ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى ى

ى
ىى ى

األثرىاللهجيىفيىالتوجوهىالصرفيىللقراءاتىالقرآنوة ى
فيىكتابى"ىاصرابىالقراءاتىالشواذى" ى
ألبيىالبقاءىالعكبريى(ىتى616ىهـى) ى
ى
أ0د0صثمانىرحمنىحمودىاألرّكي ى
جامعةىدوالىى/ىكلوةىالتربوةىللعلومىاالنسانوة ى

ى
ى
ى

ى

ى
مجلةىكلوةىالعلومىاالدالموة......ىى

ى

األثرىاللهجيىفيىالتوجوهىالصرفيىللقراءاتىالقرآنوةىفيىكتابى"ىاررابى
القراءاتىالذواذى"ىألبيىالبقاءىالعكبريى(ىتى616ىهـى)

ى ى ى
ملخصىالبحث ى
ى
بدمىاللهىالرحمنىالرحوم ى
ىذا بحث اختص ببيان االثر الميجي في التوجيو الصرفي لمقراءات القرآنية في كتاب "

اعراب القراءات الشواذ ألبي البقاء العكبري  ,وال يخفى عمى أحد ما لمقراءات القرآنية من أثر واضح

في الدراسات المغوية والنحوية  ,بمختمف أصنافيا المتواترة منيا والشاذة  ,فيي المصدر االصيل

والميم لدراسة الميجات العربية التي كانت سائدة في شبو الجزيرة العربية فالصمة وثيقة بين القراءات

وليجات العرب  ,وكان اىتمام الدارسين المعاصرين بدراسة الميجات وصمتيا بالقراءات واضحا ,

وبحثنا ىذا واحد من تمك الدراسات التي عنيت بالقراءات والميجات  ,إال أنو انماز منيا – برأينا-
بامور منيا أنو كشف عن االثر الميجي في توجيو القراءة القرآنية في مستوى ميم من مستويات

المغة وىو المستوى الصرفي  ,والذي أواله العكبري عنايتة واضحة في كتابو  0واالمر اآلخر  :ان

ىذا البحث اختص بدراسة ثالث كتاب فـــــــي القراءات الشواذ بعد كتاب ابن خالويو ( ت  070ىـ )

(مختصــر في شواذ القراءات ) وكتاب ( المحتسب ) البن جني ( ت 093ىـ ) وىذا الكتاب الذي بين
أيدينا يتناول اعراب القراءات الشاذة كميا  ,وىو ثروة عممية كبيرة في مجال القراءات القرآنية ,

فضال عما عرف بو العكبري من مكانة عممية عالية  ,فيو امام بارز من أئمة المغة والنحو والتفسير

والقراءات  ,وصاحب توجيو بارع فيما يخص القراءات في ىذا الكتاب وفي غيره من كتبو

االخرى0عما سنرى في الدراسة ان شاء اهلل تعالى.
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

المقدمة

الحؽ سيدنا محمد ،
سيد الخمؽ وحبيب
ّ
الحمد هلل رب العالميف  ،والصبلة والسبلـ عمى ّ
وعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف وصحابتو أجمعيف  ،ومف اىتدى بيـ وسار عمى نيجـ الى يوـ

الديف  ،وبعد

ىذا بحث اختص ببياف االثر الميجي في التوجيو الصرفي لمقراءات القرآنية في كتاب "

اعراب القراءات الشواذ ألبي البقاء العكبري  ،وال يخفى عمى أحد ما لمقراءات القرآنية مف أثر واضح

في الدراسات المغوية والنحوية  ،بمختمؼ أصنافيا المتواترة منيا والشاذة  ،فيي المصدر االصيؿ

والميـ لدراسة الميجات العربية التي كانت سائدة في شبو الجزيرة العربية  ،بؿ " ىي أصؿ المصادر

جميعا في معرفة الميجات العربية  ،ألف منيج عمـ القراءات في طريقة نقميا يختمؼ عف كؿ الطرؽ
( ٔ)

التي نقمت بيا المصادر األخرى ،كالشعر والنثر "

ٓ

فالصمة وثيقة بيف القراءات وليجات العرب  ،وكاف اىتماـ الدارسيف المعاصريف بدراسة

الميجات وصمتيا بالقراءات واضحا  ،وبحثنا ىذا واحد مف تمؾ الدراسات التي عنيت بالقراءات

والميجات ’ إال أنو انماز منيا – برأينا -بأمور منيا أنو كشؼ عف األ ثر الميجي في توجيو القراءة

القرآنية في مستوى ميـ مف مستويات المغة وىو المستوى الصرفي  ،والذي أواله العكبري عنايتة

واضحة في كتابو ٓ

واالمر االخر  :اف ىذا البحث اختص بدراسة ثالث كتاب في القراءات الشواذ بعد كتاب ابف

خالويو ( ت ٓ ٖٚىػ ) (مختصر في شواذ القراءات ) وكتاب ( المحتسب ) البف جني ( تٕ ٖٜىػ )

وىذا الكتاب الذي بيف أيدينا يتناوؿ اعراب القراءات الشاذة كميا  ،وىو " يعد ثروة عممية
(ٕ)

كبيرة في مجاؿ القراءات القرآنية  ،ألنو يسد فراغا كبي ار في المكتبة العربية "

 ،فضبل عما عرؼ

بو العكبري مف مكانة عممية عالية  ،فيو اماـ بارز مف أئمة المغة والنحو والتفسير والقراءات ،

وصاحب توجيو بارع فيما يخص القراءات في ىذا الكتاب وفي غيره مف كتبو االخرى ٓ
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وعمى ىذا االساس فقد عقدت العزـ بعد التوكؿ عمى اهلل تعالى  ،أف أدرس ىذا الموضوع

الميـ  ،وقد اقتضت طبيعة البحث اف يكوف في قسميف  ،االوؿ منيما تخصص ببياف منيج أبي
البقاء العكبري في ذكر القراءة والمغة ( الميجة )  ،وكذلؾ بياف تمؾ االوصاؼ أو االحكاـ التي أطمقيا

العكبري عمى عدد مف المغات ٓ

أما القسـ الثاني مف البحث فتخصص ببياف أثر الميجة في التوجيو الصرفي لمقراءات

القرآنية  ،وكاف منيجنا في ذلؾ ىو أف نذكر النص المصحفي عمى ما وافؽ رواية حفص عف
عاصـ ،ثـ نذكر ما ذكره العكبري مف قراءات وليجات وتوثيؽ ذلؾ ما أمكننا ٓ

وكانت مصادر بحثنا متنوعة شممت عددا مف كتب المغة والنحو والقراءات والتفسير

والمعاجـ  ،وغير ذلؾ مما سيجده القارىء مثبتا في قائمة المصادر والمراجع ٓ

وأخي ار نقوؿ ىذا جيد بشر معرض لمخطأ والنسياف  ،فإف أصبنا فيو فممو الحمد  ،واف

أخطأنا فمف أنفسنا  ،وحسبنا أننا طبلب عمـ نخطىء ونصيب  ،وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت

واليو أنيب ٓ
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القسـ االوؿ

منيج أبي البقاء العكبري في ذكر القراءات والميجات واالحكاـ التي أطمقيا عمييا
ٔ -منيجو في ذكر القراءة والميجة

في البدء نشير الى أف مصطمح ( المغة ) عند عممائنا القدامى ىو نفسو ( الميجة ) عند

الدارسيف المعاصريف  ،حتى اف بعض الدارسيف ذىب الى أف مصطمح (المغة) مرادؼ لمصطمح
(ٖ)

(الميجة)

 ،وىذا عمى خبلؼ بيف مؤيد لذلؾ ،ورافض لو  ،ونحف نأخذ بالرأي القائؿ بأف ( المغة )

مصطمح قديـ واف ( الميجة ) مصطمح حديث ومعاصر  ،وسنكتفي بذلؾ ألف دارسيف كثر قد أفاضوا
(ٗ)

القوؿ في ذلؾ

ٓ

وىنا سنبيف أـ المبلمح البارزة في منيج العكبري وىو يستدؿ بالقراءات والميجات وعمى

النحو االتي :

 -نجد

العكبري في مواضع معينة وقميمة يصرح باسـ الميجة او المغة وينسبيا الى قوـ
اخُر ْج َع َم ْي ِيف َفمَما َأر َْي َن ُو أَ ْك َب ْرَن ُو
ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :وقَالَ ِت ْ
ِ
اش لِمّ ِو ما َىػ َذا َب َ ِ
يـ } يوسؼٖٔ  1إذ قاؿ " ويقأر (
َوُق ْم َف َح َ
َ
ش ارً إ ْف َىػ َذا إال َممَ ٌؾ َك ِر ٌ

بأعينيـ  ،مف
َوقَط ْع َف أ َْي ِد َي ُيف
بشر ) بالرفع  ،وعمى ىذا لغة تميـ في ابطاؿ عمؿ (ما ) "(٘) ٓ

ِ
صوا ِب ِو َحتى ِح ٍ
يف }
 ومنو كذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى { :إِ ْف ُى َو إِال َر ُج ٌؿ ِبو ِجن ٌة فَتََرب ُالمؤمنوفٕ٘ ٓ
()ٙ

يقوؿ "يق أر بالعيف (عتى) وىي لغة ىذيؿ ولـ يذكروىا إال في ىذا الحرؼ"

وىناؾ مواضع

اخرى قميمة وجدنا العكبري يصرح فييا باسـ الميجة التي جاءت عمييا القراءة القرآنية ٓ

 -أما المنيج العاـ والبارز في منيجو فيو عدـ نسبة المغة التي يذكرىا ،وغالبا ما يعبر

عنيا بألفاظ متنوعة منيا قولو ( :وىذه لغة ) كما جاء ذلؾ في حديثو عف قولو تعالى :
ث ِش ْئتُ َما َوالَ تَ ْقَرَبا َى ِػذ ِه الش َج َرةَ فَتَ ُكوَنا ِم َف
َنت َوَزْو ُج َؾ ا ْل َجن َة َو ُكبلَ ِم ْن َيا َر َغداً َح ْي ُ
َ
اس ُك ْف أ َ
آد ُـ ْ
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() ٚ

البقرةٖ٘  ،إذ يقوؿ "يق أر بسكوف الغيف وىي لغة مثؿ  :الن ْير والن َير ،والش ْعر والش َعر "
ومواضع أخرى كثيرة جدا(ٓ )ٛ

،

وأحيانا نجد العكبري يعبر عف ذلؾ بقولو " وىي لغتاف " وىذا ايضا تكرر كثي ار في منيجو  ،مف
شرَك ِ
ِ
يدهُ قُ ِؿ المّ ُو َي ْب َدأُ
ؽ ثُـ ُي ِع ُ
آئ ُكـ مف َي ْب َدأُ ا ْل َخ ْم َ
ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى " { قُ ْؿ َى ْؿ مف ُ َ
وف } يونسٖٗ  ،اذ يقوؿ  ":قولو تعالى  ( :يبدأ ) يق أر بضـ الياء وكسر
ؽ ثُـ ُي ِع ُ
ا ْل َخ ْم َ
يدهُ فَأَنى تُ ْؤفَ ُك َ
()ٜ

الداؿ واليمزة  ،وماضيو بدأ وأبدأ لغتاف "

