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ملخص الزسال٘ 

 :َعًِ ايبؿط أْعٌ ٚبعسٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً , اؿُس هلل ضب ايعإٌ 

ؾٗصٙ ضغاي١ َكس١َ يه١ًٝ ايسع٠ٛ ٚأقٍٛ ايسٜٔ قػِ ايهتاب ٚايػ١ٓ , ؽكل ايتؿػرل ٚعًّٛ 

 ٱبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ ايػعْٟٛ (غ٪ا٫ت ايكطإٓ):ايكطإٓ , يٌٓٝ زضد١ إادػترل بعٓٛإ

 . ؼكٝكاڄ ٚزضاغ١(ٖـ611ت)

 :ٖٚصا ٚقـ عاّ يبٓا٤ ايطغاي١ َكسّ بٌ ٜسٟ ايكاض٨ ايهطِٜ 

:  ٚخا١ُ َٔ َكس١َ ٚقػٌُٖصٙ ايطغاي١ تتهٕٛ   

. ٚتتهُٔ أغباب اختٝاض ايبشح ٚأُٖٝت٘ , ٚخڀ١ ايبشح , َٚٓٗذٞ ٗ ايتشكٝل : إكس١َ 

-زضاغ١ عٔ سٝا٠ إ٪يـ ايؿدك١ٝ: ( ٠ ايٓٛط١ٜايسضاؽ ) :ايكػِ ا٭ٍٚ  زضاغ١ عٔ ايهتاب  

-احملكل .  إ٪يـ ٗ نتابَ٘ٓٗر 

. َٔ إكس١َ إٍ خا١ُ إدڀٛٙ: ايٓل احملكل :ايكػِ ايجاْٞ  . 

:   اييت استٛت ع٢ً أِٖ ْتا٥ر ايبشح َٚٓٗا :اـا١ُ

إٔ إدڀٛطات اييت تعتين باٱعطاب أٚ ايب٬غ١ ايكطآ١ْٝ َٔ أِٖ إدڀٛطات ٭ْٗا تعٛز  –  

 .ؾا٥ستٗا ع٢ً ط٬ب ايتؿػرل ٚط٬ب ايًػ١ ايعطب١ٝ َعاڄ 
غرل ا  َُٗا نإ َ٪يؿ٘يهتب ايعًِغذ َٚڀابك١ قٌ ٕٚعٓا١ٜ ط٬ب ايعًِ ٗ ايػابل بٔ-

.َعطٚف . 

  يس٣ ايكاض٨ ططٜك١ ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب َٔ أؾهٌ ططم دصب ا٫ْتباٙ ٚتِٓٛٝ ٚتجبٝت إع١ًَٛ-

.ٖٚٞ اييت ْٗذٗا إ٪يـ ٗ نتاب٘ . . 

 

. ٖصا ٚاهلل تعاٍ أغأٍ إٔ هعٌ ٖصا ايبشح خايكاڄ يٛدٗ٘ , ٚإٔ ٜٓؿع ب٘ ناتب٘ ٚقاض٥٘ 

 

ايباسج١   
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 Translate Research Summary  
 

Praise be to Allah , and prophet Mohammed  peace be up on him. 

This is a letter of introduction to the Faculty of Da'wa & Religious Studies 

Department of the Quran and Sunnah , specialty interpretation of the Qur'an 

and Science , a master's degree entitled: (Questions Quran) Ibrahim Ibn Yusuf 

Al-Ghaznawi (d. 611 AH  (  

This is a general description of the construction of the letter submitted in the 

hands of the dear reader : 

It`s consiste of introdation two parts and a conclusion:  
Introduction: The reasons include the selection of research and its importance , 

and the research plan , and in a systematic investigation. 
The first part: ( Section school ) : 

 A study on the personal life of the author-  A study on the book investigator- The 

Way of the author in his book..  
The second part: the main part of the manuscripts .... investigated from the 

beginning to the end of it..  
Conclusion : which contained the most important benefits , of the research , 

including: 
 - To have the manuscripts that express the Quranic rhetoric of the most 

important manuscripts as they return the benefits to the quranic students and 

the students of the Arabic sction together.  
- Care science students in the previous transfer , copy, identical to the books of 

knowledge whatever the author is unknown .. 

 -The way the question and the answer of the best ways to attract attention , 

organize and install the information to the reader that the author folow in his 

book...  
 

I ask Allah to make this research purely and honestly ,  and benefits to both 

writer and reader .  
 

Written by: Researcher 



     القرآنسؤاالت
5 

 

 

 

 

 

 املقذم٘

 أسباب اختٔار البحح -

 خط٘ البحح -

 ميَجٕ يف  التحقٔق -
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مالك يـو الدين , كالصالة كالسالـ على , الرحمن الرحيم ,الحمد هلل رب العالمين  
كسيد المرسلين , كعلى , المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد اهلل األمين , خاتم النبيين 
:  أما بعد  .آلو كصحبو الغر الميامين , كالتابعين لهم بإحساف إلى يـو الدين 

لذا نجد علماء كفإف علـو القرآف من أجل العلـو كأشرفها لتعلقها بأشرؼ كتاب ؛ 
األمة المتقدمين منهم كالمتأخرين بذلوا جهدىم كطاقتهم, كصرفوا جل أكقاتهم في خدمة 

ىذا الفن , فصنفوا فيو المصنفات , كشرحوا فيو المتوف , فتركوا لنا ثركة علمية عظيمة 
علق المؤلفات التي تتامتألت بها خزائن المكتبات ,كمن تلك المؤلفات التي لها أىمية كقدر 

 , إلبراىيم بن يوسف الغزنوم(سؤاالت القرآف):بإعراب القرآف الكريم كمنها كتاب
 .ق611ت

ك رغبة مني في نشر ىذا الكتاب العظيم , كخدمة  للعلم كأىلو , عقدت العـز على 
كتقديمو لقسم الكتاب كالسنة لنيل درجة الماجستير في التفسير تحقيق ىذا المخطوط 

. كعلـو القرآف

أسأؿ اهلل أف ييسر لي كأف يبارؾ في الجهد , كأف يغفر لي الزلل كالتقصير , إنو كلي  
.  ذلك كالقادر عليو 

:  أسباب اختيار البحث كأىميتو 

 كىو علم  ,أىمية العلم الذم يحويو ىذا الكتاب بين علماء التفسير كاللغة العربية -ُ
. إعراب القرآف الكريم

قيمة الكتاب العلمية  حيث يعد من الكتب التي اعتنت باإلعراب كعلم البالغة  -ِ
. كفيو توجيو لبعض القراءات

تفاسير ككتب اللغة أمهات اؿحيث اعتمد على  , أصالة المصادر التي اعتمد عليها -ّ
. العربية
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 مما  بشواىد من اآليات كأبيات من شعر العربقستدالؿأصالة منهج المؤلف ال -ْ
 .يعطي المخطوط قيمة علمة 

 .ف المخطوطات من ىذا النوع لها أىميتها عند أىل اللغة العربية كأىل التفسير إ -ٓ
 تحقيقها طالب التفسير بسبب كثرة كفنبتأف مثل ىذه المخطوطة قد يجاعتقادم  -ٔ

مسائل اللغة العربية ك اإلعراب كقد يتخوؼ من تحقيقها طالب اللغة العربية خشية 
 .,فرأيت في تحقيقها خدمة للعلم الزلل في مسائل التفسير

 

: كخاتمة كفهارستتكوف الخطة من مقدمة كقسمين   :خطة البحث 

كأىميتو , كخطة البحث , كمنهجي في موضوع أسباب اختيار اؿ: كتتضمن : المقدمة 
. التحقيق 

 

: كفيو ثالثة فصوؿ  (دراسة النظريةاؿ ): القسم األكؿ 

 :  اف مبحثعصر المؤلف كحياتو كفيو: الفصل األكؿ               

 :عصر المؤلف كفيو عدة مطالب:المبحث األكؿ  

الحالة السياسية في عصر المؤلف : المطلب األكؿ

الحالة العلمية كالفكرية في عصر المؤلف :  المطلب الثاني

. الحالة الدينية كاالجتماعية :  المطلب الثالث

: حياتو الشخصية كالعلمية كفيها عدة مطالب:المبحث الثاني

.  اسمو , كنسبو , ككنيتو , كلقبو , كمولده : المطلب األكؿ

. نشأتو كطلبو للعلم :  الثاني المطلب 
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. شيوخو :  الثالث المطلب 

. تالميذه :  الرابع المطلب 

.  كثناء العلماء عليو ةمكانتو العلمي: الخامس  المطلب

. آثاره كمؤلفاتو :  السادس المطلب 

. كفاتو :  السابع طلب الم

:  ة  مباحث تدراسة عن الكتاب المحقق كفيو س: الفصل الثاني            

 .كصحة نسبتو لمؤلفو,"سؤاالت القرآف" : الكتاب المحققعنواف :المبحث األكؿ  

. كأسباب تأليفو, أىمية الكتاب :  المبحث الثاني 

. بياف مصطلحات المؤلف في كتابو :  المبحث الثالث 

. المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابو:  المبحث الرابع 

. بعده جاء  من فيأثر الكتاب : س خاـ المبحث اؿ

. كصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : دسالمبحث السا  
 

 . المؤلف في كتابو  منهج:الفصل الثالث  
 

 .من المقدمة إلى خاتمة المخطوط ,  النص المحقق:القسم الثاني 
 

 . كفيها أىم النتائج كالتوصيات التي توصلت إليها بعد تحقيق المخطوط:الخاتمة
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: الفهارس

 فهرس اآليات- 

  فهرس أبيات الشعر- 

  فهرس األعالـ- 

فهرس البلداف - 

 المصادر كالمراجع- 

 .فهرس الموضوعات- 

: منهجي في التحقيق 

 (أ) إلحدل النسختين بالحرؼتكتابة نص المؤلف من األصل المخطوط , كرمز -ُ
كىي نسخة  (ب)الثانية النسخة ىا أصالن كتكىي نسخة المكتبة الظاىرية بدمشق كجعل

. مكتبة ديار بكر بتركيا
,مع ت الفركؽ بين النسختين في الحاشية اثبإك, (ب)نسخة  باؿمقابلة نسخة األصل -ِ

 .ترجيح الصواب ما أمكن
. كتابة نص المخطوط حسب القواعد اإلمالئية الحديثة  -ّ
. على ركاية حفص عن عاصم (خط المصحف)كتابة اآليات بالخط العثماني  -ْ

- في المتن- بذًكر اسم السورة كرقم اآلية بعد اآليةعزك اآليات القرآنية إلى مواضعها  -ٓ
 .الحاشية لتقليل حجم 

كضعت اسم كل سورة قبل األسئلة المتعلقة بها لما فيو من زيادة الفائدة للقارئ  -ٔ
 .كالمطالع
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عند إيراد رأم أك خالؼ في مسألة لغوية فإنني أحاكؿ قدر اإلمكاف البحث عن  -ٕ
لمعرفة كأكضح المرجع الذم نقلت منو  , صاحب ىذا الرأم كأشير إليو في الحاشية

 .صاحب الرأم أك الذم كثقت منو القوؿ

ذكر معلومات المرجع كاملة عند أكؿ ذكر لو فإذا تكرر المرجع فإنني أكرد فقط اسم  -ٖ
 .المرجع كمؤلفو كرقم الجزء كالصفحة, دكف اإلشارة لذلك,حرصان على تقليل الحواشي

 . التعريف باألماكن كالبلداف الواردة في النٌص  -ٗ

 معاني الكلمات الغريبة كالمصطلحات اللغوية التي لم- قدر استطاعتي-  بٌينت -َُ
 .يشرحها المؤٌلف , كالتي يحتاج القارئ إلى معرفتها ؛ اختصاران لوقتو , كإتمامان للفائدة 

ترجمت فقط لألعالـ الواردة أسماؤىم في النٌص المحٌقق عند أكؿ ًذكر لهم , كإذا  -ُُ
بأف كاف معركفان كاألنبياء كالخلفاء الراشدين فإني ال أترجم لو , كجعلت الترجمة موجزة 

أذكر االسم كالكنية كإف كجدتي معلومة اشتهر بها العىلىم أذكرىا ثم أذكر تاريخ كفاتو إف 
أنو سبق إلى كأشير في الهامش  , ال أترجم لوكعند كركده مٌرة أخرل فإٌني , كانت معلومة 

 .الترجمة لو

كعند فقط في المتن في القسم الدراسي اكتفيت بترجمة شيوخ المؤلف كتالمذتو - 11
كركد اسم غير معركؼ أثناء ذكر الترجمة التي في المتن كنت أعرؼ بو باختصار  في 

. الحاشية

أك  , آراء المفسرين حوؿ تفسير آية , خاصةن لى ما يحتاج إلى تعليقعالتعليق - 12
. كنحوىا أك االستدراكات التي يحتاج إليهاأك المالحظات العقدية  , القراءات الواردة فيها

 .. , كأشرت إلى األبيات التي لم أعرؼ قائلهاعزك األبيات الشعرية لقائليها- 13

زدتو ..مثالن .. كحرؼ جر سقط في الكالـؿحرؼ  إف كجدت أف السياؽ يحتاج إلى -14
. كنبهت على ذلك في الحاشية [ ]ككضعتو بين معقوفتين 
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 أثبتتو في المتن كنبهت على ذلك في (ب)نسخة ما سقط من األصل كىو في اؿ -15
. الحاشية 

 .فهارس ؛ ليسهل على القارئ االستفادة منها كذيلت الرسالة بما تحتاج إليو من - 16
كأخيران كضعت خاتمة ضمنت فيها أىم النتائج كالتوصيات التي توصلت إليها بعد - 17

. تحقيق المخطوط

 كجل عز اهلل إلى كالحمد كالشكر الدعاء أكف أرفع أف إال يسعني ال الختاـ كفي
. في محتواه لتعلقو بأشرؼ كتاب ىاـ كتاب لخدمة كفقني الذم

كما أدعو اهلل عز كجل أف يوفق كل من ساعدني في إنجاز ىذا العمل كعلى رأسهم 
, ككل من الذين لم يألوا جهدان في إعانتي .. ف كزكجي كجميع أفراد أسرتيام الكريماكالد

 .ساعدني من األقارب كالصديقات
أمين باشا , أسأؿ اهلل أف :كما ال يفوتني أف أشكر مرشدم فضيلة األستاذ الدكتور 

. ما يحب كيرضىيجزيو خير الجزاء كأف يوفقو ؿ
  ,كساعدني ,الذم أنار لي طريقي,  فضيلة الدكتور فهد الشتوم : كمشرفي الفاضل

 ك أف يعينو  ,أسأؿ اهلل أف يحفظو من كل سوء , ككجهني كثيران في تحقيق ىذا المخطوط
 .على كل خير

كما أشكر المناقشين الكريمين على قبولهما لهذه الرسالة لتقييمها كتسديدىا 
. فجزاىما اهلل خير الجزاء

 للبحث الوسائل أيسر للباحثين يسرت القرل التي أـ لجامعة أخيران  الشكرثم 
 الكلية المباركة ىذه , الدين كأصوؿ الدعوة كلية الشامخ الصرح في ذلك ممثلة كالدراسة

 كالسنة الكتاب في الدارسين كالمتخصصين من عشرات تخرج كمازالت خرجت التي
 . عليو ذلك كالقادر كلي إنو بخدمتها قاـ من كالقراءات كلكل كالعقيدة كالدعوة

 ا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم ,,نبينكصلى اهلل على 
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 :القسم األول

 الدراسة النظرية
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:عصز املؤلف ّحٔاتُ ّفُٔ مبحجاٌ:الفصل األّل   :عصز املؤلف ّحٔاتُ ّفُٔ مبحجاٌ:الفصل األّل

عصز املؤلف: املبحح األّل    عصز املؤلف: املبحح األّل 

  

يف األىذلص ّبالد املغزب)احلال٘ الشٔاسٔ٘  يف عصز املؤلف:املطلب األّل () ((يف األىذلص ّبالد املغزب)احلال٘ الشٔاسٔ٘  يف عصز املؤلف:املطلب األّل
::  

ٜعتدل تاضٜذ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ با٭ْسيؼ َٔ أطٍٛ ٚأخكب زٍٚ اٱغ٬ّ عُطاڄ,  

 :َطت خ٬شلا ا٭ْسيؼ بعؿط٠ َطاسٌ ٖٞ نُا ًٜٞ

 ىػ138ىػ حىت 92 مرحلة الفتح من سنة :المرحلة األكلى 
ىػ 238- ىػ 138من سنة  " عصر االزدىار" قياـ الدكلة األموية :المرحلة الثانية 
ىػ 300ىػ حىت 238 عصر التدىور األكؿ من سنة :المرحلة الثالثة 
ىػ 386 ىػ حىت 300 عودة القوة كإعبلف ا٠تبلفة من  :المرحلة الرابعة 

"  العصر الذىيب"ىػ 399- ىػ 366 عصر الدكلة العامرية من  :المرحلة الخامسة 
ىػ 422- ىػ 399 سقوط ا٠تبلفة األموية من :المرحلة السادسة 
ىػ 483- ىػ 422عصر ملوؾ الطوائف من : المرحلة السابعة 
ىػ 539 – 484 عصر ا١ترابطُت من :المرحلة الثامنة 
ىػ 620 – 539 عصر ا١توحدين من  :المرحلة التاسعة

ىػ 897– 620من  " ٦تلكة غرناطة" دكلة بٍت األٛتر :المرحلة العاشرة 
 : عكط إٛسسٜٔ(إطس١ً ايتاغع١ )ٚإطس١ً اييت عاف ؾٝٗا إكٓـ ٖٞ 

  ,إٗسٟأْ٘  ايصٟ ازع٢ ()قُس بٔ تَٛطت: تععٸُٗا ِٖ أتباع سطن١ :إٛسسٕٚٚ

                                                           

القاىرة -راغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر كالتوزيع كالًتٚتة: تلخيص كتاب قصة األندلس من الفتح إذل السقوط ، د ( 
 .ىػ 1432 ،1،ط
٤تمد بن عبدا بن تومرت الصنهاجي، كلد ُب الثلث األخَت من القرف ا٠تامس ا٢تجرم بببلد ا١تغرب ىو:٤تمد بن تومرت (

حفظ ابن تومرت القرآف الكرًن، كدرس بعض العلـو اإلسبلمية ُب ببلد  ،األقصى، كقد اختلف ا١تؤرخوف ُب ٖتديد سنة مولده
٥تتصر كتاب البلداف، ابن : انظر) ىػ524 ا١تغرب ُب صباه، ٍب ارٖتل منها كزار قرطبة كدرس ملفات ابن حـز الظاىرم، ت

تاريخ الدكلتُت ، :  ، كانظر أييان 96 – 95،ص1القول السنية ُب ا١تغرب، ٤تمد أٛتد عبدا١توذل، ج:، كانظر84الفقيو، ص
. (4الزركشي،ص
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ٚقس زلٛا أْؿػِٗ ,ٖا بعسَا زبٻ ايهعـ ٗ()ٚايصٜٔ اغتڀاعٛا إغكاٙ زٚي١ إطابڀٌ

بإٛسسٜٔ ٫عتكازِٖ أِْٗ ِٖ إ٪ٌَٓ سكاڄ ايصٟ ٜٛسسٕٚ اهلل عع ٚدٌ ايتٛسٝس ايكشٝض 

 .ٚإٔ َا غٛاِٖ ٖٛ َؿبٸ٘ ٚناٍ َٚبتسع 

اؾ١ُٝٗ ْٚؿٞ  خًٝ٘ َٔ ا٫عتعاٍ ٚٗ بساٜتٗا  ناْتعكٝستِٗ ع٢ً ايعهؼ فٚ

ٛٸ ايبسع إٓهط٠ عٓسِٖ ,  يصيو ؾكس ناْٛا أنٌ ايٓاؽ ٗ باب ايعكا٥س,ايكؿات َع ؾؿ

ٚٚٗط َٔ سهاَِٗ َٔ قاّ بايتكشٝض,   ,ٚيهِٓٗ ضنبٛا أغباب ايٓذاح ٚايتُهٌ ٚايك٠ٛ

 .()ؾهإ شلِ َا غعٛا ي٘ ؿه١ُ ٜعًُٗا اهلل عع ٚدٌ ٚسسٙ

مل ٜهٔ أٌٖ ا٭ْسيؼ ِٖٚ ع٢ً عكٝس٠ ايػًـ ايكاحل يٝتكبًٛا ٖصٙ ايعكٝس٠ إدذلع١ ٚ

 ٚإضغاّ ,أتباع إطابڀٌَع ؾُهح إٛسسٕٚ َعِٛ ٚقتِٗ با٭ْسيؼ ٗ قتاٍ , بػٗٛي١

ع٢ً ايكًٝبٌٝ ٗ بعسٖا اْتكط إطابڀٕٛ ٚ,إدايؿٌ شلِ ع٢ً قبٍٛ عكٝستِٗ إدذلع١ 

 . ىػ591ٚشيو غ١ٓ ,  ()"ايعيچاق١" اييت أعازت يٮشٖإ شنط٣ ,()"اٯضاى"َعطن١ 

                                                           

ىي الدكلة اليت كانت قبل دكلة ا١توحدين، كىي دكلة قامت على أسس إسبلمية سليمة؛ حيث هنجت هنج :  دكلة ا١ترابطُت(
اٞتهاد ُب سبيل ا، كاألمر با١تعركؼ :أىل السنة كاٞتماعة، كدل تتأثر بأم نزعة دينية أخرل، ككاف من أىم األسس اليت تبنتها

 .(166قياـ دكلة ا١ترابطُت ،حسن ٤تمود، ص)كالنهي عن ا١تنكر، كالتزاـ أحكاـ الدين 
 2/129)ىػ، 1424، 1قادة فتح األندلس،٤تمود شيت خطاب،مؤسسة علـو القرآف،منار للنشر كالتوزيع،ط: انظر (

 ( كمابعدىا168كمابعدىا ، قياـ دكلة ا١ترابطُت ،حسن ٤تمود ص 
ا١تعركة الفاصلة ُب تاريخ ا١توحدين قادىا أبو يوسف يعقوب ا١تنصور سٌَت فيها ٚتيع قواتو إذل األندلس لقتاؿ ملك : األراؾ(

كسانده كل ملوؾ أسبانيا ا١تسيحية كاستصرخ البابا ُب ركما كجيوش من فرنسا كأ١تانيا كىولندا كغَتىا  (الفونسو الثامن)قشتالة 
 ككانت على مقربة من قلعة األراؾ  من الديار األكربية ك قدرت القوات األكربية بأهنا تزيد عن ثبلثة أضعاؼ القوات اإلسبلمية

 (174/ 1دكلة ا١توحدين، علي ٤تمد الصبليب،دار البيارؽ للنشر،عماف، )ىػ 591على ٨تو مركع ُب عاـ 
،  (ىػ500ت)ىي معركة كانت بُت ا١تسلمُت ُب األندلس بقيادة يوسف بن تاشفُت أحد كالة دكلة ا١ترابطُت: الزالقة ( 

كاٗتذت ا١تعركة شكل اٟتركب الصليبية رفع القسيسوف كالرىباف كاألساقفة صلباهنم كنشركا أناجيلهم ..  ىػ479 سنة ككانت
ككاف ذلك ُب موقع يسمونو ا١تسلموف سهل الزالقة،  كانتهت بانتصار ا١تسلمُت كإيقاؼ اٟتمبلت الصليبية عن ببلد األندلس 

اٞتامعة اإلسبلمية : الزالَّقة معركة من معارؾ اإلسبلـ اٟتاٝتة ُب األندلس، ٚتيل عبد ا ٤تمد ا١تصرم،الناشر:انظر). دىران 
. (ٚتادل اآلخرة- ٤تـر -  ، العدداف التاسع كالستوف كالسبعوف 18با١تدينة ا١تنورة،ط
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 َٔ أِٖ إٖتُاَات٘ نإ ايصٟ () ثِ تٍٛ بعسٙ ابٓ٘ ٜٛغـ()تٍٛ بعس ابٔ تَٛطت عبسإ٪َٔ

 .إػا١ُٖ ٗ اظزٖاض اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ ا٭ْسيؼ

,ايصٟ اْتكط ٗ ()ثِ تٍٛ سؿٝس عبس إ٪َٔ ابٔ عًٞ ,ٜعكٛب بٔ ٜٛغـ بٔ عبس إ٪َٔ

بٛ عبس اهلل قُس إًكب بايٓاقط أ اييت غبل ايه٬ّ عٓٗا , ثِ سهِ ا٭ْسيؼ" ا٭ضاى"َعطن١ 

ٚقس نإ ؾاباڄ  ٚنإ عُطٙ ّٜٛ اضتكا٤ عطف غًڀ١ٓ إػطب ٚا٭ْسيؼ مثا١ْٝ عؿط٠ عاَاڄ

طُٛساڄ َعتعاڄ بٓؿػ٘ ٚبطأٜ٘ قًٌٝ ايصنا٤ ٫ٚ وذلّ أقشاب اـدلات ايٛاغع١ َٔ ضدا٫ت 

زخًت زٚي١ إٛسسٜٔ ٗ ,ٚبعس َكتً٘ ىػ 610 ٚقتٌ َػَُٛاڄ َٔ ٚظضا٥٘ غ١ٓزٚي١ إٛسسٜٔ,

قطاع زاخًٞ عٓٝـ نًـ إٛسسٕٚ زَا٤ٶ ٚأَٛا٫ڄ, ٚتؿههاڄ زاخًٝاڄ ٚغكڀت زٚي١ إٛسسٜٔ 

٣ زٚي١ اْتكط ايكًٝبٕٝٛ عٌست٢ , ىػ 668  غ١ٓ بعس ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايكطاع ٚا٫مساض

إٛسسٜٔ ايٛاسس٠ تًٛ زٚي١ ٚاْٗاضت قٛاعس , ()ٗ َعطن١ ايعكابَط٠ أخط٣  إٛسسٜٔ

, ٚأخصت قٛاعس ا٭ْسيؼ ايهدل٣ تػك٘  ا٭خط٣ غطٜعاڄ ٚاْؿطٙ ايعكس بإػطب ٚا٭ْسيؼ

.تباعاڄ ٗ أٜسٟ ايٓكاض٣ ٗ ٚابٌ َٔ احملٔ إ٪١ٕ . () 

  

                                                           

يعترب أكؿ حاكم فعلي لدكلة  (ىػ558ت )عبد ا١تؤمن بن علٌي بن ٥تلوؼ بن يعلى بن مركاف، أبو ٤تمد الكومي، ( 
دكلة األندلس من الفتح إذل السقوط،راغب ).. ا١توحدين، أصلح الببلد كأعادىا إذل ما كانت عليو أياـ ا١ترابطُت 

 (559-558السرجاين،
 عامان، كىو الذم بٌت مسجد أشبيلية ،كمات كىو ُب 22توذل اٟتكم كعمره  (ىػ580ت)يوسف ابن عبدا١تؤمن بن علي  ( 

 (574-572دكلة األندلس من الفتح إذل السقوط،راغب السرجاين،) ..جهاد الصليبيُت
دكلة ا١توحدين  ا١تنصور با أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد ا١تؤمن بن علي الكومي، ككاف أقول شخصية ُب تاريخ ( 
. (4، 3/ 7كفيات األعياف ،ابن خلكاف ،  (ىػ959ت)

ىي معركة أحرز فيها القشتاليوف النصر على اٞتيوش ا١توحدية بقيادة ا٠تليفة ٤تمد الناصر كلد ا١تنصور، :موقعة العقاب  ( 
ىػ 1411 ،2دكلة اإلسبلـ ُب األندلس، ٤تمد عبد ا عناف، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة،ط: انظر.( ىػ609كذلك ُب صفر سنة 

 ،3/ 27) 
  .5-4 /3دكلة اإلسبلـ ُب األندلس، ٤تمد عبد ا عناف، مرجع سابق ، : انظر ( 
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:احلال٘ العلنٔ٘ ّالفكزٓ٘ يف عصز املؤلف: املطلب الجاىٕ   :احلال٘ العلنٔ٘ ّالفكزٓ٘ يف عصز املؤلف: املطلب الجاىٕ

بًػ١ س١ٝ تأثطت بٗا ايًػتإ ا٭غبا١ْٝ إػًُٕٛ ايعطب إٍ أٌٖ ا٭ْسيؼ  ٤دا

ٚنإ يٮْسيػٌٝ عٓا١ٜ خاق١ بايًػ١ ٚعًَٛٗا ٚآزابٗا, إناؾ١ , ٚايدلتػاي١ٝ, َٚس سهاضٟ 

َٔ إؿطم يٝٓكًٛا َعِٗ نٓٛظِٖ  عًُا٤ٶ ٚقس اغتكسّ اـًؿا٤ إٍ ايؿك٘ ٚعًّٛ ايؿطٜع١,

ٚنإ يًؿكٗا٤ ٗ ا٭ْسيؼ غًڀإ عِٛٝ يس٣ ايسٚي١, ٚيس٣ , ا٭زب١ٝ ؾٝتأزب بٗا ايهجرلٕٚ

 .عا١َ ايٓاؽ

اؾؼ أٌٖ ا٭ْسيؼ َع إؿاضق١ ٗ َٝسإ ايتشكٌٝ ايعًُٞ ٚايؿهطٟ, ٗ ايعًّٛ ٚتٔ 

اٱْػا١ْٝ ٚايؿطع١ٝ, ٚٗ ايعًّٛ ايتڀبٝك١ٝ, ٚنإ أځدٵًځ٢ٵ َٝسإ ؾٗس ٖصٙ اؿ١ًُ ايع١ًُٝ, 

َٝسإ عًّٛ ايكطإٓ,إش داؾت عٛاطـ ٚأؾ٦س٠ أٌٖ ا٭ْسيؼ َع ب٬غ١ ٚضٚع١ ايٓل 

ايكطآْٞ, ايصٟ َٮ ْؿٛغِٗ بايكؿا٤, ٚتؿٓٓٛا ٗ ايعٓا١ٜ بٗصا ايٓل إعذع, ٚزضاغت٘ ٗ ؾٕٓٛ 

ايعًِ ايًػٟٛ ٚايؿطعٞ ناؾ١, ست٢ بطعٛا, ؾهاْت شلِ َساضؽ ؾك١ٝٗ ٚأقٛي١ٝ ٚيػ١ٜٛ تسٚض 

 .سٍٛ ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚقطا٤ات٘ ٚتؿػرلٙ ٚإعذاظٙ

نإ تأثط إػاضب١ قٜٛاڄ با٭ْسيػٌٝ ٗ فاٍ ايكطا٠٤ ٚعًَٛٗا,عٔ ططٜل عًُا٤ ٚيكس 

غاِٖ ٗ إزخاٍ قطا٠٤ ْاؾع إٍ ايػطب اٱغ٬َٞ ايعايٹِ ا٭ْسيػٞ ٚنإ َٔ أبطظ َٔ ٜٔ باضظ

خص ايكطا٠٤ عٔ اٱَاّ أإٍ إس١ٜٓ ف(),ايصٟ ضسٌ َٔ قططب١().ا٭ْسيػٞ()غاظٟاٍأبٞ قُس 

ٚقشٻضٳ غاظٟ بٔ قٝؼ َكشؿ٘ ع٢ً . ٚضف ايصٟ اْتؿطت ضٚاٜت٘ بإػطب ٚا٭ْسيؼ

أَجاٍ ()َكشـ ْاؾع ث٬خ عؿط٠ َط٠, ؾهإ َٔ أنجط إكاسـ نبڀا ٗ ايطغِ ٚٗ ايكطا٠٤

                                                           

ٌدث فقيو  أبو ٤تمد الغازم بن قيس األموم،( ا١تدينة ،ٍب عاد إذل  ُب نافع بن أيب نعيم على يد القرآف  قرأ.أندلسي كقارمء ك٤تي
جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة األندلس،٤تمد بن فتوح  )(ىػ199ت )ُب األندلس، ا١تذىب ا١تالكي األندلس فكاف لو أثر كبَت ُب نشر

 .(1/324األزدم،الدار ا١تصرية للتأليف كالنشر،القاىرة، 
،د ت، ص 1لبناف،ط-٤تمد أبو الفيل إبراىيم،ا١تكتبة العصرية:بغية الوعاة ُب طبقات اللغوين كالنحاة،عبدالرٛتن السيوطي،ٖتقيق (

 .278- 276ـ،ص 1984، ٤2تمد أبو الفيل إبراىيم،دار ا١تعارؼ،ط: ، طبقات النحويُت ، ٤تمد بن اٟتسن الزبيدم ، ٖتقيق371
 أياـ اٟتكم اإلسبلمي ُب  الدكلة األموية انت عاصمة، كؾالوادم الكبَت كتقع على ضفة هنر إسبانيا  جنوب مدينةمق :قرطبة (

 .(324 / 4،  (بتصرؼ)،  معجم البلداف، ياقوت اٟتموم)..األندلس كمن أىم معا١تها مسجد قرطبة 

. ىػ ج1351غاية النهاية ُب طبقات القراء، مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، مكتبة ابن تيمية، عٍت بنشره ألكؿ مرة عاـ (
. 2/ 2برجسًتاسر ،  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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.غرلِٖ  ٚ() ٚايؿاطيب()أبٞ عُطٚ ايساْٞ  ٚ()َهٞ بٔ أبٞ طايب , ايصٜٔ تًكـ عًُا٤ .

ايكطا٤ات إػاضب١ نتبِٗ ؾعهؿٛا عًٝٗا ؾُٗا ٚتسضٜػا ٚؾطسا, ٚػاٚظٖٚا إٍ ايتأيٝـ ٗ 

  .كتًـ ؾٕٓٛ عًّٛ ايكطإٓ

ٚتطدع بعض ايسضاغات أغباب اختٝاض إػاضب١ يكطا٠٤ ٚضف تػٌٗٝ اشلُع ايصٟ تتُٝع 

 .ب٘ قطا٠٤ ْاؾع, عٔ غرلٖا َٔ ايكطا٤ات

 إَاّ أٌٖ إس١ٜٓ يهٞ ٜػتُسٚا ()اػ٘ ا٭ْسيػٕٝٛ َٓص ايبسا١ٜ إٍ َصٖب اٱَاّ َايو

َٓ٘ ثكاؾتِٗ ايؿك١ٝٗ, نصيو ؾعًٛا ٗ َا ٜتكٌ بايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ, إش اختاضٚا قطا٠٤ ْاؾع بٔ 

 ٚ نإ ايتجبت َٔ ت٠ٚ٬ ْل ايكطإٓ ايهطِٜ أٍٚ َا , ٖـ قاض٨ أٌٖ إس169١ٜٓأبٞ ْعِٝ ت 

ع٢ً إٔ ايكطا٠٤ اييت شاعت ٗ ا٭ْسيؼ بعس شيو, ٖٞ اييت قطأ بٗا ,اٖتِ ب٘ َػًُٛ ا٭ْسيؼ

ٖٞ ايػا٥س٠ ٗ ٚضف  ًٚٚت قطا٠٤ , ()ٚٳضٵفٖٚٛ , () ْاؾع اٱَاّٚاسس َٔ أؾٗط ت٬َٝص

 .ا٭ْسيؼ ست٢ ْٗا١ٜ زٚي١ اٱغ٬ّ ٗ ايب٬ز

                                                           

ضمن علماء الطبقة العاشرة من حفاظ القرآف  الذىيب ىو أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب ٛتىٌوش أستاذ القراء كآّودين ذكره (
معجم حفاظ القرآف عرب الٌتاريخ، ٤تمد سادل  ).ىػ437توُب بقرطبة  سنة )الكرًن، كما ذكره بن اٞتزرم ضمن علماء القراءات 

 .(406/  ٤2تيسن،  
أبو عمرك الداين ، اإلماـ العبلمة اٟتافظ شيخ الشيوخ ، عثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أبو عمركاألموم موالىم  (

غاية النهاية ُب طبقات القراء البن ). ىػْْْىػ،كتوُب سنة 371القرطيب الداين بن الصَتُب ،كلد اإلماـ الداين بقرطبة سنة 
/ ُـ،2006-ىػ1427، 1ىػ ج برجسًت اسر ،دار الكتب العلمية،القاىرة، ط1315اٞتزرم، عٍت بنشره ألكؿ مرة عاـ 

 . (2/288ىػ ،1412، ٤1تٌمد سادل ٤تيسن،دار اٞتيل ،بَتكت،ط: معجم حٌفاظ القرآف عرب الٌتاريخ ، د )(َّٓ
ىو ا١تقرئ، اليرير ،القاسم بن فًػػَتُّة بن خلف بن أٛتد، أبو القاسم كأبو ٤تمد، الػػرُّعىٍيػٍت الشاطيب األندلسي،كلد كتلقى  (

تذكرة اٟتفاظ ، للذىيب ، ).  ىػ590علمو ُب شاطبة، كىي مدينة كبَتة، ُب شرقي كشرقي قرطبة باألندلس توُب بالقاىرة سنة 
4/ 1356) . 

  أىمكىوىو اإلماـ ا١تتقن الثقة إماـ أىل السنة كاٞتماعة أبو عبد ا مالك بن أنس بن مالك األصبحي ، صاحب ا١توطأ  (
.. ككسط كغرب أفريقيا ..كالسوداف..كتب اٟتديث،كمذىبو ا١تالكي ىو الغالب ُب ببلد كثَتة كا١تغرب العريب كاإلمارات 

 (316/ 6)  ، حلية األكلياء(48/ 8)، سَت أعبلـ النببلء(207/ 1)207 / 1 تذكرة اٟتفاظ ( ىػ179 ت)كغَتىا 
. ىػ169أبو ركًن نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم الليثي، أصلو من أصفهاف ت (نافع ا١تدين ) اإلماـ األكؿ ُب القراءات (
 (90/ 1 معرفة القراء الكبار للذىيب ط القاىرة ج :انظر)

 179ت ) ،«نافع»كىو الراكم الثاين عن «  كرش« القبطي األصل ا١تعركؼ بػيكٌت أبا سعيد،ىو عثماف بن سعد ا١تصرم، (
 (27/ 1 ىػ،1417، 1بَتكت ط– ا٢تادم شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر،٤تمد ٤تمد ٤تمد سادل ٤تيسن،دار اٞتيل )(ىػ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 (). بٌ إٕ ا٭ْسيػٌٝ ِٖ ايصٜٔ ْؿطٖٚا ٗ ب٬ز ايؿُاٍ اٱؾطٜكٞ

 ٚٗ ا٭ْسيؼ انتؿ٢ ْٗٛض إػًٌُ بكطا٠٤ ٚضف, ٚمل تعً ا٭دٝاٍ ا٭ٍٚ َٔ 

 .عًُا٥ِٗ بايؿطٚم بٌ ايكطا٤ات

نُا نإ َٔ أؾس ايعًّٛ اْتؿاضاڄ ٗ ايكطٕ اـاَؼ ٚايػازؽ ٚبايصات ٗ ا٭ْسيؼ 

. ٚب٬ز إػطب ٗ شيو ايٛقت ٖٛ عًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ضدع إٍ ٚبا٭خل عًِ ايٓشٛ ٟٚ.

اؿطم ايؿسٜس ع٢ً أزا٤ ْكٛم ايصنط اؿهِٝ أزا٤ ؾكٝشاڄ غًُٝاڄ إٍ أبعس سسٚز ايػ١َ٬ 

 .ٚايؿكاس١ 

.ٚنإ قس ْؿأ عًِ ايٓشٛ ْتٝذ١ اٖتُاّ ايعطب ٗ ايعطام ٚايؿاّ   بعس إٔ أخص ايًشٔ ٜؿٝع .

, ٚتبعِٗ ٗ ٖصا سٌ اَتعدٛا با٭عادِيػتِٗ ؾػاز َٔ ىؿٕٛ  ؾهاْٛا ٭يػ١ٓاع٢ً 

 .ا٫ٖتُاّ  ب٬ز ا٭ْسيؼ 

اختًؿت ٗ َٓاٖذٗا ٗ بعض إػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ  اييت إساضؽ ايٓش١ٜٛٚٚٗطت 

ٌٸ اػاٙ َٓٗا بإقًِٝ ٺ عطبٞ ٺ َعٝٸٔ , ؾهاْت ٖٓاى َسضغ١ ايبكط٠ َٚسضغ١  ايؿطع١ٝ, ٚاضتب٘ ن

 . ايهٛؾ١ , َٚسضغ١ بػساز ٖٚهصا

َسضغ١  ْٗاتؿطعت عاييت ؾازت بٓا٤ ايٓشٛ ايؿاٖل , ٚإ٫ إٔ إسضغ١ ايبكط١ٜ ٖٞ 

ٚغٝأتٞ ايه٬ّ عٔ ايؿطم بٌ إسضغتٌ ايبكط١ٜ ٚايهٛؾ١ٝ ٗ ايه٬ّ عٔ َكڀًشات ايهٛؾ١ 

.نٌ َُٓٗا  . ٠إسضغ١ ايبػساز١ٜ ٚا٭ْسيػ١ٝ ٚإكطٟثِ ْؿأت . .اخل . . 

ايبكط١ٜ ٚ  )َا إسضغ١ ايبػساز١ٜ ؾكس قاَت ع٢ً ا٫ْتداب َٔ آضا٤ إسضغتٌ أ

ٚمل ٜتدًل عًُا٤ ٖصٙ , َع ؾتض ا٭بٛاب ي٬دتٗاز , ٚايٛقٍٛ إٍ اٯضا٤ إبتهط٠ (ايهٛؾ١ٝ

.إسضغ١ َٔ ْععتِٗ إٍ إسس٣ إسضغتٌ ايػابكتٌ . 

 : ٖٚٞ اييت تُٗٓا ٖٓا ٭ٕ إكٓـ ٜٓتُٞ إيٝٗا إسضغ١ ا٭ْسيػ١ٝ:ثِ ٚٗطت بعس شيو

َٔ ايكطٕ اـاَؼ اشلذطٟ , إ٫ إٔ عًُا٤ٖا مل ٜهْٛٛا إ٫ تابعٌ يعًُا٤ ٚاييت ْؿأت تكطٜباڄ 

غرل أْو سٌ تٓٛط ٗ ايذلاخ ,ايبكط٠ أٚ ايهٛؾ١ أٚ بػساز , ٚمل ٜتذاٚظٚا ا٫دتٗاز ٗ ايؿطٚع

 ()ػس ْٗط٠ ايٓشا٠ ـ بكطٌٜ ٚنٛؾٌٝ ٚغرلِٖ ـ قس اختًؿٛا ٗ أقٍٛ ٖصا ايعًِ ايٓشٟٛ ٫

                                                           

 .علـو القرآف ُب األندلس حىت هناية القرف السادس ا٢تجرم،الدكتور ٤تمود علي مكي أستاذ الدراسات األندلسية ( 
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إش َا ظاٍ اٱغبإْٝٛ إػرلٕٚ َٔ ايؿُاٍ ٚنُا شنطْا ٗ اؿاي١ ايػٝاغ١ٝ يب٬ز ا٭ْسيؼ 

ٜكتڀعٕٛ َٓٗا َس١ٜٓ إثط َس١ٜٓ, ست٢ مل ٜعس يًعطب إ٫ ضٴقڃع١ نٝك١ ٖٞ إَاض٠ غطْاط١ اييت 

 ايكطٕ ست٢تتابع ْؿاطٗا ايٓشٟٛ ًٚت ا٭ْسيؼ ,يهٔ ًٚت قاَس٠ شلِ مٛ قطٌْ ْٚكـ

 () .ايػابع اشلذطٟ, ع٢ً ايطغِ َٔ اـڀٛب اييت تتابعت عًٝٗا

ٜسٍ ع٢ً اػاٙ إسضغ١ ا٭ْسيػ١ٝ ٭ْٓا لس َكٓؿ٘ ٜٓكٌ عٔ " غ٪ا٫ت ايكطإٓ"ٚنتاب 

. ايهٛؾٌٝ ٚايبكطٌٜ  .ٜٚػتدسّ َكڀًشاتُٗا ع٢ً ايػٛا٤ زٕٚ تؿطٜل بُٝٓٗا . . 

 

.:احلال٘ الذٓئ٘ ّاالجتناعٔ٘ : املطلب الجالح   .:احلال٘ الذٓئ٘ ّاالجتناعٔ٘ : املطلب الجالح

 طبك١ نبرل٠ َٔ إ٪زبٌ ايصٜٔ ناْٛا ٜعًُٕٛ ايؿباب ٗ قططب١ ٚغرلٖا َٔ ٚٗطت

اؿٛانط ا٭ْسيػ١ٝ َباز٨ ايعطب١ٝ عٔ ططٜل َساضغ١ ايٓكٛم ٚا٭ؾعاض, ٜٚسؾعِٗ إٍ شيو 

سؿاِٚٗ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ٚغ١َ٬ يػت٘ ٚت٬ٚت٘, ٚبصيو نإ أنجطِٖ َٔ قڂطٻا٤ ايصنط 

اؿهِٝ, ٚنإ نجرل َِٓٗ ٜطسًٕٛ إٍ إؿطم ؾٝتًكٕٛ ٖصٙ ايكطا٤ات, ٜٚعٛزٕٚ إٍ َٛطِٓٗ 

 .ؾرلزلْٛٗا يًٓاؽ ظُٝع ؾاضاتٗا نُا ٜطزلٕٛ شلِ ايعطب١ٝ َكَٛاتٗا ايًػ١ٜٛ
ٚناْت ا٭ْسيؼ ست٢ َٓتكـ ايكطٕ ايػازؽ تكطٜباڄ َا ظاٍ دع٤ َٓٗا ؼت غٝڀط٠ 

ْكاض٣ ا٭غبإ ٚاؾع٤ اٯخط ؼت سهِ زٚي١ إطابڀٌ ايصٜٔ ناْت عكٝستِٗ ع٢ً َٓٗر  

.أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ . 

,ايصٟ اْتكط ()ثِ تٍٛ سؿٝس عبس إ٪َٔ ابٔ عًٞ ,ٜعكٛب بٔ ٜٛغـ بٔ عبس إ٪َٔ

اييت غبل ايه٬ّ عٓٗا ,ٚيعٌ أغباب ايٓكط اييت شنطٖا إ٪ضخٕٛ ٜتهض " ا٭ضاى"ٗ َعطن١ 

َٔ خ٬شلا ساٍ اجملتُع ا٭ْسيػٞ ٗ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػازؽ ٚبسا١ٜ ايػابع سٝح شنطٚا إٔ  َٔ 

                                                                                                                                                                                

، 1ا١تفيد ُب ا١تدارس النحوية ، إبراىيم عبود السامرم  ، دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة ، عماف األردف ،ط:  انظر( 
شوقي : ، ا١تدارس النحوية . 22 طبقات النحويُت كاللغويُت، للزبيدم ، دار ا١تعارؼ ، مصر ، ص ،. 31- 29ص 

 . 11 ، ص 2ضيف ، دار ا١تعارؼ ، مصر ، ط 
 ( كمابعدىا 288/ 1)ا١تدارس النحوية ، أٛتد شوقي ضيف   ( 
دكلة ا١توحدين  ا١تنصور با أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد ا١تؤمن بن علي الكومي، ككاف أقول شخصية ُب تاريخ ( 
. (4، 3/ 7كفيات األعياف ،ابن خلكاف ،  (ىػ959ت)
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. إطابڀٌ اْتكاضٙ ع٢ً ا٭غبإ ٚاْتعاع٘ اؿهِ َٔ أٜسٟ زٚي١ أِٖ أغباب قاّ ب٘ خًٝؿ١  َا.

 :سٝح ضٓ٘ اهلل  أبٛ ٜٛغـ ٜعكٛب بٔ ٜٛغـ ٕإٛسسٟ

 ٚإعتكسات زا٨ا٫ٖتُاّ بتكشٝض ايعل   ٚأعًٔ بطا٤ت٘ َٔ ا٫عتكاز بعك١ُ بٔ تَٛطت-

 .اييت نإ قس ْؿطٖا  ايباط١ً 
 .اٖتُاّ زٚي١ إٛسسٜٔ بإطن٢ ٚايهعؿا٤ ٚا٭ٜتاّ ٚايؿكطا٤-

 .قاضب١ إٓهط ٚايتهٝٝل ع٢ً ايؿػام ٚتػًٜٝ ايعكٛب١ ع٢ً أٌٖ ايهبا٥ط- 

 . اسذلاّ ايعًُا٤ ٚايكها٠ ٚايؿكٗا٤ -
نإ َٔ غبك٘ َٔ سهاّ زٚي١ إٛسسٕٚ قس َٓعٛا ,() تض باب ا٫دتٗاز ٚساضب اؾُٛزف-

ا٫دتٗاز ٚأسطقٛا نتب ايؿطٚع ْٚٛطٚا إٍ ايصٜٔ خايؿِٖٛ ٗ َٝسإ ايعكا٥س ٚإباز٨ ْٛط٠ 

 ..َعاز١ٜ اتػُت باؿكس ٚايهطا١ٖٝ, ع٢ً أِْٗ َٔ غرل أٌٖ اٱّإ ؾعاًَِٖٛ بكػ٠ٛ بايػ١

ؾهٌ عكٛض زٚي١ إٛسسٜٔ ٚيكس اٖتِ أعكط أبٞ ٜٛغـ ٜعكٛب إٓكٛض َٔ ٚنإ 

 . ٚإق٬ح عكا٥س ايٓاؽبايبٓا٤ ٚايعُاض٠

ٚنٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ أزت إٍ اظزٖاض ايتأيٝـ ٗ َٓڀك١ ا٭ْسيؼ ٚإػطب ايعطبٞ ٗ ٖصا 

 ().ايكطٕ بايصات

 

 
  

                                                           

 (160 /1دكلة ا١توحدين،الصبليب،مرجع سابق، ) ( 
. (184/ 1)دكلة ا١توحدين،الصبليب ، ( 
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:دراس٘ عً حٔاٗ املؤلف الظخصٔ٘، ّفُٔ سبع٘ مطالب: املبحح الجاىٕ   :دراس٘ عً حٔاٗ املؤلف الظخصٔ٘، ّفُٔ سبع٘ مطالب: املبحح الجاىٕ

  :املطلب األّل:املطلب األّل

   امسُ، ّىشبُ، ّكئتُ، ّلقبُ، ّمْلذِ امسُ، ّىشبُ، ّكئتُ، ّلقبُ، ّمْلذِ

  : امسُ ّىشبُ ّكئتُ: امسُ ّىشبُ ّكئتُ

ُٻس بٔ زٖام, إأځبٴٛ إڇغٵشٳام َٴشٳ ٖٹِٝ بٔ ٜٴٛغٴـ بٔ  ُٳعٵطٴٚف بٹابٵٔ ,بٵطٳا  ا٭ٚغٞ إايكٞ ايڃ

ُٳطٵأځ٠  ()ايڃ

, ٖصٙ ()بؿتض ايػٌ إعذ١ُ ٚايعاٟ ايػان١ٓ إعذ١ُ, ٚٗ آخطٖا ايٕٓٛ إؿتٛس١: ٚايػعْٟٛ

 ٖصٙ إٍ ْػب ٚقسٖٞ بًس٠ خطز َٓٗا ْاع١ َٔ ايعًُا٤ ٗ نٌ ؾٔ ,  () ايٓػب١ إٍ غځعٵْٳ١

 أٌٖ ططٜل ٚيعّٚ ايسٜٔ بأٌٖ آ١ًٖ ظايت َٚا ,ايعًُا٤ َٔ وك٢ ٫ٚ ٜعس ٫ َٔ إس١ٜٓ

 () .غبهتهٌ بٔ قُٛز بين َٓعٍ ناْت ٖٚٞ ,ايكاحل ٚايػًـ ايؿطٜع١

 :َٛيسٙ

 .مل ؼسز أٟ َٔ نتب ايذلادِ اييت بٌ ٜسٟ تاضٜذ أٚ َهإ َٛيسٙ

 

                                                           

 الًتاث إحياء دار مصطفى، كتركي األرناؤكط أٛتد :ٖتقيق ، الصفدم أيبك بن خليل الدين صبلح ، بالوفيات الواُب (
  .6/110ـ، 2000- ىػ1420 ،2بَتكت،ط ، العريب

ـ، 1981األنساب، أبو سعد عبد الكرًن بن ٤تمد بن منصور التميمي السمعاين، الطبعة الثانية مكتبة ابن تيمية، القاىرة،  (
9 /142. 

معجم .)مدينة عظيمة ككالية كاسعة ُب طرؼ خراساف، كىي اٟتد بُت خراساف كا٢تند ُب طريق فيو خَتات كاسعة: غىٍزنىة (
 .(201، ص4ج. البلداف، أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا اٟتموم، دار الفكر، بَتكت، د ت

 .ا١تصدر السابق (
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.ىظأتُ ّطلبُ للعله: املطلب الجاىٕ   .ىظأتُ ّطلبُ للعله: املطلب الجاىٕ

َٴطٵغٹٝٳ١ ()ٜصنط إٔ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ غهٔ َايك١  () زٖطٶا طًٜٛڄا, ثِ اْتكٌ إٍ 

 (). , ٚايكانٞ أبٞ بهط بٔ قطظ()باغتسعا٤ احملسخ أبٞ ايؿهٌ إطغٞ

ٛٳطډأ عٳٔ ابٵٔ سٌٓأْ٘ : ٚشنط ايكؿسٟ  ُٴ ٛڄا يًطأٟ,()ض٣ٚ ايڃ ٕٳ ؾځكٹٝٗا سٳاؾٹ ٚٳنځا  . .() 

 .ٚمل ٜتِ ايٛقٛف َٔ نتب ايذلادِ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ ْؿأت٘ أٚ ضس٬ت٘ ٗ طًب ايعًِ

                                                           

ىي : مدينة باألندلس عامرة من أعماؿ رية، سورىا على شاطىء البحر بُت اٞتزيرة ا٠تيراء كا١ترية، قاؿ اٟتميدم: مالقة (
عزيز بن ٤تمد : على ساحل ْتر آّاز ا١تعركؼ بالزقاؽ، كالقوالف متقارباف، كقد نسب إليها ٚتاعة من أىل العلم؛ منهم

معجم البلداف، شهاب الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الركمي اٟتموم ، )اللخمي ا١تالقي، كسليماف ا١تعافرم ا١تالقي 
 . (5/43 ـ،2،1995دار صادر، بَتكت،ط

مدينة باألندلس ، بناىا عبد الرٛتن ابن اٟتكم بن ىشاـ، كٝتاىا تدمَت بتدمر الشاـ ، كىي ذات أشجار كحدائق  : ميٍرًسيىة (
 (5/107ا١ترجع السابق،)

ىػ ،كٝتع اٟتديث ّٔا ٍب 570ىو ٤تمد بن عبد ا بن ٤تمد السلمي شرؼ الدين ابن أيب الفيل ا١ترسي كلد ٔترسية سنة  (
قدـ بغداد كٝتع من شيوخها ٍب سافر إذل خراساف كٝتع بنيسابور كىراة كمرك كعاد إذل بغداد ٍب قدـ دمشق ٍب مصر ٍب قوص 

ككاف فقيها ٤تدثا  ٍب مكة ٍب عاد إذل بغداد كحدث بسنن البيهقي عن منصور الفراكم كبصحيح مسلم عن ا١تؤيد الطوسي
تاج :طبقات الشافعية الكربل،تأليف ) ىػ655أصوليا ٨تويا أديبا زاىدا متعبدا صنف تفسَتا حسنا توُب بُت العريش كغزة 

عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ، ىجر . ٤تمود ٤تمد الطناحي د. د: الدين عبد الوٌىاب بن علي بن عبد الكاُب السبكي، ٖتقيق
. (69/ 8ىػ،1413، 2للطباعة كالنشر كالتوزيع،ط

: أبو بكر ٤تمد بن ٤تمد بن ٤ترز الزىرم القاضي، ك  (325/ 1اإلحاطة ُب أخبار غرناطة، لساف الدين ا٠تطيب،  )(
ٝتع كركل، ككاف أحد رجاؿ الكماؿ علما كإدراكان كفصاحة   ،.من أىل بلنسٌية، من أىل الطلب البارع كالنباىة ُب بلده

إحساف :ٖتفة القادـ،ابن األبار،أعاده كعٌلق عليو)ىػ، 655مع التفنن ُب العلـو كحفظ اللغات، توُب ببجاية،سنة
  (206/ 1ىػ،1406، 1عباس،دار الغرب اإلسبلمي،ط

. 23،24أبو اٟتسن بن حنُت كستأٌب الًتٚتة لو ُب ا١تبحث الثاين ،ا١تطلب الثالث، ص ( 
. (6/110الواُب بالوفيات،  )(
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.طْٔخُ: املطلب الجالح   .طْٔخُ: املطلب الجالح

 :عًٞ بٔ إزلاعٌٝ بٔ سطظِٖ .1

أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ إزلاعٌٝ بٔ سطظِٖ ايؿاٜؼ, َٔ ٚيس غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ 

ضنٞ اهلل عٓ٘, ايؿٝذ ايؿكٝ٘ احملسخ اؿاؾٜ ايؿانٌ احملكل ايعامل ايعاٌَ, أخص عٔ عُ٘ أبٞ 

 ٚأبٛ ()قُس قاحل, ٚابٔ ايعطبٞ ٚغرلُٖا, ٚعٓ٘ أبٛ اؿػٔ بٔ خٝاض, ٚأبٛ قُس ايتازيٞ

إغشام إعطٚف بابٔ إطأ٠, ٚأبٛ ايكدل أٜٛب ايؿٗطٟ, ٚأبٛ ٜعع٣ ًٜٓٛض, ٚأبٛ َسٜٔ 

ايػٛخ, ٚاْتؿعٛا ب٘ ٚتطْت٘ ٚاغع١ شنطٖا غرل ٚاسس, ٚعُ٘ أبٛ قُس قاحل إصنٛض ٖٔ 

 (). أخص عٔ ايػعايٞ

ٖٻسٳ أَرلٳٖا ٗ ايسْٝا, ()ٚزخٌ َطانـ  ؾسضؽ بٗا ايعًِ ٚتاب ع٢ً ٜسٙ خًل نجرل, ٚظٳ

ٚقس نإ ٗ أٍٚ ا٭َط ٖٔ ٌٓ ع٢ً نتاب اٱسٝا٤, ٚاغتٓهط َا ؾٝ٘ ثِ غًبت عًٝ٘ ْعع١ 

 (). ـق559, تٛؾ٢ ٗ ؾعبإ غ١ٓ (). ايتكٛف ؾطدع عٔ ضأٜ٘ ؾٝ٘

 

 :أبٛ اؿػٔ بٔ سٌٓ .2

اٱَاّ ايهبرل َػٓس إػطب, أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أٓس بٔ سٌٓ ايهٓاْٞ ايكططيب 

, ٚقطأ بايطٚاٜات ع٢ً أبٞ اؿػٔ ىػ476, َٛيسٙ ٗ غ١ٓ ()إايهٞ إكط٨, ْعٌٜ َس١ٜٓ ؾاؽ

                                                           

مع شجاعة - أبو ٤تمد عبد ا بن ٤تمد بن عيسى التادرل الفاسي، كاف عا١تا متفننا، فقيهان أديبان، لو رسائل كأشعار ( 
ىػ 1349شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية، ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ، ا١تطبعة السلفية ).ىػ597كصرامة عرؼ ّٔا، ت 

 ..(164،مرجع سابق، ص 
. 162شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية، مرجع سابق، ص  (
معجم ) ىػ، كجعلها عاصمة لو،470من أكرب مدف ا١تغرب كأجٌلها ،ككاف أكؿ من بناىا يوسف بن تاشفُت سنة :مراكش ( 

 (5/94، (بتصرؼ)البلداف، ياقوت اٟتموم، 
  .91 ـ ، ص1960  ،1طالنبوغ ا١تغريب ُب األدب العريب، عبد ا كنوف، طنجة، (
نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أٛتد بابا التنبكيت، ٖتقيق عبد اٟتميد عبد ا ا٢ترامة، منشورات كلية الدعوة اإلسبلمية،  (

  .310طرابلس، ليبيا، ص 
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# إٛطأ$, ؾهإ خا١ُ أقشاب ايعبػٞ, ٚزلع () قاسب أبٞ ايعباؽ بٔ ْؿٝؼ()ايعبػٞ

َٔ قُس بٔ ؾطز ايڀ٬عٞ, ٚض٣ٚ أٜهٶا عٔ ساظّ بٔ قُس, ٚأبٞ اؿػٌ بٔ ؾؿٝع, ٚت٬ 

 ().  ع٢ً أبٞ عاَط قُس بٔ سبٝب()ظٝإ

 

 

. تالمٔذِ: املطلب الزابع . تالمٔذِ: املطلب الزابع

أخص عٓ٘ ْع غؿرل َٔ ايڀًب١ ٚناْت ايعا١َ سعب٘ نُا شنطت نتب ايذلادِ, ؾُُٔ أخص 

 :عٓ٘

ؾطف ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ ,اٱَاّ ايع١َ٬ ايباضع ايكس٠ٚ إؿػط احملسخ ايٓشٟٛ -

.(ىػ655.ت)عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ ايؿهٌ ايػًُٞ إطغٞ ا٭ْسيػٞ . اضؼٌ إٍ َايك١ غ١ٓ .

 ()., ؾكطأ ع٢ً أبٞ إغشام بٔ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ بٔ زٖام ٚٔػُا١٥تػعٌ

 .أبٛ عبس اهلل بٔ أس٢ً, شنطٙ يػإ ايسٜٔ ابٔ اـڀٝب ؾُٝٔ ض٣ٚ عٓ٘- 

                                                                                                                                                                                

ىػ أكؿ ملوؾ األدارسة، 172مدينة مشهورة كبَتة على بٌر ا١تغرب ، بناىا إدريس بن عبدا بن اٟتسن ا١تثٌت سنة : فاس ( 
ىػ،  كىي حاضرة البحر كأجٌل مدنو قبل أف تيبٌت مرٌاكش، كفاس ٥تتطٌة بُت ثنٌيتُت 193كأًب بناءىا ابنو إدريس الثاين سنة 

عظيمتُت كقد تصاعدت العمارة ُب جنبيها على اٞتبل حىت بلغت مستواىا من رأسو ، كىي مدينتاف مفًتقتاف مسٌورتاف،كىي 
 (230/ 4، (بتصرؼ)معجم البلداف،ياقوت اٟتموم ،).عدكة القركٌيُت كعدكة األندلسيُت:مدينتاف

ىو أبو اٟتسن علي بن زياد، مؤسس ا١تدرسة ا١تالكية الكربل بالغرب اإلسبلمي، كىو أكؿ من أدخل ا١توطأ إذل ا١تغرب،  (
: كفسر ٢تم قوؿ مالك، كدل يكونوا يعرفونو، كأدخل مذىبو الديار ا١تغربية، كعرؼ بو كبُت قواعده حىت اقتنعت بو األفكار، قيل

 . للهجرة183أصلو من العجم، الطرابلسي ا١تولد، ٍب التونسي، الفقيو ا١تفيت، توُب رٛتو ا، سنة 
أٛتد بن سعيد بن أٛتد بن عبد ا بن سليماف ا١تعركؼ بابن نفيس أبو العباس الطرابلسي األصل ٍب ا١تصرم ، كاف إماما  (

. ثقة كبَتا ، انتهى إليو علٌو اإلسناد ككاف صحيح الركاية ، رفيع الذكر
 مدينة أندلسية كبَتة تقع شرؽ مدينة قرطبة كبينها كبُت مدينة بياسة عشركف ميبلن، كتقع على رأس جبل عاؿ كىي :جٌياف ( 

، الركض ا١تعطار ،اٟتمَتم، 195، ص2معجم البلداف، ياقوت اٟتموم، ج ). كثَتة البساتُت كيتبعها حوارل ثبلثة أالؼ قرية
. (183ص
 .21/56سَت أعبلـ النببلء، الذىيب،  (
  .315/ 23سَت أعبلـ النببلء  ( 
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  ()أبٛ قُس عبس ايطٓٔ بٔ ٚق١ً, شنطٙ يػإ ايسٜٔ ابٔ اـڀٝب أٜها ؾُٝٔ ض٣ٚ عٓ٘- 

 ().ٚ سسخ عٓ٘ أبٛ قُس عبس اؿل بٔ بطط١ً ٚغرلٙ- 

  

  

  :املطلب اخلامص:املطلب اخلامص

  مكاىتُ العلنٔ٘ ّثياء العلناء علُٔمكاىتُ العلنٔ٘ ّثياء العلناء علُٔ

 (). #ايؿكٝ٘ اؿاؾٜ اٱَاّ احملسخ$: قاٍ عٓ٘ قُس بٔ كًٛف

ٛڄا يًطأٟ ٚضأڃغاڄ ٗ $: (ايٛاٗ بايٛؾٝات)ٚقاٍ عٓ٘ ايكؿسٟ ٗ نتاب  نإ ؾكٝٗا ساؾ

 ().#عًِ ايه٬ّ

عامل ٗ ايتؿػرل ٚايؿك٘ ٚايتاضٜذ, $: (َعذِ إ٪يؿٌ)ٚقاٍ عٓ٘ ضنا نشاي١ ٗ نتاب 

 (). #ٚاؿسٜح ٚايه٬ّ

إٕ تٛايٝؿ٘ ْاؾع١ ٗ أبٛابٗا, سػ١ٓ ايطقـ : ٚقاٍ عٓ٘ يػإ ايسٜٔ ابٔ اـڀٝب

َٴطٵغٹٝٳ١ , باضعٶا ٗ شيو َتؿٓٓٶا $أْ٘ : , ٜٚكٍٛ عٓ٘ أٜهٶا()ٚإباْٞ نإ عطاڄ يًذُٗٛض َايٹكځ١ ٚ 

َٶا ؾٝ٘, سػٔ ايؿِٗ ٕا ًٜكٝ٘, ي٘ ٚثٛب ع٢ً ايتُجٌٝ ٚايتؿبٝ٘, ؾُٝا ٜكطب يًؿِٗ,  ي٘, َتكس

َ٪ثطٶا اـٍُٛ, قطٜبٶا َٔ نٌ أسس, سػٔ ايعؿط٠, َ٪ثطٶا َا يسٜ٘, ٚنإ قاسب سٌٝ 

                                                           

 .1/326اإلحاطة ُب أخبار غرناطة، لساف الدين ا٠تطيب،  (
 ، الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب، البن فرحوف 173شجرة النور الزكية، ٤تمد بن ٤تمد بن ٥تلوؼ،ص  (

 . ، كدل أعثر ٢تم فيما بُت يدم من ا١تراجع على تراجم248 ،ص 17:ا١تالكي، ترٚتة رقم
  .173شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية، ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ،   ص (
  .6/110الواُب بالوفيات، الصفدم،    (
 .84/ 1معجم ا١تؤلفُت،رضا كحالة،    (
 .326/ 1اإلحاطة ُب أخبار غرناطة، لساف الدين ا٠تطيب،    (
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ًٜٗٞ بٗا أقشاب٘, ٜٚ٪ْػِٗ, َٚتڀًچعا ع٢ً أؾٝا٤ غطٜب١ َٔ اـٛام ْٚٛازض َػتٛطؾ١ 

.ٚغرلٖا, ؾً بٗا بعض اؿًب١  () " ٚاهلل أعًِ بػٝب٘ ٚنُرلٙ.

.ٚقاٍ ابٔ سذط ٗ يػإ إٝعإ ٗ تطْت٘ ٫بٔ إطأ٠ . . " شنطٙ أبٛ سٝإ ٗ ظْازق١ أٌٖ :

  .() "ا٭ْسيؼ

ٖصا ايتذطٜض بػبب َا قسض عٔ ابٔ إطأ٠ ٖا ٜعسٙ أٌٖ ا٭ْسيؼ َٔ ايؿكٗا٤ َٔ ٚ

خٛاضّ إط٠٩ٚ ٗ ايسٜٔ, أٚ بػبب اؾتػاي٘ بعًِ ايه٬ّ, ٚاْتُا٥٘ ٕسضغ١ أبٞ عبس اهلل 

"ايؿٛشٟ ٗ ايتكٛف, إش إٔ أبطظ َا ّٝع إسضغ١ ايؿٛش١ٜ أْٗا ناْت ُعز ايتكٛف : 

بايؿًػؿ١, ؾهإ ايؿٛشٟ ٚابٔ زٖام ٚابٔ أس٢ً ٚابٔ غبعٌ, ٚطا٥ؿ١ أخط٣ َٔ قٛؾ١ٝ 

ا٭ْسيؼ ٗ عكطِٖ, َٔ ايكا٥ًٌ بايٛسس٠, ع٢ً اخت٬ف بِٝٓٗ ٗ تؿاقٌٝ ٖصٙ ايٛسس٠, 

 ()ٖٚصا ٖٛ ايصٟ زعا ؾكٗا٤ ا٭ْسيؼ إٍ اؿ١ًُ عًِٝٗ ١ًٓ ؾسٜس٠, ٚمل ّٝعٚا أسٝاْا بِٝٓٗ

 

 

                                                           

 .1/325ا١ترجع السابق،  (
ـ ، 2002األكذل، : عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسبلمية، الطبعة:  لساف ا١تيزاف، البن حجر العسقبلين، ٖتقيق( 

1/390. 
 (176ا١تدرسة الشوذية ُب التصوؼ األندلسي،أبو الفا الغنيمي التفتازاين، ص  (
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آثارِ ّمؤلفاتُ:  املطلب الشادض   آثارِ ّمؤلفاتُ:  املطلب الشادض

 : أِٖ آثاض إكٓـ تتُجٌ ٗ

 (). شنطٙ يػإ ايسٜٔ ابٔ اـڀٝب ٗ اٱساط١: ؾطح اٱضؾاز ٱَاّ اؿطٌَ .1

 ()قٓـ نتابٶا ٗ اٱْاع  .2

 (). ؾطح ا٭زلا٤ اؿػ٢ٓ .3

 (). ؾطح قاغٔ اجملايؼ .4

 

ّفاتُ: املطلب الشابع   ّفاتُ: املطلب الشابع

َٴطٵغٹٝٳ١ , غ١ٓ  إسس٣ عؿط٠ ٚغتُا١٥  ٚشٴنٹطٳ ٗ ٖس١ٜ ايعاضؾٌ أْ٘  ,() (ىػ611)تٛؾ٢ 

 .() (ٖـ616) تٛٗ غ١ٓ غت عؿط٠ ٚغتُا١٥

                                                           

 326/ 1ا١ترجع السابق،  (
 (66 /1 ، اإلحاطة ُب أخبار غرناطة،لساف الدين ابن ا٠تطيب ،6/110الواُب بالوفيات، الصفدم،   :انظر )(
 326/ 1اإلحاطة ُب أخبار غرناطة، لساف الدين ا٠تطيب،     (
 326/ 1ا١ترجع السابق،    (
 . ، كدل أجد أم معلومات أخرل عن كفاتو فيما كقع بُت يدم من ا١تراجع6/110الواُب بالوفيات، الصفدم،    (
بَتكت ، – ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت،إٝتاعيل بن ٤تمد أمُت الباباين، دار إحياء الًتاث العريب  (

 .11/ 1ـ ، 1،1951ط
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:دراس٘ عً الكتاب احملقق ّفُٔ سبع٘ مباحح: الفصل الجاىٕ   :دراس٘ عً الكتاب احملقق ّفُٔ سبع٘ مباحح: الفصل الجاىٕ

  :املبحح األّل:املبحح األّل

ّصح٘ ىشبتُ ملؤلفُ« سؤاالت القزآٌ»اسه الكتاب احملقق    ّصح٘ ىشبتُ ملؤلفُ« سؤاالت القزآٌ»اسه الكتاب احملقق 

 

ٕٻ نتاب :  ٜكٍٛ سادٞ خًٝؿ١   -ٱبطاِٖٝ بٔ إغشام ايػعْٟٛ # غ٪ا٫ت ايكطإٓ$إ

ٚبعس, ؾكس طايبين بعض إخٛاْٞ إٔ أْع شلِ $: قاٍ ٗ أٚي٘- ٚمل ٜصنط غ١ٓ ٚؾات٘

  (). #اقتكطت ع٢ً َا١٥ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل عع ٚدٌ$: , ثِ قاٍ#غ٪ا٫ت ٗ ايكطإٓ

عس٠ ؾٗاضؽ يًُدڀٛطات ٚشنطٚا دع٤ َٔ ايٓل ايٛاضز ٗ أٍٚ ٚشنط َعًَٛات عٓ٘ ٗ 

 ()نتاب ايػ٪ا٫ت ْٚػبٛٙ إٍ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ 

 ٚضز اغِ ايهتاب أٜهاڄ , ٚاغِ َ٪يؿ٘ ,ٗ ايؿٗطؽ ايؿاٌَ يًذلاخ , ٚشنط إٔ َ٪يؿ٘ ضَا ٖٛ 

 ٚشنط قاسب ايؿٗطؽ أْ٘ ٜٛدس َٓ٘ (ىػ611ت)إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ ابٔ إطأ٠ إايهٞ 

 .()ْػد١ إهتب١ ايٛاٖط١ٜ ْٚػد١ َهتب١ زٜاض بهط:ْػدتٌ

 ٚايهتاب هٝب َٔ خ٬ٍ ايهتاب ع٢ً عس٠ أغ١ً٦ تتعًل بتؿػرل َا١٥ آ١ٜ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ, 

 .ٖٚٞ أغ١ً٦ اؾذلان١ٝ َٔ باب تػٌٗٝ ايؿطح ٚاٱساط١ باؾٛاْب إدتًؿ١ يًُػأي١ إڀطٚس١

 

  

                                                           

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد ا الشهَت ْتاجي خليفة، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت،  (
 .1008 / 2ت .د

علـو )فهرس ٥تطوطات دار الكتب الظاىرية  ، ك عزة حسن(- علـو القرآف)فهرس ٥تطوطات دار الكتب الظاىرية  ( 
 .172-171،صصبلح ٤تمد ا٠تيمي:كضعو-اٞتزء الثاين-(القرآف

صادر  (اٞتزء الثاين-٥تطوطات التفسَت كعلومو-علـو القرآف)الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي ا١تخطوط (
 .874ص  – ـ1989-عماف -(آّمع ا١تلكي لبحوث اٟتيارة اإلسبلمية باألردف-مؤسسة آؿ البيت-مآب)عن
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  : املبحح الجاىٕ: املبحح الجاىٕ

ّأسباب تألٔفُ« سؤاالت القزآٌ»أٍنٔ٘ كتاب    ّأسباب تألٔفُ« سؤاالت القزآٌ»أٍنٔ٘ كتاب 

ٕٵ أْعٳ شلِ بعض ؾكس طايبين , أَا بعس :ٜكٍٛ إ٪يـ ٗ بسا١ٜ نتاب٘ َٔ إخٛاْٞ أ

 ٜٚهؿـ شلِ غسز ,ٜٚعِٝٓٗ ع٢ً إٓاٚط٠, غ٪ا٫ت ايكطإٓ بكسض َا ٜسشلِ ع٢ً اجملاٚب١

 ,إتعًِ ع٢ً م, ؾأدبت إٍ شيو َا ضأٜت ؾٝ٘ ز٫ي٨١ايبًٛؽ إٍ اؿكا  ٜٚبٌ شلِ,ايڀطا٥ل

ُٻ١ غاَٝٶا ٗ ايطټتب١ٕٚا ٜو ٚؽكٝكٶا بإتٛغِ  ؾاقتكطت ع٢ً َا١٥ آ١ٜ ؛ٕ إتعًِ ب٘ عايٝٶا ٗ اشلٹ

ٌٻ َٔ نتاب اهلل ععٻ  , ؾُٔ اؾتػٌ عكً٘ بٗا, ٫ٚ غا١ٜ يتڀًٜٛٗا,نجطتٗا ٍ إش ٫ ْٗا١ٜ,ٚد

.ٚؾطع ؾٝٗا َٗتسٺ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ . اخل.

ٚايهتاب ٜتعطض ٕا١٥ غ٪اٍ ٗ تؿػرل آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ, تعطض إ٪يـ َٔ خ٬شلا 

 .يًعسٜس َٔ إػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ ا١ُٕٗ اييت تٛنض يكاض٥٘ ايعسٜس َٔ ا٭قٍٛ

  :أٍنٔ٘ الكتاب:أٍنٔ٘ الكتاب

تتُجٌ أ١ُٖٝ ٖصا ايهتاب أْ٘ أٚضز ؾٝ٘ َ٪يؿ٘ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ إتعك١ً بتؿػرل آٜات 

كتاض٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚعطض َٔ خ٬شلا فُٛع١ َٔ إػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ إدتًؿ١,اييت 

. ٫ٜػتػين عٓٗا إتدككٕٛ ٗ ايتؿػرل ٚ ايكطا٤ات ٚٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ   :, َٚٔ تًو إػا٥ٌ.

 .ايطؾع با٫بتسا٤ ٚخدلٙ -

 .ايٓكب بؿعٌ َهُط -

 .٫ َٛنع شلا َٔ اٱعطاب -

 .سطٚف ايعٚا٥س -

 .اٱناؾ١ -

 .ايٓعت -

 .ايبسٍ -

 .#اغِ$أقٌ ن١ًُ  -

 .ايٛطف -
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 .إغكاٙ ايتٜٓٛٔ يسخٍٛ أيـ ٫ّٚ ايتعطٜـ -

 .ا٫غِ ع٢ً ٚظٕ ؾاعًٌ ْاعت٘ تهٕٛ بايٛاٚ ٚايٝا٤ -

 .ايٓكب ع٢ً ايكڀع -

 .ايٓكب ع٢ً إكسض -

 .ايٓكب ع٢ً ايتؿػرل -

 .ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض -

 .ايهٓا١ٜ عٔ ا٫ثٌٓ بايٛاسس -

 .ايٓكب ٗ ا٫غتجٓا٤ -

 .ايطؾع ع٢ً دٛاب ايؿطٙ إكذلٕ بايؿا٤ -

 .ايعڀـ -

  .ايتكسِٜ ٚايتأخرل -

. ٚغرلٖا نجرل َٔ إػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ . 



     القرآنسؤاالت
31 

  املبحح الجالح املبحح الجالح 

  بٔاٌ مصطلحات املؤلف يف كتابُبٔاٌ مصطلحات املؤلف يف كتابُ

  

:املصطلحات اللغْٓ٘ اليت استخذمَا املصيف يف كتابُ : أّاًل   :املصطلحات اللغْٓ٘ اليت استخذمَا املصيف يف كتابُ : أّاًل

ٕ ناْٛا أنجط ٚايبكطٟغبل إٔ شنطْا أْٗا تعسزت إساضؽ ٗ قٛاعس ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚ

سط١ٜ ٚ أق٣ٛ عك٬ ٚ ططٜكتِٗ أنجط تُٓٛٝا ٚ خڀتِٗ ٖٞ ا٫عتُاز ع٢ً ايؿٛاٖس إٛثٛم 

 . اييت تكًض يًجك١ ؾٝٗا إٔ تهٕٛ قاعس٠ تتبعٚيػ١ٓ ايعطب أ ع٢ً إتساٚي١ نجرلاڄ بٗا,

ايبكطٜٕٛ ٗ َاز٠ َٓٗذِٗ ايعًُٞ ع٢ً ا٭ؾكض َٔ ا٭يؿاٚ ٚا٭غٌٗ َٓٗا ع٢ً ٚ

ٜٔ زلعٛا ايًػ١ َٔ شٜتشطٕٚ عٔ ايطٚا٠ ؾ٬ ٜأخصٕٚ إ٫ بطٚا١ٜ ايجكات اٍٚناْٛا ايًػإ 

ايؿكشا٤ عٔ ططٜل اؿؿ١ٛ ٚا٭ثبات ايصٜٔ بصيٛا اؾٗس ٗ ْكٌ إطٜٚات عٔ قا٥ًٝٗا َٓػٛب١ 

 .إيِٝٗ

َا ْؿاٙ َسضغ١ ايهٛؾ١ ؾبسأ َتأخطٶا عٓس ايهػا٥ٞ ايصٟ اغتڀاع ٖٛ ٚتًُٝصٙ ايؿطا٤ إٔ أ

ٜػتشسثا ٗ ايهٛؾ١ َسضغ١ م١ٜٛ تػتكٌ بڀٛابع خاق١ َٔ سٝح ا٫تػاع ٗ ايطٚا١ٜ, ٚبػ٘ 

ايكٝاؽ ٚقبه٘, ٚٚنع بعض إكڀًشات اؾسٜس٠ , ٚايتٛغع ٗ ؽڀ١٦ بعض ايعطب , 

 اتٸػعٛا ٗ ايطٚا١ٜ عٔ ْٝع ايعطب بسٚاڄ ٚسهطاڄ , ٚاعتسٸٚا  ٚ.ٚإْهاض بعض ايكطا٤ات ايؿاش٠

ٖچٔ غهٓٛا سٛانط ايعطام , ٚاعتُسٚا ا٭ؾعاض  بأقٛاٍ ٚأؾعاض إتشهٸطٜٔ َٔ ايعطب 

 . ٚا٭قٛاٍ ايؿاشٸ٠ اييت زلعٖٛا َٔ ايؿكشا٤ ايعطب ٚاييت ٚقؿٗا ايبكطٜٕٛ بايؿصٚش

ٚاغتدسّ إ٪يـ بعض إكڀًشات, اييت ناْت َتساٚي١ بٌ عًُا٤ ايًػ١ ٗ عكطٙ, 

  ,ٚؾُٝا ًٜٞ غأشنط ؾك٘ ()َٚا ظاٍ َعُٛٗا َتساٚيڄا ست٢ اٯٕ ٗ ايتؿػرل ٚنتب ايًػ١ 

 ات َٔ َكڀًضاَٚا ٜكابً٘" غ٪ا٫ت ايكطإٓ"اييت ٚضزت ٗ  ٠ ايهٛٗاتإكڀًض

 : ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ أٚضز إكٓـ ()٠بكطٟ

                                                           

. 94ىػ ، ص 1411، 1مصطلحات النحو الكوُب، عبد ا بن ٛتد ا٠تثراف ، دار ىجر للطباعة كالنشر ، ط: انظر  (
النحو ُب مراحلنا التعليمية فنحن ندرس تعلمناه  ٔتا .. كاإلعراب الذم يعرب بو ا١تصنفعندما طابقت ىذه ا١تصطلحات (

 . ا١تدرسة البصريةحسب 
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 أٚ اؿطف ايصٟ ايؿاق١ً ٚأايؿكٌ  اييت ٜػتدسَٗا ايهٛؾٕٝٛ نُطازف ٕع٢ٓ ايعُازيؿ١ٛ -

.ٜؿكٌ . :قٛي٘ تعاٍ ٚشنطٖا إكٓـ ٗ ايه٬ّ عٔ ا٭يؿات اييت ٗ اٯ١ٜ  ٗ. .         

                                      
 
 

 ص67-66:ا٭سعابط

.: ا٭يؿات اييت ٚقعت ٗ أعذاظ ا٭زلا٤ ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘:قاٍ ٚشنط َٓٗا أيؿات ايعُاز .

.ٖصا ٚشا ٗ اٱؾاض٠: َجٌ تهٕٛ ٗ إؾاض٠ إصنط ٚنٓا١ٜ إ٪ْح   

اييت ٜػتدسَٗا ايهٛؾٕٝٛ ٚقس ٜككسٕٚ بٗا ايتُٝٝع ٚتڀًل أٜهاڄ  (ايتؿػرل)ٚاغتدسّ ن١ًُ -

 ) : عٓس ايبكطٌٜ, قاٍ إكٓـ ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ إؿعٍٛ ٭دً٘ع٢ً     

                        ) (سصضٳ) ,  ٗ ن١ًُ: . اْتكب ع٢ً ايتؿػرل  

 ٚقس اغتدساَٗا إكٓـ ٗ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ عٓس ايهٛؾٌٝ ٜػُْٛٗا ايبكطٜٕٛ  ٫ ايتدل١٥-

  :غ٪اٍ َٔ غٛض٠ ؾاطط ٗ قٛي٘ تعاٍ                         

                 ص2: ؾاططط  .  

  ): َٔ قٛي٘ (ٖس٣ٶ) ٗ ْكب , ٖٚٛ َكڀًض نٛٗاغتدساّ يؿٜ ايكڀع -     

    ) . ا٫غِ  ف اؿاٍ زِٖ عٔ ٗ نتب ايهٛؾٌٝ ٚىتًـ عٔ(ايكڀع) تهطض شنطٚقس .

ْهط٠ , ٜأتٞ بعس ن٬ّ تاّ ٜكًض ؾٝ٘ ا٫غت٦ٓاف ٚإٓكٛب ع٢ً ايكڀع َؿطز ـ يٝؼ ١ًْ ـ 

ٜٚط٣ ايهٛؾٕٝٛ أْ٘ ْكب ٭ْ٘  ,ٜٚكًض إٔ ٜهٕٛ ٖصا إكڀٛع ْعتاڄ ٕا قبً٘ إشا مل ٜهٔ نُرلاڄ

  .ْكب ٭ٕ ا٭يـ ٚاي٬ّ غكڀا َٓ٘ : ْٴهچط ؾًِ ٜتبع َا قبً٘ ,ٚقايٛا 

 :اختًؿٛا ٗ ؾطٚط٘ٚنعٛا ي٘ ؾطٚطا ٶ ٚٚ

 شٖب إٍ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ إكڀٛع -ٖٚٛ أنجط َٔ ْكٌ عٓ٘ إكٓـ -ايؿطا٤ؾُج٬ڄ - 

اهلل عٓسى قا٥ُاڄ ؛٭ْ٘ يٝؼ ٗ  عبس:ٚ إٔ اؿاٍ ٫بس َٔ ػسز ؾا٥س٠ عٓس شنطٖا َجٌ , َعطؾ١

١ًْ  ظٜس ع٢ً ايؿطؽ ضانباڄ ف: َا ٜسٍ ع٢ً قٝاّ , ؾإٕ نإ َا قبً٘ ٜسٍ عًٝ٘ مٛ(عٓسى)

 ٭ْٗا مل تأتٞ َع١ًَٛ أٚ ع٢ً ايكڀع٠  َٓكٛب(ضانباڄ)تسٍ ع٢ً ايطنٛب ؾه١ًُ  (ع٢ً ايؿطؽ)

.َجٌ ايكٝاّ ٚايكعٛز)اؿاٍ عٓس ايؿطا٤ ٫بس إٔ تهٕٛ َٓتك١ًساٍ دسٜس٠ ,ٚ  أَا إ٪نس٠ ؾٗٞ (.
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" ٗ قٛي٘ تعاٍ (ضدا٫ڄ)ؾإٕ ن١ًُ قڀع ,ٚيصا   ٠َٓكٛب: أعطبٗا ايؿطا٤" ؾإٕ خؿتِ ؾطدا٫ڄ : 

 .ع٢ً اؿاٍ 

ٚاختًـ بٗصا , ٚقس تهٕٛ ايه١ًُ َٓكٛب١ ع٢ً اؿاٍ أٚ ايكڀع َع اخت٬ف ٗ ايتؿػرل -

.ُٖا قڀعاڄ عطب ن٬ ايهػا٥ٞ ايصٟ مل ٜؿطم بٌ اؿاٍ إٓتك١ً ٚاؿاٍ إ٪نس٠ بٌ ٟٙعٔ . 

يهٔ ايكڀع عٓس ْاٖرل ايٓشا٠ غرل ايهٛؾٌٝ َػأي١ تتعًل بتعسز ايٓعت ٚي٘ أسهاّ أخط٣ 

إدايؿ١ يٮٍٚ ٗ سطنت٘ اٱعطاب١ٝ, ٚا٫ْؿكاٍ عٓٗا إٍ َا :كتًؿ١ ,ؾايكڀع عٓسِٖ ٖٛ

ىايؿٗا ٗ ايطؾع, أٚ ايٓكب, بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ايطؾع أٚ ايٓكب غرل َٛدٛز ٗ ا٭ٍٚ, ؾإٕ 

نإ ا٭ٍٚ َطؾٛعا داظ قڀع َا بعسٙ إٍ ايٓكب, ٚإٕ نإ ا٭ٍٚ َٓكٛبا داظ قڀع َا بعسٙ 

ٚضؾهٛا َا ٜػُٝ٘ ايهٛؾٝٸٕٛ , ٚقس ضؾض ايبكطٜٸٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ اٱعطاب ,  إٍ ايطؾع

.ٖٚٛ ٜكابٌ اؿاٍ عٓسِٖ أٚ ايتُٝٝع, ايٓكب ع٢ً ايكڀع  . () 

 ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ا٭يؿاٚ اييت أٚضزٖا إكٓـ ٫ٜٚتػع اجملاٍ يًتُجٌٝ ٖٓا ؾُٝع ٖصٙ ا٭يؿاٚ

 :َجٌ

.ايؿعٌ ايٛاقع عٓس ايهٛؾٌٝ ٖٛ ايؿعٌ إتعسٟ عٓس ايبكطٌٜ-  . 

 . عٓس ايبكطٌٜايهُرل  ٖٚصٙ ايًؿ١ٛ ٜػتدسَٗا ايهٛؾٌٝ ٖٚٞ َع٢ٓإه٢ٓ ٚايهٓا١ٜيؿ١ٛ 

 . عٓس ايبكطٌٜيكؿ١ عٓس ايهٛؾٌٝ إككٛز بٗا اايٓعتيؿ١ٛ -

  (أٟ ايعڀـ ايصٟ ٜؿذلى ؾٝ٘ ؾدكإ ٗ ايؿعٌ)ايؿطن١ ٚإٓػٛم ٖٛ عڀـ ايٓػل-

 .سطٚف ايٓؿٜٞككس بٗا  سطٚف اؾشسٚ -

 سطٚف اؾط٠ ٚنإ ٜعين بٗا  اٱناف سطٚفأٚ,سطٚف ايكؿ١ ٚٚضزت يؿ١ٛ -

 َع٢ٓ ايعٜاز٠ ايك١ً - 

 إكطٚف ٚإُٓٛع َٔ يكطفتعين  َا هطٟ َٚا ٫ هطٟ-

 () .. إؿعٍٛ ؾٝ٘أٚايٛطف, ٖٚٞ عٓس ايبكطٌٜ غا١ٜٚيؿ١ٛ اٍ-

                                                           

إيياح الوقف كاالبتداء أليب  ،(1/125 )البحر ايط أليب حياف ،(2/104)، (1/142)معاين القرآف للفراء : انظر ( 
، آّيد ُب إعراب القرآف آّيد،إلبراىيم الصفاقسي ، منشورات كلية الدعوة اإلسبلمية كٞتنة اٟتفاظ 125بكر األنبارم ، ص 

. (175ىػ،ص1،1401على الًتاث،طرابلس،ط
 .247: معجم مصطلحات النحو كالصرؼ (
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:املصطلحات اخلاص٘ باملخطْط أّبأسلْب املصيف: ثاىًٔا    :املصطلحات اخلاص٘ باملخطْط أّبأسلْب املصيف: ثاىًٔا 

.يتكسّ )نجرلاڄ ٗ نتاب٘ ٜٚعين بٗا   (يكبٌ)٫سٛتٴ اغتدساّ إ٪يـ يه١ًُ -  َأخٛش٠ َٔ .

ٚعجت عٔ اغتدساّ ايه١ًُ بٗصا إع٢ٓ ٚمل أدسٖا , ٚمل أدس َٔ  (قبٌ َع٢ٓ أَاّ أٚ غبل

اغتدسَٗا بٓؿؼ إع٢ٓ ايصٟ اغتدسَٗا ؾٝ٘ إ٪يـ,ٚقًت يعٌ ٖصا ا٫غتدساّ يه١ًُ عطب١ٝ 

.َٚع٢ٓ آخط نإ ؾا٥عاڄ بٌ عسز َٔ ا٭عادِ  . 

ٚايٛاٖط إٔ ايٓػار قكسٚا إكٓـ, ٚاهلل  (قاٍ أبٛ إغشام)أٚ  (قاٍ ايؿٝذ)ٚضزت عباض٠ -

 (ب)ٗ عس٠ َٛانع ٗ إدڀٛٙ (ايؿٝذ)ٚضزت بس٫ڄ َٔ ن١ًُ  (أبٛ إغشام)أعًِ ٭ٕ 

إٔ إككٛز بأبٞ إغشام ٖٛ َكٓـ ٖصا  (ب)ٚبعض تًو إٛانع ْب٘ ايٓاغذ ٗ ٖاَـ

 .ايهتاب ضٓ٘ اهلل 
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  املبحح الزابعاملبحح الزابع

  املصادر اليت اعتنذ علَٔا املؤلف يف كتابُاملصادر اليت اعتنذ علَٔا املؤلف يف كتابُ

 :عبس اهلل بٔ عباؽ .1

عبس اهلل بٔ ايعباؽ بٔ عبس إڀًب بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف بٔ قكٞ, ٜٚه٢ٓ أبا 

ايعباؽ, ٚأَ٘ أّ ايؿهٌ, ٖٚٞ يباب١ ايهدل٣ بٓت اؿاضخ بٔ سعٕ بٔ ظرل بٔ اشلطّ بٔ ضٜٚب١ 

بٔ عبس اهلل بٔ ٬ٍٖ بٔ عٌُ, ٚأبٓا٩ٙ ايعباؽ بٔ عبس اهلل, ٚب٘ نإ ٜه٢ٓ, ٖٚٛ أندل ٚيسٙ 

ٚيٝؼ ي٘ عكب, ٚعًٞ بٔ عبس اهلل ٖٚٛ أقػط ٚيسٙ, ٚنإ أٌْ قطؾٞ ع٢ً ا٭ضض 

ٚأٚزل٘, ٚأنجط ق٠٬, ٚنإ ٜسع٢ ايػذاز, ٚي٘ عكب, ٚٗ ٚيسٙ اـ٬ؾ١, ٚايؿهٌ بٔ 

عبس اهلل ٫ بك١ٝ ي٘, ٚقُس بٔ عبس اهلل ٫ بك١ٝ ي٘, ٚعبٝس اهلل بٔ عبس اهلل ٫ بك١ٝ ي٘, ٚيباب١ 

ؾٛيست ي٘, ٚيٛيسٖا : بٓت عبس اهلل ناْت عٓس عًٞ بٔ أبٞ طايب بٔ دعؿط بٔ أبٞ طايب

 (). أعكاب ٚبك١ٝ

ٛٶا َٔ ث٬ثٌ ؾٗطٶا, ٚسسخ عٓ٘ ظ١ًُ قاؿ١ ٚعٔ عُط ٚعًٞ  ()قشب ايٓيب  م

َٚعاش ٚٚايسٙ, ٚعبس ايطٓٔ بٔ عٛف, ٚأبٞ غؿٝإ قدط بٔ سطب, ٚأبٞ شض, ٚأبٞ بٔ 

نعب, ٚظٜس بٔ ثابت, ٚخًل, ٚقطأ ع٢ً أبٞ ٚظٜس, ٚقطأ عًٝ٘ فاٖس ٚغعٝس بٔ دبرل, 

عهط١َ, َٚكػِ, : ٚطا٥ؿ١, ٚض٣ٚ عٓ٘ ابٓ٘ عًٞ, ٚابٔ أخٝ٘ عبس اهلل بٔ َعبس, َٚٛايٝ٘

ٚنطٜب, ٚأبٛ َعبس ْاؾص, ٚأْؼ بٔ َايو, ٚأبٛ ايڀؿٌٝ, ٚأبٛ أَا١َ بٔ غٌٗ, ٚأخٛٙ نجرل 

بٔ ايعباؽ, ٚعط٠ٚ بٔ ايعبرل, ٚعبٝس اهلل بٔ عبس اهلل, ٚطاٚٚؽ, ٚأبٛ ايؿعجا٤ دابط, 

ٚعًٞ بٔ اؿػٌ, ٚغعٝس بٔ دبرل, ٚفاٖس بٔ ددل, ٚايكاغِ بٔ قُس, ٚأبٛ قاحل 

ايػُإ, ٚأبٛ ضدا٤ ايعڀاضزٟ, ٚأبٛ ايعاي١ٝ, ٚعبٝس بٔ عُرل, ٚابٓ٘ عبس اهلل, ٚعڀا٤ بٔ 

ٜػاض, ٚإبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل بٔ َعبس, ٚأضبس٠ ايتُُٝٞ, قاسب ايتؿػرل, ٚأبٛ قاحل باشاّ, 

                                                           

 6/320ـ، 2001علي ٤تمد عمر، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، : الطبقات الكربل، لزىرم، ٤تمد بن سعد بن منيع، ٖتقيق (
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. ٚطًٝل بٔ قٝؼ اؿٓؿٞ, ٚعڀا٤ بٔ ضباح, ٚايؿعيب, ٚاؿػٔ, ٚابٔ غرلٜٔ, ٚغرلِٖ نجرل

() 

غبع, : ٚاتؿكٛا ع٢ً أْ٘ َات بايڀا٥ـ, ٚٗ ٚؾات٘ أقٛاٍ, غ١ٓ ٔؼ ٚغتٌ قٌٝ

ابٔ إسس٣ ٚغبعٌ, : مثإ ٖٚٛ ايكشٝض ٗ قٍٛ اؾُٗٛض, ٚاختًؿٛا ٗ غٓ٘؛ ؾكٌٝ: ٚقٌٝ

 (). ابٔ أضبع, ٚا٭ٍٚ ٖٛ ايكٟٛ: ابٔ اثٓتٌ, قٌٝ: ٚقٌٝ

 :تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍٚقس اغتؿٗس ايػعْٟٛ بابٔ عباؽ ٗ َٛنع ٚاسس, ٗ   

                              ص5: ايػذس٠ط. 

 :اٱَاّ فاٖس بٔ ددل .2

فاٖس بٔ ددل إهٞ أبٛ اؿذاز ايكطؾٞ إدعَٚٞ, ٍَٛ ايػا٥ب بٔ أبٞ ايػا٥ب 

إدعَٚٞ, أسس أ١ُ٥ ايتابعٌ ٚإؿػطٜٔ, نإ َٔ أخكا٤ أقشاب ابٔ عباؽ, ٚنإ أعًِ 

مل ٜهٔ أسس ٜطٜس بايعًِ ٚد٘ اهلل إ٫ فاٖس ٚعڀا٤ : أٌٖ ظَاْ٘ بايتؿػرل, ست٢ قٌٝ

 (). ٚطاٚٚؽ

, ٚزلع غعس بٔ أبٞ ٚقام, ٚعا٥ؿ١, ٚأّ (ضنٞ اهلل عٓ٘)ٚيس ٗ خ٬ؾ١ عُط 

ٖا٧ْ, ٚأبا ٖطٜط٠, ٚأغٝس بٔ ٚٗرل, ٚابٔ عباؽ, ٚيعَ٘ َس٠ ط١ًٜٛ, ٚعبس اهلل بٔ عُطٚ, 

عطنت ايكطإٓ ع٢ً ابٔ عباؽ ث٬ثٌ َط٠, $: ٚضاؾع بٔ خسٜر, ٚابٔ عُط, ْٚاع١ قاٍ

                                                           

سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، ٖتقيق ٤تمد نعيم العرقسوسي، كمأموف صاغرجي،  (
 3/333مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، 

كم، ٖتقيق سليماف بن صاحل ا٠تزم، مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة، رطبقات ا١تفسرين، أٛتد بن ٤تمد األدف (
 3ـ، ص 1997

البداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، ٖتقيق، عبد ا بن عبد اسن الًتكي، مركز ىجر  (
 .6/ 13ـ، 1998، 3للدراسات العربية كاإلسبلمية، القاىرة،ط
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ؾِٝ ْعيت؟ ٚنٝـ : عطنت ايكطإٓ عًٝ٘ ث٬خ َطات أقـ عٓس نٌ آ١ٜ أغأي٘: ٚقاٍ

 ().#ناْت؟

:  نُا قٌٝ(). إْ٘ َات غ١ٓ ث٬خ َٚا١٥ َه١: ٚاختًـ ٗ غ١ٓ ٚؾات٘, قاٍ ابٔ غعس

أضبع َٚا١٥, ٚقس داٚظ : ث٬خ َٚا١٥, ٚقٌٝ: ثٓتٌ, ٚقٌٝ: غ١ٓ َا١٥, ٚقٌٝ إسس٣, ٚقٌٝ

 (). ايجُاٌْ

 :أٚضز ايػعْٟٛ  اغتؿٗازاڄ ٚاسساڄ  يٲَاّ فاٖس

  :تعاٍٗ ايػ٪اٍ عٔ ايؿطم بٌ َعسٚز٠ َٚعسٚزات ٗ  قٛي٘      

         ص47: اؿرط.  

 :اـًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ .3

ايؿطٖٛزٟ, ْػب١ إٍ ؾطاٖٝس : اـًٌٝ بٔ أٓس بٔ عُطٚ بٔ ُِٝ ايؿطاٖٝسٟ, ٜٚكاٍ

ابٔ َايو بٔ ؾِٗ بٔ عبس اهلل بٔ َايو بٔ َهط ا٭ظزٟ ايبكطٟ, ايعطٚنٞ ايٓشٟٛ 

غٝس ا٭زبا٤ ٗ عًُ٘ ٚظٖسٙ, ٜٚه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ, ٚيس ٗ ايبكط٠, َات غ١ٓ : ايًػٟٛ

إْ٘ ٍَٛ ايؿطاٖٝس, ٚأقً٘ َٔ : ٔؼ ٚغبعٌ َٚا١٥ يًٗذط٠, عٔ أضبع ٚغبعٌ غ١ٓ, ٚقٌٝ

 (). ايؿطؽ

اٱَاّ قاسب ايعطب١ٝ, َٚٓؿ٧ عًِ ايعطٚض, أبٛ عبس ايطٓٔ : قاٍ عٓ٘ ايصٖيب

اـًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ ايبكطٟ أسس ا٭ع٬ّ, سسٻخ عٔ أٜٛب ايػدتٝاْٞ, ٚعاقِ 

                                                           

 66/ 25الواُب بالوفيات، الصفدم،    (
 .الطبقات الكربل، ابن سعد،   (
 13/7البداية كالنهاية، ابن كثَت    (
 465معجم األدباء، ياقوت اٟتموم،   ص (
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ا٭سٍٛ, ٚايعٛاّ بٔ سٛؾب, ٚغايب ايكڀإ, ٚأخص عٓ٘ غٝبٜٛ٘ ايٓشٛ, ٚايٓهط بٔ 

 (). سلٌٝ, ٖٚاضٕٚ بٔ َٛغ٢ ايٓشٟٛ, ٖٚٚب بٔ دطٜط, ٚا٭قُعٞ ٚآخطٕٚ

, ٚنتاب #ايعطٚض$ٗ ايًػ١ ٖٚٛ َؿٗٛض, نتاب # ايعٌ$ٚي٘ َٔ ايتكاْٝـ نتاب 

ٚنتاب ٗ ايعٛاٌَ, ٚأنجط ايعًُا٤ # ايٓػِ$ٚنتاب # ايٓك٘ ٚايؿهٌ$ٚنتاب # ايؿٛاٖس$

ٗ ايًػ١ إٓػٛب إٍ اـًٌٝ بٔ أٓس ٚيٝؼ # ايعٌ$إٕ نتاب : ايعاضؾٌ بايًػ١ ٜكٛيٕٛ

: ثِ َات ؾأنًُ٘ ت٬َصت٘# ايعٌ$تكٓٝؿ٘, ٚإِا نإ قس ؾطع ؾٝ٘ ٚضتب أٚا٥ً٘ ٚزلاٙ بـ 

َ٪ضز ايػسٚغٞ, ْٚكط بٔ عًٞ اؾٗهُٞ : ايٓهط بٔ سلٌٝ َٚٔ ٗ طبكت٘ ِٖٚ

ٚغرلُٖا, ؾًُا دا٤ ايصٟ عًُٛٙ َٓاغبٶا ٕا ٚنع٘ اـًٌٝ ٗ ا٭ٍٚ, ؾأخطدٛا ايصٟ ٚنع٘ 

اـًٌٝ َٓ٘, ٚعًُٛا أٜهٶا ا٭ٍٚ, ؾًٗصا ٚقع ؾٝ٘ خًٌ نجرل ٜبعس ٚقٛع اـًٌٝ ٗ َجً٘, ٚقس 

 (). قٓـ ابٔ زضغتٜٛ٘ ٗ شيو نتابٶا اغتٛؾ٢ ايه٬ّ ؾٝ٘, ٖٚٛ نتاب َؿٝس

, ٜٚصنط ابٔ (). ٚتٛؾ٢ اـًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ غ١ٓ ٔؼ ٚغبعٌ َٚا١٥ يًٗذط٠

 (). ٔؼ ٚغبعٌ َٚا١٥: خًهإ أْ٘ َات غ١ٓ غبعٌ َٚا١٥, ٚقٌٝ

َٚٔ ا٫غتؿٗازات اييت اغتؿٗس بٗا ايػعْٟٛ إٓػٛب١ يًدًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ 

 .ٗ ايبػ١ًُ# اغِ$تؿػرلٙ يه١ًُ 

  :اغتؿٗس ب٘ ٗ ا٭يؿات بآخط ا٭زلا٤ ٗ قٛي٘ تعاٍ -           

                            ص67- 66: ا٭سعابط 

) : ٗ ا٫غتجٓا٤ ٗ قٛي٘ -                ) [249: البقرة] .

                                                           

 430/ 429/ 7سَت أعبلـ النببلء، الذىيب،    (
 247-246/ 2 ـ، 1900كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،البن خلكاف، دار صادر، بَتكت،  (
الركاة على أنباه النحاة، ٚتاؿ الدين أيب اٟتسن علي بن يوسف القفطي، ٖتقيق، ٤تمد أبو الفيل إبراىيم، دار الفكر  (

 1/381ـ، 1986العريب، القاىرة، 
 2/248كفيات األعياف، ابن خلكاف،    (
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نٌ زاخٌ ٗ ايٛقـ ضؾعٷ, ٚنٌ خاضز َٔ ايٛقـ : نُا قاٍ اـًٌٝ بٔ أٓس -

  كؿٛض()ْكبٷ ٚإهاف إيٝ٘

 : ٚٗ ن٬َ٘ عٔ ايٛاٚ ٗ قٛي٘ تعاٍ -                      

               ص73: ايعَطط. 

 : ايهػا٥ٞ .4

أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ ٓع٠ بٔ عبس اهلل بٔ بُٗٔ بٔ ؾرلٚظ ا٭غسٟ باي٤٫ٛ, ايهٛٗ $

َٶا ٗ ايٓشٛ ٚايًػ١ ٚايكطا٤ات, ٚمل تهٔ ي٘  إعطٚف بايهػا٥ٞ؛ أسس ايكطا٤ ايػبع١, ٚنإ إَا

يٝؼ ٗ عًُا٤ ايعطب١ٝ أدٌٗ َٔ ايهػا٥ٞ بايؿعط, ٚنإ ٜ٪زب : ٗ ايؿعط ٜس, ست٢ قٌٝ

 (). #ا٭ٌَ بٔ ٖاضٕٚ ايطؾٝس ٜٚعًُ٘ ا٭زب

ٚقس زلع َٔ غًُٝإ بٔ أضقِ, ٚأبٞ  (اٯثاض ٗ ايكطا٤ات)ٚ (َعاْٞ ايكطإٓ)ٚقٓـ 

بهط بٔ عٝاف, ٚقُس بٔ عبٝس اهلل ايعطظَٞ, ٚغؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ, ٚغرلِٖ, ٚض٣ٚ عٓ٘ أبٛ 

تٛب١ َُٕٝٛ بٔ سؿل, ٚأبٛ ظنطٜا ايؿطا٤, ٚأبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ, ٚأبٛ عُط سؿل بٔ 

 (). عُط ايسٚضٟ ْٚاع١

ٚقس غاض َع ايطؾٝس, ؾُات بايطٟ بكط١ٜ أضْب١ٜٛ غ١ٓ تػع ٚمثاٌْ َٚا١٥ عٔ غبعٌ 

 (). غ١ٓ, ٚٗ تاضٜذ َٛت٘ أقٛاٍ

                                                           

أعبلىا كلكنها مطموسة أيينا،كقوؿ ا٠تليل بن أٛتد الذم أكرده ( أ)، كاستدركها ا١تالك أك الناسخ ُب (ب)زيادة ُب  (
كا١تستثٌت ًإذا دل يكن لىوي شركىة ُب فعل اٍلقىٍوـ فػىهيوى :" يقوؿ فيو"كتابو اٞتمل" ا١تؤلف دل أجده ،لكن كجدت لو كبلمان مشأّان ُب 

ا ًحُت أخرجىا من عدد اٍلقىٍوـ على معٌت ااًلٍسًتثٍػنىاء أىال ترل أىف  نصب أىال ترل أىنَّك تىقوؿ خرج اٍلقىٍوـ ًإالَّ زيدا كىقدـ اٍلقىٍوـ ًإالَّ ٤تيىمَّدن
ًلك انتصبا اٞتمل ُب النحو، ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، ٖتقيق فخر الدين قباكة، مؤسسة ).." زيدا دل ٮترج ك٤تمدا دل يقدـ فىلذى

 . (134/ 1 ،ـ1985الرسالة، بَتكت، 
 3/295كفيات األعياف، ابن خلكاف،    (
 13/345تاريخ بغداد، ا٠تطيب البغدادم،    (
 134/ 9سَت أعبلـ النببلء، الذىيب،    ( 
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 : َٚٔ ا٫غتؿٗازات اييت اغتؿٗس بٗا ايػعْٟٛ بايهػا٥ٞ

   :ٗ تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -            ص66: ايٓػا٤ط 

  :ٚٗ تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -             162: ايٓػا٤ط]. 

