعبَّاٍسج 94النساءج ] {َلْسَت ُمْؤِمنًا

الَُر َعَليُْكْم، َفَيتَُلوُه َوأََخُلوا ُغنَيَْمتَةُ َفَلِحَيُة الُمْسِلُموَ ، َفَياَل  ، َفيَْاَزَل اهللُ ج السَّ

ْنيَاَتبْتَُغوَن }: فِه َذلَِك إِلَى َقْولِةِ  [  ِْلَك الُغنَيَْمُة 94النساءج ] {َعَرَض احلَيَاِة الدُّ

 .(1) (ڭ) َقاَلج َقَرَأ ابُْن َعبَّاسٍ  "

ٍر)تـ  الرابع:  ، (ڭ) (هأ224اْختَاَم َأبُو ُعبَيٍْد الَْياِسُم بُْن َسالَّ

َلمَ ): َوَخالََفُة أَْهُل النَّظَرِ َفَيالُوا ُة  (الس  ْاِييَاِو َهاُهنَا َأْربَُة؛ أِلَاَّ
ِ
بَِمْعنَى اال

( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): ¸ َ َوالتَّْسلِيِم، َكَما َقال

ْاِييَاُو، َأْي اَل َ ُيولُوا لَِمْن َألَْيى بِيَِدِه 28النحلج]
ِ
ْستِْساَلُر َواال

ِ
َلُم اال [، َفالسَّ

 "( ج هأ732قال الجعبري)ت،(2)َواْستَْسَلَم لَُكْم وأظير وعو كم لس  مؤمنا

 ،(3)"لنصة على المعنى الحاقن للدر، وعلية صريح الرسم واختيامي اليصر

ِل، أِلَ َّ َساَلَمُة  (ڭ) وإذا كا  اَلِر َعَليُْكْم، فُيَو َماِجٌع إِلَى اأْلَوَّ قولة السَّ

ْاِحيَاُز َوالتَّ 
ِ
ْساَلِر ُمْؤِذٌ  بِطَاَعتِِة َواْاِييَاِوِه، َويَْحتَِمُل َأْ  ُيَراَو بِِة اال

ْرُك. بِتَِحيَِّة اإْلِ

ْلُم أ هأ215َقاَل اأْلَْخَفُش)ت (ج ُيَياُل ُفاَلٌ  َساَلٌر إَِذا َكاَ  اَل ُيَخالُِط أََحًدا. َوالسِّ

ْلُح  ِر أ الصُّ يِن َوَكْسرَِها َوُسُكوِ  الالَّ  .(4) بَِشدِّ السِّ

ـ  70( عن ِربِْل بِن َعبَّاٍو)هأ207موى ُعبَيْد بن َعِييٍْل)ت اخلامس:

بغير ألا. قال ُعبَيْدج وهم  (ۓ ۓ ڭ): ير( عن ابن كههأ160

                                 
 (.6/47/4591)صحيح البخامي  (1)

 .5/338الجامع ألحكار اليرآ   (2)

 .1431/ 3ررح الجعبري على الشاطبية  (3)

 .5/338الجامع ألحكار اليرآ   (4)
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 .(1) ييرءو  كلك رهء ع اليرآ  من االستسالر بغير ألا

وو  ألا ع أمبعة ( ۋ) ا في  اليراءات المتوا رل على السادس:

 َوالتَّْسِليِمج 
ْاِييَاوِ

ِ
 مواضع وكليا ع سياق اال

 ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۋۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) : عالى قال

 [90]النساءج( ې

 ی ی ی  ىئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) : عالىقال و

 [91النساءج]( ی

 ڦ ڦ ڄ  ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) :و قال  عالى

 [28]النحلج( ڄ ڄ

 ( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ائې ى ى ائ ) :قال  عالىو

 [87]النحل:

، قال أبو وهذا ما يؤكد التفرقة الداللية بني القراءتني

َلمَ ) ومن قال "(جهأ377عله)ت أماو االايياو واالستسالر إلى  (الس 

[ 87النَّْحِلج ]( ې ى ى ائ ائ ەئ): المسلمين، ومنة قولة  عالى

 أيج استسلموا ألمره، ولما يراو منيم، ولم يكن ليم من ذلك محيص ومنة

[ أيج منياو لة غير مخالا علية وال 29الزمرج]( ۆئ ۆئ ۈئ) قولةج

 .(2) "متشاكس

فومو ع اليرآ  على ستة أوجةج األولج اسم اهلل  (ڭ) وأما لفظ 

[... الهاينج 23الحشرج]( ۇ ۇ ۆ) لى، قال  عالىج عا

                                 
 .3/175الحجة لليراء السبعة  (1)

 .3/177الحجة لليراء السبعة  (2)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

[أيج قل خير... 89الزخرفج]( مئ ىئ يئ جب حب) الخير، قال  عالىج 

( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :الهالةج الهناء الحسن، قال  عالى

ۇ ۇ ۆ ) [... الرابعج السالمة من الشر، قال اهلل  عالىج79الصافاتج]

م الشهء [.... الخامسج بمعنى  سلي69]األابياءج( ۆ ۈ ۈ ٴۇ

[ ... الساوسج 46]الحجرج( ۈ ۈ ٴۇ) إلى صاحبة، قال  عالىج

[ أيج يدخل 24الرعدج]( ں ں ڻ ڻ ڻ): التحية، قال  عالى

 .(1) المالئكة علييم مسلمين مينئين

فما ذهب إلية السييله من  نوع المعنى لتنوع اليراءات هو الراجح، 

المواضع األمبعة ويؤيده  نوع اليراءات ع هلا الموضع، وا فاقيم ع 

 األخرى على اليصر؛ ألايما ع سياق االستسالر والخضوع.

وال غرو أ   ي ه قراءل إدبات األلا ليلا المعنى الجليل، فتحية 

اإلسالر ليا مكااتيا السامية ع إسالمنا الحنيا، فمن أليى السالر حتى ولو 

   بحة عن كا  على غير ملة اإلسالر يكو  ع ميمن من األذى، وال عليك أ

 ايتة أو ما بداخلة فاهلل يتولى السرائر.

وجاءت اليراءل األخرى لتيرم أاة لو لم يلق السالر إال أاة أظير 

استسالما وخضوعا واايياوا فيو ع ميمن أيضا، فديننا اإلسالمه من خالل 

 معطيات اليراء ين المتوا ر ين وين ِسلم وسالر ال قتل وال سفك وماء.

 

  

                                 
 .256الوجوه والنظائر ألبه هالل العسكري ص (1)
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 ام::املوضع اخل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) قال تعاىل: 

 [1]األنفال:( ڀ ٺ ٺ

 وقرئ ع الشواذ بإسياط ،(ٱ ٻ ٻ) اليراءل المتوا رل

 .(1) (ٻ) واصب ،(ٻ)

(  وجية اليراء ين، فيالج هأ745وقد ذكر أبو حيا  األادلسه)ت

َؤاُل َقْد » ْقتَِضاِء َمْعنًى ع افس المسئولالسُّ
ِ
ى إِْذ َذاَك بِْعَن َكَما َفيَتَعَ  يَُكوُ  ال دَّ

 َقاَلج

َُجِ ليإإإَُِّاليإإإَُسَعيوإإإََ ُ إإإل ََ ي

َ َنعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي مث

َ

ََ....................َ.(2)َ

َ  [42[ ]النازعاتج187األعرافج] (وئ ۇئ ۇئ) :وقال  عالى

ٱ ٻ ) [ َوَكَلا هنا217]البيرلج( ڦ ڦ ڦ ڦ)

پ ٻ پ )ُحْكِمَيا َولَِمْن َ ُكوُ ؟ َولَِللَِك َجاَء الَْجَواُب (ٻ

                                 
بن أبه وقاص وعله بن الحسين وأبه جعفر  قراءل راذل اسب  البن مسعوو وسعد (1)

محمد بن عله وزيد بن عله وجعفر بن محمد وطلحة بن مصرف )المحتسب 

(، والبن مسعوو فيط ع رواذ اليرآ  2/876والمغنه البن الدها  1/272

و لسعد بن أبه وقاص وابن مسعوو وُأبهك بن كعب  1/307واختالف المصاحا 

(، ولسعد بن أبه وقاص َواْبِن َمْسُعوٍو َوَعِلهِّ ْبِن 2/187وأبه العالية )زاو المسير 

اِوِق، َوِعْكرَِمَة َوَعطَاٍء  ٍد الْبَاقِرِ َوَولَِدِه َجْعَفرٍ الصَّ الُْحَسيِْن َوَولََدْيِة َزْيٍد َوُمَحمَّ

ٍف عج )البحر المحيط  اِك َوَطْلَحَة بِْن ُمَصرِّ حَّ  هأ(. 5/268َوالضَّ

ِحيِم الَْحاِمدِهِّ َأْو َغيْرِِهَما صدم بي  من الطوي (2) َمْوَأِل َأِو َعبِْد الَْمِلِك بِْن َعبِْد الرَّ ل للسَّ

 وعجزهج 

 ..............................فليس سواًء عالٌم وَجيوُل.

 (.232/ 1وحارية الصبا  على األرموين  9/204)التحرير والتنوير 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ى إِْذ َذاَك  ،(پ  ْقتَِضاِء َماٍل َوَاْحِوِه َفيَتََعدَّ
ِ
َؤاُل ال َوَقْد يَُكوُ  السُّ

َؤاَل ُهنَا  َ ُيوُل َسيَلُْ   لَِمْفُعولَيِْن، رِيَن السُّ ِزَياًوا َمااًل، َوَقْد َجَعَل بَْعُض الُْمَفسِّ

َعى ِزيَاَولَ  يَْسيَلُوَاَك اأْلَْاَفاَل، َواَل َوَأ َّ التَّْيِديَر  ،(ٻ) بَِيَلا الَْمْعنَى َواوَّ

َك، َوَينْبَِغه َأْ  ُ ْحَمَل قَِراَءُل َمْن َقَرَأ بِإِْسَياطِ 
 (ٻ) َضُروَمَل َ ْدُعو إِلَى َذلِ

َعَلى إَِماَو َِيا؛ أِلَ َّ َحْلَف الَْحْرِف، َوُهَو ُمَراٌو َمْعنًى، أَْسَيُل ِمْن ِزَياَو ِِة لَِغيْرِ 

بَِمْعنَى ِمْن، َأْي يَْسيَلُوَاَك ِمَن اأْلَْاَفاِل،  (ٻ) كِيِد ... َوقِيَلجَمْعنًى َغيَْر التَّوْ 

 .(1) «َواَل َضُروَمَل  دعوا إِلَى َ ْضِميِن الَْحْرِف َمْعنَى الَْحْرِف 

ومعنى هلا أ  أبا حيا  يرى أ  اليراء ين بمعنى واحد، وأ  السؤال ع 

س المسئول، فيم يسيلو  عن اليراء ين يحمل واللة اقتضاء َمْعنًى ع اف

َكَلا، َوَعن  َسيَلَةُ »العروس حكميا، ولمن  كو ...، ويشيد لة ما جاء ع  اث 

ْهءِ  ْهُء، وَعِن الشَّ . وقال (2)« َكلا، وبَِكلاج بَِمْعنًى واِحٍد، ُيياُلج َسيَلَُة الشَّ

َؤاُل »(ج هأ502الراغب)ت ج استدعاء معرفة، أو ما يؤوكي إلى المعرفة، السُّ

واستدعاء مال، أو ما يؤوكي إلى المال، فاستدعاء المعرفة جوابة على 

اللكسا ، واليد خليفة لة بالكتابة، أو اإلرامل، واستدعاء المال جوابة على 

َؤاُل إذا كا  للتكعريا  .... والسُّ ا بوعد، أو بروك اليد، واللكسا  خليفة ليا إمك

ى إلى المفعول الهاين  امل بنفسة، و امل ب ،  يولج سيلتة كلا،  عدك الجامك

( وئ وئ ۇئ ۇئ) ،وسيلتة عن كلا، وبكلا، وبعن أكهر

[، وإذا كا  1]المعامثج( ڭ ڭ ۇ ۇ): [ ...، وقال85]اإلسراءج

ى بنفسة أو بمن، احوج  ؤال الستدعاء مال فإاة يتعدك ۋ ۅ  )السك

                                 
 .5/555لور الكتاب المكنو  والدم المصو  ع ع 5/268البحر المحيط  (1)

  اث العروس )س أ ل( . (2)
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 .(1)« [ 53]األحزابج( ۅ ۉ ۉ ې ې

ب السؤال بما ييتضه ويحته ليلا الرأي بالسياق الالحق؛ إذ جاء جوا

وحمل اليراءل  ،(ٻ پ پ پ پ ٺ)هله الداللة، وهو قولة  عالى 

 الشاذل على إماول حرف الجر.

فإ  قل ج فيل »(، حية قالج هأ392وهلا ما لم ييبلة ابن جنه)ت

يحسن أ   حمليا على حلف حرف الجر حتى كياة قالج يسيلواك عن 

 ةجاألافال، فلما حلف )عن( اصب المفعول، كيول

ُتَبِهَِ َُمََيثِمري ُعلي َالُخنيُرَُفَفي َُ تث  (2)... ...............               ُيُمري

قيلج هلا راذ، إاما يحملة الشعر، فيما اليرآ  فيُختام لة أفصح اللغات، 

 [155]األعرافج( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) وإ  كا  قد جاءج

 .(3)« [ فإ  األظير ما قدمناه5التوبةج]( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)و

عالمة أبا الياسم السييله يلهب إلى  نوع المعنى  بعا لتنوع لكنك ال

 اليراء ين، فييولج

( )َيْسئَُلوَاَك اأْلَْافال(، هأ114(وعطاء)تهأ32قرأ ابن مسعوو )ت»

الِْيَراَءَ يِْن؛  َوالَْمْعنَى َصِحيٌح فِه ،(ٱ ٻ ٻ): وقرأت الجماعة

 .(4)« ألايم سيلوها، وسيلوا َعنَْيا لَِمْن ِههَ 

عل لكل قراءل معنى، والسياق الخامجه يؤيد المعنيين، فعلى فج

                                 
 . 437المفروات ع غريب اليرآ  ص (1)

، وعجزهج َفَيْد َ َرْكتَُك  63صدم بي  من البسيط لَعْمرِو بِْن َمْعِدي كرَِب ع ويوااة ص (2)

 . َذا َماٍل َوَذا َاَشِب 

 . 1/272المحتسب  (3)

 .5/226الروض األاا (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

اليراءل الشاذل يكو  سؤاليا بمعنى طلبتم أخلها، وعلى اليراءل المتوا رل  

 يكو  السؤال عن حكميا.

ُسوُل َعِن اأْلَْاَفاِل َواْلَمْعَنى على القراءة املتواترة ج َيْسيَلُوَاَك َأيَُّيا الرَّ

بَّ  َمْن ِهَه؟ أَلِلشُّ
ٻ پ پ ) اِ  أَْر لِْلَمْشيََخِة؟ أَْر لِْلُمَياِجرِيَن أَْر لِْْلَْاَصاِم؟لِ

ُمَيا .(پ پ ٺ ُسوِل ُيَيسِّ ِة يَْحُكُم فِيَيا بُِحْكِمِة، َولِلرَّ ْيج ُقْل لَُيْمج اأْلَْاَفاُل لِلَّ
أَ

َمَيا  َ َعالَى، َوَقْد َقسَّ
ِ
َواِء، َوَهَلا اَل ِب  ‘ بَِحَسِب ُحْكِم اهلل ه التَّْفِصيَل السَّ

ُينَافِ

( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ): الَِّلي َسيَيْ ِه فِه َقْولِِة َ َعالَى

[ إِلَْخ، َفيَُكوُ  التَّْفِصيُل َااِسًخا لإِْلِْجَماِل َكَما َقاَل ُمَجاِهٌد 41]األافالج

َواُب َقْوُل ابِْن َزْيٍدج إِ َّ اآْلَيَة ُمْحَكَمةٌ  ، َفالصَّ يُّ دِّ ، َوَقْد بَيََّن اهللُ َوِعْكرَِمُة َوالسُّ

َل َمْن َراَء ِمَن الَْجيِْش َما َراَء َقبَْل  َمَصاِمَفَيا فِه آيَِة الُْخُمِس، َولإِْلَِماِر َأْ  ُينَفِّ

 .(1)التَّْخِميِس َفا َُّيوا اهللَ فِه الُْمَشاَجَرلِ َوالِْخاَلِف َوالتَّنَاُزعِ 

 هم (2)أي اللين عند مبك(ٱ) (ج »هأ885قال البياعه)ت

وسيي ه بيااة، فيم  -هزموا الكفام ع الحييية كما علمتم ذلك الذين 

المستحيو  لْلافال وليس ليم إلييا التفات وإاما هميم العباول، واللين 

                                 
 .9/489منام  فسير ال (1)

 خك حك جك مق حق} قال  عالىجيشير إلى قولة  عالى آخر سومل األعراف (2)
]سومل  {حم جم ملهل خل حل جل مك لك

، وهم المالئكة اللين إذا ذكر اليرآ  عنيم اصر المؤمنين ع غزول [206األعرافج

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث} قال  عالىجاألافال، قال  عالىج 
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك
 .[12ل األافالج]سوم {ٰى ين ىن نن



   

 

 

 
 

 اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

 

 )م2020 هـ1442العدد السادس )

143 

الته  {عن األنفال} عندك إاما جعلتيم آلة ظاهرل ومع ذلك فيم يسيلو 

كما ابة  - منيا بييدي جنووي سؤال منازعة ينبغه االستعاذل باهلل وليتم إياها 

أل  ذلك يفضه إلى افتراق الكلمة والضعا عن  -علية آخر األعراف 

مياومة األعداو،... ولما كا  السؤال عن حكميا، كا  كياة قيلج فماذا 

ليطابق الجواب  -يفعل؟ فيال واالا على أايم سيلوا عن مصرفيا وحكميا 

أي اللي ليس  {األنفال هلل} سؤاليم أي ليم ع جواب {قل}: السؤال

أي اللي كا   {والرسول} لة من صفات الكمال النصر إال من عنده لما

جازمًا بيمر اهلل مسلمًا ليضائة ماضيًا فيما أمسلة بة غير متخوف من 

 .(1)«مخالطة الروى بمواقعة العدى

ي ب )َعن( َفُيَو َطَلُب معرَفة الَْمْجرُ  َؤاُل َحِييَيتُُة الطََّلُب، َفإِذا عدك وم فالسُّ

ْهِء، َفالَْمْعنَى، ُهنَاج يَْسيَلُوَاَك  َي بِنَْفِسِة َفُيَو َطَلُب إِْعطَاِء الشَّ ب )َعن( َوإَِذا ُعدِّ

َيا َفُيَو ِمْن َ ْعِليِق الِْفْعِل بِاْسِم َذاٍت، َوالُْمَراُو  َمْعرَِفَة اأْلَْاَفاِل، أَْي َمْعرَِفَة َحيِّ

َوإِاََّما َسيَلُوا [ 3]الَْمائَِدلج  (ٱ ٻ ٻ) َحالَُيا بَِحَسِب الَْيرِينَِة ِمهَْل 

  َعْن ُحْكِمَيا َصَراَحًة َوِضْمنًا فِه ِضْمِن ُسَؤالِِيُم اأْلََدَرَل بِبَْعِضَيا.

ا بِإَِعاَو ِِة  َؤاِل، إِمَّ ِم السُّ َوَمِجهُء الِْفْعِل بِِصيَغِة الُْمَضاِمِع َوالٌّ َعَلى َ َكرُّ

َل بَْعَد اأْلُْخرَ  ائِِليَن َعْن َذلَِك ِحيَن الَْمرَّ ا بَِكهَْرِل السَّ َوْيِن، َوإِمَّ َليِْن ُمتََعدِّ
ى ِمْن َسائِ

مؤذاا بتنازع بَين  (ٱ) الُْمَحاَوَملِ فِه َمْوقٍِا َواِحٍد. َولَِللَِك َكاَ  َقْولة

يَِّة فِه َكاَاْ  لَُيْم َعَوائُِد ُمتَّبََعٌة فِ  الَْجيْش فِه اْستِْحَياِق اأْلَْاَفاِل، َوَقدْ 
ه الَْجاِهلِ

الَْغنَائِِم َواأْلَْاَفاِل أََماُووا الَْعَمَل بَِيا َوَ َخالَُفوا فِه َريْاَِيا َفَسيَلُوا، َوَضِميُر َجْمِع 

اِمِعيَن ِحيَن اُزول اآْلَية  .(2) الَْغائِِب إِلَى َمْعُروٍف ِعنَْد النَّبِه َوبَيَْن السَّ

                                 
 .8/217نظم الدرر  (1)

 . 9/248التحرير والتنوير  (2)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ما دب  َعْن ُمْصَعِب  ءة الشاذةالذي يشهد للقرا والسياق اخلارجي 

هَّ َأْمبَُع آيَاٍتج أََصبُْ  َسيًْفا، َفيََ ه بِِة النَّبِهَّ 
 بِْن َسْعٍد، َعْن َأبِيِة، َقاَلج َاَزلَْ  فِ

ْلنِيهِ  ،َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ ،^ : ^ النَّبِهُّ  َفَقاَل َلهُ  ،ُثم  َقامَ  ،«َضْعهُ »َفَقاَل:  ،َنفِّ

، َفَياَلج «َحيُْة أََخْلَ ةُ َضْعُة ِمْن »
ِ
ْلنِيِة يَا َمُسوَل اهلل ، «َضْعةُ »، ُدمَّ َقاَر، َفَياَلج َافِّ

ْلنِيِة، َأُؤْجَعُل َكَمْن اَل َغنَاَء لَُة؟ َفَياَل لَُة النَّبِهُّ  ، َافِّ
ِ
: ^ َفَياَر، َفَياَلج يَا َمُسوَل اهلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) َهِلهِ اآْلَيُةج ، َقاَلج َفنََزلَْ  «َضْعُة ِمْن َحيُْة أََخْلَ ةُ »

 .(1)[ 1]األنفال:  ( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

صح َعْن ُعبَاَوَل ما  والسياق اخلارجي الذي يشهد للقراءة املتواترة

اِمِ ، َقاَلج َخَرَث َمُسوُل اهلل ا َهَزَمُيُم اهللُ  ^ بِْن الصَّ ، َفَلمَّ إِلَى بَْدٍم َفَلِيَه الَْعُدوَّ

 ،^ َطائَِفٌة ِمَن الُْمْسِلِميَن يَْيتُُلوَاُيْم َوأَْحَدَقْ  َطائَِفٌة بَِرُسوِل اهللا َّبََعُيْم 

، َوَمَجَع الَِّليَن  ا َكَفى اهللُ الَْعُدوَّ َفٌة َعَلى الَْعْسَكرِ، َوالنَّْيِب، َفَلمَّ
َواْستَْولَْ  َطائِ

ُدوَّ َوبِنَا َاَفاُهُم اهللُ َوَهَزَمُيْم، َوَقاَل َطَلبُوُهْم، َقالُواج لَنَا النَّْفُل َاْحُن َطَلبْنَا الْعَ 

َواهلل َما َأْاتُْم َأَحقَّ بِِة ِمنَّا، ُهَو لَنَا َاْحُن أَْحَدْقنَا : ^ الَِّليَن أَْحَدُقوا بَِرُسوِل اهلل

ًل، َقاَل الَِّليَن اْستَْولَوْ  ،^ بَِرُسوِل اهلل ا َعَلى الَْعْسَكرِ، أِلَْ  اَل َينَاَل الَْعُدوُّ ِمنُْة ِغرَّ

( ٱ ٻ ٻٺ) َوالنَّْيِب َواهلل َما َأْاتُْم بِيََحقَّ ِمنَّا ُهَو لَنَا، َفيَْاَزَل اهللُ َ َعالَىج

ُلُيْم،  ^ بَيْنَُيْم َوَكاَ  َمُسوُل اهلل ^ [ اآْلَيَة، َفَيَسَمُة َمُسوُل اهلل1األافالج ] ُينَفِّ

بَُع، َويُ  يَن الرُّ
ُلُيْم إَِذا َقَفُلوا الهُُّلَة، َوَقاَل َأَخَل َمُسوُل اهللإَِذا َخَرُجوا بَاوِ  ^ نَفِّ

ا »َيْوَر ُحنَيٍْن َوبََرًل ِمْن َجنٍْب بَِعيرٍ، ُدمَّ َقاَلج  ُة اَل يَِحلُّ لِه ِممَّ يَا َأيَُّيا النَّاُس، إِاَّ

 إاِلَّ الُْخُمِس، َوالُْخُمُس مَ 
ْرُووٌو َعَليُْكْم، َفيَوُّوا َأَفاَء اهللُ َعَليُْكْم، َقْدَم َهِلهِ

ُة َعاٌم َعَلى أَْهِلِة يَْوَر الِْييَاَمِة، َوَعَليُْكْم  الَْخيَْط، َوالَْمِخيَط، َوإِيَّاُكْم َوالُْغُلوَل، َفإِاَّ

                                 
 ( .3/1364/1748أخرجة مسلم ع صحيحةج ) (1)
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ُة بَاٌب ِمْن َأبَْواِب الَْجنَِّة يُْلِهُب اهللُ بِِة الَْيمَّ َوالْ  « َغمَّ بِالِْجَياوِ فِه َسبِيِل اهلل َفإِاَّ

لِيَُروَّ َقِويُّ الُْمْؤِمنِيَن َعَلى »َيْكَرُه اأْلَْاَفاَل، َوَيُيوُلج  ^ َقاَلج َفَكاَ  َمُسوُل اهلل

 .(1)«َضِعيِفِيمْ 

 العالقة بني القراءتني:

هله اليراءل بالنصب مؤوية عن السبب (ج هأ392قال أبو الفتح)ت 

يلوه عنيا وذلك أايم إاما س ،(ٻ ٻ) لليراءل األخرى الته ههج

 عرًضا لطلبيا، واستعالًما لحالياج هل يسوغ طلبيا؟، وهله اليراءل بالنصب 

 .(2)اإصراح بالتماس األافال، وبياٌ  عن الغرض ع السؤال عني

 التنوع اللغوي بني القراءتني:

أ أ واللة السؤال ع اليراءل المتوا رلج يسيلو  عن حكميا، وع اليراءل 

لها، ولعل السؤالين من طائفتين مختلفتين، أو الشاذل بمعنى طلبتم أخ

 السؤال الطلب مهل سؤال الحكم.

 .(3)« على التفسير»ب أ اليراءل الشاذل وامول 

ع اليراءل الشاذل إلى مفعولين، أحدهما الضمير ( ٱ) ث أ  عدى

وع اليراءل المتوا رل  عدى إلى مفعول  ،(ٻ)واآلخر االسم الظاهر

ِل » حرف جر، واحد بنفسة، وللهاين ب ى إِلَى الهَّااِه بَِعْن َوإِلَى اأْلَوَّ وَسيََل َيتََعدَّ

ُل أَْرَيُر َوأَْكهَُر لَِيْولِِة  ے ے ) ج-َ َعالَى  -بِنَْفِسِة، َوَقْد َينَْعكُِس، َواأْلَوَّ

 .(4) [222البيرلج]( ڻ ڻ ڻ) [ وَ 189]البيرلج  (ۓ ۓ

رين أَ  )عن( فِه الْيُ   -ْرآ  على أَْمبََعة أوجةج و أ ذكر بعض الُْمَفسك

                                 
 ( .11/193/4855أخرجة ابن حبا ) (1)

 . 1/722المحتسب  (2)

 . 2/89إعراب اليرآ  للنحاس  (3)

 . 5/1846مرقال المفا يح ررح مشكال المصابيح  (4)
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َوالهَّااِهج  ،(ٱ ٻ ٻ): َأحدَهاج صَلة فِه الَْكاَلر، َوِمنْة َقْولة َ َعالَى 

( مب ىب يب جت حت خت) ، َوِمنْة َقْولة َ َعالَىج"الْبَاء  "بَِمْعنى 

من  "َوالهَّالِةج بَِمْعنى  ،( ڀ ڀ ڀ ٺ) [ج3[، َوفِه ]النجمج53هووج]

[،  25ىج]الشوم( ڑ ڑ ک ک ک ک) جَ َعالَى ، َوِمنْة َقْولة"

ابِعج بَِمْعنى  ائ ائ ەئ ەئ وئ ) ، َوِمنْة َقْولة َ َعالَىج"على"َوالرَّ

 .(1)[38]محمدج( وئ

أ هله اليراءل الشاذل وامول ع كتب السنة الصحيحة، فَعْن ُمْصَعِب بِْن  هأ

يٍْا، َفُيْلُ ج َيا َمُسوَل َيْوَر بَْدٍم بَِس  ^ َسْعٍد، َعْن َأبِيِة، َقاَلج ِجئُْ  إِلَى النَّبِهِّ 

يَْا. َقاَلج  ، َفَيْب لِه َهَلا السَّ إِ َّ »اهلل إِ َّ اهللَ َقْد َرَفى َصْدِمي الْيَْوَر ِمَن الَْعُدوِّ

يَْا لَيَْس لِه َواَل لََك  َفَلَهبُْ  َوَأَاا َأُقوُل يُْعطَاُه الْيَْوَر َمْن لَْم ُيبِْل «. َهَلا السَّ

ه، َفبَيْ 
ُسوُل َفَياَلج بَاَلئِ ُة َاَزَل فِهَّ َرْهٌء «. أَِجْب »نََما َأَاا إِْذ َجاَءاِه الرَّ َفظَنَنُْ  َأاَّ

ه النَّبِهُّ 
يَْا : »^ بَِكاَلِمه َفِجئُْ ، َفَياَل لِ ، َولَيَْس ُهَو لِه إِاََّك َسيَلْتَنِه َهَلا السَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) ". ُدمَّ َقَرأَج «َواَل لََك، َوإِ َّ اهللَ َقْد َجَعَلُة لِه َفُيَو لََك 

آِخرِ  إِلَى " [1]األافالج  ( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .(2)«يَْسيَلُوَاَك النَّْفَل »َيِة، َقاَل َأبُو َواُوَوج قَِراَءُل ابِْن َمْسُعووٍج اآْل 
 

  

                                 
 .438نواظر ع علم الوجوه والنظائر صازهة األعين ال (1)

 ( .3/77/2740أخرجة أبو واوو ع سننة) (2)
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 املوضع السادس:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال تعاىل: 

[98]األنبياء:( ھ ھ ھ

 

[ ُهَو ِمْن بَاِب الَْيبِْض 98األابياءج]( ہ ہ)ْولُُة َوقَ »

اِو أ َكالَْيبِْض َوالنكْفِض، َوِمنُْة الَْحاِصُب  َوالنكْفِض، َوالَْحْصُب أ بُِسُكوِ  الصك

[، 17الملكج]( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)فِه َقْولِِة ُسبَْحاَاُةج 

راءات، َوُهَو ِمْن َحَضُب َجَينكَم( بَِضاوِ ُمْعَجَمٍة فِه َرَواذك اليَوُيْرَوىج)

دتيا وأديبتيا وحششتيا  َحَضبَ  النكاُم بَِمنِْزلَِة َحَضيْ َيا، ُيَياُلج أمك

 .(1)«وأذكيتيا

 ثالث قراءات: ( ہ ہ)ج ذكر السهيلي يف قوله تعاىل

ِة وهه اليراءل المتوا رلج األوىل:  اِو ( ہ) قَِراَءُل الَْعامَّ بِالصَّ

اِم َواأْلَْوَداَ  الَّتِه َ ْعبُُدوَاَيا  "الُْمْيَمَلِة مفتوحة، والمعنى  إِاَُّكْم يَا َمْعَشَر الُْكفَّ

، َقالَُة ابُْن َعبَّاٍس. َوَقاَل ُمَجاِهٌد وعكرمة وقتاولج َوُقوُو َجَينَّمَ ِمْن ُووِ  اهلل 

 َوالَْحَصُبج اْسٌم بَِمْعنَى الَْمْحُصوِب بِِة، َأِي الَْمْرِمهِّ بِِة. َوِمنْةُ  ،(2)"حطبيا

يَِ  الَْحْصبَاَء أِلَاََّيا ِحَجاَمٌل يُْرَمى بَِيا، أَْي ُيْرَمْوَ  فِه َجَينََّم، َكَما َقاَل  ُسمِّ

اُم َوَأْصنَاُمُيمْ 24]الْبََيَرلج (  مئی جئ حئ) :َ َعالَى  .(3) [ َأِي الُْكفَّ

)َحْصُب َجَينََّم( أ بإسكا  الصاو الميملة أ وهه قراءل راذل  الثانية:

َميَْفِع َوابْن َأبِه َعبَْلَة َوَمْحبُوب َوَأبه َحا ٍِم َعِن ابِْن َكهِيرٍ، اسب  البْ  ن السَّ

                                 
 .3/319الروض األاا (1)

 .11/343الجامع ألحكار اليرآ   (2)

 .17/153التحرير والتنوير  (3)
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 .(2)َوُهَو َمْصَدٌم يَُراَو بِِة الَْمْفُعوُل أَِي الَْمْحُصوُب  ،(1)َوُمِويَْ  َعِن ابِْن َعبَّاٍس  

اوِ الُْمْعَجَمِة مفتوحة، وهه قراءل راذل أ أيضا) الثالثة: أ  َحَضُب( بِالضَّ

والحضب لغة ع "(ج هأ393واسب  البْن َعبَّاٍس، َقاَل الجوهري)ت

(ج هأ207الحصب، ومنة قرأ ابن عباسج )َحَضُب َجَينَّم(، قال الفراء)ت

يريد الحصب. قالج وذكر لنا أ  الحضب ع لغة أهل اليمن الحطب. قالج 

بَيَْدَل فِه ، َوَقاَل َأبُو عُ (3) "وكل ما هيج  بة النام وأوقد يا بة فيو حضب 

ُكلُّ َما َألَْييْتَُة فِه النَّاِم َفَيْد َحَصبْتََيا بِِة (  ہ ہ) :َقْولِِة َ َعالَى
(4). 

َل )َحْضُب َجَينََّم( بالضاو المعجمة ساكنة أ وَقَرَأ ُكهَيُِّر ِعزَّ
(5). 

وقرا عله بن َأبِه َطالٍِب َوَعائَِشُة وابن الزبير وأبه بن كعب وعكرمة أ ـ 

وال أظنُّيا إالَّ  "قال السمينج ،(6)ُ  اهلل َعَليِْيم أ ج) َحطَُب َجَينََّم( بِالطَّاءِ ِمْضَوا

 .(7)" فسيراً ال  الولً 

(ج أما الَحَضُب بالضاو مفتوحة، وكللك هأ392قال أبو الفتح)ت

ففية دالث لغاتج َحطَُب، وَحَضُب، بالصاو غير معجمة فكالهما الحطب، 

ٌب إذا أليه ع التنوم والموقد. فيما ما لم يستعمل ، وإاما ييالج َحَص وَحَصُب 

                                 
والبحر المحيط  602الكامل ع اليراءات العشر واألمبعين الزائد علييا ص (1)

7/469. 

 .7/469البحر المحيط  (2)

 .1/113الصحاح )ح ض ب(  (3)

 .11/343الجامع ألحكار اليرآ   (4)

 .7/469البحر المحيط  (5)

 .8/207و الدم المصو   11/343والجامع ألحكار اليرآ  2/66المحتسب  (6)

 .8/207الدم المصو   (7)
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فال ييال لةج حصب. وقال أحمد بن يحيىج أصل الَحْصب الرمه، حطبًا 

 كا  أو غيره. فيلا يؤكد ما ذكرااه من كواة المرمه ع النام. قال األعشىج

ُ إإإإ ًَ َيفَحربيإإإإََِمحي َث َفإإإإكَُتإإإإ

َ

إإعثوبََُ َُ إإتورَ ث َُ ُمإإ ُعإإُلَقوي تُ ي
َ(1)لِ

َ )الَحْصب( ساكنا بالصاو والضاو فالطرح، فيراءل من قرأج )َحْضُب  فيما

َجَينََّم( و )َحْصُب َجَينَم( بإسكا  الهاين منيما إاما هو على إيياع المصدم 

موقع اسم المفعول، كالخلق ع معنى المخلوق، والصيد ع معنى 

 .(2)"المصيد

َأْي ُيْرَمى َما يُْحَصُب بِِة  "ج( ہ ہ) (جهأ745وقال أبو حيا )ت

ه َااِم َجَينََّم، وقبل أ  يرمه بة اَل يُطَْلُق َعَليِْة َحَصٌب إاِلَّ َمَجاًزا
 .(3)"بِِة فِ

والَحَصُبج الَحطَب للتَنُّوم أو ع وقوو ، أما  "(جهأ175قال الخليل)ت

ى حصبًا  "، وع  اث العروسج(4) "ما وار غيَر ُمَستْعمل للُسُجوم فال يَُسمَّ

َكًة، والَحْصبَُة أ بَفتٍْح َفُسُكوٍ  أ ج الِحَجاَمُل، َواِحَدُ َيا َحَصبٌَة، والَحَصُب،  ُمَحرَّ

َكًة َكَيَصبٍَة َوُهَو َااِوٌم، وَحَصبْتُةج َمَميْتُُة بَيا، والَحَجُر الَمْرِمهُّ بِِة َحَصٌب،  ُمَحرَّ

ج الَخطَُب  يَُيال َاَفْضُ  الشهَء َاْفضًا، والَمنُْفوُض َاَفٌض، والَحَصُب َكَما 

اُءج ِهَه لَُغُة اليََمنِ  ًة، وَقال الَفرَّ ه النَّاِم من َحطٍَب وَغيْرِه َعامَّ
، وُكلُّ َما يُْرَمى بِِة فِ

اِء َأيضًا، َأْو الَ يَُكوُ   َفُيَو َحَصٌب َوُهَو لَُغُة َأْهِل َاْجٍد، َكَما ُمِوَي َعن الَفرَّ

                                 
، والعين  236البي  من المتيامب لْلعشى ع ملحيات الديوا  )ط أوموبا( ص  (1)

، واللسا  )ح ض ب( وليس ع ويوااة ط. وام الكتاب العربه.  3/109

 والمحضبج المسعر، وهو عوو  حرك بة النام عند اإليياو.