(ٓٔ)

 ،ومواضع أخرى كثيرة

ٓ

-نجد العكبري أحيانا يذكر قراءة معينة  ،ويقوؿ انيا جاءت عمى أكثر مف لغة  ،وانو قد ق أر

َصمَ ْح َنا لَ ُو
استَ َج ْب َنا لَ ُو َو َو َى ْب َنا لَ ُو َي ْح َيى َوأ ْ
بذلؾ  ،مف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :فَ ْ
ات وي ْدعوَن َنا ر َغباً ورَىباً و َكا ُنوا لَ َنا َخ ِ
ِ
ارع َ ِ
يف } األنبياءٓ، ٜ
اش ِع َ
وف في ا ْل َخ ْي َر َ َ ُ
س ُِ
ََ َ
َزْو َج ُو إِن ُي ْـ َكا ُنوا ُي َ
َ
يقوؿ  " :القرآف بسكوف الغيف والياء مع فتح االوؿ  ،وبضمتيف وبضمة واحدة  ،وىي أربع

لغات"(ٔٔ)ٓ

ومنو ايضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :و َما أ َْم َوالُ ُك ْـ َوَال أ َْوَال ُد ُكـ ِبال ِتي تُقَِّرُب ُك ْـ
ات ِ
ؼ ِبما ع ِممُوا و ُىـ ِفي ا ْل ُغرفَ ِ
الضع ِ
ِ
ند َنا ُزْلفَى إِال م ْف آم َف وع ِم َؿ ِ
وف }
ِع َ
آم ُن َ
َ َ
َ َ ََ
صالحاً فَأ ُْولَئ َؾ لَ ُي ْـ َجَزاء ِّ ْ
َ
ُ
َ ْ
سبأ ، ٖٚيقوؿ العكبري ":قولو تعالى ( الغرفات ) يق أر بضـ الراء وفتحيا وسكونيا ،وىي لغات(ٕٔ) ،
(ٖٔ)

ومنو أيضا ما جاء في قولو  ":قولو تعالى ( ابراىيـ ) فيو لغات كميا قد قرىء بيا "
ِ
ت َعمَ ْي ُك ْـ
سَرِائي َؿ ا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َم ِت َي ال ِتي أَ ْن َع ْم ُ
ومنو أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالىَ { :يا َبني إِ ْ
وف } البقرةٓٗ  ،يقوؿ ":قولو تعالى (أ ِ
ِ
ِ
ِ
اي فَ ْارَى ُب ِ
ُوؼ ِب َع ْي ِد ُك ْـ ) يقرأ
َوأ َْوفُواْ ِب َع ْيدي أُوؼ ِب َع ْيد ُك ْـ َوِاي َ
(ٗٔ)

بالتشديد وفي أصمو ثبلث لغات  :وفى ووفى وأوفى "

ٓ

ٓ

نجد العكبري أحيانا يصرح بأف المغة التي أوردىا جاءت مسموعة  ،أو أف المغتيف
مسموعتاف  ،مف ذلؾ ما جاء في حديثو عنى قولو تعالى ِ { :
مت َعمَي ِي ْـ َغ ِ
ير
َنع َ
صَارطَ ال ِذ َ
يف أ َ
غض ِ
يف ) يق أر بيمزة مفتوحة قبؿ الحرؼ المشدد
يف } الفاتحة " ، ٚقولو (الضالِّ َ
وب َعمَي ِي ْـ َوالَ الضالِّ َ
الم ُ
َ
(٘ٔ)

جاف ) و (دأبة ) و( الحأقة ) وىي لغة مسموعة مف العرب "
حيث كاف مف القرآف نحو ( ُّ
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ط َع ٍاـ
ص ِب َر َعمَ َى َ
وسى لَف ن ْ
ومنو أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :وِا ْذ قُ ْمتُ ْـ َيا ُم َ
ِ
ِ
ِ
ت األَر ُ ِ
ِ
وِ
اؿ
صمِ َيا قَ َ
اح ٍد فَ ْ
ض مف َب ْقم َيا َوِقثآئ َيا َوفُو ِم َيا َو َع َدس َيا َوَب َ
َ
ادعُ لَ َنا َرب َؾ ُي ْخ ِر ْج لَ َنا مما تُن ِب ُ ْ
وف ال ِذي ُىو أ َْد َنى ِبال ِذي ُىو َخ ْير } البقرةٔ ، ٙيقوؿ ":قولو تعالى(وِقث ِ
آئ َيا ) يق أر بضـ القاؼ
ستَ ْب ِدلُ َ
أَتَ ْ
َ
َ
َ ٌ
 ،وىما لغتاف مسموعتاف "( ، )ٔٙوىناؾ مواضع أخرى  ،نكتفي بما مثمنا(ٓ )ٔٚ

-وجدنا العكبري في مواضع ليست بالقميمة ال يجزـ بأف القراءة التي يذكرىا جاءت عمى لغة

مف المغات  ،إنما يعبر عف ذلؾ بقولو ( واالشبو ) مف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى { :

اى ُدواْ )
وف } البقرةٓٓٔ ،يقوؿ ":ويق أر ( َع َ
اى ُدواْ َع ْيداً ن َب َذهُ فَ ِر ٌ
أ ََو ُكم َما َع َ
يؽ ِّم ْن ُيـ َب ْؿ أَ ْكثَُرُى ْـ الَ ُي ْؤ ِم ُن َ
()ٔٛ
بفتح العيف والياء  ،واالشبو أف تكوف لغة "
اكفُ َ ِ
وىف وأَنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد
ومنو أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :والَ تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
ِ
آي ِات ِو لِمن ِ
وف }
ود المّ ِو فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَ تَ ْقَرُب َ
ِت ْم َؾ ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُد ُ
اس لَ َعم ُي ْـ َيتقُ َ
وىا َك َذل َؾ ُي َب ِّي ُف المّ ُو َ
اكفُ َ ِ
البقرة ،ٔٛٚإذ يقوؿ  ":قولو تعالى (ع ِ
ؼ
سا ِجد ) يق أر ( َع ِكفوف ) بغير ألؼ مف َع ِك َ
َ
وف في ا ْل َم َ
(ٕٓ)
واالشبو أنو لغة "( ، )ٜٔومواضع أخرى جاء التعبير بيا بقولو واالشبو ٓ

ٕ-االوصاؼ أو االحكاـ التي أطمقيا العكبري عمى المغات

رأينا مف المناسب ىنا أف نقؼ عمى تمؾ االحكاـ أو االوصاؼ التي أطمقيا العكبري عمى

عدد مف المغات التي جاءت عمييا القراءة القرآنية  ،وقد كاف العكبري واضحا في اطبلؽ تمؾ االحكاـ،

فقد وصؼ تمؾ المغات أو الميجات بأوصاؼ تستدعي القارىء الوقوؼ عندىا  ،وسنعرض لتمؾ

اال وصاؼ أو االحكاـ بشيء مف التفصيؿ مع اعطاء أمثمة لكؿ وصؼ أو حكـ وذلؾ طمبا لبلختصارٓ
ٔ -المغة المشيورة

ت إِلَ ْي َؾ َر ِّب
مف ذلؾ ما جاء في حديث عف قولو تعالى " {قَا َؿ ُى ْـ أُوَالء َعمَى أَثَِري َو َع ِج ْم ُ
ضى } طوٗ ، ٛيقوؿ  ":يق أر بكسر اليمزة – أي أَثَِري – وسكوف الثاء  ،وىي لغة
لِتَْر َ
مشيورة  ،خرجت في إِثره وأَثره "

(ٕٔ)

ٓ

(ٕٕ)

وىذه القراءة التي ذكرىا العكبري ق أر بيا ابف أبي اسحاؽ ونصر ورويس عف يعقوب
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وقػػػػػد جاء عند غير العكبري أف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػغة حػػػػػػػػػػػػػكاىا الكسائي (ت

(ٖٕ)

ٜٔٛىػ )

(ٕٗ)

 ،و " االثر بفتحتيف أفصح مف االثر بكسر فسكوف "

ٕ-المغة الجيدة

ومنو ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :قَا َؿ
يف } الشعراء ، ٔٛيقوؿ ":يق أر – أي ُع ُم ِر َؾ
ِم ْف ُع ُم ِر َؾ ِس ِن َ
"(ٕ٘)  ،وىذه ىي قراءة أبي عمرو في رواية عنو(ٓ )ٕٙ

ٓ

أَلَ ْـ ُن َرِّب َؾ ِفي َنا َولِيداً َولَِبثْ َت ِفي َنا
–بسكوف الميـ وىي لغة جيدة

وىذه المغة الجيدة جاءت تخفيفا لقراءة الجميور بضمتيف  ،فصيغة ( فعؿ) تخفؼ

لػ ( فُ ْعؿ ) ٓ
ومنو أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :إِنما أ ِ
َع ُب َد َرب َى ِذ ِه
ت أْ
ُم ْر ُ
َف أ ْ
َ
َف أَ ُك َ ِ
شي ٍء وأ ِ
ِ ِ
يف } النمؿٔ ، ٜإذ يقوؿ ":
ت أْ
ُم ْر ُ
سمِ ِم َ
وف م َف ا ْل ُم ْ
ا ْل َب ْم َدة الذي َحرَم َيا َولَ ُو ُك ُّؿ َ ْ َ
قولو تعالى ( َى ِذ ِه ا ْل َب ْم َد ِة ) يق أر بحذؼ الياء وياء موضعيا وىي لغة جيدة "( ، )ٕٚوىذه قراءة
()ٕٛ

ابف محيصف

ٓ

وىي قراءة جاءت عمى االصؿ  ،فالياء بدؿ مف الياء  ،جاء في البحر المحيط

ما نصو  ":ىذه  :تكسر الياء باختبلس واشباع وتسكف  ،ويقاؿ  :ىذي بالياء  ،و الياء
()ٕٜ

فيما ذكر وابدؿ منيا "

ٓ

وانما ابدلت الياء مف الياء  ،وذلؾ لقربيا منيا في الخفاء

(ٖٓ)

 ،وىذه الياء

ليست تمؾ الياء التي يؤتى بيا ألجؿ السكوف  ،وقد ذكر سيبويو ( ت ٓ ٔٛىػ ) أف بني

تميـ يقولوف في الوصؿ ( ىذي ) بالياء  ،فاذا وقػػفوا قالوا ( ىذه ) بالياء  ،وذكر أيضا أف

أىؿ الحجاز يمزمونيا الياء في الوقؼ والوصؿ ٓ

قاؿ سيبويو  ":ونحو ما ذكرنا قوؿ بني تميـ في الوقؼ  :ىذه  ،فاذا وصموا قالوا  :ىذي

فبلنة  ،ألف الياء خفية  ،فاذا سكت عندىا كاف أخفى  ،والكسرة مع الياء أخفى  ،فاذا
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خفيت الكسرة ازدادت الياء خفاء كما ازدات الكسرة ٓ ٓٓ وأما أىؿ الحجاز وغيرىـ مف
(ٖٔ)

قيس فألزموىا الياء في الوقؼ وغيره كما الزمت طيىء الياء "