 :ا٭خؿـ ا٭ٚغ٘ .5

شنطٙ سادٞ خًٝؿ١, ْٚػب٘ ٭بٞ اؿػٔ غعٝس بٔ  (َعاْٞ ايكطإٓ)قاسب نتاب 

 () .(ىػ221)َػعس٠ ا٭خؿـ ايبًدٞ إتٛٗ غ١ٓ 

 ٚنإ َٔ أ١ُ٥ ايعطب١ٝ, ٚأخص ايٓشٛ عٔ غٝبٜٛ٘, ٚنإ ()ٖٚٛ ا٭خؿـ ا٭ٚغ٘ 

َا ٚنع غٝبٜٛ٘ ٗ نتاب٘ ؾ٦ٝٶا إ٫ عطن٘ عًٞ, ٚنإ ٜط٣ أْ٘ أعًِ ب٘ : أندل َٓ٘, ٚنإ ٜكٍٛ

 (). َين, ٚأْا ايّٝٛ أعًِ ب٘ َٓ٘

ٚقس اتكٌ بايهػا٥ٞ سٝح سهط فًػ٘ ٚخڀأٙ ٗ َا١٥ َػأي١, ؾأضاز أقشاب 

َعاْٞ )ايهػا٥ٞ ايٛثٛب ب٘ ؾُٓعِٗ ايهػا٥ٞ ٚقطب٘ إيٝ٘, ٚنإ تأيٝـ ا٭خؿـ يهتاب٘ 

ٕٻ ايهػا٥ٞ : بٓا٤ ع٢ً طًب ايهػا٥ٞ, ٜٚكٍٛ ا٭خؿـ (ايكطإٓ أخص نتابٞ ٗ إعاْٞ $إ

َٶا, ٚعٌُ عًٝ٘ نتابٶا ٗ إعاْٞ, ٚعٌُ ايؿطا٤ نتاب٘ ٗ إعاْٞ عًُٝٗا, ٚقطأ عًٝ٘  ؾذعً٘ إَا

 (). ٖٚٚب ي٘ غبعٌ زٜٓاضٶا# غٝبٜٛ٘$ايهػا٥ٞ نتاب 

 : ٚقس اغتؿٗس ايػعْٟٛ با٭خؿـ ا٭ٚغ٘ ٗ

 :تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ-                             

 ص34: ايتٛب١ط

                                                           

 2/1730كشف الظنوف، حاجي خليفة، مرجع ابق   (
كىو أبو ااسن علي بن سليماف بن : كىو غَت األخفش األكرب، ا٠تطاب عبد اٟتميد بن عبد آّيد، كاألخفش األصغر (

 .الفيل
 381/ 2كفيات األعياف، ابن خلكاف،    (
 2/37أنباه الركاة عن أنباه النحاة، القفطي،    (
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  : ٚٗ تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ-      ٚغرلٖا َٔ إٛانع ص130: ايبكط٠ط , . 

 :ايؿطا٤ .6

عس٠ نتب بٓؿؼ ا٫غِ َٓٗا نتاب  (نؿـ ايٕٛٓٛ)شنط سادٞ خًٝؿ١ ٗ نتاب 

 (). ٭بٞ ظنطٜا و٢ٝ بٔ ظٜاز ايؿطا٤ إتٛٗ غ١ٓ غبع َٚا٥تٌ يًٗذط٠ (َعاْٞ ايكطإٓ)

 ٚنإ َٔ –إٔ عُط بٔ بهرل  (َعاْٞ ايكطإٓ)ٚ نإ ايػبب ٗ إ٤٬َ ايؿطا٤ نتاب 

ؾهتب إيٝ٘ إٔ ا٭َرل اؿػٔ ٫ ٜعاٍ ٜػأيين عٔ أؾٝا٤ - أقشاب٘, نإ َع اؿػٔ بٔ غٌٗ

َٔ ايكطإٓ ٫ٚ وهطْٞ عٓٗا دٛاب, ؾإٕ ضأٜت إٔ ػُع يٞ أقٛيڄا, ٚػعٌ ٗ شيو نتابا 

ادتُعٛا ست٢ أًَٞ عًٝهِ نتابٶا ٗ : ٜطدع إيٝ٘ ؾعًت, ؾًُا قطأ ايهتاب, قاٍ ٭قشاب٘

َٶا, ؾًُا سهطٚا خطز إيِٝٗ   ٚنإ ٗ إػذس ضدٌ ٜ٪شٕ ؾٝ٘, –ايكطإٓ, ٚدعٌ شلِ ٜٛ

اقطأ, ؾكطأ ؾاؼ١ ايهتاب, ؾؿػطٖا, ثِ َط ٗ ايكطإٓ نً٘ ع٢ً : ؾكاٍ ي٘- ٚنإ َٔ ايكطا٤

شيو, ٜكطأ ايطدٌ ٚايؿطا٤ ٜؿػط, ٚنتاب٘ ٖصا مٛ أيـ ٚضق١, ٖٚٛ نتاب مل ٜعٌُ َجً٘, ٫ٚ 

 (). #ّهٔ أسس إٔ ٜعٜس عًٝ٘

ٜٚعس ايؿطا٤ َٔ أنجط َٔ اغتٓس إيِٝٗ ايػعْٟٛ ٗ أقٛاي٘ َٚٔ ا٫غتؿٗازات ايٛاضز٠ 

 : بأقٛاٍ ايؿطا٤ َا ًٜٞ (غ٪ا٫ت ٗ ايكطإٓ)بهتاب 

 :تؿػرل قٛي٘ تعاٍ -     ص1: ايؿاؼ١ط 

  : ٚتؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -           ص2 :ايبكط٠ط 

    :تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -     130:ايبكط٠ط] 

                                                           

اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة، أبو الفيل أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، عبد ا بن عبد اسن الًتكي، مركز ىجر  (
 6/246ـ، 2008للدراسات العربية كاإلسبلمية، 

 4/10أنباه الركاة عن أنباه النحاة، القفطي،    (



     القرآنسؤاالت
42 

  : تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -             ص47: اؿر ط 

  : ٚتؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -           ٚغرلٖا نجرل ص95: ايٓػا٤ط, . 

 :ابٔ ايػٿهِّٝت .6

نإ أبٛٙ َٔ : ٜعكٛب بٔ إغشام أبٛ ٜٛغـ ابٔ ايػهٝت, ٚايػهٝت يكب أبٝ٘

ٕڄا بايعطب١ٝ ٚايًػ١ ٚايؿعط, ٚنإ ٜعكٛب ٜ٪زب ايكبٝإ َع أبٝ٘ ٗ زضب  أقشاب ايهػا٥ٞ عا

 ست٢ استاز إٍ ايهػب, ؾأقبٌ ع٢ً تعًِ ايٓشٛ َٔ ايبكطٌٜ ()ايكٓڀط٠ َس١ٜٓ ايػ٬ّ

ٚايهٛؾٌٝ, ؾأخص عٔ أبٞ عُطٚ ايؿٝباْٞ ٚايؿطا٤ ٚابٔ ا٭عطابٞ, ٚا٭ثطّ, ٚض٣ٚ عٔ 

ا٭قُعٞ, ٚأبٞ عبٝس٠, ٚأخص عٓ٘ أبٛ غعٝس ايػهطٟ, ٚأبٛ عهط١َ ايهيب, ٚقُس بٔ 

ايؿطز إكط٨, ٚقُس بٔ عذ٬ٕ ا٭خباضٟ, َُٕٚٝٛ بٔ ٖاضٕٚ ايهاتب, ٚغرلِٖ, ٚنإ 

عإا بايكطإٓ ٚمٛ ايهٛؾٌٝ, َٚٔ أعًِ ايٓاؽ بايًػ١ ٚايؿعط, ضا١ٜٚ ثك١, ٚمل ٜهٔ بعس بٔ 

 (). ا٭عطابٞ َجً٘

َٔ : غ١ٓ أضبع, ٚقٌٝ: ٚقس َات ابٔ ايػٿهٝت ٗ ضدب َٔ غ١ٓ ث٬خ, ٚقٌٝ

 (). غ١ٓ (58)ٖـ, ٚقس بًؼ 246

 :ٚقس اغتؿٗس ايػعْٟٛ بابٔ ايػهٝت ٗ

   :تؿػرل قٛي٘ تعاٍ -                ص63:ا٭سعابط 

 : ٚتؿػرل قٛي٘ تعاٍ -             ص93: ايهٗـط 

                                                           

بناىا دجلة،هنر قرب كُب تسميتها ّٔذا االسم أقواؿ كثَتة ،كتقع   كىي من أكرب مدف العراؽ،بغدادىي :  مدينة السبلـ(
 (1/456معجم البلداف، ياقوت اٟتموم،:انظر )..ٙتانية عشر ألف ألف دينارهتا على عمار كقيل أنو أنفق نصور ادل

معجم األدباء، إرشاد األريب إذل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الركمي، ٖتقيق إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي،  (
 2841ـ، ص 1993بَتكت، 

 16/397تاريخ بغداد، ا٠تطيب البغدادم،    (
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 :نتاب َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز .7

ؾطح : شنطٙ سادٞ خًٝؿ١ ْٚػب٘ ٭بٞ إغشل إبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ ايعداز, ٚقاٍ

  () .أبٝات٘ ابٔ ايػرلاٗ, ٚإزلاعٌٝ بٔ إغشام ا٭ظزٟ

نإ َٔ أٌٖ ايسٜٔ ٚايؿهٌ, سػٔ ا٫عتكاز ٌْٝ إصٖب, ٚي٘ َكٓؿات سػإ ٗ 

 (). ا٭زب, َات ٗ ْا٣ اٯخط٠ غ١ٓ إسس٣ عؿط٠ ٚث٬مثا١٥

نٓت أخطٙ ايعداز ؾاؾتٗٝت $: ٚتعًِ ايٓشٛ ع٢ً ٜس إدلز سٝح ٜكٍٛ عٔ ْؿػ٘

ايٓشٛ, ؾًعَت إدلز يتعًُ٘, ٚنإ ٫ ٜعًِ فاْٶا, ٫ٚ ٜعًِ بأدط٠ إ٫ ع٢ً قسضٖا, ؾكاٍ 

أخطٙ ايعداز, ٚنػيب ٗ نٌ ّٜٛ زضِٖ ٚزاْكإ, أٚ : أٟ ؾ٤ٞ قٓاعتو؟ قًت: يٞ

ُٶا ٚأؾطٙ يو أْٞ  زضِٖ ْٚكـ, ٚأضٜس إٔ تبايؼ ٗ تعًُٝٞ, ٚأْا أعڀٝو نٌ ّٜٛ زضٖ

ؾًعَت٘ : أعڀٝو إٜاٙ أبسٶا إٍ إٔ ٜؿطم إٛت بٝٓٓا, اغتػٓٝت عٔ ايتعًِٝ أٚ استذت إيٝ٘, قاٍ

 (). #ٚنٓت أخسَ٘ ٗ أَٛضٙ َع شيو ٚأعڀٝ٘ ايسضِٖ, ؾٝٓكشين ٗ ايعًِ ست٢ اغتكًًت

, ٚنتاب (ا٫ؾتكام), ٚنتاب (ايؿطؽ): , ٚنتاب(اٱْػإ ٚأعها٩ٙ): ي٘ نتاب

 (). (ؾعًت ٚ أؾعًت), ٚنتاب (ايٓٛازض)

 : َٚٔ اغتؿٗازات إ٪يـ بايعداز

 .ٗ ايبػ١ًُ (اغِ)تؿػرلٙ يه١ًُ  -

   :تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ -             ص148 :ا٭ْعاّط 

                                                           

 2/1730كشف الظنوف، حاجي خليفة،     (
 52- 51معجم األدباء، ياقوت اٟتموم،   ص (
 6/613تاريخ بغداد، ا٠تطيب البغدادم،    (
  .14/360سَت أعبلـ النببلء، الذىيب،    (
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  : ٗ اغتؿٗازٙ بػٛض٠ ٜٛغـ ٗ قٛي٘ تعاٍ -           

      () ص9:ٜٛغـط 

 :إدلز-

ٕڂـبٳطٻز)ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ايًكب :  قًتٴ (إڂدلٿز )أبٛ ايعباؽ   )ا

قُس بٔ ٜعٜس بٔ عبس ا٭ندل بٔ عُرل بٔ سػإ بٔ غًِٝ بٔ غعس بٔ عبس اهلل بٔ ظٜس بٔ 

َايو بٔ اؿاضخ بٔ عاَط بٔ عبس اهلل بٔ عاَط بٔ َايو بٔ عٛف بٔ أغًِ , ٖٚٛ مثاي١ َٔ 

ٚٴيٹسٳ ي١ًٝځ ا٭نش٢ غ١ٓ عؿطڈ َٚا٥تٌ بايبكط٠ , ٚأقاّ ّ ,ا٭ظز ٚيسٙ ايبكط٠ ٜٚٴط٣ٚ إٔ إدلز 

 .بٗا َس٠ ط١ًٜٛ قبٌ إٔ ٜكرل إٍ بػساز
" ٚأ٢ًَ نتباڄ نجرل٠ َٓٗا  " , ٚ " ايهاٌَ " , ٚ " إڂكتهب " ٚ " إسخٌ إٍ عًِ غٝبٜٛ٘ : 

 . " اؾاَع

 .ٜطز ع٢ً غٝبٜٛ٘ مٛ أضبعُا١٥ َػأي١" نتاب قػرل " ٚي٘ 
 .ضدع عٔ أنجطٖا إٍ قٍٛ غٝبٜٛ٘: قاٍ ايعداز

ِٳ : ٚؾٝٗا َا ًٜعّ غٝبٜٛ٘ ع٢ً َصٖب٘ مٛ أضبعٌ َػأي١ ٜٚٴط٣ٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: قاٍ َا أزضٟ يٹ

, ٗ َٔ " ايطٚن١ " ٚنإ إدلز ٜكٍٛ ايؿعط ,َٚٔ نڂتٴب٘ نتاب  !يكډب شيو ايهتاب بايهاٌَ

ِّ ٚاشلذا٤ " , ٚ " نتاب ٗ ايكٛاٗ " أؾعاض احملسثٌ , ٚي٘  " نتاب ٗ ايكطإٓ " ٚ "نتاب ٗ اـ

ِٳ اختاض ي٘ ٖصا ايًكب َٔ أٟ " ايهاٗ " , ٚنتاب يكب٘ " اختٝاض ايؿعط " ٚ  ؾٝ٘ أخباض ٫ أزضٟ يٹ

 .ؾ٤ٞ ٜهؿٞ
ٚزٴؾٔ ٗ َكدل٠ باب ايهٛؾ١ , ٚي٘ . ٚتٴٛٗ يًًٝتٌ بكٝتا َٔ شٟ اؿذ١ غ١ٓ غت ٚمثاٌْ َٚا٥تٌ

 .()غت ٚغبعٕٛ غ١ٓ
 

                                                           

 . اقتلوا يوسف أك أطرحوه أرضا ٮتل لكم كجو أبيكم( ب)ُب النسخة  (
: ا١تعرم،ٖتقيق ، أبو ااسن ا١تفيل بن ٤تمد بن مسعر التنوخي تاريخ العلماء النحويُت من البصريُت كالكوفيُت كغَتىم (

 .53/ 1، ىػ1412  ،2ط -الدكتور عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، القاىرة
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  املبحح اخلامصاملبحح اخلامص

  أثز الكتاب علٙ مً جاء بعذِأثز الكتاب علٙ مً جاء بعذِ

 

َٚٔ خ٬ٍ َا اطًعت عًٝ٘ َٔ َطادع ايتؿاغرل اي٬سك١ يًُكٓـ مل أقـ ع٢ً أٟ 

اغتؿٗازات يًُدڀٛط١ ٗ نتب اي٬سكٌ, إ٫ إٔ َا دا٤ ٗ ايهتاب ٜتٛاؾل نجرلٶا َع َا شنطٙ 

إؿػطٕٚ اي٬سكٕٛ ي٘,ٖٚصا بػبب أْ٘ نإ ٜٓكٌ َٔ نتب عًُا٤ أد٤٬ َعتُس٠ ست٢ عٓس 

.َٔ دا٤ٚا بعسٖا َٔ إكٓؿٌ . 
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  املبحح الشادضاملبحح الشادض

  ّصف اليشخ اخلطٔ٘ املعتنذٗ يف التحقٔقّصف اليشخ اخلطٔ٘ املعتنذٗ يف التحقٔق

  

 : (أ)ْػد١ إهتب١ ايٛاٖط١ٜ بسَؿل ايٓػد١ : ايٓػد١ ا٭ٍٚ .1

ْػد١ َٔ ايكطٕ ايػابع اشلذطٟ, نتبت غ٘ ْػدٞ سػٔ ؾٝ٘ بعض ايؿهٌ, ا٭غ١ً٦ 

ٚا٭دٛب١ ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ َهتٛب١ با٭ٓط, ع٢ً ايٛضق١ ا٭ٍٚ أبٝات َٔ ايؿعط, ٚقٝس نتاب١ 

ٖـ, عًٝ٘ قٝس ٚقـ اؿاز 613باغِ أبٞ ايؿدط بٔ ؾرلٚظ, تاضى٘ ايجأَ َٔ ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ 

غًُٝإ باؾا, ٚقٝس َڀايع١ باغِ ْٛض اهلل بٔ ْاع١ ايهٓاْٞ, ٚإدڀٛٙ َكاب بايططٛب١ 

 ٖٚٞ ().ٚبا٭ضن١, ٚأٚضاق٘ تايؿ١, ٚغاق١ ا٭ٚضام ا٭ٍٚ ٚا٭خرل٠ ٚوتاز إٍ قٝا١ْ

 .ايٓػد١ اييت اعتُست عًٝٗا ٗ ؼكٝل إدڀٛط١

سػب إعًَٛات ا٭ٚي١ٝ عٔ إدڀٛٙ َٔ َطنع ْع١ إادس ) ٚضق١ 83 عسز أٚضاقٗا

. (225291)  ٚضقِ تػذًٝٗا بؿٗطؽ ْع١ إادس ٖٛ,يًذلاخ . 

ٕٻ ايٓاغذ نتب ٗ  ٚقس اعتُست ٖصٙ ايٓػد١ ٗ ايتشكٝل, ٚاعتدلتٗا ا٭قٌ؛ ٭

.ٖـ, ٖٚصا تاضٜذ قطٜب َٔ ٚؾا٠ إ٪يـ634آخطٖا أْ٘ اْت٢ٗ َٔ نتابتٗا ٗ عاّ  . 

نتب عٓٗا ٗ ايؿٗاضؽ أْٻٗا ْػدت ٗ  (ْػد١ َهتب١ زٜاض بهط)بُٝٓا ايٓػد١ ايجا١ْٝ 

 .أٚا٥ٌ ايكطٕ ايجأَ نُا غٝأتٞ ٗ ٚقؿٗا

                                                           

فهرس ٥تطوطات دار الكتب الظاىرية، علـو القرآف، صبلح ٤تمد ا٠تيمي، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق،  (
 172ص ـ، 1984
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ٕٻ ٖصٙ ايٓػد١ تعتدل دٝس٠, ٚٚانش١, ٚق١ًًٝ اشلٛاَـ, َكاض١ْ بٓػد١ َهتب١  نُا أ

 .(أ), اييت بٗا غك٘ نجرل َكاض١ْ بـايٓػد١ (ب)زٜاض بهط 

ٖا ٜسٍ ع٢ً أْٻٗا َكاب١ً ع٢ً ْػد١ أخط٣, ٚاهلل  (أ)ٖٚٓاى تكٜٛبٷ ٗ ٖٛاَـ 

 .أعًِ
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 :((أ)ايٓػد١ )قٛض َٔ ْػد١ إهتب١ ايٛاٖط١ٜ 
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 :(ب)ْػد١ َهتب١ زٜاض بهط بذلنٝا ايٓػد١  .2

 ٚضق١, ٚيٕٛ ايٛضم َا٥ٌ إٍ ا٫قؿطاض غ٘ ْػذ ٖٚٓاى نًُات 57ٖٚصٙ ايٓػد١ َه١ْٛ َٔ 

بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ, سػيب $١ًَْٛ با٭ٓط غ٘ أندل َٔ ايهًُات اييت ػاٚضٖا ٚتبسأ بـ

ٕٻ . #اهلل ٚنؿ٢ أَا بعس, : أٚي٘$ٖٚٞ َٛدٛز٠ َهتب١ زٜاض بهط بذلنٝا أؾاض ضَهإ ؾؿٔ إيٝٗا أ

ؾكس طايبين بعض أخ٥٬ٞ إٔ أْع شلِ غ٪ا٫ت ايكطإٓ بكسض َا ٜسشلِ ع٢ً احملاٚض٠ ٜٚعِٝٓٗ 

. ع٢ً إها١ًٜ . . ؾأدبت إٍ شيو, ٚاقتكطت ع٢ً َا١٥ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل. ٚأؾاض أْٗا َهتب١ .

 (). (ب164ب إٍ 109نتبت ٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايجأَ َٔ ), (2/ 2188ز)زٜاض بهط ضقِ 

                                                           

 .ـ1997 ا١تخطوطات العربية النادرة ُب مكتبات تركيا، رمياف ششن، منشورات كقف ايسار، استانبوؿ (
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:((ب)ايٓػد١ )قٛض َٔ ْػد١ زٜاض بهط  : 
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 :بعض ا٬ٕسٛات اـاق١ بٓػديت إدڀٛٙ ٚايؿطٚم بُٝٓٗا

 َكساض يٛح تكطٜباڄ (أ)ٜٛدس ْكل ٗ ايٓػد١ -

٫سٛت إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات بٌ اشلٛاَـ ٚا٫غتسضانات  ٗ ايٓػدتٌ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً -

ٚدٛز ْػذ ُت إڀابك١ عًٝٗا أٚ إناؾ١ بعض ايتعًٝكات ٚٚدٛز اخت٬ؾات بٌ ايٓػدتٌ ٗ 

تًو ا٫غتسضانات ٜسٍ إٔ ن٬ڄ َُٓٗا ضَا ُت َڀابكتٗا ع٢ً ْػد١ أخط٣ كتًؿ١ ٚيٝػت 

 .ْؿؼ ايٓػد١ ا٭ق١ًٝ

مل  (ب)قبٌ إٜطاز ايػ٪اٍ يهٔ ٗ ايٓػد١  (غ٪اٍ)نإ ٜهتب ايٓاغذ يؿ١ٛ  (أ)ٗ ايٓػد١ -

ٜهتبٗا ايٓاغذ إ٫ ٗ َٛنعٌ تكطٜباڄ, ٖٚصا ٜسٍ إٔ ايٓػد١ ا٭ق١ًٝ ضَا مل تهٔ ؾٝٗا ٖصٙ 

.ايه١ًُ . 

 (ب)بُٝٓا ٜهتب ايٓاغذ يًٓػد١  (قاٍ بعهِٗ)عباض٠  (أ)ٜػتدسّ ايٓاغذ ٗ ايٓػد١ -

 .زٕٚ ايهُرل (قاٍ بعض)

ٖٚٞ زا٥ط٠ ٗ ٚغڀٗا ْكڀ١ بس٫ڄ َٔ ايٓكڀ١  (ب)اغتدساّ ع١َ٬ تطقِٝ كتًؿ١ ٗ ايٓػد١-

 .اييت تٛنع ٗ ْٗا١ٜ ايه٬ّ, سػب ع٬َات ايذلقِٝ اؿسٜج١

.ظا٥س٠-ؾ٦ت)ن٬ ايٓػدتٌ َهتٛب ؾٝٗا بتػٌٗٝ اشلُع ؾُج٬ڄ- -ؾٝت), نتبت (.

 .(ظاٜس٠

ؾٝشصؾٗا  (ب)أَا ٗ  (ايؿطا٤-ؾا٤)ٜجبت اشلُعات إؿطز٠ ع٢ً ايػڀط َجٌ (أ)ٗ ايٓػد١ -

.(ايؿطا-ؾا)َٔ ايهتاب١    
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  الفصل الجالحالفصل الجالح
  ميَج املؤلف يف كتابُميَج املؤلف يف كتابُ

ُٻ٢ ٗ اقڀ٬ح إعاقطٜٔ بايتؿػرل ايتشًًٝٞ, ٖٚٛ ايتؿػرل  اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ع٢ً َا ٜٴػ

ايصٟ ٜعين بايسق١ ٚايعُل ٗ اغتعُاٍ ايعًّٛ اييت وتاز إيٝٗا إؿػط ٚخكٛقٶا ايًػ١ٜٛ 

ٕٻ ٖصا ايتؿػرل ٜسخٌ ٗ إطاض ايتؿػرل بايطأٟ إٓٗٞ عٓ٘, ()ٚايب٬غ١ٝ , ٚقس شٖب ايعًُا٤ إٍ أ

.ٚقس ٚدس ٖصا ايكٍٛ خ٬ؾڄا بٌ أ١ُ٥ إؿػطٜٔ . 

 َٔ ايكطإٓ, ٚمل ٜبٝشٛٙ يػرلِٖ, ٟقّٛ تؿسزٚا ٗ شيو ؾًِ هط٤ٚا ع٢ً تؿػرل ف

 َٔ ايكطإٓ ٚإٕ نإ عإاڄ أزٜباڄ َتػعاڄ ٗ َعطؾ١ ا٭زي١, ٫٤ٟ هٛظ ٭سس تؿػرل ف: ٚقايٛا

 إٍ َا ض٣ٚ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٟٚايؿك٘, ٚايٓشٛ, ٚا٭خباض, ٚاٯثاض, ٚإِا ي٘ إٔ ٜٓت٘

 اهلل عِٓٗ, أٚ عٔ ايصٜٔ أخصٚا عِٓٗ ٟٚغًِ, ٚعٔ ايصٜٔ ؾٗسٚا ايتٓعٌٜ َٔ ايكشاب١ ضض

 قٍٛ ع٢ً اهلل بػرل عًِ, ٚايكٍٛ ع٢ً اهلل بػرل عًِ ٟإٕ ايتؿػرل بايطأ:  قايٛا , َٚٔ ايتابعٌ

 .ٟ عٓ٘ إشا أَهٔ ايٛقٍٛ إٍ ايعًِ ايٝكٝين ايكڀعٟ٭ٕ ايٛٔ َٓ٘,  عَٟٓ٘ٓ٘

نإ َٛقؿِٗ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو, ؾًِ ٜطٚا بأغا َٔ إٔ ٜؿػطٚا :ٚايؿطٜل اٯخط

ايكطإٓ بادتٗازِٖ, ٚضأٚا إٔ َٔ نإ شا أزب ٚغٝع ؾُٛغع ي٘ إٔ ٜؿػط ايكطإٓ بطأٜ٘ 

  .ٚادتٗازٙ

.  ٚايؿطٜكإ ع٢ً ططٗ ْكٝض ؾُٝا ٜبسٚ, ٚنٌ ٜععظ ضأٜ٘ ٜٚكٜٛ٘ با٭زي١ ٚايدلاٌٖ

 

 بعس إٔ غام اٯثاض عُٔ ؼطز َٔ ايػًـ َٔ -ابٔ ت١ُٝٝ ٚخ٬ق١ ايطأٟ  شنطٖا   

 : قاٍ ايكٍٛ ٗ ايتؿػرل

ؾٗصٙ اٯثاض ايكشٝش١ َٚا ؾانًٗا عٔ أ١ُ٥ ايػًـ, قُٛي١ ع٢ً ؼطدِٗ عٔ ايه٬ّ ٗ 

ايتؿػرل َا ٫ عًِ شلِ ب٘, ؾأَا َٔ تهًِ َا ٜعًِ َٔ شيو يػ١ ٚؾطعاڄ ؾ٬ سطز عًٝ٘, ٚشلصا 

                                                           

 96ـ، ص 1993علـو القرآف نور الدين عًت، مطبعة الصباح، دمشق،  (



     القرآنسؤاالت
53 

ض٣ٚ عٔ ٖ٪٤٫ ٚغرلِٖ أقٛاٍ ؾ٢ ايتؿػرل, ٫ٚ َٓاؾا٠, ٭ِْٗ تهًُٛا ؾُٝا عًُٛٙ, ٚغهتٛا 

ٖصا ٖٛ ايٛادب ع٢ً نٌ أسس, ؾإْ٘ نُا هب ايػهٛت عُا ٫ عٌُ ي٘ ب٘, ٚعُا دًٗٛٙ, 

. {يتبٝٓٓ٘ يًٓاؽ ٫ٚ تهتُْٛ٘}: ؾهصيو هب ايكٍٛ ؾُٝا غ٦ٌ عٓ٘ ٖا ٜعًُ٘, يكٛي٘ تعاٍ .

"ٕٚا دا٤ ٗ اؿسٜح إط٣ٚ َٔ ططم َٔ غ٦ٌ عٔ عًِ ؾهتُ٘ أؾِ ّٜٛ ايكٝا١َ بًذاّ َٔ : 

 ."ْاض

قػِ َصَّٛ غرل دا٥ع, ٚقػِ ٖسٚح دا٥ع, ٚايكػِ اؾا٥ع :  قػُإٟايتؿػرل بايطأف

.قسٚز عسٚز, َٚكٝٸس بكٝٛز ..() 

                                                           

، باختصار من 1ج )ىػ، 1396مكتبة كىبو،:،القاىرة1التفسَت كا١تفسركف ، ٤تمد حسُت الذىيب،ط :انظر ( 
 .(259اذل ص205ص
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 :أغًٛب إ٪يـ

إػا٥ٌ -  ضٓ٘ اهلل–سٝح عطض إ٪يـ : قٝاغ١ إػا٥ٌ ع٢ً ١٦ٖٝ غ٪اٍ ٚدٛاب. 1

اييت تٓاٚشلا ٗ ١٦ٖٝ أغ١ً٦ ثِ ٜصنط دٛاب٘ ايصٟ ٜطاٙ قٛابٶا, ثِ ٜعطض بعس شيو يٰضا٤ 

 .إدتًؿ١ سٍٛ تؿػرل اٯ١ٜ

تعس ايًػ١ ٚقٛاعسٖا َٔ أِٖ ا٭غؼ اييت ٜتٛقٌ بٗا إٍ إعاْٞ, ٚيصيو : ايتؿػرل بايًػ١. 2

ايؿطا٤, : ؾكس تٛقٌ ايعسٜس َٔ إؿػطٜٔ إٍ تؿػرلاتِٗ ع٢ً أغاؽ قٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ َِٓٗ

ٚايهػا٥ٞ, ٚا٭خؿـ, ٚايعداز, ٚايٓشاؽ, ٚايعكؿطٟ, ٚأبٛ سٝإ ا٭ْسيػٞ, 

ّٶا ٚسسٜجٶا  .ٚايكططيب, ٚا٭قبٗاْٞ, ٚغرلِٖ نجرل َٔ إؿػطٜٔ قس

أ٫ أٚت٢ بطدٌ غرل عامل بًػات ايعطب ٜؿػط شيو $: ٜكٍٛ َايو بٔ أْؼ ضٓ٘ اهلل

 (). #إ٫ دعًت٘ ْها٫

ٜتهض َٔ قٝاغ١ ايهتاب أْٻ٘ يٝؼ ؾطساڄ : ٚنع إكاٜٝؼ ايعا١َ يتعُُٝٗا ٗ عس٠ َٛانع. 3

ٕعاْٞ ايهًُات, ٚإِا ٖٛ تٛنٝض ٕػا٥ٌ ٜٴكاؽ عًٝٗا اٯٜات اييت تتؿاب٘ َعٗا ٗ إع٢ٓ 

نجرلٶا ٗ ايهتاب, ٖٚٛ بٗصا إع٢ٓ # اض٨ٙؾكؼ عًٝ٘ ْٛا$ٚيصيو تتهطض عباض٠ . ٚاٱعطاب

ٜتٛد٘ إٍ َٔ شلِ عًِ غابل بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايتؿػرل؛ يصيو ٫ ٜؿطح ايعسٜس َٔ إػا٥ٌ اييت 

قس ؼتاز إٍ ؾطح, ؾٗٛ ٫ ٜؿطح َعاْٞ إؿطزات, نُا أْٻ٘ ٫ ٜؿطح ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ, ٚإْٻُا 

 .ٜؿػط اٯٜات َٛقعٗا اٱعطابٞ, ٜٚػتٓب٘ إع٢ٓ

 :ا٫غتعا١ْ بأَٗات ايهتب. 4

ٕٻ َكازض إ٪يـ ٗ نتاب٘ ِٖ َٔ إؿػطٜٔ ايػابكٌ ٗ إعطاب ايكطإٓ  نُا اتهض غابكڄا ؾإ

ايهػا٥ٞ, ٚاـًٌٝ بٔ أٓس, ٚايؿطا٤, : ٚبٝإ إعاْٞ ٚؾكڄا يكٛاعس ايٓشٛ ٚأقٛي٘ َجٌ

  .ٚغرلِٖ ٖٔ تٓاٚيٓا تطاِْٗ ٗ ايؿكٌ ايػابل

                                                           

 3/543اٞتامع لشعب اإلٯتاف، البيهقي،    (
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إيراد القراءات لالستدالؿ بها على المسائل اللغوية حتى كلو كانت من القراءات الشاذة . 5
 :أك ما يسمى بقراءات اآلحاد- من جهة الركاية ال من جهة اللغة- 

ايكطا٤ات ايؿاش٠ ناْت شلا :إٔ (ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ )عبسٙ ايطادشٞ ٗ نتاب٘ . ز . شنط أ  

ؾا٥ستٗا ٗ نٌ َٔ ايتؿػرل ٚايؿك٘ ٚأْٗا َكسض أقٌٝ َٔ َكازض ايسضؽ ايًػٟٛ,ٚشيو 

إٔ أع٬ّ ايكطا٠٤ ِٖ أع٬ّ : إٔ أقٍٛ ؾٔ ايكطا٤ات أقٍٛ عت١  , ايجاْٞ :ا٭ٍٚ: يػببٌ

 ().ايسضؽ ايًػٟٛ

                                                           

 .34ّ  , م 2013/ٖـ1434, 1عبسٙ ايطادشٞ,زاض ايٓاؾط يًذلاخ بڀٓڀا,ٙ.ز.أ–القراءات القرآنية  ( 
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 :القسم الثاني

 النص املـحقق
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ٍٴ ٚايك٠ٛڂ  () ٚ ب٘ اؿٛ

 : () قاٍ أبٛ إغشام إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ ايػعْٟٛ

ٕٵ أْعٳ شلِ َٔ() ؾكس طايبين بعض إخٛاْٞ: أَا بعس غ٪ا٫ت ايكطإٓ بكسض َا ٜسشلِ  () أ

 ايبًٛؽ () ,ٜٚبٌ شلِ() ,ٜٚهؿـ شلِ غسز ايڀطا٥ل() ,ٜٚعِٝٓٗ ع٢ً إٓاٚط٠()ع٢ً اجملاٚب١ 

 () ٚؽكٝكٶا بإتٛغِ() ضأٜت ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إتعًِ() إٍ اؿكا٥ل,ؾأدبت إٍ شيو َا

ُٻ١ غاَٝٶا ٗ ايطټتب١؛ ؾاقتكطت ع٢ً َا١٥ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل ععٻ ()ٕا  ٜهٕٛ إتعًِ ب٘ عايٝٶا ٗ اشلٹ

ٌٻ , ٫ٚ غا١ٜ يتڀًٜٛٗا, ؾُٔ اؾتػٌ عكً٘ بٗا, ٚؾطع ؾٝٗا (), إش ٫ ْٗا١ٜ يهجطتٗا()ٚد

 .()َٗتسٺ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ

                                                           

 .حسيب ا ككفى(: ب)ُب  (
سبقت الًتٚتة للمؤلف ُب القسم األكؿ،ك ُب كبل النسختُت استخدـ النٌساخ لفظة قاؿ الشيخ كقاؿ أبو إسحاؽ كقاؿ  ( 

. ا١تصنف للداللة على مؤلف ىذا الكتاب 
ئي، كُب ا٢تامش(: ب)ُب ( (. بعض أصحايب)أخبلَّ
. (ب) زيادة ُب( من )(
  .كا١تعٌت بينهما قريب( بقدر ما يرشدىم على آّاكبة)، كُب ا٢تامش(بقدر ما يد٢تم على ااكرة()ب)ُب  (
 (.كيد٢تم على ا١تكاملة)، كُب ا٢تامش(كيعينهم على ا١تكاملة()ب)ُب  (
(. أ)، كصيحّْحىت با٢تامش ٔتا كافق ا١تثبت من نسخة (رشد الطريق()ب)ُب  (
 (.أ)، كصيحّْحت با٢تامش ٔتا كافق ا١تثبت من نسخة (كييسّْر ٢تم()ب)ُب  (
 (.١تَّا()ب)ُب  (

 .، كصيحّْحىت با٢تامش ٔتا أثبتو(التعلم()ب)ُب  (
 . ، كصيحّْحىت با٢تامش بالعبارة ا١تثبتة(ٖتقيقنا على الًتسم()ب)ُب  (
 .بزيادة الواك ( ك١تا()ب)ُب  (
 .جل كعز  (ب) ُب )
 .ألكثرىا (ب) ُب )
ا١تهتدم إف شاء ا )، كصيحّْحىت با٢تامش "فمن أحير ذىنو فيها كاستعمل عقلو ّٔا يهتدم ّٔا إف شاء ا(: "ب)ُب  (
. «كشرع فيها ا١تبتدئ إف شاء ا»: ، فقاؿ«كشرع فيها مهتدو إف شاء ا»: ككافق األصل ، إال ُب قولو (تعاذل
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  غٛض٠ ايؿاؼ١  

  : تعاٍ()قٛي٘: غ٪اٍ           

 ؟ (بػِ اهلل) ()ؾإٕ قٌٝ َا َٛنع ايبا٤ ٗ

 

 : ()اؾٛاب عٓ٘ ث٬ث١ أقاٌٜٚ 

ٌڇ ايًڊػٳ١ٹ-1  :()قاٍ بعضٴ أٖ

ٕٻ ا٫بتسا٤ ضؾعٷ؛ ٚيصيو خدلٙ إشا نإ ازلٶا َجً٘, ٖٚصٙ ايبا٤   َٛنع٘ ضؾع با٫بتسا٤؛ ٭

 .() َبتس١٥ ٗ ٚاٖط ايه٬ّ, ٚإٕ نإ ٗ إع٢ٓ ع٢ً خ٬ؾ٘

 : () ٚقاٍ بعض ايٓشٌٜٛ-2

                                                           

 .كقولو بزيادة كاك ( ب)ُب  (
. ُب بسم ا كلعل ا١تثبت ىو الصواب ( ب)ما موضع الباء من بسم ا كُب ( أ)ُب  (
. اٞتواب عنو أف نقوؿ فيو ثبلثة أقاكيل ( ب)ُب  (
معاين القرآف كإعرابو، أليب إسحاؽ إبراىيم بن السرل الزجاج، )، "اٞتالب للباء معٌت االبتداء: "قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج (

  .(1/39،د ت ، 1دار عادل الكتب، ط،عبد اٞتليل شليب، بَتكت. د: ٖتقيق
( على خبلفو... كإف كاف ُب ( )أ)ٔتا أثبتو ُب النص، كُب( ب)كصحّْحت ّٔامش ( كإف كاف ُب على خبلفو()ب)ُب  (

فاالسم  (ابتدائي بسم ا) أف التقدير  أمبأف التقدًن ُب ظاىر الكبلـ كا١تعٌت على خبلفو:  ىناطمس ٔتقدار كلمة، كا١تراد
. متقدـ من حيث ا١تعٌت  (ابتدائي)

كموضع : "فقاؿ- كدل أقف عليو عند الفرٌاء-، ذكر ىذا القوؿ أبو جعفر النحاس كنسبو للفرَّاء، ( ب)النحويُت زيادة ُب  (
إعراب ).." ابتدأت بسم ا الٌرٛتن الٌرحيم ، أك أبدأ بسم ا الٌرٛتن الرحيم: الباء كما بعدىا عند الفرٌاء نصب ٔتعٌت 

  .(11ـ ، ص 2008القرآف،أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد النحاس، ٖتقيق خالد العلي،دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر،بَتكت، 
أنك مبتدئ : يعٍت بدأت باسم ا، كلكن دل يذكر بدأت ألف اٟتاؿ ينبئ (بسم ا)كإليو يذىب السمرقندم ُب تفسَته 

، أبو الليث نصر بن ٤تمد بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندم، ٖتقيق على ٤تمد معوض،  )فيستغٌت عن ذكره،  تفسَت ْتر العلـو
 بن أٛتد  مالبسيط عل التفسَت) ، (75 /1كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، كزكريا عبد آّيد النوٌب، دار الكتب العلمية، بَتكت ،

، ٤1تمد بن صاحل بن عبد ا الفوزاف، سلسلة الرسائل اٞتامعية، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، ط. د: الواحدم ٖتقيق
  .(1/438ىػ،1430
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"() ٜعين َٛنع٘ ْكب بؿعٌ َهُط قبً٘ مل ٜٛٗط , أٚ "أقطأ بػِ اهلل", أٚ "قطأت بػِ اهلل: 

. ٚمٛٙ" أبسأ بػِ اهلل", أٚ () "بسأت بػِ اهلل" . ؾًصيو َٛنعٗا ْكب يٛقٛع ايؿعٌ .

 ..()., ٚإٕ نإ ٖصا ايؿعٌ مل ٜٛٗط ٫غتػٓا٤ ايػاَع عٓ٘()عًٝٗا

 

ٗٴِ-3  :()ٚقاٍ بعهٴ

 ٫ َٛنع ي٘ َٔ اٱعطاب؛ ٭ْ٘ يٝؼ باغِ تاّ, ٫ٚ قؿ١ قه١, ٫ٚ ؾعٌ َهاضع, 

ٌٴ إهاضعٴ,ٚغا٥ط ايه٬ّ َبين غرل َعطب ٔٴ,ٚايؿع ِٴ إتُه  .()ٚإِا ٜعطب ا٫غ

 

                                                           

كلعل ا١تثبت ىو الصواب ؛ ألنو بُت أف الفعل ميمر كتقديره ( ب)يعٍت ، كأثبت ماُب ( : ب)ا١تعٌت فيو ك ُب ( أ)ُب  (
 ..كذا
 (.ب)بدأت بسم ا زيادة ُب  (
ككاف موضعها نصب لوقوع الفعل ) ، كصيحّْحىت با٢تامش "فيجب أف يكوف موضعو نصبنا بوقوع الفعل عليو( : "ب)ُب  (

 . (عليو
،  مع تأخَت اذكؼ؛ ألف األىم من الفعل ىو ا١تتعلق بو ، " بسم ا أقرأ أك أتلو: "يذىب الز٥تشرم إذل أف تقديره  (
تفسَت الكشاؼ، ٞتار ا أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ، ٖتقيق عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ، كعلي ٤تمد معوض، )

متعلقة ٔتحذكؼ، فعند " بسم "الباء ُب : " ، كيقوؿ أبو البقاء العكربم (1/101ـ 1998، 1مكتبة العبيكاف ، الرياض، ط
البصريُت اذكؼ مبتدأ كاٞتار كآّركر خربه ، كالتقدير ابتدائي بسم ا أم كائن باسم ا ، فالباء متعلقة بالكوف كاالستقرار 

التبياف ُب إعراب  )اذكؼ فعل تقديره ابتدأت ، أك أبدأ ، فاٞتار كآّركر ُب موضع نصب باذكؼ : ، كقاؿ الكوفيوف
  ( 11ـ ، ص 1998، 1القرآف ، أبو البقاء عبد ا بن اٟتسُت بن أيب البقاء العكربم ، بيت األفكار الدكلية ، الرياض ، ط

بسم ا أىي : كالباء ُب قولو:لبيقونيةُب شرحو ؿُب شرحو للبسملة (رٛتو ا)قاؿ العبلمة ابن عثيمُت: كمن حيث معناىا
ك٦تن قاؿ إهنا للمصاحبة؛ الز٥تشرم ، إهنا للمصاحبة: كمنهم من قاؿ،إهنا لبلستعانة: ىناؾ من قاؿ لبلستعانة أـ للمصاحبة؟

ا١تعتزلة يركف أف اإلنساف مستقلّّ بعملو فإذا كاف مستقبلن بعملو فإنو ق معتزرل كصاحب الكشاؼ رجَّح أف الباء للمصاحبة،ألف
االستعانة اليت تصاحب كل الفعل، فهي ُب األصل لبلستعانة كىي : لكن ال شك أف ا١تراد بالباء ىو،ال ٭تتاج لبلستعانة

مصاحبة لئلنساف من أكؿ الفعل إذل آخره، كقد تفيد معٌت آخران كىو التربؾ إذا دل ٨تمل التربؾ على االستعانة، كنقوؿ كل 
فهد :صاحل بن عثيمُت،ٖتقيق:شرح ا١تنظومة البيقونية ُب مصطلح اٟتديث،للشيخ:انظر). مستعُت بشيء فإنو متربؾ بو
 (19ىػ، ص1423 ،2السليماف،دار الثريا للنشر،ط

الباء ال موضع ٢تا من اإلعراب ، : كقاؿ علي بن ٛتزة الكسائي: "كىو قوؿ الكسائي ، نسبو لو أبو جعفر النحاس فقاؿ  (
   .(11إعراب القرآف للزجاج ، ص  )، " مررت بزيد: كا١تركر كاقع على ٣تهوؿ إذا قلت 

 "كإ٪تا يعرب من الكبلـ االسم ا١تتمكن كالفعل ا١تيارع كما سوا٫تا مبٍت غَت معرب: "قاؿ( ب)ُب ىامش  (
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  نػطت إِٝ؟ ()ؾًِ:ؾإٕ قٌٝ

 َا بعسٖا ()  ؽؿضٴ() , ٚسطٚف ايعٚا٥س ث٬ث١, ٖٚٞ() ايبا٤ ايعا٥س٠()يكبٌ:  ؾكٌ

ُٸٌ سطٚف -ٚايهاف-ايبا٤: () َٔ ا٭زلا٤ ٚاي٬ّ, ٚتػ٢ُ سطٚف ايهًب ٚ ٜػ

ِڈ أنؿت٘ إٍ ؾ٤ٞٺ()(اهلل)ٚنػطت .  ()ايعٚا٥س ٌټ اغ ٕٴ كؿٛنٶا أبسٶا  يكبٌ اٱناؾ١؛ ٚن  . ٜهٛ

ٚايٓعت تابع ي٬غِ ٗ ساي١ ايطؾع, ٚايٓكب,  ؛ ٭ُْٗا ْعتإ هلل(ايطٓٔ ايطسِٝ)ٚنڂػٹطٳت 

 .(),إشا نإ ا٫غِ َعطؾ١, ٚايٓعت َعطؾ١() ٚاؾط

                                                           

 .دل كليس فلم( ب)ُب  (
. 34ُب ا١تصطلحات ا٠تاصة با١تؤلف انظر ص (لقبل)تقدـ الكبلـ عن ما يقصده ا١تصنف بكلمة  (
يذكر األصبهاين أف سبب اٞتر أفَّ الباء ال معٌت ٢تا إال ُب األٝتاء، فعملت اإلعراب الذم ال يكوف إال ُب األٝتاء كىو  (

إعراب القرآف،  أبو القاسم إٝتاعيل بن ٤تمد بن الفيل القرشي األصبهاين ، ٖتقيق فائزة بنت عمر ا١تؤيد، مكتبة  )اٞتر، 
كقد اعًتض أبو الفتح ابن جٍت على تسمية ىذه اٟتركؼ بالزكائد، كعنو ، (6ـ، ص 1،1995ا١تلك فهد الوطنية، الرياض، ط

فأما حذاؽ أصحابنا فبل يسموهنا بذلك، بل يقولوف ُب الباء كالبلـ إهنما حرفا اإلضافة، كُب : "، فقاؿ«البسيط»الواحدم ُب 
كإ٪تا كٝتوا .. دل يقل أحده من النحويُت إفَّ الكاؼ من حركؼ الزيادة: "، كقاؿ أيينا."الكاؼ حرؼ جر، كحرؼ تشبيو

سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن  )، "الكاؼ بالزيادة لقلتها، ٥تافة أف يظن ظاف أهنا من ٚتلة ما تدخل عليو فتجره
التفسَت البسيط ، :  )، ككذا (122-1/121، 1993، 1جٍت ا١توصلي ٖتقيق حسن ىنداكم دار القلم، بَتكت ،ط

. ((بتصرؼ) كما بعدىا 1/433الواحدم،
ال زائد ُب كبلـ العرب؛ ألفَّ كل ما ٭تكم بزيادتو فإنو يفيد التوكيد فهو داخل ُب " كقاؿ ابن السراج كنسبو لو أبو الفداء أنو 

الكناش ُب النحو أبو الفداء إٝتاعيل بن ٤تمد بن ٤تمود بن شاىنشاه ، ٖتقيق جودة مربكؾ ٤تمد مكتبة  )". قسم ا١تؤكد
 (107،د ت، ص 1اآلداب، القاىرة،ط

 كىنٌ (: ب)ُب  (
 ٮتفض( ب)ُب  ( 
 (ب)زيادة من ىامش النسخة ( من األٝتاء )(
: كالظاىر أف معٌت حركؼ الكلب: قلت ،  "الكلب"كصيحّْحىت ُب ا٢تامش( ب)ُب "كيسمُت حركؼ الزكائد ُب الكتب "(

كىي الكاؼ كالبلـ كالباء، كىذا على سبيل التمثيل للتقريب، كحركؼ ا١تيارعة  (كلب)أم اليت تتيمن حركؼ لفظة 
 ...كىكذا (قطب جد)ككحركؼ القلقلة ُب التجويد يعربكف عنها بػػ (نأيت أك أنيت)كيعربكف عنها بػ 

ككسر حرؼ ا٢تاء ُب االسم الكرًن أك ُب :كزيادة ُب التأدب كالتذلل كاالنكسار كا٠تيوع  رب العا١تُت أف نقوؿ:قلت  (
 .اخل..لفظ اٞتبللة زيادة ُب األدب مع ا تعاذل فبل يليق أف يكتب مباشرة كسر ا أك رفع ا،بل يقاؿ كسر لفظ اٞتبللة ا

. ُب حاؿ النصب كالرفع كا٠تفض( ب)ُب  (
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, ؾٝهٕٛ () نإ ا٫غِ َعطؾ١ ٚايٓعت ْهط٠ ٜهٕٛ كايؿڄا ي٬غِ ع٢ً ٚد٘ ايكڀع() ؾإشا

 .  َٓكٛبٶا() س٦ٓٝص

ٍٳ تابعٷ ي٬غِ ٗ ساٍ تٓهرلٙ, ٚتعطٜؿ٘,ٚإٕ  () اـؿض: ٚقاٍ بعهِٗ  ٕٻ ايبس ع٢ً ايبسٍ؛٭

  . , ؾاعطف شيو()ؾ٦ت قٌ انؿها ع٢ً اجملاٚض٠

 

 نٝـ نإ أقً٘ ؟ : ؾإٕ قٌٝ

 : ()قاٍ ايعداز. ()ؾٝ٘ اخت٬ف: () اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ

                                                                                                                                                                                

 .كالنعت نكرة( ب)ُب  ( 
 (ب)فإذا،كأثبت ما ُب ( ب)كإذا كُب( أ)ُب  ( 
. (32سبق الكبلـ عنو ص)معٌت القطع (
 .فحينئذ يكوف (  ب)ُب النسخة  (
 ا٩تفيا(: ب)ُب  (
من ا١تمكن ( خربو )ؼ" جيحري ضبو خربو : "اشتهر ُب التمثيل للمجاكرة بقو٢تم: ا٩تفيا على ال ، قلت( ب)ُب  (

كمرادىم »: آّركرة لئلضافة، قاؿ ابن ىشاـ رٛتو ا (ضبو )رفعها، ألهنا نعته للجحر كىو مرفوع، كإ٪تا جيرت للمجاكرة لػ 
بذلك أف يناسبوا بُت ا١تتجاكرين ُب اللفظ كإف كاف ا١تعٌت على خبلؼ ذلك كعلى ىذا الوجو ففي خرب ضمة مقدرة منع من 

شرح قطر الندل كبل )« ظهورىا اشتغاؿ اآلخر ْتركة آّاكرة كليس ذلك ٔتخرج لو عما ذكرناه من أنو تابع ١تنعوتو ُب اإلعراب
، كبعض (287ىػ،ص 1383 ،٤11تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد،القاىرة،ط :الصدل، عبد ا بن يوسف ابن ىشاـ،ٖتقيق

أىف اٟتمل على آّاكرة ٛتل على شاذ، »: العلماء يرل شذكذ اٟتمل على آّاكرة كبعيهم ال يرل ذلك فابن ىشاـ يقوؿ
٤تمد ٤تيي : شرح شذكر الذىب ُب معرفة كبلـ العرب، عبد ا بن يوسف ابن ىشاـ ٖتقيق )، «فينبغي صوف القرآف عنو

أف اٟتمل على اٞتواًر قليل، »: كابن األنبارم يقوؿ. (349ـ، ص2004، 1الدين عبد اٟتميد، دار الطبلئع، القاىرة،ط
دار - أسرار العربية، أبو الربكات عبد الرٛتن بن ٤تمد بن األنبارم القاىرة ). «كييقتصر فيو على السماع، كال ييقاس عليو لقلَّتو

كّٔذا »: ُب أضواء البياف فبليرل شذكذه قاؿ- رٛتو ا-، أما الشنقيطي  (239ىػ،ص1420، 1األرقم بن أيب األرقم، ط
٤تمد أضواء البياف ُب إيياح القرآف بالقرآف )« يتحمل إال ليركرة الشعر باطلة تعلم أف دعول كوف ا٠تفض بآّاكرة ٟتننا ال
 .(334/ 1،د ت ، 1  دار عادل الفوائد للنشر كالتوزيع،ط،األمُت بن ٤تمد ا١تختار اٞتنكي الشنقيطي

 (.ب)زيادة ُب النسخة ( أف نقوؿ )(
يذكر ابن األنبارم أف الكوفيُت ذىبوا إذل  أف االسم مشتق من الوسم كىو العبلمة كذىب البصريوف إذل أنو مشتق من  (

اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب سعيد األنبارم، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين  )السمو كىو العلو، 
 (6/ 1ـ، 1961، 4عبد اٟتميد، ا١تكتبة التجارية الكربل ، ط

. 43الزجاج ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرم ، سبقت ترٚتتو ص (
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 " : () زلٛ, ٚتكػرلٙ: أقً٘  ُٳٞ, ٖٚٛ َؿتل َٔ ايػ١ُ  ٖٚٞ ايع١َ٬, . ()غٴ

سطف ايع١ً يكبٌ اعت٬ي٘ ؾبكٞ إِٝ غانٓٶا, ؾًِ ّهٔ ايٛقـ ع٢ً ايػانٔ, ؾٓكٌ ()ؾػك٘

ا٭يـ  غهٕٛ إِٝ إٍ ايػٌ, ٚنػط٠ ايػٌ إٍ إِٝ؛ ؾًِ ّهٔ ا٫بتسا٤ بايػانٔ, ؾأزخًت

إٍ  () , ٚإِا خل ا٭يـ با٫دت٬ب َٔ غا٥ط اؿطٚف؛ ٭ْٗا َ٪ز١ٜڅ()عًٝ٘ يًعُاز

 . ()ايٓكبٹ, ٚايٓكبٴ أخـ اؿطنات

ٞٸ()تكشٝض ٖصا قٍٛ ايؿاعط: ()ٚقاٍ أبٛ إغشام  : ()  ٖٚٛ ايكٓاْ

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( كتصغَته )(
الرفعة، : أنو مشتق من السمو، كالسمو" االسم"ذكر الزجاج ىذا الكبلـ على أنو رأم لبعض النحاة بينما قوؿ الزجاج ُب  (
أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرل، :اإلبانة كالتفهيم ُب شرح بسم ا الرٛتن الرحيم ،الزٌجاج"شرح البسملة، ا١تعركؼ باسم )

 معاين) ك (30ـ، ص 2003، 1عبد الفتاح سيد سليم، من كتاب أربع رسائل ُب النحو،مكتبة اآلداب، القاىرة،ط: ٖتقيق
مىٍعٌتى قػىٍولًنىا اسمه ىيوى ميٍشتىق ًمنى السُّموّْ كىىيوى : كىقىاؿى الزَّجَّاجي : " ، ككذا صاحب اللساف، قاؿ(1/40القرآف كإعرابو  للزجاج ، 

. (14/401ىػ ، 1414، 3بَتكت، ط– لساف العرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور دار صادر )، "الرّْفٍػعىة
 .فأسقط ( ب)ُب  (
أم حرؼ جيء بو لبلعتماد عليو للوصوؿ إذل النطق، كأكثر ما يذكر حرؼ العماد ُب باب اليمائر، : كا١تقصود بالعماد (

؛ فا٢تاء اليمَت، كا١تيم حرؼ "أكرمها"، "أكرمهما: "نو ٬تيء بو للتفرقة بُت ضمَت التثنية كضمَت الواحدة ُب قولكإكيقولوف 
أـ التثنية؟ كىو يشبو نوف الوقاية  عماد، كاأللف للتثنية، فإذا دل نأًت با١تيم ُب الكلمة األكذل ٭تصل اللبس فهل ا١تقصود اإلفراد

فإهنا ٬تيء ّٔا لتقي الفعل من الكسر، كالشاىد أف حرؼ العماد ٬تيء بو لبلعتماد عليو سواء للتوصل إذل النطق لوجود 
جامع الدركس العربية، مصطفى بن ٤تمد سليم الغبلييٍت ، بَتكت،ا١تكتبة العصرية، ). ساكن ُب بداية الكلمة أك غَت ذلك

 .(1/117ىػ ،1414، 28ط
 (.كا١تثبت مناسب للسياؽ أكثر كا أعلم "!!! ) مؤبدة: كيقاؿ: "مؤيدة، كُب ا٢تامش قاؿ(: ب)ُب  (
، إ٪تا كجدت كبلمنا مشأّنا لو عند أيب !كالنصب من أخف اٟتركات، دل أقف على ىذا الكبلـ عند الزجاج( ب)ُب  (

أيب ٤تمد بن عاشور دار : ، أبو إسحاؽ أٛتد الثعليب ٖتقيق"بتفسَت الثعليب: "الكشف كالبياف ا١تعركؼ )إسحاؽ الثعليب، 
 .(1/93)ىػ 1422، 1إحياء الًتاث،، بَتكت، ط

 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
 .. .ىذا القوؿ قوؿ ( ب)ُب  (
ألنو ا١توافق ١تا -كا أعلم-القطامي، كالصواب ما أثبتُّو، (: ب)القتيب، كقاؿ ُب (: أ)صيحٍّف اٝتو ُب النسختُت، فقاؿ ُب  (
، ككذا نسبو (134،د ت ،ص1أٛتد شاكر ، كعبدالسبلـ ىاركف، ط:إصبلح ا١تنطق البن السّْكّْيت ،بتحقيق الشيخُت): ُب

نسبة إذل جبل قناف، كىو جبل - بفتح القاؼ كالنوف ا١تخففة-ابن خالد القنايٌن العقيلي : كىو. «ا١تقاصد النحوية»العيٍت ُب 
 = عدة السالك إذل ٖتقيق أكضح ا١تسالك للشيخ ٤تمد ٤تيي): كىو أستاذ الفرَّاء، ك أيينا. لبٍت أسد فيو ماء يسمى العسيلة
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ُٶا َباضنا  () آثطى اهلل ب٘ إٜجاضٳى   ٚاهللڂ أزلاى غٹـــــــ

  ()اـًٌٝ بٔ أٓس:()ٚقاٍ

ٛٷ ٖٚٛ َؿتل َٔ ايػُٛ ٖٚٛ ا٫ضتؿاع ؾشصف سطف ايع١ً يهجط٠ ا٫غتعُاٍ  ُٵ نإ أقً٘ غٴ

ؾبكٞ إِٝ غانٓٶا ؾهطٖٛا ايٛقٛف ع٢ً ايػانٔ, ؾشطنٛا إِٝ, ؾبكٞ ايػٌ غانٓٶا, ؾًِ ّهٔ 

ا٫بتسا٤ بايػانٔ, ؾأزخًٛا ا٭يـ عًٝ٘ يًعُاز, ؾهإ غانٓٶا ؾادتُع غانٓإ ؾشطنٛا ا٭يـ 

ٕٻ ايػانٔ إشا سطى سطى بايهػط ؾكاض ازلٶا, أ٫ تط٣ أْ٘ ٜٴكاٍ اغِ ايطدٌ : إٍ ايهػط٠؛ ٭

 : ()ٚاغِ ايؿطؽ بطؾع إِٝ؟ ٚتأنٝس ٖصا ٖٛ قٍٛ ابٔ ايهًيب

٘ٵ ٜٴسٵعٳ٢ َٴ َٴكځسٻ َٴٓٳا أعٵذٳبٳٓٳا   ٚعٳا

٘ٵ ُٴ ٚٳقٹطٵنٳابٷ غٴ ُٵضڇ   أبا ايػٻ

ُٴ٘ ًڃشٳ  ()َبذلنڄا يهٌ عِٛ ٜٳ

 () ٚؾٝ٘ غ٪اٍ غرل َا شنط ٚيهٔ اختكطْاٙ كاؾ١ ايتڀٌٜٛ ٚاهلل أعًِ

                                                                                                                                                                                

، كالبيت غَت منسوب ُب كثَت من كتب اللغة كا١تعاجم  (ت.،د1بَتكت،ط– الدين عبد اٟتميد  طبعة ا١تكتبة العصرية =
 ...كلساف العرب كالصحاح كتاج العركس كاكم كايط

 (أ)غَت موجودة ُب ( ب)ىذه العبارة اليت بُت القوسُت زيادة ُب ىامش ( اسم ك ايسم ك ًسم كسيم)كُب األٝتاء أربع لغات  (
شرح اٞتمل أليب اٟتسن علي بن ٤تمد بن علي بن خركؼ اإلشبيلي، ٖتقيق  )كالبيت نسبو ابن خركؼ أليب خالد القناين، 

، كىو (244/ 1سلول ٤تمد عمر عرب، معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة،
 .( 106ص . ت .، د1شعر ا٠توارج ، إحساف عباس ، دار الثقافة ، بَتكت،ط )شاعر من قعدة ا٠توارج ، 

السيميٌو، كألفي : أصلي تأسيًسوً : كاالسم: "، لكن كجدت كبلمنا مشابو،قاؿ«العُت»ىذا القوؿ دل أجده نصنا عند ا٠تليل ُب  (
، فإذا صىغَّرتى قػيٍلتى  مهدم . د: كتاب العُت للخليل بن أٛتد الفراىيدم، ٖتقيق )، ."ٝتيىيٌ : االسًم زائدةه كنقصانيو الواكي

. (2/281ـ ،2003، 1إبراىيم السامرائي، دار كمكتبة ا٢تبلؿ،ط. ا١تخزكمي، د
 . 38-37ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم،سبقت ترٚتتو ص (
ىػ، ذكره السمعاين ُب األنساب بأنو صاحب النسب 204ىو ىشاـ بن ٤تمد بن السائب بن بشر بن عمر الكليب ،ت (

األنساب أليب سعد عبد الكرًن بن ٤تمد  )األخبار اليت ال اصوؿ ٢تا،  يركم عن أبيو كمعركؼ موذل سليماف كالعراقيُت
. (454/ 10ـ،1981، 1السمعاين ٖتقيق عبد الفتاح اٟتلو، مكتبة ابن تيمية، القاىرة،ط

 . (134إصبلح ا١تنطق، ص)أنشد ابني السكيت ىذا البيت كنسبو للكليب،  (
 ،(ىػ3،1414 بَتكت، ط،لساف العرب،٤تمد بن مكـر بن منظور دار صادر )ا٠تبلؼ ُب مسألة اشتقاؽ االسم:نظرا (

. (1/6ـ،1،1961عبد الرٛتن ابن األنبارم ا١تكتبة التجارية الكربل، القاىرة،ط،اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ)ككذا
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غ٪اٍ
 

 :(            ) ملٳ اضتؿع : ؾإٕ قٌٝ , ص2:ايؿاؼ١ط

 ؟ (اؿُس هلل)قٛي٘ 

ٕٻ ا٫بتسا٤ ٚخدلٳٙ َطؾٛعإ أبسٶا, () اضتؿع:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ  ع٢ً ا٫بتسا٤؛ ٭

قً٘ ايطؾع؛ ٭ْ٘ ٚقع َٛقع اـدل, ٚيهٔ انؿض يكبٌ اي٬ّ ايعا٥س٠,  (هلل)ٚخدل اؿُس ٗ 

:  ٚا٫بتسا٤ ٫ بس ي٘ َٔ اـدل, ٚخدلٙ ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘

ظٜس قا٥ِ, ٚعبس اهلل ؾاخل, ٚنُا قاٍ اهلل : إَا إٔ ٜهٕٛ ازلٶا َٛقٛؾڄا نكٛيو-1

  ):()تعاٍ    )[19:الشورل]ٌ٘ڇ):,ٚقٛي     قڂ     )[19: األنعاـ]  

, قاٍ () ظٜس قاّ, ٚعبس اهلل ٜكّٛ, ٚمٛٙ: ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ؾعًڄا َانٝٶا أٚ َػتكبًڄا نكٛيو-2

   ): اهلل تعاٍ           ) [71: النحل]ٍٚقٍٛ اهلل تعا,  :( 

       )  [25: يونس]  ٘ٚقٛي,: (         ) [20: غافر] ْٙٚٛا٥ط 

 (). نجرل٠

, (), ٚعبس اهلل ٗ إػذس() ظٜس ٗ ايساض ٚطف َهإ: ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ٚطؾڄا نكٛيو-3

. يعُطٚ,ٚمٛٙ()ٚإاٍ .(  ): , قاٍ اهلل تعاٍ(       ) () [56: اٟتج]  ،٘ٚقٛي  :( 

   ) ٚؾٝ٘ خدل ا٫بتسا٤ . 

                                                           

  .(45/ 1معاين القرآف كإعرابو للزجاج، ) رفع قاؿ بو الكسائي (: ب)ُب  (
 .يكتبها الناسخ بعد لفظ اٞتبللة ُب ٚتيع ا١تواضع تقريبنا كدل أكرر التنبيو عليها ُب البقية( تعاذل)لفظة ( ب)ُب  (
( كما( )ب)ُب  (
. كنظَته( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( ظرؼ مكاف )(
. كعبد ا عندؾ، ٍب كتبت ُب ا١تسجد بقلم مغاير لتصبح عبد ا ُب ا١تسجد(: ب)ُب  (
 .ماؿه لعمرك (: ب)ُب (
مفرد كٚتلة كشبو ٚتلة، ٍب يفصلوف، فا١تفرد إما مشتقنا أك ال، كاٞتملة إما فعلية أك اٝتية، كشبو : كالنحاة يقسموف خرب ا١تبتدأ إذل (

الفاعل الذم سد  كفات ا١تصنف خرب اٞتملة االٝتية، كا٠ترب ا١تفرد الذم ليس كصفا، ككذا... ٚتلة إما ظرؼ أك جار ك٣تركر كىكذا
 .بل كالظرؼؽا١تست عل ا١تاضي كؼمسد ا٠ترب ، كاقتصر على ذكر االسم ا١توصوؼ كاؿ

 = ، فأبدلتو(لو ا١تلك)، أك قولو(ا١تلك يومئذو )لعلو يقصد: ،كال يوجد ُب القرآف ذلك، فقلت(ا١تلك )قاؿ ا١تصنف  (
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 . اؿُس هلل () قٌ:  ضؾع ع٢ً اـدل ٚاؿها١ٜ َعٓاٙ: () ٚقاٍ بعهِٗ

,نُا قاٍ () هٛظ قطا٤ت٘ بايطؾع ٚايٓكب َٔ ططٜل ايًػ١ :()ٚقاٍ ايؿٝذ أبٛ إغشام 

, ؾأزخًٛا ا٭يـ ٚاي٬ّ يًتعطٜـ , ()ع٢ً يؿٜ إكسض (ٓسٶا هلل) () ؛ ٭ٕ أقً٘()ايؿطا٤

 .  ايتٜٓٛٔ؛ ٭ْ٘ ٫ هتُع َع ا٭يـ ٚاي٬ّ, ؾبكٞ ايٓكب ع٢ً ساي٘()ٚأغكڀٛا 

ٕٻ اؿُس هلل, ٚهٛظ : هٛظ ْكب٘ ع٢ً إنُاض ايٓاقب َعٓاٙ: ٚقاٍ بعهِٗ اعًُٛا أ

 عًٝهِ باؿُس هلل, أٚ ُاّ اؿُس هلل, ٚهٛظ ضؾع٘ () ع٢ً إنُاض اـاؾض أٟ()اـؿض

 .ٖٚٛ اؿُس هلل :  ايطاؾع َعٓاٙ()ع٢ً إنُاض

 ؟  (اؿُس هلل) () َا ٖصٙ ا٭يـ ٚاي٬ّ ٗ قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ

أيـ ٫ّٚ إػتػطم : , ٜٚٴكاٍ أٜهٶا()ا٭يـ ٚاي٬ّ يًُعطؾ١: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ

 اؿُس هلل نً٘: يًذٓؼ, َعٓاٙ
() . 

                                                                                                                                                                                

. كا أعلم. بالصواب=
  .(1/483التفسَت البسيط للواحدم ،  )ذكره الواحدم نقبلن عن ابن األنبارم، ( 
 .قولوا (: ب)ُب  (
 .58 ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك ص ىوا١تقصود ( 
 .أنو يصح لغة ال ُب القرآف : أم( من طريق اللغة: )، كمعٌت قولو(1/45معاين القرآف كإعرابو للزجاج ، )(
  . 42-41سبقت ترٚتة الفراء ُب القسم األكؿ ص (
 .كاف أصلو(: ب)ُب  (
أٛتد ا، فإذا صلح : ليس باسم إ٪تا ىو مصدر؛ ٬توز لقائلو أف يقوؿ" اٟتمد: "فأما النصب فإنو يقوؿ :"يقوؿ الفراء  (

، 3معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،دار عادل الكتب، بَتكت، ط )جاز فيو النصب ،(فىعل أك يفعل)مكاف ا١تصدر
 (1/3ىػ،1403

 فأسقطوا( ب)ُب  (
  .خفيو( ب)ُب  (

. معناه ( ب)ُب  (
. سقوط على، استبدا٢تا ْترؼ اٞتر باء  (
 ( .أ)سقطت من  (
 .ألف كالـ ا١تعرفة ( ب)ُب  (
 .  (1/482التفسَت البسيط  للواحدم ،  ) (
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 :  اؾ١ًُ ا٭يـ ٚاي٬ّ ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘()ؾؿٞ: ()قاٍ أبٛ إغشام

ايطدٌ :  ٗ اغِ ْهط٠ يًتعطٜـ, َجٌ()  تسخٌ()أيـ ٫ّٚ َعطؾ١: ()أسسٖا 

َٴٓٳهډطٶا() ا٭يـ ٚاي٬ّ قاض()ٚايؿطؽ ٚايساض, ؾإشا سصؾت ِٴ   .  ا٫غ

 ٜكرل () أيـ ٫ّٚ اؾُاع١, تسخٌ ٗ اغِ ٚاسس يًذُاع١, ؾإشا أغكڀت: ٚايجاْٞ

 . َٔ ْٛا٥طٖا()ايّٝٛ ٚايكّٛ ٚغرلٙ: ا٫غِ َٛسسٶا, َجٌ

 () ؾٝهٕٛ ٗ سصؾ٘, ؾػاز ٭قً٘()  ٜعين أقًٞ()أيـ ٫ّٚ ايػٓدٝٻ١: ٚايجايح

 . ؾاؾِٗ, ٚقؼ عًٝ٘ ْٛا٥طٙ() ٚغرلٙ() أشل٢ ٚأيك٢ ٚأيؿ٢: َجٌ

 

 

                                                           

 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
 .كُب ( ب)ُب  (
 .أحد ( ب)ُب  (
 ( .ب)ا١تعرفة ُب  (
( . ب)زيادة ُب ( تدخل )(
. حذؼ ( ب)ُب  (
 .يصَت ( ب)ُب  (
 .فإذا أسقط األلف كالبلـ (: ب)ُب  (
 .ك٨توه (: ب)ُب  (

إعراب ثبلثُت سورة من القرآف ، أبو )ذكرىا ، ُب -أم األصلية كسنخ كل شيء أصلو( -السنخية)كىذه البلـ الثالثة  (
ىػ 1360، 1عبد الرحيم ٤تمود،ط: عبد ا اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو، القاىرة،مطبعة دار الكتب ا١تصرية، تصحيح

 . (20،ص
 ( .ب)زيادة من  (
 . فساد األصل ( ب)ُب  (
 .الذم كاليت ( أ)أيينا، أما ُب منت ( أ)، كُب ىامش (ب)ىكذا ُب  (
 .ك٨توه ( ب)ُب  (
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 ): غ٪اٍ                   ) [7: الفاتحة]ٌٝؾًِ انؿض :   ؾإٕ ق

 ) :قٛي٘         ) ؟ 

 ):  انؿض؛ ٭ْ٘ ْعت ٫غِ َبِٗ ٗ قٛي٘() إِا: اؾٛاب عٓ٘    ) ؛

أزا٠ ْهط٠ تهٕٛ ْعتٶا ي٬غِ " غرل"اغِ َبِٗ ٗ قٌ اـؿض, ٖٚصا ْعت ي٘, ٚإٕ : ٚايصٜٔ

ٌٷ غرلٴ عاقٌ: ايٓهط٠, نكٛيو ٌڈ غرلڇ ()ضأٜت ضدًڄا غرلٳ ؾكٝ٘, ٚدا٤ْٞ ضد , َٚطضت بطد

ِٳ دعٌ ايػرل ْعتٶا يًصٜٔ ٖٚٛ َعطؾ١: عامل, ؾإٕ قٌٝ   ؟ ()ؾإٕ نإ نصيو ؾځًٹ

 () َٚككٛز  َعطؾ١ غرل َٛٗط, ٚنٌ َعطؾ١ غرل َٛٗط() ؛ ٭ْ٘()إٔ ْكٍٛ: اؾٛاب

 .()أزخً٘ ايعطب ٗ سٝع ايٓهط٠؛ إعطؾ١ َتٓٛع ٗ بابٗا 

 ؟()ؾًِ شنط ايهايٌ ع٢ً يؿٜ اؾُاع١ ٚإػهٛب ع٢ً يؿٜ ايٛاسس: ؾإٕ قٌٝ

, ٚنٌ اغِ () ع٢ً ٚظٕ َؿعٍٛ()  إٔ إػهٛب اغِ دا٤()إٔ ٜكٍٛ: اؾٛاب عٓ٘

 :ع٢ً ٖصا ايٛظٕ ؾٗٛ ع٢ً ٚدٌٗ

                                                           

 .أف نقوؿ ( ب)ُب  (
 .جاىل  (ب) ُب (
مشكل إعراب )، كجدت نفس ىذا الكبلـ ُب ىذه ا١تسألة ُب .. فإف قيل ١تا صَتت الغَت نعت للذين كىو معرفة (ب) ُب (

ت، .، د2ياسُت ٤تمد السٌواس، ط: القرآف للقيسي، مكي بن أيب طالب ، دمشق، دار ا١تأموف للًتاث، ٖتقيق
1/13) .

 .فقل  (ب)ُب  (
  .(أ)استدرؾ من ىامش  (
  .(أ)كتبت ٓتط مغاير ُب ىامش  (مقصود) (
. أدخلو أىل اللغة ُب حيز النكرة دكف ا١تعرفة متنوع ُب بأّا فافهم  (ب) ُب (
 .الوحداف ( ب)ُب  (
 .نقوؿ ( ب)ُب  (

( . ب)زيادة ُب ( جاء )(
 . ا١تفعوؿ بزيادة األلف كالبلـ  (ب) ُب (
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ٜكع ؼت ؾعٌ َتعسٺ قض , ٜتعس٣ بػرل ق١ً , ٚتتبٌ ايتج١ٝٓ ٚاؾُاع١ ٗ :أسسُٖا

.إهطٚب ٚإؿتّٛ ٚمٛٙ:عٌ إؿعٍٛ, َجٌ , ْكٍٛ َهطٚبإ َٚهطٚبٕٛ َٚؿتَٛإ .

 .َٚؿتَٕٛٛ

  بك١ً, ٜٚتبٌ ايتج١ٝٓ ٚاؾُع ٗ ايك١ً()َؿعٍٛ ٜكع ؼت ؾعٌ َتعس: ٚايجاْٞ
؛ ()

َطغٛب ؾٝ٘, : إصٖٛب ٚإطغٛب ٚإػهٛب, تكٍٛ: ٭ْ٘ زاخٌ ٗ سٝع اي٬ظّ َجٌ

َػهٛب عًٝ٘, : , تكٍٛ() َٚطغٛب ؾُٝٗا, َٚطغٛب ؾِٝٗ, ٚنصيو إصٖٛب ٚإػهٛب

: , ؾإشا قاٍ() َٚػهٛب عًُٝٗا, َٚػهٛب عًِٝٗ, ْٚاع١ قًت٘ زيٌٝ ع٢ً ْاعت٘

, ٚنٌ اغِ ٜهٕٛ () َػهٛب عًِٝٗ زٍ أْ٘ ْاع١, ٚأَا ايهٻايٌ دا٤ ع٢ً ٚظٕ ايؿاعًٌ

 ايٛإٌ ٚايؿاغكٌ ٚاـاغطٜٔ, َٚجً٘:  تهٕٛ بايٛاٚ ٚايٝا٤, َجٌ()ع٢ً ٖصا ايٛظٕ ؾذُاعت٘

 .()ٗ قٌ ايٓكب ٚاـؿض بايٝا٤ ٚٗ قٌ ايطؾع بايٛاٚ نصيو ايهايٌ, ؾاؾِٗ ()

 

                                                           

 يتعدل( ب)ُب  (
 كاٞتماعة ُب صلتو( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب  ( إذل كا١تغيوب.. مرغوب فيو: تقوؿ)من  (
 على ٚتاعة عينو(: ب)ُب  (
 الفاعل(: ب)ُب  (
ماعة  فج( ب)ُب  (
 .بدالن من مثلو. يكوف(: ب)ُب  (
( أ)سقطت من ( فافهم )(
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 (      غٛض٠ ايبكط٠)

ٌٻ:  غ٪اٍ   ): قٛي٘ ععٻ ٚد           ) [2:لبقرةا] ٌٝمل : ؾإٕ ق

 ؟ () َٚا قً٘ ٗ اٱعطاب# ٖس٣$اْتكب 

 :قس تهًِ ؾٝ٘ أٌٖ ايًػ١, قاٍ ايؿطا٤: () اؾٛاب عٓ٘ قًٓا

$ ٕٻ قٛي٘()قً٘ ْكب ع٢ً ايكڀع  "؛ ٭ : َعطؾ١ باٱناؾ١, ٚقٛي٘" ٫ ضٜب ؾٝ٘: 

:  ع٢ً ايكڀع, ٚإٕ ؾ٦ت قًت()ْهط٠, ٚنٌ ْهط٠ دا٤ت بعس إعطؾ١ تهٕٛ َٓكٛب١" ٖس٣"

 . ()#َكڀٛعٶا عٔ قٛي٘ شيو ايهتاب ٖٚٛ َعطؾ١ ٖٚصٙ ْهط٠

, إ٫ إٔ ايٝا٤ ()ٖٚٛ ٖس٣ : قً٘ ضؾع ع٢ً اؿها١ٜ, ٚاـدل َعٓاٙ: () ٚقاٍ بعهِٗ

ِڈ ٜهٕٛ ٗ آخطٙ سطف يٌ ٌٻ اغ  قبً٘ سطف ()  ٚ()ي١ٓٝ, ٫ ٜتبٌ عًٝ٘ اٱعطاب؛ ٭ٕ ن

 . ٚمٛٙ () قؿا, ٚعكا, ٖٚس٣: َتشطى ٜهٕٛ ٗ قٌ ايطؾع ٚايٓكب ٚاـؿض غٛا٤ َجٌ

                                                           

 (أ)كصححت ُب ا٢تامش ٔتا يوافق  (ىدل للمتقُت): ما ٤تل قولو (ب) ُب (
 أف نقوؿ: (ب) ُب (
 ..32معٌت القطع صعن سبق الكبلـ  (
. يكوف منصوبا(: ب)ُب  (
 .، كالكبلـ بو تصرؼ يسَت(1/12معاين القرآف للفراء ،  ) (
 بعض(: ب)ُب  (
 (70/ 1معاين القرآف ،  )ذكره الزجاج  (
. حرؼ علة، كصححت أعبلىا(: ب)ُب  (
 .من كليست كاك(: ب)ُب  (

 .ىدل كقفا ك رحا: مثل(: ب)ُب  (
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"() ٗ قٛي٘ ()قً٘ خؿض ع٢ً ايبسٍ َٔ اشلا٤ إه٢ٓ: ()ٚقاٍ بعهِٗ ٫ضٜب : 

 .  بسٍ َٓ٘"() ٖٚس٣", ٚاشلا٤ اغِ َه٢ٓ ٗ قٌ اـؿض يكبٌ سطف اـاؾض, "ؾٝ٘

" أبسٶا بكٍٛ()قً٘ ْكب ع٢ً إكسض ؛ ٭ٕ إكسض ْكب:() ٚقاٍ بعهِٗ ٖس٣ : 

   ): مٛ قٛي٘() ٚمٛٙ, ؾكؼ عًٝ٘ ْٛا٥طٖا" ٜٗسٟ ٖس٣ ٖٚسا١ٜ          

                   ) [2-1: النمل]ٍٚقٛي٘ تعا ,: (       

                         ) [3-1: لقماف]  ٚمٛٙ, إ٫ َا نإ قبً٘ سطف

 ) :ٗ قٌ اـؿض ٫ غرل نكٛي٘ ()خاؾض ٜهٕٛ           ) [5: لقماف]  ٚأ,

 )سطف ضاؾع ؾٝهٕٛ ٗ قٌ ايطؾع ٫ غرل نكٛي٘            

       ) [11: اٞتاثية]() ٌأٚ ٜهٕٛ قبً٘ ؾع, . 

                                                           

بعض، كدل أقف على ىذا الوجو من اإلعراب ُب الكتب ا١تختلفة فقد اقتصرت الكتب على الرفع كالنصب، (: ب)ُب  (
، كيذكر الفراء أنو رفع من كجهُت كنصب من (150/ 1تفسَت الكشاؼ للز٥تشرم،)، (162/ 1تفسَت القرآف العظيم )

عبد / ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)كجهُت كدل يذكر ا٠تفض، 
  .(11/ 1، 1مصر،ط-الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة

ا١تدارس : انظر)يقصد بلفظة ا١تكٌت أم اليمَت ، ألف الكوفيُت يستخدموف لفظة ا١تكٌت كالكناية كيقصدكف ّٔا اليمَت، ( 
 . 195 ، ص165النحوية ، أٚتد شوقي عبدالسبلـ ضيف،دار ا١تعارؼ،د ط، دت ، ص

. زيادة تعاذل(: ب)ُب  (
 .كىو(: ب)ُب  (
، كذكره الثعليب ُب الكشف كالبياف، (145/ 1تفسَت الكشاؼ للز٥تشرم، )كذكر ىذا القوؿ الز٥تشرم ،. بعض(: ب)ُب  (
، 1الكشف كالبياف ا١تعركؼ بتفسَت الثعليب، أليب إسحاؽ أٛتد ا١تعركؼ باإلماـ الثعليب، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت،ط )

،أليب ٤تمد عبد اٟتق بن عطية "ارر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز"تفسَت ابن عطية ) ، كابن عطية، (142/ 1ـ، 2002
،ط   .(50ت ،ص.، د1األندلسي، دار ابن حـز

يكوف منصوبا (: ب)ُب  (
 من اآليات ( ب)نظائرىا زيادة ُب  (
فيكوف ( ب)ُب  (
( ىذا ىدل: )دل يكمل اآلية، كاكتفى بقولو تعاذل( ب)ُب  (
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  ): ؾٝهٕٛ ٗ قٌ ايٓكب ؾشػب, نكٛي٘             

                        ) [األنعاـ  :

 .(), ْٚٛا٥طٖا َٔ اٯٜات نجرل٠ ؾاؾِٗ ٚقؼ عًٝ٘ غرلٙ[154

 

 

  ) :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                  

      ) [19: البقرة] ,اْتكب قٛي٘ () ؾإٕ قٌٝ مل:() (        ) ؟  

ٕٻ قٛي٘؛() إِا اْتكب ع٢ً ايتؿػرل: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ  ):  ٭      

        ) ()٘مل ٜهٔ َؿػطٶا ثِ ؾػطٙ بكٛي : (         ) ٌٚن ,

ؾ٤ٞ شنطت٘ ٖا وتٌُ أْٛاعٶا, ثِ ؾػطت٘ بٓٛع ْهط٠, ؾإٕ ايتؿػرل ٜهٕٛ َٓكٛبٶا, تكٍٛ َٔ 

ُٶا: شيو , ٖٚصٙ ٔػ١ أضطاٍ ظٜتٶا, ٚؾ٬ٕ أنجط ايٓاؽ َايڄا, ٚمٛٙ, () عٓسٟ عؿطٕٚ زضٖ

                                                           

معاين القرآف : أيينا) ، (1/161تفسَت البحر ايط،أبو حياف األندلسي، )ذكر ىذه األقواؿ مع الزيادة كالنقصاف  (
  .(1/17كإعرابو للزجاج، مشكل إعراب القرآف، للقيسي، 

. فلم ( ب)ُب  (
 ( .ب)زيادة من ( قولو)لفظة  (
/ أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)كقد قاؿ ّٔذا الفراء . التفسَت ىنا يعٍت التمييز (

 . (17/ 1،1مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ ٤تمد علي النجار 
كمراده بالتفسَت التمييز، مصطلح (..ب)زيدت حذر ا١توت،كأثبت ما ُب ( أ)كقف عند كلمة الصواعق،كُب ( ب)ُب  (

كسبق اإلشارة إذل مدرسة ا١تصنف ُب القسم األكؿ ُب ..التفسَت مصطلح يستخدمو الكوفيُت يقابل التمييز عند البصريُت
 . 32أسلوب ا١تصنف  ص

ا( ب)ُب  (  .كصححت با٢تامش . عبدن
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  ): َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ         ) [91: آؿ عمراف]  ،٘ٚقٛي :

(           ) [34: الكهف] ،ٚمٛٙ نجرل. 

 () ٗ ساٍ سصضِٖ َٔ إٛت, ؾٓكب: ْكب ع٢ً اؿاٍ, َعٓاٙ: () ٚقاٍ بعهِٗ 

دا٤ْٞ ظٜس ضانبٶا, ْكبت ضانبٶا ع٢ً اؿاٍ, :  ٜهٕٛ بعس ُاّ ايه٬ّ نكٛيو() اؿاٍ إِا

ٕٻ قٛي٘()دا٤ ٗ ساٍ ضنٛب٘: أٟ "؛ ٭ ن٬ّ تاّ؛ يصيو اْتكب ضانب ع٢ً " دا٤ْٞ ظٜس: 

    ) :اؿاٍ, ؾًصيو قٛي٘ تعاٍ    )()٘ؾٗصا ن٬ّ تاّ ٚقٛي : (    

   ) ٍاْتكب ع٢ً اؿاٍ ْٛرلٙ قٛي٘ تعا :(          ) [6: الزلزلة] 

 (: , ٚقٛي٘ تعاٍ         ٚمٛٙ نجرل, [2: النصر] )ٶ. 

أزلعتٳ ؾ٬ْٶا أّ ٫؟ أقاسبت : اْتكب ع٢ً ْعع اـاؾض, نُا ٜكاٍ: ٚقاٍ بعضٷ

أزلعت َٔ ؾ٬ٕ؟ أقاسبتٳ َٚع ظٜسٺ؟ اْتكب ع٢ً ْعع اـاؾض, َٚٓ٘ : ؾ٬ْٶا أّ ٫؟ َعٓاٙ

ًفًهٍم رًٍحلىةى الشّْتىاًء كىالصٍَّيفً  ): قٛي٘ () .أٟ َٔ ضس١ً ايؿتا٤ ٚايكٝـ, ؾاؾِٗ, [2: قريش] ( إًيبلى
 

                                                           

  .بعض( ب)ُب  (
 . كنصب( ب)ُب  (
  .١تا( ب)ُب  (
جاءين زيد ُب حاؿ ركوبو ( ب)ُب  (
.. ٬تعلوف أصابعهم ( ب)ُب  (
) ، كنصبو الز٥تشرم على أنو مفعوؿ لو ، (أ)كسقطت من ( ب)زيادة ُب ( إذل فافهم...انتصب: كقاؿ بعض)من قولو (

 (206/ 1تفسَت الكشاؼ ، 
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    ): قٛي٘ تعاٍ                ( ايبكط٠ ط

ؾًِ اْتكب : ؾإٕ قٌٝ ص26:     ؟ 

" اْتكب يكبٌ ٚقٛع ايؿعٌ عًٝ٘, َعٓاٙ: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ ٕٻ اهلل ٫ ٜػتشٞ إٔ :  إ

 : ؛ ٚنٌ اغِ أٚقعت عًٝ٘ ايؿعٌ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا, ْٛرلٙ قٛي٘"ٜهطب بعٛن١ َجًڄا

(             ) [6: ا١تنافقوف]٘ٚقٛي , :(          ) 

 .؛ ٚمٛٙ َٔ اٯٜات نجرل٠(222: ايبكط٠)

"  اْتكب يكبٌ ْعع اـاؾض, َعٓاٙ:ٚقاٍ بعضٷ إٕ اهلل ٫ ٜػتشٞ إٔ ٜهطب َج٬ : 

)اْتكب : , قٛي٘"َا بٌ بعٛن١ ؾُا ؾٛقٗا      ) [26: البقرة] , ٌؾًُا ْعع َٓ٘ ايب

َڀطْا َا شباي١ : , ؾإشا ْعع ايبٌ قًت()َڀطْا َا بٌ شباي١ ؾايجعًب١ٝ: () اْتكب نُا قٌٝ

  ()َٚا ٖآٖا ق١ً. ؾايجعًب١ٝ

 ٜتبٌ عًٝ٘ ()اْتكب ع٢ً ق١ً َا, َٚٛنع َا ْكب ؾًِ: () ٚقاٍ بعهِٗ

ازلإ َبُٗإ ٫ ٜتبٌ عًُٝٗا اٱعطاب,  (َا, َٚٔ) ع٢ً َا بعسٙ؛ ٭ٕ ()اٱعطاب, ٚتبٌ

   ):() قٛي٘ تعاٍ()  , ْٛرلٙ()ٜهؿٞ يٓا ؾهٌ ع٢ً َٔ غرلْا : نكٛيو    

                                                           

 كقو٢تم(: ب)ُب  (
أٛتد : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)مطرنا ما بُت ذبالة فالثعلبية ، ذكرىا الفراء ُب معاين القرآف  (

، كذبالة (22/ 1، 1مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ ٤تمد علي النجار / يوسف النجاٌب 
منزؿ معركؼ بطريق مكة من الكوفة، كالثعلبية من منازؿ طريق مكة من الكوفة بعد الشقوؽ كقبل ا٠تزٯتية، كىي ثلثا 

  .(78/  2)ك   (129/ 3)ت ، .، د1معجم البلداف ، ياقوت اٟتموم، دار صادر ، بَتكت،ط )الطريق 
 ( .ب)زيادة من ( إذل ما ىاىنا صلة..فإذا نزع البُت)من قولو  (
 .بعض ( ب)ُب  (
 .فبل ( ب)ُب  (
 .كيتبُت ( ب)ُب  (
 ( .ب)زيادة ُب ..( يكفي )من  (
  .(ب)زيادة ُب ( نظَته )(
 ( .نظَته)ألنو أنسب بعد كلمة ( ب)قولو كأثبتي ماُب( ب)كقوؿ ا تعاذل كُب ( أ)ُب  (9
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    )[28: غافر] ,ٍٚنصيو قٛي٘ تعا: (             ) 

 .(), ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات, ؾاؾِٗ ٚقؼ عًٝ٘ ْٛا٥طٙ [34: غافر]

 

 

 ) :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                ..)  () [45:البقرة]  ,

  عٔ ايٛاسس زٕٚ اٯخط؟()  ايكدل ٚايك٠٬ ثِ نٓٻ٢() ؾًِ شنط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: ؾإٕ قٌٝ

ٕٻ اشلا٤ ضادع١ إٍ ايك٠٬, ٚإِا خٴلٻ ايك٠٬ يهجط٠ اغتعُاٍ : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ إ

ٕٻ اشلا٤ ضادع١ ع٢ً()ايٓاؽ إٜاٖا, ٚيؿٗطتٗا بٌ اـام ٚايعاّ   يؿٜ يًتأْٝح () ,أ٫ تط٣ أ

ٕٻ ايكدل  ٚايك٠٬ َ٪ْج٘ ؾًٛ ناْت ضادع١ إٍ ايكدل يهاْت ضادع١ ع٢ً يؿٜ ايتصنرل؛٭

 ( : , ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ ()َصنط                

   )[34: التوبة] ,ضادع١ إٍ ايؿه١؛ ٭ْٗا َ٪ْج١, ٚإِا خٴل ايؿه١ () ؾإٕ اشلا٤ 

                                                           

. فاعرؼ ذلك (: ب)ُب  (
 ( .ب)﴿إال على ا٠تاشعُت﴾ زيادة ُب : قولو تعاذل (
( . ب)سبحانو كتعاذل زيادة ُب  (
 . كناىا(: ب)ُب  (
بعد ذكر الصرب كالصبلة؛ ألنو كٌٌت عن األغلب كاألفيل كاألىم كىو ( كإهنما)كدل يقل( كإهنا: )كقولو: قاؿ الواحدم (

ك٦تا يدؿ أيينا على أهنا راجعة إذل الصبلة ؛ القاعدة العربية ا١تعركفة . ( كما بعدىا452ص/2، " التفسَت البسيط "). الصبلة
لًيلو : "اليت تقوؿ  . (1/341)، " البحر ايط"قالو أبو حياف ُب " أف اليمَت اٍلغىاًئًب الى يػىعيودي عىلىى غىٍَتً اأٍلىقٍػرىًب ًإالَّ ًبدى

. إذل ( ب)ُب (
 ( .ب)زيادة ُب ( ألف الصرب مذكر)عبارة  (
 . فا٢تاء(: ب)ُب  (
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ٕٻ ()  نإ ضادعٶا() يهجط٠ اغتعُاٍ ايٓاؽ, ٚيٛ  إٍ ايصٖب يهإ ع٢ً يؿٜ ايتصنرل؛ ٭

 . ()ايصٖب َصنط

, ٖٚٞ َ٪ْج١ تؿٌُ ايكدل ٚايك٠٬, () اشلا٤ ضادع١ إٍ ا٫غتعا١ْ :()ٚقاٍ أبٛ غٌٗ

 (: ٚنصيو قٛي٘           ) () ,اشلا٤ ضادع١ إٍ ايهٓٛظ 

 . ()ٖٚٞ تؿٌُ ايصٖب ٚايؿه١ ٖٚصا دٝس

ٕٻ)؛ () اشلا٤ ضادع١ إٍ نًُٝٗا":()ٚقاٍ ا٭خؿـ  (يؿ١ٛ) اهلل تعاٍ شنط ع٢ً ()(٭

 ):()نكٛي٘ تعاٍ ( ايعطب, ٚايعطب تصنط ؾ٦ٌٝ ثِ تهين عٔ ايٛاسس بؿ٤ٞ َُٓٗا()

                                                           

 . فلو(: ب)ُب  (
.  كانت راجعة (: ب)ُب  (
  .(5/39البحر ايط، . )أفَّ ا٢تاء تعود على الذىب؛ ألفَّ تأنيثو أشهر، أك على الفية: ذكر أبو حياف األندلسي (
ألنو تكرر ُب النسختُت ُب موضع آخر النقل ( ب)قاؿ أبو سهل رضي ا عنو كأثبت ماُب (: ب)أبو يوسف كُب ( أ)ُب  (

الواُب ) ىػ433ت "الفصيح " ٤تمد بن علي بن ٤تمد، أبو سهل ا٢تركم،صاحب كتاب : عن شخص اٝتو أبو سهل ، كأظنو 
-1ط بَتكت دار إحياء الًتاث العريب، ٖتقيق أٛتد األرناؤكط ك تركي مصطفى، ، بالوفيات،صبلح بن خليل الصفدم

 . (4/90 ىػ،1420
 .(1/44مشكل إعراب القرآف للقيسي ،) ما أثبتو، -كا أعلم-استغنائو، كىو خطأ كالصحيح ( ب)ُب  (
 ( .ب)كال ينفقوهنا ُب سبيل ا زيادة ُب  (
 ( .كىذا جيد)كاستدركت ُب ا٢تامش عدا قولو ( أ)سقطت من ..( ا٢تاء راجعة: )من قولو (
. (41-40 ص بوسبق التعريف)أف القوؿ لؤلخفش ( أ)كاألصح ما كرد ُب .. .أف ا٢تاء:قاؿ القنيب رٛتة ا عليو( ب)ُب  (

- 1/452التفسَت البسيط ،)  كالواحدم،(1/341تفسَت البحر ايط ،) ُب تفسَته األندلسيأبوحياف :إليو  قنسبألنو 
، 1ىدل ٤تمود قراعة،مكتبة ا٠تا٧تي،القاىرة،ط. د: معاين القرآف، سعيد بن مسعدة األخفش ٖتقيق) ، (453
. (88-1/87ىػ،1411

ا ٣تركرة بإذل كعبلمة اٞتر الياء(: ب)ُب  (  .كبل٫تا كالصحيح ما أثبتو؛ ألهنَّ
 .ألهنا األصوب ُب ا١تعٌت كا أعلم( ب) كأثبت ماُب .. ألف ا  تعاذل( ب)كُب .. كلكن ا تعاذل ( أ)ُب  (
 .لفظ ( ب)ُب  (
. كقوؿ ا تعاذل  بزيادة لفظ اٞتبللة( ب)ُب  (
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                   ) ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ , ص8: ايٓشٌط :(   

             ) ص11: اؾُع١ط ()  

 : ٚقاٍ ايؿاعط

ٕٳ دٴٓٴْٛٳا  ِٵ ٜٴعٳامٳ نځا َٳا يځ ٛٳزٳ  ٚٳايؿٻعٳطٳ ا٭ځغٵــ ـــ        ـ ـــ ٕٵ ؾٳطٵرٳ ايؿٻبٳابٹ   ()إڇ

 ()ؾاعطف شيو تٛؾل إٕ ؾا٤ اهلل . َا مل ٜعاقٝا: ٚمل ٜكٌ

 

   ) :قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ       ) (130: البقرة) ٌِٝٳ اْتكب : ؾإٕ ق يٹ

 ؟ ()ْؿػ٘ 

"قس اختًؿٛا ٗ ْكب٘, قاٍ ايؿطا٤: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ , ()ْكب ع٢ً ايتؿػرل : 

, ؾدطدت ايٓؿؼ َٓكٛب١ ع٢ً (َٔ)غؿٗت ْؿػ٘, ؾٓكٌ ايؿعٌ إٍ نُرل : ٚنإ أقً٘

                                                           

﴿كإذا رأكا ٕتارة أك ٢توا ﴾ كليس مثلو؛ ألف : عاد على أحد٫تا كقولو: قاؿ كثَت من ا١تفسرين: "قاؿ أبو حياف األندلسي (
ٔتعٌت أك " كالفية"ىذا عطفه بأك، فحكمهما أف اليمَت يعود على أحد ا١تتعاطفُت ٓتبلؼ الواك، إال إف ادعى أف الواك ُب 

. (5/39)البحر ايط ،  )". ليمكن، كىو خبلؼ الظاىر
، كىومن ْتر ا٠تفيف، كىو  ، كاستيدرؾ ُب ا٢تامش ٓتط مغاير كبو طمس(أ)ىذا البيت غَت موجود ُب منت النسخة  (

رمزم منَت بعلبكي، دار : ٚتهرة اللغة، أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن ابن دريد، ٖتقيق )منسوب ٟتساف بن ثابت رضي ا عنو، 
لساف العرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور )، (7/40هتذيب اللغة، لؤلزىرم،) ، ك(1/92ـ ،1987العلم للمبليُت، بَتكت، 

٤تمد : ا١تنسوب البن قتيبة، ٖتقيق" اٞتراثيم"، ككما جاء أيينا ُب كتاب (3/29ىػ ،1414، 3بَتكت، ط– دار صادر 
 . (1/148 ـ، 1،1997جاسم اٟتميدم،دمشق،كزارة الثقافة،ط

  .فافهم فإنو لطيف(: أ)ُب  (
 .( ب)نفسو ُب  (
" بطرت معيشتها: "كىي معرفة، ككذلك قولو  (نفسو)، قاؿ الفراء، العرب توقع سفو على 32التمييز،انظر ص:التفسَت (

فإف طنب لكم عن شيء : "كقولو " ضاؽ بو ذرعان "كىي من ا١تعرفة كالنكرة، ألنو مفسّْر، كا١تفسّْر ُب أكثر الكبلـ نكرة، ككقولو 
عبد الفتاح / ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)، "منو نفسا

  .(1،1/79مصر،ط-الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة
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.  بڀٓو() , ٚغبٓت ضأٜو, ٚإٔت () ضؾست أَطى, ٚبڀطت عٝؿو: ايتؿػرل, نُا ٜٴكاٍ

, ثِ سٍٛ (), ٚغي ضأٜو, ٚأمل بڀٓو ()ضؾس أَطى, ٚبڀط عٝؿو : ٗ ا٭قٌ: ٚنإ

 ) : ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ() ؾاْتكب َا بعسٙ ع٢ً ايتؿػرل()ايؿعٌ إٍ ايهُرل       

             ) (4: ايٓػا٤) ,ؾإٕ طابت ْؿػٗٔ يهِ عٔ ؾ٤ٞ َٓ٘: إع٢ٓ. 

 

 ) :ٚقٛي٘     ) (77: ٖٛز)٘ٝٚطبتٴ ب٘ . ()نام ب٘ شضع٘ : , إع٢ٓ ؾ

 ()َعٓاٙ غؿٹ٘ ٗ ْؿػ٘ ؾًُا غك٘ :  , ٚقاٍ ا٭خؿـ ()طابت ْؿػٞ ب٘ : ()ْؿػٶا, إع٢ٓ 

  ) :سطف اـؿض ْكب َا بعسٙ نكٛي٘ تعاٍ       ) [235: البقرة] , 

 .() عكس٠ ايٓهاح()ع٢ً:أٟ

                                                           

  .(ب)زيادة ُب ( كبطرت عيشك )(
  .كأملت بطنك(: أ)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب ( كبطر عيشك )(
  .(ب)زيادة ُب ( كأدل بطنك )(
" الصحاح"ما أثبتو كما جاء ُب -كا أعلم– إذل النقل، كالصواب : ككتب ّتوارىا ُب ا٢تامش. إذل الرجل(: ب)ُب  (

سفهت نفس زيد كرشد أمره، فلما حوؿ الفعل إذل الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل : كاف األصل» : للجوىرم، قاؿ
ىػ ، 1407، دار العلم للمبليُت، بَتكت، 4، طرأٛتد عبد الغفور عطا: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، ٖتقيق )« عليو
6/2234-2235)  .

ا القىٍوؿ كىقىاليوا»: كىذا قوؿ الكوفيُت ، كأنكره البصريوف، قاؿ األزىرم ( ، : كىأنكر البصريٌوف ىىذى الى تكوف ا١تفسّْرات إالٌ نىًكراتو
عارؼي نىًكراتو 

ى
 . (6/81، " هتذيب اللغة "). «كىالى ٬توز أىف ٕتيٍعىل ا١ت

 .ا١تعٌت ضاؽ ذرعي بو (: ب)ُب (
 .أم بدؿ ا١تعٌت (: ب)ُب  (
، ذكر اٞتوىرم قوؿ البصريُت كالكسائي بالنصب لوقوع الفعل عليو، كقوؿ الفراء أنو ١تا حوؿ الفعل ( أ)سقطت من ( بو )(

. (62235-6/2234الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية للجوىرم،    ). من النفس إذل صاحبها خرج ما بعده مفسران 
 .كصيححت با٢تامش . نزع(: ب)ُب  (
  .كصيححت با٢تامش. ُب(: ب)ُب  (
  .157معاين القرآف، األخفش،   ص   (
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ٌٷ ٜتعس٣ :  قاٍ() عٔ إدلز ()أخدلْٞ اشلصيٞ : () قاٍ أبٛ عُطٚ  َٚٔ ٖصا ايباب ؾٹعٵ

ٌٷ ٫ ٜتعس٣, تكٍٛ ُٳع,: غؿ٘ ظٜس ٚغؿ٘ ْؿػ٘, ؾإتعسٟ َجٌ: ٚؾٹعٵ ُٹع ٜػ  عٳًٹِ ٜعًځِ ٚغٳ

ٖٹس ٚضغٹب ٚمٛٙ نجرل: ٚمٛٙ, ؾاي٬ظّ َٓ٘ َجٌ  .  ظ

غؿ٘ ضأٜ٘؛ نػطٚا ايؿا٤ ٫ غرل؛ :  غؿٹ٘ ايطدٌ ٚغؿڂ٘ يػتإ, ؾإشا قايٛا:ٚقاٍ بعض

ٕٻ ؾعٴٌ ٫ ٜهٕٛ ٚاقعٶا َٶا,()٭  , أَا ؾځعٴٌ ٜهٕٛ ٚاقعٶا ٫ٚظ

ٖصٙ ا٭ؾعاٍ : , قاٍ إدلز() َا دا٤ ع٢ً ٚظٕ ؾعٴٌ ٜهٕٛ ع٢ً ٚدٌٗ :ٚقاٍ بعض

َٔ باب ؾځعٹٌ ٜؿعٳٌ ٜتعس٣ أؾعاي٘ ٫ٚ ٜتعس٣ ٜكاٍ غؿٹ٘ ايطدٌ غؿډ٘ ؾأت٢ أضاز دا٤ اي٬ظّ 

ٌٳ ٜهٕٛ ع٢ً ٚدٌٗ: غؿځ٘ ٚأت٢ أَا إتعسٟ قايٛا: قايٛا  : غؿ٘ ٜٚٴكاٍ َا دا٤ ع٢ً ٚظٕ ؾځعٹ

َٶا, قايٛا:أسسُٖا ٚقځع : ؾعٌ قض ٫ ٜؿٛب٘ ؾ٤ٞ َٔ ايٓعٛت ٜهٕٛ َٓ٘ ٚاقعٶا ٫ٚظ

ٗڇِ ؾ٦ٝٶا, ٚتًٹـ أَطٶا, ٚيكٹٔ ن٬َا, ٚمٛٙ: َجٌ . ؾځ َٳؼ : ٚاي٬ظّ َجٌ.  غٳًځِ َٔ اٯؾ١, ٚ

 . ايطدٌ ٚمٛٙ

                                                           

 .17ك 16سبقت الًتٚتة لو ص (
مقرئ ثقة مشهور ضابط قرأ على اٟتسن بن : ىو ٤تمد بن اٟتسن بن يونس بن كثَت أبو العباس ا٢تذرل الكوُب النحوم (

عمراف الشحاـ صاحب قالوف كعلي بن اٟتسُت بن عبد الرٛتن التميمي صاحب ٤تمد بن غالب صاحب األعشى ، ت 
  .(112/ 2غاية النهاية ُب طبقات القراء،مرجع سابق ، )ىػ، 332

  .45-44سبقت الًتٚتة لو ص (
سفيو : "،قاؿ الزبيدم 33ا١تقصود بالفعل الواقع أم ا١تتعدم كىو من مصطلحات الكوفيُت كسبق اإلشارة إذل ذلك ص (

صار سفيها، فإذا قالوا سًفو نفسو كسًفو رأيو دل يقولوه إال بالكسر، ألف فىًعل ال يكوف : كىكىرـي كسًفو بالكسر لغتاف أم
ـ، آّلس 2001تاج العركس من جواىر القاموس،السيد مرتيى اٟتسيٍت الزبيدم، ٖتقيق عبدالكرًن العزباكم،  )، "متعديا

، "سىًفو، بكسر الفاء يتعدل، كبيمها ال يتعدل: "، قاؿ ا١تربد كثعلب(36/398الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، 
، نشواف بن سعيد اٟتمَتل اليمٍت، ٖتقيق ) مطهر - د حسُت بن عبد ا العمرم : مشس العلـو كدكاء كبلـ العرب من الكلـو

ىػ، 1420دمشق، -بَتكت، دار الفكر-دار الفكر ا١تعاصر: د يوسف ٤تمد عبد ا، الناشر- بن على اإلرياين 
: الكليات معجم ُب ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى  الكفوم، اقق: أيينا) ، ك(5/3110)

  (1003، 2ىػ ، ط٤1419تمد ا١تصرم، مؤسسة الرسالة بَتكت، - عدناف دركيش 
، كاستدرؾ على ىامش النسختُت إال (ب)، (أ)سقط من منت النسختُت  (إذل على كجهُت..سفو : كقاؿ بعضه ): من قولو (

 .مطموس كغَت كاضح (أ)أنو ُب 
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زلٴطت ْؿػ٘, : ْعت قض ٫ ٜؿٛب٘ ؾ٤ٞ َٔ ا٭ؾعاٍ, ؾٗٛ ٫ظّ َجٌ: ٚايجاْٞ

َٴست عٝٓ٘, قؼ عًٝ٘ ْٛا٥طٖا  ٚقػٴطت ٜسٙ, ٚض
() . 

 

 ):قٛي٘ تعاٍ :  غ٪اٍ                   )ؾإٕ ص178: ايبكط٠ط, 

﴿ اضتؿع قٛي٘ ()مل : قٌٝ    ﴾()؟  

, بايؿا٤, ٚدٛاب ايؿطٙ ()ضؾع ع٢ً أْ٘ دٛاب يًؿطٙ : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ

 ): بايؿا٤, ٜهٕٛ َطؾٛعٶا ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ          ) ص95: إا٥س٠ط
 () 

 ) : ٚقٛي٘            ) [126: البقرة]  ،ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات. 

َٵطٷ, أٟ()ضؾع ع٢ً اـدل ٚاؿها١ٜ, ٚيؿٛ٘ سها١ٜ:  ٚقاٍ بعض اتبعٛا : , َٚعٓاٙ أځ

بإعطٚف, ٖٚٛ َكسض أٜهٶا, ٚسٜ إكسض َٔ اٱعطاب ْكبٷ, ٚيهٔ نٌ َكسض إشا أضزت 

ب٘ إكسض ؾٗٛ ْكب, ٚإٕ أضزت ب٘ اـدل ٚاؿها١ٜ ؾٗٛ ضؾع ٚإٕ نإ َكسضٶا,ٚقً٘ َٔ 

 ):  قٛي٘ تعاٍ(), ْٛرلٙاٱعطاب ْكب       )ٚقٛي٘ص184: ايبكط٠ط , :(     

        )ص280: ايبكط٠ط . 

