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٦١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ا  

 ونعوذ باهللا تعالى من ،إن الحمد هللا رب العالمین نحمده سبحانه وتعالى ونستهدیة
ْشرور أنفسنا وسیئات أعمالنا إنه من یهدیه اهللا فهو المهتد ومن یضلل فال هادي  َ

 ، وأنزلـه فـي أعــزب لفـظ وأجـزل أســلوب، الحمـد هللا الــذي أضـاء بـالقرآن القلــوب،لـه
ْ وأصــلي وأســلم علــى مــن بعثــه ، وأعیــت حكمتــه الحكمــاء،لغــاءفــأعجزت بالغتــه الب َ

ْومـن  وعلى آله وصـحبه ، وأعطاه اهللا جوامع الكلم سیدنا محمد،اهللا بكتابه العظیم َ
   . آثره إلي یوم الدینىدعى بدعوته وقتف

  أما بعد 
 فكــان محــل العنایــة العظمــى -  -فــإن القــرآن الكــریم نــزل علــى النبــي األمــي 

 ومیــــدان واســــع للدراســــات ، ومــــورد عــــذب، وهــــو مرتــــع خــــصب،كبــــرىواألهمیــــة ال
 وأفـــضل مـــا یتـــسابق فیـــه ، وهـــو أحـــق مـــا یـــشتغل بـــه البـــاحثون،النحویـــة واللغویـــة

 وهو حجة في العربیة ، فالقرآن بحر ال یدرك غوره وال تفضي عجائبه،المتسابقون
ءات الـشاذة التـي  كما هو حجة في الشریعة فـالقرا،بقراءاته المتواترة وغیر المتواترة

 ، وأسـالیبها،فقدت شرط التواتر ال تقل شأنا عن أوثق ما نقل إلینا من ألفـاظ اللغـة
وال شـــك أن  )١(وقــد أجمـــع العلمـــاء علــى أن نقـــل اللغـــة یكتفـــي فیــه بروایـــة األحـــاد 

علماء قد استشهدوا على مسائلهم بـالقراءات القرآنیـة المختلفـة سـواء كانـت سـبعیه ال
 مــن أغنــى مــأثورات التــراث اللغــوي حیــث بهــا المــادة اللغویــة التــي أم شــاذه ؛ ألنهــا

 وأنهــا تمثــل مرحلــة مــن ،تــصلح أن تكــون أساســا یحتــذى بــه فــي جمیــع الدراســات
 ومـــرآة صـــادقة تعكـــس الواقـــع اللغـــوي ،مراحـــل تـــاریخ اللغـــة فـــي عـــصور الفـــصاحة

   .السائد في شبه الجزیرة العربیة في وقت تعددت فیه القراءات
ًقــراءات مــن العلــوم الــشریفة التــي نالــت اهتمــام العلمــاء فلــذلك تعــد مــصدرا وعلــم ال

 ، فـضال عـن شـهرة أصـحابها بالـضبط والدقـة واالتقـان،أصیال في دراسـة اللهجـات
 علـــى دراســـة القـــراءات القرآنیـــة مـــن وجهتهـــا ،ومـــن ثـــم عكـــف كثیـــر مـــن البـــاحثین

ً فنالـــت حظـــا .هــار وغیاللغویــة ســـواء أكانــت صـــوتیة  أو بینیـــة أو تركیبیــة وداللتـــه
   .ًموفورا من البحث والدرس

ومـــن هنـــا نجـــد أن مـــن علمـــاء العربیـــة الـــذي استـــشهدوا بـــالقراءات علـــى المـــسائل 
النحویـــة والـــصرفیة ابـــن النـــاظم فـــي شـــرحه علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك الـــذي قـــال عنـــه 

   .)٢( هو أحسن الشروح وأكثرها فوائد :العلماء
                                                 

 ١ ط ٢ ، ١ / ١محمـد عبـد الخـالق عـضیمة / دراسات ألسـلوب القـرآن الكـریم د : ینظر  (١)

 م ١٩٧٢هـ ١٣٩٢دار الحدیث بالقاهرة 

   . ٣١٣ / ١٣البدایة والنهایة البن كثیر  (٢)



       
 
 

    
 
 
 

٦١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ویبـــدو أنـــه كـــان المنهـــل .أول شـــروحه األلفیـــةویعـــد هـــذا الـــشرح البـــن النـــاظم فـــي 

ْلكل من تصدى لشرح األلفیة من بعدهالعذب  ْ
ِ

اح األلفیـة ینقلـون عـن ّ فقد كـان شـر.َ

ً ونقلوا كثیرا من مأخذه على األلفیة إلى شروحاتهم .شرحه
)١(.    

 .)شـرح ابـن النـاظم علـى ألفیـة ابـن مالـك( وعندما طالعت هذه الكتاب المسمى بــ 

ه مـــا یربـــو علـــى خمـــسین قـــراءة بـــین متـــواترة وشـــاذة تتعلـــق باألصـــوات وجـــدت فیـــ

ًیكون موضوعا لبحثي المتواضـع هـذا لاللغویة والمسائل النحویة والصرفیة فخترته 
 القــراءات القرآنیــة فــي شــرح ابــن النــاظم علــى ألفیــة ابــن مالــك دراســة :الــذي ســمیته

    .صوتیة

   :ي من أسباب اختیاري لهذا الموضوع ما یأتوكان

 أن القــراءات القرآنیــة فــي هــذا الكتــاب جــدیرة بالدراســة لمــا فیهــا مــن تنــوع بــین :ًأوال

    .متواترة وشاذة

 إمالة اللثام عن هذا الكتاب خاصة أنه لم یأخذ حظـه فـي الدراسـات اللغویـة :ًثانیا

   .أمثال غیره من الكتب األخرى

   .فیة بالقراءات الشاذة استشهاد ابن الناظم على المسائل النحویة والصر:ًثالثا

 أردت أن أنال شرف المحالة بجهد متواضع في خدمة القراءات القرآنیـة مـن :ًرابعا

   .خالل هذا الكتاب

 وعــــدة .هــــذا وقــــد اقتــــضت طبیعــــة البحــــث أن یقــــوم علــــى مقدمــــة وتمهیــــد

   .مباحث وخاتمة وفهارس عامة

   . فتحدثت فیها عن أهمیة الموضوع  وسبب اختیاره:أما المقدمة

   : فقد اشتمل على مبحثین:وأما التمهید

 مولـده ، ونـسبه،فیـه التعریـف بـابن النـاظم مـن حیـث اسـمه تناولت :المبحث األول

 وأقــوال ، وتالمیــذه، وأســاتذته، وحیاتــه العلمیــة والثقافیــة،ووفاتــه

    . ومؤلفاته،العلماء فیه

ریفهـا فـي اللغـة  فقد تنـاول فیـه القـراءات القرآنیـة مـن حیـث تع:وأما المبحث الثاني

 ، وفائدتــه،تمداده واســ، وعلــم القــراءات وموضــوعه،واإلصــالح

 ، وأشـــهر القـــراء وبیئــاتهم وضـــوابط القـــراءة الـــصحیحة،ونــشأته

وأنــــواع القــــراءات مــــن حیــــث الــــسند وأراء العلمــــاء فــــي القــــراءة 

   . وأهم الكتب المؤلفة في علم القراءات،الشاذة

                                                 

   . ٥٦٣/ ١ ، وشرح ابن عقیل ٢٤٨ / ٣ ، ٢١٦ / ٢أوضح المسالك : ینظر  (١)



       
 
 

    
 
 
 

٦١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

لجانــــب الــــصوتي مــــن حیــــث تعریــــف  فقــــد اشــــتمل علــــى ا:وأمــــا المبحــــث الثالــــث

ــــصوت  فــــي المجــــاالت ، وأهمیتــــه، وعلــــم األصــــوات،ال

   . وتقسیم األصوات،المتعددة

   . فقد اشتمل على الهمز والتسهیل:وأما المبحث الرابع

   . فقد اشتمل على اإلبدال:وأما المبحث الخامس

شـتملت    والقـراءات التـي ا، فقـد اشـتمل علـى اإلتبـاع تعریفـه:وأما المبحث السادس

   .علیه وعلى الوقف  واإلشمام في شرح ابن الناظم

 الجانب النحوي في القراءات القرآنیة في :فقد اشتمل على :السابع وأما المبحث 

 وتحدثت فیه عن تعریف اإلعـراب ،شرح ابن الناظم

 والقــــراءات ، وفائدتــــه، وأقــــسامه، وعالماتــــه،وأنواعــــه

  :ن حیث م.التي اشتملت علیه في شرح ابن الناظم

      . بین الرفع والنصب-١ اإلعراب في االسم  :ًأوال               

   . بین النصب والجر-٢                                      

   . بین الرفع والجر-٣                                      

   . الممنوع من الصرف:ً               ثانیا

  إلعراب في الفعل     ا:ًثالثا               

                    . بین الرفع والنصب-١

   . المبني للمهول والمعلوم-٢

   . اإلعراب في األدوات والحروف:ًرابعا              

   .اإلعراب في الظرف :ًخامسا              

   . القلب المكاني:ًسادسا              

   .  االلتفات:ًسابعا              

 فقــد ذكــرت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا مــن خــالل هــذا :الخاتمــةوأمــا 

   .البحث

  ، فهـــرس اآلیـــات القرآنیـــة التـــي وردت فـــي البحـــث:وأمـــا الفهـــارس الفنیـــة فمنهـــا

لمراجـــــع  وفهــــرس أهــــم اوفهــــرس المــــواد اللغویـــــة 

  .الموضوعاتوالمصادر وفهرس 

    و  ا ا ااأند ا أن وأ

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول

  ابن الناظم من حيث التعريف ب

 ، والثقافية، وحياته العلمية، ووفاته، ومولده، ونسبه،امسه( 

  .) ومؤلفاته، وأقوال العلماء فيه،وأساتذته وتالميذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ظا ا  

   : اسمه ونسبه:ًأوال

د اهللا بـــدر  الدمـــشقي الــشافعي أبـــو عبـــ)١(هــو محمـــد بـــن محمـــد بــن مالـــك الطـــائي 

   . هو محمد بن مالك الطائي الجیاني: وقیل.الدین

ـــــل ـــــك :وقی ـــــن مال ـــــد اهللا ب ـــــن عب ـــــن محمـــــد ب ـــــد اهللا ب ـــــن عب ـــــاه هـــــو محمـــــد ب                    إن أب

    )٢(یاني جالطائي ال

  : مولده ووفاته:ًثانیا

 ویــرى محمــد ، أغفــل المؤرخــون مكــان والدة ابــن النــاظم كمــا أغفلــوا تــاریخ والدتــه

 وأن ولـده بـدر ، تقریبـا)هــ٦٤٠(  أن ابن مالك األب تـزوج فـي سـنة : بركاتكامل

   .)٣(أو بعدها بقلیل ) هـ٦٤٠( ولد حوالي سنة الدین 

لكـــن هـــذا ســـتبعد ألمـــور  ( :ن هـــذا االســـتنتاج بقولـــه أواســـتبعد محمـــد أدیـــب حجـــر

 أن ابــن مالــك فــي نظــر هــذا الــدارس قــد تــزوج فــي ســن تتــراوح بــین .عدیــدة منهــا

 وأن الــسیوطي أورد خبــر رســالة رفعهــا ابــن مالــك . وهــو بعیــد.بعــین والخمــسیناألر

             وحاجـة أسـرته إلـى المـال وكـان ذلـك عنـد ،إلى سلطان مصر یشكو إلیه فیها فقـرة

   .توقفه في مصر

 وما ذكر من أن والدته ،ُوأما عن والدة ابنه البدر فأمر ال یمكن القطع فیه بشيء

 في واإلشارة إلیه جاءتذا خبر لم یشر إلیه أحد من القدامى  فه.كانت في دمشق

كالم عالمین فاضلین مـن علمائنـا المعاصـرین وربمـا كـان بـوالدة اإلمـام البـدر فـي 

 ومــا ادعــاه محقــق التــسهیل .األنــدلس أقــرب إلــى الــصواب للــسببین المــذكورین آنفــا

                                                 

  لمشهورة نسبه إلى مدینة طیئ العربیة ا: الطائي  (١)

 ٠ ، ٢٩٦ / ٥ –وتــاریخ األدب العربــي لبروكلمــان  . ٣١ / ٧األعــالم للزركلــي : ینظــر  (٢)

   . ٢٢٥ / ١وبغیة الوعاة 

  . وهي مدینة أندلسیة . نسبة إلى جیان :  والجیاني 

  .٢٧٢ / ١ ، ودائرة المعارف اإلسالمیة ٢٧٥ / ٥تاریخ األدب العربي /  ویراجع 

فقــد ذكــر أنــه مــن  . ٢٣٩ / ١ ، ومعجــم المــؤلفین ٣١ / ٧فــي األعــالم باســتثناء مــا جــاء  (٣)

  . أهل دمشق 

   . ١٤ وتسهیل الفوائد ، مقدمة المحقق صـ



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ســـند لـــه ال محـــض تخیـــل )هــــ٦٤٠(مـــن أن والة ابـــن النـــاظم حـــدثت حـــوالي ســـنة 

   )١()یقویه

ین سنة وفاته ع بتعلینانوا  فإنهم لم یض،ٕواذا كان المؤرخون قد أغفلوا تاریخ والدته

 فقد ذكرت المصادر أن وفاته كانت بدمشق یوم األحد الثامن مـن محـرم ،ومكانها

   .)٢(هـ ودفن بمقبرة باب الصغیر ٦٨٦سنة 

  

   وثقافته حیاته العلمیة :ًالثثا

 وقـام ،ى أن ابـن النـاظم قـد نـشأ فـي دمـشق وفیهـا تلقـى علومـهأجمع المؤرخون عل

 ثـم عـاد إلـى دمـشق بعـد ثـورةنـه وبـین والـده رى بیبعض الوقت في بعلیك بعدما جـ

   )٣( .وفاة والده

   أساتذته :ًرابعا

 علــى یــد والــده محمــد بــن عبــد اهللا ابــن مالــك ولــم – رحمــه اهللا –تتلمــذ ابــن النــاظم 

ًفاه فخرا به فإن تلمذتـه علـى یدیـه جعـل مـن العلمـاء  وك.تذكر المصادر سوى هذا

ْمـــــن یقـــــول عنـــــه  مجمـــــع ، المحقـــــق، المـــــتقن، الكامـــــل، الفاضـــــل، العـــــالم، الـــــشیخ:َ

   )٤( فرید دهره وعصره ،الفضائل

 وقـــــــدوة أربـــــــاب المعـــــــاني والبیـــــــان                     ،ٕ شـــــــیخ العربیـــــــة وامـــــــام أهـــــــل اللـــــــسان:وقیـــــــل

ـــــه ـــــسان ، حجـــــة العـــــرب، الزاهـــــد، الـــــورع، العامـــــل، اإلمـــــام العـــــالم:كمـــــا قیـــــل فی        ل

   .)٥( قدوة البلغاء والفصحاه ،األدب

                                                 

 ومعجــم ٣١ / ٧ ، واألعــالم ١٠ ، ٩مقدمــه فــي تحقیــق شــرح المیــة األنعــال صـــ: ینظــر  (١)

   . ٢٣٩ / ١١المؤلفین 

ـــة الوعـــاة ٢١ / ٧األعـــالم  (٢)  ، شـــزرات ٢٩٦ / ٥خ األدب العربـــي  ، تـــاری٢٢٥ / ١ ، بغی

 ،   معجم المـؤلفین ١٥٣ / ٤ مرآة الجنان ١١٣٤ ، كشف الظنون صـ٣٩٨ / ٥الذهب 

  .  ومقدمة المحقق ١٩٣ / ١ ، مفتاح السعادة ٢٩٣ / ١١

   . ٢٠٤ / ١ والوافي بالوفیات ٢٢٥ / ١بغیة الوعاه : ینظر  (٣)

 ٢٠٤ / ١ ، والـوافي بالوفیـات ١٩٣ / ١دة  ، مفتـاح الـسعا٢٢٥ / ١بغیة الوعاه : ینظر  (٤)

    .٣وشرح ابن الناظم صـ. 

  . ٦٨٦ حوادث سنة ٥٣ / ٤مرآة الجنان : ینظر  (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ًإن تعمـــق ابـــن النـــاظم فـــي تحـــصیل العلـــوم جعـــل منـــه إمامـــا فـــي النحـــو والمعـــاني 

 وهذا مـا )١( جید المشاركة في الفقه واألصول ،والبیان والبدیع والعروض والمنطق

   .)٢(لى وظیفة والده جعل العلماء في دمشق یطلبونه لیتو

  

   تالمیذه:ًخامسا

 منهم بدر الدین بن زید الـذي .ًتتلمذ على یدیه عدد ممن صاروا بعده علماء كبارا

  . )٣(قرأ على ابن الناظم حین إقامته في بعلبك 

  .)٤( الدین الزملكانى محمد بن على قاضي القضاة لوكما

  .)٥(ي بعلبك وقرأ علیه جماعة من تالمیذه كما ذكر الصفدي وهو ف

  

   أقوال العلماء فیه:ًسادسا

ـــصفدي ـــه ال ًكـــان إمامـــا فهمـــا ( :قـــال عن ً إمامـــا فـــي النحـــو ، حـــاد الخـــاطر،ً ذكیـــاً

ـــــــه  ـــــــي الفق ـــــــد المـــــــشاركة ف ـــــــدیع والعـــــــروض والمنطـــــــق جی ـــــــان والب والمعـــــــاني والبی

   .)٦()واألصول

بـاب ر أ وقـدوة،ٕ وامام أهـل اللـسان،شیخ العربیة.. .البدر بن مالك ( :وقال الیافعي

   .)٧()المعاني والبیان

   )٨().ًكان ذكیا عارفا بالمنطق واألصول والنظر ( :وقال الذهبي

                                                 

   . ٢٠٥ / ١الوافي بالوفیات  (١)

 ،     ومفتــاح الــسعادة ٢٩٦ / ٥ ، وتــاریخ األدب العربــي ٢٢٥ / ١بغیــة الوعــاة : ینظــر  (٢)

   . ٢٠٤ / ١افي بالوفیات  ، والو٢٣٣ /٢ ، ونفح الطیب ١٩٣ / ١

، مفتـــاح الـــسعادة ، والــــوافي ١٩٣ / ١ ، مفتــــاح الـــسعادة ٢٢٥ / ١بغیـــة الوعـــاة : ینظـــر  (٣)

   . ٢٠٤ / ١بالوفیات 

   . ٣٦١ / ٢ ، ومفتاح السعادة ٢٣٩ / ١١معجم المؤلفین : ینظر  (٤)

  .٢٠٥ / ١الوافي بالوفیات : ینظر  (٥)

  . ٢٢٥ / ١ ، بغیة الوعاة ٢٠٤ / ١الوافي بالوفیات : ینظر  (٦)

   . ١٥٣ / ٤مرآة الجنان : ینظر  (٧)

   . ١٥٣ / ٤نقل هذا الرأي الیافعي في مرآة الجنان  (٨)



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

   مؤلفاته:ًسابعا

  

 فأقبـل یؤلـف ویـشرح ،جعل ابن الناظم حیاتـه وقفـا علـى العلـم والتـصنیف والتـألیف

ـــق بـــالنحو والـــصرف والمعـــاني ـــة تتعل ـــان،ویختـــصر فـــي موضـــوعات مختلف  ، والبی

   :روض والمنطق من أهمها ما یلي والع،والبدیع

 .تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد -١

 مرتـــب علـــى ، وهـــو مختـــصر فـــي األصـــول:یـــب وغنیـــة األدیـــبربغیـــة األ -٢

  .أربعة مطالع وخاتمة

 .)١(تتمة المصباح في اختصار المفتاح  -٣

 شرح ابن الناظم كما یعـرف :الدرة المضیئة في شرح األلفیة ویعرف باسم -٤

  . شرح الخالصة:باسم

روضة األذهان في علم البیاني والبیان وهو تلخیص لكتاب مفتاح العلوم  -٥

 .)٢(للسكاكى 

   .)٣( إنه لم یتممه : وهو تكملة لكتاب والده قیل:شرح التسهیل -٦

 وهـــو شـــرح الكافیـــة البـــن الحاجـــب فـــي الـــصرف ویعـــرف ،شـــرح الحاجبیـــة -٧

  كما یعرف باسم شرح كافیة ابن،باسم شرح غریب تصریف ابن الحاجب

  .)٤(الحاجب 

 وهــي أرجــوزة طویلــة وضــعها :شــرح الكافیــة الــشافیة فــي النحــو والــصرف -٨

 ثــم شــرحها ابــن ،وشــرحها بعــد تألیفهــا، ) بیتــا٢٧٥٧  (أبــوه ابــن مالــك فــي

                                                 

   . ١٣٥ / ٢ ، هدیة العارفین ٢٣٩ / ١١/ معجم المؤلفین : ینظر  (١)

 ، ٢٣٩ / ١١ ، معجـــــم المـــــؤلفین ٢٢٥ / ١ ، وبغیـــــة الوعـــــاة ٣١ / ٧األعـــــالم : ینظـــــر  (٢)

   . ٢٠٥ / ١ ، والوافي بالوفیات ١٣٥ / ٢ ، هدیة العارفین ١٩٣ / ١اح السعادة ومفت

   ١٩٣ / ١ ، مفتاح السعادة ١٣٩٦ ، وكشف الظنون صـ٢٢٥ / ١بغیة الوعاة : ینظر  (٣)

   . ١٩٣ / ١ ، ومفتاح السعادة ٢٢٥ / ١بغیة الوعاة : ینظر  (٤)

   . ٢٩٦ / ٥  ، تاریخ األدب العربي لبروكلمان٣١ / ٧ واألعالم 



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 واســـــتخرج منهـــــا ، وهـــــذه الكافیـــــة الـــــشافیة اختـــــصرها ابـــــن مالـــــك،النـــــاظم

  .)١(ألفیته

 وهـي قـصیدة ،رف وهو شـرح لقـصیدة المیـة فـي الـص:شرح المیة األفعال -٩

  ).ً بیتا١١٤(  عدد  أبیاتها ،في الصرف البن مالك

 وكتـاب ملحـة اإلعـراب منظومـة فـي النحـو ألبـى :اإلعـرابشرح ملحة  - ١٠

   )٢ ()هـ٥١٦( محمد القاسم بن على بن محمد الحریري المتوفى سنة 

 أن لـــه نـــسختین :غایـــة الطـــالب فـــي معرفـــة اإلعـــراب ذكـــر بروكلمـــان - ١١

   .)٣( ٣٥٤ ثان ١٨٠یل صـخطیتین في برلین أو

ــــي العــــروض - ١٢ ــــي األســــكولایر .مقدمــــة ف ــــة ف ــــاب نــــسخة خطی               ولهــــذا الكت

  .٣٣٠/٦برقم 

   .)٤(مقدمة في المنطق  - ١٣

  .   وله كثیر من المؤلفات األخرى

  

  

                                                 

   . ٤٣ / ١شرح الكافیة الشافیة البن مالك :  ینطر (١)

 ١٨١٧ ، كشف الظنون صـ٢٢٥ / ١ ، بغیة الوعاة ٥/٢٩٢تاریخ األدب العربي : ینظر  (٢)

   ١٣٥/ ٢ ، وهدیة العارفین ١٩٣ / ١ومفتاح السعادة . 

   . ٢٩٦ / ٥تاریخ األدب العربي : ینظر  (٣)

 ومفتـــاح ١١/٢٣٩ ، معجـــم المـــؤلفین ١/٢٢٥ ، وبغیـــة الوعـــاة ٣١ / ٧األعـــالم : ینظـــر  (٤)

  . ٢٠٥ / ١ ، والوافي بالوفیات ١٣٥ / ٢ ، وهدیة العارفین ١٩٣ / ١السعادة 



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  

  

  

  

  

ما ا  
  

  القراءات القرآنية

   ونشأا، وموضوعها،تعريفها

   الصحيحة وضوابط القراءة،وأشهر القراء

   ومصادرها وأهم،وأنواعها

  الكتب املؤلفة فيها
  

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

آماءات اا  

   :تعریف القراءة في اللغة

 وهـو ،ُ وقـراءة وقرآنـا،ً وأنـا أقـرؤه قـرءا، قـرأت القـرآن:قال أبو الحـسن اللحیـاني یقـال

 ومنــه ، أقراتــه إقــراء، وأقــرأت غیــري، وأنــا قــارئ مــن قــوم قــراء وقــرأة وقــارئین،االســم

   . فالن المقرئ:لقی

 واقـــرأت ، واقـــرأت مـــن أهلـــي أي دنـــوت، انـــصرفت: أي، قـــرأت مـــن ســـفرى:ویقـــال

             . جلــــــــــسه: أعــــــــــتم فــــــــــالن قــــــــــراه وأقــــــــــرأه أي: ویقــــــــــال. وأقــــــــــرأ بــــــــــأمرك،حاجتــــــــــك

 وتقــــــــــــــرأت بهــــــــــــــذا المعنــــــــــــــى                    ، إذا صــــــــــــــرت قارئــــــــــــــا ناســــــــــــــكا: قــــــــــــــرأت:ویقــــــــــــــال

   . تفقهت: تقرأت:وقال بعضهم

 علــى طریقتــه : أي، وهــذا الــشعر علــى قــرء هــذا الــشعر. أقــرأت فــي الــشعر:ویقــال

    . هذا الشعر على قرى هذا الشعر وغراره: وقال ابن بزرح.ومثاله

   )١( . داستقرأت فالنا، دراسته: أي، قارأت فالنا مقارأة: یقال:وقال اللحیاني

   :وفي االصطالح

ن تخفیف وتشدید وغیرها والبد  وكیفیتها م،هي اختالف ألفاظ الوحي في الحروف

  . )٢(فیه من التلقي والمشافة 

   :وعلم القراءات

هــــو علــــم یعــــرف منــــه اتفــــاق النــــاقلین لكتــــاب اهللا تعــــالى واخــــتالفهم فــــي الحــــذف 

واإلثبـــــات والتحریـــــك والتـــــسكین والفـــــصل والوصـــــل واإلدغـــــام واإلظهـــــار والتفخـــــیم 

   )٣( .والترقیق وغیر ذلك من هیئة النطق عن طریق السماع

                                                 

   . ٢٢ / ١ ویراجع المحتسب ٢٧٥ / ٩) ق ، ر ، أ ( تهذیب اللغة : ینظر  (١)

   . ٨٠ / ١اإلتقان في علوم القرآن : ینظر  (٢)

عبــد الحــي /     تحقیــق د ٦١ ومنجــد المقــرئین البــن الجــزري صـــ٦ صـــ اإلتحــاف: ینظــر  (٣)

  . الفرماوي 



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

   :القراءاتعلم وموضوع 

  ... . والنقل، والقصر،كلمات القرآن من حیث البحث فیها عن أحوالها كالمد

   . واإلجماع، من السنة:واستمداده

زل العلماء تستنبط  ولم ت، والتغییر مع ثمرات كثیرة،انته عن التحریف صی:وفائدة

والقـراءة حجـة الفقهـاء  ،من كل حرف یقرأ به قارئ معنى ال یوجد في قراءة األخـر

   . ومحجتهم في االهتداء مع ما فیه من التسهیل على األمة،في االستنباط

   . ورواها مشافهة، من علم بها أداء:والمقرئ

 ، أو خمــس، والمتوســط إلــى أربــع، المبتــدئ مــن أفــرد إلــى ثــالث روایــات:والقــارئ

  . )١( من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها :والمنتهى

ـــراءاتوالقـــرآن  الـــوحي المنـــزل لإلعجـــاز : فـــالقرآن هـــو، حقیقتـــان متغایرتـــان: والق

   .والبیان

ـــراءات  أو كیفیتهـــا مـــن ، هـــي اخـــتالف ألفـــاظ الـــوحي المـــذكور فـــي الحـــروف:والق

 ومعنــاه أن ال ، وحفــظ القــرآن فــرض كفایــة علــى األمــة، وغیرهمــا،تخفیــف وتــشدید

 وكذا تعلیمـه أیـضا فـرض ،حریف والت، إلیه التبدیلق فال یتطر،ینقطع عدد التواتر

  .)٢( وتعلم القراءات أیضا وتعلیمها ،كفایة

  

  

  

  

                                                 

   . ٧اإلتحاف صـ (١)

   . ٣٧١ / ١ ویراجع النشر ٧االتحاف صـ (٢)



       
 
 

    
 
 
 

٦٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  مة  ااءات

 بـل إنـه كـان ، أول قارئ للقرآن– متلقي الوحي باعتباره – كان -  -إن النبي 

ِ ال تحرك به لسانك لتعجل به یعجل بقراءته حین تلقیه حتى نزلت ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َُ َ َ ْ ِّ َ )١(   

 ســمته نحــو الوثــائق -  – بقــراءة الرســول –دایــة اتخــذ الــنص القرآنــي ومنــذ الب

فهو صلوات اهللا علیه كان یعود إلى جبریل یدارسه القرآن ویعرضه علیه كل عام 

   .رضه علیه مرتینفعمرة حتى كانت سنة وفاته 

جــود مـا یكــون فـي رمــضان حـین یلقــاه أ -  - كــان رسـول اهللا :قـال ابــن عبـاس

 أجـود بـالخیر - -رسـول اهللا  ف،لة من رمضان فیدارسه القـرآنیجبریل في كل ل

   )٢(من الریح المرسلة 

َّأســـــــر إلــــــــى النبــــــــي  " :)رضــــــــى اهللا عنهــــــــا( وقالـــــــت فاطمــــــــة  ّ َ--                 أن جبریــــــــل 

ــــــــه عارضــــــــني العــــــــام مــــــــرتین وال أراه                       ــــــــالقرآن كــــــــل ســــــــنة وأن كــــــــان یعارضــــــــني ب

   .)٣(" إال حضور أجلي 

 ســار رســول اهللا            – خــالل التلقــي والعــرض –وعلــى هــذا المــنهج مــن توثیــق الــنص 

--قــال )رضــى اهللا عنــه(  ویقــرأون علیــه قــال أنــس ، مــع صــحابته یقــرأ علــیهم 

ّ قــال اهللا ســماني ، إن اهللا تبــارك وتعــالى امرنــي أن أقــرأ علیــك:ّبــىُ أل:--النبــي 
   .)٤( یبكي ّيَب ُأ فجعل: قال،ّلك قال اهللا سماك لي

 یـــا رســـول اهللا أقـــرأ : قلـــت،ّ أقــرأ علـــى:-  - قـــال لـــي النبـــي :وقــال ابـــن مـــسعود

  : فقــرأت ســورة النــساء حتــى أتیــت إلــى هــذه اآلیــة. نعــم: وعلیــك أنــزل ؟ قــال،علیــك

                                                 

   .١٦/ القیامة  (١)

   ٢٦ / ١فتح الباري  (٢)

ـــة   د  . ٢٣٢ / ١ ، والبرهـــان ٣٥ / ٩الـــسابق  (٣) ـــراءات القرآنی ـــة فـــي الق / واللهجـــات العربی

   . ٧٩عبده الرابحي صـ

  ٦٠ / ٣الطبقات الكبرى البن سعد  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

فكیــف إذا جئنــا مــن كــل ُأمــة بــشهید وجئنــا بــك علــى هــؤالء شــهیدا ً ِ ِ َِّ َ ْ َ ِْ ٍ ٍ َُِ ََ َْ َ ِ َِ َِ َِ َّ ُ ََ ِ ْ َ )قــال) ١: 

    .)٢ ( فالتفت إلیه فإذا عیناه تذرفان،حسبك اآلن

لكــن مــع هــذا المــنهج الــدقیق فــي توثیــق الــنص اختلــف الــصحابة فــي قــراءة القــرآن 

 وكــان ، وأقــر الرســول اخــتالفهم، واألخبــار فــي ذلــك كثیــرة،والرســول بــین ظهــرانیهم

احـرف فـاقرأوا بعة إن هـذا القـرآن أنـزل علـى سـ " :الحدیث الذي یبلغ مرتبـة التـواتر

  .)٣(" ما تیسر منها 

لكن السبب الرئیسي في اختالف القراءات هو ما نفهمه من طبیعة القراءات ذاتها 

 الرســول    بــین، فــالقرآن أخــذ بالمــشافهة أوال،ومــن طبیعــة المجتمــع اإلســالمي األول

-  - ثــــم بــــین الرســــول ،وجبریــــل مــــن ناحیــــة -  - والــــصحابة مــــن ناحیــــة           

   .)٤(أخرى 

واألكتــاف وجــد االخــتالف علــى مــا اع والعــسف واللخــاف قــومــع كتابتــه لــه فــي الر

 وأشـتهر مـن بیــنهم ، وعـاش الـصحابة مــع الرسـول یقـرأون فیختلفــون،رأینـا مـن قبــل

ـــاء  نفـــر كثیـــر ذكـــر مـــنهم أبـــو عبیـــد القاســـم ابـــن ســـالم فـــي كتـــاب القـــراءات للخلف

