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 عػػػاـاقرءػػػ ق اكقروػػػباى فاذكقرػػػءلا نػػػءاقرءػػػ ق  ا ػػػفااػػػػاولػػػبكؿاقراءػػػحا ػػػ ق  ا ءػػػ ُ
هػػكإاراػ قه ـااػػفا ن ػ ااػػفا ػػ  اا كقئلهػـام ػػباقروءػعااػػاىضارػءباهللاا  ػػكؿا ا

كقر وػػك عا ػػلهللاا ػػرا ػػلهللاا ػػراك  اىػػ فارلهنػػ  اقرلاك ػػهللااقر ػػ   هللاااقرلنىػػعاقر كرػػك 
كالػػما ػػػبااكوى ػػ فارلهنػػ  اذك ػػػ ا  ػػراان ػػآا ػػػ  رارلءػػ  فاقر وػػكقو ا لهػػػباكقر ػػبء

ن ىوػػػػهللاالءػػػػكاع ػػػػ  فاك بئػػػػهللاا ػػػػ ق  ا  ػػػػرااوكنه ه ػػػػباكوكن ػػػػهللاا ػػػػبا ءبالهػػػػبا ػػػػفا
اكلءك ػهللاذاقر وكقو ذاك بـاقروكن هللااك ءبنار  وك برارغك ػهللاا  اىػهللاارػكو هللاذاكرػ   هللاذ

ارهػػء اقرءػػ ق قراوػػاحاكواوػػ فا ػػ ق  ذك الر ػػهللااذاكمػػبفالرػػ جاقروكن ػػهللااقررػػكوعا
كقروكن ػػهللااقررػػ  عارءػػ لاكع ػػ  فذاكقروكن ػػهللااقرلءػػكلاو ػػآاكع ػػ  فاذاكقرػػ الرعا

ا اىهللااع  ا  ق  ا.
اػا   راقراءحاك ءبنارل  وك براقر باءهللااقرعا ابءحاهعاإِ
ػاقر اءحاقألكؿاإاقروكن هللااقررػكوعارءػ ق  اقرلنىػعاذاك ػ اق ػو ؿاهػءقاقر اءػحاُ

اهعاإاعلعا  اىهللاا طبرج
اقر طلجاقألكؿاإاقإلا قؿاا فاقرء مبرا.

اقر طلجاقروبلعإاقر مكفاكقرء مهللا.ا
اقر طلجاقروبرحإاقإلوابعاقرء مع.ا

اقر طلجاقر قاآإاقرءءؼا ءباؿاقرن ب  .ا
اقر اءحاقروبلعإاقروكن هاقرر  عارء ق  اقرلنىعاك  ها  اىهللاا طبرجإ

اقر طلجاقألكؿإاقر ىؿاقر بضعاك با ءباله.
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العإاقال وءبؽاقر طلجاقروب
اقر طلجاقروبرحإاقنواؼار ماقرن آ.ا

اقر طلجاقر قاآإاقإل  ق ا ءباؿاقرن آاكقرىم ا
اقر اءحاقروبرحإاقروكن هاقرلءكلارء ق  اقرلنىع.ا

اقر طلجاقألكؿإا  ق  اكقء  ا بء .ا
اك عاقر طلجاقروبلعإاواحا  ق قر.ا
اقر طلجاقروبرحإاك  هاواحا  ق قرا

اقر طلجاقروبرحإاك  هاقولوباع   ا  ق  ا لهباكقء  ا كق ءهللاارء ق  اقرن هك .ا
اقر طلجاقر قاآاك  هان  ا  ق قراكقء  ا وكقو  ااك  اآا  ق قرا بء .ا

اقر طلجاقرنب  إاك  ها  اآا  ق قراكقء  ا وكقو  .ا
اقر اءحاقر قاآاقروكن هاقر الرعارء ق قراقرلنىعإ

قر طلػػجاقألكؿإاقنػػواؼاقر ىلػػػعاالنػػواؼاقرنػػػء اك  ػػهاو ػػػبلعا ػػ ق قراقولوػػػ فا
ا وكقو و فا

اقر طلجاقروبلعإاقنواؼاقر ىلعارن ب  اكقرلءصا  هاو آا  ق قراملهبا بء .ا
ك ا ػػػػفاك ق اقرءرػػػػ اكقرهػػػػب لاررػػػػعاط  ػػػػؽاقر  ػػػػب ذاكهػػػػكالىػػػػـاقر ػػػػكرعاكلىػػػػـا

اقرلر  .
ا ن ػػ ااػػفاراػػ قه ـا ػػ ق  .اقرلغػػكماقروكن ػػه.اهللاقرء  ل ػػاقرءػػ ق قرإاالكمماا تلالماح ة اا 

ا.قرلنىي
ا
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Abstract: Langauge orientation of Recitaion Ibrahim 

Al_Nakhie 

"●The subject matter of theis study is" langauge orientation 

of Recitaion Ibrahim Al_Nakhie 

Ibrahim Al_Nakhie is Ibrahim Ibn Yazid Ibn Qais Ibn 

Al_Aswad Al_Nakhie, one of the major 

followers.He was born in 46H 

He was one of the sunni and narrated Quranic recitaions a 

number of followers like Alqmah 

Ibn Qais shuraih Ibn Al_Hareth 

Abd Al_rahman Ibn Yazid, and Abd Al_rahman Al_salmy  

.He met lady Aisha and Anas Ibn Malek Hawever, he didn't 

from them He died in 96.H 

Langauge orientation of his recitaion to the Holy Quran, 

learnt from major followers, in 

cludes khnowing each side of his recitation 

Successive, or grotesque and authentic or inexact relevatis 

the research basically aims at 

.knowirg how such recitaion to Arabic langauge levels 

It includes an introduction clarifying the importance of the 

subject matter,the choice 

purposes and the difficuilts I have ever faced 

The current research is divided accordrrg to Arabic 

langauge levels. 

Key words: Quranic readings. Language guidance. 

Reading Ibrahim bin Yazid Al-Nakha'i. 
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لالمقدم 
لا ػػػب اكقر   ػػػل فاكقررػػػا اكقر ػػػاـاعلػػػعانػػػبوـاقألقرء ػػػ اا جاقرىػػػبر  فذا

قر  ػػب  فذاك ػػفاقواىػػهاك ػػب ااقأل ػػ فذاكعلػػعا رػػءباهاقرغػػ ًٌااي ػػ  لبا ء ػػ اقرلاػػ
اقر  ف. اعلعالهنهاررعا ـك

لوبعد
رػلعا اعل ػها-اها ء ػ واعلػعا لػجالاٌ ًػا- ػاءبلهاكوىػبرع-ا ء ا لنؿاقرءػؽ ا

ررػعالػك اقرهػ لااذر نػ  اقرلػب ا ػفاظل ػبراقرنهػؿاكقرم ػ ا؛ببا اب مناموباناا-ك لـ
اي ػاوهـق وهـاك ػىب كهكا ن ا  بالرا ا فاعل بئهاررعاقرا   هللااره اذكقإل  بف

رػػػها ضػػؿاعلػػػعا ػػبئ اقرمػػػاـااذك كضػػباا ػػبفوااقرػػ ل باكقرنػػ  ذاكهػػػكا  ضػػؿامػػػاـوا
ا.نلءهبفاعلعا بئ ام ضؿا اقركقء اقر ل ا

ػػػ  ا اوىه ػػػاذكقر  نػػػهللااقر   ىػػػهللااذاهػػػءلاقر لنرػػػهللااقرىبر ػػػهللابامػػػبفاقرءػػػ  فاقرمػػػ  ـاكر  
ا ارى لػهاكء ظػها نػبالنا  ػن ااذ ارهـا ػا ؿاءرػؾك   ااذاء ظهاك  ضهاعلعاعاب ل

 قئػه؛اكءرػؾاقرم   ػهللااألايعفاءم لذاكقرء ق قراقرء  ل هللااهػاكالاا آهااذالاوله هـاونب  ها
ا--اقرءػػػػ  فاقرمػػػػػ  ـا ػػػػػفا  ػػػػػكؿا ا- ضػػػػػكقفا اعلػػػػػ هـ-قررػػػػػءباهللاااياولءػػػػ

ػػك كق بوػػهذا لػػـا يااذاء ق قوػػه   ػػءطا لػػها لػػهامل ػػهللاذاكرػػـاا لػػهان لػػهللاذاكرػػـاويٍغ ىػػؿٍااآٍاضى
 فااقروباىكفاعلعاكنهواكلءلهاعفاقررءباهللاا كاء مهللاذا كا  ؿذا كا مو ذاء ؼذا
ا.-–م بالطؽااهاقر  كؿااكقإلوءبفاذهللاكقر   ااذقإلءمبـ

مػػػءرؾاقر رػػػ  اكقرءػػػ  فاقرمػػػ  ـااهػػػءقام ػػػباهػػػكاقر رػػػ  اقألكؿارلو ػػػ  آاهػػػكا
 ءػػ ااذكءوػػعاكر ػػ اقر وػػكقو  اذقرى ا ػػهللاااء ق قوػػهاقر وػػكقو  ايقألكؿاراءونػػب ااػػها ػػ
ذا ػبرء  فاقرمػ  ـاهػكامصا اػؿالهب ػهللااعرػ اقالءونػب اقرلغػكال الءلراعفاع جانيا

هللا؛ارءاقعو ػػ اعلػػػعا كوػػؽاقر رػػب  ذاك ػػكقه لا كوػػؽاقر ػػكقه اعلػػعاظػػكقه اقرى ا  ػػ
قالءونػػػػب اايقرػػػػ   ؽ؛ارػػػػءقا هػػػػكاقر رػػػػ  اقألكؿا ػػػػاكقرلءػػػػؿاذكقر كق ػػػػهللااذقر  ػػػػب ههللا

كقر ػبء ذاهػءقاابإلضػب هللااررػعااذهللاااء ق قوهاقر وكقو  ذاك ى  هللااقرلهنبراقرى ا  امقرلغكا
ك كعػهللاااذكقراارػهللااذ باق و ؿاعل هاهءقاقرماـا ػفاقر  نػهللااقرىبر ػهللاا ػفاقر رػبءهللا

اقرا بف.
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ػػػ ػػػاذبامػػػبفاقرءػػػ  فاقرمػػػ  ـااهػػػءلاقر  نػػػهللاكر    ا ػػػفا  ػػػهللااك ابا ورػػػاػػػؿااػػػمعلعا   
بارن  ػػهللااهػػءقاقرموػػبجذاك فاررػػعا فاوطػػ ؽاابانػػال  ػػعا  ػػ ك  نااقإلعنػػبنذاكنػػ ريا
ءػػكؿاا ب ػػون را ا فا  ػػكـاا  ق ػػهللاوااذرػػ ءهاقر  وػػ اقر ػػب  اي ػػالضػػ ؼارالػػهللانا
رءػػػػ ق قرا ءػػػػ اامقروكن ػػػػهاقرلغػػػػكااي ػػػػا ػػػػبنو را فا  ػػػػكـاا  ق ػػػػهللاوااذ ػػػػ ق قراقرءػػػػ  ف

ررػعان ػآاا ءػ هاايء ػحارػـا  ػاءلاذيهاولالقا رئلالعظا بلإباراه بلال  عااذقروباى ف
اعل يااك  ق وهباذ  ق قوه ا.ءوعاقرفعلعاء ًٌ

لم ه :ل،ةلأسب بٍلإلىلا ح  رلهذالالموضوعلوالكح ب لف هلعد لليوقدلدفعح 
 ك عا  ق وها ىب  هللااره.ا-كنؿ ااعن ا-ها وىلؽااموبجا ا ل ا -ٔ
راػػػ قه ـااإرػػػؼااهػػػبا  وػػػبؿقو اايهللااكقأل بلػػػهللااقروػػػقرك ػػػكؼاعلػػػعا ػػػ لاقر   ػػػ -ٕ

 كقر  ب ههللا.اذكقر كق هللااذقرلءؿاي ايقرلنى
نػب راعلػعا ر ػلهللااا وكقو  واا باالءظوها فان آاهءقاقر نؿاا فا  ق قروا -ٖ

رػـاوػ  اعلػعاا وا ػبء اا كاقرى ػ  اقر وػكقو  ا ػ ق وهـذاك ػ ق قروااذق اقر اىهللاقرء  ا
  ر لوهـ.

 .يكقر الرامذكقرال كاايذكقرو م اايذقر   اقرركواي و اهءلاقرء ق قرا  -ٗ
 ػػػػفااهللااقر وػػػػكقو  اكقر ػػػػبء اررػػػػعا ن ػػػػ وااءبنػػػػهللااقرءػػػػ ق قراقرء  ل  ػػػػايرء ب ػػػػ -٘

لهللااكقروكن هارهب.قر  ق براقرلغك  ا
اي ػػايعػػ ـاكنػػك ا ػػ ق قراراػػ قه ـاقرلنىػػاإوكاا ملمااملأهاابل ااعوب تلالبةااث

ايكموجاقرو    اقروػاذ وجاقرء ق قراقر بء اولب باميااي ولبو  ا اياؿاهاذكقء وااموبجوا
هللاال  هباء ػػػػجاقر  ػػػػوك براقرلغك  ػػػػرػػػػكواذ ء ػػػػراان ىهػػػػبالػػػػعااهػػػػءقاقرنبلػػػػجذىٍاويا

ـ ا ك بالوهػػباايذ   هػػباقرلنىػػا ػػ ق  وااكمػػؿًٌااذ طلػػجواابارمػػؿًٌاكضػػىراعلكقلنػػاقر نول ػػهللاذاوػػ
ءقاكق ءػػرا ػػ ق  اء ػػصا بالػػرااذاءػػ ق  اقرن هػػك   كا ػػ ق  اء ػػصاعػػفاعبرػػـذاكقت

ا  ق وهاامن لا وكقو  .
اذهللاا ػػفاموػػجاقرءػػ ق قرهباقألرػػل  ا اوكو ػػؽاقرءػػ ق قراعلػػعا رػػب ايقعو ػػ را ػػ
ذا«ق قرءػػػػ  فارل ػػػػ  ااي ىػػػػبل»ػم ػػػػباقعو ػػػػ راعلػػػػعاموػػػػجاقرلغػػػػهللا؛امػػػػاذكموػػػػجاقرو  ػػػػ  

 ىبلعاقرء  فا»ذاك«ب  ىبلعاقرء  فاكقتع قاهارلنن ا»ذاك« ىبلعاقرء  فارألن ش»ك
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ػػػػ كقر ىػػػػبنـااذكقررػػػػ ؼاذذاكمػػػػءقارعػػػػ قجاقرءػػػػ  فارػػػػهذاكمػػػػءقاموػػػػجاقرلءػػػػك«ب رللء 
اقرلغك هللا.

ل:يحظهرل طحهلك لح لواقحضتلطب ع لالبةثلأمل
  لك لهنه.اذك كق ىهاذعفا ه  هللااقراءحاوريا؛اك  هباوء  االمقدم
 ا فا  ماقراءحاك    وهاررعإإاالحمه د 

 فا نءاعلهـ.ذاك   وهذاكع  ايرا قه ـاقرلنى -ٔ
  اقالنو بع  هللااكقرىل   هللاا ياعر ل.قرء ب -ِ
اقرء ق قراك لكقعهب. -ّ    هـك
ا.قرلغك  هللاقرء ق قراقرء  ل  هللااكقر  وك برا -ْ
ـ ا ل فاقر طبرجإا لهباع  هااواآاقرو ه  ا  اىهللاا ابءح؛ا ل   اوءرامؿٌوااو
 ا.يرء ق قراقرلنىايإاقروكن هاقرركوالمبةثلاألول

اكق و ؿاعلعاقر طبرجاقرو هللاإ
 قإلا قؿاا فاقرء مبراقرءر   اكقرطك لهللا. -ٔ
 ؾ.ر مبفاقر وء ًٌا -ٕ
 .يقإلوابعاقرء م -ٖ
 قرن ب  اكقرءءؼ. -ٗ
اقرون  ؼاكقروضى ؼ. -٘
   ي.رء ق قراقرلنىاقرر  يإاقروكن هايالمبةثلالث 

اكق و ؿاعلعاقر طبرجاقرو هللاإ
 .قر ىؿاقر بضياك با ءبالهإاالمطمبلاألول -
 قنواؼاقر ىلعاالنواؼاقرر غهللا.إاالمطمبلالث  ي -
 .قال وءبؽإاالمطمبلالث لث -
 .قرن آاقنواؼار غهللاإاالمطمبلالرابع -
ا.كقرىم قالل  ق ا ءباؿاقرن آااإالمبةثلال  مس -
 ي.رء ق قراقرلنىاقرلءكمإاقروكن هاالمبةثلالث لث 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٔٗٗ﴾  
  

اكق و ؿاعلعاقر طبرجاقرو هللاإ
ا.ؽاابر او  اكقرنا  با وىل اإاالمطمبلاألول -
ا.ؽاابر بعؿ با وىل اإاالمطمبلالث  ي -
اك وػػ اذقر ىػػؿاقر بضػػيااػػ فاقرالػػب ارل بعػػؿا كاقر  ىػػكؿإاالمطماابلالث لااث -

ا.ءرؾاعلعاقر بعؿاكلبئاه
ك وػ اءرػؾااذقر ىؿاقر ضب عاا فاقرالب ارل بعػؿاكقر  ىػكؿإاالرابعالمطمبل -

ا.علعاقر بعؿاكلبئاه
ا.كقرىطؼاذكقالوربؿاذقرن لهللااا فاقال وولب إاالمطمبلال  مس -
ا.قر  ىكؿاا فاقرءءؼاكقإلوابرإاالمطمبلالس دس -
ا. و   برا فا اكقجاقرلءكإاالمبةثلالس بع -
 ا.يلنىرء ق قراقرايإاقروكن هاقر الرالمبةثلالرابع

اإ طلا فكق و ؿاعلعا
 .قنواؼاقر ىلعاالنواؼاقرنء إاالمطمبلاألول -
ا. كاقرلءصاذ كاقرن ب  اذقنواؼاقر ىلعارإل  ق إاالمطمبلالث  ي -
ـ ا ارر هب.اوكرلرياايك  هباا را هـاقرلوبئجاقرواذنب رانبو هللااقراءحاو
ـ ا اي  ق ا ػػػؿارلػػػ ق  اقركرػػػكؿاررػػػعا ػػػبا ػػػهًٌاوياايهللااقروػػػنػػػب راقر هػػػب  اقر ل  ػػػاوػػػ
اقراءح.

ا  
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 انتًٍٓذ
 ثني ٌذي انجحث

1-  
ّ
ؼًِ

َ
خ
َّ
 :ٔصريتّإثشاٍْى انُ

ل سبحه:
إارا قه ـاافا ن  اافا   اافاقأل ػك ااػفاع ػ كااػفا ا ىػهللاااػفاءهػؿااػفاهو

 ػى ااػفا برػؾااػفاقرلنػآذاقرلنىػيذا ػفا ػءنبذا ملػعا اػباع ػ قفاقرمػك يذامػبفا
ا.(ٔ)قر ء فاافا ن   عك ذاك  ها ل مهللااالرا ن  ذا نراقأل ك اافا ن  ذاكعا ا

ن ػػ ااػػفاع ػػ كااػػفاعلػػهللاااػػفانلػػ ااػػفاكهػػكإاا-ا ػػمكفاقرنػػب -كق ػػـاقرلنػػآا
 برؾاافا   اافان  اافا  نجااػفاع  ػجااػفان ػ ااػفامهالػهللاااػفا ػامذاك ػ عا
ن ػػ نقااػػبرلنآ؛األل ػػهاقلونػػآا ػػفا ك ػػهذا مإااىػػ اعػػلهـذاكلػػنؿاا  ػػهللاذا موػػ ا كال لا

ا ءنباابر  ف.ءوعارب كقا ا لهللااما   ال ارارر هذاكهـا فا
ـ النركقاقرمك ػهللاذاك لهػباا-–ك  ا نؿاقرلنآا ياقإل اـا ياء ب اقر  كؿا و

ااػػػػػب ٍؾا ػػػػػػيا»رللنػػػػػآذا ءػػػػػبؿإاا-–قلو ػػػػػ اءمػػػػػ هـذاك ػػػػػ ا عػػػػػباقر  ػػػػػػكؿا ـ  قرلهػػػػػ
امبفارهػـاا-وىبرع-ذا منبجا ا(2)«قرل نآ  عب ا  كرهذا من  ا فاقرلنآا نبالن

 ػػبا  ػػ  ا»قرػػءما ػػبؿا  ػػهاقاػػفا  ػػىك إا مػػبلهـاك وػػ هـا ػػلهـإاعلء ػػهللاااػػفاقأل ػػك ذا
ذاكمػءرؾاقأل ػك ااػفا ن ػ اقرػءما(3)«  ئنبذاك با علـا  ئنبارالاعلء هللاا ء ؤلاك ىل ه

                                                           

ا-ّّّ/ُذاكقروػػػػب   اقرما ػػػػ إاِْٖا-َِٕ/ٔ لظػػػػ او ن وػػػػها ػػػػيإاقرطاءػػػػبراقرماػػػػ لإاا(ُ)
ذاكقرنػػػ ااكقروىػػػ  ؿإأّْذاكقر ىػػػب ؼاالاػػػفا و اػػػهللاإارػػػػُِٗ/ْذاكءل ػػػهللااقألكر ػػػب إاّّْ
ذاك ػػػ  ا عػػػاـاقرلػػػاا إاِّّ/ِذاكوهػػػء جاقرم ػػػبؿإآِ/ُذاكك  ػػػبراقألع ػػػبفإاُْْ/ِ
ذاكوهػػء جاوهػػء جاقرم ػػبؿإاِٗ/ُا.فاكطاءػػبراقرءػػ ق إُٖٗ/ُذاك ػػ   اقرنلػػبفإآَِ/ْ
ا.َٖ/ُذاكقألعاـإاُُ/ُذاك ء قراقرءهجإإُٕ/ُذاكوهء جاقرم بؿإأَ/ُ

ذاكقرلاػػبجا ػػياَُْ/ُذاكوهػػء جاقأل ػػ ب اكقرلغػػبرإإّْ/ٓ لظػػ اقألل ػػبجارل ػػ ىبليإاا(ِ)
إارػَّْ/ّوهء جاقأل  ب إا ا.ُْٓذاكن ه  ا ل بجاقرى جذاالافاءـن

ا.ُٔٓ/ُذاكرب هللااقرلهب هللاإآِ/ُ ى  هللااقرء ق اقرماب إاا(ّ)
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ا ػػػػفاإا»- ضػػػػيا اعلهػػػػب–وءػػػػكؿا  ػػػػهاعبئ ػػػػهللاا اعلػػػػي   ػػػػبااػػػػبرى قؽا نػػػػؿا مػػػػـ 
ل.(1)ذاكر  ه ب«قأل ك 
ل شأحه:

ًرػػ ا ػػلهللاا ػػراك  اىػػ فارلهنػػ  اوء  انػػبا ػػيا   لػػهللااقرمك ػػهللاذاكمػػبف الء  نػػبااكي  نػػان
ذا(ٕ) عك ذاك ػاجاعػك لاا ػبضا رػبجاع لػها ػيارػغ لذا ءناهػباعػفاقإلارػب 

اقرلػب ارءقا ك  كلاعلها ياءرؾا ل ها بؿار ل  بفاقألع ػشذاك  ق ا فا  ب ػ هإارف 
  كلبا ىنبا بركقإا عك اك ع شذا بؿإا باعل ؾا فا ػمو كقاكلػؤن ذا ػبؿإا ػباعل ػؾا

ا.(ٖ) فا  ل كقاكل لـ
 ااػػفاقأل ػػك ا قك نػػبارلءػػ  حذاكنػػباللإاقأل ػػك ااػػفا ن ػػ اقر ء ػػهامػػبفا اػػكلا ن ػػ

حاقر  هك ذاكعـا  هاهػكاعلء ػهللاااػفا ػ  ذا قرنقه ذاكعا اقر ء فاافا ن  اقر ء ًٌ
نقهػػػ ا هػػػؿاقرمك ػػػهللاذاكعبر هػػػبذاك ء ههػػػبذاكهػػػؤال اهػػػـاقرػػػء فا عػػػكقاراػػػ قه ـاك ءػػػبطكلا

ا.(ٗ)ابرىلب هللااقرويامبفارهبا ما اقألو ا ياء بوه
لدي:مذهبهلالعق

ػل هللاا ػ  ضا عػك اقر  نئػهللاذاك اغضػهـاا- ء ها –مبفاقرلنىيا  فا هػؿاقر  
ا ػػفا هػػؿاقرموػػبجذام ػػبا  ػػضا ػػبا ػػ   نقذاء ػػحا ػػبؿإاك ارل هػػـا اغػػضاررػػي  اغضن
 عػػػك اقرنػػػكق  ؛ار ػػػءقنهللاا ه هػػػـارموػػػبجا ذاكوم  ػػػ هـاقر  ػػػل  فذا هػػػكاقرءبئػػػؿإا

                                                           

ذاكرب ػػػػهللااُٗٗ/ُذاك ػػػػ   اقرنلػػػػبفإأِ/ُذاكك  ػػػػبراقألع ػػػػبفإإٔ/ٔقرطاءػػػػبراقرماػػػػ لإاا(ُ)
ا.ُُٕ/ُقرلهب هللاإا

راػػ قه ـاقرلنىػػيا»ذاك ءػػبؿإاِّّ/ِذاكوهػػء جاقرم ػػبؿإإَِ/ٔ لظػػ اقرطاءػػبراقرماػػ لإاا(ِ)
  ؼذاعػػ  اذارأل ػػوبء/ا ء ػػ اوءػػياقرػػ  فذاقر ل ػػك اا نلػػهللااقألنهػػ اقر ػػ«رػػ   ياقرءػػ  ح

اق.ُُْٗءماقرءنهللاا
ا.ٔٓ/ْع كفاقألناب إاا(ّ)
ا.ِٗذاكطاءبراقرء بظإارػُٕٕ/ُذاكوهء جاقروهء جإآَِ/ْ   ا عاـاقرلاا إاا(ْ)
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ػػب ذاك م هػػهام هنػػبا رػػءبجاقرػػ  ما عػػ ق ا رػػءبجاقر ػػلفذاكمػػبفا لػػبؿا ػػفاق رءن 
ا.(ٔ)    نق؛ارءقا ن اعل  باا  اا كوه

لش و ه:
ذاكعا ػ ااػفا(ٕ) كلاقرلنىياعفان لهللاا فاقروػباى فذا ػلهـإاعلء ػهللاااػفا ػ  

ذاكعا ا(ٙ)ذاك ك  اافار لهللا(٘)ذاك   باافاقرءب ح(ٗ)افان  قذاكقأل ك ا(ٖ)لض لهللا
ذاك اػػػياعاػػػ اقرػػػ ء فاقر ػػػل يذام ػػػبا نػػػؿاعلػػػعاعبئ ػػػهللاا ـا(ٚ)قرػػػ ء فااػػػفا ن ػػػ 

                                                           

ا.ّّٓ/ّذاكوب   اقإل اـإاِِْ/ْذاكءل هللااقألكر ب إإِْ/ٔقرطاءبراقرما لإاا(ُ)
إاعلء هللااافا   اافاعا ا اافا برؾذاقرلنىػيذاقره ػ قليذا اػكا ػاؿذانػبؿاراػ قه ـذاهوا(ِ)

ًرػ ىا ػياء ػب اقرلاػيا رػلعا اعل ػها–وباىيذا ء هاقرى قؽذا  ػاهاقاػفا  ػىك ا ػيا ػ وهذاكي
ذاك كلاقرءػػ  حاعػػفاقررػػءباهللاذاك ػػ  اعل ػػها ء ػػعااػػفاكوػػبجذاكعا ػػ ااػػفالضػػ لهللاذا-ك ػػلـ

ذآُ/ُق.ا) لظػػ او ن وػػها ػػيا ى  ػػهللااقرءػػ ق اقرماػػب إأِكر  ه ػػبذاويػػك ياابرمك ػػهللاا ػػلهللاا
ا(.ِْٖ/ْذاكقألعاـإأُٓ/ُكرب هللااقرلهب هللاإا

إاعا  اافالض لهللاذا اكا ىبك هللااقرننعػيذاقرمػك يذاوػباىيذاوءػهللاذا نػءاقرءػ ق  اعػفاعاػ اهوا(ّ)
 اافا  ىك ذاك كلاعلها ء عاافاكوبجذاكقرلنىيذامبفا ء ئا هؿاقرمك هللاا يان بلهذا

ا(.ْٖٗا-ْٕٗ/ُ.ا) لظ او ن وها يارب هللااقرلهب هللاإاقٕٓوك يا لهللاا
إاقأل ػػك ااػػفا ن ػػ اقرلنىػػػيذا اػػكاع ػػ كذا نػػءاقرءػػ ق  اعػػػفاقاػػفا  ػػىك ذاك ػػ  اعل ػػػهاهااوا(ْ)

ػػػػبا ػػػياقرىلػػػـاكقرى ػػػؿذاوػػػك يا ػػػلهللاا ق.ا) لظػػػػ إٓراػػػ قه ـذاك ء ػػػعااػػػفاكوػػػبجذامػػػبفا   ن
ا(.ِّْذاكقر ىب ؼإارػَٓ/ُذاك ى  هللااقرء ق اقرماب إإَ/ٔقرطاءبراقرما لإا

إا ػػ  بااػػفاقرءػػب حااػػفا ػػ  ذاقرملػػ مذا اػػكا   ػػهللاذا ػػفا  ػػه اقرءضػػب اقر ءهػػب ا ػػياهااوا(ٓ)
رػػ  اقإل ػػاـذاكرػػيا ضػػب اقرمك ػػهللاا ػػيان ػػفاع ػػ ذاكعو ػػبفذاكعلػػيذاك ىبك ػػهللاذاوػػك يا

ذاكقألعػػػاـإاُِّ/ْذاكءل ػػػهللااقألكر ػػػب إاَٗ/ٔق.ا)طاءػػػبراقاػػػفا ػػػى إاٖٕابرمك ػػػهللاا ػػػلهللاا
ا(.ُُٔ/ّ

ػػبذاوػػك يا ػػلهللااإا ػػك  ااػػفار لػػهللااهااوا(ٔ) ق.ا)قألعػػاـإاُٖقرنى ػػيذا ى ػػ ذامػػبفا ء هنػػبار ب ن
ا(.ُْٓ/ّ

إاعا اقر ء فاافا ن  ذاقأللرب مذاقر  ليذا فا نبؿاقرء  حاقروءبرذاكرياقرءضػب اهوا(ٕ)
ذاِٗ/ٔ/ٔق.ا)وهػػػػػء جاقروهػػػػػء جإاٖٗرى ػػػػػ ااػػػػػفاعاػػػػػ اقرىن ػػػػػنذاوػػػػػك ياابر   لػػػػػهللاا ػػػػػلهللاا

ا(.ِّْ/ّكقألعاـإا



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُّٕ﴾  
  

ػػػػػباا- ضػػػػػيا اعلهػػػػػب–قر ػػػػػؤ ل فا ذاكرػػػػػـا  ػػػػػ آا- ضػػػػػيا اعلػػػػػه–ك   ؾا ل ن
ا.(ٔ) له ب

لحالم ذه:
ىػػػيا فا  ػػػوءطجاكنػػػكلاقرمك ػػػهللااك ع بلهػػػباقرػػػء فا نو ػػػآاقرلػػػب ا ق ػػػوطبعاقرل نى

قرءػكؿاءكرهـذاك  نىكفارر هـذاء حاكن كقا  هاقرىلـاقررء بذاكقإلنػاصا ػيا
ا.(ٕ)كقرى ؿذا ء لكقاعلهاقرىلـذاكهكاقافاو بلياع   ا لهللا

كعطػػب ااػػفاذا(ٗ)ذاكقر غ ػػ  ااػػفا ء ػػـ(ٖ) ػػلهـإا لرػػك ااػػفاقر ىو ػػ اقر ػػل ي
ذاكطلءػػػػهللاااػػػػفا رػػػػ ؼا(ٙ)ذاكعاػػػػ ا ااػػػػفاعػػػػكفاقر نلػػػػي(٘)كقألع ػػػػشقر ػػػػبئجذا

ا.(ٛ)ذاكر  هـذاك  ا كلارهاقرن بعهللا(ٚ)قره  قليذاكنا  اافاقرءب حاقر ب ي
لمك  حه:ل

ػبذا هػكاعلػ هـاقروءػيذا ليءنػبذاكعل ن  ن آا و ن كاقرلنىياعلعا ػ كا مبلوػهاني
قرء ػػيذاقر ء ػػهذاقر ضػػيذامػػبفارلىلػػكـانب ىنػػبذاك ػػفالنػػك اقرل ػػك اكقضػػىنبذاكعػػفا

                                                           

ا.ِّٕ/ِكوهء جاقرم بؿإاذاُٖٕ/ُوهء جاقروهء جإاا(ُ)
ا.ّْٔذاكقر ىب ؼإارػِّ/ُع كفاقألناب إاا(ِ)
إا لرػػػك ااػػػفاقر ىو ػػػ ااػػػفاعاػػػ ا اقر ػػػل يذاوءػػػهللاذاواػػػرا ػػػياقرءػػػ  حذاوػػػك يا ػػػلهللااهاااوا(ّ)

ا(.َّٓ/ٕق.ا)قألعاـإاُِّ
ق.ا)رب ػهللااقرلهب ػػهللاإاُّّإاقر غ ػػ  ااػفا ء ػـذا اػػكاهب ػـاقرمػػك يذاقرى ػيذاوػك يا ػػلهللااهاوا(ْ)

ا(.َّٔ/ِ
 ػل  بفااػفا هػ قفذاقأل ػ مذاقرمػك يذا ػفا ػ ق اقرطاءػهللااقروبروػهللاا ػفاقروػباى فذاوػك ياإاهوا(ٓ)

ا(.ّ/ٗذاكوب   ااغ ق إاِِِ/ْق.ا) لظ اوهء جاقروهء جإاُْٖ لهللاا
إاعاػػػ ا ااػػػفاعػػػكفااػػػفا  طاػػػبفاقر نلػػػيااػػػبركال ذا ػػػ  ا هػػػؿاقرارػػػ  ذا ػػػفاء ػػػبظاهاااوا(ٔ)

ا(.ُُُ/ْاـإاذاكقألعُْٕ/ُق.ا)وءم  اقرء بظإآُُقرء  حذاوك يا لهللاا
إا اكاعا اقرػ ء فانا ػ ااػفاقرءػب حذاقره ػ قليذاءكان ػ هللااك هباػهللاذاكوكمػؿذاك لبعػهللاذاهوا(ٕ)

مػػبفاابرػػ ل باكع كضػػهبا  ػػوه لنبذاكرلءػػ  فاك  كضػػها  ػػوا لنبذاكهػػكا ػػفا  ػػ قفاطلءػػهللاااػػفا
ا(.ِٓ/ٓذاكوهء جاقروهء جإاِٗ/ٓ ر ؼ.ا)ءل هللااقألكر ب إا

ا.ِِٓ/ْقرلاا إاذاك   ا عاـأِّ/ِوهء جاقرم بؿإاا(ٖ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُْٕ﴾  
  

ذا ػػبؿاعلػػهاطلءػػهللاااػػفا رػػ ؼإا ػػبا(ٔ)قر وكقضػػى فا ق ىنػػبذاكمػػبفا وػػك  عاقر ػػه  
ا فارا قه ـذاكن و هللا ك بؿاقألع شإامبفاراػ قه ـاقرلنىػياذا(ٕ)ابرمك هللاا عنجارري 

ا.(ٗ)ذاك بؿاقر ىايإا باو ؾا ء نقا علـا لهذا كا  ءها له(ٖ)ر   ياقرء  ح
لوف حه:

ػبا ػ   نقاكامػعذا ءػبؿارػهااىػضا ػفا اقرلنىيااء جا نلهانػنعاننعن ر  با ء  
ػػبا لػػبا  ػػهذا وك  ػػػآا  ىػػك لإا ػػبا ام ػػؾا ػػبا اػػباع ػػ قفخا ءػػبؿإاك مانطػػ ا عظػػـا   

ا ػػ ا ػػباابرلػػب ذاك ارػػك  را لهػػباولنلػػجا ػػيا  ػػكالن ػػباابرنل ػػهللاذاك   ا ػػفا اػػيار    اعلػػي 
اقرء ب هللا ا.(٘)ءلءياررعا ـك

ك  اقنولؼا يا لهللااك بوهذا ء ؿإاوك يا ػلهللااقولوػ فاكو ػى فذاك  ػؿإان ػ ا
ذاك  ػػؿإا ػػلهللاا ػػراكو ػػى فذاك ػػ ارػػءباقاػػفانلمػػبفا ل ػػهاوػػك يا ػػلهللاا(ٙ)كو ػػى ف

ا.(ٛ)و ن ياقرلنىيا ء ها ذاكهكا  مامو  ا فا (ٚ) راكو ى ف
خ يف ػصشِ -2

َّ
خ ٔانؼهًٍ

َّ
 :احلٍبح االجتًبػٍ

كهػػكاا«راػػ قه ـاقرلنىػػي» ػفانػػاؿا ى  ولػػباروػب   ا كرػػ اهػػءقاقرءػػب ئاقرىظػ ـا
 لهللاا راك  اى فارلهن  ال وط آاوء   اقر و  اقروياعبشا  هباكهياا ق هللااقرىه ا
قأل كمذاء حانلصاقأل  ار ىبك ػهللاااػفا اػيا ػ  بفذا ػكرعاعلػعاقرمك ػهللاا ػكطفا

                                                           

ا.ُِٕ/ٔذاكقرطاءبراقرما لإاُِٗ/ْءل هللااقألكر ب إاا(ُ)
ا.ِِٓ/ْذاك   ا عاـاقرلاا إإُِ/ٔقرطاءبراقرما لإاا(ِ)
ا.ٕٕ/ُذاكوهء جاقروهء جإاِّّ/ِوهء جاقرم بؿإاا(ّ)
ا.ِّٖ/ِذاكوهء جاقرم بؿإاِْٖ/ٔقرطاءبرإاا(ْ)
ا.ِّٖ/ٔذاكقرطاءبراقرما لإاُٗٗ/ُ    اقرنلبفإاا(ٓ)
ا.ٕٗ/ُذاكقرىا ا ياوب   ا فارا إاَِْ/ِوهء جاقرم بؿإاا(ٔ)
ا.َٔ/ُذاكوهء جاوهء جاقرم بؿإأِ/ُك  براقألع بفإاا(ٕ)
ذاكوهػػػػػػء جاقأل ػػػػػػػ ب إاُٖٕ/ُذاكوهػػػػػػء جاقروهػػػػػػػء جإاّّْ/ُ لظػػػػػػ اقروػػػػػػب   اقرما ػػػػػػػ إاا(ٖ)

ذاكوهػء جاقرم ػبؿإإِٓ/ْذاك ػ  ا عػاـاقرلػاا إاِْٖ/ٔذاكقرطاءبراقرما لإآَُ/ُ
ا.َٖ/ُذاكقألعاـإأِ/ُذاكك  براقألع بفإاَِْ/ِ



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٕٓ﴾  
  

كر ػػػ لا ػػػفاقرػػػكال ذاءوػػػعالرػػػؿاررػػػعا ػػػلهللااوػػػاحاا(ٔ)قرلنىػػػياقر غ ػػػ  ااػػػفا ػػػىاهللا
ػػب اا(ٕ) ػػىحكو ػػبل فارلهنػػ  ذاءػػ فا ػػب ؾاقرمك   ػػكفا ػػياوػػك  اقاػػفاقأل علػػعاقرءن 

اررػػػػعانى ػػػػ اكقاػػػػفاذاك ػػػػ اقلضػػػػكقأل ػػػػك ًٌ فاقرػػػػء فا نػػػػءكقا هلهػػػػبااػػػػبرىلؼاكقرء ػػػػك  ـ 
اػػ قه ـاقرلنىػػيذاكطلءػػهللاااػػفا قأل ػػىحاعػػ  ها ػػفاقرءػػ  ق ا ػػلهـإا ػػى  ااػػفانا ػػ ذاكقت
ٍك هـا يا اع  ؽوا فا ءبولكقاقأل ك ًٌ فاعلعانى  ر ؼذاكمبفاءرؾا لهـاعفار  بفو

ذاكقلوهػػراقرءػػ جاابلورػػب ا(ٖ)ذاكق ػػوءالرهـاقرضػػى ب  فقرءمػػـذاكوناػػ هـا ػػياقرػػ ًٌا
ػػػب ذاك ءوػػػؿاقاػػػفاقأل ػػػىحذاكو ػػػ ؽاقراػػػب  فاكهػػػ كاهـذاكمػػػبفا ػػػفاقر ػػػب ًٌ فإا قرءن 
راػػ قه ـاقرلنىػػيذاك ػػفاقر  ػػبر  فإاطلءػػهللاااػػفا رػػ ؼذاك ػػفاقر ءوػػكر فاعلػػعا ػػ ا

ب إا ى  اافانا   ا.(ٗ)قرءن 
   باعفاقرنبلػجاقرىل ػيا ءػ اق ػوغؿا هػؿاقرمك ػهللاااػبرء  فا لػءاوم   ػهبا ػلهللااا

 ػاآاع ػ  ا ػفاقرهنػ  اوء  انػبذاكلػنكؿاقرءابئػؿاقر  ل  ػهللاا ػيا ػ   هباكقرى لبل  ػهللاا ػػيا
 رػػػؿاراػػػ قه ـاا«نب ػػػء»ر ا هػػػبذاكمػػػبفاضػػػ فاقرءابئػػػؿاقر  ل  ػػػهللااقروػػػيالنرػػػرااهػػػبا

ا.(٘)قرلنىي
ا- ضػػيا اعلػػه–  ػػهـاقاػفا  ػػىك اء ػحا ػػبـا   ػػؽها ػفاقررػػءباهللااكعلػػعا ا

اقروباىكفاءكؿاقررءباهللاا منءكفاعلهـذا ػلهضا ا ه هللااوىل ـاقرلب ا  هبذاكقروؼ 
هػػػػؤال ااابر ىػػػػب ؼالهضػػػػهللاناكق ػػػػىهللانذاك م ػػػػيا فالػػػػءم ا ػػػػلهـإاراػػػػ قه ـااػػػػفا ن ػػػػ ا

                                                           

ذا ػه اقرء  ا ػهللاذاهوا(ُ) انل ػؿه إاقر غ   اافا ىاهللااافا اياعب  اافا  ىك اقروء ػيذارػءبايج
كقر  ب ػػػهللاذاك وػػػكااقر ػػػبـذاكءهاػػػرا   لػػػهااػػػبر   كؾذاك ػػػه اقرءب  ػػػ  هللااكر  هػػػبذا ػػػبرا ػػػلهللاا

اكر  هب.أَْ/ْإاذاك   اقرغباهللاُُٖٖق(.ا لظ إاقإلرباهللاا ياو   ناقررءباهللاإآَ)
إاعا اقر ء فاافا ء  اافاقأل ىحذا    ا فاقرءب  اقر نىبفذاربءجاقرك ػبئآا ػآاهوا(ِ)

ب ذاك هـا ىب مهإا قروػيا ق ػرا بئػهللااكواوػهللاا  ػبـذاكقلوهػراان كنػها«ا  ػ اقرن ػبنـ»قرءن 
ق.اقلظػػػ إاقرمب ػػػؿذاالاػػػفاقألو ػػػ إآٖ ػػػفاقرمك ػػػهللاذاكمػػػبفان  ػػػها ػػػو فا ر نػػػبذا يوًػػػؿا ػػػلهللاا

اكر  ل.اُِٗ/ْ
ا.ُٕٓا-ُّٓقلظ اقرىر اقإل ا يذا /ا ك ياض ؼإارػا(ّ)
اك بااى هب.آِّقلظ إاء ب اقر ى ا ياقرمك هللاإارػا(ْ)
اك بااى هب.آِقلظ إاقرىر اقإل ا يذا /ا ك ياض ؼإارػا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٕٔ﴾  
  

ػب ااػفاقرلنىيذا ء  اقر  ماابرى قؽذااؿا   ا ءهب اقر  م ذاكقت ب هـاقرءماعل ػـاء  
ا.(ٔ)  اقإل بـاقألعظـا اياءل  هللااقرلى بف ايا ل  بفا 

 :يفٕٓو انمشاءاد ٔإَٔاػٓب -3
إان آاقرءػ ق  ا رػ  ا ػ  ذاكهػياا ىلػعإاقرن ػآاكقرضػـذاالقراءاتلفيلالمغ 

كى ألىل اا؛ب يٍ  لنااقرء  فاكى ي ًٌيىاكمؿا ي ان ىوها ء ا   وهذا   ىضي  هباها ىٍن ىآياقر  
ا.(ٕ)

ػٍءميكً ا»إابقولاهعر فه لالزركشيلإاوفيلاال طالح ا ىٍر ىػبًظاقٍرػكىٍءًياقٍر ى ؼي قٍنػًواى
ب ٍ ً ًه ى اكىرى وىٍوًء ؿو اكى ٍ ً  ًًٌوهىباً ٍفاوىٍنً  ؼو كًؼا ىٍكامى ا.(ٖ)«ً يامىوىاىهللًااقٍرءي ي

علػػػـاام   ػػػهللاا  ق امل ػػػبراقرءػػػ  فاكقنوا هػػػبا»إاوعر فهااا لاباااملالأااازريلبأ  هااا 
ا.كهءقاقروى  ؼا ب ؿارل و ؽا.(ٗ)«هرلب لاقىنك ا 

ما ااًللو أدلالدم  طيل وسعلفايلأملحشامللالقاراءاتلالمحااللوالم حما ل
كقنوا هـا ياقرءءؼاا-وىبرع–علـا ىلـا لهاقو بؽاقرلب ل فارموبجا ا»إابقوله

كر ػػ اءرػػؾا ػػفاه ئػػهللااقرلطػػؽااذكقر رػػؿاكقركرػػؿاذكقروء  ػػؾاكقرو ػػم فاذكقإلواػػبر
ا.(٘)«كقإلا قؿاكر  لذا فاء حاقر  بع

ا
ا

                                                           

ذاكقرىرػػػػ اقإل ػػػػا يذا /ا ػػػػك ياضػػػػ ؼإآِّقلظػػػػ اء ػػػػب اقر ػػػػى ا ػػػػياقرمك ػػػػهللاإارػػػػػا(ُ)
ا.ُٗٗرػ

اذاكمءقار  لا فاقر ىبنـ.«   »قلظ إار بفاقرى جا ب  اا(ِ)
اقرء  فذارا  اقر  فاقرن م يإاا(ّ) قرلػكعاقروػبلياكقرى ػ كفا) ى  ػهللاااُّٖ/ُقرا هبفا ياعلـك

ق=إُّٔقنػػػواؼاقرل ػػػظ(ذاوءء ػػػؽإا ء ػػػ ا اػػػكاقر ضػػػؿاراػػػ قه ـذاقرطاىػػػهللااقألكرػػػعا ػػػلهللاا
اـذا ق ارء ب اقرموجاقرىل   هللا.ُٕٓٗ

ذا قنىػػػهإا ء ػػػ اءا ػػػجذاك ء ػػػ اّقر ءػػػ ئ فاك   ػػػ اقرطػػػبرا فذاالاػػػفاقرنػػن مإارػػػػ لنػػ اا(ْ)
ا بم ذا ق انقه .

ذاوءء ػػػػػؽإا /ا ػػػػػىابفا ء ػػػػػ إٔ/ُوءػػػػػبؼا ضػػػػػا اقرا ػػػػػ ذارلالػػػػػبا ء ػػػػػ ااػػػػػفا ء ػػػػػ إارا(ٓ)
اـ.ُٕٖٗق=أَُْر  بع ؿذاعبرـاقرموجذا مواهللااقرمل هللااقألنه  هللاذاط.ا كرعا
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لمملة ثلالحواحرلوعدمه:أ واعلالقراءاتل
وقاادلولء ػػـاقرءػػ ق قرا ػػفاهػػءقاقرنبلػػجاررػػعا ػػ ق قرا وػػكقو  ذاك ػػ ق قرا ػػبء  ذا

رىٍكاًاكىٍنهوذا»إاوضحلابملالأزريل وعيلالقراءاتلبقوله ًا  هللاىاكى اً  ىق ى واكىق ىءىًراقٍرىى ى ميؿ 
اكىا ػػػػبالن رىػػػػًكاقٍءًو ى بًل  ػػػػهللًااكى ػػػػبًءًؼاقٍرىيٍو ى ػػػػ ىاقٍر ىرى كىق ىءىػػػػٍرا ىءى اقٍرًءػػػػ ىق ى ياكى ػػػػلى يهىبذا ىًهػػػػيى ا ى ػػػػب  رى

ػػٍاىىهللًاا اقأٍلىٍءػػ يًؼاقر   اً ػػفى اًرٍلمىب يهىػػبذااىػػٍؿاًهػػيى ا ىًءػػؿ  ا ى  هىػػباكىالى ػػكني ا ىني هللاياقر وًػػياالى ػػًء ءى قرر 
اًاهىػػػباقٍرءيػػػٍ  فيا ػػػكىق هااذقر وًػػػيالىػػػنىؿى لىػػػعاقرل ػػػبً ا ىايكريهىػػػبذا ى اعى ػػػجى ػػػهللًاا كىكىنى ػػػًفاقأٍلىًئ   مىبلىػػػٍراعى

ٍءايكًر فىاقر  ا اقأٍلىًئ  هللًااقٍر ى اً فى ـٍ ٍ ً ًه اعىٍفارى ـٍ ًفاقٍرىىٍ  ىً ذا ى اعى ـٍ ا.(ٔ)«ٍاىىهللًاذا ى
اقرءػ ق  اقررػء ءهللاا ىلػياقر وػكقو  ا بافا ػبا ف  ػهاقر ػباؽاكض  قرنن ما ػيالرًٌ

اهيا باقنو آا  هباواوهللاا  مبفاهيإ
  كق ءهللااقرى ا  هللاذاكركااكنهو. -ٔ
هللااقر ل اامفالءلهبان ػآهاالا -ٕ   مػفاوكقطػؤهـاعلػعاقرمػءجاعػفا ػولهـارء 

 ررعا لوهبهب.
ٖ- . ا كق ءهللاا  ـاقر رءؼا كاقر ربءؼاقرىو بل  هللااكركاقءو بالن

لىٍ هىػػبا»إاوبعاادلهااذالقاا ل وىػػهللًاا يٍطًلػػؽىاعى ػػبًفاقرو اى اً ػػٍفاهىػػًءًلاقأٍلىٍ مى ٍمػػفه ا ي وىػػعاقٍنوىػػؿ  كى ى
ًى  ىهللاها بء  هااذضى كىق هااذ ىٍكا ى ذامىبلىٍراعىا  ىٍكااىبًطلىهللاهذا ى ـٍ اً ػٍلهي ا ىٍماىػ ي اعى  ػٍفاهيػكى ـٍ ٍاىىهللًاا ى ًفاقر  

لىؼًا لىًؼاكىقٍرنى اقر   اًعٍل ىا ىًئ  هللًااقرو ٍءًء ًؽاً فى ًء بي اقرر  ا.(ٕ)«هىءىقاهيكى
إا ػػبرء ق  اقر ػػبء  اهػػياقروػػيا ءػػ را ملنػػبا ػػفاقأل مػػبفاقر ػػباءهللااقرػػءم ا ػػياإًذا

وكق ػؽاكنهنػبا ػفاقرى ا  ػهللاذا كاقرء ق  اقر وكقو  اامفانبر را  ػـاقر رػءؼذا كارػـا
انب راعفاط  ؽاقرءب .

ك ػ ان ػػآاقرلنىػػيا ػػيا  ق قوػػهارلءػػ  فااػػ فاقر وػػكقو ا ػػيااىضػػهبذاكقر ػػبءا ػػيا
قرػػػاىضاقالنػػػ ذاكهػػػكا ػػػبا ػػػ ءكـاقراءػػػحااوكن هػػػها وػػػكقو نقامػػػبفا كا ػػػبء قذاك ػػػؽا

                                                           

ذا   ـارهاقأل وبء/اعليا ء  اقررابغذآُ/ُن مإاقرل  ا ياقرء ق قراقرى  ذاالافاقرنا(ُ)
اا  كر.ا-ـذا ق اقرموجاقرىل   هللاُٖٗٗق=اُُْٖط.ا كرعا لهللاا

اقر باؽال  اقرر ءهللا.ا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٕٖ﴾  
  

اقر  وك براقرلغك  هللااقأل اىهللاإاقرركويذاكقرر  يذاكقرلءػكمذاكقرػ الريذاكءرػؾا ػي
ا  ق  ارا قه ـاقرلنىي.

خ -4
َّ
خ ٔادلضتٌٕبد انهغٌٕ

َّ
 :انمشاءاد انمشآٍَ

 ءكـاقراءحااوكن ها  ق  اقرلنىيا وكقو  نا كا بء  نذاك ػؽاقر  ػوك براقرلغك  ػهللاا
اقروياقرطلباعل هباعل ب اقرلغهللاذاكهيإ

إاكهػػػكا ػػػفا هػػػـاك اػػػ ناقر  ػػػوك براقروػػػياوكنػػػها ػػػفاالمساااحوىلال اااوحي -ٔ
نارهاقرء ق قرا بء ا كا وكقو  ذاك  نآاءرؾاررعا با لءظا فاقنواؼا
ركوياعل ا  ق اقرل ظاقرء  ليا فاناؿاقرءب ئذاكهءقاقالنواؼا  نآا

ررػعاا ئػػهللااقرلػبطء فذاكهػػكا ػباللءظػػها ػيا ػػ ق  اقرلنىػيذاء ػػحاا-اػ ك ل–
روياو  ؿاررعارغهللااو  ـاربرانبذاك ونل عاقرناؼا بؿاررعاقرا ئهللااقرمك   هللااق

ذام ػػبا مػػكفا قررػػكويا ػػيار ب ػػهللاااىػػضاقرءػػ كؼاكقرء مػػبرا ءػػبـااىػػضو
اكقإل رػػبـذاكقر ػوباكقإل برػهللاذاكقرء مػهللااكقر ػػمكفذا ابرن ػب  اكقرءػءؼذاكقر ػؾًٌ

 كر  هب.
ك و و ػػػؿا ػػػياقرءػػػ ق قراارػػػ ما نول ػػػهللاذامػػػبنواؼااإالمساااحوىلال ااارفي -ٕ

اؼا ػػياطػػكؿاقرال ػػهللااك رػػ هبذاكقالنػػواؼا ػػيارػػ ماقأل ىػػبؿذاكقالنػػو
 قإل  ق اكقروول هللااكقرن آذاكقروءم  اكقرومل حذاكر  هب.

   ػػػو ؿاوكن ػػػهاقرءػػػ ق قراقرء  ل  ػػػهللااك ػػػؽا ػػػبا وىل ػػػؽااإالمساااحوىلال ةاااوي -ٖ
ذاك اوػػػػ  اكناػػػػ ذاك بعػػػػؿا اكالػػػػب و اػػػػماكقجاقرلءػػػػكاقر نول ػػػػهللاذا ػػػػفارعػػػػ قجو

كقراػػ ؿذاكقرء ػػؿاعلػػعااك  ىػػكؿذاكقرولػػك فذاكقإلضػػب هللاذاكقرىطػػؼارلن ػػؿذ
 قر ىلعذاكر  هب.

اقال وابطاكو ؽاا فاقرلءكاكقررػ ؼاكاػ فاقرءػ ق قراقرء  ل  ػهللاذا ا ف  كالا ؾ 
 الماقء ها فاقرىل ػب ا الػماقإل ب ػهللاا ػياقرءػ ق قرارالارءقامػبفا ى انػبا اا

ا ػػػبااكنػػػكلاقإلعػػػ قجذاك وغ ػػػ قراقررػػػ ؼذاكالار قاػػػهللاا ػػػياهػػػءقذا ػػػ ف  عبر ن
ػػػبذاكمػػػبلكقاعلػػػعااقرءػػػ  ب امػػػبلكق اقرىلػػػكـا نػػػ ـااىضػػػهبااىضن ا ًٌلػػػهللاوا ػػػفا ف 
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؛اكرػءرؾا اكقءػ االا غلػياقر ػ  ا وػ ان اقال ورب اعلػعا ػفٌو  ىل كفان  نقا ف 
ا.(ٔ)مبلرارهـار هب برا يا نولؼاقر لكف

كقر ءرػػك ااػػها الرػػهللااقألر ػػبظاعلػػعا ىبل هػػباقرلغك  ػػهللاذااالمسااحوىلالااداللي: -ٗ
حذا وكنػهاقرءػ ق قرا  هكا وىل ؽاابر ىلعاقرلغكماقرءماهكا طلجااقر ء ًٌ
 ػػفانػػاؿاقنػػواؼامػػؿانػػء اعػػفاقرنػػ ا ػػيا ىلػػبلذا كار  ق ااىػػضا
ذا كان ػػب  ااىػػضا ا ءهػػيٌو قرمل ػػبرااءرػػ اقرو  ػػ  ذا كااءرػػ اومم ػػ اءمػػـو

ماررػعاقنػواؼاقر ىلػعذاك ػ ءكـاقراءػحاقرء كؼذا كالءرهب؛ا   با  ػؤ ًٌ
اابروكن هارلء ق قراك ؽاهءلاقر  وك بر.

ل
  

                                                           

ا.ْٓقلظ إاقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ُ)
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 ادلجحث األٔل
 انتٕجٍّ انصٕتً نمشاءح انُخؼً

لو شحمللعمىلالمط لبلاآلح  :
 : اإلثذال ثني احلشكبد.ادلطهت األٔل

 .)حزف حشكخ( : انضكٌٕ يمبثم احلشكخادلطهت انثبًَ
 اإلتجبع احلشكً.: ادلطهت انثبنث
 : احلزف يمبثم انزٌبدح.ادلطهت انشاثغ

ل
ل

ل  
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 ادلطهت األٔل
 كبداإلثذال ثني احلش

 انكضش يمبثم انفتح: -1
 جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ ػػفا كرػػهاوىػػبرعإاا َّ ىه ُّٱايكءرػػؾا ػػ

ا.(ٔ)َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
ـياام  هبا َّ ىه ُّٱ ء ا   اقرن هك إا اا وباقرءبؼا ىٍلًء ـى  فالىءى

ا.(ٕ)
ذاك اػػػكاء ػػػك ذاكقاػػػفا اػػػعاعالػػػهللااك اػػػكاقرا ه ػػػـذاكل ػػػاراقرءػػػ ق  ايك ػػػ  اقرلنىػػػ
ا.(ٖ)قر ضب عايا وباقرءبؼا ا«وىٍلءى يكفىا»يذاكقألع شارلء فذاكقر طكع

 ادلؼىن ٔانتٕجٍّ:
بارالا فا  ل ػػا كالء رػػهللانااذبإاهػػؿاوىػػ كفاعل لػػباءلانػػم؛ا َّ ىه مه ُّٱ ىلػػعا

ـىا»ابذا كاهؿاوى اكفاكولم كفذا  ىلعا اإا لم اكرـا  ض.«لىءى
اي واقرلػػػكفاكقرءػػػبؼاكقر ػػػ ـإا رػػػ ؿا ػػػ ؿاعلػػػعارلمػػػب ا ػػػ»إاقااا للاباااملفااا رس

اعل ها ىٍلًءـإا لم راعل ها ىله ا.(ٗ)«كع اهذاكلىءىٍ ري
ا.(٘)َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ ُّٱاإك عاقرولن ؿ
ا.(ٙ)ي م قه هللااقر ايإا  ىلعالء راابرغرا يق للالأوهرل

                                                           

ا(.ٗٓ ك  اقر بئ  اقر هللاا)ا(ُ)
ا.ّٗٓ/ُقلظ اقإلوءبؼإاا(ِ)
ذإُّ/ْذاكقرػػػ  إاَّْ/ْذاكقراءػػػ اقر ءػػػ طإاَُِ/ِقر ءػػػ  اقرػػػكن نذاالاػػػفاعط ػػػهللاإاا(ّ)

رلء ػفذاكقألع ػشذاك ػعا  ػبو باقرغ ػجال ػاراأِٓ/ُكل اراقرء ق  ا ػيانق اقر  ػ  إا
ذاّٗٓ/ُذاكرل طػػػكعيا ػػػياقإلوءػػػبؼإاّّٗ/ّذاكمػػػءقا كااقر ىػػػبليإإُ/ُُرلء ػػػفإا

ا.ّٗرػاكل ارار ء عا يا نور ا كقءاقرء  فذاالافانبرك هإ
ا.ّٗٓ/ُقلظ اقإلوءبؼإاا(ْ)
ا(.ٖ ك  اقرا ك اقر هللاا)ا(ٓ)
ا.َِْٓ/ٓوب اقرلغهللااكرءبااقرى ا  هللاإاا(ٔ)
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ها كؿاعلػيااػفاك لاقرىءكاهللاذاكقرل ء هللاإقرلًٌء هللاااإق للاألزهري.اقرىءكاهللااإكقرلء هللا
اإطبرجايا 

ليمااااا لحَااااا ِقُبلالةاااااربلالعاااااواملم ااااا
ل

لسااااااا ى لل ل(ٕ)(ٔ)َبااااااا زُللعااااااا م ملف اااااااى 
ل

اػػبر وبذاك ػػعا«الءىػػـ» ػػفاا َّ ىه ُّٱاعلػػضػػباقر ىن هػػك ا و ار  اقق ىلػػعا ػػ ا
 كااذ ػػاجاقرل ء ػػهللااهػػكاقإل  ػػبفااػػبا ػػفا ف ااذككن ػػن هااال غػػهللاهاا ػػهللااقرم   ػػهللاا ءػػبك  هاقر

ا.(ٖ)ا   بللباك  ءمـخا لبارالقاهؿاوىلًء كا
ػػا ػػكف»با ػػ ق  اقرلنىػػيإاك    ه ػػبال اذاء ػػحارا ىلػػعا ػػ ق  اقرن هػػك اي هػػا«وىٍلءى ي

ػبذ»إاالعا مليفقدلأا ءلفااذعاكقءػ وارغوبفاا ىلنا ػبذاكلًءػـا ىػلءىـالىٍء ن اإم الىءىػـا ىػلًءـالىٍء ن
ا.(ٗ)«ضىا ٍا لم اكرـا ىا

اءلهاولأمهاورلالقار للهما لعم الأم للأشا رلهأ  الوالزأ جلإال،ل(٘)وكذالذكرلدر د
راكقألنك الءى ػالىءى راعلعاقر نؿا لًءـذاكلىًء را لءىـذاإ ءبؿ»اة ثلق ل:ل،األأود

ا.(ٙ)« ق قرء اا لءىـذاكمءرؾاقألمو ا ي
 يئ ُّٱا ػػياعلػػعاقر ػػوبارػػءقا ن ىػػكقا؛م ػػباكرػػ را ػػ ق  اقرن هػػك اابر رػػءع

ا.(ٚ)َّ زب  رب
ا.(ٛ)لقرلغو فاأل ه اقالنو ب اه ل ااإيوذكرلالهذل

ا
ا

                                                           

ا«.لءـ»ذاكقرل بفا«لءـ» فاقرا  طارىلياافا اياطبرجا ياقروهء جاا(ُ)
ا«.لءـ»ذاكقرل بفا«لءـ»وهء جاقرلغهللااا(ِ)
ا.ْٗ/اِذاكو    اقر  ىبليإاَُِ/ِقلظ او    اعط هللاإاا(ّ)
ا.ْْ/ُذاكقروا بفا يارع قجاقرء  فإاُُٖ/ٓ«إالءـ»قرى فاا(ْ)
ا.ُٔٔ/ّن ه  اقرلغهللاإاا(ٓ)
ب إاا(ٔ) ا.ُٖٔ/ِ ىبلعاقرء  فارلنن 
ا.ّٗٓ/ُقإلوءبؼإاا(ٕ)
ا.ّٗٓ/ُقإلوءبؼإاا(ٖ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُّٕ﴾  
  

ابرإافا   اقر    اق كؿاايابرلغو فا اقر ى ايك  انب را 
لماااااا ل قمااااااوالمااااااملب ااااااىلأم اااااا لإال

ل

ل(ٔ)أمل ةمماااااااااااااااااوملإمل ضااااااااااااااااابوال
ل

اابرلغو ف.امىاكًا  يا
ل:ي الةظلم ل أح

ا ػػػلًءـذ»ػ ػػػاذقر ىلػػػعايرءػػػ ق  اقرن هػػػك ا ػػػانػػػب را كق ءػػػهللاناايقرلنىػػػا ػػػ ق   -ٔ
 .عاكقء وارغوبفار ىلناا«ك لءىـ

 .هبانب راعلعا  رباقرلغو فألل اا؛هباقألنك   ق  اقرن هك اامل اكرؼا -ٕ
كقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ذااذ لػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللااقر ػػػاىهللااذ ػػػبء هاا ػػػ ق  اقرلنىػػػي -ٖ

ا نور ا كقءاقرء  ف. ياكنب را
  

                                                           

ػػب إاا(ُ) ذاكو  ػػ  اقر ىػػبليإأُٖ/ِ ػػفاقرمب ػػؿاالاػػفا ػػ  اقر   ػػبرا ػػيارعػػ قجاقرءػػ  فارلنن 
ا«.لءـ»ذاكقرل بفإِِّ/ّذاكو    اقرء طايإاْٗ/ِ



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُْٕ﴾  
  

 انفتح يمبثم انكضش نهشاء
 مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱاوىػػػبرعإايا كرػػػهكءرػػػؾا ػػػذا َّ يك ُّٱاي ػػػ

ا.(ٔ) َّ  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن
 اػػػكاكااذكقرء ػػػفاذاا ل ػػػبا ػػػ  اقرلنىػػػيذام ػػػ اقرػػػ ق اَّ يك ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا

ل.(ٖ)قافان   اكمءقاان ًٌااذا وباقر ق اإ«ص ىاءٍاوىا»ل(ٕ)ء ك 
 :ادلؼىن ٔانتٕجٍّ
إا ػػػػ  ا ايكقإل ػػػػ قطا ػػػػاذ كاقرن ػػػػآاذلاقرػػػػعاقر طلػػػػكجكقر ػػػػ ااذ اقإل ق  قرًءػػػػٍ صي

 ىك ُّٱاإ-ك ػػػلـاهرػػػلعا اعل ػػػ-ايرللاػػػا ػػػهللااقرم   ػػػهللاانطػػػبجهاك ػػػعاقر،ل(ٗ)قر راػػػهللا
اَّ ننمن زن رن مم ام يل ُّٱاذرفاوطلػجاانهػػ اءرػػؾاإم اَّ  ىل مل يك
ا.(٘) ءوك هللاهااهبا  ك ها ل آا  ل اارفاء رؾاالاإم 

ررػعاقرلطػؽاام  اقر ق ذاكقمو عااىضاقرىل ب اابإل ػب  ااَّ يك ُّٱقرن هك اا   
قرلطػؽاابرم ػ اا لهـا ف اا  اقرن هك ذاا ل باءم امو  هاقعلعا  اا(ٙ)قر ضب عاابرم  ا ي

قر ضػػػب عااي ػػػام ػػػ هااياقر بضػػػيا ءبالػػػهقر ضػػػب عارغوػػػبفذا ػػػبر وبا ػػػايكقر ػػػوبارلػػػ ق ا ػػػ
ا.«ص ًاءٍاوىا»ايرغهللاا ا«ص ىاءٍاوىا»رىم ذاكعلعاهءقاومكفا  ق  اقرلنىياكق

ػإاقرء صإا ى كؼهابملدر داق لل ػ ىصاذاك ءبؿإاءى ىصا ىٍءػً صاًء رن بذاكءى
ا.(ٚ)«ـٍاقهيا ىاهياعالىاوىٍء ىصاعىاارفٍا»ائباك  ا  ا ىٍء ىصاًءٍ رنا

                                                           

ا(.ّٕ ك  اقرلءؿاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقاػػفانبرك ػها ػػيا نورػ ا ػػكقءاَْٗ/ِل ػجاقرءػػ ق  ارللنىػياكءػػ لاقرن ن ػ ما ػػياقرم ػبؼإا(اِ)

ذاكقرلنىػػيذاكقرء ػػفذاك اػػكاء ػػك ال ػػاهباقاػػفاعط ػػهللاا ػػياقر ءػػ  اقرػػكن نإإٕذإٔقرءػػ  فإارػػػ
ا.ّٕٗ/ٕقر ىبليإاذاك كاإُِ/ٕذاكقر  إاِٗٓ/ٔذاكمءقا ياقراء إاّّٗ/ّ

اذاء حال اهباإلا قه ـذاكقافان   .ٗ/ِقلظ اقر ءو جإا(اّ)
ا.ّّٗ/ّذاكو    اقر ء  اقركن نإآُْ/اّذاكقر ءمـإاَْ/ِقلظ ا ءب   اقرلغهللاإاا(ْ)
ا.اآِّ/ُٖك  بو باقرغ جذارل ن اقر قنمإااّّٗ/ّقلظ اقر ء  اقركن نإاا(ٓ)
ا.ُْٓ/ّذاكقر ءب   إأُُ/ّقرى فإا(أ)
ا.ُّْ/ِن ه  اقرلغهللاذاالافا    إاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٓ﴾  
  

اءلب لمغاا لالع ل اا ،لوالث   اا لأمهااورلالقاار للماا لعم ااهل المغحاا ملوا اااًلايوذكاارلاألزهاارل
ا ىٍءً صذا لرإاكقرلغهللااقرىبر هللاإ»اإق للذب لرواة اذ   ئػهللاهااصا لغػهللاها ىاٍءػباء صا ىاك   ااءى ىصى
ا.(ٕ)....«(ٔ) َّ  خي حي جي ٰهُّٱاإن ىكفاعلعق ا ياكقرء  ا

ا ىٍءػػػً صذاكهػػػعا عاهػػػباه  ػػػ»اإوقااا للأباااولالااااحح ػػػ ىصى م ػػػبااذ(ٖ)«رغوػػػبفاءى
ارارغػػهللااقرم ػػ اً ػػكليااذ(ٗ)مكمػػءقاءمػػ اقرن ن ػػ ااهللاذ  ػػغىاهػػبارياكرػػ راقرلغػػهللااقروبل ػػهللااامل ا

اقر ضب عاألهؿاقرءنبن.اي 
ػً صا ىٍءػ ىصكوءكؿاقرى ج»إاق للابملعط   ا ىٍءػً صاكءى كقرم ػ ااذإاءى ىصى

اقرلغهللااقروبل هللاا لـا  ؼاعلعال اوهب.باك   ااذ(٘)«رغهللاا هؿاقرءنبنايهاقر  وءاؿاي 
لمالةظ ت:

قر ىلػػعارءػػ ق  ااا ػػوباقرػػ ق ا كق ءػػهللاا ػػيا«وىٍءػػ ىص»اينػػب را ػػ ق  اقرلنىػػ -ٔ
 رغهللاا  هب.ايرءاها؛َّ يك ُّٱقرن هك ا

اذهللا  ػغىاريااإم ػبارػغ را ء ػؿاذ  ق   ااهػباقرلنىػيااػبر ا ػايكر راقرلغهللااقروػ -ٕ
ألهػػػػؿااذاك ػػػػ ال ػػػػارا ل ػػػػبانػػػػب را ػػػػ ق  اقرن هػػػػك اعلػػػػعاقرلغػػػػهللااقرىبر ػػػػهللا

 قر  وءاؿ.ايرلغهللااقر وبا اكرـا  ؼاعلعال اهللاوااذقرءنبن
ا كاقرى ػػ  اقر وػػكقو  ا ػػ ق وهـذاذرػػـاوػػ  اعلػػعا ر ػػلهللااقر ػػاىهللااي ػػ ق  اقرلنىػػ -ٖ

كقاػفانلػعااذ نورػ ا ػكقءاقرءػ  فاي ػاه ػ اءم هػباقاػفانبرك ػا بء هااي ه
قرءػػػػ ق قراقرى ػػػػ اكقأل اىػػػػ فاايقرمب ػػػػؿا ػػػػاي ػػػػاءريكقرهػػػػاذقر ءو ػػػػجاي ػػػػ
ا اعل هب. قرنقئ

                                                           

ا(.اَُّ ك  ا ك ؼاقر هللاا)ا(ُ)
اا.ِّٗ/ْ(اوهء جاقرلغهللاذارألنه مإاِ)
اا.ٗ/ِ(اقر ءو جإاّ)
اا.َْٗ/ِ(اقرم بؼإاْ)
ا.ّٕٗ/ٕذاك كااقر ىبليإإُِ/ٕذاكقلظ اقر  إاّّٗ/ّ(او    اقافاعط هللااقر ء  اقركن نإآ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٔ﴾  
  

 انفتح يمبثم ادلضبسػخ حشف كضش
 يه ىه مه ُّٱ يا كرهاوىبرعإاا َّ جي ُّٱذا َّ ىه ُّٱكءرؾا يا
ا.(ٔ) َّ حي جي

ػػػػػػػػػػباا ػػػػػػػػػػوباقرلػػػػػػػػػػكفا ػػػػػػػػػػيا ٱٱٱَّ ىه ُّٱ ػػػػػػػػػػ  اقرن هػػػػػػػػػػك ا ا ػػػػػػػػػػوباقرلػػػػػػػػػػكفذاك  ضن
ذاا ل ػػبا ػػ  اقرلنىػػيذاك ء ػػعااػػفاكوػػبجذاكقألع ػػشذاكعا ػػ ااػػفا(ٕ)َّجيُّٱ

ذا(ٗ)«ًلٍ ػػػوىًى فيا»ام ػػػ اقرلػػػكفذاكمػػػءقاا(ٖ)«ًلٍىايػػػ يا»ع  ػػػ اقرل وػػػيذاكن ااػػػفاءاػػػ شا
ا.(٘)رنلب اافاءا شاقر ء ئا«ًلٍ وىًى فيا»كل جاقافانبرك ها

 انتٕجٍّ:
 ل هباو   ا ىلعاقروكء  ذاك ل هباا ىلعاا َّ ىه ُّٱ  ضؿا با ءبؿا يا ىلعا

 هياا َّ جي ُّٱقرطبعهللاذاكقاللء ب اا اءبلهذاك ل هباا ىلعاقر عب ذاكمءقا
ا ا ف اقرىكف اطلج او    اقرمل و فاا- اءبله-  ا ي انب  اك   ا كقلذ ا ف ال

قرء ق وبفإاقألكرعإاابر وبارن هك اقرء ق ذاكقروبل هللاإاابرم  اهيارللنىياكر  لذا
ام  اء ؼاقر ضب عهللاا لهجا ط   ذاكظبه  ا ى ك هللاار لا كقر ىلعاكقء ذارءارف 

ا    عاابرولو اوءرا ب اقرظبه   اكول   اهءل ا فاقرءابئؿاقرى ا  هللاذ ر ؾاع   اكقت لهللاذ
او ر لهبإ
ا
ا

                                                           

ا(.ٓ ك  اقر بوءهللااقر هللاا)ا(ُ)
روءػػؼاعلػػعالرػػهاعلػػعا ػػ ق  اقرن هػػك ذاكمػػءقا كاااِْذاُْ/ُ قنػػآاقراءػػ اقر ءػػ طإاا(ِ)

ا.ُٔ/ُذاكقر  اقر ركفذارل    فاقرءلايإاْٗ/ُقر ىبليذارألرك يإا
ذاكرػػػػػـا ل ػػػػػجاَّ ىه ُّٱذاكءرػػػػػؾا ػػػػػياْٗ/ُقلظػػػػػ اهػػػػػءلاقرل ػػػػػاهللاا ػػػػػيا كااقر ىػػػػػبليإاا(ّ)

ا.ُْ/ُذاك ياقراء ا ل كاهللاارغ  اقرلنىيإاَّ جيُّٱ
ا.ِْ/ُرلء ق اقر باء فا ياقراء إااَّ جي ُّٱقلظ ال اهللااا(ْ)
ا.ٕ نور ا كقءاقرء ق قرذاالافانبرك هإارػا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٕ﴾  
  

 تفصٍم انظبْشح:
ا فاقر وبذاهءلا ظبه  ارهن  هللااو   عاابرولولهللاذاكوىليإام  اء ؼاقر ضب عهللااا الن

 بألرؿاقر  هك ا ياء مهللااقر ضب عهللااقر وبا ياقرواوياقألرؿذاكءرؾارن  هللااقر وبذا
ا مبفاقرواويارمو وهااها كرع.

اقرى جا ا  ف  امبفاقر ىؿا ابع  ب ارءق  ض كفاء ؼاقر ضب عهللاا له؛األل ها  ؿا   ب
ا.(ٔ)«  ء  ذاك مـ » فاقرواويا كق امبلراء ك ها رل  هللاذا كا  هباء ؼانقئ امػ

للمعربل هًأ لآ رلفيلضبطلةرو لالمض رع لأش رلإل هل مملالس بلل ظهرلأم 
كءرؾا يارغهللاان  آااذرأل  ب اابجاوم  ا  ها كقئؿاقر ضب عهللاهءقا»إاس بو ه،ل قول

االا هؿاقرءنبنقرى جار ا لراوًاذ اءكءرؾا كرهـإ ارًارىلـ اك لب لـذاكلءفاىٍالـذاكهياوًاعٍاؾذ
ا.(ٕ)«لـاءقؾىٍالًا

لف رس لابم لذكر اقرى جاقالنواؼا يااإوقد اقنواؼارغبر اكنكل اا ف ا ف  ف 
ا وباقرلكفاكم  هبذاك بؿاقر   ق إاهيا  وكءهللاا يارغهللاا«ال وى ف»قرء مبرذامءكرلبإا

ا.(ٖ)   شذاك   ذاكر  هـا ءكركفاابرم  
ا كا ىوؿا اهكاواويارء بذ اقرم  ا ب ؿار ب ا« ن ع»كهءق ا كا«رن ع»ذ ذ

امػ ا كره«ًوىضًٌ ف»ا ضى ؼ امبف ا ك ااذ انقئ   اوب  ا ك اكرؿذ اق وغ  »ه ن   ملرا«
اذاكر  هب.(ٗ)ًو وغ  اكو بعلر

او وباعل ا ا  ل هب ارالاقر ب ذ اقرم  ا آاقرء كؼاقر ضب عهللاان  ىهب ك وءءؽاهءق
ب. ان  آاقرى جا بارـا مفااى اء ؼاقر ضب عهللاا ب ذا  لها م  ا  ضن

 م  كلها ياقر ب اكن  آاهءقا  وءها هؿاقرءنبنذاكالكاو  ـاالا»إاق للس بو ه
ب(٘)«رءقا بركقا  ىؿ ا.(ٙ)ذارالا فا مكفااى ا ب اقر ضب عهللاا ب ا  ضن

                                                           

ا.ِٕٕ/ِقلظ ا  ااقرمب  هللاذاالافاقرءبنجإاا(ُ)
ا.ُّْ/ُذاك  ااقر ب  هللاإاَُُ/ْقرموبجار  اك هإاا(ِ)
ا.ِٖقرربءايذاالافا ب  إارػا(ّ)
ا.ُّْ/ُك بااى هبذاكمءقا  ااقر ب  هللاإااَُُ/ْقرموبجار  اك هإاا(ْ)
ا.ُُّ/ْقرموبجار  اك هإاا(ٓ)
ا.ِِٖ/ِ  ااقرمب  هللاإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٖ﴾  
  

كقرػػػػءما  ػػػػهؿاقرم ػػػػ ا ػػػػآاكنػػػػك ا ػػػػب اقر ضػػػػب عهللاااىػػػػ هبا ػػػػب ا نػػػػ لاهػػػػكا
اقال ورب ا ياقرنه اقرىضليذاكقرى ؿا فانههللااكقء  .

 َضجخ انظبْشح:
ارلءنبن ًٌ فذ اقر وب ال ج اء ح اقرم  ذ ال اهللا ا ي اك آ ا ف اقرىل ب  ا ف

ذا(ٕ)ذاكل جااىضهـاقرم  اراىضاقرى جا كفاوء   (ٔ)كقرم  ار بئ اقرى ج
ـيذاًابٍرمىٍ ً إارغهللا»...اكء   ااىضهـا ابئؿاقرم  اكقر وبذا بؿا اكاع  كإا اكًوٍىلى

ا ىهللاىااذك ى ى اذكوىً  ـاذ ٍ   اً ٍفا ىعنبنااذك ى بًناك كـه كعب  هللًااقٍرىى ىًجذاك ى با ىهؿاقٍرًءنى
ااذكاىًضاهيء ؿاذك ىٍنً اقر   ق اذهىكقًنفىا لىٍ هىب«وىٍىلىـ» ى ىءيكريكفى اعى ا.(ٖ)«ذاكىقٍرءيٍ  في

ػػػب اقرءابئػػػؿاقر ػػػباؽاقر ل ػػػكجارر هػػػباقرم ػػػ ذاكءمػػػ اقر ػػػوباألهػػػؿا كءمػػػ اقرلء 
ذاك ل ػػجا اػػكاء  ػػبفاقرم ػػ ارءػػ  ذاك  ػػ ذاكرػػـا ػػءم ا ا ىػػهللاذام ػػبارػػـا(ٗ)قرءنػػبن

ا ياع ـاءم(٘) ءم ا ابئؿاقر وب  لاءرؾاقعو ػب نقا لػهاعلػعاكضػكاال ػاوهذاذاكرىؿ 
ام بال اراقرظبه  اراه ق ذاكقو   راقرظبه  ااولولهللاااه ق ا ل كاهللاارر هب.

 ىلػػػػكفاىل ػػػػكفاكوًاإاوًاكفوءكرػػػػاـك  ػػػػباولولػػػػهللاااهػػػػ ق ذا ػػػػ له»إاقاااا للابااااملأ ااااي
م با،ل(ٙ)ذاك ءر اابرء كؼاء كؼاقر ضب عهللا«رلىكفاام  ا كقئؿاقرء كؼ ًاكا

ا.(ٛ)قرلءجاوى ؼا يامو  ا فاقر ىبنـذاكاهءقا(ٚ)ءم اقرء   م
ا

                                                           

ا.َُُ/ْقرموبجار  اك هإاا(ُ)
ا.ِْ/ُقرلهب هللاذاالافاقألو  إاا(ِ)
ا«.ك ع»ر بفاقرى جذا ب  اا(ّ)
ا.ّٕ/ُرع قجاقرء  فارللءب إاا(ْ)
ا.ِّ/ُقراء اقر ء طإاا(ٓ)
ا.ُُ/ِذاكقرنربئصإاُُّ/ُ  ارلبعهللااقإلع قجذاالافانليإاا(ٔ)
ا.ُُْ   اقرغكقصذارلء   مإارػا(ٕ)
ا«.ولؿ»ر بفاقرى جاكقرءب ك اكر  هـذا ب  اا(ٖ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٗ﴾  
  

ا ل اكقا ارـ اقرىل ب  األف  ار  هب؛ ا كف انبرهللا اراه ق  اقرظبه   ا ض  ر ك  
ا.(ٔ)رءا لهللااكقء  ا مو ا فاظبه  ا يا كق هللاواكقء  وا

اول جا ا  وان اقر كق هللاذ اوى  ر ارءق ا ا لهللا ا ف األمو  اقرظبه   اول ج ك  
ذاك   راقرظبه  اقرويا(ٖ)ىهللاذاك يا ن لاول جار ا (ٕ)قرم م هللاارو  ـا يا كق هللا

اقرم  االا ءور اعل هبذااؿاوم  ا اابرولولهللاا فا نؿام  اقروب ذا آا ف   ىلب
ل  باق وءبؽاق  هبا فاقروب ا فا ًر ىهبا ب ام باوء  ـذاكقت قرلكفذاكقره ن ذاكقر ب ارءقاكى

اابجاو   هللااقرمؿاابرنن .
لأ هم لاأل للالاححلأبلالكسر؟

اقألرؿاقر وباألء ؼاقر ضب عهللاذا ؤمًٌ اهءقا كؿا  اك هإاا  لاقرء  ب   ف 
ا.(ٗ)«كن  آا باءم را  وكاا يارغهللاا هؿاقرءنبنذاكهكاقألرؿ»

 انكضش يمبثم انضى ٔرنك يف: -2
اإ« ىًهش ا»ذاك« ىهيش ا»

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ ػػػفا كرػػػهاوىػػػبرعإا«ا ىهيػػػش ا»

ا.(٘) َّ رث
ا ػػوباقره ػػن اكضػػـاقرهػػب ا ػػآا ػػ فا ىن ػػهللاذاك ػػ  ااَّ نت ُّٱ ػػ  اقرن هػػك ا

ااهب»قرلنىيا اكم  اقرهػب ا(ٙ)« ىًهش  ذاكءم اقافانبرك ها ل هباعفاقرلنىياابرضٌـً

                                                           

ا.َِٕرغهللااو  ـذا /اضبهياعا اقراب يإارػا(ُ)
ا.ٕٓٔ/ِقرمب ؿذارل ا  إاا(ِ)
ا.ُُْ   اقرغكقصإارػا(ّ)
ا.َُُ/ْقرموبجار  اك هإاا(ْ)
ا(.ُٖها فاقر هللاا) ك  اطا(ٓ)
ذاُْ/ْذاكقر ء  اقركن نذاالافاعط  هللاإآُ/ِقلظ اقرء ق  ا ياقر ءو جذاالافانليإاا(ٔ)

ـذاكقراءػ أُْٗق=اُّْٖذا ق اقرموػجاقر رػ  هللاذإُٖ/ُُكقرنب آاألءمبـاقرء  فإا
ا.ِٓ/ٖذاكقر  اقر ركفإاِِّ/ٕقر ء طإا



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُِٕ﴾  
  

اقرلنىيا   ا(ٔ)« يًهش ا» اضـاقره ن ا«ا يهيش ا»ذاكلءؿا اكاء  بفاعفاقرن ن  ما ف 
ا.(ٕ) ابع  ب«ا هش»كقر  فاقر ىن هللاا فا

بارللنىيا ا.(ٖ)ابر  فاقر ه لهللا«ا ىهي  ا» ل ها   ام بال جا  ضن
 انتٕجٍّ:

اهى ب ػػػهللانا هػػػكاهػػػشاه ػػػ ش. ا ىهىػػػش  ا  ػػػها ىنػػػبك ه.اهػػػش  إامػػػٌؿا ػػػي و إااقرهػػػش  كقرهػػػش 
ػ اكى ى ىهػبااىرن اقرٌ ن ً ارر ؾذاكمػءرؾارفالوػ رى ٍءايؾاريٍرفى  نت ُّٱإابذاك لػها كرػهانى

اررعارٍنكقًلهَّ رث يت ىت ارءقاهش  ا.(ٗ).اك نؿهاهشج
كؼًا ٍىػػػػػػ ي اكقرًن  ػػػػػػهللااًرٍل ى ب ػػػػػػهللايإاقالٍ ًو ػػػػػػباي ػػػػػػذاكقرهى ى كًؼاهى   ٍىػػػػػػ ي ب ػػػػػػهللاناكهىً ٍ ػػػػػػراًرٍل ى باكهى ى

ارىهياكقٍ وىهىٍ وه ٍ رإاقٍ وىٍءري ا.(٘) ىً ٍءريا مإااهً ٍ رياذاكاكقٍهوى ى
إاقرنػػء ا ػػ ؿاعلػػعا ػػبا  ػػها نػػبك ذاكرػػ فذاك ىلػػبلإاقل ػػها   ػػؿا ػػيا ػػكؽارل ػػهاإًذا

اقألرربف.قر  ؽذا كا نءجاا  ؽا
ا ػػػوباقره ػػػن اكضػػػـاقرهػػػب ذا مإا نػػػاطااهػػػباقر ػػػن ااَّ نت ُّٱك ػػػ  اقرن هػػػك ا

 و ػػءطا لػػهاقرػػك ؽا ومملػػهاقرغػػلـذا كا فاونػػءجاقر ػػن اك ررػػبلهارر ػػؾا  ولػػبو اقرػػك ؽا
ا.(ٙ) ػومملهاقرغلـ

 ل ػها   ػؿااهػباعلػعارل ػهار  ػك هبذا كار م ػ اقرمػألاإاوذكرلابملأ ايلفايلمع  ها 
ا.(ٚ)رلغلـااهب
لا حماتلالروا  تلفيلقراءةلال  عيللهذهلالكمم .وقدل

                                                           

ا.َٗ نور ا كقءاقرء ق قراالافانبرك هإارػا(ُ)
ا.ِِّ/ٕذاقلظ اقراء اقر ء طإآّّ/ِرـا  ؼاعلعاءرؾا ياقرم بؼارلن ن  مإاا(ِ)
ا.ِْٕ/ّذاك وباقرء   إاِِّ/ٕقلظ اقر باؽإاا(ّ)
ا«.ه ش»ذاكقرل بفاّْْذاّّْ/اّقلظ اقرى فذارلنل ؿإاا(ْ)
اكر  ه ب.إُٖ/ُُذاكقرنب آاألءمبـاقرء  فإا«ه ش» قنآاقرل بفاا(ٓ)
ا.ُْ/ْذاكقلظ او    اقافاعط  هللاإاِْٗاذِّٗ/ُٖقلظ انب آاقرا بفإاا(ٔ)
ا.ُٓ/ِقلظ اقر ءو جذاالافانليإاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٕ﴾  
  

ذا(ٔ)ا ػػوباقره ػػن اكم ػػ اقر ػػ ف«ا ىًهػػش ا» ػػباءمػػ لا رلػػجاقرىل ػػب إا ل ػػها ػػ  ا -ٔ
 ك ياوكن هاهءلاقرء ق  اقءو بالفإ

 فا مػكفإا ىً  ػؿااهػباعلػعارل ػيذار ػبار ػك هب.اكقت ػباروم ػ  اقرمػألارهػباإااألول -
اا« هيػػش ا»مءػػ ق  ا ػػفا ػػ  إاكءرػػؾااهػػبذا اقرناػػني اضػػـاقر ػػ فا ىن ػػهللاذا ءػػبؿإاهػػش 

إارءقامبفانب  ا  .(ٕ)با وم  اره ب وه هش 
.اءمػ اءرػؾا(ٖ) ءر ا ػ ق  اقرن هػك «اكقر ىلعامبرءماوء  ـإا»وق للابملعط  

 .(ٗ)قافانليذاكمءقالءؿا اكاء بفاعفا اياقر ضؿاقر قنمذاكقافاعط  هللا
اهباقرمألارهب؛ا نب ااػهاعلػعاا م  اإاضـاقرهب ذا ما« هيش ا» ق اإا ل ها الث  ي -

ا ٍ ًىػػػػؿ» ػػػػؿى فامػػػػبفا ضػػػػبع ناا« ىىى اقر ػػػػي ىا ىًهػػػػ  لإارءقا..ا وػػػػؿإاب.باك وىػػػػ  ناكقت هىػػػػ  
ػػػي ىا ىًءا ػػػه...ام هػػه اقر   ػػج  كرػػـا ضػػػ كهبذاكرػػػٌءااذام ػػ اقرءػػػب ا راوػػػهللااك ولػػػهإاءى

ػػ  ل.ا ػػ  اقرءاػػؿا ً ػػ  لاك  ي ػػهذاك ى ػػهاك وي   اقرءػػ  حا ًو   ـ  ا ًغػػء لاك غيػػء لذاكوػػ قرىػػ ؽياقرػػ ـى
ذااضػـا« هيػش ا»مءػ ق  ا ػفا ػ  إاا« هػش» يا ء ؼا ػكلاهػءل.اكمػءرؾا مػكفا

 ا.(٘) ىن هللاقربر  فااقرهب ذاكا
اقرن هك . ءر ا  ق  ا«اكقر ىلعامبرءماوء  ـإا»ق للابملعط   

ذاك مػػكفاءرػػؾا(ٙ)ابرضػػـاكم ػػ اقرهػػب «ا يًهػػش ا»ءمػػ اقاػػفانبرك ػػها ل ػػها ػػ  ا -ٕ
  ابع  ب.«ا هش ا» فا

اعفاقرن ن  ماعػفاقرلنىػيا ل ػها ػ  ا -ٖ اضػـا«ا يهيػش ا»ءم ا اكاء  بفالءان
با فا(ٚ)قره ن اكقر  فاقر ىن هللا ا ابع  ب.«ا هش ا»ذاكهءقا  ضن

                                                           

ذاكقلظػػػ اوءء ػػػؽاقرءػػػ ق  ا ػػػياقررػػػ ءهللاآِ/ِءمػػػ ارلمل ػػػهللااقرلغوػػػ فاقرلءػػػب ا ػػػيارعػػػ قجاقرءػػػ  فإاا(ُ)
اقر باءهللا.

ا.ُٓذآَ/ِقر ءو جذاالافانليإاا(ِ)
ا.ُْ/ْقر ء  اقركن نإاا(ّ)
ا.ْٖٗ/ٖذاك كااقر ىبليارألرك يإاِِّ/ٕقلظ اقراء اقر ء طإاا(ْ)
ا.ُٓذآَ/ِقر ءو جذاالافانليإاا(ٓ)
ا.َٗ نور ا كقءاقرء ق قرإارػا(ٔ)
ا.ِٓ/ٖذاكقلظ اقر  اقر ركفإاِِّ/ٕ قنآاقراء اقر ء طإاا(ٕ)
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 ػػآام ػػ اقرهػػب ذا كاضػػ هبا مػػكفا ابع  ػػبااضػػـاقره ػػن ا«ا يًهػػش ا»إاقرءػػ ق  اإًذا
ارءقامبفا لم  .«اهشاقرنانا هش»كقرن  آا فا«ا هش ا» فا

لمالةظ ت:
ا ػػػوباقره ػػػن اكم ػػػ اقر ػػػ فانػػػب ا ػػػياوكن ههػػػبا«ا ىًهػػػش ا» ػػػ ق  اقرلنىػػػيا -ٔ

 ىلػػيإا«ا يهيػػش ا»قءو ػبؿامكلهػػباا ىلػعا ػػ ق  اقرن هػك ذاكقروػػبليا لػها  ق ا
ػػبا ػػيا ا  ىػػؿ»قر ىلػػعذا نػػب ااػػهاعلػػعا وػػؿا ػػ ق  اقرن هػػك ا  ضن ذا« ىىىػػؿى

فا ضبع نبا وى  نب.  ك وؿاقافانليارلظبئ لا ياقرلغهللاذاكقت

ا بال جاررعاقرلنىيا فا  ق وها -ٕ «ا يهيػش ا»اضػـاكم ػ ذا كا«ا يًهػش ا» ف 
 قر ابعي.«ا هش ا»اضـاقره ن اكقرهب اكقر  فذا  ل ها فا

ءػػ ق ذا ءػػ ا ػػباك  ا ػػفا ػػ ق قراعػػفاقرلنىػػيا نػػبرؼار ػػباعل ػػهان هػػك اقر -ٖ
 ءم ا ياقر كقءذاكرـا   اعلعا ر لهللااقر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  .

ابر ػػػ فاقر ه لػػػهللاذاكهػػػءلا ػػػكؼا وىػػػ  ضا«ا هػػػ »ل ػػػجارللنىػػػيا ػػػ ق  ا -ٗ
اقراءحارهبا يا اءحاقر الرهللا.

 :َّ َّ زت ُّٱٱانفتح يمبثم انضى نهحبء يف -3
ا.(ٔ) َّ نت مت زت رت  يب ُّٱٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإ

اضػػػػػػـاقرءػػػػػػب ذاك ػػػػػػ  اقرلنىػػػػػػيذاكقرء ػػػػػػفاا وءهػػػػػػباا َّٱٱ زت ُّٱ ػػػػػػ  اقرن هػػػػػػك ا
ٍكانب» ا.(٘)ذاكقافاءلاؿذاكر  هـ(ٗ)ذاكقافا    ف(ٖ)ذام بال اراقرء ق  ارءوب  (ٕ)«ءى
 

                                                           

ا(.ِ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ٔٓٓ/ِذاكقر  اقر ركفإآَِ/ُقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ِ)
ا.ّٖٔ/ُل اهارللنىيا يانق اقر    إاا(ّ)
ا.ُّقلظ ا نور ا كقءاقرء ق قرإارػا(ْ)
ذاكقلظػ اقرل ػاهللاارلء ػفا ػيا ىػبلياقرءػ  فآِْقلظ اقرمب ؿا ػياقرءػ ق قرذارلهػءريإارػػا(ٓ)

ب إآِّ/ُرل  ق إا ا.ِْٖ/ُذاك وباقرء   ذارل كمبليإاُٗٗ/ُذاكقتع قجاقرء  فذارللء 
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 انتٕجٍّ:
ػػػػكجإا ك   ػػػػراالػػػػيا  ػػػػ ا ءكرػػػػكفاقرءبئػػػػجإا ػػػػبؿاقر ػػػػ  ق إاـ.ا قإلوػػػػـاقرىظػػػػقرءي

ا.(ٔ)قرءبوؿ
ا  ػػػهاوػػاحارغػػػبرإاضػػـاقرءػػب ذاكهػػػيا ػػ ق  اقرن هػػػك ذا كءمػػ اقر ػػكمبليا ف 

ذاك  ق  ا اياافامىجإا ا«ءباب»ك وباقرءب ذاكهيا  ق  اقرء فذاكقروبروهللاإاقرءبجي
با كيكاناعلعاقر ر  ذاك  ها  ضن ا.(ٕ)كًء باهللااذبءى
انب ا كؿاقر نا ؿاقر ى مإا َّٱٱ زت ُّٱكعلعاقرلغهللااقألكرعا
لالاااااادهَرل لقباااااار لُةااااااوبٌلاللَ ااااااْدُ َمم 

ل

ل(ٖ)فإ  اااااااا لحمقاااااااا ُهلعم اااااااا لَةِساااااااا بُلل
ل

انب ا كؿاقرن إ«اءباب»كعلعاقرلغهللااقروبل هللاا
لمهااااااااااااااااااااا ِأَرْ ِملَحَك  اااااااااااااااااااااا ه م  لوا 

ل

ل(ٗ) داحئاااااااااٍذللقااااااااادلَ ِطئااااااااا لوة بااااااااا ل
ل

اقر ػػػوبارغػػػهللااو ػػػ ـذا ػػػبؿاقألن ػػػشإاكهػػػيارغػػػهللااو ػػػ ـ ذا(٘)ك ػػػ اءمػػػ اقرىل ػػػب ا ف 
ٍكجاكقرءبجإاقرءكؿاكقرءبؿذا ا.(ٙ)كقرط   اكقرط ٍ  كلظ  اقرءى

ا

                                                           

ا.ِّٓ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ُ)
ا.ٕٓٓ/ِذاكقر  اقر ركفإاِْٖ/ُ وباقرء   ذارل كمبليإاا(ِ)
ذإٓٓ/ِذاكقرػ  اقر رػكفإاْٖٗ/ّرل نا ػؿاقر ػى ما ػياقراءػ اقر ءػ طإاا ػفاقرطك ػؿذا(ّ)

ٍكاػػهللا»ذاك  ػػها«ءػػكج»كر ػػبفاقرىػػ جا ا ػػفا«اءى ػػكج»اػػ الن ػػب»ذا«ءي ااهػػبا ك ن ا ػػفا«ا ءػػـك اػػ الن
ا«.  ل ؾاولءبل»

ذإٓٓ/ِ فاقركق  ذاكرـا  ؼاعلعا بئلهذاك  انب ا ياقر  اقر ركفذارل    فاقرءلايإاا(ْ)
ا.ْٖٗ/ّكقراء اقر ء طإا

ب إاا(ٓ) ذاكقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاِْٖ/ُذاك وباقرء   إاُٗٗ/ُرع قجاقرء  فذارللء 
ا.َِٓ/ُ

ا.ٕٓٓ/ِقر  اقر ركفإاا(ٔ)
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ك ػػ اقنولػػؼا رػػءبجاقر ىػػبنـا ػػياقرل ػػاهللاذا ػػبافا لظػػك ال ػػجاقر ػػوباألهػػؿا
ذاا ل ػبالػ لاقألنهػ ماكقر  ػك يا ل ػجا(ٔ)قرءنبنذاكقرضػـارو ػ ـذاكوباىػهاقرنا ػ م

اذاكمءقاقافاقرنكنم.(ٕ)قرضـ األهؿاقرءنبنذاكقر وبارو  ـ
ا.(ٖ)«ابرضـذاكو  ـا ءكركفاابر وب«اءيكج» هؿاقرءنبنا ءكركفا»إاق للالار اء

ا باءهجارر ػهاقألنهػ مذاكقر  ػك ياهػكاقأل ػ جارلرػكقج؛اء ػحا ػ  لااوأرى  ف 
قرن هػػك اابرضػػـذاكقروػػيا نػػءراقرلغػػهللااقر  ػػو مهللاا لهػػبا ىظػػـانربئرػػهبذا لهػػبإا

اقإلضب هللااررعا باءهجارر هاقألن شاكر  لا فال اهللااقر وبارو  ـ.
ػػٍفا ػػ  ؽاا له ػػبذا نىػػؿا ٍكانػػب»قر ضػػ كـاق ػػ نبذاا َّٱٱ زت ُّٱك ػػفاقرىل ػػب ا ى «اكءى

قر  وكاا ر  نق
باقر ض كـاق ـا ر  ذاكقر  وكاا ر  (ٗ) ا.(٘)ذاك  ؿا  ضن

ا ػفا اهكاقرركقجذاكهكا باءهجارر هامو  ه كقرءكؿاامل ه بارغوبفاا ىلعاكقء و
اقرىل ب .

قرءػ ق قراايء ػحارػـاوػ  ا ػا ؛ ػبءاي ػ ق  اقرلنىػايكهػذا«باناكٍاءىا»اف ا ك اءظا
ا. و اققر وكا

ش»انفتح يمبثم انضى يف نفظ 
ُ
َٕ
ُ
 ثفتح انٌُٕ ثذالا يٍ ضًٓب« ٌ

  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
ا.(ٙ) َّ  ىيمي خي حي

                                                           

ا«.ءكج»ذاكوب   اقرى ك ا«ءكج»قلظ ار بفاقرى جاا(ُ)
ا«.ءكج»ذا ب  أِٖ/ُٓذاكقروهء جإا«ءكج»قلظ اقر رابااقر ل  اا(ِ)
ا.ّٖٔ/ُنق اقر    ذاالافاقرنكنمإاا(ّ)
ػػػػػب إاا(ْ) ذاْٖٗ/ّذاكقراءػػػػ اقر ءػػػػػ طإآَِ/ُذاكقإلوءػػػػبؼإاُٗٗ/ُرعػػػػ قجاقرءػػػػ  فذارللء 

اقال ـا  كلا فاقر ر  . اكءم اقرهءريا ياقرمب ؿإاقراب كفاابرضـاكهكاقالنو ب ؛األف 
ا.ٕٓٓ/ِقر  اقر ركفإاا(ٓ)
ا(.ُّٔ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ٔ)
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ذاا ل ػػبا ػػ  اقرلنىػػيا(ٔ)اضػػـاقرلػػكف«ا يػػكلي ىا» ءػػ ا ػػ  اقرن هػػك اق ػػـالاػػيا ا
ذاكمػءقا ػ  ا اػكاع ػ قفاقرنػكليذا(ٖ)ا ػوباقرلػكفذاكاهػءقا ػ  اقاػفاكوػبجا(ٕ)« يكلى »

ا.(ٗ)ك اكاقرنكنق ذاكقرنء  م
 انتٕجٍّ:
لاػػيا اقاػػفا و ػػعذاكالانػػاؼا ػػيارطػػاؽاقال ػػـاعلػػعاقر  ػػ  عذا«إا يػػكل »

رمفاقرناؼا يالطؽاقرءابئؿاقرى ا هللاارهذا هكاق ـا عن يذا  ىءكجذاك ك ػؼذا
اػػػػػػهللا(٘) ػػػػػػآاملهػػػػػػبا عن   ػػػػػػهللاهاك ػػػػػػكل ذاكقر  ذاكقرىػػػػػػ جارءقالطءػػػػػػرا(ٙ)ذا كاملهػػػػػػبا ى  

قألعن ياوى   رارغبوهذاكنلطرا  ه؛ارءقا  ؿاعفاقرى جارءقاق ػوءراقألعن ػيا
ا.(ٚ)نلطرا  ه

كمػػػءرؾالنػػػ اقرىػػػ جارءقاك ػػػآاررػػػ هـا ػػػبارػػػـا مػػػفا ػػػفا»إاو قاااوللالأاااوال قي
 ا بانلطراقرى جاذاكلءؿاعفا اياع  كإا(ٛ)«ما هـاومل كقااهاامر بظا نول هللا
ا.(ٜ) ياقألعن يارءقالءلوهاررعارغوهب

                                                           

ا.ُّٕ/ْقراء اقر ء طإاا(ُ)
ذاك ػػػػكقءإُٓ/ْذاكقرػػػػ  اقر رػػػػكفإأُّ/ِذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط  ػػػػهللاإإُّ/ْقر ػػػػباؽإاا(ِ)

ا.ُْٕقرء ق قرذارلم  بليإارػ
قلظػػػػ اقر ػػػػباؽا ػػػػفاقر رػػػػب  اقراءػػػػ ذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط  ػػػػهللاذاك ػػػػكقءاقرءػػػػ ق  اكقنػػػػواؼاا(ّ)

اقر ربءؼارلم  بلي.
ا.ْٗٗ/ُقلظ انق اقر    االافاقرنكنمإاا(ْ)
ذاَِْن ياعلعاء كؼاقر ىنـذاألايا لرػك اقرنػكقر ءيإارػػقر ى  جا فاقرماـاقألعا(ٓ)

اـ.ُٗٔٗق=اُّٖٗوءء ؽإا ء  ا ء  ا بم ذاط.اقروبل هللاذا ق اقرموجا
ذاُّٖ ػػػ ب اقرغل ػػػؿا   ػػػبا ػػػيامػػػاـاقرىػػػ جا ػػػفاقرػػػ ن ؿذار ػػػهبجاقرػػػ  فاقرن ػػػبنيإارػػػػا(ٔ)

اـ.ُٖٗٗق=اُُْٖوءء ؽإا ء  ام بشذا ق اقرموجاقرىل   هللاذاا كفذاط.ا كرعذا لهللاا
ا.ّٗٓ/ُهءقا فا  كقؿا اياعلياقر ب  يذاك  انب ا يا  قنآاع   ا لهبإاقرنربئصإاا(ٕ)
ا.ِٔقر ى  جارلنكقر ءيإارػا(ٖ)
اك بااى هب.آٓقر باؽإارػا(ٗ)
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ا« ػػكل »علػ اوى  اهػػباهػكاقرغبرػػجذاكر ػظا’اهللا ػبروغ   ا ػػياقرمل ػبراقألعن   ػػ
ا  هبإا فاقألر بظاقروياك آاقروى  

ل.(ٔ)« يكلي ذاك يكلى ذاك يكًل إاواحارغبراق ـا نؿ»إاق للابملم ظور
ذاكا»وق للالعكبري:ل (إاريغىبره ذاً يا) يكلي ى ٍ ػً اهىٍ ػنو اقرل كًفاً ػٍفارى ـ  هىباضى ءي  ىٍ رى

هىب ا ىٍوءي كني مىٍ  يهىباذكى ىني ا.(ٖ)كمءقاءم ا اكانى  اقألل ر ي،ل(ٕ)«كى
 انؼزٔ انهٓجً نهمشاءاد انثالثخ:

ابرلغػػػبراقرواوػػػهللاإاقرضػػػـذاكقر ػػػوبذاكقرم ػػػ ارللػػػكفا ػػػفار ػػػ ا«ا ػػػكل » ػػػ ئا
اه نذاكل جامؿالطؽارءا ؿا فاقرى ج.

ا ءػػ  ااهػػباقر ػػاىهللاذاكهػيارغػػهللاا هػػؿاقرءنػػبنذا ضػػٌ كفاقرلػػكف  ػبا ػػ ق  ا» ـٌ اقرضػػ
ىػػػػيذاكقاػػػػفاكوٌػػػػبجك  ػػػػبا ػػػػ ق  اقر ػػػػوبا ءػػػػ  ااهػػػػباقرل ااكالا ه ػػػػنكف. ك ػػػػوبالػػػػكفا...انى

ك  با  ق  اقرم  ا ء  ااهبالب آا يا كق ػهللااقاػفان  ػبناذا) كل (اراىضاالياعء ؿ
ا.(ٗ)«راىضاقرى جاعلهذاكهيارغهللا

اًامىٍ ػً اقرل ػكًفذا ى ى ىا»إاوق للأبولة   م ٍلػهيإا يػكًل ي اعى لىبً آهاً ػياً كىق ىػهللًااقٍاػًفانى  ػبنو
اريغىػػهللاهاًرػػاىٍىًضا إاًا ىٍوًءهىػػباكىًهػػيى و ػػبجو اكى اكىقٍاػػفي ًىػػي  اريغىػػهللاهاًرػػاىٍىًضاقٍرىىػػ ىًج.اكى ىػػ ى ىاقرل نى كىًهػػيى

ًء ؿوا بًنااذ(٘)عى ريغىهللاياقٍرًءنى ـ ذاكى اكى ىضي ا ىٍهً ني ا ى ى و اىٍىضي ذاكى اكى ىٍمً  ي اقٍرىى ىًجا ىٍهً ني اىٍىضي كى
اقرل كفًا ٌـً اً ٍفاوىٍ ًؾاقٍرهىٍ ًناكىضى ٍ هيك ي با ى ى ىاًاًهاقٍرني ا.(ٙ)« ى

                                                           

ا«. ل »ر بفاقرى جا ب  اا(ُ)
ا.َْٗ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فذارلىما مإاا(ِ)
ا.ُٖٕذإُٕقلظ اوء هللااقأل  قفارهإارػا(ّ)
اقر باؽ.ا(ْ)
هـاالكاعء ؿاافامىجاافا ا ىهللااافاعب  اافارىرىهللاذامبلػرا  ػبملهـااػبراء  فذاوػـاا(ٓ)

رػػكقااىػػ اهػػن  وهـا ػػفاقر ػػانءهللاا  ػػب كقاررػػعاقرىػػ قؽذاك لمػػكقاقرمك ػػهللاذاكقرػػاا اقر  قو ػػهللاذاوءك 
ذأّٔررػػػعاقراءػػػ  ف.اقلظػػػ إالهب ػػػهللااقأل جا ػػػيا ى  ػػػهللاا ل ػػػبجاقرىػػػ جذارلءلء ػػػل مإارػػػػ

بإااكراباقألع عا يارلبعهللااقإلل بذ اذا ق اقرموجاقرىل   هللا.ّٓٗ/ُرها  ضن
ا.ٕٓٓ/ْذاكقلظ إإُّ/ْقراء اقر ء طإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٕ﴾  
  

م ملالةمبي،لواأللوسي م ملالةمبي(ٔ)وكذالذكرلالس  ا»إا،لق للالس  كءمػيا ف 
اقرلكفا ػآاق ا ػفاضـ  ره ػن ارغػهللاااىػضاالػيا  ػ ذارالا لػيارػـا علػـا لػها ػ  اا ػي و

ا.(ٕ)«قره ن
إا بانب ا ياقرءػ ق قراقرء  ل  ػهللااواوػهللاا ػ ق قرارهػءلاقرمل ػهللاذال ػاراقرءػ ق  اإًذا

قرويا   ااهباقرن هك األهؿاقرءنبنالطءنػبذاكهػيا  رػءهبذاكل ػاراقرءػ ق  اقروػيا
اوهللاالطءنباراىضاقرى ج.   ااهباقرلنىيالطءنباراىضاعء ؿذاكل اراقروبر

ػػباقرلطػػؽااػػبره ن ارػػـا ػػ  اعل هػػبا ػػ ق قراكهػػياواوػػهللاالطػػؽااىػػضاالػػيا  ػػ ا    
ػػمام ػػ اقرلػػكفا ػػآاقره ػػناكقر ػػوبا ػػآاقره ػػن ذا لػػـا نػػ اا اقرلػػكفذا    اػػبره نا ػػآاضػػٌـً

ارهاعنكنق.
لمملالس بلل الةظلاآلحي:

ا ػػػ ق  اقرلنىػػػيانػػػب را كق ءػػػهللاارلطػػػؽاالػػػياعء ػػػؿذاكهػػػيا ػػػفاقرءابئػػػؿا -ٔ  ف 
قر نبك  ارو  ـذاك  ا وػؿاقرلنىػياا ئػهللااو ػ ـاقرلغك  ػهللاا ػيا ىظػـا  ق قوػهذا

ا فاقرمل بر.  م باهكاكقضبا فاع ضلبارمو  و
 وءػػهللاا ػػيا ػػ ق  اقرلنىػػيا وػػ ا ػػياوغ  ػػ ا ءػػبطآاقرم ػػ  ارػػـا مػػفاإلاػػ قؿا -ٕ

قرمل ػػهللاارءقا ػػبا ك لػػػرااءػػ ق  اقرن هػػػك ؛األل ػػهاك ػػآاراػػػ قؿاء مػػهللاا رػػػ   ا
  مبفا ن ل.