                                                           

 . كبلمنا توضيحينا عن ا١تسألة( ب)، كيوجد ُب أعلى النسخة (أ)سقط من النسخة ( نظائرىا.. إذل: ..قاؿ ا١تربد)من  (
.  فلم( ب)ُب النسخة (
 . زاد كلمة با١تعركؼ( ب)ُب النسخة  (
.  الشرط( ب)ُب النسخة  (
مع أف شأف جواب الشرط إذا كاف فعبل أف ال تدخل عليو ( فينتقم ا منو: )دخلت الفاء ُب قولو»: يقوؿ ابن عاشور (

الفاء الرابطة الستغنائو عن الربط ٔتجرد االتصاؿ الفعلي، فدخوؿ الفاء يقع ُب كبلمهم على خبلؼ الغالب، كاألظهر أهنم 
يرموف بو إذل كوف ٚتلة اٞتواب اٝتية تقديرا فَتمزكف بالفاء إذل مبتدأ ٤تذكؼ جعل الفعل خربا عنو لقصد الداللة على 

تفسَت التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب ). «فهو ينتقم ا منو: االختصاص أك التقٌوم، فالتقدير 
. (7/15 ، ـ1984اإلسبلمي، بَتكت، 

(.  ب)زيادة ُب النسخة ( لفظو حكاية)عبارة  (
 (ب)زيادة ُب " ك٤تلو من اإلعراب نصب "( 
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َٶا؟:  ؾإٕ قٌٝ  ؾإٕ نإ أَطٶا ؾًِ اضتؿع ٚا٭َط ٜهٕٛ فعٚ

 ()  خدل, ٚإِا ٚقع إعطاب٘()ٚإٕ نإ َعٓاٙ أَطٶا ؾٛاٖطٙ : ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ

 .ؾاؾِٗ.  اـدل َٔ اٱعطاب ضؾع(), ٚسٜ () ٫ ع٢ً َعٓاٙ()ع٢ً ٚاٖط يؿٛ٘

 

 

٘ٴ أځنٵعٳاؾڄا نځجٹرلٳ٠ڄ ): قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ ٘ٴ يځ ٘ٳ قځطٵنٶا سٳػٳٓٶا ؾځٝٴهٳاعٹؿځ ًډ ٔٵ شٳا ايډصٹٟ ٜٴكڃطڇضٴ اي  (  َٳ

٘ٴ ) : قٛي٘() اضتؿع()مل : ,ؾإٕ قٌٝ [245: البقرة] ٚدٛاب ا٫غتؿٗاّ بايؿا٤, ٜهٕٛ  (ؾځٝٴهٳاعٹؿڂ

 َٓكٛبٶا؟ 

 :قس قط٨ بايطؾع ٚايٓكب: ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 ):,ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ() ؾع٢ً أْٻ٘ دٛاب ا٫غتؿٗاّ بايؿا٤أَا ايٓكب        

       )ٚقٛي٘ تعاٍ ,ص134: ط٘ط: (            )  ا٭ْعاّط :

 ., ٚمٛٙ نجرل  ص148
                                                                                                                                                                                

كإف كاف مصدرنا ، كاٟتكاية فهو رفع، كلكن إذا أردت ا١تصدر فهو نسب أبدا بو ا٠ترب، ا١تصدر منصوبنا( ب)ُب النسخة  (
 .ك٤تلو من اإلعراب نصب كنظَته

(.  ب)كأثبت ما ُب ( اٞتواب عنو أف نقوؿ( )ب)كُب ( اٞتواب نقوؿ( )أ)ُب النسخة  (
.  كظاىره( ب)ُب النسخة  (
.  زاد حرؼ العطف ك على كلمة إعرابو( ب)ُب النسخة  (
 .كىو ا٠ترب (
 .كىو األمر (
.  كجو( ب)ُب النسخة  (
.  فلم( ب)ُب النسخة  (
بالنصب ( فييٌعفىو)بالرفع كالتشديد كقرأ ابن عامر ( فييٌعفيو)سؤاؿ ا١تؤلف باعتبار قراءة الرفع حيث قرأ ابن كثَت  (

، كمن رفع عطف على يقرضي ا  باأللف كالرفع (فيياعفيو)كقرأ الباقوف  بالنصب كاأللف (فييىاعفىو)كالتشديد،كقرأ عاصم 
كمن نصب نصب على جواب اإلستفهاـ كما تقوؿ من يزكرين فأكرمىو كحجة التشديد أف ا١تعٌت فيها تكرير الفعل كزيادة 

  (139-1/138حجة القراءات البن ز٧تلة ، ).اليعف
.  نقوؿ( ب)ُب النسخة  (
 = ، كىو قوؿ أبو عمر اٞترمي كإليو ذىب بعض الكوفيُت أف عامل النصب ُب الفعل ا١تيارع بعد فاء(.ب)زيادة ُب  (
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 ()ضؾع ع٢ً أْ٘ َعڀٛف ع٢ً ايؿعٌ : () ؾؿٝ٘ اخت٬ف, قاٍ ايعداز :ٚأَا ايطؾع

   ): ا٭ٍٚ, ٖٚٛ قٛي٘          ) () [245: البقرة] ، ٘ضؾع يكبٌ سطٚؾ ٖٛٚ

٘ٴ ): يًعٛاٌَ ,ٚقٛي٘  ) :ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ(), ٚ().َعڀٛف عًٝ٘  (ؾځٝٴهٳاعٹؿڂ       

           ) ()
ٕٴ)اضتؿع  ص68: غاؾطط  () ع٢ً د١ٗ ايعڀـ ع٢ً ا٭ٍٚ (ؾٝهٛ

 ٜهٕٛ () َٓكٛبٶا؛ ٭ٕ دٛاب ا٭َط بايؿا٤ () ؾًٛ نإ دٛابٶا يهإ () (ٜكٍٛ ي٘)ٖٚٛ قٛي٘ 

    ): َٓكٛبٶا , ٚقٛي٘ تعاٍ()   ) َطؾٛع ع٢ً أْ٘ َعڀٛف ع٢ً  ص9: ايكًِط

 َٓكٛبٶا؛ ٭ٕ دٛاب ايتُين بايؿا٤ ٜهٕٛ َٓكٛبا َجٌ قٛي٘ ()ؾًٛ نإ دٛابا يهإ  (تسٖٔ)

)تعاٍ               ) ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات ص73: ايٓػا٤ط . 

                                                                                                                                                                                

اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ بُت النحويُت البصريُت كالكوفيُت، كماؿ الدين أبو الربكات عبد  )السببية ىو الفاء نفسها، =
. (557ـ، ص 1961، 4الرٛتن بن ٤تمد بن أيب سعيد األنبارم، ا١تكتبة التجارية الكربل، القاىرة، ط 

.  الزجاج( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة  (
 . دل يذكر قرضا حسنا (ب)ُب النسخة  (
فيياعفو، بالنصب كالرفع، فمن رفع عطف على : "، كعبارة الزجاج(1/324معاين القرآف كإعرابو للزجاج مصدر سابق  ) (

. ..." ، كمن عطف نصب على جواب االستفهاـ(يقرض)
 (. ب)زيدت ُب النسخة ( ك )(
 . استبدؿ فإذا بػ كإذا( ب)ُب النسخة  (
على أنو معطوؼ على فعل األكؿ (: ب)ُب  (
ا يقوؿ لو( ب)ُب النسخة  ( .  فإ٪تَّ
 . (البلـ)كاف دكف استخداـ أداة التأكيد  (ب)ُب النسخة  (

.  بالفاء (ب)ُب النسخة  (
 (ب)زيادة ُب  (
.  يكوف( ب)ُب النسخة  (
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   ) :؛ ٭ٕ قٛي٘()ضؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓاف:()ٚقاٍ بعهِٗ        

  ) (245: ايبكط٠) ،تهٕٛ() ؾكس مت ايه٬ّ, ؾٝهاعؿ٘ َػتأْـ؛ ؾًصيو اضتؿع؛ ٭ٕ ايؿا٤  

 ): َع٢ٓ ا٫غت٦ٓاف ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ()                       

                       )() ٚمٛٙ ص93- 90: ايٛاقع١ط 

 (). نجرل

 ايعٛاٌَ () ا٫غتكباٍ ٚع١َ٬ ا٫غتكباٍ سصف ()ضؾع ع٢ً َع٢ٓ :() ٚقاٍ بعهِٗ

  ):()  ثابت ٗ ايًؿٜ غاق٘ ٗ إع٢ٓ نُا قاٍ(), ؾايؿا٤ ()  َجٌ ايؿا٤()     

                                                           

.  بعض( ب)ُب النسخة  (
أم فا ؛ يقرأ بالرفع عطفان على يقرض ، أك على االستئناؼ  "فيياعفيو:"أكرد ىذا القوؿ العكربم ُب التبياف ، قاؿ (

  .(1/246ىػ، 1421، 1 ،دار الفكر،طأبو البقاء عبد ا بن اٟتسُت العكربم ،التبياف ُب إعراب القرآف) ، يياعفو
 . ألفا( ب)ُب النسخة  (
.  يكوف( ب)ُب النسخة  (
، كما فصل بُت جزئي (أ)اليت توقف عندىا ُب النسخة ( فسبلـ لك)على ( من أصحاب اليمُت)زاد ( ب)ُب النسخة  (

دكف الفصل  (ب)بينما تابع اآلية ُب النسخة  (كأما إف كاف من ا١تكذبُت اليالُت فنزؿ من ٛتيم): اآلية بذلك قولو تعاذل
 .بُت جزئيها

أتقـو : "االستفهاـ ال ٮتلو من أف يدخل على اسم أك على فعل، فإف دخل على فعل مثل"إف : يقوؿ ابن عصفور (
شرح ٚتل الزجاجي، على بن مؤمن بن  )االستئناؼ كالعطف، كالنصب على ما ثبت، : جاز الرفع على ا١تعنيُت" فنكرمك

 . (2/255ـ، 1998، 1ٖتقيق فواز الشعار ، دار الكتب العلمية، بَتكت،ط: ٤تمد بن على ابن عصفور اإلشبيلي، ٖتقيق
. بعض( ب)ُب النسخة  (
 (ب)زيادة ُب النسخة ( معٌت )(
حرؼ : إذل( ب)صيحّْحت ُب  (

 العامل فيو( ب)ُب  (
الباء (: ب)ُب  (
 كالفاء( ب)ُب  (
. كقولو تعاذل( ب)ُب  (

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=1&idfrom=1&idto=496&bookid=69&startno=73#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=1&idfrom=1&idto=496&bookid=69&startno=73#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=1&idfrom=1&idto=496&bookid=69&startno=73
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=1&idfrom=1&idto=496&bookid=69&startno=73
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=1&idfrom=1&idto=496&bookid=69&startno=73
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         ) ايؿا٤ ٜهٕٛ (), ٚإٕ قًت دٛاب ا٫غتؿٗاّ بػرل ص17:ايتػابٔط 

 ): َطؾٛعٶا, نكٛي٘ تعاٍ       ) ؾاؾِٗص93:ٖٛزط (). 

 

 

)()قٛي٘ : غ٪اٍ        ) () [249: البقرة] .

   ): () ٗ َٛنع آخط (),ٚقاٍ  ():( ) قٛي٘()ؾًِ اْتكب : ؾإٕ قٌٝ  

       ) [66: النساء] بايطؾع ؟ 

 

 : ا٫غتجٓا٤ ع٢ً ٚدٌٗ: إٔ ْكٍٛ:  اؾٛاب عٓ٘

 ()أٚ# ()اڄدا٤ ايكّٛ إ٫ عُط$:  خاضز َٔ ايٛقـ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا نكٛيو: أسسُٖا

   ):() , ٚقٛي٘#()غاض ايٓاؽ إ٫ أباى$        ) َعٓاٙ؛ص88: ايككلط  :

                                                           

. لغَت( ب)ُب  (
الذم يأتيو، إال إف " من يأتيو"ليس فيها استفهاـ كأف معٌت .." من يأتيو عذاب ٮتزيو"كآية: ،قلت(ب)زيادة ُب ( فافهم )(

استفهاـ معلق لفعل " من " أف..": فسوؼ تعلموف من يأتيو عذابه :"كاف يقصد ا١تعٌت الذم ذكره  ابن عاشور ُب تفسَت قولو
تفسَت التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن ).." من الذم سيأتيو عذابه "العلم عن العمل ، أم تعلموف جواب ىذا السؤاؿ

. (153 /13ـ ،1984عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 
. كقولو تعاذل( ب)ُب  (
. زاد كلمة منهم بعد كلمة قليبل( ب)ُب النسخة  (
 (2/216 ،    الثعاليبالكشف كالبياف،)بالرفع ، ( قليل)نصب على االستثناء، كقرأ ابن مسعود : "قاؿ الثعليب (
(. ب)زيادة ُب ( قولو )(
 (.ب)زيادة ُب ( كقاؿ )(
. بقلم مغاير( أ)استدركت ُب  (
 ( .ب)عمران كأثبتُّ ماُب ( ب)عمرك كُب ( أ)ُب  (

. ك( ب)ُب  (
ا (: ب)ُب  ( زيدن
. كمنو قولو تعاذل( ب)ُب  (
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 ) : ًٜٗو, قس خطز َٔ ايٛقـ ا٭ٍٚ, ٚقٛي٘() مل()نٌ ؾ٤ٞ ٖايو إ٫ ٚدٗ٘؛ أٟ

          ) [249: البقرة]ٚمٛٙ()مل ٜؿطبٛا , .() 

َا $: زاخٌ ٗ ايٛقـ, ٜهٕٛ َطؾٛعٶا؛ ٭ْ٘ ٚقع قٌ ايؿاعٌ نكٛيو: ٚايجاْٞ

 ):(), ٚقٛي٘# إ٫ ظٜس()دا٤ْٞ أسسٷ            ) ؾسخٌ ص40:ٖٛزط() ٗ 

 ) :َا آَٔ َع٘ إ٫ قًٌٝ قس آَٔ, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ: ا٭ٍٚ, َعٓاٙ ()ايٛقـ       

   ) ( )ٙٙقًٌٝ ؾعًٛ: َعٓا (). 

نٌ زاخٌ ٗ ايٛقـ ضؾعٷ, ٚنٌ خاضز َٔ ايٛقـ :  ٚنُا قاٍ اـًٌٝ بٔ أٓس

 :ا٫غتجٓا٤ ع٢ً ٚدٌٗ: ()ٚقاٍ بعهِٗ كؿٛض ,()ْكبٷ ٚإهاف إيٝ٘

                                                           

 (ب)زيادة ُب ....( كل: معناه: )من قولو (
. ال( ب)ُب  (
 .دل يشربوا إال قليبل منهم(ب)ُب  (
ظاىره أفَّ األكثر شربوا، كأفَّ القليل دل يشربوا ك٭تمل الشرب الذم كقع : "كالقليل الوارد ُب اآلية يقوؿ أبو حياف االندلسي (

من أكثرىم على أنو الشرب الذم دل يؤذف فيو ككقع بو ا١تخالفة، كيكوف االستثناء على أف ذلك القليل دل يشربوا ذلك الشرب 
أما .كبالتارل تكوف قليبل منصوبة على االستثناء. (275/ 2تفسَت البحر ايط، أبو حياف األندلسي،    )". الذم دل يؤذف فيو

أف  (إال)= = كالوجو ُب (ًإالَّ قىًليله ًمنػٍهيمٍ )  :كُب إحدل القراءتُت»:  كلكنو يرجح النصب ،قاؿ الفراء فيجعل ىذا الرفع جائزا
/ أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)ينصب ما بعدىا إذا كاف ما قبلها ال جحد فيو ، 

 .(1/166، 1مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ ٤تمد علي النجار 
 .أعبلىا كلكنها مطموسة( أ)، كاستدركها ا١تالك أك الناسخ ُب (ب)زيادة ُب  (
 .كمنو قولو تعارل( ب)ُب  (
 .قد دخل( ب)ُب  (
(. اؿ)كصف دكف أداة التعريف ( ب)ُب  (
 .زاد كلمة منهم بعد كلمة قليل( ب)ُب  (

. إال قليل قد فعلوه( ب)ُب  (
أعبلىا كلكنها مطموسة أيينا،كقوؿ ا٠تليل بن أٛتد الذم أكرده ( أ)، كاستدركها ا١تالك أك الناسخ ُب (ب)زيادة ُب  (

كا١تستثٌت ًإذا دل يكن لىوي شركىة ُب فعل اٍلقىٍوـ فػىهيوى :" يقوؿ فيو"كتابو اٞتمل" ا١تؤلف دل أجده ،لكن كجدت لو كبلمان مشأّان ُب 
ا ًحُت أخرجىا من عدد اٍلقىٍوـ على معٌت ااًلٍسًتثٍػنىاء أىال ترل  =نصب أىال ترل أىنَّك تىقوؿ خرج اٍلقىٍوـ ًإالَّ زيدا كىقدـ اٍلقىٍوـ ًإالَّ ٤تيىمَّدن
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 ْكبت٘ ع٢ً قض (), إٕ ؾ٦ت() تاّ, ؾأْت ب٘ باـٝاض() اغتجٓا٤: أسسُٖا

 إ٫ ()َا دا٤ْٞ أسس: ()مٛ قٍٛ (إ٫ إٔ ٜهٕٛ)ا٫غتجٓا٤,ٚإٕ ؾ٦ت ضؾعت٘ ع٢ً إنُاض 

, ٚايٓكب ع٢ً قض ا٫غتجٓا٤, َٚٓ٘ (إ٫ إٔ ٜهٕٛ)أخٛى ٚأخاى, ايطؾع ع٢ً إنُاض 

 ): قٛي٘        ) ٚقٛي٘ص246: ايبكط٠ط , :(     ) 

 .()ْكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤ ٗ قطا٤تٓا

ٞٸ : () ٚٗ قطا٠٤ عبس اهلل ٚأڂبٳ ٌٷ َِٓٗ)   , ()(إ٫ إٔ ٜهٕٛ)بايطؾع ع٢ً إنُاض  (إ٫ قًٝ

 ():ٚقاٍ ايؿطظزم
ـٴ ًډ َٴذٳ ٚٵ  َٴػٵشٳتٷ أځ ٍڇ إڇيډا  ُٳا ٔٳ ايڃ َٹ ِٵ ٜٳسٳعٵ    ٕٳ يځ ٚٳا َٳطٳ ٔٳ  ٕٷ ٜٳا ابٵ َٳا  ٚٳعٳضټ ظٳ

                                                                                                                                                                                

ًلك انتصبا أىف= اٞتمل ُب النحو، ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، ٖتقيق فخر الدين قباكة، ).." زيدان دل ٮترج ك٤تمدا دل يقدـ فىلذى
 . (134/ 1 ،ـ1985مؤسسة الرسالة، بَتكت، 

 بعض،( ب)ُب (
 (.ب)زيادة ُب ( استثناء )(
. فيو باالخيار( ب)ُب  (
 .شئت( أ)ُب  (
 .كقولك ُب التاـ( ب)ُب  (
 .أتاين( ب)ُب  (
 ( .ب)زيادة ُب ( ُب قراءتنا )(
. ق تُّ عبد ا بن أييب كالصواب كا أعلم ماأثب(: أ)ُب  (
كىذا من ميلهم مع ا١تعٌت كاإلعراض عن اللفظ جانبان ، . إال قليل ، بالرفع: كقرأ أىٌب كاألعمش :"يقوؿ الز٥تشرم ُب تفسَته (

ل عليو ، كأنو قيل  (فىشىرًبيوا ًمٍنوي )فلما كاف معٌت كىو باب جليل من علم العربية،  فلم يطيعوه إال : ُب معٌت فلم يطيعوه ، ٛتًي
قراءة شاذة كاألكذل ُب القراءات الشاذة عدـ  (قليل)كقراءة الرفع ُب :قلت ، (295 /1الكشاؼ،للز٥تشرم،).." قليل منهم

دل أجد ُب كتب القراءات ا١تتواترة ).الًتجيح بينها كبُت ا١تتواتر كما  ُب كبلـ الز٥تشرم  ألف التواتر ىو األصل ُب ثبوت القرآف 
 (..كال الشاذة قراءة بالرفع فقط 

ىو أبو فراس ٫تاـ بن غالب التميمي آّاشعي من سراة قومو ، كأمو ليلى بنت حابس أخت األقرع بن حابس ، ككاف  (
شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ، ابن العماد شهاب  )بينو كبُت جرير مهاجاة كتفاخر كتوفيا ُب نفس السنة ، 

عبد القادر األرناؤكط، ك٤تمود : الدين أيب الفبلح عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد العكرم اٟتنبلي الدمشقي، ٖتقيق
 (55/ 2ـ، 1988، 1األرناؤكط، دار ابن كثَت، بَتكت،ط
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 ()(إنُاض  إ٫ إٔ ٜهٕٛ)إ٫ َا ٖٛ َػشت, ؾطؾع ع٢ً 

َا $ : ٜتِ ايه٬ّ زْٚ٘ يٝؼ ؾٝ٘ إ٫ ايطؾع , نكٛيو () اغتجٓا٤ ْاقل , مل :ٚايجاْٞ

"؛ ٭ْو ٫ تكٍٛ #أتاْٞ إ٫ أخٛى  ):  عًٝ٘, َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ()ثِ تػهت" َا أتاْٞ:   

            ) ٚقٛي٘, ص83: ْٜٛؼط :(      ) ص66: ايٓػا٤ط  

 إٔ ا٫غتجٓا٤ ٗ ايتاّ ٚايٓاقل غٛا٤, ٚقس ٜهٕٛ ؾُٝٗا ايٓكب ()ٚقس ظعِ ا٭قُعٞ

 : ()ع٢ً ا٫غتجٓا٤, ٚايطؾع ع٢ً ايٓعت ٚاستر عًٝ٘ بكٍٛ يبٝس بٔ ضبٝع١ ()ٚايطؾع, ؾايٓكب

ّٴ ايصٿنطٴ  ٛٳازٹخٹ إڇ٫ ايكٸاضڇ ٚٳقڃعٴ اؿځ ّٳ غځرلٻٙ    ُٳ٢ ايڃٝٳٛ ٝٵ ًځ ٕٳ غرلٟ غٴ  ()يځٛ نځا

                                                           

من قصيدة طويلة يهجو ّٔا جريرنا، " ديواف الفرزدؽ"كالبيت موجود ُب (. ب)زيادة ُب : ..( كقاؿ الفرزدؽ: )من قولو (
، كالقصيدة من ْتر الطويل، كقولو*** كمطلعها عزفتى بأعشاشو كما كدتى تعًزؼي  أك )كأنكرت من حدراء ما كنتى تعرؼي

، 383ص ىػ ،1407 ،1،ط علي فاعور، بَتكت،دار الكتب العلمية: ، ٖتقيق"ديواف الفرزدؽ ") (أك ٣تٌلف) بدالن من (٣تيىٌرؼ
386) 

 .ال( ب)ُب  (
 كىو خطأ. كالتأين كتسكت(: ب)ُب  (
 .األٛترم(: ب)ُب  (
 .كالنصب( ب)ُب  (
،لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرم أحد الشعراء الفرساف األشراؼ ُب اٞتاىلية كما قاؿ لبيد بن ربيعة ( ب)ُب  (

  كيعد من الصحابة ، كمن ا١تؤلفة قلؤّم كترؾ الشعر فلم يقل ُب من أىل عالية ٧تد أدرؾ اإلسبلـ، ككفد على النيب 
معجم  ) ىػ، 41ما عاتب ا١ترء الكرًن كنفسو  كا١ترء يصلحو اٞتليس الصاحل، توُب سنة : اإلسبلـ إال بيتا كاحدا قيل ىو 

ـ، ص 2003، 1ـ، كامل سليماف اٟتبورم ، دارالكتب العلمية ، بَتكت،ط2002الشعراء من العصر اٞتاىلي حىت سنة 
240) . 

لو كاف غَتم غَتي الصاـر الذكر، لغٌَته كقع اٟتوادث، إذا : لو كاف غٌَتين سليمي اليـو غٌَته دفع اٟتوادث، كأنو قاؿ( ب)ُب  (
كا١تعٌت أنو أراد أف ٮترب أف الصاـر الذكر ال يغٌَته شي ، كىو من شواىد سيبويو ُب الكتاب . جعلت غَتا اآلخرة صفة لؤلكذل

عبدالسبلـ ىاركف،القاىرة ،مكتبة ا٠تا٧تي، :ٖتقيق -أليب بشر عمر بن عثماف ا١تعركؼ بسيبويو (كتاب سيبويو)الكتاب)
راح : ،كالبيت موجود ُب ديواف لبيد، من قصيدة لو من ْتر البسيط، مطلعها(158،333 / 1ـ،1988-ىػ3،1408ط

،*** القطُت ّٔجرو بعد ما ابتكركا  ت .،د1ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، بَتكت،دار صادر ،،ط)فما تواصلو سلمى كما تذري
 .(57-55،ص
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ّٴ ايصنط ع٢ً ايٓعت, ٚنصا ٜكٍٛ قڀطب : َعٓاٙ ّٴ ايصنط, ؾاضتؿع ايكاض ()ٚايكاض
ٚقاٍ ، 

 ): قٛي٘ تعاٍ: ايهػا٥ٞ         )ايؿعٌ ٚتطى إنُاض () ضؾع ع٢ً إثبات 

 ):(), ٚأَا قٛي٘ تعاٍ(إ٫ إٔ ٜهٕٛ)        )  ْكب ع٢ً اغتجٓا٤

ٕٻ قٛي٘ تعاٍ: ()ؾكٌ (), ٚإٕ ؾ٦ت()قض   ): إ      ) ضؾع ع٢ً 

   ):  ؾاؾِٗ ٚقؼ ْٛا٥طٖا َٔ اٯٜات نكٛي٘ تعاٍ()ايتهطاض    

 ) ٚقٛي٘.ص6: ايٓٛضط  :(          ) ()
, ٚمٛٙ  ص81: ٖٛزط

 . ()ٚمٛٙ نجرل

 

                                                           

كتاب "ك " كتاب االشتقاؽ"ك " معاين القرآف"اٝتو ٤تمد بن ا١تستنَت البصرم اللغوم، كاف من أئمة عصره صنف  (
شذرات  )ىػ، 206كغَتىا كىو أكؿ من كضع ا١تثلث ُب اللغة ، ت " كتاب األزمنة "ك " كتاب النوادر"ك  " القواُب

 . (32/ 3الذىب ُب أخبار من ذىب البن العماد ، 
 أشراط(: ب)ُب  (
 .كقولو( ب)ُب  (
 .اض( ب)ُب  (
. شئت( ب)ُب  (
. قلت( ب)ُب  (
شرح التصريح على : انظر) ما فعلوه إال فعلو قليل منهم  :أم على نية تكرار العامل؛ إذ التقدير:كا١تقصود بالتكرار (

التوضيح أك التصريح ٔتيموف التوضيح ُب النحو ، الد بن عبد ا بن أيب بكر بن ٤تمد اٞترجاكٌم األزىرم، د ار الكتب 
 (350/ 1ىػ ،1421-1لبناف ،ط-بَتكت-العلمية 

إٖتاؼ فيبلء البشر َب )بالرفع كىي قراءة ابن كثَت ، كأبو عمرك، كابن ٤تيصن، كاليزيدم، كاٟتسن"امرأتيك"١تن قرأ ( 
، 1القراءات األربعة عشر،لشهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن عبد الغٍت الدمياطي، دار الكتب العلمية ،بَتكت، ط

. (1/259ـ،1998ىػ1419
(.  ب)زيادة ُب النسخة ( ك٨توه كثَت )(
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 (     غٛض٠ آٍ عُطإ)

):  تعاٍ()قٛي٘: غ٪اٍ                     ) 

ِٳ شنط اهلل تعاٍ ٗ غٛض٠ ايبكط٠ َعسٚز٠, ٖٚا ٖٓا : ؾإ قٌٝ (24: آٍ عُطإ) ًٹ ؾځ

 , َا ايؿطم بُٝٓٗا, ٚن٬ُٖا ٗ قك١ ايٝٗٛز؟()َعسٚزات

َٶا َعسٚزات َا زٕٚ ايعؿط٠ ٚؾاٖس شيو() إٕ:  إٔ ٜكاٍ()اؾٛاب  () قٛي٘() قٛي٘ أٜا

 ): تعاٍ           ) أٜاّ ()ٖٚٞ ()ٖٚٞ زٕٚ ايعؿط٠ ص203:ايبكط٠ط 

 أِْٗ ٫ ٜعصبٕٛ ٗ اٯخط٠ إ٫ غبع١ أٜاّ َٔ أٜاّ ()ايٝٗٛز ٜععُٕٛ ()ايٓشط, ٚقس نإ

ٕٻ ايسْٝا غبع١ آ٫ف َٶا َٔ أٜاّ ا٭خط٣ ()اٯخط٠؛ ٭  غ١ٓ ؾهإ نٌ أيـ غ١ٓ َٔ ايسْٝا ٜٛ

  ):  تعاٍ()نُا قاٍ اهلل            ) ص47: اؿرط 

$ :ٚقاٍ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘  .()# ايسْٝا ْع١ َٔ ْع اٯخط٠     

                                                           

.  كقولو( ب)ُب النسخة  (
لن ٘تسنا النار )كقولو ُب سورة آؿ عمراف( ذلك بأهنم قالوا لن ٘تسنا النار إال أيامنا معدكدة)تقدًن كتأخَت ( ب)ُب النسخة  (

 . (إال أياما معدكدات
.  اٞتواب عنو( ب)ُب النسخة  (
 . نقوؿ( ب)ُب النسخة  (
 . كشاىد كقولك( ب)ُب النسخة  (
 . كقولو( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كىي دكف العشرة )(
 . كلكنها مطموسة( ىي)كمكتوبة أعبله ، كىن( ب)ُب النسخة  (
 . كانت( ب)ُب النسخة  (

 . تزعم( ب)ُب النسخة  (
 . ألف( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ا)لفظ اٞتبللة  (
البداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر بن كثَت، ٖتقيق ) ال يصح إسناده، : ذكر ىذا األثر ابن كثَت ُب البداية كالنهاية كقاؿ (

 (19/31ـ، 1997، 1عبد ا بن عبد اسن الًتكي، دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،ط
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َٶا, أٚ أيـ غ١ٓ, :  َا ؾٛم ايعؿط٠ َجٌ()ؾٗٞ (َعسٚز٠): ٚأَا قٛي٘ ا٭ضبعٌ ٜٛ

   ):()ؾاٖس شيو قٛي٘ تعاٍ   ) َا ()ٖٚٛ ص20:ٜٛغـط 

 َعسٚزات ٖٞ ا٭ٜاّ اييت (): ,ٚقاٍ فاٖس()ؾٛم ايعؿط٠ , قاٍ ايؿطا٤ أِْٗ أضبعٕٛ زضُٖاڄ

 () َا زٕٚ ايعؿط٠() ٜسٍ ع٢ً إٔ َعسٚزات()ٖٚصا أٜهٶا, ()خًل اهلل ؾٝٗا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٔٵ  ):ؾكاٍ قّٛ: اختًؿٛا ٗ تعصٜب اهلل تعاٍ إٜاِٖ ؾكاضٚا ؾطقتٌ: ٚقاٍ بعهِٗ يځ

َٳعٵسٴٚزٳ٠ڄ َٶا  ُٳػٻٓٳا ايٓٻاضٴ إڇيډا أځٜٻا ٔٵ  ): ٚقايت ؾطق١ َِٓٗ,  ٖٚٞ غبع١ آ٫ف غ١ٓ نعُط ايسْٝا(تٳ يځ

َٳعٵسٴٚزٳاتٺ َٶا  ُٳػٻٓٳا ايٓٻاضٴ إڇيډا أځٜٻا َٶا عسز ايصٜٔ عبسٚا ايعذٌ ؾِٝٗ(تٳ نُا قاٍ .  ٖٚٞ أضبعٕٛ ٜٛ

):تعاٍ                      ) 

 . ؾصنط اهلل تعاٍ ع٢ً يؿٌٛ كتًؿٌ اخت٬ف زعٛاِٖ, ؾاؾِٗ ٚقؼ عًٝ٘ [142: األعراؼ]
                                                           

 . كىي( ب)ُب النسخة  (
 .ما فوؽ العشرة كالسبعة كشاىد كقولك( ب)ُب النسخة  (
 . كىي( ب)ُب النسخة  (
 . إنو أربعوف در٫تنا، كىذا للفراء : قيل( أ)ُب النسخة  (
موذل عبد ا بن : اإلماـ شيخ القراء كا١تفسرين أبو اٟتجاج ا١تكي األسود موذل السائب بن أيب السائب ا١تخزكمي، كيقاؿ (

موذل قيس بن اٟتارث ا١تخزكمي، ركل عن ابن عباس ، كعنو أخذ القرآف كالتفسَت كالفقو كعن : السائب، القارئ، كيقاؿ 
أيب ىريرة كعائشة كسعد بن أيب كقاس كعبد ا٢تل بن عمر ، كرافع بن خديج ، كأـ كرز، كجابر بن عبدا كغَتىم من 

الصحابة، سَت أعبلـ النببلء ، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، ٖتقيق شعب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة ، 
 .449/ 4ـ، 1982بَتكت، 

 . آدـ( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)ُب النسخة ( أيينا )(
.  لتصبح ا١تعدكدات( الػ)أضاؼ أداة التعريف ( ب)ُب النسخة  (
ككاف ٬تب أف ٬تمعها ٚتع قلة حيث أهنم أرادكا تقليل ا١تدة فلماذا "لىٍن ٘تىىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامان مىٍعديكدىةن " جاء ُب سورة البقرة  ( 

ككاف ٬تب أف " أىيَّامان مىٍعديكدىات :" أيامان معدكدات، كجاء ُب سورة البقرة ُب صياـ شهر رمياف كىو فوؽ العشرة:دل يقولوا
ُب  (معدكدة)أنو ٬توز فيو الوجهاف معدكدة كمعدكدات كلكن األكثر أف : كاٞتواب..! أيامان معدكدة: ٕتيٍمىع ٚتع كثرة فيقاؿ

كل عدد قل أىك كثر فهو معدكد، كلكن معدكدات أىدؿ على الًقلَّة ألىف كل قليل : قاؿ الزجاج. ُب القلة (معدكدات)ك. الكثرة
لساف العرب، ٤تمد بن مكـر بن )« كقد ٬توز أىف تقع األىلف كالتاء للتكثَت. ٬تمع باألىلف كالتاء ٨تو ديرىٍيًهماتو كٛتىَّاماتو 

 .(177/ 4 ،ىػ1414، 3منظور دار صادر ، بَتكت، ط
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 ) : تعاٍ()قٛي٘: غ٪اٍ                   ) 

ِٳ: ؾإٕ قٌٝ [43: آل عمران]  ؟() قسٻّ ايػذٛز ع٢ً ايطنٛع َع إٔ ايطنٛع تكسّ ٗ ايؿطٜع١()ٚٳيٹ

ٕٵ ْكٍٛ ٕٻ : اؾٛاب عٓ٘ أ ٚٗ ايؿطعٝات  () ا٭ْبٝا٤ نًِٗ ٗ ايعكًٝات ؾطعٷ ٚاسسٷ()إ

ٚغ٦ٌ أهٛظ يًٓػ٠ٛ .  ايػذٛز قبٌ ايطنٛع()صؾطٜعتِٗط ٗ () إٔ ٜهٕٛ()ؾُُهٔ, ()كتًـ

 .(), ؾأدٝب ْعِإٔ ٜكٌِّ َع ايطداٍ ٗ اؾُاع١

غأيت ظنطٜا أهٛظ يًٓػ٠ٛ إٔ ٜكُٔ - ٜعين َطِٜ- إْٗا :ٚقاٍ بعض إؿػطٜٔ

 ):  ؾكاٍ عع َٔ قا٥ٌ()ايك٠٬ ٗ اؾُاع١ َع ايطداٍ؟ ؾكاٍ ْعِ, ؾأخدل اهلل تعاٍ عٓٗا

                ) ٞمت ايه٬ّ, ثِ اغتأْـ ٚاضنع 

):()نُا قاٍ تعاٍ. , أٟ قًٞ َع إكًٌ ٗ اؾُاع١()َع ايطانعٌ       

         )ؾكس أٌْ ٗ أَط ايك٠٬  (أقُٝٛا ايك٠٬): ,ٕا قاٍص43:ايبكط٠ط

                                                           

 . كقولو( ب)ُب النسخة  (
.  فلما( ب)ُب النسخة  (
 . ىا ىنا كأف الركوع أقدـ على السجود ُب الشريعة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( نقوؿ أف )(
ا( ب)ُب النسخة  (  . شرعنا كاحدن
 . ٥تتلفة( ب)ُب النسخة  (
 . فيمكن( ب)ُب النسخة  (
 . ٬توز( ب)ُب النسخة  (
كلكنها استدركت ُب ا٢تامش شرعيتهم كإف كانت مطموسة،كصححتها ، شرعهم( ب)شرعيتهم، ( أ)ُب النسخة (
 .ألهنا األقرب للصواب كا أعلم  (شريعتهم)

(.  ب)زيادة ُب ..( كسئل أ٬توز للنسوة)من قولو (
 . عنهم( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( ًب الكبلـ ٍب استأنف كاركعي مع الراكعُت )(
.  ا( ب)ُب النسخة  (
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قًٛا ٖصٙ ايك٠٬ َع : ؛ أٟ(ٚاضنعٛا َع ايطانعٌ): بأغطٖا, ثِ أَط بٗصٙ ايك٠٬ ؾكاٍ

 .إكًٌ 

ٖصا خدل عٔ َٓكبتٗا سٝح زلاٖا قسٜك١, ٚزلاٖا طاٖط٠, ٚأث٢ٓ اهلل : ٚقاٍ بعهِٗ

نُا ٜٴكاٍ ؾ٬ٕ , عٔ ايطنٛع ()ٚايك٠٬ َعتدل٠, عًٝٗا بايك٠٬ سٝح دعًٗا أؾطف ايڀاعات

 . (),ؾاعطف شيو() غذس٠() نصا نصا() ضنعٶ١, ٫ٚ تكاٍ()ق٢ً نصا نصا

                                                           

.  متعربة( ب)ُب النسخة  (
.  كذم( ب)ُب النسخة  (
.  يقاؿ( ب)ُب النسخة  (
 .كذل( ب)ُب النسخة  (
افعلي : إ٪تا قدـ السجود على الركوع ألف الواك ال تقتيي الًتتيب إ٪تا ىي للجمع كأنو قيل ٢تا: ذكر ا٠تازف ُب تفسَته (

أمرىا أمرا عاما كحيها : كقاؿ ابن األنبارم. إ٪تا قدـ السجود على الركوع ألنو كاف كذلك ُب شريعتهم: الركوع كالسجود كقيل
استعملي السجود ُب حاؿ كالركوع ُب حاؿ كدل يرد تقدًن السجود على الركوع بل أراد العمـو : على فعل ا٠تَت فكأنو قاؿ

أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن إبراىيم بن عمر :لباب التأكيل ُب معاين التنزيل، ا٠تازف). باألمر على اختبلؼ اٟتالُت
"..  :، يقوؿ ابن القيم (1/244ىػ ،1415-1بَتكت،ط– دار الكتب العلمية :٤تمد علي شاىينالناشر:الشيحي،تصحيح

ألف السجود أفيل كأقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد فإف  {كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعُتى }: ك٦تا قدـ بالفيل قولو
قيل فالركوع قبلو بالطبع كالزماف كالعادة ألنو انتقاؿ من علو إذل ا٩تفاض كالعلو بالطبع قبل اال٩تفاض فهبل قدـ الركوع اٞتواب 

كدل يقل اسجدم مع الساجدين فإ٪تا عرب بالسجود عن الصبلة  {كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعُتى }: انتبو ١تعٌت اآلية من قولو: أف يقاؿ
أم صلي مع  {اركعي مع الراكعُت}: كأراد صبلهتا ُب بيتها ألف صبلة ا١ترأة ُب بيتها أفيل من صبلهتا مع قومها ٍب قاؿ ٢تا

ركعت ركعتُت : ا١تصلُت ُب بيت ا١تقدس كدل يرد أييا الركوع كحده دكف أجزاء الصبلة كلكنو عرب بالركوع عن الصبلة كما تقوؿ
كأربع ركعات يريد الصبلة ال الركوع ٔتجرده فصارت اآلية متيمنة لصبلتُت صبلهتا كحدىا عرب عنها بالسجود ألف السجود 

أفيل حاالت العبد ككذلك صبلة ا١ترأة ُب بيتها أفيل ٢تا ٍب صبلهتا ُب ا١تسجد عرب عنها بالركوع ألنو ُب الفيل دكف 
بدائع الفوائد، ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن )..السجود ككذلك صبلهتا مع ا١تصلُت دكف صبلهتا كحدىا ُب بيتها ك٤ترأّا 

، كقاؿ الشيخ ٤تمد الطاىر بن (64/ 1العريب،بَتكت، لبناف ،  ىػ،دار الكتاب751: ا١تتوَب)سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية 
التحرير كالتنوير،الطاىر بن ).كقدـ السجود ألنو أدخل ُب الشكر، كا١تقاـ ىنا مقاـ شكر: عاشور ُب تفسَته التحرير كالتنوير

 (3/244ىػ ، 11984تونس،ط– عاشور،الدار التونسية للنشر 
 (. ب)زيادة ُب ( فاعرؼ ذلك )(
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 (غٛض٠ ايٓػا٤) 

):()غ٪اٍ ٚقٛي٘ تعاٍ خٻ           ) [1: النساء]ٌٕٝٵ ق ِٳ مل :  ؾإ ًٹ ؾځ

  ؟ ()(نجرلٶا) ْٚػا٤ نجرل٠ نُا قاٍ ضدايڄا ()ٜكٌ

, ٚمٛ ٖصا ()ٗ اٯ١ٜ تكسِٜ ٚتأخرل َعٓاٙ ضدايڄا ْٚػٶا٤ نجرلٶا: ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ

ٕٻ ايتكسِٜ ٚايتأخرل نجرل ):  ٗ أيؿاٚ ايعطب ْٚٛرلٙ قٛي٘()دا٥ع؛ ٭         

                   . . َعٓاٙ أْعٍ ع٢ً عبسٙ ايهتاب , ص2-1: ايهٗـط (.

ُٶا, ٚمل هعٌ ي٘ عٛدا ):ٚقٛي٘ تعاٍ. , ٚايكِٝ ْعت يًهتاب()قٝ           

  )ٚقاٍ ,  ْعت يًكػِ(), ٚايعِٛٝ() َعٓاٙ أْ٘ يكػِ عِٛٝ يٛ تعًُٕٛص76: ايٛاقع١ط

ٕٻ ايطداٍ ْع ع٢ً يؿٜ: ()بعهِٗ  ايك١ً ٚايٓػا٤ ْع ع٢ً ()إِا قاٍ ضدايڄا نجرلٶا؛ ٭

 ايطداٍ بايهجط٠, ٚمل ٜكـ ايٓػا٤ ٚايٓػ٠ٛ ْع ع٢ً غرل () ٚقـ()ايهجط٠؛ يصيو

                                                           

(. ب)زيادة ُب ( كقولو تعاذل )(
 (فلم دل يقل)كأثبتُّ ما ُب ب ( كدل نقل( )أ)ُب النسخة  (
 يقوؿ أبو ؛ ألهنا ىكذا كردت ُب اآلية كليس بالتاء ا١تربوطة،(كثَتنا)كصححتيها (. ب)زيادة ُب ( كما قاؿ رجاالن كثَتة )(

حذؼ كصف الثاين؛ لداللة : إنو قدـ الرجاؿ لفيلهم على النساء، كخص رجاالن بذكر الوصف بالكثرة، فقيل: حياف
. (3/164تفسَت البحر ايط، أبو حياف األندلسي،  ). كصف األكؿ عليو، كالتقدير كنساء كثَتة

 (.ب)زيادة ُب ( أف نقوؿ )(
 .كثَتة( ب)ُب النسخة  (
. ك٬توز التقدًن كالتأخَت( ب)ُب النسخة  (
(. ب)زيادة ُب ...( فيما معناه: )من قولو (
(. ب)زيادة ُب النسخة ( معناه أنو لقسم عظيم لو تعلموف )(
 .فالعظيم( ب)ُب النسخة  (

. بعض( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب ( لفظ )(
 (. ب)زيادة ُب ( لذلك )(
 .كصف( ب)فوصف،كُب ( أ)ُب النسخة  (
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ٕٻ ايٓػ٠ٛ ْع ع٢ً ايك١ً قٛي٘ , ()قٝاؽ َٔ إطأ٠ ٖٚٞ ْاع١ ع٢ً ايك١ً, ٚايسيٌٝ ع٢ً أ

): تعاٍ              )أضبع ْػ٠ٛ, ٚايٓػا٤ ْع ع٢ً ايهجط٠,  ص30: ٜٛغـط ٖٔٚ

ٕٻ ايٓػ٠ٛ ْاع١ ع٢ً ايك١ً, ٚايٓػا٤ ْع ع٢ً ايهجط٠  ):  قٛي٘() ؾسٍ ع٢ً أ   

     ) تػع ْػ٠ٛ, ٚقٛي٘ () ٖٚٔص52:ا٭سعابط :(             

   ) ايطداٍ ْع ع٢ً ايك١ً, ٚايطدا٫ت ْع ع٢ً (), ٚأَا() ٚمٛٙص32:٭سعابطا 

ٍٷ ٚضڇدٳا٫تٷ, ؾايطداٍ ْع ايك١ً ()ايهجط٠ ْٛرلٙ ٌٷ ٚضڇدٳا ُٳا٫تٷ, ضٳدٴ ٍٷ ٚدٹ ُٳا ٌٷ ٚدٹ ُٳ , دٳ

):قٛي٘() َٔ ()ٚايطدا٫ت ْع ٷ ع٢ً ايهجط٠ ْٛرلٙ, ٌْ ْٚاٍ ْٚا٫ت       

               ) ؾاعطؾ٘ص33 – 32: إطغ٬تط () . 

 

 

                                                           

 (. ب)زيادة ُب ( من ا١ترأة )(
(.  ب)زيادة ُب ...( فدؿ على أف: )من قولو (
 . كىي( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( ك٨توه )(
 (.ب)كأما ،كأثبت ماُب ( ب)فأما كُب (أ)ُب النسخة  (
 . كنظَته( ب)ُب النسخة  (
(.  ب)زيادة ُب النسخة ( نظَته ٚتل كٚتاؿ كٚتاالت:)من قولو  (
من قولو ( ب)كقولو كُب ( أ)ُب ( 
. فاعرؼ ذلك( ب)ُب النسخة  (
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):()قٛي٘ عع ٚدٌ: غ٪اٍ                 

                    ) [69: النساء] ٌِٝٳ : ؾإٕ ق ًٹ ؾځ

 ؟ (ضؾٝكڄا)اْتكب قٛي٘ 

ٕٻ قٛي٘()اْتٴكب ع٢ً ايتؿػرل: ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ نإ  (ٚسػٔ أٚي٦و): ؛ ٭

ُٶا, ثِ ؾڂػط ُٶا, ثِ ؾػطت٘() نإ()ٚنٌ ايه٬ّ,  بكٛي٘ ضؾٝكڄا ()َبٗ  ٜهٕٛ ()بؿ٤ٞ () َبٗ

):()َٓكٛبٶا ع٢ً ايتؿػرل مٛ قٛي٘ تعاٍ    ) ٚقٛي٘, ص62: ايكاؾاتط :

(      ) ٚمٛٙ نجرل,ص4: َطِٜط (). 

: ()اْتكب ع٢ً ْعع اـاؾض َعٓاٙ َٔ ضؾٝل ٚإٕ ؾ٦ت قًت:()ٚقاٍ بعهِٗ

  ):(), َٚٓ٘ قٛي٘(), نكٛيو نؿ٢ بو ْاقطٶا, ٚنؿ٢ بٗصا ؾطقا()بطؾٝل

                                                           

.  كقولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
 . نقوؿ( ب)ُب النسخة  (
 .32التمييز ،كما سبق ص: ا١تقصود بالتفسَت  (
.  فسره( ب)ُب النسخة  (
 . كبلـ( ب)ُب النسخة  (
.  يكوف( ب)ُب النسخة  (
.  فسره( ب)ُب النسخة  (
(.  ب)زيادة ُب النسخة ( بشيء )(
 . كقولو( ب)ُب النسخة  (

 (. ب)زيادة ُب ( كثَت )(
.  بعض( ب)ُب النسخة  (
(.  ب)زيادة ُب ( قلت )(
 .(ب)كأثبتُّ ماُب  ، برفيق (ب)كُب  لرفيق،( أ)ُب النسخة  (
(.  ب)زيادة ُب ( ككفى ّٔذا فرقنا )(
 (.ب)قولو،كأثبتي ماُب ( ب)كقولو كُب ( أ)ُب (
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 ) وقوله, ص6:ايٓػا٤ط :(  ) (ٚنؿ٢ باهلل َٔ سػٝبٺ)ٚدٗ٘()إِا ص31:ٜٛغـط 

, (ٚنؿ٢ باهلل ٚن٬ٝ):  اْتكب ْٛرلٙ قٛي٘() , ؾًُا اْتعع اؿطف اـاؾض()(َا ٖصا ببؿط)ٚ

ُٶا)  :ٚقاٍ بعض ايٓشٌٜٛ, َٚا أؾبٗ٘ َٔ اٯٜات , (ٚنؿ٢ باهلل ؾٗٝسٶا), (ٚنؿ٢ باهلل عًٝ

, ()ٖٛ أسػٔ قٛيڄا ٚأعع خًكڄا ٚأنطّ سػبٶا: (), نكٛي٘() ا٭يـ ٚاي٬ّ()اْتكب يكبٌ ْعع

ٚإِا نإ ٗ ا٭قٌ أسػٔ ايكٍٛ, ٚأعع اـًل, ٚأنطّ اؿػب, ؾًُا اْتعع َٓ٘ ا٭يـ 

ٚسػٔ )أٚي٦و أسػٔ ايطؾكا٤ ؾًُا اْتعع َٓ٘ ا٭يـ ٚاي٬ّ قاض :  تكسٜطٙ()ٚاي٬ّ اْتكب

):(), َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ(أٚي٦و ضؾكڄا       )()
): ٚقٛي٘، ص33: ؾكًتط   

        ) وقولهص66: ايٓػا٤ط ، :(              ) 

 ):  وقولهص125: ايٓػا٤ط       ) ٚمٛٙ نجرل, ؾاؾِٗص6: إعٌَط ,(). 

 

 

                                                           

ُب لغة أىل اٟتجاز ، كبنو ٘تيم  (ماىذا بشران  ):كمثل قولو عز كجل:قاؿ سيبويو ،( ب)زيادة ُب ىامش النسخة ( إ٪تا )( 
 (59 /1 ، الكتاب، لسيبويو)يرفعوهنا إال من درل كيف ىي ُب ا١تصحف 

(. ب)، كأثبت ماُب " ببشر( "ب)بدكف الباء،كُب " بشر( "أ)ُب  ( 
.  فلما انتزع منو الباء كا١تن نصبو( ب)ُب ىامش  (
. نوع ،كصححت با٢تامش نزع( ب)ُب النسخة  (
 . البلـ كاأللف( ب)ُب النسخة  (
 . كقولك( ب)ُب النسخة  (
 . حسيبنا( ب)ُب النسخة  (
 . نصبتو( ب)ُب النسخة  (
 . كقولو( ب)ُب النسخة  (

 . بعد كلمة قوالن ( ٦تن دعا إذل ا)زاد ( ب)ُب النسخة  (
(.  ب)زيادة ُب ( فافهم )(
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 ) :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                        ..)[95: النساء] 

ِٳ اْتكب قٛي٘: , ؾإٕ قٌٝ ًٹ  ؟ (غرلٳ أٚيٞ ايهطض): ؾځ

 :()إٔ ٜكاٍ()اؾٛاب عٓ٘

 :, أَا ايٓكب ؾؿٝ٘ اخت٬ف()قس ضٟٚ بايطؾع ٚايٓكب ٚاؾط 

 ْهط٠, ٚنٌ ْهط٠ ()؛ ٭ٕ إ٪ٌَٓ َعطؾ١ ٚغرل() ْكب ع٢ً ايكڀع: قاٍ ايؿطا٤

 ):  قٛي٘ تعاٍ() ع٢ً ايكڀع ْٛرلٙ()دا٤ت بعس إعطؾ١ تهٕٛ َٓكٛب١     

     ) اْتكب ع٢ً ايكڀعص1: إا٥س٠ط ,(). 

                                                           

(. ب)زيادة ُب ( عنو )(
 .نقوؿ( ب)ُب النسخة  (
قرأ أبو جعفر كنافع كابن عامر كالكسائي كخلف بالنصب ، كقرأ ابن كثَت )،.بالنصب كا٠تفض كالرفع( ب)ُب النسخة  (

ا١تبسوط ُب القراءات العشر ، أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف  ) (بالرفع" غَتي "كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كيعقوب 
  .(181ت، ص .األصبهاين ، ٖتقيق سبيع ٛتزة حاكمي، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق ، د

البحر  )أماقراءة الكسر فقد قرأ ّٔا األعمش كأبو حيوة ، كىي قراءة شاذة ذكرىا كثَت من ا١تفسرين كالقرطيب ،كأبو حياف 
، كذكر توجيهها ابن  (35/ 4ىػ 1420-1ط-بَتكت– صدقي ٤تمد ٚتيل،دار الفكر : ايط،أبو حياف األندلسي،ٖتقيق

كىو :-أنو نعت للمؤمنُت،كالثاين-الصحيح-أحد٫تا كىو :ففيهما كجهاف أييان :كأما قراءة اٞتر): القيم ُب بدائع التفسَت فقاؿ
يسرم :بدائع التفسَت،ابن القيم،ٚتعو كخرٌج أحاديثو)(أنو بدؿ منو،بناء على أنو نكرة،فبل ينعت بو ا١تعرفة-:قوؿ ا١تربد

ىو نعت : كقاؿ األخفش )(1/292ىػ،ج1427-1صاحل الشامي،دار ابن اٞتوزم،الرياض،ط:السيد،راجعو كنسق مادتو
من ا١تؤمنُت : ا١تؤمنُت الذين ىم غَت أكرل اليرر، أم= =من: جعلو نعتا للمؤمنُت؛ أم" غَتً : "للقاعدين، كقرأ أبو حيوة

اٞتامع ألحكاـ القرآف،أبوعبدا ٤تمد  )(بالنصب على االستثناء من القاعدين أك ا١تؤمنُت" غَتى "األصحاء، كقرأ أىل اٟترمُت 
أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب :بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب،ٖتقيق

  .(59/ 7 ىػ، 2،1384ا١تصرية،القاىرة،ط
 .32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
 (.ك)غَت دكف استخداـ حرؼ العطف ( ب)ُب النسخة  (
 .يكوف منصوبا( ب)ُب النسخة  (
. كنظَته( ب)ُب  (
 .تنصب غَت ٤تل على القطع( ب)ُب النسخة  (
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 ايٛقـ (), ٚا٫غتجٓا٤ إشا نإ خاضداڄ عٔ() ْكب ع٢ً ا٫غتجٓا٤:ايعداز ()ٚقاٍ

  ) :ٜهٕٛ َٓكٛبٶا, ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ                    

                  ..)
 () 

 ع٢ً (), اْتكب غرل ْاٚطٜٔص53: ا٭سعابط

 () اـؿض ؾع٢ً أْ٘ بسٍ َٔ إ٪ٌَٓ, ٚإ٪َٕٓٛ خؿض عطف (), ٚأَا()ا٫غتجٓا٤

 : اـاؾض, ٚأَا ايطؾع ؾؿٝ٘ ق٫ٕٛ

 .َطؾٛع؛ ٭ْ٘ ؾاعٌ, ٚايؿاعٌ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا: () قاٍ بعهِٗ

 ْٛرلٙ ,()َطؾٛع؛ ٭ْ٘ خدل سطف اـاؾض, ٚخدلٙ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا : ٚقاٍ بعهِٗ

  ):قٛي٘ تعاٍ            )
 ()

,ؾايٓكب ع٢ً ()بايٓكب ٚايهػط ص31:ايٓٛضط

 ):ا٫غتجٓا٤, ٚايهػط ع٢ً ايبسٍ َٔ ايتابعٌ,َٚٓ٘ قٛي٘        ) ص59:ا٭عطافط 

                                                           

 .قاؿ( ب)ُب النسخة  (
ا١تعٌت ال يستوم القاعدكف إال أكرل ( القاعدين)نصبا على االستثناء من ( غَت أكرل اليرر)يقوؿ الزجاج، ٬توز أف يكوف  (7

 . (2/93معاين القرآف كإعرابو، الزجاج،    )اليرر على أصل االستثناء، 
 .من( ب)ُب النسخة  (
 (.يأيها الذين ءامنوا)دل يذكر ( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب ( ناظرين )(
 .االستثناء( ب)ُب النسخة  (
 .فأما( ب)ُب النسخة  (
 .٬توز( ب)ُب النسخة  (
 .بعض( ب)ُب النسخة  (

مرفوع ألنو بدؿ من القاعدين، كالقاعدكف مرفوع ألنو فاعل، كقاؿ بعض ألنو خرب ا٠تافض، كخربه ( ب)ُب النسخة  (
 .يكوف مرفوعا

 (.اإلربة)بعد كلمة ( من الرجاؿ)زاد ( ب)ُب النسخة  (
، كقرأ عاصم ُب ركاية (بالكسر)خفيا  (غًَت أكرل) كحفص عن عاصم مالكسائ قرأ ابن كثَت كنافع كأبو عمرك كٛتزة ك (

كتاب السبعة ُب القراءات، ابن ٣تاىد، أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد )نصبنا،  (غَتى أكرل)ابن عامر  أىب بكر ك
  .(454ىػ، ص1400، 2شوقي ضيف ، ط . التميمي البغدادم، ٖتقيق د
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 : قٛي٘() ع٢ً ايبسٍ َٔ إي٘ نصيو(), ؾايطؾع ع٢ً خدل اـاؾض, ٚايهػط()بايهػط ٚايطؾع

(                  )
 ()

 ..()ؾاؾِٗ ص3:ؾاططط 

 

 

): قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                  ..اٯ١ٜ)
, [112: النساء]()

ِٳ: ؾإٕ قٌٝ  ؟ () عٔ ايٛاسس زٕٚ اٯخط()ثِ ن٢ٓ () اٱثِ ٚاـڀ١٦ٝ() شٳنځطٳ اهلل تعاٍ()يٹ

  ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ اٱثِ, ٚإِا خل اٱثِ ()إٕ:  إٔ ْكٍٛ()اؾٛاب عٓ٘

ٕٻ ايهٓا١ٜ ضادع١() َٔ اـڀاٜا ()؛ ٭ْ٘ ٜؿتٌُ أدٓاغٶا()بايهٓا١ٜ  بًؿٜ (), أ٫ تط٣ أ

                                                           

 .بالرفع كاٞتر( ب)ُب النسخة  (
 .اٞتر( ب)ُب النسخة  (
 .ككذلك( ب)ُب النسخة  (10
صححو ُب النسخة " ىل من إلو غَت ا يرزقكم من السماء كاألرض: "خطأ ُب ذكر اآلية حيث قاؿ( أ)ُب النسخة  (11

. (أ)كدل يذكر من السماء كاألرض كما ُب النسخة " ىل من خالق غَت ا يرزقكم: "بقولو (ب)
 .فقس نظائرىا هتتدم إف شاء ا( ب)ُب النسخة  (
(.  بريئنا فقد احتمل ّٔتانا كإٙتا مبيننا: )ًب استكماؿ اآلية الكرٯتة إذل قولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
 . فلم( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( تعاذل )(
.  تقدًن كتأخَت( ب)ُب النسخة  (

 . كناىا( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( اآلخر )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( عنو )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( نقوؿ أف  )(
.  73سبق اإلشارة للمصطلحات اليت يستخدمها الكوفيُت ص)خص اإلٍب باليمَت،:ا١تقصود بالكناية ىنا أم  ( 
 . أجناسو( ب)ُب النسخة  (
) ، "أف ا٠تطيئة قد تكوف من قبل العمد كغَت العمد، بينما اإلٍب ال يكوف إال من العمد: يفرؽ الطربم بُت ا٠تطيئة كاإلٍب (

 . (7/477)عبدا الًتكي، دار ىجر للنشر كالتوزيع، القاىرة :تفسَت الطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم، ٖتقيق
 . مرجوعة( ب)ُب النسخة  (
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 () ضادع١ إٍ اـڀ١٦ٝ يهاْت بًؿٜ ايتأْٝح؛ ٭ٕ(), ؾًٛ ناْت ايهٓا١ٜ()ايتصنرل ٚاٱثِ َصنط

  ): اـڀ١٦ٝ َ٪ْج١, ْٛرلٙ قٛي١ تعاٍ        ) ص62: ايتٛب١ط , 

 ) : قٛي٘()ؾايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ اهلل؛ ٭ٕ ضنا اهلل ٜؿتٌُ ع٢ً ضنا ضغٛي٘ ,ٚنصيو   

            ) ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ ايتذاض٠, ٚإِا خل ايتذاض٠ ص11:اؾُع١ط ,

 ايًٗٛ تبع ايػ٢ٓ, ()بايصنط يػًبتٗا ع٢ً ايًٗٛ؛ ٚ٭ْٗا تسخٌ ع٢ً ايًٗٛ ٚشيو؛ ٭ٕ 

 ()ايتذاض٠ () بًؿٜ ايتأْٝح, ٚ() إٔ ايهٓا١ٜ ضادع١() تأنٝسٙ ٖٛ() يًتذاض٠, ٚ()ٚايػ٢ٓ

 .  َصنطٶا()َ٪ْج١, ؾًٛ ناْت ضادع١ إٍ ايًٗٛ يهإ

ايهػب ٖٚٛ هُع ()ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ يؿٜ()٭ٕ ايًٗٛ َصنط: ٚقاٍ بعهِٗ

):  قٛي٘(), ٚنصا ()ايهػب ٖٚٛ َصنط()اـڀ١٦ٝ ٚاٱثِ ,ٚايتصنرل َطزٚز إٍ يؿٜ   

                                                           

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كاإلٍب مذكر )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( الكناية )(
 . ك( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ككذلك )(
 . أف( ب)ُب النسخة  (
 . الغنا كالغنا( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( ك )(
 (. ب)زيادة ُب ( ىو )(
 (ب)زيادة ُب ىامش  (على كجو التأنيث كالتجارة مؤنث) ) 

 . إذل( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( كىو )(
 . لكانت( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( ألف اللهو مذكر )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( لفظ )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( لفظ )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كىو مذكر )(
 . ككذلك( ب)ُب النسخة  (
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           ) ع٢ً ايتذاض٠  (), اشلا٤ ضادع١ إٍ ايط١ٜ٩ ٖٚٞ تؿتٌُص11: اؾُع١ط

 .() , ٚيؿٜ ايتأْٝح َطزٚز إيٝٗا()ٚايًٗٛ ْٝعٶا ايط١ٜ٩ َ٪ْج١ 

ٕٻ اهلل تعاٍ أْعٍ ايكطإٓ ع٢ً يؿٜ : ()ٚقاٍ بعهِٗ ايهٓا١ٜ َطزٚز٠ إٍ نًُٝٗا, ٚأ

 إشا نإ ٗ ()اختكاضٶا  () تهين عٔ أسسُٖا () ثِ (), ٚايعطب تصنط اثٌٓ()ايعطب ٚيػتِٗ

 : , ٜٚسٍ عًٝ٘ قٍٛ ايؿاعط() ٗ ١ًْ َا شٴنط ()إصنٛض زيٌٝ ع٢ً إذلٚى, ٚنصا 

ٟٿ ضٳَاْٞ ٛڇ ٍڇ ايڀځ َٹٔ دٳٛ ٚٳ ٚٳٚايٹسٟ   بٹطڇ٦ٜٶا  ٘ٴ  َٹٓ َٵطڈ نڂٓتٴ  َٳاْٹٞ بٹأځ  ()ضٳ

.()نٓت َٓ٘ ٚٚايسٟ بط٦ٜٶا, ٚمل ٜكٌ بط٦ٌٜ, ٚمٛٙ نجرل: ؾكاٍ .   

):()ٚقٛي٘ تعاٍ                             

):()ٚمل ٜكٌ َُٓٗا, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ [67: النحل] (               

                                                           

 . تقع( ب)ُب النسخة  (
( . ب)زيادة ُب النسخة ( كالرؤية مؤنثة )(
(. ب)زيادة ُب ىامش ( كلفظ التأنيث مردكد إليها )( 
.  بعض أىل اللغة( ب)ُب النسخة  (
 . لغة العرب( ب)ُب النسخة  (
 . شيئُت( ب)ُب النسخة  (
(.  ب)ٍب كأثبت ماُب ( ب)ٔتا ، كُب ( أ)ُب النسخة  (
 . الواحد( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( اختصارنا )(

 . ككذلك( ب)ُب النسخة  (
 . ذكرنا( ب)ُب النسخة  (
أجل "، كالبيت من الطويل، لعمر بن أٛتر الباىلي، كيركل ة  غَت كاضحاتكلم(.... )....كمن جوؿ( أ)ُب النسخة  (

، مؤسسة )،"جوؿ الطومٌ "بدال من" الطومٌ  ٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع، جبلؿ الدين السيوطي، ٖتقيق عبد العاؿ سادل مكـر
  .(1/75الكتاب لسيبويو،  )، كالبيت من شواىد سيبويو، (2/84ـ، 1992الرسالة، بَتكت، 

. كنظَته ُب القرآف كثَت( ب)ُب النسخة  (
 .كقولو( ب)ُب النسخة  (
 .كقولو ُب( ب)ُب النسخة  (
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                      .. ) () 
 (), ٚمل ٜكٌ َٔ مثطاتٗاص35, 34: ٜؼط

 .()شلصٙ ايع١ً

 

):()قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                               

                     .  () (إكٌُٝ)َا قٌ :, ؾإٕ قٌٝ[162:النساء]( .

 ؟َٔ اٱعطاب

 . ؾٝ٘()أٌٖ ايًػ١ قس تهًُٛا: ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 قً٘ خؿض بايعڀـ ع٢ً َا قبً٘, أضاز َا أْعٍ اهلل إيٝو ٚإٍ : ()قاٍ بعهِٗ

ٜ٪َٕٓٛ َا أْعٍ إيٝو ٜٚ٪َٕٓٛ : قً٘ خؿض بايطز إٍ قٛي٘: ()إكٌُٝ, ٚقاٍ ايهػا٥ٞ

 .؛ أٟ بإ٪ٌَٓ (ٜٚ٪َٔ يًُ٪ٌَٓ)  (), ٚاعتدلٙ بكٛي٘ ٗ َٛنع آخط()بإكٌُٝ

قً٘ ْكب ع٢ً إسح, ٚايعطب تٓكب ع٢ً إسح ٚايصّ نأِْٗ ٜٕٓٛٚ : ()ٚقاٍ بعهِٗ 

 :, ْٚٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ()إؾطاز إُسٚح َسح فطز غرل َتبع ٭ٍٚ ايه٬ّ, نصيو قاٍ ايؿطا٤

                                                           

( كجعلنا فيها)أسقط كلميت ( ب)ُب النسخة  (
 .ٙتر٫تا( ب)ُب النسخة  (
 .فاعرؼ ذلك كقس عليو( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب ( قولو تعاذل )(
( . كا١تقيمُت الصبلة : )ُب قولو تعاذل (
 .نقوؿ أف( ب)ُب النسخة  (
 .تكلم( ب)ُب النسخة  (
 .كقاؿ بعض( ب)ُب النسخة  (
 .34سبق التعريف بالكسائي ، ص (

 (.ب)زيادة ُب النسخة ..( ٤تلو: كقاؿ الكسائي)من  (
 .كاعترب ُب قولو ٔتوضع آخر( ب)ُب النسخة  (
 .بعض( ب)ُب النسخة  (
٤تمد علي / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد بن عبد ا بن منظور الديلمي الفراء ٖتقيق (

. 347-346/ 2، 1عبد الفتاح إٝتاعيل الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة،مصر،ط/ النجار 



     القرآنسؤاالت
102 

(                                  )ص199:آٍ عُطإط 

. , اْتكب خاؾعٌ هلل ع٢ً إسح()أْعٍ إيٝهِ َٚا أْعٍ إيِٝٗ خاؾعٌ هلل()صَٚاط: قاٍ,
 : ()ْكب ع٢ً تڀاٍٚ ايه٬ّ بايٓٸػل,ٚأْؿس يًدطْل()ٖٛ:(), ٚقاٍ أبٛ عبٝس٠()

ِٴ ٖٴ ٔٳ  ٚٳآؾځ١ڂ اؾڂعضڇ    ٫ ٜٳبعٳسٳٕ قځَٛٞ ايځٸصٜ ِٴٸ ايعٴسا٠ٹ  غٴ

َٴعٵتٳطٳىٺ    ٌٿ  ٌٳ بهڂ َٳعاقٹسٳ ا٭ڂظٵضڇ     ايٓٻاظڇيٹ  () ٚايڀځٸٝٹٸبٕٛ 

  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  ):() َٚا ٜؿبٗ٘, ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ غٛض٠ ايبكط٠

 . ()ؾاؾِٗ ص177: ايبكط٠ط (چ  چ  چ

                                                           

 مابُت ا١تعقوفُت زيادة يقتييها السياؽ ( 
(. ب)زيادة ُب ..( قاؿ أنزؿ إليكم )من  (
كما نقل ا٠تليل ابن أٛتد الفراىيدم عن يونس النحوم أنو زعم أف نصب ىذ اٟترؼ على ا١تدح ُب سورة النساء  (
اٞتمل ُب النحو، ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، ٖتقيق فخر الدين  ). (الصابرين ُب البأساء كاليراء)، ك (كا١تقيمُت الصبلة)

  .( 61ـ، ص 1985قباكة، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 
األغلب أنو أبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت التيمي البصرم اللغوم العبلمة اإلخبارم صاحب التصانيف ، ركل عن ىشاـ بن  (

شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ، ابن العماد  )ىػ ، 209عركبة كأيب  عمرك بن العبلء كاف أحد أكعية العلم، توُب سنة 
عبد القادر األرناؤكط، ك٤تمود :شهاب الدين أيب الفبلح عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد العكرم اٟتنيبلي الدمشقي، ٖتقيق

 (50/ 3ـ،1988، 1االرناؤكط، دار ابن كثَت، بَتكت،ط
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( ىو )(
. شاعرة من شعراء اٞتاىلية ( ـ574-ىػ. ؽ50توفيت ٨تو )ا٠ترنق بنت بدر بن ىفاف بن مالك البكرية العدنانية : ىي (

ىي أخت طرفة بن العبد من أمو، تزكجها بشر بن عمرك بن مرثد سيد بٍت أسد الذم قتل يـو كبلب من قبلهم، كاف أكثر 
كتاب األعبلـ،خَت الدين بن ).. شعرىا ُب رثائو كرثاء من قتل معو من قومها، كما رثت أخاىا طرفة، ك٢تا ديواف شعر صغَت

 = األبيات من قصيدة ٠ترنق بنت ىفاف،(2/303ـ ، 2002، 15، دار العلم للمبليُت، بَتكت ، طالدمشقي ٤تمود الزركلي
كتاب األمارل ُب لغة العرب، أبو علي  )ترثي زكجها عمرك بن مرثد، كابنها علقمة بن عمرك، كأخويو حساف كشرحبيل، =

  .(160/ 2ـ ، 1978، 1إٝتاعيل بن القاسم القارل البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
، ك٫تا من شواىد  معاين القرآف البيتاف من الكامل ،كالشاىد منهما كلمة النازلُت منصوبة كركيت ُب بعض الكتب بالرفع  (

  .(100 / 3 ، شرح الشواىد للعيٍت على ىامش شرح األمشوين، 105 / 1معاين القرآف للفراء، )للفراء
 .كنظَته( ب)ُب النسخة  (
أهنا منصوبة على (1: أف للعلماء فيها ستة مذاىب( كا١تقيمُت)، كخبلصة الكبلـ ُب كلمة ( ب)زيادة ُب ( فافهم )(

  =ىنا كا١تقيمُت أم كيؤمنوف با١تقيمُت الصبلة( ٔتا أنزؿ إليك)ُب قولو " ما"أهنا ُب موضع خفض ألهنا معطوفة على (2ا١تدح ،
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 (   غٛض٠ إــــا٥س٠   )

):()قٛي٘ عع ٚدٌ: غ٪اٍ                            

   )ِٳ اضتؿع تهٕٛ:, ؾإٕ قٌٝص114:إا٥س٠ط ًٹ َٶا ؟ ؾځ   ٖا ٖٓا ؟()أيٝؼ دٛاب ا٭َط فعٚ

 أسسُٖا َتكٌ با٭َط,: ()دٛاب ا٭َط ع٢ً نطبٌ: () اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ

َٶا()ٚاٯخط َٓؿكٌ  ): نكٛي٘(), ؾإتكٌ ٫ ٜهٕٛ إ٫ فعٚ      )() ص64:ٖٛزط 

 .  ٚمٛٙص3: اؿذطط (ٺ  ٿ   ٿ ) :, ٚقٛي٘ص64

 ؾٝ٘ ايطؾع ٚاؾعّ, ؾاؾعّ ع٢ً اؾٛاب, ٚايطؾع ع٢ً ()ٚأَا إٓؿكٌ هٛظ

ٕٻ دٛاب ا٭َط إشا دا٤ سا٥ٌ  اؾٛاب () بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭َط خطز عٔ سٝع()ا٫غتكباٍ؛ ٭

 ):  قٛي٘ تعاٍ()ْٛرلٙ,  ا٫غتكباٍ, ٚإػتكبٌ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا()ٚزخٌ ٗ سٝع   

                                                                                                                                                                                

 (4كمن قبل ا١تقيمُت ، فحيًذؼ ا١تياؼ كأقيم ا١تياؼ إليو مقامو ، : أهنا على حذؼ مياؼ أم  (3ىم ا١تبلئكة ، =
" إليك " معطوفة على الكاؼ ُب  (5، لكن الراسخوف ُب العلًم منهم كمن ا١تقيمُت: أم" منهم " معطوفة على اليمَت ُب 

الكتاب : انظر)كًمٍن قبًل ا١تقيمُت : أم " قبلك " معطوفة على الكاؼ ُب  (6يؤمنوف ٔتا أيٍنزؿ إليك كإذل ا١تقيمُت ،: أم
 ، كمشكل إعراب القرآف 405 / 1 ، كإعراب القرآف للنحاس 107 / 2  ، كمعاين القرآف كإعرابو للزجاج 66 / 2لسيبويو 

 .( 202 / 1 ، كالتبياف ُب إعراب القرآف 212 / ١1تكي بن أيب طالب 
 .كقولو تعاذل( ب)ُب النسخة  ( 

 (.ب)زيادة ُب ( تكوف  )(
(. ب)زيادة ُب ( أف نقوؿ )( 
 .كجهُت( ب)ُب النسخة  (
 .كالثاين منفصل منو( ب)ُب النسخة  (
 .جزما( ب)ُب النسخة  (
(. ُب أرض ا)زاد ( ب)ُب النسخة  (
 .فيجوز( ب)ُب النسخة  (
 جات حايبل( ب)ُب النسخة  (

 .من حيزه ( ب)ُب النسخة  (
 .حيزه ( ب)ُب النسخة  (
 . كنظَته ( ب)ُب النسخة  (
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             )ٚقٛي٘,ص103:ايتٛب١ط:(                  )() 

(   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ): ٚقٛي٘, [6-5: مرًن]
 ): ٚقٛي٘, ص246: ايبكط٠ط ()

                )()
 ):ٚقٛي٘،ص34:ايككلط                  

  )()
 ٖصٙ اٯٜات بايطؾع ٚاؾعّ؛ ؾايطؾع ()َٚا أؾبٗ٘ َٔ اٯٜات ٚقس قط٥ت ص9:ٜٛغـط

 .ٚاؾعّ ع٢ً اؾٛاب ؾاؾِٗ , ع٢ً ا٫غتكباٍ

تهٕٛ يٓا عٝسٶا؛ يكبٌ ٚقٛع٘ ق١ً : إِا اضتؿع قٛي٘: () قاٍ أبٛ غٌٗ ض١ٓ اهلل عًٝ٘

يًٓهط٠, ٚنٌ دٛاب ٜكع ق١ً ٜهٕٛ َطؾٛعٶا, ٚنإ سك٘ إٔ ٜهٕٛ ْعتٶا يًُا٥س٠ بايٓكب, 

ُٸا قرلٚٙ ق١ً يًٓهط٠()َعٓاٙ ضبٓا أْعٍ عًٝٓا َا٥س٠ نا١ٓ٥ َٔ ايػُا٤ ٚسٛيٛٙ عٔ زل١ , , ؾً

                                                           

ّتـز الفعلُت، على أف األكؿ ٣تزـك ُب جواب الدعاء، كىو ( يرٍثٍت كيرثٍ )اختلف القرٌاء فيها فقرأ أبو عمرك، كالكسائي  ( 
فهب رل من لدنك كلٌيا كارثا يرثٍت، : لقصد اٞتزاء، كجعل الكبلـ متصبل بعيو ببعض،فتقديره.. فػىهىٍب رل : قولو تعاذل قبل

كالفعل الثاين كىو .رأس آية مستغن عن أف يكوف ما بعده صفة لو، فحملو على اٞتواب دكف الصفة (كلٌيا)كيقوم اٞتـز أف 
 سأؿ ا ألف زكريا  (كرل)بالرفع فيهما، على أف األكؿ صفة لػ (يرثيٍت كيرثي )كقرأ الباقوف  (يرثٍت)معطوؼ على  (كيرث)

فهب رل من لدنك كلٌيان كارثان رل ككارثان : كالثاين معطوؼ عليو، كا١تعٌت. تعاذل كلٌيان كارثان علمو، كنبوتو، فليس ا١تعٌت على اٞتواب
 ، ـ1997/ػ ق1417 ،٤1تيسن،دار اٞتيل ،بَتكت،ط ا٢تادم شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر،٤تمد).من آؿ يعقوب

3/29) .
باٞتىٍزـ على جواب األٍمر ك التقدير إف تبعث ابعث لنا ملكان نقاتل ُب سبيل ا كقراءة الرفع ( نػيقىاًتلٍ )كا١تقصود أف من قرأ  (

إعراب القراءات الشواذ للعكربم ككتاب ٥تتصر ُب شواذ :دل أجدىا ُب كتب القراءات ا١تتواترة كال كتب القراءات الشاذة  مثل
٤تمد السيد أٛتد عزكز،،عادل :إعراب القراءات الشواذ للعكربم ، دراسة كٖتقيق )القرآف من كتاب البديع البن خالويو ،

  ـ،القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب ،عبدالفتاح القاضي ،دار الكتاب1996/ىػ1417، 1الكتاب،بَتكت،ط
 ٥1تتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع البن خالويو ،مكتبة ا١تتنيب، القاىرة،ط- ـ 1981/ىػ1401، 1العريب،بَتكت،ط

 (ت .د
البدكر الزاىرة ُب القراءات العشر ا١تتواترة من )بإسكاهنا ،  (ييصٌدٍقٍت)قرأ عاصم كٛتزة برفع القاؼ ، كالباقوف(ييصٌدقيٍت  )(

 (341ىػ،ص1424 ، 1طريقي الشاطبية كالدُّرة،عبدالفتاح عبدالغٍت القاضي،دار السبلـ،القاىرةط
 .بالرفع (  ٮتلو)أييان دل أجد ُب كتب القراءات ا١تتواترة كال الشاذة  من قرأ  (
 . قريت( ب)ُب النسخة  (
  .78، كأبوسهل سبقت الًتٚتة لو ص( ب)زيادة ُب ( رٛتة ا عليو )(
 . السما( ب)ُب النسخة  (
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 اٯٜات اييت () ايكٍٛ ٗ ْٛا٥طٖا َٔ()ٖٚهصا,  عًٝ٘() ضؾعٛٙ يكبٌ زخٍٛ ايعٛاٌَ() ايٓهط٠

,  ()ٚزِْٚٗ, ٚ ا٭خؿـ, ٚايعداز, ()ايؿطا٤: ايًػ١ َجٌ () أنجط أ١ُ٥()َٚجً٘ ٜكٍٛ, شنطْا

 :ضؾع ع٢ً اؿاٍ ٚاؿاٍ ع٢ً ٚدٌٗ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 ظٜس ضانبٶا؛ أٟ ٗ ()دا٤ْٞ:  ا٭زلا٤ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا أبسٶا نكٛيو()ٗ: إسساُٖا

) : تعاٍ()َٚٓٗا قٛي٘, ساٍ ضنٛب٘             ) [2: النصر]أٟ َع() 

 .ؾٛدِٗ

 ٜهٕٛ ؾعًڄا َػتكبًڄا ٚقع قٌ اؾٛاب ٚمل ٜطز ()ٜهٕٛ ٗ ا٭ؾعاٍ,ٖٚٛ إٔ:ٚايجاْٞ

 ):()ٜٚهٕٛ ايؿعٌ ٗ ساي٘ نكٛي٘ تعاٍ,سهِ اؾٛاب بعٝٓ٘      )[5: ا١تدثر] 

ضٳبٻٓٳا ) : قٛي٘ تعاٍ()ٚنصا. ()أٟ ٫ ُٓٔ ٫غتهجاضى ي٘, ٫ ُٓٔ ٗ ساٍ ا٫غتهجاض: َعٓاٙ

                                                           

 . بنكرة( ب)ُب النسخة  (
 .العامل( ب)ُب النسخة  (
 . كىكذم( ب)ُب النسخة  (
 . ك( ب)ُب النسخة  (
 . يقولوف( ب)ُب النسخة  (
 . أىل( ب)ُب النسخة  (
 . الفرا( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كدكهنم )(
 . بعض( ب)ُب النسخة  (

 . من( ب)ُب النسخة  (
 . جا( ب)ُب النسخة  (
 . كقولو( ب)ُب النسخة  (
 (. أم مع فوجهم)ُب حاؿ كاستدركها الناسخ ُب ا٢تامش ( ب)ُب النسخة  (
 . ما( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( تعاذل )(
 (ب)أم ال ٘تنن الستكثارؾ لو،كأثبت ماُب ( ب)كاستكثارؾ رل كُب( أ)ُب (
 . ككذلك( ب)ُب النسخة  (
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ٚٳآځخٹطڇْٳا ٚٻيٹٓٳا  ٕٴ يځٓٳا عٹٝسٶا يٹأځ ُٳا٤ٹ تٳهڂٛ ٔٳ ايػٻ َٹ َٳا٥ٹسٳ٠ڄ  ٝٵٓٳا  ًځ ٍٵ عٳ  َعٓاٙ أْعٍ عًٝٓا َا٥س٠ َٔ [114: ١تائدة](أځْٵعڇ

 . () ٗ ْٛا٥طٖا َٔ اٯٜات, ؾاعطف شيو()ٖٚهصا , ايػُا٤ تهٕٛ يٓا عٝسٶا ٗ ساٍ نْٛ٘ عًٝٓا

 

 

 (   غٛض٠ ا٭ْعاّ   )

): قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                            ) 

ِٳ: ؾإٕ قٌٝ. [1: األنعاـ]   ؟() شنط ايػُاٚات بًؿٜ اؾُاع١, ٚا٭ضض بًؿٜ ايٛاسس()يٹ

 بًؿٜ اؾُاع١؛٭ٕ ْاعتٗا ع٢ً يؿٜ ()شنطٖا: ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 زلا٤ ٚزلاٚات, ٚٚسس ا٭ضض؛ ٭ٕ ْاعتٗا ع٢ً خ٬ف: , َجٌ()ٚسساْٗا

, إ٪ٌَٓ, ٚإػًٌُ احملػٌٓ:  ٚسساْٗا ٜٚهٕٛ بايٛاٚ ٚايٕٓٛ ٖٚٞ ْاع١ إصنطٜٔ, َجٌ

 ٜهٕٛ ٗ قٌ ايطؾع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ, ٚٗ قٌ اـؿض () ٚمٛٙ نجرل()ٚايؿاغكٌ, ٚايٛإٌ

                                                           

 . كىكذم اٞتواب( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( من اآليات فاعرؼ ذلك )(
 .فلم( ب)ُب النسخة  (
 .الوحدف( ب)ُب النسخة  (
 . نقوؿ( ب)ُب النسخة  (
 . ذكر السماكات( ب)ُب النسخة  (
 . كفاؽ كحداهنا( ب)ُب النسخة  (
كا١تراد أف ٚتع السماكات ٚتع مؤنث سادل ،كلفظ ٝتاء (. ب)زيادة ُب النسخة ( كالفاسقُت، كالظا١تُت، اسنُت )(

مؤنث،كاألرض لفظها مؤنث لكنها ٕتمع على خبلؼ لفظ ا١تفرد فإهنا ٕتمع على أرضوف كأرضُت كىو ٚتع مذكر سادل 
. ٥تالف للمفرد

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كثَت )(
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أضنٕٛ ٗ ايطؾع, ٚأضنٌ ٗ ايٓكب : ٚايٓكب بايٝا٤ ٚايٕٓٛ, ٖٚهصا ْاع١ ا٭ضض ْكٍٛ

 . ظُاع١ إصنطٜٔ, ٚا٭ضض َ٪ْج١()ٚاـؿض, ؾًٛ نإ ْع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ ٫ؾتب٘ 

ٕٻ: ()ٚقاٍ بعهِٗ   ا٭ضض َعڀٛؾ١ ع٢ً ايػُاٚات, ْٚاع١ ايػُاٚات تسٍ ()إ

ٕٻ إعڀٛف ع٢ً َا قبً٘ قهّٛ ()ع٢ً ْاع١ ا٭ضض ؾانتؿ٢ بايعڀـ عٔ ايتهطاض؛   ٭

, ٚعڀـ ايػرل َٔ د١ٗ اؾُاع١ () عڀـ اٱعطاب:  ٖٚٛ ع٢ً ْٛعٌ()بػُت٘ ع٢ً ايتهطاض

):  ْٛرلٙ قٛي٘()قهّٛ عهِ اؾُاع١, ٚ             ) ص8: ايٓشٌط ,

 .() ٚمٛٙاؿُط؛ ٭ْ٘ َعڀٛف ع٢ً ا٭ٍٚ قهّٛ ب٘ َٔ د١ٗ اؾُاع١: ٚمل ٜكٌ

؛ ٭ٕ ايػُاٚات َتٓٛع ٗ بابٗا ٜهٕٛ () شنط ايػُاٚات بًؿٜ اؾُع()ٚقاٍ بعهِٗ 

): ٗ باب ايػشاب, نُا قاٍ اهلل تعاٍ        ) 
ايػُا٤  ص18: إ٪َٕٓٛط ()

) : ايػشاب,ٜٚهٕٛ َعين غكـ ايبٝت,نكٛي٘()َع٢ٓ           )[15: اٟتج] 

 :  إٍ غكـ ايبٝت, ٜٚهٕٛ َع٢ٓ إڀط, قاٍ ايؿاعط()سبٌ , تعين

                                                           

 ( .ب)الشتبو،كأثبتي ماُب ( ب)لكاف أشبو كُب ( أ)ُب  (
 . بعض( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( أف )(
مسائل الرازم كأجوبتها من غرائب آم ". ) ترؾ ٚتع األرض استغناء عنو ّتمع السماء قبلو: "يقوؿ الرازم أنو تعاذل (

التنزيل، ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم، ٖتقيق إبراىيم عطوة عوض، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباين اٟتليب 
  .81ـ، ص 1961كأكالده ٔتصر، 

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( على التكرار )(
 . كىي على غَت عطف اإلعراب ٤تكـو ْتكم اإلعراب( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ك )(
 (. ب)زيادة ُب ( من جهة اٞتماعة ك٨توه )(
 . بعض( ب)ُب النسخة  (

 . اٞتماعة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ..( ألف السماكات متنوع ُب )من قولو (
 . يعٍت من( ب)ُب النسخة  (
. يعٍت حبل  (ب) ُب  (
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ٕٵ نځاْٴٛا غٹهٳابٳٶا  ٚٳإڇ ِٵ  ٖٴ ّڈ   ضٳعٳٝٵٓٳا ٛٵ ُٳا٤ٴ بٳأځضٵضڇ قځ ٍٳ ايػٻ  ()إشٳا ْٳعٳ

 () ٫ؾتب٘ بأْٛاعٗا, ثِ ْع ايػُاٚات يكبٌ ايؿطم()ٜعين إڀط, ؾًٛ انتؿٞ بًؿٜ ايٛاسس

 ٫ هُع بًؿٜ ايػُاٚات إ٫ ايػُا٤ إعطٚؾ١, ٚأَا ا٭ضض ؾانتؿ٢ ()بُٝٓٗا؛ ٚشيو ٭ْ٘

 . () عٔ ْع عٝٓٗا؛ ٭ْٗا ٫ تتٓٛع ٗ بابٗا, ؾاؾِٗ()با٭يـ ٚاي٬ّ

 

): قٛي٘: غ٪اٍ         ) [1: األنعاـ]ٌِٝٳ شنط ايًُٛات : , ؾإٕ ق ًٹ ؾځ

 بًؿٜ اؾُاع١, ٚايٓٛض بًؿٜ ايٛسسإ؟

ٕٻ ايٓٛض اغِ ٜكع ع٢ً ايٛسسإ: () اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ  () ْكٍٛ(), ٚاؾُع()إ

ُٻ٢ ايكُط ْٛضٶا ٖٚٛ ٚاسس ٗ (). ؾ٤ٞ ْٛض, ٚأؾٝا٤ ْٛض  أ٫ تط٣ إٔ اهلل تعاٍ غٳ

) :قٛي٘()صٗطعٝٓ٘       ؽٳ          )ٚزلٸ٢ ايڀچاعاتص5:ْٜٛؼط ,() 

                                                           

خزانة األدب كلب لباب )،  (رعيناىم)بدالن من  (رعيناه)، كُب خزانة األدب ،  البيت من الوافر، كىو ١تعاكية بن مالك (
 (156/ 4ـ ، 1986، 1عبد السبلـ ىاركف،مكتبة ا٠تا٧تي،القاىرة ، ط : لساف العرب،عبد القادر بن عمر البغدادم، ٖتقيق

 . الوحداف( ب)ُب النسخة  (
 . كاستدركها ُب ا٢تامش بالفرؽ، ا١تميز( ب)ُب النسخة  ( 

 . أنو( ب)ُب النسخة  (
 . بألف كالـ اٞتماعة( ب)ُب النسخة  (
.  فاعرؼ ذلك( ب)ُب النسخة  (
 . نقوؿ( ب)ُب النسخة  (
 . الواحد( ب)ُب النسخة  (
 . اٞتميع( ب)ُب النسخة  (

. فقاؿ( ب)ُب  ( 
يذكر الز٥تشرم أنو تعاذل أفرد النور للقصد إذل اٞتنس؛ أك ألف الظلمات كثَتة؛ ألف ما من جنس من أجناس األجراـ إال  (

 . (2/320تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،    ). كلو ظل، كظلو ىو الظلمة ٓتبلؼ النور فإنو من جنس كاحد كىو النار
 .مابُت ا١تعقوفُت زيادة يقتييها السياؽ ليستقيم الكبلـ ( 
 .(ب)زيادة ُب ىامش النسخة  (الطاعات) ) 
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) :قٛي٘ تعاٍ ()صٗط, ٖٚٞ كتًؿ١ ٗ شاتٗا ()ْٛضٶا            ) () (اؿسٜس :

 بًؿٜ اؾُاع١ يًؿطم بُٝٓٗا, () ١ًُٚ ؾصنطٖا() أَا ايًُٛات ؾٛاسسٖا(), اٯ١ٜ, ٚ(12

):()ضدٌ بٛض, ٚضداٍ بٛض, قاٍ تعاٍ: ْٚٛرلٙ بٛض, ٜٴكاٍ    )ص12:ايؿتضط. 

شنط ايٓٛض بًؿٜ ايٛسسإ؛ ٭ٕ ايٓٛض غايب ع٢ً اي١ًُٛ, ٚايؿ٤ٞ : ()ٚقاٍ بعهِٗ 

 .إشا نإ غايبٶا ؾٛاسسٙ ٜسٍ ع٢ً ْع٘

ٕٻ ايًُٛات ع٢ٓ بٗا ايهؿط, : ()ٚقاٍ بعهِٗ  شنط ايًُٛات بًؿٜ اؾُاع١؛ ٭

 ١ًَ ٚاسس٠, ؾذُاع١ ايًُٛات تسٍ (), ٚايٓٛض ع٢ٓ ب٘ اٱغ٬ّ ٖٚٛ()ٚايهؿط ًٌَ كتًؿ١

 .ع٢ً نجط٠ ا٭زٜإ, ٚٚسسإ ايٓٛض ٜسٍ ع٢ً ٚسس٠ اٱغ٬ّ

 

 

                                                           

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كٝتي نورنا )(
 .مابُت ا١تعقوفُت زيادة يقتييها السياؽ ليستقيم الكبلـ ( 
 . يسعى نورىم بُت أيديهم( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( ك )(
 .كاحد من( ب)ُب النسخة  (
 . قد ذكرىا( ب)ُب النسخة  (
 . لقولو( ب)ُب النسخة  (
 .  بعض( ب)ُب النسخة  (
 . بعض( ب)ُب النسخة  (

ابن  كقاؿ. الليل كالنهار  :كاٞتمهور كالٌسدم قتادة فقاؿ (الظلمات كالنور )اختلف ا١تفسركف ُب ا١تراد ىنا بػ ( 
كىذا : الكفر كاإلٯتاف ،قاؿ ابن عطية : اٟتسن كقاؿ. الشرؾ كالنفاؽ كالكفر ، كالنور اإلسبلـ كاإلٯتاف كالنبوة كاليقُت  :عباس

أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار : أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد القرطيب ،ٖتقيقاٞتامع ألحكاـ القرآف، ).. خركج عن الظاىر 
 (جعل الظلمات كالنور)ُب آية "جعل" كُب مسألة تفسَت فعل:قلت،  (295/ 5 ىػ ،1384 ،2الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط

. كمسألة القوؿ بأف ا خلق الكفر كفساد ىذا ا١تعتقد تفصيل كثَت ٯتكن الرجوع إليو ُب كتب العقيدة 
.  كاإلسبلـ( ب)ُب النسخة  (

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11


     القرآنسؤاالت
110 

ِٳ شنط اهلل: ؾإٕ قٌٝ ًٹ , () يًػُاٚات ٚا٭ضض, ٚاؾعٌ يًًُٛات ٚايٓٛض() اـًل()ؾځ

  عًٝٗٔ؟() َػتٜٛات ٗ اـًك١ َٔ د١ٗ ٚقٛع اـًل()ٚنًٗٔ

؛ ٭ْٗٔ أدػاّ ٚدٛاٖط, ()إْٻُا خل ايػُاٚات ٚا٭ضض باـًل:  اؾٛاب عٓ٘

 . ؛ ٭ْٗٔ أعطاض ٚقؿات()ٚاؾعٌ يًًُٛات ٚايٓٛض

ٕٻ اـًل()شنط اـًل: ()ٚقاٍ بعهِٗ  ٗ باب٘ ٫ () يًػُاٚات ٚا٭ضض؛ ٭

, ؾًصيو ايػُٛات ٚا٭ضض ٫ ىتًؿٔ ٗ أعٝاْٗٔ,ٚشنط اؾعٌ يًٓٛض ()ٜتٓٛع

ٕٻ اؾعٌ ٜتٓٛع ٗ باب٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ ايٛقـ نكٛي٘()ٚايًُٛات ) :؛٭   ) 

):() ٜهٕٛ َع٢ٓ ايكٍٛ, نكٛي٘(), أٟ ٚقؿٛا ي٘ ٚص30: إبطاِٖٝط       

  )ٌٳ  ): ايتدًٝل, نُا قاٍ: ,ٜٚهٕٛ َع٢ٓ()قًٓاٙ:, أٟص3: ايعخطفط ٛٳ ايډصٹٟ دٳعٳ ٖٴ

                                                           

 (. أ)لفظ اٞتبللة زيادة ُب النسخة  (
 . التخليق( ب)ُب النسخة  (
 . النور كالظلمة( ب)ُب النسخة  (
 . ىن( ب)ُب النسخة  (
 . التخليق( ب)ُب النسخة  (
 . قيل ذيكر التخليق للسماكات كاألرض( ب)ُب النسخة  (
 . النور كالظلمة( ب)ُب النسخة  (
 . بعض( ب)ُب النسخة  (
 . التخليق( ب)ُب النسخة  (

 . التخليق( ب)ُب النسخة  (
 . ال يتنوع ُب بابو: تقدًن كتأخَت( ب)ُب النسخة  (
 . الظلمة( ب)ُب النسخة  (
 . أك( ب)ُب النسخة  (
 . كما قاؿ ا تعاذل( ب)ُب النسخة  (
كاختيار ا١تصنف ٢تذا التفسَت يدؿ على أنو على منهج السلف ألنو دل يقل بقوؿ ا١تعتزلة الذين يستدلوف على خلق  ( 

. القرآف ّٔذه اآلية 
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ُٳطٳ ْٴٛضٶا ٚٳايڃكځ ُٵؼٳ نٹٝٳا٤ٶ  , ٚيصيو ايًُٛات ٚايٓٛض ()خًل ٚمٛٙ: أٟص5: ْٜٛؼط() ( ايؿٻ

 ): ايكطإٓ, نكٛي٘ تعاٍ:  َع٢ٓ() ٗ أعٝاْٗٔ ؾٝهٕٛ()ىتًؿإ        

 ) إعطؾ١ , قٛي٘ تعاٍ: , ٜٚهٕٛ َع٢ٓ() ٜعين ايكطإٓص157: ا٭عطافط():(      

             ) اٱغ٬ّ : إعطؾ١ , ٜٚهٕٛ َع٢ٓ: , ٜعين ص40: ايٓٛضط

):()قٛي٘       ) ٚمٛٙ نجرل, ٚنصيوص8: ايكـط ,() 

ٕٻ اٱّإ عڀا٤ اهلل غرل كًٛم, َٚٔ قاٍ كًٛم ()صأٌٖطاي١ًُٛ , َٚصٖب   ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ أ

 .()ؾٗٛ ناؾط , ؾاعطف شيو

 

 

                                                           

.  كالصواب كما أثبتناىا( كىو الذم جعل)كردت ُب ا١تخطوط  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ك٨توه )(
 . فكذلك النور كالظلمة ٥تتلفاف (
 . يكوف النور( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ...( كاتبعوا النور: كقولو تعاذل )(
 . كقولو( ب)ُب النسخة  (
 . كقولو( ب)ُب النسخة  (
(.  ب)ككذلك كأثبتُّ ماُب ( ب)فلذلك ،كُب ( أ)ُب النسخة (
 .زيادة يقتييها السياؽ لتستقيم العبارة ( 

،كمسألة القوؿ ٓتلق اإلٯتاف مسألة متفرعة من خلق (ب)زيادة ُب النسخة ..." كمذىب السنة كاٞتماعة"من قولو (
أقوالو :بالوقف مطلقان، كقيل:غَت ٥تلوؽ ابتدع فقيل:من قاؿ اإلٯتاف ٥تلوؽ كفر كمن قاؿ:"القرآف،قاؿ فيها اإلماـ أٛتد بن حنبل

لوامع  األنوار البهية كسواطع األسراراألترية  لشرح الدرة ا١تيية ُب عقد الفرقة ا١ترضية ، ٤تمد بن أٛتد )".قدٯتة كأفعالو ٥تلوقة
،كاألكذل اإلعراض عن ا٠توض ُب ىذه ا١تسألة (1/446ـ ، 1982/ىػ1402 ، 1السفاريٍت ،مؤسسة ا٠تافقُت ، دمشق ، ط

  .( كمابعدىا655/ ٣7تموع الفتاكل،).كعن ىذه األلفاظ اتملة،كا أعلم
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): غ٪اٍ قٛي٘ تعاٍ                                 . .) 

ِٳ شنط خايك١: , ؾإٕ قٌٝص139: ا٭ْعاّط ًٹ  ؟ بًؿٜ ايتأْٝح, ٚقطّ بًؿٜ ايتصنرل()ؾځ

خايك١ بًؿٜ ايتأْٝح : قس تهًِ ؾٝ٘ أٌٖ ايًػ١, قاٍ ايؿطا٤:  إٔ ٜكاٍ()اؾٛاب عٓ٘

, ٚيؿٜ (َا) َٔ ا٭٫ٚز, ٚقطّ بًؿٜ ايتصنرل ضادع إٍ ()ضادع١ إٍ َا ٗ بڀٕٛ ا٭ْعاّ 

):()َصنط نكٛي٘ (َا)                                   

     ..)(َا), ؾايتأْٝح ضادع١ إٍ اؿذاض٠, ٚايتصنرل ضادع إٍ ن١ًُ ص74: ايبكط٠ط  ٖٛٚ

 ايتأْٝح ضادع١ إٍ ْاع١ ا٭ْعاّ, ٚاؾُاع١ َ٪ْج١, ()يؿ١ٛ: ()ٚقاٍ بعهَِٗصنط, 

 عًِ ايتأْٝح, ٚنٌ اغِ ٫ ٜهٕٛ ()ٚايتصنرل ضادع إٍ يؿٜ ا٭ْعاّ, ٚيٝؼ ٗ يؿٜ ا٭ْعاّ

 تصنرلٙ يصيو, ٚبإجٌ َٔ د١ٗ إع٢ٓ ٫ َٔ د١ٗ () هٛظ()ٗ ٚاٖطٙ عًِ ايتأْٝح

):,نكٛي٘ تعاٍ()ايًؿٜ                 .  (),ؾايتأْٝحص78: ا٭ْعاّط (.

                                                           

 . ا٠تالصة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( عنو )(
معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد )، "إف تأنيثها لتأنيث األنعاـ؛ ألف ما ُب بطوهنا مثلها فأتت لتأنيثها: يقوؿ الفراء (

، (1،1/358مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/٤تمد علي النجار/أٛتد يوسف النجاٌب: الفراء،ٖتقيق
. ُب تذكَت ٤تـر (ما)كركعي لفظ  (ما)فركعي معٌت " األجنة"؛ ألفَّ ا١تراد ٔتا ا١توصولة "خالصة"كيذكر ابن عاشور أف تأنيث 

 (8/110 ، ـ1984تفسَت التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، )
. كقولو كأثبتُّ ماُب ب( ب)بقوؿ،كُب ( أ)ُب  (
.  بعض( ب)ُب النسخة  (
( أ)زيادة ُب ىامش " لفظة" كلمة  ( 
 . ظاىر لفظو( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( ككل اسم ال يكوف ُب ظاىره علم التأنيث )(
( . ب)٬توز كأثبتي ماُب ( ب)فيجوز كُب ( أ)ُب ( 

.  ٬توز تذكَته من جهة لفظو كتأنيثو من جهة معناه( ب)ُب النسخة  (

 "بازغة"التأنيث ُب ( 
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 ٚيٝؼ ؾٝٗا () ضادع يٛاٖط يؿٜ ايؿُؼ() ايؿُؼ ٖٚٞ َ٪ْج١, ٚايتصنرل()ضادع١ إٍ إعين

 . عًِ ايتأْٝح

 ايتأْٝح؛ ٭ْٗا َكسض ٚاشلا٤ ٗ () يٝػت ٖا٤()اشلا٤ ٗ خايك١: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 ٗ بابٗا تهٕٛ َع٢ٓ ايؿاعٌ نُا () يًتأْٝح ع٢ً اؿكٝك١, ٚإكازض َتٓٛع١()إكازض يٝػت

 : ()قاٍ ايؿاعط

َٶا َٳداؾځ١ځ ناضڇب ٹ()ٚٳضٳزٻتٵ غٳ٬ ِٻ أځعٵطٳنٳتٵ   نُا اماظٳتٹ ا٭ځؾڃعٳ٢  ٖٶا ثٴ   ناضڇ

ناض١ٖ, ٜٚهٕٛ َع٢ٓ إؿعٍٛ إڀًل, نُا تكاٍ ٗ َبػٛٙ ايه٬ّ : ؾًٛ مل تهٔ َكسضٶا يكاٍ

َاي٘ َعكٍٛ ٚكًٛز : خص ٜػطٙ ٚعػطٙ, ٜٚكاٍ:  َعػٛضٙ؛ أٟ()خص َٝػٛضٙ ٚزع

ايڀاغ١ٝ ٚايباق١ٝ ٚاـاط١٦ : َٚعكٛز؛ أٟ عكٌ ٚخًس ٚعكس, ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ايؿاع١ً َجٌ

): ٚاـايك١, ٚإِا عين ب٘ ايڀػٝإ ٚايبكا٤ ٚاـڀا٤ ٚاـايل, نكٛي٘         

   ) (6: اؿاق١) ٟٕٻ ٚقـ إصنط ٫ ٜهٕٛ بٗا٤ ايتأْٝح, ٚنصيو (), أ  بايڀػٝإ؛ ٭

): قٛي٘ تعاٍ       ) ٜعين ايبكا٤؛ ٭ْٗا ٚقـ إصنط,  ص8: اؿاق١ط

                                                           

.  معنا( ب)ُب النسخة  (
 "ىذا ريب"التذكَت ُب  ( 
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كالتذكَت لظاىر لفظ الشمس، كىي مؤنث )(
 . بعض( ب)ُب النسخة  (
 . ا٠تالصة( ب)ُب النسخة  (
 . ّٔا( ب)ُب النسخة  (
 . مصدر ليس( ب)ُب النسخة  (
( . ب)متنوعة،كأثبتي ماُب( ب)متنوعة كُب (  أ)ُب (
،  عيمَت بن شيييم بن عمرك بن عٌباد التغليب ا١تلقب بالقطامي ، شاعر غزؿ فحل، كاف من نصارل تغلب ُب العراؽ، كأسلم (
فهرس شعراء  ) (2/178ىػ، 1423، 1الشعر ك الشعراء، أبو ٤تمد عبد ا بن مسلم الدينورم ، دار اٟتديث، القاىرة، ط )

 (775/ 1ا١توسوعة الشعرية،ا١تكتبة الشاملة، 
 . ُب كتاب الشعر ك الشعراء البن قتيبة،ا١تصدر السابق ( فػىرىدٍَّت كىبلمنا كارًىنا)كركم   (
 (. ب)زيادة ُب ( دع )(
 . يعٍت( ب)ُب النسخة  (
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 ): ٚنصيو قٛي٘        ) يٝػت شلا:ٚمل ٜكٌ ص58: ايٓذِط() 

 . () ناؾؿ١ڄ؛٭ٕ ايهاؾؿ١ َكسض, ٚمٛٙ نجرل, ؾاعطف

 

 

 (غٛض٠ ا٭عطاف     )

 ):()قٛي٘: غ٪اٍ          ) ؾإٕ قٌٝ ص56: ا٭عطافط :

  ايط١ٓ َ٪ْج١؟ ()؛ ٭ٕ()ؾًِ مل ٜكٌ قطٜب١ ٖٚٞ ْعت يًط١ٓ

 ()ايكطٜب يٝؼ بٓعتٺ:()قاٍ ايؿطا٤ ()قس تهًِ ؾٝ٘ َٔ أٌٖ ايًػ١: اؾٛاب عٓ٘ 

 إهإ ()يًط١ٓ بٌ ٖٛ ْعت يًُهإ َٔ د١ٗ ايٛطف َعٓاٙ َهإ قطٜبٺ, ؾًُا سػٴٔ ٖٓايو

                                                           

( . أ)،كاستدركها الناسخ ُب ىامش(ب)زيادة ُب " ليست ٢تا "(
حىقَّ الشٍَّيءي ًإذىا ثػىبىتى كيقيوعيوي، كىا٢ٍتىاءي ًفيهىا الى ٗتىٍليو عىٍن أىٍف تىكيوفى ىىاءى : اٟتٍىاقَّةي ًصيغىةي فىاًعلو ًمنٍ :)ذكر ابن عاشورُب تفسَته (

اًذبىًة لًٍلكىًذًب،  تىٍأنًيثو فػىتىكيوفي اٟتٍىاقَّةي كىٍصفنا ًلمىٍوصيوؼو ميقىدَّرو ميؤىنًَّث اللٍَّفًظ، أىٍك أىٍف تىكيوفى ىىاءى مىٍصدىرو عىلىى كىٍزًف فىاًعلىةو ًمٍثلى اٍلكى
ٍتًم، كىاٍلبىاًقيىًة لًٍلبػىقىاًء كىالطَّاًغيىًة لًلطٍُّغيىاًف، كىالنَّاًفلىًة، كىا٠ٍتىاًطئىًة، كىأىٍصليهىا تىاءي اٍلمىرًَّة، كىلىًكنػَّهىا لىمَّا أيرًيدى اٍلمىٍصدىري قيًطعى النَّظىري  كىا٠ٍتىا٘تىًة لًٍلخى

ًزب ، اٟتٍىاقَّةي ًإذىٍف ٔتىٍعٌتى اٟتٍىقّْ كىمىا  ًثَتو ًمنى اٍلمىصىاًدًر الَّيًت عىلىى كىٍزًف فعلة غَت ميرىاد ًبًو اٍلمىرَّةي ًمٍثلي قػىٍو٢تًًٍم ضىٍربىةي الى عىًن اٍلمىرًَّة ًمٍثلي كى
ا»يػيقىاؿي  قُّ أىٍك « ًمٍن حىاؽّْ كىذى اًدثىةه ٖتًى ، أىٍم حى ، أىٍم ًمٍن حىقًّْو ، كىعىلىى اٍلوىٍجهىٍُتً فػىيىجيوزي أىٍف يىكيوفى اٍلميرىادي بًاٟتٍىاقًَّة اٍلمىٍعٌتى اٍلوىٍصًفيَّ

قُّ  اًبًو كىىيوى الًَّذم دىرىجى عىلىٍيًو اٍلميفىسّْريكفى .حىقّّ ٭تًى كى٬تىيوزي أىٍف يىكيوفى اٍلميرىادي ًّٔىا لىقىبنا لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة، كىريًكمى ذىًلكى عىًن اٍبًن عىبَّاسو كىأىٍصحى
ًلكى  التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، تفسَت )أًلىنَّوي يػىٍوـه ٤تيىقَّقه كيقيوعيوي « يػىٍوـي اٍلًقيىامىةً »فػىليقّْبى ًبذى

 (112-111/ 29) ـ1984بَتكت، 
.  كقولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب ( كىي نعت للرٛتة )(
 . كالرٛتة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( عنو قد تكلم فيو من أىل اللغة )(
(.  ب)قاؿ الفراء ، كأثبت ماُب ( ب)أف الفراء قاؿ  كُب ( أ)ُب  (
 . (ب)القريب ليس بنعت ، كأثبتُّ ماُب  (ب)  ليس القريب نعتان (أ)ُب النسخة (
 (. ب)زيادة ُب ( ىنالك )(
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 ):(), ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ() ايٛطف أداظٚا ايٓعت ي٘ زٕٚ ايط١ٓ َهإ()ع٢ً ٚد٘

           ) َعٓاٙ َهإ قطٜب، ص63: ا٭سعابط .() 

ٕٻ ايكطٜب ع٢ً ٚظٕ ايؿعٌٝ, ٚايؿعٌٝ إشا نإ َع٢ٓ إؿعٍٛ : ()قاٍ ابٔ ايػهٝت إ

 :, ٚايؿعٌٝ ع٢ً ٚدٌٗ()ٜػتٟٛ ؾٝ٘ إ٪ْح ٚإصنط

نطِٜ ٚنط١ّ, ٚؾطٜـ : , ؾٝهٕٛ َ٪ْج٘ باشلا٤, مٛ() َع٢ٓ ايؿاعٌ:أسسُٖا 

 .ٚؾطٜؿ١, ٚعتٝل ٚعتٝك١

 دسٜس, ٚؿ١ٝ ()ٖصٙ ًَشؿ١: َع٢ٓ إؿعٍٛ, ؾٝهٕٛ َ٪ْج١ بػرل اشلا٤, ْكٍٛ: ٚايجاْٞ

, ٖٚصٙ نًٗا ٗ َع٢ٓ فسٚز٠, ()زٌٖ, ٚنـ خهٝب, ٚعٌ نشٌٝ, ْٚاق١ بكرل

َٚس١ْٖٛ, ٚكهٛب١, َٚهشٛي١, َٚبكٛض٠, ؾهصيو ايكطٜب إشا نإ َع٢ٓ ايؿاعٌ ٜهٕٛ 

, ؾكس ٜأتٞ ؾع١ًٝ ٗ ()إؿعٍٛ()ٚإشا نإ َع٢ٓ إؿعٍٛ ٜهٕٛ بػرل اشلا٤ٖٚآٖا َع٢ٓ, باشلا٤

                                                           

( . ب)على كجو ، كأثبت ماُب ( ب)على جهة  كُب (أ)ُب  ( 
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ٔتكاف )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( تعاذل )(10
عبد الفتاح الشليب،الدار / ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق )(11

  .(1/381، 1مصر،ط-ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة
.. ،كالنص ا١تنقوؿ عنو من كتاب إصبلح ا١تنطق مع حذؼ كإضافة لبعض األلفاظ39سبقت الًتٚتة البن السكيت ص (13

 (343 /1 ،دار ا١تعارؼ،أبو يوسف،يعقوب بن إسحاؽ:إصبلح ا١تنطق ،البن السكيت )
". ) كذكر نفس التأكيل الز٥تشرم أنو يؤكؿ على تشبيهو بفعيل الذم ىو ٔتعٌت مفعوؿ. ا١تذكر كا١تؤنث( ب)ُب النسخة  (

 (313البحر ايط، أبو حياف األندلسي، ص )، ككذلك ذكره أبو حياف 451(تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،ص 
 . ا١تفعوؿ( ب)ُب النسخة  (
ملحفة جديد كىذه ملحفة خلق كال )ملحفة كالصحيح ماأثبتو كا١تثاؿ ُب إصبلح ا١تنطق ( ب)مكحلة كُب ىامش ( أ)ُب  ( 

تقل جديدة كال خلقة كإ٪تا قيل جديد بغَت ىاء ألهنا ُب تأكيل ٣تدكدة أم مقطوعة حُت قطعها اٟتائك قد جددت الشيء أم 
  .(343/ 1 إصبلح ا١تنطق ،البن السكيت،مرجع سابق،)..قطعتو

 ىاركف،اٖتاد عبدالسبلـ:مقاييس اللغة،أيب اٟتسن أٛتد بن فارس بن زكريا،ٖتقيق)إذا شق بطنها عن كلدىا: ناقة بقَت ( 
 (261 /1ىػ ، 1423 ،1الكٌتاب العرب،ط

 (. ب)زيادة ُب .. ( كإذا كاف ، با٢تاء )(
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ايٓڀٝش١, :  إ٫ أْ٘ خطز كطز ا٭زلا٤, ٫ٚ ٜصٖب بٗا َصٖب ايٓعٛت مٛ()تأٌٜٚ َؿعٍٛ

 . ؾاؾِٗ()ٚايصبٝش١, ٚايؿطٜػ١ ٚمٛٙ

 ()قطٜب َع٢ٓ ايكطاب١ ؾٓؿطم ؾٝ٘: ()أسسُٖا: ايكطٜب ع٢ً ٚدٌٗ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 ()قطٜب َع٢ٓ ايسْٛ ٜػتٟٛ()ص:ايجاْٞطإصنط ٚإ٪ْح, ؾٓكٍٛ ٖصٙ قطٜبيت َٔ ايكطاب١, ٚ بٌ

ٚقطٜب َين َع٢ٓ ايسْٛ ْٛرلٙ , ؾٝ٘ إصنط ٚإ٪ْح, ؾٓكٍٛ ٖصٙ اَطأ٠ قطٜب١ َين َٔ ايكطاب١

):  ايساض َين, زيًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ() ايكطاب١ ٚبعٝس() اَطأ٠ بعٝس٠()ٖصٙ      

     ) ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ(), ٚمل ٜكٌ ببعٝس٠ص83:ٖٛزط ,():(     

           )[56:األعراؼ]َع٢ٓ ايسْٛ ٫ () ,ٚمل ٜكٌ قطٜب١؛٭ٕ ايط١ٓ 

   . َع٢ٓ ايكطاب١

                                                                                                                                                                                

كجريح كقتيل ما داـ دل ٭تذؼ موصوفو فإف حذؼ ٟتقتو ٨تو  ( فعيل ١تفعوؿ )ذكر السيوطي أف تاء التأنيث ال تلحق بػ (
٫تع ا٢توامع ، شرح ٚتع اٞتوامع ، عبد  )ذبيحة، كنطيحة، : رأيت قتيلة بٍت فبلف، لئبل يلتبس، ككذا إذا جرد عن الوصفية  ٨تو

  .( 63/ 6ـ ، 1980العلم سبلـ مكـر ، دار البحوث العلمية ، الكويت، 
 (. ب)زيادة ُب ( فقد يأٌب فعليو ُب تأكيل مفعوؿ )(
 . ك٨توىا( ب)ُب النسخة  (
 . بعض أىل اللغة( ب)ُب النسخة  (1
 (. ب)زيادة ُب ( أحد٫تا )(2

 ( .ب)زيادة ُب " فيو "(
 .زيادة يقتييها السياؽ لتستقيم العبارة  ( 
.  فيستوم( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ...( امرأة قريبة )(

 (. ب)بعيدة كأثبتُّ ماُب ( ب)بعيد كُب ( أ)ُب النسخة  (
.  بعيدة( ب)ُب النسخة  (
 . ببعيدة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ككذلك قولو تعاذل )(
.  ألهنا( ب)ُب النسخة  (
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بٗا٤ إٕ ٚد٘ اهلل قطٜب ,ٚإٕ اشلا٤ ٗ ايط١ٓ يٝػت :ٚقاٍ بعض ايٓشٌٜٛ

ضسِ ٜطسِ ض١ٓ, ٖٚا٤ إكسض ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا ع١َ٬ : تكٍٛ, ايتأْٝح بٌ ٖٞ ٖا٤ إكسض

 (). ايتأْٝح

  : ْٛرلٙ إٛع١ٛ ٚايٓكٝش١ ٚايؿؿاع١ أ٫ تط٣ إٔ قٛي٘        

  ٚقٛي٘, قس دا٤نِ: ٚمل ٜكٌ، ص57: ْٜٛؼط:          

ٗٳا ؾٳؿځاعٳ١څ  :أخصت, ٚقٛي٘:  ٚمل تكٌص67: ٖٛزط ٓٵ َٹ ٌٴ    ٚٳ٫ ٜٴكڃبٳ
ٚمل تكٌ بايتا٤؛  [48: البقرة] ()

دا٤ َٔ ٖصا ايٓٛع بايتصنرل,  (ٖا٤)٭ٕ اشلا٤ات ٗ ٖصٙ اٯٜات يًُكسض ٫ يًتأْٝح, ٚنٌ 

, ()ؾاعًِ بأْ٘ عين باشلا٤ إكسض, ٚإٕ نإ يًتأْٝح ؾإْ٘ عين ب٘ َ٪ْجٶا ٚتطى ططٜل إكسض

                                                           

إف الرٛتة مؤكلة  : الزجاج فقاؿ ): أكرد الشوكاني في تفسيره الخالؼ بين أئمة اللغة كاإلعراب في تذكير كلمة قريب  (
الرٛتة مصدر ٔتعٌت الًتحم ، كحق  : النير بن مشيل ،كقاؿ النحاس بالرحم لكوهنا ٔتعٌت العفو كالغفراف ، كرجح ىذا التأكيل

" قريب " تذكَت  : أبو عبيدة أراد بالرٛتة ىنا ا١تطر ، كتذكَت بعض ا١تؤنث جائز،كقاؿ : األخفش سعيد كقاؿ . ا١تصدر التذكَت
كىذا خطأ ، كلو كاف كما قاؿ لكاف قريب منصوبا  : علي بن سليماف األخفش ،قاؿ أم مكاف قريب: على تذكَت ا١تكاف 

إف القريب إذا كاف ٔتعٌت ا١تسافة فيذكر كيؤنث ، كإف كاف ٔتعٌت النسب فيؤنث  : الفراء ،كقاؿ إف زيدا قريبا منك: كما تقوؿ 
: يقاؿ ُب النسب قريبة فبلف ، كُب غَت النسب ٬توز التذكَت كالتأنيث فيقاؿ : أنو قاؿ  الفراء كركم عن . ببل اختبلؼ بينهم

إف سبيل ا١تذكر كا١تؤنث أف ٬تريا على : فيما قالو كقاؿ  الفراء أنو خطَّأ الزجاج ، كركم عن دارؾ عنا قريب كفبلنة منا قريب
فتح القدير اٞتامع :انظر ) إنو ١تا كاف تأنيث الرٛتة غَت حقيقي جاز ُب خربىا التذكَت ، ذكر معناه اٞتوىرم: أفعا٢تما ، كقيل 

-ىػ1،1423يوسف الغوش،دار ا١تعرفة،لبناف،ط:بُت فٍت الركاية كالدراية،٤تمد بن علي الشوكاين،اعتٌت بو كراجع أصولو
1/480).  