 وســـالما وأبـــا هریـــرة وعبـــد اهللا بـــن ً وطلحـــة وســـعدا وابـــن مـــسعود وحذیفـــة،األربعـــة

ـــسائب وابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس وعائـــشة وحفـــصة وأم ســـلمة وهـــؤالء كلهـــم مـــن  ال

 وذكــر مــن األنــصار ابــن كعــب وعبــادة بــن الــصامت ومعــاذ بــن جبــل .المهــاجرین

ـــا الـــدرداء وزیـــد بـــن ثابـــت ریـــة وأنـــس بـــن مالـــك ومـــسلمة بـــن  ومجمـــع بـــن جا،وأب

  . )٥(مخلد

                                                 

   . ٤١/ النساء  (١)

  . ٧٧ / ٩فتح الباري : ینظر  (٢)

 ٦٣٩ / ٨صـــــحیح البخـــــاري : ینظـــــر . الحـــــدیث رواه البخـــــاري ومـــــسلم واللفـــــظ للبخـــــاري  (٣)

أن أبـــا عبیـــد :  ، ونقـــل ابـــن الجـــزرى ٢١ / ٩ ، وفـــتح البـــاري ٢٠٢ / ٨وصـــحیح مـــسلم 

   . ٢١ / ١النشر : ینظر . لقاسم ابن سالم نص على تواتره ا

  .  بتصرف ٨٣ – ٨٠اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة صـ: ینظر  (٤)

   . ١١ / ١ ویراجع النشر ٨٣اللهجات في القراءات صـ: ینظر  (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

المیة وخرج الصحابة معها إلـى األمـصار لیعلمـوا النـاس ثم جاءت الفتوحات اإلس

   .القرآن

رأیــت  " :ویــدلك علــى ذلــك مــا جــاء فــي خبــر حذیفــة حــین قــال لــسعید بــن العــاص

ٕوانهــم أخــذوا  ،خیــر مــن قــراءة غیــرهم إن قــراءتهم :أناســا مــن أهــل حمــص یقولــون

 غیــرهم  إن قــراءتهم خیـر مــن قـراءة:القـرآن عـن المقــداد ورأیـت أهــل دمـشق یقولـون

 مثــل ذلــك وأنهــم قــرأوا علــى ابــن مــسعود وأهــل البــصرة :ورأیــت أهــل الكوفــة یقولــون

   )١( مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبى موسى :یقولون

 حیث اختلـف الـصحابة أول األمـر ،وعلى هذا األساس سارت الحالة مع القراءات

تـــوح  وخرجـــوا مـــع الف،علـــى مـــا تقـــدم مـــن أســـباب-  -فـــي القـــراءة أیـــام الرســـول 

 وكانـــت المـــصاحف العثمانیـــة المجموعـــة علـــى ،یقـــرءون النـــاس فتختلـــف قـــراءاتهم

 ، وبعــد إحــراق مــا عــداها مــن مــصاحف محتملــة لكثیــر مــن هــذا االخــتالف،حــرف

 ویبدوا أن القراءات السبع لم ، وتعددت القراءات المأخوذة منهم،فكثر القراء األئمة

ه یؤلفـون فـي القـراءات كـأبى عبیـد تكن قد اشتهرت في الوقت الذي بدأ العلمـاء فیـ

ابن إسحاق ٕالقاسم بن سالم وأبى حاتم السجستاني وأبى جعفر الطبري واسماعیل 

 ثـم جــاء وقـت بـدأ النــاس )٢(القاضـى فقـد ذكـروا فــي كتـبهم أضـعاف تلــك القـراءات 

القـراءات ( فیه یقبلون على قراءات بعض األئمة دون بعـض وبـدأت تظهـر عبـارة 

ـــضبط  علـــى رأس ،الـــسبع ـــسبعة مـــن القـــراء اشـــتهروا بالثقـــة واألمانـــة وال المـــائتین ل

   .)٣(ومالزمة القراء 

   .هر القراء وبیئاتهمأش

 لقى من الـصحابة أنـس بـن مالـك )هـ١٢٠ت (في مكة عبد اهللا بن كثیر  -١

  .وعبد اهللا بن الزبیر وأبا أیوب األنصاري

                                                 

ءات اللهجــات العربیــة فــي القــرا/  ، ویراجــع ١١٤ / ٢ینظــر الطبقــات الكبــرى البــن ســعد  (١)

   . ٨٤القرآنیة صـ

   . ٢٦ / ٩فتح الباري  (٢)

   . ٨٤اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة صـ (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 سـبعین مـن  تلقـى القـراءة عـن)هـ١٦٩( في المدینة نافع بن عبد الرحمن  -٢

  .التابعین أخذوا عن أبى بن كعب وعبد اهللا بن عباس وأبى هریرة

 أخـــذ )هــــ١١٨ت ( فـــي الـــشام عبـــد اهللا الیحـــصبي المـــشهور بـــابن عـــامر  -٣

مان بـن عفـان ولقـى مغیرة بن أبى شهاب المخزومي عن عثالقراءة عن ال

 إنه لقى :ویقول بعضهممن الصحابة النعمان بن بشیر ووائلة بن األسفع 

  .عثمان نفسه وأخذ عنه

 روى عــن مجاهــد بــن )هـــ١٥٤ت ( فــي البــصرة أبــو عمــرو وابــن العــالء  -٤

  .جبر وسعید بن جبیر عن عبد اهللا بن عباس عن أبى بن كعب

 قــرأ علــى )هـــ٢٠٥ت ( فــي البــصرة أیــضا یعقــوب بــن اســحاق الحــضرمي  -٥

    .)١(سالم بن سلیمان الطویل عن عاصم وأبى عمر 

 قرأ علـى سـلیمان بـن مهـران )هـ١٥٨( حبیب الزیات في الكوفة حمزة بن  -٦

األعمــش علــى یحــي بــن وثــاب علــى زر بــن حبــیش علــى عثمــان وعلــى 

  .وابن مسعود

 قـــرأ علـــى زر بـــن )هــــ١٢٧( فـــي الكوفـــة أیـــضا عاصـــم بـــن أبـــى النجـــود  -٧

 . )٢(حبیش على عبد اهللا بن مسعود 

 على رأس )هـ٣٢٤ت ( وتستمر شهرة هؤالء الئمة حتى یأتي أبو بكر بن مجاهد 

الثالثمائــة للهجــرة فیــسبع الــسبع ویــشذذ مــا عــداها ولكنــه یحــذف اســم یعقــوب قــارئ 

 إمـام أهـل الكوفـة فیكـون )هــ١٨٩ (.البصرة ویثبت مكانـه علـى بـن حمـزة الكـسائي

   .بذلك للكوفة ثالثة قراء ولكل من البصرة ومكة والمدینة والشام قارئ واحد

 وخلـف ،ًرى تمـت بهـا عـشرا وهـي قـراءة یعقـوبواشتهر إلى هذه الـسبع قـراءات أخـ

 الـذي ثـرأ علـى سـلیم بـن عیـسى عـن حمـزة بـن حبیـب الزیـات )هـ٢٣٩( بن هشام 

    .)٣( )هـ١٣٠( وقراءة یزید بن القعقاع المشهور بأبى جعفر 
                                                 

   . ٢٣٠ / ٢ ، ٢٨٦ / ٢ ، ٢٨٨ ، ٤٤٣ / ١غایة النهایة : ینظر  (١)

   . ٣٤٦ / ١ ، ٢٦١ / ١غایة النهایة  (٢)

 / ١ ویراجع غایة النهایة  .   ٨٦ ، ٨٥اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة صـ: ینظر  (٣)

٣٨٢ / ٢ ، ٢٧٢ / ١ ، ٥٣٥ / ١ ، ١٣٩   



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

اءة اا ا  

  

   :إن العلماء قد وضعوا ضوابط لمعرفة القراءة الصحیحة وهي

  . موافقة للعربیة ولو بوحهأن تكون القراءة -١

  .أن تكون القراءة موافقة ألحد المصاحف العثمانیة ولو احتماال -٢

  .)١( -  -أن یصح سندها عن رسول اهللا  -٣

  

ا   اءاتاع اأم  

  

 وهو ما نقله جمع عن جمـع ال یمكـن تواطـؤهم علـى الكـذب عـن : المتواتر:األول

   .)٢( كذلك  وغالب القراءات،مثلهم إلى منتهاه

ــاني  ، ووافــق العربیــة، وهــو مــا صــح ســنده ولــم یبلــغ درجــة التــواتر: المــشهور:الث

 ولــم یعـد مـن الغلــط وال مـن الــشذوذ ، واشـتهر عنــد القـراء،والرسـم

   .ویقرأ به

 وخــــالف الرســــم أو العربیــــة ولــــم یــــشتهر ، وهــــو مــــا صــــح ســــنده: اآلحــــاد:الثالــــث

   .االشتهار المذكور

    . وفیه كتب مؤلفة، لم یصح سنده وهو ما: الشاذ:الرابع

  .  وهو ما نسب إلى قائله من غیر أصل كقراءة الخزاعي: الموضوع:الخامس

  . )٣( وهو ما زید في القراءة على وجه التفسیر : الشبیه بالمدرج:السادس

                                                 

   . ٢٧ / ١ ، واإلتقان ٩ / ١النشر  (١)

  .سعید األفغاني /  تحقیق ٦١ – ٥٠حجة القراءات ألبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة صـ (٢)

   . ٩٣ ، ٩٢شعبان محمد إسماعیل صـ/ القراءات أحكامها ومصدرها د : ینظر  (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  در ااءات

  

   .حدیثا أنزل القرآن على سبعة أحرف فأقرؤا ما تیسر منه -١

 --ثت بـین الــصحابة فـي القـراءة فـي عهـد النبــي االختالفـات التـي حـد -٢

  . حكما فیها--وكان 

 وكانـت )رضـى اهللا عنـه( االختالفات التي حدثت في عهد سیدنا عثمان  -٣

  .حامال له على جمع المصحف اإلمام

ــــى  -٤ االختالفــــات التــــي رویــــت بــــین المــــصاحف العثمانیــــة التــــي أرســــلت إل

  .اآلفاق

والتــابعین ومــن بعــدهم ونقلهــا ثقــات الروایــات التــي رویــت عــن الــصحابة  -٥

  .)١(األئمة وتلقنها األمة بالقبول 

                                                 

   . ٥عبد الوهاب حموده صـ/ القراءات واللهجات د : ظر ین (١)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  آراء اء  ااءات اذة

قسم العلماء القراءات من حیث القراءات التي یقرأ بها والقراءات المقبولة غلى 

   .ثالثة أقسام

قــسم یقــرأ بــه الیــوم وذلــك مــا أجمــع فیــه ثــالث خــالل وهــي أن ینتقــل عــن  -١

 ویكون وجهه في العربیة التي نـزل بهـا القـرآن -  - إلى النبي الثیقات

ْ ویكون موافقا لخط المصحف ویكفر من جحده،ًسائغا َ.  

 وصـــح وجهـــه فـــي العربیـــة وخـــالف لفظـــه لفـــظ ،مـــا صـــح نقلـــه فـــي اآلحـــاد -٢

  .المصحف فهذا یقبل وال یقرأ به لعلتین

    . إنما أخذ بأخبار اآلحاد، أنه لم یوجد بإجماع:إحداهما

  . أنه مخالف لما قد أجمع علیه وال یكفر من جحده:والعلة األخرى

ٕمـا نقلـه غیــر ثقـة وال وجــه لـه فـي العربیــة فهـذا ال یقبــل وان وافـق خــط  -٣
)١( 

  .المصحف

 هو أن یكون منقوال نقل آحـاد – وهو القسم الثاني –فمقیاس الشاذ عند مكي 

   . لكنه مخالف للرسم،موافقا للعربیة

   .)٢( الشواذ نقلت نقل آحاد :عن ابن رفیق العید أنزرى في النشر ونقل ابن الح

 وأن هــذه القــراءات ،فــالقراءات الــشاذ هــي التــي تفتقــد موافقــة المــصاحف العثمانیــة

   .ً وهو ما یجعلها مصدرا لدراسة اللهجات العربیة-  -یتصل سندها بالرسول 

 نازع – أي الصحیحة – مع خروجه عنها – أي الشاذ –إال أنه  " :قال ابن جنى

ٍبالثقة إلى قراتـه محفـوف بالروایـات مـن أمامـه وورائـه ولعلـه أو كثیـرا منـه مـاو فـي  ً
وأنه ضارب في صحة الروایة بجرانه آخذ مـن سـمت ... .الفصاحة للمجتمع علیه

 واهللا تعــــــــالى          -  - والروایــــــــة تنمیــــــــه إلــــــــى رســــــــول اهللا )٣( " .العربیــــــــة میدانــــــــه

َومــا  یقــول  ــاكم الرســول فخــذوهَ ُ آت ُ ُ َُ ُ ُ َّ ُ َ َ     )وهــذا حكــم عــام فــي المعــاني واأللفــاظ )٤ 

قـصر شـيء  فـإن .ن نرفـضه ونتجنبـه وآخذه هو األخذ به فكیـف یـسوغ مـع ذلـك أ

                                                 

   ٥اإلبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبى طالب صـ: ینظر  (١)

   ٩٠ ، ٨٩عبده الراجحى صـ/  ویراجع اللهجات العربیة في القراءات القرءانیة د 

   . ١٥ / ١النشر  (٢)

 بیــروت –دار الكتــب العلمیــة / ط .  تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا ١٠٣ / ١المحتــسب  (٣)

  .  لبنان –

   ٧/ الحشر  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ـــى رســـول اهللا ـــه بلوغـــه إل ـــن یقـــصر عـــن وجـــه مـــن  --من اإلعـــراب داع إلـــى فل

   )١(الفسحة واإلسهاب

  

   اتأهم الكتب التي ألفت في علم القراء

  )هـ٣٢٤ت ( كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد  -١

ت (التیـــسیر فـــي القـــراءات الـــسبع ألبـــي عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعید الـــداني  -٢

 ) هـ٤٤٤

) ١١٧٣(  منظومـة مكونـة مـن )حـرز األمـاني ووجـه التهـاني( الشاطبیة  -٣

  .)هـ٥٩٠( بیتا نظمها اإلمام أبو القاسم الشاطبي 

                        ت الـــــــــــثالث المتممـــــــــــة للعـــــــــــشر مـــــــــــتن الـــــــــــدرة المـــــــــــضیئة فـــــــــــي القـــــــــــراءا -٤

  )هـ٨٣٣ت ( البن الجزري 

  .)٨٣٣ت ( تحبیر التیسیر في القراءات العشر البن الجزرى  -٥

 .)٨٣٣ت ( النشر في القراءات العشر البن الجزري  -٦

  .تقریب النشر البن الجزري -٧

  . طیبة النشر البن الجزري -٨

 لعبـد المـنعم بـن :سبعة وشـرح أصـولهماإلرشاد في معرفة مذاهب القراء الـ -٩

  )هـ٣٨٩ت ( غلون 

ت ( التبــــصرة فـــــي القـــــراءات الـــــسبع لمكـــــي بـــــن أبـــــى طالـــــب القیـــــسي  - ١٠

  )هـ٤٣٧

  )هـ٤٤٤ت ( جامع البیان في القراءات السبع ألبي عمرو الداني  - ١١

العنـــــــــــــــوان فـــــــــــــــي القـــــــــــــــراءات الـــــــــــــــسبع إلســـــــــــــــماعیل بـــــــــــــــن خلـــــــــــــــف                           - ١٢

  .)٢( )هـ٤٤٥ت ( األنصاري 

  .)هـ٥١٦ت ( التجرید في القراءات السبع البن الفحام الصقلي  - ١٣

ــــــصدور بــــــذكر قــــــراءة األئمــــــة البــــــدور لرضــــــوان بــــــن محمــــــد                  - ١٤ شــــــفاء ال

 .)هـ١٣١١(المخلالنى 

                                                 

   . ١٠٣ / ١المحتسب  (١)

   . ١٧٤ ، ١٧٣مقدمات في علم القراءات صـ (٢)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

التـــــــــذكرة فـــــــــي القـــــــــراءات الثمـــــــــان لطـــــــــاهر بـــــــــن عبـــــــــد المـــــــــنعم بـــــــــن                          - ١٥

 .)هـ٣٩٩ت ( غلبون 

ء البـــــشر بــــالقراءات األربـــــع عـــــشر ألحمــــد بـــــن محمـــــد إتحــــاف فـــــضال - ١٦

  .)هـ١١١٧ت ( الدمیاطي البناء 

 )هـــ٩٢٣( القــسطالني لطــائف اإلرشــاد لفنــون القــراءات لــشهاب الــدین  - ١٧

  .وهو في القراءات األربع عشر

ت ( المنتهـــــى فـــــي القـــــراءات الخمـــــسة عـــــشر ألبـــــي فـــــضل الخزاعـــــي  - ١٨

 )هـ٤٠٨

  .)هـ٤٣٧ت ( بى طالب اإلبانة عن معاني القراءات لمكي بن أ - ١٩

  )هـ١١١٧ت ( غیث النفع في القراءات السبع للصفاقسى  - ٢٠

ـــــاح  - ٢١ ـــــد الفت ـــــشیخ عب ـــــواترة لل ـــــراءات العـــــشر المت ـــــدور الزاهـــــرة فـــــي الق الب

  .القاضي

التــــــــــذكرة فــــــــــي القــــــــــراءات الــــــــــثالث وتوجیههــــــــــا مــــــــــن طریــــــــــق الــــــــــدرة                          - ٢٢

  )١(محمد سالم محسن / للدكتور 

  

                                                 

 .  وما بعدها ٨١مقدمات في علم القراءات صـ: ینظر  (١)



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  

  

  متهيد عن علم األصوات 

   أقسامه – أمهيته –تعريفه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ى اا    
  

ي دراسـة لغویـة فاللغـة إن المستوى الصوتي هـو األسـاس أو الدعامـة األساسـیة أل

 ومـن هـذه األصـوات تتكـون الكلمـات ،في مجموعها عبارة عن عدد من األصـوات

 ومن خالل هذه الجمل یفهـم الـسامع ،فردة تتكون الجمل ومن الكلمات الم،المفردة

   .ما یریده المتكلم

 بالدراســة الــصوتیة إیمانــا مــنهم بــأن الدراســة –ً قــدیما وحــدیثا –وقــد اهــتم العلمــاء 

قـــوم علیهـــا الدراســـات األخـــرى إذن ال یمكـــن الـــصوتیة هـــي الركیـــزة األولـــى التـــي ت

ما لم تكـن هـذه الدراسـة مبنیـة لمیة ع دراسة ، أو لهجة ما،األخذ في دراسة لغة ما

  . )١( وأنظمتها الصوتیة ،على وصف أصواتها

 حتــى یعــرض لــه فــي ،ً عــرض یخــرج مــع الــنفس مــستطیال متــصال:فالــصوت هــو

 واســتطالته فیــسمى المقطــع أینمــا ،الحلــق والفــم والــشفتین مقــاطع تثنیــة عــن امتــداده

  . )٢(عرض له حرفا 

    .ة بل هو أساسها الذي تنبني علیه أحد فروع علم اللغ:وعلم األصوات

 وتقـدم طریـق ، تـأتي مـن أنهـا تمثـل الجانـب العملـي للغـة:وأهمیة دراسة األصوات

ــــه اإلنــــسان  ــــسان وأخی ــــصال المــــشترك بــــین اإلن ــــل حظــــه مــــن الــــتعلم االت ّمهمــــا ق

  . )٣(والثقافة

   .ولدراسة األصوات أهمیتها وقیمتها في مجاالت كثیرة منها

                                                 

دار النهضة العربیة /  ، ط ١٢٤محمود السعران صـ/ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي د (١)

  عة والنشرللطبا

/ فتحي عبد الرحمن حجازي ،   د /  تحقیق د ١٩ / ١سر صناعته اإلعراب البن جنى  (٢)

  . المكتبة التوفیقیة / أحمد فرید أحمد ط 

م ١٩٩١ -هـ ١٤١١علم الكتب /  ط ١٣أحمد مختار عمر صـ/ دراسة الصوت اللغوي د (٣)

 .  



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 فمـن أبـرز أهـداف الدراسـة الـصوتیة ضـبط :اء وحسن األداءقل في مجال اإل:ًأوال

 وفي قـراءة القـرآن بخاصـة ، واألداء الفصیح للكالم العربي بعامة،النطق الصحیح

 ذلك أن األداء السلیم الفصیح للغة یحفـظ لهـا .على نهج ما كان العظماء یفعلونه

قلوب فتعي ما تـسمع  ویفتح لها ال،رونقها في األسماع ووقعها الساحر في الطباع

   .تتأمله في أناة وارتیاحثم 

َومن هنا یدرس في علم التجوید مخرج كل حرف وصفاته حتى یسمع فـي كلمـات  ْ ُ

   .القرآن دون أن یلتبس بحرف آخر

 وحـــــسن اإللقـــــاء ،فالدراســـــة األصـــــوات لهـــــا دور عظـــــیم فـــــي حـــــسن إلقـــــاء الكـــــالم

   )١ (أو عناءشقة مباإلضافة إلى توصیله المعنى إلى السامع دون 

  

ٕ وانمــا یمتــد إلــى كثیــر ممــن یعتمــد ، ال یخــدم قــارئ القــرآن فحــسب:فعلــم األصــوات

 ، والمـــذیعین، والمدرســـین والقـــضاة،ٕ واذا نظرنـــا إلـــى الخطبـــاء،عملـــه علـــى الكلمـــة

 ،ًوغیرهم یتبین لنا أن هؤالء جمیعا ال یستطیعون القیام بعملهم على الوجه األكمل

ُّوالالئـــق بهـــم دون أن یلمـــ وا بـــصورة أو بـــأخرى بخـــصائص النطـــق وقواعـــد األداء ُِ

  .)٢(السلیم 

  

 علـم األصـوات یـستعان بـه فـي تفـسیر ظـواهر : في مجال الدراسات اللغویة:ًثانیا

 ، والنحـــو، والـــصرف، وفقـــه اللغـــة،كثیـــرة فـــي مختلـــف العلـــوم اللغویـــة كمـــتن اللغـــة

   .والداللة وغیرهم

  

                                                 

  . ة الثالثة  الطبع٨محمد حسن جبل صـ/ أصوات اللغة العربیة د  (١)

/   ط ١٠عبــد الحمیــد محمــد أبــو ســكین صـــ/ دراســات فــي التجویــد واألصــوات اللغویــة د  (٢)

 . م ١٩٨٩



       
 
 

    
 
 
 

٦٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  :تي للحروف العربیة یرصد علم األصوات التطور الصو:ًثالثا

 وعلــم األصــوات یقــوم برصــد ،فــإن بعــض الحــروف العربیــة أصــابها تطــور صــوتي

 ،ًهذا التطور عن طریـق تحدیـد النطـق الحـالي ألصـوات اللغـة تحدیـدا علمیـا دقیقـا

   .)١(مع تحدید النطق القدیم لهذه األصوات ثم یستنبط قوانین النطق لها 

  

الت أخـــرى غیـــر مـــا ســـبق منهـــا تعلـــیم الـــصم  تخـــدم الدراســـة الـــصوتیة مجـــا:ًرابعـــا

  . )٢(غات األجنبیة هندسة الصوت وغیرهاتعلم الل و،والبكم  وعالج  عیوب النطق

   .وعلى ما سبق ذكره نستطیع أن نبین قیمة دراسة المستوى الصوتي

 دراسة علمیـة مـا لـم تكـن هـذه ، أو لهجة ما،بأنه ال یمكن األخذ في دراسة لغة ما

 وقبــل كــل ، وأنظمتهــا الــصوتیة فــالكالم أوال، علــى وصــف أصــواتهاالدراســة مبنیــة

 ، فال بد من البدء بالوصف الصوتي للقطع الصغیرة، سلسلة من األصوات،شيء

 هــذه الوحــدات التــي تتــألف ، أقــصد أصــغر وحــدات الكلمــة،أو للعناصــر  الــصغیرة

   .)٣(منها المقاطع على أنظمة معینة تختلف باختالف اللغات 

ى الـصوتي هــو حجـر الزاویـة التــي تقـوم علـى معطیاتــه ونتائجـه الدراســات فالمـستو

   .األخرى

  

  

                                                 

   . ١٦محمد حسن جبل صـ/ أصوات اللغة العربیة د  (١)

األصـوات /     ویراجـع ٤٦أحمد أبو العیله رخا صــ/ دراسات في أصوات اللغة العربیة د  (٢)

   . ٢٥عبد الرحمن أیوب صـ/  ، واألصوات د ١٧٦كمال بشر صـ/ العربیة د 

   . ١٢٤محمود السعران صـ/ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي د  (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   اات

  

   -:صنف العلماء األصوات اللغویة إلى

  .)الساكنة( األصوات الصامتة  -١

  .)المتحركة( األصوات الصائتة  -٢

 الــصوت المجهــور أو المهمــوس الــذي : فــي الكــالم بأنــهویعــرف الــصوت الــصامت

ً نطقه أن یعترض مجرى الهـواء اعتراضـا كـامال كمـا فـي حالـة یحدث في  )البـاء( ً

ًأو اعتراضا جزئیا من شأنه أن یمنع الهواء من الفم دون احتكاك مسموع كما فـي  ً

ً مثال )الفاء(  و )الثاء( حالة 
)١(.   

 الــصوت المجهــور الــذي یحــدث فــي تكوینــه أن ینــدفع : فهــوأمــا الــصوت الــصائت

 دون ،ً وخــالل األنــف معهمــا أحیانــا،ستمر خــالل الحلــق والفــمالهــواء فــي مجــرى مــ

ًأن یكون ثمة عائق یعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما أو تضییق لمجرى الهواء  ً

ًمن شأنه أن یحدث احتكاكا مسموعا 
)٢( .  

ــــصائتة  ــــه فــــإن األصــــوات ال ــــة )المتحركــــة( وعلی ــــى الحركــــات الثالث (  تنطبــــق عل

   . وأنها كلها مجهورة) والیاء،على أللف والواو و، والضمة، والكسرة،الفتحة

   . وما هو مهموس، فمنها ما هو مجهور)الساكنة( أما األصوات الصامتة 

 سأقوم بدراسـة المـستوى الـصوتي فـي القـراءات – إن شاء اهللا تعالي –فیما یأتي و

   .القرآنیة في شرح ابن الناظم

   .غیرها  واإلدغام و، واإلبدال،من حیث  الهمز والتسهیل

                                                 

بــشر / األصــوات د  .    ١٤٨الــسعران صـــ/ علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العربــي د : ینظــر  (١)

  . م ٢٠٠٠دار غریب للطباعة والنشر بالقاهرة سنة /  ، ط ١٤٩صـ

/  ، والمــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث   اللغــوي د ١٤٨الــسعران صـــ / علــم اللغــة د (٢)

   .٤٢رمضان عبد التواب صـ



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  

  

  

  

  

 ااا  

  

  اجلانب الصويت يف القراءات القرآنية 

  يف شرح ابن الناظم 

  اهلمز والتســهيل  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

وا ا  

  

 ویـستعمل اسـم جـنس جمعـي ،)١( مصدر بمعنـي الـضغط والـدفع :الهمز في اللغة

رة وتمــر  همــز وهمــزة نحــو شــجر وشــج:یفــرق بینــه وبــین مفــرده بــسقوط التــاء تقــول

   .)٢( همزات :وتمرة وجمعها

 أو هـــي حــــرف )٣( عنـــد القـــدماء حـــرف مجهـــور مـــن أقـــصى الحلـــق :ًواصـــطالحا

 أو هـي حـرف شـدید )٤(مجهور سفل في الحلق وبعد عـن الحـروف وحـصل طرفـا 

  . )٥(مستثقل من أقصى الحلق 

 وهــو یحــدث بــأن ، صــوت صــامت حنجــري انفجــاري:وهــي بعــد البحــث التجریبــي

ً الموجــودة بــین الــوترین الــصوتین وذلــك بانطبــاق الــوترین انطباقــا تامــا تــسد الفتحــة ً

فــال یــسمح للهــواء بالنفــاذ مــن الحنجــرة یــضغط الهــواء فیمــا دون الحنجــرة ثــم ینفــرج 

ًالوتران فینفذ الهواء من بینهما فجأة محدثا صوتا انفجاریا 
)٦(.   