ٓ

ٖ-المغة القميمة

اد ُى ُـ المّ ُو
ض فََز َ
مف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى ِ { :في قُمُوِب ِيـ مَر ٌ
ِ
وف } البقرةٓٔ  ،يقوؿ  ":قولو تعالى ( ِفي قُمُوِب ِيـ
يـ ِب َما َكا ُنوا َي ْك ِذ ُب َ
َم َرضاً َولَ ُيـ َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
ض ) يق أر بسكوف الراء  ،وىي لغة قميمة  ،شبو البلزـ بالمتعدي نحو ِ :
س ْمعا
م َر ٌ
س مع َ
َ
واالكثر التحريؾ "(ٕٖ) ٓ
(ٖٖ)

وىذه قراءة أبي عمرو فيما روى عنو االصمعي
( ٖٗ)

 ،والقراءتاف – بالفتح

ض َي ْمرض
والسكوف لغتاف في مصدر َم ِر َ
ض )(ٖ٘) وىذا االجماع
وقد نقؿ العمماء اجماع القراء عمى فتح الراء مف قولو (مَر ٌ
عمى ما يبدوا ىو الذي دفع العكبري الى القوؿ بقمتيا ٓ
ٓ

ومنو أيضا ما جاء في حديثو – العكبري – عػػػػػػػػػػػػػػف قولو تعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى { :
ييا ِل َوق ِْت َيا إِال ُى َو
اىا قُ ْؿ إِن َما ِع ْم ُم َيا ِع َ
س َ
اع ِة أَي َ
سأَلُوَن َؾ َع ِف الس َ
َي ْ
ند َرِّبي الَ ُي َجمِّ َ
اف ُم ْر َ
اف) بفتح اليمزة وىو المشيور في المغة  ،ويق أر بكسرىا
}األعراؼ ، ٔٛٚيقوؿ ":قولو (أَي َ
()ٖٙ

وىي لغة قميمة"

ٓ

وىذه المغة ىي لغة ق أر بيا السممي  ،وىي لغة قومو بني سميـ()ٖٚقاؿ ابف عطية

االندلسي (ت ٔٗ٘ىػ )  ":وق أر جميور الناس أياف بفتح اليمزة  ،وق أر السممي إياف بكسر
()ٖٛ

اليمزة  ،ويشبو أف يكوف أصميا أي آف وىي مبنيتة عمى الفتح "

ٓ

ويبدو أف العكبري كاف عمى صواب عندما وصؼ قراءة السممي بالقميمة ٓ
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ٗ-المغة الضعيفة

س َعى ِفي األ َْر ِ
ض لِ ُي ْف ِس َد ِف ِي َيا َوُي ْيمِ َؾ
ومنو ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :وِا َذا تََولى َ
ِ
اد } البقرةٕ٘ٓ  ،إذ يقوؿ  ":قولو ( َوُي ْيمِ َؾ ا ْل َح ْر َث) يق أر برفع الكاؼ
سَ
ا ْل َح ْر َث َوالن ْ
س َؿ َوالمّ ُو الَ ُيح ُّب الفَ َ
أي :ىو ييمؾ  ،ويق أر بفتح الياء والبلـ ورفع ( الحرث ) وىي لغة ضعيفة "(ٓ )ٖٜ

وىذه المغة الضعيفة التي ذكرىا العكبري ىي قراءة رواىا ىاروف عف الحسف وابف أبي
اسحاؽ وابف محيصف وأبي حيوة(ٓٗ) وىي مف َ :ىمَؾ َي ْيمِؾ مثؿ َ :رَكف َي ْرِكف وأبى يأبى وغير
ذلؾ(ٔٗ)ٓ

ووجو الضعؼ ذكره العكبري بقولو ":ألف الماضي ىمؾ بفتح البلـ  ،فيكوف المستقبؿ كسر
البلـ  ،ومف فتح البلـ في المستقبؿ جاز أف يكوف َىِم َؾ بكسر البلـ  ،وىي لغة مجيولة"(ٕٗ) ٓ
والذي يظير أف قراءة الجميور ( ُي ْيِم َؾ )بضـ الياء وكسر البلـ وفتح الكاؼ ونصب (
أىمَ َؾ ُي ْيِمؾ والنصب في ( الحرث ) إنما جاء
الحرث ) ىي قراءة واضحة ومجمع عمييا ،فيي مف ْ :

مرت بنا بفتح الياء والبلـ ورفع ( الحرث ) ففتح
عطفا عمى الفعؿ الذي قبمو  ،أما تمؾ القراءة التي ّ
عيف المضارع ىنا شاذ  ،وذلؾ لفتػػػػػػػح عيف ماضيو  ،وليس عينو وال المو حرؼ حمؽ(ٖٗ) ٓ
فوصؼ العكبري ىػػػػػػػػػػػػذه المغة بالضعؼ كاف وصفا دقيقا ال اشكاؿ فيو واهلل أعمـ ٓ

٘-المغة الصحيحة

ومف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :لِ َن ْف ِت َنيـ ِف ِ
ض َعف ِذ ْك ِر َرِّب ِو
يو َو َمف ُي ْع ِر ْ
ُْ
سمُ ْك ُو ) يق أر بالنوف والياء وىو ظاىر ،
ص َعداً } الجف ، ٔٚإذ يقوؿ  ":قولو تعالى ( َي ْ
َي ْ
سمُ ْك ُو َع َذاباً َ
ويق أر بضـ النوف وكسر البلـ وبالياء أيضا كذلؾ ،وماضيو أسمؾ وىي لغة صحيحة "(ٗٗ) ٓ
(٘ٗ)

ونسبت ىذه القراءة االخيرة الى بعض التابعيف
()ٗٙ

أي ندخمو أو يدخمو

ٓ

 ،و (سمؾ ونسمؾ ) لغتاف بمعنى واحد ،

ِ
وـ أ َْد َنى ِمف ثُمُثَ ِي
ومنو أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :إف َرب َؾ َي ْعمَ ُـ أَن َؾ تَقُ ُ
ِ
اب َعمَ ْي ُك ْـ
صفَ ُو َوثُمُثَ ُو َوطَ ِائفَ ٌة ِّم َف ال ِذ َ
صوهُ فَتَ َ
الم ْي ِؿ َوِن ْ
ِّر الم ْي َؿ َوالن َي َار َعم َـ أَف لف تُ ْح ُ
يف َم َع َؾ َوالم ُو ُيقَدُ
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فَاقَْر ُؤوا َما تََيس َر ِم َف ا ْلقُْر ِ
آف } المزمؿٕٓ  ،إ ذ يقوؿ  ":قولو (ثُمُثَ ِي ) و ( َوثُمُثَ ُو ) يق أر فييمابسكوف
البلـ وىي لغة صحيحة "(ٓ )ٗٚ
()ٗٛ

وىذه قراءة ابف السميفع  ،وأبي حيوة  ،وىشاـ عف أىؿ الشاـ  ،والحسف وابف مجاىد

،

مر بنا أف االسكاف ىنا ىو ألجؿ تخفيؼ المضموـ  ،فمف ضـ البلـ منيما فقد جاء بو عمى
وقد ّ
االصؿ  ،ومف أسكف فانما خفؼ المضموـ وذلؾ صحيح(ٓ )ٜٗ

-ٙالمغة المحكية

َنت ِفي ِي ْـ
اف المّ ُو لِ ُي َع ِّذ َب ُي ْـ َوأ َ
مف ذلؾ ما جاء في حديث العكبري عف قولو تعالى َ { :و َما َك َ
ِّ
وف } األنفاؿٖٖ  ،إذ يقوؿ ":قولو (لِ ُي َع ِّذ َب ُي ْـ) الجميور بكسر البلـ،
ستَ ْغ ِف ُر َ
َو َما َك َ
اف المّ ُو ُم َعذ َب ُي ْـ َو ُى ْـ َي ْ
وفتحيا قوـ وىي لغة محكية  ،يفتح أربابيا الـ كي وينصبوف بيا "(ٓ٘) ٓ
قاؿ ابف عطية االندلسي عف أبي زيد  ":سمعت مف العرب مف يقوؿ ما كاف ليعذبيـ بفتح
(ٔ٘)

البلـ وىي لغة غير معروفة وال مستعممة في القرآف "
(ٖ٘)

ولـ يعتد بيا كما ذكر ابف عطية االندلسي

ٓ

 ،وىذه ىي قراءة أبي السماؿ العدوي

(ٕ٘)

،

يف آم ُنوا وع ِممُوا الصالِح ِ
ِ
ات
َ
ومنو أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :إِال الذ َ َ َ َ
اص ْوا
اص ْوا ِبا ْل َح ِّ
اص ْوا ِبا ْل َح ِّ
ؽ َوتََو َ
اص ْوا ِبالص ْب ِر } العصرٖ  ،إذ يقوؿ  ":قولو تعالى ( َوتََو َ
ؽ َوتََو َ
َوتََو َ
ِبالص ْب ِر ) يق أر بكسر الباء عمى نقؿ حركة الراء الييا  ،وىي لغة محكية "(ٗ٘) ٓ
(٘٘)

وبيذه القراءة ق أر سبلـ وىاروف وابف موسى عف أبي عمرو

 ،قاؿ ابف عطية االندلسي

معمقا عمى ىذه القراءة – كسر الباء  ": -وىذا ال يجوز إال في الوقؼ عمى نقؿ الحركة وروي عف
()٘ٙ

أبي عمرو ( الصبر) بكسر الباء اشماما وىذا أيضا ال يكوف إال في الوقؼ "
()٘ٚ

ابف عادؿ في تفسيره

()٘ٛ

 ،واآللوسي في روح المعاني

ٓ

 ،ونقؿ ىذا القوؿ
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-ٚالمغة الفاشية

يف } الفاتحة٘ ،
اؾ َن ْع ُب ُد وِاي َ
مف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :إِي َ
ستَ ِع ُ
اؾ َن ْ
اؾ َن ْع ُب ُد ) يق أر بكسر النوف  ،وىي لغة فاشية في العرب يكسروف حرؼ
يقوؿ ":قولو تعالى (إِي َ
المضارعة إال الياء لثقؿ الكسرة عمييا "(ٓ )ٜ٘
(ٓ)ٙ

وبيذه القراءة ق أر زيد بف عمي  ،وويحيى بف وثاب  ،ووعبيد بف عمير الميثي
(ٔ)ٙ

لغة قيس وتميـ وأسد وربيعة وبعض ىذيؿ

 ،وىذه

" وكذلؾ حكـ حروؼ المضارعة في ىذا الفعؿ وما
(ٕ)ٙ

أشبيو كنستعيف مما لـ ينضـ ما بعدىا فيو سوى الياء الستثقاؿ الكسرة عمييا "

-ٛالمغة المعروفة

ٓ

ُّوف المّ َو فَات ِب ُعوِني ُي ْح ِب ْب ُك ُـ
ومف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :قُ ْؿ إِف ُكنتُ ْـ تُ ِحب َ
ِ
ِ
ُّوف المّ َو) يق أر بفتح
يـ } آؿ عمرافٖٔ  ،إذ يقوؿ  ":قولو (تُ ِحب َ
المّ ُو َوَي ْغف ْر لَ ُك ْـ ُذ ُن َ
وب ُك ْـ َوالمّ ُو َغفُ ٌ
ور رح ٌ
(ٖ)ٙ
العطاردي(ٗٓ )ٙ
التاء مف حب  ،وىي لغة معروفة "  ،وىي قراءة أبي رجاء ُ
وذكر ابف عادؿ أف القراءة بضـ التاء – وىي قراءة العامة – وبفتحيا لغتاف  ،يقاؿ  :حبو