 ػػبء  ذاء ػػحان نػػراعػػفاقرءػػ ق قراقرى ػػ اقر وػػكقو  ذا لػػـاا ػػ ق  اقرلنىػػي -ٖ
  ء  اكقء ا لهـاا با   ااهاقرلنىيذاك  اءم هباقرم  بليا ياموباه.

 يار  اهءقاقر كضآا فاقرء  فذاكرـا   اعفاقرلنىيا«ا كل »ءم را -ٗ
 ل ػػػها ػػػ  ااهػػػبامػػػءرؾذارالا ػػػياهػػػءقاقر كضػػػآذا لىل ػػػهانػػػب را  ق وػػػهامػػػءرؾا

ر  وكءػػػهللاااىػػػ هبذاكهػػػءقا يىػػػ  ا ػػػفا لػػػكقعاقالل ػػػنبـاروكق ػػػؽاء مػػػهللااقر ػػػ فاق

                                                           

ا.ُِٗ/ّذاك كااقر ىبليإإُٓ/ْقر  اقر ركفإاا(ُ)
ا.ُٕٓ/ْقر  اقر ركفإاا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٖ﴾  
  

قرركوياط  ءهاقرو بوؿاقرء مياقر  ا ارووءءؽان هللااقرلطػؽاقرػءماو  ػؿا
ارر هاقرءابئؿاقرا ك  هللا.

اَّ حت ُّٱاانفتح يمبثم انضى يف ادلٍى األٔىل يٍ كهًخ
ا.(ٔ) َّ خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

كمػػػػءقا ػػػػ  اقراءػػػػبعيذاكقألعػػػػ  ذاكقر  ػػػػبليذا ػػػ  اء ػػػػصااضػػػػـاقر ػػػػ ـاقألكرػػػػعذا
كقرنء  مذاك اكاء ك ذاك   اقرلنىيذاك اكانى  ذاك  اهللاذاك اػكا نػب ذاكقرء ػفذا

ا.(ٕ)ك وب  ذاكعا ا اافا  لـذاكطلءهللاذاكاب ياقر اىهللااا وباقر  ـ
 انتٕجٍّ:

ٍ ًفذ ـيإا كضآاقرءى ى ى ءب اإقر بع ياا ىبؿىااكقر ى
لَهاااااااااااَذالَمَقااااااااااا ُبلَقاااااااااااَدَميلَربااااااااااا حِل

ل

ل(ٖ)ُ اااااااااْدَوَةلةح اااااااااىلَدَلَكاااااااااْتلَباااااااااراحِلل
ل

 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱك كرػػػػهاوىػػػػبرعإااكى يػػػػٍ كىلإااًػػػػ قًا.
اذ(ٗ) َّ زث رث

ـياهيا اقٍرمىً   ـي ءىب إاقر ى لهللا.ابلىاً  ؿى ٍلًنرىهللاياقرء ى إاقٍر ى ً  ؿى اقرً ٍلاى ذاكى
ءىب ىهللااًابٍر ىٍوًبإاقٍر ىٍنًل يا اقرل ب ًااذكقر ى كىقٍرنى ىبعىهللاياً فى

ا.(٘)

                                                           

ا(.ُّ ك  اقألءنقجا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاابرضػػػػـارء ػػػػصاعػػػػفاعبرػػػػـذاكاػػػػبر وبااػػػػب يآَِقلظػػػػ اقر ػػػػاىهللاذاالاػػػػفا نبهػػػػ إارػػػػػا(ِ)

ذاكل جاقرء ق  إُٓ/ِذاكقإلوءبؼإإُٔ/ِكقلظ امءرؾاقروءم  االافارل كفإاقر اىهللاذا
ذاك اػكاء ػبفا ػياقراءػ إإّّ/ْابر وبارللنىػياكر ػ لاقاػفاعط  ػهللاا ػياقر ءػ  اقرػكن نإا

ذاك كااََُ/ٗذاكقلظػػػػػػػ اقرػػػػػػػ  إآّْ/ّذاكقاػػػػػػػفاقرنػػػػػػػكنما ػػػػػػػيانق اقر  ػػػػػػػ  إأَْ/ٖ
اذاكر  هب.ُٕٓ/ُُقر ىبليإا

ذاُِٖ/ُذاكقرن هػػػ  إأُُ/َُذاّ/ٓما ػػػياقروهػػء جذارألنهػػ مإاقر نػػنذارط  ػػؿاقرغلػػكاا(ّ)
ا.ِٓ/ٗذاكقر نرصإأِٗ/ِ

ا(.ِٔذآِ ك  اقر نبفإاقر هللاا)ا(ْ)
ا«. ـك»ر بفاقرى جاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٗ﴾  
  

إاقإًل ب ػػػهللا ػػػٌـً ػػػهللاذاًابرض  ٍكًضػػػآياقر ػػػًءماويءػػػ ـاً  ػػػًه.اكقر يءىب ى ػػػهللايإاقٍر ى ـياكقر يءىب ى كقر يءىػػػب
.ا(ٔ)

ـيا ءػػػب ـياكقر ي ءػػػب ذكىقر ى ٍىلىػػػعاقإًل ب ػػػهللاذاكى ىػػػٍ ا ىميكلػػػ اا ىلنػػػعاكقءػػػ و ػػػباًا ى اً ٍلهي ى ٍىلىػػػعاابميػػػؿ  ًا ى
ٍكًضػػًآاقرًء ػػبـذاألىلػػؾارًا ا ىءيػػكـا ى ى ٍااف ى ـى ىىٍلوىػػهياً ػػٍفا ىػػب ـيانى ا يًءػػ  ـى ىىٍلوىػػهياً ػػٍفا ى ىػػب ٍفانى ذاكىقًت ويػػكاه

ا ىٍء ى ىاألىل اا؛قٍرً  ـًاا ى ٍض كـ ا هاًااىلىبًراقألى اىهللاالىٍءكي لباذها ي ى كىهىءىقا ي ىٍء ىني
ا.(ٕ)

ك ىلعاهءقا ل ها  مفاوكن ههاعلعا ل ها ر  ا ػفاقر اػبعيذا كاق ػـا مػبفا
ذا« ػػػػػبـ» وكاا ػػػػػفا لػػػػػهذا كا رػػػػػ  ا ػػػػػفاقرواوػػػػػيذا كاق ػػػػػـا مػػػػػبفا لػػػػػهذا ػػػػػبر 

ا فا ـىا»كقر ض ـك ا«.  ب
للب  هما ،لة اثلقا ل  ئااضػـاك ػإا»وذكرلالزم شاريلالقاراءح م،لولابل اارِّ

ا.(ٖ)« كاوءك كفاذالا  ق ارمـاههلبذاكالا مبفاوء  كفا  هامإقر  ـاك وءهبذا 
للالعمماا ءلباا ملالقااراءح ملفاايلالمع ااى ءػػبـاابرضػـا رػػ  نقذاكاػػبر وباوفاار  ذا  ي

ػػب إا ءىػػبـارىمػػـٍا»ك ءػػ  ا»ق ػػـا كضػػآذا ػػبؿاقرنن  ػػا«الىا ى ذا  ى ـ اافٍاا ػػوباقر ػػ ـً قر ػػ ـااضػػ
ػػا ػػبر ىلعاالار ب ػػهللا ػػاب.رمػػـذاوءػػكؿإا   ػػرا ػػياقراىلىػػً ار ب ػػهللاناك يءب ن ءىػػبـا» ػػ  اافٍاك ى الا ى

ا.(ٗ)«ذا بر ىلعاالا مبفارمـاوء  كفا  ه«رمـ
ءىػبـارمػـ»اإ ىػبؿىا  ػفا»إاوق للالاار اء ها  ق إاالا كضػآا  ػبـ.اك ػفا ممل ػ«االا ى

ا.(٘)«ها  ق إاالار ب هللاارمـممل ااَّخت حت جت ُّٱ   ا
 ل هباابرضػـا رػ  نقذا كا كضػىنبا ء  ػكفا  ػهذاكاػبر وبا مػبفااوذكرلال ة  س

ا.(ٙ)وء  كفا  ه
وذكرلابملعط  لأ  هم لاسابلموضاع،للكاملهاذالماملالربا عي،لواآل ارلمامل

الا كضػػػػآااإاضػػػػـاقر ػػػػ ـذاكقر ىلػػػػعاَّخت حت جت ُّٱٱإا»ة ااااثلقاااا لالثالثااااي،ل
                                                           

ا«. ـك»ذاكقرل بفاِِّ/ٓقرى فإاا(ُ)
ا«. ـك»ر بفاقرى جاا(ِ)
ا.ِْٓ/ّقرم بؼذارلن ن  مإاا(ّ)
ب إاا(ْ) ا.ُِٗ/ْ ىبلياقرء فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ّّٕذأّّ/ِ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ٓ)
ب إاا(ٔ) ا.َِٗ/ّرع قجاقرء  فذارللء 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُّٕ﴾  
  

ـىاءىػالا ىا»ر ب ػهللاذاك ػ  اقراػب كفا كقر ىلػعاا...الا كضػآا  ػبـذاإا ػوباقر ػ ـاا ىلػع«اب
ا.(ٔ)« ياءك هللااقرءوبؿ

ءىػػػبـ» ػػػفا  ػػػبـا ابع  ػػػبذاكاَّ حت ُّٱ فااو ااارىلالبةاااث  ػػػفا ػػػبـاواو  ػػػبذا«ا ى
ا ر  نقامبفا كاق ـا كضآذا بر ىلعاكقء .

لماملالضابلوالااححللو ؤ ِّد ذل لما لأا ءلفايلااحةا  ،لة اثلذكارلالب ا لكاالم
اقر  ـاق ـا مبفا فا»اق ئاًل:  مإاالا مػبفار ب ػهللاذا كا رػ  نقا لػها«ا  ػبـ» اضٌـً

ـىا»الار ب ػػػهللاذاكاػػػبر وبا رػػػ  ا  مإاالا  ػػػبـذا كاق ػػػـا مػػػبفذا مإاالا مػػػبفا«ا ػػػب
ا.(ٕ)«  بـ

لو الةظلاآلحي:
 اقر اىهللاذا باع قاء ػصاعػفاعبرػـذانب را  ق  اقرلنىيا كق ءهللانارلء ق -ٔ

  برء ق  ا وكقو  .

قرواوػػيا رػػ  نقا مإاالا«ا ػػبـ»نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيااػػبر وبذاكهػػيا ػػفا -ٕ
   بـذا كاق ـا مبفذا مإاالا مبفا  بـ.

 كنػػػ انػػػاؼارػػػكويااػػػ فا ػػػ ق  اقرلنىػػػيذاك ػػػ ق  اء ػػػصذاء ػػػحا ػػػوبا -ٖ
قرلنىػػػػياقر ػػػػ ـاقألكرػػػػعذاا ل ػػػػباضػػػػ هباء ػػػػصذاكالا كنػػػػ اوػػػػمو  اعلػػػػعا

ار ءبطآذا ه با و ءبف.ق
 
 
 
 
 
 

                                                           

ا.ّّٕ/ْقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ا.ُٕٓ/ِقإلوءبؼإاا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُّٕ﴾  
  

لَّمحُّل انضى يف نفظانفتح يمبثالا 
ا.(ٔ)َّ مح جح مج حج مث ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

 ءػػػػ ا ػػػػ  اء ػػػػصذاكقاػػػػفامو ػػػػ ذاك اػػػػكاع ػػػػ كذاكمػػػػءقا ػػػػ  اقرلنىػػػػيذاك نبهػػػػ ذا
هبااَّ مح ُّٱكعم  هللاذاككق ءهـاقافا ء رفإا اػبر وبذاك ػ  ااػب ياقر ػاىهللاااضػ ًٌ

ا.(ٕ)«قر    ٍ ف»
ا ػػػػيار ػػػػظا  ىن  نن من زن رن مم ُّٱكمػػػػءقانػػػػب اقر ػػػػوبا ءباػػػػؿاقرضػػػػٌـً

ذا ءػػػ ا ػػػ  اء ػػػن ذاكقرم ػػػبئيذاكء ػػػصاعػػػفاعبرػػػـاا ػػػوباقر ػػػ فا(ٖ) َّ ٰى ين
ذاكمػػءقا ػػ  اقرلنىػػيذاكعاػػ ا ذاكقاػػفاكوػػبجذاكطلءػػهللاذاك ػػ  اقاػػػفا َّ  نن ُّٱ  ه ػػبا

ػػػ  ا»مو ػػػ ذاكلػػػب آذاك اػػػكاع ػػػ كذاك اػػػكاامػػػ اعػػػفاعبرػػػـا ا ي ـٍ ٍلً ًهػػػ ً ػػػٍفانى ػػػ  قاكى ذا« ي
ا.(ٗ) ض ك وياقر  ف

لالحوأ هللمقراءح م:
اقر    ٍ فاه بااَّ مح جح مج حج مث ُّٱافيلاآل  لاألولى ءم اقر    كفإا ف 

قرنالػػ فا ػػوبذاهػػكا كضػػآاذاكاػػ فانػػاافا ػػٌ قا  ػػبرؾاولػػؾاقرلبء ػػهللاا ػػفاقأل ض
ك ء ا نػػػبفذااذ ػػػبؿاقاػػػفاعاػػػب إاقرنػػػاافاقرلػػػءقفاا له ػػػباقر ػػػ إا    ل ػػػهللاكاقرػػػ  ـذا

ا.(٘)ك بررا   هللاإاه با فاك ق ااا اقرو ؾ
                                                           

ا(.ّٗ ك  اقرمهؼا فاقر هللاا)ا(ُ)
اػ قناقر ىػبليإارػػّٗٓقلظ ال اهللااقرء ق  ارلء ق اقر اىهللاا ياقر اىهللاذاالافا نبهػ إارػػا(ِ) ذأُٖذاكقت

ذاكقلظػػ أُٓ/ِذاكمػػءقال ػػجاالاػػفا ء رػػفا ػػياقإلوءػػبؼإاُِّكقرءنػػهللاذاالاػػفانبرك ػػهإارػػػ
ذاكقلظػػػ آُْ/ّل ػػػاهللااقرءػػػ ق  ارللنىػػػيذاك نبهػػػ ذاكعم  ػػػهللااقاػػػفاعط ػػػهللاا ػػػياقر ءػػػ  اقرػػػكن نإا

ا.ْٓٓ/ٕذاكقر  إإِّ/ٕقراء إا
ا(.ٗ ك  ا  ا فاقر هللاا)ا(ّ)
اػػػ قناِٗٔ/ِذاكقإلوءػػػبؼإاّٗٓقلظػػ ال ػػػاهللااقرءػػػ ق  ارل ػػػاىهللاا ػػػياقر ػػػاىهللاذاالاػػػفا نبهػػػ إارػػػػا(ْ) ذاكقت

ذاكنق اقر  ػػػػ  إإْْ/ْذاكقرل ػػػاهللاارللنىػػػياكر ػػػ لا ػػػياو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإأُٖقر ىػػػبليإارػػػػ
اكر  هب.أْْٓ/ٖذاكقرنب آاألءمبـاقرء  فإاُٗٓ/ّ

ا.ُْٓ/ّفاعط  هللاإاقلظ او    اقاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِّٕ﴾  
  

ػ  ٍ ف»كذاَّ مح ُّٱكنب راقرء ق وبفا اػبر وباكقرضػـارل ػ فذاكقنولػؼا«اقر  
ػبامل ػػهللاا ذا كا نولػؼذاك ػ نؿا ػياهػءقا  ضن قرىل ػب ا  ه ػبذاهػؿاه ػباا ىلنػعاكقءػػ و

اخ« ي  ق»ذاك َّ ٰى ُّٱ
 اإا ل ه باا ىلعاكقء .األول

 ػبؿا اػكاع ػ كإا ءػبؿارمػؿاذا ىلػعقر ىٍىػؿاك يٍىػؿاابو ػبؽاإا»ق للاباملالساك ت
اىؿارى جاكري جا ا.(ٔ)«ك ي جااذاك ى جانى
ػٍىؼذا(ٕ)إاقرضػـاكقر ػوبارغوػبفاا ىلػعاكقءػ الكس ئيوُ ِقللعمل ذاكءرػؾامبرض 
ىؼ. اكقرض 

لهذالم لم للإل هلالزأ  ج،لة ثلق ل ػ  ٍ ف»ك ػ ئا»إاوأعحقدلأم  اػبر وبذا«اقر  
ذا هػػءقا ػػ ؿاعلػػعا ل ػػها   ػػؿاررػػعا ل ه ػػبارغوػػبفذاكمػػءقا(ٖ)«نلءػػهللا...ك  ػػؿإا ػػبامػػبفا

ب . اقرلء 
 ػػ جا»إا ل ػػها ػػبامػػبفا ػػفارػػلآا ذا هػػكاالثاا  ي ابرضػػـذاك ػػبامػػبفا ػػفاا« ي

اابر وب.ا« ى جا»رلآااليا  ـا هكا
 بامبفانلءهللاا هكا ي جذاك بامبفا فاع ػؿاقرلػب ا هػكااإك  ؿ»إاق للالزأ  ج

ا.(ٗ)« ى جا
ٌ .ا ءبؿاعم  هللاإامٌؿا ػبامػبفا ػفاٌ اكقر  اومٌلـاقرلب ا ياقر  ا»إاال ة  سوق لل

ػػاكعػػن اارػػلآا انػػؿ ا ػػػا جا هػػػكا ي ا جاابرضػػـذاك ػػػبامػػبفا ػػفارػػػلىهللااالػػيا  ـا هػػكا ى
ا.(٘)«ابر وب
ا

                                                           

ا.َٗذاٖٗرراااقر لطؽذاالافاقر م رإارػا(ُ)
ػػب إآُْ/ّقلظػػ او  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإاا(ِ) عػػ قجاقرءػػ  فارللء  ذاكقرنػػب آاألءمػػبـأَِ/ِذاكقت

ا.ِِٕ/ٕذاكقراء إأْْٓ/ٖقرء  فإا
ب إاا(ّ) ا.َُّ/ّ ىبلياكقتع قاهذارلنن 
ا.َُّ/ّقر باؽإاا(ْ)
ب إاا(ٓ) ا.َِٔ/ِرع قجاقرء  فذارللء 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّّٕ﴾  
  

ا.(ٔ)عفا اياعا   اهءقاوذكرلابملعط   
ٍلػًؽا»إاوكذالقا للالعكباري اً ػٍفانى ػبامىػبفى ا ى إاقٍر ىٍضػ يكـي ً  ػؿى ػباكى ا ى ٍ ويػكاي ا؛اكىقٍر ى قَّللً 
ٍلىىهللًااقٍر ىً يًٌا اً ٍفارى ا.(ٕ)«مىبفى
 هػكا ضػ كـذاك ػباا-وىػبرع–  ؿإا بامبفا فانلؽا ا»إاوق للالزم شري

إاما ىلػعا  ىػكؿذا اؿهاٍىػ ياا-ابرضـ–ا  اقر  ااألف اا؛مبفا فاع ؿاقرىاب ا هكا  وكا
ػػػػ ػػػا-وىػػػػبرع–با ىلػػػػها اهػػػكا    إا رػػػػ  اءػػػػ حا ء وػػػػها-اػػػػبر وبا- ٌاكنلءػػػػه.اكقر  
ا.(ٖ)«قرلب 

م ملذل لبقوله  ءر ا–كهكا   ك هإاامفاقر    ٍ فا ياهءلاقر ك  ا»إاورد لالس 
ٌ ذا ه باً ٍفاً ٍىًؿاً ذاكقرءما ىلػها-قرمهؼ اىافذا ى  اءكاقرء ل فاا له باا ى ءكاانى

رءكًرػهإاا-وىػبرع–ً ٍفاً ٍىًؿا اا- يا  -اَّٰىُّٱقرء ل فاً ٍفاً ٍىؿاقر نلكؽ.اك
ا.(ٗ)«ذاك آاءرؾا يً ئا ياقرن  آاابر وباكقرضًـٌا َّ مم ُّٱ

ذا مإا ػبامػبفانلءػهللاا(٘)إا ل ػها  ػؿاعمػ ا ػبا ػبؿا اػكاعا ػ  وذكرلابملعط   
اابر وبذاك بامبفا فارلآاقرلب اابرضـ.

 اقر ضػػػػ كـاق ػػػػـذاكقر  وػػػػكاا رػػػػ  ذاكل ػػػػجاهػػػػءقارلنل ػػػػؿذاالث لااااث إا ف 
ػػػ  ا»ذاكمػػػءقا ػػػبؿاقرىماػػػ مإا(ٙ)ك ػػػ اك ه اا-اًػػػبٍر ىٍوبًا–قر   ػػػ  ذاكىهيػػػكى ا ى  ىٍرػػػ ى ي

اًرٍل ىٍ  يك ًا اقٍ ـه ٌـً ًابرض  ٍىلىعاقٍر ىٍ  يكً .اكى ا.(ٚ)«ًا ى

                                                           

ا.ُْٓ/ّقر ء  اقركن نذاالافاعط هللاإاا(ُ)
ا.َٖٔ/ِقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ِ)
ا.ْٖٗ/ِقرم بؼإاا(ّ)
ا.ْْٓ/ٕقر  اقر ركفإاا(ْ)
ا.ُْٓ/ّقر ء  اقركن نإاا(ٓ)
ػػب إآُْ/ّقلظػػ اقر ػػباؽإاا(ٔ) عػػ قجاقرءػػ  فذارللء  ذاكقرػػ  إإِِ/ٕذاكقراءػػ إأَّ/ِذاكقت

ذاكرػػـا  ػػؼاعلػػعاهػػءقاعلػػ اقرنل ػػؿذاك ػػ اك هااىػػ ا نكعػػهاررػػعاموبا ه ػػباقرىػػ فذآْٓ/ٕ
اكقرموبج.

ا.َٖٔ/ِقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّْٕ﴾  
  

ا سل قاااًللعااملمةماادلباامل ز اادلقولااه  ػػ ءقامػػبفاعلػعاهػػءقامبلػػرا»إاورد لال ة 
ا.(ٔ)«ألفاقر ءرك اقال ـاالاقر ر  ا؛قرء ق  اابرضـا كرع

–إاالا نكنا  ا  ق  اامن لذا ملوبه با وكقو وبفاعػفا  ػكؿا اأقولوه  ل
ا.-رلعا اعل هاك لـ

 ػػػإاالراباااع ػػػوػػػ ػػػبارػػػـاا-اػػػبر وب–ٌ اقر    ػػػبا  وػػػهاا-ابرٌضػػػـ–ٌ ا لاع لػػػبؾذاكقر  
ا.(ٕ)كهءقا كؿاقافا ايار ءبؽع لبؾ.ا

ػػ»ك  ػػؿإا ػػا-اػػبر وب–ٌ اقر   ٌ اابرضػػـا ػػباهػػكاقرءػػبنناا لػػؾاكاػػ فاقر ػػي ذاكقر  
ا.(ٖ)«مبفا فار بك ا ياقرى ف

ءاػؿارالاهءلاقرو   ءػبراالاوياكا»إاورد لأبولأعارلال ة  سلاآلراءلالس بق لبقوله
كك ػػآاهػػءقااذعاكقءػػ واذاكالا ػػ  باك ػػ ا ػػبؿاقرم ػػبئيإاه ػػبارغوػػبفاا ىلنػػك ر ػػؿواااءٌنػػهللاوا

ا.(ٗ)«ٌنهللاواكالاءيااقالنواؼاااا ر ؿوا
لمالةظ ت:

اهػػكا -ٔ قررػػكقجذاكهػػكا ػػباءهػػجارر ػػها  لا فامكله ػػبارغوػػ فاا ىلنػػعاكقءػػ و
 موػػ اقرىل ػػب ذاكهػػكاااار ػػ ا ػػ  ك ذاكالا ءػػوجاعل ػػهاانػػاؼار ػػ لا ػػفا

 قر ق .

قرء ق وبفا وكقو وبفا   ااه باقرء  ق اقر اىهللاذاك  اكق ؽاقرلنىيا يا  ق وػها -ٕ
ا ػػوباقر ػػ فذااَّٰىٱٱُّٱ ػػ ق  اء ػػصاعػػفاعبرػػـذاكء ػػن ذاكقرم ػػبئيا ػػيا

 ق  اء ػػصاعػػفاعبرػػـذاا ػػوباقر ػػ فا ػػاَّ مح ُّٱككق ػػؽا ػػيا  ق وػػها
 كقافامو  ذاك اياع  ك.

                                                           

ب إاا(ُ) ا.َِٔ/ِرع قجاقرء  فذارللء 
ب إآُْ/ّقلظ اقر ء  اقركن نإاا(ِ) ا.َِٔ/ِذاكقتع قجاقرء  فارللء 
ا.َِٔ/ِقلظ اقر باؽإاا(ّ)
ا.َِٔ/ِقر باؽإاا(ْ)
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  ﴿َُّٕٓ﴾  
  

ك آارا قؿاركوياا فاقرء ق و فذاكءرؾا يا وباقر  فذا كاضػ هبذاكرػـا -ٖ
ا ػفاقرلغوػ فإا وومو  اقر ءبطآااهءقاقإلا قؿذام ػبارػـا  ػؼاعلػعال ػاهللااألمٌو

اقر وبذا كاقرضـ.
 «كضٕح»انضى يمبثم انكضش يف نفظ  -5

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ ػػػػػػػػػيا كرػػػػػػػػػهاوىػػػػػػػػػبرعإا
ا.(ٔ)َّ جت هب مب

ام ػػ اقرمػػبؼذاك ػػ  اراػػ قه ـاقرلنىػػيذاك اػػكاعاػػ ااَّ جت ُّٱ ػػ  اقرن هػػك ا
ا.(ٕ)قر ء فاقر ل يذاك ى  اافاقر  ٌ جااض هب

 انتٕجٍّ انهغٕي:
قرًمٍ ػكى ياكقرميٍ ػك يإاقرلاػػب 
ذاكءرػػؾا(ٗ)ذاكهػءقا ىلػػيا ل ه ػبارغوػبفاا ىلػػعاكقءػ وا(ٖ)

ٍ كى ذاك يٍ كى ذاكهءقا را قؿاا فاقرضػـاكقرم ػ ا ػاها طػ  ا   ػبا وؿإاً ٍ ك اك يٍ ك ذاكقًت
نب اعلعاكنفاً ٍىلهللاذاك يٍىلهللاذاكقرم ػ ا  ػها ل ػجارلءنػبن ًٌ فذاا ل ػبا ل ػجاقرضػـا

ا باك  ا يا  ابههب.«ام ك »رو  ـذاك ؤ ًٌ اولؾاقرل اهللاا يا
اوػػهم هػػؿاقرءنػػبناو موػػهااولػػؾاقرىىػػٍ ك اك كطإا»قاا للالساا وطيلعااملال ز اادي

ا.(٘)«كو  ـاوضـا كقئؿاقأل اىهللااذكً ٍ كى اذكى  ٍاٍ ك اكريااؾارًاعًا
                                                           

ا(.ٖٗ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكاػػاال ػػاهللاا ػػيا ػػوباقرءػػ   إاَْٗ/ْذاكقرػػ  اقر رػػكفإآّّ/ْقلظػػ اقراءػػ اقر ءػػ طإاا(ِ)

ذام بال اراقرءػ ق  اابرضػـذاألاػياعاػ اقرػ ء فذاك اػياقرنػكنق ذاك ء ػعااػفا ى ػ اِٖ/ِ
ذاك ػػػػيا نورػػػػ ا ػػػػكقءاقرءػػػػ ق قراابرضػػػػـارل ػػػػل يذاك ء ػػػػعإآَٖ/ُ ػػػػيانق اقر  ػػػػ  إا

ل جاقرضـارطلءهللاااَّمح  جح ُّٱ(إاِّّذاك يا ك  اقراء  ا فاقر هللاا)َْرػ
ذاكرل ػػػل ياعػػػفاعلػػػيااػػػفا اػػػياطبرػػػجا ػػػيا نورػػػ ا ػػػكقءآْٔ/ِ ػػػياقرػػػ  اقر رػػػكفإا

ا.ُِقرء ق قرإارػ
ا.ُِِ/ٕذاكقر ءمـإاُّٗ/ٓقلظ اقرى فإاا(ّ)
ا.ْٓٔ/ِقلظ اقر  اقر ركفإاا(ْ)
اقرلغهللااك لكقعهبذارل  كطيإاا(ٓ) ا.ِٕٕ/ِقر نه ا ياعلـك
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ذاكعل ػػػها(ٔ)م ػػػبا ل ػػػجاقرضػػػـارءػػػ  اانبلػػػجاو ػػػ ـذاكقرم ػػػ األهػػػؿاقرءنػػػبن
ا برضـارغهللاا ياقرم  ذاكالاناؼا ياقر ىلعاا له ب.

 ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػبء اء ػػػحارػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللااقر ػػػاىهللاا كاقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  يا
ا.  ق وهـ

 َّ جس ُّٱانضى يمبثم انكضش نهصبد يف 
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت ُّٱكءرػػػػػػػػػػػػؾا ػػػػػػػػػػػػيا كرػػػػػػػػػػػػهاوىػػػػػػػػػػػػبرعإا

ا.(ٕ) َّ حس جس
ػػػػػ  كف» ػػػػػ  اقاػػػػػفاعػػػػػب  ذاكلػػػػػب آذاكقرم ػػػػػبئيا -ُ اضػػػػػـاقررػػػػػب ذاك ػػػػػ  ا«ا ىري

قرلنىػػػػيذاك اػػػػكانى ػػػػ ذاكقألعػػػػ  ذاك اػػػػكا نػػػػب ذاكقاػػػػفاكوػػػػبجذاككق ءهػػػػـا
 ضيا ا-قرء فذاكقألع شذاكنلؼذاكهيا  ق  اعلياافا اياطبرجا

 اػػؿاالكرػػهااا- ضػػيا اعله ػػب–ذاك لمػػ اقرءػػ ق  اهػػءلاقاػػفاعا ػػب ا-علػػه
 وكقو هب.

ػػػباام ػػػ اقررػػػب اك ػػػ  ااػػػب يا -ِ قر ػػػاىهللاذاك ػػػى  ااػػػفانا ػػػ ذاكقرء ػػػفا  ضن
ا.(ٖ)َّ جسُّٱ
 انتٕجٍّ:

ذا« ىًرػػ  ا»اػػبر نكعاررػػعاموػػجاقرلغػػهللااكقرو  ػػ  ا واػػ  فاقنػػواؼاقرىل ػػب اءػػكؿا
ا فالبء هللااقر ىلعإ«ا ىري  ا»ك

                                                           

ا.ّّٕ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ُ)
ا(.ٕٓ ك  اقرنن ؼا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذاروءػؼاعلػعا ػ ق وهـذاكقلظػ اقروػءم  ا ػياقرءػ ق قرإٖٓقلظ اقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ّ)

ذاكقلظػػ ا ػػباعػػ قاقر ػػاىهللااكقرى ػػ  آْٖ/ِذاكقإلوءػػبؼإأٖٔ/ِقرى ػػ ذاالاػػفاعباػػ  فإا
ػػب إأَ/ٓكقأل اىػػهللااع ػػ ا ػػياقر ءػػ  اقرػػكن نإا اذاكقراءػػ ٕٔ/ْذاك ىػػبلياقرءػػ  فذارللء 

م بال اكقاقرء ق  ار فا   ا«ا ىري  كف»ذا ء ال اكقاقرء ق  ارللنىياكر  لآّٖ/ٔقر ء طإا
اكر  هب.اُُّ/ِٕذاك  بو باقرغ جإاِٗ/ُّكقلظ امءرؾا كااقر ىبليإا«.ا ىًر  كف»



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٕٕ﴾  
  

 إا ل ه باا ىلعاكقء إاألول 

لىاػهللاذا ػبؿااذقوءكؿإارى  ا ًر  ارى  اإا»ق للال م ل ػًءًؾاكقرنى كهػكاً ػ   اقرض 
ػػػػػػػػػػػػػؿ ا-ا يا اكنى ػػػػػػػػػػػػػاإم اَّ جس مخ جخ مح ُّٱإا-عػػػػػػػػػػػػن  ٌ كفا ىري

ميكف.اكرى ى ويهاعفامءقا ري  لار  ا ا.(ٔ)«عى ىٍرويهاعلهاإ ماذقك ضءى
ػػػ  وىًليا ىايػػػكااىٍمػػػ اٍاػػػفاع ػػػبشاعػػػٍفاعبرػػػـإا ىل ػػػهياوػػػ ؾاإا»وقااا للالاااار اء ءى

ػػػػ كف» ٍاػػػػ اقرػػػػ  ٍء ىفذاك ػػػػ  اا« ىري  مإااَّ جس ُّٱ ػػػػفا ػػػػ ق  ا ىاًػػػػياعى
. كفى ا ب ارءياعياىٍ  اٍافاع   ااقٍافىااك ياء  حا ن إا ف اا ضنكفا ىًىنًٌ عى

إا ًرءىقا ك ػػؾاً ٍلػػهيا»  ػػبارىػػهيا لءػػفاً ػػيا كرػػهإايذاع ػػؾاارى اػػاقاػػفىااف ار ىءىػػبؿى
اا« ري كف ػ َّ جس ُّٱرل  باًهيى إا ًرػ اك ري  وػؿإااذذاقرى جاوىءيػكؿي

ا.(ٕ)« ً  اك  ي ذاك ًلـاك ليـا فاقرل  ـ.ا ر كفاً ٍلهياكعلها كق 
كفىاك ىلبه بان  ىنا»إاوق للالزأ ج ا.(ٖ)«با ضن 

ج ارى   ناا  ارًاك ىاا  اريا ىاا  اكرىاإا»وق للالأوهري ا.(ٗ)«قإا ماضى
ذاه ػبارغوػبفاا ىلػعاكقءػ واإا»و قللابملعط   لو  رهلعملالكس ئيلقوله

«كف يا ًاىٍاك ىاكفا يا ياىٍا ىا»اإ وؿ
ا.(٘)

ػػػػ  اإا»وقاااا للاألزهااااري ػػػػٌ ذا وػػػػؿإا ى ػػػػ  ا ىًرػػػػٌ اك ىري ػػػػ  اا ىً ػػػػ  ااوىءػػػػكؿإارى ذاك ى ي
كفااَّجسُّٱكىقاًلٍنًو ىػػػػب ا كىًهػػػػياً ػػػػ ىق ى اقٍاػػػػفاعٌاػػػػب ذاك ٌ ػػػػ لا ىًضػػػػن 
كف ا.(ٙ)«ك ىًىن 

اكعلعاهءقا مكفاقر ىلعاكقء نقا ياقرء ق و ف.

                                                           

ا.َٖ/ٕقرى فإاا(ُ)
ب إإّ/ّ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ) ا.ٕٔ/ْذاكقلظ ارع قجاقرء  فارللء 
ا.ُْٔ/ْرء  فاكقتع قاهإا ىبلياقا(ّ)
ا.ْٓٗ/ِوب اقرلغهللااكرءبااقرى ا  هللاإاا(ْ)
ب إأَ/ٓقر ء  اقركن نإاا(ٓ) ا.ٕٔ/ْذاكقلظ ارع قجاقرء  فذارللء 
ا«.صا ا »وهء جاقرلغهللاذا ب  اا(ٔ)
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 ارػػػػػ غهللاوا ىلػػػػػعذا ػػػػػػالثااااا  ي ارمػػػػػؿًٌ ام ػػػػػ اقررػػػػػب إااَّ جس ُّٱٱإا ف 
 اضـاقررب إا ى ضكف.«ا ىري  كف» ضنكفذاك ىنكفذاك

اا ج ػػكفىاإا»قاا للالزأ  ذاكءرػػؾا«ك نػػكنا فا مػػكفا ىلػػعاقر ضػػ ك هللاا يٍى ضي
كفىاك ىلبه بان  ىنا»اى ا كرهإا اذام با اؽا فاءم ر.(ٔ)«با ضن 

ااوذكاااااارلابااااااملعط  اااااا : اإام ػػػػػػ اقررػػػػػػب ذاا ىلػػػػػػعاَّ جس ُّٱ ف 
ػ ىا»ذاك ضءمكف ذام ػبا ػ  ؽا(ٕ)قررػب ذاا ىلػعإا ى ضػكفاضػـا«اكف  اري

اعا  اقرءب ـاافا اـاا له ب.
ا ػػنعـا ف ااذ ػػاـاا له ػػباك ػػٌ ؽا اػػكاعا ػػ اقرءب ػػـااػػف»قاا للأبااولأعااار:ل

 فاقررػ ك اعػفاقرءػؽذاكنعػـاا«إ ٌاريا ىا» ضٌجاك ىلعاا«إ ٌارًا ىا» ىلعا
ػػ ىا»هػػبارػػكامبلػػرا ل ا رمبلػػرارءقا ك ػػؾاعلػػها رػػٌ كف.اك ػػيااذابرضػػـا« ٌاري

ك ػػػػ انػػػػبرؼااءكرػػػػهاهػػػػءقااذهػػػػءقا ٌ اعلػػػػعاقرن بعػػػػهللااقرػػػػء فا ػػػػ ق وهـاءٌنػػػػهللا
ها ءػػػبؿإاألل ػػػا؛كقر ػػػ ق ذاكقرػػػءماءمػػػ لا ػػػفاقرءنػػػهللاارػػػ  ااكقنػػػجاذقرم ػػػبئي

ك ػػػ اا...كعلػػػعاهػػػءقا ىلػػػعاقر ػػػهللااذألنػػػؿا كرػػػهاإ ماذرػػػ  را ػػػفا كرػػػه
ا.(ٖ)« نكنا فا مكفا آاءرؾاقرر ك اضن ج

ابولأعارلال ة  سلكالبلأبيلعب دلبأموٍر:فه  ل ردلأ
 إا ل هانبرؼاقرم بئيذاكقر   ق .األول -

ا ػػػػياما ػػػػها  اعلػػػػعاقرن بعػػػػهللااقرػػػػء فا ػػػػ ق وهـاءنػػػػهللاذاالثاااا  ي - إا ف 
 برء ق  اابرضـا وكقو  ذا   ااهبالػب آذاكقاػفاعػب  ذاكقرم ػبئيذاكهػيا

   ق  اعلياافا اياطبرجذاكقرء فذاكقألع شذاكنلؼ.

االث لث - ؛األل ػها ءػبؿا«ارمبلرارءقا ك ؾاعله» كرهإاإا ف  ر  ااكقنػجو
ار  ا فا كرهذا مإاألنؿا كره.

                                                           

ا.ُْٔ/ْ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ُ)
ا.َٔ/ٓقر ء  اقركن نإاا(ِ)
ب إاا(ّ) ا.ٕٕ/ْرع قجاقرء  فذارللء 
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ػ  اإا»كم لذكارللكاللكمما لمع اىلالمة ا  ي،لة اثل قاللاباملم ظاورلع اه رى
ػػ  ا ػػ ىًرػػ  ارى ػػ  اًءمنابقإاقٍ ػػوىٍغ ىجاضى ػػ  ا ىًرػػ  ارى ً ػػياقرو ٍلًن ػػؿًاب.اكرى .اكى ػػج  اكعى ػػج  اإقإاضى

ذا« ىري  كف»كى يً ئىإااذ َّ حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هتمتُّٱ
با    لبذاك ىري  كف كفامى ى كفاك ىًىن  ا.(ٔ)« يٍىً ضكفذاكىقَّلل يا ىعلـاإ ى ىًر  كفا ىًضن 

و و ػػػآارهػػػـانلاػػػهللاااإَّ جس ُّٱٱ»إاوكاااذالذكااارلالزم شاااري،لة اااثلقااا ل
ػػػ رػػػلعا اعل ػػػها-باا ػػػبا ػػػ ىكقا ػػػفار ػػػمبرا  ػػػكؿا اباكضػػػءمناكضػػػن جاا  ءن

إا ػفا نػؿاهػءقاقر وػؿام  ػفاقررػ ك ذا ا-ابرضػـا-«كف  اريا ىا»كان رهذاا-ك لـ
ا.(ٕ)«ك ى ضكفاعلهاذ رٌ كفاعفاقرءؽ
اقر ىلػعاقرىػبـاكقءػ ذاكهػكاقإلعػ قضاقرػءما رػبءاهانلاػهللاذااو رىلالبةاث  ف 

بذاكق ػػػػوغ قانبذاكضػػػءمنبذ  ءػػػػ اءهػػػػجاماػػػب اقرىل ػػػػب اررػػػعاقوءػػػػب اقر ىلػػػػعااكضػػػن نن
ب . امبرنل ؿذاكقر   ق ذاكقرم بئيذاكقرنن 

لمالةظ ت:
نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا كق ءػػهللاار ػػباعل ػػهاقاػػفاعػػب  ذاكلػػب آذاكقرم ػػبئيذا -ٔ

 برء ق  ا وػكقو  ا ورػلهللااقر ػل ذاك ػ ا ػ  ااهػباعلػيااػفا اػياطبرػجا ضػيا
  اعله.

 ػآا ػػ ق  اا- ػيا  ماقرابءػػح–رلءػ ق  اكنػهارػػء با ػفاقرى ا  ػػهللاذاكوو ػؽا -ٕ
اء صاعفاعبرـذاكاب ياقر اىهللاا ياقر ىلعذاكهءقا باءهجارر  هامو  ه

  فاقرىل ب .

رهالظبئ ا ػيااَّ جس ُّٱكقرم  ا«ا ىري  كف»قروىب جاا فاقرض  هللاا -ٖ
 قرى ا  هللا.

اقو  ءراقرء ق وبفا ياع  اقر ءبطآاكلكعهب. -ٗ
 

                                                           

ا«.صا ا »ر بفاقرى جا ب  اا(ُ)
ا.ّْٗ/ّقرم بؼذارلن ن  مإاا(ِ)
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  ﴿ََُْٕ﴾  
  

لَّ مث ُّٱلانضى يمبثم انكضش نهشاء يف
ا.(ٔ) َّ مج حج مث ُّٱ فا كرهاوىبرعإا
نى ػ ذاذام ػبا ػ  ااهػباء ػصذاك اػكا(ٕ)قرلنىػياَّ مث ُّٱ ء ا ػ  ااضػـاقرػ ق ا

ذاكمءقا   اابرضػـا نبهػ ذا(ٖ)ك ىءكجذاكقافا ء صذاكقرء فا فاقأل اىهللااع  
ا.(ٗ)كقر ل يذاكقافاكوبجذاك وب  ذاكقافا ايار ءبؽذاكقألع  

ا.(٘)ك   بااب ياقأل اىهللااع  ار  ا با اؽا لهـا ء ا   كقاابرم  
لالحوأ هللمقراءح م:

 مث ُّٱٱ»إا للال م االذكاارلعمماا ءلالمغاا لوالحاساا رلعااد ةلمعاا ٍمللمكمماا ،لفقاا
هباكه باكقء هذاك ي ق ااهاقررلـا َّ مج حج ا.(ٙ)«ام  اقر ق اكض ًٌ

ااوذكرلالزأ  ج اوىػبرعإااٱٱا ىلػعإاقر ننا ػياقرلغػهللا ف   يت ُّٱقرىػءقجذا ػبؿاقَّلل 
 ػبا ػؤ ماررػعاا مإا ٱَّ مج حج مث ُّٱذاك ك ؿا كرهاوىبرعإا(ٚ)َّمث  زث رث

ذاذاك ىلبه ػػػباكقءػػػ كضػػػ هبام ػػػ اقرػػػ ق ااكءمػػػ ا ل هػػػبا  ئػػػراعػػػءقجا ا ػػػبهن ل.
وىٍمًك ليه ب ا.(ٛ)قهن اعاب  اقألكوبفاإكى

                                                           

ا(.ٓ ك  اقر  و اقر هللاا)ا(ُ)
ذاكو  ػػػ  اقاػػػفاعط ػػػهللا=اقر ءػػػ  أِّ/َُل ػػػاراقرءػػػ ق  ارللنىػػػيا ػػػياقراءػػػ اقر ءػػػ طإاا(ِ)

ا.ّّٗ/ٓقركن نإا
اكر  ه ب.آّّ/َُذاكقر  اقر ركفإإُٓ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ّ)
اكر  ه ب.اّّٗ/ٓذاكو    اقافاعط  هللاإأِّ/َُإاقلظ اقراء اقر ء طا(ْ)
ػػهللااقرءػػ ق قرذاالاػػفا اػػيان عػػهللااروءػػؼإُٓ/ِقلظػػ اروءػػبؼا ضػػا اقرا ػػ إاا(ٓ) ذاك قنػػآاءن 

اكر  ه ب.اٗٓٔذاكقرءنهللااألاياعلياقر ب  يإارػِّٕعلعا  ق  اقرء ق اقر اآا يارػ
ا.ٔٔ/ٔقرى فذارلنل ؿإاا(ٔ)
ا(.ُّْ ك  اقألع قؼا فاقر هللاا)ا(ٕ)
ػػػب إا ا(ٖ) ذاكءنػػػهللاأَّ/ْذاكقلظػػػ امػػػءرؾانق اقر  ػػػ  إآِْ/ٓىػػػبلياقرءػػػ  فاكقتع قاػػػهذارلنن 

ا.ّّٕقرء ق قرإارػ
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ذاكو  ػػ  ا نبهػػ ارل نػػناامل ػػهاقألكوػػبفذاكو  ػػ  اكماا لذكاارلالااار اءلالقااراءح م
ا.(ٔ)«قر ىلعا  ه باكقء هااه بارغوبفذاك ف اكل لا ل ا»قرملاياامل هاقرىءقجذاك بؿإا

عا»كعفا اياعا   ىإا ا.(ٕ)«قرلغوىٍ فذاك مو يه بقرضـ ا   ى
اقرػػ ق ارغػػهللااقرءنػػبنذاكم ػػ هبارغػػهللااو ػػ ـ ـ  اضػػ ذا(ٖ)كءمػػ ارػػبءجاقإلوءػػبؼا ف 

ا ػ ق  اقرن هػك ا ذاكهلػبا نػ ا(ٗ)ذاكهػيارغػهللاا ػ  ش«قر ًٌٍنػن»رمفا اباء  بفاءم ا ف 
اقرػ ق ارغػهللااقرءنػبنذاكاػ فا ػبا اضـ  باا فا باءم لاربءجاقإلوءبؼا فا ف  ولب ضن

اقرم  ارغهللاا   ش.ءم لا اكاء  بفا ا فا ف 
ا باءهجارر هاربءجاقإلوءبؼاهكاقألن  اابرءاكؿ؛ا ء ال جا اػكااوأرى  ف 

ا نػػ ارالػػياقررػػى قرذاء ػػحا ػػبؿإا ا ػػيا ػػكطفو ـ  إ»ء  ػػبفاقرضػػ ذااقر ًٌٍنػػني قٍرىىػػءىقجي
اريغىػػػهللايااىلًػػػياقررػػػى قرذاك ػػػ ا ػػػ ا ـ  ػػػ ـ ذاكىقرض  ػػػ ويضى ا ىقؤيلياكى ػػػ ي ويٍم ى ػػػباً ػػػيااىٍىػػػًضاائكى ًاًه ى

ا. ٱَّ مج حج مث ُّٱذا ءر ا كرهاوىبرعإا(٘)«قٍر ىكىقًضآًا
عػػػفاهػػػؤال ا ػػػياموػػػجاقألل ػػػبجذا لػػػـا هوػػػً احا ل ػػػها ػػػ ااءػػػاوذكااارلد/لضااا ةي

قر ءرػػػك ااالػػػياقررػػػى قرإا هػػػؿاقررػػػىك ذا مإا هػػػؿااررػػػ هـذاكقءو ػػػؿا فا مػػػكف
ا بانب ا فال اهللاا اػياء  ػبفا(ٙ)قرىبر هللاذاكهـاءنبن كف قرم ػ ارءػ  شا ػفا.ا لىؿ 
ا ا ؿاقر اؽذا كاقر هك.

ك   ؽااىضاقرىل ب اا فاقرلطؽاابرم  ذاكقرلطؽاابرضـا ػياقر ىلػعذاء ػحا
اقر ًٌنػػناابرم ػػ ا ػػكً ذااذكىقرل ءىػػبًئصًااذًرٍلاىػػٍ فًاءمػػ ااىضػػهـا ف  ـ اكقرىػػءقجذاكىقٍر يني ػػ كىقرض 

                                                           

ا.ََِ/ّ ىبلياقرء  فارل  ق إاا(ُ)
ا.ّّٓ/َُقلظ اقر  اقر ركفإاا(ِ)
ا.ُٕٓ/ِقإلوءبؼإاا(ّ)
ا.ُّّ/ُٓذاك كااقر ىبليإأِّ/َُقراء اقر ء طإاا(ْ)
ا.ِّٓ/ُقراء إاا(ٓ)
ا.ُٔٗذآُٗرغهللااو  ـذا /اضبءياعا اقراب يإارػا(ٔ)
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لىبًئلىػهللايا اكى ػبؼه ٍ ًفا ى ى لى ى ػب.اكااذًررى اعي يك ن ـيااؿإك  ػًرأٍلىٍرػلىبـً وٍػ إاقإٍلً ذاك  ػؿإاقرىػءقجاقر  ٍنػني
بذاك  ؿإاقركع  ذاك  ؿإاقركوىف ا.(ٔ)  ضن

ك ػػ اءمػػ ااىػػضاقرىل ػػب اقر ىػػبلياقر ػػباءهللاارل نػػنا كفا ػػ ؽوااػػ فامػػكفاقرػػ ق ا
ا.(ٕ) م ك  نا كا ض ك هللا

لمالةظ ت:
اقرء ق و فا اى  وٍ فذا ء ا   ااه باقر اىهللا. -ٔ   ف 
ابرم  ذا كاقرضـا ياقر ىلعذا ه ػبارغوػبفاقألكرعا ل هاالا  ؽاا فاقرء ق  ا -ٕ

اقرىػ جا ا ػفاقرىل ػب ذاكالا عوءػ ا ف  فام باءهجاررعاءرؾامو ػ ه ا ىلعاكقء و
مبلكقا لطءكفاقرل ظاالطءػ فا ءػ ه بإاام ػ ا قئػهذاكقرنػ ااضػ هب؛اكءرػؾا
اوىػ  اقر ىلػػعاعػػفاط  ػؽاقروطػػك اقر نػػبنمذا ا ػاجاقنػػواؼاقر ىلػػع؛األف 

باروغ  ػػ اء مػػهللااقرمل ػػهللاذاكهػػءقا ػػمفاكقمو ػػباها الالران  ػػ  ذارػػ   ا  ػػكرن
ذا   ػبا  نػآاقالنػواؼا(ٖ)قرى جا يامؿاقألر بظاقرويا نػءرا ىلنػعان  ػ نق

ااءػكـذاكقرم ػ ا ـ انػبصج اقرضػ  ياقرلطؽا اا ىػ كا فا مػكفا ال  ػبذا مإا ف 
ا امػؿ  لهجا ن  فذاكقنواؼاقرلطؽا يا  هللااعفار  هبا فاقر برا   لا ف 

ا فاقألئ  ا ـ اقنوب ارل  ها  ق   ب ئو  .(ٗ)هللاا   اعلعان بعهللاذاو
اقرواب ؿااػ فاقرم ػ اكقرضػـارػ  ارػها وػ ا ػياقروغ  ػ اقر ءطىػيارلمل ػهللاذا -ٖ  ف 

  هكارا قؿاء مهللااامن ل.

                                                           

ذاّٖٗ/ٓذاك ػػوباقرءػػ   ذارل ػػكمبليإأِّ/َُ قنػػآاهػػءلاقر ىػػبليا ػػياقراءػػ اقر ءػػ طإاا(ُ)
ذاك كاآّٓ/َُذاكقر  اقر ركفإأَّ/ْذاكنق اقر    إاّّٗ/ٓكو    اقافاعط  هللاإا

اكر  هب.اُّّ/ُٓقر ىبليإا
ا.َّٔ/ْقلظ انق اقر    إاا(ِ)
ا.ُٓٗو  ـذا /اضبءياعا اقراب يإارػاقلظ ارغهللاا(ّ)
ا.ْٓقلظ اقإلابلهللاإارػا(ْ)
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ارغبراقرءابئؿاالاو ػ  اعلػعالطػؽاكقءػ ا ػياوطك هػبذا ءػ ال ػجاقرضػـا -ٗ  ف 
رم ػ ارلءنبن ًٌ فذاكهـاءض ذاكقألكرعا فا مكفالطءهـاابرم  ذاكل ػجاق

ارو  ـذاكهـاا كا ولب جا ىهـاقرلطؽاابرضـ؛الظ نقارن كلوهـذاكا قكوهـ.
 َّ مئخئ ُّٱانٍبء يمبثم انٕأ يف نفظ  -6

ا.(ٔ)لَّ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

كهػػيا«اققرء  ػػبـ»اػػبركقكذاا ل ػػبا ػػ  اقرلنىػػياا(ٕ)َّ مئخئ ُّٱء ػػحا ػػ  اقرن هػػك ا
ا- ضػػيا اعػػلهـ- ػ ق  اع ػػ ااػػفاقرنط ػػبجذاكعو ػػبفااػػفاع  ػػبفذاكقاػػفا  ػػىك ا

اػػفاعلػػيذاكنى ػػ ااػػفا ء ػػ ذاك اػػيا نػػب اقكقألع ػػشذاك رػػءبجاعاػػ ا ذاكن ػػ ا
اناؼذاك ك راعفاقرلايا

ا.(ٖ)
لالحوأ ه:
ااَّ مئخئ ُّٱ ػػ هباقرىل ػػب ااوػػمك ارو  ػػفاقرمل ػػبراقروػػياوىػػ   را ىبل هػػبذاك   

امو   وا لهبإ
                                                           

ا(.ِ(ذاك ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ِٓٓ ك  اقراء  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاَِٖ/ِذاكقراءػ اقر ءػ طإاَُٗ/ُذاك ىػبلياقرءػ  فذارل ػ  ق إأْٖ/ُقلظ اقإلوءػبؼإاا(ِ)

اكر  هبا فاقرموج.
(آِٓ ػػياقر ػػهللاا)أَٖ/ِ ػػياقراءػػ إاذاكل ػػارآُُ/ُقلظػػ اقر ءو ػػجذاالاػػفانلػػيإاا(ّ)

 فاقراء  ارللنىيذام ػبال ػاراالاػفا  ػىك ذاكقاػفاع ػ فاكعلء ػهللاذاكقألع ػشذاك ػيا ػوبا
ل ػػارارللنىػػيذ=ا=كقاػػفا  ػػىك ذاكعلء ػػهللاذاكقألع ػػشذا ػػيا ػػك  اقراءػػ  ااُُّ/ُقرءػ   إا

(ا ػػفا ؿاع ػػ قفارن بعػػهللاا ػػفاقررػػءباهللاا)ع ػػ ذاِقر ػػهللاا)آّٖ/ُ(ذاكل ػػارا ػػيآِٓ)
ل ػػارارى ػػ ااػػفاآِجذاكقاػػفا  ػػىك (ذاك ػػيا نورػػ ا ػػكقءاقرءػػ ق قرإارػػػك اػػيااػػفامىػػ

ذا   هػػػباع ػػػ ذاكقاػػػفا  ػػػىك ذاكمػػػءقا ػػػياَُٗ/ُقرنط ػػػبجذاك ػػػيا ىػػػبلياقرءػػػ  فارل ػػػ ق إا
ذاعػفاقر طػكعيذاك ػيأْٖ/ُذاك ػياقإلوءػبؼإإّّ/ُ ىبلياقرء  فاكقتع قاهارلننػب إا
ب إا/ قرءػيا» رػءؼاقاػفا  ػىك اذارى  ااػفاقرنط ػبجذاك ػياُّْرع قجاقرء  فذارللء 

ذاك ػػػ  ا«قرء  ػػػبـ»ذا ػػػ ق  اقاػػػفا  ػػػىك ذاكقألع ػػػشآُْ/ِذاك ػػػياقرػػػ  اقر رػػػكفإا«قرءػػػ ًٌـ
ا«.قرء ًٌـ»علء هللاإا
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ػٍي وا ل ها ا ى لىعاميػؿًٌ ـياعى ػاىرٍاا ػبا نػجارػهذاكااقٍرءىبًئ ػبامى ى اًا ى الىٍ ػ و لىػعاميػؿًٌ ـياعى ذاقٍرءىػبًئ
ٍلًؽاكىًءٍ ًظهًاكا اًاوىٍ ًا ً اقٍرنى ـي ااًػبأٍلي يكً ذذاقٍرءىبًئ ـي إاقٍرىىػبًر ً  ػؿى ذكااكى ؿي ػك  ا يءى اكىالى كؿي ا ىػني اقر ػًءماالى

اقركنك ذاك  ؿإا ـي ا ىٍالىعقر اك  ؿإاقر قئ .اكهػءلاقأل ػكقؿا(ٔ)ذاك  ؿإاقرءماالا لػبـًءماالى
ب. ا ءب جااىضهبااىضن

ااا ل إاقرءىٌ ػػػكـاكقرءىٌ ػػػبـا ءػػػ اءمػػػ اا«الق  ااا ب»أم  ا ىلػػػها ىػػػبؿى ػػػفاقٍاػػػفاقألع قاػػػيًٌ وىٍىلىػػػجاعى
ااوػ ا ً ا ى ػ ااكقر  اًٌ اكىقًء . ـي بؽإاقرءٌ كـاكقرءىٌ ػبـاً ػيارػ هللاا إاقرءػبئ ا ىايكاًرٍ ءى كى ىبؿى

ا.(ٕ)كًعلً هاام ملوهـاذكً ن هـاذنلًءهاً يارل بئهـ
بابؿذاكه ػػػػبان  ىنػػػػىىػػػػ ٍابـاقر ىاكؿذاكقرء  ػػػػىيػػػػ ٍاكـإاقر ىاكرػػػػك  اقرء  ػػػػ»إاوقاااا للالااااار اء

باقراءح.(ٖ)«  ا ذاكه بارغوبفام با  كضًٌ اذا برمل وبفاا ىلنعاكقء و
لأ للالكمم :

ذااَّ مئخئ ُّٱ ٍنًفا ىٍ ىيػػكؿي لىػػعاكى ػػاىءىٍرا ىٍرػػليهيا ىٍ ػػكيكـياعى ذاكى ى قٍنوى ىىىػػًراقٍر ىػػب ياكىقٍرػػكىقكي
ا ىب ناكى يٍ ًر ىٍراً ياقٍر ىب يا ميكًفا ىءيًلاىًراقٍركىقكي باًابر   ا.(ٗ)«   ك نب»ذا رب راًرٍء ىقهي ى

ػػباقٍنو ىػػراقٍرػػكىقكاكىقٍر ىػػب ا»إاَوَقاا َللِساا َبَوْ هٍل  ىػػ ًٌـاكنليػػها ىٍ ىػػؿذاكى ىرػػلها ىٍ ػػًكـذا ىلى  
بًاؽا بمفها ا رػب وبا ىػب نااذك ىٍ رى ػكقاً  هىػباقٍر ىػب اقر وًػيا ىالىهػباذ ا ىركقاً فاقٍركىقكا ىػب نااكىقر  

ا.(٘)«      
ػبذاكا«ا  ًٌـ«ذا»   كـ»رءفإا با   ػ رله باكقء هذاكلظب ه با ياقرءلجاكقءػ ا  ضن

ذا...ل ػػ وااـاعلػػعامػػؿًٌاهػػكاقرءػػ ًٌاا-وىػػبرع– اابؿا ػػفا ػػبـا ءػػكـ؛األف اىىػػ ٍا ىاا«قرء  ػػبـ»
                                                           

ذاكقرػػػػ  اُُّ/ُذاك ػػػػوباقرءػػػػ   إأَٖ/ِقلظػػػػ ا  ػػػػكقؿاقر   ػػػػ  فا ػػػػياقراءػػػػ اقر ءػػػػ طإاا(ُ)
ذاكقروهػػػػػء جإا« ػػػػػـك»كر  هػػػػػب.اكقلظػػػػػ اقر ىػػػػػبليا ػػػػػيار ػػػػػبفاقرىػػػػػ جاآُْ/ِقر رػػػػػكفإا

ا.ِٗٔذأِٖ/ُ
ا.ِٖٔ/ٗوهء جاقرلغهللاذارألنه مإاا(ِ)
ا.َُٗ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ّ)
ػػػػب إاا(ْ) ذاِٗٔ/ٗذاكقلظػػػػ اوهػػػػء جاقرلغػػػػهللاذارألنهػػػػ مإاّْٖ/ُرعػػػػ قجاقرءػػػػ  فاك ىبل ػػػػهارلنن 

اكر  هب.اُُّ/ُذاك وباقرء   إأَٖ/ِكقلظ اقراء اقر ء طإا
اذاكرـا  ؼاعلعا باءم لا ياقرموبجار  اك ه.ِٗٔ/ٗوهء جاقرلغهللاذارألنه مإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٓ﴾  
  

اذ لاػػراقرػػكقكا ػػب نااذك رػػلهإاقرءٍ ػػكىقـذاقروءػػراقرػػكقكاكقر ػػب اك ػػاءراقألكرػػعاابر ػػمكف
ذاكهػػكا« ػػباابرػػ ق ا   ػػب »ذاك ولػػها ػػكرهـإا«بـقرء  ػػ» رػػب رااذك  ر ػػرا  هػػباقر ػػب 

ػػػ  بغذا ىلػػػعاهػػػءقاا« ق ا ػػػ ك »بؿا ػػػفاىىػػػ ٍا ىا ػػػك قغإاقرر  ك هػػػؿاقرءنػػػبنا ءكرػػػكفارلر 
 ػػػفا ػػػبـا ءػػػكـااػػػم  لذاكهػػػكا ػػػفار ػػػظا ى ىٍ ًىػػػؿاا«قرءىػػػ ًٌـ»ك  ػػػباا... لاغػػػيا فا ء ػػػؿ

ػػػبذاك ولػػػهاىيػػػ ٍا ػػػ ق  اقرن بعػػػهللاذا ىاا«قرء ػػػكـ»ك...اك ىلػػػبلا«   ػػػبـ» كؿا ػػػفاهػػػءقا  ضن
ا.(ٔ)قر    ك ا يا ىلعاقر    ب 

بؿذاكه ػػباىىػػ ٍابـاقر ىاكؿذاكقرء  ػػىيػػ ٍاكـإاقر ىاكرػػك  اقرء  ػػ»إاوقاادلساابللقااوللالااار اء
ا.(ٕ)«با  ان  ىنا

 ػػبرء  كـاعلػػعا ػػ ق  اقرن هػػك ذاكقرء  ػػبـاعلػػعا ػػ ق  اقرلنىػػيذاكقرءػػ ًٌـاعلػػعاإاإًذا
 ػػػ ق  اعلء ػػػهللاذاك كماعػػػفاقاػػػفا  ػػػىك املهػػػباا ىلػػػعاكقءػػػ ذاكقإلاػػػ قؿااػػػ فاقرػػػكقكا

اكقر ب اظبه  ارغك  هللاهاو   عاابر ىب اهللا.
لحوض حلالظ هرة:

 فذاكعلعاقروىب جا كاقر ىب اهللااا فاقركقكاكقر ب اظبه  اءظ راابهو بـاقرلغك ًٌا
ػػبا ل هػػباوءػػ حارءرػػ اقرن  ػػهللاذاكءرػػؾا ػػيا كرػػهإا  لػػجا»   ػػهـاقاػػفانلػػيذاك ػػ اكض 

ل ااذهللاكق ػػػوءمبـاعل ػػػاذقرػػػكقكا ػػػب ارػػػـا مػػػفاعػػػفا ػػػك  علػػػعاا ػػػباهػػػكاإل وػػػب اقألنػػػؼًٌاكقت
ا.(ٖ)«قألوءؿ

اقر ػػب ياعلػػعاقرػػكقكًاالك  ا»إاكماا لذكاارلابااملساا دهلذلاا لفاايلقولااه اوىػػ نؿي اذم ػػؼى
اعلػػعاقر ػػبً ا ػػفار ػػً اًعل ػػهللاوا اذرٌ ػػبار يىب ىاػػهللاواًعلػػ اقرءىا لػػهللااقٍركىقًءػػ ى ا ػػفاقٍرىىػػ ىجا؛كقرػػكقكي
ػػباال وػػ قؽاقرءىا لوػػ فاً ػػياقرل غىوىػػٍ ف اعلػػعاقر ػػب ًااذكقت   لىػػٍراً  ػػًهاقرػػكقكي ػػبا ىنى ػػبا ى كقر ػػب يااذ م  

اءبنهللاىاًالىباًررىعاًءٍم لاً ياهىءىقاقٍرموباذعلعاقركقًكارىل هللاوا ا ػفا ىػكقل فاا؛ج ىاى أًلىل هيا بلكفه
عإ ؿاعىفا ىكؿاقأٍلىٍع ى اقر  ىض  اقأٍلىٍر ىًىيإا مرري اقرور  ؼذا ىبؿى

                                                           

ب إآُُ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ُ) ا.ّْٖ/ُذاكقلظ ارع قجاقرء  فاك ىبل هذارلنن 
ا.َُٗ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
ا.َّٓ/ُقرنربئصذاالافانليإاا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٔ﴾  
  

ل َلَعْمااريلَلَمااْملَأْمَسااىلمااملالقااوِبلش ِ ً اا
ل

ل(ٔ) لماملُعَاْ ارَةل  ِئ ا لقدل  َللَ ْ  ًلل
ل

ػػ ػػبا ىلػػعانبئرن إا ي قلا ػػفا ىػػٍكرهـاخب ىءلػػرإا ى ػػكًٌصاقرىطػػب ىاً ػػيااإ ىءىػػبؿى ا ينى  ػػافه
إا ىما يءىلًٌليهذ ػا...اىليا افو ٍكرن انى ا نػجا ىفا ىءيػكؿارءػ الىػبؿى ا ػفااذب لػرإامىػبفى ًرٍءاهيػكى

إاإ ىٍكرهـ كًٌصاقرىىطب ا ىءىبؿى ا ينى اعلعاقر يىب ىاهللااهيكى ا.(ٕ)«هيكى
إاقر ىب اػػهللااظػػبه  ها ءرػػ ا لهػػباقرون  ػػؼاابإلاػػ قؿذاكرػػ  ارىلػػهللاواورػػ     هللاذاإًذا

ال هبا ظه ا فا ظبه اقنواؼاقرلهنبر.ك 
ل سب لالظ هرة:

قألموػػ ا   ػػباوىب ػػػجاعل ػػهاقر ػػب اكقرػػػكقكا ػػفامل ػػبرا فال ػػػجاقرلطػػؽاابر ػػػب ا
ا هػؿا«اقرء  ػبـ»ألهؿاقرءنبنذاكابركقكارو  ـذا  ياوكن ها  ق  ا ءمػ اقاػفانلػيا ف 

ك قغإاقرر   بغ ا.(ٖ)قرءنبنا ءكركفإارلر 
إاقر  ىػػبؿا ػػفاك هػػؿاقرءنػػبنا موػػ ا ػػي ا ػػكالنا»ا:-الق  اا بفاايل–وقاا للالااار اءل

ا.(ٗ)«بغ  اقغإاقرر اءكقراقرواوهللا.ا  ءكركفارلرك ا
ذاء ػحا ػ  ااهػباع ػ ااػفا«قرء  بـ»ك ؤ ًٌ ال اهللااقرلطؽاابر ب ارلءنبن ًٌ فا  ق  ا

قرنط ػػػػبجذاكعو ػػػػبفااػػػػفاع  ػػػػبفا ضػػػػيا اعله ػػػػبام ػػػػبا ػػػػاؽا فاءمػػػػ رذا ه ػػػػبا
ا ب وا     بفا فا هؿاقرءنبنذاكمءقا با كما ًفاقٍاًفاعى اا- ضيا اعله ب–اعى  ىف 

اً ا ػػػكؿى ػػػٍكًؼاقرل ٍ ػػػًؿإ ى ي ً اً ػػػٍفانى ػػػاى اًررىػػػعاقرر  ـى اًرءىقا ىػػػب ا ىءيػػػكؿي ػػػبفى ا»اذامى ارىػػػؾى ـ  قرلهيػػػ

                                                           

ـذاُّٖٗق=اَُْْطابعػػهللاا ػػلهللااذاا ػػ كرارلٗٗ ػػفاقرطك ػػؿذارألع ػػعا ػػيا  كقلػػهإارػػػا(ُ)
ذاطاىػػهللاا ق اقر ػػبؽاُٗ/ُْذاكقر نرػػصاالاػػفا ػػ  لإا« ػػنص»كقلظػػ اقرل ػػبفا ػػب  ا

قرن  ػػػػ  ذاكقر ػػػػبنصإاقرػػػػءما  ػػػػوباع لٍ ػػػػهاكالا طػػػػ ؼذاكقألنػػػػ صإاقرػػػػءمارءػػػػ لاع ل ػػػػها
ارغ   اكقألن لاما   ذاكع    إاورغ  او ن ـاألع  ذاكهكاقرغا  اكركفاقرو قج.

ا.ُٗ/ُْقر نرصذاالافا   لإاا(ِ)
ا.ُُٓ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ّ)
ا.َُٗ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٕ﴾  
  

ا ٍ ػػػػػػ يذا ىٍلػػػػػػرى ػػػػػػ ىبكىقًراا ىج اقٍرءى اقر   ـي ا ى  ػػػػػػب ٍ ػػػػػػ يذا ىٍلػػػػػػرى اقٍرءى رىػػػػػػؾى ػػػػػػ ىبكىقًراكىقأٍلىٍ ًضذاكى قر  
ا.(ٔ)«...كىقأٍلىٍ ضًا

ػػبذاك ػػ اوػػمو كقا ػػ ق  ناك كق ػػهللاناالهنػػهللاا ػػك هـذاكمػػءقا ا  ضن «ارػػك قـ»كهػػكا   ػػيج
ا.(ٕ)عل اقرءنبن ًٌ فإار  بـ

ذاكابركقكاعل او  ـا لل ك ذاك بركقإا لك ا يا ءباػؿاكلطؽاقرءنبن كفإا لل  هللا
ا.(ٖ) ل هللااعل ا هؿاقرءنبن

إ اك ءكؿاقرءنبن  كفارل كقو إاقر  بو ذاك ل  ا ع قاي 
ل َ ااااا ِلذْللبإِلإال للرُلهْلالاااااد للِةَماااااىلالل ةااااال ل

ل

ل(٘()ٗ)ابلعقااادلالَمَ ااا ِثلِلوَلْقااااألَلللُلأَلْسااال َلاَللوَلل
ل

اقر  بوؽا ىب اهللاارل كوؽ.
اقرءنبن ًٌ فا بركقاررعاقرلطؽاابر ب ذاا ل با ػبؿاقرو     ػكفاررػعاقرلطػؽا كقر اءظا ف 

اقرػػكقكا  ػػ اك  نػػـالطءنػػبا ػػفاقر ػػب ارءاعلػػ اقرلطػػؽااهػػبا - لضػػـارهػػبا»اػػبركقك؛اكءرػػؾاألف 
 ىظػػػـاقر ػػػ و فذاكوػػػ عاا له ػػػبااىػػػضاقالل ػػػ ق ذار نػػػ  ا  ػػػهاقرػػػل  ذاك ورػػػؿاا-قرػػػكقك

امنػػػ ا و ػػػب اقرءلػػػؾاعػػػفاظهػػػ اقرل ػػػبفذا وػػػياولطػػػؽااقر»ذاانػػػاؼاقر ػػػب ا(ٙ)«قررػػػكر
ا.(ٚ)«ياقرل بفالبقا  اقمول راناكعلكناقألض ق ا  اناذاكاققرركرا ورى نا

 بلضػػ بـاقر ػػ و فاعلػػ اقرلطػػؽااػػبركقكانىلهػػبا وءػػؿا ػػفاقر ػػب ذا بءوبنػػراررػػعا
نه ا مو ؛ارءقا ػبؿاقرءنػبن كفاررػعاقرلطػؽاابر ػب ؛األل هػباوءوػب اررػعانهػ ا  ػؿذا

                                                           

ذاطاىػػػهللااّٖٕ/ِرػػػء با  ػػػلـذارإل ػػػبـا  ػػػلـاقرل  ػػػباك مذاموػػػبجاقررػػػا ذااػػػبجارػػػا اقرل ػػػؿإاا(ُ)
ا.ُْٗ/ِ رك  ا فاطاىهللااق وبلاكؿاقر ءءءهللاذاكقلظ ا  ب ؽاقأللكق ذارلءبضياع بضإا

ذاوءء ػؽإا /ا ء ػ ا ػبم ذا /اعاػ اقر ػاـاهػب كفذا ق آُٓرراااقر لطؽذاالافاقر م رإارػا(ِ)
ا.ُٗ/ُْقر ىب ؼذاكقلظ اقر نرصإا

اقرلغهللااك لكقعهبذارل  كطيإاا(ّ) ا.ِٖٔ/ِقر نه ا ياعلـك
ذآُٓ ػػػفااءػػػ اقرطك ػػػؿذارى ػػػبضااػػػفا   اقرطػػػبئيا ػػػياررػػػاااقر لطػػػؽذاالاػػػفاقر ػػػم رإارػػػػا(ْ)

ا«.كوؽ»ذاكر بفاقرى جا ب  اُٗ/ُْإاكقر نرصذاالافا   ل
ا.ُٓٓرراااقر لطؽإارػا(ٓ)
ا.ٖ/ُ  ارلبعهللااقإلع قجإاا(ٔ)
ا.ٖ/ُقر باؽااور ؼإاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٖ﴾  
  

 ىهـ؛األل هـاءضػ ذاا ل ػبالب ػجاقرو    ػكفاقرلطػؽااػبركقكارءااهػـااكهءقا ولب ج
ا  ك اقرو    اقرركويارء كحاقإلا قؿ.

ػٍفانىلػهاكقءػ نقا ػبؿاقرنل ػؿإا عل ا  ق هللاا نػ  اقررػكو فالنػ ا ػفاقرىل ػب ا ى
ا.(ٔ)«قر ب اكقركقكاكقره ن اهكقئ  هللااالا وىل ؽااهبا ي »

اقركقكاونػ  ا ػفا اقر ػب ا ػفاك ػطاقرل ػبفاا ل با  لا ن كفا ف  قر ػ و فذاك ف 
ا.(ٕ)ا لهاكا فاقرءلؾاقألعلع

ا ن  اقركقكاالا ءور اعلعاقر  هللاا وهػكلارمل هبا»ك فاقرء  ب ا فاالءظا ف 
ب  ـاذً ياقٍر ىـاءٌوعاوٌورؿاا ن  اقرطبً اكىقرض  عاءٌوعاوٌورػؿاا نػ  اقرػا  اذكوو   
كؼا فاا فاو قنرا نب نهباذىضوا ىهىًءًلاقالٌوربالراوءٌ جااىضاقٍرءي ي ا.(ٖ)«كقًت

ا ن  اقركقكا فا  رعاقرل بفاء فا ءو جا فا  رعا ك  لاقر ء وكفإا ف 
ذاك ػػػػياهػػػػءلاقرءبرػػػػهللاا ءوػػػػ جا نػػػػ  ا(ٗ)قرءلػػػػؾذاك رػػػػءجاءرػػػػؾاق ػػػػو ق  اقر ػػػػ و ف

ا ػػبا ءػػكماءرػػؾا ل ه ػػبا و ءػػ قفا ػػيا قرءػػ   فذا   ػػهؿاك ػػكعاقروىب ػػجاا له ػػبذاكرىػػؿ 
ا فاقرر برذا ه با نه ك قفذاك وك طبفاا فاقر ػ   اكقر نػبك ذا مػبفا ػ جامو  و

اقر ن  ا آاقالوءب ا يااىضاقرر برا اانبا ياء كحاقإلا قؿ.
ا ػػ ق  اقرن هػػك ا اػػبركقكا ػػ ق  ا ػػاى  هللاا وػػكقو  ذااَّ مئخئ ُّٱ اءػعا فالءػػكؿإارف 

ػػ  را ػػ ق  اقرلنىػػيا  ػػفاقرءػػ ق قراقر ػػبء  ذا لػػـاوػػ  ا ػػياقر ػػاىهللاذا«اقرء  ػػبـ»ا ل ػػباعي
ا له با ومك فا فاواوهللاا ءبطآاعل اقرك ؼاهيإ مؿا

ا كا بـا ٍ ػاقرػ ا ـك

اصاااااصاصاااصاصاااص

ل
                                                           

اذاوءء ؽإاعا ا ا  ك شذاطاىهللااقرىبليذااغ ق .ٓٔ/ُقرى فذارلنل ؿاافا ء  إاا(ُ)
اكر  هب.إْ/ُذاك  ارلبعهللااقإلع قجإاّّْ/ْ قنآاقرموبجار  اك هإاا(ِ)
اذاوءء ؽإا ء  اعا اقرنبرؽاعض هللا.َّّ/ُقلظ اقر ءوضجارل ا  إاا(ّ)
اـذاقأللنلكاقر ر  هللا.ُٕٖٗذاطاىهللااّْقألركقراقرلغك هللاذا /ارا قه ـا ل  إارػا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٗ﴾  
  

 ادلطهت انثبًَ
 (ختفٍف احلشكخ ثبحلزف)  يٍ احلشكخانضكٌٕ ثذالا 

 انضكٌٕ يمبثم انفتح: -1
لَّ  مخ ُّٱالسكوملمق بللالاححلفيل
ا.(ٔ)َّ حس جس  مخ جخ مح ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

ك كماعػػفاقرلنىػػياذاكقاػػفاكوػػبجاا-رلػػ ق -اػػبر وبااَّ  مخ ُّٱ ػػ  اقرن هػػك ا
ا.(ٕ) ل ه با  ملباقرى ف

لالحوأ ه:
ػىىهللاياقٍرىىػٍ شًاقر ر ا ػياقرلغػهللاإاقرمو ػ اقرػءماالا ى  ػؾذاكقر  ٍرػ يإا ػ اذا ى ا ىرى ػٍ شه كىعى

ًن ػػػػ هااك ىًرػػػػ هاك ًر ػػػػ اك قًرػػػػ اك ى رػػػػ يا ا ً  ػػػػههارى  يٍنًرػػػػجه
ػػػػايكقذا(ٖ) اذك  رػػػػ اقرءػػػػكـإا ٍنرى

ٍك ىهب ر اكرب كقا ياعىٍ ش .اك  رى كقا كق  ىهـإاو مكهباك ى
ا.(ٗ)

رػػػػػ هللاااَّ  مخ ُّٱك ىػػػػػرامل ػػػػػهللاااَّ  مخ جخ مح ُّٱك ػػػػػيا كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإا
ا ىمٍا ٍءػػػػػءيكؼو ا ى ٍرػػػػػ ى و ػػػػػ نقاإًر ى ا ىرى ا ىٍفااذ ىٍمػػػػػان ػػػػػكني ٍكًضػػػػػًآاوىاكى ىني ٍرػػػػػ ى نقاً ػػػػػيا ى ا ى ميػػػػػكفى

بؿًا قٍرءى
ا.(٘)

ا  ػػمبفاقرىػػ فا«ا ىٍرػػ نق»كقرلنىػػيذاكقاػػفاكوػػبجااَّ  مخ ُّٱك ػػ ق  اقرن هػػك ا
ذا  ياقررءباإا هللاها ىٍر هاك ىرى هذا م»رغو فاا ىلعاكقء و ا.(ٙ)«كقً ىىهللاهاطٌ اهللاهااإع  ى

                                                           

ا(.ّٓ ك  اقراء  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذآَِ/ُذاكقراءػ اقر ءػ طإآّّذأّْ/ُقلظ اقرء ق و فا ػياقرنػب آاألءمػبـاقرءػ  فإاا(ِ)

ذاكل اراقرءػ ق  ارإل ػمبفارللنىػيا ءػطا ػيا كااقر ىػبليإاٖ/ُكمبليإاك وباقرء   ذارل 
ا.ُِٖ/ُذاكااال اهللاا ياقر  اقر ركفإاُُذاك نور ا كقءاقرء ق قرإارػِٖٓ/ُ

ا.ِّٗ/ْذاك ياقرى فإا« ر »ذاكقرل بفأْْ/ٓقلظ اقر ءمـذاالافا   لإاا(ّ)
ا«. ر »رل بفاذاكقْْٔ/ٓذاكقر ءمـإإْٓ/ِذاكقررءباإآَِ/ِقلظ اقرن ه  إاا(ْ)
ا.ْٔ/ُذاكقتع قجاقرء  فذارللءب إآّّذأّْ/ُذاكو    اقرء طايإإِّ/ُقلظ اقرم بؼإاا(ٓ)
ا.ْٕٓ/ِقررءباإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٕٓ﴾  
  

إا ا ىاكااىٍم و اإ-علعارغهللااقإل مبف–اً ياقر  ٍر اريغىوىبًفإا ىٍر اك ىرى ؛اك ىل  » ىبؿى
لالَهِ  ًئاا لَواَللَحَ اا َفَ اا لَظْبااُيلُكااْللَرْ اادًل

ل

ملل ل(ٔ)ِ ْاااُحُبلالااد هرافااِإ ِّيلَلُكااْبلأاا ٌر،لواِ 
ل

اكعلعاقرلغهللااقر  هك  انب ا كؿاق  ئاقرء  إ
لَبْ َ َماااااااااا لاْلَمااااااااااْرُءلحَاااااااااارَاُهلَ  ِعًماااااااااا 

ل

ل(ٕ)َ ااااْأَمُملاأْلَْةااااَداَثلِفاااايلَعااااْ ِشلَرَ اااادْلل
ل

اك  ال ارارغهللااقإل مبفارو  ـ.
ا»إاقاا للأبااولة  اا م اقرل ػػبً ا ىف  ااىٍىػػضي ـى ػػ .اكىنىعى اقٍرغىػػٍ فى ػػمًٌفي وىً ػػ ـهاوي ى اكى وًػػيٌو اوياى ميػػؿ 

ذا ػ و اىءى اكى إااىٍءػ و وىٍ ػًم ليهىبذاً ٍوػؿى ٍ ًلًهاكى اعى اً  ًهاوىٍءً  ؾي كني ا ىني ـً ًء ًباقرا  اقٍرىىٍ ًفارى ٍلًءيًٌ ءى
لىػػعا اعى ًضػػآىاً ػػٍفاءىًرػػؾى ػػباكي ذااىػػٍؿا ى ػػءىًرؾى امى رىػػٍ  ى ؽيذاكى ٍطػػاى ذا ىػػميٍطًلؽىاهىػػءىقاقإٍلً لىهىػػ و اكى لىٍهػػ و كى

اًا ىٍوًباقٍرىىٍ فًا إاقر  اا ىىىؿو الىٍءكى اً  ًهاقرو ٍ ًم في كني ا ىني « ءىاالى
ا.(ٖ)

ارو ػ ـاو   ىػبراعلػعااو ردلعمىلأبيلة   م ءلءػيا«ا ىًنػء» وػؿإا«ا ىًىػؿ»امف 
اكقرو   ىبرا  اآاهيإ«ا ىىىؿ»قرى فذاكر  ا

 «. ىًنء»ا وبا م  اعلعاقألرؿا«إا ىًىؿ» -ٔ
 «.ً ًنء»ام  اقر ب اكقرى فا«اً ًىؿ» -ٕ
 «.ً ٍنء»ى فااى الءؿاء موهباررعاقر ب ا الهباام  اقر ب اك مكفاقر -ٖ
ا ػػػوبا  ػػػمكفذاكهػػػءقا  ػػػوكما  ػػػها ػػػباهػػػكاءلءػػػياقرىػػػ فذا وػػػؿإا«ا ىٍىػػػؿ» -ٗ

ذاكقرون  ػػػػػؼا(ٗ)«وىٍمػػػػػ »ذاك ػػػػػباهػػػػػكار ػػػػػ اءلءػػػػػياقرىػػػػػ فا وػػػػػؿإا« ىٍنػػػػػء»
ا.(٘)كام اافاكقئؿاذو  ـابإل مبفالطؽار

ذاكء حاءػءؼا«ا ىرى » ء ق  اقر وبذاك  ق  اقإل مبفا يااوعم ه ا ىلعاكقء و
رء مػػػهللااقرىػػػ فاون   نػػػبذاكرػػػب راقرمل ػػػهللااعلػػػ اقرك ػػػؼا مكلػػػهللاا ػػػفا ءطػػػآارػػػكويا

                                                           

اذاكقرا را فاقرطك ؿذاكرـا  ؼاعلعا بئله.« ر »ر بفاقرى جاا(ُ)
ا.ّْٔ/ُقرا را فاقر  ؿذاال  ئاقرء  ا يا  كقلهذاكااال اهللاا ياو    اقرء طايإاا(ِ)
ا.ُِٖ/ُذاكقر  اقر ركفإآَِ/ُقراء اقر ء طإاا(ّ)
ػػػػب إاإَُ/ْقلظػػػػ اهػػػػءلاقرو   ىػػػػبرا ػػػػياقرموػػػػبجإاا(ْ) عػػػػ قجاقرءػػػػ  فذارللء  ك ػػػػبااىػػػػ هبذاكقت

ا.ّّٖ/ِ
ا.ُُّ/ْقرموبجإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٓ﴾  
  

 غلػػػػؽا)صاااص(اعلػػػػ اقرك ػػػػؼااىػػػػ ا فامبلػػػػرا مكلػػػػهللاا ػػػػفا ءطىػػػػٍ فإاقألكؿا
ب. ا ر  ا  وكاا)صاا(ا) (ذاكقروبليا)ر (ا)صاااص(اعل اقرك ؼا  ضن

اك اءظإ
 فا ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػبء اء ػػحارػػـاوػػ  اعلػػعا ر ػػلهللااقر ػػاىهللااقر وػػكقو  يا ػػ ق وهـاكمػػءقاا

ا.قرى   ا
نب را  ق  اقرلنىيا كق ءهللاارلغهللااو  ـاء حا   لكفاررعاقرو ػم فاك ػ ال ػجا اػكا

ا.ء بفاقرم  ارهـ
  



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٓ﴾  
  

)
ا
 انضكٌٕ يمبثم انفتح يف نفظ )أيُخ

ذاك ػػيا كرػػها(ٔ)َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ػػفا كرػػهاوىػػبرعإا
ا.(ٕ)َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوىبرعإا

«ا ٍ لىػػهللا»اػػبر وبارل ػػ ـذاك ػػ  اقرلنىػػيذاكقاػػفا ءػػ صااَّ خم ُّٱ ػػ  اقرن هػػك ا
ا.(ٖ)ا مكفاقر  ـ

لالحوأ ه:
ا لىػػهللاياوىميػػكفي ا ىءىػػبريكقإاقأٍلى ى كفى ػػ ي ٍ ػػ يلي.اكى ىػػ  ؽىا نى ا يوىٍ اىػػهللاىاكىرى ذا ىبرىػػهيإاقٍاػػفي لىػػهللايإاقأٍلىٍ ػػفي قأٍلى ى

كىقًؿا ىٍ اىبًاًه.ا ا ىآىانى ا ىميكفي ٍكًؼذاكىقأٍلىٍ في ا ىآىااىءىبً ا ىٍ اىبًجاقٍرنى
ا ػػػياقر وػػػ فا ااًػػػمىٍ لًاكقر ىلػػػعإا ف  ـٍ لىػػػٍ ًه اعى اقَّللً  ػػػٍكؼًاقٍ ًولىػػػبفي ااىٍىػػػ ىاقٍرنى ـٍ ذااذًه كىقٍرغىػػػٌـً

ـيا ا ىلىب االى ٍكؼى ً   ىاقٍرنى اقر   ا ىف  ءىًرؾى .اكى اقأٍلىٍ ًفا ىلىب يكفى كقاً فى ب ي ارى ٍ حي ا.ًاءى
اىػػػ ى ى واا رػػ  اا ىلػػػعإاقأل ػػفذااػػبر وبارل ػػػ ـاَّ خم ُّٱٱ ػػػ  ىٍكان ػػػآاماػػب اكى

ذا(ٗ)
ا مكفاقر  ـاا ىلػعإاقأل ػفذا و ػو مبفا ػيامكله ػبا رػ  نقذاكما هػبا«ا ٍ لىهللا»ك

اامكلهبان آ.اَّ خم ُّٱرل   ذاك و   ا
ها ػبؿإاقألىٍ لػهللاإاقأل ػفذا ك لباعفا طػ جا ل ػ»إا-ابملأ ي–وق للأبولالاححل

لىػػهللااا ػػوباقر ػػ ـإا  ػػاهاا ىب اػػهللااقأل ػػفذاكلظ ػػ اءرػػؾا ػػكرهـإاقرءػػاىطىا ذاكقرءػػاىجىااذكقألى ى
ًغػؿاكقر   ىحذامؿاءرؾا يا  كق اقإلاػؿ.ا ل  ػ با  ػملكقاقرىػ فانػب كقاابرهػب ا ءػبركقإا ى

                                                           

ا(.ُْٓ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا(.ُُ ك  اقألل بؿإا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذاك اػكاء ػبفا ػياقراءػ اقر ءػ طإإُْ/ُل جاقرء ق  ارللنىياقافانليا ياقر ءو جإاا(ّ)

ػػ  فاقرءلاػػيا ػػياقرػػ  اقر رػػكفإاِِٖ/ٓذآٖ/ّ ذاكقرءػػ ق  االاػػفا ءػػ صاْْ/ّذاكقر  
ذاكنق إِذاك نورػػػ ا ػػػكقءاقرءػػػ ق قرذاالاػػػفانبرك ػػػهإارػػػػٕٕ/ِكر ػػػ لا ػػػياقإلوءػػػبؼإا

اذاكقرمب ؿارلهءرياكر  هب.ْٓٓ/ُّذآُْ/ٖذاك  بو باقرغ جإاُِٗ/ِقر    إا
ا.ْْ/ّقر ء طذاكقر  اقر ركفإااقلظ اقراء ا(ْ)
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ٍغلىهللا ًءؿاءءلهللاذاك ػ ا    لػباابانػبا ػياموػبجاقرنرػبئصارلءػكاهػءقذاكهػكااػبجااذ ى كءى
ا.(ٔ)« ياو ق آاقألءمبـ

ا   هـا فاماـاقافانليا ل ه باا ىلعإاقأل فذاوـاءم الظبئ ل.
لحي:و الةظلاآل
ا  ػػمبفاقر ػػ ـا ػػيا ػػ ق  اقرن بعػػهللاا كاقرىب ػػهللاا هػػيا ػػ ق  اا) ٍ لػػهللان(ارػػـاوػػ  ا-ُ

 بء ارـا ء  ااهباكقء ا فاقر اىهللاا كاقرى   اقر وػكقو  يا ػ ق وهـاكءمػ را ػياموػجا
ا.قر كقءا لهباقر ءو جاك نور ا كقءاقرء  ف

 و راقرءػ ق  اابإل ػمبفا ػيا ءػبطآاقرمل ػهللااء ػحاءػءؼا لهػباء مػهللاارءنقا-ٕ
اذصاااص(ا صاااوهللاا ءبطآاعل اقرك ؼإا)صاا )  ىلهللا(اوومكفا فاواػ 

ل.ا ل باوومكفا) ٍ لهللا(ا فا ءطى فإا)صاااص اصاااص(
لالسكوملمق بللالضبل-ٕ

لَّ نن ُّٱالسكوملمق بللالضبلفيل
ا.(ٕ)َّ ريٰى ين ىن نن ُّٱ فا كرهاوىبرعإا

ذاك ػػ  اقرء ػػفذاكقألع ػػشذاكقرلنىػػياَّ نن ُّٱ ػػ  اقرن هػػك اعلػػعاضػػـاقرػػنقما
ا.(ٖ)ا مكلهب
لالحوأ ه:
إقرل ػػنيؿيا ػػ ىب ىهللًااكىقٍرءىػػ ىلاذاكقرل ػػٍنؿي اقرضًٌ ػػبا يىىػػ  اًرلل ػػبًنًؿاً ػػفى ذاك  ػػؿإااذ ى اقرو ػػكىقجي قرل ػػنيؿي

امىءىٍكًرًهإا ا.(ٗ)َّ ربيئ ىئ نئ مئ ُّٱكىًهيى

                                                           

ا.ُْٕ/ُقلظ اقر ءو جإا(ُ)
ا(.ُٖٗ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذإْٓ/ّذاكقرػػػ  اقر رػػػكفإآّٖ/ّقلظػػػ ال ػػػاهللاا ػػػ ق  اقإل ػػػمبفارللنىػػػيا ػػػياقراءػػػ اقر ءػػػ طإاا(ّ)

ذاكقرم ػػبؼآُٗ/ُذاكقلظػػ امػػءرؾارعػػ قجاقرءػػ  فارللءػػب إأُُٔ/ِكقرنػػب آاألءمػػبـاقرءػػ  فإا
اكر  هب.اَّذاك نور ا كقءاقرء ق قراالافانبرك هإارػُْٗ/ُرلن ن  مإا

ا(.ُٓٗ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٓ﴾  
  

ذاكهػػػكا ػػػبا ػػػاؽاا بلػػػهذاكه ػػػبا«اليػػػٍنالنا»ذاكَّ نن ُّٱكقرء ق وػػػبفإا ا ىلػػػعاكقءػػػ و
رغوػػبفذاك ػػباعل ػػهاقرن هػػك ا ػػفاقرءػػ ق اهػػياقرلغػػهللااقر  ػػهك  ذاكعلػػعاقرلغػػهللااقروبل ػػهللاا

بًع ًانب ا كؿا اإقر  
لَوُك  اااا لِإَذالاْلَأب اااا ُرلِباااا ْلَأْ ِشلَ  َفَ اااا 

ل

ل(ٔ)َأَعْمَ اااا لاْلَقَ اااا لَواْلُمْرَهَااااا ِتلَلااااُهلُ ااااْزاَللل
ل

قرو ػػػم فاون  ػػػؼا ػػػفاوءػػػؿاقرضػػػ  و فذاكول ػػػجاألهػػػؿاقرءنػػػبنذاا ل ػػػباكرغػػػهللاا
اول جارغهللااقرضـااراليا   .

اااا س ا  ػػػػمبفاقرػػػػنقمذاكهػػػػيارغػػػػهللااقرءنػػػػبنذاكالػػػػكا  ػػػػ ا«اليػػػػٍنالنا»إاقاااا للال ة 
ا.(ٕ)« وءلكف

لحي: الةظلاآل
 و  اعلعا ر لهللااقر اىهللاا كاقرى   .ا  ق  اقرلنىيا بء ا لـ -ٔ
عل اقرك ؼاوومكفا ػفاواوػهللاااَّ نن ُّٱٱػ مبفا يا ءبطآاقرمل هللاا  و اقإل -ٕ

  ءبطآاهيإا
ا ل باوومكفا  ق  اقرلنىيا فا ءطى فذا)صاا اصاا اصاااا(
ا.إ)اصاااص اصاااا(

« 
 
و
ْ
ش
ُ
لَّجتهبُّٱلثبنضكٌٕ يف يمبثم« ح

ا.(ٖ)َّ جتهب مب  خب حب جب ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
اػػػػ قه ـذااَّ جتهب مب ُّٱ ءػػػػ ا ػػػػ  اقرن هػػػػك ا اضػػػػـاقرػػػػ ق ذاك ػػػػ  اقرء ػػػػفذاكقت

ٍ ـها»ك ء عاافاكوبجا ا.(ٗ)ا مكفاقر ق «اك لوـاءي
                                                           

ذاكقرػػػ  اُْٗ/ُ ػػػفاقرطك ػػػؿذال ػػػجاألاػػػياقر ػػػى ق اقرضػػػايا ػػػياقرم ػػػبؼارلن ن ػػػ مإاا(ُ)
ا.ّْٖ/ّذاكااال اهللاا ياقراء اقر ء طإإْٓ/ّقر ركفإا

ب إاا(ِ) ا.ُٗٓٔ/ِذاكقلظ اقرنب آاألءمبـاقرء  فإآُٗ/ُرع قجاقرء  فذارللء 
ا(.ٓٗ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ّ)
ذاك ػػػوباقرءػػػ   ذآُِّ/ّو  ػػػ  اقرء طاػػػيإاذاكآَِ/ُقلظػػػ اقر ءو ػػػجذاالاػػػفانلػػػيإاا(ْ)

ا.ُٖٔ/ْذاكقر  اقر ركفذارل    فاقرءلايإإ/ِرل كمبليإا
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لالحوأ ه:
لهػػػػياكوءػػػػ  ـارلرػػػػ  ااَّ جتهب مب  خب حب جب ُّٱ ػػػػياقر ػػػػهللااقرم   ػػػػهللاا

اك ػػرا جًٌ ااًػػبٍرءى ـى ٍءػػ ىق جًٌااك قإٍلً ػػكقااًػػبٍرءى اًرءىقا ىٍء ى ي ـه ػػ ي ػػ ىقـهاكى ىػػٍكـهاءي اءى ػػؿه إا ىني ذاقٍرىيٍ ػػ ىً ذا يءىػػبؿي
ـها ٍ ىيهياءي ي ًؿذاكىنى اى اقٍرءى ـيإالىًء ضي ٍ ـذا ػكقرءى ق ٍ ـها»ذاكءي «ءي يـ»رغهللاا يا«اءي

ا.(ٔ)
 ءػػػ ق  اقرلنىػػػيذاكقرء ػػػفذاكقاػػػفاكوػػػبجاابإل ػػػمبفارلػػػ ق اا ىلػػػعارغػػػهللااقرضػػػـا

اك  انب اعلعارغهللااقرضـاقر  هك  ا كؿاقر بع إاَّ جتهبُّٱ
لَمهاااااااااااا ديلال  هاااااااااااا ِرللأاااااااااااا راِحِهبْل

ل

لل ل(ٕ)عماااااااا هْبلُةااااااااُربْلَوِب لم ْ ااااااااِللُهاااااااام 
ل

ٍ ـها»كل ارارغهللااقإل مبفارو  ـذا ػ اً ػياا«ءي ميكًفاقرػ  قً ذاريغىػهللاهاوىً  ً   ػهللاها ىءيكريػكفى ًا ي
لىٍءكىليا اكى اميٍوجه ً ياميويجو اكى إا يٍ ؿه ؿو  ي ي
ا.(ٖ)

ػٍ ـ»ر ػمبفااوذكرلابملأ ي اكءرػؾا ف ااذرػها ن ػهللااعلػعار ػمبفاميويػجامػمف ا«اءي
قرػػػ ق اقر ػػػبملهللاار ػػػبا  هػػػبا ػػػفاقروم  ػػػ ا ػػػياءمػػػـاا نقذا مػػػب راومػػػكفق ػػػياقرػػػ ق اومػػػ ا

قر وء مهللاارن ػب  اقررػكرااػبروم   الءػكنقا ػفان ب وػهاابرء مػهللاذاكمػءرؾاقرمػاـا ػيا
 ػفاوم ػ  ا ػ  اعلػعااًن قجاكني يجاكً  ق اك ي ي ذاكمءرؾاقرءكؿا   بانب اعػلهـ

  ػػ ق ذا  ػػهاهػػءقاقر ىلػػعاقرػػءماءم لػػبل؛اكءرػػؾا فاقروم  ػػ ا ػػيا ق ا ػػ  امػػب ا مػػكفا
ا ء مهبا« ىٍ  » رب ااذمبرء مهللاا  هب ا بمفاقرى فذامملها ىٍىؿه فامبفا ىٍىان كقت

ا.(ٗ)
ذاء ػػحا« ي يػػؿ»كهػػءقاقر ػػلهجاقرو   ػػيا واػػآها ػػيامػػؿان ػػآاوم ػػ  اعلػػعاكنفا

ػ يـ» ا  ا ػيارغػوهـااػبر ءطآاقر غلػؽذاكعػ ـاوػكقرياقرء مػبرذا ػػ «ا يىيػؿ»علػعا«اءي
(ا ومػػكفاعلػػ اقرك ػػؼا ػػفا ءطػػآا  وػػكاذاكهػػكاقرءػػب اقر  ضػػ كـا)صاا(اذاك)ـ 

اكهكا ءطآا غلؽا وك طا)صاااص(.

                                                           

ا.ُِّٓ/ّقلظ او    اقرء طايإاا(ُ)
ا«.ءـ »قرا را فاقر وءب جذارألع عا يا  كقلهذاكر بفاقرى جاا(ِ)
ذاكقر  اقر ركفإإ/ِذاك وباقرء   إآُِّ/ّذاكو    اقرء طايإآَِ/ُقر ءو جإاا(ّ)

ا.ُٖٔ/ْ
ا.َِٓ/ُقر ءو جإاا(ْ)
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ٍ ـ(. ا   باعلعارغهللااو  ـا  ءطآا غلؽا فاقرلكعاقر قاآا)صاااص(ا)ءي
 بانب ا يا كقضآامو   ا ػفاموػجاقرلغػهللاذاكقرو  ػ  ذاكقرءػ ق قرذااو ؤ ِّدلهذا

ذاء ػػػحا ػػػ  ا(ٔ)َّ خبحب جب  هئ مئ ُّٱك ػػػفا  ولػػػهللااءرػػػؾا ػػػيا كرػػػهاوىػػػبرعإا
علعاقر ػلهجاقرو   ػيذاك ػ  اءرػؾاقر طػكعياا(ٕ) ن  هللا«اابر  ٍ ؿ» ء عاافا ى  ا

ا.(ٖ) ى  هللااكلم ا يامؿا بانب ا ياقرء  ف«ا  ؿ»
ػػبا كرػػهاوىػػبرعإا اذاء ػػحا(ٗ)َّ مئ خئ حئ ُّٱك ػػفاءرػػؾا  ضن لىػػب ه ٍ ػػنى يذاكى  ىػػ ى ىاءى

بعها ػػػنى ا ي ـٍ ا ػػػب هااذً ػػػٍلهي ػػػػهللايااذكىعى بً نى انى ـٍ اً ػػػٍلهي لىػػػب ه كذاكى ٍ ػػػ و ػػػػٍفا ىاًػػػياعى ذاعى اذكىقأٍلىٍرػػػ ىًىيًٌ
ـها مىٍ  ى اً ٍلهيـٍا ٍالىانياكى ىايكااذكى لىب ه ذاكى ٍفالىبً آو ػب هااذ ىايكااىٍمػ وااإ اعى إااذكىءى   بًرػـو ػٍفاعى اعى كى ىاىػبفي

اريغىهللاياوىً  ـوا ميكًفاقر  قً ذاكىًهيى هىباذًا ي ٍاىىهللًاإاًاضى ًٌ اىبً ياقر   كى
ا.(٘)

اقرء ق قراقرء  ل  هللاا  ا ػياهػءلاقرءبرػهللااابرلغػهللااقرو     ػهللاذارالا ل لػباكنػ لبا ك آا ف 
ا ى نقاو     با نبر هبا هباهكاءقارء طاافان ق  ذا ءكؿإ
واَءلوالَ ِش َللوالر ُ  ْل لالشِّ ا(ٙ)إم 

اقر ػػى ق ارػػـا مكلػػكقا وء  ػػ كفا ػػيا  ػػىب هـاربرانػػباالغػػهللاا ك ػػ   اهػػءلاقر نبر ػػهللاا ف 
 ابئلهـذااؿامبلكقا  ب  كفاقرلغهللااقر  و مهللا؛األل هػباقر ػا ؿاررػعاء ػكعا  اهػـانػب  ا

الطبؽاقرءا لهللا.
كالا  كرا فا ءم ا فا  ق  اقرلنىيا بء ارـاو  اعلعا ر لهللااقرءػ ق اقر وػكقو  يا

ا.  ق وهـ
ا

                                                           

ا(.ٕٖ ك  اقراء  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ُٓ نور ا كقءاقرء ق قرإارػا(ِ)
ا.َْٓذاَْْ/ُروءبؼا ضا اقرا  إاا(ّ)
ا(.ّٕ ك  اقركق ىهللاا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ِٖ/َُإاقراء اقر ء طذاألاياء بفا(ٓ)
ذا«ل ػػؿ»ذاكقرل ػػبفآٖ/ُٕذأ/ٓذاكقر نرػػصإاَّْ/ّرلءػػ طااػػفان ق  ا ػػياقرموػػبجإاا(ٔ)

اذاكقرل  ؿإارءـااطا ااااوباؿا ن  ا فاقر  ؽاك ل ؿ.« رؼ»



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿َُٕٕٓ﴾  
  

 انضكٌٕ يمبثم انكضش: -3
لَّ جب ُّٱالسكوملمق بللالكسرلفيل

ا.(ٔ)َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ػػػػػػبروا»ء ػػػػػػحا ػػػػػػ  اقرء   ػػػػػػبفاكقرارػػػػػػ  بفا ا  ػػػػػػمبفاقرءػػػػػػب ذاكم ػػػػػػ هبا«الىٍء ى

بارللنىيذاكع  عذاكقألع  (ٕ)قراب كف ا.(ٖ)ذاكل اراقرء ق  اابإل مبفا  ضن
لالحوأ ه:

ذا هػػكارػػ هللااعلػػعا ىًىػػؿاك ىًىلػػهللااعلػػعا ىػػؿا ا هػػكا ىػػً اه ذام ىػػً اى ا هػػكالىًءػػ ه لىًءػػ ى
ا ىلػػػػػعاأل  ػػػػػبـذاارػػػػػ هللاهااَّ جبُّٱام ػػػػػ اقرىػػػػػ فذاك إا  ػػػػػبـاَّ جب هئ ُّٱك ف 

امم  اا  ؤ برذ ا ى ك قرواكقرن آياابألرًؼاكقروبً ا يط ً  ها يار هللًاا باالا ىٍىًءؿي ذا(ٗ)بـو
ا يا  ق  اقرم  . اكهءقاقر ىلعاكقضبه

ا   با  ق  اقإل مبفذاكهيا باعل هباقرلنىيذا ءم اقرىل ب ا  هباقرويا فاقالءو بالرإ
 قرء ق  اقر وء  هللا. يا«ا ىًىؿ» ل ها ن ؼا فا -ٔ

ااا س الىءٍا»ك ءو ػػػؿا ػػػ ق  ا ػػػفا ػػػ  ا»إاقااا للال ة  ا  ػػػمبفاا« ػػػبرواً ػػػيا ى  ػػػبـو
ـ ااذ«لء ػػبر»قرءػػب ا فا مػػكفاقألرػػؿا ءػػءؼاقرم ػػ  ا  مػػكفام ىلػػعااوػػ

ا.(٘)«بر ىالءًا
ال ءٍا»ك بؿإا»إاق للاأل اش برواً يا ى  بـو اذ«لىٍءػ »كهيارغهللاا فا بؿاا« ى

ا.(ٙ)«لىًء »رغهللاا فا بؿااَّ جبُّٱك

                                                           

ا(.ُٓ ك  ا رلرا فاقر هللاا)ا(ُ)
ب إإِٓ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ِ) ا.ّٖ/ْذاكقلظ امءرؾارع قجاقرء  فارللء 
.ذآّٔ/ُِذاك كااقر ىػػػػبليذارألرك ػػػػيإاُٗٓ/ٗذاكقرػػػػ  اقر رػػػػكفإاِٖٗ/ٗقراءػػػػ اقر ءػػػػ طإاا(ّ)

ا.ِّٔكقرمب ؿا ياقرء ق قراقأل اى فذارلهءريإارػ
ا.ُُٗ/ٗ قنآاقر  اقر ركفإاا(ْ)
ب إاا(ٓ) ا.ّٖ/ْرع قجاقرء  فذارللء 
اذاوءء ؽإا /اه لا  قعهللاذال  اقرنبلنياابرءبه  .َٔٓ/ِ ىبلياقرء  فذارألن شإاا(ٔ)
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  ﴿َُٕٖٓ﴾  
  

.ا ءو ؿا فا مكفا ر  نقاكرؼااهاقو بعنباك ابرغهللاذاكءرؾا -ٕ اعىٍ ؿو م نؿو
اهػػءقا يٍضػػًى يهاقرن ػػآيارال ا ا ػػياقر رػػ ً اقر كرػػكًؼا ىٍفااذا ف  اقر رػػ بى  ػػ ف 

ا لكقًعها ياقألرؿ كًٌغىارلن آاقنواؼي اقر ي ى  يكىء  ىذاكممف 
(ٔ). 

ااذا ػمكًفاقرىػ فًاا«ؿ ىًىػ»علػعااهللانا  ػوءل اار هللانا ءو ؿا فا مكفا -ٖ كرمػفا هػؿى
اام ػػً اقرىػػ فذارال اا« ىًىػػؿىا»قرورػػ  ًؼارػػـا ػػءم كقا ػػياقررػػ هللًااقرنبئ ػػهللًااً ػػٍفا

ذا»ابر ػػمكًفا ػػءم كقإاا« ىٍىػػؿ»با ءرػػك  نارػػ  ا  هػػبا كنقلنػػ ا هػػكا ىػػً اه  ىػػً اى
ا هػػػكا ػػػبرـهذاكاىلػػػيا هػػػكا ـى ػػػًل ذاك ى ػػػاآىا هػػػكا ػػػاىبفي ذاك ى ا هػػػكا ءػػػك ي ػػػًك ى كءى

ا.(ٕ)«ابؿوا
للهااولالاااراأح لاألو  كءػػءؼاقرم ػػػ  ااٱَّ جبُّٱذا هػػكا ن ػػؼا ػػػفاوأرىلأم 

برو م فاعلعارن بعهـااو م فاقرءب ا يا ػكرهـإارلء ق  ااكقءوٌجا اكاع  كا لها
ػػػبا(ٗ()ٖ)َّ  مت خت حت ُّٱك ػػػيا كرػػػهانػػػٌؿاكعػػػٌنإاا«لءػػػ » ذاكقنوػػػب ا اػػػكاءػػػبوـا  ضن

ا.(٘)قرء ق  اابإل مبفارهءق
ااٱَّ  مت خت حت ٱ ُّٱ ىلػػعااألف اا؛هػػءقاقالءونػػب اورّدلعم ااهلأبااولعب ااد  ػػيا ػػـك

ػب األاػي ػيا  ػبـا  ػؤك برذااَّ جب هئ مئ ُّٱ ىلػعاا ؤـاك ف ا اكقلورػ اقرلء 
ا.(ٙ)عا  

ػػػبا   لاررػػػعاوىا ػػػ ا ػػػيا   ػػػيا ػػػ ق  اقرلنىػػػياءػػػءؼاقر ػػػبمفا ػػػفاقرمل ػػػهللا؛ا   
اوءط ىهباقرركويذاكقنواؼا ءبطىهباعفا  ق  اقر وب.

                                                           

ا.ْْٗ/ّذاكقلظ اقرم بؼارلن ن  مإاُٗٓ/ُٗقر  اقر ركفإاا(ُ)
ا.ّٓٔ/ُِذاك كااقر ىبليإاِٖٗ/ٗذاكقراء اقر ء طإاُٗٓ/ٗقلظ اقر باؽإاا(ِ)
ا(.ُٗ ك  اقرء  ا فاقر هللاا)ا(ّ)
ب إاا(ْ) ا.ّٖ/ْرع قجاقرء  فارللء 
ا.ِّٔذاكقلظ اقرمب ؿا ياقرء ق قراقأل اى فإارػٖٔٓ/ْقلظ ا وباقرء   ذارل كمبليإاا(ٓ)
ب إاا(ٔ) ا.ّٖ/ْقلظ ارع قجاقرء  فارللء 
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  ﴿َُٕٓٗ﴾  
  

ؿإاقرءرػػ  اقر  وػػكا فا ػػ ق  اقر ػػوبا ػػفا ءطىػػٍ فا ػػفاقرلػػكعاقألك  )صااكوومػػك 
ا(ا)فاءػػػ(ذاك ءطػػآا ػػفاقرلػػكعاقرنػػب  ا)صاااااص(اطك ػػؿا غلػػؽذاكءرػػؾا

اعل اقرك ؼ.
فا  ق  اقإل مبفا فا ءطىٍ فإ اكوومك 

إا فا ءطآا فاقرلػكعاقروبرػحاقر وك ػطاقر غلػؽا)صاااص(ااألول -
 )فاا(.

إا ءطآا  فاقرلكعاقرنب  اطك ؿا غلؽا) ػبر(ا)صاااااالث  ي -
اص(.