 فتحـــة المزمـــار  وألن،المجهور وال بــالمهموسبـــ صـــوت شـــدید ال هــو فــالهمزة إذن

ًمعها مغلقة إغالقا تاما  وال یـسمح للهـواء ، فال تسمع لهذا ذبذبة الوترین الصوتین،ً

بالمرور إلى الحلق إلى حین تنفرج فتحة المزمار ذلك االنفراج الفجائي الذي ینتج 

  . )٧(الهمزة 

                                                 

  . دار صادر / ط ) باب الهمزة  ( ٢٢ /١لسان العرب البن منظور : ینظر  (١)

  ) .  قراءات ٢٥١( مخطوط بدار الكتب رقم  . ٥٥/ تفرید الجمیلة لمنادمة العقیلة لوحة  (٢)

   . ٤٠٥ / ٢ب لسیبویه الكتا (٣)

   . ٨١- ٧٨/ ١سر صناعة اإلعراب البن جنى  (٤)

   . ١٠٧ / ٩شرح المفصل البن یعیش  (٥)

   . ١٧٠السعران صـ/ علم اللغة د  (٦)

اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة د / ، ویراجع  . ٨٣أنیس صـ / األصوات اللغویة د  (٧)

   . ١٠٣عبده الراجحي صـ/ 



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ًولقـد اهـتم علمـاء القـراءات اهتمامـا كبیــرا بـالهمزة فعقـدوا لهـا فـصوال مطولـة تحــ دثوا ً

   .فیها عن أحكامها محققة أو مبدلة أو محذوفة

   :والهمزة قسمان

 . همزتان مجتمعتان في كلمة أو لكلمتین-٢           .مفردةهمزة  -١

   :والهمزة المفرده ضربان

  . همزة متحركة-٢           .ساكنةهمزة  -١

   :والساكنة على ثالثة أضرب

  . مفتوح ما قبلها-٣     . مكسور ما قبلها-٢       .مضمون ما قبلها -١

   :والمتحركة على ضربین

  . متحرك قبلها ساكن-٢   .قبلها متحركمتحركة  -١

   .والهمزتان المجتمعتان إما أن تكونا في كلمة أو في كلمتین

   :والهمزتان المجتمعتان في كلمتین تأتیان على ضربین

  . همزتان مختلفتان-٢       .همزتان متفقتان -١

   .ون متفقتین بالكسر أو بالفتح أو بالضموالمتفقتان إما تك

   :والمختلفتان على خمسة أقسام

  . مفتوحة ومكسورة-٢     .مفتوحة ومضمومة -١

  . مكسورة ومفتوحة-٤    . مضمومة ومكسورة-٣

  .      )١( وقد أفاضت كتب القراءات عن هذا .مضمومة ومفتوحة -٤

   .في النطقا  إعطاؤها حقه: هو النطق بالهمزة وتحقیقها أي:زـوالهم

 هــو النطــق بغیــر الهمــزة ویكــون ذلــك بقلبهــا حــرف مــد مجــانس للحركــة :والتــسهیل

   . أو حذفها أو تسهیلها،السابقة

                                                 

   . ٦٣٢ / ١ ، ٣٦٢ / ١ ، ٣٩٠ / ١ النشر البن الجزرى :ینظر  (١)



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 فــــبعض القبائــــل یحقــــق الهمــــزة والــــبعض ، لهجتــــان عربیتــــان:والهمــــز والتــــسهیل

 على أن التزام الهمز وتحقیقـه مـن خـصائص لهجـة ت وتكاد تجمع الروایا،یسهلها

 وأن ،هاق أي قبائـل وسـط شـبه الجزیـرة وشـر، وبني أسـد ومـن جـاورهم،س وقی،تمیم

 ویؤیـد هـذا مـا ورد فـي كتـب األدب أن أحـد )١(التسهیل للهمزة لهجة أهـل الحجـاز 

 أتهمـــز الفـــأرة ؟ فلـــم یفطـــن المـــسئول لمـــا أراد :الـــرواة ســـأل رجـــال مـــن قـــریش قـــائال

غــوي أن یعــرف مــا إذا كــان  وقــد أراد الل، إنمــا یهمزهــا القــط:ًالــسائل وأجــاب ســاخرا

   .)٢(القریشیون یلتزمون تحقیق الهمزة في كالمهم 

ً إال أنــه قــد روي أیــضا أن بعــضا مــن تمــیم یقلبــون الهمــزة ،ومــع نــسبة الهمــز لتمــیم

 ، لــؤم، بئــر، فــي رأس:الــساكنة إلــى حــرف لــین مــن جــنس حركــة مــا قبلهــا فیقولــون

   . لوم، بیر،راس

كم قاطع بالنـسبة لتحقیـق الهمـز أو تـسهیله إلـى وال یستطیع المرء أن یصل إلى ح

ً نظــرا الخــتالف القــراء فــي أحكــام الهمــز اختالفــا كبیــرا،بیئــة معینــة ً  فتكــاد تجمــع .ً

 وال غرابـة ،كتب القراءات علـى أن أبـا جعفـر ونافعـا قـد تخلـصا مـن تحقیـق الهمـزة

 عـــدم فــي هــذا فهمــا أشــهر قــراء المدینــة ومــن البیئــة الحجازیــة التــي اشــتهر عنهــا

 قـراء – والغریب هو أن ابن كثیر قارئي مكة لم یشترك معهمـا )التسهیل(  الهمز 

   . في التسهیل ومال إلى تحقیق الهمز–المدینة 

وظــاهرة تحقیــق الهمــزة وتــسهیلها كانــت فــي األصــل مــن األمــور التــي فرقــت بــین 

   .)٣( وبین لهجات البیئة الحجازیة ،لهجات وسط الجزیرة وشرقها

   .لهمزة یكون على ثالثة أوجهوتخفیف ا

   .)٤( ) وتبدل وتحذف،وأما التخفیف فتصیر الهمزة فیه بین بین ( :قال سیبویه

                                                 

   . ١٠٥عبده الراجحي صـ/ اللهجات العربیة د  (١)

   . ٧٥أنیس صـ/ في اللهجات د  (٢)

   .٧٨أنیس صـ/ في اللهجات د  (٣)

   . ٢٦٥ / ٥ویراجع شرح المفصل  . ٥٤ / ٣الكتاب  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 بــین الهمــزة وبــین : أي،)بــین بــین(  ومعنــى جعلهــا )بــین بــین(  التــسهیل :فــاألول

ٕ واذا ، واأللـــف. فـــإذا كانـــت مفتوحـــة فهـــي بـــین الهمـــزة،الحـــرف الـــذي منـــه حركتهـــا

ٕ واذا كانـــت مكـــسورة فهـــي بـــین الهمـــزة ، والـــواو،بـــین الهمـــزةكانـــت مـــضمومة فهـــي 

  .)١(والیاء 

   )٢( .م لو: والمكسورة نحو قولك في لؤم،ل سا:فالمفتوحة نحو قولك في سأل

 وهــو أن تبـــدل الهمــزة الــساكنة حــرف مـــد مــن جــنس حركــة مـــا : اإلبــدال:والثــاني

 فـي :ًرة یـاء نحـو قولـك وبعـد الكـس،ً فتصیر بعد الفتحة ألفا وبعد الضمة واوا،قبلها

   .)٣( الذیب : وفي الذئب، المومن: وفي المؤمن،رأس راس

 وهو أن تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى الحـرف الـذي قبلهـا إذا : الحذف:والثالث

   ) ٤(.كانت متحركة وقبلها حرف ساكن غیر حرف علة

  

 –ه اهللا  رحمـ–ي مـا ذكـره ابـن النـاظم  فیمـا یـأت– إن شاء اهللا تعـالى –وسأعرض 

   .من همز وتسهیل في القراءات عنده

  

                                                 

   . ٢٦٥ / ٥، وشرح المفصل  ٤٨ / ١ ، وسر صناعة اإلعراب ٥٤٢ / ٣/ الكتاب  (١)

   . ٢٦٥ / ٥سر صناعة اإلعراب  (٢)

   . ٥٤٤ ، ٥٤٣/ ٣الكتاب  (٣)

   . ٣٢٦عبد العلى المسئول صـ/ القراءات الشاذة د  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ـــاظم  -١ ـــن الن ـــال اب ـــه اهللا –ق ـــسق– رحم ـــي عطـــف الن ـــع  ( : ف ـــد تق  )أم( وق

 :ومنــه قــراءة ابــن محیــصن قولــه تعــالى... .المتــصلة بــین مفــرد وجملــة

 ْوسواء علیهم َأنذرتهم َأم لم تنذرهم ْ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ْ َ ْ َُ َُ َ ِ ْ َ ٌ َ َ َ  )٢(.)- بهمزة واحدة - )١(

    

   :تعقیب

َْأنــــذرتهم( ممــــا ســــبق یالحــــظ أن قــــراءة  َ  بهمــــزة واحــــدة هــــي قــــراءة ابــــن محیــــصن )ْ

   .)٣(والزهري 

الـــذي ینبغـــي أن یعتقـــد فـــي هـــذا أن یكـــون أراد همـــزة االســـتفهام  ( :قـــال ابـــن جنـــي

ًإال أنـــه حـــذف الهمـــزة تخفیفـــا وهـــو یریـــدها كمـــا قـــال  }أََأنـــذرتهم {  :كقـــراءة العامـــة

   :الشاعر

َلعمرك ُ ْ   ٕما ادري وان كنت داریا  َ

   )٤( شعیب بن سهم أم شعیب بن منقر             

   . أشعیث بن سهم أم شعیث بن منقر:یرید

 ، بعـدها)أم( ویدل على إرادة هذه القـراءة الهمـزة وأنهـا إنمـا حـذفت لمـا ذكرنـا بقـاء 

 : كقـولهم،هـذه منقطعـة )أم(  تكـون : فـإن قیـل. أو لـم تنـذرهم:ولو أراد الخیر لقـال

 منقطعـا )وسـواء علـیهم ( : إذا قدرت ذلك بقى قولـه تعـالى: قیل،ُا إلبل أم شاءهإن

 أن قـول ابـن مجاهـد ا فقـد علمـت بهـذ.ّ وأقل ما یكون خبر سواء اثنـان،ال ثاني له

                                                 

   . ١٠/ یسن  (١)

  . ٣٧٧شرح ابن الناظم صـ (٢)

 وهــــي مــــن شــــواهد أوضـــــع ٢٣٠ / ٢ ، شــــرح ابــــن عقیـــــل ٢٠٤ / ٢المحتــــسب : ینظــــر  (٣)

   . ١٤٢ / ٢ ، وشرح التصریح ٣٦٨ / ٣المسالك 

   . ١٢٢/ ١١ ، وخزانة األدب ٣٧البیت لألسود بن یعفر في دیوانه صـ (٤)

 والمقاصــد ١٧٥ / ٣ ، والكتــاب ١٣٨ ، وشــرح شــواهد المغنــي صـــ١٤٣ / ٢ وشــرح التــصریح 

 وبـال نـسبة فـي ١٢٨ / ١١ ، وخزانة األدب ٤٩النحویة ، وألوس بن حجر في دیوانه صـ

 ، والمقتـضب ٤٢ / ١ ومغني اللبیب ٢٥٠ / ٢ ، والمحتسب ٣٧٢ / ٣مسالك أوضح ال

   . ١٣٢ / ٢ ، وهمع الهوامع ٢٩٤ / ٣



       
 
 

    
 
 
 

٦٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 أراد بلفــظ الخبــر وفیــه مــن : فیقــال،علـى الخبــر ال وجــه لــه اللهــم إال أن یتحمــل لــه

   .)١( )الصنعة ما تراه

  

فلمــا اجتمــع فــي كلمــة .... (: فــي اإلبــدال– رحمــه اهللا –بــن النــاظم قــال ا -٢

ــا بإبــدالها مــدة مــن جــنس حركــة مــا  همزتــان ثانیهمــا ســاكنة وجــب تخفیف

 وكـذا كـل مـا سـكن منـه ثـاني ، ألن حصل الثقـل  فخـصت بـالتخفیف،قبلها

َإیالفهــم رحلــة   : إال مــا نــدر مــن قــراءة بعــضهم قولــه تعــالى،الهمــزتین َ ْ ِ ِْ
ِ َ ِ

ِتاء والصیفِّالش ِْ َّ َ َ    )٣) (٢(.   

   :تعقیب

ذكر اجتماع همزتین في قد  – رحمه اهللا تعالى –مما سبق یالحظ أن ابن الناظم 

كلمـــة واحـــدة وكانـــت الثانیـــة منهـــا ســـاكنة ونـــص علـــى أنهـــا تقلـــب إلـــى حـــرف مـــد 

مجانس لحركة األولى ثم ذكر قراءة عاصم وشعبة واألعمش بإبقـاء الهمـزة الثانیـة 

   )٤(هيكما 

 فقرأ أبـو جعفـر بهمـزة مكـسورة بـال )إالفهم( واختلف في  ( :قال صاحب اإلتحاف

ًیاء كقراءة ابن عامر في األولى فهو ألف ثالثیـا وقـرأ البـاقون بـالهمزة ویـاء سـاكنة 

   .)٥( )بعدها فكلهم على إثبات الیاء في الثاني غیر أبى جعفر

 
  

                                                 

  .٢٥٠ / ٢المحتسب : ینظر  (١)

   . ٢/ قریش  (٢)

  . ٥٩٩شرح ابن الناظم صـ (٣)

 ،  وشـرح ٣٨٣ / ٤ ، وهي من شـواهد أوضـع المـسالك ٥١٤ / ٨البحر المحیط : ینظر  (٤)

  . ٣٧٣ / ٢التصریح 

  . ٦٠١اإلتحاف صـ (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ، ألنه لم یستوف شروطه،شذ فیه اإلبدالما  ( :قال ابن الناظم في اإلبدال -٣

ْكقـــــــراءة مـــــــن قـــــــرأ قولـــــــه تعـــــــالى َ:  َإن كنـــــــتم للرؤیـــــــا تعبـــــــرون ُ ُْ َْ َ ُْ ُّ ِ ْ ُ ْ ِ )١(                                   

   )٢( )وهذا نوع  من ثالثة أنواع

   :تعقیب

د ٕ من باب قلب الواو یاء وادغامهـا فـي البـاء بعـ)یاللر( مما سبق یالحظ أن قراءة 

   .تسهیل الهمزة

ـــاب الهمـــز المفـــرداإلتحـــافقـــال صـــاحب  ـــساكن :القـــسم األول ( : فـــي ب  الهمـــز ال

 فقرأ ورش مـن طریـق األصـبهانى ) ورؤیا، ویؤتى،یؤمنون ( :ویأتي بعد ضم نحو

)ًجمیع ذلك بإبدال الهمزة واوا
)٣( .  

   .)٤(فقد قلب هنا الواو یاء وأدغم الیاء في الباء 

   )٥( أبو عمرو واألزرق وأبو جعفر وقد قرأ بهذه القراءة

    .)٦( الكسائي وقللها األزرق وأبو عمرو )للرؤیا( أما 

  

إال هـذه المعاملـة مـن غیـر الفعـل ولـم یعامـل ( : قال ابن النـاظم فـي اإلبـدال-٤

ـــــصحیح)٧()ِأیمـــــة( ـــــدال والت ـــــه جـــــاء باإلب ـــــن عـــــامر وع، فإن ـــــراءة اب لیه ق

   )٨().والكوفیین

                                                 

   . ٤٣/ یوسف  (١)

  . ٦٠٧شرح ابن الناظم صـ (٢)

 .  في القراءة ٣٣٢ ویراجع صـ٧٥اإلتحاف صـ (٣)

  . ٢٩٦ / ٢ ، ٣٩١/ ١النشر  (٤)

 ٢ ،    وشـرح التـصریح ٣٨٩ / ٤وهـي مـن شـواهد أوضـح المـسالك  . ٣٣٢اإلتحاف صـ (٥)

 /٣٨١ .  

   . ٣٣٢اإلتحاف صـ (٦)

  . ٥/  القصص (٧)

   ٦٠١شرح ابن الناظم صـ (٨)



       
 
 

    
 
 
 

٦٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

   .)أئمة ( :حظ أن ابن الناظم ذكر اإلبدال في قوله تعالىمما سبق یال

أما إذا كانـت الهمـزة األولـى لغیـر اسـتفهام  فـإن الثانیـة منهمـا  ( :قال ابن الجزرى

 فالمتحركـــة ال تكـــون إال بالكـــسر وهـــي كلمـــة واحـــدة فـــي .وســـاكنةتكـــون متحركـــة 

   )٢( ).)١( )أئمة( خمسة مواضع 

ت الهمزة األولى لغیر استفهام فـإن الثانیـة تكـون فإن كان ( :قال صاحب اإلتحاف

 – كمـا سـبق – وساكنة فالمتحركة ال تكـون إال بالكـسر وهـي فـي خمـسة ،متحركة

ــــر وأبــــو عمــــرو وكــــذا رویــــس  ــــن كثی ــــالون وورش مــــن طریــــق األزرق واب فقرأهــــا ق

بالتسهیل والقصر ووافقهم ابن محیصن والیزیدى وقرأ ورش من طریق األصبهاني 

كذلك والمد في ثاني القصص وفي السجدة وفـي الثالثـة الباقیـة بالقـصر بالتسهیل 

   .كاألزرق

وقــرأ أبــو جعفــر بالتــسهیل مــع الفــصل فــي الخمــسة بــال خلــف واختلــف عــنهم فــي 

 وذهـب آخـرون ، فذهب الجمهور مـن أهـل األداء إلـى أن بـین بـین،كیفیة التسهیل

   .إلى أنه اإلبدال یاء خالصة

 نقلــت كــسرة المــیم األولــى )إمــام(  جمــع )أفعلــة( ى وزن  علــ)أأئمــة( وأصــل كلمــة 

إلى الهمزة قبلها لیسكن أول المثلین فیدعم وكان القیاس إبدال الهمزة ألفا لسكونها 

 قاصـد فأبـدلوها باعتبـار : بمعنـى)أم( ّ أمـة ال لتـبس بجمـع :بعد فتح لكـن لـو قـالوا

   . )٣()أصلها وكان یاء النكسارها

  

                                                 

 ،   والـسجدة ٤١ ، ٥ ، القـصص ٧٣/  ، واألنبیـاء ١٢/ الخمسة مواضع هـم فـي التوبـة  (١)

 /٢٤ .   

  . ٣٧٨ / ١النشر  (٢)

  . ٧٢ ، ٧١اإلتحاف صـ: ینظر  (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  

  

  

  

  

  

 اا  

  

   دالــــاإلب

   اإلبدال يف اشتملت علىوالقراءات اليت 

   - رمحه اهللا –شرح ابن الناظم 
  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  اال

  . )١( مصدر أبدلت كذا من كذا إذا أقمته مقامه :اإلبدال في اللغة

                   وهـــــو قیـــــام الـــــشيء ، والـــــالم أصـــــل واحـــــد، والـــــدال،البـــــاء ( :قـــــال ابـــــن فـــــارس

   .)٢( )اهبمقام الشيء الذ

  . )٣( جعل شيء مكان شيء آخر :واألصل فیه

 وهــذا )٥( أو حركـة مكـان أخـرى )٤( هـو جعـل حـرف مكـان آخـر :وفـي االصـطالح

   .عند علماء الصرف

 ، إقامة حرف مكان آخر یقاربه في المخرج أو فـي الـصفة:أما عند اللغویین فهو

 مــع اشــتراك الكلمتــین فــي المعنــى وفــي بــاقي ،أو فیهمــا معــا

  . )٦( والجدث والجدف ، خبن وغبن: مثل،الحروف

  أ اال

   :ینقسم اإلبدال إلى قسمین

 وهـذا إذا ، ویكـون عنـد جمیـع العـرب، اإلبدال المطرد وهو اإلبـدال القیاسـي:األول

علـم  ویكون ذلك خاصا ب)٧( )هدأت موطیا(  وحروفه ،استوفى شرطه وجب تنفیذه

   .رحهالصرف وقد أفاضت كتب الصرف في ش

                                                 

  . ٤٨ / ١١) ب ، د ، ل ( لسان العرب  (١)

   . ٢١٠ / ١) ب ، د ، ل ( مقاییس اللغة  (٢)

  . ١١/٤٨) ب ، د ، ل ( لسان العرب  (٣)

المكتبة التوفیقیة بالقاهرة ، شرح الشافیة     البن الحاجب /  ط ٣٩١ / ٤حاشیة الصبان  (٤)

 / ١    تـاریخ آداب العـرب للرافعـي ٧١إبراهیم نجا صـ/  ، اللهجات العربیة د ١٩٧ / ٣

١٨٤ .  

إبــــراهیم أبــــو ســــكین /  ، علــــم اللغــــة د ١٢٠ صـــــعبــــد الغفــــار هــــالل/ اللهجــــات العربیــــة د  (٥)

   . ١٤٧صـ

   . ١٣٨إبراهیم أبو سكین صـ/ اللهجات العربیة والراءات القرآنیة د  (٦)

   ٢٨٣ / ٤ ، شرح األشموني ٣٤٨ / ٥شرح المفصل البن یعیش  (٧)

   . ١٢٠عبد الغفار هالل صـ/ ً ، اللهجات نشأة وتطورا د ٧١نجا صـ/  اللهجات د 



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 اإلبــدال غیــر المطــرد وهــو الــذي ال یخــضع لــشرائط خاصــة بحیــث إذا لــم :واآلخــر

 وهذا ال یكون عند العرب جمیعـا ولكـن یتنـوع بـین ،لشذوذه مرتكبا للفاُینفذ عد مخ

 إذ یقــع فــي ، وهــو أعــم وأشــمل)عــن ( : وأخــرى تقــول)أن ( : فقبیلــة تقــول،القبائــل

 علــى التغییــر الــذي یلحــق الحركــات ً بــل إنــه لــیس مقــصورا،جمیــع حــروف المعجــم

 أو حركــــة مكــــان ، جعــــل حــــرف مكــــان آخــــر:ومــــن ثــــم فقــــد عرفــــه اللغویــــون بأنــــه

  . )١(أخرى

ـــین الحـــرفین المبـــدل  ـــاك عالقـــة صـــوتیة ب ـــدال أن تكـــون هن ویـــشترط  لـــصحة اإلب

   . مع االتفاق في المعني،ً وذلك بأن یتقاربا مخرجا وصفة،والمبدل منه

 ، وذلك الدال،لب في الحرف إنما هو فیما تقارب منهماأصل الق ( :قال ابن جنى

 وغیـر ذلـك ، والنون، والمیم، والهمزة، والهاء، والثاء، والظاء، والذال،والطاء والتاء

  .)٢( )مما تدانت مخارجه

ال یكــون اإلبــدال إبــداال حقــا إال إذا كــان بــین  ( :عبــد الــصبور شــاهین/ ویقــول د 

ــــه عالقــــة صــــوتی ــــدل من  كقــــرب المخــــرج أو االشــــتراك فــــي بعــــض ،ةالمبــــدل والمب

   .)٣( )الصفات الصوتیة كالجهر والهمس والشدة والرخاوة

   اال
   :اختلف العلماء في منشأ اإلبدال إلى رأیین مشهورین

 أن اإلبـــدال مـــن قبیـــل اخـــتالف اللهجـــات وهـــذا الـــرأي یمثلـــه أبـــو الطیـــب :أحـــدهما

  . )٤( وغیرهما هاللغوي وابن خالوی

 لــیس المــراد باإلبــدال أن العــرب تتعمــد : الطیــبأبــوقــال  ( :اء فــي المزهــروقــد جــ

ٕ وانما هـي لغـات مختلفـة لمعـان متفقـه تتقـارب اللفظتـان ،تعویض حرف من حرف
 والـدلیل علـى : قـال، حتـى ال یختلفـان إال فـي حـرف واحـد،فـي لغتـین لمعنـى واحـد

 وال بالـصاد ، غیر مهمـوزةً وطورا،ًذلك أن قبیلة واحدة ال تتكلم بكلمة طورا مهموزة

 والهمــزة المــصدرة عینــا ؛ ، وكــذلك إبــدال الم التعریــف میمــا، وبالــسین أخــرى،مــرة

                                                 

   ٧٢نجا صـ/  ، واللهجات د ١٢١هالل صـ/ ًجات العربیة نشأة وتطورا د الله (١)

  . ١٨٦ / ١سر صناعة اإلعراب  (٢)

   . ٧٣القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث صـ (٣)

  . ١٨٥ / ١وتاریخ آداب العرب للرافعى  . ٤٧٥ / ١المزهر للسیوطي  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ال تــشترك العــرب فــي شــيء مــن ذلــك إنمــا یقــول  )عــن(  :)أن( كقــولهم فــي نحــو 

   .)١() وذاك آخرون، قوم.هذا

ألخرى  یرى أصحابه أنه إن أمكن الحكم بأصالة إحدى الكلمتین وفرعیة ا:واألخر

ٕ واال فهو من اختالف اللهجات وهذا الـرأي یمثلـه ابـن جنـى ،كان من قبیل اإلبدال
   .)٢( وابن یعیش ،ومن وافقه كابن سیده

ً مظهــرا مــن مظــاهر اخــتالف اللهجــات وورد وقوعــه فیهــا ّعــدیوعلــى هــذا فاإلبــدال 

  .  )٣(بین الحروف لما بینها من قرابة صوتیة في المخرج أو الصفات 

   .أتي ما ذكر ابن الناظم من إبدال في القراءاتوفیما ی

  

                                                 

ــــاریخ آداب العــــرب ٤٦٠ / ١المزهــــر  (١) ــــسكیت صـــــ١٨٥ / ١ ، ت  . ٦٧ ، اإلبــــدال البــــن ال

   . ٧٣نجا صـ/ اللهجات د 

 ، ٧٣ ، ٧٢نجــا صـــ/  ، اللهجــات د ٧ / ١٠وشــرح المفــصل  . ٢٧٤ / ١٣المخــصص  (٢)

  . ٨٢ / ٢ویراجع الخصائص 

   . ٧٣القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث صـ (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   اال  اا:وأ

  

وأجــاز األخفــش اإلبــدال مــن ضــمیر الحاضــر  ( : قــال ابــن النــاظم فــي البــدل-١

   : واحتج له بقول الشاعر ،مطلقا

ْ بمستلئم مثل الفنیق المرحل  وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى   ِ
)١(   

ّ واألوجــه عــد هــذا البیــت مــن . وال یعنــي إال نفــسه،ًرعا متــد: بمــستلئم:یریــد
 تعدوني إلى صـارخ : على معنى.)٢(النوع المسمى في علم البیان بالتجرید 

 فجرد من نفسه مـستلئما وجعلـه مـصاحبا ،الوغى ومعى من نفسي مستلئم

   .له

ِلهم فیها دار الخلد   :ومثله قوله تعالى ِْ ُ َُ َ ْ ُ َ)ًر دارا  فكأنه جرد من الدا– )٣  

ِفهـب لـي    :- رضـى اهللا عنهمـا –وقرأ على كرم اهللا وجهه وابن عباس  ْ َ َ

ِ�من لدنك ولیـا َ َ ْ َُ ْ َ یرثنـي و *ِ
ُِ ِ َرث مـن آل یعقـوب أَ َُ ُْ ِ َ ْ ِ ِ )یریـد:  قـال أبـو الفـتح)٤ : 

فهب لي من لدنك ولیا یرثني منه أو بـه وارث مـن آل یعقـوب وهـو الـوارث 

   .)٥( ) فكأنه جرد منه وارثا،نفسه

   :تعقیب

 رضــى – وابـن عبــاس – كـرم اهللا وجهــه –ممـا ســبق ذكـره یالحــظ أن سـیدنا علــى 

 وابــن یعمــر وأبــى حــرب بــن أبــى األســود والحــسن والجحــدرى وقتــادة –اهللا عنهمــا 

   )٦( )یرثني وأرث من آل یعقوب ( وأبى نهیك وجعفر بن محمد قرءوا 

                                                 

 / ١١ ،   واللـسان ٥٨٩دة الحـافظ صــ ، وشرح عمـ١٤٩٩البیت لذى الرمة في دیوانه صـ (١)

   . ١٩٥ / ٤ولال نسبة في المقاصد النحویة ) ر ، ح ، ل  ( ٢٣٦

: ینظـر .   أن ینتزع من أمـر ذي صـفة آخـر مثلـه فیهـا مبالغـة لكمالهـا فیـه : التجرید هو  (٢)

  . ٣٦٨التلخیص للقزویني صـ

  . ٢٨/ فصلت  (٣)

   . ٦ ، ٥/ مریم  (٤)

  . ٣٩٨ صـشرح ابن الناظم (٥)

 . ٣٨ / ٢ ، ومجمــــع البیــــان ٥٠٣ / ٢ ، والكــــشاف ١٧٤ / ٦البحــــر المحــــیط : ینظــــر  (٦)

  . ٨٢ / ٢والمحتسب 



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 : وذلـك أنـك تریـد،ناه التجریـد ومع،هذا ضرب من العربیة غریب ( :قال ابن جني

 وهـو الـوارث نفـسه ،فهب لي من لدنك ولیا یرثني منه أو به وأرث مـن آل یعقـوب

   ) ١( .فإنه موضع غریب لطیف وطریف.. .فكأنه جرمنه وارثا

   .وهذا من قبیل اإلبدال في الصوامت

 فإنهــا تكــون )ظــن( ومــن ذلــك ... . (: قــال ابــن النــاظم فــي ظــن وأخواتهــا-٢

 فتتعـدى إلـى ، وتكـون بمعنـى اتهـم، فتنصب مفعـولین،ن وقوع الخبرلرجحا

 واسم المفعول منـه ، اتهمته:ً ظننت زیدا على المال أي:مفعول واحد تقول

ِوما هو على الغیب ب  : قال تعالى،مظنون وظنین ِ ْ َ َ َ َ َُ ٍنینَظَ ِ  )٣( ).)٢(   

  

   :تعقیب

 والمعنـي علیـه ومـا هــو ممـا سـبق یالحـظ أن الرســم المـصحفي فـي الكلمـة بالــضاد

 أي ببخیــل )٤( وهــي قــراءة نــافع وابــن عــامر وعاصــم وحمــزة .علــى الــوحي ببخیــل

ْفیكتمه كما یكتم الكهان لیأخذوا الحلوان  ُ
)٥(   

ـــر وأبـــى عمـــرو والكـــسائي ـــن كثی ـــى الـــوحي :وقـــرأ بالظـــاء اب ـــالمعنى ومـــا هـــو عل  ف

   .)٦(یمتهم

 ابــن كثیــر وأبــو عمــرو  فقــرأ– )بظنــین(  واختلــف فــي ٠ :قــال صــاحب اإلتحــاف

 ،والكـــسائي ورویـــس بالظـــاء وهـــي فعیـــل بمعنـــى مفعـــول مـــن ظننـــت فـــالن اتهمتـــه

 : بمتهم أي– وهو ما یوحى اهللا إلیه – وما محمد على الغیب :ویتعدى لواحد أي

   .ال یزید منه وال ینقص منه وال یحرف

                                                 

 .  باب في التجرید ٤٧٥ / ٢ بتصرف ، ویراجع الخصائص ٨٣ ، ٨٢ / ٢المحتسب  (١)

   . ٢٤/ التكویر  (٢)

   . ١٥٠شرح ابن الناظم صـ (٣)

  . ٥٧٣حاف صـ ، واإلت٢٢٠التیسیر صـ/ ینظر  (٤)

  ِّهو ما یأخذه الكاهن من األجر والرشوة على كهانته : ُالحلوان  (٥)

  ٤٣٥ / ١النهایة البن األثیر :  ینظر 

 وهـي مـن شـواهد ابـن عقیـل ٥٧٤ ، ٥٧٣واإلتحاف صــ . ٥٤٨ / ٢شرح الهدایة : ینظر  (٦)

   . ٨١/ ٧ ، وشرح المفصل ٤٤٠ / ١



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ّمـن ضـن     بخیـل بمـا یأتیـه مـن قبـل ربـه  اسـم فاعـل :بمعنـى. بالـضاد:وقرأ البـاقون َ
  )١( .) بخل:أي

  

  

 م:اا  الا   

  
ویجـوز فـي فـاء الثالثـي المـضاف مبنیـا ( :لناظم في النائب عـن الفاعـلقال ابن ا -١

 والكـسر مـا جـاز فـي فـاء الثالثـي المعتـل ، واإلشمام،لما لم یسم فاعله من الضم

ُّ حب الشيء وحب : نحو،العین ُِّ
ُ    .ُومن َأشم اشم – بكسر الحاء وضمها –ُ

ـــه تعـــالى َُ هـــذه بـــضاعتنا ]:     وقـــد قـــرأ بعـــضهم قول َ َ ِ ِ ِ
َدت إلینـــاِرَ َِْ ْ َّZ  

 بكـــسر –)٢(

   )٣()الراء

  

   :تعقیب

ــــــراء – )ِروت( ممــــــا ســــــبق یالحــــــظ أن قــــــراءة   هــــــي قــــــراءة الحــــــسن              – بكــــــسر ال

                        . مـــــــــــن لغـــــــــــات العـــــــــــرب)٤(وعلقمـــــــــــة واألعمـــــــــــش وابـــــــــــن وثـــــــــــاب وهـــــــــــي لغـــــــــــة 

   . بضم الراء)ُّردت( والقراءة السبعیة هي 

  

ــاظم -٢ ْلــدن ( :قــال ابــن الن ُ ــا:َ ــة زمانــا ومكان ً اســم ألول الغای  وال یــستعمل إال ،ً

ْظرفــا أو مجــرورا بمــن ِ ً                ، ویلــزم اإلضــافة إلــى مــا یفــسره، وهــو الغالــب فیــه،ً

َغدوة( سوى  ُ    . فله معها حاالن)ُ

 علــى التمییــز )غــدوة(  ونــصب ، واإلفــراد. لقبنــه لــدن غــدوة:مثــل :اإلضــافة    

 وعدم تصرفه تصرف غیره مـن ، وهو مبني للزوم الظرفیة.ً لدن غدوة:نحو

                                                 

   . ٣٩٩ ، ٣٩٨ / ٢النشر  ، ویراجع ٥٧٤ ، ٥٧٣اإلتحاف صـ  (١)

   . ٦٥/ یوسف  (٢)

   . ١٦٩شرح ابن الناظم صـ (٣)

  . ١٥٨ / ٢ وأوضح المسالك ٣٢٣ / ٥ ، ویراجع البحر ٣٣٣اإلتحاف صـ: ینظر  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ً وحاال ونعتا وصلة وأعربـه قـیسً خبرا: بوقوعه،الظروف  وبلغـتهم قـرأ أبـو ،ً

ْلینذر بأسا شدیدا من لد ] :بكر عن عاصم قوله تعالى َ ْْ ِ ِ ِ ًِ َ ً ْ َ    .)٢)(١(Z ِهِنَُ

  

  

   :تعقیب

ً مبنیـــة علـــى الظرفیـــة وأن قیـــسا تعربـــه وعلیـــه )لـــدن( ممـــا ســـبق یالحـــظ أن لفظـــة 

ِلدنه( جاءت القراءة من  ِ ْ    .ٕ واعرابه)لدن(  بجر )َ

ْمـــن لدنــ ( :لــف فـــي قولــه تعــالىواخت ( :قــال صــاحب اإلتحـــاف َ ْ
  فقـــرأ أبــو بكـــر )ُهِ

ء وصـــــلتها بهـــــا لفظیـــــة                 بإســـــكان الـــــدال مـــــع إشـــــمامها الـــــضم وكـــــسر النـــــون والهـــــا

 فالتقـت مـع النـون )عـضد(  فتسكین الـدال تخفیفـا كتـسكین عـین )لدنهي( فتصیر 

الــساكنة فكــسرت النــون وتبعــه كــسر الهــاء وكــان حقــه أن یكــسر أول الــساكنین إال 

 والــسابق ،أنــه یلــزم منــه العــود إلــى مــا فــر منــه ووصــلت بهمــا ألنهــا بــین متحــركین

الـــدال للتنبیـــه علـــى أصـــلها فـــي الحركـــة وهـــو هنـــا عبـــارة عـــن ضـــم ٕكـــسر واشـــمام 

   .الشفتین مع الدال بال نطق

 بواو على اوقرأ الباقون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء وقرأ ابن كثیر إبداله

   .)٣( )أصله

  

ٕ بـــــسكون الـــــدال واشـــــمامها الـــــضم وكـــــسر النـــــون والهـــــاء ووصـــــلها                 –وقـــــرء شـــــعبة 
    .)٤ (هي لغة بنى كالب –ظا بیاء لف

   

 تـاء الـضمیر )عـسى( إذا اتصل بــ  ( – رحمه اهللا تعالي –قال ابن الناظم  -٣

 والهنــدات عــسین أن ، وعــسینا أن نفعــل، عــسیت أن تفعــل: نحــو،أو نونــاه

                                                 

   . ٢/  الكهف (١)

  . ٢٨٤شرح ابن الناظم صـ (٢)

   . ٣٦٣اإلتحاف صـ: ینظر  (٣)

 ، وتلخـیص العبـارات ١٢٤الكـافي صــ/ ع  ویراجـ١ / ١٧٣فـتح الوصـید لوحـة صــ: ینظـر  (٤)

  .  وهامشها ٣٩٢ / ٢، وشرح الهدایة  . ١١٤صـ



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ــه تعــالى،ًیقمــن  جــاز فــي الــسین الكــسر إتباعــا للیــاء ــافع قول    : وبــه قــرأ ن

 ََفهل عسیتم إن تو ُْ ِ ْ َْ َ َ ْ ُْلیتم َ ْ
َّ)٢() وعلیه أكثر القراء، والفتح هو األصل– )١( .  

