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  ﴿ُٕٕٓ﴾  
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: الحمػػػػد   ظػػػػنـ ايح ػػػػطف  ػػػػدنـ ال ػػػػمططف  مػػػػؽ اي  ػػػػطف الممخصصصصص
صػػ ة كال ػػ ـ  مػػ   ػػطاـ اس انػػطل ك ػػند الاملػػطل محمػػدو ك مػػ  ك ممػػا الانػػطفل كال

آلا اسصفنطل كصحاا اسكفنطل كمف  طر  مػ   جهجػـ كاداػدل اجػدنجـ إلػ  نػـك 
 المقطل.

أمط اعد؛ فقد كثرت آرال الاطحثنف في القرالات القرآ نة كا امفت كهجطت 
لع طنة اجػذا فم جـ مف د ط إل  ضركرة ا  ظردـ في هدكل الاحث في دذا العمـل

 العمـ لكم جـ مف رأل أف الاشطغؿ اا لنس إال ضرانط مف الارؼ العممي.
كهمنػي لم ػطظر أف  مػـ القػرالات  مػـ همنػؿ الصػمة اػطلقرآف الكػرنـ كػػ ـ 

كمػف ثػـ فػط ا ؼ  هللا الذم ال كج فنال كمط أف لمقرالات صمةن امجهطت العػربل
ؾ أف لجػػط اسثػػر الاػػطل  فػػي امػػؾ القػػرالات ناطمػػب اكهنجػػطتو  حكنػػة كللكنػػة الشػػ

كلعػػؿ دػذا مػػط دفع ػي إلػػ  الاػ لنؼ فػػي  اك ػعة المع ػػ  كار ػنق القكا ػػد كاثاناجػطل
ـه همنػؿ  مىػ دذا الشطفل فط ػاع ت اػط كا نػرت هط انػط مػف القػرالات الاػي همعجػط  ى
القدر ثقة مف رهطؿ الا طرم كم مـ ل صطحب م زلة في  مػـ القػرالات كاراناجػط 

المطئػػة  اػػف مك ػػ  ال حػػكم اس ػػكر العاكػػي الماػػكف  فػػي حػػدكدكاكثنقجػػط دػػطركف ا
كال ػػػػاعنف مػػػػف الجهػػػػرة. كأردت فػػػػي دػػػػذا الاحػػػػث أف أااػػػػنف مكا ػػػػؼ ال حػػػػطة مػػػػف 
القػػػرالات الاػػػي همعجػػػط دػػػطركف اس ػػػكر  مػػػ  ا ػػػا ؼ اصػػػط نفجط ل كأثػػػر امػػػؾ 
ػػػط محػػػكر  الرئن ػػػي  القػػػرالات فػػػي إثػػػرال الفكػػػر ال حػػػكم. كاااعػػػت فػػػي ذلػػػؾ م جهن

  اسصػػكؿ فػػي  مػػـ القػػرالات ك مػػـ الاف ػػنر ك مػػـ ال حػػك ك مػػـ الملػػةل الرهػػكع إلػػ
محػػطكالن  ػػدر هجػػدم همػػل هجػػكد العممػػطل كاكهنجػػطاجـ لامػػؾ القػػرالات ثػػـ اراناجػػط 
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:    ك نافؽ ك كا د الملػةل ك  ك اػاكاحمنمجط مدلننط في ذلؾ ارأم ن  هـ مل المع
  الاكهنجطت ال حكنة لقرالات دطركف ال حكم

ذا الاحػث أف أكضػف فكػرة مجمػة مفطددػط أف ال حػطة كػط كا كحطكلت فػي دػ
 مػػ   مػػـ كدرانػػة اشػػذكذ القػػرالات ك ػػدراجط فػػي مػػكا فجـ ال حكنػػة  اػػؿ أف نظجػػر 
مصػػػطمف الشػػػذكذ فػػػي اصػػػط نؼ القػػػرالاتل كأثاػػػت ذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ  ػػػرض آرال 

 ال حطة كاحمنمجط.
كن ػػع  الاحػػث إلػػ  الكشػػؼ  ػػػف مكا ػػؼ ال حػػطة كالمف ػػرنف مػػف  اػػػكؿ 

 الاة كرفضجط مل انطف المعطننر الاي نحاكمكف إلنجط   د إصدار حكمجـ.القر 
ك د ا اضت طانعة الاحث أف نق ـ  م  أراعة ماطحث ثـ  طامة  مػ  

 ال حك اآلاي:
 الماحث اسكؿ: هعماا ارهمةن لجطركف .

 الماحث الثط ي : القرالات الاي كردت اطلضـ.
 الماحث الثطلث: القرالات الاي كردت اطلفاف.

 الماحث الراال: القرالات الاي كردت اطل ككف.
ال طامة : ان ت فنجط أدـ ال اطئج الاي اكصؿ إلنجط الاحثل ثـ أردفت ذلػؾ اثاػت 

ل أ  ؿ الاكفنػؽ كال ػداد لممصطدر كالمراهل الاي ا اق  م جط الاحث مطداال كهللاى 
 كالحمد  رب العطلمنف.

 ػػرالات  -دػػطركف اس ػػكر- حػػكم دػػطركف ال –: )الاكهنجػػطت الكممصص ت الماح ة صص 
 .دطركف(
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Abstract: Praise be to God, the great benevolence, the 

ancient Sultan, the creation of man and his knowledge of 

the statement, and blessings and peace be upon the Seal of 

the Prophets and the Master of Bulghah Muhammad and 

upon his pure family and loyal companions and those who 

followed their path and guided them to the day of the 

meeting. 

As yet; Researchers ’opinions about the Qur’anic readings 

increased and their views differed on the feasibility of 

research in this science. Some of them called for the 

necessity of taking care of this science, and some of them 

felt that preoccupation with it is nothing but a kind of 

scientific luxury. 

It is clear to the beholder that the knowledge of the 

recitations is a great knowledge of the connection with the 

Holy Qur’an, the word of God in which it is not crooked, 

and the readings are related to the dialects of the Arabs, and 

therefore the difference in these readings requires 

grammatical and linguistic directions that have no doubt 

that they have a great impact in expanding the meaning and 

consolidating and confirming the rules, and perhaps this is 

what motivated me to compose In this regard, she sought 

help from God and chose a portion of the readings gathered 

by a glorious knowledge of fate, trustworthy from the men 

of Bukhari and Muslim, who had a stature in the science of 

readings, arranging and documenting them, Harun Ibn 

Musa, the one-eyed grammarian al-Ataki, who died within 

the limits of the one hundred and seventy of the Hijra In 

this research, I wanted to demonstrate the grammarians 

’attitudes towards the readings compiled by Harun al-Awar 
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of various categories, and the effect of those readings on 

enriching grammatical thought. In this, I followed an 

approach whose main focus is referring to the origins in the 

science of readings, exegesis, grammar, and linguistics, 

trying to collect the efforts of scholars and their directions 

for those readings, then arranging and analyzing them, 

giving an opinion that is consistent with the meaning and 

consistent with the rules of the language, and its title is: the 

grammatical directions for Harun's grammatical readings 

In this research, I tried to clarify an important idea that 

grammarians were aware of the abnormalities of readings 

and their rarity in their grammatical positions before the 

term abnormality appeared in the classifications of 

readings, and this was proven by presenting and analyzing 

the opinions of the grammarians. 

The research seeks to uncover the positions of grammarians 

and commentators on accepting and rejecting readers, along 

with an indication of the criteria that they refer to when 

issuing their judgment. 

The nature of the research necessitated that it be divided 

into four sections and then a conclusion as follows: 

The first topic: I made it a translation of Aaron. 

The second topic: the readings that were mentioned by 

annexation. 

The third topic: the readings received by the opening. 

The fourth topic: the readings received with silence. 

Conclusion: In it she showed the most important results 

reached by the research, then she added that consistently to 

the sources and references from which the research drew its 

material, and God I ask success and repayment, and praise 

be to God, Lord of the Worlds. 

Key words: (Directions - Harun grammar - Harun Al-Awar 

- Harun readings). 
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 يمديح

الحمػػػد   ظػػػنـ ايح ػػػطف  ػػػدنـ ال ػػػمططف  مػػػؽ اي  ػػػطف ك ممػػػا الانػػػطفل 
كالصػػ ة كال ػػ ـ  مػػ   ػػطاـ اس انػػطل ك ػػند الاملػػطل محمػػدو ك مػػ  آلػػا اسصػػفنطل 

 كصحاا اسكفنطل كمف  طر  م   جهجـ كادادل اجدنجـ إل  نـك المقطل.
ا امفػت كهجػطت أمط اعد؛ فقػد كثػرت آرال الاػطحثنف فػي القػرالات القرآ نػة ك 

 ظردـ في هدكل الاحث في دذا العمـل فم جـ مف د ط إل  ضركرة الع طنة اجػذا 
 كم جـ مف رأل أف الاشطغؿ اا لنس إال ضرانط مف الارؼ العممي. العمـ ل

كمعمػػـك أف القػػرالات اػػطب كانػػر مػػف أاػػكاب  مػػـك القػػرآف الكػػرنـ كػػ ـ هللا 
طت العػربلكمف ثػـ فػط ا ؼ امػؾ الذم ال كج فنال كمط أف لمقرالات صمةن امجه

القرالات ناطمب اكهنجطتو  حكنػة كللكنػة الشػؾ أف لجػط اسثػرى الاػطل ى فػي اك ػعة 
المع ػػػ  كار ػػػنق القكا ػػػد كاثاناجػػػطل كلعػػػؿ دػػػذا مػػػط دفع ػػػي إلػػػ  الاػػػ لنؼ فػػػي دػػػذا 
ـه همنػؿ القػدر  مىػ الشطف ل فط اع ت اط كا نرت هط انط مف القرالات الاي ركادػط  ى

طؿ الا ػػػطرم كم ػػػمـ ل صػػػطحب م زلػػػة فػػػي  مػػػـ القػػػرالات كاراناجػػػط ثقػػػة مػػػف رهػػػ
كاكثنقجػػػط دػػػطركف اػػػف مك ػػػ  ال حػػػكم اس ػػػكر العاكػػػي الماػػػكفى  فػػػي حدكدالمطئػػػة 

 كال اعنف مف الجهرة. 
ك كل ط  رالات ال نع ي أف انف أندن ط كثنقةن كطممة اقػرالة دػطركف أك ركانػة 

فر ػػطت فػػي المصػػطدرل ككمجػػط اطلمصػػطمف المعػػركؼ فػػي  مػػـ القػػرالات كلك جػػط ما
فػي فػػرش القػػرالة ال فػػي اسصػػكؿ ؛ س  ػػط ال  عػػرؼ لجػػطركف أصػػكالن  طصػػة لعػػدـ 
كهػػػػكد القػػػػرالة الكطممػػػػة   ػػػػا حنػػػػث أشػػػػطرت المصػػػػطدر الاػػػػي ارهمػػػػت لػػػػا أف لػػػػا 

كمػط   مص فنط في القرالات كلكف لـ نصػؿ إلن ػط كدػذا مػط   كضػحا فػي مكضػحا
لمقػػػػرالة مػػػػف دػػػػطركف  ف ػػػػال كلك جػػػػط  أ  ػػػػط   ػػػػهؿ ادانػػػػة أ  ػػػػط ال  هػػػػد اكهنجػػػػطت
 اكهنجطت غنر  مف أدؿ ال حك كالقرالات.

كفي دذ  الدرا ة أردت أف أاانف مكا ؼ ال حطة مف القرالات الاي ركادط 
دطركف اس كر  م  ا ا ؼ أاكااجط ال حكنة ل كأثر امؾ القرالات في إثرال 

ط محكر  الرئن ي الر  هكع إل  اسصكؿ في الفكر ال حكم. كاااعت في ذلؾ م جهن
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 مـ القرالات ك مـ الاف نر ك مـ ال حك ك مـ الملةل محطكالن  در هجدم همل 
هجكد العممطل كاكهنجطاجـ لامؾ القرالات ثـ اراناجط كاحمنمجط مدلننط في ذلؾ ارأم 

الحوج ي ت :  ن  هـ مل المع   ك نافؽ ك كا د الملة ؛ لذا هطل   كاف الدرا ة
 .ون النةوي النةو   لقراءات ى ر 

 أًْيح ادلٕضٕع ٔأسثاب اخريارِ:
 : ليذا الموضوع إلىسبب اخح  ري   رجع

 أف دذا المكضكع لـ ن ؿ حظا مف الدرس كلـ افرد لا درا ة  طصة اا. -ُ

كهػػكد  ػػرالات دػػطركف اشػػكؿ كا ػػل فػػي كاػػب الملػػة كالاف ػػنرل كلػػـ ناعػػرض  -ِ
 اطلاكهنا كالاحمنؿ. -ح ب  ممي   -لجذا المكضكع أحد 

طلفت اكها مف الكهك  القرالة  ركادط دطركف ال حكم ك الاي القرالات  درا ة -ّ
 . اكهنجنط كاحمن ن كا كن ن ط اضت الاي نيقرأ اجط النكـ؛ ف

 أْداف انثحث :
 نجدؼ دذا الاحث إل  :

إثاػػطت فكػػرة مجمػػة مفطددػػط أف ال حػػطة كػػط كا  مػػ   مػػـ كدرانػػة اشػػذكذ  -ُ
جمجـ لػذا المصػمف النقػؿ القرالات ك دراجط في مكا فجـ ال حكنة ل كف

 مط كرد في اصط نؼ القرالات كال نمط أف ال حطة فنجـ القرال ك اي 
 مػػػرك الاصػػػرم كالك ػػػطئيل كن ػػػع  الاحػػػث إلػػػ  إثاػػػطت ذلػػػؾ مػػػف 

   ؿ  رض آرال ال حطة كاحمنمجط.

الكشػػؼ  ػػف مكا ػػؼ ال حػػطة كالمف ػػرنف مػػف  اػػكؿ القػػرالاة كرفضػػجط  -ِ
 ط   د إصدار حكمجـ.مل انطف المعطننر الاي نحاكمكف إلنج

همػػػػػل الم ػػػػػطئؿ ال حكنػػػػػة الاػػػػػي أثطراجػػػػػط  ػػػػػرالات دػػػػػطركف اس ػػػػػكر  -ّ
كاقكنمجػػػػػط كمقطر اجػػػػػػط اطس ػػػػػػطلنب الملكنػػػػػػة اس ػػػػػػرل مػػػػػػف القػػػػػػرالات 

 المشجكرة كأ كاؿ العرب.

اكضنف اللطنطت الداللنة الد نقػة كالمطػطئؼ الف نػة الكطم ػة فنمػط كرال  -ْ
 .الا كنؿ لمقرالات الاي همعجط دطركف اس كر
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ااال أ طلنب الملة الاي  زؿ اجط القرآف الكرنـ كهمل امػؾ اس ػطلنب  -ٓ
 كاكضنف أثردط في فجـ ال ص الملكم .

 : يُٓج انثحث
ػػػػط لمدرا ػػػػػة ل فطااعػػػػػت  لقػػػػد اراضػػػػػنت المػػػػ جج اال ػػػػػاقرائي الاحمنمػػػػػٌي م جهن

 ايهرالات اآلانة:
ا نػػػرت أاػػػرز القػػػرالات الاػػػي ركادػػػط دػػػطركف ال حػػػكم ك طلفػػػت فػػػي  -ُ

 قػػػرأ اػػػا النػػػكـ مػػػف  طحنػػػة اي ػػػراب كاىركػػػتي كػػػؿ  ػػػرالة  ظطدردػػػط مػػػط
ااعمػػػؽ اطلا نػػػة الصػػػرفنة لكثراجػػػط  مػػػ  أمػػػؿ أف أيٍفػػػًرد لجػػػط احثنػػػط فػػػي 

 مرحمة الحقةٌ إذا شطل راي.

 راات القرالات كفؽ ارانب المصحؼ الشرنؼ. -ِ

ص فت امؾ القرالات كفؽ ماطحث  حكنة اط ااطر الالنر في ضاط  -ّ
 القرالة. آ ر الكممة محؿ الشطدد مف

ٍ كى ت  -ْ  الم طئؿ ال حكنة محؿى الشطدد .  - در ايمكطف  - ى

  طر ت الشكادد النردط مف اس طلنب العرانة. -ٓ

 ط شػػػػت الشػػػػكادد مػػػػف  ػػػػ ؿ  رضػػػػجط  مػػػػ  كاػػػػب القػػػػرالات ل ثػػػػـ  -ٔ
 الافط نرل ثـ كاب ال حك كاي راب.

حطكلػػػػت الاػػػػرهنف اػػػػنف آرال المف ػػػػرننف كال حػػػػطة مػػػػل الاعمنػػػػؿ لمػػػػرأم  -ٕ
 مط ا اطعت إل  ذلؾ  ان ن.الراهف 

 : اندراساخ انساتمح
ا ػػاىقىٍنتي فكػػرة دػػذا الاحػػث مػػف  رالاػػي سمػػطلي ااػػف الشػػهرم حن مػػط ذكػػر 
اعض القرالات لجطركف اس كر؛ إذ ا ػاك ف ي دػذا اال ػـ فاحثػت   ػا فػي كاػب 
الاػػراهـ ل كاااعػػت  رالااػػا فػػي كاػػب الملػػة كاي ػػراب كالقػػرالات كالافط ػػنر حاػػ  

 أمػػػػرم كاداػػػػدنت افضػػػػما إلػػػػ  احػػػػث م شػػػػكر فػػػػي مهمػػػػة الهطمعػػػػة ن ػػػػر لػػػػي هللاي 
 ى رون بن موسى األعور منزلحو وآث ره في عموم القصراءاتاي  منة اع كاف :



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِْٕٓ﴾  
  

لمدكاكر  طصر اػف محمػد الم نػل الػذم همػل  ػرالات دػطركف كصػ فجط فػي  ػاعة 
 أ كاع  م  ال حك الاطلي:

 .  رالات ال اي صم  هللا  منا ك مـ -ُ

 . حطاة رضي هللا   جـ رالات الص -ِ

 . القرالات الاي  زادط إل  مصطحؼ الصحطاة -ّ

 .  رالات الاطاعنف كمف اعددـ -ْ

 . القرالات الاي ركادط  ف أاي  مرك اف الع ل -ٓ

 القرالات الاي  زادط لملطت العرب كلجهطاجـ. -ٔ

 القرالات الاي   ات إلنا. -ٕ

ضػػػكع كالدرا ػػة ال ػػػطاقة ا ػػػنر فػػػي ااهػػػط  ن امػػؼ  ػػػف مهػػػطؿ درا ػػػا ط لمك 
 الاحث.

 يادج اندراسح:
 اقـك مطدة دذ  الدرا ة  م  :

 القرالات القرآ نة الاي همعجط دطركف ال حكم. -ُ
 اكهنجطت ال حطة كالمف رنف لامؾ القرالات. -ِ

 يكَٕاخ انثحث :

ناككف دذا الاحث مف مقدمة ل كث ثػة ماطحػث اػنف امجنػد ك  طامػة ل ثػـ 
 ثات اطلمصطدر كالمراهل .

 حف اصدددطل   اعرض فنجط إل  : كدي مط   : ادلمديح
مكضكع الاحث ل كأدمنة الدرا ة ل ك اب ا انطرالمكضكع ل كالجدؼ مػف 

 الدرا ة ل كالم جج الميااىل في الدرا ة ل كالدرا طت ال طاقة لكمطدة الدرا ة.
فاقكـ  مػ  أراعػة ماطحػث  نعقاجػط  طامػة ل كذلػؾ  وأمَّ  مب ةث الدراس  :

 :  م  ال حك اآلاي
 : ارهمة دطركف اف مك   ال حكم. األول المبةث



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٓٓ﴾  
  

 : القرالات الاي كردت اطلضـ المبةث الث ني
 : القرالات الاي كردت اطلفاف. المبةث الث لث
 : القرالات الاي كردت اطل ككف. المبةث الرابع

: ان ت فنجط أدـ ال اطئج الاي اكصؿ إلنجط الاحثل ثـ أردفت    حم صصصالخ
هل الاي ا اق  م جط الاحث ذلؾ اثات لممصطدر كالمرا

ل كالحمد  رب  مطداال كهللاى أ  ؿ الاكفنؽ كال داد
 العطلمنف.

 ثـــالباح

 د/ حممد رشاد عبد السالم املسيين
مدرس العمـك الملكنة اكمنة الارانة هطمعة 

 دم جكر



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٓٔ﴾  
  

 ادلثحث األٔل
 ذزمجح ْارٌٔ األػٕر 

 امسّ ٔكُيرّ ٔنمثّ :
"  اػػطلكالل " أاكمك ػ  العاكػي  ل ك نػؿ :دػك دػطركف اػف مك ػ ل أاك اػدهللا

 (ُ) لقطرئ المقرئ ال حكم اس كرالاصرم اسٍزدم ا
 َسثّ:

ه ػػاط ي :  ػػ لت اسصػػمعي  العاكػػي اسزدم الاصػػرمل  ػػطؿ أاػػك حػػطاـ ال ي
.  ػطؿ الالػدادم : " أاكمك ػ  (ِ) ف دطركف اف مك ػ  ال حػكم مػكل  العانػؾ " 

 .(ّ)القطرئ ال حكم اس كر مف أدؿ الاصرة 
 يُزنرّ انؼهًيح : 

كذاع صػناا  حظي دطركف اس ػكر امكط ػة  ممنػة شػرنفة فػي  مػـك شػا ل
ػػػٍف هػػػطل اعػػػددـل ك ػػػد ايشػػػاجر ا اكغػػػا الفرنػػػد فػػػي أصػػػ طؼ  اػػػنف أا ػػػطل  صػػػر  كمى

 : العمكـل كلعؿ أدـ مط ا احؽ اا دذا الرهؿ الث طل اشالطلا اطلعمـك اآلانا

                                                           

ل ِّٗ/ُل الجدانػػػة كايرشػػػطد ِِّ( الاػػػطرنق الكانػػػر الق ػػػـ الثػػػط ي مػػػف الهػػػزل الرااػػػل ص ُ)
-ُٓٗ/ُل مكضػػػف أكدػػػطـ الهمػػػل كالافرنػػػؽ ّّْالمعازلػػػة صفضػػػؿ اال اػػػزاؿ كطاقػػػطت 

ل ُِّ/ِٕل الػػػػػكافي اطلكفنػػػػػطتُّٔ/ّلإ اػػػػػط  الػػػػػركاة ٓ/ُٔل اػػػػػطرنق مدن ػػػػػة ال ػػػػػ ـ ُٔٗ
 . ّٔ/ٖلاس  ـ ُِّ/ِل النة الك طة ُْ/ُُاجذنب الاجذنب 

ل كالعانػػػػؾ)ا ك  انػػػػؾ: مػػػػف ا ػػػػي مزنقنػػػػط مػػػػف اس ػػػػد مػػػػف  ٓ/ُٔ( اػػػػطرنق مدن ػػػػة ال ػػػػ ـ ِ)
ل كال  اة إلنجط  اكيل ك م  دذا فجـ مف العد ط نة مػف ا ػي أ ػد اػف  زنمػة ل  القحطط نة

 ِّّل صْٔن ظر  جطنة اسرب ص
  ٓ/ُٔ( اطرنق مدن ة ال  ـّ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٕٓ﴾  
  

 :  ػهى انمزاءاخ -1

ط اطلقرال ل فكػطف (ُ)ات كلقػب اطلقػطرئ كالمقػرئ كصػطحب القػرالاتكطف  طلمن
 (ِ)أكؿ مف ااال كهك  القرآف ل كااال الشطذ م جط كاحث  ف إ  طد .