ا   فاكقرار   فا هيا  ق  ا وكقو  اكق ءرا  ق  اقرلنىيا  ق  اقرء ا -
ل  



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿ََُٕٔ﴾  
  

 ادلطهت انثبنث
 اإلتجبع احلشكً

ـىا»افتح الميم للفعل  - أ  من خن  ُّٱ ءباػؿاقرم ػ ا ػيا كرػهاوىػبرعإا«ا ىٍىلىػ
ا.(ٔ)َّ ىن

ام  اقر ػ ـاالروءػب اقر ػبمل فذاك ػ  اقرلنىػيذااَّ ىن من  ُّٱ ء ا   اقرن هك ا
ا.(ٕ)كقافاكوبجاا وءهب

لالحوأ ه:
ذا  ء ؾاقروءب اقر بمل فنب را  ق  اقرن هك اعلعاقر  هك ا ياقرلغهللااعل ا

اػػػاـاقروى  ػػػؼا ػػػيار ػػػظااَّ من  ُّٱقألكؿا لهػػػباابرم ػػػ ذاكهلػػػباقروءػػػراقر ػػػ ـا ػػػيا
ذاكه ػػبا ػػبملبفذاقر ػػ ـا ننك ػػهللااابر ػػمكفا ػػياقر ىػػؿاقر ضػػب عاَّ ىن  ُّٱقرنارػػهللاا

اكوء  مهباابرم  . وء مراقر  ـاالروءبئهباااـاقروى  ؼذا«ار  ب»اػ
ـىا»قرلنىياكقافاكوبجااك   با  ق   اقر  ـا ون  اعلعا    فإاا وب«ا ىٍىلى

ا وءىااألول - ػػػانػػػب اهػػػبإا ف  ذاك  ػػػبع اءرػػػؾا(ٖ)رػػػاـا الهػػػبقابار وءػػػهللاروابعن
علػػػعاو نػػػ ـار ػػػظاقرنارػػػهللا.اكهػػػءقاقإلواػػػبعاقرء مػػػيا   لاررػػػعاو بوػػػؿا

 قر ءاؿ.ء مهللااقر  ـارء مهللااقراـا الهبذاك   عاابرومو  ا

إااإار ق  ياوالثااا  ي - ػػػفٍا»قرلػػػكًفاقرن   ػػػهللًاذاكقألرػػػؿي ػػػبا ىٍىلى ى ا«اكرى   كقر ل ػػػي 
ا.(ٗ)قااهب  انب ا ؤم ناا«رى  ب»ػا

                                                           

ا(.ُِْ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.َُ/ّذاكقر  اقر ركفإآُٓ/ُذاكو    اقافاعط هللاإأَّ/ّقلظ اقراء اقر ء طإاا(ِ)
ا.ِٖٓ/ِقلظ اقر باؽال  اقرر ءبرذاكمءقا كااقر ىبليارألرك يإاا(ّ)
اقلظ اقر باؽ.ا(ْ)
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  ﴿َُُٕٔ﴾  
  

ءقاقورلرالػكفاوحوض حلذل  إا ل ها  ق اومم  اقرل ياالكفاقروكم  اقرن   هللاذاكقت
اذاكاقرلػػكفقروكم ػػ اابر ىػػػؿاقر ضػػػب عاايلػػياعلػػػعاقر ػػػوبذاوػػـاءػػػء راهػػػءلا اءػػػيا نػػػ ي

اذاكرهالظبئ ا ياقرلغهللاذا فاءرؾا كؿاقر بع إبقر ىؿا  وكءنا
لاللُحِهاااااا َملالاق ااااااَرلَعم اااااا لَأْملحَاااااارْل

ل

ل(ٔ) لوالاااااادهُرلقاااااادلَرَفَعااااااهْلَكااااااَعل وًماااااال
ل

اك كؿاقرن إ
لَ ْةَساااااُبهلالأ هاااااُللمااااا للااااابلَ ْعممااااا 

ل

ًماااااااشااااااا  ًلل ل(ٕ)  لعماااااااىلُكْرِسااااااا ِّهلُمَعم 
ل

لمالةظ ت:
قر  ػهك ا ػياقرلغػهللااعلػ اقروءػب اا  ق  اقرن هػك ا ػ ق  ا وػكقو  او ػ  اك ػؽ -ٔ

 قر بمل فاامفا ء  ؾاقألكؿا لهباابرم  .

  ق  اقرلنىيا  ق  ا بء  ذا لـا ء  ااهباكقء ا فا  ق  اقرء ق اقر ػاىهللاذا كا -ٕ
فاكق ءراكنهنبا فاكنكلاقرلغهللاذارالا ل هبار  را وكقو  .  قرى   ذاكقت

فامػػبفارهػػبا وػػ -ٖ  ا ػػياو نػػ ـاالا وػػ ارءػػ ق  اقرلنىػػيا ػػيا ءػػبطآاقرمل ػػهللاذاكقت
ا فاو   ءهػبا ػيار ػظاقرنارػهللاذاء ػحا ػوبا ػبا اػؿاقرػاـذاكهػءقا قراـاا الن

ا و ا  قئياكركوياكقضب.
 ػفا كرػهاوىػبرعإااَّ ىم ُّٱ ػيامل ػهللااالكسر للخلء  ماءلل  ال لما - ب

ا.(ٖ)َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
كل ػػػػجا اػػػػكاء  ػػػػبفارللنىػػػػيا ل ػػػػها ػػػػ  ااَّ ىم ُّٱ ءػػػػ ا ػػػػ  ان هػػػػك اقرءػػػػ  ق ا

ه» ا«.ًنٍ  ى

                                                           

(ا ػياموػبجا كضػباقر  ػػبرؾإْٔقرا ػرارألضػاطااػفا   ػآاقر ػى مذاكهػػكاقر ػبه ا  ػـا)ا(ُ)
ذاكقرػػػػ  اقر رػػػػكفإأَّ*ّذاكقلظػػػػ اقراءػػػػ اقر ءػػػػ طإاُُُ/ْررػػػػعا ر  ػػػػهللااقاػػػػفا برػػػػؾإا

ا.َُ/ّ
ألاػػياء ػػبفاقر ءى ػػيذاكقلظػػ اأَُ/ْ كضػػباقر  ػػبرؾإااقرا ػػرا ػػفاقرا ػػ طإا ل ػػجا ػػيا(ِ)

ا.َُ/ّقر  اقر ركفإا
ا(.ُْ ك  اقألل بؿا فاقر هللاا)ا(ّ)
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  ﴿َُِٕٔ﴾  
  

ًىي ا   اإا»أبولة   ملق ل هيا»اقرل نى فيا« ىًلل ًهاني ي ى ػٍفااذذاكى ى ى ىاقٍرءى ى ٍا ياقٍركىقً ًحاعى كىعى
كإا هياني ٍا» ىًاياعىٍ  و اا« ى ًىي  ذاكى ى ى ىاقرل نى ميكًفاقٍرً  ـً هيا ٍانًا»ًا ي ب ًاا« ى ا.(ٔ)«ًامىٍ ً اقٍرنى

لالحوأ ه:
 ػػ ق  اقرن هػػك االاونولػػؼا ػػيا ىلبهػػباعػػفا ػػبال ػػاها اػػكااَّ ىم مم خم ُّٱ

ػػهيا»ء  ػبفارللنىػػيا ل ػػها ػػ  ا ام ػػ اقرنػب ذاكن نػػراهػػءلاقرءػػ ق  اعلػػعام ػػ ا«اًنٍ  ى
كهػيااذهللارء مهللاا با الهػبذاكهػياهػب اقرنارػهللااً ػٍفامل ػهللاا نػ لا  ػوءل اقرنب اروابعنبا
ػػٍفا ػػ  ا اا»مءػػ ق  ا ى ػػام ػػ اقرءػػب ارواا(ٕ)«باا َذاِتلالةِللءِل مَلوالس  بارم ػػ ً اقروػػب ا ػػفابعن

بًمفًاذا«ءقر» ا ىٍىوى  كقاًابر   ـٍ رى ًر فوااذاكهكاالـاقروى  ؼ؛كى اءى ٍ  ي ارى بًننه أًلىل هياءى
ا.(ٖ)

رللنىػػيار ػػ ا اػػياء  ػػبفذارمػػفال ػػاهبارلنى ػػيار ػػ اكرػػـا ل ػػجاهػػءلاقرءػػ ق  ا
ا فاقرىل ب ذاكالا   ما ك آا اكاء  بفا يا اؽاء فال اهبارللنىيا ـاالخ اكقء و
م ملالةمبيلعمىلهذهلالقراءةلبعدلأمل سبه للمأعايلبقولاه إاوقدلعم للالس 

كم ػػػؼا ىٍءػػػ  اقرنى ػػػياكقرءبرػػػهللاياهػػػءلخا  ل ػػػهارٍفا ػػػ  امػػػءرؾا ػػػآاضػػػـااذر ػػػرا ػػػى م»
فا ػػ  اا ػػمكلهباا؛  مػػكفا ػػيارب ػػهللااقروءػػؿًااذقر ػػ ـ اررػػعاضػػـذاكقت رن كنػػهاً ػػٍفام ػػ و

ا.(ٗ)«عفاعبرـا كاذهالءلهبا  ق  ناعفا اياع  ك  ل ااذكهكاقرظبه 
اقرو بوػػؿا ك ػػبا ءػػبؿارلنى ػػيا ءػػبؿارللنىػػيارفارػػء رال ػػاهللااقرءػػ ق  ارر ػػهذا ػػ ف 

ػػػػهيا»ا واػػػػبعاقرء مػػػػبرا ءوضػػػػياون  ػػػػؼاقرلطػػػػؽاالاووء لػػػػهذا ومػػػػكفا ػػػػ ق  ا «اًنٍ  ى
اباللوءبؿا فاقرم  اررعاقرضـاوء لهللاذا   مارءقا ػمفاقر ػ ـا ونػؼاقرءػ ق  ذاك مػكفا

ا  ا ء حا يا  ق وها    فإ
 إارا قؿاء مهللااقرنب ا فاضـاررعام  .األول -

                                                           

 ػػيا«ا ف ا»اءػءؼا«ا للػػه»ذا ػ ولبكؿاقراءػػحا ػ ق  أِّ/ٓقراءػ اقر ءػػ طذاألاػياء  ػػبفإاا(ُ)
 كضػػىهبذاكرػػـا ل ػػجاقرءػػ ق  ارللنىػػيارالا اػػكاء  ػػبفذاكل ػػاهبارلنى ػػياقاػػفانبرك ػػها ػػيا

ا.َٕٔ/ٓذاكمءقال اهبارهاربءجاقر  اقر ركفإآٓر ا كقءاقرء ق  إارػ نو
ا(.ٕ ك  اقرءق  براقر هللاا)ا(ِ)
ا.َٕٔ/ٓذاكقر  اقر ركفإأِّ/ٓقلظ اقراء اقر ء طإاا(ّ)
ا.َٕٔ/ٓقر  اقر ركفإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٕٔ﴾  
  

اإاءءؼاء مهللااقر  ـاا  مبلهب.الث  ي -
  نو ػػآا ػػيا  ق وػػهاراػػ قؿارػػبئرااػػان ا ػػآاءػػءؼارػػبئرذاكووػػمو  ا ءػػبطآا

 ػيا ػ ق  اقرن هػك ااَّ ىم ُّٱقرمل هللاااهءقاقرءءؼذاكعل هاومكفا ءبطآاقرمل هللاا
 ػػػػفا مكلػػػهللاا ػػػػفاواوػػػهللاا ءػػػػبطآاعلػػػػ اقرك ػػػؼذاك ػػػػ ق  اقرنى ػػػػياكقرلنىػػػيا مكلػػػػهللاا

ا ءطى فاعل اقرك ؼذاكا بله بامبروبريإ
 اإا  ق  اقرن هك إأواًلل

ها يػاخيا ا ى

اصاااصاصاااصاا

   ً  اإا  ق  اقرلنىيإث
ا هاًنٍ ػ

اصاااصاصاااص

ا ػػ ق  اقرلنىػػيارػػـاوػػ  اعػػفاقر ػػاىهللاذا كاقرى ػػ  ذا هػػيا كم ػػباهػػكا اءػػظا ف 
ا  ق  ا بء  .

ػػػك »ذاكءرػػػؾا ػػػيار ػػػظاالنطلللا لءليلللء  ماءلللل  الللل ا  -ج  ػػػفا كرػػػها«اءي
 ػػفا ػػك  اقركق ىػػهللاذاك ػػ انػػب ا ػػياقر ػػهللااقرم   ػػهللااا(ٔ)َّٰى ٰر ٰذ ُّٱوىػػبرعإا

اع   ا  ق قرا لهبإاقر وكقو ذاك لهبإاقر بء.
ك ػػ موياا َّ ىل ُّٱاػػبر  آاعط نػػباعلػػعاا َّ ٰر ٰذ ُّٱ ءػػ ا ػػ  ان هػػك اقرءػػ  ق ا

و ر ؿاءرؾا ياقروكنهاقرلءكمذاك   اء ن ذاكقرم بئيذاك اكانى  ااػبرن ا  ه ػبا

                                                           

ا(.ِِ ك  اقركق ىهللااقر هللاا)ا(ُ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٔ﴾  
  

ػبذارالا ل ػها لػجاقرػكقكا ػب نا(ٔ)عط نباعلعا با اله ا»ذاك   اراػ قه ـااػبرن ا  ضن كىًء ػ و
ك نقاًع لنب»ذاك   اعم  هللاا(ٕ)«ع فوا اذاك  موياقرو ر ؿا ياقروكنهاقرلءكم.(ٖ)«كءي

لالحوأ ه:
ذا ءػػػ ا  ػػػ راقرل ظػػػهللااااقر ىلػػػعاكقءػػػ  بر ػػػ   قرا ػػػكق اقرىػػػ ف.اكهػػػءقا ػػػيامػػػؿٌو

األف اا؛  ػؿاءػك ياذاكاقرا ػبضذاك لػهاقرءػٌكق مٌااإ ء فا با  ؿا يا ىلػبهف.اكقرءػك 
ا.(ٗ)فكاقرىظ  براقرى اإقرى فاوءب ا  هفذاكقرى ف

ك ػ  اراػ قه ـاقرلنىػيام ػػبا ػ  اء ػن ذاكقرم ػبئيااػػبرن اعلػعاقرىطػؼذارالا ل ػػها
ا«.ء  »ررعا«اءك »يا لجاقركقكا ب نا 

ك طلػػؽاعلػػعاهػػءقاقرءلػػجاقرءلػػجارإلواػػبعذاكهػػكا فاوواػػآاقرمل ػػهللاامل ػػهللاا نػػ لا
اكقءػ  وا ػفاقرمل وػ فا علعاكنلهباك ك هبذاكهكا لكقعذاك فا لكقعػهإا فاومػكفارمػؿًٌ

ا وؿإا  فاذا مؿامل هللاا له بارهبا ىلنعذاك فا لكقعػهإا«ء  اع ف» ىلنعا  وءا 
ا اارءػػػ لاقرمل وػػػ فومػػكفى ٍ ػػػ ى ذاكوػػػموياومم ػػػ نقاهللااقال ػػػوءبؽلػػػكقضػػػءهللًااقر ىلػػػعاكالاا رى
ا.(٘)رلوبل هللا

كهكااػبجاكق ػآا ػفا اػكقجاقرلغػهللاا ءوػب اررػعاو رػ ؿذاكرػ  اهػءقا كضػىهذا
ك ه لػػػبا ػػػياهػػػءقاقر ءػػػبـاوكضػػػ باقرءلػػػجا ػػػياقرءػػػ ق  ذا ءػػػ اءمػػػعاعػػػفاقرءػػػ  ق ا ػػػفا

                                                           

ا.ُٓٓ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ُ)
ذاكقلظػػػػ اقرءػػػػ ق  ا ػػػػياقراءػػػػ اقر ءػػػػ طإاِّْ/ٓو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط ػػػػهللا=اقر ءػػػػ  اقرػػػػكن نإاا(ِ)

ػػػػػػ  فاقرءلاػػػػػػيإاَٖ/َُ ذاك كااقر ىػػػػػػبليذارألرك ػػػػػػيإاَِْ/َُذاكقرػػػػػػ  اقر رػػػػػػكفذارل  
ا.ُّٖ/ُْ

اقلظ اقر  قنآاقر باءهللااكل  اقرر ءبر.ا(ّ)
ب إاا(ْ) ا.َّْ/ْقلظ ارع قجاقرء  فذارللء 
ذاوءء ؽإاقأل وبء/ام بؿا رط عذا طاىػهللااِٗافا ب  إارػقلظ اقإلوابعاكقر نقكنهللاذاالا(ٓ)

ػػػػػبإارػػػػػػُْٕٗق=أُّٔقر ػػػػػىب  ذا ذاوءء ػػػػػؽإآْٖـذاكقررػػػػػبءايذاالاػػػػػفا ػػػػػب  ا  ضن
اقأل وبء/اقر   ارء ذا طاىهللااع  عاقرءلايذاكر  ه ب.



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٔٓ﴾  
  

ػػػػػٍفا ءػػػػػكؿإا ا«ًءٍ ػػػػػ وا» ػػػػػ ق  ياذا نػػػػػب را(ٔ)علػػػػػعاقإلواػػػػػبع«اء ػػػػػ اعػػػػػ ف»قرىػػػػػ جا ى
ا ػفاقرػكقكذاكا؛اكءرؾاى فقربك وهبار ن اقر ػب ىا نػؼ  قرلغػهللاام ػبا ا ػيابئلظػرػءرؾاألف 

ػػ يحااءمػػ رذا وػػؿإ ػػءىلا ػػبا ىػػ يـاك ػػباءى ػػ يحاألنػػؿا«ااضػػـا قؿ» ىنى ءقااذ« ىػػ يـ»ءى كقت
ا قرىها ءط ا.(ٕ) يٍ ً  ا لها ىوىٍءرى

نك قرار ػػػ ا ػػػمنك قرذاك ػػػكرهـإان ػػػ اقر ػػػبؿا ػػػمهللاا ػػػماك  ذاك هػػػ  ا ػػػم ك  ذاك ػػػم
ل.ر نبك وهبار منك قرذاكقألرؿا كنك قرا فاقركن ه  ا منك قرا

لمالةظ تلعمىلقراءةلال  عي:
نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا نبر ػػهللانار ػػباعل ػػهان هػػك اقر ػػاىهللاذاكمػػءقاقرى ػػ  ذا -ُ

  ل  را فاقرء ق قراقر وكقو  .

عػفا يا  ق  اقرلنىيا لجاقركقكا ب نااءر اقرون  ؼ؛اكءرػؾارن  ػهللااقر ػب ا -ِ
 قركقكا ياقرلطؽ.

 ياقرء ق  ارا قؿاربئراطك ؿااربئرا ن اطك ؿ؛ارءقارـا مػفارلءػ ق  ا -ّ
ا و ا ياوغ   ا ءبطآاقرمل هللااعفا  ق  اقرن هك .

ل
ل  

                                                           

ب إاا(ُ) ا.َِّ/ْرع قجاقرء  فذارللء 
ا.َِْ/َُقر  اقر ركفإاا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٔٔ﴾  
  

 ادلطهت انشاثغ
 احلزف ٔانزٌبدح

ةاااااذ لإةااااادىلال ااااا ء ملبح ا ااااا لال ااااا ءلالمشاااااد دةلمااااامل-ٔ
لمق بللعدبلالةذ ل َّخكُّ

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱكءرػػػػػػػػػؾا ػػػػػػػػػيا كرػػػػػػػػػهاوىػػػػػػػػػبرعإا
ا.(ٔ)َّ جل مك  لك خك حك جكمق حق مف

او    اقر ػب ذاك ػ  اراػ قه ـاقرلنىػيذاك اػكااَّ خك ُّٱ   ان هك اقرء  ق ا
كىقً  يكفىا»ام اقروء يا ذاك   امءرؾاقرنػكليذا(ٕ)اون  ؼاقر ب ا يان  آاقرء  ف«اقرءى

ا.(ٗ)ذاكءم اقافانبرك ها ل هباالافاعب  ا يا كق هللاوا(ٖ)كقرنء  مذاك اكاء ك 
لالحوأ ه:
ا لهبإاءم  اعل ب اقرلغهللااكقرو    ارلمل هللااع   ا ىبفو
ػػػع ل هػػػـا اك  ػػػؿاذؤليا ىٍرػػػً  ىبذاك  ػػػؿإا(٘)-عل ػػػهاقر ػػػاـ–انبرػػػهللااًع  ى إاقٍراًػػػ ضي
ذا ي  كقاًاءىًرؾىاكاقروًٌ ىبًجذا كفى ب ي ذا ىمٍاا؛قٍرءىر  اقروًٌ ىبجى كًٌ يكفى ا ينى ـٍ كلىهىبذااإأًلىل هي إاك  ػؿ ياى ًٌضي

ارىا ذا ىبؿى عاقرر   ب يكفى اًع  ى ـٍ ـيا-هي اى لىٍ ًهاقر   ا-عى اقرل ب ى ا ىًىياوىٍرطىب يكفى كفى اوىٍ  ي إا ىالى
بايكق. خا ىمىنى اَّللً 

اً ػػٍفاَوَقاا َللاْبااُملاْلُمَباا َر ِل ـٍ ػػكًهًه اً ػػياكيني ػػبامىػػبفى ليً ػػايكقاًررىٍ ػػًهاًر ى ذاكى اقرل ػػك ي ػػكىق ي إاقٍرءى
ليكً هىب باقٍرًىاىب ىً اكى ً   ى
ا.(ٙ)

                                                           

ا(.ِٓ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا ػػفاُِِ/ّذاكقرػػ  اقر رػػكفإإُْ/ّقراءػػ اقر ءػػ طذاألاػػياء  ػػبفإاا(ِ) ذاكءمػػ ا ػػ ق  اقرىب ػػهللاااػػ الن

ا.ُِٔ/ُقرن هك ذاكل جاقافانليا  ق  اقرون  ؼارللنىيذاكقروء يا ياقر ءو جإا
ا.ِٖٓ/ُنق اقر    ذاالافاقرنكنمإاا(ّ)
ا.ِٕ نور ا كقءاقرء ق قرإارػا(ْ)
ا.ُِٖ/ُقلظ ا ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ٓ)
اقلظ اقراء اقر ء طإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٕٔ﴾  
  

نلرػكقااقرػء فا-علػ هـاقر ػاـ-قرءكق  ػكفإارػ ك اقأللا ػبً اإا»وق للالزأ  ج
ا.(ٔ)«ك نلركقا ياقرور  ؽ
اعل هاك لـاإكمبفاقرنا  ا ءبؿاره ارلعاقَّلل  ا.(ٕ)ءكق ما  كؿاقَّلل 

ػػما ػػ ق  ااَّ خك ُّٱٱك علػػعا ػػ ق  اقرن هػػك ا مػػكفاوكن ههػػبا ػػبا ػػاؽذا   
كىقً  يػكفىا»قرون  ؼذا كاءءؼارء لاقر ب  فا ظػبه اإاأ ايلقولاهلفذكرلابامذا«قرءى
  هػػباضػػ هللااقر ػػب ااكقالءو ػػبـا لهػػب؛اكءرػػؾاألف ااذهػػءلاقرءػػ ق  ا كنػػجاقروك ػػؼاعلهػػب

اقرن   هللااقر م ك ا با الهبذاكهءقا كضآاوىب هاقرى جاكو ولآا له.
(للٖ)َّ نب مب زب رب ُّٱ الاوػػػػ لاررػػػػعا ػػػػكؿا ا ػػػػاءبلهإا

ك رػػػػلها 
ر مكلهباك ػمكفاقرػكقكاهللااعلعاقر ب ذا م ملراكءء راقرىب  يكفذا ب ووءلراقرض  ا

ػكف كفامبرءبضي اكقر ػبعكفذارالا ف ااذاى هبخا مبفا نجاعلعاهءقا فا مكفاقرءكق ي
باك   نباا فاقر كضى ٍا  رػؿاهػءلاقر ػب ا فااكءرػؾا ف ااذفا مب ا ءلػآا ولػههلبار ضن

ػػػػومػػػػكفا  ػػػػ  ا اروضػػػػى ؼاقر ػػػػب ذا ل   ل ػػػػبان  ػػػػراق ػػػػووءبالن با   ػػػػ ا  هػػػػبا ىلػػػػعا  ذاكقت
بهباعلػ اقرو ػ   ذام ػباءهػجاهللااورك نقاالءو برهبار  ا  ؿاقرض  انبنا فاويءىااذقرو    

 راوػهللاذاكءى  لهػػبااررػػعا فا نلػصاقره ػن ا ػػب ناا«  ػوهن كف» اػكاقرء ػفا ػػياون  ػؼا
قرض هللااوءم  نقارءبؿاقره ناقر  ق ا  هب
ا.(ٗ)

كىقً  يػػػػكف» ػػػػبافانلػػػػياهلػػػػبا ػػػػ لا فا همػػػػءقا نػػػػبرؼارلظػػػػبـاقرىػػػػ جا ػػػػيا«اقرءى
اقرىػ جاو ػووءؿاضػ  هللااقر ػب اقروىب ؿا آاقر ب اقر ض  ك هللااقر م ك ا با الهبذا  ف 

ـ اوءػػػء هبار ػػػمكلهبذاك ػػػمكفاقرػػػكقكااىػػػ هبذاكءرػػػؾا وػػػؿإا هػػػءلذا و ػػػمفاقر ػػػب ذاوػػػ
ا رػػػلهبإا ذا مػػػبفا لاغػػػيا فا«قرىػػػب  كفذاكقرءبضػػػ كف»قرىػػػب كفذاكقرءبضػػػكفذا ػػػ ف 

ا«.قرءكق كف» ءبؿإا

                                                           

ب إاا(ُ) ا.ُْٕ/ُ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ِٖ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
ا(.ٕ ك  اقر ؤ لكفا فاقر هللاا)ا(ّ)
ا.ُِٔ/ُقر ءو جإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٖٔ﴾  
  

ػبااػػ فاقر كضػىٍ فذا  ػػيا ل  ػبا  لا   نػػباكر ضن  رػػؿاقر ػػب ا فا«اءكق  ػكفقر»كقت
اروضػػى ؼاقر ػػب ذاكقرو ػػ   ا  هػػبا ػػ ق ذا نػػبنا فا ومػػكفا  ػػ    ذاكن  ػػراق ػػووءبالن
وء  ؿاقرض هللاا آاقرون  ؼاورك نقاالءو برهبار  بهباعلػ اقرو ػ   ؛ارػءقااء ػراقر ػب ا

ارهػػبالظ ػػ نقا ػػياون  ػػؼاقرء ػػفارػػػ اػػمفا«ا  ػػوهنؤف» ن  ػػهللاا ضػػ ك هللاذاكءمػػ ا ف 
اء  لهباقرض هللااوءم نقارءبؿاقره ن اقر  ق ا  هب. نلصاقره ن ا ب نذاكا

اابرو    .اَّ خك ُّٱابرون  ؼاو   ا باو   لا«اقرءكق  يكف»كعل ها ػ
  ػؿإاقر ءءك ػهللااهػياافاءءؼا ػفاقرءػكق   فخ ٍا  فا  ؿإا مماقر ب ىاإاثب ل قول

اكقرنلب  ؽ.اذهباا نق ا ب اقرىطب     اههباابرن ب  ذاكهياقألكرع؛األل ا
اءػء را كفاقألكرػعخ  فا  ؿإا   ػؿإا ػ ا يغ  ػ اا ابروبل هللااك آاقال ووءبؿذا هػا 
ا اقرن ذاكءرؾا كرهإفاون   نبام با غ  ا ٍاقألكؿا فاقر ولىا

ل ااااا لل حمااااا لُأم  ااااا لشااااا لتل ع محهااااا 
ل

ل(ٔ) مااااا لإلاااااىلأ ااااا لأ مااااا لإلاااااىل ااااا رأل
ل

ا.(ٕ)« ى  ب»    إا
اقر ػب ااثب ل ذكرلدل اًللآ ر علعانكقناءءؼاقر ب ا يا وؿاهءقاقر كطفذااػمف 

 ػػ اوءػػءؼا ػػآامكلهػػبا   ػػ  ار ىلػػعاقرل ػػجذا  ػػفاقألكرػػعا فاون ػػؼذاكهػػياعلػػعا
با يار ظاقرل جا ءطذاالاعلعاءء ءوهذا  ءكؿإا  ل  لبا اكاعلياك   وهاعل ها  ضن

الكق  ا ايان  إ
ااااااااايلبع  ااااااااا لواكااااااااا لالَقْطااااااااار لَبكِّ

ل

ْكرِلاباااااااملالةاااااااواِريلالعااااااا ليلل ل(ٖ)الاااااااذِّ
ل

                                                           

ذاوءء ػؽإإِٖ/ُُذأِٖ/ُُقرا را فاقرا ػ طذارألءػكصا ػياننقلػهللااقأل ارلاغػ ق مإاا(ُ)
عاػػػػػ اقر ػػػػػاـاهػػػػػب كفذا مواػػػػػهللااقرنػػػػػبلنيذاك ػػػػػبررالىب وهػػػػػبإاق و ىػػػػػرانلبنوهػػػػػبذاكقلظػػػػػ ا

ار  ا ل كج.أُّ/ُقر ءو جإا
ا.ُّٔذأُِ/ُقر ءو جإاا(ِ)
أُّ/ُو ػػجإاذاكقر ءَِٓ ػػفاقرا ػػ طذاالاػػفا ػػ  اقر   ػػبرذا ػػيالػػكق  ا اػػيان ػػ إارػػػا(ّ)

ار  ا ل كج.



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٔٗ﴾  
  

ا ػػآامكلهػػبا   ػػ  نااذ   ػػ إاقرءػػكقً ٌم.اك ػػ ان  ػػرا ػػب اقرل ػػجا ػػيار ػػ ا كضػػآوا
ر ىلػػعاقرل ػػجذا م ػػؼااهػػبارءقامػػبفار ظهػػبار ػػظاقرل ػػجاكالاءء ءػػهللاارػػهاهلػػبؾخا الا

اا لنرهللاام  يا يا ل ا ا.(ٔ)هال جار ظيذاكالاءء ءهللاارضب هللااوءوهخو لا فاقرءكق م 
رػػػعاقروكن ػػػهاانػػػكقناءػػػءؼارءػػػ لا ػػػ  فا(ٕ)قر ػػػب ٍ فاءهػػػجا اػػػكاء  ػػػبفكقت ذاكقر  

ذام باءهجاقرىما ما يا ل هاابرون  ؼا  ق نقا فاوءؿاقرو    ا ياءػ ؼا(ٖ)قرءلاي
ا.(ٗ)قرىل هللاذاكقرم   ا  هباكقركقكااى هباكقر ب اقر ءءك هللااهياقألكرع

كرـا  ؼاعلعال اهللاارللبطء فاابرون  ؼارالا ل ليا  لا فاقرلنىيامبفا   ؿا
باررعاقرلهنهللااقرو     هللاذاك ؤ ًٌ ا باءهجارر ها /اعا لاقر قنءيا ػفا يا  ق وها  قئ ن

اقرا كا   لكفاررعاقر هكرهللاذاكقر  عهللاا ياقرماـذاك فاهلباك آاقرنءؼ ا.(٘) ف 
لمملالقراءح م،لوأثرلالةذ لفيلذل : لالدراس لالمقطع   للكلٍّ

اابروضى ؼإاَّ خك ُّٱإا  ق  اقرن هك اأواًلل
فاقرمل هللاا فا ان  هللاا ءبطآا  واهللاامبرويإوومك 

 ءطػػػآا ػػػػفاقرلػػػكعاقروبرػػػػحاقر وك ػػػطاقر غلػػػػؽذا ل ػػػها ءطػػػػآا ػػػفاقرلػػػػكعاقألكؿا
قرءر  اقر  وكاذااى لا ءطآا فاقرلكعاقروبلياقر وك طاقر  وكاذا ل ها ءطػآا ػفا

اقرلكعاقروبرحااى لا ءطآا فاقرلكعاقر قاآاقرطك ؿاقر غلؽذاكا بلهامبروبريإ
ل وملر الوالةالالا

لصلحلحلصلصلحلصلصلحلحلحصللصلحلص
كىقً  يكفىا»إا  ق  اقرلنىياك ىٍفا ىهاث  ً   اإ«قرءى

                                                           

ا.ُّٔ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ُ)
ا.ُْٕ/ّقراء اقر ء طذاألاياء  بفإاا(ِ)
ا.ُِِ/ِقر  اقر ركفإاا(ّ)
ا.ِِّ/ُرع قجاقرء ق قراقر كقءذارلىما مإاا(ْ)
ا.ُْٓقرلهنبراقرى ا  هللاا ياقرء ق قراقرء  ل  هللاإارػا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٕٕ﴾  
  

ػػػبإاقألكؿاكقروػػػبلياكقروبرػػػحذاكقرنػػػب  ا وػػػؿا فا ػػػفان  ػػػهللاا ءػػػبطآا  ضن وومػػػك 
ا ػػػفا وك ػػػطا غلػػػؽا ػػػيا ػػػ ق  ا  ػػػ ق  اقرن هػػػك ذاك نولػػػؼاقر ءطػػػآاقر قاػػػآذا اػػػ الن

بذاكا بلهامبروبريإ اقرن هك ا ر  ا ر  نقا  وكءن
ل وملرلاوللةالالا

لصلحلحلصلصلحلصلحلحلصلحلصلحلص
لمالةظ تلعمىلالقراءح م:

او ػػػ   اقر ػػػػب اعلػػػػعاقألرػػػػؿذااَّ خك ُّٱنػػػب را ػػػػ ق  اقرن هػػػػك ا -ٔ
ػػٍفا ىػػهااػػبرون  ؼا ػػفاوءػػؿاقر ضػػىؼذاء ػػحاءػػء را ك ػػ ق  اقرلنىػػياك ى
قر ػػب اقألكرػػعذاكاء ػػراقروبل ػػهللااقر وء مػػهللاا ػػآااءػػب اء موهػػباكهػػياقرضػػ هللاذا

ا ػػبا الهػػبا م ػػك  علػػعانػػاؼا ػػباعل ػػهاقرلطػػؽاقرى اػػيذاء ػػحاذا ػػآا ف 
ا رلهباقرو    . اعلعا ف    لاغيا فاوءءؼارالا ل هبااء رارو ؿ 

اقر ءطآاقر قاآا فاقرمل هللاا يا  ق  اقرن هك ا وك طا -ٕ  اؽا فاءم را ف 
 غلؽذاا ل بامبفا يا  ق  اقرلنىيا ر  ا  وكا؛اكءرؾاا ػاجاقرءػءؼا

 قرءبرؿا ياقرمل هللا.

 ػػػبء  ذاء ػػػحارػػػـاوػػػ  اضػػػ فاقرءػػػ ق قراقر ػػػاآذا كاا ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػ ق   -ٖ
اقرى  اقر وكقو  .

لمق بللعدبلالةذ :«لُرَب ع»ةذ لاألل لممل-ٕ
ا.(ٔ)َّ ىكمك لك اك ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

اىػػآ» ءػػ ق  اقرن هػػك ا ػػبا ػػاؽذاك ػػ  اراػػ قه ـاقرلنىػػيا ذا(ٕ) ػػب طهللااقألرػػؼ«اك ي
ب«اكويليح»كنق اقرن ن  مذا ا.(ٖ)  ضن

                                                           

ا(.ّ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقراءػػ اقر ءػػ طإأُُٖ/ِذاكو  ػػ  اقرء طاػػيإاُُٖ/ُذاالاػػفانلػػيإاقلظػػ اقر ءو ػػجا(ِ)

ا.َْٔ/ِذاك كااقر ىبليإأَٓ/ّ
اكر  ه ب.آٔٓ/ّذاكقر  اقر ركفإإْٗ/ُقلظ اقرم بؼإاا(ّ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٕٕ﴾  
  

لالحوأ هللمقراءح م:
قر ػػػهللااقرم   ػػػهللااو  ػػػ ا ل ػػػهاالا نػػػكناقرن ػػػب  اعلػػػعا  اػػػآا ػػػياعػػػ  اقر لمكءػػػبرا
ػٍفا ا ن بعا ءهب اقأل رب ذاك ل هاالا ابااقرلمباا ولعذا كاواحذا كا ابعارالار ى
نػػبؼاقرنػػك ا ػػياقر وػػب عذا ءػػ ا ن ػػآاقر  ػػل كفاعلػػعا ل ػػها نػػكنا فا ػػلمبا موػػ ا

ونباكى ىٍ اىىنب فاكقء ا وىاى قٍولىٍ ًفاكى
ا.(ٔ)

ػًفا ى كرهللااعفاقول فذاكواحذاك  اآذا ىااَّ ىكمك لك اك ُّٱٱ ػ ٍى يكرىػهللاهاعى ٍولىعا ى  ى
ً ػياميػؿٌوا ٍفا ىٍ اىىىػهللاوا ىٍ اىىىػهللاو.اكى اىبعياعى وىهللاوذاكى ي وىهللاواوىاى ٍفاوىاى ا ىٍى يكرىهللاهاعى حي وياى اقٍولىٍ ًفاقٍولىٍ ًفذاكى

ب ياكى ىٍكءى يااإ يءىبؿيااذً ٍلهىباريغىوىبفًا ٍولىعاذ يءى ويلىب ياكى ى ٍولىػحيااذكى اكى ى حي وياى ٍ اىػآيااذكى اىػبعياكى ى ا...كى ي
اىآيا اكى ي ويلىحي ويلىعاكى اريغىهللاناوىبًروىهللانإا يءى ياكى اقرو ٍىلىًاي  بؽى مىعا ىايكاًرٍ ءى .اكىءى ب ى اكىعي ى ًررىعا ىٍى ى ى

اكىني ى يا اعي ى ي ً ٍوؿى
ا.ا(ٕ)
اىبعذاك ياىآ»كعل ها ػ ذاكءء ر«ا ي ذا(ٖ)قٍ ػًوٍن ىب نباقألرؼاون   نبذا كاا ىلنعاكقء و

اإقر قنناؿًاكامىءىاكءرؾا
لاللعاااااااااااااااارادالعااااااااااااااااردا

ل

ل(ٗ)و اااااااااااااااامِّ    لبااااااااااااااااردال
ل

اذا ءءؼاقألرؼاون   نب.    إاعب  نقاكاب  نق
كقر غ ػ  ااذك ػفاءرػؾا ػبا كقلاقألع ػشاعػفا ء ػعااػفاكوػبجإاق للاباملأ اي

اىآىا»  ق وه بإااذعفارا قه ـ ا  و ىهللااقر ق ذا لوراهللااقرى فااغ  ا رؼ.ا«كى ي
ون   نبذام با ك لػباعػفاا« يابع» بؿا اكاقر وبإا لاغيا فا مكفا ءءك نبا فا

ا ط جإ
لل ْلهَلفااااااااااايلُسااااااااااال لللاُل رَللاللَبااااااااااااَللأ

ل

ل(٘) لَأااااااافااااااايلالرِّلل َلبااااااا رَللإذالمااااااا لللاُلل
ل

                                                           

ا.َٔٓ/ّو    اقراء اقر ء طإاا(ُ)
ا.ُُٖٔ/ِو    اقرء طايإاا(ِ)
اقلظ اقر باؽ.ا(ّ)
ذاكقرػػػػػػػ  اقر رػػػػػػػكفإأَٓ/ّذاكقراءػػػػػػػ إأّْ/ِذاكقرنرػػػػػػػبئصإإُُ/ُقر ءو ػػػػػػػجإاا(ْ)

ا«.ع  »ذاكقرل بفآٔٓ/ّ
ا.ُّْ/ْذاكننقلهللااقأل جإأُْ/ّذاكقرنربئصإاُُٖ/ُقلظ اقر ننا ياقر ءو جإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٕ﴾  
  

اك بؿاقرن إاذ« » ءءؼا رؼا
َملْل ل(ٔ)مثللال  ق للّبَدهلضرُبلالطِّ

اؿان آاطىؿذام با بؿاقرءيء ؼاقرىء ليإ ا    إاقرطًٌ
لد اااااا رلالةاااااايلحضاااااا ربه لالطااااااالل

ل

ل(ٕ)بهاااااا لأهااااااللمااااااملال اااااا فيلوماااااا لُلل
ل

ـ ااذ«بعاىا يا»ك ءكلا لها  ق ا م بامبفا اػؿاقرءػءؼااذءءؼاقألرؼاو ؾار  هاو
اىػػػآها»ك  ػػػباذار ػػػ ا رػػػ كؼ ا ػػػآذاكءرػػػؾا ػػػاالىلػػػـارالاكرػػػ اقرلب ػػػهللاا ػػػيا  ػػػبـاقر  اا« ي
ػػػذاقر ى  ػػػهللااكقرلمػػػ  ذاكهػػػءقاكقضػػػب رػػػ كؼا ػػػيا ػػػباك    باءػػػء را ر ػػػهاون   نػػػبا  ضن

اذا    إا ى ىب.«مءقا ىـىاك األ ىلف ا» كرهـإا
ذاءػػء راقألرػػؼا ػػفا ػػ ق  اراػػ قه ـاون   نػػبذام ػػباإًذا إا برء ق وػػبفاا ىلػػعاكقءػػ و

اءءؼالظبئ اءرؾا ياقرلغهللاذاكهلباق وا رراقرء مهللااقرطك لهللااامن لا ر   .
لعُللب لر

لصلحلحلحلصلصلح
علػػػ اقركرػػػؿا ءطىػػػبفا رػػػ  قفاقألكؿاكقألن ػػػ ا  وػػػكاذاكقألك ػػػطا وك ػػػطذا

اكعل اقرك ؼا ءطى فإا ر  ا ا وك طا غلؽإ
لب علر

لصلحلصلصلح
ػػػبا اىػػػآ»ك    ػػػباعلػػػ اقركرػػػؿا ػػػفالػػػكعاقر ءطػػػآاقألكؿاقرءرػػػ  ا«ا ي  واوػػػهللاا  ضن

قر  وػػػكاذاكقولػػػبفاعلػػػ اقرك ػػػؼإا)صاا(ا رػػػ  ا  وػػػكاذا)صاااص(ا وك ػػػطا
ا غلؽ.

ك اءػػظا فا ػػػ ق  اقرلنىػػػيارػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػلهللااقر ػػػاىهللااقكاقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ا
ا  ق وهـا هيا بء 

                                                           

ا.ِّْ/ّذاكقرنربئصإاُُٖ/ُقر ءو جإاا(ُ)
ا.ُُٖ/ُذاكقر ءو جإآِِ فاقركق  ا ياطاءبراقر ى ق إارػا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٕٕ﴾  
  

فااححللَّ مسخس ُّٱبكساارلالساا ملوةااذ لاأللاا لمق باالل«لِسااْمبٌل»-ٖ
ل:الس ملوأل لبعدلالالب

ا.(ٔ)َّ مسخس حس جسمخ  جخ ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ا ػوباقر ػ فاك رػؼاا-ء ػن ذاكقرم ػبئي- باع قاقألنكقفإاا(ٕ)ء حا   اقرىب  هللا

«اً ػٍلـها» ل ػها ػ  ااهػبذا ػبؿإاا-–اى اقراـذاا ل با   اقرلنىػيذاكءمػ اعػفاقرلاػيا
ذام ػػبا   هػػبامػػءرؾا(ٗ)ذاكمػػءقا ػػ  اء ػػن ذاكقرم ػػبئي(ٖ)ام ػػ اقر ػػ فاكءػػءؼاقألرػػؼ

ا.(٘) ء عاافاكوبجذاكقافانا  اكطلءهللا
لالحوأ هللمقراءح م:

ػػػهللاا -ٔ قر ػػػ ق ااهػػػبإاقروء  ػػػهللاذا مإا ل هػػػـا ػػػبركقاوء  ػػػهللاااَّ مسخس حس ُّٱ ػػػ ق  اقرىب  
ا ىلبلإا ا نبذا بر ءرػك اقروء  ػهللااكقر ػاـذاكا   جخ ُّٱلرػجاقألكرػعاك كالن

ػػا نااإعلػػعا ىلػػعاَّ مس جسمخ ػػاـياعلػػ مـا ى ذا(ٙ)بك ػػل لباعل ػػؾا ػػا ناذابقر  

                                                           

ا(ا فا ك  اقرءق  بر.ِْ(ا فا ك  اهك ذاكقر هللاا)ٗٔقر هللاا)ا(ُ)
ذاِْٗ/ِذاَُّ/ِذاكقلظػ اروءػبؼا ضػا اقرا ػ إاُِ/ِقلظ ا ىبلياقرء  فذارل ػ ق إاا(ِ)

اكر  هب.اّّٖكقلظ اقر اىهللاذاالافا نبه إارػ
(ا ػػػفا ػػػك  اهػػػك ذاٗٔذاكءرػػػؾا ػػػياعػػػ ضار  ػػػهللاا)ُِ/ِقلظػػػ ا ىػػػبلياقرءػػػ  فذارل ػػػ  ق إاا(ّ)

ا.ُِ/ُْذاك كااقر ىبليإآٓٓ/ٗ(ا فا ك  اقرءق  برإاِْ)كقراء ا يا
ذاء حاءم اههلبا ءر ا ك  اهػك ذاك ػياقرػءق  براّّٖقلظ اقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ْ)

وءػػبؼا ضػػا اقرا ػػ إآَُ/ٓ(ذاك ػػوباقرءػػ   إاِْقر ػػهللاا) ذاك ػػياِْٗ/ِذاَُّ/ِذاكقت
 اقر  ػػػػػ  إاذاكنقِّٓ/ٔ ػػػػػ  اقألنػػػػػكقفذاك ػػػػػياقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفامػػػػػءرؾإاإُٗ/ٔقراءػػػػػ إا

ا.ِٖٓ/ِ
ذآٓٓ/ٗءم اقر ػ ق ا ػيا ىػبلياقرءػ  فاقاػفاكوػبجذاكءمػ ا اػكاء  ػبفاقرواوػهللاا ػياقراءػ إاا(ٓ)

ا.ُِ/ُْكمءقا يا كااقر ىبليإا
ا.ٕٖٓ/ِذاك وباقرء   إآٓٓ/ٗذاكقراء إاُِ/ِ قنآا ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٕ﴾  
  

اذا«علػػ مـا ػػاـها»كرػػكا  ػػآارمػػبفارػػكقانباعلػػعاوءػػ   إا   ػػفا ى ػػآىا ضػػ  ى
اقر بع إا«عل مـ» ا ظه هبام با ىبؿى ـٍ فارى اكقت

ااااالبلف حقااااتلمااااملأم رهاااا  لفقم اااا لالس 
ل

ل(ٕ()ٔ)فمااا لَكااا َملإاللَوْمؤهااا لب لةواأااابل
ل

ػػاـاعلػػ مـ»اإ ىلػػع كاعلػػعاوءػػ   ا ذاَّ مسخس حس ُّٱذاكءرػػؾا ػػيا« ػػبؿا ى
اـها»اإك نكنا فا مكفاعلعا ىلع ا.(ٖ)«   لبا ى

ا  ىلبهبا ىلعإا اـ.«ا بؿاً ٍلـها»كقرم بئيإا  ق  اقرلنىيذاكء ن ذا -ٕ
ذاكًءػػاإم ػػبا ػػبركقاذ ػػاـهااإهػػكاً ػػياقر ىلػػعإا»قاا للالااار اء ؿه ػػاى ـا ٍاًءػػٌؿاكىءى

ػػػ لىٍ ػػػًها ػػػ ٌ اعلػػػ هـاألف اا؛قـها ىاكءى ػػػل  يكقاعى  وػػػ لا فا ىلػػػعااذقرو  ػػػ  انػػػب إا ى
ااىضاقرى جإايك ل  لا...كقء هاا«ـاىاً ٍلـاك ىا»

لِساااااْمٌبلَفَسااااام َمتْللَمَرْرَ ااااا لَفُقْمَ ااااا لِإ اااااهِل
ل

ل(ٗ)َكَمااا لاْكَحااال لِبااا ْلَبْرِللاْلَغَمااا ُبلالم اااَواِئحُلل
ل

ل  كقا    راعل هـ اعلعا ل هـا ى ا.(٘)« هءقا ر ؿه
الااىػم اذا مإا   ماً ػٍلـهذاك   لػباً ػٍلـهااإ بر ىلعا«ً ٍلـها»ك فا   اإا»وق للالزأ  ج

ا.(ٙ)«عل لب
فاقنولؼاقرل ظبفكقء ها ىلعاقرء ق و فا  مكفاإا»ق للأبولعمي ا.(ٚ)«ذاكقًت

                                                           

ذا«ك ػػػم»ذاك ػػػياقرل ػػػبفا«ك ػػػم»ذاك ػػػياقررػػػءبااُِ/ِ ػػػفاقرطك ػػػؿا ػػػيا ىػػػبلياقرءػػػ  فذارل ػػػ  ق إاا(ُ)
ا ػػػفا«ا  ػػػ  هب» ػػػفا كق ػػػهللااقاػػػفااػػػ مذاك  ػػػهإا«ا ػػػلـ»ك ذاك ىلػػػعإاقوءػػػرإانب ػػػرذا«    هػػػب»اػػػ الن

اك    هبإا ىفارهاكال هللااعل هبذاك ؤهبإار ب وهبذاكرـا  ؼاعلعا بئله.
ا.ُِ/ِقلظ ا ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
ب إاا(ّ) ا.ْٓ/ٓ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ػػػػ  فإإُٗ/ٔذاكقراءػػػػ إاُِ/ِ ػػػػفاقرطك ػػػػؿا ػػػػيا ىػػػػبلياقرءػػػػ  فذارل ػػػػ  ق إاا(ْ) ذاكقرػػػػ  اقر  

ا ػػفا«اك  لػػب»ذاك  ػػها« ػػلـ»ذاكقرل ػػبفآِّ/ٔ ذاك ىنػػنا نػػبرؼذاك ىلػػعا«   لػػب»اػػ الن
ـذاك ىلبلاقلم ؼااضك اقرا ؽ. ار هإاطلجاقرء  حذاكقموؿإاوا  

ذآِّ/ٔذاكقرػػػػ  اقر رػػػػكفإإُٗ/ٔذاكقلظػػػػ اقراءػػػػ إاُِ/ِ ىػػػػبلياقرءػػػػ  فذارل ػػػػ  ق إاا(ٓ)
ب إا ا.ِّٔ/ّكقلظ امءرؾا ىبلياقرء  فذارللء 

ب إاا(ٔ) ا.ْٓ/ٓ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ِٖٓ/ِنق اقر    إاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٕٓ﴾  
  

ػػجاءرػػؾ«اقرً ػػٍلـإا»وق اال أللػػهالىًمػػ ىهـا ءػػبؿإاا؛ابرم ػػ اضػػ اقرءػػ جذاكلب ى
ا ءبً جارمـ  لبا  بر مـار  ي
ا.(ٔ)

للابمل  لو ه هانىلهاك وبإا ل اقألرؼا واراافٍا ىاقرءنهللاارًاء حانىؿااوفر 
ػػػ ػػػفاقروءٌ ػػػهللااكقر ػػػاـذاكقرءنػػػهللاارًا هاءػػػءؼاقألرػػػؼذاكم ػػػ اقر ػػػ فإا ل ػػػافٍا ى

ا.(ٕ)كقر  بر هللااذلبنىلها فاقرر ا
ل سب لال طل:

ا ػباعل ػهان هػك اقرءػ  ق ا ػفاقرلطػؽااػبر وبارل ػ فاك رػؼااىػ ا   لاقراءحا ف 
قراـاهكاقألرػؿذام ػبا ل ػهالطػؽاعب  ػهللااقرىػ جذاكعلػعا   ػهـا هػؿاقرءنػبنذا ءػ ا

ا نءاقرء  فا لهبا رلجانربئرها فاولؾاقرلغهللا.
ػػػبا ػػػباعل ػػػهاقرلنىػػػيا ػػػفا ام ػػػ اقر ػػػ فاكءػػػءؼاقألرػػػؼذا«اً ػػػٍلـها»  ق وػػػهاك   

 مرلجاقرظفا ل ها لهجاالياو  ـذاء حا ولب جاهءقا آاا قكوهـا ػفا ػ عهللاوا ػيا
«اًءػؿجا»قأل ق اقرلطءيذام باون ا ل ها  ال جارهـالطؽا  وبؿاولؾاقرمل هللاذا وػؿإا

ا فا ؿ»ا الن اى ا فا«اًءٍ ـ»ذاك«ءى ا فا«اًمٍل هللا»ذاك«ءى ىقـ»ا الن ا«.هللامىًل ىا»ا الن
لمالةظ تلع م لعمىلالقراءح م:

اقرءػػػ ق و فا ػػػاى وبفا وكقو وػػػبفذا ءػػػ ا ػػػ  ا -ٔ عب ػػػهللااقرءػػػ ق ذاك ػػػ  ا«ا ػػػاـ» ف 
 ء ن ذاكقرم بئيذاكه با فاقرء ق اقر اىهللا.«اً ٍلـ»

ـ»  نبا فاناؿا با اؽا فا  ق اءكؿا ىلعا -ٕ اى  ل ه ػبا«اً ٍلـ»ذاك« ى
.  ا ىلعاكقء و

اهلػػبؾا ػػ كؽارػػكو  هللاااػػ فاقرءػػ ق و فذا  ػػياقألكرػػعا -ٖ  ػػوبا ػػآا«ا ػػاـ» ف 
   هػػبا«اً ػػٍلـ»ال ػػهللااطك لػػهللا؛اا ػػاجاكنػػك ا رػػؼااىػػ اقرػػاـذاانػػاؼا ػػ ق  ا

ءءؼا   لاررعا ر ا ػياال ػهللااقرمل ػهللاذاك ػ عهللاا ػياقرلطػؽااهػبا ولب ػجا
كوله ها ياقر  ا ػآا ائ ػهللاا  ػهذاا-عل هاقر اـ– آاءبؿا   لبارا قه ـا

                                                           

ا.ِّٓ/ٔقر  اقر ركفذارل    فإاا(ُ)
هللاا ياقرء ق قراقر اآذاالافانبرك هإارػا(ِ) ا.ُٖٗقرءن 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٕٔ﴾  
  

اقٍر ىىىػػبًليإامػػ اء ػحاء ػػهللاًا  ىٍهػػؿي ًئمى اقٍر ىاى ـً ػػاى ا ىٍالىػػمياً ػػٍفا ى ـى اًرٍاػ ىقًه  ـى ػػاى ا ى ف 
ذا(ٔ)

 ء ا ر ا فا ن اهـاامء فا  باء  كل؛ا نءنقااا قجا اوىبرعذاكقروء   ا
  ػ ما»ذا كا«علػ مـاً ػٍلـ»ذا كا«  ػ ما ػاـها»ذا كا«عل مـا ػاـها»  هبا
ا.(ٕ) او  ا ءءكؼا او  انا ا ءءكؼذا كانا ار«اً ٍلـ

ا   با ليإ«ا لـ»ذا« اـ»ك وضباقألو اقرركويا ياع  ا ءبطآامؿا فا
ا ل ها  اقنولؼا يا ءطػآاقرمل وػ ف؛اا ػاجاقرءػءؼاقركق ػآا ػيا ػ ق  ا  اا ؾ 

 ػػػفا ءطىػػػ فإاقألكؿا رػػػ  ا  وػػػكاذاكقروػػػبليإا«ا ػػػاـ»قرلنىػػػيذا وومػػػكفامل ػػػهللاا
فا ػػػفاواوػػػهللاا ءػػػبطآاءػػػبؿاطك ػػػؿا غلػػػؽا ػػػفاقرلػػػكعاقر قاػػػآاءػػػبؿاقرك ػػػؼذاكوومػػػك ا

قركرؿإا ءطآا رػ  ا  وػكاذا ل ػها ءطىػبفإا كره ػبا ػفاقرلػكعاقروػبلياقر وك ػطا
اقر  وكاذاكوبل ه با فاقرلكعاقروبرحاقر وك طاقر غلؽ.

فيلة لل
لالوق 

فيلة لللالبلس
لالو ل

لمملاللس
لصلحلصلصلحلحلصلحلصلحلحلصلصلح

قرنػػب  اقرطك ػػؿاقر ػػن ك ا ػػفا ءطػػآاكقءػػ ا ػػفاقرلػػكعا«اً ػػٍلـ»ا ل ػػباومكلػػرا
فا ػػفا ءطىػػ فا ػػفاقرلػػكعاقروبرػػحاقر وك ػػطا قر غلػػؽا ػػياءػػبؿاقرك ػػؼذاا ل ػػباوومػػك 

اقر غلؽاءبؿاقركرؿ.
فيلة لل
لالوق 

فيلة لللسمب
لالو ل

لمملسما
لصلحلصلصلحلصلصلحلصلص

لَّ ٰذ ُّٱبةذ لاألل لمق بللل«َ ْعَق »-ٗ
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

ا.(ٖ)َّ َّ

                                                           

ا.َُٓ/ٓقلظ ا وباقرء   إاا(ُ)
ا.ٓٓٓ/ٗقراء اقر ء طإاا(ِ)
ا(.ُّ ك  ا رلراقر هللاا)ا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٕٕ﴾  
  

ذاك ػػػػػ  اقاػػػػػفاقرنا ػػػػػ ذاكقر ػػػػػل يذاَّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ ءػػػػػ ا ػػػػػ  اقرن هػػػػػك ا
ا.(ٔ)كقرلنىيذاكقافا ء صااغ  ا رؼا  ه باك مكفاقرى ف

لالمع ىلوالحوأ ه:
ا وى   إ اءم اقرىل ب ارلربعءهللاا ىبليى

ٍ آياقر     يا فارػٍكًراقر  ٍعػً ذا  ػءيطيا ىػهاً ٍطىػهللااإا»ق للال م ل بًعءىهللايإاقركى قرر 
ٍكراقر لؾ فالب ا ءبؿإارل ا ا.(ٕ)«هبا فارى
اوىٍ ػءيطيااػً ٍوً اقر  ٍعػً ا»إاوفيلالمةكب إاً ٍطىىػهللاهاً ػٍفالىػب و ً  ؿى ذاكى قرٌربًعءهللايإاقرىءقجي

اًرالا ىء  وه ٍي و لىعا ى اوٍموياعى ا.(ٖ)«الى
بًعءىهللاياكا ا يٍهًلػؾوااذقٍر ىٍكريااإقرر  ػءىقجو اعى إاميػؿ  ً  ؿى ػبا ىٍرػىىءكفاً ٍلػهياذاكاكى اذقررػبًعءهللايا ى
ا.(ٗ)كويكفىا ى يااإ ىم

ىءهللاإا ء ا  ؿإارل هباا ىلعاقرربعءهللاذا اك   باقرر  إا يءىػبؿي اقرل ء ػبشي ا ىايػكااىٍمػ و كى ىػبؿى
بًعءىهللاهاكرىءهللااكرب ٍىلنعاكىقًء وا ىرى هللااًا ى

ا.(٘)
لابملم ظورلعمىلأ  ه للغا ت،لفقا ل إارػبًعءهللااإاوقدل ص  اريغىػبرو حي ً  هىػباوىػاى كى

ػػٍىءهللااكرػػبً ىهللا ػػٍفاقررػػبًعءهللايا  ػػؿإاكاذاكرى لىػػعا ى ػػعاً ٍلهىػػباعى ػػٍىءهللايإاقررػػ ءهللايا يٍغ ى كقرر 
ا. ىٍ  ىىيهىب
ا

                                                           

ذاكرللنىػػػيآُْ/ٗذاكقرػػ  إاِّٗ/ٗذاكقراءػػ إآّٖ/ْقلظػػ ا ػػوباقرءػػ   ذارل ػػػكمبليإاا(ُ)
ل يذاكقاػػفا ءػػ صا ػػياذاكالاػػفاقرنا ػػ ذاكقر ػػٖ/ٓكقاػػفا ءػػ صا ػػياو  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإا

ذاك   ااهباقاػفا ءػ صا ػياقرءػ  فاملػه.اقلظػ او  ػ  اقرء طاػيإأّّ/ُِ كااقر ىبليإا
ا.ْْ/ُ

ا.ُِٗ/ُ«إارىؽ»قرى فاا(ِ)
ا«.رىؽ» ب  ااُْٗذاُْٖ/ُقر ءمـإاا(ّ)
ا«.رىؽ»ر بفاقرى جاا(ْ)
ا.َْْ/ُو    اقرء طايإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٕٖ﴾  
  

للبعضلالعمم ءلب  هم لف ػٍىءهللاياَق َللاْبُملَبرِّيٍّلوفر  ااإإاقرر  اقر ػًءما ىميػكفي ػٍكري قرر 
ٍىءهللااقرغىٍ  هللاذاعىًفاقرربعءهللاًا ذاكقرر  إاقرربًعءهللاياقٍرىىءىقجي ً  ؿى كى

ا.(ٔ)
ا.(ٕ)قر   ا فاقررىؽك  ا  ًٌ را ياقر هللااقرم   هللااامل هبا

اقررػػىءهللااوىلػػياقرغ ػػياقرلػػبوجاعػػفا«رػػبعءهللا»رغػػهللاها ػػيا«ارػػىءهللاها» ػػػ ذا كا ف 
قررػػػبعءهللاذا كاقررػػػكراقرػػػءما مػػػكفا لهػػػبذاكعلػػػعاهػػػءقاومػػػكفاقررػػػبعءهللاا ػػػب لهللاا

ا اقررػػىءهللااوػػلنـاعػػفاقررػػبعءهللاذا كا ف  كقءػػ  ا ػػفا«ارػػىءهللا»رلرػػىءهللاذاء ػػحارف 
اقررىؽذا ومكفاق ـا    ام باءم اقر    كف.

ذاء ػػحا  ػػب اررػػعا«رػػبعءهللا»رغػػهللاا ػػيا«ارػػىءهللا» فاومػػكفااالبةااثو اارأحل
ذا اعػػفاقرلءػػبشا ل ه ػػباا ىلنػػعاكقءػػ و اقرء طاػػيالءػػان ءرػػؾااىػػضاقرىل ػػب ذا ءػػ الػػص 

اقافا لظك اعلعا ل هبارغهللاا  هبذاك  اك  ار ظا  ػياقرءػ  فا ػيا«اقرربعءهللا»كلص 
ذا  هبا ػ  ا(ٖ)لَّ مج حج مث هت مت ُّٱ ك  اقراء  ا يا كرهاوىبرعإا

ذا(ٗ)ذاكهيا  ق  اقافا ء صا يان  آاقرءػ  ف«قررىءهللا»ع  ذاكعو بفذاكعليا
ذاك   ا اكاعا ا(٘)َّ مخجخ مح  جح  ُّٱك يا ك  اقرل ب ا يا كرهاوىبرعإا
ا قه ـاقرلنىيا ذاك ػيا ػك  ا(ٙ)ذاكقر ىلعا وءب ج«قررىءهللا»قر ء فذاكقر ل يذاكقت

ذاك ػػػػ  اقرم ػػػػبئيذاكهػػػػيا ػػػػػ ق  ا(ٚ)َّ جح مج  حج مث هت مت ُّٱقرػػػػءق  برا
ا.(ٛ)«قررىءهللا»ع  ذاكعو بفا

                                                           

ا«.رىؽ»ر بفاقرى جاا(ُ)
ا.ّّٔ/ُِذاك كااقر ىبليإآُْ/ٗذاكقر  إاِّٗ/ٗذاكقراء إإْْ/ّقرم بؼإاا(ِ)
ا(.ٓٓ  هللاا)ا(ّ)
ذاء ػػحاءمػػ اع ػػ اكعلػػيذاك نورػػ ا ػػكقءاقرءػػ ق قرذإُْ/ُقلظػػ او  ػػ  اقاػػفاعط ػػهللاإاا(ْ)

اذاءم اقرن  آ.َْْ/ُكءم اعلياافا اياطبرجذاكقرنب آاألءمبـاقرء  فإا
ا(.ُّٓ  هللاا)ا(ٓ)
ا.ُُّ/ِقلظ او    اقافاعط هللاإاا(ٔ)
ا(.ْْ  هللاا)ا(ٕ)
ا.َُٖ/ٓقلظ او    اقافاعط هللاإاا(ٖ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٕٗ﴾  
  

لمالةظ ت:
 ػ  اقرلنىػػيا ػػيا ػػكطل فا ػػفا  اىػهللاا ػػكقطفاك  راقرمل ػػهللاا  هػػبذاكمبلػػرا -ٔ

  ق وها نبر هللاار باعل ػهان هػك اقرءػ  ق ذاكءرػؾا ػيا ػك  اقرل ػب ذاك ػك  ا
  رلر.

رػػػػـا نولػػػػؼاقر ىلػػػػعااػػػػ فا  ق وػػػػهاك ػػػػ ق  اقرن هػػػػك ذاكءرػػػػؾاعلػػػػ ا موػػػػ ا -ٕ
 ذاء حا بركقاابوًٌءب اقر ىلع.قرىل ب 

 ػػػػػيا ػػػػػ ق  اقرلنىػػػػػياءػػػػػءؼارلء مػػػػػهللااقرطك لػػػػػهللاذاكنىلهػػػػػباء مػػػػػهللاا رػػػػػ   ا -ٖ
ا ػػفا«ارػػىءهللا» ذاكهػػءقاوغ  ػػ ارػػكويذاواىػػهاوغ  ػػ ا ػػيا«رػػبعءهللا»اػػ الن

ر ؾاا بلهبإ ا ءبطآاقرمل هللاام  باكم  نبا ياقركرؿذاكقرك ؼذاكقت
ا ءبطآاقرمل هللاا ياقركرؿاكقرك ؼاعل ان هك اقرء ق إ

فيلة لل
لالو ل

فيلة لللحملقالعال  
لالوق 

لقهلعل  
لصلحلصلصلحلصلحلحلصلحلصلصلحلصلحلصلحلح

ا ءبطآاقرمل هللاا ياقركرؿاكقرك ؼا يا  ق  اقرلنىيإ
فيل
ة لل
لالو ل

فيللحملقال ع
ة لل
لالوق 

لقهل ع
لصلحلصلصلحلصلصلحلصلصلحلصلحلص

«لَعِقْبااُحب»،لو«َعَقْبااُحب»فاايل«لَع َقااب»بةااذ لاأللاا لمق باالل«لَعِقااب»،ل«َعَقااب»ل-٘
لَّ هي ُّٱب لاححلوالكسرللمق  لمعلالح ا  لمق بلل

 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ا.(ٔ)َّ هثمث هت مت هب  مب هئ
ا
ا

                                                           

ا(.ُُ ك  اقر  وءلهللاا فاقر هللاا)ا(ُ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٕٖ﴾  
  

انػػػػؼاقرءػػػػبؼا«ا ىىىءىٍاػػػػوـي»ذاك ػػػػ  اقرلنىػػػػيا(ٔ)اػػػػمرؼاَّ هي ُّٱ ػػػػ  اقرن هػػػػك ا
ذاك ػػ  اقرلنىػػيا(ٕ) ػػ  اقألعػػ  ذاك اػػكاء ػػك ذاكقرنهػػ مذاكقاػػفاكوػػبجا  وكءػػهللاذاكمػػءق

بذاك   كؽاام  هبا ذاك   ا نبه ذاكقرنه مذاكقألع  ا(ٖ)« ىىىًءٍاوـي»ا-ن   هللا-  ضن
ػػػبذاكء  ػػػ ذاك اػػػكاء ػػػك ذاكقرنع  قلػػػياا ػػػ اقرءػػػبؼا ذاكمػػػءقانػػػب را(ٗ)« ىىىء ٍاػػػوـي»  ضن

ا.(ٙ)«  ىؿ»علعاكنفا«ا ىمىٍعءىٍاوـي»ذاك   ا نبه ا(٘)قرء ق  اعفاقرء ف
ا ياقرل ظهللااقر    هللااع  ا فاقرء ق قرإا

ذاك   اقرلنىياابول فا لهباه ػبإاَّ هي ُّٱ   اقرن هك ااكقء  ا لهبذاكهيا
ا ػػوباقرءػػبؼان   ػػهللاا ػػياقألكرػػعذاكام ػػ اقرءػػبؼان   ػػهللاا ػػيا«ا ىىىًءٍاػػوـي»ذا« ىىىءىٍاػػوـي»

اقروبل هللا.
ذاك ػػ  ا نبهػػ ا« ىىىء ٍاػػوـي»ك ػػ  ا نبهػػ اكقرء ػػفاكر  ه ػػباا ػػ اقرءػػبؼا  وكءػػهللاا

با ا«.  ىؿ»علعاكنفا«ا ىمىٍعءىٍاوـي»  ضن
ذا« ىىىءىٍاػوـي»ك ه لبا فاهءلاقرء ق قرا  ق  اقرن هك ا ءباؿا با   ااهاقرلنىيا

اا وباقرءبؼاكم  هبا آاقرون  ؼ.«ا ىىىًءٍاوـي»
ل  

                                                           

ذاكعلػ لا ػػ ق  اَِّ/ِذاكقر ءو ػجذاالاػػفانلػيإآّٓ/ِقلظػ اروءػبؼا ضػػا اقرا ػ إاا(ُ)
ذاكقرمب ػػػؿا ػػػياقرءػػػ ق قرإاُٗٓ/َُذاكقلظػػػ امػػػءرؾاقراءػػػ اقر ءػػػ طإاَّهي ُّٱقرلػػػب ا
اكر  هب.أْٖرػ

ذاَِّ/ِذاكل جاقرء ق  ارللنىياقافانليا ياقر ءو ػجإاُٗٓ/َُقرلصا فاقراء إاا(ِ)
ا.ِّٕ/ُْذاك كااقر ىبليإاُُّ/َُكقر  اقر ركفإا

ذاكر  ه ػػػػبذاكل ػػػػاهباقاػػػػفانلػػػػياُُّ/َُذاكقرػػػػ  اقر رػػػػكفإاُٗٓ/َُقلظػػػػ اقراءػػػػ إاا(ّ)
ا.َِّ/ِر   كؽا ياقر ءو جإا

ذاكقلظػػػ اقر ءو ػػػجذاُٗٓ/َُقر ءػػػ طإااذاكقراءػػػ ُِٓ/ّقلظػػػ ا ىػػػبلياقرءػػػ  فارل ػػػ  ق إاا(ْ)
اذاكر  هب.َِّ/ِالافانليإا

ا.ّٓٓ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ٓ)
اكر  ه با فاقر  قنآ.اُٗٓ/َُذاكقراء إاَِّ/ِقلظ اقر ءو جإاا(ٔ)
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  ﴿َُُٕٖ﴾  
  

لالحوأ ه:
 اإَّ هي ُّٱإا  ق  اقرن هك اأواًلل

ا ػػفاقرو  ػػ  قراقر وءب اػػهللاااذاك  ػػ رَّ هي ُّٱكنهػػرا ػػ ق  اقرن هػػك ا اىػػ  و
ا يا ىبل هبإ

 ك لػػػػػباعػػػػػفا طػػػػػ جذا ػػػػػبؿإااَّ هي ُّٱاإا ػػػػػ ق  اقرلػػػػػب إقااااا للأباااااولالااااااحح
ا.(ٔ)برءقا نءا  ئناإاب ءبؿاعب جاقر نؿا  ئنااذبا لهف راوـاعءانااَّهيُّٱ

ا.(ٕ)«ءوعارل وـا راو كهـا ياقرءوبؿااىءكاهللاوا»إاوق للالزأ  ج
ها ػػباءمػػـااػػهاكهػػياقروكاػػهللاإا ػػا ااذ ػػفاقرىءاػػهللااَّ هي ُّٱٱ»إاوقاا للالزم شااري
ذاك كرئػػؾا هػػك ا ا ػػفا  ق اهػػؤال ا هػػك ال ػػب ا كرئػػؾاوػػب  نابعلػػعاقر  ػػل  فاكقرم ػػ

ا.(ٖ)«ل ب اهؤال ا ن لاام  ا وىب اكفا  هام با وىب جا ياقر مكجاكر  ل
إا»إاوق للالواةدي كفى اقٍر ي ى ًٌ ي ا.(ٗ)« ىغىًلٍ ويـٍااَّ هي ُّٱٱ ىبؿى
ا.(٘)« ىب ا فارنك ااى ارنك اإا نوـَّ هي ُّٱٱ»إاوق للالق بي

ػػٍفااف اإا والمع ااىلفاايلاآل اا لالكر ماا  ػػٍراق    ى  ػػلمـاررػػعا ػػفاالاعهػػ ااوػػه ىضى
ػػاذا كا ػػلمـاكا لػػه ٍهػػً ااا ػػلمـاكا ػػلهـافٍاررػػعا ى ا ػػيارعطػػب اقر ى ٍهػػ هذا لمػػحى  غل ػػوـذاعى

                                                           

ا.َِّ/ِقر ءو جذاالافانليإاا(ُ)
ػػػػب إاا(ِ) اذاكقراءػػػػ إ«عءػػػػج»ذاكقلظػػػػ ار ػػػػبفاقرىػػػػ جأَُ/ٓ ىػػػػبلياقرءػػػػ  فاكقتع قاػػػػهذارلنن 

ا.َُٔ/َُ
ذاكقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفإأَُ/َُذاكقلظػػػػ اقراءػػػػػ اقر ءػػػػ طإاْٗ/ْقرم ػػػػبؼذارلن ن ػػػػػ مإاا(ّ)

ا.ُُّ/َُ
ا.ِٖٓ/ٓ وباقرء   إاا(ْ)
اذاقره ئهللااقر ر  هللااقرىب هللاارلموبج.ٗٔ/ُٖقرنب آاألءمبـاقرء  فاقرم  ـإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٖ﴾  
  

ذاا ٍىطىعا فاقرغل  هللااق   وه برءماءهارا  ػياا لءصا ػفاءءػها فار  ا فقر ىٍه ى
ء هيامب اناقرغلبئـا ي  ا.(ٔ)قرل ب اااى ارن ق ا هك ذا ىطعاءى

إا بر ىػػػبليا وءب اػػػهللاذاكهػػػكا فا ىطػػػعاقر هػػػ ا  ػػػبارل ػػػهاقر  ػػػل كفا اػػػؿاإًذا
اوكن آاقرغلبئـاعل هـذاك   لهبان  ىنبا ىلعإارل وـ.

   ً  اابر وباكقرم  ارلءبؼإ«ا ىىىًءٍاوـي»ذا« ىىىءىٍاوـي»إا  ق وياقرلنىياث
ءىٍاػػػػػوـي» ػػػػػب ا فا ىلػػػػػػعاءمػػػػػ اقرىل ًءٍاػػػػػوـي»ذاك«عى اػػػػػػبر وباكقرم ػػػػػ ان   ػػػػػػهللاإا«اعى

ا.(ٕ)رل وـ
ذا ء ا نكنا«ـويااٍاءًاعىا»اذ«ـويااٍاءىاعىا»كءمعاعفاقألع شذا بؿإاإا»ق للابملأ ي

ا.(ٖ)بك ىلبلان  ىناا«ـويا ٍالًارىا»اكنفاا«ـويااٍاءًاعىا» فا مكفا
اااػػػبر وباكقرم ػػػ ذاء ػػػحا ػػػبؿإ«اعءاػػػوـ»كءمػػػ اا ونػػػبارط  ػػػهللااوػػػ كلا  ػػػهامل ػػػهللاا

اك ل  ارط  هللاإ»
ل(ٗ)فعقبحبلبذ وبل  رلمر

ػػػػػ ػػػػػ يان ػػػػػآا ػػػػػ  ذا    ػػػػػ...اـ. وياكلاعلػػػػػعا عط ػػػػػوـاكعي باا ػػػػػراط  ػػػػػهللاإاك كلا  ضن
ا.(٘)«ذاام  اقرءبؼ«ـويااٍاءًا ىىا»

ااا ج اغ ػػػ ا رػػػؼاا« ىءىٍاػػػويـٍا»علػػػعا ػػػبعلوـذاك  ئػػػرااَّ هي ُّٱٱ»إاوقااا للالزأ 
ذاكومك لػػػهاألمًٌاذاكون  ػػػؼاقرءػػػبؼ قرلغػػػهللاامبلػػػراقرىءاػػػعااكنػػػب ا ػػػياقرو  ػػػ  ا ىغىًلٍ ػػػويـٍ

                                                           

ػػػػب إاا(ُ) ذاكقراءػػػػ إا«عءػػػػج»ذاكر ػػػػبفاقرىػػػػ جأَُ/ٓقلظػػػػ ا ىػػػػبلياقرءػػػػ  فاكقتع قاػػػػهذارلنن 
اكر  هب.أَُ/َُ

ا.َِّ/ِقر ءو جإاا(ِ)
ا.َِّ/ِقر ءو جإاا(ّ)
ذاكرػػ  لإاكرءػػ املػػوـاعلػػ مـإٖعنػػناا ػػرا ػػفاقر  ػػؿذارط  ػػهللاااػػفاقرىاػػ ا ػػيا  كقلػػهإارػػػا(ْ)

عبوانبذاك ىلػعاقرػءلكجإاقرػ ركذاك ءرػ ااػهإاقرلرػ جا ػفاقرىطػب ذاك ػ إا  ػ لاقاػفانلػيا
ا«.عءج»املهان آا   ذاكقلظ اقرا را ياقرل بفا

ا.َِّ/ِقر ءو جإاا(ٓ)
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ًءٍاػػػوـي»كا...رمػػػـذ ٌ ًػػػ ها ػػػياقرلغػػػهللااا« ىىىءىاػػػويـٍا» ٍنكى يهػػػبا ػػػياقرلغىػػػهللًاذاكا«عى اػػػبرون  ؼانى
ا.(ٔ)«رب رارمـاعءاعاقرغلاهللاذارالا ل هياابرو    ا الماإ مذاب ٍ ضنا

كؽهاإا»وقاا للالقرطبااي ٍ ػػ ي ػػلى ىهللاىااذكى ىػػ ى ىا ى ا ى ػػًء ؽياٍاػػفي ًامىٍ ػػً اقٍرءىػػبًؼاا« ىىىًءٍاػػويـٍا»اإكى ى
ا ء ػػجى اكىعى ءىػػجى اكىعى ب ىػػجى إاعى .ا يءىػػبؿي ٍىلنػػعاكىقًءػػ و اًا ى ميل هىػػباريغىػػبره .اكى ًلٍ ػػويـٍ إارى ً   ىػػهللان.اكى ىػػبؿى نى

وىىىب ىجىا اكى اكىقٍعوىءىجى وىىىء جى اكى ـىااإكى ىٍعءىجى ًل ا.(ٕ)«ًرءىقارى
ب ذاكقرء طاياعفا   كؽا  ػ  اقرويا«اعء اوـ»ك  اءم اقافانليذاكمءقاقرنن 

«اعًءٍاػػػوـي»اػػبر وبان   ػػهللاذاك«اعءىٍاػػوـي»اهػػباقألعػػ  ذاك نبهػػ ذاكقرء ػػفاابرو ػػ   ذا
ابرم  ان   ػهللاذاك كضػباقرن  ػآا ل هػبان  ىنػباا ىلػعإارل ػوـذاكهػكال ػ اقر ىلػعا

اكقروياعل هبان هك اقرء  ق .«اعب اوـ»قرءماءم ارػ
مءكرػػػػؾإااكهػػػػيا ىلػػػػعإارل ػػػػوـذا«ا ىىء ٍاػػػػوـي»م ػػػػباءمػػػػ اقر ػػػػ  ق ارغػػػػهللااقرو ػػػػ   ا

ا.(ٖ) ذاكوربع اً ياء كؼا ىٍ ا لاموؾااهباً ياوانيإا ىلرذاك بعلرورى ا
ا«إ  ىؿ»ك  ا   ا نبه ذاكهياعلعاكنفاا« عءاوـ»ك اءعا

ذاك  ػػؿإا(ٗ) ىلػػعا عءاػػوـإارػػلىوـااهػػـا وػػؿا ػػبارػػلىكقاامػػـإاقاا للأبااولةاا حب
اهياا ىلعارل وـام با اؽا يالصاقرء طاياقر باؽ.

للمقراءح م:العزولالمهأيل
ػػبا ػػآا ػػلهجاقرءنػػبن ًٌ فاقرػػء فا   لػػكفااَّ هي ُّٱ ػػ ق  اقرن هػػك ا وو ػػؽاو ب ن

ررػعاقروػمليا ػياقأل ق ذاكقتعطػب اقرمل ػهللااءءهػبا ػفاقرلطػؽذاكقروػيا ػاؽا فاءمػ را
اقرء  فاقرم  ـاك  ق وهاقر وكقو  ا ب راك ؽانربئصاولؾاقرلهنهللا. ا ف 

                                                           

ب إاا(ُ) ا.َُٔ/ٓ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
اذاقره ئهللااقر ر  هللااقرىب هللاارلموبج.ٗٔ/ُٖقرنب آاألءمبـاقرء  فإاا(ِ)
ب إاُٗٓ/ّ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ّ) ا.ِْٕ/ْذاكقلظ ارع قجاقرء  فذارللء 
ا.َِّ/ِقر ءو جإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿َُْٕٖ﴾  
  

قرا ك  ػهللاذاكقروػياو  ػؿاررػعاقر ػ عهللااك   با  ق  اقرلنىيا وو ؽا آالطؽاقرءابئؿا
 ياقأل ق اك ؽاطا ىوهـاقرا ك  هللاذاكرـا  ؼا   با نىرارر ها فا  قنآاررعاعنكا

ا   ؽاألمالطؽا لهبذاك باءم لاقراءحا   جاقرركقج.
لموق لقراءةلال  عيلمملالحواحر:

ؼذاابرون  ؼاكءءؼاقألرؼا آا وباقرءػبا« ىىىًءٍاوـي»ذا« ىىىءىٍاوـي»  ق  اقرلنىيا
 كام ػػػ هبذارػػػـاوػػػ  اضػػػ فاقر ػػػاىهللاا كاقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ؛ارػػػءقاوىىػػػ  ا ػػػفاقرءػػػ ق قرا

اقر بء  .
لاألثرلال وحيللمقراءة:

 يا  ق  اقرلنىياءءؼا كالءصا   لاررعاقنوا هباعفا  ق  اقرن هك ا يا
اقر ءبطآاقرركو  هللاذاك وضباءرؾا ياقرويإ

لػػػهللاا ػػػفا  اىػػػهللااعلػػػعا ػػػ ق  اقرن هػػػك ا مكااَّ هي ُّٱنػػػب را ءػػػبطآامل ػػػهللاا
ـ ا ءطػػآا وك ػػطا  وػػكاا ػػفاقرلػػكعاقروػػبليذا  ءػػبطآاهػػيإا ءطػػآا رػػ  ا  وػػكاذاوػػ

اواىها ءطى فا فاقرلكعاقروبرحاقر وك طاقر غلؽذاكا بلهامبروبريإ
لحبلقبالع لفا

لصلحلصلصلحلصلصلحلحلصلح
 ػػػيا ػػػ ق  اقرلنىػػػياوءػػػكؿاقررػػػبئراقرطك ػػػؿاررػػػعاء مػػػهللاا رػػػ   ذا رػػػب را

ـ ا ءطىبفا وك طبفا غلءبفذامبروبريإقر ءبطآا ءطىبفا ر  قفا ا  وكءبفذاو
لحبلقبالعالفا

لصلحلصلصلحلصلصلحلصلح
لَّ جه ُّٱبةذ لاألل لمق بللل«ط  »ل-ٙ

ا.(ٔ)َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ا

                                                           

ا(.ُٗ ك  اقرءلـاقر هللاا)ا(ُ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٖٓ﴾  
  

ا.(ٔ)«طىٍ ؼها»ذاك   اقرلنىياَّ جه ُّٱ   اقرن هك إا
لالمع ىلوالحوأ ه:
 ػػياقر ػػبراقر ػػباءهللاارهػػءلاقر ػػهللااقرم   ػػهللااا- ػػاءبلهاكوىػػبرع– وءػػ  حاقر ػػكرعا

عػػفاقاوائػػهار  ػػ ميا ػػ  شذاكقنواػػب لارهػػـذاك ل ػػهاق وءػػلهـام ػػباق ػػوءفا رػػءبجا
ا ػػػػػفاقرءا ػػػػػهللاا كاقرػػػػػ  فذامػػػػػبفاألاػػػػػ هـانل ػػػػػهللاا طىػػػػػـا لهػػػػػبا قرا ػػػػػوبفذاكهػػػػػـالػػػػػب ه
ػػبا ػػبرا اػػكهـا ػػبؿاالػػكلإاك ارفامػػبفا اكلػػباألء ػػؽاءػػ فا طىػػـا قر  ػػبم فذا ل  

 كقار ر  لهبا راء فذاكالا طى كفا لهبا  م لنبذا ىػب اهـا اقر  بم فذا م  
اػػمفاءػػ  هـاو ب هػػبذا طػػ ؽانلػػهللااهػػؤال اقرءػػكـاطػػب ؽها ػػفا  ػػ ا ذاا- ػػاءبله-

 جم يل ىل مل خل ُّٱذا ػػبؿاوىػػبرعإا(ٕ) مرػػاءرا ءو  ػػهللاا ػػك ق امبرل ػػؿاقر ظلػػـ
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
ا.(ٖ)َّ ىي مي خي

ل«:ط  »ولَّ جه ُّٱمع ىل
ا...اطبئ ػهللاها ػفاقرٌلػبً اكقرل ٍ ػؿذا مإاً طىػهللاهذا»إاقا للال م ال كقرطٌػبئؼإاقرىػػب  

ا.(ٗ)«ابرل ؿ
ا فاكى كق اقرٌ  طبفا هكاط ؼ»إاوق ل عاقراىرى ى ا ي ا ىغ ى ا.(٘)«مؿ 

                                                           

ذاكقلظػػ ا ػػ ق  اّْ/ُٓذاك كااقر ىػػبليإاَُْ/َُذاكقرػػ  اقر رػػكفإاِِْ/َُقراءػػ إاا(ُ)
ا.َُٔقرلنىيا يا نور ا كقءاقرء ق قرإارػ

ذاكنق اقر    آّْ/ِّ قنآاموجاقرو ب   اكعلعا ا ؿاقر وبؿإانب آاقرا بفذارلطا مإاا(ِ)
ا.ّّّ/ْ ياعلـاقرو    ذاالافاقرنكنمإا

ا(.َِذاُٗذاُٖذإُ ك  اقرءلـاقر برا)ا(ّ)
ا.ْٖٓ/ٕ«إاطكؽ»قرى فاا(ْ)
ا.ْٗٓ/ٕ«إاط ؼ»قر باؽاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٖٔ﴾  
  

.ا»إاوقااا للاباااملسااا ده ػػػٍفاميػػػ ىقعو ػػػه؛اقألىن ػػػ  اعى ال  ي إاقرنى ػػػبؿي اكقرطًٌ ػػػؼي كقرط ٍ ػػػؼي
ا ػػٌ اً ػػفى إاقر ى ػػٍ طىبًفذكقرط ٍ ػػؼي  ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱك ػػياقرولن ػػؿإااقر  

ا.(ٕ)...« (ٔ)لَّ مل يك ىك مك  لك اك يق
ذا»إاوفاااايلالمساااا م اكطىٌ ًػػػػؼاكطىٍ ػػػػؼه ػػػػٍ طىبًفاكطىػػػػبًئؼه اقر   اً ػػػػفى  ىرػػػػباهاطىػػػػٍكؼه

ً ػػػػػػياقرو ٍلًن ػػػػػػؿإاكا .اكى ػػػػػػ ج لىػػػػػػعاقرو ٍنً  ػػػػػػًؼذا ىما ى  يق ىق يف ىفُّٱقألىن ػػػػػػ  اعى
ا.(ٖ)«ذاكطىٍ ؼهاَّ اك

ـ ا»إاقاا للالااار اء ػػٍيً ا ىًلػػ امىبٍرنى ىػػبًؿاكىقر   ػػبامىػػبفى ا ى ػػكىق هذاكىهيػػكى ا ى اكىقرط ٍ ػػؼي قرط ػػبًئؼي
ا.(ٗ)«ًاؾىا

كماػبئآااذمءبئػؿا ػفا ػبؿا ءػكؿاذق ػـا بعػؿاإَّ ىق ُّٱٱ»إاوق للابملعط  ا 
ػػاإ«طٌ ػػؼ»كاذ ػػفااػػبعا ا ػػآ  كاما ػػآااذبام  ػػرا ػػفا ػػبرا  ػػكرق ػػـا بعػػؿا  ضن

ػ مػكفا ن  نػ«اطٌ ػؼ»كالفا لػ فاكاذكرػ فا ػفااػبعا ا ػآ راٍ ػبا ػفاط ػؼام ىابا  ضن
ا.(٘)«ر فا  ًٌا

م م  كا بعػؿذاايق ػ ا-«طػبئؼذاكط ػؼ» مإا–قءو بؿامكله ػبااوذكرلالس 
ـيا بعػؿذ» رػ  ٍ فذاء ػحا ػبؿإا ا ب ػػ طػػبؼا» يٍءو ػؿا فا مػكفاً ػٍفاكاا   ػباطػبئؼه

اً ػػػٍفااذ« طػػػكؼ   مػػػكفاماػػػبئآاا«طػػػبؼا ط ػػػؼ»  مػػػكفامءػػػبئـاك بئػػػؿذاك فا مػػػكفى
اطىٍ  نػ ػهـا ف  ق ذا  ءو ػؿاك يىػنلارل ػ  ااذباا ىلػعاكقءػ باكطبئ نػك بئؿ.اك  انعػـااىضي

قامءػػػكرهـإاف.اك ػػػ انػػػب ا بًعػػػؿا رػػػ  نا  نىله ػػػبا رػػػ   ٍااذبارطىٍ ػػػؼ فا ىػػػ ي  اطبئ نػػػ

                                                           

ا(.َُِ ك  اقألع قؼإاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ِِّ/ٗ«إاط ؼ»قر ءمـاا(ِ)
ابرو ػػ   ا ػػ ق  االاػػفامو ػػ ذاك اػػياع ػػ كذا«اط  ػػؼ» ػػ ق  ار ػػى  ااػػفانا ػػ ذاك«اط ػػؼ»ا(ّ)

ا.ِْٗ/ِكقرم بئي.اقلظ او    اقافاعط  هللاإا
ا«.طكؼ»ر بفاقرى جذاالافا لظك ا ب  اا(ْ)
ا.ِْٗ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٖٕ﴾  
  

ػػػػ» ٍرػػػػ ناك فا ىػػػػ ي  اط  نػػػػاذ«باك ػػػػ ا ىػػػػ اقرلػػػػب   بئ ن باعلػػػػعابارطػػػػبئؼذا مإا  نىلػػػػهاكى
ا.(ٔ)« ىٍىؿ

ل«:لط  »فيللثالث لأوأهواةحملل
ل - اً ٍفاطبؼا ىط ؼامابعا ا آإااألو   . لها ر  ه
ا ػػفا ىٍ ًىػػؿذاوالثاا  ي - ىػػ فاقر ءػػءؼااذاو ػػ   اقر ػػب ا«طىٌ ًػػؼ»إا لػػها ن ػػؼه

 . ٌ را ىٍ را وؿإ
إا فا رلهاطىٍكؼا فاطبؼا طكؼذا ءلاراقركقكا ب ناوالث لث -

اا.(ٕ)
ذا لهػبا ػباهػػكا ػٍفا ػػ  ؽاا له ػبذا ػءم كقارمػػؿا له ػباعػ   ا ىػػبفو ك ػفاقرىل ػب ا ى

اا له ػػػػبا ىنػػػػبذا  ػػػػ  ؽاا له ػػػػبا اػػػػكاعلػػػػياقر ب  ػػػػياء ػػػػحا نىػػػػؿاقرطػػػػبئؼا  ػػػػو ؾه
ا.(ٖ)كقرط ؼامبرنط  اذمبرنبط 

ا.(ٗ) باطبؼاءكؿاقإلل بفاإكقرطبئؼاذقرط ؼاقرل ـك بؿاقرم بئيإا
اً ػػيا ىكٍا بًهػػ و ػٍفا ينى اعى ًكمى ذاذاَّ ىق يف ىفُّٱاإًرػًهاوىىىػػبرىعكى ي ػػجي إاقرغىضى  ىػػبؿى

ا ى ضنا اءىًرؾى ًكمى ا ب واكى ي ًفاقٍاًفاعى اقٍرىىػ ىًجا(٘)باعى ـً اً ػيامىػاى إاقرط ٍ ػؼي ك و ا ىاكا ىٍلري .ا ىبؿى
ليكفذ ًجاط ؼهاكاا...قرني اًرٍلغىضى ً  ؿى إاكى  ىبؿى

ا.(ٙ)
لمالةظ ت:

قرءػ ق اقر ػاىهللاذا  ق  اقرلنىيا  ق  ا بء  ذاء حارـاومرا كق ءهللاار باعل ها -ٔ
 كاقرى ػ  اقر وػكقو  ا ػ ق وهـذاك ػ اءم هػباقاػفانبرك ػها ػيا نورػ ا ػػكقءا

 قرء ق قر.

                                                           

ا.ْٔٓ/ٓقلظ اقر  اقر ركفإاا(ُ)
ا.ْٓٓ/ٓقر باؽإاا(ِ)
ا.ْٕٓ/ٓذاكقر  اقر ركفإاِْٗ/ِقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
اقر باؽاكل  اقرر ءبر.ا(ْ)
ا«.طكؼ»ر بفاقرى جاا(ٓ)
ا.«طكؼ»ذاكقلظ اوهء جاقرلغهللاا«طكؼ»قر باؽاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٖٖ﴾  
  

نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا كق ءػػهللاا ػػياقر ىلػػعارءػػ ق  اقرن هػػك ذاكهػػءقاعلػػعا -ٕ
 «.ط ؼ»ذاكَّ ىق ُّٱ  ما مو اقرىل ب ذا اا  ؽاا فا

اَّ ىق ُّٱءػػػ حاوغ  ػػػ ارػػػكوياواىػػػهاوغ  ػػػ ا ػػػيا ءػػػبطآاقرمل ػػػهللاا ػػػيا -ٖ
بعػػػػؿذاكوومػػػػكفا ػػػػياءػػػػبؿاقرك ػػػػؼا ػػػػفا ءطىػػػػ فإا ءػػػػ ه بإاعلػػػػعاكنفا 

فا ػػفا ءطػػآاا«ط ػػؼ» وك ػػطا  وػػكاذاكقروػػبليإا وك ػػطا غلػػؽذاك وومػػك 
اكقء اطك ؿا غلؽذاكءرؾاعل اقرك ؼ.

لصلحلصلصلط  لئ لط لَّ ىق ُّٱ
لصلحلصلصلحلح

ل«   رة»بةذ لاألل لمق بلللَّ حط ُّٱٱ-ٚ
ا.(ٔ)َّ مظ حط مض  خض حض ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

ذاء ػػحا   هػػػبااىضػػػهـا ػػػفار ػػػ اَّ حط ُّٱقنولػػؼان هػػػك اقرءػػػ  ق ا ػػػيامل ػػػهللاا
 رؼااى اقرلكفذاك   ا ن كفاامرؼااى هبذا ء ا   اقافامو  ذاكلب آذاك اػكاع ػ ذا

ذاكمػػػءقا ػػػ  اقرلنىػػػيذا(ٕ)اغ ػػػ ا رػػػؼاَّحطُّٱكقاػػػفاعػػػب  ذاكء ػػػصاعػػػفاعبرػػػـا
قرم ػػبئياذاك ػػ  ا اػػكاامػ ذاكء ػػن ذاكا(ٖ)كقر ػل يذاكقاػػفانا ػ ذاك وػػب  ذاكقاػػفاكوػبج

ػػػبارنلػػػؼذاكقألع ػػػشذاك ك ػػػ (ٗ)اػػػمرؼااىػػػ اقرلػػػكفا«لػػػبن  » ذا(٘)ذاكل ػػػارا  ضن
ك كلا اػػكاع ػػ اقرػػ ك ماعػػفاقرم ػػبئيا ل ػػهاالا اػػبريام ػػؼا ء  هػػبااػػمرؼا ـااغ ػػ ا

                                                           

ا(.ُُ ك  اقرلبنعبفاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكوػػػءم  اقاػػػفارل ػػػكفإأِّذاك ػػػياط اػػػهللااقرل ػػػ إارػػػػَٕٔقر ػػػاىهللاذاالاػػػفا نبهػػػ إارػػػػا(ِ)

اكر  هبذاك   اقراب كف.أٖٓ/ِذاكقإلوءبؼإأِّذاكط اهللااقرل  إارػّٕٓ/ِ
ا.ّٕٗ/َُقلظ اقراء اقر ء طإاا(ّ)
أٖٓ/ِذاكقإلوءػػػػبؼإإّٓ/ِذاكقلظػػػػ اوػػػػءم  اقاػػػػفارل ػػػػكفإإُٔذإَٔقر ػػػػاىهللاإارػػػػػا(ْ)

اكر  هب.
ا.ٖٔٓ/ِذاكقإلوءبؼإإّٓ/ِقلظ اقروءم  إاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٕٖٗ﴾  
  

اػػػمرؼارػػػـا ػػػ  اعػػػفاقرم ػػػبئيارالاكنىهنػػػبااَّ حط ُّٱ رػػػؼ...اك ػػػبؿا اػػػكاعا ػػػ اعلػػػها
ا.(ٔ)كقء نق

لالحوأ هللمقراءح م:
ا ػػػفاقرىل ػػػب ا فا ذا ءػػػ اءمػػػ ا«الػػػبن  »ذاكَّ حط ُّٱءمػػػ امو ػػػ ه ا ىلػػػعاكقءػػػ و

ٍلًنرىػػػػهللًااقرط ػػػػبً ًآاكىقرط ً ػػػػًآذاكىقٍراىبًنػػػػًؿا ٍىلىػػػػعاًا ى ػػػػكىق هاً ػػػػياقٍر ى ا ى اكىقرل ًنػػػػ ي قٍر ىػػػػ  ق يإاقرل ػػػػبًن ي
كىقٍراىًنؿًا
ا.(ٕ)

ذامءكًرؾإاطى ًا»إاوق للالزم شري اكلبًن ه آىا هػكا يءبؿإالىًن اقرىظـيذا هكالىًن ه
ا  يٍ  ىآيارهالىًن  ...اطى آهاكطب آهذ ا  هاقر ًٌ بي اقرءماوى ي   ا.(ٖ)«كهكاقرابرياقألنكؼي

فها»اإَق َللاأْلَْ َاُشلول ا ىءى ى با ى ىٍ رى ً  ىنباريغىوىبًفا ى  هي ى ا.(ٗ)«هي ىبانى
ا.(٘)م بالءؿاقوًٌءب اقر ىلعاعفا اياعا   ذاك اياءبوـ

قرىظـذا مإاالياكرب ا نػكؼاو ػ ا  ػهااإالبن  اابألرؼاملن  ا فالن إًذا
اقر  با    آارهالن  ا مإاركر.

ذا  ءػبؿإالنػ اقرىظػـاوفرللبعضلالمغو ِّ ملوالماسر ملب  هما لفايلالمع اى
ارءقاالػػياك ـ ذا ءػػبركقإا إاقرىظػػـاقر نػػكؼا«قرلػػبن  »إاقرابر ػػهللاذاك«قرلنػػ  » هػػكالنػػ ه

اً  ًهاقر ًٌ بيا قر ًءماوى ي  
ا.(ٙ)

رياإالبًن ى ذاوق ل كًٌ ا  هبذا مإاويرى اوىٍلًن ي  مإارب ىًراقر  بي
ا.(ٚ)

ل

                                                           

ا.ِّٔذاكط اهللااقرل  إارػٖٔٓ/ِذاكقلظ اقإلوءبؼإإُٔقر اىهللاإارػا(ُ)
ا.ِِّذاُِّ/ّ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
ا.ُِّ/ْقرم بؼذارلن ن  مإاا(ّ)
ا.ُٖٓ/ُّباقرغ جإا  بو ا(ْ)
ا.ِِٗ/ُٓذاك كااقر ىبليذارألرك يإاّّٗ/َُقراء اقر ء طإاا(ٓ)
ا«.لن »ذاكر بفاقرى جا ب  اِِّ/ّقلظ ا ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ٔ)
ا.ِٕٔ/َُقر  اقر ركفإاا(ٕ)
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إاقرلػػبًن  إاقروػػيارػػػـاوق اال إالػػبًن ى إاابًر ػػهللاذاكلىًنػػػ ى إا واملػػهللا.اكعػػفا اػػياع ػػػ كو
ٍ ااى يا ا.(ٔ)وىٍلنى

ا ػفااو م للالبةث اعلػعاءرػؾامو ػ ه ذام بالػص  ررعا ل ه بارغوبفاا ىلعاكقء و
ا ػػياقرءرػػ ان ػػب  ا ابرغػػهللااعػػفاقر ػػ ذا  ىػػؿا الػػما ػػفا قرىل ػػب ذاكءمػػ اقرىل ػػب ا ف 

ا بعؿ.
 كارءقااذو ؿاعلعان ب  اقر ىلعا رلاياعك كرهـان ب  اقر ال»إاوق للاأللوسي

ا.(ٕ)«ىؿار هللاا  اههللاك اذء اقرلكعاالارءقاقنولؼاممفامبفا بعؿاق ـا بعؿقو ا
لكث ااٌرلمااملالعمماا ء اقرءػػ ق و فاء ػػلو فذا  ػػيااوقاادل ااص  اَّ حط ُّٱعلػػعا ف 

ا ؤقنب ار ك اقرما الهباكاى هب.«البن  »ابرءر ان ب  ا ابرغهللاذاك يا
اا ج«ل اا  رة»لوذكاارلبعااضلالعمماا ءلأم ل كلىػػبًن ى ناإا»أأااودلالااوأه م،لقاا للالزأ 

كلػػػػبن  ااك نػػػػك ار ػػػػاها ًنػػػػً اقرمااىضػػػػهبااػػػػاىضذاقرءػػػػب   اذ موػػػػ ا ػػػػياقرءػػػػ ق  
ا.(ٖ)«كنب   

ااوذكاارلالااار اءلكماا ل قااللع ااهلابااملم ظااور اا؛ ىٍنػػكى ياقٍرػػكىٍنهىٍ فًا«الػػبن  » ف  ألىف 
قر ىبًراًابألىًرؼًا
ا.(ٗ)

ااوذهبلالبعض ا.(٘)« بعؿ» الما فا«ا ىًىؿ»ررعا ف 
اقرن بعهللاالءلوه باوذكرلال ة  س اقرء ق و فاء لوبف؛األف  ا.(ٙ) ف 

ل
ل

                                                           

ا.ِٕٔ/َُقر باؽإاا(ُ)
ا.ِِٓ/ُٓ كااقر ىبليذارألرك يإاا(ِ)
ب إاا(ّ) هللاذاالافانبرك هإارػِٖٕ/ٓ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن  ا.ِّٔذاكقلظ اقرءن 
ا«.لن »ذاكقلظ ار بفاقرى جاُِّ/ّ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ْ)
ذاك كااقر ىػػػػػبليإإُِ/َُذاكقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفإاُِّ/ْقلظػػػػػ اقرم ػػػػػبؼذارلن ن ػػػػػ مإاا(ٓ)

ا.ِِٗ/ُٓ
ب إاا(ٔ) ا.َٗ/ٓرع قجاقرء  فذارللء 
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لمالةظ ت:
ابرءرػ ا ىظػـاقرءػ  ق اقر ػاىهللاذاكهػـإااَّ حط ُّٱكق ؽاقرلنىػيا ػيا  ق وػها -ٔ

قاػػػفامو ػػػ ذاكلػػػب آذاك اػػػكاع ػػػ كذاكقاػػػفاعػػػب  ذاكء ػػػصاعػػػفاعبرػػػـذا
  برء ق وبفا اى  وبف.

ااىػػػػػضاقرىل ػػػػب اعلػػػػػعاء ػػػػفاقرءػػػػػ ق و فاكنك وه ػػػػبذا كفاو   ػػػػػؽا -ٕ لػػػػص 
 ا له ب.

ااىضػػهـاعلػعاو ضػػ ؿاكقءػ  اعلػػعاقألنػ لذا اىضػػهـا ػ لا الغ  ػػهللاا -ٖ لػص 
«الػػػبن  »ابر ػػػ ذاكاىضػػػهـا ػػػ لا فا«الػػػبن  »ابرءرػػػ اعلػػػعااَّ حط ُّٱ

ءهجاررعاء فاقرل ػظذا«البن  » ك ؽار ؤك اقر برذا  فا بؿاانك  ا
 لظ اررعانك  اقر ىلع.اَّ حط ُّٱك ىٍفاءهجاررعا الغ  هللاا

لاألثرلال وحي:
 نقئػ  اعل هػبااػءرؾا«الػبن  »ابرءر اءءؼارػبئرذا  ػبااَّ حط ُّٱ يا  ق  ا

فااَّ حط ُّٱٱقررػػبئرذاك و وػػجاعلػػعاءرػػؾاقنػػواؼا ػػيا ءػػبطآاقرمل وػػ فذا ػػػ وومػػك 
 ػػفاواوػػهللاا ءػػبطآإا ءطىػػبفا ػػفاقرلػػكعاقألكؿاقرءرػػ  اقر  وػػكاذاك ءطػػآا وك ػػطا

ا غلؽا فاقرلكعاقروبرحذاكا بلهامبروبريإ
ا

لرهل ال ا
لصلحلصلصلحلصلح

ػػػػبا ػػػػبإا كرهػػػػبإا وك ػػػػطا  وػػػػكاذا«الػػػػبن  »ك    فا ػػػػفاواوػػػػهللاا ءػػػػبطآا  ضن  وومػػػػك 
اكقروبليإا ر  ا  وكاذاقروبرحإا وك طا غلؽذاكا بلهامبروبريإ

لرهل ال ا 
لصلحلصلصلحلصلحلح

كءرػػؾاعلػػ اقرك ػػؼذاكقالنػػواؼا ػػياقرلػػكعاالاقرىػػ  ذاء ػػحاقنولػػؼاقر ءطػػآا
اقألكؿا فا ر  ا  وكااررعا وك طا  وكا.
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لَّ ِّ ُّٱبكسرلالض دلوح ا  لالراءلمق بلل«لَ ِضْركب»-ٛ
 ٌّ ُّٱ ػػػػػفا كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإااَّ ِّ ُّٱقرون  ػػػػػؼا ءباػػػػػؿاقروضػػػػػى ؼا ػػػػػيا

ا.(ٔ)َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ
ذاك ػػػ  اقرء ػػػفا(ٕ)قرضػػػب اكقرػػػ ق اكو ػػػ   هباضػػػـااَّ ِّ ُّ   ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا

ذاك ػػػ  اقرلنىػػػياام ػػػ اقرضػػػب ا«ضػػػب ا ضػػػك »اضػػػـاقرضػػػب اك ػػػمكفاقرػػػ ق ا ػػػفا
ا.(ٖ)«ضب ا ض  »قر ق ا فاك مكفا
لالحوأ ه:
اقإلل ػبفال  ػها ػياَّ ِّ ُّ   ُّٱ ...اقر هللا.او  ػ اقر ػهللااقرم   ػهللااررػعا فا لػـن

كهـاظػبه ا ػكا  ق اهللاا ٌاًػهذاك ء ظهػبا ػفاقر ىبرػيذا ػاا ؤنػءا ءػ هااػءلجار ػ لذا
ذارمػفا نػبجاعػػفاقر ػهللااقر نرػهللاا ػياوػ ؾاقأل ػ ااػبر ى كؼاكقرلهػياعػفاقر لمػ 

ـ امفاقالهوػػ ق االاءرػػؾااػػ  ػػ فاوػػ ؾاءرػػؾا ػػآاقرءػػ   اعل ػػهااذكقرلهػػياذرالااػػبأل  ا ػػو
ا.(ٗ)ضاؿ

ٍ ميـ»ذاكمءقا  ق  اقرء فا«الا ىًضٍ ميـٍا»كو   ا  ق  اقرلنىيا قر ىلػعاا«الا ىضي
ذاكضػػ  ذاملهػػباا ىلػػعاكقءػػ  ذا(٘)ءقوػػهذا رػػب ا ضػػ  ذاكضػػب ذا ضػػك ذاكضػػ  

ضػػب ىلا» ػػ ق  ياقرء ػػًفا ىً ػػٍفاذامابعػػهللاا ىا ىػػه«اضػػب لا ضػػ  ل»ً ػػٍفا ءػػ ق  اقرلنىػػيا
ك ل ا.(ٙ)مربلىها ركلها« ىضي

                                                           

ا(.َُٓ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ْْ/ْذاك كااقر ىبليإآِْ/ْذاكقر  اقر ركفإاّٖٖ/ْقلظ اقراء اقر ء طإاا(ِ)
ذآِْ/ْذاكقرػػػ  اقر رػػػكفإاّٖٖ/ْذاكقراءػػػ إاَِِ/ُقلظػػ اقر ءو ػػػجذاالاػػػفانلػػػيإاا(ّ)

ا.ٔٗ/ِذاك وباقرء   إآَٔ/ُذاكقرء ق  اااال اهللاا ياقرم بؼإاْْ/ْك كااقر ىبليإا
ا.ْْ/ْذاك كااقر ىبليإأٗ/ِ   إاذاك وباقرءَٓٔ/ُ قنآاقر ىلعا ياقرم بؼإاا(ْ)
ا«.ضك »ذا«ض  » قنآار بفاقرى جا ب ويإاا(ٓ)
ا.ِْٓ/ْقر  اقر ركفذارل    فاقرءلايإاا(ٔ)
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،لوكذالقراءةلالةسامل«ِضْرُكبْلالل َل»حعم ًق لعمىلقراءةلال  عيللق للأبولالاحح
ػ  لذااليا ىضػ  لذاكضػب ىااليا  هبا  اػآارغػبرإاضػب ىا»إا«اللَ ُضْرُكب» ػك لذاكضػ  لا ىضي  ىضي

ػػػ  لا ىًضػػػ  لا ر  اػػػهللا؛ا علػػػيإا  ًىػػػؿا ػػػياكهػػػياا-ام ػػػ اقرضػػػب اكو ػػػ   اقرػػػ ق -كضى
ػػػٍ مـاك ىًضػػػٍ مـا...قر ضػػػىؼا وى  ػػػهللاذ ا ىضي ىػػػؿانػػػكقجاقأل ػػػ ا؛كنػػػـن  مااذأللػػػهاني

هلػػباله نػػبامءكرػػؾإاالاوءػػـارءقاا َّ ُّ ُّٱذاك نػػكنا فاومػػكفا َّ  ٍَّّ ٌّ ُّٱ كرػػهإا
ا.(ٔ)« بـار  ؾذاكقألكؿا نك 

اهءلارغبرارلمل هللاام باءم اءرؾار  لا ػفاقرىل ػب ذا اقافانلياعلعا ف   لص 
م ػباءمػػ كقامػػءرؾا ػباوءو لػػهاقرءػػ ق قرا ػػفالبء ػهللااقإلعػػ قجذا وءو ػػؿان  ىهػػبا فا

ا البه هللا.ا َّ ُّ ُّٱومكفانكقانبارأل  ذا كا ف 
م ملالةمبي  وءو ؿاكنه فذااَّ ِّ ُّ   ُّٱ م  با  ق  اقرن هك ا»إا قوللالس 

ػػإاأةاادهم  ا  هػػبا ننك ن اقر ىػػؿي ا... َّ ٌّ ُّٱباعلػػعانػػكقجاقأل ػػ ا ػػيا فا مػػكفى
ا اقرنػػنـياالاعلػػعاكنػػهاقرنػػكقجارأل ػػً ذااػػؿاعلػػعاكنػػًها لػػهالهػػيه ك نػػكنا فا مػػكفى
اهلػػػػباعلػػػػعاقر ىل ىػػػػ اقرنػػػػـن ػػػػ انػػػػكقنى ا  ػػػػها ػػػػباوءػػػػ  ـذاك لري فا ٍا  ػػػػوملؼذاكقرى ػػػػؿي

ٍ فا ػػػػفاقرنػػػػكقجاكقرلهػػػػيا ػػػػ ق  ياقرء ػػػػف ػػػػٍ ميـ ىا ىلػػػػيإا-ذاكقرلنىػػػػياذقر ػػػػءمك ى اذضي
اعلػػػعاقرنػػػكقًجا كا  ل اا- ىًضػػػٍ ميـٍاكا اكرمله ػػػبا ءو لوػػػبفارلنػػػنـً ا ػػػياقرنػػػـن ه ػػػبالىػػػصج

ا.(ٕ)«كهءلامل هبارغبرها..اقرلهي.
لال سب للمغ ت:

لغاا لأهاالل«ل ضااور ي»لاابلأقاا لعمااىل سااب لإاللماا لوردلفاايلالمساا ملأمل
ػٍ  نا»االع ل   ك يلام ىًض  يلاضى ا ىضي ػك ناضب ىلياقألىٍ  ي ااإ ىماذققاكضى ػبًئي  اقٍرًم ى ـى ػ ػ  لذاكىنىعى ضى
ا ىهػػػؿاقٍرىىبًر ىػػػهللًاا ىءيكريػػػ ىل ػػػ ػػػً آىااىٍىػػػضى اكفها ى ػػػٍ  ي ػػػك يلي.اكقرض  ا ىضي اكىالى ًرػػػؾى ػػػبا ىٍل ىىيلًػػػياءى إا ى

ٍ  ىا اضى إاالى اكىقًء ه.اكى يءىبؿي ٍىلنعاكىقًء وااذكقرض    ٍك اًا ى اضى ا.(ٖ)«كىالى
                                                           

ا.َِِ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ُ)
ا.ْْ/ْذاكقلظ ا كااقر ىبليإآّْذآِْ/ْقر  اقر ركفإاا(ِ)
ا«.ض  »ر بفاقرى جاا(ّ)
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لالمق طعلال وح   للمقراءاتلالثالث :
وومك فا فا  اىػهللاا ءػبطآذاكا بلهػبامبروػبريإااَّ ِّ   ُّٱإا  ق  اقرن هك اأواًلل

ـ ا ءطآا فاقرلػكعاقألك ؿذا  ءطآا فاقرلكعاقألكؿذا ل ها ءطآا فاقرلكعاقروبرحذاو
ا ل ها ءطآا فاقرلكعاقروبرحاقر وك طاقر غلؽ.