  

  

   :تعقیب

               لغتـــان األولـــى فـــتح الـــسین )عـــسى( ممـــا ســـبق یالحـــظ أن ابـــن النـــاظم ذكـــر فـــي 

                      والثانیــــــــــة كــــــــــسرها وعلــــــــــى كــــــــــسر الــــــــــسین جــــــــــاءت قــــــــــراءة نــــــــــافع وهــــــــــي لغــــــــــة 

   )٣(كما ذكرها صاحب اإلتحاف 

 إلـى ضـمیر مـتكلم أو مخاطـب موحـد أو – )عـسى( إذا أضـیفت  ( :المهدويقال 

ُ  عــسیت: كــسر الــسین وفتحهــا نحــو:جماعــة مخــاطبین ففیهــا لغتــان ْ ِ ُ وعــسیتم و ،َ ِ
َ

ُعسیتم ْ َ    .)٤( ) فإذا أضیفت إلى ظاهر فلیس فیها إال لغة واحدة وهي الفتح.َ

  

ـــي الحـــال -٤ ـــاظم ف ـــن الن ـــال اب ـــا ( :ق ـــد یجـــئ الحـــال معرف ـــالم                            وق ـــاأللف وال  ب

ــالم ،أو باإلضــافة فــیحكم بــشذوذه ــه بنكــره فمــن المعــرف بــاأللف وال  وتأویل

                         :وقـرأ بعـضهم قولـه تعـالى...... . مـرتبین: ادخلـوا األول فـاألول أي:قولهم

  َّلیخرجنَّ اَألعز منها اَألذل َ َ ْ َِ ُّ َ َ ُِ ْ )٦( ).)٥ (  

  

  

                                                 

   . ٢٢/ محمد  (١)

   . ١١٥شرح ابن الناظم صـ (٢)

والقـــراءة بكـــسر الـــسین هـــي قـــراءة  . ٢٣٠ / ٢ ویراجـــع النـــشر ٢٠٧اإلتحـــاف صــــ/ ینظــر  (٣)

  . نافع والحسن وطلحة 

 ١ ، وشرح التصریح ٣٢٤ / ١ وأوضح المسالك  ،٣٤٤ / ١ وهي من شواهد شرح ابن عقیل 

  . ١/١٢ ، والدرر ١١٦ / ٧ ، ١١٩ ، ١١٨ / ٣ ، والمفصل ٢١٠/ 

   . ٢٠٢ ، ٢٠١ / ١شرح الهدایة  (٤)

  . ٨/ المنافقون  (٥)

   . ٢٣١شرح ابن الناظم صـ (٦)



       
 
 

    
 
 
 

٦٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

   :تعقیب

 بنـون العظمـة وهـي قـراءة )لنخـرجن( مما سـبق یالحـظ أن ابـن النـاظم ذكـر قـراءة 

 على أنه مفعـول بـه ً منصوبا)األعز( الحسن وابن أبى عبلة والیسى وعلیه تكون 

 وقـرأ ، كفـروج أو إخـراج أو مثـل: على الحال بتقـدیر مـضاف أي)األذل( ونصب 

 هنــــا إبــــدال بــــین النــــون والیــــاء وهمــــا مــــن  فیكــــون.)١( بالیــــاء )لیخــــرجن( البــــاقون 

   .الصوامت
  

*****

                                                 

  . ١٦٠ / ٣ ، ومعاني القرآن للفراء ٢٧٤ / ٨البحر المحیط /  ویراجع ٥٤٣اإلتحاف صـ (١)



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دساا  

  

  اإلتباع

   والقراءات اليت اشتملت ،تعريفه

  يف شرح  واإلمشام ،والوقفعلى اإلتباع 

  ابن الناظم 
  
  
  
  



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ع اا  

اا  ا ا  

  

یة بــین الــصوائت أنــه عبــارة عــن تــأثر یقــصد باإلتبــاع الحركــي أو المماثلــة الــصوت

 إذا یحــــدث أن یتجـــاور أو یتقــــارب صــــائتان ،الـــصوائت القــــصیرة بعـــضها بــــبعض

 ویـؤدي ،فیتـأثر أحـدهما بـاآلخر وینقلـب إلـى جنـسه ،قصیران فـي كلمـة أو كلمتـین

 وهــذا التــأثیر الــصوتي بــین الــصوائت هــو مــا )١(ذلــك إلــى انــسجام فــي األصــوات 

 وتارة )٤( وتارة المماثلة في الحركات .)٣( وتارة التقریب )٢(ع أطلق علیه تارة اإلتبا

  .)٦( وتارة االنسجام بین الحركات )٥(التوافق الحركي 

                ، كمــا أشــار إلیــه ابــن جنــى فــي بــاب اإلدغــام الــصغیر)٧(وقــد تحــدث عنــه ســیبویه 

ُ الحمد لله:ومن التقریب قولهم ( :فقال ِ والحمد لله،ُ ِ.( )٨(   

 والتقلیـل مـن الجهـد العـضلي فـي ،واإلتباع الحركي یؤدي إلـى الـسهولة فـي النطـق

 ألن اللسان في حالة تحقیق االنسجام بین الحركات في الكلمة الواحدة ،)٩(الكالم 

ً یبذل مجهودا یسیرا بالقیاس إلى المجهود الذي یبـذل إذا لـم ،أو الكلمات المتجاورة ً

مــــــة الواحــــــدة أو الكلمـــــــات ركــــــات الكلیكــــــن هنــــــاك قــــــدر مــــــن االنــــــسجام بــــــین ح

   .)١٠(المتجاورة

                                                 

   . ١٤٣اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة صـ (١)

  . ١٤٣ ، واللهجات العربیة في القراءات صـ٣٣٨ / ٢ ، الخصائص ١٠٩ / ٤الكتاب  (٢)

   . ١٤٤ ، ١٤٣ / ٢الخصائص  (٣)

   . ٢٦٦ / ١أحمد علم الدین الجندي / اللهجات العربیة في التراث د  (٤)

دار قبـاء للطباعـة والنـشر / ط  . ٨٦حمـود فهمـي حجـازي صــم/ مدخل إلى علـم اللغـة د  (٥)

  .  القاهرة –

   . ٦٠أنیس صـ/ في اللهجات العربیة د  (٦)

  . ٥٧٩ ، ٣٩٧ / ٣ / ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١٤٦ ، ١٤٥ / ٤الكتاب لسیبویه  (٧)

   . ٣٣٦ / ٢الخصائص  (٨)

    .١٤٣عبده الراجحي صـ/ اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة د  (٩)

  . ٢٠٥عبد اهللا باز صـ/ القراءات القرآنیة في لسان العرب د  (١٠)



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 و ، وأسـد، وقـیس، تمـیم:والقبائل التي تمیل إلى ظاهرة اإلتباع الحركـي هـي قبائـل

 ونجران وهي القبائل البدویة ؛ ألنه یحقق لها السهولة في ، وربیعة، وبلعنبر،طیئ

إلـى إیـضاح ً ویوفر لها مجهودا عضلیا بخالف أهل المدن الـذین یعمـدون ،النطق

   .)١(األصوات وفصل كل منها عن اآلخر 

   .وفیما یأتي ما ذكر ابن الناظم عن هذه الظاهرة في القراءات عنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

عبد الغفار هالل /  ، واللهجات العربیة   د ١٤٣اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة صـ (١)

   . ٣٠٠صـ



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   اءة اع- ١

  

 إن المبنـــي منهـــا هـــو االســـم المـــشبه :قـــال ابـــن النـــاظم فـــي المعـــرب والمبنـــي

 أو نون ، بنون التوكید وفعل األمر والمضارع المتصل، والفعل الماضي،بالحرف

   .اإلناث وكل الحروف

 ، مـررت بزیـد: زیـد ؟ لمـن قـالْنَ م: من الكلمات ما هو محكي كقولك:فإن قلت

ُالحمد ل ومنها ما هو متبع كقراءة بعضهم  ُ ْ َله رب العالمینَ ِ َِ َ ِّ َ  )١(.  

  

    :تعقیب

الـالم مـن لفـظ          و)ُالحمـد( هذه القراءة التي ذكرها ابن الناظم وهـي بـضم الـدال مـن 

رواها لـي بعـض أصـحابنا وهـي  ( :ّالجاللة  هي قراءة أهل البادیة وقال ابن جنى

   .)٢()قراءة إلبراهیم بن أبى عبلة

 ،)٤( إعــراب القــرآن للنحــاس ،)٣(وقــد ذكــرت هــذه القــراءة فــي معــاني القــرآن للفــراء 

ألحكــــام القــــرآن  والجــــامع ،)٦( والكــــشاف للزمخــــشري )٥(ٕواعــــراب القــــرآن للعكبــــري 

 )٩( شـرح التـصریح للـشیخ خالـد األزهـري ،)٨( ومجمع البیان للطبرسـي )٧(للقرطبي 

   .)١٠(والخصائص البن جنى 

                                                 

   ١٥وینظر شرح ابن الناظم صـ . ١/ الفاتحة  (١)

  .  لبنان -یروت دار الكتب العلمیة ب/  ط ١١٠ / ١المحتسب : ینظر  (٢)

  . ٣ / ١معاني القرآن للفراء  (٣)

(٤) ١٢٠ / ١  

(٥) ٣ / ١ .   

(٦) ٨ / ١   

(٧) ١٣٦ / ١ .  

(٨) ٢١ / ١ .  

(٩) ٣٥٥/ ٢ .   

(١٠) ١٤٧ / ٢ .  



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ُالحمد ل  :وقوله تعالى ُ ْ َله رب العالمینَ ِ َِ َ ِّ َ  )رحمـه اهللا – ذكرها ابن النـاظم )١ – 

ع حركــة الــالم  والــالم مــن لفــظ الجاللــة علــى أنهــا إتبــا)ُالحمــد( برفـع الــدال مــن 

   .لحركة الدال

ًهي قراءة أهل البادیة ورواهـا لـي بعـض أصـحابنا قـراءة إلبـراهیم  ( :قال ابن جني
ِالحمــد للــه ( :ابــن أبــى عبلــة ً ورواهــا أیــضا لــي قــراءة ابــن ، مكــسورة الــدال والــالم)ِ

   .- رحمه اهللا – والحسن البصري )رضى اهللا عنهما( على 

 : وهـو،تعمال ؛ إال أن مـن وراء ذلـك مـا أذكـره لـكوكالهمـا شـاذ فـي القیـاس واالسـ

ّ وهم لما كثر في استعمالهم  أشـد ، وشاع استعماله،أن هذا اللفظ كثر في كالمهم
ْ لــم یــك وال َأدر: كمــا جــاء عــنهم لــذلك،ًتغییــرا ُ ْ ولــم ُأبــل،َ  ، وجــا یجــى: وَأیــش تقــول،َ

   . بحذف همزتیهما،وسا یسو

وشـــبهوها  ،له أتبعـــوا أحـــد الـــصوتین اآلخـــرینفلمـــا اطـــرد هـــذا ونحـــوه لكثـــرة اســـتعما

ُالحمد للـه( ٕبالجزء الواحد وان كانا جملة من مبتدأ وخبر فصار   ،ُُ وطنـب،ُُ كعنـق)ُ

ِالحمد لله( و  ٕ بكسرتین كإبل واطل)ِ
ُالحمد لله(  إال أن ،)٢( ل ه بـضم الحـرفین أسـ)ُ

ِالحمد لله( من     : بكسرهما من موضعین)ِ

ّاعا فإن أنه إذا كان إتب:أحدهما ً أقـیس اإلتبـاع أن یكـون الثـاني تابعـا لـألول وذلـك ً

 وینبغــــي أن یكــــون الــــسبب أســــبق رتبــــة مــــن ،أنــــه جــــار مجــــرى الــــسبب والمــــسبب

ُّ مـد: فتكون ضمة الـالم تابعـة لـضمة الـدال كمـا تقـول،المسبب ُّ وشـد،ُ َّ وشـم،ُ َّ وفـر ،َ ِ

 ومــع ،ْ وادخــل،قتــل فهــذا أقــیس مــن إتباعــك األول للثــاني فــي ا،فتتبــع الثــاني األول

 وذلــك أن الوصــل هــو الــذي ،هـذا فــإن هــذا اإلتبــاع أعنـى اقتــل وبابــه ال یكــاد یعتـد

 وأنـــت إذا وصـــلت ، وفیـــه تـــصح وجوهـــه  ومقاییـــسه،علیـــه عقـــد الكـــالم واســـتمراره

(  ولیـست كـذلك ضـمة الـدال فـي . فـدخل یـا هـذا،ً فاقتـل زیـدا:سقطت الهمزة فقلـت

ُّمد َّشم(  وال فتحة المیم في )ُ َّفـر(  وال كسرة الـراء فـي )َ   ألنهـن ثوابـت فـي الوصـل )ِ

                                                 

ٕ ،   واعــــراب ١٢٠ / ١ٕ ، واعــــراب القــــرآن للنحــــاس ٣ / ١معــــاني القــــرآن للفــــراء : ینظــــر  (١)

 ، والجـــامع ألحكـــام القـــرآن الكـــریم ٨ / ١زمخـــشرى  ، والكـــشاف لل٣ / ١القـــرآن للعكبـــري 

ـــــي  شـــــرح التـــــصریح للـــــشیخ خالـــــد  . ١/٢١ ، ومجمـــــع البیـــــان للطبرنـــــى ١٣٦ /١للقرطب

  . ١٤٧ / ٢ ، والخصائص ٣٥٥ / ٢الألزهري 

 ) . أ ط ، ل ( المعجم الوسیط : ینظر . الخاصرة ، والجمع آطال : اإلطل  (٢)



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ُّمد(  فكان ،ٕ والیه مفزع القیاس والصوب،الذي علیه معقد القول من ً أقیس إتباعا )ُ

 لما ذكر من الوصـل المرجـوع إلیـه المـأخوذ بأحكامـه ؛ وألن الـسبب أیـضا )اقتل( 

ُالحمـد للـه(  فكـذلك ،أسبق رتبة من المـسبب ِالحمـد  (  ً مأخـذا مـن بالـضم  أسـهل)ُ

   .)ِلله

 بنـاء وحرمـة )ِلله(  وكسرة الالم في ، إعراب)ُالحمد(  أن ضمة الدال في :واآلخر

ُالحمـد للـه ( : فإذا قلت،اإلعراب أقوى من حرمة البناء   فقریـب أن یغلـب األقـوى )ُ

ِالحمــــد للــــه ( :ٕ واذا قلــــت،األضــــعف  جنــــى البنــــاء األضــــعف علــــى – بالكــــسر - )ِ

ُ والـى كثـرة بـاب عنـق ،ً مضافا ذلك إلى حكم تغییـر اآلخـر األول،قوىاإلعراب األ ُ ٕ
ِوطن◌ب في قلة باب إ

ُ ُ   . فاعرفهِطلِٕ واِبكُ

   :تاب في قول بعضهمكومثل هذا في إتباع اإلعراب البناء ما حكاه صاحب ال

َوقال اضرب الساقیین إمك هابل  ِّ ِ ِ َّ ِ)١(  

ِّإمك( كسر المیم لكسرة الهمزة في  عد ذلك أنك تفید مـن هـذا الموضـع  ثم من ب،)ِ

َ جملـة وقـد شـبه جزءاهـا )ُالحمـد هللا ( : وهو أن قولك.ما تنتفع به في موضع آخر
ـــالجزء الواحـــد ـــع"  وهـــو ،معـــا ب ـــم أتب ُمـــد أو عنـــق فـــیمن أســـكن ث ُ ُّ ُ أو الـــسلطان أو ،ُ ُّ

ُالقرفــصاء أو المنــتن ّ دل ذلــك علــى شــدة اتــصال المبتــدأ بخبــره ؛ ألنــه لــو لــم یكــن ،ُُ

َ وقـد نحـوا هـذا ،ألمر عنـدهم كـذلك لمـا أجـروا هـذین الجـزأین مجـرى الجـزء الواحـدا
 وقـولهم فـي رجـل ، تـأبطى:ًالموضع الذي ذكرته لـك فـي نحـو قـولهم فـي تـأبط شـرا

                                                 

ینظـر  . ١٧٩ / ٤قائلـه كمـا فـي شـرح شـواهد الـشافیة هذا عجز بیت لم یعـرف صـدره وال  (١)

كـسرت ) أمـك ( ُأمـك هابـل إال أن همـزة : ( وأصـله : قال ابن جنى  . ١٤٦ / ٤الكتاب 

ُفألمــــــه الثلــــــث  النكــــــسار مــــــا قبلهــــــا ، علــــــى حــــــد قــــــراءة مــــــن قــــــرأ  َُُّ ِ ِِّ ُ ١١/ النــــــساء    . 

   . ١٤٣ / ٣ ، ١٤٧ / ٢والخصائص 

ُّإمــك هابــل ، ثــم : فــصارت  ) ١٨٤ / ٣البحــر المحــیط : ینظــر  ( وهــي قــراءة حمــزة والكــسائي ِ

أتبع الكسر الكسر ، فهجمت كسرة اإلتباع على ضمة اإلعراب ، فابتزتها من موضعها ، 

ْقـــدرك واســـعة ، وال عـــدلك ثقیـــل وال بنتـــك : فهـــذا شـــاذ ال یقـــاس علیـــه ، أال تـــراك ال تقـــول  ِ ِ ِ

بـضم . ُاضـرب الـساقین أمـك : ن یرویـه َومن النـاس مـ ) ٣/١٤٣الخصائص .  ( عاقلة 

 / ٤ ، الكتاب ١٣٦ / ١تفسیر القرطبي : ینظر . ( ًالنون في الساقین إتباعا لهمزة أمك 

١٤٦ . (   



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 كمـــا یحـــذفون الجـــزء الثـــاني مـــن ،ا الجـــزء الثـــاني فحـــذفو، زیـــدى:اســـمه زیـــد أخـــوك

ْ حـضرمى:المركب في نحو قولهم فـي حـضرموت ُم  هرمـز وفـي را،َ ْ  وكمـا ،ّ رامـى:ُ

 فــاعرف ذلــك دلــیال علــى شــدة اتــصال المبتــدأ ، طلحــى:یقولــون أیــضا فــي طلحــة

   )١( .)بخبره

  

٢ -اءة ا   
ــي الوقــف ــاظم ف ــن الن ــال اب ــون ( :ق ــى المنفــوص المن ــان :ٕواذا وقــف عل ــإن ك  ف

ً وان لم یكن منـصوبا فالمختـار ، رأیت قاضیا:منصوبا أبدل من تنوینه ألف نحو ٕ
 ،ْ هـذا قـاض: إال أن یكون محـذوف العـین أو الفـاء فیقـال،قف علیه بالحذفالو

ـــاض ـــه،ْومـــررت بق ـــر قول ـــن كثی ـــراءة اب ـــاء كق ـــرد الی ـــه ب ـــوف علی                            ویجـــوز الوق

َولكــل قــوم هــاد  :تعــالى ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َومــا لهــم مــن دونــه مــن والــ  وقولــه )٢(  ىَ َْ ِْ ِ ِِ ُ ْ ُ َ                  )٣(  ىَ

َوما عند اهللا باق :وقوله تعالى
ِ َِ ْ َ    )٥( ))٤(  ىَ

   :تعقیب

 ،ممــا ســبق یالحــظ أن ابــن النــاظم ذكــر الوقــف علــى االســم المنقــوص المنــون

 ،والوقف هو عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعیة زمنا نفـس فیـه عامـة

البــد  و، وال فیمــا اتــصل رســما،وفیــه اســتئناف القــراءة وال یــأتي فــي وســط كلمــة

    .)٦( واألصل فیه السكون ،التنفس معه

             و )مـــن والـــى(  و )ولكـــل قـــوم هـــادي ( :والقـــراءة التـــي معناهـــا وهـــي قولـــه تعـــالي

 هـي قـراءة ابـن كثیـر حیـث وقـف بالیـاء فـي هـذه اآلیـات وقـرأ )وما عند اهللا باقي( 

   .)٧(الباقون بحذفها 

                                                 

   . ١١٣ – ١١٠ / ١المحتسب / ینظر  (١)

   .٧/ الرعد  (٢)

   . ١١/ الرعد  (٣)

  . ٩٦/ النحل  (٤)

(٥)  

   . ١٣٥ ، ١٣٤اإلتحاف صـ (٦)

  . ١٤٠ صـاإلتحاف (٧)



       
 
 

    
 
 
 

٦٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

٣ -اءة ا   
 وال ،ویشیر إلى الضم مـع الـتلفظ بالكـسرض العرب ینقل وبع ( :قال ابن الناظم

 والكـسائي فـي ، وابـن عـامر، وقـد قـرأ بـه نـافع،ً ویسمى ذلك إشماما،یغیر الیاء

   .)٤( ))٣( )سیق(  و ،)٢ ()وغیض ( )١( )قیل ( :نحو

   :تعقیب

    .الحظ أن ابن الناظم ذكر هذه المواضع السابقة باإلشماممما سبق ی

 وحیــــل وســــیق فقــــرأ ، وجــــئ، وغــــیض،قیــــل ( )واختلفــــوا فــــي ( :قــــال ابــــن الجــــزري

الكـــــسائي وهـــــشام ورویـــــس بإشـــــمام الـــــضم كـــــسر أو ائلهـــــن ووافقهـــــم ابـــــن ذكـــــوان 

    )٥( ). وقرأ الباقون بإخالص الكسر،والمدنیان

واختلــف فــي الفعــل الثالثــي الــذي قلبــت عینــه ألفــا فــي  ( :وقــال صــاحب اإلتحــاف

 ،ن وجـــئ بـــالنبیی،قیـــل وغـــیض المــاء( و فــي الماضــي كقـــال إذا بنــى للمفعـــول وهـــ

   .) وحیل بینهم وسیق،وجئ یومئذ

 وجمعـا ،ًفقرأ نافع وكـذا أبـو جعفـر بإشـمام الكـسرة الـضم وبیـاء بعـدها إتباعـا لألثـر

   .)٦( )ووافقهما ابن محیصن من المفردةبین اللغتین 

  

    :قال المهدوي

   .هوهذه األفعال معتلة العین مبنیة لما لم یسم فاعل( 

َ غــیض)غــیض( ُ قــول وأصــل – )قیــل( فأصــل  ُ ســوق فاســتقلت )ســیق(  وأصــل ،ُ
ٕ وانمـا نقلوهـا لـو یحـذفوها لتـدل علـى ،الكسرة في الیاء والواو فنقلوها إلى فاء الفعل

                   ُْ قلــت فتكــون ضــمة القــاف داللــة علــى أنــه:حركــة عــین الفعــل أال تــرى أنــك تقــول

ُْفعلت ( :من ْ نعـت فتكـسر فـاء الفعـل لتـدل علـى أنـه : وتقول.َُ قولت:ل وأن األص)َ
ِ

ِفعلـت( مـن  ْ قولـت: وأن األصـل)َ ْ بعـت فتكـسر فـاء الفعـل لتـدل علـى أنـه : وتقـول.َُ ِ

                                                 

 ، ١١ تكررت الكلمـة فـي أكثـر مـن سـورة ، ومـن ذلـك سـورة البقـرة حیـث وردت فـي اآلیـات (١)

 . إلخ .....  ، ٧٧ ، ٦١/  ، والنساء ١٦٧/ وآل عمران  . ٢٠٦ ، ١٧٠ ، ٥٩ ، ١٣

   . ٤٤/ هود  (٢)

   . ٧٣ ، ٧١/ الزمر  (٣)

   . ١٦٨/ شرح ابن الناظم : ینظر  (٤)

   . ٢٠٨ / ٢النشر  (٥)

   . ١٧٠اإلتحاف صـ (٦)



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ِفعلـــت( مـــن   )قیــــل(  فكــــذلك نقلـــت كــــسرة عـــین الفعــــل فـــي ،َِ وأن األصــــل بیعـــت)َ

   .إلى فاء الفعل لتدل علیهاونظائره 

ْفعلت من أخلص الكسر وهم   وأبـو عمـرو  وعاصـم وحمـزة ونـافع أن ، ابـن كثیـر(َ

الـواو التــي كانـت فــي قــول وحـول وأخواتهــا قــد انقلبـت یــاء حــین نقلـت كــسرتها إلــى 

 إذ لـیس فـي كـالم العـرب واو سـاكنة قبلهـا كـسرة كمـا لـیس فـي كالمهـم ،فاء الفعل

ِمــــوزان ومــــیقن ( یــــاء ســــاكنة قبلهــــا ضــــمة نحــــو 
ُ ْ

 )قیــــل(  فــــأخلص الكــــسرة فــــي )١(ِ

ظائره من أجل الیاء الساكنة التـي بعـدها ؛ وألنهـا داللـة علـى حركـة عـین الفعـل ون

  المعتل

ْوعلة من أشم الضم وهم   أن رتبة الفعل الذي لم یسم فاعله أن : هشام والكسائي:َ

 فأشـم الــضم لیكـون اإلشـمام داللــة .ُ وقتـل ومـا أشــبه ذلـك،ُ ضــرب:یـضم أولـه نحـو

) ٢( )ِأنت تغـزین یـا امـرأة ( :قوى ذلك قولهم وی،على أن الفعل غیر مسمى الفاعل

 ( : ولیفــصل بــذلك مــن قولــك،فأشــموا الــزاي الــضم لیــدلوا علــى أنــه مــن غــزا یعــزو

              :ً ویقوى ذلك أیضا أن من العرب من یقـول، الذي هو من رمى یرمى)أنت ترمین

  ) ٣(عل  والفعل مسي الفا، بالیاء)كید زید یفعل كذا(  و )بیع زید الطعام( 

 ، وتطـائره)قیـل( فإذا أخلصت الكسرة في الفعل الذي هو غیـر مـسمى الفـأل نحـو 

   )٤ (التبس بهذه اللغة فكان اإلشمام أبعد من االلتباس 

 واإلشــمام لغــة كثیــر مــن قــیس وأســد ،ومــن جــاورهم مــن كنانــهوالكــسر لغــة قــریش 

   .)٥(وعقیل ومن جاورهم 

  

                                                 

  . ٣٥٢ ، ٣٥١ / ٢ ، وشكل إعراب القرآن ٤٣٦الممتع صـ: ینظر  (١)

 / ٣ ، ویراجــع الخــصائص ٤٢٣ / ٤وهــذا اإلشــمام الزم عنــد ســیبویه ، كمــا فــي الكتــاب  (٢)

  .  تحت باب في هجوم الحركات على الحركات ١٣٨

 هـذه اللغــة فــي شـرح المفــصل البــن تنظــر. یریـدون بــاع زیــد الطعـام ، وكــاد زیــد یفعـل كــذا  (٣)

و المـــساعد ، وشـــرح  . ٤٥٣ – ٤٥١ / ٢ ، والمجتمـــع البـــن عـــصفور ٧٢ / ١٠یعـــیش 

  . ١١٨ ، ١١٧ / ٢ابن عقیل 

  .  بتصرف ١٥٧ – ١٥٥ / ١شرح الهدایة للمهدوي : ینظر  (٤)

  . ب  / ٣المختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدریس ورقة : ینظر  (٥)

 ، وشرح التصریح علـى ٦١ / ١ ، والبحر المحیط ٣٢٠شرح الجعبري للشاطبیة صـ: ع  ویراج

  . ١٢٩ ، واإلتحاف صـ٩٤ / ١التوضیح للشیخ خالد األزهري 



       
 
 

    
 
 
 

٦٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

  

  

  

 اا  
  

  يف القراءات اجلانب النحوي 

  يف شرح ابن الناظم 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

آماءات اا  يا ما  

ظا ح ا   

َ َأعـــــرب عـــــن حاجتـــــه: یقـــــال، البیـــــان:اإلعـــــراب فـــــي اللغـــــة               ) ١( إذا أبـــــان عنهـــــا :ْ

ـــــان عنهـــــا:َرب الرجـــــل عمـــــا فـــــي نفـــــسهْ َأعـــــ:یقـــــال ـــــسانه، إذا أب ـــــه ل             ، وأعـــــرب عن

 : وأعرب بـه، وأعرب الكالم،ّ بین عنه: أي، وأعرب عن الرجل، أبان وأفصح:أي

ّبینه 
)٢(.   

العوامــل الداخلـــة علیهــا لفظـــا أو  تغییــر أواخـــر الكلــم الخـــتالف :وفــي االصـــطالح

 أو ، أثر ظـاهر فـي اللفـظ، وعلى القول بأنه لفظي، على القول بأنه معنوي،ًتقدیرا

الكلمـــة التـــي هـــي اســـم لـــم یـــشبه  فـــي آخـــر مقـــدر فیـــه بجلبـــه العامـــل المقتـــضى لـــه

   .)٣( ولم تباشره نون التوكید ، أو فعل مضارع لم تتصل به نون اإلناث،الحرف

 ،واإلعراب من أقدم ظواهر اللغة العربیة التي ورثتها عـن اللغـات الـسامیة األصـل

 والحاجــة إلیــه تتمثــل بوضــوح فــي معرفــة موقــع الكلمــة فــي الجملــة ،واحتفظــت بهــا

للمتكلم من الفاعلیـة والمفعولیـة  ویعطیها معناها المقصود ،حدد لها وظیفتهاالتي ی

   .)٤( واألخبار وما إلیها ،واالبتداء

  

  أماع ااب

   :اب أربعة أنواع هيلإلعر

ـــــــع والنـــــــصب -١ ـــــــي االســـــــم:الرف ـــــــد یقـــــــوم : والفعـــــــل نحـــــــو، ویأتیـــــــان ف                          زی

ًوان زیدا لن یقوم ٕ.    

  . مررت بزید:ص باالسم نحو ویخت:والجر -٢

                                                 

  . ١٩٦ / ١ شرح المفصل البن یعیش (١)

   . ٥٨٩ ، ٥٨٨ / ١) ع ، ر ، ب ( لسان العرب  (٢)

/ ط .  محمد باسل عیـون الـسود / یق  تحق٥٦ / ١خالد األزهري / شرح التصریح للشیخ  (٣)

 . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة األولى سنة /  بیروت –دار الكتب العلمیة 

دار الشرق للطباعة والنشر ، جدة /  ، ط ٢٢عبد الهادي الفضلي صـ/ مختصر النحو د  (٤)

  . م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠ الطبعة السابعة سنة –



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  .)١( لم یقم زید : نحو، ویختص بالفعل:والجزم -٣

 

  ت ااب
  

  تنقسم عالمات اإلعراب إلى أصلیة وفرعیة 

 ، و الكـــــسرة للجـــــر، و الفتحـــــة للنـــــصب، الـــــضمة للرفـــــع:األصـــــلیة هـــــي -١

   . للجزم– حذف الحركة –والسكون 

 والنـون ـ ، واأللـف،و الـوا: وهـي،الفرعیـة عـشرة ثالثـة تنـوب عـن الـضمة -٢

 ، وحـذف النـون، والیـاء، واأللـف، الكـسرة: وهي،وأربعة تنوب عن الفتحة

 وواحـدة تنـوب عـن حـذف ،واثنان ینوبان عـن الكـسرة وهمـا الفتحـة والیـاء

  .)٢( أو حذف النون ، وهي حذف حرف العلة،الحركة

  أ ااب 
 إن :لى آخر المعرب نحو وتظهر ع، وهو ما تذكر فیه العلمات:اإلعراب الظاهر

   .ًمحمدا نبیا

 وهــو مــا لــم تــذكر فیــه العالمــة علــى آخــر :اإلعــراب المقــدر أو التقــدیري -١

ــــسبب مــــانع ــــدیر هــــي.المعــــرب ل ــــع والتق  ، التعــــذر والثقــــل: وأســــباب المن

  .واالشتغال

 واألســــماء المعربــــة المجــــرورة ،ت ویــــأتي فــــي المبنیــــا:اإلعــــراب المحلــــي -٢

   .)٣(لتي لها محل من اإلعراب  وفي الجمل ا،بحرف التعدیة

  ة ااب

  

 ویوقـف علـى أغـراض ، ألن اإلعـراب یمیـز المعـاني،فائدة اإلعراب معرفة المعنى

   .)٤(المتكلمین 

                                                 

   . ٤١ / ١ ، وشرح ابن عقیل ٥٦ / ١شرح التصریح  (١)

   . ٢٤ ، ومختصر النحو صـ٥٧ / ١شرح التصریح  (٢)

   . ٣٠-٢٨ مختصر النحو صـ(٣)

   .٣٠٩ / ٢اإلتقان في علوم القرآن  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

أو:ا  ابا   

   : بین الرفع و النصب-١

وعلـى  ذلـك قـراءة أبـى عمـر  ( :قال ابن الناظم في معرض حدیثه عن الموصـول

ُویسَألونك ماذا ینفقون قل العفـو  :وقوله تعالى َْ َُ
ِ َ ُ ِ ُْ ََ َُ َ َ ْ )علـى معنـى)ُالعفـو(  برقـع )١ : 

  .)٢( )َ أنفقوا العفو:الذي ینفقون العفو ونصبه على معنى

   :تعقیب

 قراءتــان األولــى )العفــو ( :ممــا ســبق یالحــظ أن ابــن النــاظم ذكــر فــي قولــه تعــالى

فهــي ألبــى عمــرو والحــسن وقتــادة علــى           أمــا قــراءة الرفــع .بــالرفع والثانیــة بالنــصب

 فوقع )یسئلونك ماذا ینفقون قل العفو(  استفهامیة وذا موصولة في قوله )ما( أن 

ُجوابهــا مرفوعــا خبــر مبتــدأ محــذوف أي الــذي ینفقــون العفــو ووافقهــم البــزي  وقــرأ .ً

قــون  ینف:ً اســم واحــد فیكــون مفعولهــا مقــدما أي)مــاذا( البــاقون بالنــصب علــى أن 

َ أنفقوا العفو :ًفوقع الجواب منصوبا بفعل مقدر أي
)٣(.   