 .2/66المحتسب  (2)

 .7/469البحر المحيط  (3)

 .3/123العين  (4)
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ڻ ڻ ۀ ۀ ) ه التَّنِْزيلالَحطَُب َحَصبًا َحتَّى يُْسَجَر بِِة، َوفِ  

رَّ اهلل وجَية أ َأاة 98]األابياءج( ہ ہ ہ ہ [ وُمِوَي عْن َعلَه أ كرَّ

قرَأه )َحطَُب َجَينََّم( . وَحَصَب النَّاَم بالَحصِب يَْحُصبَُيا َحْصبًاج أَْضَرَمَيا، 

)ت ه َ نُّومٍ ( هأ370َوَقاَل األَزَهرِيُّ
َأْو فِه  الَحَصُبج الَحطَُب الَِّلي يُْلَيى فِ

ى َحَصبًا ُجوِم َفاَل يَُسمَّ ا َما َواَر َغيَْر ُمْستَْعَمٍل للسَّ : ، َوَقاَل ِعْكرَِمةُ (1) "َوُقوٍو فيَمَّ

ُهَو َحطَُب َجَينََّم بالَحبَِشيَِّة، َقاَل ابُْن َعَرَفَةج إِْ  َكاَ  َأَماَو َأ َّ ( ہ ہ)

 َفَليَْس فِه الُيْرآِ  َغيُْر الَعَربِيكِة. ... الَعَرب َ َكلََّمْ  بِِة َفَصاَم َعَربِيًَّة وإاِلَّ 

والَحْصُبج َمْميَُك بِالَْحْصبَاِء، َحَصبَُة يَْحُصبُُة َحْصبًا ج َمَماُه بَيا، َوفِه َحِديِة 

َماُر يَْخطُُب َيْوَر الُْجُمَعِة َفَحَصبَُيَما »ابْن ُعَمَر َأاَُّة  َداِ  َواإْلِ َمأَى َمُجَليِْن َيتََحدَّ

َأي َمَجَمَيا بِالَحْصبَاِء، و َحَصَب الَمَكاَ  بََسطََيا فِيِة، َأْي َألَْيى فِيِة  (2)«

َغامُ  َغاَم وَفَرَرُة بالَحْصبَاِء ... والَحْصبَاُء ُهَو الَحَصى الصِّ  .(3)"الَحْصبَاَء الصِّ

كل َما هيج  بِِة النَّام إِذا أوقد يا َفُيَو حصب، َواَل  "وع الكلياتج

َحطب َحْصبًا َحتَّى يسجر بِِة َأي يحمى بِِة التَّنوم، َقاَل بَعضيمج يكو  الْ 

لحصب َجَينَّم اعتباما ؛ َفمن َحيُْة  تيد بِِة النَّام باَِل ميلة وقوو، َومن َحيُْة 

والَحَضُبج الَحطَُب فِه لَُغِة اليََمِن، َوقد  "، (4) "َزَمااا بيدمل اهلل حصب

ن، َوقيلج ُهَو ُكلك  َما أُلِْيَه فِه الناِم من َحطٍَب وغيرِه يَُييُِّجَيا بِِة، وَحَضَب ُيَسكَّ

النَّاَم يَْحِضبَُياج َمَفَعَيا، أَو َحَضَب النَّاَم إِذا َخبَْ  ُدمَّ َألَْيى َعَليَْيا الَحطََب لِتَِيَد، 

                                 
 4/153 يليب اللغة )ح ص ب( (1)

 .9ح 104موطي مالك ص (2)

 .2/70ياييس اللغة ) ح ص ب( وينظرج م 2/282 اث العروس ) ح ص ب(  (3)

 .360الكليات ص  (4)
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َكًة أ َمْعُروٌف...، َوَقاَل ابُن ِس  "، و(1) "... كيَْحَضبَيا  يَدهج الَحطَُب أ ُمَحرَّ

َجرِ َربُوبًا للنَّاِم، َحطََب كَضَرَب يَْحطِب َحطْبًا  الَحطَُب ج َما ُأِعدَّ من الشَّ

َل َفُيَو اْسمٌ   .(2)"وَحطَبًا، والُمَخفُا َمْصَدٌم، وإَِذا ُديِّ

والَحاِصُب ِميٌح َرِديَدٌل َ ْحِمُل التَُّراَب والَحْصبَاَء، َأو ُهَو َما َ نَاَدَر ِمن 

[... أَي 34]القمر:( چ چ چ ڇ) ْلِه والبََرِو، َوفِه التَّنِْزيلِ ُوَقاِق الهَّ 

يٍل، َوقيلج َحاِصبًا، أَي ِميحًا   ِمْن ِسجِّ
َعَلابًا يَْحِصبُُيْم، أَي َيْرِميِيْم بِِحَجاَملٍ

يح الَّتِه  َ  بَاُمَها، ...، َوُيَيال لِلرِّ
ْحِمُل َ ْيَلُع الَحْصبَاَء لُِيوَّ َِيا، َوِهه ِصَغاُمَها وكِ

ُة َيْرِمه بِِيما، أَي  َحاُب؛ ألَاَّ التَُّراَب والَحصىج َحاِصٌب، والَحاِصُب ج السَّ

 .(3)الهَّْلِه والبََروِ َمْميًا 

 واحلاصل:
 لتنوع القراءات يف هذا املوضع أثر لغوي يتمثل يف اآليت:

ايل التنوع الليجه الموموث عن العرب صو يا ووالليا، أما صو يا  -1

تقليل المقاطع  حلف الصائ   خفيفيا، مما يتر ب عليةفيتمهل ع 

 الصوتية على هذ النهج:

 َحَصُب          َحْصُب  /َحْضب           َحْضُب/ َحطَُب 

 ص ح+ ص ح+ ص ح            ص ح ص+ ص ح

وأما دالليا فيتمثل يف التنوع األدائي بين لغة اليمن، وأهل النجد، ولغة 

 جمهور العرب.

                                 
 .2/289 اث العروس ) ح ض ب(  (1)

 .3/173وينظرج العين  2/290 اث العروس ) ح ط ب(  (2)

 .2/286 اث العروس ) ح ص ب(  (3)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

التنوع القرائي يتمثل من خالل قوة أصواته الصاد فالضاد  لعل هذا -2 

 فالطاء مراحل إلقاء هؤالء المشركين يف جهنم.

فهم وإن ألقوا يف جهنم إال  المبالغة،القراءة باْلسكان للداللة على  -3

أنهم صاروا حسب قراءة اْلسكان تعبيرا بالمصدر أصل وقود 

 بالغة يف المدح.جهنم كما يقال: فالن فخر قومه وزين بلده، م

هذا اللفظ بقراءتي الصاد والضاد المعجمة لم يرد إال يف هذا  -4

السياق، سياق المشركين وما يعبدون من دون اهلل، وهو ما يؤكده 

 سياق سورة األنبياء.
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 املوضع السابع:
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) قال تعاىل: 

 [22]النملج( ی ی ی جئ

َفَيَرأَ َعاِصٌم َوَمْوٌح بَِفتِْح  (ۆئ)ولة نوع  اليراءات المتوا رل ع ق

َيا  .(1)الَْكاِف، َوَقَرأَ الْبَاُقوَ  بَِضمِّ

 وللعلماء يف هذا التنوع القرائي قوالن:
وهو قول جميوم اللغويين والمفسرين وعلماء التوجية  األول:

ج مَكة ومُكة، والمضامع منيما يمُكة، وهلا مهل لغتا  مشيوم ا »أايما

، وطَيرت المرأل وطُيرت فيه (2)ر اللبن وَخهُر فيو خادرقولكج َخهَ 

وكلتا اليراء ين عنداا صواب؛ ألايما (ج » هأ310، قال الطبري )ت(3)«طاهر

وهما لغتا ، إالَّ أ َّ الفتَح (ج » هأ756، وقال السمين)ت(4)« لغتا  مشيوم ا 

بي َّ فاِعالً أريُر، ولللك جاءت الصفة على ماكِة وو  َمكِيْة. واْعتُِلم عنة 

قد جاء لَفُعل بالضمِّ احوج َحُمض فيو حاِمض، وَخهَُر فيو خادٌِر، وَفُرَه فيو 

 .(6)«(5)فاِمهٌ 

                                 
 .2/337النشر ع اليراءات العشر   (1)

 الوسيط ج خ ث م(  . خهر اللَّبن َوَاْحوه خهرا وخهوما وخهرااا دخن َوغلظ )المعجم (2)

، وينظرج إعراب اليراءات السبع  640/ 2المختام ع معاين قراءات أهل األمصام   (3)

، وحجة أبه زمعة  270، وحجة ابن خالوية ص 155/ 2والكشا  146/ 2

، وإبراز المعاين  2/953ليا ، والموضح ع وجوه اليراءات وعل 525ص

 .477/ 4، والدمل الفريدل ع ررح اليصيدل 625ص

 .19/445جامع البيا  للطبري   (4)

فره فرها بطر وأرر َفُيَو فره، وفره فراهة وفروهة جمل َوحسن وخا واشط وحلق  (5)

 .  2/686َومير َفُيَو فامه )المعجم الوسيط ج ف م هأ( 

 .8/593الدم المصو   (6)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( هأ315(ج وسمع  عله بن سليما )تهأ388قال أبو جعفر)ت 

ييولج الدليل على أ  )مَكة( أفصح قوليم ماكة، وال ييولو ج مُكة فيلا 

جاث بيكن أل  فُعل فيو فاعل ال مخالا لظُرف. قال أبو جعفرج وهلا احت

يعرف ع كالر العرب إالك ع أرياء مختلا فييا، ومنيا ما هو مرووو. فيما 

اللوا ه اختلا فييا فطُلي  المرأل فيه طالق، وقد قيلج طَلي ، وحُمض 

(ج أ ك هأ255الخلك فيو حامض، وقد قيلج حَمض. وزعم أبو حا م)ت

فية. كلا قال، وقد حكى غيرهج فره يفره فيو فامه ال اختالف  (1)قوليم فُره 

 .(2)(هأ206فيو فره وفامه مهل حِلم، حكى هلا قطرب)ت

ْختِيَام» وقال صاحب حجة اليراءاتج 
ِ
بِالَْفتْح؛ أِلَ   (ۆئ) َواال

ْسم ِمنُْة على )فعيل( َاْحو ظُرف وكُرر َفُيَو 
ِ
كهر َما يَيْ ِه اال

مِّ أَ )فُعل( بِالضَّ

ْسم على )َفاعل( َ يول مكة َفُيَو ظريا وكريم، َومن )فعَ 
ِ
ل( بِالَْفتْح يَيْ ِه اال

َواَل يكو  من )فُعل(  [،3الكياج]( ېئ ىئ ىئ)¸ ماكة، َقاَل اهلل

مِّ )َفاعل( إاِلَّ حرف َواِحد، َقالُوا )فُره َفُيَو فامه(، ومو  بِالضَّ

 .(3)( َما سوى َهَلاهأ216اأْلَْصَمِعه)ت

جاث ذكر ة معاجمنا اللغوية، ففه وما قالة اللغويو  وأصحاب االحت

َمَكَة َمْكهًا ِمْن بَاِب َقتََل َأَقاَر َوَ َلبََّة َفُيَو َماكٌِة، َوَمُكَة  "المصباح المنيرج

بَْعةُ  ۆئ ۈئ ) ُمْكهًا َفُيَو َمكِيٌة ِمهُْل َقُرَب ُقْربًا َفُيَو َقرِيٌب لَُغٌة َوَقَرَأ السَّ

                                 
ج َااِوٌم ِمهْل َحُمَض َفُيَو َفُرَه، َكَكُرَر، َفَراَهًة َوَفراِهيًَةج َحَلَق، ُهَو َفاِمهٌ  (1) ، َقاَل الَْجْوَهرِيُّ

يَاُسُة َفرَِيٌة َوَحِميٌض، ِمهُْل َصُغَر َفُيَو َصِغيٌر َوَمُلَح َفُيَو َمِليٌح ) اث 
َحاِمٌض، َوقِ

 العروسج ف م هأ(.

 .3/139إعراب اليرآ  للنحاس   (2)

 .525حجة اليراءات ص  (3)
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َغتَيِْن َوَيتَ 22]النملج (  ۈئ َة فِه أَْمرِِه [ بِاللُّ ى بِالَْيْمَزِل َفيَُياُل أَْمَكهَُة َوَ َمكَّ َعدَّ

َوُيَيالج الُمْكُةج اإِلَقاَمُة َمَع االْاتِظَام والتََّلبُِّة فِه  "، (1)"إَذا لَْم َيْعَجْل فِيةِ 

النملج ](  ۆئ ۈئ ۈئ): ¸ الَمَكا ، والِفْعُل كنََصَر وَكُرَر، َقاَل اهلل

اُء)22 م، وقرَأها عاِصٌم بالَفتْح، هأ207ت[ َقاَل الَفرَّ (ج َقَرَأها النكاُس بالضك

(ج هأ370غيَر َطِويٍل من اإِلَقاَمِة، َقاَل َأبو َمنُْصوم)ت: (ۈئ ۈئ) َومعنى

 .(3) (2)"اللَُّغة الَعالِيَة َمُكَة، َوُهَو ااوٌم، وَمَكَة جائَِزٌل، َوُهَو اليياُس 

ِميُر فِه قولة يَُكوَ  لُِسَليَْماَ ، َوالَْمْعنَىج يَْحتَِمُل َأْ   (ۆئ)َوالضَّ

ُسَليَْماُ  بَْعَد التََّفيُِّد َوالَْوِعيِد َغيَْر َطِويٍل َأْي َغيَْر َوْقٍ  َطِويٍل، َويُْحتََمُل أَْ  بَِيَه 

[ 22النملج]( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) َيُكوَ  لِْلُيْدُهِد َوُهَو اأْلَْكهَُر، َفَجاءَ 

(4). 

لحركة البنائية، ييول  نوع المعنى لتنوع ا الثاين:

أي فتر ب على ذلك أاة مكة بعد  (ۆئ) "ج(هأ885البياعه)ت

من زما  التيديد، وأ ى خوفًا ( ۈئ ۈئ) الحلا بالتيديد زمااًا قريبًا

وقيامًا بما يجب علية من الخدمة، قرأه عاصم  ،’ من هيبة سليما 

وموح عن يعيوب بفتح الكاف على األغلب ع األفعال الماضية، وضمة 

ليوافق إفيار حركة الكلمة  ’ الجماعة إرامل إلى ردل الغيبة عن سليما 

                                 
 .2/775المصباح المنير ) ر ك ث(  (1)

  اث العروس ) ر ك ث( .  (2)

وإاما أطل  ع ايل هله النصوص لعلمائنا اليدامى ألوكد على صنع الجميوم وأبرز  (3)

  ما  فرو بة السييله كما سيي ه.

 .13/180الجامع ألحكار اليرآ    (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1)"ما أفيمة  ركيب الكالر 

فيراءل الفتح والة على التلبة بالمكا ، وقراءل الضم والة على ردل 

َيا الَْفتَْحَة؛ َوالَْكْسَرُل  "الغيبة؛  َة؛ َوَأَخفُّ مَّ إْذ َكاَاْ  َأْقَوى الَْحَرَكاِت ِهَه الضَّ

طٌَة بَيْنَُيَما؛ َفَجاَءْت اللَُّغُة َعَلى َذلَِك ِمْن اأْلَلَْفاِظ الُْمْعَربَِة َوالَْمبْنِيَّةِ  ، (2) "ُمتََوسِّ

( لم ير ض ما أرام إلية البياعه هأ1069لكن الشياب الخفاجه )تج 

بيا  لميدام ما ( ۆئ ۈئ ۈئ) قولة  عالىج "( فيالجهأ885)ت

، ءل غير عاصم بضم الكاف وهما لغتا  فيةمضى من غيبتة بعد التيديد، وقرا

 .(3) "فكو  الضم واالً على ردل غيبتة لتوافق الحركة معناه ال وجة لة

وإذا كا  جميوم العلماء على أايما لغتا ، فإ  العالمة السييله يرى 

  نوعا ع المعنى، ييولج

والعدول باللفظ عن أصلة إلى وز  ما هو ع معناه كهير ع كالميم،  "

أصل صحيح ع أغراضيم، قالواج ااقة عائل، إذا عاذ بيا فصيليا؛ ألايا ع و

[ وعكا ال 25الفتحج]( ڤ ڦ) معنى عاطا، وع التنزيل

 تعدى، ولكنة ع معنى محبوس وهو ع معنى عاكا، فعدلوا عن لفظ 

، وقالواج مَكة فيو ماكة، إذا أماووا معنى سكن وخلد، وإذا وخل (4)عاكا

                                 
 .14/150اظم الدمم  (1)
 (.20/421مجموع الفتاوى )  (2)
 . 7/40حارية الشياب   (3)
َمْعُكوُفج اْسُم مفعول عكفة، إِْذ َألَْزُمُة الُْمْكُة فِه َمَكاٍ ، ُيَياُلج َعَكَفُة َفَعَكَا الْ  (4)

ًيا َعِن ابِْن ِسيَدْه َوَغيْرِِه َكَما ُيَياُلج َمَجَعُة َفَرَجَع َوَجبََرُه َفَجبََر.  َفيُْستَْعَمُل َقاِصًرا َوُمتََعدِّ

ج  َل ِصيَغَة اْلَمْفُعوِل فِه َقْولِِة َوَقاَل َأبُو َعِلهٍّ الَْفاِمِسهُّ ًيا، َوَ يَوَّ اَل َأْعِرُف َعَكَا ُمتََعدِّ

َيا لِتَ  َعَلى( ڦ) َ َعالَىج )التحرير والتنوير ْضِميِن َعَكَا َمْعنَى َحَبَس.َأاَّ
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( ۆئ ۈئ ۈئ) ؤ قالواج مُكة، وع التنزيلالكالر معنى بط

[ علية أكهر اليراء، وحين أماووا معنى الخلوو قالوا ج مَكة، ع 22]النملج

 .(1)"[77الزخرفج]( ڤ ڤ ڦ) التنزيل

وهكلا فإ  قراءل الفتح مع واللتيا على األصل اللغوي  شير إلى معنى 

للي  وعده السكو  والخلوو اللي أحاط باليدهد غير خائا من الوعيد ا

وقراءل الضم  شير إلى البطء اللي كا   ،ـ ’ـ  بة ابه اهلل سليما 

وجنووه ع ـ  ’ـ  يصاحب اليدهد حين ااحطاطة من الطير، وسليما ُ 

 ااتظامه، ويؤيد ذلك ما يي هج

َوالُْمْكُةج الْبََياُء فِه الَْمَكاِ  َوُماَلَزَمتُُة َزَمنًا َما،  "أ قال ابن عارومج 1

ُة ِمْن بَاِب َكَرَر َوَاَصَر.... َوأُْطِلَق الُْمْكُة ُهنَا َعَلى الْبُْطِء أِلَ َّ الُْيْدُهَد لَْم َوفِْعلُ 

نَُّة َكاَ  يطير وينتيل، َفيطلق الُْمْكِة َعَلى الْبُْطِء َمَجاٌز 
َيُكْن َماكِهًا بَِمَكاٍ  َولَكِ

ْسِم َزَمٍن َأِو اْسِم ( ۈئ ۈئ)و ُمْرَسٌل أِلَ َّ الُْمْكَة َيْستَْلِزُر َزَمنًا،
ِ
ِصَفٌة ال

يَِّة، أَْي َمَكَة َزَمنًا َغيَْر بَِعيٍد، َأْو فِه َمَكاٍ  
َمَكاٍ  َمْحُلوٍف َمنُْصوٍب َعَلى الظَّْرفِ

ُة َمَجَع إِلَى ُسَليَْماَ  بَْعَد َزَمٍن َقِليٍل،  َغيْرِ بَِعيٍد، َوكاَِل الَْمْعنَيَيِْن َيْيتَِضه َأاَّ

ُقْربًا ُيوَصُا بِِضدِّ الْبُْعِد، َأْي ُيوِرُك َأْ  َيُكوَ  بَِعيًدا،  َقرِيٌب ( ۈئ ۈئ)و

ِم أَْ  يَُكوَ  ( ۈئ) أِلَ َّ ( ۈئ ۈئ) َوَهَلا َوْجُة إِيهَاِم التَّْعبِيرِ بِأ ُ ِفيُد َوْفَع َ َوهُّ

ُم َذلَِك إَِذا َكاَ  الُْيْرُب ُيْشبُِة الْبُْعَد   .(2) "بَِعيًدا، َوإِاََّما يُتََوهَّ

أ السياق اليرآين، حية ومو اسم الفاعل من )َمَكَة( ع موضعين واال 2

                                                                         
26/187. ) 

 . 74، 73أماله السييله ص  (1)

 . 19/248التحرير والتنوير   (2)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( ېئ ىئ ىئ) :على طول المكة وسكو  صاحبة، قال  عالى 

ا َكاَ  الُْمْكُة اَل 3]الكهف: َقاَمتِِيْم، َولَمَّ
ِ [ أَْي ُمِييِميَن فِيِة، َفَجَعَلُة َظْرًفا إلِ

َوالُْمْكُةج  (1)َوالٌّ َعَلى َزَمٍن َغيْرِ ُمتَنَاٍه، َوُهَو َظْرٌف ( ىئ )َيْيتَِضه التَّيْبِيَد َقاَل 

اِت َوالُْماَلئَِماِت بِالظَّْرِف الَِّلي  ْستِْيَراُم فِه الَْمَكاِ ، َربََّة َما لَُيْم ِمَن اللَّلَّ
ِ
اال

اَللَِة َعَلى أَ َّ اأْلَْجَر الَْحَسَن َكالُْمِحيِط بِِيْم اَل  يِة َحالُُة لِلدَّ
ُيَفاِمُقُيْم  َيْستَِيرُّ فِ

بِتَيْكِيٍد لَِمْعنَى ماكِهِيَن بَْل ُأفِيَد بَِمْجُموِعَيا ( ىئ )َطْرَفَة َعيٍْن، َفَليَْس َقْولُةُ 

َوارُ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) ، وقال  عالىج(2)اإْلَِحاَطُة َوالدَّ

ه النَّاِم اَل َ بَْرُحو َ 77الزخرفج]( ڦ
 .(3)[ َأْي ُمِييُموَ  فِ

 للي ذكره السييله لتيصيل مأية هو قولة  عالىأ النظير اللغوي ا 3

[ حية إ  )عكا( ال يتعدى، ولكنة ع معنى 25الفتحج]( ڤ ڦ)

محبوس وهو ع معنى عاكا، فعدلوا عن لفظ عاكا، َوالَْمْعُكوُفج اْسُم 

مفعول عكفة، إِْذ أَلَْزُمُة الُْمْكُة فِه َمَكاٍ ، ُيَياُلج َعَكَفُة َفَعَكَا َفيُْستَْعَمُل 

يًا َعِن ابِْن ِسيَدْه)ت َوَغيْرِِه َكَما يَُياُلج َمَجَعُة َفَرَجَع  (4)( هأ458َقاِصًرا َوُمتََعدِّ

)ت َوَجبََرهُ  ًيا، هأ377َفَجبََر. َوَقاَل َأبُو َعِلهٍّ الَْفاِمِسهُّ (ج اَل أَْعرُِف َعَكَا ُمتََعدِّ

َل ِصيَغَة الَْمْفُعوِل فِه َقْولِِة َ َعالَىج َيا لِتَْضِميِن َعَكَا  (ڦ) َوَ يَوَّ َعَلى أَاَّ

                                 
 . (7/137البحر المحيط )  (1)

 ( .15/250التحرير والتنوير )  (2)

 ( .9/389البحر المحيط )  (3)

 . 1/283ينظرج المحكم والمحيط األعظم )ع ك ف(   (4)
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ًيا،  "، وع الجامع ألحكار اليرآ  (1)َمْعنَى َحبََس  اَل َاْعَلُم ) َعَكَا( َجاَء ُمتََعدِّ

ا  فِه (ڦ)َوَمِجهءُ  اآْلَيِة َيُجوُز أَْ  يَُكوَ  َمْحُمواًل َعَلى الَْمْعنَى، َكيَاَُّة لَمَّ

َفُة َعَلى َمْعنَى اإْلِْفَضاِء َكاَ  َحبًْسا ُحِمَل الَْمْعنَى على ذ لك، كما حمل الرَّ

َي بِإِلَى  (پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ع قولة  عالىج (2)"َفُعدِّ

 [.187البيرلج]

 

 

  

                                 
بنفِسة « َعَكَا »وأاكر الفامسهُّ  عديَة "( وقال السمينج 26/187التحرير والتنوير )  (1)

 "بناء اسِم المفعول منة وأدبتَيا ابُن سيده واألزهريُّ وغيُرهما، وهو ظاهُر اليرآِ  ل

 ( .9/716الدم المصو  )

 ( .16/284الجامع ألحكار اليرآ  )  (2)
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 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 املوضع الثامن: 

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قال تعاىل:

 [ 57]الزخرف:

 قال السهيلي تعقيبا على قول ابن اسحاق:
ل فيما ذكر من أمر عيسى بن  " ، َوَعَجِب وازك

ِ
ُة يُْعبَُد ِمْن ُووِ  اهلل َمْرَيَم َأاك

تِِة َوُخُصوَمتِةِ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): الَْولِيِد، َوَمْن َحَضَرُه ِمْن ُحجك

وَ  َعْن َأْمرِك 57الزخرفج] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ [ أَْيج يَُصدك

ونِ ) فسر ابن إسحق َقْولَُةج "ج"بَِللَِك ِمْن َقْولِِيمْ   َوَمْن َقَرَأج ،(َيُصد 

 .(1)"َمْعنَاُهج َيْعَجبُو َ فَ  (ۋ)

ع هلا الكالر يلحظ أ  السييله يرى أ  التغيرات الصو ية ع األبنية 

الصرفية ليا أدر والله، وذلك أاة قد  نوع  اليراءات المتوا رل ع قولة 

َفَيَرأَ ابُْن َكهِيرٍ، َوالْبَْصرِيَّاِ ، َوَعاِصٌم َوَحْمَزُل بَِكْسرِ " (ۋ) عالى

اوِ،  َياالصَّ  .(2)"والْبَاُقوَ  بَِضمِّ

 وكان للغويني يف هذا التنوع القرائي أربعة أقوال:
و  القول األول: ، قال الزجاث (3)أايما لغتا  بمعنى يَِضجُّ

ونِ )وييرأ  (ۋ) "(جهأ311)ت والكسر  -بضم الصاو  - (َيُصد 

                                 
 .3/319الروض األاا (1)

 .2/681 يريب النشر ع اليراءات العشر  (2)

والدمل الفريدل ع ررح اليصيدل  2/509ينظرج ررح اليداية ألبه العباس الميدوي   (3)

 .5/83البن النجيبين اليملاين 
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و َ   "(جهأ817، وقال الفيروزآباوي )تج (1)"أكهر، ومعناهما جميعًا يضجُّ

، أي َضهك وص  .(2) "دك يُصدك ويِصدك

أايما لغتا  بمعنى الصدوو، وهو اإلعراض أو يصدو   القول الثاين:

)ت(3)غيرهم  هُّ
(ج ُهَما بَِمْعنًى، َاْحَوج َيْعرُِروَ  هأ189، َقاَل الْكَِسائِ

العرب  "(جهأ207، وقال الفراء)ت(4)ويعُرُرو ، ويعكُِفو  َو َيْعُكُفوَ  

د، مهلج يِشد ويُشد، وينِم وينُم من النميم. يصدو  ِمنُْة َ ُيوُلج يِصد ويُص 

 .(5) "وعنة سواء

اُل ُمْعظَُم بَابِِة  "فـ ،واملعجم العريب يؤيد هذين القولني اُو َوالدَّ الصَّ

ج  دُّ ، َفالصَّ يؤول إِلَى إِْعَراٍض َوُعُدوٍل، َويَِجهُء بَْعَد َذلَِك َكِلَماٌت َ ِشلُّ

ا ُهَو َصِحيٌح  اإْلِْعَراُض، يَُياُلج ، َوُهَو َميٌْل إِلَى أََحِد الَْجااِبَيِْن... َوِممَّ َصدَّ يَُصدُّ

، َوَذلَِك إَِذا َضهَّ  َصدك ََعنْة  "، و(6)"َولَيَْس ِمْن َهَلا الْبَاِب، َقْولُُيْمج َصدَّ يَِصدُّ

ا وُصُدووًا، كُيعووٍ ج َأعَرَض .... و ُيَيالج َصدَّ فُ  الاًا َعن َكَلا يُصدُّ ويَِصدُّ َصدا

ا، إِذا َمنََعُة وَصَرَفُة َعنُة، َقاَل اهللُ  ( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی): ¸ َصدا

َها كوُايا... من َقْوٍر كافِرِيَن َعن اإِليما ....وَصدَّ 43النملج] [ أَي َصدَّ

...، فإِذا َكاَ   ا و َصِديداً ج َعهَّ و َضهَّ ، بِالَْكْسرِ، َصدا ، وَيِصدُّ مك ، بالضك يُصدُّ

، مهل َضهك يَِضهُّ ا  .(7) "لمعنَى يَِضهُّ ويَِعهُّ فالَوْجُة الَجيُِّد َصدَّ يَِصدُّ

                                 
 .4/416معاين اليرآ  وإعرابة للزجاث  (1)

 .3/390بصائر ذوي التمييز  (2)

 .5/83الدمل الفريدل ع ررح اليصيدل البن النجيبين اليملاين   (3)

 .27/639مفا يح الغيب  (4)

 .1/680معاين اليرآ  للفراء   (5)

 .3/282مياييس اللغة )ص و و(  (6)

  اث العروس )ص و و(. (7)
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 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ْهء َعن قلى، يْستَْعمل اَلِزما بَِمْعنى  والصد:  ُهَو الُْعُدول َعن الشَّ

ْاِصَراف واالمتناع
ِ
ٱ ٻ )[ 61]النساءج( چ چ) اال

ْرف َوالَْمنْع 88]النحلج( ٻ ٻ ٻ پ الَِّلي [، ومتعديا بَِمْعنى الصك

ْاِصَراف واالمتناع 
ِ
[ 87]اليصصج( ڃ ڃ ڃ چ چ)يطاوعة اال

[، َوَاظِير 25]الفتحج( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

صدج صدفج َحيُْة يْستَْعمل اَلِزما بَِمْعنى أعرض، ومتعديا بَِمْعنى صدف 

َواآْلَية ، [157]األاعارج( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)َغيره، 

 .(1)[ 55]النساءج( ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)ُمْحتَمَلة لََيا كآية 

والصواب من اليول ع ذلك أايما قراء ا   "(جهأ310)ت قال الطبري

معروفتا ، ولغتا  مشيوم ا  بمعنى واحد، ولم اجد أهل التيويل فرقوا بين 

معنى ذلك إذا قرئ بالضم والكسر، ولو كا  مختلفا معناه، ليد كا  

اليراءل فية باختالف  االختالف ع  يويلة بين أهلة موجووا وجوو اختالف

اللغتين، ولكن لما لم يكن مختلا المعنى لم يختلفوا ع أ   يويلةج 

 .(2) "يضجو  ويجزعو ، فبيي اليراء ين قرأ اليامئ فمصيب

أَ  َصدَّ الالِزَر، سواٌء َكاَ  بَِمْعنى َضهَّ أَو َأعَرَض، : القول الثالث

لوذ فمضاِمُعُة بالَوْجَييْن، الْكسر على الِييَاس، ، قال (3)والضمك على الشُّ

ه اللَُّغِة الَْعَربِيَِّة « َصدَّ »اْعَلْم أَ َّ  "(جهأ1393الشنييطه)ت
ُ ْستَْعَمُل فِ

 اْستِْعَمالَيِْنج

                                 
 .82الكليات ص (1)

 .21/626جامع البيا  للطبري  (2)

  اث العروس ) ص و و(. (3)
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َيًة إِلَى الَْمْفُعوِل، َكَيْولِِة َ َعالَىج أََحُدُهَما  ٹ )ج أَْ  ُ ْستَْعَمَل ُمتََعدِّ

َهِلِه  [، َوُمَضاِمعُ 25]الفتحج( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

َيِة  مِّ َعَلى الِْييَاِس، َوَمْصَدُمَها « َيُصدُّ »الُْمتََعدِّ دِّ »بِالضَّ  َعَلى الِْييَاِس َأيًْضا. « الصَّ

يٍَة إِلَى الَْمْفُعوِل، َوَمْصَدُم « َصدَّ »ج أَْ  ُ ْستَْعَمَل َوالهَّااِه اَلِزَمًة َغيَْر ُمتََعدِّ

ُدووُ »َهِلِه  مُّ َعَلى الِْييَاِس، « الصُّ َوفِه ُمَضاِمِعَيا الَْكْسُر َعَلى الِْييَاِس، َوالضَّ

َماِع   .(1)"َعَلى السَّ

يتنوع المعنى  بعا الختالف اليراءل، قال  القول الرابع:

ُدوو هأ206قطرب)ت وَ ، ومن ضميا أماو الصُّ (ج من كسرهاج أماو يَِضجُّ

اج (ج من كسر الصاو، فمجازههأ210، وقال أبو عبيدل)ت(2)عن الحقك 

يا، فمجازهاج يَْعِدلو  و ، ومن ضمَّ وَ  (3)َيِضجُّ ْي ِمْن َأْجِل َهَلا الَْمهَِل يَُصدُّ
، أَ

، وبالكسر أيج يَِصيُحوَ  َوَيْرَ ِفُع لَُيْم َحِميٌَّة (4)َعِن الَْحقِّ َويُْعرُِضوَ  َعنُْة 

 .(5)بَِضْرِب الَْمهَلِ 

قراءل الضم  وهلا األخير هو ما قال بة ريخنا السييله، حية جعل

 "بمعنى اإلعراض والعدول عن الحق، وقراءل الكسر بمعنى يعجبو  و

وَ  ويَْضَحُكو َ  و  ويَِضجُّ  ويصيحو . (6) "يعجك

 ولعل هذا القول هو الراجح لألسباب اآلتية: 
َ ْوفِيًرا لَِمَعااِه األصل ِفي اْخِتَلاِف اْلِقَراَءاِت اْلُمَتَواِتَرِة أن يكون" ـ 1

                                 
 .2/425أضواء البيا   (1)

 .16/103و الجامع ألحكار اليرآ   21/626جامع البيا  للطبري  (2)

 .4/81وزاو المسير 2/205مجاز اليرآ   (3)

 .27/639مفا يح الغيب  (4)

 .9/385البحر المحيط  (5)

 .16/103 الجامع ألحكار اليرآ  (6)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

وِ َكِلَماِت الُْيْرآ ِ اآْلَيِة غَ   ُو الِْيَراَءاِت َمَياَر َ َعدُّ بًا، َفيَُيوُر َ َعدُّ
، وهو أ  (1)"الِ

على معنيين ع لفظ واحد،  واالا -قرآ وكلتاهما -يكو  مجموع اليراء ين 

متالقيين غير متضاوين .. وقد يكو  اختالف اليراءل فية كمال التوضيح 

 .(2)، ولكن باليراء ين يكو  البيا  كاماًل البياين من غير قصوم ع إحداهما

وَ  َغيَْرُهْم َعِن اإْلِيَماِ ، َوقراءل الكسر بَِمْعنَى  فيراءل الضم بَِمْعنَى يَُصدُّ

ُصُدوِوِهْم فِه َأْاُفِسِيْم، َوكاَِل الَْمْعنَيَيِْن َحاِصٌل ِمنُْيْم، َوِهَه ِمْن َهِلهِ الِْجَيِة لََيا 

 َقْد ُيبَيُِّن الُْمَراَو ِمْن َمِزيُد َ َعلٍُّق بِال
تَّْفِسيرِ أِلَ َّ ُدبُوَت أََحِد اللَّْفظَيِْن فِه قَِراَءلٍ

ُه  ، َِة اأْلُْخَرىَاظِيرِهِ فِه الِْيَراء أَْو ُيثرُِي َمْعنًى َغرْيَ
(3). 