لُكبلرُللُضرْللَ ا
لصلحلصلصلحلصلحلصلصلح
ػػبا ػػ ق  اقرلنىػػيا ـٍا»    ػػ»ذاك ػػ ق  اقرء ػػفا« ىًضػػٍ مي ـٍا ىضي ا لهػػباا«ٍ مي فامػػؿج  وومػػك 

 ػػفاواوػػهللاا ءػػبطآذاكا بلهػػبامبروػػبريإا ءطػػآا ػػفاقرلػػكعاقألكؿذا ل ػػها ءطىػػبفا ػػفا
اقرلكعاقروبرحاقر وك طاقر غلؽ.

لُكبلِضرْللَ ا
لصلحلصلصلحلصلصلح

ا فاقرلكعاقألكؿاإًذا ذام با اءظا«صاا»إا   لاقرون  ؼاررعال صا ءطآو
ا ػػػػ ق  ا قرلنىػػػػيا ػػػػبء  ارػػػػـاوػػػػ  ا ػػػػياقر ػػػػاىهللاا كاقرى ػػػػ  اقر وػػػػكقو  ذاكمػػػػءقا ػػػػ ق  ا ف 
اقرء ف.

ل«َفَرُقوا»ول َّ زب ُّٱ

 يئ ُّٱذاكءرػػػؾا ػػػيا كرػػػهاوىػػػبرعإا َّ زب ُّٱقرون  ػػػؼا ءباػػػؿاقروضػػػى ؼا ػػػيا

ا.(ٔ)لَّ ىب نب مب زب رب
«ا ىػػب ى يكق»ابروضػػى ؼذاك ػػ  اقألنػػكقفإاء ػػن ذاكقرم ػػبئيااَّ زب ُّٱ ػػ  اقرن هػػك ا
ذاكهػػػيا ػػػ ق  اعلػػػيااػػػفا اػػػياطبرػػػجامػػػ  ـا ا(ٕ)كون  ػػػؼاقرػػػ ق اػػػمرؼااىػػػ اقر ػػػب ذا

                                                           

ا(.ُٗٓ ك  اقأللىبـا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذإَُ/ْذاكقراء اقر ء طإاَِٖ/ِذاك وباقرء   إاّٗ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ِ)

ا.َْٔ/ُِذاك  بو باقرغ جإأٗ/ِكقلظ انق اقر    إا
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ذاك ػػ  اقرلنىػػيذاك اػػكارػػبربا ػػكرعاقاػػفاهػػبليذاك ػػ كلاعػػفاقألع ػػشذا(ٔ)كنهػػه
ا ى ى يكقاً  لىهيـ»ك ء عا اقرًء فى ا.(ٕ)ابرون  ؼ«ارف 

اػػمرؼا ػػآا«ا ىػػب ى يكق»ابروضػػى ؼذاكاَّ زب ُّٱ ىلػػ ما  ق وػػبفا ػػاى  وبفاهلػػبإا
اك  ق  ا بء  ذاكهيا  ق  اقرلنىي.ون  ؼاقر  ق ذا

لالحوأ ه:
ليػػػكقااًػػػاىٍىضواإاَّ مب زب ُّٱ ىلػػػعا كقااًػػػاىٍىضوااذ  ى مى ىػػػ ي  مإانىلػػػكقا  ػػػلهـااذكى

ػب ىلاهـاقٍر ي ىق يا  ؿإاكىا و   نبذا منءكقاااىضهذاكو مكقااىضهذا ك ػ ااذقٍر ىهيػك ياكىقرل رى
  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱاوىىىػػبرىعإاك  ا ػػياهػػءقاقر ىلػػعا ػػياقر هػػك ا كرػػه

إاذا(ٖ)َّ جخ مح جح مج حج ً  ؿى ـىاكاقٍر يٍ ػً مقر  ق ااهػـاكى ػلى ػهيـياقرر  اىػ ىااىٍىضي ذاعى اذفى
ً  ًآاقٍرمي  ب ًا إاقٍر ىهللاياعىب  هللاهاً يانى ً  ؿى ًئمىهللاى.اكى اقٍر ىاى هيـي اىٍىضي كى
ا.(ٗ)

اقٍر ي ىب ى ىػػػهللاًا«إا  ػػػلىهـا ىػػػب ى يكليا»ك ىلػػػعا ٍىلىػػػعاذكىقٍرً ػػػ ىقؽًااذً ػػػفى لىػػػعا ى ميػػػكقااإعى اوى ى ـٍ  ىل هيػػػ
ااذً  لىهيـٍا ًلػيج اعى مىبفى ٍلهي.اكى كقاعى إاا-مػ  ـا اكنهىػه–كىنى ىني رىًمػٍفا» ىءيػكؿي ػبا ى   يػكلياكى ا ى كىقَّللً 
ػػػػؿىا»اف اذاكقر ىلػػػػعا وءػػػػب جذا ػػػػ « ىػػػػب ى يكليا ااذ« ىى ػػػػؿ»ا ىلػػػػعاا« بعى لءػػػػكإاضػػػػبعىٍ ري

ا.(٘)قرء بجاكضى ٍ ويه
اكقرونًل ىهللايااإقر  ب  هللاكا اذكم ػ ااػاىضوااذك ىٍفا   ؽا  لها ا فاااىضوااذهياقرو ؾي

اىبً ليكليا«إا ىب ى يكليا»ذاك  ؿإا ىلعا ء ا ب ؽاقر  فاقرء ـ وى ىميكلياكى
اذاكقر ىلعاكقء ه.(ٙ)

                                                           

ا.ّٔٔ/ُقلظ اقر باؽذاك ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ُ)
ذاكقرػػػ  اقر رػػػكفإإَُ/ْذاكقراءػػػ اقر ءػػػ طإاِّٖ/ُقلظػػػ اقر ءو ػػػجذاالاػػػفانلػػػيإاا(ِ)

ا.ِّٓ/ٓ
ا(.ْ ك  اقرا ًٌلهللااقر هللاا)ا(ّ)
ا.َِٖ/ِ وباقرء   إاا(ْ)
ا.َُٕ/ْقراء اقر ء طإاا(ٓ)
ا.ِّٓ/ٓذاكقر  اقر ركفإإَُ/ْقلظ اقر باؽإاا(ٔ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة
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اا لمع اااىلالقاااراءةلالث لثااا ل بااا لح ا  ،لفقااادلذكااارلالعممااا ءلف اااهل«لَفَرقُاااوا»وأم 
لاةحم لْ م:
 إ(ٔ)َّ زب ُّٱإا ل هاا ىلعاقر     ااألول -

ك ػػ ا ءو ػػؿا فا مػػكفا ىلػػبلا ىلػػعاقرءػػ ق  اابرووء ػػؿ؛ا»إاابااملأ اايقاا لل
ػػػٍكلذا نػػػبر كقااػػػ فااىضػػػهاكاىػػػض ػػػؿ»كءرػػػؾا فااذ مإا    ػػػكلذاكعض  ا« ىىى
قر ىػػػػؿاعلػػػػ لباا ف ااإاػػػػبرون  ؼا مػػػػكفا  هػػػػبا ىلػػػػعاقرووء ػػػػؿذاككنػػػػهاهػػػػءق

إامػػبفا لػػها« ػػبـان ػػ » ىلػػعاا كضػػكعاعلػػعاقروػػ قؽانل ػػهذا الاوػػ لا ف ا
كقرءىػك انل ػبفذاا-م بالىلػـ-إامبفا لهاقرءىك خاكقرء بـا« ى »قرء بـذاك
علػػػعاءرػػػؾاع لػػػها ػػػيان  ػػػآااعلػػػعاقروػػػ قؽانل ػػػهذا ػػػ ؿ اا-قرءنا- بر ىػػػؿا

ك ى  وػػهذااذك ن كعػػهذاكلم وػػهاذبلك ول ػػاذ نػػنق اءرػػؾاقرنػػل ا ػػفا  ػػ  ل
ا ك ػػهللاذااذك ػػك و فاذك ػػبامػػبفا ػػيا ىلػػبلذاكءرػػؾا كرػػهإا  ػػرا ك ػػهللا ك رػػؼى

ػػػباطػػػك انا ػػػباك  ب ن ػػػبا رػػػ  نقذاك  ػػػراك  ػػػرا  ب ن ػػػباكنلك ن ذاكنل ػػػرانلك ن
ا.(ٕ)..«قرء بـاقرءماوىلـ.

االثا  ي - كلاعػػفار ػ لا ػفا ػػبئ ااػػبرون  ؼاومك لػهإا ل هػـا«ا ى ى يػكق»إا ف   ػبني
ليكلاعفاقر  فاقرءؽذا كا(ٖ)قأل  بف ا.(ٗ) ىرى

ذارمػػػػفاقروىا ػػػػ ا ك موػػػػ اقرىل ػػػػب ارػػػػـا ىلًٌػػػػؽاعلػػػػعاقعواػػػػب ا ل ه ػػػػباا ىلنػػػػعاكقءػػػػ و
ذاكهػءقاالا نػ  اقر ن ػؼا ل ػها ػيا ىلػبلذاابر ضى ؼا  ىطيارل ىلػعا ػك  نذاكوػكران

با  ها ىلعاقرو   نذاكقر رؿ. اقر ضى ؼا  ضن ام با ف 
ل
ل

                                                           

ا ػػفاقرىل ػػػب .اقلظػػ ا ػػوباقرءػػػ   إاا(ُ) ذآِّ/ٓذاكقرػػ  اقر رػػػكفإاَِٖ/ِءمػػ اءرػػؾامو ػػػ ه
ا.َُٕ/ْكقراء إا

ا.ِّٖ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ِ)
ا.ِّٖ/ُقلظ اقر باؽإاا(ّ)
ا.ِّٓ/ٓقر  اقر ركفإاا(ْ)
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لو حأم ىلالارللفيلالمق طعلال وح  لب ملالثالث :
فا ػػفاواوػػهللاا ءػػبطآإاقألكؿإااَّ زب ُّٱٱ ػػػ )صاااص(ا وك ػػطا«ا ػػ » ومػػك 

)صاااا(ا«ا ػػػػػكق»  وػػػػػكاذاكقروبرػػػػػحإا)صاا(ا رػػػػػ  ا«ا » غلػػػػػؽذاكقروػػػػػبليإا
ا وك طا  وكا.

ػػبا ػػبإا«ا ىػػب ى كق»ك    فا ػػفاواوػػهللاا  ضن )صاااا(ا وك ػػطا  وػػكاذا«ا ىػػب» ومػػك 
ا)صاااا(ا وك طا  وكا.«ا كق»)صاا(ا ر  ا  وبذاك«ا »ك

 ومكفا فا ءطىٍ فإا رػ  ا  وػكء فذاكوبرػحا وك ػطا  وػكاذا«ا ى ى يكق»ك   با
اءبطآذاكقنول كقا ياقرو و جذاكقأللكقع. بو ء اقرن  آا ياع  اقر 

لَّ مئ  ُّٱبح ا  لالب ءلمق بللل«أُْ ِبُئُكب»-ٓٔ
ا.(ٔ)َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

او ػػػػ   اقراػػػػب ذاك ػػػػ  اقاػػػػفاكوػػػػبجذاكقرلنىػػػػيااَّ مئ زئ  رئ  ُّٱ ػػػػ  اقرن هػػػػك إا
ا.(ٕ)ابرون  ؼ«ا يٍلًائيميـ»

لالحوأ ه:
ذا اىػػػ ي ٍ ػػػآياقأٍلىٍلاىػػػب يذقرل اىػػػمياقٍرنى كقر ػػػ ق ااهػػػبا ػػػياقر ػػػهللاإاقإلناػػػب ذاك ػػػياءرػػػؾااكىقٍرنى

ارل هػػػك اقرػػػء فا ػػػنطكقذاكم هػػػكقذاك لمػػػ كقار  ػػػبفاقر ػػػؤ ل فذا نبطػػػجا ا نطػػػبجه
لىٍ لىباإ ىمٍااَّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱلا  هإا اعى ـٍ اً ٍفالىٍءً مي ارىلىبااذًا ى ٌو باويً   يكفى ا ى ًا ى ٌو كى

كلًا اقٍر ىٍم ي ا.(ٖ)َّ رت يب ىب  ُّٱاً فى
ذاا ل ػػبا ػػ  اقرلنىػػيااػػبرون  ؼذااَّ مئ  ُّٱكنػب راقرءػػ ق  اقر وػػكقو  اابرو ػػ   ا

. اكه باا ىلعاكقء و
                                                           

ا(.َٔ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقرػػ  اقر رػػػكفإاِِّٖ/ّذاكقرنػػػب آاألءمػػبـاقرءػػػ  فإأَّ/ْقلظػػ اقراءػػػ اقر ءػػ طإاا(ِ)

ا.ِّٓ/ٓ
ا.ِّٖ/ّقلظ اقرنب آاألءمبـاقرء  فإاا(ّ)
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  ﴿َُٕٖٗ﴾  
  

اذ«لىا ػػػػم»او ػػػػ   اقراػػػػب ا ػػػػفااَّ مئ  ُّٱ فااوذكاااارل اااا ةبلالاااادرلالم ااااوم
ا.(ٔ)كه بارغوبفا ر ءوبفاذ« لام»اون   هبا فا«ا يٍلًائيمـ»ك

فا اهيإابروضى ؼا فان  هللاا ءبطآذااَّ مئ  ُّٱكوومك 
«امػـ»)صاا(ذا«ا يا»)صاا(ذا«ااػ»)صاااص(ذا«الاػ»)صاا(ذا«ا يا»

ا)صاااص(.
واوػػػهللاا ءػػػبطآا ػػػفاقرلػػػكعاقألكؿاكهػػػيإاقألكؿذاكقروبرػػػحذاكقر قاػػػآاكقولػػػبفا ػػػفا

اقرلكعاقروبرحذاكه باقروبليذاكقرنب  .
فا اابرون  ؼا فا  اىهللاذاهيإ«ا يٍلًائيميـ»ا ل باوومك 

ا)صاااص(.«امـ»ا(ذاا)ص«ا »)صاا(ذا«ااًػ»)صاااص(ذا«ا لػ»
 ءطىػػػػبفا ػػػػفاقرلػػػػكعاقروبرػػػػحذاكه ػػػػبإاقألكؿاكقألن ػػػػ ذاك ءطىػػػػبفا ػػػػفاقرلػػػػكعا

لقألكؿذاكه بإاقروبلياكقروبرح.
  

                                                           

ا.ِّٓ/ٓقر  اقر ركفإاا(ُ)
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 ادلجحث انثبًَ
 انتٕجٍّ انصشيف نمشاءح انُخؼً

لح  :مط لبلاآلو شحمللعمىلال
ل:لالاعللالم ضيلوم ل ق بمه.المطمبلاألول
ل.ال حال لال  غ ا حال لالمع ىل:لالمطمبلالث  ي

لاالشحق ل.المطمبلالث لث:ل
ل:لا حال ل  غ لالأمع.الرابعالمطمبل
ل:لاال ارادلمق بللالأمعلوالعكس.ال  مسالمطمبل

ل
ل  
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  ﴿َََُٖ﴾  
  

 ادلطهت األٔل
 انفؼم ادلبضً ٔيب ٌمبثهّ

لفعللم ضيلمق بللآ ر:-ٔ
لَل»بوزمللَّ مت ُّٱمق بلل«لَفُعلَل»بوزمل«لَةُربَل»أ_ ل«ُفعِّ

  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ا.(ٔ)لَّ مثهت مت خت حت

ػػػػ  ـ»ذاك ػػػػ  اعم  ػػػػهللاااَّ مثهت مت ُّٱ ػػػػ ق  اقرن هػػػػك ا ػػػػبا ػػػػ ق  ا«ءى ذاك   
ذاك  ؼذاكظ ؼ«اءى يـاعل مـ»قرلنىيا ا.(ٕ) وؿإامـ 
اإاالحوأ ه
هػػءلا ػػ ق  اقرن هػػك ااالػػب اقر ىػػؿارل نهػػكؿذاكقر بعػػؿاهػػكا ذا كااَّ مت ُّٱ
؛األل هاربءجاقروك ق ذا كاقألءاب ذا ء اء   كقا   ب ارـاومػفا ػيا-– ك عا

؛األل ػػهاموػػبجاَّ حب جب هئ ُّٱقروػػك ق ا يءٌ  ػػهللااعلػػ هـذا كاقر كرػػكؿا ػػيا كرػػهإا
 يلٌنؿ
ا.(ٖ)

ا ال  بارل بعؿذاكهكا با اؽ.ا«ءى  ـ»ك   اعم  هللاا
ػ يـاعلػ مـ»قرلنىػياك ػ  ا ػبا«ءى  مإارػب اء ق ن

أاا ءلفقادلذاكقر ىلػعاكقءػ هذا(ٗ)
ـهااقرًءٍ ـيذ»إافيلمع أبلالمغ  ٍ ىيهياءي ي ًؿذاكىنى اى اقٍرءى ـيإالىًء ضي لىٍ ًهاذاكقرءى ق ـىاعى كى ىٍ اءى ي
ٍ  نا ٍي ياءي ارغهللاها...ابباكءى ق ناقر   ً ـى ٍ  بنذاكءى اءي ءك ي لىٍ ًهاقر   اعى ـى ا.(٘)«كءى ي

                                                           

ا(.َٓ ك  ا ؿاع  قفإا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقراءػػػػ اقر ءػػػػ طإآُْْ/ِقلظػػػػ اقرءػػػػ ق قرا ػػػػياقرنػػػػب آاألءمػػػػبـاقرءػػػػ  فذارلء طاػػػػيإاا(ِ)

ذاااال اهللاا يإِإلا قه ـذاك ء عا يا نور ا كقءاقرء  فإارػ«اءى يـ»ذاك  ق  أٖ/ّ
ا.ُْٔ/ِذاك كااقر ىبليإاُِّ/ُقرم بؼإا

ا.ُْْٓ/ِقلظ اقرنب آاألءمبـاقرء  فإاا(ّ)
ا.ُْْٓ/ِقلظ اقر باؽإاا(ْ)
ا«.ءـ »ذاكر بفاقرى جأِّ/ّ اقر ءمـإاقلظا(ٓ)
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لو الةظ:
ػػػػػ يـ»ذاكَّ مت ُّٱ -ٔ ا ىلػػػػػعاكقءػػػػػ ذاك ػػػػػ ق  اقرن هػػػػػك انػػػػػب راعلػػػػػعا«اءى

ػػػؿىا» ـىا» ال  ػػػبارل  ىػػػكؿذاكنػػػب را ػػػ ق  اقرلنىػػػياعلػػػعا«ا يىًٌ ػػػ ي ابر ىػػػؿا«اءى
 وػػػػؿإا ػػػػ ؼذاكعظػػػػـذا مإارػػػػب ا«ا ىىيػػػػؿ»قر بضػػػػياقرػػػػءماعلػػػػعاكنفا

ب.  ء ق ن

 ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػبء ذا لػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللااقرءػػػ ق اقر ػػػاىهللاذا كاقرى ػػػ  ا -ٕ
 قر وكقو  ا  ق وهـذاكءم هباقافانبرك ها يا نور ا كقءااقرء  ف.

ق  اقرلنىػػػػياعػػػفا ػػػػ ق  اقرن هػػػك ا ػػػيالػػػػكعاقر ءػػػبطآذاء ػػػػحاونولػػػؼا ػػػ ا -ٖ
نػػػػػب را  ق وػػػػػهاواوػػػػػهللاا ءػػػػػبطآا ػػػػػفاقرءرػػػػػ  اقر  وػػػػػكاذاكنػػػػػب را ػػػػػ ق  ا
ًر ىها ءطىبفا فاقرلػكعاقألكؿاقرءرػ  ا قرن هك اا ءطآا وك طا غلؽذاكى

 قر  وكاذاكاا بلهبإ

اـا اااءى يـ
اصاااصاااصاا

ا
اـا اءي اءي ًٌـ

اصاااصاااصاااص
لَّ ٰى ُّٱ«لحالقوه»الحا عللمق بللالاعللب_

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱكءرػػػػػؾا ػػػػػيا ػػػػػكؿا اوىػػػػػبرعإا
ا.(ٔ)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ
ا
ا

                                                           

ا(.ُّْ ك  ا ؿاع  قفاقر هللاا)ا(ُ)
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ذاك   اقرلنىػيذاك ء ػعذاكقرنهػ مذاكعن ػرارألع ػشاَّ ٰى ُّٱ   اقرن هك ا
ا.(ٔ)«وياى ىٍكليا»

لالمع ىلوالحوأ ه:
ا--  ػكؿا اا ف ااإكقر ػاجا ػياءرػؾا؛ل ؤ ل فراجهابنط ياقر هللااقرم   هللاا

 لػػـا كعػػجاقرلػػب ا ىػػهذارءامػػبفااذقنػػ  ا ػػيارػػنك ااػػ  ا   ػػ اع ػػ ا ػػ  شا اػػب  نا
ك ػػػػبناءبضػػػػ كهبااذبذا ل ػػػػبا ضػػػػعا اااػػػػ  ا ػػػػبا ضػػػػعهاالا لءػػػػعاء انػػػػقرظػػػػفا ل ػػػػ

كفاءضك ا وبؿاقرم ب اابر لنرهللااقر   ىهللاذامبفاقر ونل كفا فاقر ؤ ل فاعلهبا و ل ا
ر مػػكفا ػػلهـا ػػياءرػػؾارلػػب ا لءءهػػـاعلػػ ا اهػػـاكلاػػ هـاا لنرػػهللااا؛-- ػػآاقرلاػػيا

ػ هؿاا  ذا ل بانب ا  ػ ا يا ؽامػؿاقر ػؤ ل فذا ىػبواهـا ياٍرػكءضػ اقرءوػبؿارػـا ىااذ ءي
 مإا ػػػػػػػفا اػػػػػػػؿااَّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱإ(ٕ) ااهػػػػػػػءلاقر ػػػػػػػهللا

اقرءوؿذا كا فا اؿا فاولءكقا  ابجاقر كر.
اذاكقر ىلعاكقء ه.«وياى ىٍكليا»ذاك   اقرلنىياَّ ٰى ُّٱ   اقرن هك ا

احلابااملأ اايلذلاا   ػػبؿاذا«ً ػٍفا ىٍاػػًؿا ىٍفاويا يػكل» ػفاءرػػؾا ػ ق  اراػػ قه ـإاإاوض 
ػبذا ل ػبامػبفامػءرؾا اقر ػي ا ءػ ارء ىػؾاهػكا  ضن  اكاقر وبإاكنهاءرؾا لؾارءقارء ػرى

ءبولهللاذاك  انب اءرؾاع لها ياهءلاقرل ظهللااكقر يااذضب اهللا بعلهللا؛امبر يا نلها ىلعاقر يا
اع لهبذا برراق    إ

لالماااااااوتل غمااااااايل  ل اااااااهْلإهااااااالل لال 
ل

لم حمًطااااااااااااااا لسااااااااااااااا فمهلبع ل اااااااااااااااهْلل
ل

ل.(ٗ()ٖ)اللبدل وًم لأ  يلمالق هْل

                                                           

ذاكرهاكء لا ياِٗنب راقرء ق  ا ل كاهللاارللنىيذاك ء عا يا نور ا كقءاقرء  فإارػا(ُ)
ذاكقراءػ إآُٓ/ُذاكرهاكرلنه ما ياقر ء  اقرػكن نذاالاػفاعط  ػهللاإإُٔ/ُقر ءو جإا

ا.ُٔٔٓ/ّآاألءمبـاقرء  فإاذاكرألع شا ياقرنب ُّْ/ّذاكقر  إأِّ/ّ
ا.ُٔٔٓ/ّذاكقرنب آاألءمبـاقرء  فإآُٓ/ُقلظ او    اقافاعط هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ِ)
ا.ُٕٔ/ُذاكقر ءو جإاُّْ/ِقر نناااال اهللاا ياقرنربئصإاا(ّ)
ا.ُٕٔ/ُقر ءو جإاا(ْ)
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اَّ ٰى ُّٱ ىلػػػبلاا«وياى ىػػػٍكليا» ػػػػ   ػػػو عيا فا مػػػكفااػػػ فاقولػػػ فا«ارءػػػي»؛األف 
اعب  نذاك بارء ؾا ء ارء وه.

 ػػػياا-َّ ٰى ُّٱٱ-كهػػػءلاكقألكرػػعا«الياكٍا ىػػاىاوياافٍا ىااؿًاٍاػػ ىاافٍاً ػػػ»إاقاا للاباااملعط  اا 
فارػـا مػفاعلػعااذها ػفاقولػ ف ىلبلا وض فا ل اا-رءيا-قر ىلعا كق ا فاء ح كقت

ا.(ٔ)«كنفا بعؿ
ػػ«اوياى يػػكليا»كى يٍءػػ ى يإا»إاوقاا للالعكبااري ا ى اقٍولىػػٍ ًف؛اأًلىف  لىػػهللًاااىػػٍ فى اقٍر ي ىبعى اً ػػفى افٍاكىهيػػكى
ا ىءىٍ ارىًء وىهيا ا.(ٕ)«رىًء ؾى
لمالةظ ت:

 ػػ ق  اقرلنىػػيانػػب راارػػ غهللااقرو بعػػؿذاكاػػل  ا ىلػػعا ػػ ق  اقرن هػػك ذا -ٔ
 .َّ ٰى ُّٱا«وياى يكليا» لهىباكنهارء با فاقرى ا هللاا

 ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػفاقرءػػػ ق قراقر ػػػبء ذاء ػػػحارػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللااقرءػػػ ق ا -ٕ
قر ػػػاىهللاذا كاقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ا ػػػ ق وهـذاك ػػػ انػػػب را ػػػيا نورػػػ ا ػػػكقءا

 كل اراره.قرء  فذاكمءقا ياقر ءو جذا
 وػػػ راقرن ػػػب  ا ػػػياوغ ػػػ اقر ءػػػبطآذا بنول ػػػراقرءػػػ ق  ا ػػػياعػػػ  ا ءبطىهػػػبا -ٖ

 قرركو هللااعفا  ق  اقرن هك ذاكقرا بفامبروبريإ
ا

اقا كاالاراوا كل
اصاااصاااااصاااااصاا

ا
اقا كاولػاولءكل

اصاااصاااااصاااص
                                                           

ا.ُٓٓ/ُقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ذاك كااقر ىػػػبليإاُّْ/ّذاكقلظػػ اقرػػػ  اقر رػػػكفإآِٗ/ُقروا ػػبفا ػػػيارعػػػ قجاقرءػػػ  فإاا(ِ)

ا.ِٖٓ/ِ
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لَّ حج ُّٱفعاًللم ضً  لمب  م للمماعوللمق بللفعللاألمرل«لُأْدِ موا»-ٕ
 جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ ػػػػػػػيا كرػػػػػػػهاوىػػػػػػػبرعإا

ا.(1)َّ خس  حس جس مخ جخ مح
ا يٍ ًنلػػػكق»ذاك ػػػ  اطلءػػػهللاذاكقاػػػفاكوػػػبجذاكقرلنىػػػياَّ مج حج ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا

ل.(2)«قرنل هللا
لالحوأ ه:
 ىػػػؿا  ػػػ ذاكهػػػكا ػػػفااٱَّ حج ُّٱاَّ مج حج ُّٱإا ػػػ ق  اقرن هػػػك اأواًلل

اهػػـ ػػكؿا هػػؿا قرػػء فاملػػوـااقألعػػ قؼاألهػػؿاقرلػػب إا هػػؤال اقرػػء فا ػػياقرنلػػهللااقر ػػـك
وءل كفا ل هـاالا  نلكفاقرنل هللاذاا ء هللاا ذاك ضلهاق نلكقاقرنلهللاذا مإا بركقارهـذا
 كا  ؿارهـإاق نلكقاقرنل هللا...اك  ؿاقر  ب ارر هـاهـا هؿاقألع قؼذاكهـاقرءػبئلكفا

بذاكقر ءكؿارهـاقرم ب  ا.(3)ءرؾا  ضن
ػٍفا ىػهاث  ً ا  ا بضػ نبا ال  ػػباا« يٍ ًنلػكق»إا ػ ق  اقرلنىػياك ى هػكا ػفا  نػؿا ىػان

ارهػػـاالانػػكؼااَّ جخ مح جح ُّٱرل  ىػػكؿذاكعل ػػها مػػكفا كرػػهإا علػػعاوءػػ   إا ءػػكالن
ا(4) ػػيا ءػػؿالرػػجااػػءرؾاقرءػػكؿاَّ مثهت مت  خت حت ُّٱعلػػ مـذاكقرن لػػهللااقروبل ػػهللاا
اقر لركجاعلعاقرءبؿ.

ل  

                                                           

ا(.ْٗ ك  اقألع قؼإاقر هللاا)ا(ُ)
ذاِْ/ِل ػػجاقرءػػ ق  ارللنىػػيذاكطلءػػهللاذاكقاػػفاكوػػبجذاقاػػفاعط ػػهللاا ػػياقر ءػػ  اقرػػكن نإاا(ِ)

ػػ  فاقرءلاػػيا ػػياقرػػ  إأَ/ٓك اػػكاء  ػػبفا ػػياقراءػػ إا اػػفااذاكل ػػارارطلءػػهللاّّ/ٓذاكقر  
ذاك نورػ ا ػكقءآِٓذاك ػياقرمب ػؿارلهػءريإارػػَِٓ/ُ ر ؼا ءطا ػياقر ءو ػجإا

ا.ّٓٔ/ْذاك كااقر ىبليإآُ/ِ/ُذاكااال اهللاا ياقروا بفإاُْقرء  فإارػ
اكر  ه ب.أَ/ٓذاكقراء إاَِْ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
ا.ّّّ/ٓذاكقر  إأُذأَ/ٓقلظ اقراء إاا(ْ)
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ا ػيا كرػهإااذكرلابملأ ي ليػكقاقرنل ػهللا»هءقاكءمػ ا الػها ف   ي ًنليػكقا»ذا كا(1)« ىنى
 ءرػػػ ا–فا ٍافاقرءػػػ ق وىا ٍاقرػػػءما ػػػياهػػػبوىا»مػػػاـا  ػػػوملؼذا ػػػبؿا اػػػكاقر ػػػوبإا«اقرنل ػػػهللا
ليػػكقاقرنل ػػػهللا» اءرػػػؾااهػػـ...ا-« ي ًنليػػػكقاقرنل ػػهللا»ذا كا« ىنى كط  ػػػؽاءرػػػؾا فاا مإا يًىػػػؿى

قرك ػؼاهلػبذاوػـا ي ػوملؼا  ءػػبؿإاا َّ مثهت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ كرػهإا
ليػػكقاقرنلػػهللا» ضػػ ب اا«قرنلػػهللاا يٍ ًنليػػكق»ذا كا« ىنى لػػكقا كا ي نلػػكقذاكقت ا« ػػ » مإا ػػ ا نى

 مإا ػػػػػ اا (2)َّ مئ  خئ  حئ جئ ُّٱا كنػػػػػك ا ػػػػػياقرمػػػػػاـالءػػػػػكا كرػػػػػهإ
  حس جس مخ جخ مح جح ُّٱءر رار ك هـ؛ا مإا ء ا نلكقاقرنلهللاذا ءبؿارهـإا

 ىن نن من زن رن مم  ام ُّٱا آاعلهـاءءؼاقرءكؿامءكرهاوىبرعإذاك  اقو ا َّ خس
اَّ جخ مح جح ُّٱ ءكرػػهاعلػػعاهػػءقإا...ا مإا ءكرػػكفارهػػـإا ػػاـاعلػػ مـا(3) َّ ين
الا كضػػػآارهػػػبا ػػػفاقإلعػػػ قجا ػػػفاء ػػػحامبلػػػرا  ونلػػػهللاذاكهػػػيا ػػػياقرءػػػكؿاان لػػػهللاها

الػكقاقرنل ػنًاهللاا كا ي ٍاكقاقرنل ػليػنىاقر كضػآاعلػعاقرءػبؿ؛ا مإا ىااهللاقألكؿا لركا هللاذا ءػكالن
اقرءػكؿاكهػكا لرػكجاعلػػعاَّ جخ مح جح ُّٱرهػـاهػءقاقرمػاـاقرػءماهػػكإا ػًءؼى ذاكءي

ـىا  ػػكرهـإااقلورػػباهذام ػػبا ف اا بلورػػجاَّ جخ مح جح ُّٱ ءب ػػها كرػػهإااقرءػػبؿذاك  ػػ 
ا ػػبلاررػػعاعلػػعاقرءػػبؿ؛األل ػػا لرػػكجهاا«مل  وػػها ػػبلاررػػعاً ػػيٌا» هالػػبجاعػػفإانػػبعان
ا.(4)«ً يٌا

لهااذالاالسااحئ   ،لة ااثلقاا ل إا»إاوذكاارلالعكبااريلأ ًضاا لأم  ػػبءًٌ كى يٍءػػ ى ياً ػػياقر  
ليكق» لىعاقاًلٍ ًوٍئلىبؼًاا«كىقٍ ني ا.(5)«عى

ل
                                                           

ذاكو  ػ  اْٗذاك نور ا كقءاقرءػ  فإارػػِْٗ/ُر ءو جإاليً اراقرء ق  ارىم  هللاا ياقا(ُ)
اكر  هب.أَ/ٓذاكقراء إاَِْ/ِقافاعط  هللاإا

ا(.َٗ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ِ)
ا.ِْذاِّ ك  اقر ع ا فاقر هللااا(ّ)
ا.ُِٓذآَِذاِْٗ/ُقر ءو جإاا(ْ)
ا.ِٕٓ/ُقروا بفإاا(ٓ)
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  ﴿ََُٖٔ﴾  
  

لوعم هلف الةظلاآلحي:
ا ػػػفاقرى ا  ػػػهللاذاكءرػػػؾااػػػبرك ؼاعلػػػعا -ٔ ا ػػػ ق  اقرلنىػػػيارهػػػباكنػػػههارػػػء به  ف 

ـ ا  ػػوملؼا  ءػػبؿإاَّ مثهتُّٱ ذاكهػػكا« ػػ »كءرػػؾاا ضػػ ب اا« يٍ ًنليػػكق»ذاوػػ
  كنك ها ياقرماـاقرى اي.

  ق  اقرلنىياءيًم ىراض فاقرءػ ق قراقر ػبء  ذاء ػحاءم هػباقاػفانبرك ػهذا -ٕ
كقرهػػءريذاكر ػػ هـذا ل  ػػرا ػػفاقر ػػاآاقر وػػكقو  ذاكقاػػفانلػػيذاكقرىماػػ مذا

كمػػءقاقرى ػػ ذاككنههػػبا ءوػػب اررػػعارضػػ ب اكوءػػ   ذاك ػػباالا ءوػػب اررػػعا
 رض ب اكوء   ا كرعا   با ءوب .

ا ػػػػػياوغ  ػػػػػ ا ءػػػػػبطآاقرمل ػػػػػهللااعػػػػػفا ػػػػػ ق  ا -ٖ الا كنػػػػػ ارءػػػػػ ق  اقرلنىػػػػػيا وػػػػػ ه
قرن هك ذاكقألو اقررػكويا و و ػؿا ػياالػب اقر ىػؿارل  ىػكؿذاكءرػؾااءلػجا

اض  هللااقرنب اررعام   .
لأمعلمق بللفعللم ضي-ٖ
ل«َعَبدَل»مق بلل«لُعُبدَل»

ا.َّ نثمث زث  ُّٱن آا ءباؿا بضيا ياقر هللااقرم   هللاا
ابفاافاوىلجذاكعليااػفارػبربذا  ء اليً جاقافانليارللنىيذاكقألع شذاكقت

ايػػ ىاقرط ػػبركرًا»ك ػػ ابفا ل هػػـا ػػ  كقا اضػػـاقرىػػ فاكقراػػب اك ػػوباقرػػ قؿاكن ػػضاا«كىعي
ا.(1)«قرط بركرًا»

ا.(2)ذاك مكفان آاقرن آ«و ب اكوي ي » ل ها وؿاوذكرلالار اءل
اإا»وكااذالذكاارلالطبااريلة ااثلقاا ل ٍ ػػًآاً ػػفى ٍ ػػآىاقٍرنى ا ى ىق ىانى ػػءىًرؾى امى ػػٍفا ىػػ ى ىاءىًرػػؾى ا ى ػػمىف  مى كى
ًا  نقاذا انى ىآىاقٍرىىًا  ىاعياي نقذاً ٍوؿياقٍرىىٍاً اذامىمىل هيانى ىآىاقٍرىىٍا ىاعى وي ي وااإويـ  اكى ا.(3)«ًو ىب و

                                                           

ا.ُِْ/ُقلظ اقر ءو جإاا(ُ)
ا.ُّْ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
ػػػػب إاْْ/َُنػػػب آاقرا ػػػػبفذارلطاػػػػ مإاا(ّ) ذاُٖٖ/ِذاكقلظػػػػ إا ىػػػبلياقرءػػػػ  فاكقتع قاػػػػهذارلنن 

ا.ُِّ/ِذاكو    اقافاعط  هللاإأِٔ/ُكقرم بؼذارلن ن  مإا
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ا ن آاعا  ذاك ل  إا«عياي ىا»ك  با»اإأبولالاححلوق ل
لا ساااااااااابلالعبااااااااااَدلإلااااااااااىلآب ئااااااااااه

ل

ل(1)أسااااااودلالأماااااادلومااااااملقااااااوبلُعُباااااادل
ل

ٍاػػ ذامػػ ىٍهفاك يهيػػفذا ايػػ ان ػػآاعى همػػءقا ػػبؿا اػػكاقرء ػػفذاك ػػ ا نػػكنا فا مػػكفاعي
ػػءيؼذاك ػػفا ػػٍءؼاك ي ايػػ ان ػػآاعباػػ ذاكهػػءقارػػء بهاك ى ذانهػػهللاا ء ػػ ااػػفا ء ػػعإاعي

امابنؿاكاينيؿذاك ب ؼاك ي يؼ.
ا.(2)«نى ـياقرطبركرا-   با ءبؿ-ك بؿا اكاقرء فإاكقر ىلعا

لفايل صلابملأ يلثالث لاةحم التللمأمع:
ل -  إان آاعا  .األو 

اك يهيف.الث  ي - ام ىٍهفو ٍا و  إان آاعى

ءػػها«عباػػ »ن ػػآااإالث لااث - اعػػفا ء ػػ ااػػفاذاكهػػكا ػػبا ن  قاػػفانلػػيالءػػان
ػػػ يؼكهػػػءقارػػػء بها» ء ػػػعذاء ػػػحا ػػػبؿإا ذا«ذاماػػػبنؿاكايػػػنيؿذاك ػػػب ؼاك ي

ب  .(3)كلءؿاءرؾاقافاعط  هللااعفا ء  اافا ء عا  ضن

وذكرلالعكبريلالحوأ ه تلالس بق ،لوأض  لحوأ ًه لرابًع للمأمع،لوهول -
ذا  مػكفان ػآان ػآا«ًموىػبجاكميويػج» وػؿإا«اًعاىب »ن آاا:-أيلالرابع–

مًو ىب اكوي ي 
ا.(4)

لمالةظ ت:
ايػػػ ىاقرط ػػػبركرًا» ػػػ ق  اقرلنىػػػيا -ٔ اىػػػ ىا»نػػػب ران ىنػػػبا ءباػػػؿاقر ىػػػؿا«اعي «اعى

ا فامػػبفان ىنػػبذارالا ف  قر بضػػياعلػػ ان هػػك اقرءػػ  ق ام ػػبا ػػاؽذاكهػػكاكقت
ذا كان ػػػآا«عاػػػ »ذا كان ػػػآا«عا ػػػ »قرىل ػػػب اقنول ػػػكقا  ػػػهذاهػػػؿان ػػػآا

                                                           

ذا«عاػ »ذاكقرل ػبفاُِّ/ِ فااء اقر    ذاكرـا  ؼاعلعا بئلها ياو    اقاػفاعط  ػهللاإاا(ُ)
ا.َّٖ/ْكقراء إا

ا.ُِٓ/ُقر ءو جإاا(ِ)
ا.ُِّ/ِو    اقافاعط  هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ّ)
ا.ْْٖ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ْ)
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خاكهػػػءقا ػػػبا  ػػػآااىػػػضاقرىل ػػػب اررػػػعارلمػػػب ا«ًعاىػػػب »ذا كان ػػػآا«عباػػػ »
 قرء ق  .

هارػ  األل ػا؛هللاعل ا هؿاقرى ا  اا ل  ااكنهواا« عيايا»  فا   ا»إاالرا بلق ل
ا.(1)«  ولهللااقرن آا ف

ػػباءمػػ لااإوُ ااَردلعم ااه ا    امل ػها ػػفا  ولػػهللااقرن ػآا ػػياقرى ا  ػػهللاذاكهػءقاكقضػػبه
 قرىل ب ا يا ولب اع ضاقراءحاروكن هاقرء ق  .

قر وػكقو  ا ػ ق وهـذاقرء ق  اقر ءمك  ارـاو  اعلعا ر لهللااقر اىهللاذا كاقرى   ا -ٕ
  هيا  ق  ها بء  ه.

اىػػ ىا» كمارللنىػػيا ػػياقرمل ػػهللاا -ٖ  ػػ ق  اقرالػػب ارل  ىػػكؿذاك ػػ ق  اقرن ػػآذا«اعى
 كه با كق ءوبفار  ـاقر رءؼا رـا ءكءه ب.

لَفَعللوَف َعَللب  حال لالمع ى:
لَّ ٰى ُّٱب لمدلمق بلل«لآحوا»-أ

ا.(ٕ)َّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱوىبرعإااكءرؾا يا كره
ػبا وىػٍكق»هءلاقرء ق  اقر اى  هللاذاكهيا باعل هان هك اقرءػ  ق ذاك ػ  اقرلنىػيا «اًا ى

ا.(ٖ)ابر  ذاكمءقا   ا  كقفاافاقرءمـذاكقألع ش
ل  

                                                           

ا.ّٖٗ/ٓو    اقر قرجاقألر هبليإاا(ُ)
ا(.ُٖٖ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذاك كاأْٖ/ّذاكقراءػػػ اقر ءػػػ طإاُْٗٔ/ّقلظػػػ اقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فذارلء طاػػػيإاا(ّ)

ذاك ػػػػيا نورػػػػ ا ػػػػكقءآَّ/ّذاكقرػػػػ  اقر رػػػػكفذارل ػػػػ  فاقرءلاػػػػيإاِْْ/ٗقر ىػػػػبليا
ذاكالاوكنػػ ال ػػاهللاارلءػػ ق  اقروبل ػػهللاا ػػيا  ػػبو باَّقرءػػ ق قراقرءػػ ق  ا ل ػػكاهللاارألع ػػشإارػػػ

ا.ُِٔ/ِذاك كااقر ىبليإإْٖ/ُذاكقرم بؼإآُٔ/ٖقرغ جذارل ن اقر قنمإا
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لالحوأ ه:
 نولؼاقر ىلعاهلباابنواؼاقرءػ ق  ذاكقر ىلػعاعلػعاقرءػ ق  اقألكرػعاقر ػاى  هللاا

ػػًءًجا مإااَّ ٰى ٰر ُّٱ اقٍرمى ػػب يكقااًػػًهاً ػػفى ػػبانى ػػبفًاًا ى ذا ءػػ النرػػراقر ػػهللاا ػػيا هػػؿاكىقٍرًمٍو ى
قرموػػػػبجاقرػػػػء فا نػػػػءاعلػػػػ هـاقر  وػػػػبؽا فا ا ًٌلػػػػكقارللػػػػب اكالا مو ػػػػكفذا لاػػػػءكقاءرػػػػؾا

ا ا-رػػػلعا اعل ػػػهاك ػػػلـ–كط ءػػػكلاك ق اظهػػػك هـذا ءػػػ ا  ػػػ كقاابإل  ػػػبفاا ء ػػػ و
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱكا ػػػػػػبفا  ػػػػػػ لذا مو ػػػػػػكقالىوػػػػػػهذا  ػػػػػػيا كرػػػػػػهاوىػػػػػػبرعإا

ا.(ٕ)....(ٔ)َّ جن يم  ىم مم خم
ا.(ٖ)« ىؿ»  وى افاا ىلعا«ا وعاكنب » ػ«ا ىلكق»كو    اا ىلعا

ذا بإل وػػػب إاقإلعطػػػب ذا(ٗ)ا ىلػػػعا عطػػػكق«ا وىػػٍكق»ك ػػ ق  اقرلنىػػػياابر ػػػ اومػػػكفا
ك وعا ؤقويار وب ناك وبلار وب نذا مإا عطبل
ا.(٘)

لَّ يل ُّٱمق بلل«لَأَحْوا»-ب
ا.(ٙ)َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

قرءػػ ق  اابر ػػ اهػػياقر ػػاى  هللااقر  ػػهك  ذاك ػػ  راعبئ ػػهللاذاكقاػػفاعاػػب ذاك وػػب  ذا
ا ىبا»كقألع شذاكقرء فذاكقرلنىيإا ا يٍؤويكفى ا.(ٚ)ابرءر «اوىٍكق ىاكىقر ًء فى

ل
                                                           

ا(.ُٕٖ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ُْٗٔ/ّرء  فإاقلظ اقرنب آاألءمبـاقا(ِ)
ا.ْٕٖ/ُقرم بؼإاا(ّ)
ب إاا(ْ) اذاكر  هب.ُّٗ/ُقلظ اقر باؽذاكقتع قجاقرء  فذارللء 
ا يار بفاقرى ج.«ا وع» قنآاا(ٓ)
ا(.َٔ ك  اقر ؤ لكفا فاقر هللاا)ا(ٔ)
ذاكل ػػػاراقرءػػػ ق  اٗٔٓ/ٕذاكقراءػػػ اقر ءػػػ طإاُّّ/ُِقلظػػػ اقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فإاا(ٕ)

ذاكقلظػػ انق آّّ/ٖكقرء ػػفذاكقألع ػػشا ػػياقرػػ  اقر رػػكفإاذا ضػػيا اعلهػػبرىبئ ػػهللاا
عػػػػػ قجاقرءػػػػػ  فذارلننػػػػػب إآِٔ/ّقر  ػػػػػ  إا ذاك ىػػػػػبلياقرءػػػػػ  فذارل ػػػػػ ق إإُذأُ/ْذاكقت

ا.ََُذاكقلظ ا نور ا كقءاقرء ق قرإارػُٕٔ/ِ
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لحوأ هلالقراءح م:
ابر ػ ذا مإا ػفاقإل وػب ذااَّ يل ىل مل ُّٱ ىلعاقرءػ ق  اقألكرػعاقر ػاى  هللاا -ٔ

 ػػػبا عطػػػكقا ػػػفاا يوءا ػػػؿا ػػػلهـذاال ا نػػػب كفا  يىطػػػكفا ػػػبا ىٍعطىػػػكقاكهػػػـاإا م
 مإاأللهػػـاا َّ  جن يم ىم مم خم ُّٱٱقرنمػػب اكقررػػ  هللاذاك لػػكاهـانبئ ػػهللاا

اذا كا(ٔ) ك لػػػكفا لهػػػـا  نىػػػكف ػػػبؿى اقأٍلىٍع ى ا ىٍمويايػػػكفى ػػػهللاىاقر ػػػًء فى ًئمى اقٍر ىاى  يٍؤويػػػكفى
لىػػػػعاقٍرًىاىػػػػبً ا اً ػػػػياهىػػػػءىقاقٍراىػػػػبًجاَّ حم جم يل ىل ُّٱعى ٍ ىيػػػػكؿه ا ى ػػػػًءؼى ذا ىءي

اً ػػيا ىٍكًرػػًها ػػًءؼى ػػباءي ٍىلىػػبليذامى ى ػػكًاا ى اكنػػؿ-ًركيضي ػػن   ىي ني مي ُّٱاإ-عى
ٍىلىػػػػعا (ٕ)َّ حئ جئ يي ااإكىقٍر ى ذا ىػػػػبٍنويًنؿى اكىقٍرًىلىػػػػجى ـى ٍ ً ػػػػ اقر ًٌ كفى  ىٍىًرػػػػ ي

كًااوىٍمًك ًلهًا اًركيضي ٍ ىيكؿي قٍر ى
(ٖ). 

ا- ضػػيا اعلهػػب– ىلػػعاقرءػػ ق  اقروبل ػػهللااابرءرػػ ذاكهػػيا ػػ ق  اعبئ ػػهللاا -ٕ
ػػػبا ىوىػػػٍكق»كقرلنىػػػيإا ا ى بًئ ػػػهللاا ى لػػػكفاقرن ػػػ قراك لػػػكايهـ مإا«ا ىػػػٍمويكفى  فاانى

اعبئ ػػهللااكعػػفاذ  ىلػػكفا ػػبا ىلػػكقامإ ذا(ٗ) مكلػػكقا ػػآاقنوهػػب هـا ءرػػ  ف
ك  ػػػػ جااذك  ػػػػ ؽاذهػػػػبا برػػػػرإا لػػػػرا ػػػػبا  ػػػػكؿا ذاهػػػػكاقرػػػػءما نلػػػػع ل ا

كهػػػكاعلػػػعاءرػػػؾا نػػػبؼا خا ػػػبؿإاالا ػػػباقالػػػهللااقررػػػٌ  ؽاقرػػػءمااذقرن ػػػ 
 رػػػػػلعاك رػػػػػكـاك ورػػػػػٌ ؽذاكهػػػػػكاعلػػػػػعاءرػػػػػؾا نػػػػػبؼا ا فاالا ءاػػػػػؿا

ا.(ٙ)...«.(٘)« له
ل

                                                           

ا.ِٓٔ/ّذاكنق اقر    إإُ/ْقلظ ارع قجاقرء  فذارلننب إاا(ُ)
ا(.ْٗ ك  ا ك ؼا فاقر هللاا)ا(ِ)
ا.ُّّ/ُِآاألءمبـاقرء  فإاقرنب ا(ّ)
ا.ِٓٔ/ّذاكنق اقر    إإُ/ْقلظ ارع قجاقرء  فارلننب إاا(ْ)
ذآَِ/ٔ(ذاك ء ػػ إاُْٖٗ(ذاكقاػػفا بنػػهللاااػػ  ـا)ُّٕٓقرءػػ  حا ن نػػهاقرو  ػػءمااػػ  ـا)ا(ٓ)

اكر  هـ.
ا.ّٓ/ّقلظ اقرم بؼإاا(ٔ)
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ل الةظلاآلحي:
   اقرلنىيا ياقر هللااقألكرعاابر  ا ءباؿاقرءر ذاكقر ىلػعا نولػؼاعػفا -ٔ

 ػػػ ق  اقرن هػػػك ذا ءػػػ ق  اقرن هػػػك اا ىلػػػعإاا ػػػبانػػػب كقااػػػها ػػػفاقرمػػػءجذا
كقرمو بفاكهـا هؿاقرموبجذاك   ما  ق  اقرلنىياا ىلعإاا با عطػكقذاك ػيا

 ػػػػ  اقرلنىػػػػياابرءرػػػػ ذاا ل ػػػػبا ػػػػػ قااَّ يل ىل مل خل ُّٱقر ػػػػهللااقروبل ػػػػهللاا
ابر ػػػ ا ػػػفاقإل وػػػب ذا مإا ىطػػػكفا ػػػبااَّ يل ُّٱر ػػػ ذاك ىلػػػعاقرن هػػػك ااب

با ىوىٍكق» عطكقذاك   ما  ق  اقرلنىيا ا ى  فاقإلو بفذا مإا  ىلكفا با«ا ىٍمويكفى
  ىلكق.

  ق  اقرلنىيانب راضػ فاقرءػ ق قراقر ػبء  ا ػياقر ػهللااقألكرػعذا لػـاوػ  ا -ٕ
رػ اعلعا ر لهللااقر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  ذاكل ارارألع ػشا ػيا نو

 ػػػ  اقرلنىػػػيااَّ يل ىل مل خلُّٱ.اك ػػػياقر ػػػهللااقروبل ػػػهللاا(ٔ) ػػػكقءاقرءػػػ  ف
ابرءر اكهيا  ق  ا بء  ارـاو  ا ياقر اىهللاا كاقرى   اقر وكقو  ذاكل ارا

ا.(ٕ)رىبئ هللاا يا نور ا كقءاقرء  ف
ا
ا

ل  

                                                           

ا.َّ نور ا كقءاقرء  فإارػا(ُ)
ا.ََُقر باؽإارػا(ِ)
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 ادلطهت انثبًَ
 اختالف ادلؼىن الختالف انصٍغخ

لفعللوأفعللب  حال لالمع ى:
 يت ىت ُّٱذاكءرػؾا ػيا كرػهاوىػبرعإاَّ زث رث ُّٱامق بال«لأاللَحْقِسُطوا»
ا.(ٔ)َّ يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث

ذاك ػػ  اقرلنىػػيذا«   ػػط»اضػػـاقروػػب ا ػػفااَّ زث رث ُّٱء ػحا ػػ  اقرن هػػك ا
ا.(ٕ)«  ط»ا وباقروب ا فا«ا الاوىٍءً طيكق»كقافاكوبجا

لالمع ىلوالحوأ ه:
قر وػػػػب عاقرػػػػء فا ىنػػػػاهـان ػػػػبؿا كر ػػػػب اا- ػػػػاءبلهاكوىػػػػبرع– نبطػػػػجاقرءػػػػؽا

ا ػػبوهـذاكال     ػػ كفا فا ان ػػكهفا ػػياقر هػػ اكوػػ  ىهـاقر راػػهللاا فا ونكنػػكقا ػػلهف 
  ػػػؿارهػػػـإا   ػػػطكقا ػػػيا هػػػك هفذا  ػػػفانػػػبؼا الااػػػمفار مػػػبفاكال ػػػوهـاعلػػػ هفذا

ا.(ٖ)ر  هف اا ل ونك ا باطبجارها فاقألنلا براذ طءٍا يا
 مإاعػ ؿذاكقر ىلػعارفا«ا   ػط»اضـاقروب ا ػفااَّ زث ُّٱك   اقرن هك ا

علػعاهػػءلا«اال»إاظللػػوـذا كا  ءلػوـذاكومػكفاَّ يت ُّٱن ػوـا الاوىػ ركقذاك ىلػعا
فان وـاع ـاقإل  بط ا.(ٗ)قرء ق  الب  هللاذاكقت

                                                           

ا(.ّ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقاػفاُّل جاقرءػ ق  ارللنىػيذاكقاػفاكوػبجاقاػفانبرك ػها ػيا نورػ ا ػكقءاقرءػ  فإارػػا(ِ)

ذاكل ػارا ػيأُٖٕ/ِذاكقرء طاػيا ػياو  ػ  لإأ/ِعط هللاا ياو    لاقر ء  اقرػكن نإا
ذاك ػػػياقرػػػ  إأَٓ/ّذاكره ػػػبا ءػػػطا ػػػياقراءػػػ إاَُٖ/ُقر ءو ػػػجاره ػػػبذاكرألع ػػػشإا

ا.َْٔ/ِىيا ءطا يا كااقر ىبليارألرك يإاذاكرللنَٔٓ/ّ
ذأُٖٕذإُٕٔ/ِذاكقرنػػب آاألءمػبـاقرءػػ  فإأ/ِقلظػ اقر ىلػعا ػػياقر ءػ  اقرػكن نإاا(ّ)

اكر  ه ب.
اكر  ل.أَٓ/ّقلظ اقر  اقر ركفإاا(ْ)
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ػػػٍفا ػػػب اعلػػػعالهنػػػها ػػػبا ػػػ ق  اقرلنىػػػياك ى ا ػػػوباقروػػػب ذا  ػػػفا«اوىٍءً ػػػطكق»ك   
اقره ػن ا  ػهارل ػلجذا  ى«ا  ط»  نقؿا«إا   ػط»لػعاقرواوياا ىلعإانب ذاكمػمف 

الا   اقر ىلع.«اال»قرء طذاكهكاقرنك ذاكومكفا انقئ  اكقت
اً ػػػٍفا»إاقااا للالعكباااري اقرو ػػػبً ذاكىهيػػػكى ػػػٌـً لىػػػعاضى اعى ٍ هيػػػك ي ػػػطىا»قٍرني ذاا« ىٍ  ى ػػػ ىؿى ًرءىقاعى

اً ٍفا بء قاًا ىٍوًءهىبذاكىهيكى طىا»كى يً ئىا ى اا« ى ى وىميكفي ذاكى ب ى ا.(ٔ)«نىقًئ ى ناا«الىا»ًرءىقانى
ك ػفاءرػؾا ػبا كقلاقر  ضػؿاعػفاقألع ػشاعػفاإا»أبولالاححلابملأ يوق لل

ا قه ـاك رءباهإا اا وباقروب .ا« الاوىٍءً طيكق» ء عاكقت
اإاكالا رؿاره.ق للابملمأ هد
كءرػؾاعلػعااذإاهءقاقرءما لم لاقافا نبه ا  ػوء ـار ػ ا لمػ ق للأبولالاحح

فان وـا فاوىٍء ػطكقا ػيا»ها بؿإاذاءوعاممل ا«ال»ن ب  ا  مإاونػك كق.اا«قر وػب عكقت
 من خن ُّٱ ءػػبؿإا  ػػطإارءقانػػبنذاك   ػػطإارءقاعػػ ؿ.ا ػػبؿا انػػؿاكعػػاإا

 ػػ ا ػػبعراعػػلهـاكقو ػػىرذا لػػها كرػػهاا«ال»ذاكن ػػب  ا(ٕ)َّ  مه جه ين ىن
 مل خل  حل جل مك لك ُّٱذاك كرػػػهإا(ٖ) َّ مض خض  حض جض ُّٱوىػػػبرعإا

هػباك با  ى مـا ل ا»ذاك بؿإا ىلبلإا«ال»   فاءهجاررعان ب  اا (ٗ)َّ جم هل
اذاكعل ها كؿاقر قننإ«رءقانب را ؤ لكف

لَحْساااااااَ رَا لومااااااا لألاااااااوبلالِبااااااا َضلأال 
ل

اااااااااااَمَطلالَقَاْ اااااااااااَدرال ل(٘)إذالرأ اااااااااااملالش 
ل

ا.(ٙ)« مإا فاو ن ذاكقأل  ا  ها ك آذا اهءقا ىلـارءهللااهءلاقرء ق  

                                                           

ا.ّّٖ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ُ)
ا(.ُٓ ك  اقرنفا فاقر هللاا)ا(ِ)
ا(.ِٗ ك  اقرء   ا فاقر هللاا)ا(ّ)
ا(.َُٗ ك  اقأللىبـا فاقر هللاا)ا(ْ)
ذاك ىلػػػعاقر ػػػ طإاقر ػػػ جذاِّٖ/ِقر نػػػنذاألاػػػياقرػػػلنـا ػػػياقرنرػػػبئصذاالاػػػفانلػػػيإاا(ٓ)

اكقرء ل  إاقرءا ب.
ا.ُُٖذاَُٖ/ُقر ءو جإاا(ٔ)
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ػػب ا فا قر اػػبعيذا«ا   ػػط»قرواوػػيذا  ػػوى ؿاق ػػوى بؿا«ا  ػػط»كءمػػ اقرنن 
ا.(ٔ)نقئ  ر  ا«اااال»كعل ها ومكفا

اقرو   ػػػهللااهػػػياقر ى ك ػػػهللاا ػػػياقرلغػػػهللاذا ػػػػ «ا  ػػػط»رمػػػفاقررػػػكقجاكقر  ػػػهك ا ف 
اا ىلعإاع ؿ.«ا   ط»ا ىلعانب ذاك

لمالةظ ت:
رء ق  اقرلنىياكنهارء با فاقرى ا هللاذاكالا ؤ ماقرلطؽااهػبا ػآان ػب  ا -ٔ

«اال»كان ػػب  ا«ا   ػػط»نػػب ذاك«ا  ػػط»ررػػعا  ػػب اقر ىلػػعذارمػػفا«اال»
فان وـا   فاونك كق. مكفاقر ىلعإاكقت

 ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػ ق  ا ػػبء  ذا ءػػ اءمػػـاعل هػػباقرىماػػ مااػػءرؾذام ػػباءمػػ را -ٕ
  يا نور ا كقءاقرء  فذاكقر ءو جا ياوا  فاكنكلا كقءاقرء ق قر.

اَّ زث ُّٱالا ظهػػػ ا ماوػػػمو  اعلػػػعاقر ءػػػبطآا ػػػيا ما ػػػفاقرءػػػ ق و فإا -ٖ
اهػػػػءلا«اوىٍءً ػػػػطيكق»ك ذاكولػػػػؾا ػػػػفا«   ػػػػط» ػػػػياءبرػػػػهللااقر ضػػػػب عذا ػػػػآا ف 
ا.«  ط»

لَّ نث ُّٱلَ  م هلفيلمق بل
ا.(ٕ)َّ يثىث نث مث ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

اضػػػـاقرلػػػكفذاك ػػػ  اقرلنىػػػيذا«ا ٍرػػػلىع» ػػػفااَّ يثىث نث ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا
ا.(ٖ)كقألع شاا وءهب

ل
ل

                                                           

ا.َٔٓ/ّذاكقر  اقر ركفإاِْٖ/ُقلظ ا وباقرء   إاا(ُ)
ا(.َّ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذإِٓ/ُذاك وباقرء   إأُّ/ّذاكقراء اقر ء طإأُٖ/ُقلظ اقر ءو جذاافانليإاا(ّ)

ذأِّ/ُذاكاػػػاال ػػػاهللاا ػػػيا ىػػػبلياقرءػػػ  فذارل ػػػ ق إاُِّٖ/ِكقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فإا
ا.ْٔٔ/ّكقر  اقر ركفاااال اهللاإا
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لالحوأ ه:
ػػػػػ» له ػػػػبارغوػػػػػبفذاك ػػػػ ا ي ئوػػػػػبا ػػػػفااذكاااارلالاااااار اء ا.اكمػػػػػمف ا«ريا ٍالىاٍرػػػػك ىااريا ٍالىارى

ا.(ٔ)بهىااىارٍاها ىارإانىلويا ٍالىا رٍااب ذاكممف ال هاعلعاقرل ارٍاوياا«ل ريارىا»
للب  هم ،لولبل بعدلعم  لذكرل«َ ِميَل»وذكرلابملأ يلأ  هم لممل ،للك  هلفر 

 مث ُّٱكءي  ػػػ إااذكقألع ػػػشاذك ػػػفاءرػػػؾا ػػػ ق  اراػػػ قه ـ»االاااار اء،لة اااثلقااا ل:
ا ل ػػػ»اإ يػػػ كلا ػػػياقرءػػػ  ح..اا ػػػوباقرلػػػكفذاك ػػػمكفاقررػػػب .اَّ يثىث نث ها يوًػػػيى

ا ػفاا(ٕ)«ا ب ا ىٍرًل  هللا  مإا  ك هللاذا ءبؿإارالا رل هإارءقا كقلذاك مكفا لءػكالن
ػػلى ويهالػػب نق» ػػًليالػػب نقاكرى ػػكويهاوكانػػبذاك ولػػه«رى كعل ػػها...اذامءكرػػؾإامىً ػػياوكانػػباكمى ى

ل(ٖ)و  ل  ٍتلَكَكم ل ؤثَاْ ماااا كرهإ
ا هءقا فارلي.

اضػػػـاقرلػػػكفذا هػػػكا لءػػػكؿا ػػػفااَّ يثىث نث مث ُّٱ م ػػػبا ػػػ ق  اقرىب ػػػهللاإا
بذارالا ل ػا«رًلي» ك طى وػهااذطًىػـاناػننق»ليءػؿااػبره ن االاابر وػبؿذامءكرػؾإااه  ضن
لىعإاقرلب ا لهذاكهكا فاقر ب ارءكرهـإارلىٍ ويهالب نقا...ذ«ناننق ل.(ٗ)«كقرر 

لو الةظلاآلحي:
كاقرى ػػػػ  ا اذر ػػػػلهللااقر ػػػػاىهللا ء ػػػػحارػػػػـاوػػػػ  اعلػػػػعاا؛ ػػػػ ق  اقرلنىػػػػيا ػػػػبء  -ٔ

 .قر وكقو  ا  ق وهـ
ا«.رلع»ذاا ل با  ق  اقرلنىيا فا« رلع»  ق  اقرن هك ا فإا -ٕ

ل
ل
ل

                                                           

ا.ِّٔ/ُ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ُ)
اقرء  حا ياقر  قنآاقر باءهللاا ننق ا له.ا(ِ)
ا.ُٖٔ/ُذاكقر ءو جإاُّّ/ِذاَِّذاُّ/ُننذارنطبـاقر نب ىيا ياقرموبجإاقر اا(ّ)
ا.ُٕٖذأُٖ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ْ)
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ل«:َحْ َغى»مق بلل«لُحْ ِغي»
ا.(ٔ)َّ  نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

اضـاقروػب اكم ػ ا«اكًرويٍرًغي»ذاا ل با   اقرلنىياَّ نت ُّٱ   اقرن هك ا
ا.(ٕ)ذاكمءقا   اقرن قااافاعا ا « رغعا يرًغي»قررب ا فا

لالمع ىلوالحوأ ه:
ذاكءرػػػؾاا ػػػوباقروػػػب اكقرغػػػ فذاك ىلػػػبلإاو  ػػػؿاَّ ىت نت ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا

رر ػػػهذاكقر ءرػػػك اا ػػػبا ي ػػػبؿارر ػػػها ػػػػباءم وػػػهاقر ػػػهللااقر ػػػباءهللاارهػػػءلاقر ػػػهللااقرم   ػػػػهللاا
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ
اقر و ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػفاقإللػػػػػػػ اكقرنػػػػػػػفا(ٖ)قر ػػػػػػػهللااَّ ىئنئ مئ  زئ  ُّ ُّٱ.ا مإا ف 
ذااَّ رئ ّٰ ِّ  ىلػػػيإااَّ مئ  زئ ُّٱ مإا لءػػػيااىضػػػهـاررػػػعااىػػػضو

 ء ػػلهاك ن لػػهاابألابط ػػؿذا و  ػػػؿا  ئػػ  اقرػػء فاالا ؤ لػػػكفااػػبرن  اررػػعاننػػػ ؼا
اقرءكؿاقرءماوكءيااه.

ػًؿإا   ػ ا ىلػعاقر  ػؿذا ػػ«ارػغع»كقرنء ا بًر ىهللاياقر  ني ا  قاوػهارى ا   لػكفى قر ػًء فى
وىٍ ػػ آاهباممىلهػبا ٍ ً ػاك ىٍرػغىًراقرلب ػهللاياًرءىقا ى برػػٍراذاكعػ فارػغكلذا مإا بئلػػهللاذاًررىٍ ػهًا

لىٍ هىباقر ٍءؿ ا ى ي  اعى ٍ ئنباًء فى  ى
ا.(ٗ)

ػػًغ ريا ءػػبؿإا اكرى ػػغىٍ ري اكرى ػػغىٍكري ذا ػػػبراـاكقكذا كا ػػب ذاك ػػآاقر ػػب اوم ػػػ ارى
ا ػػًغيى ػػغيك قاكرى عػػ فاقر بضػػيذاكو ػػوب...اكرػػغبارر ػػها ىٍرػػغىعاك ىٍرػػغيكارػػغكنقاكري

ٍغ نب  ىٍرغىعارى
ا.(٘)

                                                           

ا(.ُُّ ك  اقأللىبـا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقرػػػػػ  أِٔ/ْذاكقراءػػػػػ اقر ءػػػػػ طإإّّ/ِقلظػػػػػ اقر ءػػػػػ  اقرػػػػػكن نذاالاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإاا(ِ)

ا.َُِ/ٓقر ركفإا
ا(.ُُِ ك  اقأللىبـاقر هللاا)ا(ّ)
ا«.صاغاق»قلظ ار بفاقرى جذا ب  اا(ْ)
ا.ُُٗ/ٓذاكقر  اقر ركفذارل   فإا«صاغاق»قلظ ار بفاقرى جذا ب  اا(ٓ)
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اا ىلعاو  ؿارر ه. بر ىلعاكقضبا يا  ق  اقرن بعهللاذاكقر ىؿاواويا
ذا(ٔ) ابع  ػػب«ا رػػغع»ك ػػ اءمػػ اقرىل ػػب ا ل هػػبا ػػفا«اكًرويٍرػػًغي»ك ػػ  اقرلنىػػيا

ا فاقرىل ب اعلعا فا امو  ه غىع»كلص  .«ا رغع»ذاك«رى اا ىلعاكقء و
رػػغكراررػػعاقر نػػنذاك رػػغ رارءقا لػػراا ءلػػؾاك ػػ ىرا»إاقاا للابااملقح باا 

ا.(ٖ)كقرنكقر ءيذاكمءقاءم اقرننب ذاكقر    طيذاكقافا   لذا(ٕ)«ره
رػغباك  ؽاقألر ىياا فاقرر غو فا ياقر ىلعذا ءػ الءػؿا اػكاءػبوـاعلػهإا

ػػبارػػغعا ىرػػغعا هػػكا ػػياقرنلءػػهللاا وػػؿا  رػػغكارءقا ىػػؿاهػػكذا مإا لػػؾا  لػػهذاك   
ذاك رغ وها لبذارءقا  لوه ا.(ٗ) كرؾإا بؿا   ؿا  ان

لمالةظ ت:
ا ػػباءهػػجارر ػػهاقألرػػ ىياهػػكاقررػػكقجذاء ػػحاقنورػػبصامػػؿا -ُ   لا ف 

اقره ن ا ياقر ابعيارلوى  هللا.  ر غهللااا ىلعذاك ف 
  ق  اقرلنىيا بء  ذاء حارـاو  اعلعا ر لهللااقر ػاىهللااقر وػكقو  ا ػ ق قوهـذا -ِ

 كمءقاقرى   .
 ػػيا ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػبا   ػػ ا فاننػػ ؼاقرءػػكؿاكون  لػػها   ػػؿاقأل ئػػ  اررػػعا -ّ

   بعه.
ل

  

                                                           

ا.َُِ/ٓذاكقر  اقر ركفإأِٔ/ْذاكقراء إإّّ/ِقلظ اقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ا.ِٖٖ  جاقرمبوجذاالافا و اهللاإارػا(ِ)
ذاكقر نرػػػصإاّّٖ/ّذاكقأل ىػػػبؿارل    ػػػطيإإٓقلظػػ ا ىلػػػراك  ىلػػػرذارلننػػػب إارػػػػا(ّ)

ا.ٓرػ«إا ىلراك  ىلر»ذاك بانب اعلعاّّٖ/ُْ
ا.َُٕ ىلراك  ىلرذاألاياءبوـإارػا(ْ)
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 ادلطهت انثبنث
 االشتمبق

ل»:لاسبلف علمق بلللاسبلف عل -ٔ ل«ُمَحَا ِعل»مق بلل«لُمَحَاعِّ
ٌلًػػؼ»  مث زث  ُّٱذاكءرػػؾا ػػيا كرػػهاوىػػبرعإااَّ ىف  ُّٱ ػػيا ءباػػؿا«ا يوىنى

ا.(ٔ)َّ يف ىف يث ىث  نث
اػػػمرؼاكون  ػػػؼاقرلػػػكفذاك ػػػ  ا اػػػكاعاػػػ اقرػػػ ء فذااَّ ىف ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا

لًٌؼ»كقرلنىيذاكمءقا ء عاافاكوبجا ا.(ٕ)او    اقرلكفا كفا رؼا« يوىنى
لالحوأ ه:

اعلػعاقإلل ػبفاولبكرػها ػفا لػكقعاقرلءػكـذارالاووء  حاقر هللاا قرم   هللااع  با ءػـ 
 ياءبؿاقر نبعهللاذا  ل ها نكنارهااء  اقرءبنهللاذا   طهللاا الا مػكفا ونبل نػباإلوػـذا

ا ياقرماـذاك يالو ب ؿا كا بئؿا وى  ذا  لىؼإاقر ى ؿي ا.(ٖ)مؿاقأل ك برنى
ٌلًػػػؼ»ذاك ػػػ  اقرلنىػػػياَّ ىف ُّٱك ػػػ ا ػػػ  اقرن هػػػك ا ذاكقر ىلػػػعا«ر ػػػ ا يوىنى

ا ٌلًػػؼ»كقءػ هذارالا ف  ااَّ ىف ُّٱ  ػكلاك الػػما ػػفا«ا يوىنى  ػياقر ىلػػعذاكءرػػؾا؛ألف 
ا.(ٗ)و    اقرى فا  ؿاعلعا ابرغهللااكوكرؿا ياقر ىلع

؛اكءرػؾاَّ ىف ُّٱ الػماك  ػكلا ىلػعا ػفاا« ونل نػب»اإامػمف اق للأباولالااحح
ػػػ»اإ اقر ىلػػػعااهػػػبالءػػػكرو ػػػ   اقرىػػػ فذاك كضػػػكعهبارءػػػك ا فوىرى هػػػكا الػػػما ػػػفاا«ك 

ػػػػػوىا» ػػػػػوىا»ا؛األف ا«فبكىارى ػػػػػا كرػػػػػؿا ػػػػػياءرػػػػػؾذا رػػػػػب اا«فك ارى ػػػػػ ًارػػػػػهاكعي باؼااػػػػػهذاك   

                                                           

ا(.ّ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاء حال جاقرء ق  ارللنىيذاك ء عذاك وباقرء   ارل ػكمبليإإَِ/ُقلظ اقر ءو جإاا(ِ)

ػػ  فاقرءلاػػيا ػػياُْ/ِ ذاكل ػػاهبارلواوػػهللاذاا ل ػػبال ػػاهباألاػػياعاػػ اقرػػ ء فذاكقرلنىػػياقر  
ا.ََِ/ْقر  اقر ركفإا

ا«.نلؼ»ذاكقرل بفاُّْ/ٔقلظ اقرى فذارلنل ؿإاا(ّ)
ا.ََِ/ْإااااااذاكقر  اقر ركفَِٕ/ُقلظ اقر ءو جإاا(ْ)
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ك  ا مكفاعل هذاكمو  نقا باالا مكفاعل ػهذا الااذها ظه ا فاءرؾ ممل اا«فبكىارىاوىا»
او لاررعا كرهإ

ل(ٔ)إذالح  زرُتلوم لبيلمملَ زر
ٌ ًػػػػػػؿاإا ىلػػػػػػعا« ونٌلًػػػػػػؼ» رػػػػػػب ا ذاكاذ يوى ى م و ب ػػػػػػؿذاا« ونػػػػػػبلؼ»ك وىػػػػػػوفٌو

ا.(ٕ)« وبًك » الما فاا« ومىكًٌ »ك
ك ػباءهػجارر ػػهاقاػفانلػياكر ػػ لارػء با ػػفالبء ػهللاا ػك  اقر ىلػػعاكوكرلػها ػػيا

ٌلًػػؼ» ذارمػػفاَّ ىف ُّٱ؛اروضػػى ؼاقرىػػ فذاك ل هػػبا الػػماك  ػػكلا ىلػػعا ػػفا« يوىنى
ل ا ذاكهػكا ػبا لب ػجابا نػ  اقر  ػؿ ػقر ءرك ا فاقر هللااقرم   هللاار  ا ك اقر  ػؿذاكقت

ذاكقروػػياو  ػػ ا نػػ  اقر  ػػؿاررػػعاقإلوػػـاكقرء  ػػهللاذاكءرػػؾاَّ ىف ُّٱق ػػون قـار ػػظ
  ؿاعلعا كعهللااق ون قـاقرل ظذاك   ػهللااقنو ػب لا ػياقرءػ ق  اقر وػكقو  ذاكقروػياعل هػبا

ان هك اقرء ق .
لالمق طعلال وح  للماظح م:

فا ػػفا ءطىػػ فا ػػفاقرلػػكعاقألكؿاقرءرػػ  ااَّ ىف ُّٱقرل ظػػهللااقألكرػػعإا وومػػك 
ا(ذاكءرػػؾا ػػيا)ـ/ار(ذاك ءطػػآا وك ػػطا  وػػكاا)نػػب(اصااااذاقر  وػػكاا)صا

اك ءطآا وك طا غلؽا)لؼ(اصاااص.
ٌلًػػؼ»كقرل ظػػهللااقروبل ػػهللاإا وومػػكفا ػػفا ءطىػػٍ فا ػػفاقرلػػكعاقألكؿا)صاا(ا«ا يوىنى

ك ءطى فا فاقرلكعاقروبرحا وك ػطا غلػؽا)صاااص(ا)نػف(ا)لػؼ(اكءرػؾا ػيا
اءبؿاقرك ؼ.

ا
ا
ا
ا

                                                           

ا«.ءن »ذاكقرل بفإَِ/ُذاكقر ءو جإاِّٗ/ِرـا  ؼاعلعا بئلهذاكقلظ اقرموبجإاا(ُ)
ا.َِٕ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ِ)
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ل:الم درلمق بللاله ئ -ٕ
 مك  ُّٱذاكءرؾا ػيا ػكؿا اوىػبرعإاَّ نن ُّٱقر وبا ءباؿاقرم  ارل  فا يا

ا.(ٔ)َّ  ينىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك
ام ػػػ اقر ػػػ فذاك ػػػ  اقرلنىػػػيذاك ء ػػػعااػػػفاكوًٌػػػبجااَّ نن ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا

ٍ عهللا» ا.(ٕ)ا وباقر  ف«ا ى
لالمع ىلوالحوأ ه:

ػػػ  اقرػػػ ًٌ فاك ى ى اقَّلل ياً ػػػفى ػػػبا ػػػف  ػػػٍ عهللاياكقر ػػػ  ىهللايإا ى ػػػٍكـًااذاًػػػهًااقر ًٌ ػػػاى ًااذمىبرر  اذكىقرر 
جًٌا بًئً ا ىع بؿاقرا ًٌااذكىقرن مىب ًااذكىقٍرءى كى ى

اذاكهياقرط  ؽاقركقضب.(ٖ)
ػٍ عىهللاياً ػياك رؿاقر   ىهللااكقر  عهللاإا اقر ًٌ ػب ى.اكىقٍ ػويؽ اً ػٍفاءىًرػؾى ػبً اىهللًااقٍر ى ػٍكً  ياقر    ى

ً  ىىهللاًا قر ًٌ ًفاكىقر  
ا كا(ٗ) اررعا باهكا اجاقرء ػب اذاكق وى لراهلبارومكفا ا ان ران

اقر ػػب ا ػػاجارلء ػػب اقر بل ػػهللاذا   ػػفا ػػ عا ػػياءرػػؾاعلػػعاقرءء ءػػهللااقألا   ػػهللاذام ػػبا ف 
 ل ػباع  ػرا ااذ ػبؿااىػضاقرءم ػب إاملػرا  ػ جا ػاا  كلاك   كماكوطه ذا

ا.(٘) ك راااا  جا-وىبرع–

                                                           

ا(.ْٖ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاك اػكاء ػبفا ػياَُِ/ِل جاقرء ق  ارللنىيذاك ء عاقافاعط  ػهللاا ػياقر ءػ  اقرػكن نإاا(ِ)

ذاكقألرك ػػيا ػػيا كااقر ىػػبليإاِِٗ/ْرػػ  اقر رػػكفإاذاكقر ػػ  فا ػػياقِْٖ/ْقراءػػ إا
ا.ُٖٔ/ُذاكقرم بؼإاّٖذاكل ارار ء عا ءطا يا نور ا كقءاقرء  فإارػُِِ/ّ

ا«.  ع»ذاكر بفاقرى جاّّْ/ِذاكقرن ه  إآِّ/ُقلظ اقرى فإاا(ّ)
ذاكقرن هػػػ  إآِّ/ُذاكقلظػػػ اقرىػػػ فإا« ػػػ ع»ذاكقرل ػػػبفأِّ/ّقلظػػػ ا ءػػػب   اقرلغػػػهللاإاا(ْ)

ا.ّّْ/ِ
ا.ُِّ/ّ كااقر ىبليإاا(ٓ)
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قر هػػػػػك اها ػػػػػفاقواػػػػػبعالاٌ ًػػػػػرا-وىػػػػػبرع–وءػػػػػء  ا ػػػػػفا اك ػػػػػياقر ػػػػػهللااقرم   ػػػػػهللاا
 ػػػهكقوهـاكقت ق وهػػػـاقروػػػياهػػػياهػػػكلاك ػػػكؿارلػػػل  ذااإ هػػػكقئهـا مكقرلرػػػب لا ػػػيا

ا.(ٔ)َّ  ينىن نن من زن رن ممام يل ىل مل ُّٱاكقرل  ا ٌ ب  اابر ك 
ا ػيا ػ ق  اقرن هػك اإًذا ػبا ػ ق  ااَّ نن ُّٱإاقر ىلعاكقضػبه ام ػ اقر ػ فذا   
ٍ عىهللا»قرلنىيا  لـا  ؼا   با نىرارر ها فاموػجاقرلغػهللااكقر ىػبنـا ل هػباوىلػيا«ا ى

ػػػػ  فاقرءلاػػػػيا ػػػػيا كرػػػػهإااَّ نن ُّٱ ك ػػػػ  اراػػػػ قه ـا»ابرم ػػػػ ذاعػػػػ قا ػػػػباءمػػػػ لاقر  
ٍ عهللا»بجإاك ء عاافاكوٌااذقرلنىي رله ئهللااكقر  وكاااا وباقر  فذاممفاقر م ك «ا ى
ا.(ٕ)« ر  

لو الةظلاآلحي:
ابر رػػ  ذاا ل ػػبانػػب را ػػ ق  اقرن هػػك اا ػػ ق  اقرلنىػػيانػػب رااػػبروىا   -ٔ

 ابروىا  اابره ئهللا.
  ق  اقرلنىياك  راض فاقر كقءذاء حارـاوػ  اعلػعا ر ػلهللااقر ػاىهللاا كا -ٕ

قرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ا ػػػ ق وهـذاك ػػػ اءم هػػػباقاػػػفانبرك ػػػها ػػػيا نورػػػ ا ػػػكقءا
اقرء  فذا ل كاهللاار ء عاافاكوبج.

ااسبلف عللمق بللم در-ٖ
 ىك ُّٱااكءرؾا ياَّ مليك ىك ُّٱ ءباؿا«ا ينً  هباك ي ً  هب» -ا 

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱ ػػػفا كرػػػهاوىػػػبرعإااَّ مليك
ا.(3)َّ رن مم ام يل ىل مليك

ا  

                                                           

ا.ََِ/ِقلظ او    اقافاعط هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ا.ِِٗ/ْقر  اقر ركفإاا(ِ)
ا(.ُْ ك  اهك اقر هللاا  ـا)ا(ّ)
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ا اَّ ىك ُّٱنػػب ا ػػياقرل ظوػػ فاقرمػػ   و فا ػػ ق قرارن هػػك اقرءػػ  ق اهػػيإا ف 
ذاكمػػءقا ػػ  اء ػػن ذا(ٔ)ا ػػوباقر ػػ ـا ػػآام ػػ اقرػػ ق ذاكهػػيا ػػ ق  اء ػػصاعػػفاعبرػػـ
كقر ػ فا ػفا«ا ىٍن ىقهػب»كقرم بئيذاكمبفاقافامو  ذاكقافاعب  ا  وءبفاقر ق ا فا

ػػػبهىب» ذاكمػػػػبفالػػػػب آذاكعبرػػػػـا ػػػيا كق ػػػػهللاا اػػػػياامػػػػ ا ءػػػ  ااهػػػػبااػػػػ فاقرم ػػػػ  ا« يٍ  ى
ا.(ٕ)« يٍنً  هب»كقرو ن ـذاكمبفا اكاع  كذاكء ن ذاكقرم بئيا   لكفاقر ق ا فا

ٍ ػػػنى ياا« ىٍن ىقهىػػػب»كىقٍنوىلى يػػػكقاً ػػػيإا»إاوقااا للاباااملالأااازري ػػػبًئي ااذ ىءى ى ىهىػػػباءى اذكىقٍرًم ى
لىؼها ٍ صهااذكىنى اقٍرً  ـًا...اًا ىٍوًباقٍرً  ـًااذكىءى ٌـً اًاضى ا.(ٖ)«كى ى ى ىاقٍراىب يكفى

ا  ـا ا.(ٗ)َّ مليك ُّٱكقو  ؽاقر اىهللااعلعاضٌـً
رلالااوأ ز كعبرػػـا ػػيااذك اػػكاع ػػ كاذكلػػب آاذ ػػ  اقاػػفامو ػػ »إاوفاايلالمةاار 

ػػػ ٍاباك ياقهىػػػ ىانٍا يا»كقاػػػفاعػػػب  إااذ كق ػػػهللاا اػػػياامػػػ  كهػػػيا ػػػ ق  اا...اضػػػـاقر ػػػ ـ«اببهىا ى
ا.(٘)«كقألع  اذكقرء فاذك ايا نب اذ نبه 

ااا ج ػػػبهىب»ا ػػػوباقر ػػػ ـذاكا« ىٍن ىقهػػػب»  ئػػػرا»إاوقااا للالزأ  قر ػػػ ـ.اااضػػػـا« ي  ى
ػبهب»ك  ئرا ػبهبا ىٍن ىقهػب»ب.اك نػكنااضػـاقر   ػ فان  ىنػا« يٍن قهػباك يٍ  ى ذا«ك ىٍ  ى
ا.(ٙ)«ركقجاكمؿجا

اضػـاقر ػ ـاكم ػ اقرػ ق ا ػيا«ا يٍنً  هػباك يٍ ً ػ هب»   با  ق  اقرلنىيذا ء ا ػ  ا
بؾذ«ا يٍ ً  هب»كقر  فا ياا« يٍنً  هب» ااى ه با ب اا ؿاقألرؼذاكهيا  ق  اقرضء 

                                                           

ذاكقر ػػاىهللاذاالاػػفا نبهػػ إاَِٖ/ُقلظػػ ارعػػ قجاقرءػػ ق قراقر ػػاآاكعللهػػبذاالاػػفانبرك ػػهإاا(ُ)
ا.ّّّرػ

ا.ّّّقلظ اقر اىهللاإارػا(ِ)
ا.ُِٔ/ِقرل  ا ياقرء ق قراقرى  إاا(ّ)
ذاكقرػػ  اقر رػػكفإإّْ/ِذاكنق اقر  ػػ  إاَّْقلظػػ اءنػػهللااقرءػػ ق قرذاألاػػيان عػػهللاإارػػػا(ْ)

ا.ِّٔ/ٔ
ا.ُّٕ/ّقر ء  اقركن ن=او    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)
ا.ّْٕ/ِذاكقلظ انق اقر    إآِ/ّ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ٔ)
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ذا(ٔ)كقرنءػ  مذاكقرملاػيذاك  ػلـااػفانلػ جكقافاكوػبجذاك اػيا نػب اقرىطػب  مذا
ػػػبا ػػػ ق  اقرء ػػف(ٕ) ػػػبـك هػػؿاقر ذاكمػػػءقا ػػػ  ا وػػب  ذاكء  ػػػ اقألعػػػ  ذا(ٖ)ذاكهػػيا  ضن

ا.(ٗ)كقت  بع ؿاافا نبر اعفاعبرـ
لالحوأ ه:
اإا  ق قراقرن هك إأواًلل

ػػٍفا ػػ  ااضػػـاقر   ػػ فا  مػػكفاقر ىلػػعاعلػػعا ىلػػعارن قئهػػباكقت  ػػبئهبذاكهػػكا  ى
ظػ   فذااَّ مليك ىك ُّٱ ر  ا ن  ػرا نػ لذاك   ػ را   ػعذاك مػكفا

 ربا فا مػكفا ػيا كضػآااَّ مك لك ُّٱ مإاك رارن قئهباكقت  بئهبذاك كرهإا
ٱإاك رػػػبا فا مػػػكفا كرػػػه...اَّ  يق ُّٱقرءػػػبؿا ػػػفاقرضػػػ   اقرػػػءما ػػػيا كرػػػهإا

ها رػػ  قفاممل ػػاقاوػػ ق نااَّ مليك ىك ُّٱك ػػيا كضػػآاناػػ ااَّ مك لكُّٱ
ا.(5) بؿإاق ماكقا  هبا  فااا مهللاا ارن ق هباكقت  ب هب

إا»إاق للابملم ظور ػؿ  اكىنى ػن  ػبااذَّ مليك ىك مك لك ُّٱكى ىٍكريهياعى هي ى
ا.(6)« ىٍر ى ىقًفاً ٍفا يٍنً  ىًراقر   لهللاياك يٍ ً  ىرٍا

إاكهػكارن ػبعاقرن  ػآاعلػعاضػـاوذكرلأبولزرع لدل اًللآ رللمقاراءةلب لضاب
ا.(7)   كقا باقنول كقا  هاررعا با ن ىكقاعل هاَّ مليك ُّٱ

                                                           

ذاكقلظػػ ا ػػوباقرءػػ   ذارل ػػكمبليإأُٓ/ٔذاكقراءػػ إإُّ/ّقلظػػ او  ػػ  اقاػػفاعط ػػهللاإاا(ُ)
اذاء حاءم اقرن  آا باع قاقرلنىي.ٔٔٓ/ِ

ا.ُّٕ/ّقلظ إاو    اقافاعط هللاإاا(ِ)
ا.ّْٕ/ِذاكقلظ انق اقر    إأُِ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  ذارلالبإاا(ّ)
ا.ّْٕ/ِنق اقر    إاا(ْ)
ا.ُِٕ/ّقلظ او    اقافاعط هللاإاا(ٓ)
ا«. ا اق»ر بفاقرى جذا ب  اا(ٔ)
ا.َّْءنهللااقرء ق قرذاألايان عهللاإارػا(ٕ)
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ػػٍفا ػػ  اا ػػوباقر ػػ ـانىلػػها رػػ  نقارنػػ لا نػػ لذاكمػػءقا ػػفا ػػوباقر ػػ ـا ػػيا ك ى
بهب» ا ومكفا فاقرن ماكقر  كذاكهءلاظ    هللاا مبف.«ا ىٍ  ى

ػ ىًراقر ػ  لهللايا«ك ىٍن ىقهػباك ىٍ  ػبهبإا»وق للاباملم ظاورلأ ًضا  ذااًػبٍر ىٍوًبذاً ػٍفانى
رٍا ا.(ٔ)«ك ى ى

اا ج ػػاكمػػؿارػػكقجاء ػػف.»إاوقاا للالزأ  ػػ م   ا ػػوباقر ػػ ـذاا«بقهىػػ ىانٍا ىا» ػػ  اافٍابا ى
ػػبهب ٍ  يهػػباك يٍ  ى ػػذا ءػػآار  ػػبؤهبذا ماًرٍ  ق هػػباكاػػبَّلل اا... ػػبر ىلعانى  يٍن قهػػبا» ػػ  اافٍاك ى

ػػػبهىب ارن ااإ  ىلػػػعاءرػػػؾاذ«ك يٍ  ى ػػػبؤهباذؤهػػػبقاػػػبَّلل  اًرٍ  ى  يٍنػػػ لااهياويػػػ ٍا ءػػػبؿإا ن ىااذكاػػػبَّلل 
ٍن ق نا ػيا ىلنػ ػا.عاكقءػ واكقت ػبهىب ىن ىقهػبا»اإ ػبؿافٍاك ى ٍ  نػ«ك ى  ى ػ ىٍرانى باذا هػكاعلػعانى

ػػػك قاك ىٍ  ػػػعنا ػػػٍرا  ي ػػػعذاك ىنػػػ لذاكى ى ى نػػػؿ ا- اا ف ااإكقر ىلػػػعذا  ػػػوء هباإكقٍر ي  ى
ا فا ي ى  كقا ياك ران  هبا-كعن ا ـٍ ا.(ٕ)«ق وء ق هباكك راذ  ى ىهي

 ػػػػػػ  اء ػػػػػػن ذاكقرم ػػػػػػبئيذاكء ػػػػػػصاعػػػػػػفاعبرػػػػػػـإا»إاوقاااااا للاباااااامل  لو ااااااه
اضػػػػـاقر ػػػػ ـذاكه ػػػػبا«ا يٍن ىقهػػػػب»قر ػػػػ ـذاكقراػػػػب كفإاابإل برػػػػهللااك ػػػػوبااَّىكُّٱك

ـ انىلػها رػ  نقا ػٍفاضػ  ر  قفذا  ىٍفا وباقر ػ ـانىلػها رػ  نقارنػ لا نػ لذاك ى
ٍ ىىبؿها ا.(ٖ)«ألن  وهذاكقر ر  ا فا  ىؿا يٍ ىىؿذاكقت

وػها«ا ىٍن ىقهىػب»قرء ق  اابر وبا يااوعم للالا رسي اءن   ىن نن من  زن  ُّٱاػمف 
ـ ا«كهياويٍن  هـ»رمبفا«ا يٍن ىقهب»ذاكركامبفا(ٗ)َّٰى ين هللاا ػفاضػ ذاكءن 

ٍ ويهيذا وؿإاءهارااهاك ءهاوه اًاًهاك ىٍن ى ٍ ري امله با وءب ابفذاكنى ى
ا.(٘)

                                                           

ا«. ا اق»ر بفاقرى جذا ب  اا(ُ)
ا.ِٓ/ّ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ِ)
ا.َِٖ/ُرع قجاقرء ق قراقر اآاكعللهبإاا(ّ)
ا(.ِْ ك  اهك ا فاقر هللاا)ا(ْ)
ذاكقلظػػػ ا  ػػػبو باقرغ ػػػجذارل نػػػ اقرػػػ قنمإاِّّذاُّّ/ْقلظػػػ اقرءنػػػهللاارلءػػػ ق اقر ػػػاىهللاإاا(ٓ)

ا.َّٓ/ُٔ



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿َُِٖٓ﴾  
  

اً ٍفا ىٍكًرًهإا؛ا« ىٍن ىقهىب»  ق  اقر وبا يااورأ حلالطبري  من  زن  ُّٱًرءيٍ ًجاءىًرؾى
لىػػعاً ػػ ىق ىً ااذَّٰى ين ىن نن اعى ـٍ ػػبًعًه ً ػػياًرٍن ى ااَّ من  ُّٱكى ًا ىػػٍوًباقرو ػػبً ا ىًر ػػؿه

اقٍركىٍنػػػهىاً ػػػيا لىػػػعا ىف  اعى .ا«ا ىٍن قهىػػػب»كىقًضػػػبه اقٍرً ػػػ ـً ػػػبا ػػػ ق   ىػػػٍوبي ػػػًـٌاام ػػػبا ن  ً ػػػيااقرض 
بهىب» ٍىلىعاا؛« يٍ  ى هىب.اكى ى لىعاضى ًٌ اقٍرءي  قً اعى هللًااً فى ن  بًعاقٍرءي ٍن ى اذ ىً   ىهىبا«إ ىٍن قهىب»إًلً
بهىب» بهىبا«إكى يٍ  ى ٍ  ىهىبذاً ٍفاكى ى ىهىباقَّلل ياكى ىٍ  ى كى

ا.(ٔ)
ػػٍفا ػػب اعلػػعالهنػػها ػػفاقرءػػ  ق اقر  ػػب اررػػ هـا ػػباءنباث  ً اا  إا ػػ ق  اقرلنىػػياك ى

اقر  ـاكم  اقر ق اك ػب ااىػ هبذاكمػءقاا« يٍنً  هىباك ي ً  هىب» اضػـا«ا ي ً ػ هىب»اضٌـً
ا ػػػهاعلػػػعا ف  ا ػػػفاقر ػػػ ـاكم ػػػ اقر ػػػ فاك ػػػب ااىػػػ هبارػػػ  ءهللاذا وكن   يٍنً  هىػػػبا»مػػػا 

ذاك مػػكفاق ػػـاقر بعػػؿا ػػفاقر اػػبعيا« نػػ لاك   ػػع»ق ػػـا بعػػؿا ػػفاا«ك ي ً ػػ هىب
ػػباكم ػػ ا ػػبا اػػؿاقرنػػ ذا ل ػػباميً ػػ ا ػػبا اػػؿاقرنػػ ا ا اػػ قؿاءػػ ؼاقر ضػػب عهللاا   ن

ا يا رراقألرؼاقر م ك ا با الهباررعا ب ار  ءهللا.
اػ ؿااذ بملهللاا  ه ػبا ب اا« يٍنً  هىباك ي ً  هىب»اإكعفاقرء ف»إافايلااحة  

ا.(ٕ)« بعل فا فا ن لاك   عا   ب قألرؼا آام  اقر ق اكقر  فا
لوا حم لفيلإعرابهم لإلىلثالث لمذاهب:

عبئػػ وبفاا-وىػػبرع-ءهػػجاقرىماػػ مذاكقاػػفاعط  ػػهللااررػػعا ل ه ػػبارػػ وبفاا -ٔ
 .(ٖ)َّ مك لك ُّٱعلعاءم لا يا كرهإا

اهػػءقاقرػػءماءمػػ كلااورد لعم ااه رل  ػػبا ػػوـاعلػػعاا- ػػفامكله ػػبارغوػػ ف–اػػمف 
ا»إاوقاادلقاا للال م االوءػػ   امكله ػػبا ىػػ  و فا ػػو ءضاقإلضػػب هللاذا امػػؿ  رف 

                                                           

ا.ُّٕ/ّ’إاذاكو    اقافاعطي اِّٗ/ُٓقلظ انب آاقرا بفإاا(ُ)
 ياوكن ها  ق  اقرلنىيذاأُٓ/ٔذاكقلظ اقراء إأُِ/ِروءبؼا ضا اقرا  ذارلالبإاا(ِ)

ا.ِّٕ/ٔكقر  اقر ركفإا
ذاكقرػػػػػ  إُّ/ّذاكو  ػػػػػ  اقاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإاٗٗٔ/ِقلظػػػػػ اقروا ػػػػػبفا ػػػػػيارعػػػػػ قجاقرءػػػػػ  فإاا(ّ)

ا.ِّٔ/ٔقر ركفإا
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  ﴿َُِٖٔ﴾  
  

رضب هللاوار ػ ا ءضػهللاا ػ اونىػؿا ءضػهللاارالارضػب هللااقررػ هللااقر  ػا ههللاا ػاا
ا.(ٔ)«وو ءض

ابك نػػكنا فا مكلػػذا(ٕ) ل ه ػػبا ػػيا كضػػآاقرناػػ اعلػػعاقراػػ ؿا ػػفاق ػػـا  -ٕ
 .(ٖ)«هكا يٍنً  هباك يٍ ً  هب» مإا او  ذا ض ب اا  آاا يا كضآ

اإقر ىلػػعذاكا-وىػػبرع- ل هػػبا ػػيا كضػػآالرػػجاعلػػعاقرءػػبؿا ػػفاق ػػـا ا -ٖ
 .(ٗ)«بارهببارىهىباك يٍ ً  نا يٍنً  نا»

اااام م ًىلػػػػرا»إاقاااا للالس  ػػػػ ٍاقهػػػػباك يا ىانٍا ىا»كرػػػػكاني  ػػػػيا كضػػػػآاق ػػػػـا«اببهىا ى
اءرػػؾ  ناا ءػػ  ارمبلػػراءػػبالنااذقر بعػػؿ ااذذاكرنػػبنى ىىٍلوىهػػبا ػػيا كضػػآالرػػجو كرىنى

اوىبرع  .(٘)«علعاقرءبؿا فاق ـاقَّلل 
ػػػػػػب ا فا مػػػػػػكفا لرػػػػػػكانباعلػػػػػػعاقر ػػػػػػ اذا علػػػػػػيإا -ٗ  يٍنً  هػػػػػػبا» نػػػػػػبناقرنن 

ا.(ٙ)«ك يٍ ً  هب
لمالةظ ت:

ػػػٍفا ػػػب اعلػػػعالهنػػػهاعلػػػعاق ػػػـاقر بعػػػؿا ػػػفا -ٔ نػػػب را ػػػ ق  اقرلنىػػػياك ى
 ػيا ءباػؿاقرءػ ق  اابر رػ  اعلػػ اا« يٍنً  هػباك يٍ ً ػ هب»«ا نػ لاك   ػع»

ن هػػػك اقرءػػػ  ق ذام ػػػبا ل ػػػهارػػػـاوظهػػػ ا ػػػيا  ق وػػػهار برػػػهللا؛الظػػػ نقاإلنػػػاصا
 قرم  .

رػػػـاوكق ػػػؽا ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػباعل ػػػهان هػػػك اقرءػػػ  ق اقر ػػػاىهللاذا كاقرى ػػػػ  ا -ٕ
 قر وكقو  .

                                                           

ا.ِّٔ/ٔذاكقر  اقر ركفإآَّ/ُٔذاك  بو باقرغ جإأُٓ/ٔاقلظ اقراء إا(ُ)
اقلظ اقر باؽ.ا(ِ)
ب إاا(ّ) ا.ٔٔٓ/ِذاك وباقرء   إآِ/ّقلظ ا ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ِٓ/ّ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ْ)
ا.ِّٕ/ٔقر  اقر ركفإاا(ٓ)
ا.ِٓ/ّ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ٔ)
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  ﴿َُِٖٕ﴾  
  

ررػػعا«ا يٍ ً ػػ هب»كرل ػػ فا ػػياا« يٍنً  هػػب»   لارنػػاصاقرم ػػ ارلػػ ق ا ػػيا -ٖ
  ءهللاا بملهللاا م ك ا ػبا الهػبذاك لػجاقألرػؼا ػب نا وػ ا لجاقألرؼا ب نار

 ركوياكقضبا يا  ق  اقرلنىي.

اقروغ   اقرركوياررعا و ا ياقر ءبطآااػ فا ػ ق  ان هػك اقرءػ  ق ذا -ٗ رـا ؤ ًٌ
ك ػػ ق  اقرلنىػػيذا ءػػ ا اػػ ؿارػػبئراطك ػػؿاا ولػػهذاكرػػبئرا رػػ  اا ولػػها

اذاك وضباءرؾا فاناؿاقرويإ«هبقا يٍن ا»ذا«هبقاٍن ا ىا» يا  ـا
ا  ق  اقرن هك إ

اهبا با ي اهبا قا نػ
اصاااااصاااااصاااصاصاااااصاااااصاااص

ا  ق  اقرلنىيإ
اهبا يا ي اهبا ما نػ

اصاااااصاااااصاااصاصاااااصاااااصاااص
لَّ مض ُّٱمق بلل«لَ  َحمه» -لب

ا.(ٔ)َّ مظحط مض ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
بوى ػػػه»ذاك ػػػ  اقرلنىػػػيا(ٕ) ػػػباعػػػ قاقرم ػػػبئياَّ مض ُّٱ ءػػػ ا ػػػ  اقرن هػػػك ا «انى

ذاكهػػيا ػػ ق  اقرضػػءبؾذاكن ػػ ااػػفاعلػػيذاك اػػيا(ٖ)ا ػػوباقرنػػب اكقروػػب اك رػػؼاا له ػػب

                                                           

ا(.ِٔ ك  اقر ط   فا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقرءنػػػهللاارلءػػػ ق اقر ػػػاىهللاذاألاػػػياعلػػػياقر ب  ػػػيإإٔٔقلظػػػ اقر ػػػاىهللاذاالاػػػفا نبهػػػ إارػػػػا(ِ)

وءػبؼا ضػا اقرا ػ إأّٔذاكقرءنهللاا ياقرء ق قراقر اآذاالافانبرك هإارػػّٕٖ/ٔ ذاكقت
ا.ِٕٓ/َُذاكقر  اقر ركفإإُْ/ُْذاكنق اقر    إإٗٓ/ِ

ا.ُّْ/ُء بفا ياقراء إااذاك اكّْٓ/ٓل جاقرء ق  ارللنىياقافاعط  هللاا ياو    لإاا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿َُِٖٖ﴾  
  

باعلياافا اياطبرجا(ٔ)ء ك ذاكقافا اياعالهللاذاكقرم بئي  ضػيا–ذاك   ااهبا  ضن
ا.(ٖ)ذاكطبكك ذاكعلء هللاذاك ء ؽ(ٕ)ك اياعا اقر ء فا- اعله

لالمع ىلوالحوأ ه:
ا ػػػبا كضػػػآاعلػػػعاإاقرطػػػ فامع اااىلال حااا ب قرػػػءما ينػػػوـااػػػهاقرموػػػبجذاكقرنػػػبوـى

اقر ػي ا(ٗ)قرط ف وـى اقرءػ  فارءقا ػ  لاررػعاذاكنى ػبإاالػما نػ لذاكنػوـا ػافه  نو ػهانو ن
امؿا ي اكنبًو هاعب اوهاك ن ل(٘) ن ل ا.(ٙ)ذاكنبوـى

رلالعمم ء ا ىلػبلإانلطػهاك نقنػهذاَّ مض ُّٱاوفدلفس  ا ياقر هللااقرم   ػهللاااػمف 
اذاكقرلنىػػيإكقرء ػػفاذكقاػػفانا ػػ اذ ػػبؿاقاػػفاعاػػب كااذعلء ػػهللاكااذقاػػفا  ػػىك اه برػػ

ا.(ٚ)قر  جا قئءهللااقر  ؾاهللا ىلبلإا فا ن اقر قئءهللااعل انبو 
ا(ٛ)كءمب اقر قئءهللاذا آاط جاقرطىـاذرءقء اقر ءطآقر  ق ااإوق للأبولعمي
ا.(ٜ)«ط لهاقرءما نوـااها  ؾاا ؿاقرط فاقرءما ياقر ل ب»إاوق للمأ هد

ل

                                                           

ا.ُّْ/ُقراء إاا(ُ)
ب إاِْٖ/ّقلظ ا ىبلياقرء  فارل   ق إاا(ِ) ا.ُُّ/ٓذاكقتع قجاقرء  فارللء 
ذا ق اقرموػػجاقر رػػ  هللاذاك ػػوباقرءػػ   آِٔ/ُٗقلظػػ اقرنػػب آاألءمػػبـاقرءػػ  فارلء طاػػيإاا(ّ)

ا.ْٖٖ/ٓرل كمبليإا
ذاكقرل ػػػػػبفإُٓ/ٓ«إانػػػػوـ»ذاكقر ءمػػػػػـاُِْ/ْ«إانػػػػوـ»قلظػػػػ اقرىػػػػ فارلنل ػػػػػؿذا ػػػػب  اا(ْ)

ا«.نوـ»
ا«.نوـ»قرل بفاا(ٓ)
ا.ّٕٖ/ٔذاكقلظ اقرءنهللاارلء ق اقر اىهللاإإُٓ/ٓ«إانوـ»قلظ اقر باؽذاكمءقاقر ءمـاا(ٔ)
ذاُّٖ/ٔذاكو  ػػ  اقر ػػػ ىبليار لرػػػك ااػػػفا ء ػػػ إآّْ/ٓقلظػػ او  ػػػ  اقاػػػفاعط ػػػهللاإاا(ٕ)

ا.ِْٖ/ّ.اك ىبلياقرء  فارل  ق إاْٖٖ/ٓذاك وباقرء   إاُّْ/َُكقراء إا
ذاكقراءػػػ إآّْ/ٓذاكو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإإّٖ/ٔقرءنػػػهللاارلءػػػ ق اقر ػػػاىهللاذاألاػػػياعلػػػيإاا(ٖ)

ا.ِٓٔ/ُٗذاكو    اقرء طايإاُّْ/َُ
ا.ُّْ/َُذاكقراء إآّْ/ٓقلظ إاو    اقافاعط هللاإاا(ٗ)
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ااػهإاوفيلال ة ح اقرءما يٍنوىـي ـيإاقرط في ذاكمػءقا ػبؿا نبهػ ذاكقاػفان ػ إاقرًنوب
ا فاقرط ف ا.(ٔ)نوـارلبؤلاابر  ؾاا الن

اقرنوػػبـاهػػكإاقرطػػ فاقرػػءما نػػوـااػػهاقر ػػي ذا نىػػؿا  كىنػػهيا ػػ ق  اقرن بعػػهللاا ف 
اا رهاقر  ؾ.
اا ل  ق ااهػػباها يػػ ل ػػذاكاهػػءلاا لػػهللااقر ىلػػع»إافااذكرلابااملعط  اا لأم ل«ل  َحمااه»وأم 
ا.(ٕ)«علعاقر ء ؽقرطاآا

ػػػهيا» إوق ااال   ػػػبا   ػػػراا ػػػوباقرنػػػب اكقروػػػب اك رػػػؼاا له ػػػبذا برػػػهاعلء ػػػهللاإاا«نبوى ي
ارلىط ا ا.(ٖ)باو   إا ن ل هياً ٍ مناب إاقٍنىؿانبوىاقر    اوىءيكؿي

 ػهيانبوىا»  إاٍءػك يا»إاوذكرلال م للالقراءح م،لوأ  هما لبمعً اىلواةاٍد،لة اثلقا ل
اقر  ؾذاك ءبؿإااؿاقرًنوبـاكقرنبوـاهباهلػبااإ ماًنوب هذا ىليا«ً ٍ ؾها عب اوها  بي

ـىاعل ه ًو ا.(ٗ)« باني
ـإاقال ػـذاقرنػبوىاابـا وءب اػبفاً ػياقر ىلػعذارالا ف اوىاـاكقرنًابوىاكقرنىا»إاوق للالار اء

ا.(٘)«بـإاقر ر  وىاكقرنًا
ا س  ػ ق  اعلػيااػفا اػياطبرػجذاك اػياعاػ اقرػ ء فاقر ػل ياعػفااوذكرلال ة 
عاا ىلنػا- ىلػياكنبوى ػه–نوب ػها ػبؿا اػكانى ػ إاا« ػهياً ٍ ػؾهانبوىا»عليذاك ل ها   ا

ـاق ػـاقر بعػؿذاك موػ امػاـاقرىػ جا ػياقرلػب اكنػبوىااذبا رػ  وب نانًاارالا ف ااذكقء وا

                                                           

ذاكقلظػػػػػ اقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفإا«خاراـ»وػػػػػب اقرلغػػػػػهللااكرػػػػػءبااقرى ا ػػػػػهللاذارلنػػػػػكه مذا ػػػػػب  اا(ُ)
ا.ِٕٓ/َُ

ا.ّْٓ/ٓو    اقافاعط  هللاإاا(ِ)
ا.ِٓٔ/ُٗذاكقرنب آاألءمبـاقرء  فذارلء طايإاِْٖ/ّقلظ ا ىبلياقرء  فارل  ق إاا(ّ)
ا«.نوـ»اِِْ/ْقرى فإاا(ْ)
ا.ِْٖ/ّ ىبلياقرء  فإاا(ٓ)
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ك ػيا...اذ (ٔ)َّ حقمف خفُّٱا-كعػن اانػؿ ا-م ػبا ػبؿااذ هـك با  ػاههـاهػكانػبوىا
ا.(ٕ)ر  اقرلب انوبـ

 ىلبلإا ن لذام بامبفااذا  ف ا« هنبوىا»با كؿاقرم بئيإا م  ا»إاوق للأبولعمي
ـإاق ـاقر ر  ذاكقرنبوىاامبفا ىلبلإا ن هـ.اكقرنوبـإاَّ حقمف خفُّٱ فا   إا

ا.(ٖ)«قر بعؿذاكقرنبوـإامبرٌطباآاكقروباؿ
لمالةظ ت:

ا فاقر باؽا وضبارلاءحاقرويإ
ػػٍفا ػػ  اَّ مظحط مض ُّٱ ػػ ق  اقرن بعػػهللاا -ٔ ذاك ػػ ق  اقرلنىػػيذاكقرم ػػبئيذاك ى

 وءب اوػػبفا ػػياقر ىلػعذاك ػػ اءمػػ اقوءػػب ا ىل ه ػػبا«انبوى ػػها  ػػؾ» ػولهـا
 مو  ا فاقرىل ب ذاكقرنوبـا ر  ذاكقرنبوـاق ـا بعؿ.