ُّو  ،وىذا كما يبدو لغة معروفة وواردة عف
أحبو ُيحب ُ
َيحب ُ
ُّو بضـ الحاء وكسره في المضارع  ،و َ
العرب(٘ٓ )ٙ

-ٜالمغة الشاذة

آم ُنواْ الَ تَ ْقتُمُواْ الص ْي َد َوأَنتُ ْـ
ُّيا ال ِذ َ
ومف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو نعالى َ { :يا أَي َ
يف َ
ُحُرٌـ َو َمف قَتَمَ ُو ِمن ُكـ ُّمتَ َع ِّمداً فَ َجَزاء ِّمثْ ُؿ َما قَتَ َؿ ِم َف الن َعِـ } المائدة٘ .ٜيقوؿ  ":قولو ( ِم َف الن َعِـ) يقرأ
بسكوف العيف وىو بعيد  ،واالشبو أف يكوف لغة شاذة  ،وال يحسف أف يقاؿ انو خفؼ  ،ألف المفتوح
()ٙٙ

ال يخفؼ باالسكاف"

()ٙٚ

 ،وىذه قراءة الحسف

ٓ

جاء في الكشاؼ  ":وق أر الحسف  :مف النعـ بسكوف العيف  ،استثقؿ الحركة عمى حرؼ
()ٜٙ

الحمؽ فسكنو"( )ٙٛكما قالوا  :الش ْعر في الش َعر
لغة  ،مف دوف أف يصؼ المغة بشيء يذكر(ٓٓ )ٚ

 ،وذكر القرطبي (ت ٔٙٚىػ ) أف اسكاف العيف
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ٓٔ-المغة غير االصمية

شِّرْد ِب ِيـ
مف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى  { :فَِإما تَثْقَفَن ُي ْـ ِفي ا ْل َح ْر ِب فَ َ
شِّرْد) يق أر بالذاؿ المعجمة  ،وليس
وف } األنفاؿ ، ٘ٚإذ يقوؿ  ":قولو تعالى (فَ َ
م ْف َخ ْمفَ ُي ْـ لَ َعم ُي ْـ َيذك ُر َ
لغة أصمية وانما أبدليا القارىء مف الداؿ لمشاركتيا في الجير"(ٔ ، )ٚوىذه قراءة ابف مسعود
(ٕ)ٚ

واالعمش

ٓ

وذكر القرطبي أف القراءتيف ( بالداؿ والذاؿ) لغتاف  ،ونقؿ قوؿ قطرب أف التشريذ يأتي

بمعنى التنكيؿ  ،والتشريد بمعنى التفريؽ  ،ونقؿ أيضا قوؿ الميدوي مف أف القراءة بالذاؿ ال وجو
(ٖ)ٚ

ليا ،إال أف تكوف بدال مف الداؿ الميممة لتقاربيما ،وأنو ال يعرؼ في المغة فشرذ بالذاؿ

ٓ

يقوؿ ابف عطية االندلسي مؤكدا ىذا الكبلـ  ":ولـ يحفظ ( شرذ ) في لغة العرب وال وجو
(ٗ)ٚ

ليا إال أف تكوف الذاؿ المنقوطة تبدؿ مف الداؿ كما قالوا  :لحـ خراديؿ وخراذيؿ"
(٘)ٚ

ذىب أكثر العمماء

ٓ

 ،والى ىذا الرأي

ٔٔ-المغة المسموعة

اب ا ْل َجن ِة ا ْل َي ْوَـ ِفي
َص َح َ
كما جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػي حديثو عػػػػػػػػػػػػف قولػػػػػػػػو تعالى  { :إِف أ ْ
ش ُغ ٍؿ فَ ِ
ش ُغ ٍؿ) يق أر بفتح الشيف والغيف  ،وبفتح الشيف
وف } يس٘٘  .إذ يقوؿ  ":قولو تعالى ( ُ
ُ
اك ُي َ
()ٚٙ
ٓ
وسكوف الغيف  ،وبضميما وبضـ الشيف وسكوف الغيف  ،وكميا لغات مسموعة "
فقراءة ضـ الشيف وسكوف الغيف ق أر بيا نافع وابف كثير وأبو عمرو وغيرىـ  ،وق أر الباقوف

بالضـ فييما ،وق أر ابف مجاىد وابو عمرو بالفتح فييما ،وق أر ابف ىبيرة بفتح الشيف وسكوف
()ٚٚ

الغيف

ٓ

()ٚٛ

وقد نص العمماء عمى أف ىػػػػػػػػػػػذه القراءات لغات كميا وبمعنى واحػػػػػػػػػػد

 ،إال أف الطبري

(تٖٓٔىػ ) لـ يجوز قراءة مف ق أر بفتح الشيف والغيف  ،وذلؾ الجماع الحجة مف القراء عمى
()ٜٚ

خبلفيا

(ٓ)ٛ

والقراءة بضمتيف إنما جاءت عمى أصؿ الكممة

ٓ
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َضاء لَ ُيـ
ؽ َي ْخ َ
طُ
اد ا ْل َب ْر ُ
ومف ذلؾ أيضا ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :ي َك ُ
ص َارُى ْـ ُكم َما أ َ
ؼ أ َْب َ
شواْ ِف ِ
َضاء) يق أر ( ضاء ) بغير ىمزة  ،وىي لغة
يو } البقرةٕٓ  ،يقوؿ العكبري ":قولو تعالى (أ َ
م َْ
(ٔ)ٛ

مسموعة ’ يقاؿ ضاءت النار وأضاءت وكبلىما يستعمؿ الزما ومتعديا"

وىذه القراءة ق أر بيا ابف

أبي عبمة  ،قاؿ القرطبي  ":ضاءت وأضاءت لغتاف  ،يقاؿ  :ضاء القمر يضوء ضوءا ،وأضاء
(ٕ)ٛ

يضيء يكوف الزما ومتعديا"

ٕٔ-المغة البعيدة

(ٖ)ٛ

 ،والمغة الثانية عند االزىري ىي المختارة

ٓ

َنت َوَزْو ُج َؾ ا ْل َجن َة َو ُكبلَ
مف ذلؾ ما جاء في حديثو عف قولو تعالى َ { :وقُ ْم َنا َيا َ
اس ُك ْف أ َ
آد ُـ ْ
يف } البقرةٖ٘  ،إذ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ":
ِم ْن َيا َر َغداً َح ْي ُ
ث ِش ْئتُ َما َوالَ تَ ْق َرَبا َى ِػذ ِه الش َج َرةَ فَتَ ُكوَنا ِم َف ا ْلظالِ ِم َ
قػػػػػػػػػػػػػػػولو تعالػػػػى( الش َج َرةَ ) يق أر بكسر الشيف  ،وىي لغة قميمة  ،وق أر بعضيـ كذلؾ إال أنو جعؿ
مكاف الجيـ ياء وىػػػػػػػػي لغة بعيدة  ،وجرأه عمى ذلؾ أف الجيـ والياء مف مخرج واحد  ،واذا أضعفت
(ٗ)ٛ

الجيـ صارت ياء"

ٓ

فالقراءة بكسر الشيف حكاىا ىاروف االعور عف بعض القراء  ،والقراءة بالياء بدؿ الجيـ
(٘)ٛ

حكاىا أبو زيد
()ٛٙ

وسودانيا"

 ،وقد كره أبو عمرو ىذه القراءة االخيرة  ،وقاؿ  ":يق أر بيا برابر مكة

 ،قاؿ أبو حياف (ت ٘ٗٚىػ) معمقا عمى قوؿ أبي عمرو  ":وينبغي أف ال يكرىيا ألنيا

لغة منقولة  ،فييا قاؿ الرياشي  :سمعت أبا زيد يقوؿ  :كنا عند المفضؿ وعنده أعراب فقمت :انيـ
()ٛٚ

يقولوف  :شيرة  ،فقالوا نعـ فقمت لو  :قؿ ليـ يصغرونيا  ،فقالوا  :سبيرة"

ٓ

ويبدو أف ىذه القراءة جاءت عمى لغة ليست بعيدة  ،انما ىي لغة منقولة ابدلت فييا الجيـ

ياء لقربيا منو في المخرج ٓ
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القسـ الثاني  :أثر الميجة في التوجيو الصرفي لمقراءات القرآنية األفعاؿ

أوال  :الفعؿ المجرد

ٔ -بيف فَ َع َؿ َي ْف ُع ُؿ وفَ َع َؿ َي ْف ِع ُؿ
وؿ أر َْي َت ا ْلم َن ِ
َنز َؿ المّ ُو َوِالَى الر ُ ِ
يف
ػػػػػ قاؿ تعالى َ { :وِا َذا ِق َ
يؿ لَ ُي ْـ تَ َعالَ ْواْ إِلَى َما أ َ
اف ِق َ
س َ
ُ
ص ُدوداً } النساءٔٓ ٙ
ُّوف َع َ
صد َ
نؾ ُ
َي ُ

صده
ُّوف) يق أر بضـ الياء ووكسر الصاد  ،وىي لغة  ،يقاؿ ّ :
صد َ
قاؿ العكبري  ":قولو ( َي ُ
أصده "( ، )ٛٛوالقراءة بضـ الصاد ق أر بيا نافع  ،وابف عامر  ،والكسائي  ،أما القراءة بكسر الصاد
و ّ
فقد ق أر بيا الباقوف مف السبعة(ٓ )ٜٛ
(ٓ)ٜ
شوف ويع ِ
رشوف
وذكر الكسائي ( ت ٜٔٛىػ) أف كسر الصاد وضميا لغتاف ،مثؿ َ :ي ْعر ُ
َْ
فيما بمعنى واحد ،يقاؿ  :صد يص ُّد وي ِ
ص ُّد(ٔ ، )ٜفالكسر اذف لغة كما ذكر ذلؾ العكبري وغيره ٓ
َ ُ َ
ْف َو َما تَ ْتمُو ِم ْن ُو ِمف قُْر ٍ
شأ ٍ
وف ِم ْف َع َم ٍؿ إِال ُكنا َعمَ ْي ُك ْـ
وف ِفي َ
آف َوالَ تَ ْع َممُ َ
ػػػػػ قاؿ تعالى َ { :و َما تَ ُك ُ
ِ
يض َ ِ ِ
ب َعف رِّب َؾ ِمف ِّمثْقَ ِ
اؿ َذرٍة ِفي األ َْر ِ
َص َغَر ِمف
ُ
ش ُيوداً إِ ْذ تُ ِف ُ
وف فيو َو َما َي ْع ُز ُ
ض َوالَ في الس َماء َوالَ أ ْ
َذِل َؾ َوال أَ ْك َب َر إِال ِفي ِكتَ ٍ
اب ُّم ِب ٍ
يف } يونسٔٓ ٙ
ذكر العكبري أف قولو ( يعزب) يق أر بكسر الزاي وضميا ،وىما لغتاف(ٕ ، )ٜوقراءة الكسر ق أر
(ٖ)ٜ

