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  اإلهداء
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ّإلى كل من أضاء شمعة في دربي، وشد من أزري ً ًإلى كل هؤالء جمیعا ... ّ ِّ  

  
  .أهدي هذا العمل
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ب  

َّالشكر والتقدیر ُّ  
ِّ      بعد أن أكملت هذا الجهد، أرى أن الواجب یحتم ع ٍلي أن أعترف لكل ذي فضل ّ ِّ َّ

َّبفضله، وَأول من أتوجه إلیه بشكري  ّ، فله الحمد حمد الشاكرین، )ربي الذي أكرمني(ّ ُ ُ
ًالذي من علینا بنعمته، فكان حقا علینا شكره، امتثاال لقوله تعالى ًَّ  لَئِن ربكُم تَأَذَّن وإِذْ{: َّ

تُمكَرش نَّكُملَئِن ألَزِيدتُ وكَفَرم ذَابِي إِنع دِيدومن شكر اهللا شكر عباده }7:إبراهیم{}لَش ،ِ ُ
ُّالمخلصین، فمن ال یشكر الناس ال یشكر اهللا، إذ أتقدم بجزیل الشكر وخالص االمتنان  ّ ّ َ
ّألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور سیف الدین الفقراء، لما أوالنیه من حسن رعایة  ّ

َّواهتمام، فلم یضن علي بوقته ّ الثمین، وبرأیه السدید، فكان لي نعم الموجه، والمرشد ّ َّ َّ
ّالحفي بطالبه، وكان لفضله وعلمه علي ما أعجز عن شكره، فجزاه اهللا عني خیر  ّ

  . الجزاء، بما یلیق بأهل العلم والعلماء
ّ        كما ُأسطر كلمة شكر وعرفان ألعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور حسن  ٍ َ ُِّ َ

ّ، والدكتور عادل البقاعین، والدكتور منصور الكفاوین؛ لتكرمهم بقبول مناقشة هذه الملخ
ّالرسالة، وتحمل مشاق النظر فیها، وابداء ملحوظاتهم القیمة، وتوجیهاتهم السدیدة،  ّ ٕ َّ ّ ّ ِّ
ّلتقویم ما اعوج منها، وسد ثلومها، وتشذیب نتوئها، فجزاهم الله عني خیر الجزاء،  ّ ُ ُّ ّ

َّ وسندا لدارسي العربیةًوحفظهم ذخرا ً .  
  

  َّسالمة السراحین
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د  
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ه  

َّالملخص َ ُ  
ّأحكام التقویم اللغوي في القراءات القرآنیة ّ ُّ َّ  

  َّسالمة عایش السراحین
  م2014جامعة مؤتة، 

ّ     تهدف هذه الدراسة إلى بحث األحكام التقویمیة اللغویة، في القراءات القرآنیة،  َّّ ُّ َّ ِّ
ِّاءة أو ردها، وتجلت في أحكام القبول والنقد والردكمعاییر لقبول القر َّ ّ ّ ّ.  

ّ       وجاءت في مقدمة وتمهید وثالثة فصول وخاتمة، عرضت في المقدمة منهجیة  ِّ ُِّ ٍ ِ ٍ ٍٍ
ّالدراسة، ودوافع اختیارها، وأهمیتها، والدراسات السابقة، ودرست في التمهید مفهوم  َّ ِّ ّ

ًالحكم التقویمي، لغة واصطالحا،  ً ُوتتبعت مراحل نشأته وتطوره بإیجاز، وبینت أقسامه، ّ ُّ ّ َّ
ّومدى تأثره باألحكام الفقهیة المتعلقة بالتشریع ّ ّ .  

ُّ    أما الفصل األول فقد اشتمل على أحكام القبول التي أوردها اللغویون في وصف  ّ ّ
ین تلك ّالقراءات القرآنیة، التي تجلت في ألفاظ التحسین واإلقامة، ومحاولة الفصل ب
ِّاألحكام، مع تحدید مفهوم كل منها،  ورصد مجموعة من األمثلة على كل حكم ٍّ.  

ّ     وتناول الفصل الثاني أحكام النقد، كالقلیل والقبیح والضعیف والشاذ والرديء  ّ ّ
ّوغیرها، وتحدید مفهوم كل منها، والتمییز بین تلك األحكام، وبیان األسباب التي یستند  ٍّ

  .ها في الحكماللغویون إلی
ِّ     أما الفصل الثالث فقد عرضت فیه ألهم أحكام الرد، التي وجهت للقراءات  ُ ّ ّ ّ

لیس بالوجه، وال وجه : ّاللحن والخطأ والغلط، وما یجري مجراها، كقولهم: ّالقرآنیة، مثل
ِّله، ال یجوز، وغیرها، ومحاولة تفنید هذه األحكام بالرد علیها من واقع االستعمال  ّ

  .          غويُّالل
ُّ     وانتهت الدراسة بخاتمة ُأجملت فیها نتائج البحث، وما توصلت إلیه، ثم ذیلت  ّ ّ ّ

 .بقائمة المصادر والمراجع التي أفادت منها
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و  

Abstract 
The linguistic evaluation  provisions in the Qur'anic readings 

salama Ayish Al-serahin 
The University of Mu’tah , 2014 

 
      This study aims to examine The linguistic evaluation  provisions in the 
Qur'anic readings  as criteria for accepting the readings , criticizing and 
responding to them, which manifested in the provisions of acceptance , 
criticism and response . 
     The study consisted of the introduction , preface, three chapters and a 
conclusion .In the introduction, I introduced the study methodology, the 
motives of selection , its importance, and the previous studies. In the 
preface, I studied concept of evaluative judgment, linguistically and 
idiomatically, and traced the stages of its inception and its development 
briefly. I demonstrated its divisions, and the extent at which it is influenced 
by the jurisprudential provisions concerning the legislation. 
      The first chapter included the acceptance provisions which were 
reported by the linguists in their description of the  Qur'anic readings, 
which manifested in the improvement phrases and in their attempt to 
separate those provisions, and determine the concept of each of them, as 
well as monitoring a range of examples for  each judgment. 
    The second chapter addressed the provisions of criticism, as the little, the 
ugly , the weak , the abnormal and the  bad, etc., as well as defining the 
concept of each of them, and the distinction between those provisions, and 
illustrating  the bases for linguists in making their  judgments . 
      The third chapter introduced the most important provisions of 
responding , which were directed to the Quranic readings, such as: melody 
,error and mistake, and other similar issues, such as saying: not an 
evidence, it doesn't not have  an evidence for  it, or is not permissible ... 
etc., and tried to refute these provisions by responding to them from the 
reality of linguistic usage. 
       The study ended by a conclusion  in which I outlined the results of the 
search, and then appended the list of sources and references that I have 
benefited from.
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  ِّالمقدمة

َوالذي خلق اإلد، َولُلد ولم یَذي لم یّ، الِمدَّ الصِ، الفردِحدَ األِاحدَ الو هللاُمدَالح      ََ  َنسانّ
ًه دلیال َ كتابَلَنزم، وَأَعلَم یَا لَ مِهِلمِ من عُمهَّعلَ، وِعمِّ على النً شاهداُهَلَعَ جَّ، ثمِدمَمن الع

َّد بن عبداهللا الصَّمحم، ِ األنامِالم على خیرَّالة والسَّ، والصِ والبیانِصاحةَعلى الف ادق ٍ
بعهم َن تَ وم،ِارَبرَ األِخیارَه األِابَصحعلى َأَ، وًیاناَوفاهم بَأَ و،ًفصحهم لسانا َأ،مینَاأل

  .ُعدَا بَّمَأ... ینِّ الدِومَ إلى یٍبإحسان
َفقد كانت للعرب لغة تستحق منا الوقوف والتأمل، والبحث والدراسة، فم      ّ ّّ ا تركه ّ

ً یعد ثروة هائلةُلِوائَاأل ً ُّ َ، وتراثا ضخما، قامُ ً نا َوا لُ، فتركِهِ واستقرائِ بجمعهُ العلماءً
َغویةُّ اللِفاتَّصنُالم َمت كَتي ضّ، الّ َّثیرا من الظّ ِوالمسائل  ِواهرً ِ ّتجلت فیها ف ،ِةّغویُّاللَ َ

ِّمالمح التفكیر اللغوي، ُّ ّ ُام لَحكُتي بنیت على َأّال ُ ٍغویة تقویمیةٍ ٍَّ ّ َمة، تّحكُم ّ ها ِ بمجملُهدفٍ
 ِلُبادَّ، والتِّغويُّ اللِ االنفتاحِّ، في ظلِیاعَّ والضِها من االنحرافِونَصَ، وِغةُّ اللِبطَلى ضِإ

ِفاشتغل اللغویون بالبحث عن الصحیح ، َةَّ العربیَالدِاد البَذي سَّ الِ، واالختالطّكريِالف َّ ِ ُُّّ َ
ِالذي یشذبون به َألسنة الناس َّ َ ّ ُ َ، الناطقین بلغة القرآن، ویقومون به االعوجاج والزلل؛ َّ ّ َ ُُ ِّ ِ َُّ ِ

ِحفاظا على لغة القرآن ُ ُ ً ِ.  
ِغویةُّحكام اللَن األِ مٌ كبیرةٌ     فهاهي طائفة ُّ التقویمیة تركها اللّ ّ ِون في مصنفاتُّغویّ هم، ّ

ِعیاریةِ المِ مفهومِ، وترسیخِغةُّ اللِ في حفظأسهمت ِغویة لكالم العربُ لٍطر ُأِ، وتحدیدّ ّ ،
ُولما كانت القراءات ُ القرآنیة جزءا من لّ ً ُاقعا لَست وَكَ، وعِ العربِغةّ ًصبحت میدانا ًغویا، َأً

ًها دراسة وصفیة تحلیلیةِراستِ، ودِحكامَ تلك األِمعَلى جِت إَهدفَف، ِ الدراسةِلهذه ً ًّ ، التزمت ّ
ِحكام التقویمیة في القراءات، ا األِبمتابعة ِ َّ َّ ٍلتي جاءت قیودا صارمة تهدف لتثبیت قاعدة ِ ِ ِ ََّ ً ً ُ

ّمعیاریة، فقسمت ُ  ،ِصلَ واأل،ِوابَّالص(، كـِولُبُ القُحكامَأ: ُلَّوَاأل: ٍ أنواعِالثةَلى ثِ إٍ
ِ النقدُحكامَأ: انيَّ، والث) وغیرها،ىَقوَ واأل،ِبینَ واأل،ِائزَ والج،ِدّیَ والج،ِثیرَ والك،ِنَسَوالح ّ 

، ِبیحَ، والقِ والقلیل،ِعیفَّالض( كـٍّ قطعيٍها بوجهِّن غیر ردِ مَصوصُّت النَفَصَتي وَّلا
ِّالشاذ َالتي سعت ،ِّدَّحكام الرَأ: ُالثَّ، والث)، وغیر ذلكِعیدَ، والبّ َ  ِ وعدمِصوصُّ النِرفضِل ّ

ُ، فشكلت هذه األحكام)اهاَجرَي مِجرَ وما یِطَلَ والغِحنَّأ واللَطَالخ(ها، كـِولُبُق ًجتمعة قیودا  مّ ً
ُصارمة ت ِ وحمایة َألسنة الناس من ّاریة،َعیِ المِ إلى تكریسُفِ، وتهدِغةُّ اللِ في ضبطُمِسهً ِ ِ ِ ِِ َّ َ

ِالفساد َ َ.   
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ِهمیة الدراسةن َأُكمَوت      ّ ّ مفهوم كل منها ِ، وتحدیدِحكامَ بین هذه األِة الفصلَّ في عملیّ
ّ یزعم الباحث أنه فصل بین هذه األحكام  غیره، والزه منّمیُة التي تَّومالمحه الخاص

ّفصال كلیا، لما بینها من تداخل، ّوكذلك اختالف اللغویین في درجات الحكم اللغوي،  ً ُّ ُُّ
َّفما یكون عند سیبویه قلیال یكون عند غیره ضعیفا أو ردیئا، وما یكون عند الزجاج  َّ ً ً ً

 من ً بین هذه األحكام أیضاًخطًأ یكون عند غیره صوابا وهكذا، وتأتي صعوبة الفصل
ّاستعمال العلماء لألحكام اللغویة بمعنى واحد في وصف القراءة، ف ًقد خلطوا بینها خلطا ُّ

 یجز، وال وجه له، ولیس اللحن والخطأ، والغلط، ولم(ّدَّاستعملوا أحكام الرًكبیرا، إذ 
ّبمعنى واحد یفید رد القراءة، فكأنهم استعملوها من باب) ...بالوجه ُّ الترادف اللّ   . ّغويّ
ّوقد أفادت الدراسة من جملة من المصادر والمراجع نذكر منها أمات كتب       ِّ

كتاب معاني "لألخفش، و" معاني القرآن"ّللفراء، و" معاني القرآن:"َّالتفسیر، مثل
ألبي حیان، وتفسیر " البحر المحیط"ّللزمخشري، و" ّالكشاف"ّلألزهري، و" القراءات

ُّوتفسیر القرطبي وغیرها، وكذلك ُأمات كتب اللغة مثلّالطبري،  لسیبویه، " الكتاب: "َّ
  .البن السراج، وغیرها" أصول النحو"البن جني، و" المحتسب"و" والخصائص

ّالتطور النحوي: " مثلأفادت من الكتب الحدیثة، كما     َّ ّ ّتراسر، ولحن العامة لبرجش" ّ
" القیاس في النحو العربي"لرابین، و" ّبیة القدیمةّواللهجات العر"ّلرمضان عبد التواب، 

  .لفوزي الشایب، وغیرها" وأثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة"بیدي، ُّللز
َّ     ولقد حظي موضوع األحكام التقویمیة في اللغة العربیة بدراسات حدیثة، منها ُّ ّ َّ :

ّحركة التصحیح اللغوي" ُّ ًَّالتراكیب غیر الصحیحة نحویا في "ّلمحمد رضا حمادي، و" ّ َّ َّ
لنزار " ّاألحكام التقویمیة في النحو العربي"لمحمود سلیمان یاقوت، و" الكتاب لسیبویه

ّالحمیداوي، وغیرها، وتمیزت دراستي هذه بأنها مختصة في األحكام التقویمیة في  َّّ َّ ّ
  .ّالقراءات القرآنیة

ّ واقتضت منهجیة الدراسة أن تقس    ِّ ٍمتلوة بخاتمة، وثبت ٍم إلى تمهید و ثالثة فصول، َّ ٍ ّ
ً، حیث اشتمل التمهید على معنى الحكم التقویمي لغة واصطالحا،  والمراجعِالمصادر ً ّ ّ َّ

َّوأقسامه، ونشأته ومراحله التي مر بها، والعالقة بینه وبین األحكام الفقهیة، ومدى  ّ
  .ّالتأثر بینهما
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َّ     أما الفصل األول فقد  ُ َّالصواب، (َّتناولت فیه أحكام القبول للقراءات القرآنیة، كـّ
َّ، وتتبعت هذه األحكام في )ّواألصل، والكثیر، والجید، والجائز، والحسن، وغیرها

  .ُّمعرض وصف القراءات عند اللغویین
ّ    وانتظم الفصل الثاني أحكام النقد التقویمي، كـ َّ ّ ّالضعیف، والقلیل، والقبیح، والشا(ّ ّذ، َّ

ّ، وآثرت فصلها عن أحكام الرد لما بینها من اختالف، إذ إن )َّوالرديء، والبعید وغیرها ّ ّ
ًأحكام النقد تختلف في نقدها النص دون رده، فقد یكون مقبوال على قبحه، أو جائزا  ً ّ ّ َّ

  .على ضعفه وقلته
ّ     أما الفصل الثالث فقد بحثت فیه أحكام الرد القطعي، مثل ّ ّ َّ ُ حن، والخطأ، ّالل: (ّ

ًن معها النص مقبوال، إذ جاءت وصفا للقراءات ، فلم یك)الغلط، وما یجري مجراهاو ً ّ
ّالتي خالفت سنن العربیة، أو خالفت الرسم القرآني، أو لم یتصل سندها ّ َّ ّ .  
  .ّ    أما الخاتمة فقد اشتملت على أبرز النتائج التي انتهى إلیها البحث

َّ ما هي إال محاولة لخدمة العربیة والقراءات القرآنیة، وأرجو ّ    وأحسب أن هذه الدراسة ّ
ّأن أكون قد أوفیته بعض حقه، فإن أصبت فالتوفیق والسداد من اهللا، وأرجوه أن یتقبله  ّ ّ

ًعمال خالصا لوجهه الكریم، وأن ینفعنا به  ً﴿مولَا ي نفَعالٌ يلَا مو وننإِلَّا  ب نأَتَى م لِيمٍ بٍبِقَلْ اللَّهس﴾ 
ّوان أخطأت فمن نفسي، فالكمال هللا  وحده، وال حول وال قوة إال  ،}89، 88: الشعراء{ ّ َ ٕ

 .باهللا، وحسبي أجر المجتهد
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  مهیدَّالت
 وتطوره، نشأته مراحل ّوتتبع للحكم، ِّواالصطالحي ِّغويُّالل المعنى مع وقفة من َّبد ال

ُّتعد التي ّالقرآنیة، القراءات باب في دراسته نال ّلیتسنى وتوضیحها، أنواعه ومعرفة  من ًجزءا ُ
ًَّلغویا ًواقعا ّومثلت ّغویة،ُّالل واهرَّللظ ًّثرا ًومصدرا غة،ُّالل   . المختلفة ّغویةُّالل البیئات في ًمستعمال ُ

  :ًلغة الحكم
 دل،بالع القضاء: ًأیضا والحكم...... والفقه العلم: ُالحكم"):هـ370 (ُّاألزهري قال

ُحكمت: تقول والعرب َ ُوحكمت، ُوأحكمت َ  بین للحاكم قیل هذا ومن ُورددت، ُمنعت بمعنى ّ
 .)1("لمُّالظ من المَّالظ یمنع ّألنه حاكم؛ اسَّالن

 ّسمیت وبذلك المنع، أصله الحكم " غة،ُّالل مجمل معجم في) هـ395 (فارس ابن وقال
َحكمة َ ّالدابة، َ ُحكمت: منه یقال ّ َ َ ّالدابة، َ ُوحكمت وأحكمتها، ّ َ  على أخذت إذا وأحكمته ّالسفیه، َ

َوالحكمة...... یده ُوحكمت ،الجهل تمنع هاَّألن ذلك من ًأیضا ِ  ّمما منعته إذا: ًتحكیما ًفالنا ّ
   .)2("یرید

َحكم قولك مصدر: الحكم" صحاحه في): هـ400 (ُّالجوهري وقال َ  أي یحكم، بینهم َ
ُالحكمة: ًأیضا والحكم. قضى    .)3("العلم من ِ

 حكم مصدر وهو بالعدل والقضاء والفقه، العلم،: الحكم: "العرب لسان في وجاء
 بین للحاكم:" قیل هذا ومن ُورددت منعت: بمعنى: ُوأحكمت ُحكمت" تقول والعرب ُیحكم،

  . )4("لمُّالظ من المَّالظ یمنع هَّألن حاكم؛ اسَّالن
                                                             

، معجم )هـ370ت(األزهري، محمد بن أحمد األزهر الهروي الشافعي أبو منصور، )1(
ّجار، الهیئة المصریة العامة ّعبد الكریم العزباوي، ومحمد الن: تهذیب اللغة، تحقیق

 ).حكم(مادة 111: ، ص4، ج1للكتاب، ط

معجم مجمل ، )هـ395:ت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي أبو الحسن، )2(
ّالشیخ هادي حسن حمودي، منشورات معهد المخطوطات العربیة، : اللغة، تحقیق ّ

 ).حكم: (، مادة94: ، ص25م، 1985، 1ط

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ،)هـ400:ت(الجوهري، إسماعیل بن حماد،)3(
: ، ص5م، ج1990، 4ّأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، ط:تحقیق
 ).حكم( مادة1901

، 1دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط لسان العرب، ،)ه711:ت(ابن منظور،) 4(
 .)حكم: (مادة 129: ، ص2م، ج1997
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ُالحكم: " ()1(ازيَّالر ویقول َحكم (وقد القضاء) ُ َ ُیحكم بینهم)َ ًحكما (ِّمَّبالض ُ  له) حكم (و) ُ
  .)2"(الحكمة وصاحب العالم) الحكیم(و العلم، من ًأیضا) الحكم(و علیه، وحكم

 والمنع رفَّالص :غةُّالل في الحكم" ):الكلیات( في) ه1094:ت(ُّالكفوي وذكر
ُحكمة ومنه لإلصالح َ َ  هّألن ؛ الحكیم ومنه الجموح، تمنع التي الحدیدة وهي الفرس، َ

 على والقطع ّوالبت الفصل ًأیضا والحكم ....هواها عن ویصرفها نفسه یمنع
   .)3("االطالق

 المانع العلم وهو مشترك، معنى یجمعها للحكم ةَّغویُّالل عریفاتَّالت هذه أن نالحظ
 ًاوأساس دعامة یشكل المعنى وهذا ،اإلصالح بغرض عادلال القضاء یقتضي الذي َالجهل
 صالحواإل للبناء العقل إعمال في یمعن الذي االصطالحي المعنى علیه لیبنى ًاومنیع ًاراسخ

  .ٍعمل ّأي في
  ًاصطالحا الحكم

 على متكئین ةَّغویُّالل والمحدثین القدامى مصنفات في الحكم عن الحدیث جاء 
 حكم، على أحدهما: أمران هنا كان فإذا:" )ه392 (جني ابن فقال له، ِّرعيَّالش المعنى
  .)4( "أحكامها ترافعا عارضَّالت هذا وتعارضا هَّضد على واآلخر

 آخر إلى ٍأمر إسناد: الحكم:" بقوله ًاصطالحا الحكم ّحد) هـ816 (ُّرجانيُّالج ویوضح
   .)5("ًسلبا أو ًإیجابا

                                                             

،الرازي، معجم مختار الصحاح : أنظر،هـ660:ّحدد تاریخ وفاة الرازي، وقیل توفي بعدُلم ی) 1(
 .ّللرازي، مقدمة المحقق

، 5حمزة فتح اهللا، ط: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ضبطه) 2(
 .148:  ص،)حكم: (م، مادة1939القاهرة، المطبعة األمیریة ببوالق، 

، الكلیات، معجم في المصطلحات )هـ1094(، الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني، أبو البقاء) 3(
عدنان درویش، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ـ دمشق، : ، تحقیق1والفروق اللغویة، ط

 .219: ، ص2م، ج1975

محمد علي النجار، الهیئة :  الخصائص، تحقیق،)ه392:ت( أبو الفتح عثمان، ابن جني،  )4(
 .103: ، ص1م، ج1989، 3المصریة العامة للكتاب، ط

، )ه816(الجرجاني، السید الشریف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني،  )5(
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، : التعریفات، وضع حواشیه وفهارسه

 .123:م، ص2003، 2طلبنان، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6

 ونفیه ،آلخر أمر إثبات هو ّالعقلي الحكم: " فقال ،قسمین في ّالكفوي جعلهو
   .)1( "والجواز واالستحالة الوجوب في وینحصر ... عنه

 ًعدما أو ًوجودا وآخر، ٍأمر بین ربط إثبات هو: " ًقائال العادي الحكم فَّوعر
 على أحدهما تأثر وعدم ،خلفَّالت ّصحة مع ّالحس على بینهما ِالقران ررتك بواسطة
  .)3("ةَّالعل توجبه ما " هو َّحويَّالن الحكم َّأن لىإ ستراباذياأل وذهب )2("ةَّلبتأ اآلخر

 من ِّكل في توجد التي ةَّالعل نتاج:" َّحويَّالن الحكم َّإن یاقوت سلیمان أحمد وقال
  .)4(" المقیس والفرع علیه المقیس األصل

 اهرةَّالظ على به یحكم ما: " ّأنه ّحويَّالن الحكم ّحد في الحدیثي خدیجة وذهبت
َّالنحوی    .)5("ذلك ونحو ضعفها أو تها،َّوقل ،وشیوعها ،فصاحتها حیث من الموجودة ةّ

 على یجري ما: " قالت إذ ،ًووضوحا ًدقة أكثر للحكم ّفوال عزیزة فتعری وجاء
ًواعرابا ًونحوا ًصرفا األصل أحكام من الفرع َقتل :مثل ،ٕ ّاللص ُّص،ّلال ُِ  فاعل نائب ّ

 أو ،األصل هو والفاعل فرع الفاعل ونائب الفاعل، هو الذي األصل على ًحمال ،مرفوع
 ،ًغالبا الجملة أول في یقع مرفوع اسم المبتدأ: تقول كأن ما، قاعدة علیه ُّتنص ما هو

  . )6(" اإلسناد هو أو ٍبأمر علیه ومحكوم ،اللفظیة العوامل من مجرد
 یظهر فلم ،واسعة ةَّویلغ منظومة من جزء إال هو ما َّغويُّالل الحكم ولكن 

 كیفیة معرفة من ّبد فال لظهوره، ةَّومنطقی ةَّماس حاجة ةَّثم كانت فقد ،ةَّاعتباطی بصورة
  .أقسامه هي وما ،بها ّمر التي المراحل هي وما ،ّغويُّالل الحكم نشأة

  
                                                             

 .2/221الكفوي، الكلیات، ج) 1(

 .2/221الكفوي، الكلیات، ج) 2(

علمیة، بیروت، إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب ال: االستراباذي، شرح كافیة ابن الحاجب تحقیق)  3(
 .87: ، ص1م، ج1998، 1ط

یاقوت، أحمد سلیمان، دراسات نحویة في خصائص ابن جني، دار المعرفة الحامعیة،  )4(
 .139: م، ص1993، 1االسكندریة، ط

 .298: م، ص2001، 3ّالحدیثي، خدیجة، المدارس النحویة، دار األمل، أربد، األردن، ط )5(

، 1م، ج1992، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طجم المفصل في النحو العربيّفوال،عزیزة، المع )6(
 .497: ص
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   ّغويُّالل الحكم نشأة
 " ة،َّوسجی سلیقة بلغتهم ینطقون جعلتهم ،رفیعة ةَّلسانی ملكة للعرب كان  

 لداللة ،المقاصد عن ةإبان وأوضحها ،الملكات أحسن ذلك من للعرب الملكة وكانت
 من الفاعل ّتعین التي الحركات مثل المعاني، من كثیر على فیها الكلمات غیر

 إلى باألفعال تفضي التي الحروف ومثل ،المضاف أعني المجرور، من المفعول
 جاء فلما ... العرب لغة في إال ذلك یوجد الو ،أخرى ألفاظ تكلف غیر من الذوات
 ألقى بما الملكة تلك ّتغیرت ،العجم وخالطوا ... الملك لطلب الحجاز وفارقوا اإلسالم

 ،ةَّسانیِّالل الملكات أبي معَّالس من ،العجم من ّللمتعربین التي المخالفات من معَّالس إلیها
 هذا وبطول. )1(" معَّالس باعتیاد یهإل لجنوحها یغایرها ّمما إلیها ألقى بما ففسدت

   .)2(وسلیقته ّالعربي نحیزة إلى عفَّالض ّتسرب االمتزاج
ّالسویة بالفطرة المدعمة المحاكاة اعتاد ذلك وقبل  لیمةَّالس العبارات تمأل" كانتف ّ

 فلم ،)3("العبارات ومنسجم راكیب،َّالت بسلیم قریحته، فتجود ،لسانه بها ویطبع سمعه،
 وتحمي ،االعوجاج من لتصونه لسانه، مّتقو ،وأحكام ضوابط إلى بحاجة ٍحینئذ یكن
 العرب خشي فقد ولهذا .راكیبَّالت باستخدام الجهل بسبب ،المعنى فهم تجنب من عقله

 حن،َّالل وتفشي إلیها، الضعف ّوتسرب الخطب، استفحال من لغتهم على نیُّغویُّالل
 غیر ودخول ة،َّاإلسالمی ولةَّالد رقعة ازدیاد مع األمم، من غیرهمب اختالطهم ببسب

 شبه ّمطردة الملكة لتلك قوانین كالمهم مجاري من فاستنبطوا " ین،ِّالد في العرب
 باألشباه، منها األشباه ویلحقون ،الكالم أنواع سائر علیها یقیسون والقواعد، اتَّالكلی
 ّبتغیر الداللة ّتغیر رأوا ّثم . مرفوع والمبتدأ منصوب، والمفعول مرفوع، الفاعل َّأن مثل

ّالتغیر لذلك الموجب وتسمیة ًإعرابا تسمیته على افاصطلحو الكلمات، هذه حركات ّ 

                                                             

، )أجزاء4(، مقدمة ابن خلدون، )هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ) 1(
 .1255:، ص4م، ج1962، 1علي عبد الواحد وافي، لجنة البیان العربي، ط: تحقیق

 .15: ، دار المعارف، مصر، ص2نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، طالطنطاوي، محمد، ) 2(

، 1 مطبعة العلوم، القاهرة، طم،1952 ادتها وطریقتها، م:حسن، عبد الحمید، القواعد النحویة) 3(
 .72: ص
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 وجعلوها بالكتاب، فقیدوها بهم، ّخاصة اصطالحات هاَّكل وصارت .ذلك وأمثال ًعامال،
  .")1(حوَّالن بعلم تسمیتها على واصطلحوا مخصوصة، لهم ناعةص

 ّتسرب من حاةُّالن خشي فقد المسلمین، نفوس في ومكانته القرآن، ّألهمیة ًونظرا
 من بها، الواضح واالهتمام اللغة، علوم نشأة في األبرز ّالدافع هو كان لذا إلیه؛ اللحن
 وتفسیرها، القراءات توجیه في ًسببا وكان ّوالندوات، ّالدروس حلقات وعقد التدوین، حیث

 المسائل من جملة ّیضم منها ٍأصل ُّكل ّالعامة، األصول من مجموعة:"حوَّللن فأقاموا
 االهتمام جاء القرآن أجل فمن ،)2("ّوالصفات الخصائص في تشترك التي والجزئیات

ٍتقویمیة ٍأحكام على ٌّمبني غةُّالل فعلم ٍوتخطئة، ٍّورد ٍوضبط ٍتصحیح من باللغة  توجب ّ
 هذه ومعه النحو نشأ فقد والبطالن، الزیف من وتصونها العربي، لغة في االستقامة
 النحو ونشأة وأصوله، الفقه مثل األخرى، اإلسالمیة بالعلوم ثرتتأ التي األحكام،

ًقراء األوائل ّالنحاة فكان ّالقرآنیة، ّبالدراسات ًوثیقا ًارتباطا مرتبطة ّالعربي : الغالب في ّ
 بن الرحمن وعبد ،)ه90 (عاصم بن نصر وتالمیذه ،)ه69(الدؤلي األسود أبي مثل

 النحو علم نشأ األسباب ولهذه ،)3(وغیرهم ،)ه129(یعمر بن ویحیى ،)ه117(هرمز
 وضع من أول ّأن على تجمع ّالروایات تكادو الداللة، وعلم ،والصوت الصرف وعلم
  .اللحن من اللغة حمایة بهدف ،)4(الدؤلي األسود أبو هو نظریة، وقواعد ًعلما النحو

                                                             

 .1256: ، ص4ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج ) 1(

 بغداد، ،ماله ومنهجه، مطبعة الزهراءالمخزومي، مهدي، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، أع )2(
 .251: م، ص1960

ّإحسان عباس، : ، معجم األدباء، تحقیق)هـ626:ت(ّیاقوت شهاب الدین أبو عبداهللا،  الحموي، )3(
القفطي، : ، وانظر201، 200، 1ج م،1،1993، دار القرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط1ط

: لى أنباه النحاة، تحقیق، إنباه الرواة ع)هـ646(جمال الدین بن علي بن یوسف، أبو الحسن، 
، 2م، ج1950، 1 ط، الفضل إبراهیم، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، مصرمحمد أبي

 .179، 4، ج380: ص

، أخبار النحویین البصریین ومراتبهم )هـ368(السیرافي، الحسن بن عبد اهللا أبو سعید: رنظا) 4(
، 1محمد إبراهیم البنا، دار االعتصام، مكة المكرمة، ط: وأخذ بعضهم عن بعض، تحقیق

، انظر ابن 42: ، ص1القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج: ، وانظر33: م، ص1985
 .1256:، ص4لدون، جخلدون، مقدمة ابن خ
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 العرب كالم من استنبط "لذا العربي، اللسان تضبط التي األحكام على عمل فقد
   .)1("ِّوالجر صبَّوالن فعَّالر توزیع في عمله أساس كانت ثابتة ضوابط

 أبي بن اهللا وعبد العالء ابن عمرو أبي عصر في المرحلة هذه رتَّتطو ّثم
 ًتجریدا ّأشد كان إسحاق أبي ابن ّإن:" فیه قیل حتى وقاسه، النحو فرع الذي اسحاق،
 حوّالن خدمة في فضل العلل ّومد القواعد وطرد بالقیاس لولوعه وكان .)2("للقیاس
  .)3(دعائمه ٕوارساء ّالعربي

 العقلیة قدرته بفضل له أتیح" :فقد اللغة، لضبط األحكام وضع قد نراه ولذلك
 اللغة ظواهر لتناول حاةُّالن أمام األقوم السبیل حّیوض أن ..... النفسیة وشجاعته
 بحزم وطبقها علیها سار حوي،َّالن للبحث ّعامة قواعد من وضع بما ،بالتقعید التركیبیة

 هي یعدها وأن ،ّالمطردة الشائعة الظواهر عند یقف، أن وهي ،بالغة وجرأة شدید
   .)4("التركیب في الضروریة القوانین

 المعروفة النحو مسائل جمع "في لّوالمتمث صنیف،َّوالت ألیفّالت مرحلة جاءت ّثم 
 ّسمى ،كتابین في ذلك فعل )ه149(الثقفي عمر بن عیسى أن ذكروا وقد ،كتاب في

 ال والشعر األدب مجالس في اءّالشعر وتغلیطهم ،)5("اإلكمال واآلخر الجامع، أحدهما
  .غةُّالل وتصویب سان،ِّالل تقویم مهمأحكا من یبتغونه ما ّفكل ینكرها، أحد

 ابن الخلیل فیها بلغ التي والتعلیل القیاس في الفكري النضوج مرحلة وعقبه
" :دفق النحو، في بالدقة اتسمت التي الشمولیة النظرة في الذروة مرتبة )ه170(أحمد

 عن للبحث وفرغ ،الحاد ذهنه یشحذ ":كانو ،)6("إلیه ُیسبق لم ما النحو علم من استنبط

                                                             

ر الفكر للطباعة ، دا3نشأتها وتطورها، ط: حویةَّحو العربي، العلة النَّالمبارك، مازن، الن )1(
 .32: م، ص1974والنشر، بیروت، 

 .43: أخذ بعضهم عن بعضحویین البصریین ومراتبهم وَّیرافي، أخبار النِّالس )2(

 .41: حو العربي، صَّ مازن، الن المبارك،)3(

م، 1973، 1 طیبیة، لیبیا،ِّحوي، منشورات الجامعة اللَّأصول التفكیر النأبو المكارم، علي،  )4(
 .15:ص

 .290: م، ص1961، 6ة، القاهرة،  طَّهضة المصریَّأمین، أحمد، ضحى اإلسالم، مكتبة الن )5(

 .378: ، ص1حاة، جُّالقفطي، إنباه الرواة على أنباه الن )6(
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 كل ّوختم ،تفاریعه ّوفرع أصوله، جمع حتى العمیق، علمه بحر من الفن هذا لئآل
ِلفقه إلى شيء  مليء العین كتابه ّفإن ولذا ؛)1(" األحكام وعلل ،الشواهد وساق ،ِ

 حكمي ّأن الباحثین أحد وذكر غة،ُّالل مسار تصحیح إلى تهدف التي ةَّغویُّالل باألحكام
ّمرة خمسین من أكثر وردا والخطأ الغلط

 ّالدكر فتقول ،تغلط ربیعة :"ّإن قوله منها ،)2(
  .  )3("ّالذكر من موضوع اسم وهو َّللذكر،

 منهج سیبویه فسلك سبقته، التي للجهود ناضجة ثمرة لسیبویه) الكتاب (جاء ّثم
 ةّغویُّالل واألحكام القواعد ةّصح قرارإل ؛والمنطق العقل عمالإ في الخلیل أستاذه

ّیعد واحد كتاب في وجمعها بها اإللمام بعد مجملها،ب  الفكري للنضوج ّنحوي أثر لَّأو ُ
 من سبقه من آراء ًمتضمنا حو،َّالن قرآن علیه ُأطلق حتى إلینا وصل الذي المكتمل،

 ابتداع في ظهرت ةَّقوی ةَّشخصی " فیه له كانت حیث ،نفسه هو استنبطه وما حویین،َّالن
 الفروع واستخراج االختالف، عند رجیحَّالت وجودة ...علیلَّالت سنوح ... القواعد بعض

   .)4("الكتاب به امتأل الذي القیاس من
ّوان"   ّشخصیة له َّألن فقط؛ اقلَّالن موقف یكن لم اآلراء هذه من سیبویه موقف ٕ

 ّألن ؛الضعف أو ،بالخبث بعضها یرمي كان ... نقلها التي اآلراء هذه إزاء مستقلة
 ،العبارات بأقذع ورمیها ،اآلراء هذه نقد على یحمله ما عفَّالض من فیه نظره في دلیلها
   .)5("عفَّوالض والقبح، الخبث،: عبارات من أقذع هناك ولیس

                                                             

 .42: حاة، صُّحو وتاریخ أشهر النَّمحمد الطنطاوي، نشأة الن )1(

، جامعة مؤتة، بحث )قتضبالم(د في كتابه ِّین، الحمل على الغلط عند المبرِّالفقراء، سیف الد )2(
ّمقبول للنشر، مجلة جامعة الشارقة،  ّ  .9: ، صم2014َّ

: ، ص5مهدي المخزومي، ج: ، كتاب العین، تحقیق)ه170(الفراهیدي، الخلیل بن أحمد،)3(
 .)دكر(327

 .83: حو وتاریخ أشهر النحاة، صَّمحمد الطنطاوي، نشأة الن) 4(

َّمكرم، عبد العال سالم، الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي، مؤس) 5( شر، َّوزیع والنَّسة الوحدة للتّ
 .290: م، ص1977الكویت، 
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 صحیحّالت إلى تشیر التي العبارات من الكثیر یجد سیبویه كتاب ّوالمتصفح
 یجز لم ")3("ٌقبیح وهو ٌجائز"،)2("جائز غیر "،)1("تقول أن لك لیس: "قوله مثل ّغويُّالل

 یجوز ال ٌوضعیف " و ،)6("یستقم لم" و ،)5(" ٌضعیف وهو ٌقبح فیه" )4(" ًقبیحا وكان
 العرب"و ،)9("یحسن ولم یجز لم"و ،"یغلطون وأناس" )8(" ٌخبیث ٌضعیف " و ،)7("البتة

  . )11(الكتاب ّتصدرت التي األحكام من وغیرها )10("تقول ال
 الكالم من االستقامة باب هذا: "قوله واحدة ًجملة جاءت التي األحكام ومن

 ّثم ،)12("كذب محال هو وما قبیح، ومستقیم ومحال، حسن، مستقیم فمنه واإلحالة،
 أتیتك: فقولك المستقیم ّفأما: "فیقول المستعمل، ُّاللغوي الواقع من األحكام لتلك ّیمثل

 ًغدا، كآتی: فتقول آخره،ب كالمك أول تنقض فأن المحال ّوأما ًغدا، وسآتیك أمس،
 ونحوه، لبحرا ماء وشربت الجبل، حملت: فقولك الكذب المستقیم ّوأما أمس، وسآتیك

 وكي رأیت، ًزیدا قد: قولك نحو موضعه، غیر في اللفظ تضع نفأ ،القبیح المستقیم ّوأما
 البحر ماء أشرب سوف: تقول نفأ ،الكذب المحال ّوأما هذا، وأشباه یأتیك ًزیدا

                                                             

عبد السالم هارون، : تحقیق الكتاب، ،)180:ت(، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،سیبویه) 1(
 .27: ،ص2جئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة ، مصر، ،الهی2ط

 .168: ، ص2 ج الكتاب،،سیبویه) 2(

 .79،80: ، ص1 ج الكتاب،، سیبویه)3(

 .70: ، ص1 ج الكتاب،، سیبویه)4(

 .153: ، ص2 ج الكتاب،، سیبویه)5(

 .138: ، ص1 ج الكتاب،، سیبویه)6(

 .124: ، ص1 ج الكتاب،، سیبویه)7(

 .318: ، ص2 ج الكتاب،، سیبویه)8(

 .18: ، ص2ج  الكتاب،، سیبویه)9(

 .410: ، ص1ج  الكتاب،، سیبویه)10(

 .155: ، ص2 ج الكتاب،،سیبویه) 11(

 .25: ، ص1ج  الكتاب،،سیبویه) 12(
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 المقبول تمییز یمكن بهاو ،ِغةُّالل في ثابتة قواعد ّلترسخ جاءت األحكام وهذه. )1("أمس
   .   ُّالنحاة من بعده جاء من علیها وسار المردود، من

 عَّترب الذي ّحويَّالن الكمال إلى بعدهم جاء من إیصال في أسهمت المرحلة وهذه
 ّوالمبرد ،ّالمازني عثمان وأبو ،ّالجرمي عمرو وأبو األوسط األخفشو ّالفراء تهَّقم على
 ّالجرمي عمر أبي طبقة بعد علمها انتهى ٕوالیه ،ةَّوالعربی حوَّالن أهل شیخ " ّعدُی الذي
"ّالمازني عثمان وأبي

ِّالتقویمي الحكم في) ه207(ّالفراء هتماماتا َولنر ،)2(  هذه في َّ
 هذا"و )4("صواب شدیدَّالت"و ،)3("كثیر ّمطرد ونعم بئس في فهذا:" یقول إذ المرحلة،

  .كثیر ذلك وغیر ،)7("ٌّجید ٌمذهب هو"و ،)6("ٌّشاذ هو"و ،)5("ٌباطل
 األحكام من طائفة) القرآن معاني (كتابه ّضمنف ،)ه215 (األخفش فعل ومثله

 ،)9("ٌقبیح ٌغلط وهذا "،)8("وأبین أحسن هذا في والفتح: "منها والمردودة المقبولة ةَّغویُّالل
 األحكام، هذه مثل وجدنا فاتهمَّمصن عناَّتتب ٕواذا وغیرها، ،)10("ٌردیئة للعرب ٌلغة وهي"

  .  المردود إلى یشیر آخر ٌنفوص ،غةُّالل من المقبول إلى یشیر ما منها

                                                             

 .26: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج)1(

، نزهة األلباء في طبقة )هـ577(األنباري، كمال الدین عبد الرحمن بن محمد أبو البركات، ) 2(
 .164: م، ص1982، 3 الزرقاء، ط،إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار: األدباء، تحقیق

أحمد یوسف نجاتي، محمد علي :  بن زیاد الفراء، معاني القرآن، تحقیقىأبو زكریا یحیّالفراء،  )3(
 .268: ـ ص1، جالنجار، عبد الفتاح إسماعیل شبلي، دار السرور، مصر

 .212: ، ص1جمعاني القرآن،  ، ّالفراء  )4(

 .82: ، ص2جمعاني القرآن،  ، ّالفراء) 5(

 .386: ، ص2جمعاني القرآن،  ، ّالفراء) 6(

 .176: ، ص3جمعاني القرآن،  ، ّالفراء) 7(

، معاني القرآن، قدم له )هـ215ت (سعید بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري،  األخفش، )8(
: ، ص2، جم2002، 1یة، بیروت،طإبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلم: وعلق علیه

325. 

 .347: ، ص1ج معاني القرآن، ،األخفش) 9(

 .345: ، ص2جمعاني القرآن، ، األخفش)10(
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 كالم شرح في وأسهبوا ،اللغویة األحكام وضع في العلماء أبدع الطور هذا وفي
 الشكلي التغییر من كثیر فیه ٍبطابع طبعه ًمسلكا " بالنحو سلكوا فقد السابقین،
 تكن لم المؤلفات في وعبارات اصطالحات ووضعت التألیف، لغة ّتغیرت فقد والتألیفي،

   .)1( "لقب من
ّوحددت ،المسائل ُّرتبت المرحلة هذه ففي ّونظمت ،الحدود ُ  استوى حتى ،األبواب ُ

 كیان یكتمل وبهذا. ثابتة ةَّلغوی وأحكام ،حوَّالن وأصول قواعد وفق ًقائما ًعلما حوَّالن
 من كوكبة برزت حیث ،ةَّغویُّالل األحكام ورصد ،التفكیر مقوع البحث سعة في ِحوَّالن

َّالسر وابن ،اجَّجَّالز :أمثال العلماء َّوالزج اج،ّ   ّجني، ابن ،ّوالفارسي ،ّیرافيّوالس ،ّاجيّ
 ،المفاضلة مرحلة وهي حو،َّالن تاریخ في مهمة ومرحلة ،ًخصبا ًطورا بذلك لیشكلوا

 وتحدید ،علیلَّوالت القیاس في ضوجُّوالن المختلفة، ةَّحویَّالن والمذاهب ،راءاآل بین رجیحَّوالت
َّالتقویمی ّحویةَّالن األحكام : تعالى لقوله ّالفراء تخریج یصف ّالفارسي ّعلي أبو فهذا ة،ّ

 وهذه )2("ٌمستكره ٌفاسد ٌقول فهذا: "بقوله} 35:الزخرف{ ﴾الدنْيا الْحياةِ متَاع لَما ذَلِك كُلُّ وإِن﴿
 منها، ذكرن ًكبیرهً طائفة رصد فقد ّوالنظائر، األشباه في ّیوطيُّالس بها ّصرح األحكام

 ٌغلط وهذا "،)4("ٌفاحش ٌخطأ:"هشام ابن وقول ،)3("مرذول مطروح فهذا: "ّالزجاج قول
  .األحكام هذه من ّمؤلف یخلو فال ّمصنفاتهم، في كثیر هذا ومثل ،)5("ٌوغفلة

 باختالفهم ّیتعلق ما: منها ّقویميَّالت ّغويُّالل الحكم شیوع في أسباب ّعدة وتكمن
 واختالف العرب، من المسموع في باختالفهم ّلقیتع ما ومنها ّالنصوص، فهم في

                                                             

  .84: حسن، عبد الحمید، القواعد النحویة مادتها وطریقتها، ص ) 1(

، المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات، )ه377:ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد،  )2(
ّیحیى مراد، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ّعلق علیه ّ

 .385: م، ص2003

محمد عبد القادر :  تحقیق،  في النحو األشباه والنظائر جالل الدین عبد الرحمن، السیوطي،)3(
 .77: ، ص3ج، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، 1الفاضلي، ط

 .189: ، ص3 ج في النحو،األشباه والنظائر، السیوطي) 4(

 .183: ، ص3  ج في النحو،األشباه والنظائر، السیوطي) 5(
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 ٍبصورة ّالتقویمي الحكم ّویتجلى .)1(واللهجات الفصیحة القبائل تحدید في مقاییسهم
ّاللغوي، ِّالصراع واحتدام والبصرة، الكوفة مدرستي ظهور عند ٍواضحة  قبول حول ُّ
  . بارزة ٍبصورة وشیوعه اللغة، في التقویمي الحكم تكریس في أسهم هذاو ّرده، أو ّالنص

 فقد واللغویین، اللغة على ُتفرض وأحكام قواعد ذا ًعلما للغة أن نجد وهكذا
 القیاس أو ،األقحاح األعراب من ماعَّوالس ،ظائرَّوالن شباهاأل على اللغوي الحكم یعتمد

  .نصوصها بعض ّرد أو قد،َّالن من غةُّالل تسلم وال ،الكثیر على القلیل حملو ،ّغويُّالل
 فقد بالتشریع، المتعلقة الفقهیة باألحكام اللغویة األحكام تأثر ینكر أحد وال

 والجائز الواجب :فمنها الفقهي الحكم مأقسا تنوعت كما ّغويُّالل الحكم أقسام تنوعت
 بین التأثیر من بشيء ءشيُت األقسام وهذه ....والمكروه حنَّوالل والرديء والضعیف

 وصفها على اصطلحوا ألفاظ ذلك في ولهم: "خلدون ابن یقول ،اللغة وعلوم الفقه علوم
 ّوالمعضل والمنقطع والمرسل والضعیف والحسن الصحیح،: مثل المرتبة المراتب لهذه

 تلك إلى السیوطي وأشار ،)2("بینهم المتداولة ألقابه من ذلك وغیر والغریب، ّوالشاذ
 وقبیح وحسن وممنوع واجب إلى ینقسم حويَّالن الحكم: " هقولب اقتراحه في األحكام
  .السواء على وجائز األولى وخالف

  .الفعل عن وتأخیره فاعلال كرفع: الواجب الحكم .1
  .ذلك كأضداد: الممنوع الحكم .2
  .ٍماض شرط بعد ًجزاء الواقع المضارع كرفع: الحسن الحكم .3
  .المضارع شرط بعد كرفعه: القبیح الحكم .4
ُغالمه ضرب: نحو الفاعل كتقدیم: األولى خالف الحكم .5    .ًزیدا ُ
 ال حیث إثباته أو لخبرا أو المبتدأ كحذف ،السواء على: الجائز الحكم .6

   .)3("له مقتضى وال ،الحذف من مانع
                                                             

، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في )ه395:ت(،  فارس بن زكریا، أحمد بنابن فارس )1(
ّكالمها، المكتبة السلفیة، القاهرة  .23: م، ص1908 مصر، ،ّ

 .789: ، ص1 ابن خلدون، المقدمة، ج)2(

، أحمد محمد قاسم:  وجدله، تحقیقالسیوطي، جالل الدین، االقتراح في علم أصول النحو) 3(
 . 44:  صم،1976، 1 ط، القاهرة،مطبعة السعادة
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 ّقسم قد:" بقولها النحوي للحكم السیوطي تقسیم على الحدیثي خدیجة ّوعلقت
 كتاب من ًابتداء النحویین كتب في ورد مما التقسیم هذا ًمستنبطا النحوي الحكم

 السیوطي به ّهتما الذي والتبویب والتنظیم ،والفروع والحدود التقسیمات وهذه ...سیبویه
 في المزهر( في أو ،)النحو أصول علم في االقتراح(كتابه في جاء ما ذلك في سواء
 الفقه علم لدراسته علیها تنبه إنما ،)والنظائر شباهاأل( في أو ،)وأنواعها اللغة علوم

 التألیف منهج على تطبیقه وحاول ،واألصولیون الفقهاء به ّیهتم ما على ّوتنبه وأصوله،
   .)1("النحوي والدرس

 غةُّالل دراسة من ّدب وال ،ّغويُّالل الحكمب االعتداد عدم إلى الوصفیون ویمیل
 دَّمحم فیقول واب،َّبالص أو بالخطأ ةَّحویَّالن راكیبَّالت وسم بّوتجن لذاتها، وصفیة دراسة

 إذ األخرى ةَّاالجتماعی المظاهر ُّكل له تخضع كما للوصف تخضع غةُّالل: " عید
 ناحق من ولیس ،ملزمة قوانین أو جواز أو وجوب دون واقعها ّویقرر ،وتستقرأ تالحظ،

 من بین االجتماعي العرف سلطة من هذا َّألن والخطأ؛ وابَّبالص علیها نحكم أن
 تتفق عرفیة قاعدة النحوي لها یصل التي فالقاعدة ،فقط الوصف هو فواجبنا ،ینطقونها

   .)2(" اللغة سلوك في للتحكم قاعدة ولیست ،االستعمال مع
 ّوعدوها ،النحویة باألحكام فاعتنوا لذلك، ًمغایرا ًمذهبا ذهبوا فقد المعیاریون ّأما

ّوعدت اللغة، علیها تقوم علمیة ركائز  لفسدت هذا ولوال اللغوي، اإلصالح في ًسببا ُ
 في تقوم علمیة ركائز إلى جملتها في تستند ّالعربي حوَّالن ةَّمعیاری ّنإ " إذ ،اللغة

 من الكالم جید ّتمیز التي والمعاییر ،ّغویةُّالل المستویات وعي على األولى الدرجة
   .)3("ردیئه

                                                             

 .299، 298: الحدیثي، خدیجة، المدارس النحویة، ص) 1(

غة الحدیث، ُّرأي ابن مضاء، وضوء علم اللحاة وُّحو العربي في نظر النَّعید، محمد، أصول الن) 2(
 .69: ، ص1973مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، 

َّالحلواني، محمد خیر، المفصل في تاریخ الن) 3( ، الجزء األول قبل سیبویه، مؤسسة ّحو العربيّ
 .220: م، ص1979، 1 بیروت، طالرسالة،
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 ذلك ّتعدى األمر بل فحسب، لها ًناقال أو ،للغة ًواصفا سیبویه یكن لم ولهذا
 وهو ،اإلشادة مواضع في ویشید قدَّالن موضع في ینقد " :فهو ،فسیرَّوالت قدَّالن لمرحلة

   .)1(" ٍصائب ٍوفكر ،ٍثاقب ٍبنظر لیلَّالد وراء یجري ذلك ِّكل في
 أو اآلراء على الحكم هَّبأن القدماء عند َّحويَّالن قدَّالن الباحثین بعض ویصف

 داءةَّوالر ،والقبح بالخطأ، أو والحسن والجودة واب،َّبالص ومناقشتها تحلیلها عند ةَّاألدل
 غويُّالل ونظامها غةُّالل قواعد من المألوف مع فقَّیت الذي مثلاأل أيَّالر إلى ینتهي حتى

   .)2(والبراهین ةّاألدل خالل من المستقیم،
 وفساد ،االختالط بعد مسارها لتصحیح غةُّالل على أطلقت ّامةع األحكام فهذه 

 البالد في تفرقوا و كثروا " :أن بعد الجزري ابن یذكر ذلك وفي اس،َّالن بعض ألسنة
 المتقن منهم فكان اتهم،صنع واختلفت ،طبقاتهم عرفت أمم، بعد أمم وخلفهم ،وانتشروا

 ،األوصاف هذه من وصف على المقتصر مومنه ة،ِّوالدرای وایةِّبالر المشهور للتالوة
 ،ِّبالحق سیلتب الباطل وكاد الخرق، سعَّوات ،بطَّالض ّوقل ،االختالف لذلك بینهم وكثر
 ،المراد َّالحق نواّوبی ،االجتهاد في فبالغوا ة،َّاألئم وصنادید ،ةَّاألم علماء جهابذة فقام

 ،ّاذَّوالش المشهور بین زواَّومی وایات،ِّوالر الوجوه زواوع والقراءات، الحروف وجمعوا
   .)3("...لوهاَّفص وأركان لوها،َّأص بأصول ،والفاذ حیحَّوالص

 دقیقَّالت في غویونُّالل بابها طرق ،ٍواسعة ٍمنظومة من جزء ةَّالقرآنی القراءاتو
 من جزء َّألنها القراءات؛ على ینطبق أحكام من اللغة على ینطبق وما ،ّالجاد ّفحصَّوالت

 دَّالجی :مثل المقبول باب تحت یندرج ما فمنها ،ةَّغویُّالل األحكام علیها طلقتفأ ،ُّاللغة
 یندرج ما ومنها ا،وغیره واألولى والجائز والوجه واألصل وابَّوالص والحسن فصیحالو

                                                             

 .392: حو العربي،صَّعبد العال سالم، الحلقة المفقودة في تاریخ النّمكرم، ) 1(

، )رسالة ماجستیر(حوي عند ابن یعیش في كتابه شرح المفصل، َّاهوین، ریاض عبود، النقد الن) 2(
 .ب: م، المقدمة2004كلیة اآلداب الجامعة المستنصریة، 

ّ شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي، ابن الجزري،) 3( شر في َّ، الن)هـ833:ت(ّ
م، 2002، 1، طحه محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانَّالقراءات العشر، صح

  .25: ص
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 یدور ما ومنها ،مجراها جرى وما والغلط، والخطأ حنَّالل: مثل ّوالرفض ّالرد باب تحت
   .وغیرها ّوالشاذ والقبیح الضعیف: مثل والقبول فضَّالر بین

 في باإلعراب المشتغلون فّوأل ،الحكیم كرِّالذ بقراءات النحویون عني وقد
 وذكر لثعلب،" القراءات "وكتاب ،ّجستانيّالس حاتم ألبي" القراءات ":كتاب مثل القراءات

 ّسماه ًاكتاب مجاهد ابن وألف ،)1(العالء بن وعمر ألبي القراءات في ًكتابا دیمَّالن ابن
 منها: " ّنهأ القرآنیة للقراءات التقویمي بالحكم یتعلق فیما وذكر ،"قراءاتال يف السبعة"

 اذةَّالش غةُّالل ومنها ائر،َّالس غیر الواضح المعرب ومنها الواضح، ائرَّالس المعرب
 فیه توهم ما ومنها ،به قرئ قد هَّأن غیر اإلعراب في المعنى عیفَّالض ومنها القلیلة،

 اللحن ومنها الیسیر، إال العربیة من یبصر ال من عند ـ جائز غیر لحن فهو ـ به فغلط
   .)2("القراءات في اآلثار جاءت قد وبكل حریر،ّالن العالم إال یعرفه ال الذي الخفي،

 توفرت ما وهو ،به ویقرأ ٌمقبول ٌقسم أقسام، ثالثة إلى القراءات ّقسم من ومنهم
 رسم وخالف شرطان، هفی تحقق ما وهو به، یقرأ وال ٌمقبول ٌوقسم الثة،َّالث روطُّالش فیه

 رطَّالش فیه وتحقق نقله، ّیصح ولم ة،َّالعربی خالف ما وهو ،ٌثالث ٌوقسم ،المصحف
    .)3(الثَّالث

 المشهورة، بعةَّالس القراءات فالمتواتر وشاذ، وآحاد متواتر إلى القراءات تنقسم و
 اهللا رضوان الصحابة قراءة بها ویلحق العشر، تمام هي التي الثالثة، قراءات واآلحاد
ّوالشاذة علیهم،    .ونحوهم جبیر وابن وثاب بن ىویحی كاألعمش التابعین، قراءة ّ

: " فیقول ةَّالقرآنی القراءات بطضوا عن ّالجزري ابن حدیث إلى السیوطي ویشیر
 بن الخیر أبو شیوخنا شیخ زمانه في اءّالقر إمام وعَّالن هذا في تكلم من وأحسن
 أحد ووافقت ،بوجه ولو ةَّالعربی وافقت قراءة كل: شرَّالن كتابه في قال ،ّالجزري

 جوزی ال التي الصحیحة القراءة فهي سندها َّوصح احتماال، ولو العثمانیة المصاحف
 على ووجب ،القرآن بها نزل التي بعةّالس األحرف من هي بل ،إنكارها یحل وال ردها

 األئمة من غیرهم عن أم العشرة عن أم السبعة األئمة عن كانت سواء قبولها الناس
                                                             

 .  24م، 1964بن الندیم، الفهرست، فلوجل، بیروت، ا) 1(

 .48: م، ص1972شوقي ضیف، دار المعارف، : ، تحقیق في القراءاتابن مجاهد، السبعة) 2(

  13،14: ابن الجزري، النشر) 3(
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 أو ّشاذة أو ضعیفة اعلیه أطلق الثالثة األركان هذه من ركن ّختلا ومتى المقبولین،
 أئمة عند الصحیح هو هذا ،منهم أكبر هو ّعمن أم بعةّالس عن كانت سواء باطلة

   .)1("والخلف السلف من التحقیق
 في قولنا: " فیقول ةَّغویُّالل باألحكام المتعلق األول الشرط الجزري ابن ّویفسر

 ًمجمعا ًفصیحا أم أفصح كانأ سواء حوَّالن وجوه من ًوجها به نرید بوجه ولو ابطَّالض
 ةَّاألئم وتلقاه وذاع شاع اَّمم القراءة كانت إذا مثله یضیر ال فیه ًمختلفا أم علیه

 أهل بعض أنكرها قراءة من وكم ،واألقوم كنُّوالر األعظم هو إذ ،حیحَّالص باإلسناد
 وخفض ،)ویأمركم بارئكم( كإسكان ،إنكارهم عتبرُی ولم ،منهم كثیر أو حوَّالن
 شركائهم أوالدهم قتل في فینیضاتالم بین والفصل ،ًقوما لیجزي ونصب ،)واألرحام(

   .)2("ذلك وغیر
 أو غةُّالل في األفشى على تؤخذ ال ،بعةَّمت ةّنُس القراءة ّأن  اللغة أئمة ویذكر

َّوان األقیس،  روایتها ثبتت فإن قل،َّالن في حةّوالص األثر في باتَّالث هو قبولها معیار مإ
 عملن ال:" ولتق القراءة لقبول وضعوها التي فالقاعدة استعمال، كثرة وال قیاس هاَّیرد ال

 في األثبت بل ةَّالعربی في واألقیس غةُّالل في األفشى على القرآن حروف من شيء في
 َّألن ؛لغة فشو وال ةَّعربی قیاس هاّیرد لم وایةِّالر ثبتت ٕواذا قل،َّالن في ِّواألصح األثر

  .)3("إلیها والمصیر قبولها یلزم بعةّمت ةَّسن القراءة
 ةَّجُح وجعلها قبلها من فمنهم ةَّیالقرآن القراءات في اختلفوا غةُّالل أهل َّفإن ،وعلیه

 بالقبح یصفونها همَّفإن القاعدة مع تتعارض القراءة كانت فعندما ،رفضها من ومنهم ،له
  .ذلك وغیر داءة،َّوالر ذوذُّالش أو عفّالض أو حنَّالل أو الخطأ أو

                                                             

 الفضل محمد أبو:  في علوم القرآن، تحقیقالسیوطي، جالل الدین عبد الرحمن، اإلتقان )1(
، وانظر مقدمة النشر في القراءات 99:، ص1م، ج1965، القاهرة، 1إبراهیم، دار التراث، ط

 .العشر البن الجزري

   .99:، ص1آن، ج في علوم القرالسیوطي، اإلتقان )2(

، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 100: ص1ج القرآن،  في علومالسیوطي، اإلتقان)3(
 .9:ص
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  األول الفصل
  ةَّالقرآنی القراءات في القبول أحكام

  
 القراءات في القبول أحكام عن عبیرَّالت في غویینُّالل مصطلحات تتحد لم

 في ًقلیال اختلفت ٕوان ًواحدا، ًمعنى تؤدي الغالب في هاّلكن دة،ِّمتعد جاءت بل ة،َّلقرآنیا
ّهم ّألن ؛رجةَّدال  منهم واحد ِّكل ونظرة ،مقاییسهم وافق ما على ًمقصورا كان غویینُّالل َ

 بها المحتج القبائل لغات على وخلع " ،ّغويّالل وموروثه دقته وكذلك اآلخر، عن مختلفة
 نستطیع ال األلقاب وهذه والنادر، والشاذ والقلیل والغالب والكثیر ّالمطرد :نحو ًألقابا

 بها نجا تيلا ائعةَّالر الفكرة هذه المراتب، على ُّتدل هاَّأن إال ،بدقة یةالعدد قیمتها تحدید
 وابَّالص معیار أن ونرى. ةَّحویَّالن أحكامهم في الیسیر ،ّالشكلي ناقضّالت تهمة من
 ةَّبالقل الموصوفة األحكام َّإن بل ،الوجوه جمیع بإجازة یكون ال المراتب فكرة في حويَّالن
 غیر في یفید االحتجاج عصر في محفوظ صواب كالمنا في خطأ ذوذُّوالش درةُّوالن

 في ًدائما ونُّالن حذف أو المثنى إعراب في القصر لغة إجازة ّألن سان؛ّالل إقامته
 يِّیؤد بالحركات المتكلم یاء لغیر المضافة البضعة األسماء إعراب أو الخمسة، األفعال

 الفوضى لمنع إال حوَّالن قواعد كانت وما كالمنا، في واالضطراب الفوضى شیوع إلى
  .)1("ةَّالعربی في واالضطراب

 الكالم، وجهو واب،ّفالص ،والغایة المعنى في فقةّتُم تكون تكاد األحكام فهذه 
 في غويُّالل رادفَّالت باب من تكون وتكاد ،بینها خالف ال واألصل، ،ةَّالعربی في والوجه
 ومن والمشهور، ،المألوف وهو ،،فصیح وهو د،ّجی هذا :قولهم مثله ًوأیضا ة،َّالعربی

 األقیس،: قولهم مثل ،غةُّالل في مسألتین بین للموازنة التفضیل بصیغة جاء ما األحكام
 وهو ،غتینُّالل وأفصح ،جائز وهو ویستحسن، ن،واألبی حسن،األو ،األقوىو واألجود،
 فلك في تدور هاُّوكل األحكام، من ذلك وغیر القراءتین، أولىو القراءتین، أصوب

  :اآلتي ّالنحو على وسنفصلها والمدلول، قةِّالد في تتفاوت إنها إال المقبول،
  

                                                             

، 1الملخ، حسن خمیس، نظریة األصل والفرع في النحو العربي، عمان دار الشروق، ط )1(
      .151: م، ص2001
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  مجراه جرى وما وابَّالص 1.1
 الخطأ نقیض :وابَّوالص: "ححاِّالص صاحب یقول الخطأ، نقیض باوَّالص

 في وجاء ،)1 ("بمعنى فعله واستصاب فعله ستصوبوا . أصبت له قال أي ّوصوبه،
  .)2("صائب ٌسهم الخواطئ مع ":المثل

 وأصاب أصبت، له قال :ّوصوبه الخطأ، ضد" :ّالصواب العرب لسان في و
  .)3("بالصواب جاء

   .)4("ِالخطأ ّضد ُوابَّوالص ،ِوابَّالص في ٌغةُل ُوبَّوالص: " ُّازيَّالر ویقول
 لفظة تظهر المعنى على اللةِّالد وفي ،ربةمتقا ةَّغویُّالل التعریفات ّأن نلحظ 

 بین واضحة عالقة ةَّثم ّأن ویبدو ها،دبأضدا األشیاء تعرف إذ الخطأ، وهو قیض،َّالن
 الذي ّاالصطالحي والمعنى ة،َّغویُّالل المعجمات في دار الذي ّالحقیقي ّغويُّالل المعنى

  .فظَّالل هذا إلیه ُنقل
 وجاء ،)5(" ًحسنا كان إذا الكالم على یطلق ما":االصطالح في یعني وابَّفالص

 فلك في وتدور ،)6("إنكاره یسوغ ال الذي الثابت األمر": هو للجرجاني التعریفات في
 مراد إن إال الشيء بعض اختلفت ٕوان ،نفسه المعنى تؤدي عدة مصطلحات الصواب

 بها، األخذ ووجوب دالالتها، ّوتوحد االستعماالت، هذه ّصحة وهو واحد، منها یناللغوی
 واألصل، ،والفصیح ،والجائز ،والباب ،والوجه ،الصحیح: المصطلحات تلك فمن

  .وغیرها
ُّویعد َ  وابَّالص حكم رَّتكر حیث ة،َّغویُّالل صوصُّللن ًاَّقویمیت ًحكما المصطلح هذا ُ

 :فاتهمَّمصن في فجاء ،والمعنى ركیبَّالت ةّصح على اللةَّللد غویین،ُّالل فاتَّمصن في ًكثیرا

                                                             

 .165: ، ص1ج، )صوب(مادة   الصحاح،الجوهري،) 1(

 .165: ، ص1ج، )صوب(مادة الجوهري، الصحاح، ) 2(

 .83: ، ص4، ج)صوب(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 3(

 .372: ، ص)صوب(الرازي، مختار الصحاح،  مادة ) 4(

، أبي عمرو عماد زكي البارون، المكتبة التوفیقیة: هالل، الفروق اللغویة، تحقیقالعسكري، أبو ) 5(
 .51: مصر، ص

 .138: الجرجاني، التعریفات، ص) 6(
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 لكان " و ،)3( "القراءة من وابَّالص " و ،)2("صواب ٌّكل "و ،)1("صواب فعَّوالر" 
 المال :ویقولون: " فقال الحكم، لهذا الحریري ّوتعرض ،)5("وابَّالص وهو " ،)4("ًصوابا

 زید بین: یقولوا أن وابَّوالص فیه، فیوهمون) بین(لفظة بتكریر عمرو، وبین زید بین
 وفي )6(. }66:النحل{ ﴾خالِصا لَّبنا ودمٍ فَرثٍ بينِ مِن﴿:وتعالى سبحانه قال كما وعمرو،
 ،سائلة النساء ومن سائل الرجال من لّالسؤا یكثر لمن ویقولون " :یقول آخر ٍموضع

  :بعضهم أنشد كما ّوسألة، ّسأل: یقال أن والصواب
ٌهابةَذ      ِهِدَی يِف َیسَل اَم ّألةَس                 )7("ِالَالمَو ِومَالق ِولُقُعِب ّ

 اللةِّالد تحمل كثیرة، وألفاظ مفردات الحكم هذا معاني بعض في دخلت و 
 ةَّالقرآنی صوصُّالن موافقة وعلى ،المعنى إصابة على اللةِّللد ونّغویُّالل استعملها نفسها،
 الحكم هذا على واألمثلة للمصحف، ّالعثماني سمَّوالر ،ندَّالس ةّوصح ،ةَّغویُّالل للقواعد

 يدعون والَّذِين﴿: تعالى لقوله  حمزة قراءة :منها ًبعضا نذكر كثیرة، ةَّالقرآنی القراءات في
 ما يعلَم اللَّه إِن ﴿: تعالى قوله ومثله ، }20:النحل {﴾قُونيخْلَ وهم شيئًا يخْلُقُون الَ اللّهِ دونِ مِن

                                                             

 .74:، ص1الفراء، معاني القرآن، ج )1(

، 44: ، ص3،ج298، 405: ، ص2، ج201،441، 80: ، ص1الفراء، معاني القرآن،ج )2(
عید مصطفى درویش، عوض بن حمد : واألزهري، محمد بن أحمد، معاني القراءات، تحقیق

 .339: ، ص2 ج،م1991، 1القوزي، دار المعارف، ط

ن، دار ، جامع البیان من تأویل آي القرآ)هـ310ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر  )3(
 .170: ، ص3م، ج1988/هـ 1408الرشاد، بیروت، 

 .11: ،ص1الفراء، معاني القرآن، ج )4(

، )هـ437ت(، القیسي، مكي بن أبي طالب، 301، 275: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 5(
، 2 ج،م1984ن، دار الرسالة، محیي الدین رمضا:  تحقیق،الكشف عن وجوه القراءات السبع

 .148، 114:ص

:  في أوهام الخواص،تحقیقدرة الغواص، )ه516:ت(أبو محمد القاسم بن علي، الحریري،  )6(
   .79: م، ص1975فضل إبراهیم،  مصر،  المحمد أبو

 .118: الحریري، درة الغواص، ص )7(
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ونعدونِهِ مِن يءٍ مِن ديش وهو زِيزالْع كِيم1(بالتاء )تدعون (قرأ فقد .}42:العنبكوت{ ﴾ الْح( 

 وحسن ،تدعون ما یعلم اهللا ّإن لهم قل: أي للمشركین خطاب ؛هَّفألن بالتاء قرأ فمن
 جرَّوالز الوعظ في أبلغ فهو لهم، وبیخَّوالت الوعیدو هدیدَّالت معنى الكالم في َّألن ؛ذلك
 اءَّالت قراءة على بريَّالط ویحكم ،)3(ِّالخاص إلى ّالعام الخطاب من لتفاتا وهو ،)2( لهم

 األمم عن ًخبرا كان لو ذلك َّألن ؛اءَّبالت عندنا القراءة من وابَّالص: " فیقول ،وابَّبالص
 في القوم ّألن ؛)یدعون كانوا ما یعلم اهللا ّأن( :الكالم لكان أهلكهم هَّأن اهللا ذكر ذینَّال

   .)4("موجودین یكونوا لم اهللا نبي على رالخب هذا نزول حال
 " :وابَّالص حكم إلى ًمشیرا صریفَّالت دقائق في المؤدب یقول آخر ٍموضع وفي

 ﴾تَعلَمون وأَنتُم الْحق واْوتَكْتُم بِالْباطِلِ الْحق تَلْبِسواْ والَ﴿: َّوجل َّعز اهللا قوله في اءَّالفر وقال

 ّالحق تلبسوا وال به ترید جزم موضع في) وتكتموا( جعلت شئت إن ،}42:البقرة{
 كعب بن ّبيُأ قراءة وفي ،الكالم أول في لمجیئها) ال (ىفتلغ ّالحق، تكتموا وال بالباطل

 على دلیل فهذا ،}41:البقرة{ ﴾فَاتَّقُونِ وإِياي قَلِيال ثَمناً يبِآياتِ تَشتَرواْ والَ بِهِ كَافِرٍ أَولَ تَكُونُواْ والَ﴿
  .)5("صواب" ّالحق وتكتموا " :قوله في الجزم أن

 القراءة، هذه على بالصواب حكمه في الفراء إلى برأیه یستند هنا المؤدب وابن
ُّیغل( قرأ لمن معانیه في األوسط األخفش وذهب َ  أَن لِنبِيٍّ كَان وما﴿ : تعالى قوله في) ُ

                                                             

: ت(ّابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة، : نظر، وا500، 371 ابن مجاهد، السبعة، )1(
ّسعید األفغاني، مؤسسة الرسالة بیروت، : ّ، حجة القراءات، تحقیق)لقرن الخامس الهجريا

 .179، 35/ 2، والقیسي، الكشف، 552، 387: م، ص1982، 3، طلبنان

 .35: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 2(

، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة )هـ1117ت(الدمیاطي،أحمد بن محمد البنا،،) 3(
 .182/ 2 ،م1987، 1الكتب، طشعبان محمد إسماعیل، بیروت، عالم : عشر، تحقیق

 .153: ص20الطبري، جامع البیان من تأویل آي القرآن، ج) 4(

أحمد ناجي القیسي، : ّ، دقائق التصریف، تحقیق)1987(المؤدب، القاسم بن محمد بن سعید، ) 5(
 .38: م، ص1987ّوحاتم الضامن، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
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ُّیغل: (بعضهم وقال:" وابَّالص حكم إلى }161:عمران آل{  ﴾يغُلَّ َ  واهللا ،صواب ٌّوكل ،)ُ
   .)1()ُیخان (أو) یخون أن (المعنى َّنأل أعلم؛

 عنك إِسرائِيلَ بنِي كَفَفْت وإِذْ ﴿:تعالى لقوله تعرضه عند قراءتین برانيَّالط ّویصوب

ذَا إِن مِنهم كَفَرواْ الَّذِين فَقَالَ بِالْبيناتِ جِئْتَهم إِذْ إِالَّ هـ رسِح ني  حمزة قرأ حیث }110: المائدة {﴾مبِ

ذَا إِن﴿: تعالى قوله منها ،آیات أربع في )2(فاعل وزن على" ساحر"  إِالَّ هـ رسِح ني  ﴾مبِ

 ﴾مبِني سِحر هذَا قَالُوا﴿ :الصف وفي }43:،اإلسراء7:األنعام ،110: المائدة{

  .}6:الصف{
 معروفتان قراءتان ّأنهما القول نم وابّالص " :القراءتین في ُّيبرَّالط قال

 بفعل ًموصوفا كان من ّكل ّأن وذلك ،مختلفتین غیر فقتانَّمت المعنى صحیحتا
 موصوف ّفإنه )ساحر (هَّبأن ًموصوفا كان ومن ،ساحر هَّبأن موصوف فهو ،)حرِّالس(

 ّلید والموصوف ،موصوفها على ُّتدل فةِّوالص ،فاعله على ّدال الفعل ،)حرِّالس (بفعل
 في وابَّالص فمصیب القارئ قرأ ذلك فبأي فعله، على ّیدل والفاعل صفته، على

   .)3("قراءته
 قوله في حمزة قراءة على تعقیبهم في نجده ما وابَّالص حكم استعماالتهم ومن

 قرأ حیث ،}23:األنعام {﴾مشرِكِني كُنا ما ربنا واللّهِ قَالُواْ أَن إِالَّ فِتْنتُهم تَكُن لَم ثُم﴿ :تعالى

                                                             

 .149، 1األخفش، معاني القرآن،ج) 1(

  حیان،، و أبو239: حجة القراءات، ص،  ابن زنجلة:، وانظر249ابن مجاهد، السبعة، ) 2(
، تفسیر البحر المحیط، )هـ745(َّمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي الغرناطي، 

م، 1993ّمحمد عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت،عادل أحمد عبد الموجود وعلي : تحقیق
 52: ، ص4 ج،1ط