  ق  اقرلنىيا  ق  ا ػاى  هللاذاء ػحانػب راضػ فاقر ػاآاقر وػكقو  ذاء ػحا -ٕ
  ياموباهاقر اىهللا.   ااهباقرم بئيذاكل اهبارهاقافا نبه ا

قنول ػػرارػػ غهللاا ػػ ق  اقرلنىػػياعػػفا ػػ ق  اقرن بعػػهللاذاك ػػ ا وػػ اءرػػؾا ػػيا -ٖ
قر ءػػبطآاقررػػكو هللاا ػػفاء ػػحاقرو و ػػجذا ب ػػو لرامػػؿا ػػ ق  اعلػػعا  اىػػهللاا
ؿاقرءر  اقر  وكاذاككقء ا فاقرلكعاقروػبليا  ءبطآإاواوهللاا فاقرلكعاقألك 

يا ػػػ ق  اقر وك ػػػطاقر  وػػػكاذاكمػػػبفاو و اػػػها ػػػيا ػػػ ق  اقرلنىػػػياقألكؿذاك ػػػ
اقرن بعهللااقروبلي.اكقرا بفا ياقرن كؿاقروبريإ

نوب ها ػيا
ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؿا
اقركرؿ

نبو ػػها ػػيااقاـاوباخ
ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؿا
اقركرؿ

اقاـاوػانب
اصاااصاااصاااصاااااصاااصاااصاااااصاا

ل
                                                           

ا(.َْ ك  اقألءنقجا فاقر هللاا)ا(ُ)
ب إاا(ِ) ا.ُُّ/ٓرع قجاقرء  فذارللء 
هللاارلء  ق اقر اىهللاذاألاياعليا(ّ) ا.ّٕٖ/ٔقر ب  يإااقرءن 
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 انشاثغادلطهت 
 اختالف صٍغ اجلًغ

ل«َفْعَمى»،لو«ُفَع َلى»  غ لالأمعلب مللا حال 
ػػٍم ىل» ن ىنػػبا كارػػػ هللاذان ىنػػبا كاق ػػـانػػػل ذااَّ مئ  ُّٱ ءباػػؿا«ا ى

ا.(ٔ)َّ مئ خئ  حئ جئ يي ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ذاا ل ػػػػػبا ػػػػػ  اقرلنىػػػػػيا(ٕ)« يىىػػػػػبرىع»علػػػػػعاكنفااَّ مئ  ُّٱ ػػػػػ  اقرن هػػػػػك ا

ٍم ىل» ا.(ٖ)« ىٍىلىع»علعاكنفا«ا ى
لالحوأ ه:

ارل ػػ ً اً ػػٍفا ػػ جاإامع ااىلالكمماا  ػػ  ذاك لػػها  ػػؿاًر ػػبا ىٍىػػً ضي ػػٍم ارغػػهللانإاقر   قر  
ػػ  ا ػػباقر يٍ ػػًم ؛األلػػه اإًلنقرػػهللااقرىءػػػًؿاا ى ي ػػٍم ي ا ػػبا ءػػبؿاقر   اػػ فاقر ػػ  اكعءلػػػهذاك موػػ ي

ٍءكًاذاابر ي ًم  اقرر  إالىًء ضي ٍم ي بًءي.اكقر   اقرر  ؼى إاًناى ٍم ىقفي قر  
ا.(ٗ)

ػػػػمب ل»كهػػػيا«ا ػػػػم قف»كنػػػب را ػػػػ ق  اقرن هػػػك ان ىنػػػػبارمل ػػػهللاا ذا وػػػػؿإا« ي
ػػ كفاإا»ساا بو ه،لة ااثلقاا لوهااولمااذهبلذا«م ػػاف»ن ػػآا«امي ػػبرع» ك ػػ ا م ًٌ

ػػاذ« ىػػبرع»اىػػضاهػػءقاعلػػعا نػػبرع.اك ػػلهـا ػػفامب لاكعياكءرػػؾا ػػكؿااىضػػهـإا ي
ا.(٘)«...ا مءرؾا   ا ىٍىافاك ىٍىلعنبرع ءكؿإاعىا

هىب»إاوق للالعكبري اقر ًٌ ًفاكى ىٍوءي ـ  اضى كني ذاكى ىني ٍم ىقفى ٍ آيا ى مىب ىلإانى ا.(ٙ)« ي

                                                           

ا(.ّْ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذإٓ/ِذاكو  ػ  اقاػفاعط  ػهللاإاُٖٖ/ُقلظ ا  ق  اقرن هك ا ياقر ءو جذاالاػفانلػيإاا(ِ)

ذاكقر  اقر ركفإاْٗٔ/ِذاكقراء إآَْ/ُذاك وباقرء   إأُّ/ُكقروا بفذارلىما مإا
اكر  هب.اٖٗٔ/ّ

ا.ّّافانبرك هإارػقلظ اقر باؽذاكمءقا نور ا كقءاقرء  فذاالا(ّ)
ا«. م »ذاكر بفاقرى جاٖٗٔ/ّقلظ اقر  اقر ركفإاا(ْ)
ا.ْٗٔ/ّقرموبجذار  اك هإاا(ٓ)
ا.ُّٔ/ُقروا بفذاألاياقراءب إاا(ٔ)
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ا ػػفاقر ػػباؽا فا ػػمىب ىل» كقضػػبه ذاك ل ػػها نػػكنا  ػػهاضػػـا« ػػم قف»ن ػػآا«ا ي
اقألرػؿا ػيا ػمىب ىل»قر  فاك وءهبذاكءم ااىضاقرىل ب ا ف  ػبرع«ا» ي  ػوبا«اكمي ى

اقرضـ ا  نب. اقرمبؼاكقر  فذارمف 
قرػػءما ؤلوػػهاا«ف ىٍىػػاىا»كنػػب اقرضػػـا ػػيان ػػآا»إاوعم االلالرضاايلذلاا لبقولااه

مىب ل»نبرهللاذاكهكا ياا« ىٍىلع»علعا برعاك ي ل اا«مي ى ـ ا  نبا ػفاقر ػوبذاكقت ا ػباضػ
ا؛رمكفاوم ػ  لاعلػعا  رػعاقرن ػكعانػاؼاقألرػؿا؛نبرهللاناا« ىٍىاىف» يان آا
 ػ ا كؿاغيا بام  اعل هار  باههللااقألرؼاكقرلػكفا  ػهاألرػؼاقرومل ػحذا ىاهارل اكءرؾاألل ا

ها ػفا كؿاقأل ػ اعلػعار لاًٌاا؛بامبفا لاغيا فا مكفاعل هقرن آار  اقرء ب ياع  ا
فارػػـااذقألكؿااػػآان ػػآاقر ؤلػػحان ػػآىاقر ػػءم ا ػػياضػػًـٌاقورلء ػػب ذاكااها نػػبرؼ ل ػػ كقت

ا.(ٕ)كمءقاءم اقافا ى شذا(ٔ)«بارلء ب  مفا نبر نا
ذاَّ جئ يي ُّٱ ػػياقر ػػهللااقرم   ػػهللااءػػبؿا ػػفاقرضػػ   ا ػػيااَّ مئ خئ ُّٱ

اقر هللاا  النررا اؿاقرءطآااوء   هب. ٍم اقرن  ذاك ف  ٍم اهلبا ي ا بر  ق اابر  
ااإوق ل اقرابءشاق ـان آا ء ال جااَّ مئ ُّٱرف    اك هذااررعاءرؾقافي

ذا(ٖ)« ػفا ال ػهللًااقرن ػآا ػي هاعلػعاهػءقاقرػكنفاهارـا ػمرًاألل اا؛كهكاقرء ب يا» بؿإاكا
ا  اك ها ل هان آاوم   ام با اؽذاكهكاقر قنب. ارمفالص 

لباححلالس ملوسكوملالك  ،لفحةحمللوأه م:«لَسْكَرى»أم  لقراءةلال  عيل
 «.ن ءع»وم   ذامػهبان آا لإاأةدهم  -
 «. ىٍىلىع»إا ل هبار هللاا     اعلعاوالث  ي -

ػٍم ىل» م ػبا»كو رػ ؿاءرػؾا ػيا ػػكؿاقاػفانلػياقروػيذاء ػػحا ػبؿإا ا ػػوباا« ى
اقر  فا   فا   امءرؾا  ءو ؿا    فإ

                                                           

ا.ُْٕ/ِ  اا ب  هللااقافاقرءبنجإاا(ُ)
ؿإاا(ِ) ا.ٓٔذأْ/ٓقلظ ا  ااقر  ر 
ا.ُٖٔ/ّذاكقر  اقر ركفإاْٗٔ/ِقراء إاا(ّ)
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ػػػ اعلػػػعارالا ل ػػػذا« ػػػم قف» فا مػػػكفان ػػػآااإأةااادهم  - رءااذ« ىٍىلىػػػع»هامي ًٌ
ا ن لا كرهإهللااولءؽاقرىءؿذا ن لاءرؾامبفاقر م اعل ا

اااااااا لَحماااااااا ٌبلَحماااااااا ُبلبااااااااُملُماااااااارٍّل لَفَأم 
ل

ل(ٔ)َفأَلاااااااا ُهُبلالَقاااااااوُبلَرْوَباااااااىلِ   مااااااا ل
ل

وى ق ياقألل  اذ« قئج» هءقان آا هبرػؾا»  مكفاءرػؾامءػكرهـإااذ مإالك عاني
ٍ ػ ىل رءااذ«رػ  آاكرػ ععاكنػ  باكن ءػػع»ذا  نػ ما نػ لا«كهلمػعاك بئػ اك ى

فامػبفا ا ل ػكانباررػػ هـذاالاا«ك بئػػ اك قئػجهبرػؾا»مػبفاءرػؾاعلػهللااايلػػكقااهػبذاكقت  ىػان
ا يك ىىنبا ياقرل ظااهـ.

ػػٍم ىل»إا فا مػػكفاواآل اار -  ا اهلػػبارػػ هللاا  ػػ   ذا ػػءم هبا ػػم قفذامػػب  اا« ى
ػػفا ػػ  إا ػػٍم ل» ػػم ل.اك  ػػه ارهػػءقاقأل ػػ ا ػػ ق  ا ى ابرضػػـذاكهػػءقاالاا« ي

  ىي مي ُّٱ مػػػػكفارالاكقءػػػػ نق.اك  ػػػػه ارلءػػػػكؿاقألكؿا ػػػػ ق  اقرىب ػػػػهللاإا
كنػػبنا فا ك ػػآاعلػػعاقرلػػب املهػػـارػػ هللاااذ(ٕ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي

 نقار ىلػػعاقرن لػػهللااكقرن بعػػهللااكهػػياال ػػظاقركقءػػ ذام ػػبانػػبنا   ػػ   اورػػكا
باررعاقرلب اال ظاقركقء ا يا كرهإ ا فا    ا  ضن ارلىا  و

لَوَلَقااادلَساااِئمُتلِماااَملالَة ااا ِةلَوطوِلهااا 
ل

ل(ٖ)َوُسااااؤاِللَهااااذالال اااا ِسلَك ااااَ لَلب اااادُلل
ل

ك ػػػفا ىمك ػػػها ػػػيار ءػػػبعار ػػػظاقرن بعػػػهللااعلػػػعا ىلػػػعاقركقءػػػ ا كرػػػهاوىػػػبرعإا
ا ػػػفااذ(ٗ) َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حكُّٱ كقر ػػػ ق ااػػػهاقركقءػػػ ذامػػػؿج

ا.(٘)«ماـاقرى ج

                                                           

ذاك ىلػعا« كج»ذاكقرل ػبفاُٖٖ/ُ فاقر وءب جذاكرـا  ؼاعلعا بئلػه.ا ػياقر ءو ػجإاا(ُ)
ا كاعإا ونلهـاقر   اكقركنآ.

ا(.ِ ك  اقرءجإا فاقر هللاا)ا(ِ)
ا.ُٖٖ/ُذاكقر ءو جإآِ فاقرمب ؿارلا  ا يا  كقلهإارػا(ّ)
ا(.ُّٕ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ُٖٖ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ٓ)
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ٍم ىل»رءنقا  ق  ا ػٍم اعلػهللااوءلػؽا« ػم قف»ر  ػبا فاومػكفان ىنػبارػػ«ا ى اقر   ؛األف 
قروػػياولءػػؽاقراػػ فذاقرىءػػؿذاكءرػػؾامن ءػػعذاك ػػكوعذاكهلمػػعذاكر  هػػبا ػػفاقرىلػػؿا

ػػٍم لذا كون ػػآاهػػءقاقرن ػػآذا كا لػػهارػػ هللاا  ػػ   اكرػػؼااهػػباقرن بعػػهللاذامػػب    ا ى
ػػٍم لذا نػػبئنا فا ءػػآاعلػػعاقرلػػب املهػػـارػػ هللاا  ػػ   اورػػك  نقار ىلػػعا كن بعػػهللاا ى

اقرن لهللااكقرن بعهللاذاكهءقاملها فاماـاقرى ج.
ا» ػػ ا ػػبركقإا»اةاا ملذكاارلأ  هااباوقاادلساابللابااملأ اايلفاايلذلاا لساا بو ه  نػػؿه

ػاذ م قف اذ« نػبؿا كاػع»اإك ػبركقاذهػـانىلػكلامبر  ضػعءرػؾاألل اكاا؛«م لك كـا ى
ػػػا« ػػػم ل»نىلػػػكلاا لنرػػػهللاا ػػػم قف.اكقر كاػػػعإاقرػػػء فا ػػػ اق ػػػووءلكقالك ن ػػػاهكلاابر   بذا   

ا.(ٔ)«بذاكقركقء ا قئجهاك بركقارلٌء فا  ا ونلهـاقر   اكقركنآا كاعا  ضنا
ا ػػػٍم ل» مػػػاـا ػػػ اك ها   ػػػ ا ف  ء ػػػحا ػػػاهها كاء لػػػهااذ« ػػػم قف»ن ػػػآا«ا ى

اعلعا با  ها  هللااكعل هللااالءءهارل ىؿ.
ػػػػبا فاومػػػػكفارػػػػ هللاا  ػػػػػ    رػػػػعاهػػػػءقاءهػػػػجاقرن ن ػػػػ مذاكقءو ػػػػػؿا  ضن ذا(ٕ)كقت

ػػٍم ل»كق ورػػ اقاػػفاعط  ػػهللااعلػػعامػػكفا ذاا ل ػػباءهػػجاقرىماػػ ماررػػعا(ٖ)ن ىنػػب«ا ى
ػػبا»مكلػػهارػػ هللاا  ػػ   ذاء ػػحا ػػبؿإا ػػٍم ىل»كى يػػً ئىا ىٍ ضن ٍ ػػ«ا ي ػػ ًفاً ػػٍفارى اقر ًٌ ػػٌـً ً اًاضى

ٍ ػػًآذا ىػػ ٍكًضػػآىاقٍرنى ٍ ػػ ى ى ها ىً ػػيا ى اًرػػ ىهللاها ي ذاكىًهػػيى ًا ىٍوًءهىػػبامىػػءىًرؾى ذاكى ػػٍم ىل»ػ ىًرػػؼو اا« ي ً ٍوػػؿي
ٍالىعاكىا ٍم ىل»ءي عا« ى اعىٍط ى ا.(ٗ)«ً ٍوؿي

ػػػمب لإا»وعم اااهلفاااايلهاااذهلالكممااا لأرباااعلقاااراءات ػػػمب ل»ذاك« ي ابرضػػػـا«ا ى
ػػٍم ل»كقر ػػوبا ػػآا رػػؼااىػػ اقرمػػبؼذاك ػػٍم ل»ذاك« ي ضػػـاكقر ػػوبا ػػفار ػػ اابر«ا ى

ا.(٘) رؼ
                                                           

ا.ْٗٔ/ّجذار  اك هإاقرموبا(ُ)
ا.ِٖٓ/ُقرم بؼإاا(ِ)
ا.ٕٓ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
ا.ُّٔ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ْ)
ذاك نورػػػػ ا ػػػػكقءاقرءػػػػ  فإاُٖٖ/ُقلظػػػػ اقرءػػػػ ق قراقأل اىػػػػهللااكل ػػػػاوهبا ػػػػياقر ءو ػػػػجإاا(ٓ)

اكر  هب.اَُٗ/ْذاكقراء إاّّرػ
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لالعزولالمهأيللم طللب لضبلوالاحح:
ا ىنلاقرلطؽاابرضـاألهؿاقرءنبنذاكقرلطؽاابر وبارو  ـ.

ػػػبرىعاكري ىػػػب ىل» هػػػؿاقرءنػػػبنا ءكرػػػكفإا»إاقااا للاباااملالساااك ت ػػػمىب ىلاكمي ى ا« ي
ذاكالكاو  ـا  وءكف ٌـً باقافانبرك ه(ٔ)«ًابرض  ذا(ٕ)ذاكل جاقرلطؽاابر وبارو  ـا  ضن

علػعا«امي ػبرع»م بال جاقرلطؽاابر وباأل  اررعانبلػجاو ػ ـذاكءرػؾا ػيامل ػهللاا
ال  اقركنف.

إاإا»قاا للأبااولة  اا م ٍ هيػػك ي ػػبرىع» ىػػ ى ىاقٍرني اريغىػػهللايا ىٍهػػًؿاا«مي ى اقٍرمىػػبًؼذاكىًهػػيى ػػٌـً ًاضى
إا بًن.اكى ى ى ىاقأٍلىٍع ى ي برىع»قٍرًءنى اكى ى ى وااذًا ىٍوًباقٍرمىبؼًاا«مى ى اريغىهللاياوىً  ـو ا.(ٖ)«كىًهيى

ا فإا /اضبءياعا اقراب يذاك /ارا قه ـا ل  ذاك /ا ء ػ ا كءم اقرل اهللاامؿج
ا.(ٗ)علـاقر  فاقرنل م
لو الةظلاآلحي:

اقرء ق  اقرويا   ااهباقرلنىياكنبرؼااهبان هك اقرء  ق ا  ق  ا بء  . -ٔ   ف 
ا يا  ق  اقرلنىيا  ػؿاررػعاقالواػبعاقرء مػيا -ٕ قرػءماو  ػؿارر ػهاقرءابئػؿا ف 

ػػػٍم ىل»قرا ك  ػػػهللاا ػػػػ ذاكرػػػـا ىوػػػ ا وءػػػرا  هػػػباقر ػػػ فار وءػػػهللااقرػػػ ق ااىػػػ هب«ا ى
 ابر بمفذا هكاءبننار  اءر فذاكهءقاومو  ا نىي.

 ػػػيا ػػػ ق  اقرلنىػػػياءػػػء راء مػػػهللاذام ػػػبا اػػػ ررا نػػػ لذا ماػػػ رراقر وءػػػهللاا -ٖ
 مػػػػبفاقرضػػػػ  هللاذاك ػػػػ ا وػػػػ اقرءػػػػءؼاعلػػػػعا ءػػػػبطآاقرمل ػػػػهللاا ػػػػفاقرلبء ػػػػهللاا

 ء ق  اقرن هك اوومػكفا ػفاواوػهللاا ءػبطآذاا ل ػباوومػكفا ػ ق  اقرركو هللاذا
اقرلنىيا فا ءطىٍ فا ءطذاكا بلهبامبروبريإ

ل  
                                                           

ا.ُْٗرراااقر لطؽذاالافاقر م رإارػا(ُ)
ا.ّّ نور ا كقءاقرء  فإارػا(ِ)
ا.ُِٓ/ْذاكقر  اقر ركفإاَُٗ/ْقراء اقر ء طإاا(ّ)
ذاٖٗذاك ياقرلهنبراقرى ا  هللاذا /ارا قه ـا ل  إارػِِْقلظ ارغهللااو  ـذا /اضبءيإارػا(ْ)

ا.ِٖٔكقرلهنبراقرى ا  هللاا ياقرو قحذاقرء ـاقألكؿإارػ
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لأواللقراءةلالأمهور:
ا لامبا ػ
اصاااااصاااااصاا

لث  ً  لقراءةلال  عي:
ا لا ػمػ

اصاااااصاااص
ل

ل  
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 اخلبيشادلطهت 
 اإلفشاد يمبثم اجلًغ ٔانؼكش

لوضعلالماردلموضعلالأمع
اقركقءػ ا ءػآا ك ػآاقرن ػآارءقانقؿاقرلػا ذا وقادلةاد دلسا بو هلءم اقرىل ب ا ف 

ا ػ»إاذل لبأ  هلالل أوزلإاللفايلالضارورة،لة اثلقا ل ما هػـاايكرػ  اا  ػولمى و
هـا ياقر ى ا فاءرؾا باذق ٍفا مكفاقرل ظياكقء نا اكقر ىلعان  آهذاءو عا بؿااىضي

ا  ا.(ٔ)«قرماـايالا يٍ وىٍى ىؿي
اً ياقرٌ ٍى ا ىفاو   اكى ىلراويً   يا»إاالمبرِّدلس بو ه،لة ثلق لووافلل بنى كى  انى

ـا ىًر ؿاعلعاقٍرن آ اً ياقٍرمىاى ا.(ٕ)«قٍرنى ىبعىهللااًرءقامىبفى
ػػب ذاك ػػ اك  ا ػػيا ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػبا ػػ ئااػػبإل  ق ا(ٖ)كنىػػؿاقرمك   ػػكفاءرػػؾا  ب ن

ا  ق نقااهاقرن آذا كا  فا  هاقرلا ذا فاءرؾإ
ا.(ٗ) َّ  حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج ُّٱوىبرعإا يا كرها

ذا مإاءكما(٘)َّ جح مج ُّٱذاا ل ػػبا ػػ  اقرن هػػك ا«هػػـا  نػػهللا» ػػ  اقرلنىػػيا
ا مإاءكا  نهللا.ا«هـا  نهللا»  نبرذاك

ذاء ػػػحا ػػػ  ا(ٙ)َّ  ٌّ ٰى ٰر ُّٱم ػػػبانػػػب ا ػػػيا كرػػػهاوىػػػبرعإا
آًا»قرلنىػػيا اً ػػياقر ىٍضػػنى كهيف  ػػ ي اذاك  ػػها ىلػػعاقرن ػػآ؛األل ػػهاق ػػـ(ٚ)اػػبإل  ق «اكىقٍهني
ا.(ٛ)نل 

                                                           

ا.َِٗ/ُقرموبجإاا(ُ)
ا.ُٗٔ/ِقر ءوضجإاا(ِ)
ا.ِٖٓ/ِقلظ اق و بؼاقرض جذاألاياء  بفإاا(ّ)
ا(.ُّٔ ك  ا ؿاع  قفاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ُْْ/ّذاكقراء اقر ء طإإّٓ/ُقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)
ا(.ّْ ك  اقرل ب إا فاقر هللاا)ا(ٔ)
ا.ِٕٔ/ّذاكقراء إاْٖ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ٕ)
ا.ِٕٔ/ّقراء إاا(ٖ)
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ا.(ٔ)«كهكاكقء ها  ؿاعلعاقرن آ»إاق للابملعط   
ك ػػ ءكـاقراءػػحاابرو رػػ ؿاكقروكن ػػهذاكءرػػؾا ػػيا ػػ ق و فارللنىػػيا ػػ  ااػػبإل  ق ا

ا ءباؿا  ق  ار  لاابرن آإ
ء ػػحا ػػ  اا(ٕ)َّ جئيي ىي ني  مي  ُّٱإا ػػيا كرػػهاوىػػبرعإااألولااى -

 «.ري ي وهف»
ء ػػػػػػػػػػػػػػحا ػػػػػػػػػػػػػػ  اا(ٖ)َّ مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱالث   اااااااااااااا :ل -

اعل ار  ل.«ا  بملهـ» ءباؿااَّجمُّٱ
لاافرادلمق بللالأمع-ٔ
بًمًلًهـٍا» ءباؿااَّ جم ُّٱ - أ  مل خل ُّٱذاكءرؾا يا كؿا اوىبرعإا« ى ى

 جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل

ا.(ٗ)لَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه

اَّ جم ُّٱقنولؼاقرء  ق ا يا كرػهاوىػبرعإا ذاء ػحاك  ا  هػباوػاحا ػ ق قرو
ا.(٘)قر وكقو  ا  ق وهـ وكقو  اعفاقر اىهللاا

   اقافامو  ذاكلب آذاكقافاعػب  ذاك اػكاع ػ كذاكعبرػـا ػيا كق ػهللاا اػيا -ٔ
بًمًلًهـٍا»ام ا  .« ى ى

                                                           

ا.ْٖ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ُ)
ا(.ْ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ِ)
ا(.ُٓ ك  ا اما فاقر هللاا)ا(ّ)
ا(.ُٔذآُ ك  ا اما فاقر هللاا)ا(ْ)
ذاكقرءنهللاارلء  ق اقر ػاىهللاذاألاػيإّٓقلظ اقرء ق قراقرواحا ياقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ٓ)

وءػػػبؼا ضػػػا اقرا ػػػ إاُْ/ٔعلػػياقر ب  ػػػيإا ذاكقلظػػػ او  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإاّْٖ/ِذاكقت
ػػػػب إإّٔ/ْذاك ػػػػوباقرءػػػػ   إاْْٗ/ّ ػػػػ  إاذاكنق اقر ُّْ/ْ عػػػػ قجاقرءػػػػ  فذارللء  ذاكقت
اكر  هب.اِِّ/ّ
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  ﴿َُّٖٗ﴾  
  

  وكءػهللااقرمػبؼا ػفار ػ ااٱَّ جم ُّٱك   اء ن ذاكء صاعفاعبرػـا -ٕ
 .(ٔ) رؼذاكل اراقرء ق  ارللنىي

ٍ ػػػًمًلًهـٍا» ػػػ  اقرم ػػػبئياكءػػػ لا -ٖ ػػػبذاا« ى  م ػػػك  اقرمػػػبؼا ػػػفار ػػػ ا رػػػؼا  ضن
ا.(ٖ)ذاكنلؼامءرؾ(ٕ)كهيا  ق  ا ء عاافاكوبجذاكقألع ش

لأواًل:لالمع ى:
ارًا ًلًهـٍاكر ارىءىٍ امىبفى امواً يا ىٍ مى اا ى عا هللااا ًٌلهللاذاكءنهللااكقضػءهللااعلػعا ل ػهاالا ج 

اَّ  حنجن يم ىم مم ُّٱرهػػػـارالاقرػػػءما لىػػػـاعلػػػ هـاقرػػػلىـاقروػػػيامػػػبلكقا  هػػػبا
بًرهًا ىٍىًليإا ً  ى ٍفا ىوىبهي ىباكى ٍفا ىً  ًفا ى اىلىٍ ًفذاعى انى ا ىميٍفا ي ىلاً ياذاايٍ وىبلىبًفامىبلىبااىٍ فى ـٍ رى كى

اءى  ػهللاها ذاكىالى ٍءػ ىجه اعى ذاكىالى ااىٍ ريكحه ذاكىالى اءياىبجه هللاها ىط ذاكىالى ااىىيكضى ـٍ  ىن من خن ُّٱذا ىٍ  ىًوًه

ل اا َّ ين اً ػػػٍفاهىػػػبوىٍ ًفاقٍرنى ـٍ ااًػػػًهاا َّ ىهمه جه ُّٱذاوىػػػٍ فًاقر ػػػًءما ىػػػٍ ني يمي ـى ػػػبا ىٍلىىػػػ لىػػػعا ى عى

ـٍا لىٍ مي عفاطبعهللاا اهـذا مبفاننقؤهـا فاوءجاعل هـا ػٌ هـاقرػءمااَّ ىي ُّٱذاعى
ا.(ٗ)مبفا ءا اقر  كؿاعلهـ...ارر 

لث  ً  :لالحوأ ه:
ا ياقرل ظهللااقر اب مهللااواحا  ق قرا وكقو  إ

 ػ ق  اقاػػفامو ػ ذاكلػػب آذاكقاػفاعػػب  ذاك اػػياا-ء ػػجا ػباوءػػ  ـ–إااألولاى -
ػػبًمًلًهـٍا»ع ػػ كذاكعبرػػـاعػػفا اػػياامػػ ا ا ػػوباقر ػػ فاك رػػؼااىػػ هباا« ى ى

ػػٍفا ػػ  امػػءرؾذا ءػػ ا ا ى ػػهاهػػءلاقرءػػ ق  ا ف  كم ػػ اقرمػػبؼاعلػػعاقرن ػػآذاكوكن 

                                                           

ذاكو  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإاِِّ/ّقلظػػ ال ػػاهللااقرءػػ ق  ارللنىػػيا ػػيارعػػ قجاقرءػػ  فذارللءػػب إاا(ُ)
ا.ّّٓ/ٖذاكقراء اقر ء طإاُّْ/ّ

ػػػػب إاا(ِ) ذاكل ػػػػاهبارألع ػػػػشإّٔ/ْذاك ػػػػوباقرءػػػػ   إاِِّ/ّقلظػػػػ ارعػػػػ قجاقرءػػػػ  فذارللء 
ا.ُّْ/ْلء هللااقافاعط  هللاإاكع

ا.ّْٖ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ّ)
اذاكر  لا فاقرو ب   .ِٕٔ/َِقلظ انب آاقرا بفذارلطا مإاا(ْ)
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  ﴿ََُْٖ﴾  
  

ا  مفذا ن آاكقر  بمفان آا ارمؿا بمفو  وعاابرل ظاك ؽاقر ىلع؛األف 
 .(ٔ)قرءماهكاق ـارل كضآاقرءما  مفا  مف

هػءلاقرءػ ق  ذاككنػهاقالنو ػب إا ل هػبامبلػرااوا ح رلأبولعب د،لوأباولةا حب
 .(ٕ)رهـا لبنؿامو   ذاك  بمفا وى ًٌ  

إاكهػػيا ػػ ق  اراػػ قه ـاقرلنىػػيذاك ػػ  ااهػػبا ػػفاقر ػػاىهللااء ػػصاعػػفاالث   اا  -
ا مكفاقر  فاك وباقرمبؼاااا رػؼااىػ هبااَّ جمُّٱعبرـذاء ن ا

هاهءلاقرء ق  ااوكن ه فإ اعلعاقإل  ق ذاكوكن 
 ػػهللاا(ٖ)إا فا مػكفاكقءػػ نقا ػؤ ماعػػفان  ػآاألول ذا ػػبؿاقاػفانبرك ػػهإا برءن 

 .(ٗ)ر فاكء ا ل هاقنون اابروكء  اعفاقرن آ

 نػػػػٌؿا- اكالا ن ػػػػآذام ػػػػبا ػػػػبؿااذقاالا وٌلػػػػع فا مػػػػكفا رػػػػ  ناإاوالثاااا  ي
 نػػػػب اذا(٘)َّ جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱاإ-كعػػػػن ا

ا.(ٚ)....(ٙ)َِّّ ُّ َّ ُّٱقذاكمءقاً ياقر  آا    نا
ػػػ»إاقااا للأباااولعماااي    ػػػاها فا مػػػكفانىػػػؿاقر  ػػػمفاا«ـهًالًامىاٍ ػػػ ىا» ػػػبؿإاافٍا ى

ػػػػػ»قذاكءػػػػػءؼاقر ضػػػػػبؼذاكقروءػػػػػ   إا رػػػػ  نا  لٌ ػػػػػبانىػػػػػؿااذ«ملبهـ ػػػػيا كقضػػػػػآا ي
كقر مكفا    ذام باو   اقر رب  ذاكهءقا  اها فا فاوء لػهااذقر  مفامبرٌ ملع

                                                           

ذأٖذاكءنػػػهللااقرءػػػ ق قرذاألاػػػيان عػػػهللاإارػػػػُْ/ٔقلظػػػ اقرءنػػػهللاذاألاػػػياعلػػػياقر ب  ػػػيإاا(ُ)
عػػػػ قجاقرءػػػػ  فذارللءػػػػب إا آّّ/ٖذاكقراءػػػػ إاُّْ/ْذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط  ػػػػهللاإاِِّ/ّكقت

اكر  هب.
ا.ّٕٔ/ْ وباقرء   ذارل كمبليإاا(ِ)
ا.ِِّ/ّرع قجاقرء  فذارللءب إاا(ّ)
ا.ِّٗ ياقرء ق قراقر اآإارػ’اقرءج اا(ْ)
ا(.ٕ ك  اقراء  ا فاقر هللاا)ا(ٓ)
ا(.ٓ ك  اقرء  ا فاقر هللاا)ا(ٔ)
ا.ِِّ/ّرع قجاقرء  فذارللءب إاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُْٖ﴾  
  

 َّ ُّٱكعلػعاهػءقا كرػها ػاءبلهإا...ا(ٔ)«وى ػكقاملكقا يااىضااطلمـ»اعلعالءكإ
 ػػفاقر وٌءػػ فا كضػػآااكقءػػ واارمػػؿًٌاا كقضػػآا ىػػك ذا الاوػػ لا ف اا مإاَِّّ ُّ

وء لػهاعلػعاقركنػهاقرنػ اقرػءماالا مػب ا نػي اا ىك ذا هءقاقرومك ؿا  اها فا فٍا
ا.(ٕ)« ى قرراٌلا يا

كهلػػػبانػػػب اعلػػػعاقر رػػػ  اقرػػػءماالا ولػػػعذاكالا ن ػػػآذاكقر ػػػ ق اقرن ػػػآارىػػػ ـا
اقرلا ا ياك كعاقر    ا ك آاقرن آا يا وؿاهءقاقر كطف.

ى اعلػعار ػظاايك  بانب ا إا»وقدلأأ زهلس بو هلشعرًالو ثرًا،لة ثلق ل قر  
ااهاقرن  آيإ ق اقركقء ا يا
لَبْعاااااِضلَبطاااااِ ُكُبلَحِعا اااااواليُكمُاااااوالفااااا

ل

ل(ٖ)فاااااااِإّملزمااااااا َ ُكْبلَزَماااااااٌملَ ِماااااااا ُصلل
ل

 حب جب هئ مئ خئ حئ  ُّٱ كرػػػػػهاواػػػػػب ؾاكوىػػػػػبرعإاا(قرمػػػػػاـاي ػػػػػ)ك وػػػػػؿاءرػػػػػؾا
ٍ لنا(ٗ)َّخب فا ئرا لرإا ىٍع يلناذاك ىً ٍ لىبااهاعى ا.(٘)«بك ىل ي نااذببذاكقت

ٍ ًمًلًهـ»إاكهيا  ق  اقرم بئياالث لث  - اام  اقرمبؼذا  ءو ؿاقرويإ«ا ى
ػباكءػ  ل هاق ـا مبفذا مإا -ٔ ل  ى ا؛نىلهاقٍ ـاقٍر كضػآاقر ػًءما  ػملكفاً  ػًهاكىقًت

أًلىل هيا ى ىق ىاال هـ
(ٙ). 

                                                           

ذاكرػػـا  ػػؼاعلػػعا بئلػػها ػػيا« ػػ فان ػػبلمـان ػػفان ػػ ص»رػػ  اا ػػرا ػػفاقرػػكق  ذاعنػػنلإاا(ُ)
ذاكو  ػػػػػ  اقاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإاُٖ/ْذاكقرءنػػػػػهللاارلءػػػػػ ق اقر ػػػػػاىهللاإاَُِ/ُقرموػػػػػبجذار ػػػػػ اك هإا

كر  هػػب.اك ىلػػعاأُٔ/ٗذاكقرػػ  إآّّ/ٖذاكقراءػػ إإّٗ/ّذاكننقلػػهللااقأل جإاُّْ/ْ
رنػػػػػبئآذا مإان ػػػػػبفانػػػػػ جارءقا مػػػػػؿا كفاقر ػػػػػاآذاكقرن ػػػػػ صإاق«إا مػػػػػؿااىػػػػػضااطلػػػػػه»

اك ن رهللا.
هللاارلء ق اقر اىهللاإاا(ِ) ا.ٖٔٓذاكقلظ اءنهللااقرء ق قرذاألايان عهللاإارػُْ/ٔقرءن 
اوء ـاون  نه.ا(ّ)
ا(.ْ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.َُِ/ُقرموبجذار  اك هإاا(ٓ)
ذاكقروا ػبفا ػياُْ/ٔذاكقرءنػهللاذاألاػياعلػيإأٖٓقلظ اءنهللااقرء ق قرذاألايان عهللاإارػػا(ٔ)

اكر  هب.اُّْ/ْذاكو    اقافاعط  هللاإأَُٔ/ِقرء  فذارلىما مإاارع قج
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اقألكرعا  ىػؿا»أًلىفاقٍ ػـاقٍر ىمىػبفا ػفاا؛قأٍلىٍ اىهاً  ًهاقٍر ىػٍوبكءم اقرىل ب ا ف 
 وػؿاقر رػ  ذاك نػي ا«ا  ػمف»ذاكقألكرػعاعلعاقر  ىؿاًابٍر ىٍوبا«ؿىًا  ٍا

ػػػفاقٍرء ىػػػب اق ػػػـاقر مػػػبفاعلػػػعاقر  ًىػػػؿا ػػػبءا ٍ ػػػًن »قر ط ػػػ  ا وػػػؿإاعى ا« ى
ٍ هاعلعا ىل ااكء له اقٍر ىمىبفاذهاقٍ ـاقٍراىٍ رً  اىكى رىٍ  ى كى

ا.(ٔ)
 ابر وب.«ا ىٍ مىف» ل هارغهللاا يا -ٕ

ا.(ٕ)« ٍ مىفذاك ٍ ًمفارغوبفإا»ق للالكس ئي
فارءقام ػ وهارغػهللاا اػباقرء ػفا ءػكؿإارٌفاقر  ػمًااراٌلا ف ا»إاوق للأباولعماي

فا  وكءهللاا هيارغػهللاامو   ذا بؿإاكهيارغهللااقرٌلب اقر كـ.ا بؿإاك ٌ باقر  مىا
ا ل لهللااإ هؿاقرءنبن.ا بؿ ا.(ٖ)«كهياقر ـك
ًفاً   ىبا»وق للالطبري:ل اريغىهللاهاأًلىٍهًؿاقٍر ى ى ًامىٍ ً اقٍرمىبًؼذاكىًهيى « يامياءٍا كى

ا.(ٗ)
(اكهيارغهللاا ى بلٌ هللاا ر ءهللا»إاوق للالار اء ـٍ ًلًه ا.(٘)«) ىٍ مى

اقرء ق  ا لهباركقج. اكءم اقرىل ب ا ف 
ا»إاق للالطبري ا يوىءىبً اىػبري اً ػ ىق ىقره اءىًرػؾى اميؿ  اًعٍل ىلىبإا ىف  اً ياءىًرؾى كىقجي كىقرر 

ا ى ى ىاقٍرءىبً ئيا ى يًر جها اءىًرؾى ٍىلىعذا ىًامىمًٌ ا.(ٙ)«قٍر ى
ذاكقر   ق ا ء  ا  ق  ا ء ع»اإوق للالار اء ا.(ٚ)«كمؿجاركقجه

ل
ل
ل

                                                           

ب إاا(ُ) ا.ِِّ/ّقلظ اقر باؽا فاقر  قنآذاكقتع قجاقرء  فذارللء 
هللااقرء ق قرإارػا(ِ) ا.ٖٔٓءن 
هللاارلء ق اقر اىهللاإاا(ّ) ا.ُّْ/ْذاكقلظ او    اقافاعط  هللاإاُْ/ٔقرءن 
ا.ِٕٔ/َِنب آاقرا بفإاا(ْ)
ا.ّٕٓ/ِ  ق إا ىبلياقرء  فذارل ا(ٓ)
ا.ِٕٔ/َِنب آاقرا بفإاا(ٔ)
ا.ّٕٓ/ِ ىبلياقرء  فذارل   ق إا(إ)
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  ﴿َُّْٖ﴾  
  

لمالةظ ت:
نػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا كق ءػػهللانارءػػ ق  اء ػصاعػػفاعبرػػـذاكهػػيااػػبإل  ق ذا -ٔ

ػػػبًمًلًهـٍا»كذاَّ جمُّٱك ءبالهػػػبا ػػػ ق  اقرن ػػػآا ذاكهػػػيا ػػػ ق  ا ػػػاى  هللاا« ى ى
  وكقو  .

كق ءػػػػرا ػػػػ ق  اقرلنىػػػػياقرا ئػػػػهللااقرءنبن  ػػػػهللاذاء ػػػػحا ػػػػوباقرمػػػػبؼا ػػػػياءػػػػبؿا -ٕ
قإل  ق ذاا ل ػبام ػ اقرم ػبئيذاككق ػؽارغػهللاا هػؿاقرػ  فذاكقروػياءمػ اقر ػ ق ا

  ل هباع ا  هللاا ر ءهللا.

   لاقر    ا يا  ق  اقرلنىيا باوؤ ًٌ ها  ق  اقرن آذام ػبا   لاءرػؾاررػعا -ٖ
قرومو  اعلعا ءبطآاقرمل هللاام  بذاكم  نبذا ء ق  اقرلنىياوومك فا فا  اىػهللاا

ا ءبطآذاكا بلهبامبروبريإ
 ءطػػػآا وك ػػػطا غلػػػؽا ا ءطػػػآا رػػػ  ا  وػػػكا ا ءطػػػآا رػػػ  ا«اٍ ػػػمىًلًهـ ىا»

ا  وكا امءطآا وك طا غلؽ.
اهـالػامػا  ػ

اصاااصاصاااصاااصاااص
ا فان  هللاا ءبطآذاكا بلهبامبروبريإ«ا  بًملهـ»ك  ق  ا)قرن آ(اقرن بعهللاا

 ءطػػػآا رػػػ  ا  وػػػػكا ا وك ػػػطا  وػػػكا ا رػػػػ  ا  وػػػكا ا رػػػ  ا  وػػػػكا ا
ا وك طا غلؽ.
اهـافاؾا با ػ
اصاااصاصاااصاااصاااااصاا

لَّ ىي  ُّٱمق بلل«لُ ُدقحهم» - ب
ا.(ٔ)َّ جئيي ىي ني  مي  ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

                                                           

ا(.ْ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْْٖ﴾  
  

ا ػػػػوباقررػػػب اكضػػػػـاقرػػػ قؿذاك رػػػػؼااىػػػػ ااَّ ىي  ُّٱء ػػػحا ػػػػ  اقرن هػػػك ا
ابإل  ق اكضـاقررب اكضـا«اري ي وهف»قرءبؼارلن آذاك   اقافاكوبجذاكقرلنىيا

ا.(ٔ)قر قؿ
لالمع ىلوالحوأ ه:

ٍ ىيهىػػباً ػػيا ى لػػعاقٍرىىػػ ى ًا اقر ػػ  ى ذاكىنى ٍهػػ ي ػػ قؽيإا ى ًو ػػ ًااإقرر  ػػ يؽهذااإ ىٍرػػً  هللاهذاكىقٍرمى ري
اقرالػػب ىقفاًرل ا اونك نهػػبكىهىػػءىقفى لىػػعاقٍرغىبًرػػًج.اكى ىػػٍ ا ىٍرػػ ىؽاقر ػػ  ى ىاًءػػ فى ػػباعى اإ ىماذ ػػباهي ى
ارىهىبارى ق نا ىىؿى إا ىٍر ى ىهبا   عارىهىببذانى ً  ؿى ا.(ٕ)برى ق نااكى

ػػػ ىقؽياكا ػػػبً ذااقرر  لىػػػعاقأٍلىٍنكىقً اًرللًٌ ى اعى ػػػب اا ن ػػػبعكىقًنػػػجه ًو ػػػػً ًلذاكااذقٍرىيلى ى ػػػ  اًرمى اءى الى
ا.(ٗ)ذاك  ؿإاهاهللااكعط  هللا(ٖ)   ضهللااإ ماَّ جئيي  ُّٱذاك بؿإاكىقٍنوىلى يكقاً يا ىًل ًلهًا

ذاَّ ىي  ُّٱكنب را  ق  اقرن هك اابرن آا آا ػوباقررػب اكضػـاقرػ قؿا
ػ ي وهف»ا ل با   اقرلنىياابإل  ق ا آاضـاقررب اكقرػ قؿا ػٍ  هللا»ك رػلهإا«اري «اري

ػػبارضػػـاقررػػب  ذاكءرػػؾا وػػؿإا(٘)اضػػـاقررػػب اك ػػمكفاقرػػ قؿذاكضػػ راقرػػ قؿاقوابعن
ذاكالا(ٙ)علعاووء ؿاقر ػبمفاقر ضػ كـاقر ػب «اظيٍل هللاذاكظيلي هللا»ذاك«ريٍ  هللاذاكري ي هللا»

اناؼا ياقر ىلعاا فاقرء ق و ف.
اكقءػػ اك ػػ ا ػػب اق ػػ ي ىبر»رلنىػػيا ػػيا  ق وػػهاعلػػعارغػػهللااو ػػ ـذاء ػػحا ف  «اقرر 

ٍ  بر»ذاككقء ا«رى ي هللا» ٍ  هللا«ا»قرر  ا«.ري

                                                           

ذاطاىػػػهللاا ق اقرغػػػ أُٖٔ/ِذاكقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فإاٖ/ِقلظػػػ او  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإاا(ُ)
ا.َٕٓ/ّذاكقر  اقر ركفإآُُ/ّذاكقراء اقر ء طإآُْ/ُقرى ايذاك وباقرء   إا

ا«.ر ؽ»قلظ ار بفاقرى جذا ب  اا(ِ)
ا.ْٖٓ/ُ وباقرء   إاا(ّ)
ا.ِٔٓ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ْ)
ا.َْٖ/ِ كااقر ىبليذارألرك يإاا(ٓ)
ا.َٕٓ/ّذاكقر  اقر ركفإاْٖٗ/ُقلظ اقرم بؼذارلن ن  مإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٖٓ﴾  
  

اذَّ جئيي ىي ني  مي  ُّٱً ػػػػػيا ىٍكًرػػػػػًهاوىىىػػػػػبرىعإااإَأباااااولِإساااااةلقااااا لل
ٍ  بًوهف ا اري ٍ  هللاا ىبؿى اري ٍفا ىبؿى ٍ آياقرر  ي هللًاذاكى ى قرر  ي برانى
ا.(ٔ)

ػ ي برًا»كقءػ ااَّ ىي  ُّٱ ياإا»وق للاأل اش ػ ي ىهللااكالػكاع ػ ـا«قرر  إارى
ٍ  هللا»وءكؿإا ا.(ٕ)« بملهللااقر قؿا ض ك هللااقررب ا«ري

ػ»كعػنقاقر ػ  ق ارػ غهللاا ػػٍ  هللا»ررػػعا هػؿاقرءنػبنذاكقررػ غهللااقروبل ػهللاا«ا هللا يارى «اري
ذاكو وجاعلعاقنواؼار غوياقر    اقنػواؼا ػياقرن ػآذاكنػب را(ٖ)ررعاو  ـ

ا ل ػػبا ػػ  اقرن هػػك اارػػ غهللااقرن ػػآا ػػ ق  اقرلنىػػياعلػػعارػػ غهللااقر  ػػ  اكقرو     ػػهللاذا
اقرءنبن  هللا.
لمالةظ ت:

نػػػب را ػػػ ق  اقرلنىػػػيذاكقاػػػفاكوػػػبجا نبر ػػػهللاار ػػػباعل ػػػهان هػػػك اقرءػػػ ق ا -ٔ
 كقر اىهللاذا هيا  ق  ا بء .

   لاقنػػواؼاقرءػػ ق  اررػػعاقروػػمو  اقررػػكوياقرءػػب حا ػػيا ػػ ق  اقرلنىػػيا -ٕ
فاعػػفا ػػ ق  اقرن هػػك ذاء ػػحا ػػبؿاقرن هػػك اررػػعاقواػػبعا ػػلهجاقرءنػػبن ًٌ 

 ػػػآاقرن ػػػآذاا ل ػػػباقواػػػآاقرلنىػػػيا ػػػلهجاقرا ئػػػهللااقرو     ػػػهللاا ػػػياقرلطػػػؽا ػػػآا
قإل  ق ذا ء حارا قؿاء ميذاء ػحالطءػراقررػب ااػبر وباعلػ اقرن هػك ا
كقر قؿاابرضـذاا ل بانب را  ق  اقرلنىيااضػـاقررػب ا ػآاقواػبعاقرػ قؿا

 ء موهب.

                                                           

ا«.ر ؽ»ر بفاقرى جاا(ُ)
ذآِْ/ُ شاقألك ػط(إا ىبلياقرء  فذارألن شا) اكاقرء فاقر نب ىياقر ى كؼاابألنا(ِ)

وءء ػػؽإا /اهػػ لا ء ػػ ا  قعػػهللاذال ػػ اقرنػػبلنيذاقرءػػبه  ذاكقلظػػ اقرنػػب آاألءمػػبـاقرءػػ  فذا
ا.ْٖٓ/ُذاطاىهللاا ق اقرغ اقرى ايذاك وباقرء   إأُٖٔ/ِرلء طايإا

ل  ػباءمػ أِٓ/ُ نىراررعا ىبلياقرءػ  فارل ػ  ق ا ػياقر ػهللااقرم   ػهللاإاا(ّ) ذا لػـا نػ اهػنكنقذاكقت
ذاككنػػػػ رال ػػػػاهللااقرلطػػػػؽاِّٗقراػػػػب يا ػػػػياموباػػػػهارغػػػػهللااو ػػػػ ـإارػػػػػاءرػػػػؾا /اضػػػػبءياعاػػػػ 

ا.َٕٓ/ّرلءنبن ًٌ فا ياقر  اقر ركفإا



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٖٔ﴾  
  

   لاءرػػػػػػؾاررػػػػػػعاقنػػػػػػواؼا ءػػػػػػبطآاقرمل ػػػػػػهللاذاكقرلػػػػػػكعذا ءػػػػػػ ق  اقرن هػػػػػػك ا -ٖ
 وومك فا فان  هللاا ءبطآاا بلهبامبروبريإاَّ ىيُّٱ

افاهفا برا اص
اصاااصاااصاصاااااصاااصاااصاا

اوومكفا فا وهللاا ءبطآاكا بلهبامبروبري«اري ي وهف»ك  ق  اقرلنىيا
افاهفاوػاؽا يااصيا
اصاااصاااصاصاااصاااصاااصاا

لالأمعلمق بللالماردل-ٕ
لَّ حج ُّٱفيلمق بلل«لالالحي»

  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱكءرػػػػػؾا ػػػػػيا ػػػػػكؿا اوىػػػػػبرعإا -ا 
ا.(ٔ)َّ جخ

ا.(ٕ)ابرن آ«اقراوي»ابإل  ق ذاك   اقرلنىيذاكقرء فااَّ حج ُّٱ   اقرن هك ا
لالمع ىلوالحوأ ه:
كنػػكجارعطػػب اقر وػػب عا  ػػكقرهـارءقانقؿاعػػلهـاقر ػػوـذاا--اىػػ ا فااػػ  فا ا

ا بلىهيا–اى  فى ٍاءى بًرػًهاًررىٍ ػهًاا- ي ا ىٍ ػآيا ى ػكني ا ىني اقٍراىػبًرًماالى ٍ ػ ى ػً  هىاكىرى اقر   ػ اهىبهيلىػبا ىف  ذاك    ًٌ
ا ى يٍ ً  يكهىبذقر   هذا ء ؿإا ـٍ ا ىٍ كىقرىمي ـٍ اويٍىطيكهي ذاالى غىب ي اقأٍلىٍكالى ياقررًٌ ـي ك  ؿإاقرل ػب ذااهي

ا يٍء ًا ٍفا ىٍ ًىهىباًررىعا ىٍفاالى اعى ٍا ىبفًاكىقٍر ي ىق يإاقرل ٍهيي بً اكىقررًٌ اوىٍ ًا  ىهىبذامىبرلًٌ ى في
ا.(ٖ)

ا«.قراوي»ابإل  ق ذاا ل با   اقرلنىيااَّ حج ُّٱك   اقرن هك ا

                                                           

ا(.ٓ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
رلء ػػػفذاكل ػػػاهبارلء ػػػفذاكقرلنىػػػياقاػػػفا«اقراوػػػي»ذاكل ػػػجآَّ/ُقلظػػػ اقإلوءػػػبؼإاا(ِ)

ذاكقر ػػػػػ  فا ػػػػػياقرػػػػػ  إأُٓ/ّذاك اػػػػػكاء  ػػػػػبفا ػػػػػياقراءػػػػػ إاَِ/ِعط ػػػػػهللاا ػػػػػياو  ػػػػػ  لإا
ا.َُِ/ُذاكرللنىيا ءطاقرلءب ا يارع قجاقرء  فإآَٖ/ّ

ا.ّٖٗ/ُ وباقرء   ذارل كمبليإاا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٖٕ﴾  
  

قأل ػػػػكقؿإان ػػػػآار ػػػػباالا ىءػػػػؿذا بألرػػػػكجا  ػػػػها ػػػػ ق  اإا»قاااا للابااااملعط  اااا 
ا.(ٔ)«قرن بعهللا

لىػػػعااَّ حج مث ُّٱٱ»إاوقااا للالعكباااري اعى ٍ هيػػػك ي اقٍركىقًءػػػ ىاقإلًاقٍرني ااٍ ػػػ ىقً ؛اأًلىف  ً ػػػفى
ػػػػءىم  هااقأٍلىٍ ػػػػكىقؿًا ٍ ػػػػآهذااذ«قرل ػػػػكىقًوي»اإ ىلىػػػػٍكا ىػػػػبؿىااذ ي انى اقأٍلىٍ ػػػػكىقؿى ػػػػبا ىف  ٍ ىنػػػػبذامى ى انى ػػػػبفى رىمى

كًؼا اكىقًء يهىبامىكىقًءً اقٍر ىٍكري ٍ آهامىبفى انى كؼى اقٍر ىٍكري ً ىىٍراً ٍفا ىٍنًؿا ىف  كىقررًٌ ىهللاياًرءىقاني
ا.(ٕ)«كىقرو ٍمًل حًااذً ياقرو ٍءًم  ًا

ا  ػ  ا ا باعل هاقرن هك ا رػكج؛األف  ذا« ػبؿ«ا»قأل ػكقؿ» مم  اقرىما ما ف 
اك بؿا ءم ذاككر ها مكفاابرءماالاابروي.

م ملالةمبي ال ػًظاقإًل ػ ق ارػ هللانارأل ػكقؿذااَّ  مح جح مج حج ُّٱٱ»إاوق للالس 
ٍفامبلػػػران ىنػػػ ان ػػػآا ػػػباالا ىءػػػؿا ػػػياقرموػػػ  ذا كارػػػـا مػػػفارػػػهارالان ػػػآهاا...بكقت  ف 

ا  ها فا يىب ىؿا ىب لهللاىاقركقء  اقر ؤلوهللاذاكقأل ػكقؿا ػفاهػءقاقرءا ػؿ ا؛كقء هذاقألء في
فامبلػراال ػًظاقرءلػهللاألل ا اا؛هبان ػآيا ػباالا ىءػًؿذاكرػـاويٍن ػآارالاعلػعا ىٍ ىػبؿذاكقت ألف 

 طباءػػهللانارل ػػًظاقرن ػػآذاكمػػبفا«اقراوػػي»ك ػػ  اقرء ػػفاكقرلنىػيإاذاقر ػ ق ىااهػػباقرموػػ  
ااػػػ ا ال ا كرػػػؼى ا  ػػػ  لااػػػ«اقراوػػػي»ػقرء ػػػب ي ػػػؼي ذاكقأل ػػػكقؿاالا«قروػػػي»ػرالا ػػػبا يكرى
ا.(ٖ)«قروي»ػا«ا بؿ» يكرؼا    يهباكهكا
ماااعلاألماااواللأكثااار،ل«لالحاااي»،للكااامل«الالحاااي»،لو«الحاااي»وأأااا زلالااااراءل

ا«قراوػي»كقرى جاوءكؿاً يان ػآاقرل ػب ا»إامعلال س ءلأكثر،لف قول«للالحي»و
ذاك ءكرػكفاً ػيان ػآاقأل ػكقؿاك ػبئ ا«قروػي»ذاك ءكرػكفا«قروي» مو ا  با ءكركفا

ا.(ٗ)«قراوي» مو ا  با ءكركفاً  ًهاا«قروي»قأل  ب ا كلاقرل ب ا
ل

                                                           

ا.َِ/ِو    اقافاعط هللاإاا(ُ)
ا.َّّ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإا(اِ)
ا.َٖٓ/ّقر  اقر ركفإاا(ّ)
ا.ِٕٓ/ُ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ْ)
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  ﴿َُْٖٖ﴾  
  

لمالةظ ت:
ا ػػػ ق  اقرن هػػػك اهػػػياقألرػػػكجاكقألنػػػك ا ػػػفا ػػػ ق  اقرلنىػػػيذاء ػػػحا -ٔ رف 

الا كرػػػؼا«ا ػػػبؿ» ػػػآاقأل ػػػكقؿا ػػػياقر ػػػهللاذاك    هػػػبااَّ حج ُّٱنػػػب را
ل  با كرؼااػ«قروي»اػ ذاكر  بامبفان ىهار  اقرىب ؿاكرؼا«قرءم»ذاكقت

 ا با كرؼااهاقر    اقر ؤلح.
 ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػبء ذا لػػـاوػػ  اعلػػعا ر ػػلهللااقر ػػاىهللاذا كاقرى ػػ  اقر وػػكقو  ا -ٕ

   ق وهـ.
ذا«قروػػػي»اررػػعاءػػػ كحاوغ  ػػ ارػػػكوياعػػفاقر  ػػػ  «اقراوػػػي»   لان ػػآا -ٖ

فاقرمل ػػهللاا ػػفاواوػػهللاا  ػػمو اعلػػعالػػكعاقر ءػػبطآذا  ػػيا ػػ ق  اقرن هػػك اوومػػك 
 ءػػبطآإاقألكؿإا وك ػػطا غلػػؽذاكقروػػبليا رػػ  ا غلػػؽذاكقروبرػػحا وك ػػطا

   وكا.
اوياؿاقرػ

اصاااااصاااصاااص
ػػبذارمػػفاقروػػبليا ك ػيا ػػ ق  اقرلنىػػياوومػكفاقرمل ػػهللاا ػػفاواوػػهللاا ءػبطآا  ضن

اكقروبرحا وك طا  وكا.
اوياالاقرػ

اصاااااصاااااصاااص
لَّ ري ٰى ُّٱمق بلل«لُسْرًأ لوُقْمرًا» -لب

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱكءرؾا يا كرهاوىػبرعإا
ا.(ٔ)َّمي زي ري

ل:َّ ٰى ُّٱأواًل:للاظل

                                                           

ا(.ُٔ ك  اقر   بفا فاقر هللاا)ا(ُ)
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  ﴿َُْٖٗ﴾  
  

ب»قنولػػػؼا ػػػيا  ق وػػػهاقر ػػػاىهللاذا ءػػػ  اء ػػػن ذاكقرم ػػػبئيإا ػػػ ينن اضػػػـاقر ػػػ فا«ا ي
واػػػػػبراَّ ٰى ُّٱكضػػػػػـاقرػػػػػ ق اكقت ػػػػػءبطاقألرػػػػػؼذاك ػػػػػ  اقراػػػػػب كفا اام ػػػػػ اقر ػػػػػ فاكقت

ا.(ٔ)قألرؼ
ػػػبا ػػػ ق  اراػػػ قه ـاقرلنىػػػيا ب»ك    ػػػٍ نن اضػػػـاقر ػػػ فاك ػػػمكفاقرػػػ ق اكقت ػػػءبطا«ا ي

ا.(ٕ)قألرؼ
لالحوأ ه:

علػػعا ػػ ق  ان هػػك اقر ػػاىهللاا ػػباعػػ قاء ػػن ذااَّ ٰى ُّٱ ػػياقرل ظػػهللااقرم   ػػهللاا
واػػػبراقألرػػػؼااىػػػ اقرػػػ ق ذاكهػػػيااػػػبإل  ق اكقر ءرػػػك إا كقرم ػػػبئياام ػػػ اقر ػػػ فذاكقت

ا  ق  ا(ٖ)قر     ػ اا؛األل ػه(٘)ذاككنهاء ف(ٗ) كرعاَّ ٰىُّٱذاكءم اقرىل ب ا ف 
ٱ.(ٚ)ذاكهياقنو ب ا اكاعا  (ٙ)َّ  زب رب يئ ىئ ُّٱ بؿإ

 يئ ىئ ُّٱعلػػػعاقروكء ػػػ ذاكءنػػػوهـإااَّ ٰى ُّٱٱ»إاوقااا للأباااولزرعااا 
ا.(ٛ)«   كقا باقنول كقا  هاعلعا با ن ىكقاعل هاَّ  زب رب

                                                           

ذاءنػػهللااقرءػػ ق قرذارىاػ اقرػػ ء فااػػفا ء ػػ ا) اػػكان عػػهللا(إأْٔقر ػاىهللاذاالاػػفا نبهػػ إارػػػا(ُ)
ذاكقلظػػ اقرءػػ ق و فا ػػيإّْ/ٓذاكقرءنػػهللاارلءػػ ق اقر ػػاىهللاذاألاػػياعلػػياقر ب  ػػيإآُّرػػػ

وءبؼا ضا اقرا  إأِٔقرءنهللاذاالافانبرك هإارػ اكر  هب.اَُّ/ِذاكقت
ب»ل جاقرء ق  اا(ِ) ذاكل ػاهبارػهذاكالاػفإُِ/ِيا ىبلياقرء  فإاابرضـارل ق اقر   ق ا «ا ي ينن

ذارمػفاا  ػمبفاقرػػ ق ذاكمػءقا ػياقراءػػ إُِ/ْكوػبجذاكقألع ػشاقاػػفاعط  ػهللاا ػياو  ػػ  لإا
ا.ُْ/َُذاك كااقر ىبليإأْٗ/ٖذاكقر  اقر ركفإاُِْ/ٖقر ء طإا

ػب إاُِّ/ِقلظػ ا ىػبلياقرءػ  فارل ػ ق إاا(ّ) اذاكقروا ػبفْٕ/ْذاك ىػبلياقرءػ  فاكقتع قاػهذارلنن 
ا.َٗٗ/ِ يارع قجاقرء  فذارلىما مإا

ب إاا(ْ) ا.ُُٓ/ِرع قجاقرء  فذارللء 
ا.ُِٕ/ِ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ٓ)
ا(.ُٔ ك  الكاا فاقر هللاا)ا(ٔ)
ا.ٗٗ/ْ وباقرء   إاا(ٕ)
هللااقرء ق قرإارػا(ٖ) ا.ُّٓءن 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٖٓ﴾  
  

ا ما ىلػػػػعاقرن ػػػػآذاكءرػػػػؾاانػػػػكقناعػػػػك اقرهػػػػب ا ػػػػػيااَّ ٰى ُّٱم ػػػػبا ف   ػػػػؤ ًٌ
ب»علػػػعاقراػػػ ك ذاك مػػػكفاقروءػػػ   إااَّينُّٱ ذا  ػػػؤ ما«كنىػػػؿا ػػػياقراػػػ ك اً ػػػ ىقنن

ا.(ٔ)قر  ق ا ىلعاقرن آ
ااام م ا»إاوقااا للالس  ذاك ؤٌ ًػػػ لاًءٍمػػػ ي ااػػػبإًل  ق ذاكقر ػػػ ق يااػػػهاقر ػػػ  ي  ػػػ  اقرن هػػػك ي

ا.(ٕ)«قرء ً ااى ىل
ػػػبا ػػػ ق  اقألنػػػك فا ب»ك    كنن ػػػ ي اضػػػـاقر ػػػ فاكضػػػـاقرػػػ ق اكقت ػػػءبطاقألرػػػؼذا«ا ي

ا.ب  مكفاءرؾان ىنا
ا ىىىهبا«ب ي يننا»ك فا   ا»إاق للالزأ  ج ـى اقرًىظىب ا.(ٖ)«  ق اقر   اكقرمىكىقًمجى
ا»إاوقاا للالااار اء ب»ك ػػفا ىػػبؿى ػػ ينن رءامبلػػرا يهوػػ لااذءهػػجاررػػعاقر رػػبا با« ي
ا.(ٗ)«ماـاقرى جاي ي اكقر راباامبر  ق ا ًاهىبذانىلهبامبر  ا

 يث  ىث نث مث ُّٱاكءٌنػػػػػػهللااء ػػػػػػن اكقرم ػػػػػػبئيإ»إاوقاااااا للأبااااااولعمااااااي
ا.(ٙ)«  ٌاهراقرمكقمجاابر ربا باذ(٘) َّىف

اقر ػػ  إا ذاكعلػػعاهػػءقا ػػ نؿاقرء ػػ اق ػػـان  ػػآاقأللػػكق م ػػباءمػػ اقرىل ػػب ا ف 
ا.(ٚ)ابرءم ا ض لهللاا  هذا كاو    نبارهنصاا  هبذارالا ل ه

ػػ»كى ػػفا ىػػػ ى ىا»إاوقاا للأبااولزرعاا  ػػ اكىقٍرمىكىقًمػػجاقٍرًىظىػػػبـاا«إبننا يا ي ػػٍ  اكىقٍرءى ى قر  
بئًػػ ى اعلػػعا«اً  هىػػب»كىقٍرهىػػب اً ػػيااذ ىىهىػػب ـاذ«قراػػ ك »عى نىػػؿا»اإكى مػػكفاوىٍءػػً   اقٍرمىػػاى

ءقاكنهػػػػراقٍرًءػػػػ ىق ى اعلػػػػعاهىػػػػءىقاقٍركىٍنػػػػها نػػػػءراا«ققا ل ػػػػ ناباك  ػػػػ ناً ػػػػياقراػػػػ ك ا ػػػػ ننا كىقًت

                                                           

اقلظ اقر باؽ.ا(ُ)
ا.ْٔٗ/ٖقر  اقر ركفإاا(ِ)
ب إاا(ّ) ا.ِّٔ/ّذاكقلظ امءرؾانق اقر    إإُْ/ْ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ُُٕ/ِ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ْ)
ا(.ٓ ك  اقر لؾا فاقر هللاا)ا(ٓ)
ا.ّْٕ/ٓقرءنهللاارلء  ق اقر اىهللاإاا(ٔ)
ا.ُِٕ/ْذاكو    اقافاعط هللاإاِٖ/ْقلظ او    اقر  ىبليإاا(ٕ)
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ٍىل  ف املهىػباأًلىفاقراػ ك ا لىػا؛قٍرن آاكقروكء ػ اقٍر ى ػٍ  اكىقٍرءى ىػ اكقرلنػكـا ىًهػيى بًنؿاقر  
ا.(ٔ)«ً ياقرا ك 

ب»إاوق للالعكبري ٍ ً اً  ىقنن اقر   اً فى ٍن و اني اميؿ  ب ىًوهىباا؛ ىٍكا ىميكفي ضى بً هىباكىقًت اًلٍلًو ى
ٍكًضػػػآوا ا ى ا يكفى ٍكًضػػآو قر ػػػ  ارىظ هػػباكم ػػػبؿارضػػب وهباأللهػػػبااألف اذاك  ػػؿإاً ػػيا ى

ا.(ٕ)«   امو   
ب»ك ػػػػػ ق  اقرلنىػػػػػيا ػػػػػٍ نن وػػػػػ نؿاضػػػػػ فاهػػػػػءقاقروكن ػػػػػهذاكهػػػػػكا ل هػػػػػبان ػػػػػآا«ا ي

اذاكالا  ؽاا لهباكا فا  ق  اقألنك فارالاقرون  ؼاابرو م ف.«  ق »
ٍ ننا»ك نكناإا»ق للالزأ  ج ؿاك يٍ ؿا«ب ي ا.(ٖ)«او م فاقر ق ا وؿا ي ي

ػػػػٍ  »ك ػػػػياهػػػػءقا ػػػػب اقرلنىػػػػيا ػػػػياقرن ػػػػآا علػػػػعا ػػػػلهجاقرو    ػػػػ فا ػػػػيا«ا ي
ابرو ػػػم فذاك ػػػ ا ػػػاؽا فاءمػػػ اقراءػػػحااىػػػضاقرمل ػػػبراقروػػػيالطءػػػراقرون  ػػػؼا

ا فاقرضـ؛اون   نبا يارغهللااو  ـ. اابر مكفاا الن
لمالةظ ت:

نػػػب را ػػػ ق  اقرلنىػػػيا كق ءػػػهللانار ػػػبا ػػػيا ػػػ ق  اء ػػػن ذاكقرم ػػػبئيذارالا ػػػيا -ٔ
و ػػم فاقرػػ ق ذاكءرػػؾا ءباػػؿاقإل ػػ ق ا ػػيا ػػ ق  اقرن بعػػهللاذاكنػػب را  ق وػػها

ذاكرػػػـاوػػػمًراضػػػ فا(ٗ)قرمب ػػػؿارلهػػػءريضػػػ فاقر ػػػكقءذاء ػػػحاءمػػػ را ػػػيا
 قرء ق قراقر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  .

نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا كق ءػػهللاارلطػػؽاقرو    ػػ فا ػػياو ػػم فاهػػءقاقرن ػػآا -ٕ
ون   نػػبذاك ػػ ا ػػاؽا فاوىػػ  ضاقراءػػحار وػػؿاهػػءلاقرمل ػػبرا ػػياقروكن ػػها

 قرركوياكل اوهبارو  ـ.
 ػػ ق  اقألنػػك فاررػػعا   لاقنػػواؼا ػػ ق  اقرلنىػػياعػػفا ػػ ق  اقرن بعػػهللاذاكا -ٖ

قروغ  ػػػػػ اقررػػػػػكويذاكقروػػػػػمو  اعلػػػػػعا ءػػػػػبطآاقرمل ػػػػػهللاااػػػػػ فامكلهػػػػػبان ىنػػػػػبا
                                                           

ا.ُّٓءنهللااقرء ق قرإارػا(ُ)
ا.َُْ/َُذاكقلظ ا كااقر ىبليذارألرك يإاَٗٗ/ِ بفا يارع قجاقرء  فإاقرواا(ِ)
ا.ِّٔ/ّذاكنق اقر    إإُْ/ْ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ّ)
ا.َُٔقلظ اقرمب ؿارلهءريإارػا(ْ)
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ب» ػػٍ نن ذاكمػػءقااػػ فامكلهػػبااَّ ٰىُّٱذاكمػػكفا ػػ ق  اقرن بعػػهللاااػػبإل  ق ا« ي
اا  مبفاقر ق ذاكمكفا  ق  اء ن ذاكقرم بئيااوء  مهب.

لالمق طعلفيلالقراءاتلالثالث:
ا ءبطآاعل اقرك ؼاهيإاعلعا  ق  اقرن هك اوومك فا فاواوهللااَّ ٰىُّٱ
ا

انبا قا ػ
اصاااااصاااااصاا

ب» اعلعا  ق  اء ن اكقرم بئياوومك فا فاواوهللاا ءبطآاهيإ«ا ي ينن
ػ انبا ياا ي
اصاااااصاااصاا

ب» ٍ نن اعلعا  ق  اقرلنىياوومك فا فا ءطىٍ فاه بإ«ا ي
ػٍ ا انبا ي

اصاااااصاااص
ل.َّ مي زي ري ُّٱفيلقولهلحع لى:لل«َقَمرًا»ث  ً  :للاظل

ا ػػػػوباقرءػػػػبؼاكقر ػػػػ ـذاك ػػػػ  اقرلنىػػػػيذاكقألع ػػػػشااَّ ري ُّٱ ػػػػ  اقرن هػػػػك ا
ا.(ٔ)« يٍ  نق»

لالحوأ ه:
 ػػػ ق  اقرن هػػػك اكقضػػػءهللاذاكهػػػيااػػػبإل  ق ذاكرمػػػفاقرنػػػاؼا ػػػياوكن ػػػها ػػػ ق  ا

اقرلنىي.
 قروبل هللااابرون  ؼ.«اوي ي ذاكويٍ  »إا ل هبان آا وؿإااألول -

                                                           

ذاكقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفإاُِْ/ٖذاكو  ػػػػػ  اقراءػػػػػ اقر ءػػػػػ طإإُِ/ْو  ػػػػػ  اقاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإاا(ُ)
ػب ا ػياذاكل جاقرء اِْ/َُذاك كااقر ىبليإأْٗ/ٖ ق  ارألع شا ءػطا اػكانى ػ اقرلء 

ا.ٗٗ/ْذاك وباقرء   ذارل كمبليإآُُ/ِرع قجاقرء  فإا
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  ﴿َُّٖٓ﴾  
  

«اق ناٍ ػػك يا» كلاعرػػ هللااعػػفاقرء ػػفااإ ػػبؿا اػػكاءػػبوـإا»قاا للابااملعط اا 
باكالا   ما ػػػبا  ق ارالا فا مػػػكفاعلػػػعان ىنػػػاذاضػػػـاقرءػػػبؼا ػػػبملهللااقر ػػػ ـ

ا.(ٔ)«كقرلنىياذكهيا  ق  اقألع شاإك بؿا اكاع  كاذ  ٍا اكويا يامويا
اذاكقر ىلعإا«ءي  ذاكء  ق »مػا«   ق » ل هبان آاالث  ي:ل - ا يٍ  و كءقار بؿو

ذاك ي ػػػ ـاقر  ل ػػػ نا اررػػػعاقذا ءػػػءؼاقر ضػػػبؼي ارر ػػػها يءب ػػػهذاوػػػـاقرو ػػػرى ضػػػبؼي
ٍءً ها كر ىهاا كركارـا ىٍىوىًاٍ لارءبؿإا ل   نااذ«ق ل  نا»ػقر ضبؼااى اءى

(ٕ). 
ػػػً اكىقٍرىيػػػٍ ًجاا-« يٍ ػػػ نق» مإا– ىل ػػػهياالث لاااث:ل - ٍ ػػػً اكىقر   ى ػػػً امىبر   ريغىػػػهللاهاً ػػػياقٍرءى ى

كىقٍرىى ىجًا
ا.(ٖ)

ػػػبا«ا يٍ ػػػ نق»ك  مػػػفا فا مػػػكفا ػػػ ا ػػػ  ا ب»رء ق وػػػهاروابعن ػػػٍ نن علػػػعا ػػػبا  ػػػ  عا«ا ي
اابالوابعاقرلغكمذاك  ا اؽاقرء  حاعله.

لمالةظ ت:
 ػػ ق  اقرلنىػػياقنول ػػراعػػفا ػػ ق  اقرن بعػػهللاذا بءو لػػراوكن هػػبرا وىػػػ  ذا -ُ

ذا« ى ىػ »ذا كا ل هبارغهللاا ػيا«   ق »ذا كان ىنبارػ«   »كهيامكلهبان ىنبارػ
بارلء ق  ا الهبام باء  م اقراءح.ك فاقر  مفا فاومكفاقوابعن

ذاكهػػػيا نبر ػػػهللاار ػػػبا(ٗ)كرػػػ راابرضػػػىؼاكقر ػػػءكء«ا يٍ ػػػ » ػػػ ق  اقرلنىػػػيا -ِ
 عل هان هك اقرء ق .

   لاقنواؼاقرء ق  اعفا  ق  اقرن هك اررعاقرومو  اعلػعا ءػبطآاقرمل ػهللاذا -ّ
 كقرا بفامبروبريإ

ا
ا

                                                           

ا.ُِٕ/ْو    اقافاعط  هللاإاا(ُ)
ذاُْ/َُذاك كااقر ىػػػبليإأْٗ/ٖذاكقرػػػ  اقر رػػػكفإاُِْ/ٖقلظػػػ اقراءػػػ اقر ءػػػ طإاا(ِ)

ا.ِْ
ا.ِْ/َُذاك كااقر ىبليإاُِْ/ٖقلظ اقراء إاا(ّ)
ب إاٗٗ/ْقلظ ا وباقرء   ذارل كمبليإاا(ْ) ا.ُُٓ/ِذاكقتع قجاقرء  فذارللء 
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  ﴿َُْٖٓ﴾  
  

اواوهللاا ءبطآإ«ا ى ى نق»
ا قاـىاا ػ

اصاااااصاااصاا
ا ءطىبفا ءطإ«ا يٍ  نق»ك

ا قا  ػ
اصاااااااصاص

ل
ل  
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 ادلجحث انثبنث
 انتٕجٍّ انُحٕي نمشاءح انُخؼً

لو شحمللعمىلالمط لبلاآلح  :
 للب لمبحدألوال بر.م ل حعم ل:لالمطمبلاألول -
 للب لا عل.م ل حعم لالمطمبلالث  ي:ل -
الاعااااللالم ضاااايلباااا ملالب اااا ءللما عااااللأول:لالمطماااابلالث لااااث -

 اعوللوأثرلذل لعمىلالا عللو  ئبه.الم
اعاوللالاعللالمضا رعلبا ملالب ا ءللما عاللوالمالمطمبلالرابع:ل -

 وأثرلذل لعمىلالا عللو  ئبه.
 ب ملاالسحث  ءلواالح  للوالعط .الأمم لالمطمبلال  مس:ل -
 :لالماعوللب ملالةذ لوااثب ت.المطمبلالس دس -
لثلالس بع:لمحارق تلمملأبوابلال ةو.المبة -

ل
ل

ل  
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 ادلطهت األٔل
لٔاخلربيب ٌتؼهك ثبدلجتذأ 

اةذ لالع ئدلمملأمم لال برلأولةذ لالمو و لوهولال بر
ذاء ػػػػػػػحا ػػػػػػػ  اقرن هػػػػػػػك ا(ٔ)َّ خمحم جم  هل ُّٱ ػػػػػػػيا كرػػػػػػػهاوىػػػػػػػبرعإا

ـيا»ذاا ل با   اقرلنىػيذاك ء ػعذاكقر ػل يإا(ٕ)ابرلرجاَّ هلُّٱ ٍمػ ا  ػآاا« ى ىءي
ا.(ٗ)ذاكهيا  ق  اقألع  ذاك ايا نب (ٖ)قر  ـ

اإاالحوأ ه
ا« اغػػػػػػػكف»ابرلرػػػػػػػجاكقرلبرػػػػػػػجارػػػػػػػهااَّ هل ُّٱإا ػػػػػػػ ق  اقرن هػػػػػػػك اأواًلل

   اغػػكفا»قركق ىػػهللاااىػػ اقر ضػػبؼارر ػػهذاممل ػػها ػػبؿإااَّخمحمُّٱٱقر ءءك ػػهللااكو  ػػ  هب
اقرنبهل  هللاا اغكف اذاكقر ىلعإا  طلجاهؤال اقر هك اءمـىاعا  اقألكوبف.«ءمـى
   اقرن هك االرجاقر  ـاعلػعارع ػبؿا ىػؿا ػبا لػيا رػؼاإا»ق للابملعط   

كعلػػعاهػػءقاومػػكفاقرن لػػهللاا ىل  ػػهللااواىوهػػبان لػػهللاا.ا(٘)«قرظػػبه اهػػءقاهيالىػػ  اقال ػػو هبـااىا
ا ىل  هللاا ن لا   ًٌ  ارهب.

ااوذكاارل اا ةبلالاادرلالم ااوم ـىا» ف   ىػػؿااَّخمحمُّٱك  ىػػكؿا ءػػ ـذا«اءمػػ
ا.(ٙ)ك بعؿذاكهكاقر  و هـاعلها ياقر ىلع

                                                           

ا(.َٓ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا  ـا)ا(ُ)
ا.ّٔٓ/ُ قنآاروءبؼا ضا اقرا  إاا(ِ)
ا.َُِ/ُقلظ إاقر ءو جاالافانليإاا(ّ)
ار ء ػػعذاكقر ػػل يذاك اػػيا نػػب ذاكقألعػػ  ا ػػياو  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإاا(ْ) ذاكقرػػ  اَِّ/ِليً ػػجى

ا.ّٗذاكرل ل ياك ء عا يا نور اقافانبرك هإارػِٓٗ/ْقر ركفإا
ا.َِّ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)
ا.ِٓٗ/ْقر  اقر ركفارل    فإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿َُٖٕٓ﴾  
  

ـيا»إا ػػػ ق  اراػػػػ قه ـاقرلنىػػػيذاك ء ػػػعذاكقر ػػػػل يإاث  ً ااا  ٍمػػػ ًرػػػػ راا« ى ىءي  ءػػػ اكي
ابرنطمذاكاىضهـاكر هباابرضىؼذاك ي  اعلػعاءرػؾاامل هػبانػبئن ذاكو رػ ؿاءرػؾا

ا ياقروبريإ
لالحا  ل:

  نػػآاكرػػؼاقرءػػ ق  اا ػػبا ػػاؽاررػػعاءػػءؼاعبئػػ اقر اوػػ  ا ػػفان لػػهللااقرناػػ ذا
ابرلرػػجذارءاهػػيان لػػهللاا ىل  ػػهللاذاا ل ػػبااَّ هل ُّٱ برن لػػهللااونولػػؼاعػػفا ػػ ق  ا

ـيا»ن لػػػهللاا ٍمػػػ اعلػػػهاان لػػػهللاا ىل  ػػػهللااا« ى ىءي ذاَّخمحمُّٱن لػػػهللااق ػػػ   هللااوءػػػآا اوػػػ  الناػػػ ه
كقرن لػػهللااقروػػياوءػػآاناػػ نقارءقامبلػػرال ػػ ان لػػهللااقر اوػػ  ا ػػياقر ىلػػعاالاوءوػػب اررػػعا

ا  اطهباان لهللااقر او  ؛األل هباقو ء را ىهذاكالا قاطا  كلا فاقالوءب  ا.(ٔ) قاطو
اذمءػػػ  حوااذ ػػػ ؿاعلػػػعان لػػػهللاوااذ ناػػػ ااهػػػباعػػػفا  ػػػ  ان لػػػهللاواامػػػؿ اإاوضااا بطه 

ا.(ٕ)ك لهاض   اقر مفاذكماـوا
ن لػػهللااق ػػ   هللاا مكلػػهللاا ػػفا«ا اء ػػاي»ذا ػػػ«لطءػػيا اء ػػاي»كءرػػؾالءػػكإا

ذاك وػبؿاقرن لػهللااقر ناػ اعلهػبا«لطءػي» او  اكنا ذاكهيانا اقر او  اقرءماهكا
 اوػػ  ااَّ مل ُّٱذا برضػ   ا(ٖ)َّ جم يل ىل مل خل ُّٱاضػ   اقر ػمفا كرػػهاوىػبرعإا

ا.(ٗ) ءرك ااهاقر مفذاكقأل  ذاكقرن لهللاااى لانا 
فارـاومفان لهللااقرنا اهيال  ان لهللااقر او  ا ياقر ىلعذا ػااايػ  ا ػفا فا كقت

اقرن لػػهللا ا  اطهػػباابر اوػػ  ؛األف  امػػاـوااو ػػو ؿاعلػػعا قاػػطو ال  ػػهذاا ػػبئـواا  ػػوءؿٌواامػػؿ 

                                                           

ر ػػػىب  ذاقرطاىػػػهللااقلظػػػ إاقر ا ػػػكطا ػػػياقرلءػػػكذا /اعاػػػ اقرمػػػ  ـا ء ػػػ ا ػػػىابفذا طاىػػػهللااقا(ُ)
ا.ُٕـإارػُْٕٗق=اُّْٗقروبل هللاا

ا.ُٕٗ/ُءب  هللااقررا بفاعلعاقأل  كليإاا(ِ)
ا(.ُ ك  اقإلناصاقر هللاا  ـا)ا(ّ)
ػػؿذاالاػػفا ىػ شإاا(ْ) ذاكر ػػ لا ػػفاٖٗذاٖٖ/ُقلظػ ا ػػياءرػػؾاموػجاقرلءػػكا وػػؿإا ػ ااقر  ر 

اقر  قنآ.
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  ﴿َُٖٖٓ﴾  
  

ا اقرن لػهللايااذناػ نق  ءقارـا مفا ياقرن لهللااءم ا  ًاطهباابر اوػ  اءوٌػعاورػ  ى كورػ  ى
اقر او  ذاك ىراقرن لهللايا ٍنلىًاٌ هللانا فاقر او  ذاكالاومكفانا نقاعله  فاوى بـً
ا.(ٔ)

اكرلن لهللاا كقاطاع   ا لهبإاقرض   ذاكهكا رلهب.
نبئنا ػياا-م با ياقر هللااقرويا ىلب-كءءؼاهءقاقرض   ارءقامبفا لركانبا

اقر ى اضى ؼا ياقرلو .
ا»إاق للس بو ه في ا ال  ػاي كالا ء ي اقر ىػؿى كالااذباعلػعاقال ػـقرماـا فا ىٍنىىؿى

اعا هللاىاًرض بً اقألٌكؿ ك فاءبًؿااذقألٌكؿايءوعا ىن  ا فار ًظاقإًلع بؿا اذ ىٍءمي ى
ا  ػػهذااذك ىٍ ػػغىلىهااغ ػػ اقألٌكؿاذالػػب اقال ػػـاعل ػػه ػػؿي ا ىٍى ى ءوػػعا  ولًػػآىا ػػفا فا مػػكفى
ا ايكرمٌلها  ا نكنا  ا.(ٕ)«قرماـايقر ى ذاكهكاضى ؼه

كابر ػب ا»إاوقراءةلال  عيلو اتلب ل طألفيلقاوللاباملمأ هاد،لة اثلقا ل
ـيا»ك  آاقر  ـانطمذا بؿإاك بؿاقألع  إاالا ع ؼا ياقرى ا  هللاا ٍم ا.(ٖ)« ى ىءي

م م ار  لااوذكرلالس   نىلهباضى  هللاذاكالاوالما  نهللااا- ىلياقافا نبه – ف 
ا لهللااقرنا .؛اكرءرؾاملهارى ـاءم اقرىبئ ذا كاءء ها فان(ٗ)قرنطم

لابملأ يلو  ره هللااكنػكقناءرػؾذا ػآاضػى هذااولكم  ءمػ كقاوكن هنػبا ؤمًٌػ ارػء 
ام باءم كقاوكن هنبا ن ذاكه بامبروبريإ

ل - إا ل ػػػها نػػػكناءػػػءؼاقرىبئػػػ او ػػػا هنبارػػػهااىبئػػػ اقرءػػػبؿذا كاالحوأ اااهلاألو 
اقرر هللا.

  ػكلاهاكنػهار ػ لارمل ػاذهانطػما  ػها ػ ؼإا كؿاقافا نبه ارل اق للأبولالاحح
ا لهذاكهكانبئنا ياقر ى ذا بؿا اكاقرلنـإ

ا
                                                           

اقر باؽال  اقرر ءبر.ا(ُ)
اقرموبجار  اك ه.ا(ِ)
ذاكقرػػػ  اَِّ/ِذاكو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإاُُِذاَُِ/ُقلظػػػ إاقر ءو ػػػجاالاػػػفانلػػػيإاا(ّ)

اذاكر  هب.ِٓٗ/ْقر ركفإا
ا.ِٔٗذآِٗ/ْقلظ إاقر  اقر ركفإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٓٗ﴾  
  

لقااااادلأ ااااابَةْتلَأب لال  ااااا رلحاااااد عي
ل

لذ ًبااااا لكم اااااهللااااابلأ ااااا عل ل(ٔ)عماااااي 
ل

رػػـا لم ػػ اا«مل ػػه» مإارػػـا رػػلىهذا ءػػءؼاقرهػػب .الىػػـذاكرػػكالرػػجا ءػػبؿإا
رػػهاكنهنػػبا ػػفاقرء ػػب ذاا ا طلءػػهللا؛ااػػؿاألف ا اهارػػ  ارلضػػ كاقرػػكنفذا هػػءقا ؤل ػػؾاامل ػػ

هػػبا كاقررػػ هللاذاكهػػكاررػػعاقرءػػبؿا  ػػ ج؛األل ااذكهػػكاو ػػا هاعبئػػ اقرناػػ ااىبئػػ اقرءػػبؿ
 هلػر؛اا م  ػراك نػؿهاا ػفاقرناػ ذا بررػ هللاامءػكرهـإاقرلػب ا نػافإا نػؿهااض جها

 مإا م  وهاك هلوهذاكقرءبؿامءكرهـإا   رااهل ا ض جان  ؛ا مإا ض اهبان  ذا
هللاا  وؿ؛ار اهاقرر هللااابررػلهللاا ػيالءػكا ػكرهـإا ءءؼاعبئ اقرءبؿاكهكا ياقرر 

؛ا مإارء وهبذا غ  ااى ػ ا فا  م  راقرءما هلر؛ا مإا هلوهذاك   راابرويارء ري
بًهًل  هللًاا ىٍاغيكفىا» مكفا كرهإا اقٍرنى ـي ٍم ـ اا« ى ىءي  يٍءءىؼاقرضػ   ذاكهػءقاا  ق ااها اغكلهذاو

فامبلرا  هارلىهللاا  ل ا ا.(ٕ)ر  اانطماهكقت
للابملأ  ليلب ملب تلأبيلال أبلوب ملالقراءةلبأمَرْ م:و ارِّ

 ل ا ػػػػياا ػػػػرا اػػػػياقرػػػػلنـاءػػػػءؼارلضػػػػ   ا ػػػػآاقروىػػػػك ضاعلػػػػهااألو  إا ف 
ا ءػػػػبـاقرءػػػػءؼذاكقرهػػػػب اوىب ػػػػجا ػػػػب ا اءػػػػ ؼاقإلطػػػػاؽذاكهػػػػكا ػػػػبا ءػػػػـك

 قإلطاؽذا رب راممل هبا كنك  .
 ا ػياقرءػ ق  اه ػن اق ػو هبـاقروػياوطلػجاقر ىػؿذاك نوػب ا ىهػباالث  ي إا ف 

اج.قرلر
ملػػهارػػـا»كهػػكا فا كرػػهإاذاك  ػػها ػػفااىٍىػػً اهػػءقا ػػ ئبفالػػءم ه ب»إاة ااثلقاا ل

فامبفا  اءياا« رلآ ا ءب ػهاعها  انل ػهاك يعػ ضاؼاقرض   ذا  ل اءًاكقت لػها ػبا ءػـك
ها ىب اػػهاكالا نو ػػآا ىػػهذاكهػكاءػػ ؼاقإلطػػاؽ؛ا علػػيإاقر ػػب ا ػػيا ػياقرل ػػظ؛األل ػػ

                                                           

اقرن ب إانكنهذاكقرءلجاقر  ق ااػهاا(ُ) قرا وبفا فاقر ننذاألاياقرلنـاقرىن ليذاكقر ءرك اامٌـً
ػػلىآذاكهػػكا ػػياقرموػػبجإا ػػٍ جاكقرر  ذآِِ/ْذاكقر ءوضػػجارل اػػ  إإُّذإُِذآٖ/ُقر  

ذاكقرػػػ  اَِّ/ِذاكو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإاَّ/ِذاك ػػػ ااقر  رػػػؿإاُُِ/ُكقر ءو ػػػجإا
اذاكر  هبا فاقر  قنآ.ِِٗ/ْقر ركفإا

ا.ُُِ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٖٔ﴾  
  

ػػ« رػػلىي» هػػبا ىهػػبارػػب رارػػءرؾاممل اباءضػػ ا ػػبا ىب ػػجاقرهػػب ا ػػاا نو ػػآاذا ل  
اءبض  ار  ا ءءك هللاذا هءقاكنه.

ؾارو ػػػل طاقر ىػػػؿذا الاوػػػ لا ل ػػػاكقروػػػبليإا فاهلػػػبؾاه ػػػناق ػػػو هبـذا هػػػكا  ػػػ  ا
وءػػػكؿإان ػػػ اضػػػ اوها  نوػػػب اقر  ػػػآذا ػػػ ءقانػػػب اه ػػػن اقال ػػػو هبـاقنوػػػ راقرلرػػػجا

 مػػػكفاهػػػءقاقرظػػػبه او  ػػػ  نقاا ضػػػ  واا راوػػهللاذا ءلػػػرإا ن ػػػ نقاضػػػ اوهذا لرػػػاوهاا ىػػؿوا
ا.(ٔ)«هر

ا ػػػػفاقرىل ػػػػب امػػػػماياقراءػػػػب ااأ اااايوماااا لذهاااابلإل ااااهلاباااامل ءهػػػػجارر ػػػػهامو ػػػػ ه
ذاك  ب اررعا ل هاضى ؼذاكنب ا ياقر ى ارالا ل هار  ااض ك  ا  هذا(ٕ)قرىما م

اعلػعاءء ػها ػفان لػهللااقررػلهللاذا(ٖ)كرءقاءهجارر هاقافاعط  هللا ذاكقرن ن  مذاء ان
ا.(ٗ)كقرر هللاذاكقرءبؿ

ا.(٘)علعاقرء ق  اامل هبا   با ء ظذاكالا ءب اعل هاو ةكبلابملع اور
ان لػػػهللااالحوأ اااهلالثااا  ي - ل  ػػػباهػػػيارػػػ هللاااَّخمحمُّٱإا ف  ر  ػػػراناػػػ نقذاكقت

بًهًل  ػػػػهللاًا»رناػػػػ ا كرػػػػكؼا ءػػػػءكؼذاكوءػػػػ   ا اقٍرنى ـي ٍمػػػػ ٍمػػػػـا ى ىءي ذا« ىٍاغيػػػػكفىااءي
اكهكاقرنا .«اءمـ»ر هللاارػ«ا اغكف» ػ

فا ئرارـاونىؿا كره»إاق للابملأ ي نا نق؛ااؿاونىلػهارػ هللاا«ا ىٍاغيكفىا»اإكقت
ـها اغكلػه»نا ا كركؼا ءءكؼذا مملها بؿإا اقرنبهل ػهللااءمػ ـ ا«  ءمـي ءػءؼااذاوػ

 علػػػيإااذذاك  ػػػبـاقرن لػػػهللااقروػػػياهػػػيارػػػ وها ءب ػػػه«ءمػػػـ»قر كرػػػكؼاقرػػػءماهػػػكا
 جه ين ىن من خن حن ُّٱذام ػػػػػػػػػػػػػبا ػػػػػػػػػػػػػبؿا ا ػػػػػػػػػػػػػاءبلهإا« اغػػػػػػػػػػػػػكف»

                                                           

ا.ُُِ/ُقر ءو جاالافانليإاا(ُ)
ا.ِْْ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ِ)
ا.َِّ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
ا.ُٗٔ/ُقلظ إاقرم بؼارلن ن  مإاا(ْ)
ا.ٕٔقرض قئ ذاالافاعر ك إارػا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٖٔ﴾  
  

ػػءًا مإا ػػكـا ء ًٌاذا(ٔ) َّمه قررػػ هللاا ءب ػػهذاؼاقر كرػػكؼاك ي   ػػرا ػػكفذا ءي
اكعل ها كرهإ

ل َماااااهُل ْلمِلفَلل مِلحَااااا رَللحَلإال للرُلهْل لالاااااد لَماااااوَل
ل

ل(ٕ)حدَلْكااأَللَشل ْليلالَعااِغااحَلبْلىلأَلرَلْ ااأُلوَللوتُلُمااأَلل
ل

 مإا  له ػػباوػػب  ا  ػػكرا  هػػبذا ءػػءؼاوػػب  اك  ػػبـاقرن لػػهللااقروػػياهػػيارػػػ وهبا
  هبذاوػـاءػءؼاءػ ؼاقرنػ ا رػب اقروءػ   ا  كوهػبذاوػـاالبئاهللااعلهبا رب ا  كر

ا.(ٖ)«قرض   ا رب ا  كراءءؼ
رعاهءقاءهجاقافاعط  هللاذاكمءقالءلهاربءجاقر  اقر ركفاعله ا.(ٗ)كقت

فاكق ءػراكنهنػبااوُ الةظ ا  ق  اقرن هػك ا  ػ  ذاك  ػكلذاك ػ ق  اقرلنىػياكقت  ف 
 ػػفاقرى ا  ػػهللاذارالا ل هػػباكرػػ راابرضػػىؼذا كا ل هػػباوء ػػظاكالا يءػػب اعل هػػبذاكهػػيا

ا  ق  ا بء ذا لـاو  اعفاقر اىهللاذا كاعفاقرى   اقر وكقو  .
ل  

                                                           

ا(.ْٔ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذا«مػ ا»ذاكر بفاقرى جا ب  أّْ/ِذاكقرموبجار  اك هإاِْالافا ءاؿا يا  كقلهإارػا(ِ)

اذا فااء اقرطك ؿ.ِٖٗ/ْذاكقر  اقر ركفإاَِّ/ِكو    اقافاعط  هللاإا
ا.ُِِ/ُفانليإاقر ءو جاالاا(ّ)
ا.ِٖٗ/ْذاكقر  اقر ركفارل    فإاَِّ/ِقلظ إاو    اقافاعط  هللاإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٖٔ﴾  
  

 انثبًَ ادلطهت
 يب ٌتؼهك ثبنفبػم

ل:ح ءلالا عللب ملال ط بلوالحكم ب-ٔ
ا.(ٔ)َّ من زن  رن مم ُّٱ يا كرهاوىبرعإااَّ  رن ُّٱ ءباؿا«اعىًنٍاريا»

اقروػػب اك وءهػػبا ػػفا كرػػهاوىػػبرعإا ذاء ػػحاَّ  رن مم ُّٱقنولػػؼاقرءػػ ق ا ػػياضػػٌـً
ذاكلػب آذاك اػكاع ػ كذاكعبرػـذاكقاػفاعػب  اا ػوباقروػب ا    ا فاقر اىهللااقاػفامو ػ و

ا.َّ  رن مم ُّٱ
ًنٍاػػريا»ك ػػ  اء ػػن ذاكقرم ػػبئيا قرلنىػػيذاكقاػػفاكوػػبجذاذاكهػػيا ػػ ق  ا(ٕ)«اىػػٍؿاعى
ذاك ك ػػراهػػءلاقرءػػ ق  اعػػفاعلػػٌيااػػفا اػػياطبرػػجذا(ٖ)كطلءػػهللاذاك ػػء ؽذاكقألع ػػش

ا.(ٗ)كعا ا اافا  ىك ذاكقافاعاب 
لالحوأ هلوالمع ى:
ا ػفا ااَّ  رن مم ُّٱ  ق  اقرن هػك ا ا-–رلاٌ ًػهاا-–ا ػوباقروػب انطػبجه

 مإاعنارا با ء   ا فارع قضهـاعفاقرءؽذاكع بهـاعفاقرهػ لذاك فا مكلػكقا
ذا بروػػػػب ا(٘) ػػػػفاهػػػػءقاقرءػػػػ  فاَّ  زن ُّٱمػػػػب   فا ػػػػآا ػػػػبانئػػػػوهـااػػػػها ػػػػفا ذا
ا.رلنطبجذاكقر نبطجاهكاقرلاياقرم  ـا

                                                           

ا(.ُِ ك  اقررب براقر هللاا)ا(ُ)
ػػهللاارلءػػ ق اقر ػػاىهللاذاألاػػياعلػػياقر ب  ػػيإإْٓقلظػػ إاقر ػػاىهللاذاالاػػفا نبهػػ إارػػػا(ِ) آُّ/ٔذاكقرءن 

اذاكر  هب.ِٕ/ْذاكو    اقراغكمإاّّٗ/ْكر  ه بذاكقلظ امءرؾاو    اقر  ىبليإا
ذاكقراءػػػ إآَٖٕ/ٖذاكو  ػػػ  اقرء طاػػػيإإْٔ/ْقلظػػػ إاو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللااقر ءػػػ  اقرػػػكن نإاا(ّ)

اكر  هب.إْ/ُِذاك كااقر ىبليإأِٗذآِٗ/ٔذاكقر  إاْْْ/ْإاذاك وباقرء   ٓٗذاْٗ/ٗ
ذاكو  ػػػػ  إْٔ/ْذاكو  ػػػػ  اقر ػػػػ ىبليإآّٖ/ِقلظػػػػ إاقر ػػػػباؽذاكمػػػػءقا ىػػػػبلياقرءػػػػ  فارل ػػػػ ق إاا(ْ)

اكر  هب.إِ/ْقراغكمإا
ا.ْٕٔ/ْقلظ إاو    اقافاعط هللاإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٖٔ﴾  
  

ػػبا ػػ ق  اقرلنىػػيذاكء ػػن ذاكقرم ػػبئيا ػػفاقر ػػاىهللاذاكقاػػفاكوػػبجذاك ػػء ؽذا ك   
 ضػػػػيا ا–كقألع ػػػػشذاكطلءػػػػهللاااػػػػفا رػػػػ ؼذاك ك ػػػػراعػػػػفاقررػػػػءباهللااقرمػػػػ قـا

(اا-علهـ هرااوكن هٍ فإا«اىٍؿاعىًنٍاريا»)عليذاكقافا  ىك ذاكقافاعاب و ا  اكنًٌ
ػجارلاػب مااألول - ـاعظػػ»ك مػكفاا ىلػعاا- ػػاءبلهاكوىػبرع–إار ػلب اقرىىنى

ا»ذاكقر ىلعإا«كما  ـٍ وىٍمًء ايهي ً  منبذاكى اًريا ى ـٍ بءيهي اقوًٌنى مىا ى اًعٍلً ماكى ـى اىٍؿاعىظي
كفىاا لنري ا ىٍ نى ي ـٍ ا.(ٔ)«كىهي
ا.(ٕ)« هكارناب اعفاقَّلل اا«عىًناريا»ك فا   ا»إاق للالزأ  ج
هػػباألل اا؛كقر  ػػآا ءػػٌجاررػػي ااذ   هػػباقرلػػب االرػػجاقروػػب اك  ىهػػب»إاوقاا للالااار اء

ليٌا ا ب وااذكقافا  ىك اذ  ق  اعى ا.(ٖ)«كعا ا اافاعى
اقرىىنىجاالا مكفا فا .اوأ كرلأم عٌ لهذهلالقراءة هللاا ف  ااءن 

اهىػءًلاقرءػ ق  ىا»إاق للالزأ  ج اذاك لمػ ا ػكـه اكنػؿ ا-ك ػبركقإاقَّلل  الا ىنػجذاا-عػن 
لمب هـاهءقارلط ا؛كقت

ااذقرءػػػػ ق  اكقر كق ػػػػهللاامو ػػػػ  هااألف ا اكنػػػػؿ ا-كقرىنػػػػجا ػػػػفاقَّلل  انا يػػػػهيا ػػػػفا-عػػػػن 
 مب ُّٱاذ(٘) َّ خك حك جك ُّٱذاك(ٗ) َّ ىننن  منُّٱم ػػػػػػػبا ػػػػػػػبؿإااذ فقر  ٌ ًػػػػػػػ
اكقرن قعانا ها فاقر   ًٌااذ(ٙ) َّ نب ا.(ٚ)« فكقر م ا فاقَّلل 

ػػ ى با»...اإاوقاا للالااار اء اعلػػ ا ي ا ػػء ؽإا ػػ  ري ًنٍاػػريا» ىػػبؿى كفىاااىػػٍؿاعى ا«كى ىٍ ػػنى ي
ػػ ػػذارل ا االا ىٍىنػػجا ػػفا ػػي واا ءػبؿإارف ا اافٍابا ىىنػجا ى إا ػػءم راءىًرػػؾى الا ىلػػـ.ا ىػػبؿى

                                                           

ا.ّّ/ُِو    اقرطا ما)نب آاقرا بف(إاا(ُ)
ب إاا(ِ) ا.ِْٖ/ْ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ذاكقرنػب آأْْ/ْذاكقلظػ امػءرؾا ػوباقرءػ   ذارل ػكمبليإآّٖ/ِ ىبلياقرء  فارل ػ ق إاا(ّ)

اذاكر  هب.َٖٕٓ/ٖألءمبـاقرء  فذارلء طايإا
ا(.َّ ك  اقألل بؿا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا(.ٕٗ ك  اقروكاهللاا فاقر هللاا)ا(ٓ)
ا(.ُِْ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ٔ)
ب إاا(ٕ) ا.ِْٖ/ْ ىبلياقرء  فاكقتع قاهارلنن 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٖٔ﴾  
  

با بع ا يىناهاًعل هذاكعا ا ا علـااءرؾا لػه.ا ىٌيا ءبؿإارفا  ي ءن إلا قه ـاقرل نى
ًنٍاػػػريا»   هػػػبا كفىاااىػػػٍؿاعى فا ي ػػػل اررػػػعا ا.«كى ىٍ ػػػنى ي ا ىايػػػكانم ٌ ػػػبإاكقرىنػػػجاكقت اذ ىػػػبؿى

ا ىلبليا فا  ا.(ٔ)«ام ىلبليا فاقرىاب  ل  ى
إضاا ف لالَعَأاابلإلااىلللا،للك  ااهللاابل  كاارلالقااراءةللوأ كاارلأبااولعماايلالا رسااي

يلة اااثلقااا ل ـٌااءكرػػػهإاإا»ب لضااابِّ  حس جس مخ جخ ُّٱك ػػػ اقءػػػوٌجااىضػػػهـارلٌضػػػ
ػ ضػبؼاقرىىاا- ػاءبله–كر  ا ياهػءقا الرػهللااعلػعا ٌفا اذا(ٕ)لَّ خس جاررػعانى

فاوىنجا ىنجا»ل  هذاكرمفاقر ىلعإا كالا نػكنا فا مػكفا«...ا كرهـاعل مـكقت
ػػقركرػػؼاابرىىا ا؛جا ػػياكرػػؼاقرءػػ  ـا ػػاءبلهذام ػػبا مػػكفا ػػياكرػػؼاقإلل ػػبفنى

ػػقرىىااألف ا ل ػػبه ا ولػػهذاكرػػـالىػػ ؼا ػػااهذااـٍا ػػبا مػػكفارءقا ػػبه لبا ػػبارىػػجا  لػػبارل انى
ا.(ٖ)«عفاقرء  ـا اءبلهاكهءقا لوؼوا

لأك اادل ااة  لالقااراءح م،لة ااثلقاا ل لالطبااري  اقٍرءىػػٍكًؿاً ػػياكىق»إالكاام  اً ػػفى ػػكىقجي رر 
ػبا ىػ ى ىاقٍرءىػبً ئيا ػبً ذا ىًامى  ًوًه ى وىبًفاً ػيا يػ  قً اقأٍلىٍ رى ٍ ػهيك ى ػباً  ىق ىوىػبًفا ى إاًرل هي ى ا ىٍفا يءىبؿى ءىًرؾى
ًؼا ػػػػآىاقٍنػػػػًواى ػػػػبا ى ا يًرػػػػ انباقٍرءىػػػػبً ئياًاًه ى ا ىميػػػػكفي ٍ ػػػػؼى مى إاكى ا ىبئًػػػػؿه ذا ىػػػػً ٍفا ىػػػػبؿى  ى يًرػػػػ جه

ٍىلى ىٍ هًا ب ى ٍىلى ىبهي ى ا ى ًفاقٍنوىلىؼى إاًرل هي ىباكىقًت ذا ىػٍ ااذ ىبخاً  ؿى ػًء به ٍىلى ىٍ ػًهارى اً ػٍفا ى اكىقًءػ و  ىميػؿ 
ذاكى ىػػٍ ا ػػٍ ًؾااًػػبَّللً  اقر ًٌ اً ٍلػػهيا ىٍهػػؿي ػػنى ى اقٍر ىٍضػػًؿذاكى ى ػػبا ىٍعطىػػبلياقَّلل ياً ػػفى ػػ هاً    ا يءى   ًنػػجى عى

ػب اًا ى اقٍر يٍ ػً ميكفى ػنى ى ذاكى ى اً ػياقَّللً  ػبا ىبرىػهياقٍر يٍ ػً ميكفى ا ى ًظػ ـً ا لىػباً ػٍفاعى ا ى  ىػبريكليذااعىًنجى
ا اقرو ٍلًن ؿي إا ىمىبفى باامء ه ب ىً ٍفا ىبؿى اًاًمٍلوىٍ ًه ى إاقرو ٍلًن ؿي ا.(ٗ)...« ىٍكاًاًمٍلوىٍ ًه ىبخاً  ؿى

ارـا لم ا فا ءآاقرىىنىجا فا ذارملهاا ىلعاقإلعظبـذاكقإلماب . ا برطا م 
ا»إاَوِق لَل اقَّللً  ٍناىبً اً فى ٍىلىعاقإٍلً ا ى بلىهيا–ًرف  ٍاءى ًجا ىل هياا- ي ٍفالىٍ ً ًهاًابٍرىىنى ا عى ظهىػ ى

.ا ٍنليكً  فى اقٍر ى ًجاً فى اقٍرىىنى ـى ءىب با ىءيكـيا ى اًاًها ى لىعا ىٍفامى ى ى ٍنًطًهاعى اً ٍفا ىٍ ً ًلاكى ي

                                                           

ا.ّٖٓ/ِ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ُ)
ا(.ٓ ك  اقر ع ا فاقر هللاا)ا(ِ)
هللاارلء ق اقر اىهللاإاا(ّ) ا.ْٓ/ٔقرءن 
ا.ّّ/ُِنب آاقرا بفذارلطا مإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٔٓ﴾  
  

ػػ  بليااإَقاا َللاْلَهااَرِوي لول ذا ى ى اكى ىوىػػبجى ـٍ ا ميػػ ا ى ًضػػيى إا ىٍما ى ـٍ ا ميػػ ا ى ًنػػجى ٍىلىػػعاعى ا ى كى يءىػػبؿي
رىػػػ انػػػبذاكى ٍىلىػػػعاعىنى ا ى ًء ءىػػػهللًاذا ى ىميػػػكفي اً ػػػياقٍرءى ػػػجو اًاىىنى ًنٍاػػػريا»ٍ  ى اا«عى ـٍ اً ٍىليهيػػػ ـى هيلىػػػباعىظيػػػ
اًعٍلً م.

ٍىلىػػعااَوَةَكااىلال  ق اا ُشل ا ى ًنٍاػػريا» ىف  اذاكاإااىػػٍؿا ىٍلمىػػٍ ريا«عى اًرٍلمىػػب ي اقَّللً  اً ػػفى ػػجي قرو ىىن 
وىٍىًظ  يهيا ٍيً اكى ا.(ٔ)«ذاك  ؿإااؿانبناا لهـاعلعاعناهـقر  

ا.(ٕ)«عىًنٍاريا»ك  ؿإاقر ىلعا ل هاالماء  قا ءكؿاقرءبئؿا يا ولها
ًنٍاػريااىٍؿا»إاوكنهاقرء ق  االث  ي - رػ ؼاءرػؾارل نبطػجاهػكاقر  ػكؿا«اعى

–-مإاقرنا اعفاقرلاياا«عىًنٍاريااىٍؿا» مإا ؿا با ء   اا 
ا.(ٖ)

ذاكقروءػ   إا  ىراعلياافا ل  بفإا ىلعاقرء ق و فاكقء ها»إاق للأبولأعار
ا.(ٗ)« نبطجاابرء  فاقرلاٌيااألف اا؛«عىًنٍاريااىٍؿا» ؿإا با ء  ا

ا.(٘)«ء فهااكهءقا كؿها»إاق للال ة  س
اإمالةظ ت

نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا كق ءػػهللاار ػػبا ػػ  ااػػهاء ػػن ذاكقرم ػػبئيذام ػػبا ك ػػرا -ٔ
قرء ق  اعفاماب اقررءباهللاذاكقنوب هبااىضاقرىل ب ذا هيا ػفاقرءػ ق قرا

 قر وكقو  .
ػػجا ػػفا ذاك ل ػػهاعنػػجا -ٕ اقرىىنى هػػراقرءػػ ق  اقروػػيا ػػ  ااهػػباقرلنىػػيااػػمف  كنًٌ

ػػباابإللمػػب ذا كا ػػ ا  ضن  نػػبرؼار ػػباهػػكا ىػػ كؼارػػ لاقر  ٌ ًػػ فذام ػػبا ي ًٌ
ام ػ اقرمػب   فاالػماءػ  قا ءػبؿا ػيا ولػها ًنٍاػريا»قإلعظبـذا كا ف  ذام ػبا«عى

اءرػػػػؾانطػػػػبجارللاػػػػياكقرءػػػػ  فا لػػػػنؿاعل ػػػػها ػػػػؿا ػػػػبا  هػػػػرااػػػػمف  ػػػػ اكنًٌ ء  
 ذاكوء   اقرءكؿامو  ا ياقرى ا  هللا.«عىًنٍاريا»

                                                           

ا.ْْٔ/ْقلظ إا وباقرء   ذارل كمبليإاا(ُ)
ا.َُٖٖ/ِقروا بفا يارع قجاقرء  فذارلىما مإاا(ِ)
وءبؼا ضا اقرا  إاا(ّ) ا.َْٗ/ِقر باؽذاكقت
ب إاا(ْ) ا.ِٕٔ/ْذاكو    اقافاعط  هللاإاَِٖ/ّرع قجاقرء  فذارللء 
ب إاا(ٓ) ا.َِٖ/ّرع قجاقرء  فذارللء 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٔٔ﴾  
  

فاقنولػؼا ىل  ه ػبا ػفا -ٖ ذاكقت قرء ق وبفا  هك وبفاكقرءػب ئاام ًٌه ػبا رػ جه
. ا فاقر ىل ٍ فارء به اكقء و اكنههللاالظ ااىضاقرىل ب ذا مؿ 

حذك رلالاعللمعلالا عللالمؤ  ثلمق بللحأ  ثاهلع ادلالا اللب  اهلوبا مل -ٕ
لف عمه

 مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ُّٱعإاكءرػػؾا ػػيا كرػػهاوىػػبر
ا.(ٔ)َّ حنجن

اعلػػعاومل ػػحاقر ىػػؿارل بعػػؿذااَّ حنجن مم خم حم ُّٱ ػػ  اقرن هػػك إا اوػػب اوػػ ؿ 
بًءاىهللاها»ك   اقرلنىيا ا ىميٍفارىهيارى ـٍ رى ا.(ٕ)ابر ب ا«كى

لالحوأ ه:
  ػػػل هااَّ خم ُّٱذا بر ىػػػؿاَّ حنجن مم خم حم ُّٱإا ػػػ ق  اقرن هػػػك إاأواًلل -

ذاكهلػػػباطػػػباؽااػػػ فاقر ىػػػؿاك بعلػػػهذاء ػػػحا وػػػعاَّحنجنُّٱررػػػعاقر بعػػػؿا
اقر ىػػػؿا ؤل ػػػحا ػػػآاكنػػػك ا برػػػؿااػػػ فاقر ىػػػؿا اعلػػػعا ف  ابروػػػب اقروػػػياوػػػ ؿ 

قرءماهكاناػ ااَّممُّٱابرنب اكقر ن ك ااَّحنجنُّٱك بعلهااَّ خمُّٱ
ااَّحنجنُّٱقر ء  ـاعلعاق  هبا«امبف» لب رهللااا«مبف»علعاقعواب ا ف 

 رـاوموًؼاابر   كع.
ػبًءاىهللاها»إا  ق  اقرلنىيإاث  ً   - ا ىميػٍفارىػهيارى ـٍ رىػ ءمػ اقرىل ػب ارهػءلاقرءػ ق  اا«كى

اع   ذا  ه هبا با مويإ اوكن هبرو
ا -ٔ اذاكنبناقروءم  ارل رؿ.«مبف»ق ـااٱَّحنجنُّٱ ف 

                                                           

ا(.َُُ ك  اقأللىبـا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاك نورػػػ ا ػػػػكقءاِِْ/ُقلظػػػ إال ػػػاهللااقرءػػػ ق  ارللنىػػػػيا ػػػياقر ءو ػػػجذاالاػػػػفانلػػػيإاا(ِ)

ذاكقراءػ إاِّٗ/ِذاكقر ءػ  اقرػكن ن=او  ػ  اقاػفاعط  ػهللاإاَْهإارػػقرء  فذاالافانبرك 
ا.ِِٗ/ْذاك كااقر ىبليإاٗ/ٓذاكقر  اقر ركفإأَْ/ْ



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٕٔ﴾  
  

ا؛ذاكنػػبناقروػػءم  اهلػػب«مػػبف»ق ػػـااَّحنجنُّٱ فاومػػكفا»إاقاا للابااملأ ااي
رل رػػؿااػػ فاقر بعػػؿاكقر ىػػؿااػػبرظ ؼاقرػػءماهػػكاقرناػػ ؛امءكرلػػبإامػػبفا ػػياقرػػ ق ا

ا.(ٔ)«هل 
ا ػػػفاقرىل ػػػب ذاكعلػػػعا   ػػػهـإاقرىماػػػ مذاكقاػػػفا ك ػػػ اءمػػػ اءرػػػؾاقروكن ػػػهامو ػػػ ه

ا.(ٕ)عط  هللاذاكقرن ن  مذاك اكاء بفذاكقر   فاقرءلايذاكقألرك يذاكر  هـ
اكق و ه ااىضهـارهءقااءكؿاقر بع إ

لاأْلَُ ْ ِطااااااااَللُأب لَسااااااااْوءٍلَلَقااااااااْدلَوَلااااااااَدل
ل

ل(ٖ)عمااااىلباااا بلاسااااحه ل اااامبلوشاااا بل
ل

اا لػػػها«كرػػػ »كقر ػػبه إا ذاء ػػػحاوػػػ ؾاوػػػب اقرومل ػػػحا ػػػفاقر ىػػػؿ؛اركنػػػك ا برػػػؿو
اكا فاقر بعؿ.