وجعــل الفــراء مــن هــذا قــراءة  ( :قـال ابــن النــاظم فــي معــرض حدیثــه عــن االســتثناء

ْمـــــن قـــــرأ  َ  ْفـــــشربوا منـــــه إال قلـــــیال مـــــنهم ُ ْ ِْ ِ ًِ َ ََّ ِ ُ ُ ِ َ)إال قلیـــــل مـــــنهم لـــــم : علـــــى تقـــــدیر)٤ 

   .)٥()یشرب

   :تعقیب

ْمما سبق یالحظ أن من  ّقرأ بالرفع هم ُأبى واألعمش وابن مسعودَ َ.   

ْومن قرأ بالنصب هم الباقون  َ
)٦(.    

                                                 

   ٢١٩/ البقرة  (١)

  . ٦٢شرح ابن الناظم صـ (٢)

 ، وأمـالي ١٤٩ / ٣ ، شـرح المفـصل ٢٢٧ / ٢ویراجـع النـشر  . ٢٠٣ینظر اإلتحاف صـ (٣)

  .  ١٧١ / ٢ابن الشجري 

   . ١٩٨ ، ١٩٧ / ١ شرح الهدایة للمهدوي 

  . ٢٤٩/  البقرة (٤)

   . ٢١٣شرح ابن الناظم صـ (٥)

   ومغنـي اللبیـب ٣٥٠ – ٣٤٨ / ١ ، وشـرح التـصریح ٢٦٦ / ٢البحـر المحـیط : ینظر  (٦)

 ٤٩٤ /١ والدرر ٢٥٥ / ٢ وأوضح المسالك ٢١٧ / ١



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 إتباعــه لمــا قبلهــا )إال( فالمختــار فیمــا بعــد  ( :قــال ابــن النــاظم فــي االســتثناء

   .ونصبه على االستثناء عربي جید ،لوجود الشروط المذكورة

َما فع  :والدلیل على ذلك قراءة ابن عامر قوله تعالى َ ْلوه إال قلیل منهم َ ُ ْ
ِ ٌِ َ َّ ِ ُ ُ)٢) (١(.   

   :تعقیب

  . )٣(فما سبق یالحظ أن قراءة النصب البن عامر وأن الباقین قرءوا بالرفع 

یتهم ثــوق بعــربوقــد روى ســیبویه عــن یــونس وعیــسى جمیعــا أن بعــض العــرب المو

ً ما مررت بأحد إال زیدا وما أتاني أحد إال زیدا :یقول ًُ ٍ)٤(.   

َمــا   ابــن عــامر بالنــصب أنــه شــبه المنقــي بالموجــب  ؛ ألن معنــى ووجــه قــراءة

ْفعلــــوه إال قلیــــل مــــنهم  ُ ْ
ِ ٌِ َ ََّ ِ ُ ُ َ -مــــا جــــاءني أحــــد إال زیــــدا فــــشبه المنفــــي : مثــــل قولــــك ً

   .)٥(بالموجب ألن الكالم یتم 

  مـن حیـث .االسـتعمال فنصب مع النفي كما نصب مع اإلیجاب ألنه األكثر في

   .)٦(د منهما كالم تام اجتمعا في أن كل واح

 ویقوى ذلك )فعلوه(  بدال من الضمیر في )قلیل(  فإنه جعل قوله :ومن قرأ بالرفع

   وجــب أن یكــون، فلمــا كــان هــذا ال یكــون فیــه إال الرفــع، مــا جــاءني إال زیــد:قولــك

   ُْما فعلوه إال قلیل منهم ْ
ِ ٌِ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ  ٧(مثله إذ هو بمعناه(.   

   .وع على اإلبدال عند البصریین وعلى العطف عند الكوفیینواإلتباع في هذا الن

 ومتبوعــه منفــي وأجــاب ، وهــو موجــب،ًكــون بــدال كیــف ت:علــبقــال أبــو العبــاس ث

 ، هــــو بــــدل منــــه فــــي عمــــل العامــــل فیــــه وتخالفهمــــا بــــالنفي: بــــأن قــــال:الــــسیرافي

 ،كرواإلیجاب ال یمنع البدلیة ؛ ألن مذهب البـدل فیـه أن یجعـل األول كأنـه لـم یـذ

                                                 

  . ٦٦/  النساء (١)

   . ٢١٦شرح ابن الناظم صـ (٢)

 ٢ ،   وأوضح المسالك ٣٥٠ / ١ وشرح التصریح ٢٥٠ / ٢ ، والنشر ٢٤٣اإلتحاف صـ (٣)

   . ٢٣٥ ، والسعه صـ٢٥٨/ 

  . ٣١٩ / ٢/ الكتاب لسیبویه  (٤)

  . ٢٥٣ / ١شرح الهدایة  (٥)

 ) دار المأمون / ط  . ( ١٦٩ – ١٦٨ / ٣الحجة للفارسي  (٦)

   . ٢٥٤ / ١شرح الهدایة (٧) 



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 مـررت :ٕ والـصفة نفیـا واثباتـا نحـو، وقـد یتخـالف الموصـوف، في موضوعهوالثاني

   .)١(برجل ال كریم وال لبیب 

 عنــد )إال( ٕوان كــان االسـتثناء منقطعـا وجـب نــصب مـا بعـد  ( :قـال ابـن النـاظم

ــع العــرب ــإنهم ،جمی ــر اإلیجــاب المنقطــع إال بنــي  تمــیم ف ــي غی ــون ف ــد یتبع  ،ق

 : فیقولـون، بشرط صـحة االسـتغناء عنـه بالمـستثنى،نهالمؤخر في المستثنى م

ِما فیها إنسان إال وتد ُمـا لهـم بـه مـن علـم إال اتبـاع  ویقـرؤون قولـه تعـالى ،َ َِّ َِّ ٍ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َ 

ِّالظــن َّ   )ــه -)٢ ــه ؛ كأن ــه یــصبح االســتغناء بالمــستثنى عــن المــستثني من  ألن

ِ ما فیها إال وتد:یقال ّ وما لهم إال اتباع الظ،َ    .)٣(ن ُ

   :تعقیب

ممـــا ســـبق یالحـــظ أن ابـــن النـــاظم ذكـــر أن االســـتثناء المنقطـــع یجـــب نـــصبه عنـــد 

 بالرفع على لغة بني تمـیم ومـن ذلـك قـول )ُإتباع( الجمع إال بني تمیم وذكر قراء 

   :الشاعر

ُإال الیعافیر واال العیش     ا أنس ـوبلدة لیس به ٕ ُ
)٤(  

ن یكون من هذا قراءة ابـن كثیـر وأبـى ویمكن أ ( :قال ابن الناظم في االستثناء

َإال امرَأتـــك    :عمـــرو َ َ ْ
َّ ِ )وبهـــذا التوجیـــه یكـــون االســـتثناء فـــي النـــصب – )٥ 

                                                 

   . ٢١٦اظم صـشرح ابن الن (١)

  . ١٥٧/ النساء  (٢)

  . ٢١٦شرح ابن الناظم صـ (٣)

 / ١  والــــدرر ١٨ ، ١٥ / ١٠ ، وخزانــــة األدب ٩٧الرجـــز لجــــران العـــود فــــي دیوانــــه صــــ (٤)

 ٢وشرح المفصل  . ٣٥٣ / ١ ، وشرح التصریح ١٤٠ / ٢ ، وشرح أبیات سیبویه ٤٨٧

 ٢٧١ / ١ ،  واإلنـــصاف ١٠٧ / ٣ ، والمقاصـــد النحویـــة ٢١ / ٧ ، ٢٧ / ٣ ، ١١٧/ 

ـــداني صــــ٢٦١ / ٢، وأوضـــح المـــسالك  ـــي ال  . ١٦٥ ، وجـــواهر األدب صــــ١٦٤ ، والجن

ــــة األدب  ــــاني صـــــ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢١ / ٤وخزان  / ١ ، والكتــــاب ٤١٧ ، ورصــــف المب

 ، ٤٣٣ / ١٥)  س – ن –ك  ( ١٩٨ / ٦ ، ولــــــــــــــــــــسان العــــــــــــــــــــرب ٣٢٢ / ٢ ، ٢٦٣

 ،   تـاج ٤٢٦ / ١٥وتهـذیب اللغـة  . ٢٢٥/  ١همع الهوامع  . ٤٥٢ومجالس ثعلب صـ

  ) . ك ، ن ، س  ( ٤٥٥ / ٦ ١العروس 

   . ٨١/  هود (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 وهـــو أولـــى مـــن أن یـــستثنى  فأســـر بأهلـــك والرفـــع مـــن نحـــو قولـــه تعـــالى 

   .)١( ))أحد(  والمرفوع من )أهلك( المنصوب من 

   :تعقیب

ْممـــا ســـبق یالحـــظ أن مـــن قـــرأ                 ، بـــالرفع هـــم ابـــن كثیـــر وأبـــو عمـــر)ُمراتـــكإال ا( َ

   .)٢( تمیموهي لغة بني 

ْومن نصب     .)٣ (أهل الحجاز هم نافع ابن عامر والكوفیین وهي لغة )َإمراتك( َ

 : فكأنـه قـال،ّ ألنـه كـالم تـام)ُأحـد( وحجة من قرأ بالرفع أنه أبدله من قولـه تعـالى 

 مــن قــرأ بالنــصب أنــه جــاء علــى االســتثناء مــن ُوال یلتفــت مــنكم إال امرأتــك وحجــة

 وقـد أجـازوا أن  یكـون االسـتثناء .َ فاسر بأهلك إال امرأتك: والتقدیر)فأسر ( :قوله

    وال یلتفت    :من قوله تعالي

ًعلى أن یكون النهي للمخاطب وان كان واقعا علـى غیـره ؛ ألن المعنـى  وال تـدع :ٕ

 ال یخرج زید  فالنهي في اللفـظ لزیـد :لغالمكَمنهم من یلتف إال امراتك كما تقول 

ًوهو في المعني للغالم ؛ ألن معنى الكالم ال تدع زیدا یخرج  
)٤(.   

  

ٕ وان ، بـل تكـون هـي الخبـر،لم یجز أن تسد الحال مسد خبره ( :قال ابن الناظم
ً زیـدَ◌ قائمـا: حكى األخفـش.حذف معها فعلى وجه الجواز ُ وخرجـت فـإذا زیـدَ◌ ،ُ

   .جالسا

ً ونحـن عـصبة  :)رضـي اهللا عنـه( وى عن علـى بـن أبـى طالـب ور َ ُْ ُ ْ َ َ   )٥( – 

   .)٦( )-بالنصب 

                                                 

   . ٢١٣شرح ابن الناظم صـ (١)

  . ٣٧٢ ، واإلرشاد صـ١١٠ ، والكافي صـ٥٢٠إبرار المعاني صـ: ینظر  (٢)

  ٣٢٥واإلتحاف صـ . ٢٩٠ / ٢ویراجع النشر  . ٥٢٠إبرار المعاني صـ: ینظر  (٣)

 ٢٦ / ٢ ،   والبیـان ٤١٢ / ١ ، ومـشكل مكـي ٢٩٧ / ٢إعراب القرآن للنحاس : ینظر  (٤)

   . ٣٦٦ / ٦ـ والدر المصون 

  . ٣٥٣ ، ٣٥٢ / ٢ ویراجع شرح الهدایة 

   . ١٤ ، ٨/  یوسف (٥)

   . ٨٩شرح ابن الناظم صـ (٦)



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

 قــد أنفــرد بقــراءة النــصب فــي )رضــي اهللا عنــه( ممــا ســبق یالحــظ أن اإلمــام علــى 

ً ونحن عصبة  :قوله تعالى َ ُْ ُ ْ َ َ   )أو نكون عصبة،ً ونحن نرى عصبة:أي )١ ً.   

 ضـربى : كمـا فـي نحـو، إذا باینـت المبتـدأ،لحـال مـسد الخبـرٕوانما یـصح أن تـسد ا

ًزیدا قائما ً وأكثر و شربى السویق ملتوتا وأخطب ما یكون األمیر قائما ،ً ً ُْ َ
)٢(.   

 الحكـم علـى هـذا المنـصوب بأنـه حـال مبنـي علـى أن كـان المقـدرة تامـة :فإن قلت

   : قلت لوجهین.ً وهذا المنصوب خبرا،فلم نجعلها ناقصة

 وال أكثــــر شــــربي ،ً ضـــربي زیــــدا القـــائم: فـــإنهم ال یقولــــون، التــــزام تنكیــــره:اأحـــدهم

   . ال خبر، فلما التزم تنكیره علم أنه حال.السویق الملتوت

ـــاني ـــه االســـمیة وقـــوع الجملـــة :والث ـــة بـــالواو موقعـــه تقول ـــه (  مقرون صـــلى اهللا علی

 وقــد منــع الفــراء .)اجدأقــرب مــا یكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســ ( :)وســلم

   .)٣( وأجازه سیبویه ،ًوقوع هذه الحال فعال مضارعا

 فـي )كمـا(  وهـي )أي ( ةمن األسـماء الموصـول ( :قال ابن الناظم في الموصول

 ،ّامرر بـأي فعـل : وتثنیتهما وحجمهما نحو)التي(  و )الذي( الداللة على معنى 

   . وأي فعلن، وأي فعلوا، فعال، وأي فعال،وأي فعلت

 ألن ، وأعربـــت دون أخواتهـــا. امـــرر بأیـــة  فعلـــت: نحـــو.تأنیـــثوقـــد تلحقهـــا تـــاء ال

 ، معـارض یلزومهـا اإلضـافة فـي المعنـى،شبهها بالحروف في االفتقار إلـى جملـة

   .فبقیت على مقتضى األصل في األسماء

                  ً وذلــــــك إذا صـــــرح بمـــــا تــــــضاف إلیـــــه وكـــــان العائــــــد مبتـــــدأ محــــــذوفا ،وقـــــد تبنـــــى

َّثـم  :كقولـه تعـالى � لننـزعنَّ مــن كـل شـیعة َأیهـم َأشــد علـى الـرحمن عتیــاُ ُِّ ِ ٍ ِ ِِ ِّ َِ ْ َّ َ ْ ََ َُّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ  )٤(                      

   .َّ أیهم هو أشد:تقدیره

                                                 

 ١لتـصریح  ،   وشـرح ا٦٢ ، ومختصر ابن خالویه صـ ٢٨٣ / ٥البحر المحیط : ینظر  (١)

 /١٨٢ .   

   ١٨١ / ١ ، وشرح التصریح ٢٠٧ / ١أوضح المسالك : ینظر  (٢)

   .٨٩شرح ابن الناظم صـ: ینظر  (٣)

   . ٦٩/  مریم (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ـــــرب  ......  ـــــرب مـــــن یع ـــــن الع ْوم ـــــا( َ ـــــراءة بعـــــضهم )َّأی ـــــه ق                            مطلقـــــا وعلی

   )١( ) بالنصب،َّأشد( 

   :تعقیب

 معربـة دائمـا وبعـضهم یعربهـا إذا )ّأي(  یالحظ أن بعض العرب یجعل مما سبق

 أمـرر بـأیهم :ًكان العائد على المبتدأ محـذوفا سـواء كـان العائـد مبتـدأ مـذكورا نحـو

          امرر بأیهم قام أبوه وكذا إذا لم یصرح بما تضاف إلیه: أو غیره نحو،هو أفضل

 امـــرر بـــأي :ًائـــد مبتـــدأ محـــذوفا نحـــو ســـواء كـــان الع، فـــال بـــد مـــن إعرابهـــا)أي( 

 وقـراءة النـصب .)٢( امـرر بـأي هـو أفـضل وأي قـام أبـوه : أو لم یكن نحـو،أفضل

  ) ٣(ذ بن أسلم والعرج ا هي قراءة هارون ومع)أشد( في 

ُفإن قرن المعطوف باأللف والالم  ( : في النداء – رحمه اهللا –قال ابن الناظم 

شبه النعت وجاز فیه الرفع والنصب نحو قولـه امتنع تقدیر حرف النداء قبله فأ

َیا جبال َأوبي معه والطیر  :تعالى ْ
َّ

َ َُ َ ِ ِّ ُ َ َِ)واختلف في المختار . بالنصب والرفع–)٤ 

   .)٦() )٥( هو الرفع :منهما فقال الخلیل وسیبویه والمازني

   :تعقیب

ب  جــاز فیــه النــص)بــأل( ممــا ســبق یالحــظ أن المعطــوف علــى المنــادي إذا قــرن 

ُ والطیر◌  :والرفع كالقراءة التي معنا في قوله تعالي َ ْ
َّ

َ وأن األرجـح هـو الرفـع . 

وقرأهـــا بـــالرفع أبـــو عمـــرو وعاصـــم والـــسلمى وابـــن هرمـــز وأبـــو یحیـــى وأبـــو نوفـــل 

   .)٧(ویعقوب وابن عبلة وروح ونصر وعبید بن عمیر 

                                                 

   . ٦٥ ، ٦٤شرح ابن الناظم صـ (١)

  . ٦٥السابق صـ (٢)

  . ١٣٦ / ١ ، وشرح التصریح ٢٠٩ / ٦البحر المحیط : ینظر  (٣)

   . ١٠/ سبأ  (٤)

   . ١٨٧ / ٢كتاب ال (٥)

  . ٤٠٩شرح ابن الناظم صـ (٦)

والقــــراءة مـــن شـــواهد أوضــــح  . ٢٦٣ / ٧والبحـــر المحـــیط  . ٤٥٨اإلتحـــاف صـــــ: ینظـــر  (٧)

 ،    وشـــــرح ابـــــن ١٧٦ / ٢ ، وشـــــرح التـــــصریح ٤٧٢ / ٢ ، والـــــدرر ٣٦ / ٤المـــــسالك 

  . ١٨٧ / ٢ ، والكتاب ٣ ، ٢ / ٢ ، وشرح المفصل ٢٦٨ / ٢عقیل 



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ــاظم  ــن الن ــال اب ــد یحــذفون خبــر  ( – رحمــه اهللا –ق ــون )الت( وق اســمها  ویبق

ُ والت حـین كقراءة بعـضهم 
ِ َ ٍ منـاصََ َ َ   - یثبتـو بعـدها االسـم والخبـر )١( ولـم 

 )ًجمیعا
)٢(.   

  

   :تعقیب

              بــــالرفع هـــي قــــراءة عیــــسى بـــن عمــــر وأبــــى)ُحــــین( ممـــا ســــبق یالحــــظ أن قـــراءة 

ً لــیس حــین فــرار حینــا لهــم– واهللا أعلــم – والتقــدیر .)٣(الــسمال   وكــان لقیــاس أن .ُ

 ألن مرفوعهـا ، بل كان ینبغـي أن حـذف المرفـوع ال یجـوز البتـة.یكون هو الغالب

 فهـذا فـرع تـصرفوا فیـه مـا ، ال یحذف)لیس(  ومرفوع )لیس( محمول على مرفوع 

   )٤( .لم یتصرفوا في أصله

ـــاء  ـــه ( : فقرأهـــا)٥( بالهـــاء )الت( ووقـــف الكـــسائي علـــى ت ـــه )الت  عنـــد الوقـــف ألن

 وقرأها بقیة السبعة بالتاء ؛ ألنهـم .،تي تقلب في الوقف هاءشبهها بتاء التأنیث ال

   .)٦(اتبعوا خط المصحف 

  

وكمـا حكــاه الكـسائي مــن  ( : فــي معـرض حدیثــه عـن اإلضــافة:قـال ابــن النـاظم

َ أم أسفل،ُأفوق تنام ( :قول بعضهم ، أم  أفـوق هـذا تنـام:النصب علـى تقـدیر ب)َ

  أسفل منه ؟ 

َفـال خـوف   :لىوقراءة بعـض القـراء قولـه تعـا ْ َ َ ْ علـیهمَ ِ ْ َ َ  )فـال خـوف  :أي – )٧ 

  . )٨()شيء علیهم

                                                 

    .٣/ ص  (١)

   . ١٠٩شرح ابن الناظم صـ (٢)

   . ٣٨٣ / ٧البحر المحیط : ینظر  (٣)

   . ٢٠٠ / ١شرح التصریح : ینظر  (٤)

  . ٧٨ ، وتقریب النشر صـ١٣٢النشر صـ/  ویراجع ٤٧٦اإلتحاف صـ: ینظر  (٥)

  . ٤٩٣ / ٢شرح الهدایة : ینظر  (٦)

  . ٣٨/  البقرة (٧)

   . ٢٨٨ ابن مالك صـشرح ابن الناظم على ألفیة: ینظر  (٨)



       
 
 

    
 
 
 

٦٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

َممــا ســبق یالحــظ أن ابــن النــاظم ذكــر هنــا قــراءة فــال خــوف بالنــصب وهــي قــراءة 
   .یعقوب والحسن وابن أبى إسحاق والزهري

َفال خوف◌◌( وقرأ الباقون بالرفع والتنوین  َ ُ( )١(.    

  

  

  

                                                 

وقــــراءة النــــصب مــــن شــــواهد أوضــــح  . ١٧٦ ، واإلتحــــاف صـــــ٢١١ / ٢النــــشر : ینظــــر  (١)

  . ٥٧ / ٢ ، وشرح التصریح ٨٠ / ٢ ، وشرح ابن عقیل ١٧٤ / ٣المسالك 



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ا  ابا  

   : بین النصب والجر -٢

فجعـل الـدلیل علـى عـدم لـزوم  ( :قال ابن الناظم عند حدوثه عن عطـف النـسق

 مع المعطوف على الضمیر المجرور وروده في الـسماع نظمـا ،إعادة الخافض

ـــــرا ـــــراءة حمـــــزة ،ًونث ـــــ   كق َواتق َّ ـــــه واَألرحـــــامَ ـــــذي تـــــساءلون ب ِوا اهللا ال
َ ْ َ َ َ

ِ ِِ َ ُ َ َّ
َ  )١(                       

    .)٢( ))األرحام( بخفض 

   :تعقیب

ْمما سبق یالحظ أن من قرأ  ً بجـر المـیم عطفـا علـى الـضمیر المجـرور )ِاألرحـام( َ

 على مذهب الكـوفیین أو أعیـد الجـار وحـذف للعلـم بـه وجـر علـى القـسم )به( في 

تعظیمــا لألرحــام وحثــا علــى صــلتها ووافقــه المطعــى وقــرأ البــاقون بالنــصب عطفــا 

 وهــو مــن عطــف .ً مــررت بــه وزیــدا: أو علــى محــل بــه كقولــكةجاللــعلــى لفــظ ال

ـــى اتقـــو ـــه  مخالفتـــه وقطـــع األرحـــام منـــدرج االخـــاص علـــى العـــام إذا المعن ََّفیهـــا فنب
   )٣( .سبحانه وتعالى بذلك وبقرنها باسمه تعالى على أن صلتها بمكان منه

عبـد الـرحمن ثالثـة وهـي قـراءة أبـى  قـراءة )األرحـام( وذكر ابن جنى أن هناك فـي 

ُواَألرحـام  :عبد اهللا بـن یزیـد برفـع قولـه تعـالى َ ْ َ ینبغـي أن یكـون رفعـه : ثـم قـال 

 واألرحــــام ممــــا یجــــب أن تتقــــوه وأن تحتــــاطوا :علــــى االبتــــداء وخبــــره محــــذوف أي

 ضــربت : أال تــرى أنــك إذا قلــت.؛ ألنــه أوكــد فــي معنــاهألنفـسكم فیــه وحــسن رفعــه 

ٕانمـا ذكـر فیهـا مـرة واحـدة ؟ واذا قلـت و،ًزیدا فزید فضله على الجملة  زیـد ضـربته :ٕ

ّفزید رب الجملة  فال یمكـن حذفـه كمـا حـذف المفعـول علـى أنـه نیـف وفـضلة بعـد ،َ

   : نعم ولزید فیها ذكران،استقالل الجملة

 ضمیره وهو الهاء ولما كانت األرحام فیمـا یعنـي : واألخر، اسمه الظاهر:أحدهما

َّبه ویقوى األمر في مراعاته    . جاء ت بلفظ المبتدأ الذي هو أقوى من المفعولُ

ُاألرحـــــام◌◌" ٕواذا نـــــصبت  َ
ّ أو جـــــرت فهـــــي فـــــضله)ِ  والفـــــضلة متعرضـــــة للحـــــذف ،ُ

   .والبذلة
                                                 

  .١/النساء  (١)

   . ٣٨٦شرح ابن الناظم صـ (٢)

   . ٢٤٧ / ٢ ویراجع النشر ٢٣٦اإلتحاف صـ: ینظر  (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ولكنـه لـم یحـذف ، أجـل: قیـل، فقد حذف خبر األرحام أیضا علـى قولـك:فإن قلت

تقــوا وأ ( : منــصوبة أو مجــرورة فقلــت)األرحــام(  ولــو قــد حــذفت ،إال بعــد العلــم بــه

   . لم یكن في الكالم دلیل على األرحام أنها مرادة أو مقدرة)اهللا الذي تساءلون به

 )األرحــام(  ونحـو مــن رفـع ،وكلمـا قویـت الداللــة علـى المحــذوف كـان حذفـه أســوغ

   :هنا بعد النصب والجر قول الفرزدق

ُتل و إباســـــــــإلـى القبائل مـن ق  َعلال وما جرمتیا أیها المستكى  ّ  

َنسبي ونقتل حتى یسلم ّمرجـة ــــــَذلك إذا كـانت هـــــإنـا كـ ْ ُْ ِ   )١(الناس  َ

 فقــوى لفظــه بــالرفع ألنــه أذهــب فــي شــكواه إیــاه ،ٕأي مــن قتــل وابــاس أیــضا كــذلك

    :وعلیه أیضا قوله

  )٢(إال مسحتا أو مجلف 

  ّ أراد أو مجلف كذلك :فیمن قال

ْومــن حملــه علــى المعنــي فرفعــه وقــال َا لــم یــدع إال مــسحتا فقــد بقــى المــسحت  إذ:َ َ
ًوبقى أیضا المجلف سلك فیه غیر األول 

)٣(.    

مذهب كثیـر مـن النحـویین أنـه ال یجـوز الفـصل  ( :قال ابن الناظم في اإلضافة

 وذهب شیخنا إلى أنه یجوز .بین المضاف والمضاف إلیه بشيء إال في الشعر

صل المـصدر المـضاف إلـى  مـنهم فـ:في السعة الفـصل بینهمـا فـي ثـالث صـور

 كقـراءة ابـن عـامر قولـه ، أو ظـرف،الفاعل بمـا تعلـق بالمـصدر مـن مفعـول بـه

ْوكذلك زین لكثیر من المشركین قتل َأوالدهم شركاؤهم   :تعالى َ ُْ ُ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َُ ََْ َ َ َِ ٍ َّ َ َ َ) ٥)(٤(   

  

                                                 

   . ٢٣دیوان الفرزدق صـ:  ینظر (١)

  . هذا عجز وصدره  . ٢٦السابق صـ: ینظر  (٢)

  وغض زمان یا ابن مروان لم یدع

نـصب مـسحتا بیـدع ، ورفـع . المـستاصل : والمجرف . الذي دخله الغش والحرام :  والمسحت 

  . المجرف على االستئناف 

  . ٢٧٩ ، ٢٧٨ / ١المحتسب البن جنى  (٣)

   . ١٣٧/  األنعام (٤)

   . ٢٨٩شرح ابن الناظم صـ (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

ضاف إلیـه مما سبق یالحظ أن ابن الناظم ذكـر جـواز الفـصل بـین المـضاف والمـ

مفعـــول المـــصدر غیـــر  وحـــسن مثـــل هـــذا الفـــصل ؛ ألن :لـــشیخه ابـــن مالـــك وقـــال

َ فالفــصل بــه كــال فــصل ؛ وألن الفاعــل كــالجزء مــن عامــل،أجنبــي منــه  فــال یــضر ،َ

   .)١ (فصله ؛ ألن رتبته منبهة علیه

   .)٢ ( هي قراءة ابن عامر)َأوالدهم( وقراءة النصب في 

ـــــى  ـــــه بن ـــــن عـــــامر أن ـــــراءة اب ـــــُز ووجـــــه ق ـــــه َن ِی ـــــسم فاعل ـــــم ی ـــــذي ل                    ّ للمفعـــــول ال

ُقتل ورفع  َْ  وفـصل بـین المـضاف والمـضاف ،وأضـاف إلـى الـشركاء) زیف( بـ 

َ وكذلك زین لكثیر من المشركین َأن قتل : والتقدیر،إلیه ُأوالدهم شركاؤهمّ َ.   