   .216: ، ص11الطبري، جامع البیان، ج) 3(
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 هي ّوعدها ،حمزة قراءة بريَّالط فرجح ،)1( ًنصبا) همَفتنت (و ،بالیاء) یكن لم( :حمزة
 أثبت) أن (َّألن ؛ وابَّبالص القراءتین أولى عندنا القراءة وهذه: " بقوله المختارة نةّالبی
   .)2 (")الفتنة(من المعرفة في

 قوله في القراءة على همتعلیق في نجده ما وابَّالص حكم طالقهمإ ومن
ةَ وامرأَتُه﴿:تعالى طَبِ حمالَ َحمالة (بنصب ُقرئت فقد ،}4:المسد{ ﴾الْح  ىحدإ وهي ،)ّ

 ًنصبا،) الحطب َالةّحم(وحده عاصم قرأ: " مجاهد ابن قال المتواترة، بعَّالس القراءات
 قراءة على ّوقدمها الرفع، قراءة جریر ابن ّصوب وهنا. )3 ()الحطب ُحمالة(الباقون وقرأ
 في ّالقراء اختلفت: " یقول ّالقراء، في ًاستفاضة وأكثر ة،َّالعربی في أعلى هاّألن صب؛َّالن

ُحمالة (والبصرة والكوفة المدینة ّقراء ةَّعام ذلك فقرأ ،)ِالحطب ّحمالة (قراءة ) ِالحطب ّ
َذكر فیما ًنصبا ذلك قرأ فإنه إسحاق، أبي بن عبداهللا غیر فع،َّبالر ِ  فیه ُواختلف عنه، لنا ُ
 المرأة، نعت من جعله ذلك رفع من ّوكأن صب،َّوالن فیها فعَّالر عنه فحكى عاصم، عن

 أن یجوز وقد ، }3:المسد {﴾نَارا سيصلَى﴿ وهو الخبر، من ّتقدم ما للمرأة فعَّالر وجعل

 ّحمالة (تكون ،}5:المسد {،﴾حبلٌ جِيدِها فِي﴿ :قوله وذلك فة،ِّالص رافعها یكون،
ّالذم، فعلى فیه النصب ّوأما للمرأة، ًنعتا) الحطب  على نصبها یكون أن یحتمل وقد ّ
 في القراءة من وابَّوالص ٌنكرة،) الحطب ّحمالة(و ٌمعرفة، َالمرأة ِّألن المرأة؛ من القطع
  . )4(" علیه ّالقراء من ّالحجة وإلجماع فیه، الكالمین أفصح هَّألن فع؛َّالر اعندن ذلك

ف ربي إِن قُلْ﴿: تعالى قوله وفي  الجمهور قرأ ،}48:سبأ {﴾الْغُيوبِ علَّام بِالْحق يقْذِ
ُعالم (برفع  أبي وابن علي، بن وزید اسحاق، أبي وابن عمر، بن عیسى وقرأ ،)5() ّ

                                                             

، 426/ 1، القیسي، الكشف، 244 ابن زنجلة، الحجة،: ، وانظر255ابن مجاهد، السبعة، ) 1(
، 2عشر، ج، ابن الجزري، النشر في القراءات ال15: ، ص4 حیان، البحر المحیط، ج أبو
   .257: ص

   .298: ، ص11الطبري، جامع البیان، ج) 2(

 .204: ، ص2، ابن الجزري، النشر، ج700 ابن مجاهد، السبعة في القراءات،) 3(

  . 219: ، ص30الطبري، جامع البیان، ج) 4(

 .192: ، ص7 جأبو حیان، البحر المحیط،) 5(
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َعالم (طلحة، بن وحرب حیوه وأبو عبلة،  وول: " معانیه في اءَّالفر وقال ،)1(صب،َّبالن) ّ
: " بقوله لها مثیلَّبالت القراءة ةّصح إلى سیبویه ویذهب ،)2(" ًصوابا كان ًنصبا قرئ

 على :وجهین على یرتفع ُبیبَّالل ُفالعاقل ُبیب،َّالل ُالعاقل ٌمنطلق ًزیدا َّإن :قولك وذلك
 أردت إذا ،ٌزید به مررت: كقولك فیصیر ،منه بدل ّكأنه ،منطلق في المضمر االسم
 رفعه شاء ٕوان ُبیب،َّالل ُالعاقل ٌزید: فقال ینطلق؟ من: له قیل هَّفكأن ُمررت، بمن جواب
 :فقال هو؟ من: له قیل هَّكأن زید،: فتقول ،هو؟ من جواب كان إذا زید، به ُمررت على

  .)3("المنصوب لَّاألو االسم على نصبه شاء ٕوان ،ُبیبَّالل العاقل
هِ فِي أَحسنواْ لِّلَّذِين خيرا قَالُواْ ربكُم أَنزلَ ماذَا اتَّقَواْ لِلَّذِين وقِيلَ﴿ :تعالى قوله وفي  هذِ

 یقول)4(فعَّلربا) خیر (ُقرئت  }30:النحل {﴾الْمتَّقِني دار ولَنِعم خير اآلخِرةِ ولَدار حسنةٌ الدنْيا

ري قَالُواْ ربكُم أَنزلَ اذَام لَهم قِيلَ وإِذَا ﴿ :حلَّالن في قوله وأما: " اءَّالفر  ﴾األَولِني أَساطِ
 أساطیر هذا ماّنِإ ًشیئا، ینزل لم قالوا همَّألن الجحد؛ أهل قول فهذا ،}24:النحل{

 ذيَّال على" ُخیر"فعُر ولو ،ًخیرا ناُّرب أنزل: فقالوا ،ّأقروا همّفإن آمنوا ذینَّال اَّوأم لین،َّاألو
 ماذا وتكون به، مفعول) ًخیرا(یكون صبَّالن قراءة وعلى ،)5("ًباصوا لكان ُخیر، أنزله
 ًخبرا" خیر"یكون فعّالر قراءة وعلى شيء، أي :بمعنى لالستفهام، ًباَّمرك ًواحدا ًاسما

                                                             

ّأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس، النحاس، ) 1( ، إعراب القرآن، )ه338: ت(ّ
، ابن خالویه، 354: ، ص3زهیر غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، العراق، ج: تحقیق

، فتح )1250:ت(د َّد بن علي بن محمَّوكاني، محمّ، الش122: صر في شواذ القرآن، صمخت
، 7، أبو حیان، البحر المحیط، ج334، 4القدیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج

 .313/ 14، القرطبي، جامع البیان، 292: ص

 .364/ 2الفراء، معاني القران، ج) 2(

 .147: ، ص2یه، الكتاب، ج سیبو)3(

، روح )هـ1270ت (، األلوسي، شهاب الدین محمود، 487:، ص5أبو حیان، البحر المحیط،ج) 4(
، 4المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 .118:، ص14م، ج1985

 .39: ، ص1الفراء، معاني القرآن،ج ) 5(
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) اذ(و مبتدأ، استفهام) ما (حینئذ وتكون ،"ُخیر ُالمنزل": قدیرَّالت ،محذوف لمبتدأ
   .")2(لجاز ٌخیر قیل ولو: " الكسائي وقال ،)1(خبر موصولة

 ﴾وسقْياها اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ سولُر لَهم َقَالَ﴿: تعالى قوله في )3(بالرفع) ناقة (وقرئت
 الخبر فعلى فعَّالر قراءة ّأما ،)4(حذیرَّالت على صبَّبالن الجمهور فقراءة }13:الشمس{

 رفع ولو: " یقول إذ اء،َّالفر معاني في جاء كما اهللا ناقة هذه :وتقدیره ،المبتدأ ٕواضمار
 ّأن ترى أال حذیر،َّالت معنى وفیه ،ترفعه قد العرب فإن اهللا ناقة هذه: ضمیر على

 فعَّبالر قارئ قرأ فلو فارتحلوا، یلَّالل وهذا تحذیر، وفیه ،فاهربوا العدو هذا :تقول العرب
   .)5(" ًمصیبا كان

ني وخاتَم اللَّهِ رسولَ ولَكِن رجالِكُم من أَحدٍ أَبا محمد كَان ام ﴿ :الىتع قوله وفي بِيالن 

كَانو ءٍ بِكُلِّ اللَّهيا شلِيمقراءة وعلى)6(فعَّبالر) اتموخ رسول، (قرئت  }40:األحزاب {﴾ع 
) خاتم(و اهللا، رسول كان ولكن: قدیرَّوالت المحذوفة، كان خبر) رسول (یكون صبَّالن

 ،محذوف لمبتدأ ًخبرا) رسول (فیكون فعّالر قراءة على ّوأما ،)7(علیه معطوف
 قراءة اءّالفر ّیصوب وهنا. لیهع معطوف فعّبالر) خاتم(و ،)اهللا رسول هو ولكن(قدیرَّوالت
 صوابا، كان اهللا رسول هو ولكن: على رفعت ولو: " فقال صب،ّالن حّرج هّلكن فع،َّالر
   .)8(" صبّالن والوجه به، قرئ وقد

                                                             

 .118:،ص14،األلوسي، روح المعاني،ج487:ص5أبو حیان، البحر المحیط، ج) 1(

 .394: ، ص2النحاس، إعراب القرآن ج) 2(

 .145: ، ص30االلوسي، روح المعاني، ج) 3(

 .260: ، ص4، الزمخشري، الكشاف، ج268: ، ص3الفراء، معاني القرآن،ج) 4(

 .268: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

بن أحمد األنصاري، ، القرطبي، أبو عبداهللا محمد 236: ، ص7أبو حیان، البحر المحیط، ج) 6(
 .196: ، ص4الجامع ألحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج، )ه671:ت(

، القیسي، 434: ، ص2ج، األخفش، معاني القرآن، 344: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 7(
حاتم صالح الضامن، : ، مشكل إعراب القرآن، تحقیق)ه437:ت(مكي بن أبي طالب، 

 .579: ، ص2م،ج1984، 2، طّمؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

 .344: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 8(
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 يأْتِيهِم ما﴿: تعالى قوله في )1(" ًمحدثا" لـ صبَّالن قراءة على ُّالنحاة بعض ّوعقب

 ،ِّالجر قراءة جتِّرُخ ُحیث ، }2:األنبیاء {﴾ يلْعبون وهم استَمعوه إِلَّا محدثٍ ربهِم من ذِكْرٍ من
 الحال فعلى صبَّلنا قراءة ّأما .فظّالل على) ٍذكر(لـ فةَّالص على الجمهور قراءة وهي
 أو ًنصبا) المحدث (كان لو:" اءَّالفر یقول ،)2()همّرب من(بقوله وصف هّألن ؛)ذكر(من

   .)3("ًمحدثا یأتیهم ما: الفعل على صبَّالن .ًصوابا لكان ًرفعا
ةِ فِي فَرِيق فِيهِ ريب لَا الْجمعِ يوم وتُنذِر﴿: تعالى قوله وفي نالْج فَرِيقفِي و 

 قراءة وعلى ،)4(صبَّبالن) عیرَّالس يف ًوفریقا ةَّالجن في ًفریقا( قرئت ،}7:الشورى{﴾السعِريِ
 فریق وبعضهم ،ةَّالجن في فریق بعضهم أي ،محذوف لمبتدأ ًخبرا یكون فعَّبالر الجمهور

 فریق ومنهم ،ةَّالجن في ٌفریق منهم: أي محذوف وخبره مبتدأ یكون أن أو عیر،َّالس في
 زَّووج ،)6( ًوفریقا ًفریقا افترقوا :أي الحال، فعلى صبَّالن قراءة على أما ،)5(عیرَّالس في

 اءَّالفر وقال ،)7(السعیر في ًوفریقا ،ةَّالجن في ًفریقا وتنذر :معنى على صبّالن ّالكسائي
ًمصوبا  فعَّوالر ًصوابا، كان عیرَّالس في ًوفریقا ةَّالجن في ًفریقا كان ولو":صبَّالن قراءة ّ

   .)8("أجود

                                                             

 .7، 17،األلوسي، روح المعاني، 296: ،ص6:طأبو حیان، البحر المحی) 1(

، مغني اللبیب )761(، ابن هشام، عبداهللا بن یوسف،296، 6أبو حیان، البحر المحیط، ج) 2(
م، 1979مازن المبارك، ومحمد علي حمد اهللا، بیروت، : عن كتب األعاریب، تحقیق

 .537:ص

 .197: ، ص2الفراء، معاني القران، ج) 3(

 .13: ، ص25روح المعاني، األلوسي، ، 509: ، ص7أبو حیان، البحر المحیط، ج) 4(

: ، التبیان في غریب إعراب القرآن، تحقیق)هـ616(العكبري، أبو البقاء عبداهللا بن الحسین، ت) 5(
 .1130:ص، 2جعلي محمد البجاوي، 

 .509: ، ص7البحر المحیط،جأبو حیان، ) 6(

 .644: ، ص2مشكل إعراب القران، جالقیسي،  ) 7(

 .22: ، ص3ن، جالفراء، معاني القرآ) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 28

 ،)1(بالرفع) ُیعلم (عامر وابن ونافع علي بن وزید جعفر وأبو وشیبة األعرج وقرأ
ظْلَلْن الريح يسكِنِ يشأْ إِن{: تعالى قوله في فَي اكِدولَى رهِ ع  صبارٍ لِّكُلِّ لَآياتٍ ذَلِك فِي إِن ظَهرِ

ف كَسبوا بِما يوبِقْهن أَو {33}شكُور عين وريٍ ع  من لَهم ما آياتِنا فِي يجادِلُون الَّذِين ويعلَم}34{ كَثِ

  . }35-33:الشورى{ }{35}محِيصٍ
 اّعم العطف عن مصروف هّألن ؛)إن (إضمار على صبَّبالن الجمهور وقراءة

 شرط قبله ما َّألن المعنى؛ على العطف إلى  فظَّالل على العطف صرف أي ،قبله
ّفقدرت ،واجب غیر وهو ،وجزاء    .)2(مصدر على ًمصدرا بالواو لیعطف) نإ (ُ

 مثله أصنع تصنع ما: نقول جزاء، قبلها َّألن ؛)نإ (إضمار على: " اجَّجَّالز قال
   .)3(" ًجزما َوأكرمك: شئت ٕوان ،ُأكرمك وأنا على)ُوأكرمك (:شئت ٕوان َوأكرمك،

 ؛ قبله الذي اللفظ على العطف یحسن لم هَّألن ؛االستئناف فعلى فعَّالر قراءة ّأما
 وهو(تقدیر على ًمرفوعا یكون أن أو ذلك، بعد استؤنف لذا قبله، َّتم وجوابه الجزاء َّألن
   .)4 ()یعلم

                                                             

 .521: ،ص7، أبو حیان،البحر المحیط، ج581:ابن مجاهد،السبعة، ص) 1(

عبد : ٕ، معاني القرآن واعرابه، تحقیق)هـ311: ت(ري، ّ اسحق إبراهیم بن السجاج، أبوَّالز) 2(
: ،ص2، القیسي، الكشف، ج399: ، ص4م، ج1988 ،1الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، ط

، األنباري، 634ابن زنجلة، الحجة، :  وانظر،646: ، ص2، مشكل إعراب القرآن،ج251
طه : ، البیان في غریب إعراب القرآن، تحقیق)577ت (كمال الدین بن محمد أبو البركات، 

: ، ص2م، ج1969صر، عبد الحمید، مراجعة مصطفى السقا، دار الكتب العلمیة، القاهرة م
349. 

 .399: ، ص4ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 3(

ّ، الحجة في القراءات السبع، تحقیق)هـ370: ت(أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد، ابن خالویه، ) 4( ّ :
، الزمخشري، 293: م، ص1977، 2، طروق، بیروت، لبنانعبد العال سالم مكرم، دار الش

، مجمع البیان )ه548:ت(، الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن،227: ، ص4الكشاف، ج
 31: ، ص9هـ، ج1379في تفسیر القرآن، منشورات شركة المعارف اإلسالمیة، طهران، 
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 على بالعطف فعَّرال یكون أن یجوز هَّأن: " قوله الحاجب ابن عن األلوسي ونقل
 فتكون الجزم لیجب الفعل مجرد عطف باعتبار ال ًجملة كونه باعتبار مِّالمتقد الجزاء موضع

  . )1("ّببیةَّالس في مشتركتین الجملتان
 ُّبريَّالط وجاء )2("القیاس في ةَّبقوی لیست:" النصب قراءة َّأن بیانه في األنباري ویرى

 قراءتان هماَّأن ذلك في القول من وابَّوالص:" فقال القراءتین، هاتین على ّالصواب بحكم
  . )3("فمصیب القارئ قرأ هماّفبأی المعنى، متقاربتا معروفتان ولغتان مشهورتان،
 الجمهور، قراءة وعلى معه ومن حمزة قراءة على ُیطلق وابَّالص حكم نجدو

ُسیفرغ (والكسائي حمزة قرأ حیث َ  }الثَّقَلَانِ أَيها لَكُم سنفْرغُ{: تعالى قوله في ،)4(بالیاء) َ
 ٌنظائر وله ،وجل ّعز للبارئ العظمة نون هاَّأن على ونُّالن قراءة ّفوجهت ،}31:الرحمن{

 ،لكم اهللا سیفرغ :أي فللغیبة، بالیاء )سیفرغ (قرأ من اّوأم ،)5(الكریم القرآن في ٌكثیرة
 الْبحرِ فِي الْمنشآت الْجوارِ ولَه{: تعالى قوله في مَّتقد قد الغیبة لفظ َّأن وحجتهم

جلَالِ ذُو ربك وجه ويبقَى{: تعالى وقوله ،}24:حمنَّالر{}كَالْأَعلَامِ  }والْإِكْرامِ الْ
 قال ذلك وفي ،}29:حمنَّالر{ }شأْنٍ فِي هو يومٍ كُلَّ {: تعالى وقوله ،}27:حمنَّالر{

 افبأیتهم ،المعنى متقاربتا ،معروفتان قراءتان هماَّإن عندنا القول في وابَّوالص: " ُّبريَّالط
   .)6("فمصیب القارئ قرأ

ه  مِنه تَفِرون الَّذِي الْموت إِن قُلْ{ :وفي قوله تعـالى       قرئـت ، }8:الجمعـة{ } ملَـاقِيكُم  فَإِنـَّ
  :غة على ثالثة أوجهُّ أهل اللاخرجهوقد )7( ، بدون فاء،)هَّفإن(

                                                             

 .41: ، ص20األلوسي، روح المعاني،ج) 1(

 .349:، ص2 البیان في غریب  إعراب القرآن، ج االنباري،)2(

 .22: ، ص25الطبري، جامع البیان، ج) 3(

 .620: بعة، صَّابن مجاهد، الس) 4(

 .301: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 5(

 .136: ، ص27الطبري، جامع البیان من تأویل آي القرآن، ج) 6(

 267: ، ص8حیان، البحر المحیط، ج ، و أبو104: ، ص4، الكشاف، جالزمخشري) 7(
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نھ (:قیل: لَّاألو ُقل إن الموت الذِي تفِرون مِ َْ ََ َُّّ ْ ََّ ْ ِ ْ ) مالقیكم هَّإن(و برأسه، ّتام كالم )ُ
   .)1 ()مالقیكم هَّإن (استأنف َّثم ،منه ونُّتفر الذي يءّالش هو الموت ّإن: أي ،استئناف

 كقراءة :أي ،صفة والموصول) َّإن (خبر) مالقیكم هّإن(یكون أن یجوز: انيَّوالث
   .)2(الجمهور

 ّإن (:أي ،)الموت َّإن (خبر) مالقیكم (یكون أن یحتمل: حیان أبو وقال: الثَّالث
 الحرف دَّأك الكالم طال لما هَّألن ًتوكیدا،) ّإنه(ویكون)مالقیكم منه ونُّتفر الذي الموت

   .)3() ّإن (الذي االسم بضمیر المصحوب
  .)4(بصوا ٕوالغاؤها زائدة هنا) الفاء (ّأن الفراء ویرى
 في كدخولها بالزم لیس ذلك في دخولها " َّبأن لوسياآل قاله ما هذا ویؤكد

ّوان ،ّالحقیقي الجواب  الفوت، عدم في المبالغة هاهنا وهي بالمقام، تلیق لنكتة یكون مإ
 ّأن إلفادة بالفاء يءفج ،علیه الفوت یسبب العادة مجرى في يءَّالش من الفرار َّأن وذلك
   .)5("للحال ًوتعكیسا ذكر فیما مبالغة المالقاة سبب الفرار

 }الصمد اللَّه*  أَحد اللَّه هو قُلْ {تعالى قوله في تنوین بغیر) أحد (وقرئت
  .}2-1: اإلخالص{

 البصري، والحسن سیرین، وابن ،عاصم بن ونصر انَّعف بن أبان قراءة وهي
: أحدهما: لمعنیین نوینَّالت عندنا ذلك من وابَّوالص: "ُّبريَّالط یقول )6( ،عمرو وأبي

   .العرب عند وأجودهما الكالمین، وأشهر غتین،ُّلال أفصح
   .)7("فیه نوینَّالت اختیار على األمصار قراء من ةَّالحج إجماع: انيَّوالث

                                                             

 .104: ، ص4خشري، الكشاف، جالزم) 1(

 .97: ، ص28لوسي، روح المعاني، ج، واآل367: ، ص8، البحر المحیط، جأبو حیان) 2(

 .97: ، ص28لوسي، روح المعاني، ج، واآل367: ، ص8، البحر المحیط، جأبو حیان) 3(

 .155: ، ص3الفراء، معاني القرآن ج) 4(

  . 85: ، ص28اآللوسي، روح المعاني، ج) 5(

 حیان، البحر ، أبو391: ، ص2، القیسي، الكشف، ج701: ابن مجاهد، السبعة، ص) 6(
 .528: ، ص8المحیط، ج

 .222: ، ص30الطبري، جامع البیان، ج) 7(
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ــا{: وفــي قولــه تعــالى لَ و ــون ــى تَحاضُّ ــامِ علَ كِنيِ  طَعــس  قرئــت ،}18: الفجــر{ }الْمِ
ّتحاضــون( ّتحاضــون(، وعلــى قــراءة الجمهــور )1(اء واأللــف بعــد الحــاءَّ التــِّبــضم) ُ بفــتح ) َ

َّحاض، أي التَّ، وهو من التّالخماسي) ّتحاض(اء واأللف من َّالت ) ُتحاضـون(ّوأمـا )2(ّحاثّ
ــ، وهــو مــن المحاضّبــاعيُّالر) ّحــاض(اء فهــي مــضارع َّ التــِّبــضم أن : ًا أیــضاة، ومعناهــَّ
   .)4(" ّكل صواب: " اء في هاتین القراءتینَّ، وقال الفر)3( واحد منهما اآلخرُّ كلَّیحث

ِالمنشئآت (وطلحة واألعمش وحمزة عاصم عن بكر أبو وقرأ  ،)5(ینِّالش بكسر) ُ
جوارِ ولَه{: تعالى قوله في  من قراءة وعلى ،}24:حمنَّالر{ }كَالْأَعلَامِ الْبحرِ فِي الْمنشآت الْ

 ،)6(ساعِّاالت على الفعل إلیها نسب وقد ،)أنشأ (من فاعل اسم فهي ینِّالش كسر
 في یرَّوالس ًساعا،ّات إلیها یرَّالس فأضاف ،َیرَّالس المنشئآت :قدیرَّوالت ،محذوف والمفعول
   .)7(واريّالص رفع أو ،یحِّالر بهبوب یكون ماَّإن الحقیقة

 صحیحتا معروفتان قراءتان هماَّنإ" : بقوله القراءتین هاتین على ُّبريَّالط ویعلق
   .)8("فمصیب القارئ قرأ فبأیهما متقاربتان المعنى

 قرأت: " فقال ،}51:غافر{} الْأَشهاد يقُوم مويو{: تعالى قوله عند اءَّالفر وقف وقد
 األشهاد َّألن ؛ ًصوابا كان تقوم یوم قارئ قرأ ولو ،ذكیرَّبالت) یقوم: (یعني بالیاء اءَّالقر
 الرجال ذهبت: تقول والعرب ،مَّتقد إذا ّویذكر فعله ّیؤنث رَّالمذك من والجمع ،جمع

                                                             

 .471: ، ص8 المحیط، جأبو حیان، البحر) 1(

 .)حضض:( مادة،1071:، ص3الجوهري، الصحاح، ج) 2(

 .)حضض:( مادة،1071:، ص3الجوهري، الصحاح، ج) 3(

 .261: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

ّ، الداني، اإلمام أبو عمرو عثمان بن سعید، التیسیر في 620ـ619: جاهد، السبعة، صابن م) 5(
 حیان، البحر ، أبو206:  صم،1984القراءات السبع، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

 .192: ، ص8المحیط، ج

 .301: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 6(

 .301: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 7(

 .93: ، ص27الطبري، جامع البیان، ج) 8(
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: تعالى قوله في وابَّالص حكم إلى ًمشیرا آخر موقع في ویقول. )1(" الرجال وذهب
}تْهادةُ فَن  اهمَّوتتوف وتعرج، المالئكة یعرج اءَّالقر یقرأ ،}39: آل عمران{ }الْمآلئِكَ

 فلتأنیث ّأنث ومن ذكیر،َّالت معنى إلى ذهب ّذكر فمن ،صواب ٌوكل ،المالئكة اهمَّویتوف
   .)2("أنیثَّالت علیه یقع وغیرهم ساءِّوالن جالِّالر من الجماعة َّنوأ االسم،

ةُ قَالَتِ إِذْ{:تعـالى قوله حمزة وقرأ آلئِكَ ا الْمي ميرم إِن كِ اللّه رشبةٍ ي بِكَلِم هنم هماس سِيحالْم 
 الیاء بفتح) َیبشرك (،}45: آل عمران{ } الْمقَربِني ومِن واآلخِرةِ الدنْيا فِي هاوجِي مريم ابن عِيسى

 البـشراء، بـشارات علـى المـشدد َّوكـأن صواب، شدیدَّوالت خفیفَّالت" :اءَّلفرا قال)3(خفیفَّوالت
 لغــة هــاَّولعل ،أبــشرت بعــضهم قــال وقــد   ...رورُّوالــس اإلفــراح وجهــة مــن خفیــفَّالت َّوكــأن
ِیبـشر، یـذكرها عیینة بن سفیان سمعت ة،َّحجازی َوبـشرت ُ َ  ورواهـا عكـل مـن سـمعتها لغـة َ

   .)4(" غیرهم عن ّالكسائي
 يتَربصن أَزْواجا ويذَرون مِنكُم يتَوفَّون والَّذِين{ :تعالى قوله على جاجَّالز وعقب

ةَ بِأَنفُسِهِنعبرٍ أَرها أَشرشعغیر" ذینَّال "خبر في حویونَّالن وقال: " بقوله} 234:البقرة{ ﴾و 
  : قول

 من غیره وقال ،موتهم بعد أو بعدهم یتربصن المعنى :األخفش حسنال بوأ قال
 إطباق وهذا علیه، ًدلیال الكالم في َّألن ؛أزواجهم وحذف ،یتربصن أزواجهم البصریین
   .)5("صواب وهو ،البصریین
 المقبول، فلك في یدور ًواحدا ًحكما به ویقصد بالحسن، وابَّالص حكم ویختلط         

 مِـن  ويسخَرون الدنْيا الْحياة كَفَرواْ لِلَّذِين زُين﴿: تعالى قوله عن حدیثه في جاجَّالز قول ومثاله

                                                             

 .10: ، ص3آن، جالفراء، معاني القر) 1(

 .210: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

، غایة االختصار في قراءة العشرة أئمة )هـ569ت (أبو عالء العطار، الحسن بن أحمد، ) 3(
 .448: ، ص2م، ج1994، 1أشرف محمد فؤاد طلعت، جدة، ط: األمصار، تحقیق

 .212:، ص1الفراء معاني القرآن، ج) 4(

 .314: ، ص1ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 5(
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واْ الَّذِيننآم الَّذِيناتَّقَواْ و مقَهفَو  مو ةِ  يـ امـالْقِي  اللّـهقُ  و رزُ ن  يـ اء  مـش رِ بِ يـ ابٍ  غَيـیقـول ،}212:البقـرة{ ﴾حِـس 
) ُّزینت (كانت ولو ،ذكیرَّالت لفظ فیه جاز) ّزین(و ،فاعله َّسمُی لم ما على ُرفع: " اجَّجَّالز

ّوزیــن ًصــوابا، لكــان  الحیــاة معنــى َّألن ؛ّبحقیقــي لــیس الحیــاة تأنیــث َّألن حــسن؛ صــواب ُ
   .)1("واحد العیش ومعنى
ةَ ﴿:وفي قولـه تعـالى        انِيـاجٍ ثَمأَزْو  ـن نِ  الـضَّأْنِ  مي اثْنـ  مِـنزِ  و عـنِ  الْمـي نِ  قُـلْ  اثْنيآلـذَّكَر  مـر أَمِ ح 

ـهِ  اشتَملَت أَما األُنثَيينِ لَيع  ام حـنِ  أَري ونِي  األُنثَيـؤ إِن بِعِلْـمٍ  نَبـ  ادِقِ  كُنـتُم صـقرئـت ،}143: األنعـام{ ﴾ني 
ّ ووجهــت ،)ثمانیــة(ة مــن َّعلــى البدلیــ) اثنــین(،، ونــصبت )2(برفــع اثنــین فــي الموضــعین

:  حیث قال،بواَّاء على هذا الوجه بالصَّوقد حكم الفر )3(فع هنا على االستئنافَّقراءة الر
ًكــان صــوابا كمــا تقــول رأیــت القــوم مــنهم قاعــد ) مــن(ولــو رفعــت اثنــین واثنــین لــدخول " 

ًومنهم قائم وقاعدا وقائما ً ")4(.   
 فتح لقراءة اءَّالفر اختاره ما على ّبريَّالط تعلیق في ًجلیا وابَّالص حكم ویبدو

آلئِكَةُ فَنادتْه﴿:تعالى قوله في) ّنأ( الْم وهو ي قَائِم كَ اللّه أَن الْمِحرابِ فِي يصلِّ رشبى ي يـحقًا بِيدصم 

ةٍ بِكَلِم نا اللّهِ مديسا وورصحا ونَبِيو نم ني  وابَّوالص: " قال حیث ،}39: آل عمران {﴾الصالِحِ
 فنادته :بمعنى علیه داءِّالن بوقوع) ّأن (بفتح " ّیبشرك اهللا ّأن " ندناع ذلك في القراءة من

   .)5("بذلك المالئكة
) ننجي (قتیبة ابن واختار: " قال حیث مكي، حدیث في وابَّالص حكم وجاء

  . )6("وابَّالص وهو ،الجماعة قراءة على بنونین
  

  األصل 2.1
                                                             

 .281: ، ص1، جبهٕالزجاج، معاني القرآن واعرا) 1(

 .114: ، ص7القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .57: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

 .362ـ 361: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

 .170: ، ص3الطبري، جامع البیان، ج) 5(

 .114:  ص،2القیسي، الكشف، ج) 6(
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 ،)أصول (وجمعه ،وأساسه شيء كل أسفل) األصل (أن المعجمات ذكرت
 ذا كان ًصالةَأ ُلُأصَی ُالشيء َصلَأ: یقال ،عدة ٍمعان في) أصل (كلمة واستعملت

 یثبت :لُأصَی ءيّوالش ،ّواشتد قوي الشيء َلُصوَأ وجاد، استحكم الرأي َلُصوَأ ،ٍصلَأ
   .)1(ویرسخ

 وما أصول، وجمعه ٍشيء ّكل أسفل ":هو األصل ّأن على ورمنظ ابن َّونص
 سائره الرتفع مرتفعة توهمت التي الشيء وقاعدة ...إلیه الشيء وجود یستند

 :یقال ّثم ومن ،منه ئِدُب ما يءَّالش أصل: " العسكري هالل أبو ویقول ،)2("بارتفاعها
   .)3("رابُّالت ساناإلن أصل

 علیه ُیبتنى ما هو: " وقیل .)4("غیره علیه بنىُی ما " :هّأن إلى الجرجاني ویذهب
 علیه ُیبتنى ما األصل ّألن علیه؛ المنصوص ّالمحل في الحكم هو واألصل .... غیره

ّالظن أو العلم إلى ًموصال به ُالعلم فكان غیره،    .  )5("بغیره ّ
 راكیبَّالت ّصحة عن عبیرَّللت غویینُّالل استعماالت في ًكثیرا األصل كلمة دارت

 ائلالمس ترتیب حال ،حاةُّالن عند استعملت وقد علیه، تكون أن ینبغي وما ة،َّغویُّالل
 إال ،الفعل إال یلیها ال " :االستفهام حروف في سیبویه یقول القواعد، ووضع ،ةَّحویَّالن
  :یقولون همَّأن ترى أال ذلك، غیر واألصل األسماء، بعدها بتدأوااف ،فیها عواَّتوس همَّأن

  منطلق زید هل
                                                             

محمد حسن آل یاسین، : ، المحیط في اللغة، تحقیق)هـ385ت(، إسماعیل بن عباد، الصاحب)1(
ابن فارس، )أصل:(، مادة187: ، ص8م، ج1994، 1عالم الكتب، بیروت،ط

عبد السالم هارون، دار إحیاء الكتب العربیة، : ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)هـ395ت(أحمد،
، محمد أعلى بن علي، موسوعة يونالتها. صلأ: ، مادة109:، ص1، ج1مصر، ط

اصطالحات العلوم اإلسالمیة، المعروف بكشاف اصطالحات الفنون، مؤسسة خیاط للنشر، 
ّ معجم مطول للغة العربیة ،، عبد المسیح، جورج متري، لغة العرب85: ، ص1بیروت، ج ّ

 .32: ، ص1م،  ج1993، 1ومصطلحاتها الحدیثة، مكتبة لبنان، ط

 .80:، ص1ج) أصل: مادة(ابن منظور، لسان العرب، ) 2(

 .170: العسكري، الفروق اللغویة، ص) 3(

 .32: الجرجاني، التعریفات، ص)4(

 .214: ، ص1ّي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جونالتها) 5(
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  راالد في زید هل
  آخذ ٌزید كیف
  : قلت فإن
  رأیت ًزیدا هل*

  ذاهب ٌزید هل* 
 على حملوه والفعل االسم اجتمع لما هَّألن عر؛ِّالش  في إال یجز ولم بح،ق
  .)1(" األصل

 التي األسس أحد ّویعده األصل، ترك كراهیة إلى یشیر آخر ٍموضع وفي
 في یكثر شيء ّكل ولیس: " یقول ة،َّغویُّالل راكیبَّالت تقویم إلى إشارته في یعتمدها
   .)2("األصل ترك فكرهوا عندهم، بالقیاس لیس هّألن األصل؛ عن غیری كالمهم

 ة،َّغویُّالل راكیبَّالت علیه تكون أن یجب كان ما هو سیبویه یعنیه ما في واألصل
َّاللغویة راكیبَّالت یخرج قد ّغويُّالل وسعّفالت   .َّالصحیح قیاسها عن ُّ

 بمعنى القراءات، ّبحق اءالعلم أطلقها التي األحكام من ًاحداو األصل كان لقد
 وهو": منها ٍمختلفة ٍبعبارات الحكم اهذ وجاء القبول، في بها واالعتداد إقرارها
 ،)6("األصل على ّالضم جاز"و ،)5("الحركة األصل"و ،)4("األصل هو وهذا "،)3("األصل

 االختیار وهو "،)1("لجماعةا وعلیه األصل ّألنه"و ،)7("الكلمة هذه في األصل وهذا" 
                                                             

 .99: ، ص1سیبویه، ج) 1(

 .212: ، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 2(

، 103: ، ص2، األزهري، معاني القراءات، ج469،470: ، ص1ّالفراء، معاني القرآن، ج )3(
، العكبري، التبیان في غریب إعراب القرآن، 372 ،58، 50، 36:، ص2القیسي، الكشف، ج

 .88:، ص1ج

محمد عبد الخالق :  المقتضب، تحقیق،)ه285:ت(ّالمبرد، أبو العباس محمد بن یزید، )4(
 .150، 149: ، ص4عضیمة، عالم الكتب، بیروت، ج

، إعراب ثالثین سورة من القرآن، )هـ370: ت(أحمد، أبو عبد اهللا الحسین بن ابن خالویه،  )5(
ّالسید عبد الرحیم محمد، دار الكتب المصریة،: تصحیح  .187:  صّّ

 .133: ، ص2ّالفارسي، الحجة، ج) 6(

 .335:، ص2ّالفارسي، الحجة، ج  )7(
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 قول ذلك ومن ،)4( "األصل هو حقیقَّوالت " ،)3("األصل على به وأتى " ،)2("األصل ألنه
حواْ فَبِذَلِك ﴿:تعالى قوله قراءة في ،ّالكسائي على ّرده في ّالفراء فْر58: یونس{ ﴾فَلْي{، 
 :قولهم یعیب الكسائي وكان" فلتفرحوا فبذلك " قرئت هاَّأن ُذكر وقد ،الجمهور قراءة وهي

   .)5("األصل وهو ًعیبا، فجعله ًقلیال وجده هَّألن ؛)فلتفرحوا(
 من نوینَّوالت ونُّالن تحذف أن لك یجوز هَّأن واعلم: " ِّالمبرد قول الباب هذا ومن

 كَّألن معرفة، إلى ًمضافا كان ٕوان ،نكرة إال االسم یكون وال الفعل، مجرى تجري التي
 ثبات معنى والمعنى ،اإلضافة عاقبتها ونُّالن تذهب فلما ،ًاستخفافا ونُّالن تحذف ماَّإن
ةِ بالِغَ هديا﴿ :ّوجل عز اهللا قول ذلك فمن ،ونُّالن بقال نَّنو ومن ،}95: المائدة{ ﴾الْكَع :

ةُ(و }93: مریم {﴾عبدا الرحمنِ آتِي﴿  :ّوجل ّعز قال كما ،}185: آل عمران{ )الْموتِ ذَآئِقَ

ني وال﴿ آم تيالْب امریكن لم إذ ،وأكثر ّأخف وذاك ،األصل هو وهذا ،}2: المائدة{ ﴾الْح 
   .)6("سواء الجودة في وكالهما ،لمعنى ًناقصا

 تخفیف مع بواو ،"وقتت" والحسن مسعود وابن جعفر أبي قراءة ذلك ومن
 وابن وردان، ابن قرأ وبها ،}11: المرسالت{ ﴾أُقِّتَت الرسلُ وإِذَا ﴿:تعالى قوله في ،)7(القاف

                                                                                                                                                                                   

 .85: ، ص2 القیسي، الكشف، ج) 1(

 .218: ، ص2القیسي، الكشف، ج )2(

 .36:، ص2القیسي، الكشف، ج )3(

محمد نور : ، شرح الشافیة، تحقیق)هـ686:ت( األستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن، )4(
محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، والحسن، ومحمد الزفزاف، 

 .32:، ص3م، ج1982

 .469،470: ،ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

 .89،90/ 4 القرآن، ج، وانظر الفراء، معاني150ـ 149: ، ص4ّالمبرد، المقتضب، ج)6(

 القراءات شواذ وجوه تبیین في ،المحتسب)1998 (،)392:ت (عثمان، الفتح أبو جني، ابن )7(
 بیروت، العلمیة، الكتب دار  ،1ط عطا، القادر عبد محمد: وتحقیق دراسة عنها، واإلیضاح

 .345: ، ص2ج.لبنان
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 القاف تشدید مع بواو وقرأ ،)1(عمر بن ىعیس یقول كما مضر، سفلى لغة وهي ،جماز
 ،الواو من بدل والهمز الوقت، من هَّألن ل؛األص وهي والیزیدي، العالء بن عمرو أبو
 حدث ما الحدیث رفيَّوالص ّوتيَّالص العلم ضوء وفي ،)2(اإلتحاف صاحب ّینص كما
   .ًواوا لتصبح تهاّضم بتطویل عنها عویضَّوالت الهمزة حذف هو جعفر أبي قراءة في

 لكن :والحسن كعب بن ُّأبي عن روي مافی المحذوفة الهمزة إعادة ذلك قبیل ومن
 لكن نون بإدغام ،}38: الكهف {﴾ربي اللَّه هو لَّكِنا﴿: الجماعة وقراءة .)3(ربي اهللا هو أنا

 هي هذه ُّأبي قراءة: " يّجن ابن قال همزته، حذف بعد) أنا (الضمیر بنون المخففة
   .)4("ربي اهللا هو ّلكنا"وغیره عمرو أبي قراءة أصل

 ّفأما: " ّاألزهري منصور أبو وقال ،)5(البالغ دّالجی الوجه هاَّبأن جاجَّالز ووصفها
 من حذفت قد الهمزة ّألن األلف، إثبات القراءة في فاألجود) اهللا هو ّلكنا: (اهللا قول

 حدث وما. )6("جائز فهو به قرئ ما ّوكل الهمزة، من ًعوضا األلف إثبات فصار ،)أنا(
 ،كله) َأ (القصیر المقطع بحذف فخفیَّتال إرادة هو الحدیث صوتاأل علم حسب هنا
 نتیجة ًتلقائیا الكلمتین التحام إلى ذلك ّفأدى ًمعا، وحركتها الهمزة أي )ح+ص (وهو
 َّثم ون،ُّالن في ونُّالن مإدغا إلى ّأدى مما مقفل، إلى بینهما المفتوح المقطع لّتحو

) َّلكن(و ،ًخطا) ّلكنا(هي ًواحدة ًكلمة الكلمتان فصارت ،ویلةَّالط میرَّالض فتحة ُقصرت
َّكن (المقطع على واحد أولي نبر على تحتوي ًنطقا، ) هـ210ت (عبیدة أبو وذهب ،)ِ

ّفشددت األخرى، في ونینُّالن ىحدإ دغمتوُأ ،األولى األلف ذفتُح: "فقال هذا مثل إلى ُ 
  .)7("ذلك تفعل والعرب

                                                             

 .405، 8أبو حیان، البحر المحیط، ج) 1(

 .430: الدمیاطي، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ص) 2(

 .290: تحاف، ص اإل، والدمیاطي،29، 2ابن جني، المحتسب، ج) 3(

 .290تحاف، ، الدمیاطي، اإل29، 2، المحتسب، جابن جني) 4(

 .287: ، ص3ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه،ج) 5(

 .111: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)6(

محمد فؤاد سزكین، مكتبة : یق، مجاز القرآن، تحق)هـ210ت( أبو عبیدة، معمر بن المثنى،)7(
 .403: ، ص1م، ج1988الخانجي للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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ُبـه (ومن ذلك ما جاء على اإلتبـاع فیمـا روي عـن نـافع بروایـة ورش، وعـن األعـرج     
ُانظر معكُم  اللّه أَخذَ إِن أَرأَيتُم قُلْ﴿:في قوله تعالى )ُ سـ  كُمارـص أَبـ  وخولَـى  تَمقُلُـوبِكُم  ع  ن مـ  إِلَــه 

رأْتِيكُم اللّهِ غَيبِهِ ي  انظُـر  ـف كَي  فراتِ  نُـص اآليـ  ثُـم  ـم ه  دِفُونص الهـاء فـي ِّ، بـضم}46: األنعـام{ ﴾يـ 
ّالضمیر إتباعا لضم ُانظر(اء في ّة الظً ُ() 1(.   

 الهاء تكون أن األصل ّألن قال ،األصل على جاء اَّمم حاسَّالن عند وهو
   .)2(ُمعه ُجئت تقول كما مضمومة

ٍخسر (وقرئت ُ  ﴾خسر لَفِي الْإِنسان إِن﴿: تعالى قوله في ینّوالس الخاء بضم)ُ
  .}2: العصر{

 هذه تكون وقد ،)3(عاصم عن بكر أبي عن وهارون هرمز ابن قراءة وهي
 یسكن ما باب هذا: " سیبویه یقول ،ّالخفة باب من هنا والتسكین، األصل على القراءة

ٍفخذ: (ولهمق وذلك متحرك، األصل في وهو ،ًاستخفافا ِ ٍفخذ: َ ٍِكبد (وفي ،)َ ٍكبد:َ َ(، 
ٍعضد(وفي ُ ٍعضد :َ ُالرجل (وفي ،)َ َكرم(وفي ،)ِالرجل: َّ ُ َكرم: الرجل َ َِعلم (وفي ،)َ َ :
َعلم َ"()4( .  

: یقول إذ القراءات، في األصل حكم إلى ًمنوها خالویه ابن یشیر هذا مثل ٕالىو
 مثل ًتخفیفا المیم وبإسكان ،}9: الهمزة{ ﴾عمدٍ فِي﴿ عمرو أبي نع هارون وروى" 

 واألصل المیم، ٕواسكان العین بفتح) َعمد في (ًأیضا عنه وروى ،)5(ُورسل رسول
   .)6("اهللا شاء إن ذلك فاعرف ،الحركة

                                                             

: ، ص4 البحر المحیط، ج حیان،، أبو258، ابن مجاهد، السبعة، 208الدمیاطي، اإلتحاف، ) 1(
132. 

 .548: ، ص1النحاس، إعراب القرآن ج) 2(

 509: ، ص8البحر المحیط، جأبو حیان، ، 179: ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن) 3(

 .113: ،ص4سیبویه، الكتاب، ج) 4(

 510: ، ص8 حیان، البحر المحیط، ج، أبو179:مختصر في شواذ القرآن، صابن خالویه، ) 5(

 .187: الویه، إعراب ثالثین سورة، صابن خ) 6(
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ا كَان من﴿ :تعالى قوله في والتسكین التحریك قراءة ّالعكبري هَّووج ودلِّلّهِ ع 

آلئِكَتِهِ ملِهِ وسررِيلَ وجِبمِيكَالَ وو فَإِن اللّه ودع أصل التحریك َّبأن ،}98:البقرة{ ﴾لِّلْكَافِرِين 
 لصعوبة یؤدي اّمم وهذا ،فظةّالل في الحركة تتابع إثر خفیف؛َّللت سكینَّتال وجاء ،القراءة

 بالرسل:"العكبري یقول األصل، فعلى بالحركة جاء من ّأما سكین،ّالت إلى فلجأوا طق؛ُّالن
ّبالضم  الضمیر إلى أضاف إذا یسكن من ومنهم ًتخفیفا، جاء والتسكین األصل، وهو ،ّ

 ىحدإ على هنا التسكین یكون وقد .)1("ذلك غیر في ّمویض الحركات، توالي من ًهربا
 ظاهرة األلفاظ هذه مثل في خفیفَّالت ظاهرة ّأن رابین تشیم ویذكر ،)2(القبائل لهجات
 صیغ في الفتحة ُتسقط تمیم قبیلة ّأن مخشريَّالز طریق عن ونعرف: " فیقول ّتمیمیة،

َجمرات،: مثل َ   . المیم بتسكین ،)3("َجمرات ینطقونها حیث َ
 من كثیر في منتشرة كانت بل وحدهم، التمیمیین ظاهرة تكن لم ّأنها ویظهر

ُّوالتخلص ة،َّللخف النزوع منها والغرض العرب، لهجات  ولیق القصیرة، المقاطع من ّ
 ًقدیما العرب بعض میل ًأیضا، لنا ّیفسر القصیرة، المقاطع لتتابع العربیة وكره:" الشایب

 اهرةَّالظ هذه ونُّغویُّالل وینسب ّالثالثیة، واألفعال األسماء من ٍكثیر في العین تسكین إلى
  .  )4("ًأیضا ربیعة ٕوالى ،تمیم من كثیر أناس ٕوالى وائل، بن بكر بني إلى

 الهمز تحقیق في نجده ما وهذا ،القراءات بعض توجیه في األصل حكم ویرد
 ﴾رحِيم َغفُور واللَّه أَزْواجِك مرَضات غِيتَبتَ لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لِم النبِي أَيها يا﴿: تعالى قوله في

ةِ خير هم أُولَئِك﴿ :تعالى وقوله ،}1: التحریم{ رِيبتحقیق  نافع قرأ حیث ،}7: البینة {﴾الْب 

                                                             

   .88:، ص1العكبري، التبیان في غریب إعراب القرآن، ج) 1(

، الجندي، أحمد علم الدین، اللهجات العربیة في التراث، الدار 113: ،ص4سیبویه، الكتاب، ج) 2(
 .251: ، ص1م، ج1978العربیة للكتاب، لیبیا ـ تونس، 

ّ تشیم رابین، اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة، ترجمه وقد)3( ّ : ّم لع وعلق علیهّ
ّم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ص200، 1الدكتور عبد الكریم مجاهد، ط ّ :165. 

ّي حسن، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة، عالم الكتب، إربد ـ األردن، ّالشایب، فوز) 4( ّ
 .131: م، ص2004، 1ط
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 القراءات أوثق قراءاته كانت حیث مجاهد ابن بدأ وبه ،السبعة القراء من وهو ،)1(الهمزة
 في ثابتة "قراءة هاَّأن إلى الرضي ویشیر ،)2(التابعین من سبعین على قرأ هّألن ؛نظره في

 الحروف كسائر األصل هو حقیقَّوالت: "الباب هذا في هوقول ،)3("بعَّالس القراءات
  .)4("استحسان خفیفَّوالت

َّویذهب القیسي إلى أن هذه القراءة جاءت على األصل، وأشار إلى أن  ترك ّ
َُالهمز ناتج عن كثرة االستعمال، فالعرب تخفف إذا كثر اال قرأهما : "ستعمال، حیث قالّ

أي خلقهم، ) برأ اهللا الخلق(ه من َّنافع وابن ذكوان بالهمز فیهما، على األصل؛ ألن
الخلیقة، وقرأ الباقون بتشدید الیاء، من غیر همز، على تخفیف : ّفأصله الهمز، والبریة

ّالهمز فیه، على األصول المتقدمة، وذلك لكثرة االستعمال فیه، فأكثر العرب 
َُیستعملونه، مخفف الهمزة، لكثرة استعمالهم له تخفیفا، فمن عادتهم إذا كثر استعمالهم  َ ً ّ ُ
َُلشيء أحدثوا فیه تخفیفا بوجه من وجوه التخفیف، فلما كثر استعمالهم لهذه الكلمة،  ّ ً ٍ

ّ، ورأوا الهمز أثقل من غیره خففوا الهمزة)ویاء(ّوكانت فیها همزة ومدة   فأبدلوا منها ،َ
) ّبریة(ومثل هذا الحرف في تخفیفهم لهمزة ...  وأدغموا الیاء الزائدة التي قبلها فیهایاء،

ّالذریة(ومن ذلك إجماعهم على تخفیف همزة). ّبيَّالن(أكثر من تخفیفهم لهمزة  ، إذا )ُ
  . )5() "خبأت(وهي من ) الخابیة( وتخفیفهم لـ ،)ذرأ إلیه الخلق(جعلته من 

 الَّذِين ﴿:، في قوله تعالى)6(حقیقَّوقرأ حمزة ونافع بتسهیل الهمز، وقرأ الباقون بالت

ونمِنؤبِ يویعلق الفارسي}3: البقرة{ ﴾بِالْغَي ،ُّ ّفأما حجة من قرأ :"حقیق بقولهَّ على قراءة التّ ّ
َّفألنه إنما ترك الهمز في أومن الجتماع الهمزتین، كما أنبتحقیق الهمز، ) یؤمنون( ّ ّ 

                                                             

 .419: الدمیاطي، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ص) 1(

 .216: ص، مكتیة النهضة المصریة،1948 ،1عبد الوهاب حمودة، القراءات واللهجات، ط) 2(

 .35: ، ص3 جاألستراباذي، شرح الشافیة،)3(

 .32 :، ص3جاألستراباذي، شرح الشافیة، )4(

     .386، 385: ، ص2القیسي، الكشف، ج )5(

 .214: ، ص1 ج،ّالفارسي، الحجة )6(
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ّة، رد ّتركها في آمن كذلك، فلما زال اجتماعهما مع سائر حروف المضارعة سوى الهمز
  . )1("َ الهمزة من األمن واألمنة، فاء الفعلّنالكلمة إلى األصل فهمز، أل

ؤخركُم﴿: هم قرأواّ عن عاصم، وورش عن نافع أنوكذلك روى أبو بكر ي﴾ 

ؤاخِذُهم﴿، و}42:إبراهیم{ ﴾يؤخرهم﴿، و}4:نوح{ 58: الكهف{ ﴾ي{اخِذْنَا الَ﴿، وتُؤ﴾} البقرة :

ّ، بغیر همز، وسائر القراء یهمزون}286
هذه ظهور األصل في : " ، قال األزهري )2(

ختار تخفیف الهمز فهو ت الهمز من التأخیر واألخذ، فمن اّالهمزة؛ ألنها من یاءا
ًمصیب من جهة اللغة، ومن همز فهو أتم وأفصح، ومن أبدل من الهمز واوا، فهي لغة  ّ

  . )3("معروفة
 ﴾علَيهِم أَنعمت الَّذِين ِصراطَ﴿: عالى على قوله تّوجاء حكم األصل في تعقیب الفارسي

ــ وهو قول ) ُعلیهم(ّوحجة من قرأ : "ُّ الهاء، قال الفارسيِّ، حیث قرأ حمزة بضم}7: الفاتحة{
على (في األصل هو ) علیهم( تركیب ّوذلك ألن. )4("ّضم الهاء هو األصل: ّحمزة ــ أنهم قالوا

َّ، وعند اتصال الض)ُهم+  َّمیر بحرف الجر تصبح اللّ ِّ، وهنا یستثقل على الل)ُعلیهم(فظة ّ سان ُ
ّة الهاء كسرة للتناسب مع الیاء طلبا للخفةَّ، لذا أصبحت ضمٍّاالنتقال من كسر إلى ضم ً.  

  
   الوجه  3.1

 والوجه األوجه، َّوحي الوجوه َّحي: اءَّالفر وحكى وجوه، والجمع معروف، الوجه"
 أيَّالر هو أي ،أيَّالر وجه هذا ویقال الواو، من عوض والهاء .بمعنى الجهة من

 تُولُّواْ فَأَينما﴿ :العزیز نزیلَّالت وفي مستقبله، ٍشيء ّكل ووجه: "منظور ابن وذكر ،)5("نفسه

                                                             

 .239: ،  ص1 ج،ّالفارسي، الحجة) 1(

 .65: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج )2(

 .65: ، ص2ج األزهري، معاني القراءات،) 3(

 .60: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج)4(

 .2255، 2254: ، ص6الجوهري، الصحاح، ج) 5(
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ثَم  هارَّالن ووجه نفسه، أيَّالر  هو أي ،أيَّالر وجه ذاه: وقال ،}115: البقرة {﴾اللّهِ وجه فَ
   .)1("تقصده الذي َّالسبیل الكالم ووجه... أوله

 یقال فعندما ،الكلمة أو الكالم علیها یكون التي الحالة " هو االصطالح وفي
 یكون ـــ أوجه أربعة لها ّأن مقصودال یكون ـــ أوجه أربعة على تأتي )لوال: (ًمثال

   .)2("استعماالت أربعة لها ّأن المقصود
 مواقعها وتبیان ،األلفاظ إعراب في كما واالتجاه الرأي :"ًأیضا بالوجه ویقصد

 رأیان أي :مشهوران وجهان إعرابهما في: وبئس نعم مخصوص عن یقال كأن
   .)3("واتجاهان

 التي والقوانین القواعد عن حدیثهم معرض في ًاّلغوی ًاحكم الوجه النحاة واستعمل
   .)5(للمبرد )المقتضب(و ،)4( ویهیبلس )الكتاب( :مثل اللغة، تحكم

 هو بل ،الحروف اختالف سوى األخرى واألحكام الحكم هذا بین ًفرقا نجد ولم
 والباب، ،والوجه ،الكالم وجه : "بیديُّالز یقول ،والحسن واألصل وابَّلصا لحكم ردیف

 في له مساویة القیاس مصطلح عن ًفضال ،المصطلحات هذه حاةُّالن استخدم لقد :ّالحدو
 َّأن ویرى , )6( "األلفاظ اختالف غیر یذكر ًتباینا بینها أجد ولم ،المساواة تمام ،المعنى

 األكثر فهو الوجه مصطلح ّوأما: " فیقول ،حاةُّالن مصنفات في ًشیوعا ثرأك الحكم هذا
 حیث ،)7("نفسه القیاس مصطلح ورد مما أكثر كتبهم في ورد وقد النحاة، عند ًدورانا

   . القاعدة وتثبیت المعنى، تأدیة في بمجملها األحكام هذه تتناوب

                                                             

 .556، 555:ص، 13جابن منظور، لسان العرب،) 1(

 دار اللبدي، محمد سمیر نجیب، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة،) 2(
 .239: م، ص1985، 1الفرقان، ط

 .239: اللبدي، محمد سمیر، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص) 3(

   .67، 63، 1سیبویه، الكتاب، ج) 4(

 .250: ، ص3المبرد، المقتضب، ج) 5(

ّ نشأته وتطوره، دار الشروق، عمان، األردنبیدي، سعید جاسم، القیاس في النحو العربيُّالز) 6( ّ ّ، 
 .142: م، ص1997 ،1ط

 .142: الزبیدي، سعید جاسم،القیاس في النحو العربي، ص) 7(
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 على ُیفعل دخول وأرینا: "ّيّجن ابن یقول الخصائص، في جاء ما ذلك ومن
َقتل :نحو فیه ِیفعل َونخل ،ُیقتل ََ َ ُینخل َ  به االختصار أرید إذا هنا به األحجى فكان ،ُ
 فعل؛ مضارع في له ًمقتضیا القیاس كان الذي هو الوجه ذلك یكون أن وجهیه أحد عل
 الفعل یكون أن ًصحیحا المروي كان إن والوجه: " قوله و ،)1("العین كسرب ِیفعل وهو

 ویقصد ،)3 ("....آخر ًشیئا إفساده وجه اّوأم" و ،)2 ("...حدوت إلى وحدت من ًمقلوبا
  .ادهإفس حكم بذلك

 وجه قاله الذي وهذا " ،)4("صحیح وجه وهذا: " موقع غیر في وأضاف
 ماَّإن كَّإن القیاس بلق من جوازه ووجه "،)7("وجه فهذا" و ،)6("آخر ووجه " ،)5("صحیح
  .)9( وغیرهم ،)8("متفقین لمعنیین مختلفین تقدیرین اجتماع تستنكر

 مختلفة سیاقات ضمن فورد القرآنیة، القراءات توجیه في الحكم هذا واستعمل
 في الوجه هو" و ،)12("القراءة وجه وهو "،)11(" الكالم وجه وهو "،)10("الوجه وهو: "منها

                                                             

 .322:،ص1جابن جني، الخصائص، ) 1(

 .207: ، ص1جابن جني، الخصائص، ) 2(

 .102:ص1جابن جني، الخصائص، ) 3(

 .106، 1جابن جني، الخصائص، ) 4(

 .323: ،ص1جابن جني، الخصائص، ) 5(

 .98:، ص1جابن جني، الخصائص، ) 6(

 .107: ، ص1 جابن جني، الخصائص، ) 7(

 .98: 1جابن جني، الخصائص، ) 8(

، شرح ابن )هـ769ت (ابن عقیل، بهاء الدین عبداهللا ابن عقیل العقیلي الهمداني المصري، ) 9(
 .69، 68: ، ص2محمد محیي الدین عبد الحمید، ج: عقیل، تحقیق

ّ، الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق، 14: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج)10( َّ َّ
علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ، الجمل في النحو، تحقیق)ه337:ت(

 .23: ، ص5 الفارسي، الحجة، ج،213: م، ص1988

 .215،290: ، ص2ء، معاني القرآن، جالفرا) 11(

 .347، 346: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)12(
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" العربیة في الكالم وجه وهو " ،)2("اراالختی وعلیه الكالم وجه وهو "،)1("العربیة قیاس
 وغیرها، والحسن الجید مثل المقبول، فلك في تدور أخرى ٍبأحكام الحكم هذا واقترن ،)3(

" حسن وجه وهو" ،)4(" جید وجه وهو: "فقالوا واحد، معنى في تشاركها على دلیل وهذا
" و ،)8("التنوین ترك والوجه  "،)7("والعمل القراءة وجه والرفع " ،)6("الجزم والوجه " ،)5(

) أفعل(التفضیل بصیغة جاء و ،)10("القراءة وجه والرفع"،)9("النصب في ٌحسن ٌوجه له
   .)11("النصب من أوجه وهو: " أحدهم قول مثل

 ســیبویه فــي تعلیقــه علــى بعــض القــراءات عنــد إمــام النحــاة) الوجــه(وجــاء حكــم 
ةُ ﴿:وأمـا قولـه عـز وجـل: " یقـولإذ  ،القرآنیـة انِيـانِـي  الزالزو  لِـداحِـدٍ  كُـلَّ  وافَاجا  و مـهنمِئَـةَ  م 

طَعواْ  والـسارِقَةُ  والـسارِقُ ﴿: ، وقولـه تعـالى}2:النـور{ ﴾ جلْـدةٍ  دِيهما  فَـاقْ فـإن،}38: المائـدة{ ﴾أَيـ َّ 

ثَلُ﴿: ه جاء على مثل قولهَّ ولكن،َهذا لم یبن على الفعل ةِ م نالَّتِي الْج عِدو تَّقُونمحمـد{ ﴾الْم :

  .ة ّ علیك مثل الجنُّا یقصَّ أو مم،ُةّ ومن القصص مثل الجن:ه قالَّ فكأن،}15
 توصي أو ،بأشیاء تخبر كنت إذا الحد هذا على ٍوعمر ٍزید في هذا یجري وقد

   . وأكرمه إلیه فأحسن ،به صيوُأ فیمن ٌزید أي ،ٌزید :تقول َّثم

                                                             

 .406: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج)1(

 .308، 224:، ص2 القیسي، الكشف، ج)2(

 .153: ، ص2القیسي، الكشف،ج) 3(

 .175: ، ص2، األزهري، معاني القراءات، ج329، 247:، ص2عاني القرآن، جالفراء، م) 4(

 .102: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

 .273: ، ص2الفراء، معاني القرآن،  ج) 6(

 .201: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 7(

 .333: ، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج) 8(

 .150: ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص) 9(

، القیسي، 35: ، ابن مجاهد، السبعة، ص100: ابن خالویه، الحجة في القراءات السبع، ص) 10(
 .392 ،1الكشف، ج

   .171: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 11(
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 ةّالعربی في وهو ،)2() َانيّوالز َانیةّالز(و )1 ()َارقةّوالس َارقّوالس(: أناس قرأ وقد
َّوان ،فعَّبالر القراءة ّإال ةَّالعام أبت ولكن ،القوة من لك ذكرت ما على  في الوجه كان مإ

 یكون ذلك كان إذا أوجب فیه وهو ،الفعل ُتقدیم ِالكالم َّحد َّألن صب؛َّالن هيَّوالن األمر
   .)3( "الفعل في یكونان ال هماَّالن ؛ االستفهام ألف في

فـع فـي قولـه َّاء  في تعقیبه على قـراءة الرَّما جاء في معاني  الفرَأیضا من ذلك و
اء  بلْ أَمواتًا اللّهِ سبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِين تَحسبن والَ﴿: تعالى يـأَح  عِنـد  هِـمبر  زَقُـونرآل عمـران {﴾ ي :

ــ: "  حیــث قــال}169 َّرفــع وهــو أوجــه مــن الن ولكــن : ه لــو نــصب لكــان علــىَّصب ؛ ألنــٌ
: " ٍ وقـــال فــي موضـــع آخـــر،)4(" مــن هـــذا الموضـــع أجــودّكَّأحــسبهم أحیـــاء ؛ فطــرح الـــش

ذِي ﴿: وقولـه ره  تَـولَّى  والـَّ كِبـ  مهمِـن  لَـه  ذَاب عـ  ظِـيم اء علـى كـسر َّمـع القـرأج، }11: النـور{ ﴾ع
ّبالضم) ُكبره(الكاف، وقرأ حمید األعرج

   العرب تقول َّحو ؛ ألنَّد في النّ وجه جیوهو، )5(

   .)6("وكذا، یریدون أكثرهُفالن تولى عظم كذا 
 العرب باستعمال ذلك لّوعل بالجودة،) ُكبره (في الكاف ّضم اءَّالفر وصف فقد

 غلب لكن ،َمُظَع أي ،ُالشيء َرُبَك: مصدر في لغتان هما فقیل: " عادل ابن قال لها،

                                                             

: ، ص2ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج: نظرسى بن عمر وابن أبي عبلة، ااءة عیوهي قر) 1(
، 19: ، ص2، النحاس، إعراب القرآن، ج32: ، ابن خالویه، مختصر شواذ القرآن، ص188

 476: ، ص3 حیان، البحر المحیط، ج، أبو225: ، ص1كل إعراب القرآن، جالقیسي، مش

، ، ابن خالویه100: ، ص2، ابن جني، المحتسب، ج127: ، ص3 إعراب القرآن، جالنحاس،) 2(
 .427: ، ص6 حیان، البحر المحیط، ج، أبو100: مختصر شواذ القرآن، ص

 .142: ، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 3(

  .171: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

، وتفسیر 130: ، ص3، وزاد في إعراب القرآن، ج18/69لیه في تفسیر الطبري، نسب إ) 5(
، مجاهد وأبا 101: ، یعقوب، وزاد في مختصر ابن خالویه، ص200: ، ص12قرطبي، جال

، أبا رجاء وحمید ویعقوب 104، 103: ، ص2البرهسم وابن قطیب، وفي المحتسب، ج
 . وسفیان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن قطیب

 .247: ، ص2الفراء، معاني القرآن ج) 6(
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 أكبرهم أي ،ِّبالضم القوم ُكبر هو: یقال ،ةوالمكان ّنّالس في المضمون َّنأ االستعمال في
   .)1("ًومكانة ًسنا

 حیح،َّالص هو وهذا: " فقال غیر، ال كسرال هو الكالم وجه ّأن ّاألزهري وذكر
  . )2("غیر ال الكاف بكسر والقراءة

ّوذكر الحكم في توجیهات أبي علي الفارسي       َلِكُلِّو﴿:ّ لقراءات القراء في قوله تعالىُ

ضْلِلِ ومن﴿،﴾هادٍ قَومٍ ي ا اللّهفَم لَه  ادٍ  مِـن و ،}33، 7الرعـد، { ﴾هـ﴿ م لَّهـ  ذَاب اةِ  فِـي  عـ يـا  الْحنْيالـد 

ذَابلَعةِ واآلخِر قا أَشمم ولَه ناقٍ  مِن اللّهِ مو﴾ ﴿كَذَلِكو اهلْنا أَنزكْما حبِيرلَئِنِ عو تعم اتَّباءهوأَه 

 د عــا  ب اءكَ  م جـ  ـا  الْعِلْـمِ  مِـن م  لَـك  ـن  هِاللـّ  مِـن َومـا ﴿و ،}37، 34 الرعـد،{ ﴾واقٍ  والَ ولِـيٍّ  مِ َ
ُلهم ِِدونه ِّمن َ ٍوال ِمن ُ    .}11الرعد { ﴾َ

) والي (وكذلك) واقي (و) هادي (على یقف كان كثیر ابن ّأن ُّالفارسي فذكر
 ّأنك الوجه وهو بالیاء، یقف لم من قول حجة " :فقال)3( الیاء بغیر الباقون وقرأ بالیاء،
 كما الوقف في الحرف سكن حذفتها فإذا ... ٍوواق ٍوهاد ٍقاض وهذا الوصل في تقول

 في الكثیر هذا) هاد( و) واق (و) داع(فیصیر ،فیه المتحركات الحروف سائر تسكن
   .)4("فیه والشائع االستعمال

ب قَالَ {﴿ :وفي قوله تعـالى      ي ر بونِ أَن  أَخاف إِنِّ ضِيق  *يكَذِّ يرِي ودلَا صو نطَلِقانِي  يـس  لِ

فعلـى )5(صب فیهمـاَّبالنـ) َ ینطلـق،َیـضیق(قرئـت  } 13، 12الـشعراء،  {﴾   *هارون إِلَى فَأَرسِلْ
 ..ي أخـــافِّ إنـــ:علـــى معنـــى) أخـــاف) (َّإن(وجیـــه عطـــف علـــى خبـــر ّ فالت،فـــعَّقـــراءة الر

   .)6( وال ینطلق لساني..ویضیق صدري
                                                             

الشیخ عادل : ، اللباب في علوم الكتاب، تحقیق)هـ880ت(ابن عادل الدمشقي، عمر بن علي، ) 1(
 .319: ، ص14م، ج1998،  1أحمد عبد الموجود ورفاقه، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .204: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)2(

 .101: ّلداني، التیسیر، ص، ا360، ابن مجاهد، السبعة، 23: ، ص5الفارسي، الحجة، ج) 3(

 .23: ، ص5سي، الحجة، جالفار) 4(

 .7: ، ص7البحر المحیط، جأبو حیان، ) 5(

  .106: ، ص3، الزمخشري، الكشاف، ج84: ، ص4ٕالزجاج، معاني  القرآن واعرابه، ج) 6(
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 ،بعید وهذا) یكذبون (على عطف صبَّالن َّألن فع،َّالر والوجه ":حاسَّالن یقول ثم
سانِي من عقْدة واحلُلْ﴿: قوله ذلك على ّیدل  على یدل فهذا ،}27،28: طه{ ﴾قَولِي يفْقَهوا * لِّ
   .)1("كذا هذا َّأن

رابِك  عامِـك طَ إِلَى فَانظُر ﴿:تعـالى قوله على اجَّجَّالز تعلیق في "الوجه" حكم ویرد       شـو 

لَم هنتَسي انظُركَ  إِلَـى  و ارِ حِمـ  لَـكعجلِنةً  و اسِ  آيـ الهـاء بإثبـات یجـوز: " یقـول ،}259: البقـرة{ ﴾لِّلنـ 
 حــال كــل علــى القــراءة ووجــه .....الــسنون تغیــره لــم ومعنــاه الكــالم فــي الهــاء وبإســقاط

 علـى وقفهـا أو ،شـاء إن ووصـلها نیتسـا جعله فمن ،وصل بغیر علیها والوقوف إثباتها
ََأسن من تغیر من هَّإن :قال من ّفأما ،سانهت من جعله من ُیأسن الطعام ِ   . )2("فخطأ َ

ج الَّذِي لِلَّهِ يسجدوا أَلَّا﴿: تعالى قوله ُّيَبُأ وقرأ ضِ السماواتِ فِي الْخَبء يخْرِ الْأَرو لَمعيو 

 أال"الختالف قراءته في الفعل فارتفع ،)أال (بتخفیف ،}25: النمل {﴾تُعلِنون وما تُخْفُون ما
 اءّالفر رجح وقد ،ال في المدغمة بأن الجمهور قراءة في منصوب والفعل ،)3("یسجدون

 وجه وهو) هللا یسجدون أال (ّيَبُأ قراءة وفي: " قال إذ الجمهور، قراءة على ّيَبُأ قراءة
 َّألن ؛سجدة تكون أن لها ینبغي فال دَّفشد یسجدوا أال قرأ ومن ،سجدة هاَّألن ؛الكالم

   .)4("بذلك أعلم واهللا ،یسجدوا ّأال یطانّالش لهم زین ":المعنى
ن ﴿: تعالى قوله في وجاء ذِي  ذَا مـ ض  الـَّ ضًـا  اللّـه  يقْـرِ ا  قَرنس حـ  َضاعِفَه فَيـ  افًا  لَـهضْـع رية  أَ  واللّـه  كَـثِ

قْبِضطُ ي سبيهِ وإِلَيو ونعج245:البقرة {﴾تُر{.   
 ،االستئناف على أو) اهللا ُیقرض (على ًعطفا فعَّبالر) ُفیضاعفه (الجمهور فقرأ

 َّبأن صبَّالن قراءة وتوجیه ،)َفیضاعفه (بالنصب عاصم وقرأ ،یضاعفه فاهللا :قدیرَّوالت
 :عبداهللا أبو قال: "اءَّالفر یقول المعنى، على االستفهام جواب والفعل ببیةَّالس فاء الفاء

                                                             

 .175: ، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج) 1(

 .343: ، ص1ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 2(

 .186: ، ص13، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، 145:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

 .290: ، ص2القرآن، جالفراء، معاني )4(
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 ،فرفع ،ُفیضاعفه: " ُّاجيَّجَّالز قال ،)1("ُفیضاعفه "وحمزة والفراء الكسائي یقرأ كان كذا
 معطوف وال ،مجزوم جواب وال الجزاء على مجزوم فعل قبله لیس هَّألن ؛الوجه وهو
   .)2("الجواب على

 حججها بعّالس القراءات نع كشفه في ّالقیسي حدیث في الوجه حكم وورد 
 وابن نافع قرأه ،}217:الشعراء {﴾الرحِيمِ الْعزِيزِ علَى وتَوكَّلْ﴿ قوله: " یقول حیث وعللها،
 بالواو، الباقون وقرأ الشام، وأهل المدینة أهل مصاحف في كذلك ّألنها بالفاء؛ عامر
  . )3("ّومكة والبصرة الكوفة أهل مصاحف في كذلك هاَّوألن ة؛َّالعربی في الكالم وجه وهو

  
   دِّالجی 4.1

 یاء الواو فقلبت جیود وأصله فیعل على ،الرديء نقیض ُدّالجی:" منظور ابن قال
 وجاد ... ِجیاد، والجمع فیها، الزائدة الیاء أدغمت ّثم الیاء، ومجاورتها إلنكسارها

 القول من بالجید أتى: وأجاد جودة جاد وقد ....ًجیدا صار أي َوجودة ُجودة الشيء
  .)4 ("...والفعل

: فیقول إلیها، یستند التي المعاییر ویحدد الحكم، هذا عن الحلواني ویتحدث
 ،منها المستنتجة للقواعد وموافقة ،الفصیحة المناطق في شائعة كانت ما دةّالجی غةُّوالل"

   .)5("اإلعرابیة الظواهر من ذلك وأمثال المنصوب، ونصب ،المرفوع كرفع: ذلك
 إلى تستند التي المعیاریة األحكام من الجید حكم ّأن إلى آخر موقع في ویشیر

 علمیة ركائز إلى جملتها في تستند العربي النحو معیاریة ّإن: " فیقول علمیة، ئزركا
 جید ّتمیز التي والمعاییر اللغویة المستویات هذه وعي على األولى الدرجة في تقوم

  .  )6("ردیئه من الكالم
                                                             

 .75: ، ابن خالویه، الحجة، ص132: ، ص3قرآن،جالفراء، معاني ال) 1(

ّالزجاجي، الجمل في النحو، ص) 2( َّ َّ:213. 