 ػهى احلديث: -2 
 كطف لجطركف اس كر ش ف في  مـ الحدنث ال اكم الشرنؼ  مط نط كركانةن 

لاعػػدنؿ ل ؛ لػػذا ا ػػاحؽ الث ػػطل مػػف أ را ػػا كا منػػذ  كأئمػػة ال قػػد ك ممػػطل الهػػرح كا
"كثٌَّقاي ااف معنف   طؿ ال نكطي: (ّ)ككمجـ اهامعكا  م  اكثنقا كاالحاهطج ا ار .

  (ْ)كركل لا الا طرم كم مـ".
 ػهٕو انؼزتيح: -3

ل كركل  ػػف أاػػػي  مػػػرك اػػػف (ٓ)ليقػػب دػػػطركف اػػػطل حكم فػػي كاػػػب الاػػػراهـ 
 ك ػػػطؿ (ٕ) ػػػطؿ ال نكطي:"ضػػػاط ال حػػػك كحفظػػػا". (ٔ) العػػػ ل كال منػػػؿ اػػػف أحمػػػد.

الصػػػػػفدم :"أاػػػػػك مك ػػػػػ  الاصػػػػػرم اس ػػػػػكر صػػػػػطحب القػػػػػرالة كالعرانػػػػػة ل كثٌقػػػػػا 
كلجػػػطركف م ط شػػػطت مثمػػػرة مػػػل أ را ػػػا مػػػف  ممػػػطل  صػػػر  هعماػػػا  (ٖ)اسصػػػمعي".

طهي الذم أفرد لػا المهمػس الثػطمف كالعشػرنف اعػد المطئػة مػف  مكضل ادامطـ الزَّهى

                                                           

 ُْ/ُُل اجذنب الاجذنب ُٔٗ/ُ( مكضف أكدطـ الهمل كالافرنؽُ)
 ل ُِّ/ِ النة الك طة ل َّّ/ِ: غطنة ال جطنة ل كن ظر ُِّ/ِٕالكافي اطلكفنطت (ِ)

 . ّٔ/ٖ اس  ـ
 . ِِٗ/ُ( الجدانة كايرشطد ّ)
 . ّٔ/ٖ ل كن ظر: اس  ـُِّ/ِ ( النة الك طةْ)
ل اػػطرنق مدن ػػة ُٓٗ/ُمكضػػف أكدػػطـ الهمػػل كالافرنػػؽ لِِٗ/ُ( ن ظػػر: الجدانػػة كايرشػػطدٓ)

 . ِّٔ/ٖل اس  ـ ُِّ/ِل النة الك طة ُِّ/ِٕالكافي اطلكفنطت لٓ/ُٔال  ـ
 . ُْ/ُُ( اجذنب الاجذنبٔ)
 . ُِّ/ِ( النة الك طة ٕ)
 . ُِّ/ِٕ( الكافي اطلكفنطت ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٖٓ﴾  
  

كمػط  قػؿ  (ُ)فمهطلس العممطل ك  كف لا امهمس أاي  مرك اف الع ل مل دطرك 
ط هط انط مف م ط شطاا مل ال منؿ اف أحمد. ككطف  فنمف اػرهـ (ِ)لا الزهطهي أنضن

ل (ْ)لكأاكالاركػػػػػػػطت اس اػػػػػػػطرم( ّ)لػػػػػػػا فػػػػػػػي اػػػػػػػراهـ الملػػػػػػػكننف كال حػػػػػػػكننف القفطػػػػػػػي
لكا اشجد اركاناػا (ٔ). كركل   ا  ناكنا في كاطاا في غنر مكضل(ٓ)كال نكطي

  (ٕ)ااف الشهرم في غنر مكضل مف أمطلنا
 : ثُاء انؼهًاء ػهيّ

 طؿ دطركف اس كر الحيظكة كالشجرة انف  ممطل  صر  كحظي اث طل غنػر 
ك قػػؿ ااػػف  (ٖ)كاحػػد مػػف العممػػطل  منػػا ل فطشػػاجر انػػ جـ اطلصػػدؽ كالحفػػظ كالثقػػة .

 اند اآلهيكرم كأاك (ٗ)حهر الكثنر مف اقرنظ العممطل لجطركف في الاجذنب 
ك (َُ)

اآلهيكرم
 (ُُ)ك القفطي .(َُ)

 : أساذذذّ ٔشيٕخّ
مة  ممطل الاطاعنف ككاطر أااطع الاطاعنفل ف مل  هطلس دطركف  ددنا مف هي
مػػ جـ كامقػػ  العمػػـ  مػػ  أنػػدنجـ ل فكػػطف لػػذلؾ اسثػػر الاػػطل  فػػي اكػػكنف ش صػػناا 
ػطب ل كثطاانػط الاي ػط يل كداكد اػف  ٍاحى ط النىمط يل كشعنب الحى العممنة ل ف مل ططكك ن

منػد الطوكنػؿف من رةل كنزند الرَّ طشيأاي د دل كالزانر اف الً رًٌنتلكايذنؿ ا ل ل كحي
                                                           

 . َِٕ( مهطلس العممطل صُ)
 . ُٖٖ( ال طاؽ صِ)
 . ِّٔ/ّ( إ اط  الركاة ّ)
 . ّٕ(  زدة اسلاطل في طاقطت اسداطل صْ)
 . ُِّ/ِ( النة الك طة ٓ)
 . ْٕٔ/ْ-ْْ/ْ-ُٔٗ/ْ-ّٔ/ّ-ّٗٗ/ِ( ن ظر: كاطب  ناكنأ)
 . ّْ-ُْ/ّل ُٕٓ/ِالشهرم  ( أمطلي اافٕ)
 . َّّ/ِل غطنة ال جطنة ٕ/ُٔ( ن ظر: اطرنق مدن ة ال  ـٖ)
 . ُٓ/ُُ( اجذنب الاجذنب ٗ)
 .ُِْ/ُ(  ؤاالت أاي  اند اآلهيكرمَُ)
 . ِّٔ/ّ( إ اط  الركاة ُُ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٓٗ﴾  
  

كركل القػػػػرالة  ف: طصػػػػـ الهحػػػػدرمل ك طصػػػػـ اػػػػف أاػػػػي  (ُ)كأٌاػػػػطف اػػػػف ٌاٍلمػػػػب.
ال هكدلك اػػػدهللا اػػػف كثنػػػرل كااػػػف محنصػػػفل كحمنػػػد اػػػف  ػػػنسل كأاػػػي  مػػػرك اػػػف 

كمػػط ركل  ػػف ااػػف  ( ِ) العػػ ل  ػػف  طصػػـلكركل  ػػف ثطاػػت كأ ػػس اػػف  ػػنرنف.
اػػف  مقمػػةل ك اػػدهللا اػػف أاػػي إ ػػحطؽ الحضػػرميل  إ ػػحطؽل كمحمػػد اػػف  مػػرك

 (ّ) كططككس اف كن طف كال منؿ اف أحمد.
 ذالييذِ :

ػػػط  مػػػ   شػػػر العمػػػـ اػػػنف  اراحػػػؿ دػػػطركف طمانػػػط لمعمػػػـ ال ػػػطفل لككػػػطف حرنصن
ط اا مط ا ػاططع إلػ  ذلػؾ  ػان ن  ل كفػي دػذا الصػدد أكافػي اػذكر أشػجر مػف 

ٍكا  ػف دػػطركف ح ػػب مػػط ذكػػرت كاػػب الاػػرا كى ػػعاةل كأاك يانػػدة رى هـ ل فػػركل   ػػا شي
دادل كمي مـ اف إارادنـل كأاك ال ػٍناطف اػف كلند الطنىطل ي ل كديداة اػف  طلػدالحى ل كشى

ب  ػكَّارل كنػك يس اػف محمػد المػؤدًٌ ػاىطاة اػف  ى كخ ل كركل   ا مف أدؿ الداد: شى فىرو
عد. كرملك مٌي اف الهى لكًاشر اف محمد ال و
 (ْ) 

ب ل كشػجطب ااػف  :  مػيٌ  كركل القرالة   ػا اػف  صػرل كنػك س اػف المػؤدًٌ
ر فةل ككدنب اف  مركل كال ضر اػف شػمنؿل كشػعنب ااػف  كحهطج اف محمدل شى

  (ٓ) كأحمد اف محمد اف أاي  مرك العااي. إ حطؽل
 
 
 

                                                           

 . ّٕل كن ظر:  زدة اسلًٌاطل في طاقطت اسداطل صٓ/ُٔ( اطرنق مدن ة ال  ـُ)
 . َّّ/ِ( غطنة ال جطنة ِ)
 . ُْ/ُُ( اجذنب الاجذنبّ)
 . ٓ/ُٔ( اطرنق مدن ة ال  ـْ)
 . ُِّ/ِل كن ظر:النة الك طة َّّ/ِ( غطنة ال جطنةٓ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿َّٕٓ﴾  
  

اَّطف اف دػ ؿ كمك ػ  اػف إ ػمط نؿ كركل   ا حى
كًاٍشػر اػف المفضػؿ  ل(ُ)

ل (ِ)ك ػػطـر الفضػػؿ كغنػػردـ ك اػػدالكدطب اػػف  ىطىػػطل كحهػػطج اػػف محمػػد اس ػػكرل
 (ّ) كأشجر مف ركل لا: الا طرم كم مـ.

 يؤنفاذّ:
كذكػر (ْ)لجطركف مص ؼه في القػرالات  ػصَّ  مػ  ذلػؾ ال طنػب الالػدادم

 .(ٓ)لا الزركمي كاطب الكهك  كال ظطئر في القرآف
 ٔفاذّ:

ٌفي دطركف اػف مك ػ  اس ػكر فػي  ل حػدكد ال ػاعنف كالمطئػة اعػد الجهػرةايكي
 .(ٖ)ل كا امد دذا الاحدند الزركمي (ٕ)ل كااعا ال نكطي (ٔ)الصفدم  ذكرى ذلؾ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ِِٗ/ُ( معرفة أدؿ الثقة كال دادُ)
 . ُٔٗ/ُ( المكضف سكدطـ الهمل كالافرنؽِ)
 . ّٔ/ٖلكاس  ـُِّ/ِ( النة الك طةّ)
 . ُٔٗ/ُ( المكضف سكدطـ الهمل كالافرنؽْ)
 . ّٔ/ٖ( اس  ـٓ)
 . ُِّ/ِٕ( الكافي اطلكفنطت ٔ)
 . ُِّ/ِ( النة الك طةٕ)
 . ّٔ/ٖ( اس  ـٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ُّٕٓ﴾  
  

 ادلثحث انثاَي 
 انمزاءاخ انري ٔردخ تانضى

 انزفغ تاندالنح انفؼم :  -1
 (ُ) چی  ی  جئ  حئ  مئ  چ  كناضػػف فػػي  ػػرالة دػػطركف لقكلػػا اعػػطلي : 

( اطلرفل   .( ّ)كد   رالة ااف كثنر  (ِ) رأدط دطركف )كممطتي
( اطلرفل أ ا هعؿ الفعؿ لمكممطت ؛ س جػط امقػت آدـ  كحهة مف  رأ )كممطتي

كالعرب اقكؿ : " امقنت زندنا " ك " امقػط ي زنػده" كالمع ػ  كاحػد ؛  (ْ) منا ال  ـ 
سف مف لقناا فقد لىًقنىؾ كمط  طلؾ فقد  ماا 
(ٓ). 

ك مػػػ   ػػػرالة الرفػػػل ن صػػػب آدـ  مػػػ  أ ػػػا مفعػػػكؿ ل  ػػػطؿ مكػػػي القن ػػػي " 
آدـ كرفػل الكممػطت أ ػا هعػؿ الكممػطت ا ػا قذت آدـ ااكفنػؽ هللا  ك مة مف  صػب

لػػا ل لقكلػػا إنطدػػط ل كالػػد طل اجػػط ل فاػػطب هللا  منػػا ل فج ػػا لمػػط كػػطف هللا هػػؿ ذكػػر  
مػػف أىٍهػػًؿ الكممػػطت اػػطب  منػػا ااكفنقػػا إنػػط  لقكلػػا لجػػط ل كط ػػت دػػي الاػػي أ قذاػػا 

 .(ٔ)كن رت لا الاكاة مف هللا فجي الفط مة 
( :رفغ ا -2

َّ
 دلؼطٕف ػهٗ اسى )أٌ

ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ كنمثمػػػػػػا  كلػػػػػػا اعػػػػػػطل  : 

أ ا  رأ )ككاا ط  - –ركل دطركف  ف أ س اف مطلؾ  ف ال اي  (ٕ) چ﮵  
                                                           

 .  ّٕ( الاقرة : ُ)
 .  ُٓٓ/ٖل الاطرنق الكانر  َٔ(  رالة دطركف صِ)
لإاحػػطؼ فضػػ ل  ُٗٓ/ِل ال شػر  ُّٓ( ن ظػر : ال ػػاعة فػي القػػرالات الاػف مهطدػػد صّ)

 . ّٖٖ/ُالاشر
 .  ِْٖ/ُي  مؿ القرالات ال ال لمفطر ي ( الحهة فْ)
 .  ْٗ( حهة القرالات الاف ز همة صٓ)
ل الهػػػطمل  َُّ/ُل كن ظػػػر : المحػػػرر الػػػكهنز  ِّٕ( الكشػػػؼ  ػػػف كهػػػك  القػػػرالات صٔ)

 .  ُّٖ/ُل الاحر المحنط  ْٖٓ – ْْٖ/ُسحكطـ القرآف 
 .  ْٓ( المطئدة : ٕ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِّٕٓ﴾  
  

ك ػػرأ  (ُ) مػػنجـ أف الػػ فسى اػػطل فس(  صػػانط )كالعػػنفي اػػطلعنف( رفعنػػط إلػػ  آ ػػر اآلنػػة 
 م  أف  رالة الرفل احامؿ ث ثة أكها : ل كالعممطل   (ِ)الك طئي اطلرفل 
أف الػػػكاك فػػػي  كلػػا )كالعػػػنفي اػػػطلعنًف(  ططفػػػة مػػػف  طػػػؼ هممػػػة  أةصصصدى  :

 مػػ  هممػػة كلن ػػت مػػف مػػف  انػػؿ العطػػؼ الػػذم نقاضػػي االشػػاراؾ فػػي العطمػػؿ 
 كدك  طؼ المفرد  م  المفرد . 

: أف الرفل مف حمػؿ الكػ ـ  مػ  المع ػ  ؛ س ػا إذا  ػطؿ :  الوجو الث ني
فمع ػػػػ  الحػػػػدنث :  م ػػػػط لجػػػػـ : الػػػػ فسي  چے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    چ 

 اطل فس ل فحمؿ العنف اطلعنف  م  دذا . 
(  م  الذكر المرفكع فػي  الوجو الث لث : أف نككف  طؼ  كلا : )كالعنفي

ف لـ نؤكد المعطكؼ  منػا  -نقصد شاا الهممة  -الظرؼ  الذم دك ال ار ل كا 
أك اعاػػػطرة  (ْ()ّ)حػػػك )إ ػػػا نػػػراكـ دػػػك ك انمػػػا(اطلضػػػمنر الم فصػػػؿ كمػػػط أكػػػد فػػػي  

أ رل  طؼ  م  ضمنر ال فس؛ إذ إف لشػاا الهممػة اعمقنػط امحػذكؼ نقػدر د ػط 
اػػ)م  كذة( كفػػي دػذا المقػػدر ضػمنر م ػػاكف فنػا اقػػدنر  )دػي( ك مػػ  دػذا نكػػكف 

. كشػلؿ دػذ الػرأم ططئفػةن مػف ال حػطة (ٓ)الا كنؿ :أف ال فس مػ  كذة دػي اػطل فس 
( معطػػكؼ  مػػ  الضػػمنر فػػي  كلػػا : إإذ أهمعػػكا  أف المرفػػكع كدػػك  كلػػا )العػػنفي

)الػػػػ فس( كدػػػػك شػػػػاا الهممػػػػة الكا ػػػػل  اػػػػرنا ؛  ػػػػطؿ الفػػػػرال إذ الاقػػػػدنر : أف الػػػػ فس 
اطل فس دي كالعنفي ل ككػذا مػط اعػددط ل كالهػطٌر كالمهػركر اعػددط فػي كػؿ  صػب 

فا  م  الفط ػؿ  م  الحطؿ مان ة لممع   ل إذا المرفكع د ط مرفكع اطلفط منة لعط
الم اار ل كضعَّؼ دذا ا ف دذ  أحكاؿ الزمة ل كاسصؿ أف اككف م اقمة ل كمط 
نمـز العطؼ  م  الضمنر المرفكع الماصؿ مف غنر فصؿ انف الماعططفنف كال 

                                                           

 .  ٖٗت ال اي لمدكرم صل كن ظر هزل فنا  رالا ّٓ( دطركف اس كر صُ)
 .  ِْْ( ال اعة ف  القرالات الاف مهطدد صِ)
 .  ِٕ( اس راؼ : ّ)

 .  ُْْ – ُّْ/ِ( الحهة ف   مؿ القرالات ْ)

 .  ٖٔٓ/ّ( ن ظر: فاف الكصند ٓ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّّٕٓ﴾  
  

ا كند كال فصػؿو اػػ )ال( اعػد حػرؼ العطػؼ كقكلػا : )مػط أشػرك ط كال آاطؤ ػط( كدػذا 
ل كلعػؿ مػط نؤكػد   ػكؿ اس مػـ الشػ امرم  (ُ)ال نهكز   د الاصرنف إال لضركرة 

 .(ِ)مف أف  ناكنا " ا اقاف العطؼ  م  المضمر المرفكع حا  نؤكد " 
( معطػكؼ  مػ   كأكدَّ الزهطج رأل الفػرال حنػث ذدػب إلػ  أف  كلػا )العػنفي
المضػػمر فػػي الػػ فس ؛ سف المضػػمر فػػي الػػ فس فػػي مكضػػل رفػػل ل المع ػػ  أف 

ل كامثػؿ دػذا الاكهنػا  ػطؿ ااػف  (ّ)لعنف معطكفة ال فس م  كذة دي اطل فس ل كا
 .(ٓ)كالعكارم  (ْ)اس اطرم 

كالرفػػػػػػل مػػػػػػرهف اعػػػػػػد امػػػػػػطـ أفَّ اط ػػػػػػمجط ك اردػػػػػػط ل  ػػػػػػطؿ ااػػػػػػف  طلكنػػػػػػا :         
"فطلحهة لمف  صب ال فس كرفل مط اعددط : أف ال فسى م صكاة ا فَّ ك)اػطل فس( 

ذا امت أف اط ػمجط ك اردػط كػطف اال انػطر  فنمػط أاػ  اعػد ذلػؾ الرفػل ؛  اردط ل كا 
ڄ  ڄ  چ س ػػا حػػرؼ د ػػؿ  مػػ  المااػػدأ ك اػػر  كدلنمػػا  مػػ  ذلػػؾ  كلػػا اعػػطلي : 

 .(ٔ) چچ   ڃڃ  ڃ  ڃ
كمػػػف ال حػػػطة مػػػف هعػػػؿ الرفػػػل مػػػف  انػػػؿ العطػػػؼ  مػػػ  المكضػػػل كمكػػػي 
( د مت  القن ي حنث ذدب إل  أف الرفل  طؼ  م  مكضل ال فس ؛ سف )أفَّ

(  مػػ  مكضػػػل  مػػ  االااػػدال فممػػط امػػت ا ار  دػػط كدػػك )الػػ فس(  طػػؼ )كالعػػنفي
 حمػص مػف  (ٕ)الهممة كمكضعجط االاادال كال ار فجك  طؼ هممة  مػ  هممػة 

كاسزدػرم  (ٖ)ذلؾ أف الكاك مف  طؼ الهمؿ ذدب إل  ذلػؾ أاػك  مػ  الفطر ػي 
                                                           

 .  ُُّ/ُ( معط ي القرآف ُ)
 . َِٖ/ِ( ال كت ف  اف نر كاطب  ناكنا ِ)
 . ُٕٗ – ُٖٕ/ِ( معط ي القرآف كا  رااا ّ)

 .  ِّٗ – ِِٗ/ُ( الانطف ف  غرنب إ راب القرآف ْ)

 .  ِٖٗ/ُ( الاانطف ف  إ راب القرآف ٓ)
 .  َُّ( الحهة ف  القرالات ال ال ل صٔ)
 . َْٗ( الكشؼ  ف كهك  القرالات صٕ)

 .  ُْْ – ُّْ/ِ( الحهة ف   مؿ القرالات ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّْٕٓ﴾  
  

عؿي الرفل حطص ن ( ٓ)كالقرطاي  (ْ)كالكرمط ي  (ّ)كالعكارم (ِ)كااف  طلكنا  (ُ) كهى
لعطؼ  م  المع   كها ضعنؼ ل فقد ضٌعفا العكارم حنث رأل  دـ اطرنؽ ا

هكاز الرفل  طفنػط  مػ  أفَّ كمػط  ممػت فنػا ؛ س جػط كمػط  ممػت فنػا فػي مكضػل 
كااعػػا فػػي دػػذا الػػرأل أاػػك حنػػطف اس دل ػػي ل إذ  ػػد  مػػف اػػطب العطػػؼ  (ٔ) صػػب