المفعول بـــین وقـــد اســـتبعد هـــذه القـــراءة جمهـــرة مـــن المفـــسرین والنحـــویین للفـــصل بـــ

 ولكـون هـذا الفـصل ال یجـوز ، تبعا لنحـاة البـصرة،المصدر والفاعل المضاف إلیه

   .إال لضرورة الشعر

مـسألة الفـصل وهـو الـصحیح  وبعض النحـویین مـن الكوفـة أجازهـا :قال أبو حیان

لوجودهــا فــي هــذه القــراءة عــن ســیدنا عثمــان بــن عفــان قبــل أن یظهــر اللحــن فــي 

وال التفـات إلـى ... . أیضا في لـسان العـرب فـي عـدة أبیـاتلسان العرب ولوجودها

ْمـن أنكرهــا أو قبحهـا أو اســتبعدها َ وقـد أطــال الـسمین فــي الـدر الــنفس فـي إبطــال .َ َّ

   .)٣(هذه األقاویل 

 والیـا مبنیـا للفاعـل )َزیـن(  بالجر في الدال وفتح الزاى فـي )ِأوالدهم( وقرأ الباقون 

َقتـــل( ونـــصب   زیـــن لكثیـــر المـــشركین :بـــالرفع الفاعلیـــة بـــزین أي )شـــركاؤهم(  و )َْ

    .)٤(شركاؤهم إن قتلوا أوالدهم فجرهم أللهنهم أو بالو أو خوف العار 

                                                 

  . السابق نفس الصفحة  (١)

 وهــي ٣٥٧ / ١ ، ومعــاني القــرآن للفــراء ١/٢٢٩ ، والمختــسب ٢٣٠ / ٤البحــر المحــیط  (٢)

 ، ٥٧ / ٢ ، وشـرح التـصریح ٢٣ / ٣ ، وشـرح المفـصل ٢/٤٠٧من شواهد الخصائص 

   . ١٨٠ / ٣ ، وأوضح المسالك ٨٢ / ٢وشرح ابن عقیل 

 والبحـر المحـیط ٤٦٦ – ٤٦٠ ویراجـع إبـراز المعـاني صــ١٧٨ – ١٦١ / ٥الدر :  ینظر (٣)

   . ٢٩٣ ، ٢٩٢ / ١ ، وشرح الهدایة ٢٦٥ – ٢٦٣ / ٢ ، والنشر ٢٣٠ – ٢٢٩ / ٤

  . بتصرف  . ٢٦٥ – ٢٦٣ / ٢والنشر  . ٢٧٥اإلتحاف صـ (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

                    أمـــا إذا لـــم تطـــل الـــصلة فالحـــذف ضـــعیف ( :قـــال ابـــن النـــاظم فـــي الموصـــول

   .)١( ) بالرفع– )ُتماما على الذي أحسن( ومنه قراءة بعضهم  ..... .قلیل

   :تعقیب

ْمما سبق یالحظ أن  من قرأ بالرفع   الحسن واألعمـش ویحیـى بـن یعمـر )ُأحسن( َ

  وابن أبى إسحاق 

ْومن     .رأ بالنصب هم الباقونقَ

َقرأ ابن جماز قوله تعالى ( :قال ابن الناظم َ:   ُتریدون عـرض الـدنیا واهللا یریـد َ ُِ ُِ َ َُ َ ْ ُّ َ َ ُ
ِاآلخرة
َ
ِ َ ) وأبقـى ، فحذف المضاف لداللة مـا قبلـه علیـه– )ِاآلخرة(   بجر – )٢ 

    .)٣()طوق بهًالمضاف إلیه مجرورا كأن المضاف من

   :تعقیب

 وواهللا – والتقـدیر )٤( بالنصب )َاآلخرة( مما سبق ذكره یتبین أن الرسم المصحفي 

 واهللا یریــد عــرض اآلخــرة أو واهللا یریــد بـاقي اآلخــرة فیكــون المحــذوف علــى –أعلـم 

   .)٥( للملفوظ به ًهذا مماثال

 علـــى عزتـــه وقلـــة – أي الجـــر فـــي اآلخـــرة –ووجـــه جـــواز ذلـــك  ( :قـــال ابـــن جنـــى

َتریدون عرض الـدنیا   :نظیره أنه لما قال َْ ُّ َ َُ َ ُِ - فجـرى ذلـك الغـرض كأنـه أعـاده َ
   : وال ینكر نحو ذلك أال ترى إلى بیت الكتاب،ِ عرض اآلخرة:ًثانیا فقال

َّأكل امرئ تحسین امرأ   ُ      ًونار توقد باللیل نارا ّ ََ
)٦(   

                                                 

 ٢وشـرح المفـصل  ، ١٠٨ / ٢ ، والكتاب لـسیبویه ٣٦٥ / ١معاني القرآن للفراء : ینظر  (١)

 / ٢ واألمـالي الـشجریة ١٤٤ / ١ ، وشرح التصریح ١٦٨ / ١ ، وأوضح المسالك ٨٥/ 

   . ١٦٥ / ١ ، وشرح ابن عقیل ٢٣٥

   . ٦٧/ األنفال  (٢)

   . ٢٨٨شرح ابن الناظم صـ (٣)

 ، ٥٦ / ٢ ، شـــرح التـــصریح ٢٨١ / ١ ، والمحتـــسب ٥١٨ / ٤البحـــر المحـــیط : ینظـــر  (٤)

   ٤٥٨ / ٢ ، والدرر اللوامع ١٧٥ ، ٧٩  /١ومغني اللبیب 

  . ٧٨ / ٢شرح ابن عقیل  (٥)

وبدون نسبه في أمالي    ابن الشجري  . ٦٦ / ١الكتاب / نسبه سیبویه ألبى داود ینظر  (٦)

ونــسب إلــى .  والــصحیح أنــه ألبــى داود األیــادي ١٦٣ وفــي الكامــل للمبــرد صـــ٢٩٦ / ١

   . ٣٩٧ / ١ویراجع المحتسب  . ٤٨٩عدى في الكامل صـ



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ّ وكل ناري فناب ذكره كال في أول الكالم عن إعادتها :وأن تقدیره في اآلخر حتى ُ

ً وكــل نـــار هربــا مـــن العطــف علـــى عــاملین:كأنــه قـــال َّ  .)كــل وتحـــسیین ( : وهمـــا،ُ

   :وعلیه بیته أیضا

  .)١(إن لم یجد یوما على من یتكل     ّإن الكریم وأبیك یعتمك 

 فحــذف علیــه  مــن آخــر الكــالم اســتغناء عنهــا بزیادتهــا فــي ،راد مــن یتكــل علیــهأ

ٕ وانمــا یریــد إن لــم یجــد مــن یتكــل علیــه وعلیــه أیــضا قــول )علیــه مــن یتكــل ( :قولــه
    :اآلخر

  )٢(فهال التي عن بین جنبیك تدفع     أتدفع عن نفس أتاها حمامها 

 )عــن بــین جنبیــك ( : فــي قولــه)عــن(  فــزاد ،أراد فهــال عــن التــي بــین جنبیــك تــدفع

 ومعناهـا . فهـال التـي: التي حذفها وهو یریدها في قولـه)عن( وجعلها عوضا من 

   .فهال عن التي

 فـي )تریـدون عـرض الـدنیا واهللا یریـد اآلخـرة(  أعنـي ،فعلى هذا جازت هذه القراءة

   : ولعمرى إنه نصب فقال على قراءة: عرض اآلخرة وعلى تقدیر:معنى

َرید اآلخرةواهللا ی(   بالنصب فإنما یرید عرض اآلخرة إال إنه یحذف  المـضاف – )ُ

َ یریــد اآلخــرة صــار كأنــه  العــرض فــي :ٕ واذا جــر فقــال،ویقـیم المــضاف إلیــه مقامــه َ
ِ

ٕاللفظ موجود لـم یحـذف فاجتمـل ضـعف  اإلعـراب تجریـدا للمعنـي وازالـة للـشك أن  ً

   . )٣( )یظن ظان أنه یرید اآلخرة إرادة مرسلة هكذا

                                                 

ــــبعض األعــــراب ینظــــر  (١) ــــد ٨١ / ٣الكتــــاب : أنــــشده ســــیبویه ل  ، ٣٩٢ / ٥ ، والعقــــد الفری

 ، ٨٢٠ ، مجــالس العلمــاء صـــ١٦٨ / ٢ ، وآمــالي ابــن الــشجري ٣٠٧ / ٢والخــصائص 

 ، ١٥ / ٢وشـــرح التـــصریح  . ٢٢ / ٢ ، همـــع الهوامـــع ١٤٣وشـــرح شـــواهد المغنـــي صــــ

  ) ع ، م ، ل  ( واللسان . ٢٢٢ /٢وشرح األشموني 

( اللـسان .   یعمل لنفـسه ویحتـرف إلقامـة العـیش فیكـتس مـن بعـدها ویكتحـل :  ومعنى یعتمل 

  ) . ع ، م ، ل 

ّالبیت لرجل مـن محـارب یعـزى ابـن عـم لـه علـى ولـده وهـو منـسوب إلـى زیـد بـن رزیـن بـن  (٢) َ ُ
  الملوح المحاربي أخى ابن بكر 

   . ١٤٩غني صـ وشواهد الم١٠٩سمط الآللى صـ:  ینظر 

   . ٣٩٨ ، ٣٩٧ / ١المحتسب  (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

    : بین الرفع والجر-٣

 وجعـل االسـم ،وقد یكتفى من اإلضافة بینتهـا ( :قال ابن الناظم في المنادي -أ

ـــــــرد ـــــــادي المف ـــــــضهم ،ًمـــــــضموما كالمن ـــــــراءة بع ـــــــك ق ـــــــه                             ومـــــــن ذل قول

َّقــال رب الــسجن َأحــب إلــي   :تعــالى َِ ُّ َ ُ ْ ِّ ِّ َ َ َ )برفــع قولــه تعــالى)١ :  ُّرب َ  - 

  . )٢( )ًدال من جرهاب

   :تعقیب

 وكثرة ذلـك تـستتبع ،ًمما سبق یالحظ أنه كثیرا ما یضاف المنادي إلى یاء المتكلم

 ومخففـــا علـــى ، وهـــو إثبـــات الیـــاء وفتحهـــا، فاســـتعمل علـــى األصـــل،فیـــه التخفیـــف

   :أربعة أوجه هم

ِ یــا عبــد :ٕ هــو حــذف الیــاء وابقــاء الكــسرة تــدل علیهــا نحــو:األول ْ  –ل  بكــسر الــدا–َ

   .ًوهو أكثرها استعماال

َ یا عبد :ٕ حذف األلف وابقاء الفتحة دلیال علیها نحو:الثاني ْ    .- بفتح الدال –َ

    . یا عبدي. ثبوت الیاء ساكنة نحو:الثالث

   . قلب الیاء ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة نحو یا عبدا:الرابع

ًتهـا وجعـل االسـم مـضموما یًوقد ذكروا وجهـا خامـسا وهـو االكتفـاء مـن اإلضـافة بن

ْكالمنادي المفرد ومنه قراءة من قرأ  وهـذا الوجـه فـي )٣( بـضم البـاء – )ُّقال رب ( :َ

   .القراءة التي معنا هنا

 ، اإلضــافة" وبعـد ، قبــل"وقـد ال ینــوى بــ  ( :قـال ابـن النــاظم فـي اإلضــافة -ب 

ْهللا اَألمـ  : وعلیـه قـراءة بعـضهم قولـه تعـالى،فیعربان منكرین
ِر مـن قبـلِ َْ ْ ِ

ْ ومـن ُ ِ َ
ِبعد
ْ َ  )٥) (٤(  

                                                 

  . ٣٣/  یوسف (١)

   . ٤١٢شرح ابن الناظم صـ (٢)

اإلمـالء :     ینظـر - بـضم البـاء –) ُّرب (  بكـسر البـاء وقرئـت –) ِّرب ( الرسم القرآني  (٣)

 ١٧٨ / ٢ ، وشرح التـصریح ٣٨ / ٢ وهي من شواهد أوضح المسالك ٢٩ / ٢للعكبري 

  . ٤١٢الناظم صـ، وشرح ابن 

  . ٤/  الروم (٤)

   . ٢٨٥شرح ابن الناظم صـ (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

سماء مـا یقطـع إن من األ ( : قال– رحمه اهللا – مما سبق یالحظ أن ابن الناظم 

 ، وقبــل،غیــر(  وذلــك مثــل، فیبنــى علــى الــضم، وینــوي معنــى،عــن اإلضــافة لفظــا

ِهللا اَألمـــر مـــن قبـــل  : وقولـــه تعـــالى،ُ عنـــدي رجـــل ال غیـــر: تقـــول)وبعـــد َْ ْ ِ ِ
ُ ْومـــن  ْ ِ َ

ِبعد
ْ َ)ونویـت معنـى المـضاف ، لما قطعتها عن اإلضـافة، فتبنیها على الضم– )١ 

   .إلیه دون لفظه

 كقــول ، وكــذا لــو نویــت لفــظ المــضاف إلیــه،ولــو صــرحت بمــا تــضاف إلیــه أعربــت

   :الشاعر

  )٢(فما عطفت مولى علیه العواطف     ِومن قبل نادي كل مولى قرابة 

ِ ومــن قبــل(هكــذا رواه الثقــات بــالخفض  َ ْ وقــد ال ینــوى  ومــن قبــل ذلــك : كأنــه قــال)ِ

بقبــل وبعــد اإلضــافة فیعربــان منكــرین كمــا جــاء فــي اآلیــة الــسابقة وهــي قــراءة أبــى 

ٍمن قبل ومن بعد( السمال والجحدري وعون حیث قرئت بالتنوین والكسر  ٍ(.   

ِمن قبل ومن بعد ( :وقرئت أیضا بالكسر دون تنوین
ْ َ ْ ِ ِ َ( )٣(.   

  

                                                 

  . ٤/ الروم  (١)

 ،    وشـرح األشـموني ٤٨٨ / ١ ، والدرر ١٥٤ / ٣البیت بال نسبة في أوضح المسالك  (٢)

 ٣ والمقاصـد النحویـة ٢٠ ، وشرح قطر الندى صـ٥٠ / ٢ ، وشرح التصریح ٣ ، ٢ / ٢

   . ٢١٠ / ١ ، وهمع الهوامع ٤٣٤/ 

 ٥٠/ ٢ ، وشـرح التـصریح ١٥٦ /٣ ، وأوضـح المـسالك ٧٢ / ٢شرح ابن عقیـل : ینظر  (٣)

   . ٣٢٠ / ٢ ، ومعاني القرآن ١٣٦ / ١ ، ومغني اللبیب ٢١٠ / ١، وهمع الهوامع 



       
 
 

    
 
 
 

٦٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

م:فا  عا   

  

 الـصرف قویجـوز أن یـصرف مـاال یـستح(   :قال ابن الناظم في ما ال ینـصرف

َسالسـال  : كقراءة نافع والكسائي قوله تعالى،للتناسب ِ َ َ  )و )١  َقـواریر ِ َ  )٢( اَ

ًوال یغوث   :كقراءة األعمش قوله تعالى ُ َ ً ویعوقـاََ ُ َ قولـه  فـصرفها لیناسـبنا )٣(   اَ

ًودا وسواعا ونسرا ( :تعالى ً ً(( )٤( .  

  

  تعقیب 

 ممـــا ســـبق یالحـــظ أن نافعـــا وشـــعبة والكـــسائي قـــرءوا اآلیتـــین بـــالتنوین مـــصروفین               

 واخــتص ابــن كثیــر بتنــوین         )ًسالســال( م بتنــوین اش واخــتص هــ)ً قــواریرا،ًسالســال( 

   .)٥( في الموضع األول )ًقواریرا( 

 قــــد حكــــى أن بعــــض العــــرب تجیــــز صــــرف جمیــــع مــــاال أنــــه؛ وعلــــتهم فــــي ذلــــك 

 إن ذلــك إنمــا صــرف مــن أجــل أنهــم قــد جمعــوا نحــو هــذه : وقــد قیــل.)٦(ینــصرف 

 فلمــا جمعــت كمــا ،ُُ صــواحبات وطرقــات: قــالوا،الجمــوع كمــا تجمــع األســماء المــردة

   .)٧(تجمع األسماء المفردة شبهت بها فصرفت 

ْومن لـم ینـون وهـم بقیـة القـراء وا بـه علـى األصـل المـستعمل فـي العربیـة  فقـد جـاء.َ

   .من ترك من ترك صرف مثل هذه الجموع

 فــشبه ذلــك .وقــرأ البــزى وابــن ذكــوان وحفــص بــاأللف وقفــا دون تنــوین فــي الوصــل

   .بالقوافي فزاد األلف كما تزاد ألف اإلطالق

                                                 

   . ٤/ اإلنسان  (١)

  . ١٥/ اإلنسان  (٢)

   . ٢٣/ نوح  (٣)

   . ٤٧٢/ شرح ابن الناظم (٤)

  .١٦٤ ، ١٦٣ ، ونلخیص العبارات صـ١٨٨ ، ١٨٧الكافي صـ: ینظر (٥)

   والكـشف لمكـي ٤٣٢ / ٤الحجة للفارسي : ینظر . حكى ذلك الكسائي واألخفش عنهم  (٦)

٣٥٢ / ٢ .   

   .٥٤٤ / ٢شرح الهدایة : ینظر  (٧)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 وقـــــراءة أبـــــى عمـــــرو وابـــــن عـــــامر وحفـــــص                .)سالســـــال( وذلـــــك أبـــــو عمـــــرو فـــــي 

   .)١( الثانیة )قواریا(  واختص هشام بالوقف باأللف على . األولى)قواریرا( في 

ًیغوثـــا ویعوقـــا( وقـــرأ األشـــهب العقیلـــي والمطـــوعي   بـــالتنوین  مـــصروفین لیناســـبا      )ً

 )ًودا( قوله تعالى 
   . كما نص على ذلك ابن الناظم.)٢(

 منعـه علـل مـذكورة  ولهم في،والممنوع من الصرف عندهم اسم متمكن غیر أمكن

ً وهو یعرف بالضمة رفعـا وبالفتحـة نـصبا وجـرا إال إذا ُأضـیف أو لحقتـه          ،في كتبه
 إنمــا  المناســبة  وقــد یــصرف عنــدهم للــضرورة أو للمناســبة والــراجح أن هــذه)أل( 

 وأغلــب الظــن أن صــرف ،ًكانــت تعلــیال لمــا وجــدوه مــصروفا فــي القــراءات القرآنیــة

   . من اللهجات على ما تنقله بعض الكتبالممنوع كان لهجة

   :وقد اختلف بعض القراء فیما یلي

ــــه تعــــالى - ١ ــــافرین سالســــل وَأغــــالال   :اختلفــــوا فــــي قول ــــدنا للك ــــا َأعت ًإن َ َْ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َِّ

ًوسعیرا
ِ
َ َ)٣(.  

 ممنــوع مــن )سالســل( فقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر وحمــزة 

   .)٤ ( منون مصروف)ًسالسال ( الصرف وقرأ نافع وعاصم والكسائي

َقـــواریر كانـــت  :كمــا اختلفـــوا فـــي قولــه تعـــالى  -٢ ِ َ  فقـــرأ أبـــو جعفـــر )٥(  اَ

  .)٦( وقرأ الباقز بغیر تنوي .ونافع وابن كثیر والكسائي بالتنوین

ًوال یغوثا ویعوقا ( :قرأ األعمش -٣    .)٨( بالصرف )٧()ً

                                                 

  .  وهامشها ٥٤٤ / ٢ ویراجع شرح الهدایة ٥٦واإلتحاف صـ  . ٣٩٤ / ٢النشر : ینظر  (١)

   . ١٣٦ / ٤أوضح المسالك / مستشهد بها من شواهد  والقراءة وال

  . ١١٩ / ١ ، وهمع الهوامع ٢٢٧ / ٢ وشرح التصریح 

 ٢ ،    وشـرح التـصریح ١٣٦ / ٤وهـي مـن شـواهد أوضـح المـسالك  . ٥٥٨اإلتحاف صـ (٢)

 /٢٢٧.    

   . ٤/ اإلنسان  (٣)

   . ٣٩٤ / ٨ ، والبحر المحیط ٣١٦ / ٧الحجة  (٤)

   .١٥/ اإلنسان  (٥)

   . ٣٩٥ / ٢النشر (٦)

  ٢٣نوح  (٧)

  . ٣٤٢ / ٨/ الحجة البن خالویة ، والبحر المحیط  (٨)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 هـو مـن ْنَنـوع مـنهم مـف المموواضح من هذه القراءات أن القراء الذین قرأوا بصر

ْ ومــنهم مــن هــو مــن بیئــة الكوفــة ،البیئــة الحجازیــة  كــأبى جعفــر ونــافع وابــن كثیــر َ
   .كعاصم والكسائي

الممنوع كان لهجة ما تذكره كتـب النحـو مـن أن صـرف مـا ومما یرجح أن صرف 

   .)١(ال ینصرف مطلقا لغة 

 حتـــى جـــرى فـــي لـــشعراء ثـــم كثـــرقـــال وهـــي لغـــة ا وقـــد حكـــى عـــن األخفـــش أنـــه 

  .  )٢(كالمهم

   .)٣( )إن لهجة بني أسد الصرف مطلقا ( :وقال صاحب اإلتحاف

ًفإذا كان صحیحا فإننا نستطیع أن ننسب هذه اللهجة إلى البیئة البدویة في وسـط 

فــرق اللهجــة بــین ًن طــورا ســابقا مــن  أطــوار حیــث ال ت ولعــل هــذا كــا،شــبه الجزیــرة

   .)٤(مه  والتفریق متأخر عن عد،اسم وآخر

                                                 

  . ٢٠٨ / ٣حاشیة الصبان  (١)

   . ٣٩٤ / ٨البحر المحیط  (٢)

  . ٥٥٨اإلتحاف صـ (٣)

ـــة د : ینظـــر  (٤) ـــراءات القرآنی ـــة فـــي الق  . ١٨٦ ، ١٨٥عبـــده الراجحـــى صــــ/ اللهجـــات العربی

 األردن / دار المسیرة للنشر والتوزیع عماد / هـ ط ١٤٢٨م ، ٢٠٠٨ سنة الطبعة األولى



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

:ا  ابا   

   : بین الرفع والنصب-١

وبلغنـا أن بعـضهم قـرأ  ( :قال ابن الناظم فـي معـرض حدیثـه عـن عوامـل الجـزم

َیحاسبكم به اهللا فیغفر  :قوله تعالى ْ
ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ

ِ ُ َ لمن یشاء ویعذبْ ُ َِّ
َ َُ َ ْ َ

ُ من یـشاء ِ َ َ ْ َ)بنصب – )١                 

   .)٢( ) وذكر غیر سیبویه أنها قراءة ابن عباس)َب ویعذ،َفیغفر( 

   :تعقیب

ـــو عمـــرو وحمـــزة  ـــن كثیـــر وأب ـــرأ بـــالجزم هـــم نـــافع واب ْممـــا ســـبق یالحـــظ أن مـــن ق َ
ـــرأ  ـــى الجـــزاء المجـــزوم ووافقهـــم الیزیـــدي واألعمـــش وق ًوالكـــسائي وخلـــف عطفـــا عل

لیــة جملــة فعالبــاقون بــالرفع فــي الفعلــین علــى االســتئناف أي فهــو یغفــر أو عطــف 

   .على مثلها

ّوقرأها بالنصب ابن عباس واألعرج  وُأبى وأبو حیوة وعاصم الجحدري 
)٣(.   

 علـى وجـه التفـصیل لجملـة )یحاسـبكم( جزم هذا على البدل من  ( :قال ابن جني

 وال محالـة أن التفـصیل أوضـح مـن المفـصل فجـرى مجـرى بـدل الـبعض ،الحساب

ّ أحـب : وبـدل االشـتمال مثـل، رأسـهً ضـربت زیـدا: وبدل البعض مثـل،أو االشتمال
ًزیدا عقله وهذا البدل ونحـوه واقـع فـي األفعـال وقوعـه فـي األسـماء لحاجـة القبیلـین 

   )٤( )إلى البیان

 مـن أفعـال الظـن )أن( ٕوان كـان العامـل فـي  ( :قال ابن الناظم في إعراب الفعل

لنـصب هـو  وصح في المضارع بعـدها النـصب والرفـع إال أن ا،جاز فیها األمران

َُأحسب الناس َأن یتركوا  : ولذلك اتفق علیه في قوله،األكثر َْ ُ َ َْ ُ َّ ِ )٥(   

ٌوحسبوا َأال تكون فتنة  :واختلف في قوله تعالى َْ ِ ِ
َ ُ َ َّ

ُ َ َ  )٧)(٦(   

                                                 

   . ٢٨٤/  البقرة (١)

   . ٥٠٠شرح ابن الناظم صـ (٢)

  . ٧١ / ١واإلمالء للعكبري  . ٣٦٠ / ٢ ، البحر المحیط ٢١٤اإلتحاف صـ: ینظر  (٣)

   . ٢٤٤ / ١المحتسب  (٤)

  . ٢/ العنكبوت  (٥)

   . ٧١/ المائدة  (٦)

   . ٤٧٦شرح ابن الناظم صـ (٧)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

 ویعقــوب وخلــف قــرؤوا برفــع ، والكــسائي، وحمــزة،ممــا ســبق یالحــظ أن أبــا عمــرو

ـــى أن )ُتكـــون( النـــون فـــي  ـــة)أن(  عل ـــة مـــن الثقیل  واســـمها ضـــمیر الـــشأن ، مخفف

    أنه  :محذوف أي

 وهـــي مفـــسرة )أن(  فاعلهـــا والجملـــة خبـــر )فتنـــة(  تامـــة و )وتكـــون(  نافیـــة )وال( 

 المخففــة ال تقــع إال )أن(  حینئــذ  للتــیقن ال للــشك ألن )وحــسب ( ،لــضمیر الــشأن

أن الناصــــبة  وقــــرأ البــــاقون بالنــــصب علــــى ،بعـــد تــــیقن ووافقــــه الیزیــــدي واألعمــــش

تمنـــع أن یعمـــل مـــا قبلهـــا فمـــا   ال )ال( للمـــضارع دخلـــت علـــى فعـــل منفـــى بـــال و 

 حینئــذ علــى بابهــا مــن الظــن ؛  ألن )حــسب( بعــدها مــن ناصــب وجــازم وجــار و 

   .)١(الناصبة ال تقع بعد علم والمخففة ال تقع بعد غیره 

ْمن قرأ برقـع  ( :قال المهدوي  : والتقـدیر،الثقیلـة عنـده مخففـة مـن )فـأن ( )تكـون( َ

       لــئال یلـــي ، فــال زائــدة عــوض مــن الــضمیر المحــذوف،وحــسبوا أنــه ال تكــون فتنــة

   .ذلك من شرطها إذ لیس ، الفعل)أن( 

     : الخفیفة الناصبة للفعـل ونظیـر ذلـك قولـه تعـالى)أن(  فهي )تكون( ومن نصب 

 َُأیحسب اإلنسان َألن نجمع عظامه ُ ََ َ ََ ِ ْ َ ْْ َّ ُ َ َْ ِ )٢(    

 بعــدها وهمــا )لــن(  وال یجــوز غیــر ذلــك لمجــئ ، هاهنــا مخففــة مــن الثقیلــة)فــأن( 

   )٣( .ناصبتان للفعل فال یجوز أن یجتمعا

ًَأو یرسـل رسـوال   :وفـي قولـه تعـالى ( :قال ابن النـاظم فـي إعـراب الفعـل ُ َ َ ِ
ُْ ْ )٤( 

ــــراءة الــــسبعة ــــي ق ــــا،ف ــــى – )َیرســــل(  بنــــصب ،ً إال نافع                   )ًوحیــــا( ً عطفــــا عل

َ َأن یرسل:واألصل ِ
ُْ ْ( )٥(.   

                                                 

 وهـي مـن شـواهد أوضــع ٢٥٥ / ٢النـشر / ویراجـع  . ٢٥٦ ، ٢٥٥اإلتحـاف صــ: ینظـر  (١)

 ، ومغني ٢٥٢ / ١ ، واألمالي الشجریة ٢٣٣ / ٢ ، وشرح التصریح ١٦١ / ٤المسالك 

   . ١٦٦ / ٣ والكتاب لسیبویه ٣٠ / ١اللبیب 

   . ٣/ القیامة  (٢)

  . ٢٦٨ / ١شرح الهدایة  (٣)

   . ٥١/ الشورى  (٤)

 . ٤٨٩شرح ابن الناظم صـ (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

    :تعقیب

 بـــالرفع )َأو یرســـلُ  ( :ممـــا ســـبق یالحـــظ أن ابـــن النـــاظم ذكـــر قـــراءة قولـــه تعـــالى

   .)١(والنصب وأن قراءة الرفع لنافع من السبعة وقرأ الباقون بالنصب 

وهـشام وأبـو وقد وافق نافعا في قراءة الرفع ابن عامر والزهري وشـبیه وابـن ذكـوان 

 خبـــر أو مـــستأنف أو حـــال عطفـــا علـــى متعلـــق مـــن )یرســـل(  علـــى جعـــل ،جعفـــر

 إال : مصدر في موضع الحال عطف علیه ذلك المتعلق والتقدیر)ًوحیا( وراءة و 

ًموحیا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسال فیوحي رفع تقـدیرا بـالعطف علیـه  ً ًِ)٢(. 

ْومن قرأ بالنصب فعلى أن  (  علـى َ وهـي ومـا دخلـت علیـه معطوفـة مـضمرة)َْأن( َ

   .)٣( عطف علیه )فیوحي(  إال موحیا أو مرسال وقوله : وهي حال أي)ًوحیا

                                                 

   . ١٦٨ ، والكافي ٤٩٣ ، واإلتحاف ، صـ٣٦٨ / ٢النشر : ینظر  (١)

   . ٤٩٣اإلتحاف صـ (٢)

 أوضـــح المـــسالك والقــراءة مـــن شــواهد    . ٤٩٣ ، واإلتحــاف صــــ٥٠٥ / ٢شــرح الهدایـــة  (٣)

الكتــــاب / ویراجــــع  . ٣٦١ / ٢ل  وشــــرح ابــــن عقیــــ٤٤ / ٢ ، وشــــرح التــــصریح ٤/١٩٢

/٥٠ ، ٣/٤٩ .  



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

٢-ل واا    

  

 أنـه ال :مذهب سیبویه ( : في النائب عن الفاعل– رحمه اهللا –قال ابن الناظم 

 محتجـین ،ون وأجـازه األخفـش والكوفیـ،یجوز نیابة غیر المفعول به مع وجـوده

ـــالى ـــه تع ـــر قول ـــى جعف ـــراءة أب َلیجـــزي قومـــا بمـــا كـــانوا یكـــسبون   :بق ُ َ َ
ِ ِْ ُ َْ َ ً ْ

ِ َ َ ِ  )١( –              

   .)٢( ) وهو مفعول به)ًقوما(  ونصب ، إلى الجار والمجرور)لیجزى( بإسناد 

   :تعقیب

 قـراءتین ومـذهبین فـي النائـب )لیجـزى( مما سبق یالحظ أن ابـن النـاظم ذكـر فـي 

    .عن الفاعل

 فقرأ نافع وابـن )ًلیجزى قوما ( :واختلف في قوله تعالى ( :وقال صاحب اإلتحاف

 ووافقهــم ، لیجــزى اهللا:ًكثیــر وأبــو عمــرو وعاصــم ویعقــوب بالیــاء مبنیــا للفاعــل أي

ًالیزیــدي والحــسن واألعمــش وقـــرأ أبــو جعفــر بالیــاء المـــضمومة وفــتح الــزاى مبنیـــا 

 لیجـزي الخیـر والـشر أو الجـزاء أي مـا یجـزى بـه : أي)ًقومـا( للمفعول مع نـصب 

 ،ال المــصدر فــإن اإلســناد إلیــه ســیجامع وجــود المفعــول بــه ضــعیف قالــه القاضــي

 النائــب الظــرف وهــو بمــا قالــه الــسمین وفــي هــذه حجــة لألخفــش والكــوفیین :وقیــل

ــــة  ــــاقون،غیــــر المفعــــول بــــه مــــع وجــــودهحیــــث یجــــوزون نیاب                   بنــــون العظمــــة: والب

   )٣( ).ًمفتوحة مبنیا للفاعل

   :  بین الرفع والجزم-٣

وقــــراءة طلحــــة بــــن ســــلیمان قولــــه                  ( :قــــال ابــــن النــــاظم فــــي عوامــــل الجــــزم

َُأینما تكونوا یدرككم الموت   :تعالى  ُ َ ْْ َ َُ ُ ُ ُِ ْ ُ َ)٥( ) بالرفع بدال من الجزم– )٤(.   

                                                 

  . ١٤/ الجاثیة  (١)

   . ١٧٠شرح ابن الناظم صـ (٢)

   . ٣٧٢ / ٢ویراجع النشر  . ٥٠٢اإلتحاف صـ: ینظر  (٣)

 ١ وشـرح التـصریح ١٤٩ / ٢ ، وأوضح المـسالك ٥٠٩ / ١ واآلیة من شواهد شرح ابن عقیل 

   .٢٦٥/  ٢ ، وهمع الهوامع ٧٥ / ٧ ، وشرح المفصل ٢٩١/ 

   . ٧٨/ النساء  (٤)

   . ٤٩٨شرح ابن الناظم صـ (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

ً بــــالرفع بــــدال مــــن الجــــزم وقــــرأ البــــاقون )ُكمُیــــدرك( قــــراءة طلحــــة بــــن ســــلیمان فــــي 

   )١(.بالجزم

ومن ذلك قراءة طلحة بـن سـلیمان برفـع الكـافین قـال ابـن مجاهـد  ( :قال ابن جني

 ، وبابه الشعر والضرورة، وهو لعمري ضعیف في العربیة،وهذا مردود في العربیة

رآن لكـان أصـح  مـردود فـي القـ: ولو قال.إال أنه لیس بمردود ؛ ألنه قد جاء عنهم

   فیدرككم الموت ومثله بیت الكتاب  : كأنه قال، وذلك أنه على حذف الفاء،معنى

ْمن یفعل الحسنات اهللا یشكرها  َ     ٢(والشر بالشر عن اهللا مثالن(  

  ومثله قول الشاعر 

  )٣(بنى ثعل من ینكع العتر ظالم     بنو ثعل ال تنكعوا العتر شرابها 

 إال أنــه لمــا تــرك هنــاك اســم ،ًف الفــاء والمبتــدأ جمیعــا فحــذ، فهــو ظــالم:فكأنــه قــال

 مــن ینكــع : فیــصیر إلــى أنــه كأنــه قــال،الفاعــل فهــو لــشبهه بالفعــل كأنــه هــو الفعــل

 حتــى إنهــم اســتجازوا ، وشــبه الفعــل فــي هــذه اللغــة أفــشى مــن الــشمس،العتــر یظلــم

ُلذلك أن یولوه فوق التوكید المختصة بالفعل    فقالوا  ،ُ

  مرجــال ویلبـس البـرودا    بـه أملـودا أریت إن جـئت 

  )٤(أقائلن أحضــري الشهــودا 

ً والنظائر فیه كثیرة جدا ، أیقولن:فكأنه قال
)٥(   

                                                 

  . ٧٨ / ٢ ، ومجمع البیان ٥٨٣ / ١ ، والكشاف ٢٩٩ / ٣البحر المحیط : ینظر  (١)

 ، نــوادر أبــى زیــد ٦٤ / ٣نــسب فــي أحــد نــسخ دیــوان حــسان بــن ثابــت وهــو فــي الكتــاب  (٢)

 ، ٣ ، ٢ / ٩صل  ، شـــرح المفـــ١١٨ / ٣ ، المنـــصف ٢٨٣ /٢ ، والخـــصائص ٣١صــــ

 ٦٥ شـرح شـواهد   المغنـى ٦٠ / ٢ ، همع الهوامع ٥٤٧ / ٤ ، ٦٤٤ / ٣خزانة األدب 

 /١٥٩ / ١٠٠ .  