 .153: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)3(

 .529: ،ص1ن منظور، لسان العرب، جاب، 460: ، ص2الجوهري، الصحاح، ج)4(

 .220: المفصل في تاریخ النحو العربي، الجزء االول قبل سیبویه، ص،الحلواني، محمد خیر) 5(

 .220:الحلواني، المفصل في تاریخ النحو العربي ص) 6(
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 ةَّالمعیاری األحكام من دّوالجی اء،َّالقر أكثر لیهع اجتمع ما دَّالجی العرب وكالم
 هذا واستعمل غیره، من مقبول هو وما ردیئه، من الكالم ّصحة تمییز في تستخدم التي

 وكلتا "،)1("دةَّالجی القراءة فهي: " قولهم مثل ًمفردا جاء ما منها ،مختلفة بصیغ الحكم
 الحكم هذا یقترن ما ًوكثیرا ،)3(" اءَّالقر علیه ّاتفق ما دةّالجی والقراءة "،)2("ّجیدة قراءتینال

" و ،)6("جید فصیح"و ،)5("دّجی جائز" و ،)4(" ٌدّجی ٌّعربي وهو: " مثل أخرى ٍلغویة بأحكام
   ٌفصیح ِالكاف ُكسر"و ،")9(دّجی بالغ" و ،)8("ٌدةّجی ٌحسنة" و ،)7("ٌدّجی ٌمذهب هو

 ٌجائزة هاُّوكل"و ،)12("ٌفصیح ٌعربي ٌّجید"و  ،)11("ٌفصیح ٌدّجی هاُّكل" و ،)10("ٌّجید
: " ... یقول إذ ،ّاألزهري فعل كما األحكام، هذه بین ّیفرق العلماء وبعض ،)13("ٌدةّجی

 عن نعلم ال ولكن ،)14("جیدة ُواألولى ،ٌحسنة وهي مسعود، ابن عن القراءة هذه ورویت
 ًكثیرا،) أفعل(التفضیل بصیغة الحكم هذا استخدم كما ها،بین التمییز في ّالدقة معاییر

                                                             

 .93، 88:، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)1(

 .274:، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)2(

 .130: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج )3(

 .58: ، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 4(

 .288: ، ص3سیبویه، الكتاب، ج )5(

 .32: ،ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 6(

 .176: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 7(

 .328: ، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج) 8(

 .290: ، ص2رآن، جالنحاس، إعراب الق )9(

 .291: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)10(

 .231:، ص2األزهري، معاني القراءات، ج )11(

 .56: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)12(

 .76: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج )13(

 .247: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج) 14(
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 ،)4("فیها واألجود"و ،)3("أجود وهو"و ،)2("األجود وهو " ،)1("هذا في واألجود: "ذلك ومن
 ،)7("وأجود أكثر والكسر " و ،)6("ةّالعربی في أجود فیها صبّالن"و ،)5("أجود فعّوالر" و
 وأجود" و )9("صبّالن من أجود قراءتنا في فعّفالر " و ،)8("أجود األول والوجه"و
 واألولى "و  ،)12( "الوجهین وأجود " و ،)11( "أجود ةّالعربی في وهذا" و ،)10("غتینُّالل

 ،15"حویونَّالن قاله ما أجود من وهذا" و ،)14("أجود یاء بغیر القراءة" و ،)13("أجود
 على ًتصویبیا ًحكما) أجود (لفظة ًمتخذا ،)ًأفا(و) ِأف (قراءة على االخفش ّویعلق
فٍّ لَّهمآ تَقُل فَال﴿: تعالى قوله في  القراءة  قرئت قد: " قال فقد ،}23:اإلسراء {﴾أُ

 یقول العرب بعض ّأن وذلك ،)َّأف (بعضهم وقرأ) ًتعسا  (مثل جعلوها لغة ،)ًأفا(و)ُِأف(
 بعده یجئ لم هَّألن قبیح؛ فعّوالر القول، هذا لهما تقل ال: أي: الحكایة على) لك َُّأف(

  . )16(" أجود وهو ،كثیر فكسروا) ُِّأف(قالوا والذین بالالم،

                                                             

ّالصیمري، أبو محمد عبداهللا بن علي بن إسحاق، التبصرة والتذكرة، تحقیق) 1( فتحي أحمد : ّ
ّمصطفى علي الدین، دار ال  .524، 523، 1فكر، دمشق، سوریا، جّ

 .420: ، ص3،الطبري، جامع البیان، ج83: ، ص2ي القراءات، جاألزهري، معان) 2(

 .233: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

 .174: ، ص4ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 4(

 .122: ، ص1، ابن جني، المحتسب، ج124، 112، 1الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

 .342: ، ص1، القیسي، الكشف، ج210: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج ) 6(

 .379: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج ) 7(

 .250: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 8(

 .276: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 9(

 .71: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)10(

 .518: ، ص7 حیان، البحر المحیط، ج، أبو215: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 11(

 .231: ، ص3، ج49: ، ص1لفراء،  معاني القرآن، جا) 12(

 .322،323: ، ص2الفراء،  معاني القرآن،ج )13(

 .51: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)14(

 .359: ، ص2األزهري، معاني القراءات،ج) 15(

 .239: االخفش، معاني القرآن، ص) 16(
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 الوجوه هذه: " یقول ّوصحتها، بفصاحتها ّویقر ،القراءات هذه األزهري یجیزو
  . )1("وصحتها جوازها في حویینَّالن بین اختالف وال فصیحة، جائزة اّكله بها قرئ التي

 القرآن من كثیرة آیات في الصرف من وممنوعة منصرفة) ثمود (وقرئت
 ،ٍلجی أو ٍلرجل ًاسما جعلها أجراها من " :بقوله القراءة هذه على اءَّالفر قّویعل ،)2(الكریم
 األسماء من القبیلة به أردت وما .... منها، هي التي لألمة ًاسما جعلها یجرها لم ومن
 فهذا بأسرها ٌتمیم جاءتك: قولك مثل العربیة، في أجود ٕواجراؤها ،تجریها فال تجري التي
   .)3("یجري وال یجري اَّمم

 بــن أبــي علــيًطبیقــة علــى هــذا الحكــم مــا جــاء تعلیقــا علــى قــراءة ّومــن األمثلــة الت      
 بيناتٍ آياتٍ تِسع موسى آتَينا ولَقَد ﴿: في قوله تعالى، )4(اءَّ التِّبضم) ُعلمت(طالب والكسائي

ي فِرعون لَه فَقَالَ جاءهم إِذْ إِسرائِيلَ بنِي فَاسأَلْ ظُنك إِنِّ ت  لَقَد قَالَ *مسحورا  موسى يا لَأَ لِمـا  ع مـ 

ـؤالء  أَنـزلَ  إِالَّ هـ ب ر  اومضِ اتِالـساألَرواألجـود فـي : " جـاجَّ قـال الز،}102، 101: األسـراء {﴾و
هــا آیــات مــن عنــد اهللا أوكــد فــي َّ علــم فرعــون بأنَّ ألناء؛َّالتــ ـ بفــتح )َلقــد علمــت(القــراءة 

 بعلـم فرعـون أوكـد مـن الم علـى فرعـونَّالة والـسَّفاحتجاج موسى علیه الـص " ،)5("ةَّالحج
   .)6("االحتجاج بعلم نفسه

ُ قــد علمــت أن مــا جئــت بــه لــیس مــن بــاب :والخطــاب هنــا موجــه إلــى فرعــون أي     
ّ وان،السحر وال المخادعة من نفسي ة َّماوات واألرض، وحجَّ السُّها ربما هؤالء آیات أنزلٕ

تـاهم بـه بداللـة قولـه آ صحة أمر موسى وما ا فرعون ومن كان معه قد علموَّمن فتح أن

                                                             

  .91: ، ص2 معاني القراءات، ج األزهري،)1(

لكویت، مكرم، عبد العال سالم، عمر، أحمد مختار، معجم القراءات القرآنیة، مطبوعات جامعة ا) 2(
 .121: ، ص3م، ج1982، 1ط

 .14: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

 .86: ، ص6ج حیان، البحر المحیط، ، وأبو386، 385: مجاهد، السبعة، صابن ) 4(

 .263: ، ص3ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 5(

، 21م، ج1981، ، التفسیر الكبیر، دار الفكر، بیروت، لبنان)ه606:ت(فخر الدین،الرازي، ) 6(
 .65: ص
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ا  كَـشفْت  لَـئِن ﴿ :تعـالى نـع  ز جـالر  نمِنؤ لَنـ  لَـك  ـلَن ك  ولَنرسِ عـنِـي  مآئِيلَ  بر 134: األعـراف{ ﴾إِسـ{، 

دوا ﴿:  بـدلیل قولـه تعـالىًراّوتجبـًعانـدة ًهم جحـدوا ذلـك كفـرا ومَّولكـن حـجا  و ا  بِهـتْهقَنتَي اسـو 

مها أَنفُسا ظُلْملُوعو فَانُظر فكَي ةُ كَاناقِبع  ْفسِدِينًولذلك قال موسى مخاطبـا ، }14: النمل{ ﴾الْم
  .)1 (:"....قال لقد علمت ما أنزل" فرعون 

 يصعد إِلَيهِ﴿: تعالى لقوله علي بن زید قراءة توجیه سیاق في ّالجید حكم ویرد

الْكَلِم بلُ الطَّيمالْعو الِحالص هفَعر2(ألف بعدها مفتوحة بالم )الكالم( قرأف ،}10: فاطر{ ﴾ي( 

 ،وكلم كلمة هاَّألن ؛أجود )الكلم(و ،ٌحسن ٌّوكل " القراءتین هاتین عن اءَّالفر قال
   .)3("أجود الكلم َّأن على َّدل القرآن من كثیر في) الكلمات(وقوله

ادِي  يتَّخِـذُوا  أَن كَفَـروا  ذِينالَّ أَفَحسِب﴿ :وفي قوله تعالى       ونِـي  مِـن  عِبـاء  د لِيـا  أَو  أَعتَـدنَا  إِنـَّ

منهج لًا لِلْكَافِرِين102:الكهف{ ﴾نُز{   
َُأفحسب( قرئت َ  وهي ُوقرئت " :جاجَّالز قال ،)4( الباء ورفع ینّالس بإسكان) الذین َ

َُأفحسب( دةّجی َ    .)6( "دةّجی محكمة قراءة وهي: " مخشريَّالز وقال ،)5 (")كفروا الذین َ
 في أذهب ینّالس ساكنة) َحسب (ّأن إال " :بقوله القراءة هذه يّجن ابن ویؤكد

 األخرى القراءة ولیست مطلبهم ومجموع ،مرادهم غایة جعله هَّألن وذلك ؛لهم ّالذم
   .)7("كذا

                                                             

 .186: ، ص6 حیان، البحر المحیط، ج، أبو52: ، ص2القیسي، الكشف ج) 1(

 .160: ، ص22 واأللوسي، روح المعاني، ج،303، 7أبو حیان، البحر المحیط، ج) 2(

 .367: ، ص2الفراء، معاني القرآن،ج) 3(

، القرطبي، 34: ، ص2، ابن جني، المحتسب، ج161: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 4(
 .166: ،  ص5 حیان، البحر المحیط، ج، أبو65: ، ص11ع ألحكام القرآن، جالجام

 .314: ، ص3ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 5(

 .749: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .34: ، ص2ابن جني، المحتسب، ج) 7(
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 من قرأناه ما ّفأما: " یقول ،ّلزجاجل القرآن معاني في ًاكثیر یتكرر حكم دّوالجی
 بكسر} 271:البقرة{ ﴾هِي فَنِعِما الصدقَاتِ تُبدواْ إِن ﴿ عمرو أبي روایة في عاصم حرف

 " الكوفة أهل قراءة وكذلك ،ونُّوالن العین كسر ههنا ّألن ؛ٌبالغ ٌدّجی فهذا ،والعین ونُّالن
ّنعما ِ َنعم في األصل َّألن دةَّجی" هي َ َنعم ِ ِ َونعم َ ِ َونعم، ِ  مع یجوز وال ،لغات ثالث فیها ِ

َّنعما المیم إدغام ّنعما ّأن البصریون زعمو الشيء تأویل في) ما(و ،هي ِ ِ  الشيء َنعم هي ِ
   )1 (".هي

 أَلَا ﴿: ، في قوله تعالى)2 ()یوم(وفي موضع آخر یعلق الزجاج على قراءة الرفع لـ

ظُن ي م أُولَئِكأَنَّه وثُونعبمٍ*  موظِيم لِي ع* موي قُومي اسالن ب لِر الَمِني6-4: المطففین{ ﴾الْع{   
 ُیوم ذلك :معنى على )ُالناس ُیقوم ُیوم( ًجیدا لكان بالرفع قرئت ولو: " فیقول

  .)3("ُالناس ُیقوم
 ،مبتدأ بإضمار الرفع قراءة توجیه في ُحاسَّالن ذكره ما المعنى هذا ویؤكد

ُالناس، ُیقوم ُیوم ذلك أو ُاس،َّالن ُیقوم ُیوم هو: والتقدیر
 حركة في النحاس وینقل )4(

ى فِيهِ﴿: تعالى قوله في الضمیر دهذه أجود إلى یشیرو أوجه، خمسة ،}2: البقرة {﴾ه 
 ،واو بغیر الهاء بضم ُهدى، ُفیه ویلیه: قال بالكسر، ُهدى، ِفیه: أجودها فیرى الوجوه،

 ابن ةقراء وهي ،الیاء بإثبات ،ُهدى فیهي ویلیه المنذر أبي ّوسالم الزهري قراءة وهي
   )5(.دىُه فیهو واألصل قال ... بالواو ،هدى فیهو :ویجوز كثیر،

 ،بالفتح عینها أو الكلمة فاء فیها كتِّرُح أحرف الحجاز أهل قراءة في ووردت
 :مالَّالس وأبي عباس ابن قراءة ذلك ومن ،مكسورة أو مضمومة اآلخرین قراءة في وهي

                                                             

 .354، 353: ، ص1ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 1(

 .70: ، ص30لوسي، روح المعاني، ج، اآل44: ، ص8لمحیط، جان، البحر اأبو حی) 2(

 .298: ، ص5ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 3(

 .176: ، ص5النحاس، إعراب القرآن، ج) 4(

 .548: ، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج )5(
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 ُّمَّالض وأجودها ُوجذاذ ِجذاذ لغات فیها: " يِّجن ابن قال ،}58: یاءاألنب{ ﴾جذَاذًا جعلَهمفَ﴿
   .)1("ُّوالرفات ُكالحطام

ًجذاذا (قرأ من: " بقوله منصور أبو ذلك ّوفسر  وذ،مجذ بمعنى فهو ،ّمَّبالض) ُ
 ُّالرفات ُالحطام، ُالجذاذ،: نحو) ُفعال(على حطم أو قطع أو كسر ما ّكل ُوبنیة

ًجذاذا (قرأ ومن أشبهه، وما ُوالكسار، ُوخفاف، ٌخفیف: یقال كما جذیذ، جمع فهو ،)ِ ِ 
ٌوصغار، ٌوصغیر ٌوثقال ٌوثقیل ِ ِ")2( .  
ة َّإلى توجیه بعـض القـراءات القرآنیـ" ذكرةَّبصرة والتَّالت" في كتابه ُّیمريَّویذهب الص      

ا ﴿ وقـرئ ....: "  ومـن ذلـك قولـه،والحكم علیها بـالجودة امـلَـى  تَمع  ذِي سن  الـَّ األنعـام {﴾أَحـ :

 )َالـذي أحـسن( واألجـود ،ُذي هـو أحـسن علـى المبتـدأ والخبـرَّـ بتقـدیر ال،)3(فعَّ، بالر}154
ًعلى أن یكون أحسن فعال ماضیا ثَال ﴿ :ً وقد قرئ علـى هـذا أیـضا،ً ا  مـ ـةً  مـ : البقـرة{ ﴾بعوضَ

ً واألجود في هـذا أیـضا نـصب ،ًبتقدیر مثال الذي هو بعوضة ،)4() بعوضة(برفع  ،}26
   .)5("على زیادة ما) بعوضة(

 على ًتماما (وهي العمیقة، بنیته على بالكالم جاء قد فعَّبالر قرأ من ّأن ویبدو
ّالتخلص إلى غةُّالل لجأت ّثم ،)ٌبعوضة هو(و ،)أحسن هو الذي  في) هو(میرَّالض من ّ

 في ًخلال أو الكالم، في ًلبسا یترك ال حذفه ّأن حیث علیه، یاقِّالس لداللة اآلیتین،
 حوَّالن على لتاَّتحو الجملتین ّأن بمعنى غة،ُّلل حویلیةَّالت القواعد تقبله ٌأمر وهذا ركیب،َّالت

  : اآلتي
  أحسن الذي على ًتماما      ـــــــ      ُأحسن هو الذي على ًتماما

                                                             

 .92: ، ابن خالویه، مختصر شواذ القرآن، ص64، 2ابن جني، المحتسب، ج) 1(

 .168، 167: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)2(

عاني ، الزجاج، م62: ، ص2، الزمخشري، الكشاف، ج234: ، ص1ابن جني، المحتسب، ج) 3(
 .236: ، ص2ٕالقرآن واعرابه، ج

، 203: ، ص1، إعراب القرآن، جحاس، الن4: ، ص القرآنّابن خالویه، مختصر في شواذ) 4(
204. 

 .524، 523: ، ص1الصیمري، التبصرة والتذكرة، ج) 5(
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   ّالسطحیة البنیة        ــــــــ                  العمیقة البنیة
ُّویعد  ٍلغرض آلخر شكل من ،الجملة ّحول ًاَّتحویلی ًعنصرا هنا، میرَّالض حذف ُ

  . )1(ٍّداللي

 والكسائي واألعشى وحمزةفي توجیه قراءة ابن كثیر ونافع ) األجود(ُو ذكر حكم        
ــوا﴿: ، فـــي قولـــه تعـــالى)2(مّبجـــزم الـــال) َولیتمتعـــوا(عـــن أبـــي بكـــر تَّعـتَملِيو فوفَـــس ــون لَمـعي﴾ 

 واألجـود فیهـا ، بلفـظ األمـر،م هي الم الوعیـدّ هذه الال: قال أبو منصور،}66: القصص{
كي " فیكون فیها الكسر على جهة ، وقد تكسر على األصل،صلت بالواوّذ ات إ،اإلسكان

ــهَّ وهــذا مــا أراده الز)3("عــواَّیتمت  وكــي ،والكــسر أجــود علــى معنــى لكــي یكفــروا: جــاج بقول
   .)4(عوا َّیتمت

صابكُم وما (:في قوله تعالىو      قراءة نافع } 30 :الشورى {)أَيدِيكُم كَسبت فَبِما مصِيبةٍ من أَ
بالفــاء ) فبمــا( مــن قــرأ :، قــال أبــو منــصور)5(بغیــر فــاء" بمــا كــسبت أیــدیكم" وابــن عــامر

ة َّ فبمـا كـسبت أیـدیكم، وهـذا فـي العربیـ، مـا تـصیبكم مـن مـصیبة: المعنـى،واب الـشرطج
َّأجود وأتم عند الن    .)6(ً وحذف الفاء جائز عندهم أیضا،حوییینّ

 ،ةَّاذَّالش ةَّلقرآنیا القراءات لبعض تعرضه عند الجودة حكم إلى األخفش ویشیر
 أي: " االخفش یقول ،}13: النمل {﴾مبصِرة آياتُنا جاءتْهم فَلَما﴿: تعالى قوله في ذلك ومن

                                                             

في توجیه القراءات القرآنیة في ضوء علم البحلوز، عالء الدین مصطفى محمود، النظیر ودوره ) 1(
 .38: م، ص1997اللغة الحدیث، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، 

 ، المبسوط في القراءات،)هـ381:ت(ران، األصبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسین بن مه) 2(
ّحمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، سوریة،: تحقیق  .291:  صُّ

 .261: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج) 3(

 .174: ، ص4ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 4(

 .450: ، ص2ٕ، واتحاف فضالء البشر، ج399: 4ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 5(

 .518: ، ص7، أبو حیان، البحر المحیط، ج251: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 6(
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َمبصرة (:قلت شئت إن أو أبصروا حتى ّتبصرهم  ،)1(اسَّالن بعض قرأها فقد ففتحت،) ُ
   .)2("ّمبینة مبصرة یعني دةَّجی وهي

وقـال : "  وذلـك بقولـه،د بقـول الخلیـل بـن أحمـدَّاج في حكم الجیَّرَّویستشهد ابن الس      
ه  يعلَمواْ أَلَم﴿ :الخلیل في قوله تعالى ن  أَنـَّ ادِدِ  مـ حـي  اللّـه  ولَه سـرو  ـأَن ـار  لَـه  فَ نم  نَ هـا  جالِـدا  خ فِيهـ﴾ 

ي أحمـد ِّـأول مـا أقـول إن:  وتقول،دةَّة جیَّ عربیكانت )3 ()فإن( ولو قال:، قال}63: التوبة{
ّ وان فـي موضـعه،ل ما أقول الحمدهللاَّك قلت أوَّ كأن،اهللا ل َّ فـإن أردت أن تحكـي قلـت أو،ٕ

  .)4("ي أحمد اهللا ِّإن: ما أقول
 ُأحد (قرئت ،}1،2: اإلخالص{ ﴾دالصم اللَّه * أَحد اللَّه هو قُلْ﴿: تعالى قوله وفي

 سیرین، وابن ،عاصم بن ونصر ،عثمان بن انَّأب قراءة وهي تنوین، غیر من) اهللا
 یةإشكال ال الذي القیاس وهو: "نوینَّالت قراءة في الرازي وقال ،)5(ّالبصري والحسن

   .)7("العرب عند وأجودها ،الكالمین وأشهر ،غتینُّالل أفصح " هو: ُّبريَّالط وقال ،)6("فیه

 ًمبدیا ،}222:البقرة {﴾يطْهرن حتَّى نتَقْربوه والَ﴿: تعالى قوله على اجَّجَّالز َقَّوعل
 حتى وقرئت بالماء، یغتسلن أي رنّیتطه المعنى: یقول القراءتین، في الجودة حكم

ّیطهرن "و" َیطهرن" وكالهما ... ّیطهرن    .)8( "دانّجی ــــ بهما وقرئ ـــــ ّ

                                                             

 حیان، البحر ، أبو136: ، ص2بن جني، المحتسب، جا: قراءة قتادة وعلي بن الحسن، انظر) 1(
 .58: ، ص7المحیط، ج

 .652: ، ص2األخفش، معاني القرآن، ج) 2(

، قرأ ابن أبي عبلة بالكسر حكاها عنه الداني، وهي 65: ، ص5أبو حیان، البحر المحیط، ج) 3(
   .قراءة محبوب عن الحسن وروایة عن أبي عبیدة عن أبي عمرو

 .272: ، ص1ابن السراج، األصول، ج) 4(

 .275: ، ص30لوسي، روح المعاني، ج، اآل179: ، ص32التفسیر الكبیر، جالرازي، ) 5(

 .275: ، ص30لوسي، روح المعاني، ج، اآل179: ، ص32التفسیر الكبیر، جالرازي، ) 6(

 .222: ، ص30الطبري، جامع البیان، ج) 7(

 .297: ، ص1ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 8(
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كِنِ﴿ :تعالى قوله وفي ؤمِنون والْمؤمِنون مِنهم الْعِلْمِ فِي الراسِخُون لـَّ ا يأُنزِلَ بِم ا إِلَيكمأُنزِلَ و 

 دینار بن ومالك كعب بن ُّبيُأ قرأ ،}162 :النساء{ َ﴾الزكَاة والْمؤتُون الصالة والْمقِيمِني قَبلِك مِن
 فالمقیمون ،القیاس هو وهذا ،)1(فعّبالر) والمقیمون (ّالجحدري وعاصم قفي،َّالث وعیسى

 بالجودة فعَّالر قراءة على سیبویه یحكم ولهذا ،)اسخونَّالر (على معطوفان والمؤتون
 وقطع ،)2("االبتداء على فمحمول المؤتون اَّفأم ،ًداّجی كان ًرفعا هّكل كان فلو: " ًقائال
 تطاولت إذا فالعرب العرب، وكالم الكریم القرآن في الورود كثیر العطف في فةِّالص
 منصوبة" المقیمین "حاةُّالن بعض جعل وعلیه ِّمَّالذ على أو المدح على ینصبونها فةِّالص
: " اءَّالفر قال ،قبلها ما وبین بینها الفصل طال هَّألن ،للمدح مقطوعة صفة هاَّأن على

 االسم كان إذا فیرفعون ،ِّمَّالذ أو بالمدح تطاولت إذا الواحد صفات من تعترض والعرب
 بعُمت غیر مجدد بمدح المنصوب إخراج ینوون همِّفكأن المدح، بعض وینصبون ًرفعا،
   .)3("الكالم لَّألو

 قوله في)  المالئكة( لـ الجمهور قراءة وصف في ًواضحا الجودة حكم ونرى
ةُ الْغَمامِ من ظُلَلٍ فِي اللّه يأْتِيهم أَن إِالَّ ينُظرون هلْ﴿ :تعالى آلئِكَ الْمالفراء یقول ،}210: البقرة{ ﴾و :

ٍظلل في " :یرید ة،المدین هلأ بعض خفضها وقد وتعالى، تبارك اهللا على مردود رفع"  َُ 
 یأتیهم أن َّإال ینظرون هل "عبداهللا قراءة في هاَّألن ؛ أجود فعَّوالر ،"ِوالمالئكة الغمام من
 مع الجاللة لفظ على ٌعطف هنا فعَّالر وقراءة ،)4("الغمام من ٍللُظ في ُوالمالئكة ُاهللا

  . ومجروریهما ِّالجر ّبحرفي علیه والمعطوف عطوفالم بین الفصل
 على تعلیقه في اءَّالفر به ماجاء ذلك ومن ،آخر بحكم ًمقترنا الحكم هذا ویأتي

 قراءة وهي ثقیلَّالت قراءة حَّفرج ،}87:البقرة{ ﴾أَمانِي إِالَّ الْكِتَاب يعلَمون الَ﴿: تعالى قوله
 ووجهین ،المعنى في وجهین على ُّفاألماني: " اءَّالفر قال ،)5( خفیفَّبالت وقرئت الجمهور

                                                             

 .303: ، ص1، ابن جني، المحتسب، ج395: ، ص3أبو حیان، البحر المحیط، ج) 1(

 .63: ، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 2(

 .105: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

 .124: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

 .243: ، ص1أبو حیان، البحر المحیط، ج) 5(
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 ٕوان َأماني إال: (فیقول الیاء یخفف من العرب من َّفإن ةَّالعربی في اَّفأم ة؛َّالعربی في
 جمع هاَّألن ثقیل،َّالت هنا فاألصل ،)1("الوجهین أجود وهو یشدد، من ومنهم ،)هم
 كان ما ّوكل مثقل،) ُّأمنیة (واحدها َّنفأل) ّاألماني (تثقیل ّوأما: "األخفش یقول ،)ّأمنیة(

ّبختی (مثل ًالَّمثق واحده  وذلك فخفف،) َأماني إال (بعضهم قرأ وقد .لَّمثق فهو )ّوبخاتي ةُ
   .)2("فیه ویزاد منه وینقص ِواحده، غیر على الجمع ّألن جائز؛

 اسَّعب ابن قراءة على اءَّالفر تعلیق في ءجا ما الحكم هذا استعماالت ومن
َظاما كُنا أَئِذَا﴿: تعالى قوله في ،)3(باأللف) ناخرة( : اءَّالفر قال ،}11:النازعات{  ﴾نَّخِرة عِ
 أجود) ناخرة(و) نخرة(والحسن المدینة أهل وقرأ ،)ناخرة (قرأ هَّأن اسَّعب ابن عن"

) اهرةَّالس(و) الحافرة (مع) ناخرة (َّأن ترى أال .باأللف اآلیات َّألن القراءة؛ في الوجهین
 مع،َّلطوا امعَّالط بمنزلة المعنى، في سواء) خرةَّالن(و) اخرةّالن(و ،نزیلَّالت بمجيء أشبه

 العظم اخرةَّوالن البالیة، خرةِّالن: فقال ،بینهما رینِّالمفس بعض قّفر وقد .ِوالبخل والباخل
   .)4("فینخر یحِّالر فیه ّتمر ذيَّال ّالمجوف

 ابن قراءة توجیه في والجودة األصالة حكمي بین ّاألزهري منصور أبو وجمع
 ال ّأمن (قرأ ومن: " قال  ،}35: یونس{ ﴾يهِدي الَّ أَمن﴿: تعالى لقوله مرعا وابن كثیر
ّیهدي َ  فأدغمت ،)یهتدي (فیها واألصل د،ّجی فهو ال،َّالد وتشدید والهاء، الیاء بفتح) َ

 بین ـــ اهللا رحمه ــ منصور أبو عجم هناف ،)5("الهاء على هاُفتحت حتِرُفط ال،َّالد في اءّالت
  . القراءة هذه توجیه في ،)واألصل الجید (القبول حكمي
ُیقــدر أن  (ّحیح فــي تعلیقــه علــى قــراءة الحــضرميّد والــصّ جمــع بــین حكــم الجیــو       ِ َ
ُیفعل(فـع علـى َّبالیـاء والر) ُیخلـق ِـ س أَ ﴿ :، فـي قولـه تعـالى)6()َ لَـيذِي  و ـق  الـَّ  الـسماواتِ  خلَ

                                                             

 .49: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

 .117: ، ص1األخفش، معاني القرآن، ج) 2(

 .231: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

 .231: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

 .45: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)5(

 .355: ، ص2 ابن الجزري، النشر، ج)6(
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ضالْأَرلَى بِقَادِرٍ وع أَن خْلُقم  يلَـى  مِـثْلَهب  و هـاقُ  و الـذي : " ّ قـال األزهـري،}81:یـس{ ﴾الْعلِـيم  الْخَلـَّ
ّة صــحیح، والــذي قــرأ بــه القــراء جیــَّحــو والعربیــَّد فــي بــاب النّ جیــُّقــرأ بــه الحــضرمي د عنــد ّ

َّحذاق الن ّ ّجستاني یوهن هذه القراءة التي اجتمع علیهـا القـراء، ّین، وكان أبو حاتم السحویُ ّ ُ
َوغلط فیما ذهب وهمه إلیه. ّویضعفها ِ َّورد أهل العربی: " وأضاف في موضعٍ  آخر .)1(َ ة ّ
  .)2("علیه قوله

   
   الجائز 5.1

ًجوزا الموضع، وجاز ریقَّالط جزت: " سانِّالل في جاء  هب وجاز ًومجازا ًجؤوزاو َ
ًجوازا وجاوزه    )3("أنفذه :جازهوَأ ... وسلكه فیه سار: وجازه غیره وأجاز وأجازه ِ

 قسیم وهو ،بها االنتحاء وطرق الكالم وجوه يتعتر التي األحكام أحد: " والجائز
 أو رفي،َّالص أو حوي،َّالن الوجه إباحة "هو أو ،)4("واالضطرار واالمتناع ذوذُّوالش الوجوب

 یفید ة،َّغویُّالل المسائل توجیه في استعمل حكم وهو. )5("متناعا أو وجوب دون ةَّبعام غويُّالل
  . القبول

 جاء حیث ،ةَّالقرآنی للقراءات ینّغویُّالل توجیهات في ًكثیرا الجائز حكم ورد
 أن ویجوز "،)6("الكسر ویجوز: " قولهم ذلك مواطن ومن المضارع، الفعل بصیغة

 ویجوز" و ،)9("الوجه هذا من تجوز ونُّوالن" و ،)8("جزاء یكون أن ویجوز" و ،)7("یكون

                                                             

 .383، 313، 312: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)1(

 .383: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج) 2(

 ). جوز (530: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .59: اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص) 4(

 .60:لصرفیة، صاللبدي، معجم المصطلحات النحویة وا) 5(

، األخفش 251: ، ص1مجاز القرآن، ج عبیدة، ، أبو199: ،ص2اس، إعراب القرآن، جالنح) 6(
 .325: ، ص2معاني القرآن، ج

 .453: ، ص1 الفراء، معاني القرآن،ج)7(

 .103: ، ص11الطبرسي، مجمع البیان، ج) 8(

 .296، 2الفراء، معاني القرآن، ج) 9(
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 الماضي، الفعل بصیغة الحكم وورد ،)2( "یجوز فقد ...تجوز وهي" و ،)1("الخاء نصب
 فعَّالر جاز" و ،)4("الواحد عن بالجمع یخبر أن جاز" و ،)3("له وجاز"و :قولهم وذلك
 صبَّوالن: "قولهم في وذلك الفاعل، اسم بصیغة الحكم وورد ،)5("حسن على صبَّوالن

 ٌوجائزة " ،)9("ًتخفیفا ٌجائز التسكین"و ،)8("ٌجائز ذلك ُّكل" و ،)7("ٌجائز هُّوكل "،)6("جائز
  . )11("العرب لغة في ٌجائز وذلك "،)10("ٌفصیحة

: تعالى قوله ففي ،)رفَّالص من الممنوع (باب في جاء ما الحكم هذا أمثلة ومن
 من وممنوعة منصرفة) ًسلسبیال (قرئت فقد ،}18: اإلنسان{ ﴾سلْسبِيلًا تُسمى فِيها عينا﴿

 العلمیة الجتماع رفَّالص منع على سلسبیل وقرئ: " ّمخشريَّالز فقال ف،رَّالص
 هاَّأن اَّإم رفَّالص قراءة وعلى ،للعین علم الصرف منع قراءة على وهي ،)12("أنیثَّوالت

 فرَّالص من الممنوع ینصرف كما وصرفت ،رفَّالص من ممنوعة هاَّأن أو للماء صفة
 سلسبیلال َّأن ذكروا:" همقول ذلك ومن غویین،ُّالل بعض عند نجده ما وهذا ،الشعر في
 لكان للعین ًاسما كان لو هَّأن ونرى ،وعذوبته لسلسلته الماء صفة َّأن وذكر للعین اسم
 .....ةَّالعربی في جائز وهو ،هاَإجراء ترك اءَّالقر من ًأحدا َنر ولم أكثر، فیه اإلجراء كتر

                                                             

 .379: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

 .225: ن ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

 .293: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

 .406: ، ص7أبو حیان، البحر المحیط، ج) 4(

 .146: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

 .250: ، ص2الفراء، معاني القرآن،ج) 6(

 .187، 162، 88، 87:، ص2 القراءات، جاألزهري، معاني) 7(

 .321، 277، 230، 215، 114، 111، 99، 96:، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)8(

  . 88:، ص1العكبري، التبیان في غریب إعراب القرآن، ج) 9(

 .91: ، ص2القراءات، جاألزهري، معاني ) 10(

 .158: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)11(

 .198: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 12(
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 كان فلو ،عرِّالش في یجري ماال تجري العرب َّألن ،بخطأ ولیس ،یجرى ماال اأجرو
   .)1("أشعارهم في أدخلوه ما خطأ

 إِلَى وأَيدِيكُم وجوهكُم فاغْسِلُواْ﴿ تعالى قوله في ،)2(بالكسر) ِوأرجلكم( حمزة وقرأ

ؤوسِكُم وامسحواْ الْمرافِقِ بِر لَكُمجأَرنيِ إِلَى وبعلیقّالت في اجَّجَّالز یقول ،}6: المائدة{ ﴾الْكَع 
 في جائز الوجهین وكال بالخفض، قرئت وقد ،صبَّبالن القراءة " :القراءة هذه على

   .)3("ةَّالعربی
ةٌ جاءه فَمن﴿ :تعالى قوله عند اءَّالفر حدیث في الجواز حكم ونجد  ربهِ من موعِظَ

ىآخر موضع في تعالى وقال ،)جاءه (تذكیر جاز:"قال حیث ،}275البقرة { ﴾فَانتَه: 

﴿اءتْكُم قَدةٌ ج  جائز فتذكیره ،ّبحقیقي لیس تأنیث َّكل َّألن ؛}57: یونس{ ﴾ربكُم من موعِظَ
 نفسه المذهب النحاس وذهب ،)4("واحد معنى عن رانِّمعب والموعظة الوعظ َّأن ترى أال
ّحقیقي غیر أنیثَّفالت ذكیر،َّالت قراءة تعلیل في

)5(.   
 في) یقوم (لـ أنیثَّوالت ذكیرَّالت قراءتي عن األخفش حدیث في الجائز حكم وورد

 وكذلك جائز، كل) تقوم(و ..." :قال حیث ،}51: غافر{ ﴾الْأَشهاد يقُوم ويوم﴿ :تعالى قوله
  . )6("جائز فعله في أنیثَّوالت ذكیرَّفالت ،اإلنس من ـ ثَّمؤن أو رَّمذك الجماعة كل

ٕ واثبــات ،لَّ وفــي ذلــك تعزیــز للحكــم األو،ٍویقتــرن هــذا الحكــم بأحكــام أخــرى مقبولــة      
  : قولـه تعـالىذي ُأطلـق علـى الوجـوه التـى قـرئ بهـاَّركیب، ومثال ذلك الحكـم الـَّة التّصح

﴿آ تَقُل فَالمَّفال تقل لهما ُأف(فقرأ ابن كثیر وابن عامر ویعقوب ، }23: اإلسراء{ ﴾أُفٍّ لَّه( ،

                                                             

 .102: ، ص5، النحاس، إعراب القرآن، ج217: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

، أبو حیان، البحر 406: ، ص1، القیسي، الكشف، ج242: ابن مجاهد، السبعة، ص )2(
 .437: ، ص3المحیط، ج

 .167: ، ص2ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 3(

 .358: ، ص1ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 4(

 .181، 17: ، ص5س، إعراب القرآن، جالنحا) 5(

 .463: ، ص2األخفش، معاني القرآن، ج) 6(
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َّبفتح الفاء مثل مد  ُ
، قـال )3(نَّ، غیـر منـو)ُِّأف(وقرئـت ، )2 ()ٍُّأف( وقرأ نافع وحفص، ،)1(

حـویین َّ وال اختالف بـین الن،ها كلها جائزة فصیحةُهذه الوجوه التي قرئ ب: " أبو منصور
 وفــي موضــع آخــر یــشیر إلــى حكــم الجــائز بــصفة اإلفــراد فــي ،)4("تهاَّفــي جوازهــا وصــح

ذِين ﴿: فـي قولـه تعـالى، )5 ()أمانتهم(تعلیقه على قراءة ابن كثیر  م  والـَّ هـ  انَـاتِهِملِأَم  دِهِم هـعو 

ــون اعیقــول أبــو منــصور)6 ()ألمانــاتهم(، وقــرأ البــاقون }32: ، المعــارج8: المؤمنــون{ ﴾ر ، " :
 فهــي جمــع ،)ألمانــاتهم( ومــن قــرأ ، فهــي واحــدة تنــوب عــن الجماعــة)ألمــانتهم(مــن قــرأ 
   .)7(" وكل ذلك جائز،األمانة
ة، ففي قوله َّوجاء هذا الحكم بصیغة الفعل في الحدیث عن وصف القراءات القرآنی     
 عذَاب ولَهم إِثْما لِيزدادواْ لَهم نُملِي إِنَّما لِّأَنفُسِهِم خير لَهم نُملِي أَنَّما كَفَرواْ الَّذِين يحسبن والَ﴿: تعالى

هِــــنيقــــال )8(ین والبــــاءِّوفــــتح الــــس اءَّ بالتــــ)وال تحــــسبن(، قــــرأ حمــــزة }178: آل عمــــران{ ﴾م ،
 ال : المعنـــى،)ذینَّالــ(نـــدي فــي هـــذا الموضــع یجــوز علـــى البــدل مـــن وهــو ع " :اجَّجــَّالز

  . )9("ٌ وقد قرأ بها خلق كثیر،ًتحسبن إمالءنا الذین كفروا خیرا لهم
 وبهذا مقبولة، غیر أخرى بأحكام یرتبط الحكم هذا َّأن إلى اإلشارة من َّبد الو

ّوالرد القبول حیث من درجات على یكون ائزالج أن نعتقد  قول ذلك على ویدلنا ،ّ
                                                             

مكي بن أبي طالب، ، القیسي، 228: األصبهاني، المبسوط في القراءات العشر، ص) 1(
، مكتبة الخانجي، 1ّي الدین رمضان، طمحی: ، التذكرة في القراءات السبع، تحقیق)ه437:ت(

 .398: ، ص2م، ج1985، القاهرة

 .228: األصبهاني، المبسوط في القراءات العشر، ص) 2(

 .378:ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص) 3(

 .91: ، ص2األزهري، كتاب معاني القراءات، ج) 4(

 .260: األصبهاني، المبسوط في القراءات العشر، ص) 5(

 444: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص) 6(

 .187: ، ص2األزهري، معاني القراءات القرآنیة، ج) 7(

، 1، القیسي، الكشف، ج403: ، ص2 الفارسي، الحجة، ج،220: ن مجاهد، السبعة، صاب) 8(
 .365: ص

 .491: ، ص1ٕ واعرابه، جالزجاج، معاني القرآن) 9(
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 ّالمعیاریة، رائحة فیه ُّنشتم ٌّتقویمي ٌّلغوي ٌحكم ّإنه َّإال ،)1("ٌقبیح وهو ٌجائز: " سیبویه
 االستعماالت تلك وتعضده القاعدة، تجیزه الذي والخطأ وابَّالص بین مییزّللت به فجيء
  .  القواعدي القبول من وجه على یرتكز ٌحكم فهو غة،ُّالل في جاءت التي

  
  الحسن 6.1

ُحسن لما نعت ُوالحسن ... القبح ضد ُالحسن" ّأن العرب لسان في ورد َ")2(، 
 حكم:" هَّأن معُّالل شرح في جاء ماك حويَّالن االصطالح في ویعنى ،االستحسان ومنه

 به حكمت بما للثاني تحكم أن والقیاس ،منه به أولى هو ما إلى نظائره عن به دلُع
   .)3("ّاألول في ذلك اقتضتك التي ةَّالعل في الشتراكهما ؛لَّلألو

 مراعاة فیه ّتم الذي: " هو االصطالح في الحسن أن یاقوت سلیمان محمود ویذكر
ّویعد  ،)4("والداللة والتركیب األصوات حیث من العربیة الجملة قواعد  األحكام من الحكم هذا ُ

 لتوجیه غویینُّالل مصنفات في ًكثیرا الحكم هذا دَّوترد ،ّالعربي حوَّالن في المقبولة اللغویة
 فلك في تدور ىأخر ٍبأحكام أو أخرى، ٍبألفاظ یرتبط بل ًمنفردا نجده ّوقلما ة،َّالقرآنی القراءات
 مستقیم"و ،)7("دةّجی حسنة" و ،)6("أحسن لَّاألو والوجه " ،)5("حسن وجه: "منها نذكر المقبول،

 وكال " ،)1("حسن احتجاج فیها" و ،)10("جید نحس ٌّوكل "،9"جائزة حسنة وهي "،)8("حسن

                                                             

 .80، 79: ، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 1(

 ).  حسن:(، مادة85: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

فائز فارس، :  شرح اللمع، تحقیق،)ه456:ت(ابن برهان العكبري، عبد الواحد بن علي،) 3(
 .6:، ص1م، ج1984، 1الوطني للثقافة والفنون، الكویت، طالمجلس 

راسة لغویة، دار ًیاقوت، محمود سلیمان، التراكیب غیر الصحیحة نحویا في الكتاب لسیبویه د) 4(
 .41: م،ص1988، مصر، 2المعرفة الجامعیة، ط

 .200: ، ص1، ج102: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

 .250: ، ص1، النحاس، إعراب القرآن، ج124: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 6(

 .328: ، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج) 7(

 .117: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج)8(

 .368:، ص1 الفارسي، الحجة، ج)9(

 .108: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)10(
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 ،)5("حسن وهو "،)4("حسن قیاس هذا" و ،)3("محتمل حسن القراءتین وكلتا" ،)2("حسن األمرین
َفحسن" و  ،)7("ستحسنأ ولكنني: " منها الفعل بصیغة الحكم هذا وورد ،)6("ٌحسن ٌقول وهو" ُ َ 

َفحسن"و ،)8("یقول أن َحسن وأنما " ،)9("االستئناف ُ ُ َحسن" و ،)10("َ ُ َوحسن "،)11("ذلك َ ُ 
 فعَّالر"و )14("نوأحس " ،)13("واألحسن: " ومثالها) أفعل(التفضیل بصیغة ووردت ،)12("اإلدغام
 أحسن" و ،)17("وأحسن أبین هذا في والفتح" ،)16("القیاس في واألحسن "،)15("منه أحسن

                                                                                                                                                                                   

 .180: ، ص4النحاس، إعراب القرآن، ج) 1(

 .118: ، ص6فارسي، الحجة، جأبو علي ال) 2(

 .345، 151: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)3(

 .420، 419: ، ص5أبو حیان، البحر المحیط، ج) 4(

 .272: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)5(

  . 326:، ص2القیسي، الكشف، ج) 6(

 .364، 363: ، ص3ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 7(

 .109: ، ص1األخفش، معاني القرآن، ج) 8(

 .453: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 9(

 .81: ، ص1یبویه، الكتاب، جس) 10(

 .354، 287، 272، 203، 179، 101: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)11(

 .194،313: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)12(

 .420: ، ص2أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج) 13(

 .  301: ، ص5، والحجة، ج333: ، ص2الفارسي، الحجة، ج) 14(

 .259: ، ص1الفارسي، الحجة، ج) 15(

كاظم : اإلیضاح، تحقیق، المقتصد في شرح )ه471(عبد القاهر عبد الرحمن، الجرجاني، ) 16(
 .529: ، ص1م، ج1984، 1ّالرشید للنشر، بغداد، طوزارة الثقافة واإلعالم، دار بحر مرجان،

 .438: ، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج) 17(
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 ،)5("حسنتان والقراءتان "،)4("الوجهین وأحسن "،)3("أحسنها" و ،)2("ههنا أحسنه وما ،)1(وأقوى
  . )6("أحسن ذلك"و

 في جني ابن ذكره ما غویینُّالل عند سنالح حكم فیها ورد التي األمثلة ومن
 یحتمله وما: " یقول الكریم، القرآن في آیة أول في جاءت التي القراءات على تعقیبه

َُتؤثر التي القراءات منه ،كثیر السماع به یرد ولم القیاس،  لم هاّألن ؛هاتتجاوز وال روایة ُ
 المأخوذ ةَّنُّفالس ،}1: الفاتحة{  ﴾الرحِيمِ نِالرحمـ اللّهِ بِسمِ﴿: اسمه عز كقول ذلك فیها یسمع

 لم ٕوان ،فیها أشیاء یبیح والقیاس ،سبحانه اهللا اسم إعراب فتینِّالص إتباع ذلك في بها
 یشك ال ما به المقروء هذا غیر قوة من وهناك نعم ،منها شيء استعمال إلى سبیل یكن
)ُالرحیم ُالرحمن اهللا بسم (یقرأ كأن ،حسنه في الصناعة هذه أهل من أحد

 برفع ،)7 (
 ویجوز ،)8(علیه ًجمیعا بنصبهما) َالرحیم َالرحمن (ویجوز ،المدح على ًجمیعا الصفتین

 لَّاألو ببنص) ُالرحیم َالرحمن (ویجوز الثاني، ونصب األول برفع) َالرحیم ُالرحمن(
   .)9("ههنا أحسنه وما ،المدح وجه على ذلك كل اني،َّالث ورفع

 الفاء مكان جعلت إذا وكذلك: " حیان أبي حدیث في) الحسن (الحكم ذكر وجاء
 والجزاء رطَّالش فعال أكان وسواء ذلك، أجاز من مذهب على ّثم أو "أو" و الواو

 أو ،الفاء علیه اخلَّالد بالفعل أو اسمیة الجزاء جملة كانت أو ،ماضیین أو مجزومین
... إلیك فأحسن أو أزورك فأنا ّإلي فتحسن تزرني إن: ذلك مثال ًمحذوفا، الجزاء كان

                                                             

 .363، 299: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)1(

 .398: ، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 2(

 .141: ، ص2القراءات، جاألزهري، معاني ) 3(

 .244: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

 .237، 96: ، ص2، القیسي، الكشف، ج142: ، ص5النحاس، إعراب القرآن، ج) 5(

 .234:، ص2 القیسي، الكشف، ج)6(

 .19:، ص1أبو حیان، البحر المحیط، ج) 7(

 .19: ، ص1أبو حیان، البحر المحیط، ج) 8(

 .398: ، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 9(
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 بِهِ يحاسِبكُم تُخْفُوه أَو أَنفُسِكُم فِي ما تُبدواْ وإِن﴿: تعالى قوله والجزاء رطَّالش بعد ذلك ومثال

اللّه غْفِرن فَياء لِمش3(والجزم ،)2(صبَّوالن ،)1(فعَّبالر به قرئ ،}284: البقرة{ ﴾ي(.   

 وإِن ﴿ :تعــالى وقــال ،ذلــك أجــاز نمــ مــذهب فــي )ّثــم( و )أو( و )الــواو( وكــذلك

ر  فَهو الْفُقَراء وتُؤتُوها تُخْفُوها يـخ  ـم  فـي التـشریك واألحـسن ،الثـةَّبالث وقـرئ ،}271: البقـرة{ ﴾لُّكُ
 وهـي الجـزم، قـراءة حیـان أبـو استحـسن فهنـا ،)4 ("...مجـزوم بعده أو قبله كان إذا الجزم
  .ورودهما من الرغم على صبَّوالن فعَّالر قراءتي على الجمهور قراءة

 ،)6( نـافع قـراءة وهـي ،)5("دةّجیـ حـسنة )بـدفاع( القـراءة: " حـاسَّالن قول ذلك ومن
ضَهم الناس اللّهِ دفْع ولَوالَ﴿ :تعالى لقوله عضٍ ِب عتِ بدلَّفَس ضِدفاع (قرأ فقد ،}251: البقرة{ ﴾األَر (
 ســیبویه وذهــب ،،)7( ســماعي مــصدر) ُفــعَد(و قیاســي، مــصدر وهــو ،)ِفعــال (وزن علــى
) دفــع(و) دفــاع (یكــون وعلیــه ًحــسابا، يءَّالـش حــسبت :كقولــك دفــع مــصدر دفــاع َّأن إلـى

  . )8 ()ٍعالِف و ٍعلَف (وزن على َعَفَلد مصدرین
 قوله في الفاعل، اسم صیغة على)9 (،)ًسالما (ویعقوب عمرو وأبو كثیر ابن وقرأ

ثَلًا يستَوِيانِ هلْ لِّرجلٍ سلَما ورجلًا﴿: تعالى وسالم وسلم" :ُاءَّالفر قال ،}29: الزمر{ ﴾م 
                                                             

 .323: ، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .146: ، ص1القیسي، مشكل إعراب القرآن، ج) 2(

 .424: ، ص3القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

ّتشاف الضرب ،ار)هـ745(َّ محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي الغرناطي، أبو حیان،) 4(
، 2، ج1، طّرجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر: من لسان العرب، تحقیق

 .420: ص

 .328: ، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج) 5(

 .178: ابن مجاهد، السبعة، ص) 6(

 .640: ابن زنجلة، الحجة، ص) 7(

 حیان، البحر ، أبو328: ، ص1س، إعراب القرآن، ج، النحا55: ، ص4سیبویه، الكتاب، ج) 8(
 .369: ، ص2حیط، جالم

 .562: ابن مجاهد، السبعة، ص) 9(
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ِسلم لقولك مصدر ًماسل نوكأ المعنى، في متقاربان  ،جلَّالر صفة من فسالم وسالمة َ
ٌَوسلم ًسلما قرأ ومن:  "وقیل  )1( "لذلك مصدر َ َ : معنى على به وصف مصدر فهو ،"َ
َسلم لك هو قولهم من :لرجل سلم ذا ًرجال    .)2(فیه لك منازع ال سلم أي ،َ

 خالف ال متواترتین لقراءتین صحیح التوجیه هذا أن إلى عبیدة أبو ویشیر
   .)4("حسنتان القراءتان " :النحاس وقال ،)3(فیه

 برفع ّوالضحاك ومجاهد البصري، والحسن عباس، وابن كعب بن ّبيُأ وقرأ
 هنا فعَّالر ّجهُوَو ،}74: األنعام{ ﴾آزَر ألَبِيهِ إِبراهِيم قَالَ وإِذْ﴿: تعالى قوله في ،)5 ()ُآزر(

 وقد: " بقوله القراءة هذه اءَّالفر ویستحسن ،)6(داءِّالن حرف حذف تقدیر على داءِّالن على
   .)7("ٌحسن ٌوجه وهو داء،ِّالن على فعَّبالر) آزر ألبیه (بعضهم قرأ

 عمرو أبي قراءة اجَّجَّالز جزُی لم ،}63:طه{ ﴾لَساحِرانِ هذَانِ إِن﴿ :تعالى قوله وفي
 أبي قراءة ّوأما: " فیقول المصحف، تخالف هاَّألن ؛"لساحران هذین ّإن "وهي العالء بن

 موافقة إلى ًسبیال وجدت ولما :قال ،المصحف لمخالفتها أجیزها ال يِّفإن ،عمرو
 نيّولكن ،باعهّإت على اءَّرالق وأكثر سیما ،ةّسن باعهِّإت َّألن مخالفته؛ أجز لم المصحف
 یقول ،تعمل وال ُتهمل تخفیفها فعند ّإن، بتخفیف ،)8() لساحران ِهذان إن (استحسن
 ذهب ّفإنه فع،َّبالر) هذان(و ،)إن (بتخفیف) لساحران هذان إن (قرأ من اَّوأم: "األزهري

ّخففت إذا) ّإن (ّأن إلى  في مالك ابن ذلك وذكر ،)9("بها ُینصب ولم بعدها، ما ُرفع ُ
  :ًقائال ألفیته،

                                                             

 .419: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

 .353: ، ص4عرابه، جٕالزجاج، معاني القرآن وا) 2(

 .189: ، ص2أبو عبیدة، مجاز القرآن، ج) 3(

 .11: ، ص4النحاس، إعراب القرآن، ج) 4(

 .23: ، ص7، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،ج223: ، ص1ابن جني، المحتسب، ج) 5(

 .258: ، ص1، القیسي، مشكل إعراب القرآن، ج340: ، ص1عاني القرآن، جالفراء، م) 6(

 .340: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 7(

 .364، 363: ، ص3ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج) 8(

 .149:، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)9(
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ِّوخففت ّفقل ّإن ُ ُالعمل َ َ ُوتلزم        َ َ َ ُالالم َ ُتهمل َما ِإذا َّ َ ُ)1(  
  . )2(وحفص عاصم قراءة هي ،هنا الزجاج استحسنها والتي 

سوا﴿: تعالى قوله عامر ابن وقرأ ملش رالْقَمو ومج الناتٍ وخَّرسهِ م  ،}12: النحل{ ﴾بِأَمرِ
 حفص عن وروى ،عاصم عن بكر وأبو ه،ّكل ذلك بنصب :الباقون وقرأ ه،ّكل فعَّربال

 قال ،)3(الباقي ونصب ،وحدها) راتّسخُم (في عامر ابن قراءة مثل عاصم عن
 ما على ًمعطوفا لیكون ،أحسن" َوالقمر َمسَّوالش: " تعالى قوله في صبَّالن: " ُّالفارسي

: قوله نحو من نزیلَّالت في ما َّأن ترى أال المعنى، في الستقامته إعرابه؛ في ًداخال قبله
ا﴿ كُلا ونبَضر َثالَ لَه39: الفرقان{ ﴾الْأَم{، الظَّالِ﴿: وقولهومِني دأَع ما لَهذَابا عأَلِيم﴾ }31:اإلنسان{، 

 ذلك حمل إذا فكذلك ،له ًومشاكال علیه، یعطف ما مثل لیكون صب،َّالن فیه یختار
 اآلیة، هذه في القراءات ّكل ّاألزهري منصور أبو وأجاز ،)4("أشبه كان ،سخیرَّالت على
 ّوسخر: (قوله على عطفها) ٍراتّسخُم َوالنجوم َوالقمر َوالشمس: (قرأ نم: " قال حیث
: وقوله ،جمیعها على سخیرَّالت فأوقع) َجومُّوالن َوالقمر َمسَّوالش َهارَّوالن َیلَّالل لكم
: قرأ ومن. الحال على وانتصابها صب،َّالن موضع في وهي مكسورة، التاء)ٍراتّسخُم(
ًخاصة، هارَّوالن یلَّالل على سخیرَّالت أوقع) ٌراتَّسخُم ُجومُّوالن ُوالقمر ُمسَّوالش(  ّثم ّ

 االبتداء، خبر) ٌراتَّسخُم(و باالبتداء، فرفعها ،)ُجومُّوالن ُوالقمر ُمسَّوالش:(فقال استأنف
 علیها، سخیرَّالت أوقع صب،َّبالن ،)َوالقمر َمسَّوالش َهارَّوالن َیلَّالل لكم ّوسخر: (قرأ ومن

  . )5("ّجیدة جائزة ّكلها والوجوه) ٌراتّسخُم ُجومُّوالن: (فقال أنف،است ّثم
 ما لمشاكلة القراءة توجیه في نفسه المذهب ّالفارسي یذهب آخر ٍموضع فيو

 في فع،َّبالر" ٌوالدة ُّتضار ال "عاصم عن انَّوأب عمرو وأبو كثیر ابن قرأف فظ،َّالل في قبلها
                                                             

، شرح ابن )هـ769: ت(، ّ ابن عقیل، بهاء الدین عبداهللا ابن عقیل العقیلي الهمذاني المصري)1(
ّمحمد محیي الدین عبد الحمید، دار العلوم الحدیثة، : عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق ّ

 .377: ، ص1 لبنان، ج،بیروت

  .149: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)2(

 .370:ص، ابن مجاهد، السبعة، 55:، ص5الفارسي، الحجة، ج) 3(

 .56، 55: ، ص5الفارسي، الحجة، ج) 4(

  .76: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)5(
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 وال: (ُّالكسائي و وحمزة نافع وقرأ ،}233: البقرة{ ﴾بِولَدِها والِدة تَُضآر الَ ﴿:تعالى قوله
 َّأن رفع من قول وجه " :القراءة هذه توجیهه في ّالفارسي علي أبو قال ،)1(ًنصبا) َّتضار

ف الَ﴿: قوله وهو ،ًرفوعام قبله  قبله ما أتبعه ما فإذا ،}233: البقرة{  ﴾وسعها إِالَّ نَفْس تُكَلَّ
   .)2("فظَّالل لتشابه أحسن كان

واْ  الَّذِين أَيها يا﴿: ومن ذلك ما جاء في قوله تعـالى      نـذِي  تَتَّخِـذُواْ  الَ آم  دِيـنكُم  اتَّخَـذُواْ  نالـَّ

زوا  ا  هـ لَعِبـو  ـن م  ذِين ار  قَـبلِكُم  مِـن  الْكِتَـاب  أُوتُـواْ  الـَّ اء  والْكُفـَّ لِيـقـرأ ابـن كثیـر ف ،}57: المائـدة{ ﴾أَو
" ِارَّوالكفـ: " ُّ وقرأ أبو عمـرو والكـسائي،ًنصبا" َارَّوالكف" :ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة

   .)3(صب َّبالن" َارَّوالكف" ٍ عن أبي عمر ّلجعفيًخفضا، وروي حسین ا
 حمل أنه" ِارّوالكف: " فقال ِّبالجر قرأ من " :َّأن حجته في ّالفارسي علي أبو فذكر

 فحمل العاملین، أقرب ىعل الحمل نزیلَّالت لغة َّأن مَّتقد وقد العاملین، أقرب على الكالم
َوحسن صب،َّالن عامل من المجرور إلى أقرب كان حیث من ،ِّالجر عامل على  الحمل ُ
 كان فقد ،یسلم لم الذي ،ّوالكتابي والمنافق المشرك: الثَّالث ارَّالكف فرق َّألن ؛ِّالجر على
 ،)4("له ًموضحا للموصول، ًوتفسیرا ،ًمجرورا" ِارَّالكف "یكون أن لذلك فساغ الهزء؛ منهم

 أولى َّأن لىإ یذهب فهو ،القراءة لهذه توجیهه في البصریین منحى ینحى هنا ّوالفارسي
   .)5(أولى لَّاألو إعمال َّأن إلى فذهبوا الكوفیون اَّأم اني،َّالث إعمال نازعَّتال في العاملین

 أوتوا الذین (والمجرور ،)من(ِّالجر حرف هو ِّالجر بعامل هنا ُّالفارسي ویقصد
 بذلك وهو ،)تتخذوا( وهو صب،َّالن عامل من) للكفار(ِّصَّالن في أقرب وهي ،)الكتاب

  .األقرب العامل على الحمل من ونُّالبصری إلیه ذهب ما مع فقَّیت

                                                             

 . 333: ، ص2، الفارسي، الحجة، ج183: ابن مجاهد، السبعة، ص)1(

 .301، 5، ج333، 2الفارسي، الحجة، ج) 2(

 .246: ، ابن مجاهد، السبعة، ص235 ،234: ، ص3الفارسي، الحجة، ج) 3(

، ونقل ابن عطیة 347: ، ص1، الزمخشري، الكشاف، ج232: ، ص3الفارسي، الحجة، ج) 4(
 .209: ، ص2رأي الفارسي في تأییده قراءة الجر، ابن عطیه، المحرر الوجیز، ج

 .87، 83: ، ص1نصاف في مسائل الخالف، جاألنباري، اإل) 5(
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ــه َّاء، حیــث اختــار قــراءة الالَّوجــاء حكــم الحــسن فــي اختیــارات الفــر         مــین فــي قول
وهـم  ، وهي قراءة أصحاب عبداهللا بن مسعود،}48: ص {﴾ والْيسع إِسماعِيل   واذْكُر﴿: تعالى

قــراءة أصــحاب ) یــسعواللواذكــر إســماعیل (:وقولــه:" اءَّ وخلــف، قــال الفــرّحمــزة والكــسائي
   . )1("خفیفَّبالت) الیسع (ُّشدید، وقرأ العوامَّعبد اهللا بالت

 حسنة، بالمین والقراءة:" بقوله دهاَّوأی ،اءَّالفر مذهب طالب أبي بن مكي وذهب
   .)2("الخترتها الجماعة مخالفة ولوال اإلعراب، في ةَّقوی

 فاضل هَّلكن ،جمیعها جوازها نَّوبی ،القراءات من مجموعة على األزهري ّوعلق 
 حیث ،}1:طه{ ﴾طه﴿: تعالى قوله ففي ،أخرى على قراءة ّورجح ،األحسن بحكم بینها

َطه (ویعقوب عاصم عن بكر أبي عن واألعشى وحفص عامر وابن كثیر ابن قرأ َ(، 
 بن ىویحی والكسائي  حمزة وقرأ والكسر، الفتح بین نافع وقرأها ،)3(والهاء الطاء بفتح
ِطه(بكر أبي  حروف بها ُأرید هاّكل الوجوه هذه: " األزهري قال ،)4(والهاء الطاء بكسر ،)ِ

   .)5("والفتح الكسر بین نافع قراءة وأحسنها ،صحیح هاّكل لغات وهي الهجاء،
ظَاهِرون اللَّائِي﴿:قوله: " الكشف في وجاء  الحرمیان قرأه ،}4: األحزاب{ ﴾مِنهن تُ

 وزن على) ّیتظهرون (وأصله ،ٍألف غیر من والهاء اءَّالظ بتشدید عمرو وأبو
َوحسن لذلك، شدیدَّالت فوقع اءَّالظ في انیةَّالث اءَّالت دغمتُأ ّثم ،)ّیتفعلون(  ّألنك اإلدغام، ُ

  . )6("اءَّالظ ووه ّقوي حرف لفظ إلى اءَّالت وهو ،ًضعیفا ًحرفا تنقل

                                                             

 .407: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

 .438: ، ص1القیسي، الكشف، ج) 2(

 .246: األصبهاني، المبسوط في القراءات العشر، ص) 3(

: ألصبهاني، المبسوط في القراءات العشر، ص، ا416: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص) 4(
246 ،247. 

 .141: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج) 5(

 .194: ، ص2 القیسي، الكشف، ج)6(
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َتظاهر: یقال ،واحد ومعناها صحیحة، ّكلها لغات هذه: "ّاألزهري قال  من فالن َ
ََّوتظهر امرأته، َ ََّواظهر، َّواظاهر، منها، َ  یستحسن ّفالقیسي. )1("واحد بمعنى وظاهر ّ

 إلى ًمشیرا ،)الصحیح(وهو آخر ٍبحكم ّاألزهري ویعضده یغة،ِّالص هذه مثل في اإلدغام،
  .  ٍّلهجي ٍمصدر من نابعة القراءات هذه ّأن

ُقنبل قراءة على عقیبَّالت في) الحسن (حكم ورد الكشف من آخر ٍموضع وفي ُ 
 حیث ،}4: نافقوالمن{ ﴾مسندة خشب كَأَنَّهم ﴿ :تعالى قوله في ،ّوالكسائي عمرو وأبي
ُقنبل قرأها: " قال  األصل، وهو ،ِّمَّبالض الباقون وقرأ باإلسكان، والكسائي عمرو وأبو ُ
ٌخشب، والجمع خشبة، الواحد ّألن ُ . )2("الحجاز أهل لغة ُّمَّوالض حسن، واإلسكان ... ُ
 وهذا ّم،ّبالض حریكّالت یغةِّالص في فاألصل والحسن، األصل: حكمین إلى إشارة وهنا

 ذلك ّألن منه؛ أحسن اإلسكان ّلكن الحجازیین، لغة وهي العرب، لغات من للغة تمثیل
  .للخفة ٌنازع

 قراءة على عقیبَّالت في ذلك ونجد آخر، ٍ بحكم ًمقترنا) الحسن (حكم وجاء
 قرأه: " القیسي قال ،}18: لنازعاتا{ ﴾تَزكَّى أَن إِلَى لَّك هل فَقُلْ﴿: تعالى لقوله ن،یَّالحرمی

 وذلك اي،َّالز في اءَّالت دغمتُأ ّثم ،)ّتتزكى (أصله أن على للزاي، بالتشدید الحرمیان
  . )3( ..."ّقوي ٌحسن

  
   وما یجري مجراه الكثیر7.1

ُالكثرة والكثرة والكثر: "ّورد في المعجمات أن َ َُ َوالكثرة... ةّنقیض القل: َِ نماء : َ
ُكثر الشيء یكثر كثرة فهو كثیر، وكثر الشيء : العدد، یقال  ُُ ٌ ً ُ . )4("ّأقله: ّ وقلة ،أكثره: ُ
 ،ركیبَّة التي تعنى بوضوح التَّقویمیَّالكثیر هو أحد األحكام التیادة، وِّ الزفالكثرة تعني
غة، فجاء ُّاطقین باللَّ وعلى ألسنة الن،ةَّغویُّحته، وقوة استعماله في األوساط اللومدى فصا

                                                             

 .278: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج)1(

 .322:، ص2 القیسي، الكشف، ج)2(

 .361:، ص2 القیسي، الكشف، ج)3(

 .كثر: ، مادة376: ، ص5 ابن منظور، لسان العرب، ج)4(
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: قال ابن نوفل سمعت أبي یقول ألبي عمرو بن العالء : "غویینُّفي مصنفات الل
ّأخبرني عما وضعت مما سمیته عربیة أیدخل فی ّ :  فقلت،ال: ّ كالم العرب كله ؟ فقالهّ

ّأعمل على األكثر وأسمي ما : ّ العرب وهم حجة؟ فقالفكیف تصنع فیما خالفتك فیه
   .)1("خالفني لغات

ٍّوفي هذا إشارة واضحة لمعیار لغوي : یقول سیبویهة، َّغویُّ توضع وفقه القاعدة اللٍ
ّفإنما هذا األقل نوادر تحفظ عن "   )2("العرب وال یقاس علیها، ولكن األكثر یقاس علیهّ

ِّوما یعزز ذلك قول ابن جن ٕي، في كیفیة بناء القواعد على الكثیر، وان خالف ذلك ّ
ّوان شذ الش: "القیاس، یقول ّ يء في االستعمال، وقوي في القیاس كان استعمال ما كثر ٕ

ة َّمیمیَّغة التُّته قیاسه إلى ما انتهى إلیه استعماله، من ذلك اللٕ وان لم ین،استعماله أولى
َّان كانت الحجازی و،ًهي أقوى قیاسا) ما(في  ك إذا استعملت ّ أنّالإ... ًة أیسر استعماالٕ

ّغة الحجازیة، أال ُّ وهو الل،، فالوجه أن تحمله على ما كثر استعمالهًأنت شیئا من ذلك
بن عمر وضع ّأن عیسى : "  بـّ القفطيّ ویوضح ذلك قول،)3(" ّترى أن القرآن بها نزل

ّكتابه على األكثر، وبوبه وهذبه ّ، وسمى ما شذ عن األكثر لغاتّ ) الكثیر(فجاء . )4("ّ
ُّقویمیا في كتب النتًحكما  ُ، یحتكم إلیه عند وضع القاعدة، وهذا منهج حاة األوائلًّ

ولكن النحاة لم  ،ُالبصریین، الذین رأوا سبك قواعدهم على ما كثر استعماله عند العرب
، یقول إبراهیم )و هو األكثر(أو ) و هو كثیر: (یحددوا نسبة الكثیر، بل اكتفوا بقولهم

ّؤخذ علیهم أن هذا القدر الذي سموه باألكثر لم یتحدد في أذهانهم ّه مما یَّغیر أن:"أنیس ّ ّ
ًتحدیدا دقیقا ّ، ثم یبنون على ذلك التصور  قواعدهم، ومن هنا جاءت الخالفات بین )5("ً ّ ّ

ٍالنحویین في كثیر من المسائل ّألن فكرة الكثرة والش: "ّ ِّیوع لم تكن محددة النّ سبة في ّ
ًأذهانهم تحدیدا واضحا ً")6( .  

                                                             

 .11: م، ص1975، 5أنیس، إبراهیم، من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصریة، ط) 1(

 .5: ، ص4 سیبویه، الكتاب، ج)2(

 .109: ، السیوطي، االقتراح، ص123: ، ص1 ابن جني، الخصائص، ج)3(

 .375: ، ص2، ج إنباه الرواة على أنباه النحاة،القفطي) 4(

 .21:  أنیس، من أسرار اللغة، ص)5(

 .11: أنیس، من أسرار اللغة، ص) 6(
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ًمعیارا لهم في قبول ) الكثیر(، فاتخذوا ةَّانعكس ذلك على القراءات القرآنیو
ُالقراءة، وحكما یستند إلیه في األخذ بها، وقد است ُ ُ ً هذا الحكم كثیرا في وصف عملً

"ٌ كثیرٌّو عربيوه: " فمن ذلك ،ةَّالقراءات القرآنی
، )2("ّلكن أكثر القراء علیه لخفته"و ،)1(

هو كثیر في كالم " و ،)4("ّ علیه أكثر القراءّألن"و ،)3(" علیه األكثرّواالختیار الفتح ألن"
صب َّوالن"  ،)6("فعَّ األكثر على الرّألن" و،)5(" األكثر علیهّ ألن؛ وهو االختیار،العرب

 ،)8("وهذا كثیر في كالمهم " ،)7("نه، وكثرة وجوههُّ األكثر علیه؛ ولتمكَّ؛ ألناالختیار
   .)10("وأكثر ّأخف وذاك" ،)9("وذلك لكثرة االستعمال فیه"

 الكثیر هذا"و: ذلك ومن القراءات، من كثیر وصف في ائعَّوالش الكثیر حكم ویشترك 
 وهذه  "،)12("االستعمال في وأشیع القیاس، في أقوى وهذا " ،)11( "فیه ائعَّوالش االستعمال في

   . )14("وأشیع أفصح فخیمَّوالت "،)13("األكثر قراءة
َ وفي حدیث القیسي ذكر حكم  ِ ّتعقیبا على قراءة حمزة والكسائي) الكثیر(ُ  لقوله ً

ةُ هنالِك﴿: تعالى لَاي لِلَّهِ الْو ققرأ حمزة والكسائي بكسر الواو، :" ، حیث یقول}44:الكهف{ ﴾الْح

                                                             

 .148: ، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(

 .71: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )2(

  . 63:، ص2 القیسي، الكشف، ج )3(

، 156، 154، 146، 132، 131، 123، 107، 61، 34، 31:، ص2 القیسي، الكشف،ج )4(
159 ،164 ،170 ،174 ،175 ،196 ،202 ،205 ،206 ،214 ،226 ،251 ،298.  

 .262: ، ص2 القیسي، الكشف،ج )5(

 .269:، ص2 القیسي، الكشف،ج )6(

 .263:، ص2 القیسي، الكشف،ج )7(

 .379:، ص2 القیسي، الكشف،ج )8(

 .385:، ص2جالقیسي، الكشف،  )9(

 .  89،90/ 4ج: المرجع نفسه: ، وانظر150ـ 149: ، ص4، جّ المبرد، المقتضب )10(

 .23: ، ص5 الفارسي، الحجة، ج )11(

 .106:، ص5لحجة، ج الفارسي، ا )12(

 .61: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )13(

 .234: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )14(
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ِوفتحها الباقون، وحجة من كسر أنه جعله كالجبایة والكنایة واإلمارة والخالفة ِ ِ ّ ة من فتح َّوحج. ّ
  . )1(" علیه األكثرّواالختیار الفتح ؛ ألن... الوليّأنه مصدر 
ّ األزهري القراءتین تفسیرا لغویا، وبین أنهما بمعنى واحد، فقالّسروف ًّ ) ِالوالیة(من قرأ :"ً

ِوال بین الوالیة، ومن فتح فقرأ : بكسر الواو فهو مصدر الوالي، یقال ّ ، فهو مصدر )َالوالیة(ٍ
ّالولي، یقال  َولي بین الوالیة: َ ّ ِومن النحویین من زعم أن الوال. ُّ غتان بمعنى َیة والوالیة لّ

  .  )2("واحد
ًوفي موضع آخر ورد الحكم نفسه تعقیبا على قراءة الكسائي لقوله تعالى ٍ :﴿ملَهعج  فَ

 ،ّقرأ الكسائي بكسر الجیم، وضمها الباقون:" فقال القیسي،}58: األنبیاء{ ﴾لَّهم كَبِريا إِلَّا جذَاذًا
   .)3("ّغتان، والضم أكثروهما ل

ًلعنا كبیرا(، قرأ عاصم وحده }68: األحزاب{ ﴾كَبِريا لَعنا والْعنهم﴿: وفي قوله تعالى ً( ،
معنى الكبیر والكثیر متقارب، : " ، قال األزهري)4(اءَّلث، با)كثیرا(بالیاء، وقرأ الباقون 

  . )5("والثاء أكثر، واهللا أعلم
ِ روي عن ابن كثیر ،}6:الفاتحة{ ﴾اُملستَقِيم الصراطَ اهدِنَــــا ﴿:وفي قوله تعالى ُ

اد، َّاي والصَّاد والمضارعة بین الزَّین والصِّالس: ي عمرواد، وروي عن أبَّین والصِّالس
اي الخالصة، َّبالز) راطِّالز (ّورواه عنه العریان بن أبي سفیان، وروى عنه األصمعي

َّاد، غیر أن حمزة یلفظ بها بین الصَّوالباقون بالص و قال أب: "ُّقال الفارسي. )6(ايَّاد والزّ
ًهو أصل الكلمة، ولو لزم لغة من یجعلها صادا مع : ین أن یقولِّللقارئ بالس: بكر
ِّها أخف على اللَّإن: ادَّویقول من یقرأ بالص. اء لم یعلم ما أصلهاَّالط ّسان؛ ألن الصّ اد ّ

َّحرف مطبق كالط ین حرف مهموس، فهو أبعد ِّمع، والسَّاء فتتقاربان، وتحسنان في السَ
                                                             

 .63:، ص2 القیسي، الكشف، ج )1(

 .112: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )2(

 .112:، ص2 القیسي، الكشف، ج )3(

، 2راءات العشر، ج، ابن الجزري، النشر في الق253: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )4(
 .349: ص

 .286: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )5(

 .49: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )6(
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واالختیار : قال أبو بكر....   وهي قراءة أبي جعفر، واألعرج، وشیبة وقتادةاء،َّمن الط
َّ والحسن في الس،ّاد، للخفةَّعندي الص ِّمع، وهو غیر ملبس؛ ألن السُ ّ َین من لغته هذا إذا ُ

ِّكان یتجنب الس َّاء لم یقع علیه لبس؛ ألن السَّین مع الطّ ها مهملة في االستعمال َّین كأنّ
َّاء، وانما یقع اإللباس لو التبست كلمة بالسَّعنده مع الط ّ اد في معنیین َّین بكلمة بالصٕ

لف من َّ، ومن المحدثین من یذهب مذهب الس)1("مختلفین، ومع ذلك فهي قراءة األكثر
ِّأن الس : ولكًین إذا وقعت قبل غین أو خاء أو قاف أو طاء جاز إبدالها صادا، كقّ

  . )2(صلخ بدل سلخ، وصراط بدل سراط 
 َّوهذه القراءة تشیر إلى أن: " اي یقولَّاد والزَّوفي حدیثه عن قراءة حمزة بین الص

: سانِّ بین حرفین، وذلك صعب على اللًاّاد تكلف حرفَّاي والصَّ قرأ بین الزقراءة من
ّ ولست أدفع أنه من كالم ،ٍولیس بحرف ینبني علیه الكالم، وال هو من حروف المعجم

) واألوسعاألفصح (وهو یشیر بحكم . )3("اد أفصح وأوسع َّ الصَّفصحاء العرب، إال أن
ّإلى قراءة الصاد، وفیه معنى وداللة واضحة على الكثرة والش ّیوع، ولكنه یرد قراءة حمزة ّ ّ

َّاد، وفي هذا الباب یرد عبد الصبور شاهین هذا الزعم، وأنَّاي والصَّوهي مابین الز ّ ّ 
، إذ )ةَّغیر األسنانی(ّاء العامیة َّصوت الظ:"ّوت الذي أشار إلیه أبو بكر ما هو إال َّالص

َّیضاف حینئذ إلى الص ًاي لتصبح صادا مجهورة، هي َّاد صفة الجهر الموجودة في الزُ
ًبكر ابن مجاهد خلطا  وبذلك یكون كالم أبي....اي المفخمةَّة، أو الزَّاء المصریَّهذه الظ

، فهو في الواقع )ّإنه لیس من حروف المعجم:(ًن كان مصیبا في قولهٕوا:غیر مفهوم
یأتي في درج الكالم، وقد اشترط سیبویه سكونه، ووجود دال ) نولوجيفو(صوت سیاقي 

  . )4("بعده

                                                             

 .49،50: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )1(

ّتراسر، التطور النحوي للغة العربیة، أخرجه وعلق علیه برجش )2( ّرمضان عبد التواب، الناشر : ّ
  . 33: م، ص1982مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

 .25:، ص1 أبو حیان، البحر المحیط، ج )3(

م، 1966 عبد الصبور، القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، دار القلم، ، شاهین )4(
 .404، 403، 402: ص
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ّوأشار القراء إلى وجود صوت بین الز ه ّــ وعدوا القراءة بــ من قبل ــاد ــَّاي والصّ
، وهي لغة قیس كما )1(اي وأشهر، ولذا قرأ به حمزة في جمیع القرآنَّأفصح من قراءة الز

 إنكار ت لما ورد عن أبي بكر بن مجاهد منوبهذا فال التفا. )2( المحیطجاء في البحر
  .هذه القراءة

ًد زایا ّ، فقد أشار سیبویه إلى أن العرب تبدل الصا3في قراءة الزاي الخالصةّوأما 
وسمعنا : " إقرار وقبول لقراءة أبي عمرو بن العالء، حیث قالًخالصة، وفي ذلك 

ًالعرب الفصحاء یجعلونها زایا خالصة، كما جعلوا   وذلك ،ًاإلطباق ذاهبا في اإلدغامً
ِالتزدیر، وفي الفصد: التصدیر: في قولك في ُالفزد، وفي أصدرت: َ ّأزدرت، وانما : َ ٕ ُ

دعاهم إلى أن یقربوها ویبدلوها أن یكون عملهم من وجه واحد، ولیستعملوا ألسنتهم في 
  . )4("ضرب واحد

وضوح األمر :  ویعني، مثل األشهر،)الكثیر(ي  مجرى  مصطلحات تجروتوجد
َّ، ویأتي وصفا للقراءات القرآنی)5(ومعرفته  ولم تبلغ ،ّماصح سندها: "ة، فالقراءة المشهورةً

ّسم، واشتهرت عند القراء، فلم یعدوها من الغلَّة والرَّدرجة التواتر، ووافقت العربی ط وال ّ
ّالشواذ وهما لغتان " ،)8("وهو االشهر"، )7("والكسر أشهر: "، ومن ذلك قولهم)6("ّ

  . )11("ّذلك أنهما قراءتان مشهورتان"، و)10(" المستعمل المشهورّألنه" ، و)9("مشهورتان

                                                             

 .272: ، ص1 ابن الجزري، النشر، ج )1(

 .25: ، ص1 أبو حیان، البحر المحیط، ج )2(

 .49: ، ص1الفارسي، الحجة، ج:  قراءة أبي عمرو بن العالء، انظر )3(

  . 426: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )4(

 .487: ، ص3 ابن منظور، لسان العرب، ج )5(

 .485: ، ص2ي، كشاف اصطالحات الفنون، جون التها )6(

  . 379: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )7(

 .102:، ص2 القیسي، الكشف، ج )8(

  . 29:، ص2 القیسي، الكشف،ج )9(

 .58:، ص2 القیسي، الكشف، ج )10(

 .547، 11، ج22، 25 الطبري، جامع البیان، ج )11(
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وهي " : ، ومن ذلك قولهم)1( والظهور واالنتشار بمعنى الكثرة"الفاشي"واستعمل 
هما لغتان قویتان " و ،)3("ّأنه األصل المستعمل الفاشي"، و)2("بالحرمینلغة فاشیة 

فهي : " ٍّ، و استعمل المشهور والفاشي في نص واحد كقوله)4("فاشیتان في االستعمال
ي قوله ، وفي التعلیق على قراءة الجمهور ف)5(" المستعملة الفاشیةغة المشهورةُّلال

و األمر المشهور وه" :، یقول القیسي بالفتح}22: إبراهیم{ ﴾بِمصرِخِي أَنتُم وما﴿: تعالى
ٍاشي كحكم واحد، ومثال ذلك ما جاء واستعمل الكثیر والف، )6( "المستعمل الفاشي ٍ

طَاسِ ﴿:ًتعقیبا على قراءة حفص والكسائي، في قوله تعالى  تَقِيمِ بِالقِسس35:االسراء {﴾الْم{ ،
، ّم، وهما لغتان فاشیتانَّاقون بالضقرأه حفص والكسائي بكسر القاف، وقرأ الب: " حیث

  . )7("ختیارر، وهو االُّم فیه أكثَّالض: عراء، وقال األخفشُّومثله في الش

ثَةَ ومناة﴿:  ففي قوله تعالى،المشهورواقترن كذلك مصطلح الكثیر ب  ﴾الْأُخرى الثَّالِ
، وقرأ )مناه( أعني في ،ّقرأه ابن كثیر بالمد والهمز: " یقول صاحب الكشف،}20: النجم{

لم أسمع فیه : قال أبو عبید. ، فترك الهمز أكثر وأشهر وهما لغتان،ّالباقون بغیر مد وال همز
ّالمد وهو اسم صنم، وترك المد أحب إلي، ألنها اللغة المستعملة، ورأي الجماعة علیه ّ ّ ّ")8( .