اكمءقااءكؿاقرن إ
لواةاااااااادةٌل لاماااااااارًَألَ اااااااار هلماااااااا كم  لإم 

ل

ل(ٗ)َبْعااديلوبعاادِ لفاايلالااد   للمغاارورُلل
ل

اء حاءءؼاقروب ارل رؿ.اذ«رى  ل»كقر به إا
اوػءم  ا  ػآاومل ػحا«امػبف»كءم اقافانليذاكواىهاقافاعط  ػهللاا ػياو  ػ  لا ف 

مػبفا»ق  هبام با ياقرء ق  اقر باءهللاا  هؿا ػفاءرػؾا ػيا ػبئ اقأل ىػبؿذا ءكرػؾإا
ا.(٘)« بـا ياقر ق اهل »  كغا فاا« ياقر ق اهل 

                                                           

ا.ِِٓذاِِْ/ُقر ءو جإاا(ُ)
ذاكقرم ػػبؼاِّٗ/ِذاكقر ءػػ  اقرػػكن نإإُِ/ُقلظػػ إاقروا ػػبفا ػػيارعػػ قجاقرءػػ  فذاألاػػياقراءػػب إاا(ِ)

ا.ِِٗ/ْذاك كااقر ىبليإاٗ/ٓذاكقر  اقر ركفإأَْ/ْذاكقراء إآْ/ِرلن ن  مإا
ذا«رػل ج» فاقركق  ارن   اض فا ر   ا هنػكااهػباقألنطػؿاك ك ػهذاكقررػلجإان ػآاا(ّ)

ذاكقرنرػػػػبئصإآُْ/ِهللاذاكهػػػكا ػػػػياقر ءوضػػػجإاكهػػػياقرىا ػػػػ«ا ػػػػب هللا»كقر ػػػبـإان ػػػآا
ذاك ػػػ ااقر  رػػػؿإاِِٗ/ْذاك كااقر ىػػػبليإاٗ/ٓذاكقرػػػ  إأَْ/ْذاكقراءػػػ إاُْْ/ِ
اكر  هب.اِٗ/ٓ

ذاك ػػػ ااقر  رػػػؿإاُْْ/ِ ػػػفاقرا ػػػ طذارػػػـا  ػػػؼاعلػػػعا بئلػػػهذاكهػػػكا ػػػياقرنرػػػبئصإاا(ْ)
اذاكر  هب.َٗ/ٓذاكقر  إآّ/ٓ

ا.ِِٓ/ُقلظ إاقر ءو جذاالافانليإاا(ٓ)
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ومل ػحاقر ىػؿاعلػ اا باقءو جاررعرل ا»إاووضحلابملأ يلالعم  لفيلذل لبقوله
عاقمو ػػعار ظػػها ػػفاومل وػػهذا ء ػػؿإاقر ىػػؿاقلطاػػآاابر بعػػؿاءو ػػاومل ػػحا بعلػػه؛األف ا

ل ا«... ب راهل »  له باالا  وغلياعفاربءاهذااكقء واامؿ ااألف اا؛ بامبفاءرؾذاكقت
ا«مػبف»قر بعػؿاقر ك ػآااىػ لا ؤلػحذاكرػ  امػءرؾاءػ  حااحاقر ىػؿار ػءقلنبااػمف ا مل ا

ؾارػكاءػء را آاق  هبامبرنن اقركقء ذا فاً اىػؿا ل ػا«مبف»هار  راك نكقوهب؛األل ا
 ػػبااىػػ هباا   ػػهذاكرػػـا ءػػوجارر هػػبارػػـا ورػػؿااػػهاقورػػبؿاقر بعػػؿااال ػػوءؿ اا«مػػبف»

ا.«كنل اًا  اذ   بـانى»ا ىلهذالءكإا
الل ػػػ  اقر بعػػػؿانػػػن نقاا   ػػػهذا لػػػـا  ػػػػوءؿااذ الاوػػػ قؾارػػػكاءػػػء راقر ىػػػؿاهلػػػب

اءبنوػهاررػعااا«مبف»ق وءاؿاقرن لهللاااى ا  ػك اءبنػهللااا«مػبف»ل  هبخا ل بارـاوىٍءػكى
ذا ب وبنا لهػباق و ػبننقا ػ ا«مبف»قر بعؿاررعاقر ىؿاقلءطرا واوها ياءبنوهاررعا

اومل ػػػحا لونػػػباومل ػػػحاؤاال ػػػ هبارءقامػػػبفا ا«مػػػبف» ءطلػػػبااػػػهذا  ػػػبغارػػػءرؾا الا لػػػـن
 ػ فاهػءلااذ فا رءبالباهءقذا ب ه هاقر ىؿار بعلهارءقامبفا ؤلونبذاكرـا ءم ا ء ها

ا.(ٔ)«ءبره
ال ػ هبذا«امػبف» هلبا   ًٌؽاقافانلياا فاءبنهللااقر ىؿارل بعؿذاكا فاءبنهللاا

 ا لنػػػبا ػػػك  اءبنػػػهللااقر بعػػػؿاررػػػعاقر ىػػػؿذاك له ػػػبا ن  ػػػبفا نػػػ لاقرنػػػن اقركقءػػػ ا ػػػيا
اءبنوهاررعا«امبف»قال وءاؿذاا ل با  وءؿاق ـا ؛ا فا نػؿا«مبف»ء حارـاوىٍءكى
اومل ػػحاقر ىػػؿار بعلػػها قر ؤل ػػحذاا ل ػػبارػػـا ءػػ حاءرػػؾاقرلػػنكـا ػػفاومل ػػحاءرػػؾارػػـن

اال  هباقر ؤل ح.«امبف»
إاب لة   ملأ كاره،لة اثلقا ل،للكملأ(ٕ)وقدلحبعلابملعط   لابَملأ يلفيلذل 

ٍ ً هىب» اكىرى امىبفى ا ي ى ًٌ يكقااىٍ فى ـٍ رى ذاكى ًفاقرل ٍءًك ًٌ فى اهىءىقاعى ا ىٍعً ؼي ا.(ٖ)«كىالى

                                                           

ا.ِِٓ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ُ)
ا.ِّٗ/ِقلظ إاو    اقافاعط  هللاإاا(ِ)
ا.َٗ/ٓذاكقلظ اقر  إأَْ/ْقراء إاا(ّ)
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 ؤ ػ لاارػء بهاامػاـها»إاملالةمبي،لة اثلقا لو ةحلكالبلأبيلة   ملالسم 
هاالا  ل ػػاذ«رػػ  »مػػػا-«مػػبف» ءرػػ ا نػػكقرا–اء   ػػهللاااىضػػهبا ػػبؿاقر ب  ػػياا ف ا

اقروب ا لهبذاركا لرإا ٍءؼى ا.(ٔ)«رـا نن«ار  اهل ا بئ هللا» ين ناءى
ناػػػػ ااَّ مم ُّٱٱضػػػػ   ا ىػػػك اعلػػػعا اوىػػػبرعذاك«ا ىميػػػفٍا» فا مػػػكفا ػػػيا -ٕ

ناػػػػػػػ ااَّ حنجن مم ُّٱ اوػػػػػػػ  ا ػػػػػػػؤن  ذاكقرن لػػػػػػػهللاااَّ حنجن ُّٱٱ ءػػػػػػػ  ـذاك
 ذاكق  هباقرض   اقرىبئ .«مبف»

ا.(ٕ)قر مفذاكقرن لهللاااى لاو    اكنا اض   «ا ىميفٍا» فا مكفا يا -ٖ
لمالةظ ت:

رػػػػ لاقراءػػػػحاواوػػػػهللااوكن هػػػػبرارءػػػػ ق  اقرلنىػػػػيذا و ػػػػؽاقألكؿا ػػػػآا ػػػػ ق  ا -ٔ
قرن هك ا ياقإلع قجذا آاقنواؼا ػياوػءم  اقر ىػؿاكومل وػهذاكقروػبليإا

اق ػػػـا اَّ حنجن مم ُّٱضػػػ   ا ىػػػك اررػػػعا اوىػػػبرعذاكن لػػػهللاا«امػػػبف» ف 
ضػ   اقر ػمفذاكقرن لػهللااو  ػ  ا«امػبف»ذاكقروبرػحإا فاق ػـا«مبف»نا ا

 «.مبف»رهاكنا ارػ
فامػػبفارهػػباوكن ػػها و ػػؽا ػػآاقركنػػكلاقرلءك  ػػهللاذا ػػ -ٕ اك و ػػبكل ق  اقرلنىػػياكقت

اعػػػػفاقر ػػػػػاىهللاا  ػػػػآاقال ػػػػػوى بؿاقرى اػػػػيذارالا له ػػػػػبا ػػػػ ق  ا ػػػػػبء  ارػػػػـاويػػػػػٍ كى
 قر وكقو  ذاكمءقاقرواوهللااقرنقئ  اعل هب.

رػػ  ارءػػ ق  اقرلنىػػيا وػػ ارػػكويا ػػكلاراػػ قؿاقروػػب اقر قر ػػهللااعلػػعاومل ػػحا -ٖ
اا«مبف»قر بعؿذا كاق ـا ابر ػب اقر قر ػهللااعلػعانػكقناوػءم  ل؛اركنػك ا برػؿو

اا له ب.
ل
ل

                                                           

ا.َٗ/ٓقر  اقر ركفإاا(ُ)
ذاكقروا ػػػػبفا ػػػػيارعػػػػ قجاقرءػػػػ  فإاِِْ/ُقلظػػػػ اقروكن ػػػػهاقروػػػػبلياكقروبرػػػػحا ػػػػياقر ءو ػػػػجإاا(ِ)

اكر  هب.اَٗ/ٓذاكقر  إأَْ/ْذاكقراء إاِّٗ/ِذاكو    اقافاعط  هللاإإِٓ/ُ
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ل:اال حال لفيلالا عللوالماعول-ٖ
 ػػػػػيا ءباػػػػػؿا  ىػػػػػهذاكءرػػػػػؾا ػػػػػيا كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإا«ا »لرػػػػػجار ػػػػػظاقرنارػػػػػهللاا

ذا ءػػػ ا ػػػ  اقرن هػػػك ااػػػبر  آارل ػػػظاقرنارػػػهللاذا(ٔ)َّ نب مب  زب رب يئُّٱ
ا.(ٕ)ا ل با   اقرلنىيذاكقافاكوبجاابرلرجارل ظاقرنارهللا

لالحوأ ه:
ػػارناػػب هااَّ نب مب  زب رب يئُّٱ ػػ ق  اقرن هػػك ا هللاا ك ػػعذاانبر 

عفاوءء ػؽاائها اقر ىؿاابر ر  ذاكءرؾا لا م اا هااما هاوـ ا   اا-وىبرع– ااك ف ا
اقر ىؿاكك كعهذاك لهانب  اعفاكنكلاقر نبناكقال وىب  .

كالااذكالاوء  ػػػػػ اذ كفاوم  ػػػػػؼا-عل ػػػػػهاقر ػػػػػاـ-كمػػػػػاـا ارللاػػػػػيا ك ػػػػػعا
قرمػػاـاهػػكاقر ىلػػعاقرءػػبئـا ػػياقرػػل  ذاك نلػػؽا ااك ف اا...كالا رػػكقرذاذءػػ كؼ

ا.(ٖ)ؿااهاقرماـبا فانههللااقر  آا وءر ار ك عا كانا  ؿار  قمنا
ػبا ىااـىال ػمىاكىا»افاكوػبجاكقاذقرلنىي   با  ق  ا ػعاوىٍمًل  ن ارػجاعلػعا ف اابرل ا«ا يك ى

ا ػؤن نقذاكر ػػظاقرنارػهللاا  ىػػكؿاذاـيالًٌػػمىاهػكاقر ياا-عل ػهاقر ػػاـ– ك ػعا   مػكفا ػػبعان
ـهذا ًرػ راابرضػىؼاكهيا ػ ق  ها ء   ذارمل هػبارػء ءهللاا ػفا(ٗ) ػفانهػهللااقال ػوهب اكي

ذا هػيا ػفاقر كقضػآاقروػيا نػكنا  هػباوءػ  ـاقر  ىػكؿاعلػعاقر بعػؿذانههللااقرء ػب 
فامػػػػبفا ا ػػػػموياقر بعػػػػؿاكاىػػػػ لاقر  ىػػػػكؿذاكقت ـ   كضػػػػآاقرن لػػػػهللاا فا وءػػػػ  ـاقر ىػػػػؿذاوػػػػ

افا وء  ـاقر بعؿاعلعا ىله.قألرؿا 

                                                           

ا(.ُْٔ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاك ػػػػوباُّٗ/ْذاكقراءػػػػ إإُّ/ِذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط ػػػػهللاإاَِْ/ُقلظػػػػ إاقر ءو ػػػػجإاا(ِ)

ذاك نورػػػػػ ا ػػػػػكقءاقرءػػػػػ  فذاالاػػػػػفإُٓ/ْذاكقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفإأُِذأَِ/ُقرءػػػػػ   إا
انبرك ه.

ا.ُّٕ/ِقلظ إاو    اقافاعط هللاإاا(ّ)
اقلظ إاقر باؽ.ا(ْ)
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قرء ػب ا ػياقر ىػؿذا ػفاء ػحاهػكاء مػهللاياقر بعػؿااقعلػـا ف اإا»ق للابمل عا ش
ا.(ٔ)«كنك لا اؿاكنكً ا ىلها ياقألرؿذا فا مكفااى اقر بعؿ؛األف ا

ا ػياقر بعػؿاكقر  ىػكؿذاك  واػهللااقرىب ػؿا اػؿاقر ى ػكؿا كر  بامػبفاقر ىػؿاعػب ان
ػػػبارل ىػػػؿذارءاهػػػكامػػػبرنن ا لػػػهذاكنػػػجا فا ػػػبامػػػبفاقر بعػػػؿاالن ن وءػػػ  ـاعل ه ػػػبذاكر  
 و و ػػػجااىػػػ لذاكقألرػػػؿا ػػػياقر  ىػػػكؿا فا ل رػػػؿا ػػػفاقر ىػػػؿذااػػػمفا وػػػمن  اعػػػفا

ا.(ٕ)ـاعلعاكنك لذاالا وكٌ ؼاقلىءب ياقرما ىٍضلىهللاهاقر بعؿ؛األل ها
ك  ا وء  ـاقر  ىكؿذاكهءقاقر ػكطفا ػفا ػكقطفانػكقناوء   ػهذا  نػكناوء   ػها

ا.(ٖ)رءقارـا كن ا با كنجاوء  ه
ػػبا ىااـىال ػػمىاكىا»اقاا للابااملأ اايلفاايلحوأ ااهلهااذهلالقااراءة ػػعاوىٍمًل  ن الرػػجاا« يك ى
ػع»ر ػظاقرنارػهللااعلػعا ل ػها  ىػكؿااػها ءػ  ـذاك   ػػه ا» بعػؿا ػؤن  .ا ػبؿإاا« يك ى

 حج مث هت ُّٱءمب ػػػػػػػهللااعػػػػػػػفا ك ػػػػػػػعإاا-كعػػػػػػػن اانػػػػػػػؿ ا- كرػػػػػػػهاقرءػػػػػػػ ق  ارهػػػػػػػءلا
ا.(٘)«ما هااوىبرعاب فاقرماقرويا  هالذاكر  ا(ٗ)َّجحمج

ل
ل

                                                           

ؿإاا(ُ) ا.ٕٓ/ُ  ااقر  ر 
ا.ٓٓ/ِذاك  ااقأل  كليإإٔ/ُقلظ إاقر باؽإاا(ِ)
اءم اقرلءب اكقضآاركنكجاوء  ـاقر  ىكؿذا لهبإا(ّ)

] ػػػػك  ااَّ جئ يي ىي ني مي ُّٱىػػػػكؿالءػػػػكإا فا و رػػػػؿاابر بعػػػػؿاضػػػػ   اقر   -ُ
 ([.ُِْقراء  ا فاقر هللاا)

 حص مس خس حس جس ُّٱلءػػػػػكا كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإا«ارل  ػػػػػب» فا ءرػػػػػ اقر بعػػػػػؿااػػػػػػ -ِ

ا-رفا ئر–([.ا قنآا ياءرؾاموجاقرلءكاِٖ] ك  ا بط ا فاقر هللاا)اَّ  مصخص
اكر  هب.اِْٖ/ُذاكقرور  بإاّْٗ/ُعلعا ا ؿاقر وبؿإا  ااقافاعء ؿإا

ا(.ُّْ ك  اقألع قؼا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.َِْ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ٓ)
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لحعق ب:
ا ا -ٔ ًرػػػػػػػ راابرضػػػػػػػىؼ؛األف    ق او ػػػػػػػ   هااػػػػػػػءرؾذاا-وىػػػػػػػبرع-قرءػػػػػػػ ق  اكي

الا برلػػب ا ػػوهاعػػفااء  ػػهللاانلءػػها ؤمػػ نقاءرػػؾاابر رػػ  ذاكقت كقإلناػػب اانبر 
  ػػو مكفا ػػآا ك ػػعذا ملهػػـا مل ػػكفا ذارمػػفا ك ػػعاقنػػوصان  ىنػػبا

ا امل  ه.  امف 
 قرء ق  ارـاو  اض فاقرء ق قراقر وكقو  ذا هيا  ق  ا بء  . -ٕ
ذا كاوغ   ا ياقر ءبطآاا فا  ق  اقرن هك ذاك ػ ق  ا -ٖ اركويج الا كن ا و ه

اقرلنىي.
ا

ل  
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 ادلطهت انثبنث
 رنك ػهى انفبػم أٔ َبئجّػم ٔأثش انفؼم ادلبضً ثني انجُبء نهفب

لقراءةلباعللم ٍضلمب يللمماعاوللمق باللما ٍضلآ ارلمب ايللمماعاوللا -ُ
اوث لثلمب يللما عل

 خض حض ُّٱذاكءرػػػػؾا ػػػػيا كرػػػػهاوىػػػػبرعإا«ليػػػػنًٌؿ»ذاكَّ خض ُّٱ ءباػػػػؿاا« يٍلػػػػًنؿىا»
 حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض
 حن جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك
ا.(ٔ)لَّجه هن من خن

اضػػػػـاقرلػػػػكفاكم ػػػػ اقرػػػػنقما  ػػػػ    ذارالا«اليػػػػنًٌؿىا»قرءػػػػ  ق اء ػػػػحا ػػػػ  ان هػػػػك ا
ا.(ٕ)ا وباقرلكفاك وباقرنقما آاو    هب«الىن ؿ»عبر نبذا ء ا   ا
ا.(ٖ)ابره ن اقر ض ك هللاا آام  اقرنقم«ا يٍلًنؿ»ك   اقرلنىيا
اإاالمع ىلوالحوأ ه

اقر لػػب ء فاكقرم ػػا- ػػاءبله– ػػياقر ػػهللااقرم   ػػهللاا يىلػػـاقرءػػؽا ب اقر ػػؤ ل فااػػمف 
 هػػػنؤفااموػػػبجا ذاك  ػػػ هـا الا ءىػػػ كقا ىهػػػـذاءوػػػعا نكضػػػكقا ػػػياءػػػ  حار ػػػ ا

 مإارل مػػـارءقانبر ػػو كهـا ػػياقرنػػكضا ػػيااَّ جمهل مل خل ُّٱقرءػػ  فذاك كرػػهإا
 جن مم خم  حم  ُّٱموػػػػػبجا ااػػػػػبرهنؤذا ػػػػػملوـا ػػػػػولهـا ػػػػػياقإلوػػػػػـاكقرىءكاػػػػػهللاا

ا.(ٗ)َّ جه هن من خن حن
كم ػػ اقرػػنقما  ػػ   ذاعلػػعااضػػـاقرلػكفا«اليػػنًٌؿىا» ػ ق  اقرن هػػك ارالاعبرػػ نبا

اقر ىؿا اليارل  ىكؿ ا.(٘)كنها بارـا  ـ ا بعلها مإا ف 

                                                           

ا(.َُْ ك  اقرل ب اقر هللاا)ا(ُ)
اكر  هب.آِّ/ِذاكقرل  إاِّٗقلظ اقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ِ)
ا.ُُِ/ْذاكقر  إاَُِ/ْذاكقراء إآُِ/ِقلظ او    اقافاعط هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ّ)
ب إاقلظ ا ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلا(ْ) اكر  ل.اُُِ/ِنن 
ا.ِٖٗ/ُقلظ اقروا بفا يارع قجاقرء  فذارلىما مإاا(ٓ)
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ـ ا بعلػػهااػػبره ن اقر ضػػ ك هللا«ا يٍلػػًنؿ»كمػػءقا ػػ ق  اقرلنىػػيا ا(ٔ)علػػعا ػػبارػػـا  ػػ
ػػػػبذاكقرءػػػػبئـا ءػػػػبـاقر بعػػػػؿا ذا ػػػػبا ػػػػياءى ًٌنهػػػػبذا كا(ٕ)ك ػػػػباهػػػػكاو ػػػػبـارهػػػػب«ا ف»  ضن

اابر ػػبرإاك ػػ الىػػن ؿاعلػػ مـاقر لػػآىا ػػفاكقر ىلػػع اذ نبر ػػوهـاعلػػ ا ػػ بًعمـاقرم ػػ ى
كقال وهنق ىااهب
ا.(ٖ)

اقأل ػػػ ااهػػػياقر ن  ػػػهللايا ػػػفاقروء لػػػهللاذاكق ػػػ هباضػػػ   «ا ف»ك قر ػػػمفذا مإا ف 
ذا لبئػػػجاقر بعػػػؿا ػػػيا ػػػ ق  ا(ٗ)كقر ػػػمفارءقا ػػػ ىوـاقرم ػػػ اكقال ػػػوهنق ا ػػػااوءىػػػ كق
اكقر ىؿ.«ا فٍا»قرن بعهللاذاك  ق  اقرلنىيذاهكاقر ر  اقر ؤكؿا فا

ابرالب ارل بعؿذاك بعلهاض   ا قنآاررعاق ػـا ااَّ خض ُّٱ  ق  اعبرـا   با
 ػػآا ػػبااىػػ هبا ػػيا«ا فٍا»ذاك(ٙ()٘)َّ جض مص خص حص مس  ُّٱ ػػيا كرػػهإاا-وىػػبرع-

ااه ا.(ٚ) ءؿالرجا  ىكالن
اً ػػياهىػػًءًلاقٍرًءػػ ىق ىقرًا»إاَقاا َللَأُبااولَأْعَااارٍل رىػػٍ  ى اا...كى اقر ػػًءمى ا ىف  ٍ ػػ ى ٍىلىػػبليذارى كىٍنػػهها ىٍاىيػػ يا ى

اقٍرًء ىق ى ىاًاًهاً  ىق ى يا ىٍفا ى ى ىإا اا«كى ىٍ الينًٌؿىا» ىٍنوىب ي ـٍ ػبارىػ لىعاكىٍنًها ى وىٍ ً  ً اقرن قًمذاعى اقرل كًفاكى ٌـً ًاضى
لىعا ىباكىا اعى اً  ًهإاقرو ٍءً  ـي ـً ٍىلىعاقٍرمىاى ا ى ا ىبًعليهي؛اأًلىف  ـ  ا.(ٛ)«را ىٍاؿيا ٍارىا ي ى

لمالةظ ت:
ذا« يٍلػػًنؿ»نػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا كق ءػػهللانارءػػ ق  اقرن بعػػهللااابرالػػب ارل  ىػػكؿا -ٔ

ارءػػػػػ قهبااػػػػػبره نذاكهػػػػػيا ػػػػػ ق  اقرلنىػػػػػيذاكقروبل ػػػػػهللاا«ليػػػػػنًٌؿىا»ك ذار ػػػػػ ا ف 
 ابروضى ؼذاكهيا  ق  اقرن بعهللا.

                                                           

ا.ُُِ/ْذاكقر  إاَُِ/ْقلظ اقراء إاا(ُ)
ا.ِٖٗ/ُقروا بفإاا(ِ)
ا.ُُِ/ْقر  إاا(ّ)
ا.ِٖٗ/ُذاكقروا بفا يارع قجاقرء  فإاُُِ/ْقر  إاا(ْ)
ا(.ُّٗ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ٓ)
ا.ُُِ/ْذاكقر  إإَٔ/ُقلظ ا وباقرء   ذارل كمبليإاا(ٔ)
اقلظ اقر باؽ.ا(ٕ)
ا.ِِِ/ٗنب آاقرا بفذارلطا مإاا(ٖ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة
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 ػػ ق  اقرلنىػػيانبر ػػرا ػػ ق  اعبرػػـا ػػياقرالػػب ارل  ىػػكؿذاء ػػحانػػب را -ٕ
 ابرالب ارل بعؿ.اَّ خض ُّٱ  ق  اعبرـا

  ق  اقرلنىيا بء  ا رـا كق ءوهبا  ق  اقرن بعهللاا ياقروكن ػهاقرلغػكمذارػـا -ٖ
ا فاقر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  ا  ق وهـ.  و  اعفاكقء و

رالب ارل بعؿذا كاقرالب اء حاومو  اركوياا فاقر ق قراقرواوهللا؛اا اجاق -ٗ
رل  ىكؿذاكمءقاا اجاقره نذا كاقروضػى ؼذاك ػآاءرػؾارػـا ءػ حاوػمو  ا

ا ءطىيذاكا بفاقر ءبطآامبروبريإ

ز ل
 َ

ل

ِّللللزل ز ز
 ُ

ل

ِزللللزل ز
أُْ 

ل

لللزلاأ 
لصلحلصلحلصلحلصلصلحلصلحلصلحلصلصلحلصلحلصلحلص

ل

للما عللالقراءةلباعللم ضلمب يللمماعوللمق بللفعللم ضلمب ي-ٕ
اى ىا» ءباؿا«اعيًا ىا»  مئ زئ  رئ  ُّٱ ػفا كرػهاوىػبرعإااَّ نثمث زث  ُّٱ ياا«عى

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ

ا.(ٔ)لَّ نثمث
اى ىا» ء انب ا يار ظا ذا(ٕ)  ق قرا وى   االغرالءكا  اػآاكع ػ  فا ػ ق  «اعى

اإ(ٖ)قول فا ياقر اآاقر وكقو  اكه ب
 قرن هك ارالاء ن .ابرالب ارل بعؿذا   اهءلااَّ نثمث زث  ُّٱ -ٔ
اي ىاقرطبركر» -ٕ اقراػب اكء ػضا«اكىعى ذاكهػيا«قرط ػبركرًا»ا وباقرى فاكضٌـً

ا  ق  اء ن .

                                                           

ػػػ  فاقرءلاػػػيإَٔ ػػػك  اقر بئػػػ  ا ػػػفاقر ػػػهللاا)ا(ُ) ك ػػػباإِّ/ْ(ذاكقلظػػػ اقرػػػ  اقر رػػػكفذارل  
ااى هب.

ا.ِْٔقلظ إاقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ِ)
ذاكنق اُِّ/ِذاكو  ػ  اقاػفاعط  ػهللاإاَْك ػهإارػػقلظ إا نور ا كقءاقرءػ ق ذاالاػفانبرا(ّ)

ا.ُّّ/ْذاكقر  إإَّ/ْذاكقراء إأْٓ/ُقر    إا



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٕٔ﴾  
  

ًا ىاقرط بركريا»ك   با  ق  اقرلنىيا هيا ذاكليً اراهءلاقرء ق  األايانى  ا«كعي
ذا(ٕ)ذام بال اراألايانى  اقر  ب ػي(ٔ)افاقرءىءبعذاكقألع شا يا كق هللااهب كف

قرنكليذاك يكى ًٌؽاقرىنليك اياع  قفا
ارل  ىكؿ.«اعيًا ىا»ذاكءرؾااالب اقر ىؿا(ٖ)

لالحوأ ه:
اىػ ىا»كقضػءهللاااالػب اقر ىػؿااَّ نثمث زث  ُّٱقرء ق  اقألكرعارلن هك ا -ُ ا«عى

ارل بعػػػؿذاك  ػػػهاضػػػ   ا ىػػػك اعلػػػعا ا ػػػبضو كلرػػػػجااَّ ىب  ُّٱكهػػػكا ىػػػؿه
ا.(ٗ)علعاقر  ىكر  هللااَّ نثمثُّٱ

اااا جلفاااايلمع  هاااا  اهػػػػكاقر ػػػػ طبفذاكومك ػػػػؿاإا»قاااا للالزأ   زث  ُّٱقرطػػػػبريكري

ارىهٱَّنثمث ؿى ك  ا.(٘)«ك ر قليااهذاإا طبعها   با ى
ػػػػػػػٍفا ياىػػػػػػبًرمياً ػػػػػػياًعاىػػػػػػػب ىً ا»:ل-مع  هااااااا -وقاااااا للالقرطباااااايل ا ى ـٍ اً ػػػػػػٍلهي ػػػػػػؿى ىى كىنى

ا.(ٙ)«قرط بريكرًا
ايػػػػػ ىاقرط ػػػػػبركرًا» ػػػػػ ق  اء ػػػػػن ا -ِ اضػػػػػـاقراػػػػػب اك ػػػػػوباقرػػػػػ قؿاكن ػػػػػضا«اكعى

كقءػػػػ ا ػػػػ ق ااػػػػهاقرموػػػػ  ذاكرػػػػ  ا«اعايػػػػ ىا»ذاكوكنػػػػهاعلػػػػعا فا«قرط ػػػػبركرًا»
؛األل هار  ا فا ال وه ا.(ٚ)ان آو

ػػػإا»قااا للاباااملأ اااي ايػػػ اقرطػػػبركرًا»باك    .ا ػػػبؿا اػػػكا« ىىيػػػؿ» ب ػػػـاعلػػػعاا«كعى
ءي اك ىطيفاإقرء فإانب ااهالءك ا.(ٛ)«ءى

                                                           

ا.ُّّ/ْذاكقر  إإَّ/ْذاكقراء إاُِّ/ِقلظ إاو    اقافاعط  هللاإاا(ُ)
ا.ّٔ/ِ وباقرء   ذارل كمبليإاا(ِ)
ا.ْٔٓ/ُقلظ انق اقر    إاا(ّ)
ا.ِّٕ/ْقلظ اقر  اقر ركفإاا(ْ)
ا.ُٖٖ/ِ ىبلياقرء  فاكقتع قاهإاا(ٓ)
اذاط.ا ق اقرغ .ِِّٖ/ّقرنب آاألءمبـاقرء فإاا(ٔ)
ا.ِّٕ/ْقلظ اقر  إاا(ٕ)
ا.ُِٓ/ُقر ءو جإاا(ٖ)
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 ىءيػػظاإا» يػػ ق ااػهاقرموػػ  ياكقر ابرغػهللايا ػػيالءػكاهاالػب هاألل ػػا؛« ىىيػؿ»ك ػ انػب اعلػػعا
ا ءهجممل ااذ«كلى ي  ا.(ٔ)ها  اءهجا ياعاب  اقرطبركرامؿ 

ػػػػ»اإهللاذامءػػػػكرهـ ىلػػػػبلإاقرغلػػػػٌكا ػػػػياقرىاك   ػػػػ»إاوقاااا للالزم شااااري اذ ىاءيا نػػػػؿاءى
ا.(ٕ)«كقر طلهللااذ ءىاذارلال ما ياقرءىا«فطياك ىا

ًا ىاقرط بركريا»إاحوأ هلقراءةلال  عيلوَمْملس رلعمىل هأه هاعلعا«اكعي وكن 
ًا ىا» ل هاالعاقر ىؿا البئجا بعؿ.«اقرط بركريا»رل  ىكؿذاك«اعي

اًػ اقرطػبركريا» ػ  ااىضػهـإاكاإا»ق للابملأ اي ػ ًا»ذامءكرػؾإا«كعي ا«جان ػ هاضي
ا.(ٖ)« بعلهارـا  ـ ا

ا ػػفاقرىل ػػب ذاكعلػػعا   ػػهـاقرهػػءريذاكقرىماػػ مذاء ػػحا رػػعاهػػءقاءهػػجامو ػػ ه كقت
اًػػ ىاقرط ػػبركريا» ػػبالا ػػياوكن هه ػػبإاك ػػ ئا اقرىػػ فاكم ػػ اقراػػب اك ػػوبا«ااكعي اضػػٌـً

ا.(ٗ)قر قؿذاك  آاقروب اعلعا بارـا  ـ ا بعله
ذاعلػعابركرياقرط اا ىااًاعياكا»إاكم لذهبلإلىلهذالالحوأ هلالزم شري،لة ثلق ل

ا.(٘)«  هـذا كاا لهـابركرياقرط اا ىااًاقرالب ارل  ىكؿذاكءءؼاقر قنآذاا ىلعإاكعيا
ػػ  ف(ٛ)ذاك اػػكاء  ػػبف(ٚ)ذاكقرء طاػػي(ٙ)كمػػءقاءهػػجاهػػءقاقر ػػءهجاقرػػ قنم اذاكقر  

ا.(ٓٔ)ذاكقألرك ي(ٜ)قرءلاي

                                                           

ا.ِّٖ/ْقر  اقر ركفذارل    فاقرءلايإاا(ُ)
ا.ِٓٔ/ُقرم بؼذارلن ن  مإاا(ِ)
ا.ُِٓ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ّ)
ا.ْْٗ/ُفارلىما مإاذاكقروا بّٓٓقلظ اقرمب ؿارلهءريإارػا(ْ)
ا.ِٔٔ/ُقرم بؼإاا(ٓ)
ا.ّٗ/ُقرو    اقرما  ذارل ن اقر قنمإاا(ٔ)
اذاطاىهللاا ق اقرغ اقرى اي.ِِّٗ/ّقرنب آاألءمبـاقرء  فذارلء طايإاا(ٕ)
ا.َّٕ/ْقراء اقر ء طإاا(ٖ)
ا.ُّّ/ْقر  اقر ركفإاا(ٗ)
ا.ّّْ/ّ كااقر ىبليإاا(َُ)
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  ﴿َُٖٕٖ﴾  
  

إا»إاوقدلضع  لالطبريلالقاراءة،لة اثلقا ل ػ  وىًلياقٍر يوىل ػعذا ىػبؿى ٍاػ ياءػ  اءى ولباعى
ؤيهىػػبإا ا ىٍء ى اقرل ٍءػًكم  ٍى ىػػ و ا ىايػكانى إامىػػبفى اًػ ىاقرط ػػبريكريا»قرػ  ٍء ىًفاذا ىػبؿى إا«اكىعي ػبا ىءيػػكؿي مى ى

ٍاػػ ياقَّلل ًا» اعى ػً جى ٍىلىػعارىهىػػباذ«ضي ا ى إاكىهىػًءًلاً ػػ ىق ى هاالى ٍى ىػػ و ا ىايػػكانى اقَّلل ىاا؛ ىػبؿى اوىىىػػبرىع–أًلىف 
.اكى ى  ػباا-ًءٍم يل اقرط ػبريكرى ااًػًهاًعاىػب ىويهيـي ـٍ ػباءى  هيػ اً   ى ذا ىمىػبفى ا ىٍ ػكىقـو اًاءىٌـً اى ى باقٍاوى ى ىاقٍرنى ًرل  ى

ًا ىذا ا ىٍ اعي اقرط بريكرى ٍفا ىف  اعى اى ي اقٍرنى اىػً اقر ػًءماقٍاوىػ ى ىااًػًهاقٍر ىػهللاىذاكىالى اً ٍفالىٍكًعاقٍرنى  ىلىٍ  ى
هللاًا ء  اقررًٌ هياًررىٍ ًهاً فى ارىهياكىٍنهها يكىن  وى ىهىباًاًهذا ى ىميكفي ا.(ٔ)«ً ٍفاًنٍلً ا ىبانى

هه لبحقد رهل ورد لأبولة   ملعمىلالطبريلفيلذل ،لوأك دل ة  لالقراءة،لووأ 
إاكمااا لقااا للالزم شاااري،لفقااا ل«لَمااامْل»عماااىلالمو اااولللااارابطلمةاااذو ل عاااودل

ػػى  ىهياقرط اىػػً م ا» ٍ ىيػػكًؿاضى اًرٍل ى ٍالًػػي  ػػٍءًؼاقرػػ  قًاًطا ىٍمإااذكىقٍر ى لىػػعاءى ا ىو ًنػػهياعى اًػػ ىا»كىهيػػكى كىعي
ا ىٍكااىٍ ػلىهيـٍا ـٍ اً ػ ًه ا«قرط بريكري ا ىٍفا ىميػكفى اىػ ىا».اكى ىٍءوىً ػؿي ػلىاا«كىعى اً ػياقررًٌ ا ىقًنػان هللًاذارىػٍ  ى
لىعاوىٍءً  ً ا ىفٍا ا.(ٕ)«رىًمل هياعى

لمالةظ ت:
 زث  ُّٱءمػػػ ارلمل ػػػهللااهػػػ   ا ػػػ ق  ا لهػػػبا ػػػ ق  اقرن هػػػك اابرالػػػب ارل بعػػػؿا -ٔ

علػػػػعا ل ػػػػها ىػػػػؿا ػػػػبضذاك بعلػػػػػهاضػػػػ   ا ىػػػػك اعلػػػػعاق ػػػػػـااَّ نثمث
 علعا ل ها  ىكؿااه.اَّ نثمث  ُّٱكلرجااَّ ىب  ُّٱقر كركؿا

اي ىا»كقرء ق  اقروبل هللاا  ق  اء ن ا ا«ا ىىيػؿ»علػعاكنفا«اعى ا ػوباقرىػ فاكضػٌـً
ايػػػ ىا»ذاك«قرط ػػػبركرًا»قراػػػب اك ػػػوباقرػػػ قؿاكن ػػػضا «ا ىىيػػػؿىا»ق ػػػـاعلػػػعا«اعى

ذاك ىطيػػفىا» وػػؿا ػػءي ى كهػػكاالػػب ها   ػػ ااػػهاقرموػػ  ذاكقر ابرغػػهللاذاكقرغلػػكا ػػيا«اءى
ا ضبؼارر ه.«اقرط بركرًا»قرىاك   هللااك

                                                           

ذآّْ/ٖو  ػػ  اقرطاػػ م=انػػب آاقرا ػػبفا ػػياومك ػػؿاقرءػػ  فذار ء ػػ ااػػفان  ػػ ااػػفا ن ػػ إاا(ُ)
وءء ؽإا /اعا ا اعا اقر ء فذال  ا  مناقراءػكحاقر  ق ػبراقإل ػا   هللاذا ق اهنػ ذا

اوءء ؽإا بم .اُِْ/َُـ.اََُِق=اُِِْطاىهللاا كرعا لهللاا
ا.َِٕ/ْقراء اقر ء طإاا(ِ)
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ػػػبا ػػػ ق  اقرلنىػػػيا اًػػػ ىا»ك    ؿذااالػػػب اقر ىػػػؿارل  ىػػػكا«ا يًىػػػؿىا»عػػػؿاكنفا«اعي
ػبذاك ػياقرن لػهللاا قاػطها«اقرط بركريا»كنىؿا لبئانػباعػفاقر بعػؿا نػب ا   كعن

ـا ا ىك اعلعاق ـاقر كركؿاقر وء ًٌ ا«. ىفٍا» ءءكؼه
ذا لػػػػـاوػػػػ  اعلػػػػعا ر ػػػػلهللاانػػػػب را ػػػػ ق  اقرلنىػػػػياضػػػػ فاقرءػػػػ ق قراقر ػػػػبء   -ٕ

قر ػػػػاىهللاذا كاقرى ػػػػ  اقر وػػػػكقو  ا ػػػػ ق وهـذاك ػػػػ اءمػػػػ را ػػػػياموػػػػجاقر ػػػػكقءا
 قرء  ف.مبر ءو جذاك نور ا كقءا

فامبلػػرا ػػبء  نذام ػػبا ل هػػباوو ػػؽا ػػآا -ٖ ا ػػفاقرى ا  ػػهللاذاكقت رلءػػ ق  اكنػػههارػػء به
  ق  اقرن هك ذاك  ق  اء ن ا ياعػ  اقر ءػبطآذاكقالنػواؼاا لهػباكاػ فا
 ػػ ق  اقرن هػػك ا ػػياقرالػػب ارل  ىػػكؿذاكقرالػػب ارل بعػػؿذاكا لهػػباكاػػ فا ػػ ق  ا

اي ىا«ا»عيًا ىا»ء ن ا ياقر ىل  هللااكقال    هللاا ا«.عى
لالب  ءللمماعوللفيلمق بللالب  ءللما عل-ٖ

 جم يل ىل مل خل ُّٱ ػػػفا كرػػػهاوىػػػبرعإااَّ خن حن ُّٱكءرػػػؾا ػػػيا

ا.(ٔ)َّ ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
ذاك ػػ  اقاػػفاكوػػبجذا(ٕ)ا ػػوباقرىػػ فاكقررػػب اَّ خن حن ُّٱ ءػػ ا ػػ  اقرن هػػك ا

اقرى فاكقررب ا ا.(ٖ)«عي يكقاكري  كق»كقرلنىيااضٌـً
لالحوأ ه:
ل  ق  اقرن هك إأواًل:ل

نػػػب را ػػػ ق  اقرن هػػػك ااالػػػب اقر ىلػػػٍ فارل بعػػػؿذاكءرػػػؾاا ػػػوباقرىػػػ فاكقررػػػب ا
اابرءءؼًاذاَّ خن حنُّٱ اقألكؿي ً ايكقذا ميًعؿ  ً  يكقام ى ً  يكقاكرى اػمفا–اكقألرؿإاعى

                                                           

ا(.ُٕ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقرػػػػػ  اِّٖ/ْذاكقراءػػػػػ إاُِِ/ِذاكو  ػػػػػ  اقاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإآّٔ/ُقلظػػػػػ اقرم ػػػػػبؼإاا(ِ)

ا.ّّٕ/ْقر ركفإا
ذاكو  ػػ  اقاػػفاَْذاك نورػػ ا ػػكقءاقرءػػ  فإارػػػُِٕ/ُقلظػػ اقر ءو ػػجذاالاػػفانلػػيإاا(ّ)

ا.ّّٕ/ْذاكقر  اقر ركفإاُِِ/ِعط  هللاإا
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ءػػءؼاقر ػػب اكلءػػؿاء موهػػباكهػػياقرضػػ  هللااررػػعاقر ػػ ـا الهػػبارػػكقكاقرن ػػآا رػػب را
اذاكا-«عى يكق» ً  يا» رب رااقروبلياابإًل ربـ يعؿ  ا.(ٔ)«رى  كق»ررعا«اكقرى

ػػػ  كق»إا ػػػ ق  اقرلنىػػػياك ء ػػػعاث  ً ااا  ػػػكقاكري اضػػػـاقرىػػػ فاكقررػػػب ذاهلػػػبا«اعي ي
انب راقرء ق  اابرالب ارل  ىكؿ.

ا« يًىػػؿىا» نػػجا فا مػػكفاهػػءقاعلػػعاوءػػ   ا»إاقاا للأبااولالاااحح ـى ًمػػ ذامءػػكرهـإاني
ػبذانػب اعلػعاعيً ػيا اك ىءى  ػها ذا مػءرؾاهػءقا  ضن ـ  ـ ذاك ع ػبلاك نم ها ذاكءي ػ كري

ػػػػػ ٍ وهذام ػػػػػباالا ءػػػػػبؿإانمى ػػػػػها اكالا  اك رػػػػػ ها ذاكالا ءػػػػػبؿإاعى ى ويػػػػػهاكالارى
ا.(ٕ)«ءى  ه

لىلهذالذهبلالعكبري،لة اثلقا ل اً ػٍفا»إاوا  ػبً ذاكىهيػكى اقٍرىىػٍ ًفاكىقرر  ػٌـً كى يٍءػ ى ياًاضى
ا يءىبؿيا اكى ىٍنمى ىهياقَّلل يذاكىالى ـى ًم ً  ويهياكىرى ى ٍااإاىبًجاني اعى ـٍ ػبارىػ ػب ىاًاغىٍ ػً اهىٍ ػنى واً   ى ػبانى ل  ى ويهيذاكىقًت

ـ ا ذاكىقرل غىهللاياقٍر ىبً  ىهللايا ىٍع ىعاكى ىرى ا ىًل ؿه ا ىبًعليهيذاكىهيكى ـ  ا.(ٖ)« ي ى
لىلهذالذهبلابملعط    ا»إا،لوأبولة   م،لة ثلق للاأل  ار(ٗ)وا  ا ىٍ ىىػبؿه كىًهػيى

ٍاًل  ػػػهللاها ًو  ػػػهللاهذا ىػػػً ءىقاايًل ىػػػٍراًرٍل ىبًعػػػًؿاا ى ا يوىىى ًٌ ىػػػهللاهاوياى ا ىبًعليػػػهياكىًهػػػيى ـ  ػػػ ا ي ى ـٍ ٍ ىيػػػكًؿاقر ػػػًءمارىػػػ ًرٍل ى
اًالىب ىهىباًرٍل ىبًعًؿا يوىىى ًٌ ىهللانا ب ىٍرا ىبًر ى نذا ىً ءىقا ى ىٍ رى الىػٍكعهااذرى اهىٍ نى ىاقرو لىء ًؿاكىًهػيى ٍلرى  ىٍ نى

اً ياقأٍلىٍ ىىبؿًا ا.(٘)«رىً  جه
رءنقا بأل ىػػبؿاووىػػ  لاكهػػياواو  ػػهللاا ال  ػػهللاارل  ىػػكؿذا ػػ ءقا   لػػباالب هػػبارل بعػػؿا
 وى  هللاذا اااي  ا فا فاوموياه ن اقروى  هللاام باهكاكقضبا فاقر باؽذا اا ءبؿإا

ٍ ويه» ٍ ويهاكالارى ى اابره ن .«ا ع بهـاك ر  هـ»ذاك ءبؿإا«عى ى
إا ااا لمب   ااا للما عااال،لفقااا لو ااا ل لالزم شاااريلة اااثلأعمهااا لثالث  ااا لمحعد

اكرػ هـ»اإ كقذاابرضـاعلعاوء    كقاكرياك  ئإاعيا»   ػبهـاامإذا «ع ػبهـاقَّلل 
                                                           

ا.ِّٕ/ْقر  اقر ركفإاا(ُ)
ا.ُِٕ/ُقر ءو جإاا(ِ)
ا.ّْٓ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ّ)
ا.ُِِ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ْ)
ا.ّّٕذإِّ/ْذاكقر  اقر ركفإآّٖ/ْقراء اقر ء طإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٖٖ﴾  
  

ك ماوػػػهارءقااذكضػػػ اهـااػػػبرى عاكقررػػػ ـذام ػػػبا ءػػػبؿإاو موػػػهارءقاضػػػ اوهااػػػبرل نؾ
ا.(ٔ)«ض اوهاا ماوؾ

 هلبانب راقأل ىبؿاواو  هللاا وى  هللاارل بعػؿذاكهػكا نػبرؼار ػباعل ػهاقرىل ػب ذا
ا ػػباءهػػجارر ػػهاقاػػفانلػػياكر ػػ لاهػػكاقألكرػػعااػػبرءاكؿاالا ػػباءهػػجارر ػػها ك عوءػػ ا ف 

اقرن ن  م.
اقرم ػػ  اكقرىرػػب ا ػػفاالػػياوالمع ااىلفاايلاآل اا لالكر ماا لعمااىلالقااراءح م إا ف 

ر  قئ ؿاظلكقا فاالا مكفاقاوا اك نءا ياقر ل بذاكو ء صا لنكقا ػيا ػهكقوهـذا
ا.(ٕ)كع كقا  هبارءارـا ار كقاقرءؽ

لةظ ت:مال
ػ كق»نػب را ػ ق  اقرلنىػياك ء ػعا -ٔ ضػ فاقرءػ ق قراقر ػبء  ذا«اعي يػكقاكري

اعلعاءرؾاقافانليذاكقافانبرك هذام باءم هباقرىماػ م؛اكءرػؾا  ء الص 
 ر نبر وهبا باعل هان هك اقرء ق .

رء ق  اقرلنىياكنهارء با فاكنكلاقرى ا  هللاذاكقر ىلػعااهػباكقضػبذاكالا -ٕ
 قرء ق ذارالا ل هاالعاقر ىلٍ فارل  ىكؿ. نولؼاعفاقر ىلعاعل ان هك ا

الا كنػػ ارءػػ ق  اقرلنىػػيا وػػ ا ػػياوغ  ػػ اقر ءػػبطآاقررػػكو هللاارلمل ػػهللااعػػفا -ٖ
ا و وػػؿا ػػيا لػػجاقر وءػػهللااضػػ  هللا؛ا ارػػكويج فاكنػػ ا وػػ ه  ػػ ق  اقرن هػػك ذاكقت

الظ نقارالب اقر ىل فارل نهكؿ.
 
 
 
 
 

                                                           

ا.ّّٕ/ْذاكقلظ اقر  اقر ركفإأّْ/ُقرم بؼذارلن ن  مإاا(ُ)
ا.َِِ/ِ قنآاموجاقرو    اكعلعا ا ؿاقر وبؿإاو    اقافاعط هللاإاا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٖٖ﴾  
  

 ادلطهت انشاثغ
 رنك ػهى انفبػم أٔ َبئجّ انفؼم ادلضبسع ثني انجُبء نهفبػم ٔادلفؼٕل ٔأثش

للممعموبل ممب  ل:عللمض رعلمق بللآ رالقراءةلبا-ٔ
 ٌّ ٰى ٰر ُّٱإا-وىػػبرع-كءرػػؾا ػػيا ػػكؿا ااَّ ٰر ُّٱ ءباػػؿاا« ى ىػػ ىل»»- 
ا.(ٔ)َِّّ ُّ َّ ٍّ

«ا ى ىػػػػػ ىل»ابروػػػػػب ذاك ػػػػػ  اراػػػػػ قه ـاقرلنىػػػػػيذاك ء ػػػػػعااَّ ٰر ُّٱ ػػػػػ  اقرن هػػػػػك ا
ا.(ٕ)ابر ب 

لالمع ىلوالحوأ ه:
ػػػٍفاواىػػػها ػػػفا لنرػػػراقر ػػػهللاا ػػػياقر لػػػب ء فذاكعاػػػ ا ااػػػفا ياىػػػيااػػػفا ػػػلكؿذاك ى
ػػٍفامػػبفا ػػفا قر لػػب ء فاعلػػعا ءهاػػها ػػياء ب ػػهللااالػػيا  لءػػبعذاك ػػ نؿا ػػياقر ػػهللاا ى
 ػػػؤ لياقرنػػػن  ا وباىػػػهانهبرػػػهللاناكعرػػػا  هللاذا هػػػءقاقررػػػلؼارػػػهاءظ ػػػها ػػػفا ػػػ ضا

ا.(ٖ)كون  ؿاءم هـاذكومل  هـاذ يالر وهـاإ ىلبلاَِّّ ُّ ُّٱقرءلج.ا
ا فا ا اكنػؿ ا–ك  ق  اقرن هك انطبجه رػلعا اعل ػها–رلاٌ ًػها ء ػ اا-عػن 

كهػػػءقاا-رػػػلعا اعل ػػػهاك ػػػلـ–كقر بعػػػؿاضػػػ   ا ىػػػك اررػػػعاقر نبطػػػجاا-ك ػػػلـ
ا.َّٰىُّٱظبه االان ب ا  هذاكقر  ىكؿا

ػػبا ػػ ق  اراػػ قه ـاقرلنىػػيذاكقاػػفاكوػػبجا ابر ػػب ا ػػفاوءػػرذا بر بعػػؿا«ا ى ىػػ ىل»ك   
ا با مويإا ءءكؼذاك ياوء   

ا بعؿا -ٔ  ضػ  ا ر ػراعل ػهاقرءػبؿذاء ػحا ػبؿإا«ا  ل»ءم اقافانليا ف 
ليهـذااذراعل ػهاقرءػبؿ ضػ  ا ر ػا«ل ىا ىػ» بعؿا»  مإا  ػ لا قئػ هـاك وػم ًٌ

                                                           

ا(.ِٓ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاك نورػ ا ػكقءاقرءػ  فذاالاػفاَِْ/ِذاكو    اقاػفاعط  ػهللاإاُِّ/ُقلظ اقر ءو جإاا(ِ)

ا.ََِ/ْذاكقر  إاِِٗ/ْذاكقراء إاّٗنبرك هإارػ
ا.َِْ/ِ قنآاقر ىلعا ياو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٖٖ﴾  
  

 ػػػػيا كضػػػػآالرػػػػجامءػػػػ ق  اقرن بعػػػػهللاذاك ػػػػ اموػػػػ ارضػػػػ ب اا َّ  ٰى ُّٱك
 مإارءقاا«رءقامػػبفارػػ نقا ػػبئولي»ر الرػػهللااقرمػػاـاعل ػػهذامءػػكرهـإاا؛قر بعػػؿ

-عل ػهاارذاك ر ػ ػبئوليذاكهػكامو ػ هاا ها فاقراا ا يارػ وا مبفا بالءفا
ػػب  كا ػػباءبضػػ اقرءػػبؿااذ مإا وػػ لا لػػرا ػػبا ء ػػ اذقرءػػ ق  اقرىب ػػهللاا-  ضن

 .(ٔ)«  ب عكفا ياكال اقر   م فاكلر هـاقرء فا يا لكاهـا  ضها
 كاقر قئػػػيذا بر بعػػػؿاضػػػ   ا ىػػػك اا(ٕ)ذا مإا  ػػػ لا « »قر بعػػؿاهػػػكا -ٕ

 .(ٖ)علعا ذاك  ؿإاعلعاقر قئيا فاء حاهك
علعااَّ ُّ ُّٱذاكقر  ىكؿاهكان لهللااَّ  ٰى ُّٱقر بعؿاهكاقر كركؿا -ٖ

«ا ف»قر رػػػ    هللاذاكقر ىلػػػعإا فا  ػػػب عكقذا ءػػػءؼا«ا ف»ومك ػػػؿاءػػػءؼا
ا.(ٗ)ر نبننق
ل الةظ:

فامبلػرا ػبء  ا لػـاوػ كلا -ٔ   ق  اقرلنىيارهباكنهارػء با ػفاقرى ا  ػهللاذاكقت
عػػػفاقر ػػػػاىهللاذا كاقرى ػػػػ  اقر وػػػكقو  ا ػػػػ ق وهـذاك ػػػػ ا  ػػػب اقرىماػػػػ مارر هػػػػبا

ذام ػباءم هػباقاػفانلػيا(٘)«ك  ئا ػياقر ػبءاابر ػب ذاكقر بعػؿا »اءكرهإا
 .« نور ا كقءاقرء  ف»ذاكقافانبرك ها يا«قر ءو ج» يا

طآاقرمل هللاا ء ق  اقرلنىياوو ؽا آا  ق  اقرن هك ا ياعػ  ارـاوومو ا ءب -ٕ
اقر ءبطآ.

ٱ

ٱ

                                                           

ا.ُِّ/ُقر ءو جإاا(ُ)
ا.ْْْ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فذارلىما مإاا(ِ)
ا.َِ/ْذاكقر  إاِِٗ/ْذاكقراء إاَِْ/ِقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
اقلظ اقر باؽ.ا(ْ)
ا.ْْْ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٖٖ﴾  
  

ل«َ َ  ُلهُل»ولَّام ُّٱ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱكءرػػػػؾا ػػػػيا كرػػػػهاوىػػػػبرعإا

ا.(ٔ)لَّ رن مم  ام
ابروػب اقر لءكطػهللاا ػفا ػكؽذاك ػ  اقرلنىػيذاكقاػفااَّ  ام ُّٱ ء ا ػ  اقرن هػك ا

ا.(ٕ)ابر ب اقر لءكطهللاا فا   ؿ«ا لبره»كوبجا
لالحوأ ه:

ػٍفااَّ مك لك اك ُّٱاءكرهإاا-واب ؾاكوىبرع–قرءؽاا نبطج  ىليإا ػبا ى
اَّ يل ىل مل ُّٱر نواػػػػػػػػػ لمـا ااَّ يك ىك ُّٱرػػػػػػػػػ  وـا اك  ػػػػػػػػػكرها

 مإا  لءػػػػػلمـا ػػػػػياءػػػػػبؿااَّ رن مم  ام ُّٱ ىلػػػػػيإااػػػػػاىضاقررػػػػػ  ذا
رءػػ ق مـااى ػػ ومـاكءنمػػـذاك ػػباولبرػػهاقأل ػػ مارػػغب اقررػػ  ذاك ػػباولبرػػهاقر  ػػباا

ا.(ٖ)ماب اقرر  
ابروػػب اقر لءكطػػهللاا ػػفا ػػكؽارومل ػػحاقرن ػػآذاكهػػكااَّ  ام ُّٱك ػػ ق  اقرن هػػك ا

ذاك ػ ق  اقرلنىػياكقاػفاكوػبجا ا«ا لبرػه» ؤل حا نبنمج ابر ػب اقر لءكطػهللاا  ػ ؿ؛األف 
ا.(ٗ)ومل وهار  اءء ءي

ك نكناومل حاقر ىػؿاكوػءم  لا ػآاقر ؤلػحاقر نػبنمذاكقر ؤلػحاقر نػبنمالءػكا
ذاك لػػػػػهاق ػػػػػػـاقرنػػػػػل ذاكق ػػػػػـاقرن ػػػػػػآا(٘)َّ مث هت مت خت ُّٱ كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإا

                                                           

ا(.ْٗ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقرػػػػػػ  اقر رػػػػػػكفإأِّ/ْذاكقراءػػػػػػ اقر ءػػػػػػ طإأِّ/ِقلظػػػػػػ او  ػػػػػػ  اقاػػػػػػفاعط  ػػػػػػهللاإاا(ِ)

ا.ُْٔ/ْ
ذاكقر ءػ  اقرػكن نذاالاػفاعط  ػهللاإآّٖذآِٖ/َُ ػبفإاقلظ او    اقرطا م=انب آاقراا(ّ)

ا.ِّٔ/ِ
ا.ُْٔ/ْذاكقر  إأِّ/ِقلظ اقراء إاا(ْ)
ا(.ٗ ك  اقرء ب هللاإاقر هللاا)ا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٖٓ﴾  
  

 لػػػءرؾانػػػبناا؛ ػػػيا ىلػػػعاقرن بعػػػهللاذاكقرن بعػػػهللاا ؤلػػػحا نػػػبنماكقرن ػػػآ؛األل هػػػف
 ك  ػػػػػػػػػػػرا»ذاك(2)َّىق يف ىف ُّٱذاك(1)لَّ مف خف  حف  ُّٱقرومل ػػػػػػػػػػػحذالءػػػػػػػػػػػكإا

 جلُّٱذا (3)َّ خض حض جض ُّٱاذ« ك ؽاقر ػػػػػػػن »ذاكقروػػػػػػػءم  الءػػػػػػػكإا«قر ػػػػػػػن 
 ا هللاالظػـاقركقءػ ا ػيان ىػياقرورػء باارالا ف ا«...ا بـاقر نبؿ»كاذ (4)َّحل

ا.(٘) كناراقروءم  
ا ػ ق  ا اقرػكنه فان ػ قفذاك ػ انػب ااه ػباقرءػ  فذاك اءػظا ف  كءمػ اقرلءػب ا ف 
قرلنىػػيارهػػباكنػػها ػػفاقرى ا  ػػهللاذارفانبر ػػرا ػػباعل ػػهان هػػك اقرػػ  ق ذا هػػيا ػػبء  ذا

اعفاقروب . اكقألو اقرركوياقرءب حاقر ب اا الن
ل«س سحدرأهب»ل-َّ يق ُّٱ

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ُّٱ ػػػػيا كرػػػػهاوىػػػػبرعإا

ا.(ٙ)َّيك
ابر ب ذاا«   و  نهـ»ابرلكفذاك   اقرلنىيااَّ يق ُّٱ   اقرن هك ا
ا.(ٚ)كمءقا   اقافاكوبج

ل
ل

                                                           

ا(.َُٓ ك  اقر ى ق ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا(.ُْ ك  اقرءن قرا فاقر هللاا)ا(ِ)
ا(.ٔٔ ك  اقأللىبـا فاقر هللاا)ا(ّ)
ا(.َّ ك  ا ك ؼا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ُُٔ/ِ كضباقر  برؾاررعا ر  هللااقافا برؾذاالافاه بـإاا(ٓ)
ا(.ُِٖ ك  اقألع قؼاقر هللاا)ا(ٔ)
ذارـا ءم اقر    فاِّْ/ٓذاكقراء إاّْٖ/ِقلظ اقر ء  اقركن ن=او    اقافاعط هللاإاا(ٕ)

رالاقرلنىػيذاكءمػػ اقاػػفانبرك ػها ل هػػباابر ػػب اراىضػهـ.ا نورػػ ا ػػكقءاآِْ/ٓ ػياقرػػ  إا
ا.ّٓقرء  فإارػ



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٖٔ﴾  
  

لالحوأ ه:
لأوال:لمع ىلاالسحدراج:

ذا(ٔ)« ػلطكما ع ػػب هـا ػياقروػػ ق »ا:-عااملمع اىلاالسااحدراج-قا للال م االل
اكقال ػػو  ق إا ألفاقررػػبع اا؛ا ػػفاقرػػ   ى ا لػػ انا لنرػػهللانا لنرػػهللاناكقألنػػءا لػػ اناقروء  ػػجي

ا.(ٕ)كمءرؾاقرلبنؿا   عا  نهللانا  نهللانا
اذاػبرلىـاعلػػ هـااىػػ ا  نػهللاوااك  نػهللانااذبااىػػ ا ػي وا ل ػك هـا ػ ئناإاومع اىلاآل اا 

 ػػفاء ػػحاالا ىل ػػكفا لػػهاا مإهػػـاالا لػػبرهـاعءػػبجذاكقإل هػػبؿارهػػـاءوػػعا ظلػػكقا ل ا
ا.(ٖ)ق و  ق 

ػ يكهىب»إا-فايلالمع اى–ق للأبولأعاارل ءى ً لىػبذا ىنى امىػء ايكقاًامىً ر ًولىػباكى ىٍعاى اذكىقر ػًء فى
ًوهًا ليٍ ًهليهياًاًغ   كقاًاهىبذا ى ا ىوىءىم  ي ـٍ رى اً   ىبااذكى ا ىل هياهيكى و عا ىٍءً جى ًلًهذاءى ك ىاعى ى ارىهيا ي لينى ًٌفي كى

ارىػهيا و ػعا ىٍاليػمىاقٍرغىب ىػهللاىاقر وًػياميوًػجى ذاكىءى اًررىػعالىٍ ً ػًها يٍءً ػفه لىٍ ًهاً ٍفاوىٍمًء اًػًهاًاا ىػبًراقَّللً  عى
بنًا ػػ ًٌئىهللًاذا ى ينى بًرػػًهاقر   ػػءىلياًامىٍع ى ا ىٍمني ـ  اقٍر ىهىػػًؿذاويػػ ػػ  ارىػػهي.اً ػػفى ػػبا ىػػٍ ا ىعى اقٍرىيءيكاىػػهللًاا ى  ىػػهياًاهىػػباً ػػفى

اًر  بليا اقَّللً  اقٍ ًوٍ  ىق ي ءىًرؾى ا.(ٗ)«كى
لث  ً  :لالحوأ ه:
ا-–الػػكفاقرىظ ػػهللاذاكقر بعػػؿاهػػكا ااَّ يق ُّٱ ػػ ق  اقرن هػػك إا

اابر ب ذا  ءو ؿا    فا ياقر بعؿإ«ا   و  نهـ»ك  ق  اقرلنىيا
ل - اإااألو   .وىبرعذاكقرو را فاقروملـاررعاقرغ اهللاا ىاهكا فا مكفاقر بعؿي
اً ػػػفٍاإاالثااا  ي - ٍ هيػػػكـً اقرو ٍمػػػًء ًجاقٍر ى ػػػً   ى اضى اقٍر ىبًعػػػؿي  كرػػػهاوىػػػبرعإاا ىٍفا ىميػػػكفى

اهيكىااإ ىمٍاا َّ يفُّٱ ـٍ هي قرو ٍمًء جيااإ ىمًااذ ى ىٍ وىٍ ً ني
ا.(٘)

                                                           

ا.ِّّ/ٓذاكقر ىلعا ياقراء إاٖٕذإٕ/ٔ فاموبجاقرى فإا«ا   »ـا  ؼاعلعاءرؾارا(ُ)
ا.ِْٓ/ٓقر  اقر ركفإاا(ِ)
ا.ّْٖ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
ا.ِٕٖذأِٖ/ُّو    اقرطا م=انب آاقرا بفإاا(ْ)
ا.ِْٓ/ٓذاكقر  اإاِّْ/ٓقلظ اقراء إاا(ٓ)
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با فاقرى ا  هللاذارالا ل هػبا ا  ق  اقرلنىياكق ءراكنهنبارء ءن  ػبء  ذاك اءظا ف 
 لػػـاوػػ  اضػػ فاقر ػػاىهللاذا كاقرى ػػ  اقر وػػكقو  ذاكءم هػػباقاػػفانبرك ػػها ػػيا نورػػ ا
ا ػػػفا  ػػكقءلذاكرػػ  ارهػػباوػػمو  اعلػػعا ءػػبطآاقرمل ػػهللاذاكقألوػػ اقررػػكوياقر ػػب ااػػ الن

اقرلكف.
اا«ليًضؿ ا»ا-  اَّ خم ُّٱ ءباؿ اوىبرعإ اكءرؾا يا كره  مل خل ُّٱذ
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل
ا.(ٔ)َّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

اقر ػػػػػػب اك ػػػػػػوبااَّ خم ُّٱ ػػػػػػ  اء ػػػػػػصذاكء ػػػػػػن ذاكقرم ػػػػػػبئيذاكنلػػػػػػؼا اضػػػػػػٌـً
ابرلكفاقر ض ك هللااكم  اا«ليًضؿ ا»ذاك   اقرلنىياك ءاكجاعفاقرء فا(ٕ)قرضب 
ا.(ٖ)قرضب 

لالمع ىلوالحوأ ه:
ذا(ٗ) ل ػػػمذامبرلػػػء  ا ػػػفا لػػػء ذاكقرلم ػػػ ا ػػػفا لمػػػ إا رػػػ  ا ػػػفاَّ مل ُّٱ

اا ىلعاقرل ي ا»ك بؿاقرنكه مإا ذا هػكا ل ػك ذاي   ىػكؿا ػفال ػمراقر ػ ى ؿه
.كاذا(٘)«رءقا ن  وه ا نى ى ٍه و ٍهً اًررىعا ى هللًااقر   ٍ  ى اءي اقرل ً ػي ىااقرل ً ي ياوىٍمًن  ي ا ىف  كى ىٍناىػ ى

ااًػػػبَّلل ًا ـٍ ػػػآىاميٍ ػػػً ًه ػػػب ىٍرا ى ٍىًرػػػ ىهللاناا؛ًن ىػػػب ى هاً ػػػياقٍرميٍ ػػػً ا ىٍمإانى ا ى اًرءىقا ىٍءػػػ ىحى ػػػبً  ى اقٍرمى أًلىف 
بلنباذميٍ  نقاقٍن ىق ىا اطىبعىهللاناقٍن ىق ىاًر  ى اًرءىقا ىٍء ىحى اقٍر يٍؤً فى با ىف  مى ى

ا.(ٙ)

                                                           

ا(.ّٕ ك  اقروكاهللااقر هللاا)ا(ُ)
ذاكقرػػػ  إإُْ/ٓذاكقلظػػػ امػػػءرؾاقراءػػػ اقر ءػػػ طإاُٗ/ِقلظػػ اروءػػػبؼا ضػػػا اقرا ػػػ إاا(ِ)

ا.ْٕ/ٔ
ا.ُُْ/ِذاكك  راااال اهللاا يا وباقرء   إإْ/ٔذاكقر  إإُْ/ٓقلظ اقراء إاا(ّ)
ا«.ل م»قلظ ار بفاقرى جاا(ْ)
ا.ٕٕ/ُ«إال م»قررءبااا(ٓ)
ا.ُْٕذأُْ/ٓقلظ اقراء إاا(ٔ)
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 ال  بارل  ىكؿااَّ خم  ُّٱ   اء صاك فا ىهااَّ  يم ىم مم خم  ُّٱ
ا.(ٔ)ل ياقرل ظاَّ يي ىي ُّٱذاكهكا لب جارءكرهإا« ضؿٌا» فا

ػػػبا ػػػ ق  اقرلنىػػػيا  ال  ػػػبارل بعػػػؿا مإااػػػبرلكفاقر ضػػػ ك هللااكم ػػػ اا«ليًضػػػؿ ا»ك   
ا.(ٕ)لءف«اليًضؿ ا»قرضب ا مإا
با ػفاقرى ا  ػهللاذاك ل هػبا ػبء  ااو الةظ ا  ق  اقرلنىيا  اكق ءراكنهنػبارػء ءن  ف 

ء حارـاومًرا كق ءهللاار ػباعل ػهاقر ػاىهللاذا كاقرى ػ  اقر وػكقو  ذاكالا كنػ اوغ  ػ ا ػيا
فاء حاوغ   اركوي؛الو  نهللااالب اقر ىؿارل بعؿذاكلطءهاالكفا ءبطآاقرمل هللاذاكقت

ا فاقر ب . اقرىظ هللااا الن
لَّ مه... حم ُّٱمق بلل«لوُ َقمُِّب...لَوَ َذُرُهبْل»-ه

 هن من خن  حن جن مم خم حم ُّٱٱٱكءرػػؾا ػػيا كرػػهاوىػػبرعإ
ا.(ٖ)لَّ  خي حي جي ٰه مه جه

اػػػػػػبرلكفا  ه ػػػػػػبذاك ػػػػػػ  اقرلنىػػػػػػيإااَّ مه... حم ُّٱ ػػػػػػ ق  اقرن هػػػػػػك ا
...اك ىءى يهيـ» بإاابر ب ا«اك يءىلًٌجي ب يهيـ....ا»  ه بذام با   ا  ضن ا ىٍ ًئ ىويهيـاك ارى ويءىل جي كى

ا.(ٗ)ذاكاهبا   اقألع شاكقره ءقلي«كى ىءىٍ هيـ
لالحوأ ه:

ا ىٍ ئًػ ىاإا  ػؿإاالمع ىلالع بللآل   ػبفًاوهـاليءىلًٌػجي ػًفاقإٍلً  ى اعى ـٍ ػب ىهي ػًفاااػبًذاكى ىٍارى كىعى
اقٍر ىػػػبًر.اذقٍر ىػػػبرًا ػػػبا ى ىٍكقاً ػػػفى بًر ىػػػهللًااًا ى اقٍرنى ػػػـً اقأٍلي ى اً ػػػفى ـٍ ا يػػػٍؤً ٍفا ىكىقًئليهيػػػ ـٍ ػػػبارىػػػ إاامى ى ً  ػػػؿى كى

باًاءىقًراقرر  يك  بًئلىهللًااقأٍلىٍع يًفاً ٍلهيـٍااذليًء طياًعٍل ن ٍىلىعاوىٍءًل ًجاقٍرءىٍلًجاكىقٍراىرى ًااذكىنى اإكى ى
                                                           

ا.ْٕ/ٔذاكقر  إآِٖ/ِكنق اقر    إاذاِّ/ّو    اقافاعط  هللاإاا(ُ)
ا.ْٕ/ٔذاكقر  إإُْ/ٓقلظ اقراء إاا(ِ)
ا(.َُُ ك  اقأللىبـاقر هللاا)ا(ّ)
ذاُُِ/ٓذاكقرػػ  اقر رػػكفإاُٗٔذأُٖ/ْذاكقراءػػ إاّّْ/ْقلظػػ اقر ءػػ  اقرػػكن نإاا(ْ)

...اك ىءى يهيـ»كل اراقرء ق  ا ذاكل ػارأْرلم بئيا يا نورػ اقاػفانبرك ػهإارػػا«ك يءىلًٌجي
ويءىل جيا»  ا  ق بذام بال ارارها ياقرم بؼإاا«كى اذ.ْْ/ِرألع شا ياقر نور ا  ضن
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ميا با ىٍل ى ٍ  ى ًااره ب ى ا ىكىقًعياقٍرءى ؿًااً فى اى كىقرض 
اذاك  ؿ(ٔ) ا ىػٍكـى ـٍ ػبً ًه اكى ىٍارى ـٍ ًوًه إالءٌلجا ىٍ ًئ ى
ٍ ػػ ًا اقٍرنى ػػ ًٌ لىػػعارىهىػػًجاقرل ػػبً اكىءى ػػهللًااعى ا يٍؤً ليػػكقاً ػػياقرػػ  ٍل ىباذقٍرًء ىب ى ـٍ ـ اق ػػوملؼإمى ػػبارىػػ اذاوػػ

اً ياقر  ٍل ىب ـٍ لىءى يهي ا ىٍى ىهيكفىااكى ـٍ ً ياطيٍغ ىبًلًه
ا.(ٕ)

اقر بعؿاهكا ااَّ مه... حم ُّٱك  ق  اقرن هك ا ا-وىػبرع-علعا ف 
ػػما ػػ ق  اقرلنىػػيا ...اك ىػػءى يهيـ»كقرلػػكفارلىظ ػػهللاذا    ابر ػػب اكقر بعػػؿاضػػ   اا«ك يءىلًٌػػجي

ا.(ٖ)قراب ماوىبرع
ا.(ٗ)«ابر ب ا  ه باملب هللااعفا اواب ؾاكوىبرع»إاوق للابملعط   

ػػب يهيـ»ك  ق وػها ا ىٍ ئًػ ىويهيـاك ارى ويءىل ػػجي  ومػػكفاعلػعاقرالػػب ارل  ىػكؿذاك  ػػآا ػػباا«كى
ا.(٘)اى لاعلعا  ب ها ءبـاقر بعؿ

اقر ق ذا   هاوكن هبفإ«اكى ىءىٍ هيـ»  با  ق وها اابر ب اكنـن
 إارل ها مفاروءؿاوكقرياقرء مبر.األول -
ا.(ٙ)َّ خن  حن ُّٱإارل ها ننكـهاعط نباعلعاالث  ي -

اقرلنىػػػػػياليً ػػػػػجارر ػػػػػهاقرلطػػػػػؽاابر ػػػػػب ا ػػػػػآاقرالػػػػػب ارل بعػػػػػؿا ػػػػػيا ك اءػػػػػظا ف 
...اك ىءى يهيـ» ويءىل ػجيا»ذام باليً جارر ػها«ك يءىلًٌجي ابرالػب ارل  ىػكؿذاك  ػآا ػبااىػ ل؛اا«كى

األل هالبئجا بعؿ.
با ابر ػب اك ػمكفاقرػ ق ار  ػباون   نػبذاكقت  ػباعط نػبا«اكى ىءىٍ هيـ»م باليً جارر ها  ضن

ا الهاعلعاق ا.َّ خن  حن ُّٱر ننـك

                                                           

ا.ُٖٔ/ْقلظ اقراء اقر ء طإاا(ُ)
ا.ُْٕ/ِذاك وباقرء   إإِ/ِقلظ ارع قجاقرء  فارللءب إاا(ِ)
ا.ُُِ/ٓذاكقر  إأُٖ/ْقلظ اقراء إاا(ّ)
ا.ّّْ/ِقر ء  اقركن نإاا(ْ)
ا.ُُِ/ٓذاكقر  إآْذاْْ/ِقرم بؼذارلن ن  مإاا(ٓ)
ا.ُُِ/ٓذاكقلظ اقر  إآُّ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فذارلىما مإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٖٗ﴾  
  

كويىىػػ  ا  ق وػػها ػػبء  نذاء ػػحارػػـاوػػ  اضػػ فاقر وػػكقو ا ػػفاقرءػػ ق قرذا ػػءم اقاػػفا
ذاكلءلًٌج»نبرك ها كل جاقألكرعاررعاقرم ػبئيذاكقروبل ػهللاارألع ػشذاكءمػ ا«اك يءىلًٌجي
ا كفال اهللا.اابر ب اك مكفاقر ق ا«كى ىءىٍ هيـ»قرىما ما

لَّ خض حض ُّٱمق بلل«لَحْرَحعلوَ ْمَعب»و_
ا.(ٔ)َّ جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

ءمػػػ اقرىل ػػػب ارهػػػءلا  اػػػآاع ػػػ  ا ػػػ ق  ذاك ػػػ ق  ان هػػػك اقرءػػػ  ق اكعلػػػعا   ػػػهـا
ذاكاهػػػبا ػػػ  ا ىءػػػكجذااَّ خض حض ُّٱعبرػػػـذاكء ػػػن ذاكقرم ػػػبئيذا ابر ػػػب اكقرنػػػـن
ا.(ٕ)كنلؼذاكقرء فذاكقألع ش
ا.(ٖ)كقرنـناابرلكف«الىٍ وىٍآاكلىٍلىىجٍا»ك   اقالالبفذاك اكاع  كا

ا.(ٗ)الكفا ياقألكرعاك ب ا ياقروبل هللاا«لىٍ وىٍآاك ىٍلىىجٍا»ك   اقرلنىيا
امؿاهءلاقرء ق قراكقر ىافا  هبا ال بفارل بعؿ.

لالمع ى:
ذاك ػػ جواا ىلػػعاقر وػػكعإ ذاك رػػلهإا(٘)قإل ب ػػهللاا ػػياقرنرػػجاكقر  عػػعا ػػيا مػػؿو

رإلل بفارءقا   ػ ااػها وىب اءء ءهللاا ياقراهبئـاك يا فاوممؿاكو  جا باو ب ذاكهءقا
ا.(ٙ)قألمؿاقرمو  

                                                           

ا(.ُِ ك  ا ك ؼاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكءمػ اِِْ/ّذاكقلظ امءرؾاو    اقافاعط هللاإاُُْ/ِقلظ اروءبؼا ضا اقرا  إاا(ِ)

اقرن هك .ا ل هبا  ق  آّٖ/ٔذاك كااقر ىبليإآِْ/ٔ ياقراء إا
اقر ر  قفاقر باءبفاكل  اقرر ءبر.ا(ّ)
ذاكل ػػػػارآَْ/ٔذاكقرػػػ  اقر رػػػكفإآّٖ/ٔذاك كااقر ىػػػبليإآِْ/ٔقلظػػػ اقراءػػػ إاا(ْ)

ارلنع  قلي.إٓٓقرء ق  ا ياقرمب ؿارلهءريإارػ
ا.ِِّ/ِذاكو    اقافاعط  هللاإإَٓ/ُٓقلظ اقر ىلعا يانب آاقرا بفإاا(ٓ)
ا.ّٖٓ/ٔ كااقر ىبليإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٖٗ﴾  
  

كلءػكلذااذكقر  ػياذ ياقرلىػجاقر اػباامبرلىػجاابرن ػؿهءقا نؿاإا َّ خض ُّٱ
ك ػ  فاقرلهػكذاك  ػؿاألاػياع ػ كااػفااذابرلىػجاقرػءماهػكاضػ اقرءػؽقر ػ ق اكر  ا

ا.(ٔ)قرىا إام ؼا ءكركفإاللىجاكهـا لا ب خا بؿإارـا مكلكقاء لئءا لا ب 
لالحوأ ه:

ا ػػآاقرالػػب ارل بعػػؿاكقضػػءهللاااَّ خض حض ُّٱ ػػ ق  اقرن هػػك إا ابر ػػب اكقرنػػـن
كهػػءقا ائػػػـاءبرػػها ػػػفارػػغ اقر ػػػفاا-عل ػػهاقر ػػػاـ–ك  هػػبار ػػػلب اءرػػؾار ك ػػػؼا

ا.(ٕ)ابرل اهللااإلنكوه
ػٍفا ىػ ى ىاً ػيا»إاق للأبولأعار كىقًجذاً ػ ىق ى يا ى اًعٍلً ماًابرر  كى ىٍكرىعاقٍرًء ىق ىً اً ياءىًرؾى

ٍ  ىٍ ًفامًا اقٍرىىٍ ًفاً يقٍرءى ٍنـً ًانى باًابٍر ىبً ذاكى ا؛اَّ حض ُّٱ«الىٍ ًه ى ـٍ مىريكقاًر  بهي اًرل  ىبا ى اقٍرءىٍكـى أًلىف 
اً ػػيا ػػؼى ػػباًر يك ي اعى   اًر  ػػبلياءىًرػػؾى ـٍ ٍ ػػمىرىًوًه ػػٍفا ى اىً اعى ػػ ىعيكليااًػػبٍرنى ذاكىنى ـٍ ا ىىىهيػػ ػػؼى ا يك ي ػػبؿى ًرٍ  ى

اقٍر ىػػػ ىًاا اً ػػػفى ـٍ ػػػبًرًها ىىىهيػػػ ًوهىباًرٍ  ى ػػػٍء ىقً اكى يٍ ػػػءى كًنػػػًهاًررىػػػعاقرر  ػػػبًطاًاني ي كً ذاكىقرل  ى ػػػ ي كىقر  
ٍفا ىٍل يً ًهـٍا اىً اعى اًابٍرنى ذاالى ًرٍىًاًهاهيلىبًرؾى ا.(ٖ)«كى
اكقرالب ارل بعؿاا«لىٍ وىٍآاكلىٍلىىجٍا»ك   با  ق  اقالال فذاك اياع  كا ابرلكفاكقرنـن

اؼاعل هاقر اـ. وىلعار لب اءرؾارر هـان  ىنباا با  هـا ك 
  هػػبا«ا ىٍلىىػػجٍا»ك ػػب ا ػػياا«لىٍ وىػػآٍا»الػػكفا ػػياا«لىٍ وىػػٍآاك ىٍلىىػػجٍا»ك ػػ ق  اقرلنىػػيا

ارلرغب (ٗ)كء لاررابلا-–ر لب اقرلىجاررعا ك ؼا ا.(٘)ذاكقرلىجا لب جه
لمالةظ ت:

 ػفاا«لىٍ وىػآٍا»  ق  اقرلنىيان ىراا فا  ق و فا وكقو و فذاء ػحا نػءرا -ٔ
  فا  ق  اعبرـاك ىٍفا ىه.«ا ىٍلىىجٍا»  ق  اقالال فذاك اياع  كذاك

                                                           

ا.ِِّ/ِذاكو    اقافاعط  هللاإإَٓ/ُٓنب آاقرا بفإاا(ُ)
ا.ّٖٓ/ٔذاك كااقر ىبليإاِِّ/ِقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ِ)
ا.َٕٓ/ُٓنب آاقرا بفإاا(ّ)
ا.ِْٓ/ٔقلظ اقراء إاا(ْ)
ا.َْٓ/ٔقر  اقر ركفإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٖٗ﴾  
  

ا ػػفاقرىل ػػب ذاك ػػبؿا  هػػباقرهػػءريإا -ٕ كهػػكاقالنو ػػب ذا»قرءػػ ق  ا   ػػ هبامو ػػ ه
 .(ٔ)«كقر وآاإلنكوها-عل هاقر اـ–ء حا  ؽاا فاقرلىجا فا ك ؼا

اركويا كلارا قؿاقرلكفاكقر ب ذاكمءقارػـا مػفارهػبا -ٖ  وػ ار  ارلء ق  ا و ه
اعلعاوغ   ا ءبطآاقرمل هللاام  بذا كام  نب.

لُل»ل-ز لَّ زب...ل يئ ُّٱمق بلل«لُ َدبُِّر...لُ َا ِّ
 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱكءرػػػؾا ػػػيا كرػػػهاوىػػػبرعإا

 نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ
ا.(ٕ)َّ زت رت يب  ىب

ذاك   اقرلنىيذاك اػكا ن ػفذا(ٖ)ابر ب ا  ه باَّ زب رب يئ ُّٱ   اقرن هك ا
ؿ»ك ابفاافاوغلجاعفا وب  ا ال رًٌ اقألىٍ  ى ا.(ٗ)ابرلكفا  ه ب«الي ىاًٌ ي

لالمع ىلوالحوأ ه:
 ياقر هللاا اؿاهءلا ياا ق هللاا ك  اقر ع ا نبطانبالا  ػهاا- اءبله–ءم اقرءؽا

 ىليإاقرء  فاكر  لا ػفاقرػكءياا(٘)َّ  حن جن يم ىم مم خم ُّٱا-– ء  ا
عػػػػ  ؼاقرػػػػ ر ؿا ىلػػػػيإا هػػػػؿا مػػػػهللااكر ػػػػ هـذاا(ٙ)َّ مه جه ين ىن من خن ُّٱ

قر ػػهللاذااَّ ...حي جي يه ىه ُّٱاإكنػػجاقرٌورػػ  ؽاابرنػػبرؽا ءػػبؿاقرػػءما يا
                                                           

ا.ٕٓٓقرمب ؿا ياقرء ق قراقأل اى فاكقرى  اقرنقئ  اعل هبذارلهءريإارػا(ُ)
ا(.ِ ك  اقر ع اقر هللاا  ـا)ا(ِ)
ذاكقرػػػػ  اِِٗ/ّذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط  ػػػػهللاإاُٗٓ/ِقلظػػػػ اروءػػػػبؼا ضػػػػا اقرا ػػػػ ذارلالػػػػبإاا(ّ)

اكر  هب.اُُ/ٕقر ركفإا
ذاك كااقر ىػػػػػػػػػبليذاُُ/ٕذاكقرػػػػػػػػػ  إآّْ/ٔذاكقراءػػػػػػػػػ إاَْٖ/ِقلظػػػػػػػػػ انق اقر  ػػػػػػػػػ  إاا(ْ)

نبرك ػػػهإااقلظػػػ ا نورػػػ اقاػػػفا«ليػػػ ىاًٌ يا»ذاكل ػػػاراقرءػػػ ق  ارلء ػػػفا ػػػيإٖ/ٕرألرك ػػػيإا
ا.ُٓٗ/ِذاكقإلوءبؼإاِِٗ/ّذاكو    اقافاعط  هللاإإَرػ

ا فاقر هللااقألكرعا فا ك  اقر ع .ا(ٓ)
ا فاقر هللااقألكرعا فا ك  اقر ع .ا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٖٗ﴾  
  

ـ ا مإا  ىهػػبااػػػ  ػػػباو ػػػبه كلهبذا مإاا مإا َّ ييىي ُّٱا ػػبؿإااا عب ػػهللااو  ػػػمهبذاوػػػ
ا ػػػبؿإاو ػػػبه كفا ػػػفاهػػػءقاقأل ػػػ اقرىظػػػ ـذا غلػػػ مـاعػػػفاًر ب ػػػهللااقرػػػ الئؿاعل ػػػه.ا ـ  وػػػ

  رئ ُّٱمإاءر له ػػػبار ػػػػبا يػػػػ ق ا له ػػػػبا ا َّ ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َُّّٱ
 مإاا َّ رب يئ ُّٱذاكهػكا لػب اقرػ ل ب.ا ىلػكـواا مإاًررعاك ػرواا َّ ىئنئ مئ زئ

 مإا اػ ًٌفاقر ػبراقروػياوػ ؿا لػها ػب  اعلػعاا َّ مب زب ُّٱ ر ًٌ هااءم وػه.ا
ا.(ٔ)قراىحارمياوك لكقااءرؾ

ػػهللااابر ػػب ا ػػيا ابر ػػب ا ػػفاوءػػران  نػػبااَّ مب زب رب يئ ُّٱك ػػ ق  اقرىب  
ػػبا يٍ ػػوىٍملى ىبًف.ذا(ٕ)ق ػػـا اوىػػبرعاعلػػعاضػػ    ااكىهي ى ػػبالن اءى ؿي اقأٍلىك  ا ىٍفا ىميػػكفى ػػكني كى ىني

ً  ً اً يا اقرض  ً  ً اً يا َّ َّ ُّٱً فى اقرض  اً فى بالن ا.(ٖ)َّ يئ ُّٱذاكىقرو بًلياءى
ػػٍفا ىػػها ػػبا ػػ ق  اقرلنىػػياك ى ا»ك    ػػؿي الي ىرًٌ اقألىٍ ػػ ى اػػبرلكفا  ه ػػبذا«اقر ىػػبرًاليػػ ىاًٌ ي

ذاكالا نولػػؼاقر ىلػػعذاكالاقإلعػػ قجا ػػفا(٘)ذا ماالػػكفاقرىظ ػػهللا(ٗ)كقر ىلػػعاظػػبه ها
ا  ق  اقرىب  هللا.
لمالةظ ت:

ػػػٍفا ػػػب اعلػػػعالهنػػػها ػػػ ق  ا ػػػبء  ارػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللاا -ٔ  ػػػ ق  اقرلنىػػػياك ى
 قر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  ا  ق وهـ.

   ق  اقرن هك .رـا نولؼاقر ىلعا يا  ق  اقرلنىياعفا -ٕ

الا كن ا و اركويا كلارا قؿاء ؼاقر ضب عهللاا فا ب اقرض   اررػعا -ٖ
الكفاقرىظ هللاذاكالا كن اوغ   ا ياقر ءبطآام  بذاكالام  نب.

                                                           

اكر  ه ب.آِّ/ُٔذاكنب آاقرا بفذارلطا مإاَْٖذإْٗ/ِقلظ انق اقر    إاا(ُ)
ا.ُُ/ٕقر  إاا(ِ)
ذاكقرػػ  إأّْذآّْ/ٔذاكقراءػػ إإَٓ/ِإاقلظػػ اقروا ػػبفا ػػيارعػػ قجاقرءػػ  فذارلىماػػ ما(ّ)

ا.ُُ/ٕ
ا.َٕٓ/ِقروا بفإاا(ْ)
ا.ِِٗ/ّو    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٖٗ﴾  
  

ػػػػ يٍ ًنليهيـٍا»ا-ا ذا«كليػػػػٍ ًنليهيـ» ءباػػػػؿا«اك يػػػػٍ ًنليهيـ»ذاَّ ني ُّ ءباػػػػؿا«ا ى
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱكءرػػػػػؾا ػػػػػيا كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإا

ا.(ٔ)َّ مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ
ذا(ٕ)ذاك ػػػػ  اقرلنىػػػػيذاكقاػػػػفاكوػػػػبج«كليػػػػٍ ًنليهيـ»ذاَّ ني ُّ ػػػػ  اقرن هػػػػك ا

باا(ٖ)كل اراقرء ق  ارىا ا  ا«.ك يٍ ًنليهيـ»ذا« ى يٍ ًنليهيـٍا»  ضن
لالحوأ ه:

ػػٍفام ػػ ااا ػػبرا ذاا-وىػػبرع-اػػ  فا ا  ػػياقر ػػهللااقر ػػباءهللاارهػػءلاقر ػػهللااءػػبؿا ى
 كا ػػػبئ اا-– ىلػػػيإااػػػبرء  فاقرمػػػ  ـذاك  ػػػؿإاا ػػػبئ ا ىنػػػنقراقر  ػػػكؿاقرمػػػ  ـا

 يث ىث ُّٱقر كقه اقرويا وعااهباقأللا ب ذاامل ػها ػكؼا رػل هـالػب نقذا ءػبؿاوىػبرعإا

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف

ـ ااى هباا  فا ك اءبرذاك  اا  فاقرءؽا(ٗ)َّ ين ىن نن من  زن رن ممام هـذاو
ا.(٘)ارل  ب  اكقر    وم  اناا؛ء فاءبؿاقر ؤ ل ف
ابرلكفاكقرضػ   اال ػـاقرنارػهللاا«اكليٍ ًنليهيـ»ذاَّ ني ُّك  ق  اقرن هك ا

بارها اءبلهذاكقرء ق  اابرلكفا لب اهللاا  هبا اءظػهللاارءكرػهاوىػبرعا ػياكع ػ ا وىظ  ن
ا.(ٙ)َّ يق ىق ُّٱقرم ب ا

                                                           

ا(.ٕٓ ك  اقرل ب اقر هللاا)ا(ُ)
ل ػػارااٖ/ْذاك ػػياقرػػ  اقر رػػكفإأُٖ/ّذاكقراءػػ إاٗٔ/ِقلظػػ او  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإاا(ِ)

ا.ّّقرء ق  ارللنىيا ءطذاك يا نور ا كقءاقرء  فال اراقرء ق  االافاكوبجا ءطإارػ
ا.ٖٓ/ّقلظ ا كااقر ىبليذارألرك يإاا(ّ)
ا(.ٔٓ ك  اقرل ب إاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ٗٓذآٖ/ّقلظ اقر ىلعا يا كااقر ىبليذارألرك يإاا(ٓ)
ا.ٖ/ْذاكقر  اقر ركفإأُٖ/ّقلظ اقراء إاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُٖٗٓ﴾  
  

ابر ػب اكقرضػ   ارا ػـاقرنل ػؿا«اك يػٍ ًنليهيـ»ذا« ى يٍ ًنليهيـٍا»ك   با  ق  اقرلنىيا
ػػػبا  ه ػػػبذا ػػػ يٍ ًنليهيـٍا» ىطك ػػػهللااعلػػػعا«اك يػػػٍ ًنليهيـ»  ضن ذاك ػػػ ا نػػػ لاءرػػػؾاعلػػػعا« ى

ا.(ٔ)َّ ين ىن نن من  زن رن ُّٱقرغ اهللاا اءظهللاارءكرهاوىبرعإا
ا ػػفاقرى ا  ػػهللا ا ػػ ق  اقرلنىػػيارهػػباكنػػههارػػء به فامبلػػرا ػػبء  ناك اءػػظا ف  ذاكقت

 فالبء هللااع ـاك ك هباعلعا ر لهللااقر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  ا ػ ق وهـذاكءم هػبا
قافانبرك ها ػيا نورػ ا ػكقءلذاك لهػبارػـا وغ ػ ااهػباقر ىلػعذام ػبا ل هػبارػـاوػؤو ا
فاءػػ حاراػ قؿااػػ فالػػكفاقر ػػوملًٌـاك ػب اقرغبئػػجاو و ػػجاعل ػػها  ػيا ءػػبطآاقرمل ػػهللاذاكقت

ا و اركوي.

لَّ حض ُّٱالب  ءللمماعوللمق بللالب  ءللما عللفيلل-ٕ
ا.(ٕ)َّ معجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱكءرؾا فا كرهاوىبرعإا

ذاكمػءقا ػ  اعلػيااػفا اػيا« يٍرػىى يا»ك   اقرلنىيااَّ حض جض ُّٱ   اقرن هك ا
ا.(ٖ)طبرجذاكقافا  ىك ذاكقر ل يذاكقرنء  مذاكقر   نماعفاقرم بئي

لالحوأ ه:
ومػػػػػكفاعلػػػػػعاالػػػػػب اقر ىػػػػػؿااَّ مض خض حض جض ُّٱإا ػػػػػ ق  اقرن هػػػػػك اأواًلل

إاَّ مض ُّٱٱإا بعػػػؿا   ػػػكعذاكَّ خض ُّٱاَّ مض خضُّٱٱرل بعػػػؿذاكاَّ حضُّٱ
ا.(ٗ)ر هللاارلمىًلـا   كعهللا

                                                           

اقلظ اقر باؽاكل  اقرر ءبر.ا(ُ)
ا(.َُ ك  ا بط ا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذاء ػػػػػحال ػػػػػاراقرءػػػػػ ق  اُٖ/ٗذاكقراءػػػػػ إإَٓ/ّقلظػػػػػ انق اقر  ػػػػػ  ذاالاػػػػػفاقرنػػػػػكنمإاا(ّ)

إلاػػػ قه ـذاكقر ػػػل يذاكعلػػػيذاكقاػػػفا  ػػػىك ذاكنػػػب راقرءػػػ ق  ار ػػػ اكقضػػػءهللااقرضػػػاطا ػػػيا
ذاء حال جارىليذاُّٗ/ْذاك وباقرء   إاُِْلنور ا كقءاقرء  فذاالافانبرك هإارػ

ا«. ىٍرىى »عفا«ا يٍرىى يا»كقافا  ىك ا
ا.ُُٕ/ٗقر  اقر ركفإاا قنآا(ْ)
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ذا(ٔ)الاًررػػهاًرالا قروكء ػػ اكقرػػءم ذاك  ػػؿإاقرملػػـاقرطٌ ًػػجاكقرملػػـاقرطٌ ًػػجإاهػػكا
ا ػػػفاكقنولػػػبجاقر ءػػػبـ اذكقرى ػػػؿاقررػػػبربإا  ق اقر ػػػ قئض ذاك  ػػػؿإاهػػػكامػػػؿاءمػػػ و

ذاكق وغ ب ذاكر  اءرؾو ا بذا ذاك  ق  اقرء  فذاك عب و ذاكوهل ؿو ا.(ٕ)كوما  و
ذا(ٖ)«قرمىاـياقرط ًٌج» بر ىؿا اليارل  ىكؿذاكا« يٍرىى يا»إا  ق  اقرلنىياث  ً  

ـياقرط ًٌج» كا البئجا بعؿ.«اقرمىًل
 ػػيااىػػضاقر  قنػػآا ل ػػكجارىلػػيذاكقاػػفا  ػػىك ذا ومػػكفا«ا يٍرػػىى يا»كضػػاطا

اقرطٌ ًػػجىا» ابع  ػػبذاك«ا رػػى »كفا ػػفاعلػػعاو ػػ  هللااقر بعػػؿذاك مػػ ـى ابرلرػػجا«اقرملػػ
ا.(ٗ)علعاقر  ىكر  هللا
لمالةظ ت:

ضػ فاقرءػ ق قراقر ػبء  ذاء ػحاءمػ ا ػياا« يٍرىى يا»نب را  ق  اقرلنىيا -ٔ
  نور ا كقءاقرء  فذام بانب را نبر هللاار باعل هان هك اقرء  ق .

قر ىلعا آاارلء ق  اكنهيارء بها فاكنكلاقرى ا  هللاذا ااناؼا ياقوءب  -ٕ
   ق  اقرن هك ذارالا ل هاالعاقر ىؿارل نهكؿ.