ـــــت لرجـــــل مـــــن بنـــــي أســـــد  (٣) ـــــاب : ینظـــــر . هـــــذا البی ـــــي ٦٥ / ٣الكت  ، ٤٤٨ / ٤ ، والعین

  ) ن ، ك ، ع (  ، واللسان ٢١ / ٤واألشموني 

   . ٩٧ / ١ ، شرح الكامل ٥٧٤ / ٤ ، خزانة األدب ١٣٧ / ١الخصائص  (٤)

   . ٢٩٦ ، ٢٩٥ / ١المحتسب  (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

وف:رادوات واا  ابا   

  

   : وتخفیفها)ّأن(  تشدید -١

  المفتوحـة)ّأن( یجـوز أن تخفـف  ( :)إنَّ وأخواتهـا( ابن الناظم عن الحدیث عـن قال 

 إمـا ،وال یجئ خبرها إال جملـة.............. .، وال یظهر اسمها إال للضرورة،فال تلغى

ِوالخامـسة َأن غـضب اهللا  :ٕاسمیه واما مصدرة بفعل و إما مضمن دعـاء كقـراءة نـافع
َ َ َ ََّ َ َ

ِ
َ

َعلیها  َْ َ )٢( )....)١(   

   :تعقیب

 ونــــصب ة الهمــــزة نــــون المفتوحــــممــــا ســــبق یالحــــظ أن نافعــــا وحــــده قــــد قــــرأ بتخفیــــف ال

َغضب(
ِ    . ورفع لفظ الجاللة)َ

 فقـرأ نـافع ویعقـوب ) وأن غـضب اهللا،أن لعنـة اهللا( واختلفـوا فـي  ( :وجاء في النشر قوله

             واخــتص نــافع بكــسر الــضاد وفــتح البــاء مــن)لعنــة( بإســكان النــون مخففــة فیهمــا ورفــع 

    .)غضب(  من باء  برفع ال واختص یعقوب، ورفع الجاللة بعده)غضبَ ( 

    )٣( ) وغضب،لعنة(  بتشدید النون فیهما ونصب :وقرأ الباقون

   :وفتحها) إن( كسر همزة  -٢

 ، المكـسورة بـالم االبتـداء)َإن( إذا أرید المبالغة في التأكید جئ مع  ( :قال ابن الناظم

 أو مـا ،خبـر فـأدخلوا الـالم علـى ال.وفرقوا بینها كراهیة الجمع بین أداتین بمعنـى واحـد

 وكمــا ، إنــي لبحمــد اهللا لــصالح:وقــد ســمع الفــراء مــن قــول أبــى الجــراح.. .فــي محلــه

 : وكقـراءة بعـضهم قولـه تعـالى، إن كل ثوب له ثمنـه:سمعه الكسائي من قول بعضهم

  َإنهم لیأكلون الطعام َ
َّ َ ُ َُ ْ َ ْ ُ َِّ )٥( )٤(.   

                                                 

  . ٩/  النور (١)

   . ١٣٠شرح ابن الناظم صـ (٢)

 واآلیــة مــن شــواهد أوضــح ٤٠٩ویراجــع اإلتحــاف صـــ . ٣٣١ ، ٣٣٠ / ٢النــشر / ینظــر  (٣)

ــــل ٧٤ / ٨ ، وشــــرح المفــــصل ٣٧٢ / ١المــــسالك   ، وشــــرح ٣٨٦ / ١ وشــــرح ابــــن عقی

  . ٢٣٢ / ١التصریح 

  . ٢٠/ الفرقان  (٤)

   . ١٢٣شرح ابن الناظم صـ (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

 الــسبعیة وهــي فــي الرســم العثمــاني  هــي القــراءة)إنهــم( ممــا ســبق یالحــظ أن كــسر همــزة 

   .)١( هي قراءة سعد بن جبیر )أنهم( أما فتحها هنا كذلك وفي المصحف 

   : القسمم النافیة وال)ال(  بین -٣

ًولو كان الجواب مضارعا منفیـا لـم یؤكـد ... . (:قال ابن الناظم في نون التوكید

صة بالمـستقبل وذلـك ولو كان بمعنى الحال أكد بـالالم دون النـون ؛ ألنهـا مختـ

 ومنـع البـصریون هـذا االسـتعمال . وال یجـوز لـیفعلن.زید اآلن واهللا لیفعل :نحو

 وأجـاز ،ً واهللا إن زیدا لیفعل اآلن:استغناء عنه بالجملة المصدرة بالمؤكد كقولك

ِال ُأقــــسم بیـــــوم   :الكوفیــــون ویـــــشهد لهـــــم قـــــراءة ابــــن كثیـــــر قولـــــه تعـــــالى 
ْ َِ ُ

ِ ْ َ

ِالقیامة ِ
َ َ)٣())٢(.   

  

   :تعقیب

 بحـــذف األلــف هــي قــراءة ابــن كثیــر وقنبـــل )ألقــسم( ممــا ســبق یالحــظ أن قــراءة 

                      :والحــــــــــسن واألعــــــــــرج والبــــــــــزي والزهــــــــــري والقــــــــــواس قــــــــــال صــــــــــاحب اإلتحــــــــــاف

 البــزي مــن طریــق أبــى )ال(  بحــذف األلــف مــن األولــى مــن غیــر )ألقــسم( وقــرأ ( 

التوكید أو جواب قسم مقدر دخلـت علـى مبتـدأ ربیعة وقنبل ووجهت بأن الالم الم 

ٕ واذا كـــان خبرهـــا ،ٕ ألنـــا  أقـــسم واذا كـــان الجـــواب اســـمیة أكـــد بـــالالم:محـــذوف أي
ً ألن البـصریین یمنعـون أن یقــع فعـل الحـال جوابــا ،ًمـضارعا جـاز أن یكـون للحــال

 كمـا هنـا جعـل الفعـل خبـر المـضمر فیعـود الجـواب ،للقسم فإن ورد ما ظاهره ذلك

   واهللا ألنا أقسم كما مر–أعلم اسمیة والتقدیر واهللا جملة 

 إنمــا أنــت : نافیــة لكــالم مقــدر كــأنهم قــالوا)ال( وقــرأ البــاقون بإثبــات األلــف بجعــل 

   . أقسم: ثم ابتدأ فقال)بال( مفتر في األخبار عن البعث  فرد علیهم 

                                                 

  . ٣٦٧ / ١ ، شرح ابن عقیل ١٩٢ / ١ ویراجع مغني اللبیب ٤٩٠ / ٦البحر المحیط  (١)

   . ١/ القیامة  (٢)

   . ٤٤١شرح ابن الناظم صـ (٣)



       
 
 

    
 
 
 

٦٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ال یعلــم  زائــدة تأكیــدا علــى حــد لــئ: نفــى للقــسم بمعنــى أن األمــر أعظــم وقیــل:وقیــل

   )١( ). ال وأبیك:وهو شائع كقولهم

 ولــم یقــسم ،َ أقــسم بــاألولى:حكــى أبــو حــاتم عــن الحــسن أنــه قــال ( :قــال ابــن جنــى

 یقـسم : وكذلك زعم خارجة عن ابن أبى إسـحاق أنـه تعـالى: قال أبو حاتم.بالثانیة

 وروأهــا أبــو حــاتم أیــضا عــن أبــى عمــرو : وال یقــسم بــالنفس اللوامــة،بیــوم القیامــة

   .وعیسى مثل ذلك

 وحـــذف ، ألنـــا أقـــسم بیـــوم القیامـــة: أي،وینبغـــي أن تكـــون هـــذه الـــالم الم االبتـــداء

 فهـذا هـو الـذي ینبغـي أن تحمـل . على غره حال الحذف والتوكیـد،المبتدأ للعلم به

 وال ینبغــــي أن یكــــون أراد النــــون للتوكیــــد ؛ ألن تلــــك تخــــتص ،علیــــه هــــذه القــــراءة

 ولـــذلك ،ا هـــو اآلن مقـــسیم ال أنـــه سیقـــسم فیمـــا بعـــدإنمـــ؛ ألن الغـــرض بالمـــستقبل 

 وألن ، أنـا مقـسم اآلن: معنـاه أقـسم بیـوم القیامـة أي: وقالوا)ال( حملوه على زیادة 

   .)٢( )حذف النون هنا ضعیف خبیث

  

   : بین نون التوكید الخفیفة والثقیلة-٤

جـواز وذهـب یـونس  إلـى   ( : فـي نـون التوكیـد– رحمـه اهللا –قال ابـن النـاظم 

 رحمـه اهللا –توكید الفعل المسند إلى األلف بالنون الخفیفة مكسورة قال الشیخ 

َوال تتبعـان سـبیل   : ویمكن أن یكون من هذا قراءة ابـن ذكـوان قولـه تعـالى:- ِ َِ َِّ ََّ ََ
َالذین ال یعلمون َُ َ ْ َ َ َِّ )للنهـي ویجـوز أن تكـون )ال(  للعطـف و )الواو(  على أن )٣ 

   .)٤() عالمة الرفع)تتبعان( نون في  وال، للنفي)ال( و  للحال )الواو( 

                                                 

ي وهـ . ٢٠٧ / ٣ ، ومعاني القرآن للفـراء ٢٨٢ / ٢النشر / ویراجع  . ٥٦٣اإلتحاف صـ (١)

/     ویراجع في القراءة ٢٠٣ / ٢ ، وشرح التصریح ٩٥ / ٤من شواهد أوضح المسالك 

 ، وتفــــسیر ٧٣٥ ، والحجــــة ألبـــى زرعــــة صـــــ ٣٧٧ ، عیــــث النفـــع صـــــ٦٦١الـــسبعة صـــــ 

 ١٨٩ / ١والنبیـان  . ٢١٣ / ٨ ، والبحر المحیط ٢١٦ ، والتیسیر صـ٢٩/١٠٨الطبري 

  . ١٩١ وتحبیر التیسیر صـ– ٣٩٣ –

  . ٥٤٣ ، ٥٤٢ / ٢شرح الهدایة /  ، ویراجع ٤٠٢ / ٢محتسب ال (٢)

   . ٨٩/ یونس  (٣)

  . ٥٢٧ / ٣ویراجع الكتاب  . ٤٤٧ ، ٤٤٦شرح ابن الناظم صـ (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :تعقیب

 بتــــشدید النــــون علــــى النهــــي )ّوال تتبعــــان( ممــــا ســــبق یالحــــظ أن قــــراءة الجماعــــة 

   .)١ ( وكسرت لوقوعها بعد األلف فأشبهت نون األثنین–وحذف نون التثنیة للجزم 

 أن تكــون علــى :دهاأحــ ،وقــرأ ابــن ذكــوان بتخفیــف النــون وهــي تحتمــل ثالثــة أوجــه

ُّأن ورب(  فكره التضعیف بأن خفف في ،النهي كقراءة الجماعة    )٢( وما أشبههما)ُ

 إنمــا هــو بحــذف النــون المتحركــة المــدغم فیهــا )ّأن(  إن التخفیــف فــي :فــإن قیــل

ـــم وقـــع التخفیـــف فـــي ،وهـــي الثانیـــة ـــساكنة )ِتتبعـــان(   فل  بحـــذف النـــون األولـــى ال

 لـو حـذفت الثانیـة مـن : قیـل لـه)ّأن( انیة كما كان في ولم یقع بحذف الثالمدغمة 

إلـى الجمـع بـین سـاكنین ؛ ألن  وهي سـاكنة أدي ذلـك – وأبقیت األولى )ِتتبعان( 

   . فلذلك كان التخفیف بحذف األولى أولى،األلف قبلها ساكنة

ً خبـــرا معربـــا لـــیس بمجـــزوم)ِوال تتبعـــان(  أن یكـــون :والوجـــه الثـــاني  ویكـــون مـــن ،ً

َوالمطلقــات یتربــصن   :- عــز وجــل – نحــو قولــه ،الــذي جــاء بلفــظ الخبــراألمــر  ْ َّ ََ َ ُ َََّ ُ َ
َّبَأنفسهن  ِ ِِ ُ ْ) ومعناه األمر، لفظة لفظ الخبر)یتربصن بأنفسهن ( : فقوله)٣ .   

ً خبــرا أیــضا ویكــون فــي موضــع نــصب – )وال تتبعــان(  أن یكــون :والوجــه الثالــث ً

 فهــذه . غیــر متبعـین ســبیل الـذي ال یعلمــون فاسـتقیما: فیكـون التقــدیر،علـى الحــال

َّالوجوه الثالثة صحیحة كلها في طریق اإلعراب والمعنى فـال وجـه لقـول مـن غلـط 

ابـن ذكـوان فـي قراءتــه هـذه ولـو لـم یكــن لهـا مخـرج إال وجـه واحــد مـن هـذه الوجــوه 

َّ ولــم یحــل ألحــد أن یقــدم علــى الطعـن فــي حــرف ثبتــت بــه الروایــة مــع ،ًلكـان كافیــا ِ
َ

   .)٤(حة مخرجه ص

  

  

                                                 

 ، ١٠٢ بتــصرف وتلخــیص العبــارات صـــ٣١٧ ، واإلتحــاف صـــ٢٨٦ / ٢النــشر : ینظــر  (١)

   . ٣٤٢ / ٢ ، وشرح الهدایة ٦٦٢واإلقناع صـ

   . ٥١٠ٕ ، وابراز المعاني صـ٣٣ / ٢ء العكبري إمال: ینظر  (٢)

   .٢٢٨/ البقرة  (٣)

ویراجـــــع الحجـــــة  .      ٣٤٣ ، ٣٤٢ / ٢فیمـــــا ســـــبق شـــــرح الهدایـــــة للمهـــــداوي : ینظـــــر  (٤)

   . ٢٨٦ / ٢ ، والحجة البن زنجلة ١٧٦ / ٣للفارسي 



       
 
 

    
 
 
 

٧٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

   :)لیس(  عمل )إن(  عمل -٥

 فـي قـراءة سـعید )لـیس(  النافیة مجرى )إن( وقد ندر إجراء  ( :قال ابن الناظم

َإن الذین تدعون من دون اهللا عباد  :بن جبیر ُ
ِ ِ ِِ ِ ُ ْ َ ََْ َّ َّ ْ َأمثالكم ًاِ ُ ُ َ ْ )٢( ))١(   

   :تعقیب

 لبقیــة )عبــاد( أن الرفــع فــي ممــا ســبق یتبــین أن قــراءة النــصب لــسعید بــن جبیــر و

   .القراء

 مـا الـذین : فكأنـه قـال )مـا(  هـذه بمنزلـة )ّإن( ینبغـي أن تكـون  ( :قـال ابـن جنـى

 ألن : وفیـه ضـعف)مـا(  إعمال )ّإن(  فأعمل .ًتدعون من دون اهللا عبادا أمثالكم

 فـي )لـیس(  به فنجـرى مجـرى )ما( إن هذه لم تختص بنفي الحاضر اختصاص 

 إن هــؤالء الــذین تــدعون مــن دون اهللا إنمــا هــي حجــارة أو :ون المعنــي ویكــ،العمــل

   فكیف تعبدون ما هو دونكم ، فهم أقل منكم ألنكم أنتم عقالء ومخاطبون،خشب

ِإن الــــــذین تــــــدعون مـــــــن دون اهللا  : مـــــــا تــــــصنع بقــــــراءة الجماعـــــــة:فــــــإن قلــــــت ِ ُ ْ
ِ ِ

َ َُ ْ َ َّ َّ ِ                    

ُعباد َ
ْ َأمثالكم َ◌ ِ ُ ُ َ ْ َعباد◌( فع بر   ُ ؟ فكیف یثبت في هذه ما نفاه في هذه ؟ )ُ

ــــــــل ــــــــدیره:قی ــــــــاد مخلوقــــــــون: یكــــــــون تق ــــــــون كمــــــــا أنــــــــتم أیهــــــــا العب                      . أنهــــــــم مخلوق

ـــاس كمـــا قـــال ـــى تـــشبیههم فـــي خلقهـــم بالن ـــشجر  :ًفـــسماهم عبـــادا عل ـــنجم وال ُوال َ َّ َ َُ ْ
َّ              

ِیسجدان َ ُ َْ  )وكما قال– )٣ :  ِان من شيء إال یـسبح بحمـدهَو ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ُِ ِّ َ َِّ

ْ َ ْ ْ ِٕ )أي تقـوم – )٤ 

    .)٥( )الصفة فیه مقام تسبیحه

  : لدن بین التشدید والتخفیف-٦

 وقـد ،وأما لدن فاألكثر فیها إلحـاق النـون ( :قال ابن الناظم في النكرة والمعرفة

ِ من لدن - كقراءة نافع ،تلحقال  ُِ َ ً عذراىْ ْ ُ  )٧( ))٦(.   

                                                 

  . ١٩٤/ األعراف  (١)

   . ١٠٩صـ/ شرح ابن الناظم  (٢)

   . ٦/ الرحمن  (٣)

  . ٤٤/ اإلسراء  (٤)

   . ٣٨٤ / ١المحتسب  (٥)

  . ٧٦/ الكهف  (٦)

   . ٤٤شرح ابن الناظم صـ (٧)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

   :عقیبت

ِمــن لــدني( َممــا ســبق یالحــظ أن نافعــا وأبــا جعفــر قــرءوا  ْ   بــضم الــدال وتخفیــف )َ

النون وهـو أحـد لغاتهـا وجـاء فـي البحـر وهـي نـون لـدن اتـصلت بیـاء المـتكلم وهـو 

إذا أضــیفت إلـــى یــاء المـــتكلم لــم تلحـــق نــون الوقایـــة  ألن أصــل األســـماء ،القیــاس

   غالمي وفرسي :نحو

 النـون واختلــف عنــه فــي فمـه الــدال فــأكثر أهــل األداء علــى وقـرأ أبــو بكــر بتخفیــف

إشمامها الضم بعد  إسـكانها وهـو األیمـاء بالـشفتین إلـى الـضمة بعـد سـكون الـدال 

   .وهو الذي في الكافي والتذكرة وغیرهما

  

وذهب كثیر إلى اختالس ضمة الدال كالهـذلى وغیـره ویحتمـل فـي هـذه القـراءة أن 

   . وأن تكون للوقایة،ن حینئذ تخفیف كضاد عضدتكون النون أصلیة فالسكو

 )لـــدن(  بـــضم الـــدال وتــشدید النـــون دخلـــت علـــى نــون الوقایـــة علـــى :وقــرأ البـــاقون

ْمـن( لتقیها من الكسر محافظة على سكونها كما حوفظ على نون 
 : فقیـل) وعـن،ِ

ــــى فــــي نــــون الوقایــــة المتــــصلة بیــــاء  ــــشدید فأدغمــــت النــــون األول منــــي وعنــــي بالت

   )١(.المتكلم

ّمــن ضــم الــدال وشــدد النــون فــإن األصــل  ( :- رحمــه اهللا –قــال المهــدوي  ْ ُلــدن( َ َ( 

 والثانیـة التـي ،)لـدن(  األولـى منهمـا نـون :ثم أضیف إلى المتكلم فاجتمعت نونان

ْ فأدغمــــت النــــون فــــي النــــون ومــــن أســــكن الــــدال أســــكنها ،تــــصحب یــــاء اإلضــــافة َ
ْلدن( استخفافا ألن  ْعضد(  مثل )َ َ وس،َ ٕواشمام الضم بعد اإلسكان داللة على  )ْبعَ

   .الضمة

ْومــن خفــف النــون ً فإنــه حــذف إحــدى النــونین اســتخفافا وى یجــوز مثــل ذلــك فــي ،َ

 اسـم )لـدن(  ال تقول منى وال عني ؛ ألنهمـا حرفـان خفیفـان و . منى وعني:قولك

     )٢( . وهو أثقل  من منى وعنى،غیر متمكن

                                                 

   . ٣١٤ ، ٣١٣ / ٢ ویراجع النشر ٣٧٠اإلتحاف صـ: ینظر  (١)

  . ٣٩٩ / ٢شرح الهدایة  (٢)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  :مائة بین التنوین والكسر -٧

 كقــراءة حمــزة والكــسائي ،تــضاف المائــة إلــى جمــع ( :ال بــن النــاظم فــي العــددقــ

َولبثوا في كهفهم ثالث مئة سنین  ] :قوله تعالي  ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َََ ُْ ِ ْ َ ِ َZ )٢(.))١(   

   :تعقیب

ـــف قـــرءوا  ـــة( ممـــا ســـبق یالحـــظ أن حمـــزة والكـــسائي وخل ـــر تنـــوین )مائ ـــى  بغی عل

 واحـد وقـع موقـع الجمـع ؛ )ومائـة( د اإلضافة وأوقعوا الجمع في سنین موقع المفر

ألن ممیز الثالثـة إلـى العـشرة مجمـوع مجـرور كثالثـة أیـام فقیاسـه ثـالث مئـات أو 

 وممیــز المائــة موحــد مجــرور فقیاســه ،ًمئــین لكــن وحــد اعتمــادا علــى العقــد الــسابق

 وجمـــع تنبیهـــا علـــى األصـــل ووافقهـــم الحـــسن واألعمـــش وقـــرأ البـــاقون ،مائـــة ســـنة

نــه لمــا عــدل عــن قیاســه عــدل عــن قیاســه عــدل عــن إضــافته فیكــون بــالتنوین ؛ أل

(  وأبدل أبو جعفـر همـز ، أو عطف بیان عند الكوفیین)ثالثمائة( سنین بدال من 

   .)٣( یاء مفتوحة )مائة

ُّمن نونا فإنه أوقع اللبث على السنین ثم شرح ذلك بقولـه  ( :قال المهدوي
ّ َ ْ ثـالث ( َ

   .خیر وجاء على التقدیم والتأ)مائة

   . ولبثوا في كهفهم سنین ثالثمئة:فالتقدیر

ّو من أضاف ولم ینون فإنه أوقع الجمع موقع الواحـد فبـین بـه كمـا یبـین بالواحـد ّ ّْ َ، 

 :وأخرج الكالم على أصله ؛ ألن قولك عندي ثالثون درهما وما أشبهه إنما معنـاه

 ،مـــن الـــسنین وأصـــلها ثالثمئـــة ، فكـــذلك ثالثمئـــة ســـنة،عنـــدي ثالثـــون مـــن الـــدراهم

ً وكثر ذلك حتـى صـار التفـسیر بـالجمع شـاذا وقـد ،لكنهم استعلموا التفسیر بالواحد

ّ إن من نون إنما جاء به علـى التفـسیر أیـضا:قیل ْ  ولبثـوا فـي : وذلـك أنـه لمـا قـال،َ

 أو أشــهر أو أیــام ؟ ، وقــع اإلبهــام عنــد الــسامعین هــل هــي ســنون،كهفهــم ثالثمئــة

    .)٤() سنین على جهة البیان:فقال

  
                                                 

  . ٢٥/ الكهف (١)

   . ٥٢٠شرح ابن الناظم صـ (٢)

   . ٣٦٥اإلتحاف صـ (٣)

    .١٣٨ / ٢ویراجع معاني القرآن للقراء  . ٣٩٤ ، ٣٩٣ / ٢ة شرح الهدای: ینظر  (٤)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

:فا  ابا   

وا ا   

 أو جملة اسمیة فعلى ،وأما ما ولیه فعل مضارع ( :قال ابن الناظم في اإلضافة

    .ما یقتضیه القیاس من لزوم اإلعراب

                       : وحملـــــوا علیـــــه قـــــراءة نـــــافع قولـــــه تعـــــالى،وأجـــــاز فیـــــه الكوفیـــــون البنـــــاء

 َیــوم ْ ْ ینَ ْفــع الــصادقین صــدقهمَ ُ ُ ْ
ِ ِ َِ َّ ُ َ  )توفیقــا بینهمــا وبــین قــراءة )َیــوم(  بفــتح )١ 

   .)٢( ) وتبعه شیخنا، ومال تجویز مذهبهم أبو علي الفارسي،الرفع

    :تعقیب

ْممــــا ســــبق یالحــــظ أن مــــن قــــرأ بــــالفتح فــــي قولــــه تعــــالى   هــــو نــــافع وابــــن )َیــــوم( َ

 )أأنــت( شــارة لقولــه تعــالى  والنــصب هنــا علــى الظرفیــة وعلیــه یكــون إ)٣(محیــصن

 فهـو معمـول الخبـر . هذا القول واقـع یـوم ینفـع:وهو مبتدأ خبره متعلق الظرف أي

 خبر المبتدأ وبنى علـى الفـتح إلضـافته )َیوم(  یجعلون :فالفتحة إعراب والكوفیون

ً والبـــصریون یـــشترطون فـــي البنـــاء تـــصدیرا الجملـــة .ٕلجملـــة فعلیـــة وان كـــان معربـــة

   .ع محله خفض باإلضافةبفعل ماضي وینف

 بالرفع على المبتدأ والخبر أي هذا الیـوم ینفـع والجملـة محلهـا نـصب :وقرأ الباقون

   .)٤( بالقوم 

ْمـــــن قـــــرأ بنـــــصب  ( :قـــــال المهـــــدوي                  أن یكـــــون : أحـــــدهما، فعلـــــى وجهـــــین)َیـــــوم( َ

اهللا  قـال : فالتقـدیر. نـصب بأنـه ظـرف)یـوم(  فـي موضـع نـصب بـالقول و )هذا( 

    .هذا القول في یوم ینفع الصادقین صدقهم

 )یـــوم( ً مبنیـــا إلضـــافته إلـــى الفعــل والعامـــل فـــي )یــوم(  أن یكـــون :والوجــه الثـــاني

   .محذوف

ْومن قرأ برفع     )٥(). خبره)یوم(  مبتدأ و )هذا(  فعلى أن )یوم( َ

                                                 

  . ١١٩/  المائدة (١)

   . ٢٨١شرح ابن الناظم صـ (٢)

   . ٢٥٦ / ٢ والنشر ٦٣ / ٤البحر المحیط : ینظر  (٣)

   . ٢٥٨اإلتحاف صـ (٤)

   . ٢٧٣ ، ٢٧٢ / ١شرح الهدایة  (٥)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

د :ما ا  

  

 .ال یـرخم إال علـى المحـذوفومـن األسـماء مـا  ( : قال ابن النـاظم فـي التـرخیم

 یـا مـسلم : مسلمة تقـول فـي ترخیمـه:فمن ذلك ما فیه هاء التأنیث للفرق نحو

 ألنــك لــو قلــت فیــه یــا مــسلم اللتــبس .وال یجــوز أن یــرخم علــى المــذهب الثــاني

 فلــو لــم تكــن الهــاء للفــرق كمــا فــي مــسلمة اســم رجــل جــاز .المؤنــث بالمــذكر

ُ على لغة من كسر الالم یـا طـیلس :لسان وتقول في طی،ترخیمه على المذهبین
ِ ْ َ

ُ وال یجوز یا طیلس ؛ ألنه لیس في الكالم فیحل صحیح العین،بنیة المحذوف َ َْ، 

ُصیقل( إال ما ندر من  َ ْ ْبعـذاب بئـی  : اسم امرأة ومنه قوله تعالى)َ ِ َ ٍ َ َ  فـي )١( ٍس ِ

   .)٢( )قراءة بعضهم

  

   :تعقیب

سر البـاء ویـاء سـاكنة بعـدها مـن غیـر همـزة  بكـ)بئـیس( مما سبق یتبـین أن قـراءة 

 وقرأ ابـن ذكـوان . عیسى هي قراءة نافع وأبو جعفر عن الداجوني عن هشام:مثل

وهــشام مــن طریــق زیــد عــن الــداجونى كــذلك إال أنــه بــالهمز الــساكنة بــال یــاء علــى 

 ووجــه قــراءة .أنــه صــفة علــى فعــل كحــذر نقلــت كــسرة الهمــزة إلــى البــاء ثــم ســكنت

 وتــرك قــالون همــز هــذا الموضــع لمــا صــار فــي ،إال أنــه خفــف الهمــزةنــافع كــذلك 

ْفعـل(  فـي القـرآن فهـو )ِْبئس(  وكل .حیز األسماء
 إال هـذا الموضـع فجعـل تـرك )ِ

ِهمــزه عالمــة تفــرق بــین االســم والفعــل ومــن قــرأ  ْ ِبئــیس( َ  فهــو صــفة )فعیــل(  مثــل )َ

   . والكسائيةمثل شدید وما أشبهه وهم ابن كثیر وأبى عمرو وحفص وحمز

َبیئس( ومن قرأ  َفیعل(  مثل )َْ َضیغم(  فهو صفة أیضا مثل )َْ ْ    )٣( ). وما أشبهه)َ

  

  

                                                 

  . ١٦٥/  األعراف (١)

   ٤٢٧شرح ابن الناظم صـ (٢)

 وشــــرح الهدایــــة ٢٧٢ / ٢ بتــــصرف ویراجـــع النــــشر ٢٩٢ ، ٢٩١اإلتحــــاف صـــــ : ینظـــر  (٣)

  . ٣١٤ / ١للمهدوي 



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  

:تا   

ودخولهــا علــى  ( :قــال ابــن النــاظم عنــد حدیثــه عــن الم المــر فــي عوامــل الجــزم

 كقـراءة )أفعل(  استغنوا عن ذلك بصیغة ،مضارع المخاطب المبني للفاعل قلیل

ُفبذلك فلیفرحوا  :س قوله تعالى وأن،أبى ََ ْ َ َْ َ َِ ِ    )٢( ))١(.   