  . حدٍ واإلشارة إلى مفهوم وا،وفي ذلك داللة واضحة على توافق هذه المصطلحات في المعنى
ّم الكثیر من األحكام التقویمیة التي ترتكز على وفرة االستعمال، وشیوع األنماط وحك ّ

ُاللغویة، وتبنى علیه كثیر من األحكام األخرى، بمعنى أنهم حین قالوا صواب أو جائز أو : ّ
ّضعیف أو قبیح أو بعید أو شاذ، فما كان : جید أو حسن بنوا ذلك على الكثیر، وعندما قالوا

  .ّدم تحقق شرط الكثرةّذلك إال لع

                                                             

 .132:، ص5 ابن منظور، لسان العرب، ج )1(

 .60: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )2(

 .284:، ص2 القیسي، الكشف، ج )3(

 .379: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )4(

 .198: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )5(

 .26:، ص2 القیسي، الكشف، ج )6(

 .46:، ص2 القیسي، الكشف، ج )7(

 . 296: ص ،2جالقیسي، الكشف،   )8(
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  األولى 8.1

 اسَّالن أولى هو:" العرب لسان في فجاء واألحرى، واألجدر األحق اللغة في ومعناه
 ّأحق: أي فالن من األمر بهذا أولى فالن: ویقال.... غیره من به ّأحق: أي ومماته بمحیاه

 الحكم هذا ویبدو القبول، في ًدرجة واألعلى األقوى غویةُّالل القاعدة یقرر الحكم وهذا ،)1("به
 وأجدر ّأحق أحدهما َّأن إال مقبولین، الوجهان یكون فقد عارض،َّوالت رجیحَّالت مسائل في ًاَّجلی
 .  اآلخر من

 المعنى، حسن على للداللة ة؛َّالقرآنی القراءات وصف في ًكثیرا الحكم هذا وورد
 بین المفاضلة إلى تشیر) األولى (الحكم هذا وصیغة القراءة، هذه تؤدیه الذي الهدف ٕواصابة
 التي العبارات ومن اآلخر، من أكثر ّبالدقة یتمیز أحدهما لكن صواب كالهما شیئین،
 الجزم"و ،)3("عندي أولى وهي" و ،،)2("بالصواب القراءتین أولى: " قولهم الحكم هذا تتضمن

 . )6("لكثرته القراءتین أولى فهو"و ،)5("بالصحة أولى" و ،)4("أولى

سكُم  إِن﴿: ة بهـذا الحكـم قولـه تعـالىَّـ فـي القـراءات القرآنیومما ورد سـمي  ح قَـر  فَقَـد 

س م مالْقَو ح قَر ثْلُه م ِتلْكو اما األياوِلُهنُد نياسِ بالن لَمعلِيو اللّه واْ الَّذِيننتَّخِـذَ  آميو  آل عمـران {﴾مِـنكُم :

بفــتح ) َقــرح(قــرأ ابــن كثیــر ونــافع وأبــو عمــرو وابــن عــامر "  فقــد ذكــر الفارســي أن،}140
 ِّبــضم) ُقــرح(، ّ وحمــزة عــن الكــسائي، وقــرأ عاصــم فــي روایــة أبــي بكــر.القــاف فــي كلهــن

  .)7("القاف، في جمیعهن

                                                             

 .491، 490: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .298، 286:  ص،11، ج46: ، ص2، ج594: ، ص1الطبري، جامع البیان، ج) 2(

 .43: ، ص26الطبري، جامع البیان، ج) 3(

 .148: ابن زنجلة، الحجة، ص) 4(

 .64: ، ص15الطبري، جامع البیان، ج) 5(

 .232: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )6(

، ابن خالویه، 216: ، ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص79: ، ص3الفارسي، الحجة، ج) 7(
 .356: ، ص1ف، ج، القیسي، الكش114: الحجة، ص
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 أولى الفتح وكان: "فقال ،الحجاز لغة هَّألن األولى؛ بحكم ًوجها ّالفارسي حَّورج
 .)1(" علیها نزل القرآن َّألن واجب؛ بها األخذ الحجاز أهل لغة َّوألن ؛كثیر ابن لقراءة

ًمنـسكا( علـى قـراءة ّفي تعلیق الفارسي) األولى(وورد الحكم          :  فـي قولـه تعـالى،)َ
ِّولكل﴿ ُ َّأمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله  َِ ْ ُ ُ ْ َِْ ً ََّ ْ َ ََ َ ًمنـسكا(فقـد قـرأ حمـزة والكـسائي، ، }34: الحـج{ ﴾ُ ِ َ (

ًمنسكا(ًبكسر السین في الحرفین جمیعا، وقرأ الباقون  َ   .)2("بفتح السین في الحرفین) َ
 ًمكانا، أو ًمصدرا یكون أن من یخلو ال هَّألن أولى الفتح: " ّالفارسي فقال

َفعل :على الفعل كان إذا العین، مفتوح وكالهما ُیفعل،: ََ َقتل نحو ُ ُیقتل: ََ ًتالَمق ُ  وهذا َ
ََمقتل  الفعل من مجیئها ًمفسرا بالفتح للقراءة األولویة حكم یعطي هنا ُّفالفارسي ،)3(" ناَ
َفعل (الثيُّالث ُیفعل: ََ  یغةَّالص َّألن مكان؛ اسم أو ًمصدرا بالفتح فظَّالل بین ىّسو وقد) ُ

 .كلیهما تحتمل

ًمنسكا (قرأ ومن: " قال إذ ،ّاألزهري منصور أبي قول هذا ویعضد َ  القیاس فهو) َ
َالمفعل (في الكالم أكثر ّألن ًاسما؛ أو كان ًمصدرا الباب هذا في  باب من یكون الذي) َ
َفعل( ُیفعل ََ ُ َالمحضر،: مثل العین بفتح یجيء) َ َالمقعد َ َالمخرج، ،َ   . )4("عنه ّشذ ما ّإال َ

: تعـالى قولـه فـي ،)5(والجـزم بـالنون) ونكفـر (،الـسبعة القـراء أحد وهو ،ةحمز وقرأ
ر لُّكُم خير فَهو الْفُقَراء وتُؤتُوها تُخْفُوها وإِن هِي فَنِعِما الصدقَاتِ تُبدواْ إِن﴿ نكُم  ويكَفِّ ن  عـ مـ  ئَاتِكُمي سـ 

اللّها وبِم  لُـونمتَع  ري بِ فـي بعـده ومـا الفـاء حمـل علـى ًعطفـا الجـزم وقـراءة ،}271: البقـرة{  ﴾خـ 
ْفھُو خیر لكم ۚ( :تعالى قوله ُ َّ ٌ ْ َ  وأجـاز ،)6( رطَّالـش جـواب هّـنإ إذ الجـزم موضـع في هَّألن ؛ ) ََ

 القـراءات؛ أفـصح اءّالـر في الجزم: " َّبأن عطیة ابن دَّوأك ،)7(المعنى على الحمل سیبویه
                                                             

 .79: ، ص3الفارسي، الحجة، ج) 1(

،  ابن خالویه، الحجة، 277: ، ص5 الفارسي، الحجة، ج،436: ابن مجاهد، السبعة، ص) 2(
 .119: ، ص2، القیسي، الكشف، ج253: ص

 .278: ، ص5الفارسي، الحجة، ج) 3(

 .181: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )4(

 .216: ، ص1، القیسي، الكشف، ج191: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص) 5(

 .79: ابن خالویه، الحجة، ص) 6(

 .448: ، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 7(
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 ابــن وقــال ،)1("اإلخفــاء وقــع إن ًمــشروطا وكونــه الجــزاء فــي كفیــرَّالت بــدخول تــؤذن هــاَّألن
 ثواب هو ماَّإن السیئات تكفیر بأن ویعلم ،الجزاء معنى لیخلص أولى الجزم: " زرعة أبي

 بحكـم األولـى حكـم رنفیقتـ ،)2( "المعنیـین أبـین وهـو ،لـه وجـزاء ،صـدقته علـى ّللمتصدق
 .وصوابه المعنى صدق على للداللة األبین

ي قُلْ :وفي قوله تعـالى  ومٍ  عذَاب ربي عصيت إِن أَخاف إِنِّ ظِـيمٍ  يـ ن   * ع مـ  فرص يـ  ه نـع 

ه  فَقَـد  يومئِـذٍ  حِمـ ر  ذَلِـكزُ  والْفَـو  بِني ِیـصرف( حمـزة قـرأ، }15،16 :األنعـام {﴾ الْمـ بفـتح الیـاء ) َ
أولـــى القـــراءتین فـــي ذلـــك " بـــري فـــي وصـــف هـــذه القـــراءة َّ، یقـــول الط)3 () الـــراءوكـــسر
ِیــصرف(واب عنــدي، قــراءة مــن قــرأ َّبالــص فقــد  (:اء؛ لداللــة قولــهَّبفــتح الیــاء وكــسر الــر) َ

  )4("ة ذلك َّعلى صح) رحمه اهللا
رابِك  طَعامِك إِلَى فَانظُر :تعـالى قوله فيو        شـو  لَـم  هنتَـسي  انظُـركَ  إِلَـى  و ارِ حِمـ  لَـكعجلِنةً  و آيـ 

ف العَِظامِ إِلَى وانظُر لِّلناسِ ا كَيهنُنشِز ا ثُموها نَكْسما لَحفَلَم يتَبن قَالَ لَه  لَـمأَع أَن  لَـى  اللّـهءٍ  كُـلِّ  عي شـ 

بعةَّالـس مـن الكـسائي قـرأ وبهـا ،)5(األمـر بـصیغة) إعلـم( حمـزة قـرأ ،}259:البقـرة {  ﴾قَدِير، 
 یعـود ضـمیر والفاعـل ،للمخاطـب تعـالى اهللا أمر من جعله هَّأن قراءته في لحمزة ةَّجُوالح

 َّأن األمـــر قـــراءة یتناســـب كمـــا ،)6( اهللا عـــن لـــه القائـــل الملـــك علـــى أو تعـــالى اهللا علـــى
 ،)حمـــارك إلـــى وانظـــر(و ،)طعامـــك إلـــى فـــانظر: (فقیـــل بـــاألمر جـــرت الـــسابقة اآلیـــات

  . )7(غیره منزلة نفسه لّفنز ،)العظام إلى انظرو(و

                                                             

 ّ، المحرر)546:ت(،  األندلسي، أبو محمد بن عبد الحق بن غالب بن عطیةابن عطیة) 1(
 .135:  ، ص2، جم1977ّالرحالي الفاروق وزمالئه، الدوحة، قطر، : الوجیز، تحقیق

 .148: ابن زنجلة، الحجة، ص) 2(

 .425: ، ص1، القیسي، الكشف، ج254: ابن مجاهد، السبعة، ص) 3(

 .286: ، ص11الطبري، جامع البیان، ج) 4(

 حیان، البحر ، أبو212: ، ص1لكشف، ج، القیسي، ا189: ابن مجاهد، السبعة، ص) 5(
 .296: ، ص2المحیط، ج

 .296: ، ص2أبو حیان، البحر المحیط، ج) 6(

 .296: ، ص3القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 81

 القراءتین أولى: " یقول حیث ،)األولى (بحكم الجزم قراءة ُّبريَّالط حِّیرج و
 اهللا من األمر وجه على المیم وجزم ،األلف بوصل) علما (قرأ من قراءة وابَّبالص
 ًقوال ذكره تعالى اهللا من أمر الكالم من قبله ما َّألن مماته؛ بعد أحیاه يللذ ذكره تعالى
  .)1("مماته بعد أحیاه للذي

ــدرداء والــسلمي والحــسن البــصري، ومحمــد وأبــوومــن ذلــك قــرأ زیــد بــن ثابــت           ال
، قولـه )2(ن وآخـرودني مـن العـشرة  جعفـر المـوأبو ، ونصر بن علقمة، رجاءوأبو ،الباقر
َنتخـذ( ،}18: الفرقان{ ﴾أَولِياء مِن دونِك مِن نَّتَّخِذَ أَن لَنا ينبغِي كَان ما سبحانَك قَالُوا﴿  :تعالى َّ ُ (

حــاس فــي َّدة والخــاء، یقــول النَّاء المــشدَّون وفــتح التــُّنــي للمجهــول بــضم النــالمببــصیغة 
ُّ وأجمعــوا علــى أن فــتح النــ،حویــونَّم فــي هــذه القــراءة النَّــوقــد تكل: " توجیــه هــذه القــراءة ون ّ

  .)3(" أولى
ن ﴿: تعـالى قولـه وفـي        ذِي  ذَا مـ ضًـا  اللّـه  يقْـرِض  الـَّ ا  قَرنس حـ  َضاعِفَه فَيـ  افًا  لَـهضْـع رية  أَ   ﴾كَـثِ

 أولــى هــاَّبأن فــعَّالر قــراءة ُّبــريَّالط ویـصف ،)4(فعَّبــالر) ُفیــضاعفه (حمــزة قــرأ ،}245: البقـرة{
 بإثبـات) لـه فیضاعفه (قرأ من قراءة وابَّبالص عندنا القراءتین أولى" :یقول إذ القراءتین،

 یكـن لـم الفـاء جوابه في دخل إذا والجزاء ،الجزاء معنى فیها َّألن یضاعف؛ ورفع األلف
   .)5( "صبَّنال من عندنا أولى فعَّالر كان فلذلك ،ًرفعا إال بالفاء جوابه

 الَّذِين لَقِيتُم فَإِذا﴿ :تعالى قوله في حمزة قراءة على ُّبريَّالط یعلق آخر موضع وفي

 ویصف ،)6(القاف بفتح) قاتلوا (قرأ حیث ،}4: محمد {﴾ ...قُتِلُوا والَّذِين ......كَفَروا

                                                             

 .46: ، ص2الطبري، جامع البیان، ج) 1(

، أبو 104: ، ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص264: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
 .489: ، ص6حیان، البحر المحیط، ج

 154: ص،3النحاس، إعراب القرآن، ج) 3(

، القیسي، 699، 138: ، ابن زنجلة، الحجة، ص625، 185: ابن مجاهد، السبعة، ص) 4(
 .302: ، ص2، ج300: ، ص1الكشف، ج

 .594: ، ص1الطبري، جامع البیان، ج) 5(

 .374: ، ص2جزري، النشر في القراءات العشر، ج، ابن ال600: ابن مجاهد، السبعة، ص) 6(
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 بمعنى) قاتلوا (والكوفة الحجاز ّقراء قرأ: " یقول حیث ،)أولى (هاَّبأن القراءة هذه ُّبريَّالط
 في الحكم ُوذكر ،)1("اءَّالقر من ةَّالحج فاقّتال عندي، أولى وهي ،المشركین حاربوا

 " :الفراء قال ،} 89:النمل{ ﴾آمِنون يومئِذٍ فَزعٍ من وهم ﴿:تعالى لهقو في القراءة على علیقَّالت
ٍیومئذ ِفزع من وهم: (فقالوا باإلضافة، القراء قراءة ٍیومئذ (و) َ  مسعود بن عبداهللا وقرأ ،)ِ
 من وهم:(هكذا یمتم علیهم رأهاق ،)یومئذ ٍفزع من (حدثك الذي ُبعض بعضهم إسناد في
"ّإلي أعجب واإلضافة صب،َّوالن نوینَّبالت فأخذها ،)ِیومئذ فزع

 عن ُّبريَّالط ّوعبر .)2(
 )فزع( هَّألن ّإلي؛ أعجب اإلضافة َّأن غیر: " فقال األولى، بحكم القراءة توجیه في رأیه

   .)3("اإلضافة ترك من أولى هب معرفة كان إذا واإلضافة ... معلوم
 وفاضلوا إلیه، لجأوا ما إذا حاةُّالن إلیها یستند وضوابط ركائز) األولى (ولحكم

ِلتوغلها وذلك أخرى؛ على لهجة تفضیل: كائزَّالر هذه ومن ة،َّالقرآنی القراءات بین  في ُّ
 أكثر ّوألن ؛ االستعمال وكثرة التقعید، في بلغتها عتدادلال ٍكشرط غیرها من أكثر البداوة
 ًحكما) األولى (جاء هنا فمن إلیه، أقرب وكان علیه، المعنى ُحمل ما أو علیه، ّالقراء

  . به حاةُّالن ّیعتد ًّتقویمیا
  

 األبین 9.1

 الفعل من مأخوذة واألبین ،)4("ّبین فهو تضح،ا: ًبیانا الشيء بان: " منظور ابن یقول
 فالن من أبین فالن األفصح،: " واألبین الواضح، الظاهر ّوالبین ووضح، ظهر بمعنى بان،
 . )5("ًكالما وأوضح منه، أفصح: أي

َّة التــي تخــتص بوضــوح التَّقویمیــَّوهــذا الحكــم أحــد األحكــام الت ب وفــصاحتها، راكیــّ
ة؛ لبیــان جودتهــا َّــغویــون هــذا الحكــم؛  للقــضاء والفــصل بــین القــراءات القرآنیُّفاســتعمل الل

                                                             

 .43: ، ص26الطبري، جامع البیان، ج) 1(

 .301:، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

 .17: ، ص20الطبري، جامع البیان، ج) 3(

 .283: ، ص1 جابن منظور، لسان العرب،) 4(

 .283: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(
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وهــــي " ،)1("صب أبــــینَّهــــو فــــي النــــ"و: تها، ومــــن تلــــك االســــتعماالتَّوالتثبــــت مــــن صــــح
وهــذه قــراءة " ، و )5("أبینهــا" ، و)4("وهــو أبــین المعنیـین" ، )3("ّ بینـةوهــي قــراءة" ، )2("أبـین

، وذكـر هـذا )9(خفیـف فیـه أبـینَّوالت" ، و )8(هـو أبـین"،و)7("القراءة بالیـاء أبـین"، و )6("نةِّبی
وهـذا الحكـم . )10("ا أبـین وأحـسنوالفـتح فـي هـذ:" ًالحكم مقترنا بحكم مقبول آخر، ومثالـه

 من والَيتِهِم من لَكُم ما يهاجِرواْ لَمو  والَّذِين آمنواْ﴿ :جاء على قراءة الفتح في قوله تعالى

ّكـسر الـواو فـي الوالیـة أعجـب إلـي مـن : " اء فـي ذلـكَّ، فقـال الفـر}72: األنفـال{ ﴾شيءٍ
 وكان الكسائي یفتحها، ،ما تقع أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرةَّها إنَّفتحها؛ ألن

بمعنــى " َوالیــتهم"، وهنــا ذهــب الكــسائي إلــى فــتح الــواو فــي )11("ُــویــذهب بهــا إلــى النصرة 
َّالنصرة والن َّ، وأید الن)12(سب والمواالةُ : " حاس ما قاله الكـسائي، واختـار الفـتح حیـث قـالّ

                                                             

 .39: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 1(

 .180: ، ص4اب القرآن، جالنحاس، إعر) 2(

 .173: ، ص1الفراء، معاني القرآن، ج )3(

 .148:  ابن زنجلة، الحجة، ص )4(

 .397:  ، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج )5(

:  ، ص6 ج،آنالقرطبي، الجامع ألحكام القر:  ، وانظر60: ، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج )6(
403. 

 .153،  152: ، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج )7(

 .102: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )8(

 .114:، ص2 القیسي، الكشف، ج )9(

، 251: ،  ص1 عبیدة، مجاز القرآن، ج، أبو199:، ص2اس، إعراب القرآن، جالنح )10(
، الكویت، 2فائز فارس، ط: ، معاني القرآن، تحقیق)ه215(األخفش، سعید بن مسعدة، ت

 325: ، ص2م، ج1981

 418،419: ، ص1اني القرآن، جالفراء، مع) 11(

 353:  ، ص1القیسي، مشكل إعراب القرآن، ج) 12(
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ه َّـ ألن،ویجـوز الكـسر: ، وقـال أبـو أسـحقصرَّه بمعنى النَّوالفتح في هذا أبین وأحسن ألن
 .)1("ناعة والخیاطةِّمشتمل فصار كالص

 قوله في) نأكل (قرأ حیث ،علي بن زید قراءة الحكم هذا على األمثلة ومن
 وطلحة وثاب ابن قراءة وهي ،}8:الفرقان{ ﴾مِنها يأْكُلُ جنةٌ لَه تَكُون أَو كَنز إِلَيهِ يلْقَى أَو﴿: تعالى

 " :القراءتین هاتین على تعلیقه في النحاس قال ،)2( وخلف والكسائي وحمزة واألعمش
 ذكر تقدم قد هَّألن أبین؛ بالیاء القراءة كانت ٕوان ،معنیین عن تؤدیان حسنتان لقراءتانوا
 ،األولى فالقراءة ،)3("أبین إلیه الضمیر یعود نفإ ،وحده ـ مَّوسل علیه اهللا ىَّصل ـ بيَّالن

 صلى ـ الرسول إلى الفعل أسندوا وقد للغیبة الیاء تكون الجمهور قراءة) یأكل(الیاء وهي
 .)4( طعامنا عن ویستغنى منها، هو یأكل أي ـ وسلم علیه اهللا

 أجیزوا همَّفإن ،تكلمینالم جماعة على تدل هنا ونُّفالن ،بالنون) نأكل  (قراءة ّوأما
 یأكلوا بأن ذلك ةَّصح ویتیقنوا ،بها عواَّویتمت ،ةّالجن من هم یأكلوا بأن أنفسهم عن
   .)5(منها

تُهم  تَكُـن  لَـم  ثُـم ﴿ :ومـن ذلـك قولـه تعـالى اللّـهِ  قَـالُواْ  أَن إِالَّ فِتْنـا  و نـبا  ر ا  مـ كُنـ  رِكِنيش مـ﴾  
 قـراءة ُّبـريَّح الطَّـ، ورج)6(ًنـصبا) َفتنـتهم(بالیـاء و) لـم یكـن( حیث قرأ حمزة ،}23: األنعام{

واب؛ َّوهــذه القــراءة عنــدنا أولــى القــراءتین بالــص: "  بقولــهَّاألولــى بالــصوابّ وعــدها ،حمــزة

                                                             

، 251: ، ص1 عبیدة، مجاز القرآن، ج، أبو199: ، ص2س، إعراب القرآن، جالنحا) 1(
 .325: ، ص2األخفش، معاني القرآن، ج

 .483: ، ص6 حیان، البحر المحیط، ج، أبو462: ابن مجاهد، السبعة، ص) 2(

 .153، 152: ، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج) 3(

 حیان، البحر ، أبو240: ، ابن خالویه، الحجة، ص184: ، ص8الطبري، جامع البیان، ج) 4(
 .483: ، ص6المحیط، ج

 .483: ، ص6 حیان، البحر المحیط، ج، أبو184: ، ص8ري، جامع البیان، جالطب) 5(

 حیان، البحر ، أبو426: ، ص1، القیسي، الكشف، ج255: ابن مجاهد، السبعة، ص) 6(
 .15: ، ص4المحیط، ج
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 " :حــاس فــي توجیــه هــذه القــراءةَّ وقــال ابــن الن.)1(أثبــت فــي المعرفــة مــن الفتنــة) أن (َّألن
   .)2("نةّوهذه القراءة بی

 ونصب بالیاء) یكن (قراءة األشهر على والجاري " :فقال حیان أبو حهاَّورج
   .)3("فتنتهم

 ما﴿: تعالى قوله ففي ،نةِّبی هاَّبأن القراءة على حاسَّالن یحكم آخر موقع وفي

وننُظرةً إِلَّا ي حيص ةاحِدو مذُهتَأْخ مهو ونمخِصوعاصم ّالكسائي قرأ حیث ،}49: یس{ ﴾ي 
ّیخصمون (ادَّالص وتشدید الخاء بكسر ّیخصمون (قرأ من: " ُّاألزهري قال  ،)4 ()ِ َ  بفتح) َ
 الخاء على اءَّالت فتحة حتِرُفط یختصمون،: صلفاأل ّالصاد، وتشدید والخاء، الیاء

ُیخصمون (قرأ ومن اد،َّالص وسكون فلسكونها الخاء كسر ومن ادَّالص في دغمتوُأ ِ َ (
 عند وهم تأخذهم: المعنى یكون أن وجائز ًبعضا، یخصم بعضهم ،تأخذهم فالمعنى
ِیخصمون أنفسهم  هذه على ّالصیحة فتأخذهم ُیبعثون، ال همَّأن في مخالفتهم ُالحجج في َ
َیخصمون (قرأ من ّوأما الحالة، ُ ّ  ًجمعا فیه َّألن ٌّشاذ، فهو الصاد وتشدید الخاء، بسكون) َ

  . )5("ًأیضا یختصمون فیه واألصل ننكرها، ال لغة شذوذه مع وهو ساكنین، بین
ّیخصمون(القراءة : " تشدید الصادیقول النحاس في قراءة فتح الخاء و ومثله  ـ ـــ) َ

ـــبفــتح الخــاء ـ بــت حركتهــا ِلُاد، فقَّ فــي الــصُاءَّمــت التــِدغفُأ) یختــصمون( أبینهــا، واألصــل ــ
ُّ ویبدو الحكم واضحا في تعلیقات الل،)6("إلى الخاء  ،ةَّغویین على بعـض القـراءات القرآنیـً

) َحمالـــة(عقیـــب علـــى قـــراءة زیـــد والحـــسن واألعـــرج وعاصـــم  َّمـــا جـــاء فـــي التومـــن ذلـــك 
ــه﴿: ،  فــي قولــه تعــالى)7(بــالفتح ــةَ وامرأَتُ ــبِ حمالَ طَ وعلــى قــراءة الجمهــور }4: المــسد{  ﴾الْح 

                                                             

 .298: ، ص11الطبري، جامع البیان، ج) 1(

 .403: ، ص6لقرآن، ج، والقرطبي، الجامع ألحكام ا60، 2النحاس، إعراب القرآن، ج) 2(

 .95: ، ص4أبو حیان، البحر المحیط، ج) 3(

 .340: ، ص7 حیان، البحر المحیط، ج، أبو379، 2فراء، معاني القرآن، جال) 4(

 . 309: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج )5(

 .397: ، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج) 6(

 .526: ، ص8 حیان، البحر المحیط، ج، أبو700: ابن مجاهد، السبعة، ص) 7(
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أو علــى إضــمار مبتــدأ، أي ) امرأتــه(هــا صــفة لـــ َّ أو إن،خبــر مبتــدأ محــذوف: فع قیــلَّبــالر
   .)1 ()امرأته(ُهي حمالة، أو على البدل من 

ّوالذم تمَّالش فعلى صبَّالن قراءة ّوأما  فجرت میمةّبالن اشتهرت قد هاَّألن ؛)2( ّ
 ًخبرا الحمالة یجعل لم الحطب، حمالة وامرأته:" سیبویه وقال.)3(لها ّمّالذ على صفتها
 یستعمل ال ًفعال كان ٕوان ،اله ًشتما الحطب حمالة اذكر :قال هَّكأن ولكنه ،للمرأة

   .)4("إظهاره
 في كان ٕوان ،فعَّالر قراءة من ًوتنبیها ًتعریفا وأكثر ،ِّمّللذ أبین صبَّالن وقراءة

 كانت هاَّألن لها؛ ّالذم على صب،َّبالن عاصم قرأه: " ّالقیسي قال ،ّذم ًأیضا فعَّالر قراءة
 ًأیضا الرفع وفي  للتخصیص، ال لها، ّالذم على صفتها فجرت میمة،َّبالن اشتهرت قد
 ًا،وتبیین ًتعریفا تزیدها أن إال تقصد لم نصبت إذا كَّألن أبین، صبَّالن في هو لكن ،ّذم
َّوان ،إعرابها مثل على اإلعراب ِتجر لم إذ  من لتخصیصها ال ،ذمها إلى قصدت مإ

 هذا غیر في نصبلا یقع المعنى هذا وعلى ،بها اختصصتها التي الصفة بهذه غیرها
   .)6( "القراءة هذه ّأستحب وأنا " :القراءة هذه في ّمخشريَّالز ویقول ،)5( "المدح على

َّفي الكشف أیضا تعقیبا على قراءة الت) األبین(وجاء حكم          ً : قوله تعالىشدید في ً
ى ﴿ ت  إِذَا حتـَّ فُتِحـ  وجأْج يـ  وجأْج مـوخفـف ،شدیدَّقـرأ ابـن عـامر بالتـ " ، }96: األنبیـاء{ ﴾ و ّ

 َّخفیــف فیــه أبــین؛ ألنَّكثیــر، والتَّكریــر والتَّشدید معنــى التَّ وفــي التــ، وهمــا لغتــان،البــاقون
ـــى إذا فـــتح ســـد یـــأجوج، فهـــو واحـــد: تقـــدیره  ّحت ـــار؛ ألن الجماعـــة خفیـــف االَّوالت... ُ ّختی

  . )7("علیه
                                                             

 .526: ، ص8حیان، البحر المحیط، ج  أبو،39: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 1(

، 544: ، ص2ب إعراب القرآن، ج، العكبري، التبیان في غری350: ابن خالویه، الحجة، ص) 2(
 .297: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج

 .39: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 3(

 .70: ، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 4(

 .39: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 5(

 .297: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .114: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )7(
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 قوله في االختیار، ّأنه ًامبین ،)األبین(حكم القیسي یذكر آخر موطن وفي
 عامر وابن نافع قراءة جاءت حیث ،} 24: الحدید { ﴾الْحمِيد الْغَنِي هو اللَّه فَإِن﴿: تعالى
 إسقاطها ثبت وكذلك ،)هو (بغیر ونافع عامر ابن قرأه: "لهبقو علیها ّفعلق ،)هو (بغیر
 أهل مصاحف في هو وكذلك ،)هو (بزیادة الباقون وقرأ والشام، المدینة مصاحف في

 االختیار وهو األمر، في وأعظم أكید،َّالت في أبین) هو (ٕواثبات ومكة، والبصرة الكوفة
  . )1("األكثر علیه ّوألن لذلك؛

 بین للمفاضلة وذلك ،)أفعل (التفضیل بصیغة جاء) األبین (حكم ّأن نلحظ
 المعنى قوة إلى ،ٍّتقویمي ٍكحكم الحكم هذا تأصیل في حاةُّالن واستند أكثر، أو قراءتین

  .القراءة توافقه الذي االستعمال وكثرة الجمهور، رأي وموافقة القراءة، إلیه تذهب الذي
  

  ىاألقو 10.1
 هو:" ّالعسكري هالل أبو وذهب ،)2("عفَّالض نقیض: ةَّالقو " :منظور ابن قال

 القادر ّالقوي بعضهم قال ولهذا ....منه أكثر هو ما وعلى ،يءّالش على یقدر الذي
 هو ما إلى لإلشارة حاةُّالن استعمله لغوي حكم واألقوى ،)3("علیه یقدر فیما أنّالش العظیم
  . غةُّالل في وأصل ثابت

 في أقوى ِّالعوام وقول ": منها مختلفة، ٍبصیغ) األقوى (حكم غویونُّالل واستعمل
. )7("ٌّقوي وجه وهو  "،)6("أقوى صبَّالن "و ،)5("أقوى به االحتجاج"و ،)4("ةَّالعربی قیاس
 جاء ما وهذا ،)األفعل(التفضیل بصیغة ةَّالقرآنی القراءات وصف في الحكم هذا وورد
" ًطاعة "والجحدري عاصم بن ونصر البصري، الحسن قراءة عن الحدیث سیاق في

                                                             

 .312: ، ص2جالكشف، القیسي،   )1(

 .349: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج )2(

 .109: ، صهالل العسكري، الفروق اللغویة أبو )3(

 .280: ، ص3 الفراء، معاني القرآن، ج )4(

 .121: ، ص1، الحجة، ج الفارسي )5(

 .245: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )6(

 .35: ، ص2ج القیسي، الكشف،  )7(
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كَ مِن برزُواْ فَإِذَا طَاعةٌ ويقُولُون﴿: تعالى قوله ،في)1(صبَّبالن ةٌ بيت عِندِ  واللّه تَقُولُ الَّذِي َغير منهم طَآئِفَ

كْتُبا يم تُونيبي رِضفَأَع مهنكَّلْ عتَوو الجمهور قراءة في فعَّبالر" ٌطاعة"و ،}81: النساء{ ﴾ اللّهِ لَىع 
 مطلق، مفعول فهي صبَّبالن" ًطاعة " ّوأما ،ٌطاعة أمرنا :قدیرَّوالت محذوف لمبتدأ خبر

 ؛أقوى فعَّالر قراءة َّإن :وقیل ًطاعة، نطیعك أو ًطاعة، أطعناك :والمعنى ،ّمقدر والعامل
 . )2(الفعل مجرد على تدل صبَّالن وقراءة ،واستقرارها اعةَّالط ثبات على تدل هاَّألن

ضًا اللّه يقْرِض الَّذِي ذَا من ﴿: تعالى قوله وفي ا قَرنسح َضاعِفَه فَي افًا لَهضْع ثِرية أَ  ، }245: البقرة{ ﴾كَ

ض الَّذِي ذَا من﴿: تعالى وقوله ضًا اللَّه يقْرِ ا قَرنسح ضَاعِفَه فَي لَه لَهو رأَج قرأ ، }11: الحدید {﴾كَرِيم 
 قراءة اختیاره عند وىاألق حكم إلى مكي ،فأشار)3(االثنین في فعَّبالر) ُفیضاعفه (حمزة
   .)4("علیه الجماعة َّوألن المعنى في لقوته االختیار هو فعَّوالر: " فقال  فع،َّالر

َوذكر ِ  وأبي عامر وابن نافع قراءة وجه عندما مكي حدیث في األقوى حكم ُ
 أَدنَى تَقُوم أَنَّك يعلَم ربك إِن﴿: تعالى قوله في  )5(بالجر،) ِوثلثه ِنصفه (العالء بن عمرو

ةٌ وثُلُثَه ونِصفَه اللَّيلِ ثُلُثَيِ مِن  وكلتا: " القیسي یقول ،} 20: المزمل{ ﴾معك الَّذِين من وطَائِفَ
 علیه اهللا صلى ــ النبي على كان الفرض َّألن أقوى؛ صبَّلنا ّأن غیر ،حسن تینالقراء
 علیه اهللا فرض بما یقوم كان هَّأن أخبرت) ثلثه (نصبت فإذا اللیل، ثلث قیام ـــ وسلم
) ونصفه: (قوله لكن ،رضالف من ّأقل یقوم هَّأن أخبرت) ثلثه (خفضت فإن ،وأكثر

 في علیه، اهللا فرض ما قام قد ونفیك ،منه وأكثر الثلث معناه یكون أن یجوز بالخفض
  .ًأیضا بالخفض القراءة

                                                             

 .131:، ص6أبو حیان، البحر المحیط، ج )1(

 .304: ، ص3أبو حیان، البحر المحیط، ج )2(

، القیسي، 699، 138: ، ابن زنجلة، الحجة، ص625، 185: ابن مجاهد، السبعة، ص) 3(
  . 302: ، ص2، ج300: ، ص1الكشف، ج

 .330: ، ص1القیسي، الكشف، ج) 4(

 .366: ، ص8 حیان، البحر المحیط، ج، أبو658: بعة، صابن مجاهد، الس) 5(
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 لم كأنه فیكون ،الثلث من ّأقل معناه ،بالخفض) ونصفه(: قوله یكون أن ویجوز
 ىَّصل ــــ هّأن ًبیانا فیها َّألن ؛ المعنى لهذا أقوى صبّبالن فالقراءة علیه، اهللا فرض بما یقم
ُونصفه(:بقوله منه وأكثر علیه اهللا فرض بما قام ـــــ مَّوسل علیه اهللا  وعلى ،")1(صبَّبالن) َ

 على منصوب هو الذي) أدنى (على ًعطفا ،)وثلثه نصفه (یكون صبَّالن قراءة
ُنصفه تقوم أي الظرفیة، ُوثلثه َ  ثلثي (على عطف فهو ر،الج قراءة على ّوأما ،)2(َ

   .)3()اللیل
 أخرى، ٍقبول بأحكام ًمقترنا ،)األقوى (حكم إلى القیسي یشیر آخر ٍموضع وفي

ـلِكِ ﴿:تعالى قوله في حمزة، قراءة على ًتعقیبا وذلك مِ موينِ يقرأ حیث ،} 4: الفاتحة{ ﴾الد 
 صحیحتان القراءتین ّإن: " طالب أبي بن مكي یقول ،)4()َفعل(وزن على) لكم(

 ملك كل ّألن ؛ العموم من افیه لما نفسي في أقوى ألف بغیر القراءة ّأن غیر حسنتان
 ّلعامةا ّالقراء أكثر ّفإن ًوأیضا ،المدح في ّأعم )ملك(فـ ملك، مالك كل: تقول وال مالك،
 ّإن: " قال إذ الفارسي، علي بيأل ّحجةال في جاء ما المعنى هذا ّویؤكد .)5(")ملك (على

ِملك( ُملك: أي ًمالكا؛ یجمع) َ ِ  وحده، للشيء یكون ّإنما)الكم(و فیه، بما الیوم ذلك َ
: آل عمران{  ﴾الْملْكِ مالِك هماللَّ قُلِ﴿ : سبحانه اهللا وقال الشيء، ذاك مالك هو: تقول

ًملكا یجمع ال ومالك ًمالكا، یجمع فملك بعینه، للشيء ،}26 َ ِ َ")6( .  
 ":مكي یقول آخر، ٍموطن في ًأیضا) الحسن (بحكم) األقوى (حكم واقترن

﴿الشوس م رالْقَمو ومجالْنو اتخَّرسهِ م  الكلمات، أربع برفع عامر ابن قرأ} 12: النحل{ ﴾بِأَمرِ
  .بالنصب الباقون وقرأها ،)ٌمسخرات والنجوم (رفع على حفص ووافقه

                                                             

 .246، 245: ، ص2القیسي، الكشف، ج) 1(

  . 769: ، ص2القیسي، مشكل إعراب القرآن، ج ) 2(

 .472: ، ص2ّالعكبري، التبیان في غریب إعراب القرآن، ج ) 3(

 .104:  ابن مجاهد، السبعة، ص )4(

 .29: ، ص1 القیسي، الكشف، ج )5(

ّ الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تحق )6(  .9:، ص1ي، جبدر الدین قهوجي وبشیر حویجات: یقّ
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 على األسماء بعض وعطف ،بتداءباال فرفعه ،قبله ّمما قطعه ّأنه رفع من حجة
 جعلت نصبت إذا ّألنك ؛الرفع وقوي ،االبتداء خبر) مسخرات (وجعل بعض،

  ...ًحاال) مسخرات(
 بعض لیرتبط) ّوسخر (فیه وأعمل ،قبله ما على عطفه ّأنه نصب من ّوحجة

 ما لبعد ذلك وجاز) سخر(فیها عمل ّمؤكدة ًحاال مسخرات وتكون ببعض، الكالم
  ...بینهما

 على) والقمر مسالش (عطف ّأنه فقط،) ٌمسخرات ُجومُّالن (رفع من ّوحجة
 یجعل أن كراهة والخبر، االبتداء على ،)ٌمسخرات ُوالنجوم (ابتدأ ّثم ،)سخر(معمول

 واالختیار ٌحسنة، ٌوقراءة ٌّقوي وجه وهو ذلك، قبح من ّقدمنا لما ًحاال) مسخرات(
  . )1("علیه الجماعة ّألن النصب

 بفتح) َمطلع (الجمهور قراءة اختار إذ فراء،ال حدیث في األقوى حكم وجاء
 العوام وقول: " یقول ،} 5: القدر {﴾الْفَجرِ مطْلَعِ حتَّى هِي سلَام﴿ :تعالى قوله في ،الالم
 والموضع ،المشرق :ِوالمطلع الطلوع، هو بالفتح المطلع َّألن ة؛َّالعربی قیاس في أقوى
ًمطلعا مسَّالش طلعت: یقولون العرب َّأن إال منه تطلع الذي  یریدون وهم فیكسرون، ِ

  .ةَّالعربی قیاس في األقوى هَّبأن اختیاره یصف هنا والفراء ،)2("المصدر
 بین للتفاضل ًسبیال ّالنحاة ّاتخذها التي وعيَّالن قویمَّالت أحكام من) األقوى (وحكم

 ترجیح في یصلالف هي االستعمال، وكثرة المعنى، قوة ّإن ّإال ة،مقبول كلتاهما قراءتین
 واألولى الحسنو الكثیر مثل أخرى أحكام نتاج باألقوى الحكم وجاء األخرى، على إحداهما
   . نتاجها في تتعاضد األحكام ّأن یعني ّمما علیه، والمعنى ّوالجید

  
  حیحَّالص 11.1

                                                             

 .35: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )1(

 .281ـ280: ، ص3الفراء، معاني القرآن، ج  )2(
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ّالصحة"  وفي ،)1("وریب عیب كل من البريء : حیحَّوالص ... ّالسقم خالف ّ
 ینسجم ّنحوي تركیب ّكل ّأنه بمعنى. )2("غةُّالل من الملفق ّالمزیف إبعاد: " یعني االصطالح

ّوالداللیة، ّحویةَّوالن ّرفیةَّوالص ّوتیةَّالص ةَّغویُّالل قوانینال مع   .غةُّالل ّأئمة من ٍبإجماع ّ
َّـحیح كثیـرا فـي وصـف القـراءات القرآنیَّ واسـتعمل حكـم الـص        وهـذه القــراءة : " ة فمـن ذلـكً

وهـذا هـو  " ،)5(" وهذا صحیح في المعنى وفي كـالم العـرب" ، )4("ٌّوكل صحیح" ، )3("صحیحة
، )8("ّإن القـراءتین صـحیحتان"، و)7("ان صحیحتا المعنىفالقراءتان متكافئت"، )6("القول الصحیح

ّوهو االختیار لصحة معناه، وألن الجماعة علیه" ٌقیاس صـحیح" ، و)9("ّ االختیـار وذلـك " ، )10("ٌ
ـذَا إِن﴿: ، وفي قوله تعالى)11("والقول الصحیح إِالَّ ه  ني ـبِ م رقـرأ حمـزة  }110: المائـدة{  ﴾سِح ،

همـا قراءتـان َّواب مـن القـول أنَّالـص" : فـي القـراءتینُّبـريَّقـال الط،  )12(على وزن فاعل) ساحر(
ًمعروفتــان صــحیحتا المعنــى متفقتــان غیــر مختلفتــین، وذلــك أن كــل مــن كــان موصــوفا بفعــل  ّ ّ

ّ فإنــه موصــوف بفعــل ،)ســاحر(ًوصــوفا بأنــه ّفهــو موصــوف بأنــه ســاحر ومــن كــان م) حرّالــس(

                                                             

 .16، 15: ، ص4 ابن منظور، لسان العرب، ج )1(

الراجحي، شرف الدین علي، مصطلح الحدیث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، دار  )2(
 .85: ،  ص1المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ط

 .318: ، ص2، ج األزهري، معاني القراءات )3(

 .141، 131: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )4(

 .149: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )5(

 .370: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )6(

 .275:، ص2 القیسي، الكشف، ج )7(

 .29: ، ص1 القیسي، الكشف، ج )8(

 .52: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )9(

 .386: ، ص1ّ الفارسي، الحجة، ج )10(

، كشف المشكل )هـ599ت(حیدرة الیمني، أبو الحسن علي بن سلیمان بن أسعد التمیمي، ال  )11(
، 68، 65: م، ص2،2004یحیى مراد، دار الكتب العلمیة، ط: ّفي النحو، قرأه وعلق علیه

92. 

 .249:  ابن مجاهد، السبعة، ص )12(
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ّ فالفعـــل دال علـــى فاعلـــه، والـــصفة تـــدل علـــى موصـــوفها، والموصـــوف یـــدل علـــى ،)حرّالـــس( ّ ّّ
  . )1("واب في قراءتهَّ فبأي ذلك قرأ القارئ فمصیب الص،ّ والفاعل یدل على فعله،صفته

 كثیر ابن قرأ ،} 9: البقرة{ ﴾يشعرون وما أَنفُسهم إِالَّ يخْدعون وما﴿ : تعالى قوله وفي
 لهذه ّتعرض عندما حیحَّالص حكم إلى جریر ابن وأشار ،)یخادعون (عمرو وأبو ونافع

 ،)أنفسهم إال یخدعون وما (القراءة من حیحَّالص یكون أن ًإذا فالواجب: " فقال القراءة،
 ولفظ ّصحة، على ٍخدیعة َتثبیت موجب غیر المخادع لفظ ّنأل ؛)یخادعون وما (دون

 قرأ من قراءة ّأن على ًأیضا اللةِّالد ومن .... ةَّصح على خدیعة تثبیت موجب خادع
 قد ثناؤه ّجل اهللا ّأن) یخادعون وما (قرأ َمن قراءة ِمن ةَّحِّبالص أولى ) یخدعون وما(

 قد ما عنهم ینفي أن فمحال اآلیة، لَّأو في والمؤمنین اهللا یخادعون همَّأن عنهم أخبر
  . )2("ّوجل ّعز اهللا من جائز غیر وذلك المعنى، في ّتضاد ذلك ّألن ؛فعلوه قد ّأنهم أثبت

 فهما ــ القبول أحكام من وهما ــ والفصاحة هرةُّالش في ًسببا حیحَّالص حكم ویأتي
 حمزة قراءة على ًتعلیقا ،ّبريَّالط حدیث في نجده ما وهذا واستقامته، ركیبَّالت ّلصحة ٌسبب

فٍّ لَّهمآ تَقُل فَال{: تعالى قوله في  غیر من بالكسر) ِّأف (قرأ حیث ،} 23: اإلسراء{ }أُ
ّالطبري یقول ،)3(تنوین ّبالصحة أولى: " ّ  بكسر) ِّأف لهما تقل فال (ذلك قراءة في عندي ّ
: انیةَّوالث العرب، عند وأفصحها فیها، غاتُّالل أشهر ّأنها إحداهما: تینَّلعل تنوین بغیر الفاء،

) أف (في الفاء كانت ذلك كان ّفلما كونُّالس الكالم من معرب له یكن لم ما ّكل حظ ّإن
 إذا اكنَّالس حكم وكان فیه، اكنینَّالس الجتماع سبیل ذلك إلى یكن لم ّثم وقوف،ال حظها
ِّحرك ّیحرك أن ُ ِّوحركت الكسر، إلى ُ   . )4()"وسد مد(قیل كما الكسر إلى ُ

                                                             

 .216: ، ص11 الطبري، جامع البیان، ج )1(

 .93: ، ص1 جالطبري، جامع البیان،  )2(

: ، الداني، التیسیر في القراءات السبع، ص387:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )3(
139. 

 .64: ، ص15 الطبري، جامع البیان، ج )4(
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ٍلغویة ٍأحكام تصویب معرض في حیحَّالص حكم وورد  من ٌكثیر ّلحن فقد أخرى، ّ
 متواترة :" ّإنها بقولهم غویینُّالل بعض علیهم ّفرد ،)1(بالكسر) ِّمصرخي (حمزة قراءة حاةُّنال

 وغیره ِّمخشريَّالز بقول عبرة وال صواب وهي ... صحیح حوَّالن في هاقیاس"و ،)2("صحیحة
  . )3("الثةَّالث األركان فیها اجتمعت صحیحة قراءة ّفإنها ،ّلحنها أو ضعفها، ّممن

 ة،َّلقرآنیا القراءات وصف في) الصحیح (حكم غویونُّالل استعمل فقد  وبهذا
  .قبولها إلى الحكم بهذا مستندین
  
  
  

  الفصل الثاني
ّ النقدیةّالتقویم أحكام ّ  

  
ً تركیبا َّتعددة تشیر إلى أنعبارات ماستعملوا ًون أحكاما مختلفة، وّغویُّ اللأطلق

، يءلغلط، والمرذول، والمرفوض، والردحن، واَّالخطأ والل:  منهاًّلغویا غیر صحیح،
ا من  وكلها أحكام معیاریة، جيء به،وغیرها....، ولم یقل والضعیف، ولم یجزوالقبیح،

ً، وتنقیتها من الشوائب العالقة، خصوصا بعد ظهور أجل الحفاظ على سالمة اللغة
ّ عما ة واختالط العرب بغیرهم من الشعوب واألجناس المختلفة، إذ زاغت األلسناإلسالم

، وانحرفت بعض افیة، حیث اضطربت اللغة وسلیقة ص،كانت علیه من فصاحة مطلقة
اد اللغوي، قال أبو بكر الصیغ عن شكلها الحقیقي، وتخلخل التركیب، وفشا الفس

 وماضي جاهلیتها، إسالمهاولم تزل العرب تنطق على سجیتها في صدر " :الزبیدي
، ًرساال، وأقبلوا إلیه أً على سائر األدیان فدخل الناس فیه أفواجااإلسالمحتى أظهر اهللا 
 ففشا الفساد في اللغة العربیة، ، المتفرقة، واللغات المختلفةاأللسنةواجتمعت فیه 

                                                             

، أبو 262: ، ص2ٕ، الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج75: ، ص2 معاني القرآن، ج،ّ الفراء )1(
 .550: شامة، إبراز المعاني، ص

 .167: ، ص2 الدمیاطي، اإلتحاف، ج )2(

 .299: ، ص2 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )3(
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ولهذا اهتم اللغویون ، )1(" والموضح لمعانیها،واستبان منه في اإلعراب الذي هو حلیها
، وعلیه كثرت  كافةأشكاله، ورفض الخطأ فیها بنقیة اللغة، والحفاظ على أصالتهابت

ح ألسنة الناس من الفساد، فثبت الحكم ّالمصنفات التي تعالج االنحراف اللغوي، وتصح
، ّد، واختلفت مصطلحاتهاّ أحكام الرًاللغوي معیارا لقبول النص أو رفضه، وتعددت

ًفمنها ما یعد نقدا   والقلیل  و القبیحالضعیف: ، مثلومنها ما هو وصفصوص، ُّللنّ
 اللحن: دم قبوله، مثلّرد النص، وعب عنىُالرديء وغیرها، ومنها ما یو والشاذ والبعید

َّ وغیرها، وعلیه فإن أحكام الروالفاسد والغلط والخطأ  تنقد أحكام: ینّد تقسم إلى قسمّ
، وفي هذا الفصل سندرس األحكام ّ وتردهصَّ، وأحكام ترفض النص دون رفضهَّالن

ّالنقدیة على النحو التالي َّ ََّّ:  
  
  
  :قدَّأحكام الن

و ها، كأن توصف بالقبح ِّصوص ونقدها دون ردُّوتتمیز هذه األحكام بوصف الن
جائز وهو "  :همكقولذوذ مع جودتها، ُّ أو توصف بالش،مع جوازهاّالضعف والقلة 

" ،)5("وجائز قلیل"، )4("وقد یجوز على ضعفه" ، )3("وذلك قبیح وهو جائز" ، و)2("قبیح
ًوكان وجها جیدا وهو على شذوذه م القبول وأخرى  وغیر ذلك من تداخل بین أحكا،)6("ً

ّقد والرد،َّتدور في فلك الن َّولهذا فإننا آثرنا تسمیتها بأحكام الن ّ  َّغیر أن ،ِّدَّقد ال أحكام الرّ
، فلم  أو االستقامة والحسن،تختلف، فهي ال تقترن بالجائز والجودة ّالقطعي ّدّأحكام الر

                                                             

 محمد أبو: حویین واللغویین، تحقیقالزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسین بن عبداهللا، طبقات الن )1(
  . 11:م،ص1973 دار المعارف، الفضل إبراهیم، القاهرة،

 .135، 80: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )2(

 .128: ، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج )3(

 .107: ، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )4(

شبیلي، شرح جمل الزجاجي،  ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي األ )5(
إمیل بدیع یعقوب، دار : فواز الشعار، إشراف: ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه)هـ669ت (

  . 292:، ص1م، ج1998، 1 بیروت، لبنان، ط،الكتب العلمیة

 .264: ، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )6(
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 ویمكن تصنیف .، أو فاسد حسن وغیرهاخطأ وهو جائز، أو لحن مقبول :نسمع عبارة
  .أحكام النقد على الوجه التالي

  
   عیفَّالض 1.2

 : الجوهريّ، فكالهما ضد اآلخر، یقوللمعنىالضعیف والقوي على خالف في ا
ُّالضعف والضعف" َخالف القوة، وقد ضعف فهو ضعیف: َّ ُ ٌ، وأضعفه غیره، وقوم َ

ًضعاف وضعفاء وضعفة، واستضعفه أي عده ضعیفا ّ ٌ َ َ َ ُ ٌ ابن ٕ، والى مثله ذهب )1("ِ
ُّالضعف والضعف: " ، فقالمنظور ، ّبالضم في الجسد: ُّالضعف : وقیلخالف القوة، : َّ

  .)2("ِّهما جائزان في كل وجه:  وقیل،َّوالضعف بالفتح في الرأي والعقل
، یقول حاةُّغویة التي وضعها النُّواعد اللًواصطالحا یعني خروج كالم العرب عن الق

ّحوي المشهور فیما بین َّأن یكون تألیف أجزاء الكالم على خالف القانون الن: " ُّرجانيُّالج
ّما انحط " :عیف هوَّالض یاتِّویقول صاحب الكل .)3("ّالجمهور وهو مخل بفصاحة الكالم 

   .)4(" عن درجة الفصیح
، فجاء في شأة األولىَّ النقعید منذَّالتغویة التي رافقت ُّعیف من األحكام اللَّوحكم الض

َضعف: " الكتاب الم هو وصف لبعض كوغیرها، ف، )6("وهو ضعیف خبیث: " وقوله، )5( "ُ
، ةَّ القراءات القرآنیًهذا الحكم كثیرا في توجیه، وورد العرب الذي یخرج عن مقتضى القیاس

 في سنده َّوال یقرأ ألن"  و ،)8("فیها ضعف"و ، )7("وهو ضعیف لوجهین: " قولهم ومن ذلك

                                                             

 ).ضعف:(، مادة1390: ، ص4 ج،ّوهري، الصحاحالج  )1(

 ).ضعف: (، مادة126: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج  )2(

  .141: الجرجاني، التعریفات، ص  )3(

ّمعجم في المصطلحات والفروق اللغویة( الكفوي، الكلیات  )4(  . 185: ، ص3، ج)ُّ

   .167: ، ص3 ج، سیبویه، الكتاب )5(

 .318:، ص2الكتاب، ج  )6(

ن من وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع القرآن،  إمالء ما من به الرحم،العكبري، أبو البقاء  )7(
، 1م، ج1961، مطبعة البابي الحلبي، مصر، 1إبراهیم عطوه عوض، ط: تصحیح وتحقیق

 .35: ص

   .360: ، ص1ابن جني، المحتسب، ج  )8(
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تان في االستعمال ضعیفتان ّفهما قراءتان شاذ" : األنباريوقال ،)2("وهو ضعیف"، و)1(" ًضعفا
"  و،)6("وهذا ضعیف القیاس " ،)5("ًوهي ضعیفة جدا " ،)4("وهي قراءة ضعیفة" ،)3("في القیاس

   .)9("وهو ضعیف مكروه" و ،)8("وهي قراءة ضعیفة في القیاس"  و،)7("وهي لغة ضعیفة
 قُلْنا وإِذْ﴿ :ة قوله تعالى واألعمش في قراء أبي جعفرومن ذلك ما روي عن

آلئِكَةِ واْ لِلْمدجبضم ،}116: ، طه50: ، الكهف61:  االسراء،11:  واألعراف34: البقرة { ﴾اس 
ًهذا ضعیف عندنا جدا، :"يِّ قال ابن جن،)دواُاسج(ًإتباعا لجیم ) للمالئكة(في التاء 

أن تسقط ضمة الهمزة من  ویجب ، فالتاء إذا مكسورة، المالئكة في وضع جرَّوذلك أن
ًلسقوط الهمزة أصال إذا كانت وصال، وهذا إنما یجوز ونحوه إذا كان ما قبل ) أسجدوا( ً

ّالهمزة حرفا ساكنا صحیحا نحو قوله عز وجل ّ ً ً ج وقَالَتِ﴿: ً راخ هِنلَي31: یوسف {﴾ع{  ،
نها إلیها من  مة، كما كنت تخرجَّة إلى ضمّلتخرج من ضم  اللتقاء الساكنینَّمُفض

 َّ فال وجه؛ ألنـ وال سیما حركة إعراب ــّخرج، فأما ما قبل همزته هذه متحرك ـا: قولك
 إال على اإلتباع حركة اإلعراب ال تستهلك لحركة َّألن... ّمّتحذف حركته ویحرك بالض

  .)10("هللا بكسر الدال  ِ، وهي قراءة بعض البادیة، الحمدّلغیة ضعیفة

                                                             

  .14:  ص،ابن خالویه، إعراب ثالثین سورة  )1(

 .386، 212،240:،ص2 القیسي، الكشف، ج )2(

 .744، 738: ، ص2 جباري، اإلنصاف في مسائل الخالف،ن األ )3(

ّالعكبري، أبو البقاء محب الدین عبداهللا )4( ، إعراب القراءات )1966(، )ه616:ت( بن الحسین، ّ
ّالشواذ، تحقیق ّمحمد السید وأحمد عزوز، ط: ّ ّّ  .165: م، ص1966، نشر مكتبة عالم الكتب،1ّ

 .422: العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص  )5

 .121: ، ص3 الفارسي، الحجة، ج  )6(

 .49، 48: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج  )7(

 .355: ، ص1األنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ج  )8(

 .241: ، ص1القیسي، الكشف، ج ) 9(

 .136: ، ص3، ابن جني، الخصائص، ج71: ، ص1، جابن جني، المحتسب  )10(
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ً، وهي قراءة ضعیفة جدا، وأحسن ما تحمل علیه هاّقرئ بضم: " ّ العكبريقالو
ً تنبیها ِّمَّ وذلك أن یكون القارئ أشار إلى الضاوي لم یضبط على القارئ،َّیكون الرأن 

  .)1("اوي هذه اإلشارةَّ ولم یدرك الر، الهمزة المحذوفة مضمومة في االبتداءَّعلى أن
بلها ه یجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قَّذهب الكوفیون إلى أن" وقد 

  *مرِيبٍ معتَدٍ لِّلْخَيرِ مناعٍ: فقال) ق(َّأ علي بعض العرب سورة قر: وحكى الكسائي قال... 

ه َّ؛ ألننوینَّ، بفتح الت} 26، 25:ق{ ) الشدِيدِ الْعذَابِ فِي فَأَلْقِياه آخر لَهاإِ اللَّهِ مع جعلَ الَّذِي

 اللّهِ بِسمِ ﴿:ً، وحكى أیضا عن بعض العرب إلى التنوین قبلها) الذي(ة همزة نقل فتح

 الهمزة ه نقل فتحةَّألن ؛}2، 1: الفاتحة{بفتح المیم  ﴾الْعالَمِني  رب للّهِ الْحمد * الرحِيمِ الرحمـنِ

ةِ قُلْنا وإِذْ﴿ :یزید بن القعقاعبن ، وقرأ جعفر إلى المیم قبلها) الحمد( ، )2(﴾اسجدواْ لِلْمالئِكَ
وهذا هو الجواب عن .... ّإلى التاء قبلها فدل على جوازه) اسجدوا(فنقل ضمة همزة 

 الفتحة في التنوین لیس عن إلقاء ّفإن) مریبن الذي(احتجاجهم بقراءة بعض العرب 
َّ وان،)الذي(حركة همزة  ) .... الذي(، وهما التنوین والالم من ّما حركت اللتقاء الساكنینٕ

،  التقدیر بین خمس كسرات متوالیاتفي هذه القراءة عن الكسر لئال یجمع فيفعدل 
بهذه ه ال یجوز ألحد أن یقرأ َّعلى أن... ه أخف الحركات َّوعدل عنه إلى الفتح ؛ ألن

الرحمن (من ، وكذلك ما حكاه عن بعض العرب من فتح المیم ه ال إمام لهاَّ؛ ألنالقراءة
ُحیم الحمدالر  فتحة المیم فتحة َّ؛ ألنه ال وجه لالحتجاج بهاَّإمام لها، على أنه ال َّ؛ ألن)َ

، والقراء على خالفها على ً أبي جعفر فضعیفة في القیاس جداّوأما قراءة.... إعراب 
  .)3(" لهم فیها َةَّها ال حجَّأن

حیث ، ، بكسر الدال} 2: الفاتحة{ ﴾للّهِ حمدالْ﴿: وقرأ الحسن ورؤبة قوله تعالى
، فكرهوا أن ومة، وبعدها الم اإلضافة مكسورةّأتبعا الكسرة الكسرة، وذلك أن الدال مضم

                                                             

 .51: ، ص1العكبري، التبیان، ج  )1(

، 312: ، ص1 ج،ٕ، واعراب القرآن3:  ونسبت إلیه في مختصر ابن خالویه، ص34:  البقرة )2(
 .71: ، ص1 ج، والمحتسب،79: ، ص1، جٕلقرآن واعرابهومعاني ا

 .741: ، ص2 ج في مسائل الخالف، األنباري، اإلنصاف)3(
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) ُلله ُالحمد (عبلةٍّیخرجوا من ضم إلى كسر، فأتبعوا الكسر الكسر، وقرأ إبراهیم بن 
ّ أتبع الضم الضم، كما أتبع أولئك ال،ّبضم الالم ّّ  وفي قراءة الحسن .)1(كسر الكسرّ

ِالحمد لله( ّبكسر دال الحمد إتباعا لكسرة الم الجر بعدها، وفسر ابن جني ذلك بشیوع ) ِ ّ ً
ِ وأنهم شبهوا اللفظین باللفظ الواحد، فأجروهما مجرى إبل و،هذا اللفظ في كالمهم ّ ِطل ٕاّ

  . )2(حوهماون
ُّ اإلتباع جاء في ألفاظ یسیرة ال یعتد بهاَّ القراءتین؛ ألنّوضعف األنباري ُ)3(، 

َّبري اإلتباع في قراءة الكسر بالمغیرة ورغیف إال أنّوشبه العك ّه ضعف ذلك في اآلیة؛ ِ
ّ، كما ضعف قراءة الضم ب للبناء، وفي ذلك إبطال لإلعراب فیه إتباع اإلعراَّألن ّ ّ

   .)4(ًأیضا
ّلقراء على رفع اجتمع ا" : ً، قائالء هاتین القراءتین إلى أهل البدواَّوقد نسب الفر

، )ِلله ِالحمد: (، ومنهم من یقول)ِلله َالحمد: (ّ، وأما أهل البدو فمنهم من یقول)الحمد(
ُالحمد لله: (ومنهم من یقول ّ، ویظهر أن اإلتباع الحركي)5()"ُ خصائص لهجة  كان من ّ

ِشعیر وبعیر وحلیب: تمیم، ومن ذلك قولهم ِ ِ ورغیف ونحیفِِ ًل إتباعا َّاألو، بكسر )6(ِ
ٍ؛ كراهیة الخروج من ضم إلى كسرالمكسورللثاني  ٍّ  ُالحمد(أو ) ِلله ِالحمد( مثل قراءة َ

ٍّأو العكس وهو الخروج من كسر إلى ضم) ُلله ُللمالئكة  (راءة من قرأ كما في قٍ
  .)ُاسجدوا

 ـ ـِّبيَّها قراءات متواترة عن النّ ألنوكان من العلماء من ینكر تضعیف القراءة؛
ّصلى اهللا علیه وسلم  اطبي، ّبع التي اقتصر علیها الشَّالقراءات الس: " شرّجاء في النو ــّ

ومة من الث التي هي قراءة أبي جعفر، وقراءة یعقوب، وقراءة خلف متواترة، معلَّوالث

                                                             

 .19، 18:   ابن خالویه، إعراب ثالثین سورة من القرآن، ص)1(

 .37: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )2(

ّطه عبد الحمید طه، الهیئة المصریة العامة :   األنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، تحقیق)3( ّ
 .35، 34: ، ص1م، ج1980للكتاب، 

 .5، ص1  العكبري، التبیان، ج)4(

 .3: ، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج )5(

 .121، 120: م، ص1978 المطلبي، غالب، لهجة تمیم، دار الحریة، بغداد،  )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 99

ّالدین بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدین بالضرورة ّ ّ أنه ؛ّ
َّمنزل  على رسول اهللا صل .  من ذلك إال جاهلٍم، ال یكابر في شيءَّى اهللا علیه وسلّ

ِّولیس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالر ّتواترة عند كل مسلم وایات، بل هي مً
ً ویشهد أن محمدا رسول اهللا،له إال اهللا إیشهد أن ال ً، ولو كان مع ذلك عامیا جلفا ال ّ ًّ

   .)1("ًیحفظ من القرآن حرفا، ولهذا تقریر طویل، وبرهان عریض
َّإلى أن المناسبة اللغة ُّة فقد ذهب أهل اللَّغویُّاحیة اللَّومن الن ة أمر مرغوب َّیفظّ

ُّاعلم أن المناسبة أمر مطلوب في الل): " 776:ت( یقول ابن الصائغ ،ًفیه عربیا غة ّ
 ، على الجوارِّوكذلك مسألة الجر .)2("ُة، یرتكب لها أمور من مخالفة األصولَّالعربی

وقد حملهم قرب الجوار على : "  یقول سیبویه،ّتيوَّفالغرض منها تحقیق اإلنسجام الص
ٍهذا جحر ضب خرب: ّأن جروا     .)3("، ونحوهٍّ

ِالحمد لله(قراءة ه ّوجُ الحدیث تّوتيَّرس الصَّوفي الد ّاثلة الصوتیة بالمم)ِ ، حیث ّ
َّیؤثر الال َّ فتماثلت ضمة الد؛ابقَّحق بالسّ م بعده وانقلبت إلى جمیع َّلالال مع كسرة اّ

َّوتیة على النَّخصائصها، ویمكن توضیح ذلك بالكتابة الص   :     حو اآلتيّ
ِالحمد لله       ِ           الحمد لله            ُ ِ  

>alhamdulillahi                >alhamdilillahi 
  :ّوفي قراءة تتابع الضم 

ِالحمد لله ُ                           الحمد للهُ ُ  
>alhamdulillahi                >alhamdulullahi  

 ابن مجاهد ّة، وقد سمىَّفظیَّ والمناسبة الل،ّوتيّ لالنسجام الصٌ وفي ذلك تحقیق
َّ، وعلله بطلب الخفاهرة باإلتباعَّهذه الظ َّماه المحدثون بالمماثلة الر، وس)4(ةّ ، )5(ةَّجعیّ

                                                             

 .46: ، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج  )1(

 .296: ، ص3 السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج )2(

 .67: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )3(

 .110: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )4(

ّ  عبد التواب، رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي، ط)5(  .37: م، ص1967، القاهرة، 1ّّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 100

وت المجاور له أو َّوت في الصَّر الصّیسیر، ومعناه أن یؤثّهولة والتّطق للسُّاستدعاه الن
   .ب كثیرطق، وذلك في كالم العرُّ فیتماثالن في النر بهَّیتأث

ة التي خرجت على ضوابط َّبعض القراءات القرآنیعلى  عفَّالضحاة ُّویرمي الن
 ﴾بِالْحق واألَرض السماواتِ خلَق اللّه أَن تَر أَلَم﴿لمي ُّ، ومن ذلك قراءة السحیحةَّالصالقراءة 

فیها " : حیث قال،عفَّ هذه القراءة بالضّيّوصف ابن جنف )1(اء،َّ ساكنة الر،}19: إبراهیم{
، ًبقاؤه للحركة قبلها دلیال علیهاه إذا حذف األلف للجزم فقد وجب إَّ؛ ألنضعف

ه شبه الفتحة بالكسرة المحذوفة في نحو هذا َّ إال أن،كالعوض منها، وال سیما هي خفیفة
   . )2(..."ًستخفافاا

َّعیف حكما تقویمیَّوالض       ّا ورد ذكره عند العكبريً  وما﴿ :، حینما تناول قوله تعالىً

كَان متُهالص تِ عِنديكَاء إِالَّ الْبةً مدِيتَصفَذُوقُواْ و ذَابا الْعبِم كُنتُم ون35: نفالاأل{  ﴾تَكْفُر {، 
   .)3(" وهي قراءة ضعیفة،وعكس ذلك األعمش: " فیقول

یه قراء ّ، ویتضح ذلك عند توجدیدَّعف الشَّ آخر وصف القراءة بالضٍوفي موطن
بالتنوین ) ٍّر ش(یقرأ : " ، یقول }2: الفلق{ ﴾خلَق ما شر مِن﴿ :نوین في قوله تعالىَّالت

  .)4("ًوهي قراءة ضعیفة جدا

طَّلِعون أَنتُم هلْ قَالَ﴿:)5(مس قراءة أبي البرهوفي م  فَاطَّلَع آه اء فِي فَروحِيمِ سالْج﴾ 
إال أن یكون على لغة : " ي على لغة ضعیفة قالّحملها ابن جن ،}55-54:فاتالصا{

ضعیفة، وهو أن یجري اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع، لقربه منه، فیجري مجرى 

                                                             

 .766: ، ص2، وبدون نسبة في التبیان، ج415: ، ص5ونسبت إلیه في البحر المحیط، ج  )1(

 .360: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )2(

 .483، 165: العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص )3(

 .18،30:  نفسه، وانظر للمصدر422قراءات الشواذ،  العكبري، إعراب ال )4(

 .361: ، ص7 أبو حیان، البحر المحیط، ج )5(
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 دخول نون الوقایة على اسم الفاعل َّغویین إلى أنُّوذهب بعض الل، )1("یطلعون
  . )2(ّالعامل عمل فعله شاذالمجموع 

 فِي مكَّناكُم ولَقَد﴿: بالهمز،  في قوله تعالى) معائش(نباري قراءة ووصف األ

ش فِيها لَكُم وجعلْنا األَرضِ عف في القیاس، َّ، بالض }10: األعراف{ ﴾تَشكُرون ما قَلِيال معايِ
، وهي قراءة ضعیفة دةائَّة بالزَّوقد قرئ معائش بالهمز على تشبیه األصلی: "  قالحیث

  . )3("في القیاس

ّ قرأ بجر ، الذيقراءة حمزةًصفا عیف واَّویشیر أبو علي الفارسي إلى حكم الض
ً، معلقا على غویینُّ وهذا ما أنكره كثیر من الل)4(ًاهر عطفا على المضمر،َّاالسم الظ

  ﴾رقِيبا علَيكُم كَان اللّه إِن واألَرحام هِب تَساءلُون الَّذِي اللّه واتَّقُواْ﴿ :قوله تعالى في قراءةال
ّفإنه عطفه على الضمیر ) ِاألرحام(ّ من جر اّوأم: " ّفارسي الّ، یقول أبو علي}1: النساء{

المجرور بالباء، وهذا ضعیف في القیاس، وقلیل في االستعمال، وما كان كذلك فترك 
ٍوفي هاتین القراءتین تتفاوت أحكام النحاة بین مضعف ورافض  . )5("األخذ به أحسن ٍ ّ ّ
  .ٍّمؤید منتصر من جهة أخرىلها من جهة، و

َوذكر الحكم في التعلیق على قراءة اإلبدال في قوله تعالى ِ ا  صالِح يا وقَالُواْ﴿ :ُ ائْتِنـ 

ـا  نَا  بِمإِن تَعِـد  كُنـت  ـن لِني   مِ سـراءت بتحقیـق الهمـز  ، فـالقراءة المـشهورة جـ}77:األعـراف { ﴾الْم
ك قراءة أخرى بإبدال الهمزة حال الوصـل أي ّ غیر أن هنا،مع اإلسكان) ائتنا(في كلمة 

ّ وبهـا قـرأ عـدد مـن القـراء المـشهورین، مـن أمثـال ورش ،بمـا بعـدها) صـالح(وصل كلمـة 
زة باإلبـدال عنـد الوقـف علـى ، وكـذلك قـراءة حمـ)1( واألعمـش،)6(وأبي جعفر وأبي عمـرو

   .)2()ائتنا(
                                                             

 .220: ، ص2 ابن جني، المحتسب، ج )1(

 .386: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .355: ، ص1 األنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ج)3(

 .226: ، ابن مجاهد، السبعة، ص121: ، ص3 الفارسي، الحجة، ج )4(

 .121: ، ص3 ج، الفارسي، الحجة )5(

 .224: ، ص1 محیسن، المهذب في القراءات العشر، ج )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 102

 حین وصلها بما قبلها؛) ائتنا(كلمةًبدال إبدال الهمزة واوا من والمقصود هنا باإل
 حسب ما ـــمضموم، وهكذا ینبغي ـ) صالح( الحرف األخیر من كلمة ّوذلك ألن