 . مع التقدًن كالتأخَت( ب)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( أ)زيادة ُب ...( كأخذ الذين ظلموا الصيحة)من  (
يشًتط النحاة ١تا تسقط التاء منو ٦تا يكوف على فعيل ٔتعٌت مفعوؿ عدـى ٕترده من الوصفية فإذا حذؼ ا١توصوؼ ا١تؤنث  ( 

ابن السكيت، إصبلح ا١تنطق : اٍنظيرٍ )..رأيت قتيلة بٍت فبلف، كجر٭تتهم : دل يستغن عن التاء، لئبل يلتبس با١تذكر، فيقاؿ
، 838/ 2، كابن مالك، شرح عمدة اٟتافظ 225، كأىبىا بكر الزبيدم، الواضح ص61، كنفطويو، ا١تذكر كا١تؤنث ص378ص

، كاألىٍزىىرًٌم، شىرٍح التٍَّصرًٍيحً  3/303، كابن عقيل، ا١تساعد ُب تسهيل الفوائد 753كابن النَّاًظم، شرٍح أىٍلًفيًَّة ابًن مىاًلًك ص 
. (2/287عىلى التػٍَّوًضٍيًح ، 
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   :نكٛي٘        ٚقٛي٘ص57:ْٜٛؼ ط , :     

    [ 41: ا١تؤمنوف] ,ً٘ٝٚمٛٙ نجرل ؾإْ٘ عين باشلا٤ تأْٝجٶا ٫ إكسض ؾاؾِٗ ٚقؼ ع () . 

 

 

 

غٛض٠ ايتٛب١ 

 : قٛي٘: غ٪اٍ                       

     
نٝـ ٜهٕٛ ٖصا, إٔ ايػكا١ٜ ٚايعُاض٠ ؾع٬ٕ ن٬ُٖا, : ؾإٕ قٌٝ [19: التوبة] 

 . ٫ هٛظ َٚٔ آَٔ اغِ, ٚتؿبٝ٘ ايؿعٌ با٫غِ

إٕ نإ ٗ ٚاٖط ايًؿٜ ؾعًڄا ؾؿٞ ايهُرل ٖا ٖٓا ن٬ُٖا اغِ, ٚايتؿبٝ٘ ٜكع : اؾٛاب

ٕٻ َعٓاٙ أدعًتِ َٔ غك٢ اؿاز, ٚعُط إػذس : ع٢ً نُرل ا٫غِ ٫ ع٢ً عٌ ايؿعٌ؛ ٭

  :ْٛرلٙ, قٛي٘. ()اؿطاّ نُٔ آَٔ باهلل                 

َعٓاٙ َٚٔ عبس ايڀاغٛت ٚمٛٙ نجرل, ؾٝهٕٛ ٖصا تؿبٝ٘ ا٫غِ با٫غِ, ٫ٚ , ص60: إا٥س٠ط

إِا ٖصا تؿبٝ٘ ايؿعٌ بايؿعٌ؛ ٭ْ٘ يًتشهِ ٚا٫غتدطاز : ٜهٕٛ تؿبٝ٘ ايؿعٌ با٫غِ, ٜٚكاٍ

ٚؼهُٝ٘ إنُاض يًؿعٌ َعٓاٙ أدعًتِ غكا١ٜ اؿاز ٚعُاض٠ إػذس اؿطاّ نإّإ َٔ آَٔ باهلل 

                                                           

، ٤تمد بن مكـر بن (قريب)، ابن منظور، لساف العرب مادة "ما ال يكوف تأنيثو حقيقيان جاز تذكَته "قاؿ ابن منظور  (
كىذا ليس ّتيد إال مع : "،أما أبو حياف فقد ردَّ ىذا القوؿ، قاؿ(1/663،(ىػ1414، 3بَتكت، ط– منظور دار صادر 

إال ُب ضركرة الشعر، ٓتبلؼ التقدًن  (طالع)الشمس طالعة، كال ٬توز : تقوؿ. أما إذا تأخر فبل ٬توز إال التأنيث. تقدًن الفعل
يَّاف، )إال ُب الشعر (طلع)فيجوز أطالعة الشمس؟ كأطالع الشمس؟ كما ٬توز طلعت الشمس، كطلع الشمس، كال ٬توز  أىبيو حى

. (4/314تػىٍفًسَت البىٍحًر ،
أجعلتم أصحاب سقاية اٟتاج، أك أىل سقاية اٟتاج مثل من آمن با كجاىد ُب : التقدير ُب العربية "أف : يقوؿ القرطيب (

أجعلتم عمل سقي اٟتاج كعمل من آمن، كقيل التقدير كإٯتاف من : أم " من آمن"سبيلو ؟ كيصح أف يقدر اٟتذؼ ُب 
 أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب اٞتامع ألحكاـ القرآف، )". آمن

  .(136-10/135 ىػ ، 1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط:،ٖتقيق
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  : ٚايّٝٛ اٯخط ٚمٛٙ قٛي٘               ص114: ايٓػا٤ط 

ٕٻ بعض ايعطب أخطدٛا َٓٗا َعٓاٙ إ٫ ل٣ٛ َٔ أَط بكسق١, آخط  () ٖاتٌ اٯٜتٌ َع٢ٓ إ٫ أ

 () إشا دا٤ ع٢ً يؿٜ إكسض () ايدل ٚايٓذ٣ٛ َكسضإ, ٚا٫غِ () ٚشيو إٔ ٖٚٛ سػٔ,

  : () نكٛي٘ تعاٍ, ٜهٕٛ َع٢ٓ ايؿاعٌ       باضز٠   ؾُعٓاٙ نْٛٞ ص69: ا٭ْبٝا٤ط

ٕٻ ايٓعت إشا دا٤ () غا١ٕ(ٚ) ٚنصيو ,  ؾٝ٘ إصنط ٚإ٪ْح()ع٢ً يؿٜ إكسض ٜػتٟٛ () إ٫ أ

: قٛي٘            َعٓاٙ ايباض, ٚايٓذ٣ٛ َعٓاٙ ايٓادٞ ص177: ايبكط٠ط () ,

 . () ٜٚهٕٛ َع٢ٓ إكسض أٜهٶا

 

 

                                                           

 . كجها( ب)ُب  (
 . أهنم قالوا( ب)ُب  (
 .كاألٝتاء( ب)ُب  (
 .جات على لفظ ا١تصادر( ب)ُب  (
 ( ب)ما بُت ا١تعقوفُت زاد ُب  (
 كسبلمة( ب)ُب  (
 جات( ب)ُب  (
 (.ب)يستوم، كأثبتُّ ماُب ( ب)كُب ( تستوم(أ)ُب  ( 
 ا١تتناجي( ب)ُب  (

 ( ب)زيادة ُب ( أيينا )(
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 ْٜٛؼ غٛض٠ 

:()دٌ شنطٙ- قٛي٘ : غ٪اٍ  -                     

ٕٻ () ؾٝ٘ ايػ٪اٍ() ٫ٜكع()(بػهٕٛ ايڀا٤)َٔ قطأ قٹڀڃعٶا : ()قاٍ أبٛ إغشام ص27: ْٜٛؼط ؛ ٭

ؾؿٝ٘  (بؿتض ايڀا٤), َٚٔ قطأ قٹڀځعٶا ()ايكٹڀڃع ٚسسإ َصنچط هٛظ إٔ ٜهٕٛ إًِٛ ْعت٘

  ْعت ايًٌٝ أّ ْعت ايكٹڀڃع؟()اي١ًُٛ: , ٖٚٛ إٔ ٜكٍٛ()ايػ٪اٍ

 إٔ ٜهٕٛ ١ًَُٛ؛ ٭ٕ ايٓعت تابع ي٬غِ ٗ ْٝع () ْعت ايكٹڀڃع ٚدب()أْ٘:  ؾإٕ قًت

!أسٛاي٘, ٚايكٹڀڃع َ٪ْج١؛ ٭ْٗا ْاع١ ٚاؾُاع١ َ٪ْج١ . 

 ؟()إٔ ٜهٕٛ َهػٛضاڄ؛ ٭ٕ ايًٌٝ َهػٛضاڄ () ٚدب()إْ٘ ْعت يًًٌٝ: ٚإٕ قًت

ع٢ً اؿاٍ  ()إًِٛ ْعت ايًٌٝ, ٚإِا اْتكب:ٚيهٔ اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكٍٛ

: إ٬َٚ٘,ْٛرلٙ قٛي٘() نأِا أغؿٝت ٚدِٖٛٗ قڀعٶا َٔ ايًٌٝ ٗ ساٍ()ٚتطتٝب٘  

                                                           

(  ب)زيادة ُب ( جل ذكره )(
 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
 ٖتبَت التيسَت ُب القراءات العشر،)، كالباقوف بفتحها،(بإسكاف الطاء)(من الليل ًقٍطعنا)قرأ ابن كثَت كالكسائي كيعقوب  (

  .(398 ىػ، ص1421، 1 ط،عماف،القياة ،دار الفرقاف أٛتد.د: مشس الدين ٤تمد بن يوسف، ٖتقيق البن اٞتزرم،
( . ب)ال يقع ،كأثبتُّ ماُب ( ب)فبلتقع كُب ( أ)ُب (
ُب سؤاؿ  ( ب)ُب  (
 . (3/16معاين القرآف كإعرابو، الزجاج،  ،  ) (
 سؤاؿ  ( ب)ُب  (
ا١تظلم  ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( أنو )(

 ٬تب  ( ب)ُب  (
الليل   ( ب)ُب  (
٬تب   ( ب)ُب  (
. (ب)مكسوران ؛ ألف الليل مكسوران،كأثبت ماُب  (ب)مكسر؛ ألف الليل مكسر،كُب  (أ) ُب)
انتصابو   ( ب)ُب  (
 كصورتو  ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة من ( حاؿ )(
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      ٕٻ ايبعٌ(), ٚايؿٝدٛخ١ص72: ٖٛزط  () ْعت ايبعٌ, ٚسك٘ إٔ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا؛ ٭

 . ٚيهٔ اْتكب ع٢ً اؿاٍ()يكبٌ ٖصا()ٗ قٌ ايطؾع

؛ ٭ْٗا ْعت خايـ ا٫غِ, ٚا٫غِ َعطؾ١, ()ْكبٷ ع٢ً ايكڀع: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 :() إعطؾ١ نكٛي٘() ايكڀع ع٢ً()ٚايٓعت ْهط٠, ؾاْتكب َٔ       ايٓشٌط :

,ؾهإ ٗ ا٭قٌ ي٘ ايسٜٔ ايٛاقب, ؾكڀع َٓ٘ ا٭يـ ٚاي٬ّ ؾاْتكب, ٚعٓس ايهٛؾٌٝ ص52

ْكب اؿاٍ ٚايكڀع ٚن٬ُٖا ٚاسس ٜٚهٕٛ بعس ُاّ ايه٬ّ, ٚعٓس ايبكطٌٜ كتًـ 

 . () اؿاٍ ٜهٕٛ ٗ ا٭زلا٤ , ٚايكڀع ٜهٕٛ ٗ ايٓعٛت, ؾاعطف ؾإْ٘ يڀٝـ()ؾٓكب

 

                                                           

شىيخا، كشييوخة،  شاخ) ، ككبل٫تا صحيح ُب قواميس اللغة مصححة ُب ا٢تامش كالشيوخة( ب)ُب  ( 
عبداٟتميد :اكم كايط األعظم،أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل بن سيده ا١ترسي،ٖتقيق:انظر).كشيييوخية،كشىٍيخيوخة،كشىٍيخيوخٌية

  .(243/ 5ىػ، 1421 ،1ىنداكم،دار الكتب العلمية،بَتكت،ط
( ب)الفعل كأثبتُّ ماُب ( أ)ُب  (

خربه بعد خرب، أك خرباف : بالرفع، كذكركا فيو أكجهان " شيخه "قرأ ابن مسعود كاألعمش ككذلك ُب مصحف ابن مسعود  ( 
" بعلي"، أك "بعلي"بدؿ من " شيخ"بياف أك بدؿ، أك " بعلي"ك " ىذا"ىذا حلو حامض، أك خرب : ُب معٌت خرب كاحد ٨تو

اللباب ُب علـو الكتاب،أبوحفص ).خربي مبتدأ ميمر أم ىو شيخ" شيخ"خربه، كاٞتملة خربي األكؿ، أك " شيخ"مبتدأ ك 
عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ك علي ٤تمد معوض، دار الكتب العلمية :سراج الدين عمر بن علي اٟتنبلي الدمشقي النعماين،ٖتقيق

 (10/527-ىػ1،1419بَتكت،ط– 
(  ب)زيادة ُب ( لقبل ىذا )(
، صفة مشٌبهة من شاخ يشيخ باب ضرب، كزنو فػىٍعل ( شيخان )إعراب : كرد ُب كتاب اٞتدكؿ إعراب مشابو ٢تذا القوؿ  ( 

 .(12/315ىػ،1418-4اٞتدكؿ ُب إعراب القرآف الكرًن،٤تمود عبدالرحيم صاُب،دار الرشيد،دمشق، ط).بفتح فسكوف
. أهنا حاؿ (شيخان ) كاإلٚتاع ُب إعراب كلمة :قلت 

. 32بعض ، سبق توضيح الفرؽ بُت النصب على اٟتاؿ كعلى القطع ص( ب)ُب  (
(. ب)على  ،كأثبتُّ ماُب ( ب)من كُب ( أ)ُب (
من   ( ب)ُب  (
(. ب)كقولو ، كأثبتُّ ماُب ( ب)لقولو كُب (أ)ُب  ( 

كنصب   ( ب)ُب  (
. 32 ذلك ، سبق الكبلـ عن القطع ص فاعرؼ(ب)ُب  (
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  غٛض٠ ٖٛز  

  :قٛي٘ دٌ شنطٙ: غ٪اٍ                       ص71: ٖٛزط 

ِٳ اضتؿع قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ ًٹ  ٴ؟()ٜعكٛب: ؾځ

قاٍ : ,أَا ايطؾع ؾؿٝ٘ ق٫ٕٛ ()قس قڂط٨ بايطؾع ٚايٓكب: ()(عٓ٘ أْ٘)اؾٛاب 

 :()ضؾع ع٢ً أْ٘ خدل اـاؾض, ٚخدل اـاؾض ٜهٕٛ َطؾٛعٶا؛ نكٛي٘: ()بعهِٗ  

              () [100: المؤمنون]٘ٚقٛي ,:              

     () ا٭زٚات ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ() خدل(),قاٍ أبٛ إغشام ص159: ا٭عطافط : 

  : ٜهٕٛ َٓكٛبٶا نكٛي٘() أزا٠ ضاؾع١()خدل: أسسٖا        

اْتكب أ١َ؛ ٭ْ٘ خدل نإ, ٚاغِ نإ إبطاِٖٝ َكسّ, ٚنإ أزا٠ ضاؾع١ص120: ايٓشٌط () 

 :ْٛرلٙ قٛي٘          ٚقٛي٘ص134: ايٓػا٤ط ,:           ص3: ايٓكطط.  

                                                           

 على ركاية غَت ركاية حفص ك اآليات مكتوبة بالرسم العثماين على ركاية حفص "قوبعم"سؤاؿ ا١تؤلف عن نصب كلمة  ( 
 .عن عاصم كما ذكرنا ُب منهج التحقيق

(  ب)ما بُت ا١تعقوفُت زيادة ُب  (
قرأ ابن كثَت كنافع كأبو عمرك كالكسائي بالرفع ، كقرأ ابن عامر كٛتزة بالنصب، كاختلف عن عاصم فركم عنو أبو بكر  (

اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ابو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي النحوم ،  )بالرفع، كركل حفص عنو بالنصب ، 
  .(258/ 3ٖتقيق عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معوض، 

بعض ( ب)ُب  (
٨تو قولو ( ب)ُب  (
إذل يـو يبعثوف  ( أ)زاد ُب  (
يهدكف باٟتق  ( أ)زاد ُب  (
 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
(  ب)زيادة ُب ( خرب )(

(  ب)زيادة ُب ( خرب )(
الرافعة ( ب)ُب  (
الرافعة ( ب)ُب  (
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  :  ٜهٕٛ َطؾٛعٶا نكٛي٘()خدل أزا٠ ْاقب١: ٚايجاْٞ        (), 

   :()ٚقٛي٘        ٚمٛٙ نجرل ص5: ؾاططط.. 

 ٜػُْٛ٘ ضؾعٶا () ٜهٕٛ َطؾٛعٶا أٜهٶا, ٚبعض ايٓشٌٜٛ() خدل أزا٠ خاؾه١:ٚايجايح

 : ع٢ً ُاّ ايه٬ّ نكٛي٘ تعاٍ              ٚقٛي٘ ص13: اؿاق١ط: 

        ٚقٛي٘ص10: اؾاث١ٝط :           ٚمٛٙ نجرل ص7: ايبكط٠ط(). 

ضؾع ع٢ً إنُاض ايطاؾع؛ َعٓاٙ َٚٔ ٚضا٤ إغشام ٜهٕٛ ٜعكٛبٴ, : ()ٚقاٍ بعهِٗ

   :() َجٌ قٛي٘()أٚ ًٜس ٜعكٛب, ٜٚهٕٛ ايطؾع بإنُاض ايطاؾع               

       .. أَٛات, ٜٚهْٕٛٛ أَٛاتٷ, ٚمٛٙ: أٟص21-20: ايٓشٌط ِٖ . 

 :ايٓكب ؾؿٝ٘ اخت٬ف ؾأَا

 َٔ ٚضا٤ إغشام بؿطْا:اْتكب ع٢ً إنُاض ايٓاقب,َعٓاٙ:()قاٍ بعهِٗ 
 

                                                           

الناصبة ( ب)ُب  (
 .ُب مواضع كثَتة ُب القرآف ( 
(  ب)زيادة ُب ( كقولو )(
ا٠تافية ( ب)ُب  (
أىل النحو  ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( كثَت )(
بعض ،كالقوؿ بالرفع على إضمار الرافع ذكره ابن سيده كذكره عبدالرٛتن بن إٝتاعيل كنسبوه أليب جعفر ( ب)ُب  (

 (518/ 1 ك شرح الشاطبية ،أبو شامة عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم،5/425إعراب القرآف ،ابن سيده، : انظر)النحاس
 .(أ )كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ..( معناه كمن كراء: )من قولو (
كقولو  ( ب)ُب  (

 بالنصب كالرفع فالنصب على تقدير "يعقوب"كقرمء :"بعض ، يقوؿ عبدالرٛتن بن إٝتاعيل ُب شرح الشاطبية( ب)ُب  (
، ألنو ُب معٌت كىبنا كاختاره أبو علي  (فبشرناىا بإسحاؽ)ككىبنا ٢تا يعقوب من كراء إسحاؽ كدؿ عليو معٌت قولو تعاذل 

كذكر كجهُت آخرين على ضعف فيهما أحد٫تا أف يكوف ٣تركرا عطفا على إسحاؽ كالثاين أف يكوف منصوبا عطفا على 
ا١تعطوؼ  كيعقوب من كراء إسحاؽ كضعفهما من جهة الفصل بُت كاك العطف ك-بإسحاؽ-موضع بإسحاؽ أم فبشرناىا

بالظرؼ فهو كالفصل بُت اٞتار كآّركر ، كأما قراءة يعقوب بالرفع فعلى االبتداء كخربه ما قبلو أم مولود ٢تا من ركاء إسحاؽ 
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 :ْٛرلٙ قٛي٘. () ٜعكٛب           أضغًٓا ضغًڄا َبؿطٜٔ :؛ أٟص165: ايٓػا٤ط

 :َٚٓصضٜٔ, ٚقٛي٘           أخطدٓا شض١ٜ أٚ اقڀؿٝٓا شض١ٜ, :  أٟص34:آٍ عُطإط

 . ()ٚمٛٙ

 ْكب ٗ َٛنع خؿض؛ ٭ْ٘ ٫ ٜٓكطف, ٚنٌ اغِ ٫ ٜهٕٛ :ٚقاٍ ا٭خؿـ

  : اـؿض ْكبٶا, ٜٚطز ع٢ً قٛي٘()َٓكطؾڄا ٜهٕٛ ٗ َٛنع        ٚعا١َ ,

ايٓش١ٜٛ ٜطزٕٚ عًٝ٘ ٖصا ايكٍٛ, ٜٚكٛيٕٛ ايعطب ٫ تطز اغِ ايٛاٖط ع٢ً َه٢ٓ إ٫ بإعاز٠ 

 :  نكٛي٘()اـاؾض                     [7: األحزاب] 

 . ؾاعطف شيو

 

                                                                                                                                                                                

شرح الشاطبية ،أبو شامة :انظر)يعقوب أك يكوف فاعل من كراء على قوؿ األخفش أم كاستقر ٢تا من كراء إسحاؽ يعقوب ، 
  .(62/ 3معاين القرآف كإعرابو للزجاج،  ) ذكره أييان الزجاج ، ك (517/ 1عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم،

  .(.28/ 18تفسَت الرازم ،  )ذكره الفخر الرازم  (
أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي اٞتامع ألحكاـ القرآف، ) ، ( ب)زيادة ُب ( ذرية ك٨توه )(

. (11/167  ىػ ،1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية، القاىرة، ط:ٖتقيق مشس الدين القرطيب،
معاين . )، كلكن ال ينصرؼ"كبيعقوب من كراء إسحاؽ: "٤تل ، قاؿ األخفش رفع على االبتداء، كقد فتح على ( ب)ُب  (

 . (384القرآف، األخفش، ص 
كاتقوا ا الذم تساءلوف بو : )ىذه القاعدة ليست مطردة ، فعلى االستثناء كعدـ االطراد جاءت قراءة ٛتزة  ( 

. بالكسر(كاالرحاـً 



     القرآنسؤاالت
125 

  غٛض٠ ٜٛغـ  

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                  () (87: يوسف) 

ٞٻ)ؾًِ اْتكب ايٝا٤ َٔ قٛي٘ : ؾإٕ قٌٝ   :, ٚانؿض ٗ قٛي٘(ٜا بٳٓٹ       

         [5: يوسف]؟() ٚن٬ُٖا َٓاز٣ 

ٞٻٜٳا  :  إٔ قٛي٘: ()اؾٛاب عٓ٘ ٖٳبٴٛا بٳٓٹ  ايٝا٤؛ ٭ْٻ٘ ٜا٤ اؾُاع١ ؾهإ () ْكباشٵ

 بٝا٤ اٱناؾ١ غانٓٶا ()أقً٘ ٜا بٌٓ ؾػكڀت ايٕٓٛ يٲناؾ١ ؾبكٞ ٜا٤ ايبٌٓ غانٓٶا, ثِ دا٤ٚا

ؾادتُع غانٓإ, ؾأزغِ ايػانٔ ٗ ايػانٔ, ؾؿسزٚا ٚإِا اختاضٚا ايٓكب؛ ٭ٕ اؿطف 

ْٕٛ اؾُاع١, ؾؿتشٖٛا نٞ تهٕٛ زي٬ٝ ع٢ً :  نإ َٓكٛبٶا َجٌ()ايػاق٘ ٗ ا٭قٌ

 :ايػاق٘, ٚأَا قٛي٘ تعاٍ             
()

 ؾٗصا  ,ص5: ٜٛغـط

, ()أخٝٛ ٚبٓٝٛ (), ٚا٭قٌ () ٚمٛٙ()تكػرل ابٔ, َجٌ اغِ ٚزلٞ, ٚأر ٚأخٞ

                                                           

 . من يوسف كأخيو( ب)زاد ُب  (
ا١تبسوط ُب القراءات ) مناداة ، قرأ حفص عن عاصم بفتح الياء ُب ٚتيع القرآف، كقرأ الباقوف بكسر الياء، ( ب)ُب  (

 (244ت،ص .،د1العشر،أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف األصبهاين، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية،دمشق،ط
( . ب)زيادة ُب ( عنو )(
 .انتصب ( ب)ُب  (
. جاءت ( ب)ُب  (
. اإلضافة ( ب)ُب  (
. زاد على إخوتك  ( أ)ُب  (
مثل أخي كٝتي كإرل ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( ك٨توه )(

كاف أصلو ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( بنيو مثل أخيو )(
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, ثِ دا٤ٚا بٝا٤ اٱناؾ١ ()ؾكرلت ايٛاٚ ٜا٤ ؾادتُع ٜا٤إ ؾأزغُت ايٝا٤ ٗ ايٝا٤ ؾؿسز

ٕٻ ايػانٔ إشا سطى() ؾأَايٖٛا إٍ ايهػط٠()غانٓٶا  .سطى بايهػط,  يعٚاٍ ايػانٌٓ؛ ٭

 دا٤ت بعس أيـ ي١ٓٝ ٜٚا٤ َطغ١ً تهٕٛ َٓكٛب١ ()ٜا٤ اٱناؾ١ إشا: ()ٚقاٍ بعهِٗ 

ٕٻ ايٓكب َٔ()ٚإِا ْكبٖٛا ؾطاضٶا  أخـ اؿطنات, ؾٝهٕٛ () َٔ ادتُاع ايػانٌٓ, ٚ٭

 (), ْٚٛرلٙ()قٝاٟ, ٚعكاٟ, ٖساٟ:  ٗ قٌ اـؿض ٚايطؾع ٚايٓكب َجٌ()َٓكٛبٶا

  :قٛي٘    (
)

ٌٵ :ٗ قٌ ايطؾع يكبٌ أزا٠ ضاؾع١ ,ٚقٛي٘ ص20:ط٘ط  قڂ  

       
()

ٞٻٜٳا :  ٖٚهصا قٛي٘.ص162: ا٭ْعاّط ٖٳبٴٛا بٳٓٹ  ص87: ٜٛغـط اشٵ

ٕٻ ٜا٤   :اٱناؾ١ دا٤ت بعس ٜا٤ َطغ١ً, ْٚٛرلٙ قٛي٘()ؾاْتكب؛ ٭       

        [22:إبراىيم]ٙٛٚم,. . 

ٜٚا٤ اٱناؾ١ إشا دا٤ت بعس ا٭يـ إُسٚز٠,ٜٚا٤ َؿسز٠, ٚسطف َتشطى ٜهٕٛ  

 :أخـ اؿطنات نكٛي٘()ؾإشا سطى ْكب؛ ٭ْ٘ َٔ, ()غانٓٶا               

                                                           

شددت ( ب)ُب  (
جات يا اإلضافة ساكنة ( ب)ُب  (
فجركىا إذل الكسر ( ب)ُب  (
بعض ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( إذا )(
حذارا ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( من )(
كيكوف ( ب)ُب  (
عصام كىدام ك٤تيام ( ب)ُب  (

ما أشبو ( ب)ُب  (
( ىي عصام أتوكأ عليها( )ب)ُب  (
( ٦تاٌب)زاد كلمة ( أ)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( ياء )(
تكوف ساكنة ( ب)ُب  (
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ٚقٛي٘ ص6:ْٛحط:ٌٵ ٕٻ قڂ ٟٳ ٚٳْٴػٴهٹٞ قٳًځاتٹٞ إڇ َٳشٵٝٳا ُٳاتٹٞ ٚٳ َٳ .ٚٳ . ٜا ): ٚنصا قٛي٘, ص162: ا٭ْعاّط

بعس سطف  ()ٜٚا٤ ايتكػرل َؿسز يكبٌ اٱزغاّ, ٜٚا٤ اٱناؾ١ غان١ٓ؛ ٭ْ٘ دا٤ ()(بين

ٖصا ا٭قٌ ثِ ٜٛنع َهإ اٯخط اغتداض٠ شلا يتٛغٝع ايًػ١؛ ٭ْ٘ ػطٟ . ()َؿسز ؾاعطؾ٘

ٌٵ: بػهٕٛ ايٝا٤ ٚسطنتُٗا ؾهصيو قٛي٘ ٕٻ قڂ . اٯ١ٜ  قٳًځاتٹٞ إڇ .  .()ؾاؾِٗ.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

(  ب)زيادة ُب ( من )(
( يا بٍت ال تقصص رؤياؾ( )ب)ُب  (
 ألهنا جاءت( ب)ُب  (
فاعرؼ ذلك ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ...( ىذا األصل)من قولو (
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 ٌغٛض٠ ايٓش  

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                     [8: النحل] ,

ِٳ اْتكب قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ  ؟()ٚايبػاٍ ٚاؿُرل ٚاـٌٝ: يٹ

ّٳ :اْتكب بايطز ع٢ً قٛي٘: أْ٘ ٜكاٍ: ()اؾٛاب عٓ٘ ٗٳا ٚٳايڃأځْٵعٳا ِٵ خٳًځكځ ٗٳا يځهڂ  زٹفٵ٤ٷ ؾٹٝ

؛ يٛقٛع ايتدًٝل عًٝٗا ٚاـٌٝ ٚايبػاٍ ٚاؿُرل َطزٚزات عًٝٗا (), اْتكب ا٭ْعاّ ص5:ايٓشٌ ط

  ()َٔ د١ٗ ٚقٛع ايتدًٝل, ٖٚصا دا٥ع نُا قاٍ اهلل تعاٍ


 
       

, ص29: ايعَطط()

 : ()اْتكب ضدًڄا بايطز ع٢ً إجٌ, ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ        
 ص29: ايعَطط ()

إ٫ أْ٘ اْتكب إجٌ يٛقٛع ايهطب عًٝ٘, ٚاْتكب ايطدٌ بايطز عًٝ٘ َٔ َع٢ٓ ٚقٛع ايهطب 

 . ()عًٝ٘

ٚغدط اـٌٝ :  َعٓاٙ()اْتكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ ايٓاقب: ()ٚقاٍ بعهِٗ

  : ()ٚايبػاٍ ٚاؿُرل, ؾٝهٕٛ ايٓكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, نكٛي٘ تعاٍ       

              .. ٛڄا, ؾٓكب : َعٓاٙ,  ص7-6: ايكاؾاتط ٚدعًٓاٙ سؿ

                                                           

( . كالبغاؿ كاٟتمَت) زيادة ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( عنو )(
تفسَت الطربم جامع البياف عن تأكيل  )".خلقها"ذكر الطربم أف نصب ا٠تيل كالبغاؿ عطفا على ا٢تاء كاأللف ُب قولو  (

  .(172/ 14)آم القرآف  ،
(  ب)زيادة ُب ( ا تعاذل)لفظة  (
استبدؿ سلما بسا١تا ( ب)ُب  (
ُب قولو  ( ب)ُب  (
 (  شركاء متشاكسوف: )زاد قولو( ب)ُب  (
(  أ)كاستدركو الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( من معٌت كقوع اليرب عليو)عبارة  (
بعض   ( ب)ُب  (

معاين القرآف كإعرابو  ) أم كخلق ا٠تيل كالبغاؿ كاٟتمَت للركوب، :انتصب على إضمار الناصب  قاؿ الزجاج( ب)ُب  (
  .(414معاين القرآف لؤلخفش، ص ) ، كقالو األخفش، (191/ 3الزجاج ، 

(    ب)زيادة ( تعاذل)لفظ  (
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: ٭دٌ إنُاض ايؿعٌ ,نكٛي٘                          

؛ ؾايطؾع ع٢ً خدل اـاؾض ٚايٓكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, (),قڂط٨ بايٓكب ٚايطؾع ص7:ايبكط٠ط

, ()اْتكب يكبٌ اشلا٤ ايطادع١ ٗ قٛي٘ يذلنبٖٛا : () ٚقاٍ بعهِٗٚدعٌ غؿا٠ٚ ,: َعٓاٙ

إعُاٍ, ٚإُٖاٍ, ؾإٕ :  بعض أٌٖ ايًػ١ عا٥س ايصنط, ٚيًٗا٤ ايطادع١ ٚدٗإ()ٚزلاٖا

إهين  () إصنٛض قبً٘ ع٢ً ططٜل ا٫غت٦ٓاف ٗ ايًػ١, ٚأٚقعت ع٢ً ا٫غِ()أعًُت٘ ضٳؾځعٵتٳ

 باشلا٤ ايطادع١ َٔ ططٜل ٚقٛع ايؿعٌ ()ٗ اشلا٤ ايطادع١, ٚإٕ أًُٖت٘ ْٳكٳبٵتٳ ع٢ً َا قبًٗا

 هٛظ ضؾع٘ ع٢ً ()(ٚاـٌٝ ٚايبػاٍ ٚاؿُرل):  ٗ قٛي٘ تعايٞ()عًٝٗا, ٚهٛظ ايٛدٗإ

   : ا٫غت٦ٓاف ٗ ايًػ١,ٚهٛظ ْكب٘ باشلا٤ ايطادع١ عًٝ٘,ْٛرلٙ قٛي٘()د١ٗ   

             ص13: اٱغطا٤ط ،        ٚقٛي٘, ص12:ٜؼط:     

   ٚقٛي٘، ص39: ٜؼط():      ٚمٛٙص1: ايٓٛضط (). 

                                                           

  قرأكا كلهم رفعا إال أف ا١تفيل الييب ركل عن عاصم (           ،اٟتجة ُب علل القراءات  )بالنصب
  .(323/ 1السابعة ، 

بعض   ( ب)ُب  (
محمد بن عبد الرحمن اإليجي جامع البياف ُب تفسَت القرآف،  )ذكر ذلك ٤تمد بن عبدالرٛتن اإل٬تي الشَتازم،  (

  .(328/ 2، 2004عبد اٟتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت، : ، كمعو حاشية ٤تمد الغزنوم، ٖتقيق  الشيرازم
. كٝتاىا ( ب)كٝتاه كُب  ( أ)ُب (
رفعت    (ب) ذٌكٍرت، (أ)ُب (
 الفعل  ( ب)ُب  (
نصبت ما قبلو   ( ب)ُب  (
كبل الوجهُت   ( ب)ُب  (
زاد كلمة اٟتمَت   ( أ)ُب  (

 كجو  ( ب)ُب  (
(       ب)زيادة ُب ( كقولو )(
 : فاعرؼ ذلك ،يذكر الز٥تشرم أف قولو تعاذل( ب)ُب  (               أنَّو عطف على األنعاـ

 :ُب قولو تعاذل                         ، (    ،3/425تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم)     
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: قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                               [66: النحل] ٕؾإ 

ِٳ شنط اهلل تعاٍ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠: ()قٌٝ ًٹ  ايتصنرل, ٚقاٍ ٗ غٛض٠ () ايهٓا١ٜ بًؿ١ٛ()ؾځ

 : () بًؿٜ ايتأْٝح ؾكاٍ()إ٪َٕٓٛ                     
 ؟[21: المؤمنوف]()

 :قس تهًِ ؾٝ٘ أٌٖ ايًػ١: ()اؾٛاب عٓ٘

َٔ اٱبٌ,  (), ؾإْ٘ عين ب٘ إصنٛض( ٗ بڀْٛ٘()ٖا): أَا َا قاٍ :()قاٍ بعهِٗ 

, ٚا٭ْعاّ اغِ ٜؿٌُ ايصنٛض ٚاٱْاخ َٔ ()ٗ بڀْٛٗا, عين ب٘ اٱْاخ َٔ اٱبٌ: َٚا قاٍ

 .(), ٖٚصا دٛاب غٌٗ غرل َ٪نس()اٱبٌ 

.() ايتصنرل ٚايتأْٝح ضادع إٍ يؿٜ ايٓعِ, ٚايٓعِ َصنط َٚ٪ْح():ايكٓٝينٚقاٍ    

                                                           

(       ب)زيادة ُب ( فإف قيل )(
. أم سورة النحل( ب)كأييان ُب ىامش( ب)زيادة ُب ( ا تعاذل ُب ىذه السورة)عبارة  (
بلفظ      ( ب)ُب  (
 .     ا١تؤمن( ب)كُب ( أ)ُب  (
 (      ب)زيادة ُب ( بلفظ التأنيث فقاؿ)عبارة  (
..( . كإف لكم ُب األنعاـ لعربة نسقيكم..) أتى باآلية من أك٢تا ( ب)ُب  (
(       ب)زيادة ُب ( عنو )(
 بعض           ( ب)ُب  (
(                 ب)زيادة ُب ( ٦تا )(

عنا بو الركوب      ( ب)ُب  (
(       ب)زيادة ُب ( كما قاؿ ُب بطوهنا عنا بو اإلناث من اإلبل )(
 (446/ 3الكشاؼ للز٥تشرم، ) ذكر ىذا الوجو الز٥تشرم ُب الكشاؼ (
 .كليس ٔتؤكد( ب)ُب ىامش  (
ىو أبو :دل أعرؼ من ا١تقصود بالقنيٍت ككجدت ىذا اللقب ُب كتاب األنساب كذكر مؤلفو أف ا١تشهور باالنتساب إليو (

، سكن بغداد 253/ 10األنساب للسمعاين ،  ) كدل أجد أم ترٚتة لو فيما بُت يدم من ا١تراجععبد ا اٟتسُت بن غالب،
  .(455/ 12 عساكر ابن ، بغداد تاريخ ) ىػ،407ت ،ثقة ككاف ، الزرقي ٤تمد بن موسى ىاركف أيبكحدث ّٔا عن 

كإف : النعم ٦تا يذكر كيؤنث كمعناه"، كإليو ذىب أبو حياف ُب تفسَت البحر ايط حيث يذكر أف  (يذكر كيؤنث)ب  ُب (
، كاألكفق  (5/492تفسَت البحر ايط، أبو حياف األندلسي،  ،  )لكم ُب األنعاـ نعما يسقيكم، أم ٬تعل لكم سقيا، 

 .ماقالو الز٥تشرم كأبو حياف األندلسي ، كا أعلم
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ٕٻ ايٓعِ ٚا٭ْعاّ ؾ٤ٞ ٚاسس, ُٖٚا ْعإ ؾطدع ايتصنرل إٍ َع٢ٓ : ٚقاٍ ايؿطا٤  إ

  ۉ  ې  ې  ې  ې  : ؛ ٭ٕ ايٓعِ ٜصنط قٛي٘()ايٓعِ إش نإ ٜ٪زٟ عٔ ا٭ْعاّ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
() 

بٗا, ٖٚصا دا٥ع :  ٚمل ٜكٌص95: إا٥س٠ط

 :  ايؿاعط()نكٍٛ

ٕٴ ايِّكاحڇ ٚبٳطٳزٵ ٔٳ ا٭غٳسٵ    ٚٳطځاب أيڃبا َٹ ـځطٳاتٳ ٚايڃهځتٳسٵ  إشا ضأٜٵت ألُاڄ  ٗٳتٳ٘ أٚ ا  () دٳبٵ

ٕٻ ايًي ٚا٭يبإ ٚاسس  . ْاع١ ٚاؾُاع١ َ٪ْج١(),ٚا٭ْعاّ(),ٚايتأْٝح ضادع إٍ ا٭ْعاّ()٭

   :َصنط ْٛرلٙ قٛي٘ (َا), ٚ() (َا)ضادع إٍ يؿ١ٛ  ايتصنرل: ()ٚقاٍ بعهِٗ

                              
()

, ؾايتأْٝح  ص2:ؾاططط

                                                           

عبد الفتاح الشليب،الدار / ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق) (
  .( 108/ 2 ، 1مصر،ط-ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة

(                 منكم)زاد كلمة ( ب)ُب ( قتل)حيث كتبها ( قتلو)أخطأ ُب كتابة كلمة ( أ)ُب  (
.               كما قاؿ ( ب)ُب  (
تىٍد    :        البيتُت ٫تا  ( تىو أك ا٠تىرىاتى كاٍلكى بػٍهى إذا رأٍيت أ٧تمان ًمنى األسىٍد     جى

   كىطىاب أٍلبافي اللّْقاًح كبػىرىٍد بىاؿى سيهىٍيله ُب اٍلفىًييًخ فػىفىسىدٍ      
نسبو صاحب اللساف إذل ثعلب كأغلب الظن أنو أبو العباس ثعلب، كاألبيات من مشطور الرجز كا١تعٌت إذا رأيت من كوكب 

 (..باؿ سهيل ُب)فعندىا يفسد الفييخ كىو عصَت يتخذ من العنب أك البسر كعرٌب بقوؿ (اٞتبهة،ا٠تراة،الكتد)األسد أ٧تم 
طاب ألباف اللقاح )كأف كوكب سهيل عندما طلع أفسد العصَت ألنو بدخولو يذىب زمن البسر كالشاىد  من ىذه األبيات 

لساف العرب، ٤تمد : انظر)..كدل يقل طابت كبردت بالرغم أف الفعل عائد على األلباف لكنو أعاده على لفظ اللنب ا١تفرد (كبرد
 ُب ٣تالس العلماء كنسبو للفراء، م، كذكره الزجاج(377/ 3ىػ ، 1414، 3بَتكت، ط- بن مكـر بن منظور دار صادر

ـ، ص 1984، ٖتقيق عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، مطبعة حكومة الكويت، مبن إسحاؽ الزجاجف ٣تالس العلماء،عبد الرحم)
. 174،كمعاين القرآف للفراء ،ص117

(   أ)كاستدركو الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( ألف اللنب كاأللباف كاحد )(
لؤلنعاـ   ( ب)ُب  ()

كىي   ( ب)ُب  (
 .بعض( ب)ُب  (
 200/ 14ـ، 1984تفسَت التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت،  (
 (   من بعده)زاد ( أ)ُب  (



     القرآنسؤاالت
132 

َصنط ؾكاض نٓا١ٜ نُا  (َا), ٚ()ؾايط١ٓ َ٪ْج١ (َا)ضادع١ إٍ ايط١ٓ, ٚايتصنرل ضادع إٍ 

 : قاٍ                     إش يٝؼ نٌ ا٭ْعاّ تًس ص66: ايٓشٌط. 

 (), ٚيٝؼ ٗ ٚاٖط ايًؿٜ()ايتصنرل ضادع إٍ ٚاٖط يؿٜ ا٭ْعاّ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 .()ٖٚٞ ْاع١, ٚقؼ عًٝ٘: عًِ ايتأْٝح, ٚايتأْٝح ضادع١ إٍ ايباطٔ َعٓاٙ

  

 :()قٛي٘ عع ٚدٌ: غ٪اٍ                     

                       .. () [59- 58:النحل]()ٌٝؾإٕ ق , :

ِٳ شنط ايهٓا١ٜ بًؿٜ ايتصنرل ٗ قٛي٘  ًٹ ٔٵ  :ؾځ ٘ٹ بٴؿٿطٳ َٳا غٴ٤ٛٹ َٹ  إِا  (), ٚايبؿاض٠ أْج٢ () ب

  تهٕٛ با٭ْج٢ ؟

ايهٓا١ٜ بًؿٜ ايتصنرل ضادع١ إٍ ايٛيس, ٚايٛيس سلٌ ايصنط : ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 . , ؾايهٓا١ٜ َطزٚز٠ إٍ احملكٍٛ ٫ إٍ إصنٛض()ٚا٭ْج٢, ٚإٕ نإ إصنٛض َا قبً٘ أْج٢

                                                           

(    ب)زيادة ُب ( فالرٛتة مؤنثة )(
بعض    ( ب)ُب  (
 .(ب)،كأثبت ماُب األنعاـ    (ب)القرآف ،كُب  (أ)ُب  (
لفظة    ( ب)ُب  (
 ( 20/66، "مفاتيح الغيب"تفسَت الرازم  )كذكر ىذا القوؿ الفخر الرازم ، ، فقس عليو ( ب)ُب  (
تعاذل    ( ب)ُب  (
(    يتوارل من القـو من سوء ما بشر بو* كىو كظيم )زاد ( ب)ُب  (
 . 66 كآية السؤاؿ السابق رقمها  58كىذه اآلية يفًتض  أف تكوف قبل السابقة ألف رقمها  ( 
(           ب)زيادة ُب ...( فإف قيل: )من قولو (

 . (ب)ُب زيادة " أنثى" (
 نقوؿ  ( ب)ُب  (
   .(ب)،كأثبتُّ ماُب "ا١تذكور ما قبلو أنثى"(ب) ، كُب "نثىلؤلا١تذكور ما قبلو " (أ)ُب (
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ٔٵ: ٗ قٛي٘ (َا)ايتصنرل ضادع إٍ : ()ٚقاٍ بعهِٗ ٘ٹ بٴؿٿطٳ َٳا غٴ٤ٛٹ َٹ , ٚإِا بٹ

ٚ ٖٛاغِ ,()يؿ١ٛ َصنط (َا) يبعسٖا,أٚ إٕ عٓ٘؛يكطب٘,ٚتطى ايهٓا١ٜ عٔ ا٭ْج٢؛()نځٓٻ٢

ُٶا؛ ٭ْ٘ ٫ ٜتبٌ ؾٝ٘ ايتصنرل ؾ٤َٞبِٗ ٜؿتٌُ ايصنٛض ٚاٱْاخ, ٚإِا زلٞ َبٗ

ن٬ُٖا  ()(َا)ٚ (َٔ)ٚايٛاسس ٚاؾُاع١, ٚ, ٜػتٟٛ ؾٝ٘ إصنط ٚإ٪ْح()صٚط()ٚايتأْٝح

ۉ  ې  ې  : تسٍ ع٢ً اغِ ايعاقًٌ َٔ اؿٝٛإ نكٛي٘ (َٔ)ازلإ َبُٗإ, إ٫ إٔ 

  :()ٚنكٛي٘، [25: األنعام] ېې            [49:التوبة].  

 ()ٚا٭َٛات غرل ايعاقًٌ َٔ اؿٝٛاْات ٚايسٚاب  اغِ()ؾإْ٘ ٜكع ع٢ً (َا)ٚأَا  

   ۈ : نكٛي٘        .. ٚقٛي٘ تعاٍ ص1: اؿسٜسط :   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  
ٜٛنع أسسُٖا َهإ اٯخط؛  , ٖٚصا ٖٛ ا٭قٌ, ثِ قسص2: غبأط ()

 ا٭ؾٝا٤ َٔ () تؿٌُ ْٝع()عا١َ (َا) ٚ()خاق١ (َٔ)٫تػاع ايًػ١ ٚدطٜاْٗا, ٚ

                                                           

بعض   ( ب)ُب  (
كنا   ( ب)ُب  (
ذكره  (ما)ألنو مردكد على  (أٯتسكو) أف تذكَت:كقوؿ ،(كإ٪تا لفظة للذكر)استدركها الناسخ ُب ا٢تامش ( ب)ُب  (

... كغَتىم..القرطيب،كالبغوم، ك أبو حياف األندلسي 
ال يتبُت فيو التذكَت كالتأنيث          ( ب)زيادة ُب  (
 .زيادة يتطلبها السياؽ ( 
تقدًن كتأخَت           ( ب)ُب  (
(           ب)زيادة ُب ( ككقولو )(
          .(ب)ىامش زيادة استدركها الناسخ ُب (فإنو يقع على )(
(                   ب)زيادة ُب ( كاألموات )(

( كما ينزؿ من السماء كما يعرج فيها: )زاد قولو( ب)ُب  (
خاص ( ب)ُب  (
عاـ ( ب)ُب  (
ٚتلة ( ب)ُب  (
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٫ تكع إ٫ ع٢ً اؾٛاٖط ٚا٭دػاّ يًصٜٔ ِٖ أضباب ايعكٍٛ, ُٖٚا تكعإ  (َٔ)ٚا٭عطاض ٚ

 . ٚايتصنرل ٚايتأْٝح()ع٢ً ايٛسسإ ٚاؾُع

 

 

 

 غٛض٠ اٱغطا٤  

 : ()قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                

    [1: اإلسراء] اٯ١ٜ . . ِٳ اْتكب قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ. ًٹ ٕٳ ايصٟ): ؾځ  ؟ ()(غبشا

غبض ٜػبض تػبٝشٶا :  ع٢ً إكسض َٔ قٛيو()اْتكب: إٔ ٜٴكاٍاؾٛاب عٓ٘ 

ٕٻ إكسض إشا أنٝـ إٍ ؾ٤ٞ, ٚغبشاْٶا ٕٻ , إ٫ أ ٚأزخٌ ؾٝ٘ ا٭يـ ٚاي٬ّ شٖب ايتٜٓٛٔ ؛ ٭

 ()ْكب  (َعاشٳ اهلل): , ْٛرلٙ ٗ إع٢ٓ()َٚع ا٭يـ ٚاي٬ّ, ايتٜٓٛٔ ٫ هتُع َع اٱناؾ١

َٴعٳاشٶا, ٚؾٝ٘ ْٛع: ع٢ً إكسض َٔ قٛيو ٛٵشٶا ٚ َع٢ٓ  (غبشإ)ٚٗ ,  َٔ ايتعٛش()عاش ٜعٛش عٳ

 .()ٚأْعٖ٘ َٔ ايعٝٛب , أعٛش باهلل: َٔ ايتٓعٜ٘ َعٓاٙ

                                                           

يقعاف على الواحد كاٞتماعة ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( تعاذل)لفظة  (
( ب)زيادة ُب ( الذم )(
 .نيصب( ب)ُب النسخة  (
ا١تقاصد الشافية ُب شرح ا٠تبلصة الكافية، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب، ٖتقيق عبد آّيد قطامش، معهد   (

 5/575ـ، 2007البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة، 
 .نصبت( ب)ُب النسخة  (
 .معٌت( ب)ُب النسخة  (
اٞتواىر اٟتساف ُب تفسَت القرآف، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٥تلوؼ ) تنزيها ، : مصدر معناه ( سبحاف)يذكر الثعاليب أفَّ  ( 

أيب زيد الثعاليب ا١تالكي، ٖتقيق الشيخ على ٤تمد معوض،كالشيخ عادؿ أٛتد عبد اٞتواد، دار إحياء الًتاث العريب، 
اسم موضوع موضع ا١تصدر ، كىو : سبحاف  :ُب تفسَته -رٛتو ا-، ذكر أييان القرطيب (3/449ـ، 1997، 1بَتكت،ط
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ٕٻ :ٚقاٍ بعض ايٓشٌٜٛ ايطٓٔ, :  َجٌ()اغِ اهلل َؿطز نػا٥ط أزلا٥٘ (غبشإ) إ

ٚنٌ ,  ْٚكب٘ ع٢ً ايبٓا٤؛ ٭ْ٘ ٫ ٜتػرل عٔ ساي٘(), , ٖٚٛ ع٢ً ٚظٕ ؾع٬ٕ()ٚايطسِٝ

 عجُإ ٚدٗإ ()َجٌ, ()ٜٚٓكطف ٗ ايٓهط٠, ()اغِ ع٢ً ٖصا ايٛظٕ ٫ ٜٓكطف ٗ إعطؾ١

                                                                                                                                                                                

غَت متمكن ألنو ال ٬ترم بوجوه اإلعراب ، كال تدخل عليو األلف كالبلـ ، كدل ٬تر منو فعل ، كدل ينصرؼ ، ألف ُب آخره 
التنزيو كالرباءة  عز كجل من كل : سبحت تسبيحا كسبحانا ، مثل كفرت اليمُت تكفَتا ككفرانا ، كمعناه : زائدتُت ، تقوؿ 

الفعل الذم من معناه ال من لفظو ، إذ دل  سيبويو نقص ، فهو ذكر عظيم  تعاذل ال يصلح لغَته ، كالعامل فيو على مذىب
 (سبحاف ا  )فوقع ؛ أنزه ا تنزيها : فالتقدير عنده ؛ ٬تر من لفظو فعل ، كذلك مثل قعد القرفصاء ، كاشتمل الصماء 

 أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس اٞتامع ألحكاـ القرآف،: انظر) . مكاف قولك تنزيها
 (186-185/ 10 ،  ىػ1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط:الدين القرطيب ،ٖتقيق

سبحت ا :اسم عىلىم للتسبيح يقاؿ (سبحاف): قاؿ النحويوف: " ، قاؿ الرازم (ب)ء ، كأثبتُّ ماُب ٝتااأل (أ)ُب النسخة  (
اليمُت تكفَتان ككيفرانان،كتفسَته ٪تزيو = = تسبيحان كسبحانان ، فالتسبيح ىو ا١تصدر ، كسبحاف اسم عىلىم للتسبيح كقولك كفرت

 20ىػ، 1420-3التفسَت الكبَت،أبوعبدا ٤تمد بن عمر الرازم،دار إحياء الًتاث،بَتكت ،ط)..ا  تعاذل من كل سوء
كعليو فهو . علم للتنزيو ) سيٍبحىافى ( أف لفظة : كزعم بعض أىل العلم )..، يقوؿ الشنقيطي ُب تفسَته أضواء البياف  (291/

: علم جنسو ١تعٌت التنزيو على حد قوؿ ابن مالك ُب ا٠تبلصة ، مشَتان إذل أف علم اٞتنس يكوف للمعٌت كما يكوف للذات 
كالذم يظهر رل . كمثلو برة للمربة كذا فجار علم للفجرة كعلى أنو علم فهو ٦تنوع من الصرؼ للعلمية كزيادة األلف كالنوف 

من الكلمات ) سيٍبحىافى ( كلفظة . تنزيهان  عن كل ما ال يليق بو ) سيٍبحىافى  (أنو غَت علم ، كأف معٌت : كا تعاذل أعلم 
كمن األدلة على أنو غَت علم مبلزمتو لئلضافة كاألعبلـ تقل إضافتها ، كقد .. ا١تبلزمة لئلضافة ، ككركدىا غَت ميافة قليل

كمن األدلة على أنو غَت علم مبلزمتو : فمثالو مع التنوين قولو . غَت ميافة مع التنوين كالتعريف ) سيٍبحىافى  (ٝتعت لفظة 
: فمثالو مع التنوين قولو . غَت ميافة مع التنوين كالتعريف ) سيٍبحىافى  (لئلضافة كاألعبلـ تقل إضافتها ، كقد ٝتعت لفظة 

: انظر)..سبحانك اللهم ذا السبحاف:  كمثالو معرفان قوؿ الراجز ،كقبلنا سبح اٞتودم كاٞتمد ***سبحانو ٍب سبحانان نعوذ بو
  دار عادل الفوائد للنشر ،، ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار اٞتنكي الشنقيطيأضواء البياف ُب إيياح القرآف بالقرآف 

 .(8-7 /3، ،د ت 1كالتوزيع،ط
 .الرٛتن الرحيم( ب)ُب النسخة  (
إعراب القرآف، أبو القاسم إٝتاعيل بن ٤تمد بن الفيل القرشي األصبهاين، ) ، ك(3/491تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم، ) (

  .(197ص 1995، 1ٖتقيق فائزة بنتت عمر ا١تؤيد،مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، الرياض،ط
. معرفة( ب)ُب النسخة  (
معاين ) ُب التفسَت براءة كتنزيو ، ( سبحاف)مصدر ال ينصرؼ ك( سبحاف)، كيقوؿ األخفش أف .نكرة( ب)ُب النسخة  (

 .(64القرآف لؤلخفش ، ص 
 .(ب)كأثبت ماُب ، ك ( أ)ُب النسخة  (

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
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ٕٻ إكسض إِا زلٞ ()٫ٚ هٛظ, ٚقؿٛإ ٚمٛٙ نجرل  إٔ ٜهٕٛ اغِ اهلل تعاٍ َكسضاڄ ؛ ٭

 .  تعاٍ َكسضٶا يٮؾعاٍ() ازل٘() ٫ٚ ٜهٕٛ()َكسضاڄ؛ ٭ْ٘ ٜكسض َٓ٘ ا٭ؾعاٍ 

ٕڈ() سكٝكٝٽا ٚقتٌُ()اغِ اهلل تعاٍ (غبشإ)إٕ : () ٚقاٍ أبٛ إغشام : () ث٬ث١ َعا

 : َٔ ططٜل ايًػ١

اهلل؛  ()غٳبٿضٵ: ؛ أٟ(غبشإ اهلل)أَطٶا : هٛظ إٔ ٜهٕٛ يؿٛ٘ َكسضٶا َٚعٓاٙ: أسسٖا

() بًؿٜ إكسض نكٛيو()٭ْ٘ قس دا٤ ا٭َط
:         َعٓاٙ اغؿط يٓا, ص285: ايبكط٠ط 

 :  قٛي٘ تعاٍ()ٚ, ٚمٛٙ نجرل     انطبٛا ايطقاب: , َعٓاٙص4: قُسط ,

ٕڂكځسٻؽٴ َٔ نٌ ؾ٤ٞ: هٛظ إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ ْعتٶا؛ أٟ: ٚايجاْٞ هٛظ : ٚايجايح, ٖٛ إػٳبٻضٴ ٚا

ٗٶا ٚتدل١٥ هلل تعاٍ() ع٢ً ساي٘ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ()إٔ ٜهٕٛ ايػٸبشإ ٖٚصٙ ايٛدٛٙ ,  تٓعٜ

 :ايج٬ث١ َٛدٛز٠ ٗ نتاب اهلل تعاٍ

                                                           

 .ألنو األصح ( ب)كالجوز ، كأثبت ماُب ( أ)ُب النسخة  (
بىٍذؿي ا١تاًؿ ُب ا٠تَت : االسم الداؿ على اٟتدث آّرد ا١تشتمل على حركؼ فعلو، أك أكثر منها ٨تو : يعرؼ ا١تصدر بأنو  (

، كىو يدؿ على حدكث البذؿ من غَت زمن كقد اشتمل على ٚتيع حركؼ : مصدر  (بىٍذؿ)نفع لصاحبو فػ ، بذالن بىذىؿى يبذيؿي
 .(92/ 2ت، .، د1دليل السالك إذل ألفية ابن مالك، عبد ا بن صاحل الفوزاف، دار ا١تسلم للنشر كالتوزيع،ط)،(بذؿ)الفعل 

 .كال ٬توز أف يكوف( ب)ُب النسخة  (
 .اسم ا( ب)ُب النسخة  (
 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( تعاذل )(
  .(ب)،كأثبتُّ ماُب ٘تليح (أ)ُب النسخة  (
  .(ب)،كأثبتُّ ماُب ثبلث معاف (أ)ُب النسخة  (
 .سبحوا(  ب)ُب النسخة  (

 .(ب)،كأثبتُّ ماُب أمر (أ)ُب النسخة  (
 .كقولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( ك )(
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( السبحاف )(
. أك( ب)ُب النسخة  (
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 :  أَا ا٭َط قٛي٘            ص17:ايطّٚط.   

. ()ٚٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أَط بايكًٛات اـُؼ, () َعٓاٙ غبشٛا اهلل تعاٍ:قاٍ إؿػطٕٚ  

 : تعاٍ()ٚأَا ايٓعت ؾكٛي٘         ()
ٖٛ إكځسٻؽٴ : َعٓاٙص28:,اؿؿط 43:ايڀٛضط 

ُٸا ٚقـ  :()ٚأَا ايتٓعٜ٘ قٛي٘,ايهؿاض()ٚإػٳبٻضٴ ع             ص16:ايٓٛضط  

.ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   :ٚأَا قٛي٘ تعاٍ. ٚمٛٙ نجرل  .  ()
ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ص1:اٱغطا٤ط

 (), ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ساي٘ َٔ د١ٗ ايڀٗاض٠ ؾاعطف()ٖٛ إػٳبٻضٴ ٚإكډسٻؽٴ: ْعتٶا؛ أٟ

 .شيو

.() ٚغبشإ أٜهٶا تهٕٛ تعذبٶا َٔ ايعباز, ٫ٚ ٜهٕٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ   

                                                           

 .سبحاف ا( ب)ُب النسخة (
أف للعرب ُب التسبيح أماكن تستعملو فيها، فمنها : الصبلة، كيقوؿ الطربم: أف التسبيح كالتقديس : يقوؿ ابن كثَت (

  .(412/ 14تفسَت الطربم،   )الصبلة، 
 .كقولو( ب)ُب النسخة  (
كردت ُب سورٌب الطور ( أ)؛ فاآلية ا١تذكورة ُب النسخة (أ)ذكر آية مغايرة لآلية ا١تذكورة ُب النسخة ( ب)ُب النسخة  (

﴿ : فهي (ب)أما اآلية ا١تذكورة ُب النسخة ، كاٟتشر            ﴾ ُب القرآف كردت ُب عدة مواضع.. 
 .كصفو( ب)ُب النسخة  (
 كقولك( ب)ُب النسخة  (
﴿: دل يستكمل اآلية الكرٯتة حيث توقف عند قولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (     ﴾. 
 .تقدًن كتأخَت بتقدًن ا١تسبح على ا١تقدس( ب)ُب النسخة  (
ُب قولو ( سبحاف)فاعرفوا، كقد أكرد أبو حياف كغَته من ا١تفسرين  العديد من األقاكيل األخرل ُب تفسَت ( ب)ُب النسخة  (

تفسَت البحر ايط، أبو حياف ) ، (32: البقرة ) (قىاليواٍ سيٍبحىانىكى الى ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا ًإنَّكى أىنتى اٍلعىًليمي اٟتٍىًكيمي  ): تعاذل
 . (1/297سي ، ؿاألند
،  ، أثبت العلماء صفة العجب ، كلكنو عجب ليس عن نقص من ا١تتعًجب( ب)زيادة ُب النسخة ( عز ك جل )(

شرح العقيدة الواسطية ، ٤تمد الصاحل العثيمُت، دار ابن اٞتوزم، جدة، )كلكنو عجب بالنظر إذل حاؿ ا١تتعىجىًب منو، 
من ، ؼ.. بيم التاء، كقرأ الباقوف بفتح التاء(بىٍل عىًجٍبتي كىيىٍسخىريكفى  : ٛتزة كالكسائياءةقر) :، كيدؿ على ذلك أييان (2/27
؛ فهو إخبار عن ا عىزَّ  :قرأ :  أيب ىريرة رضي ا عنو، كحديث (606/ 2حجة القراءات ، البن ز٧تلة ، .)(جلَّ  ك عىًجٍبتي
( (2045)،كمسلم(4889)ركاه البخارم(( من صنيعكما بييفكما الليلةقد عىًجبى ا)
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 : ()نُا قاٍ ا٭عؿ٢

ٙٴ  ُٳٸا دٳا٤ٳْٹٞ ؾځدٵطٴ ٍٴ يځ ُٳ١ځ ايؿځاخٹطڇ  أځقڂٛ ًڃكځ ٔٵ عٳ َٹ ٕٳ    () غٴبٵشٳا

 

 

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                                  

        [36: اإلسراء]ٌِٝٳ شنط اهلل تعاٍ:  ؾإٕ ق ًٹ  ايػُع ٚايبكط ٚايؿ٪از, ثِ ()ؾځ

  :ن٢ٓ عٔ ايٛاسس َٓٗا قاٍ             ؟ 

:  ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜٴكاٍ

ٚإْٻُا خٳلٻ ايؿ٪از بايهٓا١ٜ عٔ غا٥طٖا؛ , ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ ايؿ٪از: ()قاٍ بعهِٗ

ٕٻ ايؿ٪از غابل بايػعٞ عٔ ايػُع ٚايػعٞ ٫ وكٌ , ٚايبكط ٗ َع٢ٓ اشل١ُ ٚاٱضاز٠, ٭

ايكًب ًَو $: بايٛاٖط إ٫ إٔ ٜهٕٛ قس غبل َٔ ايؿ٪از, ٖٚٛ ًَو اؾػس, نُا قاٍ 

 بايهٓا١ٜ عٓ٘, () ؾًُا نإ غابكڄا ٗ ايؿعٌ, ٚنإ ًَهڄا ع٢ً غا٥ط ا٭عها٤, انتؿ٢()#اؾػس

                                                           

ميموف بن قيس بن جندؿ من بٍت قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصَت ا١تعركؼ بأعشى قيس كيقاؿ لو أعشى : األعشى األكرب (
معجم الشعراء ،اٞتبورم، )ـ،629 للهجرة،7أحد أصحاب ا١تعلقات، كأدرؾ اإلسبلـ كدل يسلم،ت سنة  بكر بن كائل ،كىو

5 /487) 
البيت من السريع، كىو من قصيدةو لؤلعشى ىجا ّٔا علقمة بن عبلثة الصحايب كفيل عدك ا عامر بن الطفيل عليو ،   (
، لعبد القادر بن عمر البغدادم، ٖتقيق عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة، (خزانة األدب كلب لباب العرب)

 .(7/229 – 3/388ـ، 1997
. ذيكر( ب)ُب النسخة  (
 .أىل اللغة قد تكلموا فيو( ب)ُب النسخة  (
 .بعض( ب)ُب النسخة  (
القلب ملك كلو جنود فإذا صلح ا١تلك صلحت "دل أجد حديث ّٔذا اللفظ كجدت لفظ مشابو ركاه البيهقي ُب الشعب  (

سلسلة األحاديث اليعيفة كا١توضوعة، ٤تمد  )كقاؿ ىكذا جاء موقوفا ، كضعفو األلباين ُب السلسلة اليعيفة ، " جنوده
  .(71/ 9ـ، 2001، 1ناصر الدين األلباين، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع ، الرياض،ط

  .(ب)،كأثبتُّ ماُب اكتفىؼ (أ)ُب النسخة  (
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  : تعاٍ()ٖٚصا دا٥ع, نُا قاٍ اهلل               

ٚإِا خل َٛغ٢ , ٚمل ٜكٌ عًٝ٘؛ ٭ٕ ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ [76:القصص]

إٕ إًو ٜٴػأٍ : ٚقَٛ٘ ناْٛا زاخًٌ ٗ ايهٓا١ٜ نُا ٜٴكاٍ, بايهٓا١ٜ؛ ٭ْٻ٘ نإ ض٥ٝػٶا عًِٝٗ

 ٗ غ٪اٍ إًو ٜسٍ ع٢ً غ٪اشلِ ؾهصيو () ٗ ايػ٪اٍ ٚ()عٔ ٖصا ٚاـسّ قاضٚا زاخًٌ

 .()ايؿ٪از

َٴصٳنډط, ٚإٕ نإ ()ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ ايػعٞ ٚيؿ١ٛ ايػعٞ:()ٚقاٍ ايبعض  

 :  ٗ ايٛاٖط غرل َصنٛض , ٖٚصا دا٥ع نكٛي٘ تعاٍ()ايػعٞ      ص4: ايعازٜاتط 

   :نٓا١ٜ ضادع١ إٍ غرل إصنٛض ع٢ٓ ب٘ ايٛازٟ, ٚقٛي٘ تعاٍ            

 :ا٭ضض,ؾهصيو قٛي٘()ع٢ً: أٟص45:ؾاططط           () 
ع٢ٓ ب٘  ص36:اٱغطا٤ط

 .ايػعٞ, ٚإِا وكٌ ايػعٞ َٔ ايػُع ٚايبكط ٚايؿ٪از 

نٌ ٚاسس َٔ أٚي٦و : َعٓاٙ()ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ يؿ١ٛ ايهٌ: ()ٚقاٍ ايبعض

ٚأنجط ايعطب ع٢ً تٛسٝس قؿت٘ ٚؾعً٘ يتٛسٝس , ٚايهٌ َٛسس ايًؿٜ فُٛع إع٢ٓ,نإ عٓ٘ َػ٦ٛيڄا

 ؾ٬ْٶا, ؾٛسس ؾعٌ ايهٌ؛ يتٛسٝس ()ٚنٌ ؾتِ, نٌ نطب ؾ٬ْٶا: يؿٛ٘ تكٍٛ ٗ شيو

                                                           

 (.ب)ُب النسخة ( ا)دل يذكر الناسخ لفظ اٞتبللة  (
 .داخلوف( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( ُب السؤاؿ ك )(
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( يدؿ على سؤا٢تم فكذلك الفؤاد )(
 .بعض( ب)ُب النسخة  (
 .لفظو( ب)ُب النسخة  (
(. ب)زيادة ُب النسخة ( السعي )(
 .كناية إذل غَت مذكور عنا بو( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)ما بُت ا١تعقوفُت زيادة ُب النسخة ( أكلئك كاف عنو مسئوالن : قولو)عبارة  (

فيكوف ذلك من االلتفات، إذ ( كل)عائد على ( عنو)إف اليمَت ُب : قاؿ أبو حياف األندلسي. بعض( ب)ُب النسخة  (
 ،  .(33/ 6تفسَت البحر ايط، أبو حياف،    )لو كاف على ا٠تطاب لكاف الًتكيب كل أكلئك كنت عنو مسئوالن

، (36/ 3تفسَت البحر ايط  ) ، كأبو حياف األندلسي (239/ 3معاين القرآف كإعرابو للزجاج،  )قالو الزجاج ،  (
  .(520/ 3تفسَت الكشاؼ  )كالز٥تشرم ، 

 .يشتم( ب)ُب النسخة  (
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    : َا دا٤ ع٢ً ٖصا ايًؿٜ ٗ نتاب اهلل تعاٍ قٛي٘ تعاٍ()يؿٛ٘,ٚنجرل           

 :,ٚقٛي٘ تعاٍ(ٜعًُٕٛ ع٢ً ؾٛانًِٗ):ٚمل ٜكٌ ص84:اٱغطا٤ط                ص95:َطِٜط ,

  :ؾطاز٣ٛقٛي٘ تعاٍ()نًِٗ أتٛٙ ّٜٛ ايكٝا١َ:ٚايكٝاؽ إٔ ْكٍٛ            ايهٗـط :

 :أتتا, قاٍ ايؿاعط: , ٚمل ٜكٌص33

ٔٵ أخٹٝ٘ سٳٝٳاتٳ٘  ٞپ عٳ َٹتٵٓٳا أؾٳسټ تٳػٳاْٹٝٳا نٹ٬ځْا غځٓٹ ٔٴ إشٳا   () ٚٳْٳشٵ

 . (), ؾاؾِٗ()غٝػٓٝإ: إٔ ْكٍٛ ()ٚإِا ٚدب ايه٬ّ

 

 

 

 غٛض٠ ايهٗـ  

 : قٛي٘ تعاٍ:غ٪اٍ              [5:الكهف]ٌِٝٳ :  ؾإٕ ق ًٹ ؾځ

 ؟()(ن١ًُڄ): اْتكب قٛي٘

 . تًو ايه١ًُ ن١ًُ()ندلت:اْتكب ع٢ً اٱنُاض؛َعٓاٙ:  إٔ ٜٴكاٍ()اؾٛاب عٓ٘

  

                                                           

 ( .أ)زيادة ُب ىامش " كثَته "لفظة ( 
 .أتوف( ب)ُب النسخة  (
ديواف اإلماـ الشافعي، ٖتقيق إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب )البيت من الطويل،لئلماـ الشافعي، (

  .165ـ،ص 3،1996العريب،ط
. كجهو( ب)ُب النسخة  (
اٞتواىر ) يعود علىما ليس لئلنساف بو علم، ( عنو)كبلنا غنياف،كأشار الثعاليب إذل أف اليمَت ُب ( ب)ُب النسخة  (

 (474/ 3اٟتساف، الثعاليب، 
(.  ب)زيادة ُب النسخة ( فافهم )(
 .كربت كلمة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( عنو )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كلمة ٗترج من أفواىهم إف يقولوف معناه كربت )عبارة  (
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: اْتكب ع٢ً ؾعٌ ايؿعٌ, ٚتؿػرل ؾعٌ ايؿعٌ ٖٛ إٔ قٛي٘: ()ٚقاٍ بعهِٗ

ٚندل , ٚايه١ًُ َتعط١ٜ عٔ زل١ ايؿعٌ ٖٚٞ اغِ ايؿعٌ, , ؾعٌ شاتٞ ٖتعز بايٓعت()ندلت

 .()ؾعٌ خطز كطز ا٫يتباؽ, ٚايه١ًُ َب١ٓٝ شلا ؾاْتكب يصيو

ؾًُا اْتعع َٓ٘ , اْتكب ع٢ً ْعع اـاؾض َٓ٘ َعٓاٙ ندلت َٔ ن١ًُ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 .سطف اـاؾض اْتكب 

 قاٍ  ()ٚ, َا أندلٖا َٔ ن١ًُ () ْكب ع٢ً ايتعذب َع٢ٓ:ٚقاٍ بعض أٌٖ ايٓشٛ

 : () يؿٜ ايتعذب أضبع١ :()أبٛ إغشام

ٚأسػٔ بعُط, َٚعٓاٙ َا أنطّ ,  أنطّ بعٜس() ا٭َط مٛ قٛيو()ع٢ً يؿٜ: أسسٖا

  : َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ, َٚا أسػٔ عُطٶا, ظٜسٶا      َا أزلع٘ : , َعٓاٙص38: َطِٜط

 .َٚا أبكطٙ 

                                                           

.  بعض( ب)ُب النسخة  (
 . كرب( ب)ُب النسخة  (
  .(208إعراب القرآف، األصبهاين،  ، ص ) لقبل ذلك، ( ب)ُب النسخة  (
 . بعض( ب)ُب النسخة  (
 . معناه( ب)ُب النسخة  (
بػيرىت ميمر يعود على ا١تقالة "قاؿ أبو حياف أف (. ب)زيادة ُب النسخة ( ك )( الظاىر انتصأّا على التمييز، كفاعل كى

، كاٞتملة بعدىا صفة، تفسَت البحر "ما أكربىا كلمة"، كُب ذلك معٌت التعجب أم  (قالوا اٗتذ ا كلدا): ا١تفهومة من قولو
 )، كذكره الز٥تشرم ُب الكشاؼ 21/79تفسَت الرازم  )، كذكر ذلك الفخر الرازم ، 6/95ايط، أبو حياف األندلسي،   

 . 565/ 3تفسَت الكشاؼ ، 
 .58 ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك ص ىوا١تقصود ( 
يقوؿ ابن الناظم ُب شرح األلفية أف التعجب ىو استعظاـ فعل فاعل ظاىر ا١تزية فيو كيدؿ عليو بصيغ ٥تتلفة٨تو قولو تعاذل  (
، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ابن الناظم أيب عبد ا بدر الدين ٤تمد بن اإلماـ ٚتاؿ (كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًاللًَّو  )

 . 325ـ، ص ٤2000تمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بَتكت، :الدين ٤تمد بن مالك، ٖتقيق
 ( .ب)كأثبتُّ ماُب " لفظة( "أ)ُب  ( 

 ( . ب)زيادة ُب النسخة ( قولك )(
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, َا أسػٔ قٛيڄا: ٚندل َكتٶا؛ َعٓاٙ, سػٔ قٛيڄا:  نكٛيو()ع٢ً يؿ١ٛ اـدل: ٚايجاْٞ

  :َٚٓٗا قٛي٘ تعاٍ, ()َٚا أندل َكتٶا عٓس اهلل         
 ()

ٚقٛي٘ , ص3:ايكـط

 : تعاٍ     () (ٕ24: ايؿطقا) ,ٍٚقٛي٘ تعا :     [4: الكهف]، 

 .()ٚمٛٙ نجرل

ٔٳ ظٜس:  ايٓسا٤, نكٛيو()ع٢ً يؿٜ: ٚايجايح  .()ٜٚا خٴبٵحٳ عُطٚ, ٜا سٴػٵ   

  : ()نُا قاٍ ايؿاعط

ٔٳ ؾٳاضڇبٺ ٚٳٜٳا سٴػٵ َٳؿٵطٴٚبٺ  ٛٵضٳ٠ڄ   ؾځٝٳا خٴبٵحٳ  ٚٳْٳ ٍڈ  ٛٵ َٳدٵًڂٛطڄا بٹبٳ ٞٳ   غٳكځاْٹ

 .َا أخبح َؿطٚبٶا, َٚا أسػٔ ؾاضبٶا: َعٓاٙ

 : قاٍ اهلل تعاٍ, َا أنطّ ؾ٬ْٶا, َٚا أْبً٘: َا ايتعذب, نكٛيو: ٚايطابع  

         ٚقٛي٘ تعاٍ, ص175: ايبكط٠ط :         ص17: عبؼط 

 .ْٚٛا٥طٙ نجرل٠

 

 

                                                           

 (. أ)،كاستدركها الناسخ ٓتط غَت كاضح ُب ىامش ( ب)ا٠ترب زيادة ُب  (
 ( . ب)زيادة ُب النسخة ( عند ا )(
﴿: كمنها قولو تعاذل"عبارة  (     ﴾ " (أ) زيادة ُب النسخة .  
 . حىسينىت مستقرِّا ( ب)ُب النسخة  (
 ( . ب)زيادة ُب النسخة ( ك٨توه كثَت  )(
 ( .ب)كأثبتُّ ماُب " لفظة( "أ)ُب  ( 
 ( . ب)زيادة ُب النسخة ( كيا خيٍبث عمرك ، يا حيٍسن زيد: كقولك )(
. دل أجد فيما بُت يدم من ا١تراجع من قاؿ ىذ البيت  ( 
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 :()قٛي٘ عع ٚدٌ: غ٪اٍ                  

ِٳ اْتكب قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝ[11: الكهف] ًٹ  ؟(عسزٶا): ؾځ

 

ٕٻ قٛي٘ تعاٍ: ()اؾٛاب إٔ ٜٴكاٍ اْتكب ٭دٌ  (غٌٓ): ْٴكٹبٳ ع٢ً إكسض؛ ٭

, ؾايعسز ٖا ٖٓا ٗ َع٢ٓ َعسٚز, ٖٚٞ َع ايػٌٓ َٓعي١ قٛي٘ تعاٍ ٗ غٛض٠ ()نطبٓا

    :()ٜٛغـ   ص20: ٜٛغـط.   

ُٻ٢ َجٌ()إشا نإ َا: قاٍ ايبعضٚ َٴػ , ٚايعؿط٠, ٚا٭يـ, ا١٦ٕ:  قبٌ ايعسز 

 :ٚاـُػ١, نإ ٗ ايعسز ٚدٗإ

عٓسٟ عؿط٠ عسزٶا,أخطدت :إٔ تٓكب٘ ع٢ً خطٚز ايعسز, ؾتكٍٛ:أسسُٖا  

ٕٻ ايعؿط٠ َع٢ٓ عٴست نأْو قًت()ايعسز . أسكٝت ٚعسزت عسزٶا ٚعسٶا: َٔ ايعؿط٠؛ ٭

  :, نكٛي٘ تعاٍ()        ٚإٕ ؾ٦ت ضؾعت ايعسز تعٜس ص28: اؾٔط ,

  : عؿط٠ َعسٚز٠ تهٕٛ ْعتٶا شلا,نكٛي٘ تعاٍ    ٚنصيو َا ٜهاٍ ص196: ايبكط٠ط ,

يو عٓسٟ عؿط٠ أضطاٍ ٚظْٶا : ٜٚٛظٕ تٴدٵطڇدٴ٘ إشا دا٤ بعس أزلا٥٘ ع٢ً ايٛدٌٗ, ؾٓكٍٛ

ٌٷ ع٢ً شيو  ٕٷ, ٚنًٝڄا ٚنٝ  .ٚٚظ

                                                           

.  كقولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
.  عنو( ب)ُب النسخة  (
 . بيربنا( ب)ُب النسخة  (
: نعد عددنا، ك٬توز أف يكوف نعتا للسنُت؛ ا١تعٌت: على ا١تصدر، ا١تعٌت: إهنا منصوب على ضربُت؛ أحد٫تا: يقوؿ الزجاج (

عدد من األشياء ا١تعدكدات، أنك تريد توكيد كثرة الشيء؛ ألنو إذا قل فهم مقداره : سنُت ذات عدد، كالفائدة ُب قولك
 .( 3/271معاين القرآف كإعرابو، الزجاج،    )كمقدار عدده، فلم ٭تتج إذل أف يعد، 

.  ما كاف ( ب)ُب النسخة  (
( .  ب)زيادة ُب النسخة ( العدد )(
عبد الفتاح / ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)ذكره الفراء ،  (

 .(135/ 1،2مصر،ط-الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة
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غٌٓ اغِ ؾٝ٘ ٚطف َٔ :اْتكب ع٢ً ايتُٝٝع ٚايتبٌٝ ٫ بكٛي٘:ٚقاٍ بعض 

  لَلوْو  :عسز, نكٛي٘ تعاٍ:ا٫يتباؽ,ثِ بٝٻٓٗا ؾكاٍ                    

  :ٚقٛي٘ تعاٍ, , اْتكب ع٢ً ايتؿػرلص109: ايبكط٠ط                 

 .  ٚمٛٙ ؾاؾِٗ ٚاعطف شيو،[163: األعراؼ]

 

 

  :ٚقٛي٘ تعاٍ                    [12: الكهف] ٖٞٚ 

  :قٛي٘, ٖٚٞ تكع بعس ايعًِ, تكع بعس ايعًِ, ٚاْتكب ٗ َٛنع آخط     

          [227: الشعراء]؟ 

َٓكٛب ع٢ً ايٛطف, ٚقٛضت٘ بأٟ  (أٟ َٓكًب ٜٓكًبٕٛ): قٛي٘:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ

 : َٓكًب ٜٓكًبٕٛ, ْٛرلٙ ٗ إع٢ٓ قٛي٘            ) يكُإط :

ايّٝٛ, : ٚطف ا٭ظ١َٓ, ٚٚطف ا٭َه١ٓ, ؾٛطف ا٭ظ١َٓ مٛ: , ٚايٛطف ع٢ً ٚدٌٗص34

ؾٛم ٚؼت ٚخًـ ٚأَاّ ٚقساّ ٚٚضا٤ َٚا : ٚٚطف ا٭َه١ٓ, ٚايػس ٚمٛٙ, ٚايػاع١

 : ٚقٛي٘, ٜؿبِٗٗ          ٕٻ ايعًِ ٫ ٜكع ص12: ايهٗـط  اضتؿع ع٢ً ا٫بتسا٤؛ ٭

 .يٝعًِ إػ٦ٍٛ ٚمٛٙ: ؛ َعٓاٙ()ٚإِا ايعًِ ٚاقع ع٢ً ايهُرل , عًٝ٘

   اضتؿع:ٚقاٍ بعض    ٚإِا ٖٛ (أٟ)؛ ٭ٕ ايعًِ يٝؼ بٛاقع ع٢ً ,

إِا تٛقع ايعًِ ع٢ً  صأْوطاشٖب ؾاعًِ أِٜٗ قاّ, أؾ٬ تط٣: يتعًِ بايٓٛط ٚإػأي١ نكٛيو

غٌ عبس اهلل أِٜٗ قاّ, ؾًٛ سصؾت عبساهلل يهٓت ي٘ (): َٔ تػتددلٙ ٜٚبٌ شيو أْو تكٍٛ

                                                           

خربه، كىذه اٞتملة ٔتجموعها متعلق العلم فلهذا السبب دل يظهر  (كأحصى)رفع باالبتداء  (أم)يقوؿ الفخر الرازم أف  (
فلم  (لنعلم)يتيمن معٌت االستفهاـ فعلق عنو  (أم)، كيذكر الز٤تشرم أف 85/ 21، تفسَت الرازم ،  (لنعلم): عمل قولو

  .(37/ 4 )أضواء البياف ُب إيياح القرآف بالقرآف،  )، كىو قوؿ الشنقيطي، 567/ 3يعمل فيو؛ ا تفسَت الكشاؼ ، 
 .كلمة ُب ىامش ب غَت كاضحة ( 
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 :,ٚاْتكب قٛي٘()ٕٚجً٘ َٔ إددلٜٔ,َطٜساڄ                          

َع٢ٓ ايتعذب, نُا ٜكاٍ ٗ  (أٟ), ٜٚهٕٛ ()ع٢ً ٚد٘ ايتعذب َعٓاٙ أٟ َٓكًب َٓكًبِٗ

ٗٶا أٟ ؾكٝ٘, ضأٜت ضد٬, أٟ ضدٌ: َبػٛٙ ايه٬ّ .ٚضأٜت ؾكٝ . 

 :ع٢ً أضبع١ أٚد٘ (أٟ)ٚٗ اؾ١ًُ : () قاٍ أبٛ إغشام

 إٔ تهٕٛ سطؾاڄ ي٬غتؿٗاّ, ٖٚٛ َطؾٛع ٚخدلٙ ْٝعٶا با٫بتسا٤, ():إسساٖا 

 : (), ٚقٛي٘()أٜٓا أسب إيٝو, ٚأٜٓا أعع عًِٝٗ: نكٛيو           

     ٚقٛي٘ تعاٍ, ص38: ايٌُٓط:        ٚقٛي٘ تعاٍ, ص12: ايهٗـط :   

                   ٚقٛي٘ تعاٍ, ص44: آٍ عُطإط:       

           
 

 : ٚقٛي٘, ص69: َطِٜط         () إًوط :

 .  ٚمٛٙ نجرلص2

أِٜٗ ٜهطَين :  َطؾٛع١ ٚػعّ َا بعسٖا, نكٛيو()تهٕٛ خدلٶا ٖٚٞ: ٚايجاْٞ

  : ٜعضْٞ أظضٙ, ؾإشا أٚقعت عًٝٗا ايؿعٌ تهٕٛ َٓكٛب١ڄ نكٛي٘ تعاٍ()أنطَ٘, ٚأِٜٗ

                                    ()
 ٚقٛي٘ , ص110: اٱغطا٤ط

                                                           

 ..(135/ 2)معاين القرآف ، الفراء، )( 
 : كقولو تعاذل" من عبارة156ص من (      (ب)زيادة ُب "أم منقلب منقلبهم"إذل..."، ككذلك ما يكاؿ 

. (أ)ٔتقدار صفحة تقريبان غَت موجودة ُب 
 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 

 . أحدىا (ب) ُب النسخة 
 . عليكم( ب)ُب النسخة  (
 . كمنو قولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
 ( ب)ُب النسخة  (           .
(. ب)كىي كأثبت ماُب ( ب)كىو كُب ( أ)ُب (
 كأم( ب)ُب  (

  .(قل ادعوا ا أك ادعوا الرٛتاف) زاد قولو( أ)ُب (
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 :()تعاٍ           أَا ٗ ا٫غتؿٗاّ نكٍٛ ايؿاعط,اؾعا٤ ٗ ,ٖٚصاص28:ايككلط():  

ٟٸ ايكازح قسحٳ ْاضڇ ٜٸ١ځأ  ()إاظح ؽٍب دٹسٸ   ٚأ

أٟ : نكٛيو, ()ٶتهٕٛ َع٢ٓ ايتعذب إشا ٚقعت َبتسأ٠ تهٕٛ َطؾٛع١: ٚايجايح

١ًْ  ()اَطأ٠ َطِٜ, ٚإشا مل تهٔ َبتسأ٠ ػطٟ ؾٝٗا ()ٚأٟ, ()!  هلل زضٙ()ضدٌ عبس اهلل

ٚمٛٙ نجرل, َٚٓ٘ , ()ضأٜت ضدًڄا, أٟ ضدٌ, َٚطضت بطدٌ, أٟ ضدٌ: اٱعطاب نكٛيو

 : قٛي٘ تعاٍ            ٚقٛي٘ تعاٍ ص8: ا٫ْؿڀاضط:             

           اؿكٝك١ ٫ هٛظ  ()(ٚقعتا َٛقع ايتعذب) .ص18-17: عبؼط ٗٚ

 .()ايعذب َٔ اهلل

َع٢ٓ ايٓعت, ٖٚٞ داض١ٜ ٗ اٱعطاب؛ نايتعذب َجٌ  ()تهٕٛ: ٚايطابع

ٟٻ ظاٖس, َٚٓ٘ :()قٛيو ٟٻ عامل, ٚيكٝت ظاٖسٶا, أ  :قٛي٘ تعاٍ ()قاسبتٴ عإا, أ

                                                           

 .تعاذل( ب)ُب (
اٟتسن بن ىانئ بن عبد األكؿ بن صباح اٟتكمي بالوالء، شاعر العراؽ ُب عصره، كلد :القائل ، كىو أبو نواس( ب)ُب  (

باألىواز من ببلد خوزستاف كنشأ بالبصرة قاؿ عنو اإلماـ الشافعي لوال ٣توف أيب نواس ألخذت عنو العلم، كقيل توُب بُت 
 . (81/ 2معجم الشعراء، اٞتبورم، ) ،  ( للهجرة198- 195

البيت من السريع، أليب نواس،ديواف أيب نواس اٟتسن بن ىانئ اٟتكمي، ٖتقيق إيفالد فاغنر، دار نشر فرانز شاتينر ،  ( 
 .158/ 2ـ، 1972فيسبادف، أ١تانيا، 

 .يكوف مرفوعنا( ب)ُب  (
 .زيد( ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب (  دره )(
 .أية( ب)ُب  (
 (.ب)كأثبت ماُب ...كإذا دل تكن مبتداه فتجرم( ب)كإف تكن مبتدأة ٕترم فيو  كُب( أ)ُب  (
 (.ب)ز يادة ُب)كمررت برجل أم رجل  )(

(. ب)زيادة ُب  ( التعجب ُب اٟتقيقة ال ٬توز من ا تعاذلكقعتا موقع التعجب إال أف )(
 .138 صسبق الكبلـ عن جواز إثبات صفة العجب  ( 
 (.ب)زيادة ُب( تكوف )(
 .كقولك( ب)ُب (
. كمثلو( ب)ُب (
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           َٓكًبٶا أٟ َٓكًب ٜهٕٛ َٓكٛباڄ .ص227: ايؿعطا٤ط 

إٕ ؾ٦ت : ()ْكبت٘ َٔ دٗتٌ (أَساڄ):(), ٚقٛي٘ تعاٍ ()ع٢ً ٚد٘ ايٓعت, ؾاعطف شيو

أٟ اؿعبٌ أقٛب قٛيڄا, ٚإٕ ؾ٦ت أٚقعت عًٝ٘ : نُا ْكٍٛ (أسك٢)َٔ  ()دعًت٘ َؿػطٶا

 . ؾٓكبت٘  ؾاؾِٗ()ايًبح 

 

 

 

 : تعاٍ ٚقٛي٘                  () [الكهف :

ِٳ مل ٜكٌ:  ؾإٕ قٌٝ[25   :()غ١ٓ, ٚايعسز إشا داٚظ ايعؿط٠ ٜٴٛسس نُا قاٍ تعاٍ: يٹ  

            [4: يوسف]ٍٚقٛي٘ تعا , :            [12: المائدة]؟ 

: ()قاٍ ايكٓٝين ()أٌٖ ايًػ١ قس تهًُٛا ٗ شيو: اؾٛاب عٓ٘ إٔ غٌٓ ٚمل :إِا قاٍ.

, ()ث٬مثا١٥ زضاِٖ:غ١ٓ؛٭ْ٘ خطز كطز ايتؿػرل,ٚمل ىطز كطز ايعسز,نُا ٜكاٍ :ٜكٌ

َٶا, ٚتأنٝسٙ َا  ضٟٚ عٔ : ٚيبجٛا ٗ نٗؿِٗ ث٬مثا١٥, ثِ قاٍ:قاٍ غٌٓ,يٝػت ؾٗٛضٶا,٫ٚ أٜا

                                                           

 .فافهم( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل)لفظة  (
 .يكوف نصبو من كجهُت( ب)ُب (
 ميمرنا( أ)ُب (
ا، يقوؿ الزجاج( ب)ُب ( منصوب على نوعُت، كىو على التمييز منصوب كإف شئت كاف ( أمدان )ك : اللباث لباثهم أمدن

، (لبثوا)منصوبان على أحصى أمدان فيكوف العامل فيو أحصى، كأنو قيل لنعلم أىؤالء أحصى لؤلمد أـ ىؤالء، كيكوف منصوبان بػ
. (271/ 3معاين القرآف كإعرابو للزجاج ،  )فيكوف ا١تعٌت أم اٟتزبُت أحصى للبثهم ُب األمد  (١تا)كيكوف أحصى متعلقا بػ 

 (.أ)ُب النسخة ( كازدادكا تسعنا: )زاد قولو (
 .ُب موضع آخر( ب)ُب (
 (.تكلموا فيو)زعموا فيو، كاستدركها الناسخ ُب ا٢تامش ( ب)ُب (
. 143لقنيٍت صكبلـ عن اسبق اؿ ( 

 .درىم( ب)ُب (
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 : ْعٍ قٛي٘ تعاٍ: ايهشاى أْ٘ قاٍ               َٶا أّ :  قايٛا  ()أٜا

: ٚمل ٜكٌ :()ٚقاٍ بعهِٗ, ٖٚٞ ْكب ع٢ً ايتؿػرل, ()تؿػرلٖا (غٌٓ)ؾٗٛضٶا؟ ؾٓعيت 

ٚيبجٛا ٗ نٗؿِٗ غٌٓ : َ٪خطٶا؛ َعٓاٙ ()غ١ٓ؛ ٭ْٗا ٗ إع٢ٓ َكسّ, ٚإٕ نإ إػڀٛض

َٶا هٛظ ْع٘, نُا ٜٴكاٍ, ()ث٬مثا١٥, ؾذُع٘ ع٢ً نُرل إتكسّ : ٚايعسز إشا نإ َكس

ٕٻ  ():ٚقاٍ بعهِٗزضاِٖ ث٬مثا١٥ أٚ غتُا١٥, ٖٚٞ َٓكٛب١ يٛقٛع ايؿعٌ عًٝٗا,  ()أعڀٝت إ

ٕٻ َٔ ايعطب َٔ ٜهع ايػٌٓ َٛنع ايػ١ٓ  ايػٌٓ ٖا ٖٓا , ؾٗٞ س٦ٓٝص ٗ ()َع٢ٓ ايػ١ٓ؛ ٭

ٕٳ ٚتطى اٱناؾ١ ْكب ايػٌٓ تؿػرلٶا يًعسز, ٚنُا قاٍ ٛٻ  ()َٛنع خؿض ٕٔ أناف, َٚٔ ْٳ

 : ()عٓذل٠

 () ؾٝٗا اثٓتإ ٚأضبعٕٛ سًٛب١   غٛزٶا نداؾ١ٝ ايػطاب ا٭غشِ

 قٛي٘ ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜؾذعٌ غٛزٶا ٖٚٞ ْع َؿػط نُا ٜؿػط ايٛاسس,ٚقؼ 

  :()تعاٍ                غبڀڄا, ؾاؾِٗ:  ٚمل ٜكٌص160: ا٭عطافط().  

                                                           

. أك( ب)ُب (
/ 2ـ، 1999تفسَت اليحاؾ ، ٚتع كدراسة ٤تمد شكرم الزاكييت، دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة، القاىرة،  (

 .(379، ص5ـ، ج1993، 1الدر ا١تنثور لعبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي، دار الفكر، بَتكت، ط)كره السيوطيذ؛ 544

 .بعض( ب)ُب  (
 .ُب اللفظ( ب)ُب  (
 . التقدًن( ب)ُب  (
 .أعطيو( ب)ُب  (
 .بعض( ب)ُب  (
 579/ 3تفسَت الكشاؼ،  )ذكر ىذا الز٥تشرم ،  (
 .كقوؿ( ب)ُب  (

بالفلحاء، كىو من أشهر :ىو عنًتة بن شداد بن عمرك بن معاكية بن قراد العبسي، ينتهي نسبو إذل مير، كيلقب عنًتة (
 (211رجاؿ ا١تعلقات، ص  ) قبل ا٢تجرة، 22فرساف كشعراء العرب ، توُب سنة 

البيت من الكامل ، كىو من معلقة عنًتة ا١تشهورة ،ديواف عنًتة دراسة كٖتقيق ، ٤تمد سيد مولوم ، ا١تكتب اإلسبلمي،  (
 193ت، ص .د
. على ىذه اآلية قولو( ب)كُب .. كقس عليو غَت  قولو ( أ)ُب (
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  :()قٛي٘ عع ٚدٌ: غ٪اٍ              [93: الكهف]ؾإٕ , () اٯ١ٜ

 ؟ ()َا ايؿطم بٌ ايػټسٜٔ ٚايػٻسٜٔ: قٌٝ

 : اؾٛاب عٓ٘ ٚدٗإ

ايعٳعِ ٚايعٴعِ, : , ْٛرلٙ()ن٬ُٖا ٚاسس ()ايػس بايهِ ٚايؿتض :()قاٍ بعهِٗ

.ٚمٛٙ نجرل ()ٚايعٳُط ٚايعٴُط, ٚعٳكط ايساض ٚعٴكطٖا . 

نٌ َا ٜهٕٛ َٔ ؾعٌ اـايل ؾٗٛ بايطؾع؛ ٭ْ٘ اغِ, ٚنٌ َا ٜهٕٛ : ()ٚقاٍ بعهِٗ 

 .()ٚا٫غِ أق٣ٛ َٔ إكسض , َٔ ؾعٌ اـًل ؾٗٛ بايٓكب؛ ٭ْ٘ َكسض

, ٚظعِ أْ٘ َٔ ؾعٌ اـايل, ٚٗ ايهٗـ (ٜـؼ)ايطؾع ٗ غٛض٠  () ٚاختاض أبٛ عبٝس٠

ايػس بايؿتض َكسض َٔ غس : ()بايٓكب, ٚظعِ أْ٘ َٔ ؾعٌ إدًٛم, ٚقاٍ أبٛ إغشام

 :نُا قاٍ ايؿاعط ,()ٜػس غسٶا ٚا٫غِ َاغٴسٻ ب٘ ٚقٌ غٹسازاڄ باؾط

                                                                                                                                                                                

 (.ب)زيادة ُب( فافهم )(
 .تعاذل( ب)ُب (
 (.ب)زيادة ُب( اآلية)كلمة  (
 .السيد، كالسىد( ب)ُب (
 .بعض( ب)ُب (
 .السد بالفتح كالسد باليم( ب)ُب (
 ، كتفسَت 153/ 6تفسَت البحر ايط  )،  ُب تفسَت٫تا  أبو حياف كالفخر الرازم:نقل ىذا القوؿ عن الكسائيك٦تن  (

،  فابن كثَت كأبو عمرك كحفص بفتح السُت، ككافقهم ابن ٤تيصن (السُّدين)ك (السَّدين) كاختيلف ُب ، (170/ 21الرازم 
إٖتاؼ ). ا١تيمـو ١تا خلقو ا تعاذل، كا١تفتوح ١تا عملو الناس: كاليزيدم، كالباقوف بيمها، ك٫تا لغتاف ٔتعٌت كاحد، كقيل

دار الكتب العلمية ،بَتكت،  عبد الغٍت الدمياطي، لشهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بنفيبلء البشر َب القراءات األربعة عشر، 
ا١تبسوط ُب القراءات العشر  أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف األصفهاين، ٖتقيق  )ك. (1/372ـ، 1998ىػ1419، 1ط

. (283ت ص .سبيع ٛتزة حاكمي، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق ، د
(. ب)زيادة ُب( كعىقر الدار كعيقرىا )(
 .بعض( ب)ُب (

 613/ 3تفسَت الكشاؼ  )قالو الز٥تشرم ُب الكشاؼ ،  (
 .(103 كسبق التعريف بو ُب ص)..  األغلب أنو أبو عبيدة معمر البصرم اللغومأبو عبيد ا ك(  أ)ُب (
 .58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
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ٟٻ أځناعٴْٛٞ ّڇ       أځناعٴٛا ؾځت٢ٶ ٚأځ ٛٵ ٗٳ١ٺ يٹٝٳ  ()ثٳػٵطڇ ٚغٹسٳازٹ نځطڇٜ

  : َٔ قٛي٘ تعاٍ () ٚايػٻساز بايؿتض ايك٬ح ٚايػٻسٜس ٖٛ ايكٛاب       

 . ص70: ا٭سعابط

ٚؾٹسازٴ نكٛي٘  () ٚاسس ْٚع٘ غٹسازٴ, ْٛرلٙ ؾٹسٸ ()ايػٿـس بايهػط: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 : تعاٍ         ص6: ايتشطِٜط . 

ْٛرلٙ غٹُإ ٚغٳٌُ, ٚسٹساز , ()ايػٿساز ْعٷ ٚاسسٙ غٳسٜس :()ٚقاٍ بعهِٗ

 : ()يكٛي٘ تعاٍ ()ٚسٳسٜسٴ, ٚسٹؿاٚ ٚسٳؿٜٝ         ص22: مط ٗ 

  :ايٛسسإ, ٚقاٍ ٗ اؾُع       ٚإِا , ()ٚمٛٙ، ص19: ا٭سعابط

 .زلٞ ايكٛاب غٳسٜسٶا؛ ٭ْ٘ قس غٳسٻ َٔ اـڀأ ٚايعيٌ

                                                                                                                                                                                

  .(ب)كاالسم ما سد بو كقيل سدادا باٞتر،كأثبت ماُب  (ب) كاٝتها سد بو سدادي ،كُب (أ)ُب (
شاعر غزؿ، : عبد ا بن عمر بن عمرك بن عثماف ابن عفاف األموم القرشي أبو عمر:البيت من الوافر ، كىو للعرجي (

معجم الشعراء ، )ىػ 642ككاف شغوفا باللهو كالصيد ككاف من األدباء الظرفاء األسخياء كمن الفرساف ا١تعدكدين، ت
  .( 277/ 3اٞتبورم، 

(. ب)زيادة ُب (  السديد  ىو الصواب )(1
 .بعض ( ب)ُب (
 .باٞتر( ب)ُب (
(. أ)، كاستدركو الناسخ ُب ىامش (ب)زيادة ُب( نظَته شٌد  )(
 .بعض( ب)ُب (
 .كلكنها مطموسة( أ)، كاستدركو الناسخ ُب ىامش (ب)زيادة ُب( سديد )(
. تقدًن كتأخَت( ب)ُب (

 (.ب)زيادة ُب( تعاذل )(
 (.ب)زيادة ُب( ك٨توه )(
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ٍٷ غٳسٜس ٚغٹساز:  ايػٿساز ٚايػٻسٜس ٚاسس, ٜٴكاٍ:() ٚقاٍ ابٔ ايػهٝت : ْٛرلٙ, ()قٛ

ٌٷ نٹٗاّ ٚنځِٗٝ  ٜٴكاٍ ضدٌ ؾٹشاح ٚؾٳشٝض, ٚقٹشاح : , ٚقاٍ ا٭قُعٞ(٫ غ٢ٓ عٓ٘)ضد

.ٚعٹكاّ ٚعٳكِٝ, ٚغرلٙ نجرل, ضدٌ ؾٹذاع ٚؾٳذٝع ٚنصيو, ()ا٭زِٜ ٚقٳشٝض . 