ؼ : "  مػػ  الاػػكدـ ل كالاػػكدـ ال ن قػػطس  منػػا ل فقػػطؿ معمػػ ن كمف ػػرنا دػػذا الضػػع
كلػػػػنس دػػػػذا مػػػػف العطػػػػؼ  مػػػػ  المكضػػػػل ؛ سف العطػػػػؼ  مػػػػ  المكضػػػػل دػػػػك 
محصكر ل كلنس دذا م ا ل كا  مط دك  طؼ  م  الاكدـ ل أال ارل أٌ ط ال  قكؿ 
إف  كلػػا " أفَّ الػػ فسى اػػطل فًس فػػي مكضػػل رفػػل ؛ سف ططلػػب الرفػػل مفقػػكد ل اػػؿ 

( كا ػمجط ك اردػط لفظػا ك  مكضػعا كاحػد ل  قكؿ : إف المصػدر الم  ػاؾ مػف )أفَّ
 .(ٕ)كدك ال صب كالاقدنر : ككاا ط  منجـ فنجط ال فس اطل فس"

ككهػػػا الزم شػػػرم  ػػػرالة الرفػػػل  مػػػ  أف الػػػكاك ا ػػػائ طفنة كالمع ػػػ  فرضػػػ ط 
 منجـ أف ال فسى م  كذةه اطل فس مقاكلةه اجط إذا  اماجط النر حؽ ل ككذلؾ العػنف 

مةه أك مقطك ػػةه اػػطسذفل مفقػػكلة اػػطلعنف كاس ػػؼ مهػػدكع اػػطس ؼ ل كاسذف مصػػمك 
كال فو مقمك ةه اطل ف ل كالهركحي  صطصه " 
. كالزم شرم د ط  ٌدر ماعمؽ كؿ (ٖ)

 مهركر امط ن ط اا فطلفؽل لمعنف كالقمل لم ف .
كا امػػػد الفػػػرال  ػػػرالة الرفػػػل حنػػػث  ػػػرأ )كالعػػػنفي اػػػطلعنف( ل كذدػػػب إلػػػ  أف 

( إ مػػػػط ن ػػػػج ف إذ ا كػػػػطف مػػػػل اس ػػػػمطل الرفػػػػل كال صػػػػب فػػػػي  طػػػػكؼ )إفَّ ل كأفَّ

                                                           

 .  َّّ/ُ( معط ي القرالات ُ)

 . ( الحهة ف  القرالات ال ال ِ)
 .  َْْ/ُ( إ راب القرالات الشكاذ ّ)
 .  ُْٓ( شكاذ القرالات صْ)
 .  ٖ/ٖ( الهطمل سحكطـ القرآف ٓ)
 .  ّْٗ/ُ( الاانطف ف  إ راب القرآف ٔ)

 .  ْٓٗ/ّ( الاحر المحنط ٕ)
 .  ِْْ/ِ( الكشطؼ ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٓٓ﴾  
  

طف كػػػػػػػػػ( ُ)  چىث  يث   حج  مج    خت  مت   ىت   يت  جث  مث  چ قكلػػػػػػػػػا : كأفط نػػػػػػػػػؿ مثػػػػػػػػػؿ 
ے  ے  ۓ  ھ چ  : ال صػػػب  ػػػج ن ؛ سف اعػػػد ال ػػػط ة  اردػػػط ل ك امػػػا

 فػػجذا لػػـ نكػػف اعػػد اال ػػـ الثػػط ي  اػػر رفعاػػا كقكلػػا : (ِ) چ﮳  ﮴  ﮵       ﮲ۓ
ڱ  ڱ  ں  ں  ڱ     چ كقكلػػػػػػػػػػػػػػا :ك  (ّ) چ  چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

ككذلؾ اقكؿ : " إف أ طؾ  طئـه كزنده " رفعت )زند( اجااط ا ( ْ) چڻ  ڻ
 .(ٓ)اال ـ المضمر في  طئـ ل فطاف  م  دذا 

كالذم نياانف اعد دذا العرض أف أرهف الكهك  فػي  ػرالة الرفػل دػك الكهػا 
الػػذم نقضػػي اػػػ ف )العػػنف( مااػػػدأ لمػػط أكضػػػحاا مػػف أف هممػػػة )كالعػػنفي اػػػطلعنف( 

م ػػا  فة مقطك ػػة  مػػط  امجػػط ل نػػزاد  مػػ  دػػذا اال ػػال طل  ػػف الا كنػػؿ فقػػد  هممػػة
 هرم  رؼي ال حطة  م  أف مط ال نحاطج إل  ا كنؿ أكل  ممط نحاطج إل  ا كنؿ. 

 اذثاع ادلؼطٕف نهًؼطٕف ػهيّ تدل لطؼّ : -3
ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  چ كنمثمػػا  كلػػا اعػػطلي : 

مئ  ىئ    يئ  جب  حب     حئی  جئ  یىئ   ىئ   ىئ  ی  ی

 ػػػػػرأ دػػػػػطركف  ػػػػػف أاػػػػػي  مػػػػػرك اػػػػػف العػػػػػ ل .  (ٔ)چخب    مب  ىب  يب    جت     
كدي  ػرالة  مػرك اػف  انػد كالهحػدرم ك ن ػ  ااػف  مػر  (ٕ))كالمقنمكف( اطلرفل

                                                           

 . ِّ( الهطثنة ُ)

 .  ُٗ( الهطثنة ِ)

 . ّ( الاكاة ّ)

 .  ْ( الاحرنـ ْ)

 .  ُُّ/ُالقرآف ( معط ي ٓ)
 .  ُِٔ( ال  طل ٔ)
 .  ُُّ( دطركف اس كر ل صٕ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٓٔ﴾  
  

كمطلؾ اف دن طر ل كدي في مصحؼ اافي م عكد ل كأاي اف كعػب )كالمقنمػكف( 
 .(ُ)اف هنر ككذلؾ ركل  صمة  ف اس مش ل ك رأ كذلؾ  عند

فػػػل   ػػػقنط  مػػػ   كذدػػػب العكاػػػرم ك أاػػػك حنػػػطف إلػػػ  أف  كلػػػا )المقنمػػػكف( ري
 .(ّ)ك د نهكز الرفل  م  االاادال كدكمذدب  ناكنا  (ِ)اسكؿ 

أمػػط  ػػرالة النػػطل فػػي  كلػػا )المقنمػػنف( فقػػد ا امفػػت آرال ال حػػطة حكلجػػط  مػػ  
ل ال عػػت ل أ ػكاؿو مفطددػط أف ال صػػب  مػ  القطػػل ل أ  ػي  طػػل العطػؼ كمػػط  طػ

 (ْ)كالجدؼ مف القطل المدح ل كك ف دػذا القطػل هػطل لنفنػد انػطف فضػؿ الصػ ة 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چكمثؿ  ناكنا لقطل العطؼ الذم لممػدح اقكلػا اعػطلي : 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ         ٿ              ٿ              ٿ       ٺ     ٺ        ٺ

     ڄ          ڦ  ڦ       ڦ      ڤ  ڦ      ڤ  ڤ     ٹ  ڤ   

 .(ٓ) چچ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڄ
فمػػذدب  ػػناكنا أ ػػا لػػك رفػػل الصػػطارنف  مػػ  أكؿ الكػػ ـ كػػطف هنػػدنا كلػػك 

 .(ٔ)رفعا  م  االاادال كطف هندنا 
 ك د نقطل العطؼ لمذـ كمط في  كؿ أمنة اف أاي  طئذ : 

لويأأأأأأأأأأأأأأُوَّلٍ ل  أأأأأأأأأأأأأأأ   ل    أأأأأأأأأأأأأأأ  لل

ل

َ    أأأأأأأ   لللل ل(7)َِاأأأأأأأ  ل    أأأأأأأري  لللوش أأأأأأأراضيل

ل

                                                           

ل إاحطؼ  ُّٓ/ْل كن ظر : الدر المصكف  ُّٓ/ِلالمحرر الكهنز َِّ/ُ( المحا بُ)
 . ُٗٗ/ِل كمعهـ القرالات  ِٓٓ/ُفض ل الاشر

 .  ُُْ/ّل الاحر المحنط  ُْٗ/ُ( إ راب القرالات الشطذة ِ)
 .  ْٔ/ِ( الكاطبّ)
 .  ُّٓ/ْظر : الدر المصكف ( ن ْ)
 .  ُٕٕ( الاقرة ٓ)
 .  ْٔ/ِ( الكاطب ٔ)
 .  ٔٔ/ِ( الانت مف شكادد  ناكنا ف  الكاطب ٕ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٕٓ﴾  
  

ك صػػػب )شػػػعثنط( د ػػػط  مػػػ  إضػػػمطر فعػػػؿ المشػػػجكر  ػػػدـ ذكػػػر  كالاقػػػدنر 
ك مػػ   (ُ)كاإذكػػردف شػػعثنط ل كالشػػط ر ذكػػر ذلػػؾ اطل صػػب اشػػ نعنط لجػػف كاشػػكنجنط 

ػط(  القطل نػ اي  كلػا )نؤم ػكف(  اػرنا فػ  نكػكف  كلػا )أكلئػؾ  ػ ؤانجـ أهػرنا  ظنمن
 .(ِ)مطـ الك ـ  ارنا ؛ سف القطل إ مط نككف اعد ا

ك قؿ ااف  طنة  ف اعض ال حػطة م ػل  صػب المقنمػنف  مػ  القطػل مػف 
ل كحهػػاجـ أف القطػػل ال نكػػكف فػػي العطػػؼ ل كا  مػػط ذلػػؾ ( ّ)أهػػؿ حػػرؼ العطػػؼ 

فػي ال عػكت كدػػؤالل  ػد الام ػػكا لقػرالة )النػطل( كهجنػػط دػك أف نكػػكف معطكفنػط  مػػ  
فػػػػي العمػػػػـ مػػػػ جـ كمػػػػف الضػػػػمنر فػػػػي  كلػػػػا )مػػػػ جـ( كالمع ػػػػ  : لكػػػػف الرا ػػػػ كف 

المقنمػػػنف الصػػػ ة كدػػػـ اس انػػػطل ل أك نكػػػكف معطكفنػػػط  مػػػ  الكػػػطؼ فػػػي  كلػػػا : 
لػػ  المقنمػػنف الصػػ ة كدػػـ اس انػػطل  )إلنػػؾ( كالمع ػػ  : نؤم ػػكف امػػط أ ػػزؿ إلنػػؾ  كا 

 .(ْ)كغنر ذلؾ مف الكهك  نمكف لمم ازند الرهكع إلنجط في مكاضعجط 
 لطغ انؼطف :  -4

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قكلػػا اعػػطلي : كنمثمػػا  ػػرالة دػػطركف ل

 ػػػػػطؿ دػػػػػطركف:أ ار ي حانػػػػػب اػػػػػف الشػػػػػجند ك مػػػػػرك اػػػػػف  ػػػػػطمر  (ٓ) چٻ    
اس صػػػػػطرم أف  مػػػػػر اػػػػػف ال طػػػػػطب  ػػػػػرأ) كال ػػػػػطاقكف اسكلػػػػػكف مػػػػػف المجػػػػػطهرنف 

( فرفػػػػل اس صػػػػطر ك ػػػػرالة الرفػػػػل   ػػػػاجط ااػػػػف ه ػػػػي إلػػػػ   مػػػػر اػػػػف  (ٔ)كاس صػػػػطري
ل نؿ ل ك عند اف أاي أ عدنمطف الطك ال ططب كالح ف ل ك اطدة ل ك  ـ اف  م

كهمجػكر ال حػطة  مػ  هػر )اس صػطر( .(ٕ)كنعقكب ااف طمحة ل ك ن ي الكػكفي 
                                                           

 .  ٔٔ/ِ( ن ظر الكاطب ُ)

 .  ُِِ/ُ( مشكؿ إ راب القرآف ِ)
 .  ُّٔ – ُّٓ/ِ( المحرر الكهنز ّ)

 .  ُٗٗ/ِمعهـ القرالات  ُْٓ/ْ( راهل الدر المصكف ْ)
 .  ََُآنة ( الاكاة ٓ)
 .  ِٕ( دطركف اف مك ي اس كر صٔ)
 .  ِِٖل كالما كط ف  القرالات العشر ص ََّ/َُ( ن ظر : المحا ب الاف ه ي ٕ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٖٓ﴾  
  

ك ػرالة الرفػل  .(ُ)  قنط  م  المجطهرنف ل نع ي أف ال طاقنف مف دذنف اله  ػنف 
فنجط كهجطف أحددمط : أ ا ماادأ ك ار  في اآلنة  كلا )رضي هللا   جـ( ل كاجذ  

ر مف ال طاقنف اقطل  طفا  مػ  مػط  امػا فن ػرج  ػف  ػط القرالة ن رج اس صط
 . (ِ)اي راب إل  الرفل  م  الكها الذم ان اا 

كالثط ي :  طؼ اس صطر  م   كلا )ال طاقكف( كال اػر الهممػة الد طئنػة 
الفػػػػرال حنػػػػث رأل أف  كلػػػػا )اس صػػػػطر( لػػػػؾ فنػػػػا  كدػػػػك رأم)رضػػػػي هللا  ػػػػ جـ( 

ارفعا  طفنط  م   كلا )كال طاقكف(  ال فض  م  مذدب همجكر ال حطة كلؾ أف
 .(ٔ)كالعكارم (ٓ)كااف ه ي  (ْ)كااعا في اكهنا  رالة الرفل الزهطج (ّ)

ك ػػػػرالة الهػػػػر أرهػػػػف ؛ س جػػػػط اػػػػد ؿ اس صػػػػطر فػػػػي ال ػػػػطاقنف ؛ سف مػػػػف 
اس صػػػطر  ػػػطاقنف كاكػػػكف الهممػػػة الد طئنػػػة )رضػػػي هللا  ػػػ جـ(  اػػػرنا  ػػػف مااػػػدأ 

سكثر مف مااػدأ. ك ػد رهػف  ػرالة الهػر مػف ال حػطة كاحد ادالن مف أف اككف  ارنا 
 .(ٖ)كاسزدرم  (ٕ)ال حطس 

 انؼطف ػهٗ ضًري انزفغ يٍ غري ذٕكيد :  -5
ا صػب )شػركطلكـ(  چٿ   ٹ  ٹ  چ  رأ حفػص  كلػا اعػطلي : 

افعػػؿ مضػػمر ؛ س ػػا ال نقػػطؿ أهمعػػتي الشػػركطل ل إ مػػط نقػػطؿ أهمعػػت اسمػػر أًل 
فك  ا  طؿ : أهمعكا أمركـ كأهمعػكا شػركطلكـ   زمت  منا ل كهمعتي الشركطل ؛

                                                           

 .  َُُ/ٔ( الدر المصكف ُ)
 .  ٕٗ/ِ( إاحطؼ فض ل الاشر ِ)
 .  َْٓ/ُ( معط ي القرآف لمفرال ّ)
 .  ْٔٔ/ِ( معط ي القرآف لمزهطج ْ)
 .  ََّ/ُ( المحا ب ٓ)
 .  ِْٖ/ُل كالاانطف  َّٔ/ُ( إ راب القرالات الشكاذ ٔ)
 .  ُّٖ( إ راب القرآف لم حطس ٕ)

 .  ِْٔ/ُ( معط ي القرالات ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٓٗ﴾  
  

ل كمػػط نهػػكز ال صػػب  مػػ  المعنػػةل كالمع ػػ  فػػ همعكا أمػػركـ مػػل شػػركطئكـ كمػػط 
 .(ُ)نقطؿ هطل الاردي كالطنطل ةي أل مل الطنطل ة 

كدي  (ِ) طؿ دطركف  ف الح ف  رأ : )ف همعكا أمركـ كشركطؤكـ( اطلرفل 
ال حػػػػػطة ا امػػػػػطدنا  مػػػػػ  أف  كلػػػػػا :  ك ػػػػػد أهطزدػػػػػط  منػػػػػؿ مػػػػػفل  (ّ)  ػػػػػرالة نعقػػػػػكب

)شركطؤكـ( معطكؼ  مػ  الضػمنر فػي  كلػا )فػ همعكا(  مػ  اقػدنر :" فػ همعكا 
أ ػاـ كشػركطؤكـ " فطلقط ػدة اقاضػػي أ ػا ال نهػكز العطػػؼ  مػ  الضػمنر المرفػػكع 
الم اكف في  ػعة الكػ ـ إال اطلا كنػد أك مػط نقػكـ مقطمػا ل فػ  نقػطؿ  ػـ كزنػده إال 

ؿ : "  ػػػـ أ ػػػت كزنػػػده ل أك أف افصػػػؿ اػػػطلظرؼ فاقػػػكؿ :  ػػػـ نػػػكـ اطلاككنػػػد ل فاقػػػك 
سف الظرؼ د ط فطصؿ  طـ مقطـ الاككند كدذا هطئز فػي ال حػك  (ْ)ال منس كزنده 

ك م  دذا فقرالة الرفل فػي  كلػا )شػركطؤكـ( ا امػدت  مػ  أف  كلػا )أمػركـ(  (ٓ)
ـ الا كند ل كدك المفعكؿ فطصؿه انف الضمنر كانف مط  طؼ  منا فك  ا  طـ مقط

. (ٕ)ل فطلفصػػؿ اػػطلمفعكؿ  ػػكغ العطػػؼ كدػػك فصػػؿ ح ػػف  (ٔ)لػػذلؾ هػػطز الرفػػل 
ػٌكغ مػف  كفي دػذا الصػدد ا ػاك ف ي شػرح مطػكؿ الاػف ه ػي مفػطد  أف العطػؼ  ي
غنر اككند لمضمنر سهؿ طكؿ الك ـ اقكلا)أمركـ( لذا فقد أهطز ااف ه ػي لػؾ 

 كأاػػك اكرلفاعطػػؼ  مػػ  أف اقػػكؿ: ـ إلػػ  أ نػػؾ كأاػػك محمػػدلكاذدب مػػل  اػػدهللا
ػػط كماصػػ ن فػػطلعارة   ػػد  اطػػكؿ الكػػ ـ  ف كػػطف مرفك ن الضػػمنر مػػف غنػػر اككنػػد كا 

ٿ  ٹ  ٹ  چ   اػػػػػػػػؿ كاك العطػػػػػػػؼ ل كضػػػػػػػػرب مثػػػػػػػطالن لػػػػػػػذلؾ  كلػػػػػػػا اعػػػػػػػطل :

                                                           

 .  ِِٖ( شكاذ القرالات لمكرمط ي صُ)
 .  ََُ( دطركف اس كر صِ)
 .  ِٖٔ/ِ( ال شرّ)
 .  ُْٖ/ُل الانطف ف  غرنب إ راب القرآف  ُِّ/ُِ( ن ظر : اف نر الطارم ْ)
ل الانػطف فػ  غرنػب إ ػراب  ّّٔ/ُ( ن ظر : المكضف ف  كهك  القرالات الاف أاي مرنـ ٓ)

 . ُُْٖ/ُالقرآف 
 .  ُْٖ/ُ( ن ظر الانطف ف  غرنب إ راب القرآف ٔ)
 .  ُُٖ/ِ( إاحطؼ فض ل الاشرٕ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿َْٕٓ﴾  
  

ذا هػػػطز  كلػػػا : )مػػػط أشػػػرك ط كال آاطؤ ػػػط( كأف  كافػػػي اطػػػكؿ  (ُ)چٹ  ػػػطؿ :كا 
ف كط ػػت اعػػد حػػرؼ العطػػؼ لكػػطف االكافػػطل مػػف الاككنػػد امػػط دػػك  الكػػ ـ اػػػ)ال( كا 

ػػػط  اػػػؿ الكاككمػػػػط أف الاككنػػػد لػػػك ظجػػػػر لكػػػطف  امجػػػػط  -أطػػػكؿ مػػػف )ال( كدػػػػك أنضن
. ك منػا فػجف ااػف ه ػي  ػد كضػل شػرطنط لمعطػؼ  مػ  الضػمنر المرفػكع (ِ)أحرل

ؿى انف الاراكنب مف حنث  مف غنر اككند دك طكؿ المفظ  اؿ العططؼ ؛لذا فطضى
كزنػػػدي" مػػػف غنػػػر اككنػػػد ل  اػػػنف ك أضػػػعؼ مػػػف "  ػػػـ  فقػػػكلجـ: الضػػعؼ كالقػػػاف ل

"  ػػـ كزنػػدي"  :  كلجـ:" مػػتي كزنػػدي" كالعمػػة فػػي ذلػػؾ أف المعطػػكؼ  منػػا فػػي  ػػكلجـ
" سف لا لفظنط كدك  ضمنر ال لفظ لال فجك أضعؼ مف الضمنر في"  متي كزندي 

؛ سف ) ط( مػف ) م ػط( أاػـ  الاطل ل ك"  متي كزندي" أضعؼ مف  كلجـ:"  م ط كزندي"
 .(ّ) ظنط مف الاطل في ) مت(لف

كمػػط ذكػػر  ااػػف ه ػػي لػػنس  فننػػط لقنمػػة الاككنػػد  اػػؿ العطػػؼ كا  مػػط دػػك مػػف 
اطب  عة العرانة ل لذا  اـ ااف ه ي ك ما اطلحدنث  ف  نمة الاككند في دذ  
 الم ػػ لة ماٌن نػػط العمػػة الاػػي مػػف أهمجػػط نؤكػػد الضػػمنر المرفػػكع  اػػؿ العطػػؼ نقػػكؿ:

" ؛  "  ػـ أ ػت كزنػدي  لػنس فػي  ػكة الاككنػد  حػك : –ر  أم مط اقدـ ذك –"كهمنعا 
ف لػـ نكػف فػي طػكؿ دػذ  الفػركؽ ك الفصػكؿ فػجف فنػا مع ػ   كذلؾ أف الاككنػد كا 
 -لنس فنجط كدك اثاناػا مع ػ  اال ػمنة لممضػمر الماصػؿ الػذم  ػد شػعث الفعػؿ

فمطزهػا كصػطر كػطلهزل م ػا ل فضػعؼ  ػف العطػؼ  منػا ل كمػط ال  -أم: مز ا
 م  هزلمف الفعؿ ل فجف ككد صطر في حنز اس مطل كلحؽ امط نهكز العطؼ 

 .(ْ) نح ف العطؼ  منا اعد اككند "