 لتناسب الضمة التي قبلها، وهذا یفسره ؛ًـ أن تقلب الهمزة واواـــاصطلح علیه النحاة 
ًوكان ما قبلها مضموما فأردت أن ... ٕواذا كانت الهمزة ساكنة: "كالم سیبویه بقوله

ً، أما إذا جاء اإلبدال مخالفا لهذه القاعدة المصنوعة التي )3(" ًتخفف أبدلت مكانها واوا ّ
ة یضعفونها وعلى رأسهم حاُّ النَّوضعها سیبویه بأن كان اإلبدال یاء بدل الواو فإن

ًسمعت من العرب كثیرا، ومهما كانت واردة في القراءات الموثوق ٕسیبویه وان  بها مثل ُ
  .قراءة أبي عمرو بن العالء

: قال سیبویه" :جاج، حیث قالَّلقرآن المنسوب للزوهذا ما جاء في إعراب ا
ً الهمزة یاء ثم لم یقلبها واواجعل) یا صالح ائتنا( أبا عمرو قرأ َّ أنزعموا وا هذا ، ولم یقولّ

  .)4("، وهذه لغة ضعیفةًفي الحرف الذي لیس متصال
 قراءة ابن عامر ّتضعیف بعض القراءات السبعیة، مثلوذهب سیبویه إلى 

ه إِنَّما﴿: في قوله تعالى ،)5()یكون( صب للفعل المضارعَّ، بالنّوالكسائي رإِذَا أَم ادئً أَرياش 
قُولَ أَني لَه كُن كُونَّففي هذه الحالة یقرر سیبویه ضعف الن،  }82: یس{ ﴾فَي ها َّ؛ ألن6صبّ

ّة التي وضعوها، فقاعدتهم تقول إن الفعل المضارع ال َّحویَّفق مع القاعدة النَّال تت
ً المضارع في هذه اآلیة لیس جوابا لألمر، ّ وقالوا إن،ًینصب بعد الفاء إال إذا كان جوابا

َّوان... ً، بحیث یكون الفعالن مقوال للقول)كن فیكون(فلم یرد اهللا أن یقول للشيء  ما أراد ٕ
 وعلى هذا یصیر ،ه یكون بعد ذلكَّفحسب، ثم أخبر عنه بأن) كن(أن یقول للشيء 

                                                                                                                                                                                   

 .331: ، ص4 أبو حیان، البحر المحیط، ج )1(

 .244: ، ص1 محیسن، المهذب في القراءات العشر، ج )2(

 .164: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )3(

إبراهیم األبیاري، طبع وزارة الثقافة واإلرشاد، :  الزجاج، إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقیق )4(
 . من القسم الثاني944: مطابع األمیریة، ص، الهیئة العامة لشئون ال)تراثنا(

 .220:  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص )5(

 .423: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )6(
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ًالمضارع كالما مستأنفا  في ) أن( فیها  تضمرّواعلم أن الفاء ال: "  سیبویهوقال ،)1(ً
ّوقال عز وجل ... فعَّالواجب، وال یكون في هذا الباب إال الر ) فال تكفر فیعلمون(ّ

صب َّما أمرنا ذاك فیكون، وقد یجوز النَّإن: ه قال َّكأن) ومثله كن فیكون... فارتفعت 
   .)2("ضعیف في الكالموهو ... عرِّفي الواجب في اضطرار الش

ة َّ ویتبع القاعدة الوضعی،عف في منثور الكالمَّصب بالضَّ النیصف سیبویهفهنا 
 ّ الكسائيااء،  وهمّة متواترة لقارئین مشهورین من كبار القرّالتي تصطدم بقراءة سبعی

ًوهما أعلى القراء سندا وابن عامر، َّ،  ونعلم أن القراءة سن)3(ة  وأقدمهم هجر،ّ ّة مؤكدة ّ
َّ مرویة عن الرفهي ،باعهاِّت اٌواجب  هذه القراءة في َّألن"و ؛َمَّى اهللا علیه وسلَّ صلـسول ـّ

 لم یكن ٌّ، وهو رجل عربيّترة، ثم هي بعد قراءة ابن عامر، فهي قراءة متوابعةَّالس
ة، ّلیلحن، وقراءة الكسائي، في بعض المواضع، وهو إمام الكوفیین في علم العربی

ّها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي یجر قائله إلى الكفر، إذ هو طعن على َّفالقول بأن
  .)4("تاب اهللا تعالىواتر من كَّما علم نقله بالت

یقول أبو البقاء عن على هذه القراءة، إذ َّ بالط خلفهنوفتح سیبویه المجال لم
ًعطفا على یقول أو على فع َّالجمهور على الر:"في تخریج هذه اآلیة ّالعكبري

، وهو ضعیف  جواب لفظ األمرصب علىَّ وقرئ بالن، أي فهو یكون،االستئناف
  : لوجهین

ّمخاطب به، وانلیس بأمر على الحقیقة، إذ لیس هناك ) كن (َّأن: أحدهما ما ٕ
َّالمعنى على سرعة التكون، یدل على ذلك أن ُّ على الموجود ؛ ن ال یرد ُّكوَّ الخطاب بالتّ

 ، لفظ األمر ال یبقى إال، لیس بشيءَّ؛ ألن الموجود متكون، وال یرد على المعدومَّألن
یمدد لف: (، وكقوله)بصراسمع به وأ: (، كقوله وال یراد به حقیقة األمر،مر یردولفظ األ

  .)له الرحمن
                                                             

 .52:  مجاز القرآن، ص، أبو عبیدة )1(

 .423: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )2(

عبد السالم هارون، : ، خزانة األدب، تحقیق)ه1093:ت( البغدادي، عبد القادر بن عمر،  )3(
 .321: ، ص4مكتبة اآلداب، القاهرة مصر، ج

 . وما بعدها365: ، ص1 البحر المحیط، ج،أبو حیان  )4(
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ّ إما في الفعل أو في ،ّ جواب األمر ال بد أن یخالف األمرَّأن: انيَّوالوجه الث
اب ، فالفعل والفاعل في الجو)اذهب ینفعك زید: (الفاعل، أو فیهما، فمثال ذلك قولك

لفان، ، والفعالن مختفقانَّ، فالفاعالن مت)ذهب یذهب زیدا: (غیرهما في األمر، وتقول
َّفأما أن یت. عالن مختلفانافقان، والفَّعالن مت، فالف)اذهب تنتفع: (ویقول فق الفعالن ّ

ً، والعلة فیه أن الشيء ال یكون شرطا )اذهب تذهب: ( كقولك،فغیر جائزوالفاعالن  ّ
   .)1("لنفسه

واْ  أَلَـم  كَـبِريهم  قَـالَ  نَجِيا خلَصواْ مِنه استَيأَسواْ فَلَما﴿: وفي قوله تعالى       لَمـتَع أَن  اكُم أَبـ  قَـد 

حِ مِن تَيأَسواْ والَ﴿ و،  }80: یوسف{ ﴾اللّهِ من موثِقًا علَيكُم أَخذَ واللّهِ ر الَ إِنَّه أَسيحِ مِن يواللّهِ ر 

ى ﴿: ، و قولـه تعـالى}87: یوسـف {﴾الْكَافِرون الْقَوم إِالَّ تَيأَس  إِذَا حتـَّ لُ  اسـ سـواْ  الر ظَنـ و  م أَنَّهـ  قَـد 

ـاءهم  كُـذِبواْ  نَا  جرعبیـد  ابـن كثیـر بغیـر همـز، وكـذلك روىهـا، قرأ  }110: یوسـف{ ﴾نَـص ُ
ّ وعلق أبو منـصور )2(ه غیر مهموز، وقرأ الباقون بالهمز،َّنِح عن شبل أد بن صالَّومحم

 ،)ال تیأسـوا(و) اسـتیأس(و) استیأسوا( المختارة القراءة: "  على هذه القراءة بقولهّاألزهري
ٌوهو من یئس ییَأس یأسا، ویئس لغة لم یقرأ بهـا،  ِ َِ َ ًَ ُ ُس یـأیس فهـي لغـة ضـعیفة، َآیـ: ّوأمـا َ َ

َــَأیــس ی: ســمعت غیــر قبیلــة تقــول: اء والكــسائيَّقــال الفــر َ ســمعت : ُس بغیــر همــز، قــال َایِ
َال تیس منه ب: ًرجال من بني المنتفق یقول    . )3("غیر همزَ

سبن  لَـا ﴿: وفـي قولـه تعـالى       تَحـ  ذِين أْواهم  الْـأَرضِ  فِـي  معجِـزِين  كَفَـروا  الـَّ مـو  ار النـ  لَبِـئْسو 

ري قرأ  ،} 59: األنفال {﴾يعِجزون الَ همإِنَّ سبقُواْ كَفَرواْ الَّذِين يحسبن والَ﴿ و ،} 57: النور{ ﴾الْمصِ
ها ضعیفة عند َّاج هذه القراءة بأنَّجَّوصف الزو ،)4(بالیاء) ال یحسبن(ورتین ُّفي السحمزة 

                                                             

كبري، أبو البقاء، إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع الع )1(
 .  35:، ص1القرآن،ج

 129: ّ، و الداني، التیسیر في القراءات السبع، ص350:  ص، ابن مجاهد، السبعة )2(

 .48،49: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )3(

، ابن 415: ، ص1، الفراء، معاني القرآن، ج307: ص، السبعة في القراءات،ابن مجاهد )4(
، ابن 142: ، ص2، ج493: ، ص1، القیسي، الكشف، ج505:  ص،زنجلة، الحجة

 .239، 117: خالویه، الحجة، ص
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بالیـــاء، ووجههـــا ) وال یحـــسبن الـــذین كفـــروا(اء َّوقـــد قـــرأ بعـــض القـــر: "ة، فقـــالَّأهــل العربیـــ
 وال یحسبن الذین كفروا ،ها جائزة على أن یكون المعنىَّ أنَّة، إالَّضعیف عند أهل العربی

اء قـراءة حمـزة علـى َّالفـروأجـاز  .)1()"بقواأنهـم سـ(ها فـي حـرف ابـن مـسعود ّ؛ ألنأن سبقوا
 وهـو قلیـل أن ،رفـع) الـذین(بالیاء، وموضع ) ال یحسبن(قرأ حمزة : "  حیث قال،ضعف
) معجزین(ه جعل َّ وكأن،، وعلى اثنین سوى مرفوعها)أن(من الوقوع على ) أظن(تعطل 

 ُّبــريَّ وذهــب الط،)2("ةَّــوهــو ضــعیف فــي العربی... ًخبــرا لهــا ) ألرضفــي ا( وجعــل ،ًاســما
وال یحــسبن (ّوقــرأ ذلــك بعــض قــراء المدینــة والكوفــة" : فقــال،هــا قــراءة غیــر حمیــدةَّإلــى أن

وهــي قــراءة غیــر حمیــدة ، )هــمَّإن(، وكــسر األلــف فــي )یحــسبن(بالیــاء فــي ) الــذین كفــروا
ن فـصیح بعـدها مـ: اء وشـذوذها عنهـا، واآلخـرَّأحدهما خروجهـا عـن قـراءة القـر: لمعنیین

ًیطلـب فـي كالمهـم منـصوبا وخبـره، وقـارئ هـذه القـراءة ) یحـسب(كالم العرب، وذلك أن 
َّخبــرا لغیــر مخبــر عنــه، وأحــسب أن) یحــسب(أصــحب   الــذي دعــاه إلــى ذلــك االعتبــار ً

ــ. )3("ءة عبــداهللابقــرا هــم ال َّهــم ســبقوا إنَّأن(ذلك یــشیر إلــى قــراءة عبــداهللا بــن مــسعود وهــو ب
َّكفانــا األلوســي مؤونــة بــالرد علــى الط، و)یعجــزون ّ ّ ّأنهــا أنــور مــن الــشمس فــي : " ، بـــّبــريً

  . )4("رابعة النهار
ـ  ـ كما جاء في تفسیر الطبري ــ) غیر حمیدة(والحكم على هذه القراءة بأنها 

ٍحكم لكنه عبر عنه بمصطلحمفاده الضعف، فهو أراد هذا ال ر، وكلها تدور في فلك  آخّ
َّاء نابعا من معطیات القیاس الصّالحكم نفسه، والحكم بالضعف ج ارم، ومن نقد بعض ً

ُّاللهجات أو اللغات ال ّلى نمط لغوي ائع، فهو حكم على القراءة ، أو عَّتي تخالف الشّ
َّاستعمالي، أقر َّ العلماء أنه لغة ولكنها غیر مشهورةّ َّ.  

وهذا ما نجده  ،ضعیف مكروه: كأن یقول ، ویقترن حكم الضعیف بحكم آخر
لَ فَتُوبواْ﴿ : في قوله تعالى، واالختالس ألبي عمرو بن العالءاإلسكان في قراءة  ىإِ

                                                             

 .421: ، ص2ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج  )1(

 .465: ، ص2 النحاس، إعراب القرآن، ج،395:  ابن مجاهد، السبعة، ص )2(

 .20: ، ص10، ج الطبري، جامع البیان )3(

   .23: ، ص10 األلوسي، روح المعاني، ج )4(
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ارِئِكُم54: البقرة{ ﴾ب { ،و﴿إِن اللّه كُمرأْمواْ أَن يانَاتِ تُؤدا إِلَى األَملِهأَه﴾} 58: النساء { ،
فقد . )2(وروى سیبویه هذه القراءة باختالس الحركة ال بحذفها  )1("وینصركم، یشعركم 

ّان عل، وّضعف مكي بن أبي طالب اإلسكان وأنكره ، خفیف لتوالي الحركاتَّله بالتٕ
ّ من أسكن أنه شبه حركة اإلعراب بحركة البناءةَّعل: " یقول ، فأسكن حركة اإلعراب ّ

ً، استخفافا لتوالي ، بسكون الفاء)ًأراك منتفخا: (رب، لتوالي الحركات، تقول العًاستخفافا
  : الحركات، وأنشدوا

َصبا وَنتُ مَاتَبَو   ساَردَكَا تَمً
ات البناء، فأسكنها ّ فشبه حركات اإلعراب بحرك،ّفأسكن الصاد لتوالي الحركات

 )4(ّوقد علل ابن خالویه هذا التسكین لكراهیة توالي الحركات، ،)3("وهو ضعیف مكروه
ّ، وعلق على جواز حذف حركة اإلعراب وعدمه بقوله ّوعلله أبو على الفارسي بالتخفیف

ًعلما لإلعراب فلیس ّم أن حذف هذه الحركة ال یجوز من حیث كانت ّفأما من زع: "
ّ، أال ترى أنها تحذف في ركات اإلعراب قد تحذف ألشیاءّ، وذلك ألن حقوله بمستقیم
، فلو كانت حركة اإلعراب ال یجوز ّف من األسماء واألفعال المعتلةالوقف، وتحذ

فإذا جاء حذفها  هذه المواضع، حذفها من حیث كانت داللة اإلعراب لم یجز حذفها في
ً تعرض، جاز حذفها أیضا فیما ذهب إلیه سیبویه، وهو َعوارضفي هذه المواضع ل

 في الوقف انّ، وأنهما قد تسقطًجامع بینهما أنهما جمیعا زائدانالتشبیه بحركة البناء، وال
، وثابت ّوقیل إن اإلسكان وارد في القرآن ،)5(" للتخفیفواالعتالل كما تسقط التي للبناء

ّ وأما العكبري فیجعلها من إجراء ،)6( تمیم وأسدفي لغة أفصح القبائل العربیة، وهم ّ
                                                             

، 64:، ص2، الفارسي، الحجة، ج111، 77:   ابن خالویه، الحجة في القراءات السبع، ص )1(
، 1، ابن جني، المحتسب، ج56: ، ص1، جّ محمد، المهذب في القراءات العشر،محیسن

 .227: ص

 .242: ، ص1، القیسي، الكشف، ج176: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )2(

 .241: ، ص1 القیسي، الكشف، ج )3(

 .111، 77:  ابن خالویه، الحجة، ص )4(

 .67، 64: ، ص2 الفارسي، الحجة، ج )5(

 334: ، ص2 حیان، البحر المحیط، ج، أبو136: ر، ص الدمیاطي،اتحاف فضالء البش )6(
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ُالمنفصل مجرى المتصل، نحو عضد، وعجز َ ُ َ ّومعنى هذا أن الكلمة رغم وقوعها  ،)1(ّ
ّفي وصل الكالم قد تعطى حكم الموقوف علیه، وتتجرد من الحركة في آخرها

كما  ، )2(
إسكان حركات : " ّوذكر أحمد علم الدین الجندي أن، )3( لغة بعض نجدّن اإلسكانأ

فأبو عمرو ــ من أكثر الطرق ــ : "  وبه جاءت قراءة سبعیة،)4("اإلعراب ظاهرة تمیمیة
 .)5("ً، كما ورد عنه وعن أصحابه منصوصا، وعلیه أكثر المؤلفینءبإسكان الهمزة والرا

وقد : "  فقال،ووصف بعض الباحثین المحدثین هذا التسكین بضیاع الحركة اإلعرابیة
،  على مظهر من مظاهر ضیاع اإلعرابة مشتملةَّجاءت بعض األداءات القرآنی

ً احتراما لظاهرة اإلعراب، عن الواقع حاةُّوقد ابتعد الن.... ة، َّیإلعرابكضیاع الحركات ا
ّ بل ذكروا أنه إجراء ،ّ إن هذا ضیاع لحركة اإلعراب:غوي المباشر، فلم یقولواُّالل

ّللمنفصل من كلمتین مجرى المتصل من كلمة، فإنه لم ّ ا كان یجوز تسكین الباء من ّ
ِبارئكم (ّ، فإنه یجوز إجراء المكسورات في)ِِإبل( ّ وذكروا أن هذا اإلسكان لغة ،مجراها) ِ

ّ تقدم ذكره من آراء وفي هذا إشارة لما .)6("ًأسد وتمیم وبعض نجد طلبا للتخفیف
   .وغیرهم والجندي  حیان،، وأبيّالعكبريمكي بن أبي طالب، و ك،غویینُّالل

                                                             

: ، ص1، إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع القرآن، ج العكبري )1(
102.   

  . 262:  أنیس، من أسرار اللغة، ص )2(

 .136: ، الدمیاطي، االتحاف، ص57: ، ص1 ج،ّ محیسن، المهذب )3(

 .245: ، ص1 الجندي، اللهجات العربیة في التراث، ج )4(

 .136:  الدمیاطي، االتحاف، ص )5(

ّالنحو العربي دراسات مقارنة في ضوء اللغات السامیة واللهجات العربیة  عبابنة، یحیى القاسم،  )6( ّ
   . 79:  صم،2014 إربد، األردن، ،القدیمة، دار الكتاب الثقافي
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 ،وفي ذلك داللة على االستعمال ،)1(ة كثیرَّاهرة في العربیَّوورود هذه الظ
َّوتأصل الظ ة َّراثیَّركة التَّة، والتَّغویُّالي هي جزء من المنظومة اللَّ، وبالتةَّالعربیاهرة في ّ

  كأبي عمرو بن العالء،، أو تلحین من یقرأ بهاا،التي وصلت إلینا، فال یمكن نكرانه
وذكر أبو ّال ینبغي ردها، فوهي متواترة  القراءات السبع المشهورة،  منّعلم أن قراءتهون

ُّالطیب الل ، فنقل روایة ألبي حاتم عن األصمعي  وروایتهم لهاا العلماء بهاهتمام ّغويّّ
ُخذ قراءة أبي عمرو؛ فیوشك أن تكون : قال شعبة لعلي بن نصر الجهضمي: " ّأنه قال
قال یونس بن و ...ٌة في القراءةَّ حجٌصدوق:"ّ، وذكر یاقوت الحموي أنه)2("ًإسنادا
ّلو كان أحد ینبغي أن یؤخذ بقوله في كل شيء كان ینبغي أن یؤخذ بقول أبي  :حبیب ٌ

   .)3("عمرو بن العالء
ّغة إلى التخلص من حركات اإلعراب، ُّ، هو میل اللةوما نراه في هذه القراء ّ

َّویحتمل أن یكون هذا مظهرا من مظاهر الت خفیف َّلغرض التغة، ُّر سارت علیه اللُّطوً
لي اّوجیه لهذه القراءة أنها جاءت ساكنة لتوّالت وسان من توالي الحركات،ِّعلى الل

َّ وال نستبعد أن ظاهرة الت،)4(حركات المتماثلةال ة ــ َّسكین ــ أي حذف الحركة اإلعرابیّ

                                                             

ّوبعولتهن أحق بردهن: (قراءة مسلمة بن محارب لقوله تعالى: نظرا( )1( ّ ، )بعولتهن(بتسكین ) ّ
، )یأمركم، وینصركم(،و)فتوبوا إلى بارئكم (بتسكین الفاء،) الیخفف: (وقراءات أبي عمرو 

  : وقول امرئ القیس
ِفالیوم أشرب غیر مستحقب    إثما من اهللا وال واغل ِ ً ٍ َ َ  

  : وقول جریر
ّما للفــرزدق من عز یلــوذ به          إال بنو العم في أیدیهم الخشب ّ  

َ العم فاألهواز منزلكم         ونهر تیرى فما تعرفكم ایروا بني   لعربّ
ّالرغم من تجرده من عوامل الجزم والنصب، وكان حقه الرفع، على ) تعرف(بتسكین الفعل ّّ

بعولتهن، (فالقیاس في جمیع الشواهد السابقة ظهور الحركة اإلعرابیة على أواخر الكلمات 
  .... )بارئكم، یأمركم، ینصركم، أشرب،

 .35: ّ أبو الطیب، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، ص )2(

ّإحسان عباس، : باء، تحقیق، معجم األد)هـ626:ت(ّ الحموي، یاقوت شهاب الدین أبو عبداهللا،  )3(
 .160: ، ص11م، ج1993 ،1رب اإلسالمي، بیروت، لبنان، طدار الغ

 .242: ، ص1،القیسي، الكشف، ج184: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )4(
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اهرة من َّة بهذه الظَّغة العربیُّالي تأثرت اللَّ، وبالتّامیة أخرىظاهرة مستوحاة من لغات س
ّفال شك في أنه إلغاء : "  ویشیر عبابنة إلى هذه المسألة بقولهات،َّیامَّإحدى أخواتها الس ّ

َّغویة في العربیُّاهرة اللَّوهو أمر یرتبط بتاریخ الظة، َّللحركة اإلعرابی ات َّامیَّة والسّ
ُّا في اللّیاق عامِّویبدو هذا الس: "ًیضیف في موقع آخر، قائالو. )1("ّعامة ّغات السامیة، ً ّ

َّة فقدانا تامَّغات التي فقدت اآلثار اإلعرابیُّة في تلك اللَّوبخاص َّا أو جزئیا، فاللً ً هجات ًّ
ها، حتى ة موجودة فیَّة فقدت اإلعراب بصورة مطلقة، فلم تعد الحركات اإلعرابیَّالكنعانی

ّتلك الحركات الفرعیة كالحقة جمع المذكر  فقدت ،)الخمسة(  واألسماء،ّ وجمع المؤنث،ّ
َّ أو اإلشارة إلیها على أقل تقدیر، ویعود الس،القدرة على أداء وظیفتها ًبب في هذا أوال ّ

ٍّإلى أمر تاریخي ّة الواحدة، ثم تطور األمر إلى َّ هو سیادة الحركة اإلعرابی،ٍ ص من ُّخلَّالتّ
  . )2("كنهها اإلعرابي

ّ في األفعال التي أسكنها أبو عمرو بن العالء فإن ّومن حیث البناء المقطعي
) ص ح ص/ ص ح/ ص ح / ص ح ص: (ومقاطعه  ya>murkum) ُیأمركم(
ص ح (  ومقاطعه yamurkumاء، َّتسكین الربتسهیل الهمزة و) یامركم(ّحول إلى یت
ّفتقلصت المقاطع من العدد أربعة  ،...)ینصركم، (، ومثله )ص ح ص/ ص ح ص/ح

َّة، ویبدو لي أن كثرة المقاطع الصَّإلى ثالثة مقاطع صوتی وتیة في الكلمة الواحدة یحتاج ّ
ِّكل عبئا ثقیال على الل، ویشٍإلى مجهود أكبر ً ً ة َّ في البنیة المقطعیّسان، فهذا التغییرّ

ِّ ألن اللطق؛ُّیسیر في النَّهولة والتُّتحقیق السیسهم في  َّ الخفة والتینشد ّسان العربيّ   .سهیلّ
: " ّواســتعمل العلمــاء مــا ینــوب عــن مــصطلح الــضعیف، ویــدل داللتــه، مثــل قــولهم    

لك ما جـاء فـي قـراءة ابـن مسألة یفضي إلى ضعفها، ومن ذة ال، فعدم جود"لیست بجیدة
ا ﴿: عـامر، فـي قولـه تعـالى ا  فَلَمـنـضَي هِ  قَ لَيـع  تو ـا  الْمـ م  م لَّهـلَـى  دتِـهِ  عوا  م ةُ  إِلـَّ ابـضِ  دـلُ  الْـأَر  تَأْكُ

                                                             

ّالنحو العربي دراسات مقارنة في ضوء اللغات السامیة واللهجات العربیة القدیمة عبابنة،  )1( : ، صّ
80 .  

ّعبابنة، یحیى القاسم، النحو العربي دراسات مقارنة في ضوء اللغات السامیة واللهجات العربیة   )2( ّ
 .81: القدیمة، ص
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أَتَهّوأما قراءة : " قال أبو منصور.)1(بهمزة ساكنة،) منسأته(، حیث قرأ  }14: سـبأ{  ﴾مِنس
ذه القــراءة ضــعیفة عنــد بعــض وهــ ،)2("، فلیــست بجیــدةبهمــزة ســاكنة) أتهمنــس(ابــن عــامر 

   .)3( حیان، والقرطبيي بن أبي طالب، وأبيمك: ، أمثالالنحاة
ِتأكل من سأته(وقرأها عمرو بن ثابت عن ابن جبیر،  ّ وقد خرجها ،)4()ِ

، فالعصا یقال ّقبلها حرف جر) ِمن(معنى عصاه، وب) سأته(ّالمفسرون على أساس أن 
، ـ لم تكن مهموزةــــ سیة وساة القوس ـــسمیة ـَّ، وهذه الت)5(ًمعا) ساة القوس وسیتها(لها 

وكان رؤبة هو الذي یهمزها دون . ، فالهمزة لیست من أصولها)سیو (فهي من مادة
وكان رؤبة یهمز سیة القوس، وسائر العرب ال : " سائر العرب، قال أبو عبیدة 

 لوجود الهمز في هذه ،ٍ غیر مرض لهذه القراءة ّ، وعلیه فإن تخریج القدماء)6("یهمزها
یمكن تفسیر القراءة التي تعني العصا،  و) ساة(جذر اللفظة في وعدم وجوده  ،القراءة

عن طریق ) منسأته(رة عن ِّ فهي متطو،ّقسیم المقطعيَّ، على التغة الحدیثُّفي علم الل
ٍإلى مفصل مفتوح، ) َس(انيَّوالمقطع الث) من(ل َّتحویل المفصل المقفل بین المقطع األو

ّمما أدى إلى ا و ) ِمن(هما : لت بذلك كلمتانَّل عن الكلمة، فتشكَّء األونفصال الجزّ
هل الحجاز ولم یهمزها أ: ّقال الفراء ،)8( ز، بتسهیل الهم)منساته( وقرئت )7(،)ِسأته(

ّوال الحسن، ولعلهم أرادوا لغة قریش، فإنهم یتركون الهمز، وزعم لي أبو جعفر الرؤاسي  ّ

                                                             

 ، أبو279: ، ص14 ألحكام القرآن، ج،القرطبي، الجامع203: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )1(
 .267: ، ص7حیان، البحر المحیط، ج

 .290: ، ص2 األزهري، كتاب معاني القراءات، ج )2(

: ، ص14، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج204: ، ص2القیسي، الكشف، ج: نظر ا )3(
 .267: ، ص7، وأبو حیان، البحر المحیط، ج280

 .257: ، ص7 البحر المحیط، ج،ان حی، وأبو ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن )4(

 .257، 7 أبو حیان، البحر المحیط، ج )5(

 .273: ، ص3 ابن جني، الخصائص، ج )6(

: م، ص2012 عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ، الشایب، فوزي حسن، قراءات وأصوات )7(
172. 

 .527:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )8(
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ّألني ال أعرفها : ّأنه سأل عنها أبا عمرو فقال، منساته، بغیر همز، فقال أبو عمرو
  . )1(فتركت همزها 

 ه فـي توجیهـ األنبـاريّ، فعقـببمعنـى حكـم الـضعیف" قوي لیس ب: "ًواستعملوا أیضا     
ه ﴿: قولـه تعـالىفـي  ،)2(بإثبات الیاء في الوصل والوقـف) َمن یتقي( ابن كثیر،قراءة   إِنـَّ

قِ  من ضِيع  الَ اللّـه  فَـإِن  ويِـصبِر  يتـَّ يـ  ر أَجـ  سِنِني حـوكـال الـوجهین لـیس : "قـالف }90: یوسـف{  ﴾الْم 
  .)3("ٍّبقوي في القیاس

ّالقراءة بغیر یاء أجود؛ ألنه مجزوم : " قراءة حذف الیاء، فقالّ األزهريّرجحو
ّاهر أن َّ والظ.)4("، ولذلك اختار أبو ربیعة حذف الیاء، وترك قراءة صاحبهّبالشرط

  .ّإثبات الیاء ما هي إال لهجة من لهجات العرب تسربت إلى هذه القراءة
ــست بقوییــل: "ّمخــشريَّومــن ذلــك قــول الز ، فــي قولــه باإلدغــامإشــارة لقــراءة الكــسائي " ة َّ

شأْ  إِن ﴿:تعـالى طْ  أَو الْـأَرض  بِهِـم  نَخْـسِف  نـَّ ـسقِ ن  كِـسفًا  لَـيهِم ع نُ اء  مـمیقـول  ،} 9 :سـبأ{ ﴾الـس
الثـــة، وحمـــزة َّون فـــي الثُّوقـــرأ الجمهـــور إن نـــشأ نخـــسف ونـــسقط بـــالن: " صـــاحب البحـــر

 الفـاء ّوالكسائي وابن وثاب وعیسى واألعمش وابن مطـرف بالیـاء فـیهن، وأدغـم الكـسائي
  .في الباء في نخسف بهم

وت من الفاء فال یدغم َّفي الص الباء أضعف َّ، ألنوذلك ال یجوز: قال أبو علي
ًفیها، وان كانت الباء تدغم في الفاء نحو أضرب فالنا، وهذا ما تدغم البا ء في المیم، ٕ

 الباء َّ؛ ألن)أصمم بك: (، كقولك، وال تدغم المیم في الباء"ًاضرب مالكا:"كقولك
  .ّانحطت عن المیم بفقد الغنة التي في المیم

.  انتهى،ّ، ولیست بقویةباإلدغام) نخسف بهم (ُّوقرأ الكسائي: ُّمخشريَّلزوقال ا
ّوالقراءة سنة متبعة ویوجد فیها الفصیح واألفصح، وكل ذلك من تیسیره تعالى القرآن  ّ ّ

  . )1("ّمخشريَّللذكر فال التفات لقول أبي علي وال الز

                                                             

 .356: ، ص2ّ الفراء، معاني القرآن، ج )1(

 .351:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )2(

 .35، 34: ، ص1 األنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ج )3(

 .51: ، ص2هري، معاني القراءات، ج األز )4(
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َّجاء حكما تقویمیا على خروج النعیف َّواستعمال مصطلح الض ً  عن ّغويُّمط اللًّ
ًعده عن المعنى، وقد یكون الضعیف من اللغة مقبوال ُالقیاس، أو مخالفته للكثرة، أو ب

ٍفي القیاس النحوي، غیر أنه ال سبیل له في الشیوع والكثرة، إما أنه یمیل إلى لهجة ّ ّّ 
ّلشذوذ وقلة من قرأ بهغیر مشهورة، أو عدم موافقته لرسم المصحف، أو ا ُّ.  

  
  القلیل 2.2

  على العددته لدالل؛ًوجاء قسما من أقسام جمع التكسیر القلیل متعلق بالعدد،
القلیل دون الكثیر، :"ّیوطي أنّ، وذكر الس)2("ة خالف الكثرةَّالقل"و من ثالثة إلى عشرة،

  . )3("لقلیلّوالنادر أقل من ا
 على وجه  علیه القیاسما ینحصر وجوده في " :ّأما في االصطالح فهو

،  وعدم شهرته،ّداللة على قلة استعمال العرب لهحاة هذا الحكم؛ للُّستعمل النوا، )4("ةّالقل
ُّوهذا یجعله خارجا عن معنى الفصاحة، ضاربا في الش ً   . ذوذً

ّوهذا أقل "، )5("ٌوهي قلیلة": حاة حكم القلیل قولهمُّومن أمثلة استعمال الن
ًوان كان قلیال "،)6("غاتُّالل ّ، وال ینبغي أن یقرأ إال ٌقلیل"، و)8("لٌقلیل في االستعما" ، و)7("ٕ

 ٌوذلك قلیل":  آخر، فمن ذلك قولهمٍ بحكمً مقرونا وجاء حكم القلیل،)9("بالكثیر
                                                                                                                                                                                   

 .260: ، ص7أبو حیان، البحر المحیط، ج )1(

 ).ّقل (312: ، ص5 ابن منظور، لسان العرب، ج )2(

محمد أحمد جاد المولى، :  السیوطي، جالل الدین، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق )3(
 والسیوطي، االقتراح في علم أصول ،234: ، ص1، ج3وآخرین، مصر، دار التراث، ط

 .59: ّالنحو، ص

عبد الستار :  العیني، بدر الدین محمود بن أحمد، شرح المراح في التصریف، حققه وعلق علیه )4(
 .41: م، ص1990جواد، مطبعة الرشید، بغداد، 

 .58، 57: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )5(

 .409: ، ص3 ابن السراج، األصول في النحو، ج )6(

 .424:، ص1 أبو حیان، ارتشاف الضرب ج )7(

 .121: ، ص3 الفارسي، الحجة، ج )8(

 .16: ، ص1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )9(
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ٌوهي قبیحة قلیلة"، )1("ٌرديء "ٌ نادرٌقلیل"، و )3("ٌ قلیلٌجائز"، و)2("ٌ
 ٌضعیف"، و)4(

ٌوهذا نادر قلیل"، )7("ٌ بعیدٌوهو قلیل" ،)6(" في االستعمالٌ قلیلٌوهذا قبیح"، )5("ٌقلیل ٌ")8( ،
، )9("ولیست القراءة بها فاشیة":  تدور في فلك القلیل، مثل قولهمٌكامعملت أحُواست

ّلیس بالمت"و ّسع في االستعمال، وال المتجه في القیاسُ ِ")10(.   
 في حدیث ، ما نجدهةَّ التي وردت في القراءات القرآنیومن أمثلة حكم القلیل

 وال یكون ،)لیس(ً في أنه ال یكون إال مضمرا فیه)الت(ونظیر : " سیبویه، حیث یقول
ًأتوني لیس زیدا وال یكون بشرا: ، إذا قلت االستثناءفي  َوالت  ( وزعموا أن بعضهم قرأ ،ً َ َ

ٍحین مناص َ َ َ   :، كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك القیسيٌ، وهي قلیلة)11()ِ
َانهَیرِن نَ عَّرَن فَم   ُاحَ برَ الٍیسَ قُا ابنَنَأَا             فِ

َّجعلها بمنزلة لیس، فهي بمنزلة الت في هذا الموضع في الر ّ، وعلق أبو )12("فعَ
َوالت حین مناص(قرأ الجمهور" :ولهحیان على ذلك بق  على قول سیبویه عملت)... َ

ُ والت الحین حین فوات وال فرار:، واسمها محذوف تقدیره)لیس(عمل  ، وعلى قول َ
ّاسم الت عملت عمل إن نصبت االسم ورفعت الخبر، والخبر ) َحین(األخفش یكون

ُت حینالو(َوالت أرى حین مناص، وقرأ أبو السمال : محذوف تقدیره  بضم التاء ورفع ) ُ
                                                             

 .163: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )1(

 .184: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .292:، ص1 الزجاجي، شرح الجمل، ج )3(

أحمد السید أحمد، المكتبة : ن، شرح الكافیة، تحقیقتراباذي، رضي الدین محمد بن الحسس األ )4(
 .366، 146: ، ص1التوفیقیة، ج

 .145: ، ص3النباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ج ا)5(

 .411، 410: ، ص3 أبو علي الفارسي، الحجة، ج )6(

 .80،81: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )7(

 .60:، ص2 القیسي، الكشف، ج )8(

 .41: ، ص2 األزهري، أبو منصور، ج )9(

 .139: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )10(

 .383: ،ص7 ج،وهذه القراءة منسوبة إلى أبي السمال في البحر المحیط) 3:ص ( )11(

 .58، 57: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )12(
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، وأطلق حكم )1("اسم الت والخبر محذوف) ُحین مناص(، فعلى قول سیبویهالنون
ه الوحید الذي انفرد بهذه القراءة، فلم تذكر كتب ّمال؛ ألنَّالقلیل على قراءة أبي الس

   .)2(ت هذه القراءة من غیر عزو في بعضها وال كتب القراءات غیره، بل جاء،التفاسیر
ومن القلیل قراءة بعضهم برفع : "درویش بقولهالّویؤكد هذا الحكم محیي الدین 

   .)3(" وخبرها محذوف،ه اسمهاَّالحین على أن

 إسكان َّوزعم أبو حاتم أن: " ، حیث قالجاء حكم القلیل في حدیث أبي حیانو
طِ مِن﴿، وقرئ في المنقوص غیر المنون لغة فصیحةالیاء  سا أَوم ونطْعِم  )4( ﴾مأَهلِيكُ تُ

ٕواذا .... ّ بسكون الیاء، وتقدر فیه الضمة والكسرة إال في ضرورة الشعر،}89: المائدة {
 الحركة منه  فال یجوز إال ظهور اإلعراب فیه، وحذف،ًكان حرف اإلعراب صحیحا

ه ال یجوز ذلك ال في الشعر وال في غیره، َّنّ، وذهب المبرد إلى أّخصه أصحابنا بالشعر
ً وان كان قلیال، ومنه قراءة من قرأ ،وذهب بعضهم إلى جواز ذلك ٕ﴿نولَتُهعبو قأَح هِندبِر 

صالحا أَرادواْ إِن ذَلِك فِي   . )6("، بسكون التاء، }228: بقرةال{ )5(﴾إِ

 حمزة قرأ، فقد }1: النساء{ ﴾واألَرحام هِب تَساءلُون الَّذِي اللّه واتَّقُواْ﴿: وفي قوله تعالى
، یقول أبو علي الفارسي )7()ًنصبا) َواألرحام(بالخفض، وقرأ الباقون ) ِواألرحام: (وحده

                                                             

 .367: ، ص7 أبو حیان، البحر المحیط، ج )1(

 ،، إلى أبي السمال، وفي البحر المحیط129:  ص،ي مختصر شواذ القرآنف نسبت القراءة  )2(
: ، 670: ، ص1، ومعاني القرآن لألخفش، ج58: ، ص1، وفي الكتاب، ج383: ، ص7ج

رطبي، حكاها سیبویه، وفي تفسیر الق: 623: ، ص2بعضهم، وفي مشكل إعراب القرآن ج
من القلیل قراءة : 287: ، ص1من العرب، وفي أوضح المسالك، ج: 146: ، ص15ج

 .359: ، ص3بعضهم، وغیر منسوبة عند الزمخشري، في الكشاف، ج

، 1ش، محیي الدین، إعراب القرآن الكریم وبیانه، منشورات كمال الملك، قم ـ إیران، ط الدروی )3(
 .437: ، ص6هـ، ج1425

 .، قراءة جعفر بن محمد217: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )4(

 .188: ، ص2 حیان، البحر المحیط، ج، أبو122: ، ص1، المحتسب، ج ابن جني )5(

 .424: ، ص1 أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج )6(

 .121: ، ص3، الفارسي، الحجة، ج226:  ص ابن مجاهد، السبعة، )7(
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ّوأما " ،  المخفوض، كما ورد في قراءة حمزةًمعلقا على من أجاز العطف على الضمیر
ٌاء، وهذا ضعیف في ه عطف على الضمیر المجرور بالبّ، فإن)ِاألرحام (ّمن جر

وهنا جمع ، )1("خذ به أحسنٌالقیاس، قلیل في االستعمال، وما كان كذلك فترك األ
َّالفارسي بین حكمین في حدیث واحد، وهما حكم القلة، وحكم الض فلم یرفض عیف، ّ

ّ فقد اتخذ موقفا وسطا بأن عدها ضعیفة ،ّ هذه القراءة ولم یمنعها أو یردهاُّالفارسي ً ً
: مختلفة قول مكي في وصف تلك القراءةقد الَّ وكذلك من الجمع بین أحكام الن.وقلیلة

ّوهو قبیح عند البصریین، قلیل في االستعمال، بعید في القیاس" ٌ فجمع بین حكم  ،)2(..."ٌ
تقارب ، وحكم البعید في مسألة واحدة، وفي ذلك داللة واضحة على لقبیح، وحكم القلیلا

  . منهاٍ حكمُّالمعنى الذي یتضمنه كل
 قَالُوا﴿: ى لقوله تعال لقراءة الفتحك في توجیهه، وذلّوورد حكم القلیل عند األزهري       

ا  نـبر  ت ا  غَلَبـ نـلَيا  عتُنا  شِـقْو كُنـا  و مـقَو  قـرأ حمـزة والكـسائيفقـد،  }106: المؤمنـون {﴾ضَـالِّني ّ ،
َشــقوتنا(وقــرأ البــاقون  )3(بفــتح الــشین واأللــف) َشــقوتنا( سر الــشین، قــال أبــو منــصور كــب) ِ

َشقوتنا(ّأما : "األزهري    .)4("بفتح الشین فهي قلیلة في القراءة ) َ
، وهــذا جــاء فــي )5("ٌوذلــك قلیــل رديء": ، كقــولهمآخــرواقتــرن حكــم القلیــل بحكــمٍ         

 اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لِم النبِي أَيها يا﴿: تعلیق سیبویه على قراءة تحقیق الهمز في قوله تعالى

تَغِي لَكتَب  ضَـات رم  اجِـكأَزْو  ه ـور  واللـَّ ذِ  إِن﴿: ، وقولـه تعـالى }1: التحـریم{ ﴾رحِـيم  غَفُ وا  ينالـَّ نـآم 

ـك  الـصاِلحاتِ  وعمِلُـوا  م  أُولَئِ هـ  ر يـةِ  خ رِيـقـال   )6(، فقـرأ نـافع بتحقیـق الهمـزة، }7: ّالبینـة{ ﴾الْب
َّ نبي وبریة فألزمها أهل الت:وقالوا: " سیبویه يء نحوهمـا یفعـل  ولـیس كـل شـ،لحقیق البدّ

                                                             

 .121: ، ص3 الفارسي، الحجة، ج )1(

 .375: ، ص1 القیسي، الكشف، ج )2(

 .263:صءات العشر،  في القرا، المبسوط األصبهاني )3(

 .196: ، ص2 ج، األزهري، معاني القراءات )4(

 .163: ، ص2یبویه، الكتاب،ج س )5(

 .419:  الدمیاطي، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ص )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 116

َّ، إنما یؤخذ بالسمع، وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهـل التبه ذا ً ّ ّحقیـق یحققـون ّ
   .)1("ٌ رديءٌنبيء وبریئة، وذلك قلیل

ّ على لغة من یخفف الهمز في العربیة، وال یحققههوسیبویه هنا یبني حكم ، اّّ
، قادرین على ً طبعا،كان الحجازیون: "ٍالتحقیق لقبیلة بعینها، فقال  تشیم رابینوعزا

        ًنطق الهمزة كاإلنجلیزي تماما، كان یخطئون مكانها حین یحتاج نطقها إلى جهد ما، 
ًوهذا ما یسمى أحیانا فوق القیاس ٌّنبيء بدل نبي، والبریئة في : ون ُّقال الحجازی... ّ

ُّالبریة، والقارئ الحجازي ، والكلمتان من )أنبیاء(في ) ََِأنبئاء: ( نافع هو الوحید الذي قرأ ّ
ّة بصورتهما اآلرامیة دون َّأصل أجنبي، ومن المفترض، أن تكونا قد وصلتا إلى العربی

  . )2("همز

َّونعلم أن نافعا هو أحد القراء الس ّ ً  بعة، وبه بدأ ابن مجاهد حیث كانت قراءاتهّ
تهم بمثل ُفال ینبغي أن ی  ،)3(ّه قرأ على سبعین من التابعینّ؛ ألنأوثق القراءات في نظره

ّهذا، ولوال أن القراءة معلومة من الدین بالضرورة، ّ ّسنة مت و )4(ّ ّما تكلفت قریش نبر بعة، ّ
ّ، ویدلنا على ذلك قول علي ه لم یكن من لهجتهمَّ الكریم؛ ألنالهمزة وتحقیقها في القرآن

 .)5("نزل القرآن بلسان قریش ولیسوا بأصحاب نبر" :ـ ـّ كرم اهللا وجهه ـبن أبي طالب ـ
ِّووج َبرأ اهللا الخلق( من)بریئة(فظةَّبأن اللًأیضا هت قراءة الهمز ُ  فهي ،، أي اخترعه)ُ

  .)6(فعیلة بمعنى مفعولة
ّواستعمل الفراء حكم القلیل في تعقیبه على قراءة ابن عباس تادة وابن  واألعرج وقّ

هِ بطُونِ فِي ما وقَالُواْ﴿ :، في قوله تعالى)7(صبَّبالن) ًخالصة( جبیر ذِ امِ هـةٌ األَنْع الِصخ 

                                                             

 .163: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )1(

 .257: رابین، اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة، ص )2(

 .216: حمودة، القراءات واللهجات، صعبد الوهاب   )3(

 .46: ، ص1لقراءات العشر، ج ابن الجزري، النشر في ا )4(

 .97: ّیة، ص أنیس، إبراهیم، األصوات اللغو )5(

 .7:  الدمیاطي، إتحاف فضالء البشر في قراءات األربعة عشر، مصر، ص )6(

 .358: ، ص1ّ الفراء، معاني القرآن، ج )7(
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ذُكُورِنَا ُوالنصب: "، حیث قال}139: األنعام{ ﴾لِّ ، ال یكادون ٌا الموضع قلیل في هذّ
  .)1("ه قیاسَّها، ولكنًعبداهللا قائما فی: یقولون
، فـي )2(بـالجمع) بنعمـات اهللا(وورد حكم القلیل في توجیه قراءة األعـرج واألعمـش       

: ّ، حیـث قـال الفـراء} 31: لقمان {﴾اللَّهِ عمتِبِنِ الْبحرِ فِي تَجرِي الْفُلْك أَن تَر أَلَم﴿: قوله تعالى
َّوقلما تفعل العرب ذلك بفعله أن تجمع على الت"  ِسدرة : ل مثلَعِما یجمعونها على فَّاء إنّ

ِســـدر، وخرقـــة  َّـــخـــرق، وانمـــا كرهـــوا جمعـــه بالتَِ ٕ َ  إذا ر ثانیـــهسهم كـــسُهـــم یلزمـــون أنفـــَّ؛ ألناءِ
ُُ، كمـــا جمعـــوا ظلمـــة ظلُجمـــع سرة  ثانیهـــا إتباعـــا لرفعـــهمـــات، فرفعـــواُ ـــ أولهـــا وكمـــا قـــالوا ح َ

ِحــسرات فــأتبعوا ثانیهــا أولهــا، فلمــا لــزمهم أن یقولــوا بنعمــات اســتث ِ َ قلوا أن تتــوالى كــسرتان َ
ــ ،فــي كالمهــم : ا لــم نجــد ذلــك إال فــي اإلبــل وحــدها، وقــد احتملــه بعــض العــرب فقــالّألن

ِنعمات وسدرات ِ ِ ِ")3(.  
َمجم(رأ الضحاك وعبداهللا بن مسلم وق  أَبرح لَا ﴿:في قوله تعالى ،)4(بكسر المیم) عِ

غَ حتَّى ًما واضحا في توجیهحك) القلیل(، وكان }60: الكهف{ ﴾الْبحرينِ مجمع أَبلُ  هذه ً
ً آثرت العرب فتحها في مفعل اسما كان أو ًاكان یفعل مفتوحفإذا : " ّ، یقول الفراءالقراءة
ِمجمع ( منهم من قال ، وربما كسروا العین في مفعل إذا أرادوا به االسم،ًمصدرا
ًوهو القیاس، وان كان قلیال) البحرین ٕ")5( .  

َّون أحكامـا أخــرى تتـضمُّـغویُّویـستعمل الل      َّ معنـى القلـة منهــا النـنً  وال تخـرج عــن ادر،ّ
هُّلمعنـــى فـــي وصـــف النـــهـــذا ا ٕمـــا قـــل وجـــوده وان لـــم یكـــن بخـــالف " :ّـــصوص، فقیـــل إن ّ

ــوالن" :وقیــل ،)6("القیــاس  وعلیــه ،)7(" والواحــد نــادر،الثــة قلیــلَّفالث... ّأقــل مــن القلیــلادر َّ
                                                             

 .358: ، ص1ّ الفراء، معاني القرآن، ج )1(

 .117:  ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )2(

 .330: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )3(

   .148: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )4(

 .148: ، ص2الفراء، معاني القرآن، ج)  5(

 .41:  العیني، شرح المراح، ص )6(

 .59:، والسیوطي، االقتراح، ص234: ، ص1وأنواعها، ج السیوطي، المزهر في علوم اللغة  )7(
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ـــفالن ـــلَّ  قـــراءة نـــافع  منـــه، و حكمـــه حكـــم القلیـــل، ومـــن أمثلتـــهءْ وهـــو جـــز،ّادر یمثـــل القلی
لْ ﴿: ین، فـي قولـه تعـالىِّبكـسر الـس) ِعـسیتم( فَهـ  تُميس إِن عـ  تُملَّيوا  أَن تَـوـي   تُفْـسِد  ﴾الْـأَرضِ  فِ
ُّصف الفراء القراءة بالنوف ،}22: محمد{ ، وربما اجترأت ّولعلها لغة نادرة: " درة، حیث قالّ

َلستم یریـدون لـ:  قـالواغة إذا كان الفعل ال یناله، قـدُّالعرب على تغییر بعض الل ّستم، ثـم ُُـ
، وكـذلك عـسى لـیس لـه ه فعـل ال یتـصرف لـیس لـه یفعـلّألنـ ؛یقولون لیس ولیـسوا سـواء
ُیفعــل، فلعلــه اجتــرئ علیــ ّ وذهــب األزهــري إلــى أنهــا لیــست ،)1("ُه كمــا اجتــرئ علــى لــستمّ

ـــبــالكثرة الــشائعة ـــ وهــذا حكــم یجــري مجــرى القلیــل ـ ا قــراءة نــافع : "  حیــث قــال ـ ــأم فهــل (ّ
ُعـــــستم ِ ّغـــــة اتفقـــــوا ُّائعة، وأهـــــل اللَّ فهـــــي لغـــــة، ولیـــــست بـــــالكثرة الـــــش،، بكـــــسر الـــــسین)َ

ُسیتمَع(على ّعـسى ربكـم:(ّتها اجتمـاع القـراء علـى قولـهَّلیل على صحَّبفتح السین، والد)َ َ َ( ،
ّعسى ربكم(ٌلم یقرأ أحد  ِ ّ أن هذه القراءة جاءت علـى لهجـة  إلىُّ، وهنا یشیر األزهري)2()"َ

ّـ ویؤكد هـا،ّ أنـه لـم یعزغیـر،)فهـي لغـة:(له، وذلك بقو غیر المشهورةةَّ القبائل العربیىحدإ
ُعـسیتم(ّـ، مـن سـورة محمد، 22یـة وقـد قـرأ نـافع اآل: "  رابین بقولههذا المعنى ِ ًبـدال مـن ) َ

ُعسیتم( َ َعسي( مع ّ، وهذا تطابق صوتي)َ ِ ُة لعسى یعسوّ، وهي صیغة لهجی)َ َ")3( .  
وندر إسكانها بعد األلف في قراءة نافع : " قالف ،وجاء مثله في حدیث ابن هشام

في ذلك إشارة ف، )لیست بالكثیرة: (القلیل قولهمحكم جري مجرى ی ا، وم ")4()محیاى(
:  في قوله تعالى)5(صب،َّبالن) َشهر( البصري اج في قراءة الحسنَّجَّ یقول الز،ّللقلة

﴿رهش َضان مر فِيهِ أُنزِلَ الَّذِي آن وهي ،صبَّ ویجوز الن،فعَّالقراءة بالر " ،}185: البقرة {﴾ الْقُر 
  .)6( "قراءة لیست بالكثیرة

َّ، قد استعمله النحاة لوصف ظاهرة لغوی)القلیل(ّن حكم إ ُّ لم یكتب لها الشیوع ة،ُّ
ّفي الوسط اللغوي َّوأحیانا تأتي الظ بعض القراءات تحاكیها، ت، وجاءُّ ّاهرة المتمثلة في ً

                                                             

 .62: ، ص3ّ الفراء، معاني القرآن، ج )1(

  . 388: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )2(

  . 348: صزیرة العربیة،  رابین، اللهجات العربیة القدیمة في غرب الج)3(

 .196: ، ص3 ج،ابن هشام، أوضح المسالك،  162:  األنعام )4(

 .145:تحاف فضالء البشر، ص الدمیاطي، ا )5(

ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج   )6(  . 240: ص، 1ّ
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ُّالقراءة القرآنیة خارجة على القوانین الل ّ قلته ــ وقد یكون القلیل ــ علىّغویة الموضوعة، ّ
ُّ، یحاكي قواعد اللًقیاسا َ قلیل، فحكم علیه بهذالستعمافي االّ؛ لكنه غةُ ِ ُ ٌ.    

  
  القبیح 3.2

ُالقبح : " جاء في المعجمات اللغویة ّضد الحسن یكون في الص: ُ ُ  ،ورة والفعلّ
ٌوهو نقیض الحسن، وقد قبح قباحة فهو قبیح ً َ ُ   وقیل،)1(" االستحسانُّ، واالستقباح ضدُ

ًما كان منافرا "  أو هو ،)2("ّما یكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في اآلجل " :هو
لصفة ًّأو ما كان ضدا ... أو ما خالف الغرض أو ما فیه مفسدة ... للطبع 
   .)3("الكمال

ً دون أن یضعوا له أحكاما وشروطا، تستًّیاًحاة موضوعا نحوُّلم یترك الن ّدل بها ً
ً، ویعد القبیح حكما تقویمیا)القبیح(، ومن هذه األحكام على ما یجوز وما ال یجوز ً ّ ، به ُ

َّتوصف الت  من هَّنمان یاقوت أیأحمد سلویذكر   على صحتها،ّبه یستدلوغویة، ُّراكیب اللُ
ًیظهر هذا المنهج واضحا ، فّوعلى األخص سیبویه، حاةُّ النمالمح المنهج الوصفي عند

َّثناء كتابه، وفي أبوابه النحویفي أ ّومما یقبح أن یشركه المظهر : "قول سیبویه ی ،)4(ة ّ
ٍمررت بك وزید، وهذا أبوك وعمرو، كرهوا أن : عالمة المضمر المجرور، وذلك قولك ٍ
ًیشرك المظهر مضمرا داخال فیما قبله  إشارة إلى عدم جواز ، وفي كالم سیبویه هنا )5("ً

 اللّه واتَّقُواْ﴿: ، وهي قراءة حمزة لقوله تعالى الظاهر المجرور على المضمرعطف االسم

ًعطفا على الضمیر )ِاألرحام(ّ، حیث قرأ بجر  }1: النساء {﴾واألَرحام هِب تَساءلُون الَّذِي

                                                             

: ، ص2 ج،، و ابن منظور، لسان العرب)قبح (394: ، ص1 الصحاح، جالجوهري، )1(
 ).قبح(552

 .173:  الجرجاني، التعریفات،  ص )2(

 .524: ، ص1 التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ج )3(

 الكتاب بین المعیاریة والوصفیة، منشورات المعرفة الجامعیة، ،یاقوت، أحمد سلیمان )4(
 .45، 44، 43:  ص،م1989، 1سكندریة، مصر، طاأل

 .381: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ًفإذا كان االسم حاال یكون فیه األمر : " ...  موطن آخر ویقول سیبویه في)1(.المجرور
ً، كان قبیحا، )ًقائما(ضربته القائم، ترید : لو قلت. لم تدخله األلف والالم ولم یضف

ّوأما األلف والال: "، وقوله)2("ً، كان قبیحا)قائمین( ترید ،ولو قلت ضربتهم قائمیهم م فال ّ
ّنان حاال البتة، لو قلتیكو   . )3()"ًقائما(ً كان قبیحا إذا أردت ،مررت بزید القائم: ً

وارجاله ویا رجاله، وزعم : وذلك قولك ":ه في قوله ویكثر تكرار هذا الحكم عند
ّما قبح ألنك َّإن: مه اهللاه ال یقال، وقال الخلیل رحَّه قبیح، وأنَّ أنـ رحمه اهللا ــالخلیل ـ َ َُ

َّ، كان قبیحا؛ ألنواهذاه: ّأبهجت، أال ترى أنك لو قلت  ینبغي لك أن ما َّك إذا ندبت فإنً
َّن تخص وال تبهم؛ ألن، وأتفجع بأعراف األسماء ُ ه ال َّوزعم أن.... دبة على البیان ُّ النّ

ّ هذا معروف بعینه، وكأن التبییّوامن حفر بئر زمزماه؛ ألن(یستقبح ن في الندبة عذر ّ
  .)4("دبة في كالم العربُّ فعلى هذا جرت الن،ّللتفجع

ً، فأحیانا یرتبط بحكمٍ  آخر بیح جاء على درجات، من حیث قبولهوحكم الق
" زُجَ ولم یَحُبَوق: "، أو رفضه مثل"قبیح جائز"حویین، كـَّوله عند النیسهم في مستوى قب

ًوكان قبیحا خبیثا" ً، وعموما فإن حكم القبیح بمفرده لیس رفضا ولیس تلحینا"ً ً و عدم أ ًّ
ُّ القراءات التي علق علیها الكسائيىحدحاس في إَّتجویز بدلیل قول الن وأجاز ذلك : "ّ

ّ أیضا ثم قال ُّالكسائي   . )5("ٌوهو قبیح: ً
بصیغة الفعل وجاء  ،في درس القراءات القرآنیة بجرانهقبیح حكم ال ویضرب

َّوان"  ،)7("ّإال أن هذا یقبح في اإلنس" و، )6("ا یقبحَّومم ":ل قولهمَّواالسم، فمن األو ما ٕ
َقبح ذلك عنده ٕوادغام "  ،)1("ٌوهو قبح في القرآن"، )9("ٌوهذا قبیح": اني، قولهمَّومن الث، )8("َُ

                                                             

 .226:  ص، ابن مجاهد، السبعة )1(

 .377: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )2(

 .58: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )3(

 .228، 227: ، ص2 سیبویه، الكتاب،  ج )4(

 .461: ، ص2 النحاس، إعراب القرآن، ج )5(

 .381: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )6(

 .90:  األخفش، معاني القرآن، ص )7(

 .325: ص، 1 ابن جني، المحتسب، ج )8(

 .411 ،410: ، ص3 الفارسي، الحجة، ج )9(
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َّهذا التقدیر قبح في العربیوفي "  ،)2("الجیم قبیح لتباعد ما بینهما في المخرج  و ،)3( "ةٌ
  . )5("ٌ قبیحٌغلط"، و)4( "ٌ بعیدٌهذا كله قبیح"و: ، ومن ذلك أخرىٍماحكأ بیقترن هذا الحكم

 ،ةَّمـواطن كثیـرة فـي التعلیـق علـى القـراءات القرآنیـون حكم القبیح فـي ُّغویُّوقد استعمل الل
قولـه ل  قـراءة ابـن عـامرفـيبـین المتـضایفین الفـصل قـراءة ًومن ذلك ما جاء تعلیقا علـى 

ن  وكَذَلِك﴿: تعـالى لِكَـثِريٍ  زَيـ  ن مـ  رِكِنيش ـلَ  الْمـ ركَآؤهم  أَوالَدِهِـم  قَتْ حیـث قـرأ ،} 137األنعـام  { ﴾شـ 
، ففــصل بــین المــضاف والمــضاف إلیــه بــالمفعول، )شــركائهم(ّ، وجــر )هــمأوالد(بنــصب 

ُّوهــو أمــر منعــه البــصری  ، ووصــفوا قراءتــه بــالقبح،، ورمــوا ابــن عــامر بالجهــلوأنكــروهون ٌ
ُوكـذلك زیـن لكثیـر مـن المـشركین قتـل : (ّوأما قـول ابـن عـامر : "ّ الفارسيّیقول أبو علي ٍ َ ّ ُ

المـضاف ففـصل بـن المـضاف و) قتـل شـركائهم أوالدهـم (َّ فقد ذكـر أن،)َأوالدهم شركائهم
ولـو ،  فـي االسـتعمالٌ قلیـلٌ، وهـذا قبـیحول بـه، والمفعـول بـه مفعـول المـصدر بالمفع،لیهإ

یـه ل بـین المـضاف والمـضاف إلَفـصُه لـم یَّ، أال تـرى أنـعدل عنها إلـى غیرهـا كـان أولـى
أوقعوهـا مواقـع ال یقـع حتـى روف ُّساعهم في الظِّ، مع اتبالظرف في الكالم وحالة السعة

ا  فِيها إِن موسى يا قَالُوا﴿: ، نحوفیها غیرها مـقَو  ارِين بـوهنـا وصـف )6(  "} 22: المائـدة{ ﴾ج ،
وجــه : " َّناءة بقولـه إ، ویوجـه هـذه القــرعف لكنــه لـم یلحنهــاَّمر بـالقبح والـضقـراءة ابـن عــا

، قـال عر الفصل علـى حـد مـا قـرأهِّء في الشه قد جاَّ، وقلة االستعمال أنهذلك على ضعف
  :الطرماح

ِیطفن بحوزي المراتع لم یرع       ب َُ ُِّ َ ِ القسي الكنائنِرعَیه من قِوادِ ِّ)7(  
   :  أبا الحسن أنشدَّوزعموا أن 

ُفزججت َ ٍجة      َزِمِها بََ َج القَزّ   )1(اده َزَي مِب َأَوصُلَّ
                                                                                                                                                                                   

 .151:  ابن خالویه، الحجة، ص )1(

 .290: ، ص1 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )2(

 .152:، ص2 القیسي، الكشف، ج )3(

 .113: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )4(

 .114: ، ص2القیسي، الكشف، ج )5(

 .411، 410، 3 ج، الفارسي، الحجة )6(

 .486: صم، 1994، 2عزة حسن، دار الشرق العربي، ط: تحقیق ، دیوان الطرماح )7(
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ل فیهما بین المصدر ، أال ترى أنه قد فصهذان البیتان مثل قراءة ابن عامرو
ً، كما فصل ابن عامر بین المصدر وما حكمه أن یكون مضافا والمضاف إلیه

ّ إال إنه لم لیل وهو الق،ٍ بحكم آخرً مقروناتعمل الفارسي هنا حكم القبیحفاس، )2("إلیه؟
ٍیرد القراءة، ولم یخطئ من قرأ بها، إذ إنه حكم نقد ّ ّ ّمستوى الرد َ للقراءة ولم یرق إلى ّ

   .ّوالرفض
أي الفصل بین المضاف (، )3(" في القرآنٌه قبحَّأن" :وذهب ابن خالویه إلى

   .)والمضاف إلیه
َّوتجرأ الز ا َّوأم: "قالفً في وصف قراءة ابن عامر، وكان حكمه قاسیا ُّمخشريّ
ِقتل أوالدهم شركائهم(قراءة ابن عامر َ ّبرفع القتل ونصب األوالد وجر الشركاء على ) ُ

رف فشيء لو كان في مكان َّ الظ والفصل بینهما بغیر،ركاءُّإضافة القتل إلى الش
ًعر لكان سمجا مردوداَّرورات وهو الشَّالض ّ كما سمج ورد ،ً َزج القلوص أبي مزاده(ُ َ (

  . )4("فكیف به في الكالم المنثور، فكیف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته
 قَالَ﴿  :ة لقوله تعالىَّبعض القراءات القرآنی وصفً واضحا في )القبیح(حكموجاء       

ـؤالء قَومِ يا اتِي  ه نـب  ن هـ  ـر أَطْه  فَـاتَّقُواْ  لَكُـم  الَ اللّـهونِ  وفِي  فِـي  تُخْـزـي س  ضَ أَلَـي  لٌ  مِـنكُم جـر  شِـيدر﴾  
ـّصة الذین لهم مكـانتهم الخا ،ّ من كبار القراء،صبَّبالن) َأطهر(، حیث قرئت }78: هود{

ُّثم جاء الن ،)5(في عالم القراءات ها إلـى و هـذه القـراءة بـالقبح والـضعف، ونـسبوا لیصفحاةّ
:  فـي المحتـسبّيِّ، یقول ابن جنة التي وضعوهاَّحویَّع القواعد الن م لم تتفقَّألنها ؛حنَّالل
ّتبى ابن مروان في لحنه، وان احوقال فیها"  ّه ذهـب إلـى أنـه جعـل ّ؛ ألنـما قبح ذلك عندهٕ

                                                                                                                                                                                   

 .176: ، ص1 ج، سیبویه، الكتاب )1(

 .413، 412: ، ص3 الحجة، ج الفارسي، )2(

 .151:ه، الحجة، ص ابن خالوی )3(

 .42: ، ص1 الزمخشري، الكشاف، ج )4(

، القرطبي، 247: ، ص5 حیان، البحر المحیط، ج، أبو448:، ص1الزمخشري، الكشاف، ج  )5(
 .325: ، ص1، ابن جني، المحتسب، ج76: ، ص9الجامع ألخكام القرآن، ج
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:  ونحــو ذلــك، كقولــك،ًفــصال ولیــست بــین أحــد الجــزأین اللــذین همــا مبتــدأ وخبــر) ّهــن(
ٌظننت زیدا هو خیر منك، وكان زید هو ال   .)1("قائمً

ولكن ، ًب ال تكون هو وأخواتها فیه فصال هذا با" :یقول سیبویه في الكتابو
ًما أظن أحدا خیرا منك، وما أجمل رجال هو أكرم : ، وذلك قولك یكن بمنزلة اسم مبتدأ ً ً ّ

ً، وما إخالء رجال هو أكرم لم یجعلوه فصال وقبله نكرة، كمنك ًما أنه ال یكون وصفا وال ً ّ
ّبدال لنكرة، وكما أن ًهم وأجمعین ال یكرران على نكرة فاستقبحوا أن یجعلوها فصال َّ كلً

ًها معرفة، فلم تصر فصال إال لمعرفة، كما لم َّكرة كما جعلوها في المعرفة ألنَّفي الن
ًتكن وصفا وال بدال إال لمعرفة، ن نا بمنزلته بیهه) هو(دینة فینزلون ّ وأما أهل المً

ًالمعرفتین، ویجعلونها فصال في هذا الموقع، وزعم یونس أن أبا عمرو رآه لحنا، وقال  ًّ
) هو(ّواهللا إنه لعظیم جعلهم : حن، وكان الخلیل یقولَّذه في اللاحتبى ابن مروان في 

َّفصال في المعرفة، وتصییرهم إی ك ّومما یقوي تر... ًإذا كانت ما لغوا) ما(اها بمنزلةً
 الواجب فلما خالف المعرفة في... ّذلك في النكرة أنه ال یستقیم أن تقول رجل خیر منك

ه قبیح في االبتداء، َّة مجراه؛ ألنكرَّ، وفي االبتداء لم یجر في النالذي هو بمنزلة االبتداء
  .)2("، فهذا مما یقوي ترك الفصلوفیها ُأجري مجراه من الواجب

َّ، وانٍ لم یشر إلى القراءة بشكل مباشرّونالحظ أن سیبویه ما ذكر القاعدة التي ٕ
َّ وكأني به یرید الت،تتعارض مع هذه القراءة حن، مع َّ ورمیها باللعلیق على هذه اآلیة،ّ

َّ ألنه یعلم أنحرصه على عدم ذكر القراءة؛ ٌ القراءة سنةّ ٌ متبعةّ  قلیل منَّ، وال ینبغي التّ
ِقال یا قوم(فهو هنا یشیر إلى آیة : " جديَّشأنها، یقول الن ْ َ ََ الء بناتيَٰھ َ ُ ِؤ َ َ ِ َ  ُ َھُن أطھر ْ َ َّ

ْلكم ۖ ُ َفاتقوا هللا َ َّ ُ َّ    .)3("صبَّبالن) َأطهر(، وقراءة ابن مروان )َ
َهن أطهر: ( بن العالء من قرأ وقال أبو عمرو:" ابن خالویهِّوجاء في شواذ ّ( ،

َّبالفتح، فقد تربع في الل ّ وسبب حكمهم هذا أنهم لم یجدوا عامال لفظیا یفسر )4(."حنّ ً ً ّ

                                                             

 . 325: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )1(

 . 397: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )2(

  .156:  ص، الناصف، علي النجدي، سیبویه إمام النحاة، ط نهضة مصر بالفجالة )3(

 . 60: ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )4(
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ِّالنصب في الحال، وقد تأول ابن جن ّ هن (، وجعل نبیهَّالتًعامال هو معنى اإلشارة و له ّيّ
   )1(.عن بناتيًخبرا ) َأطهر

ُّوقد خرج بعض الن ّ وتصدوا لكل من لحنها أو ضعفها، یقول ،صبَّحاة قراءة النّ ّ ّ ّ
ًوأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجها صحیحا: "ابن جني ً أحد ) هن( وهي أن تجعل ،ّ

ًحاال من ) َأطهر( وتجعل ،زید أخوك هو: ً خبرا لبناتي، كقولك وتجعلها،جزأي الجملة
ًهذا زید هو قائما، أو جالسا :  كقولك،، أو من بناتي، والعامل فیه معنى اإلشارة)هن( ً ٌ

  .)2("أو نحو ذلك
ن حولها، غوییُّى آراء النحاة واللّ وعلق أبو حیان على قراءة النصب، وأشار إل

ّن كل ا جملتیفع، واألحسن في اإلعراب أن یكونَّبالر) ُأطهر(وقرأ الجمهور : " فقال
فصل، ) هن( أو عطف بیان و،ًأن یكون بدال) بناتي(منهما مبتدأ وخبر، وجوز في 

  .وأطهر الخبر
بن عمر، وسعید بن جبیر، ومحمد بن  وزید بن علي، وعیسى ،وقرأ الحسن

احتبى : هو لحن، وقال أبو عمرو بن العالء:، وقال سیبویهبالنصب) َأطهر(مروان، 
   .ّفیه ابن مروان في لحنه ـ یعني تربع

ّان بن الحكم، وخرجتیت هذه القراءة عن مرووُور على ) َأطهر( نصب َّ على أنُ
، وروي )هؤالء( في موضع خبر  مبتدأ وخبر) هنبناتي(، ومبتدأ) هؤالء(الحال، فقیل 

خبره، والعامل ) لكم(مبتدأ و) هن(مبتدأ وخبر، و) هؤالء بناتي: (وقیل .هذا عن المبرد
مبتدأ ) هؤالء بناتي: (وقیل .بما فیه من معنى االستقرار) لكم(قیل المضمر، وقیل

لفصل ال یقع إال بین جزأي الجملة، وال حال، وورد ا) َأطهر(فصل، و) هن(وخبر، و
ّدعى السماع فیه عن العرب، ا، وقد أجاز ذلك بعضهم، ویقع بین الحال وذي الحال

  .)3("ه قلیلَّلكن
، ومنهم من نها أمثال سیبویهّ فمنهم من لح،حاة لهذه القراءةُّ من النٌ كثیر أشار

 حیان أبوّ، وخرجوها بتوجیهات مختلفة ذكرها  حیان، وغیرهم، وأبيّيِّ مثل ابن جنقبلها
                                                             

 .325: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )1(

 .325: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )2(

 .، وما بعدها246: ، ص5أبو حیان، البحر المحیط، ج )3(
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ّ ومع ذلك فإن القراءة سنة واجب ،البحرفي   وراء القواعد ّأال ننساقینبغي ، وباعهاِّتاّ
ّوهللا در الس، ٍ صحیحٍ بسندٍ متواترٍالمصنوعة التي تصطدم مع قرآن : " یوطي حین قالّ

حاة المتقدمین یعیبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعیدة في ُّكان قوم من الن
ّذلك، فإن قراءاتهم ثابتة باألسانید حن، وهم مخطئون في َّم إلى الل وینسبونه،ةَّالعربی

   .)1("ةَّ وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربی،حیحة التي ال مطعن فیهاَّالمتواترة الص
عـــن منهــا  زاغ اة، فمــَّـــغویُّللاواألنمــاط راكیــب َّلتفــي اة ّحبستوالقــبح صــفة غیــر مـــ

ّفاتسم بالقبح؛ ألن جمال اللغة أن تسیر وفق  أطلق علیه مثل هذا الحكم، ّغويُّظام اللَّالن ّ
طــابق بــین أركــان َّاهر، عــدم التَّــومــن الخــروج علــى مقتــضى الظ. نظــام وقــوانین صــارمة

 ، وهذا فـي كـالم العـرب كثیـر، وورد منـه فـي القـرآنّجملة، كتذكیر الفعل وفاعله مؤنثال
زِي  الَّ يومـاً  واتَّقُواْ﴿: ، كقوله تعـالىلكریما تَجـ  ن  نَفْـس ئاً  نَّفْـسٍ  عـي الَ شـلُ  و قْبـا  ي هـلٌ  مِند الَ عـا  و هـتَنفَع 

ةٌ فَاعالَ شو مه  ونرنـصفقـال )تقبـل(وبتأنیثـه) یقبـل( فقـد قـرئ بتـذكیر الفعـل ،}48:البقـرة{  ﴾ي ،
ّإنمــا ذكر االســم المؤنــ: " األخفــش ــّ ّث ؛ ألن كــل مؤنــث فرقــت بینــه وبــین فعلــه حــسن أن ّ ّ ّ

ًر فعلــه، إال أن ذلــك یقــبح فــي اإلنــس ومــا أشــبههم ممــا یعقــل أشــد اســتحقاقا للفعــل، ّتــذك ّ ّ
ّوذلك أن هذا إنما یؤنث ویذكر لیفصل بین معنیین ّ ّ ّ")2( .  

أنیث إذا كان الفاعل أو نائبه َّر والتذكیَّص یقول بجواز التَّواألخفش في هذا الن
ُمؤنثا قد فصل بینه وبین فعله ً إال أنه یجعل ذلك قبیحا إذا كان ،ً ّ ًالفاعل أو نائبه مؤنثا ّ ّ

َّ، أما المجازي في حقیقته فلیس مذكّ؛ ألن التأنیث یفصل بین معنیین فیهًحقیقیا ًرا أو ّ
ًمؤنثا ّ.  