بٹػاخ ايڀرل ٚبٴػاخ ايڀرل ايصٟ : ٚغسازٴ ٚاسس, ْٛرلٙ ()غساز َٔ عٛظ: ٚقاٍ ايؿطا٤ 

  .()يٝؼ بٝين ٚبٝٓ٘ غس, ؾاعطف شيو: , ٜٚٴكا٫ٍ ٜكڀاز

 

 

ِٜغٛض٠ َط   

  :()قٛي٘ عع ٚدٌ:  غ٪اٍ                        

   [28: مريم] ٌِٝٵ ٜٳكٌ: ؾإٕ ق ِٳ يځ  بػ١ٝ؟ : يٹ

ٕٻ ايبػا٤ ٗ ايٓػا٤ أنجط ()إِا قاٍ:  ()اؾٛاب عٓ٘ ٖٚٔ ككٛقات بٗا, , بػٝٽا؛ ٭

 ()ٚنٌ اغِ خام يًٓػا٤ زٕٚ ايصنٛض,٫ٚ ٜؿذلى َعٗٔ ايصنٛض ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ع١َ٬ ايتأْٝح

                                                           

 .39 سبقت الًتٚتة البن السكيت ص( 
 .تقدًن كتاخَت( ب)ُب (
 (.ب)زيادة ُب..( كقاؿ األصمعي: )من قولو (
، أكرد ابن السكيت ُب إصبلح ا١تنطق ىذا الكبلـ كساؽ ىذه األمثلة كنسب بعيها البن ( ب)زيادة ُب( من عوز )(

٤تمد مرعب ،دار إحياء :أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ،ٖتقيق:ا١تنطق ،ابن السكيت إصبلح)األعرايب كبعيها للفراء 
. (83/ 1ـ،2002، ىػ1423-1الًتاث العريب ،ط

(. ب)زيادة ُب( كيقاؿ ليس بيٍت كبينو سد فاعرؼ ذلك)عبارة  (
 .تعاذل( ب)ُب (
 (. ب)زيادة ُب( عنو )(
(. ب)زيادة ُب( قاؿ )(
٤تمد عبد ا٠تالق عييمة، ٞتنة :ا١تذكر كا١تؤنث، أبو بكر بن األنبارم، ٖتقيق)نسب ابن األنبارم مثل ىذا القوؿ إذل الفراء  (

 ، (131/ 1،دت، 1إحياء الًتاث، آّلس األعلى للشئوف اإلسبلمية، كزارة األكقاؼ، ٚتهورية مصر العربية،ط
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ٖٴٛا ٚٳيځا :()قٛي٘ تعاٍ ()سا٥ض, ٚطايل, ٚطاَح ٚمٛٙ, ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو: َجٌ  تٴهڃطڇ

ِٵ ُٸٞ اٱَا٤ص33: ايٓٛضط ( ايڃبٹػٳا٤ٹ عٳًځ٢ ؾځتٳٝٳاتٹهڂ  ()بايبػاٜا يؿٗطتٗٔ بٗا () ع٢ٓ ب٘ ايعْا ٚايعطب تػ

 : ()قاٍ ا٭عؿ٢

ٔٳ ٚايبٳػٳاٜٳا ٍڇ شا ٚٳايؿٸطٵعٳيبٻ ضڇٜرڇ  ـاٱنٵـ  ٳ أنػٹٝٳ١ ٜٳطٵنڂهٵ  () ا٭شٵٜٳا

ٞٸ ع٢ً ٚظٕ ايؿعٌٝ: إِا قاٍ: ()ٚقاٍ بعهِٗ ٕٻ ايبػ  إشا نإ ْعتٶا, ()بػٝٻا؛ ٭

ًَشؿ١ غػٌٝ, : ٚايؿعٌٝ يًؿعٌ إ٪ْح ٗ تأٌٜٚ إؿعٍٛ ٜهٕٛ تؿػرلٙ بايتأْٝح مٛ قٛيو

ًَشؿ١ :  زؾٌ, ؾٗصا نً٘ ؾعٌٝ َع٢ٓ َؿعٍٛ بٗا ٜعين()ٚاَطأ٠ يسٜؼ, ٚزاب١ نػرل, ٚضنٝٻ١

ٞٸ ؾاؾِٗ ْٛرلٙ , َػػٛي١, ٚاَطأ٠ ًَسٚغ١, ٚزاب١ َهػٛض٠, ٚضنٝٸ١ َسؾ١ْٛ, ٚنصيو ايبػ

 : قٛي٘ تعاٍ             ض١َُٝ َع٢ٓ : ٚمل ٜكٌ ص78: ٜؼط

 : ()َؿعٍٛ, ٚنُا قاٍ اَط٩ ايكٝؼ

ٛٵزٳٟ ٖٳكٳطٵتٴ ٗٳا بٹؿځ ًځـتٵ ضٳأڃغٹ ُٳاٜٳ ِٳع٢ً    ؾځتٳ ٌڇ ضٳٜٳٸا ايهځؿٵضڇ ٖٳهٹٝٵ ًڃدٳـ ٕڂدٳ  () ا

                                                           

 .على أف ىذا االسم خاص للنساء( ب)ُب (1
 (.ب)زيادة ُب( تعاذل )(
( . ب)اإلماء ، كأثبت ماُب ( ب)األمايا ، كُب ( أ)ُب (3

 (.ب)زيادة ُب( لشهرهتن ّٔا )(
 .كقوؿ الشاعر( ب)ُب (
ٯتدح األسود بن ا١تنذر اللخمي،ديواف األعشى، شرح  - 137سبق التعريف باألعشى ص-البيت من ا٠تفيف لؤلعشى (

  .(9ت، ص .، د1كتعليق ٤تمد حسُت، مكتبة اآلداب، القاىرة،ط
 .بعض( ب)ُب (7
  .(4/12تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،   ) قاؿ ّٔذا ابن جٍت كنسبو إليو الز٥تشرم ُب الكشاؼ،  (8

ىػ ، 1414، 3بَتكت، ط– ،٤تمد بن مكـر بن منظور دار صادر (ركا)لساف العرب مادة).لرًَّكٌية البئري ٖتيٍفىري كاٞتمع رىًكيّّ ا ( 
  .(333ص /14

. (2/11األعبلـ للزركلي، . ) (ـ545: ا١تتوَب)من بٍت آكل ا١ترار  امرؤ القيس بن  حجر بن اٟتارث الكندم، (1
ديواف امرؤ القيس بشرح أيب سعيد السكرم، ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم ك٤تمد علي )البيت من الطويل، المرئ القيس ، (

 ( 212الشوابكة، ص 
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 .()ٚمل ٜكٌ ٖه١ُٝ؛ ٭ْٗا َؿعٍٛ بٗا, ؾكؼ عًٝٗا ْٛا٥طٖا

 

 

 

 

 

٘غٛض٠ ط   

   :قٛي٘ عع ٚدٌ: غ٪اٍ      ()
 [63: طو].()ٌٝمل اضتؿع :  ؾإٕ ق

ٕٻ ن١ًُ؛()بايٓكب (ٖصٜٔ)ٚسك٘ إٔ ٜهٕٛ  (ٖصإ يػاسطإ): قٛي٘ تٓكب َا  (إٕ)  ٭

 بعسٖا؟

 . أٌٖ ايًػ١تهًِ ؾٝ٘قس : ٕ ٜٴكاٍ أ()اؾٛاب عٓ٘
                                                           

اليقبل ا صبلة حائض ) : ، كيقاؿ ذات حيض يعٍت بلغت كمنو قولو "على معٍت مفعولة فافهم"( ب)ُب (
معناىا أهنا اآلف متلبسة باٟتيض،كعليو فالذم يظهر كا "حائية:"يعٍت ذات حييبل أهنا اآلف حائض كإذا قلت(إالٓتمار

تدؿ على من تلبست ّٔذا الفعل ُب اٟتاؿ،فهي صيغة تدؿ على " بغٌية"ألف صيغة " بغٌية"كدل يقل " بغٌيان :"أعلم أنو عرٌب بقولو
فإهنا تدؿ على الصفة ال على الفعل، يعٍت من اتصفت بالبغاء،كىو ا١تراد باآلية، كليس ا١تراد أف أمك " بغٌيان "الفعل،كأما 

  ): ُب آية"مرضعة"ال٘تارس الفعل القبيح اآلف، بل ا١تراد أهنا ليست ٦تن يتصف ّٔذا الوصف، كىذا يقاؿ أييان ُب  

            ..) فإنو أراد من تلبست بالرضاع فهي قد ألقمت كلدىا ثديها ،

لكاف ا١تعٌت أهنا ذات رضاع كدل يؤدّْ أهنا اآلف ترضع طفلها " مرضع: "،كلو قاؿ..كمع ىذا فإهنا تذىل عنهإذا قامت القيامة 
بو القاسم ٤تمود بن  ، عن حقائق غوامض التنزيلالكشاؼ: انظر)..اآلف ،كىذا معٌت عظيم يبُت ىوؿ يـو القيامة كا أعلم

 اٞتوزية، دار الكتاب  ، بدائع الفوائد، ابن قيم3/142ىػ ،3،1407الز٥تشرم، دار الكتاب العريب،بَتكت،طعمرك بن أٛتد
 (29-3/28العريب،بَتكت،دط،دت،

(. يريداف أف ٮترجاكم من أرضكم: )زاد قولو( ب)ُب (
بألف على الرفع، كابن كثَت كحده شدد النوف " إفَّ ىذاف: "بالياء على النصب ، كالباقوف " إفَّ ىذين"قرأ أبو عمرك كحده  (

الوجيز ُب شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة  )، .كحيث كاف ، كالباقوف بتخفيف النوف كحيث كاف" ىذافّْ "ُب قولو تعاذل 
األمصار ا٠تمسة،لئلماـ أيب علي اٟتسن بن علي األىوازم ا١تقرئ، ٖتقيق دريد حسن أٛتد ، دار الغرب اإلسبلمي، 

 . (249ـ، ص 2002، 1بَتكت،ط
 .أف ينتصب( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ( عنو )(
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, ()ٖٓا َع٢ٓ ْعِ (إٕ)ع٢ً َع٢ٓ ا٫بتسا٤؛ ٭ٕ  (ٖصإ)اضتؿع  :()قاٍ بعهِٗ 

 , ()َع٢ٓ ْعِ (إٕ)ابتسا٤,ٚٗ ايًػ١ هٛظ  (ٖصإ)ٚ

 : ()نكٍٛ ايؿاعط

ٕڂػٵطٳبٹ ٚٳإؿٹٝبٹ ا ٚٳنض إؿځاضڇمڇ  ٔٳ ايبٹًځ٢   َٹ ٕٻ  ٕٻ إ ٚٳا٥ٹبٴ إ  ؾٳابٳ ايصٻ

ٕٸ؛ أٟ ٕٸ إ  .ْعِ ْعِ: ()إ

 : نُا قاٍ اٯخط

ٕٻ ًڃتٴ إڇ ٚٳقٹطٵتٳ ؾٳٝٵدٶا      بٹشٴبٿ ايڃػٳاْٹٝٳاتٹ, ؾځكڂ ٍٳ قځسٵ نځبٴطٵتٳ   ()ؾځكځا

إٕ اهلل تعاٍ أْعٍ ايكطإٓ بًػ١ ايعطب, ٖٚصا ع٢ً يػ١ ساضخ بٔ : ()ٚقاٍ بعهِٗ

إٕ : ٜكٛيٕٛ ()ٗ ساٍ ايٓكب ٚاؿؿض ()أِْٗ ٜطؾعٕٛ ا٫غِ ()نعب َٔ ايُٝٔ ٚبين ظٜس

                                                           

 .بعض( ب)ُب  (
  .(4/92تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،   ) ذكر ىذا القوؿ الز٥تشرم ُب الكشاؼ،  (
 (.ب)زيادة ُب " ٔتعٍت نعم ( أف)كىذاف ابتداء كُب اللغة ٬توز "عبارة  (
ىذا البيت دل أجده ُب ما كقع بُت يدم من ا١تراجع  ،ككجدت ُب بعض التفاسَت ، ك(ب)قاؿ الشاعر كأثبتُّ ماُب  (أ) ُب( 

شيب  ***شاب ا١تفارؽ إف إف من البلى : بيت مشابو ُب بعض األلفاظ مثل التفسَت الكبَت أكرد بيت نسبو أليب ذؤيب
-3التفسَت الكبَت،أبوعبدا ٤تمد بن عمر الرازم،دار إحياء الًتاث،بَتكت ،ط))القذاؿ مع العذار الواصل 

 (66/ 22ىػ،1420
. معناه( ب)ُب  (
دل أجد ُب ما كقع بُت يدم من ا١تراجع من قائلو أك ُب -أييان -ىذا البيت (. ب)زيادة ُب ...( كما قاؿ اآلخر: )من قولو (

كيقلن شيب قد "أم مناسبة قيل فقط كجدت بيتان مشابو ُب بعض األلفاظ أكرده الرازم ُب تفسَته دكف أف يذكر قائلو
التفسَت الكبَت،أبوعبدا ٤تمد بن عمر ) ).ىاء السكت" إنو " نعم ، كا٢تاء ُب : ،أم فقلت  ؾ كقد كربت فقلت إنو ***عبل

 (67/ 22ىػ،1420-3الرازم،دار إحياء الًتاث،بَتكت ،ط
. بعض( ب)ُب  (
 .لبيد( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( االسم )(
 .تقدًن كتأخَت( ب)ُب  (
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ٗ  ()أخٛى عٓسٟ, َٚطضت بأخٛى, ٚابتعت ثٛبإ, ٚاؾذلٜت٘ بسضُٖإ, ٚإِا ٜهٕٛ شيو

 .  ()ا٫ثٌٓ خاق١, ٫ٚ ٜهٕٛ ٗ ايٛسسإ ٚاؾُع

 : ()نُا قاٍ ايؿاعط عُطٚ بٔ َعسٟ نطب

ٕڇ ٘ڂ ايڃٝٳسٳا ٓٵبٳػٹ َٴ ٛٳازٴ ايٓٻؿڃؼڇ  ٌٷ   دٳ ٖٵ ٔٵ ؾځأځْٵتٳ يٹصٳاىځ أځ ُٵٓٴ ٕٵ تٳ  ؾځإڇ

 .()ايٝسٜٔ: ٚمل ٜكٌ

 : ()ٚقاٍ آخط ٗ َٛنع ايٓكب 

ٕڇ ًځتٳا ٗٳًډبٴ بٳػٵ ُٴ ٚٳقځسٵ ضٳنٹبٳ ايـ ـڈ   ٕڇ بٹػٳٝٵطڇ ضڇٜ ًڃتٴ زٳدٳادٳتا  ()أځنځ

!زدادتٌ, ٫ٚ بػًتٌ: ٚمل ٜكٌ . . 

ؾًُا ثٓٝت٘ ظزت عًٝ٘ , ا٭يـ َٔ ٖصا أيـ زعا١َ ٚيٝػت ب٬ّ ايؿعٌ: ٚقاٍ بعهِٗ 

ٚايتج١ٝٓ, ثِ تطنت ا٭يـ ثابت١ ع٢ً ساشلا ٫ تعٍٚ ٗ نٌ ساٍ,  ()ْْٛٶا يًتؿطق١ بٌ ايٛسسإ

ايصٜٔ, ضؾعِٗ ْٚكبِٗ : ايصٟ, ثِ ظازٚا ْْٛا تسٍ ع٢ً اؾُاع١ ؾكايٛا: نُا قايت ايعطب

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( ذلك )(
 . (2/184معاين القرآف، الفراء،   . ) الواحدة كاٞتميع( ب)ُب  (
، ٍب رجع إذل ىو أبو ثور عمرك بن معد يكرب الزبيدم ا١تذحجي من الصحابة، ارتد بعد كفاة النيب :معدم كرب (

اإلسبلـ كحسن إسبلمو، كىو شاعر كفارس اشتهر بالشجاعة كالفركسية حىت ليًقبَّ بفارس العرب، ك شارؾ ُب معارؾ الفتح 
ا  اإلسبلمي ُب عهد أيب بكر الصديق كعمر بن ا٠تطاب ُب الشاـ كالعراؽ كشهد معركة الَتموؾ كالقادسية، ككانت كفاتو ٣تاىدن

أسد الغابة ُب معرفة الصحابة،أبو اٟتسن علي بن أيب  ).ىػ على أرجح األقواؿ21على أثر إصابتو ّتراح ُب معركة هناكند عاـ 
 (261/(4  ـ،1994- ىػ 1،1415الكـر ٤تمد بن ٤تمد الشيباين اٞتزرم، ابن األثَت،دار الكتب العلمية،ط

 .كدل أعرؼ من قائلو ،كال ُب غَته من ا١تراجع اليت بُت يدم،دل أجده ُب ديواف معدم كرب يدين،كىذا البيت(أ)ُب (
(. ب)زيادة ُب ( ُب موضع النصب )(
من األلغاز اليت حلها ابن ىشاـ النحوم ػ رٛتو ا ػ أكلت .. ىذا البيت دل أجد من قائلو لكن كجدت بيتان مشأّان  (

دجاج تاف، كعليو فػ دجاج :كتبت ىكذا لئًلٍلغىازً ،كأصلها:فعل كفاعل دجاجتاف:أكلت..كقد ركب*** دجاجتاف كبطتاف
مياؼ إليو ٣تركر ،٤تذكفة الياء  : مفعوؿ بو منصوب ، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ، كىو مياؼ ، كتافو :

مفعوؿ بو منصوب ، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على : بغل  (بغل تاف  )كيقاؿ مثل ذلك ُب بغلتاف ..  كالتاين ىو التاجر
االنتخاب لكشف األبيات ا١تشكلة اإلعراب،لعلي بن عدالف  ) (بتصرؼ) . مياؼ إليو ٣تركر: آخره ، كىو مياؼ ، كتاف 

. (37ـ، ص1985-ىػ1405، 1حاًب صاحل اليامن ، مؤسسة الرسالة،  بَتكت، ط. د: ا١توصلي النحوم،ٖتقيق 
 . (4/92تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،   ) ، .التوحيد( ب)ُب  (
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 ٚخؿه٘, ٚنإ بعهِٗ ىؿـ ايٕٓٛ ٗ ()ْٚكب٘ ٗ ضؾع٘ () ٖصإ()ٚخؿهِٗ, نُا تطنٛا

  :إٕ ؾسزت نإ, نُا قاٍ اهلل تعاٍ: ٚؾٝ٘ ٚدٗإ ()( ٖصإ يػاسطإ()إٕ)   

      إشا ؾسزتٗا ْكبت, ٚإشا خؿؿتٗا ضؾعت,نُا قاٍ اهلل ص102: ايبكط٠ط ,

ٕٻ غځهٳبٳ اهللٹ  ,ٚص44: ا٭عطافط  يځعٵٓٳ١ڂ اهللٹأَلنْو   ()تعاٍ  , ص9: ايٓٛضط أځ

 :()قاٍ ا٭عؿ٢

ُٴٛاٗ ٓٵسٹ قځسٵ عٳًٹ ٗڇ ٚٳ  ؾٹتٵ١ٝٺ نځػٴٝٴٛفٹ ايڃ ٔٵ ٜٳشٵؿځ٢  َٳ ٌٴ  ٖٳايٹوڅ نڂ ٕٵ  ٌٴ أځ ٓٵتٳعٹ  ()ٜٳ

 

 :إٕ ٖصإ إ٫ غاسطإ نُا قاٍ اهلل تعاٍ:أٟ؛(َا)ٖا ٖٓا َع٢ٓ  (إٕ):ٚقاٍ بعهِٗ

            [3: يوسف]ٕٙٻ َعٓا َا نٓت َٔ قبً٘ إ٫ َٔ : , ٚأ

َا  ()أْٗا ٖٓا َع٢ٓ: ()ٚقاٍ بعهِٗ أٜهٶا, (اي٬ّ)دا٤ت  (إٕ)ؾًُا دا٤ت , ايػاؾًٌ

اؾشس, ٚاي٬ّ ع٢ً َع٢ٓ ا٫غتجٓا٤, إشا نإ َع٢ٓ َا اؾشس بطؾع َا بعسٙ نكٛي٘ 

     :()تعاٍ          َعٓاٙ َانٌ ْؿؼڈ إ٫ عًٝٗا ص4: ايڀاضمط ,

                                                           

 .قالوا( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( ىذاف )(
 .تقدًن كتأخَت( ب)ُب  (
( . أ)،كاستدركها الناسخ ُب ىامش (ب)زيادة ُب ( إف )(
 . زاد يريداف( ب)ُب  (
. ككذلك( ب)ُب  (
 .137سبق التعريف باألعشى ص ( 
أف ليس يدفع عن : ،كريكل.. كدّْع ىريرة إف الرٌكب مرٖتل:البيت من البسيط كىو من معلَّقة األعشى ا١تشهورة اليت مطلعها  (

، 1ديواف األعشى، شرح كتعليق ٤تمد حسُت، مكتبة اآلداب، القاىرة،ط) ،اٟتيلة األجل: كركم.ذم اٟتيلة اٟتيل
  .(59ت،.د

. بعض( ب)ُب  (
 .على معٍت( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
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  :, ٚقٛي٘()ساؾٜ                        

    َا ٖصإ إ٫ :؛أٟ(إٕ ٖصإ يػاسطإ):(),ٚنصيو قٛي٘ص35: ايعخطفط

 .()غاسطإ, ؾاؾِٗ, ٚؾٝ٘ تأٌٜٚ نجرل ٚيهٔ اختكطْاٙ
 

 

  :()قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ                      

   [77: طو]ٌِٝٳ اضتؿع قٛي٘:  ؾإٕ ق ًٹ َٶا؟ ؾځ ٫ ): ()أيٝؼ دٛاب ا٭َط إٔ ٜهٕٛ فعٚ

  () (ؽافٴ زضنڄا

 : ؾٝ٘ ق٫ٕٛ: اؾٛاب إٔ ٜٴكاٍ

تعاٍ ٗ َٛنع  ()ضؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ب٬, نُا قاٍ اهلل (٫ ؽاف زضنڄا): قاٍ ايؿطا٤

 :آخط                       ٚأنجط َا دا٤ ٗ ص132: ط٘ط ,

 .ططٜل ا٫غت٦ٓاف  () ع٢ً , ٜهٕٛ ططٜك٘()دٛاب ا٭َط بايطؾع َع ٫

 

                                                           

 ( .ب)زيادة ُب ىامش ..( معناه ما كل: )من قولو ( 
 (.ب)زيادة ُب ( قولو )(
 ،(ب)زيادة ُب ..( كفيو تأكيل كثَت كلكن اختصرناه )(
 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
(. ب)زيادة ُب ( قولو )(2
. زاد كلمة ٗتشى( ب)ُب  (3

 (.ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
 عبد الفتاح الشليب،الدار ، ٤تمد علي النجار ،أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق )( 

 (187/ 2،، 1مصر،ط،ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة
 .علي( ب)ُب  (
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٫ ؽـ زضنڄا ٫ٚ ): ()هٛظ دعَ٘ ع٢ً دٛاب ا٭َط, نُا قطأ ٓع٠: ٚقاٍ بعهِٗ 

 : ع٢ً ا٫غت٦ٓاف, نُا قاٍ تعاٍ (٫ٚ ؽؿ٢)ؾذعّ ع٢ً اؾٛاب, ٚضؾع  (ؽؿ٢

            اغتأْـ بجِ, (يځا ٜٴٓٵكٳطٴٕٚ): , ؾذعّ, ثِ قاٍص111: آٍ عُطإط ,

  .()ؾٗصا ْٛرلٙ

 ٓع٠ ()ٚيٛ ٣ْٛ: ()ٚقاٍ ايؿٝذ ـ ٜعين أبٛ إغشام َكٓـ ٖصا ايهتاب ضٓ٘ اهلل ـ

باؾعّ, ٚإٕ ناْت ايٝا٤ ؾٝ٘ ثابت١ نإ قٛابٶا؛ ٭ٕ ايٝا٤ ٚايٛاٚ ٚا٭يـ  (٫ٚ ؽـ) ()يكٛي٘

 :هٛظ سصؾٗا ؽؿٝؿڄا أٚ إثباتٗا تػهٝٓٶا, نُا قاٍ ايؿاعط()سطٚف ايع١ً

ٖٴعٿٟ إڇيځٝٵوٹ ٜٹٳذٵٓٹٝٵوٹ اؾځٓٳا ()قاٍ شلا َٔ ؼتٗا َٚا اغت٣ٛ   () 

 ٜٳذٵٓٹوٹ اؾٓا, : ٚمل ٜكٌ

 : ٚنُا قاٍ اٯخط

َٴعٵتٳصٹضا ِٳٸ دٹ٦ٵتٳ  ٕٳ ثٴ ٛٵتٳ ظٳبٳٸا ٛڇ    ٖٳذٳ ٖٳذٵ ٔٵ  ٕٳ َٹ ِٵ تٳسٳعڇ ظٳبٳٸا ٚٳيځ ٗٵذٴٛ  ِٵ تٳ  () يځ

 : ٚقاٍ آخط

                                                           

علي :النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،أشرؼ على تصحيحو كمراجعتو )باٞتـز كقرأ الباقوف بالرفع ،( ٗتف)قرأ ٛتزة  ( 
 . (361/ 2بالديار ا١تصرية، : ٤تمد اليباع،شيخ عمـو ا١تقارئ

معاين القرآف، :انظر... )كغَتىم..،كىذا القوؿ اختاره الفراء كالطربم كالنحاس(ب)زيادة ُب ( استأنف بثم فهذا نظَته )(
 . (36-35/ 3إعراب القرآف للنحاس ، –18/344جامع البياف للطربم، –2/187،مرجع سابق

 (.ب)زيادة من ىامش ..( يعٍت أبو إسحاؽ: )من قولو (
 .ألنو األصوب ( ب)نول ،كأثبت ماُب ( ب)قرأ ٛتزة كُب ( أ)ُب  (
(. ب)زيادة ُب ( لقولو )(
(. حركؼ ا١تعتلة( )ب)ُب  (
( . ب)الشطر األكؿ من البيت زيادة من ىامش  ( 
دل أىتد إذل قائل ىذا البيت ُب أم من ا١تراجع اليت كقعت بُت يدم فقط كجدتو من الشواىد اليت أكردىا الفراء ُب كتابو  ( 
معاين القرآف للفراء،مرجع )ىزم إليك اٞتذع ٬تنيك اٞتٌت،  ... قاؿ ٢تا من ٖتتها كما استول:كأنشدين بعض بٍت حنيفة: قاؿ

. (162-1/161)سابق ،
، كذكره عبد القادر 111، الشاىد رقم  (179/ ٫1تع ا٢توامع للسيوطي ) ذكره السيوطي ُب ا٢تمع كدل ينسبو لشاعر،  (

 (359/ 8 ،خزانة األدب، عبد القادر البغدادم )البغدادم ُب خزانة األدب بدكف نسبتو ، 
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ِٵ ُٳ٢ ٚٳا٭ْٵبٳا٤ٴ ٜٳأڃتٹٝٵوځ أځيځ ٕٴ ٫قځتٵ َٳا   تٳٓٵ  () ظڇٜٳازٹ بٳٓٹٞ يځبٴٛ

  .()ٖٚٞ ٗ َٛنع اؾعّ؛ يػهْٛٗا ؾاعطف شيو (ٜأتٝو)ؾأثبت ايٝا٤ ٗ 

 

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                    

        ِٳ مل ٜكٌ: ؾإٕ قٌٝ ص117: ط٘ط ًٹ )ؾځ  ٚإصنٛض قبً٘ اثٓإ؟( ؾتؿكٝا: 

 ()اـڀاب ٯزّ خاق١, ٚغڀاب٘ انتؿ٢ عٔ خڀاب سٛا٤: إٔ ْكٍٛ ()اؾٛاب عٓ٘ 

: َٚجً٘ قٛي٘              قٛي٘ص117: ط٘ط  :      

     [17: ق] ،ٌانتؿ٢ بؿعٌ أسس إًهٌ َٔ قاسب٘؛ ٭ٕ  (قعٝسإ): ٚمل ٜك

إع٢ٓ إعطٚف زاٍ ع٢ً احملصٚف, ؾإشا نإ إع٢ٓ َبٝٓٶا ٗ شنط ايٛاسس انتؿ٢ َٔ شنط ايٛاسس 

 . عٔ اٯخط

ؾهً٘ ٚؾطؾ٘ ع٢ً   زٕٚ سٛا٤؛ يبٝإ()إٕ اهلل تعاٍ خل آزّ بإداطب١:()ٚقاٍ بعهِٗ

   : ٗ َٛنع آخط()سٛا٤,نُا قاٍ اهلل     ٜا :, ٚمل ٜكٌص49:ط٘ط

                                                           

لقيس ابن زىَت بن جذٯتة بن ركاحة العبسي،يكٌت أباىند ، اشتهر ّتودة الرأم حى ٝتي بقيس ، كىو البيت من الوافر  (
شعر قيس بن زىَت،عادؿ جاسم البياٌب،مطبعة :انظر)ىػ،10،كانت كفاتو ُب "أدىى من قيس"الرأم كحىت ضرب بو ا١تثل فقيل
. (179/ ٫1تع ا٢توامع للسيوطي ،مرجع سابق،  ) (13األدب ُب النجف،ب ت،ص

(. ب)زيادة ُب ..( اٞتنا ككما قاؿ اآلخر : )من قولو (
(. ب)زيادة ُب ( عنو )(
يعٍت أنت كزكجك ألهنما ُب استواء العلة كاحد، كدل يقل فتشقيا؛ الف ا١تعٌت معركؼ، كآدـ عليو " تشقى"يذكر القرطيب أف  (

 اٞتامع ألحكاـ القرآف، )السبلـ ىو ا١تخاطب كىو ا١تقصود، كأييا ١تا كاف الكادُّ عليها كالكاسب ٢تا، كاف بالشقاء أخص، 
أٛتد الربدكين كإبراىيم :أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب ،ٖتقيق

  .(4/184)  ىػ ، 1384 ،2أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط
 .بعض( ب)ُب  (
 .با٠تطاب(ب)ُب (
 (.ب)زيادة ُب ( ا)لفظ اٞتبللة  (
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 :ع٢ً ٖاضٕٚ,ْٛرلٙ قٛي٘ ٗ َٛنع آخط()َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ,يؿهٌ َٛغ٢    

                                

                     ..
 () 

 (), ثِ خل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ بايتًكٞ ٚايتٛب١() , شنط ايعي١ َٔ نًُٝٗاص37-36:ايبكط٠ط

 .باـڀاب؛ يبٝإ ؾهً٘ 

ٕٻ اهلل تباضى ٚتعاٍ خل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ بايتًكٞ زٕٚ سٛا٤ : ()ٚقاٍ بعهِٗ  إ

ٕٻ سٛا٤ مل تهٔ َٔ أٌٖ اـڀاب()باـڀاب  ض٥ٝػٶا ()؛ يٓككإ عكًٗا, ٚنإ آزّ()؛ ٭

 تابع١, ٚٗ خڀاب إتبٛع خڀاب ايتابع؛ ٭ْ٘ زاخٌ ٗ سهُ٘ ()َٚتبٛعٶا, ٚناْت سٛا٤

  :, نُا قاٍ تعاٍ()ٚأَطٙ                   خاطب ايٓيب  ص1: غٛض٠ ايڀ٬مط

 قاضت أَت٘ زاخًٌ ٗ ()عًٝ٘ ايػ٬ّ؛ ٭ْٻ٘ نإ َتبٛعٶا ٚض٥ٝػٶا ع٢ً أَت٘, ٚٗ خڀاب٘

  (إشا طًكتِ ايٓػا٤): , ثِ أَطِٖ باؾُاع١, ؾكاٍ()ا٭َط

ٕٻ اهلل تعاٍ خاطب آزّ زٕٚ سٛا٤؛ ٭ْٻٗا ناْت خٴًكت َٓ٘ نُا : ()ٚقاٍ بعهِٗ  إ

                                                           

. لبياف فيلو كشرفو( ب)ُب  (
 (.فتلقى آدـ من ربو كلمات فتاب عليو: ).. إذل قولو..( فأز٢تما الشيطاف )دل يكتب اآلية كاملة ( ب)ُب  (
 .كبل٫تها( ب)ُب  (
 .،كىو الصحيح(ب)التوبة كأثبت ماُب ( ب)الرؤية كُب ( أ)ُب  (
 (.بعض( )ب)ُب  (
 .خاطب آدـ دكف حواء( ب)ُب  (
 .أىبل للخطاب( ب)ُب  (
 .كآدـ كاف(ب)ُب  (
 .كحواء كانت( ب)ُب  (

 .تقدًن كتأخَت( ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب ..( خاطب النيب: )من قولو (
 .كلهم داخلوف( ب)ُب  (
 .بعض( ب)ُب  (
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؛ ٭ْٗا ناْت خٴًكت َٔ ؾ٤ٞ سٞ, ٖٚٛ آزّ عًٝ٘ إِا زلٝت سٛا٤:()قٌٝ ٗ ايتؿػرل

ٕٻ عهٛ ايطدٌ َٓ٘  قهّٛ ()ايػ٬ّ, ؾًُا ناْت كًٛق١ َٓ٘ قاض نأُْٗا ؾ٤ٞ ٚاسس؛ ٭

 . () ؾاعطف شيو()ب٘

غٛض٠ ا٭ْبٝا٤   

   :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                  2:ا٭ْبٝا٤ط-

ِٳ اْتكب قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ ص3 ًٹ )ؾځ  ؟(١ٖٝ٫: 

, ٚايٓعت إشا نإ ()اْتكب ع٢ً أْ٘ ْعت َكسّ ع٢ً ا٫غِ: إٔ ٜكاٍ()اؾٛاب عٓ٘

َٶا ع٢ً ا٫غِ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا,نكٛي٘  : َكس       ٚقٛي٘ تعاٍ()ص7:ايكُطط, : 

        ؾًُا  (قًٛبِٗ ١ٖٝ٫ ٚأبكاضِٖ خاؾع١): , ٚنإ سك٘ ص43: ايكًِط

 : تكسّ اْتكبا نُا قاٍ ايؿاعط

                                                           

 الطربم، أبو تفسَت) لسُّدّْمُّ عن اٍبًن عٌباس كابن مٍسعيود كناس من الصَّحابىةؿىذا التفسَت كرد ُب معظم التفاسَت منسوبان  ( 
التفسَت الكبَت، أبو  )(514/ 1،= = عبدا الًتكي، دار ىجر للنشر كالتوزيع، القاىرة :جعفر ٤تمد بن جرير الطربم، ٖتقيق

 .(3/451ىػ ، 1420، 3بَتكت ، ط-عبدا ٤تمد بن عمرالرازم، دار إحياء الًتاث
 (.ب)زيادة ُب ( منو )(
 .ْتكمو( ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب ( فاعرؼ ذلك )(
 (.ب)زيادة ُب ( عنو )(
 أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اٞتامع ألحكاـ القرآف،) ٦تن ذىب إذل ىذا القوؿ القرطيب ،  (

  ىػ ، 1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط:ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب ،ٖتقيق
4/173). 

 (.ب)زيادة ُب "( خشعان أبصارىم: "كقولو )(
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ٌٴ  ًځ ـځ ٘ٴ ا ٛٵحٴ نځأْٻ ًڂ ٌٴ   ٜٳ ًځ ُٳ٢ زٳاضڇغٳٶا طځ ًڃ  ()يٹػٳ

 .يػ٢ًُ طًٌ زاضؽ, ؾًُا تكسّ اْتكب: ٚنإ سك٘ إٔ ٜكٍٛ

َٓعي١ ٫عبٌ ع٢ً  (ًٜعبٕٛ):  ع٢ً ايبسٍ َٔ قٛي٘ تعاٍ() اْتكب():ٚقاٍ بعهِٗ 

ٜٚهٕٛ بسٍ ايٓهط٠ َٔ ايٓهط٠؛ ٭ٕ  ( ٫عبٌ ١ٖٝ٫ڄ قًٛبِٗ()إ٫ اغتُعٛٙ): ساٍ, ؾهأْ٘ قاٍ

 (ًٜعبٕٛ)اْتكب ع٢ً إخطاد٘ َٔ ا٫غِ إهُط ٗ : ()ٚقاٍ بعهِٗايبسٍ َتبٛع ٗ بابٗا, 

عبس اهلل :  نُا تكٍٛ()ًٜعبٕٛ بصيو ١ٖٝ٫ڄ قًٛبِٗ, ٚيٛ ضؾع ١ٖٝ٫څ ٜتبعٗا ًٜعبٕٛ: َعٓاٙ

 .()داظ  (ًٜعبٕٛ), ٚيٛ ضؾع أٜهٶا ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٫ بايطز ع٢ً ًٜعب ٫ٚٙٺ داظ 

 

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                 

ِٳ: ؾإٕ قٌٝ ص91:ا٭ْبٝا٤ط  : شنط ايهٓا١ٜ ٖا ٖٓا بًؿٜ ايتأْٝح؟ ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط() ؾځًٹ

ٔٵ ضٴٚسٹٓٳا َٹ ٘ٹ   . ()بًؿٜ ايتصنرل ص28:ايتشط ِٜط ( ؾځٓٳؿځدٵٓٳا ؾٹٝ
                                                           

كثَت بن عبد الرٛتن بن األسود بن مليح من خزاعة كأمو ٚتعة بنت األشيم خزاعية :لكثَت عزةالبيت من الوافر آّزكء،كىو (
١تٌية موحشا طلل يلوح : ، ُب آخر خبلفة يزيد بن عبد ا١تلك أك أكؿ خبلفة ىشاـ،  كالبيت يقوؿ  ىػ105أييا، توُب سنة 

 (506ـ، ص 1971، 1ديواف كثَت عزة ، ٚتعو كشرحو إحساف عباس، دار الثقافة ، بَتكت،ط )كأنو خلل ، 
 .بعض( ب)ُب  (
. نصب( ب)ُب  (
. كاستدركها ُب ا٢تامش( ب)زيادة ُب ( إال استمعوه )(
 .بعض( ب)ُب  (
 ..(كلو رفع الىية)كٚتلة (ب)زيادة ُب ( قلؤّم )(
نعت تقدـ االسم، كمن حق النعت أف يتبع ا١تنعوت ُب ٚتيع اإلعراب، فإذا تقدـ النعت االسم  {الىًىيىةن }:قاؿ القرطيب (

قاؿ { الًىيىةن قػيليوبػيهيمٍ }ك  [14: اإلنساف]{ كىدىانًيىةن عىلىٍيًهٍم ًظبل٢تيىا}ك  [43: القلم] {خىاًشعىةن أىٍبصىاريىيمٍ }: انتصب كقولو
بالرفع ٔتعٌت قلؤّم  {الًىيىةه قػيليوبػيهيمٍ }كأجاز الكسائي كالفراء . طلل موحش: يلوح كأنو خلل،أراد... لعزة موحشا طلل :الشاعر
ك٬توز أف يكوف ا١تعٌت؛ إال : كقاؿ الكسائي. كأجاز غَت٫تا الرفع على أف يكوف خربا بعد خرب كعلى إضمار مبتدأ. الىية

أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس اٞتامع ألحكاـ القرآف ). استمعوه الىية قلؤّم 
 . (268 / 11،   ىػ 1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط:الدين القرطيب ،ٖتقيق

 (.ب)زيادة ُب ( فلم )(
. فنفخنا فيو من ركحنا من موضع آخر بلفظ التذكَت( ب)ُب  (
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, ٚايسضع (), ٖٚٞ قُٝل إطأ٠()ايتأْٝح ضادع إٍ ايسضع : ()اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 ضادع إٍ () ٚزضع ايكُٝل َ٪ْح, ٚإصنط()  عٓس بعهِٗٚزضع اؿسٜس َصنط؛ ()َ٪ْح

 .()دٝب ايكُٝل, ٚاؾٝب َصنط

 (), ٚإصنط()ايتأْٝح ضادع١ إٍ ْؿؼ إطأ٠, ْٚؿػٗا َ٪ْح : ()ٚقاٍ بعهِٗ

, ؾٗٛ َصنط إ٫ ()إٍ يؿٜ ايؿطز ٚعهٛ إطأ٠ ٚايعهٛ َصنط, ٚنٌ عهٛ ٗ اٱْػإ أساز

 اٱْػإ َج٢ٓ َج٢ٓ ؾٗٛ َ٪ْح إ٫ اؿادبٌ ()ايهطف ٚايهبس ٚاٱغت, ٚنٌ عهٛ ٗ بسٕ

ٕٻ ايتصنرل ؾٝ٘ ٙٚاـسٜٔ ٚاؾٓبٌ ٚنٌ اغِ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ع١َ٬ ايتأْٝح هٛظ تصنرلٙ ٚتأْٝح  إ٫ أ

 .أغًب؛ ٭ْٻ٘ أقٌ 

                                                           

(. ب)زيادة ُب ( عنو أف يقاؿ )(

    :قاؿ القرطيب ُب تفسَت قوؿ ا تعاذل (      يعٍت أمرنا جربيل حىت نفخ ُب درعها 

أٛتد الربدكين كإبراىيم :اٞتامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد ا ٤تمد القرطيب ،ٖتقيق )فأحدثنا بذلك النفخ ا١تسيح ُب بطنها،
نفخ ُب جيب درعها فوصل النفخ "، كيذكر الز٥تشرم أنو (14/282 ىػ ،  1384 ،2أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط

 (4/163تفسَت الكشاؼ،  )، "ُب جوفها
 (.أ)،كاستدركها الناسخ ُب ىامش  (ب)زيادة ُب ( كىي قميص ا١ترأة )(
 .درع ا١ترأة مؤنثة( ب)ُب  (
 .(359إصبلح ا١تنطق،ابن السكيت،ص)،(أ)كدرع اٟتديد مذكر كاستدركها الناسخ ُب ىامش(  ب)ُب  (
 .التذكَت( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( كاٞتيب مذكر )(
 .بعض( ب)ُب  (
" فيها"كوف مرًن ظرفا ٟتلوؿ الركح ا١تنفوخ فيها إذ كانت كعاءه، كلذلك قيل  (ُب)ف الظرفية ا١تفادة بػ إ:يقوؿ ابن عاشور (

تفسَت )قاؿ، فنفخنا ُب بطنها،  كأنو لئلشارة إذل أف اٟتمل الذم كوف ُب رٛتها ٛتل من غَت الطريق ا١تعتاد،" فيو"كدل يقل 
 .(17/138 ، ـ1984التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 

. كالتذكَت( ب)ُب  (
(.  ب)مكررة مرة ثانية فقط ُب ( أحاد )(

( . ب)زيادة ُب " بدف"كلمة  ( 
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ٕٵ ؾ٦ت شنچطت٘ ٚإٕ ؾ٦ت أْٸجت٘()نٌ ؾ٤ٞ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘: ٚقٌٝ , ٚنٌ اغِ () ضٚح إ

ٜهٕٛ زلاعٶا َٔ ايعطب ٗ تصنرلٙ ٚتأْٝج٘, ؾا٭خص بايػُاع أٍٚ ٚأيٝل, ٚإٕ مل ٜهٔ ؾٝ٘ 

ٕٻ ايػُاع َٔ أْٛاع اؿذ١ , ؾأْت ؾٝ٘ كرل َٔ (), َٚا مل ٜهٔ زلاعاڄ()ع١َ٬ ايتأْٝح؛ ٭

 . (), ؾاؾِٗد١ٗ ايتصنرل ٚايتأْٝح, ٚيهٔ ايتصنرل أٚدب

 

 

   :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                    ص91: ا٭ْبٝا٤ط ,

ِٳ مل ٜكٌ: ؾإٕ قٌٝ ًٹ  , ٚإصنٛض َا قبً٘ اثٓإ؟(آٜتٌ): ؾځ

ٕٻ ؾأُْٗا ٚقكتُٗا (آٜتٌ): , ٚمل ٜكٌ(آ١ٜ): إِا قاٍ:  إٔ ٜٴكاٍ()اؾٛاب عٓ٘  ؛ ٭

 . () ٫ عٔ شاتُٗا()ٚاسس٠ ٚيؿ١ٛ اٯ١ٜ َعتدل٠ عٔ ايؿإٔ ٚايكك١

 آٜتٌ؛ ٭ٕ ايكطإٓ ْعٍ بًػ١ () آ١ٜ, ٜٚطٜس ب٘()هٛظ إٔ ٜصنط اهلل : ()ٚقاٍ بعهِٗ

   : تعاٍ()ايعطب, ٚايعطب تصنط ايٛاسس ٚتطٜس ب٘ اثٌٓ, نُا قاٍ اهلل       

    إٔ ٚايػ٣ًٛ, ٚضَا ٜصنط ايؿ٦ٌٝ ٚإطاز ب٘ ايٛاسس :  ُٖٚا طعاَإص61: ايبكط٠ط

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( فيو )(
 .تقدًن كتأخَت مع استخداـ شئت( ب)ُب  (
. اٟتجج( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( ك ما دل يكن بسماعان  )( 
 .كلكن التذكَت أكذل( ب)ُب ىامش  ( 
 (.ب)زيادة ُب ( فافهم )(
 (.ب)زيادة ُب ( عنو )(
 .تقدًن كتأخَت( ب)ُب  (
 .ذكاهتا( ب)ُب  (
. بعض( ب)ُب  (
 .ا تعاذل ذكر( ب)ُب  (
. كا١تراد( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( ا)لفظ اٞتبللة  (
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 :()نكٛي٘ تعاٍ             ٚإِا ىطز ايً٪ي٪ َٔ ص22:ايطٓٔط ,

  : ٚقٛي٘()إاحل زٕٚ ايعصب               ٚايطغٌ َٔ  ص130:ا٭ْعاّط

(): نكٛي٘ تعاٍ()اٱْؼ زٕٚ اؾٔ ٚمٛٙ نجرل, ٚنصا ٜصنط ايٛاسس ٜٚطٜس ب٘ اؾُع
   

           ٚإطازص67:غاؾطط , 
  : ب٘ ا٭طؿاٍ, ٚقٛي٘()             [16:الشعراء]  ٜ٘طٜس ب

  : ٚإطاز ب٘ اثٓإ نكٛي٘ تعاٍ() ايطغٌ, ٜٚصنط اؾُع             

 :  ,أٟ أخٛإ ؾكاعسٶا ٚقٛي٘ تعاٍص11: ايٓػا٤ط        ٚدا٤ ٗ ص150:ا٭عطافط ,

 ٚإطاز بٗا (ٚدعًٓاٖا ٚابٓٗا آ١ٜ): , ؾٗصا قٛي٘ تعاٍ()إُْٗا ناْا يٛسٌ: ايتؿػرل

  (). شنطٖا ٫تػاع ايًػ١()ص٫ّهٔطٚ. ٚمٛٙ نجرلؾاؾِٗ ()ٚيهٔ ٚسٸسٖا()(آٜتٌ)

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
أنو جاز أف ٮترب عنهما بذلك الختبلطهما، كإال فاٟتلية إ٪تا تستخرج من ا١تاحل :ذىب بعض ا١تفسرين كاللغوين إذل رأم  (3

ركح ا١تعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاين،شهاب الدين ٤تمود بن عبد ا اٟتسيٍت : انظر ).. دكف العذب
مادة :لساف العرب )(353 / 11ىػ،1415 ،1بَتكت، ط- علي عبد البارم عطية،دار الكتب العلمية : األلوسي،ٖتقيق

، كىناؾ من خالفهم ُب أف اللؤلؤ  (14/195ىػ،1414، 3بَتكت، ط– ، ٤تمد بن مكـر بن منظور دار صادر (حلي)
كيؤيده الواقع فإف اٟتلية .." كمن كلو تستخرجوف حليةن تلبسوهنا" كا١ترجاف ٮترج من كلى البحرين العذب كا١تاحل كذكر دىلًيله آية 

أضواء البياف  للشنقيطي،ُب إيياح القرآف بالقرآف ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار اٞتنكي : انظر)تستخرج من العذب كا١تاحل ، 
  .(282/ 6،د ت ،1الشنقيطي،دار عادل الفوائد للنشر كالتوزيع،ط

 .كنذكر كاحدا كا١تراد بو اٞتميع( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
. ٚتيعا( ب)ُب  (
 .كنذكر كاحدا كا١تراد بو اٞتميع( ب)ُب  (
إهنا لوحاف ، ىذا القوؿ كرد ُب كثَت من ا١تعاجم ككتب اللغة كلساف العرب كتاج العركس،منسوب إذل ( ب)ُب النسخة  (

 تاج )(13/24ىػ ، 1414، 3بَتكت، ط–  ،٤تمد بن مكـر بن منظور دار صادر (مادة لوح)لساف العرب: انظر) الزجاج
ـ، آّلس الوطٍت للثقافة 2001العركس من جواىر القاموس،السيد مرتيى اٟتسيٍت الزبيدم، ٖتقيق عبدالكرًن العزباكم، 

. (1739 /6 ،جكالفنوف كاآلداب، الكويت
 (. ب)ما بُت ا١تعقوفُت زيادة ُب (فهذه قولو تعاذل كجعلناىا كابنها أية كا١تراد ّٔا آيتُت )عبارة  (
(. ب)زيادة ُب ( كٌحدىا )(
 (.ب)زيادة ُب ( فافهم )(
 .زيادة يتطلبها النص ليستقيم ا١تعٌت( الٯتكن)كلمة  ( 
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غٛض٠ اؿر 

  : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ            [19:الحج]ٌٝؾإٕ ق  :

ِٳ مل ٜكٌ ًٹ   بًؿٜ اؾُاع١؟() , ثِ شنط ؾعًٗا() أؾاض إٍ تجٓٝت٘ (اختكُا): ؾځ

ٕٻ اهلل تعاٍ شنط ؾعٌ اثٌٓ بًؿٜ اؾُاع١:  إٔ ٜكاٍ()  اؾٛاب عٓ٘ ٕٻ ايٛاسس () إ ؛ ٭

ٚنٌ َا  عسز َؿطز ٗ باب٘, ٚنًُا خطز َٔ سٝع ايٛاسس زخٌ ٗ زل١ اؾُاع١ ٚا٫ثٌٓ,

 َٚا ؾٛقٗا ْاع١, ()  ايتج١ٝٓ ٚاثٓإ() : زخٌ ٗ زل١ أخط٣ َجٌ() َٔ زل١ ايٛاسس خطز

ٕٻ ا٫ثٌٓ ْاع١ ْٛرلٙ أ٫ تط٣ أْٻ٘  إشا ادتُع ضد٬ٕ هٛظ شلُا ايك٠٬ باؾُاع١, ؾسٍ ع٢ً أ

  : قٛي٘ تعاٍ()
             ٚمل ٜكٌ اقتت٬؛ ٭ٕ  ص9:اؿذطاتط

ٚزخًت ٗ زل١ أخط٣ َجٌ ايڀا٥ؿ١ ٖٚٞ ٫تهٕٛ أقٌ َٔ () ايڀا٥ؿ١ خطدت َٔ سٝع ايٛاسس

                                                                                                                                                                                

، كقد ذكر آيتُت ألف معٌت الكبلـ جعلنا٫تا علمان لنا كحجة، فكل كاحدة "آيتُت"كدل يقل " آية"يقوؿ الطربم أنو قيل  (
تفسَت ). منهما ُب معٌت الداللة على ا، كعلى عظيم قدرتو، يقـو مقاـ اآلخر، إذ كاف أمر٫تا ُب الداللة على ا كاحدان 

  .(16/392الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، 
 . التثنية( ب)ُب  (
 . فعلهما( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب ( عنو )(
 (. ب)زيادة ُب ..(أف يقاؿ أف : )من قولو (
 . الوحداف( ب)ُب  (
 . من( ب)ُب  (
.  كاالثناف (ب) ُب )
 . دليلو( ب)ُب  (
 . الوحداف( ب)ُب  (
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():ا٫ثٌٓ طا٥ؿ١ قٛي٘ تعاٍ()اثٌٓ نُا إٔ اهلل تعاٍ زل٢
          

   اثٓإ ٚؾٛم شيو()  ٚإطاز بُٗاص2: ايٓٛضط  . 

 ()بطدًٌ  يٝػا()إِا قاٍ اختكُٛا ٚمل ٜكٌ اختكُا؛٭ُْٗا ْعإ:ٚقاٍ ايؿطا٤

 َصٖب ()  شٖب بُٗا()غرل َهُط شلُا ع٢ٓ ب٘ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚإػًٌُ ٚإشا نإ اثٓإ

    :اؾُع؛٭ْ٘ ٜهٕٛ عاَاڄ نكٛي٘                  

. :ٚمل ٜكٌ ٫ ٜػتٜٛإ ٚقٛي٘ ص18: ايػذس٠ط . .         

 .  ٚيٛ قاٍ اختكُا ؾاظ ٚنصيو غا٥ط ا٭َج١ً ٚمل ٜكٌ ىتكُإ ٚمٛٙ نجرل ص45:ايٌُٓط

إِا شنط بًؿٜ اؾُاع١؛ ٭ٕ اـكِ اغِ دا٤ ع٢ً يؿٜ إكسض : ()ٚقاٍ بعهِٗ

  ؾٝ٘ غٛا٤ ْٚٛرلٙ عسز ٚمٛٙ() ٚنٌ اغِ ٜهٕٛ ع٢ً يؿٜ إكسض ؾاؾُاع١ ٚايٛاسس ٚايتج١ٝٓ

   :أ٫ تط٣ قٛي٘              شنط اـكِ ص21:مط 

 : ٚقٛي٘() بًؿٜ اؾُع()ٚاٚسساْا ثِ قاٍ تػٛض         

     شنط ايهٝـ بًؿٜ ايٛاسس ثِ قاٍ إهطٌَ بًؿٜ اؾُاع١ ص24:ايصاضٜاتط 

                                                           

 . كٝتى ا تعاذل( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
 (.ب)زيادة ُب ( ّٔما )(
 (.ب)زيادة ُب ( ٚتعاف )(
عبد الفتاح الشليب،الدار / ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق )(

 (220/ 3، 1مصر،ط-ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة
(. ب)زيادة ُب ( ٢تما )(
 (.ب)زيادة ُب ( ّٔما )(
. بعض( ب)ُب  (
 .بالواك..كالواحد ( أ)ُب  (

 (.ب)زيادة ُب ( ذكر ا٠تصم كحدانا ٍب قاؿ تسور)عبارة  (
 .اٞتماعة( ب)ُب  (
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  :ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ                
()

 ٚمل ٜكٌ ص4: إٓاؾكٕٛط

 :()قاٍ ظٖرل بٔ عاَطأعسا٤ , 

    . . . . . . . . . . ٍٴ   ِٴ عٳسٵ ٖٴ ٚٳ ِٴ ضڇنٳاڄ    ٖٴ

, ٚإشا نإ ايٛسسإ بًؿٜ اؾُاع١ ؾتجٓٝت٘ أٍٚ؛ ٭ْ٘ أقطب إٍ اؾُاع١ َٔ () ٚمل ٜكٌ أعساٍ

 . ايٛسسإ 

شنطٕٚ اؾُع ٟإٔ اهلل تعاٍ شنط عٔ ا٫غتعاض٠ يػ١ ايعطب ٚايعطب :()ٚقاٍ بعهِٗ

  :  مٛ قٛي٘()ضٜسٕٚ ب٘ ؾ٦ٌٟٝثِ           ُٖٚا ص4:ايتشطِٜط 

 :قًبإ,ٚقٛي٘         ُٖٚا اثٓإ عا٥ؿ١  ٚقؿٛإص26:ايٓٛضط  

 . ()  ؾهصيو قٛي٘ اختكُٛا ؾإطاز ب٘ اختكُا ؾاؾِٗ() مٛٙ نجرل 

  :غ٪اٍ قٛي٘ تعاٍ                        

    ؟ؾًِ اضتؿع ٖا ٖٓا  ؾإٕ قٌٝ أيٝؼ دٛاب ا٫غتؿٗاّ بايؿا٤ ٜهٕٛ َٓكٛبٶاص63:اؿرط 

                                                           

 (.ىم العدك: )اقتصر على قولو( ب)ُب  (
حكيم الشعراء ُب اٞتاىلية كُب : زىَت بن أيب سلمى بن ربيعة بن رباح ا١تزين من مير:زىَت بن عامر ىوالشاعر ا١تعركؼ ( 

 (282 / 2  اٞتبورم،معجم الشعراء،) قبل ا٢تجرة، 13أئمة األدب من يفيلو على شعراء العرب كافة، ت 
مىت يشتجر :  كىو عجز بيت صدره،(ب)زيادة ُب ( زىَت بن عامر ىم رضا كىم عدؿ كدل يقل أعداؿ:قاؿ: )من قولو  (

من قصيدة طويلة مطلعها صحا القلب عن سلمى كقد كاف . 61صفحة  (ديواف زىَت)، كالبيت ُب ..قـو يقل سركاهتم
 ديواف زىَت بن أيب سلمى ، شرح علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية ، )ٯتدح ّٔا سناف بن أيب حارثة ا١ترم ،... اليسلوا

 .(61ـ،ص1988بَتكت، 
 .بعض( ب)ُب  (
ألنو األقرب ( ب)يذكركف اٞتمع ٍب يريدكف بو شيئُت، كأثبتنا ماُب ( ب)تريد اٞتمع ٍب تريد بو االثنُت ، كُب ( أ)ُب  (

 ..للصواب
 (.ب)زيادة ُب ( ك٨توه كثَت )(
 (.ب)زيادة ُب ( فافهم )(
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ع٢ً ٚد٘ ايعڀـ؛ ٭ٕ ايؿا٤ ٖا ٖٓا ؾا٤ عڀـ  اضتؿع ٖا ٖٓا:  إٔ ٜكاٍ() اؾٛاب عٓ٘

 ٚشيو أمل تط ٚإٕ نإ ٚاٖطٙ اغتؿٗاَا () ٖٚٛ َعڀٛف ع٢ً باطٔ إع٢ٓ ٫ ع٢ً ٚاٖط ايًؿٜ

ٚيهٔ ا٭َط ٜتعًل بايؿعٌ إػتكبٌ َعٓاٙ اعًِ إٔ اهلل ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤ َا٤ ٜٚٓعٍ ؾعٌ َػتكبٌ 

ؾتكبض ا٭ضض كهط٠ َعڀٛف عًٝ٘ ٚ إٓػٛم ع٢ً َا :  ٚقٛي٘ تعاٍ َطؾٛع يكبٌ ا٫غتكباٍ

   :قبً٘ قهّٛ عهِ ا٭ٍٚ ٗ ١ًْ اٱعطاب ْٛرلٙ قٛي٘         

  :  ٚنصيو قٛي٘()  َعڀٛف ع٢ً َا قبً٘ ؾًٛ نإ دٛاباڄ يهإ َٓكٛباص36: إطغ٬تط

      ؛ () َٓػٛم ع٢ً َا قبً٘ ؾًٛ نإ دٛابا ٜهٕٛ َٓكٛبا ص9: ايكًِط

 ٚ:  أَا اؾشس قٛي٘() ٭ٕ دٛاب اؾشس ٚايتُين بايؿا٤ ٜهٕٛ َٓكٛباڄ      

         ٚأَا ايتُينص52: ا٭ْعاّط, : ٛٵظٳاڄ ٗٴِ ؾځأؾڂٛظٳ ؾځ َٳعٳ  ٜٳا يٝٳتٵٓٺٞ نڂٓٵتٴ 

ُٳاڄ ٝٵ ٛٹ  :قاٍ ايؿاعط , ٚمٛٙ ص73: ايٓػا٤ط عٳ

ًڃــتٴ ٘ٴ ؾځكڂ ٗڇسٳْٳٸـ ٛٸبٵ ٫ٚ تٴذٵ ٘ٴ قٳـ ٔٵ أڂخٵـطٳ٣ ايكځڀـا٠ٹ ؾځتعٵيځلڇ  يځــ َٹـ  ()  ؾځٝٴـصٵضڇىځ 

؛ ٭ٕ دٛاب ()  اؾٛاب بايؿا٤ نإٓػٛم ع٢ً َا قبً٘ ؾًٛ نإ دٛابا يهإ َٓكٛبا() ٚهعٌ

َٓػٛم ع٢ً َا قبً٘  (ؾتكبض ا٭ضض كهط٠): ٚيصيو قٛي٘ تعاٍ ا٭َط بايؿا٤ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا

نأْو  ضؾع ؾتكبض ا٭ضض: (), ٚقاٍ ايؿطا٤()  ٭ٕ إع٢ٓ أمل تط٣ خدل؛ٚيٝؼ ظٛاب ؾاؾِٗ

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( عنو )(
. اللغة( ب)ُب  (
 .يكوف منصوبا( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( لكاف منصوبا )(
. يكوناف منصوباف( ب)ُب  (
ديواف )ذكره البغدادم ُب خزانة األدب كدل ينسبو ، كجاء ُب ديواف امرمء القيس على أنو منسوب إليو كليس ُب األصوؿ ،  (

 . (764ص امرؤ القيس بشرح أيب سعيد السكرم، ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم ك٤تمد علي الشوابكة،
 .فجعل( ب)ُب  (
 .يكوف منصوبا( ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب ( ألف ا١تعٌت أدل ترل خرب )(
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 َٔ ايػُا٤ َا٤ ؾتكبض ا٭ضض ٚا٫غتؿٗاّ إشا نإ َع٢ٓ اـدل () قًت اعًِ إٔ اهلل أْعٍ

 : ٜهٕٛ دٛاب٘ بأيؿاڄ َطؾٛعاڄ ع٢ً ٚد٘ ا٫غتكباٍ نُا قاٍ ايؿاعط

ٍڇ أځيځِ ـځ٤٬ٳ ايطٳبعٳ تٳػأځ ٚٳؾځٝٳٓڀٹلٴ ا ّٳ تٴدبٹطٳْوٹ ٖٳٌ     () غٳًُځلٴ بٳٝسا٤ٳ ايٝٳٛ

ًڃت ايؿا٤ دٛاباڄ ْٳكٳبٵتٳ , نُا قاٍ ايؿاعط  : ()أٟ قس غأيت٘ ؾٓڀل ٚيٛ دعًت٘ اغتؿٗاَاڄ ٚدٳعٳ

ِٵ ٍٵ أځيځ ٞٿ عٳٔ   ايسٿٜٳاضٴ ؾځتٴدٵبٹطٳىځ تٳػٵأځ ٌڇ اؿځ ًډ ٕڂهٳ ٔٳ ا ٚٵامٳ أځٜٵ  .اضٴ

.ؾاؾِٗ   

 

َٕٛٓ٪ٕغٛض٠ ا   

 :()قٛي٘ تعاٍ:غ٪اٍ                 ()ص20:إ٪َٕٓٛط 

 ؟(ٚؾذط٠):() مل اْتكب قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ

                                                                                                                                                                                

اعلم أف ا يينزؿ : معناهي خرب كأنك قلت ُب الكبلـ( أىدلٍى تػىرى )ألف ا١تعٌت ُب ( فػىتيٍصًبحي )رفعت : يقوؿ الفراء ُب معاين القرآف  ( 
٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق).من السماء ماء فتصبح األرض

 (229/ 2 ، 1مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ 
 .ينزؿ( ب)ُب  (
ديواف ٚتيل بثينة ، بطرس البستاين، دار بَتكت ) البيت من الطويل ٞتميل بثينة، كىو ٚتيل بن عبد ا بن معمر العذرم،  (

  .( 33ـ، ص 1982للطباعة كالنشر ، 
كدل ( .. كال اليالُت)ُب  تفسَت ( ضبلؿ)البيت من الوافر ، كقد كرد  ُب عدة تفاسَت لبلستدالؿ بو ُب معاين كلمة  ( 

 ..أك ا١تناسبة اليت قيل فيها..يكتب أحد اققُت اسم قائل ىذا البيت
 .(ب)زيادة ُب  (تعاذل) (
 .(تنبت بالدىن)زاد قولو  (أ)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (قولو) (
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ٕٻ: إٔ ٜٴكاٍ() اؾٛاب عٓ٘  :  ايؿذط٠ َٓكٛب١ بايطز ع٢ً اؾٓات, ٖٚٛ قٛي١ تعاٍ  إ

          قٌ ايٓكب إ٫ أْٗا تا٤ غرل أق١ًٝ, ٚايتا٤ ص19:إ٪َٕٓٛط ٗ ٖٞٚ 

ٕٻ اؿػٓات ٜٴصٖي ):,ايٓكب خؿهٶا نكٛي٘()إشا ناْت غرل أق١ًٝ تهٕٛ ٗ قٌ إ

),ٚقٛي٘(ايػ٦ٝات . ٚمٛٙ نجرل () (ٚهعًٕٛ هلل ايبٓات:  . 

ٕٻ ايؿذط٠ َٓكٛب١ بإنُاض ايؿعٌ, َعٓاٙ:()ٚقاٍ بعهِٗ ٚأْبتٓا ؾذط٠, أٚ خًكٓا : إ

 :تعاٍ() نُا قاٍ اهلل()ؾذط٠ ٖٚصا دا٥ع؛ ٭ٕ ايعطب تٓكب ا٫غِ بإنُاض ايؿعٌ     

                            
()

,َعٓاٙ   ص7-6: ايكاؾاتط

ٛڄا اْتكب ٗٳا  :()يكبٌ إنُاض ايؿعٌ,ٚقٛي٘ تعاٍ ٚدعًٓاٖا سؿ ٝٵ ٚٳغٴطٴضٶا عٳًځ ٛٳابٶا  ِٵ أځبٵ ٗڇ ٚٳيٹبٴٝٴٛتٹ

ٚٳظٴخٵطٴؾڄا ٕٳ  , ٚمٛٙ ()ٚدعًٓا يبٝٛتِٗ أبٛابا ٚغطضٶا ٚظخطؾڄا:  َعٓاٙص35-34: ايعخطفط  ٜٳتٻهٹ٪ٴٚ

َٹٔ بٳعٵضڈ :نجرل, نكٛي٘ تعاٍ ٗٳا  شٴضٿٜٻ١ڄ بٳعٵهٴ
()

 : أخصْاٙ شض١ٜ, ٚقٛي٘:  َعٓاٙص34:آٍ عُطإط

     . .
 . ٚقؼ عًٝ٘ ْٛا٥طٙ()ٚاشنط ْٛسٶا : أٟص76:ا٭ْبٝا٤ط () 

                                                           

 .(ب)زيادة ُب  (عنو) )
 .موضع (ب)ُب  (
 .كقصد ا١تؤلف ىنا ٚتع ا١تؤلف السادل الذم ينصب بالفتحة. (ب)زيادة ُب  ("ك٬تعلوف  البنات: "كقولو) (
 .بعض (ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ...( معناه كأنبتنا شجرة : )من قولو (
 .(ب) زيادة ُب (ا)لفظ اٞتبللة  (
 .(من كل شيطاف مارد)زاد قولو  (أ)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب  (تعاذل) (
 (.ب)زيادة ُب ..( معناه كجعلنا : )من قولو (

 .(من بعض)زاد قولو  (أ)ُب  (
 (كلوطان إذ قاؿ لقومو)أك ( كنوحان إذ نادل)كليس ُب القرآف آية ّٔذه الصيغة إما ( كنوحان إذا قاؿ لقومو)ُب النسختُت  ( 
 (.ب)زيادة ُب ( أم كاذكر نوحنا )(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura23-aya19.html
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 مل ٜكشبٗا ايؿعٌ نكٛي٘ ()ٚهٛظ ضؾع٘ َٔ ططٜل ايًػ١ ع٢ً ٚد٘ ا٫غت٦ٓاف, ٚإٕ

ٕڇ: تعاٍ ُٳهڃٓٴٛ ٍڇ ايًڊ٪ٵيڂ٪ڇ ايڃ َٵجٳا ٌٷ نځأځ ٚٳسٴٛضٷ عٹ   قس قڂط٨ بايطؾع ٚايهػطص 23-22: ايٛاقع١ط () ,

ٕٳ :   نكٛي٘ تعاٍ()  ا٫غت٦ٓاف ٚايهػط ع٢ً َا قبً٘()ؾايطؾع ع٢ً ٚد٘ ُٻا ٜٳتٳدٳٝٻطٴٚ َٿ ٗٳ١ٺ  ٚٳؾځانٹ  

ٕٳ  ٗٴٛ ُٻا ٜٳؿٵتٳ َٿ ِڇ طځٝٵطڈ   : (), قاٍ ايؿاعط ص21-20, : ايٛاقع١ط ٚٳيځشٵ

ُٳ١ڄ  ٝٵ ُٵؿٳاْٳا ٜٴكٳازٹفٵ غځٓٹ َٳ ٔٵ ٜٳأڃتٹ  َٳ ٛٻفٹ  ٚٳ َٴؿځ ٚٳبٴطٵزٶ  ًڃدٳايځاڄ  ٛٳاضٶا ٚخٴ  () غٹ

 . ()أٟ َٚع شيو بطز َؿٛف ؾاؾِٗ

 

ٚٳاسٹسٳ٠ڄ  :  تعاٍ()قاٍ  غ٪اٍ َٻ١ڄ  ِٵ أڂ َٻتٴهڂ ٙٹ أڂ ٖٳصٹ ٕٻ  مل :  ؾإٕ قٌٝص52:إ٪َٕٓٛط ٚإڇ

  () اْتكبت ا٭١َ

ٕٻ قٛي٘()اْتكب ع٢ً ايكڀع : إٔ ْكٍٛ()اؾٛاب عٓ٘ َعطؾ١  (أَتهِ): ؛ ٭

 () ْهط٠, ٚايٓهط٠ إشا تابعت() (أ١َ ٚاسس٠): باٱناؾ١, ٖٚٞ َطؾٛع١؛ ٭ْٗا خدل إٕ ٚقٛي١
                                                           

. إذا ( ب)ُب  ( 
النشر ُب القراءات العشر للحافظ )قرأ أبو جٍعفر، كٍٛتزة، كالكسائي ٓتفض االٝتُت ، كقرأ٫تا الباقوف بالرفع( كحور عُت )( 

. (2/383،د ت ، 1علي ٤تمد اليباع،دار الكتب العلمية،بَتكت ،ط:أيب ا٠تَت ٤تمد الدمشقي الشهَت بابن اٞتزرم،ٖتقيق
 .طريق (ب)ُب  (
 .بالرد على طريق ما قبلو (ب)ُب  (
 .كأنشد بعض األعراب (ب)ُب (
ك الشاىد من البيت أف الرقيق،:ذكره الفراء ُب معاين القرآف،كدل يذكر نسبتو كدل يذكر قائلو،كالربد ا١تفوؼىذا البيت  (

٤تمد / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق )ركيت بالرفع على االستئناؼ ، " برد"كلمة
 .(234/ 1،2مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ علي النجار 

تفسَت الكشاؼ  )، "ك٦تا أينًشئى لكم شىجرةه : قرئت مرفوعة على االبتداء أم"يقوؿ الز٥تشرم أهنا .(ب)زيادة ُب  (فافهم) (
  .(23/ 4، الز٥تشرم،  

 .كقولو (ب)ُب  (
 .(أمة كاحدة)انتصب قولو  (ب)ُب  (

 .(ب) زيادة ُب (عنو) 
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 :   قٛي٘ تعاٍ() ع٢ً ايكڀع َٔ إعطؾ١ ْٛرلٙ() إعطؾ١ ع٢ً ٚد٘ ايٓعت تهٕٛ َٓكٛب١

                
ٕٻ ايبٝٛت َعطؾ١ () اْتكب ع٢ً ايكڀعص52:ايٌُٓط () ؛ ٭

 . باٱناؾ١, ٚاـا١ٜٚ ْهط٠ ٚمٛٙ نجرل

إٕ أ١َڄ ٚاسس٠ڄ :  اْتكب؛ ٭ْٗا اغِ ٚقعت بعس اـدل, َعٓاٙ:() ٚقاٍ بعهِٗ

   : أَتٴهِ, نكٛي٘         ٚقٛي٘ص26:ايٓاظعاتط  :             

   ٚقٛي٘ تعاٍص67:ايكاؾاتط :             ص66: ايٓشٌط
, ؾٗصٙ () , ٚمٛٙ() 

 . ()نًٗا أزلا٤ ٚقعت بعس اـدل, ٖٚٔ َٓكٛبات يكبٌ إٕ ؾاعطف

                                                                                                                                                                                

جامع البياف ُب تفسَت القرآف، ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد ا اإل٬تي ) أنو نصب على اٟتاؿ، : قاؿ اإل٬تي (
الشَتازم الشافعي، كمعو حاشية ٤تمد بن عبد ا الغزنوم، ٖتقيق عبد اٟتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت، 

كرفع أمةه خربا،كعنو رفعهما ٚتيعان خربين ٢تذه، أك نول ( أمتىكم على البدؿ من ىذه)، كنصب اٟتسن  (3/34ـ، 2004
 . ( 164/ 4تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،   )للثاين مبتدأ، كا٠تطاب للناس كافة، 

 .(ب)زيادة ُب  (كاحدة) )
 .تابع (ب)ُب  (
 .يكوف منصوبا (ب)ُب  
 .(ب)زيادة ُب  (على القطع من ا١تعرفة نظَته ) )
 .(ٔتا ظلموا)زاد قولو  (ب)ُب  (
  ، 32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
ىذه  )البدؿ من  على (أمتكم  ) كلو نصبت -:كدل ينسبو ألحد- ، ذكر الطربم ىذا اإلعراب ُب تفسَته"بعض "(ب)ُب  (
 عبدا الًتكي، دار ىجر : أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم، ٖتقيقجامع البياف ،)) إف) خرب ( أمة كاحدة ) ٞتاز كيكوف  (

  .(392/ 16 ،للنشر كالتوزيع، القاىرة
 (إف ُب ذلك لعربة )، كقولو (إف لكم ُب األنعاـ لعربة)كقولو  (إف عليها لشوبا من ٛتيم): (ب)اختلف ترتيب اآليات ُب  )

 .(إف ُب ذلك آليات)ٍب زاد قولو 
 .(ب)زيادة ُب ( ك٨توه )(
(.  ب)زيادة ُب النسخة ( فاعرؼ )(
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ٕٻ بٓكب ()ٚٗ: ()ــ ضٓ٘ اهلل ــ َكٓـ ٖصا ايهتاب() أبٛ إغشامقاٍ  ٕٻ ٚإ  اؾ١ًُ أ

ٜٚطؾعإ () ايٕٓٛ َتػاٜٚتإ َٔ د١ٗ ايٛقٛع, ُٖٚا ٜٓكبإ ا٫غِ()ا٭يـ ٚخؿهٗا بتؿسٜس

    :,نكٛي٘ تعاٍ()اـدل    ٚص14:اؿذطاتط        

  :  ,ٚقٛي٘ تعاٍ()ص1:اجملازي١ط       ٚمٛٙ, ٚايؿطم ص13:يكُإط 

ايه٬ّ نً٘ َؿتٛس١ ا٭يـ إ٫ ٗ غت١ َٛانع ٜهٕٛ بهػط ٗ  () ص(إٕ)سطفطٖٛ إٔ ()بُٝٓٗا

 :ا٭يـ

   :ٗ ا٫بتسا٤ نكٛي١ تعاٍ: أسسٖا         . .   ٘ٚقٛي

 : تعاٍ                   
 . ص201:ا٭عطاف ط ()

  :إشا دا٤ بعس ايكٍٛ نكٛي٘ تعاٍ: ٚايجاْٞ       
()

ٚقٛي٘  ص115: إا٥س٠] 

() :تعاٍ
        ٚمٛٙ ص68: ايبكط٠ط. . 

                                                           

 .58 ،كا١تقصود مصنف ىذا الكتاب كما أشرنا لذلك صأبو إسحاؽ( ب)الشيخ كُب( أ)ُب (
(. ب)زيادة ُب ىامش " رٛتو ا مصنف ىذا الكتاب" عبارة  ( 
 ( .ب)، كأثبتي ماُب " كُب( "ب)،كُب "ففي( "أ)ُب  ( 
 . (ب)بتشديد ، كأثبتي ماُب  (ب)شديدة  كُب  (أ) ُب )
.  األٝتاء كاألفعاؿ (ب) ُب النسخة )
.  األخبار (ب) ُب النسخة )
.  تقدًن لآلية الثانية على األكذل (ب) ُب النسخة )
.  بُت اٟترفُت ىو (ب) ُب النسخة )
. زيادة يقتييها النص ليستقيم ا١تعٌت[ حرؼ إف]عبارة  ( 

".  إف الذين اتقوا( "ب)ُب النسخة  (
".  قاؿ ا إين منز٢تا عليكم( "ب)ُب النسخة  (
.  يقوؿ( ب)ُب النسخة  (
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  :,يكٛي٘ تعاٍ()إشا نإ ٗ خدلٙ ٫ّ ايتٛنٝس: ايجايح         

  :ٚقٛي٘ ص6:ايعازٜاتط    39 () 
 .ٚمٛٙ نجرل ص107:ايتٛب١ط

():إشا دا٤ بعس ا٭َط ٚايٓٗٞ, نكٛي٘ تعاٍ: ٚايطابع
             

     
()

   : ,ٚقٛي٘ص55:ا٭عطافط                 

 . ص37:ٖٛزط

    :ايكػِ نكٛي٘ تعاٍ()إشا ٚقع ٗ:اـاَؼ    
() 

 ٚقٛي٘ ص2:ايعكطط

  :تعاٍ       9 9    7   ص97: ايؿعطا٤ط . 

أدٌ ْٚعِ ٚب٢ً ٚن٬ ٚأ٫ ٚيهٔ اـؿٝؿ١, : إشا دا٤ بعس غت١ أسطف ٖٚٞ:ايػازؽ

ٕٻ عبساهلل َٓڀًل , ْعِ إٕ ا٭َرل ؾاخل , ٚنكٛي٘()نكٛيو  : إ       

        ٚقٛي٘ تعاٍص15:إڀؿؿٌط,:     3  9 9 

ٚقٛي٘ ص152:ايكاؾاتط:                ٚقٛي٘ ص54:ايكاؾاتط:      

         ٚمٛٙ ٚ ٗ غا٥ط إٛانع تهٕٛ َؿتٛس١  ص125:آٍ عُطإط ,

 . ()ؾاؾِٗ()ا٭يـ
                                                           

 . التأكيد( ب)ُب النسخة  (
".  إف ا١تنافقُت لكاذبوف( "ب)ُب النسخة  (
(.  ب)زيادة ُب النسخة ( تعاذل )(
". ادعوا ربكم تيرعنا كخفية إنو ال ٭تب( "ب)ُب النسخة  (
 . بعد( ب)ُب النسخة  (
 ". كالعصر"زاد كلمة  (ب) ُب النسخة )
 . تقوؿ أف( ب)ُب النسخة  (
): كا١تثاؿ الصحيح ىنا ليس كما ذكر ا١تصنف بل الصواب ىنا قولو (             )[15:االنشقاؽ] .  
. بفتح األلف( ب)ُب النسخة  (

.  (ب)زيادة ُب النسخة  (فافهم) )
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غٛض٠ ايٓٛض   

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                             

ؾًِ قسّ ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ ٗ ايعْا, ٚقسّ ايطداٍ ع٢ً ايٓػا٤ ٗ : , ؾإٕ قٌٝ ص2:ايٓٛضط

  :ايػطق١ ٗ قٛي٘      
()

   ؟ ص38: إا٥س٠ط 

ايعْا؛ ٭ٕ ايعْا ٗ ايٓػا٤ أؾٗط ٚأنجط   ٗ باب() قسّ ايٓػا٤: () إٔ قاٍ() اؾٛاب عٓ٘

 ٚؾ٠ٛٗ ايٓػا٤ أنجط َٔ ؾ٠ٛٗ ايطداٍ نُا قٌٝ ٗ () ٚشيو؛ ٭ٕ ايعْا ٜهٕٛ بك٠ٛ ايؿ٠ٛٗ

ٕٻ ايؿ٠ٛٗ عؿط٠ أدعا٤ تػع١ َٓٗا يًٓػا٤ ٚٚاسس يًطداٍ: اـدل ٚقسّ ايطداٍ ٗ ايػطق١؛ , إ

ٕٻ ايػطق١ ٗ ايطداٍ أنجط ٚأؾٗط ٚشيو بك٠ٛ ايكًب ٚق٠ٛ ايكًب ()؛٭ٕ ايػطق١ تتعًل() ٭

 .يًطداٍ أنجط َٔ ايٓػا٤ 

ٕٻ اهلل تعاٍ:() ٚقاٍ بعهِٗ ٕٻ فُع إا٤ ضسِ إطأ٠ () قسٻّ ايٓػا٤ ٗ ايعْا() إ ؛٭

ٚقسّ ايطداٍ ٗ ايػطق١؛ , إطأ٠ أٍٚ بػ١ُ ايعْا يكبٌ ادتُاع إا٥ٌ ٗ ضٓٗا()ؾكاضت

                                                           

 ". فاقطعوا أيديهما: "زاد على اآلية الكرٯتة قولو( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( عنو )(
 . ا تعاذل( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( قدـ النساء )(
 . كالشهوة ُب النساء أكثر كأشهر، ألف الزنا من يكوف بقوة الشهوة( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ..( ألف السرقة ُب)من قولو  (
 . إ٪تا يكوف( ب)ُب النسخة  (
 .بعض( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( أف ا تعاذل )(

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ُب الزنا )(
 . ألهنم ٬تمعن ا١تاء كىو رحم معد ليبلئم ا١ترأة فلذلك صارت( ب)ُب النسخة  (
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أٍٚ بػ١ُ  ايػطق١ ْع إاٍ, ٚايطدٌ هُع إاٍ ٜٚهٕٛ ًَها ٗ ٜسٜ٘, ؾًصيو قاض ٭ٕ ٗ

.ايػطق١   

ٕٻ()  إِا قسٻّ ايٓػا٤ ٗ ايعْا؛ ٭ٕ بس٤ ا٭َط:() ٚقاٍ بعهِٗ  ايعْا تبع ()  َٓٗٔ؛٭

,ؾإشا ()  بٗا, ٚوكٌ ايؿعٌ َُٓٗا()ايطدٌ()ايع١ٜٓ ٚايتعٜٔ, ٚإطأ٠ تعٜٔ ْؿػٗا ست٢ تؿً

  ايطداٍ ٗ ايػطق١؛ ٭ٕ بس٤ ايػطق١ ٜهٕٛ() نإ بس٤ ايعْا َٓٗٔ تكسَٔ ٗ ايصنط, ٚتكسّ

َٔ ايطداٍ () ايػ٬ح, ٖٚصا ٜهٕٛ() ايػطق١ تتبع اؾطأ٠ ٚاغتعُاٍ() َٔ ايطداٍ؛ ٭ٕ()

 . ()  ٗ ايػطق١ ؾاؾِٗ() ؛ؾًصيو قسّ ايطداٍ() ؾٝهٕٛ َٔ عًُِٗ, 

 

 

                                                           

 . بعض( ب)ُب النسخة  (
 . الزنا( ب)ُب النسخة  (
 . كذلك أف( ب)ُب النسخة  (
( . ب)تفنت،كأثبتُّ ما ُب ىامش ( ب)افتنت كُب ىامش ( ب)تفيى كُب (أ )ُب (
. الرجاؿ( ب)ُب  ( 
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( منهما )(
 . قدـ( ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( يكوف )(
 . كذلك أف( ب)ُب النسخة  (

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( اٞترأة كاالستعماؿ )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( يكوف )(
 . الرجاؿ( ب)ُب النسخة  (
 . قدمهم( ب)ُب النسخة  (
، ككاف (. ب)زيادة ُب النسخة ( فافهم )( ذكر القرطيب عدة أسباب لتقدًن الزانية على الزاين منها أف الزنا ُب النساء فاشو

 )ألف الزىن ُب النساء أعر كىو ألجل اٟتبل أضر، كما أف العار بالنساء أٟتق، : إلماء العرب كبغايا الوقت رايات، كقيل
اٞتامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب 

 .( بتصرؼ104/ 15 ىػ ، ، 1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط:،ٖتقيق
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 : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ                       

                 ؾًِ شنط ايهٓا١ٜ بًؿٜ ايٛسسإ:  ؾإٕ قٌٝص41:ايٓٛضط 

  : ٚايتصنرل ٗ قٛي٘()             ٚإصنٛض َا قبً٘ ايػُاٚات 

 ؟ ()ٚا٭ضض ٚايڀرل قاؾات ٖٚٞ ْاع١ 

 قٛي٘ () ٖٚٛ (َٔ)ايتصنرل ٚايتٛسٝس ٗ ايهٓا١ٜ ضادع إٍ يؿٜ  إٔ: إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘

 :تعاٍ                    ()
 ٖٚٛ اغِ َبِٗ ٜكع ص41: ايٓٛضط

  :ٚايتج١ٝٓ ٚاؾُاع١ ٚإصنط ٚإ٪ْح نكٛي٘ تعاٍ() ع٢ً ايٛسسإ           

   ص16:قُسط         إ٪ْح قٛي٘ تعاٍ, ص49:ايتٛب١ط ٗٚ:       

          . .   
()

 . َصنط (َٔ) ٚمٛٙ نجرل ٚيؿ١ٛ ص30:ا٭سعابط

                                                           

 . أعبله (أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش  (ب)زيادة ُب النسخة  (بلفظ الوحداف) (
من ا١تبلئكة كاألناسي، كاٞتاف كاٟتيواف حىت : ٮترب تعاذل أنو يسبحو من ُب السماكات كاألرض، أم "يقوؿ ابن كثَت  (

  .(72 / 6تفسَت القرآف العظيم، ابن كثَت ،  )اٞتماد، 
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كىو )(
 ". أدل تر أف ا يسبح لو من ُب السماكات( "ب)ُب النسخة  (
 . الواحد( ب)ُب النسخة  (
".  يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة( "ب)ُب النسخة  (
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      : ٗ قٛي٘ تعاٍ()ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ يؿٜ ايهٌ: () قاٍ بعهِٗٚ

      [ 41:النور] ٍٚايهٌ َٛسس ايًؿٜ فُٛع إع٢ٓ َصنط يكٛي٘ تعا:    

         ٚقٛي٘ص26:ايطٓٔط :           ٚمٛٙ نجرلص93: ا٭ْبٝا٤ط  . . 

 َعٓاٙ إكًٞ ٚإػبض, ٖٚصا دا٥ع ()ايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ غرل َصنٛض : ()ٚقاٍ بعهِٗ

   : ٗ ايًػ١ نُا قاٍ ٗ َٛنع آخط       أٟ َٛغ٢ ص10:ايككلط 

  : أْ٘ ابٓٗا, ٚقٛي٘       ٜعين ايسْٝا ٚا٭ضض , ٚنصيوص3: ايؿُؼط ,  

 :قٛي٘         ٜعين عكب١ ٖصٙ ايؿع١ًص15:ايؿُؼط  . 

 : قاٍ ايؿاعط

٘ٴ دٳطٳ٣ إيٝ٘ ٞٳ ايػٻؿٹٝ ٗڇ ـٳ, ٚايػؿٝ٘ إٍ خٹًځافٹ  إشا ْٴ  () ٚخٳايځ

 . () أٟ دط٣ إٍ ايػؿ٘ ؾاعطف

 

                                                           

.  بعض( ب)ُب النسخة  (
صبلتو "كُب " كل"لػ " علم"، كذكر أبو حياف أف اليمَت ُب (4/310تفسَت الكشاؼ،  ) قالو الز٥تشرم ُب الكشاؼ،  (

تفسَت البحر  ). ، أم صبلة ا كتسبيحو اللذين أمر ّٔما كىدل إليهما فهذه إضافة خلق إذل خالق" كتسبيحو 
تفسَت اإلماـ ٣تاىد بن جبَت، ) ، كقاؿ ٣تاىد الصبلة لئلنس كالتسبيح ١تا سول ذلك من خلقو، (426 /6ايط،  

 494ـ، ص 1989ٖتقيق عبد السبلـ أبو النيل، داؿ الفكر اٟتديثة، القاىرة 
.  بعض (ب) ُب النسخة (
  .(48/ 4معاين القرآف كإعرابو، الزجاج،   )، "٬توز أف كل شيء قد علم صبلة نفسو كتسبيحها: "قريب من قوؿ الزجاج (

 ) ، كما ذكره األنبارم، كدل ينسبو، 226/ 5، 264/ 4خزانة األدب  : )أكرده البغدادم ُب خزانة األدب كدل ينسبو،  (
اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ بُت النحويُت البصرين كالكوفيُت، لكماؿ الدين أيب الربكات عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب 

  .(140/ 1ت، .سعد األنبارم، ا١تكتبة التجارية الكربل، القاىرة، د
.  بعض( ب)ُب النسخة  (
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 :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                     ص60:ايٓٛضط 

 ملٳ ملٵ ٜكٌ ايكٛاعس٠ ٖٚٞ قؿ١ إطأ٠ ؟: ؾإٕ قٌٝ

ٚاسسٖا قاعس, بػرل  ايعذٛظ: ايكٛاعس َٔ ايٓػا٤ ٜعين: ()إٔ قٛي٘: () اؾٛاب عٓ٘

ْعت خام يًٓػا٤ ٫  يكعٛزٖا عٔ اؿٝض ٚايٛيس, ٖٚصا قاعس؛: ٚإِا قٌٝ ٖا٤ ايتأْٝح,

ؾٗٛ بػرل ٖا٤ ايتأْٝح  , ٚنٌ ْعت ٜهٕٛ خاقٽا يًٓػا٤ زٕٚ ايطداٍ() ٜؿاضنٗٔ ايطداٍ

 ْكاب ٚغاؾط٠ باشلا٤ اييت تػؿط ايبٝت أٟ تهٓػ٘, () اَطأ٠ غاؾط, إشا مل ٜهٔ عًٝٗا: ()نكٛي٘

اييت ٚنعت ؾ٦ٝٶا  ٚاَطأ٠ ٚانع, ٖٚٞ اييت ندلت ٚٚنعت اؾًباب ٚايطزا٤, ٚايٛانع١

, ؾهصيو ايكاعسٴ اييت قعست عٔ اؿٝض يًهدل, ٚايكاعس٠ اؾايػ١ عٔ ايكٝاّ, ٚإِا () غرلٙ

ع٢ً أْ٘ قعٛز ندل, ٫ قعٛز قٝاّ, ْٚٛرلٙ نجرل َٔ  قاعس بػرل اشلا٤؛ يٝسٍ سصف اشلا٤: قٌٝ

ٚنٌ ْعت ٜهٕٛ   ع٢ً يؿٜ ايؿٛاعٌ,()  ايكٛاعس ْعت دا٤:() ٚقاٍ بعهِٗ,()ايٓعٛت

ٍ ٚطٛا٥ـ `نٛاؾط ٚعٛا: ()ع٢ً ٖصا ايٛظٕ ٜػتٟٛ ؾٝ٘ إصنط ٚإ٪ْح, ْٛرلٙ قٛيو

                                                           

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( عنو )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( قولو )(
 . ليس للذكور فيو شركة( ب)ُب النسخة  (
 ( .ب)،كأثبتُّ ماُب ".كقولو( "ب)،كُب " يقوؿ من ذلك( "أ)ُب (
 . يكن ٢تا( أ)ُب النسخة  (
 . غَت٫تا( ب)ُب النسخة  (
، فإف األلفاظ ا٠تالية من ىاء التأنيث كلها أكصاؼ مبلزمة (166-165)ماذكره ا١تصنف ىنا ىو نظَت ما تقرر ُب ص ( 

. كاليت كجد فيها ا٢تاء ىي أفعاؿ ال أكصاؼ ، كىذا ىو الصواب كا أعلم 
.  بعض( ب)ُب النسخة  (
 .جاءت ( ب)ُب  ( 

 . كقولو( ب)ُب النسخة  (
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.  ٚسٛاٌَ, ٚطٛايل ٚططا٥ل  :, نُا قاٍ اهلل تعاٍ() ٚمٛٙ.
                 

 :()ٚقاٍ ايؿاعط, ايهٛاؾط٠:  ٚمل ٜكٌص10:إُتش١ٓط

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َٹٝٵطڇ. ٞٵ بٹأځ ٍٳ يځٝٵؼٳ يٹ ٛٳاشٹ ٕٻ ايڃعٳ  إڇ

 .() ؾاؾِٗ

 

  ٕغٛض٠ ايؿطقا  

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                            

      بًؿٜ ايتصنرل, ٚقاٍ() ؾًِ قاٍ بًس٠ َٝتا: ؾإٕ قٌٝ ص49-48: ايؿطقإ ط ,  ٗ

  : َٛنع آخط    ايػ١ُ؟() , بًؿٜ ايتأْٝح, ٚن٬ُٖا َػتٜٛإص15:غبأط ٗ . 

أخطد٘ ع٢ً باطٔ َعٓاٙ ٫ ع٢ً ٚاٖط  بايتصنرل (بًس٠ َٝتا)قٛي٘  :اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 ع٢ٓ بايبًس٠ إهإ, ٖٚٛ َصنط, ٖٚصا دا٥ع ٗ ايًػ١؛ ٭ٕ ايعطب تاض٠ ؽطز ايٓعت ()يؿٛ٘ 

ٖا ٖٓا أخطدٗا ع٢ً  (بًس٠ طٝب١):  ٚتاض٠ ع٢ً باطٔ َعٓاٙ, ٚقٛي١ تعاٍ() ع٢ً ٚاٖط ايًؿٜ

  :ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ ٚاٖط ايًؿٜ, ٚايبًس٠ َ٪ْج١
       ٚمل ٜكٌص18: إعٌَط , :

                                                           

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كحوامل ك٨توه )(
يىا عىاًذالٌب ال تيرًٍدفى مىبلمىيًت ، كدل أجد من القائل فقط كرد ىذا البيت ُب شرح : كالبيت من الكامل كالشطر األكؿ منو ( 

 245/ 2، ك٣تاز القرآف 34/ 19، كتفسَت الطربم  (عذؿ)، كلساف العرب 232/ 1، كمغٍت اللبيب 561/ 2شواىد ا١تغٍت 
 . 1/174،كتأكيل مشكل القرآف البن قتيبة الدينورم 

 .(ب) النسخة ُب زيادة (..."بعصم ٘تسكوا كال ": ا تعاذلكما قاؿ) من (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( فلم قاؿ بلدة ميتا: فإف قيل )(
 .مستوياف( ب)شيئاف كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)ُب النسخة  (
تفسَت البحر  )،  "(فسقناه إذل بلد ميت)كصف بلدة بصفة ا١تذكر ألف البلدة تكوف ُب معٌت البلد ُب قولو "قاؿ أبو حياف  (

  .(463 / 6ايط، أبو حياف،  
 .لفظها( ب)ُب النسخة  (
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 :ٗ َٛنع آخط َٓؿڀط٠, ٚايػُا٤ َ٪ْج١, ٚقاٍ         بايتأْٝحص1:ا٫ْؿكام ط   ,

إٍ ٚاٖط يؿٛٗا ٖٚٞ ايػُا٤  ٚايتصنرل ضادع إٍ باطٔ َعٓاٙ ٖٚٛ ايػكـ, ٚايتأْٝح ضادع

  .ْٚٛرلٙ نجرل

بايتصنرل؛ ٭ٕ إٝت١ باشلا٤ ٫ تكع إ٫ ع٢ً  بًؿٜ (َٝتا) إِا قاٍ :()ٚقاٍ بعهِٗ

 : تعاٍ()  نُا قاٍ اهلل() صعتـ أْٛؾِٗطاؿٝٛإ ايصٜٔ ّٛتٕٛ           

     ٚقٛي٘ص3:إا٥س٠ط,:             ٚقٛي٘ ص139:ا٭ْعاّط , 

:تعاٍ
                                 

  
, ٚإٝت بػرل اشلا٤ َع٢ٓ ايٝبٛغ١, ٖٚا ٖٓا ٜطٜس ()  ٚمٛٙ نجرل٠ص145:ا٭ْعاّط () 

 .ايٝبٛغ١ ؾطقڄا بٝٓٗا ٚبٌ ايصٟ ٜهٕٛ َع٢ٓ إٝت١
 ايصٜٔ ّٛتٕٛ بػرل ع١ً, ٚإٝت () ٚٗ اؾ١ًُ اشلا٤ خاق١ باؿٝٛإ: () ٚقاٍ ايؿٝذ 

  :يًعك٤٬ ايصٜٔ ّٛتٕٛ بايع١ً, نكٛي٘ تعاٍ بايتؿسٜس خام       

[ٕڈص30:ايعَط  :َع٢ٓ ايٝبٛغ١ نكٛي١ تعاٍ ٜهٕٛ: ()  ٚإٝتٴ بايتدؿٝـ قتٌُ يج٬ث١ َعا

                 
َع٢ٓ َؿاضق١ ايطٚح َٔ  , ٜهٕٛص11:م ط()

                                                           

 .بعض (ب)ُب  (
 . (ب)ما بُت ا١تعقوفُت زيادة ُب  (
 .(ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
 .(أك ٟتم خنزير)زاد قولو  (ب)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (ك٨توه كثَت) (
 ،  (الشيخ)بلفظة  (ب)أبو إسحاؽ ،ٍب صححها الناسخ ُب ىامش  (ب)ُب  (
 .كُب اٞتملة أف ا١تيتة با٢تاء للحيواف (ب)ُب  (
 .معاين (ب)ُب  (
 .(فأحيينا بو بلدة ميتا كذلك النشور)اآلية مكتوبة بشكل غَت صحيح  (أ)ُب  (
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   :َع٢ٓ ؾكس إعطؾ١ نكٛي٘ تعاٍ اؿٝٛإ, ٜٚهٕٛ              ص122:ا٭ْعاّط 

ٜع٢ٓ بإعطؾ١, ٖٚٞ ا٭قٌ ثِ ٜٛنع أسسُٖا َهإ اٯخط يكطب إع٢ٓ ٫ٚتػاع ايًػ١ 

   :نكٛي٘ تعاٍ              ٚقٛي٘ تعاٍص33:ٜــؼط, :  

                     ؾاؾِٗص12:اؿذطاتط  (). 