َمْن  "( جهأ321ج قال أبو جعفر الطحاوي )تج ـ السياق اخلارجي2

مِّ أََماَو ا ِجيَه، َقَرَأَها بِالضَّ ُدوَو، َوَمْن َقَرَأَها بِالَْكْسرِ أََماَو الضَّ َوإِاََّما َكاَ  لصُّ

، فَعْن َأبِه يَْحيَى، َمْولَى ابِْن ُعَييٍْل (4) "ُاُزولَُيا ِعنَْد َضِجيِه الُْمْشرِكِينَ 

، َقاَلج َقاَل ابُْن َعبَّاٍسج َقاَلج لََيْد ُعلِّْمُ  آيًَة ِمَن الُيْرآ ِ  َما َسيَلَنِه اأْلَْاَصاِميِّ

، َفَما َأْوِمي َأَعِلَمَيا النَّاُس، َفَلْم َيْسيَلُوا َعنَْيا، َأْر لَْم َيْفطِنُوا لََيا،  َعنَْيا َمُجٌل َقطُّ

ا َقاَر، َ الَوْمنَا َأْ  اَل َاُكوَ  َسيَلْنَاُه َعنَْيا،  ُدنَا، َفَلمَّ َفيَْسيَلُوا َعنَْيا؟ ُدمَّ َطِفَق يَُحدِّ

ا َماَح الَْغَد، ُقْلُ ج يَا ابَْن َعبَّاٍس، َذَكْرَت َأْمِس َفُيْلُ ج أَ  َاا لََيا إَِذا َماَح َغًدا، َفَلمَّ

، َفال َ ْدِمي َأَعِلَمَيا النَّاُس، َفَلْم  َأ َّ آيًَة ِمَن الُيْرآِ ، لَْم يَْسيَلَْك َعنَْيا َمُجٌل َقطُّ

ُيْلُ ج َأْخبِْراِه َعنَْيا، َوَعِن الال ِه َقَرأَْت َيْسيَلُوا َعنَْيا، َأْر لَْم يَْفطِنُوا لََيا؟ فَ 

 
ِ
َيا َمْعَشَر ُقَريٍْش، إِاَُّة لَيَْس  "َقاَل لُِيَرْيٍشج  ^َقبَْلَيا. َقاَلج َاَعْم، إِ َّ َمُسوَل اهلل

                                 
 .1/56التحرير والتنوير  (1)

 .42المعجزل الكبرى اليرآ ج ألبه زهرل ص (2)

 .1/55التحرير والتنوير  (3)

 . 3/18ررح مشكل اآلدام  (4)
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يِة َخيٌْر 
 فِ
ِ
ُد ِعيَسى َوَقْد َعلَِمْ  ُقَرْيٌش َأ َّ النََّصاَمى َ ْعبُ  "َأَحٌد ُيْعبَُد ِمْن ُووِ  اهلل

ُد، َألَْسَ  َ ْزُعُم أَ َّ ِعيَسى َكاَ   ٍد، َفَيالُواج يَا ُمَحمَّ ابَْن َمْريََم، َوَما َ ُيوُل فِه ُمَحمَّ

 َصالًِحا، َفَلئِْن ُكنَْ  َصاوًِقا، َفإِ َّ آلَِيتَُيْم لََكَما َ ُيولُوَ . 
ِ
َابِياا َوَعبًْدا ِمْن ِعبَاوِ اهلل

(  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): ¸َقاَلج َفيَْاَزَل اهللُ 

و َ [ َقاَل 57]الزخرفج  وَ ؟ َقاَلج يَِضجُّ ٱ ٻ )، ج ُقْلُ ج َما يَِصدُّ

َقبَْل َيْوِر ـ  ’ـ [، َقاَلج ُهَو ُخُروُث ِعيَسى ابِْن َمْريََم 61الزخرفج ]( ٻ

 .(1)الِْييَاَمِة 

 اَل يَْسيَلُنِ 
ِ
ه النَّاُس َعنَْيا َواَل أَْوِمي وَعِن ابِْن َعبَّاٍس، َقاَلج آَيٌة فِه كِتَاِب اهلل

َأَعَرُفوَها َفاَل يَْسيَلُواِه َعنَْيا َأْر َجِيُلوَها َفاَل يَْسيَلُواِه َعنَْيا؟ قِيَلج َوَما ِهَه؟ 

ا َاَزلَْ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )َقاَلج آيٌَة لَمَّ

َة َوَقالُواج َرتََم 98]األابياءج ( ھ ھ ھ [ َرقَّ َذلَِك َعَلى أَْهِل َمكَّ

بَْعَرى ٌد آلَِيتَنَا َفَياَر ابُْن الزِّ ُمَحمَّ
ٌد آلَِيتَنَا  (2) َفَياَلج َما َريُْاُكْم؟ َقالُواج َرتََم ُمَحمَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )َقاَلج َوَما َقاَل؟ َقالُواج َقاَلج 

دٌ 98األابياءج ](  ہ ھ ھ ھ  ^[ َقاَلج اْوُعوُه لِه، َفُدِعَه ُمَحمَّ

بَْعَرى ًة َأْر لُِكلِّ َمْن ُعبَِد ِمْن ُووِ  َفَياَل ابُْن الزِّ ُد َهَلا َرْهٌء آِللَِيتِنَا َخاصَّ ج َيا ُمَحمَّ

                                 
(، قال الشيخ رعيب األمااؤوطج إسناوه حسن، مجالة 5/85/2917مسند أحمد ) (1)

لة أصحاب  فيد موى -وهو ابن أبه النجوو-ديات مجال الصحيح غير عاصم

 السنن، وحديهة ع الصحيحين ميرو ، وهو صدوق حسن الحدية. 

 بْن الزبعري بْن قيس اليرره السيمه الشاعر، ...كا  من أرد الناس َعَلى  (2)
َعبْد اهللِ

ع الجاهلية، وعلى أصحابة بلسااة وافسة، وكا  يناضل عن قريش  ^ َمُسول اهللِ 

قريش.. دم أسلم َعبْد اهللِ بعد الفتح وحسن ويياجه المسلمين، وكا  من أرعر 

 (. 3/239إسالمة )أسد الغابة 
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

  "اهللِ؟ َقاَلج  
ِ
َقاَلج َفَياَلج َخَصْمنَاُه َوَمبِّ  " ¸بَْل لُِكلِّ َمْن ُعبَِد ِمْن ُووِ  اهلل

ُد َألَْسَ  َ ْزُعُم أَ َّ ِعيَسى َعبْدٌ  َصالٌِح َوُعَزْيًرا َعبٌْد َصالٌِح،  َهِلِه الْبَنِيَِّة، َيا ُمَحمَّ

 النََّصاَمى يَْعبُُدوَ  "بََلى  "َوالَْماَلئَِكَة ِعبَاٌو َصالُِحوَ ، َقاَلج 
، َقاَلج َفَيِلهِ

 الْيَُيوُو َ ْعبُُد ُعَزيًْرا َوَهِلِه بَنُو َمِليٍح َ ْعبُُد الَْماَلئَِكَة، َقاَلج 
َفَضهَّ ِعيَسى َوَهِلهِ

ةَ  [ 101]األابياءج ( ۉ ۉ ې ې ې ې) َفنََزلَْ ج َأْهُل َمكَّ

[ َقاَلج 101]األابياءج (  ى ى ائ)ِعيَسى َوُعَزيٌْر َوالَْماَلئَِكُة 

الزخرفج ](  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): َوَاَزلَْ  

57 ](1). 

وبناء على هلا فإ  السياق الخامجه أبا  عن حال هؤالء حينما َضَرَب 

بَْعَرى الَْمْلُكومُ   ^ِعيَسى ابَْن َمْريََم إذ َفاَجي المشركو  محمدا  ابُْن الزِّ

بَْعَرى  ِحِك، َفَرًحا ِمنُْيْم َوَزْعًما ِمنُْيْم َأ َّ ابَْن الزِّ يَاِح َوالضَّ ِجيِه َوالصِّ بِالضَّ

ُصُدوُوُهْم َعِن  ^َخصمة، وهلا ما أرامت إلية قراءل الكسر، دم فاجي محمدا 

يَماِ  بَِسبَِب َذلَِك الَْمهَ  ِل وإعراضيم عن هلا الحق البين، وهو ما أرامت اإْلِ

 إلية قراءل الضم.

أي ضربة ضامب   ( ڭ ۇ ۇ ۆ) "(جهأ885قال البياعه)ت

أي اللين أعطيناهم قدمل على الييار  (ۈ ۈ)آلليتيم (  ۆ)منيم 

أي يضجو  ويعلو  (  ۋ )أي ذلك المهل (  ٴۇ)بما يحاولواة 

بتناقض، فيعرضو  بة عن إجابة  أصوا يم سرومًا بيايم ظفروا على زعميم

قالة ع  -وعائك، ييالج صد عنة صدوواًج أعرض، وصد يصد ويصدج ضه 

                                 
( وااظرج صحيح السيرل 3/15/986أخرجة الطحاوي ع ررح مشكل اآلدام ) (1)

 . 198النبوية ص
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أي قراءل ضم  -ج معناهما جميعًا (2)، فلللك قال ابن الجوزي(1)الياموس

يضجو ، ويجوز أ  يكو  معنى المضمومةج  -الصاو وقراءل كسرها 

 .(3) "يعرضو 

عض النَّاس ليراءل الْكسر َوأَايا حية اْحته ب ،ـ السياق اللغوي 3

لْلِفْعل، َولَو َكاَ  بَِمْعنى الصدوو َكاَ   (  ٴۇ )بَِمْعنى الضجيه بُِصْحبَة

أِلَ  المستعمل من الَْكاَلر صد ؛ ( ٴۇ )اأْلَْفَصح َأ  يصحب الِْفْعل )َعنُة( اَل 

ا َكاَ  الَْكاَلر ن الصدوو ولك على َأاة عَ  (  ٴۇ ۋ ) َعنُة اَل صد ِمنُْة، َفَلمَّ

بمعزل َوَأاة بَِمْعنى الضجيه، َولَو َكاَ  من الصدوو لَكاَاْ  إِذا َقْومك َعنُة 

 خن حن جن}: ¸ُ  َكِمهِْل َما َقاَل اهلل، (4)يصدو  أَو ِمنُْة يصدو  َعنْك 
 مل خل}: ¸َوَكَما َقاَل  .[25سومل الحهج] { جه ين ىن من
َوَكَما َقاَل  .[1سومل محمدج] {ىم مم خم حم جم يل ىل

 مي خي حي}: َوَكَما َقاَل .[33سومل الرعدج] {ممجن خم حم}:¸
 .(5)[25سومل الفتحج] { ٰر ٰذ يي ىي

حية ومو هلا الفعل مضامعا بضم ؛ ـ النظري القرائي املتفق عليه 4 

الصاو متعديا بأ )عن( ع معنى اإلعراض ع عشرل مواضع، ولم  رو قراءل 

  اليرآ  الكريمجمتوا رل ع أيٍّ منيا بالكسر، وهاك المواضع حسب  ر يبيا ع

                                 
ًاج َمنََعُة، وَصَرَفُة،  "قال ع الياموسج (1) َصدَّ عنة ُصدووًاج أْعَرَض، وفالاًا عن كلا َصدَّ

)الياموس المحيطج فصل الصاو، باب  "ُه، وَصدَّ َيُصدُّ وَيِصدُّ َصديدًاج َضهَّ كيََصدَّ 

 (.1/292الدال 

 . 4/81زاو المسير  (2)

 .17/455اظم الدمم  (3)

 .652حجة اليراءات ص (4)

  .3/18ررح مشكل اآلدام  (5)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 [61]النساءج( چ ڇ چ

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ )

 [45]األعرافج

 ( پ پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 [34]األافالج (ڀ ڀ

 ( ڤٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 [47]األافالج( ڤ ڤ ڤ ڦ

 ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 [34]التوبةج( ڇ ڇ ڇ  چچ چ چ 

 ( حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبجئ ی )

 [19]هووج

 ( ژ ڑ  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 [3]إبراهيمج( ڑ ک ک ک

 ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ڀ

 [25]الحهج( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄڄ )

 [37]الزخرفج

 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 [5]المنافيو ج( ڀ ٺ

سياق اإلعراض ال الضجيه أو االستيزاء أو  ع- رىكما –وكليا 
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 الضحك

ع  بين لنا سبب إاكام ابن عباس أ أ ولعل لغة اليرآ  ع هله المواض 5

ƒ  ِۈ ۈ ): أ ليراءل الضم، فَيْد ُمِوَي َعِن ابِْن َعبَّاٍس إِْاَكاُمُه فِه قَِراَءل

ونَ ٴۇ  مِّ ... َعْن َسِعيِد بِْن َمْعبَدٍ  (َيُصدُّ َقاَلج َقاَل لِه ابُْن  (1)بِالضَّ

َك ُعبَيُْد بُْن ُعَميْرٍ  "(ج هأ68َعبَّاٍس)ت َعمُّ
 يَْلَحُن فِه َهَلا؟ َيْيَرُأج َكيَْا  (2)

ونۈ ۈ ٴۇ ) [ ج 61]النساءج  (  ۋَوإِاََّما ِهَه ) ،(َيُصدُّ

وَ   َفيَْخبََر ابُْن َعبَّاٍس فِه َهَلا الَْحِديِة بَِحِييَيِة الِْيَراَءِل لَِيَلا الَْحْرِف "َيِضجُّ

 .(4)َواُ َرَها ،َواَل يَُكوُ  إِْاَكاُمُه إاِلَّ َقبَْل بُُلوِغِة  َ (3)َكيَْا ِههَ 

 التنوع الرتكييب للقراءتني: 
 تتنوع القراءتان تركيبيا من خالل ما يأيت:

وَ   (ۋ)ع قراءل الكسر ُمتَِّصَلٌة بِأـ ) ِمْن(  1 َوالَْمْعنَى يَِضجُّ

إلى معنى يعدلو  كا  المعنى إذا قومك (ۋ) ع ومن ذهب، (5)منة

                                 
 .  3/512التاميخ الكبير للبخامي  (1)

ه َحيَالِ ُعبَيُْد بُن ُعَميْرِ بِن َقتَاوَ (2)
ُر، ُولَِدج فِ ، الَواِعُظ، الُمَفسِّ هُّ يْهِهُّ الُجنَْدِعهُّ الَمكِّ َل اللَّ

، و -‘ - َمُسْوِل اهللِ  ، َوَأبِه َذمٍّ َث َعْنج َأبِيِْة. َوَعْنج ُعَمَر بِن الَخطَّاِب، َوَعِلهٍّ  ََحدَّ

، َواْبِن َعبَّاٍس، َوطَ  ائَِفٍة ... َوَكاَ  ِمْن دَِياِت التَّابِِعْيَن َوَعائَِشَة، َوَأبِه ُمْوَسى األَْرَعرِيِّ

ُر النَّاَس، َفيَْحُضُر ابُْن ُعَمَر  َة، َوَكاَ  ُيَلكِّ تِِيم بَِمكَّ مَّ
َمْجِلَسُة. ... ُ ُوفَِّهج  -ƒ-َوَأئِ

ه َسنَِة َأْمبٍَع َوَسبِْعيَْن. )س
َه فِ يَْلج ُ ُوفِّ

يَّاٍر َيِسيَْرٍل، َوقِ
ير أعالر النبالء َقبَْل ابِْن ُعَمَر بِيَ

4/156 . ) 

 . 3/18ررح مشكل اآلدام  (3)

 .9/385البحر المحيط  (4)

 .16/103الجامع ألحكار اليرآ   (5)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

و ، ولم يوصل   .(1)من ب  (ۋ)منة أيج من أجل المهل يصدك

أ الظَّاِهُر أَ َّ لَْفظََة )ِمْن( ُهنَا َسبَبِيٌَّة، َوَمْعُلوٌر أَ َّ َأْهَل الَْعَربِيَِّة يَْلُكُروَ  َأ َّ 2

بَبِيََّة، َوِمنُْة َقْولُةُ  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): ¸ ِمْن َمَعااِه )ِمْن( السَّ

ْوُل الَْحالِِفيَن فِه أَْيَماِ  [ َأْي بَِسبَِب َخطِيئَا ِِيْم ُأْغرُِقوا، َوِمْن َذلَِك قَ 25]اوحج

 .(2) الَْيَساَمِةج ُأْقِسَم بِاهلل لَِمْن َضْربِِة َماَت 

ونَ )ـ 3 ا بَِمْعنَى اإْلِْعَراِض،  (َيِصدُّ  إِمَّ
ُدووِ اوِّ ِمَن الصُّ بَِضمِّ الصَّ

ُيْرآِ  أِلَاَُّيْم ، أَْي ُيْعرُِضوَ  َعِن الْ َوالُْمْعَرُض َعنُْة َمْحُلوٌف لِظُُيوِمِه ِمَن الَْمَيارِ 

مَّ لَُغٌة فِه ُمَضاِمِع  ا َعَلى أَ َّ الضَّ َأْوَهُموا بَِجَدلِِيْم أَ َّ فِه الُْيْرآِ  َ نَاُقًضا، َوإِمَّ

ِجيِه  دُّ بَِمْعنَى الضَّ اوِ ... َوُهَو الصَّ َصدَّ بَِمْعنَى َضهَّ ِمهُْل لَُغِة َكْسرِ الصَّ

َخِب. َوالَْمْعنَىج إَِذا قُ  وَ  ِمِن اْحتَِجاِث ابِْن َوالصَّ َريٌْش َقْوُمَك يَْصَخبُوَ  َويَِضجُّ

تِِة لَِضْعِا  بَْعَرى بِالَْمهَِل بِِعيَسى فِه َقْولِِة، ُمْعَجبِيَن بَِفْلِجِة َوُظُيوِم ُحجَّ الزِّ

ْحتَِجاِث  إِْوَماكِِيْم لَِمَرا ِِب 
ِ
 .(3)اال

 

 

  

                                 
 .6/155الحجة ألبه عله  (1)

 .7/123أضواء البيا   (2)

 .25/238التحرير والتنوير  (3)
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 املبحث الثاني
 االحتجاج بالقراءات

كل ما ومو أاة قرئ بة جاز االحتجاث بة ع العربية »غويو  أ ك قرم الل

سواء كا  متوا را أر آحاوا أر راذا، وقد أطبق الناس على االحتجاث 

باليراءات الشاذل ع العربية إذا لم  خالا قياسا معروفا، بل ولو خالفتة 

 يحته بيا ع مهل ذلك الحرف بعينة، وإ  لم يجز اليياس علية، كما يحته

« بالمجمع على ومووه ومخالفتة اليياس ع ذلك الوامو بعينة وال يياس علية 
، وقد احته السييله باليراءات متوا رل وراذل ع كل مستويات اللغة، (1)

 وهلا ما يظير من خالل اآل هج

 املستوى الصويتأوال: 

(2)املوضع األول

اَ  بَْن َدابٍِ  َقاَل ابُْن إْسَحاَقج ُدمَّ إ َّ َصْفَواَ   بَْن الُْمَعطَِّل اْعتََرَض َحسَّ

اُ  َقاَل ِرْعًرا َمَع َذلَِك  يِة، َوَقْد َكاَ  َحسَّ
يِْا، ِحيَن بََلَغُة َما َكاَ  َيُيوُل فِ بِالسَّ

ُض بِابِْن الُْمَعطَِّل فِيِة، َوبَِمْن أَْسَلَم ِمْن الَْعَرِب ِمْن ُمَضَر، َفَياَلج  ُيَعرِّ

ُسرَاليُ َ َُيمي ناَُنُقإدي َُعإز  َُقإدي ُكبِنبث

ناَ َُكأثإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرث

َ

ُسرَبُنيُ ُةَالي ُُلدََِ ُركيُعةَُُيمي َاليفث ُنابينث
(3)َ

َ  إَل أن قال:

َُ َِمنوًةَ كحث َالرِّ ب  َِحنُنَُت ث رث َُمََالي ُحي

َ

بُإإدَََِ ِمإإ َاليِع يإإُرَبَِلزو َُنُكري عُئِإإلث ُفنُغي
(4)َ

َ  قال السهيلي:
 
 
 
 

                                 
 .  16، 15االقتراح ص (1)

ج ¬اا الدكتوم/ أحمد طة حسااين سلطا  ينظر هلا المصطلح وواللتة ع كتاب أستاذ (2)

 . 114أ  101اليمز والتسييل ع اليراءات والليجات العربية ص

الجالبيبج الغرباء، و ابن الفريعةج يعنه افسة، والفريعة أمة، و بيضة البلدج  عنه (3)

 العظيم ع قومة أو اللليل اللي ليس معة أحد.  

 .2/305سيرل ابن هشار  (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 
، يُرِيُدج الْبَْحَر َأْي، يَِييُه َويَْعتَِلُم َوَقْولُُةج) َفيَْغطَئُِل( »

، َوأَْصُل َهِلِه (1)

نكُة َهَمَز 
، لَكِ الَْكِلَمِة ِمْن الَْغيْطََلِة، َوِهَه الظكْلَمُة، َوأَْصُلَيا َيْغطَالك ِمهَْل يَْسَواوك

َهَلا الَْمْوِضِع  اأْلَلَِا لِئاَلك يَْجتَِمَع َساكِنَاِ ، َوإِْ  َكاَ  اْجتَِماُعُيَما فِه ِمهْلِ 

[، َولَكِنكُيَما فِه 7الفا حةج]( ڄ ڄ) َحَسنًا َكَيْولِِة َ بَاَمَك َوَ َعالَى

ْعرِ اَل يَْجتَِمَعاِ  إالك فِه ُعُروٍض َواِحَدٍل، َوِهَه الُْمتََياِمُب، َوَمَع َهَلا َفَيْد  الشك

ْختِيَااِهك   َأيكوُب بُْن َأبِه َ ِميَمَة َكيَْساُ  السك
َوََل  )(2) ( هأ131 - 66)َقَرأَ

أَل نَي  ( َجأَن  ھ ھ ھ ج)(3)بَِيْمَزلِ َمْفتُوَحٍة، َوَقَرأَ َعْمُرو بن ُعبَيْدٍ  (الض 

 [،... َفإِْ  قِيَلج الَْيْمَزُل فِه َهَلا ُكلكِة َمْفتُوَحٌة، َوفِه َقْولِةِ 56،74]الرحمنج

فِه  (4)«ْربَئِدك أَْسَوُو مُ » َيْغطَئِلك مكسومل، وكللك ع الحدية الصحيحج 

                                 
 ماءج سال على األمض.  اث العروس ) ع ل ر(اعتلم ال (1)

...اإِلَماُر، الَحافُِظ، َسيُِّد الُعَلَماِء، َأبُو بَْكرٍ بُن َأبِه َ ِميَْمَة َكيَْساَ   (2) ْختِيَااِهُّ َأيُّْوُب السِّ

لَحَسَن الَعنَِزيُّ ... ِعَداُوه فِه ِصَغاِم التَّابِعيَْن.... قال الَجْعُد َأبُو ُعهَْماَ ، َسِمْعُ  ا

 ( .6/15َيُيْوُلج َأيُّْوُب َسيُِّد َربَاِب َأْهِل البَْصَرِل. )سير أعالر النبالء 

عمرو بن عبيد بن باب أبو عهما  البصري، وموت عنة الرواية ع حروف اليرآ  موى (3)

أيوب  الحروف عن الحسن البصري وسمع منة، موى عنة الحروف بشام بن

 ( .1/602أربع وأربعني ومائة )غاية النهاية الناقد، مات يف ذي احلجة سنة 

( و مامةج َعْن ُحَلْيَفَة، َقاَلج ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَر، َفَياَلج َأيُُّكْم 1/128/144صحيح مسلم) (4)

ُكْم َ ْعنُوَ  فِتَْنةَ  ‘َسِمَع َمُسوَل اهللِ   َيْلُكُر الِْفتََن؟ َفَياَل قْوٌرج َاْحُن َسِمْعنَاُه، َفَياَلج لََعلَّ

َدَقُة،  يَاُر َوالصَّ اَلُل َوالصِّ ُرَها الصَّ ُجِل فِه َأْهِلِة َوَجاِمِه؟ َقالُواج َأَجْل، َقاَلج  ِْلَك ُ َكفِّ الرَّ

ْلُكُر الَّتِه َ ُموُث َمْوَث الْبَْحِر؟ َقاَل ُحَلْيَفُةج َفيَْسَكَ  يَ  ‘ َولَكِْن َأيُُّكْم َسِمَع النَّبِهَّ 

ِة َأبُوَك َقاَل ُحَلْيَفُةج َسِمْعُ  َمُسوَل اهللِ الَْيْوُر، َفُيْلُ ج َأَاا َيُيوُلج  ‘، َقاَلج َأْاَ  لِلَّ

ُ ْعَرُض الِْفتَُن َعَلى الُْيُلوِب َكالَْحِصيرِ ُعوًوا ُعوًوا، َفيَيُّ َقْلٍب ُأْررِبََيا، ُاكَِ  فِيِة »
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 ِمَواَيٍة.

، بَْعَد أَْ  ُفتَِحْ  فِه  ُقْلنَاج إاكَما ُكِسَرْت الَْيْمَزُل فِه مربئدك َوَيْغطَئِلك

، َفَجاَء اْسُم الَْفاِعِل  ، َفَصاَم َعَلى َوْزِ  اْطَميَ ك الَْماِضه، َفِييَلج اْغطَيَلك

ه ُمطَْمئِنك  َوالُْمْستَْيبَِل َعَلى َذلَِك الِْييَاِس َمْكُسوًما
 .(1)«  َكَما ُيْكَسُر فِ

احته السييله باليراءل الشاذل لبيا  لفظة وامول ع رعر حسا  بن داب  

ج َمكَِب بَْعُضة بَْعَضًاـ  ¢ أ (، واْغطَيَلَّ  .(2)وهه ) َفيَْغطَئِلك

 

                                                                         
تٌَة بَْيَضاُء ، َحتَّى َ ِصيَر َعَلى َقْلبَيِْن، َوَأيُّ َقْلٍب َأْاَكَرَها، ُاكَِ  فِيِة ُاكْ ُاْكتٌَة َسْوَواُء، 

َماَواُت َواأْلَْمُض، َواآْلَخُر َأْسَوُو  ُه فِتْنٌَة َما َواَمِ  السَّ َفا َفاَل َ ُضرُّ َعَلى َأبْيََض ِمهِْل الصَّ

يًا اَل َيْعرُِف َمْعُروًفا، َواَل ُيْنكُِر ُمنَْكًرا، إاِلَّ  ا َكالُْكوِز، ُمَجخِّ ، « َما ُأْررَِب ِمْن َهَواهُ ُمْربَاوا

ْدتُُة،  ، َقاَل ُعَمُرج «َأ َّ بَيْنََك َوبَيْنََيا بَابًا ُمْغَلًيا ُيوِرُك َأْ  ُيْكَسرَ »َقاَل ُحَلْيَفُةج َوَحدَّ

ُة َكاَ  ُيَعاُو، ُقْلُ ج  ُة ُفتَِح لََعلَّ دْ «اَل بَْل ُيْكَسرُ »َأَكْسًرا اَل َأبَا لََك؟ َفَلْو َأاَّ َأ َّ »تُُة ، َوَحدَّ

َك الْبَاَب َمُجٌل ُيْيتَُل َأْو َيُموُت َحِديهًا لَيَْس بِاأْلََغالِيطِ 
َقاَل َأبُو َخالٍِدج َفُيْلُ  « َذلِ

؟ َقاَلج  ٍك، َما َأْسَوُو ُمْربَاوٌّ
ُل الْبَيَاِض فِه َسَواوٍ »لَِسْعٍدج َيا َأبَا َمالِ ، َقاَلج ُقْلُ ج َفَما «ِردَّ

يًا  «.َمنُْكوًسا»؟ َقاَلج الُْكوُز ُمَجخِّ

ا( َفَكَلا ُهَو فِه ِمَواَيتِنَا َوُأُصوِل باَِلِوَاا َوُهَو  "هأ(ج 676قال النووي)ت ا َقْولُُة )ُمْربَاوا َوَأمَّ

ِخاَلًفا فِه َضبْطِِة َوَأ َّ ِمنُْيْم َمْن  ¬ َمنُْصوٌب َعَلى الَْحاِل ، َوَذَكَر الَْياِضه ِعيَاٌض 

َوِمنُْيْم َمْن َمَواُه )ُمْربَئٌِد( بَِيْمَزٍل َمْكُسوَمٍل بَْعَد الَْباِء. َقاَل الَْياِضهج ضبطة كما َذَكْرَااُه 

ٌو َوُمْحَمرٌّ ،  َوَهِلِه ِمَواَيُة َأْكهَرِ ُريُوِخنَا، َوَأْصُلُة َأْ  اَل ُيْيَمَز َوَيُكوُ  ُمْربَدٌّ ِمهُْل ُمَسوَّ

اٍث َوَكَلا َذَكَرُه َأبُو ُعبَيٍْد َوالَْيَروِ  َحُة بَْعُض ُريُوِخنَا َعْن َأبِه َمْرَواَ  ْبِن َسرَّ يُّ َوَصحَّ

نِيَن َفيُيَ 
اكِ َياِء السَّ

لْتِ
ِ
ُة ِمَن اْمبَدَّ إاِلَّ َعَلى لَُغِة َمْن َقاَل اْحَميَمَّ بَِيْمَزٍل بَْعَد الِْميِم ال اُل أِلَاَّ

َوٌل َعَلى الْ  اُل ُمَشدَّ  (.2/173)ررح النووي على مسلم  "َيْولَْيِن اْمبَيَوَّ َوُمْربَئِدٌّ َوالدَّ

 .6/442الروض األاا (1)

 .2/449 اث العروس )غ ط ل( وكتاب األفعال (2)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 ويلحظ من كالم السهيلي أمور:  

ختياين، عزو اليراءل الشاذل ع موضع الفا حة إلى أيوب الس األول:

وع موضع الرحمن إلى عمرو بن عبيد، وهلا ما يتفق مع ما ذكرْ ة كتب 

 .(1)الشواذ

ضبط السييله اليراءل باليمزل المفتوحة، وهلا أقر ة كتب  الثاين:

( أاة ضبطيا هأ454أ  371) (2)الشواذ إال ما موي عن أبه الفضل الرازي

ل اللتياء الساكنين ، ومواية أبه الفضل الرازي هله مها(3)ساكنة بيمزل

 الصحيحين ع الدمث.

                                 
والمحتسب  1/176وإعراب اليرآ  للنحاس  1ينظرج مختصر ابن خالوية ص (1)

ورواذ اليرآ  واختالف  8وإمالء ما من بة الرحمن ص 1/17والكشاف  1/46

 .52/ 1اصر الكرماين المصاحا البن أبه 

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندام بن إبراهيم بن جبريل بن محمد بن عله (2)

بن سليما  أبو الفضل الرازي العجله اإلمار الميرئ ريخ اإلسالر الهية الومع 

الكامل، مؤلا كتاب جامع الوقوف وغيره ... قال أبو سعد بن السمعاينج كا  

لتصاايا حسن السيرل متعبدا حسن العيش منفروا قااعا باليسير ميرًئا فاضاًل كهير ا

ييرئ أكهر أوقا ة ويروي الحدية وكا  يسافر وحده ويدخل البرامي، وقال عبد 

الغافر الفامسه ج كا  دية جوااًل إماًما ع اليراءات أوحد ع طرييتة ... وهو دية 

بر من أ  يدل علية مهله ومع عامف باليراءات والروايات، عالم باألوب والنحو أك

وهو أرير من الشمس وأضوء من اليمر، ذو فنو  من العلم، ولد سنة إحدى 

وسبعين ودالدمائة،... مات ع جماوى األولى سنة أمبع وخمسين وأمبعمائة عن 

أمبع ودمااين سنة ، وكا  ييول أول سفري ع الطلب كن  ابن دالث عشرل سنة 

 عالى ومضه عنة. )غاية النياية  -¬ - عين سنةفكا  طوافة ع البالو إحدى وسب

1/361. ) 

 . .52/ 1ينظرج رواذ اليرآ  واختالف المصاحا البن أبه اصر الكرماين  (3)
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أيوب السختياين، »( هلا األواء، فيالج هأ6ج أطلق ابن الدها  )قالثالث

وعمرو بن عبيد، والحسن، وأبو السمال باليمزل المفتوحة كل اليرآ ، وكلا 

[، وأرباهيما 38األاعارج]( ڄ)[ و56]الرحمنج( ے) أخوا ة مهل

 .(1)«كل اليرآ 

لا األواء الصو ه ع مواضع أخرى من اليرآ  الكريم، ومو ه الرابع:

 حيةج

)َواْزيَيَاَّْ ( بيمزل وصل بعدها زاٌي ساكنة،  (2)أ ََقَرَأ َأبُو ُعهَْماَ  النَّْيِديُّ 

بعدها ياٌء مفتوحة خفيفة، بعدها همزٌل مفتوحة، بعدها او  مشدول، بَِوْزِ  

( ې ې ې ې ى ى) ، من قولة  عالى(3)اْفَعيَلَّْ  

 [24]يواسج

تَانِ }: ( َيْيرأهأ148أ وكا  األَعْمش)ت   من قولة  عالى{ُمْدَهَأم 

 .(4) [64الرحمنج]( ۆئ)

قدر السييله  فسيرا صو يا ليله اليراءل يتمهل ع الفرام من  اخلامس:

أََماَو َأ  يَُحرك اأْللا اللتياء الساكنين َفلم ُيمكن  "التياء الساكنين، 

ا حرفا مؤاخيا لََيا قريب الْمْخرث ِمنَْيا، أجلد ِمنَْيا  حريكيا، فيبدل ِمنْيَ 

 .(5)"َوأقوى َوُهَو الْيمَزل

                                 
 .  1/370المغنه ع اليراءات  (1)

ٌر،  (2) ُة، َريُْخ الَوْقِ ، ... ُمَخْضَرٌر، ُمَعمَّ َأْوَمَك َأبُو ُعهَْماَ  النَّْيِديُّ ... اإِلَماُر، الُحجَّ

الَجاِهِليََّة َواإِلْسالََر، َوَغَزا فِه ِخالََفِة ُعَمَر َوبَْعَدَها َغَزَواٍت... َوَكاَ  ِمْن َساَوِل 

 (4/175الُعَلَماِء الَعاِمِليَْن )سير أعالر النبالء 

 .6/179والدم المصو   6/38البحر المحيط  (3)

 .1/151غريب الحدية للخطابه  (4)

 .1/72يرآ  لمكه مشكل إعراب ال (5)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( عن هلا التفسير الصو ه ع أكهر من هأ392وقد أبا  ابن جنه )ت 

وأاا أمى ما ومو عنيم من همز األلا  "كتاب لة فيال ع الخصائصج

 طرق وصنعة، واحو ذلك إاما هو عن  (1)الساكنة ع )بيز وسيق و يبل( 

وليس اعتباًطا هكلا من غير مسكة. وذلك أاة قد دب  عنداا من عدل أوجة 

أ  الحركة إذا جاومت الحرف الساكن فكهيًرا ما  جرييا العرب مجراها 

فية، فيصير لجوامه إياها كياة محرك بيا، فإذا كا  كللك فكي  فتحة باء باز 

التنزيل كيايا محركة وإذا إاما هه ع افس األلا، فاأللا لللك وعلى هلا 

وذلك أاة كره  "، وقال ع سر الصناعةج(2)" حرك  األلا اايلب  همزل

لْتَِيائِِيَما َفاْاَيَلبَْ  
ِ
ك األَلا ال اجتماع الساكنينج األلا والالر األولى، فحرَّ

ل الَْحَرَكَة ... فإِذا  َهْمَزًل، ألَ  األَلا َحْرٌف َضِعيٌا َواِسُع الَمْخَرث اَل يَتَحمَّ

وا إِلى َ ْحرِيكِِة َقَلبُوُه إِلى َأقرب الُْحُروِف منة َوُهَو الَْيْمَزلُ  ، وقال (3) "اْضطُرُّ

ذكر بعض أصحابناج أ  أيوب ُسئل عن هله اليمزل، فيالج  "ع المحتسبج

هه بدل من المدل اللتياء الساكنين، واعلم أ  أصل هله واحوهج الضاللين، 

يضل، فكره اجتماع حرفين متحركين من جنس من ضلَّ  "الفاعلو "وهو 

واحد على غير الصوم المحتملة ع ذلك، فيسكن  الالر األولى وُأوغم  ع 

اآلخرل، فالتيى ساكنا ج األلا والالر األولى المدغمة فزيد ع مدل األلا، 

                                 
ْطِب  (1) ْي َاَصَر وَضَرَب ج َجَزَأْت َعن الماِء بالرُّ َأبََلِ  اإِلبُِل والَوْحش َ يْبُُل وَ يْبُِل من َحدك

َشْ ،  ... َأو َأبَِل  اإِلبُِل َ ْيبَُلج إِذا َهَمَلْ  فغابَْ  وليَس َمَعيا ماٍع َأو َ يَبََّدْت َأي َ َوحَّ

رُجُل َعن اْمَرَأِ ةج إِذا اْمتَنََع َعن ِغْشيااِيا، كتَيَبََّل ) اث العروسج أ َومن الَمجاِزج َأبََل ال

 ب ل( .