بيا الكسائي حيث جاءت في القرآف الكريـ  ،وق أر الباقوف بضـ الزاي
(ٗ)ٜ

 ،قاؿ القرطبي  ":ىما – أي

ش"
وي ْع ِر ُ
قراءة الضـ والكسر -لغتاف فصيحتاف  ،نحو َ :ي ْع ُر ُ
ش َ
وقاؿ ايضا في موضع آخر مف تفسيره  ":وىي لغة معروفة "(٘ )ٜمف دوف أف ينسبيا الى
ٓ

قوـ بأعينيـ  ،والذي يظير لنا أف القراءتيف كما مر بنا لغتاف في مضارع ( عزب ) إذ يقاؿ َ :عَز َب
()ٜٙ
ب  ،أي  :اذا بعد وغاب
وي ْع ِز ُ
ب َ
َي ْع ُز ُ
وف ع ْبداً لِّمّ ِو والَ ا ْلم ِ
ِ
ػػػػ قاؿ تعالى  { :لف يستَ ِ
وف َو َمف
نك َ
آلئ َك ُة ا ْل ُمقَرُب َ
يح أَف َي ُك َ َ
ؼ ا ْل َمس ُ
َْ
َ
َ
ِ
ِ
ؼ ع ْف ِعب َ ِ ِ
ي ِ
ش ُرُى ْـ إِلَيو َجميعاً } النساءٕٓ ٔٚ
س َي ْح ُ
َ
ستَنك ْ َ
ادتو َوَي ْ
َْ
ستَ ْك ِب ْر فَ َ
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شُرُى ْـ) يق أر بالنوف وىو ظاىر ،ويق أر بكسر الشيف  ،وىي
س َي ْح ُ
ذكر العكبري أف " قولو (فَ َ
لغة"( )ٜٚوالقراءة بالكسر ق أر بيا أبو ىريرة كما ذكر ذلؾ ابف عطية االندلسي(ٓ )ٜٛ
ش ار جمعيـ "( ، )ٜٜوواضح مف توجيو
وي ْح ِشُرىـ َح ْ
حش َرىـ َي ْح ُ
جاء في المسافَ ":
ش ُرىـ َ
ش َر )(ٓٓٔ) ٓ
العمماء ليذه القراءة  ،أنيا لغة في مضارع ( َح َ
اؿ موسى رب َنا إِن َؾ آتَ ْي َت ِفرعو َف ومؤلهُ ِزي َن ًة وأَمواالً ِفي ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْن َيا
ََ
َ َْ
ػػػػػػػ قاؿ تعالى َ { :وقَ َ ُ َ َ
ْ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
س َعمَى أ َْم َو ِال ِي ْـ َوا ْ
ش ُد ْد َعمَى قُمُوِب ِي ْـ فَبلَ ُي ْؤ ِم ُنواْ َحتى َي َرُواْ ا ْل َع َذ َ
س ِبيم َؾ َرب َنا ا ْطم ْ
َرب َنا ل ُيضمُّواْ َعف َ
ِ
يـ } يونس ٓ ٛٛ
األَل َ
قولو (ا ْ ِ
س) يق أر بضـ الميـ وكسرىا  ،ووجو ذلؾ عند العكبري أنيما لغتاف  ،يقاؿ:
طم ْ
ي ِْ
ط ُمس(ٔٓٔ)  ،وقراءة الجميور بكسر الميـ  ،أما قراءة مف ضـ الميـ فتنسب الى
وي ْ
ط مس َ
َ
(ٕٓٔ)

الشعبي

ٓ

وقد وصؼ ابف عطية االندلسي لغة مف ضـ الميـ بأنيا لغة مشيورة  ،وىو مف طموس
ِ
ونطمس بكسر الميـ
األثر والعيف  ،وطمس الوجوه(ٖٓٔ)  ،جاء في جامع االحكاـ لمقرطبي ما نصو":
ط ِسـ بمعنى طمس ،يقاؿ  :طمس
وي ْ
سـ َي ْ
وضميا في المستقبؿ لغتاف  ،ويقاؿ في الكبلـ َ :
سـ َ
طُ
طَ
األثر وطسـ أي  :أمحى  ،كمو لغات(ٗٓٔ) ٓ
ػػػػػػػ قاؿ تعالى  { :حتى إِ َذا فُِتح ْت يأْجوج ومأْجوج و ُىـ ِّمف ُك ِّؿ ح َد ٍب ي ِ
وف } األنبياءٜٓٙ
نسمُ َ
َ َ
َ
َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ
ذكر العكبري أف قولو تعالى (ي ِ
وف) يق أر بضـ السيف  ،والوجو في ذلؾ عنده أنيا
نسمُ َ
َ
()ٔٓٙ

لغة(٘ٓٔ)  ،وىذه القراءة ق أر بيا ابف أبي اسحاؽ  ،وأبو عمرو في رواية
ِ
سؿ لخروجو مف
س َؿ الثعمب َي ْنس ُؿ َ
س ُؿ اذا أسرع فػػػػػػػػػػػػػػي َع ْدوه  ،ومنو قيؿ لمولد َ :ن َ
وي ْن ُ
" يقاؿ َ :ن َ
ظير أبيو وبطف أُمو"(ٓ )ٔٓٚ
ِ
يد أَف
اد أَف َي ْب ِط َ
ػػػػػػػػػ قاؿ تعالى َ { :فمَما أ ْ
وسى أَتُ ِر ُ
َف أ ََر َ
ش ِبالذي ُى َو َع ُدو ل ُي َما قَا َؿ َيا ُم َ
وف َجبا ارً ِفي ْاأل َْر ِ
تَ ْقتُمَِني َك َما قَتَ ْم َت َن ْفساً ِب ْاأل َْم ِ
وف ِم َف
ض َو َما تُ ِر ُ
س إِف تُ ِر ُ
يد أَف تَ ُك َ
يد إِال أَف تَ ُك َ
يف } القصصٓ ٜٔ
صمِ ِح َ
ا ْل ُم ْ

 ،والكسر والضـ لغتاف

 994

العدد (2 ) 48ربيع الثاني 3418هـ ـــ  13كانون االول 2132م

مجلة كلية العلوم االسالمية
األثر اللهجي في التوجيه الصرفي للقراءات القرآنية.........

ش) يق أر بضـ الطاء  ،ووجو ذلؾ عند العكبري " أنيا لغة"
قولو ( َي ْب ِط َ
عمى كسر الطاء  ،وق أر الحسف وأبو جعفر بضميا(ٓ )ٜٔٓ

()ٔٓٛ

 ،وجميور القراء

وي ْب ِ
طش  ،إال أف القراءة بالضـ أقيس ،ألنو فعؿ ال
والقراءتاف لغتاف يقاؿَ :ب َ
ش َي ْب ُ
طَ
طش َ
يتعدى كما نص عمى ذلؾ القرطبي(ٓٔٔ) ٓ
ات أ َِو ِ
انفروْا ثُب ٍ
ِ
ِ
انفُرواْ َج ِميعاً }
ُّيا ال ِذ َ
َ
ػػػػػػػػ قاؿ تعالى َ { :يا أَي َ
آم ُنواْ ُخ ُذواْ حذ َْرُك ْـ فَ ُ
يف َ
النساءٔٓ ٚ
ذكر العكبري أف قولو (فَ ِ
انف ُرواْ) يق أر بضـ الفاء  ،والوجو عنده أنيا لغة " يقاؿ َ :نفََر َي ْن ِفُر
وي ْنفُُر  ،وما كاف منو في كؿ القرآف مستقببل "(ٔٔٔ) ٓ
َ

وقراءة الفتح ق أر بيا االعمش(ٕٔٔ)  ،و" نفر اليو ونفر منو  ،اذا فزع منو وكرىو ،وفي
مضارعو لغتاف  :ضـ العيف وكسرىا  ،وقبؿ يقاؿ  :نفر الرجؿ َي ْن ِفر بالكسر ونفرت الدابة تنفُر بالضـ،
ففرقوا بينيما في المضارع  ،وىذا يرده قراءة االعمش  :فانفُروا او انفُروا بالضـ فييما والمصدر
(ٖٔٔ)

النفير"

ٓ

وقاؿ ابف عطية االندلسي  ":يقاؿ  :نفر الرجؿ ِ
ينفر بكسر الفاء نفي ار ونفرت الدابة تنفُر

بضـ الفاء نفو ار "

(ٗٔٔ)

ٓ

ٕ -بيف فَ َع َؿ َي ْف ُع ُؿ وفَ ِع َؿ َي ْف َع ُؿ
اآلخرِة وما لَيـ ِّمف ن ِ
ِ
َع َمالُ ُي ْـ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُّ
يف } آؿ
يف َح ِب َ
اص ِر َ
ط ْت أ ْ
قاؿ تعالى  { :أُولَ ِػئ َؾ ال ِذ َ
الد ْن َيا َو َ َ َ ُ
عمرافٕٕ ٓ

ذكر العكبري أف قولو ( َح ِبطَ ْت) يق أر بفتح الباء  ،والوجو عنده أنيا لغة مثؿ َبطَؿ(٘ٔٔ)،
وقراءة الفتح ق أر بيا ابف عباس  ،وأبو السماؿ العدوي( ، )ٔٔٙوذكر أبو حياف أف القراءتيف بكسر
()ٔٔٚ

الباء وفتحيا لغتاف

()ٔٔٛ

 ،ووصؼ ابف عادؿ الدمشقي ىذه المغة بأنيا لغة معروفة

ٖ -بيف فَ َع َؿ َي ْف ُع ُؿ وفَ ُع َؿ
قاؿ تعالى َ { :وقَالَ ْت

ٓ

َي ْف ُع ُؿ
ُخ ِت ِو قُ ِّ ِ
وف } القصصٔٔ ٓ
ِأل ْ
ص َر ْت ِب ِو َعف ُج ُن ٍب َو ُى ْـ َال َي ْ
ش ُع ُر َ
صيو فَ َب ُ
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()ٜٔٔ

ووجو العكبري ىذه القراءة بأنيا لغة ،مثؿ  :نظرت
ص َر ْت) يق أر بفتح الصاد ّ ،
قولو (فَ َب ُ
وىي قراءة قتادة(ٕٓٔ) ٓ

،

قاؿ أبو زيد األنصاري ( ت ٕ٘ٔىػ)  ":اذا جاوزت المشاىير مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األفعاؿ التي

ماضييا عمى ( فَ َع َؿ) فأنت في المستقبؿ بالخيار ،إف شئت قمت ( َي ْف ُع ُؿ) بضـ العيف  ،واف شئت قمت
( َي ْف ِع ُؿ) بكسرىا"(ٕٔٔ) ٓ
جاء في المزىر ما نصو  ":ما كاف ماضيو عمى ( فَ َع ْمت) بفتح العيف  ،ولـ يكف ثانيو وال
كضَر َب
(ي ْف ُع ُؿ)بضـ العيف  ،و( َي ْف ِع ُؿ) بكسرىا َ ،
ثالثو مف حروؼ الحمؽ فإنو يجوز في مستقبمو َ
ش ُك ُر  ،وليس أحدىما أولى مف اآلخر"(ٕٕٔ)  ،ويظير مما تقدـ أف القراءتيف بفتح
ش َك َر َي ْ
ب وَ
َي ْ
ض ِر ُ
(ٖٕٔ)