الا كنػػ ارلءػػ ق  ا وػػ ا ػػياوغ  ػػ اقر ءػػبطآاقررػػكو  هللااعػػفا ػػ ق  اقرن هػػك ذا -ٖ
فاكن ا و اركويا و و ؿا يا لجاقر وءهللااض  هللاارلالب ارل نهكؿ. اكقت

لمض رعلمب يللما عللمق بللآ رلمب يللمماعول-ٖ
ا وءهػبذاكءرػؾا ػيا كرػهاوىػبرعإااَّ يب ُّٱام  اقرءب ا ءباػؿا«ا يكًءي» -ا 

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ
ا.(٘)َّ يث ىث  نث مثزث

                                                           

ا.َٕٓ/ّنق اقر    إاا(ُ)
ا.َِّ/ّقرم بؼذارلن ن  مإاا(ِ)
اابرن آارلماـ.«اقرماـاقرط ًٌج»اُٖ/ٗنب ا ياقراء إاا(ّ)
ا.ُُٕ/ٗذاكقر  اقر ركفإاُّٗ/ْ قنآا وباقرء   إاا(ْ)
ا(.ٔ ك  ا رلراقر هللاا)ا(ٓ)
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ا ػوباقرءػب ا ال  ػبارل  ىػكؿذاك ػ  اقرلنىػيذاكقألع ػشااَّ يب ُّٱ   اقرن هك ا
ا.(ٔ)ام  اقرءب ا ال  بارل بعؿا« يكًءي»

لالمع ىلوالحوأ ه:
ا ػػػػ و ار ء   اػػػػمفا ءػػػػكؿاا-رػػػػلعا اعل ػػػػهاك ػػػػلـ– ػػػػياقر ػػػػهللااقرم   ػػػػهللاانطػػػػبجه

الااَّ ىب نب مب زب ُّٱرل ى ضػػػ فاعػػػفا  ػػػبرا اكقإل  ػػػبفااهػػػبا ػػػفا ك ػػػهإا
 ىلػػػيإااَّ  رت يب ُّٱق و ػػػبنارػػػياعلػػػ مـذا ػػػاا  ػػػ  اعلػػػعاء لمػػػـاعلػػػعاقإل  ػػػبفا

اقروكء ػػػػ ذاكقأل ػػػػ ااػػػػها  مإاابرطبعػػػػهللاااَّ مثزث رث يت ُّٱ كءػػػػياررػػػػي 
 ىلػيإارفااَّ يث ىث  نث ُّٱكقر راهللاا ػياقرىاػب  ا وػجاعلػ مـاك غ ػ ارمػـذا

ا.(ٕ) ا وـارالاقرم  اكقر  ؾاهلموـ
ػبا ػ ق  اقرلنىػيذااَّ يب ُّٱك  ق  اقرن هك اابرالب ارل  ىكؿا ا ػوباقرءػب ذاك   
ا.(ٖ) مإا كءيا ارري اا« يكًءي»كقافاكوبجذاكقألع شاابرالب ارل بعؿا

لمالةظ ت:
ا يا  ق  اقرلنىيذاكالا نولػؼاعػفاقر ىلػعا ػيا ػ ق  ا -ُ اقر ىلعاكقضبه  ف 

 قرن هك ا كلاقرالب ارل بعؿ.
 ػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػبء  هذا ل  ػػػرا كق ءػػػهللاارءػػ ق  اقرن هػػػك ذاك ػػ اءم هػػػباقاػػػفا -ِ

 نبرك ها يا نور ا كقءاقرء  ف.
رػػـا و و ػػجاعلػػعاقرءػػ ق  ا وػػ ا ػػياوغ  ػػ ا ءػػبطآاقرمل ػػهللاذاكقألوػػ اقررػػكويا -ّ

اقرءبرؿاهكارا قؿا وءهللااقرءب ام   نارلالب اارل بعؿ.
                                                           

ذاكقراءػػ اُّْءمػػ ا ػػ ق  اقرلنىػػياكقألع ػػشاقاػػفانبرك ػػها ػػيا نورػػ ا ػػكقءاقرءػػ  فإارػػػا(ُ)
ذاك كااقر ىػبليإإَٓ/ٗذاكقرػ  إآَٖ/ْذاك ػوباقرءػ   ذارل ػكمبليإأِٖ/ٗقر ء طإا

ا.ُْْ/ِذاكل اراقرء ق  ارل طكعيا ياروءبؼا ضا اقرا  إآُّ/ُِ
لعا ػا ؿاقر وػبؿإا ػوباقرءػ   إاعا-رفا ئر– قنآاموجاقرو ب   ؛ارلك كؼاعلعاقر ىلعاا(ِ)

ا.َّْ/ُِذاكنب آاقرا بفذارلطا مإآَٖ/ْ
ا.ُّٓ/ُِذاك كااقر ىبليإإَٓ/ٗقلظ اقر  اقر ركفإاا(ّ)
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ٱَّ  مضخض  حض ُّٱمق بلل«لُمومَلُ ْقَحُموَملوَ ْقحُل»ل-ب

ا ءباؿا اقنو بعه ب اعل  ارل بعؿ اقر الي اعلع ارل  ىكؿ اقر الي اقر ىؿ اوء  ـ
ا اوىبرعإ ا كره ا ي اكءرؾ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱقرىم ذ

 حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس  مخ

ا.(ٔ)َّ جع مظ
  حض ُّٱ ءػػ ا ػػ  اقاػػفامو ػػ ذاكلػػب آذاك اػػكاع ػػ كذاكعبرػػـذاكقاػػفاعػػب  ا

ذاكقرلنىػػيذاكقاػػفاكوػػبجذاكطلءػػهللاذا(ٕ)كقرم ػػبئيذاا ل ػػبا ػػ  اء ػػن ذاَّ مضخض
ا.(ٗ)ذاكمءقانلؼ(ٖ)كقألع شااىم اءرؾ

لمع ىلاآل  لوسببل زوله :
–قر هللااقرم   هللاالنررا ياا ىهللااقرىءاهللااقرماػ لذاكءرػؾاءػ فااب ىػراقأللرػب ا

ا لػػػب كقاعلػػػعاقر ػػػاى فذاكمػػػبفاا-–  ػػػكؿا اا- ضػػػيا اعػػػلهـ كمػػػبلكقا نػػػبالن
عل اقرىءاهللاذاك بركقإاا-– رغ هـا ل باعءاهللااافاع  كذاقنو ىكقا آا  كؿا ا

باً ٍئرىا» ا ى لىٍ ً ؾى اكى اًٌؾى هللاىاكقر وملـااءرؾا«اقٍ وىً ٍطاًر ى كىقءى ا ى اٍافي ٍا ياقَّللً  كؿياذا ءبؿإاعى ا ى ي
ا ٌاًػػيا ىٍفاوىاإا»--قَّللً  ػػٍ ئنبذاكى ىٍ ػػوىً طياًرلىٍ ً ػػيا ىٍفااذٍىايػػ يكليا ىٍ ػػوىً طياًر ى اويٍ ػػً ميكقااًػػًها ى كىالى

ـٍا اكى ىٍ ػكىقرىمى ـٍ ػمي اً ٍلػهيا ىٍل ي ى ػباوىٍ لىىيػكفى ا ى إااذ«وىٍ لىىيكًليى برىلىػبخا ىػبؿى ا ى ى  ىػبريكقإا ىػً ءىقا ىىىٍللىػباءىًرػؾى

                                                           

ا(.ُُُ ك  اقروكاهللاا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذآِّذاكءنػػهللااقرءػػ ق قرذاالاػػفا اػػيان عػػهللاإارػػػُّٗقلظػػ اقر ػػاىهللاذاالاػػفا نبهػػ إارػػػا(ِ)

ػػػػػهللاارلءػػػػػ ق اقر ػػػػػاىهللاذاألاػػػػػياعلػػػػػيإا ذاكنػػػػػب آاقرا ػػػػػبفذاٗٗ/ِذاكقإلوءػػػػػبؼإاِِّ/ْكقرءن 
ا.َِِ/ِذاكنق اقر    إإٖ/ّذاكو    اقافاعط  هللاإاْٖٗ/ْرلطا مإا

ذاكءمػػ اقرء طاػػياَٗٓ/ٓذاكقراءػػ إأْْ/ِذاك ػػوباقرءػػ   إإٖ/ّو  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإاا(ّ)
اقرلنىيذاكقألع شذاكء ن ذاكقرم بئيذاكنلؼ.اُّْٗ/ُْ ياو    لإا

ا.ُّْٗ/ُْذاو    اقرء طايإأْْ/ِرء   إاذاك وباقٗٗ/ِقإلوءبؼإاا(ْ)
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ل ػػػهللايا» الىٍ ػػػوىءًا«اقٍرنى اكىالى الىًء ػػػؿي اقٍراىٍ ػػػآياالى رىػػػٍرإ ىػػػبريكقإاً اًػػػبى ا ىلىنى  جح مج حج مث هت ُّٱا ؿي

ا.(ٔ)قر هللااَّ... جخ مح
ػٍفانبهػ ا ػيا ػا ؿا ا ػفا   ػهللاا ء ػ ا اقر هللاااى اءرؾاعب  هللاا ػيامػؿا ى ارف  ـ  و

–-اقرء ب هللاذاك بؿااىضاقرىل ب إا با فا  لـارالاكا ياعلءهاهػءلاا ررعا ـك
ا.(ٕ)قرا ىهللااك  عااهبا كارـا ؼ

ـ ا  ػ هـاااػءرهبا ػيا ػػا لهذااكهػءلاقرءرػهللااكهػجا اعاػب لا ل  ػهـ ك  ػػكقرهـذاوػ
ا.(ٖ)ككع هـاعلعاءرؾا باهكان  ا لهب

 ػػياهػػءلاقر ػػهللااعاػػب لا ػػمرلعاا-وىػػبرع- ػػبؿامو ػػ ا ػػفا هػػؿاقرىلػػـإاوػػب فا ا
ره ػػفا ءػػ اقاوػػبعا ا ػػفاقر ػػؤ ل فا ل  ػػهـاك  ػػكقرهـاابرنلػػهللااكعػػ نقاعل ػػهاءء ػػبا فا

ا.(ٗ) ك ًٌيارهـااه
لالحوأ ه:

و ػػ ذاكلػػب آذاك اػػكاع ػػ كذاكعبرػػـذاكقاػػفاعػػب  ا ػػفاوءػػ  ـا ػػبا ػػ  ااػػهاقاػػفام
 ػػبؿا اػػكاعلػػيااَّ مضخض  حض ُّٱقر الػػيارل بعػػؿاعلػػعاقر الػػيارل  ىػػكؿا

ا ػػػػيا ػػػػا ؿا اك يٍءوىليػػػػكفذاكالا ىٍءويليػػػػكقارءقا» ػػػػياوكن ػػػػهاءرػػػػؾإا ألل هػػػػـا يءػػػػبولكفا كالن
ا.(٘)« يًوليكق

اذ اػػػػؿاقر  ىػػػػكر فابر ػػػػبعل فا«ا ىٍءويليػػػػكفىا»إا فا ػػػػ ق  اوذكاااارلابااااملأباااايلزرعاااا 
ـ ا يااذ ىفا اكىر هـاًامىل هيـا ىبوليكقا ىء ىب نااإوهـاً ياءىًرؾكءن ا ءقااذكقااى ا ىفا ىبوليكقلياوًاو كىقًت

                                                           

اكر  ه ب.اَِِ/ِذاكنق اقر    ذاالافاقرنكنمإاْٗٗ/ُْقلظ انب آاقرا بفذارلطا مإاا(ُ)
اقلظ اقر باؽاكل  اقرر ءبر.ا(ِ)
ا.َِِ/ِقلظ انق اقر    إاا(ّ)
ا.ْٗٗ/ُْنب آاقرا بفإاا(ْ)
ا.ِِّ/ْقرءنهللاارلء ق اقر اىهللاإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
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  ﴿َََُٗ﴾  
  

اىػػ ى ىااًػػمىل هيـا ػػ ا ولػػكقا  ءػػبؿا ىفا ىا ػػٍلهيـاكى ػػبا يكًناػػهيااذوليػػكقااىػػ اهامهػػـءٍا ناػػ اعى هىػػءىقا ى
ـ ا.(ٔ)ظىبه اقٍرمىاى

اوإاوذكرلابمل  لو ه ء  ـاقر  ليارل بعػؿاعلػعاقر الػيارل  ىػكؿذا كاعلػعا ف 
ا.(ٕ) بارـا  ـ ا بعلهذا ء  ااءرؾاعلعاقرو و ج

اقر الػػيارل بعػػؿا ءػػ  ـاعلػػعاقر الػػيارل  ىػػكؿذاك  ػػؿإا ٍىلىػػعا ىلػػيإا ف  اقٍر ى أًلىف 
اقٍرمي  ب ىا ا ىٍءويليكفى ـٍ ٍءويكًر فىااذ ىل هي كقا ى اًررىعا ىٍفا ىًر  ي ـٍ ٍلهي اعى ا ىٍ ًنىيكفى كىالى

ا.(ٖ)
اااا لقااااراءةلال  عااااي،لوكااااذالةماااازة،لوالكساااا ئي،لوابااااملوثاااا ب،لوطمةاااا ،ل أم 

ػ»إاواألعمش،لقا للأباولعماي اـاقر ىػؿاقر  ػل اررػعاقر  ىػكؿاعلػعاقر  ػل  ػ  اافٍاك ى
ىطػػكؼااػػبركقكاقر األف اا؛ـررػعاقر بعػػؿذانػػبنا فا مػػكفا ػػياقر ىلػعا وػػؿاقرػػءماوءػػ  ا

اءيا ػلهـاافٍاؿا ىاوياءٍا ىاابر ىلعإ اذقروء  ـ  ها  فارـا ءٌ  ااذق ااهاقروء  ـ ىا نكنا فا يا
ػاؿًاوٍااى ا ىا ا (ٗ)َّ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱا كرػها ػاءبلهإاؿذام ػبا ف اوًػ ياافٍا ى
ا.(٘) ف ًٌااًٌاؿا فاقر ًٌاوًا ياافٍارءوؿا ىاااءيا لهـافٍا باكهفا ىاكا

ا»إاإملك ملالحقد بل  رلمقاد ر،لفقا لوذكرلالرازيلم ل ق ربلهذالالمع ىل  ىف 
ًفا اعى باًرٍلاىبً  فى ا ىقً عن ا ىًرٍ اءىًرؾى ـٍ ارى ٍءويكًر فى كقا ى ب ي ٍفارى ذاكىقًت اقٍر يٍ ًلً  فى طىبًئ ىهللانامىًا  ى ناً فى

ا ىآىاقأٍلىٍع ىق ًا ا يءىبًوًل فى ارىهيـٍااذقٍر يءىبوىلىهللًاذااىٍؿا ىٍاءيكفى ا.(ٙ)« ىبًوًل فى
كقر ىطكؼاعل هاابركقكامبر ي اقركقءػ ا نػكناقر ىطكؼاا ف ااف رىلأبولعمي

فامػبفاقروءػ  ـار ػ ا ءػ   ذا ػبر ىلعا ءوػؿا ػػفا ىهػباوءػ  ـا  ه ػباعلػعاقرنػ  ذاكقت

                                                           

هللااقرء ق قرإارػا(ُ) ا.ِّٓءن 
ا.َُْقرءنهللاا ياقرء ق قراقر اآإارػا(ِ)
ا.ُّٖ/ُٓ  بو باقرغ جذارل ن اقر قنمإاا(ّ)
ا(.ُْٔ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ِِّ/ْقرءنهللاارلء ق اقر اآإاا(ٓ)
ا.ُّٖ/ُٓ  بو باقرغ جإاا(ٔ)
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ػػػبذاك و ػػػؿاابر ػػػهللااقرم   ػػػهللاذاكءؾاقاػػػفا اءػػػيا ػػػلهـااىػػػ اقرءوػػػؿار ػػػفا يوًػػػؿا ػػػلهـا  ضن
بارل ىهللا اقر اليارل  ىكؿا يٍء  ااها ء  ن نبرك ها ف 
ا.(ٔ)

ا ىٍء  اافا ء ياإاآ رلذكرهلابملأبيلزرع ،لق لووأٌهل  ىليإا–هىءىقا يا ىبؿى
ؿاً ػػٍلهيـوىػػءٍاليػػكفااىػػ ا ىفا ياوياءٍاهػػـا ىا ػػ ااألىل اا- ػػياوءػػ  ـاقر الػػيارل  ىػػكؿ

ا(ٕ) .ا مإا ف 
ػػفا ارػػـا مػػفا ػػلهـاقعوػػ ق هاعلػػعاعػػ كًٌهـذااػػؿاقألعػػ ق اهػػـا ى قرءوػػؿاءػػ حارهػػـا كالن

اا  كق.
اقر ىلػعاوذكرلابملعط  ا  ءػبولكفا  كنػ اقر ػؤ ل فا يااقرغػ ضا ف اكقءػ هذارءاا ف 

ػ ػػاذؿويػػءٍا ىاافٍا ػ هـا ى ػاذؿوىػءٍا ياافٍاك ػ هـا ى ػػاذ نو ىػبفارػػهافٍاك ػػ هـا ى الاوءػآارػػهاافٍاك ػ هـا ى
ا.(ٖ)كقء ارمؿاكقء واا  اكالاايااذ له بذاكر  اقرغ ضا فا نو آاكقء  ها

لمالةظ ت:
فا -ٔ اقر ىلػػػعاكقءػػػ ها ػػػياقرءػػػ ق و فاعلػػػ ا موػػػ اقرىل ػػػب ذاكقت رػػػـا و ءػػػ اعلػػػ ا ف 

  ن  فذا اا ؤ ماءرؾاررعاولب ضذا كاوضب .
ا  ق  اقرلنىياكق ءرا  ق  اء ن ذاكقرم بئيذاك  ق وه با وكقو  . -ٕ   ف 
ػػبذاكالا -ٖ رػػـالاءػػظا وػػ نقاعلػػعاقر ءػػبطآاقررػػكو  هللاا ػػياملوػػباقرءػػ ق و فذاالام  

ام  نب.ا
ل  

                                                           

ا.َُْقرءنهللاا ياقرء ق قرإارػا(ُ)
ا.ِّٓءنهللااقرء ق قرإارػا(ِ)
ذآّْذآِْ/ّذاكقلظػػ اقرػػ  اقر رػػكفإاَٗٓ/ٓذاكقراءػػ إإٖ/ّو  ػػ  اقاػػفاعط ػػهللاإاا(ّ)

ا(ا ؿاع  قف.ُٓٗء حاوى ضار  هللاا  ـا)
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 دلطهت اخلبيشا
 ٔانؼطف ٔاالتصبلجلًهخ ثني االصتئُبف ا

لب ملاالسحئ   لواالح  للالأمم  -ٔ
ا»ذا كاقاللءطػػػبعا(ٔ)َّ من  خن حن جن ُّٱكءرػػػؾا ػػػيا كرػػػهاوىػػػبرعإا لىػػػنىؿى

اقرًموىبجيا لىٍ ؾى ا.«عى
«الىػػنىؿىا»ذاك ػػ  اقرلنىػػياَّ  خن ُّٱابرو ػػ   ذاكلرػػجااَّ جن ُّٱ ػػ  اقرن هػػك ا

ا.(ٕ)ذاكمءقا   اقألع شذاكقافا اياعالهللا«قرًموىبجيا»اون  ؼاقرنقمذاك  آاقراب ا يا
لالحوأ ه:

وورؿاا با الهبا ياقر هللاان لهللاااَّ من  خن حن جن ُّٱ  ق  اقرن هك ا
ا ياَّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱقر باءهللاذا اَّ جن ُّٱذاء حا ء  اض   ه

 جن ُّٱٱ او  ذاكاَّ ىل ُّٱٱذاكومكفان لهللااقاو ق ذا ػَّ ىل ُّٱ ىك اعلعار ظاقرنارهللاا
ا لؾا فاونا اعفاقر او  ااَّ  خن حن انا ذ ااى  ا يا ءؿا  آانا  ن لهللا

ا فاهءلاقألناب ا بئ  .ااممو ا فانا  انا و ا وعاوض  فامؿ 
ػبااَّ ىل ُّٱ  مػكفاق ػـااَّ خن ُّٱ اقرنقماكلرجا ىفا   ا»إاق للابملأ ي    كعن
اذرػػػ هللاارػػػهاَّ ىم مم ُّٱناػػػ اعلػػػهذاك مػػػكفااَّ خم حم جم يل ىل ُّٱابالاوػػػ ق ذاك كرػػػهإا

فا ػػػػئرانىلػػػػرا كرػػػػهإا ػػػػبااػػػػ فااَّ خم حم جم يل ىل ُّٱكولػػػػب اعل ػػػػهذاكقت ولػػػػب اعل ػػػػها ىو ضن
انا  فاعلهذامءلكاءب ض.اَّ ىم مم ُّٱقر او  اكقرنا ذاك مكفا

فا ػػػػئرا فاوناػػػػ اعػػػػفاقر اوػػػػ  ااى ػػػػ  ا ناػػػػب ا كااػػػػممو ا ػػػػفاءرػػػػؾانػػػػبنا كقت
ك ػػػفا ػػػ   اقرػػػنقماكلرػػػجاا...لهامػػػؿاناػػػ ا لهػػػبا ػػػفاقر بئػػػ  كء ػػػف؛ار ػػػبا وضػػػ  ا

ػبان  ػآاذاَّ خنُّٱ نبنا فا مكفاعلعا كرهانا نقا قاىنػبذاكنػبنا فا مػكفا  ضن
ػبذاك  ػ  ا كرػػهإااولػػب نااَّ جن ُّٱ ػبا اػؿا اقٍرًموىػػبجيا»كقتعظب ن لىٍ ػؾى اعى   نىػؿاناػػ نقاا«لىػنىؿى

                                                           

ا(.ّ ك  ا ؿاع  قفا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكل ػػػػاهباقاػػػػفانلػػػػيا ػػػػياقر ءو ػػػػجإإّٗ/ُل ػػػػاهباقاػػػػفاعط  ػػػػهللاارللنىػػػػيا ػػػػياو  ػػػػ  لإاا(ِ)

ا.ُٓ/ّذاكقر  اقر ركفإاُْ/ّرهاكرألع شذاكل ارارلواوهللاا ياقراء إاأَُ/ُ
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 ػػرا  ػػ بؤلذا ػػم  اابرىػػ ؿذاك لهػػعاعلػػه؛امءكرػػؾإا ا ػػاءبلهذاكنػػؿاولػػبؤلذاكوء  ا
ا.(ٔ)«قا ءلىنبااء  ا  ياهءارالا ف ااذمو ا فاهءق عفاقر ك .اك  ها

اا لقااراءةلال  عااي اقٍرًموىػػبجيا»إاوأم  لىٍ ػػؾى اعى  وءوضػػيا فاومػػكفان لػػهللاا كرػػهإا«الىػػنىؿى
ان لهللاا  وءل هللا.اَّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ

ق ػ هإااعلعاق وءاؿاقرن لهللااقروياهيا كرهاعن ااإاهءلاقرء ق  او ؿ اق للأبولالاحح
ا.(ٕ)َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ

اػبرون  ؼاا ػبا الهػبذاكقرضػ   ا«الىنىؿىا»كقءو ؿااىضاقرىل ب اقوربؿان لهللاا
اً ٍفاًعٍل ل» مإا«ا فاعل ل» ءءكؼاكوء   لإا اقرًموىبجي لىٍ ؾى اعى ا.(ٖ)«لىنىؿى

اك  ق  اقرلنىيا بء  ذاء حارـاو  اعفاقر اىهللاذا كاعفاقرى   اقر وكقو  .
لفعم   لعمىلفعم   عط لأمم لاسم   لعمىلأمم لفعم   لمق بللعط ل-ٕ

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱكءرػػػػػػؾا ػػػػػػيا كرػػػػػػهاوىػػػػػػبرعإا
ا.(ٗ)َّ خكحك جك مق حق مف  خف

اقرمبؼذاك   اقرلنىيذاكطلءهللااَّ  خف حف جف ُّٱ   اقرن هك إا ـ ا»إا(٘)انـن ويػ
اا  آاقرمبؼ.«ا يٍ ً ميهيا

                                                           

ل.ٔٙٔ،لٓٙٔ/ٔالمةحسب،لالبملأ ي:لل(ٔ)
ل.ٜٖٚ/ٔ،لوحاس رلابملعط  :لٓٙٔ/ٔالس بل:لل(ٕ)
ا.ُٓ/ّذاكقر  اقر ركفإاُْ/ّ اقر ء طإاذاكقراءِّٔ/ُقلظ إاقروا بفذارلىما مإاا(ّ)
ا(.ََُ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ْ)
اقرءػب ئاهػػكاطلءػهللاااػفا ػػل  بفذاكءرػؾا ػػياقر ءو ػجإاا(ٓ) ذاكمػػءقإُٗ/ُءمػ اقاػفانلػػيا ف 

طلءػهللاااػفااْْ/ْذاا ل باءم ا اكاء  بفا ياقراء إاَُِ/ُءم اقافاعط  هللاا ياو    لإا
ػػ  فاقرءلاػػػيا ػػػياقرػػػ  اقر رػػكفإا ذاكنػػػب راقرءػػػ ق  ااػػػااِٖ/ْ رػػ ؼذاكمػػػءقاواىػػػهاقر  

ذآٖٓ/ُذاكقرم بؼذارلن ن  مإآّٖ/ُلىما مإال اهللاا ياقروا بفا يارع قجاقرء  فذار
ذاكطلءػػػهللاااػػػفا ػػل  بفاقر ػػػ بفا ءػػػ ئا ورػػػ  ذا نػػػءاُِّ/ّك كااقر ىػػبليذارألرك ػػػيإا

قرءػػ ق  اعػػفا   ػػبضااػػفاعػػنكقفاعػػفاطلءػػهللاااػػفاقر رػػ ؼذاكرػػها ػػكقءاوػػ كلا ػػياطاءػػبرا
ا.ُّْ/ُقرء ق إا
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لالحوأ ه:
لأواًل:لقراءةلالأمهور: -

اقرمػػػػبؼاعطػػػػؼارهػػػػءلاقرن لػػػػهللااعلػػػػعااَّ حف جف ُّٱ ػػػػيا ػػػػ ق  اقرن هػػػػك ا انػػػػـن
ػػف»كنػػكقجا ػػ طااَّمظ حط مض خض ُّٱقرن لػػهللاا الهػػبا ػػيا كرػػهاوىػػبرعإا  كرػػهاا« ى

كهلػػػػباعطػػػػؼان لػػػػهللاا ىل  ػػػهللااعلػػػػعان لػػػػهللاا ىل  ػػػػهللااذاَّ خكحك جك مق حق مف  ُّٱوىػػػبرعإا
ا ن ل.
لث  ً  :لقراءةلال  عي،لوطمة : -

كه ػبإار  ػباا« يٍ ً ميػهيا» يا  ق  اقرلنىياكطلءهللااوكن هبفا يا  ػآاقرمػبؼا ػفا
ا يٍ ً ميػهيا» فاومكفان لهللاا ـ  ا يٍ ً ميػهيا»ق ػوئلب   هللاذا مإا«اويػ اهيػكى ـ  علػعاوءػ   ا اوػ  اا«ويػ

ر ؾاقرو ر ؿإ ا ءءكؼذاكقت  با فا مكفاضـاقرمبؼا لءكؿا فاقرهب ذاكقت
 :ل لالحوأ هلاألو 

ا ا يٍ ً ميػػهيا»كهػػكا ف  ـ  ا يا»ا  ػػآاقرمػػبؼان لػػهللااق ػػوئلب   هللاذا مإاا«ويػػ ـ اهيػػكى «اٍ ً ميػػهياويػػ
نا اعلهبذاكعط ران لهللااقر اوػ  ا«ا يٍ ً ميهياقر ىٍكريا»علعاوء   ا او  ا ءءكؼذاك

ا.َّمظ حط مض خض ُّٱكقرنا اعلعان لهللااقر ىؿاكقر بعؿذاكهيان لهللاإا
إاذكرلهذالالحوأ هلكث ٌرلماملالعمما ء،لوعماىلرأساهبلاباملأ اي،لة اثلقا ل

اـ اويػػ» مإااذقاوػػ ق ا ءػػءكؼهاناػػ ا  ػػآاعلػػعا ل ػػا« يٍ ً ميػػهيا»ظػػبه اهػػءقاقأل ػػ ا فا»
ا«رياكٍاقر ىااهياميا ًا ٍا يااكىاهيا ذا ىطؼاقرن لهللااقرويا فاقر او  اكقرنا اعلعاقر ىؿاقر ننـك

قرىطػػػؼاان.اكنػػػبعلػػػعان لػػػهللاوااهاعطػػػؼان لػػػهللانان لػػػهللاذا ممل ػػػا-رءف–ا بعلػػػهذا ه ػػػبا
ػب ءػ ؼاقر ػ طاار ػبااػ فاقر ػ طاكقالاوػ ق ا ػفاقر  ػباهبرذا  لهػبا ف اا؛هبهلبا  ضن

ـ ا اقر ىػػؿذاوػػ اقرنػػكقجذاا نػػـن اعلػػعانػػـن ا ػػآاقرءػػ ؼاقرنػػبـن  ىوػػك اقر ىػػؿاقر نػػنـك
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ـ اام با ف ا  ىوك اقالاوػ ق اكقر اوػ  ان  ىنػباعلػعا  ػآااقالاو ق ا   آاقال ـاقر او  ذاو
اإ(ٔ)قرنا ؛اكرءرؾا بؿا كل ا يا كؿاقألع ع

ل َ ااااحُل دَلعَلللِلْ ااااال َللوبُلُكاااارُلوالفَلُبااااكَلرْلحَللمْلإِل
ل

ل(ٕ)ُ ااااااُزلُللرٌلَشااااااعْل لمَل  ااااااإِلفَللومَللُاااااازِل ْلحَللوْلأَلل
ل

 ق إا كا لػػوـاولنرػػكفذا  ػػااوػػ قلام ػػؼاعطػػؼاقر اوػػ  اكقرناػػ اعلػػعا ىػػؿارل  ػػبا 
اخاكعل ها كؿاقرن إ«و ماكق»قر  طاقرءماهكا

لبْلكُلحُل  اااااااقِليلبَل  ِلْأحِلحَااااااالب لوالثُااااااابُل ِلحُاااااااذْللمْلإِل
ل

لِباااااَمااااا لعَلَمااااافَلل ل(ٖ)بلفاااااوتكُل ْلِمااااالبٍل ْلذَلي 
ل

ـ ا ممل ا  لػوـاوػمو ليااء ػومـذاهػءقا كنػها ػفا فا ء لػهاعلػعااها بؿإارفاوػءلاكقاوػ
ذاعلعارن ق اقر ىوػؿا نػ لاعلعاعلىـاا«وٍمو لي»هانىؿا مكفاقر ب ا يا ل ا قرنـن

اقررء بالءكا كرهإ
ل(ٗ)يح مِلل ءُلبَل ْلواألَلل  َلْأحِل َللبْللَلأَل
ا.(٘)« هءقانكقجام باو قل

 هلػػبا و ػػؿا كاق و ػػه اا ػػبا  ػػاها ػػبا ػػياقرءػػ ق  ذاء ػػحا ػػ   ا ػػيامػػؿا اوػػ  ا
ػؿا فا  ءءكؼذاكقرن لهللاااى لانا ذاكهيا ىطك هللااعلعان لػهللاا ىل  ػهللاا الهػبذاك ر 

اومو ليااء ومـ» ن  اقرا راقروبريإا ـ  ا«ا لػوـاوػمو لي»علعارضػ ب ا اوػ  اا«و اػ ؿن
ارن ا اق نارل ىوؿا ن لاقررء ب. فا فا ن  اعلعا فا مكفاقر ب اعا هللاارلنـن

                                                           

لا ػػ اك ها ػػياء ػؿا ػػكل ااػػفاءا ػػجا ػكؿاقألع ػػعاهػػءقاعلػػعاوءػػ   ا اوػ  ا ءػػءكؼذاءمػػ اا(ُ)
ػػػبا ػػػكل ا ءػػػبؿإا   ىػػػهاعلػػػعاقالاوػػػ ق اممل ػػػها ػػػبؿإا كا لػػػوـآُ/ّموباػػػهإا ذاء ػػػحا ػػػبؿإاك   

ا ىلبلإا و ماكفا ءقؾاعب ولب. البنركفذاكقنوب اقرنل ؿا  هاعطؼاقروكهـ؛األف 
ذاكقر ءوضػػػػجذآُ/ّذاكقرموػػػػبجار ػػػػ اك هإأّ ػػػػفاقرا ػػػػ طذارألع ػػػػعا ػػػػيا  كقلػػػػهإارػػػػػا(ِ)

ذاكقرػػػػػ  اقر رػػػػػكفإاْْ/ْذاكقراءػػػػػ إاَُِ/ِقاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإااذاكو  ػػػػػ  َِِ/ِرل اػػػػػ  إا
ا.ُِّ/ّذاك كااقر ىبليذارألرك يإاِٖ/ْ

ذاكقراءػ إا«اءػي» فاقرا  طذال اهاقافاعط  هللاار ك   اافامو  اقرطػبئيذاكر ػبفاقرىػ جاا(ّ)
ا.ِٖ/ْذاكقر  اقر ركفإاْْ/ْ

ذأُّ/ّإا ػػػياقرموػػػبج«االػػػيان ػػػب اا ػػػباال ػػػراراػػػكفيا»رػػػ  اا ػػػرا ػػػفاقرػػػكق  ذاكعنػػػنلإاا(ْ)
ا.َُِ/ِذاكو    اقافاعط  هللاإاَِّكقرلكق  ذاألايان  إارػ

ا.ُٓٗذاُْٗ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ٓ)
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 :لالحوأ هلالث  ي
ذاهػػكاعطػػؼان لػػهللاوا ىل  ػػهللااعلػػعان لػػهللاوا ىل  ػػهللاذاكالا كنػػ ا كهػػكا ل ػػها  ق اقرنػػـن

اوء   ذارالا ل هالءؿاقرء مهللاا  ها فاقرهب اررعاقرمبؼ.
فا ػػئراءهاػػػرا  ػػها ػػءهانبا نػػ ار ػػ لذارالا ف ا»إاقاا للابااملأ ااي ػػػبااكقت   ػػهار كضن

ػػاٍمػػهيا ًا ٍا يااـ اويػػ»كرػػلىهللا؛اكهػػكا فا مػػكفا  ق إا ػػبذار ػػ ا لػػهالػػكلاقرك ػػؼاعلػػعاا«رياكٍاقر ى نن ن
اذاعلعا كرهإ«ميهيا ًا ٍا يا»قرمل هللاا لءؿاقرء مهللاا فاقرهب اررعاقرمبؼ؛ا رب ا

لسب  يلَلْبلأضرُبه ل(ٔ)مملعَ ِزيِّ
ا.(ٕ)«  ق إارـا ض ٍاهذاوـالءؿاقرض هللااررعاقراب ار باءم لبل

لو الةظلعمىلقراءةلال  عيلاآلحي:
فامبلراقرءػ ق  ا ػبء  ا نبر ػهللاار ػبا ل هبا -ُ  كق ءهللااركنهوا فاكنكلاقرى ا  هللاذاكقت

 عل هان هك اقرء ق .
ارء ق  اقرلنىيا و نقا ياقروغ   اقر ءطىيارلمل هللاذاء حا لػهانق اء مػهللاا -ِ رف 

    راررعان ب  ا ءطآذا ء ق  اقرن هك اوومك فا فاواوهللاا ءبطآإا
ا  |ا مػ|اقااصاااص اصاااص اصاا

النىياوومك فا فا  اىهللاا ءبطآإك  ق  اقر
ا  | |ؾ|قااصاااص اصاا اصاا اصاا.

لاال حال لفيلالمعطو لعم ه-ٖ
ػػبـًا»قرىطػػؼاعلػػعاقرضػػ   اقر نػػ ك ااػػها ػػيار ػػظا انػػ اقر ػػ ـا ءباػػؿا«اقألىٍ ءى

ـىا»قرىطؼاعلعار ظاقرنارهللاا ب  ىه ُّٱٱابرلرػجذاكءرػؾا ػيا كرػهاوىػبرعإا«اقألىٍ ءى
ا.(ٖ)َّ ىيمي خي  حي جي يه

                                                           

ذاَٖ/ْذاكهػػكا ػػياقرموػػبجار ػػ اك هإا«هياعنايػػا ػػ هاوًامىاا ياهٍاقرػػ  اكىاارياٍاػػنًاعىا»عنػػناا ػػرارػػ  لاا(ُ)
اذارن ب اقألعنـ.ٖٓٓ/ُكقرم بؼذارلن ن  مإا

ذاكقرم ػبؼإاَُِ/ُذاكقلظ إاو    اقاػفاعط ػهللاإاُٖٗذإُٗ/ُقر ءو جاالافانليإاا(ِ)
ا.ِٖ/ْذاكقر  اقر ركفإاْْ/ْذاكقراء إآٖٓ/ُ

ا(.ُ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا  ـا)ا(ّ)
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ـىا» ء ا   ان هك اقر اىهللااالرجاقر  ـا ب ذاكهػيا(ٔ)ذاك ػ  اء ػن اان ًٌهػب«قألىٍ ءى
ا.(ٕ)  ق  اقرلنىيذاك وب  ذاكقألع ش

لالحوأ ه:
ـىا»إا  ق  ان هك اقرء ق االرجاأواًلل - ب ا«.قألىٍ ءى

ـىا»لرجان هك اقرء ق ا ب ذاك  هاوكن هبفإ«قألىٍ ءى انليج اذاكقر ىلعاكقضبه
ا ػػػػاا ل ػػػػها ىطػػػػكؼاعلػػػػعار ػػػػظا -ٔ ـى قرنارػػػػهللاذا مإاقوءػػػػكقا ىاكقوءػػػػكقاقأل ءػػػػب

ا فاوءطىكهػػػػػب ـى وءطىكهػػػػػبذا كاقوءػػػػػكقاقأل ءػػػػػب
ا ػػػػػفا(ٖ) ذاكهػػػػػءقا ػػػػػكؿامو ػػػػػ و

 .(ٗ)قر   ًٌ  فذاكقرلغك ًٌ فامبر  ق ذاكقرننب ذاككنهاقرء ق  اعل اقرار  ًٌ ف
 ل ػػهاعطػػؼاعلػػعا ءػػؿاقرنػػب اكقر نػػ ك ذا كاعطػػؼاعلػػعا كضػػآااػػهذا -ٕ

اكا»م ػػػػباوءػػػػكؿإا ذا مإاقوءػػػػكقا ىاقرػػػػءماو ػػػػب ركفااػػػػها«ع ػػػػ نق ػػػػ  راان ػػػػ و
ذاكهكاقنو ب ا اياعلياقر ب  ي ا.(٘)كوو ب ركفاابأل ءبـً

ذاكءرػؾا«قأل ءػبًـا»إا  ق  اقرلنىيذاك وب  ذاكقألع شذاكء ن اانػ اث  ً   -
بـًا»ابرىطؼاعلعاقرض   اقر ن ك ا ا«.ًاًهاكقألٍ ءى

                                                           

ذاوءء ػػؽإا ػػك ياضػػ ؼذا ق اقر ىػػب ؼاا رػػ ذأِِقلظػػ إاقر ػػاىهللاذاالاػػفا نبهػػ إارػػػا(ُ)
ػػهللاارلءػػػ ق اقر ػػػاىهللاذاألاػػػياعلػػػياقر ب  ػػ ذاكقرءنػػػهللاا ػػػياقرءػػػ ق قراقر ػػػاىهللاذاُُِ/ّيإاكقرءن 

وءػبؼا ضػا اقرا ػ إاُُٗ/ُالافانبرك هإا ذاكقلظػ امػءرؾإاو  ػ  آَِذآَُ/ُذاكقت
اكر  هب.إْٗ/ّذاكقراء إاَْٖ/ُذاك وباقرء   إاْ/ِقافاعط هللاإا

اػػ قه ـاَْٖ/ُذاك ػػوباقرءػػ   إإْٗ/ّل ػػاراقرءػػ ق  ا ػػياقراءػػ إاا(ِ) ذاكل ػػارارألع ػػشذاكقت
اػ قه ـذاك وػػب  ذاكء ػن ا ػػيارعػ قجاقرءػػ  فآِِ/ُقرءػ  فذارل ػػ  ق إااقرلنىػيا ػيا ىػػبلي ذاكقت

ب إا ا.ُٖٔٔ/ّذاكرلواوهللاا ياقرء طايإاُٖٗ/ُرللء 
ػػب إآِِ/ُقلظػػ إا ىػػبلياقرءػػ  فارل ػػ  ق إاا(ّ) عػػ قجأ/ِذاك ىػػبلياقرءػػ  فاكقتع قاػػهارلنن  ذاكقت

ب إا ػهللااُُٗ/ُك ػهإا ػياقرءػ ق قراقر ػاآذاالاػفانبر’اذاكقرءج اُٖٗ/ُقرء  فارللء  ذاكقرءن 
اذاكر  هب.ْٕٗ/ّذاكقراء إاُِِ/ّرلء ق اقر اىهللاذاألاياعلياقر ب  يإا

هللاارلء ق اقر اىهللاإاا(ْ) ا.ُُِ/ّقلظ إاقرءن 
ذاك  ػػػػػبو باقرغ ػػػػػجذارل نػػػػػ اّْٗ/ُذاكقرم ػػػػػبؼذارلن ن ػػػػػ مإاُُِ/ّقلظػػػػػ اقر ػػػػػباؽإاا(ٓ)

ا.ّٓٔ/ٖقر قنمإا
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٖٗ﴾  
  

ارهػبذاك ؤٌ ًػ   كنػهذا برارػ   كفااقنولؼاقرىل ب اءكؿاهءلاقرء ق  اا فا ق ضو
   ضػػػكفاهػػػءلاقرءػػػ ق  ذاك رػػػ هبااىضػػػهـااػػػبرءابذاكاىضػػػهـاابرنطػػػمذاك نبر ػػػهللاا
فامبلػػرا ػػ ق  اقرلرػػجاعلػػ هـا ػػباقرمك   ػػكفا  ن ػػنكفاقرءػػ ق  ااهػػبذاكقت قرء ػػب ذاك   

ا كرعذاكو ر ؿاءرؾامبروبريإ
 :لالرافضومللمقراءة

القاراءةللطعملأم عٌ لعمىلقراءةلالأر،لوعمىلرأسهبلالزأ  ج،لة اثلرفاض
إامااملأاا  بْ م:لمااملالعرب  اا ،لوأماارلالاادِّ م،لوو اا لذلاا لب ل طااأ،لة ااثلقاا ل

ـىا»قرء ق ى اقرن ًٌ  يالرجا» ـىا»اإ.اقر ىلع«قأل ءب اذا م ػب« فاوءطىكهػباكقوءكقاقأل ءػب
ا ػى ذاكنطػمهاقرهللااالا نكنارالا ياقضػط ق ا ياقرى ا  اا نطمهاا«قأل ءبـًا»قرن ا يا
ػػػ لاَلل»ا ػػػبؿإا-رػػػلعا اعل ػػػهاك ػػػلـ-اقرلاػػػي ااف األا؛ فاعظػػػ ـ ػػػيا ٍ ػػػ اقرػػػ ًٌااب  ضن

ا   ػػػرا اػػػبار ػػػءبؽار ػػػ بع ؿااػػػفار ػػػءبؽا ػػػءهجاررػػػعا ف اا،(ٔ)«بْلكُل ئِلآَباااوالبِلاُااامِلةْلحَل
ااباءرؾانبصجااذاك ف اعظ ـهاا   هاااغ  اقَّلل ااؼىالًاقرءىا اكنؿ ا-َّللً  علعا با ورااهاا-عن 

اقر كق هللا.
ػػ ا ٍفا يٍل ػػؽااب ػػـواها فا ل ػػهللاا  ن ػػبعاقرلءػػك ًٌاباقرى ا  ػػ م   اعلػػعاق ػػـوااظػػبه واا ىٍءػػابي
ذااهاكن  واا   ريا»كفإارالااً ظهب اقرنب ذا ىٍ وىٍءاباقرلءك  ااذ ياءبؿاقرن ا ض  وا
األف ااذاًرالا آارظهب اقرنب ضاءوعا ءكرػكقااػؾاكان ػ ذا ءػبؿااىضػهـإ«كاؾاكن  وا

ا ل رػػػؿوا ا فذا ممل ػػػهامػػػبرولك فا ػػػياقال ػػػـذا ءػػػاباقر ن ػػكضاءػػػ ؼا يوىًرػػػؿار ػػػ ي
اال  هاعلعاق ـواا ىطؼااب ـوا كمػءقا  ضػهباقر ػبنليذاء ػحاالا ءكـاال  ػه.اا ءيكـي

ػػب او  ػػ  لذاك ػػبؿإ ٍءًلىنػػهػػءقاو  ػػ  ناالءػػؿاقرنن   ػػبؿإاقروػػبليا ػػياقرىطػػؼاء ػػحااذبقا ي
الارػػـا رػػلبا فا مػػػكفااذرلوػػبليابؿا رػػػلبا ػػ  مناؿذا ػػً فامػػبفاقألك ا ػػ  ؾارػػألك ا كقت

                                                           

ػػػلهاقرءػػػب ظا ػػػيا ػػػوباقراػػػب مإاَُُِ ن نػػػهاقاػػػفا بنػػػهللاا ػػػيا ػػػللهذاءػػػ  حا  ػػػـ)ا(ُ) (ذاكء  
ذاًر ىٍءًلٍؼا»(ذاكلرهإإْٔٔذاكقرء  حا يا  ل ا ء  اا  ـا)ّّٓ/ُُ ـٍ اوىٍءًل يكقاًاااىبًئمي الى

اًابَّلل ًا ىٍكاًر ىٍ ميرٍا بًرؼه   ػـا«االاوءل ػكقااااػبئمـ»ذاك يارء باقرانب مذااػبجاِّٗ/ٖإا«ءى
ا.ُِّ/ٖا(إْٔٔٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٗٗ﴾  
  

 مػػءرؾاالا نػػكنا ػػ  رااذ« ػػ  راان ػػ »اإؿ ػػبؿإا م ػػباالاوءػػكاابارػػه.قروػػبليا ػػ  منا
ا.(ٔ)«اؾاكن  وا

اٍاػػػفاعاػػ ا اعػػػفاقألع ػػشاعػػػفاًرٍاػػ ىقًه ـا ل ػػػ»إاوقاا للالاااار اء ػػً  ؾي ػػػ  وىًليا ى هاءى
امءكرهـإااباكقر ءـ«قأل ءبـًا»ن ضا قرى جاالاوػ  ااألف اا؛ك  ها ابهااذذا بؿإاهيكى
ٍلهيااباعلعا ن كضوا ن كضنا ا.(ٕ)«ك  املعاعى

ػػػ»إاعمااايلالا رسااايوقااا للأباااول ػػػك    هاعط ػػػهاعلػػػعا  ل ػػػا«قأل ءػػػبـًا»انػػػ  اافٍابا ى
اقرض   اقر ن ك اابراب .

ك ػػػبامػػػبفامػػػءرؾا وػػػ ؾااذ ػػػياقال ػػػوى بؿا ػػػياقرء ػػػب ذاك ل ػػػؿهااكهػػػءقاضػػػى ؼها
ػب ذاكقر ػ  ق ذاكوػاىهـا(ٖ)«..ارر قألنءااها ء ف. ـ اءم اقرىلؿاقروياءم هػباقرنن  .او

امءرؾاقرن ن  مذاكقافاعط  هللا.
كقرنػػػػٌ اعلػػػػعاعطػػػػؼاقرظػػػػبه اعلػػػػعاقر ضػػػػ  ذاكرػػػػ  ا»إاالزم شااااريقاااا لل
ذاكقءػ وااقرضػ   اقر ورػؿا ورػؿامب ػ هذاكقرنػب اكقر نػ ك ام ػي وااألف اا؛ا    وا

با ػ   ماقالورػبؿذا ل  ػ«اهءقارا هاكن ػ »كاذ«   رااهاكن  » مبلبا يا كرؾا
ق و اقالوربؿاروم  لا  اهاقرىطؼاعلعااىػضاقرمل ػهللاذا لػـا نػناككنػجاوم  ػ ا

 الاوػػ لاررػػعا«اهػػءقارا ػػهاكرػػاـان ػػ »كاذ« ػػ  رااػػهاكان ػػ »رىب ػػؿذامءكرػػؾإاق
هاألل اا؛قالوربؿار بارـا ءكىا«اكع  كا   راان  وا»كاذ«ق   وؾاكن  نا»اإرءهللاا كرؾ
ا.(ٗ)«رـا وم  

لعل ماهءلاقرء ق  ا فاقر ىلعاكنهبفإاا  ا ياك ىا»إاوق للابملعط   
علعااءم اقأل ءبـا   با و ب ؿااهاالا ىلعارها ياقرءٌضًاا ف ااإأةدهم  -

قأل ءػػبـا و ػػب ؿااهػػػبذااوءػػكلا ذاكالا بئػػ  ا  ػػها موػػ ا ػػفاقإلناػػب ااػػمف ا

                                                           

ب إاا(ُ) ا.ُٗٔٔ/ّذاكقلظ او    اقرء طايإأذآ/ِ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ِِٓ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
هللاارلء ق اقر اىهللاذاألاياعلياقر ب  يإاا(ّ) ا.ِِ/ّقرءن 
ا.ّْٗ/ُقرم بؼذارلن ن  مإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُُٗ﴾  
  

ل ااكرػضجااذكهءقاو  ؽا يا ىلعاقرماـ  ػباقر رػبءهللاا ػيا ػفا رػبءوهذاكقت
 .هللاها  وءل اا فا مكفارءم اقأل ءبـا بئ  ها

ػػكقرءىااذقارلو ػػبؤؿااهػػبؾاوء  ػػ نا ػػياءم هػػباعلػػعاءرػػا ف ااإوالوأااهلالثاا  ي - ـا ى
لمْلَما»إا-عل ػهاقر ػاـ-ءرػؾا ػيا كرػهاا  ا يا  وهبذاكقرء  حاقررػء با ىػاءيا
ا.(ٕ)...«(ٔ)«تْلمُل ْل َللِللوْلأَلل، للِلبِلل ْلمِلةْل َلمْل لفَلاًل لِلةَلل مَلكَل

لاْلُمَبارَِّدلَقا لَل لَأم  لاْلَا ِرِسااي  ا»إاَوَةَكاىلَأُباولَعِمايٍّ ػبـو اًر ى ٍلػؼى انى ػل ٍ ري ا... ىٍءػػ ى يارىػػٍكارى
ٍ رياا«كىقأٍلىٍ ءبـًا» اكى ىضى الىٍىلىي  ٍءري ىنى ذاألى ا.(ٖ)«ًابٍرنى ًٌ

ءقامػػبفاقرارػػ   كفا ػػ ا  ضػػكقاقرىطػػؼاعلػػعاقرضػػ   اقر نػػ ك ارالاا عػػب  ا كقت
اء ؼاقرن ذاكهكا ءهجا  اك هذاكقر ا ًٌ ذا ء ا نبنكقاءرؾا ياقر ى .

ا..اك بؿاقرن إك  ا نكنا ياقر ى .إا»ق للس بو ه
لفااااا ل وَبلقّرباااااَتلَحْهُأو ااااا لوحشاااااحِم  

ل

ل(٘()ٗ)ف ذهااْبلفماا لباا لواأل اا ِبلمااملعأاابِلل
ل

ب ذاكقر   ق ارء ق  اقرن اقر باءهللاا اءرػؾا«اكقأل ءبـًا»كء فاوى  ضاقرنن      قاامف 
ا ػػػػياقر ػػػػى ذا ل ػػػػبا نػػػػكناهػػػػءقاً ػػػػياقر ػػػػى ارضػػػػ ءهإا»قاااا للالاااااراءنػػػػبئنه ذا(ٙ)«كقت
اكق و ه ااءكؿاقرن إ

ا
                                                           

ا(.ِٕٗٔذاء  حا  ـا)َُٖ/ّ«إاابجام ؼا  وءلؼ»رء باقرانب مذاا(ُ)
ا.ٓ/ِو    اقافاعط  هللاإاا(ِ)
ذاكقلظػػػ إاو  ػػػ  اقرء طاػػػيا)قرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  ف(إاَْٖ/ُ ػػػوباقرءػػػ   ذارل ػػػكمبليإاا(ّ)

ا.ُٗٔٔ/ّ
ػب إاّّٖ/ِ فاقرا ػ طا ػياقرموػبجار ػ اك هإاا(ْ) عػ قجاقرءػ  فذارللء  ذاك ىػبلياُٖٗ/ُذاكقت

ػػػب إا ذاٗ/ُلكق ػػػػآإاذاكقرػػػػ   اقرُٗٔٔ/ّذاكو  ػػػػ  اقرء طاػػػيإإ/ِقرءػػػ  فاكقتع قاػػػػهذارلنن 
ػػػػػؿذاالاػػػػػفا ىػػػػػ شإاُِٗ/ِ ذاك  ػػػػػبو باقرغ ػػػػػجذارل نػػػػػ اقرػػػػػ قنمإاٖٕ/ّذاك ػػػػػ ااقر  ر 
ذاك ػػػػوباقرءػػػػ   ذارل ػػػػكمبليإاْ/ِاذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاعط  ػػػػهللاإّْٗ/ُم ػػػػبؼإاذاكقرّٓٔ/ٖ
اذاكر  هبذاكهكاااال اهللا.ْٗٗ/ّذاكقراء اقر ء طإاَْٖ/ُ

ا.ّّٖذاِّٖ/ِقرموبجإاا(ٓ)
ا.ِّٓ/ُ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُُٗ﴾  
  

لالساااواريلُساااُ وف   عماااللِفااايلمثااالل
ل

ل(ٔ)ومااا لب  هااا لوالَكْعاااِبل اااوطل اااا   ل
ل

وعد لالزم شريلَمملاسحشهدلعمىل ة  لالقراءةلبمثللهذالماحمةاًل،لة اثل
ػػ ىاك ػػ اوىا»إاقا ل إاهػػباعلػعاوءػػ   اوم  ػ اقرنػػب اكلظ  هػػبؿاررػءهللااهػػءلاقرءػ ق  اامل اء 

اً ٍفاعىنىجًا اكىقألى  بـً باًاؾى ا.(ٕ)« ى ى
 :لالمأ زومللمقراءة

ا.(ٗ)ذاك بركقإاهكا ا بها(ٖ)«ك نبنلاقرمك   كفاعلعاضىؼوا»إاق للأبولالبق ء
ها ضػ  ا نػبنكقاقرن ػضذاكقءوٌنػكقارلءػب ئاامل ػقرمك  ًٌ فاا ف ااذكرلابمل  لو ه
ػػاءػػكؿاقرنػػب ضذاكق ػػو ركقا امػػبفارءقا  ػػؿارػػهإام ػػؼاونػػ ؾخا ءػػكؿإان ػػ واإاب قرىن 

ا.(٘)ذا    إاان  واعب بؾا يا
ػػٍفا ػ اا ػػيا ػ ق  اقرنػػ اامل هػباواوػػراامااملعمماا ءلالاادِّ موقادلرد لكث ااٌرل علػعا ى

ا َم ُبلَأُبولَ ْ ٍرلاْلُقَشْ ِري لق للاا-–عفاقرلايًٌ ػٍ  يك هاًعٍلػ ىا»اإاِْ ا ى ـً اهىػءىقاقٍرمىػاى ً ٍوؿي كى
ػػػهللًااقرػػػ ًٌ فًا اقٍرًءػػػ ىق ىقًراقروػػػيا ػػػ  ااهػػػبا ئ ػػػهللااقرءػػػ  اا؛ ىًئ   ا--اق اواوػػػراعػػػفاقرلاػػػيًٌاأًلىف 
ػػػباا...وىػػػكىقوي نقذ اً ػػػيا ىٍ ػػػىىبً اقٍرىىػػػ ىًجامى ى ًرػػػؾى كً اءى ػػػكىقًنااًػػػكي ي اًرٍلنى رىًمػػػٍفا ىٍلاىًغػػػيا ىٍفا يٍءػػػوىج  كى
ا.(ٙ)«ـوء  ا

اقٍراىٍرػ ى ًا»إاوق للأبولة   م اًررىٍ ًها ىٍهؿي اً  ػًهاقرن ن ػ ماذ ىباءىهىجى ـٍ وىػًاىىهي كقاػفااذكى
ػػػ ًا لىػػػعاقرض  اعى ً ػػػًفاعط ػػػهللاإا ػػػفاقٍ ًولىػػػبًعاقٍرىىٍطػػػؼي ذاكى ػػػب ًٌ ػػػب ىً اقٍرنى اًاً عى كً اًرال  ٍنػػػ ي  ً اقٍر ى

                                                           

ا ػػفا«اولػػبئؼ»ذاك  ػػهآّ ػفاقرطك ػػؿذار  ػػم فاقرػػ ق  يا ػػيا  كقلػػهإارػػا(ُ) ذا«ل ػػبلؼ»اػػ الن
ػػػؿإاَّْ/ِك ػػػ ااقأل ػػػ كليإا ذاك  ػػػبو باقرغ ػػػجذارل نػػػ اقرػػػ قنمإإٗ/ّذاك ػػػ ااقر  ر 

ا.ْٗٗ/ّذاكقراء اقر ء طإاَْٖ/ُذاك وباقرء   إاْ/ِذاكو    اقافاعط  هللاإآّٔ/ٖ
ا.ّْٗ/ُقرم بؼإاا(ِ)
ا.ِّٕ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فذاألاياقراءب إاا(ّ)
ا.ٖٔٔ/ّو    اقرء طايإاا(ْ)
هللاا ياقرء ق قراقر اآذاالافانبرك هإاا(ٓ) ا.ُٗٗ/ُقرءن 
ذاكقلظػػػ إاقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فذا)و  ػػػ  اقرء طاػػػي(إاَْٖ/ُ ػػػوباقرءػػػ   ذارل ػػػكمبليإاا(ٔ)

ا.َُٕٔ/ّ
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.ا ػكني اكى ىل ػهيا ىني اً ياءىًرػؾى اقٍرميكً  ًٌ فى ا ىٍءهىجي ًء بي ذااىًؿاقرر  ًء بو ارى ٍ  ي ارى اًرءىًرؾى ـٍ ًرًه قٍعًواى
اًعٍلػػػػػ ىا ىٍكًرػػػػػًهاوىىىػػػػػبرىعإا ًرػػػػػؾى اً ػػػػػياءى ػػػػػب ى  رت يب ىب ُّٱكى ىػػػػػٍ ا ىطىٍللىػػػػػباقاًلٍءًونى

ػػبًفاقٍرىىػػ ىًجالىٍوً هىػػب.ا(ٔ)َّزت اً ػػياًر ى اءىًرػػؾى ءىمىٍ لىػػباويايػػكرى ااذكى لىٍظً هىػػبذا ىػػمىٍرلىعاءىًرػػؾى كى
ب ىًوًهاهلب ٍفارًعى ا.(ٕ)«عى

ػػػهللااقرػػػء فا نػػػءكقاقرءػػػ ق  اعػػػفاوا ح ااارللةمااازة ػػػلىؼًاذاك ل ػػػها ػػػفاقألئ   ػػػهللًاذاا ى قأٍلي  
ػػػلىٍرا باىهللًاا  ق وػػػهاكىقو رى ػػػءى ػػػبًاً اقرر  اً ػػػٍفاا- ضػػػيا اعػػػلهـ–ًامىمى اوىلىء ػػػكيقاقٍرءيػػػٍ  فى قر ػػػًء فى
ا كًؿاقَّللً  اقافاعط  هللاذاكقرن ن  مًاغىٍ ً اكىقً طىهللاواا-- ى ي ذاك   اماـى

ا.(ٖ)
ػبً اقٍراىٍرػ ى ًا»إاثب لق ل اًاءىػٍكًؿاليءى رىٍ لىبا يوىىىا ػً  فى ااذكى ـٍ ذا ىمىػ ـٍ ػبرى ىهي اً   ػٍفانى ـٍ ٍ ػً ًه ارى كىالى

اًالىٍءػػًؿاقٍرميػػك ًا اوىاىػػرى ٍمػػـو اءي اوىاىػػرى ٍمػػـو اءي ـٍ ػػ مى ذاكى ا ىٍلءيٍلػػهياقٍراىٍرػػً   كفى ـٍ اقٍرىىػػ ىًجارىػػ ـً اً ػػٍفامىػػاى  ًٌ فى
ا اً ػػياًعٍلػػـً ب ه ػػٍفارىػػهياقٍ ػػًوٍاءى ا ى اءىًرػػؾى ػػبا ىٍىػػً ؼي ل  ى ذاكىقًت ا ىٍلءيٍلػػهياقٍرميكً   ػػكفى ـٍ ارىػػ ًالىٍءػػًؿاقٍراىٍرػػً  ًٌ فى

ًا  هللاًا ا.(ٗ)«قٍرىى ى
ػػبً ا»إاقولااهو  ح اارلالا اارلالاارازيللقااراءةلالأاارلب ً اقرل ءى اً ػػٍفاهىػػؤيالى ػػجي كىقٍرىىنى

اهىػػًءًلاقرل غىػػهللًاا اًرٍواىػػبرى اا- ءرػػ اقرىطػػؼاعلػػعاقرضػػ   اقر نػػ ك – ىٍ وىٍءً ػػليكفى ًاهىػػءىٍ فى
ٍ نى ىااذقٍراىٍ وىٍ ًفاقٍر ىٍنهيكرىٍ فًا اًرٍواىبوىهىباًاًء ىق ىً اءى ا ىٍ وىٍءً ليكفى ػبامىبلىػبااذكىالى ػآىا ىل هي ى ذا ى بًه و كى ينى

اقٍرءيٍ  ًف.ا لىًؼاً ياًعٍلـً بً اقر   لى ى اً ٍفا ىمىبًاً اعي
اا جُل لالز أ  ٍىلىػػعاَواْةااَح   ػػبً اهىػػًءًلاقٍرًءػػ ىق ىً اً ػػٍفاًنهىػػهللًااقٍر ى لىػػعا ى ى ػػل عاقَّلل يا-ًاءىٍكًرػػًهااعى رى

ػػل ـىا لىٍ ػًهاكى ى ا ىػ،ل«اَللَحْةِماُااوالِبآَباا ِئُكبْل»إا-عى ـىا»ً ءىقاعىطىٍ ػػرى ػػب ػػًفاا«قأٍلىٍ ءى لىػعاقٍر يمىل ػػعاعى عى
اقَّلل ًا بـًااذقٍ ـً ًلًؼاًابأٍلىٍ ءى اقٍرءى كىقنى انى عاءىًرؾى ا.قٍ وىضى

بًهًل  ػهللاًااإَوُ ْمِكُملاْلَأَواُبلَعْ هُل امىػبليكقا ىٍ ىىليكلىػهياً ػياقٍرنى ٍفاً ٍىػؿو اهىءىقاًءمىب ىهللاهاعى ا؛ًامىف 
امىبليكقا ىءيكريكا ـٍ اً ػياقٍر ىبًضػيأًلىل هي ـٍ ػٍلهي ذاكىًءمىب ىهللاياهىػءىقاقٍرً ٍىػًؿاعى اكىقر  ًءـً اًابَّللً  إا ىٍ مىريؾى اذفى

                                                           

ا(.ُِٕ ك  اقراء  إا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ْٗٗ/ّقراء اقر ء طإاا(ِ)
ا.ََٓ/ّقلظ اقراء اقر ء طإاا(ّ)
ا.ََٓ/ّقراء اقر ء طإاا(ْ)
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ػػػباقرءػػػ  حالهػػػعاعػػػفاقرءىا ٍ ػػػػوىٍءاىًؿذاكى ىٍ ضن ٍلػػػهياً ػػػياقٍر ي ك ىاقرل ٍهػػػًياعى اويلىػػػبً ياكي ي ؼاًلػػػػالى
اويػ ا ىك الن ااًػبَّللً  ًلػؼه اءى ذااىػٍؿاهيػكى امىػءىًرؾى اابراب ا ءػطذاكهبهلػبارىػٍ  ى ااًػًهااىٍىػ ىلياًءٍمػ ى ا ىٍءػً في ـ 

ً  حًا اقٍرءى اءىًرؾى ٍ ريكؿى ا يلىبً يا ى ذا ىهىءىقاالى ا.(ٔ)«قر  ًءـً
م ملالةمبي اا» فا ءػكؿإااكرءبئػؿوا»إاو قوللالس   فا يٍءً ػـاا ػباا-وىػبرع–رف 

فامل ػاذكقرػلنـاذم با   ـاا نلك بًوهامبر   اذ ب  ٍله ػ فاعػفاكقرل ػؿذاكقت بالءػفا ى
ا.(ٕ)«ءرؾ

ذا«ك جاقأل ءبـًا»؛ا  ق نقا فاقرءلؼااغ  ا ذاكوء   لإاوقد رلبعضهبلمض ًف 
إا با ىٍالىهياكا»ك   ا اكاقراءب ا بئان ٍلهيا ى اذا ىليإاقرءلؼااب.(ٖ)«هىءىقا ىٍرلىعاعى

اء ػػؿاقرءػػ ق  اعلػػعاقرىطػػؼاعلػػعاقرضػػ   اقر نػػ ك اهػػكاو اارىلالبةااث إا ف 
ا-م ػػبا ػػاؽ– ػػيامػػاـاقرىػػ جا ػػى نقاقألكرػػعاكقألنػػ  ااػػبرءاكؿ؛اء ػػحاك  اءرػػؾا

هللااهػءلا-م ػباءمػ ا ػيارنباػهللااقرىنػب –كلو نقا ػٍفاطىػفا ػيارػء  ذاكالا لو ػراررػعا ى
قرء ق  ذا هيا وكقو  ذا   ااهبا فاقر اىهللااء ن ذاك   ااهبار  لامبرلنىيذاك وػب  ذا

اكقألع شذا برء ق  ا كق ءهللااركنهوا فاكنكلاقرى ا  هللاذاكالا لاغياقرطىفا  هب.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           

ا.ّٓٔ/ٖ  بو باقرغ جذارل ن اقر قنمإاا(ُ)
ذاكقلظػػػ إاقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فذارلء طاػػػيإأٓٓ/ّقرػػػ  اقر رػػػكفذارل ػػػ  فاقرءلاػػػيإاا(ِ)

ا.َُٕٔ/ّ
ا.ِّٕ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ّ)
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 ادلطهت انضبدس
 ادلفؼٕل ثني احلزف ٔاإلصُبد

لَّ جي ُّٱةذ لأةدلالماعولْ مللماعلل-ٔ
ا.(ٔ)َّ حي جي  يه ىه مه ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ا ىٍكًر ىػػػػب ىليا»ذاك ػػػػ  اقرلنىػػػػياَّ حي جي ُّٱ ءػػػػ ا ػػػػ  اقرن هػػػػك ا ـٍ ػػػػكًٌ يمي ذا« ينى

با ارر ها  ضن اًامىٍكًر ىبًئهًا»كليً جى ـٍ كًٌ يمي ا«. ينى
ا» اػػػكاع ػػػ كاقرػػػ قلياكا ػػػ  اقاػػػفاعاػػػب ااعط  ااا فاااايلحاسااا رلابااامل ـٍ ػػػكًٌ يمي  ينى

ا.(ٕ)كاءرؾا   اقرلنىي«...ا ىٍكًر ىب ىليا
اًامىٍكًر ىبًئهًا»ك   اقرلنىيا»إاوفيلالبةر ـٍ كًٌ يمي ا.(ٖ)« ينى

لالحوأ ه:
إا ىػػػػػؿا وىػػػػػ  لاررػػػػػعا  ىػػػػػكرٍ فذارمػػػػػفا نػػػػػكناقال ورػػػػػب اعلػػػػػعاَّ جي ُّٱ

 ءػػػ ه بذارءاقرنػػػ ا  هػػػكـا ػػػفاال ػػػهللااهػػػءقاقر ىػػػؿ؛األل ػػػؾارءقا لػػػرإانك  ػػػران ػػػ نقذا
اَّ حي جي ُّٱ  ىلكـا ل ؾانك وها  ئنباءءها فا نبؼذاك   ان هك اقرءػ  ق إا

اك  ها  كقؿإ
ل - اقر ءػػػػػػػػػػػءكؼاهػػػػػػػػػػػكاقر  ىػػػػػػػػػػػكؿاقألك ؿذاكوءػػػػػػػػػػػ   لإااألو  ا يا»إا ف  ـٍ ػػػػػػػػػػػكًٌ يمي نى

ذاك ءكًٌماهءقاقروءػ   ا ػ ق  اقاػفاعا ػب ذاك اػياع ػ كاقرػ قليذا(ٗ)« ىٍكًر ىب ىليا
ا ىٍكًر ىب ىليا»اكمءقا  ق  اقرلنىي ـٍ كًٌ يمي ا«. ينى

                                                           

ا(.ُٕٓ ك  ا ؿاع  قفإا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ْْٓ/ُو    اقافاعط  هللاإاا(ِ)
ا.ّْٗ/ّذاكقلظ امءرؾإاقر  اقر ركفإاَْْ/ّقراء اقر ء طإاا(ّ)
ذاكقراءػػػػػػ إإُٕ/ُذاكقر ءو ػػػػػجذاالاػػػػػفانلػػػػػيإآْْ/ُقلظػػػػػ إاو  ػػػػػ  اقاػػػػػفاعط  ػػػػػهللاإاا(ْ)

ا.َْْ/ّ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة
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اًامىٍكًر ىبئًػػػػهًا»قروءػػػػ   إااوذكاااارلالااااار اء ـٍ ػػػػكًٌ يمي ذاك وػػػػؿاءرػػػػؾإاَّ مي خي ُّٱ«ا ينى
اقرػواؽ»ذا ىلبلإا(ٔ)َّمظ حط مضُّٱ  جغ معُّذاك كرػهإا«ر لء مـا ػـك

با    نق»ذاكقر ىلعإا(ٕ)َّمغ ل  با لء ااه«ار لء مـاام ن ا.(ٖ)قرام االا لء ذاكقت
ا كًر ػػػػب ىليا»إا،لوقاااا للاأل اااااش(ٗ)وكااااذالذكاااارلالعكبااااري اقرل ػػػػب ى  مإاا« يٍ ًهػػػػجي

ا.(٘)ًامىٌكًر بًئهًا
اقر  ىػػػػكؿاقروػػػػبلياهػػػػكاقر ءػػػػءكؼذاكإاالثاااا  ي - هػػػػكاا«لياب ىا ىػػػػرًاكٍا ىا» فا مػػػػكفى

ؼا كر ػػب لا ػػ  ا»ؿذاكقروءػػ   إاقألك ا ػػكًٌ ذاك مػػكفاقر ػػ ق اامكر بئػػها«قرم ػػب ا ينى
ك ىٍفا يا لاها  ضاً   فاونل ؼاعفا  كؿااذعلعاهءقاقركنهاقر لب ءكف

ػػػػػػل ـىا- ا لىٍ ػػػػػػًهاكى ى ػػػػػػل عا ياعى  ءرػػػػػػ ا–ك  ػػػػػػبا لػػػػػػوـاا... ػػػػػػياقرنػػػػػػ ك ذا-رى
 اا ىًرؿارر مـاونك  يها-قر ؤ ل ف

ا.(ٙ)
جاعلػعار ػءبًطاءػ ؼارًاليا«الياب ىا ىارًاكٍا ىا»فا ءءك بفذاك ٍاقر  ىكرىاا ف ااإالث لث -

اامكر بئػػه»قرنػػ ذاكقروءػػ   إا ذاكقراػػػب ارل ػػاجا مإاا ػػػاجا« ينػػػكًٌ مـاقر ػػ  
ا.(ٚ) كر بئه
اا لقااراءةل ُفُكْبلَأْوِلَ اا َءهُل»أم  كقروػػيا ػػ  ااهػػباقرلنىػػيذاكقاػػفاعا ػػب ذاك اػػكاا«ُ َ ااوِّ

ع ػػػػ كاقرػػػػ قليذاكل ػػػػاهباقاػػػػفانلػػػػيارىم  ػػػػهللاذاكعطػػػػب ذا هػػػػءلا ػػػػ ق  اظهػػػػ ا  هػػػػبا
اقر  ىكالف.

                                                           

ا(.ُٓ ك  ارب  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا(.ِ ك  اقرمهؼا فاقر هللاا  ـا)ا(ِ)
ا.ِْٖ/ُ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ّ)
ا.ُُّ/ُقلظ إاقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ْ)
ا.َِْ/ُ ىبلياقرء  فذارألن شإاا(ٓ)
ا.ّْٗ/ّقر  اقر ركفإاا(ٔ)
ا.ْْٗ/ّذاكقر باؽإاَْْ/ّقراء اقر ء طإاا(ٕ)
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  ﴿َُُٗٔ﴾  
  

اَّ جي ُّٱعلعار ق  اقر  ىػكؿا ػياا ياهءلاقرء ق  ا الرهللاها»إاق للأبولالاحح
ا.اكرػػػ  اهػػػءقامءكرلػػػبإا ػػػافهاَّ حي جي ُّٱكءء ػػػها ػػػيا ػػػ ق  ا موػػػ اقرلػػػب إا

كقت ػب وهارر ه ػب.ا بر ءػءكؼااذبه ػبهاً ػفاضػ اهار  اوىػؼانب  ىاك نكًٌااذه ينكًٌؼارا ىا
ا.(ٔ)« لب با   امهلباهكاقر  ىكؿاقروبليذاكهكا ياقر هللااقر  ىكؿاقألكؿا

ػػه»  ػػ  ؽاقاػػفانلػػيا ػػياءرػػؾااػػ فا ا نػػكًٌؼارا ى ذاء ػػحاءػػءؼا  هػػبا« ػػافه
اقر  ىكؿاقروبليذاا ل باءءؼاقر  ىكؿاقألكؿا يا  ق  اقرن هك .

اا ل ُفُكْبلِبَأْوِلَ  ِئااهِل»القااراءةلالث لثاا لأم  ك ػػ  ااهػػباقرلنىػػيذاك ياىػػيذا وءو ػػؿاا«ُ َ ااوِّ
ا    فإ
ل -  إا فاومكفاقراب انقئ  ذا ومكفامء ق  اقرن هك ا ياقر ىلع.األو 

ام باوء  ـ.ا(ٕ)إا فاومكفاقراب ارل اجذاكقر  ىكالفا ءءك بفالث  ي -
ػػػ را ػػػػ ق  اقرن هػػػػك ا  خي ُّٱكر  هػػػػبذاكقرضػػػػ   ا ػػػػيااَّ حي جي ُّٱك  ًٌ

رم ػػػب ا ػػػ  شاكر ػػػ هـا ػػػفا كر ػػػب اقر ػػػ طبفذاءء ػػػ ا ا ػػػملهـذاك ػػػك لااَّ مي
ل ك اقر ؤ ل فاعل هـذاك   هـاانك ػهاوىػبرعذاكق ووػبؿا  ػ لا ػفاقررػا اكقرنلىػ ذا

ا.(ٖ)َّ ٰر ٰذ يي ُّٱوـا    ا
لو الةظلاآلحي:

اقر ىلعاكقء ها ياقرء ق قراقرواوهللا. -ٔ   ف 
ا ػػبا ػػ  ااػػهاقرلنىػػيا -ٕ ا ىٍكًر ىػػب ىليا» ف  ـٍ ػػكًٌ يمي اًامىٍكًر ىبئًػػهًا»ذاك« ينى ـٍ ػػكًٌ يمي رػػـا ػػ  اا« ينى

ذا لػػػػـا ءػػػػ  ااػػػػها ءػػػػ ها ػػػػفاقر ػػػػاىهللاذا كاقرى ػػػػ  اقر وػػػػكقو  ا رالا ػػػػياقر ػػػػكقءًٌ
ا  ق وهـ.

ل
ل

                                                           

ا.ْْٓ/ُذاكقلظ إاو    اقافاعط  هللاإإُٕ/ُقر ءو جإاا(ُ)
ا.ْْٗ/ّكفإاذاكقر  اقر رَْْ/ّقراء إاا(ِ)
ا.ْْٓ/ُقلظ إاو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
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لب ملكو ه ل   ب للماعولْ ملمق بلل  به للماعوللواةدٍل«لاح  ذ»-ٕ
 ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن ُّٱكءرػػػػؾا ػػػػيا كرػػػػهاوىػػػػبرعإا

ا.(ٔ)َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي
 ال  ػػبارل  ىػػكؿذاك ػػ  اقرلنىػػيذاكقر ػػل يذااَّ ري ُّٱ ءػػ ا ػػ  ان هػػك اقرءػػ  ق ا

ا.(ٕ)كهيا  ق  اقرء فذاك ايانى  ذاك نبه ذاكر  هـ
لالحوأ ه:
اابرالب ارل بعؿإاَّ ري ُّٱإا  ق  اقرن هك اأواًلل -

ذاك ػػػ ق  ا«اقو نػػػء»قر ىػػػؿا اكقءػػػ و  ػػػفاقأل ىػػػبؿاقروػػػياووىػػػ  لاوػػػب  اررػػػعا  ىػػػكؿو
 ػيا كضػآاقر  ىػكؿااػهذا مإا كر ػب ذااَّ ىي ني ُّٱقرن هك اعل هبا  فا كرهإا

 ُّٱكذا(ٖ)« ػباضػ ارا ػفا نػؿوا»ذا  فال  را لرإا«ض ارا نانا» هكامءكرؾإا
ا.(ٗ)َّ ىي ُّٱ وىلؽهاابالونبءذا كاا ءءكؼاعلعا لهاءبؿا فااَّ مي زي

ا كؿي ا يني بنى أًلىل ػهياً ػياً ػ ىبًؽاقرل ٍ ػًيذامىءىٍكًرػًها»؛ا-م با و ػؿاقاػفانلػي-«اً فٍا»كىنى
ا.(ٙ)« (٘)َّ  جن يم ىم مم خم ُّٱوىىىبرىعإا

                                                           

ا(.ُٖ ك  اقر   بفا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكل ػػػارا ػػػ ق  اقرالػػػب ارل نهػػػكؿاألاػػػيأَّ/ِنػػػب را ػػػ ق  اقرن هػػػك ا ػػػياقإلوءػػػبؼإاا(ِ)

ذام ػبال ػاراألاػيانى ػ ذاك اػيااػفاِٗ/ٖنى  ذاكرللنىػياعلػ ا اػياء ػبفا ػياقراءػ إا
وبارذاك اياقر   ق ذاك نبه ذاكلر اافاعلء هللاذاكن ػ ااػفاعلػيذاك اػيا نػب ذاكقرء ػفذا

ذاكقلظػػ امػػءرؾإاُُٗ/ِر ءو ػجإاكء ػصااػػفاء  ػ ذاك مءػػكؿذاك ء ػ ااػػفاعلػيا ػػياق
اذاكر  لا فاقر كقنآ.ِٗ/ٖقرل اهللاارل ل يذاكقرنع  قليا ياقراء إا

ا.َُِ/ِقر ءو جذاالافانليإاا(ّ)
ا.ْٓٔ/ٖقر  اقر ركفذارل    فإاا(ْ)
ا(.ُٗ ك  اقر ؤ لكفا فاقر هللاا)ا(ٓ)
ا.ِٖٗ/ِقروا بفا يارع قجاقرء  فذارلىما مإاا(ٔ)
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هػػػػػػكااَّ ىي ني ُّٱ وى  ػػػػػػهللااررػػػػػػعا  ىػػػػػػكرٍ فااَّ ري ُّٱك نػػػػػػكنا فاومػػػػػػكفا
ا.(ٔ)قر  ىكؿاقروبلياَّ مي زي ُّٱٱقر  ىكؿاقألك ؿذاك

 لك ُّٱء ػػػػحا ػػػػبؿاقرءػػػػؽإااذهلػػػػبكقنولػػػػؼاقرلػػػػب ا ػػػػياقر ك ػػػػؼاقر ن ػػػػجا
ظلـاامفاافٍامؿا ىاا ء ؿإاقر ن جا َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
قألرػػلبـاقروػػياالااإؿ ػػكر ػػ هـذاك اذكع  ػػعاذ ٍ ػػنىاكعيااذ ىءػػؿامبر ائمػػهللااعاػػ ا  ػػف

ك نػػي انػػنماقرم ػػ  ارػػءرؾااذعلػػعاهػػءلاقر ءبرػػهللاا ك ئػػءواا-وىػػبرع–وىءػػؿا ءػػ  هبا ا
عاكالا  ػػوء ـاكلءػػفا ىرػػك كفا فالوػػكر ااذ ػػبامػػبفا رػػٌبارلػػب كقر ىلػػعإاذ(ٕ) الػػم
ا.(ٖ) م ؼا رٌبارلبا فالء ؿار  لباعلعا فا وكرلبا كلؾاذقا كلؾ ء نا

ػػءىا»إا ػػ ق  اقرلنىػػياكر ػػ لاث  ً اا  - ذا«اليو نى ابرلػػب ارل  ىػػكؿذاك  هػػباوكن هػػبره
اهيإ

ا -ٔ ػػءىا» ف   ُّٱ وى  ػػهللاارل  ىػػكرٍ فذاقألكؿاهػػكاضػػ   اقر ومل ػػ فذاكقروػػبلياهػػكاا«ليو نى

ا»إاقاا للأبااولالبقاا ءذاَّ ىي ني ـٍ ػػبارىػػ لىػػعا ى ػػبً اعى اقرل ػػكًفاكى ىػػٍوًباقٍرنى ػػٌـً كى يٍءػػ ى ياًاضى
ا ذاكى ا يٍض ى ه ؿي اقأٍلىك  ا ىبًعليهيذاكىقٍر ىٍ ىيكؿي ـ  ا.(ٗ)«قرو بًلياَّ ىي ني ُّٱ ي ى

اوعم ااه هلػػبا ن ػػ  هذاكقعوػػ ضا موػػ اقرلءػػب اعلػػعان ب وهػػبا ػػيااَّ ني ُّٱإا ػػ ف 
اكىهىػءىقا»قر  ىػكؿاقروػبليذا ػبؿإا ؛اأًلىف  اًعٍلػ ىا ىٍموىػً اقرل ٍءػًك ًٌ فى ػػكني ا ىني اويػػنىق يا«اً ػفٍا»الى الى

إا ػكني ا ىني ًر  ػب؛اكىالى اكى ػ و اً ٍفا ىءى ٍءري باقو نى إا ى ًؿ؛امىءىٍكًرؾى ٍ ىيكًؿاقرو بًلي؛ااىٍؿاً ياقأٍلىك  ً ياقٍر ى
ًريٌوا ا ىءى نقاً ٍفاكى ٍءري باقو نى ا.(٘)« ى

ا ج طػمهاعلػ ا موػ اقرلءػك ًٌاكهػءلاقرءػ ق  ا»إاوق للالزأ  ل ا فانى ا؛ ػبامبلػرانطػمناذاكقت
ٍ ىيكرىػػهللاا كالنا«اً ػػفٍا»األف ا ذاكالارل  ػػبا ػػ نؿا ػػياهػػءقاقراػػبجا ػػياقأل ػػ ب ارءقامبلػػرا ى

                                                           

ا.ِٖٗ/ِإاقروا بفا يارع قجاقرء  فا(ُ)
ا.َِْ/ْقلظ إاو    اقافاعط  هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ِ)
ا.ٗٗ/ّقرم بؼذارلن ن  مإاا(ّ)
ا.ِٖٗ/ِقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ْ)
اقر باؽ.ا(ٓ)
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ر  ػبذاكالا نػكنا ػباقونػءرااإوىٍ نيؿاعلعا  ىكؿاقرءبؿذاوءكؿ اكى  باقونءراً فا ىءى و
ػػػ نا رػػػيٌوا ىءى ػػػبا نلػػػراألل ا«اً ػػػفٍا»ألفاا؛قاً ػػػٍفاكى ن  ػػػآذا ىلػػػعاقا ػػػياباول ػػػياكقءػػػ ناهػػػًرل  ى

ا ىبئ نا ػؿواافٍابذاك با ًاوءكؿإا باً ٍفا ءى و ػ لا ىني كالا نػكنا ػبا نػؿا ػفاذا يًءا ػبار ػبا ىضى
ا ىبا ىضي ل. ٍىؼواا يًءجٌو اقر   ق ا نبنهباعلعاضى ا.(ٔ)«كالاكنهارهءلاقرًء ىق ىً ذارالا ىفى

ا اػباع ػ كاارن ػبعاقرلءػب اوكذالذكرلال ة  س ا ػوباقرلػكفا كرػعذاك ف  علػعا ف 
ءىا»افاع  االا ن نقفااعافاقرىا ذاكع   اقرلكف«اليو نى ا.(ٕ)اضٌـً

. ار  لا نبنهباعلعاضىؼو ب ا  ا بؿاانطماهءلاقرء ق  ذا  ف  ءقامبفاقرنن  اكقت
 ني ُّٱاإ ػػيا كرػػهاَّ ني ُّٱك ضػػىؼاهػػءلاقرءػػ ق  ا نػػكؿا»إاقاا للابااملعط  اا 

ا.(ٖ)«َّ ىي
اا ج،لقاا للالااار اءوكااذالأأ زهاا ل كقرءػػ ق ا»إامااعلضااعٍ لالااار اء،لكماا لذكاارلالزأ 

لىػػعالرػػجاقرلػػكفاً ػػيا ٍى ىػػ اقر ػػ لٌيا  لػػها ػػ  ارالاَّ ري ُّٱ نو ىػػهللااعى  فا»ا اػػبانى
ػػءىا اومػػفاً ػػياقألكر ػػب ااَّ مي زي ُّٱاضػػـاقرلػػكفاا«ليو نى ـٍ اكىنهنػػبااَّ ني ُّٱ لػػكارىػػ مىػػبفى

لىػعا لىػعا فا ىنىػػؿاقال ػـاً ػػيااذهللاا ػػفا ػ  ااًػػهًاك ل ػذا ػػءكءلن ػ نقذاكهػػكاعى  ػ ا ىنػػكناعى
فامبلرا  اك ىرا اَّ ىي نيُّٱ ل  با و را ػكؿاقرن بعػهللااذ ك آاقر ىؿايكقت ا؛كقت
ا.(ٗ)...«الاً ياقألناب اذً ياقأل  ب ا« ف» باوي نؿاقرى جارل ااألف ا

اقر  ىكؿاقألكؿاهكاض   اقر ومل  فا ػيا -ٕ ػءىا» ف  ذاكقر  ىػكؿاقروػبليا«ليو نى
رلواىػػػػػ ضذا مإا ػػػػػبامػػػػػبفا لاغػػػػػيا فالىو نػػػػػءااَّ ني ُّٱذاكَّ ىي ني ُّٱ

 .(٘)اىضا كر ب ذاكهكا باءهجارر هاقرن ن  م

                                                           

ب إاا(ُ) ا.ُٔذأَ/ْ ىبلياقرء  فذارلنن 
ب إاا(ِ) ا.َُّ/ّرع قجاقرء  فذارللء 
ا.َِْ/ْو    اقافاعط  هللاإاا(ّ)
ا.ِْٔ/ِ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ْ)
ا.ْٓٔ/ٖذاكقر  اقر ركفإاِٗ/ٖذاكمءقاقراء إاٗٗ/ّقلظ إاقرم بؼذارلن ن  مإاا(ٓ)
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  ﴿ََُِٗ﴾  
  

ا -ٖ إاوهولرأيلاباملأ اي،لة اثلقا ل يا كضآاقرءبؿذااَّ ىي ني ُّٱ ف 
ػػػ» ػػػ     ػػػيا كضػػػآاقرءػػػبؿذااَّ ىي ني ُّٱ كرػػػهإااراقرلػػػكفا ػػػ ف ا  ابارءقاضي

ػػػو ا مإا ػػػبامػػػبفا لاغػػػيارلػػػبا فاليا اَّ ني ُّٱ ػػػفا كلػػػؾا كر ػػػب ذاك نلػػػرااءىانى
ذا ػػ فال  ػػرا لػػرإا ػػباقاكمػػ انانقئػػ  ار مػػبفاقرل ػػيذامءكرػػؾإاقونػػءران ػػ نا

ػػػػقا ػػػػفاكم ػػػػؿواقونػػػػءران ػػػػ نا بذاك ػػػػبا عط وػػػػها ػػػػفا.اكمػػػػءرؾا عط وػػػػها  ه ن
ا ىٍلاىًغػػػػيارىلىػػػػبا ىٍفاليا»ك كرػػػػهإا...ا  هػػػػـذ ػػػػبفى ػػػػبامى ػػػػ ى  مإار ػػػػلبالػػػػ عياا«ءىاو نى

ا.(ٔ)«كالاقرىاب  ارلباذق وءءبؽاقركال 
ام م اهػءقإا»ق للالس  ىىػؿىاا ظػبه ي ا ػيا كضػًآاقرءػبًؿذاا لػهانى اكقر نػ ك ى قرنػب  

ا ا ىٍفاومػػػكفى ا ىٍ ػػػوء ؿي اهػػػكااَّ ني ُّٱكء لئػػػءو اهػػػءقاقر نػػػ ك ى  ن ػػػ  نذاكرملػػػها   ػػػ يا ف 
ه ال  ي ا.(ٕ)«قرءبؿي

لحعق ب:
  لاقراءحاو ن با باءهجارر هاقرن ن  ما ياوكن ػها ػ ق  اقرلنىػيا ػفا -ُ

ػ ىٍفاليا» فا ابرالػب ارل نهػكؿا وى  ػهللاار  ىػكر فإاقألكؿاضػ   اقر ػػوملًٌـا«اءىاو نى
واى ضػ  هللاذااَّ ني ُّٱٱكاَّ ىي ني ُّٱقرلبئجاعفاقر بعؿذاكقروػبلياهػكا

.  ء حارـا ىو ضاعلعا   ها ىو ضه

 ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػبء  ذاء ػػحارػػـاوػػ  ا ػػياقر ػػاآاقر وػػكقو  ذا كاقرواوػػهللااقرنقئػػ  ا -ِ
ا  ق  اقرن هك اهياقألىٍكرعاكق اقرىل ب .عل هبذاك ف   ألنك ام بالص 

ل  ػػباءػػ حا -ّ ػػبذاكقت ػػبذا كالكعن  ل ػػهارػػـا ءػػ حا ماوغ  ػػ ا ػػيا ءػػبطآاقرمل ػػهللاام  
ا ػػػفاقرالػػػب ا وغ  ػػػ ارػػػكوياءكاوكن ػػػهالءػػػكمذاكهػػػكاقرالػػػب ارل  ىػػػكؿااػػػ الن

ءىا» يا  ق  اقرن هك ذاكاَّ ري ُّٱرل بعؿا ا يا  ق  اقرلنىي.«اليو نى
  

                                                           

ا.َُِ/ِقر ءو جإاا(ُ)
ا.ْٓٔ/ٖقر  اقر ركفإاا(ِ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٗ﴾  
  

 ادلطهت انضبثغ
 فشلبد يٍ أثٕاة انُحٕيت

لالةمللعمىلالمع ىل-ٔ
لب لحشد دلَّ جفُّٱب لح ا  لمق بلل«لَكَذبَل»قرأل -لأ

ا.(ٔ)َّ مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ابرو    ذاا ل ػبا ػ  اقرلنىػيذاك ء ػعذاكقاػفا اػيااَّ جف ُّٱ ء ا   اقرن هك ا

اابرون  ؼ.«امىءىجىا»ا(ٕ)عالهللا
لالحوأ ه:
ا يا  ق  اقرن هك .اَّ جف ُّٱإاقر ىؿاأواًلل -

ػبذاك كرػهاوىػبرعإاَّ جف ُّٱنب اقر ىؿا االن ن   يا  ق  اقرن هك ااو ػ   اقرػءقؿا ىػان

ا.(ٗ)كقرء  فاقرم  ـا-–ذاكقر ىلعإامء جاا ء  ا(ٖ) وىلؽااهاَّخف حف ُّٱ
اابرون  ؼا يا  ق  اقرلنىيذاكقافاكوبجذاكقافا اياعالهللا.«امىءىجىاإا»ث  ً   -

ابرون  ؼا وى  نب«امىءىجىا»نب اقر ىؿا
ا فاقرىل ب اقرء ق  ذاذاك  اءم ا(٘) مو  ه

ذاكءمػ ااىضػهـارهػبا(ٙ)كرـا ىلءكقاعل هبا مو  فااءم هبا لهبا  ئرااون  ؼاقرءقؿ
اوكن هنبذاك  اكنهرااوكن هٍ فإ

                                                           

ا(.ُٕٓ ك  اقأللىبـا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا ػػػفاعل ػػػب اقرو  ػػػ  ذام ػػػباك  ا ػػػياقر ػػػاآااَّ جف ُّٱ ػػػ ق  اقرن هػػػك اا(ِ) اعلػػػعاءرػػػؾامو ػػػ ه لػػػص 

ػػػباقرءػػػ ق  اقروبل ػػػهللاا ػػػءىجىا»قر وػػػكقو  ذاك    اػػػ قه ـإا«امى اػػػبرون  ؼا ءػػػ اليً ػػػارا ػػػياقر ءو ػػػجار ء ػػػعاكقت
أّٔ/ِذاكنػػػب را ػػػياو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإإْذاكمػػءقا ػػػيا نورػػػ ا ػػػكقءاقرءػػػ  فإارػػػػِّٓ/ُ

اذاكر  هب.ُّّ/ٓذاكقر  اقر ركفإإٗٔ/ْراء إا ل كاهللاار ء عذاكقافا اياعالهللاذاكمءقا ياق
ا.ُّّ/ٓقلظ اقر  اقر ركفإاا(ّ)
اكر  ه ب.إٗٔ/ْذاكقراء إأّٔ/ِقلظ اقر ىلعا ياو    اقافاعط  هللاإاا(ْ)
ا.َّْ/ْقلظ ا كااقر ىبليارألرك يإاا(ٓ)
را قنػػآا ػػياءرػػؾإاو  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاذاكقراءػػ ذاكقرػػ  اقر رػػكفذاك كااقر ىػػبليذال ػػ اقررػػ ءبا(ٔ)

اقر باءهللا.



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِِٗ﴾  
  

 ل اعلػػعاقر ىلػػعذاكءرػػؾاان ػػب  اقراػػب ار ػػ ؿاعلػػعااألو  إا ل هػػبانػػب راء ػػان
ااهب. ا ىلعا ىؿا وى ٌو

اعلعاقر ىلع؛اكءرؾا لاغيا فا مكفا نكؿاقراب اهلإا»ق للابملأ ي باء ان
ااهبذاكم  ااهبألل ا ا.(ٔ)«ها يا ىلعا ىمى ى

إاوأ  دلكالمهلبما ل  ا دفهلماملالكاالبلالعرباي،لمسحشاهًدالعماىلذلا لبقولاه
اك لها كرهإا...ك با مو اهءقاقرلءكا ياهءلاقرلغهللا»

لألااااااااابل ْأح ااااااااا لواأل بااااااااا ُءلَح ماااااااااي
ل

ل(ٕ)بماااااا لالقااااااتللبااااااوملب اااااايلز اااااا دل
ل

 رـاو  آاا باال راراكلهـذاك  هااإبامبفا ىلبلر  اا«ال را با»اإنق اقراب ا ي
ا با ل  ىلبلا اكاعليإ

لأبلك  ل  اُعلما لحعطاىلالَعماوُللباه
ل

لبااا لمِبمل ل(ٖ)رْئمااا َملأ ااا لإذالمااا لُضااام 
ل

 ػيا ىلػعاو ػ بااػهذا الاوػ قلا ػبؿاا«وىطع»بامبفار  ااذ«اه» رءؽاقراب ا يا
اابرلاف» يا ن اقرا رإا ف  اقر  بءهللاا«خرءقا باضي ا.(ٗ)«كقراءؿاذ برضفالء ضي

 اابرون  ؼا يا ىلعاقرو    .«امىءىجىا»إا فاالث  ي
ااَّ جف مغ ُّٱ إا»ذهاابلإلااىلهااذالأبااولالبقاا ءلالعكبااري،لة ااثلقاا ل ٍ هيػػك ي قٍرني
ٍىلىػػػعا اً ػػػيا ى لىػػػعاقرو ٍ ػػػً  ً ذاكى يػػػً ئىااًػػػبرو ٍنً  ًؼذاكىهيػػػكى اقرو ػػػ   عى إاًاا ىػػػبًراقَّللً  ذا ى ىميػػػكفي

اقَّلل ًا اكى ىىىهيا  ىبري ؛ا ىٍمإامىء جى بالن اءى ا ىٍفا ىميكفى كني ذاكى ىني ٍ ىيكالن ا.(٘)« ى
                                                           

ا.ِّٓ/ُقر ءو جإاا(ُ)
 ػػػفاقرػػػكق  ذارءػػػ  ااػػػفانه ػػػ ذاكقرلاػػػمإاقرناػػػ ذاكول ػػػيإاون ػػػ اكوموػػػ ذاكراػػػكفإاقإلاػػػؿاءقراا(ِ)

ذاكقرنربئصإأُّ/ّقرلافذاكالكان ب اافا   بفاافاعا ا اقرىا ي.اقلظ إاقرموبجإا
ؿإآِّذإٔ/ُذاكقر ءو جإاّّّ/ُ اكر  هب.اّْ/ٖذاك  ااقر  ر 

 فاقرا  طذا يل جاأل لكفاقروغلايذاكقرىلكؽإاقروياعط راعلػعاكرػ ار  هػبا لػـاوػ  ذا كاا(ّ)
ذا«  ـذاكعلػػػػؽ»ذاكقرل ػػػػبفا«  ـ»هػػػػياقروػػػػياوػػػػ  ـاامل هػػػػباكو لػػػػآا  وهػػػػبذاك ػػػػياقروهػػػػء جإا

ا.ْٓٓ/ْذاكننقلهللااقأل جإآِّ/ُكقر ءو جإا
ا.ِّٓ/ُقر ءو جإاا(ْ)
ا.ُٓٓ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِّٗ﴾  
  

اعلػعاقر ىلػعا مإاوالراأح اقراب انػب اء ػان إا باءهجارر هاقافانليا فا ف 
ان ب  اقراب ا آاقر  ىكؿامو   ذا« م ا كام  » ىلعا«امءج»ر وض فا ذام با ف 

مو  ا ػفاقر ػكقه ا  مػفاعلػعاقروضػ  فذاكمػءقااذاكون  ج(ٔ)رالا ل هبار  ا ء  هللا
اكق آها فا اػكقجا اىضاقر براقرء  ل  هللاذاكقرء ؿاعلعاقر ىلعذا كاقروض  فاابجه
قرى ا  هللاذا  ؿاعلعا ىهللااور  هبذاكقرو لفا يا  ػبر اهبذا  ػبا  مػفاون  نػهاعل ػها

ا.(ٕ)الا ءمـاان ب  اقرء ؼا  هذا ء ا  ؿااء ب  وها ياقرلغهللا
لال  عيلاآلحي:لو الةظلفيلقراء

 ل هبا  ق  ا بء  ذاكرـاوػ  ا ػياقر ػاىهللااقر وػكقو  ذاكمػءقارػـاوػ  ا ػياقرواوػهللاا -ُ
فامبفارهباكنهارء با ياقرى ا  هللا.  قرنقئ  اعل هبذاكقت

   لاقرون  ػػػػؼاررػػػػعاقروػػػػمو  اعلػػػػعاقر ءػػػػبطآاقررػػػػكو  هللاارلمل ػػػػهللاا ػػػػيالػػػػكعا -ِ
ابرو ػػػػػ   اوومػػػػػكفا ػػػػػفاقر ءػػػػػبطآااَّ جفُّقرن هػػػػػك اقر ءػػػػػبطآذا ءػػػػػ ق  ا

اقرو هللاإ
لبلذلكذ

لصلحلصلحلصلحلص
اابرون  ؼا وومكفا فإ«امىءىجىا»ك   با  ق  اقرلنىيا

لبلذلكا
لصلحلصلحلصلح

اء حاء حاقنواؼا يالكعاقر ءطآاقألكؿاا فاقرء ق و ف.
ل
ل
ل

                                                           

ا.ُٓذاْٖقرنلياقر قليذارل  ق مإارػقلظ اا(ُ)
؛اروءػػػؼاعلػػػعا ػػػ ق اَُٖقلظػػػ ا نلػػػهللاا ن ػػػآاقرلغػػػهللااقرى ا ػػػهللااابرءػػػبه  ذاقرىػػػ  اقألكؿإارػػػػا(ِ)

اقر ن آالءكا  ب  هللااقروض  فا ياقرلغهللاذاك ك ؼاقرلءب ا له.



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِْٗ﴾  
  

لا حال لالع مللوةمللااعرابلعمىلالمع ى:-ب
 ٰر ٰذ ُّٱكءرػػػؾاابرلرػػػجاكقرنػػػ ا ءباػػػؿاقر  ػػػآذاكءرػػػؾا ػػػيا كرػػػهاوىػػػبرعإا

ا.(ٔ)َّٰى
اػػبر  آذاك ػػ  ااَّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱإا-عػػ قاء ػػن ذاكقرم ػػبئي-ء ػػحا ػػ  اقرن هػػك ا

اًعػػ فوا»قألنػػكقفإاء ػػن اكقرم ػػبئيإا ػػك و كمػػءقا ػػ  اقرلنىػػيااػػبرن ذارالا ل ػػهاذا(ٕ)«كىءي
اعػ فوا» لجاقركق ا ػب نذا ءػ  إا قرػكقكا ػب نااام ػ اقرءػب ذاك لػج«اكًء ػ و

ذاك ػ اوءػ  ـا(ٖ)
اوكض ءه.

باالراه با ػك نقاع لنػب»ك   اقرلنىيا  ضن ذاكمػءقا ػ  اقرىء لػيذاكع  ػعااػفا«كءي
ا.(٘)ذاكهيا  ق  ا اياافامىجذاكعا ا اافا  ىك (ٗ)ع  

لالحوأ ه:
اإاوكن هاقر  آإأواًلل -

اذاك  هاع   ا كنهذا  ه هبا با ليإَّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  آاقرن هك ا
 يل ىل مل خل ُّٱ يا كرهاوىبرعإااَّ ىل ُّٱ ل ها ىطكؼاعلعا -ٔ

اقرءك اقرى فا ط ػفاعلػ هـااػءرؾذا مإاا ػبا طػكؼااػها(ٙ)َّ جم ذا مإا ف 
 .(ٚ)قركر قف

                                                           

ا(.ِِ ك  اقركق ىهللااقر هللاا)ا(ُ)
ا.ُٓٓ/ِروءبؼا ضا اقرا  إاا(ِ)
ذاكقلظػػػ اقراءػػػ اقر ءػػػ طذاألاػػػياء ػػػبفإاِّْ/ٓإاو  ػػػ  اقاػػػفاعط ػػػهللا=اقر ءػػػ  اقرػػػكن نا(ّ)

اذاكر  هب.َِْ/َُذاكقر  اقر ركفإاَٖ/َُ
ا.ُُٖ/ٓ وباقرء   ذارل كمبليإاا(ْ)
ذاكل ػػػاهباقاػػػفانلػػػيا ػػػياُِْ/ّ ىػػػبلياقرءػػػ  فذارل ػػػ ق ذاء ػػػحال ػػػاهباألاػػػيااػػػفامىػػػجإاا(ٓ)

ا.َِْ/َُذاكقلظ اقر  اقر ركفإاَّٗ/ِقر ءو جاألايذاكقافا  ىك إا
ا(.ُٕق ىهللاا فاقر هللاا) ك  اقركاا(ٔ)
ذاكقروا ػبفا ػيارعػ قجاقرءػ  فذاُُٖ/ٓذاك ػوباقرءػ   إاِّْ/ٓقلظ إاو    اقافاعط  ػهللاإاا(ٕ)

اكر  هب.اَِْ/َُذاكقر  اقر ركفإاَُِْ/ِألاياقراءب إا
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  ﴿َُِٗٓ﴾  
  

اعػػ فها»قر  ػػآاعلػػعا ل ػػها اوػػ  ا ءػػءكؼاقرناػػ ذاكوءػػ   لإا -ٕ ذا كا«رهػػـاءػػك ه
اع فها» اع فها»ذا كا«  هباءك ه ا.(ٔ)«وـ اءك ه

ا»إاق للالار اء فامىبفى لىعاقر  آكقت هـاهباكقا فا نىلكقاقرءك األل اا؛ مو اقرء ق اعى
لىػػػػعا كرػػػػؾإاكرهػػػػـاءػػػػك هاقرىػػػػ فا طػػػػبؼااهػػػػف ا اذا ىٍكاعلػػػػ هـاءػػػػك هاعػػػػ فهااذا   ىػػػػكقاعى

ا.(ٕ)«ع فها
ار اوػػػػ  ا ضػػػػ  ذا مإاعلػػػػعاوءػػػػ   ا اوػػػػ  ذا مإا -ٖ قر  ػػػػآاعلػػػػعا ل ػػػػهاناػػػػ ه

اع فها ا.(ٖ)ل بؤيهـاءك ه
 إاوكن هاقرن إث  ً   -

اعػػ فوا»كقرم ػػبئياكءرػػؾاعلػػعا ػػ ق  اء ػػن ذا ا»ذاك ػػ ق  اقرلنىػػيا«كءػػك و كء ػػ و
اذاك  هاقألكنهاقرو هللاإ«ع فوا

اءػػ حارلىطػػؼاعلػػعا -ٔ اقرنػػ    ػػيا»ذاممل ػػها  ػػؿإاَّ مت خت حت جت ُّٱ ف 
ذاكلءلػػهاقر ػػكمبليا(ٗ)ذا برػػهاقرن ن ػػ م«نلػػبرذاك بمهػػهللاذاكرءػػـذاكءػػك 

ب  ا.(٘)عفاقرنن 
اإا»قاا للأبااولة  اا م وىٍ ًم ػػؾي ا ػػ واطكىهىػػءىقاً  ػػًهاايٍىػػ هاكى ـو اامىػػاى ذاكىهيػػكى اىٍىًضػػًهااًػػاىٍىضو

ً يجا ا.(ٙ)« ىٍهـها ىٍعنى
ا باءهجارر هاقرن ن  مااوُرد لعم ه انػ  اامف  ػٍءًؼا ىلعاء فه قذاكهػكاعلػعاءى

ا مإاك ػػيا ءب اػػهللااءػػك ذاكهػػءقاهػػكاقرػػءماعلػػبلاقرن ن ػػ م.اك ػػ ارػػ  اا  ضػػبؼو
ر  يلااوء   اهءقاقر ضبؼ
ا.(ٚ)

                                                           

ا.ُِّ/ّقلظ اقر باؽذاكمءقا ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ُ)
ا.ُِّ/ّ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ِ)
ذاَٖ/َُذاكقراءػػ اقر ءػػ طإاَُِْ/ِقلظػػ اقروا ػػبفا ػػيارعػػ قجاقرءػػ  فذاألاػػياقراءػػب اقرىماػػ مإاا(ّ)

اكر  هب.اَُٖ/ٓك وباقرء   إا
ا/ْقرم بؼذارلن ن  مإاا(ْ)
ا.ُُٖ/ٓ وباقرء   إاا(ٓ)
ا.ُِِ/ْذاكقلظ انق اقر    إاَٖ/َُقراء اقر ء طإاا(ٔ)
ا.َِِ/َُقر  اقر ركفإاا(ٕ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٗٔ﴾  
  

اا ج،لة ااثلقاا لوذكاارلالشااوك  يلهااذالالحقااد رل ا ىٍفاإا» قاااًللعااملالزأ  ػػبًئنه كىنى
اعىا لىػػػػعاطٍا ىميػػػػكفى ل ػػػػبرواَّ حتُّٱ نػػػػباعى اً ػػػػيانى ـٍ لىػػػػعاوىٍءػػػػً  ً ااذذا ىٍمإاهيػػػػ اعى ػػػػك و ً ػػػػياءي كى

ك وا ً يا يىىب ى ىً اءي ذا ىٍمإاكى ا ىٍءءيكؼو بؼو ا.(ٔ)« يضى
اعلعا ا ؿاقرونك ن.«ا مكقجوا» ل ها ىطكؼاعلعا -ٕ

لىػعا فا»إاق للالاار اء فارػـا ء ػفاً ػياكقرن ػضاعى وواػآا نػ اقرمػاـا كرػهذاكقت
ا ن لا باء فاً يا كرهذا ل  ليااىضاقرى جإ

لَباااااااَرْزَملَ ْوًمااااااا ل تُلَ ااااااا لالغ  ِلِإَذالَمااااااا
ل

ل(ٕ) وَ ااااااااا ُلوالعُللبَلاِأاااااااااوَلالةَللوَزَأأااااااااامَلل
ل

لىػػعاقرءكقنػػج ػػؿذا    هػباعى ...األفاقر ىلػػعا ىػػ ؼا؛ ػبرىى فاالاوػػننجارل  ػػباومء 
ااىضااليا ا  إايك ل  ل

لَعَمْاُحَهااااااااا لِحْبً ااااااااا لومااااااااا ًءلبااااااااا رًدا
ل

ل(ٖ)ةح اااااااىلَشاااااااَحْتلَهم  لاااااااً لع   هااااااا ل
ل

مػػػبفا لاغػػيار ػػفا ىػػػ ى ىإا كقر ػػب االا ىولػػؼارل  ػػبا ي ػػػ جذا نىلػػهاوباىنػػبارلوػػافذاكى
اطىٍ ػ وا»الا طبؼااهفا فا ىءيكؿإاا-نعـ-هفألل اا؛َّ ٰى ٰر ٰذُّٱ رىٍءػـً ا؛«كى بًمهىهللاواكى
ااػػبرن  اكءػػ هباذقر بمهػػهللااكقرلءػػـاالا طػػبؼااه ػػباف األ ااذرػػ  ا طػػبؼارال    ػػياءىًرػػؾى
ا.(ٗ)«ألفاقرن ضاكنهاقرماـا؛ا بف

                                                           

ا.َُٖ/ٓ وباقرء   إاا(ُ)
ذاكقر   اقرلكق آإإٕٔذإٕٓ/ِ فاقركق  ذارل قعياقرل   مذاقلظ ا  اا كقه اقرى ليإاا(ِ)

ػػػب إاُُٗ/ُ عػػػ قجاقرءػػػ  فذارللء  ذاك كضػػػباقر  ػػػبرؾاررػػػعا ر  ػػػهللااقاػػػفا برػػػؾإاُِٗ/ْذاكقت
ذاِّْ/ِذاكقرنرػػبئصإاُٗ/ّذاكقر ءبرػػ اقرلءك ػػهللاإا«ننػػج»ذاكر ػػبفاقرىػػ جإِْ/ِ

ا(.ِٗٓذا به ا  ـا)ِِٔ/ِك  ااقأل  كليإا
(ا ػػػفاقرمب ػػػؿذاكءمػػػ ا ػػػيآُُءمػػػ لاقاػػػفاه ػػػبـا ػػػيا ػػػ اا ػػػءك اقرػػػءهجذا ػػػبه ا  ػػػـا)ا(ّ)

ذا«علػؼ»ذاكقرل ػبفأْٔ(ارءماقر   هللاا يا  كقلهإارػػِٖٓ كضباقر  برؾذا به ا  ـا)
ذاُِْ/ّكهػػكا ل ػػكجارل ػػب نقارػػاىضاالػػيا ا ػػ ذام ػػباءمػػ اقر ػػ ق ا ػػيا ىػػبلياقرءػػ  فإا

ا.ْٗٗ/ُكقلظ اننقلهللااقأل جإا
ب إاُِْذاُِّ/ّ ىبلياقرء  فذارل   ق إاا(ْ) ا.َِِ/ْذاكقلظ ارع قجاقرء  فذارللء 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٕٗ﴾  
  

ٍىلىػعاإا»و قللالشوك  يلع ه ًفاقٍنوىلى ىباً ياقٍر ى ٍواىبًعاً ياقرل ٍ ًظاكىقًت لىعاقإٍلً اعى قٍرنى  
اًاًهف ا ا يطىبؼي االى ك ى اقٍرءي ا.(ٔ)«أًلىف 

اعلعا ا ؿاقرءء ءهللا.«ا مكقجوا» ل ها ىطكؼاعلعا -ٖ
ٍ ً ا»إاالشوك  يلعملقطربل قل لىعاقأٍلىٍمكىقًجاكىقأٍلىاىبً  ًؽاً ٍفارى اعى ا ىٍىطيكؼه هيكى

اً ػػيا ـٍ ارىهيػػ كً ذاكى ىميػػكفي ااًػػبٍرءي ـٍ لىػػٍ ًه اعى ا ىٍفا يطىػػبؼى ا يٍلمىػػ ي إاكىالى ٍىلىػػع.ا ىػػبؿى لىػػعاقٍر ى اعى ٍ ػػؿو ءى
ارىء  ها ا.(ٕ)«ءىًرؾى
اطب يكقاعل هـاابر ممكًؿاكقر   كاا ف اهكاكا ًجاكقر يوى ىم ًهااى اقر لمكاًاقرًكٍر قفى

ا.(ٖ)
اإاوكن هاقرلرجإث لثً  -

كهيا  ق  اقرلنىيذاكقرىء ليذاكع  عاافاع ػ ذاك ػ  امػءرؾا اػياكعاػ ا إا
ك نقاًع لنب» اذا كنهاءرؾااكنهٍ فإ«كءي

كقاػػػفااذ ػػػفاءرػػػؾا ػػػ ق  ا اػػػيااػػػفامىػػػج»رضػػ ب ا ىػػػؿذا ػػػبؿاقاػػػفانلػػػيإا -ٔ
ػػػػػك نقاًع لنػػػػػب»  ػػػػىك إا ذا مإا ؤوػػػػػكفذا كا ضػػػػػ  وااهػػػػػءقاعلػػػػعا ىػػػػػؿواا.«كىءي

ذاكهػػػػكا (ٗ)َّ مئ خئ حئ جئُّٱبذام ػػػػبا ػػػػبؿإاقاع لنػػػػ نكنػػػػكفاءػػػػك نا
ا.(٘)«مو  ا ياقرء  فاكقر ى 

ك ولها  بالرػجاعلػعارضػ ب ا ىػؿا ػ ؿاعل ػها ػباإا»وفيلموطملآ رلق ل
ا الها كرهإ

لأْئِ اااايلِبِمثااااِللب اااايلَبااااْدٍرلِلَقااااْوِمِهبُل
ل

ل(ٚ()ٙ)«أولِمْثَللأسرةلَمْ ُظوِرلبِملسا   رِلل
ل

                                                           

ا.َُٖ/ٓ وباقرء   إاا(ُ)
ا.ُُٖ/ٓ وباقرء   إاا(ِ)
ا.َِِ/َُقر  اقر ركفإاا(ّ)
ا(.ْٓ ك  اقر نبفا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.َّٗ/ِقر ءو جذاالافانليإاا(ٓ)
ذاُِّ فاقرا  طذارن   ذاكقرنطػبجارل ػ ن ؽا  نػ اعل ػهاا ػب قرا ػ  ا نكقرػها ػيا  كقلػهإارػػا(ٔ)

ا.ٖٕ/ِذاكقر ءو جإاُِْ/ّذاك ىبلياقرء  فارل   ق إأٖذاْٖ/ُكقرموبجار  اك هإا
ا.ٖٕ/ِقلظ اقر ءو جإاا(ٕ)
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  ق اقر ىػػؿاقر ػػًءماا«كءػػك نقاع لنػػب»اك ػػيا ػػ ق  ا ىاًػػياٍاػػفامىػػجإإا»وقاا للالااار اء
بًع إاذن لاً يا وؿاهىءىقا فاقرماـل امءكؿاقر  

لأْئِ اااايلِبِمثااااِللب اااايلَبااااْدٍرلِلَقااااْوِمِهبُل
ل

ل(ٔ)«أولِمْثااَللأساارةلَمْ ُظااوِرلبااِملساا   رِلل
ل

ا      مملها بؿإا كاهبًرا وؿى
ا.(ٕ)

ا فاقرىل ب ك  اءم اهءقا ا.(ٖ)قروكن هامو  ه
 ُّٱك  ؿإاهكا لركجاابرء ؿاعلعاقر ىلػعذا هػكا ء ػكؿاعلػعا ىلػعا -ٕ

ا ىلػػػبلا هطػػػكفامػػػءقاكمػػػءقذا ىطػػػؼاعل ػػػهاهػػػءقاعلػػػعاَّ مل خل ؛األف 
ا.(ٗ) ىلبل

اعػػ فوا» ل ػػها ػػ  ااو الةااظلفاايلقااراءةلال  عاايلباا ل اض ذاك ػػ ا ػػاؽا فا«ء ػػ و
كءػػػك نقا»رر ػػػها ػػيا ػػػ ق  اقرلرػػػجااءمػػ اقراءػػػحا ل هػػػبا ػػ ق  ا ػػػبء  ذاكمػػػءقا ػػباليً ػػػج

بذا لـاو  اعفاقر اىهللاذا كاقرى   ذاكءوعاقأل اىهللااع  .«اع لنب ا بء  ا  ضن
لالبدللمق بللااض ف -ٕ

 خي حي ُّٱذاكءرؾا يا كرهاوىبرعإا«ًاًن لىهللًااقرمىكىقًمجًا» ءباؿااَّ ٰذ يي ُّٱ
ا.(٘)َّ ٰر ٰذ يي ىي مي

 ن ػػكضااَّ يي ُّٱاَّ ٰذ يي ُّٱ(ٙ) ػػ  اقرلنىػػيذاكقألع ػػشذاك  ػػ كؽ
اان ضاقراب ذاكهيا  ق  اء ن ذاكء صاعفاعبرـ.اَّٰذُّٱ لكفذاك

                                                           

ا.ُِْ/ّ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ُ)
ا.ٖٕ/ِقر ءو جإا(ِ)
ذاكقرػػػ  اُُٖ/ٓذاك ػػػوباقرءػػػ   إاَُِْ/ٓقرءػػػ  فذارلىماػػػ مإاقلظػػػ اقروا ػػػبفا ػػػيارعػػػ قجاا(ّ)

اكر  هب.اَِِ/َُقر ركفإا
ا.َِّ/َُقر  اقر ركفإاا(ْ)
ا(.ٔ ك  اقررب براقر هللاا)ا(ٓ)
ذاكل ػػػػاهبارللنىػػػػيذاكقألع ػػػػػشإَِٓ/ٖل ػػػػجاقرءػػػػ ق  ارلواوػػػػهللااقرء طاػػػػيا ػػػػياو  ػػػػ  لإاا(ٔ)

ا.ْْْ/ْقر كمبليا يا وباقرء   إا
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 مإاا«ًاًن لىػػػهللًااقرمىكىقًمػػػجًا»ا- مإاقر ػػػاىهللاار ػػػ اء ػػػن اكعبرػػػـ–ك ػػػ  اقراػػػب كفا
ضب هللاا ا.(ٔ)«قرمكقمجًا»رػ«ان لهللا»اءءؼاقرولك فذاكقت

لالحوأ ه:
ػبا ػ ق  اء ػن ذاكعبرػـا ػفاقر ػاىهللاا  يي ُّٱوكنها ػ ق  اقرلنىػيذاكهػيا  ضن

اقر ىلعإااٱَّ ٰذ ذا برمكقمػجااػ ؿا«رل بان  لػباقر ػ ب اقرػ ل باابرمكقمػج»علعا ف 
ااماياعا ا ان   ا.(ٕ) فاقرن لهللاذا كاا بفارهبذاكهيامءكرؾإا   ري

لىػػعاا ػػفاػػبروم   ااٱَّ ٰذ ُّٱكان ػػضااٱَّ يي ُّٱٱ»إاقاا للالااار اء  ى  ػػهللااعى
ا.(ٖ)«لم  

قرن لػػػػػهللااررػػػػػعاكوكٌنػػػػػها ػػػػػ ق  اقرن هػػػػػك ار ػػػػػ اء ػػػػػن ذاكعبرػػػػػـاعلػػػػػعارضػػػػػب هللاا
اقرمكقمج.

ذا ع ػػؿاقرن لػػهللاا ػػياقرمكقمػػجذا«جًاقرمكقًمػػاان لػػهللاًا»إا   ػػفا ػػ»إاقاا للأبااولعمااي
ا.(ٗ)«لباقرمكقمجا  هبكقر ىلعإا فان  ا

لالقراءةلب اض ف لف ه لوأه م: لوذكرلالعكبريلأم 
اإااألول - إااىػػػبجه ػػػب ىهللًااقرل ػػػٍكًعاًررىػػػعاقٍرًنػػػٍلً ؛امىءىٍكًرػػػؾى اً ػػػٍفاًرضى ً  ػػػ ه؛ا ىٍفا ىميػػكفى ءى

 ىبرنًٌ لىهللايامىكىقًمجيا
ارلا بفذاكعا  ار  لاامل ها(٘) إا وػؿاذرضب هللاىا عـ اررعا نص 

نٌا انى وكجي
(ٙ). 

                                                           

ػػػػهللاارلءػػػػ ق اقر ػػػػاىهللاذاألاػػػػياعلػػػػيإإْٓقلظػػػػ اقر ػػػػاىهللاذاالاػػػػفا نبهػػػػ إارػػػػػا(ُ) ذآُ/ٔذاكقرن 
اذاكر  هب.َْٖ/ِكقإلوءبؼإا

ػػػػب إاَْٖ/ِقلظػػػػ اقإلوءػػػػبؼإاا(ِ) ذاكو  ػػػػ  اقاػػػػفاِٖٗ/ْذاك ىػػػػبلياقرءػػػػ  فاكقتع قاػػػػهذارلنن 
ا.ُِٗ/ٗذاكقر  إآْٔ/ْعط  هللاإا

ا.ِّٖ/ِ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ّ)
هللاارلء ق اقرا(ْ) ا.ُٓ/ٔ اىهللاإاقرءن 
ا.َُٕٖ/ِقروا بفإاا(ٓ)
ا.ُِٗ/ٗذاكقر  إاِٗ/ٗقراء إاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُّٗ﴾  
  

اًررىػػػػػعاقٍر ىبًعػػػػػؿًااإالثااااا  ي - ٍرػػػػػ ى نقا يًضػػػػػ ؼى اقرنًٌ لىػػػػػهللايا ى نى  لىػػػػػًرا مإا- ىٍفاوىميػػػػػكفى
اقر  ب ىا ٍ ىيكؿًا كا ض ؼاا-قرمكقمجي امىٍفانى  لهباقَّلل ياذاًررىعاقٍر ى

ا.(ٔ)
با ػػػفاقر ػػػاىهللااقر وػػػكقو  او الةاااظ ا ػػػ ق  اقرلنىػػػياكق ءػػػراء ػػػن ذاكعبرػػػ ن إا ف 

ا  ق وهـذاكقرء ق وبفا  هك وبفذاكرلءب ئا فا ء  اام ًٌه با ب .
لالح و ملمق بللااض ف -ٖ

 يت  ىت نت مت زت ُّٱ فا كرهاوىبرعإااَّٱ هب مب ُّٱكءرؾا يا
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ري  ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل
 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
ا.(ٕ)َّهت مت

اَّٱ مب ُّٱابإلضػػػب هللاذا مإاالرػػػجااَّٱ هب مب ُّٱ ءػػػ ا ػػػ  ان هػػػك اقرءػػػ  ق ا
ا.(ٖ) ضبؼارر هاَّ هب ُّٱ كفاولك فذاكر ظاقرنارهللاا
هىب ى نا ًا»ك   ارا قه ـاقرلنىيا ذا ػبؿا اػكاقر ػوبا« ػهب  »فاكًٌالىػك يا ءرك ا«ا ى

اػ قه ـاذك ء ػعاذقر ػل يا« هب  نا ىًا»علعاا- ىليإاقر ىاي–كوباىها ك ػى  ااذكقت
ا.(ٗ)كقرملاياذكقرء فاذك ء عاافا ى  اذافانا  

ذام ػبا كمار ػ اهػءلاقرءػ ق  اعػفا(٘)ك ك راقرء ق  اعفا اياام ااػفاع  ػبش
اقر ىاي.