 .3/149الخصائص  (2)

 ولسا  العرب) ض ل ل(. 1/86سر صناعة اإلعراب  (3)
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واعتُمدت وطيل المد، فكا  ذلك احًوا من  حريك األلا؛ وذلك أ  الحرف 

 .(1)" ة كما يزيد األلا بإرباع مد ة يزيد صوً ا بحركا

وليد جد ع اليرب من التياء  "(جهأ538وقال الزمخشري)ت

الساكنين من قال )وَأبكة وريَبكة(، ومن قرأ )وال الضيلكين( )وال جي (، وهه 

 .(2)"عن عمرو بن عبيد، ومن لغتة النيل ع الوقا

، قال أبو ج ذكر غير واحد من اللغويين أ  هلا اإلبدال لغةالسادس

، وهو قليل (3) "سمع  العرب  يولج َريَبَّة وَميَوَّل وَوَأبَّة "(ج هأ215زيد)ت

وهه لغة فارية ع العرب ع  "(ج هأ616،قال العكبري)ت(4)ع كالر العرب

، وقال (5) "كل ألا وقع بعدها حرف مشدو احو ضال ووابة وجا  

ْختِيَ (ج »هأ671اليرطبه)ت يُّوُب السِّ
يْلِيَن( بَِيْمَزلٍ َغيْرِ َوَقَرأَ أَ ج)َواَل الضَّ ااِهُّ

نَيِْن 
اكِ  . (6)« َوِهَه لَُغةٌ َمْمُدوَوٍل، َكيَاَُّة َفرَّ ِمَن الْتَِياِء السَّ

 ومن ذلك: ،استشيد اللغويو  ليله اليراءل بشعر العرب السابع:

1 :  ـ قول ُكثرَيِّ

َ َُ ِمإ َُقوي نيإرث ُُ نُي َُُّابإُنَلُنيُلإرَ

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإُ داًَ َُمشي

َ

َََُذاََ َبإَلُع نِطَالُعواِمإلث تي إأىو ُّ ُمََاحي
(7)َ

َ  ـ وقال: 2

َ ُلإإُّي ُهََُفتُُ ل  َث إإو إإََ ث ِضَيمو َُنلِإإألُىي

َ

َََُِّ ُهأُمو َي ُ ََُفَ ََبِن ث بُنَُط ،َنُيمو
(8)َ

َ
                                 

 .1/46المحتسب  (1)

 .495المفصل ع صنعة اإلعراب ص (2)

 .1/46المحتسب  (3)

 .122اإلبااة عن معاين اليراءات ص (4)

 .1/11التبيا  ع إعراب اليرآ  (5)

 .1/151الجامع ألحكار اليرآ   (6)

 .294البي  من الطويل لكهير عزل ع ويوااة ص (7)
، ييولج ليد 166/ 10، والمخصص 323البي  من الطويل لكهير عزل ع ويوااة ص  (8)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 ـ وقال اآلخر: 3 

َُعُ  إإإإَ َىُيكيإإإإُّث َُكإإإإََُعُ  إإإإََلُُقإإإإدي

َ

ُ  إإإإإَََ إإإإإو َُيىي َُكسث
إإإإإَىَُق  إإإإإَ ف ُّ َِح

َ ُّ إإإإإإإََُاُيمو إإإإإإإََُي َُتإإإإإإإذيَ
َُه ََُ ِ

َ

ُح إََََ يإ ،َُفُقإَُ :َُمري في
َِ
:َُيىي ليُّث َ(1)ُفقث

َ َ

 ـ وقال اآلخر: 4

َ َجَ إبف إنيبَفِإ َكإلِّ َنبُعُدَا تِ َِضَالشو

َ

ّث إَََ َبُِ ن ُعأُ و تِ ،َُحتورَا ي ّو
َ(2)ُعُلرَلِ

َ
[ فيلا ال 4مريمج]( ٿ ٹ ٹ): َأماو اْرَعالَّ من قولة  عالى

 همز فية.

 ج(3)أ وقال ُوكين 5

ََُىاكِإإإإإإُد َ  ُل ثإإإإإإهث َنُمحي إإإإإإهث كتث َِمخي

َ

َُملي ُ ثإإإهَثََ َُحتوإإإرَابينُإإإأُضو ل إإإهث نجث
(4)َ

َ
                                                                         

  غير حال األمض فما كا  منيا أبيض فيد اسوو، وما كا  منيا أسوو فيد ابيض=

والشاهد ع قولةج اوهيم  فيو يريد اوهام  أي أسووت، حرك األلا فيلبيا 

 همزل.
، والصحاح )ز ر ر(  1/86البي  من الرجز وو  اسبة ع سر صناعة اإلعراب  (1)

وِحمام َقبكاَ ج ُوَوْيبَّة َمْعُروَفة.، الزقة باألمض، ذات قوائم كهرل  شبة 5/1944

يا احد اجتمع  كالشهء المطوي. ... الخنفساء، وهه أصغر منيا إذا لمس

وخاطمياج اسم فاعل من خطمة إذا جعل لة خطاما.... وزأمياج أصلة زاميا، أي 

 جعل ليا زماما، يريد زاميا من الزمار فيمز لئال يلتيه الساكنا .
،  83ج 1البي  من الطويل وو  اسبة ع لسا  العرب ) ش ع ل( ، وسر الصناعة  (2)

، واالاتياضج االاتشام،  12ج 10و 130ج 9وررح المفصل ،  161ج 3والميرب 

 واللمةج رعر الرأس يجاوز رحمة األذ ، والبييمج األسوو.
وكين بن مجاء الفييمه ماجز مشيوم ، وفد على الوليد بن عبد الملك )معجم  (3)

3/1292) 
، 1/74ناعة ، وسرك الص2/545الرجز وو  اسبة عج اإلبدال ألبه الطكيب الكلغوي (4)

، والراكدلج الساكنة الدائمة. والمخاللج ما يوضع فية طعار  1/320والمحتسب 

الدابة. والمحلبج إااء الحليب. والملببج موضع اللبة. واألصلج الملبك 

 باإلوغار. يصا إكرامة لفرسة. 
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ومن إبدال األلا همزل ما حكاه اللحياين من قول بعضيم ع  الثامن:

البازج البيز باليمزل، ووجة ذلكج أ  األلا ساكنة، وهه مجاومل لفتحة الباء 

عرب منزلة المتحرك قبليا، والحرف الساكن إذا جاوم الحركة فيد ُ نِْزلة ال

بيا، من ذلك قوليم ع الوقا على بكرج هلا بَُكر، ومرمت ببكِر، أال  رى 

 .(1)حركته اإلعراب لما جاوم ا الراء صام ا كيايما فييا 

َوَجاَءْت  "(جهأ745هل ينياس هلا اإلبدال؟ قال أبو حيا )ت التاسع:

بَْداُل أِلَاَُّة لَْم يَْكهُْر َكهَْرًل ُ وِجُب ِمنُْة ُألَيَْفاٌظ، َوَمَع َذلَِك َفاَل َينَْياُس َهلَ 
ا اإْلِ

الِْييَاَس، َاصَّ َعَلى َأاَُّة اَل َينَْياُس النَّْحِويُّوَ ،... َوَعَلى َما َقاَل َأبُو 

، وقال أبو العباسج (2)"( إِاََّيا لَُغٌة، َينْبَِغه أَْ  َينَْياَس َذلَِك هأ392الَْفتِْح)ت

 .(3)س ذلك؟ قالج ال، وال أقبلةقل  ألبه عهما ج أ يي

وبعد، فإ  المعروف أ   حييق اليمز فية رهء من الصعوبة؛ لللك 

جنح العرب إلى  خفيا اليمز، واليراءات متوا رل وراذل  ؤيد هلا 

التخفيا بصومه من حلف وإبدال وايل و سييل بين بين، وعلى النييض 

الميل احو الصعب فتيمز مما سبق اجد أ  اللغة أحيااا  لجي إلى المخالفة ب

ما ليس أصلة اليمز حفاظا على قوااينيا ودوابتيا، كي   تحارى الجمع بين 

 الساكنين فتيمز )الضيلين(.

إ  التعليل للتيميز بياة من باب التوهم، أو بياة من المبالغة ع التفصح، 

أو المبالغة ع التمد ، أو من اليياس الخاطئ، كل ذلك ال يفسر السبب 

ري لحدوث التيميز، وإاما يشرح الظروف الخامجية، الته صاحب  الجوه

ظاهرل التيميز، أما السبب الحيييه فية، فيو أمر يتعلق بالمياطع، واستساغة 

 .(4)بعضيا أكهر من البعض اآلخر ع لسا  األعراب البدويين

 
                                 

 .1/46المحتسب  (1)

 .1/52البحر المحيط  (2)

 .1/87سر صناعة اإلعراب  (3)

 (.114التسييل ع اليراءات والليجات العربيةج و. أحمد طة سلطا  )صاليمز و (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 :ختفيف اهلمزاملوضع الثاني:  
بَِيْلِب الَْيْمَزلِ ِمْن )َأبُو( َألًِفا  (1)َوَقْولُُةج )َوابُو َيِزيٍد( »  :

 
ِ
ٌة لَِوْمِش، َواْسُمُةج ُعهَْماُ  بُْن َسِعيِد بِْن َعبِْد اهلل يِة ُحجك

، َحيُْة َأبَْدَل (2)َساكِنًَة، فِ

يَاُسَيا ِعنَْد النكْحِويكيَن أَْ  َ ُكو َ 
َكٌة، َوإِاكَما قِ نًَة، َوِهَه ُمتََحرك

بَيَْن  الَْيْمَزَل َألًِفا َساكِ

 (جهأ110بَيَْن، َِمهُْل َقْولِِة) َوابُو يَِزيٍد( َقْوُل الَْفَرْزَوِق)ت

 (3)..................... َفاْمَعْه َفَزاَمَل اَل َهنَاِك الَْمْرَ عُ 

َيا بَيَْن بَيَْن، َفَيْلبَُيا أَلًِفا َعَلى َغيْرِ الْيِ 
يَاِس َوإِاكَما ُهَو )َهنَيَِك( بِالَْيْمِز َوَ ْسِييلِ

                                 
 بُْن َبْكرٍ، َقااَلج َوُأِصيَب ِمْن  (1)

 بُْن َأبِه َاِجيٍح َوَعبُْد اهللِ
َدنِه َعبُْد اهللِ َقاَل ابُْن إْسَحاَقج َحدَّ

ِد بِْن الْوَ 
لِيِد، َوُأِصيَب ِمْن الُْمْشرِكِيَن َااٌس ُجَييْنََة َسَلَمُة ْبُن الَْمياَْلِء، ِمْن َخيِْل َخالِ

َقرِيٌب ِمْن اْدنَْه َعَشَر َمُجاًل، َأْو َداَلَدَة َعَشَر َمُجاًل، ُدمَّ اْاَيَزُموا، َفَخَرَث ِحَماٌس ُمنَْيِزًما 

ْمَرَأ ِِةج َأَغِلِيه َعَلهَّ بَابِه، َقالَْ ج َفيَيَْن مَ 
ِ
ا ُكنُْ  َ ُيوُل؟ َحتَّى َوَخَل بَيْتَُة، ُدمَّ َقاَل ال

 :َفَياَل 

َ ُمَاليُخييُدُمإإهي تَُكإإوي َُ إإِ دي َلُإإوي
َِ إإ   ََ

َ

رُِمإإإإهَيََ َِعكي َُنُفإإإإر  ُوا ث َُصإإإإفي َُفإإإإر  ََذي

َ َ إإإإإهي ُّ وُت ّث َُكَلي م 
َُنابثإإإإإوَُكِزكإإإإإُدَُقإإإإإَئِ

َ

هَيََ ُّ إإِل سي ّث إإنثوِلَالي َبَِلس  مي إإتُقي ُُلتي ث َُنا ي

َ َ إإإهي ُّ ّي ث َُنجث
َُ إإإَِعدف إإإل  إإإُنَكث عُعي َُكقي

َ

بًََُفإإإُكَكَثََ إإإهَيُطإإإري ُّ ُغ ّي َُا  َ ََ ُّ ث إإإ َسي

 (.2/408) سيرل ابن هشار  َ

صلى اهلل علية وسلم كا  قد عيد إلى امرأ ة حين أمرهم بدخول -واعلم أ  مسول اهلل

 (.629) إاامل الدجى ع مغازي خير الومى ص-مكة، أ  ال ييا لوا إال من قا ليم

 ( .9/295بالء )( ، وسير أعالر الن1/502ينظر  رجمتةج غاية النياية )   (2)

، وصدمهج 170/ 1، وهو من أبيات الكتاب  1/408عجز بي  للفرزوق ع ويوااة    (3)

 َماَحْ  بُِمْسِلَمِة الْبَِغاِل َعِشيًَّة.

 ."هنيك"حية أبدل  اليمزل ألفا يريد  "هناك"والشاهد فيةج 
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الَْمْعُروِف فِه النكْحِو، َوَكَللَِك َقْولُُيْم فِه الِْمنَْسالِ، َوِهَه الَْعَصا، َوأَْصُلَيا 

الَْيْمُز، أِلَاكَيا ِمْفَعَلٌة ِمْن َاَسيْت، َولَكِنكَيا فِه التكنِْزيِل َكَما َ َرى ، َوَأبُو يَِزيَد الكِلي 

 .(1)« ُن َعْمرٍو َخطِيُب ُقَريْشٍ َعنَى فِه َهَلا الْبَيِْ ، ُهَو ُسَييُْل بْ 

أ يشرح السييله بيتا لَِرُجٍل َقالَُة َيْوَر الَْفتِْح يَُخاطُِب امرأَ ة، ومبط هلا 

الشرح باليراءات اليرآاية فا خل من البي  حجة لرواية ومش ع إبدال 

[، وذكر أ  قياس 6البيرلج]( پ) اليمزل المتحركة ألفا ع احو باب

زل عند اللغويين هو  سييليا بين بين وأ  اإلبدال على غير  خفيا هله اليم

اليياس النحوي، دم اظكر ليا بشاهدينج أوليا الشعر العربه، ودااييما 

 اليراءات المتوا رل.

 أما الشاهد الشعري اللي احته بة السييله فيو

َ يََبَلُحييُدمإإإإإهي
تِ َُ إإإإإِ دي َلُإإإإإوي

َِ إإإإإ ََِ و

َ

رََِ َِعكي َنُفإإإإإرو وا ث َُصإإإإإفي َُفإإإإإرو َُمإإإإإهَيَِذي

َ َ إإإإإهي ُّ
تِ ّث ي َكَل َقإإإإإَئم 

َنابإإإإإوَُكزكإإإإإدف

َ

ََ هي ُّ إِل سي ّث إنثوِلَال مَبَِلس  تُقي ُُلتي ث نا ي
(2)َ

َ
                                 

 .7/104الروض األاا   (1)

لْبَْكرِيِّ أو للرعاش اليلله يخاطب امرأ ة حين الرجز لِحَماس بُْن َقيِْس ْبِن َخالٍِد ا (2)

المتة على الفرام من المسلمين )إمتاع األسماع بما للنبه من األحوال واألموال 

 (1/386والحفدل والمتاعج  يه الدين الميريزي 

َة، ومنة َيْور الَخنْ و َة ... كااْ  بة َوْقَعٌة َيْوَر فتِْح مكَّ َدَمِة، وكا  الَخنَْدَمُة ج هو َجبٌَل بمكَّ

يْن وَقتََلُيم )خ   و ر( َوَقْولُُةج َوَأبُو َيِزيَد َقائٌِم 
لَِيييم خالُِد بُن الَوليِد فَيَزَر الُمْشركِ

َكالُْمو َِمْة، ُيرِيُدج الَْمْرَأَل لََيا َأْيتَاٌر، َواأْلَْعَرُف فِه ِمهِْل َهَلا ُمو ٌِم مهل ُمطِْفٌل، َوَجْمُعَيا 

ابُْن إْسَحاَق فِه غير هله الروايةج المو مةج األسطوااة، َوُهَو َ ْفِسيٌر  َميَا ُِم، َوَقاَل 

ُة َ ْفِسيُر َماِوي الَْحِديِة، َفَعَلى َقْوِل ابِْن  ِل، أِلَاك َغرِيٌب، َوُهَو َأَصحك ِمْن التكْفِسيرِ اأْلَوك

َمِة ِمْن َقْولِِيْمج َوَ مك َوأَ 
َ مك إَذا َدبََ ، أِلَ ك اأْلُْسطَُواَاَة َ هْبُُ  إْسَحاَق َهَلا َيُكوُ  لَْفُظ الُْمو ِ

َما َعَليَْيا، َوُيَياُل فِيَيا َعَلى هلا مؤ مة بِالَْيْمِز، َوُ ْجَمُع َمآِ ُم، َوُمو َِمٌة ِباَل َهْمٍز، 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 فالوز  العروضه ييتضه أ   بدل اليمزل المتحركة ألفاج 

 َوابُو َيِزيأ /ِوْ  قائمن/كاْل مْؤ  مة

 مستفعلن / مستفعلن/ مستفعلن

ذم  وللا حمل بعضيم هلا اإلبدال على الضرومل، قال أبو

وحلف همزل أبه يزيد  خفيفًا ع ضرومل  "(جهأ604الخشنه)ت

 .(1)"الشعر

 :وكللك َما َأاشده ِسيبََوْيِة ِمْن َقْولِةِ 

..................َ

َ

ُتإإ َثَ ري ُّ َال
َِ َُهيُإإَ َُ َ، َُفإإزاى ث ُع ي َُفإإَىي

ُروَمِل، َولَيَْس َعَلى التَّْخِفيِا َ قال  ،(2)َعَلى الْبََدِل لِلضَّ

واعلم أ  اليمزل الته يحيِّق أمهاليا أهل التحييق من  "(جهأ180سيبوية)ت

بنه  ميم وأهل الحجاز و جعل ع لغة أهل التخفيا بين بين،  بدل مكاايا 

األلا إذا كا  ما قبليا مفتوحًا، والياء إذا كا  ما قبليا مكسوماً، والواو إذا 

ما يحفظ عن ... وإاَّ  (3)كا  ما قبليا مضمومًا، وليس ذا بيياس متلئبٍّ 

العرب ... فمن ذلك قوليمج منَساٌل، وإاَّما أصليا منِسيٌَل، وقد يجوز ع ذا كلة 

 البدل حتَّى يكو  قياسًا متلئبا، إذا اضطر الشاعرج قال الفرزوقج

                                                                         
المو مة بفتح التاء  "(، قال أبو ذم الخشنهج7/3َوُ ْجَمُعج َمَوا ُِم ) الروض األاا 

 فبيه هه الته قتل زوجيا
ليا أيتار ومن قالة بكسر التاء فيعنه الته ليا أيتا

ٌر، 

اإلمالء المختصر ع ررح غريب السيرج ألبه ذم .)"ييال منة أيتم  فيه مو مٌ 

 (370الخشنه ص

 .370اإلمالء المختصر ع ررح غريب السيرج ألبه ذم الخشنه ص  (1)

 لسا  العرب )هأ   ء(.  (2)

 ج ُمطَّرٌِو ) اث العروسج ت ل ب(قِيَاٌس ُمتَْلئِّبٌّ   (3)
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َعشإإنوًةَ ةَال ُِغإإَ ث ُّ إإُل َبُّسي َىاُحإإُّي

َ

ُتإإ َثَ ري ُّ َال
َِ َََُهيُإإَ َفإإزاى ث ُعري َفإإَىي

َ ، وقال (1) "يا بين بين الاكسر البي فيبدل األلا مكاايا، ولو جعل

َفَيَلا إِاَّما َجاَز لالضطرام َكَما يجوز صرف َما اَل  "(جهأ285)تج  المبرو

 .(2) "ينَْصرف َوحلف َماال يحلف مهلة فِه الَْكاَلر

إ  هلا البي  من بحر الكامل، وأجزاؤه )متفاعلن(  ولتوضيح ذلك نقول:

يَِك( األصل فييا أ   كو  متحركة س  مرات، واليمزل ع قولة )ال َهنَ 

بالفتح، ولكنيا  يابل ع الوز  العروضه النو  من )متفاعلن( والنو  ساكنة 

أبدا وال يمكن  حريكيا، فكا  الشاعر مضطرا إلى  خفيا اليمزل، 

والعدول عن اليياس فييا وهو بين بين أ أل  همزل بين بين متحركة على 

ا من جنس حركة ما قبليا وهو األلا، اليول الصحيح أ إلى اإلبدال حرف

 .(3)حتى يستييم الوز  العروضه

 وأل  هلا اإلبدال على غير قياس النحويين وجداا الزمخشري

يلحن ما جاء منة ع اليراءات العشر، ييول عن مواية ومش ع  ( هأ538)ت

فإ  قل ج ما  يول فيمن ييلب  "[ج6]البيرلج( پ)احو قولة  عالى

قل ج هو الحن خامث عن كالر العرب خروجينج أحدهما الهااية ألفًا؟ 

ه ل حرف  -اإلقدار على جمع الساكنين على غير حدك ه أ  يكو  األوك وحدك

[، .. والهاينج 7الفا حةج] (ڄ) لين والهاين حرفا مدغمًا احو قولةج

كة المفتوح ما  إخطاء طريق التخفيا أل  طريق  خفيا اليمزل المتحرك

ن فيما اليلب ألفًا فيو  خفيا اليمزل الساكنة المفتوح قبليا أ   خرث بين بي

                                 
 .3/47وينظرج ررح رافية ابن الحاجب  3/553الكتاب   (1)

 .1/167الميتضب   (2)

 (.60اليمز والتسييل ع اليراءات والليجات العربيةج و/ أحمد طة سلطا )ص  (3)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 ، وقد موك علماؤاا ما قالة الزمخشري فلكرواج(1)« ما قبليا كيمزل مأس 

، قال أبو (2) "هلا منة ليس بصواب؛ لهبوت هله اليراءل  وا راً  "أ أ   1

يُّوَ  َوَما َقالَُة ُهَو َمْلَهُب الْبَْصرِيِّيَن، َوَقْد َأَج  "(جهأ745حيا )ت
اَز الُْكوفِ

نِيَن َعَلى َغيْرِ الَْحدِّ الَِّلي أََجاَزُه الْبَْصرِيُّوَ ، َوقَِراَءُل َوْمٍش 
اكِ الَْجْمَع بَيَْن السَّ

ُجِل إَِساَءُل  َصِحيَحُة النَّْيِل اَل ُ ْدَفُع بِاْختِيَاِم الَْمَلاِهِب َولَكِنَّ َعاَوَل َهَلا الرَّ

، وال اوافق أبا حيا  ع  عبيره األخير (3)"َواِء َوَاْيَلِة اليرآ اأْلََوِب َعَلى أَْهِل اأْلَ 

الزمخشري جام اهلل كا  إماما ع التفسير والنحو واللغة واألوب، واسع  "فأ

، َوأما كواة َواِعيًَة إِلَى االعتَزاِل، (4) "العلم كبير الفضل متفننا ع علور رتى 

 .(5)فاهللُ ُيَساِمُحةُ 

ليمزل من قبيل األواء، ولس من قبيل التوا ر، قال أ أ  إبدال ا 2

وهله اليراءل من قبيل األواء، ومواية المصريين  "(جهأ1270اآللوسه)ت

عن ومش وأهل بغداو يروو  التسييل بين بين كما هو اليياس فال يكو  

إال أ  المعتزله أساء األوب ع  الطعن فييا طعنا فيما هو من السبع المتوا ر

( بناء على كالر هأ1393، وذكر ابن عاروم )ت(6) "التعبير

َوَمَوى َأْهُل ِمْصَر  "( أ  مواية اإلبدال ضعيفة، فيالجهأ538الزمخشري)ت

                                 
( وإمراو العيل السليم 2/286( وينظرج مفا يح الغيب )1/48الكشاف )  (1)

(1/36.) 

 (.1/110الدم المصو  )  (2)

 (.1/79البحر المحيط )  (3)

 (. 6/2687معجم األوباء )  (4)

 (.20/156سير أعالر النبالء )  (5)

 (.1/133موح المعاين )  (6)



   

 

 

 
 

 اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

 

 )م2020 هـ1442العدد السادس )

185 

ج َوُهَو لَْحٌن،  َمْخَشرِيُّ َوَهَلا َعْن َوْمٍش إِبَْداَل الَْيْمَزِل الهَّااِيَِة َألًِفا. َقاَل الزَّ

، َوَهَلا اْختاَِلٌف فِه َكيِْفيَِّة اأْلََواِء َفاَل ُينَافِه َوْمشٍ  ُيَضعُِّا ِمَواَيَة الِْمْصرِيِّيَن َعنْ 

 .(1)"التََّواُ رَ 

 وال اوافييما فيما ذهبا إلية، ولعليما  يدرا بكالر ابن الحاجب 

بُْع ُمتََوا َِرٌل فِيَما لَيَْس ِمْن َقبِيِل اأْلََواِء، َكالَْمدِّ  "( جهأ646)ت الِْيَراَءاُت السَّ

، َيْعنِه َأاََّيا لَيَْسْ  بُِمتََوا َِرلٍ، َوَهَلا (2) "َمالَِة َوَ ْخِفيِا الَْيْمَزلِ َوَاْحِوَهاَواإْلِ 

والمراو بيولة)ِمْن َقبِيِل اأْلََواِء( بِيَْ  َكاَ  َهيْئًَة لَِلْفٍظ َيتََحيَُّق بُِدواَِيا  (3)َضِعيٌا 

َواَل يَْختَلُِا ُخطُوُط الَْمَصاِحِا بِِة 
ُهَو َوإِْ  أََصاَب فِه َ ْفرَِقتِِة بَيَْن ، وَ (4)

الِْخاَلَفيِْن فِه َذلَِك َفُيَو َواِهٌم فِه َ ْفرَِقتِِة بَيَْن حالته َاْيِلِة َوَقطِْعِة بِتََواُ رِ 

، بَْل ُهَما فِه َاْيلِِيَما َواِحٌد، َوإَِذا َدبََ  َ َواُ ُر  ْختاَِلِف اللَّْفظِهِّ ُووَ  اأْلََوائِهِّ
ِ
اال

ْفُظ اَل يَُيوُر إاِلَّ بِِة، َأْو اَل يَِصحُّ إاِلَّ  َك َكاَ  َ َواُ ُر َهَلا ِمْن بَاٍب َأْولَى، إِِذ اللَّ
َذلِ

ُة اأْلُُصوِل َكالَْياِضه َأبِه بَْكرِ بِْن  مَّ
ِة َأئِ بُِوُجوِوِه، َوَقْد َاصَّ َعَلى َ َواُ رِ َذلَِك ُكلِّ

)ت اِهِّ َر هأ403الطَّيِِّب الْبَاقاِلَّ ْاتَِصاِم َوَغيْرِِه، َواَل َاْعَلُم أََحًدا َ َيدَّ
ِ
( فِه كِتَابَِة اال

 .(5)ابَْن الَْحاِجِب إِلَى َذلَِك 

وموي عن ومش إبدال  "(جهأ1069أ قال الشياب الخفاجه)تج 3

)ت ( و بعة المصنا هأ538الهااية ألفًا محضة فيال الزمخشريك

كة ال  بدل ألفا، وألاة يؤوي ج إايا لحن؛ أل ك اليمزل الم(6)(هأ685)ت تحرك

                                 
 (.1/251التحرير والتنوير )  (1)

 (.1/462بيا  المختصر ررح مختصر ابن الحاجب )  (2)

 (.2/213البحر المحيط )  (3)

 (.2/213والتحبير ج البن أمير الحاث)التيرير   (4)

 (. 97/ 2النشر ع اليراءات العشر)  (5)

 (.1/41البيضاوي ع  فسيره أاوام التنزيل وأسرام التيويل)  (6)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

إلى جمع الساكنين على غير حده، وهو خطا لهبو يا  وا رًا ع اليراءات  

السبعة ...، وما طعنوا بة ليس بشهء؛ ألاة ومو عن فصحاء العرب إبدال 

كة، وا  كا  أقل من إبدال الساكنة، كما ع قولةج  اليمزل المتحرك

َ...َ ...َ ...َ ...َ

َ

َُفإإإإََ ُع ي ُتإإإإ َثُفإإإإَىي ري ُّ َال
َِ َََُُهيُإإإإَ َُزاُى ث

َ  وقوله:

وُ َاهللَُفَِحُشإًةَ َُى ث ُذكيل  َُ َلَُُّهث

َ

َتثِصإِبَََ َُنلُإمي ََُ إَلُُّي ُّ َبِ ُذكيل  َهث َُطلوُّي

والتياء الساكنين على حده ع اصطالح أهل العربية واألواء أ  يكو  َ

ل حرف لين والهاين مدغمًا احو [ ... دم خصوا 7الفا حةج]( ڄ) األوك

لوقا بجواز التيائيما مطليا لكواة عامضا، فتلخص من كالميم أاة ال ا

يجمع بين ساكنين وصال ع غير ما ذكر، وإاما اغتفر ع اإلوغار لعروضة، 

ك ...، والحد بمعنى  وأل ك المدغم والمدغم فية كحرف واحد، فكياة متحرك

  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) حكمة اللي ال يتعداه ..، كما ع قولة

 [ أي أحكامة الالئية بة.97ج ]التوبة

وأجيب عن التياء الساكنين بي ك من قلبيا ألفًا أربع مد األلا بزياول 

 ألا أو ألفين ليكو  ذلك فاصالً بين الساكنين، كما ذكروه ع قراءل

، وهلا مما ا فق علية (1)[ بسكو  الياء وصال162]األاعارج( ۇ)

اء،... وكو  حد التياء الساكنين ما مرك  ملهب البصريين وال يجب  اليرك

ا باعة مع أاة ع المطرو المييس، وكالر اهلل مما يياس علية ال مما يياس 

 بَطََل َاْيُر َمْعِيٍل 
ِ
، على أاة عامض، واألصل أاة (2)على غيره، فإِذا جاَء َاْيُر اهلل

                                 
 ( .2/267َأْسَكنََيا َاافٌِع بِاْختاَِلٍف َعِن اأْلَْزَمِق َعْن َوْمٍش ، َوَأبُو َجْعَفرٍ )النشر   (1)

هك وينسب إِلَيِْة التَّْمر المعيله، اير معيل بِالْبَ   (2)
َحابِ ْصَرِل َوُهَو معيل بن يَسام الُْمزاِهك الصَّ
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 .(1) "ال يعتدك بة 

وراذل،  أ ومو إبدال اليمزل المفتوحة بعد فتح ع اليراءات متوا رل 4

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ): ففه قولة  عالى

)  [،  نوع  اليراءات المتوا رل فِه قولة  عالى14سبيج]( ىئ يئ

يِن ِمْن َغيْرِ َهْمٍز َوَهِلهِ (  يئ َفَيَرأَ الَْمَداِيَّاِ ، َوَأبُو َعْمرٍو بِيَلٍِا بَْعَد السِّ

، َفإِْ  قِيَلج الْبََدُل (2)َلى َغيْرِ قِيَاٍس. ...اأْلَلُِا بََدٌل ِمَن الَْيْمَزلِ، َوُهَو َمْسُموٌع عَ 

ْعرِ َعَلى بُْعٍد َوُرُلوٍذ، َوَأبُو َعْمرِو بُْن  َما يَُجوُز فِه الشِّ ا َوإِاَّ  َقبِيٌح ِجدا
ِمَن الَْيْمَزلِ

ِلهِ ( اَل يَِغيُب َعنُْة ِمهُْل َهَلا اَل ِسيََّما َوَأْهُل الَْمِدينَِة َعَلى هَ هأ154الَْعاَلِء)ت

الِْيَراَءِل. َفالَْجَواُب َعَلى َهَلا أَ َّ الَْعَرَب اْستَْعَمَلْ  فِه َهِلِه الَْكِلَمِة الْبََدَل 

، وقال أبو (3)َوَاطَُيوا بَِيا َهَكَلا َكَما َيَيُع الْبََدُل فِه َغيْرِ َهَلا َواَل يياس علية 

ا (ج أاا اَل َأْهِمُزَها أِلَاِّه اَل َأْعرِ هأ154عمرو)ت ُف لََيا اْرتَِياًقا، َفإِْ  َكاَاْ  ِممَّ

اَل ُ ْيَمُز، َفَيِد اْحتَطُْ ، َوإِْ  َكاَاْ  ُ ْيَمُز، َفَيْد يَُجوُز لِه َ ْرُك الَْيْمَزِل فِيَما 

 .(4)ُيْيَمزُ 

وال يفيم من هلا أ  اليراءل بالرأي أو باالجتياو، فيد ذكرت مهل ذلك 

 اية األمر أاة اختام مما مواه ودب  عنده بسندعنة أاة ال ييرأ حرفا إال بيدر، غ

 فاختام األقوى لغة. ‘ صحيح ومتوا ر إلى النبه

                                                                         
ُة  ه الْمهل إِذا َجاَء اير اهلل بَطل اير معيل، َوالْمَراو بنير اهلل َما َييع ِعنْد الَْمدك َفإِاَّ

َوفِ

 ( .2/280يطم على اأْلَْاَيام كلَيا ) اث العروسج ) ع ق ل( وخالصة األدر

 (.1/272حارية الشياب )  (1)

 (. 2/350النشر ع اليراءات العشر )  (2)

 (.14/280الجامع ألحكار اليرآ )  (3)

 (.8/531البحر المحيط)  (4)
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حية وقع بعد همزل االستفيار ( ۈئ)هوموي عن ومش ع قول 

والنحاُل َيْستَْضِعُفو  إبداَل  ،(1)إبدال اليمزل ألفا مع إرباع المد للساكنين 

ُليا بين بين، وهه الرواية هله اليمزلِ ألفًا، بل المشيوُم عندهم  سيي

( وغيُره هأ206المشيومل عن اافع، لكنة قد َاَيل اإِلبداَل المحض قطرٌب)ت

 .(2)من اللغويين 

( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ): وع قولة  عالى

)20]العنكبوتج ْهرِيُّ (ج) َكيَْا بََدا الَْخْلَق(، بِتَْخِفيِا هأ124 - 58[ َقَرأَ الزُّ

،... الَْيْمَزِل بِإِبَْدالِ  َيا َألًِفا، َفَلَهبَْ  فِه الَْوْصِل، َوُهَو َ ْخِفيٌا َغيُْر قِيَاِسهٍّ

(ج  رك هأ392،قال أبو الفتح)ت(3)َوقِيَاُس َ ْخِفيِا َهَلا التَّْسِييِل بَيَْن بَيَْن 

اليمز ع هلا عنداا على البدل، ال على التخفيا اليياسه، ومهلة بي  

 :الكتاب

ةَال َِ ُّ سإإُل ُّ َبِ َُغإإَُ َُعِشإإنًُةَُىاُحإإُّي

َ

ُتإ َثََ ري ُّ َالي
َِ َََُهيُإَ ُعرَُفإُزاُى ث َُفَىي

، ولو "بدا"ولو كا   خفيفا قياسيا لجعل اليمزل بين بين، فيالج َ

أسندت الفعل إلى افسك على التخفيا اليياسه قل ج بََداُت، بيلا ال همز 

ع لفظيا، وعلى البدلج بََديُ ، كما حكه عنيمج قريُ ، وأخطيُ  
(4). 