   :تعقیب

 هي قراءة ابن عـامر وأبـى وأنـس وابـن سـرین )فلتفرحوا( مما سبق یتبین أن قراءة 

   .)٣( )فلیفرحوا(  وقرأ الباقون بالیاء .وقتادة وابن عباس وغیرهم

اء قــد خرجـــت علـــى  فـــإن التـــ– بالتــاء )فلتفرحـــوا ( :قولــه تعـــالى ( :قــال ابـــن جنـــى

 فأصـل اضـرب ، وذلك أن أصـل األمـر أن یكـون بحـرف األمـر وهـو الـالم،أصلها

 لكــن لمــا ،َِ ولیــضرب هنــد،ِ لــیقم زیــد:كمــا تقــول للغائــب  .ِ وأصــل قــم لــتقم،یتــضرب

ـــر أمـــر الحاضـــر نحـــو  ودع، حـــذفوا حـــرف ، واخـــرج وخـــذ، وادخـــل، قـــم واقعـــد:كث

الحــــال علــــى أن المــــأمور هــــو  وبقــــى مــــا بعــــده ودل حاضــــر ،المــــضارعة  تخفیفــــا

 فلمــا حــذف حــرف المــضارعة بقــى مــا بعــده فــي أكثــر األمــر ،الحاضــر المخاطــب

 ونحــو ، أذهــب، اضــرب:ســاكنا فــاحتیج إلــى همــزة الوصــل لیقــع االبتــداء بهــا فقیــل

   .ذلك

   . ولم كان أمر الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى تخفیفه لكثرته:فإن قیل

 الحاضـر تـأمرفـإذا أردت أن تـأمره احتجـت إلـى أن  ، ألن الغائـب بعیـد عنـك:قیل

 : قــم و یــا محمــد قــل لجعفــر: قــل لعمــرو ، یــا زیــد: فقلــت،لتــؤدي إلیــه أنــك تــأمره

أن تـأمر الحاضـر أن یـؤدي إلیـه أمـرك  فال تصل إلى أمر الغائب إال بعـد ،اذهب

                                                 

   . ٥/  یونس (١)

   . ٤٩٢شرح ابن الناظم صـ (٢)

 وهـي مـن ٢٨٥ / ٢والنـشر  . ٤٣٣ / ١ ، والمحتسب ٣١٦ ، ٣١٥اإلتحاف صـ: ینظر  (٣)

 ،   أوضـــــح ٢٤٦ / ٢،  ٥٥ / ١ ، وشـــــرح التـــــصریح ١٨٦ / ١شـــــواهد مغنـــــي اللبیـــــب 

   . ٢٠١ / ٤المسالك 

 ، ٨٨ / ١١ ، تفــسیر الطبــري ٥٧ ، مختــصر شــواذ القــراءات صـــ٢٤١ / ٢ ویراجــع الكــشاف 

   . ١١٦ / ٥ ، ومجمع البیان ٣٥٤ / ٨القرطبي 



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ال یحتاج إلى ذلـك ؛ ألن خطابـك إیـاه قـد أغنـى عـن تكلیفـك غیـره  والحاضر ،إیاه

ن یتحمــل إلیــه أمــرك لــه ویــدلك علــى تمكــن أمــر الحاضــر أنــك ال تــأمر الغائــب أ

 ، وحبهــل،ٕ وایهــا، إیــه، ومــه، صــه:باألســماء المــسمى بهــا الفعــل فــي األمــر نحــو 

    وعندك ونحو ذلك  ،ودونك

 وقــد شــذ ،ً وعلیــك ســعیدا،ً دونــك زیــدا:ً وال علیــه جعفــرا كقولــك،ً دونــه زیــدا:ال تقــول

ِعلیــه رجــال لیــسني :حــرف مــن ذلــك فقــالوا
َ  ولهــذا المعنــى قــوى ضــمیر الحاضــر .َْ

ً فلما صاغوا لهما اسما واحـدا صـاغوه علـى ، أنت وهو:على ضمیر الغائب فقالوا

ـــم ، أنتمـــا فـــضموا الغائـــب إلـــى الحاضـــر: فقـــالوا،لفـــظ الحـــضور ال لفـــظ الغیبـــة  ول

 عــن  فهــذا كلــه یریــك اســتغناءهم بقــم، فیــضموا الحاضــر إلــى الغائــب، همــا:یقولــوا

   .لتقم ونحوه

 فخوطبوا بالتاء ؛ ألنهـا أذهـب فـي ،وكأن الذي حسن التاء هنا أنه أمر لهم بالفرح

 فبــذلك فلتحزنــوا ؛ ألن الحــزن ال :ً وال تقــل قیاســا علــى ذلــك، فأعرفــه،قــوة الخطــاب

 فتؤكـد ذلـك بالتـاء علـى ،ٕ إال أن تریـد إصـغارهم وارغـامهم،تقبله النفس قبـول الفـرح

   .)١( )ما مضى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . ٤٣٤ ، ٤٣٣ / ١المحتسب : ینظر  (١)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ا  
ْ والصالة والسالم على من بعثه اهللا تعالى.الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات َ، 

 وعلـــى آلـــه ،خاتمـــا لألنبیـــاء والمرســـلین ســـیدنا محمـــد النبـــي األمـــي العربـــي الكـــریم

   . واقتفى أثره إلى یوم الدین،وصحبه ومن دعى بدعوته

  د ــــــوبع

ّ بـه علـى ووفقنـي برحمتـه وكرمـه فـي إتمـام هـذا ْنَمـفإني أحمد اهللا تعـالى علـى مـا 
ـــه ســـبحانه وتعـــالي الحمـــد فـــي األولـــى واآلخـــرة  وهـــذه بعـــض البحـــث المتواضـــع فل

  . النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذا البحث

أثبـــت البحـــث أن كتـــاب شـــرح ابـــن النـــاظم علـــى األلفیـــة مـــن أهـــم شـــروح  -١

  .األلفیة

ّ وخطـأ والـده فـي بعـض ،ى مـنقح هـو شـرح فاضـل منقـ:قال الصفدي فیـه

 علـى كثـرة ، بأحـسن وال أسـد وال أجـزل)الخالصـة(  ولـم تـشرح ،المواضع

   .)١(شروحها 

 وأنـه غایـة فـي ، أن هذا الشرح من أجـل تـصانیف المؤلـف:ویرى المقري

    .)٢( وأنه نظیر الرضى في شرح الكافیة ،اإلغالق

اءات المتنوعـة سـواء ّبین البحث أن كتاب شرح ابن النـاظم قـد حفـل بـالقر -٢

  .كانت سبعیة أو شاذة

 ، ونــشأته ووفاتــه، ومولــده، نــسبه: البــن النــاظم تــضمنًقــدم البحــث تعریفــا -٣

  . ومؤلفاته، وتالمیذه،وشیوخه

                                                 

  . ٢٠٥ / ١الوافي بالوفیات  (١)

   . ٢٣٣ / ٢نفح الطیب  (٢)



       
 
 

    
 
 
 

٧٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ونــشأتها وموضــوعها وأشــهر القــراء ، للقــراءات القرآنیــةًقــدم البحــث تعریفــا -٤

 الكتــب  وأهــم، ومــصادر القــراءات، وضــوابط القــراءة الــصحیحة،وبیئــاتهم

   .المؤلفة في علم القراءات

 :تحـــدث البحـــث عـــن الجانـــب الـــصوتي فـــي القـــراءات القرآنیـــة مـــن حیـــث -٥

  . واإلدغام وغیرها، واإلبدال،الهمز والتسهیل

 ، لإلعراب من حیث اللغة واإلصالح وأنواعه وعالماتهًقدم البحث تعریفا -٦

  .وأقسامه وفوائده

ین الرفــع والنــصب والجــر ثبــت البحــث أن هنــاك تعاقــب فــي الحركــات بــأ -٧

  .في القراءات

وبعــد هـــذه الرحلـــة المباركــة فـــي القـــراءات القرآنیــة فـــي شـــرح ابــن النـــاظم ودراســـتها 

 أن یتقبـل منـي هـذا العمـل المتواضـع – عز وجل –دراسة صوتیة فإني أدعو اهللا 

یجعلــه فــي میــزان حــسناتي یــوم العــرض علیــه إنــه ولــى ًخالــصا لوجهــه الكــریم وأن 

 ومــا تــوفیقي إال بــاهللا علیــه توكلــت ،ٕوان كنــت وفقــت فمــن اهللا ،ادر علیــهذلــك والقــ

   .ٕوالیه المرجع والمصیر

  



       
 
 

    
 
 
 

٧١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  س أ اا وادر

ف ا  

  عبــد الفتــاح شــلبي /  تحقیــق ني القــراءات لمكــي ابــن أبــى طالــباإلبانــة عــن معــا -١

  دار نهضة مصر / ط 

دمــــشق ســــنة / ط  لتنــــوخي  تحقیــــق عــــز الــــدین ا،اإلبــــدال ألبــــى الطیــــب اللغــــوي -٢

  .م١٩٦١هـ ١٣٨٠

مـصطفى البـابي /  ط )هــ٦٦٥ت ( إبراز المعاني من حرز األماني ألبى شـامة  -٣

  .هـ١٣٤٩الحلبي سنة 

إتحاف فضالء البـشر فـي القـراءات األربـع عـشر للـشیخ أحمـد الـدمیاطي الـشهیر  -٤

ــــاء  ــــس مهــــرة)هـــــ١١١٧ت ( بالبن ــــشیخ أن دار الكتــــب / ط   وضــــع حواشــــیه ال

  .م١٩٩٨هـ  ١٤١٩ الطبعة األولى سنة ، لبنان– بیروت –یة العلم

الهیئـة /  محمد أبو الفـضل إبـراهیم  ط: تحقیق،اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي -٥

  .م١٩٧٤ هـ ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب سنة 

/ محمـد الـدالي ط /  تحقیـق ،أدب الكاتب ألبى محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة -٦

  .لطباعة والنشرمؤسسة الرسالة ل

ـــان األندلـــسي -٧ ـــسان العـــرب ألبـــى حی ـــق د ،ارتـــشاف الـــضرب مـــن ل رجـــب /  تحقی

ــــواب/  د،عثمــــان محمــــد  مكتبــــة الخــــانجي القــــاهرة الطبعــــة ،رمــــضان عبــــد الت

  .م١٩٩٨هـ  ١٤١٨ سنة ،األولى

عبــد الـــسالم / و  ، أحمـــد محمــد شـــاكر: تحقیــق،إصــالح المنطـــق البــن الـــسكیت -٨

  .م١٩٤٩هـ ١٣٦٨لطبعة الرابعة سنة دار المعارف ا/ هارون   ط 

  .مكتبة نهضة مصر/  ط ،إبراهیم أنیس/ األصوات اللغویة د  -٩

 الطبعـــة ،محمـــد حـــسن جبـــل/ أصـــوات اللغـــة العربیـــة دراســـة نظریـــة وتطبیقیـــة د  -١٠

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣ واألولى سنة ،الثالثة

طبعــة  مكتبــة وهبــة القــاهرة ال،عبــد الغفــار حامــد هــالل/ أصــوات اللغــة العربیــة د -١١

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٦الثالثة سنة 

مؤســـسة / ط    عبـــد الحـــسین الفتلـــى: تحقیـــق،األصـــول فـــي النحـــو البـــن الـــسراج -١٢

  .الرسالة لبنان



       
 
 

    
 
 
 

٧١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

عــالم / زهیــر غــازي زاهــد   ط/ د/  تحقیــق ،إعــراب القــرآن ألبــى جعفــر النحــاس -١٣

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ومكتبة النهضة العربیة الطبعة الثانیة سنة ،الكتاب

محمــد الــسید أحمــد / د   تحقیــق ،ات الــشواذ ألبــى  البقــاء العكبــريإعــراب القــراء -١٤

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧ بیروت الطبعة األولى سنة –عالم الكتب /  ط،عزوز

دار العلـم للمالیـین / ط األعالم لخیـر الـدین محمـود بـن محمـد الزركلـي الدمـشقي -١٥

  .م٢٠٠٢الطبعة الخامسة عشر 

 والقــراءات فــي جمیــع القــرآن ألبــى إمــالء مــا مــن بــه الــرحمن مــن وجــوده اإلعــراب -١٦

  . بیروت–دار الكتب العلمیة / البقاء العكبري ط 

اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحـویین والبـصریین والكـوفیین ألبـى البركـات  -١٧

  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ بیروت الطبعة األولى سنة . المكتبة العصریة،األنباري

  ف اء

عــــادل أحمــــد عبــــد /  الــــسیخ : تحقیــــق،البحــــر المحــــیط ألبــــى حیــــان األندلــــسي -١٨

دار الكتــــب العلمیــــة /  وآخــــرین ط ،علــــى محمــــد معــــوض/ الموجــــود والــــشیخ 

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣ الطبعة األولى سنة – لبنان –بیروت 

دار /  محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم ط :البرهان في علوم القرآن للزركـشي تحقیـق -١٩

  .م١٩٧٠ بیروت الطبعة الثانیة سنة –المعرفة 

علـــــــى شـــــــیرى              / ایـــــــة والنهایـــــــة البـــــــن كثیـــــــر القرشـــــــي الدمـــــــشقي تحقیـــــــق البد -٢٠

  .١٩٨٨دار إحیاء التراث العربي سنة / ط 

محمد أبـو الفـضل / بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي  تحقیق  -٢١

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة  دار الفكر / إبراهیم ط 

 ف اء

مجموعــة مــن /   تحقیــق ، لمرتــضى الزبیــديتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس -٢٢

  .دار الهدایة/ المحققین ط

دار المعـارف للطباعـة والنـشر بالقـاهرة / تاریخ األدب العربي لكـارل بروكلمـان ط -٢٣

  .الطبعة الثالثة/ 

ـــن الحـــسن المعـــروف بـــابن عـــساكر -٢٤  تحقیـــق ،تـــاریخ دمـــشق ألبـــى القاســـم علـــى ب

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ة  سن  دار الفكر/ عمرو بن غرامة العمروى ط 

 ،هــــــ١٣٩٦ مطبعـــــة الـــــسعادة ســـــنة / إبـــــراهیم نجـــــا ط / التجویـــــد واألصـــــوات د -٢٥

  .م١٩٧٦



       
 
 

    
 
 
 

٧١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 الطبعـــة األولـــى ســـنة – بیـــروت –دار الكتـــب العلمیـــة / تـــذكرة الحـــافظ للـــذهبي د -٢٦

  .م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩

         علــــــى حــــــسین البــــــواب / دالتمهیــــــد فــــــي علــــــم التجویــــــد البــــــن الجــــــزري تحقیــــــق  -٢٧

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ الطبعة األولى سنة ،رف بالریاضمكتبة المعا/ ط

دار / محمــد عــوض مرعــب ط /  تحقیــق ،تهــذیب اللغــة لألبــى منــصور األزهــري -٢٨

 .م٢٠٠١ الطبعة األولى سنة – بیروت –إحیاء التراث العربي 

دار / ط   أوتــوتریزل  / التیـسیر فـي القـراءات الـسبع ألبـى عمـرو الـدانى تحقیـق  -٢٩

  .١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الطبعة الثانیة سنة – بیروت –الكتاب العربي 

ف ا  

/  ط ،عبد اهللا عبـد  المحـسن التركـى/ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي تحقیق د -٣٠

  .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧سنة  األولى /  ط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

فخــر / تحقیــق  ،الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني للحــسن بــن قاســم المــرادي -٣١

 بیــــروت الطبعــــة ،دار اآلفــــاق الجدیــــدة/ مــــد نبیــــل فاضــــل ط الـــدین قبــــاوة ومح

  .م١٩٨٣الثانیة 

جواهر األدب في معرفة كـالم العـرب لإلمـام عـالء الـدین بـن علـى اإلربلـي ط  -٣٢

  .م١٩٩١األولى  سنة /  الطبعة ، بیروت–دار التقائس / 

  ف اء

/ ط طـــه عبـــد الـــرؤف ســـعد  / حاشـــیة الـــصبان علـــى شـــرح األشـــموني تحقیـــق  -٣٣

  .لمكتبة التوفیقیة بالقاهرةا

/ ســـعید األفغــــاني ط /  تحقیـــق ،حجـــة القـــراءات ألبـــى زرعـــة محمــــد بـــن زنجلـــة -٣٤

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨سنة   بیروت  الطبعة الخامسة –مؤسسة الرسالة 

/ بدر الـدین قهـوجى وآخـرین ط/  تحقیق ،الحجة للقراء السبع ألبى على الفارسي -٣٥

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ة سن دار المأمون للتراث الطبعة األولى

 ف اء

/ خزانة األدب ولب لباب لـسان العـرب لعبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي تحقیـق  -٣٦

الرابعــــة ســــنة / القــــاهرة الطبعــــة / مكتبــــة الخــــانجي / عبــــد الــــسالم هــــاورن ط 

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨



       
 
 

    
 
 
 

٧١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 المكتبة العلمیـة الطبعـة –محمد على النجار /  تحقیق ،الخصائص البن جنى -٣٧

  .م١٩٥٢هـ ١٣٧١الثالثة سنة 

ـــدین الـــساعدي الیمنـــي  -٣٨ خالصـــة تـــذهیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال لـــصفي ال

دار / ط   مكتـــــب المطبوعـــــات اإلســـــالمیة ،عبـــــد الفتـــــاح أبـــــو غـــــدة/ تحقیـــــق 

 هـ١٤١٦ الطبعة الخامسة سنة – بیروت – حلب –البشائر 

  

  ف اال

  .م١٩٧٤القاهرة سنة / دائرة المعارف اإلسالمیة ط  -٣٩

أحمـــد / تحقیـــق د  .ون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون للـــسمین الحلبـــيالـــدر  المـــص -٤٠

  . دمشق–دار القلم /  ط ،محمد الخراط

الــــدرر اللوامــــع علــــى همــــع الهوامــــع شــــرح جمــــع الجوامــــع فــــي العلــــوم العربیــــة  -٤١

دار الكتــــب العلمیــــة /  ط  محمــــد باســــل عیــــون الــــسود /  تحقیــــق .للــــشنقیطي

  .م١٩٩٨ الطبعة األولى سنة –بیروت 

 للطباعـــة تدار بیـــرو/ محمـــد یوســـف نجـــم ط /  تحقیـــق .ان أوس بـــن حجـــردیـــو -٤٢

  .م١٩٨٦ بیروت  سنة –والنشر 

  

  ف ااء

 . الجمهوریـــة العراقیـــة،غـــانم قـــدوري الحمـــد/  دراســـة لغویـــة د–رســـم المـــصحف  -٤٣

  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الطبعة الولى سنة 

/ حقیـق رصف المباني في شرح حروف المعاني ألحمـد بـن عبـد النـور المـالقي ت -٤٤

/ مجمــــع اللغــــة العربیــــة بدمــــشق الطبعــــة /  مطبوعــــات ،أحمــــد محمــــد الخــــراط

  .م١٩٧٥األولى سنة 

ف ا 

فتحـــي عبـــد / ســـر صـــناعة اإلعـــراب ألبـــى الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــى تحقیـــق د -٤٥

  .المكتبة التوفیقیة/  وأحمد فرید أحمد  ط ،الرحمن حجازي

 تحقیـق مجموعـة ،ر الـذهبىأحمـد بـن قایمـا/ سیر أعالم النـبالء لـشمس الـدین  -٤٦

 الطبعـة ،مؤسسة الرسالة/ ط شعیب األرناؤوط / من المحققین بإشراف الشیخ 

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثالثة سنة / 



       
 
 

    
 
 
 

٧١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ف ا 

دار ابـــن كثیـــر الطبعـــة األولـــى ســـنة / شـــذرات الـــذهب ألبـــى العمـــاد الحنبلـــي ط  -٤٧

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦

عقیلـي الهمـدانى المـصري ومعـه شرح ابن عقیل لبهـاء الـدین عبـد اهللا بـن عقیـل ال -٤٨

كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل تألیف محمد محي الدین عبـد الحمیـد 

  .م١٩٦٤الرابعة عشر سنة /  إیران الطبعة ، طهران،ناصر خسرو/ ط 

 نـور الـدین األشـموني الـشافعي شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ألبى الحـسن -٤٩

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩سنة   لبنان الطبعة األولى ، بیروت، دار الكتب العلمیة/ط 

محمـد باسـل عیـون / تحقیـق  شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد األزهري  -٥٠

هـــــــ ١٤٢١ الطبعــــــة األولــــــى ســــــنة ، بیــــــروت–دار الكتــــــب العلمیــــــة / الــــــسود ط 

  .م٢٠٠٠

یوســف حــسن /  تحقیــق د ،شــرح الرضــى علــى الكافیــة لرضــى الــدین االســتراباذي -٥١

  .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨نفقة الجامعة اللیبیة سنة  طبع على ،عمر

دار الكتــب / محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ط / شــرح الــشافیة للرضــى تحقیــق  -٥٢

  .لبنان/  بیروت –العلمیة 

/  تحقیـق د ،شرح الشافیة الكافیة ألبـى عبـد اهللا محمـد بـن مالـك الطـائي الجیـالي -٥٣

عــــة األولــــى ســــنة الطب –دار المــــأمون للتــــراث / عبــــد المــــنعم أحمــــد هریــــدي ط 

  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢

  بیروت –دار مكتبة الحیاة / شرح شواهد المغني للسیوطي ط  -٥٤

حـــازم ســـعید / شـــرح الهدایـــة ألبـــى العبـــاس أحمـــد بـــن عمـــار المهـــدوي تحقیـــق د  -٥٥

  الریاض –مكتبة الرشد /  ط  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦حیدر الطبعة األولى سنة 

 ف اد

/  تحقیـق ،ي كالمهـا ألحمـد بـن فـارسالصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـ -٥٦

  .م١٩٦٣سنة   مؤسسة بدران الطبعة األولى/ مصطفى الشویمي ط 

  .م١٩٨١دمشق  ،دار القلم/ مصطفى البغاط / صحیح البخاري نحقیق د  -٥٧

  .القاهرة/ محمد فؤاد عبد الباقي ط / صحیح مسلم تحقیق  -٥٨

 ف اء

مكتبــة / علــى محمــد عمــر ط/ الطبقــات الیــن ســعد بــن منیــع الزهــري تحقیــق د  -٥٩

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢١الخانجي بالقاهرة الطبعة األولى سنة 



       
 
 

    
 
 
 

٧١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

تحقیـق محمـد  طبقات النحویین واللغویین ألبى بكر محمد بن الحسن الزبیـدي  -٦٠

  .م١٩٥٤ الطبعة األولى سنة .أبو الفضل إبراهیم

 ف ا 

ة دار غریــــــب للطباعــــــة والنــــــشر بالقــــــاهر/ كمــــــال بــــــشر ط/ عــــــالم األصــــــوات د  -٦١

  .م٢٠٠٠

  .م٢٠٠٤سنة  دار الزهراء للطباعة / إبراهیم أبو سكین ط / علم الداللة د  -٦٢

الثانیــة / عــالم الكتــب بالقــاهرة الطبعــة / أحمــد مختــار عمــر ط / علــم الداللــة د  -٦٣

  .م١٩٨١سنة 

 الطبعــة الثانیــة .إبـراهیم أبــو ســكین/ علـم الــصوتیات وتجویــد آیــات اهللا البینــات د  -٦٤

  .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٨سنة 

دار النهــضة العربیــة /  محمــود الــسعران ط / علـم اللغــة مقدمــة للقــارئ العربــي د  -٦٥

  .للطباعة والنشر

  .هـ١٤١٨سنة   بیروت –دار الكتب العلمیة / عیون األخبار البن قتیبة ط  -٦٦

ف ا 

مكتبـة ابـن تیمیـة بنـشر عـام / غایة النهایة في طبقات القـراء البـن الجـزري ط  -٦٧

  .ر برجستراس-هـ ١٣٥١

أحمــــد محمــــود عبــــد /  تحقیــــق ،غیــــث النفــــع فــــي القــــراءات الــــسبع للصفاقــــسى -٦٨

األولـــى ســـنة /  الطبعـــة – بیـــروت –دار الكتـــب العلمیـــة / الـــسمیع الـــشافعي ط 

 م  ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

 ف اء

مطبعـة / ط  فتح الباري بشرح صـحیح البخـاري للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني  -٦٩

  .السلفیة

مجمــع اللغــة / ط  یش لعاصــم بهجــة البیطــار فهــارس شــرح المفــصل البــن یعــ -٧٠

  .م١٩٩٠العربیة بدمشق الطبعة الثانیة سنة 

/ ط  م١٩٥٢الثانیـــة ســـنة / إبـــراهیم أنـــیس الطبعـــة / فـــي اللهجـــات العربیـــة د  -٧١

  .لجنة البیان العربي

ف اف

عبــد العلــي / القــراءات الــشاذة ضــوابطها واالحتجــاج بهــا فــي الفقــه والعربیــة د  -٧٢

 ،هــــ١٤٢٩ ودار ابـــن عفـــان الطبعـــة األولـــى ســـنة ،دار ابـــن القـــیم / المـــسئول ط

  .م٢٠٠٨



       
 
 

    
 
 
 

٧١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

/ النهـضة المـصریة الطبعـة / عبـد الوهـاب حمـودة ط /  القراءات واللهجات د  -٧٣

  .األولى

  .شعبان محمد إسماعیل/ القراءات أحكامها ومصدرها د -٧٤

 / عبــد الــصبور شــاهین ط/ القــراءات القرآنیــة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث د  -٧٥

  .مكتبة الخانجي بالقاهرة

 ف اف

 ، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة،عبد السالم محمد هارون/  تحقیق ،هالكتاب لسیبوی -٧٦

  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢سنة  الثانیة / ودار الرفاعي بالریاض الطبعة 

لبنـان الطبعـة األولـى /  بیـروت –دار الكتـب العلمیـة / الكشاف للزمخـشري ط  -٧٧

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥سنة 

دار إحیـاء التـراث / ف الظنون عن أسماء الكتب والفنون لحاجي خلیفـة ط كش -٧٨

  .بیروت/ العربي 

محـي الـدین / تحقیق   ،الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبى طالب -٧٩

  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الثالثة سنة /  الطبعة ،مؤسسة الرسالة/ رمضان ط 

ف ا 

لبنــان ســنة / دار صــادر بیــروت  ،دار الفكــر/ لــسان العــرب البــن منظــور ط  -٨٠

 م ١٩٩٤هـ ١٤٩٤

الــدار العربیــة / ط أحمــد علــم الــدین الجنــدي / اللهجــات العربیــة فــي التــراث د  -٨١

  .م١٩٨٣للكتاب سنة 

/ الطبعــة األولــى ط عبــده الراجحــي/ اللهجــات العربیــة فــي القــراءات القرآنیــة  د -٨٢

  .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٨ سنة    عمان–دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 

مطبعـــــة / ط عبـــــد الغفـــــار حامـــــد جـــــالل/ ًاللهجـــــات العربیـــــة نـــــشأة وتطـــــورا د  -٨٣

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ الطبعة الثانیة سنة ،الجبالوي

 مركـــــز آیـــــات ،إبــــراهیم أبـــــو ســــكین/ اللهجــــات العربیـــــة والقــــراءات القرآنیـــــة د  -٨٤

  .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الثانیة سنة /  والطبعة ،للطباعة

ف ا 

جوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها ألبى الفتح عثمـان بـن المحتسب في تبین و -٨٥

 بیـــروت –دار الكتـــب العلمیـــة / محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا  ط / جنـــى تحقیـــق 

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ الطبعة األولى سنة .لبنان



       
 
 

    
 
 
 

٧١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

ــــــة د  -٨٦ ــــــل ط / المختــــــصر فــــــي أصــــــوات اللغــــــة العربی دار / محمــــــد حــــــسن جب

  .الصحابة

  . القاهرة–مكتبة المتنبي / مختصر في شواذ القرآن البن خالویة ط  -٨٧

  . لبنان– بیروت –دار الكتب العلمیة / المخصص البن سیدة ط  -٨٨

دار قبــــاء للطباعــــة / محمــــود فهمــــي حجــــازي ط / مــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة د  -٨٩

  .والنشر القاهرة

/  الطبعـــة ، وآخـــرین،محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم/  تحقیـــق ،المزهـــر للـــسیوطي -٩٠

  . القاهرة–دار التراث /  مكتبة .الثالثة

 الطبعـة الثالثـة – بیـروت –عـالم الكتـب /  ط ،معاني القرآن ألبى زكریـا الفـراء -٩١

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣سنة 

مكتبـــة الخـــانجي  ،هـــدى محمـــود قراعـــة/   تحقیـــق د ،معـــاني القـــرآن لألخفـــش -٩٢

  .م١٩٩٠هـ ١٤١١بالقاهرة الطبعة األولى سنة 

عبـــد الجلیــل  عبـــده /  تحقیــق د ،ٕمعــاني القــرآن واعرابـــه ألبــى إســـحاق الزجــاج -٩٣

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨عالم الكتب الطبعة األولى سنة / شلبي ط 

الثانیــة بیـروت ســنة / دار صــادر الطبعـة /  ط ،معجـم البلـدان لیــاقوت الحمـوى -٩٤

  .م١٩٩٥

عبــــد / مغنــــي اللبیــــب عــــن كتــــب األعاریــــب البــــن هــــشام األنــــصاري تحقیــــق د -٩٥

األولـى سـنة / لطبعـة دار التـراث العربـي الكویـت ا/ اللطیف محمد الخطیـب ط

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١

دار الفكـر / ط  عبـد الـسالم محمـد هـارون/  تحقیق ،مقاییس اللغة البن فارس -٩٦

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة 

/  ط ،محمــد عبــد الخــالق عــضیمة/  تحقیــق ،المقتــضب ألبــى العبــاس المبــرد -٩٧

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥سنة    القاهرة –المجلي األعلى للشئون اإلسالمیة 

ـــم القـــراءات د مقـــدمات فـــي  -٩٨ ـــم / عل دار عمـــار / ط   القـــضاةمحمـــد أحمـــد معل

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة األولى سنة 

دار الكتـب العلمیـة الطبعـة / ط  ،منجد المقرئین ومرشد الطالبین البن الجزري -٩٩

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠األولى سنة / 

ـــق إبـــراهیم مـــصطفى -١٠٠ ـــاب التـــصریف تحقی ـــد اهللا  ،المنـــصف البـــن جنـــى لكت وعب

  .م١٩٥٤هـ ١٣٧٣سنة  یاء التراث القدیم الطبعة األولىإح دار ،آمین

  



       
 
 

    
 
 
 

٧١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

 ف ان

/ علـى محمـد الـضباع ط / تحقیـق   ،النشر في القراءات العـشر البـن الجـزرى -١٠١

  . ودار الفكر، بیروت  –دار الكتب العلمیة 

إحــسان / تحقیــق  نفــح الطیــب مــن غــصن األنــدلس الرطیــب ألحمــد التلمــساني  -١٠٢

  .م١٩٩٧سنة  األولى / روت الطبعة  بی–دار صادر / عباس ط

ـــشیخ  -١٠٣ ـــم التجویـــد لل ـــد فـــي عل محمـــد مكـــي نـــصر الجریـــسى / نهایـــة القـــول المفی

ســنة    األولــى / مكتبــة الــصفا الطبعــة /  طــه عبــد الــرؤف ســعد ط / تحقیــق 

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠

دار /  ط  محمـــد عبـــد القـــادر أحمـــد / النـــوادر ألبـــى زیـــد األنـــصاري تحقیـــق  -١٠٤

   .هـ١٤٠١م ١٩٨١األولى سنة / الشرق الطبعة 

 ف اء

إلســـماعیل بـــن محمـــد  هدیـــة العـــارفین فـــي أســـماء المـــؤلفین وآثـــار المـــصنفین  -١٠٥

 بیروت / دار إحیاء التراث العربي / البغدادي ط 

/ أحمــد شــمس الــدین ط / همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع للــسیوطي تحقیــق  -١٠٦

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨  سنة األولى/  بیروت الطبعة –دار الكتب العلمیة 

 ف ااو

 تحقیـــــق أحمـــــد ،الـــــوافي بالوفیـــــات لـــــصالح الـــــدین خلیـــــل بـــــن أبیـــــك الـــــصفدي -١٠٧

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ وتركي مصطفى سنة ،األرناؤوط

/ وفیات األعیان ألبى العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن خلكـان البرمكـي تحقیـق  -١٠٨

  .م١٩٩٤األولى سنة / دار صادر الطبعة / إحسان عباس ط 

  



       
 
 

    
 
 
 

٧١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

س ات  

  ا  اع

  ٦١٧  المقدمة 

  ٦٢٠   التعریف بابن الناظم :المبحث األول

  ٦٢١  اسمه ومولده ووفاته 

  ٦٢٢  حیاته العلمیة وثقافته وأساتذته 

  ٦٢٣  تالمیذه وأقوال العلماء فیه 

  ٦٢٤  مؤلفاته 

  ٦٢٦   القراءات القرآنیة :المبحث الثاني

  ٦٢٧   ًتعریفها لغة واصطالحا

  ٦٢٨  موضوع علم القراءات 

  ٦٢٩  نشأة علم القراءات 

  ٦٣١  أشهر القراء وبیئاتهم 

  ٦٣٣  ضوابط القراءة الصحیحة وأنواع القراءات من حیث السند 

  ٦٣٤  مصادر القراءات 

  ٦٣٥  أراء العلماء في القراءات الشاذة

  ٦٣٦  أهم الكتب التي ألفت في علم القراءات 

  ٦٣٨  تمهید عن علم األصوات   :المبحث الثالث

  ٦٤٢  تقسیم األصوات 

 الجانب الصوتي في القراءات القرآنیـة فـي شـرح ابـن :المبحث الرابع

  الناظم 
٦٤٣  

  ٦٤٤  الهمز والتسهیل 



       
 
 

    
 
 
 

٧٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  ا  اع

   اإلبدال :المبحث الخامس

  القراءات القرآنیة التي اشتملت على اإلبدال عند ابن الناظم 
٦٥٢  

  ٦٥٦  اإلبدال بین الصوامت 

  ٦٥٨  اإلبدال بین الصوائت 

  ٦٦٢   اإلتباع :المبحث السادس

  ٦٦٣  اإلتباع الحركي والمماثلة الصوتیة بین الصوائت 

  ٦٦٥  قراءة اإلتباع 

  ٦٦٨  قراءة الوقف 

  ٦٦٩  قراءة اإلشمام 

  ٦٧١   الجانب النحوي في القراءات عند ابن الناظم :المبحث السابع

ًعراب تعریفه لغة واصطالحا اإل ً  ٦٧٢  

  ٦٧٤  أنواع اإلعراب وعالمته وأقسامه وفائدته 

  ٦٨٢    بین الرفع والنصب -١: اإلعراب في االسم:ًأوال

  ٦٨٢   بین النصب والجر -٢

  ٦٨٩   الممنوع  من الصرف :ًثانیا

  ٦٩٢    بین الرفع والنصب -١ اإلعراب في الفعل  :ًثالثا

  ٦٩٥  معلوم  بین المجهول وال-٢

  ٦٩٥   بین الرفع والجزم -٣

   وتخفیفها )أن(  تشدید -١ : اإلعراب في األدوات والحروف :ًرابعا

   وفتحها )إن( كسر همزة  -٣
٦٩٧  

  ٦٩٨  النافیة والم القسم)  ال( بین -٣



       
 
 

    
 
 
 

٧٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 لدين حممد بن مالك دراسة صوتيةألبى عبد اهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال ا رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  القراءات القرآنية يف كتاب 

  ا  اع

  ٦٩٩   بین نون التوكید الخفیفة والثقیلة -٤

  ٧٠١   )لیس(  عمل )إن( عمل -٥

  ٧٠١   بیت التشدید والتخفیف )لدن  (-٦

  ٧٠٣   بین التنوین والكسر )مائة ( -٧

  ٧٠٤  ًخامسا اإلعراب في الظرف  بین الرفع والنصب 

  ٧٠٥   القلب المكاني :ًسادسا

  ٧٠٦   االلتفات :ًسابعا

  ٧٠٨  الخاتمة 

  ٧١٠  فهرس أهم المراجع والمصادر 

  ٧١٩  فهرس الموضوعات 

 