ٓ

الصاد وضميا لغتاف فصيحتاف
ٗ -بيف فَ َع َؿ َي ْف ِع ُؿ وفَ َع َؿ َي ْف َع ُؿ
اف
نزغُ َب ْي َن ُي ْـ إِف الش ْي َ
س ُف إِف الش ْي َ
اف َي َ
اف َك َ
ط َ
ط َ
قاؿ تعالى َ { :وقُؿ لِّ ِع َب ِادي َيقُولُواْ ال ِتي ِى َي أ ْ
َح َ
ِل ِ
سِ
اف َع ُد ّواً ُّم ِبيناً } اإلسراء ٖ٘ٓ
ئل ْن َ
نزغُ) يق أر بكسر الزاي  ،ووجو ذلؾ عند العكبري أنيا لغة(ٕٗٔ)  ،وقراءة الكسر قػػػػػػرأ
قولو( َي َ
بيا طمحة بف المصرؼ(ٕ٘ٔ)  ،جاء في المساف  ":النزغ أف ِ
تنزغ بيف قوـ فتحمؿ بعضيـ عمى
ينزغ ِ
وينزغ نزغا  ،أَغرى وأَفسد  ،وحمؿ بعضيـ عمى بعض ،
بعض بفساد بينيـ  ،ونزغ بينيـ َ
والنزغ الكبلـ الذي يغري بيف الناس "(ٓ )ٕٔٙ
والذي يظير أف القراءتيف بكسر الزاي وفتحيا لغتاف  ،إال أف قراءة طمحة بكسر الزاي
()ٕٔٚ

ٓ

جاءت عمى األصؿ
٘ -بيف فَ َع َؿ َي ْف ِعؿ وفَ ِع َؿ َي ْف َع ُؿ
اب َى ْؿ تَ ِ
َى َؿ ا ْل ِكتَ ِ
ُنز َؿ إِلَ ْي َنا َو َما أ ِ
آمنا ِبالمّ ِو َو َما أ ِ
ُنز َؿ
قاؿ تعالى  { :قُ ْؿ َيا أ ْ
وف ِمنا إِال أ ْ
نق ُم َ
َف َ
ِمف قَ ْب ُؿ وأَف أَ ْكثَرُكـ فَ ِ
وف } المائدةٓ ٜ٘
اسقُ َ
َ
َ ْ
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ػػػػػ قاؿ العكبري  ":قولو (تَ ِ
وف) بكسر القاؼ وفتحيا  ،وىما لغتاف َ ،ن ِق َـ َي ْنقَ ُـ وَنقَ َـ
نق ُم َ
َي ْن ِق ُـ"( ،)ٕٔٛوكسر القاؼ قراءة ق أر بيا زيد بف عمي  ،وأبو حيوة  ،وابف أبي عبمة( )ٕٜٔقاؿ الكسائي
(ٖٓٔ) ٓ
َ ":ن ِق َـ بالكسر لغة  ،وَنقَ ْمت االمر أيضا وَن ِقمتو اذا كرىتو ،وانتقـ اهلل منو أي عاقبو"
والذي يظير لنا في توجيو ىذه الق ارءة أنيا لغة  ،وكذلؾ قراءة الجميور بفتح القاؼ ،إال
(ٖٔٔ)

أف الفصيح فييما الفتح

ٓ

ِ
ِ
ػػػػػ قاؿ تعالى  { :و َكأ َِّيف ِّمف ن ِبي قَاتَ َؿ مع ُو ِرِّبي َ ِ
س ِب ِ
يؿ المّ ِو
َص َاب ُي ْـ في َ
ير فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
ََ
َ
ُّوف َكث ٌ
يف } آؿ عمرافٓ ٔٗٙ
استَ َكا ُنواْ َوالمّ ُو ُي ِح ُّب الصا ِب ِر َ
َو َما َ
ض ُعفُواْ َو َما ْ
قولو ( َو َى ُنواْ) يق أر بكسر الياء  ،وىي قراء أبي السماؿ العدوي ،واالعمش(ٕٖٔ) قاؿ العكبري
موجيا ىذه القراءة  ":وىي لغة  ،ومستقبمو َي ِي ُف عمى المغتيف"(ٖٖٔ)  ،وقاؿ أيضا في غير ىذا
(ٖٗٔ)

وى َف َي ِي ُف وو ِى َف َي ْو َى ُف
فالقراءتاف لغتاف  ،يقاؿ َ :

(ٖ٘ٔ)

الكتاب" :وىي لغة والفتح أشير "
ٙػػػ بيف فَ َع َؿ َي ْف ُع ُؿ وفَ ِع َؿ َي ْف َع ُؿ
ُّيا ِبقَ ُب ٍ
سناً َو َكفمَ َيا َزَك ِريا ُكم َما َد َخ َؿ َعمَ ْي َيا
س ٍف َوأ َ
قاؿ تعالى  { :فَتَقَبمَ َيا َرب َ
َنبتَ َيا َن َباتاً َح َ
وؿ َح َ
اؿ يا مريـ أَنى لَ ِؾ َىػ َذا قَالَ ْت ُىو ِم ْف ِع ِ
ِ
ؽ َمف
ند المّ ِو إف المّ َو َي ْرُز ُ
اب َو َج َد ِع َ
َزَك ِريا ا ْلم ْح َر َ
َ
ند َىا ِرْزقاً قَ َ َ َ ْ َ ُ
ِ
س ٍ
اب } آؿ عمرافٓ ٖٚ
َي َ
اء ِب َغ ْي ِر ح َ
ش ُ
قولو ( َو َكف َم َيا) يق أر بكسر الفاء  ،والوجو عند العكبري أنيا لغة(  ، )ٖٔٙوىذه القراءة ق أر بيا
()ٖٔٚ

ابف كثير في رواية عنو وعبداهلل المزني

ٓ

ٓ

قاؿ ابف عادؿ  ":وأما قراءة ِ
وكفميا بكسر الفاء فإنيا لغة في ( ّك ّف َؿ) يقاؿ َ :ك َف َؿ َي ْكفُ ُؿ
ِ
كعمِ َـ َي ْعمَ ُـ وعمييا ىذه القراءة "( )ٖٔٛوىذا التوجيو ذىب اليو
َكقَتَ َؿ َي ْقتُ ُؿ وىي الفاشية  ،و َكف َؿ َي ْك َفؿ َ
أىؿ المغة والتفسير(ٓ )ٖٜٔ
ثانيا  :بيف الفعؿ المجرد والمزيد
ٔ -بيف فَ َع َؿ وأَف َْع َؿ
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َخَر َج أ ََب َوْي ُكـ ِّم َف ا ْل َجن ِة َي ِ
نزعُ َع ْن ُي َما
آد َـ الَ َي ْف ِت َنن ُك ُـ الش ْي َ
اف َك َما أ ْ
ػػػػػػ قاؿ تعالىَ { :يا َب ِني َ
ط ُ
ث الَ تَروَنيـ إِنا جع ْم َنا الشي ِ
ِ
ِ
يف أ َْولِ َياء
س ْو َء ِات ِي َما إِن ُو َيَار ُك ْـ ُى َو َوقَِبيمُ ُو ِمػػػػػػػ ْف َح ْي ُ
اط َ
َ
ََ
اس ُي َما ل ُي ِرَي ُي َما َ
ل َب َ
َ ْ ُْ
وف } األعراؼٓ ٕٚ
يف الَ ُي ْؤ ِم ُن َ
ِلم ِذ َ
قاؿ العكبري  ":قولو (الَ َي ْف ِت َنن ُكـ) الجميور عمى فتح الياء والتشديد  ،وقرىء كذلؾ إال أنو
(ٓٗٔ)

بضـ الياء مف افتتنف بااللؼ وىي لغة "
(ٔٗٔ)

النخعي

ٓ

وىذه قراءة يحيى بف وثاب  ،وابراىيـ

فمف فتح الياء جعمو ثبلثيا مف ( فتف) وىذه لغة الحجاز ،ومف ضميا جعمو رباعيا مف
(ٕٗٔ)

(أفتتف) وىذه لغة تميـ وقيس وربيعة

والمغتاف معناىما واحد  ،يقوؿ ابف عادؿ ":اف ( فتف)
(ٖٗٔ)

و ( أفتف) بمعنى واحد  ،كما يقاؿ :مات وأمات بمعنى واحد "
ِ
ػػػػػػػػػػػػ قاؿ تعالى ُ { :ىػػػػػػػػػػػو ال ِذي أ َ ِ
اب َو ِم ْن ُو
اء ل ُكـ ِّم ْن ُو َ
شَر ٌ
َنز َؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َف الس َماء َم ً
َ
ِ ِ ِ
وف } النحؿٓٔ ٓ
َ
يم َ
ش َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر فيو تُس ُ
ِ
وف ) يق أر بضـ التاء مف اساـ ،وبفتحيا مف ساـ يسيـ وىي
يم َ
قاؿ العكبري  ":قولو ( تُس ُ
(ٗٗٔ)

لغة"

ٓ

(٘ٗٔ)

والقراءة بالفتح ق أر بيا زيد بف عمي

ٓ

 ،وعمى ىذه القراءة يحتمؿ اف يكوف الفعؿ

متعديا  ،ويكوف (فَ َع َؿ) و ( أَف َْعؿ) بمعنى ،ويحتمؿ أف يكوف الزما عمػػػػػػػػػػػى حذؼ مضاؼ  ،أي
تُ ِسيـ مواشيكـ " يقاؿ  :أسمت الماشية اذا خميتيا ترعى أو سامت ىي تسوـ سوما اذا رعت
حيث شاءت فيي سواـ وسائمة "(ٓ )ٔٗٙ
قاؿ الزجاج (تٖٓٔىػ )  ":أخذ ذلؾ مف السومة وىي العبلمة  ،ألنيا تؤثر في االرض

برعييا عبلمات"(ٓ )ٔٗٚ
ؽ ثُـ ي ِع ُ ِ
ِ
ِ
ِ
آم ُنواْ
ي ال ِذ َ
ػػػػػػػ وقاؿ تعالى  { :إِلَ ْيو َم ْر ِج ُع ُك ْـ َجميعاً َو ْع َد المّو َحقّاً إِن ُو َي ْب َدأُ ا ْل َخ ْم َ ُ
يدهُ ل َي ْج ِز َ
يف َ
شراب ِّمػػػػػػػ ْف ح ِم ٍيـ وع َذ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يـ ِب َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػػػ ِط َوال ِذ َ
ََ ٌ
َ
يف َكفَ ُرواْ لَ ُي ْـ َ َ ٌ
َو َعممُواْ الصال َحات ِبا ْلق ْ
اب أَل ٌ
وف } يونسٗ ٓ
َكا ُنواْ َي ْكفُُر َ
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ذكر العكبري أف قولو ( َي ْب َدأُ) يق أر بضـ الياء وكسػػػػر الداؿ واليمز ،واف ماضيو بدأ وأبدأ
لغتاف( ، )ٔٗٛوقراءة ضـ الياء وكسر الداؿ واليمز ق أر بيا طمحة بف المصرؼ( ، )ٜٔٗوىي كما
(ٓ٘ٔ)