 لتفسري الصويت هلذا اإلبدال: ا

وإاما فعلوا ذلك فراما من  "(جهأ642قال ابن النجيبين اليملاين)ت

اليمزل؛ أل  المسيلة بزاة المحيية، بداللة إوخال األلا بينيما مع التسييل، 

                                 
 (.145( والبدوم الزاهرل )ص1/289 يريب النشر)  (1)

 (.4/615الدم المصو )  (2)

 .1442/ 3الدها   ( وينظرج المعنه ع اليراءات البن8/348البحر المحيط )  (3)

 (.2/173المحتسب )   (4)
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وأيضا فإ  اللفظ باأللا أسيل وأخا على الالفظ من اللفظ بيمزل بين 

لساكنين فمغتفٌر لما ع األلا من المد بين، وأما ما يلزميم من اجتماع ا

اللي ييور ميار الحركة، وأيضا فإ  البدل عامٌض، والعامض ال يُعتدُّ بة 

واظائرهما مع  (1)[ 51األحزابج]( پ)و( ڀ) بداللة إظيامهم

( قد أجاز اجتماع الساكنين إذا كا  هأ182يواس)ت البدل، وأيضا فإ 

 .(2) "ن الهاين مدغما األول منيما حرف مدٍّ ولين وإ  لم يك

 ـ التفسري اللهجي: 

، (3) "لغة لبعض العرب "قيلج إ  إبدال اليمزل المفتوحة بعد فتح  

يِن  ـ( يئ) ( ع قراءلهأ154وَقاَل َأبُو َعْمرِو بُْن الَْعاَلِء)ت بِيَلٍِا بَْعَد السِّ

 .(4)ِمْن َغيْرِ َهْمٍز أ ُهَو لَُغُة ُقَريٍْش 

 

  

                                 
أبدل السوسه اليمزل واوا ساكنة مدية مع إظيامها، وأبدليا أبو جعفر ( ڀ)  (1)

كللك ولكن مع إبدال الواو ياء وإوغاميا ع الياء بعدها فينطق بياء مشدول مفتوحة 

     =     بعدها ألا، ولحمزل ع الوقا علية وجيا  أحدهما كالسوسه واآلخر 

بإبدال اليمزل واوا ساكنة مظيرل ع   (پ)كيبه جعفر، وقرأ أبو جعفر وحده=

 (.270و 257الحالين )البدوم الزاهرل ص

( وينظرج ررح اليداية ألبه العباس  375/ 1الدمل الفريدل ع ررح اليصيدل)  (2)

 (.239أ  237الميدوي)ص

 (.3/407ررح اليصيدل )( ، وينظرج الدمل الفريدل ع 129إبراز المعاين)ص  (3)

 (. 2/350النشر ع اليراءات العشر )  (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 التخلص من التقاء الساكنني:املوضع الثالث: 

، َوَيُعمُّ َمْن َخَللَُة ِمْن بَنِه َعبِْد  ُض بِالُْمطِْعِم بِْن َعِديٍّ َقاَل َأبُو َطالٍِب ُيَعرِّ

 َمنَاٍف، َوَمْن َعاَواُه ِمْن َقبَائِِل ُقَريٍْشج

إإََ ُّ ُج َُتُ ري َُنلُكِإإني إإر  إإََُيمي ُّ َبُُلإإرَلُ ث

َ

َُىييِسَِذيَ  َِمإإإني إإإُّي ُّ ِج ري إإإََجث ُّ َُك

رَث إإإإإإإإإإإإإإإإخي َالصو  (1)ُعُلإإإإإإإإإإإإإإإإخف

 
: 

ْخرُ »َولَْو ُمِوَي »  لْتَِياِء « ِمْن َمأِْس ِذي َعَلق الصك
ِ
بَِحْلِف التكنِْويِن ال

نِيَن لََكاَ  َحَسنًا، َكَما ُقرِئَ 
اكِ ( پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) السك

 َوِهَه ِمَواَيُة َأبِه َعْمرِو بْنِ  ،(ٻ) [ بَِحْلِف التكنِْويِن ِمنْ 2]اإلخالصج

اِعُرج  الَْعاَلِء، َوَقاَل الشك

 (2)....................ُحَميُْد الَِّلي َأَمٌه واُمهُ 

 َوَقاَل آَخُرج

 إالك َقِلياَل 
ِ
 .(1) «(3)َواَل َذاكُِر اهلل

                                 
 .476والسيرل النبوية البن كهير ص 1/267سيرل ابن هشار   (1)

والبن عم 191/ 1صدم بي  من المتيامب لحميد األمجه ع معجم ما استعجم    (2)

عة وسرك صنا376/ 11وبال اسبة ع خزااة األوب 352/ 6حميد ع العيد الفريد 

، َيْمَدُح َمُجاًل بمعاَقَرِل الَخْمر وَيْزعُم 117واواوم أبه زيد ص 535/ 2اإلعراب 

َة َوالَْمِدينَِة الته منيا الشاعر  أاكيا َكَرٌر، وَأَمه، بُِفتَْحتَيِْن َوِجيٍمج َمْوِضٌع َبيَْن َمكَّ

 واسب إلييا، وعجزهج

يْبَِة األَْصلُع.)لسا  العرب  ج أ ر ث( .أُخو الَخْمرِ ُذو الشَّ

المعنىج وحميد هلا وامه ع أمه، وقد الزر الخمرل مغم  يدر سنة، وهو أصلع، 

 والشاهد فية )حميُد( حية حلف التنوين.
والكتاب لسيبوية  49عجز بي  من المتيامب ألبه األسوو الدؤله ع ويوااة ص   (3)
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، َوُعبَيْد،  ، َواللُّْؤلُِؤيك وهله اليراءل ِمَوايَة ُيوُاس، َوَمْحبُوب، َواأْلَْصَمِعهك

، َوَقَرَأ بيا َأبَاُ  بُْن (2)وابن موسى عن الكسائه  َوَهاُمو  َعْن أبه عمرو،

، َوَاْصُر بُْن َعاِصٍم، َوابُْن ِسيرِيَن، َوالَْحَسُن، َوابُْن َأبِه  ُعهَْماَ ، َوَزيُْد بُْن َعِلهٍّ

الِ  مَّ إِْسَحاَق، َوَأبُوالسَّ
 .(5()4) ،وُحَميد وابن مناذم(3)

ِة، َوفَِرام ِمَن الْتَِياِء والتفسير اللغوي ليلا الحلف َطَلب الِْخفَّ 

ْعرِ (6)الساكنين ، (7)، َوُهَو َمْوُجوٌو فِه َكاَلِر الَْعَرِب، َوأَْكهَُر َما يُوَجُد فِه الشِّ

                                                                         
 وصدمهج  1/85

 َفيَلَْفيْتُُة َغيَْر ُمْستَْعتٍِب.

عطفًا على )مستعتب( ويجوز اصبة عطفا على )غير( و رك  نوينة،  و)ذاكر( بالجرك 

وكا  األصل فية أ  ينو  ويكسر اللتياء الساكنين لكنة حلف اللتياء الساكنين ع 

بعضة من غير  حريك، و)اهلل( منصوب بة العتماوه ، أي ذكر ة ما كا  بيننا من 

 (.3/86ارية الشياب العيوو وعا بتة، أو ع عتاب فما وجد ة طالب مضاي )ح
 .3/59الروض األاا   (1)
 .1972/ 4المغنه ع اليراءات  (2)
 .150/ 11والدم المصو   10/571البحر المحيط   (3)
محمد بن مناذم ... راعر فصيح متيدر ع العلم باللغة إمار فييا، أخل عنة كهير من (4)

الناس و يتك،  اللغويين، وكا  ع أول أمره ااسكا يتيلة، دم  رك ذلك وهجا

فوعظتة المعتزلة فلم يتكعظ فزجروه فيجاهم وقلفيم حتى افه عن البصرل الى 

الحجاز فمات هناك سنة دما  و سعين ومائة. وكا  قامئا  روى عنة حروف ييرأ 

بيا، وصحب الخليل بن أحمد وأبا عبيدل وأخل عنيما األوب واللغة، ولة معرفة 

سفيا  الهومي ورعبة وجماعة.... وعن بالحدية. موى عن سفيا  بن عيينة و

 -بفتح الميم -محمد بن يزيد النحوي أ  ابن مناذم كا  إذا قيل لة ابن مناذم

يغضب دم ييولج أمناذم الصغرى أر مناذم الكبرى، وهما كوم ا  من كوم ألهواز، 

 (  6/2648إاما هو مناذم على وز  مفاعل من ااذم فيو مناذم. ) معجم األوباء 
 .1972/ 4غنه ع اليراءات الم (5)
 .20/244الجامع ألحكار اليرآ    (6)
 .150/ 11والدم المصو   10/571البحر المحيط   (7)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ُو)تهأ180َوِسيبََوْيِة)ت  ْعرِ، َوالُْمبَرِّ ه الشِّ
ُز َهَلا فِ ُزُه هأ285( إِاََّما ُيجوِّ ( يَُجوِّ

نوين اللتياء الساكنين، ألاة عالمة فحلفة ، واألجوو  حريك التك (1)فِه الَْكاَلرِ 

 (2)قبيح، وقراءل الجماعة أولى 

ومن األمثلة على  ،وحذف التنوين اللتقاء الساكنني وردت به القراءات الشاذة
 ذلك:
 [ قرأ185آل عمرا ج]( ں ں ڻ ڻ ڻ) ج¸ قالـ  1

، وذلك على حلف ( ڻ ڻ) ( بعدِر التنوين واصِب هأ148األعمش)ت

 .(3)ياء الساكنين وإماو ةالتنوين اللت

 [ َقَرأَْت فِْرَقٌة بِنَْصِب 96]األاعارج( ٹ ٹ) ج¸ قال ـ 2

 .(4)(ٹ) َوَحْلِف َ نِْوينِ  ( ٹ)

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) ج ¸ أ قال 3

ُة على َجرِّ 1]فاطرج اعتًا أو بدالً، والحسن بالرفِع   (ۀ)[، العامَّ

ْ ، وَاَصَب  واإِلضافِة، وموي عن أبه عمرٍو كللك، إالَّ أاَّة  )لم ُينَوِّ

 .(5)، وذلك على َحْلِف التنويِن اللتياء الساكنين  (ۀ

   [ قرأ أبا 38]الصافاتج( ھ ھ ھ ھ) أ قال  عالىج 4

ال ع موايةٍ  بنا مَّ بحلف النو  ( ھ ھ)  غلب عن عاصم وأبو السَّ

                                 
 .4/593البحر المحيط   (1)
 .5/195إعراب اليرآ  للنحاس   (2)
 .3/520الدم المصو    (3)
 .4/593البحر المحيط   (4)
 .9/209الدم المصو    (5)
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 .(1)والنصِب، أَْجرى النو  ُمْجرى التنوين ع َحْلفِيا اللتياء الساكنين

عند  "ليس بالوجة"حلف التنوين ع التياء الساكنين و

والصواب ع ذلك عندااج  "(جهأ310، وقال الطبري)ت(2)(هأ207الفراء)ت

 التنوين، لمعنيينج

ج أاة أفصح اللغتين، وأرير الكالمين، وأجووهما عند أحدمها 

 العرب.

اء األمصام على اختيام التنوين فية، فوالثاين  فه ج إجماع الحجة من قرك

َ ْحرِيك  ، َوَقاَل ابْن خلا(3) "ذلك ُمْكتًَفى عن االستشياو على صحتة بغيره

 .(4)التَّنِْوين اللتياء الساكنين أَجوو من حلفة؛ إِْذ ُهَو حرف يْحتَمل التحريك 

 التفسري اللغوي حلذف التنوين يف التقاء الساكنني :

ة، َوإِاََّما َجاَز فِه الَْحلف إِاََّما يكو  فِه حرف الَْمدك واللين َخاصَّ  

التَّنِْوين لمضامعتة إِيَّاَها، َوَأاة َييع كهيرا بََدال ِمنَْيا، و زاو فِه الْموضع الَِّلي 

ا أربيَيا َوجرى َمعَيا أْجرى مْجراَها َمعَيا ، (5) زاو فِيِة اَل  نفك من َذلِك، َفَلمَّ

بصفات  إ  حلف النو  وو  غيرها من الصوائ  األخرى يرجع لتميزها

صو ية خاصة فضال عن كوايا ساكنة عند حلفيا وهلا يجعليا أ ع ضعفيا 

وخفائيا أ أقرب إلى أصوات اللين، وهلا ما قرم ة الدماسات الصو ية 

 .(6)الحديهة 

                                 
 .9/302و الدم المصو   9/99البحر المحيط  (1)

 .3/300معاين اليرآ  للفراء  (2)

 .24/689جامع البيا  للطبري  (3)

 .11/377خزااة األوب  (4)

 .2/312الميتضب  (5)
 .27األصوات اللغويةج و. إبراهيم أايس ص (6)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

وهلا يدل على أ  التغيير هنا صو ه فيط مع االحتفاظ بالداللة، ومن  

الصو ه، وسببة، وواللتة،  َدمك فالمتكلم والسامع يدمكا  طبيعة هلا التغيير

فيحلفو  التنويَن  يَستخفكو واعلم أ َّ العرب  "(جهأ180ييول سيبوية)ت

( فكرل هأ392، ويؤكد ابن جنه)ت(1)"والنو ، وال يتغير من المعنى رهء 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) حلف التنوين طلبا للخفة، ففه قولة  عالىج

( أه285[ ينيل عن محمد بن يزيد)ت40يسج]( ىئ ىئ ی ی ی ی

قولةج سمع  ُعَماَمَل بن عييل بن بالل بن جرير ييرأ ج) َواَل اللَّيُْل َسابُِق 

النََّياَم( فيل  ما هلا؟ قالج َأَمْوُت )َسابٌِق النََّياَم( َفَحَلْفُ  التَّنِْويَن، أِلَاَُّة 

، قال أبو جعفر)ت رِ (ج يَُجوُز أَْ  يَُكوَ ) النََّياُم( َمنُْصوبًا بَِغيْ هأ338َأَخاُّ

َ نِْويٍن، َويَُكوُ  التَّنِْويُن حلف اللتياء الساكنين 
(2) . 

 ففي هذه احلكاية من فقه العربية ثالثة أشياء: 
 أايم قد يراعو  من معااييم ما انسبة إلييم واحملة علييم. جأحدها 

أايم قد ينطيو  بالشهء وع أافسيم غيره، أال  رى أاة لما  جوالثاين 

وهو خالف ما « أموت كلا»ة واستوضح ما عنده قالج اصك أبو العباس علي

 لفظ بة. 

، أال استالاة و خفيفاوالهالة أايم قد ينطيو  بالشهء غيره أقوى منة 

 .(3) راه كيا قالج لو قلتة لكا  أوز ، أي أقوى وأعرب

 

                                 
 (.1/165الكتاب لسيبوية ) (1)
وازهة 126/ 1والخصائص  2/192وسر صناعة اإلعراب  3/276إعراب اليرآ    (2)

ولسا  العرب ) ع م ق( و الجامع ألحكار اليرآ   1/174األلباء ع طبيات األوباء 

 .9/271والدم المصو   9/69والبحر المحيط  15/33
 .1/250وينظرج الخصائص  4/1596معجم األوباء  (3)
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 حذف حركة اإلعراب ختفيفا:املوضع الرابع

:

 َوَذَكَر َقْوَل َعبِْد »
ِ
 بِْن َمَواَحَة َوُهَو آِخٌل بِِخطَاِر َااَقِة َمُسوِل اهلل

ِ
 :^ اهلل

اِم َعْن َسبِيلِِة ... َاْحُن َقتَْلنَاُكْم َعَلى َ يِْويلِةِ   َخلكوا بَنِه الُْكفك

 َكَما َقتَْلنَاُكْم َعَلى َ نِْزيلِةِ 

اِء، َوُهَو َجائٌِز فِه َوُيْرَوى )الْيَْوَر َاْضرِبُْكْم َعَلى َ يِْويِلِة( بُِسُكوِ  الْبَ 

ُروَملِ َاْحَو َقْوِل اْمرِِئ الَْييِْسج  الضك

 (1)َفاليَْوَر أَْرَرْب َغيَْر ُمْستَْحِيٍب ............... 

إَذا ا كَصَل بَِضِميرِ الَْجْمِع، َفَيْد ُمِوَي َواَل َيبُْعُد أَْ  َيُكوَ  َجائًِزا فِه الَْكاَلِر 

ُة  ُكم) [67]البقرة:( َيأُْمْرُكمْ ) َكاَ  َيْيَرأُ َعْن ابِْن َعْمرٍو َأاك ]آل  (َوَينُُصْ

 .(2) [ «160عمرا ج

احته السييله إلسكا  آخر المضامع المرفوع باليراءل المتوا رل بعد 

                                 
وررح ويوا  امرئ الييس  149صدم بي  من السريع المرئ الييس ع ويوااة ص (1)

 وعجزهج 4/204، والكتاب 850ر النحاسج ألبه جعف

 إْدمًا ِمْن اهللِ َوالَ َواِغلِ 

والمستحيبج المكتسب، وأصل االستحياب حمل الشهء ع الحييبة، والواغلج  

الداخل على الشرب ولم يدع. ييولة حين ُقتل أبوه والم أال يشرب الخمر حتى 

 بيا؛ إذ قد وفَّى بنلمه فييا. يهيم بة، فلما أومك ديمه حل  لة بزعمة فال ييدم بشر

ع حال الرفع مع الوصل،  "أررب"من  "الباء"والشاهد فية إسكا  آخر الفعل، وهو 

وربية، ألاة  "عضد"ربة المنفصل من كلمتين بالمتصل من كلمة واحدل، احو 

دم أسكن الباء  "مبغ"من الكلمة األخرى، مهل  "الراء والباء، والغين"بنى من 

 (.1/325اإليضاح )إيضاح رواهد 

 .7/28الروض األاا   (2)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

أ  حكم على ذلك بكواة ضرومل رعرية مستشيدا ببي  مناظر المرئ  

 َأَاٍس، أَ َّ النَّبِهَّ  َعنْ  "الييس، ومواية البي  باإلسكا  وامول ع كتب السنن فأ

َة فِه ُعْمَرلِ الَيَضاِء َوَعبُْد اهلل بُْن َمَواَحَة بَيَْن يََديِْة َيْمِشه َوُهَو  ^ َوَخَل َمكَّ

 َيُيوُلج

َُ إإإ ِنِلِهَ إإإَِىَُعإإإني فو ل إإإواَبُيِإإإ َالكث َُُ

َ

َُعُلإإإإرَُتييِزكِلإإإإهَََِ مي إإإإرِبيكث ُمَُ  ي َالنُإإإإوي

َ َُمِقن َالُ إإإَُمَُعإإإني بًََكثِزكإإإلث َِلإإإِهَُطإإإري

َ

ِلنِلإإإهََِ ُُ َ َالُخِلنإإإُلَُعإإإني ِهلث ُنكثإإإذي
(1)َ

َوفِه َحَرِر اهلل َ ُيوُل  ^ َفَياَل لَُة ُعَمُرج َيا ابَْن َمَواَحَة بَيَْن يََدْي َمُسوِل اهللَ

ْعَر؟ َفَياَل لَُة النَّبِهُّ  َخلِّ َعنُْة َيا ُعَمُر، َفَلِيَه أَْسَرُع فِيِيْم ِمْن َاْضِح : »^ الشِّ

 (2)«النَّبْلِ 

َوَقْولُُة )الْيَْوَر َاْضرِبُْكْم َعَلى َ يِْويِلِة( َأِي  "(جهأ852قال ابن حجر)ت

ْعرِ، بَْل ِهَه لَُغٌة ُقرَِئ بَِيا فِه  يُن الْبَاِء لَِضُروَمِل الشِّ
اآْلَ ، َوَجاَز َ ْسكِ

[ ع الموضعين 54البيرلج]( ڱ ) قرأ أبو عمرو "، حية (3)"الَْمْشُيومِ 

[ ]آل 268، 169، 93، 67]البيرلج (ہ )ليمزل، وهنا بإسكا  ا

[ 157]األعرافج( ڇ ) [58موضعا [ ]النساءج 80عمرا ج

 [ و20[ ]الملكج160آل عمرا ج] (ڈ )[ و32]الطومج( ٻ)و

                                 
،  4/323، ووالئل النبول للبيييه  203الرجز البن مواحة ع الشمائل المحمدية ص (1)

اِم بِْن َياِسرٍ، َكَما َقاَل ابُْن ِهَشاٍر،  "وقال السييلهج َوَهَلاِ  الْبَيْتَاِ  اأْلَِخيَراِ  ُهَما لَِعمك

يَن، َوهُ  اٌم، َقتََلُة َأبُو الَْغاِوَيِة الَْفَزاِميك َواْبُن َقالَُيَما َيْوَر ِصفك يِة َعمك
َو الْيَْوُر الكِلي ُقتَِل فِ

(، َقْولُُةج ُيِزيُل الَْياَر َعْن َمِييِلِة، َيْعنِهج 7/28)الروض األاا  "َجْزٍء اْرتََرَكا فِيةِ 

ُءوَس َعْن َمَواِضِعَيا ِمَن اأْلَْعنَاِق، َوَمْعُلورٌ  َأ َّ الَْمِييَل فِيِة الَْمَحلُّ الَِّلي  ُيِزيُل الرُّ

ُءوُس. يِة الرُّ
 َ ْسُكُن فِ

 .(6/147/10190صحيح )مجمع الزوائد   (،5/139/2847الترملي) سنن(2)

 .7/501فتح البامي   (3)
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[ حية وقع بإسكا  الراء، وموى عنة جماعة 109]األاعارج (ىئ)

 الكلمات الس ، وموى بعضيم إ مار الحركة عن الدومي، االختالس ع

ْسَكاُ  هأ444، َقاَل الَْحافُِظ َأبُو َعْمرٍو)ت(1)"وبللك قرأ الباقو    -(ج َواإْلِ

ه النَّْيِل، َوَأْكهَُر فِه اأْلََواِء، َوُهَو الَِّلي َأْختَاُمُه  -َيْعنِه فِه َهَلا الَْكلِِم 
َأَصحُّ فِ

 .(2)َوآُخُل بِِة. .. 

عشر ومو ع س  كلمات ع أمبعة ( ڱ ) والحاصل أ  باب

 موضعا، موضعا  منيا بحلف حركة الجر والباقه بحلف حركة الرفع.

 "أ وقد طعن بعض العلماء ع قراءل أبه عمرو البصري، فيالوا 

اإلسكا  ع حركات اإلعراب لغير إوغار وال وقا وال اعتالل منكر؛ فإاة 

( ع ضرومل هأ180على مضاول حكمة مجهء اإلعراب، وجوزه سيبوية)ت

 وهاك أقوال مخسة منهم: ،(3) "الشعر
زعم قور أايا  ...( ڱ ) وقولة(:" هـ215ـ قال األخفش)ت (1

 جزر، وال أمى ذلك إال غلطا منيم، سمعوا التخفيا فظنوا أاة مجزور، 

 .(4) "والتخفيا ال يفيم إال بمشافية وال يعرف ع الكتاب

ْسكِيُن َمَع َ َوالِه اَل يَُجوُز التَّ (: هـ285ـ َقاَل َأُبو اْلَعبَّاِس اْلُمَبرُِّد)ت (2

 .(5)الَْحَرَكاِت فِه َحْرِف اإْلِْعَراِب فِه َكاَلٍر َواَل ِرْعرٍ، َوقَِراَءُل أَبِه َعْمرٍو لَْحٌن 

َأْجَمَع النَّْحِويُّوَ  الْبَْصرِيُّوَ  َعَلى َأاَُّة اَل  (:هـ311ـ َقاَل الزَّجَّاُج)ت (3

ا َما ُمِوَي َعْن َأبِه َيُجوُز إِْسَكاُ  َحَرَكِة اإْلِْعَراِب إاِلَّ  ْعرِ، َفيَمَّ  الشِّ
 فِه َضُروَملِ

                                 
 (.2/453 يريب النشر ع اليراءات العشر )  (1)

 . 2/212النشر   (2)

 . 324إبراز المعاين ص  (3)

 (.1/89ليرآ  لْلخفش )معاين ا  (4)

 .1/402الجامع ألحكار اليرآ    (5)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

اُء، َوَمَوى َعنُْة ِسيبََوْيِة)ت  ُة َكاَ  َيِخاُّ هأ180عمرو َفَلْم يَْضبُطُْة َعنُْة الُْيرَّ ( َأاَّ

ْعرِ  ، َوإِاََّما َيُجوُز اإْلِْسَكاُ  فِه الشِّ الَْحَرَكَة َويَْختَلُِسَيا، َوَهَلا ُهَو الَْحقُّ
(1) ،

وموي عن أبه عمرو  "و كرم ذلك ع كتابة ج )معاين اليرآ  وإعرابة(، فيالج

بإسكا  اليمز، وهلا مواه سيبوية باختالس ( ڳ ڱ )بن العالِء أاة قرأ

الكسرل، وأحسب أ  الرواية الصحيحة ما موى سيبوية؛ فإاة أضبط لَما َمَوى 

أل  حلف الَكسرل  عن أبه عمرو، واإلْعراب أربة بالرواية عن أبه عمرو؛

ع مهل َهلا وحلف الضم إاما يي ه باضطرام ِمَن الشعر ... وال ينبغه أ  ُيْيَرأ 

وأما ما  "وقال ج ،(2) (ڻ ڻ)بالكسر، وكللك ( ڳ ڱ ) إال

فإاما هو أ   ،( ڳ ڱ ) يروى عن أبه عمرو بن العالء ع قراء ة

ر بَاِمئِكم، وهلا أعنه جزر بامئكم إاما يختلس الكسر اختالسًا، وال يَْجزِ 

مواه عن أبه عمرو من ال يضبط النحو كضبط سيبوية والخليل، ومواه 

 .(3)"سيبوية باختالس الكسر، كياَّة  يلََّل َصْو ة عند الكسرل

أال  رى إلى قراءل أبه عمرو ... (:" هـ392قال ابن جين )ت (4

ليمزل، حتى وعا [ مختلًسا غير ممكن كسر ا54]البيرلج( ڳ ڳ ڱ)

ذلك من لطا علية  حصيل اللفظ إلى أ  اوعى أ  أبا عمرو كا  يسكن 

اليمزل، واللي مواه صاحب الكتاب اختالس هله الحركة ال حلفيا البتة، 

وهو أضبط ليلا األمر من غيره من اليراء اللين مووه ساكنًا، ولم ُيؤَت اليور 

                                 
 . 17/338ومفا يح الغيب  6/144البحر المحيط   (1)

 (.1/137معاين اليرآ  وإعرابة للزجاث )  (2)

 (.4/275السابق )  (3)
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ۀ )وأما  "، وقالج(1)"ية ع ذلك من ضعا أمااة، لكن ُأُ وا من ضعا وما

[ 54]البيرلج( ڳ ڳ ڱ )[و 58[ ]النساءج67]البيرلج( ۀ ہ

فرواها اليراء عن أبه عمرو باإلسكا ، ومواها سيبوية باالختالس، وإ  لم 

ا برِيبة، وال مغموًزا ع  يكن كا  أزكى فيد كا  أذكى، وال كا  بحمد اهلل ُمَزاك

 .(2) "مواية

( ڳ ڳ ڱ )قولة  "( :هـ4قال أمحد بن إدريس)ق (5

اليراءل الصحيحة باإلرباع؛ أل  االسم ع موضع جر، فيما مواية اليزيدي ع 

هلا الحرف وربية أ  أبا عمرو كا  يجزمة، فيحسبُُة غلطا ع العبامل، وإاما 

أماو أ ك أبا عمرو كا  يختلس الحركة، وقد بين ذلك سيبوية فيما مواه عن 

 االسم أعنىج الضمات أو الكسرات أبه عمرو أ  الحركات إذا  وال  ع

 .(3) "اختلس الحركة الوسطى لحلقة باألواء

ة َمْن َأْاَكَر التَّْسكِيَن فِه َحْرِف اإْلِْعَراِب أَ َّ َذلَِك اَل يَُجوُز ِمْن َحيُْة  َفُحجَّ

ا َحَرَكُة الْبِنَاِء َفَلْم يَْختَلِِا النَُّحاُل  فِه َجَواِز َ ْسكِينَِيا َكاَ  َعَلًما لإِْلِْعَراِب، َوَأمَّ

 .(4)َمَع َ َوالِه الَْحَرَكاِت 

 

                                 
 . 1/73الخصائص   (1)

 . 2/342السابق (2)

 .1/50المختام ع معاين قراءات أهل األمصام   (3)

 .1/402جامع ألحكار اليرآ  ال  (4)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 الرد على من أنكر قراءة أبي عمرو البصري: 
إ  كا  قد غمز بعض اللغويين قراءل أبه عمرو فإ  جميومهم لم 

ير ضوا ما ذهب إلية هلا البعض ووحضوا هله الدعاوى وأ وا بما يعضد 

 ي هجهله اليراءل الصحيحة، وذلك من خالل ما ي

َما َذَهَب إِلَيِْة الُمنكُِر لَيَْس بَِشْهٍء؛ أِلَ َّ َأبَا َعْمرٍو لَْم َيْيَرأْ إاِلَّ بِيََدرٍ َعْن  (1

 .(1)َولَُغُة الَْعَرِب ُ َوافُِيُة َعَلى َذلَِك، َفإِْاَكاُم الُمنكُِر لَِللَِك ُمنَْكرٌ  ^ َمُسوِل اهلل

ْستَِفاَضِة َأِو التََّوا ُ  (2
ِ
 أَ َّ النَّبِهَّ َما َدبََ  بِاال

َقَرَأُه َفاَل بُدَّ ِمْن َجَواِزِه،  ^ رِ

ُة لَْحٌن، َولََعلَّ ُمَراَو َمْن َصاَم إِلَى التَّْخطِئَِة َأ َّ َغيَْرُه أَْفَصُح  َواَل يَُجوُز َأْ  يَُياَلج إِاَّ

 .(2)ِمنُْة، َوإِْ  َكاَ  ُهَو َفِصيًحا

َة الِْيَرا  (3 مَّ
َءلِ َينُْيُلوَ  ُحُروَف الُْيْرآِ  ِمْن َغيْرِ َ ْحِييٍق، وَمْن يَْزُعُم َأ َّ َأئِ

ُءوَ ، َوَعنُْة  َواَل بَِصيَرٍل، َواَل َ ْوقِيٍا، َفَيْد َكاَ  َظنَّ بِِيْم َما ُهْم ِمنُْة ُمبَرَّ

ُهو َ   .(3)ُمنَزَّ

حركات اإلعراب قد  حلف ألرياء، أال  رى أايا  حلف ع   (4

عال المعتلكة. فلو كاا  حركة اإلعراب الوقا، و حلف من األسماء واألف

ال يجوز حلفيا من حية كاا  واللة اإلعراب، لم يجز حلفيا ع هله 

المواضع، فإذا جاز حلفيا ع هله المواضع لعوامض  عرض، جاز حلفيا 

أيضا ع ما ذهب إلية سيبوية وهو التشبية بحركة البناء، والجامع بينيماج 

                                 
 .1/333ينظرج البحر المحيط  (1)

 (.14/359الجامع ألحكار اليرآ  ) (2)

 . 2/214النشر   (3)
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 سيط ع الوقا واالعتالل، كما  سيط الته  أايما جميعا زائدا . وأايا قد

 .(1)للبناء للتخفيا

( هأ202 - 138) ( أعرف باإلعراب، واليزيديهأ180سيبوية)ت  (5

أضبط لكيفية اللفظ؛ أل  قراءل أبه عمرو إاما صح  من موايتة، ال من 

مواية سيبوية، وقد صح اإلسكا  عن اليزيدي، وصحة االختالس ال  منع 

 .(2)اإلسكا 

  حركة اإلعراب ليس واموا ع الشعر فيط، ولم ييرأ بة أبو إسكا (6

( ع هأ156عمرو وحده، فيد قرأ بة من العشر حمزل بن حبيب الزيات )ت

( أدرا هأ885، بل ذكر البياعه)ت(3)[ 43]فاطرج( ۅ ۅ ) قولة  عالى

وقراءل حمزل بإسكا  اليمزل بنية الوقا إرامل  "والليا ليراءل حمزل فيالج

، وقراءُل أبه عمرو (4) "ييم المكر وإ يااة وإخفائة جيدهمإلى  دقي

صحيحٌة، وذلك أ َّ اليمزَل حرٌف دييل، ولللك اْجتُرَِئ علييا بجميع أاواِع 

َمت، وهله اليراءل  شبة قراءل حمزل  التخفيِا، فاْستُهِْيَلْ  علييا الحركُة فُيدِّ

ن َهمز43]فاطرج( ۅ ۅ ) ع قولة  عالىج ¬ ( ۅ  ) ل[ فإاة َسكَّ

نة هنا أ َّ قبَل كسرِل اليمزلِ ماًء  َوْصالً، والكالُر علييما واحد، واللي حسَّ

مكسومًل، والراُء حرُف  كريرٍ، فكياة  والى دالُث َكَسرات َفَحُسَن 

 .(5)التسكينُ 

                                 
 ( .2/82الحجة لليراء السبعة )  (1)

 ( .3/1122ررح الجعبري على الشاطبية )  (2)

 . 2/652 يريب النشر  (3)

 ( .16/75اظم الدمم ) (4)

 .1/363الدم المصو    (5)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

وموت اليراءات الشاذل مؤيدل ليراءل أبه عمرو، ومن األمهلة على  (7 

 ذلكج

 الِْفْعِل ِمْن ُكلٍّ ِمْن َهِلِه اأْلَْفَعاِل، َوَغيْرَِها، َاْحوَ  بِإِْسَكاِ  اَلرِ  أ َقَرأَ  1

ُد بُْن 22]األاعارج (ڱ)وَ  [129]البيرلج( ٹ) [ ُمَحمَّ

ْحَمِن بِْن ُمَحيِْصنٍ  َعبِْدالرَّ
ةَ  (1) اِء بَِمكَّ ِة الُْيرَّ أََحُد َأئِمَّ

(2). 

ة ابن جنه )ت  ( إسكا  حركة اإلعراب من احوهأ392وقد وجَّ

علتة  واله الحركات مع الضمات، فيهيل ذلك علييم  "بي   (ٹ)

، دم يحته ليا بيراءل أبه عمرو الته "فيخففو  بإسكا  حركة اإلعراب

وعلية قراءل أبه   "أ كما سبق أ فييولج "الخصائص "غمزها ع كتابة 

، "[ فيمن مواه بسكو  اليمزل 54]البيرلج( ڳ ڳ ڱ ): عمرو

                                 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السيمه موالهم المكه، ميرئ أهل مكة مع ابن  (1)

كهير، دية، موى لة مسلم ... عرض على مجاهد بن جبير وومباس مولى ابن 

عباس وسعيد بن جبير، عرض علية ربل بن عباو وأبو عمرو بن العالء ... ، قال 

صر ابن كهير محمد بن عبد ابن مجاهدج وكا  ممن  جرو لليراءل وقار بيا ع ع

الرحمن بن محيصن، قال ابن الجزميج وقراء ة ع كتاب المبيه والروضة وقد 

قرأت بيا اليرآ ، ولوال ما فييا من مخالفة المصحا أللحي  باليراءات 

المشيومل، ... وقال أبو عبيدج وكا  من قراء مكة عبد اهلل بن كهير، وحميد بن 

ابن محيصن أعلميم بالعربية وأقواهم علييا، قيس، ومحمد بن محيصن، وكا  

وقال ابن مجاهدج كا  البن محيصن اختيام ع اليراءل على ملهب العربية فخرث 

بة عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراء ة وأجمعوا على قراءل ابن كهير 

ال باعة، قال أبو الياسم اليللهج مات سنة دالث وعشرين ومائة بمكة وقال 

 (  .2/157ادنتين وعشرين )غاية النياية  وسبط الخياطج سنة اليصاع

 . 2/214النشر   (2)
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توا رل يهنه بالشعر دم يرو على أبه العباس وبعداالحتجاث باليراءل الم

 ... ومن أبيات "( اعتراضة على الكتاب لسيبوية، فييولجهأ285المبرو)ت

 الكتابج

َ سإإتُحِقبف َانإإرَمث َفإإَلنومَي إإربي

َ

إإإإإإإََمإإإإإإإنَاهللَنََناِاإإإإإإإلََِ ًّ ََث

َ  أيج أررُب.

وأما اعتراض أبه العباس هنا على الكتاب، فإاما هو على العرب ال 

تاب؛ ألاة حكاه كما سمعة، وال يمكن ع الوز  أيًضا غيره. على صاحب الك

، فكياة قال لسيبويةج "فاليور فاررب"وقول أبه العباسج إاما الروايةج 

كلبَ  على العرب، ولم َ سمع ما حكيتة عنيم. وإذا بلغ األمر هلا الحد من 

السَرف فيد سيط  كلفة اليول معة. ... وهو كهير ع الشعر، فكللك قول 

 .(1) "نه  ميمج )ُيعلِّْميم ويْلَعنْيم(ب

وما  ( ٹ)(ج ع قولةهأ395وقال أبو محمد الميرئ ) ت احو 

لغاتج جزر ومفع واختالس، ووجية أ  العرب إذا اجتمع   "أربييا 

 .(2) "حركات دالث أو أمبع أو أكهر يستهيلو  فيجزمو  بغير حرف جزر

 (4)، ومْسلمة بُْن ُمَحاِمٍب (3)َرَل أ َقَرَأ ابن محيصن، وُاَعيُْم بُن َميَْس  2

                                 
 ( .1/109المحتسب ) (1)

 ( .1/196اكات اليرآ ج ألبه محمد عبد اهلل بن أحمد بن عبد الرحمن الميرئ ) (2)

اعيم بن ميسرل أبو عمرو الكوع النحوي، ازل الري وكا  دية، موى اليراءل عرًضا  (3)

د اهلل بن عيسى بن عله، وموى الحروف عن أبه عمرو بن العالء وعاصم عن عب

بن أبه النجوو وموى حروف أبه عبد الرحمن السلمه عن عطاء بن السائب... ، 

موى الحروف عنة عله بن حمزل الكسائه ... ، ويروى عنة حروف رواذ من 

 .(   2/342اختيامه،  وع سنة أمبع وسبعين ومائة. )غاية النياية 

مسلمة بن عبد اهلل بن محامب، أبو عبد اهلل الفيري البصري النحوي، لة اختيام ع  (4)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1)[  بِإِْسَكاِ  التَّاِء 228]البيرلج (ک ک) 

 (ج قد سبق احو هلا ع قراءل أبه عمروجهأ392قال أبو الفتح)ت

 وأاشداا فية األبيات الته أحدها قول جريرج ،( ہ)

َ يإِزلثكمي َمي ُوااث َفَألهي َِ نثرناَبي َالُعم 

َ

رَََِ َتعي َُ نُريَُن
َتِ رث َن  ي َالُعُربث مث كث في

(2)َ

أماوج ال  عرُفكم، فيسكن الفاء استخفاًفا لهيل الضمة مع كهرل َ

 .(3) "الحركات

 (جهأ148ج قل  لْلعمش)ت(4)أ ومن ذلك قال حماو بن ُرعيب 3

 [، فيالج أيعُدهم؟ إاما هوج120]النساءج (ى ى ائ ائ ەئ)

(ج قد  يدر هأ392و الفتح)ت)َيِعْدُهْم َوُيَمنِّيِيْم َوَما َيِعْدُهم( ساكنة. قال أب

                                                                         
اليراءل، قال ابن الجزميج ال أعلم على من قرأ، قرأ علية رياب بن ررافة، قال 

 محمد بن سالرج كا  مسلمة بن عبد اهلل مع ابن أبه إسحاق وأبه عمرو بن العالء،

ماء بالعربية، وكا  ييرأ باإلوغار الكبير كيبه عمرو، وقال ابن مجاهدج كا  من العل

ومسلمة بن محامب بن ودام السدوسه ، وموى حروفا لم يدغميا أبو عمرو

 (  .2/298الكوع، عرض على أبية، عرض علية يعيوب الحضرمه.)غاية النياية 

 .1/515والمغنه ع اليراءات  2/214النشر   (1)

 .  441ع ويوااة ص  البي  من البسيط، وهو لجرير(2)

 (1/123المحتسب )  (3)

حماو بن أبه زياو رعيب أبو رعيب التميمه، الكوع ميرئ جليل ضابط، ولد سنة    (4)

إحدى ومائة، وأخل اليراءل عرًضا عن عاصم ولما مات عاصم قرأ على أبه بكر 

، بن عياش وقرأ أيًضا على خالد بن جبلة اليشكري عن أبه عمرو بن العالء ...