                                                           

 .(ب)زيادة ُب  (فافهم) (
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ُٳٝٸت: ؾإٕ قٌٝ  ُٳٝٵت ٚايڃ  ؟() , ايتجكٌٝ ٚايتدؿٝـ()َا ايؿطم بٌ ايڃ

 ن٬ُٖا ٚاسس ْٛرلٙ ٖٝٳٔ ٖٚٝٸٔ :()قاٍ بعهِٗ: ؾٝ٘ ق٫ٕٛ :إٔ ْكٍٛ  اؾٛاب عٓ٘

 : ٚيٝٳٔ ٚيٝٸٔ ٚاستذٛا عًٝ٘ بكٍٛ ايؿاعط

ُٳٝٵت ٔٵ َاتٳ ؾاغٵتٳطاحٳ بٹ َٳٝٿتٴ ا٭ځسٵٝا٤ٹ  يځٝٵؼٳ َ ٕځٝٵتٴ   ()  إڇْٸُا ا

 ٚغُٝٛت, ٚإٝت بايتدؿٝـ ايصٟ ()  ايصٟ مل ّتٸ بعس()  إٝت بايتؿسٜس:() ٚقاٍ بعهِٗ 

 (): , ٚاستذٛا بكٍٛ ا٭عؿ٢() َات ٚؾاضق٘ ايطٚح

                                                           

سيٍقناهي لًبػىلىدو :)ا١تنكر كىو ُب موضعُت(مىيّْتو )قرأ شعبة كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر بتخفيف الياء ٔتعٍت إسكاهنا ُب لفظ  (
ٮتيٍرًجي اٟتٍىيَّ : )كُب لفظ ا١تيت ا١تصاحب لبلـ التعريف حيث كقع ٨تو. بفاطر( فىسيٍقناهي ًإذل بػىلىدو مىيّْتو )باألعراؼ،  (مىيّْتو 

،كقرا الباقوف كىم نافع كحفص كٛتزة كالكسائي بتشديد الياء ككسرىا ُب كل ما ذكر، (ًمنى اٍلمىيًّْت كىٮتيٍرًجي اٍلمىيّْتى ًمنى اٟتٍىيّْ 
ٍيتىةي )كقرأ السبعة إال نافعان بتخفيف الياء ُب لفظ ا١تيتة ُب سورة يس ُب كقرأ نافع بالتشديد، كقرأ . (كىآيىةه ٢تىيمي اأٍلىٍرضي اٍلمى

مى أىًخيًو مىٍيتان )باألنعاـ،  (أىكىمىٍن كافى مىٍيتان ): السبعة إال نافعان أييا بتخفيف الياء ُب بُّ أىحىديكيٍم أىٍف يىٍأكيلى ٟتٍى . باٟتجرات (أى٭تًي
كىما ىيوى ):  ، ما دل تتحقق فيو صفة ا١توت فهو مقركء بالتشديد ٞتميع القراء، ٨تو.كقرأ نافع بالتشديد ُب ا١توضعُت

يّْتيوفى )،(ًإنَّكى مىيّْته كىًإنػَّهيٍم مىيّْتيوفى )، (ٔتىيّْتو  ،ككما أٚتع السبعة على تشديد ما دل (أىفىما ٨تىٍني ٔتىيًّْتُتى )، (ٍبيَّ ًإنَّكيٍم بػىٍعدى ذًلكى لىمى
ٍيتىةى ): تتحقق فيو صفة ا١توت أٚتعوا على التخفيف ُب ا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى ٍيتىةي )ُب البقرة كالنحل،  (ًإ٪تَّ  (حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

ةن مىٍيتان )باألنعاـ،  (ًإالَّ أىٍف يىكيوفى مىٍيتىةن )،(كىًإٍف يىكيٍن مىٍيتىةن )با١تائدة،  ةن مىٍيتان )بالفرقاف،  (لًنيٍحًييى ًبًو بػىٍلدى  (فىأىٍنشىٍرنا ًبًو بػىٍلدى
ةن مىٍيتان )بالزخرؼ، الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع،عبد الفتاح بن عبد :ينظر  )ُب سورة ؽ ، (كىأىٍحيػىٍينا ًبًو بػىٍلدى

 (1/232 ـ، 1992-  ىػ 1412، 4الغٍت بن ٤تمد القاضي،مكتبة السوادم للتوزيع ،ط
 .تقدًن كتأخَت (ب)ُب  (
 .بعض (ب)ُب  (
كدل ٖتدد كتب الًتاجم تاريخ كالدتو م بن الرعبلء الغساين ، شاعر جاىلي اشتهر بنسبتو إذل أمو ، دالبيت من ا٠تفيف لع ( 

  .(377/ 3  اٞتبورم،معجم الشعراء،)،  (91/ 6خزانة األدب،  ) ، أك كفاتو
 .بعض (ب)ُب  (
 .بالتثقيل (ب)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (بعد) (
 .فارؽ ركحو (ب)ُب  (
البيت كرد ُب كثَت من كتب التفسَت كاللغة كدل ينسبو أحد منهم لؤلعشى ،ككجدتو ُب تفسَت ا١تراغي كذكر أف ا٠تليل يقوؿ  ( 

 ( .، كأغلب الظن أنو أبو عمرك بن العبلء البصرم(163/ 23تفسَت ا١تراغي  )أنشد أبو عمرك كدل يذكر اٝتو 
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َٳٝٹٸتٺ َٳٝـٵتٺعٔ إعطاب  ٚٳتٳػٵأځيڂـين ٕٵ ايتؿػـرلٴ شا ؾځسْٚٳوځ   ٚٳ ٌٴ نٓتٳ إ  تٳعٵكٹ

ٔٵ ُٳ ٕٳ ؾځ ُٳٝٵتٴ ٚٳَا   َٳـٝٹٸتٷ ؾځصيٹوځ ضٚحڈ شا نا ٔٵ إ٫ځٸ ايـ ٌٴ ايكځبٵطڇ إٍ َٳ ُٳ  .ٜٴشٵ

  () ؾكؼ عًٝ٘ ْٛا٥طٖا تٗتسٟ إٕ ؾا٤ اهلل

 

 

 : قٛي٘ تعاٍ:غ٪اٍ                 ؾإٕ  ص49:ايؿطقإط

 ؟() ا٭ْاغٞ ٚسسإ أّ ْاع١: قٌٝ

 ٚاسسٖا ()  ا٭ْاغٞ ْع:, قاٍ بعض أٌٖ ايًػ١ؾٝ٘ اخت٬ف : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 .نطغٞ ٚنطاغٞ: َجٌ ()إْػٞ 

 : قاٍ ايؿاعط

ُٻا أځْٳاغٹٞسٳسٹٜحٴ  ٘ٴ ؾځً ُٹعٵتٴ ٘ٹ يځٝٵؼٳ إشٳا  غٳ ٔٴ َٳا ؾٹٝٵ ٌٴ أځبٳٝٵ  () ؾځأځعٵكٹ

:  ٚاسسٖا إْػإ, ٚنإ سك٘ إْػإ ٚأْاغٌ َجٌ()  ا٭ْاغٞ ْع:() ٚقاٍ بعهِٗ

 ايٕٓٛ, ٚايٝا٤ إؿسز٠ زيٌٝ () غطسإ ٚغطاسٌ, ٚبػتإ ٚبػاتٌ, ٚيهٔ ايٝا٤ عٛنت عٔ

ٕٻ ايتؿسٜس ٜسٍ ع٢ً سطف غاق٘  .() ع٢ً سصف ايٕٓٛ؛ ٭
                                                           

 ( .ب)زيادة ُب ..( فقس عليو )من قولو  (
 .تقدًن كتأخَت (ب)ُب  
 .ٚتاعة (ب)ُب  
 أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد اٞتامع ألحكاـ القرآف،) قراقَت كقراقر، : ٨تو ٚتع القيرقيور" إنسي"أناسي كاحده : قاؿ القرطيب (

أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب :بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب ،ٖتقيق
ٚتع : أحد٫تا أنو ٚتع إنسي، كالثاين : ، كيذكر ا١تاكردم أنو ُب اإلناسي كجهاف (447 ىػ ، 1384 ،2ا١تصرية،القاىرة،ط

  .(71/ 4معاين القرآف كإعرابو، الزجاج،  ) ، كإليو ذىب الزجاج، (149/ 4تفسَت ا١تاكردم،  ص  )". إنساف
 26 كقيل 24 الصحايب كالشاعر ا١تعركؼ،توُب ٨تو البيت من الطويل،كالقصيدة لكعب بن زىَت بن أيب سلمى   ( 
 (45ديواف كعب بن زىَت ص )ىػ،
 .بعض (ب)ُب  (
 .ٚتاعة (ب)ُب  (
 .عوض من (ب)ُب  (
 .بدؿ حرؼ الساقط( ب)ُب  (



     القرآنسؤاالت
186 

 ٚاٱْػإ عٓس بعض أٌٖ ايًػ١ أقً٘ إْػٝإ َٔ ايٓػٝإ, ٚاستذٛا عًٝ٘ بتكػرلٙ 

أْٝػٝإ يعٜاز٠ ٜا٤, ٚعٓس ايبكطٌٜ إْػإ ؾع٬ٕ َأخٛشٷ َٔ اٱٜٓاؽ ٖٚٛ ايط١ٜ٩ ٚأْ٘ يًٛٗٛض 

  : َٔ قٛي٘      ظٜست ايٝا٤ ٗ تكػرلٙ : أٟ أبكطتٗا, ٚقايٛاص29:ايككلط

" أْاؽ"نُا ظٜست ٗ تكػرل ي١ًٝ ي١ًٝٝ, ٚٗ تكػرل ضدٌ ضٚهٌ ٚمٛٙ, ٚهٛظ قطا٤ت٘ 

بايتدؿٝـ ٗ ايًػ١, ٚإِا اغكڀٛا ايٝا٤ اييت تهٕٛ قٝاؽ عٌ ايؿعٌ ٫َٚ٘ ؽؿٝؿاڄ ي٘ , 

أْاغ١ٝڅنجرل٠څ "قطاٙ ٚقرلاٙ ٚقطاقرل, ٚقطاقط ,ٚثبت دٛاظ أْاغٞ بايتدؿٝـ ٜكٍٛ ايعطب :َجٌ

 . (), ؾاؾِٗ

 

 

 

غٛض٠ ايؿعطا٤   

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ             ٕٵ قٌٝص4:ايؿعطا٤ط ؾًِ :  ؾإ

  َ٪ْج١؟ () ْاع١ خانع١, ٚا٭عٓام ْاع١, ٚنٌ: مل ٜكٌ

 با٭عٓام ()  ٚإطاز َٓ٘ ٚع٢ٓ()ايٛقـ ضادع إٍ إع٢ٓ : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

ًٚت ض٩ٚؽ ايكّٛ : ايط٩غا٤ ٚايهدلا٤ َٔ ايطداٍ, ؾهاْت ا٭عٓام ٖا ٖٓا َٓعي١ قٛيو

 . ٚندلا٩ِٖ شلا خانعٌ, ٚإِا ٚقـ ايط٩غا٤ با٭عٓام؛ ٭ٕ عٓل نٌ ؾ٤ٞ َكسَ٘

                                                           

  .(ب)  زيادة ُب (.. عند بعض أىل اللغةكاإلنساف)من قولو  ( 
 .اٞتماعة (ب)ُب  (
أتاين عنق من الناس أم ٚتاعة، كرأيت الناس : إف األعناؽ الرؤساء،كأف العنق اٞتماعة من الناس،من قو٢تم: يقوؿ ا١تاكردم (

فظلت أعناقهم ٢تا :"، كفصلها صاحب مقاييس اللغة حيث ذكر ُب قولو تعاذل(165/ 4تفسَت ا١تاكردم،   ).عنقنا إذل فبلف
اٞتزء من اٞتسم لقاؿ خاضعة أك  كلو كانت األعناؽ أنفسها يعٍت"خاضعُت"أم ٚتاعتهم أال ترل أنو قاؿ"خاضعُت

  (159/ 4ىػ،1423 ،1عبدالسبلـ ىاركف،اٖتاد الكٌتاب العرب،ط:،أيب اٟتسن أٛتد بن زكريا،ٖتقيقمقاييس اللغة).خاضعات

 .أراد (ب)ُب  (
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ضأت ايٓاؽ إٍ ؾ٬ٕ : نُا ٜكٍٛ  ا٭عٓام ٚايڀٛا٥ـ ٚايعكب١ ٚاسسٷ:() ٚقاٍ بعهِٗ

 . عٓكا ٚاسسٶا, أٟ طٛا٥ـ ٚعكب١, ٚايٛقـ ضادع إٍ َع٢ٓ ايڀٛا٥ـ ٚايعكب١

ٕٻ ا٭عٓام إشا ْعت ؾأضبابٗا خانعٕٛ, ؾذعٌ ايؿعٌ أ٫ٚ :() ٚقاٍ بعهِٗ  إ

 :  نُا قاٍ ايؿاعط()يٮعٓام, ثِ دعٌ خانعٌ يًطداٍ 

ٗٵط نځؿچ٘  ٚځ ٛٻ٠ٺ  َٳطٵدٴ ٛٳ طځاعٹِ  عٳًځ٢ قځبٵهٳ١ٺ  ٖٴ ٚٳيځا  ٞڈ  َٴػٵتٳشٵ ُٳطٵ٤  ًځا ايڃ  () ؾځ

ٕٻ ايهـ ػُع ايٛٗط, ٚتهؿٞ َٓ٘ نُا أْو تهتؿٞ بإٔ تكٍٛ نٌ شٟ :  ؾأْح ؾعٌ ايٛٗط؛ ٭

 . ٚاسس()صإيٝو , َع٢ٓطعٌ ْاٚط ْٚاٚط٠؛ ٭ٕ تكٍٛ ْٛطٳتٵ إيٝوځ عٝين ْٚٛطتٴ 

ا٫غِ " ِٖ" إٍ اغِ َهين غرل َكطح ٖٚٛ ()  ايٛقـ ضادع:() ٚقاٍ بعهِٗ

 . () َصنط , ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ْاع١ إصنطٜٔ, ٚمل ٜتكٌ إ٫ باغِ َعًّٛ َبٌ

خانع١؛ ٭ْ٘ شنط ؾعًٗا نؿعٌ : خانعٌ, ٚمل ٜكٌ:  إِا قاٍ:() ٚقاٍ بعهِٗ

اـهٛع, ٖٚٛ ٫ ٜعتدل إ٫ عٔ : ٗ اؿٝٛإ َجٌ , ٚدعٌ ٚقؿٗا نكؿ١ ايعاقًٌ() ايؿاعًٌ

                                                           

 .بعض (ب)ُب  (
 .بعض (ب)ُب  (
الكثَت، أك ذكر كما يذكر بعض ا١تؤنث ١تا أضافو : ، يعنوف"ىذا عنق من الناس"اٞتماعات ٨تو : يذكر األخفش األعناؽ (

على حذؼ مياؼ أم اصحاب " خاضعُت"أف : ، كيقوؿ أبو حياف(460معاين القرآف، األخفش،  ص  )إذل مذكر، 
حيث جاء ٚتعا للمذكر العاقل أكال حذؼ ، كلكنو اكتسى من إضافتو " خاضعُت"األعناؽ، كركعي ىذا اذكؼ ُب قولو 

 (6/ 7تفسَت البحر ايط، أبو حياف،    )للمذكر العاقل كصفو،فأخرب عنو إخباره،كما يكتسي ا١تذكر التأنيث من إضافتو، 

  .(548/ 17تفسَت الطربم ) ىذا البيت أكرده بعض ا١تفسركف كمنهم الطربم ُب تفسَته بدكف نسبتو ،  (
 .زيادة يتطلبها السياؽ ( 
 .بعض (ب)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (راجع) (
 .(ب)زيادة ُب  (مبُت) (
 .بعض (ب)ُب  (

 .العاقلُت (ب)ُب  (
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 ٗ َٛنع  , ٖٚصا دا٥ع نكٛي٘ تعاٍ() ايعاقًٌ ؾصنط ؾعًٗا نؿعًِٗ, ٚدعٌ قؿتٗا نكؿتِٗ

 :آخط

                     ٚمل ٜكٌ ص11:ؾكًتط , 

ؾذعٌ قؿتٗا  اٱتٝإ: ؛ ٭ْ٘ شنط عٔ ايػُٛات ٚا٭ضض ؾعًڄا نؿعٌ ايعاقًٌ َجٌ()طا٥ع١

  :()نكؿ١ ايعاقًٌ نصيو قٛي٘                       

     شلصٙ ايع١ً مل () ٚمل ٜكٌ غادس٠ڄ؛ ٭ٕ ايػذٛز َٔ أؾعاٍ اٯزٌَٝ ص4:ٜٛغـط 

 (). ٜكٌ ؾاؾِٗ

 

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                       

            ؾًِ شنط ايتدًٝل: , ؾإٕ قٌٝ ص80 – 78:ايؿعطا٤ط  ٚ

بعس  (أَطنين): ٚمل ٜكٌ (ٚإشا َطنت): اشلسا١ٜ ٚاٱطعاّ َٔ اهلل ٚإطض َٔ ْؿػ٘, ؾكاٍ

  َٔ اهلل تعاٍ ؟() َا إٔ إطض أٜهٶا

ٕٻ إبطاِٖٝ قًٛات اهلل عًٝ٘: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ  نإ خًٌٝ اهلل تعاٍ, ؾأناف () إ

ٕٻ () ايتدًٝل: أزلا٤ إسح إٍ اهلل تعاٍ َجٌ  ٚ اشلسا١ٜ, ٚمٛٙ, ْٚػب إطض إٍ ْؿػ٘؛ ٭

                                                           

 .(أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش  (ب)زيادة ُب ..( ُب اٟتيواف مثل)من قولو  (
 .طائعتُت (ب)ُب  (
. كقولو تعاذل (ب)ُب  (
 (.أ)، كاستدركها الناسخ ُب ىامش (ب)زيادة ُب ( ألف السجود من أفعاؿ اآلدميُت  )(
: اصل الكبلـ: كيف صح ٣تيء خاضعُت خربان عن األعناؽ؟ قلت: فإف قلت" فتظل أعناقهم"يذكر الز٥تشرم أهنا قرئت  (

ذىبت أىل اليمامة، كأف : فظلوا ٢تا خاضعُت، فأقحمت األعناؽ لبياف موضع ا٠تيوع، كترؾ الكبلـ على أصلو، كقولو 
 (376/ 4تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،  )األىل غَت مذكور، أك ١تا كصفت با٠تيوع الذم ىو للعقبلء قيل خاضعُت، 

 .(ب)زيادة ُب  (أيينا) (
 .علىو السبلـ (ب)ُب  (
. ا٠تلق (ب)ُب  (
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إطض ْٛع َٔ ايؿس٠, ٚاتكاٍ ايؿس٠ َٔ اـًٌٝ عٓس اـ٥٬ل أزخٌ اـًٌ ٗ اـ١ً ؾأضاز 

إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٔ ٜط٣ اـ٥٬ل نُاٍ خًًٝ٘ ٗ ايتػ١ُٝ, ٚمل ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َڀعٓٶا 

نٞ ٜهٕٛ ايعٝب ضادعٶا إٍ ْؿػ٘ ٫  يًعبس ٗ ايتػ١ُٝ, ؾًُا بًؼ َٛنع ايڀعٔ أناؾ٘ إٍ ْؿػ٘

 (). إٍ خًًٝ٘ ٖٚصا َٔ ع١َ٬ نُاٍ اـ١ً

ٕٻ ايتدًٝل ٚاشلسا١ٜ ٚاٱطعاّ ٚاٱؾؿا٤ َٔ اهلل تعاٍ؛ ٭ْ٘:() ٚقاٍ بعهِٗ َٔ   إ

  :()  ؾكاٍ تعاٍ() إعساز اٱْعاّ, ٚهلل تعاٍ َٓٸ١ ع٢ً عبازٙ ٗ اٱْعاّ ب٘          

    َٶا ٚمل ٜهٔ ي٘ ١َٓ ع٢ً عبازٙ ٗ اٱْعاّص53:ايٓشٌط  , ٚإطض ٫ ٜهٕٛ َٔ اهلل إْعا

, ()َا ٜهٕٛ هلل تعاٍ َٓٸ١ عًٝ٘ ْٚع١ُ إيٝ٘ يؿهط ْعُت٘ بإطض, ؾأناف إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ

.()  ٜٚكٗط ب٘ ْؿػ٘() ْٚػب َا مل ٜهٔ ي٘ ١َٓ عًٝ٘ إٍ ْؿػ٘؛ يٝكدل عًٝٗا   

                                                           

 : قاؿ مرضت رعاية لؤلدب، كإال فا١ترض كالشفاء من ا عز كجل ٚتيعنا، كنظَت ىذا قوؿ فىت موسى: "قاؿ القرطيب  (
ًيتيًٍت ٍبيَّ ٭تيًٍيُتً ، (63: الكهف ) كىمىا أىنسىانًيوي ًإالَّ الشٍَّيطىافي   يريد البعث، ككانوا ينسبوف ا١توت إذل األسباب، فبُت  كىالًَّذم ٯتي

 أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي اٞتامع ألحكاـ القرآف، )أف ا ىو الذم ٯتيت ك٭تي، 
،  (38 / 16  ىػ ، 1384 ،2أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط:مشس الدين القرطيب ،ٖتقيق

   :كمثلو قوؿ اٞتن ُب سورة اٞتن                         فبنوا الفعل ١تا دل

   يسمَّ فاعلو ُب الشر كُب ا٠تَت نسبوه إذل ا ،كقوؿ أيوب عليو السبلـ               

   . .كاألمثلة ُب ىذا كثَت ..
 .بعض (ب)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (بو) (
 .كما قاؿ (ب)ُب  (
 .كشكر نعمو( ب)ُب  (
 .(ب) زيادة ُب (ليصرب عليها )(
١تا كاف ذلك سببا لغلبة إحدل الكيفيات : "،قاؿ أبو حياف  (ب)كيقهر نفسو فيها،كأثبت ماُب (ب)ليقهر نفسو،كُب(أ)ُب (

ا١ترض إذل نفسو، = =على األخرل بزيادة الغذاء كنقصانو فيحدث بذلك مرض ذكر نعمتو بإزالة ما حدث من السقم كأضاؼ
كإف كاف تعاذل ىو الفاعل لذلك كإبراىيم عليو السبلـ عدد نعم ا عليو كالشفاء ٤تبوب، " كإذا أمرضٍت" كدل يأت الًتكيب 

،كيذكر الز٥تشرم أنو (7/22تفسَت البحر ايط، أبو حياف،   ). كا١ترض مكركه، ك١تا دل يكن ا١ترض منها دل ييفو إذل ا 
 )، "ألف كثَتان من أسباب ا١ترض ٭تدث بتفريط من اإلنساف ُب مطاعمو كمشاربو، كغَت ذلك" أمرضٍت"دكف " مرضت: "قاؿ

أنو عليو السبلـ أسند )،كذىب إليو الطربم كالقرطيب كابن كثَت كغَتىم من ا١تفسرين  (398تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم،ص
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ٚاشلسا١ٜ ٚمُٖٛا َٔ ا٭ؾعاٍ اييت تهٕٛ َٔ اهلل بػرل غبب   ايتدًٝل:()ٚقاٍ بعهِٗ

ٕٻ إطض َٔ أْٛاع  َٔ ايعباز, ٚنإ ؾه٬ َٓ٘, ٚإطض ٫ ٜهٕٛ إ٫ بػبب َٔ ايعباز؛ ٭

٫  , ٚنصيو إطض تهؿرل يًصْٛب, ٚإشا مل ؼكٌ ايصْٛب() ايؿس٠ ٖٚٛ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بػكِ

   :  ٗ َٛنع() ٜهٕٛ إطض نؿاض٠, ٖٚٛ عسٍ َٓ٘ نُا قاٍ تعاٍ       

                ٜعين ؾ٪ّ شْبو, ؾصنط َا نإ ص79: ايٓػا٤ط 

 َٔ ططٜل عسي٘ ()بڀطٜل ايؿهٌ َٔ اهلل تعاٍ؛ ٱٚٗاض ؾهً٘ ع٢ً عبازٙ,ْٚػب َا ٜهٕٛ

ٕٻ ايٓؿؼ ٭َاض٠ بايػ٤ٛ)إٍ ْؿػ٘ ٱٚٗاض عٝب ْؿػ٘   . ()ؾاعطف شيو (إ

 

 

  : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ                        

ِٳ مل  ٜكٌ: ؾإٕ قٌٝ ص197:ايؿعطا٤ط   ٚاٯ١ٜ َ٪ْج١؟()  إٔ ٜعًُٗا() ؾًٹ

ٕٻ ايتصنرل ضدع إٍ َع٢ٓ اٯ١ٜ ٫ إٍ ٚاٖطٖا, ٚاٯ١ٜ ٖا ٖٓا : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ أ

   : َع٢ٓ ايهتاب, ٖٚٛ َصنط زيٌٝ قٛي٘ تعاٍ            

   : ,ٜعين ايهتاب, ٖٚصا دا٥ع نكٛي٘ تعاٍص198:ايؿعطا٤ط           ايبكط٠ط :

                                                                                                                                                                                

ألف القوؿ -كا أعلم-،كىو األصوب (أدبان  ا١ترض إذل نفسو ، كإف كاف عن قدر ا كقيائو كخلقو ، كلكن أضافو إذل نفسو
 .، كٯتكن أف يكوف ٞتميع تلك األقواؿ (..كإذا متُّ فهو )أف ا١ترض لو أسباب، يػيرىدُّ عليو بأف ا١توت أييا لو أسبابو،كدل يقل 

 .بعض (ب)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (..ألف ا١ترض )من قولو  (
 .ا (ب)ُب  (
 .ما كاف (ب)ُب  (
 . (ب) زيادة ُب (فاعرؼ ذلك )(
 .(ب)فلم قاؿ ، كأثبتُّ ماُب  (أ)ُب  (
 .(ب) ، كأثبتُّ ماُب يعلمو (أ)ُب  (
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ٕٻ ايهٓا١ٜ ضادع١إٍ َع٢ٓ ايػٛض٠ ٖٚٛ ايكطإٓ: ٚمل ٜكٌص23 , ()َٔ َجًٗا,ٚايػٛض٠ َ٪ْج١؛٭

    : ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ             َجًٗا, :  ٚمل ٜكٌص13:ٖٛزط

 عاّ ٜسخٌ ع٢ً ايكطإٓ, ٚايكطإٓ ٜسخٌ ع٢ً ايػٛض٠, ٚايػٛض٠ تسخٌ ع٢ً () ٚايهتاب اغِ

 أقٌ َٔ سطؾٌ, ٫ٚ ()اٯ١ٜ,ٚاٯ١ٜ ع٢ً ايه١ًُ, ٚايه١ًُ ع٢ً اؿطٚف,٫ٚ تهٕٛ ايه١ًُ

تهٕٛ اٯ١ٜ أقٌ َٔ نًُتٌ, ٫ٚ تهٕٛ ايػٛض٠ أقٌ َٔ ث٬خ آٜات, ٫ٚ ٜهٕٛ ايكطإٓ إ٫ 

ٕٻ ايكطإٓ َٔ ططٜل ايًػ١  اؾُع ٜكاٍ قطأٙ () ظُع ايػٛض٠, ٚاٯ١ٜ ٚايه١ًُ ٚاؿطٚف؛ ٭

():ْع٘ نُا قاٍ تعاٍ:أٟ
             ٜٚهٕٛ َكسضٶا َٔ ص18:ايكٝا١َط ,

ؾٝ٘, َٚٓ٘ زلٝت  إا٤()أٟ ْع, َٚٓ٘ زلٞ اؿٛض َكطأ٠؛ ٭ْ٘ هُع قطأ ايؿ٤ٞ ٜكطأ قطآْٶا

 : ()قاٍ اَط٩ ايكٝؼ ايكط١ٜ قط١ٜ؛ ٭ْٗا فُع ايطداٍ, ؾاعطف شيو

ُٴٗا ـٴ ضٳغٵ ِٵ ٜٳعٵ ٕٹكڃطا٠ٹ يځ ٛٵنٹضٳ ؾځا ٍڇ  ؾځتٴ ُٵأ ٔٵ دٳٓٴٛبٺ ٚؾٳ َٹ ٗٳا  ُٳا ْٳػٳذٳتٵ  () يٹ

 .()اؿٛض: ٚأضاز ب٘ اؾُع ٚإكطأ٠

 

                                                           

أف يعلم ذكره ك٬توز أف يعود على اٟتكم ا١تذكور :  عائد إذل القرآف على تقدير أف يعلمويذكر ابن عاشور أف ضمَت  (
 ـ1984تفسَت التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، )". كإنو لفي زبر األكلُتُب قولو 

  ،19 / 192 ) 
 .(ب) زيادة ُب (اسم )(
 .ال يكوف (ب)ُب  (
 .(ب)زيادة ُب  (اللغة) (
 .(ب)زيادة ُب  (تعاذل) (
. ألهنا ٕتمع ا١تاء (ب)ُب  ( 
 .167سبقت الًتٚتة لو ص ( 
ديواف امرئ )..قفا نبك من ذكرل حبيب كمنزؿ :البيت من الطويل كىو من معلقة امرمء القيس ا١تشهورة اليت مطلعها  (

القيس كملحقاه بشرح أيب سعيد السكرم، ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم ك٤تمد علي الشوابكة، مركز زايد للًتاث كالتاريخ ، 
  .(167/  1العُت ، اإلمارات العربية ا١تتحدة،

 (.ب)زيادة ُب ( كا١تقراه اٟتوض )(
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 ٗ (), ٖٚصا دا٥ع, نُا قاٍ تعاٍ(), ٖٚٞ نٓا١ٜ ٗ غرل َصنٛضإْٗا نٓا١ٜ قُس : ٜٚٴكاٍ

    :َٛنع آخط       ٜعين ايٛازٟ, ٚقٛي٘ تعاٍص5:ايعازٜاتط :      

          

  : ٜعين ايكطإٓ,ٚنصيو قٛي٘ تعاٍص1:ايكسضط          
() 

 ٜعين  ص197:ايؿعطا٤ط

  ()قُس
ٟٜعًُٕٛ إٔ قُسٶا ْيب ٗ نتابِٗ : , أ. 

 

 

 

 

  ٌُٓغٛض٠ اي  

  :قٛي٘ تعاٍ:غ٪اٍ                                    

       ٕٵ قٌٝ ص18:ايٌُٓط ِٵ ٜكٌ: ؾإ ِٳ يځ ًٹ  ٚايٌُٓ َ٪ْج١؟()ازخًٔ: ؾځ

أؾعا٫ َجٌ أؾعاٍ ايعاقًٌ   أٚيڄا()ٕا شنط اهلل تعاٍ َٔ ايٌُٓ : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

قؿتٗا نكؿ١ ايعاقًٌ, ٖٚصا دا٥ع نُا شنطْا قؿتٗا ٗ  ٚمٛٙ, دعٌ()ٖٚٛ ايٓسا٤ ٚايكٍٛ

                                                           

 .كقاؿ بعض أهنا كناية إذل غَت مذكور كىو ٤تمد علىو السبلـ( ب)ُب  (
 .ا عز كجل (ب)ُب  (
". أف يعلمو "(ب)ُب النسخة  (
 . صلى ا عليو كسلم بدكف ذكر اٝتو عليو الصبلة ك السبلـ  (أ)ك ُب النسخة  (ب)زيادة ُب  (٤تمد) (
 . أدخلوا مساكنكم (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (من النمل) (
 .الدخوؿ( ب)ُب النسخة  (
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  : قٛي٘ تعاٍصٖٚٛط()َٛنع آخط                    

   ()ص4:ايؿعطا٤ط . 

ايٛقـ ضادع إٍ يؿ١ٛ ايٌُٓ, ٚيٝؼ ؾٝٗا ع١َ٬ ايتأْٝح, ٚنٌ :() ٚقاٍ بعهِٗ

 اغِ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ع١َ٬ ايتأْٝح هٛظ تصنرلٙ ع٢ً ٚاٖط يؿٛ٘ ٚتأْٝج٘ ع٢ً سكٝك١ يؿٛ٘,

():ٗ َٛنع آخط تعاٍ قاٍ اهلل ن١ً ٚنٌ,: ْٛرلٙ
          ص20:ايكُطط ,

  :ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط َٓكعط٠,: ٚمل ٜكٌ           ؾايتصنرل , ص7:اؿاق١ط

ضادع إٍ يؿٜ ايٓدٌ, ٚيٝؼ ؾٝ٘ ع١َ٬ ايتأْٝح, ٚايتأْٝح ضادع إٍ سكٝك١ ايٓدٌ, ٖٚٞ 

 .َ٪ْج١

 

  

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                      

                   قس قط٨  :قاٍ ايؿٝذ  ص25:ايٌُٓط أ٫ 

ٜػذسٚا هلل
 ()َا ايؿطم بٌ ايكطا٤تٌ؟ :  ؾإٕ قٌٝ() بايتدؿٝـ ٚايتؿسٜس 

 

                                                           

 .مقدما (ب)ُب النسخة  (
 . 200زيادة ليستقيم ا١تعٌت ، كسبق الكبلـ عن ىذه اآلية ص  ( 
 ". فظلت أعناقهم ٢تا خاضعُت" ُب قولو  (ب)ُب النسخة  (
 . بعض( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( ُب موضع آخر  )(
 . تقدًن كتأخَت( ب)ُب النسخة (
لبلستفتاح، ( أال)؛ فالكسائي، ككذا ركيس، كأبو جعفر، ّٔمزة مفتوحة كٗتفيف البلـ، على أف (أال يسجدكا)اختلف ُب  (

اٖتاؼ  )" . يا ىؤالء أك يا قـو: تأكيدا، كقيل للنداء، كا١تنادل ٤تذكؼ، أم " أال"حرؼ تنبيو، كٚتع بينو كبُت " يا: "ٍب قيل
ـ، ص 1987فيبلء البشر بالقراءات األربعة عشر، أٛتد بن ٤تمد البنا، ٖتقيق شعباف ٤تمد إٝتاعيل، عادل الكتب، بَتكت، 

325) . 
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َٔ قطأ بايتدؿٝـ أٚدب ايػذٛز ع٢ً َٔ قطأٙ؛ ٭ٕ قٛي٘ : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

َع٢ٓ ا٭َط أٟ اغذسٚا, ٚايٝا٤ ق١ً, ٜٚهٕٛ ا٭َط بٗصا إجاٍ ْٛرلٙ      :تعاٍ

ع٢ً ٚد٘  أ٫ اضْٓٛا: أ٫ تطْٓٛا, َعٓاٙ :ٜٚكاٍ (أ٫ تهطب ظٜسٶا, أ٫ ٜصٖب ظٜس): ()

 : (), ٚأ٫ اضْٓٛا, ٚايٝا٤ ق١ً ٚقاٍ شٚ ايط١َ () أ٫ انطب ظٜسٶا, أ٫ ٜصٖب ظٜس: تأٌٜٚ

ٞڈٸ عٳ٢ً ايبٹًځ٢ا اٟ ٫أ َٳ ُٹٞ ٜا زٳاضٳ  ًځ ًځا بٹ  غٵ ٗٳ ٓٵ َٴ ٍٳ   () ايكځڀڃطٴضٵعٳا٥ٹوٹزٳ ٫ٚځ ظٳا

 . ()ٜطٜسٙ أ٫ اغًُٞ ٜا زاض ١َٝ

 

ٕٻ إع٢ٓ إٔ ٫ ٜػذسٚا هلل  .َٚٔ قطأ بايتؿسٜس ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝ٘ غذس٠؛ ٭

ٕٻ َٔ قطأ بايتدؿٝـ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إنُاض ايهٓا١ٜ ع٢ً َع٢ٓ ٜا ٖ٪٤٫ :()ٚقاٍ بعض  ٭

أ٫ ٜا  أ٫ ٜا ضداْا,: , ٜٚكٍٛ ايعطب(أ٫): اغذسٚا, ؾٝهُط ٜا ٖ٪٤٫, ٜٚهتؿٞ َٓٗا بكٛي٘

. , ٚمٛٙ() اضْٓٛا ٚتكسقٛا عًٝٓا: ضْٓٛا, ٚأ٫ تكسقٛا عًٝٓا, أٟ . 

 : قاٍ ايؿاعط

ًڃتٴ شلا ٌٵ يوٹ ٗ: ق ُٹٹٗا خٳبٳطٴ    ٜا اضٵبٳعٹٞ أځقڂ ًڃ َٹٔ عٹ  () أؾٝا٤ٳ عٓسٟ 

                                                           

 .كقو٢تم (ب)ُب النسخة  (
(. ب)زيادة ُب النسخة ...( على كجو : )من قولو (
ىو غيبلف بن عقبة بن هنيس بن مسعود العدكم من مير أبو اٟتارث ذك الرمة ، شاعر من فحوؿ الطبقة الثانية ُب عصره  (

 . (134/ 4 اٞتبورم،معجم الشعراء،)فتح الشعر بامرئ القيس كختم بذم الرمة، : قاؿ أبو عمرك بن العبلء 
ديواف ذم الرمة ،شرح اإلماـ أيب نصر الباىلي، ٖتقيق عبد  )رملة مستوية ال تنبت شيئا،:البيت من الطويل،ك اٞترعاء (

 (59/ 1ت، .، د1القدكس أبو صاحل، مؤسسة اإلٯتاف للنشر كاالطباعة كالتوزيع، بَتك ت،ط
(. ب)زيادة ُب النسخة ...( كأال ارٛتونا: )من قولو (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (ألف ا١تعٌت أف ال يسجدكا  كقاؿ بعض) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (..أال يا رٛتونا كأال تصدقوا)من قولو  (
ديواف زىَت بن أيب سلمى ، شرح علي حسن  ) ، 181البيت من ا١تنسرح، لزىَت بن أيب سلمى،كسبق التعريف بو ص (

. (60ـ، ص 1988فاعور، دار الكتب العلمية ، بَتكت، 
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بإنُاض ايهٓا١ٜ, ٜٚهٕٛ َع٢ٓ اٱع٬ّ ٚاٱخباض ٚايتج١ٝٓ يًُداطب  (ٜا اَطأ٠): أضاز

  :ٜا عُطٚ ًِٖ, ٚقٛي٘ تعاٍ أ٫, أ٫ ٜا ظٜس أقبٌ: ()نكٛيو           

           قطأ بايتؿسٜس مل ٜهٔ ٖٓاى  ,ص62: ْٜٛؼط َٔٚ

   : , ٖٚٞ تٓكب ؾعٌ إػتكبٌ, نكٛي٘ تعاٍ() نُرل ٜٚهٕٛ قً٘ ْكبٶا بإٔ ٫   

                    . .  ْٚٛرلٙ نجرل ص169:ا٭ْعاّط .

َٶا ع٢ً َع٢ٓ ا٭َط ؾاؾِٗ  .َٚٔ قطأ بايتدؿٝـ ٜهٕٛ قً٘ دع

  

 

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                    ( ) 

 َٔ ايػابطات؟: ٚمل ٜكٌ  ص57:ايٌُٓط

 َع ايصنٛض, ٚإشا ادتُع ايصنٛض () َٔ ايػابطٜٔ؛ ٭ْٗا: إِا قاٍ: ٚاؾٛاب عٓ٘

  : , ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ()ٚاٱْاخ ؾايػًب١ يًصنٛض زٕٚ اٱْاخ           

          ٚيهٔ () ٚبايٛايستٌ, ُٖٚا أبٛاٙ: ٚمل ٜكٌ ص23:اٱغطا٤ط ,

                                                           

 .(ب)زيادة ُب النسخة  (كقولك) (
.  لقبل أف ال( ب)ُب النسخة (
قدرناىا من )لكن ا١تؤلف كا أعلم قصد آية النمل(إال امرأتو كانت من الغابرين)كتبت اآلية ( ب)ك(أ)ُب النسختُت  ( 

. ألف السؤاؿ الذم قبلو كالذم بعده يقعاف ُب سورة النمل كاآليات ُب ٚتيع الكتاب مرتبة حسب ترتيب ا١تصحف (الغابرين
 . ألف بقاءىا كاف( ب)ُب النسخة  (
، كركل "قاؿ الز٥تشرم ّٔذا القوؿ حيث يذكر أف  ( التذكَت لتغليب الذكور على اإلناث، ككانت كافرة موالية ألىل سدـك

تفسَت البحر ايط، أبو ) ، كىو قوؿ أبو حياف (470 / 2تفسَت الكشاؼ، الز٥تشرم، )أهنا التفتت فأصأّا حجر فماتت 
 . (338/ 4حياف،  

 .أب كأـ (ب)ُب النسخة  (
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  :قٛي٘ تعاٍ يػًب١ ايصنٛض ع٢ً اٱْاخ, ٚنصيو  39 9 9   7  

ٕٻ ايؿُؼ َ٪ْج١ : , ٚمل ٜكٌص33: إبطاِٖٝط زا٥بتٌ؛ يػًب١ ايصنٛض ع٢ً اٱْاخ؛ شيو أ

  .زا٥بٌ ٚمٛٙ نجرل: ٚايكُط َصنط, ؾػًب ايكُط ايؿُؼ ٕع٢ٓ ايتصنرل قاٍ

 قؿتٗا ()  إطأ٠ إش يٛ ناْت() َٔ ايػابطٜٔ؛ ٭ْٗا يٝػت ٚقـ: إِا قاٍ: () ٚقاٍ بعهِٗ

 بٌ ايٛقـ يًػابطٜٔ َٔ ايكّٛ, ٚإطأ٠ َٓػٛب١ إيِٝٗ () يهاْت غابط٠؛ ٭ْٗا َؿطز٠ ٗ ْؿػٗا

زاخ١ً ٗ زل١ يػاتِٗ, ٚإٓػٛب إٍ ايؿ٤ٞ مل ٜهٔ َؿطزٶا ب٘ َٔ ٚد٘ ايٛقـ بٌ ٜهٕٛ 

 ايصاٖبٌ, أٚ شٖبت َع () ضأٜت اَطأ٠ خًؿت عٔ: , نُا ٜٴكاٍ() زاخًڄا ؾُٝٔ ٜٓػب إيٝ٘

 : سطٸَت ايٓػا٤ َٔ غرلنِ , نُا قاٍ ايؿاعط: , ٚنُا ٜكاٍ() ايصاٖبٌ

ٛٳانڂِ  َٵتٴ ايٓٿػٳا٤ٳ غٹ ٕٵ ؾٹ٦ٵتٹ سٳطٻ .()ٚٳإڇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 :, ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ()سطَت ايٓػا٤ غٛانٔ ؛ ٭ٕ ايٓػا٤ َٓػٛب١ إٍ غرلٖٔ:ٚمل ٜكٌ

                            ٚمٖٛا َٔ  ص43: ايٌُٓط

 .()ؾاؾِٗ اٯٜات

                                                           

 .بعض (ب)ُب النسخة  (
 .صفة (ب)ُب النسخة  (
 .فلو كانت (ب)ُب النسخة  (
 .من جهة الوصف (ب)ُب  (
، : قريبا من ىذا يذكر ابن عاشور، أفَّ ا١تراد ىنا  ( تفسَت )أم كانت من ا٢تالكُت، أم ىلكت مع من ىلك من أىل سدـك

  .(237/ 8ـ ،  1984التحرير كالتنوير، ٤تمد الطاىر بن عاشور، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 
 .ٗتلفت من  (ب)ُب النسخة  (
 .من الغابرين( ب)ُب النسخة  (
كإٍف شئًت دل أطعىٍم كالشطر الثاين من البيت -164سبق التعريف بالعرجي ص.. نسبو اٞتوىرم ُب الصحاح إذل العرجي (

أٛتد عبد الغفور عطاء، :  ٖتقيقالصحاح تاج الللغة كصحاح العربية، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية،)لذيذان كال بردا 
  .(446/ 2ىػ، 1407، دار العلم للمبليُت، بَتكت، 4ط
 (.ب)زيادة ُب  ( ..ككما يقاؿ حٌرمت) قولو من (

 .(ب)زيادة ُب النسخة  (فافهم) )
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    :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ        4   77       

 ِٳ اْتكب قٛي٘ تعاٍ:  ؾإٕ قٌٝص88: ايٌُٓط ًٹ  . (قٓع اهلل):ؾځ

ْكب ع٢ً إكسض, ٚنإ سك٘ قٴٓعٶا هلل َٔ قٓع ٜكٓع : اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

قٴٓعٶا, إ٫ إٔ ايتٜٓٛٔ ٫ هتُع َع اٱناؾ١, ؾًُا أناؾٛٙ سصؾٛا ايتٜٓٛٔ, ٚبكٝت ايؿتش١ 

  :ع٢ً ايعٌ ْٛرلٙ قٛي٘ 9        ْكب ع٢ً ص16:ا٭سكافط 

 :ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ, ()إكسض, إ٫ أْ٘ شٖب ايتٜٓٛٔ يكبٌ اٱناؾ١       4   

  : ٚقٛي٘ تعاٍص122:ايٓػا٤ط              9   ص20: ايعَطط.  

نإ قٓع اهلل, ْٛرلٙ قٛي٘ : ع٢ً إنُاض ايٓاقب, َعٓاٙ ()اْتكب: ()ٚقاٍ بعهِٗ

  :تعاٍ 2    4 9   1    
: ٚقاٍ  ؾانطٶا ٭ْعُ٘, نإ: أٟ؛  ص121:ايٓشٌط ()

, اْتكب ()(٫ٚ أقًت ايػدلا٤ ع٢ً شٟ شلذ١ أقسمٳ َٔ أبٞ شض َا أًٚت اـهطا٤,)

. نإ أبٛ شض أقسمٳ, ٚمٛٙ نجرل: ع٢ً إنُاض ايٓاقب, َعٓاٙ (أقسم)

. َٔ قٓع اهلل, ؾًُا اْتعع َٓ٘ َٔ اْتكب: ْكب ع٢ً ْعع اـاؾض, َعٓاٙ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 

                                                           

قاؿ القرطيب، أف ا٠تليل كسيبويو قالوا بأنو منصوب على أنو مصدر، . (ب)زيادة ُب  (...فلما أضافوه حذفوا) من قولو )
أٛتد :اٞتامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب ،ٖتقيق)

القراءة النصب ك٬توز : "، كقاؿ الزجاج (16/222 ىػ ، 1384 ،2الربدكين كإبراىيم أطفيش،دار الكتب ا١تصرية،القاىرة،ط
  .(130/ 4معاين القرآف كإعرابو للزجاج،  )صنعي فمن نصب فعلى معٌت ا١تصدر، : الرفع 

 .بعض (ب) ُب النسخة )
 .نصب (ب) ُب النسخة )
 ".شاكرا ألنعمو اجتباه " (ب) ُب النسخة )
ذكا  أيب إذا بلغى بنو:كجدت اٟتديث ّٔذه الصيغة ُب مستدرؾ اٟتاكم يركيو  أبو ذر الغفارم  ( العاًص ثبلثُتى رجبلن اٗتَّ

، كدينى اللًَّو دىغبلن  ، كعبادى اللًَّو خىوالن ـه . ماؿى اللًَّو ديكالن ، أيب على فأيٍنًكرى ذًلكى : قاؿى حبلَّ طالبو رىضيى اللَّوي  أيب بني   عليُّ  فشىًهدى  ذرٍّ
ٍعتي رسوؿى اللًَّو  ٍجةو  ذم علىى الغىرباءي  أقلَّتً  كال أظلًَّت،ا٠تىيراءي، ما:  يقوؿي عنوي، إينّْ ٝتًى ، أيب ًمن أصدؽى  ٢تى كأشهدي أفَّ  ذرٍّ

ا١تستدرؾ على الصحيحُت، ٤تمد بن عبد ا اٟتاكم )،(صحيح على شرط مسلم).رسوؿى اللًَّو صلَّى اللَّوي عليًو كسلَّمى قالىوي 
 . (5/677ىػ ، 1427، 2عبد السبلـ بن ٤تمد بن عمر علوش،دار ا١تعرفة، بَتكت ، ط :النيسابورم ،ٖتقيق

. بعض (ب) ُب النسخة )
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غٛض٠ ايككل   

  :تعاٍ () قٛي٘:  غ٪اٍ               ..  ص23:ايككلط 

ِٳ اضتؿع قٛي٘ تصٚزإ: ؾإٕ قٌٝ ًٹ  ؟ؾځ

زتٌ ست٢ ٜهٕٛ ْعتٶا ٨ٚنإ سك٘ اَطأتٌ شا اضتؿع ي٬غتكباٍ,: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ 

سكٝكٝٽا, ؾًُا قطف َٔ ايٓعت إٍ ا٫غتكباٍ, ٚأزخًٛا عًٝ٘ سطف ايعاٌَ ضؾعٛٙ, ْٛرلٙ 

() قٛي٘


 
                ص15:ايككلط  

ٚٚدس َٔ زِْٚٗ : اضتؿع ع٢ً َع٢ٓ اـدل ٚاؿها١ٜ, َعٓاٙ: ()ٚ قاٍ بعهِٗ 

: , نُا ٜكٍٛ() َٓكٛبٶا يكبٌ ٚقٛع ايؿعٌ عًِٝٗ() اَطأتٌ ُٖٚا تصٚزإ, ؾًٛ نإ ْعتٶا يهإ

ضأٜت :  سهٝت عٔ ؾعًُٗا تكٍٛ() ضأٜت ضدًٌ عإٌ, ٚٚدست اَطأتٌ عؿٝؿتٌ, ؾإٕ

  :, ٚدست اَطأتٌ تعؿإ, ْٛرلٙ قٛي٘()ضدًٌ ٜعًُإ     9        

ٚنصيو  ( إٓاؾكٌ كازعٌ اهلل()إٕ): ؾًٛ نإ ْعتٶا يهإ ,()اضتؿع ع٢ً اؿها١ٜ ص142: ايٓػا٤ط

  2  :قٛي٘ 3 9           9         6      اضتؿع ص13:آٍ عُطإط ,

إٔ إٓاؾكٌ ِٖ ىازعٕٛ اهلل, ٚإٔ ايؿ١٦ ٖٞ تكاتٌ ٗ : ع٢ً اـدل ٚاؿها١ٜ َعٓاٙ (تكاتٌ)

ٚاؿها١ٜ ٗ ا٭ؾعاٍ ٚا٭زلا٤, أَا ا٭ؾعاٍ ؾهُا  , ٚايعطب تطؾع ع٢ً اـدل()غبٌٝ اهلل

                                                           

. كقوؿ ا (ب) ُب النسخة )
. (ب)زيادة ُب النسخة  (قولو) )
 . بعض (ب)ُب النسخة ) 

 .يكوف (ب)ُب النسخة  )
 .عليو (ب)ُب النسخة  
 .فإذا( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب النسخة  (رأيت رجلُت يعلماف (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( ارتفع على اٟتكاية )(
. (ب) زيادة ُب النسخة (إف )(

 (.ب)زيادة ُب النسخة ..( ارتفع تقاتل على )من قولو  (
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   :شنطْا ٚا٭زلا٤ نكٛي٘ تعاٍ 9    9      6   7   4     
() 

  :أَٛات,ؾاضتؿع ع٢ً اـدل ٚاؿها١ٜ,ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ()ّ أٟ ٙص154: ايبكط٠ط 9      

 سڀٹٳٸ١,: أٟ  ص161:ا٭عطافط ٖٞ ٚ  . َٳعٵ.  .(), ؾاؾِٗص164:ا٭عطافط  ٶ٠شٹضٳقځايڂٛا 

 

 

 :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                           

             ..  ٖصا, ٚقس قاٍ  نٝـ ٜهٕٛ:  ؾإٕ قٌٝص31:ايككلط

 4 :تعاٍ ٗ َٛنع آخط 9         7  7 107:ا٭عطاف:َٛنعٌط 

  : آخرٚقاٍ ٗ َٛنع  ،ص32:ٚايؿعطا٤ 8 9        4   
َا  ,ص20:طـ٘ط ()

 ؟ايؿطم بٝٓٗٔ

اـؿٝـ :إٗٝب َٓٗا,ٚاؾإ:, ٚاؿ١ٝ() ايعِٛٝ َٓٗا:ايجعبإ: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

  (). نإ ٗ ايعكا عِٛ ايجعبإ, ٖٚٝب١ اؿ١ٝ, ٚخؿ١ اؾإ :َعٓاٙ

نإ ٗ ايعكا أيـ َعذع٠, َط٠ تكرل ثعباْٶا, َٚط٠ تكرل س١ٝ, َٚط٠ تكرل : () ٚقاٍ بعهِٗ

 عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ َع ث٬ث١ أقٓاف, َع ايعُٛا٤ تكرل ثعباْٶا, َٚع () داْٶا؛ ٭ٕ َٓاظعت٘

                                                           

 ".كال تقولوا من يقتل ُب سبيل ا أموات( " ب)ُب النسخة  (
 (.ب)من النسخة ( ىم)ىي كأثبت ( أ)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  ("قالوا معذرة فافهم"ك) )
 .تقدًن كتأخَت (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (منها) (
ا١تفردات ُب غريب القرآف، أبو القاسم اٟتسُت بن ٤تمد ا١تعركؼ )اٞتاف ضرب من اٟتيات، : يذكر الراغب األصفهاين أف (

  .(1/129ت، .بالراغب األصفهاين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ا١تكرمة، د
 .بعض (ب)ُب النسخة  (
 .منازعة موسى (ب)ُب النسخة  (
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ٕٻ اشلا٤ يٝػت ٖا٤  ا٭ٚغاٙ تكرل س١ٝ, َٚع ا٭غكاٙ تكرل داْٶا, ٚاؿ١ٝ يٝػت َ٪ْج٘؛ ٭

 :  نكٍٛ ايؿاعط()  َٔ إصنط ٚإ٪ْح ْٛرل ْكب٘() ايتأْٝح بٌ ٖٞ تؿٌُ أدٓاغٗا

ٔٵ سٳٝٻ١ٺ شٳنځطڈ  َٹ ٘ٹ  ٍڇ ظٳْٳهٵٓٳانٳ١ٺ بايطٻ  َٳاشٳا ضٴظڇ٥ٵٓٳا بٹ ٌټ أځقٵ٬  ()اٜاځ قٹ

.  ()ناؿ١ٝ إٕ ٜكتٌ ٜٓتكِ ٚإٕ ٜذلى ًٜكِ, ؾاعطف شيو ٖٞ: ٜٚكاٍ ٗ إجٌ

                                                           

.  ٚتع األجناس( ب)ُب النسخة  (
 .نظَته بطة كٛتامة (ب)ُب النسخة  (
ديواف النابغة الذبياين، شرح كتقدًن عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بَتكت،  )البيت من البسيط للنابغة الذبياين، (

،كالنابغة الذبياين ىو زياد بن معاكية بن ضباب الذبياين الغطفاين ا١تيرم أبو أمامة شاعر جاىلي من (151ـ ، ص 1996
فتعرض عليو أشعارىا، =  =الطبقة ألكذل من أىل اٟتجاز،كانت تيرب لو قبة من جلد أٛتر بسوؽ عكاظ فتقصده الشعراء

معجم ) ،( قبل ا٢تجرة18)ككاف أبو عمرك ابن العبلء يفيلو على سائر الشعراء كىو أحد األشراؼ ُب اٞتاىلية، توُب ٨تو عاـ 
  .(286/ 2  اٞتبورم،الشعراء ،

 ( .  ب)زيادة ُب النسخة ( فاعرؼ ذلك )(
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  ّٚغٛض٠ ايط  

 3  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ    6     4  () ؾإٕ قٌٝص4:ايطّٚط , :

ِٳ اضتؿع قٛي٘ ًٹ ٌٴ َٚٔ بعسٴ() هلل ا٭َط): ؾځ  ؟( َٔ قب

ٕٻ َا نإ َٔ ايكؿات ع٢ً ث٬ث١ أسطف :  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ْكٍٛ ضؾع ع٢ً ايػا١ٜ؛ ٭

عًٗا غاٜات, َِٚٓٗ َٔ ٜرَِٓٗ َٔ : ؾٝ٘ ٚدٗإ (قبٌ ٚبعس ٚؾٛم ٚؼت ٚأٍٚ): َجٌ

, ؾُٔ هعًٗا غاٜات تطنٗا ضؾعاڄ أبسٶا بػرل تٜٓٛٔ َا مل ْهؿٗا إٍ ؾ٤ٞ, ؾإشا ()٤ ازلا()قاٍ

, () َٔ قبًهِ َٚٔ بعسنِ:  أدطاٖا َا ٜٴكٝبٗا َٔ اٱعطاب, نكٛيو() أناؾٗا إٍ ؾ٧

  : َٚٓٗا قٛي٘ تعاٍ    6   ..  ٚقٛي٘, ص4:ايطّٚط:      7         9..  

 ٚمٛٙ َٔ اٯٜاتص78: ٖٛزط  . 

:  () بٔ ايعبسٚقاٍ ططؾ١

ٌٳ اٍ ٗٳاضٿزٳخٳ َٳؿٵتٳا٥ٹ َٴؼٵ   ؾډ١ځ ٗ  ٔٵ تٳشٵتٹ  َٹ ٞٳ  ٗڇ ّڇبٹؾځ  سٳاتٹ اؿځطٳ

:   ٚقاٍ آخط

                                                           

 " . األمر من قبل كمن بعد كيومئذو يفرح ا١تؤمنوف بنصر ا " (ب)ُب النسخة  (
( . ب)زيادة ُب النسخة (  األمر )(
 .من ٬تعلها (ب)ُب النسخة  (
ٗتصيصو النصب ُب ىذه األشياء، إذا قصد تنكَتىا دكف اٞتر كالرفع، ظاىر التحكم من غَت : قاؿ الشاطيب ُب شرحو (

تقوؿ أتيتو من فوؽ كمن ٖتت، كُب بعض . دليل، كأمر ال يساعده عليو ٝتاع، فإف أكثر ما ذكر يدخل فيو اٞتر كغَته
كمن : كسألتو يعٍت ا٠تليل عن قولو: قاؿ سيبويو.  األمر من قبل كمن بعد، كمن دكف، كمن دبر كما أشبو ذلك: القراءات

أجركا ىذا ٣ترل األٝتاء ا١تتمكنة؛ ألهنا : دكف، كمن فوؽ، كمن ٖتت، كمن قبل، كمن بعد، كمن دبر، كمن خلف، فقاؿ
 =كزعم أهنن نكرات،إذا دل.. ككذلك من أماـ كمن قداـ كمن كراء كمن قبل كمن دبر: ٍب قاؿ. تياؼ كتستعمل غَت ظرؼ

٤تمد ىاركف،مكتبة ا٠تا٧تي ، :خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ، لعبد القادر البغدادم، ٖتقيق: انظر)ييفن إذل معرفة =
 .(430-429/ 2ىػ،1418، 4القاىرة،ط

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( إذل شيء )(
 . تقوؿ حينئذ من قبل كمن بعد ـك فوؽ كمن ٖتت (ب)ُب النسخة  (
شاعر جاىلي من : ، كطرفة بن العبد بن سفياف بن سعد البكرم الوائلي أبو عمرك (ب)ُب ىامش زيادة ( بن العبد )(

الطبقة األكذل ، كلد ُب بادية البحرين كتنقل ُب بقاع ٧تد ،قتلو ا١تكعرب عامل ا١تلك عمرك بن ىند على البحرين كعماف كعمره 
  .(12/ 3  اٞتبورم،معجم الشعراء ، ) قبل ا٢تجرة 60 عامان، ككاف ذلك سنة 26 كقيل 20
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ٛٳازٳ٠ بٳٝٵٓٓٳا            ٕڇ يځا تٳذٵطڇٹٟ اشلځ ٚٸٍ    ؾٳطڇٜهځا ُٳٔ دٳا٤ٳ أځ َٶا يٹ ٛٵ  () ؾٳطڇٜعٳتٴٓٳا ٜٳ

َٔ ؾٛم, : ٚايٓشٛ ٜكٍٛ س٦ٓٝصٺ َٚٔ دعًٗا أزلا٤ أدطاٖا َا ٜٴكٝبٗا َٔ اٱعطاب

.  َٚٔ ؼت, َٚٔ قبٌ, َٚٔ بعس, ٚأتٝت٘ قبًڄا ٚبعسٶا ٚمٛٙ . .

, ـؿض ا٭ٍٚ (َٔ قبٌ, َٚٔ بعس, َٚٔ ؾٛم, َٚٔ ؼت): () ٚبعهِٗ ٜكطأ

, ؾإٕ (َٔ قبٌ, َٚٔ بعس) أنجط ٗ ن٬ّ ايعطب إ٫ ٗ ضٚنٌ سػٔ ٚاــ ٚضؾع اٯخط

 .ايطؾع ؾُٝٗا أنجط

ٕٻ سطٚف ايكؿ١ إشا ناْت ع٢ً عس٠: () ٚقاٍ بعهِٗ   أسطف ٜهٕٛ َطؾٛعٶا () إ

 :نكٛي٘ تعاٍ ع٢ً ايػا١ٜ ٚكؿٛنٶا ع٢ً اٱناؾ١ َٚٓكٛبٶا ع٢ً ايٛطف, ؾايطؾع ع٢ً ايػا١ٜ

      6    4 ٚاـؿض نكٛي٘ص4: ايطّٚط,:                

  ..
()

 ٚقٛي٘ تعاٍ , ص31:إبطاِٖٝط :             

                
 , ٚايٓكبص19:آٍ عُطإط ()

 : ()نكٛي٘ 9 7         8     9  ٚقٛي٘ص37:ايطعسط , : 

                                                           

، كدل أتعرؼ على قائل ىذا البيت  لكٍت كجدت بيتان مشأّا ن ُب (ب)زيادة ُب النسخة  (...كمن قبل كانوا): كقولو )من  (
نىنا ًمٍن ىىوىادىة و )بعض ألفاظ الشطر األكؿ ُب ديواف األعشى  ديواف األعشى، ) (صفٌياًف جٍتّّّْ، كإنسه موفَّقي *** شىرًيكىاًف فيما بػىيػٍ

 (2/33ت،.، د1شرح كتعليق ٤تمد حسُت، مكتبة اآلداب، القاىرة،ط
 األمر من : " تكلم الفراء على قبل كبعد ُب تفسَت قولو تعاذل(. ب)زيادة ُب النسخة ..( من فوؽ كمن ٖتت)من قولو  (

ما ُب ا١تعٌت يراد ّٔما اإلضافة إذل شيء ال ٤تالة" قبل كمن بعد  فلٌما أٌدتا عىن معٌت ما أيضيفتا . القراءة بالرفع بغَت تنوين ألهنَّ
معاين القرآف ) ..ككذلك ما أشبههما. ًإلىٍيًو كٝتىيو٫تا بالرفع ك٫تا ٥تفوضتاف ليكوف الرفع دليبلن عىلىى ما سقطى ٦تا أضفتهما ًإلىٍيوً 

 (2/319للفراء ، 
 . بعض( ب)ُب النسخة (
 . ثبلثة (ب)ُب النسخة (
 . ، كاليوجد آية ّٔذه الصيغة" من بعد أف يأٌب يـو"كا٠تفض كقولو   (أ)ُب النسخة  (
 ". من بعد ما جاءهتم البينات( "ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة من النسخة ( كقولو )(
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ّٴ ْٴٛحڈ ٛٵ ِٵ قځ ٗٴ ًځ .نځصٳٸبٳتٵ قځبٵ .
 

:ايكُطاط َٔ بعس َا دا٤ى َٚٔ قبً٘ : ,اْتكب ع٢ً ايٛطف َعٓاٙص9 

  .ٚمٛٙ

 ْكبٗا ع٢ً ١ْٝ اٱناؾ١, د٦تو َٔ قبٌ, ٚأتٝتو قبٌ ْكب :ٚقاٍ بعض ايعطب

.  بػرل تٜٓٛٔ ٜطٜس ب٘ قبٌ نصا ٚنصا

:  ()نُا قاٍ ايؿاعط

َٳا  ٗٳا سٳتٻ٢ أڂعٳطٿؽٴ بٳعٵسٳ ٖٵذٳعٳا     أڂنځاي٦ٴ ٕٴ غٴشٳٝٵطٳاڄ أٚ بٴعٳٝٵسٴ ؾأځ ٛٵ ٜٳهڂ

ٜطؾع ٜٚٓكب بػرل تٜٓٛٔ, ايٓكب ع٢ً ١ْٝ اٱناؾ١, ٚايطؾع ع٢ً  (بعٝس): ؾكٛي٘

ايػا١ٜ إِا تهٕٛ ٖا نإ ع٢ً ث٬ث١ أسطف, ؾإَا داٚظ ث٬ث١ : (), قاٍ إكٓـ() ايػا١ٜ

أسطف مٛ قساّ ٚأَاّ ٚٚضا٤ ٚأع٢ً ٚأغؿٌ, ؾإْٗا ٫ تهٕٛ غا١ٜ ,ٚإِا تهٕٛ ازلٶا, غرل 

سٝتو َٔ قساّ, ٚأَاّ, َٚٔ ٚضا٤, ْكبت نً٘ بػرل تٜٓٛٔ, ٚإٕ : ()أْٗا ٫ ػطٟ نكٛيو

 .َٚٔ ٚضا٤ نصا , ع٢ً ١ْٝ اٱناؾ١ َٔ أَاّ نصا َٚٔ قساّ نصا() ؾ٦ت خؿهت بػرل تٜٓٛٔ

:  ٖصٙ سطٚف تصنط ٚت٪ْح, ؾُٔ شنطٖا أداظٖا, ؾكاٍ:ٚقاٍ بعض أٌٖ ايًػ١ 

 د٦تو َٔ أَاّ َٚٔ ٚضا٤: , َٚٔ أْجٗا مل هطٖا ؾكاٍ() د٦تو َٔ أَاّ َٚٔ قساّ َٚٔ ٚضا٤

ؾُٔ شنط  (ؾٛم ٚؼت), ْكبت بػرل تٜٓٛٔ, ٚنصيو َا نإ َٓٗا ع٢ً ث٬ث١ أسطف مٛ ()

                                                           

البيت من الطويل،يصف فيو الشاعر تنقيحو لشعره كمدل تردده ُب قوؿ أشعاره ،كىو لسويد بن كراع العكلي، من بٍت  ( 
شاعر فارس مقدـ،كاف ُب العصر االموم صاحب الرأم كالتقدـ ُب بٍت عكل توُب ٨تو : اٟتارث بن عوؼ

  .(84/ 1الشعر ك الشعراء،البن قتيبة،)، (3/146األعبلـ للزركلي،)ىػ105
 (.ب)زيادة ُب ..( كقاؿ بعض العرب)من قولو  (
 .أبو إسحاؽ( ب)ُب  (
 .تقوؿ( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( كإف شئت خفيت بغَت تنوين )(
 .من كراء كمن قداـ كمن أماـ( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ...( كمن أنثها دل )من قولو  (
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 َٔ () د٦تو: سٝتو َٔ ؾٛم َٚٔ ؼت, َٚٔ أْٻح ضؾع بػرل تٜٓٛٔ ؾكاٍ: دطٖا, َٚٔ قاٍ

.  () ؾٛم َٚٔ ؼت, ؾاؾِٗ

 

 

 :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                            

ِٳ اْتكب قٛي٘: ؾإٕ قٌٝ. ص30:ايطّٚ ط ًٹ  ؟() (ؾڀط٠ځ اهلل) :ؾځ

  : ايؿعٌ عًٝٗا قٛي٘ تعاٍ() اْتكب يٛقٛع: إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘      

   ..ْٛرلٙ قٛي٘ ص30: ايطّٚط :          (   اْتكب  ص114:ٖٛزط

 (أقِ ٚدٗو يًسٜٔ): ؛ ٭ٕ قٛيْ٘كب ع٢ً ايكڀع: ٚقاٍ بعهِٗيكبٌ ٚقٛع ايؿعٌ عًٝ٘, 

ُٶا): ؾكس مت ايه٬ّ, ثِ قاٍ , ٚاؿٓٝـ ْكب ع٢ً ايكڀع, ٚايؿڀط٠ بسٍ (ؾڀط٠ اهلل سٓٝؿڄا َػً

:َٓ٘, ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ      اْتكب ع٢ً ايكڀع ص153:ا٭ْعاّط,. 

ايتشهٝض :  ع٢ً اٱغطا٤, ٚاٱغطا٤ ع٢ً ٚدٌٗ() ْكب: () ٚقاٍ بعهِٗ 

: ٚايتشصٜط, ؾايتشهٝض قٛي٘      ابتػٛا قبػ١ اهلل, ٚنصيو :  أٟص138: ايبكط٠ط

: قٛي٘       نُا قاٍ  ابتػٛا ؾڀط٠ اهلل,: أٟ (ؾڀط٠ اهلل): قٛي٘ ,ص78:اؿرط

 :ايؿاعط

ٙٴ قٹبٵػٳ١ڂ اهللٹ  ٘ٹ تٳعٳايځ٢ دٳسٻ ُٴٛا ٗ عٹعٻتٹ ًځ ٖٳا تٳػٵ ٛٵ َٴ  ()   ؾځايڃعٳ

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( جئتك )(
(. ب)زيادة ُب ( فافهم )(
 .فطرت ا اليت فطر الناس( ب)ُب  (
 .لقبل كقوع( ب)ُب  (
 .32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
 .بعض( ب)ُب  (
 .انتصب( ب)ُب  (
 .كىذا البيت دل أستطع أف أتعرؼ على قائلو (
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اهلل اهلل  اتل ا٭غس ٫ ٜأنًو, ٚنصيو:أٟ,ا٭غس  ا٭غس:ٚايتشصٜط نكٛيو

: عًٝو باؿصض, َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ: اؿصض اؿصض, أٟ, اتل اهلل: ()ٜعين         

عًٝو ٚيسٜو ٚإيٝو زْٚو ٚعٓسى ): , ٚسطٚف اٱغطا٤(), ٚإشٖاب ؾطابٗاص13:ايؿُؼط

: تعاٍ()قاٍ ,ٚعًٝو ؾأْو()عًٝو عبس اهلل ٚثٝابو:ٜكٍٛ()(ٚغرلى     

  :    ٚإيٝو عبس اهلل, ٚيسٜو ظٜس, اْتكبت ايهٌ ع٢ً اٱغطا٤, نُا قاٍ ايؿاعط،  ص105:إا٥س٠ط

ُٸاڄ ٖٳ ـٳ ٗ ؾڂ٪ازٹىځ,ٚا  ؾځسٳعٵ عٓو ايكٿبا ٚيځسٳٜٵو  ٛٳقډ  () ا٫ٟتٹحٵتٳ

 

 

  :قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ                

    ِٳ اْتكب قٛي٘ تعاٍ: ؾإٕ قٌٝ ,ص31:ايطّٚط ًٹ  ؟(َٓٝبٌ) :ؾځ

أقِ ٚدٗو أْت َٚٔ َعو : اْتكب يٛقٛع ايؿعٌ عًٝ٘ َعٓاٙ: إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

  : ()ْٚٛرلٙ قٛي٘, َكبًٌ إيٝ٘: َٓٝبٌ إيٝ٘, أٟ            

  يٛقٛع ايؿعٌ عًٝ٘ (قكٌٓ)اْتكب ، ص24: ايٓػا٤ط. 

ٕٻ نٌ اغِ َٓؿكٌ عٔ ايٛقـ ا٭ٍٚ َٔ ()ْكب ع٢ً ايكڀع: ٚقاٍ بعهِٗ  ؛ ٭

ٕٻ ايه٬ّ  :()ٜتِ بسْٚ٘ نكٛي٘ تعاٍ()د١ٗ ايٓهط٠ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا ع٢ً ايكڀع؛ ٭     

                                                           

 .أم( ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب ( كإذىاب شرأّا )(
. تقدًن كتأخَت( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( كثيابك )(
. كما قاؿ ا( ب)ُب  (
ذك " عرؼ بػ . كالبيت من قوؿ ذم الرمة، ىو غيبلف بن عقبة، أبو اٟتارث(.ب)زيادة ُب ..( كما قاؿ الشاعر: )من قولو (

ٌان،: ـ  ، كيركل735ـ كتوُب سنة 696كلد سنة ". الرمة ديواف ذم الرمة ،شرح اإلماـ أيب نصر )فػىعىدّْ عن الصّْبا كعليك ٫تى
 (134ت،ص.، د1الباىلي، ٖتقيق عبد القدكس أبو صاحل، مؤسسة اإلٯتاف للنشر كاالطباعة كالتوزيع، بَتك ت،ط

 (.ب)زيادة ُب ( قولو )(
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         ٚقٛي٘,ص12:ا٭سكافط:               

ونحوه, ص10:إُتش١ٓط..
()  

 :ْكب ع٢ً اؿاٍ, َعٓاٙ ٗ ساٍ إْابتِٗ إيٝ٘ يكٛي٘ تعاٍ: () ٚقاٍ بعهِٗ   

     ص143:ا٭عطافط,     
()

  : ٚقٛي٘, ص52:َطِٜط  

     ْكب ع٢ً إسح, ٚايعطب : () ٚقاٍ بعهِٗ, ٚمٛٙ َٔ اٯٜات ,ص72: َطِٜط

 :()قٛي٘ تعاٍ: ٗ إسح() تٓكب ع٢ً إسح ٚايصّ, ْٛرلٙ         

 :قٛي٘ تعاٍ:,ٚٗ ايصّص162:ايٓػا٤ط       اٯ١ٜ ص61:ا٭سعابط () . 

 

 

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                   


, ؾإٕ ص51: ايطّٚط () 

ِٳ شنط ايهٓا١ٜ عٔ ايطٜض: قٌٝ ًٹ  , ٚن٢ٓ ب٘(ؾطأٚٙ َكؿطٽا):  بًؿٜ ايتصنرل ٗ قٛي٘ تعاٍ() ؾځ

                                                                                                                                                                                

 .32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
 .ألنو( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
 (.ب)زيادة ُب ( ك٨توه )(
. بعض( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( كقربناه ٧تينا)..آية   (
. بعض( ب)ُب  (
 .نظَته كأثبتي ماُب ب ألنو األصح ُب ا١تعٌت ( ب)كقولو كُب (أ)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( قولو تعاذل )(

 .فأعرؼ ذلك( ب)ُب  (
 .( لظلوا من بعده يكفركف: )قولو..زاد تكملة اآلية ( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( عن الريح )(
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  :()  قٛي٘()صنُا ٗط   ايتأْٝح() ٗ َٛنع آخط  بًؿٜ()             

, ص81:ا٭ْبٝا٤ط  : ٚقٛي٘                       
 ؟ص12: غبأط () 

ايطٜض ٜصنط : () قاٍ بعهِٗ,  () قس تهًِ ؾٝ٘ أٌٖ ايًػ١: إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘

 : تعاٍ() ايػهٌ ٚايػبٌٝ ٚايڀطٜل ٚمٛٙ,ٚقاٍ اهلل: ٜٚ٪ْح َجٌ     
() 

  :ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط ، [108: يوسفط              [األعراف :

  .ٚمٛٙ نجرل  [146

ٚضٜض ايعصاب, ؾطٜض ايعصاب , ايطٜض ع٢ً ٚدٌٗ؛ ضٜض ايط١ٓ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

ٕٻ إطاز َٔ ضٜض ايعصاب؛ َصنطاڄ, ٚضٜض ايط١ٓ َ٪ْجاڄ() ٜهٕٛ , ٚايعصاب () ايعصاب:  ٭

 :()َصنط ٚايهٓا١ٜ ضادع١ إٍ إع٢ٓ,ْٛرلٙ قٛي٘          

), ٚمل ٜكٌص19:ايكُطط  : (), ٚقاٍ تعاٍ(قطقط٠ ٶضوا:            

                                                           

. ككٌت بو كأثبتي ماُب ب( ب)كقاؿ كُب ( أ)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب (  بلفظ)كلمة  (
. مابُت ا١تعقوفُت زيادة يقتييها السياؽ (
 (.ب)زيادة ُب ( قولو )(
 (.أ)ُب النسخة ( كلسليماف الريح: )زاد قولو  (
 .قد تكلموا فيو( ب)ُب  (
 .بعض( ب)ُب  (
 (.ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
 .(أدعو إذل ا: )زاد قولو( ب)ُب  (

 .بعض( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( يكوف )(
 .ألف ا١تراد منو العذاب( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( قولو )(
 .قولو( ب)ُب  (
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 ايط١ٓ, ٖٚٞ () ٚضٜض ايط١ٓ َ٪ْج١؛ ٭ٕ إككٛز َٓ٘, عك١ُٝ: ٚمل ٜكٌ [41: الذاريات]

ٕٻ اهلل تعاٍ ٚضٜض غًُٝإ ناْت ضٜض َ٪ْج١, ٔٻ بٗا عًٝ٘؛ ؾًصيو أْجٗا بايهٓا١ٜ ض١ٓ؛ ٭  .َٳ

ٚيٝؼ ؾٝ٘ ع١َ٬   ايطٜض, ٖٚٛ َصنط() ضادع إٍ يؿٜ  ايتصنرل() :ٚقاٍ بعهِٗ 

 : ايتأْٝح ٗ قٛي٘ تعاٍ() ايتأْٝح, ٚيؿٜ
             

 

ٕٻ ايطٜاح نًٗا () ٚإطاز َٓٗا  إٍ َع٢ٓ ايطٜض, ٖٚٞ َ٪ْج١,() ضادعص12: غبأط  اؾُاع١؛ ٭

:   ب٘ اؾُاع١, نُا قاٍ تعاٍ() ٜعين(ٚ)َػدط٠ ي٘, ٚايعطب تصنط ٚاسسٶا  ناْت  

         ٚمل ٜكٌ سادعٶاص47:اؿاق١ط , . .  . ؾاؾِٗ.

                                                           

 .اصوؿ منها( ب)ُب  (
 .بعض( ب)ُب  (
 (.ب)لفظة ، كأثبتي ماُب ( ب)لفظ كُب ( أ)ُب  (
. لفظة( ب)ُب (
 .راجعة( ب)ُب  (
  .(ب)،كأثبتُّ ماُب اـمنو (أ)ُب  (
. كيعنوف( ب)ُب  (



     القرآنسؤاالت
209 

 ٕغٛض٠ يكُا  

 : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ              ؾإٕ قٌٝ, ص34: يكُإط :

ِٳ مل ٜكٌ ًٹ  , ٚا٭ضض َ٪ْج١؟() بأ١ٜ أضض ُٛت :ؾځ

 

؛ ٭ْ٘ انتؿ٢ بتأْٝح ا٭ضض () (بأٟ أضض ُٛت): إِا قاٍ: ()إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘

ٕٻ ايٓؿؼ َٚا قبًٗا َ٪ْح  ٚا٭ضض َٚا بعسٖا َ٪ْح , َٔ إٔ ٜٛٗط ٗ أٟ تأْٝح آخط ؛ ٭

 .ؾانتؿ٢ بتأْٝح ٖصٜٔ عٔ تأْٝح ايٛقت

 ع٢ً َع٢ٓ ايتكسِٜ ٚايتأخرل؛ ٭ٕ ٚقـ () ايعطب ت٪ْح ٚتصنط: ()  ٚقاٍ بعهِٗ

   :, نكٛي٘ تعاٍ() إ٪ْح إشا تكسّ هٛظ شنطٙ بايتصنرل ٚايتأْٝح           

                  (دا٤تهِ إ٪َٓات): ٚمل ٜكٌ ص10:إُتش١ٓط ,

() :ٚقاٍ ٗ َٛنع
              ص43: ا٭عطافط ,          

    [38:األعراف] ،ٍٚنصيو قٛي٘ تعا :
 

               [34:لقمان] 

                                                           

(.  ا)زيادة ُب النسخة ( ٘توت )(
 (.ب)زيادة ُب ( عنو أف يقاؿ )(
 .بأم أرض( ب)ُب  (
 .بعض( ب)ُب  (
 .يؤنثوف أم كيذكركف( ب)ُب  (
 .تذكَته كتأنيثو( ب)ُب  (
 .ُب موضع أخر( ب)ُب (
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 :()ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ,  بأ١ٜ أضض() ,ٜهٕٛ ٗ ايه٬ّ               

 :  ا٫غِ ٚايٓعت, ٚقاٍ ايؿاعط()ٚايتأْٝح يكبٌ ؼكٝل  ،ص8:ا٫ْؿڀاضط

ٟٿ ُٳ١ٺ بٹأځٜٻ١ٹ أځّ بٳ٤٬ٺ بٳأځ ّٴ  ْٹع ِٷ قځبًٞ ٜٴكځسٻ ٗٳًډبٴ َٴػًٹ ٕڂ  ()ٚٳا

 . ٚهٛظ أٜتٗا, قاٍ شاى ٚقايت شاى أدٛز , ْٚٛرلٙ ن٬ُٖا ٚنًتاُٖا 

ٗٳا  : قاٍ ايؿاعط ٘ٹ قځسٵ تٳؿٳعٻبٳ ضٳأڃغٴ .  نٹ٬ عٳكٹبٳٝٵ  .()ؾاؾِٗ.

 

                                                           

 .ك٬توز ُب الكلمة( ب)ُب (
 .كقولو( ب)ُب (
 . ٗتفيف( ب)ُب (
شاعر من بٍت منجح ،  كلد كنشأ ُب الكوفة، :البيت من الوافر،كىو لعبيد ا بن اٟتىر اٞتىعفي، عبيد ا بن اٟتىر اٞتىعفي (

اشًتؾ ُب حرب القادسية، كناصر معاكية، فكاف يكرمو، ٍب حارب بٍت أمية، ككاف لو مواقف من الفتنة، ٍب مات قتبلن بيد رجل 
  =خزانة)ـ 687-ىػ 68يقاؿ لو عياش،كقيل أنو ألقى نفسو ُب سفينة ليعرب الفرات ، فعاٞتو ا١تبلح فاٖتدا فغرقا ٚتيعا،ت 

/ 1ىػ، 1418، ٤4تمد ىاركف،مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة،ط:االدب كلب لباب لساف العرب،لعبدالقادر البغدادم،ٖتقيق=
296) .
،كقد كرد ىذا البيت كشاىد ُب كتاب معاين القرآف للفراء كمعجم (ب)زيادة ُب ...( بأم: كقاؿ الشاعر: )من قولو (1

الصواب اللغوم كشاىد لتوضيح مسألة أف استخداـ كبل مع ا١تثٌت ا١تؤنث صحيح ، كُب كثَت من التفاسَت ُب الكبلـ ُب تفسَت 
. ،كدل ينسب أحد ٤تققي ىذه الكتب ىذا البيت ألحد من الشعراء{كلتا اٞتنتُت آتت أكلها  }:قولو تعاذل
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  غٛض٠ ايػذس٠  

  :قٛي٘ تعاٍ:   غ٪اٍ                        

   () ٚقس قاٍ تعاٍ ٗ َٛنع آخط نٝـ ٜهٕٛ ٖصا,: ؾإٕ قٌٝ ,ص5: ايػذس٠ط: 

                              [4:المعارج]ٍٖٛٚا ٖٓا ٜك  :

 أيـ غ١ٓ ؟

 : ؾٝ٘ ق٫ٕٛ:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

ٙٴ ):  ٜسبط ا٭َط َٔ ايػُا٤ إٍ ا٭ضض إٍ قٛي٘ :قاٍ ابٔ عباؽ   َٹكڃسٳاضٴ ٕٳ  ّڈ نځا ٛٵ   ٹٗ ٜٳ

ٕٳ ُٻا تٳعٴسٴٚ َٹ ـٳ غٳٓٳ١ٺ   ٖٛ ّٜٛ َٔ أٜاّ ايسْٝا, ؾًٛ غاض ب٘ أسس َٔ بين آزّ مل () ٗ أيـ غ١ٓ ,(أځيڃ

   :ٚقٛي٘ تعاٍ,  ٗ أيـ غ١ٓ()ٜػط ب٘            
  ٖٛٚ

ٕٻ َٜٛاڄ َٔ أٜاّ اٯخط٠ ٜهٕٛ ع٢ً قسض ٔػٌ أيـ غ١ٓ َٔ أٜاّ () ٜــّٛ َٔ أٜاّ اٯخط٠؛ ٭

 . () ايسْٝا

  :قٛي٘ تعاٍ: ()ٚقاٍ ايعكًٝٞ                              

     ٜطٜس أْ٘ ٜكه٢ ا٭َط َٔ ايػُا٤, ٜٚٓعٍ َع ا٥٬ٕه١ إٍ ا٭ضض,  ,ص5: ايػذس٠ط

َكساض إػرل  , ٜطٜس ب٘() ؾٝهٕٛ ْعٚشلا ب٘ ٚضدٛعٗا ٗ ّٜٛ ٚاسس َكساضٙ أيـ غ١ٓ ٖا تعسٕٚ

                                                           

". ُب يـو كاف مقداره ألف سنة( "ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب ( ُب ألف سنة )(
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (بو) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (كىو يـو) (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ...( ألف يومان من أياـ : )من قولو (
 .64-63، سبق التعريف بو ص (أستاذ الفراء)القنايٌن العقيلي (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ...( يريد أنو يقيى : )من قولو (6
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أيـ غ١ٓ؛ ٭ٕ بعس َا بٌ ا٭ضض ٚايػُا٤ َػرل٠  , ٚعسزٖا() ؾٝ٘ ع٢ً قسض َػرلْا

 ؾكس قڀعت َػرل٠ ()ٔػُا١٥ عاّ ٫بٔ آزّ, ؾإشا قڀعت٘ ا٥٬ٕه١ باز١٥ ٚعازت ٗ ّٜٛ ٚاسس 

 زلا٤ ايسْٝا إٍ ا٭ضض, () قها٤ ا٭َط َٔ() أيـ غ١ٓ ٗ ّٜٛ ٚاسس, ٖٚا ٖٓا ٜطٜس ()

  :ٚقٛي٘ تعاٍ    
()

 ٜطٜس ايعطٚز ٗ َعاضز ايػُاٚات, ٖٚٞ ص4:إعاضز ط 

ٗ قها٤ ا٭َط َٔ ايػُا٤ إٍ  ْعٚشلا ٚقعٛزٖا ٖٚبٛطٗا: , إع٢ٓ ٜهٕٛ() ٚقـ ايكٝا١َ

ا٭ضض ٗ ّٜٛ نإ َكساضٙ أيـ غ١ٓ, ٚقعٛزٖا ٖٚبٛطٗا ٗ ايػُاٚات نًٗا ٗ أٜاّ اٯخط٠ 

. ٔػٌ أيـ غ١ٓ  .  .() ؾاعطف شيو.

 

 

    :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                

ِٳ شنط ايٓاض ٖا ٖٓا بايتصنرل ٚٚقـ ٗ َٛنع آخط بٛقـ ايتأْٝح : ؾإٕ قٌٝ [20:السجدة] ًٹ ؾځ

  :بكٛي٘ تعاٍ                   ؟ص42:غبأ ط  

 

ٚقـ ايتصنرل ضدع إٍ ايعصاب,ٖٚٛ َصنط,ٚايتأْٝح ضادع إٍ :إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘

 :يؿٜ ايٓاض ٖٚٞ َ٪ْج١,ؾتصنرل ايعصاب           ص47:ايڀٛضط 

                                                           

 . سَتنا (ب)ُب النسخة  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ك عادت ُب يـو كاحد )(
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (مسَتة) (
 . يذكر (ب)ُب النسخة  (
 .ُب (ب)ُب النسخة  (
 . يذكر (ب)ُب النسخة  (
 .القيامة( ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (فاعرؼ ذلك) (
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 : , قٛي٘ تعاٍ() تًو: ٚمل ٜكٌ          [11:الدخان]،  ٚمل

 : قٛي٘, ٖصٙ, ٚتأْٝح ايٓاض:ٜكٌ               
()

 

 :  ٚقٛي٘ص72:اؿرط         [131:آل عمران] ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات. 

ايتصنرل ضادع إٍ ؾعٌ ايٓاض ٖٚٛ ا٫سذلام ٖٚٛ َصنط,  ٚقـ: ()ٚقاٍ بعهِٗ 

 : ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ, ٚايتأْٝح ضادع إٍ عٌ ايٓاض ٖٚٞ َ٪ْج١          

  [78:األنعام] ،ٌٖصٙ, ؾايتصنرل ضادع إٍ ن٥ٛٗا, ٚايتأْٝح: ٚمل ٜك ()
ضادع إٍ  

 .عٌ ايؿُؼ 

() ايتصنرل ضادع إٍ يؿٜ ايٓاض ٚيٝؼ ٗ: () ٚقاٍ بعهِٗ 
عًِ ايتأْٝح,  ٚاٖطٖا 

()ٚنٌ اغِ ٫ٜهٕٛ ؾٝ٘
؛ ()عًِ ايتأْٝح هٛظ تصنرلٙ بٛاٖط يؿٛ٘, ٚتأْٝج٘ ٗ اؿكٝك١ َٚعٓاٙ 

ٜٚهٕٛ ٗ تكػرلٙ عًِ ايتأْٝح,  -ٚإٕ مل ٜهٔ ٗ ٚاٖطٙ عًِ ايتأْٝح-٭ٕ نٌ اغِ 

() نايٓاض ٚ ايساض: ()ؾٝشهِ عهِ ايتأْٝح َجٌ
تكػرلٖا زٜٚط٠, ٚايٓاض  ؾايساض, ٚ مُٖٛا 

()  ؾاعطف شيو() تكػرلٖا ْٜٛط٠
. 

 

                                                           

 .(ب)زيادة ُب النسخة  (.."كإف للذين ظلموا"من آية ) (
 ".النار كعدىا ا الذين كفركا " (ب)ُب النسخة  (
 .بعض (ب)ُب النسخة  (
 .التذكَت (ب)ُب النسخة  (
 .بعض (ب)ُب النسخة  (
 .فيو (ب)ُب النسخة  (
 .منو (ب)ُب النسخة  (
 .ٖتقيقو كمعانيو (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (مثل) (

 .الدار ك النار (ب)ُب النسخة  (
 .كتصغَت٫تا دكيرة كنويرة (ب)ُب النسخة  (
 .(ب) زيادة ُب النسخة (فاعرؼ )(
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 غٛض٠ ا٭سعاب  

  :قٛي٘ تعاٍ غ٪اٍ        [16:األحزاب] ٌِٝٳ: ؾإٕ ق  اضتؿع () ؾځًٹ

ٚإشٶا): قٛي٘
ٚإشا تٓكب َا بعسٖا, (٫ ُتعٕٛ () 

 َٔ ايؿعٌ إػتكبٌ؟ () 

نإ ؾٝٗا ؾعٌ َهُط ()ٚإشا نإ ؾٝٗا ايٛاٚ, ٭ٕ ؾٝٗا ايٛاٚ: إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

 :,إ٫ ق٬ًٝڄ إشا ْٛرلٙ قٛي٘()ٚنإ َع٢ٓ إشا ايتأخرل أٟ يٛ ؾعًٛا شيو ٫ ًٜبجٕٛ خًؿو  

          ص76:اٱغطا٤ط. 

ٕٻ : ()ٚقاٍ بعهِٗ   :ع٢ً ٚدٌٗ (إشا)إ

 أٚ أيـ أٚ ْٕٛ, ()َؿطز بػرل ٚاٚ ٜٓكب نٌ ؾعٌ ٗ أٚي٘ ٜا٤ أٚ تا٤ : () أسسُٖا 

َٳو إشا ٜٚكٍٛ َٳو اْتكب أنط َٳين, ٚا٫ثٌٓ إشاڄ ()إشا ٜهطَو  ٜكٍٛ َٔ شيو إشاڄ أنط  إشاڄ ٜهط

 ا٫ثٌٓ ٚاؾُاع١ ع١َ٬ يًٓكب () ٜهطَاْٞ, ٚيًذُع إشا ٜهطَْٛٞ سصؾت ايٕٓٛ َٔ قبٌ

 :ْٚٛرلٙ قٛي٘               ٚإشا نإ قبً٘ ٚاٚ أٚ ٜا٤ أٚ ص42:اٱغطا٤ط 

َٶا عهِ ()٫ّ أٚ َا ضؾعت ايؿعٌ إػتكبٌ  ٚأبڀًت إشا ٕا دا٤ قبً٘ سطف ْػل ٜٚهٕٛ قهٛ

 :  تعاٍ() ايٓػل يكٛي٘              ص75:اٱغطا٤ط  

                                                           

 .دل (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة )قولو كإذنا )(
 .يليها (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (الواك) (
 .خبلفك (ب)ُب النسخة  (
 .بعض( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( أحد٫تا )(
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (أك تاء) (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (إذ يكرمك) (

 .(ب)زيادة ُب النسخة  (قبل) (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( ا١تستقبل )(
 .كقوؿ ا( ب)ُب النسخة  (
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 : ,ٚنصيو قٛي٘        ٠ٚهٛظ قطا٤ت٘ ٗ ايًؼ ,ص16:ا٭سعابط () :

ٕٻ ايؿعٌ َذلٚى, ؾكاضت نأْٗا أٍٚ ايه٬ّ,  (ٚإشاڄ ٫ ُتعٛا) بڀطح ايٕٓٛ ع١َ٬ يًٓكب؛ ٭

 : ٚإٕ نإ ؾٝٗا ايٛاٚ نكٛي٘ تعاٍ      إشا : ٚايعطب تكٍٛ ص73:اٱغطا٤ط

ُٶا  أنطبو, ضؾعٛا () أْا إشا: ؾإشا قايٛا () نػط اْؿو, ٚإشا أنطبو إشا دا٤ٚا بٗا َتهً

():أْا أنطبو إشا,نكٛي٘:ٚدعًٛا ايؿعٌ أٍٚ بايػ١ُ َٔ إشا,نأِْٗ قايٛا
       

    ُٶا, ؾٝعًُٕٛ ايٛٔ إشا بس٩ٚا ب٘, ٚإشا :  أ٫ تط٣ أْٻِٗ ٜكٛيٕٛص31:ٖٛزط أٚٓو قا٥

ٚقع بٌ ا٫غِ ٚخدلٙ أبڀًٛا, ٚإشا تأخط بعس ا٫غِ ٚخدلٙ أبڀًٛا, ٚبعض ايعطب ٜٓكب إشا 

 .إْٞ إشا أنطبو: ٖٚٞ بٌ ا٫غِ ٚخدلٙ, ؾتكٍٛ

 :  نُا قاٍ ايؿاعط

ِٴ ؾٳڀٹرلا  ٚٵ أځطٹرلٳا   ٫ تٳسٳعٳٓٿٞ ؾٹٝٗ ًٹوځ أځ ٖٵ  () إڇْٿٞ إڇشاڄ أځ

ٚايؿطم  (إشا ٚإش ٚإشاڄ) ()  بايًؿٜ ٖٚٞ()  ٖصٙ ث٬ث١ أسطف ؾبٗٗا:()قاٍ ايؿٝذ 

ٕٻ ٫إ ٠إػتكبٌٜطؾعإ َا بعسُٖا َٔ ا٭ؾعاٍ  (إشا ٚإش):  إٔ() بٝٓٗٔ ٗ إع٢ٓ ٖٛ ٜهٕٛ  (إشا) أ

                                                           

 .ُب اللغة قراءتو( ب)ُب النسخة  (
(. ب)زيادة ُب النسخة ( إذا جابوا ّٔا متكلما )(
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( إذا )(
 .قولو تعاذل( ب)ُب النسخة  (
، كالبيت من الرجز ككجدتو ُب (أ)ك استدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب النسخة ...( فيعملوف الظن إذا)من قولو (

كثَت من الكتب مثل خزانة األدب كبعض معاجم اللغة غَت منسوب لقائل ،كنسبو بعيهم إذل هنشل بن حىرّْم بن ضمرة 
، أدرؾ اٞتاىلية كعاش ُب اإلسبلـ كبقي إذل أياـ معاكية،ت : كىو .الدارمي ىػ،كدل أجد ىذا البيت ضمن 45شاعر ٥تيـر

 .(637/ 2الشعر ك الشعراء،البن قتيبة ، )أشعار ىذا الشاعر،
 .أبو أسحق (ب)ُب النسخة  (
 .تشبو (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (كىي) (
 .(ب) زيادة ُب النسخة (ىو )(
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إشا أْا أسػٔ إشا ؼػٔ :ٜهٕٛ يًٛقت إانٞ,ٜكٍٛ يًُػتكبٌ (إش)إػتكبٌ,ٚ ()ٗ ايٛقت

 :قاٍ اهلل تعاٍ()ٖٚٞ تػ٤ٞ إشا ٜػ٤ٞ            
 

  قاٍ ص73:َطِٜط

 : ايؿاعط

ٗٳ١څ أڂزع٢ يځٗا  ٕٴ نځطٜ  ()ٚٳإڇشا ٜٴشاؽٴ اؿځٝؼٴ ٜٴسع٢ دٴٓسٳبٴ  ٚٳإڇشا تٳهٛ

 : ٚإشا قطٕ إشا بؿعٌ َاضڈ ٜكرل َعٓاٙ َػتكبًڄا نكٛي٘ تعاٍ       

        ٕٳ)ٚ  ,ص54:ا٭ْعاّط ٛٵ إشا ه٦ٝو, َٚجً٘ ٗ ايكطإٓ : َعٓاٙ (إڇشٳا دٳا٤ٳىځ إٓٴاځؾٹكڂ

() إشا ؾدل ؾ٬ٕ, ٚقس نٓت أطٝع٘ إشا أَطْٞ, إشا ؾدكت: نجرل ٚتكٍٛ ؾٝ٘
 ()ٚقٛي٘  

 :تعاٍ               
  


 ()

 :ٚقٛي٘ تعاٍ ص29:ا٭سكافط       

 :, ٚإشا نِ إيٝ٘ ؾعٌ َػتكبٌ قرلٙ َانٝٶا نكٛي٘ تعاٍص30:ايبكط٠ط           

    ٚإش قًت,ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ:ٜطٜس ص37:ا٭سعابط:               ص110:إا٥س٠ط 

 ٜهٕٛ اـدل ()  ٜٓكب ا٭ؾعاٍ إػتكب١ً, ٜٚهٕٛ يًشٌ()  ٚإَا إشا ؾإْ٘() َعٓاٙ إشا أخطدت

                                                           

 .للوقت( ب)ُب النسخة  (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( كىي تسيء إذا يسيء )(
اٞتليس الصاحل الكاُب )كالبيت ألٛتر بن اٟتارث بن عبد مناة،(. ب)زيادة ُب النسخة ...( قاؿ الشاعر: ) من قولو (

٤تمد مرسي ا٠تورل،عادل : ،ٖتقيق(ىػ390ت)كاألنيس الناصح الشاُب ا١تعاَب، أليب الفرج ا١تعاَب بن زكريا النهركاين اٞتريرم 
 (2/347ىػ ،1413 ،1الكتب،بَتكت،ط

. (ب)زيادة ُب النسخة  (..كإذا جاءؾ ا١تنافقوف):  من قولو)
. قاؿ ا (ب)ُب النسخة  (
". كإذ صرفنا إليك نفرا من اٞتن يسمعوف القرآف " (ب)ُب النسخة  (
 . يعٍت ك إذا أخرجتهم( ب)ُب النسخة  (
. (ب)زيادة ُب النسخة  (فإنو) (
 (.ب)زيادة ُب النسخة ( كيكوف للحُت )(
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. إٕ مل تڀع٘ إشا ٜهطبو, َٚٔ ٫ ٜكًض عاد٬ڄ إشا ٫ ٜكًض آد٬ڄ  :ْكٍٛ َٔ شيو َػتكب٬ . .

 .() ؾاؾِٗ

 

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                     

               ..
()

ِٳ: ؾإٕ قٌٝ ص18,19:ا٭سعابط   () ؾځًٹ

 ؟(أؾش١) () :اْتكب قٛي٘

قس ٜعًِ اهلل إعٛقٌ َٓهِ :  َٔ قٛي٘() ْكب ع٢ً ايكڀع:إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

 عٔ ايكتاٍ ٜٚؿشٕٛ عٔ اٱْؿام ع٢ً ؾكطا٤ إػًٌُ, ٚإٕ ؾ٦ت () ٜؿطقٕٛ: أؾش١, َعٓاٙ

  :قٛي٘ تعاٍ  ْٛرلٙ() أؾش١ عًٝ٘  ٖهصا()َٔ ايكا٥ًٌ ٱخٛاِْٗ ًِٖ إيٝٓا, ٖٚٞ :قٌ  

                     اْتكب ع٢ً ايكڀع  ص50,49:مط

  : ٚإٕ ؾ٦ت قًت َكڀٛع عٔ قٛي٘ تعاٍ              .. 

 .دبٓٶا عٓس ايكتاٍ أؾش١ عٓس اٱْؿام:   ٜكٍٛص19,18:ا٭سعابط

                                                           

(. ب)زيادة ُب النسخة ( فافهم )(
.  ُب هناية اآلية" عليكم"زاد على اآلية الكرٯتة لفظ  (ب)ُب النسخة  (
 .دل( ب)ُب النسخة  (
. (ب)زيادة ُب النسخة  (قولو) (
 .32سبق الكبلـ عن القطع ص (
. يعوقوف (ب)ُب النسخة  (
. ىم (ب)ُب النسخة  (
 .(ب)زيادة ُب النسخة  (عليو) )
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ّٸ ٚايؿتِ, ٚايعطب تٓكب: ()ٚقاٍ بعهِٗ   ع٢ً ايصّ نُا () ْكب ع٢ً ايص

 : ()  نكٛي٘ ٗ ايصّ() ٜٓكبٕٛ ع٢ً إسح               اْتكب ص61:ا٭سعابط ,

 . ع٢ً ايصّ

تطِٜٓٗ أؾش١ ع٢ً :ْكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ,َعٓاٙ: () ٚقاٍ بعهِٗ

 :اـرل,نكٛي٘           ٚقٛي٘, أٟ تطِٜٓٗ َٗڀعٌ ص43:إبطاِٖٝط() : 

           ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات ()  ٚقطمت ؾ٦تٌص88:ايٓػا٤ط ,.  . () ؾاؾِٗ .

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ         ِٳ : ؾإٕ قٌٝ ص19:ا٭سعابط ًٹ ؾځ

ِٵ ٜكٌ  , ٚا٭يػ١ٓ َ٪ْج١؟() سساز٠: يځ

 ع٢ً ٖصا ()  ع٢ً ٚظٕ ؾعاٍ, ٚنٌ ْعتٺ ٜهٕٛ() ْعت دا٤ (سسازٺ):  اؾٛاب عٓ٘

ٜٚكٍٛ َٔ شيو  (زلإ ٚعذاف ٚغ٬ٚ ٚؾساز): ايٛظٕ ٜػتٟٛ ؾٝ٘ إصنط ٚإ٪ْح, ْٛرلٙ

 ٚؾسٜس , ٚغًٜٝ ٚغ٬ٚ , ٚعذٝـ ٚعذاف, زلٌ ٚزلإ : َجٌ,  سسٜس ٚسساز ٚؾسٜس

                                                           

. بعض (ب)ُب النسخة  (
 .ينصبوف (ب)ُب النسخة  (2

. (ب)زيادة ُب النسخة  (كما ينصبوف على ا١تدح) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (ُب الذـ) (
.  بعض (ب)ُب النسخة  (
.  (ب) زيادة ُب النسخة (كقولو )(
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (كصرًب فئتُت) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (فافهم) (
 . حديدة (ب)ُب النسخة  (

 . (ب)زيادة ُب النسخة  (نعت جاء) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (يكوف) (
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 :  تعاٍ()  , قاٍ اهلل()ٚؾساز                ()
 

 : عذاؾ١, ٚايبكط٠ َ٪ْج١ ٚنصيو قٛي٘() زلا١ْ , ٫ٚ: ٚمل ٜكٌ ,ص43:ٜٛغـط
    

         ٚمٛٙ نجرل  ص6:ايتشطِٜط. نٌ اغِ ع٢ً ٖصا ايٛظٕ ٜهٕٛ  , ٚنصيو.

ّٴ إٛت: بػرل ٖا٤, ْٚٛرلٙ ُٳا . ٖٚٞ ت٪ْح سٴ  : قاٍ ايؿاعط() نُا.

ّٴ ٹ ُٳا ٛٵتٹإشٳا ٳَا سٴ ٕځ ٗٳا سٳادٳ١ڄ  بٹبٳًس٠ٺ ()نځإ ا ٘ٴ إڇيځٝ  ()  ٚتٹڀٹطټبٳ زٳعٳتٵ

 :نُا قاٍ يبٝس بٔ أبٞ ضبٝع١ايعاَطٟ 

َٴٗا ٛٳا ًڃوځ أّ ٚسٵؿٹٝٻ١ ٷ َػبٛعٳ١ ٷ   خصيتٵ  ٖٚاز١ٜ ٴ ايكٿٛاضڇ قٹ  ()أؾځتٹ

 . ()ٖٞ بكط٠ ايٛسـ :ٚقٛاض

  ا٭يػ١ٓ, ()  سساز٠؛ ٭ٕ ايٛقـ ضادع إٍ َع٢ٓ()إِا مل ٜهٔ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

                                                           

 . (ب)زيادة ُب النسخة  (...مثل ٝتُت): من قولو (1
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (ا)لفظ اٞتبللة  (
 ". سبع عجاؼ "(ب)ُب النسخة  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (كال) (4
 . (ب)زيادة ُب النسخة .. ٝتُت كٝتاف :من قولو مثل (5

ذا إ :،كمعٌت البيتكرد ىكذا ُب كتب الشعر كاف ببلدة كأثبتي ما ُب ب ألنو  (ب)كُب ، "خط ببلدةو " (أ)ُب النسخة  (
كالفعل بعدىا  .."فعاؿ" على كزف "ٛتاـ"كالشاىد أف كلمة ..اليوإرض جعل لو فيها حاجة فيسَته أف ٯتوت بأقيى ا لرجل 

 .ألنو ٬توز فيها التذكَت كالتأنيث..كاف كدل يقل كانت
 180البيت من الوافر، كىو لغالب بن عبد القدكس كيكٌت أبا ا٢تندم شاعر إسبلمي كقد أدرؾ أكؿ الدكلة ا٢تامشٌية ،ت  (7
  .(126/ 4معجم الشعراء ، اٞتبورم، )ىػ 
  .86صالعامرم كقد سبق التعريف بو  ربيعة أيب بن للبيد : البيت (9

  .(ب)زيادة ُب .." قاؿ لبيد بن أيب ربيعة"من قولو  ( 
 . بعض (ب)ُب النسخة  )
 .كدل يقل (ب) ُب النسخة )
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (معٌت) )
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, () , ٚإِا شنط ا٭يػ١ٓ؛ ٭ْٗا َعسٕ ايكٍٛ ٚايه٬ّ() ٚع٢ٓ با٭يػ١ٓ ايكٍٛ ٚايه٬ّ

 :ٖٚٞ غايب١ ع٢ً ايكٍٛ ٚايه٬ّ نُا قاٍ تعاٍ      ص167:  آٍ عُطإط ,

ٚغايب١ ع٢ً ,  بايًػإ ٫ با٭ؾٛاٙ, ٚإِا شنط ا٭ؾٛاٙ؛ ٭ْٗا َعسٕ ايًػإ() ٚايكٍٛ إِا ٜهٕٛ

 .ايًػإ ٜهٕٛ َع٢ٓ ايه٬ّ :, ٖٚٛ َصنط, ٚقس قٌٝ أٜهٶا() إشا قاٍ بايًػإ: َعٓاٙ ()ايًػإ

نُا قاٍ ايٓيب 
ٜعين ن٬َ٘ بعس تؿهطٙ,ٚ ايًػإ َع٢ٓ  ()(ٚضا٤ قًب٘()يػإ إ٪َٔ):() 

 .ٚيٹػٵ١ٓ ٚ أٜهٶا َع٢ٓ يػ١(),ٚيٹػٵٔ بايهػط يػ١()ايؿكٝض

 :()نكٍٛ ايؿاعط

ٗٳا ًڃػٴٓٴٓٹٞ أځيڃػٴٓٴ ٕڈ ؾكٹطٵ   ٚإشا تٳ ٖٴٛ َٳٛ أْٸين يځػٵتٴ ٹ

 . ()  ؾاؾِٗ

 

                                                           

 . (ب)ُب ىامش " القوؿ كالكبلـ"الكبلـ كالقوؿ كاستدركها الناسخ  (ب) ُب النسخة )
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (كإ٪تا ذكر األلسنة ألهنا معدف القوؿ كالكبلـ) )
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (إ٪تا يكوف) )
 (. ب)زيادة ُب النسخة ..( ال باألفواه: )من قولو (
 . اذركم بالكبلـ (ب)ُب النسخة  (
 . الرسوؿ عليو السبلـ (ب)ُب النسخة  (
 . ا١تؤمن لسانو (ب)ُب النسخة  (11
 (ًلسىانًوً  كىرىاءى  كىرىاءى قػىٍلًبًو، كىقػىٍلبي األٛتىقً  اٍلعىاًقلً  ًلسىافي )فقط كجدت حكمة مشأّة ٢تذا اللفظ كا١تعٌت .. ىذا ليس حديثان  ( 
كُب اآليات كاألحاديث ما .. رضي ا عنو-كجدهتا ُب كتب الشيعة مثل كتاب هنج الببلغة،منسوبة لعلي بن أيب طالب ..

 ..يغٍت عنو كبنفس ىذا ا١تعٌت 
 .. كاللساف الفصيح( ب)ُب  (2

ىػ ، 1414، 3بَتكت، ط–  بن منظور دار صادر اللساف العرب، )، ًلٍسنه أم لغة يتكلموف ّٔا لكل قـو: كحكى أبو عمرك  ( 
 (78ص /23

 .42ـ، ص 2002 البيت لطرفة بن العبد ،ديواف طرفة بن العبد شرح مهدم ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، (4
 . (ب) زيادة ُب (فافهم) )
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  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                          

                 
 ()


َا ٖصٙ ا٭يؿات ٗ : ؾإٕ قٌٝ ص66, 67: ا٭سعاب ط 

 أٚاخط ا٭زلا٤؟

ايتٝػرل اغتدطد٘ َٔ أعذاظ أزلا٤   ا٭يؿات أيؿات() ٖصٙ: إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

 : ()إعطؾ١ نُا قاٍ ايعذاز

ٕڂطٵنٹعٳا ايكٻبٿٞ مٸٸّٳ ْٞمٳٴمت   أځخٵهٳعٳا يٹًبعٴٛضڇ عٳبسٶا ٚٳقٹطٵتٴ  ا

ٕٻ ٖصٙ ا٭يؿات إتٛيس٠ َٔ ايؿتش١: ()ٚقاٍ بعهِٗ  ٕٻ ا٭يـ َٔ دٓؼ ايؿتش١, ٚايٛاٚ؛إ   ٭

َٔ دٓؼ ايه١ُ, ٚايٝا٤ َٔ دٓؼ ايهػط٠, ٖٚصٙ ث٬ث١ سطٚف َٔ سطٚف ايع١ً ٜتػرلٕ عٔ 

ٚٶا, ٚإٕ نإ َهػٛضٶا ٜكرل  َٶا ٜكرل ٚا زلتٗٔ َٔ د١ٗ ايٛقٛع, ٚإٕ نإ قبٌ اؿطٚف َهُٛ

 : () اَط٤ٟ ايكٝؼ() َٚٓ٘ قٍٛ ٜا٤, ٚإٕ نإ َؿتٛسٶا ٜكرل أيؿڄا, ٫ٚ ٜكٍٛ قٛيڄا ٚق٬ٝ,

٘ٴ ايسٻضٵبٳ ٣ضٳأځ ٕا قٳاسٹبٹٞ بٳهځ٢  ٔٳ    زٴْٚٳ ٕڇ أْٻا ٚٳأځٜٵكځ  بٹكځٝٵكٳطٳا يځاسٹكځا

.  َٔ ؾتش١ ايطا٤() تٛيس ا٭يـ ٚاي٬ّ

                                                           

 . (فأضلونا السبيبل) (ب)ُب  (
 . أهنا (ب)ُب  (
 ىو عبد ا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدم التميمي أبو الشعثاء راجز ٣تيد من الشعراء كلد ُب اٞتاىلية: العجاج (

الرجز كشبهو بالقصيد، ككاف = = كقاؿ الشعر فيها ، أسلم كعاش إذل أياـ الوليد بن عبد ا١تلك ففلج كأقعد، كىو أكؿ من رفع
 . (250/ 3  اٞتبورم،معجم الشعراء، ). ال يهجو، كىو كالد رؤبة الراجز ا١تشهور أييا

 . بعض (ب)ُب  (
 .قاؿ (ب)ُب (
 .167سبقت الًتٚتة لو ص ( 
 . تولدت األلف (ب)ُب  (
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 ٖصٙ ا٭يؿات أيؿات ايطغ٢ ٚايطغ٢ ٖٞ ايجابت١ ٜجبت َا قبًٗا َٔ ايه١ًُ, : ٚقاٍ اـًٌٝ

 :ا٭يؿات اييت ٚقعت ٗ أعذاظ ا٭زلا٤ ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘: ()أبٛ إغشام ٚقاٍ ايؿٝذ

, () بٝها٤ ٚٓطا٤ ٚقؿطا٤: أيؿات ٖسٚز٠ تهٕٛ ٗ ْعٛت اٱْاخ َجٌ: أسسٖا 

 : نكٛي٘ تعاٍ       ٚقٛي٘ تعاٍص46:ايكاؾاتط :
       

 


 () 

 : ٚغ١ٓ ٓطا٤, نكٍٛ ايؿاعط ص69:ايبكط٠ ط

ٗٳا   غٳٓٳ١ٹ قځسٳ نؿؿت عٔ غاقٗا ()صٗط ٔٵ عٴطٳاقٹ ِٳ عٳ  () ٓطا٤ تبٵطٟ ايًشٳ

 ٖصا ٚشا ٗ اٱؾاض٠: َجٌ  أيؿات ايعُاز تهٕٛ ٗ إؾاض٠ إصنط ٚنٓا١ٜ إ٪ْح:ٚايجاْٞ

 : يكٛي٘ تعاٍ    
 ()

 ؾاشلا٤ تٓبٝ٘, ٚشا إؾاض٠, ٚا٭يـ  ص92:ا٭ْعاّ ط

 : عُاز, ٚايهٓا١ٜ يًُ٪ْح نكٛي٘ تعاٍ          ٚقٛي٘ص46: اؿر ط  : 

               ص46: يكُإ ط. 

 :  ا٭زلا٤ إعطؾ١ نكٛي١ تعاٍ() أيؿات ايتٝػرل ٗ إعذاظ: ٚايجايح  

    ص66:ا٭سعابط            ؾاؾِٗ ص67:ا٭سعاب ط.()
  

                                                           

. 58ا١تصنف كما أشرنا إذل ذلك صىو ا١تقصود  ( 
 . تقدًن كتأخَت (ب)ُب  (
 . (إهنا)زاد كلمة  (ب)ُب  (
،كىو من الرجز ك نسبو ..( ُب سنة كشفت)لكٍت كجدت البيت عند ْتثي عنو ..( ىند فكشفت عن ساقها( )ب)كُب  (1

اٟتديث البن  غريب)ابن قتيبة إذل أعرايب دل يذكر اٝتو كاف يطرد الطَت عن زرع ُب سنة جدب ، كالعراؽ بيم العُت العظم، 
، كأكرده كثَت من (263/ 1ـ، 1377قتيبة عبد ا بن مسلم،ٖتقيق عبد ا اٞتبورم، كزارة األكقاؼ العراقية ، بغداد ، 

. كدل ينسبوه  (يـو يكشف عن ساؽ): ا١تفسرين كشاىد ُب  تفسَت لفظة الساؽ ُب قولو
 (. ب)زيادة ُب ( إذل هناية البيت..كسنة ٛتراء: ) من قولو (
 . (مبارؾ )زاد كلمة (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب  (إعجاز) (
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  غٛض٠ غبأ  

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ           [ِٵ : ؾإٕ قٌٝ ص10: غبأ ِٳ يځ ًٹ ؾځ

 : ٗ َٛنع آخط ْاع١, ٚقاٍ أٚبٔ ٚاؾباٍ َ٪ْج١؛ ٭ْٗا: ٜكٌ      

                 ؟ص79: ا٭ْبٝا٤ط  

إٓازا٠, ٖٚٞ َٓازا٠ َؿطز٠, ؾًٛ نإ  يؿٜ ا٭َط ضادع إٍ يؿٜ: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

ٚٿبٵٔ َع٘,: يؿٜ ا٭َط ضادعٶا إٍ ْاع١ اؾباٍ يكاٍ   : () ْٚٛرلٙ ٗ إٓازا٠ أ   

                  
()


 

ٚأَا قٛي٘  ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات, ص44:ٖٛز ط

 :تعاٍ                   . .
()

, خدل عٔ ايؿعٌ, ٚاـدل ٫ ص79:ا٭ْبٝا٤ط

 . ؛ ٭ْٗا َتٓٛع ٗ بابٗا() ٜتػرل عٔ ساي٘, ٖٚا ٖٓا َٓازا٠ ٖٚٞ تػٝرل ٗ ايٛدٛٙ

أٚبٔ؛ ٭ٕ اؾباٍ ٖا ٖٓا بًؿٜ ايتٓهرل, ٚنٌ ْاع١  :إِا مل ٜكٌ: () ٚقاٍ بعهِٗ

 َٔ د١ٗ ٚقـ ؾعًٗا ٚشيو إْ٘ ٜكًض ؾٝٗا ا٭يـ () تهٕٛ َٓهط٠ زاخ١ً ٗ سٝع ايؿطٜس

زاخ٬ ٗ سس ايٓهط٠ هٛظ ٚقـ ؾعًٗا  ٚنٌ اغِ ٜهٕٛ ٚاي٬ّ ؾإشا سصؾتٗا قرلتٗا ْهط٠,

 :ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ.  بايتٛسٝس, ٚإٕ ناْت ْاع١                 

 ٗ يؿٛٗا؛ يػكٛٙ ا٭يـ () ؾٝٗٔ ٚإٕ ناْت ْاع١؛ ٭ْٗا ْهط٠: ٚمل ٜكٌ ، ص43:ايٓٛضط

                                                                                                                                                                                

 . (ب)زيادة ُب  (فافهم) (
 . (ب)زيادة ُب  (ُب ا١تناداة) (
 .(كغيض ا١تاء): زاد قولو (أ)ُب  (
 . (كالطَت)زاد كلمة  (ب)ُب  (
 . الوصف(ب)ُب  (
 . بعض (ب)ُب  (
 . عذاب التفريد (ب)ُب  (
 . منكرة (ب)ُب  (



     القرآنسؤاالت
224 

 :  ٚاي٬ّ, ؾٛسس ايهٓا١ٜ يتٓهط يؿٛٗا, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ        . .   

:, ٚأَا قٛي٘ تعاٍ() ص10:غبأط
            . .ْاع١ َعٵطڇؾ١ ص79:ا٭ْبٝا٤ط 

 . ايًؿٜ َع ايتعطٜـ()  ٚاي٬ّ ؾٝٗا ؾذُع ؾعًٝٗا يتذُع()  ا٭يـ() يسخٍٛ

ِٳ اضتؿع قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝ ًٹ  ؟(ٜا دباٍ): ؾځ

 : اؾٛاب إٔ ٜٴكاٍ

 : ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘() , ٚٗ اؾ١ًُ ْسا٤ إعطؾ١()  إِا اضتؿع يكبٌ ْسا٤ إعطؾ١

 :ْسا٤ َؿطز َعطؾ٘ ٜهٕٛ َطؾٛعا أبسٶا نكٛي٘ تعاٍ: أسسٖا 
     

    ٚقٛي٘ص26:م ط  :           ص76:ٖٛز  ط.  

 :  نكٛي٘() ْسا٤ َؿطز ْهط٠ غرل َٓعٛت١ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا أٜهاڄ: ٚايجاْٞ     

   . .   ٚقاٍ ايؿاعطص10:غبأط , : 

ة ُ َبْعَد الهْجِر واْنَصَرَفْت  ْتَك َعزَّ  فحيِّي ويحَك من حّياَك يا َجَملُ   َحيَّ
() 

ٜا ضد٬ ٚطٜؿڄا, : نكٛيو  تهٕٛ َٓكٛب١ أبسٶا,() ْسا٤ ْهط٠ َٓعٛت١ َؿطز٠: ٚايجايح

 : قاٍ اهلل تعاٍ. ؛ ٭ْ٘ ْهط٠ َٓعٛت١() تٓكب ضدًڄا ٚتْٓٛ٘         ص30:ٜؼط 

 : ٚقاٍ ايؿاعط, اْتكب سػط٠؛ ٭ْٗا ْسا٤ ْهط٠ َٓعٛت١

                                                           

 . (كالطَت)زاد كلمة  (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب (لدخوؿ )(
 .ألهنا األصوب (ب)لؤللف ، كأثبت ماُب  (أ)ُب  (
 . لتجميع (ب)ُب  (
 . ألنو نداء مفرد (ب)ُب  (
 . ا١تفرد (ب)ُب  (
 . ألنو أصوب ،كا أعلم (ب)أبدان ،كأثبتُّ ماُب  (أ)ُب  (
  .(100ديواف كثَت عزة  ، ص )كالبيت لكثَت عزة،. (ب)زيادة ُب  (..حٌيتك:كقاؿ الشاعر)من قولو (
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ِڈ ُٳطاڄ أځبكٳطتٳ ٗ َأتٳ ٛٶا تٳٓٵسٴبٴٴ   ٜا قځ ٔٳ ؾٳذٵ  () أځتٵطٳابٹ بٳٝٵ

 .() ؾاؾِٗ

 

 : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ              ِٳ اْتكب : ؾإٕ قٌٝ ص10:غبأط يٹ

؟ (ٚايڀرلٳ) :قٛي٘ تعاٍ

 :اْتكب يٛقٛع ايؿعٌ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ: إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘
      

               (10: غبأ) ()ؾٝهُط, ()  ٚغدطْا ي٘ ايڀرل ,

:, ٚغكٝت٘ َا٤, ؾٝذٛظ شيو, ٚأْؿس ايؿطا٤() أطعُت٘ طعاَا َٚا ٜطٜس:  قٛيو() ؾتهٕٛ مٛ

. باضزٶا َٚا٤ٶ تبٓٶا ٚعًؿتٗا   . . . . . . . . .    () 

.() إطاز عًؿتٗا تبٓٶا, ٚغكٝتٗا َا٤ٶ باضزٶا
  

 ْكب ع٢ً تهطاض ايٓسا٤, ٜطٜس ب٘ ايڀرل, ؾًِ وػٔ شيو ؾٓكب,: ()قاٍ بعهِٗ

 :  ع٢ً اٱتباع , قاٍ ايؿاعط() ٜٴكطأ بايهِ: ٚقاٍ بعهِٗ

                                                                                                                                                                                

 . مفرد نكرة منعوتة (ب)ُب  (
 . نصبت رجبل كنونتو (ب)ُب  )
 . (15/ 4ديواف أيب نواس ،  )البيت من السريع ،أليب نواس ،سبق التعريف بو،  (
 (. ب)زيادة ُب ..."( ياحسرة"قاؿ ا تعاذل )من  (9

 ". كلقد أتينا داكد منا فيبل "(ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب ( كسخرنا لو الطَت  )(
 . مثل (ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب  (ما يريدك )(
، كذكره األمشوين ُب منهج 139/ 3خزانة األدب ،  )أكرده عبد القادر البغدادم ُب خزانة األدب كقاؿ ال يعرؼ قائلو،  (

نىاىىا،  : ، كتتمة البيت442السالك شاىد رقم  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ا١تسمى منهج  )حىىتَّ شىٍتٍت ٫تىَّالىةن عىيػٍ
. 226/ 1ـ،  1955السالك إذل ألفية ابن مالك، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد ، دار الكتاب العريب، بَتكت، 

 . (ب)زيادة ُب  (..كأنشد الفراء): من قولو (
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ُٵطٴٚ ُٴطٳ ايڀځطڇٜٵلڇ   ٚايهٻشٳاىځ غٹٝٵطا () أ٫ ٜٳا عٳ ُٳا خٳ ٚٳظٵتٴ  ()ؾځكځسٵ دٳا

  ؾٓكب ايهشاى
 . , ٚايطؾع دا٥ع ع٢ً اٱتباع() ْسا٤ ايٓهط٠على 

, ٚسك٘ إٔ ٜهٕٛ ٜا دباٍ ٜٚا () ْكب ع٢ً أْ٘ َعسٍٚ عٔ َهاْ٘: () ٚقاٍ بعهِٗ

ٕٻ نٌ َعسٍٚ َٔ زلت٘  ْكب () أٜٗا ايڀرل, ؾًُا سصؾٛا ايٓسا٤ ٚعسيٛٙ عٔ زلت٘ ْكبٛٙ؛ ٭

 ): نكٛي٘ تعاٍ        ) ص30: ايبكط٠ط ()            

   (     
اْتكب َج٢ٓ ٚث٬خ ٚضباع؛ ٭ْٗا َعسٚي١ عٔ  ص1: ؾاطط ط () 

: , ؾإٕ قٌٝ()  ا٭قٌ اثٌٓ ٚث٬ث١ ٚأضبع١, ؾًُا عسيٖٛا ْكبٖٛا()  ٚنإ ٗ() دٗتٗا

 () ايڀرل ٚسسإ: قاٍ بعض: ؾٝ٘ ق٫ٕٛ: ()ٜكاٍ ٚسسإ أّ ْاع١, اؾٛاب إٔ (ايڀرل)

                                                                                                                                                                                

 . بعض (ب)ُب  (
 . قد قرم بالرفع (ب)ُب  (
 . زيد (ب)ُب  (
 (282/ ٫5تع ا٢توامع ، السيوطي ،  ) كدل ينسبو، 1667قائلو ٤تهوؿ ، كأكرده السيوطي ُب ا٢تمع الشاىد رقم  (
 . تكرار النداء (ب)ُب  (
 . بعض( ب)ُب  (
 . جهتو( ب)ُب  (
 . جهتو( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب "( جاعل ُب األرض خليفة"آية  )(

".  ا١تبلئكة رسبل أكرل أجنحة مثٌت كثبلث كرباع( "ب)ُب  (
 . على ا١تعدكؿ من جهتو( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب ( ُب )(
 (. ب)زيادة ُب ( فلما عدلوىا نصبوىا  )(
 . قل( ب)ُب  (
 . كاحد( ب)ُب  (



     القرآنسؤاالت
227 

  :بكٛي٘ تعاٍ  ايڀٝٛض, ٚاستر() ْٚاعت٘                   

       ٚنإ ٚاسس ٖٚٛ اـؿاف ص49: آٍ عُطإط().   