ٓ

يذكر مف ( أبدأ) المزيد
ٕ -بيف فَ ِع َؿ و أَف َْع َؿ
س ِج ِد ا ْل َحَرِاـ أَف تَ ْعتَ ُدواْ َوتَ َع َاوُنواْ َعمَى
قاؿ تعالىَ { :والَ َي ْج ِرَمن ُك ْـ َ
ش َن ُ
صدُّو ُك ْـ َع ِف ا ْل َم ْ
آف قَ ْوٍـ أَف َ
بر َوالت ْق َوى َوالَ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اإل ثِْـ َوا ْل ُع ْد َو ِ
اف } المائدةٕ ٓ
ا ْل ِّ

قاؿ العكبري  ":قولو ( َوالَ َي ْج ِرَمن ُك ْـ) يق أر بضـ الياء  ،وىي لغة  ،جرمت الشيء
وأجرمتو"(ٔ٘ٔ) والقراءة بضـ الياء ق أر بيا االعمش  ،ويحيى بف وثاب  ،وابف مسعود(ٕ٘ٔ) ٓ
(جَرـ) ومف ق أر بضـ
فمف ق أر بفتح ياء المضارعة – وىي قراءة الجميور -جعمو ثبلثيا مف َ
َجرـ لغتاف بمعنى واحد  ،أي:
حرؼ المضارعة جعمو رباعيا مف ( أجرـ)  ،قاؿ الكسائي َ ":ج َرـ وأ ْ
(ٖ٘ٔ)

اكتسب"

ٓ

زيد ماال نحو:كسبو ،
ومعموـ " أف ( جرـ) يتعدى لواحد والثنيف مثؿ (كسب) فيقاؿ َ :ج َرـ ٌ
سب "(ٗ٘ٔ) ٓ
وجرمتو ذنبا أي :كسبتو إياه فيو مثؿ َك َ
ثالثا :أبنية االسماء المجردة

ٔ -بيف فَ ْعؿ وفَ َعؿ
ث ِش ْئتُ َما َوالَ تَ ْقَرَبا
َنت َوَزْو ُج َؾ ا ْل َجن َة َو ُكبلَ ِم ْن َيا َر َغداً َح ْي ُ
قاؿ تعالى َ { :وقُ ْم َنا َيا َ
اس ُك ْف أ َ
آد ُـ ْ
يف } البقرةٖ٘ ٓ
َى ِػذ ِه الش َج َرةَ فَتَ ُكوَنا ِم َف ا ْلظالِ ِم َ
(٘٘ٔ)

قولو ( َر َغداً) يق أر بسكوف العيف  ،وىي قراءة النخعي  ،وابف وثاب
()ٔ٘ٙ

العكبري عمى أنيا لغة  ،مثؿ الن َير والن ْير  ،والش َعر والش ْعر
الغيف لغة لتميـ(ٓ )ٔ٘ٚ

 ،ووجييا

 ،والػػػػػر ْغػػػػػػػػد بسكوف
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" والمنقوؿ أف ( فَ ْعبل) بسكػػوف العيف اذا كانت عينو َح ْمقية ال يجوز فتحيا عنػػػػػػػد
البصرييف  ،إال أف يسمع فيقتصر عميو  ،ويكوف ذلؾ عمى لغتيف  ،ألف أحدىما مأخوذ مف
األخرى ’ وأ ما الكوفيوف فبعض ىذا عندىـ ذو لغتيف وبعضو أصمو السكوف  ،ويجوز فتحو
()ٔ٘ٛ

قياسا"

ٓ

والذي يظير أف القراءتيف لغتاف معناىما واحد  ،فالرغد  :العيش الدار اليني الذي
()ٜٔ٘

ال عناء فيو  ،وأرغد القوـ أخصبوا وصاروا في رغد مف العيش

ٓ

ٕ -بيف فَ ْعؿ وفُ ْعؿ
شِ
ش ْر َب ا ْل ِي ِيـ } الواقعة٘٘ ٓ
وف ُ
قاؿ تعالى  { :فَ َ
ارُب َ
ش ِر َب بالضـ
ش ْر َب) يق أر بفتح الشيف  ،وىو مصدر َ
قاؿ العكبري ":قولو تعالى ( ُ
والكسر وىما لغتاف لممصدر  ،وقيؿ  :اسـ في المصدر لغتاف فيو أيضا"(ٓٓ )ٔٙ
(ٔ)ٔٙ

والقراءة بضـ الشيف ق أر بيا نافع وعاصـ وحمزة  ،وق أر الباقوف بفتحيا

،

ش ْربا
شربا و َ
والقراءتاف لغتاف جيدتاف كما وصفيما القرطبي إذ " تقوؿ العرب شربت ُ
شُرب بضمتيف  ،قاؿ أبو زيد  :سمعت العرب تقوؿ بضـ الشيف وفتحيا وكسرىا
وُ
(ٕ)ٔٙ

والفتح ىو المصدر الصحيح"

ٓ

ونقؿ عف المبرد ( ت ٕٛٙىػ ) قولو" الفتح عمى أصؿ المصدر والضـ اسـ
(ٖ)ٔٙ

المصدر"

ٓ

ٖ -بيف فَ ْعؿ وِف ْعؿ
يف و ْازَد ُ ِ
ِ ٍ ِِ
ِ
ِ
سعاً } الكيؼٕ٘ ٓ
ادوا ت ْ
قاؿ تعالىَ { :ولَِبثُوا في َك ْيف ِي ْـ ثََبل َث م َئة سن َ َ
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ِ
سعاً) يق أر بفتح التاء وىي قراءة أبي عمرو والجميور بكسر التاء
قولو (ت ْ
شر(٘ٓ )ٔٙ
العكبري ىذه القراءة بقولو " وىي لغة حممت عمى ع ْ

(ٗ)ٔٙ

 ،وقد وجو

والذي عميو العمماء أف القراءة بالفتح ىي لغة  ،وىذا اخبار مف اهلل تعالى بمدة لبثيـ  ،أي
()ٔٙٙ

أصحاب الكيؼ

ٓ

ٗ -بيف فُ ْعؿ وِف ْعؿ

ضتُـ لَيف فَ ِر َ ِ
ؼ َما
وىف ِمف قَ ْب ِؿ أَف تَ َم ُّ
قاؿ تعالى َ { :وِاف َ
ص ُ
س ُ
طم ْقتُ ُم ُ
يض ًة فَن ْ
وىف َوقَ ْد فََر ْ ْ ُ
وف أ َْو َي ْعفُ َو ال ِذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
الن َكا ِح } البقرةٓ ٕٖٚ
فََر ْ
ضتُ ْـ إَال أَف َي ْعفُ َ
ِ
ؼ) يقرأ بضـ النوف وىي لغة "
ص ُ
قاؿ العكبري ":قولو (فَن ْ
ورواىا االصمعي قراءة عف أبي عمرو(ٓ )ٔٙٛ

()ٔٙٚ

 ،وبيا ق أر زيد بف عمي ،

وىذ القراءة وقراءة الجميور التي بكسر النوف لغتاف  ،وفي ىذا الحرؼ لغة ثالثة أيضا
()ٜٔٙ

وىي ( َنصيؼ) بزيادة ياء  ،وىي بمعنى المغتيف أيضا

٘ -بيف فُ ْعؿ وفُ ُعؿ

ٓ

َنؼ ِباأل ِ
ِ
س ِبالن ْف ِ
َنؼ
س َوا ْل َع ْي َف ِبا ْل َع ْي ِف َواأل َ
قاؿ تعالى َ { :و َكتَ ْب َنا َعمَ ْي ِي ْـ ف َ
ييا أَف الن ْف َ
الس ِّف وا ْلجر ِ
اص } المائدة٘ٗ ٓ
َواألُ ُذ َف ِباألُ ُذ ِف َو ِّ
السف ِب ِّ َ ُ ُ َ
ص ٌ
وح ق َ
يقوؿ العكبري  ":و ( َواألُ ُذ َف) يق أر باسكاف الذاؿ  ،وىي لغة وىو مف تخفيؼ
المضموـ(ٓ )ٔٚوىذه قراءة نافع(ٔ ، )ٔٚونسبت الى تميـ(ٕ ، )ٔٚوىذا كما ذكر العكبري
(ٖ)ٔٚ

تخفيؼ لممضموـ ،أما مف ق أر بالضـ فقد جاء بيا عمى االصؿ

ٓ
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جاء في لساف العرب  ":واأل ُذف يخفؼ ويثقؿ  :مف الحواس انثى  ،والذي حكاه

سيبويو :أُ ُذف بالضـ  ،والجمع آذاف ال يكسر عمى غير ذلؾ وتصغيرىا  :أُذينة  ،ولو سميت
(ٗ)ٔٚ

بيا رجبل ثـ صغرتو قمت  :أُذيف ،فمـ تؤنث لزواؿ التأنيث عنو بالنقؿ الى المذكر"

،

والذي يظير أف القراءتيف لغتاف  ،والثانية منيما جاءت تخفيفا لممضموـ مثؿ ُ :ع ْنؽ

وع ُنؽٓ
ُ

 -ٙبيف فَ َعؿ وفَ ِعؿ
ؼ لَ ُكـ بع ُ ِ
وف } النمؿ ٕٓ ٚ
وف َرِد َ
ستَ ْع ِجمُ َ
سى أَف َي ُك َ
ض الذي تَ ْ
َْ
قاؿ تعالى  { :قُ ْؿ َع َ
ؼ) يق أر بفتح الداؿ  ،وىي لغة والكسر أفصح"
قاؿ العكبري  ":قولو تعالى ( َرِد َ
وىي قراءة ابنى ىرمز واالعرج  ،وقراءة الجميور بكسر الداؿ( ، )ٔٚٙوالقراءتاف كما ىو

(٘)ٔٚ

()ٔٚٚ

واضح لغتاف  ،إال أف لغة الكسر أشير وأفصح
 -ٚبيف فَ ُعؿ وفَ ِعؿ وفَ َعؿ

ٓ

ؽ السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
نت ُمت ِخ َذ
قاؿ تعالىَ { :ما أَ ْ
ض َوَال َخ ْم َ
ش َيدتُّ ُي ْـ َخ ْم َ
ؽ أَنفُ ِس ِي ْـ َو َما ُك ُ
ََ
ا ْلم ِ
ضداً } الكيؼٔ٘ ٓ
ضمِّ َ
يف َع ُ
ُ
ضداً) بفتح العيف وضـ الضاد ىي القراءة المشيورة وىي
ذكر العكبري أف قولو ( َع ُ

االصؿ و" فيو أوجو  :أحدىما  :اسكاف الضاد  ،وىو مف تخفيؼ المضموـ  ،والثاني :

تخفيفيا وضـ العيف ٓٓٓ والثالث  :فتح العيف وكسر الضاد  ،واالشبو أف يكوف لغة ،
()ٔٚٛ

والرابع  :بفتح العيف والضاد وىو لغة أيضا"

ٓ

أما قولو ( ع ِ
ضدا ) بفتح العيف وكسر الضاد فقد ق أر بيا ىاروف القارىء  ،و(
َ
()ٜٔٚ
 ،وكؿ ىذه لغات في ىذا
ضدا ) بفتحى العيف والضاد قراءة ق أر بيا عيسى بف عمر
َع َ
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الحرؼ  ،إال أف القراءة بفتح العيف وضـ الضاد ىي أفصح المغات وىي قراءة