موى اليراءل عنة عرًضا يحيى بن محمد العليمه وموح بن عبد المؤمن ابن قرل 

سنة سبعين ومائة وقال قرأت علية وكا  فاضال جلياًل أومكتة وقد ايا على 

 (1/258الهمااين سنة ... ،  وع سنة  سعين ومائة. )غاية النياية 
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 .(1) اليول على احو هلا ما أُسكن ع موضع الرفع  خفيًفا لهيل الضمة

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) :أ قولة  عالى 4

[ قرأ الحسن واألريب العييله 127األعرافج]( ڱ ڱ ڱ

 .(2)-بإسكا  الراء-)ويََلْمَك( 

: ءل أبه عمرو)يَلْمَك( باإلسكا  ... كيرا "(جهأ392قال أبو الفتح)ت

[ ... استهيااًل للضمة مع  واله الحركات، ولم 67]البيرلج( ۀ ۀ ہ)

؛ وذلك لخفاء الياء ( ہ) كما أسكن( ڇ ) يسكن أبو عمرو

ية وال( ہ) وخفتيا فجاء الرفع على واجبة، وليس  الكاف ع  بخفِّ

 .(3)خفيفة خفة الياء وال خفاءها، فهيل النطق بيا فحلف ضمتَيا 

( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) ة  عالىأ وع قول5

 [ قرأ أبو زيد ومسلمة بن محامبج )وإذ يِعْدُكُم اهلل( بإسكا 7]األافالج

(ج أسكن ذلك لتواله الحركات وديل هأ392، قال أبو الفتح)ت(4)الدال

 .(5)الضمة

)ت6 هُّ
اُء)تهأ189أ َوَحَكى الْكَِسائِ ( مئ ) (هأ207( َوالَْفرَّ

 .(6) أْلُولَى َ ْخِفيًفا[ بِإِْسَكاِ  الِْميِم ا28]هووج

                                 
 (1/199المحتسب )  (1)

( والبحر 2/142(، والكشاف )1/289)رواذ اليرآ  واختالف المصاحا   (2)

 (.4/367المحيط )

 (1/256المحتسب )  (3)

 (.878/ 2( ، والمعنه ع اليراءات )1/307رواذ اليرآ  واختالف المصاحا )  (4)

 (1/273المحتسب )  (5)

 .9/26الجامع ألحكار اليرآ    (6)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) :أ قولة  عالى 7 

« َألِْسنَتُْيمْ ( »هأ103( ومجاهد)تهأ110[ قرأ الحسن)ت62]النحلج

 .(1)بسكوِ  التاِء  خفيفًا

[ كالجماعة، إالَّ أاة 113طةج]( خت مت) (هأ110أ وقرأ الحسن)ت8

ن الَر الفعل، وعبد اهلل)ت ايٍة ( والحسُن أيضًا ع موهأ32َسكَّ

بالنو  و سكيِن « ُاْحِدْث (ج »هأ203( وأبو حيول)تهأ103ومجاهٌد)ت

َث على إجراء الوصل ُمْجرى الوقِا، أو على  سكيِن  الالر أيضًا، وُخرِّ

 .(2)الفعل استهياالً للحركة

( ے ۓ  ) (جهأ154أ َوَقَرَأ َعبُْد الَْواِمِث َعْن َأبِه َعْمرٍو)ت 9

 .(3)، َربََّة الُْمنَْفِصَل بِالُْمتَِّصلِ [ بِإِْسَكاِ  الَْفاء36]فاطرج

 [80]الزخرفج( ڎ ڈ ڈ) . قرأ بعض السلاج10

 .(4)بسكوِ  الالِر، حكاها أبو زيد

[ جزما، 6]المددرج (ۈ ٴۇ ۋ) أ ومن ذلك قراءل الحسنج11

 (ج هأ392قال أبو الفتح)ت

 أما اجلزم فتحتمل أمرين:
قالج ال  ستكهر  حتى كياة( ٴۇ): أ  يكو  بدال من قولة أحدمها: 

                                 
 (7/724( ، و الدم المصو  )1/437رواذ اليرآ  واختالف المصاحا ) (1)

 .8/110الدم المصو    (2)

 .9/36البحر المحيط   (3)

(، واللباب ع علور الكتاب 2/442(، والدم المصو  ) 1/333البحر المحيط)   (4)

 (.3/1634(، وررح الكافية الشافية )4/121)
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( الجزر على البدل، وقالج أل  المن ليس هأ255... وأاكر أبو حا م)ت

 باالستكهام فيبدل منة، وبينيما من النسبة ما ذكر ة لك، 

فيسكن الراء؛ لهيل  ،( ۋ): فإاة يكو  أماو وأما الوجه اآلخر

 .(1)الضمة مع كهرل الحركات، 

 .(2)[ بِالَْجْزِر 17تج]المرسال( ۇئ وئوئ ) أ َقَرَأ اأْلَْعَرُث 12

 قال أبو الفتح: حيتمل جزمه أمرين: 
بالرفع،  ،( وئ): ج أ  يكو  أماو معنى قراءل الجماعة أحدمها

 فيسكن العين استهياال لتواله الحركات ..

( ائ ائ) أ  يكو  جزءا، فيعطفة على قولةج واآلخر: 

 [، فيجري مجرى قولكج ألم  زمين دم أعطك؟ كيولكج16]المرسالتج

فيعطك ألم أحسن إليك دم أوال ذلك عليك؟ فيكو  معنى هله اليراءل أاة 

يريد قوما أهلكيم اهلل سبحااة بعد قور قبليم على اختالف أوقات المرسلين 

إلييم ريئا بعد رهء فلما ذكر ما  يضه على اختالف األوقات فية قال 

[، فيكو  18]المرسالتج (ۆئ ۆئ ۈئ)  عالى مستيافاج

ن ايلكة من بعد، وقد يجوز أ  يعنه بالمجرمين من مضى المجرمو  هنا م

 .(3)منيم ومن يي ه فيما بعد، المعنيا  جميعا متوجيا  

وبعد ذكر هذه القراءات الشاذة وتوجيه العلماء هلا نالحظ 
 اآليت:

  إسكا  حركة اإلعراب  خفيفا وامٌو عن جمع من أعالر اليراءات ـ

( هأ110)ت( والحسن البصري هأ103كابن مجاهد )ت

                                 
 (2/338المحتسب )  (1)

 30/771مفا يح الغيب   (2)

 (.2/346المحتسب )  (3)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( هأ148( واألعمش )تهأ123( وابن محيصن)تهأ117واألعرث)ت 

( وأبه هأ174( واعيم بن ميسرل )تهأ154وأبه عمرو البصري)ت

(، واألريب العييله، هأ215( وأبه زيد األاصامي)تهأ203حيول)ت

 (هأ207( والفراء)تهأ189ومسلمة بن محامب، وحكه عن الكسائه)ت

 امٌو ع األفعال واألسماء، وومووه أ حلف حركة اإلعراب  خفيفا و

 ع األفعال أكهر.

 ولم يسكن أبو  "( ع الموضع الرابعهأ392أ قول ابن جنه)ت

، محمول على مواية بعض (1) "( ہ) كما أسكن( ڇ ) عمرو

( الخالف هأ446خصك اأْلَْهَواِزيُّ )ت "الطرق عن أبه عمرو، فيد 

)ت َيلِّهُّ  ) ج وال خالف ع ضم (هأ516بالكاف، وهو معنى قول الصَّ

 ، والمتوا ر عن أبه عمرو  خفيا اللفظين.(2) "بالياء( ڇ

  أ مأي ابن جنه ع كتابة )المحتسب( يختلا عن مأية ع كتابة

 )الخصائص(، ففه )الخصائص( يطعن ع اليراءل المتوا رل ويصا اليراء

بالضعا، بينما اجده ع )المحتسب ( يحته لليراءات الشاذل الوامول 

لف حركة اإلعراب  خفيفا بيراءل أبه عمرو، ولعلة مجع عن مأية ع بح

( ألَّا المحتسب هأ392الطعن ع اليراءات المتوا رل، فإ  أبا الفتح)ت

وقد َعَل  بة السن، وأررف على اياية العمر، فيو يمهل ذمول ما ألفة حين 

ل، ختم بة مؤلفا ة الكبيرل، وهو خالصة  جربة عميية، وموهبة لغوية فل

 ويؤيد ذلكج

                                 
 (1/256المحتسب )  (1)

 (.3/1121ررح الجعبري على متن الشاطبية )  (2)
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وقد َأمينا ع كتاب  ":قوله يف فاحتة الكتاب من كتاب املحتسبـ  1

وغيره من كتبناج أ  الحرف الساكن إذا جاوم الحركة فيد ُ نِْزلة  الخصائص

العرب منزلة المتحرك بيا، من ذلك قوليم ع الوقا على بكرج هلا بَُكر، 

ا الراء صام ا كيايما ومرمت ببكِر، أال  رى حركته اإلعراب لما جاوم 

على  ياوو الفتح والسكو ،  الخصائصوقد وللنا ع كتابنا  "، وقولة(1)"فييا

ومن  "، وقولةج(2)"وألايما يكاوا  يجريا  مجرى واحًدا ع عدل أماكن

[، 31[ ]اليصصج10قراءل الحسن وعمرو بن عبيدج )َكيَاََّيا َجيٌ ( ]النملج

وذكرااه  على اظير هلا فيما مضى من الكتاب، قال أبو الفتحج قد  يدر اليول

أيضا ع )الخصائص(، وع )سر الصناعة(، وع )المنصا(، وع )التمار(، 

 .(3)"مصنفا نا وغيره من

ِضهُّ ) 2 رِيُْا الرَّ كا  ريخنا أبو الفتح  "(جهأ406 - 359أ قال الشَّ

 .(4)"الشواذ النَّْحِوي عمل ع آخر عمره كتابًا يشتمل على االحتجاث بيراءل

ييول ع االحتجاث  ،تأكيده على أن القراءة سنة ال ُتخالفـ  3

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): لليراءات الشاذل الوامول ع قولة  عالى

الكالر ع  "[ ج139األاعارج]( ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ

اصب )َخالًِصا( و)خالِصًة(، وفية جوابا ج أحدهماج أ  يكو  حااًل من 

كيولناج اللي ع الدام قائًما  ،(ڦ) الضمير ع الظرف الجامي صلة على

( هأ215على ملهب أبه الحسن)ت(ڦ) زيد. واآلخرج أ  يكو  حااًل من

                                 
 (.1/47المحتسب )  (1)

 (.1/54السابق )  (2)

 (.2/135المحتسب )  (3)

 .331/ 5حيائق التيويل ع متشابة التنزيل   (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ع إجاز ة  يديم الحال على العامل فييا إذا كا  معنى بعد أ  يتيدر صاحب  

 الحال علييا، كيولناج زيد قائًما ع الدام، واحته ع ذلك بيول اهلل  عالىج

( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

فيجوز على هلا ع العربية ال ع اليراءل؛ ألايا سنة ال  [،67الزمرج]

 .(1)"ُ خالَا

ليس ينبغه أ  يُطَْلق على رهء لة وجة ع العربية  "أ  يكيده على أاة4

 .(2)"أاة غلط -وإ  كا  غيره أقوى منة-قائم 

ج سيل  أبا (3)( هأ186أ  105العزو الليجهج قال عباس) (8

أهل  ج[ فيال164]آل عمرا ج( ۆئ ۆئ) ( عنهأ154عمرو)ت

[ مهيلة، ولغة 159البيرلج] (ۓ )و(ۆئ) الحجاز ييولو ج

                                 
 (.1/233المحتسب )  (1)

 (.1/236السابق )  (2)

الواقفه العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة أبو الفضل  (3)

األاصامي البصري قاضه الموصل أستاذ حاذق دية، قال الحافظ أبو العالءج وكا  

من أكابر أصحاب أبه عمرو ع اليراءل، موى اليراءل عرًضا وسماًعا عن أبه 

عمرو بن العالء، وضبط عنة اإلوغار، وموى اليراءل أيًضا عن خامجة بن مصعب 

يري عن ابن كهير ولة اختيام ع عن اافع وأبه عمرو عن مطرف بن معيل الش

وجاء عن أبه عمرو أاة قالج لو لم يكن ع أصحابه إال عباس لكفاين اليراءل ، ... 

الحافظج وإاما لم يشتير ألاة لم يجلس لإلقراء، ولد سنة خمس ومائة  قال اللهبه

و وع سنة س  ودمااين ومائة ... وكا  عظيم اليدم، جليل المنزلة ع العلم 

الومع، ميدما ع اليرآ  والحدية من أجالء أصحاب أبه عمرو قدر  والدين

العراق فليه أبا عمرو فيرأ علية دم وله اليضاء بالموصل فااتيل إلييا وأقار بيا 

 ( .1/353قاضيًا إلى أ  مات. )غاية النياية 
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 ميمج )يُْعلِْمُيم( و)يْلَعنُْيم(
اُء)ت(1) ( إِلَى َ ِميٍم َوَأَسٍد هأ207، َوَعَزاُه الَْفرَّ

بنو  ميم وأسد وبعض أهل اجد يخففو  مهل  "وبعض أهل اجد، فيال ج

ڀ ڀ ) الحركات، وكللك فيسكنو  الراء لتواله( ہ) قولة

نو  الميم من قولة103]األابياءج( ٺ ٺ نو  النو ، ويُسكك  [ يَُسكِّ

[ ... يخففو  ع الرفع والخفض، وال يخففو  ع 28هووج]( مئ )

فو   .(2)"النصب... وأهل الحجاز ُيبينو  ذلك وال ُيخفك

وظاهرل حلف الحركات  تالءر و ميم البدوية، حية إايم يميلو  إلى 

ة ع النطق اللي ينتيه إلى االقتصاو ع الجيد العضله، وال رك أ  السرع

حلف الحركات فية  يسير واقتصاو، وهو ما ييدف إلية البدوي، بعكس 

الحجاز المتحضرل الته  يدف إلى إعطاء كل صوت حية من الوضوح 

 .(3)والبيا 

(ج أما التهييل فال سؤال هأ392التفسير الصو هج قال أبو الفتح)ت (9

، وال فية؛ ألاة استيفاء واجب اإلعراب؛ لكن من حلف فعنة السؤالعنة 

وعلتة  واله الحركات مع الضمات، فيهيل ذلك علييم فيخففو  بإسكا  

أو إِْجَراٌء لِْلُمنَْفِصِل ِمْن َكِلَمتَيِْن َمْجَرى الُْمتَِّصِل ِمْن ، (4)حركة اإلعراب 

ُة َيُجوُز َ ْسكِيُن ِمهَْل  ( ڱ) إِبٍِل، َفيَْجَرى الَْمْكُسوَماِ  فِه َكلَِمٍة، َفإِاَّ

                                 
 (.1/437وينظرج رواذ اليرآ  واختالف المصاحا ) 1/109المحتسب   (1)

 (.85  للفراء )صلغات اليرآ  (2)

 (.1/246الليجات العربية ع التراث )  (3)

 .1/109المحتسب   (4)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( ج وجة اإلسكا  طلب التخفيا هأ728، وقال الجعبري )ت(1)َمْجَرى إِبِلٍ  

 .(2)"عند اجتماع دالث حركات ديال من اوع واحد أو اوعين "

أاة قد  حلف حركة اإلعراب ألسباب صو ية، كتيليل الجيد  واحلاصل

السرعة ع الكالر، فإ  ُحلف  اكتُفه والعمل على أعضاء النطق، وإماول 

 .(3)حينئل باليرائن اإلعرابية األخرى ع إفاول الوظائا النحوية

قد يؤوي الحفاظ على التناسب بين لفظتين ع االزوواث إلى  (10

حلف العالمة اإلعرابية، كما ع الحدية الصحيح َعْن أَبِه ُهَرْيَرَل، َقاَلج َقاَل 

اَل َ ْدُخُلوا الَجنََّة َحتَّى ُ ْؤِمنُوا، َواَل ُ ْؤِمنُوا َاْفِسه بِيَِدهِ  َوالَِّلي: »^ َمُسوُل اهلل

اَلَر َحتَّى َ َحابُّوا ، َأاَل َأُولُُّكْم َعَلى َأْمرٍ إَِذا َأْاتُْم َفَعْلتُُموُه َ َحابَبْتُْم؟ َأْفُشوا السَّ

 .(4)«بَيْنَُكمْ 

و )ال( النافية ال  عمل األصل ال  دخلو  وال  ؤمنو ، أل  )ال( النافية،  

ع الفعل ريئًا، فحلف النو  الته هه عالمة الرفع للمناسبة الصو ية بين 

) دخلوا( و) ؤمنوا( األولى، وبين ) ؤمنوا( الهااية و) حابوا(، وذلك أ  

جميع األفعال األمبعة  نتيه بميطع طويل مفتوح )ص ح ح(، باإلضافة إلى 

 ( ميطعيا هكلا ج ا فاق الفعلين ) دخلوا( و) ؤمنوا

 ص ح ص + ص ح + ص ح ح.

وأما عن  خصيص هله الكلم وو  اظائرها فمروه إلى الرواية، قال أبو 

                                 
 .1/333البحر المحيط   (1)

 (.3/1122ررح الجعبري على الشاطبية)  (2)

اليرينة الصو ية ع النحو العربه، وماسة اظرية  طبيييةج و. عبد اهلل بن محمد بن   (3)

 (.76ميدي األاصامي)ص

 (.1/26/68( وسنن ابن ماجة )5/52/2688لي )سنن الترم  (4)
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إسكا  اليمزل والراء  خفيفا لحشو اليمزل  "(جهأ444عمرو الداين)ت

 - 138، قال اليزيدي)(1) "و كرير الراء وو  سائر ما يتوالى فية الحركات

 [159]البيرلج(  ۓ )بكل مفعتين مهل (ج ويلزمة أ  يفعل ذلكهأ202

[ فدلك هلا على أ  إطالق اليياس ع اظائر ذلك 129]البيرلج( چ)

ات ممتنع ع ملهبة، وذلك اختيامي، وبة قرأت على  مما يتوالى فية الضمك

 (ېئ ىئ )أئمته، ولم أجد ع كتاب أحد من أصحاب اليزيدي

وا علية يدلك 109]األاعارج  على جملة اظائره،  [ منصوصا، وقياس ما اصك

ة  والعمل عندي ع هلا الباب على األواء؛ ألاة لو جرى على اليياس خاصك

ة أو  الطرو اإلسكا  ع سائر الكلم واللوا ه الراء فيين مضمومة وقبليا ضمك

( ڈ ) كسرل وبعدها كاف وميم أو هاء وميم احو قولةج

]آل ( ۆئ ) [60 ]األابياءج(  ٹ)[و128]األاعارج

 ]آل عمرا ج (ژ)و [45]األابياءج  (ٻ)و [28عمرا ج

 (ں )[ و21]التوبةج  (ٱ)و [22]يواسج(  ڤ)و [6

[ وما كا  مهلة، وهلا مما ال خالف ع إرباع الحركة فية بين 103]التوبةج 

 .(2)أهل األواء من مشيختنا

 

  

                                 
 (.2/858جامع البيا  ع اليراءات السبع )  (1)

 (.2/862السابق )  (2)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 املستوى الصريف  ثانيا: 
 

ُة بَُعَد َعْن َعِشيَر ِِة َوُقَصهك اْسُمُةج َزْيٌد، َوُهَو َ ْصغِ »  يُر َقِصهك أَْيج بَِعيٌد أِلَاك

َر  ُة َفاطَِمُة َمَع َمابكِة َمبِيَعَة بِْن حرار... َوُصغك فِه باَِلِو ُقَضاَعَة ِحيَن اْحتََمَلتُْة ُأمك

َلُفوا َعَلى ُفَعيٍْل َوُهَو َ ْصِغيُر َفِعيٍل، أِلَاكُيْم َكرُِهوا اْجتَِماَع َداَلِث يَاَءاٍت، َفَح 

ائَِدُل الهكااِيَُة الكتِه َ ُكوُ  فِه َفِعيٍل َاْحَو َقِضيٍب، َفبَِيَه  إْحَداُهنك َوِهَه الْيَاُء الزك

َعَلى َوْزِ  َفِعيٍل، َويَُجوُز َأْ  يَُكوَ  الَْمْحُلوُف اَلَر الِْفْعِل، َفيَُكوُ  َوْزُاُة ُفَعيكا، 

يَ 
ائَِدِل، َفَيْد َوَ ُكوُ  َياُء التكْصِغيرِ ِهَه الْبَاقِ َجاَء َما ُهَو َأبَْلُغ فِه الَْحْلِف َة َمَع الزك

ا قَِراَءُل ( َيابُنِْي ): ِمْن َهَلا، َوِهَه قَِراَءُل ُقنْبُلٍ  بِبََياِء َياِء التكْصِغيرِ َوْحَدَها، َوأَمك

ْعِل َمْحُلوَفٌة، َفإِاكَما ِهَه َياُء التكْصِغيرِ َمَع َياِء الُْمتََكلكِم، َواَلُر الْفِ ( ہ)َحْفصٍ 

َفَكاَ  َوْزُاُة ُفَعهك َوَمْن َكَسَر الْيَاَءج َقاَل َيا بُنَهك َفَوْزُاُةج َيا ُفَعيْل، َويَاُء المتكلم هه 

 .(1)« المحلوفة ع هله اليراءل 

لتيصيل ( ہ) احته السييله باليراءات المتوا رل الوامول ع قولة

 «.ُقَصهك » اسم وامو ع السيرل، وهو 

 َقِصهك »  صغير « ُقَصهك » فلكر أ   أ.» 

  ُة بَُعَد َعْن َعِشيَر ِِة فِه أ ذكر علة التسمية؛ حية إ  معناه بَِعيٌد؛ أِلَاك

ُة َفاطَِمُة َمَع َمابكِة َمبِيَعَة بِْن حرار.  بِاَلِو ُقَضاَعَة ِحيَن اْحتََمَلتُْة ُأمك

  ة أمرين، واحتمل ع الياء المحلوف« ُفَعيل» أ علل  صغيره على وز

 واظكر برواية قنبل ع جواز الحلف.

 .أ قدر  وجييا لغويا لليراءل الوامول ع اللفظ الكريم 

                                 
 .1/48الروض األاا   (1)
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[ 42هووج] ( ہ)وقد  نوع  اليراءات المتوا رل فِه قولة 

[، َفَرَوى َحْفٌص بَِفتِْح 102[ ]الصافاتج17، 16، 13[ ]ليما ج5]يوساج

تَِّة، َواَفَيُة َأبُو بَ  ْكرٍ ع هوو، َوَواَفَيُة فِه الَْحْرِف اأْلَِخيرِ ِمْن لُْيَماَ  الْيَاِء فِه السِّ

نََيا 17]ليما ج( ې ې ې)َوُهَو َقْولُُة  َا الْيَاَء َوَسكَّ يُّ َوَخفَّ [ الْبَزِّ

َل ِمْن لُْيَماَ  َوُهَو  يِة، ُقنْبٌُل، َوَقَرأَ ابُْن َكهِيرٍ اأْلَوَّ
( ڤ ڤ ڦ)فِ

َوًل [بِتَْخِفيِا الْيَاِء 13]ليما ج َوإِْسَكااَِيا، َواَل ِخاَلَف َعنُْة فِه َكْسرِ الْيَاِء ُمَشدَّ

[، َوَكَللَِك َقَرَأ الْبَاُقوَ  16]ليما ج (ہ ھ)فِه الَْحْرِف اأْلَْوَسِط، َوُهوَ 

تَِّة اأْلَْحُرِف  ه السِّ
 .(1)فِ

ِم. َوَ ْصِغيُرهُ  ( َ ْصِغيُر )ابٍْن( ُمَضاًفا إِلَى َياِء الُْمتََكلِّ ُهنَا َ ْصِغيُر  و)بنهك

َفَيِة. َفيَْصُلُة بُنَيْو،  ْحَمِة َوالشَّ ه َكْواِِة َمَحلَّ الرَّ
ِغيرِ فِ َرَفَيٍة بَِحيُْة يُْجَعُل َكالصَّ

َمٍة ُداَلدِيٍَّة َاَيَص َعْن 
ا َحَلُفوا ِمنُْة الَْواَو لِهَِيِلَيا فِه آِخرِ َكلِ أِلَ َّ َأْصَل ابٍْن بَنْو، َفَلمَّ

لِِة، َوَمْيَما َعاَوْت لَُة الَْواُو َداَلَدِة أَ  ه َأوَّ
ُضوُه َهْمَزَل َوْصٍل فِ ْحُرٍف َفَعوَّ

ا ُأِميَد إَِضاَفُة  الَْمْحُلوَفُة لَِزَواِل َواِعه الَْحْلِف ُطرَِحْ  َهْمَزُل الَْوْصِل، ُدمَّ لَمَّ

رِ إِلَى يَاِء الُْمتََكلِِّم لَِزَر َكْسُر الَْواِو لِيَِصيرَ  ا َوَقَعِ  الَْواُو بَيَْن  الُْمَصغَّ بُنَيِْوي، َفَلمَّ

َ يَْيا الْيَاَءيِْن ُقِلبَْ  يَاًء َوُأْوِغَمْ  فِه َياِء التَّْصِغيرِ َفَصاَم بُنَيَّه بِيَاَءيِْن فِه  َعُدوَّ

ا َكاَ  الُْمنَاَوى الُْمَضاُف إِلَى يَاِء الُْمتََكلِّمِ  َوٌل، َولَمَّ  ُأواَلُهَما ُمَشدَّ
يَُجوُز  آِخرِهِ

َولً  -َحْلُف َياِء الُْمتََكلِِّم ِمنُْة َوإِبَْياُء الَْكْسَرِل َصاَم بُنَهَّ  فِه  -بَِكْسرِ الْيَاِء ُمَشدَّ

َيا  قَِراَءلِ الُْجْمُيوِم. َوَقَرَأُه َعاِصٌم بُنَهَّ بَِفتِْح َياِء الُْمتََكلِِّم الُْمَضاِف إِلَيَْيا أِلَاَّ

ه النِّ 
َوٌل َوِهَه َيُجوُز َفتُْحَيا فِ َداِء، أَصلة َيا بُنَيَِّه بِيَاَءيِْن أُواَلُهَما َمْكُسوَمٌل ُمَشدَّ

َياُء التَّْصِغيرِ َمَع اَلِر الَْكِلَمِة الَّتِه أَْصُلَيا الَْواُو ُدمَّ ا ََّصَلْ  بَِيا َياُء الُْمتََكلِِّم 

                                 
 .2/289النشر ع اليراءات العشر   (1)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1)َوُحِلَفِ  الْيَاُء اأْلَْصِليَّةُ  

 بفتح الياء وكسرها فلغتا    (ہ) أما(ج »هأ665قال أبو رامة )ت

... فعلى الكسر أصلة يبنه، فحلف  الياء كما  يولج يا غالر، واألصلج يا 

غالمه، وعلى الفتح أبدل  الياء ألفا؛ لتواله الياءات والكسرات، دم 

حلف  األلا وبيي  الفتحة والة علييا.... ووجة اإلسكا  أ  بعد حلف 

دول هه مجموع ياء التصغير وياء الر الفعل، فخفا ياء اإلضافة بيه ياء مش

ذلك التشديد بحلف الياء األخيرل، وهه الر الفعل وبيي  ياء التصغير وهه 

ساكنة، وكياة عند التحييق وصل بنية الوقا فإذا وقا على المشدو جاز 

وع قراءل ابن كهير جمع بين اللغات الهالث ففتح وسكن وكسر  خفيفة، 

 .(2)« األكهر

َأْ  َ ُكوَ  بِهَاَلِث يَاَءاٍت،  ( ہ)َوأَْصُل (ج » هأ671قال اليرطبه)تو

َضاَفِة، َفيُْوِغَمْ  َياُء التَّْصِغيرِ فِه اَلِر الِْفْعِل،  َياُء التَّْصِغيرِ، َوَياُء الِْفْعِل، َويَاُء اإْلِ

ُء اإْلَِضاَفِة لُِوُقوِعَيا َوُكِسَرْت اَلُر الِْفْعِل ِمْن أَْجِل َياِء اإْلَِضاَفِة، َوُحِلَفْ  يَا

اِء فِه َهَلا الَْمْوِضِع، َهَلا َأْصُل قَِراَءِل  َع التَّنِْويِن، َأْو لُِسُكواَِيا َوُسُكوِ  الرَّ
َمْوقِ

ُة َقَلَب َياَء اإْلَِضاَفِة َألًِفا  َمْن َكَسَر الْيَاَء، َوُهَو َأيًْضا َأْصُل قَِراَءِل َمْن َفتََح، أِلَاَّ

ِة  ِا، ُدمَّ َحَلَف اأْلَلَِا لَِكْواَِيا ِعَوًضا ِمْن َحْرٍف يُْحَلُف، َأْو لُِسُكواَِيا لِِخفَّ
اأْلَلِ

اِء.  َوُسُكوِ  الرَّ

                                 
 .12/76التحرير والتنوير   (1)

 .514إبراز المعاين ص  (2)
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اُس)ت  ا قَِراَءُل عَ هأ338َقاَل النَّحَّ اِصٍم َفُمْشكَِلٌة، َقاَل (ج أَمَّ

هَّ بَْن (ج يُرِيُد َيا بُنَيَّاُه ُدمَّ يُْحَلُف، َقاَل الهأ255َحا ٍِم)تَأبُو
اُسج َمأَْيُ  َعلِ نَّحَّ

 ( َيْلَهُب إِلَى َأ َّ َهَلا اَل يَُجوُز، أِلَ َّ اأْلَلَِا َخِفيَفٌة.هأ315ُسَليَْماَ )ت

َز الَْكاَلَر   اُسج َما َعِلْمُ  َأ َّ أََحًدا ِمَن النَّْحِويِّيَن َجوَّ َقاَل َأبُو َجْعَفرٍ النَّحَّ

ه َهَلا إاِلَّ َأبَا إِْسَحاَق 
ُة َزَعَم َأ َّ الَْفتَْح ِمْن ِجَيتَيِْن، َوالَْكْسَر هأ311)تفِ (، َفإِاَّ

ُة يُبَْدُل ِمَن الْيَاِء َألًِفا، قال اهلل إخباماج  ¸ ِمْن ِجَيتَيِْن، َفالَْفتُْح َعَلى َأاَّ

اكِنَيِْن، َكَما َ ُيوُلج 72]هووج  (ٻ) لْتَِياِء السَّ
ِ
[ ...، دم  حلف اأْلَلَِا، ال

 َعبَْدا اهلل فِه التَّهْنِيَِة.  َجاَءاِه

َوالِْجَيُة اأْلُْخَرى َأْ  َ ْحِلَف اأْلَلَِا، أِلَ َّ النَِّداَء َمْوِضُع َحْلٍف، َوالَْكْسُر 

لْتَِياِء 
ِ
َعَلى َأْ  ُ ْحَلَف الْيَاُء لِلنَِّداِء، َوالِْجَيُة اأْلُْخَرى َعَلى أَْ  َ ْحِلَفَيا ال

نَيْنِ 
اكِ  .(1)«السَّ

 

 
 

  

                                 
، والمختام  2/170ج إعراب اليرآ  للنحاس ، وينظر 9/39الجامع ألحكار اليرآ    (1)

/ 2، والموضح  529/ 1، والكشا  394/ 1ع معاين قراءات أهل األمصام 

 .17/351، ومفا يح الغيب  644



 

 

   
 

 

 

 
 

 اعيلأ.د/ مصطفى أحمد محمد إسم

218 

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 املستوى النحوي ثالثا: 
 املوضع األول:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ...):قال تعاىل 

[133]البقرة:( ...ەئ وئ وئ 

: 

، فيد  تخرث مواية الخفض، وهه الَْعاَلء، َوُسَييْل، َعْن َأبِيِيَماوأما » 

 أقرب من مواية الفتح، ويكو  المعنىج آبائيما، ويكو  من باب قولة

[ جمع ع معنى التهنية، إلضافتة إلى ضمير 4يمج]التحر (گ ڳ)

االدنين، وقد يجمع األب على أبين، و حلف النو  لإلضافة، فتيولج عن 

 :أبييما، قال الشاعر

إإإإإإإُواُتيَُ َيصي إإإإإإإََُت ُإإإإإإإنونو ّو َُفُل

َ

كييُيََُبَِألُبِنيُإإإإإإإَََ بُُكإإإإإإإنيُنَُنُفإإإإإإإدو
(1)َ

َ ، (2)م وإسماعيل(إليك وإلة أبيك إبراهي وقرئ ع غير السبع ج) اعبد... 

قال ابن جنه ع المحتسبج أبيك ع هله اليراءل جمع مسلم، وحلف  النو  

 .(3)«لإلضافة

احته السييله باليراءل الشاذل ع بيا  صحة إحدى موايات  أوال:

َعِن الَْعاَلِء، » الحدية النبوي الصحيح، فيد أخرث اإلمار مسلم ع صحيحة 

                                 
، والمحتسب 101/ 2البي  من المتيامب لزياو بن واصل السلمه ع الكتابج   (1)

ما عرفن أصوا يم والشاهد فية أاة جمع األب على )أبين( يريد أاين ل 1/112

ينيم، بآبائينك )ررح أبيات سيبوية   (.2/252بكين إلييم، حتى يستنيلوهن، وفدك

 [.133]البيرلج( ې ى ى ائ ائ ەئ) واليراءل المتوا رل  (2)

 .61أماله السييله ص (3)
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َاَيى أَْ  َيْستَاَر  ^اهللِ  . َعْن َأبِه ُهَرْيَرَل، أَ َّ َمُسوَل ،..َوُسَييٍْل، َعْن َأبِيِيَما

ُجُل َعَلى َسْورِ   .(1)« َأِخيةِ  الرَّ

َدنَا ُرْعبَُة َعِن الَْعاَلِء َوُسَييٍْل َعْن (ج » هأ676قال النووي)ت َقْولُُة )َحدَّ

ه َجِميِع النَُّسِخ 
)َعْن أبِييما( وهو مشكل؛  َأبِيِيَما َعْن َأبِه ُهَرْيَرَل( َهَكَلا ُهَو فِ

أل  العالء هو ابن عبد الرحمن، وسييل هو بن َأبِه َصالٍِح َولَيَْس بِيٍَخ لَُة، َفاَل 

ُة َأْ  َيُيوَل َعْن أَبََوْيِيَما، َوَينْبَِغه َأْ   ُيَياُل)َعْن َأبِيِيَما( بَِكْسرِ الْبَاِء بَْل َكاَ  َحيُّ

 َويَُكوَ  َ هْنِيَة أٍَب ُيْعتَبََر الَْمْوُجوُو فِه النُّ 
َدلِ َسِخ )َعْن َأبَيِْيَما( بَِفتِْح الْبَاِء الُْمَوحَّ

َعَلى لَُغِة َمْن َقاَل َهَلاِ  َأبَاِ  َوَمَأيُْ  َأبَيِْن، َفهَنَّاُه بِاأْلَلِِا َوالنُّوِ  َوبِالْيَاِء َوالنُّوِ  

َواَيُة فِيِة عِ هأ544 - 476... َقاَل الَْياِضه) نَْد َجِميِع ُريُوِخنَا بَِكْسرِ (ج الرِّ

الْبَاِء، َقاَل َولَيَْس ُهَو بَِصَواٍب، أِلَاَُّيَما لَيَْسا َأَخَوْيِن، َقاَلج َوَوَقَع فِه بَْعِض 

ِل لََعلَُّة َعْن  ه اأْلَوَّ
َواُب، َقاَلج َوَقاَل بَْعُضُيْم فِ َواَياِت َعْن َأبََوْيِيَما ،َوُهَو الصَّ الرِّ

 .(2)«َفتِْح الْبَاءِ َأبَيِْيَما بِ 

 ففي احلديث ثالث صيغ: 
)َعْن َأبِيِيَما( بكسر الباء، وهه األكهر من طريق الرواية، ولم  :األوىل

يصوبيا الياضه عياض وغيره. الهاايةج )َعْن َأبََوْيِيَما( وهه على قياس 

 التهنية، وهه األولى ع اللغة لكوايا علم  رو على حد قول النووي.