                                                           

  ُْٖ( اس عطـ:ُ)
 .  ُّْ/ُ( ن ظر المحا ب ِ)
 .  ُّٓ/ُ( ن ظر ال طاؽ ّ)
 .  ُّٓ/ُ( ال طاؽ ْ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ُْٕٓ﴾  
  

كنحػػكز أف نكػػكف الرفػػل  مػػ  أف  كلػػا )شػػركطؤكـ( مااػػدأ محػػذكؼ ال اػػر 
 .(ُ) م  اقدنر : " كشركطؤكـ فمنهمعكا أمردـ " 

ك د أ كر الفرال  رالة الرفل كحهاا في ذلؾ ضعؼ المع ػ  مػف حنػث أف 
 .(ِ)لجة ال اعمؿ كال اهمل اآل

 ػػطؿ دػػطركف  ػػف  (ّ) چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    چ  قولصصو حلصص لي :  -ِ
أاي العكاـ  ف  اطدة  ف  نس اف  اػطد ) ػطؿ دػذا صػراط  مػ ق م ػاقنـ 

( اك ػر الػ ـ كرفػل  (ْ)" أل : رفنل  ًمػيق كدي  ػرالة نعقػكب حنػث  ػرأ ) ى
ف ه ػػي أف  كلػػا كنػػرل ااػػ (ٓ)النػػطل المشػػددة كا كن جػػط كدػػك  عػػت لصػػراط 

( كقكلجـ كرنـ ل كشرنؼ ل كلنس المراد   مك الشػ ص  –  د   –) ميق
كالقػػكؿ  (ٕ)  فنػػط لمعكاػػرل الػػذم نػػرا   مػػك المكط ػػة كالم زلػػة  (ٔ)كالٌ ٍصػػاىة 

( فعنػؿ مػف العمػك امع ػ  فط ػؿ كعمػنـ امع ػ   الراهف     دل أف ) مػيق
اقنـ( أراد أف  ػػػطلـ فجػػػي ا نػػػة ماطللػػػة فمػػػف  ػػػرأ )دػػػذا صػػػراط  مػػػيق م ػػػ

طرنػػػؽ الطط ػػػة طرنػػػؽ شػػػرنؼ  ػػػطؿو ل كمػػػف  ػػػرأ : )دػػػذا صػػػراط  مػػػيَّ 
م اقنـ( اطيضطفة إل  ال فس فطلمع   : دذا صراط م اقنـ  ميًّ ؛ أل 

  احط ا كاعطل . (ٖ): دذا أمره مرهعا إليَّ 

                                                           

 .  ِّْ/ٔ( ن ظر الدر المصكف ُ)
 .  ّْٕ/ُ( ن ظر : معط ي القرآف ِ)
 .  ُْ( الحهر : ّ)
 .  َُُ( دطركف اس كر صْ)
 . َِِل الما كط ص َُّ/ِ( ن ظر : ال شر ٓ)
 .  ّ/ِ( المحا ب ٔ)
 .  ْٕٕ/ُ( ن ظر : إ راب القرالات الشطذة ٕ)
ل معػط ي القػرآف كا  رااػا لمزهػطج  ٗٔ/ِت معط ي القرالا َٕ/ُْ( ن ظر : اف نر الطارم ٖ)

ل الاحػػػػر ُِٕ/ِكالمكضػػػف فػػػي كهػػػػك  القػػػرالات ك ممجػػػط  َْٕ/ّل الزم شػػػرل  ُٖٕ/ّ
 .  ٗٔٓ/ِل مدارؾ الا زنؿ  ُٕٔ/ٖل الدر الم ثكر  ِْْ/ٓالمحنط 



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِْٕٓ﴾  
  

( اػػطلرفل  ( اطيضػػطفة  مػػ   ػػرالة ) مػػيق ك ػػد رهػػف المف ػػركف  ػػرالة ) مػػ َّ
م  طؿ : ... كالصكاب مف القػرالة فػي ذلػؾ   ػد ط  ػرالة مػف كفي مقدماجـ الطار 

 رأ : )دذا صراط  ميَّ م اقنـ(  م  الا كنػؿ الػذم ذكر ػط   ػف مهطدػد كالح ػف 
 .(ُ)الاصرل ... يهمطع الحهة مف القرأة  منا ك شذكذ مط  طلفجط " 

كذدػػب الفػػرال كمػػػف هػػطل اعػػد  إلػػػ  أف ) مػػ ( د ػػط امع ػػػ  إلػػ  كال ػػػنطؽ 
 .(ِ)أل حؽ  م َّ أف أرا ًي أف ال نككف لؾ  م   اطدم  مططف  نطؽ ك ند 

ل  ػػػػطؿ دػػػػطركف :  (ّ) چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ :  قولصصصصو حلصصصص لي  -ّ
( اطلرفل كالا كنف " ل مل الاشدند ل كدي  ػرالة غنػر  ػاعنة  (ْ)كنقرأ )أؼق

 –كدػػك محػػؿ الشػػطدد د ػػط  –فمػػف ضػػـ ك ػػكف  (ٓ)كدػػي للػػة  ػػف العػػرب 
اس ػػمطل الاػػ  اعػػرب كلػػنس اصػػكت ك ػػدؿ اػػا  فقػػد هعػػؿ )أٌؼ( ك ػػطئر

 ف اسصكات كأ راا مرفك نط  م  االااػدال ل ك ػاف دػذا الرفػل اس فػش 
كااعػػا فػػي دػػذا المػػذدب ال حػػطس حنػػث رأم أف الا ػػكنف  (ٔ)فػػي معط نػػا 

فػػي  كلػػا )أؼ(  اػػنف فػػي حطلػػة الرفػػل لعػػدـ كهػػكد الػػ ـ معػػا اشػػانجنط اػػػ 
.كالعػػػرب (ٕ)ا  مػػػ  االااػػػدال )كنػػػؿ لػػػا( فعػػػدـ كهػػػكد الػػػ ـ ضػػػٌعؼ رفعػػػ

ا ػػاعمؿ الػػ ـ مػػل )أؼ(  ػػطؿ الفػػرال : اعػػض العػػرب  ػػد رفعجػػط فنقػػكؿ : 
. أمط مف ضـ النػر ا ػكنف فقػد رأل أ ػا لػنس اط ػـ مػامكف (ٖ)أؼو لؾ " 

                                                           

 .  ُٕ/ُْ( الطارم ُ)
ر ل اف ػػػػػن ُٕٓ/ُل معػػػػػط ي القػػػػػرآف لمك ػػػػػطئي  ِٖٗ/ِ( ن ظػػػػػر : معػػػػػط ي القػػػػػرآف لمفػػػػػرال ِ)

 .  ِٕٔل كفاف القدنر ص ُِِ/ُِالقرطاي 
 .  ِّ( اي رال ّ)

 .  ُِّ( دطركف اس كر صْ)
 .  ِّْ/ّ( معط ي القرآف كا  رااا لمزهطج ٓ)

 .  ِِْ( معط ي القرآف صٔ)
 .  ُٗٓ( ن ظر : إ راب القرآف لم حطس صٕ)
 . ُُِ/ِمعط ي القرآف  ( ن ظر :ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّْٕٓ﴾  
  

ـ  اؿي كاعدي في  كلػا :  فنعرب اج راب اس مطل المامك ة كضما كمط ضي
 ػػػـ فػػػي ال ػػػدال المفػػػرد ) اسمػػػري مػػػف  اػػػؿي كمػػػف اعػػػدي( ككمػػػط اضػػػـ اال

  .(ُ): نط زندي فاقكؿ

كلمعرب في )أٌؼ( للطت م جـ مف نرفعجط اطلا كنف ل كم جـ مف رفل النر 
ػػػط ل فجػػػذ  للػػػطت ل فمػػػف  ا ػػػكنف ل كمػػػ جـ مػػػف  فػػػض ل كمػػػ جـ مػػػف ن صػػػب أنضن
 فػػػض ذلػػػؾ اػػػطلا كنف فجػػػي  ػػػرالة  طمػػػة أدػػػؿ المدن ػػػة كدػػػي  ػػػرالة حفػػػص  ػػػف 

ي مصػر اآلفل كدػؤالل نشػاجك جط اطسصػكات الاػ   طصـ الككفي الاي  قرأ اجط ف
ف فضػػػكا القػػػطؼ  (ِ)ال مع ػػػ  لجػػػط ل كقػػػكلجـ فػػػي حكطنػػػة الصػػػكت : غػػػطؽو غػػػطؽو 

ك ك كدط ككػطف حكمجػط ال ػككف ؛ سف القػطؼ أاػت اعػد ألػؼ كدػك حػرؼ  ػطكف ل 
فك  جـ كردكا اهامطع  طك نف ل فحرككا إل  أ رب الحركطت مف ال ككف ل كذلؾ 

مهزكـ إذا حيرؾ فج مط نحرؾ إل  الك ر الك ر ؛ سف ال
(ّ). 

فاجػط  ػرأ أاػك مرك  (ْ)أمط ال فض النر ا كنف فقرالة الككفننف كالاصرننف 
. كالعػػػرب نػػػد مكف ( ٓ)الاصػػػرم ك طصػػػـ فػػػي ركانػػػة أاػػػي اكػػػر كحمػػػزة كالك ػػػطئي

ػػط مػػف اسصػػكات كػػ ف نكػػكف الصػػكت  مػػ  حػػرفنف مػػث ن  الا ػػكنف فنمػػط هػػطل  ط صن
( فنامـ صكت ال كف الحػطدث اػطلا كنف ال قصػطف كقكلجـ )ماو( ل ك) صاو( ل ك)اقو

 الذم في ا نة دذ  اس مطل . 
أمط الك ـ  م  )أٌؼ( فن امؼ  ف دذ  اسصكات الم ك ة ؛ س ا ا ـ اطـ 
ال حطهة إل  ااماا النر  ؛ فقد هطل  م  ث ثة أحرؼ ل كال كاة في ك ػر الفػطل 

 الثط نة الا مص مف الاقطل ال طك نف . 

                                                           

 .  ْٕٓ/ُْ( ن ظر الطارم ُ)
 .  ِّْ/ّلقرآف كا  رااا لمزهطج ( معط ي اِ)

 .  ْٔٓ/ُْ( اف نر الطارم ّ)
 .  ْٔٓ/ُْ( اف نر الطارم ْ)
 .  ّٕٗ( ال اعة في القرالات الاف مهطدد صٓ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْْٕٓ﴾  
  

حنػػػث  ػػػطؿ :"  (ُ)كا ػػػاك فا ي  اػػػطرة ال ػػػمنف الحماػػػي فػػػي الػػػدر المصػػػكف 
لمعرب فػي )أؼ( ا ػل كث ثػنف للػة ذكردػط فػي كاطاػا فمنرهػل إلنجػط الم ػازند فػي 

  (ِ)المكضل الذم ذكراا ل كزاد  منا أاك حنطف كاحدة فاملت أراعنف 
 ط لإلااطع كنمك  ط اكهنا  رالة الرفل ا ف الا كنف فنجط لما كنر ل كالضـ د 

 .(ّ)كمط ذدب العكارم  -إااطع ضمة الجمزة  –
( اضػػػػـ الجمػػػزة كك ػػػر الفػػػطل مػػػل الاشػػػػدند  ك ػػػد رهػػػف الطاػػػرم  ػػػرالة )أيؼًّ
كالا ػػػكنف لعماػػػنف : أحػػػددمط كػػػكف دػػػذ  الملػػػة اسشػػػجر كاسفصػػػف   ػػػد العػػػرب ل 
كالثط نة : أف كؿ مط لـ نكف لا معربي مف الك ـ فحقا ال ككف ل كلمط كطف ذلؾ 

حققنػػط فػػي  كلػػا )أٌؼ( ككط ػػت الفػػطل فػػي مكضػػل ك ػػؼ ممػػط نحصػػؿ اػػا الاقػػطل ما
 طك نف في دذا المكضل ل فحرؾ ال ػطكف إلػ  حكمػا المعجػكد   ػد ال حػطة كدػك 

 .(ْ)الك ر 
" إٌف دػذ  أمػاكيـ أمػةه  (ٓ)چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ : لٕنّ ذؼايل  -6

( ك  )أمػػػةن كاحػػػدةن( كاحػػػدةه "  ك ػػػرالة الهمجػػػكر )أمػػػاكيـ( اػػػطلرفل  اػػػر )إفَّ
اطل صػػػب  مػػػ  الحػػػطؿ ل ك نػػػؿ اػػػدؿ مػػػف ا ػػػـ ايشػػػطرة )دػػػذ ( س ػػػا فػػػي 
( ل ك ػػرأ الح ػػف )أمػػاكىـ( اطل صػػب  مػػ  الاػػدؿ  مكضػػل  صػػب ا ػػـ )إفَّ

 .(ٔ)مف )دذ ( 

                                                           

 .  ُّْ/ٕ( الدر المصكف ُ)
 .  ُِ/ٔ( الاحر المحنط ِ)
 .  ُِٓ/ِ( الاانطف ّ)
 .  ْٖٓ/ُْ( ن ظر : الطارم ْ)
 .  ِٗ( اس انطل : ٓ)
 .  ِٕٔ/ِل إاحطؼ فض ل الاشر  ُُٓ/ِالقرالات الشكاذ لمعكارل ( إ راب ٔ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٓٓ﴾  
  

ارفل الث ثػةل (ُ) طؿ دطركف  ف أاي  مرك : )إٌف دذ  أماكيـ أمةه كاحدةه( 
( دػذا كهػا كالكهػا ككها الرفل  م  أف  كلا )أماكيـ أمةه كاحدةه  (  اػراف  ػف )إفَّ

الثط ي  كلا )أماكيـ(  ار ل ك كلا )أمػةه كاحػدةه( اػدؿ م ػا ل اػدؿ  كػرة مػف معرفػة 
كدذا هػطئز   ػد ال حػطة ل  ػطؿ الرضػي : " الاػدؿ إذا  (ِ)لمط فنا مف زنطدة الفطئدة 

كطف  كرة مادلة مف معرفة ف عت امؾ ال كرة كاهػب ل كلػنس ذلػؾ  مػ  ايطػ ؽ 
 .(ّ)ي ادؿ الكؿ مف الكؿ اؿ ف

( ل ك كلػػا : )أمػػةه كاحػػدةه(  والوجصصو الث لصصث : أف  كلػػا : )أمػػاكيـ(  اػػر )إفَّ
 .(ْ) ار لماادأ محذكؼ اقدنر  : )دي( 

كاسرهف   دل مف دذ  الكهك  كالذم نطمئف لا الفكر الكها اسكؿ الذم 
فو  مػ   نػة نقضي ارفل )أماكيـ(  م  أ ا  اػر أكؿ ك كلػا )أمػةه كاحػدةه(  اػر ثػط

اكرنػػر الكػػ ـ كمػػط ذدػػب إلػػ  ذلػػؾ الطاػػرم فقػػطؿ : " ك  ػػا أراد : إٌف دػػذ  أمػػاكـ 
 .(ٔ)أك مف اطب اعدد ال ار كمط ذدب إل  ذلؾ القرطاي  (ٓ)دذ  أمةه كاحدةه " 

                                                           

ل ُُٓ/ِاب القػػرالات الشػػكاذ لمعكاػػرلل كا  ػػر  ُِّشػػكاذ القػػرالات الكرمػػط ي ص :( ن ظػػرُ)
 . ُُٖلدطركف اس كر ص ِٕٔ/ِإاحطؼ فض ل الاشر 

المحنط  ل الاحر ُُٔل إ راب القرآف لم حطس ص َُِ/ِ( ن ظر : معط ي القرآف لمفرال ِ)
 .  ُٔٗ/ٖل كالدر المصكف  ُّّ/ٔ

 .  ّٕٖ/ِ( شرح الرضي  م  الكطفنة ّ)
 .  ْٓ/ٔ( ن ظر : معهـ القرالات ْ)
 .  ّّٗ/ُٔ( اف نر الطارم ٓ)
 .  ِّٖ/ُْ( اف نر القرطاي ٔ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٓٔ﴾  
  

 ادلثحث انثانث
 انمزاءاخ انري ٔردخ تانفرح

 ٔميكٍ ذصُيفٓا يف ادلسائم انرانيح:
 حمذٔف : َصة ادلفؼٕل ادلطهك تؼايم -1

پ  پ  پ  چ   ػػػػػػػرأ دػػػػػػػطركف اػػػػػػػف مك ػػػػػػػي ال حػػػػػػػكل الاصػػػػػػػرل اس ػػػػػػػكر 

 ك ػػػػرأ الهمجػػػػػكر: (ِ)چپ    چ ا صػػػػب الػػػػػداؿ مػػػػف  كلػػػػػا :( ُ) چپ  ڀ   

اػطلرفل ل ك ػرالة الرفػل أمكػف فػي ا دنػة المع ػي ؛ كلجػذا أهمػل  منجػط  چپچ
؛ س جػػػط اػػػدؿ  مػػػ  (ّ)القػػػرال كرهحجػػػط المف ػػػركف كالمعراػػػكف كأصػػػحطب المعػػػط ي 

الحمػػد كا ػػاقرار   اعػػطلي كمػػط افنػػد أف الحمػػد لػػا كلػػك لػػـ نحمػػد  حطمػػدل   ثاػػكت
 فض ن  م  أف حذؼ العطمؿ نؤدل إل  ا صنص الحمد اا صنص فط ما .

ؿ  ػرالة الرفػل  مػ  ال صػب فػي  كلػا : " الحمػد " كحهاػا  كد طؾ مف فضَّ
 مػ  في ذلؾ أف الرفل في اػطب المصػطدر الاػي أصػمجط ال نطاػة  ػف أفعطلجػط نػدؿ 

كمػط اػنف  (ْ)الثاكت ل كاال اقرار ا  ؼ ال صب الذم نيشًعر اطلاهدد كالحدكث 
الرفػػل كال صػػب ا ػػا ؼ كاضػػف فػػي الداللػػة فضػػ ن  مػػ  مػػط اػػنف القػػرالانف مػػف 
ا ا ؼ في اقدنر مع   حرؼ ال ـ في  كلا : "  " ففي  رالة الرفػل " الحمػدي 

ال صػػػػػػب " الحمػػػػػػدى  " فػػػػػػطل ـ  " اكػػػػػػكف الػػػػػػ ـ ل  ػػػػػػاحقطؽ أمػػػػػػط فػػػػػػي  ػػػػػػرالة 

                                                           

 .  ِ( الفطاحة : ُ)
 . ْٖ/ُكن ظر ال شر في القرالات العشر َُٗ/ُ( الكشؼ كالانطف ِ)
معػػػػط ي القػػػػرآف  لُِإ ػػػػراب القػػػػرآف لم حػػػػطسل ص لّ/ُالقػػػػرآف لمفػػػػرال ( ن ظػػػػر: معػػػػط ي ّ)

 . ٗ/ُلأل فش 

 .  َْ/ُ( الدر المصكف ْ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٕٓ﴾  
  

: طف امحػػػذكؼ ال اطلمصػػػدر ل كالاقػػػدنرل فطلهػػػطر كالمهػػػركر د ػػػط ماعمقػػػ(ُ)لماانػػػنف
 . (ِ)"الحمدى أ  ي "

ٍمػػػدى چ ك ػػػرالة  مفاكحػػػة الػػػداؿ  مػػػ  إضػػػمطر العطمػػػؿ ؛ أم : أحمػػػد  چ الحى
جػػػط ل الحمػػػدى ل كدػػػذ  القػػػرالة شػػػلمت ادامػػػطـ العممػػػطل كال حػػػطة فطهاجػػػدكا فػػػي اكهنج

مػػػػؽ لفعػػػػؿ محػػػػذكؼ  اقػػػػدنر  : فػػػػذدب العكاػػػػرم إلػػػػ  أف الحمػػػػدى إمػػػػط مفعػػػػكؿ مط
مط مفعكؿ اا  م  اقدنرا"  . (ّ)كا الحمدى "أك" أ مصكا الحمدى ": "الزمحمدكا " كا 

" كمػػف  صػػب ف اػػد لػػا مػػف  طمػػؿ اقػػدنر  :أحمػػد هللا ل أك حمػػدت هللا ل  
ل فطلػػػػذم  (ْ)فنا صػػػػص الحمػػػػد اا صػػػػنص فط مػػػػا كأشػػػػعر اطلاهػػػػدد كالحػػػػدكث 

ك مػ  دػذا نكػكف  صػب  (ٓ)ن صب )الحمدى( ك  ا ن ار أف الحمػد م ػا كحػد   
ذفت أفعطلجط كأ نمت مقطمجط كنحدث ذلؾ فػي  )الحمدى( مف اطب المصطدر الاي حي

 اس اطر  حك شكرنا ال كفرنا .
كاحاج مف أ كر  رالة )الحمػدى( اطل صػب اػ ف المصػطدر ا صػب إذا كط ػت 

مػػػػػدنا كشػػػػػكرنا " أم : أحمػػػػػدي نجػػػػػط ألػػػػػؼ كالـ كقكلػػػػػؾ : " حغنػػػػػر مضػػػػػطفة كلػػػػػنس ف
 .(ٔ)"كأشكري 

ل ال صػب مكافقػة لملػة لقػنس كالحػطرث كنيرد  م  دذا االحاهطج ا ف  رالة
ك  ػػاجط  ػػناكنا إلػػ  ا ػػي امػػنـ فقػػطؿ : "كمػػف العػػرب  (ٕ)ذدػػب إلػػ  ذلػػؾ ال حػػطس 

ط  طمػةي ا ػي مف ن صب اطسلؼ كالػ ـ ل مػف ذلػؾ  كلػؾ : " الحمػدى  " فن صػاج
 .(ٖ)امنـ ك طس مف العرب كثنري "

                                                           

 .  ُُّ/ُ( الاحر المحنط ُ)
 .   َْ/ُ( الدر المصكف ِ)
 .  ٕٖ/ُ( إ راب القرالات الشكاذ ّ)
 .  ُُّ/ُ( الاحر المحنط ْ)
 .  َِٗ/ُ( الهطمل سحكطـ القرآف ٓ)
 .  َُٖ/ُت ساي م صكر اسزدرل ( معط ي القرالأ)
 . ُِ( إ راب القرآف كانط ا ل صٕ)
 .  ِّٗ/ُ( الكاطب ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٖٓ﴾  
  

فػػة اػػطسلؼ  كممػػط  ػػاؽ نااػػنف ل ػػط أف إ كػػطر  ػػرالة ال صػػب لممصػػطدر المعرَّ
كالػػ ـ فنػػا  ظػػر ؛ فػػطلعرب ا صػػب المصػػطدر كفنجػػط اسلػػؼ كالػػ ـ كمػػط ااػػنف فػػي 
 ػػكؿ  ػػناكنا ال ػػطاؽ ك كلػػا : " ك ػػمع ط العػػرب المكثػػكؽ اجػػـ نقكلػػكف : " الاػػرابى 

بى لػػؾ " فاف ػػنر  صػػب دػػذا كاف ػػنر  حنػػث كػػطف  كػػرة ل ك  ػػؾ  مػػت : لػػؾ كالعهػػ
حمدنا ك هانط ل ثـ هئت لاانف مٍف اع ي " 
(ُ) . 