 وما جاء ،، ولم یلتفت إلى الفصلّیث غیر حقیقيأنَّ التَّ الجواز بأناجَّجَّل الزَّوعل
ً مع المؤنث الحقیقي جائزا إال ً شرحا لما قاله األخفش، وقد جعل تذكیر الفعلُّعدُعنده ی ّ

   .)3(نه قبیحأ

                                                             

 .49: السیوطي، االقتراح في علم أصول النحو، ص )1(

 .90: األخفش، معاني القرآن، ص )2(

 .149: ، ص1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )3(
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م في قوله اني إلى حكم القبیح عند تعلیقه على قراءة اإلدغاَّویشیر أبو عمرو الد
ـن ﴿: تعـالى هِ  م ارِجِ  ذِي اللـَّ عـالْم *  جر لَائِكَـةُ  تَعـالْم  وحالـرهِ  و ـي  إِلَيـ ومٍ  فِ يـ  كَـان  هارمِقْـد  سِني مـخ  أَلْـف 

ــنةٍ ـ یح لتباعــــد مــــا بینهمــــا فــــي ٕوادغــــام الجــــیم قبــــ: " ، قــــال الــــداني}3،4: المعــــارج {)1(﴾سـ
ـــة الـــصَّمـــن الن، و)2("المخـــرج فـــي هـــذه القـــراءة صـــوت الجـــیم الـــوقفي ة فقـــد ماثـــل َّوتیّاحی

َّاء الــوقفي المهمــوس، فتحــول صــوت الجــیم إلــى صــوت التــَّــالمجهــور صــوت الت اء لتــأثره ّ
ة مـــدبرة منفـــصلةّإنهـــا اء فـــي الكلمـــة التـــي تلیـــه، وعلیـــه فَّبالتـــ ابق َّ؛ لتـــأثر الـــسّـــمماثلـــة كلی

اَّبــالال ًحق تــأثرا كلی ّــً ّوفــسر ذلــك بوجــود ، وع مــن اإلدغــامَّیعــیش إلــى هــذا النــوأشــار ابــن . ّ
ــینِّفــشي فــي الــشَّالت ا قــارب مخــرج الت َّ؛ فلم ــ ه قــارب مخــرج الجــیمِّج الــشاء مخــرّ ــین، فكأن ؛ ّ

ّین في التفشيِّالشتراك الجیم والش   . )4(ماثلّ هذا التّوأجاز ابن الجزري.  )3(ّ
ُ، لما سئل عن سببّفي حدیث الكسائي حكم القبیح ّوتجلى ) ثمود( صرف االسم ّ
ره  إِلَـهٍ من لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ صالِحا أَخاهم ثَمود وإِلَى﴿: ىمن قوله تعـال هـود{ ﴾غَيـ :

فمـنهم مـن أجـراه فـي كـل حـال، ومـنهم ) ثمـود(ّوقـد اختلـف القـراء فـي " :ّ قـال الفـراء،}61
ها مكتوبة باأللف في ّ ألنصب؛َّفي الن) ثمود( من أجرى ومنهم... من لم یجره في حال 

صِرة  لناقَـةَ ا ثَمود وآتَينا﴿ ٍ واحدٍ إال في موضع،كل القرآن بـواْ  م ظَلَمـ ا  فَ ـا  بِهـ مسِـلُ  واتِ  نُر إِالَّ بِاآليـ 

ــا ، ولـــم یجرهـــا فـــي صبَّ، فأجراهـــا فـــي النـــ، فأخـــذ بـــذلك الكـــسائي}59: اإلســـراء {﴾تَخْوِيفًـ

م  كَفـرواْ  ثَمود إِن أَالَ﴿  قوله:  إال في حرف واحد ،فعَّ وال في الر،الخفض هـبا  أَالَ رد عـلِّثَ ب ود مـ﴾ 
  .}68:هود{

 الحرف ، وقبیح أن یجتمعُقرئت في الخفض من المجرى:  فقالفسألوه عن ذلك
  .)5("، فأجریته لقربه منهتین في موضعین ثم یختلفَّمر

                                                             

 .138: ، ص10 شرح ابن یعیش، ج، روایة الیزیدي عن أبي عمرو )1(

 .290: ، ص1، ج الجزري، النشر ابن )2(

 .138: ، ص10ّعیش، شرح المفصل، ج ابن ی )3(

 .290: ، ص1 ابن الجزري، النشر، ج )4(

 .20: ، ص2ّ الفراء، معاني القرآن، ج )5(
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صب، ولم یصرفها في َّمنونة في حالة الن) ثمود(صرف ب ّ الكسائيوهنا قال
ّالجر والرفع ؛ رفَّ في موضع واحد، وسبب هذا الصّصب والجرَّ وصرفها في حالتي الن،ّ

موضع رت في آیة واحدة، فقبح أن تجتمع كلمتان بمادتهما في َّقد تكر) ثمود(ّألن كلمة
  . منهما، فلذلك صرف لقربه منهٍّواحد، ویختلف إعراب كل

ر مرتین ة حین یكرّ، وبخاصهًي أن یكون المقروء متناسبا لفظویراعي الكسائ
 وحكم آخر في الموضع ، علیه حكم في موضعَقَّبَطُ، فكان ال یرى أن یفي اآلیة نفسها

ّالثاني حتى ال یحدث تنافر في الصوت نفسه، وفي هذه القراءة طبق الكسائي هذا 
ٍالمبدأ مراعاة لطرد الباب على وتیرة واحدة ً .  

ً قلیال غة، واالنحرافُّلُّ حكم القبیح على عدم مطابقة النصوص لقواعد الَيُِوبن
ّعن النظام اللغوي، كا ُّ ّتباع ظواهر لغویة لم یكتب لها الشیوع واالنتشار،ّ ُ ّ ٍ َ وبني هذا ّ ُ

َّالحكم أیضا على بعد المعنى الذي تؤول إلیه هذه القراءة أو تلك، وكذلك انفراد القر ُ اء ً
 هذه المعاني ّفكل ببعض القراءات، ومخالفتها لرسم المصحف، وما علیه الجمهور،

ُّوالقبیح یعد حكما نقدیا تقویمیا، من خالله یتمأسهمت في وجود هذا الحكم،  ً ً ًّ ّ ُّ  رصد ُ
    . في القراءات القرآنیةهاُ استعمالَُدرَالتي نة َّغویُّواهر اللَّالظ
  

ّالشاذ  4.2 ّ  
ّشذ یشذ شذا وشذوذا إذا تفرق: " الجمهرةورد في ً ًّ َ ُُّ ّشذ عنه : "في الصحاحو ،)1("َّ

ًیشذ ویشذ شذوذا ُّ ِ ُّ ّنفرد عن الجمهور، فهو شاذ، وأشذه غیره، ا: ُ الذین : ّوشذاذ الناسّ
  .)2("یكونون في القوم ولیسوا من قبائلهم

ًشذ عنه یشذ شذوذا: "وجاء في لسان العرب ّ انفرد عن الجمهور وندر فهو : ّ
ما فارق : "هویقول ابن جني  ًیعني ما جاء مخالفا للقیاس، : االصطالحوفي، )1("ٌّشاذ

                                                             

 اللغة، دار صادر، بیروت، ، جمهرة)هـ321: ت(سن األزدي،ر محمد بن الح ابن درید،أبو بك )1(
 ).شذذ (78: ، ص1ج

 ) .  شذذ(565: ، ص2 الجوهري، الصحاح، ج )2(
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ّن المراد بالشاذ في إ" : ًویضیف قائال ،)2("علیه بقیة بابه، وانفرد عن ذلك إلى غیره ّ
ّویوضح  ،)3("ّلقیاس من غیر نظر إلى قلة وجوده وكثرتهاستعماالتهم ما یكون بخالف ا

ّفجعل أهل علم العرب ما استمر من الكالم في اإلعراب وغیره في مواضع " :هذا بقوله
  .)4("ًّنفرد عن ذلك غیره شاذا وجعلوا ما علیه بقیة بابه وا،ًناعة مطرداِّالص

ًالشاذ مأخوذ من قولهم شذ الشيء یشذ ویشذ شذوذا إذ:"ّویقول اإلمام السخاوي ّ ِّ ُّ ُ ا ّ
ّنفراد الشاذ، وخروجه ًسمیة تنبیها على اَّ، وكفى بهذه التنفرد عن القوم واعتزل جماعتهما ّ

ّمما علیه الجمهور، والذي لم یزل علیه األئم ار من ة الكبار القدوة في جمیع األمصّ
َّالفقهاء والمحدثین وأئم المشهورة باع القراءة ِّت، واّة توقیر القرآن واجتناب الشاذَّبیة العرّ

  . )5("الة وغیرهاَّرق المعروفة في الصُّولزوم الط

ّ إن الش إلىجنيَّالد ویذهب  بدي ّلیلخص الو، )6("الخارج عن القاعدة": هوَّاذّ
 وعدم االتساق مع المألوف ،الخروج عن القیاس: " ني یعّنهإابقة بقوله َّعریفات السَّالت

ة وجوده وكثرته، ّأو هو مخالفة القیاسي من غیر نظر إلى قلمن القواعد العامة، 
ه ّنجال تقویم القواعد النحویة، حتى إذوذ من األحكام الشائعة التي كثر ذكرها في مّوالش

  .)7("یعتبر ظاهرة بارزة تعلن عنها كل مراجع النحو ومصنفاته
ّقصد بالقراءة الشاذة ُوی ّما اختل فیها ركن من أركان القراءة في االصطالح ّ

ة، قال ابن َّوجوه العربیالصحیحة، كالتواتر، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجه من 
                                                                                                                                                                                   

ّالفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن : ، وانظر)شذذ(410: ، ص3 ابن منظور، لسان العرب، ج )1( ّ
ة للكتاب، ّ، القاموس المحیط، الهیئة المصریة العام)هـ817:ت(یعقوب الفیروزآبادي الشیرازي، 

 .351: ، ص1، ج)شذذ(م، مادة 1977

 .99: ، ص1 ابن جني، الخصائص، ج )2(

  . 211: ، ص1 ابن جني، الخصائص، ج )3(

 .211: ، ص1جص، ابن جني، الخصائ ) 4(

علي : ّ، جمال القراء و كمال األقراء، تحقیق)هـ643ت( السخاوي، علم الدین علي بن محمد،  )5(
 .235، 234: م، ص1987، 1مكة، طحسین البواب، مكتبة التراث، 

وكالة المطبوعات، :  الدجني، فتحي عبد الفتاح، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، الناشر )6(
  . 158: م، ص1974، 1الكویت، ط

  .113:  اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص )7(
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َّومتى اختل ركن من األركان الث: "الجزري ،  أو باطلةّثة أطلق علیها ضعیفة أو شاذةالّ
َّ هذا هو الصحیح عن أئمة التّبعة، أم عمن هو أكبر منهم،َّسواء كانت عن الس حقیق ّ

  . )1("لف والخلفَّمن الس
ُّهتم النوقد ا ِّحاة كثیرا بالشاذّ ّ " المحتسب" وتألیف ابن جني كتابه ،  في القراءاتً

ّالشاذة" التي سمیت بـ الحتجاج للقراءات غیر المتواترة خیر دلیل على مسلك ا : یقول" ّ
ًفأتى ذلك على طهارة جمیعه، وغزارة ینبوعه، ضربین، ضربا اجتمع علیه قراء "

 كتابه الموسوم ـ رحمه ــ، وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى مجاهد ـاألمصار
ّان عن تحدیده، وضربا تعدى ذلكبقراءات السبعة، وهو بشهرته غ ً ّ فسماه أهل زماننا ،ٍ

َّشاذا، أي خارجا عن قراءات السبعة، المقدم ذكرها، إال أن ً ٌ خروجه عنها نازع بالثقة ه معًّ
ٍوایات من أمامه وورائه، ولعله أو كثیرا منه مساو في الفصاحة ِّته محفوف بالرإلى قراء ً ّ

   )2("للمجتمع علیه
ّ ما سمي شاذ حكم قوةد ابن جنيِّثم یؤك ولسنا : "  ویبین مدى قبوله، فیقول،ًاّ

َّنقول ذلك فسحا بخالف القر ًاء المجتمع في أهل األمصار على قراءاتهم أو تسویفا ً
ّللعدول عما أقر  ،ًّقات منهم، لكن غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما یسمى اآلن شاذاِّته الثّ

هلة میدانه، لئال یرى ایة بجرانه، آخذ من سمت العربیة مرب في صحة الرووأنه ضا
وكیف ! ما هو غض منه أو تهمة له، ومعاذ اهللاَّأن العدول عنه إن) أي یظن ظان(مرى

 وما﴿: یكون هذا والروایة تنمیه إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، واهللا تعالى یقول

ولُ آتَاكُمسالر 7:الحشر{ ﴾فَخُذُوه{.  
 ومن ،ّوحكم بعض العلماء على القراءة بأنها شاذة لمخالفتها رسم المصحف

فهذه ، ّ العربیة وصح سنده، وخالف الرسمما وافق: " حیث یقول،هؤالء ابن الجزري
ّالقراءات تسمى الیوم شاذة   . )3("، وال تجوز القراءة بهاّ

                                                             

 .9: ، ص1 ابن الجزري، النشر، ج )1(

 . 32، 1ب،جابن جني، المحتس) 2(

 .60:، ص1 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج)3(
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ُّوعلیه فإن حكم الشاذ نافذ في القراءات القرآنیة، حیث یعتد  ّ بالقراءات حاة ُّالنّ
" ّحط استشهاد للغویین على قواعدهم، ویرى عبد الصبور شاهین أن مهي الشاذة، و

من العلوم التي ینبغي االعتماد علیها في دراسة ـ ــّ مشهورها وشاذها ــالقراءات القرآنیة ـ
ّ؛ ألن روایاتها هي أوثق الشواهد على ما كانت علیه ظواهرها الصوتیة العربیة الفصحى ّ

 من الممكن ّن، بل إهجاتَّلّة بعامة في مختلف األلسنة والَّغویُّة واللَّحویَّة والنَّرفیَّوالص
ُّ القراءات الشاذة هي أغنى مأثورات التراث بالمادة اللَّالقول بأن ّ ًغویة التي تصلح أساسا ّ ّ
  .)1("غة الخالدةُّلحدیثة، والتي یلمح فیها المرء صورة تاریخ هذه اللللدراسة ا

ّالشاذ حكم وقد استعمل النحاة  فهي  ":  ومن ذلك قولهم،بصیغة االسم والفعلّ
ٌ شاذةٌفهي قراءة" و ،)3("فهما قراءتان شاذتان" و،)2("ٌ شاذةٌقراءة ّ جاءت على لغة شاذة ّ

ّوأما " و  )6(،"ٌّوهو شاذ ال یعرج علیه" و، )5("ّوشذت قراءة بعضهم" و ،)4("لبعض العرب
 ٌ وهي قراءة" و،)9("ًّولیس هذا النحو إال شاذا " و،)8("ٌّفهو شاذ "و ،)7("ّفشاذ) ذانیك(

ٌشاذة ٌ شاذةٌوهي لغة" و،)12("ّوشذت قراءة بعضهم"، و )11("وهو شاذ "  و،)10("ّ  " و،)13("ّ

                                                             

شاهین، عبد الصبور، القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، مكتبة الخانجي، القاهرة،  )1(
 . 8، 7:م ص1966

 .560 ،559:، ص2نباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ج األ )2(

 .744، 738:، ص2نباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، جاأل  )3(

 .711، 709: ، ص2نباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، جاأل  )4(

 .168: ، ص1 أوضح المسالك، ج، ابن هشام )5(

 .247: ، ص2، األزهري، معاني القراءات، ج110:  مختصر شواذ القرآن، ص، ابن خالویه )6(

 .113:  ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )7(

 .309: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )8(

 .191: ، ص2ّ، الفراء، معاني القرآن، ج422: ، ص4 سیبویه، الكتاب، ج )9(

: ، ص2 معاني القراءات، ج، األزهري،89:  ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )10(
 .30: ، ص1 حیان، البحر المحیط، ج، أبو225

 .385: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )11(

 .144: ، ص1 األزهري، شرح التصریح، ج )12(

 .204: ، ص1ّ الفراء، معاني القرآن، ج )13(
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والحكم بالشذوذ ال  ،)1("ٌ ورديءٌّفهو شاذ: " ٍكام أخرى ومن ذلكواقترن حكم الشاذ بأح
 ،ّ شاذةٌوهي قراءة: " بدلیل قولهم حاة،ُّ عند بعض النّیعني رد القراءة أو عدم قبولها

ّوقد یعنى به الر، )2("ة قویةَّولكنها جائزة في العربی  لم ٌّ شاذٌوهو وجه: "  كما في قولهمّدُ
  . )3("یقرأ به أحد

 ،القراءات جاءت على لغة العرب ":ّ أن وهيّمهمةً حقیقة ّویبین أبو حیان
هذا تفسیر جلي للقراءات القرآنیة التي ال تتوافق مع قواعد ، وفي )4("ّقیاسها وشاذها

ًالنحاة، فالقراءات مرآة صادقة تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدا عند العرب، 
 ، بل هو محاكاة للغة العربً، ولم یكن عیبا في القراءاتّّردّفالشذوذ ال یعني ال

ادقة التي َّة إذن هي المرآة الصَّآنیفالقراءات القر: " ، یقول عبد الصبور شاهینولهجاتهم
َّ الذي كان سائدا في شبه الجزیرة العربیّغويُّعكس الواقع اللت ، ونحن نعتبر اإلسالمة قبل ً

َّالقراءات أصل المصادر جمیعا في معرفة الل  منهج علم القراءات َّة؛ ألنّهجات العربیً
عر ِّلمصادر األخرى، كالش ارق التي نقلت بهاُّ الطِّ نقلها یختلف عن كلفي طریقة

من رسول اهللا صلى اهللا ، وقد رأیت ما كان ثر، بل یختلف عن طرق نقل الحدیثَّوالن
حابة َّ، من تلقیه الوحي، ثم عرضه على جبریل، وما كان من إقرائه الصعلیه وسلم

  .)5("وقراءاتهم علیه

ِمطلعون(، وصف قراءة محیصناألمثلة التي وردت على حكم الشاذومن  ُ( ،
طَّلِعون أَنتُم هلْ قَالَ﴿:في قوله تعالى ،ونّبكسر الن وقد : " ّقال الفراء، }54: الصافات {﴾م

ّ ألن العرب ال ؛ٌّ، وهو شاذونُّفكسر الن)  فاطلعِنقال هل أنتم مطلعو(ّقرأ بعض القراء 
ًر على اإلضافة إذا أسندوا فاعال مجموعا تختا ّأو موحدا إلى اسم مكني عنه، فمن ذلك ً ً

أنتم ضاربي، وال : أنتما ضارباي، وللجمیع: أنت ضاربي، ویقولون لالثنین: لواأن یقو
ّضاربونني، وانما تكون هذه النون في فعل : أنتم ضاربانني، وال للجمیع: یقولون لالثنین ٕ

                                                             

 . 319: ، ص2األزهري، معاني القراءات، ج )1(

 .125:  ص،1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )2(

 .200:، ص3ّ الفراء، معاني القرآن، ج )3(

 .489: ، ص8 أبو حیان، البحر المحیط، ج )4(

 .8:، ص شاهین، عبد الصبور، القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث )5(
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ّ، ویضربني، وضربني، وربما غلط الشاعر فیذهب إلى المعنى، ضربوني: ویفعل، مثل 
ّأنت ضاربني یتوهم أنه أراد: فیقول  ...ضربني، فیكون ذلك على غیر صحةهل ت: ّ
ّوانما  ه ال یختلط بما قبله، فیصیر الحرفان ّ ألنّ اإلضافة في االسم المكني؛اختاروإ

ًهما ضاربان زیدا، :  وقالوا،ّاإلضافة في المكنيّ فلذلك استحبوا ،كالحرف الواحد
ّوضاربا زید، ألن زیدا في ظهوره ال یختلط بما قبله؛ ألنه لیس بحرف واحد والمكني  ً ّ ٍ

  .)1("حرف

ّ حكم الشاذ بحكم آخر، حیث قالوقرن األزهري ّوأما كسر النون في " :ّ
َّیین؛ ألن وجه الكالم هل أنتم مطلعي؟حوّ عند الن، فهو شاذ ورديء)ِمطلعون( ّ ُ ّ")2(  .

   .)3(ون واإلضافةُّوسبب توجیه هذا الحكم، هو الجمع بین الن

حاس، َّ ال یجوز عند النٌون واإلضافة، وهو لحنُّفقد جمع ابن محیصن بین الن
ّ جدا عند العكبريٌوهو بعید ّ، وعلق الزمخشري 4 نون الجمع ال تثبت في اإلضافةّ ألن؛ًّ

ُّوقرئ مطلعون بكسر الن: "على هذه القراءة بقوله اي، فوضع ّإیون، أراد مطلعون ِ
ُّإن الش: " جنيّوقال الد ،)5("ع المنفصلّالمتصل موض ذوذ راجع إلى الفصل بین ّ

   .)6("المضاف والمضاف إلیه بنون الوقایة
ّ حكم الشاذ في حدیثّیتجلىو ، )الت(بعد ) حین(ّ جر  عند،)هـ686(ضي ّ الرّ
ٍالت حین مناص: (ولم یسمع": حیث قال ًّإال شاذا) حین(ّبجر ) ِ ّ")7(.  

ّوشــذت قــراءة بعــضهم وهــو یحیــى بــن أبــي یعمــر بــن أبـــي : "صریحَّوجــاء فــي شــرح التــ
ّ بالرفع، وشذت قـراءة ،)1(}154:عـاماألن{﴾شيءٍ لِّكُلِّ وتَفْصِيال أَحسن الَّذِي علَى تَماما﴿ :إسحاق

                                                             

  . 385: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )1(

 .319: ، ص2 ج، األزهري، معاني القراءات )2(

 .83، 15 ج، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )3(

: ، ص2ّ، العكبري، إمالء ما من به الرحمن، ج422: ، ص3 النحاس، إعراب القرآن، ج )4(
111. 

 .341: ، ص3 الزمخشري، الكشاف، ج )5(

 .296: ّ الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص )6(

 . 230: ، ص2باذي، شرح الكافیة، جاستر األ )7(
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ّعبلــة والــضحاك ورؤبــة بــن العجــأبــي ابــن  ــثَال ﴿ :اجّ ــا م ــةً م  برفــع } 26: البقــرة { ﴾بعوضَ
، ویقیــسون لةِّالة الــصوالكوفیــون ال یــشترطون فــي حــذف العائــد المرفــوع اســتط...بعوضــة

   .)2(..".على ذلك المسموع
ً أن تكون فعال ال أن تكون اسما)أحسن(وروى البصریون أن قیاس  ، وبذلك ال ً

قال بعض نحاة الكوفة : " ّفع، أما الكوفیون فیجیزونها، قال أبو حیانَّیجیزون قراءة الر
ّاسما وهو أفعل الت) أحسن(یصح أن تكون  ٕة للذي وان كان ٌفضیل، وهو مجرور صفً ٌ

ُمررت بالذي خیر : كما تقول العرب) لأ(ذ ال تدخله ًنكرة من حیث قارب المعرفة إ
 وهو ، وهذا سائغ على مذهب الكوفیین في الكالم،ٌمررت بالذي عالم: منك، وال یجوز

  .)3("خطأ عند البصریین
ِّبالضم) ُأحسن (ّأما ابن جني فقد نسب تضعیف  إلى البصریین ال التخطئة، ّ

ُا على الذي أحسنَّتمام(ومن ذلك قراءة ابن یعمر : " قال هذا مستضعف اإلعراب ...) ً
ًعندنا لحذفك المبتدأ العائد على الذي؛ ألن تقدیره تماما ُ على الذي هو أحسن، وحذف ّ

المنصوبة بالفعل ّ وذلك أنه إنما یحذف من صلة الذي الهاء ،من هذا ضعف) هو(
َالذي هو صلتها نحو مررت بالذي ضربت، أي ضربته، وأكرمت الذي أهنت، أي  ُ
أهنته، فالهاء ضمیر المفعول ومن المفعول بد وطال االسم بصلته فحذفت الهاء لذلك، 

ًولیس المبتدأ بنیف وال فضلة فیحذف تخفیفا ُ  وأن هذا قد ، ال سیما وهو عائد الموصول،ٍ
ً لك شیئا وسوءاٌ أنا بالذي قائلما: ل حكى سیبویه عن الخلی،جاء نحوه عنهم ً")4(.   

وال : " ّاذ فـي بعـض حدیثـه، یقـولَّبالـش، حیـث وصـف القـراءة  فعـل ابـن هـشامومثله     
ـا  ثُم ﴿:ّ وشذت قراءة بعضهم،ّ طالت الصلةإال إن) أي(یكثر الحذف في صلة غیر نآتَي 

                                                                                                                                                                                   

 .168: ، ص1 أوضح المسالك، ج، ابن هشام )1(

  . 144: ، ص1 األزهري، شرح التصریح، ج )2(

 .255: ، ص4 أبو حیان، البحر المحیط، ج )3(

 .234: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )4(
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وهي قـراءة ابـن ،  )1(}154:األنعام {﴾شيءٍ لِّكُلِّ وتَفْصِيال أَحسن الَّذِي علَى تَماما الْكِتَاب موسى
  . )2(، وابن أبي اسحقیعمر

ّالــشاذ(وجــاء حكــم  : " قــالف ،ةَّــبعض القــراءات القرآنیابــن عــصفور لــفــي وصــف ) ّ
ًإن فــي الــدار لزیــدا: م علــى االســم إذا وقــع موقــع الخبــر نحــو قولــكَّوقــد تــدخل الــال  وقــد ،ّ

ّتدخل أیضا على معمول الخبر إذا تقدم علیه ًإن زیدا لفي الدار قائم، ف:  نحو قولك،ً ّـأما ّ
لْنا  ومـا ﴿: قراءة من قرأ  سـأَر  لَـكقَب  مِـن  لِني سـرا  الْم م  إِلـَّ إِنَّهـ  أْكُلُون لَيـ  ام الطَّعـ  ونـش مياقِ  فِـي  وو الْأَسـ﴾ 

   .)3("ّ والالم فیها زائدة،ّ، بفتح الهمزة فشاذة}20: الفرقان{
ةً لَهم أَخرجنا علَيهِم الْقَولُ وقَع اوإِذَ﴿: وفي قوله تعالى  ابد نضِ  مالْـأَر  م هـَّأَن تُكَلِّم  اس النـ 

ا  كَـانُوا  اتِنـلَـا  بِآي  ون وقِنـُتكلمهـم(قـرأ بعـضهم " ،}82: النمـل{  ﴾ي ُ ّ ال یعـرج ٌّ، وهـو شـاذِلـمَمـن الك) ُ
فـي ،  )5( الَّبالـد) حادرون(قه على قراءة ی في تعلّاذَّ وذكر أبو منصور حكم الش،)4("علیه

ـاذِرون  لَجمِيـع  وإِنَّا﴿: قوله تعالى ال یقـرأ ،ٌةَّوهـذه القـراءة شـاذ: "  قـالإذ ، }56: الـشعراء{ ﴾ح 

ا ﴿: ً وورد الحكـم أیـضا فـي قـراءة نـافع لقولـه تعـالى،)6("ّبهـا، أعنـي الـدال  مـ  وننظُـرا  ي  إِلـَّ

ذُهم  واحِدة صيحةً تَأْخـ  م هـو  ونمخِـصّیخـصمون(، حیـث قـرأ  }49: یـس{ ﴾ي سـاكنة الخـاء، ) َ
ّمــشددة الــصاد، بــسكون ) ّصمونَیخــ(ّوأمــا مــن قــرأ : "، قــال أبــو منــصور)7( مفتوحــة الیــاءّ

ً، فهــو شــاذ، ألن فیــه جمعــا بــین ســاكنین، وهــو مــع شــذوذه لغــة ال الخــاء وتــشدید الــصاد ّ ٌّ

                                                             

 .168: ، ص1 أوضح المسالك، ج،ابن هشام  )1(

 حیان، ، أبو62: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج، 234: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )2(
 .255: ، ص4 المحیط، جالبحر

 .118: ّ ابن عصفور، المقرب، ص )3(

: ، ص2، األزهري، معاني القراءات، ج110:  ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )4(
247. 

 .101:، ص13 القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج )5(

 .225: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )6(

 .354: ، ص2 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )7(
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ـ التَّع أن، والواقــ)1("ننكرهــا، واألصــل فیــه یختـــصمون اد، وأصـــبحت َّمـــت فــي الــصِدغاء ُأَّـ
  . )2(إلى أهل الحجاز، وقد نسبت هذه القراءة یغة على ما هي علیه في قراءة نافعِّالص

ّبي بن كعب بالشذوذ في قوله تعالىعلى قراءة ُأاس َّحَّالنوحكم   فِي مولَكُ﴿: ّ

ْولكم :(، حیث قرأ }179: البقرة{ ﴾تَتَّقُون لَعلَّكُم األَلْبابِ أُولِي ياْ حياة الْقِصاصِ ُ َ ِالقصص ِفي َ َ ِ ْ 

ٌحیاة َ ْولكم(ّوقراءة ُأبي وأبي الجوزاء : " ، قال)َ ُ َ َالقص ِفي َ ِ ٌص حیاةْ َ َ ّ والظاهر یدل ،ّشاذة) ِ
ّ، قال اهللا عز وجلعلى غیرها ّ :﴿كُتِب كُملَيع اصفدل }178: البقرة{  ﴾الْقَتْلَى فِي الْقِص ،ّ

  .)3("بعض الكالم على بعض والتفسیر على القصاص
ــشاذ عنــد ســیبویه        ّوورد حكــم ال :  تعلیقــه علــى قــراءة الجمهــور فــي قولــه تعــالىفــيّ

﴿ انظُـرإِلَـى  و  ذِي  إِلَهِـك ـت ظَ الـَّ هِ  لْ لَيـاكِفًـا  عع  ه قَنـرحلَّن  ثُـم  هنـسِفَنفِـي  لَن  مفًا  الْـي97: طـه{  ﴾نَـس{، 
ّ عــد  فقــد)4(بالمــین،) ظللــت(فــي  علــى األصــل  واألعمــشّوجــاءت قــراءة ُأبــي بــن كعــب

ومثـل ذلـك " : ، یقـولًّحو فـي قـراءة الجمهـور شـاذاَّ النا حذف عین الفعل على هذسیبویه
َظلت، مست: قولهم  ََ َّفت، ولیس هذا النِخ: ، حذفوا وألقوا الحركة على الفاء كما قالواَ حو َ

ُأحسست ومسست وظللت: ّ، واألصل في هذا عربي كثیر، وذلك قولكًّإال شاذا ُ ُ")5(.  
وقال . )6("د وال حسنّولیس ذلك بجی:"ّ وتبعه المبرد فوصف الحذف هنا بقوله

ّابن جني ِوهذا كله ال یقاس علیه، ال تقول في شممت: "ّ َ ِشمت وال شمت، وال في : ّ َ
  .  )7("أقضضت أقضت

                                                             

 .309: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )1(

 .541:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )2(

 .282: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )3(

 .276: ، ص6 حیان، البحر المحیط، ج، أبو375: ، ص3ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )4(

 .422:  ص،4 سیبویه، الكتاب، ج )5(

 .245: ، ص1ّ  المبرد، المقتضب، ج)6(

 .438: ، ص2ّ  ابن جني، الخصائص، ج)7(
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ّفت إال طلبا للخفة،ِذُما حوامت، فَّ العرب تكره تكریر الصّونعلم أن  بدلیل قول ً
ّاعلم أن التضعیف ثقیل على ألسنتهم، وأن اختالف الحروف أخف علیهم من : "سیبویه ّ ّّ

  .)1("ٍ واحدٍأن یكون من موضع
َما ودعك(ُ قرئت ،}3:الضحى {﴾ىقَلَ وما ربك ودعك ما﴿:  قوله تعالىوفي َ َ (
ا َم(ُّوقرأ عروة بن الزبیر هذا الحرف: "ُّقال األزهري، بمعنى ترك ،)2(الَّبتخفیف الد

ّلتخفیف، وسائر القراء قرأوه با) َكُّبُ رَكَعَدَو ّبالتشدید، والمعنى فیها واحد، أي ) َكَعَّدَو(ّ
ّونص بعض العلماء على أنها قراءة النبي ـ )3("ما تركك ّ صلى اهللا علیه وسلم ــّ ، )4( ـّ

َّومع كل هذا لم تسلم من الن ّیقول الخلیل مشیرا إلى قلقد والقدح، ّ : ة استعمال الماضي ً
ٌودعته فأنا وادع في معنى تركته فأنا: العرب ال تقول "  ِ َ هم یقولون في َّ ولكن، تاركَ

الشاعر، كما ، إال أن یضطر هي ال تدعهَّدعه، وفي الن: األمر، وفي لم یدع: الغابر
  : قال

ِا مَفعَ نَرَكثم      َأِهِسُنفَوا ألُمَّدَا قَ مَانَكَو ُذي ودعّن الً َ   )5("وا َ
ّ مماتة في كالم العرب، ولذلك فإنها ال ترقى إلى  إلى أن الكلمة سیبویهویشیر 

، ٕوان لم یستعمل على ودعت ووذرت، )یدع ویذر(ّإن : "  یقول،مستوى الفصیح
 علیه عبد الوهاب ّ، وعلق)6("، فقالوا تركت ولم یقولوا ودعتستغني عنهما بتركتوا

ّ أشد الناس اعتداال بعد اطالعه على كل الشواهدهّفأنت ترى أن: "حمودة بقوله ّ ً  ارتضى ،ّ
َّوان، حتى وال هذا: ستعمال، ونحن نقولّأن یقول بقلة اال  یجب ،ما هو استعمال فصیحٕ

                                                             

 .417: ، ص4سیبویه، الكتاب، ج  )1(

: ، ابن خالویه، إعراب ثالثین سورة، ص175:ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )2(
 .485: ، ص8، أبو حیان، البحر المحیط، ج117

 .136: ، ص3  األزهري، تهذیب اللغة، ج)3(

:  ثالثین سورة، ص، ابن خالویه، إعراب175: ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )4(
117. 

 .224: ، ص2 الخلیل، العین، ج )5(

 .256: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )6(
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 ولو لم تكن ،شیوع غیره ما دام ثبت عن طریق قراءة صحیحةًأن یكون شائعا 
  . )1("متواترة

ّحویة أن العرب أماتوا َّوزعمت الن: " ُیثَّوقال الل مصدر یدع ویذر واستغنوا عنه ّ
ّ صلى اهللا علیه وسلم ــ ُّبيَّ، والنبترك ، قال ابن ـ أفصح العرب قد رویت عنه هذه الكلمةـّ

ٌوانما یحمل قولهم على قلة استعماله، فهو شاذ في االستعمال، صحیح في : األثیر ٌّ ّ ُ ّ ٕ
  . )2("القیاس

ّفأما الشاذ في: " قال أبو علي و ّ ي یدع رد في القیاس فكماضَّ االستعمال المطّ
ًویذر، فماضي هذا ال یمنع من القیاس، أال ترى أنك ال تجده في كالمهم مضارعا ال  ّ

 فصار قول الذي یقول ،ّیستعمل فیه الماضي سوى هذا، فلهذا شذ عن قیاس نظائره
ّودع شاذا عن االستعمال، وقد حكى أبو العباس أن بعضهم ًّ َ َ ّوما ودعك ربك وما  (: قرأَ َ َ َ

ّ یستحب القراءة به للشذوذ ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه بترك، ومثل هذا ال)قلى ُّ ُ")3(.   
ّحویة أن العرب أماتوا مصدرَّزعمت الن: " ُّونقل األزهري واعتمدوا ) یذر( و)یدع(ّ

ّ ـــ صلى اهللا علیه وسلم ــ أفصح العرب، وقد رویت عنه ُّبيّ والن:على الترك، قال شمر
 وهي تفریع عن كثیر والمبالغة،َّتستعمل للت) ّودعك(ثقیل َّ، وصیغة الت)4("هذه الكلمة

َودع(یغة الرئیسیة ِّالص َ ُفكیف یمیتون األصل ویبقون ون باإلماتة، ُّغویُّا اللالتي نعته) َ ُ
َّفیه زیادة وافراط في الت ف،جاء لمعنىثقیل َّفالت ،فریع؟َّعلى الت ّألن : "ُّرك، یقول األزهريٕ

   .)5("ًمفارقا فقد بالغ في ترككّمن ودعك 

                                                             

 .147:  عبد الوهاب حمودة، القراءات واللهجات، ص )1(

 : تحقیق، تاج العروس من جواهر القاموس،)هـ1205:ت(ّ محمد مرتضى الحسیني،  الزبیدي، )2(
ّأحمد عبد الست ، ابن )ودع (306: ، ص22م، ج1965، ّار فراج، مطبعة حكومة الكویتّ

محمود الطناحي، : ، النهایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق)هـ606ت(األثیر، مجد الدین، 
 .166: ، ص5م، ج1963وطاهر الزاوي، القاهرة، 

یحیى مراد، دار الكتب : ّات، علق علیهمسائل المشكلة المعروفة بالبغدادی أبو علي الفارسي، ال )3(
 .135: م، ص2003العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .139: ، ص3 األزهري، تهذیب اللغة، ج )4(

  .136: ، ص3ألزهري، تهذیب اللغة، ج ا )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 138

َودع(إذن ثبت استعمال العرب  َ  الماضي َّخفف في الماضي، وقولهم بأنالم) َ
َّممات، لیس بسدید، ألن الشواهد أثبتت استعماله، وال إنكار في قل) یدع(من  ّ ة ّ

ّخفیف صحیحة، وال سبیل لردها أو َّبالت) ما ودعك: (د الخلقّاالستعمال، وقراءة سی
ّالتقلیل من فصاحتها، وعلیه فإن حكم القل ّ یل منها  أو النة ال یعني رفض القراءةّ

ٍّواضعافها، بل هو ضارب في الفصاحة، معبرا عن واقع لغوي مستعمل ٍ ً ٕ.      
ّوورد حكم الشاذ عند الفراء  ّ منها ما جاء في تعقیبه على قوله في مواقع مختلفة، ّ

ّوالقراء مجتمعة على نصب :"، قال} 18:الفرقان{ ﴾أَولِياء مِن دونِك مِن نَّتَّخِذَ أَن﴿: تعالى
ُّبضم الن) ُأن نتخذ(ه قرأ َّ، فإنّإال أبا جعفر المدني) َنتخذ( في ونُّالن  ،)من دونك (،ونّ
َّكان وجها جیدا، وهو على شذوذه وقل) من(لم تكن في األولیاء إن ف ً ِة من قرأ به قد ً

  . )1("ٕوان كانت قد وقعت في موقع الفعل) من أولیاء(یجوز على أن یجعل االسم في 

َّوفي موضع آخر علق على قراءة عبد الر ّحمن السلمي بحكم الشاذ،ّ في قوله  ّ
: وقرأها أبو عبد الرحمن السلمي: "  حیث قال،} 37: ق{  ﴾لُّغُوبٍ مِن مسنا وما﴿: تعالى

ّمن لغوب بفتح الالم وهي شاذة َ")2(.  

َیعنیه(ّتعمل الفراء هذا الحكم في تعقیبه على قراءة ابن محیصن واس  ،)3(بالعین) َ
ئٍ لِكُلِّ﴿: في قوله تعالى وقد قرأ : " حیث قال ، }37: عبس{ ﴾يغْنِيهِ شأْن يومئِذٍ منهم امرِ

   .)4("ّ وهي شاذة،)َیعنیه(ّبعض القراء 
 فِرعون إِلَى ربك مِن برهانَانِ فَذَانِك﴿ : قوله تعالىوقرأ ابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب       

عـن ، وروى علي بـن نـصر عـن شـبل )ّذانك( في ونُّ بتشدید الن،} 32: القصص{ ﴾وملَئِهِ

                                                             

 .264: ، ص2آن، جّ الفراء، معاني القر )1(

 .80: ، ص3ّ الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .353: ، ص2 ابن جني، المحتسب، ج )3(

 .238: ، ص3ء، معاني القرآن، جّ الفرا )4(
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َفــذانیك برهانــان(ابــن كثیــر َِ ، )2(خفیفــة) َكِانَذَفــ(، وقــرأ البــاقون )1( بعــدها یــاء، بنــون خفیفــة)َ
ّمشددة تثنیة ذلك، وأما ) ّذانك(تثنیة ذاك، و) ِفذانك(ون ُّحویَّقال الن   . )3(ّفشاذ) ذانیك(ّ

ُّیوطي إلى أن العرب تبدل من النّوأشار الس فیقولون ، )ّذانك(ون یاء في ّ
 من لین، فخالفوا بین المتماثًا ونجد أشباه ذلك في كالم العرب كثیر،)4()ذانیك(

َّامتین وعوضوا عنه بمد حركة السَّفحذفوا أحد الص لكراهیة توالي األمثال، ّالصوامت ابق ّ
ّومثاله أنهم قالوا في دنارله،   قال ابن قیراط وغیرها،: ّوفي قراطدینار، : ّ
ّدیوان وأصله دوان: یقولون:"یعیش ضعیف، ال لسكونها وانكسار َّ قیل القلب هنا لثقل الت،ِ

ّما قبلها، فهو من قبیل دینار وقیراط في دنار وقراط ال من قبیل میزان ومیعاد ّ")5( ، 
ّ، حیث من الممكن أن یثنى اسم، فقد جاء به على األصل)ذانك(ن قرأ فم  )ذا( اإلشارة ُ

ّفیبدو أن ذلك من مظاهر میل ) ّذانك( من قرأ ّوأما ،)هذان( و)هذا(، بدلیل )ذان(على 
ُّغة إلى التخلص من الحركة القصیرة في المقطع المفتوح كما هو الحال في اللُّالل غات ّ

ّالسامیة األخرى كالس ّ دخان بدال من دخان، فالذي حدث أن ا:ة، ومنه قولناَّریانیّّ ُ ً ألصل ّ
َّذانك بالت عن طریق ) ni(ّخفیف، ثم مال القارئ إلى إغالق المقطع القصیر المفتوح ِ

  ).ّذانك(ّ فتحولت إلى حد صامت من جنس الصوت الذي یلیه،وضع 
ّوأما القراءة الشاذة،   حدث فیها هو ، فما)فذانیك برهانان(وهي قراءة ابن كثیر ّ

، فتحولت من كسرة )الكسرة(ون ُّالن مطل القارئ حركة ، حیثمن باب مطل الحركات
، وهذا كثیر في كالم فما حدث هنا هو فقط مطل للحركةقصیرة إلى كسرة طویلة، 

، )فعالیل( فیصبح ،)فعالل( تكسیرهكان ا ّم مّ الخماسي الحركة فيمطل: ، ومثالهالعرب
بر من َّ انتقال النبفعلوذلك ِقنادل و قنادیل، وقندل، ل و جنادیل، ِجنادجندل، : مثل

                                                             

 .493:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )1(

 .594: ، ص2التذكرة في القراءات، جالقیسي،   )2(

، 2األزهري، معاني القراءات، ج: ، وانظر113: القرآن، ص ابن خالویه، مختصر في شواذ  )3(
  .252: ص

عبد العال سالم مكرم، :  السیوطي، جالل الدین، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق )4(
 .257: ، ص1م، ج1980 دار البحوث العلمیة، الكویت،

 .32: ، ص10  ابن یعیش، شرح المفصل، ج)5(
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ّ، األمر الذي أدى إلى زیادة كمیة المقطع،)دي(إلى المقطع  )نا(المقطع  بر َّفوقوع الن "ّ
ّعلى مقطع ما قد یزید في حجمه وكمیته، وانتقاله عنه یؤدي إلى تقلصه وانكماشه ّ")1( .   

  
    ديءالر 5.2

 ردؤ : " وذكر ابن منظور،)2("، أي فاسد فهو رديءًیردؤ رداءةيء َّالشردؤ  "
َّفسد وضعف وعجز فاحتاج، فهو رديء فاسد بین الر: ككرامة: ًیردؤ رداءة    .)3("داءةّ

كانت العرب : اءَّغات وأنزلها درجة، قال الفرُّأقبح الل: " وفي االصطالح هو
َّ وتحج البیت في الجاهلی،تحضر الموسم في كل عام ة، وقریش یسمعون لغات العرب، ّ

؛ فصاروا أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبشع ما استحسنوه من لغاتهم تكلموا بهف
  .)4("لفاظغات ومستقبح األُّالل

دیئة ما انحطت عن درجة الفصیح، وخالفت معاییره، وانحرفت عن َّغة الرُّوالل
 بها العرب، وال یمكن تمَّها لهجة تكلّنحاة، إال أُّ المشهورة، فأنكرها النغةُّنوامیس الل

َّدها أو إغفالها، لكنر علیها بحكم ُّ، فاصطلح ة الحسن أو الفصیحدرجَها لم ترق إلى ّ
   ).ديءَّالر(

: " هاَّ، ومن ذلك وصفهم القراءة بأنديء في القراءاتَّالرحاة حكم ُّواستعمل الن
ٌإنه رديء" :قولهم، و)5("ٌ مرذولةٌردیئة  ٌوهي لغة" ،)7("ٌ ورديءٌّهو شاذ"، و)6(" في القیاسّ
، )2(" ال تكاد تعرفٌ ردیئةٌوهي قلیلة"، )1("ٌ رديءٌ وذلك قلیل" ،)9("ٌوهو رديء "،)8("ٌردیئة

                                                             

بد ـ  الشایب، فوزي حسن، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة، عالم الكتب الحدیث، إر)1(
 .161: م، ص2004، 1األردن، ط

 .52: ، ص1 الجوهري، الصحاح، ج )2(

 .62: ، ص1ج ابن منظور، لسان العرب،  )3(

 .175: ، ص1 السیوطي، المزهر في علوم اللغة، ج )4(

 .262: ، ص2ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )5(

 .57: ، ص2 إعراب القرآن، ج األنباري، البیان في غریب )6(

 .319: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )7(

 .145: ، ص2، األخفش، معاني القرآن، ج233: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )8(

 .284: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )9(
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یما وهي ف"، )4("وهي لغة للعرب ردیئة" )3(،"وهي ردیئةّوقد همز بعض القراء "، )2("تعرف
  .)6(" ردیئة ساقطةقراءة"و ،)5("أعلم أردأ الوجهین

ة، ومن ذلك قـراءة حمـزة َّ في وصف بعض القراءات القرآنی)الرديء( حكم ّوتجلى
ا ﴿: قوله تعـالىل أَنَـاْ  مـ  رِخِكُمص ا  بِمـ مـو  أَنـتُم  رِخِيـص ِّبمـصرخي( حیـث قـرأ ،}22: إبـراهیم {﴾بِم (

َّ فعلـق الز)7(بخفض الیاء، هـذه القـراءة : " ، فقـالداءةَّوحكـم علیهـا بـالر، اج علـى القـراءةَّـجّ
  .)8("ین ردیئة ومرذولة وال وجه  لها إال وجه ضعیفحویَّعند جمیع الن

وهذا أسلم من  ،حیحةَّحویة الصَّ على القواعد النُویمكن أن تحمل هذه القراءة
 ـم ـَّى اهللا علیه وسلَّ صل ــسولَّة عن الرَّ، على قراءة صحیحة مرویالوقوع في االعتراض

َّن القراءة سنأل : ّ عن القشیريُّ قال القرطبي، وال فشو لغة،ةّها قیاس عربیّبعة ال یردَّة متّ
َّإن ما ثبت عن الن" ّصلى اهللا علیه وسلمــــ  ّبيّ  خطأ أو قبح أو : ال یجوز أن یقال فیه ــــّ

  .)9("هو أفصح منه رديء، بل هو في القرآن فصیح، وفیه ما

 ، قراءة الجمهور بالمضارع وهي في،جاءت أفعال بصیغة األمرّوفي قراءة ُأبي 
ضْلِ قُلْ﴿: ومن ذلك قراءته لقوله تعالى   ﴾يجمعون مما خير هو فَلْيفْرحواْ فَبِذَلِك وبِرحمتِهِ اللّهِ بِفَ

                                                                                                                                                                                   

 .163:، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )1(

 .50: ، ص1 االخفش، معاني القرآن، ج )2(

 .512 ،511: ، ص2 االخفش، معاني القرآن، ج )3(

 .345:، ص2 االخفش، معاني القرآن،ج )4(

 .555: ، ص2ج  االخفش، معاني القرآن، )5(

 .67، 66:  العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص )6(

البحر أبو حیان، ، 26: ، ص2، القیسي، الكشف، ج362:  ابن مجاهد، السبعة، ص )7(
 .420:، ص5المحیط، ج

 . 262: ، ص2ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )8(

 .357: ، ص9القرآن، ج القرطبي، الجامع ألحكام  )9(
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 "فلتفرحوا" ونسبت إلیه قراءة أخرى  ،)1( األمر، بصیغة)فافرحوا( حیث قرأ ،}58: یونس{
   .)2(بالتاء

ّاء التي تدل َّعلى التّحویین إذ إن الم األمر ال تدخل َّالنوهذه القراءة مشكلة عند 
، والالم الم الغائب مع الفعل ّ؛ ألن المخاطب یؤمر بفعل األمرلمخاطبعلى ا

 هذه  أبو الحسن األخفشحویین، وأنكرَّجل هذا أنكرها بعض النالمضارع، ومن أ
  .)3("ردیئةللعرب  وهي لغة : " ، إذ قالالقراءة

ً قولهم فلتفرحوا ألنه وجده قلیال فجعله  یعیبُّوكان الكسائي: " ّوقال الفراء  ّ
   .)4("ًمعیبا

ّ صلى اهللا ـّمرویة عن رسولنا الكریم ـّوذكر أنها ّواستحسن المبرد هذه القراءة، 
ٕدا، وان كان في ذلك أكثر الستغنائهم ّلو كانت للمخاطب لكان جی" : قالفـ ـّعلیه وسلم  ً

، }58: یونس{ ﴾فَلْتفْرحواْ فَبِذَلِك﴿ رسول اهللا قرأ َّافعل عن لتفعل، وروى أن: همبقول
  .)5("بالتاء

 وحمـزة وزیـد ّ، ومـن ذلـك قـراءة الكـسائيداءةَّصف سـیبویه بعـض القـراءات بـالروو
 الَّذِين حسِب أًم﴿: في قوله تعالى،  )6(صبَّبالن) ًسواء(بن علي، وحفص وخلف العاشر 

وا  حـ تَرئَاتِ  اجيأّن الـس  م لَهـعنَّج  ذِين وا  كَالـَّ نـمِلُـوا  آمعاتِ  والِحاء  الـصو م  سـاه يـحم  ماتُه مـماء  و ا  سـ مـ 

 ون كُمـحــ رـیقــول صـاحب الكتــاب ــ، } 21: الجاثیـة { ﴾ي  مــا كـان فــي َّواعلـم أن : "ـحمـه اهللا ـ
ّكرة رفعا غیر صفة فإنه رفع في المعرفة من ذلك قول اهللا عز وجلَّالن ّ ّ ْأم: (ً َحسب َ ِ َالـذين  َ ِ َّ

ِاجتـرحوا الــسيئات َِّ َّ ــ ُ َ َ ْأن نجعلهم ْ ــ َُ َ ْ َ ْ ْكالــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات ســواء محيــاهم وممــاتـهم َ ُْ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ َْ ً َ َِ ِ َّ ُ ِ َ ُ َ ِ َّ : ولقــوت) َ
ه ّعلـى األول فإنـهه، مـن أجـرى هـذا كـذلك هـذا ومـا أشـب، فمررت بعبد اهللا خیر منه أبـوه
                                                             

 .259: ، ص2، النحاس، إعراب القرآن، ج469: ، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج )1(

 . 469: ، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .345: ، ص2 األخفش، معاني القرآن، ج )3(

 .469: ، ص1ّ الفراء، معاني القرآن، ج )4(

 .129، 44: ، ص2ّ المبرد، المقتضب، ج )5(

 .47: ، ص8 حیان، البحر المحیط، ج أبو )6(
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مــررت بعبـــد اهللا خیــر منـــه أبــوه، وهـــي لغـــة : ، فیقـــولینبغــي لـــه أن ینــصبه فـــي المعرفــة
  . )1("ردیئة

ّن منطلق لغوي ّونجد األزهري یتلطف في حكمه على هذه القراءة ویعالجها م
ًبالنصب جعله في موضع مستویا محیاهم ) ًسواء(من قرأ : "محض، حیث یقول

ن آمنوا وعملوا أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم كالذی: (المعنى. ومماتهم
ُ مستویا، وعلى هذه القراءة یجعل قوله:أي، )ًالصالحات سواء ً ًمتعدیا إلى ) أن نجعلهم:(ُ

  . )2("مفعولین
َّوهو بذلك یجد مخرجا لقراءة الن ، ویمكن تأویلها حال جامدة) ًسواء(، بأن صبً

ّولعلك الحظت أن ، )ًمستویا(بمشتق، وهو   ٍ قارئ منغیرّالقراءة سبعیة، قرأ بها هذه ّ
   .ّغویةُّدة اللّداءة، ألنها خرجت عن القاعَّلك وصفها سیبویه بالربعة، ومع ذَّالس

  ﴾الْأَلِيمِ الْعذَابِ لَذَائِقُو إِنَّكُم﴿ :ّنباري حول قراءة أبي السمال األحدیثديء في َّوورد حكم الر
َّألنــه قــدر حــذف النــون للت"؛ )3(، بنــصب العــذاب}38:الــصافات{ ّ خفیــف ال لإلضــافة، وهــو ّ

  . )4("رديء القیاس
َّومن القراءات التي حكم علیها بالر       َ ِ  سواء﴿: قوله تعالىق داءة قراءة ابن أبي إسحاُ

 هِملَـيع  متَهأَأَنـذَر أَم  لَـم  مهالَ تُنـذِر  ون مِنـؤًا ، بتحقیـق الهمـزتین بعـد أن یـضع ألفـ}6: البقـرة{  ﴾ي
ّـ وكان سیبویه یرى أن أجود القراءات هنا مـا حق،)5(بینهما َ ّانیـة، وأن َّف الثَّـق األولـى وخفّ

ـــال  ،ّوزعمـــوا أن ابـــن أبـــي إســـحاق كـــان یحقـــق الهمـــزتین: " تحقیـــق الهمـــزتین رديء، فق
ٌوأناس معه وقد تتكلم ببعضه العرب وهو رديء ٌُ ")6(.  

  
                                                             

 .233: ، ص1 سیبویه، الكتاب، ج )1(

 .377: ، ص2ألزهري، معاني القراءات، ج ا )2(

 .343: ، ص7 البحر المحیط، ج، أبو حیان )3(

 .304: ، ص2 االنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ج )4(

 .134: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )5(

 .442: ، ص4یبویه، الكتاب، ج س )6(
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   البعید6.2
ُالبعد"و ، ّغويُّ من المعنى اللٌواضحفالمعنى االصطالحي ّأما  ،)1("خالف القرب: ُ

راكیب ّ، وهذا یفضي إلى وجود مسافة بین التّإشارة إلى عدم االستعمال والقلةففیه 
لم تتكلم به العرب، ولم  ّكل ما: " ّ إلى أنه ة، ویذهب سیبویهَّغویُّین اللالمستعملة والقوان

   .)2("ّیستعمله منهم ناس كثیر، وال یقبله كل أحد
ة َّ القراءات القرآنیفي توجیه بصیغ عدیدة، )البعید(ون حكم ُّغویُّواستعمل الل

هذا "و ،)4("ٌاء بعیدةَّوهذه القراءة عند الفر" ، )3("ً جداٌیدوهو بع": منها قولهمووصفها، 
 في ٌیدّفأما من أسكن الهمزة فهو بع" و،)5("ظرَّ في النٌّأویل غیر قويَّ في التٌبعید

ظر َّ في القیاس والنٌوهو بعید " ،)7(" في الجوازٌفهذا الوجه بعید"و، )6("الجواز
 ،)9("ٌوحذف الم الماضي غیر مسموع وال مستعمل، فحذفه بعید"، و)8("واالستعمال

ٌهذا كله قبیح" و:واقترن حكم البعید بأحكام أخرى، وجاء ذلك في قولهم " ، و)10("ٌ بعیدّ
ٌّألن الهمز بعید شاذ ٌ ٌوفي هذه القراءة بعد" ، و)11("ّ ٌفهو بعید "و، )12("ٌ بعیدٌوهو قلیل ... ُ

   .)13(" على بعدهٌجائز

                                                             

 ).بعد(89:، ص3 لسان العرب، ج، ابن منظور )1(

  . 411: ، ص2 سیبویه، الكتاب، ج )2(

 .166: ، ص1 العكبري، إمالء ما من به الرحمن، ج )3(

 .170: ، ص4 ابن النحاس، إعراب القرآن، ج )4(

 .161:، ص2القیسي، الكشف، ج )5(

 .204:، ص2القیسي، الكشف، ج )6(

 .113:، ص2 القیسي، الكشف، ج)7(

 .383:، ص2القیسي، الكشف، ج )8(

 .384:، ص2الكشف، جالقیسي، ) 9(

 .113:، ص2القیسي، الكشف،   ج) 10(

 .161:، ص2القیسي، الكشف، ج) 11(

 .81، 80:، ص2، جالقیسي، الكشف) 12(

  . 75:، ص2القیسي، الكشف، ج )13(
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العطـف علـى "ّاس إن َّـحَّك قـول الن، فمن ذلغةُّید في كالم أهل الل وورد حكم البع
میر َّفللعطف علـى الـض، )1("ّ یؤكد ویطول الكالمّة إال أنَّالضمیر المرفوع بعید في العربی

: المرفــوع المــستتر یجــب الفـــصل بینــه وبــین المعطــوف علیـــه بــضمیر رفــع ظــاهر مثـــل
﴿بفَاذْه أَنت كبروقوله تعـالى}24: المائدة{ ﴾فَقَاتِال و ، :﴿كُناس أَنت كجزَوةَ  و نـالبقـرة {﴾الْج

ــ و، )2(}35:  ــسِلُواْ﴿: فــي قولــه تعــالى، )3(بــالخفض) ِوأرجلكــم(رأ حمــزة  ق ــوهكُم فاغْ جو 

 كُمدِي أَيـافِـقِ  إِلَـى  ورواْ  الْمحس امـو  وسِـكُمؤبِر  لَكُـمجأَرِرؤوسـكم(ً، عطفـا علـى } 6:المائـدة {﴾و (
حــاة فــي العطــف ُّختلــف النوقــد ا. رورة بالبــاء، وهــو عطــف لفظــي، بــسبب المجــاورةالمجــ

 وأنكــره آخــرون، فقــال ، فأجــازه بعــضهم،، والمعنــى للغــسل فــي هــذه القــراءةعلــى الجــوار
المسألة  في هذه ، وجاء)4("ّفأما الخفض على الجوار فال یكون في كلمات اهللا: " الزجاج

ـــد ـــه: " فقـــال القیـــسي،حكـــم البعی ـــد ال یحمـــل القـــرآن علی ُأي ال یحمـــل علـــى  ،)5("ُهـــو بعی
  . الخفض على الجوار

ةٍ كَمثَلِ﴿:  قوله تعالى توجیه قراءةفي، بري حكم البعیدوذكر العك نةٍ جوببِر﴾  

 ٌ بعیدٌ بالحاء والباء، وهو تصحیف،)ة بربوةّكمثل حب(وقرأ بعضهم " :فقال، }265: البقرة{
فِ عن ونَبئْهم﴿: یبه على قوله تعالىٍوفي موضع آخر قال في تعق، )6("في المعنى ضَي 

 إبون، وفي هذه القراءة ُّالنّ في الموضح برفع ُّحكى األهوازي"، } 51: الحجر{ ﴾راَهِيم
ٌبعد ُ")7(.  

                                                             

 .172: ، ص4النحاس، إعراب القرآن، ج )1(

 .247: ، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(

 .406: ، ص1، القیسي، الكشف، ج242:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )3(

 .167: ، ص2ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )4(

 .220:  القیسي، مشكل إعراب القرآن، ص )5(

 .183، 71:  العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص )6(

 .214:  العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص )7(
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ى لَا فَأَصبحوا﴿:  وقرأ األعمش وحمزة وعاصم قوله تعالى رإِلَّا ي مهاكِنسم﴾ 
ُال یرى إال مساكنهم(، }25: األحقاف{ ُ ِ  قال ،)1()مساكنهم(بیاء مضمومة، ورفع ) ُ

ٌوهذه القراءة عند الفراء بعیدة؛:"النحاس ّ ألن فعل المؤنث إذا تقدم وكان بعده إیجاب ّ ّ َ ِ ّ
  . )2("ّذكرته العرب فیما زعم

َطاع فَما﴿: علیق على قراءة حمزة لقوله تعالىَّ في الت نفسهوورد الحكم أَن وااس 

وهرظْهیقول القیسي،)3(ّاء، وخففها الباقونَّ، حیث قرأ حمزة بتشدید الط} 97:الكهف{ ﴾ي ُّ " :
َّة من شدد أنه أدغم التَّوحج ّ ّي المخرج؛ وألنه أبدل اء فَّاء من الطَّاء لقرب التَّاء في الطّ

ّ؛ ألنه ُ، لكن في هذه القراءة بعد وكراهةاءَّ، وهو الطمنهاًاء، وأدغمها حرفا أقوى َّمن الت
وهو ... ّلمشددل اَّین وأوِّل حرف لین، وهما السَّجمع بین ساكنین لیس األو

   .)4("ٌبعیدقلیلٌ 
علیق على قراءة همز غیر المهموز في َّ، في الت في الكشف)البعید(وجاء حكم 

: ص{ ﴾والْأَعناقِ بِالسوقِ﴿ ، و}44: النمل{ ﴾ساقَيها عن وكَشفَت﴿: ل لقوله تعالىُنبُققراءة 

ى﴿، }33 تَولَى فَاسوقِهِ عقال  ،)5(ٍّ، حیث قرأ بهمز الواو في كل منها}29: الفتح{ ﴾س
َّوهمز هذه الث" :ّالقیسي َّالث الكلمات بعید في العربیُ  الهمز، لكن ة، إذ ال أصل لها فيٌ

َّقال بعض العلماء إنه إنما همزت على توهم الض ّ ُ ّ ّمة قبل الواو، فكأنه همز الواو ّ ّ
ٍّ، وهذا بعید في التأویل غیر قويالنضمامها    .)6(..."ظرَّ في النٌ

                                                             

 .598: في القراءات، ص ابن مجاهد، السبعة  )1(

 .170: ، ص4 ابن النحاس، إعراب القرآن، ج )2(

 .80،81: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )3(

 .80،81: ، ص2 جالقیسي، الكشف،  )4(

:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص،421: ، ص2 الدمیاط، إتحاف فضالء البشر، ج )5(
   .160: ، ص2 القیسي، الكشف، ج،553

 .161، 160: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )6(
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ثُوا﴿ :في قوله تعالى، ّوجاء الحكم نفسه عند القیسي ةٍ ثَلَاث كَهفِهِم فِي ولَبِ  سِنِني مِائَ

إلى " مائة" قرأ حمزة والكسائي بإضافة : "حیث قال، }25: الكهف{ ﴾تِسعا وازْدادوا
ّة من أضاف أنه أجرى اإلضافة إلى َّجُوح، )مائة (ّولم یضف الباقون، ونونوا) سنین(

َسنَ ثالث مائة درهم وثالثة مائة سنة، وح:الجمع كاإلضافة إلى الواحد، في قولك ؛  ذلكُ
 الكالم على المعنى، ، فحمالالباب إذا أضیف إلیه بمعنى الجمعّألن الواحد في هذا 

د ِّاستعماله وقد منعه المبرفض ُ، فهو أصل قد ره یبعد لقلة استعمالهَّوهو األصل، ولكن
   .)1("ولم یجز

ّوفي قراءة حمزة والكسائي حسن، ألنهما جاءا بالقراءة على األصل، ونعلم أن  ّ ٌ ُ
ّ إال أن ،ّ، ونعول علیه عند اإللتباس إلیهّاألصل هو المرجعیة واألساس الذي نحتكم ّ

ة االستعمال، وال ندري كیف حكموا على قراءة عالمین َّاءة لقلغویین رفضوا هذه القرُّالل
    .ّ وما كان ذلك إال لقلة االستعمال!ّجاءت على األصل بالرفض؟جلیلین 

في تعقیبه على قراءة ابن ) البعید( إلى حكم موطن آخر یشیر القیسي وفي
 ، قرأه ابن عامر}95: النساء{  ﴾الْحسنى اللّه وعد وكُـال﴿ :وقوله : " عامر، حیث یقول

ُة من رفع أنه لما تقدم االسم على الفعل رفع َّجُصب، وحَّ وقرأ الباقون بالن، بالرفع)ٌّوكل( ّ ّ ّ
وهذه القراءة ... ّ وتعدى إلیها ،محذوفة اشتغل الفعل بها) هاء(ّباالبتداء وقدر مع الفعل 

   .)2("ُفیها بعد لحذف الهاء من غیر صلة وال صفة
ُفجاء حكم البعید نظرا لب حاة، ُّة التي وضعها النَّغویُّعد القراءة عن القوانین اللً

َعدها كذلك عن االستعمال، فما قل استعماله بُوب َعدّ ٕ وان وافق القیاس ،غویینُّ في نظر اللُ
ُ من منطلق بعد )یدحكم البع(غوي لـُّالمفهوم اللوقد ینطلق ، وجاءت به العرب في كالمها
   .المعنى الذي تؤول إلیه القراءة

ّحكم لغوي من منطلقات القیاس النحوي، فهو وصف لبعد المسافة ما بین  والبعد َّ ٌّ
ّاالستعمال والقیاس النحوي، وربم  غیر مشهور في ٌا یكون له وجه غیر شائع، أو قلَّ

   .االستعمال والقیاس
                                                             

  . 58: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )1(

 .307: ، ص2ج، الكشف، القیسي  )2(
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 ُالثَّ الثُالفصل

  ةَّ القطعیِّدَّالرَّ التقویم ُأحكام

  
ُّرد عدد من علماء الل َّا منهم أنَّة، ظنَّغة بعض أوجه القراءات القرآنیّ ها تخالف ً

َّة أنَّها تخالف المشهور من مذهبهم، خاصَّغة، أو ألنُّالل هم وضعوا قواعدهم على ً
ٕ، والى )1("اتّأعمل على األكثر وأسمي ما خالفني لغ: " یقول عمرو بن العالءالكثیر، 

َّإن ما خالف السماع والقیاس فهو مرفوض ال یعو: "مثل هذا یذهب الغالییني، فیقول ل ّ
َّعلیه؛ ألنه غلط، ولو جاء عن أقحاح العرب، فإن . )2("لتفت إلیهُادر ال یعبأ به، وال یَّ النّ

ّادر، وكأنه لیس من لغة العرب، ولم تتكلم به، والحق أن َّولم یلتفتوا إلى القلیل أو الن ّ ّ ّ
غة، وال موضع للخالف فیه في كونه من كالم العرب االقحاح ُّالمردود جزء من ثروة الل

ُّممن یحتج ًرآن الكریم، وكالم العرب نظما  بكالمهم، وخیر دلیل على هذا وروده في القّ
َّونثرا، فلو كان مذمومأ لما ورد في المصحف الش ریف، ولم یرد على ألسنة كبار ً

                                                             

 .11:   أنیس، من أسرار اللغة، ص)1(

 .196:م، ص1927، بیروت، مطبعة طبارة،  الغالییني، مصطفى، نظرات في اللغة واألدب )2(
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ُّعراء، وما دام األمر كذلك فال یمكن إنكاره، وال مسوغ لرفضه، ولیس للنُّالش ّحاة رد ّ
غة ُّ، فاستقراؤهم للتها أو عدم موافقتها قواعدهمَّابتة عن العرب األوائل؛ لقلَّواهد الثَّالش

ّناقص، استنادا إلى روایة أبي عمرو بن العالء بأن  ّما انتهى إلیكم مما قالت العرب :" ً
ٌإال أقله، ولو جاءكم وافرا، لجاءكم علم وشعر كثیر ٌ ً ّ، وعلى هذا ینبغي أخذ كل ما )1("ّ
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ّسمع عن العرب، وال یجوز رد القلی َ ِ ٍل؛ ألنه قد یكون كثیرا في بیئات أخرى لم یسمع بها ُ ً ّ
ّفما قل استعماله في هذا الحي قد یكون كثیر االستعمال في : " ُّالنحاة، ولم یصلوا إلیها ّ

ُّحي غیره، وما كان معیبا الن وذلك من خصائص ... طق به هاهنا ال یكون كذلك هناكً
ة أحكامه، ولو لم یكن األمر كذلك لما َّفیطق، وكیُّغة ومزایا لهجاتها في طرائق النُّالل
َّت تلك األلفاظ تتردد في لسان قبائلها، دائرة بین أهلها، بل لماتت مع األیَّظل   . )2("امّ

ّویشیر أحد الباحثین المحدثین إلى أن لغة العرب مطلقة، ال یمكن أن تقید  ُ ّ
َّبقانون، ألنها جاءت بالفطرة للت ّعبیر عن حاجاتهم، من دون تكلف منهم، كما أنها ّ ّ

ُّوالحق أن الل: " سبقت قواعدهم المصنوعة بقرون طویلة ّ ّغة عندهم طبیعة، وأنهم ظلوا ّ ّ
ُّعلى هذا قرونا قبل أن تظهر القواعد واألصول الل غویة، الحقة للكالم ال سابقة علیه، ً

 ما أشار َّتحكم تلك القوانین بذلك الكالم، ومما یجب أن یلتفت إلیه أنتّفال یصح أن 
لیست ضابطة ) ةَّناعیِّنین الصالقوا(، أو)األحكام الموضوعة( منُّإلیه الیازجي

ٌمستقصیة، وال جامعة مانعة؛ ألن كالم العرب واسع  سعة تستعصي على اإلحاطة، ّ
وتأبى على الضبط، ففیه ما یخضع للقاعدة، وفیه ما ال یخضع، وفیه ما وصلت إلیه 

واة وفیه ما لم تصل، لذا كان الحكم على بعض كالم العرب في عصور ِّید الر
ُّرا إلى مالحظة الواقع اللالفصاحة مفتق  منه بدعوى مخالفة ًاً نفسه، مهدرا جزءّغويً

  . )3("األحكام

                                                             

 .386: ، ص1 ابن جني، الخصائص، ج )1(

، نقال 83، 82:  حمادي، محمد ضاري،الحدیث الشریف في الدراسات اللغویة والنحویة، ص )2(
حدیث، دار الرشید للنشر، عن حمادي، محمد ضاري، حركة التصحیح اللغوي في العصر ال

 .195:م،ص1978منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 

 . 210:  حمادي، حركة التصحیح اللغوي في العصر الحدیث، ص )3(
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ُّحاة تخطئة األعراب األوائل؛ ألنهم مصدر اللُّوعلى هذا ال ینبغي للن ّغة، فتكلموا ّ
ّولیس ألحد أن یخطئ "لك وضعوا قواعدهم، ّلیقة والفطرة، ثم على ذَّبها على الس

َّغة، ألنهم یتكلمون على السُّاألعراب أهل الل ُّلیقة والفطرة، على ما أقر لهم به النّ حاة، ّ
ٕفإن أصابوا في نطقهم قیاسا في ذلك فخیر، وان لم یصیبوا فكذلك، ولئن جاز أن نمنع  ً

ُّقوما بعد عصور الل ٕلفة والزامهم اختیار القیاس غة من الجري على لغات العرب المختً
َّإیثارا لألشهر، لقد كان من الغلو والش طط أن نمنع العرب أنفسهم أن ینطقوا بما جبلوا ً

ًعلیه، فما كانوا یعلمون أن قوما سیأتون بعدهم یعلمونهم لسانهم  ویرمونهم بالخطأ ،ّ
  .  )1(!!!"واالنحراف

 المسموع عن العرب، فلم یكن االستقراء َّحاة الموضوعة كلُّولم تشمل قواعد الن
ٍا، ولهذا نجدهم یردون القراءات المرویة عن أفصح العرب، وال یأبهون لتخطئة قارئ َّتام ّ ّ ً

حاة ُّفالن: " أو أبي عمرو بن العالء وغیرهم، یقول إبراهیم أنیسّكحمزة أو الكسائي
ّثم خرجوا ... ّواستنبطوا قواعده قبل أن یتم لهم االستقراء .... ً قد سمعوا شیئاالقدماء
ِّ، ولهذه األسباب كثرت أحكام الرد)2("ًة فرضوها علیهم فرضاَّاس بقواعد إعرابیَّعلى الن ّ ُ ،

 والغلط والوهم والمحال، ولم یجز، حن والخطأَّعت في أشكالها ومصطلحاتها، كاللَّوتنو
  . ولم یستقیم، ولیس بالوجه، وما جرى مجراها

ُّویرى بعض الباحثین أن الل ّغة بطبیعتها تتفلت من القیود التي وضعت لها، وتتمرد ّ ِ ُ ّ
و الخطأ أو حن أَّرتقاء، وما یسمونه بالل القواعد والقوانین، لتسیر في طریقها لالِّعلى كل

فلیس :" ، یقول علي عبد الواحد وافيّغويُّر اللُّطوَّ مظهر من مظاهر التّالغلط ما هو إال
، أو یجعلوها تجمد على وضع خاص، أو یسیروا ار لغة مُّفي قدرة األفراد أن یقفوا تطو

ّطور الطبیعيَّبیل التي رسمتها لها سنن التَّبها في سبیل غیر الس ّ ، فمهما أجادوا في وضع ّ
اظها ومدلوالتها، وضبط أصواتها وقواعدها، ومهما أجهدوا أنفسهم معجماتها، وتحدید ألف

ًإتقان تعلیمها لألطفال قراءة وكتابة ونطقا، وفي وضع طرق ثابتة سلیمة یسیر علیها  ً
 ،دد، ومهما بذلوا من قوة في محاربة ما یطرأ علیها من لحن وخطأَّمون بهذا الصِّالمعل

                                                             

 .211: حمادي، حركة التصحیح اللغوي في العصر الحدیث، ص  )1(

 .229:  أنیس، إبراهیم، من أسرار اللغة، ص )2(
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ّوتحریف فإنها ال تلبث أن تحطم هذه ا َّألغالل، وتفلت من هذه القیود، وتسیر في السّ بیل ّ
  . )1(" بیعیینَّر واإلرتقاء الطُّطوَّیر فیها سنن التَّالتي تریدها على الس

  
   وما یجري مجراهُحنَّالل 1.3

 إذ ،)2("ا مال به عن اإلعراب إلى الخطأ لحن في كالمه إذ : " ُّمخشريَّیقول الز
حاح َّوجاء في مختار الص ،)3("والخطأ في الكالم... واب في القراءة َّترك الص: "یعني
َّأن الل ًفالن لحان ولحانة أیضا أي :  ویقال ، وبابه قطع،الخطأ في اإلعراب: "حن هوّ ّ ّ

وب، َّق في الثیّحن في الكالم أقبح من التفتَّالل: " ّ وقیل إن،)4("خطئةَّلحین التَّیخطئ، والت
  . )5("والجدري في الوجه

واب، والمیل إلى ما یخالف القاعدة َّالعدول عن الص:  وفي االصطالح یعني
: وقیل هو ّعریفات االصطالحیة لهذا المصطلح، َّحاة وكثرت التُّة التي وضعها النَّغویُّالل
لحن فالن في كالمه إذا مال عن صحیح :  یقال ،ن جهة االستقامةالمیل ع"

  . )6("المنطق
ّ وهو جلي وخفيُّخلُلفاظ فیٌخلل یطرأ على األ:" ّنه وقیل إ ً والجلي  یخل إخالال ،ّ ُّ

 وقیل ،)7("ًظاهرا یشترك في معرفته علماء القراءة وغیرهم وهو الخطأ في اإلعراب
 ویكون ذلك في ،حوي الذي یقع فیه اإلنسان أثناء الكالم أو القراءةَّالخطأ الن:"هو

                                                             

     .78: ، ص1946 علي عبد الواحد، اللغة والمجتمع، القاهرة، ، وافي )1(

، أساس البالغة، مطبعة دار الكتب )هـ538:ت( الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر،  )2(
 .)لحن(م، 1972والوثائق، مصر، 

 ).لحن: (مادة  487: ، ص5 ابن منظور لسان العرب، ج )3(

 .، باب لحن321:  الرازي، مختار الصحاح، ص )4(

  . 478: ، ص2م، ج1948أحمد أمین وآخرین، القاهرة، : ّ ابن عبد ربه، العقد الفرید، تحقیق)5(

 ، الحضیان، أحمد محمود عبد السمیع، أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات )6(
 .165: م، ص2001، 1 دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط،منشورات محمد علي بیضون

 .94: ، ص4 التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ج )7(
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ُّراب أو في ترتیب كلمات الجملة ترتیبا یخالف قواعد اللاإلع ًغة وقد یكون اللحن أیضا ً
  . )1("في نطق األلفاظ

َّویقول رمضان عبد التواب في حد الل ّ لفصحى في ة اَّهو مخالفة العربی : "حنّ
 أو في تراكیب الجملة، وحركات اإلعراب، أو في داللة ،یغِّاألصوات أو في الص

ّ وهذا هو ما كان یعنیه كل من ألف في لحن العامة من القدامى والمحدثین،األلفاظ ّ ّ")2(  .  
  