)َأبَيِْيَما( بَِفتِْح الْبَاِء، َويَُكوَ  َ هْنِيَة َأٍب َعَلى لَُغِة َمْن َقاَل َهَلاِ  الهالهةج  

 َأبَاِ  َوَمَأيُْ  َأبَيِْن، َفهَنَّاُه بِاأْلَلِِا َوالنُّوِ  َوبِالْيَاِء َوالنُّوِ .

يرى السييله أ  مواية الخفض أقرب من مواية الفتح، ويكو   ثانيا:

[ جمع 4]التحريمج( گ ڳ) ويكو  من باب قولةالمعنىج آبائيما، 

 َوِمْن َريِْ  الَْعَرِب إَِذا َذَكُروا» ع معنى التهنية، إلضافتة إلى ضمير االدنين،

                                 
 (.3/1154/1515صحيح مسلم ) (1)

 .10/159ررح النووي على مسلم  (2)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ُة اَل يُْشكُِل... َوقِيَلج ُكلََّما َدبَتَِ  اإْلَِضاَفُة   يْئَيِْن، ِمَن اْدنَيِْن َجَمُعوُهَما، أِلَاَّ الشَّ

يِة َمَع التَّهْنِيَةِ 
ُة َأْمَكُن َوأََخاُّ  فِ ُفَصَحاَء الَْعَرِب » ، فأ(1)«َفَلْفُظ الَْجْمِع َألْيَُق بِِة، أِلَاَّ

، قال (2)«َأِي الَْجْمَع بَيَْن َ هْنِيَتَيْنِ  ;َيْستَهِْيُلوَ  إَِضاَفَة الُْمهَنَّى إِلَى َضِميرِ التَّهْنِيَِة 

ُمهَنَّى َكاَاْ  ِصيَغُة الَْجْمِع  َوإِْذ َكاَ  الُْمَخاَطُب (ج » هأ1393ابن عاروم )ت

ْفِظ ِعنَْد إَِضاَفتِِة إِلَى َضِميرِ  ِة اللَّ ْدنَيِْن َطَلبًا لِِخفَّ
ِ
فِه )ُقُلوٍب( ُمْستَْعَمَلًة فِه اال

ه الَْكاَلِر. الُْمهَنَّى َكَراِهيََة اْجتَِماِع ُمهَنَّيَيِْن َفإِ َّ ِصيَغَة التَّهْنِيَِة َدِييَلٌة لَِيلَِّة َوَوَمااَِيا فِ 

ا ُأِمَن اللَّبُْس َساَغ التَّْعبِيَر بِِصيَغِة الَْجْمِع َعِن التَّهْنِيَِة. َوَهَلا اْستِْعَماٌل  َفَلمَّ

لِْلَعَرِب َغيُْر َجاٍم َعَلى الِْييَاِس. َوَذلَِك فِه ُكلِّ اْسٍم ُمهَنَّى أُِضيَا إِلَى اْسٍم ُمهَنَّى 

ًعا .. َوأَْكهَُر اْستِْعَماِل الَْعَرِب َوأَْفَصُحُة فِه َذلَِك أَْ  َفإِ َّ الُْمَضاَف َيِصيُر َجمْ 

ُيَعبُِّروا بَِلْفِظ الَْجْمِع ُمَضاًفا إِلَى اْسِم الُْمهَنَّى أِلَ َّ ِصيَغَة الَْجْمِع َقْد ُ طَْلُق َعَلى 

ْدنَيِْن فِه الَْكاَلِر َفُيَما َيتََعاَوَماِ . َوَيِيلُّ َأْ  ُيْؤَ ى 
ِ
بَِلْفِظ الُْمْفَرِو ُمَضاًفا إِلَى اال

ْسِم الُْمهَنَّى
ِ
 .(3)«اال

ذكر السييله أاة قد يجمع األب على أبين، و حلف النو   ثالثا:

األَُبج َأصلة َأبٌَو،  "لإلضافة، فتيولج عن أبِييما، ففه لسا  العربج

اِهُب ِمنُْة بِالتَّْحرِيِك، ألَ  َجْمَعُة آباٌء ِمهَْل َقفًا وَأقفاء، وَمحًى وأَمْ  حاء، َفاللَّ

واٌو ألَاك َ ُيوُل فِه التَّهْنِيَِة َأبََواِ ، َوبَْعُض الَْعَرِب َيُيوُل َأبَاِ  َعَلى النَّْيص، َوفِه 

اإِلضافة َأبَيَْك، وإِذا ُجِمَعْ  بِالَْواِو َوالنُّوِ  ُقْلَ  َأبُوَ ، َوَكَللَِك َأُخوَ  

 .(4) "وَحُمو  وَهنُو َ 

                                 
 .18/188الجامع ألحكار اليرآ   (1)

 .6/314 فسير المنام  (2)

 .28/357التحرير والتنوير  (3)

 لسا  العرب ) أ ب(. (4)



   

 

 

 
 

 اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

 

 )م2020 هـ1442العدد السادس )

221 

يد السييله ليلا االستعمال اللغوي بالشعر العربه استش رابعا:

 واليراءل الشاذل، وايل وجييا عن ابن جنه ع المحتسب، ففه قولة  عالىج

( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)

ابُْن َعبَّاٍس و الَْحَسُن َويَْحيَى بُْن َيْعَمَر َوعاصم الَْجْحَدِميُّ  [ قرأ133البيرلج]

يُّ 
 :، َوفِيِة َوْجَيا ِ (1)« وإلة أبِيك»بخالف  َوَأبُو َمَجاٍء الُْعطَاِموِ

َأْ  يَُكوَ  أَْفَرَو َوأََماَو إِبَْراِهيَم َوْحَدُه، َوُكرَِه َأْ  يُْجَعَل إِْسَماِعيَل  -أَحَدُهُمَا 

اُس)ت . َقاَل النَّحَّ ه هأ338َأبًا أِلَاَُّة َعمَّ (ج َوَهَلا اَل يَِجُب، أِلَ َّ الَْعَرَب ُ َسمِّ

 . (2)َأبًاالَْعمَّ 

َجْمُع َساَلَمٍة، َحَكى  "َأبِيَك  "َعَلى َمْلَهِب ِسيبََوْيِة َأْ  يَُكو َ  -الثَّانِي

 .(3) ِسيبََوْيِة أٌَب َوَأبُوَ  َوَأبِينَ 

( بالتوحيد ال هأ324(ج قول ابن مجاهد)تهأ392قال أبو الفتح)ت

جمًعا كما  رى، فإذا كا   (ى ائ): وجة لة؛ وذلك أ  أكهر اليراءل

بيك واحًدا كا  مخالًفا ليراءل الجماعة؛ فتحتاث حينئل إلى أ  يكو  أبيك أ

هنا واحًدا ع معنى الجماعة، فإذا أمكن أ  يكو  جمًعا كا  كيراءل 

الجماعة، ولم يحته فية إلى التيول لوقوع الواحد موقع الجماعة، وطريق 

                                 
اسب  البن عباس والحسن ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدمي وأبه مجاء بخالف  (1)

، والمغنه ع  101/ 1، ورواذ اليرآ  واختالف المصاحا  1/112)المحتسب 

 2/138امع ألحكار اليرآ  ، والج1/214، والمحرم الوجيز 465/ 1اليراءات 

 (.1/641والبحر المحيط 

ه العم أبا، وأيضا فإ ك هلا بعيد ألاة  (2) قال أبو جعفرج هلا ال يجب، أل  العرب  سمك

ييدمج وإلة إسماعيل وإلة إسحاق فيخرث وهو أبوه األواى من اسق إبراهيم ففه 

 (.1/80اليرآ  للنحاس  )إعرابهلا من البعد ما ال خفاء بة 

 . 2/138، والجامع ألحكار اليرآ  1/214المحرم الوجيز  (3)
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

ء ذلك أ  يكو  )أبيك( جمع أب على الصحة، على قولك للجماعةج هؤال 

 أبو  أحرام؛ أيج آباء أحرام، وقد ا سع ذلك عنيم. ومن أبيات الكتابج

إإإإإإإإإُواُتيَُ َيصي إإإإإإإإإََُت ُإإإإإإإإإنونو ّو َُفُل

َ

كييُيََُبَِألُبِنيُإإإإإإَََ بُُكإإإإإإنيُنَُنُفإإإإإإدو
(1)َ

َ ائ ) ويؤكد أ  المراو بة الجماعة ما جاء بعده من قولةج... 

فيبدل الجماعة من أبيك، فيو جماعة ال محالة؛ ( ەئ ەئ

كيولةج  "وإلة أبيك "إبدال األكهر من األقل؛ فيصير قولة  عالىج  الستحالة

 .(2)وإلة ذويك، هلا هو الوجة، وعلية فليكن العمل 

 

  

                                 
 سبق  خريجة.  (1)

 .1/112المحتسب   (2)
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 املوضع الثاني:
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 [66]هووج( ک گ گ گ گ

 :^ استشيد السييله باليراءات المتوا رل لبيا   نوع الرواية ع قولة

َليَْلٍة َمَأيْتُُموهُ إِ َّ اهللَ »
ْؤَيِة، َفُيَو لِ ُه لِلرُّ لَِليَْلِة »َفُيَو( َأْي َمَمَضاُ  »، وقولة (1)« َمدَّ

إِلَى الُْجْمَلِة، َوفِه  "لَيَْلِة  "( بِإَِضاَفِة هأ852َمَأْيتُُموُه( َقاَل ابُْن َحَجرٍ)ت

َحِة بِالتَّنِْويِن، َويَُدلُّ َما َسبَ   "َأيُّ لَيَْلٍة َمَأْيتُُموُه  "َق ِمْن َقْولِِة النَُّسِخ الُْمَصحَّ

ُم فِيَيا فِيِيَما، َوالَْمْعنَى َمَمَضاُ  َحاِصٌل أِلَْجِل ُمْؤيَِة الِْياَلِل فِه  َغاَيتُُة َأاَُّة ُيَيدَّ

 .(2) ِْلَك اللَّيَْلةِ 

 :قال السهيلي
لى وأما من مواهج لليلَة مأيتموه، فيو حسن، أل  الظرف إذا أضيا إ "

غير معرب وال متمكن حسن فية البناء على الفتح، واإلعراب أيضا، كما 

 .(3) "(َيوَمئذٍ )[ و66]هووج( گ گ گ گ) قال سبحااة

                                 
، َقاَلج َخَرْجنَا لِْلُعْمَرِل، 2/765/1088صحيح مسلم )  (1) ( و مامةج َعْن َأبِه الْبَْخَترِيِّ

ا َاَزلْنَا بِبَطِْن َاْخَلَة َقاَلج َ َراَءْينَا الِْياَلَل، َفيَ  اَل َبْعُض اْلَيْوِرج ُهَو اْبُن َداَلٍث، َوَقاَل َفَلمَّ

ا َمأَْينَا الِْياَلَل، َفَياَل  بَْعُض الَْيْوِرج ُهَو ابُْن لَيَْلتَيِْن، َقاَلج َفَلِيينَا ابَْن َعبَّاٍس، َفُيْلنَاج إِاَّ

تَيِْن، َفَياَلج َأيَّ لَيَْلٍة بَْعُض الَْيْوِرج ُهَو ابُْن َداَلٍث، َوَقاَل بَْعُض الَْيْوِرج ُهَو ابُْن لَيْلَ 

ُه »اَلج ، َق ^ َمَأْيتُُموُه؟ َقاَل َفُيْلنَاج لَيَْلَة َكَلا َوَكَلا، َفَياَلج إِ َّ َمُسوَل اهللِ  إِ َّ اهللَ َمدَّ

ْؤَيِة، َفُيَو لَِليَْلٍة َمَأْيتُُموهُ  َل َمَمَضاَ  َزَماَ  ُمْؤيَِة الِْياَلِل )«. لِلرُّ مرقال َأْي َجَعَل ُمدَّ

ُل َعَلى كِبَرِِه َواَل و(. 4/1379المفا يح  إذا مؤي الِْياَلُل َكبِيًرا َفَياَل ُعَلَماُؤَااج اَل ُيَعوَّ

َما ُهَو ابُْن لَيَْلتِِة)الجامع ألحكار اليرآ    (.2/344َعَلى ِصَغرِِه َوإِاَّ

 .4/1379مرقال المفا يح   (2)

 .52أماله السييله ص  (3)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

( گ گ گ گ) وقد  نوع  اليراءات المتوا رل فِه قولة  عالىج 

هُّ 11]المعامثج( پ پ پ) [ ،66]هووج
[ َفَيَرَأ الَْمَداِيَّاِ ، َوالْكَِسائِ

يِيَما، َوَقَرأَ الْبَاُقوَ  بَِكْسرَِها ِمنُْيَمابَِفتِْح الْ 
پ پ ): ، وع قولة  عالى(1)ِميِم فِ

يُّوَ  بَِفتِْح ِميمِ 89]النملج( پ ڀ
، َوَقَرأَ ( ڀ) [ ََقَرأَ الَْمَداِيَّاِ ، َوالُْكوفِ

 .(2)الْبَاُقوَ  بَِكْسرَِها

على الَْفتْح ِعنْد ج إِذا أضيا اْسم ُمعرب إِلَى َمبْنِهك بنه والقاعدة تقول

( گ گ گ گ) قور، َو رك معربًا ِعنْد قور أخر، َكَيْولِة َ َعالَىج

، (3)[ 66]هووج ) إِْذ( َمبْنِهٌّ ، َفَمْن َقَرأَ بِالَْفتِْح َفَعَلى أَ َّ َيْوَر ُمَضاٌف إِلَى )إِْذ( َوَأ َّ

َ َرى َأ َّ الُْمَضاَف يَْكتَِسُب من  َوالُْمَضاُف إِلَى الَْمبْنِهِّ يَُجوُز َجْعُلُة َمبْنِياا، أاََل 

ُة  بَُب َأاَّ ه) إِْذ( َفالسَّ
ا الَْكْسُر فِ المضاف إلية التعريا والتنكير فكلا هاهنا، َوَأمَّ

ا  ُيَضاُف إِلَى الُْجْمَلِة ِمنَ  ْمُس َطالَِعٌة، َفَلمَّ الُْمبْتََدأِ َوالَْخبَرِ َ ُيوُلج ِجئْتَُك إِِذ الشَّ

اُل ُقطَِع َعِن الْمُ  َ  لِيَُدلَّ التَّنِْويُن َعَلى َذلَِك ُدمَّ ُكِسَرِت اللَّ َضاِف إِلَيِْة ُاوِّ

ا الِْيَراَءُل بِالَْكْسرِ َفَعَلى إَِضاَفِة الِْخْزِي إِلَى  لُِسُكواَِيا َوُسُكوِ  التَّنِْويِن، َوَأمَّ

ُكوَ  َمبْنِياا أِلَ َّ َهِلِه اإْلَِضاَفَة َغيُْر الْيَْوِر َولَْم َيْلَزْر ِمْن إَِضاَفتِِة إِلَى الَْمبْنِهِّ أَْ  يَ 

 .(4)اَلِزَمةٍ 

فيما جرها فظاهر؛ ألاة اسم أضيا إلية ما قبلة فكا   "قال أبو رامةج

مجروًما، أما وجة الفتح، فكواة أضيا إلى غير متمكن، وهو )إذ(، وهله 

                                 
 .2/289راءات العشر النشر ع الي  (1)

 .2/340السابق   (2)

 .1033الكليات ص  (3)

 .18/370مفا يح الغيب   (4)
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يبنى حالة كل ظرف لزر اإلضافة إذا أضيا إلى غير متمكن، ويجوز أ  ال 

( پ پ پ ڀ) وعلية اليراءل األخرى، أما اللي ع النمل وهوج

 [، فزاو على فتح الميم عاصم وحمزل لكِن الكوفيو  اواوا قبلة89]النملج

 .(1)"[89]النملج( پ پ)

ٍكج أَ َّ َخيَّاًطا َوَعا النَّبِهَّ 
لِطََعاٍر َصنََعُة، َفَلَهبُْ  َمَع  ^أ وعن َأَاس بْن َمالِ

يِة ُوبَّاٌء َوَقِديٌد،  ،^ النَّبِهِّ 
َب ُخبَْز َرِعيرٍ، َوَمَرًقا فِ َيتَتَبَُّع  ^ َمأَْيُ  النَّبِهَّ »َفَيرَّ

بَّاَء ِمْن َحَوالَِه الَيْصَعةِ  بَّاَء بَْعَد يَْوِمئٍِل «الدُّ ج (2)، َفَلْم أََزْل أُِحبُّ الدُّ ، َقاَل الطِّيبِهُّ

نَّةِ ُيْحتََمُل أَْ  َيُكوَ  ) بَْعَد( ُمَضافً  ا إِلَى َما بَْعَدُه، َكَما َجاَء فِه َرْرِح السُّ
بَْعَد  (3)

َضاَفِة، َوَقْولُُةج )يَْوِمئٍِل( بَيَاٌ  لِْلُمَضاِف  َذلَِك الْيَْوِر، َوأَْ  يَُكوَ  َمْيطُوًعا َعِن اإْلِ

گ ) ْولِِة َ َعالَىإِلَيِْة الَْمْحُلوِف َفيَُجوُز الَْوْجَياِ  ِحينَئٍِل َكَما ُقرَِئ بِِيَما فِه قَ 

 .(4)[ 66]هووج( گ گ

( بيلا التنوع هأ390أ واستشيد أبو الفرث المعاىف بن زكريا )تج 

اليرائه على  عدو الرواية ع الشعر، فيد موي  كلمة)حين( بفتح النو  

 وكسرها من قول ذي الرمةج

َالأ كثإإإنُن،َ علإإإرَحإإإنُنَُىاُهقإإإُّث

َ ُعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإُوتي َُناىي

َ

َََ َالِحلإإمث َُ بَلُ  إإِلَلِإإدات ،َنكإإَ

َ ُجحث ُكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإري
(5).َ

َ

ةج "قال أبو الفرثج  وقوُل ذِي الرمَّ

َالأ كثنُن،َ علرَحنُنَُىاُهقُّث

َ....َ

َ

ََ........................َ

َ

                                 
 .515إبراز المعاين ص  (1)

 (.7/78/5436صحيح البخامي )  (2)

 (  .11/302ررح السنة للبغوي ) (3)

 .7/2700مرقال المفا يح   (4)

 .77البي  للي الرمة ع ويوااة ص   (5)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

تة فِه    بِنصب)ِحين(، َهَكَلا موينَاُه، َوُهَو الَْوْجة المتَّفُق َعَلى ِصحَّ

 اإْلِْعَراب.

َضاَفتِِة إِلَى مبنٍه َغيْر َوالُْمْختَام ِعنْد كهير من ُاظام النُّحا ِ ل الَْفتْح إلِ

اِعرج  ُمْعرب، َوَذلَِك ) ماهي  ( الَِّلي ُهَو فعل َماض َكَما َقاَل الشَّ

ِشنُبَُعُلإرَ ُّ َالي ُعُلرَِحنُنَُعَُت يُّث

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ َُ َالصِّ

َ

َََ َُناِاعث نيبث َُنالشو حث ََُيصي ّو َُيلُ ليُّث ُفقث
(1)َ

َ
( گ گ گ گ) قرأ من الَْوْجة قَِراَءل من َقَرأَ  وَعلى َهَلا

، َفبِنَاُء الظَّْرِف فِه (2)"[ 11]املعارج:( پ پ پ) [َومن َقَرأَج66]هووج

 .(3)ِمهِْل َذلَِك َأْجَوُو، َوإِْعَرابُُة َجائِزٌ 

 

  

                                 
. 269/ 1وهو من رواهد الكتاب  110يل لنَابَِغة ُذبْيَاَ  ع ويوااة صالبي  من الطو  (1)

إلى الفعل وبناؤها معة على الفتح، وإعرابيا على األصل  "حين"على إضافة 

اسم الصبول، وهه  -بكسر الصاو- "الصبا"ج لم  ع  سخط، "عا ب "جائز، و

سَووك من الشعر هو ابيضاض الم "المشيب"ميل إلى هوى النفس وا باع ريوا يا، 

فعل مضامع ميخوذ من الصحو وهو زوال  "وقد يراو بة الدخول ع حده، أصح

 زاجر، كاف. "وازع"السكر، 

المعنىج أسلب  العبرل وق  معا بته الشيب حين حل وام حل الصبا وقل  لنفسه 

 موبخاج كيا ال أفيق من غفلته والشيب أكبر زاجر.

 .284الناصح الشاع صالجليس الصالح الكاع واألايس   (2)

 .3/382أضواء البيا  للشنييطه   (3)
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 املوضع الثالث:
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ): قال تعاىل

 [61]طةج( ۅ ۅ

واحته ( ۋ) أومو السييله قراءل غير متوا رل ع قولة أ  عالى أ

 باليراء ين ع مواية الحدية النبوي وذلك ع موضعينج

: 

، يجوز فية النصب والجزر، "ال  لبسوا علينا فنتحملة عنكم "قولة 

[ وقد قرئ 61]طةج( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) مهل قولة

 .(1)")فيسحتْكم(، فمن اصب فالنيه واحد، ومن جزر فالنيه اييا 

ُة بََلَغُة، َأ َّ َمُجاًل َجاَء إِلَى َعبِْد أما عن الحدية ال ٍك َأاَّ
لي ذكره فأَعْن َمالِ

اهلل بِْن َمْسُعووٍ َفَياَلج إِاِّه َطلَّْيُ  اْمَرَأ ِه َدَمااَِه َ طِْليَياٍت، َفَياَل ابُْن َمْسُعوٍوج 

يَل لِه إِاََّيا َقْد بَاَاْ  ِمنِّه، َفَياَل «َفَماَذا قِيَل لََك »
ابُْن َمْسُعوٍوج  ؟ َقاَلج قِ

َصَدُقوا، َمْن َطلََّق َكَما َأَمَرُه اهللُ َفَيْد بَيََّن اهللُ لَُة، َوَمْن لَبََس َعَلى َاْفِسِة لَبًْسا »

ُلُة َعنُْكمْ َجَعْلنَا لَبَْسُة ُمْلَصًيا بِِة،  ، ُهَو َكَما اَل َ ْلبُِسوا َعَلى َأْاُفِسُكْم، َوَاتََحمَّ

 .(2)«َيُيولُو َ 

ُلُة َعنُْكمْ " – ¢- َقْولُةُ وَ  ، ُهَو َكَما "اَل َ ْلبُِسوا َعَلى َأْاُفِسُكْم َوَاتََحمَّ

َيُيولُوَ  ُيرِيُد أَ َّ َمْن َطلََّق َعَلى َغيْرِ َما َأَمَرُه اهللُ بِِة َولَبََّس َعَلى َاْفِسِة، َفإِ َّ 

ُل لَُة َما اْرتَبََة َعَليِْة وَ  اَل ُيوقُِع َهَلا َداَلَث َ طِْليَياٍت فِه لَْفٍظ الُْمْفتَِه اَل يَتََحمَّ

                                 
 .74أماله السييله ص  (1)

( والمعجم 17811/ 4/63( ومصنا ابن أبه ريبة ) 2/ 550/ 2موطي مالك )   (2)

 (7/548/14962( والسنن الكبرى للبيييه )9/326/9629الكبير )
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

َقَيا؛ أِلَ َّ َجْمَع الطَّاَلِق   َيا َطْلَيٌة َواِحَدٌل َحتَّى ُيَفرِّ َواِحٍد َفيَُيوُل لَُة الُْمْفتِهج إاَّ

َما َيْيتَِضه َظاِهُر الُْيْرآِ  َ ْفرِيَيُة لَِيْولِةِ  َ َعالَى  لَيَْس فِه كِتَاِب اهلل َ َعالَى، َوإِاَّ

َ ا ِ } [ َفَمْن لَبََّس َعَلى َاْفِسِة بِإِيَياِع الطَّاَلِق بَِلْفظٍَة 229]البيرلج  {الطَّالُق َمرَّ

ُة أُلِْزَر الهَّاَلَث   .(1)َواِحَدٍل َجَعَل َذلَِك بَِمْعنَى َأاَّ

َدِل أ َخلَِط )َعلَ  "(جهأ1122قال الزمقاين)ت ى )َوَمْن لَبََس( أ بَِفتِْح الُْمَوحَّ

َدلِ َخْلطًا )َجَعْلنَا لَبَْسُة ُمْلَصًيا بِِة اَل َ ْلبُِسوا( بَِكْسرِ  َاْفِسِة لَبًْسا( بِإِْسَكاِ  الُْمَوحَّ

َيا بَاَاْ   ُلُة َعنُْكْم ُهَو َكَما يَُيولُوَ ( إِاَّ َدِل )َعَلى َأْاُفِسُكْم َوَاتََحمَّ الُْمَوحَّ

 .(2)"ِمنَْك 

 

 
فِه َخرِِب الَمِدينَِة، َوُهَو  ^بِْد اهلل، َقاَلج بَيْنَا َأَاا َأْمِشه َمَع النَّبِهِّ َعْن عَ 

يُ َعَلى َعِسيٍب َمَعُة، َفَمرَّ بِنََفرٍ ِمَن اليَُيووِ، َفَياَل بَْعُضُيْم لِبَْعٍضج َسُلوُه َعِن  َيتََوكَّ

وِح؟ َوَقاَل بَْعُضُيْمج  ، َفَياَل فِيِة بَِشْهٍء َ ْكَرُهوَاةُ  الَ َ ْسيَلُوُه، الَ يَِجهءُ الرُّ

وُح؟ َفَسَكَ ،  بَْعُضُيْمج لَنَْسيَلَنَُّة، َفَياَر َمُجٌل ِمنُْيْم، َفَياَل يَا َأبَا الَياِسِم َما الرُّ

ا اْاَجَلى َعنُْة، َقاَلج  ُة ُيوَحى إِلَيِْة، َفُيْمُ ، َفَلمَّ َويَْسيَلُوَاَك َعِن »)َفُيْلُ ج إِاَّ

وِح قُ  وُح ِمْن أَْمرِ َمبِّه َوَما أُوُ وا ِمَن الِعْلِم إاِلَّ َقِلياًل(الرُّ َقاَل «. ِل الرُّ

 .(3)(ج َهَكَلا فِه قَِراَء ِنَاهأ148األَْعَمُش)ت

                                 
 .4/5المنتيى ررح الموطي   (1)

 .3/253لموطي ررح الزمقاين على ا  (2)

َهَكَلا فِه قَِراَء ِنَا  "هأ(ج 852(. قال ابن حجر)ت1/37/125صحيح البخامي )  (3)

بَْعِة بَْل َواَل فِه الَْمْشُيوِم ِمْن َغيْرَِها ه السَّ
 "َأْي قَِراَءِل اأْلَْعَمِش َولَيَْسْ  َهِلِه الِْيَراَءُل فِ
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: 

فالنصب فية  "ال  سيلوه ال يجهء بيمر  كرهواة "وأما حدية الييووي 

ومن مفع فللك المعنى يريد بعيد، ولة ُوَجية، وهو أ  ينتصب بمعنى أ  ... 

فيو عندي على النيه، كما  يولج ال يَِجْد  "ال يجئ "...وأما الجزر ع قولة 

عليك وال َيْشتِْمك عمرو، أوقع  النيه على المسبب، وأا   ريد السبب، 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) أي ال  تعرض لموجد ة ورتمة، وعلى احو هلا قرئ

عطا النيه، بالعطا، أيج ال  فتروا وال يسحتكم، (  ۋ ۋ

والنيه الهاين ايه عن التعرض للسح  ... فالهالدة األوجة جائزل ع 

 .(1)"الحدية الملكوم على أصول النحويين أجمعين

ه ِمَوايَتِنَا  "(جهأ852قال ابن حجر )ت
َقْولة )اَل  سيلوه اَل يَِجهء( فِ

ْعنَى اَل َ ْسيَلُوُه َخْشيََة َأْ  بِالَْجْزِر َعَلى َجَواِب النَّْيِه، َويَُجوُز النَّْصُب َوالْمَ 

ْستِئْنَاِف 
ِ
ْفُع َعَلى اال يِة بَِشْهٍءأ َوَيُجوُز الرَّ

 .(2) "َيِجهَء فِ

بالجزر فلم أقا  (  ۋ) وأما عن اليراءل الته احته بيا وهه 

والوامو ع اليول الكريم من  (3)علييا فيما لدي من مصاوم اليراءات الشاذل

                                                                         
 (.1/224) فتح البامي 

 )بتصرف(. 68أ  83أماله السييله ص  (1)

 .1/224فتح البامي   (2)

( ، والكامل ع 2/54( ، والمحتسب )91ينظرج اليراءات الشاذل البن خالوية )ص  (3)

( ، وإعراب اليراءات الشواذ  598اليراءات واألمبعين الزائدل علييا )ص

( ، وطوالع النجور ع 1231/ 3( ،والمغنه ع اليراءات البن الدها  )2/75)

(، والكشا 97ور ع اليراءات الشاذل عن المشيوم للواسطه )صموافق المرس

( ، 7/4656( ، واليداية إلى بلوغ النياية لمكه )6/249والبيا  للهعلبه )

( ، 3/164( ، وزاو المسير )4/50( ، والمحرم الوجيز )3/72والكشاف )
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 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

َقَرَأ َحْمَزُل َوالْكَِسائِهُّ  "( أاة قد هأ833زمي)ت قراءات ما ذكره ابن الج 

، (1) "َوَخَلٌا َوَحْفٌص َوُمَويٌْس بَِضمِّ الْيَاِء َوَكْسرِ الَْحاِء، َو الْبَاُقوَ  بَِفتِْحِيَما

قراء ا  مشيوم ا ، ولغتا  معروفتا  بمعنى واحد، فبييتيما قرأ اليامئ 

ْحِ ، َواإْلِْسَحاُت لَُغُة  ، واألولى ِمَن اإْلِْسَحاِت (2)فمصيب  َوالهااية ِمَن السُّ

ْحُ  لَُغُة َأْهِل الِْحَجازِ  َأْهِل َاْجٍد َوبَنِه َ ِميٍم، َوالسُّ
، ُيَياُل فِيِةج َسَحَ  (3)

، وأصُل هله الماولِ الداللُة على االستيصاِء والنَّفاو، ومنة (4)َوأَْسَحَ  بَِمْعنًى 

ْعَر أيج  استيصاه فلم يترْك منة ريئًا، ويستعمُل ع َسَحَ  الحالُق الشَّ

ۆ ) ، ومعنى(5)ع جواب النيه« َأ ْ »اإِلهالك واإِلذهاب، واصبُة بإضمام 

 .(6)[ إِ  افتريتم أسحتكم61]طةج  (  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 

  

                                                                         
( ، والدم 7/349( ، والبحر المحيط )11/215والجامع ألحكار اليرآ  )

 ( ، و اث العروس )س ح ت(.8/532( ، وموح المعاين )8/60)المصو  

 (.2/597 يريب النشر ع اليراءات العشر )  (1)

 .18/326جامع البيا  للطبري   (2)

 .22/65مفا يح الغيب للرازي   (3)

 .11/215الجامع ألحكار اليرآ    (4)

 .8/61الدم المصو    (5)

 (.2/395همع اليوامع )  (6)
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 رابعا: املستوى الداليل
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) قال تعاىل:

[33]يوسف:( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 :رامحا قول ابْن إْسَحاَق  

ِحيِل، »  ا َ َييكيَ لِلرك اِر، َفَلمك ُدمك إ ك أَبَا َطالٍِب َخَرَث فِه َمْكٍب َ اِجًرا إلَى الشك

  -فيما يزعمو  -^ َصبك بة مسول اهللَوَأْجَمَع الَْمِسيَر 
ِ
فرقك لة، َوَقاَلج َوَاهلل

َفاِمُقُة َأبًَدا، َأْو َكَما َقاَل. َفَخَرَث بِِة أَلَْخُرَجنك بِِة َمِعه، َواَل ُيَفاِمُقنِه، َواَل أُ 

 «ج » َمَعُة...
ِ
ة الشوق، ييالج  -^ -َفَصبك َمُسوُل اهلل بَابَُةج مقك ِةج الصك بَِعمك

ُة َقَرَأج -بكسر الماء -صبب  َلِا َأاك ، َويُْلَكُر َعْن بَْعِض السك  أََصبُّ  ) َأَصبك

 . (1) [«33]يوساج( ڳ ڳ ڳ ڱ

بفتح الصاو ومفع الباء و شديدها، وهه (  أََصبُّ  ) يراءلاظَّر السييله ب

، ويختلا جلمها اللغوي عن (2)قراءل راذل اسب  البن السميفع اليماين

اُو  "قراءل الجميوم، فيراءل الجميوم من الجلم اللغوي )ص ب و(، و الصَّ

، َوالْبَاُء َوالَْحْرُف الُْمْعتَلُّ َداَلَدُة ُأُصوٍل َصِحيَحٍةج اأْلَوَّ  نِّ ُل يَُدلُّ َعَلى ِصَغرِ السِّ

بْيَاِ ،  بْيَِة َوالصِّ ُل َواِحُد الصِّ َمالَُة .... َفاأْلَوَّ يَاِح، َوالهَّالُِة اإْلِ َوالهَّااِه ِميٌح ِمَن الرِّ

ْهِء يَْصبُو َوَمَأْيتُُة   إَِذا َماَل  ;فِه ِصبَاُه، أَْي ِصَغرِِه..... َوِمَن الْبَاِبج َصبَا إِلَى الشَّ

                                 
 .2/220ااالروض األ (1)

ورواذ اليرآ  واختالف المصاحا البن أبه اصر  64ينظرج مختصر ابن خالوية ص (2)

 .1026/ 3والمغنه البن الدها   1/386الكرماين 

أبو عبد اهلل  -بفتح السين-وابن السميفع هوج محمد بن عبد الرحمن بن السميفع 

اة قرأ على اافع وقرأ أيضا اليماين، لة اختيام ع اليراءل ينسب إلية رل فية... قيلج إ

 (.2/162على طاووس بن كيسا  عن ابن عباس )غاية النياية 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

بَْولُ   ْسُم الصَّ
ِ
ْرتَِياُق َواِحٌد، َواال

ِ
 ، والمراو هنا األصل الهالة،(1)"َقْلبُُة إِلَيِْة، َواال

... وَأْصبَتْة المرَأُل وَ َصبَّتْةج راَقتْة وَوَعتْة إِلى  ًاج َحنَّ وَصبا إِلية َصبْوًل وُصبُوك

با فَحنَّ لََيا وَصبا إِلييا، وَصبَِهج ماَل، َوَكَللَِك َص  بَْ  إِلية وَصبِيَْ ، الصِّ

وَ َصبَّاها ُهَوج َوعاها إِلى ِمهْل َذلَِك، وَ َصبَّاها َأيضًاج خَدعيا وَفتَنيا... َقاَل 

َأبو الَْييْهَِمج َصبا ُفال  إِلى ُفاَلَاَة وَصبا لََيا يَْصبُو َصبًا َمنُْيوٌص وَصبَْوًل أَي ماَل 

 . (2)"ِمهَْل قاوٍم وَقديرٍ  إِلييا....وَصبا يَْصبُو، َفُيَو صاٍب وَصبِهٌّ 

، ِمْن َصبَا َيْصبُو إَِذا : ( ڳ ڳ)فمعنى قراءل الجميوم أَْي َأِمْل إِلَيِْينَّ

َماَل َواْرتَاَق َصبًْوا َوَصبَْوًل، ... أَْي إِْ  لَْم َ ْلطُْا بِه فِه اْجتِنَاِب الَْمْعِصيَِة 

 .(3)َوَقْعُ  فِيَيا 

اُو َوالْبَاُء  "لغوي )ص ب ب(، ووأما اليراءل الشاذل فمن الجلم ال الصَّ

ْهِء، َوإِلَيِْة َ ْرِجُع ُفُروُع الْبَاِب ُكلِِّة، ِمْن َذلَِك  َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو إَِماَقُة الشَّ

، إَِذا َغَلبَُة  بَابَُة ِمْن َصبَّ إِلَيِْة، َوَمُجٌل َصبٌّ َصبَبُْ  الَْماَء َأُصبُُّة َصباا... َوالصَّ

تُة وَحَراَمُ ة أَو ، (4)"ُهَو ِمَن اْاِصبَاِب الَْيْلِب الَْيَوى، وَ  ْوُق أَو ِمقَّ بَابَةج الشَّ والصَّ