كال ن فػػػي  مػػػ  الما مػػػؿ لقػػػكؿ  ػػػناكنا مػػػط فنػػػا مػػػف ح ػػػف الاكهنػػػا كد ػػػة 
الاعانػػر كهنػػد الا كنػػؿ فمػػـ ن كػػر  مػػ  العػػرب  ػػكلجـ اطل صػػب رغػػـ اعػػطرض ذلػػؾ 

نا فػػي مثػػؿ مػػط اقػػدـ الرفػػل لكك ػػا معرفػػةن ك ػػل مػػل مذداػػا حنػػث إف ا انػػطر  ػػناك 
اااػػػػدالن كالمعرفػػػػة فػػػػي مك ػػػػل المااػػػػدأ أ ػػػػكل فػػػػي ا دنػػػػة ال اػػػػر. كاسصػػػػؿ أف نياػػػػدأ 
اطس رؼ نقكؿ في ذلؾ : " دذا اطبي ن اطر فنا أف اككف المصطدر مااػدأة ما ننػط 
.  منجػػط مػػط اعػػددط ... كذلػػؾ  كلػػؾ : " الحمػػدي  ل كالعهػػبي لػػؾ ل كالكنػػؿي لػػؾ ..

كا  مط ا احاكا الرفل فنا س ا صطر معرفػةن كدػك  اػري فقػكل فػي االااػدال ... سف 
االااػػدال إ مػػط دػػك  اػػر ل كأح ػػ ا إذا اهامػػل  كػػرة كمعرفػػة أف نااػػدئ اػػطس رؼ 

 . (ِ)كدك أصؿ الك ـ 
 ذؼدد ٔجِٕ انُصة يف )غري( :  -2

اطل صػػػب  (ّ) چڦ  ڦ  ڦ   چ  ركل دػػػطركف  ػػػف أدػػػؿ مكػػػة  ػػػرالة 
ل كدػػػػػي  ػػػػػرالة أاػػػػػي  امػػػػػة كااػػػػػف م ػػػػػعكد ك مػػػػػر اػػػػػف  (ْ)چڦ     چ : ا فػػػػػي  كلػػػػػ

                                                           

 .  َّّ/ُ( الكاطب ُ)
 .  ِّٖ/ُ( الكاطب ِ)
 .  ٕ( الفطاحة : ّ)
ل الكاػطب المكضػف فػي كهػك  القػرالات  ُُٓ( ن ظر : معط ي القرالات ساػي م صػكر صْ)

ل م اصػػػػر فػػػػي شػػػػكاذ  ُُِدػػػػد صكال ػػػػاعة فػػػػي القػػػػرالات الاػػػػف مهط ِّٓك منجػػػػط ص
 .  َُّل كن ظر:دطركف اف مك   اس كر ص ٗالقرالات ص



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٓٗ﴾  
  

 (ّ)كاجػط  ػرأ ااػف كثنػر (ِ) -صم  هللا  منا ك مـ –كد   رالة ال اي  (ُ)ال ططب
 كال صب د ط نحمؿ  م  أحد كهجنف: 

ل أم :  چڤ   ڦ    چ  أحػػددمط : حػػطؿ مػػف الضػػػمنر )دػػـ( فػػي  كلػػػا : 
 (ْ)مف)الذنف( كدك ضعنؼ. أ عمت  منجـ مرضننط   جـ لك نؿ حطؿ 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    چ كالثط ي:اال ػػػػػػػػػػػاث طل الم قطػػػػػػػػػػػل ل كالمع ػػػػػػػػػػػي : 

 . (ٓ)كدذا مثؿ  كلجـ : مط لا ااف إال ا انط  چڦ
.كذدػػب (ٔ)كنهػكز أف نكػػكف ال صػػب  مػ  إضػػمطر )فعػػؿ( اقػدنر  : أ  ػػي 

ااػػػف فػػػطرس إلػػػ  أف ال صػػػب  مػػػ  كهػػػا الصػػػفة كالقطػػػل مػػػف اسكؿ كمػػػط نهػػػيل 
 ب دذا الرأم لم منؿل كاحاج لمف  رأ اطل صػب أف "غنػر  كػرة فكردػت المدح ك 

ل كنيػرد  مػ  دػذا االحاهػطج اػ ف )غنػر( مضػطفة إلػ  (ٕ)أف نكصؼ اجػط المعرفػة"
 الملضكب فمـ اعد  كرة.

همػػطع ال حػػطة فػػي اكهنػػا  ػػرالة ال صػػب  مػػ  اسكؿ كالثػػط ي  ككػػذلؾ  (ٖ)كا 
 . (ٗ)أصحطب المعط ي كالمف رنف 

                                                           

 .  ْٓ( شكاذ القرالات لمكرمط ي صُ)
 .  ٗ( م اصر في شكاذ القرآف صِ)
 .  ٕٔ/ُ( المحرر الكهنز ّ)
 .  ّٖٔ/ُ( إاحطؼ فض ل الاشر اطلقرالات اسراعة  شرْ)
 .  َُكالاانطف لماكرل صل  َُّ( إ راب القرالات الشكاذ لمعكارم/ٓ)
 .  ِّٔ( المكضف في كهك  القرالات صٔ)
 .  ُِّ/ُ( الحهة في  مؿ القرالات ال ال ٕ)
 .  ُّ/ُل مشكؿ إ راب القرآف  ُْ – َْ/ُ( غرنب إ راب القرآف الاف اس اطرل ٖ)

ل  ٕٕ/ُل كالمحػػػػرر الػػػػكهنز  ُٖ – ُٕكاس فػػػػش ص ُٓ( إ ػػػػراب القػػػػرآف لم حػػػػطس صٗ)
ل نرهػػػل الاحػػػر المحػػػنط ل كالحهػػػة فػػػي  مػػػؿ القػػػرالات ال ػػػال  ُْٗ/ُ كالاحػػػر المحػػػنط

ُ/ُِِ  . 



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿َٕٓٓ﴾  
  

 .( 1) چڳ   ڳ    چ   : ّ انُصة يف لٕنّذؼدد أٔج -3
( اػػػطلرفل ل ك ػػػرأ مهطدػػد كًشػػػجر اػػػف حكشػػػب كدػػػطركف   ػػرأ الهمجػػػكر )شػػػجري
اس ػػػػػػػكر  ػػػػػػػف أاػػػػػػػي  مػػػػػػػرك كأاػػػػػػػي  مػػػػػػػطرة  ػػػػػػػف حفػػػػػػػص  ػػػػػػػف  طصػػػػػػػـ  ػػػػػػػف 

(اطل صػػػب  الح ف)شجرى
كػػػذلؾ  ػػػرأ معطكنػػػة كالح ػػػف كزنػػػد اػػػف  مػػػ  ك كرمػػػة  (ِ)

 .(ّ)كنحني اف نعمر
ال لمػط  ػرأ اجػط ك ناضف ل ط مف دػذا الا ػرنج مػد ل شػنكع  ػرالة ال صػب كا 

كػػؿ دػػؤالل القػػرال ؛ لػػذا كط ػػت دػػذ  القػػرالة محػػؿ ادامػػطـ ال حػػطة كالمف ػػرنف فك فػػكا 
  ددط ككهجكدط كهكدنط ا احؽ الدرا ة كالفجػـ . كدػذ  الكهػك  ا حصػر فػي  ػاة 

 أكها انط جط  م  ال حك الاطلي : 
ف ل ذدػب اقدنر  : " صػكمكا شػجر رمضػط انُصة ػهٗ إضًار فؼم -ُ

 (ٕ)كااػػػف اس اػػػطرل  (ٔ)كالزم شػػػرم  (ٓ)كالكرمػػػط ي  (ْ)إلػػػ  دػػػذا الثعماػػػي 
كال ػػػػػػمنف  (ُُ)كأاػػػػػػك حنػػػػػػطف ( َُ)كالانضػػػػػػطكل  (ٗ)كالقرطاػػػػػػي  (ٖ)كالػػػػػػرازل
 . (ُّ)كاسلك ي (ُِ)الحماي 

                                                           

 .  ُٖٓ( الاقرة : ُ)
ل م اصػػر ّٖل شػػكاذ القػػرالات لمكرمػػط ي ص ُّْل ااحػػطؼ فضػػ ل الاشػػر  ْٓ/ِ( الاحػػر المحػػنط ِ)

ل الهػطمل اسحكػطـ  ُُٖ/ِل فاف القػدنر  ِْٓ/ُل المحرر الكهنز  ُٗشكاذ القرآف الاف  طلكنا ص
 .   ُُِ.كن ظر:دطركف اف مك   اس كر ُُٓ/ّلقرآف ا

 .  ُٕٖ/ُ( زاد الم نر ّ)
 . ٕٔ/ِالكشؼ كالانطف ( ْ)
 . ّٖشكاذ القرالات ص( ٓ)
 . ّّٖ/ُالكشطؼ  (ٔ)
 . ُْْ/ُالانطف ف  غرنب إ راب القرآف  (ٕ)

 . َٗ/ٓمفطانف اللنب  (ٖ)
 . ُُٓ/ّ( الهطمل سحكطـ القرآف ٗ)
 . ُِْ/ُ كار الا زنؿ اف نر الانضطكل أ( َُ)
 .  ْٓ/ِالاحر المحنط  (ُُ)
 . ِٖٕ/ِ( الدر المصكف ُِ)
 .  َٔ/ِركح المعط ي  (ُّ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ُٕٓٓ﴾  
  

امع ي  منكـ شػجر رمضػطف أم : الزمػكا شػجر  انُصة ػهٗ اإلغزاء -ِ
 (ِ)مكػي اػف أاػي ططلػب ك  (ُ)رمضطف . كنعزل دػذا الػرأم إلػ  الثعماػي 

كال ػػػمنف  (ٓ)كأاػػػي حنػػػطف اس دل ػػػي ( ْ)كااػػػف الهػػػكزل  (ّ)كااػػػف  طنػػػة 
 . (ٔ)الحماي 

ذكػػر اس فػػش أف  ػػاب  صػػب  انُصببة ػهببٗ انرثؼيببح تانثببدل -ّ
( كك ػػػػا اػػػػدالن مػػػػف  كلػػػػا :  ػػػػطؿ الفػػػػرال : ( ٕ)چڄ  ڄچ )شػػػػجرى

 (ٗ)كالاكرنر الاػدؿ لكامثػؿ  كلػا  ػطؿ الزهػطج  (ٖ)" صب  م  الاكرنر " 
 (ُْ)كالانضػػػطكم (ُّ)كالقرطاػػػي(ُِ)كالعكاػػػرم(ُُ)كالزم شػػػرم (َُ)كال حػػػطس

 . (ُٓ)كأاك حنطف 
كالاكهنػػا  چک  ک  چ دػػك  كلػػا :  انُصببة تؼايببم يببذكٕر -ْ

ال حكل ل صب شػجر  مػ  دػذا الػرأم  مػ  أ ػا مفعػكؿ لاصػكمكا ذدػب 
                                                           

 .  ٕٔ/ِ( الكشؼ كالانطف ُ)
 .  ٖٔ/ُ( مشكؿ إ راب القرآف ِ)
 .  ِْٓ/ُ( المحرر الكهنز ّ)
 .  ُٕٖ/ُ( زاد الم نر ْ)
 .  ْٔ/ِ( الاحر المحنط ٓ)
 .  ِٖٕ/ِ( الدر المصكف ٔ)
 .  ُُٕعط ي القرآف كا  رااا ص( مٕ)
 .  ُُِ( معط ي القرآف لمفرال صٖ)
 .  ِْٓ/ُ( معط ي القرآف ٗ)
 .  َٖ( إ راب القرآف صَُ)
 .  ّّٖ/ُ( الكشطؼ ُُ)
 .  ِِّ/ُل كا  راب القرالات الشطذة  ُُٖ/ُ( الاانط ي في إ راب القرآف ُِ)
 .  ُُٓ/ّ( الهطمل سحكطـ القرآف ُّ)
 .  ُِْ/ُ( اف نر الانضطكل ُْ)
 .  ْٔ/ِ( الاحر المحنط ُٓ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٓٓ﴾  
  

كااػػػف  (ّ)كالزم شػػػرم  (ِ)كالطاػػػرل فػػػي اف ػػػنر   (ُ)إلػػػ  ذلػػػؾ الك ػػػطئي 
 .(ٕ)كحكط  ال منف الحماي  (ٔ)كأاك حنطف  (ٓ) كالرازل (ْ) طنة 

ذدػػب  ػػـك مػػف ال حػػطة إلػػ   صػػب  چۅ  چ  انُصببة تمٕنببّ : -ٓ
( افعػػػؿ مػػػذككر دػػػك  كلػػػا :  ا امػػػطدنا  مػػػ  حػػػذؼ  چۅ  چ )شػػجرى

المضػػطؼ كا  طمػػة المضػػطؼ إلنػػا مقطمػػا فػػ  رب إ رااػػا كاقػػدنر الكػػ ـ : 
اعممػػػػػػكف شػػػػػػرؼ شػػػػػػجر رمضػػػػػػطف " فحػػػػػػذؼ المضػػػػػػطؼ )شػػػػػػرؼ( كأ ػػػػػػنـ 

 (ٖ)ؼ إلنػػا مقطمػػا فػػي اي ػػراب كنعػػزل دػػذا الػػرأم إلػػ  العكاػػرم المضػػط
 .( َُ)كاسلك ي  (ٗ)كال منف الحماي 

ل أٌكؿ اس فش  رالة ال صب في أحد كهكدجط انُصة ػهٗ انظزفيح -ٔ
ـي شػجرى رمضػطف " أم :   م  كك ا ظرفنػط امع ػ  : " كياػب  منػؾ الصػنط

في اف نر   طئ ن كهٌكز  الطارم  (ُِ)كااعا الفرال  (ُُ)في شجر رمضطف 
ك  ػػػا  نػػػؿ: "  –كالك ػػػت : الظػػػرؼ  –: " كهػػػطئزي  صػػػاا  مػػػ  الك ػػػت " 

                                                           

 .  ٖٓ( معط ي القرآف الك طئي صُ)
 .  ُٖٖ/ّ( اف نر الطارل ِ)
 .  ّّٖ/ُ( الكشطؼ ّ)
 .  ِْٓ/ُ( المحرر الكهنز ْ)
 .  َٗ/ٓ( اف نر الرازل ٓ)
 .  ْٔ/ِ( الاحر المحنط ٔ)
 .  ِٖٕ/ِ( الدر المصكف ٕ)
 .  ُُٖ/ُ( ن ظر : الاانطف في إ راب القرآف ٖ)

 .  ِٖٕ/ِ( الدر المصكف ٗ)

 .  َٔ/ِ( ركح المعط ي َُ)
 .  ُُٕ( معط ي القرآف صُُ)
 .  ُُِ( معط ي القرآف لمفرال صُِ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٓٓ﴾  
  

كحكػ  دػذا الػرأم الثعماػي  (ُ)كاب  مػنكـ الصػنطـ فػي شػجر رمضػطف " 
 .(ّ)كذدب إلنا ااف  طنة  (ِ)في اف نر  ك زا  إل  اس فش 

امػػػػؾ أدػػػػـ الكهػػػػك  الاػػػػي هػػػػطلت فػػػػ  ا كنػػػػؿ  ػػػػرالة ال صػػػػب لكممػػػػة )شػػػػجر 
هكددػػػط اسكؿ الػػػذم نقضػػػي اطل صػػػب  مػػػ  إضػػػمطر فعػػػؿ محػػػذكؼ رمضػػػطف( كأ

امع   كاب  منكـ الصنطـ أف اصػكمكا شػجر رمضػطف ل أك  مػ  مع ػ  " شػجرى 
 .(ْ)رمضطف فصكمك  "  م  أ ا مفعكؿ مقدـ كال صب ندؿ  م  اسمر اصكما

أمط الكها الثط ي فمردكد اقكؿ ال حطس : " كايغرال اعنػدي ؛ س ػا لػـ ناقػدـ 
. كأمط الكها الثطلػث كدػك ال صػب  (ٔ)كأكد  أاك حنطف ( ٓ)جر فنلرل اا "ذكر لمش

ل فطل حػطة ادؿ كالمادؿ م ا مط نهعما ضػعنفنط م  الادؿ ل ففنا مف الفصؿ انف ال
نكردػػػكف الفصػػػؿ اػػػ ه اي اػػػنف الاػػػطال كالمااػػػكع  مػػػ  حػػػنف نهنػػػزكف اال اػػػراض 

ل أمػط أكثػر (ٕ)الاركنػب اهممة أه انة لمط لجػط مػف إفػطدة مع ػ  هدنػد اضػنفا إلػ  
ػػػط مػػػف ال حػػػطة فجػػػك الػػػرأم الرااػػػل الػػػذم نػػػؤكؿ ال صػػػب اطلفعػػػؿ  رأل كاهػػػا ا اراضن

فرفضا ال حطس لكك ا  چک  ک  ک   گ   چ)اصكمكا( مف  كلا اعطلي : 
أم نفصػػؿ اػػنف الصػػمة  (ٖ)نػػد ؿ فػػي الصػػمة ثػػـ نىفيػػرؽه اػػنف الصػػمة كالمكصػػكؿ 

ك ) نره لكـ( سف اال ـ ال ن ار كالمكصكؿ ا ه اي كدك  ار )أف اصكمكا( كد

                                                           

 .  ُٖٖ/ّ( اف نر الطارل ُ)
 .  ٕٔ/ِ( الكشؼ كالانطف ِ)
 .  ِْٓ/ُ( المحرر الكهنز ّ)
 . ُٖٖ/ّ( الاف نر الطارل ْ)
 .  ُٖ( إ راب القرآف صٓ)
 .  ْٔ/ِ( الاحر المحنط ٔ)
ل ن ظػػػػر : الاضػػػطـ كالاعط ػػػػب فػػػي الفكػػػػر ال حػػػكل ل د/  طدنػػػػة ْٔ-ْٓ/ِ( الاحػػػر المحػػػنطٕ)

 .  ْٔل  ْٓ/ِالاحر المحنط  َُِال هطر ص
 .  ُٖ( إ راب القرآف لم حطس صٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٓٓ﴾  
  

. كهعػؿ الػػرازم دػذا الفصػػؿ مػف  انػػؿ الفصػؿ اػػنف  (ُ)  ػا ك ػد اقنػػت م ػا اقنػػة 
الماادأ كال ار  م  مع   : " كأف اصكمكا رمضطف الذم أ ػزؿ فنػا القػرآف  نػره 
نقػطع  لكـ " كدك غنر هطئز سف الماادأ كال ار هطرنطف مهرل الشيل الكاحد ل كا 

 .(ِ)ل ك ف ا غنر هطئزالفصؿ انف الشي
اصػػكمكا( صػػمة )سف( ك ػػد  : )كرٌد أاػػك حنػػطف دػػذا الكهػػا معمػػ ن أف  كلػػا

فصػػمت اػػنف معمػػكؿ الصػػمة كان جػػط اػػطل ار الػػذم دػػك ) نػػر( سف اصػػكمكا فػػي 
مكضل ماادأ أم : كصػنطمكـ  نػره لكػـ ل كلػك  مػت أف نضػرب زنػدنا شػدنده هػطز 

 .(ّ)كأف اضرب شدندي زندنا لـ نهز 
( يبٍَصة ) -4

ّ
چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  چ  :  لٕنبّ ذؼبايل أٖ

 .(ْ) چڍ   ڍ  ڌ       ڌ  
 (ٕ)كال حػطس (ٔ)ك  ب القرالة إلنػا الزهػطج  (ٓ) رأ دطركف )أنَّجـ( اطل صب 

 (ٗ)كمعػػطذ اػػف م ػػمـ الجػػرال أ ػػاطذ الفػػرال  (ٖ)كػػذاؾ  ي ػػات إلػػ  طمحػػة كاس مػػش 
ك قػػػؿ ال ػػػمنف الحماػػػي  ػػػف  .(َُ)ذة كصػػػ فجط العكاػػػرم أ جػػػط مػػػف القػػػرالات الشػػػط

                                                           

 .  ُْْ/ُ( الانطف في غرنب إ راب القرآف ُ)

 .  َٗ/ٓ( اف نر الرازل ِ)
 .  ْٔ/ِ( الاحر المحنط ّ)
 .  ٗٔ( مرنـ : ْ)

 .  ُِّكدطركف اس كر ص ِّٗ/ِ( الكاطب ٓ)
 .  ّّٗ/ّ( معط ي القرآف كا  رااا ٔ)
 .  َٕٓ( إ راب القرآف صٕ)
 .  َّّ( ن ظر : شكاذ القرالات لمكرمط ي صٖ)
 .  ٖٗ( م اصر في شكاذ القرآف صٗ)

 .  ٓٓٓ( الاانطف في غرنب إ راب القرآف صَُ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٓٓٓ﴾  
  

الهرمػػي  كلػػا : "  رهػػت مػػف الاصػػرة فمػػـ أ ػػمل م ػػذ فطر ػػت ال  ػػدؽ إلػػ  مكػػة 
ـي " اطلضـ اؿ ن صب ."  افَّ أنوجـ  طئ   (ُ)أحدنا نقكؿ : " سضرى

ك  ب دطركف  ف ا القرالة إل  الككفننف ل  طؿ  ناكنا : " حػدث ط دػطركف 
ػػط مػػف الكػػكفننف نقرلك جػػػط : " ػػدي  مػػػ   أف  ط ن أىنَّجيػػـ أىشى ً ًشػػنعىةو ى ثػػـ لى ىٍ ػػًز ىفَّ ًمػػٍف كيػػػؿًٌ

ًف ً ًانَّط " ثـ  طؿ :" كدي للة هندة  صاكدط كمط هركدط حنف  ػطلكا : امػرر  الرٍَّحمى
 م  أنًٌجـ أفضؿ : ف هرادط دؤالل مهرل الذم إذا  مت : اضرب الذم أفضػؿ ؛ 

ػػػٍف( م زلػػػة )الػػػذم( فػػػي غنػػػر الهػػػ  ػػػطؿ  (ِ)زال كاال ػػػافجطـ "س ػػػؾ ا ػػػزؿ )أننػػػط( ك)مى
ال حػطس: " دػػذ  اآلنػة مشػػكمة اي ػراب ؛ سف القػػرال كمجػـ نقػػرلكف )أنوجػـ( اػػطلرفل 

 چأنَّجيػػػػـچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  چ إال دػػػطركف القػػػطرئ فػػػػجف  ػػػناكنا حكػػػػ    ػػػا 
( .( ّ)اطل صب ل أك ل  م  )أنجـ( ل  ز ف "   أم : هعمجط مفعكالن لػ )  ز فَّ

أمػػػط  ػػػرالة الهمجػػػكر فاػػػطلرفل  مػػػ  أف الضػػػمة حركػػػة ا ػػػطل  مػػػ  مػػػذدب 
 ناكنا ك منا اككف )أنوجـ( ما نػة  مػ  الضػـ فػي محػؿ  صػب مفعػكؿ )  ػز ٌف( 
كد  مكصكلة ل كأشد  ار لماادأ محذكؼ اقدنر  : " دك " كالهممة صػمة سنجػـ 

ب  مػ  ل كذدب أاك حنطف إل  أ جط حركة ا طل  م  مذدب  ناكنا كحركة إ را
 . (ْ)مذدب ال منؿ كنك س 

ل ط( كدػ  مفػردة كا طدػط كدػ  مضػطفةك د  ط  ال حطة  ناكنا إذ أ رب )أنًّػ
 طؿ ال حطس : " كمط  ممت أف أحدنا مف ال حكننف إال ك د  ط   ناكنا فػي دػذا 

نقػػكؿ : مػػط ناػػنف لػػي أف  ػػناكنا غمػػط  –الزهػػطج  –نع ػػي  – ػػمعت أاػػط إ ػػحطؽ 

                                                           

 .  ِْٔ/ٕ( الدر المصكف ُ)
 .  ّٗٗ/ِ( الكاطبِ)
 .  َٕٓ( إ راب القرآف لم حطس صّ)
 .  ُٔٗ/ٔ( الاحر المحنط ْ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٓٓٔ﴾  
  

ذا أحددمط ل  طؿ : " ك ػد  مم ػط  ػناكنا أ ػا أ ػرب في كاطاا إال في مكضعنف د
)أننط( كد  م فردة ؛ س جط اضطؼ فكنؼ نا نجط كد  مضطفة ؟ 
(ُ). 