 ()طا٥ط مٛ قٛي٘()ايڀرل ْاع١, ٚايڀٝٛض ْع اؾُع ٚٚاسسٖا: ()ٚقاٍ بعهِٗ

  :تعاٍ        ٕٻ ايڀرل ْعص38:ا٭ْعاّط  : قٛي٘ تعاٍ() ٚايسيٌٝ ع٢ً أ

            ٚقٛي٘ تعاٍ() ٚناْٛا طٝٛضٶا نجرلٶاص3:ايؿٌٝط:     

 : ٚقٛي٘ ص20:ايٌُٓط             
 () 

  : ٚقٛي٘ ص19:إًو ط  

               ْٚٛرلٙ نجرل,ٚنصيو قٛي٘ص79:ايٓشٌط :    

      ) نًٗا ؾاؾِٗ () ع٢ٓ ب٘ ايڀٝٛضص10: غبأط() . 

 : ()ٚقاٍ ا٭عؿ٢

ٔٳ ايؿځتٳ٢  َٹ َٳا عادٹ٬تٴ ايڀځٸٝٵطڇ تٴسٵْٹٞ  ٔٳٸ ٜٳدٹٝبٴ   ٚ ٗڇ ٔٵ ضٳٜٵجٹ ضٳؾٳازٶا ٫ٚ عٳ

 

                                                           

 (. ب)زيادة ُب ( كٚتاعتو )(
 .ت اليت اليوجد دليل من القرآف أك السنة على صحتهااكٖتديد نوع الطَت بأنو ا٠تفاش من االسرائلي ( 
كقاؿ بعض ( ب)ُب (
كحداهنا ( ب)ُب  (
كقولو ( ب)ُب  (
 ٚتاعة( ب)ُب  (
(  أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( ككانوا طيورا كثَتا  )(
(  أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ".. ( كتفقد الطَت" كقولو تعاذل ) من  (
( ب)زيادة ُب ( الطيور )(

( ب)زيادة ُب ( فافهم )(
 ىػ،كليس 30كجدت ىذا البيت ُب كثَت من كتب النحو كاللغة منسوب  ليابئ بن اٟتارث الربٚتي، ت  (

.. كغَتىا..4/323،ا٠تزانة 181،كالكامل ، ص438ص/ 6اللساف ج)لؤلعشى،
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 غٛض٠ ؾاطط  

 : ()قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                       

             أيٝؼ دٛاب ايؿطٙ بايؿا٤ ٜهٕٛ : ؾإٕ قٌٝ ص2: ؾاططط

ِٳ اْتكب قٛي٘ ًٹ  ؟(ؾ٬ ٖػو شلا): َطؾٛعٶا؟ ؾځ

َا ٜؿتض اهلل يًٓاؽ َٔ ض١ٓ ؾكس : اْتكب ع٢ً ايتدل١٥, َعٓاٙ:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜٴكاٍ

:  إٍ ايط١ٓ, َٚا ّػو(), ٚايتأْٝح ضادع١()ؾتض ٫ ٖػو شلا, ْكب ع٢ً ايتدل١٥

اؾٛاب عٓ٘ بايؿا٤, ٚاْتكب َا بعسٙ  (ؾ٬ َطغٌ ي٘)َعڀٛف ع٢ً َا ٜؿتض, نصيو العّ 

إٕ دٛاب : َصنط, ٚٗ اؾ١ًُ (َا)ٚ (َا)عصف ايتدل١٥, ٚتصنرل ايهٓا١ٜ ضادع إٍ يؿ١ٛ 

َٶا؛نكٛي٘ تعاٍ: ايؿطٙ قهّٛ بج٬ث١ أؾٝا٤   :()إشا نإ بػرل ايؿا٤ ٜهٕٛ فعٚ    

   ٚقٛي٘ص123:ايٓػا٤ط,:                 نإ بايؿا٤ ()ؾإٕ ,ص7:ايعيعي١ط 

 َٚا بعسٙ ٜهٕٛ َٓكٛبٶا يكبٌ ايتدل١٥ نكٛي٘ () ٜهٕٛ اؾٛاب بايؿا٤()ؾاْٛط ؾإٕ نإ ؾاع٬

  : ()تعاٍ           ٚقٛي٘ص186:ا٭عطافط ,:          
() 

, َٚا بعسٙ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا ع٢ً ٚد٘ () نإ ٗ ايؿعٌ ؾٝهٕٛ اؾٛاب بايؿا٤()ٚإٕ ,ص2: ؾاططط

 : ا٫غتكباٍ نكٛي٘ تعاٍ       اؾٛاب ٗ ايؿا٤, ٚاضتؿع  ص95:إا٥س٠ط

                                                           

( ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
( ب)زيادة ُب ...( معناه ما يفتح ا : )من قولو (
راجع ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
فإذا ( ب)ُب  (
ُب الفعل ( ب)ُب  (
ُب الفاء ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
( للناس)زاد كلمة ( أ)ُب  (

كإذا ( ب)ُب  (
ُب الفاء ( ب)ُب  (
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 :  نكٛي٘ تعاٍ()ع٢ً ططٜل ا٫غتكباٍ (ٜٓتكِ)             

 : (), ٚقٛي٘ص123:ط٘ط             
 . ٚمٛٙ نجرل ص126:ايبكط٠ط ()

  : نإ َكسضٶا ؾٝهٕٛ َطؾٛعا اؾٛاب ايؿا٤ نكٛي٘ تعاٍ()ٚإٕ          

           () نكٛي٘ ص184:ايبكط٠ط :              

    ٚقٛي٘ ,ص196:ايبكط٠ط:                  ٚمٛٙ  ص280:ايبكط٠ط

 .()نجرل

  :() نإ ايؿا٤ َع٢ٓ ايعڀـ ٜهٕٛ قهَٛا عهِ ا٭ٍٚ نكٛي٘ تعاٍ()ٚإٕ  

                ُٴتٵ)العّ  ص217:ايبكط٠ط يكبٌ ايعڀـ ع٢ً ا٭ٍٚ  (ؾٝ

 .()ؾاؾِٗ

                                                           

(  ب)زيادة ُب ..( كمن عاد)من آية  (
(  ب)زيادة ُب ( كقولو )(
(  أ)ُب ( قليبل)زاد كلمة  (
كإذا ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ...( فمن كاف منكم"إذل آخر آية ..من لفظة تعاذل  )(
فافهم ( ب)ُب  (
كإذا ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
( ب)زيادة ُب ( فافهم )(
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  غٛض٠ ٜؼ  

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ              ِٳ :  ؾإٕ قٌٝص78:ٜــؼط ًٹ ؾځ

 ٚايعٛاّ َ٪ْج١؟ (ض١َُٝ): مل ٜكٌ

ايتصنرل ضادع إٍ يؿٜ ايعٛاّ ٚيٝؼ ٗ يؿٛ٘ ع١َ٬ ايتأْٝح, :  اؾٛاب عٓ٘ إٔ تكٍٛ

 : أضبع١ أؾٝا٤()ٚع١َ٬ ايتأْٝح()ٚايتأْٝح ضادع إٍ يؿٜ اؾُاع١, ٚاؾُاع١ نًٗا َ٪ْج١

 . () ٚايػهط٣ ٚايع٢ُٛ()ايٝا٤ إطغ١ً؛ نايعڀؿ٢: أسسٖا 

 . () ٚايكؿطا٤()ايبٝها٤ ٚاؿُطا٤: أيـ ٖسٚز َجٌ: ٚايجاْٞ

.  ٚمٖٛا()ايكُك١ُ ٚايساب١ ٚاؿ١ٝ ٚاؿػ١ٓ ٚايػ١٦ٝ:  َجٌ()ٖسٚز٠ (ٖا٤) :ٚايجايح . 

 ايساض ٚتكػرلٖا زٜٚط٠, ٚايػٛم ٚتكػرلٖا: ٚدٛز اشلا٤ ٗ تكػرلٖا َجٌ: ٚايطابع

 .()غٜٛك١, ٚايٓاض ٚ تكػرلٖا ْٜٛط٠, َٚا أؾب٘ شيو

()صَٔط ؾ٤ٞ, ٚنٌ اغِ خ٬ () ٚيٝؼ ٗ ايعٛاّ َٔ ٖصٙ ا٭ضبع١ إصنٛض٠
 ٖصٙ 

 تصنرلٙ ٚتأْٝج٘ ٫تػاع ايًػ١ إ٫ إٔ ايتصنرل أيٝل, ٚنإ ؾٝ٘ زلاع َٔ () هٛظ يو()ايع١َ٬

                                                           

تؤنث ( ب)ُب  (
. ألنو األكضح( ب)كعبلمة التأنيث ، كأثبت ماُب ( ب)كعبلمتو كُب ( أ)ُب ُب  (
. ألف ا١تثاؿ أصح( ب)العطشى، كأثبت ماُب ( ب)كالعصا كُب ( أ)ُب (
( ب)زيادة ُب ( العظمى )(
تقدًن كتأخَت ( ب)ُب  (
السوداء ( ب)ُب  (
 ..ُب كتب اللغة تسمى التاء ا١تربوطة ، كدل أجد فيما اطلعت عليو من مراجع اللغة العربية من يسميها با٢تاء ا١تمدكدة ( 
( ب)زيادة ُب ( كاٟتسنة كالسيئة )(
. أشبههما( ب)ُب  (

( ب)زيادة ُب ( األربعة ا١تذكورة )(
.. عن ىذه العبلمة( أ)ُب  (
ال ٕتد فيو من ىذه العبلمات ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( لك )(
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ٕٻ ايػُاع أٚنس َٓ٘, ٚ() ٗ تصنرلٙ ٚتأْٝج٘, ؾا٭خص ب٘()ايعطب : قاٍ ايبعض أٍٚ؛ ٭

 ٜػتٟٛ ؾٝ٘ إصنط () ايؿعٌٝ َع٢ٓ إؿعٍٛ, َٚا نإ ع٢ً َٝعإ ايؿعٌٝ()ايطَِٝ ع٢ً ٚظٕ

  :ٚإ٪ْح, ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ        قط١ّ, : ٚمل ٜكٌ ص20:ايكًِط

 : ٚقٛي٘     
عك١ُٝ, ٖٚصٙ نًٗا ؾعٌٝ َع٢ٓ : ٚمل ٜكٌ ص29:ايصاضٜاتط ()

 : ()قاٍ اَطض٩ ايكٝؼَؿعٍٛ, 

ٔٵ ْٳبٵوٹ قٹؿځا ٍڇ سٳبٹٝبٺ شٹنڃطٳ٣ َٹ ٓٵعڇ َٳ ٘ٹ           ٚ ٛٳ٣ بٹػٹكڃ ٔٳ ايًٹٸ ٍڇ بٳٝٵ ٌڇ ايسٳٸخٴٛ َٳ ٛٵ  () ؾځشٳ

 . ()سبٝب١؛ ٭ْٗا َع٢ٓ قبٛب١ ؾاؾِٗ: ٚمل ٜكٌ

                                                           

كما كاف فيو ٝتاع العرب ( ب)ُب  (
بالسماع ( ب)ُب  (
ميزاف ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( كما كاف على ميزاف الفعيل )(
( قالت)زاد كلمة ( ب)ُب  (
  .(ب)قاؿ الشاعر، كأثبتُّ ماُب كما  (أ)ُب  (
ديواف امرؤ القيس بشرح أيب سعيد السكرم، ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم ك٤تمد علي )البيت مطلع معلقة امرؤ القيس،  (

 . 135،كسبق التعريف بالشاعر ص (162الشوابكة، ص 
( ب)زيادة ُب ( فافهم )(
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  غٛض٠ ايكاؾات  

  : ()قٛي٘: غ٪اٍ          (     ؾإٕ ص47:ايكاؾاتط 

ِٳ اضتؿع قٛي٘ ًٹ  ؟ (٫ ؾٝٗا غٍٛ): ؾځ

, ()َعطؾ١ ْٚهط٠:  ع٢ً ٚدٌٗ(), ٖٚٞ()ضؾع ع٢ً ايتدل١٥:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

إٕ ؾ٦ت ْكبت بػرل تٜٓٛٔ, ٚإٕ ؾ٦ت ضؾعت َع ايتٜٓٛٔ, :  ؾؿٝٗا يػتإ ْهط٠ؾإٕ نإ

ِٷ يو, قاٍ اهلل تعاٍ: ٜكٍٛ ٍٷ يو ٫ٚ زضٖ     : ٫ َا    
 ص254:ايبكط٠ط ()

   : ٚقاٍ    ٚقٛي٘ ص236:ايبكط٠ط, :         () ص114:ايٓػا٤ط 

 ؾإشا ؾكًت بٌ ٫ ٚبٌ ايٓهط٠ بكؿ١ ()ْكب بػرل تٜٓٛٔ, ٚهٛظ ايطؾع, ٚمل ه٧ َٔ ايؿطا٤

٫ ؾٝٗا ):  تعاٍ()٫ َعٞ زضِٖ ٫ٚ يو َاٍ, قاٍ اهلل:  ؾًٝؼ ؾٝ٘ إ٫ ايطؾع نكٛي٘()أٚ ؾعٌ

 . ؾطؾع يسخٍٛ ايكؿ١ (غٍٛ

ًڃتٳ بُٝٓٗا أٚ مل: إعطؾ١ؾأَا  ٫ :  تؿكٌ, تكٍٛ()ٗ ايتدل١٥ ؾٗٞ ضؾع ٫ غرل , ؾځكٳ

ٕٻ ايٓهط٠ إشا ٚقؿت()ظٜس عٓسى, ضؾع, ٚايع١ً ؾٝ٘ ٖٛ عبس اهلل َعو ٫ٚ  عٓسٖا زٕٚ () أ

                                                           

كقولو تعاذل ( ب)ُب  (
كىو من مصطلحات الكوفيُت كسبق اإلشارة . النافية للجنس،تسمى ال التربئة أييان " ال  "ا١تقصود بالتربئة ىو اسم آخر لػ ( 

 33إذل ذلك ص
كالتربية ( ب)ُب  (
تقدًن كتأخَت ( ب)ُب  (
( ال ريب فيو( )ب)ُب  (
( من ٧تواىم: )زاد قولو( ب)ُب  (
( . أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( كدل ٬تئ من الفراء )(
( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( أك فعل  )(
( ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (

" . أكدل"استدركها الناسخ ُب ىامش ( أ)كُب "  كدل("ب)ُب  (
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َٽا سػٓٶا؛ يكٛيو  :  تعاٍ() ٫ٚ زضِٖ, قاٍ اهلل()٫ َاٍ يو: ايؿعٌ ؾإٕ ايه٬ّ ٜهٕٛ تا

      ٚقٛي٘ تعاٍص11: ايكٝا١َط  :       () ٚمٛٙ نجرلص97:طـ٘ط  . . 

 اهلل, ٚتػهت () ؾايٛقـ عٓسٖا قاٍ ست٢ تأتٞ بايؿعٌ ٫ تكٍٛ ٫ عبسإعطؾ١ٚأَا 

.طعبس اهلل َعٞ, ٖٚٞ ٚسسٖا قبٝش١ أٜهٶا ٫ست٢ تكٍٛ  . ()ص.
, قاٍ اهلل ()٫ٚ ظٜس: ست٢ تكٍٛ

    : تعاٍ        ٚقٛي٘ تعاٍص10:إُتش١ٓط :          

               ص4-3:ايهاؾطٕٚط . 

, ٚغرل َهطض, ٚايٓكب ٗ غرل ()َهطض ب٬: ايتدل١٥ ع٢ً ٚدٌٗ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 : قاٍ تعاٍ()٫ عًِ ي٘ ب٘, ٫ٚ ق٠ٛ ي٘: إهطض أدٛز؛ ٭ْ٘ َع٢ٓ ايٓؿٞ نكٛيو  

      ٚقٛي٘ص32:ايبكط٠ط,  :        ٚقٛي٘ص39:ايهٗـط :            

 
()

 . ٚمٛٙ نجرلص23:ايٓشٌط

 هٛظ ؾٝ٘ ايطؾع ٚايٓكب ْٝعٶا, ؾايطؾع ع٢ً َع٢ٓ يٝؼ, ٚايٓكب ()ٚٗ إهطض

  :  تعاٍ()ع٢ً َع٢ٓ ايتدل١٥ قاٍ اهلل       
()

٨ بايطؾع قط قس ص254:ايبكط٠ط

                                                                                                                                                                                

(  ب)زيادة ُب ( ىو )(
كقعت  ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( لك )(
كقولو ( ب)ُب  (
( كإف لك ُب اٟتياة: )زاد قولو( ب)ُب  (
عند ( ب)ُب  (
.  كلمات أظنها مكررة كمشطوبة3كبلـ غَت كاضح ٔتقدار ( أ)ُب  ( 
( ب)زيادة ُب ...( كىي كحدىا: )من قولو (
بعض ( ب)ُب  (

(  ب)زيادة ُب ( ببل )(
(   ب)زيادة ُب ( لو )(
(   أ)كاستدركها ُب ىامش ( يعلم ما يسركف: )زاد قولو( ب)ُب  (
ا١تكررات  ( ب)ُب  (
(  ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
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, َٚجً٘ قٛي٘ ()ع٢ً َع٢ٓ يًتدل١٥: ؾع٢ً َع٢ٓ يٝؼ, ٚأَا ايٓكب: , أَا ايطؾع()ٚايٓكب

   :تعاٍ       ٚقٛي٘ص23:ايڀٛضط :              

  :,ٚنصيو قٛي٘ص197:ايبكط٠ط           َهطض, ٚٗ ص47: ايكاؾاتط,

,ٚإٕ ؾ٦ت ضؾعت ع٢ً ()ايٓكب أدٛز ٚايطؾع دا٥ع صٚط, إهطضات ايطؾع ٚايٓكب دا٥عإ,

 :خدل اـاؾض ٚخدلٙ ٜهٕٛ َطؾٛعٶا نكٛي٘()أْ٘      
()

 :نكٛي٘ تعاٍ ص10:ايبكط٠ط
 

                  ؾاؾِٗ (٫ ؾٝٗا غٍٛ): ,ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ ص7:ايبكط٠ط() . 

 

 

 

  غٛض٠ م  

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                ؾإٕ قٌٝص47:مط, :

ِٳ قاٍ ! َكڀؿٌ  ْاع١ أّ تج١ٝٓ, ؾإٕ ناْت ْاع١ ًٹ ايعٜسٜٔ :  َجٌ() ع٢ً يؿٜ ايتج١ٝٓؾځ

ِٳ قاٍ! ٚايعُطٜٔ, ٚإٕ ناْت تج١ٝٓ ًٹ   نٓا١ٜ عٔ اؾُاع١؟()ِٖٚ (ٚإِْٗ عٓسْا): ؾځ

                                                                                                                                                                                

( ال بيع فيو: )زاد قولو( ب)ُب  (
 (ال بيع فيو كال خبلؿ)بالفتح من غَت تنوين ككذا  (ال بيع فيو كال خلة كال شفاعة)قرأ ابن كثَت، كأبو عمرك، كيعقوب  ( 

للحافظ أيب ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد النشر ُب القراءات العشر ) كقرأ الباقوف بالرفع، كالتنوين ، (ال لغو فيها كال تأثيم)ككذا 
اٖتاؼ )ك  (399 /2 ،،د ت1دار الكتب العلمية،بَتكت ،ط ، علي ٤تمد اليباع:الدمشقي الشهَت بابن اٞتزرم،ٖتقيق

 . (134فيبلء البشر، ص 
. بالرفع على معٌت ليس كبالنصب على معٌت التربئة( ب)ُب  (
( . ب)زيادة ُب ( النصب أجود كالرفع جائز  ) (
 (ب)زيادة ُب النسخة ( أنو )( 
(   أ)كاستدركها ُب ىامش ( ب)زيادة ُب " ( ُب قلؤّم مرض"كقولو )(
(   ب)زيادة ُب ( فافهم )(
. (ب)بلفظ االثنُت،كأثبٌت ماُب  (أ)ُب  (
. كاهنم( ب)ُب  (
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 (َكڀؿٌٝ): , ٚنإ سك٘ إٔ ٜكٍٛ()ْاع١ ٚيٝػت تج١ٝٓ:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 ٜا٤ ايؿعٌ غانٓٶا, ؾسخًت عًٝ٘ ٜا٤ اؾُاع١, ()بٝا٥ٌ؛ ٜا٤ ايؿعٌ, ٜٚا٤ اؾُاع١, ٚنإ

 ٖٚٞ أٍٚ (), ؾشصؾٛا ٜا٤ ايؿعٌ َٔ ايٓڀل()ؾشصؾٛا ٜا٤ ؾطاضٶا َٔ ادتُاع ايػانٌٓ

: َعاؾ٢ ٚفتب٢ ًَٚتك٢ تكٍٛ: باؿصف, ٜٚا٤ اؾُاع١ ع١َ٬, ٚايع١َ٬ ٫ ؼصف, ْٛرلٙ

, ٚضأٜت ضدًٌ ()ضأٜت ضدًڄا َكڀؿ٢: , تكٍٛ ٗ ساي١ ايٓكب()َعاؾٌ ٚفتبٌ

, ٖٚصإ ضد٬ٕ ()ٖصا ضدٌ َكڀؿ٢: , ٚضدايڄا َكڀؿٌ, ٚتكٍٛ ٗ ايطؾع()َكڀؿٌ

, ؾهاْت ايٝا٤ ٚايٛاٚ َٔ () ضداٍ َكڀؿٕٛ, ٚأقً٘ َكڀؿٕٝٛ()َكڀؿٝإ, ٖٚ٪٤٫

 . , ؾشصؾٛا ايٝا٤ ٫دتُاع ايػانٌٓ()سطٚف ايػٛانٔ

ِٳ ْٴكبت: ؾإٕ قٌٝ ؾطقڄا بٌ ايؿاعٌ ٚإؿعٍٛ؛ : ()ؾكٌٝ (إكڀؿځٌ) ايؿا٤ َٔ ()ؾځًٹ

 بهػط َٴؿڃتٳعٹٌ ٚايطدٌ ,ؾڃتٹعٳا٫ڄا ٜؿڃتٳعٹٌ اؾڃتٳعٳٌ :ٜكٍٛ ,ا٫ؾڃتٹعٳاٍ ٚظٕ ع٢ً ا٫قڀؿا٤ ٭ٕ

 ٗ ايؿا٤ بهػط َكڀؿٹٌ ٚايؿاعٌ ,ا٫قڀؿا٤ ٗ ؾهصيو ,ايعٌ بؿتض َٴؿڃتٳعٳٌ ٚإؿعٍٛ ,ايعٌ

                                                           

. كليس بالتثنية( ب)ُب  (
ككانت ( ب)ُب  (
( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ..( فحذفوا ياء: )من قولو (
كإ٪تا حذفوا ياء الفعل ألهنا معتلة ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ..( نظَته معافا ك٣تتيب: )من قولو (
مصطفيا ( ب)ُب  (
مصطفيُت ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( مصطفى )(
( ب)زيادة ُب ( مصطفُت )(

 (أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش  (ب)زيادة ُب  (كأصلو مصطفيوف) (
 ككاف الواك كالياء من حركؼ الساكنة( ب)ُب  (
انتصب ( ب)ُب  (
قيل لو ( ب)ُب  (
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, (), ٖٚا ٖٓا ٗ اٯ١ٜ َؿعٍٛ ٫ ؾاعٌايؿا٤ بٓكب َكڀؿځ٢ ٚإؿعٍٛ ,ايطؾع َٛنع

 ايٕٓٛ َٔ إكڀؿٌ؛ ٭ْ٘ ْٕٛ اؾُاع١, ْٕٚٛ اؾُاع١ إشا نإ ع٢ً ٖذا٥ٌ ()ٚاْتكب

 ْٛرلٙ ()َكڀؿٌ َٚكڀؿٕٛ, َط٠ ػُع بايٝا٤ َٚط٠ ػُع بايٛاٚ: ٜهٕٛ َٓكٛبٶا أبسٶا تكٍٛ

.  ()َػًٌُ َٚػًُٕٛ, ٚقػٌٓ ٚقػٕٓٛ: ()قٛي٘  . ()ؾاؾِٗ.

 

 

  غٛض٠ ايعَط  

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                       

    
ِٳ اْتكب قٛي٘:  ,ؾإٕ قٌٝص58: ايعَطط () ًٹ  ؾأنٕٛ َٔ احملػٌٓ؟: ؾځ

 بايؿا٤ ()دٛاب ايتُين, ٚدٛاب ايتُين (ؾأنٕٛ) ()اْتكب: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ 

 , ()ؾٝهٕٛ َٓكٛبٶا , ٚ ايتُين ٜٓكب َا بعسٖا , ٚ ٜهٕٛ دٛاب٘ بايؿــا٤ ٜهٕٛ َٓكــٛبا أبسٶا 

 : ()نكٍٛ ايؿاعط

                                                           

ليس بفاعل ( ب)ُب  (
كتنصب ( ب)ُب  (
تقدًن كتأخَت ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( قولو )(
تقدًن كتأخَت ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( فافهم )(
( من اسنُت: )زاد قولو( أ)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( انتصب )(
( ب)زيادة ُب (كجواب التمٍت  )(

( ب)زيادة ُب ...( كالتمٍت ينصب )من قولو (
الصلت، كىو أمية بن عبد ا أيب الصلت بن ايب ربيعة بن عوؼ الثقفي شاعر جاىلي  أيب بن أمية قاؿ كما (ب) ُب (

  =بسمك اللهم فكتبتها قريش، كقد:  كدل يسلم، كىو أكؿ من جعل ُب أكؿ الكتب حكيم من أىل الطائف أدرؾ النيب 



     القرآنسؤاالت
237 

ٞٻ ٕڇ()أځ٫ ْٳبٹ ٖٴذٵطٳا ٍڇ  ٛٵ ٔٵ طڂ َٹ َٳا بٳعٵسٳ غځاٜٳتٹٓٳا  َٶا ؾځٝٴدٵبٹطٳْٳا     ٛٵ  () يځٓٳا ٜٳ

ع٢ً ططٜل اؾٛاب بايؿا٤,  (ؾٝددلْا) ع٢ً ططٜل ايتُين, ٚاْتكب ()(ايٓيب)اْتكب 

, ٚايتُين, ()ٗ ا٭َط, ٚايٓٗٞ, ٚا٫غتؿٗاّ: ()ٚٗ اؾ١ًُ ٜٓتكب بايؿا٤ ٗ غبع١ أَه١ٓ

 :, ٚايسعا٤, أَا ٗ()ٚاؾشس, ٚايؿهط

 :قٛي٘:ا٭َط                 ..  ()
 .ص61:ط٘ط

..  :قٛي٘:ايٓٗٞٚ        . . ٚقٛي٘ص61:ط٘ط,:  ٚٳيځا

ِٵ غځهٳبٹٞ ٌٻ عٳًځٝٵهڂ ٘ٹ ؾځٝٳشٹ ٛٵا ؾٹٝ  .ص81:ط٘ ط تٳڀڃػٳ

   :قٛي٘:ا٫غتؿٗاّٚأَا                  
 ()

  

             ص7:ايؿطقإط. 

                                                                                                                                                                                

اإلصابة ُب ٘تييز ) ىػ،؟9قد كاد أمية أف يسلم،مات بالطائف سنة :  ُب بعض شعره، كقاؿصٌدقو النيب =
. (317/ 1  اٞتبورم،معجم الشعراء ،)،  (1/384الصحابة،للعسقبلين، 

رسوؿ ( ب)ُب  (
 )البيت ألمية بن أيب الصلت، كىو يقوؿ أال نيب لنا منا فيخربنا ما بعد غايتنا من رأس ٣ترانا،  (ىجرانا بعد) (ب) ُب (

 . (134ديواف أمية بن أيب الصلت ص 
الرسوؿ ( ب)ُب  (
كُب اٞتملة اٞتواب بالفاء ينصب ُب سبعة أشياء ( ب)ُب  (
( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( كاالستفهاـ )(
الشك ( ب)ُب  (
 ) (أ)ُب ا١تثاؿ على األمر  كتب الناسخ(       ..)  قولو (ب)كُب :(..       ..)  ككبل

 ، 1سر صناعة اإلعراب،أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصلي،دار الكتب العلمية،بَتكت،ط).. ا١تثالُت ىي أمثلة على النهي
 (282-281/ 1ىػ، 1421

 ): أكرد ا١تصنف آية (      .. ) ، قاؿ بو العكربمكىذا القوؿ الستفهاـ ؿ ان جواب"فنتبعى " كمثاؿ على كقوع 
،كخالفو عدد من اللغويُت كمنهم صاحب الكشاؼ الذم يرل أنو جواب لوال اليت ٔتعٌت (68/ 2العكربم ، )

 ، (3/171:لكشاؼ ( (األمر الباعث على الفعل)التحييض
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  : قٛي٘ تعاٍ:ٚ ايتُين              ٚقٛي٘  ص73:ايٓػا٤ط

 : تعاٍ               ص58:ايعَطط .   

   :قٛي٘: اؾشس  ٚأَا     3     
  ص46:اؿرط ()

  :قٛي٘:ٚ ايؿهط                 36:غاؾطط-

 : ()قٛي٘()  اْتكب, ٭ْ٘ دٛاب ايؿهط بايؿا٤ , ص37          

   ؾايطؾع يًٓػل ع٢ً ا٭ٍٚ, ٚايٓكب (), ٚقس قڂطڇ٨ بايطؾع ٚايٓكبص4-3:عبؼط ,

؛ ٭ْ٘ دٛاب () ب٘, ْكبت تٓتؿع()ضظقو اهلل َايڄا ؾتٓتؿع: ايسعا٤,ٜٚكٍٛ ٗ ()ع٢ً اؾٛاب

 .ايسعا٤ بايؿا٤

يٛ :  نُا تكٍٛ()ْكب ع٢ً أْ٘ َطزٚز بتأٌٜٚ إٔ تهُطٖا ٗ ايهطٻ٠: ()قاٍ بعهِٗ

ٕٳ إٔ أنڂطٻ إٔ يٞ   : ْكب ع٢ً نُرل إٔ قٛي٘ تعاٍ() , َٚجً٘ ٖا ؾأنٛ       

                                                           

 .(فتكوف ٢تم قلوب: )زيادة قولو( ب)ُب  (
) : قولوأكرد ا١تصنف  (      .. ) ، كىذا ، لشكر منصوبان ألنو كقع جوابان ؿ" فأطلع"كقوع الفعل ا١تيارع مثاؿ على ؾ

 التمٍت كىذا فقط ُب مذىب الكوفيوف الذين أجازكا نصب الفعل ا١تيارع ُب جواب أييان ا١تثاؿ ليس مثاالن على الشكر، إ٪تا
 .(466-465/ 7انظر البحر ايط ،). الًتجي ٛتبلن على التمٍت

كمنو قولو ( ب)ُب  (
قرأ عاصم فتنفعو الذكرل بفتح العُت على جواب لعل، كقرأ الباقوف بالرفع نسقا على يزكى ا١تعٌت لعلو يزكى كلعلو تنفعو  (

 . (1/749حجة القراءات،البن ز٧تلة  ، )الذكرل كمن نصب فعلى جواب لعل
. بالرفع كالنصب فالنصب على اٞتواب كالرفع بالنسق على األكؿ ( ب)ُب  (
فتتسع ( ب)ُب  (
( ب)زيادة ُب ( تتسع )(
٤تمد علي / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء،ٖتقيق)، كىذا رأم الفراء بعض( ب)ُب  (

 ..(423-422/ 2، 1مصر،ط-عبد الفتاح الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ النجار 
( بتأكيل أف( )أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( بتأكيل أف تيمرىا ُب الكرَّة )(

كمنو ( ب)ُب  (
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                    .. ص51:ايؿٛض٣ط 

 أٚ إٔ ٜطغٌ ()َا نإ يبؿطڈ إٔ ٜهًُ٘ اهلل إ٫ ٚسٝاڄ إٔ ٜٛسٞ اهلل-ٚاهلل أعًِ-()َعٓاٙ

ضغ٫ٛڄ, ٚيٛ ضؾع ؾٝٛسٞ بتػهٌ ايٝا٤ إشا مل ٜٛٗط إٔ قبً٘ نإ قٛاباڄ, ٚقس قطأ ب٘ بعض 

 . () ؾاعطف شيو()ايكڂطٻا٤

  : ()ٚقٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                    

             ٚقـ()َا ٖصٙ ايٛاٚ اييت عطنت:  ؾإٕ قٌٝص73: ايعَطط ٗ () 

 ؟أبٛاب اؾ١ٓ, ٚمل تهٔ ٗ أبٛاب ايٓاض

 :قس تهًِ ؾٝ٘ أٌٖ ايًػ١: اؾٛاب عٓ٘

 ؾتشت () ست٢ إشا دا٩ٖٚا دا٤ٚا()ايٛاٚ ٖا ٖٓا ٚاٚ ايتهطاض َع٢ٓ:قاٍ اـًٌٝ 

 . أبٛابٗا

                                                           

ا١تعٌت ( ب)ُب  (
( ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
ىو يرسل أك : خرب أم"فيوحي"كسكوف الياء من " يرسلي "قرأ نافع كابن ذكواف ٓتلف عنو من طريقيو برفع البلـ من  (

كالتقدير إال موحيان ، مصدر ُب موضع اٟتاؿ عطف عليو ذلك ا١تتعلق" كحيان "ك" من كراء"مستأنف أك حاؿ عطفان على متعلق 
رفع تقديران بالعطف عليو،كالباقوف بنصبهما بأف ميمرة كىي كمدخو٢تا عطف  فيوحي أك مسمعان من كراء حجاب أك مرسبلن 

إٖتاؼ فيبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، ٛتد )..عطف عليو إال موحيان أك مرسبلن كفيوحي: كىو حاؿ أم، على كحيان 
 . (493/ 1ـ،2006/ىػ1427 3لبناف،ط-أنس مهرة، دار الكتب العلمية:بن ٤تمد بن أٛتد بن عبد الغٍت الدمياطٌي،ٖتقيق

أف تيمرىا ُب " ، كالكبلـ من قولو (أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش( ب)زيادة ُب ..( كلو رفع فيوحي: )من قولو (
 (  2/422منقوؿ من كتاب ا١تعاين للفراء،مرجع سابق،" قرأ بو بعض القراء..إذل..الكرٌة

( ب)زيادة ُب ( كقولو تعاذل )(
اعًتضت ( ب)ُب  (
. كلكنها مطموسة( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب  (
معناه ( ب)ُب  (
أعبله ( أ)كاستدركها الناسخ ُب ( ب)زيادة ُب  (
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, ٖٚصا (), ٚإٕ ناْت ٗ ايًؿ١ٛ ثابت١() ايٛاٚ ٖا ٖٓا غاقڀ١ ٗ إع٢ٓ:()ٚقاٍ ايؿطا٤

: , ْٛرلٙ قٛي٘()َصٖب ايعطب ضَا ٜسخًٕٛ ايٛاٚ ٗ اؾٛاب ٚٗ إع٢ٓ ٜهٕٛ غاقڀا قصٚؾڄا

                     

     ..  غاقڀ١ ظا٥س٠, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ() ايٛاٚ ٖا ٖٓا ٗ إع٢ٓص96:ا٭ْبٝا٤ط () : 

           .. [ْازٜٓاٙ : َعٓاٙ (ْٚازٜٓاٙ). ص104- 103: ايكاؾات

 . (), ٚايٛاٚ ظا٥س٠ غاقڀ١

 : ()ٚقاٍ اَط٩ ايكٝؼ

ُٸا ًځ ٞڇٸ غٳاسٳ١ځ أدٳعٵْٳا ؾځ ٔٴ بٹٓٳا   ٚاْٵتٳشٳ٢ اؿځ ٌڇ سٹكځافٺ شٹٟ خٳبتٺ بٳڀڃ  () عٳكځٓٵكځ

.()ٜطٜس اْتش٢, ٚايٛاٚ ظا٥س٠    

 () إٕ ايػبع١ عسز َعطٚف ناٌَ عٓس ايعطب, ؾإشا داٚظٚا شيو:قاٍ بعض ايٓش١ٜٛٚ

 : أزخًٛا ايٛاٚ َبتسأ٠, زيًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ          ص22: ايهٗـط 

                                                           

  .(211/ 2،مرجع سابق، معاين القرآف) (
الواك زائدة ىا ىنا ُب ا١تعٌت ( ب)ُب  (
ثابتة ُب اللفظة ( ب)ُب  (
كا١تعٌت يكوف ٣تزكما ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب  (
كقولو ( ب)ُب  (
كليس ُب القرآف حرؼ ٬توز أف يقاؿ عنو أنو زائد أك ساقط بل ىي كاك يؤتى ّٔا ١تزيد من التأكيد :قلت، ( ب)زيادة ُب  (

كإ٪تا ىذا اسم متعارؼ عليو عند علماء العربية  ٢تذه الواك اليت يؤتى ّٔا للتوكيد كألف اٞتملة صحيحة إذا أسقطت فيسموهنا 
".. إال ٢تا:"ٔتعٌت (..كما أىلكنا من قرية إال ك٢تا ):ساقطة ك زائدة ، كتأٌب أييان  بعد إال كما ُب سورة اٟتجر على سبيل ا١تثاؿ

 .167سبقت الًتٚتة لو ص ( 
ديواف امرؤ القيس بشرح أيب سعيد السكرم، ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم ك٤تمد علي )البيت من معلقة امرؤ القيس،  (

 (134سبق التعريف بو ص)208الشوابكة،ص 
(  ب)زيادة ُب  (
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 : ٚقٛي٘ تعاٍ        إلى قوله
()          

() 

 :  ٚقٛي٘ص112: ايتٛب١ط                  

    إلى قوله    
, ٚايسيٌٝ ع٢ً إٔ () ٚأزخٌ ٗ ايجا١َٓ ايٛاٚص5: ايتشطِٜط, ()

ٕٻ عسز , ٚأعها٤ () أنجط ا٭ؾٝا٤ غبع١ نايػُاٚات ٚا٭ضانٌ()ايػبع١ عسز ناٌَ ٖٛ أ

 ., ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً إٔ أبٛب اؾ١ٓ مثا١ْٝ ايٛاٚ ٚاٚ ايجُا١ْٝ()اٱْػإ, ٜٚكاٍ ٕجٌ ٖصٙ

 ٚاٚ ايعڀـ ٚشيو أْ٘ نإ ٗ قبًٗا ؾعٌ نجرل, ٖٚٛ ()ٖصٙ ايٛاٚ: ()ٚقاٍ بعهِٗ 

: ()إٔ اهلل تعاٍ أخطز أٌٖ ايٓاض َٔ ايٓاض إٍ آخط ايكك١ ثِ دا٩ٚا إٍ اؾ١ٓ ثِ قاٍ

 . ()ؾاؾِٗ (ٚؾتشت أبٛابٗا)

                                                                                                                                                                                

( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب  (
(  كالناىوف عن ا١تنكر)ٍب قاؿ ُب الثمانية ( ب)ُب  (
(  التايبوف العابدكف السا٭توف الراكعوف الساجدكف اآلمركف با١تعركؼ)اآلية مكتوبة بشكل غَت صحيح ( ب)ُب  (
اآلية مكتوبة بشكل غَت صحيح  ( ب)ُب  (
تقدًن كتأخَت ( ب)ُب  (
(  ب)زيادة ُب ( عدد )(
كاألرض ( ب)ُب  (
٢تذه ( ب)ُب  (
كاحد اثناف ثبلثة أربعة : أنو من خصائص كبلـ العرب إٟتاؽ الواك ُب الثامن من العدد، فيقولوف:كا١تقصود بواك الثمانية ( 

اٞتٌت الداين ُب حركؼ ا١تعاين، ابن أيـٌ قىاًسم ا١ترادم،ٖتقيق )ٜتسة ستة سبعة كٙتانية، إشعاران بأف السبعة عندىم عدد كامل،
. (167ـ،ص1992-ىػ1،1413لبناف،ط-٤تمد ندًن فاضل،دار الكتب العلمية ،بَتكت.فخر الدين قباكة ك أ.د:

بعض  ( ب)ُب  (
 .(ب)ىذا كأثبت ماُب ( أ)ُب  (
(   ب)زيادة ُب ( ٍب قاؿ )(
(    ب)زيادة ُب ( فافهم )(
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  غٛض٠ ايؿٛض٣  

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                    

            
ِٳ اْتكب قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝص35- 34: ايؿٛض٣ط ()  ًٹ  (ٜٚعًِ ايصٜٔ): ؾځ

 ٚإصنٛض َا قبً٘ فعّٚ؟

 :  ع٢ً ٚدٌٗ()ْكب ع٢ً ايكطف, ٚايكطف: إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

؛ ٭ٕ نٌ َكطٚف عٔ ()قطف ايهٓا١ٜ, ٚقطف اٱعطاب, ٚن٬ُٖا ٜهٕٛ َٓكٛبٶا

  : قٛي٘ تعاٍقطف ايهٓا١ٜ أبسٶا,  أَا ()دٗت٘ َٓكٛب                 

        أٟ ٖٚٛ ٜعًِ ايكابطٜٔ ع٢ً ا٫بت٤٬ ص142:آٍ عُطإط . 

ؾًٛ نإ َطزٚزٶا يهإ ()ٜكط٩ْٗا ْكباڄ:ٚقاٍ بعض         ص142:آٍ عُطإط 

  :نكٍٛ ايؿاعطٖٚٛ مل ٜعًِ ايكابطٜٔ, ؾًُا قطف عٓ٘ ؼصف ايهٓا١ٜ اْتكب 

ِٷ ٝٵ ٛٹ ًڃتٳ عٳ ٘ٴ  عٳاضٷ عٳًځٝٵوځ إڇشٳا ؾځعٳ ًځ َٹجٵ ٞٳ  ٚٳتٳأڃتٹ ٔٵ خٴًڂلڈ  ٘ٳ عٳ  ()٫ تٳٓٵ

                                                           

(  ٬تادلوف ُب آياتنا: )زاد قولو( أ)ُب  (
، كُب أكلو جحد أك استفهاـ، ٍب ترل ذلك "أك" أف ٬تتمع الفعبلف بالواك أك ٍب أك الفاء أك ىو:  كما يعرٌفو الفراءكالصرؼ (

ُب " ال"ال يسعٍت شيءه كيييق عنك، كال تكرُّ : يقولوف..اٞتحد أك االستفهاـ ٦تتنعان أف يكرَّ ُب العطف، فذلك الصرؼ
كلها )  ا٠تركج)ك النصب على الصرؼ: كأحيانا  (الصرؼ  )ك ا٠تبلؼ على النصب:كأحيانا(ا٠ًتبلؼ)ك ا١تخالفةك..".يييق"

الظرؼ الواقع خربا  ك-ًسٍرتي كالنهرى : ا١تفعوؿ معو ، ٨تو :ناصبؿذات داللة كاحدة عند الكوفيُت ،فهي عندىم عامل معنوم 
معاين :انظر ) ..ا١تسبوقة بنفي أك طلب ؛"أكٍ  "أك ،" الفاء "،أك"الواك"الفعل ا١تيارع ا١تنصوب بعد  ك البحري كراءىؾ: ، ٨تو 
/ 5ىػ ، 1427، 1،دار الكتب العلمية،ط ،إميل بديع يعقوبموسوعة علـو اللغة العربية،(1/236  مرجع سابق،القرآف،
377) 

منصوباف    ( ب)ُب  (
        .(ب)جزمان ، كأثبت ماُب  (أ)ُب  (
( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ..(أم كىو يعلم : )من قولو (
 بن البيت أليب األسود الدؤرل ، كىو ظادل بن عمرك بن سفياف بن جندؿ بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدم بن الديل (

 كضع لو الكبلـ كلو ثبلثة أضرب اسم كفعل كحرؼ ، بكر الديلي كيقاؿ الدؤرل ، كىو أكؿ من كضع النحو قيل إف عليا 
 .(539/ 2كفيات األعياف البن خلكاف،   )، ىػ69ت٘تم على ىذا ، : ٍب رفعو إليو كقاؿ لو 
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ٚقطف , ()ؾًٛ نإ َطزٚزٶا يهإ ٫ تٓ٘ عٔ خًل ٫ٚ تأتٞ َجً٘, ؾًُا قطف اْتكب

 : تعاٍاٱعطاب , قٛي٘                             

..
 يهإ َهػٛضٶا ٫دتُاع ايػانٌٓ, (), ؾًٛ نإ َطزٚزٶا ع٢ً ا٭ٍٚص35-34: ايؿٛض٣ط ()

 :ايٛاٚ ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘: () ٚقاٍ بعض أٌٖ ايًػ١ إٔ

 :()اٱعطاب نكٛي٘ تعاٍ()قبًٗا َٔ()ٚاٚ عڀـ,ٖٚٞ نُا:()صأٚشلاط       

                    
ٚنصيو ٗ ايطؾع . ٚمٛٙ نجرل ص29-27: عبؼط ()

 . ٚاـؿض

 : ٚاٚ ا٫غت٦ٓاف ٖٚٞ تطؾع َا بعسٖا نكٛي٘ تعاٍ:()ٚايجاْٞ           

    ص25:ْٜٛؼط          ص35:قُسط.  

 تٓكب َا بعسٖا نكٛي٘ () ايكطف, ٖٚٞ َعاز٠ ْاقب١()ٚاٚ َع٢ٓ: ٚايجايح

  :تعاٍ               هٛظ ؾٝ٘ ايطؾع ٚاؾعّ ص141:ايٓػا٤ط 

ع٢ً ايكطف,  ()ؾايطؾع َٔ د١ٗ ا٫بتسا٤, ٚاؾعّ َٔ َع٢ٓ ايٓػل, ٚايٓكب ()ٚايٓكب

                                                           

.    مطموسة كلكنها (أ) ىامش ُب الناسخ كاستدركها (ب) ُب زيادة ( ...الشاعر كقوؿ) من (
(   الذين ٬تادلوف: )زاد قولو( أ)ُب  (
(    ب)زيادة ُب ( على األكؿ )(
( أف)زيادة ( ب)ُب  (
. مابُت ا١تعقوفُت زيادة يقتييها السياؽ (
.   كىي ٕترم ما( ب)ُب  (
ُب ٚتلة    ( ب)ُب  (
لقولنا    ( ب)ُب  (
(    ٩تبل)زاد كلمة ( أ)ُب  (

(       ب)زيادة ُب ( كالثاين )(
(             ب)زيادة ُب ( ٔتعٌت )(
من الناصبة       ( ب)ُب  (
تقدًن كتأخَت       ( ب)ُب  (
. كلكنها مطموسة( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ..( فالرفع من: )من قولو (
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 :()قاٍ اهلل تعاٍ               ٖصا ص22:ا٭عطافط 

بايٓكب ع٢ً ايكطف,ٚنصيو قٛي٘ (ٚأقٍٛ يهُا),ٚٗ قطا٠٤ عبس اهلل بٔ َػعٛز,()عڀـ

   :تعاٍ        ٚقٛي٘ تعاٍص142:آٍ عُطإط  :            


ِٴ ايصٜٔ) ٚيٛ ضؾع ص35:ايؿٛض٣ط ()  ِٴ ايكابطٜٔ ٜٚعً ٜهٕٛ ع٢ً ا٫بتسا٤, ٚيٛ دعّ  () (ٜٚعً

َٶا ٚنٌ قٛاب,  () ٚقاٍ سػإ بٔ ع٢ً أٍٚ ايه٬ّ نإ قٛابٶا, ٚنإ بعهِٗ ٜكط٩ٖا دع

()ثابت
: 

 

ٔڈ   ِٵ بتٳٝكڊ ٚځٓٻهڂ ٕٵ مل أقسٿمٵ  ٚٵمٳ  ؾإڇ َٹٓٸٞ ايطٸٚاعڇـ ؾځ٬ غٳكځتٹ ا٭ ٍٳ  زٴ ـا

َٹٔ ايٓٻاؽڇ أځْٻين  ِٳ أځنڃؿځا٥ٹٞ  َٳاضڇ اٍ  ٜٚٳعً َٹٞ ايصٿ ٚڇزٴـ أځْٳا ايؿځاضڇؽٴ اؿځا   َٴصٳا

ِٳ ؾٝ٘ ايطؾع ٚايٓكب ٚهٛظ اؾعّ, ٫ٚ اْهػاض ايبٝت ع٢ً َا شنطت يو ؾاؾِٗ  .()ؾٝعً

 

 

                                                           

كقولو تعاذل             ( ب)ُب  (
كما جـز على العطف             ( ب)ُب  (
، قرأ نافع كابن عامر كأبو جعفر برفع ا١تيم على القطع ( أ)كاستدركها ُب ىامش ( كيعف عن كثَت: )زاد قولو( ب)ُب  (

صرؼ العطف على اللفظ إذل العطف : كالزجاج على الصرؼ أم: كاالستئناؼ ّتملة فعلية، كالباقوف بنصبها قاؿ أبو عبيد
إذ يكوف ا١تعٌت إف يشاء يعلم عدؿ إذل العطف على ، ٣تزكما على ما قبلو كيعلم كذلك أنو ١تا دل ٭تسن عطف، على ا١تعٌت

كجعلو القاضي تبعا ، مصدر الفعل الذم قبلو بإضمار أف ليكوف ُب تأكيل مصدر كالكوفيوف ٬تعلوف الواك نفسها ناصبة
إٖتاؼ فيبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، ٛتد بن ٤تمد بن أٛتد )..كيعلم للز٥تشرم عطفا على علة مقدرة مثل لينتقم

 . (493-1/492ـ،2006/ىػ1427 -3لبناف،ط-أنس مهرة، دار الكتب العلمية:بن عبد الغٍت الدمياطٌي،ٖتقيق
(          ٬تادلوف)زاد كلمة ( ب)ُب  (
كجـز          ( ب)ُب  (
ديواف حساف بن  )  ،، شاعر النيب البيت من الطويل كىو كما ذكر ا١تؤلف ٟتساف بن ثابت ، الصحايب ا١تعركؼ (

. (49/ 1ـ،  2006ثابت، ٖتقيق كليد عرفات، دار صادر بَتكت، 
                   (ب) ُب زيادة ( ..حساف كقاؿ): قولو من (
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 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                  
() 

ِٳ انؿض قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝص53-52: ايؿٛض٣ط ًٹ ٙٹ اهلل ايصٟ): ()ؾځ  ؟(()قطا

خؿض ع٢ً ايبسٍ, ٚايبسٍ َتابع ٗ إعطاب٘ ي٬غِ ا٭ٍٚ, : إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

 ٖٚصا بسٍ إعطؾ١ َٔ ايٓهط٠, ٜٚهٕٛ بسٍ إعطؾ١ َٔ إعطؾ١, نُا قاٍ ()َعطؾڄا نإ أٚ َٓهطٶا 

 : اهلل تعاٍ            .. ا٭ٍٚ () قطاٙص7-6: ايؿاؼ١ط 

 ايجاْٞ َعطؾ١ باٱناؾ١, ٚاٱناؾ١ ْٛع َٔ إعطؾ١, ٜٚهٕٛ ()َعطؾ١ با٭يـ ٚاي٬ّ, قطاٙ

     :() نُا قاٍ اهلل تعاٍ()بسٍ ايٓهط٠ َٔ إعطؾ١       

                    
()

 انؿض ص3-1:غاؾطط

ْهط٠  (غاؾط ايصْب)ٖٚٛ َعطؾ١ با٭يـ ٚاي٬ّ, ٚ (ايععٜع ايعًِٝ): ايهٌ ع٢ً ايبسٍ َٔ قٛي٘

ثِ وصف َٓ٘ ٜهٕٛ ْهط٠ ٚإٕ  عصف ا٭يـ ٚاي٬ّ؛ ٭ٕ نٌ اغِ وػٔ ؾٝ٘ ا٭يـ ٚاي٬ّ

 : تعاٍنإ َهاؾڄا, ْٛرلٙ قٛي٘                 
() 

 .  ٚمٛٙ َٔ اٯٜاتص1:ؾاططط

                                                           

(          الذم لو ما ُب السماكات كما ُب األرض أال إذل ا تصَت األمور)تابع اآلية ( ب)ُب  (
(          ب)زيادة ُب ( قولو )(
صراط ا          ( ب)ُب  (
          .منكرا كاف أك معرٌفان ( ب)ُب  (
(          ب)زيادة ُب ( صراط )(
(          ب)زيادة ُب ( صراط )(
  .(ب)ا١تعرفة من النكرة،كأثبتُّ ما ُب  (أ)ُب  (
كقولو تعاذل          ( ب)ُب  (
..(          غافر الذنب* تنزيل الكتاب من ا العزيز اٟتكيم )أخطأ ُب كتابة اآلية كاستبدؿ العليم باٟتكيم( ب)ُب  (

(          رسبل)زاد كلمة ( ب)ُب  (
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 : ()نكٛي٘ تعاٍ ()ٜٚهٕٛ بسٍ ايٓهط٠ َٔ إعطؾ١           

      
()

ناشب١ ) ؾايٓاق١ٝ ا٭ٍٚ َعطؾ١ ٚايجا١ْٝ ْهط٠ بسٍ َٓ٘, ٚقٛي٘ ص16-15:ايعًلط

: َٔ ايٓاق١ٝ ايجا١ْٝ, ٖٚٞ ْهط٠, ٜٚهٕٛ بسٍ إعطؾ١ َٔ ايٓهط٠ نكٛي٘ ()ُٖا بس٫ٕ (خاط١٦

 . .           . . ا٭ٍٚ  ()ؾكطاٙ ص53-52:ايؿٛض٣ط

انؿض ع٢ً : ()ٚقاٍ بعهِٗايجاْٞ َعطؾ١ باٱناؾ١,  ()قطاْٙهط٠ عصف ا٭يـ ٚاي٬ّ ٚ

 : تعاٍؾٝ٘ إعطؾ١ ٚايٓهط٠ غٛا٤, َٚجً٘ قٛي٘  ()ايتهطٜط ٚاجملاٚض٠ ؾش٦ٓٝص ٜهٕٛ   

                 خؿض ع٢ً ايتهطٜط ص3-1:ايٓاؽط 

  .ٚاجملاٚض٠

 

                                                           

النكرة          ( ب)ُب  (
كما قاؿ ا  ( ب)ُب  (
زاد كلمة خاطئة          ( أ)ُب  (
نكرتاف بدؿ          ( ب)ُب  (
(          ب)زيادة ُب ( فصراط )(
(          ب)زيادة ُب ( صراط )(
بعض          ( ب)ُب  (
 ( ب)زيادة ُب ( يكوف )(
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  غٛض٠ ايعخطف  

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                       

          .. 
ِٳ تطى قطؾ٘ ٗ قٛي٘ :  ؾإٕ قٌٝص51:ايعخطفط () ًٹ : تعاٍؾځ

ٚن٬ُٖا , ()ْهط٠ (اٖبڀٛا َكطٶا): قاٍ ()ٚأدطاٖا ٗ َٛنع آخط (أيٝؼ يٞ ًَو َكطٳ)

 ؟()َتػاٜٚإ ٗ ايتػ١ُٝ

إٕ أزلا٤ ايبًسإ نًٗا ٫ تٓكطف ٗ إعطؾ١ ٚتٓكطف ٗ ايٓهط٠؛ :         اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

: تعاٍ َه١ ٚزَؿل َٚكط ٚمٖٛا, ٚقٛي٘ :()ايبكع١ ٚايبًس٠ َجٌ ()َ٪ْج١ ٚإطاز بٗا ()٭ْٗا 

         (اٖبڀٛا َكطٶا َٔ ا٭َكاض): () ْهط٠ أدطاٖا, َعٓاٖا ص61:ايبكط٠ط() ,

 . َعطؾ١؛ يصيو ٫ ٜٓكطف, ع٢ٓ ب٘ إعٌ (أيٝؼ يٞ ًَو َكطٳ): ٚقٛي٘

إٕ أزلا٤ ايبًسإ إشا ناْت ع٢ً ث٬ث١ أسطف غانٔ ايٛغ٘ إٕ : ()ٚقاٍ بعهِٗ

 ()َكط ٚبًض: َجٌ  ٚإٕ ؾ٦ت مل تكطؾ٘ َ٪ْجٶا يًُعطؾ١ ٚايتأْٝح()صـؿت٘طؾ٦ت قطؾت٘ 

. ٚمٖٛا  ٫ تٓكطف ٗ إعطؾ١, ٚتٓكطف ٗ ايٓهط٠, إ٫ َا نإ ()أزلا٤ إ٪ْح: ْٛرلٙ.

                                                           

(                   ٕترم من ٖتيت: )زاد قولو( أ)ُب  (
تقدًن كتأخَت          ( ب)ُب  (
(          ب)زيادة ُب ( نكرة )(
شيئاف ُب السمة          ( ب)ُب  (
.. ألهناكأثبت ماُب ب ألهنا األصوب( ب)ألهنما كُب ( أ)ُب (
( ب)منهما، كأثبت ماُب ( أ)ُب  (
(          أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( كالبلدة مثل  )(
كذلك لذلك أجراه معناه          ( ب)ُب  (
 .البلد ا١تعركؼ(ٔتصر)كليس ا١تراد ( 

بعض                   ( ب)ُب  (
 .. (صرفتو ٠تفتو)كأعتقد أف األصح   (ب)زيادة ُب  (فخفتو) (
(                   ب)زيادة ُب ( كبلح )(
 ا١تؤنثة( ب)ُب (
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ٖٓس ٚ زعس ٌْٚ إٕ ؾ٦ت أدطٜت٘ ـؿتٗا, ٚإٕ ؾ٦ت : ع٢ً ث٬ث١ أسطف غانٔ ايٛغ٘ َجٌ

  :نُا قاٍ ايؿاعط ٗ ايكطف ٗ إعطؾ١, ()مل ػطٙ َ٪ْجٶا 

ُٻا تٳذٹسٵ َٹ َٳا تٳعٹسٵ   ٚؾٳؿځتٵ أځْٵؿڂػٳٓٳا  ٓٵساڄ أځْٵذٳعٳتٵٓٳا  ٖٹ  () يځٝتٳ 

 : ٚقاٍ ٗ تطى ايكطف

ٌٴ ٗٳا بٳػٵ ًځ ًډ ًځ١ځ أځؾڃطٳاؽڈ تٳذٳ ًٹٹٝٵ ٗٵطٳ٠ڄ عٳطٳبٹٝٻ١ڄ   غٳ َٴ ٓٵسٴ إڇيچا  ٖٹ ٌٵ  ٖٳ  () ٚٳ

تطى,  (أيٝؼ يٞ ًَو َكطٳ): أدطاٙ ـؿت٘, ٚقٛي٘ تعاٍ (اٖبڀٛا َكطٶا): ()ؾهصيو قٛي٘ 

 . يتأْٝجٗا()أدطاٙ

 ٭ٕ ()هٛظ إٔ ٜهٕٛ إكط َٔ ا٭زلا٤ اييت تٓكطف, ٫ٚ تٓكطف: ٚقاٍ بعهِٗ 

أَا . َٓكطف ٚغرل َٓكطف(مثٛز):َٔ ا٭زلا٤ َا دا٤ َٓكطؾڄا ٚغرل َٓكطف ْٛرلٙ

    : قٛي٘()ٕٓكطفا     أ٫ ):  قٛي٘تطى ايكطف ٚأَا ص68:ٖٛز ط

. () (بعسٶا يجُٛز

                                                           

 .33، كسبق توضيح مصطلح األٝتاء اليت ٕترم كاليت ال ٕترم ،ُب مصطلحات الكوفيُت صدل تصرفها( ب)ُب  (
دار الكتاب العريب، : الناشر فايز ٤تمد،: ديواف عمر بن أيب ربيعة،ٖتقيق)البيت من الرمل، كىو ،لعمر بن أيب ربيعة  ،  (10

 .(106،ص 2ـ ، ط 1996– ىػ 1416بَتكت ،
كلو .. كالبيت منسوب ٢تند بنت النعماف بن بشَت األنصارم ُب زكجها( ب)زيادة ُب ...( كما قاؿ الشاعر : )من قولو (

بن =  =ٝتط الآلرل ُب شرح أمارل القارل ،أبو عبيد عبد ا بن عبد العزيز )قصة  طويلة ٯتكن الرجوع ٢تا ُب كتاب 
. (1/179،د ت ، 1عبد العزيز ا١تيمٍت ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،ط: ٤تمد البكرم األندلسي،ٖتقيق

 ( ب)زيادة ُب ( قولو )(
 .دل ٕترىا( ب)ُب  (
 .يصرؼ كال يصرؼ( ب)ُب ( تنصرؼ كال تنصرؼ )(
. الصرؼ( ب)ُب ( ا١تنصرؼ )(
قرأ حفص كٛتزة ككذا يعقوب بغَت " كىٙتىيودى فىمىا أىبٍػقىى "[51: النجم اآلية]كُب " كىٙتىيودى كىقىد "[38: العنكبوت اآلية]ُب  ( 

كإف كانت مرسومة كافقهم ، كيقفوف ببل ألف كما جاء نصان عنهم، تنوين ُب األربعة للعىلىًميَّة كالتأنيث على إرادة القبيلة
 .كالباقوف بالتنوين مصركفا على إرادة اٟتي، كقرأ أبو بكر كذلك ُب النجم فقط,اٟتسن

ا لًثىميود"كاختلف ُب  كالباقوف بغَت تنوين مع ، فالكسائي بكسر الداؿ مع التنوين كافقو األعمش [68: اآلية]" أىال بػيٍعدن
أنس مهرة، دار :إٖتاؼ فيبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، ٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن عبد الغٍت الدمياطٌي،ٖتقيق)فتحها

 (1/3232)ـ،إٖتاؼ فيبلء البشر،2006/ىػ1427 -3لبناف،ط-الكتب العلمية
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 :()ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ           .. 
 ص16-15:اٱْػإط ()

 .() ؾاؾِٗ()آخطٙ أدطاٖا ٗ أٚي٘ ٚتطى ٗ

 

 

 :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                 ؾإٕ ص88:ايعخطفط 

ِٳ اْتكب قٛي٘: قٌٝ ًٹ ٘ٴ): ؾځ ًځ  ؟()(ٚقٝ

  :  ايؿعٌ عًٝ٘ ٖٚٛ قٛي٘() يٛقٛع()ْكب يكبٌ: عٓ٘ إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب  

         َطزٚز عًٝ٘, ْٛرلٙ قٛي٘ ()(ٚقًٝ٘ ٜا ضب), ص80:ايعخطفط 

                                                           

. كمثلو قولو( ب)ُب ( ككذلك قولو تعاذل )(
 (.من فية قدركىا تقديرا: )زاد قولو( ب)ُب  (
 معا؛ ألهنما كسبلسل ٚتعا 2فنافع كأبو بكر كالكسائي كأبو جعفر بتنوينهما [15: اآلية]" قوارير قوارير"اختلف ُب  ( 

ككقفوا عليهما باأللف للتناسب موافقة ١تصاحفهم، كافقهم ، كتوجيها غَت أف السبلسل على مفاعل كقوارير على مفاعيل
ىي، كقرأ ابن كثَت كخلف عن نفسو : كعن األعمش كجو آخر رفعهما ببل تنوين على إضمار مبتدأ أم، اٟتسن كاألعمش

ككقفا باأللف ُب األكؿ كبدكهنا ُب الثاين، كافقهما ابن ، بالتنوين ُب األكؿ كبدكنو ُب الثاين مناسبة لرءكس اآلم ُب األكؿ
ككقفوا على األكؿ باأللف لكونو رأس آية ٓتلف عن ركح ، ٤تيصن، كقرأ أبو عمرك كابن عامر كحفص كركح بغَت تنوين فيهما

كعلى الثاين بدكهنا إال ىشاما فاختلف عنو ُب الثاين من حيث الوقف من طريق اٟتلواين فوقف عليو باأللف عنو ، ُب الوقف
إٖتاؼ  )كركيس بغَت تنوين فيهما أييا ككقفا بغَت ألف فيهما،= =ا١تغاربة كبدكهنا عنو ا١تشارقة، كافقهم اليزيدم، كقرأ ٛتزة

-أنس مهرة،دارالكتب العلمية:فيبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، ٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن عبد الغٍت الدمياطٌي،ٖتقيق
. (566-1/565ـ ،2006/ىػ1427-3لبناف،ط

(. ب)زيادة ُب ( ُب آخره فافهم )(
قراءة ٛتزة كعاصم ٓتفض البلـ ككسر ا٢تاء كالباقوف بنصب البلـ كضم ا٢تاء،كا١تؤلف قصد  بسؤالو : فيها قراءتاف ( قيلو )(

علي ٤تمد :للحافظ أيب ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد الدمشقي الشهَت بابن اٞتزرم،ٖتقيق النشر ُب القراءات العشر)قراءة النصب ، 
 . (2/370،د ت،1اليباع،دار الكتب العلمية،بَتكت ،ط

 (.ب)زيادة ُب ( نصب لقبل )(
 .كقوع( ب)ُب  (
 .ىذا(ب)ُب ( يارب )(
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:تعاٍ           . .٘إٍ قٛي:           


  

: إٍ قٛي٘ ()(ؾػدطْا ي٘ ايطٜض): بايطز ع٢ً قٛي٘ (آخطٜٔ)اْتكب  ص38-36:مط

 . ٚمٛٙ نجرل ()(ٚآخطٜٔ)

ْكب ع٢ً إكسض؛ ٭ْ٘ َٔ قاٍ ٜكٍٛ قٛيڄا ٚقًٝڄا يهٔ شٖب : ()ٚقاٍ بعهِٗ

     : يكبٌ اٱناؾ١؛ ٭ٕ ايتٜٓٛٔ ٫ هتُع َع اٱناؾ١, ْٛرلٙ قٛي٘ ()ايتٜٓٛٔ

       
()

ع٢ً إكسض َٔ ٚعس ٜعس ٚعسا,  ()اْتكب (ٚعس اهلل) ص20:ايعَطط

  : قٛي٘ تعاٍ ()شٖب ايتٜٓٛٔ يكبٌ اٱناؾ١ ٚتأنٝس ٖصا ()ٚيهٔ    

   ص22: إبطاِٖٝط . 

 ()ٚاشنط قًٝ٘, نُا قاٍ اهلل: اْتكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, َعٓاٙ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

  :تعاٍ          ٚعازٶا : ٚاشنط قّٛ ْٛح, ٚقٛي٘ أٜهٶا:()َعٓاٙ ص46:ايصاضٜاتط

عًِ ٚعٓسٙ ): َطزٚز ع٢ً قٛي٘ (ٚقًٝ٘), () ٚهٛظ قطا٤ت٘ بايهػط()ٚمثٛز ٚمٖٛا

 .(), ؾاؾِٗ ( قًٝ٘()عًِ)ٚ ()(ايػاع١

                                                           

 (.ب)زيادة ُب ( لو الريح )(
 (.ب)زيادة ُب ( ك٨توه كثَت )( 
 .بعض( ب)ُب ( بعيهم )( 
 .إال أف التنوين ذىب( ب)ُب ( لكن ذىب التنوين )( 
 (.كعد ا ال ٮتلف ا كعده) استخدـ آية أخرل ( ب)ُب  ( 
. تقدًن كتأخَت( ب)ُب  (كعد ا انتصب )(
. كليكن( ب)ُب ( كلكن )(
 (.ب)زيادة ُب ( ىذا )(
 .بعض( ب)ُب  (

 (.ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
 .أم( ب)ُب ( معناه )(
 (.ب)زيادة ُب ( ك٨توه )(
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غٛض٠ قُس   

 :()ٚقٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ             () ِٳ : ؾإٕ قٌٝ ص4: قُسط يٹ

 ؟(إَا َٓٶا بعس ٚإَا ؾسا٤ٶ): ()اْتكب قٛي٘

إَا إٔ ُٓٛا أٚ تؿسٚا أٟ إَا  ْكبت ع٢ً ايكطف َٔ دٗت٘, ٚنإ سك٘: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ
ٕٻ نٌ  () ُٓٛا بايعتل ٚإَا تؿسِٖٚ بإاٍ, ؾًُا قطؾٛا عٔ ايؿعٌ إٍ ا٫غِ ْكبٛٙ؛ ٭

)  تعاٍ()مٛ قٛيَ٘كطٚف عٔ دٗت٘ َٓكٛب       ) ٘ٚقٛي :(( 
() ,

ّهجٕٛ, ؾًُا قطؾٛا عٔ ايؿعٌ : ىًسٕٚ َٚانجٌ, أٟ:  ٭ٕ أقً٘؛ْكب ع٢ً ايكطف

 .ْكبٛٙ ()إٍ ا٫غِ

 إٔ ٜهٕٛ َٓا ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ()ْكب ع٢ً إنُاض ايٓاقب َعٓاٙ إَا: ()قاٍ بعهِٗ 

 : ؾسا٤ َجٌ قٛي٘ تعاٍ          ٚقٛي٘ ص3:اٱْػإط :         

    َعٓاٙ إَا إٔ ٜهٕٛ ؾانطٶا ٚإَا إٔ ٜهٕٛ نؿٛضٶا, ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ايعصاب  ص75:َطِٜط

.ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ايػاع١ . 

                                                                                                                                                                                

 .274ص (قيلو)ُب القراءات الواردة  سبقت اإلشارة إذل (11
 .زاد كلمة كعنده( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( كعلم )(
(. ب)زيادة ُب ( فافهم )(
 (.ب)زيادة ُب ( كقولو تعاذل )(
 .زاد كلمة حىت( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( قولو )(
 (.ب)زيادة ُب ( إما )(
 .مثل قولو( ب)ُب ( ٨تو قولو )(

 (.ب)زيادة ُب "( ماكثُت: "كقولو )(
 .الفاعل( ب)ُب( االسم )(
 .بعض( ب)ُب( بعيهم )(
(. ب)زيادة ُب( إما )(
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 تؿسٚا ()إَا إٔ ُٓٛا َٓاڄ ٚإَا إٔ: ()َعٓاٙ ()ْكب ع٢ً إكسض: ()ٚقاٍ بعهِٗ 

ٛٶا, َعٓاٙ: ؾسا٤ٶ, نُا ٜٴكاٍ  تعؿٛا عؿٛا, قاٍ ()إَا إٔ تكتٌ قت٬, ٚإَا إٔ: إَا قت٬ڄ ٚإَا عؿ

 : ()عبٝس بٔ ا٭بطم

َٸا ٖايٹهاڄ   ٚٳإڇ َٸا قځت٬ٝڄ  ُٳٔ ٜٳؿٝبٴ   إڇ ٌٷ يٹ   ٚٳايؿٳٝبٴ ؾٳ

ٕٻ ايعطب تػتأْـ بإٕ ٚأَا, ٚأْؿأ يبعض بين عسٍؾًٛ نإ ضؾعٶا   .()يهإ قٛابٶا؛ ٭

٘ٴ  َٳايځ ٛٵزٹعٴ ايٓٻاؽٳ  ٍٵ ٜٳػٵتٳ ٔٵ ٫ ٜٳعٳ َٳ ٛٳزٳا٥ٹعٴ  ٚٳ ـڂڀڂٛبٹ ايڃ ٘ٴ عٳًځ٢ بٳعٵضڇ ا  تٴطڇبٵ

ٚڇقځاٜٳ١ڄ َٻا دٳاعٹًڂٛٙٴ  ٚٵ تٳـــّٳـٹ ٍ    تٳطٳ٣ ايٓٻاؽٳ إ ِٴ أځ ٗڇ  .()ا٥ٹعٴــٚٙٴ ؾځضٳــاضڇىڂـــايٹ

 

                                                           

. بعض( ب)ُب من (
 .ا١تيمر( ب)ُب (
 .أم( ب)ُب (
 . أك( ب)ُب  (
 .أك( ب)ُب  (
من معلقة عبيد بن األبرص بن عوؼ بن جشم األسدم من مير أبو زياد شاعر من دىاة اٞتاىلية كحكمائها، البيت  (

كىو أحد أصحاب آّمهرات ا١تعدكدة طبقة ثانية عن ا١تعلقات عاصر امرأ القيس كلو معو مناظرات كمناقيات كعٌمر 
 (356ص  اٞتبورم،معجم الشعراء،)،( قبل ا٢تجرة25)طويبل حىت قتلو النعماف بن ا١تنذر ، توُب ٨تو عاـ 

معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد بن عبد ا بن منظور الديلمي " )أنشدين بعض بٍت عيكىل"ُب كتاب ا١تعاين للفراء  ( 
-عبد الفتاح إٝتاعيل الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة/ ٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : الفراء ٖتقيق

 (1،3/110مصر،ط
. (ب)ُب زيادة (...األبرص بن عبيد قاؿ): قولو من (
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غٛض٠ ايؿتض   

 

 :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ               ..  

ِٳ اغتج٢ٓ بعسٙ, ! تأنٝس ()(يتسخًٔ إػذس): أيٝؼ قٛي٘ تعاٍ: ؾإٕ قٌٝ  ص27:ايؿتضط ًٹ ؾځ

 ٚا٫غتجٓا٤ ٫ ٜهٕٛ بعس ايتأنٝس؟

ا٫غتجٓا٤ ٜكع ع٢ً ا٭َٔ ٫ ع٢ً ايسخٍٛ, ٚايتأنٝس ٜكع ع٢ً :  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

ا٫غتجٓا٤ ٜكع ع٢ً يؿٜ : ()ٚقاٍ بعهِٗإٕ ؾا٤ اهلل آٌَٓ غرل خا٥ؿٌ, :  َعٓاٙ()ايسخٍٛ

, ()ا٫غتكباٍ ٫ع٢ً ايتأنٝس, ٚإٕ نإ َ٪نسٶا باي٬ّ, َٚع٢ٓ ا٫غتكباٍ ٫ ٜكع عًٝ٘

إػتكبٌ ٚٗ ٖصا تعًِٝ َٔ اهلل يعبازٙ,ٚا٫غتجٓا٤ ٗ  ()ٚا٫غتجٓا٤ ٚإِا ٜتػرل ٗ ايؿعٌ

 . , ٚإِْٗ مل ٜسخًٛا بعس()إػتكبٌ

ِٳ أضزف قٛي٘ تعاٍ: ؾإٕ قٌٝ  ًٹ   :ؾإشا شنط شلِ ا٭َٔ, ؾځ    ؟ 

, ع٢ً ايهٕٛ ٚغرلٙ, ؾًِ () ا٫غتجٓا٤ َٛنٛع ع٢ً ايڀطؾٌ() إٕ: اؾٛاب إٔ ٜٴكاٍ

 .  طُأ١ْٓٝ قًٛبِٗ()تڀ٦ُٔ قًٛبِٗ ع٢ً شيو, ؾأضاز اهلل

                                                           

 ( .اٟتراـ)زاد كلمة ( ب)ُب  (
 (.أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( كالتأكيد يقع على الدخوؿ )(
 .بعض( ب)ُب  (
. عنو( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( الفعل )(
 .كلكنها مطموسة( أ)استدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ...( كُب ىذا تعليم )من قولو (
 .تقوؿ ألف( ب)ُب ( اٞتواب أف يقاؿ أف )(
 .طرفُت( ب)ُب  (
 .أعبله( أ)كاستدركو الناسخ ُب (ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
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؛ ٭ْ٘ قس تبٌ شلِ ا٭َٔ ٗ ()أضاز بصيو أؾٝا٤ أخط (٫ ؽاؾٕٛ): ()ٚقاٍ بعهِٗ

 .()ؾاؾِٗ بصيو, ()ايسخٍٛ, ٚمل ٜتبٌ ٗ أؾٝا٤ أخط, ؾأخدلِٖ اهلل

 

 

 

                                                           

 .بعض( ب)ُب  (
 .بو شيئا آخر( ب)ُب  (
 (.ب)لفظ اٞتبللة زيادة ُب  (
(. ب)زيادة ُب ( فافهم )(



     القرآنسؤاالت
255 

غٛض٠ ايڀٛض   

 : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ              
()

:  ؾإٕ قٌٝص2-1: ايڀٛض ط

ِٳ انؿض قٛي٘  ؟() (ٚايڀٛض): يٹ

 () ٚاٚ ؾٗٛ()انؿض يكبٌ ايكػِ, ٚنٌ قػِ ٗ أٚي٘:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

ِڇ ٫ أقٍٛ()ٚاهللٹ ٫ أقٍٛ شيو: خؿض أبسٶا نكٛي٘ ٔڇ ٚايطسٝ  :  شيو, قاٍ تعاٍ(), ٚايطٓ

      قاٍ اهلل تعاٍ ٚمٛٙ نجرل َٔ اٯٜات,  ص1:ايٓذِط:              

 (ٚايڀٛضڇ ٚنتابٺ َػڀٛض): ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ ص23:ا٭ْعاّط(). 

ٕٻ ايٛاٚ ٗ ايكػِ ()إِا انؿض ايكػِ: () ٚقاٍ قڀطب  إشا نإ قبً٘ ٚاٚ؛ ٭

 يًعَٚٗا ايكػِ َٓعي١ ايبا٤ ٚايهاف ٚاي٬ّ إشا نٔ ٗ أٍٚ ايه٬ّ, ()سطف َٔ سطٚف اؾط

 : ٚنصيو ايتا٤ ٗ أٍٚ ايٌُٝ ٗ قٛي٘ تعاٍ       . .
() 

 : ٚقٛي٘ ص63:ايٓشٌط

      ...  
 

ٕٻ ايتا٤ ()ٖٚٞ أٜهٶا بعض سطٚف اؾط ,ص57:ا٭ْبٝا٤ط , غرل أ

 خاق١, ٫ٚ ٜهٕٛ ٗ غرلٙ َٔ ا٭زلا٤؛ ٭ْٻ٘ () اهلل تعاٍ ()ٗ ايٌُٝ, إِا تهٕٛ ٗ اغِ 

                                                           

 (.ُب رؽ منشور: )زاد قولو( ب)ُب  (
 (.كالطور ككتاب مسطور( )ب)ُب  (
 .أك٢تا( ب)ُب  (
 .فهي( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( ذلك )(
 .أفعل( ب)ُب  (
 .ككتاب مسطور( ب)ُب  (
. 88 صسبق التعريف بو (12
 .اليمُت( ب)ُب  (

 .من حركؼ ا٠تفض( ب)ُب  (
 (.تا لقد آثرؾ ا علينا( )ب)ُب  (
 .ا٠تفض( ب)ُب  (
 (.ب)زيادة ُب ( اسم )(
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, َا خ٬ اهلل خاق١, ()تايطٓٔ, ٚتايطسِٝ, ٫ٚ ٗ ؾ٤ٞ َٔ غا٥ط أزلا٤ اهلل : ٫ ٜٴكاٍ

ؾإشا سصؾت ايٛاٚ َٔ ايٌُٝ ؾإٕ نإ ازلٶا ؾاتطن٘ خؿهٶا ع٢ً ساي٘, ٚإٕ نإ ؾعًڄا ٜٓكطف 

قبػ١ اهلل,  , ٚنصيو()بػِ اهلل ٫ أؾعٌ شيو, ايطٓٔ ٫ أقٍٛ شيو: ؾاْكب٘ نكٛيو ٗ

  ناْت أٚ بػرل ايٛاٚ؛ ٭ْٻٗا(), ٚبٝت اهلل, َٚا أؾبٗٗا َٔ ا٭ّإ  بايٛاٚ()َٚػذس اهلل

, أَا١ْ اهلل ٫ أقٍٛ شيو؛ () اهلل ٫ أؾعٌ شيو()عٗس: أزلا٤, ٜٚكٍٛ ٗ ايؿعٌ إٓكطف

, ()ٚنصيو ٌّ اهلل ٚقػِ اهلل َٚا أؾبٗٗا ْكب إشا نإ بػرل ايٛاٚ؛ ٭ْٗا أؾعاٍ ٫ تٓكطف

ٔٴ:  أْو تكٍٛ()أ٫ تط٣ َٳ ٔٳ ٜٳأڃ َٹ ٗٳس, ٚأ ٗڇسٳ ٜٳعٵ ٔٴ عٳ ُٹ ٝٵٳ ٔٳ ٜٳ ُٹ  ٚنصيو ْٛا٥طٖا (), ٜٚٳ

.()ٚأؾباٖٗا   

 : ()ٚقاٍ اَط٩ ايكٝؼ

َٳايځوځ سٹًٝځ١څ  ٌٳ اهللٹ  ّڇ َٳا  ؾځكځايځتٵ  ٛٳاٜٳ١ځ تٳٓٵذٳًٹٞ ٚ ٕٵ أضٳ٣ٳ عٳٓٵوځ ايػٹ  ()إ

.()؛ ٭ْ٘ ؾعٌ ٫ ٜٓكطف()أيك٢ ايٛاٚ ؾٓكب ٌّ اهلل سٌ   

                                                                                                                                                                                

 (.ب)زيادة ُب ( تعاذل )(
 (.جل كعز)من أٝتائو ( ب)ُب  (
(. ب)زيادة ُب  ( ال أقوؿ ذلكالرٛتن )(
. كعبة ا( ب)ُب  (
 (])كأثبت ماُب من األٯتاف بالواك كانت، (ب).. من األٝتاء ىي خفض كلها بالواك (أ) ُب ( 
 (ب)عهد ا،كأثبت ماُب (ب)كُب، أحد ا (أ)ُب  ( 
. عبد ا ال أقوؿ ذاؾ( ب)ُب  (
. تنصرؼ( ب)ُب  (11
 (.أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش (ب)زيادة ُب ( أال ترل )(12
  .(ب)زيادة ُب  (ٯتنمكآمن يأمن ٯتن  )(13
  .ك٨توىا .(ب)ُب  (14

 .167سبقت الًتٚتة لو ص ( 
ديواف )،كىي من ْتر الطويل ..(قفا نبك من ذكرل حبيب كمنزؿ)البيت من معلقة امرؤ القيس ا١تشهورة اليت مطلعها  (10

، سبق التعريف بو ص 205 ص امرؤ القيس بشرح أيب سعيد السكرم، ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم ك٤تمد علي الشوابكة،
158) 
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؛ إَا َهُطٶا, ٚإَا َٛٗطٶا, ؾأَا ()ايكػِ ٫ بس ي٘ َٔ َٛقع ٜكع عًٝ٘ : ()ٚقاٍ ايؿٝذ

 :  ؾٛقٛع ايكػِ ع٢ً أضبع١ أسطف()إٛٗط

 :اؾشس, قٛي٘ تعاٍَا :أسسٖا                      

-1:ايٓذِط . ص2    

ٕٵ َع٢ٓ َا اؾشس, نكٛي٘ تعاٍ() ع٢ً: ٚايجاْٞ  :  إ        ٍإ

   ():قٛي٘            1:ايڀاضمط-  : , ٚقٛي٘ تعاٍص4       

   ص97:ايؿعطا٤ط. 

ٕٻ بايتؿسٜس:ٚايجايح  :نكٛي٘()ع٢ً إ       

ٚقٛي٘ص2-1:ايعكطط :      ٘إٍ قٛي:          

    ٚقٛي٘ص6-1:ايصاضٜاتط  :          ثِ قاٍص2-1:ايڀٛضط  : 

         
 . ص7:ايڀٛضط ()

                                                                                                                                                                                

  .(ب)زيادة ُب ( حُت ألقى الواك )(2
  .ينصرؼ (ب)ُب  (3
  .(أ)أبو إسحاؽ كاستدركها الناسخ ُب ىامش  (ب)ُب  (4
  .كلكنها مطموسة( أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب ( البد لو من موقع يقع عليو)عبارة  (5
  .(ب)زيادة ُب ( فأما ا١تظهر )(6

  .(ب)زيادة ُب ( على )(
  .(ب)زيادة ُب ( إذل قولو )(8
  .(ب)ُب ( بالتشديد )(9
  .(ب)زيادة ُب .."( كالطور: "كقولو)من  (1
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 : ع٢ً يكس,نكٛي٘:ٚايطابع              

   قٛي٘,ٚ ص91:ٜٛغـط :         إلى :           

       1:ايتٌ ط-   :  ٚقٛي٘ص4          ص4:ايبًسط. 

 : () ع٢ً اي٬ّ ؾشػب نكٛي٘() ٜهٕٛ ٚقٛع ايكػِ :ٚقاٍ بعض أٌٖ ايًػ١  

      بػرل اي٬ّ نكٛي٘ تعاٍ (قس)ٜٚهٕٛ ع٢ً  ص57:ا٭ْبٝا٤ط:     

    ٘إٍ قٛي :       9-1:ايؿُؼط]  

يكس أؾًض, ٚاي٬ّ ثابت ٗ إع٢ٓ, ٚإٕ نإ غاقڀڄا ٗ ايٛاٖط, : َعٓاٙ: ٚقاٍ بعهِٗ

 . ٚٚقٛع ايكػِ ع٢ً ايباطٔ ٫ ع٢ً ايٛاٖط

  :  نكٛي٘ تعاٍإهُطٚأَا          يٝبعجٔ, ٚقٛي٘ تعاٍص1:مط : 

         ٖٚا ٖٓا نُرل ٚقٛع ايكػِ ؾاعطف شيوص1:مط , (). 

 

 

                                                           

  .(ب)ُب ( القسم مكررة )(
  كقولو تعاذل .(ب)ُب  (
  .(ب)زيادة ُب ( فاعرؼ ذلك )(



     القرآنسؤاالت
259 

 غٛض٠ ايكُط  

  : قٛي٘ تعاٍ:  غ٪اٍ            ؾإٕ قٌٝ ص20:ايكُطط :

ِٳ شنط اهلل تعاٍ ٗ َٛنع آخط , ()شٳنډطٳ ا٭ٍٚ ٚأځْٻحٳ اٯخط (نأِْٗ أعذاظ نٌ خا١ٜٚ): يٹ

ٚن٬ُٖا َتػاٜٚإ ٗ إع٢ٓ ٚايعباض٠؟ 

: اؾٛاب عٓ٘ إٔ  ايتصنرل ضادع إٍ يؿٜ ايٓدٌ , ٚيٝؼ ؾٝ٘ عًِ ايتأْٝح ,   

 :ضادع إٍ َع٢ٓ ايٓدٌ ٖٚٞ ْاع١, ٚاؾُاع١ نًٗا َ٪ْج١,ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ ()ٚايتأْٝح

      
()  

 بًؿٜ ايتأْٝح, ٚايتصنرل ضادع إٍ يؿٜ ا٭بكاض, ٚيٝؼ ؾٝٗا ص43:ايكًِط

 ()ا٭بكاض ٖٚٞ ْاع١, ٚمٛٙ ٗ َٛنع آخط ضادع إٍ َع٢ٓ ()ؾايتأْٝح, ()ع١َ٬ ايتأْٝح

 : قٛي٘ تعاٍ            ٚقاٍ ٗ (ض١َُٝ):ٚمل ٜكٌ ص78:ٜؼط ,

َٶا نڂٓٻا أځ٥ٹصٳا : َٛنع آخط ٛځا  .ٚمٛٙ نجرل ع٢ً ٖصا ايكٝاؽ ص11:ايٓاظعاتط ْٻدٹطٳ٠ڄ عٹ

, ٚايتأْٝح ضادع إٍ ا٭عذاظ, ()ايتصنرل ضادع إٍ ايٓدٌ, ٚايٓدٌ َصنط: ()ٚقاٍ بعهِٗ

إٍ يؿٜ  ()هٛظ إٔ ٜهٕٛ ايتصنرل ٚايتأْٝح ضادعٌ: ()ٚقاٍ بعهِٗ, ()ٖٚٞ َ٪ْج١

                                                           

  .(ب)زيادة ُب ( ذكر األكؿ كأنث اآلخر )(
  .كالثاين (ب)ُب  (
 .، كالصواب ماأثبتو كا أعلم( خشعا أبصارىم ٮترجوف من األجداث( )ب)ُب (
 . (ب)زيادة ُب ..( بلفظ التأنيث : )من قولو (
. كالتأنيث (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب ( ُب موضع آخر )(
 .بعض (ب)ُب  (
 .يذكر (ب)ُب  (
 .تؤنث (ب)ُب  (

 .بعض (ب)ُب  (
منصوب  (يكوف)بالنصب ألهنا خرب - كا أعلم-ألنو الصواب  (أ)كأثبت ماُب " راجعاف "(ب)،كُب "راًجعُتً " (أ)ُب  (

 .كعبلمة نصبو الياء ألنو مثٌت
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 :  قاٍ اهلل تعاٍ ٗ ايتصنرل(), ْٛرلٙ ايؿذط ٜٴٴصنډط ٜٚٴ٪ْح()ايٓدٌ, ٖٚٛ َصنط َٚ٪ْح 

                     َٓٗا ): ٚمل ٜكٌ ص80:ٜؼط

 : ٚقٛي٘ تعاٍ, (تٛقسٕٚ       ٚقاٍ (ؾٝٗا): ٚمل ٜكٌ ص10:ايٓشٌط ,

 :()ٗ ايتأْٝح قٛي٘ تعاٍ                     
() 

  .()  ؾأْح, ٚايٓدٌ َٔ أْٛاع ايؿذط, ؾاؾِٗص53-52: ايٛاقع١ط

 

                                                           

 .كىي تذكر كتؤنث (ب)ُب  (
. الشجر يذكر كيؤنث (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب ( قولو تعاذل)ٚتلة  (
 . (أ)ُب ( ألكلوف)زاد كلمة  (
 . (ب)زيادة ُب ( فافهم )(
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ٔٓغٛض٠ ايط   

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ           [ 17:الرحمن] ٌٝنٝـ ٖصا : ؾإٕ ق

   :ٚقس قاٍ ٗ َٛنع آخط     ..[ 9:المزمل] َٛنع آخط ٗٚ :    

          ..[40:المعارج] 
 ٚايتج١ٝٓ ٚاؾُع؟  شنط بًؿٜ ايٛسسإ()

 ):  قٛي٘() صإٔطاؾٛاب عٓ٘      ) ٕأضاز ب٘, ()بًؿٜ ايٛسسا() 

ٕٻ ايكٍٛ , ()ٜٳؿڃعٴٌ َهُّٛ ايعٌ ()إشا نإ ع٢ً ٚظٕ ؾځعٳٌ  ()َٛنع ايؿطٚم ٚايػطٚب؛ ٭

َٳؿڃعٳٌ ()أٚ ع٢ً ٚظٕ ؾځعٳٌ بؿتض ايعٌ  ()ٜٳؿڃعٳٌ َؿتٛح ايعٌ, ؾاغِ إٛنع َُٓٗا ْٝعٶا 

ٕځكڃعٳس َٔ ٜٳكڃعٴس ٖٳب, ٚا ٖٳب َٔ ٜٳصٵ ٕځصٵ ٕځكڃڀځع َٔ ٜٳكڃڀځع, ٚا , (), ٚإسخٌ َٔ ٜٳسٵخٴٌنا

ٕځدٵطٳز َٔ ٜٳدٵطٴز, ٖٚصٙ ٕځػٵطڇب ()ٚا ٕځڀڃًٹع ٚإځؿٵطڇم ٚا  دا٤ت ع٢ً غرل ايكٝاؽ ٖٚٞ ا

ٕځٓٵػٹو ٕځؿڃطڇم ٚا  . , ٚايؿتض ٗ نٌ شيو دا٥ع ع٢ً أقٌ إكٝاؽ()ٚإځػٵذٹس ٚا

                                                           

 . تقدًن كتأخَت( ب)ُب (
.. أضفتها قبل لفظ قولو حىت يتيح ا١تعٌت أكثر للقارئ(أف )(5

 .  (ب)زيادة ُب ( بلفظ الوحداف )(
 عٍت بو( ب)ُب  (
الفعل ( ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب ( فعل )(
 .  (ب)زيادة ُب ( العُت )(
 .  (ب)زيادة ُب  (على كزف فعل) )
 .  (ب)زيادة ُب  (مفعل) )
 .  (ب)زيادة ُب ( كا١تدخل من يدخل  )(1

 .  إال آخر (ب)ُب  (
أضواء ) أف ا١تراد بو جنس ا١تشرؽ كا١تغرب : الشنقيطي ُب تفسَته-أييان - ،ذكر( ب)زيادة ُب ( كا١تفرؽ كا١تنسك )(3

 (448 / 6البياف،الشنقيطي، 
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 ): ٚقٛي٘ تعاٍ        ) َ٘ؿطم ايؿتا٤ ()ع٢ً يؿٜ ايتج١ٝٓ عين ب 

 ()ؾايًٌٝ ٜهٕٛ() ايؿُؼ إشا ناْت ٗ َؿطم ايؿتا٤()؛ ٭ٕ() ايكٝـ ٚشيو()َٚؿطم

 أطٍٛ َٔ ايًٌٝ, ٚنصيو ()أطٍٛ َٔ ايٓٗاض, ٚإشا ناْت ٗ َؿطم ايكٝـ ؾايٓٗاض ٜهٕٛ

.  إػطب

): ٚقٛي٘ تعاٍ           )  ٗ بًؿ١ٛ اؾُاع١ ع٢ٓ بٗا َٓاظٍ ايؿُؼ

ايؿطٚم ٚايػطٚب؛ ٭ٕ ايؿُؼ ٗ ث٬مثا١٥ ٚغتٌ َٓعيڄا تڀًع نٌ ّٜٛ َٔ َٓعٍ ٚتػطب ٗ 

 ايكُط هاٚظ إٓاظٍ ٗ ؾٗط ٚاسس َا هاٚظ ايؿُؼ ٗ غت١ أؾٗط ()َٓعٍ ٚايكُط نصيو؛ ٭ٕ 

 . ()ٚقكتٗا ط١ًٜٛ

 

 

غٛض٠ ايكـ   

   :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                       

ِٳ اْتكب قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝص6:ايكـط ًٹ  ؟(َكسقڄا): ؾځ

ٕٻ قٛي٘ تعاٍ() ع٢ً ايكڀع()اْتكب:  اؾٛاب عٓ٘  (إْٞ ضغٍٛ اهلل إيٝهِ): ؛ ٭

،  َٓكٛبٶا ع٢ً ايكڀع()دا٤ت بعس إعطؾ١ ؾٝهٕٛ()ْهط٠ ٚنٌ ْهط٠ (َكسقا): َعطؾ١ ٚقٛي٘

                                                           

 (   ب)زيادة ُب ( بو )(4
 (   ب)زيادة ُب ( كمشرؽ )(
 (   ب)زيادة ُب ( كذلك )(
   أف( ب)ُب  (
 ( سول مشرؽ الصيف)زيادة ( ب)ُب  (
 (   ب)زيادة ُب ( يكوف )(
 (ب)زيادة ُب ( يكوف )(
إال أف     ( ب)ُب  (
(     ب)كقصتها طويلة، كأثبتُّ ماُب( ب)كمييها طويل، كُب ( أ)ُب  (

    نصب (ب)ُب  (
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 : ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ        
()

  : َعطؾ١, ٚقٛي٘ص31:ؾاططط     

         
()

 .  ْهط٠ دا٤ت بعس إعطؾ١, ٚمٛٙ نجرلص47:اؿذطط

 :ْكب ع٢ً اؿاٍ,نكٛي٘:()ٚقاٍ بعهِٗ                 

  : َعٓاٙ ٗ ساٍ غذٛزٙ ٚقٝاَ٘, ٚقٛي٘ تعاٍص9:ايعَطط          ص11:ايعَطط . 

إشا اْكڀع ايه٬ّ عٔ ا٭ٍٚ ٚايؿعٌ : ٫ ٜؿطم بٌ اؿاٍ ٚ ايكڀع , ٜٚكٍٛ:() ايهػا٥ٞ ٚأَا 

 . َٔ ا٫غِ ٜكرل ْكبٶا ع٢ً اؿاٍ

ضأٜت أخاى, : ْكب ع٢ً اؿاٍ َا مل ٜهٔ ي٘ نس َتٓاقٌ, نكٛيو: () ٚقاٍ ايؿطا٤

: أٟ ٗ ساٍ ْعٚي٘, ٚيٝؼ ي٘ نس َتٓاقٌ, ْٚكب ايكڀع َا ٜهٕٛ ي٘ نس َتٓاقٌ, نكٛيو

 . () ضأٜت أخاى ْاظ٫: ضأٜت أخاى عإاڄ, ٚنسٙ

, ضأٜت أخاى أَرلاڄ:  ْكب اؿاٍ ٜكع ع٢ً ايؿعٌ, نكٛيو(): ٚقاٍ ايعٛغذ١

 ( )ضأٜت أخاى ْب٬ٝ ٚعآٜت١:  أغرلاڄ, ْٚكب ايكڀع ٜكع ع٢ً ايٓعت, نكٛيو()ٚعآٜت٘

 .ًْٝڄا

                                                                                                                                                                                

 .32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
(    ب)زيادة ُب ( ككل نكرة )(
    تكوف (ب)ُب  (
    (١تا معهم): زاد قولو (ب)ُب  (
    (على سرر متقابلُت): زاد قولو تعاذل( ب)ُب  (
    بعض( ب)ُب  (
  .36سبقت الًتٚتة للكسائي ُب القسم األكؿ ص ( 
  .38سبقت ترٚتة الفراء ُب القسم األكؿ ص (8

 . (ب)زيادة ُب النسخة .. قوؿ الفراء (
أبو العوسجة،كدل أستطع الوصوؿ ألم ترٚتة ألحد اللغوين كاف  يسمى أك يكٌت بالعوسجة أك أبو العوسجة ، ( ب)ُب  (

 ـ ، كيستبعد أف يكوف  ىو 680/  ىػ 61كدل أجد غَت الصحايب اٞتليل ميسًلم بن عىوسىجىة األسدم الذم توُب عاـ 
  .(7/221األعبلـ ، للزركلي،)اللغوم ا١تقصود ىنا ، 

 .(ب)كأثبتُّ ماُب  ق ،كعاينت (ب) كأباؾ ،كُب (أ)ُب (
 .(ب) ، كأثبتُّ ماُب كعاينتو (ب) ئشة، كُبكعا (أ)ُب  (
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ًِغٛض٠ ايك   

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                   ؾإٕ  ص6-5: ايكًِط

 اغِ أّ َكسض؟ (إؿتٕٛ): قٌٝ

أٜهِ : ظا٥س٠ َعٓاٙ (بأٜهِ): إؿتٕٛ اغِ, ٚايبا٤ ٗ قٛي٘: إٔ ٜكاٍ  اؾٛاب عٓ٘

 : ٗ َٛنع آخط  تعاٍ() , نُا قاٍ اهلل()إؿتٕٛ, ٖٚصا دا٥ع          

  ,() إؿاز, ٚايبا٤ ظا٥س٠:  َعٓاٙص25:اؿرط         ص20:إ٪َٕٓٛط 

  : أٟ ايسٖٔ ٚايبا٤ ظا٥س٠,ٚقٛي٘       إٛز٠ ٚايبا٤ : أٟ ص1:إُتش١ٓط

 .ظا٥س٠

  :() ٚقاٍ ايؿاعط

ٔٴ بٓٴٛ دٳعٵسٳ٠ځ أقشٳابٴ ايؿځًځرٵ ٚٳْٳطٵدٴٛ بايؿځطٳزٵ  ْٳشٵ ـٹ    ْٳهٵطڇبٴ بايػٳٸٝٵ

 .أٟ ايؿطز  ؾايبا٤ ظا٥س٠ 

 

 :()ٚنُا قاٍ اٯخط

ٕٳ ؾٳٝٵ٦ٳٶا ؾځڀٹٝٵطٶا ٌٴ ٫ ٜٳأڃنڂًڂٛ ٚٳنځاْٴٛا   قځبٵ ٕٳ بٹايسٻقٹٝلڇ   إڇشٵ ٜٳػٹؿڊٛ

 .() .ٜػؿٕٛ ايسقٝل, بايبا٤ ايعا٥س٠: أٟ

                                                           

 . (ب)زيادة ُب النسخة  (كىا جائز) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (ا)لفظ اٞتبللة  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (..آخر )من قولو (
اشتهر ُب .من ا١تعمرين: ،أبو ليلى،صحايبقيس بن عبد ا بن عدس بن ربيعة اٞتعدم العامرم:البيت للنابغة اٞتعدم (6

إذل أصبهاف مع أحد كالهتا، النو أقاـ ثبلثُت سنة ال يقوؿ الشعر ٍب نبغ فقالو،كسَته معاكية " النابغة " اٞتاىلية، كٝتي 
، دار  كتاب األعبلـ،خَت الدين بن ٤تمود الزركلي: ينظر( ـ كقد كف بصره، كجاكز ا١تائة 670- ىػ 50كمات فيها ٨تو 

  .(5/207ـ ،2002، 15العلم للمبليُت، بَتكت ، ط
 ، قالو يصف سنة ٣تدبة حىت صاركا يسفوف الدقيق( 240سبق التعريف بو ص ) البيت ألمية بن أيب الصلت الثقفي  ( 

 (1/138شرح أدب الكاتب،اٞتواليقي،).
 ..األخر اذ يسفوف : ككما قاؿ( ب)زيادة ُب  (
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: إؿتٕٛ َكسض َعٓاٙ ايؿت١ٓ: ()ٚقاٍ بعهِٗ بإٜانِ ايؿت١ٓ, ٚإكسض ٜهٕٛ ع٢ً  أٟ 

: ؾ٬ٕ يٝؼ ي٘ َعكٍٛ ٚا٭َط قكٍٛ, َعٓاٙ: إؿعٍٛ, نُا ٜٴكاٍ ٗ َبػٛٙ ايه٬ّ () ٚظٕ

خص ٜػطٙ ٚزع عػطٙ : َٝػٛضٙ ٚزع َعػٛضٙ؛ أٟ خص َٔ: ايتشكٌٝ ٚايعكٌ, نُا ٜٴكاٍ

 . () ؾاؾِٗ

ؾكس تهٕٛ   ٗ بابٗا() باؾٕٓٛ, ٚايؿت١ٓ َتٓٛع١إبت٢ً : َعٓاٙ (بأٜهِ إؿتٕٛ): ٚقٛي٘

 :ا٫بت٤٬ ٚا٫ختباض نكٛي٘ تعاٍ()َع٢ٓ           [3:العنكبوت] أٟ ؛ :

 :ابتًٝٓاِٖ ٚاختدلْاِٖ, ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ايتعصٜب نكٛي٘ تعاٍ             

      [10:الربكج] نكٛي٘ تعاٍ أٟ عصبٛا, ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ايؿطى؛:           

    ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ايعدل٠ نكٛي٘ص191:ايبكط٠ط ,:                 

ص85:ْٜٛؼط
() . 

 

 

                                                           

 . بعض( ب)ُب  (
 . ميزاف (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (فافهم) (
 . يتنوع (ب)ُب  (
 . (ب)ُب زيادة كف ٔتعٌت تك (
 . تقدًن اٟتالة الرابعة ا٠تاصة بالعربة على اٟتالة الثالثة ا٠تاصة بالشرؾ (ب)ُب  (
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غٛض٠ إعاضز   

  :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ                              
() 

ِٳ اضتؿع قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝص17-15:إعاضزط  ؟ () (ْعاع١څ): يٹ

ٕٻ قٛي٘ تعاٍ()  بتهطاض َا ؾٝ٘ َٔ اـدل() اضتؿع: إٔ ٜٴكاٍ اؾٛاب عٓ٘  (ي٢ٛ): () ؛ ٭

ٕٸ)ٗ قٌ ايطؾع َٔ د١ٗ أْ٘ خدل   : نكٛي٘ تعاٍ (إ      اضتؿع تصنط٠  ص11:عبؼط,

 : َهطض٠ عٓ٘, ْٛرلٙ قٛي٘() (ْعاع١ يًؿ٣ٛ): , ٚقٛي٘(إٕ)يكبٌ أْٗا خدل 
     

          ٚقٛي٘ تعاٍ()  ,بايطؾع ٗ قطا٠٤ عُطٚص36-35: إسثط ط , :  

        بايطؾع ٗ قطا٠٤ اؿػٔ اضتؿع بايتهطاض ٗ ا٭ٍٚص92:ا٭ْبٝا٤ط ,  () ,

 . ()َٚٔ ْكب ْكبٗا ع٢ً ايكڀع

                                                           

( .  ب)كأثبت اآليات كما كردت ُب ( نزاعةن للشول* إهنا لظى ..)كتبت ىكذا ( أ)اآلية ُب  (
للحافظ  النشر ُب القراءات العشر)فيها ركايتاف بالنصب ٟتفص كبالرفع للباقُت ،كا١تؤلف قصد  بسؤالو قراءة الرفع، ( نزاعةن  )(

/ 2،د ت،1علي ٤تمد اليباع،دار الكتب العلمية،بَتكت ،ط:أيب ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد الدمشقي الشهَت بابن اٞتزرم،ٖتقيق
390 ). 

 (. ب)زيادة ُب ( ارتفع )(
 . بالتكرار كعلى نية ا٠ترب (ب)ُب  (
 . قولو (ب)ُب  (
 . نزاعة (ب)ُب  (
،فقط ىناؾ قراءة عن أيب بن كعب بالرفع ( نذيره )عمرك، كدل أجد أليب عمرك قراءة بالرفع ُب كلمة ( أيب)زيادة ( ب)ُب  (7
٤تمد علي النجار / أٛتد يوسف النجاٌب : معاين القرآف، أبو زكريا ٭تِت بن زياد بن عبد ا بن منظور الديلمي الفراء ٖتقيق)،

أف عمرك ا١تقصود -كا أعلم-رٔتا: قلت . (1،2/211عبد الفتاح إٝتاعيل الشليب،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة،مصر،ط/ 
رٔتا ىي لتوضيح أهنا قراءة أييبىٌ بن  (ب)اليت ُب النسخة (أيب)عمرك بن فايد الذم يركم عن أيب بن كعب،كزيادة)ىنا ىو 

 .كعب
 .، ألهنا رٔتا أقرب للصواب (ب)على التكرير عن األكؿ،كأثبت ماُب  (أ)ُب  (
 .32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
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, ٖٚصا بسٍ ايٓهط٠ َٔ إعطؾ١, (ي٢ٛ): ضؾع ع٢ً ايبسٍ َٔ قٛي٘: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 : ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ                       14: ايدلٚزط-

ؾعٸاٍ   ٖٚصا بسٍ ايٓهط٠ َٔ إعطؾ١؛ ٭ٕ قٛي٘() , اضتؿع ؾعاٍ ع٢ً ايبسٍ َٔ ايبسٍ ا٭ٍٚص16

 . ْهط٠ قه١

, ْٛرلٙ قٛي٘ (ْعاع١ يًؿ٣ٛ)ٖٚٞ : ضؾع ع٢ً اؿها١ٜ, َعٓاٙ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

   :تعاٍ               يٛاس١ يًبؿط: , َعٓاٙص29-28: إسثطط ٖٞ() ,

  :ضؾع ع٢ً اؿها١ٜ, ٚقٛي٘ تعاٍ              غ٬ّ,:  أٟص73:ايعَطط ٖٛ 

  :ٚقٛي٘ تعاٍ                   مثا١ْٝ, ؾٝهٕٛ() ؛ أٟ ٖٞص17:اؿاق١ط  

 . ضؾعٶا ع٢ً اؿها١ٜ, ٚهٛظ قطا٤ت٘ بايٓكب

ع٢ً ايصّ ٚإسح نكٛي٘  ٚايعطب تٓكب ْكب ع٢ً ايصّ ٚإسح,: ()ٚقاٍ بعهِٗ

  : تعاٍ    ْكب ع٢ً ايصّص19:ا٭سعابط (). 