ُة الَْيَوى ، َصبِبَْ  َيا َمُجُل إِلية بالَكْسرِ َصبَابًَة َكَينِْعَ  َقنَاَعًة َفيَْاَ  َصبٌّ أَي ِمقَّ

ج  هك
َصبَّ الرجُل إِذا َعِشق َعاِرٌق ُمْشتَاق، َوِهه َصبَّة .... َوَعن ابِْن األَْعَرابِ

،... وأَصلة َصبٌِب فاستَهَْيلوا الَجْمَع بَيَْن بَاَءيْن  َيَصبُّ َصبَابٌَة، وَمُجٌل َصبٌّ

َكتَيْن  .(5) "فيَْسَيطُوا َحَرَكة البَاء األُولَى وأَْوَغُموَها فِه الهَّااِيَة متََحرِّ

                                 
 .3/331مياييس اللغة )ص ب و(  (1)

 لسا  العرب )ص ب و( . (2)

 .9/185والجامع ألحكار اليرآ   2/437زاو المسير  (3)

 .3/280مياييس اللغة )ص ب ب(  (4)

  اث العروس )ص ب ب( . (5)
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. والصبولج ( ڳ ڳ) "(جهأ538قال الزمخشري)ت أمل إليينك

إلى اليوى، ومنياج الصبا، أل ك النفوس  صبو إلييا لطيب اسيميا  الميل

بابة ،( ڳ أََصبُّ  ) وموحيا، وقرئج َكِلَمٌة  (ڳ) ، وقولة(1)من الصَّ

ُة  ْوِق، َكيَاَّ بَابَُة إِْفَراُط الشَّ ُمْشِعَرٌل بِالَْميِْل َفَيْط، اَل بُِمبَاَرَرلِ الَْمْعِصيَِة....، َوالصَّ

 ، وكي  هله الجملة األخيرل مابطة والليا بين الجلمين. (2)َيْيَوى  َينَْصبُّ فِيَما

 . (3)"أي أمل ميالً عظيمًا( ڳ) "(جهأ885وقال البياعه)ت

 

  

                                 
 .2/467الكشاف  (1)

 .6/273البحر المحيط  (2)

 .10/76اظم الدمم  (3)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث (هـ581ـ  508االحتجاج القرائي يف فكر السَُّهْيلّي )

 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 امسا: الضبط اللغويخ 
:

ُسنَيْنَة الَْمْيتُول» 
. َوَقاَل ابُْن ِهَشاٍر فِه اْسِمِةج ُسبَيْنَةُ (1)  ، َكيَاكُة َ ْصِغيُر ِسنك

بَنِيكُة  بِالْبَاِء َكيَاكُة مصغر  صغير الترخيم ِمْن َسبَنِيكَة، َقاَل َصاِحُب الَْعيِْنج السك

يِْن الَْمنُْيوَطِة. َفَوالُِد ِصْياَلِب بِْن ُرنَيْنََة َقَرَأ َضْرٌب ِمْن النكبَاِت،  ا ُرنَيْنَُة بِالشك َوَأمك

لِه َاافٌِعج َيا ِصْياَلُب، بَيِّن النكو  ِعنَْد الَْحاِء  َعَلى َاافِِع بِْن َأبِه ُاَعيٍْم، َوَقاَلج َقاَل 

 .(2)«  َوالَْخاِء َوالَْعيِْن َوالَْغيِْن َوالَْياِء َواأْلَلِِا 

 ولي مع هذا النص وقفات:
 الوقفة األوىل:

استطرو السييله ع هلا النص إلى ذكر َعَلٍم من أعالر اليراءات ع  

ول ع السيرل  تشابة ع الخط، وهو وما سياق ضبط اسم من األسماء الوام

المؤ لا والمختلا والمتيامب ع اللفظ والمعنى والمتشابة » يطلق علية

الحروف ع الكتابة من أسماء ... مما يفصل بينة الشكل والنيط واختالف 

 .(3)« األبنية

ُاج ُهَو َفنٌّ َجِليٌل (ج » هأ676قال النووي )تج 
يَْيبُُح  الُْمْؤَ لُِا َوالُْمْختَلِ

                                 
 َمْن َظَفْرُ ْم بِِة ِمْن ِمَجاِل َيُيوَو َفاْقتُُلوُه، َفَوَدَب : ^ َقاَل ابُْن إْسَحاَقج َوَقاَل َمُسوُل اهللِ (1)

اِم َقاَل ابُْن ِهَشاٍرج َوُيَياُل ُسبَ  -ُمَحيَِّصُة ْبُن َمْسُعوٍو ... َعَلى ابِْن ُسنَيَْنةَ  يْنَُة َمُجٌل ِمْن ُ جَّ

 (.2/58َيُيوَو ) سيرل ابن هشار 

 .5/447الروض األاا (2)

المؤ لا والمختلا ع أسماء الشعراء وكناهم وأليابيم وأاسابيم وبعض رعرهمج  (3)

 حييقج األستاذ الدكتوم ف. كراكو، وام الجيل،  7أبو الياسم اآلمدي ص

 ر. 1991 -هأ  1411بيروت، الطبعة األولى، 
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 َجْيُلُة بِيَْهِل الِْعْلِم...، َوَمْن لَْم َيْعرِْفُة يَْكهُُر َخطَُؤُه، َوُهَو َما َيتَِّفُق فِه الَْخطِّ ُوو َ 

 .(1)« اللَّْفِظ 

ط اسم قامئنا اللي ذكره ع ضب (2)( هأ475قال ابن َماُكْوال )تج 

النواا  مفتوحتا  بَينيَما وأما ُرنَينَة أ الشين ُمْعجَمة َمْضُموَمة وج » السييله

الُْمهَنَّال َ ح  َساكِنة أ فيو سيالب بن رنينة، مصري، قرأ على اافع بن عبد 

الرحمن بن أبه اعيم ولية بن سعد، موى عنة يواس بن عبد األعلى، 

، ُ ُوفكه سنة إحدى (3)« ورنينة بطن من عييل منيم جماعة من أمرائيا

وُرنَيْنَُة،  "، وع  اث العروسج(5)ار ومش ، وكا  ييرئ ع أي(4)و سعين ومائة

                                 
 .106التيريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النلير ع أصول الحديةج للنووي ص (1)
 بِن َعِلهٍّ الِعْجِلهُّ الَمْولَى، األَِميُْر الَكبِيُْر، الَحافُِظ، النَّاقُِد، (2)

ابُْن َماُكْوال َعِلهُّ بُن ِهبَِة اهللِ

ُة، َأبُو َاْصٍر )سير أعالر ا ابَُة، الُحجك وكا   "( قال ابن خلكا  ج18/569لنبالء النَّسَّ

أحد الفضالء المشيومين،  تبع األلفاظ المشتبية ع األسماء األعالر وجمع منيا 

ريئًا كهيرًا، وكا  الخطيب أبو بكر صاحب  اميخ بغداو قد أخل كتاب الحافظ 

أبه الحسن الدامقطنه المسمى المختلا والمؤ لا وكتاب الحافظ عبد الغنه 

وجمع بينيما، وزاو علييما، وجعلة كتابًا  "مشتبة النسبة  "اللي سماه بن سعيد 

؛ وجاء األمير أبو اصر الملكوم وزاو "المؤ نا  كملة المختلا  "مستيالً سماه 

وضم إلية األسماء الته وقع  لة، وجعلة أيضًا كتابًا  "المؤ نا  "على هلا 

مفع االلتباس والضبط والتيييد،  وهو ع غاية اإلفاول ع "اإلكمال  "مستيالً سماه 

وعلية اعتماو المحددين وأمباب هلا الشي ، فإاة لم يوضع مهلة وليد أحسن فية 

 (.3/305)وفيات األعيا   "غاية اإلحسا 
اإلكمال ع مفع االم ياب عن المؤ لا والمختلا ع األسماء والكنى واألاسابج  (3)

 .4/264البن ماكوال 
 .4/1161 اميخ اإلسالر  (4)
 .1/160معرفة اليراء الكبام على الطبيات واألعصام  (5)
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 .(1) "... والُِد ِسْيالٍب الميرئ كُجَييْنََةج 

وقد أصاب التصحيُا الترجمَة الوامول ع غاية النياية البن الجزمي 

أبو سعيد المصري، قرأ  سيالب بن ريبة» ( حية ومو فيياج هأ833)ت

وموى عنة كتاب التمار، اليرآ  عرضا على اافع بن أبه اعيم، قال الداين 

وكا  ييرئ بمصر مع ومش، موى اليراءل عنة يوسا بن عمر األزمق، 

ويواس بن عبد األعلى، وموى عنة أاة قالج قال له اافع بين النو  ع هله 

األحرف إذا لييتيا عند الحاء والخاء والعين والغين واأللا والياء، مات 

ْيَلبَ (2) "سنة إحدى و سعين ومائة ُة ... َمْصَدم َسْيَلبَة إَِذا َصَرَعة، ، والسَّ

ْيَلُبج اسٌم، وِجيٌل من النَّاِس، ... والمشيوُم على األَلِْسنَة فِه الِجيِل  والسَّ

او  .(3)بالصَّ

 ولعل هلا من إبدال السين صاوا، والعالقة الصو ية  سيغ ذلك.

 

 الوقفة الثانية:  

َقاَل »  ضبط اليلم،اعتمد السييله ع الضبط على ضبط العبامل ال

َمْشِيهج إِ  ضبط الَيَلم اَل ُيْؤَمن  د بن َااِصر الدِّ الَْحافِظ َأبُو عبد اهلل ُمَحمَّ

ق َأْوَهاَر الظااِّين إِلَيِْة، اَل سيكما من ِعْلمة من  التحريُا َعَليِْة، بل يتطرَّ

حا بالمطالعة، من غير َ َلقٍّ من الَْمَشايِخ، َواَل ُسؤال َواَل  ُمَراجَعة....  الصُّ

                                 
  اث العروس )ش    (. (1)

 .1/308غاية النياية  (2)

 .. 1/9 اث العروس)س ق ل ب(  (3)
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المة ِمنُْة اأْلَْخل من  الحج َوأما التَّْصِحيا فسبيل السَّ وَعن أبه َعْمرو ابْن الصَّ

َأْفَواه أهِل الِعلم والضبط، َفإِ  من ُحرر َذلِك َوَكاَ  أخُله و علُّمة من بطُو  

 .(1)« الْكتب َكاَ  من َريْاة التحريا، َولم يُفلِْ  من التبديل والتصحيا

 

 الوقفة الثالثة:

اللي يكو  ع النو  « البيا »أومو السييله اص اافع متضمنا مصطلح  

الساكنة والتنوين عند حروف الحلق وهو ما يطلق علية عند علماء األواء 

مع اليمزل والياء (2)و كو  » (جهأ180ييول سيبوية)ت، «اإلظيام»مصطلح 

لفم، وذلك أ  هله الستة والعين والحاء والغين والخاء بينًة، موضعيا من ا

 باعدت عن مخرث النو  وليس  من َقبِيليا، فلم َ ْخَا هينا كما لم  دغم 

ع هلا الموضع، وكما أ  حروف اللسا  ال  دغم ع حروف الحلق، وإاما 

أخفي  النو  ع حروف الفم كما أوغم  ع الالر وأخوا يا. وهو قولكج 

ا ٍم، ومن عليك، ومن َغَلبك، من أجل زيٍد، ومن هنا، ومن خلٍا، ومن ح

وُمنُْخٌل. بينٌة، هلا األجوو األكهر، وبعض العرب يجري الغين والخاء 

، قال ابن (4) «البيا  عبامل أخرى بمعنى اإلظيام »، فأ(3)مجرى الياف....... 

وأما  بيين النو  فإاما هو مع حروف  » (جهأ565أبه مريم الشيرازي)ت بعد

                                 
 السابق افسة (1)

 ( أي النو  الساكنة والتنوين.(2

 حج 3/418، وينظرج األصول ع النحوج البن السراث  4/454( الكتاب لسيبوية (3

 بيروت . -بد الحسين الفتله ، مؤسسة الرسالة، لبنا  ع

 . 55( التمييد ع علم التجويد البن الجزمي ص(4



 

 

   
 

 

 

 
 

 اعيلأ.د/ مصطفى أحمد محمد إسم

238 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

لنو  الساكنة قبل حرف من حروف الحلق وجب الحلق، فإذا وقع  هله ا 

اَللَِة وغيرِها. وباَ  الشهُء ، (1) « بيين النو  والبَياُ ج َما بُيَِّن بِِة الشهُء ِمَن الدَّ

بَيااًاج ا ََّضح، َفُيَو بَيٌِّن ... وَأبَنْتُة َأاا أَي َأْوَضْحتُة. واستَباَ  الشهُءج ظَير. 

بَيََّن الشهُءج َظَيرواستَبَنْتُة َأااج عَرفتُة. و َ 
، وأرام عبد الوهاب .(2)

البيا  أل  (3)وحيييتة » ( إلى واللة  سميتة بالبيا  ،فيالجهأ461اليرطبه)ت

 .(4)«المخرث ُيبيَّن باليطع

 

 الوقفة الرابعة:

ُل »، و «األلا»ومو ع اص اافع عند  عداو حروف اإلظيام   واألَلُِاج أَوَّ

الْيمَزل وُيعبَّر َعنَْيا باألَلا (ج » هأ1205زبيدي)ت، قال ال(5)« الُحُروِف 

مِة واوًا،  الَميموزلِ؛ ألَايا اَل َ يوُر بِنْفِسيا َواَل ُصوَمَل لََيا، فلَِلا ُ ْكتَُب َمَع الضَّ

 .(6)« َوَمَع الَكسرلِ َياء، َوَمَع الفتحِة َألِفًا

 

  

                                 
 .1/168( الموضح ع وجوه اليراءات وعلليا (1

 .13/67( لسا  العرب)ب ي  ((2

 ( أي اإلظيام.(3

 .121( الموضح ع التجويد ص(4

  اث العروس ) أ ل ف( . (5)

 ف( . اث العروس ) أ ل  (6)
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 اخلامتة
لصالة والسالم على من الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وا

 ختمت به الرساالت، وبعد:

فختاما للحلقة الثانية مع العالمة عبد الرمحن السهيلي ميكن للبحث أن يضع بني 
 .أيديكم أهم النتائج اليت توصل إليها

ـ كان السهيلي ذا منهج معتدل يف التعامل مع القراءات، حيث يقبل 

 غة أصواتا وصرفا ونحوا وداللة.القراءات متواترة وشاذة، ويحتج بها يف الل

ـ ظهر من خالل البحث تميز أسلوب السهيلي وتماسك منهجه يف 

التوجيه والتحليل ؛ حيث كان يسوق لكل أسلوب من أساليب احتجاجه 

الشواهد المناسبة لالحتجاج من كالم العرب ونظمهم وأقوال أرباب اللغة، 

 .مع مناقشة األقوال واآلراء مناقشة علمية هادئة

ـ روافد االحتجاج للقراءات عند السهيلي تتمثل يف القرآن الكريم، 

 والحديث النبوي، والشعر العربي، والسياق بنوعيه الداخلي والخارجي.

ـ أجاز يف الكالم حذف حركة اْلعراب تخفيفا من توالي الحركات 

[ 54]البقرة:( ڳ ڳ ڱ)اعتمادا على قراءة أبي عمرو البصري

 بإسكان الهمزة.

استدل على جواز حذف التنوين اللتقاء الساكنين بقراءة أبي عمرو ـ 

 [2]اْلخالص:( پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

تعدد الرواية يف الحديث النبوي  ـ احتج السهيلي بالقراءات لبيان وجه

 الشريف.

ـ ذكر السهيلي قراءة شاذة دون عزٍو لم تذكرها كتب الشواذ ـ فيما لدي 

ۆ ۈ )ال معاجم اللغة وهي قوله تعالىمن مصادر ـ وال كتب التفسير، و

 .بالجزر[ 61]طةج( ۈ ٴۇ ۋ ۋ

أ  فرو السييله بتوجية لبعض اليراءات لم  لكره كتب التوجية 

( ۆئ ۈئ ۈئ)واالحتجاث، فعلى سبيل المهال ع قولة  عالى 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

[ ذكر أ  قراءل فتح الكاف والة على السكو  والخلوو، وقراءل 22]النملج 

ى مأية هله على التيصيل اللغوي، وع قولة  عالى الضم والة على البطء، وبن

 [ ذكر أ 57الزخرفج]( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

قراءل ضم الصاو بمعنى اإلعراض والعدول عن الحق، وقراءل الكسر بمعنى 

و  ويضجو  ويضحكو  ويصيحو .  يعجك

]آل ( ک گ گ گ گ) أ استصوب السييله  فسير الغلول ع قراءل

 ا  ما أازل اهلل، وأيداا ذلك بيولة لغوية متنوعة.[ بمعنى كتم161عمرا ج

اعتمد السييله ع الضبط على ضبط العبامل ال ضبط اليلم، وقد ظير 

لنا بناء على هلا المنيه التحريا اللي أصاب  رجمة أحد موال ومش عن 

 اافع ع غاية النياية.

أ أكد البحة أ  مأي ابن جنه ع كتابة )المحتسب( يختلا عن مأية 

 الخصائص(فيما يتصل بالطعن ع اليراءات، ففه ) الخصائص( كتابة )ع

يطعن ع اليراءل المتوا رل ويصا اليراء بالضعا، بينما اجده ع 

)المحتسب( يحته لليراءات الشاذل الوامول بحلف حركة اإلعراب  خفيفا 

 بيراءل أبه عمرو، ولعلة مجع عن مأية ع الطعن ع اليراءات المتوا رل، فإ 

( ألَّا المحتسب وقد َعَل  بة السن، وأررف على هأ392أبا الفتح)ت

اياية العمر، فيو يمهل ذمول ما ألفة حين ختم بة مؤلفا ة الكبيرل، وهو 

 خالصة  جربة عميية، وموهبة لغوية فلل.

أ أظير البحة أهمية جمع ما  فرق من أقوال األئمة األعالر ع  وجية 

 صنفات مفرول ع هلا الفن.اليراءات، ممن لم  كن ليم م

السييله ال يرى التوافق ع المعنى بين اليراءات المختلفة سواء كا  

 غة أر ع الحركةلاالختالف ع التركيب أر ع ال

 وآخر وعوااا أ  الحمد هلل مب العالمين
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 ثبت بأهم املصادر واملراجع
لَقيْسي ) ت اْلبانة عن معاين القراءات : لمكي بن أبي طالب َحّموٍش ا

(، قدم له وحققه وعلق عليه وشرحه وخرج قراءاته: د/ عبد الفتاح هـ437

 إسماعيل شلبي، دار نهضة مصر)د. ت(.

إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع : لْلمام عبد الرحمن بن 

(،تحقيق وتقديم هـ665إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة )ت: 

عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وضبط: إبراهيم 

 وأوالده بمصر )د.ت(.

أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي 

( مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة، هـ380البشاري)ت نحو 

 م.1991/هـ1411

المصرية، الطبعة  األصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو

 م.1979الخامسة 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار بن 

(، دار الفكر للطباعة و النشر و هـ1393عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت : 

 مـ. 1995 - هـ1415التوزيع بيروت، لبنان، 

بد اهلل بن الحسن بن إعراب القراءات الشواذ: لمحب الدين أبي البقاء ع

( تحقيق: د. محمد السيد عزوز، الطبعة هـ616عبد اهلل العكبري )ت

 م.1996األولى، عالم الكتب، بيروت 

(، هـ338إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ) 

 م.1988 -هـ1409تحقيق : د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، 

(، تحقيق د/ هـ911النحو: لجالل الدين السيوطي)تاالقتراح يف أصول 

 .هـ1409محمود فجال، مطبعة الثغر، جدة، الطبعة األولى 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

اْلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنى  

(، دار هـ475واألنساب: أبو نصر علي بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال )ت: 

 م.1990-هـ1411لطبعة األولى لبنان، ا-بيروت-الكتب العلمية 

أمالي السهيلي يف النحو واللغة والحديث والفقه: ألبي القاسم عبد الرحمن 

(، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة هـ581بن عبد اهلل األندلسي )

 )د.ت(.

اْلمالء المختصر يف شرح غريب السير: ألبي ذر الخشني الجياين األندلسي، 

(، استخرجه وصححه: بولس هـ604بي الركب )ت: المعروف بابن أ

 لبنان)د.ت(. –برونله، دار الكتب العلمية، بيروت 

إنباه الرواة على أنباه النحاة : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 

(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي هـ646القفطي )ت: 

 - هـ1406يروت، الطبعة األولى، ب –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -

 م.1982

البرهان يف علوم القرآن: لْلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي )ت 

، 1تحقيق: د. محمد متولي منصور، مكتبة دار التراث، القاهرة، طه( 794

 م2007ه/ 1428

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد 

(، تحقيق: محمد علي النجار، هـ817وب الفيروزآبادي )ت: بن يعق

لجنة إحياء التراث اْلسالمي،  -المجلس األعلى للشئون اْلسالمية 

 القاهرة.

بغية الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد بن 

القاهرة،  –(، دار الكاتب العربي هـ599عميرة، أبو جعفر الضبي )ت: 
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 م. 1967

البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 

(، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، هـ817الفيروزآبادى )ت: 

 م.2000 -هـ1421الطبعة األولى 

تاج العروس من جواهر القاموس :للزبيدي )أبي الفيض السيد محمد بن 

تحقيق: علي هاللي، ط حكومة  ،ه(1205محمد عبد الرازق مرتضي ت 

 م.1966الكويت 

تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح(: ألبي نصر إسماعيل بن حماد 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ه( 393الجوهري )ت 

 م.1990، 4للماليين، بيروت، ط

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير »التحرير والتنوير= 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور «: اب المجيدالكت

 م.1984الدار التونسية للنشر، تونس: ه(: 1393التونسي )ت : 

تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )ت 

دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود، ه( 745

ه/ 1428ار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، والشيخ علي محمد معوض، د

 م .2007

(، هـ1354تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد رضا )ت: 

 م. 1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

تقريب النشر يف القراءات العشر: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن 

عادل إبراهيم محمد (، دراسة وتحقيق: د. هـ833محمد بن الجزري )ت

رفاعي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 

 .هـ1433
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

جامع البيان يف القراءات السبع : لْلمام الحافظ الكبير أبي عمرو عثمان بن  

(، تحقيق :عبد الرحيم الطرهوين، د.  هـ444سعيد بن عثمان الداين ) ت 

 م2006 - هـ1427يحيي مراد، دار الحديث، القاهرة 

الجامع ألحكام القرآن: ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي 

، راجعه وضبطه وعلق عليه د. محمد إبراهيم الحفناوي، خرج ه(671)ت

أحاديثه د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانية 

 .م1996ه/14716

لشايف : أبو الفرج المعاىف بن الجليس الصالح الكايف واألنيس الناصح ا

(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب هـ390زكريا )ت: 

 م. 2005 - هـ1426لبنان، الطبعة األولى  –العلمية، بيروت 

اة: ِعنَايُة الَقاِضى وكَِفايُة  َهاِب َعَلى تْفسيرِ البَيَضاِوي، الُْمَسمَّ َحاِشيُة الشِّ

اِضى َعَلى تْفسيرِ  البَيَضاوي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الرَّ

 بيروت)د.ت(. –(، دار صادر هـ1069الخفاجي المصري الحنفي )ت: 

حجة القراءات : لْلمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، 

 - هـ1422تحقيق: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 

 م.2001

(:حققه: د. عبد العال هـ370سبع: البن خالويه )تالحجة يف القراءات ال

 .هـ1397سالم مكرم، دار الشروق، الطبعة الثانية 

الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 

أبو بكر بن مجاهد : تصنيف أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي 

ر جويجاين، راجعه ودققه : عبد (، حققه بدر الدين قهوجي، بشيهـ377)ت:

 العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث .
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(، تحقيق محمد هـ392الخصائص : صنعة أبي الفتح عثمان بن جني)ت

 م.1999علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة 

رُّ المصون يف علوم الكتاب المكنون: لْلمام شهاب ا لدين أبي العباس بن الدُّ

(  هـ756يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي ) ت 

تحقيق وتعليق الشيخ / علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد 

الموجود، د/ جاد مخلوف جاد، د/ زكريا عبد المجيد النوتي، قدم له 

بعة وقرظه د/ أحمد محمد صبره، دار الكتب العلمية بيروت لبنان . الط

 م.1994 - هـ1414األولي 

(، حققه هـ643الدرة الفريدة يف شرح القصيدة: البن النجيبين الهمذاين )ت

وقدم له وعلق عليه: د. جمال محمد طلبة السيد، مكتبة المعارف للنشر 

 م.2012/ هـ1433والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى 

: لشهاب الدين أبي روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين 

(، مؤسسة  هـ1270الثناء محمود بن عبد اهلل األلوسي البغدادي ) ت 

 م.2010/هـ1431الرسالة، بيروت، الطبعة األولى

الروض األنف يف شرح السيرة النبوية البن هشام : أبو القاسم عبد الرحمن 

(، تحقيق: عمر عبد السالم هـ581بن عبد اهلل بن أحمد السهيلي )ت: 

/ هـ1421المي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، الس

 م.2000

زاد المسير يف علم التفسير : عبد الرحمن علي بن محمد الجوزي ) ت 

 م.1984 - هـ1404( المكتب اْلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة  هـ597

( دراسة  هـ392سر صناعة األعراب : ألبي الفتح عثمان بن جني ) ت 

 م.1985، 1حقيق :د. حسن هنداوي ،دار القلم، دمشق،طوت

سير أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن 
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تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ه(748َقايماز الذهبي )ت 

 م.1985ه/ 1405، 3شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

ات المتواترة: د. مصطفى أحمد محمد الشذرات الفاخرة يف توجيه القراء

 م.2018/ هـ1439إسماعيل، 

شرح الجعبري على متن الشاطبية المسمى كنز المعاين يف شرح حرز األماين 

سنة  1ووجه التهاين، تحقيق / فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ ط 

 م .   2011

ت شرح الهداية : لْلمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي ) 

(، تحقيق ودراسة : د/ حازم سعيد حيدر، دار عمار للنشر هـ440نحو

 م2006ـ  هـ1427والتوزيع، الطبعة األولى 

شواذ القرآن واختالف المصاحف: شمس الدين الكرماين محمد بن أبي 

(، تحقيق: أ.د/ الموايف الرفاعي البيلي، هـ560نصر بن عبد اهلل)ت بعد 

 م.2015/هـ1436، 1ع، طالمكتبة العصرية للنشر والتوزي

(، تحقيق: هـ232طبقات فحول الشعراء : محمد بن ساّلم الجمحي )ت: 

 جدة )د.ت(. -محمود محمد شاكر، دار المدين 

(، تحقيق: د مهدي هـ170العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: 

 المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.

راء: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد غاية النهاية يف طبقات الق

ج.  هـ1351( عني بنشره ألول مرة عام هـ833بن محمد بن يوسف )ت: 

 برجستراسر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

غريب الحديث : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 

يم (، تحقيق: عبد الكريم إبراههـ388البستي المعروف بالخطابي )ت: 
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 هـ1402الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، 

 م.1982 -

غوامض األسماء المبهمة واألحاديث المسندة يف القرآن: عبد الرحمن 

السهيلي، تحقيق: د. هيثم عياش، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة األولى 

 م.1988

من كتاب البديع: البن القراءات الشاذة = مختصر يف شواذ القرآن 

 (، مكتبة المتنبي، القاهرة )د. ت(هـ370خالويه)ت

القرينة الصوتية يف النحو العربي، دراسة نظرية تطبيقية: د. عبد اهلل بن محمد 

بن مهدي األنصاري، جامعة اْلمام محمد بن سعود اْلسالمية، عمادة 

 م.2013=  هـ1434البحث العلمي، سلسلة الرسائل الجامعية 

لكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها : ألبي القاسم يوسف بن ا

( تحقيق وتعليق / الشيخ جمال بن هـ465علي بن محمد المغربي ) ت 

 . هـ1428، 1السيد رفاعي الشايب، مؤسسة سما، ط

الكتاب المختار يف معاين قراءات أهل األمصار : ألبي بكر أحمد بن إدريس 

 هـ1428 1: عبد العزيز بن حميد الجهني مكتبة الرشد، ط (، تحقيق هـ4)ق

 م .2007ـ 

( : تحقيق: أ / عبد السالم محمد هارون، مكتبة هـ180الكتاب لسيبويه)ت

 م.1928الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : ألبي محمد مكي بن 

( تحقيق / الشيخ عبد الرحيم الطرهوين،  هـ437أبي طالب القيسي،) ت 

 م .2007 - هـ1428دار الحديث، القاهرة . 

الكليات )معجم يف المصطلحات والفروق اللغوية( : ألبي البقاء أيوب بن 

(، قابله علي نسخة خطية وأعده هـ1094موسي الحسيني الكفوي )ت:
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مؤسسة  2للطبع ووضع فهارسه: عدنان درويش، ومحمد المصري ط 

 م .1998ـ  هـ1419رسالة، بيروت ال

لسان العرب: لْلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 

، دار صادر ـ بيروت، الطبعة السادسة ه(711منظور اْلفريقي المصري)ت 

 م.2008

( رواية أبي بكر أحمد بن موسى هـ207لغات القرآن ألبي زكريا الفراء)ت

ري، شرح وتعليق: األستاذ الدكتور/ بن مجاهد عن محمد بن الجهم  مَّ السِّ

الموايف الرفاعي البيلي، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بالمنصورة، الطبعة 

 م.2016/ هـ1437األولى 

اللهجات العربية يف التراث: د. أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية 

 م. 1983للكتاب، 

اْليضاح عنها :ألبي الفتح عثمان المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات و

( : تحقيق / علي النجدي ناصف، د/ عبد الفتاح هـ392بن جني)ت

إسماعيل شلبي، المجلس األعلى للشئون اْلسالمية، وزارة األوقاف، 

 م .1999 - هـ1420القاهرة 

المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز: ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن 

( تح / عبد السالم عبد الشايف محمد، دار  هـ546 عطية األندلسي)ت

 م.1993 - هـ1،1413الكتب العلمية، ط

المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 

بيروت،  –(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية هـ458)ت: 

 م. 2000 - هـ1421الطبعة األولى، 

رح مشكاة المصابيح : علي بن سلطان محمد، أبو الحسن مرقاة المفاتيح ش
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لبنان،  –(، دار الفكر، بيروت هـ1014نور الدين المال الهروي القاري )ت: 

 م.2002 - هـ1422الطبعة األولى، 

المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي 

 .بيروت )د.ت( –(، المكتبة العلمية هـ770)نحو 

( تحقيق د/  هـ207معاين القرآن : ألبي زكرياء يحيي بن زياد الفراء ) ت 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة : أ / علي النجدي ناصف، الهيئة 

 م . 2001المصرية العامة للكتاب 

ري ) ت  (  هـ311معاين القرآن وإعرابه للزجاج أبي أسحق إبراهيم بن السِّ

 هـ1424عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة شرح وتحقيق د/ عبد الجليل 

 م .2004 -

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب : شهاب الدين أبو عبد اهلل 

(، تحقيق: إحسان عباس، هـ626ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت: 

 م. 1993 - هـ1414، 1دار الغرب اْلسالمي، بيروت، ط

بو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي معجم البلدان: شهاب الدين أ

 م. 1995(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، هـ626)ت: 

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار : شمس الدين أبو عبد اهلل 

( تحقيق: بشار هـ748محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايْماز الذهبي )ت: 

صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة  عواد معروف ، شعيب األرناؤوط ،

 .هـ1404بيروت/ الطبعة األولى، 

المغني يف القراءات: لمحمد بن أبي نصر بن أحمد الدهان النوزاوازي )ق 

(، تحقيق: د. محمود بن كابر بن عيسى الشنقيطي، الجمعية العلمية هـ6

، الطبعة 49السعودية للقرآن الكريم وعلومه، سلسلة الرسائل العلمية 

 م.2018/  هـ1439ألولى ا
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مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير ( : فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي  

(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولي  هـ604الشافعي ) ت 

 .هـ1421

المفردات يف غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 

ق: صفوان عدنان الداودي، دار (، تحقيهـ502بالراغب األصفهاين )ت: 

 .هـ1412 -دمشق، بيروت، الطبعة األولى  –القلم، الدار الشامية 

تح: ه( 395مقاييس اللغة :ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت 

 م.2002ه/1423الشيخ عبد السالم هارون ،طبعة اتحاد الكتاب العرب، 

حمد عبد الخالق (، : مهـ285المقتضب : محمد بن يزيد المبرد )ت: 

 بيروت )د.ت(. –عظيمة، عالم الكتب. 

المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 

شعرهم: أبو القاسم اآلمدي تحقيق: األستاذ الدكتور ف. كرنكو، دار 

 م. 1991 - هـ1411الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 

 يمام نصر بن على بن محمد بن أبالموضح يف وجوه القراءات وعللها: لْل

عبد اهلل الشيرازي الفارسي اللغوي النحوي المعروف بابن أبى مريم ) ت 

(، تحقيق ودراسة: د.عمر حمدان الكبيسي، مكتبة التوعية  هـ565بعد 

 - هـ1426اْلسالمية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الطبعة الثالثة 

 م . 2005

بو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد السهيلي نتائج الفكر يف النَّحو: أ

 - 1412الطبعة األولى: بيروت،  –(، دار الكتب العلمية هـ581)ت: 

 م.1992

نزهة األعين النواظر يف علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج عبد 

(: محمد عبد الكريم هـ597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 
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 هـ1404لبنان/ بيروت، الطبعة األولى،  -مؤسسة الرسالة كاظم الراضي، 

 م .1984 -

النشر يف القراءات العشر: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن 

(، دراسة وتحقيق: د. السالم محمد محمود الشنقيطي، هـ833الجزري )ت

 .هـ1435مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 

الدرر يف تناسب اآليات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن نظم 

(، دار الكتاب اْلسالمي، القاهرة )د. هـ885علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 

 ت(.

نكات القرآن: ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن عبد الرحمن المقرئ )كتب 

. عائشة بنت (، دراسة وتحقيق: د. نمشة بنت عبد اهلل الطوالة، أهـ395يف 

محمد الشلوي، د. نسيبة بنت عبد العزيز الراشد، د. دالل بنت كويران 

السلمي، إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

(، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة 50سلسلة الرسائل العلمية )

 م.2019=  هـ1440األولى 

واللهجات العربية: د/ أحمد طه حسانين  الهمز والتسهيل يف القراءات

 م.2010/ هـ1431سلطان، مكتبة وهبة، الطبعة األولى 

الوجوه والنظائر : أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري )ت: 

(، حققه وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، هـ395نحو 

 م . 2007 - هـ1428القاهرة، الطبعة األولى، 

يات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد وف

(، تحقيق: إحسان عباس، هـ681بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان )ت: 

 م.1994بيروت  –دار صادر 
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 دراسة يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 أ.د/ مصطفى أمحد حممد إمساعيل

 

 حممد إمساعيل أمحد مصطفى أ.د/

 ثبت احملتويــات 
 الصفحة احملتويات

 102 املقدمة:
 107 املبحث األول: توجيه القراءات واالحتجاج هلا

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): اليراءات الوامول ع قولة  عالى: املوضع األول

  [204]البقرة:( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

110 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) : اليراءات الوامول ع قولة  عالى :املوضع الثاني

]آل ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

  [75عمران:

115 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) ولة  عالى جاليراءات الوامول ع ق: املوضع الثالث

]آل ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 [161عمران:

123 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ) اليراءات الوامول ع قولة  عالىج :املوضع الرابع

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 [94]النساء:

131 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): قولة  عالى اليراءات الوامول ع :املوضع اخلامس

ڻ ڻ ) [1]األنفال:( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 [98]األنبياء:( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

139 

ڻ ڻ ۀ ۀ ):  اليراءات الوامول ع قولة  عالى: املوضع السادس

 [98]األنبياء:( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
147 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) اليراءات الوامول ع قولة  عالىج :املوضع السابع

 [22]النمل:( ی جئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

153 

 160ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) اليراءات الوامول ع قولة  عالىج: املوضع الثامن
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 الصفحة احملتويات
 [57]الزخرف: (ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 171 املبحث الثاين: االحتجاج بالقراءات
 171 المستوى الصو ه :أوال

 171 ج التيميز.املوضع األول
 180  خفيا اليمز املوضع الثاني:

 190  التخلص من التياء الساكنين: املوضع الثالث
 195 حلف حركة اإلعراب  خفيفا املوضع الرابع:

 214 المستوى الصرع. ثانيا:
 218 المستوى النحوي. :ثالثا

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ...) :املوضع األول

  [133]البقرة:( ...وئ 

218 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) املوضع الثاني:

 [ 66]هود:( گ گ گ

223 

( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) :املوضع الثالث

 [61]طه:

227 

 231 المستوى الدالله :رابعا
 234 الضبط اللغوي خامسا:
 239 اخلامتة

 241 ثبت بأهم املصادر واملراجع
 252 ثبت املوضوعات

 

 