كا ادؿ أاك حنطف اقرالة ال صب  م   دـ كهكب ا طل )أٌل( إذا أضنفت 
ك ػػرأ  "  كحػػذؼ صػػدر صػػماجط رغػػـ مػػط  يقػػؿ  ػػف  ػػناكنا مػػف احػػاـ الا ػػطل  ػػطؿ : 

ف م ػػػمـ الجػػػرال أ ػػػاطذ الفػػػرال كزائػػػدة  ػػػف اس مػػػش طمحػػة اػػػف مصػػػرؼ كمعػػػطذ اػػػ
 (ِ))ل  ز ف(  )أنَّجـ( اطل صب مفعكالن اػ

كدطاػػػطف القرالاػػػطف اػػػدالف  مػػػ  أف مػػػذدب  ػػػناكنا الػػػذم نقضػػػي اكهػػػكب 
الا طل فنا  ظر؛إذ اانف  أ ا ال ناحـ فػي )أم( الا ػطل إذا أضػنفت كحػذؼ صػدر 

لي أف نككف  م  مذداا الا طل صماجط ل ك د  قؿ  ف  ناكنا احاـ الا طل ل كن ا
 .(ّ)كاي راب " 

إذ اػػػٌنف أف )أم( ميعراػػػة فػػػي همنػػػل  ك قػػػد ااػػػف الشػػػهرم مػػػذدب  ػػػناكنا ؛
م ت معط ي الحركؼ  ل ًمف)كػ ل  أحكالجطل ا  ؼ  ظطئردط مف اس مطل الاي ضي

ك منػػػا فقػػػد حػػػدد ااػػػف الشػػػهرم ل ػػػناكنا مػػػذدانف فػػػي  (ْ) .ل كماػػػ ( ل كأنػػػف كمػػػط
 )أم(:

ػػػط المػػػذدب ا ط  ط صن سكؿ:  نحكػػػـ اا ػػػطل )أم(  مػػػ  الضػػػـ إذا كط ػػػت ا ػػػمن
 محػػػذكؼ كدػػػك العطئػػػد م جػػػط إلػػػ  مكصػػػكالن اهممػػػة اااػػػدال ل كالمااػػػدأ مػػػف الهممػػػة

أكرمػػػتي أنوجػػػـ صػػػطحاؾل فػػػجف  مت:أكرمػػػتي أنَّجػػػـ دػػػك صػػػطحاؾل  ل كقكلػػػؾ:)أم(
 صػػػػااجط اافط نػػػػط؛ كذلػػػػؾ لامػػػػطـ صػػػػماجطل كا  مػػػػط حكػػػػـ  ػػػػناكنا اا طئجػػػػط إذا  قصػػػػت 

                                                           

ل كاػػػػطلرهكع إلػػػػ  مكضػػػػل اآلنػػػػة مػػػػف كاػػػػطب الزهػػػػطج  ُٕٓ( إ ػػػػراب القػػػػرآف لم حػػػػطس صُ)
 لـ أ ثر  م  مط  طلا ال حطس .  َّْ/ّ

 .  ُٕٗ – ُٔٗ/ٔ( الاحر المحنط ِ)
 .  ُٕٗ – ُٔٗ/ٔ( ال طاؽ ّ)
 .  ُْ/ّ( أمطلي ااف الشهرمْ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٓٓ﴾  
  

ػػعيفٍت فرهعػػت إلػػ   ػػذؼ المااػػدأ العطئػػد إلنجػػط مػػف صػػماجط ضى صػػماجطل ك  جػػط لمػػط حي
 (ُ) الا طل الذم ا احقا )الذمل كمفل كمطلكثـ(.

 ل  : ال نا ػػػػي  ػػػػناكنا )أم( إذا كػػػػطف العطمػػػػؿ فنجػػػػط هػػػػطرنا المػػػػذدب الثػػػػط ي
: مػػػػػررتي اػػػػػ نًٌجـ أفضػػػػػؿيلك ص  ػػػػػناكنا اطلهػػػػػطر الاػػػػػطل دكف غنردػػػػػط مػػػػػف  اقػػػػػكؿ

 (ِ) الحركؼ.
  كمػػػط ذدػػػب إلنػػػا ااػػػف الشػػػهرم مػػػف أف  ػػػناكنا  ػػػص الاػػػطل  ػػػطم ن لهػػػر

)أم( ال صػػػب كالهػػػر ل  )أم( فنػػػا  ظػػػر؛ إذ إف  ػػػناكنا  قػػػؿ  ػػػف الكػػػكفننف فػػػي
كلـ نقصػر الهػطر م   (ّ) " " امرر  م  أنًٌجـ أفضؿ : كضرب مثطالن لمهر اقكلا

 الاطل كحددط. 
 حذف ادلٕصٕف ٔإلايح انصفح يمايّ :  -5

حنػػث  ػػرأ :  ( ْ) چپ   پ  ڀ  ڀچ لة دػػطركف لقكلػػا اعػػطلي : كنمثمػػا  ػػرا
ًمػػؿى غنػػرى صػػطلف " إ ػػا  ى
كاجػػط  ػػرأ الك ػػطئي  (ٔ) - –ك ػػز القػػرالة إلػػ  ال اػػي ( ٓ)

كال ن فػػػي  مػػػ  ال ػػػطظر أف )غنػػػر( فػػػي القػػػرالة الاػػػي  قػػػرأ اجػػػط  (ٖ)كنعقػػػكب  (ٕ)
مكصػػكؼ فػػي اي ػػراب ل أمػػط مرفك ػػة  مػػ  ال عػػت لػػػ "  مػػؿ " فطلصػػفة اطاعػػة لم

 رالة ال صب لػ )غنر( حطصمجط الننر الا نة الصرفنة مػف ا نػة اال ػـ فػي  ػرالة 
( اك ر المنـ  م  أ ا فعؿ مطضو فط ما  ( إل  ا نة الفعؿ في  رالة ) ىًمؿى ) ىمؿه

( م صكاة اعًمؿ.   ضمنر م اار فنا اقدنر  )دك( ك منا فػ)غنرى

                                                           

 .  ُْ/ّ طاؽ( الُ)
 .  ّْ/ّ( ال طاؽِ)
 .  ّٗٗ/ِ( الكاطبّ)
 .  ْٔ( دكد : ْ)
 .  ٖٖٗ/ّل فاف الكصند في شرح القصند  ّّْ( ال اعة في القرالات الاف مهطدد صٓ)
 . َُُزل فنا  رالات ال اي لمدكرم صكن ظر : كاطب " ه ْٓ(  رالة دطركف ال حكل صٔ)
 .  ٖٖٗ/ّل فاف الكصند في شرح القصند  ّّْ( ال اعة في القرالات الاف مهطدد صٕ)
 .  ْٕٔ( الكاطب المكضف في كهك  القرالات ك ممجط الاف مرنـ صٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٖٓٓ﴾  
  

همطع ال حطة في اكهنا  رالة  ال صب  م  أ جط صفة لمصدر محػذكؼ كا 
 أك مفعكؿ مطمؽ كمم صجط كطلاطلي : 

 ػػطؿ ااػػف  طلكنػػة : " كالحهػػة لمػػف فػػاف أ ػػا هعمػػا فعػػ ن مطضػػننط كفط مػػا  -ُ
م ػػػاار فنػػػا ل )كغنػػػر( م صػػػكب س ػػػا كصػػػؼ  ػػػطـ مقػػػطـ المكصػػػكؼ ل 

كمع ط  أ ا  ًمؿ  م ن غنرى صطلف " 
(ُ). 

 ػػر المػػنـ ك صػػب )غنػػرنا( " ... كحهػػة مػػف  ػػرأ اك :  ػػطؿ مكػػي القن ػػي -ِ
أ ػػػا هعػػػؿ الضػػػمنر فػػػي )إ ػػػا( الاػػػف  ػػػكح فػػػ  ار   ػػػا افعمػػػا ل كهعػػػؿ 
)غنرنا( صفة لمصدر محذكؼ ل كالاقدنر : " إف اا ؾ  مؿ  م ن غنر 

. كاكهنا مكي ال ن ػرج  ػف اكهنػا ااػف  طلكنػة اػؿ نؤكػد  ( ِ) " صطلف
 . 

ًمػػػؿ   ػػطؿ ااػػف أاػػي مػػػرنـ : " )كغنػػرى صػػطلف( مفعػػػكؿ اػػا ل كالاقػػدنر -ّ :  ى
 .(ّ) م ى غنر صطلف فحذؼ المكصكؼ كأ نمت الصفة مقطما 

كال   ؼ انف اكهنا ااف أاي مرنـ ك طاقنا فقكلا )مفعػكؿ اػا( ال نحمػؿ 
أك مفعػػػكالن النػػػر  ل (ْ) مػػػ  الظػػػطدر فطل حػػػطة ن ػػػمكف المفعػػػكؿ المطمػػػؽ مفعػػػكالن 

فط ػػػؿ أم أف حمػػؿ المفعػػكؿ  منػػػا ال نحػػكج إلػػ  صػػػمة س ػػا مفعػػكؿ ال الصػػمة ل
كن ػم  مفعػكالن اػا ل   ػطؿ ااػف دشػطـ : " اقػكؿ : " ضػرات ضػرانط " ل  (ٓ) حقنقة

 " ضػرات     فطلضرب مفعكؿ ؛ س ا  فػس الشػيل الػذم فعماػا ا ػ ؼ  كلػؾ : 
زنػدنا " ل فػجف زنػدنا لػنس الشػيل الػذم فعماػا ل كلكػف فعمػت اػا فعػ ن دػك الضػػرب 

 . (ٔ)فمذلؾ  مي مفعكالن " 
                                                           

 .  ُٕٖ( الحهة في  رالات ال ال الاف  طلكنا صُ)
 .  َْٔ/ُ( مشكؿ إ راب القرآف ِ)
 .  ْٖٔ( الكاطب المكضف في كهك  القرالات ك ممجط صّ)
 .  ٓٗ/ّ( دمل الجكامل ْ)
 . ُُٗااف ال طظـ  م  ألفنة ااف مطلؾ ص ( شرح ٓ)
 .  ِِٓ( شرح شذكر الذدب صٔ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٓٓٗ﴾  
  

القػػرالة  مػػ  أ جػػط مفعػػكؿ مطمػػؽ  طاػػت فنػػا غنػػر  (ُ) ككهػػا ااػػف اس اػػطرل
 (ّ)كالع مة أحمد الا ط  (ِ) ف المصدر كك جط صفة لا ل كااعا ال منف الحماي 

ػػط لجػػط   ػػد ااػػف ز همػػة فػػذكر أف أدػػؿ الاصػػرة  ك ػػد كهػػدٍت القػػرالة  اػػكالن كاحاهطهن
غنػػػرى  كػػػط كا ن كػػػركف دػػػذ  القػػػرالة ماعممػػػنف لػػػذلؾ اػػػ ف العػػػرب ال اقػػػكؿ : "  ًمػػػؿى 

ح ف " حا  اقكؿ : "  مػؿ  مػ ن غنػر ح ػف " ك ػد هػط اجـ الصػكاب فػي ذلػؾ 
ڌ  ڌ    چ سف القػػػػرآف  ػػػػزؿ ا ػػػػ ؼ  ػػػػكلجـ ل  ػػػػطؿ اعػػػػطلي :  – مػػػػ   كلػػػػا  –

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  كلـ نقؿ  مػ ن ل ك ػطؿ فػي مكضػل آ ػر :  (ْ)چڎ  ڎ

غنر كلـ نقؿ ) ان ن   (ٔ)چڃ  ڃ   ڃ  چ    چل ك طؿ :  (ٓ)چۆ   ۆ  
 انؿ المؤم نف( فكذلؾ  كلا )إ ا  ًمػؿ غنػر صػطلف( مع ػط  : " إ ػا  مػؿ  مػ ن 

غنرى صطلف " 
(ٕ). 

 ػػػػرأ دػػػػطركف )ناػػػػاعىجـ(  (ٖ) چۇ  ۆ  ۆ چ  قولصصصصو حلصصصص لي : -6
كلػـ أرى لجػذ  القػرالة كهجنػط مػف كهػك   (ٗ)ا صب العنف كركا   ف نعقػكب 

ف اعرض لجػط العرانة ل كلـ أ ؼ  م  اكهنا  حكل لجط ك د اكاف  كؿ م
في كاطاا اطلا كنا  م  إشكطلجط  طؿ أاك حنػطف : " كركل دػطركف  صػاجط 

كا ااردػػػط ال ػػػمنف الحماػػػي مػػػف  انػػػؿ  (َُ) ػػػف اعضػػػجـ ل كدػػػك مشػػػكؿ " 
                                                           

 .  ُٔ/ِ( الانطف في غرنب إ راب القرآف ُ)
 .  ّّٔ/ٔ( الدر المصكف ِ)
 .  ُِٕ/ِ( ااحطؼ فض ل الاشر اطلقرالات اسراعة  شر ّ)
 .  ُٕ( الفر طف:ْ)
 .  َٔ( مرنـ:ٓ)
 .  ُُٓ( ال  طل:ٔ)
 .  ُّْ( حهة القرالات صٕ)
 .  ِِْ( الشعرال : ٖ)

 .  َُْلكن ظر: دطركف اس كر صَُٗ( م اصر في شكاذ القرآف صٗ)

 .  ْٔ/ٕ( الاحر المحنط َُ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿َٕٓٔ﴾  
  

اللمػػػط  ػػػطؿ : "  كركل دػػػطركف  ػػػف اعضػػػجـ  صػػػب العػػػنف كدػػػ  غمػػػط 
)  : .ف  نككف ايااطع إال إذا  يرئت(ُ)كالقكؿ ا ف الفاحة لإلااطع  ط  " 

نىاٍػاىعجـ( مػف )اىاًػلى( كدػي  ػرالة ال ػممي ك ػطفل كالح ػف ا ػ ؼ   ػػا
؛  (ِ)

 لاككف الاطل مفاكحة فاااعجط العنف .
 ػهيّ انسياق :  -7

ّ
 َصة ػم ادلفؼٕنيح تؼايم حمذٔف دل

ا صػػػػػب  (ّ) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ   ػػػػرأ دػػػػطركف  كلػػػػا اعػػػػطلي : 
كأ ػند اػف أ ػند  ل كدػ   ػرالة الضػحطؾ كاس ػرج (ْ)) ذاب( ركادػط  ػف نعقػكب 

 .(ٓ)المز ي كالح ف في ركانة دطركف   ا اطل صب 
 طفنط  م   ذاب ال عنر  (ٔ)كالقرالة  م  ا كنؿ كأ اد ط لمكطفرنف  ذابى 

 . (َُ)كال منف الحماي( ٗ)كالعكارم  (ٖ)كال حطس  (ٕ)ذدب إل  ذلؾ الزهطج 
 
 
 
  

                                                           

 .  ٔٔٓ/ٖ( الدر المصكف ُ)
 .  ّْٕ/ٔلمعهـ القرالاتْٖ/ٕلالاحر المحنطْْٕ( ال اعة في القرالات  صِ)
 . ٔ( الممؾ : ّ)
 .  َُٖ(  رالة دطركف صْ)
 .  ِْٗ/َُ ( الاحر المحنطٓ)
 .  َُٔ( م اصر في شكاذ القرآف صٔ)
 .  ُٖٗ/ٓ( إ راب القرآف ٕ)
 .  ُٕٔ( إ راب القرآف صٖ)
 ّٕٓكمط اعددط كن ظر : الاانػطف فػي إ ػراب القػرآف ص َّٔ/ِ( إ راب القرالات الشطذة ٗ)

 . 
 .  ِّٖ/َُ( الدر المصكف َُ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ُٕٓٔ﴾  
  

 ادلثحث انزاتغ
 انمزاءاخ انري ٔردخ تانسكٌٕ

ا امػػؼ القػػرال فػػي  كلػػا :  (ُ) چې  ې   ې  ې    چ كلػػا اعػػطلي :  -ُ
( فقػرأ ااػف كثنػر كالاصػرنطف  طرَّ أاػك  مػرك الاصػرل  كنعقػكب  -)ال ايضى

ارفػػػل الػػػرال ل ك ػػػرأ الاػػػط كف افاحجػػػط كا ايًمػػػؼ فػػػي  ػػػكك جط  -الحضػػػرمي
م ففة ل كدذا مركم  ف  ن ي مف طرنؽ ااػف مجػراف  ػف ااػف شػانب 

. ػػػطؿ (ِ)الػػػرال مػػػل إ ػػػكط جط  كااػػػف همػػػطز مػػػف طرنػػػؽ الجطشػػػمي اا فنػػػؼ
ٍند  ف اس رج أ ا  رأ :   . (3))ال حض ْر والدٌة بولدى (دطركف  ف أي ى

أمػػػط  ػػػرالة الرفػػػل مػػػل اشػػػدند الػػػرال ؛ فقنػػػؿ س ػػػا مضػػػطرع لػػػـ نػػػد ؿ  منػػػا 
 طصب كال هطـز فرفل اط ااطر )ال(  طفنة كمع طدط ال جي لممشطكمة مف حنػث إ ػا 

نػث المفػظ ل أك  مػ  ايااػطع لقػرالة الرفػل  طؼ هممة  ارنة  مػ  مثمجػط مػف ح
 . )  في  كلا )ال اكمؼي  فسه

كأمػػػط  ػػػرالة الفػػػاف مػػػل الاشػػػدند فعمػػػي ا كنػػػؿ أف )ال( د ػػػط  طدنػػػة هطزمػػػة ل 
ف ػػك ت الػػرال الثط نػػة سهػػػؿ الهػػـز ل ك ػػك ت الػػػرال اسكؿ سهػػؿ إدغػػطـ المثمػػػنف 

ف كػػطف اس صػػؿ لػػألكؿ فعػػدؿ فػػطلاق   ػػطك طف فيحػػرؾ ال ػػطكف الثػػط ي ال اسكؿ ؛ كا 
 (ْ)  ا سهؿ ايدغػطـ ل كحػرؾ ال ػطكف إلػ  الفاحػة سهػؿ اسلػؼ إذ دػي أ اجػط 

مجػػػـل  ػػطؿ ال ػػػمنف الحماػػي فػػػي كدػػذا الاصػػػرؼ هػػطل  مػػػ   ػػ ف العػػػرب فػػي ك 
" افػػاف : "الػدر لػػذلؾ لمػػط ر مػػت العػػرب )إ ػػحطٌر( كدػك ا ػػـ  اػػطت  ػػطلكا : "إ ػػحطرى

 .(ٓ)الرال  فنفة 

                                                           

 .  ِّّ( الاقرة : ُ)

 .  ُٕٕ/ّف الكصند ل فا ِِٖ – ِِٕ/ِ( ن ظر : ال شر ِ)

 .  ْٗ( دطركف اس كر صّ)
 .  َْْ/ُ( ن ظر : إاحطؼ فض ل الاشر ْ)
 .  ْٔٔ/ِ( الدر المصكف ٓ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٓٔ﴾  
  

 ككف )ال اضطٍر( مل الا فنؼ فذكر ااػف  طنػة أ جػط كأمط  رالة الهـز اطل
 (ِ)كذكر ااف  طلكنا أ جط  رالة أاي هعفػر كدػطركف  (ُ) رالة هعفر ااف القعقطع 

كذدػػب ال حػػطس أف  ػػرالة )اضػػطٍر( اطل ػػككف كالا فنػػؼ ركادػػط أاَّػػطف  ػػف  طصػػـ 
ك ػػػطؿ الثعماػػػي فػػػي اف ػػػنر :" كركل أٌاػػػطف  ػػػف  (ّ)كذكػػػر أ جػػػط للػػػة أدػػػؿ الحهػػػطز 