 .ْكب ع٢ً اؿاٍ :ْكبٷ ع٢ً ايكڀع  ٚإٕ ؾ٦ت قًت:()ٚقاٍ بعض

 (ْعاع١ يًؿ٣ٛ)دعًٓاٖا : ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, َعٓاٙ() اْتكب: ()ٚقاٍ بعهِٗ 

  :مت ايه٬ّ, ٖٚصٙ َٓكٛب١ باٱنُاض ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ ؾكس (ن٬ إْٗا ي٢ٛ): ؛ ٭ٕ قٛي٘()

                                                           

.  بعض (ب)ُب  (
 . (ب)ُب زيادة  " األكؿ" (
 . بعض (ب)ُب  (
 . (ب)ما بُت ا١تعقوفُت زيادة ُب النسخة  (
 . ىم (ب)ُب  (
 . بعض (ب)ُب  (
 .،ألنو األقرب للصواب ، كا أعلم(ب)ُب  نصب على القطع ،كأثبت ما (أ)ُب  (
  (ب) زيادة ُب ،"كقاؿ بعض" ( 
 . بعض (ب)ُب  (

 . نصب (ب)ُب  (
 ". نزاعة "(ب)ُب  (
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             أضغًٓا ضغ٬, ْكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, : َعٓاٙص165:ايٓػا٤ط

 :ٚقٛي٘                     
()

 () أْؿأْاٖا:  أٟص143:ا٭ْعاّط

  :ٚقٛي٘ تعاٍ مثا١ْٝ أظٚاز,                                  

 دعًٓاٙ بؿرلا ْٚصٜطا, ٚمٛٙ نجرل:؛ أٟص4-3:ؾكًتط. . 

 

ٕٻ قٛي٘ تعاٍ: ؾإٕ قٌٝ   :إ         ٗ نٓا١ٜ عٔ  (إْٗا)َا ٖصٙ اشلا٤ ٖٞٚ

  َاشا؟

ايعكٛب١, ٚإٕ ناْت غرل َصنٛض٠ ٗ ٚاٖط اٯ١ٜ, ْٛرلٙ قٛي٘   نٓا١ٜ عٔ()  إْٗا:قٌٝ

  :تعاٍ      اشلا٤ نٓا١ٜ ايػٛض٠, ٚإٕ ناْت غرل َصنٛض٠ ٗ  ص10:عبؼط

 :, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ()ٚاٖطٖا
         اشلا٤ نٓا١ٜ ايعُا١ٜ,  ص46: اؿرط

   :ٚقٛي٘        
  .اشلا٤ نٓا١ٜ اؿب١ ٚمٛٙ نجرل ص16: يكُإط () 

ٕٻ ٖصٙ اشلا٤ات نًٗا نٓاٜات إٍ َا بعسٖا, ٖٚٞ  :ٚقاٍ بعهِٗ ٖٚٞ َ٪ْج١  (ي٢ٛ)إ

:َٔ ايصنٛض, ٜكاٍ ٕجٌ ٖصٙ ايهٓاٜات إ٪خط, ٚقٛي٘ تعاٍ  :           نٓا١ٜ إٍ َا

نٓا١ٜ إٍ َا بعسٖا ٖٚٞ  (ن٬ إْٻٗا تصنط٠): ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ بعسٖا ٖٚٞ ي٢ٛ ٖٚٞ َ٪ْج١,

                                                           

 ". ٙتانية أزكاج من اليأف اثنُت "(ب)ُب (1
 . أنز٢تا (ب)ُب  (
 . ا٢تاء (ب)ُب  (
 . ظاىره (ب)ُب  (
 ". إهنا إف تكن مثقاؿ ذرة "(ب)ُب  (5



     القرآنسؤاالت
269 

 : , ٚنصيو قٛي٘() تصنط٠      
  ()

, نٓا١ٜ عٔ ايعُا١ٜ,  ص46: اؿرط

    :ٚقٛي٘ تعاٍ        ()
 .(),نٓا١ٜ إٍ اؿب١ص16: يكُإط

ٖا٤ات عُاز ٚيٝػت بهٓا١ٜ, ٚقًٗٔ ْكب يكبٌ  ٖصٙ اشلا٤ات نًٗا: ()ٚقاٍ بعهِٗ

() ٚإٕ ناْت نٓا١ٜ أٚ عُازٶا؛ ٭ٕ ايهٓا١ٜ ٚايعُاز َبُٗإ إٔ إؿسز٠,
٫ ٜتبٌ اٱعطاب  

 .()  ؾاعطف شيو()عًُٝٗا, ٚيهٔ قًُٗا َع١ًَٛ عٓس ايعطب

 
 

 

غٛض٠ إسثط   

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ      ِٳ اضتؿع قٛي٘:  ؾإٕ قٌٝص6: إسثطط ًٹ : ؾځ

َٶا (تػتهجط)  ؟()ٚدٛاب ايٓٗٞ سك٘ إٔ ٜهٕٛ فعٚ

؛ ٭ْ٘ يٛ نإ دٛابٶا (٫ٚ ُٓٔ ٚأْت تػتهجط)ضؾع ع٢ً اؿها١ٜ : إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘

() يهإ ايٓيب 
 .() َٓٗٝٽا عٔ ايعڀا٤ ايهجرل, ٚيٝؼ نصيو 

                                                           

 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كناية إذل ما بعدىا كىي تذكرة )(
 ". إهنا ال تعمى األبصار( "ب)ُب  (1

 ". إهنا إف تك مثقاؿ حبة من خردؿ( "ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كناية إذل اٟتبة )(3
 . كيقاؿ بعض( ب)ُب  (4

 . منصوباف( ب)ُب  (
 . عند أىل اللغةمعلـو ( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( فاعرؼ ذلك )(
 ". تستكثر"أليس جواب النهي ٣تزكما فلم ارتفع قولو ( : ب)السؤاؿ بصيغة أخرل ُب  (

 . عليو السبلـ( ب)ُب  (
 . ىذا كليس ّتائز( ب)ُب (
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٫ٚ ُٓٔ ): اضتؿع يكبٌ سصف ايعاٌَ, ٚنإ سك٘ إٔ ٜكٍٛ: ()ٚقاٍ بعهِٗ 

ُٻا (يتػتهجط () سصؾٛا َٓ٘ ؾً
 .اي٬ّ, ٚأزخًٛا سطف ايعاٌَ ضؾعٛٙ ع٢ً ٚد٘ ا٫غتكباٍ 

ع٢ً  () ٗ ا٭زلا٤ ْكب أبسٶا ٖٚٛ ضؾع ع٢ً اؿاٍ؛ ٭ٕ اؿاٍ: ()ٚقاٍ بعهِٗ

ٚضَا ٜهٕٛ ْكبٶا بٓؿػ٘ ٜٚتعس٣  ضَا ٜهٕٛ ْكبٶا ع٢ً اؿاي١ ٫ٚ ٜتعس٣ إٍ غرلٙ,: ٚدٌٗ

() إٍ َا بعسٙ َٔ ايؿعٌ ؾٝٓكب٘
():, نكٛي٘ 

ؾإشا , ْكب ع٢ً اؿاٍ دا٤ ظٜس ضانبٶا, ٖٚٞ 

ْكبت٘ بإٜكاع , دا٤ ظٜس ضانبٶا: د٦ت بعسٙ بؿعٌ ْكبت٘ بإٜكاع٘ ع٢ً َا بعسٙ, نكٛيو

() ٚنصا() ايطنٛب عًٝ٘
 :قٛي٘                

 
  ص5:ايب١ٓٝط

()اْتكب
ىًكٕٛ ي٘ : ع٢ً اؿاٍ, ٚايسٜٔ َٓكٛب يٛقٛع اٱخ٬م عًٝ٘, َعٓاٙ كًكٌ 

() ايسٜٔ, ؾكٌ
() ٕجٌ ٖصا ٗ ا٭ؾعاٍ 

ضؾع ع٢ً اؿاٍ, ٚنإ سك٘ إٔ ٜهٕٛ َػتهجطا ست٢  

() تهٕٛ ازلٶا
 .() ؾًُا دا٤ ٗ خدل ايؿعٌ ضؾعٛٙ ع٢ً اؿاٍ ؾاؾِٗ () َٓكٛبا ع٢ً اؿاٍ 

 

 

 

                                                           

 . بعض( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( منو )(
 . بعض( ب)ُب  (
 . كىي( ب)ُب النسخة  (
 . فينصب( ب)ُب  (
 . كقولك( ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة "بإيقاع الركوب عليو"إذل قولو  "..فإذا جئت بعده": من قولو (
 . ككذلك( ب)ُب  (
 . نصب (ب)ُب  (

 . يقاؿ (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (ُب األفعاؿ) (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (اسم) (
 . حالو (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (فافهم) (
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غٛض٠ ايكٝا١َ   

() :قٛي٘ تعاٍ غ٪اٍ


 
                ِٳ :  ؾإٕ قٌٝص4:ايكٝا١َط ًٹ ؾځ

 ؟(قازضٜٔ): ()اْتكب قٛي٘

: اْتكب ع٢ً أْ٘ َكطٚف عٔ دٗت٘, ٚنإ سك٘ ٗ ا٭قٌ: اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 ؾًُا قطف عٔ ايؿعٌ إٍ ايؿاعٌ ْكبٛٙ؛ ٭ٕ نٌ َكطٚف عٔ دٗت٘ (ْكسض إٔ ْػٟٛ بٓاْ٘)

   :قٛي٘ تعاٍ َٓكٛب أبسٶا, ْٛرلٙ ()       
 ()

 َكطٚف ص20:ايڀٛضط 

() عٔ
()(َتكابًٌ) :ٜته٦ٕٛ, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ 

() َكطٚف عٔ ٜكابًٕٛ 
.ٚمٛٙ  . 

ٗ ساٍ قسضتٓا ع٢ً إٔ ْػٟٛ بٓاْ٘, ْٛرلٙ : ْكب ع٢ً اؿاٍ, َعٓاٙ: ٚقاٍ بعهِٗ 

 : قٛي٘       أٟ ٗ ساٍ غذٛزِٖ ٚبها٥ِٗ, ٚقٛي٘ تعاٍص58:َطِٜط : 
 

           أٟ ٗ ساٍ دجِٝٗص72:َطِٜط . 

() ْٛرلٙ (ْكسض قازضٜٔ): ْكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, َعٓاٙ:()ٚقاٍ بعهِٗ
ٚنصيو  

  : قٛي٘ تعاٍ               ص43-42:إبطاِٖٝط 

                                                           

 . (ب) زيادة ُب النسخة (تعاذل )(
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( قولو )(
 (. أ)كاستدركها الناسخ ُب ىامش ( ب)زيادة ُب النسخة  ( مصركؼ عن جهتو )(
 ". متكئُت على سرر "(ب)ُب  (
 . على (ب)ُب (
 ". متكئُت على سرر متقابلُت "(ب)ُب (
 . يتقابلوف (ب)ُب  (
 . بعض (ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( معناه نقدر قادرين نظَته  )(
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 :, ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ() (تطاِٖ َٗڀعٌ): اْتكب ع٢ً إنُاض ايؿعٌ, أٟ
     

       ٚمٛٙ نجرل (قطمت ؾ٦تٌ): أٟ ص88:ايٓػا٤ط ()
. 

 

 

 : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ        
()

ِٵ : ؾإٕ قٌٝ ص9: ايكٝا١َط  ِٳ يځ ًٹ ؾځ

 ْٚعت ايؿُؼ ٚايكُط, ٚايؿُؼ َ٪ْج١؟: ٜكٌ

إِا شنط َع ايؿُؼ؛ ٭ْ٘ يٝؼ ٗ ايؿُؼ عًِ ايتأْٝح, ٚنٌ اغِ ٫ : اؾٛاب عٓ٘ 

() ٜهٕٛ ؾٝ٘ عًِ ايتأْٝح هٛظ تصنرلٙ ع٢ً
َٶا   . ()ٚاٖط يؿٛ٘, نُا شنطْا َكس

ٕٻ ايؿُؼ َ٪ْح,ٚايكُط َصنط,ٚإشا ادتُع :إِا قاٍ:()ٚقاٍ بعهِٗ دٴُع؛٭

: َطبٛطٌ,ٚمل ٜكٌ()ٖصٙ زداد١ ٚزٜو:نُا ٜٴكاٍ()ؾايػًب١ يًُصنط()إصنط ٚإ٪ْح

ٕٻ ايسٜو َصنط,ْٛرلٙ قٛي٘ تعاٍ  :َطبٛطتٌ؛٭                

()  ٚ إطاز ب٘ ايصنٛض َعص40:ٖٛزط
()اٱْاخ,ٚيهٔ خل ايصنٛض يػًب١ ايصنٛض ع٢ً اٱْاخ 

. . 

                                                           

 ( .ب)انتصب على إضمار الفعل، كأثبتي ماُب ( تراىم مهطعُت)أم ( ب)كُب ( تريهم مهطعُت( )أ)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( ك٨توه كثَت )(
 ". كٚتع الشمس كالقمر يقوؿ اإلنساف يومئذ أين ا١تفر"أكرد اآلية اليت بعدىا ( ب)ُب  (
 . ُب( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( كما ذكرنا مقدمنا )(
.  بعض( ب)ُب  (
 . الذكور مع اإلناث( ب)ُب  (
 . الذكور دكف اإلناث( ب)ُب  (
 . كديكها( ب)ُب  (

 . ك( ب)ُب  (
 (. ب)زيادة ُب النسخة ( على اإلناث )(
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 إِا عين بايتصنرل ايه٤ٛ ٚايٓٛض ايصٟ ٜهٕٛ َُٓٗا, ٚايه٤ٛ َصنط,: ()ٚقاٍ بعهِٗ

() ٖٚصا دا٥ع نُا قاٍ اهلل
 :تعاٍ ٗ َٛنع آخط                   . .  

 

()
 .  أؾاض إٍ ايه٤ٛص78: ا٭ْعاّط 

َٶا هٛظ تصنرلٙ ٚتأْٝج٘, ٚا٭ؾكض إٔ ٜ٪ْح : ()ٚقاٍ بعهِٗ ؾعٌ إ٪ْح إشا نإ َكس

() َا زاَا َكسٌَ, ؾعٌ ايطداٍ ٜٚصنط ؾعٌ ايٓػا٤
() قاٍ اهلل 

  :تعاٍ     

    َّ. . 


()
 ٚقٛي٘ تعاٍ ص14:اؿذطاتط

:           . . ٚقاٍ  ص10:إبطاِٖٝط

 :()ٚقٛي٘ أٜهٶا ؾعٌ ايٓػا٤ بايتصنرل,               

           ص10:إُتش١ٓط           .. ؾاؾِٗ ص30: ٜٛغـط. 

 

 

                                                           

 . بعض (ب)ُب  (
 . (أ)زيادة ُب النسخة  (ا)لفظ اٞتبللة  (
 ". قاؿ ىذا ريب" أكمل اآلية إذل (ب)ُب  (
 ."ىذه ريب"كدل يقل" ىذا ريب"قاؿ عن الشمس  (
 . بعض (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة ( ما داما مقدمُت )(
 . كقولو (ب)ُب  (
 ". قالت األعراب آمنا "(ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة ( كقولو )(
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ٌغٛض٠ ايت   

 :قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ             [8: التين]ٌٝمل انؿض: ؾإٕ ق()
ٖا  

 : ٖٓا ٚاْتكب ٗ َٛنع آخط                [53:األنعاـ]  ٚن٬ُٖا دا٥ع()
 

ٗ اؿهِ؟ 

() نٌ اغِ ٜهٕٛ ع٢ً: إٔ ٜكاٍ اؾٛاب عٓ٘
َجاٍ أؾعٌ ؾإْ٘ ٫ ٜٓكطف ٜٚكرل  

 :َٓكطؾڄا ٗ اٱناؾ١, ٚقٛي٘ تعاٍ           اْكطف يكبٌ ص8:ايتٌ ط ,

 :ٚقٛي٘ تعاٍ اٱناؾ١,
            مل ٜٓكطف يكبٌ ص53:ا٭ْعاّ ط, 

() ؾكسإ اٱناؾ١ ٚسهِ ا٫ْكطاف ٚا٫نؿاض ٗ قٌ
ٚسهِ غرل َٓكطف  اـؿض 

ا٫ْتكاب ٗ قٌ اـؿض, ٚٗ اؾ١ًُ نٌ اغِ غرل َٓكطف ٜهٕٛ ي٘ ع٬َتإ ٜهٕٛ ٗ 

()اـؿض ْكبٶا ,٫ٚ ٜكبٌ ايتٜٓٛٔ
 ٚزخٍٛ ا٭يـ بايتٓهرل: ٜٚكرل َٓكطؾڄا بج٬ث١ أؾٝا٤ 

ٌٳ ٚإغشامٳ()ٚاي٬ّ ٚباٱناؾ١ ِٳ ٚإزلاعٝ ٚقكست  , تكٍٛ ٗ غرل إٓكطف َطضت بإبطاٖٝ

 : نُا قاٍ تعاٍ, ٚأٓس ٚمٛٙ إٍ غعٝس                       

                            ..() أ٫ ص136:ايبكط٠ط 

ُٹو ٚأزلعًٝٹو ٚمٛٙ, : تط٣ نٝـ اْتكب ٗ قٌ اـؿض, ؾإشا أنؿت٘ قًت َطضت بإبطٖٝ

() ؾإشا أزخًت عًٝ٘
ٌڇ ٚمٛٙ: ا٭يـ ٚاي٬ّ قًت  ِڇ ٚاٱزلاعٝ () َطضت باٱبطاٖٝ

 . 

                                                           

 . ٮتفض (ب)ُب  (
 . سياف (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة ( يكوف على )(
  . (ب)٤تل كأثبت ماُب  (ب)موضع كُب  (أ)ُب  (
 .استدركها الناسخ ُب ا٢تامش (أ)،كُب (ب) زيادة ُب النسخة (كال يقبل التنوين) (
 .انصرفت مصر بتنكَتىا . "مصران  اىبطوا": مثل  ( 
 . األلف كالبلـ كالتنكَت كاإلضافة( ب)ُب  (
 ". كيعقوب"زاد على اآلية الكرٯتة كلمة  (أ)ُب  (
 . فيو (ب)ُب  (

 . (ب) زيادة ُب النسخة (ك٨توه) (
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ٕٻ َا :()ٚقاٍ بعهِٗ () إ
() نإ ع٢ً َٝعإ 

أؾعٌ ؾإْ٘ ٜهٕٛ ع٢ً نطبٌ, إشا نإ  

 ٗ إعطؾ١ فؾ٬ ٜٓكط ٚأٓط ٚمُٖٛا أبٝض ٚأقؿط ٚأغٛز ٚأنطّ ٚأعًِ ٚأسهِ: ْعتٶا َجٌ

, ٚأقِ, أٌْ: َجٌ ٚايٓهط٠, ٜٚٓكطف ٗ اٱناؾ١, ٚإشا مل ٜهٔ ْعتٶا ٚنإ ازلٶا يطدٌ

() ٚأزٖٔ, ٚأغًِ
: ()ٚمٛٙ, ؾإْ٘ ٫ ٜٓكطف ٗ إعطؾ١, ٜٚٓكطف ٗ ايٓهط٠, ٚنصيو قٛي٘ 

. ()ضأٜت أٓط ٚٓطا٤ .  .() آخط ؾاعًِ شيو 

 

 

                                                           

 . بعض (ب)ُب  (
 . إف كاف (ب)ُب  (
 . مثاؿ (ب)ُب  (
 . كأزىر، كأسلم، أٛتد (ب)ُب  (
 . كقولك (ب)ُب  (
 . أٛتد كأٛتدا (ب)ُب  (
 ..إخل: فاعلم مثل قوؿ..آخر ذلك..لعل ا١تقصود (ب)زيادة ُب  (آخر فاعلم ذلك) (
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غٛض٠ ايكسض   

 غ٪اٍ
 : قٛي٘ تعاٍ:         

()
ِٳ انؿض :  ؾإٕ قٌٝص5: ايكسضط ًٹ ؾځ

   ():قاٍ ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط ,(إڀًع)           ص60:ايهٗـط 

؟ () اْتكب اجملُع

ٕٻ ؿت٢ ٚدٌٗ:  اؾٛاب عٓ٘  :() أ

 . ا٭ؾعاٍ() تكع ع٢ً: أسسٖا 

 . ا٭زلا٤()  ع٢ًايجاْٞٚ

: ساي٘ ٜٚهٕٛ َٓكٛبا نكٛيو()  ٚادبٶا ٫ ٜػرلٙ عٔ()  ؾإشا ٚقع ٗ ا٭ؾعاٍ إٕ نإ

ِٵ أځخٵطٴزٵ ستٸ٢ خطزٳ ظٜسٷ   : تعاٍ() , َٚٓ٘ قٛي٘() ٚ مل أقٌ ست٢ قاٍ ظٜس ()يځ      

             إٕ نإ : ؾؿٝ٘ ٚدٗإ(),ٚإشا نإ ايؿعٌ غابطٶا()  ٚمٖٛاص14:اؿسٜسط

يؿٛ٘ َػتكب٬ َٚعٓاٙ َانٝا هٛظ ؾٝ٘ ايطؾع ٚايٓكب ؾايطؾع َٔ د١ٗ َانٝ٘ ٚايٓكب َٔ د١ٗ 

  : قٛي٘ تعاٍ()  مٛ() ا٫غتكباٍ            قس قط٨ ص214:ايبكط٠ط 

                                                           

 ". تنزؿ ا١تبلئكة كالركح فيها بإذف رّٔم من كل أمر سبلـ ىي حىت مطلع الفجر "(ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب  (قاؿ) (
 . بلغ (ب)ُب  (
 . كجهاف (ب)ُب  )
 . ُب (ب)ُب  )
 . يقع ُب (ب)ُب  (1

 . (ب)زيادة ُب  (إف كاف) (
 . (ب)زيادة ُب  (عن) (3
 . دل أخرج حىت خرج زيدا (ب)ُب  (4
 . (ب)زيادة ُب  (كدل أقل حىت قاؿ زيد) (5
 . كقولو (ب)ُب  (6

 (. ب)زيادة ُب ( ك٨توىا )(
. أم فعبلن ماضيان أك حدث ُب الزمن القدًن( غابران )رٔتا قصد بػ ( 
 . كالنصب من جهة ا١تاضي، فالرفع من جهة االستقباؿ( ب)ُب  (
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ؾ٬ ٜهٕٛ إ٫  , ٚإشا نإ َػتكب٬ َٔ د١ٗ ايًؿٜ ٚإع٢ٓ ْٝعٶا,()بايٛدٌٗ بايطؾع ٚايٓكب

   :ْكبا نكٛي٘ تعاٍ                ٚقٛي٘ص60:ايهٗـط :      

     ست٢ ايًٌٝ, أبطح: , ؾإشا ٚقع ٗ ا٭زلا٤ ٜٓدؿض َا بعسٙ نكٛي٘ص31:ايطعسط ,

:قٛي٘ تعاٍ َٓ٘. ٚست٢ طًٛع ايؿذط ٚمٛٙ نجرل        ٚقٛي٘ص43:ايصاضٜاتط : 

       ص5: ايكسضط ().   

 :ع٢ً ٚدٌٗ (ست٢): ()ٚقاٍ بعهِٗ

 .() َع٢ٓ ا٭زا٠ ٖٚٞ تٓكب َا بعسٖا؛ ٭ْٗا َٔ أزا٠ ايٓاقب١: أسسُٖا- 

ست٢ إشا بًؼ فُع ): َع٢ٓ ايػا١ٜ,ٖٚٞ خؿض َا بعسٖا, قٛي٘ تعاٍ: ٚايجاْٞ- 

 . َع٢ٓ ايػا١ٜ() (ست٢ َڀًع ايؿذط) : َع٢ٓ أزا٠ ْاقب١, ٚقٛي٘ تعاٍ() (ايبشطٜٔ

. َٚا ٜؿبُٗٗا() إٍ ٚع٢ً ٚقبٌ()٣ ٗ ايػا١ٜ ىؿض َجٌ سطفست: قڂڀطبٚقاٍ  . 

 

:  ا٫غِ ايصٟ بعسٖا ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘() إشا زخًت ع٢ً :ٚقاٍ بعهِٗ

                                                                                                                                                                                

 . مثل (ب)ُب  (
قرئ بالنصب كالرفع، قرأ نافع حىت يقوؿ الرسوؿ بالرفع كحجتو أهنا ٔتعٌت قاؿ الرسوؿ على ا١تاضي كليست على ( ب)ُب  (

ا١تستقبل كإ٪تا ينصب من ىذا الباب ما كاف مستقببل مثل قولو أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنُت حىت يأٌب كعد ا فرفع 
،كقرأ الباقوف حىت يقوؿ بالنصب كحجتهم أهنا ٔتعٌت االنتظار كىو حكاية حاؿ ا١تعٌت كزلزلوا إذل أف يقوؿ  يقوؿ ليعلم أنو ماضو

  .(1/131حجة القراءات، البن ز٧تلة ،)الرسوؿ
 ". ىي حىت مطلع الفجر "(ب)ُب  )
 . بعض أف (ب)ُب (
 . (ب)زيادة ُب  (الناصبة) (
 ". حىت أبلغ "(ب)ُب  (
 ".ىي حىت مطلع الفجر "(ب)ُب  (
 . لبعض حركؼ ا٠تفض ٔتنزلة (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة  (كقبل) (

 . أدخلتها على االسم فإف (ب)ُب  (
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ٚإٕ أٚقعت عًٝ٘ ايؿعٌ ْكبت٘, ٚإٕ مل ٜهٔ ٜجبت ي٘ ,  ضؾعت٘()  ي٘ أزلا٤()  إٔ ٜجبت

() أنًت ايػُه١: نكٛيو  ع٢ً ايػا١ٜ,() ؾع٬ خؿهت
, () ست٢ ضأغٴٗا ٚضأغٳٗا ٚضأغٹٗا 

() أنًت ايػُه١: , ؾايطؾع ع٢ً َع٢ٓ ايؿعٌ َعٓاٙ() بايطؾع ٚايٓكب ٚاـؿض
()ست٢ بكٞ 

 

() ست٢ أنًت ()أنًت ايػُه١: ضأغٴٗا, ٚايٓكب ع٢ً اضتؿاع ايؿعٌ, َعٓاٙ
ضأغٳٗا,  

() أنًت ايػُه١: ٚاـؿض ع٢ً َع٢ٓ ايػا١ٜ َعٓاٙ
 . () ست٢ بًػت إٍ ضأغٹٗا ؾاؾِٗ 

 

 

 

                                                           

 . جئت  (ب)ُب  (
 . باسم (ب)ُب  (
 . كإف دل يأت لو بفعل خفيتو (ب)ُب  (
 . السمك (ب)ُب  (
 . رأسىها كرأسيها كرأًسها (ب)ُب  (12
 . بالنصب كالرفع كا٠تفض (ب)ُب (
 . السمك (ب)ُب  (14
 . ، كالصواب ما أثبتُّو ، كا أعلم"بقي" (ب)  كُب "ُب" (أ)ُب  (
 . السمك (ب)ُب  (1

 . (ب)زيادة ُب  (أكلت) (
 . السمك (ب)ُب  (3
 . (ب)زيادة ُب  (فافهم) (4
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غٛض٠ إػس   

 : قٛي٘ تعاٍ غ٪اٍ             ِٳ اْتكب : ؾإٕ قٌٝ ص4:إػسط يٹ

؟ ٓاي١ اؿڀب

  :ث٬ث١ أقاٌٜٚ ؾؿٞ ْكب٘هٛظ ؾٝ٘ ايطؾع ٚايٓكب, : ()إٔ ٜٴكاٍ اؾٛاب عٓ٘

 ْكب ع٢ً ايصّ, ٚايعطب تٓكب ع٢ً ايصّ ٚإسح, ؾايصّ نكٛي٘ ():قاٍ بعهِٗ

  () ٚمٖٛا()(خاؾعٌ): () ٚإسح نكٛي٘ تعاٍ()(أؾش١): () تعاٍ

ٕٻ قٛي٘ تعاٍ()ْكب ع٢ً ايكڀع: ()ٚقاٍ بعهِٗ َعطٚؾ١  (ٚاَطأت٘) :؛ ٭

 . باٱناؾ١, ٚٓاي١ ْهط٠, ٚايٓهط٠ إشا دا٤ت بعس إعطؾ١ اْتكبت ع٢ً ايكڀع

ٚٗ ضؾع٘ ث٬ث١   ْٛا٥طٖا َٔ قبٌ()ْكب ع٢ً اؿاٍ, ٚقس شنط: ()ٚقاٍ بعهِٗ

 : أقاٌٜٚ

                                                           

 . (ب)زيادة ُب  (أف يقاؿ) (5
 . بعض (ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب  (تعاذل) (7

 ". أشحة على ا٠تَت "(ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب النسخة  (تعاذل) (
 ". خاشعُت  "(ب)ُب  (
 . (ب)زيادة ُب  (ك٨توىا) (11
 . بعض (ب)ُب  (
 .32سبق الكبلـ عن القطع ص ( 
 . بعض (ب)ُب  (1
 . ذكرنا (ب)ُب  (2
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ٖٞ ٓاي١ اؿڀب, ْٛرلٙ :  َعٓاٙ()ضؾع ع٢ً إنُاض ايطاؾع١: ()قاٍ ايبعض- 

 :قٛي٘           ٚقٛي٘() ٖٞ غسٖٚا ؾٗط:  أٟص12:غبأط : 

            بًس٠ طٝب١, ٚمٛٙ: أٟ ص15: غبأط ٖٞ (). .   

 . ضؾع ع٢ً ايبسٍ َٔ إعطؾ١,ٖٚصا بسٍ ايٓهط٠ َٔ إعطؾ١ ٚمٛٙ نجرل:ٚقاٍ بعهِٗ-

 ضؾع ع٢ً أْ٘ ْعت يًُطأ٠, ٚايٓعت تابع ي٬غِ ٗ ْٝع إعطاب٘, :ٚقاٍ بعهِٗ-

 .() ؾاعطف شيو

 

 

                                                           

 . بعض (ب)ُب  (
 . الرافع (ب)ُب  (4
 . (ب)زيادة ُب  (اخل..قولو كلسليماف الريح) (5

 . (ب)زيادة ُب  (طيبة ك٨توه) (
 . (ب)زيادة ُب  (فاعرؼ ذلك) (7
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غٛض٠ اٱخ٬م   

  : قٛي٘ تعاٍ: غ٪اٍ        ِٳ اضتؿع قٛي٘: ؾإٕ قٌٝص1:اٱخ٬مط  أسسٷ؟: يٹ

 اغِ ع٢ً سسٙ,  (أسس): ضؾع ٕتابع١ ا٫غِ؛ ٭ٕ قٛي٘ تعاٍ:  اؾٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ

 ٚاهلل اغِ ع٢ً سسٙ, ٖٚٛ عُاز, ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ضؾعٶا ع٢ً ايٓعت؛ ٭ْ٘ يٛ نإ نصيو

 إٔ ٜهٕٛ ْكبٶا؛ ٭ْ٘ ْهط٠, ٚايٓهط٠ إشا تابعت ا٫غِ َٔ د١ٗ ايٓعت ٜهٕٛ ()  يٛدب()

ٚقاٍ َٔ إعطؾ١,  ()  ْهط٠() ضؾع ع٢ً ايبسٍ؛ ٭ْٻ٘ ٜهٕٛ بسٍ: ()ٚقاٍ بعهِٗ, () َٓكٛبٶا

 : ضؾع ع٢ً اجملاٚض٠ ٗ ايٓكب ٚايطؾع ٚاـؿض, ْٛرلٙ ٗ اجملاٚض٠ قٛي٘ تعاٍ: () بعهِٗ

        ؾاؾِٗ ٚاهلل أعًِ ص4: ايؿاؼ١ط ().  
 

ٗ ايجأَ َٔ ؾٗط اهلل , ايهتاب قس مت, بتٛؾٝل ٍَٛ ايٓعِ, شٟ ايڀٍٛ ٚايهطّ

 .()ا٭عكِ, غ١ٓ أضبع ٚث٬ثٌ ٚغتُا١٥

                                                           

 . لكذ (ب)ُب  (8
 . أكجب (ب)ُب  (9

 . نصبا (ب)ُب  (
 . بعض (ب)ُب (
 . (ب)ما بُت ا١تعقوفُت زيادة ُب النسخة  (
 . النكرة (ب)ُب  (
 . بعض  (ب)ُب  (
 . كقس عليو هتتد بو إف شاء ا تعاذل (ب)ُب  (
 .أم تاريخ لنسختو( ب)فقط كدل ٭تدد الناسخ للنسخة ( أ)إذل النهاية ُب النسخة ..من قولو الكتاب قد ًب  (
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, أعُايٓا أْؿػٓا ٚغ٦ٝات ؾطٚض َٔ باهلل ْٚعٛش ٚ ْػتٗسٜ٘ ٚ ْػتعٝٓ٘ مُسٙ هلل اؿُس إٕ  

,ٖازٟ ؾ٬ ٜهًٌ َٚٔ ي٘ َهٌ ؾ٬ اهلل ٜٗسٙ َٔ  ٫ ٚسسٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ ٚأؾٗس 

.ٚضغٛي٘ قُساڄ عبسٙ ٚإٔ ي٘ ؾطٜو :بعس أَا    

 

:َٓٗا ْتا٥ر يعس٠ ايهتاب شلصا زضاغيت بعس تٛقًت ؾكس   

إٔ إدڀٛطات اييت تعتين باٱعطاب أٚ ايب٬غ١ ايكطآ١ْٝ َٔ أِٖ إدڀٛطات ٭ْٗا  – ١

 .تعٛز ؾا٥ستٗا ع٢ً ط٬ب ايتؿػرل ٚط٬ب ايًػ١ ايعطب١ٝ 
ضغِ إٔ َ٪يـ ٖصا ايهتاب قس نطض نجرلاڄ َٔ إعًَٛات ٚايكٛاعس ٗ عس٠ َٛانع -  ٢

. ايهٔ نإ ٗ تهطاضٖا َعٜساڄ َٔ اٱؾاز٠ ٚتأنٝساڄ يكشتٗا ٚانڀطازٙ .

ا  َُٗا نإ َ٪يؿ٘يهتب ايعًِغذ َٚڀابك١ قٌ ٕٚ عٓا١ٜ ط٬ب ايعًِ ٗ ايػابل بٔ-3

ٖصا إدڀٛٙ ٚدست ي٘ ْػدتٌ ٚٚدست عًُٝٗا :غرل َعطٚف ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ

.سٛاؾٞ تسٍ ع٢ً َڀابك١ نٌ ْػد١ ع٢ً ْػد١ أخط٣ كتًؿ١ ٕ إ٪يـ ٫ ٜهاز أَع .

. ٜهٕٛ َعطٚؾاڄ ٗ نتب ايذلادِ يهٔ اٖتُاَِٗ بٓؿؼ ايهتاب ٚايعًِ إؿٝس دعًت .

.اقْٛ٘بطا ٟ ٖٚاايٓػار ٜعتٕٓٛ بايٓػذ ٜٚهطضٕٚ ْػذ   ..خط٣أَع ْػذ .

ططٜك١ ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب َٔ أؾهٌ ططم دصب ا٫ْتباٙ ٚتِٓٛٝ ٚتجبٝت إع١ًَٛ -4

 . ٖٚٞ اييت ْٗذٗا إ٪يـ ٗ نتاب٘يس٣ ايكاض٨

إٔ إ٪يـ نإ ٜعطض إكاٜٝؼ ٚايكٛاعس ايعا١َ يتعُُٝٗا ٗ عس٠ َٛانع ٚيصيو -5

. ٚمٛٙ نجرل "أٚ " ض٨ٙ ؾكؼ عًٝ٘ ْٛا"تتهطض عباض٠  "
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: ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصٙ ايٓتا٥ر ؾإْين أٚقٞ  َا ًٜٞ 

سبصا يٛ ٜهٕٛ ٖٓاى َٓٗر ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ يڀ٬ب َادػترل ايتؿػرل ٭ِْٗ ٗ -1

أؾس اؿاد١ شلصٙ إٛاز ٗ ؽكل ايتؿػرل ٚٗ ؾِٗ آٜات ايكطإٓ , ٚؾِٗ َعِٛ 

. َكڀًشات إؿػطٜٔ .

٫سٛت إٔ إ٪يـ مل ٜػتسٍ بأٟ سسٜح ْبٟٛ ضغِ نجط٠ اغتس٫ي٘ بأبٝات -2

ايؿعط ٚن٬ّ ايعطب ٚقس ٜهٕٛ ايػبب ٗ ٖصا تأثطٙ ايؿسٜس بايًػ١ ٚقٛاعس ايٓشٛ 

.ٚاٱعطاب .ٚغًب١ ٖصا ايعًِ ٚتأثرلٙ ٗ نتاب٘. ٚأعتكس إٔ ع٢ً طًب١ ايعًِ عسّ .

عٓس زضاغت٘ أٚ -ايػؿ١ً عٔ ا٭ٚيٜٛات ٗ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ نُٔ ٜػًب عًٝ٘

ا٫ٖتُاّ بايب٬غ١ أٚ اٱعطاب أٚ ايتذٜٛس ٚايكطا٤ات ؾٝٓػٝ٘ - تسضٜػ٘ يهتاب اهلل

. شيو ايتسبط ٗ َعاْٞ اٯٜات أٚايتشكل َٔ قش١ ضٚاٜات إؿػطٜٔ . .

عٓس عح ايڀ٬ب عٔ كڀٛطات يًتشكٝل ؾػايباڄ ئ هسٚا بػٗٛي١ كڀٛطات -3

مل ؼكل ٗ ايتؿػرل أٚ عًّٛ ايكطإٓ يصيو ؾًٛ بس٩ٚا ٗ ايبشح ٗ كڀٛطات ايًػ١ 

ايعطب١ٝ إتعًك١ َعاْٞ ايكطإٓ ٚتؿػرلٙ ٚإعطاب٘ ؾإْ٘ َاظاٍ ٖٓاى كڀٛطات قٝٸ١ُ 

. باْتٛاض ايعٓا١ٜ بٗا ٚخسَتٗا 

سبصا يٛ إٔ اؾاَعات  عٓس ايٓٛط ٗ قبٍٛ إدڀٛطات اييت ٜتكسّ بٗا ايڀ٬ب -4

يتشكٝكٗا إٔ ٫تبايؼ ٗ ايتسقٝل ٗ َها١ْ َ٪يـ إدڀٛٙ , بكسض ق١ُٝ احملت٣ٛ 

ايعًُٞ يًُدڀٛٙ , ٚٚدٛز ْػذ َتعسز٠ ي٘ ؛ ٭ٕ ٚدٛز ْػذ ي٘ تسٍ ع٢ً  

 .قُٝت٘ عٓس ط٬ب ايعًِ ٗ ايػابل , ست٢ يٛ نإ َ٪يؿ٘ ف٫ٛٗڄ
 

---------- 
 

. أخرلاڄٚ ؾإٕ أسػٓت ؾُٔ ؾٗصا دٗس إكٌ ٚبهاعت٘ إعدا٠, قكست ب٘ ٚد٘ اٱي٘, .

. اهلل, ٚإٕ أغأت ؾُٔ ْؿػٞ ٚايؿٝڀإ 

 .ٚاؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات 
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  چہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

178 80 

28 

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ 

چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  

 چک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  

184 
80-

232 

29 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       چ 

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     

  چٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  

191  

30 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  چ 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  

حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت                 ختمت  ىت  يت  جثمث  

ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخمخ  جس  حس  

  چخس  مس  حص  مص  جض  حض   
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144-
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ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   

  چڦ  ڦ  ڄ  

32 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   چ

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   

  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

203 89 

 چ             277 214 چ 

33 

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  

ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

 چہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  

217 232 

34 

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ

ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ ﮳   ﮴  

  چ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾     

222 74 

35 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  چ 

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   
235 78 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  

  چڱ  ں    ں     ڻ  

36       ِٴ ايٓٿػٳآ٤ٳ ٕٵ طځًځكڃتٴ .  إڇ .  236 235 

37 
٘ٴ چ ٘ٴ يځ ٘ٳ قځطٵنٶا سٳػٳٓٶا ؾځٝٴهٳاعٹؿڂ ٔٵ شٳا ايډصٹٟ ٜٴكڃطڇضٴ ايًډ َٳ  

 چ  أځنٵعٳاؾڄا نځجٹرلٳ٠ڄ
245 

81-
82-
83-

110 

38 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ 

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   

  چڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

246 

 

86-
105 

39 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    چ 

پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  

249 

 

38-
84-
85-
90-
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ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ    

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   

40 

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  

  چڻ  ڻ  

254 
235-

237 

41 
ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  چ 

  چۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  
280 

80-
232 

42 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

  چ﮴  ﮵  

285 137 

سورة آؿ عمراف  

1 
   2 39       9        

6  . .چ 
13 202 

2 
ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  چ 

  چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

24 

 
89 

  چڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  3
34 

 

42-
125-
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176 

4 
ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  چ چ 

  چ﮵  ﮶  

43 

 

91-
96 

5 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  چ 

                   

  چ    

 

44 

 
146 

5 

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ 

ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           

  چہ  ھ   

49 

 
230 

6 
ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  چ 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  

  چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

91 73 

7 
ڃ  ڃ  چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 

  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  

111 

 
159 

8               125 180 
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  چېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  چ  9
131 

 
215 

10 
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

  چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
142 245 

11 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    

  چڎ  ڎ  

167 222 

12 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

﮺  ﮻   ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    

  چ           

199 103 

سورة النساء  

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

  چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

1 93 

2 
ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

  چے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  

4 
 

78 

3 
ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 

وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  

ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  

6 
 

95 
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ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  

  چخت  مت  ىت   

4 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ 

ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴          ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

﮾  ﮿  ﯀  ﯁                      

                    

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆۆ  ۈ  ۈ  

  چٴۇۋ  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  

11 

 
170 

5 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   چ

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     

ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   

  چڇ  ڇ  

24 

 
208 

6 
ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  چ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  

  چک  ک  

62 
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
66 

40-
84-
87-
92-

96 

8 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

  چڈ   ژ  ژ  ڑ  

69 95 

9 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  چ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ  ۉ   ې  

 چې  ې  

73 

82-
173-

241 

10 
                      

       
79 193 

11 

  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  چ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 چچ  چ  ڇ  

88 

 

220-
273 

12 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

95 

42-
41-

97 
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 چڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

13 
ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چ 

  چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  
112 99 

14 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ   چ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

114 

 

120-
235 

15         4   122 201 

16 

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  چ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 چچ  ڇ  

123 

 
231 

17 
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

  چڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  
125 96 

18 
ېئ  ېئ           ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  چ 

  چجئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
134 123 

19 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

  چڃ  ڃ   

141 246 
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20       9        142 202 

21 

 ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  چ

ىئ   ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئحئ  مئ  

ىئ    يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  يب    

 چجت  حت   

162 

40-
102-

209 

22 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ 

  چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
165 

125-
269 

 سورة المائدة 

1 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    چ 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
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97 

   چ 2             186 3چ 
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  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

چ   چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

12 148 
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  چ 4         180 38چ 

5 
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  

  چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

60 119 

6 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  چ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  

  چىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت   

95 

80-
132-

232 

7 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    

  چڇ  ڇ  

105 208 

8 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  

ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  

110 219 
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  چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ  

9 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

114 106 

10           115 179 
سورة األنعاـ  

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          چ 

  چپڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  

1 
 

107-
109 

2 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    چ 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  

  چچ      چ  چ  

19 65 

3 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  چ 

  چ﮵  

23 

 
256 

4 

ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  جب  

  چحب  

25 134 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  چ  5
38 
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ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

 چژ   

6 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     چ 

ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

  چ
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7 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

  چپ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

53 

 
275 

8 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ چ 

ٹڤ  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  

  چچ  چ  ڇ  ڇ   

54 218 

9 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  چ 

  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   

78 
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215-

274 

10 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    چ 

ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گڳ   

  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

92 

 
225 
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12 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  چ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ېې  ى  

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  

  چۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ  ېئ  
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169 

13 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     

  چڌ  ڌ  ڎ  
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43-
113-

187 

14 

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

  چٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

143 269 

16 

:
                       

                
145 187 

17 

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  چڎ  
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43-
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

  چڑ  ڑ  

19 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  

  چں  ں  

154 72 

20 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ 

  چۈ  
162 

127-
128 

 سورة األعراؼ 

1 

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ 

ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  

ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      

  چىث  يث   

22 247 

2 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

ڀ  ڀٺ  ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ   

 چ

38 

 
212 

3 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  چ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  

43 

 
212 



     القرآنسؤاالت
305 

ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  

  چحب  خب  مب                 ىب  يب   

4 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

  چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

44 

 
157 

5 
                

    
55 179 

6 
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ 

 چۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
56 

115-
117 

7 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 چڃ   

59 

 
98 

8 
              

      

83 199 

9  49       7 7  107 203 

10 

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  چ

ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  

142 90 



     القرآنسؤاالت
306 

  چ

11 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ 

﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀    ﯁    

                   

             ڭ   ڭ  

  چڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

143 209 

12 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

ک  گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  

  چڱ  ڱ  

146 210 

13 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

150 
170 

 

14 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

157 112 



     القرآنسؤاالت
307 

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  

  چں  ں  ڻ  ڻ  

15 
ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  چ 

  چەئ   
159 123 

16 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   چ 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

  چڇ  ڍ  

160 149 

16   9       202 161چ 

17 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ 

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁  

  چ                         

163 145 

 231 186ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  چ  18



     القرآنسؤاالت
308 

  چوئ  

19 
                   

       .  چ .
169 198 

20                     201 178 
 سورة التوبة 

1 
  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        چ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  

  چې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

19 

 

41-
119 

2 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

  چڑ  ک  

34 

 

40-
43-

75 

3 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  چ 

ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

  چڄ   ڄ  

49 
134-

182 

4 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  چپ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
62 100 

 104 103ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   چ  5



     القرآنسؤاالت
309 

   چۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 :          39  107 179 

6 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 

ٻ  پ  پ  پ     

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   

  چٺ   ٺ  ٿ  

 

112 243 

 سورة يونس 

  چ 1    ؽٳ     5  چ 
109-

111 

2 
حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  چ 

چجت  حت   

25 

 

65-
246 

3 
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  

  چچ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

27 121 

4 
                    

      
62 198 

5 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     چ 

  چژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  

57 

 
119 



     القرآنسؤاالت
310 

6 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ 

ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

  چگ  گ  گ   ڳ  

83 

 
87 

7 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ 

  چھ    ے  

85 

 
266 

8 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  چ 

  چىئ  ىئ  

105 

 
207 

 سورة ىود 
  چ 1                    13 194 

2 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  چ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  

  چڳ  

31 217 

3                  37 179 

4 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  

  چڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  

40 
85-

273 

5 
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

44 

 
225 



     القرآنسؤاالت
311 

  چىئ    ی  

5 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  

  چڃ  چ  

64 104 

6 
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

  چڻ   ۀ  

67 

 
118 

7 
ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    

چ ﮲  ﮳  

68 

 
249 

8                     71 123 

9 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ 

 چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

72 

 
121 

10 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  چ 

 چک  ک  ک  ک  گ  

76 

 
227 

11 

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

 ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

 

77 

 
78 

12    7       9 4 78 204 

13 
ىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  چ 

يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   
81 88 



     القرآنسؤاالت
312 

ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  مججح  مح  

  چجخ  حخ  مخ   

14 (        ) 83 117 

15 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںڻ   ڻ  چ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  

  چھ  ھ  ھ  ے  ے  

93 84 

16 
ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   چ 

 چ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸        ﮹  
114 207 

 سورة يوسف 

1 
ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  چ 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  

  چ﯀  

3 
 

157 

2 
﯁                                چ 

 چ               

4 
 

148-
191 

3 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   چ 

  چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
5 

126-
131 

4 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

  چں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
9 

44-
105 

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ  5
20 

 
90-



     القرآنسؤاالت
313 

 148  چے  ے  ۓ  

6 
  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  چ

  چىئيئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت   

30 

 

94-
274 

7 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  چ 

پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

  چڦ     ڦ    ڦ           ڄ  

31 96 

8 

ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      چ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ   

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی   ی  ی   

  چ

43 

 
221 

9 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  

  چٿ      ٹ  

87 
126 -

127 

10 
              

    
91 259 

11 
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

  چژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  
108 210 

سورة الرعد  



     القرآنسؤاالت
314 

 چ 1      278 31  چ 

2   9 7       8     9  37 205 
 سورة إبراىيم 

1 

  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ

ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  

  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

10 

 
274 

2 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ 

گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ    ﮲ ﮳    ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  

چ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  

22 

 

127-
251 

3 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں   چ 

  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
30 111 

4                   .. 31 205 
5   39 9 9  7  33 199 



     القرآنسؤاالت
315 

4 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی   چ

ٱ  ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   يئ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  

  چ

42 ،43 
220-

272 

 سورة الحجر 

1 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  چ 

  چٹ  ٹ  
3 104 

2 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ 

  چى   ى  
47 264 

 سورة النحل 

1 
ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

  چۅ   ۉ  
5 129 

2 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  چ 

  چٹ  ڤ  ڤ   
8 

77-
108-

129 

3 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  چ 

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

10 

 
261 

4 
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  
21،20 124 



     القرآنسؤاالت
316 

  چک   گ  

5 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ    چ 

  چھ  ھ  ے  

23 

 
236 

6 
ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ٱ

  چڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  
44 51 

7 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  چ 

  چېئ  ىئ  

52 

 
122 

               53 193 

8 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ 

  چچ  
58 133 

 چ 9           .  257 63چ .

10 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

66 

 

131-
133-

178 

11 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

  چچ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  
67 101 

13 

ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  چ 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

  چىئی  ی   ی  ی  جئ  

71 65 



     القرآنسؤاالت
317 

14 
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  چ 

  چی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب  مب   
79 230 

15 
ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

  چڦ   ڦ  
120 123 

16  2     4 9 1201 122  چ 
 سورة اإلسراء 

1 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ

پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

  چٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

1 
135-

138 

2 
ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   چ 

  چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
13 130 

3 
                

     
23 199 

4 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  چ 

  چىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   
36 

139-
140 

4 
چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ 

 چڈ   ژ  

42 

 
217 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  5
73 

 
217 



     القرآنسؤاالت
318 

  چې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  

6 
ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  چ 

  چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

75 

 
217 

7 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  چپپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
76 216 

8 
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   چ 

  چەئ  ەئ  

84 

 
141 

9 
ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  چ 

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

  چڻ  ڻ  

110 

 
146 

 سورة الكهف 
 93 1  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   چ  1
 147 4  چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ  2

3 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ         ڀ  ڀ  چ 

  چڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
5 141 

4 
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ 

  چہ  

11 

 
14 

5 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

  چ

12 

 

145-
146 



     القرآنسؤاالت
319 

6 

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ 

چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  

چ ڳ  

22 

 
243 

7 
ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   چ 

  چۋ  
25 149 

8 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  چ 

  چىئ  ىئ  ىئ  
33 141 

چ 9           73 34چ 

10 
ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ 

  چکک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
39 236 

11 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ 

  چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  
60 

277-
278 

12 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   چ 

  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
93 

42-
150 

 سورة مريم 

1 
ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
4 95 



     القرآنسؤاالت
320 

2 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  چ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

  چڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

6،5 105 

3 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ 

 چچ  چ  
28 152 

4 
جب  حب   خب      مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  چ 

  چيت  جث   
38 147 

 209 52  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  پ  چ  5

6 
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

  چڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  

58 272 

 چ 7            146 69 چ 

 72  چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ  8
209-

272 

9 
ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ             ھ   چ چ 

  چھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  
73 218 

10 

ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  چ 

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

  چېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  

75 252 
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 141 95  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ  11
 سورة طػو 

 20  چک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  1
126-

203 

2 
ِٵ يځا تٳؿڃتٳطٴٚا ًځهڂ ٜٵ ٚٳ َٴٛغٳ٢  ِٵ  ٗٴ ٍٳ يځ ٘ٹ نځصٹبٶا  قځا عٳًځ٢ ايًډ

ِٵ   ؾځٝٴػٵشٹتٳهڂ
46 240 

 160 49  چىب  يب  جت  حت     خت  چ  3

4 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  چ 

  چېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  
63 154 

5 
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ

  چڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

77 157 

6 ِٞٵ غځهٳبٹ ٌٻ عٳًځٝٵهڂ ٘ٹ ؾځٝٳشٹ ٛٵا ؾٹٝ   81 240ٚٳيځا تٳڀڃػٳ

7 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ 

ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    

  چی  ی  

97 

 
236 

8 
 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
117 

42-
160 

9 
ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  چ 

ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
123 232 
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 چۇئ  ۆئ  

10 
ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹ ﮺   چ 

  چ﮻﮼  ﮽  ﮾      ﮿  

132 

 
158 

11 
﯀  ﯁                                       چ 

  چ       

133 

 
240 

12 

          ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  

  چمئ  ىئ  

134 81 

 سورة األنبياء 

1 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    

  چڄ   ڄ  ڃ  

2 ،3 
42-

162 

 57  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   چ  2

257-
259-

260 
         69 120 

3 
ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   چ 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷   
79 

225-
226 
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  چ

4 
ې  ې    ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ 

  چوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
81 210 

5 
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

  چپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
91 

44-
165 

6 
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

  چٿ  ٿ   
92 

177-
267 

   چ 7  183 93 چ 

8 
ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ 

  چژ  ڑ  ڑ   
96 243 

 سورة الحج 

1 
ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  چ 

خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  

  چمج       جح  مح    جخ   

15 

 
108 

2 
  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  چ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  

  چۓ  

19 170 

3 
ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   

25 

 
265 
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324 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

  چ

4 
ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       چ 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  

  چېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   

46 

 

225-
240-
241-
269-

270 

5 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  چ 

  چپ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

47 

 

42-
37-

89 

6 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  چ چ 

  چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
56 65 

7 
ۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ 

  چې       ېې  ې     ى  ى  ائ  ائ  

63 

 
173 

8 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   چ 

    ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ      ۈئ

ىئ  یی  ی  ی  جئ      حئ   مئىئ  يئ    جب  

  چحب  خب  مبىب  يب  جت     حت   

 

72 215 

9          78 207 
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 سورة المؤمنوف 

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  چ 

  چڀ   ڀ   ٺ  ٺ  
18 108 

11 
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

  چڃ  ڃ  

20 

 

175-
265 

3 
ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

  چڌ  ڌ                ڎ  ڎ  ڈ  

21 

 
131 

4 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب      چ 

  چمب  ىب  
41 119 

  69  چے    ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳    ﮴   ﮵  چ  5

6 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ             ۈ  ٴۇۋ  چ 

  چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
100 123 

 سورة النور 

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   چ چ 

  چپ   ڀ  

1 
 

130 

2 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   چ 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

2 
 

171-
180 

 88 6ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵   ﮶  چ  3
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  چ﮷   ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼   ﮽  ﮾   ﮿   

4 
ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ   چ 

  چ

9 
 

157 

5 
ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴ ﮵   ﮶     ﮷ ﮸   ﮹  چ 

  چ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  

16 

 
138 

6 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  چ 

ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  

  چائ  ائ        ەئ  ەئ  وئ  

26 172 

7 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳ ﮴   ﮵      ﮶  

﮷   ﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼     ﮽  ﮾  ﮿  

﯀  ﯁                       

                    

ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ    ۈ  

  چٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ   

31 98 

 153 33ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  8
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327 

ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

  چڳ   ڳ  ڳ   ڳ  

9 
ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   

  چڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  

40 112 

 
                  

 

41 
182-

183 

10 

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  چ 

جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  

جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  

  چمح   جخ  حخ  مخ   

43 226 

11 :                     60 184 
 سورة الفرقاف 

1 
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ 

ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

  چ

7 240 
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328 

2 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ 

  چڍ  
24 147 

3 

                      

                      

   

48-49 
186-

189 

 258-سورة الشعراء 

1 
                  

      
4 

190-
196 

 169 16  چەئ  وئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  2

3 
                   

             
78-80 192 

 179 97  چڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  چ  4
 241 102  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ              ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  5

6 
 چ             

  چ 

197 
194-

195 

7                198 194 
-145 227ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      چ  8
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ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

  چی  ی   

148 

 سورة النمل 

1 
ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

  چڀ      ڀ  ڀ  
2،1 71 

2 
 چ                  

          
18 196 

3 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

  چې   ې  ى  
20 230 

4 
                   

                 
25 197 

5 
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

  چچ   
38 146 

6 
               

    چ 
43 200 

ُٴٛا چ 7 ًځ ٚځ ُٳا  ٚڇٜٳ١ڄ بٹ ِٵ خٳا ٗٴ ًڃوځ بٴٝٴٛتٴ  177 52  چؾځتٹ

8 
             4   7 7   

    
88 200 
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 سورة القصص 
   چ 1      10 183 
2 

 
                15 202 

3             ..  23 201 

4 
ېئ  ېئ  ىئ    ىئىئ  ی  ی      ی  ی  چ 

  چجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   
28 147 

5          29 190 

6 
  9 8             4  

 9   4  ..   
31 203 

7 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  چ 

  چى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   
34 110 

8 
  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  چ

﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

  چ﮽   ﮾  ﮿﯀  ﯁                

76 140 

9 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  چ 

  چڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   
88 84 

 سورة العنكبوت 

1 
ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  چ 

  چ﮸  ﮹  ﮺  
3 266 
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 سورة الرـك 

1  3       6     4  4 
204-

205 
 138 17  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ 2

3 
ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ 

ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  

  چى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  

30 207 

4 
                

   
31 208 

5 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

  چپ   ڀ  
51 209 

 سورة لقماف 

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

  چپ   ڀ  ڀ  
3،2،1 

71-
74 

 74 5  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   چ  2
3         13 178 

4 
ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  چ 

﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿  

  چ﯀  ﯁    

16 

 

 

269-
270 
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332 

5 
                     چ 

  چ                   ڭ  ڭ    ڭ  
17  

6 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

  چڎ  ڎ  

21  

7 
ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ 

  چڃ  ڃ  ڃ         چ  چ  
30  

8 
ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  

  چجئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب   

34 

145-
211-

212 

9                  46 225 
 سورة السجدة 

1 
ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  چ 

  چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
5 

36-
213 

2 
ے  ے         ۓ  ۓ     ﮲        ﮳﮴   ﮵  ﮶  ﮷  چ 

  چ
18 171 

3 
ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            

  چىئ  ىئ  ی   

20 215 
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 سورة األحزاب 

1 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ

پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

  چٿ  ٿ   

7 125 

2 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   چ 

  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
16 

216-
217 

3 

  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  چ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  

 چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

18 ،19 

 

151-
219-
221-

268 

4                 . .    30 183 

5 
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 چڄ  ڄ  

32 94 

6 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

37 219 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     

  چڱ  

7 
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ 

ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

  چک      گ  گ   گ  

52 94 

8 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   چ 

ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹   

﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     

                           

            ڭ  ڭ  ڭ   

  چڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ی  جئ  حئ  

53 98 

 61  چائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 9
209-

219 

10 
ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  چ 

  چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
63 

42-
116 

 67-66ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   چ  11
32-
38-
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   

  چڎ  ڈ  ڈ  

223-
225 

 151 70  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  12
 سورة سبأ 

1 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

  چڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
2 134 

2 
  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ

  چک  ک    ک  گ  
10 

225-
228-

230 

3 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  چ 

ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴    ﮵﮶  ﮷  

  چ﮸  ﮹    ﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮾  ﮿   ﯀   

12 

210-
211-

281 

4               15 281 

5 
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ           چ  چ  ڇ  
42 215 

 سورة فاطر 

1 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ 

ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳    ﮴  

  چ﮵  ﮶         ﮷  ﮸  ﮹  

1 
228-

248 

-32 2﮺  ﮻ ﮼  ﮽     ﮾   ﮿  ﯀  ﯁         چ  2
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-132  چ                                 
231 

3 
          ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

ۈ    ٴۇ  ۋ  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  

  چمب  ىب   

3 99 

4 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   چ 

  چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
5 124 

5 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  چ 

  چڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ  ٿ  
31 264 

6 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  

  چڤ  ڤ   

45 140 

 سورة يس 

1 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  چ 

  چې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ   
12 130 

2 
ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   چ 

  چڄ  ڄ  
30 227 

 چ  3              188 33چ 
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4 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  

  چہ  ہ  ہ  

35،34 101 

5 
 ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ   چ

  چ

39 130 

6 
گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

  چں  ڻ   
78 

153-
233-

261 

7 
ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ﮲         ﮳  ﮴  ﮵   چ 

  چ﮶  ﮷  ﮸  
80 261 

 سورة الصافات 

1 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          چ 

  چڦ  ڦ     ڄ  
6 ،7 

129-
175 

 224 46  چۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  چ  2

 47  چېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  چ  3
235-

237 
    چ 4         180 54  چ 
 95 62  چڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک  گ  چ  5
ِڈچ 6 ُٹٝ ٔٵ سٳ َٿ ٛٵبٶا  ٗٳا يځؿٳ ٝٵ ًځ ِٵ عٳ ٗٴ ٕٻ يځ  177 67  چ إڇ
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7 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

  چ
103 ،104 243 

8       3 9  9  152 180 
 سورة ص 
 260 1  چٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  چ  1
 172 21  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ 2

3             . . 36 251 

 251 38  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  4

5 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

  چڀ    ڀ  
43 227 

6                47 237 

7 
ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ 

  چڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
49 ،50 220 

 سورة الزمر 

1 
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    چ 

وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  

 چی    ی       ی  ی  جئ  

9 
 

264 

 264 11  چٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  2
-201 20ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  3
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 251  چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

4 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  

  چی  جئ  

29 129 

5 :          30 187 

6 
ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
58 -241 

7 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  چ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

  چې  ې  ې  ى  ى   

73 

39-
242-

268 
 سورة غافر 

1 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  چ 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   

  چڃ        ڃچ   چ    چ   چ  

1 ،2 ،3 

248 
 

 

2 
ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چ 

  چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
20 65 

3 
  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

28 74 
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ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ  

4 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

  چڦ    ڦ  ڦ  

34 75 

5 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ 

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  

  چے  

36 ،37 241 

6 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

  چڦ  ڦ  ڦ  

67 169 

 چ 7               82 68  چ 
 سورة فصلت 
1 

 269 4، 3پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ 
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  چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

2                        

     

11 191 

3 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ 

  چڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
33 96 

 سورة الشورل 

1 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  چ 

  چگ   گ  
19 65 

2 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ      چ 

  چڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
34 ،35 

244-
247 

3 
  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  چ

يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  

  چىت  يت   

51 242 

4 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  چ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  

  چڇ          ڇ   

52 ،53 
247-

249 

 سورة الزخرؼ 
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 111 3  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ  1
2  ٚٳظٴخٵطٴؾڄا ٕٳ  ٗٳا ٜٳتٻهٹ٪ٴٚ ٝٵ ًځ ٚٳغٴطٴضٶا عٳ ٛٳابٶا  ِٵ أځبٵ ٗڇ   34 176 ٚٳيٹبٴٝٴٛتٹ

3 
پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  چ 

  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
35 

158-
176 

4 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  چ

51 248 

5 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  چ 

  چڈ  ژ  
80 250 

 250 88  چىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ  حئ  چ  6
 سورة الدخاف 
 215 11  چڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  1
 سورة الجاثية 

1 
ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺   ﮻  چ 

  چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﯁          
10 124 

2 
 چ                   

         چ 
11 71 

 سورة األحقاؼ 
 208 12ۆئ  ۆئ  ۈئ          ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ       چ  1
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ىئ  ی  ی  ی       ی    جئ  حئ  

  چمئ  ىئ  

2    9         16 200 

3 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

  چٿ  

29 219 

 سورة محمد 

1 
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  چ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  

4 
137-

252 

2          16 182 

3 
ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

  چۀ   ہ  ہ  
35 246 

 سورة الفتح 

1 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

  چہ  ہ  ہ  ھ  

12 110 

2 
ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸   چ 

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁   
27 254 
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  چ      

 سورة الحجرات 

1 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  چ 

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     

ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  

  چ﮸  ﮹   ﮺  

9 171 

2                       12 188 

3 
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    

  چڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   

14 
178-

274 

  سورة ؽ 
   چ 1       259 1 چ 

 چ 2                    187 11چ 
 160 17  چٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  چ  3

4 
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ 

  چڳ   ڳ   ڳ  
22 151 

 سورة الذاريات 
1  259 1  چې  ې  ې   چ 
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 259 6- 5  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   چ  2
 172 24  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   چ  3

4 
 يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت        چ

  چخت  

29 234 

 210 41  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  چ  5
 278 43  چھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  6
 251 46  چې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ  7
 سورة الطور 

 2، 1  چں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  چ  1
256-

258 
 258 7  چۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ  2

3 
چ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  چ 

  چ
20 272 

 237 23  چڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  4
 138 43  چھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ﮲ ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  چ  5

6 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ   ی  ی  چ 

  چی  
47 215 

 سورة النجم 
-256 2، 1 چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ 1
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258 
2 (           ) 58 115 
 سورة القمر 
1  ّٴ ْٴٛحڈ ٛٵ ِٵ قځ ٗٴ ًځ .نځصٳٸبٳتٵ قځبٵ . 9 205 
 210 19  چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  چ  2

 20  چ﮷                 ﮸  ﮹     ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  چ  3
196-

260 
 سورة الرحمن 
 262 17  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  1
 169 22  چٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  چ  2
3              26 183 

4           29 183 
 سورة الواقعة 
1  ٕٳ ُٻا ٜٳتٳدٳٝٻطٴٚ َٿ ٗٳ١ٺ  ٚٳؾځانٹ ٕٳ ڤ  ٗٴٛ ُٻا ٜٳؿٵتٳ َٿ ِڇ طځٝٵطڈ  ٚٳيځشٵ   20-21 176 
2   ٌٷ ٚٳسٴٛضٷ عٹ ٕڇيث  ُٳهڃٓٴٛ ٍڇ ايًڊ٪ٵيڂ٪ڇ ايڃ َٵجٳا   22-23 176 نځأځ
 262 53، 52  چپ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  3
 93 76  چحئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب   چ  4

5 
گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  
90-93 83 
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  چہ  ھ  ھ  

الحديد سورة  
 134 1  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  چ  1
2    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ.. 2 134 

3 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    

  چٹ     ٹ  ٹ  

12 110 

4                 14 277 
سورة المجادلة  
1 

         1 178 
 سورة الممتحنة 

1 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    

ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    

  چچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

1 265 

2 
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  چ 

ےے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  

﮹   ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁                  

10 

 

 

185-
208-
212-
236-
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                          ڭ  

ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ٴۇ   ۋ  

  چجئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب  مب  

 

 

274 

 سورة الصف 
 147 3  چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  1

2 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   

  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

6 263 

3 
ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    چ

  چک    ک  
8 112 

 سورة الجمعة 

1 
ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ 

  چڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک  ک   
11 

77-
100 

 سورة المنافقوف 

1 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  چ 

ى        ائ  ائەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ         

  چۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ     ىئ   

4 172 

2 
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ 

  چٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
6 74 

 سورة التغابن 
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1 
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  چ 

  چې  ې    ې  ې  
17 83 

 سورة الطالؽ 

1 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

  چڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

1 161 

 سورة التحريم 

1 

ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   

  چۀ  ۀ  ہ  ہ  

4 172 

2 
ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  چ 

  چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  
5 244 

3 

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿   ﯀  ﯁     چ 

                   

  چ          

6 
151-

221 

4 
ٔٵ ضٴٚسٹٓٳا َٹ ٘ٹ   163 28 (  ؾځٓٳؿځدٵٓٳا ؾٹٝ

 سورة الملك 
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1 
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       چ 

  چٿ       ٹ    ٹ   
2 146 

2 
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  ں   ڻ   چ 

 چڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ  
19 

230-
261 

 سورة القلم 

1 
 9  چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  چ 

82-
173 

2 
 265 6، 5  چڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ 

3 
 234 20  چڤ  ڤ             ڤ  چ 

4 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

  چڀ   ڀ  
43 162 

 سورة الحاقة 
1 

 114 6  چې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ 
2 

 114 8  چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   چ 
3 

 124 13  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  چ 

4 
ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 

  چک  
17 268 

5 
 211 47  چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  چ 
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 سورة المعارج 

1 
ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   چ 

  چەئ  ەئ  وئ  وئ  
4 

213-
214 

2 
 267 16، 15  چڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ 

3 
 262 40  چٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

 سورة نوح 
 127 6  چۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  1
 سورة الجن 

1 
جت      حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  چ 

  چيث  حج           مج  جح  مح   
28 144 

 سورة المزمل 
 چ 1       96 6  چ 

  چ 2       262 9 چ 

 چ 3     186 18 چ 

 سورة المدثر 
1 

 106 5  چۆ     ۆ   ۈ  چ 

2 
 6  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

112-
270 
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3 
 268 28، 27  چڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ 

 چ 4           268 29 چ 
5 

 267 36، 35  چېئ  ېئ    ېئ         ىئ  ىئ  ىئ            ی  چ 
 سورة القيامة 
1 


 

                 4 272 
2 

         9 273 
3 

 236 11  چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ 
 چ 4              195 18 چ 
 سورة اإلنساف 
1 

 254 3  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   چ 

2 
 ۀ ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ              ۀ   ہ   چ 

  چ..

15-16 250 

3 
ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ 

  چک   
31 63 

 سورة المرسالت 

1 
ک  گ  گ     گ            گ  ڳ         ڳ  ڳ   ڳ  چ 

  چ
33،32 94 
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2 
 173 36  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 

 سورة النازعات 
 260 11 چې  ې               ى  ى    ائ  چ  1
  ُٳٔ ٜٳدٵؿٳ٢ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹوځ يځعٹبٵطٳ٠ڄ يِّ   26 177 إڇ
 سورة عبس 
1 

 241 4، 3  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ 

2 
 11چچ    چ        چ       ڇ  چ 

267-
269 

3 
 147 17  چک  ک      گ    گ    گ  چ 

4 
 147 18  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

5 
 246 29، 28، 27  چۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  چ 

 سورة االنفطار 

 8  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  1
147-

212 
سورة المطففين  
 :                 15 180 
سورة االنفطار  
         1 186 
 سورة البركج 
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 چ 1             266 10 چ 

2 
ے     ے         ۓ   ۓ   ﮲     ﮳  ﮴   ﮵ ﮶   ﮷  ﮸    چ 

  چ﮹  
14 ،16 268 

 سورة الطارؽ 
1 

 258 1  چٱ   ٻ  ٻ  چ 

2 
 4  چڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

157-
258 

سورة البلد  
  چ 1          259 4  چ  ٿ 
 سورة الشمس 
1 

 260 1  چٱ  ٻ  ٻ  چ 
2 

         3 184 
3 

 260 9  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 
4 

 207 13  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 
5 :          15 184 
 سورة التين 

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    چ 

  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
1 ،2 ،3 ،4 259 
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2 
 275 8  چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ 

 سورة العلق 

1 
چ ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  

چ  
15 ،16 248 

 سورة القدر 

1 
                     

 

1 195 

 278 5  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   چ  2
 سورة البيِّنة 

1 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

  چڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
5 271 

 سورة الزلزلة 
 73 6  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  1
 231 7  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  2
 سورة العاديات 
 140 4  چں  ں   ڻ  ڻ  چ  1

2             5 195 

3          6 179 
 سورة العصر 
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 چ    259 1  چ 

1            2 
179-

259 
 سورة الفيل 
 230 3  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  1
 سورة قريش 
 73 2 چ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ 1
 سورة الكافركف 
                    

 
3-4 236 

سورة النصر  

 2  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  چ 1
73-

106 

2 
ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  چ 

  چڎ   
3 123 

 سورة المسد 
 280 4  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  1
سورة اإلخالص  
 282 1  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  1
سورة الناس  
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1 
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ 

  چڈ  ژ  
1 ،2 ،3 247 
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 فهرس األبيات الشعرية

 رقم الصفحةالبيت الشعري م 

 220 إذا ما حماـ المرء كاف ببلدة دعتو إليها حاجة كتطرب  ُ

اًد ثػىٍغًر   ِ  151أىضاعيوني كأىمَّ فىتىن أىضاعيوا      لًيػىٍوـً كىرًيهىةو كًسدى

 220 أفىًتٍلكى أـ كٍحًشيَّة ه مسبوعىة ه    خذلٍت كىادية ي الصِّواًر ًقوىاميها  ّ

 139 أقوؿ لما جاءني فخره  سبحاف من علقمة الفاخر  ْ

 238أال نبي لنا يومنا فيخبرنا     ما بعد غايتنا من طوؿ ىجراف   ٓ

ٌتىتىجىلَّت عىمايىت سىملىقي   ٔ  171أىلىم تىسأىًؿ الرىبعى الخىالءى فػىيىنًطقي      كىقىفتي ًبها حى

 77 ًإٍف شىٍرخى الشَّبىاًب كىالشَّعىرى      األسود مىا لىٍم يػيعىاصى كىافى جينيونىا  ٕ

 202دخل الصفة في مشتائها      فهي من تحت مسيحات الحـر   ٖ

 172شريكاف ال تجرم الهوادة بيننا     شريعتنا يومنا لمن جاء أكؿ   ٗ

 208فإف لم أصدؽ ظنكم سقن فال  سقيت األكصاؿ مني الركاعد   َُ

 170فقلت لو صوب كال تجهدنو              فيذرؾ من أخرل القطاة فتزلق   ُُ

قىًل   ُِ ٍزنىا سىاحىةى الحىيِّ كانٍػتىحىى     بًنىا بىٍطني خىبتو ًذم ًحقىاؼو عىقىنػٍ  241فػىلىٌما أجى

 149فيها اثنتاف كأربعوف حلوبة       سودنا كخافية الغراب األسحم   ُّ
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 232ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ًذٍكرىل حىًبيبو كمىٍنًزًؿ     ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍينى الدَّخيوًؿ فىحىٍومىًل   ُْ

بػىري يا اٍربىًعي أىقيٍل لًك في : :قٍلتي لها  ُٓ  195 ..          أشياءى عندم ًمن ًعٍلًمها خى

 141 كالنا غني عن أخيو حياتو كنحن إذا متنا أشد تغانيا  ُٔ

 243ال تنو عن خلق كتأتي مثلو  عار عليك إذا فعلت عظيم   ُٕ

 163.. لسلمى دارسنا طلل                   يلوح كأنو الخلل  ُٖ

 82 لو كاف غيرم سيلمى اليـو غيرَّه       كقعي الحوادًث إال الصارـي الذكري   ُٗ

 249 لىيتى ًىٍندان أىٍنجىزىتٍػنىا مىا تىًعٍد   كشىفىٍت أىنٍػفيسىنىا ًممَّا تىًجدٍ   َِ

 185ليس من مات فاستراح بميت           إنما الميت ميت األحياء   ُِ

 265نىٍحني بنيو جىٍعدىةى أصحىابي الفىلىٍج         نىٍضًربي بالسٍَّيًف كىنػىٍرجيو بالفىرىٍج   ِِ

ػًل   ِّ ايػىلىػٍت  على ىىًضٍيمى الكىٍشًح رىيَّا الميخىٍلخى  153ىىصىٍرتي بًفىٍودىم رىٍأًسهىا فػىتىمى

 153كالبػىغىايىا يػىرٍكيٍضنى أكًسيىة ى اإلٍضػ       ػرًيًج كىالٌشٍرعىبيَّ ذا األٍذيىاًؿ   ِْ

 64 كاهللي أسماؾ ًسػػػػػػػمنا مباركا           آثرؾ اهلل بو إيثارىؾ  ِٓ

 197     ............... كإف شئت حرمت النساء سواكم  ِٔ

بػىنىا ميقىدَّميٍو ييٍدعىى أبا الذسٍَّمًح كىًقٍرضىابه سيميوٍ   ِٕ  64 كعىامينىا أٍعجى
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 86كىعىضُّ زىمىافه يىا ٍبنى مىرىكىافى لىٍم يىدىٍع  ًمنى اٍلمىاًؿ ًإالَّ ميٍسحىتنا أىٍك ميجىلَّفي   ِٖ

 249 كىل ىند إال مهرة عربية  سليلة أفراس تجللها بغل  ِٗ

 226يا قمر أبصرت في مأتم           تندب شجونا بين أتراب   َّ
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 فَزض األعالو

الصفحة اسم العلم ـ 

 42ابن السكيت   ُ

 63ابن الكلبي   ِ

 25 ابن الناظم  ّ

 44  عاشورابن  ْ

 54 ابن عطية  ٓ

 24 , 23 , 22أبو الحسن بن حنين   ٔ

 24أبو الحسن علي بن زياد   ٕ

 24أبو العباس الطرابلسي   ٖ

 22 أبو بكر بن محرز  ٗ

 54-26أبو حياف األندلسي   َُ

 94-42أبو عبيدة   ُُ

 75أبو عمرك البصرم   ُِ

 17 أبو عمرك الداني  ُّ

 23أبو محمد التادلي   ُْ
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 16أبو محمد الغازم بن قيس األموم   ُٓ

 23أبي الحسن العبسي   ُٔ

 24أبي العباس بن نفيس   ُٕ

 24, 22 أبي الفضل المرسي  ُٖ

األعشى   ُٗ
139 ,153, 157 ,

185 ,228 

 17اإلماـ مالك   َِ

 133 امرؤ القيس  ُِ

 208حساف بن ثابت   ِِ

 94الخرنق   ِّ

 62الخليل بن أحمد   ِْ

 166 ذك الرمة  ِٓ

 61الزجاج   ِٔ

 54 الزمخشرم  ِٕ

 17الشاطبي   ِٖ

 202  بن العبدطرفة  ِٗ
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 15 الكومي عبد المؤمن بن عليٌ   َّ

 253 عبيد بن األبرص  ُّ

 222 العجاج  ِّ

 156 عمرك بن معدم كرب  ّّ

 , 149 عنترة  ّْ

 41الفراء   ّٓ

 86الفرزدؽ   ّٔ

 114 القطامي  ّٕ

 88قطرب   ّٖ

 63القنانٌي   ّٗ

 131 القنيني  َْ

 163كثير عزة   ُْ

 39الكسائي   ِْ

 87لبيد بن ربيعة   ّْ

 44المبرد   ْْ

 36مجاىد   ْٓ
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 13محمد بن تومرت   ْٔ

 17مكي بن أبي طالب   ْٕ

ْٖ  
 15 الكومي المنصور باهلل

 79الهذلي   ْٗ

 17كرش   َٓ

 15يوسف ابن عبدالمؤمن   ُٓ
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 ؾٗطؽ ايبًسإ

رقم الصفحة اسم البلد ـ 

 24جياف  1

 35الرم  2

 32الطائف  3

 23فاس  4

 16قرطبة  5

 22مالقة  6

 17-16المدينة  7

 23مراكش   8

 22مرسية  9

 31مكة  10

 21غىٍزنىة  11
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ؾٗطؽ إكازض ٚ إطادع  

 القرآف الكريم  ُ
 ـ 1993/ ىػ 1414، دار ابن كثَت ،مد بن إٝتاعيل البخارممح صحيح البخارم ,  ِ
 دار ، نظر بن ٤تمد الفاريايب أبو قتيبة،سلم بن اٟتجاج النيسابورمـ ،صحيح مسلم   ّ

 ـ2006-ىػ 1427 ،طيبة
عبد :٤تمد بن عبد ا اٟتاكم النيسابورم ،ٖتقيقالمستدرؾ على الصحيحين,   ْ

 ىػ1427، 2السبلـ بن ٤تمد بن عمر علوش،دار ا١تعرفة، بَتكت ، ط 
: ٖتقيق- أٛتد بن ٤تمد البنا - إتحاؼ فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر  ٓ

 ـ1987- 1ط- بَتكت- عادل الكتب- شعباف ٤تمد إٝتاعيل 
- ٖتقيق شعيب األرنؤكط- جبلؿ الدين السيوطي - اإلتقاف في علـو القرآف  ٔ

 ـ2008 -1 ط-بَتكت- مؤسسة الرسالة 
مكتبة - ٖتقيق ٤تمد عبد ا عناف- لساف الدين ا٠تطيب- اإلحاطة بأخبار غرناطة   ٕ

 .ـ1973- 1ط- القاىرة - ا٠تا٧تي

دار األرقم - القاىرة- أبو الربكات عبد الرٛتن بن ٤تمد- ابن األنبارم- أسرار العربية  ٖ
 (ىػ1420)-1ط- بن أيب األرقم

ٖتقيق -  عبدالباقي بن عبد آّيد اليماين-إشارة التعيين في تراجم النحاة كاللغويين  ٗ
 .ـ1986- 1ط-مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية- عبدآّيد دياب

عبد - أبو الفيل أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين- اإلصابة في تمييز الصحابة   َُ
- 1ط- مركز ىجر للدراسات العربية كاإلسبلمية- ا بن عبد اسن الًتكي

 ـ2008
/ الشيخُت:بتحقيق- القاىرة– دار ا١تعارؼ . ط- البن السّْكّْيت - إصالح المنطق  ُُ

 .ت.د- 1ط- القاىرة- دار ا١تعارؼ - أٛتد شاكر كعبد السبلـ ىاركف
٤تمد السيد أٛتد : دراسة كٖتقيق–ألبي البقاء العكبرم  إعراب القراءات الشواذ  ُِ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=7236&bk_no=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=7236&bk_no=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=7236&bk_no=0
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 ـ1996/ىػ1417- 1ط-بَتكت-عادل الكتاب-عزكز
ُّ  

 

-فائزة بنت عمر ا١تؤيد :ٖتقيق– أبو القاسم إٝتاعيل األصبهاين  - إعراب القرآف
 ـ1995 -1 ط-الرياض- مكتبة ا١تلك فهد الوطنية  

دار - خالد العلي :ٖتقيق–أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد - النحاس- إعراب القرآف  ُْ
 .ـ2008- ىػ1405-1ط- بَتكت- ا١تعرفة للطباعة كالنشر

- دار ا١تأموف للًتاث- دمشق- مكي بن أيب طالب - لقيسيؿالقرآف إعراب   ُٓ
 ت.د- 2ط- ياسُت ٤تمد السٌواس: ٖتقيق

أبو عبد ا اٟتسُت بن - ابن خالويو-  القاىرة -إعراب ثالثين سورة من القرآف   ُٔ
 .د ت-1ط- عبد الرحيم ٤تمود: تصحيح- مطبعة دار الكتب ا١تصرية- أٛتد 

- الدمشقي الزركلي- خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس- - األعالـ  ُٕ
 .ـ2002- 15ط- بَتكت- دار العلم للمبليُت

 د ت-2ط-ٝتَت جابر:ٖتقيق-بَتكت-دار الفكر-أليب الفرج األصفهاين-األغاني  ُٖ
٤تمد أبو :ٖتقيق– ٚتاؿ الدين أبو اٟتسن القفطي - إنباه الركاة على أنباه النحاة  ُٗ

 ـ1986-1ط- القاىرة- دار الفكر العريب- الفيل إبراىيم
- لعلي بن عدالف ا١توصلي النحوم-االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب  َِ

 .ـ1985ػ /ق1405-2ط- بَتكت-حاًب صاحل اليامن  مؤسسة الرسالة. د:ٖتقيق
- 2ط- القاىرة- مكتبة ابن تيمية –أبوسعد عبد الكرًن السمعاين  - األنساب  ُِ

 .ـ1981
 ، أبو سعد عبد الكرًن بن ٤تمد بن منصور التميمي السمعاين، الطبعة األنساب  ِِ

 ـ1981الثانية مكتبة ابن تيمية، القاىرة، 
كماؿ الدين أيب الربكات عبد الرٛتن بن ٤تمد بن  - اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ  ِّ

 ـ1961القاىرة - 1ط- ا١تكتبة التجارية الكربل- أيب سعيد األنبارم  
- ٖتقيق سامي بن ٛتد ا١تنصور- ٤تمود بن عمر الز٥تشرم - األنموذج في النحو  ِْ

 .ـ1999-1ط
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دار - ٖتقيق مازف ا١تبارؾ - أبو القاسم الزجاجي- اإليضاح في علل النحو  ِٓ
 .ـ1979-1ط- بَتكت- النفائس

ٖتقيق عبد ا بن عبد اسن -  إٝتاعيل بن عمر ابن كثَت -البداية كالنهاية   ِٔ
 ـ1997 -1 ط-القاىرة- دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع - الًتكي

-البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية كالدُّرة  ِٕ
 ىػ1424 - 1القاىرةط-دار السبلـ-عبدالفتاح عبدالغٍت القاضي

٤تمد أبو : ، عبدالرٛتن السيوطي،ٖتقيقبغية الوعاة في طبقات اللغوين كالنحاة  ِٖ
 ،د ت1لبناف،ط-الفيل إبراىيم،ا١تكتبة العصرية

ٖتقيق - السيد ٤تمد مرتيى اٟتسيٍت الزبيدم - تاج العركس من جواىر القاموس  ِٗ
 .ـ1987- 1ط- مطبعة حكومة الكويت- عبد العليم الطحاكم

 تاريخ الدكلتين , الزركشي  َّ
، أبو ااسن ا١تفيل بن تاريخ العلماء النحويين من البصريين كالكوفيين كغيرىم   ُّ

الدكتور عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، ىجر للطباعة : ٤تمد بن مسعر التنوخي ا١تعرم،ٖتقيق
 ىػ1412 ، 2ط- كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، القاىرة

أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب  - تاريخ بغداد  ِّ
- 1ط - بَتكت– دار الغرب اإلسبلمي - بشار عواد معركؼ ،د:ٖتقيق- البغدادم
  ـ2002- ىػ 1422

- أبو البقاء عبد ا بن اٟتسُت بن أيب البقاء العكربم - التبياف في إعراب القرآف  ّّ
 ـ1998- 1ط- الرياض- بيت األفكار الدكلية

مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد بن -  البن اٞتزرم-تحبير التيسير في القراءات العشر  ّْ
عماف / األردف - دار الفرقاف -أٛتد ٤تمد مفلح القياة .د: ٖتقيق- علي بن يوسف

 - ـ2000-  ىػ 1421- 1ط- 
إحساف عباس ، دار الغرب : ، ابن األبار ، أعاده كعٌلق عليوتحفة القادـ  ّٓ

 .ىػ1406 ، 1اإلسبلمي،ط
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داؿ الفكر اٟتديثة - ٖتقيق عبد السبلـ أبو النيل - تفسير اإلماـ مجاىد بن جبير  ّٔ
 ـ1989-1القاىرة ط- 

ٖتقيق عادؿ أٛتد - ٤تمد بن يوسف - أبو حياف األندلسي- تفسير البحر المحيط  ّٕ
 ـ1993- بَتكت– عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معوض دار الكتب العلمية 

- جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود– علي بن أٛتد - الواحدم- التفسير البسيط  ّٖ
-الرياض - ٤تمد بن صاحل بن عبد ا الفوزاف. د: ٖتقيق- سلسلة الرسائل اٞتامعية

 ىػ1430 -1ط
- تونس– الدار التونسية - ٤تمد الطاىر بن عاشور  - تفسير التحرير كالتنوير  ّٗ

 ـ1984
ٖتقيق عادؿ - ٞتار ا أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم - تفسير الكشاؼ  َْ

- 1ط- الرياض- مكتبة العبيكاف - كعلي ٤تمد معوض- أٛتد عبد ا١توجود 
 ـ1998

أبو الليث نصر بن ٤تمد بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندم  - تفسير بحر العلـو  ُْ
دار - علي ٤تمد معوض كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود كزكريا عبد آّيد النوٌب: ٖتقيق

 د ت-1 ط -بَتكت– الكتب العلمية 
- أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم - تفسير جامع البياف عن تأكيل آم القرآف  ِْ

 -القاىرة - دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع- عبد ا بن عبد اسن الًتكي: ٖتقيق
 ـ2001 -1ط 

٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد ا اإل٬تي  - جامع البياف في تفسير القرآف  ّْ
ٖتقي عبد اٟتميد - كمعو حاشية ٤تمد بن عبد ا الغزنوم- الشَتازم الشافعي

 ـ2004 -1 ط -بَتكت- در الكتب العلمية- ىنداكم
 -بَتكت- منشركات ا١تكتبة العصرية- مصطفى الغبلييٍت  - جامع الدركس العربية  ْْ

 .ـ1993 -1ط 
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ٖتقيق بشار عواد - ٤تمد بن عيسى الًتمذم- أبو عيسى - الجامع الكيير  ْٓ
 . ـ1996 -1 ط -بَتكت- دار الغرب اإلسبلمي- معركؼ

 أبو عبد ا -الجامع ألحكاـ القرآف كالمبين لما تضمنو من السنة كآم القرآف  ْٔ
مؤسسة - ٖتقق عبد ا بن عبد اسن الًتكي- ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب

 .ـ2006-1ط - بَتكت- الرسالة 

ٖتقيق عبد العلي عبد - أبو كر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي  - الجامع لشعب اإليماف  ْٕ
 ـ2003- 1ط - الرياض- مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع- اٟتميد حامد

كزارة -دمشق-٤تمد جاسم اٟتميدم: ٖتقيق-  ا١تنسوب البن قتيبة-الجراثيم  ْٖ
  ـ1997-1ط-الثقافة

مؤسسة - ٖتقيق فخرد الدين قباكة - ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم - الجمل في النحو  ْٗ
 ـ1985- 1ط - بَتكت-  الرسالة

-رمزم منَت بعلبكي: ٖتقيق- أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن - ابن دريد- جمهرة اللغة  َٓ
 ـ1987-1ط- بَتكت -دار العلم للمبليُت 

عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٥تلوؼ أيب زيد - الجواىر الحساف في تفسير القرآف   ُٓ
- كالشيخ عادؿ أٛتد عبد اٞتواد-ٖتقيق الشيخ علي ٤تمد معوض- الثعاليب ا١تالكي

 ـ1997- 1ط - بَتكت- دار إحياء الًتاث العريب
 أبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي النحوم -الحجة في علل القراءات السبع  ِٓ

 ٖتقيق عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معوض- 
ٖتقيق عبد - عبد القادر بن عمر البغدادم - خزانة األدب كلب لباب العرب  ّٓ

 ـ1997- 1ط - مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة- السبلـ ٤تمد ىاركف
دار ا١تسلم للنشر - عبد ا بن صاحل الفوزاف- دليل السالك إلى ألفية ابن مالك  ْٓ

 ت.د- 1ط -كالتوزيع
 ، ٤تمد عبد ا عنافدكلة اإلسالـ في األندلس  ٓٓ
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 .، علي ٤تمد الصبليب،دار البيارؽ للنشر،عمافدكلة الموحدين  ٔٓ
دار نشر فرانز - إيفالد فاغنر: ٖتقيق- اٟتسن بن ىانئ اٟتكمي: ديواف أبي نواس  ٕٓ

 ـ1972- أ١تانيا- فيسبادف- شاتينر 
 ت.د- 1ط-القاىرة- مكتبة اآلداب- شرح كتعليق ٤تمد حسُت- ديواف األعشى  ٖٓ
- 3ط - دار الكتاب العريب - ٖتقيق إميل بديع يعقوب  - ديواف اإلماـ الشافعي  ٗٓ

 ـ1996
-1ط- بَتكت- دار الكتب العلمية- علي فاعور : ٖتقيق - ديواف الفرزدؽ  َٔ

 (ىػ1407)
- دار الكتب العلمية- شرح كتقدًن عباس عبد الستار- ديواف النابغة الذبياني  ُٔ

 ـ1996- بَتكت
ٖتقيق أنور علياف أبو سويلم -  كملحقاه بشرح أيب سعيد السكرمديواف امرئ القيس  ِٔ

 اإلمارات العربية ا١تتحدة- العُت - مركز زايد للًتاث كالتاريخ - ك٤تمد علي الشوابكة
 ـ1982- دار بَتكت للطباعة كالنشر - بطرس البستاين- ديواف جميل بثينة   ّٔ
 ـ2006- دار صادر بَتكت- ٖتقيق كليد عرفات- ديواف حساف بن ثابت  ْٔ
- ٖتقيق عبد القدكس أبو صاحل- شرح اإلماـ أيب نصر الباىلي -ديواف ذم الرمة  ٓٔ

 ت.د- 1ط-بَتك ت- مؤسسة اإلٯتاف للنشر كاالطباعة كالتوزيع
- دار الكتب العلمية - شرح علي حسن فاعور- ديواف زىير بن أبي سلمى   ٔٔ

 ـ1988- بَتكت
- دار الكتب العلمية- شرح مهدم ٤تمد ناصر الدين-ديواف طرفة بن العبد   ٕٔ

 ـ2002- بَتكت
-بَتكت - دار الكتاب العريب: الناشر -فايز ٤تمد: ٖتقيق-ديواف عمر بن أبي ربيعة  ٖٔ

 2ط - ـ 1996– ىػ 1416
 ت.د- ا١تكتب اإلسبلمي- ٤تمد سيد مولوم  - ديواف عنترة دراسة كتحقيق  ٗٔ
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- 1ط-بَتكت- دار الثقافة - ٚتعو كشرحو إحساف عباس - ديواف كثير عزة  َٕ
 .ـ 1971

 .ت.د- 1ط-بَتكت- دار صادر  - ديواف لبيد بن ربيعة العامرم  ُٕ
 . ،اٟتمَتم الركض المعطار  ِٕ
، ٚتيل عبد ا ٤تمد الزالَّقة معركة من معارؾ اإلسالـ الحاسمة في األندلس  ّٕ

 ، العدداف التاسع كالستوف 18اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة،ط: ا١تصرم،الناشر
 ٚتادل اآلخرة- ٤تـر - كالسبعوف 

ٖتقيق حسن ىنداكم - أبو الفتح عثماف بن جٍت - ا١توصلي- سر صناعة اإلعراب  ْٕ
 ـ1993دار القلم - بَتكت

٤تمد ناصر - سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة كأثرىا السيئ في األمة   ٕٓ
 ـ1992- 1ط-الرياض- مكتبة ا١تعارؼ- الدين األلباين

ٖتقيق ٤تمد - مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب - سير أعالـ النبالء  ٕٔ
 ت.د-1ط-لبناف- بَتكت- مؤسسة الرسالة- كمأموف صاغرجي- نعيم العرقسوسي

ا١تطبعة السلفية - ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ  - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  ٕٕ
 .ىػ 1349

 ابن العماد شهاب الدين أيب الفبلح عبد -شذرات الذىب في أخبار من ذىب   ٖٕ
دار ابن - ك٤تمود األرناؤكط- عبد القادر األرناؤكط: ٖتقيق- اٟتي اٟتنبلي الدمشقي

 .ـ 1988- 1ط-بَتكت- كثَت
ابن الناظم أيب عبد ا بدر الدين ٤تمد  - شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك  ٕٗ

دار الكتب - ٤تمد باسل عيوف السود: ٖتقيق- بن اإلماـ ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مالك
 ـ2000-1ط- بَتكت- العلمية 

منهج السالك إلى ألفية ابن "شرح األشموني  على ألفية ابن مالك المسمى   َٖ
- 1ط-بَتكت- دار الكتاب العريب- ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد : ٖتقيق- "مالك
 .ـ1955
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بسم اهلل الرحمن )اإلبانة كالتفهيم في شرح "المعركؼ باسم - شرح البسملة  ُٖ
عبد الفتاح سيد سليم : ٖتقيق- أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرل- الزٌجاج"- (الرحيم

- مكتبة اآلداب - عبد الفتاح سيد سليم- من كتاب أربع رسائل ُب النحو - 
 ـ2003- 1ط-القاىرة 

ٖتقيق -  أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن علي بن خركؼ اإلشبيلي-شرح الجمل  ِٖ
جامعة أـ - معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسبلمي- سلول ٤تمد عمر عرب

 .مكة ا١تكرمة- القرل
فهد :صاحل بن عثيمُت،ٖتقيق:للشيخشرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث,  ّٖ

ىػ 1423 ،2السليماف،دار الثريا للنشر،ط
ٖتقيق فواز - علي بن مؤمن بن ٤تمد بن علي بن عصفور - شرح جمل  الزجاجي  ْٖ

 .ـ1998- 1ط-بَتكت- دار الكتب العلمية- الشعار 

ابن  - (شرح قطر الندل كبل الصدل) شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب  ٖٓ
- دار الطبلئع - ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد: ٖتقيق- عبد ا ابن يوسف- ىشاـ

 .ـ2004- 1ط-القاىرة 
 .   ت .د- 1ط-بَتكت- دار الثقافة - إحساف عباس  - شعر الخوارج  ٖٔ
دار - ىػ276أبو ٤تمد عبد ا بن مسلم بن قتيبة الدينورم ت - الشعر ك الشعراء  ٕٖ

 ىػ1423- 1ط- القاىرة- اٟتديث
-  نشواف بن سعيد اٟتمَتل- اليمٍت - شمس العلـو كدكاء كالـ العرب من الكلـو  ٖٖ

د يوسف ٤تمد - مطهر بن علي اإلرياين - د حسُت بن عبد ا العمرم : ٖتقيق
 د  ت- 1ط- دمشق -دار الفكر- بَتكت-دار الفكر ا١تعاصر- عبد ا

دار - 4ط- أٛتد عبد الغفور عطار:  ٖتقيق- الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  ٖٗ
 ىػ1407- بَتكت- العلم للمبليُت

- أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد- : اٞتوىرم-الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  َٗ
 ىػ1407-4ط- أٛتد عبد الغفور عطار: ٖتقيق- دار العلم للمبليُت- بَتكت
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- ٖتقيق علي ٤تمد عمر- ٤تمد بن سعد بن منيع- لزىرم  - لطبقات الكبرلا  ُٗ
 .ـ2001- 1ط-القاىرة- مكتبة ا٠تا٧تي

- ٖتقيق سليماف بن صاحل ا٠تزم- أٛتد بن ٤تمد األدندكم- طبقات المفسرين  ِٗ
 ـ1997- 1ط-ا١تدينة ا١تنورة- مكتبة العلـو كاٟتكم

٤تمد أبو الفيل إبراىيم،دار : ، ٤تمد بن اٟتسن الزبيدم ، ٖتقيقطبقات النحويين   ّٗ
 ـ1984، 2ا١تعارؼ،ط

  ، للزبيدم ، دار ا١تعارؼ ، مصرطبقات النحويين كاللغويين  ْٗ
 للشيخ ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد -عدة السالك إلى تحقيق أكضح المسالك   ٓٗ

 .ت.د -1ط-بَتكت– طبعة ا١تكتبة العصرية - 
 ـ1993- 1ط– دمشق - مطبعة الصباح- نور الدين عًت  - علـو القرآف  ٔٗ
  ، الدكتور ٤تمود علي مكي أستاذ الدراسات األندلسيةعلـو القرآف في األندلس حتى نهاية القرف السادس الهجرم  ٕٗ
د إبراىيم - د مهدم ا١تخزكمي: اقق- ا٠تليل بن أٛتد- الفراىيدم- العين   ٖٗ

 ـ2003-1ط-دار كمكتبة ا٢تبلؿ - السامرائي
 ، مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية في طبقات القراء  ٗٗ

 برجسًتاسر. ىػ ج1351عٍت بنشره ألكؿ مرة عاـ 
دار - ٖتقيق عبد الرٛتن عمَتة- ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين - فتح القدير  ََُ

 .ـ1994-1ط- الوفاء ا١تنصورة
مخطوطات -علـو القرآف)الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط  َُُ

آّمع ا١تلكي -مؤسسة آؿ البيت-مآب) صادر عن(الجزء الثاني-التفسير كعلومو
 ـ1989-عماف -(لبحوث اٟتيارة اإلسبلمية باألردف

- صبلح ٤تمد ا٠تيمي - علـو القرآف-  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية  َُِ
 ـ1984- 1ط–دمشق - مطبوعات ٣تمع اللغة العربية 

 عزة حسن ، - (علـو القرآف)فهرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية   َُّ
-الجزء الثاني-(علـو القرآف)فهرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية   َُْ
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 .صبلح ٤تمد ا٠تيمي:كضعو
،٤تمود شيت خطاب،مؤسسة علـو القرآف،منار للنشر قادة فتح األندلس  َُٓ

 ىػ1424، 1كالتوزيع،ط
دار الكتاب -عبدالفتاح القاضي -القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب   َُٔ

 ـ 1981/ىػ1401- 1ط-بَتكت-العريب
ٖتقيق سبيع -  أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف األصفهاين-القراءات العشر  َُٕ

 ت.د- دمشق - مطبوعات ٣تمع اللغة العربية- ٛتزة حاكمي
راغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر : ، دقصة األندلس من الفتح إلى السقوط   َُٖ

 .ىػ 1432 ،1القاىرة ،ط-كالتوزيع كالًتٚتة
القواعد األساسية للغة العربية حسب منهج متن األلفية البن مالك كخالصة   َُٗ

أٛتد ابن مالك ٤تمد :تأليف ا٢تامشي-  الشرح البن ىشاـ كابن عقيل كاألشموني
دار الكتب - عبد ا بن إبراىيم األنصارم: ٖتقيق- ػ - بن عبد ا بن مالك 

 ـ1934- 1ط–العلمية 
 .، ٤تمد أٛتد عبدا١توذلالقول السنية في المغرب   َُُ
 حسن ٤تمودقياـ دكلة المرابطين ,  ُُُ
أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن -  ابن ٣تاىد-كتاب السبعة في القراءات  ُُِ

 شوقي ضيف. ٖتقيق د- ىػ1400- الطبعة الثانية- ٣تاىد التميمي البغدادم
عبد السبلـ ٤تمد ىاركف :ٖتقيق- أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنرب- كتاب سيبويو  ُُّ

 ـ1988 - 3ط- القاىرة- مكتبة ا٠تا٧تي
مصطفى بن عبد ا الشهَت ْتاجي - كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف  ُُْ

 .ت.د- 1ط–بَتكت - دار إحياء الًتاث العريب - خليفة

: ٖتقيق- أبو إسحاؽ أٛتد - الثعليب- المعركؼ بتفسير الثعلبي–الكشف كالبياف   ُُٓ
 .ىػ1422 -1ط- بَتكت-دار إحياء الًتاث - أيب ٤تمد بن عاشور

أبو البقاء أيوب بن - الكفوم-الكليات معجم في المصطلحات كالفركؽ اللغوية  ُُٔ
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 .د ت–2ط- ٤تمد ا١تصرم-عدناف دركيش: اقق- مؤسسة الرسالة-موسى بَتكت
- ٖتقيق جودة مربكؾ ٤تمد مكتبة اآلداب - أبو الفداء  - الكناش في النحو  ُُٕ

 ـ2005- القاىرة
 .ىػ1414- 3ط- بَتكت– دار صادر - ٤تمد بن مكـر- ابن منظور-لساف العرب  ُُٖ
عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر :  ، البن حجر العسقبلين، ٖتقيقلساف الميزاف  ُُٗ

 ـ2002األكذل، : اإلسبلمية، الطبعة
-1ط-الدار البيياء- دار الثقافة- ٘تاـ حسَّاف - عمر-اللغة العربية معناىا كمبناىا  َُِ

 ـ1994
لوامع  األنوار البهية كسواطع األسرار األترية  لشرح الدرة المضية في عقد   ُُِ

- دمشق - مؤسسة ا٠تافقُت - ٤تمد بن أٛتد السفاريٍت : تأليف – الفرقة المرضية
 ـ1982/ىػ1402 - 1ط

- أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف األصبهاين - المبسوط في القراءات العشر   ُِِ
 ت.د- مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق - ٖتقيق سبيع ٛتزة حاكمي

دار الصميعي للنير - ٤تمد بن ٤تمد بن داكد الصنهاجي - متن األجركمية   ُِّ
 .ـ1998- الرياض- كالتوزيع

- بَتكت- ا١تكتبة الشعبية- ٤تمد بن عبد ا بن مالك األندلسي- متن األلفية  ُِْ
 .ت.د

ٖتقيق عبد السبلـ ٤تمد - عبد الرٛتن بن إسحاؽ الزجاجي -  مجالس العلماء  ُِٓ
 .ـ 1984- مطبعة حكومة الكويت- ىاركف

مؤسسة الرسالة - فائز فارس. د: ٖتقيق- أٛتد بن اٟتسن ابن شقَت- المحلى  ُِٔ
  .ىػ1408- 1ط-بَتكت

-القاىرة- مكتبة ا١تتنيب-البن خالويو - مختصر في شواذ القرآف من كتاب البديع  ُِٕ
 .ب ت  - 1ط

 . ابن الفقيومختصر كتاب البلداف,  ُِٖ
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، رمياف ششن، منشورات كقف المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا  ُِٗ
 .ـ1997ايسار، استانبوؿ 

 2، شوقي ضيف ، دار ا١تعارؼ ، مصر ، ط المدارس النحوية   َُّ
 . ، أبو الفا الغنيمي التفتازاين المدرسة الشوذية في التصوؼ األندلسي  ُُّ
ٞتنة - ٤تمد عبد ا٠تالق عييمة :ٖتقيق– أبو بكر بن األنبارم  - المذكر كالمؤنث  ُِّ

ٚتهورية مصر -كزارة األكقاؼ- آّلس األعلى للشئوف اإلسبلمية - إحياء الًتاث 
 .د ت -1ط-العربية

- عبد الرٛتن علي سليماف :ٖتقيق- ا١ترادم  - المسالك بشرح ألفية ابن مالك  ُّّ
 .ـ2001- القاىرة - دار الفكر العريب 

٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر  - مسائل الرازم كأجوبتها من غرائب آم التنزيل  ُّْ
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباين اٟتليب - ٖتقيق إبراىيم عطوة عوض- الرازم

 ـ1961-1ط– كأكالده ٔتصر 
دار ا١تأموف - دمشق-مكي بن أيب طالب- القيسي - مشكل إعراب القرآف  ُّٓ

 .د ت-2ط- ياسُت ٤تمد السٌواس: ٖتقيق- للًتاث
 ، عبد ا بن ٛتد ا٠تثراف ، دار ىجر للطباعة كالنشر ، مصطلحات النحو الكوفي  ُّٔ

 ىػ1411، 1ط
 -3ط-بَتكت- دار عادل الكتب- أبو زكريا ٭تِت بن زياد- الفرٌاء-  معاني القرآف  ُّٕ

 .ىػ1403
مكتبة -ىدل ٤تمود قراعة. د: سعيد بن مسعدة األخفش ٖتقيق- معاني القرآف  ُّٖ

 ىػ1411- 1ط-القاىرة-ا٠تا٧تي
عبد . د: ٖتقيق- أليب إسحاؽ إبراىيم بن السرل الزجاج- معاني القرآف كإعرابو  ُّٗ

 .د ت -1ط- دار عادل الكتب،بَتكت- اٞتليل شليب
ٖتقيق - ياقوت اٟتموم الركمي- "إرشاد األريب إلى معرفة األديب"معجم األدباء   َُْ

 ـ1993-ىػ1414-1ط-بَتكت- دار الغرب اإلسبلمي- إحساف عباس 
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- كامل سليماف اٟتبورم -ـ2002معجم الشعراء من العصر الجاىلي حتى سنة   ُُْ
 ـ2003- 1ط-بَتكت- دارالكتب العلمية

مؤسسة الرسالة - ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدم- معجم المصطلحات النحوية كالصرفية  ُِْ
 .ـ1985-1ط- بَتكت- 

 .ىػ1412، ٤1تٌمد سادل ٤تيسن،دار اٞتيل ،بَتكت،ط: ، دمعجم حٌفاظ القرآف عبر الٌتاريخ   ُّْ
أبو القاسم اٟتسُت بن ٤تمد ا١تعركؼ بالراغب  - المفردات في غريب القرآف  ُْْ

 ت.د- 1ط-مكة ا١تكرمة- مكتبة نزار مصطفى الباز - األصفهاين
 ، إبراىيم عبود السامرم  ، دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع المفيد في المدارس النحوية  ُْٓ

 1كالطباعة ، عماف األردف ،ط

 أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى -المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  ُْٔ
معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث - ٖتقيق عبد آّيد قطامش- الشاطيب

 ـ2007- مكة ا١تكرمة- جامعة أـ القرل- اإلسبلمي
 .ـ1960 ، 1 ، عبد ا كنوف ، طنجة ، طالنبوغ المغربي في األدب العربي  ُْٕ
أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاكردم -" تفسير الماكردم"النكت كالعيوف   ُْٖ

- دار الكتب العلمية- ٖتقيق السيد بن عبد ا١تقصود بن عبد الرحيم- البصرم
 ت.د- 1ط-بَتكت

ٖتقيق عبد اٟتميد عبد ا ا٢ترامة - أٛتد بابا التنبكيت - نيل االبتهاج بتطريز الديباج  ُْٗ
 .د ت-1ط-ليبيا- طرابلس- منشورات كلية الدعوة اإلسبلمية- 

دار -٤تمد ٤تمد ٤تمد سادل ٤تيسن-الهادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  َُٓ
 .ـ 1997/ىػ1417-1ط-بَتكت–اٞتيل 

ٖتقيق عبد العاؿ سادل - جبلؿ الدين السيوطي- ىمع الهوامع شرح جمع الجوامع  ُُٓ
 ـ1992- 1ط-بَتكت- مؤسسة الرسالة - مكـر

أٛتد  :ٖتقيق-صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد ا الصفدم  - الوافي بالوفيات  ُِٓ
 د ت-1ط-بَتكت– دار إحياء الًتاث - األرناؤكط كتركي مصطفى
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 لئلماـ أيب علي اٟتسن -الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة  ُّٓ
-بَتكت- دار الغرب اإلسبلمي- ٖتقيق دريد حسن أٛتد - بن علي األىوازم ا١تقرئ

 ـ2002- 1ط
ألٛتد بن ٤تمد بن أبيب بكر بن خلكاف أبو  - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ُْٓ

 . ـ1900 - 1ط-بَتكت– دار صادر - العباس مشس الدين
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 ؾٗطؽ إٛنٛعات

الصفح٘ املْضْع 

 5المقدمة 

 13عصر المؤلف كحياتو :الفصل األكؿ

 28دراسة عن الكتاب المحقق :الفصل الثاني

 37منهج المؤلف في كتابو :الفصل الثالث

 58 (مقدمة المؤلف)القسم الثاني النص المحقق 

 59سورة الفاتحة 

 70سورة البقرة 

 89سورة آؿ عمراف 

 93 سورة النساء

 104 سورة المائدة

 108سورة االألنعاـ  

 115سورة األعراؼ 

 63سورة األنفاؿ 
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 119 سورة التوبة

 121سورة يونس 

 123 سورة ىود

 126 سورة يوسف

 129 سورة النحل

 135سورة اإلسراء 

 141 سورة الكهف

 152 سورة مريم

 154سورة طو 

 162 سورة األنبياء

 171سورة المؤمنوف 

 177 سورة النور

 182سورة الفرقاف 

 186 سورة الشعراء

 192 سورة النمل
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 198سورة القصص 

 200 سورة الرـك

 208سورة لقماف 

 209سورة السجدة 

 212 سورة األحزاب

 222 سورة سبأ

 227سورة فاطر 

 229سورة يس 

 231سورة الصافات 

 233 سورة ص

 235سورة الزمر 

 241سورة الشورل 

 246 سورة الزخرؼ

 252سورة محمد 

 254سورة الفتح 
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 256سورة الطور 

 260سورة القمر 

 262 سورة الرحمن

 263سورة الصف 

 265سورة القلم 

 267سورة المعارج 

 270سورة المدثر 

 272سورة القيامة 

 275سورة التين 

 277سورة القدر 

 280سورة المسد 

 282سورة اإلخالص 

 283الخاتمة 

 286الفهارس 
 