  

من : " هو) الخطأ(بمعنى ) اللحن(ّویقرر أحمد بن فارس بأن استعمال لفظ 
َّالكالم المولد؛ ألن اللحن محدث لم یكن في عربی َّ ّ َّة الذین تكلموا بطباعهم السّ   . )3("لیمةّ

َّوأغلب الظن أنه استعمل ألو: "ویشیر یوهان فك إلى ذلك، بقوله ّ ِّ ل مرة بهذا ّ
َّالمعنى عندما تنبه العرب بعد اختالطهم باألعاجم إلى فرق ما بین التعبیر الص ّ حیح ّ

  . )4("ّوالتعبیر الملحون
 بغیرهم من أهل البالد حین اختلط العربّحن إال َّحاة إلى مسألة اللُّولم یلتفت الن

ًغة جاء متأخرا، ُّبمعنى الخطأ في الل) لحن(ّ ولذا فإن استعمال لفظة المفتوحة من األعاجم،
َوذلك ألنه لم یكن شائعا في ألسنتهم، ولم تكن ثمة ّ ً ّ حاجة إلى ظهور هذا الحكم، إال بعد ّ

ولم تزل العرب في جاهلیتها، وصدر إسالمها :"ّبیديَّاختالط العرب بغیرهم، قال أبو بكر الز
ّیة، وتتكلم بالسجّتبرع في نطقها بالس ّ ِّلیقة، حتى فتحت المدائن، ومصرت األمصار، ودونت ّ ُ ِّ ُ ُ

َّواوین، فاختلط العربي بالنَّالد ین أخالط األمم ِّ، ودخلت الدّ بالفارسيُّ، والتقى الحجازيّبطيّ
                                                             

م، 1979 مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم مصطلحات العربیة في اللغة واألدب، لبنان،  )1(
 .لحن: مادة

ّ عبد التواب، رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي، دار المعارف، مكتبة زهراء الشرق،  )2( ّ ّ
 .9: م، ص1967، 1 طالقاهرة، 

نشر والتوزیع،  مقاییس اللغة، بیروت، الدار اإلسالمیة للطباعة وال،ابن فارس، أحمد بن الحسین )3(
 .239: ، ص5م، ج1990

رمضان عبد : جات واألسالیب، ترجمة وتعلیق فك، یوهان، العربیة دراسات في اللغة والله )4(
عبد التواب، رمضان، : ، وانظر254: م، ص1980، )ط.د(ّالتواب، مصر، مكتبة الخانجي، 

ّلحن العامة والتطور اللغوي،  .15:  ص،ّ
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"ّحن في ألسنة العوامَّوسواقط البلدان، فوقع الخلل في الكالم، وبدأ الل
َفلما شاع وفشا بأخرة . )1( ّ

  . )2(من انتشار اإلسالم برزت الحاجة إلى تأصیله
 ،غة، وما یطرأ على قواعدها من انحرافُّحن لتصحیح اللَّحاة حكم اللُّواستعمل الن
وقال : "ة، ومن ذلك قولهمَّواب،  فورد ذلك في توجیه القراءات القرآنیَّومخالفة ألوجه الص

ومن همز الیاء فقد " ، )5(" لهَ، وذلك لحن ال وجه)4("ٌ فاحشٌفهو لحن"، و)3("ٌسیبویه وهو لحن
الهمز "،  و)9(" ال یجوزٌوهي لحن" ، )8("ٌلحنذلك "، و)7("ًوهذا یكاد أن یكون لحنا" ، )6("لحن
 في حدیثه عن ُّي، وقال الجرجان)11("  ال تجوز القراءة بهٌهو لحن"، و)10(" ال یجوزٌلحن

  . )12("ةَّ مجرى الغلط المردود البتٍ وجارٌوذلك عندهم لحن: "ة َّاذَّالقراءات الش
َّحن في القراءات، وبهذا یعد اللَّ هذه العبارات تشیر إلى وجود حكم اللُّفكل ّ حن ُ

َّحكما تقویمی لل، َّغة من الزُّ ویسهم في تحصین الل،الم من ردیئهًا یقاس به جید الكً
  .ة على وجه الخصوصَّ والقراءات القرآنی،ٍوالحفاظ على سالمة قواعدها بوجه عام

) هـ315ت(ن في حدیث األخفش علي بن سلیمان َّوقد استعمل حكم اللح
َّوَأما﴿: اس في تعقیبهما على قراءة الكسائي لقوله تعالىَّحَّوالن ْسعدوا َنَِّالذی َ ُ ِ ِالجنة َِففي ُ َّ َ ْ 

                                                             

ّرمضان عبد التواب، : حمد بن الحسین عبداهللا، لحن العامة، تحقیق الزبیدي، أبو بكر م )1(
 .34: م، ص1964، 1مصر، ط

 كمال بشر، مكتبة الشباب، مصر، ،أولمان، ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة )2(
   .160، 157: ، ص)ت.د(،)ط.د(

 . وما بعدها246: ، ص5 أبو حیان، البحر المحیط، ج )3(

 .105: ، ص4د، المقتضب، جِّ المبر )4

 .443:، ص4ٕاعرابه، جواج، معاني القرآن َّجَّ الز )5(

 .167:  ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )6(

 .80: ، ص2 ابن جني، المحتسب، ج )7(

 .240، 2 القیسي، الكشف، ج )8(

  . 422: ، ص3 النحاس، إعراب القرآن، ج )9(

 .600: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )10(

 .430: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )11(

  .531: ، ص1 الجرجاني، المقتصد في شرح اإلیضاح، ج )12(
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َخالدین ِِ َفیها َ : " اسَّحَّوبنائه إلى المجهول قال الن) ُسعدوا(ن یّ، بضم س}108: هود  { ﴾ِ
ّرأیت علي بن سلیمان یتعجب من قراءة الكسائي  إذ كان ،ةَّمع علمه بالعربی) ُسعدوا (ّ

َهذا لحنا ال یجوز؛ ألنه إنما یقال سعد فالن وأسعده اهللا ِ َ ّ ّ ّ جل وعزً  فأسعد مثل أمرض، ،ّ
َّوانما احتج ّ َمسعود، وال حجة:  بقولهمُّ الكسائيٕ ّمكان مسعود فیه، ثم : ّ له فیه؛ ألنه یقال َّ

  . )1("ي بهَّیحذف فیه ویسم
ُّویعد أ ّمن أشد المدافعین عن القراءات الموصوفة ) هـ514(بو نصر القشیريُ

َّ ذهب إلى أن ما یثبت بالتحن أو الغلط أو الخطأ، فقدَّللبا ّ ــ صلى اهللا ّبيَّواتر عن النّ
ّعلیه وسلم ــ ال یجوز أن یقال فیه خطأ، أو قبیح، أو رديء، وانما هو في القرآن  ٕ ّ

ّ أن یكون قصد هؤالء أن غیر هذا ــ عنده ـــفصیح، وفیه ما هو أفصح منه، وال یستبعد ـ ّ
  . )2( حمزة أفصحالذي قرأ به

ُّولحن أغلب الن : ، بتحقیق الهمزتین، في قوله تعالى)3()ةَّأئم (ّحاة قراءة الكسائيّ
ةً مِنهم وجعلْنا﴿ حدة، وهذا ال یجوز ، فجمع بین همزتین في كلمة وا}24:السجدة {﴾أَئِم

فلیس من كالم العرب أن : " ا، قال سیبویهمیهم ــ إال بتحقیق واحدة منهالبتة ــ في رأ
ّتلتقي همزتان فتحققا ّألنهم یستثقلون التضعیف غایة " تابع؛ َّ، وهذا نابع من ثقل الت)4("ُ ّ

سان كلفة شدیدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه، ولهذا ِّاالستثقال، إذ على الل
ّالثقل لم یصوغوا من األسماء، وال األفعال رباعی ًا أو خماسیا فیه حرفان أصلیان ّ ًّ

 فال ترى ،متماثالن متصالن، لثقل البناءین، وثقل التقاء المثلین وال سیما مع أصالتهما
َّا من األسماء واألفعال، وال خماسیَّرباعی ّا من األسماء فیه حرفان كذلك، إال وأحدهما ً ً
ومن شاذ الهمز عندنا قراءة :"فقالُّووصف ابن جني هذه القراءة بالشذوذ، . )5("زائد

                                                             

 .112: ، ص2لنحاس، إعراب القرآن، ج ا )1(

أبو شامة الدمشقي، عبد الرحمن بن إسماعیل، إبراز المعاني من حروف األماني، في القراءات  )2(
إبراهیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، : السبع، تحقیق

 .550: القاهرة، ص

 .379: ، ص1جزري، النشر، ج ابن ال )3(

 .549: ، ص4  سیبویه، الكتاب، ج)4(

 .238: ، ص3باذي، شرح الشافیة، جاستراأل)  5(
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ّحقیق فیهما، فالهمزتان ال تلتقیان في كلمة واحدة، إال أن تكونا َّبالت) ةَّأئم (ّالكسائي
ّسئال وسئار وجئار: عینین نحو ّ ّاس أن قراءة الكسائيَّحَّ، وزعم الن)1(..."ّ لحن عند : " ّ

األصل في : " بقوله) أئمة(ة ّسر الزجاج لنا األصل اللغوي للفظ، ویف)2("حویینَّجمیع الن
َِأأممة؛ ألنه جمع إمام، مثل مثال وأمثلة، ولكن المیمین لما اجتمعتا ُأ: غةُّالل ِّ مت ِدغَ

ن من الهمزة حویوَّ النة، فأبدلَّانیة وُألقیت حركتها على الهمزة، فصارت أئمَّاألولى في الث
  .)3("یاء

ّوالحق أن الجمع بین همزتین ً من كالم العرب، وان كان ذلك قلیال، یقول ،ّ ٕ
ّ ابن أبي إسحاق كان یحقق الهمزتین، وأناس معه، وقد تكلم به َّوزعموا أن: " سیبویه ّ

  . )5(ّوأشار بعضهم إلى أنه من لغة قیس. )4("بعض العرب، وهو رديء
َّكل الل: " ّوذهب أحد المستشرقین إلى أن ّهجات باستثناء تمیم خففت الهمزة ّ

ّانیة من همزتین منفصلتین بحركة قصیرة فقط، وال یتم تطویل تلك الحركة إالَّالث  إذا ّ
ُّوان وجهات نظر الن... جاءت الهمزة مباشرة مثل صوت صامت ّ ّحاة تظل مختلفة، ٕ

ّفأئمة جمع إمام، رفضها سیبویه مؤثرا أیمة، ولكن القراء الكوفیین تبنوها، ولم تخفف  ُ ّ ّ ّ ً ّ
  .)6("الهمزة في مثل هذه الحاالت

ةَ  فَقَاتِلُواْ﴿:  وفي قوله تعالى       فقـد قـرأ الحرمیـان وأبـو عمـرو }12: التوبـة{ ﴾الْكُفْـرِ  أَئِمـ ،
ــأیمة( متمــاثلین لمــا فیهمــا ّــوهــذه القــراءة تمثل الفــرار مــن تتــابع ال. 7، بهمــزة ویــاء مكــسورة)ّ

َّمن ثقل، وهذا ما نص علیه النحاة ــ كمـا رأیناـــ  وقـد بـالغ الز ُّ عن علـى هـذه َّ بـالطُّمخـشريّ

                                                             

 .143: ، ص3  ابن جني، الخصائص، ج)1(

 .615: ، ص2 ج، النحاس، إعراب القرآن )2(

 .481، 480: ، ص2ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )3(

 .443:، ص4  سیبویه، الكتاب، ج)4(

 .526: ، ص2  األخفش، معاني القرآن، ج)5(

 . 255، 254:  ص تشیم رابین، اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة، )6(

  .172: ، ص1، الفارسي، الحجة، ج312:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )7(
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َّـوأمـا الت: "ًحن، قائالَّالقراءة، ووصفها بالل صریح بالیـاء فلـیس بقـراءة، وال یجـوز أن تكـون ّ
ّقراءة، ومن صرح بها فهو الحن محرف ّ")1(.   

َّن وأبي عمرو بن العالء، وهم من القراء السیَّوال یجوز هنا تلحین الحرمی  ،بعةّ
َّوقراءاتهم مرویة عن الر ّسول ــ صلى اهللا علیه وسلم ــّ ة َّ وأبو عمرو بن العالء من أئمـّ

ّصلى اهللا علیه  ــرأیت رسول اهللا ـ: "ُة، وقال سفیان بن عیینةَّاس بالعربیَّ وأعلم الن،غةُّالل
ّیا رسول اهللا قد اختلفت القراءات علي فبقراءة من تأمرني، :  في المنام فقلت لهــم ـَّوسل
ّ، وعرف عن عاصم أنه )2("اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العالء: فقال جمع بین الفصاحة "ُ

  . )3("واإلتقان والتحریر والتجوید
َّویمكن تفسیر هذه القراءة تفسیرا صوتی ًا محضا، فالذي حدث في هذه القً راءة ً

َّمخالفة صوتیة بین الهمزتین بحذف الث  حركتان، حركة انیة دون حركتها، فتتابعتّ
ل بذلك ما یعرف َّالهمزة األولى وهي الفتحة، وحركة الهمزة الثانیة، وهي الكسرة،  فتشك

ة َّ، أي التقاء حركتین، وهذا ال یجوز في العربی)hiatus( الحدیث بـّوتيَّرس الصَّفي الد
ًة التقاء حركتین التقاء مباشرا، َّامیَّغات السُّمن غیر الممكن في الل: " ل بركلمانّالبتة، قا ً

ركي بین الفتحة والكسرة بعد َّ، وتفسر بأن حدث انزالق ح)4()"ّأیمة(وبهذا جاءت صیغة
ٌَأئمة: حذف إحدى الهمزتین، فأصل الكلمة َّ ِ  

>a>immatun)  (ــ مة : ّثم أصبحت ٌَأ ـــ ّ ِ)>a-immatun ( بعد حذف الهمزة
، فحصل انزالق حركي بین الفتحة والكسرة )a+i(ٕالثانیة وابقاء حركتها، فالتقت حركتان 

َّ، فأصبحت الصیغة على الن)y(فنشأت الیاء ، فالهمزة )aymmatun<: (حو التاليّ
  .          ّالساقطة كانت تمنع من التقاء الحركتین

                                                             

 .177: ، ص2ج الزمخشري، الكشاف،  )1(

 .28: ّ، تاریخ القراء العشرة ورواتهم، المكتبة األزهریة للتراث، ص1998 القاضي، عبد الفتاح، ) 2(

برجشتراسر، : ّ ابن الجزري، أبو الخیر محمد بن محمد، غایة النهایة في طبقات القراء، تحقیق )3(
 .346: ، ص1م، ج1980، بیروت، 2دار الكتب العلمیة، ط

ّ، فقه اللغات السامیة، ترجمة)1977(بروكلمان، كارل،  )4( رمضان عبد التواب، مطبوعات : ّ
 .42:  السعودیة، ص،جامعة الریاض، الریاض
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ّفهذه القراءة جاءت لتوضح لنا كراهیة الجمع بین همزتین في كلمة واحدة في 
  .ةَّالعربی
ــا ﴿:حــن إلــى قــراءة حمــزة واألعمــش لقولــه تعــالىَّغــویین اللُّونــسب بعــض الل      ــاْ م  أَنَ

 ٌوهـذا لحـن: "، فقـال األخفـش)1(، بخفـض الیـاء}22: إبـراهیم{ ﴾بِمصرِخِي أَنتُم وما مبِمصرِخِكُ
َّ، وعلق الز)2(")حوَّلم نسمع به من أحد من العرب وال أهل الن : " اج على القراءة، بقولهَّجّ

، )3("حـــویین ردیئــة ومرذولـــة، وال وجـــه  لهـــا إال وجـــه ضـــعیفَّهــذه القـــراءة عنـــد جمیـــع الن
ًوقد كان في القراء من یجعله لحنا: "وجاء في إبراز المعاني ّ")4( .  

ُّورد األزهري َّ قراءة حمزة هذه، مشیرا إلى آراء من سبقوه، جامعا إیّ ً ٍاها في صعید ً
قراءته غیر : حویین، قال أهل البصرةَّقراءة حمزة غیر جیدة عند جمیع الن: " واحد یقول

  : وأنشد قول األغلبال وجه لقراءته إال وجه ضعیف، : ّجیدة، وقال الفراء
َقال لها ِّهل لك یا تافي:َ ِ  
  َّفي، یعني یا هذه: یعني 

ُقالت له ِّما أنت بالمرضي: َ ِ  
ُّمثل هذا الشعر ال یحتج به، وعمل مثله سهل فال یحتج: اجَّجَّوقال الز ُ  به في ّ

ُحویین یقولون إن یاء اإلضافة إذا لم یكن قبلها ساكن حَّوجمیع الن: قال. كتاب اهللا ّركت ّ
َهذا غالمي قد جاء: إلى الفتح، تقول ِ ویجوز إسكان الیاء لثقل الیاء التي قبلها : قال. ُ

ّكسرة، فإذا كان قبل الیاء ساكن حركت إلى الفتح ال غیر، ألن أصلها أن تحرك وال  ُ ّ ِّ ُ
فالیاء األولى . ٕساكن قبلها، واذا كان قبلها ساكن صارت حركتها الزمة اللتقاء الساكنین

معون على فتح الیاء غیر حمزة ّ والقراء یج،ساكنة، فأدغم) ّفي(ومن ) ّصرخيُم(من 
ُواألعمش، وال یجوز عندي غیر ما اجتمع علیه القراء، وال أرى أن یقرأ هذا الحرف  ّ

                                                             

 البحر المحیط،  أبو حیان،،26: ، ص2، القیسي، الكشف، ج362:  السبعة، ص،ابن مجاهد) 1(
 .420:، ص5ج

 .375 ،2 االخفش، معاني القرآن،  )2(

 .262: ، ص2ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )3(

  . 550:ص  األماني، حروف من المعاني إبراز الدمشقي، شامة أبو  )4(
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كما قرأ ) َّمصرخي(وقد روى إسحاق بن منصور عن حمزة فتح الیاء في . بقراءة حمزة
ّسائر القراء، فكأنه وقف على أن  ّ   . )1("ٌالكسر لحن فرجع عنهّ

َّوذهب أبو جعفر النح ُّ وأنها شاذة ما دام الن،ّاس إلى رد القراءةّ ّ حاة قد أجمعوا ّ
وال ینبغي أن یحمل كتاب اهللا على .... ٍهذا بإجماع ال یجوز: " فقال،ّعلى ردها

  . )2("ذوذُّالش
ُّوالحقیقة أن الن ّحاة لم یجمعوا على ردها، بل سخر اهللا من یدافع عنها، فوجدوا ّ ّ

َّلها وجها في العربی في أحكام المضاف : " صریحَّ یقول في شرح التُّة، فهذا األزهريً
ّللیاء الدالة على المتكلم یجب كسر آخره، أي المضاف لمناسبة الیاء سواء أكان ّ 

ُّصحیحا أم شبیها بالصحیح، واختلف في أی ً هما أصل فقیل الفتح وقیل اإلسكان، ً
َّوالكسر مطرد في لغة بني یربوع في الیاء المضاف إلیها جمع المذك الم وعلیه َّر السّ

  . )3("قراءة حمزة

لیاء لیست تخلو من أن ّوجه ذلك من القیاس أن ا: (ّوذهب أبو علي إلى أن 
ّصب والجر كالهاء فیهما، وكالكاف َّلیاء في النِّر، فاصب أو الجَّتكون في موضع الن

ِّفي أكرمتك، وهذا لك فكما أن الهاء قد لحقت الز ً، وُألحقت أیضا )هذاكهو(یادة في ّ
 أختا ، فیما حكاه سیبویه، وهما) وأعطیتكیه،أعطیتكاه: (یادة في قول من قال ِّالكاف الز

  ...ّالیاء، كذلك ألحقوا الیاء لزیادة في المد
     یادة من الكاف، في قول من قالِّوزعم أبو الحسن أنها لغة فكما حذفت الز

یادة من الیاء ِّحقة للیاء، وبالجملة حذفت الزَّكذلك حذفت الیاء الال) ِأعطیتكه أعطیتكه(
لیاء المحذوفة فبقیت الیاء على ّكما حذفت من أختیها، وأقرت الكسرة التي كانت تلي ا

فإذا كانت هذه الكسرة في الیاء صحیحة على هذه ... ما كانت علیها من الكسرة 
ّإن : ٕغة، وان كان غیرها أفشى منها وعضده من القیاس لم یجز لقائل أن یقولُّالل

  . )4("ماع والقیاسَّالقراءة بذلك لحن الستفاضة ذلك في الس

                                                             

 . 63، 62: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )1(

 .386: ، ص2القرآن، ج النحاس، إعراب  )2(

 .60: ، ص2 األزهري، شرح التصریح، ج )3(

  . 211:، ص2في علوم القرآن، ج الطبرسي،  مجمع البیان  )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 159

 الكسر فقد قال اّوأم: " نباري قراءة الكسر أن تكون ردیئة، فقالونفى األ
 الكسر، ،اكنینَّلتقاء السصل في اَّء في القیاس، ولیس كذلك؛ ألن األّالنحویون إنه ردي

ّوانما یكسر  ُاستثقال الكسرة على الیاء، فعدلوا إلى الفتح، إال أنه ع(ٕ  هاهنا إلى َلِدّ
ِإني كفرت بما اشركتمون(ًاألصل، وهو الكسر لیكون مطابقا لكسرة همزة ه أراد َّ؛ ألن)ّ

 أراد هذا المعنى، كان كسر الیاء أولى على هذا من االوصل دون الوقف، فلم
  . )1("فتحها

ّ، وفسر هذه ّلقیسي مكي بن أبي طالب ا،ومن الذین دافعوا عن قراءة حمزة
ِّ كأنه قدر الز،قرأ حمزة بكسر الیاء: "اهرة بقولهَّالظ ّ یادة على الیاءین كما زیدت الیاء في ّ

 غیر مستعمل ؛ لثقل الیاءین والكسر ٌه مرفوضَّ، وذلك هو األصل، ولكن)به(الهاء في 
ّقبلهما، والكسر بینهما، فلما قدر الیاء مزیدة على الیاء التي لإلضافة،  ًحذفها استخفافا؛ ّ

ّالجتماع یاءین وكسرتین، إحداهما على یاء اإلضافة، فلما حذفت الیاء المزیدة بقیت 
ّوتبقى الكسرة تدل علیها، وكما ) علیه وبه(ّالكسرة تدل علیها، كما تحذف الیاء في 

، فهذه القراءة جاریة  على الیاء المحذوفةّدلّ؛ ألن الكسرة ت)یا غالمي(اء في تحذف الی
ّلى ما كان یجب في األصل  لكنه أمر ال یستعمل إال في شعر، وقد عد بعض ع ٌ

ّالناس هذه القراءة لحنا ولیست بلحن إنما هي مستعملة، وقد قال قطرب  ّإنها لغة في : ً
  . )2("بني یربوع یزیدون على یاء اإلضافة یاء

وما :" ّككین في هذه القراءة، ورد علیهم بقولهحاة المشُّوأورد أبو حیان آراء الن
ُّذهب إلیه من ذكرنا من الن : فال یجوز أن یقال فیها.... لتفت إلیهُحاة ال ینبغي أن یَ
:"  حیث قال،فاع عنهاِّ في الدّ، ونهج نهجه ابن الجزري)3("إنها خطأ أو قبیحة أو ردیئة

َّ وغیره ممن ضعفها أو لحنها، فإنّمخشريَّة بقول الزوال عبر ّ ّ ها قراءة صحیحة، اجتمعت ّ
ّوقرأ بها أیضا یحیى بن وثاب، وسلیمان بن مهران األعمش، . الثةَّفیها األركان الث ً

ّحو صحیح؛ وذلك أن َّابعین، وقیاسها في النَّوجماعة من الت) هـ130(وحمران بن أعین
حیح ألجل اإلدغام، فدخلت علیها َّلجمع جرت مجرى الصالیاء األولى، وهي یاء ا

                                                             

 . 57: ص ،2ج البیان، نباري،األ  )1(

 .26: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )2(

 .409: ، ص5 أبو حیان، البحر المحیط، ج )3(
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َّساكنة یاء اإلضافة، وحركت بالكسر على األصل في اجتماع الس ّ غة ُّاكنین، وهذه اللُ
   .)1(..."ِّما في أفعل كذا:  یقولون،اس إلى الیومَّ في أفواه أكثر النٌ ذائعةٌ شائعةٌباقیة

ّ وغیره ممن ّمخشريَّ وال عبرة بقول الزٌهي صواب: "ّحويَّوقال القاسم بن معن الن
َّنها فإنها قراءة صحیحة اجتمعت فیها األركان الثَّفها أو لحَّضع : ّوقال القشیري. )2( "الثةّ

ـ فال یجوز ــ صلى اهللا علیه وسلم ــ ـّبيَّواتر عن النَّما یثبت بالتوالذي یغني عن هذا أن "
 بل هو في القرآن فصیح وفیه ما هو أفصح ،أن یقال فیه هو خطأ أو قبیح أو رديء

َّمنه فلعل هؤالء أرادوا أن   . )3(" غیر هذا الذي قرأ به حمزة أفصحّ

ة هذه القراءة وقبولها، فال عبرة بقول َّحاة حول صحُّد هذا العرض آلراء الن وبع
القول ّجماع الذي یدعون؟ و، فأین اإل)ّ النحاة قد أجمعوا على ردهاَّنإ (:اسَّحَّابن الن

افي َّاعن فیها غالط قاصر، ونفي النَّ والط،متواترة صحیحة:" ّاجح أن قراءة حمزةَّالر
ّ، فالقراءة سنة )4("ّ فمن سمعها مقدم علیه إذ هو مثبت، عدمهاّلسماعها ال یدل على

ّبعة ال یردها قیاس وال فشوَّمت ًها صحت سماعا كما صحت قیاسا إذ َّ وجائزة ألن، لغةّ ًّ ّ
 سان فیها یعمل منِّ، والل)يِّبمصرخي إن(ًالیاء كسرت إتباعا للكسرة التي بعدها في 

ها َّ، إذ إن)5( ففیها االنسجام وتقریب أصوات بعضها من بعض،وجه واحدموضع واحد و
رد في الیاء المضاف َّوهي لغة بني یربوع، فالكسر عندهم مط ،لغة من لغات العرب

، وحسب الباحث في هذا المقام شهادة )6(الم في حالة الوصلَّر السَّیها جمع المذكإل
  .)7("ًما قرأ حمزة حرفا من كتاب اهللا إال بأثر:" لحمزة بقوله) هـ161(وريَّسفیان الث

                                                             

 .299: ، ص2 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )1(

 .299: ص ،2ج العشر، القراءات في النشر الجزري، ابن ) 2(

 .357:  ص،9 القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج )3(

 .167: ، ص2 الدمیاطي، اإلتحاف، ج )4(

م، 1978 الجندي، أحمد علم الدین، اللهجات العربیة في التراث، الدار العربیة للكتاب، لیبیا  )5(
 .188: ، ص1ج

 .187: ، ص1 الجندي،اللهجات العربیة في التراث،ج )6(

 .263: ص، 1ّیة في طبقات القراء، جابن الجزري، غایة النها  )7(
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 اللّه واتَّقُواْ﴿: ّحن في الطعن على قراءة حمزة في قوله تعالىَّوكذلك ورد حكم الل

ًعطفا ) ِاألرحام(، وجاءت قراءة حمزة بالكسر في }1: النساء { ﴾واألَرحام هِب تَساءلُون الَّذِي
  . )1()به(میر المجرور في َّعلى الض

وهذه القراءة تصطدم مع قاعدة وضعها نحاة البصرة، فلذلك نجدهم قد ثاروا 
ّكیر على قارئها، فهم ال یجوزون عطف االسم َّحن والخطأ، وأقاموا النَّعلیها، ورموها بالل
كشيء واحد إال في ّمیر المجرور إال بإعادة الخافض؛ ألنه معه َّالظاهر على الض

لقبلها ) قوا اهللا الذي تساءلون به وباألرحامّوات: (ّ، فلو أن حمزة قرأ)2(عرِّضرورة الش
 فقراءة حمزة أولى ،البصریون، وما دام أن ذلك ورد في الشعر، وقبل به البصریون

  . )3(ُبالقبول من أشعار لم یعرف قائلها
: یقول سیبویه عن رأي البصریین في القاعدة التي تجري علیها هذه القراءة

ٍمررت بك وزید، :  وذلك قولك،ّومما یقبح أن یشركه المظهر عالمة المضمر المجرور"
ًكرهوا أن یشرك المظهر مضمرا داخال ما في قبله) ٍهذا أبوك وعمرو(و ً، وبناء على )4("ً

ٍهذا فقد عبروا عن رد هذه القراءة  بأحكام مختلفة منها عف َّحن والخطأ، والضَّالل: ّ
  . واإلنكار، ولیس بسدید، وما جرى مجراها 

یت خلف إمام یقرأ َّلو صل:"ها بقوله ِّد  هذه القراءة، وعبر عن ردِّوقد رفض المبر
ألخذت نعلي ) ِرحام الذي تساءلون به واأل اهللاواتقوا(، و)ِّوما أنتم بمصرخي(

  . )5()ومضیت

میر َّ وجه العطف في هذه القراءة لیس بسدید؛ ألن الضَّ أنُّمخشريَّوذكر الز
: اسَّحَّ وقال أبو جعفر الن،)1(صل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء واحدَّالمت

  . )2(" القراءة بهُّهو لحن ال تحل: ّفأما البصریون فقال رؤساؤهم"

                                                             

 .247: ، ص2زري، النشر في القراءات العشر، ج، ابن الج226 ، ابن مجاهد، السبعة )1(

 .79: ، ص3 شرح ابن یعیش، ج )2(

 .164: ، ص9جیر الكبیر، التفس الرازي، )3(

 .381: ، ص2ب، ج سیبویه، الكتا )4(

 .2:ص ،5جالقرآن، ألحكام الجامع القرطبي،  )5(
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فقد ) ِرحامواأل(ّمن قرأ عند البصریین بالجر و: " وذكر ابن درید في الجمهرة
ّوهذا ال یجوز عند البصریین، وانما في الشعر على : " ُّلعكبري، وقال ا)3("لحن ٕ
ّ، وذكر ابن خالویه أن البصریین أنكروا الخفض في قراءة حمزه، ولحنوا )4("قبحه

  . )5(ًعر اضطرارا ِّ وأجازوا مثل ذلك في الش،القارئ، وأبطلوا قراءته
َّوهذا كله ال یلتفت إلیه مادامت القراءة مرویة عن الر ّ ُ ّ صلى اهللا علیه ـسول ـّ

 لم یقرأ هذه من نفسه، ولكن أخذ ـ رحمه اهللا ــّتباعها، وحمزة ـّـ فهي سنة واجب اــّوسلم 
ذلك بل جمیع القرآن عن سلیمان بن مهران األعمش، واإلمام ابن أعین، ومحمد بن 

ّوالظاهر أنه، : " ّادق، ویؤكد الرازي هذا المعنى بقولهَّ وجعفر بن محمد الصأبي لیلى،
ّأي حمزة، لم یأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول اهللا ــ صلى اهللا علیه  ِ

ُّوسلم ــ وذلك یوجب القطع بصحة هذه الل ّ ماع ال سیما َّغة، والقیاس یتضاءل عند السّ
ّحاة أنهم ُّي هي أوهن من بیت العنكبوت، والعجب من هؤالء النبمثل هذه األقیسة الت

غة ببیتین مجهولین وال یستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد ُّیستحسنون إثبات هذه الل
  .)6("لف في علم القرآنَّمع أنهما كانا من أكابر علماء الس

ّاالعتراض باطل؛ ألن "  ال تبطل قراءة صحیحة فـ دة وبهذا فصناعة القاع
َّ ــ صلى اهللا علیه وسلم ــ فال مجال للطّبيَّالقراءة إذا ثبتت عن الن ّ ، فكیف )7("عن فیهاّ

القراءة و اس على َّعن بهذه القراءة، وهي سبعیة، قارئها حمزة الذي غلب النَّلیق الطَی
إلیه المنتهى في الصدق والورع " ، و)8("ًلم یقرأ حرفا من كتاب اهللا إال بأثر"الفرائض، و

ً والیه صارت اإلمامة في القراءة بعد عاصم واألعمش، وكان ثقة كبیرا، إماما ،والتقوى ً ً ٕ

                                                                                                                                                                                   

 .493: ، ص1 الزمخشري، الكشاف، ج )1(

 .390: ، ص1 النحاس، إعراب القرآن، ج )2(

 .523: ، ص1 ابن درید، جمهرة اللغة، ج )3(

 .327: ، ص1ِّ العكبري، التبیان، ج )4(

 .94: ص ابن خالویه، الحجة،  )5(

  .164: ، ص9 الرازي، التفسیر الكبیر ج )6(

 .82: ، ص15 القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج )7(

 .263: ، ص1ّ ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، ج )8(
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ًحجة، قیما بكتاب ا ّ َّهللا تعالى، حافظا للحدیث، بصیرا بالفرائض العربیّ ً ًة، عابدا خاشعا ً ً
َّقانتا هللا، ثخین الورع عدیم الن   . )1("ظیرً

لیست هذه القراءة : " وكان ابن جني یذود عن هذه القراءة، ویدافع عنها، بقوله
ّناعة والضعف على ما رآه فیها وذهب إلیه أبو العباس ــ َّعندنا من اإلبعاد والفحش والش

ّیعني المبرد ــ  بل األمر فیها دون ذلك وأقرب وأخف    . )2("وألطفّ
ُّواذا كان البصری: " وقال ابن خالویه  ون لم یسمعوا الخفض في مثل هذا وال ٕ

  . )3(" فقد عرفه غیرهم،عرفوا إضمار الخافض
َّفإن أكثر الن: " وقال ابن یعیش ًحویین قد ضعف هذه القراءة نظرا إّ لى العطف ّ

ِّواذا صحت الر... على المضمر المخفوض  ّ ّوایة لم یكن سبیل إلى ردها، ویحتمل ٕ
  :  المخفوضِّوجهین آخرین غیر العطف على المكني

 وجاء ، وهم یقسمون باألرحام ویعظمونها،أن تكون الواو واو القسم: هماأحد
َإن هللا كا :(نزیل على مقتضى استعمالهم ویكون قوله َّالت َ َّ ًن علیكم رقیباَّ ِ َ َ َْ ُ   .جواب القسم) َْ

 َّثم) وباألرحام: (ه قالَّ حتى كأن، قبله باء ثانیةَّأن یكون اعتقد أن: انيَّوالوجه الث
َّوقد رد أبو العب: " ً، وأضاف قائال)4("ّحذف الباء لتقدم ذكرها ّاس محمد بن یزید هذه ّ

ّ ال تحل القراءة بها، وهذا القول غیر مرض من أبي العباس؛ ألنه قد  وقال،القراءة ٍ ّ
ّ وال سبیل إلى رد نقل الثقة،رواها إمام ثقة ّ")5( .  

: " حن غیر صحیح، حیث قالَّ تقویم القراءة بحكم اللَّوذهب أبو حیان إلى أن
ف على ة من امتناع العطَّ وابن عطیّمخشريَّم فیه الزوما ذهب إلیه أهل البصرة وتابعه

                                                             

:  تحقیق،ّ الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد، معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار )1(
: ،  وانظر93: ، ص1م، ج1969، مطبعة دار التألیف، مصر، 1ط،ّمحمد سید جاد الحق

 .292: ، ص10الحموي، معجم األدباء، ج

 .285: ، ص1 ابن جني، الخصائص، ج )2(

 .104:  ابن خالویه، الحجة، ص )3(

 .78: ، ص3ّ ابن یعیش، شرح المفصل، ج )4(

 .78: ، ص3ّ ابن یعیش، شرح المفصل، ج )5(
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حیح مذهب َّ بل الص، غیر صحیح، ومن اعتاللهمّمیر المجرور إال بإعادة الجارَّالض
  . )1("ّن في ذلك وأنه یجوزیالكوفی

  : ّوقد رجح ابن مالك جواز مثل هذا العطف، فقال في ألفیته
َا قَمِ الزٍفضَ خِیرِمَ    ض  ىَلَ عٍطفَى عَدَ لٌ خافضٌودَعَو   الِعُد جً

َولیس  َ َعندي الزما إذ قد َأتى     َ ً ِ َ ِ َ  في النثر والنظم الصحیح مثبتاِ َ ُ ِ َّ ِ َّ ِ ََّ
)2(  

ون على قراءة حمزة في ُّحاة البصریُّوقد اعترض الن: "  ویضیف صاحب المنار
ُّقراءته هذه؛ ألن ما ورد قلیال عن العرب ال یعد ً ًونه فصیحا، وال یجعلونه قاعدة بل ّ

ُّونه شاذا، وهذا من اصطالحاتهم، ومثل هذه اللُّیسم غات التي لم ینقل فیها شواهد كثیرة ً
ّ وقد نبه األستاذ اإلمام على ،حاة مفتونون بقواعدهمُّة، ولكن هؤالء النقد تكون فصیح

ّخطئهم في تحكیمها في كتاب اهللا تعالى على أنه لیس لهم أن یجعلوا قواعدهم حجة  ّ
ٌ ما، وقال هنا إن األرحام إما منصوبٍّعلى عربي ّ ّ عطفا على لفظ الجاللة، واما ّ ٕ ً

ًمجرور عطفا على الضمیر في   بنص هذه اآلیة على هذه القراءة، ٌهو جائز، و)به(ٌ
ّترة خالفا لبعضهم، وان المنكرین على حمزة جاهلون بالقراءات وروایاتهااوهي متو ٕ ً، 

 ،ًون یرون مثل هذا العطف فصیحاُّحاة، والكوفیُّبون لمذهب البصریین من النِّمتعص
َّورجح مذهبهم هذا بعض أئم   . )3("نتصار له وأطال بعض العلماء في اال،ة البصریینّ

َّوال بد من وقفة مع قول الر ّحاة والقراء، ویفرق بینهم ُّاجحي الذي یناقش مسألة النّ ّ
ّدقة منهج كل فریق منهمبین و ُّ، ویلمح لجهل النّ  وهذا ،هجات، وعدم معرفتهم بهاَّحاة باللّ

ّسبب تجریحهم القراء ورد القراءات، حیث قال فماذا یكون موقفنا من هذه : " ّ
ّالنصوص؟ هل نوافق سیبویه وأبا علي وأبا الفتح على ما ذهبوا إلیه فنجرح هذه 

َّ، وهي أن هؤالء الثةّمهمّنا ینبغي أن نضع في اعتبارنا قضیة َّ أم أن،القراءات الثة نحاة، ّ
ٌوأن اآلخرین قراء، وفرق كبیر ٌ ّ حاة أصحاب تقعید، وتنظیم وهذه ُّ بین هؤالء وأولئك، فالنّ
                                                             

 .258: ، ص3البحر المحیط، ج، أبو  حیان )1(

ّ، ألفیة النحو والصرف، مطبعة كرم، )هـ672ت( ابن مالك، محمد بن عبداهللا بن مالك،  )2(
 . 48: دمشق، باب العطف، ص

ّالهیئة العامة المنار، تفسیر القرآن الحكیم، الشهیر بتفسیر  ،)ه1354:ت(،رضا، محمد رشید  )3(
 .333: ، ص4جم، 1935ّالمصریة للكتاب، مصر، 
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ٕوایات التي تخرج عن قواعدهم كانت تفاجئهم، فال یكون منهم إال تجریحها واخراجها ِّالر
ّوهم، والقراء أصحاب أداءَّعلى الت ّاحیة ــ أدق َّ من هذه النـ فهم ــٍم أهل تلق وعرض،ُهَ و،ّ
ّحاة في نقلهم للغة، نحسب أن الحق في جانب القراء، حیث إن بحثنا في ُّمن الن ّّ ّ

ُّهجات یثبت أنه قد كانت هناك لهجات مستعملة تؤید هذه القراءات، ولو كان النَّالل ّ حاة ّ
  .ات، ولما جرحوا أصحابهاّة القدیمة لما ردوا هذه القراءَّهجات العربیَّمهتمین بدراسة الل

حو َّون بها یدركون هذا الفرق بین منهجي النُّولقد كان أصحاب القراءات والمهتم
ّ أن منهجهم أوثق وأصح من هذه األصول والقواعد التي ــٍّ بحق ــــ ویرون ــ،والقراءات ّ

ّحاة، وحاولوا أن یخضعوا لها العربیةُّخضع لها الن ِ ُ")1( .  

َّؤ على رد مثل هذه القراءة خطیر؛ ألن فیه انحیازُّجرَّوالت  إلى القیاس على ًاّ
 فهي لیست قراءة حمزة وحده، فقد قرأ بها كثیرون، منهم األعمش حساب االستعمال،

رف، وجعفر الصادق، وحمران بن أعین، واألسود بن وابن أبي لیلى وطلحة بن مص
ّیزید بن قیس، وزر بن حبش، وعلقمة بن قیس، وزید بن وهب، ومسروق بن 

ّـ صلى اهللا ، فهؤالء جمیعهم من شیوخ حمزة، وهي بذلك ثابتة عن رسول اهللا ـ)2(األجدع
ّعلیه وسلم ــ فمن ردها فقد رد عن الرسول، وهذا مقام خطیر محذور ال یقلد فیه أئمة  ّ ّ

  . )3(اللغة والنحو
ثِريٍ زَين وكَذَلِك﴿: واعترضوا على قراءة ابن عامر لقوله تعالى        شرِكِني  من لِكَ ـلَ  الْمـ  قَتْ

ــم ــركَآؤهم أَوالَدِهِ ففــصل )شــركائهم(ّ، وجــر )أوالدهــم(، حیــث قــرأ بنــصب }137األنعــام { ﴾ش ،
ُّبـین المــضاف والمــضاف إلیــه بــالمفعول، وهــو أمـر منعــه البــصری ون وأنكــروه، وهــو غیــر ٌ

ـ كما رأینا موا ابن عامر بالجهل، ووصفوا قراءته بالقبح ـ، ور)4(رورةَّجائز عندهم إال للض
ّ بعضهم بهذا الوصف بل رد القراءة وأبطلها، یقول الفراء في تعلیقه ِفي بابه ــ ولم یكتف ّ

  : على قول الشاعر الذي أنشده أبو الحسن و شاكل قراءة ابن عامر
                                                             

: ص.ّ، دار المسیرة، عمان، األردن1طللهجات العربیة في القراءات القرآنیة،  الراجحي، عبده، ا )1(
86.   

 .165: ، ص1، ابن الجزري، النشر، ج343، 315: ، ص1 ابن الجزري، غایة النهایة، ج )2(

 .4: ، ص5 القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج )3(

 .343:،ص1نباري، البیان في غریب إعراب القرآن، جاأل )4(
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َفزججتها بمزجة      زج القلوص أبي مزاده  َّ ٍ ّ َ ََ)1(  
ِزج القلوص أبو مزاده: ّ والصواب،باطل:"   قال ّوفي ذلك إشارة إلى رد . )2("ّ

  .القراءة
ُقتل (وأما قراءة ابن عامر: "قالف  في وصف قراءة ابن عامر،ُّمخشريَّ الزوبالغ

ِأوالدهم شركائهم ُّونصب األوالد وجر الشبرفع القتل ) َ ركاء على إضافة القتل إلى ّ
عر ِّرورات وهو الشَّرف فشيء لو كان في مكان الضَّ والفصل بینهما بغیر الظ،ركاءُّالش

ّلكان سمجا مردودا كما سمج ورد  ُ ً َزج القلوص أبي مزاده(ً فكیف به في الكالم المنثور، ) َ
  . )3("فكیف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته

 وقالوا بجواز الفصل بین المتضایفین بالمفعول، ومن ،ّوخالفهم عدد من األئمة
مستدلین على ذلك بهذه . یوطي، ورشید رضا وغیرهمّهؤالء ابن مالك، وأبو حیان، والس

ًندا، وكان إماما ّأعلى القراء العشرة س"  الفصیح ّالقراءة، وهي قراءة ابن عامر، العربي ً
ًثقة فیما أتاه، حافظا لما رواه، متقنا لما وعاه، عارفا فهما ً ً ً ً قیما فیما جاء به، صادقا ،ً ّ

َّابعین، وأجلة الرَّفیما نقله، من أفضل المسلمین وخیار الت َّاوین، ال یتّ هم في دینه، وال ُ
ُیشك في یقینه، وال یرتاب في أمانته، وال یطعن علیه في روا ُ ٌ فصیح ،ٌیته، صحیح نقلهُُّ

ّقوله، علیا في قدره، مصیبا في أمره، مشهورا في عمله، مرجوعا إلى فهمه، لم یعتد  ً ً ً ًُ ّ
ًفیما ذهب إلیه األثر، ولم یقل قوال یخالف فیه الخبر ُ")4( .  

َّأبو حیان وغیره رد هذا الزوبعد كل هذا كیف یطعن في قراءاته؟ وكفانا  عم، ّ
وهي مسالة :" ًمناقشا مسألة الفصل بین المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول، یقول

مختلف في جوازها، فجمهور البصریین یمنعونها ــ متقدموهم ومتأخروهم ــ وال یجیزون 
 في هذه حیح لوجودهاَّحویین أجازها، وهو الصَّعر، وبعض النِّذلك إال في ضرورة الش

ریح المحض ابن عامر اآلخذ القرآن عن َّ الصّالقراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي
ًحن في العرب ولوجودها أیضا في لسان العرب في َّعثمان بن عفان قبل أن یظهر الل

                                                             

 .176: ، ص1بویه، الكتاب، ج سی )1(

 .82، 81: ، ص2 الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .42: ، ص1 الزمخشري، الكشاف، ج )3(

 .86 ــ 82: ، ص1ّ الذهبي، معرفة القراء الكبار، ج )4(
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وهذه القراءة ضعیفة في استعمال : (لتفات إلى قول ابن عطیةوال ا... ة أبیاتّعد
 فصل بین المضاف َّركاء ثمُّف الفعل إلى الفاعل، وهو الشّالعرب، وذلك أنه أضا

روف في مثل هذا إال ُّة ال یجیزون الفصل بالظَّوالمضاف إلیه بالمفعول، ورؤساء العربی
ً، وال التفات أیضا إلى كالم )فكیف بالمفعول في أفصح كالم.... عرِّفي ضرورة الش

رورات، وهو َّء لو كان في مكان الضرف فشيَّوالفصل بینهما بغیر الظ :( ّمخشريَّالز
ّعر لكان سمجا مردودا كما سمج ورد َّالش ُ ً َزج القلوص أبي مزاده(ً فكیف به في الكالم ) َ

 ، والذي حمله على ذلك أن)لتهالمنثور، فكیف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزا
ّرأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالیاء، ولو قرأ بجر األوالد  ّوالشركاء؛ ألن ً

ّوأعجب لعجمي . األوالد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب
ٍّحو یرد على عربيَّضعیف في الن  صریح محض قراءة متواترة موجود نظیرها في لسان ّ

 تخیرتهم هذه نة الذیَّجل بالقراء األئمَّالعرب في غیر ما بیت، وأعجب لسوء ظن هذا الر
ً لنقل كتاب اهللا شرقا وغربا، وقد اعتمد المسلمون على نقلهمّاألمة،  لضبطهم ومعرفتهم ً

ّلتفات أیضا لقول أبي عليودیانتهم، وال ا  في االستعمال، ولو ٌ قلیلٌهذا قبیح: (ّ الفارسيً
َّعدل عنها یعني ابن عامر كان أولى؛ ألنهم لم یجیزوا الفصل بین المضاف والمضاف 

ِّرف، وانما أجازوه في الشَّساعهم في الظِّكالم مع اترف في الَّإلیه بالظ ّ ٕ، واذا ...)عرٕ
كانوا قد فصلوا بین المضاف والمضاف إلیه بالجملة في بعض كالم العرب، وهو غالم 
إن شاء اهللا أخیك، فالفصل بالمفرد أسهل، وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في 

  . )1("االختیار

ّ، وغلط ابن عامر لظنه أنه ُّمخشريَّأنكر القراءة الز: " ویقول الشیخ رشید رضا ّ ّ
ّ وانتصر لها ابن مالك في األلفیة، وشنعوا على ،استنبطها من كتابة بعض المصاحف

 وكادوا یكفرونه به، لكن سبقه به إمام المفسرین ابن جریر ، في إنكارهاّمخشريَّالز
ّجة على كل أحد، وقد تكون القراءة ُواتر حَّابتة بالتَّوالقرآن في جمیع روایاته الث. ّبريَّالط ّ

ٕ وان لم تكن فصیحة عند من راعى ،فصیحة على لغة القبیلة وردت ببیان عملها
  . حاة لغاتهم في القواعدُّجمهور الن

                                                             

 . 229،230 :، ص4 أبو حیان، البحر المحیط، ج )1(
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ًا لنكتة ّحاة شاذُّیه النِّائع في االستعمال وهو ما یسمَّوقد یكون القراءة بغیر الش
ّ كما یدل علیه معنى ،تجعلها من البالغة بمكان كإفادة معنى جدید مع منتهى اإلیجاز

  . )1(" وكثیر من القراءات،هذه القراءة
ِّحن موصوفا بالفحش في حدیث المبرَّوجاء حكم الل ّأما قراءة : "  حیث قال،دً

ّفهو لحن فاحش، وانما هي قراءة ابن ) َء بناتي هن أطهر لكمهؤال: (أهل المدینة  ٕ
َّمروان ولم یكن له علم بالعربی   . )2("ةٌ

ًد معلالِّویضیف المبر ّوانما فسد ؛ ألن األول غیر محتاج إلى : " ً قائال، رأیه هذاِّ َ ُ ّ ٕ
  . )3("یستغني الكالم ف،هؤالء بناتي: ّاني أال ترى أنك تقولَّالث

ُّمتواتر بالیقین، ال یتطرق الظ:"ّ، بأن هذا ّونقول ما قاله ابن الجزري نون وال ّ
  . )4("االرتیاب إلى شيء منه
ك في قول حن بحكم آخر یعضده في رفض القراءة، ونجد ذلَّواقترن حكم الل

ّاء في الطاء فالحن مخطئ، زعم ذلك َّبإدغام الت) فما اسطاعوا(ّفأما من قرأ : " اجَّجَّالز
ِّجتهم في ذلك أن السُون، الخلیل ویونس وسیبویه، وجمیع من قال بقولهم، وحُّحویَّالن ّ ین ّ

: لومن قا: اء صارت طاء ساكنة، وال یجمع بین ساكنین، قالَّمت التِدغساكنة، فإذا ُأ
َّأطرح حركة الت ّفخطأ أیضا، ألن سین ) َفما أسطاعوا: (ین، فأقولِّاء على السُ ً ) استفعل(ٌ

  . )5("ّلم تحرك قط

َّظر أن بعض المحدثین قد عالج مسألة اللَّ للنّومن الالفت ة َّیحن في العربّ
َّ فأشار إلى أن الل،ّبطریقة غریبة، تختلف عمن سبقوه  وهو ،غةُّة في اللَّحن ظاهرة طبیعیّ

ّرها ونموها، ویجب أن یوضع في االعتبار، ویكون محط اهتمام ّمن مؤشرات تطو
ُّونظر، وكأنه یشیر إلى أن الل ّ ّر وتنمو بفعل ما سماه القدماء وغیرهم من ّغة تتطوّ

َّال یتم هذا الل: " ّ أو الخطأ، یقول رمضان عبد التوابحنَّالمحدثین بالل حن والخطأ ّ
                                                             

 .125: ، ص8 محمد رشید رضا، المنار، ج )1(

 .105: ، ص4ّ المبرد، المقتضب، ج )2(

 .106، 105: ، ص4 المبرد، المقتضب، ج )3(

 . 46: ، ص1 ابن الجزري، النشر، ج )4(

 .127: ، ص2، األزهري، معاني القراءات، ج312: ، ص3جرابه،ٕ الزجاج، معاني القرآن واع )5(
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ُّة، بل یخضع لقوانین التطوَّبطریقة عشوائی :" ّثم یشیر في موقع آخر إلى. )1("ّغويُّر اللّ
ُّأن مهمة عالم الل ّ  بل ، والحكم لها أو علیهاغةُّغة في العصر الحدیث لیست هي تقییم اللّ
ً ومن أجل ذاتها دراسة وصفیة، محاوال تقریر الواقع ،غة في ذاتهاُّمهمتة دراسة الل ّ
  . )2(" الذي یكمن وراء هذا الواقعِّرِّوالكشف عن الس

  
  

   وما یجري مجراهالخطأ 2.3
ُمع الخواطئ سهم صائب؛ یضرب للذي :"مثل واب، وفي الَّالخطأ نقیض الص ٌ ٌ

المخطئ من أراد : ُّواب، وقال األمويَّاألحیان بالصبعض یكثر الخطأ، ویأتي 
 وجاء في لسان. )3("ّمن تعمد لما ال ینبغي: ّالصواب، فصار إلى غیره، والخاطئ 

َالخطأ والخطاء: " العرب ُواب، وأخطأ الرامي الغرض لم یصبهَّ الصَّضد: َ : والخطأ... ّ
ِتعمد، والخطءُما لم ی َما تعمد : ّ ِّ ُ ُ")4( .  

ً أن یقصد بفعله شیئا، فیصادف غیر : "ّویؤكد هذا المعنى قولهم في االصطالح
الخطأ ما : "  بین مصطلحي الخطأ والغلط بقولهّز أبو هالل العسكريِّویمی. )5("ما قصد

  . )6("واب خالفه، ولیس الغلط ما یكون الصواب خالفهَّكان الص

ّة یمكن تفسیره  بأنه تصور في ذهن القارئ حینما َّو الخطأ في القراءات القرآنی ّ
ُّنة، ولكنه لم یطابق ما ثبت عند النَّیقرأ القرآن على طریقة معی   .حاة ّ
َّاستعمل كثیرا في توجیه القراءات القرآنی) الخطأ(ّونالحظ أن حكم  ة، ومن ذلك ً

، ومن العبارات التي تجري مجرى )1("ةَّ في العربیٌوهو خطأ" ، و)7("ٌهذا خطأ: " قولهم
                                                             

 .33:  رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي، ص )1(

  .4: ّ لحن العامة والتطور اللغوي، ص رمضان، )2(

 .)خطأ(213: ، ص1، والزبیدي، تاج العروس، ج47: ، ص1 الجوهري، الصحاح، ج )3(

: ، ص1، والزبیدي، تاج العروس، ج274: ، ص2، ج)خطأ( ابن منظور، لسان العرب، مادة  )4(
 .)خطأ (211

 .3: ، ص2ي، كشاف اصطالحات الفنون، جون التها )5(

 .17:  العسكري، الفروق في اللغة، ص )6(

 .189: ، ص1ني القرآن، ج األخفش، معا )7(
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وال یستقیم أن یكون هنا " ، و)3("هذا ال یكون"، و)2("ولیست بجائزة: "الخطأ، قولهم
  . )4("ًمدغما

ة، منها َّحاة حكم الخطأ في كثیر من توجیهاتهم للقراءات القرآنیُّوقد استعمل الن
) ِبئهمأن( قرأ ، فقد}33: البقرة { ﴾بِأَسمآئِهِم أَنبِئْهم آدم يا قَالَ﴿: قراءة ابن عامر لقوله تعالى

َإن همزت قلت : " ّ، ورفض الفراء قراءة ابن عامر بقوله)5(بكسر الهاء بعد الهمز
ٕوان ) ِعلیهم( فتصیر مثل ،ها همزة ولیست بیاءَّولم یجز كسر الیاء والمیم ؛ ألن) ُأنبئهم(

ُهم(ها جاز رفع ألغیت الهمزة فأثبتت الیاء أو لم تثبت وكسرها على ما وصفت لك في ) ِ
  . )6()"ِعلیهم(و ) ُعلیهم(

عن ابن عامر : " ..... وتبعه في ذلك ابن مجاهد، وسار على خطاه، فقال
ّمهموزة مكسورة الهاء، وهو خطأ في العربیة، إنما یجوز الكسر إذا ترك الهمزة ) ِأنبئهم(
ًكان إماما كبیرا وتابعیا : "  وقد،ّ، و أنى البن عامر الخطأ)7("ٕیكون مثل علیهم والیهمف ً ً

ّجلیال وعالما شهیرا، أم المسلمین بالجامع األموي سنین كثیرة في أیام عمر بن عبد  ً ً ً
میر المؤمنین، وجمع له بین اإلمامة ّالعزیز ــ رضي اهللا عنه ــ فكان یأتم به وهو أ

والقضاء، ومشیخة اإلقراء بدمشق، فأجمع الناس على قراءته بالقبول، وهم الصدر 
  . )8("األول الذین هم أفاضل المسلمین

                                                                                                                                                                                   

 .154:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )1(

 .389: ، ص1 األخفش، معاني القرآن، ج )2(

 .581: ، ص2األخفش، معاني القرآن، ج  )3(

 .721: ، ص2 األخفش، معاني القرآن، ج )4(

 .154:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات القرآنیة، ص )5(

 .26: ، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج )6(

 .ـ154: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص  )7(

، الدمیاطي، إتحاف فضالء البشر، 117: ، ص1 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )8(
عالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب ّخیر الدین، األ، الزركلي، 23: ، ص1ج

 .95: ، ص4م، ج1984، 6، طوالمستعربین والمستشرقین، دار العلم للمالیین، بیروت
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 اللّه واتَّقُواْ﴿:  حمزة لقوله تعالىةاج حكم الخطأ في تعلیقه على قراءَّجَّوذكر الز

). األرحام (دة نصبّالقراءة الجی: "  قال، فقد}1 :النساء{ ﴾واألَرحام هِب تَساءلُون الَّذِي
ّفأما الجر في .... رحام أن تقطعوها واتقوا األ: والمعنى  ة ال َّفخطأ في العربی) األرحام(ّ

ِّیجوز إال في اضطرار شعر، وخطأ أیضا في أمر الد ً ّ ـ صلى اهللا َّبيَّ النَّین عظیم، ألنّ
  . )1("حم على ذاَّ فكیف یكون تساءلون به وبالر،ال تحلفوا بآبائكم: ّعلیه وسلم ـ قال

ر  وهذا ما نجده في قراءة نافع وابن عام،اج بعض القراءات بالخطأَّجَّونعت الز
ش فِيها لَكُم وجعلْنا﴿:  لقوله تعالى واألعرج، وزید بن علي واألعمش،  ما قَلِيال معايِ

ونكُراج في وصف هذه َّجَّ، فقال الز)2(بالهمز) معائش(، حیث قرأوا }10: األعراف{ ﴾تَش
َّجمیع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ، وال أعلم لها وجها إال الت: "القراءة  ً شبیه ّ

  . )3("هذه القراءةعویل على َّبصحیفة وصحائف، وال ینبغي الت
ّفأما قراءة من قرأ من أهل المدینة معائش بالهمز فهي : " ّوقال فیها المازني

ة، َّ یدري ما العربی عن نافع بن أبي نعیم، ولم یكنٕخطأ فال یلتفت إلیها، وانما أخذت
  . )4("ًوله أحرف یقرؤها لحنا نحوا من هذا

َّوذكر حكم الخطأ عند القاسم بن محم َ ِ ّوأما قراءة : " حیث قال،د، في هذه القراءةُ
، فهي خطأ، كما أخطأت العرب في جمع المصیبة، )معائش(أهل المدینة نافع وغیره 

  .)5("صائب فهمزوافقالوا م
من همز هذه الیاء فقد لحن، وقد : " وذهب ابن خالویه إلى تخطئة القراءة، فقال

  . )6("روى خارجة عن نافع همزه وهو غلط

                                                             

 .3، 2: ، ص2ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )1(

 .272، 271: ، ص4 أبو حیان، البحر المحیط، ج )2(

 .271:، ص4ج  أبو حیان، البحر المحیط، )3(

إبراهیم مصطفى، وعبداهللا أمین، مصر، : جني، المنصف في شرح التصریف، تحقیق ابن  )4(
 .308، 307:، ص1م، ج1960

 .278:  دقائق التصریف، ص )5(
 .49: ابن خالویه، إعراب ثالثین سورة، ص )(6
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 ال یجوز همزه ّفظة مماَّوهذه الل: "  حیث قال،ّوخطأ ابن األثیر هذه القراءة
ولم یعلم نافع األصل في ذلك فأخذ علیه، وعیب علیه .... ةَّبإجماع من علماء العربی

ًوهمزها قوم وهو بعید جدا، : " ، واستبعد أبو البقاء هذه القراءة حین قال)1("من أجله
َّووجهه أنه شبه األصلیة بالز ّورد أبو حیان على قول . )2(" نحو سفینة وسفائن،ائدةّ

ّ ولم یكن یدري ما العربیة، ،ة عن نافعأصل هذه القراء: ّقال المازني: " ، بقولهّالمازني
فوجب قبول ... ولسنا متعبدین بأقوال البصرة، ... وكالم العرب التصحیح في نحو هذا

ّما نقلوه إلینا، وال مباالة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا، وأما قول المازني أصل هذه 
األعرج وزید بن علي ّالقراءة عن نافع فلیس بصحیح؛ ألنها نقلت عن ابن عامر، وعن 

ًواألعمش، وأما قوله إن نافعا لم یكن یدري ما العربیة فشهادة على النفي، ولو فرضنا  ّ ّ
ّأنه ال یدري ما العربیة وهي هذه الصناعة التي یتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب  ّ ّ ّ

ن  ملقراءة عن العرب الفصحاء، وكثیرّفهو ال یلزمه ذلك، إذ هو فصیح متكلم ناقل ل
  . )3("ّحاة یسیئون الظن بالقراء، وال یجوز لهم ذلكُّهؤالء الن

ًّویمكن تفسیر هذه القراءة صوتیا بأنها جاءت على هذه الشاكله ــ بالهمز ــ 
 حیث تسقط شبه الحركة وتلتقي الحركتان بعد ذلك ،للتخلص من الحركات المزدوجة

   :یضطر إلى إقحام الهمزة بینهما على النحو التاليمما 

Ma<āyis   Ma<ā*is                                  Ma<ā>is  
  ِ ش                      معائشِ..ِمعایش                     معا
 ، قرأ الجمهور}26: مریم{ ﴾... مِن تَريِن فَِإما﴿: ومثل هذا ما ورد في قوله تعالى

ّترئن( وقرأ أبو عمرو بن العالء،بیاء من غیر همز) ّترین( ِ بالهمز، وجاءت قراءة أبي ) َ
ُّعمرو بن العالء مظهرا من مظاهر تخلص الل غة من شبه الحركة في الحركات ً

، )ّترین(على قراءة الجمهور ّ إذ إن األصل في قوله تعالى أن یكون بالیاء ،المزدوجة
                                                             

ّ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، شرحه وعلق علیه )821:ت( القلقشندي، أحمد بن علي، )1(
ّمحمد حسین شمس الدین، ط: وقابل نصوصه  ،1م، ج1987، 1، دار الفكر للطباعة، ط1ّ

 .178: ص

 . 156: ، ص1 ج، العكبري، إمالء ما من به الرحمن )2(

 .272، 271: ، ص4 أبو حیان، البحر المحیط، ج )3(
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 الحركتین، وهذا نمط شبیه بتلك األنماط التي حذفت منها نزلقت شبه الحركة بینحیث ا
َّ ومن ثم أقحمت، أو أن تكون مما تتشك،الهمزة ّ ل فیه الحركة المزدوجة وهي حركة ّ
 وهنا تلتقي الحركتان ،ص من شبه الحركةُّخلَّ عن طریق التّغويُّظام اللَّص منها النَّیتخل

)ai (إلى إقحام الهمزة بین هاتین ّغويُّظام اللَّأ الن ولهذا یلج،غةُّوهذا غیر مقبول في الل 
  : اليَّحو التَّالحركتین على الن

tarayinna           tara *inna tara>inna             
َّ   ترین                   ترـــــ ن                ترئن َّ َِّ َِ َ ََ َ َِ  

ص من التقاء ُّخلَّجاءت للت) ّمعائش، وترئن(ّوعلى هذا فإن قراءة الهمز في 
  .الحركتین بعد حذف شبه الحركة من المزدوج الحركي

َّوجــاء حكــم الخطــأ صــریحا فــي حــدیث الز       َنتخــذ( اج، عنــد تعقیبــه علــى قــراءة َّجــً ُ (
 مِـن  نَّتَّخِذَ أَن لَنا ينبغِي كَان ما كسبحانَ قَالُوا﴿: ، في قوله تعـالى)1(بصیغة المبني للمجهول

 ونِـكد  اء  مِـن لِيـحـویین خطـأ، َّوهـذه القـراءة عنـد أكثـر الن: " ، حیـث قـال}18: الفرقـان{ ﴾أَو
ّوانمــا كانــت خطــأ؛ ألن  ّ ًمــا تــدخل فــي هــذا البــاب فــي األســماء إذا كانــت مفعــوال َّإن) مــن(ٕ

َّمـــا اتخــذت مــن أحــد ولیــ: (ل، وال تــدخل علــى مفعــول الحــال، تقــولَّأو مـــا (وال یجــوز ) ًاٍ
ٍّاتخذت أحدا من ولي ًإنما دخلت ألنها تنفي واحدا في معنى جمیع، تقـول) من(ّ؛ ألن )ً ّ :

ًما من أحد قائما، وما من رجل محبا لما یضره ّ وال یجوز ما رجل من محب ما یضره، ،ًٍ ٍّ
  . )2("وال وجه لهذه القراءة

َوثمة ولیس : " مثل قولهم،ّ وتفضي إلى رد القراءة، أحكام تجري مجرى الخطأّ
لم تكن المضارعة " ، و)5("ولیس هذا بالوجه"، )4("ولیس بالوجه" ، )3("یعرف هذا الوجه

ّفأما اطراده "، و)6("هنا بالوجه ، وهذا )ال یجوز (، و)2("فلیس بمستقیم"، و)1("ال یستقیمفّ
                                                             

  .104: ه، مختصر في شواذ القرآن، صابن خالوی:  انظر )1(

 .61، 60: ، ص4به، جٕ الزجاج، معاني القرآن واعرا )2(

 .726: ، ص2 األخفش، معاني القرآن، ج )3(

 .53:،ص1 الفارسي، الحجة، ج )4(

  .370:،ص1 الفارسي، الحجة، ج )5(

 .57:،ص1 الفارسي، الحجة، ج )6(
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َّما قرره الز َّرب العالمین الر(ّال یجوز في القرآن إال : " اج في قولهَّجّ ٕ، وان )ِحیمَّ الرِحمنِّ
  . )3("صب جائزین في الكالم َّفع والنَّكان الر

ــا إِن﴿ :شدید لقولــه تعــالىَّة فــي قــراءة التــّومــن هــذا مــا رده أبــو عبیــد        نإِلَي مهــاب ي   ﴾إِ
ّ، ویعلـق )5(" لـهَال وجـه: "، فقال)4(جعفر یزید بن القعقاع ، وهي قراءة أبي }25: الغاشیة{

ًقلــت وجهــه أن تجعلــه مــصدر أیــب إیابــا، مثــل : " وجیــه، بقولــهّابــن خالویــه علــى هــذا الت ّ ّ
ّكـذب كـذابا، قـال اهللا عـز وجـل ّ ً ّ ا  وكَـذَّبوا ﴿: ّ اتِنـا  بِآيوفـي قولـه تعـالى)6(} 28: النبـأ{ ﴾كِـذَّاب ، :

﴿حبص ؤاد وأَ  علـى تلـك ّ، وردت قراءتـان، ویحكـم العكبـري}10: القـصص{ ﴾فَارِغًا موسى أُم فُ
  :ویحكى فیها قراءتان أخریان: "  ال وجه لهما، یقولَّالقراءتین بأن

اي من غیر َّبالقاف علیها نقطتان، وبزاي وغین منقوطتین مفتوحة الز: همااحدإ
ا لم اهمتاء مكسورة، وكلَّها بعین وراء غیر معجمتین، والرَّن أ كذلك إالألف، واألخرى

ُّأجد له وجها في الل   . )7("غةً
واْ ﴿: فع في قولـه تعـالىَّومن ذلك قراءة الر        نهم  قَلِـيال  إِالَّ تَولـَّ حیـث }246: البقـرة { ﴾مـ ،

ع وجـود المـستثنى ّال مـفیها، فاالسم هنا وقـع مـستثنى بـإ) ًقلیال(ّجمع القراء على نصب أ
َّمنه في الكالم، فلیس له وجه إال الن ّصب، حیث قـرأ سـلیمان بـن مهـران األعمـش، وُأبـي ّ

ه ال وجــه لهــذه القــراءة، حیــث قــالَّجــَّ، وذهــب الز)8(فعَّبــالر) ٌقلیــل(بــن كعــب  ال : " ّــاج بأن
َّدي وجـه؛ ألن المـصحف علـى النـ وال لهـا عنـ،أعرف هذه القـراءة حـو یوجبهـا؛ َّصب، والنّ

                                                                                                                                                                                   

 .105: ، ص1 الفارسي، الحجة،  ج )1(

 .130: ، ص1 الفارسي، الحجة، ج )2(

 .7: ، ص1ٕ الزجاج،  معاني القرآن واعرابه، ج )3(

، 172: ، ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص215: ، ص5 ج، النحاس، إعراب القرآن )4(
 .364: ، ص3ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج

 .73، 72:  ابن خالویه، إعراب ثالثین سورة، ص )5(

 .73، 72:  صابن خالویه، إعراب ثالثین سورة،  )6(

ّ العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص )7( ّ :301 ،908. 

 .15: ّ ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )8(
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َّألن االستثناء إذا كان أو ًجـاءني القـوم إال زیـدا، فلـیس فـي : ًل الكالم إیجابـا، نحـو قولـكّ
َّــزیــد المــستثنى إال الن ًتولــوا أســتثني قلــیال مــنهم: صب، والمعنــىّ ّوانمــا ذكــرت هــذه؛ ألن . ّ ّ ٕ

  . )1("وهذا عندي ماال وجه له) همٌفشربوا منه إال قلیل من: (بعضهم روى
ّ هو نصب االسم بعد إال في االستثناء الموجب متكامل األطراف، وما والقیاس

ُّجاء في هذه القراءة هو تمرد على النظام الل َّ قرأ األعمش وُأبي بالر فقد،ّغويّ فع، ولهذا ّ
ّحاة القراءة، ویبدو أن الذي سوغ هذا لهماُّلنأنكر علیهما ا  هو حمل هذا الموضع على ّ

ّال على النص اللفظي، حیث ُأالمعنى،  من حالة االستثناء الموجب، ) ّإال( ما بعد َجِخرّ
ُإلى االستثناء المنفي ــــ الحصر ــــ الذي یعرب فیه المستثنى حسب موقعه من الجملة، 

  .محذوفة) ّإال(ّوكأن 
، }2:الفاتحة{  ﴾الْعالَمِني رب للّهِ الْحمد﴿ : هذا الباب ما جاء في قوله تعالى ومن

، وهذه )ِالحمد هللا(و) َالحمد هللا:(قد روي عن قوم من العرب : " ّاج أنهَّجَّحیث یذكر الز
ّوایة عنه، وانِّ وال یتشاغل بالر،لغة من ال یلتفت إلیه  ؛ما تشاغلنا نحن بروایة هذا الحرفٕ

َّلنحذر الن َّاس من أن یستعملوه؛ أو یظن جاهل أنّ ّه یجوز في كتاب اهللا عز وجل؛ أو ّ ّ
) هـ310 (ُّبريَّوأنكر الط. )2(" لهذا نظیر في كالم العرب، وال وجه لهِفي كالم، ولم یأت

ً لكان عندي محیال ،صبَّ قارئ ذلك بالنلو قرأ: " صب، فقالَّ، بالن)َالحمد(على من قرأ 
ّمعناه ومستحقا العقوبة على قراءته إیاه كذلك، إذا تعمد قراءته كذلك  وهو عالم بخطئه ،ً

ًّ، وسبق أن فسرنا هذه القراءة صوتیا فیما مضى من هذا البحث، وكان)3("وفساد تأویله ّ 
ّالغرض منها تحقیق االنسجام الصوتي والخفة ّ.  

ً وعاصما في ،ً أبا جعفر وشیبة ونافعا في غیر روایة ورشَّوروى أبو عبید أن
ّفنعما هي(روایة أبي بكر والمفضل، وأبا عمرو بن العالء قرأوا  ون وتسكین ُّ، بكسر الن)ِ

                                                             

 . 324، 323: ، ص1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )1(

 .7: ، ص1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )2(

 .47: ، ص1 الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج )3(
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 ،}271: البقرة{ ﴾ هِي فَنِعِما الصدقَاتِ تُبدواْ إِن﴿: ، في قوله تعالى)1(العین وتشدید المیم
رایة، ِّبط والدَّاء بقلة الضَّ واتهموا القر،حاة لهذه القراءةُّفقد وجهت انتقادات كثیرة من الن

وال أحسب أصحاب الحدیث ضبطوا : "اجَّجَّسكین من أوهامهم، قال الزَّ القول بالتوجعلوا
 فیها الجمع بین َّة؛ ألنَّحویین جائزة البتَّ، وال هذه القراءة عند البصریین الن)2(هذا

  .)4(ه من المحالَّسكین بأنَّاس التَّحَّ، ووصف الن)3("ّساكنین من غیر حرف مد أو لین
ّفنعما(من قرأ : " ًسكین بعدم االستقامة قائالَّ التّ الفارسيّوقد وصف أبو علي َِ (

ّنعما(بسكون العین من  ِ ه جمع بین ساكنین َّحویین ؛ ألنَّد النًلم یكن قوله مستقیما عن) ِ
ما یجوز إذا كان الحرف َّاكنین عندهم إنَّل منهما لیس بحرف مد ولین، والتقاء السَّاألو
  . )5("ل منهما لینَّاألو

ّ ومن ذلك أیضا وصف القراءة أنها لیست بشيء قراءة ً واصفا ُّ قال العكبري،ً
صلِحوا﴿: قوله تعالى حكاه األهوازي ) أخواتكم (یقرأ : " }10: الحجرات{ ﴾أَخويكُم بين فَأَ

  . )6("ّفي الموضح، ولیس بشيء
ّوحسبنا أن نردد ما قاله ابن الجزري ّمن یزعم أن أئمة القراء ینقلون : "شرَّ في النّ ّ ّ

َّوقیف، فقد ظن بهم ما هم منه مبرأحرف القرآن من غیر تحقیق وال بصیرة وال ت ون ّ
   .)7("هونَّوعنه منز

ُّن النحاة القدماء أطلقوا حكم الخطأ على القراءات التي تحاكي ّوالحق إ ّ
ّاستعماالت لغویة كان یعتقد بعدم صحتها؛ ألنها خرجت عن ّ ّغویة ُّ سیاق األنظمة اللُّ

غة، وتقویم ما ُّ، وكانوا یهدفون من توجیه هذا الحكم إلى تصحیح مسار اللالقیاسیة
                                                             

، 388: ، ص1س، إعراب القرآن، ج، النحا353:  ص،1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )1(
 .388: ، ص2 حیان، البحر المحیط، جأبو

 ."نعما بالمال الصالح  للرجل الصالح:"  یقصد بذلك الحدیث )2(

 .354: ، ص1ٕزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج ال )3(

 .388: ، ص1ج ، أعراب القرآن، النحاس )4(

 .396: ، ص2 الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج )5(

 .364: ّ العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ص )6(

 .214: ، ص2 ابن الجزري، النشر، ج )7(
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َّاعوج منها، ومعالجة القراءات القرآنی ة التي جاءت شاهدة على هذا المیل واالنحراف، ّ
ُّإال أن ما عده القدماء خطًأ كان عند بعض المحدثین مظهرا لتطور الل ّ ً ّ ّ ّونموها، غة ّ

ّغة، ویكون محط اهتمام العلماء، وال ُّ من اللًاویجب أن یوضع في االعتبار كونه جزء
َّغة إغفاله، وینبغي أن یدرس وفق قوانین التُّیجوز للباحث في شأن الل ، ّغويُّر اللُّطوُ

ُّكالمماثلة الصوتیة، ونظریة الس یسیر، وظاهرة القلب المكاني، والقیاس َّهولة والتّ 
ُّإن مهمة عالم الل: " ّاطئ، وغیرها، یقول رمضان عبد التوابالخ ّ غة في العصر الحدیث ّ

غة في ذاتها ومن أجل ُّ والحكم لها أو علیها، بل مهمته دراسة الل،غةُّلیست هي تقییم الل
ًذاتها دراسة وصفیة محاوال تقریر الواقع ِّ والكشف عن السر الذي یكمن وراء هذا ،ّ ّ

  .)1("الواقع
       

   وما یجري مجراه الغلط3.3
ن یكون ذلك من غیر واب فیه، وأَّالغلط أن تعیا بالشيء فال تعرف وجه الص

ّتعمد
یغ أو في ِّ الصة الفصحى في األصوات أو فيَّغة العربیُّهو مخالفة الل: "وقیل. )2(

  .)3(" وحركات اإلعراب أو في داللة األلفاظ،تركیب الجملة
َّاستعمل العلماء عبارات متنوعة للداللة علیه، كقولهم و "  و،)4("ٌ قبیحٌوهذا غلط": ِّ

ٌإنما هو غلط"، و)5("طه العربفهو من غلط تغل  َطِلَغ"، و)7("ٌه نكرةَّ ألنٌوهو غلط" ، )6("ّ
   .)9("ٌ وغلطٌةوهي مرفوض" ، )8("اسَّ من النٌكثیر

                                                             

ّد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، ص  عب)1( ّ ّّ :4. 