طًرر( ميظجرة مك كرة  م  أف الفعؿ لجط "    .(ْ)طصـ )ال  يضى
كرأل ااػػف ه ػػي اكهنجنػػط آ ػػر لقػػرالة الهػػـز مػػل الا فنػػؼ فػػذدب إلػػ  أ ػػا 
حػػذؼ إحػػدل الػػرالنف ا فنفنػػط كرهػػف كػػكف الثط نػػة دػػي المحذكفػػة س جػػط أضػػعؼ 
ط : " لمػػط حػػذفت الثط نػػة ك ػػد كط ػػت اسكلػػي  ػػطك ة ؛ س جػػط كط ػػت  كأضػػطؼ شػػطرحن

ة فػػي الثط نػػة أي ػػرت  مػػ   ػػكك جط ؛ لنكػػكف ذلػػؾ دلػػن ن  مػػ  أ جػػط  ػػد كط ػػت مدغمػػ
.كػذلؾ أٌكؿ الزم شػرم  ػرالة الهػـز  مػ  أ جػط ا ػا س (ٓ)مدغمة  اؿ الحػذؼ " 

كأ كػػر أاػػك حنػػطف  كلػػا  ػػطئ ن : " كدػػذا  مػػ   (ٔ)لمضػػمة فظػػف الػػراكم ذلػػؾ  ػػكك نط 
 .(ٕ)كال  ذدب إلنا "  في المنط القرال كاكدنمجـ ل –نقصد الزم شرم  – طداا

كرأل أاػك حنػطف أف  (ٖ)ككٌصؼ العكارم  رالة )اضطٍر( اطلهـز ل اطلقرالة الشطذة 
د طؾ مف كها دذ  القرالة  م  حذؼ الرال الثط نة فرارنا مف الاشدند فػي الحػرؼ 

ل كهطز أف نهمل انف ال ػطك نف  -كدذا ك ـ ااف ه ي آ فنط  -المكرر كدك الرال

                                                           

 .  ُِّ/ُ( المحرر الكهنز ُ)

 .  ُِ( م اصر ف  شكاذ القرآف صِ)

 .  ٖٗ( إ راب القرآف لم حطس صّ)
 .  ُِٖ/ِ( اف نر الثعماي )الكشؼ كالانطف( ْ)
 .  ُِّ/ُ( المحا ب ٓ)
 .  ْٔٓ/ُ( الكشطؼ ٔ)
 .  ِّْ/ُل كن ظر : معهـ القرالات  ِِٓ/ِ( الاحر المحنط ٕ)
 .  ُّٗ/ُل الاانطف ف  إ راب القرآف  ِّٓ/ُ( إ راب القرالات الشكاذ ٖ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٓٔ﴾  
  

ػػػدة اسلػػػؼ اهػػػرم مهػػػرل إمػػػط س ػػػا أهػػػرل  مػػػط سف مى الكصػػػؿ مهػػػرل الك ػػػؼ ل كا 
 .(ُ)الك ؼ 

الػػػػرالنف طمانػػػػط لم فػػػػة كاحػػػػاج كا ػػػػا كر القرطاػػػػي أف نكػػػػكف حػػػػذؼ إحػػػػدل 
اعنػػػػدي سف المثمػػػػنف إذا اهامعػػػػط كدمػػػػط أصػػػػمنطف لػػػػـ نهػػػػز حػػػػذؼ أحػػػػددمط : "اقكلػػػػا
مفنؼلما   ".ط ايظجطرل فجمط ايدغطـ كا 

( كػػطف لجػػط الحػػػظ كممػػط  ػػاؽ ااػػنف ل ػػػط أف  ػػرالة ال هػػـز فػػي  كلػػػا )اضػػطرَّ
( اػػطلفاف  اسكفػػر اػػنف القػػرالات فقػػد أ ػػذت صػػكرانف ؛ الصػػكرة اسكلػػي )ال اضػػطرَّ
مػػػػػل الاشػػػػػدند  مػػػػػ  أف )ال(  طدنػػػػػة كمػػػػػط  ػػػػػاؽ ل كالصػػػػػكرة الثط نػػػػػة )ال اضػػػػػطٍر( 

ط .  اطل ككف مل الا فنؼ  م  أف )ال(  طدنة أنضن

                                                           

 .  ُُٕ/ْ( اف نر القرطاي ُ)



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٓٔ﴾  
  

 اخلامتح
حطت ل حمػػدنا نػػكافي  ظػػنـ  عمػػا ل ثػػـ الحمػػد  الػػذم ا عماػػا اػػاـ الصػػطل

الصػػػ ة  مػػػ  إمػػػطـ الجػػػدل كرحمػػػة هللا لماشػػػر ك مػػػ  آلػػػا كصػػػحاا كمػػػف اػػػاعجـ 
اجح ػػطف إلػػ  نػػـك الدنف.كاعػػد ر ػػك القمػػـ  مػػ   ػػطحؿ اسمػػؿ اعػػد رحمػػة الاحػػث 
كالمفطاشػػةل كالا قنػػب كالم ط شػػة ل أضػػل رحمػػي   ػػد الثمػػرة الاػػي ه ناجػػط مػػف دػػذا 

 هؿ ال داد كالقاكؿل كاعدي ؛اللرس راهننط هللا  ز ك 
 فمد اَرٓٗ ْذا انثحث إىل انُرائج انرانيح :

اال ػػػا ؼ فػػػي القػػػرالات القرآ نػػػة لػػػنس مرهعػػػا ا ػػػا ؼ المجهػػػطت فقػػػط   -ُ
كلكػػػف كهػػػكد غطنػػػطت داللنػػػة كرال دػػػذا اال ػػػا ؼ مفطددػػػط الا كنػػػد  مػػػ  
مع   مف المعط ي ال نمكف م حظاجط إذا  طر اي راب في  ط كاحدل 

ناحقػػػػؽ اػػػػطل ركج  ػػػػف  ػػػػط اي ػػػػراب الم ػػػػطنر لم ظػػػػطـ ال حػػػػكم كا  مػػػػط 
الماعطرؼ  منا لنفي امططلب المع   كأغراضا كػ ف نكػكف اللػرض مػف 
المع ػػ  الا كنػػد  مػػ  صػػفة المػػدح لأك الػػذـل أك إثاػػطت صػػفةل أك  فنجػػطل 

 كغنر ذلؾ مف اسغراض.

إلػػػ  ايشػػػكطؿ  –فػػػ  اس ػػػطس  –مرهعػػػا القػػػرالات اعػػػدد كهػػػك  إ ػػػراب   -ِ
لمقنػػطس ال حػػكل ل  الملػػكمااػػ  المامثػػؿ فػػ  م طلفػػة ظػػطدر الػػ ص اي ر 

 .إل  الا كنؿ الحاكال دذا ايشكطؿ فمعراك الكلذلؾ نمه  

إف م طلفػػة اسصػػكؿ ال حكنػػة أمػػر ك ػػل فػػي كػػ ـ العػػرب كمػػط هػػطل فػػي   -ّ
القػػرآف الكػػرنـ اكثػػرة ل كدػػذا نهعػػؿ  كا ػػد ال حػػطة كمجػػط لن ػػت اضػػطرادنة 

كالعمػػة فػػي ذلػػؾ أف ال حػػطة لػػـ ندر ػػكا  اػػؿ دػػي  كا ػػد فنجػػط اضػػطراب ل
كا ػػػل الملػػػة اػػػؿ در ػػػكا اعػػػض كا عجػػػط كأدممػػػكا العدنػػػد مػػػف اال ػػػاعمطالت 
الملكنة الحنة كطلقرالات القرآ نة ل ثـ أ ضعكا القرآف ك رالااػا لقكا ػددـ 
ال ط صة فطضطركا إل  الننر معط ي ال صكص كا كنؿ كا رنج اآلنػطت 

 كالقرالات. 



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٓٔٓ﴾  
  

رآف ك رالااػػػا فػػػي مرحمػػػة كضػػػل  مػػػـ ال حػػػك كاق ػػػنف إف اػػػرؾ ال حػػػطة لمقػػػ  -ْ
 كا د  ل لػـ نكػف اعمػة الاحػرز الػدن ي س جػـ لػـ ناكر ػكا  ػف رد كرفػض 
مػػط  ػػطلؼ  كا ػػددـ مػػف القػػرالات مػػل الطعػػف فػػي القػػرال الثقػػطت كرمػػنجـ 

 اطلمحف كالكدف ك دـ الاثات . 

مػش إف القرالات القرآ نة مهطؿه  صب لم حك العراي ؛ ف  نصف أف نج  -ٓ
أك نجمؿ مط هػطل فػي القػرالات مػف ظػكادر  حكنػة أك ناػرؾ إد طلجػط فػي 
القكا ػػػد لكك جػػػط غنػػػر مطػػػردة ل اػػػػؿ ن الػػػي أف اهعػػػؿ  ط ػػػدة ا ػػػػاث طئنة 
لكك جط فػي أفصػف الملػطت كأكثقجػط ل  طصػة أف معظػـ  كا ػد القػرآف لجػط 

 شكادد أ رل في الملة شعران ك ثران .

 ػدراجط  مػ  ا ػانعطب  كمػدلة الملػ مرك ػةمػف  ػ ؿ الدرا ػة ل ػط كضف   -ٔ
كمعطلهاجػػط امػػط نافػػؽ    الملػػكمن ػػطلؼ ظطدردػػط القنػػطس  الاػػيال صػػكص 

 .كطرؽ اال اعمطؿ الملكم الم امفة

مػف  حنزنا ال حكمن طلؼ ظطدردط القنطس  الاي القرالات القرآ نة  شلمت   -ٕ
فػػي محطكلػػة هػػطدة مػػف ال حػػطة العدنػػد مػػف المصػػطدر  فػػي كاطاػػطت ال حػػطة
 ك ػػػاج  ػػػف ذلػػػؾ م ط شػػػطت كآرالل  الملػػػكمطب القنػػػطس حػػػر  لضػػػمجط إلػػػ  

كثنػػر مػػف هكا اجػػط ل  كالكشػػؼ  ػػفثػػرال الملػػة  فػػي أ ػػجمت اشػػكؿ كانػػر
ل الاكهنجػػػطت امػػػؾ اك ػػػنل المػػدارؾ الملكنػػػة ا ػػػاب كثػػرة  ممػػط أدل إلػػػ  

كدػػػذا اػػػػدكر  ناػػػنف الفػػػػرص لماحػػػػث فػػػي ث طنطدػػػػط لم ػػػركج ااصػػػػكر هدنػػػػد 
 لما صنؿ كالاقعند ال حكم. 

ات القرآ نػػػػة الاػػػػي ركادػػػػط دػػػػطركف ال حػػػػكم امثػػػػؿ ثػػػػركة للكنػػػػة ؛ إذ القػػػػرال  -ٖ
 كشفت  ف أحكطـ  حكنة كظكادر لجهنة ا احؽ الاحث كالدرا ة.

اٌنف الاحث أف دطركف ال حكم ش صنة  ممنة اا ػـ اطلشػمكلنة كالا ػكع؛   -ٗ
ثنط كللكننط ك حكنًّط ك طرئنط حطذ نط كاطرزنا في  مـ القرالات. دًٌ  فقد كطف ميحى

دػػػػطركف مػػػف اسكائػػػػؿ الػػػذنف ألَّفػػػػكا فػػػي القػػػػرالات الشػػػطذة كحػػػػطكلكا كػػػطف  -َُ
 همعجط.



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٓٔٔ﴾  
  

احػػاج اػػطلقرالات الاػػي ركادػػط دػػطركف الصػػ فكف كا ػػامدكا م جػػط الاف ػػنر  -ُُ
 كالانطف كالارهنف كفي مقدماجـ  ناكنا إمطـ ال حطة.

الكثنر مف القرالات الشطذة المثااة في كاب الاف نر ك طصة القرالات  -ُِ
عكد كأاػػي اػػف كعػػب أك مصػػحفنجمط إ مػػط ثىاياػػٍت مػػف الم  ػػكاة الاػػف م ػػ

 طرنؽ دطركف اف مك   اس كر.

العرب ا صب المصطدر ال طئاة  ف أفعطلجط كفنجط اسلؼ كال ـ ل كدك  -ُّ
مػػػذدب  ػػػناكنا ل فنقكلػػػكف: الاػػػرابى لػػػؾ ل كالعهػػػبى لػػػؾ ل كمػػػط اقػػػكؿ: 

 حمدنا ك هانط.

چ  چ  چ  :ا ادؿ أاك حنطف اقرالة ال صب لػ)أٌم( مف  كلا اعطل  -ُْ

ػػًذؼ  چأنَّجيػػـڇ  ڇ    ڇ    مػػ   ػػدـ كهػػكب ا ػػطل )أٌم( إذا أضػػنفت كحي
 صدر صماجط رغـ مط  قؿ  ف  ناكنا مف احاـ الا طل.

ا انطر ااف  طلكنا كمكي القن ي الرفل في اال ـ المعطكؼ اعد امطـ  -ُٓ
( اط مجط ك اردط ل كهع   مف  انؿ العطؼ  مػ  المكضػل؛ س ػا  )أفَّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  اادأ ك ار  كمط فػي  كلػا اعػطل :حرؼ د ؿ  م  الم

 .(ّ:  الاكاة) چ  چ   ڃڃ

 . ويف اخلتام أسأل هللا جل قدره التوفيق والسداد، واحلمد هلل رب العادلني



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٓٔ﴾  
  

 فهر س القراءات القرآنوة

 سورة الفاحتة 

  الصفحة ر ـ اآلنة  القراءة  
 7546 ِ     چپ  پ  پ  پ  چ  -ُ

 7548 ٕ چڦ  ڦ  ڦ   چ  -ِ
 سورة البقرة 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ُّٕٓ ّٕ چی  ی  جئ  حئ  مئ  چ  -ّ

 َٕٓٓ ُٖٓ    چڳ   ڳ    چ  -ْ

 ُٕٔٓ ِّّ   چې  ې   ې  ې    چ -ٓ
 سورة النساء 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
مئ  ىئ    يئ  جب  حب     حئی  جئچ  -ٔ

 چخب    مب  ىب  يب    جت     

ُِٔ ّٕٓٓ 

 سورة املائدة 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  ةالقراء
 ُّٕٓ ْٓ    چے  ے   ۓۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵ چ -ٕ

 سورة التوبة 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ّٕٕٓ ََُ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  -ٖ

 سورة وونس 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ّٖٕٓ ُٕ چٿ   ٹ  ٹ  چ  -ٗ

 



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٖٓٔ﴾  
  

 سورة هود

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ٕٕٓٓ ْٔ چپ   پ  ڀ  ڀچ  -َُ

 سورة احلجر

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ُْٕٓ ُْ چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    چ  -ُُ

 سورة اإلسراء 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ِْٕٓ ِّ چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  -ُِ

 سورة مروم 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ْٕٓٓ ٗٔ چچ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌچ  -ُّ

 سورة األنبواء 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ْْٕٓ ِٗ چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  -ُْ

 سورة الشعراء 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 ٕٗٓٓ ِِْ چۇ  ۆ  ۆ چ  -ُٓ

 سورة امُللك 

 الصفحة  ر ـ اآلنة  القراءة
 َٕٔٓ ٔ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  -ُٔ

 



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٓٔٗ﴾  
  

 ثثد ادلصادر ٔادلزجغ

 ىص(1171أةمد بن مةمد البن )ت: -1

  إاحطؼ فض ل الاشر اطلقرالات اسراعة  شر الم م  ام اج  اسمط ي
 د/ شػػػعاطف محمػػػد إ ػػػمط نؿل احقنػػػؽ : كالم ػػػٌرات فػػػي  مػػػكـ القػػػرالاتل

 -دػػ َُْٕل مكااػة الكمنػطت اسزدرنػة القػطدرة انػركت ل طلـ الكاب ُط
 ـ.ُٕٖٗ

 ىص(215األخاش األوسط: أبو الةسن سل د بن مسلدة األخاش  )ت: -2

 ل ط.  ِْٔ/ُاحقنػػؽ د/ دػػدل محمػػكد  را ػػة ل  عػػطف القػػرآف كا  رااػػا لم
 ـ .َُٗٗ -دػ ُُُْاسكل  ل مكااة ال ط هي ل القطدرة 

 ىص ( 373األزىري : أبو منصور مةمد بن أةمد األزىري ) ت  -3
 : د/ نػػػػػػد مصػػػػػػطف  دركنػػػػػػش ل معػػػػػػط ي القػػػػػػرالات ل احقنػػػػػػؽ كدرا ػػػػػػة 

-دػ ُُُِْاسكؿ دار المعطرؼ الهزل ُط د/ كض اف حمد القكزمل
 ـ.ُّٗٗ -قُُْْ ُـلالهزل الثط ي طُُٗٗ

 ه(381األصبي ني:أبو بكر أةمد بن الةس ن بن ميران)ت: -4
  الما ػػػكط فػػػي القػػػرالات العشػػػرل احقنػػػؽ  ػػػانل حمػػػزة حػػػطكمي ل ال طشػػػر

 مهمل الملة العرانة دمشؽ )د.ت(

 ه(476األعمم الشنحمري: أبوالةج ج  وسف بن سم م ن بن ع سى)ت: -5
  اف ػػنر كاػطب  ػػناكنا كشػرح أانطاػا كغرناػػال درا ػة كاحقنػػؽ: ال كػت فػي

رشػػػند امحانػػػب لمطاك ػػػطت كزارة اسك ػػػطؼ كالشػػػئكف اي ػػػ منة المممكػػػة 
 ـ.ُٗٗٗ-ق َُِْالملرانة 

األلوسصصي: أبصصو الاضصصل شصصي ب الصصد ن السصص د مةمصصود األلوسصصي الب صصدادي  -6
 ىص( 1273)ت:

 ي ل  ي ػي ا شػر  ركح المعط ي في اف ػنر القػرآف العظػنـ ل كال ػال المثػط 
ل انػركت ل دار إحنػطل الاػراث العراػيكاصػحنحا إدارة الطاط ػة الم نرنػة 

 ل لا طف )د.ت( .



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿َٕٕٓ﴾  
  

ابصن األنب ري:عبصصدالرةمن بصن عب صصدص بصن مصصصلب بصن أبصصي سصل د كمصص ل   -7
 ىص(577الد ن أبو البرك ت بن األنب ري)ت:

 : ل طػػػا  ادالحمنػػػد طػػػا د/ الانػػػطف فػػػي غرنػػػب إ ػػػراب القػػػرآفل احقنػػػؽ 
 -دػػػػ ََُْاهعػػػة مصػػػطف  ال ػػػقطل الجنئػػػة المصػػػرنة العطمػػػة لمكاػػػطبمر 

 ـ.َُٖٗ

 : ّط ل إاػرادنـ ال ػطمرائي د/  زدة اسلاطل في طاقطت اسداطل ل احقنػؽ 
 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓاسردف  –ل مكااة الم طرل الزر طل 

مص م الصدن   أبصو عبصد  -8 البخ ري: الة فظ النقص د شص ا االسصجم جبصل الةاصظ واا
 ه(256سم ع ل بن إبراى م الجلاي)ت:ص مةمد بن إ

 احقنػػػؽ دطشػػػـ ال ػػػدكم  الاػػػطرنق الكانػػػر الق ػػػـ الثػػػط ي مػػػف الهػػػزل الرااػػػل ل
 .ػدُُّٔل حندر آاطد  ال طشر دائرة المعطرؼ العثمط نة ل كآ ركف

الب ض وي: ن صر الد ن أبو الخ ر عبصدص بصن عمصر بصن مةمصد الشص رازي  -9
 ه(691الش فلي )ت:

 إ ػػػػداد  ل ر الا كنػػػػؿ المعػػػػركؼ ااف ػػػػنر الانضػػػػطكمأ ػػػػكار الا زنػػػػؿ كأ ػػػػرا
اسكلػػػ  دار إحنػػػطل الاػػػراث  .ط ل كاقػػػدنـ محمػػػد  اػػػدالرحمف المر شػػػمي

 . لا طف)د.ت( –مؤ  ة الاطرنق العراي ل انركت  -العراي

الثلمبي:أبصصصصصصو إسصصصصصصة م أةمصصصصصصد بصصصصصصن مةمصصصصصصد بصصصصصصن إبصصصصصصراى م الثلمبصصصصصصي  -13
 ه(427ت:3الن س بوري

 ماػي ل درا ػة كاحقنػؽ ايمػطـ أاػي الكشؼ كالانػطف المعػركؼ ااف ػنر الثع
ل دار إحنػطل الاػراث ُط ل محمد اف  طشػكر ل مراهعػة  ظنػر ال ػط دم

 ـ.ََِِ –ق ُِِْلا طف  –العراي ل اركت 

: الةصص فظ أبصصو الخ صصر مةمصصد بصصن مةمصصد الدمشصصقي الشصص فلي  -11 ابصصن الَجصصَزر يل
 ىص(833)ت:

 ل ال شػػر فػػي القػػرالات العشػػرل مراهعػػة كاصػػحنف  مػػي محمػػد الضػػاطع 
 . لا طف)د.ت( –ار الكاب العممنة ل المكااة الاهطرنة الكارل انركت د



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ُٕٕٓ﴾  
  

  ل دار  ُغطنػػة ال جطنػػػة فػػي طاقػػػطت القرالاحقنػػؽ : ج . اره ار ػػػرل ط
 ـ.ََِٔ – ػدُِْٕلا طف  –الكاب العممنة ل انركت 

 ىص(392ابن جني :أبو الاحح عثم ن )ت: -12
 احقنػػؽ المحا ػػب فػػي اانػػنف كهػػك  شػػكاذ القػػرالات كاينضػػطح   جػػط ل  :

دار  ِط ل الفػػػػػاف إ ػػػػػمط نؿ شػػػػػماي  اػػػػػد د/  مػػػػػي ال هػػػػػدم  طصػػػػػؼ ل
 ـ.ُٖٔٗ-دػ َُْٔ زكنف لمطاط ة كال شر 

ابن الجوزي : أبصو الاصرج جمص ل الصد ن عبصدالرةمن بصن عمصي بصن مةمصد  -13
 ه(597القرشي الب دادي)ت:

  زاد الم ػػػنر فػػػي  مػػػـ الاف ػػػنر لاقػػػدنـ زدنػػػر الشػػػطكنشل ال طشػػػر المكاػػػب
 ـ.ُْٖٗ – ػدَُْْل  ّاي  مي ل ط