                                                           

اكر  هب.اُِٗ/ٗذاكقر  إاِٗ/ٗذاكقراء إإَُٖ/ِقلظ اقروا بفإاا(ُ)
ا(.َُٔ ك  اقر بئ  اقر هللاا  ـا)ا(ِ)
ا«.   اعب هللااقأل رب »ذاء حا بؿاقرطا مإإُٕ/ُُقلظ إانب آاقرا بفإاا(ّ)
كقلظػػػػ انق اقر  ػػػػ  ذاء ػػػػحال ػػػػجاقرءػػػػ ق  ارل ػػػػىايإاذاُُِ/ُقر ءو ػػػػجذاالاػػػػفانلػػػػيإاا(ْ)

ا.ٕٗٓ/ُ
ا.َْٕ/ْذاكقر  اقر ركفإآِّ/ِقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُّٗ﴾  
  

لالحوأ ه:
اإا  ق  اقرن بعهللاإأواًلل -
ك ضبؼااَّ حئ جئ يي ىي ُّٱ ىطكؼاعلعا كرهإااَّ هب مب خب  حب ُّٱ

 يف ىف ُّٱ  ػػػ ااهػػػبذا رػػػب رارػػػهذا ػػػبؿاوىػػػبرعإااقر ػػػهب  اررػػػعا ؛األل ػػػه

ذا ػػباهػػكاقر ػػ اا  ب وهػػبذاكقرلػػبهياعػػفامو بلهػػبذا ػػاال ػػو مااػػهذا مإا(ٔ)َّيقىق
ػػبالػػن نقا ػػفاعػػ كضاقرػػ ل بذا لءلػػؼامػػبءا فاألنػػؿاءرػػؾاقرىػػ ضذاكرػػكا اػػباع ضن

ا.(ٕ)مبفاقر  هك ارهاءقا  اع
اَّ هب مب ُّٱ ػفا ػ ق  اقرن بعػهللاإاا هيا عـ اا« هب  نا»  با»إاق للابملأ ي
إلضػب وهباا؛لااوػ ؾامو بلهػب ىاك ٍءػاذك   ؼاذهباابإلضب هللاا  نـابإلضب هللاذار  ا ل ا
ا.(ٖ)«ررعا ا اءبله

ػػػٍفا ػػػب اعلػػػعالهنػػػهاث  ً ااا  - اػػػبرولك فذاا« ػػػهب  نا ىًا»إا ػػػ ق  اقرلنىػػػيذاك ى
ار ػػػظا ػػػهاعلػػػعا ف  ك طػػػآاقره ػػػن ا ءرػػػك  ا ػػػفاقرنػػػ ارل ػػػظاقرنارػػػهللاذاك كن 
ػػػػػـاقر ءػػػػػءكؼذاكالا ىػػػػػك ضا لػػػػػهااه ػػػػػن ا قرنارػػػػػهللاا نػػػػػ ك ااءػػػػػ ؼاقرء ى

ـ ا ػػفا«ا ػػهب  نا»قال ػػو هبـ؛ارموػػ  اقال ػػوى بؿذاك اَّ مب ُّٱاػػبرولك فا عػػ
ااااولك ف

ػػػا... هػػػيا عػػػـا« ػػػهب  نا»  ػػػباإا»قااا للأباااولالااااحح  ءرػػػك  ااػػػبرن اا"با" ًاك   
ػػػػا ءمبهػػػػبا ػػػػ اك هإا ف ا ػػػػ ءػػػػءؼاءػػػػ ؼاقرءىاافٍا ػػػػلهـا ى ـاكالا ىػػػػكضا لػػػػهاه ػػػػن ا ى
ا.(ٗ)«ذا بؿإاكءرؾارمو  اقال وى بؿ« ًارء امبفامءق»قال و هبـذا  ءكؿإا

                                                           

ا(.ِ ك  اقرطاؿا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ٗٗ/ِقلظ اقر ىلعا ياموجاقرو ب   ذاكعلعا ا ؿاقر وبؿإا وباقرء   ذارل كمبليإاا(ِ)
ا.ُُِ/ُقر ءو جإاا(ّ)
ػـاقر ءػءكؼإاُُِ/ُقر باؽإاا(ْ) ذأُُذأَُ/ِذاكقلظ اقرموبجار  اك هاعفاء ؼاقرء ى

ا.ْٗٗ/ّ



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِّٗ﴾  
  

ػػهىب ى نا»كى يٍءػػ ى ياإا»وقاا للالعكبااري ٍ ػػً اا« ىَّلل ىا»اًػػبرو ٍلًك ًفذاكىا«ا ى ًاءىٍطػػًآاقٍرهىٍ ػػنىً اً ػػٍفارى
ذا ػػ ٌو ٍءػػءيك نبذاكى ىطىػػآىاقٍرهىٍ ػػنى ىا ى ا ى ػػـً ػػٍ ًؼاقٍرءى ى ػػ  لياًاءى لىػػعا ىل ػػهيانى ًامىٍ ػػً اقٍرهىػػبً ذاعى وىٍلًا هنػػباا؛كى

. لىػعاءىًرػؾى ااعى إا ىٍطىيهىػباًعػػكىضه ً  ػػؿى ٍرػػًؿاعػكى ا ىل ػهياًاكى اًرال  ػػءىًرؾى ذاكى يٍءػ ى يامى ػػـً ػٍ ًؼاقٍرءى ى ٍفاءى
اً فٍا ـً لىعاقٍرءى ى اعى ٍ ً اوىٍىًك ضوااقٍرهىٍ نىً ذاكىقٍرنى   اوىٍلًا هوااذرى ا.(ٔ)«كىالى

لمملالس بلل الةظ:
ا ػػ ق  اقرن هػػك ا  ضػػؿاك  ػػ ؼاك ٍءػػ لااوػػ ؾامو ػػبفاقر ػػهب  ؛الظػػ نقا -ٔ  ف 

 ء حا   ااءرؾ.ا- اءبله-إلضب وهباررعا ا

 يا  ق  اقرلنىياع كـال ػما ػفاولػك فاقرولم ػ ذا ء ق وػها عػـا ػفا ػ ق  ا -ٕ
الىٍمويـيا»قرن بعهللاذا هىب ى ناكىالى   ما هب  .«ا ى

ويىىػ  ا ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػفاقرءػػ ق قراقر ػبء  ؛ارن كنهػػباعػػفاقرءػػ ق قراقر ػػاآا -ٖ
كقرى ػػػػ اقر وػػػػكقو  ذاك ػػػػ اءم هػػػػباقاػػػػفانلػػػػيا ػػػػيا ءو ػػػػاهذام ػػػػباءم هػػػػبا

 قرىما م.

قنول ػػراقرء ق وػػبفاقر وػػكقو  اكقر ػػبء  ا ػػياقر ءػػبطآذاء ػػحانق راقر ءػػبطآا -ٗ
اك طآاقره ن ذاكا بلهبامبروبريإا ياقرء ق  اقر بء  ؛الظ نقارلولك ف

لأواًللقراءةلالأمهور:
لهلاللحللدله لش

لصلحلصلحلحلصلحلصلصلحلصلحلحلصلح
لث  ً  لقراءةلال  عي:

لهلاللأللحملدله لش
لحللصلحلصلحلحلصلح ص

لص
لحل ص

لص
لصلحلصلحلح

انق را  ق  اقرلنىيا ءطىنبا فاقرلكعاقروبرحاقر وك طاقر غلؽ.
ل  

                                                           

ا.ْٖٔ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ُ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّّٗ﴾  
  

 
 
 
 

 ادلجحث انشاثغ
 انتٕجٍّ انذاليل نمشاءح انُخؼً

لو شحمللعمىلمطمب م:
 :لا حال لالمع ىلال حال لالأذر.المطمبلاألول -

 اااىللاااأدراجلأولالز ااا دةللأولا اااحال لالمع:لالمطمااابلالثااا  ي -
لال قص.

ل
ل  



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّْٗ﴾  
  

 ادلطهت األٔل
 اختالف ادلؼىن الختالف اجلزس

لَّ مت ُّٱمق بلل«لُحَوف  ُهب» -لأ
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱكءرػػػػػؾا ػػػػػيا ػػػػػكؿا اوىػػػػػبرعإا

 مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث
ا.(ٔ)َّ ين ىن نن منزن  رن

ا.(ٕ)اضـاقروب «اويكى  بهيـ»ا وباقروب ذاك   اقرلنىيااَّ مت ُّٱ   اقرن هك ا
لالمع ىلوالحوأ ه:

اهءلاقر هللااقر اب مهللاا ليػكقااًػبَّللً  اً ٍفا ىٍهًؿا ىم هللاىامىبليكقا ىػٍ ا ىٍ ػلى يكقاكى  ى رىٍراً يا ىٍ كىقـو لىنى
ا ػػكًؿاقَّللً  ػػػآىا ى ي ػػًفاقٍرًهٍنػػػ ىً ا ى ل  يػػػكقاعى وىنى ػػكًرًهاذاكى ًا ى ي ػػػل ـىا-كى لىٍ ػػًهاكى ى ػػػل عا ياعى اا-رى ًءػػػ فى

ذاكىا لىػػػػػعاقٍرً ٍولىػػػػػهللًاا ىػػػػػبٍ ويًوفى اعى ـٍ ػػػػػهي ااىٍىضي ػػػػػً ضى ذاكىعي اهىػػػػبنى ى ػػػػػٍ جى اءى ٍ ػػػػػً ًم فى ػػػػػآىاقٍر ي ػػػػػًه ىا ى  ى
ا ٍ ػػػًلً  فى  ػػػيااػػػ  ذا مرػػػ جااىضػػػهـذا ءػػػبؿاقر  ػػػل كفإامػػػبفا رػػػءبالباهػػػؤال اقٍر ي

كقاًاهىبذ  ل  فذاك م هكقا ب وغ  ارهـ اقر ًوياقٍعوىءى ي وىهيـي ٍىًء ى ا ى قر ًوياكااذا ىمىاىعاقَّلل يا ىايكؿى
إ ـٍ ٍلهي اى نقاعى ا.(ٖ)َّ  يقىق يف ىف يث ُّٱااى  لىهىباً يا ىٍكًرًهانى
ا ػػػػػوباقروػػػػػب ذا ىلبهػػػػػبإاوءػػػػػاضا  كقءهػػػػػـذا كااَّ مت ُّٱك ػػػػػ ق  اقرن هػػػػػك ا
 مإاو  ػوهـاكوءػاضا  كقءهػـذااَّ مت ُّٱٱذاكعا ػ ااػػ(ٗ)و  ىهـارلء ػ اررػعاقرلػب 

                                                           

ا(.ٕٗ ك  اقرل ب ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاٗٗ/ِذاكو  ػػ  اقاػػفاعط  ػػهللاإاُْٗ/ُقلظػ ا ػػ ق  اقرلنىػػيا ػياقر ءو ػػجذاالاػػفانلػيإاا(ِ)

ا.َْ/ْكقراء اقر ء طإا
ذاكو  ػ  اقاػفاعط  ػهللاإاََُ/ٗقرو    اكعلعا   ػهبإانػب آاقرا ػبفذارلطاػ مإا قنآاموجاا(ّ)

ا.ََُذاٗٗ/ِ
ذا ق آِْ/ٓذاكقرنػػب آاألءمػػبـاقرءػػ  فذارلء طاػػيإأْٓ/ُقلظػػ اقر ىػػبليانق اقر  ػػ  إاا(ْ)

ذاَْ/ْذاكقراءػػ اقر ءػػ طإأُٗ/ُُقرموػػجاقر رػػ  هللاذاك  ػػبو باقرغ ػػجذارل نػػ اقرػػ قنمإا
اكر  هب.آِٖ/ُك وباقرء   إا



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٗٓ﴾  
  

ػػػٍفا اعى ً ػػػ لىهللاناا؛ َّ  نت مت ُّٱًررىػػػعاا« يوىكى  ػػػٍكفىا» ىٍكاا« ى يكويػػػكفىا» ىىىػػػ ىؿى اكى ًر ىميػػػكفى
اًعٍل ىاقٍر ىٍكرًا ـٍ هللًااً ٍولىًوًه لىبعى ًراى ىبًفا ى
ا.(ٔ)

ا بض نبذارـا  ػول ااىا ػهللااومل ػحذارءارفاا ءو ؿا فا مكفاَّ مت ُّٱٱك  ىان
ار  اءء ءي.اَّ  نتُّٱومل حار ظا

اك رػػػلها ا ضػػػب عنبذا كا  ػػػوءاان  ءػػػءؼا«اووك  ػػػبهـ»ك ءو ػػػؿا فا مػػػكفا ىػػػان
ا.(ٕ)رء لاقروب  ف

كرػػـاوضػػ  ااذً ػيا كضػػآالرػػجاَّ مت ُّٱرفا ػػئرانىلػػراإا»الاااراءقاا لل
فا ػئرانىلوهػباذا (ٖ)َّ حن جن يم ىم ُّٱاإوب ا آاقروب ذا  مكفا وػؿا كرػه كقت

نػبناً  ػًهااذكمؿا كضآاقنو آاً  ًهاوػب قفاذبهـاقر ائمهللاباو   إارفاقرء فاووك  ا  ىنا
ا.(ٗ)«رض ب ارء قه ب

ذا  ىلبهبا نولؼاعفا ىلػعااضـاقروب «اويكى  بهيـ»ك   با  ق  ارا قه ـاقرلنىيا
ل  ػػباهػػيا ىػػؿا ضػػب عااَّ مت ُّٱ اػػبر وبذا ل  ػػرا ػػفاقروػػك ياا ىلػػبلاقر ػػباؽذاكقت
ا«كى  ٍ ػػريا» ػػفا ـٍ ػػليهي ا ى ىوىكى  ٍكلىهىػػبذا ىٍمإا ي ىمًٌ ـٍ ػػهي ًئمىػػهللاىا ىٍل ي ى اقَّلل ىا يػػكى ًٌياقٍر ىاى ٍىلىػػعإاًرف  ذاكىقٍر ى

اقٍ ًو  ىبًئهىبا ى ىٍ وىٍك يكلىا هىبً فى
ا.(٘)

إا ىلػعاهػءقامءكرػؾإارفاقرػء فا يىىػ  كفاعلػعاقر ائمػهللاا يػػ ى  كفاقا للأباولالااحح
ػهللايا ؛ا مإا رر هـا ءو اكفاعل هـذا هكالءكا ػفا كرػؾإارفاقر ػبؿاقرػءماويك  ػبلا ى ى

ىػؿارر ػها ػاضال ػ ااىػضاقرلػب ذاا ي  آارر هباك ءو جاعل هبذاممف ا مػؿا لىػؾاني

                                                           

اذقر ق اقروكل   هللاارلل  .ُِٕ/ٓقلظ اقروء   اكقرولك  ذار ء  اقرطبه اافاعب ك إاا(ُ)
عػ قجاِْٖ/ُذاك ىػبلياقرءػ  فذارل ػ ق إاْٗ/ِقلظ ا ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلننػب إاا(ِ) ذاكقت

ذاكقروا ػػػػبفا ػػػػيارعػػػػ قجاقرءػػػػ  فذآِْ/ٓذاكو  ػػػػ  اقرء طاػػػػيإآِّ/ُقرءػػػػ  فارللءػػػػب إا
اكر  هب.اٖٕ/ْذاكقر  اقر ركفإاَْ/َْقر ء طإااذاكقراء ِْٖ/ُرلىما مإا

ا(.َٕ ك  اقراء  ا فاقر هللاا)ا(ّ)
ا.ِْٖ/ُ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ْ)
ا.َْ/ْقلظ اقراء اقر ء طإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٗٔ﴾  
  

ءرػػؾا ػػيااىػػضاقر ائمػػهللاذا نػػ لاقرل ػػظاعلػػعاامػػمف ااهذا ك ىػػك ًٌاوػػـا يمػػفا ػػفاءرػػؾاكىا
ا.(ٔ)قرن  آ

لمالةظ ت:
قنولػػؼا ىلػػعاقرل ظػػهللاا ػػياقرءػػ ق و فذا هػػءقا ػػفاقروػػك ياا ىلػػعاقر ػػكرذا -ٔ

 ا ىلعاقرو م فذاكقال و  ب .ا«كى  ٍ ريا»ك اضاقر كاذاكءقؾا فا
 ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػبء ا لػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللااقر ػػػاىهللاا كاقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ا -ٕ

 ك  اءم هباقافانليا ياقر ءو ج.  ق وهـذا
اقرل ظػػهللااعلػػعا ػػ ق  ا -ٖ ا ػػفاقرى ا ػػهللاذارالا ف   ػػ ق  اقرلنىػػيارهػػباكنػػهيارػػء به

امػؿاكقءػ  وا فاوءب اوبا ياقر ىلػعذارالا ف  قرن هك ا كضباك ا فذا ه باكقت
ا لهبا فانء ا نولؼاعفاقألن ل.

لَّ حط ُّٱٱفيلمق بل«لَ َشرا»و«لَ ْشًرا»و«لُ ْشرا»ل-ب
ا.(ٕ)َّ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ذاء ػػػحا ػػػ  ا(ٖ)نػػػب را  اػػػآا ػػػ ق قرا وػػػكقو  نااَّ حط ُّٱك ػػػياقرل ظػػػهللااقرم   ػػػهللاا

اابراب اقر كء  اقر ض ك هللاذاكقت مبفاقر  ف.اَّ حط ُّٱعبرـا
ذاك ػػػػ  اء ػػػػن ذا«ليٍ ػػػػ نق»ك ػػػػ  اقاػػػػفاعػػػػب  ااػػػػبرلكفا ضػػػػ ك هللااكقت ػػػػمبفاقر ػػػػ فا

ذاك ػ  الػب آذاكقاػفامو ػ ذاك اػكا«لىٍ ػ نق»قر ػ فاكقرم بئياابرلكفاقر  وكءهللااك ػمكفا
ا«.لي ي نق»اع  كااضـاقرلكفاكقر  ف

ذاكهػيا ػ ق  اعاػ ا ااػفاعاػب ذا«ليٍ  نق»ك   باقرلنىيا ء ا كماعلها ل ها   ا
ذاكهػػءلا كق ءػػهللاارءػػ ق  ا(ٗ)كقاػػفاكوػػبجذاكطلءػػهللاااػػفا رػػ ؼذاكقألع ػػشذاك  ػػ كؽ

اقافاعب  .
                                                           

ا.ََُذاٗٗ/ِذاكقلظ او    اقافاعط  هللا=اقر ء  اقركن نإاُْٗ/ُقر ءو جذاالافانليإاا(ُ)
ا(.ٕٓ ك  اقألع قؼا فاقر هللاا)ا(ِ)
اكر  هب.آِ/ِذاكقإلوءبؼإاِِٖقلظ اقر اىهللاذاالافا نبه إارػا(ّ)
ا.ّْٖ/ٓذاكقر  إإٕذإٔ/ٓقلظ اقراء إاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٕٗ﴾  
  

ػػب-كل ػػجاررػػعاقرلنىػػيا ا ػػوباقرلػػكفاك ػػمكفاقر ػػ فذا«الىٍ ػػ نق» ػػ  اا ل ػػها-  ضن
ػػػػبا ل ػػػػها ػػػػ  ااػػػػبرلكفا(ٔ)كهػػػػيا كق ءػػػػهللاارءػػػػ ق  اء ػػػػن ذاكقرم ػػػػبئي ذاكل ػػػػجارر ػػػػها  ضن

ذاكهيا  ق  ا ايا نب اقرىطب  مذاك  ػ كؽذا«لى ى نق»قر  وكءهللااكقر  فاقر  وكءهللاا
ا.(ٕ)ك ؤ ؽاقرىنلي

لالحوأ ه:
ابراب اكقت مبفاقر  فاكقرولك فذان آاا ػ  ذا مإااَّ حط ُّٱإا   اعبرـاأواًلل

اقر  ػػػػػبااوا ػػػػػ ااػػػػػبر ط ذاك ػػػػػبه لا كرػػػػػهاوىػػػػػبرعإا  يق ىق يف ىف يث ُّٱ ف 
.(ٖ)َّ اك اك يٍ ؿه ؿه اذاك رؿاقر  فاقرضـذارمفا ملراون   نبذام ي ي

ٱابراػػب ان   ػػهللااقر ػػ فا لكلػػهللاذاكاَّ حط ُّٱك ػػ ق  اعبرػػـإا»إاقاا للأبااولعمااي

ػػػن ػػػآاا ػػػ  ذاكايااَّ حطُّٱ اَّ اك يق ىق يف ىف يث ُّٱا ا ػػػفا كرػػػهإ ي
ا.(ٗ)«موجعلعا ذامموبجا ياقاعلعاايا ماواٌ  اابر ط اكقر ء هللاذاكن آاا   نا

لابااامل  لو اااه بضااامح ملوبضااابللَّ حط ُّٱٱو«لُبُشااارًا»لقاااراءةلاوقااادلاةاااح  
كهياقروياواٌ  اابر ط ذاك ر لهاا... فا   اابراب ذاكضـاقر  ف»إا،لق لفإسك م

ػػكقرءنػػهللاارًااذَّ اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ كرػػهاوىػػبرعإا   ػػمفاقر ػػ فإاافٍا ى
ا.(٘)«فا م مفاون   بهام لاقرن آاا فاضٌ و فا وكقر و ٍا ل ا

ا  

                                                           

ا.ُِْ/ِقلظ او    اقافاعط  هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ا.ُُّ/ِقلظ انق اقر    ذاالافاقرنكنمإاا(ِ)
ا فاقر هللاا)ا(ّ) ا(.ْٔ ك  اقر ـك
هللاارلء ق اقر اىهللاإاا(ْ) ا.ّٗ/ْقرءن 
هللاا ياقرء ق قراقر اآإارػا(ٓ) ا.ُٕٓقرءن 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٖٗ﴾  
  

اذاكر  هـ.(ٗ)ذاك اكاء  بف(ٖ)ذاكقرء طاي(ٕ)ذاكقرىما م(ٔ)كمءقاءم اقافاعط  هللا
ػػ اابرغٍ ػػحذاك ػػءبجذاكوا ًٌ اَّ حط ُّٱٱ بر ا ػػ قرإاهػػياقرػػ  باقروػػياوهػػجاابر  

اذاكهيا فاقرا ب  .«ا   »ن آا
با ػػ  ا اعبرػػ ن ن ىنػػباا  ػػمبفاقر ػػ فذاكهػػءقاقرن ػػآااَّ حط ُّٱك اءػػظاهلػػبا ف 

 كق ػػؽار ػػلهجاقرو    ػػ فا ػػيار ػػمبفا ػػباووباىػػرا  ػػهاضػػ وبفذاك ػػ ا ػػاؽا فا ػػ ـا
ؿذاك يٍ ؿ. اقراءحا  ولهللانارءرؾا وؿإا ي ي

لث  ً  :لقراءاتلال  عيللماظ :
ذاكهػيا ػ ق  ا ضػ ك هللاذاكقت ػمبفاقر ػ ف«اليٍ ػ نق»إا   اقرلنىػياالقراءةلاألولى

ػػبا ن  ػػهللاا ػػفا ػػ ق  اقرضػػـاا-م ػػبا ػػاؽا فاكضػػباقراءػػح–قاػػفاعػػب  ا كهػػيا  ضن
ػػػ نق» ذاكهػػػيا ػػػ ق  الػػػب آذاكقاػػػفامو ػػػ ذاك اػػػياع ػػػ كام ػػػبا ػػػاؽذاك ػػػيا ىلػػػعا«لي ي
ا  كقؿا لهبإ«الي ي نق»

ك » ل هبان آا -ٔ ا«.لى ي
ػػ نق» ون  ػػؼاا«ليٍ ػػ نق»  ػػبا»إاقاا للأبااولالاااحح ػػ اا«لي ي  ػػيا ػػ ق  اقرىب ػػهللاذاكقرل  ي
ػػػك ؛األل ا ػػػ اقر ػػػءبجاكو ػػػو   لذاكقرووء ػػػؿا  رػػػبن ػػػآالى ي  هػػػؿاهارغػػػهللااألل ػػػا؛هػػػباوىٍل ي

ا.(٘)«رو  ـارغهللااقرءنبنذاكقرون  ؼا يالءكاءرؾ
ذاا ل ػػػبا«ليٍ ػػػ نق»إا ءػػػ اقو اػػػآاقرلنىػػػيا ػػػلهجاقرو   ٌ ًػػػ فا ػػػياقرن ػػػآا م ػػػمفاإًذا

ػ نق»ا-لب ىنبذاكقافامو ػ ذاك اػباع ػ كك ءر ااهـإا-مبلرا  ق  اقرىب  هللاا علػعا«الي ي
ا لهجاقرءنبن ًٌ فذاكقر ىلعاكقء .

اام م ػػ نا» فاإا»قاا للالس  ػػك »ن ػػآا«اقلي ي .اهػػءقا  ػػهاقءو ػػبالفذا ءػػ ه بإا«لى ي
ا« يىيػؿ»هاا ىلعا بًعؿذاك ىىكؿاا ىلعا بًعػؿا لءػب ان ىيػهاعلػعاكهكاقأل نبا ل ا

                                                           

ا.ُِْ/ِقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ُ)
ا.ٕٔٓ/ُقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ِ)
اذاطاىهللاا ق اقرغ اقرى اي.ِْٕٓ/ّقرنب آاألءمبـاقرء  ف=او    اقرء طايإاا(ّ)
ا.ٕٕ/ٓقراء اقر ء طإاا(ْ)
ا.ِٔٓ/ُقر ءو جإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٗٗ﴾  
  

ايك  ػاي اذمرى ػمي .اكقروػبلياذك ػمك اذكري إا لػهاا ىلػعا  ىػكؿام ىمػكجاا ىلػعاك ي
ا ءػػػ  ا ػػػياقر  ػػػ  ...ا ىٍ مػػػكج هاالا ل ػػػاإك ػػػياقرن ػػػآذا علػػػياذرالا فاءرػػػؾار ػػػ ي

ا.(ٔ)...« لءب ا ىىكؿاا ىلعا  ىكؿ
اا ىلعإاءقرال  إ«الب  » ل هبان آا -ٕ

ػليا»ك  باإا»ق للابملعط    اضػـاقرلػكفاكقر ػ فا  ءو ػؿا فا مػكفان ػآا«اق نا ي
ك  ػػباا... كال ػك ا ػػفاقرء ػػب ذاذءقرال ػ ا ػػفاقرطػػياإعلػػعاقرل ػػجا ما«لب ػ »

ػػكلياا هابً ػػلىا»اإ وػػبؿاقألكؿا ػػيا كرلػػب ػػ»ػ ػػا«  ي ػػبهًا ى ذام ػػبا«ؿنياؿاكليػػبنًالىػػ»كاذ« هيا اك ي
ا بؿاقر بع إ

ا.(ٖ)«(ٕ)لزُل ُللرٌلشَلعْل لمَل  لإِلفَللومَللُلزِل ْلحَللوْلأَل
ػػػػػك »إا ل هػػػػبان ػػػػػآاوكاااااذالذكااااارلالعكباااااري م ػػػػبا نػػػػػبنا فاومػػػػػكفان ػػػػػآا«الى ي

ا.(ٗ)«لب  »
ااضـاقرلكفاك مكفاقر  فذا  ل  بان ؼاقر  ف.«اليٍ  نق»ك   با ىٍفا   ا

ك ءػػػػػػػ  ااضػػػػػػػـاقرلػػػػػػػكفاكقت ػػػػػػػمبفاقر ػػػػػػػ فاعلػػػػػػػعاون  ػػػػػػػؼاإا»قااااااا للالعكباااااااري
ا.(٘)«قر ض كـ
ا ل هبا فاقرل ٍ  اابر وبإ -ٖ

اً  ليهىبإا»ق للالطبري م فى اقرل كًفا ى ىٍلاىًغيا ىٍفاوي ى ٌـً اءىًرؾىاا؛ًرءىقا يً ئىٍراًاضى ريغىػهللانااأًلىف 
ا ىٍء ىبلنػبا وىٍ ػوىبي اقرل ٍ ػً ا ىٍء ىبلنػبذاكى اً ػفى اقرل ػكفى ـ  اوىضي إاقٍرىى ىجي ٍىلىعاقرل ٍ ً اًابٍر ىٍوًبذاكى ىبؿى ًا ى

                                                           

ا.ّْٕ/ٓقر  اقر ركفإاا(ُ)
انه. اؽاون  ا(ِ)
ذكقلظػ امػءرؾا ىػبلياقرءػ  فذاألاػياُّْذاُِْ/ِو    اقافاعط  هللا=اقر ءػ  اقرػكن نإاا(ّ)

ب إا ا.ْْ/ّنى  اقرلء 
ا.ٕٓٓ/ِقلظ اقروا بفإاا(ْ)
ا.ٕٓٓ/ِقر باؽإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُْٗ﴾  
  

ً هىػباً ػياريغىًوهىػباً  ػًه.ا لىػعا ىػٍ ً اقٍنًواى اعى اقٍرءيػ  قً اً ػياءىًرػؾى ؼي إا ىػبٍنًواى .ا ىبؿى ٍىلىعاكىقًء و ًا ى
إاهيا ا ىءيكؿي مىبفى هىبكى بً اكىضى ًٌ ٍ ًؼاًا ىٍوًباقٍرنى ٍ ًؼاكىقٍرني اقٍرنى الىًظ  ي ا.(ٔ)«كى

ػػػ نق»ومػػػكفا ن  ػػػهللاا ػػػفا«اليٍ ػػػ نق» ػػػػ ػػػك »رءقامبلػػػران ػػػآا«الي ي ذا كان ػػػآا«لى ي
ا«اقرل ٍ ػ »ذاك ءو ؿا فاومكفا ػفا«لب  » «اقرل ٍ ػ »رغػهللاا ػيا«اقرل ٍ ػ »علػعا ف 

ٍ ؼ»ذاك«قرنيٍ ؼ» وؿإا ا«.قرنى
قرل ٍ ػػ ا ػػفاقرػػ  باقرط اػػهللااقرل لػػهللااقروػػياول ػػ ا«اليٍ ػػ نق» ػػيااوكااذالذكاارلالااار اء

ا.(ٕ)قر ءبجذا ء ا   ااءرؾا رءبجاعا ا 
 ػؼانىااإم ػبا ءػبؿاذهبارغهللااا ىلػعاقرل ػ ق ا نعـا ل اباقر   ا   ا»إاق للأبولأعار

ا.(ٖ)« ؼكنيا
ا وباقرلػكفاك ػمكفاقر ػ فذاكهػيا ػ ق  ا«الىٍ  نق»إا   اقرلنىياالقراءةلالث    

ذا كا ػػفا كرػػؾإا«ال ػػ »عػػب  ذاكهػػكا رػػ  ااقاػػف  ل ػػ ا اقر ٌ ًػػرا»اىػػ اقرطػػيًٌ
ا.(ٗ) مإاعبش«ا ل  

 كا«ا ل ػك  » كا«الب ػ  » ر اكق ػآا ك ػآاقرءػبؿاا ىلػعاإا»وفيلااحة  
ا.(٘)«ءقرال  
ا   ؿاك ل  ا وءب ابف«الىٍ  نا»ك  ؿإا ا.(ٙ) ر  ا ؤم  ؛األف 

 وباقرلكفاكقر  فذا هياق ػـاهػكاعلػعاا«الى ى نق»إا   اقرلنىياالقراءةلالث لث 
اقرل ج.

                                                           

ا.ُْٗ/ِِنب آاقرا بفذارلطا مإاا(ُ)
ا.ُّٖ/ُ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ِ)
ب إاا(ّ) ا.ْْ/ّ ىبلياقرء  فارللء 
ذاُّْ/ِذاكقلظػػػػ او  ػػػ  اقاػػػػفاعط  ػػػػهللاإإٔٓ/ِقروا ػػػبفا ػػػػيارعػػػػ قجاقرءػػػ  فذارلىماػػػػ مإاا(ْ)

ا.ِْْ/ِذاك وباقرء   إإّْ/ٓكقر  إا
ا.ِٓ/ِروءبؼا ضا اقرا  ذارلالبإاا(ٓ)
ا.ّْٖ/ٓقر  اقر ركفإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُْٗ﴾  
  

ػػ نق»ك ػػياإا»قاا للأبااولالاااحح  مإاءكقرال ػػ ذااذ ىلػػعاءػػءؼاقر ضػػبؼا«لى ى
ػػ   فاولو ػػ اقرغػػلـاابرل ػػؿا و عػػعذا هػػءقاعلػػعاو ػػ اهاقر ػػءبجا ػػياقلو ػػب لااإكقرل  ى

ا.(ٔ)«كع ك ها فاهبهلباك فاهبهلباابرغلـارءقاقلو  رارل عي
ااا س ػػػٍفا ػػػ  اوذكااارلال ة  ا ى ػػػلىا»ا ف  ول ػػػ ااإقر ىلػػػعاها ػػػءهجاررػػػعا ف ا  ل ػػػا« ق ى

قل  نا
ا.(ٕ)

ػػ نق»وىل ءنػػباألاػػياقرءب ػػـاعلػػعا ػػ ق  ااوذكاارلابااملالأااوزي ا«الى ى ػػ ااػػمف   ػػياقرل  ى
اكنهبفإا
هػػػػبجاإا فا مػػػػكفان ىنػػػأةااادهم  - بارلل ػػػػك ذام ػػػبا ػػػػبركقإاعى ػػػك اكىعى ػػػػ ذاكقت

 ك هىج.

ربئػػػجاابذاكقءػػػ لالب ػػػ ذا نػػػ ما نػػػ لا كرػػػهإإا فا مػػػكفان ىنػػػوالثااا  ي -
ذاكءب  اكء   كرى ىجه
ا.(ٖ)

لمالةظ ت:
قنول را  ق  اقرلنىياعفا  ق  اعبرـا ياقر ىلعذاء حانب را ػ ق  ا -ٔ

ػػػػ »قرلنىػػػػيا ػػػػفا ذاك ػػػػاؽاوكضػػػػ با«ا ػػػػ »ذاك ػػػػ ق  اعبرػػػػـا ػػػػفا«لى ى
 قر ىبلي.

ا ا   ؿاقر  باالب  قرذا كا ا  قراا فا  ماقر ط .  كقر ىلعإا ف 

اضـاقرلكفاكقت مبفاقر  فا  ق  ا«ا نقلي ٍا»كق ؽاقرلنىيا يا  ق وهارل ظهللاا -ٕ
ا ػػوباقرلػػكفا«الىٍ ػػ نق»قاػػفاعػػب  ذاكهػػيا ػػ ق  ا وػػكقو  ذاكمػػءقا  ق وػػهارهػػبا

ػػػػػباء ػػػػػحاكق ءػػػػػرا ػػػػػ ق  اء ػػػػػن ذا كقت ػػػػػمبفاقر ػػػػػ فذانػػػػػب را وػػػػػكقو  ا  ضن
 كقرم بئي.

ا  

                                                           

ا.ُّْ/ِذاكقلظ اقر ء  اقركن نإأِٓ/ُقر ءو جإاا(ُ)
ب إاا(ِ) ا.ْْ/ّ ىبلياقرء  فارللء 
ا.ُُّ/ِقر    إانق اا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِْٗ﴾  
  

ذاكءم هػبا(ٔ)كهػءلا ػ ق  اكرػ هباقاػفاعط  ػهللااابر ػءكء«الى ى نق»   اقرلنىيا -ٖ
ذاكهػياا ػوبا(ٕ) ػكقءاقرءػ  فذاكل ػاهبار  ػ كؽقافانبرك ػها ػيا نورػ ا

 قرلكفاكقر  ف.

فاقنولػؼاقر ىلػعذا«اليٍ  نق»عفا«اايٍ  ق»رـاونولؼا -ٗ  ياع  اقر ءبطآذاكقت
ػػ نق»ذاك«لىٍ ػػ نق»كنػػب اقر ىلػػعا و ءنػػبااػػ فا كقنول ػػبا ػػياعػػ  اقر ءػػبطآذا«الى ى
اكءرؾا ياءبؿاقرك ؼ.

لىٍ  نقا
ا ءطىبف

الى ى نقا قال ػ
واوهللاا
ا ءبطآ

ػالػ ا قا ى
صااا
اص

صااا
اا

صا
اا

صا
اا

صااا
اا

لَّ مل ُّٱمق بلل«لِلُ َب ُِّحو َل»-ج
 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّٱإاكءرػػػػػؾا ػػػػػيا كرػػػػػهاوىػػػػػبرع

ا.(ٖ)َّ زي ري ٰى ين ىننن  من زن رنمم
ذاكل ػػػػارا«ًر ياى ًٌويػػػػكؾ»ا(ٗ)ذاك ػػػػ  اقرلنىػػػػيَّ مل ُّٱء ػػػػحا ػػػػ  اقرن هػػػػك ا
ا.(ٙ)ذام بال ارارل ىاي(٘)قرء ق  ار ء عاافاكوبج

لالحوأ ه:
ذاكهػيا ػ ق  اقرن هػك ذا ءػبؿاَّ مل ُّٱقنولؼاقرىل ب ا ػياومك ػؿا كرػهإا

 ىلػػػيإار كوءػػػكؾذااَّ مل ُّٱر ء ػػػ كؾ...اكعػػػفاقاػػػفاعاػػػب إا اىضػػػهـا ىلػػػبلإ

                                                           

ا.ُّْ/ِقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ا.ْٗ نور ا كقءاقرء  فإارػا(ِ)
ا(.َّ ك  اقألل بؿا فاقر هللاا)ا(ّ)
ا.ٔٗٓ/ٓذاكقر  إاَّٗ/ٓذاكقراء إإْٗ/ُْ  بو باقرغ جذارل ن اقر قنمإاا(ْ)
ا.ِٗٓ/ْقلظ او    اقافاعط هللاإاا(ٓ)
ا.ّْٔ/ِقلظ ا وباقرء   ذارل كمبليإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّْٗ﴾  
  

كمػػػػءقاعػػػػفا نبهػػػػ ذاكعػػػػفا وػػػػب  إار  ػػػػ كؾذاك ػػػػبؿا نػػػػ كفإااػػػػؿا ىلػػػػبلاقرءػػػػا ا
كقر نفذار ي ء كؾ
ا.(ٔ)

اك   كقا»إاق للعط ء عل هااباهذاك لءكقامبفاقرءكـا  ق كقا فا ءا كلا ياا رو
ا.(ٕ)«عل هاقرطىبـ

لىٍ ًهاا بؿاعىٍ  كاافاه بـإا  لا فاوىءا كلياً ياا روا»إاوق للالار اء كويطى ًٌليكلاعى
و عا ى كر لىٍ ًهاءى ا.(ٖ)«كو وءكقارىهياميك  اكوض ًٌءكقاعى

ذا مإا ى شا ياا رام ػبا ػاؽا(ٗ) فاقرا بر«اًر ياى ًٌويكؾ»ك   با  ق  اقرلنىيا
اءم ر. فا

ٍ ػً ا ىفاذاوأرىلأ  هلمملالحب  ت ػ ىاً ػياقرل ٍ ػًؿاً ػفارى ا ىفا يٍءرى إاهيكى اقرىى يكًٌ كوىٍاً  ري
ػػػػً  حيا ً ٍلػػػػهياقٍرءى ؛اكى اقراى ػػػػبري ػػػػءىااىٍغوىػػػػهللانذاكىهيػػػػكى ِإذالُب ِّااااح ْبلَفُقولُااااوا:لُهااااْبلاَلل»ل: ىٍىلػػػػـذا ى يٍؤنى

اًرءقاكاا.(٘)«ُ ْ َ ااُرومَل ااىلًػػيا ػػػافو ا ػػافه ػػً  ًحإا...اب ىوػػبهـااى بونػػاى  ػػرى ً ػػياقٍرءى َأ اااهل»كى
 يربايكفارىٍ انااإ ىمذا(ٙ)«ُسِئللَعْملَأهللالد اِرلُ َب  ُحومَل

ا.(ٚ)
ااى بونا اذا بؿاعا  اافاهاؿإع لكلار انااإ ماذبكا وكقاهءقاقرىى ىؿى

لَأحَااااااااْو يلفماااااااابلأرَضلماااااااا لب حااااااااوا
ل

ل(ٜ()ٛ)وكاااااا  والأحااااااو يلبشاااااايءل كاااااارل
ل

ل
                                                           

ك ػػػبااىػػػ هبذاكقلظػػػ او  ػػػ  اقاػػػفااُْٗ/ُّيا ػػػيانػػػب آاقرا ػػػبفذارلطاػػػ مإاقلظػػػ اقر ىػػػبلا(ُ)
اكر  ه ب.اِٗٓ/ْعط  هللاإا

ا.َّٗ/ٓقراء اقر ء طإاا(ِ)
ا.َْٖ/ُ ىبلياقرء  فذارل  ق إاا(ّ)
ا.ٔٗٓ/ٓذاكقر  إأّْ/ِذاك وباقرء   إاَّٗ/ٓقلظ اقراء إاا(ْ)
ءمػػ اقرءػػ  حاقاػػفا لظػػك ا ػػياقرل ػػبفذاكرػػـا  ػػؼاعلػػعاون  نػػهااىػػ اقر نػػكعاررػػعاموػػجاا(ٓ)

اقر لهللا.
ا.ُٔ/ْرء باقرانب ماابجا هؿاقر ق ا ا وكفإاا(ٔ)
ا«.ا ر»ر بفاقرى جاا(ٕ)
ا.ُّٖ/ٖ فاقر وءب جذاكرـا  ؼاعلعاون  نهاكهكا ياقرى فإاا(ٖ)
ا.ُّٖ/ٖقرى فإاا(ٗ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْْٗ﴾  
  

لو الةظلاآلحي:
فامبلبا    «ًر ياى ًٌويكؾ» نولؼا ىلبهباعفااَّ مل ُّٱقرمل وبفا -ٔ قفاذاكقت

   اعلعا  كؿا ارلعا اعل هاك لـ.قروا
 ػػػ ق  اقرلنىػػػيارػػػـاوػػػ  اعلػػػعا ر ػػػلهللااقرءػػػ ق اقر ػػػاىهللاا كاقرى ػػػ  اقر وػػػكقو  ا -ٕ

ا  ق وهـذا هيا بء .
ى»-و لَّ يل  ُّٱمق بلل«لَوَو  

ا.(ٔ)َّ ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ يا كرهاوىبرعإا
ػػػع»ذاا ل ػػػبا ػػػ  اقرلنىػػػياَّ يل ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا ذاكهػػػيا ػػػ ق  اقاػػػفا«كىكىر 

عا ػػب ذاك ػػى  ااػػفانا ػػ ذاك   ػػكفذاك اػػيااػػفامىػػجذاكهػػيا ػػيا رػػءؼاقاػػفا
عا ا ؾ»  ىك ا ا.(ٕ)«كىكىر 

لالمع ىلوالحوأ ه:
ذاك كنػػػجاعلػػػ مـذاك  ػػػؿإااَّ يل ُّٱ  ػػػياقر ػػػهللااقرم   ػػػهللااا ىلػػػعإا  ػػػ ذاك رػػػـن

 ػم  لا فاالاوىاػ كقارالا ذاكهػكاا-–ا ىلعا كرعذاكءمـذاكقرنطبجار ء   ا
فاقنولػػؼا ر ػػػبظا هػػػؿاقرومك ػػػؿا ػػياومك ػػػؿا كرػػػهاوىػػػبرعإا   ىلػػػعااَّ ام يل  ُّٱكقت

ان  ىهـا ياءرؾاكقء .
ا بض نبذاكقرض   ا يااَّ يل ُّٱ   اقرن هك ا رل ؤ ل فا فااَّ رن ُّٱ ىان

اقرء ب هللا. ا   هللاا ء  اررعا ـك

                                                           

ا(.ِّ ك  اقإل  ق ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاكالاػػفإّ/ٕذاكقراءػ اقر ءػ طإاْْٖ/ّل ػاراقرءػ ق  ارللنىػيا ػياو  ػ  اقاػفاعط ػهللاإاا(ِ)

ذاكالاػفا  ػىك ا ػيأُْ/ِذاك ىػبلياقرءػ  فارل ػ ق إإٗعاب ا يا نور اقر كقءإارػػ
ا.ُْْذاُّْ/ِٕذاكقلظ امءرؾانب آاقرا بفذارلطا مإاُِّ/ّو    اقر  ىبليإا
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ػػػبا ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ػػػع»ك    ا ػػػفاا«كىكىر  ك لاغػػػيا فااذَّ يل ُّٱ ػػػفاقروكرػػػ هللاااػػػ الن
وء ػػؿاءرػػػؾاعلػػػعاقرو  ػػػ  ؛األلهػػػبا ػػػ ق  ا نبر ػػػهللاار ػػػكق اقر رػػػءؼ..ا ػػػبؿاقاػػػفا  ػػػىك ا

ع»ك رءباهإا ىليا ا.(ٕ)ذاكمءقاك  راعفا نبه (ٔ)«كىر 
ً ياإا»ق للالطبري إاكى ٍ ًؼاقٍاًفا ىٍ ىيك و اًر  ػبليا»ءى اوىٍىايػ يكقاًرال  ا ىال  ا ػؾى ػعا ى ػ  وىلىباذا«كىر  ءى

ٍ جوا اا... ىايكامي ى ذا ىػبؿى اٍاػًفامىٍىػجو لىػعاً ػ ىق ىً ا ياىػيًٌ إاهىػءىقاعى ا يٍرػءى نبذا ىءىػبؿى اعىا ب و  ىٍعطىبًلياقٍافي
اًعٍلػػػ اقٍر يٍرػػػءىؼى ا ىٍء ىػػػعإا ى ىٍ ػػػري إا ىػػػبؿى ٍ ػػػجو اً  ػػػًهإا ىايػػػكامي ى ػػػٍ  و ا ػػػؾىا» ىاليرى ػػػعا ى  ىٍىًلػػػيإا«اكىكىر 

ا ؾىا عا ى ا.(ٖ)«...كى ىضى
ػػكفًاعػػفاامكًا يام ػػبا ٍ  ي ااٍاػػفًاا ى إاً ػػياهىػػًءًلاقٍر ىػػهللًاامىػػبفى ا ىل ػػهيا ىػػبؿى ػػًفاقٍاػػًفاعىا ػػب و اعى ً ٍهػػ ىقفى
ا ا ػػؾىا»قأٍلىٍرػػؿي ػػعا ى ػػبً ا ءػػ اا«كىكىر  ٍ ًفاًابرر  ػػءىٍراًرٍءػػ ىلاقٍرػػكىقكى ذا...َّ ام يل ُّٱإائ ىبٍروىرى

بؾيا ء  كىقلياعىٍلهياقرض  ًليٌوااذهىمىءىقا ى اً  ىق ى ياعى ذاكىهيكى اىٍ  و اني ًى  ياٍافي ٍاً اقَّلل ًااذكى ى كىعى
ا.(ٗ)

اكنػؿ ا– ولػها ػياموػبجا ااامل هاماـاالا لاغيا فا ءػبؿاوُ رّدلعمىلهذا  ػباا-عػن 
ا  ق  ا  ك هللااا ل .وكر عاء ظهذارل  با  مفا فا ءبؿإارل هباا-واب ؾاكوىبرع–

رػػكا للػػػباهػػػءقارطىػػػفااإ فا مػػكفاقاػػػفاعاػػػب ا ػػبؿاءرػػػؾذاك ػػػبؿا لأباااولةااا حبضاااع لو
ا.(٘)قرنلب  هللاا يا رء لب

ااىًى ػػ هاًنػػ  ق»إاوقاا للالاارازي اهىػػءىقاقٍرءىػػٍكؿى ا ىف  ـٍ اا؛كىقٍعلىػػ اقرو ٍءً  ػػؼى ا ىف  ااىػػبجى أًلىل ػػهيا ىٍ ػػوىبي
ًفاقٍرءيٍ  فًا اعى ٍ وى ىآىاقأٍلى ىبفي االى ك ٍنلىباءىًرؾى رىٍكانى اًررىعاقٍرءيٍ  ًفذاكى ا ىٍ اوىطى  ؽى ا.(ٙ)«كىقرو ٍغً   ى

ل
ل

                                                           

ا.ّّ/ٕقلظ اقراء اقر ء طإاا(ُ)
ا.ُْْ/ٕقرا بفإااقلظ انب آا(ِ)
ا.ُْْذاُّْ/ٕقر باؽإاا(ّ)
ذاك  ػػػبو باقرغ ػػػجذارل نػػػ اْْٖ/ّذاكو  ػػػ  اقاػػػفاعط  ػػػهللاإاُْْ/ٕقلظػػػ انػػػب آاقرا ػػػبفإاا(ْ)

ا.ُٕ/ّذاكقلظ انق اقر    إاُِّ/َِقر قنمإا
ا.ْْٖ/ّو    اقافاعط  هللاإاا(ٓ)
ا.ُِّ/َِ  بو باقرغ جإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٗٔ﴾  
  

لمالةظ ت:
ػػػع» ػػػ ق  اقرلنىػػػيا  مػػػفا فاويىىػػػ  او  ػػػ    هللاااػػػمفا -ٔ ذا« كرػػػع»ا ىلػػػعإا«ا ىضى

ر ػػباعل ػػهاقرءػػ  ق اقر وػػكقو  ا ػػ ق وهـذا هػػيا ػػ ق  ا ػػبء  ذااء ػحارل هػػبا نبر ػػهللا
 ابو بؽ.«ا ضع»ءم ا يا نور اقافانبرك هذا بر ى كؼاهكا

ذاكهيا  ق  اقرن هػك ذاء ػحاقنولػؼا ػياَّ يل ُّٱوى   راقر ق ا يار ظا -ٕ
اقر ىبليا وءب اهللا.  ءرؾا هؿاقرومك ؿذارالا ف 

.ا لاغياقرايى اعفامؿا با ؤ ماررعاقرطىفا ياموبج -ٖ اكنؿ  ا اعن 
ل«َأُهش»مق بلل«لَأُهس»-د

 َّ رث يت ىت نت  ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا
ا.(ٔ)
ا ػوباقره ػن اكضػـاقر ػ فذا«ا ىهيش ا» اؽا فاوى  ضاقراءحارء ق  اقرن هك ا

اضـاقره ن اكم  ا«ا يًهش ا»كا وباقره ن اكم  اقر  فذا«ا ىًهش ا»ك  ق  اقرلنىيا
اكقر  ف.ااضـاقره ن «ا يهيش ا»قر  فذاكمءقا

ابر ػػػ فارللنىػػػيذا ءػػػ اءمػػػ ا اػػػكاء ػػػبفاعػػػفاقاػػػفاا« ىًهػػػ  ا»كهلػػػبا ءمػػػ ال ػػػاهللاا
ا.(ٕ) ابع  ب«ا ه »اضـاقره ن ا فا«ا يًه  ا»نبرك ها لها   إا

ا ػػػوباقره ػػػن اكضػػػـاقرهػػػب اكقر ػػػ فا«ا ىهيػػػ  ا»ا ل ػػػباءمػػػ اقر ػػػكمبليا ل ػػػها ػػػ  ا
ا.(ٖ)قر ه لهللا

 ابع  ػػػػبذاكقروبل ػػػػهللاا ػػػػفاا« ىهىػػػػ  ا»كهلػػػػبالءػػػػفا  ػػػػبـا ػػػػ ق و فإارءػػػػ قه بإا ػػػػفا
 ػػػػفا«ا ىهيػػػ  ا»ذاك ػػػ ا نىػػػراررػػػػعا نورػػػ ا ػػػكقءاقرءػػػ  فذا لػػػػـا نػػػ ارالا«هىػػػ  ا»
 ػفا«ا ىهيػ »ذاكهيا ل كاهللاارىم  هللاذاكمءقاءم هباقافانليذاكقافاعط  هللاا«ه  ا»
ب«اه  ا» ا.(ٗ)قرواويا ل كاهللاارىم  هللاا  ضن

                                                           

ا(.َٓ ك  ا ؿاع  قفإا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ِِّ/ٕقراء اقر ء طإاا(ِ)
ا.ِْٕ/ّقلظ ا وباقرء   إاا(ّ)
ا.ُْ/ْذاكقر ء  اقركن نإآ/ِذاكقر ءو جإاَٗقلظ ا نور ا كقءاقر  فإارػا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٕٗ﴾  
  

ا ا«.ه  ا»ا ىلعا«ا ه » لىل ها اؽاك آا  ها اكاء  بفذاك ف 
اإاالحوأ ه

ا ىلبهبإا«ا ىهيش ا» اؽا فا   ـاقراءحا ىلعامل هللاا علعا  ق  اقرن هك ذاك ف 
ان طاقر ن ا   ءطا لهاقرك ؽا ومملهاقرغلـ.

ا ىلػبلإا« ىهيػش ا» نولؼا ىلبهػباعػفا ىلػعا«ا ىهي  ا»ك  ق  اقرلنىيا ذا ػبره  
ا.(ٔ) كؽاقرغلـ

ا  ىلػبلا  ػػكؽإا نػػؿها ىن ػػهللاار ػػ اقرابر ػ فاا« هيػػ  ا»ك  ػباإا»قاا للابااملأ ااي
ػػهىا ااهػػباعلػػعارل ػػي» ػػ فا لػػرإا م ػػؼا ػػبؿإاا.ا مإا ػػكقؽ.ب ها   خذاكهػػاا« هػػ  

ااهػػبارل ػػػي» ػػبؿإا ػػػكؽىاذا.امءكرػػؾإا  ػػكؽااهػػبارل ػػػي« هػػ   اقر   ػػؿى   ػػؿإار ػػبا ىنى
اعلػػػعاء ػػػاناا؛«علػػػع»ق ػػػوى ؿا ىهػػػبااذكقر  ػػػؿااهػػػباعل هػػػباذ ىلػػػعاقاللوءػػػبً ارهػػػب

ا.(ٕ)«قر ىلع
اذاضػػـاقرهػػب اكقر ػػ فاقر لءكطػػهللا«اش اهيػػك ىا»قرن هػػك ا ػػ  اإا»وقاا للابااملعط  اا 

ك ػػ  اعم  ػػهللاا ػػكرعاا... نػػاطااهػػباقر ػػن اءوػػعا لووػػ ااهػػباقرػػك ؽارلغػػلـذاإك ىلػػبل
 ننػػػػػ ااإاضػػػػػـاقرهػػػػػب اكقر ػػػػػ فار ػػػػػ اقر لءكطػػػػػهللااك ىلػػػػػبل«ا  اك هيػػػػػ»قاػػػػػفاعاػػػػػب ا

ا.(ٖ)«ك نكؼ
ا.(ٗ)رغوبفاا ىلع«ا هي  ا»ذاك« هيش ا»ك  ؿإا

 نول ػػ فذاكمػػؿاكقءػػ  ا لهػػبا رػػؿا  ػػوءؿااءقوػػهذاكقررػػكقجإا ل ه ػػباا ىل ػػ فا
. اك  ا نىراررعاموجاقرلغهللاا لـا ن ه باا ىلعاكقء و

ارءػػ ق  اقرلنىػػياكنػػهارػػػء با ػػفاقرى ا  ػػهللاذارالا ل هػػبا ػػبء  ذا لػػػـا ك اءػػظا ف 
اومراعلعا ر لهللااقر اىهللاذا كاقرى   اقر وكقو  ا  ق وهـ.

                                                           

اكر  ه ب.إُٖ/ُُذاكقرنب آاألءمبـاقرء  فإا«ه  ذاه » قنآاقرل بفا ب وياا(ُ)
ا.ُٓ/ِقر ءو جإاا(ِ)
ا.ُْ/ُو    اقافاعط هللا=اقر ء  اقركن نإاا(ّ)
ا.َْٗ/ٖذاك كااقر ىبليإإِْ/ّقلظ ا وباقرء   إاا(ْ)
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لَّ هتمت ُّٱمق بلل«لَ َواِفم_»ه

 مبخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱكءرػػػػؾا ػػػػيا ػػػػكؿا اوىػػػػبرعإا

ا.(ٔ)َّ هتمت خت حت جت هب

ػػػكىقً ف»ذاك ػػػ  اقرلنىػػػيا(ٕ)ا ػػػوباقر ػػػب اك ػػػ هباَّ هتمت ُّٱ ػػػ  اقرن هػػػك ا «ارى
كهيا  ق  اقافا  ىك ذاكقافاع  ذاكقافاعاب ذاكقألع شذاك اػيانى ػ ا ء ػ ا

ا.(ٖ)افاعلي
لالحوأ ه:

–قرءػػػػ  حا ػػػػياقر ػػػػهللااقرم   ػػػػهللااعػػػػفاقرهػػػػ ماقرػػػػءما ء ػػػػهاقر  ػػػػلـذا  اػػػػهللاناا
اقر  ػػلـا نػػبنلاا-–ك ل ػػها ػػفا ػػىبئ ا اا- ػػاءبله ك ػػفا لب ػػؾاقرءػػجذاك ف 

علعا با   ـا لهبان  نقذاكا فاقرءؽاكنكجاءم لاعل اقرء بـاالء هبذاكءم اقرءبؿا
اقروياولء اعل هب.
هبان ػآااَّ هتمت ُّٱ   اقرن هك ا  مإاولءػ اءػبؿا«ارػب هللا»ا وباقر ب اك ػ ًٌ

مكلهػػبارػػكقؼذا مإا رػػط هللاا ػػيا  ب هػػبذا ورػػؼا كقئ هػػب؛األل هػػباولءػػ ا بئ ػػهللاا
ا.(ٗ) ىءكرهللا

ا.(٘)«إااىضهباررعانبلجااىضَّ هتمت ُّٱٱإا»ق للالعكبري
كىقً ف»   با  ق  اقرلنىيا ذاكهػياقروػيا ػ ا  ىػرا«رػب لهللا»ابرلكفذان آاا«رى

رء لا   هباابرىءػؿ؛ارػئااوضػط جذاكهػيا فاوءػبـاعلػعاوػاحا ػكقئـاكوىءػؿا ػ لا

                                                           

ا(.ّٔ ك  اقرءجا فاقر هللاا)ا(ُ)
ا.ِّٕ/ّذاك وباقرء   إاُِِ/ْقلظ او    اقافاعط  هللاإاا(ِ)
ذاكقلظػػ ال ػػاوهاقرءػػ ق ارغ ػػ لذاُٖ/ِل ػػجاقاػػفانلػػياكءػػ لاءرػػؾارللنىػػيا ػػياقر ءو ػػجإاا(ّ)

ا.َٗٓ/ٓكمءقاو    اقافاعط هللاذاك وباقرء   ذاكقراء اقر ء طإا
اقلظ اقر  قنآاقر باءهللا.ا(ْ)
ا.ِْٗ/ِقروا بفإاا(ٓ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُْٗٗ﴾  
  

كقءػػ  ارػػب فذاكهػػكاقرػػءما ءػػكـاعلػػعاوػػاحاكعلػػعا«ارػػكق ف»قر  ػػ لذاك  ػػؿإا
ا.(ٔ) لاؾاقر قاىهللاذاكءرؾا مكفارءقاقعوءلراقرا لهللا

 زث رث يت ُّٱ ػػػيا ػػػكؿا اوىػػػبرعإاا«قررػػػب لبر»هػػػيا»إاقااا للأباااولالااااحح
هباق وى لراهلبا ياقإلاؿ.اكقررب فإاقر ق آاذارالا ل ا(ٕ)َّيث ىث نث مث

إ ٍارء لا نلىا اهذاكقعو ب لا لهباعلعا لامهب.ا بؿاع  كاافاملوـك
لَحَرْكَ اااااااا لاْلَ ْ ااااااااَللع ِكَاااااااااً لَعَمْ ااااااااهِل

ل

ل(ٗ()ٖ)ُمَقم اااااااااااَدًةلَأِع  َحَهااااااااااا لُ اااااااااااُاوَ  ل
ل

ل الةظلاآلحي:
اَّ هتمت ُّٱ   لاقنواؼاقرء ق  اررعاقنواؼاقر ىلعذا ءػ ق  اقرن هػك ا -ٔ

ذاك ػػ ق  اقرلنىػػيا ن ػػآا«ارػػكق ف» مإا رػػط هللاااىضػػهباانبلػػجااىػػضو
ذاكهػػػكاقراى ػػػ اقرػػػػءما ءػػػكـاعلػػػعاواوػػػػهللااك  ىػػػرارءػػػ لا  ٍ ػػػػها«رػػػب ف»

 رلىءؿ.

  ق  اقرلنىياك  را ياقر ءو جذاكهػيا ػفاقرءػ ق قراقر ػبء  ذا لػـاوػ  ا -ٕ
اقر وكقو ا  ق وهـا فاقرء ق اقر اىهللاذا كاقرى   .علعا ر لهللاا

 
 
 
 
 

                                                           

ذاكنق إِّ/ّذاك ػوباقرءػ   إاُِِ/ْذاكمءقاو    اقاػفاعط ػهللاإاِْٗ/ِقلظ اقروا بفإاا(ُ)
ا.ِّٖ/ّقر    إا

ا(.ُّ ك  اصا فاقر هللاا)ا(ِ)
ذاقر ءو ػػجإاا(ّ) ذاك ػػ ااقر ىلءػػبراقر ػػاآذارلنكنلػػيإاُٖ/ِ ػػفاقرا ػػ طذارى ػػ كااػػفاملوػػـك

ا.ِّٕ/ّذاك وباقرء   إاُِِ/ْذاكو    اقافاعط هللاإآُِرػ
ا.ُٖ/ِقر ءو جإاا(ْ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُٗٓ﴾  
  

 ادلطهت انثبًَ
 ؼىن نإلدساج أٔ انزٌبدح أٔ انُمصاختالف ادل

لإدراجللاظلمحح بع تللحوض حلالةكبلأولحأ  دلالرأي-ٔ
 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱكءرؾا يا كرهاوىبرعإا

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي
 مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت
ا.(ٔ)َّ خصحص

ذاك ػػػػ  اقرلنىػػػػيإاَّ  خس حس جس مخجخ مح  جح ُّٱ ػػػػ  اقرن هػػػػك إا
ًرػػػؾىا» اءى ا يوىوىبًاىىػػػبرو وىػػػهللًاا ى  ػػػبـو ـياوىاى ذاكمػػػءقا ػػػ  ا اػػػيااػػػفامىػػػجذاكعاػػػ ا ااػػػفا« ىًرػػػ ىب

ا.(ٕ)  ىك 
لالمع ىلوالحوأ ه:

 ل ػػػهاالا ؤقنػػػءاقرءػػػبرؼاعلػػػعاا-واػػػب ؾاكوىػػػبرع– ػػػياقر ػػػهللااقرم   ػػػهللاا اػػػ ًٌفا ا
قر لىءػػ  ذاكءهػػجاقرن هػػك ا ػػفاقررػػءباهللااررػػعا ل هػػبا ػػكؿاقر نػػؿإاالا   لػػهار ػػ ا

ااػػػ  فاءمػػػـاقر  ػػػ فا ـ  ك ذاكالػػػعاك ا ػػػياما ػػػهذاكالاونػػػجاعل ػػػها  هػػػبام ػػػب  ذاوػػػ
قر لىءػػػ  ذاكقروػػػياونػػػجا  هػػػبام ػػػب  اعلػػػعاقرءػػػبرؼارءقاءلػػػحذا مإا ل ػػػها ؤقنػػػءمـا

اقرم ػػػب  اومػػػكفاام  ػػػبلمـاقر لىءػػػ  اقر كوءػػػهللااابرءرػػػ اكقرل  ػػػهللاذاكضػػػباقرءػػػؽار لػػػبا ف 
ا طىػػػبـاع ػػػ  ا  ػػػبم فذا كام ػػػكوهـذا كاوء  ػػػ ا  اػػػهللاذا  ػػػفارػػػـا نػػػ ا ػػػ ئنبا ػػػفا

ا.(ٖ)قأل ك اقر ءمك  ذا م ب وهار بـاواوهللاا   بـ
                                                           

ا(.ٖٗ ك  اقر بئ  ا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذاك اػػػكاِّّ/ِذاكقر ءػػػ  اقرػػػكن نإأّٓذأَٓ/َِل ػػػارارلواوػػػهللاا ػػػيانػػػب آاقرا ػػػبفإاا(ِ)

ذاكألاػػػػػياكقاػػػػػفا  ػػػػػىك أّ/ِذاكقلظػػػػػ اقرلمػػػػػراكقرى ػػػػػكفإآّٓ/ْقراءػػػػػ إااء ػػػػػبفا ػػػػػي
ذاكقاػفاقرنػكنما ػيانق اُُْ/ُذاكقرن ن  ما ياقرم بؼإأُ/ِقر  ىبليا ياو    لإا

ا.ِّْٕ/ّذاكالافا  ىك اقرء طايا ياو    لإآُٖ/ُقر    إا
ا.ْٖذاّٖ/ِقلظ ا وباقرء   إاا(ّ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُٗٓ﴾  
  

ذاكعلػعا« ووباىػبر» كفاءمػ ار ػظااَّ مخجخ مح  جح ُّٱك  ق  اقرن هك ا
اقرءما كناها ا يام ب  اقر   فا ف لبء هللاااهءقاقنولؼاقرىل ب ا يار هللااقررـك

اقرووباآاكع  هذا ىليإاقر كقرلهللااا فاقأل  بـاقرواوهللاذا كار  ق هب.
فا   ؽا نن و  رهل-رةمهلللا–فذهبلاام بلم ل ل ا.(ٔ)إارفاوباآا ء فذاكقت
إااإوقاا للأبااولأعااار بًرػػؾه ا ى إا ىػػبؿى ذا ىػػبؿى لىػػبا ىٍ ػػهىجي اقَّلل ياً ػػيا» ىٍناى ى ػػباءىمىػػ ى ا ى ميػػؿ 
ذ اقررًٌ ىبـً ا ىٍفاويٍننًااقٍرءيٍ  ًفاً فى ٍكري ذا ىً ٍفا ى   ىهىبا ىنى با ىٍعنىجي اًواىبعن ـى ب ا.(ٕ)«ئ ىمىٍفا يرى

با ء ا كرياقر ب ىي ا.(ٖ)كهءقا  ضن
اقَّلل ىاإا»وق للأبولأعاار إاًرف  اًعٍلػ ىلىبا ىٍفا يءىػبؿى اقٍرءىػٍكًؿاً ػياءىًرػؾى اً ػفى ػكىقجي –كىقرر 

ٍوهيامى  ب ى ياا-ءم لاوىىىبرىع ٍفارىًن ى ا ى ٍطىىبـًااذ ىً  فواا ىٍكنىجى ا ىًنٍ اًررىعاوىٍمً  ً هىباًابإٍلً ـٍ  ىًكااذًرءىقارى
ااذقٍرًمٍ ػػػكى ًا ًرػػػؾى ا ىٍ ػػػً ٍطاً ػػػياءى ـٍ رىػػػ ذاكى وىػػػهللًاا ى  ػػػبـو اوىاى ذا ىٍفا يمى ًٌ ىهىػػػباًاًرػػػ ىبـً ػػػًا ان  ىًكاقٍرًىوٍػػػًؽا ى

ا ي ى ى ىػػػهللاناكى يوىوىباىىىػػػهللانا ىٍنػػػنى ىليذ اقٍر يمى ًٌػػػ ي ػػػب ىهيف  ػػػبارى ا...ا يوىوىباىىىػػػهللانذا ىمىٍ  ى ى ا ىٌلًػػػيا ىٍنوىػػػب ي ٍ ػػػ ى رى
اً يامى  ب ىً اقٍر ىً  ًفا بًئـً ا ي ى ًٌؽياًرلر  وىهللًااكىالى اقرو اى اقأٍلى  بـً ا.(ٗ)« ىٍفا يوىبًاآىااىٍ فى

ػػبا ػػ ق  اقرلنىػػيذاك اػػيذاكقاػػفا  ػػىك ااػػ   ق ا ا«ا ووباىػػبر»ك     وىلػػيإارػػنـك
ا.(٘)قرووباآاكقت نباهذاكاها بؿا اكاءل  هللاذاكقرلككمذاكهكا ء ا كرياقر ب ىي

كقاػػػفااذق  ا اػػعٌابااءػػػ ا ووباىػػبراعلػػ ا اػػػعاءل  ػػهللاذاو  ػػمناإا»وقاا للالزم شاااري
اعله ب ا.(ٙ)«  ىك ا ضعاقَّلل 

                                                           

ا.ُٔ/ِر  ىبليإاذاكو    اقِّّ/ِقلظ اقر ء  اقركن نإاا(ُ)
ا.ّٔٓ/َِنب آاقرا بفإاا(ِ)
ا.ِٖ/ِذاك وباقرء   إآٖ/ُقلظ انق اقر    إاا(ّ)
ا.ّٔٓ/َِنب آاقرا بفإاا(ْ)
ذاكقلظػػػػ اقر ىلػػػػعا ػػػػيانق اقر  ػػػػ  إاّٖ/ِذاك ػػػػوباقرءػػػػ   إإِّْ/ّو  ػػػػ  اقرء طاػػػػيإاا(ٓ)

ا.ٖٓ/ُ
ا.ُُْ/ُقرم بؼذارلن ن  مإاا(ٔ)



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُِٗٓ﴾  
  

ػػػػٍفا ياىػػػػيٌواكىا»إاورد لالطبااااريلذلاااا لبقولااااه اعى ًكمى ػػػػبا ي ػػػػبا ى اً ػػػػٍفااذ ى   ٍ ػػػػىيك و كىقٍاػػػػًفا ى
ب ا يوىوىبًاىىبروا»اإً  ىق ىًوًه ى وىهللًاا ى  بـو اوىاى ـي ااذ« ىًر ىب ٍ ػ ي ػبًءً لىبذاكىرى ػباً ػيا ىرى ا ى ؼي اًناى  ىءىًرؾى

ا ىل هياً ٍفاًموىبًجاقَّلل ًا ـً اقٍرمىاى بًءً لىباً فى اً يا ىرى ارىٍ  ى ٍي و ارىلىبا ىٍفالىٍ هى ىاًا ى بًئنو ا.(ٔ)«نى
لو الةظلاآلحي:

و واراعلػعا ػ ق  اقرلنىػيارػنكـاكقت نػبجاقرووػباآا ػياقررػ بـذاكءرػؾارءقا -ٔ
اررػعا قروم  ػ اعػفا   لػهاابإلطىػبـذا كاقرم ػك ذا كاقرىوػؽذارـا نػ ا ػا ان

 ك   با  ق  اقرن هك ا ل  ا  هباررنقـاابرووباآ.
 ػػ ق  اقرلنىػػيانػػب را نبر ػػهللاار ػػكق اقر رػػءؼذاك  ػػ هااهػػءقاقإل  ق ذا -ٕ

اكهيا  ق  ا بء ؛ارن كنهباعفاقرء ق قراقر اآذا كاقرى  اقر وكقو  .
لالز  دةل-ٕ
لز  دةل)أل(للمحعر  -أ

ٍم ًا»  ين ىن ُّٱكءرػػػػؾا ػػػػيا كرػػػػهاوىػػػػبرعإااَّ جه ُّٱ ءباػػػػؿا«ارلػػػػءًٌ

ا.(ٕ)َّ مه جه
ك ػػػػ  اقرلنىػػػػيذاكقر ػػػػ يذاك اػػػػكا نػػػػب ااَّ جه ُّٱء ػػػػحا ػػػػ  اقرن هػػػػك ا

ا.(ٖ)ااـاقروى  ؼاك رؼاقرومل ح«ارلءم م»
لالحوأ ه:

ا ه هبإاَّ جه ُّٱ  ق  اقرن هك ا اوءو ؿاع   ا ىبفو

                                                           

ا.ّٔٓ/َِنب آاقرا بفإاا(ُ)
ا(.ُْ ك  اطها فاقر هللاا)ا(ِ)
ذاك ػػػػػػػيأْٖ/ٖذاك كااقر ىػػػػػػػبليإاُٗ/ٖذاكقرػػػػػػػ  اقر رػػػػػػػكفإاُّٖ/ٕقلظػػػػػػػ اقراءػػػػػػػ إاا(ّ)

 اكاعا اقر ء فذاك ياقرم بؼإاا-رلعا اعل هاك لـ–قرلايااَٗ نور اقر كقءإارػ
كر ػ ا ل ػكاهللاا ػيا ىػػبليا«ارلػءم ل»ا-رػلعا اعل ػهاك ػلـ–ذاك ػ  ا  ػكؿا آِّ/ِ

ب إاقرء  فاكقتع قاهذار ا.ُْٓ/ِذاكنق اقر    إاِٗ/ْذاكو    اقافاعط هللاإآِّ/ّلنن 



  التوجيه اللغوي لؼراءة إبراهيم بن يزيد النخعي املتوىف سنة ست وتسعني من اهلجرة
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُّٗٓ﴾  
  

قررػػػػػػاى ىاألفاوىػػػػػػٍءمي ىلياألفا مإااَّ مه جه ين ىن ُّٱإااألول -
 .رالااءم اقَّلل ااالاومكفيا

ا ياك وهبا وعاَّ ين ىن ُّٱاإالث  ي - اعل ؾارا ناملرى ا ف  اذءىمىٍ رى
االا ؤقنػػػػءيلبارفااألف اا؛ كارػػػػـاومػػػػف اكنػػػػؿ  اعػػػػن  ػػػػٍ ااذ ػػػػ لبلقَّلل   ػػػػبارػػػػـالىوى  

اكويٍلًهياعفاقررا  قأل  ب اقروياوىٍ غىؿي
(ٔ). 

 .(ٕ)إا  ـاقررا األءم ؾا ياعل ًٌ فااهبالث لث -

ا.(ٖ)إاأللياءم وهبا ياقرموجاك   رااهبالرابع -
رءنقإا بر رػػ  اقرػػءماهػػكاقرػػءم ا ءو ػػؿاقإلضػػب هللااررػػعاقر بعػػؿذا كاقإلضػػب هللاا

اررعاقر  ىكؿاء جاقر ىلعاقر ءرك .
ااَّ جه ُّٱٱإا»قاااا للالعكبااااري ػػػػبؼه ا يضى ٍرػػػػ ى ي إاًررىػػػػعار ى ً  ػػػػؿى ٍ ىيػػػػكًؿ.اكى ٍل ى

ذا ىٍكاًر  بهىباإ ىمٍااذقٍر ىبًعؿًا ا.(ٗ)«ًرًءٍمً ماًر  بؾى
اقرو ٍىً  ػًؼاكى ىًرػًؼاقرو ٍمًل ػًحذا«ارلػءم »ك   با  ق  اقرلنىػيا ـً  ىلػبلإا ػياك ػرااًػاى

ٍىلىػعاقرو ػٍءًم ى ًاذا مإا ػبعهللااقرػءم ارهػبذا(٘)ءمػ ؾ ٍم اًا ى اًرءىقااإ ىمٍااذ ىبرػءًٌ ًروىػٍءًم ً ماًر  ػبؾى
ا ىمىً ٍ هىب ااىٍى ىاًلٍ  ىبًلؾى ءىم ٍ ويؾى
ا.(ٙ)

ل
ل

                                                           

قر ىلػػعاقألكؿاكقروػػبليذاكمػػءقاو  ػػ  اقاػػفاآِّ/ّقلظػػ ا ىػػبلياقرءػػ  فاكقتع قاػػهذارلننػػب إاا(ُ)
ا.ُْٓ/ِذاكنق اقر    إاِٗ/ِعط هللاإا

عػ قجآْْ/ِذاك وباقرء   إاِٗ/ْقلظ اقر ىلعا ياقر ء  اقركن نذاالافاعط  هللاإاا(ِ) ذاكقت
ب إاقرء اكر  هب.اِْ/ّ  فذارللء 

ا.ِّٓ/ِقلظ اقرم بؼذارلن ن  مإاا(ّ)
ا.ٕٕٖ/ِقروا بفا يارع قجاقرء  فإاا(ْ)
ب إاا(ٓ) ا.ِّٓ/ّ ىبلياقرء  فذارلنن 
ا.ُّٖ/ٕقراء اقر ء طإاا(ٔ)
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لمالةظ ت:
 ضػػب را ػػ ق  اقرلنىػػيا ىلنػػعان  ػػ نقاهػػكار ب ػػهللااقررػػا ا وػػعاءمػػػ ا ا -ٔ

قإلل بفااهبذا كا بعهللااقرءم ارهبذا  وعا  آاقإلل ػبفاقألءقفا ءػ اءيمًٌػ ا
 .َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱاهبا

قرلنىػػػيا ػػػباعل ػػػهاقرن هػػػك ااػػػمفان ػػػ ا  هػػػباالـاقروى  ػػػؼذانبر ػػػرا ػػػ ق  ا -ٕ
 كهيا  ق  ا بء .

 وػ راقرءػ ق  اعلػػعا ءػبطآاقرمل ػػهللاذا نػب را نبر ػهللاارءػػ ق  اقرن هػك ا ػػيا -ٖ
ا.َّ جه ُّٱلكعاقر ءطآاقألكؿا

لرىلذكاللذللمذكرىلريلذكاللاللذكري
لصلحلحلصلحلصلصلحلصلصلحلحلصلحلصلصلح

لال قص:-ٗ
لَّ حف ُّٱمق بلل«لَوِلَوَلَدي ل»-أ

  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱكءرػػػػؾا ػػػػيا ػػػػكؿا اوىػػػػبرعإا
ا.(ٔ)َّ جك مق

رىػػ ىم ا»اػػمرؼااىػػ اقرػػكقكذاك ػػ  اقرلنىػػيإااَّ حف ُّٱ ػػ  ان هػػك اقرءػػ  ق ا ًركى «اكى
اغ ػػػ ا رػػػؼاكا ػػػوباقرػػػاـذاكمػػػءقا ػػػ  اقاػػػفا  ػػػىك اك اػػػيذاكقرنهػػػ مذاكقرء ػػػفااػػػفا

ا.(ٕ)علي
ل

                                                           

ا(.ُْ ك  ارا قه ـا فاقر هللاا)ا(ُ)
ذآّٔ/ُل جاقرء ق  ارللنىيذاكقرء  فااػفاعلػيذاكقرنهػ مذاقاػفانلػيا ػياقر ءو ػجإاا(ِ)

ذإُٓ/ِكالاػػػػفا  ػػػػىك ذاك اػػػػيذاكقرلنىػػػػيذاكقرنهػػػػ مذاقاػػػػفاقرنػػػػكنما ػػػػيانق اقر  ػػػػ  إا
ذاكو  ػ  اقر ػ ىبليإاّٗ/ّكرللنىيذاك ء عااػفا ى ػ ذاقر ػبك  ما ػياقرلمػراكقرى ػكفإا

ذاكرللنىػػياكءػػ لا ػػياقراءػػ إإّٓ/ّإاذاك اػػكانى ػػ اقرلءػػب ا ػػيا ىػػبلياقرءػػ  فُُِ/ّ
ا.ِِٗ/ٕذاكقلظ امءرؾا كااقر ىبليذارألرك يإأُّ/ّذاك وباقرء   إآُْ/ٔ
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لالحوأ ه:
ا-عل ػػهاقر ػػاـ–طلػػجاك عػػب ا ػػفاراػػ قه ـااَّ حف ُّٱ ػػيا ػػ ق  اقرن هػػك ا

اقرلػػػػب ااَّ مق  حق مف ُّٱ فا غ ػػػػ ا ارػػػػهاكركقر  ػػػػهاكرل ػػػػؤ ل فا  مإا ءػػػػـك
ارلء بج.

اإام ؼاق وغ  اركقر ٍ هذاكرـا مفا اكلا ؤ لنبخفإملق ل
اإا  هاواوهللاا كنهإف لأواب

األاك ػػػػهاكه ػػػػباءٌ ػػػػبفإا ل ػػػػهاأةااااده  - با ػػػػيا فا يٍهػػػػ ى باًررػػػػعاط ىنػػػػا؛ق ػػػػوغ  ى
  كاط ىنبا يار  بله بذا ب وغ  اره باا  طا فا  ل ب.اذقإًل اـ

اذاكالا اىػ اث   ه  - ا اػبلاعػ كج إا ل هاق وغ  اره با اػؿا فا واػ  فاعلػ لا ف 
ه ا اءم اعء لا ياق وغ ب ا ا ها كفا  ًٌ  .(ٔ) فاومكفا  ها  ل هللا؛األف 

اقرىاػػ ارءقا ػػبالث لااث - ؿإاقرلهػػـاإا  ػػؿا  ق ااماك ػػها  ـاكءػػكق ذاك ػػ ا كما ف 
اكمبفا اكقلامب  ٍ فذاقلر  راقر غ   ار ـاكءكق  قر  ارياكًركىقًر ىم 
ا.(ٕ)

 ىلػػػػػػػيإالػػػػػػػكاذاك ـاراػػػػػػػ قه ـذاك  ػػػػػػػ اقر ػػػػػػػ ىبلياعػػػػػػػفااَّ حف ُّٱك  ػػػػػػػؿإا
ا كرػػهإا اء ػػحا نػػكنا ػػياقرلغػػهللاا فا ػػءم اااَّ حفُّٱقرػػ   بطيا ف  رىػػ ىم   مإاًركى
ا.(ٖ)قركقر اا ىلعاقر كرك 

ػػبا ػػ ق  اقرلنىػػيا رىػػ ىم ا»    ًركى ذا ىلػػيإا«كرػػ »اغ ػػ ا رػػؼاكا ػػوباقرػػاـاوول ػػهللاا«اكى
ذاك ػػ ؿاعل ػػهاءم ه ػػبا اػػؿاءرػػؾا ػػيا كرػػهاوىػػبرعإا(٘)كقت ػػءبؽإار ػػ بع ؿذا(ٗ)قالٍ ػػه

                                                           

ذاكقرنػػػب آاألءمػػػبـاقرءػػػ  فذإُٓ/ِذاكنق اقر  ػػػ  إاّّْ/ّقلظػػػ او  ػػػ  اقاػػػفاعط ػػػهللاإاا(ُ)
ا.ّٕٓ/ٗرلء طايإا

ا.ّٕٓ/ٗقلظ اقر باؽذاكقرلصا فاو    اقرء طايإاا(ِ)
ا.ُِِذاُُِ/ّإاو    اقر  ىبليا(ّ)
ب إاُّٗ/ّو    اقر بك  م=اقرلمراكقرى كفإاا(ْ) ا.ّٕٓ/ّذاك ىبلياقرء  فذارللء 
أُّ/ّذاك ػػوباقرءػػ   إإّٓ/ٓذاكقرنػػب آاألءمػػبـاقرءػػ  فإإُٓ/ِقلظػػ انق اقر  ػػ  إاا(ٓ)

اكر  هب.
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 خس حس جس مخ جخمح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱ
ا.(ٔ)َّمس

ػػػػب إا ؛األل هػػػبانػػػػاؼا ػػػباعل ػػػػها هػػػػؿا» ػػػبؿاقرنن  كهػػػءلاقرءػػػػ ق  ار  ػػػراا ػػػػي و
ا.(ٕ)«قأل رب ا فا هؿاقرء ق قر

لمالةظ ت:
قنول را  ق  اقرلنىػياعػفا ػ ق  اقرن هػك ا ػفالبء ػهللااقر ىلػعذام ػباهػكا -ُ

 كقضبا فاقرى ضاقر باؽ.
ويىىػػ  ا ػػ ق  اقرلنىػػيا ػػبء ذا لػػـاوػػ  اعلػػعا ر ػػلهللااقرءػػ ق اقر وػػكقو  ا ػػ ق وهـذا -ِ

 .(ٖ)كءم را ياقر ءو جذاك نور ا كقءاقرء  ف
فانػب را -ّ  نبر ػهللاار ػباعل ػهارء ق  اقرلنىيااكنهارء با فاقرى ا ػهللاذاكقت

ا هؿاقأل رب ا فا هؿاقرء ق قر.
لَّ حف ُّٱمق بلل«لَوِلَوَلَدي ل»ج_

ا.(ٗ)َّ جه  هن من خن حن جن مم خم ُّٱ يا كؿا اوىبرعإا
–لػػكااا(٘)اػػمرؼااىػػ اقرػػكقكاعلػػعاوول ػػهللااكقرػػ اَّ حن ُّٱء ػػحا ػػ  اقرن هػػك ا

 فا غ ػػػ ا ارػػػهذاكركقر ٍ ػػػهذاكمبلػػػبا ػػػؤ ل فاكه ػػػبإا اػػػكلار ػػػؾااػػػفاا-عل ػػػهاقر ػػػاـ
ا.(ٙ) وك ل ذاك  ها  نب االرا لكشذاك هؿاا وه

                                                           

ا(.ّٗ ك  ارا قه ـاقر هللاا)ا(ُ)
ب إاا(ِ) ا.ُٓٔ/ّ ىبلياقرء  فاكقتع قاهذارلنن 
ا.ّٕور ا كقءاقرء  فإارػقلظ ا نا(ّ)
ا(.ِٖ ك  الكاا فاقر هللاا)ا(ْ)
ا.ْٖٕ/َُذاكقر  إاِٖٖ/َُذاكقراء إإّٕ/ٓقلظ او    اقافاعط هللاإاا(ٓ)
ذاكقراءػ إأَٔ/َّذاك  بو باقرغ جإاُّّ/ُٖقلظ اقرنب آاألءمبـاقرء  فذارلء طايإاا(ٔ)

ا.ِٖٖ/َُ
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ك ػػ  اقرلنىػػياكمػػءقاقاػػفا  ػػىك ذاك اػػكاقرىبر ػػهللاذاك ء ػػعااػػفا ى ػػ ذاكقرنهػػ مإا
رىػػ ىم ا» ًركى ذاك ىلػػيإاقالٍ ػػها ػػب باكءب ػػبذا«كرػػ »اغ ػػ ا رػػؼاك ػػوباقرػػاـاوول ػػهللااا(ٔ)«كى

ا.(ٕ)كا وه
ا يا اؽ.إا لهبا فار  ا رؼاقروول هللاذارمفا  لا لهاك آاوذكرلابملالأوزي

لو الةظلأم:
رىػػػػػ ىم ا»قرءػػػػػ ق  اقألكرػػػػػعذاكهػػػػػيا ػػػػػ ق  اقرن هػػػػػك ا -ٔ ًركى  لػػػػػها عػػػػػبارل  ػػػػػهذا«اكى

رىػػػ ىم ا»ككقر ٍ ػػػهذاكا وػػػهذاك ػػػيا ػػػ ق  اقرلنىػػػيا ًركى  عػػػبارل  ػػػهذاكالالٍ ػػػهذا«اكى
قروػػػػػياعل هػػػػػبااَّحنُّٱذا هلػػػػػبؾا ػػػػػ ؽا ػػػػػياقر ىلػػػػػعااػػػػػ فإا(ٖ)كا وػػػػػه

رى ىم ا»قرن هك ذاكا فا ًركى  قروياعل هباقرلنىي.«اكى

 ق  اقرلنىػػياءمػػ راضػػ فاقرءػػ ق قراقر ػػبء ذاكل ػػارارػػها ػػيا نورػػ ا ػػ -ٕ
  كقءاقرء  ف.

قنولؼالكعاقر ءطآاقروبرػحا ػيا ػ ق  اقرن هػك اعلػها ػيا ػ ق  اقرلنىػيذا -ٖ
ء حانػب ا وك ػطا  وػكاا ػيا ػ ق  اقرن هػك ذا رػ  ا  وػكاا ػفاقرلػكعا

اقألكؿا يا  ق  اقرلنىي.
ا  

                                                           

رنءػػػ  مذاكقرلنىػػػيا ػػػياذاكل ػػػاراالاػػػفا ى ػػػ ذاكقّْٓ/ْنق اقر  ػػػ  ذاالاػػػفاقرنػػػكنمإاا(ُ)
ذاكرللنىػػػيذاكقرء ػػػفااػػػفاعلػػػيذاكقرنهػػػ مذاكقاػػػفا ى ػػػ ا ػػػيإّٕ/ٓو  ػػػ  اقاػػػفاعط ػػػهللاإا

ذاكرلء ػ فااػػفاعلػيذاكقرلنىػػيذاْٖٕ/َُذاكمػءقا ػػياقرػ  اقر رػػكفإاِٖٗ/َُقراءػ إا
ا.ُّٔكقرنه ما يا نور ا كقءاقرء  فإارػ

ذاكقرػػػػػػػ  اقر رػػػػػػػكفإاِٖٗ/َُذاكقراءػػػػػػػ اقر ءػػػػػػػ طإأَٔ/َّقلظػػػػػػػ ا  ػػػػػػػبو باقرغ ػػػػػػػجإاا(ِ)
ا.ْٖٕ/َُ

ا.ّْٓ/ْقلظ انق اقر    إاا(ّ)
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 اخلبمتخ
 اقأللا ػػػػػب اكقت ػػػػػبـاقر رػػػػػط عا ػػػػػ ًٌااذاكقررػػػػػا اعلػػػػػعالا ػػػػػهقرء ػػػػػ ااكم ػػػػػع

ا.قر  ب  فاغ ًٌاقراهرءباكعلعا رهاك اذقر   ل ف
اإوبعد

ـ ا هامػبفا ػفا هػـالوبئنػامكقرءاذهءقاقراءحا-هكوك  ءاهاء  ا اكعكل-ا ء او
ا با ليإ
 نػءاقرءػ ق  ا ػفاامكقرػءاق اكقروػباى فذ عػاـاقرءػ  ااولبكؿاقراءػحا ػ ق  ا ءػ  -ٔ

ا-رػلعا اعل ػهاك ػلـ-م باقروءعااػاىضارػءباهللاا  ػكؿا ااذ كقئلهـ
 ػػػلهللاا ػػػراك  اىػػػ فااقر كرػػػك ايذهػػػكإاراػػػ قه ـااػػػفا ن ػػػ ااػػػفا ػػػ  اقرلنىػػػ

اك ػ ا  ػريااذى فارلهنػ   ػذاكقر وػك عا ػلهللاا ػراكوهللااقر    هللارلهن  اقرلاك  ا
لءػػػػكااذاكالػػػػما ػػػػبان ىوػػػػهكقر ػػػػبءاذرلءػػػػ  فاقر وػػػػكقو ا لهػػػػباهوػػػػان ػػػػآا  ق ق

ذا ػبا ءبالهػبا ػفاقر وػكقو اذاكوكن ػه  ػرااوكنه هػباذع ػ  فاك بئػهللاا ػ ق  
اهللاذكلءك  ػاهللاذهللاذاكرػ    ارػكو  ااإ  اىػهللاوااهللاوارغك  ػابار  وك برواك ءنااك بـاقروكن ه

كواوػػ فاابقرءػػ ق قراواونػػالرهػػءاهاقررػػكويهللاذاكمػػبفالرػػ جاقروكن ػػك الر  ػػ
باو ػػػػػىنااهاقرلءػػػػكمرءػػػػػ لاكع ػػػػ  فذاكقروكن ػػػػاكقروكن ػػػػهاقررػػػػ  يا ػػػػ ق  ذ
   ق  .ا ع  اا اآايكقر الرذاكع   ف

ك   با لػيا لنػصاذارعا ابءحرل  وك براقر باءهللاارابقراءحاك ءناا ريا   ا -ٕ
 إ با  ؿ

ذاك ػػػػ اق ػػػػو ؿاهػػػػءقايرءػػػػ ق  اقرلنىػػػػايقررػػػػكواهإاقروكن ػػػػالمبةااااثلاألول -
اإيهاذقر اءحاعلعا  اىهللاا طبرج

اعػ  وااهولػبكؿاهػءقاقر طلػجاوكن ػإاقإلا قؿااػ فاقرء مػبرذاالمطمبلاألول -
اإ وكقو  ابكن  نااذ  ق قرا بء اراالغراو بلي فاقرء ق ق

ػػػػءىالٍاوىا» -ٔ ػػػػءًالٍاوىا»اا ػػػػوباقرءػػػػبؼا ءباػػػػؿا«كف ي كهػػػػعا ػػػػ ق  ااذ هب ػػػػاما«كف ي
اياقر بضػيذاػبر وبا ػا«ـءىػلىا» فاا«كف ياولءًا»اذكه بارغوبفاقرن هك ذ
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  ذاكرػػـا  ػػؼاهػػباقرنٌ ًػػكلءػػؿاقرىل ػػب اعلػػعا ل ااذقر ضػػب عايكقرم ػػ ا ػػ
  له ب.امٌواألاعلعاعنكوا

ػػاذام ػػ اقرػػ ق ا«ص ًاٍءػػوىا»اػػبر وبا ءباػػؿاا«ص ىاٍءػػوىا» -ٕ  راقرءػػ ق  الًٌاكري
ا ل ػػػبااذق ن هػػػك اقرءػػػ  ااه ػػػباعل ػػػاذاكهػػػي كاقرىبر ػػػهللااذ  قروبل ػػػهللااابرنٌ ًػػػ

كل ػػاراقرلغػػهللاااذرااػػبر كق  ىاًرػػذام ػػباكيا«هللا  ػػغىاريا»اهػػبقألكرػػعاامل اار ًرػػكيا
«اص ىاٍءػوىا»ػرػاقكناذاكرـا ن اعػناابرم  ارل ق األهؿاقرءنبنا«ص ًاءٍاوىا»

 قر ق .ا وبا

ا« فىًاوىاٍ ػػػلىا» ءباػػػؿااكاءػػػ ؼاقر ضػػػب عهللا اذام ػػػ اقرلػػػكفا« فىًاوىاٍ ػػػلًا» -ٖ
كعب ػػػهللاااذك  ػػػ اذك ػػػ  وااذ ػػػراقألكرػػػعارو ػػػ ـوانًاك ػػػ اعيااعلػػػ اقرن هػػػك ذ

 . ف كاقرءنبن ًٌااذراقروبل هللاارء  شوااىا ًاا ل باليااذقرى ج

ذاك ػػػ ااضػػػ هباعلػػػ اقرن هػػػك «اكاػػػبءيا»ا ػػػوباقرءػػػب ا ءباػػػؿا«ااػػػبكٍاءىا» -ٗ
ػػػػاذاػػػػبر وبارو ػػػػ ـوا«ااػػػػبكٍاءىا» ػػػػرانًاعيا اقرلطػػػػؽاابرضػػػػـاألهػػػػؿانًاا ل ػػػػباعي مى

ءرػػؾاقرا ئػػهللاااي ػػايق ذاك ػػ ا وػػؿاقرلنىػػكعل هػػبان هػػك اققرءػػ  ااذقرءنػػبن
 هللا.قرو     ا

رمػػػفارػػػـا نػػػ ااذءػػػ عاكقعلػػػ اقرن هػػػك اكقرن  ػػػآاا ىلنػػػا« هػػػش»ا-ٔ -٘
 ب. لهامٌواقاألعنكنا

ذاياضػػػ هبذاكهػػػكاق ػػػـالاػػػا« كليا يػػػ»ا ػػػوباقرلػػػكفا ءباػػػؿا«ا كلىا يػػػ»ا-ٕ
اهكهػػػكا ػػػباعل ػػػ-ألهػػؿاقرءنػػػبنذاك ػػػوباقرلػػكفااقرلطػػػؽاابرضػػػًـٌاجاً ػػليا

قرا ئػػػػهللاااؿهػػػػءقا  وػػػػايكهػػػػكا ػػػػاذجارػػػػاىضاالػػػػعاعء ػػػػؿً ػػػػلياا-يقرلنىػػػػ
اهللا.قرا ك  ا

ل اهللااقرلطؽاايذاكقنوه را رن هك عل اقا«كـ  اقرءىا» ءباؿا«ابـ  اقرءىا»ا-ٖ
اذمىو ػػػبفاذ ػػػفاقررػػػءباهللااء ػػػحا ػػػ  اءرػػػؾاعػػػ  هااذف ابر ػػػب ارلءنػػػبن ًٌا

األهؿاقرءنبنذا«قر  ىبؿ»اي ق ا ء اءرؾاقرك   ااذكقافا  ىك وااذكع  
ررػػػعاهللااكهلػػػبانػػػاؼاقرا ئػػػهللااقرا ك  ػػػاذرو ػػػ ـاجاقرلطػػػؽااػػػبركقكً ػػػا ل ػػػباليا

اقرءنبن كف.اقنو ب ا باعل ه
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اي ػاذاكق ػؽاقرلنىػي(اابرضػًـٌاـبا وباقر  ـاقألكرعا ءباؿا) يءىاا«بـ ىءىا»ا-ٗ
ػػػ ػػػباعػػ قاء ػػصاعػػػفاعبرػػـذااذق اقر ػػاىهللا  ق وػػهااػػبر وباقرءػػػ  ا باك ن 

ػػعاكقءػػػ واقراءػػحا فا مكلػػػباا ىلنػػػ بذا ابع  ػػػا«  ػػػبـ» ػػػفاا« يءىػػػبـ»باذاك   
ءىبـ»ك ا كاق ـا كضآ.اذقامبفبا ر  ناواو  اا« بـ» فاا« ى
ػػػ»ا-ُُذاَُ ػػػ  ق»كىااذقرمهػػػؼاي ػػػاذ«ف ٍا  اقر    ػػػ ااػػػبر وبا ءباػػػؿااي ػػػ«ا ى

  ق وػهارل ػ فااػبر وبا ػ ق  اء ػصااي ػايقرضـارل  فذاككق ؽاقرلنى
ػػػاذكقاػػػفامو ػػػ اذعػػػفاعبرػػػـ باقراءػػػحا فا مكلػػػباك اػػػعاع ػػػ كذاك ن 

ارغو ف.
ػػػ  كف»ا-ُِ ام ػػػ اقررػػػب اعلػػػ اا« ىًرػػػ  كف»اضػػػـاقررػػػب ا ءباػػػؿاا« ىري

اذاضػـاقررػب ا ػ ق  اقاػفاعػب  ايقرن هك ذاك  اكق ءرا ػ ق  اقرلنىػ
ا.فاقر اىهللايا كقرم بئاذكلب آ

ايام ػ اقرػ ق ذاكق ػؽاقرلنىػا«قر ًٌنػن»اضـاقرػ ق ا ءباػؿاا«نقر  نٍا»ا-ُّ
 ءػػػ ا ػػػ  ااذ ػػػباعػػػ قاء ػػػصاعػػػفاعبرػػػـاذق   ق وػػػهان هػػػك اقرءػػػ  ااي ػػػ

اذجاقرم ػ ارهػـً ػ ءػ اليااذهللاءرؾاقرا ئػهللااقرو     ػايابرضـذاك  انبرؼا 
اجاقرضـاألهؿاقرءنبن. ًاا ل باليا

إاقر ػػػمكفاكقرء مػػهللاذاك  ػػهان ػػػ ا ػػ ق قر؛ا لهػػبا  اىػػػهللاايالمطماابلالثاا  
اإ بء ذاككقء  ا وكقو  ذاكهـ

ايابر وبذاك ػ اواػآاقرػلهجاقرو   ػا« ىرى نق»ابإل مبفارلى فا ءباؿا«ا ىٍر نق» -ٔ
 ء حال جاقر مكفارو  ـ.

لػهللا»ا  ػمبفاقر ػ ـا ءباػؿا«ا ٍ لهللا» -ٕ ه ػبا رػ  قفاا ىلػعا ل اا ىاًمػذاك ػ اءيا« ى ى
 .لطءهاررعا ا لهللاواانىاىٍاكرـا يااذكقء وا

قإل ػػػمبفاألهػػػؿاجاً ػػػكليااذاضػػػ هبا«ليػػػنيالنا» ءباػػػؿااما ػػػمكفاقرػػػنقا«ليػػػٍنالنا» -ٖ
 .كقرووء ؿاابرضـارو  ـواذاقرءنبن

ػػٍ ـ» -ٗ ػػ يـ» ءباػػؿاا«ءي ذاك ػػ اكق ػػؽاجاقإل ػػمبفارو ػػ ـواً ػػكليااذاضػػـاقرػػ ق ا«ءي
 ءرؾ.ايهللاا قرا ئهللااقرا ك  ا
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ػ»ا  ػمبفاقرءػب ا ءباػؿاا«لىٍء بر» -٘ ابرم ػ ذاك ػ اكق ءػرا ػ ق  اا«برلىًء ى
ا وكقو  .ايقرء    فاكقرار   فا ه

اإيهاذك  هاواحا  ق قرواايذقرء مإاقإلوابعاالمطمبلالث لث -
 ام  اقر  ـ.ا« ىًلـا »ا وباقراـا ءباؿاا« ىلىـا » -ٔ

ه» -ٕ ه»ام  اقرنب ا ءباؿاا«ًنٍ  ى  عل اقرن هك .ا«ني ي ى

ػػ» ءباػػؿاا« ػػ اعػػ فءًا» -ٖ و  ػػؿارر ػػهااذاكهػػءقاقإلواػػبعاقرء مػػي«(عػػ فهااك هاءي
اهللا.قرءابئؿاقرا ك  ا

هاو ػػػػآا ػػػػ ق قرا ػػػػبء ذاإاقرءػػػػءؼا ءباػػػػؿاقرن ػػػػب  ذاك  ػػػػالمطماااابلالرابااااع -
اإيمبروايك  ق و فا وكقو و فذاكه

اابرو ػػػ   ذاك عوءػػػ ا ف اا«قرءكق   ػػػكف»اون  ػػػؼاقر ػػػب ا ءباػػػؿاا«كفقرءكق  يػػػ» -ٔ
    ؿارر ه.ايكمبفاقرلنىاذبا   ؿارر هاقرا كقرون  ؼا   ا

ررػعااذاك ػبؿاقرلنىػيعكه ػباا ىلنػاذعل اقرن هػك ا« يابع» ءباؿا«ا ياآ» -ٕ
 قرون  ؼ.

ػ»ام  اقر  فاكءءؼاقألرػؼا ءباػؿاا«ـً لٍا» -ٖ اػمرؼاك ػوباقر ػ فذاا«ـاىا ى
ا ل ػػػبااذرغػػػهللااعب ػػػهللااقرىػػػ جذاكعلػػػعا   ػػػهـا هػػػؿاقرءنػػػبناهػػػي«ا ػػػاـ»ك
ر با   ااػهاا كق ءهللاهاا وكقو  هاايذاك  ق  اقرلنى  مفال اوهباررعاو  ـواا«ـلٍا ًا»

 .يكقرم بئاذء ن 

علػػعاكنػػهاايعلػػ اقرن هػػك ذاك ػػ ق  اقرلنىػػا«رػػبعءهللا» ءباػػؿاا«رػػىءهللا» -ٗ
اقرون  ؼ.

اػػمرؼاا«وـاٍاب ىاىىػػ ىا»ا ػػوباقرءػػبؼاكم ػػ هبا ءباػػؿاا« ىًءاػػوـ»ذا« ىءىاػػوـ»ا-ٔذآ
 فاقرء فا   لكفاررعا ؽا آا لهجاقرءنبن ًٌااى اقرى فذاك  ق  اقرن هك اوو ا

ػػايا ػػيقروػػمل اكنبرػػهللانااذ ػػؽا ػػآا ػػلهجاقراػػ ك وو اايبا ػػ ق  اقرلنىػػقأل ق ذاك   
او  ـ.

اكقر ىلعاكقء .اذ اقرن هك علا«طبئؼ» ءباؿاا«ط ؼ»ا-ٕ
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ايء ػػحاكق ءػػرا ػػ ق  اقرلنىػػاذذاكه ػػبا وكقو وػػبف«  ىابنًالىػػ» ءباػػؿاا«  ًنػػلىا»ا-ٖ
ك ػػعااذكء ػػصاعػػفاعبرػػـاذكقاػػفاعػػب  اذع ػػ كايك اػػاذكلػػب آاذ ػػ ق  اقاػػفامو ػػ وا

 ءباػػؿاا« ًضػػٍ ميـ»ذاك«    ػػكق» ءباػػؿاا«كق يػػ ىا ىا»قرون  ػػؼا ءباػػؿاقروضػػى ؼانػػب را
ا.« لاًٌئمـ» ءباؿاا« لائمـ»كاذ« ىض  مـ»

 ك  ها  اىهللاا طبرجإايذرء ق  اقرلنىايإاقروكن هاقرر  يالمبةثلالث   -

ـىا»لػػػػػهذاك  ػػػػػهااك ػػػػػبا ءبايإاقر ىػػػػػؿاقر بضػػػػػالمطمااااابلاألول - ػػػػػ ي  ءباػػػػػؿاا«ءى
علػ اا« نلػكقق» ءباػؿا  ػ ااذرل  ىػكؿاي الػاي بضػا« يٍ ًنليكق»ذاك«ءي ًٌـ»

اى ىا» ءباؿاا«عياي يا»ذاك«ويلءكل» ءباؿاا«وا كل»قرن هك ذاك ا.«عى
ق ػـا بعػؿا ءباػؿاايك  ها  اىػهللاا ػ ق قرذاكهػاذإاقال وءبؽالث لثالمطمبل -

اك  هإاذقر ر  
 .«  بهبك يا ىنى قهبا» ءباؿاا« ينً  هبذاك يٍ ً  هب» -ٔ

ا.«نوب ها  ؾ» ءباؿاا«نبو ها  ؾ» -ٕ
ا«. ونبلؼ» ءباؿاا« يونلؼ» ر  ا ءباؿا ر  ا
ٍ عىهللا» ر  ا ءباؿاه ئهللاإا ا«.ً ٍ عىهللا» ءباؿاا« ى

ا« ػػػم ل»ايك  ػػػها ػػػ  اقرلنىػػػاذإاقنػػػواؼارػػػ ماقرن ػػػآالراباااعالمطمااابل -
اكهعا بء .ا« مب ل» ءباؿا

ايك  ػها ػ ق قرارللنىػاذإاقإل  ق ا ءباػؿاقرن ػآاكقرىمػ ال  مسالمطمبل -
املهبا بء ذا باع قاكقء  ؛ا ء ا   إ

 .«هـا  نبر» ءباؿاا«هـا  نهللا» -ُ

 .«قر ضبنآاي » ءباؿاا«قر ضنآايك » -ِ

اذك  ق وػػػػهاكق ءػػػػرااػػػػبإل  ق ا ػػػػ ق  اء ػػػػن ا«  ػػػػبملهـ» ءباػػػػؿا«ا  ػػػػملهـ» -ّ
 كء صاعفاعبرـ.

ٍ  وهف»   ا -ْ ا.«رى ي بوهف» ءباؿاا«ري
ا«.بنىؿا ارمـا  ب نااقروي» ءباؿاا«بنىؿا ارمـا  ب نااقراوي»   ا -ٓ
ٍ نباك يٍ  نق»   اا-ٕذأ باكى ى ى نق» ءباؿاا« ي ا.«ً  قنن
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اذاكق ػػو ؿاعلػػعاو ػػآوايرءػػ ق  اقرلنىػػامإاقروكن ػػهاقرلءػػكاالمبةااثلالث لااث -
اإيكع   فا  ق  ا كنعهللااعلعاقر طبرجامبروبر

ـيا»إا  ق  اكقء  ا ػبء اكهػعاالمطمبلاألول - ٍمػ ـىا» ءباػؿاا« ى ىءي ٍمػ علػ اا« ى ىءي
ًرػػػػ ىرا  ق وػػػػهاابرضػػػػىؼذا كا ل ا ب اءىػػػػ ػػػػظاكالا ياءٍاهػػػػباوياقرن هػػػػك ذاك ػػػػ اكي

اعل هب.
اإيإاواحا  ق قرذاهيالمطمبلالث  لفيول -
اضػػػـاقروػػػب ا ءباػػػؿا وءهػػػباعلػػػ اقرن هػػػك ذاكهػػػءلاقرءػػػ ق  اا«اػػػريااػػػؿاعن» -ٔ

 .يكقرم بئاذ  ق  اء ن ايء حاكق ءرا  ق  اقرلنىاذ وكقو  ها

اكىاك  ق وها ػبء ارػـاويػ ٍااذعل اقرن هك ا«كرـاومف» ءباؿااي ا«كرـا مف» -ٕ
  فاقر اىهللا.اعفا ء وا

ا.با بء هاكهعا  ضناا«كملـا يا ك ع» ءباؿااي ا«كملـا ىا ك ع» -ٖ
اكهعا بء إايذ  ق  اقرلنىايكهاذإاك  هاواحا  ق قرالمطمبلالث لث -
 عل اقرن هك .ا«لىن ؿ»ك«الينًٌؿ» ءباؿاا« يٍلًنؿ» -ٔ

اى ىاقرطبركرًا» ءباؿاا«عيا اقرطبركريا» -ٕ  ءػ ااذعل اقرن هك ارالاء ن ا«عى
ٍا »   ا ا.«عى

ػ ياعى يػ»ابرالب ارل  ىكؿا ءباػؿاا«عي يكقاكري يكق» -ٖ ابرالػب ارل بعػؿاا«كقكقاكرى
اعل اقرن هك .

 لهػػػباكقءػػػ  ا كق ءػػػهللاارءػػػ ق  ااذإاك  ػػػهاقولوػػػباع ػػػ  ا ػػػ ق  المطمااابلالث لاااث -
اإيكهاذقرن هك 

اعل اقرن هك .ا«  وآاك لىج» ءباؿاا«ل وآاك لىج» -ٔ
اعل اقرن هك .ا« و ل»ابر ب ا ءباؿاا«   ل» -ٕ
اعل اقرن هك .ا«ولبره»ابر ب ا ءباؿاا« لبره» -ٖ
ا.« ل و  نهـ»ابر ب ا ءباؿاا«  نهـ و  » -ٗ
اعل اقرن هك .ا« يًضؿ»ابرلكفا ءباؿا«ليًضؿ» -٘
ا.«لءلج...اكلء هـ» ءباؿاا« يءلج...اك ء هـ»ا-ٚ،لٙ
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اعل اقرن هك ذاك  ق وها بء .ا«  ا اك  رؿ» ءباؿاا«ل ا اكل رؿ»ا-ٛ
ا.« ل نلهـاكل نلهـ» ءباؿاا«   نلهـذاك  نلهـ»ا-ٜ

ابرالػػػػػػب ارل بعػػػػػػؿاعلػػػػػػ اا« ىٍرػػػػػػى »ابرالػػػػػػب ارل  ىػػػػػػكؿا ءباػػػػػػؿاا« يٍرػػػػػػ »-ٓٔ
اقرن هك .

ابرالػػػػػب ارل  ىػػػػػكؿاعلػػػػػ اا« يػػػػػكءي» ارل بعػػػػػؿا ءباػػػػػؿابابرالػػػػػا« يػػػػػكًءي»ا-ٔٔ
اقرن هك .

ـ ارل  ىػػكؿا كالناا« يءولػػكفاك ىءولػػكف»ا-ٕٔ بذاكقرىمػػ ذاك  ق وػػهاقر بعػػؿاوبل نػػااوػػ
ا. وكقو  هاا  ق  هااي هايذكقرم بئاذابرالب ارل  ىكؿا كق ءهللاارء ق  اء ن 

ػػ»كقءػػ  ا وػػكقو  اكهػػعااذك  ػػهان ػػ ا ػػ ق قروااالمطماابلالرابااع - ا«بـًاكقأل ءى
ـىا»اػػػػبرن ا ءباػػػػؿا ذاابرلرػػػػجاعلػػػػ اقرن هػػػػك ا ػػػػباعػػػػ قاء ػػػػن ذا«كقأل ءػػػػب

اإذاكهيك  ق وها كق ءهللاارء ق  اء ن ذاك  اآا  ق قرا بء 
ا.«لن ؿاعل ؾاقرموبج» ءباؿا«اؿاعل ؾاقرموبجنىالىا» -ٔ
ا.«وـا يٍ  ٍمه»ا  آاقرمبؼا ءباؿاا«ً ميهيا  ٍاوـا» -ٕ
ا.«ل نكؼا كر ب ىا» ءباؿاا«ل نك مـا كر ب ىا» -ٖ
ا.« فاوىو نءا فا كلؾ» ءباؿاا« فاويو نءا فا كلؾ» -ٗ
اإيكهاذإاك  ها  اآا  ق قراكقء  ا وكقو  المطمبلال  مس -

 كق ءػهللاارءػ ق  اء ػن اكء ػصاايكهػاذابرن ضاكقرولػك فا«قرمكقمجاان لهللاوا»
اإيكواحا بء اكهعل اقرن هك .ا«اان لهللًااقرمكقمج»عفاعبرـا ءباؿا

 .«جمء ا»ابرون  ؼا ءباؿا«اجءىامىا» -ٔ

اعػػػ ف» -ٕ اعػػػ ف»اػػػبرن ا ءباػػػؿاا«كء ػػػ و اػػػبرن ااي.اك   هػػػباقرم ػػػبئ«كءػػػك ه
 .«ع فاكءك وا»

ا.« هب  ىا » ءباؿاا« هب  نا » -ٖ
اإيرء ق قراقرلنىايقروكن هاقر الراالمبةثلالرابع -
اذ ػ ق قرايك  هاو بلاذالنواؼاقرنء اإاقنواؼاقر ىلعالمطمبلاألول -

اقولو فا وكقو و فاكه بإ
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اإيك را  ق قرا بء اكهاذ«ق نا ٍاايا» ءباؿاا«لىٍ  نق»ذاك«ليٍ  نق»
 .«بهـ  اكىاوىا» ءباؿاا«بهـ  اويكىا» -ٔ

 .«اي  نق» ءباؿاا«لى ى نق» -ٕ

 .«ر واوكؾ» ءباؿاا«ر ا وكؾ» -ٖ

 .«ك ضع» ءباؿاا«عككر ا» -ٗ

 .«ركقؼ»ا ءباؿ«اركق ف» -٘

ا.ابر  فا« هش»ابر  فا ءباؿاا« ه » -ٙ
اإاك لهاذلن ب  اكقرلءصرإاقنواؼاقر ىلعايالمطمبلالث   -
اَّ مخجخ مح  جح ُّٱ كرػػػهاوىػػػبرعإااي ػػػا« ووباىػػػبر»ر  ق امل ػػػهللاا -ٔ

ا ءباؿاع ـاقإل  ق .
ام ضػػػآانهػػػ اذكاىػػػ اهػػػءلاقرنكرػػػهللااقر اب مػػػهللاا ػػػآاموػػػبجا اك  ق قوػػػهاقرء  ل ػػػهللا

اقرى ا ػهللا  اكعيااذكقر ونرر فاذقر وكقضآاا فا  لاقرءب ئ ف كقرءػ ق قرااذبؽاقرىلـك
 ػػػػػم رارهػػػػػـاورػػػػػك اهااذ كانطػػػػػماذقهللاذا ػػػػػ فاكنػػػػػ كقا   ػػػػػبامواػػػػػراوءرػػػػػ  ناقرء  ل  ػػػػػ

ا وهـاعلعاموبجا اكرغوه. ٍاكورء ءهذاكرىا
ررعاط  ؽاقر  ب ذاكهكالىـاقر كرعاكلىػـاامقرهب هكاك ا فاك ق اقرءر اكا

اقرلر  .
 .   أ.د/ عبد العزيز عبد احلػيظ اخلويل

 اااا
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