 .363: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج )2(

  . 9:  عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، ص )3(

 .543: ، ص2 معاني القرآن، ج األخفش، )4(

 .216: ، ص2 معاني القرآن، جاألخفش،  )5(

 .261: ، ص1ّ المبرد، المقتضب، ج )6(

 .199: ، ص4 الزمخشري، الكشاف، ج )7(

 .461: ، ص3 أبو حیان، البحر المحیط، ج )8(

 .117: ، ص1 ابن جني، المحتسب، ج )9(
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ى﴿: ، في قوله تعالى)1(بالهمز) ربأت(وقرأ أبو جعفر المدني تَرو ضالْأَر ةامِدفَإِذَا ه 

ّ، وجعل الفراء الهمز }5: الحج {  ﴾بهِيجٍ زَوجٍ كُلِّ مِن وأَنبتَت وربت اهتَزت ماءالْ علَيها أَنزلْنا
ها قاسته على وضع َّ؛ ألن، وقد كانت العرب تغلطه وهو وهم غلط،ًناجما عن الوهم

ّلغوي آخر قیاسا خاطئا، وصرح بأنه مرفوض تمام ّ ّ ً عن أبي : " ًا في القراءة، حیث قالً
 فإن كان ذهب إلى الربیئة الذي یحرس ،مهموزة) اهتزت وربأت(ّمدني أنه قرأ جعفر ال

القوم فهذا مذهب، أي ارتفعت حتى صارت كالموضع للربیئة، فإن لم یكن أراد هذا فهو 
وهو .... ، ورثأت المیتِّویق، ولبأت بالحجّحألت الس: غلط قد تغلطه العرب، فتقول

  . )2("ّمما یرفض من القراءة

َّوالفراء محق في ذلك ألن ّ ربا ) ربت( الهمزة لم تكن من أصل الكلمة، فأصل ّ
ّیربو مثل نما ینمو، فمن أین جاءت الهمزة، إنها بفعل الوهم ال غیر، ویضیف في 

وربما غلطت العرب، إذ في الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز فیهمزون : " ٍمكان آخر
ُرثأت زوجي بأبیات، ویقولون لبأت :  المهموز، سمعت امرأة من طيء تقولغیر

ي دف العطاش من اإلبل، ّویق فیغلطون؛ ألن حألت قد یقال فُّ، وحألت السِّبالحج
 ذهبت إلى اللبأ الذي یؤكل، ورثأت زوجي إلى رثیئة اللبن، وذلك إذا جلبت ولبأت

  . )3("الحلیب على الرائب
َوحلیت السویق، ومن العرب من همزه، فقال: "ّویؤكد هذا المعنى قول الخلیل َّ ّ :

َحألت السویق، وهذا غلط َّ وأنا أرى ما : " ه بقولهّوعلل ابن جني همز ما ال همز فی. )4("ُ
ما هو عن تطرق وصنعة، ولیس َّاكنة في نحو هذا إنَّورد عنهم من همز األلف الس

َّ هكذا من غیر مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدة أوجه أنًاعتباطا ّ  الحركة إذا ّ

                                                             

 المبسوط في القراءات العشر، ،، األصفهاني94:  ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )1(
 .305: ص

 .216: ، ص2 معاني القرآن، ج،اءّ الفر )2(

   . 216: ، ص2قرآن، ج معاني ال،ّالفراء  )3(

، 3مهدي المخزومي،  ج: ، كتاب العین، تحقیق)هـ170ت ( الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، )4(
 .) حلو(، 295:ص
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ّت الحرف الساكن، فكثیرا ما تجریها العرب مجراها فیه، فیصیر لجواره إیاها كأنه جاور ً
ّإنما هي في نفس األلف، فاأللف في ) باز(ّمحرك بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء

ٕ، واذا تحركت األلف انقلبت همزة، من ذلك قراءة ٌها محركةَّذلك وعلى هذا التنزیل كأن
  . )1("ألینَّغیر المغضوب علیهم، وال الض: ختیانيّوب السُّأی

ُّأن أی: " بن خالویهوذكر ا ّإن المدة التي :  همزت ؟ فقالَِلم:  سئلّختیانيَّوب السّ ّ
  . )2("اكنین هي هذه الهمزة التي همزتَّمددتموها أنتم لتحجزوا بها بین الس

غة، فلم ُّ اللّاهرة بأنها لم تكن اعتباطیة في أمرَّوذهب شاهین إلى تفسیر هذه الظ
ّیأت بها العرب إال  َّرورة صوتیة،  فهي عالمة للنَّلضِ ّن وصف الهمز بأنه إ:" بر، یقولّ ّ

ّمرتجل هو في الحقیقة إشارة إلى وظیفة، ألن العربي ً الذي ارتجله إنما أختار له موقعا ّ ّ
َّمعینا، خضوعا لضرورة صوتیة معینة، نرى نحن أنها الن ّ ّ ّ ً قدماء بر، على حین وقف الً

ّفسرها ابن جن...  أمامه مكتفین بالحكم بشذوذه  اكن َّ األلف تحركت بحركة السَّ بأنّيّ
ُّوفسرها فلیش بالهروب من المقطع المدید لكراهیة الن. قبلها فهمزت طق بمصوت طویل ّ

َّونفسرها نحن بما سبق أن قررناه من أن الن.  في مقطع مقفل ّ بر في لسان قبائل البادیة ّ
ول في لسان غیرهم من الحضریین، وقد ّوتر على حین یأخذ صورة الطَّرة التیأخذ صو
َّوتر صورة الهمزة نظرا لشدة ضغط النَّاتخذ الت ّ ّاطق على المقطع، برغم أنه ال مادة ً

ّالكلمة، وال أیة صیغة من صیغها االشتقاقیة تحتوي همزة، األمر الذي یؤكد أن رمز  ّ ّ ّ
من نطاق هذه التعلیالت ) برَّالن(وهكذا یخرجنا تفسیر ...رالهمزة هنا عالمة نبر ال أكث

  . )3("التي ال ینهض بها دلیل، وال یحل بها إشكال
ِّبعض قراءاتهم، ومن هؤالء المبرد، ّحاة إلى تغلیط القراء في ُّوذهب بعض الن

ش فِيها لَكُم﴿ :، في قوله تعالى)4(بالهمز) معائش(ًیث قال تعقیبا على قراءة ح  ما قَلِيال معايِ

                                                             

 .147: ، ص3 ابن جني، الخصائص، ج )1(

  . 34:  ابن خالویه، إعراب ثالثین سورة، ص )2(

 .129، 128:  شاهین، عبد الصبور، القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص )3(

  . 42:  ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص )4(
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ونكُرّفال یجوز همز یائها؛ ألنها في األصل ) معیشة(ّفأما : " }10: األعراف{ ﴾تَش
ّمتحركة، فإنما ترد إلى ما كان   . ُ لها، كما ذكرت لك في صدر البابّ

َّ وان،ه غلطَّفهمز، فإن) معائش(ّفأما القراءة من قرأ  ما هذه القراءة منسوبة إلى ٕ
  .  ف وقد وقف علیهاة، وله في القرآن حروَّ ولم یكن له علم بالعربی،نافع بن أبي نعیم

ّ وانما الجمع ،ّوكذلك قول من قال في جمع مصیبة مصائب إنما هو غلط ٕ
ِمصاوب؛ ألن مصیبة مفعلة، فعلى هذا یجري وما أشبهه ُ ّ")1( .  

ِال تهمز ألنها ـ یعني الواحدة ـ مفعلة، الیاء من الفعل، فلذلك ال : " ّ وقال الفراء ّ
  لما،ّتهمز، إنما یهمز من هذا ما كانت الیاء فیه زائدة مثل مدینة ومدائن وقبیلة وقبائل

ًكانت الیاء ال یعرف لها أصل ثم قارفتها ألف مجهولة أیضا همزت  ومثل معایش من ،ّ
ّ وذلك أن ،مناور:  قلت، أو منارة،معون:  قلت،الواو مما لم یهمز لو جمعت معونة

مون َّ یتوه،ما همزت العرب هذا وشبههَّ ورب،الواو ترجع إلى أصلها لسكون األلف قبلها
ّ كما جمعوا مسیل الماء أمسلة شبه ، وعدة الحروف،فظَّا في اللّأنها فعیلة لشبهها بوزنه ُ

ُبفعیل وهو مفعل، وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصیبة شبهت بفعیلة لكثرتها  ِ
  . )2("في الكالم

َّویقرر الز َّاج حقیقة هامة تفید رد بعض القراءات القرآنیَّجّ ّ ّ لیس ینبغي : " ة، وهيً
ّأن یقرأ القرآن بتوهم غیر الصواب َّ، وقد رد الز)3("ّ ّاج قراءة أبي جعفر، وهو شیخ قراء َّجّ

ةِ قُلْنا وإِذْ﴿: أهل المدینة في عصره، في قوله تعالى  الَّإِ فَسجدواْ آلدم اسجدواْ لِلْمالئِكَ
لِيسبالكسر، وقرأ جعفر ) ِللمالئكة  اسجدوا(اء َّرُقرأت الق: " قال، فقد}34: البقرة {﴾إِب
ُللمالئكة اسجدوا: (وحده بت في َّة أهل المدینة، وأهل الثَّلِ، وأبو جعفر من جِّمَّبالض) ُ

ّه غلط في هذا الحرف؛ ألن المالئكة في موضع خفض، فال یجوز أن َّنّالقراءة، إال أ
  . )4("یرفع المخفوض

                                                             

 .261: ، ص1 المبرد، المقتضب، ج )1(

 .374، 373: ، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .79: ، ص1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )3(

 .80، 79: ، ص1ٕ الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج )4(
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ًوكـــان حكـــم الغلـــط حاضـــرا فـــي وصـــف بعـــض قـــراءات الحـــسن البـــصري، لقولـــه 
أدارأتكـم وال : ( قـرأ، فقـد}16:یـونس{ ﴾بِـهِ  أَدراكُـم  والَ علَيكُم تَلَوتُه ما اللّه شاء لَّو قُل﴿: تعـالى 

َّیــضا ابـن عبـوبهــا قـرأ أ، بـالهمز، )بـه اس وابــن سـیرین وأبــو رجـاء، وقـرأ ابــن كثیـر ونــافع ً
، )أدرایكـم(، وهي مرسومة فـي خـط المـصحف بالیـاء، )أدراكم(وعاصم في روایة حفص 

عالمة على إمالة األلف نحو الیاء، وباإلمالة قرأ أبو عمرو وعاصم في روایة أبـي بكـر 
  . )1(وابن عامر وحمزة والكسائي

ّولعل الحسن ذهب إلى طبیعته وفصاحته فهمزها، ألنها تضارع : ّقال الفراء ّ
ّدرأت الحد وشبهه، وربما غلطت العرب في الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز 

وقد سأل األصمعي أبا عمرو : " اسَّحَّ، وجاء في إعراب الن)2(فیهمزون غیر المهموز
... ال وجه لقراءة الحسن: وقال أبو عبید. ال :  قال؟عن الهمز في هذا الحرف أله وجه

  .  )3("ّإال على الغلط
ّواقترن حكم الغلط بحكم القبح، وفي هذا تأكید لرد القراءة، ومن ذلك ما جاء  ٌ

 وكَذَلِك الْغَم مِن ونَجيناه لَه فَاستَجبنا﴿: ى حدیث أبي عبیدة حول قراءة قوله تعالىًتعقیبا عل

وكان أبو عبید یختار القراءة بنون واحدة : "، یقول القیسي}88: األنبیاء { ﴾الْمؤمِنِني نُنجِي
" منینالمؤ"ًإتباعا للمصحف على إضمار المصدر، یقیمه مقام الفاعل، وینصب 

ختار أبو عبیدة أن تكون أصله ّ الفتح، وهذا كله قبیح بعید،  واّویسكن الیاء في موضع
ّبنونین، والتشدید ثم ُأدغم النون الثانیة في الجیم، وهو غلط قبیح، وال یجوز ) ّننجي(

 وال ، وهي مشددة أولها ساكن، فكیف تدغم النون في الجیم،ّاإلدغام في حرف مشدد
  . )4("ام النون في الجیم عند أحدًیجوز أیضا إدغ

ّ وتكلف لها بعضهم، وجاء ،ّ، فردها بعضهمواختلف العلماء في توجیه القراءات
َّفعل ماض مبني لما لم یسم) ُنجي(ّاإلشكال في هذه القراءة من أن   فاعله، فكان ینبغي ٍ

                                                             

 .324: اهد، السبعة في القراءات، ص ابن مج )1(

  .459: ، ص1ّ الفراء، معاني القرآن، ج )2(

 .54:، ص2 النحاس، إعراب القرآن، ج )3(

   .114، 113: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )4(
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ًاء منصوبا، كما هو في رسم المصحف، قال ً مرفوعا لكن ج)المؤمنون(أن یكون 
 ه، وهذا القول فی)ُجاء المؤمنینَّنجي الن(ّإن نائب الفاعل هو المصدر، أي : بعضهم 

َّتكلف واضح، قال الز َّومن تمحل لصح: " ُّمخشريّ ُجاء َّنجي الن(ته فجعله فعل، وقالّ
ّجاء فمتعسف بارد َّ ونصب المؤمنین بالن، وأسنده إلى مصدره،فأرسل الیاء) المؤمنین
  . )1("العسف

 ،ّوأما قراءة عاصم وابن عامر بنون واحد فال یعرف لها وجه: " ُّوقال األزهري
: من قال معناه : ّحويَّوقال أبو اسحاق الن.  فاعله إذا خال باسمه رفعهَّ مالم یسمَّألن

ُنجي النجاء المؤمنین، فهو  ّ َ ِّ وأنكر القیسي هذه . )2("ّحویین كلهمَّخطأ بإجماع من النُ
َّوانما تعلق من قرأ هذه القراءة أن: "  بقوله،القراءة ّ  هذه اللفظة في أكثر المصاحف ٕ

ُّ فهذه القراءة إذا قرئت بتشدید الجیم وضم الن،بنون واحدة ّ ّتمكن ٕون واسكان الیاء غیر مُ
  . )3("ةَّفي العربی

 :من قوله تعالى) ننجي: " (ّورد ابن محیسن زعم المنكرین لهذه القراءة بقوله
﴿كَذَلِكنُنجِي و ني ِّنجي(، قرأ ابن عامر وشعبة}88: األنبیاء{ ﴾الْمؤمِنِ انیة، َّون الثُّبحذف الن) ُ

انیة، إلخفائها َّحذفت نونه الث) ُننجي(، وأصله )نجى(ارع ّوتشدید الجیم، على أنه مض
َّعند الجیم، كما حذفت التاء الث إلدغامها في الظاء، والفعل مسند ) تتظاهرون(انیة في ُ

َفاستجبنا لھُ:(إلى ضمیر العظمة لمناسبة قوله تعالى َ َ َْ ِّونجیناهُ من الغم َْ َ ْ َ َِ َ َْ ّ، واعلم أن ) َّۚ
انیة في هذا الموضع من سورة َّون الثُّاتفقوا على حذف النجمیع علماء الرسم قد 

جي﴿:  وكذلك في سورة یوسف من قوله تعالى،األنبیاء ن فَناء موقد }110: یوسف{ ﴾نَّش ،
  : ّأشار إلى ذلك الناظم بقوله

َل وُ       كِاءَیِنبَي األِي فِنجُن نِ مُونُّالنَو   )4("ِاءَخفِإلِ لِیقِدَّي الصِفٌّ

                                                             

   .132: ، ص3 الزمخشري، الكشاف، ج )1(

 . 170: ، ص2 األزهري، معاني القراءات، ج )2(

 .113: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )3(

، 42: ، ص3محیسن، محمد سالم، المغني في توجیه القراءات العشر المتواترة، دار الجیل، ج  )4(
43. 
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ني بِهِ تَنزلَت وما﴿ :ُوكذلك وصفت قراءة الحسن بالغلط، في قوله تعالى   ﴾الشياطِ
َّوما تنزلت به الش(، فقرأ }210:الشعراء{ ً، فجمعه جمعا مذكرا سالما، فألزمه)یاطونّ ً  حالة ً

َّوكأنه غلط من الش: " ّفع، قال الفراءَّالر ٌ وقال . )1("ّیخ، أنه بمنزلة المسلمین والمسلمونّ
 وعلى اخل الجمعین علیه وتشابههما عنده،ّهذا مما یعرض مثله للفصیح لتد: "ّيّابن جن

َّكل حال فالش سمعت : وسمعت علي بن سلیمان یقول: " اسَّحَّوقال الن. )2("یاطون غلطّ
ّهكذا یكون غلط العلماء، إنما یكون بدخول شبهة، لما رأى : محمد بن یزید یقول

ًالحسن رحمه اهللا في آخره یاء ونونا، وهو في موضع اشتبه علیه با ّلجمع المسلم فغلط، ً
وغلط الحسن في حرفین من : " وقال الجاحظ. )3("ءّحذروا زلة العلماا: وفي الحدیث

  . )4("یاطونَّوما تنزلت به الش: ُص والقرآن، والحرف اآلخر: القرآن، مثل قوله

ؤوسِكُم وامسحواْ﴿ :ًوجاء حكم الغلط وصفا لقراءة حمزة في قوله تعالى بِر لَكُمجأَرو 

نيِ إِلَى بلمجرورة ً، عطفا على رؤوسكم ا)5(بالخفض) ِوأرجلكم( قرأ  فقد،}6: المائدة{ ﴾الْكَع
وهذا : " ّفعلق النحاس على هذه القراءة بقوله. بالباء وهو عطف لفظي بسبب المجاورة

ّالقول أي العطف على الجوارـ غلط عظیم؛ ألن الجوار ال یجوز في الكالم أن یقاس 
ّعلیه، وانما هو غلط ونظیره االقواء ٕ")6( .  

ممنوعــــة ) َاســــتبرق(علیــــق علــــى قــــراءة ابــــن محیــــصن َّتونـــرى حكــــم الغلــــط فــــي ال
اب ﴿: فـي قولـه تعـالى ،)7(رفَّللـص سٍ  ثِيـند سـ  ضْر قٌ  خـرتَب إِسـفـذكر ابـن }21: اإلنـسان {﴾و ،

                                                             

 .285: ، ص2ّ الفراء، معاني القرآن، ج )1(

 .133: ، ص2محتسب، ج ابن جني، ال )2(

 .503: ، ص2 النحاس، إعراب القرآن، ج )3(

ّعبد السالم : ّ، البیان والتبیین، تحقیق)ه255:ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،) 4(
 . 219: ، ص2م، ج1968، 1ط لخانجي، بالقاهرة، مصر،هارون، مكتبة ا

 .242:  ابن مجاهد، السبعة، ص )5(

 .85:  النحاس، إعراب القرآن، ص )6(

 .199: ، ص4  الزمخشري، الكشاف، ج305، 304: ، ص2 ابن جني، المحتسب، ج )7(
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ً إنه توهم فعال، وهذا سهوّيِّجن ّ َّ، أمـا الز)1(ّ ّـ فإنه یجعـل قـراءة ابـن محیـصن علـى ُّمخـشريّ
ّنــصبا فــي موضــع الجــر علــى منــع ) َواســتبرق(قــرئ : " یقــولف رف ویغلطهــا، َّمنــع الــص ً

 ، تقـول االسـتبرق،عریـفَّه نكـرة بداخلـه حـرف التَّ وهـو غلـط ألنـ،ّرف ؛ ألنـه أعجمـيَّالص
َّه یجعله علما لهذا الضّإال أن یزعم ابن محیصن أن   . )2("یابِّرب من الثً

ـــومم ـــمُا حَّ ل والتمثیـــل،  وهـــو بمعنـــى ال، ویجـــري مجـــراه الـــوهم، علـــى الغلـــطَلِ ّتخی ـــّ ّ
 بالقیـاس الخـاطئ، یقـول یه المحـدثونِّ، ویسم)3(ُوهمت في كذا بمعنى غلطت فیه: ویقال

ِّولعـل مـا یـسم:" إبراهیم أنیس یه المحـدثون بالقیـاس الخـاطئ هـو الـذي یـشیر إلیـه بعـض ّ
، محـاولین بهـذا تفـسیر مـا )ّعلى توهم كـذا، وتـوهم كیـت:(غویین في ثنایا كتبهم بقولهمُّالل

فـالوهم والغلـط وجهـان . )4("قد یعرض لهم من ظواهر غریبة سـمعت عـن العـرب القـدماء
ًلعملة واحدة، فاطلق هذا الحكـم بمعنـى الغلـط كثیـرا علـى بعـض القـراءات القرآنیـة، منهـا 

ا ﴿: قـراءة حمـزة المـشهورة فـي قولـه تعـالى: علـى سـبیل المثـال أَنَـاْ  مـ  رِخِكُمص ا  بِمـ مـو  أَنـتُم 

رِخِيــص ّنفــرد حمــزة عــن القــراء ، حیــث ا)5(ض الیــاء قــرأ حمــزة بخفــ، فقــد}22: إبــراهیم { ﴾بِم
ّ وحــق یــاء اإلضــافة علــى القیــاس الفــتح، إال أن حمــزة خفــضها، وقــراءة البــاقین ،ّالــسبعة ّ ّ

 لإلضــافة، وأدغمــت الیــاء فــي الیــاء، ونُّ، فــسقطت النــ)بمــصرخین(ّالفــتح، إذ إن أصــلها 
ّانیة بالفتح؛ ألنها یاء المتكلم ردت إلى أصلهاَّفاجتمع ساكنان فحركت الث ّ)6( .  

ّأما الخفض فإنا نراه غلطا ألنهم ظنوا :" الحدیث عن قراءة حمزة هذه، فقیلوكثر ًّ ّ
ّ، وقیل إنها من وهم القارئ، قال )7("تكسر ما بعدها) بمصرخي(ّأن الباء التي في قوله

                                                             

 .305، 304: ، ص2لمحتسب، ج ابن جني، ا )1(

 .199: ، ص4 الزمخشري، الكشاف، ج )2(

 .417، 416: ، ص15 ابن منظور، لسان العرب، ج )3(

 .44: لغة، ص أنیس، من أسرار ال )4(

 حیان، البحر ، أبو26: ، ص2، القیسي، الكشف، ج362:  ابن مجاهد، السبعة، ص )5(
 .420: ، ص5المحیط، ج

 حتى نهایة القرن السابع القراءات القرآنیة في المعجمات اللغویةالجبوري، عبد الرحمن،   )6(
 . 456:  صم، 1990 رسالة دكتوراة في جامعة بغداد، ،الهجري

  . 550: الدمشقي، إبراز المعاني، ص )7(
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ّولعلها من وهم القراء: " ّالفراء ّ فإنه قل من سلم من، طبقة یحیى،ّ ّ، فظنوا )1("هم من الوهمّ
ّخافضة للحرف كله) ِّبمصرخي(ّأن الباء في  ٌ.  

ون لإلضافة، فاجتمع ُّوأصله بمصرخیني، سقطت الن: " سانِّوذكر صاحب الل
َّالساكنان، فحركت الث ّانیة بالفتح؛ ألنها یاء المتكلم، ردت إلى أصلهاّ ُ ّ  ، وكسرها بعضّ

ّالقراء توهما أن ً ّ ّاكن إذا حرك حرك إلى الكسر، ولیس بالوجهَّ السّ ُّ ُ")2( .  

ِبالسوقِ﴿: وفي قوله تعالى ِواألعناق ُّ َ ْ َ ْ ، قرأ ابن كثیر وقنبل }33: ص{ ﴾َ
ّأما ما روى البزي عن ابن كثیر: "، قال أبو منصور)3(بهمز الواو) ُّبالسؤق( ) ّبالسؤق(ّ

ُّ، والقراء كل)الساق(ًمهموزا، فهو عندي وهم، وال همز فیه، وال في  ّهم على أن ال همز ّ
ّیه وجه؛ ألن من ، فللهمزة ف)ّبالسؤوق(ّفیه، وأما ما روي ألبي عمرو عن ابن كثیر 

ّن یهمز مثل هذه الواو إذا انضمت، والقراءة التي اتفق علیها قراء األمصار مالعرب  ّ
   .)4("بغیر همز، وال یجوز عندي غیرها) ُّالسوق(

ى﴿، }44:النمل { ﴾ساقَيها عن وكَشفَت﴿:   ومثله تَولَى فَاسو ع29: الفتح{ ﴾قِهِس{ ،
ّ، وقرأ سائر القراء )على سؤقه(بهمز األلف، وكذلك ) سأقیها(فروى قنبل عن ابن كثیر 

ال وجه لما روى قنبل عن ابن كثیر في :" ، قال أبو منصور)5(غیر مهموز) ساقیها(
ّ وهو وهم فإیاك وهمزه،)ساقیها(همز    . )6("ّ فإنه لیس من باب الهمز،ٌ

ّوذهب مكي بن أبي طالب إلى أن الهمز في مثل هذه الكلمات إنما هو توهم  ّ ّ
َّوهمز هذه الث: "ٌوبعد من القارئ، یقول َّالث الكلمات بعید في العربیُ ة، إذ ال أصل لها ٌ

ّز، لكن قال بعض العلماء إنه إنما همزت على توهم الضمة قبل الواو، فكأنه في الهم ّ ّّ ّ ُ

                                                             

 .75: ، ص2ّ الفراء، معاني القرآن، ج )1(

 ) .صرخ: (مادة، 33: ، ص3ج ابن منظور، لسان العرب،  )2(

: ، ص2 إتحاف فضالء البشر، ج،ي، الدمیاط553: ت، ص ابن مجاهد، السبعة في القراءا )3(
421.  

   .241: ، ص2 ج، األزهري، معاني القراءات )4(

 .160: ، ص2، القیسي، الكشف، ج483:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )5(

 .241: ، ص2 ج، األزهري، معاني القراءات )6(
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َّ وهذا بعید في التأویل غیر قوي في الن،همز الواو النضمامها فُأقحم الهمز ، )1(..."ظرٌ
ُفي غیر موضعه، إذ ال أصل له، وال علة لهمز ما لم یهمز هنا َ إذا وجد في كالم  إال،ّ ِ ُ
ّویشیر رابین إلى أن . ّالعرب ما یثبت ذلك من لغات أو لهجات، تكلمت بها العرب

ّیبدو أن تحقیق الهمزة قد : " ة، فیقولَّة في القراءات القرآنیَّتحقیق الهمز ظاهرة تقلیدی
َّأصبح قضیة تقلیدیة، عدت ملمحا خاصا من مالمح القراءات القرآنی ً ً ّ   . )2("ةُ

ُّن هذه الحروف همزت ألسباب صوتیة تتعلق بالنّوالحق إ ٍ ّ ٍ طق، فهذه القراءات ّ
ًجاءت لتحاكي واقعا لغویا مستعمال، فقالوا في حلیت ً : رثأت، ولبیت: ثیتحألت، ور: ًّ

ع صوتیة مرفوضة، فعند وقوفهم على  الوقف علیها تتشكل مقاطلبأت، ففي حالة
ّ، یتشكل لدینا مقطع )حلیت، وربیت ورثیت، وساق، وسوق: (األصل قبل الهمز في

ّ، فكره العربیة لنشوء هذه المقاطع ورفضها )ص ح ح ص(طویل مغلق بصامت، وهو
ّیفسر لنا إقحام الهمزة في مثل هذه الصیغ، وللتخلص منها لجأت للهمز، فأصبحت  ّ

  ).   ص ح + ص ح ص(نوع المقبول في اللغة، وهي ن الالمقاطع م
 قوله بالهمز في،  )3(ًوورد حكم الوهم في حدیث القیسي تعقیبا على قراءة هشام

اء، وهو َّوقرأ هشام بالهمز وفتح الت:" قال، فقد)4(} 23: یوسف{ ﴾لَك هيت وقَالَت﴿: تعالى
َّوهم عند الن ٌ َّحویین؛ ألن فتح التَ َقالت هیت : فظ َّاء للخطاب لیوسف فیجب أن یكون اللّ َ

ّ وأیضا فإن المعنى على خالفه؛ ألنه ّلي، أي تهیأت لي یا یوسف، ولم یقرأ بذلك أحد، ّ ً
ّكان یفر منها ویتباعد عنها وهي تراوده وتطلبه، وتقد قمیصه، فكیف تخبره عن نفسه  ّ

ّأنه تهیأ لها، هذا ضد حالهما ّ")5( .  
َهیت لك : "وقال شاهین ّإنها لغة ألهل حوران، سقطت إلى أهل مكة : یقال: َ

أي تعال، أعربه القرآن، سریانیة ــ آرامیة ــ : َهیتالج: موا بها، وعن زید بالعبرانیةفتكل
                                                             

 .161، 160: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )1(

  . 280:ابین، اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة، ص ر )2(

 المولود في ، هو هشام بن عمار بن نصیر بن میسرة السلمي الدمشقي وكنیته أبو الولید )3(
 .87: ، ص8الزركلي، األعالم، ج: هـ، انظر245: ه، والمتوفي153

 .8:، ص2 القیسي، الكشف، ج )4(

  . 9: ، ص2 القیسي، الكشف، ج )5(
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ُّها شاذة ولم یقبلها النَّنإ: ، وبعض القراءات التي قیل)1("عبرانیة ــ قبطیة  حاة، تكشف ّ
 ّطق العبريُّ بالنّطق العربيُّ للفظة، وتكشف عن صلة النّغويُّ اللّعن األصل األعجمي

  .  في أحد وجوههّأو اآلرامي
وجاء حكم الوهم عند ابن مجاهد وذلك في تعلیقه على قراءة نافع في قوله 

ث وأَخاه أَرجِهِ قَالُوا﴿: تعالى عابائِنِ فِي ودالْم اشِرِينوقراءة ابن ، )2(}111: األعراف{ ﴾ح
ّحیث أنكرها ابن مجاهد، ووصف راویها بأنه ، )3()أرجئه(عامر في روایة ابن ذكوان 

َّ معلال ذلك بأن،واهم ّ، وانما یجوز فیها ذلك  ال یجوز كسرها وقبلها همزة ساكنة الهاءً ٕ
ّها یاء ساكنة، أو كسرة أما الهمزة فالإذا كان قبل

وأنكر أبو علي الفارسي هذه . )4(
ّ، ویكفینا مؤونة رد أبي )5("كسر الهاء مع الهمزة غلط ال یجوز: "ّالقراءة وردها، فقال ً

ما ذهب إلیه الفارسي وغیره من غلط : " ًلفارسي ومن نحا نحوه قائالحیان على قول ا
ّهذه القراءة، وأنها ال تجوز، قول فاسد؛ ألنها قراءة ثابتة متواترة، روتها األكابر من  ٌّ

  . )6(" ولها توجیه في العربیة،ّاألئمة، وتلقتها األمة بالقبول

ِّ القراءة من غیر تخصیصها بأي من أحكام الردُّي مجرى الغلط، ردوما یجر ّ ٍّ 
حدثنا : وحدثنا إدریس بن عبد الكریم قال: " المعروفة، ومن ذلك قول ابن األنباري

ّحدثنا جویریة بن بشیر الهجیمي: عاصم بن علي قال َ ُِ والذین (ّ عن الحسن أنه كان یقرأ َ
ّ؛ ألنها تخالف ینبغي ألحد أن یقرأ بهذه القراءة، فال )7()واغیتَّكفروا أولیاؤهم الط

  . )8("ًاغوت یكون جمعا فیستغنى عن جمعهَّالمصحف والط

                                                             

 .371: شاهین، القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص )1(

 .287: لسبعة في القراءات، ص ابن مجاهد، ا )2(

 .45: ص، ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن )3(

 .288:  ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )4(

 .62: ، ص4ّ الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج )5(

 .359: ، ص4 أبو حیان، البحر المحیط، ج )6(

 .16: ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن، ص  )7(

ّ، المذكر والمؤنث، تحقیق)ه328:ت(نباري، أبو بكر محمد بن القاسم،  ابن األ )8( طارق : ّ
 .286، 282: ، ص1م، ج1986، 2ت، لبنان، طالجنابي، دار الرائد العربي، بیرو
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حن، والخطأ، والغلط، والوهم، ولم یجز، وال وجه َّالل(ّوالحقیقة أن هذه األحكام 
َّتدل على رد الن) الخ...له، ولیس بالوجه، ولیس بمستقیم،  ّ ص وعدم قبوله، ألسباب ّ

اختالفها في مدلوالتها، دها في ألفاظها ال یعني ُّون، فتعدُّغویُّمختلفة أفصح عنها الل
ُّ التطورات الل، ومعاییر صارمة، تقف في وجهًفجاءت قیودا للغة ة، التي أشار إلیها َّغویّ

ّرمضان عبد التواب، فلم یقبل بتلك األحكام، ألنه ال یؤمن : بعض المحدثین أمثال ّ
ّواذا كانت اللغة تتطور ه: "ّبجمود اللغة، بل على العالم أن یصف ویسجل، فقال كذا، ٕ

ُّكانت مهمة العالم اللغوي هي الوصف والتسجیل، واستنباط القوانین التي تخضع لها  ّ
ّظاهرة التطور اللغوي في أیة لغة من اللغات ّأما ما وراء ذلك من فرض نظام لغوي . ّ

ٕمعین، والقول بصواب هذا النظام، وخطأ ذلك، واباحة هذا ومنع ذاك، فهو عمل  ّ
  . )1()العالم(ال ) ّالمعلم(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 .31: ّرمضان، لحن العامة، ص  )1(
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  الخاتمة

َّراسة من البحث في األحكام اللغویة التقویمیة للقراءات القرآنیة، ِّ الد  خلصت َّ ََّّ ُّ
  :َّن أن نجملها على النحو اآلتيّ من النتائج، یمكإلى مجموعة
ٌّ معیار لغوي تقویم الحكم:ًأوال ّن لنقد االستعمال اللغوي أو ٌّي، استعمله اللغویوٌ ُّ

ّ واألنماط اللغویة الصحیحة، وكذلك األنماط اللغویة التي ،راكیبَّ، وتحدید التَّالتوجیه ّّ
  .خرجت عن القاعدة المصنوعة

حاة أحكام القبول على مقیاس الكثرة من دون تحدید نسبتها، ُّ بنى الن:ثانیا
 أو ًاه غیره حسن یرًادّ جیٌّه نحوية، فما یرّیفاختلفوا في توجیه الحكم على القراءات القرآن

ات ن درجّثابتة تبیًا ومعاییر ِّ، فلم یفرقوا  بین أحكام القبول، ولم یضعوا حدودًاجائز
  .القبول

ً أحكام القبول جاءت وصفا للقراءات التي تحاكي التراكیب واألنماط :ثالثا
ّاللغویة الصحیحة قواعدیا، وصح سندها، ووافقت  ّ ًّ َّ القبول حكم رسم المصحف، فاعتمدوا ُّ

المستعمل الكثیر، وارتبط بعضها بالمعنى وقبوله في تفسیر اآلیة معاییر على 
  .وتوجیهها

ِّ بنى النحاة أحكام النقد والرد التي ُأطلقت على القراءات القرآنیة على :ًرابعا َّ َّ ُّ
ًدیئا وقبیحا وضعیفاًّمعیار القلة والندرة في االستعمال، فما هو قلیل یكون شاذا ور ً.. .  

ً خلط كبیر بین األحكام اللغویة، فما عده بعض النحاة مقبوال  ظهر:ًخامسا ُّ َّ ّ
ّ اللغویة، ومدى حمله آخرون على باب الغلط والخطأ، وهذا نابع من مدى فهم الظاهرة

َّسماع استعمالها، واختالف العلماء في التوجیه ، وتفاوت معاییر القبول والرد َّ.  
ّ تعد سعة العربیة المتمثلة في اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة، :ًدساسا  ّ ّّ ُّ ُ

ّعامال مهما من عوامل االختالف في معاییر القبول والرد ّ ً  فمن العلماء من أجاز، ،ًّ
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ّء على ما وصل إلیه من هذه اللغة، وما اعتد به من اللهجات  بنا؛ّومنهم من رد ومنع ّ ً
ُّأو لم یعتد ُ.  

ً نظر النحاة للمردود، فما عده النحاة القدامى لحنا أو خطًأ  اختالف وجة:ًسابعا ُّ َُّّ
ًأو غلطا، جعله بعض المحدثین سببا ها، ولهذا ال یمكن إغفال ّغة ونموُّر اللُّ في تطوً

ُّدور التطور الل ّ َّ في تصحیح كثیر مما عد لحنا، فاللحن الذي یفسر بالمماثلة ّغويّ ُ ًُ َّ ّ
ًسهیل الهمز، والقلب المكاني یعد تطورا لغویاوالمخالفة، وت ًّ ّ ُّ ُ .  
) األفعل(ّ جاءت بعض األحكام التقویمیة للقراءات بصیغة اسم التفضیل :ًثامنا

 ّوفي ذلك داللة على صحة كلتا... لىاألقوى، األجود، األحسن، األبین، األو: مثل
  .قبولها أكثر من غیرهاو، ى المعنّمیز عن األخرى بموافقةّالقراءتین، إال أن إحداهما تت

ٕ أحكام النقد ال تعني رد القراءة، وانما جاءت وصفا لها، فقد تقبل على :ًتاسعا
  .ضعفها أو قلتها أو شذوذها وقبحها

القلیل معیار  على بنى األحكامُ ت، فقدحكام النقد تداخل كبیر بین أ ظهر:ًاشرا ع    
ّالمستعمل من كالم العرب، فسبب الشذوذ القل ّة، وسبب الضعف القلةُّ  وسبب البعد ،ّ

ّأیضا قلة االستعمال وهكذا ً.  
ّ هناك أحكام اقترنت بظواهر لغویة معینة مثل: عشرالحادي االستغناء ، : ّ

ُّوالممات، والتوهم، والحمل على الجوار، وتفاوت أحكام النحاة في هذه القراءات تفاوتهم  ّ ّ
  .في قبول هذه الظواهر أو عدم قبولها

ّ ارتباط المفهوم اللغوي لألحكام التقویمیة بالمعنى االصطالحي، : عشرانيَّالث  َّ َّ ِّ ُّ
فالقبیح ضد الحسن والجمال، فیكون النمط اللغوي حسنا وجمیال إذا جاء وفق القاعدة 
ّاللغویة، واذا خالفها یكون قبیحا، ومثله البعید، فیبعد عن الصواب والصحة كونه لم  ّ ّ ً ٕ

َالنحاة، وما لم یتماشا جاء به یتوافق مع م  مع المعنى الذي یكمن في القراءة، وكذلك ُّ
ٌّالشاذ والرديء فكلها أحكام دوال على معانیها ٌ ُّ.  

ٍ  تقاطع أحكام الرد القطعي والنقد وتشابهها إلى حد كبیر یصعب : عشرّالثالث ّ ِّ َّ
ُمعه الفصل بینها، فما یحكم علیه بالشذوذ أو الضعف أو القلة قد ی ُّ ُّ ّراد به الرد ُّ ّ

ٌغلط قبیح"، وهو "ردیئة ساقطة: "ّوالرفض، كقولهم   .وغیرها" ضعیف خبیث"، وهو "ٌ
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 أنفسهم في قبولاختالف العلماء بسبب  برزت بعض األحكام :ابع عشرَّالر
ّالبصریة والكوفیة في : ، كما برز ذلك من اختالف المدرستینالقراءة أو عدم قبولها ّ
ّبعض المسائل اللغویة ُّ .  

توضح الفرق بین األحكام اللغویة المتشابهة، ِّحاولت الدراسة  : عشرالخامس
َّعلى الرغم من أن. ّوتحدید مفاهیم كل منها   .ٍغویین استعملوها كحكم واحدُّ اللّ

القراءات التي خرجت في بعض تفسیر ِّسعت الدراسة إلى  :سادس عشرال
ّحیحة تفسیرا صوتیَّظاهرها عن ضوابط القراءة الص ّا، وفق قوانین التطور اللغوي، فقد ً ُّ ّ ّ ً

ّتعمل القوانین الصوتیة على تطورات ملحوظة في واقع االستعمال اللغوي؛ بهدف  ّ ّ
ّاالنسجام والتوافق الصوتي، فمثال العربیة تكره تتابع المقاطع القصیرة المفتوحة؛ ألنها  ّ ً ّ ّ ّ

ّتؤدي إلى صعوبة في النطق، وهذا ما الحظناه في ظاهرة ال ّتسكین اإلعرابي في قراءة ّ
ّ، وكذلك التسكین ...)ّیأمركم، وبارئكم، وینصركم، وبعولتهن:(ّبعض القراء لقوله تعالى

، وغیرها؛ لما فیها من تتابع للمقاطع القصیرة المفتوحة، وكذلك )ُخسر(ّالبنائي في لفظة 
ّهمز غیر المهموز الذي یفسر كره العربیة للمقاطع الطویلة المغلق مت كما في  بصاةّ

  .   حال الوقف علیها) ساق(
َّون على رد قراءة قرآنیُّغویُّ لم یجمع الل:َّالسابع عشر نة، بل وجدت من َّة معیّ

ّینافح من أجل قبولها، ویدافع عنها، ویرد على من غلطها أو ضعفها، یقول ابن  ّ
نكارهم بل فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثیر منهم، ولم یعتبر إ: " الجزري

  . 1"أجمع األئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
    10: ، ص1ابن الجزري، النشر، ج ـ 1
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  المراجع قائمة
 ،واألثر الحدیث غریب في ّالنهایة ،)1963 (،)ه606 (ّالدین مجد األثیر، ابن

  .     القاهرة ّالزاوي، وطاهر الطناحي، ّمحمد محمود: تحقیق
 البصري، البلخي المجاشعي مسعدة بن سعید الحسن أبو ألوسط،ا األخفش
 ّالعصریة، المطبعة ،1ط فارس، فائز: تحقیق ،القرآن معاني ،)هـ215:ت(

  .الكویت
 تهذیب ،)هـ370ت (ّالشافعي، الهروي ياألزهر أحمد بن محمد منصور أبو األزهري،

  .ّالنجار علي ومحمد العزباوي، الكریم عبد: تحقیق ،اللغة
 ،)هـ370ت (ّالشافعي، الهروي ياألزهر أحمد بن محمد منصور أبو ألزهري،ا

 درویش، مصطفى عید: ودراسة تحقیق ،القراءات معاني كتاب ،)1993(
  .1ط القوزي، وعوض

 ،التوضیح على التصریح شرح ،)2000( ،)هـ905:ت (عبداهللا، بن خالد األزهري،
  .لبنان روتبی ،العلمیة الكتب دار ،1ط باسل، أحمد: تحقیق
 ،الشافیة شرح ،)1982(،)هـ686:ت (الحسن، بن محمد الدین رضي األستراباذي،

 عبد الدین محیي محمدو الزفزاف، ومحمد الحسن، نور محمد: تحقیق
  . لبنان بیروت العلمیة، الكتب الحمید،دار

 ابن كافیة شرح ،)1998 (،)هـ686:ت (الحسن، بن محمد الدین رضي األستراباذي،
  .1ط التوفیقیة، المكتبة ،أحمد السید أحمد: تحقیق ،الحاجب

  ، )1980(، )ه381:ت(صبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسین بن مهران، األ 
، مطبوعات 1سبیع حمزة حاكمي، ط: ، تحقیقالمبسوط في القراءات العشر

  مجمع اللغة العربیة، دمشق، سوریة
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 في المعاني روح ،)1985 (،)هـ1270: ت (محمود، ّالسید ّالدین شهاب لوسي،اآل
 شكري محمود ونشره بتصحیحه عني ،المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر

  .لبنان ،بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،4ط األلوسي،
  .القاهرة ،6ط المصریة، النهضة مكتبة ،اإلسالم ضحى ،)1961 (أحمد، أمین،

 ،)ت.د( ،)هـ577 (ركات،الب أبو محمد بن الرحمن عبد الدین كمال األنباري،
: تحقیق ،والكوفیین البصریین: النحویین بین الخالف مسائل في اإلنصاف

  .مصر القاهرة، العربي، التراث إحیاء دار الحمید، عبد الدین محیي محمد
 ،)1969(،)577: ت (البركات، أبو محمد بن الرحمن عبد الدین كمال األنباري،

 مصطفى مراجعة الحمید، عبد طه: یقتحق ،القرآن إعراب غریب في البیان
  .مصر القاهرة، العلمیة، الكتب دار السقا،

 نزهة ،)1982(،)هـ577 (البركات، أبو محمد بن الرحمن عبد الدین كمال األنباري،
 ار،المن مكتبة ،3ط السامرائي، إبراهیم: تحقیق ،األدباء طبقة في األلباء

   .ّاألردن الزرقاء،
ّالمذكر والمؤنث، )1986(، )ه328:ت(محمد بن القاسم، أبو بكر  األنباري، ابن ّ ،

  . ، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان2طارق الجنابي، ط: تحقیق
، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، 5 ط،من أسرار اللغة، )1975(أنیس، إبراهیم، 

  .مصر
الشباب، ، مكتبة  كمال بشر،، ترجمةدور الكلمة في اللغة ،)ت.د(أولمان، ستیفن،
  .)ط.د(مصر، 

 القراءات توجیه في ودوره النظیر ،)1997 (محمود، مصطفى الدین عالء البحلوز، 
 إشراف مؤتة، جامعة ماجستیر، رسالة ،الحدیث اللغة علم ضوء في القرآنیة
  .عبابنة یحیى الدكتور

ضان رم: ّ أخرجه وعلق علیه،ّالعربیة غةُّلل حويَّالن طورَّالت ،)م1982 (برجشتراسر،
   .ّعبد التواب، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة

ّالسامیة اللغات فقه ،)م1977 (كارل، بروكلمان،  ّالتواب، عبد رمضان : ترجمة ،ّ
  . ّالسعودیة الریاض، الریاض، جامعة مطبوعات
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 لباب ّولب األدب خزانة ،)1957 (،)ه1093:ت (عمر، بن القادر عبد البغدادي،
  . مصر القاهرة، اآلدابن مكتبة هارون، ّالسالم دعب: تحقیق ،العرب لسان

، ترجمه اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة، )2002(تشیم رابین، 
ّوقدم له وعلق علیه الدكتور عبد الكریم مجاهد، مؤسسة العربیة للدراسات : ّ
  .1والنشر، بیروت، ط

 موسوعة ،)ت.د (،)ه1158: ت( ،الفاروقي أعلى بن علي محمد ي،ونهاّالت
 : تقدیم ،الفنون اصطالحات بكشاف المعروف اإلسالمیة، العلوم اصطالحات

 خیاط مؤسسة زیناتي، جورج: وترجمة دحروج، على: تحقیق العجم، رفیق
  .بیروت للنشر،

 ،ّوالتبیین البیان ،)1968 (،)ه255:ت(الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبو الجاحظ،
  . مصر بالقاهرة، الخانجي، مكتبة ،1ط ،هارون ّالسالم عبد: تحقیق

 نهایة حتى اللغویة المعجمات في القرآنیة القراءات )م1990( الرحمن، عبد الجبوري،
  .بغداد جامعة في دكتوراة رسالة ،الهجري السابع القرن

 ،اإلیضاح شرح في المقتصد ،)1984(،)ه471 (الرحمن، عبد عبدالقاهر الجرجاني،
 للنشر، ّالرشید دار واإلعالم، الثقافة وزارة ،1ط ن،مرجا بحر كاظم: تحقیق
  . بغداد

 الجرجاني، الحسیني علي بن محمد بن علي الحسن أبو ّالشریف ّالسید الجرجاني،
 باسل ّمحمد: وفهارسه حواشیه وضع ،التعریفات كتاب ،)2003 (،)هـ816(

 روت،بی ّالعلمیة، الكتب دار ،2ط بیضون، علي محمد منشورات السود، عیون
  . لبنان

ّالدمشقي، محمد بن محمد الخیر أبو الدین شمس الجزري، ابن  ،)هـ833:ت (ّ
 الكتب دار الضباع، محمد صححه ،العشر القراءات في النشر ،)2002(

  .لبنان بیروت، العلمیة،
ّالدمشقي، محمد بن محمد الخیر أبو الدین شمس الجزري، ابن ، )هـ833:ت (ّ

برجشتراسر، دار الكتب : ، تحقیقّبقات القراءغایة النهایة في ط، )1980(
  .، بیروت2العلمیة، ط
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 ّالعربیة ّالدار ،التراث في ّالعربیة اللهجات ،)1983 (ّالدین، علم أحمد الجندي،
  .تونس للكتاب،

 علي محمد: تحقیق ،الخصائص ،)1989( ،)هـ392:ت (عثمان، الفتح أبو جني، ابن
  .مصر للكتاب، العامة المصریة الهیئة ،3ط النجار،

 شواذ وجوه تبیین في المحتسب،)1998 (،)392:ت (عثمان، الفتح أبو جني، ابن
 دار  ،1ط عطا، القادر عبد محمد: وتحقیق دراسة ،عنها واإلیضاح القراءات

  .لبنان بیروت، العلمیة، الكتب
، المنصف في شرح التصریف، )1960( ،)392:ت (عثمان، الفتح أبوابن جني، 

  .اهیم مصطفى، وعبداهللا أمین، مصرإبر: تحقیق
 وصحاح اللغة تاج الصحاح ،)1990 (،)هـ393 ت (حماد، بن سماعیلإ الجوهري،

  .للمالیین العلم دار ،4ط عطار، الغفور عبد أحمد: تحقیق ،ّالعربیة
 . األردن أربد، ،3ط األمل، دار ،ّالنحویة المدارس ،)2001 (خدیجة، الحدیثي،

 أوهام في الغواص درة ،)1975(،)ه516(علي بن اسمالق محمد أبو الحریري،
 . مصر  إبراهیم، الفضل أبو محمد: تحقیق ،الخواص

  .القاهرة العلوم، مطبعة ،1ط ،وطریقتها مادتها النحویة القواعد الحمید، عبد حسن،
 األداء ّفن في المصطلحات أشهر ،)2001 (ّالسمیع، عبد محمد أحمد الحضیان،

 بیروت، ّالعلمیة، الكتب دار بیضون، علي محمد راتمنشو ،القراءات وعلم
 .لبنان

 قبل األول الجزء ،العربي النحو تاریخ في ّالمفصل ،)1979 (خیر، محمد الحلواني،
 .بیروت الرسالة، مؤسسة ،1ط سیبویه،

 دار ،الحدیث العصر في اللغوي التصحیح حركة ،)1978 (ضاري، محمد ّحمادي،
  .والإلعالم الثقافة زارةو منشورات ّللنشر، ّالرشید

  .المصریة النهضة دار ،1ط ،واللهجات القراءات ،1984 الوهاب، عبد حمودة،
، معجم األدباء، )1993(، )هـ626:ت(، ّ شهاب الدین أبو عبداهللا یاقوتالحموي،

  .، دار القرب اإلسالمي، بیروت، لبنان1ّإحسان عباس، ط: تحقیق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 196

 ،)هـ745 (الغرناطي، األندلسي حیان بيبأ َّالشهیر یوسف بن محمد ،حیان أبو
 مكتبة ،1ط ّمحمد، عثمان رجب: تحقیق ،العرب لسان من ّالضرب ارتشاف

  .مصر القاهرة، الخانجي،
 ،)هـ745 (الغرناطي، األندلسي حیان بأبي َّالشهیر یوسف بن محمد ،حیان أبو

 وعلي الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق المحیط، البحر تفسیر ،)1993(
  .بیروت ّالعلمیة، الكتب دار ،1ط عوض، مدمح

 من سورة ثالثین إعراب ،)هـ370: ت (أحمد، بن الحسین اهللا عبد أبو خالویه، ابن
ّالسید: تصحیح ،القرآن    .ّالمصریة الكتب دار محمد، الرحیم عبد ّ

 في ّالحجة ،)1977( ،)هـ370: ت (أحمد، بن الحسین اهللا عبد أبو خالویه، ابن
 بیروت، الشروق، دار ،2ط مكرم، سالم العال عبد: تحقیق ،ّسبعال القراءات

  .لبنان
 شواذ في مختصر ،)ت.د( ،)هـ370: ت (أحمد، بن الحسین اهللا عبد أبو خالویه، ابن

   .إیران الهجرة، دار ،برجستراسر: بنشره عني ،القرآن
 ابن مقدمة) 1962 (،)هـ808 (خلدون، بن محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن

  .العربي البیان لجنة ،3ط وافي، الواحد عبد علي: تحقیق ،)أجزاء4 (،دونخل
 في التیسیر ،)1996(،)ه444:ت (سعید، بن عثمان عمرو أبو اإلمام ّالداني،

 بیروت، ّالعمیة، الكتب دار ،1ط أوتوبرتزل،: بتصحیحه عني ،السبع القراءات
  .لبنان

 وكالة: الناشر ،ّالعربي ّالنحو في ذوذّالش ظاهرة ،)1974 (ّالفتاح، عبد فتحي ّالدجني،
  .الكویت  ،1المطبوعات،ط

 ،قم الملك، كمال منشورات ،1ط ،وبیانه الكریم القرآن إعراب ّالدین، محیي ّالدرویش،
  .إیران

 دار ،اللغة في الجمهرة ،)ه321:ت (األزدي، الحسن بن ّمحمد بكر أبو درید، ابن
  . بیروت ،صادر
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إتحاف فضالء البشر في  ،)1987 (،)هـ1117ت(البنا،الدمیاطي،أحمد بن محمد 
، بیروت، عالم 1شعبان محمد إسماعیل،ط: ، تحقیقالقراءات األربعة عشر

  .الكتب
ّمعرفة القراء الكبار على الطبقات ، )1969(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد، 

  .  ، مطبعة دار التألیف، مصر1ط،ّمحمد سید جاد الحق: ، تحقیقواإلعصار
 ،العرب عند اللغوي الدرس على وأثره الحدیث مصطلح علي، الدین شرف الراجحي،

  .1ط مصر، اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار
 ّعمان، المسیرة، دار ،1ط ،ّالقرآنیة القراءات في ّالعربیة اللهجات عبده، الراجحي، 

  .األردن
: ضبطه ،الصحاح ارمخت ،)1939(،)ت.د(القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الرازي،

  .ببوالق األمیریة المطبعة القاهرة، ،5ط اهللا، فتح حمزة
 الحسین بن الحسن بن عمر بن ّمحمد الدین فخر محمد اإلمام ّالرازي،

 بیروت، الفكر، دار ،1ط ،الكبیر التفسیر ،)1981 (،)ه604:ت(البكري،
  .لبنان

 الشهیر ،الكریم نالقرآ تفسیر ،)1935(،)ه1354:ت(المنار، رشید، ّمحمد رضا،
   .مصر للكتاب، ّالعامة ّالمصریة الهیئة المنار، بتفسیر

 طبقات ،)1973 (،)ه379:ت (عبداهللا، بن الحسین بن ّمحمد بكر أبو ّالزبیدي،
   .القاهرة المعارف، دار إبراهیم، الفضل أبي ّمحمد: تحقیق ،واللغویین النحویین

رمضان : ، تحقیقلحن العامة، )1964 (الزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسین عبداهللا،
  .، مصر1ّعبد التواب،ط

 دار ،1ط ،ّوتطوره نشأته العربي النحو في القیاس ،)1997( جاسم، سعید ّالزبیدي،
  .ّاألردن ّعمان، الشروق،

 جواهر من العروس تاج ،)1965(،)هـ1205:ت (الحسیني، مرتضى ّحمدم ّالزبیدي،
ّالستار عبد أحمد ،القاموس   .الكویت حكومة مطبعة ،ّفراج ّ

َّالزجاج،  ،ٕواعرابه القرآن معاني ،)1988 (،)هـ310:ت (سهل بن إبراهیم إسحاق أبو َّ
  .الكتب عالم ،1ط شبلي، عبده الجلیل عبد: تحقیق
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، إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،)هـ310:ت (سهل بن إبراهیم إسحاق أبو الزجاج،
، الهیئة العامة )تراثنا(قافة واإلرشاد، إبراهیم األبیاري، طبع وزارة الث: تحقیق

  .لشئون المطابع األمیریة، من القسم الثاني
ّالزجاجي، َّ  في الجمل ،)1988(،)ه337:ت (إسحق، بن الرحمن عبد القاسم أبو َّ

  .بیروت الرسالة، مؤسسة الحمد، توفیق علي: تحقیق ،النحو
 من والنساء الرجال هرألش تراجم قاموس األعالم ،)1984 (ّالدین، خیر الزركلي،

  . بیروت للمالیین، العلم دار ،6ط ،والمستشرقین والمستعربین العرب
 أساس ،)1972 (،)هـ538: ت (عمر، محمود اهللا جار القاسم أبو الزمخشري،

  .مصر والوثائق، الكتب دار مطبعة ،البالغة
 عن فّالكشا ،)1997(،)هـ538: ت (عمر، محمود اهللا جار القاسم أبو الزمخشري،

 التراث إحیاء دار ،1ط ،ّالتأویل وجوه في األقاویل وعیون ّالتنزیل حقائق
   .  لبنان بیروت، العربي،

 علوم في ّالمفصل ،)هـ538: ت (عمر، محمود اهللا جار القاسم أبو الزمخشري،
 العلوم، إحیاء دار ،1ط ّالسعدي، ّالدین نور محمد: وراجعه له ّقدم ،ّالعربیة
   .لبنان بیروت،

 ،)1982(،)الهجري الخامس القرن: ت (زرعة، أبو ّمحمد بن الرحمن عبد زنجلة، ابن
  . لبنان بیروت، ّالرسالة مؤسسة ،3ط األفغاني، سعید: تحقیق ،القراءات ّحجة

ّجمال القراء و كمال ، )1987(،)هـ643ت(خاوي، علم الدین علي بن محمد، ّالس
  .ة التراث، مكة، مكتب1علي حسین البواب، ط: ، تحقیقاألقراء

 عبد: تحقیق ،النحو في األصول ،)هـ316:ت(سهل، بن محمد بكر أبو راج،ّالس ابن
  333: ص ،1ج م،1985 بیروت، الرسالة، مؤسسة الفتلي، الحسین

: تحقیق ،الكتاب ،)1977 (،)هـ180:ت (قنبر، بن عثمان بن عمرو بشر أبو سیبویه،
  .مصر القاهرة، للكتاب، ّعامةال ّالمصریة الهیئة ،2ط هارون، ّالسالم عبد
 النحویین أخبار ،)1985 (،)هـ368:ت(سعید أبو اهللا عبد بن الحسن السیرافي،

 ،1ط البنا، إبراهیم محمد: تحقیق ،بعض عن بعضهم وأخذ ومراتبهم البصریین
  .المكرمة مكة االعتصام، دار
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 اإلتقان ،)1965 (،)هـ911: ت (،بكر أبي بن ّالرحمن عبد ّالدین جالل السیوطي،
 التراث، دار ،1ط إبراهیم، الفضل أبي محمد:  تحقیق القرآن، علوم في

  .القاهرة
 األشباه ،)1999 (،)هـ911: ت (،بكر أبي بن ّالرحمن عبد ّالدین جالل السیوطي،

 المكتبة ،1ط الفاضلي، القادر عبد محمد: تحقیق ،النحو في والنظائر
  .لبنان بیروت، العصریة،

 االقتراح ،)1976 (،)هـ911: ت (، بكر أبي بن ّالرحمن عبد ّالدین جالل السیوطي،
 السعادة، مطبعة ،1ط قاسم، محمد أحمد: تحقیق ،وجدله النحو أصول علم في

  .القاهر
 علوم في المزهر ،)هـ911: ت (،بكر أبي بن ّالرحمن عبد ّالدین جالل السیوطي،

 أبي ومحمد البجاوي، يوعل المولى، جاد محمد أحمد: تحقیق ،وأنواعها اللغة
  الفكر، دار إبراهیم، الفضل

همع  ،)1980(،)هـ911: ت (،بكر أبي بن ّالرحمن عبد ّالدین جالل السیوطي،
عبد العال سالم مكرم، دار البحوث : ، تحقیقالهوامع في شرح جمع الجوامع

  .العلمیة، الكویت
ّ الدمشقي، عبد الرحمن بن إسماعیلأبو شامة من حروف األماني، في إبراز المعاني ، ّ

إبراهیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : ، تحقیقالقراءات السبع
  .البابي الحلبي وأوالده، القاهرة

 ،الحدیث اللغة علم ضوء في ّالقرآنیة القراءات ،)1966 (ّالصبور، عبد شاهین،
  .مصر القاهرة، الخانجي، مكتبة

 عالم ،ّالعربیة الكلمة بناء في ّالصوتیة نالقوانی أثر ،)2004 (حسن، فوزي ،ّالشایب
  .األردن إربد، ،1ط الحدیث، الكتب

  .ّاألردن إربد، الحدیث، الكتب عالم ،وأصوات قراءات ،)2012 (حسن، فوزي ،ّالشایب
 ّالروایة ّفني بین الجامع ،القدیر فتح ،)1250:ت (محمد بن علي بن محمد ُّالشوكاني،

  . لبنان بیروت، العربي، التراث إحیاء دار ّالتفسیر، علم من ِّوالدرایة
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: تحقیق ،اللغة في المحیط ،)1993 (،)385:ت( عباد، بن إسماعیل الصاحب،
  .بیروت الكتب، عالم ،1یاسین،ط آل حسن محمد

 ّالتبصرة ،)ط.د (،)ه1402:ت (إسحاق، بن علي بن عبداهللا ّمحمد أبو ّالصیمري،
  .سوریا دمشق، الفكر، دار ّالدین، ّعلي مصطفى أحمد فتحي: تحقیق ،والتذكرة

 تفسیر في البیان مجمع  ،)هـ 548: ت(الحسن، بن الفضل علي أبو الطبرسي،
  .طهران االسالمیة، المعارف شركة منشورات ،القرآن

 تأویل من البیان جامع ،)1988 (،)هـ310:ت (جریر بن محمد جعفر أبو الطبري،
  .بیروت الرشاد، دار ،القرآن آي
 .مصر المعارف، دار ،2ط ،النحاة أشهر وتاریخ النحو نشأة محمد، الطنطاوي،

 مراتب ،)1955(،)ه351:ت(الحلبي، اللغوي علي بن الواحد عبد َِّّالطیب، أبو
 ومطبعتها، مصر، نهضة مكتبة إبراهیم، الفضل أبي ّمحمد: تحقیق ،ّالنحویین
  .مصر القاهرة،

 ،الكتاب علوم في اللباب ،)1998 (،)هـ880:ت (علي، بن عمر الدمشقي، عادل ابن
 العلمیة، الكتب دار ،1ط ورفاقه، الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: تحقیق
  بیروت

 اللغات ضوء في مقارنة دراسات ّالعربي النحو ،)م2014 (القاسم، یحیى عبابنة،
ّالسامیة    .  األردن إربد، ، الثقافي الكتاب دار ،القدیمة العربیة واللهجات ّ

ّلحن العامة والتطور اللغوي ،)1967 (رمضان، واب،ّالت عبد ، دار المعارف، 1، طّ
  .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة

  .المصریة النهضة مطتبة ،1ط ،واللهجات القراءات) 1948 (حمودة، عبدالوهاب
أحمد أمین وأحمد الزین، : ، تحقیقالعقد الفرید، )1948 (،)ه328:ت (ّابن عبد ربه،

   . دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،ٕوابراهیم األبیاري
 ّالعربیة للغة ّمطول معجم ،العرب لغة ،)1993(متري، جورج المسیح، عبد

  .1ط لبنان، مكتبة ،الحدیثة ومصطلحاتھا
 محمد: تحقیق ،القرآن مجاز ،)1954 (،)هـ209 :ت (المثنى، بن معمر عبیدة، أبو

  .مصر الخانجي، مطبعة ،1ط سزكین، فؤاد
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 زكي عماد عمرو أبي: تحقیق ،ّاللغویة الفروق ،)هـ395:ت (هالل أبو العسكري،
  .مصر ،التوفیقیة المكتبة البارون،

 ،)ه669:ت (األشبیلي، علي بن ّمحمد بن مؤمن بن علي الحسن أبو عصفور، ابن
ّالزجاجي جمل شرح ،)1998( ّ ّالشعار، ّفواز: وفهارسه هوامشه ووضع له ّقدم ،ّ ّ 

 الكتب دار بیضون، علي محمد: منشورات ،1ط قوب،یع بدیع إمیل: إشراف
  .لبنان بیروت، ّالعلمیة،

 ،)ه669:ت (األشبیلي، علي بن محمد بن مؤمن بن علي الحسن أبو عصفور، ابن
 العاني، مطبعة الجبوري، اهللا وعبد الجواري، الستار عبد أحمد: تحقیق ،المقرب
   .العراق بغداد،

 ،)1977(،)546:ت (األندلسي، غالب بن الحق عبد بن محمد أبو عطیة، ابن
   .قطر الدوحة، وزمالئه، الفاروق ّالرحالي: تحقیق ،الوجیز ّالمحرر

 ،)هـ769: ت (المصري، الهمذاني العقیلي عقیل ابن عبداهللا ّالدین بهاء عقیل، ابن
 الحمید، عبد ّالدین محیي ّمحمد: تحقیق ،مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرح
  .لبنان ،بیروت حدیثة،ال العلوم دار

 إعراب ،)1966( ،)هـ616:ت (الحسین، بن عبداهللا ّالدین ّمحب البقاء أبو العكبري،
ّالشواذ القراءات ّالسید ّمحمد: تحقیق ،ّ  عالم مكتبة نشر ،1ط ّعزوز، وأحمد ّ

   . الكتب
 ما إمالء ،)1961 (،)هـ616:ت (الحسین، بن عبداهللا ّالدین ّمحب البقاء أبو العكبري،

 تصحیح ،القرآن جمیع في والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به ّمن
  .مصر الحلبي، البابي مطبعة ،1ط عوض، عطوة إبراهیم: وتحقیق

 غریب في التبیان ،)هـ616:ت (الحسین، بن عبداهللا ّالدین ّمحب البقاء أبو العكبري،
  .  البجاوي محمد علي: تحقیق ،القرآن إعراب

: تحقیق ،اللمع شرح ،)1984(،)ه456:ت( علي، بن الواحد عبد برهان ابن العكبري،
  . الكویت والفنون، للثقافة الوطني المجلس ،1ط فارس، فائز
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 في االختصار غایة ،)1994 (،)هـ569 :ت (أحمد، بن الحسن العطار، عالء أبو
 جدة، ،1ط طلعت، فؤاد محمد أشرف: تحقیق ،األمصار أئمة العشرة قراءة

ّالسعودیة ّ.  
 وضوء ،مضاء ابن ورأي النحاة نظر في العربي النحو أصول ،)1973 (محمد، ید،ع

  .القاهرة الثقافة، نشر دار مطبعة الحدیث، اللغة علم
 في المراح شرح ،)1990(،)ه855:ت (أحمد، بن محمود ّالدین بدر العیني،

 . بغداد ّالرشید، مطبعة جواد، ّالستار عبد: علیه ّوعلق ّحققه ،التصریف

  .طبارة مطبعة بیروت، ،واألدب اللغة في نظرات ،)1927 (مصطفى، الییني،الغ
، )1908( ،)ه395(الحسن، أبو اللغوي زكریا بن فارس بن أحمد فارس، ابن

ّ، المكتبة السلفیة، القاهرةالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ّ، 
  .مصر

 معجم ،)1985 (،)ه395(الحسن، أبو اللغوي زكریا بن فارس بن أحمد فارس، ابن
ّحمودي، حسن هادي الشیخ: تحقیق ،اللغة مجمل  معهد منشورات ،1ط ّ

 .ّالعربیة المخطوطات

 ،اللغة مقاییس معجم ،)ه395:ت (الحسن، أبو اللغوي زكریا بن أحمد فارس، ابن
  .1ط مصر، العربیة، الكتب إحیاء دار هارون، السالم عبد: تحقیق

 ّالسبعة، ّللقراء ّالحجة ،)1987 (،)ه377:ت (أحمد، بن الحسن علي أبو الفارسي،
 للتراث، المأمون دار طبع ،1ط جویجاني، وبشیر ي،قهوج ّالدین بدر: تحقیق
  .بدمشق

 المشكلة المسائل ،)2003 (،)ه377:ت (أحمد، بن الحسن علي أبو الفارسي،
 ن،بیضو علي ّمحمد منشورات مراد، یحیى: علیه ّعلق ،بالبغدادیات المعروفة

  .لبنان بیروت، ّالعلمیة، الكتب دار
 أحمد: تحقیق ،القرآن معاني ،)ه207:ت (عبداهللا بن زیاد بن یحیى زكریا أبو ّالفراء،

 السرور، دار شبلي، إسماعیل الفتاح عبد النجار، علي محمد نجاتي، یوسف
  .مصر
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 جامعة ،)المقتضب (كتابه في ِّالمبرد عند الغلط على الحمل ِّالدین، سیف الفقراء،
  م2014 ّالشارقة، جامعة ّمجلة َّللنشر، مقبول بحث مؤتة،

مهدي المخزومي، : ، تحقیقكتاب العین، )هـ175ت (الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، 
ّوابراهیم السامرائي، دار الهجرة، إیران ٕ.  

، ترجمة العربیة دراسات في اللغة واللهجات واألسالیب، )1980(فك، یوهان، 
  ).ط.د(ّعبد التواب، مصر، مكتبة الخانجي، رمضان : وتعلیق

 الكتب دار ،1ط جزأین، ،العربي النحو في المفصل المعجم ،)1992 (،عزیزة ّفوال،
 .لبنان العلمیة،

 ،)1977 (،)ه817:ت(الفیروزابادي، یعقوب بن محمد ّالدین مجد بادي،آالفیروز
 الهیئة میریة،األ للمطبعة الثالثة الطبعة عن ّمصورة نسخة ،المحیط القاموس
  .مصر للكتاب، ّالعامة ّالمصریة

  .للتراث األزهریة المكتبة ،ورواتهم العشرة ّالقراء تاریخ ،1998 الفتاح، عبد القاضي،
 ألحكام الجامع ،)ه671: ت (األنصاري، أحمد بن ّمحمد عبداهللا أبو القرطبي،

   .بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،القرآن
 إنباه ،)1950 (،)هـ646 (الحسن، أبو یوسف، بن علي بن الدین جمال القفطي،

 دار مطبعة ،1ط إبراهیم، الفضل أبو محمد: تحقیق ،النحاة أنباه على الرواة
  .مصر ،القاهرة المصریة، الكتب

 ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،)1987(، )821:ت( أحمد بن علي،القلقشندي،
، دار الفكر 1ّ شمس الدین، طّمحمد حسین: ّشرحه وعلق علیه وقابل نصوصه

  .للطباعة والنشر
 ،السبع القراءات في التبصرة ،)1987(،)ه437:ت (طالب، أبي بن مكي القیسي،

  .القاهرة الخانجي، مكتبة ،1ط رمضان، ّالدین محیي: تحقیق
 ،السبع القراءات في التذكرة ،)1985 (،)ه437:ت (طالب، أبي بن مكي القیسي،

  .القاهرة الخانجي، مكتبة ،1ط مضان،ر ّالدین محیي: تحقیق
 القراءات وجوه عن الكشف ،)1984 (،)ه437:ت (طالب، أبي بن مكي القیسي،

  .مصر ّالرسالة، دار رمضان، ّالدین محیي: تحقیق ،وحججها وعللها ّالسبع
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: تحقیق ،القرآن إعراب مشكل ،)1984( ،)ه437:ت (طالب، أبي بن مكي القیسي، 
  .لبنان بیروت، ّالرسالة، مؤسسة ،2ط الضامن، صالح حاتم

 معجم الكلیات، ،)1975 (،)هـ1094 (البقاء، أبو الحسیني، موسى بن أیوب الكفوي،
 منشورات ،1ط درویش، عدنان: تحقیق ،اللغویة والفروق المصطلحات في

  .دمشق ـ القومي واالرشاد الثقافة وزارة
 ،1ط ،والصرفیة نحویةال المصطلحات معجم ،)1985 (نجیب، سمیر محمد اللبدي،

  .الفرقان دار الرسالة، مؤسسة
، مطبعة ّألفیة النحو والصرف، )هـ672:ت(ابن مالك، محمد بن عبداهللا بن مالك، 

  . كرم، دمشق
 التسهیل، شرح ،)2001(،)ه672: ت (عبداهللا، بن محمد ّالدین جمال مالك، ابن

 فتحي عطا،وطارق القادر عبد محمد: تحقیق ،المقاصد وتكمیل الفوائد تسهیل
ّالسید،   . لبنان بیروت، ّالعلمیة، الكتب دار بیضون، علي محمد منشورات ،1ط ّ

 دار ،3ط ،وتطورها نشأتها: النحویة العلة العربي، النحو ،)1974(مازن، المبارك،
  .بیروت والنشر، للطباعة الفكر

 عبد دمحم: تحقیق ،المقتضب ،)ه285:ت (یزید، بن ّمحمد ّالعباس أبو ّالمبرد،
  .بیروت الكتب، عالم عضیمة، الخالق

 شوقي: تحقیق ،القراءات في السبعة ،)هـ140 (موسى، بن أحمد بكر أبو مجاهد، ابن
  .المعارف دار ،3ط ضیف،

 ،واألدب اللغة في ّالعربیة مصطلحات معجم ،)1979 (المهندس، وكامل وهبة، مجدي
  . لبنان

  .، دار الجیلات العشر المتواترةالمغني في توجیه القراءمحیسن، محمد سالم، 
  

 مطبعة ومنھجھ، أعمالھ الفراھیدي، أحمد بن الخلیل ،)1960 (مھدي، المخزومي،
  .العراق بغداد، ،الزھراء

 دار ،الموحدة العربیة في وأثرها تمیم لهجة ،)1978 (فاضل، غالب المطلبي،
ّالحریة،   .العراق ّ
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 اللیبیة، الجامعة منشورات ،1ط ،حويالن التفكیر أصول ،)1973 (علي، المكارم، أبو
 .لیبیا

 ،القرآنیة القراءات معجم ،)1982 (مختار، أحمد عمر، و سالم، العال عبد ّمكرم،
  .1ط الكویت، جامعة مطبوعات

 مؤسسة ،العربي النحو تاریخ في المفقودة الحلقة ،)1977 (سالم، العال عبد ّمكرم،
  .الكویت والنشر، للتوزیع الوحدة

 عمان ،1ط ،العربي النحو في والفرع األصل نظریة ،)2001 (خمیس، سنح الملخ،
  .     الشروق دار

 لسان ،)1997 (،)ه711:ت (مكرم، بن ّمحمد ّالدین جمال الفضل أبو منظور، ابن
  .لبنان بیروت، والنشر، للطباعة صادر دار ،العرب

 ناجي أحمد: یقتحق ،ّالتصریف دقائق ،)1987 (سعید، بن محمد بن القاسم ّالمؤدب،
  .العراقي العلمي المجمع مطبعة ّالضامن، وحاتم القیسي،

 .بالفجالة مصر نهضة ط ،ُّالنحاة إمام سیبویه ّالنجدي، علي ّالناصف،

 إعراب ،)ه338: ت (ّالنحاس، إسماعیل بن ّمحمد بن أحمد جعفر أبو النحاس،
  .قالعرا بغداد، العاني، مطبعة زاهد، غازي زهیر: تحقیق ،القرآن

  .بیروت فلوجل، ،الفهرست ،)1964(،)ه400: ت (إسحاق، بن محمد ّالندیم، ابن
 یوسف بن ّالدین جمال عبداهللا ّمحمد أبو األنصاري هشام، ابن

 إحیاء دار ،مالك ابن ألفیة على المسالك أوضح ،)1980(،)ه761:ت(
  . لبنان بیروت، العربي، التراث

 ،)ه761:ت (یوسف بن ّالدین جمال عبداهللا ّمحمد أبو األنصاري هشام، ابن
 ومحمد المبارك، مازن: تحقیق ،األعاریب كتب في اللبیب مغني ،)1979(

  . بیروت اهللا، حمد علي
 شرح كتابه في یعیش ابن عند النحوي النقد ،)2004 (عبود، ریاض اهوین،

 . العراق المستنصریة، الجامعة اآلداب كلیة ،)ماجستیر رسالة (،المفصل

  . القاهرة والمجتمع، اللغة ،)1946 (الواحد، عبد علي وافي،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 206

 دار ،1ط ،جني ابن خصائص في نحویة دراسات ،)1993 (سلیمان، أحمد یاقوت،
  .االسكندریة الحامعیة، المعرفة

 منشورات ،1ط ،ّوالوصفیة ّالمعیاریة بین الكتاب ،)1989 (سلیمان، أحمد یاقوت،
  .مصر األسكندریة، ّالجامعیة، المعرفة

 لسیبویه الكتاب في ًنحویا الصحیحة غیر التراكیب ،)1988 (سلیمان، محمود وت،یاق
  .مصر الجامعیة، المعرفة دار ،2ط ،لغویة دراسة

 محمد: تحقیق ،ّالمفصل شرح ،)ه643:ت (علي، بن یعیش ّالدین ّموفق یعیش، ابن
  .لبنان بیروت، الجیل، دار النعساني، الدین بدر

ّالتمیمي أسعد بن سلیمان بن علي نالحس أبو الیمني، الحیدرة  ،)ه599:ت(،ّ
 دار ،2ط ،مراد یحیى : علیه ّوعلق قرأه ،ّالنحو في المشكل كشف ،)2004(

  .لبنان بیروت، ّالعلمیة، الكتب
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