ابصصصن ةجصصصر اللسصصصقجني: شصصصي ب الصصصد ن أبصصصو الاضصصصل أةمصصصد بصصصن عمصصصي  -14
 ه(852)ت:

  ػدػػػُُْْاجػػػذنب الاجػػػذنب ل ال طشػػػر دار الكاػػػطب اي ػػػ مي القػػػطدرة – 
 ـ.ُّٗٗ

أبو ة  ن األندلسي: مةمد بصن  وسصف بصن عمصي بصن  وسصف بصن ة ص ن  -15
 ىص(745أث ر الد ن األندلسي)ت:

  ل نك ؼ الشجنر ا اي حنطف اس دل ي افاف نر الاحر المحنط ل محمد
درا ػػػػة كاحقنػػػػؽ كاعمنػػػػؽ :  ػػػػطدؿ أحمػػػػد  اػػػػد المكهػػػػكد ل  مػػػػ  محمػػػػد 

أحمػػػد  د/ معػػػكض ل شػػػطرؾ فػػػي الاحقنػػػؽ د/زكرنػػػط  ادالمهنػػػد ال ػػػكاي ك
دػػػ ُُّْلا ػػطف –دار الكاػػب العممنػػة ل انػػركت  ل ُال هػػكلي الهمػػؿل ط

 ـ  . ُّٗٗ -
 ىص(373بن خ لو و)ت: ةمدابن خ لو و: أبو عبد ص الةس ن بن أ -16

  ل مكااػة الما اػي ل القػطدرة ل  الاػدنلم اصر في شكاذ القرآف مف كاطب
 )د.ت(



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ِٕٕٓ﴾  
  

  الحهػػػة فػػػي القػػػرالات ال ػػػال ل احقنػػػؽ د/  اػػػد العػػػطؿ  ػػػطلـ مكػػػـر ل ط
 . ـُٕٗٗ -دػُّٗٗانركت ل لا طف ل  –الثطلثة ل دار الشركؽ 

 اػػػف  ػػػمنمطف الػػػرحمف  إ ػػػراب القػػػرالات ال ػػػال ك ممجػػػط لاحقنػػػؽ د/  اػػػد
 ـ.ُِٗٗ-دػ ُُّْل  مكااة ال ط هي القطدرة ُط العثنمنفل

الخط صصب الب صصدادي: االمصص م الةصص فظ أبصصو بكصصر أةمصصد بصصن عمصصي بصصن ث بصصت  -17
 ه(463)ت:

  اػػػػػطرنق مدن ػػػػػة ال ػػػػػ ـ كأ اػػػػػطر محػػػػػدثنجط كذكػػػػػر  طط جػػػػػط العممػػػػػطل مػػػػػف     
ل المهمػػد ال ػػطدس  شػػر ل احقنػػؽ كضػػاط كاعمنػػؽ  غنػػر أدمجػػط ككاردنجػػط

- ػدػػػػػػُِِْدار اللػػػػػػرب اي ػػػػػػ مي  لُطر  ػػػػػػكاد معػػػػػػركؼ طاشػػػػػػ د/
 ـ. ََُِ

  مكضف سكدطـ الهمل كالافرنؽل اصحنف كمراهعة  ادالرحمف اف نحي
 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓل دار الفكر اي  مي  ِط  المعممي ل

 خ ر الد ن الزركمي  -18
  اس  ـ  ػطمكس اػراهـ سشػجر الرهػطؿ كال  ػطل مػف العػرب كالم ػاعرانف

 ـ.ََِِلا طف  –ل انركت  ل دار العمـ لمم ننف ُٓط كالم اشر نف ل

 ه(246الدوري:أبوعمر ةاص بن عمر )ت: -19
 حكمػت  : احقنؽ كدرا ػة هزل فنا  رالات ال اي صم  هللا  منا ك مـ ل

المممكػػػة العرانػػػة  –مكااػػػة الػػػدار اطلمدن ػػػة الم ػػػكرة  ُط ل اشػػػنر نط ػػػنف
 ـ.ُٖٖٗ- ػدَُْٖل  ال عكدنة

بن ض  ء الد ن عمر بن الةس ن بن الةسصن  الرازي: فخر الد ن مةمد -23
 ه(634بن عمي الح مي البكري الش فلي)

 ل ُل ط اف نر الف ر الػرازم المشػاجر اطلاف ػنر الكانػر كمفػطانف اللنػب 
 ـ.ُُٖٗ- ػدَُُْلا طف –دار الفكرل انركت 

 ىص(688الرضي: رضي الد ن مةمد بن الةسن األسحراب ذي )ت: -21



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ّٕٕٓ﴾  
  

  د/ نك ػػػػػؼ ح ػػػػػف  مػػػػػػر ل  نػػػػػؽاحقشػػػػػرح الرضػػػػػي  مػػػػػ  الكطفنػػػػػػة ل :
 ـ .ُٔٗٗل  ِط –م شكرات هطمعة  طرنك س ل ا لطزل 

ري )ت: -22  ىص(311الزج ج : أبو إسة م إبراى م بن السَّ
 ُمعط ي القرآف كا  رااا ل احقنؽ كشرح د/  اد الهمنؿ  اد  شػماي ل ط 

 ـ .ُٖٖٗ -دػ َُْٖ ل ل  طلـ الكاب انركت

 ه(343)ت:الزج جي: أبو الق سم عبدالرةمن بن إسة م -23

 ل احقنؽ:  ادال ػ ـ دػطركف ل ال طشػر مكااػة ال ػط هي  مهطلس العممطل
 . )د.ت( القطدرة

 ه(538الزمخشري : ج ر ص أبو الق سم مةمود بن عمر)ت: -24

   الكشػػػػطؼ  ػػػػف حقػػػػطئؽ غػػػػكامض الا زنػػػػػؿ ك نػػػػكف اس طكنػػػػؿ فػػػػي كهػػػػػك
 ل المكهػػكد : الشػػنق  ػػطدؿ أحمػػد  اػػد الا كنػػؿل احقنػػؽ كاعمنػػؽ كدرا ػػة

      فاحػػػػػػي  / د نق  مػػػػػػي محمػػػػػػد معػػػػػػكض ل شػػػػػػطرؾ فػػػػػػي الاحقنػػػػػػؽ أ.الشػػػػػػ
 –ل مكااػػػػػة العانكػػػػػطف ل الرنػػػػػطض  ُل ط الػػػػػرحمف أحمػػػػػد حهػػػػػطزم  اػػػػػد

 ـ.ُٖٗٗ – ػدُُْٖالمممكة العرانة ال عكدنة 

 ابن زنجم  : أبو زرع  عبدالرةمن بن مةمد -25

 مؤ  ػػػػة الر ػػػػطلة ل  ٓ:  ػػػػعند اسفلػػػػط يل ط حهػػػػة القػػػػرالات ل احقنػػػػؽ
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖطف لا  –انركت 

: عمم الد ن أبو الةسن عمي بن مةمد)صت: -26  ه(643السخ ويل
 : د/ مػػػكالم محمػػػد  فػػػاف الكصػػػند فػػػي شػػػرح القصػػػند ل احقنػػػؽ كدرا ػػػة

فجر ػة مكااػة الممػؾ  ل مكااػة الرشػد  طشػركف ُط ل ايدرن ي الظطدرم
 ـ.ََِِ – ػدُِّْالمممكة العرانة ال عكدنة  –فجد ل الرنطض 

 ىص756ن  وسف الملروف ب لسم ن الةمبيالسم ن: أةمد ب -27
  أحمػػػد محمػػػد  ل احقنػػػؽ المك ػػػكف الكاػػػطبالػػػدرر المصػػػكف فػػػي  مػػػـك :

 . ال راطل دار القمـ دمشؽ )د.ت(
 ىص(179س بو و: أبو بشر عثم ن بن قنبر )ت: -28



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ْٕٕٓ﴾  
  

 مكااػػػػػة  ِ اػػػػػد ال ػػػػػ ـ دػػػػػطركف ل ط كشػػػػػرحاحقنػػػػػؽ  كاػػػػػطب  ػػػػػناكنا ل
 ـ.ُٖٖٗ-دػ َُْٖال ط هي القطدرة 

أبصصو مةمصصد  وسصصف بصصن أبصصي سصصل د الةسصصن بصصن عبصصد ص بصصن  السصص رافي : -29
 ىص(385المرزب ن  )ت:

  شػػػرح أانػػػطت  ػػػناكنا ل احقنػػػؽ : محمػػػد  مػػػ  الػػػرنف دطشػػػـ ل طػػػا  اػػػد
 ـ . ُْٕٗ -دػ ُّْْالرلكؼ  عد ل دار الفكر 

السصص وطي: الةصص فظ جصصجل الصصد ن عبصصدالرةمن بصصن الكمصص ل أبصصي بكصصر بصصن  -33
 ىص(911ي)ت:مةمد بن س بم الد ن الخض ري الس وط

  النة الك طة في طاقػطت الملػكننف كال حػطة ل احقنػؽ : محمػد أاػك الفضػؿ
 ـ.ُْٔٗ-دػ ُّْٖل مطاعة الاطاي الحماي ُإارادنـ ط 

 هللا اػػف  ادالمح ػػف  الػػدر الم ثػػكر فػػي الاف ػػنر اطلمػػ ثكرلاحقنؽ د/ اػػد
الاركػػػػػػػي اطلاعػػػػػػػطكف مػػػػػػػل مركػػػػػػػز دهػػػػػػػر لماحػػػػػػػكث كالدرا ػػػػػػػطت العرانػػػػػػػة 

 ـ.ََِّ – ػدُِْْطدرة ل القُكاي  منةلط

 كاًمػػػل ل احقنػػػؽ: د/  اػػػد ٍمػػػًل الهى العػػػطؿ  ػػػطلـ  دىٍمػػػلي الجىكًامػػػل فػػػي شػػػرح هى
 ـ.ُِٗٗ – ػدُُّْلا طف  –مكـر ل مؤ  ة الر طلة ل انركت 

ابن الشجري: ىب  ص  بصن عمصي بصن مةمصد بصن ةمصزة الةسصني اللمصوي  -31
 ه(542)ت:

 ل ُط ل  ػػػطحي: د/ محمػػػكد الط أمػػػطلي ااػػػف الشػػػهرم ل احقنػػػؽ كدرا ػػػة
 ـ.ُِٗٗ – ػدُُّْمكااة ال ط هي ل القطدرة 

 ه(1253الشوك ني: مةمد بن عمي بن مةمد)ت: -32
  ا ا      فاف القدنر الهطمل انف ف ي الركانة كالدرانة مف  مـ الاف نرل

 –انػػػركت    ل دار المعرفػػػة  ْل ط اػػػا كراهػػػل أصػػػكلا نك ػػػؼ الليػػػكش
 ـ.ََِٕ – ػدُِْٖلا طف 

 ه(764خم ل بن أ بك )ت: الصادي: صجح الد ن  -33



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٓٓ﴾  
  

 دار ل  ُل احقنؽ أحمد اسر طؤط كاركي مصػطفي ل ط الكافي اطلكفنطت
 ـ.َََِ – ػدَُِْلا طف –إحنطل الاراث العراي ل انركت 

 ه(313الطبري: أبو جلار مةمد بن جر ر )ت: -34

 د/ اػدهللا  اف نر الطارم هطمل الانػطف  ػف ا كنػؿ أم القػرآف ل احقنػؽ :
الاركػػي اطلاعػػطكف مػػل مركػػز الاحػػكث كالدرا ػػطت اػػف  اػػد  اػػد المح ػػف 

العرانػػػػة كاي ػػػػ منة اػػػػدار دهػػػػر الػػػػدكاكر  اػػػػد ال ػػػػ د ح ػػػػف نمطمػػػػة ل 
 ـ.ََُِ – ػدُِِْلالقطدرة ُط

 عبد المط ف الخط ب)دكحور( -35

 دمشػػؽ  –دار  ػػعد الػػدنف لمطاط ػػة كال شػػر  -ُمعهػػـ القػػرالات ل ط– 
 ـ.ََِِ -دػ ُِِْ كرنة 

م بن غ لب بن عبد الرةمن بن حم م بن ابن عط  :أبو مةمد عبد الة -36
 ىص452عط   األندلسي ت: 

  ل احقنؽ  اد ال  ـ الشطفي   العزنزالمحرر الكهنز في اف نر الكاطب
 .دػُِِْلا طف  –دار الكاب العممنة انركت ل  ُط محمد ل

 ىص(616اللكبري: أبو البق ء عبد ص بن الةس ن اللكبرى )ت -37

 ل ا ػػة كاحقنػػؽ: محمػػد ال ػػند أحمػػد  ػػزكزل در  إ ػػراب القػػرالات الشػػكاذ 
 ـ.ُٔٗٗ-دػ ُُْٕ لا طف –انركت   طلـ الكاب ل ُط

 دار ل       ُالاانطف في إ راب القرآف ل احقنؽ :  عد كرنـ الفقي ل ط
 ـ.ََُِ -دػ ُِِْ همجكرنة مصر العرانة –الم صكر  النقنف ل

أبصصصصصصصو عمصصصصصصصصي الا رسصصصصصصصي: الةسصصصصصصصصن بصصصصصصصن عبصصصصصصصصد ال اصصصصصصص ر الا رسصصصصصصصصي  -38
)ت:  ىص(773النةويل

 الشػػػنق  ػػػطدؿ أحمػػػد  اػػػد احقنػػػؽ ل الحهػػػة فػػػي  مػػػؿ القػػػرالات ال ػػػال : 
أحمػػد  /ل الشػػنق  مػػي محمػػد معػػكض ل شػػطرؾ فػػي الاحقنػػؽ د المكهػػكد

لا ػػطف  –انػػركت  ل دار الكاػػب العممنػػة ُط ل  ن ػ  ح ػػف المعصػػراكم
 ـ.ََِٕ-دػ ُِْٖ



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٓٔ﴾  
  

 ىص(444أبو عمرو الداني: عثم ن بن سل د بن عثم ن بن عمر)ت: -39

 العممنػة في القرالات ال ال ل احقنؽ أكاك اراػزؿ ل دار الكاػب  الان نر 
 . ـُْٖٗ -دػ َُْْل انركت ل لا طف ل 

الق ضي عبد الجب ر: ق ضي القض ة عم د الصد ن أبصو ةسصن عبصدالجب ر  -43
 ه( 415بن أةمد)ت:

  : فضؿ اال ازاؿ كطاقطت المعازلة كماطن اجـ ل ػطئر الم ػطلفنفل احقنػؽ
 ـ.ُْٕٗ - ػدُّّٗر الاك  نة لم شر فؤاد  ند ل مطاعة الدا

القرطبصصي : أبصصو عبصصد ص مةمصصد بصصن أةمصصد بصصن أبصصي بكصصر القرطبصصي )ت :  -41
 ىص( 671

  الهػػػطمل سحكػػػطـ القػػػرآف الماػػػنف لمػػػط اضػػػم ا مػػػف ال ػػػ ة كآل الفر ػػػطف ل
 ُؤ  ة الر طلة ل  طاحقنؽ : د/  اد هللا اف  اد المح ف الاركي ل م

 ـ . ََِٔ -دػ ُِْٕل 
 ه(624 ر جم ل الد ن أبي الةسن عمي بن  وسف )ت:القاطي:الوز  -42

 محمػػد أاػػك الفضػػؿ إاػػرادنـ ل إ اػػط  الػػركاة  مػػ  أ اػػط  ال حػػطة ل احقنػػؽ : 
ل  ل مؤ  ػػػة الكاػػػب الثقطفنػػػة انػػػػركت دار الفكػػػر العراػػػي القػػػطدرةل  ُط

 ـ.ُٖٔٗ –دػ َُْٔ

القمقشصصصصصصندي: أبصصصصصصو اللبصصصصصص س أةمصصصصصصد بصصصصصصن عمصصصصصصي بصصصصصصن أةمصصصصصصد بصصصصصصن  -43
 ه(821عبدص)ت:

 ل احقنػػػػؽ :  مػػػػي  ال ط ػػػػط ي  رب فػػػػي معرفػػػػة أ  ػػػػطب العػػػػرب جطنػػػػة اس
 ـ.ُٖٓٗ – ػدُّٖٕلمطاعة ال هطح ل الداد 

الكرم ني :االمص م الشص ا رضصي الصد ن شصمس القصراء أبصو عبصدص مةمصد  -44
 بن أبي نصر الكرم ني) من عمم ء القرن الس دس اليجري(

 ة شػػكاذ القػػرالات ل احقنػػؽ : د/ شػػمراف  ػػركطؿ نػػك س العهمػػي ل مؤ  ػػ
 .لا طف )د.ت( -الا غل انركت 

 ىص(189الكس ئي :عمي بن ةمزة )ت: -45



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٕٓ﴾  
  

  معػػػػط ي القػػػػرآف  ل احقنػػػػؽ : د/  ن ػػػػ  شػػػػحطاة  ن ػػػػ   ل دار  اػػػػطل ل
 ـ .ُٖٗٗالقطدرة ل 

الكجبصصصص ذي :أبصصصصو النصصصصصر أةمصصصصد بصصصصن مةمصصصصد بصصصصن الةسصصصص ن البخصصصص ري  -46
 ه(398)ت:

  معرفػػػػة أدػػػػؿ الثقػػػػة كال ػػػػداد الػػػػذنف أ ػػػػرج لجػػػػـ الا ػػػػطرم فػػػػي هطمعػػػػا ل
م طػػكط ممػػؾ محمػػد اػػف محمػػد اػػف محمػػد اػػف  اػػدهللا اػػف م ػػممة أاػػي 

 .ُٕٓاكر القرطايل    ة المدر ة اسحمدنة ار ـ

ابن مج ىد: أبو بكر أةمد بن موسى بصن اللبص س بصن مج ىصد الحم مصي  -47
 ه(324الب دادي)ت:

 دار المعػطرؼ مصػر  احقنؽ: د/ شك ي ضػنؼ ل ال اعة في القرالات ل
 ـ.ُِٕٗ

ر بن عمي بن مةمد أبصو عبصدص الشص رازي الا رسصي ابن أبي مر م: نص -48
 ه(565النةوي)ت:

 مػػػداف  : ل احقنػػؽ كدرا ػػػة المكضػػف فػػي كهػػػك القػػرالات ك ممجػػػط  مػػر حى
كمنػة  د/ ادالفاطح إ مط نؿ شػماي ل الكيان يل ر طلة دكاكراة اجشراؼ أ.

 .ػدَُْٖالملة العرانة هطمعة أـ القرل المممكة العرانة ال عكدنة 

 ىص(437ي ط لب الق سي )ت:مكي بن أب -49
 دار ل  ِنط ػػػػنف محمدال ػػػػٌكاس ل ط : مشػػػػكؿ إ ػػػػراب القػػػػرآف ل احقنػػػػؽ

 . الم مكف ل دمشؽ)د.ت(

 د/        : احقنػؽ ل الكشؼ  ف كهك  القرالات ال ال ك ممجط كحههجط
لا ػػػػػطف  –مؤ  ػػػػػة الر ػػػػػطلة لانػػػػػركت ل  ّط ل محنػػػػػي الػػػػػدنف رمضػػػػػطف

 ـ.ُْٖٗ – ػدَُْْ

 ور(ن د   رمض ن النج ر)دكح -53

  الاضػطـ كالاعط ػب فػي الفكػر ال حػػكم ل احػث م شػكر امهمػة  مػـك الملػػة
 . َََِ/ْع ّمج



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٖٓ﴾  
  

 ن صر بن مةمد المن ع )دكحور( -51

  دػػػطركف اػػػف مك ػػػ  اس ػػػكر م زلاػػػا كآثػػػطر  فػػػي  مػػػـك القػػػرالات ل احػػػث
 . ُِْم شكر امهمة الهطمعة اي  منة العدد

ن مةمد بن م لك ابن الن ظم:أبو عبدص بدر الد ن مةمد بن جم ل الد  -52
 ه(686)ت:

  شػػرح ااػػف ال ػػطظـ  مػػ  ألفنػػة ااػػف مطلػػؾل احقنػػؽ : محمػػد اط ػػؿ  نػػكف
 – ػدػػػػػَُِْلا ػػػػػطف  –ل دار الكاػػػػػب العممنػػػػػة ل انػػػػػركت  ُط ال ػػػػػكد ل
 .ـَََِ

 ىص(338النة س : أبو جلار أةمد بن مةمد بن إسم ع ل النة س)ت: -53

 فة ل انركت دار المعر  ِل ط إ راب القرآف ل احقنؽ: الشنق  طلد العمي
 .ـََِٖ- دػُِْٗلا طف  -

 ه(731النساي: أبو البرك ت عبدص بن أةمد بن مةمود )ت: -54

 ػند  ل احقنػؽ اف نر ال  في الم م  امدارؾ الا زنؿ كحقطئؽ الا كنؿ  :
 . زكرنطل ال طشر مكااة  زار مصطف  الاطز

ابصصصصصن ىشصصصصص م األنصصصصصص ري: أبصصصصصو عبصصصصصدص جمصصصصص ل الصصصصصد ن بصصصصصن ىشصصصصص م  -55
 ص(ى761األنص ري)ت:

  شػػرح شػػذكر الػػذدب فػػي معرفػػة كػػ ـ العػػرب ل احقنػػؽ : محمػػد محنػػي
 . الدنف  اد الحمند ل دار الط ئل ل القطدرة ) د.ت(



  هـ(071التوجوهات النحوية لقراءات هارون بن موسى النحوّي األعور )ت:

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية ةحولي

  ﴿ٕٕٓٗ﴾  
  

 احملتووات

 الصاة  الموضصصصصصوع
 ُِٕٓ  المقدم  

 األول  المبةصصصصصصصصصث
 

 7526 . ارهمة دطركف اس كر  :

  المبةصصصصث الثصصصص ني
 

 ُّٕٓ : القرالات الاي كردت اطلضـ .

 ث المبةصصصصث الث لصصصص
 

 ْٕٔٓ : القرالات الاي كردت اطلفاف .

 المبةصصصصصث الرابصصصصصع 
 

 ُٕٔٓ : القرالات الاي كردت اطل ككف .

 الخ حمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص  
 

 ْٕٓٔ 

 ٕٕٔٓ فير س القراءات القرآن  
 ٕٗٔٓ ثبت المص در والمرجع
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