الجميور(ٓٓ)ٔٛ

أبنية االسماء المجردة والمزيدة
بيف فَ َعؿ وفُعؿ
يف َكذبواْ ِب ِ
ِ
وف
اب الس َماء َوالَ َي ْد ُخمُ َ
استَ ْك َبُرواْ َع ْن َيا الَ تُفَت ُح لَ ُي ْـ أ َْب َو ُ
قاؿ تعالى  { :إِف الذ َ ُ َ
آيات َنا َو ْ
ا ْلجن َة حتى يمِج ا ْلجم ُؿ ِفي س ِّـ ا ْل ِخي ِ
يف } األعراؼٓٗ ٓ
اط َو َك َذلِ َؾ َن ْج ِزي ا ْل ُم ْج ِرِم َ
َ
َ
َ َ َ َ ََ
ذكر العكبري أف قولو تعالى( :ا ْل َج َم ُؿ) فيو ست قراءات  ،المشيور منيا فتح الميـ
والجيـ وىذه قراءة الجميور(ٔٓ )ٔٛ
والذي ييمنا مف تمؾ القراءات ما وجو عمى أنو لغة وىي قراءة ابف عباس ،

وسعيد بف جبير ،ومجاىد والشعبي(ٕ )ٔٛوقد قاؿ عنيا العكبري " وىي لغة مثؿ ُزمؿ ،
(ٖ)ٔٛ
الجمؿ بالتثقيؿ
شيد"
ويجوز أف يكوف جمعا مثؿ شاىد و ُ
ٓ قاؿ ابف جني " اما ُ
(ٗ)ٔٛ

و(الج ُمؿ)بالتخفيؼ فكبلىما :الحبؿ الغميظ مف القُنب"
ُ

ٓ

الجمؿ) بضـ الجيـ وفتح الميـ وتشديدىا ،وىو
وقاؿ القرطبي  ":وق أر ابف عباس ( ُ
حبؿ السفينة الذي يقاؿ لو القمس"(٘ٓ )ٔٛ
والقمس بضـ الفاء وسكوف البلـ حبؿ غميظ مف حباؿ السفينة  ،والمعنى  :حتى
()ٔٛٙ

يدخؿ الحبؿ الغميظ في ثقب االبرة

ٓ

 444
العدد (2 ) 48ربيع الثاني 3418هـ ـــ  13كانون االول 2132م

مجلة كلية العلوم االسالمية
األثر اللهجي في التوجيه الصرفي للقراءات القرآنية.........
أبنية االسماء المزيدة
ٔ -بيف فُعاؿ وِف َعاؿ
َخ ِ
يو ثُـ استَ ْخرجيا ِمف ِوعاء أ ِ
َخ ِ
قاؿ تعالى  { :فَب َدأَ ِبأَو ِعي ِت ِيـ قَ ْب َؿ ِوعاء أ ِ
يو }
َ
َ
َ
ْ َََ
ْ َ ْ
يوسؼٓٚٙ
قولو ( ِو َعاء) " يق أر بكسر الواو وضميا  ،لغتاف "
الحسف بضميا  ،وىي لغة نقمت عف نافع أيضا(ٓ )ٔٛٛ

()ٔٛٚ

()ٜٔٛ

والوعاء " ىو ما يحفظ فيو المتاع ويصونو"

 ،والجميور بكسر الواو ،وق أر

ٓ

ٕ -بيف فَ ْعمَة وفَ َع ُؿ
قاؿ تعالى  { :وِا ْذ ُق ْمتُـ يا موسى لَف ُّن ْؤ ِم َف لَ َؾ حتى َنرى الم َو جيرةً فَأَ َخ َذتْ ُكـ الص ِ
اعقَ ُة َوأَنتُ ْـ
َ
ْ َ ُ َ
َ
َ َْ
َ
ُ
وف } البقرة٘٘ ٓ
تَنظُُر َ
قولو (جػَ ْيرة) تق أر بفتح الياء وسكونيا ،فالسكوف قراءة الجميور  ،والفتح قراءة
ابف عباس وسيؿ بف شعيب وعيسى(ٓ ، )ٜٔقاؿ العكبري موضحا القراءتيف َ ":ج ْيرة بسكوف

الياء وىي فَ ْعمة مف َج َيرت الشيء أي  :أظيرتو  ،أي قمتـ ذلؾ ظاىرا ،وقيؿ  :أرنا اهلل
ظاى ار غير مستور  ،ويق أر بفتحيا وىي لغة فيما عينو حرؼ َح ْمقي  ،وأىؿ الكوفة يطردونة،
(ٔ)ٜٔ

وأىؿ البصرة يقتصروف فيو عمى المسموـ"

(ٕ)ٜٔ

وقد رجح ابف جني مذىب الكوفيف

ٓ

(ٖ)ٜٔ

 ،والذي يظير أف القراءتيف لغتاف
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أبنية المصادر

وم ْف ُعؿ
َٔ -م ْف َعؿ ُ

قاؿ تعالى  { :وِا َذا تُ ْتمَى عمَ ْي ِيـ آياتَُنا ب ِّي َن ٍ
َي ا ْلفَ ِريقَ ْي ِف
آم ُنوا أ ُّ
يف َكفَُروا ِلم ِذ َ
ات قَا َؿ ال ِذ َ
َ
َ ْ َ
َ
يف َ
س ُف َن ِد ّياً } مريـٖٓ ٚ
َخ ْيٌر مقَاماً َوأ ْ
َح َ
(ٗ)ٜٔ

 ،وقراءة الضـ ق أر بيا ابف

(مقاما) يق أر بضـ الميـ وىما لغتاف"
قاؿ العكبري  ":قولو َ
كثير وابف محيصف وحميد وشبؿ بف عباد  ،وق أر الباقوف بالفتح(٘ٓ )ٜٔ

و(مقاما) بضـ الميـ ىو موضع االقامة  ،ويجوز أف يكوف مصػػػػػػػػد ار بمعنػػػػػػػػػػػى
َ
االقامػػػػػػػػػة  ،و( َمقَاما) بفتح الميـ  ،تعني مكاف القياـ  ،وىذه القراءة عمى رأي ابف عادؿ
()ٜٔٙ

مطابقة لممعنى أي  :مكاف اقامة وثُوي

" فمعنى الفتح ال مكاف لكـ تنزلوف بو وتقيموف
()ٜٔٚ

فيو ،ومعنى الضـ ال اقامة لكـ فارجعوا الى منازلكـ"

ٓ

والذي يظير أف القراءتيف لغتاف  ،فالفتح في ( مقاما) " ىو المصدر مف قاـ أو الظرؼ
منو  ،أي موضع القياـ  ،وىذا يقتضي لفظ المقاـ إال أف المعنى في ىذه اآلية أنو واقع عمى
()ٜٔٛ

الظرؼ فقطٓٓٓ وق أر ٓٓٓ بضـ الميـ وىو ظرؼ مف أقاـ وكذلؾ يجيء المصدر منو"

ٓ

فالقراءتاف متوافقتاف كما صرح بذلؾ أبو الثناء اآللوسي (ت ٕٓٔٚىػ) إذ قاؿ ( ":مقاما)
()ٜٜٔ

بضـ الميـ وأصمو موضع االقامة  ،والمراد بو أيضا المنزلة والمكاف فتتوافؽ القراءتاف"
وم ْف ِعؿ
ٕ -بيف َم ْف َعؿ َ

ٓ

طمِ َع الش ْم ِ
س َو َج َد َىا تَ ْطمُعُ َعمَػػػػػػػػػى قَ ْوٍـ ل ْـ َن ْج َعؿ ل ُيـ ِّمف
قاؿ تعالى َ {:حتى إِ َذا َبمَ َغ َم ْ
ُدوِن َيا ِستْ ارً } الكيؼٓٓ ٜ
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طمِ َع) يق أر بفتح البلـ وكسرىا  ،وىما لغتاف كما ذكر ذلؾ العكبري
قولو ( َم ْ
بالضـ ق أر بيا عيسى وابف محيصف وابف كثير  ،وبالكسر ق أر الكسائي(ٕٔٓ) والقراءة بالفتح لغة
(ٕٓٓ)

(ٕٕٓ)

ألىؿ الحجاز ،وىي االصؿ كما ذكر ذلؾ أبو حياف

والقراءة

ٓ

طمُع فالمصدر
طمَع َي ْ
قاؿ ابو زرعة  ":وكؿ ما كاف عمى ( فَ َعؿ َي ْف ُعؿ) مثؿ  :قَتَؿ َي ْقتُؿ و َ
والمكاف عمى ( َم ْف َعؿ) بفتح العيف "(ٖٕٓ) ٓ
وقاؿ أيضا موجيا قراءة الكسر " اعمـ أف كؿ ما كاف عمى ( فَ َعؿ َي ْف ِعؿ) بكسر العيف ،
ِ
المفعؿ ) والمصدر منو ( ُم ْف َعؿ) تقوؿ  :جمس يجمس والموضوع  :المجمس
فالموضوع منو (
وكذلؾ طمع ِ
يطمع مطمعا  ،والمطمع اسـ الموضع"(ٕٗٓ)  ،وقراءة الكسر لغة تنسب الى
تميـ(ٕ٘ٓ)ٓ

وخبلصة االمر أف القراءتيف لغتاف فصيحتاف بمعنى واحد  ،فالفتح لغة ألىؿ الحجاز ،

والكسر لغة ابني تميـ ٓ

اؿ موسى لِفَتَاهُ َال أ َْبرح حتى أ َْبمُ َغ م ْجمع ا ْلب ْحرْي ِف أَو أَم ِ
ض َي
َُ َ
ػػػػػػ ومثمو قولو تعالى َ { :وِا ْذ قَ َ ُ َ
ْ ْ
َ ََ َ َ
ُحقُباً } الكيؼٓٓ ٙ
قولو ( َم ْج َم َع) يق أر بكسر الميـ الثانية ،يقوؿ العكبري  ":وىي لغة  ،والجيد فتحيا  ،وىو
المكاف مثؿ المطمع"( ، )ٕٓٙوقراءة الفتح ىي قراءة الجميور ،وىي لغة أىؿ الحجاز ،أما قراءة
()ٕٓٚ

الكسر فقد ق أر بيا عبداهلل بف مسمـ والضحاؾ

ٓ

وعمى قراءة الجميور "ال خبلؼ لدى العمماء في أف اسمي الزماف والمكاف والمصدر
الميمي تأتي عمى وزف ( َم ْف َعؿ) مما كاف مضارعو مفتوح العيف أو مضموميا نحو  :ذىب
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(م ْف ِعؿ) مما كاف مضارعو مكسور العيف  ،أو
َ
يذىب مذْىبا  ،وقَتَؿ َي ْقتُؿ م ْقتَبل وتأتي عمى زنة َ
مثاال نحو :جمس يجمس م ْجمِسا ،ووقؼ ِ
يقؼ َم ْوِقفا ٓٓٓ وىذا قياس مطرد عند أكثر
َ
()ٕٓٛ

العمماء"

ٓ

أما قراءة الكسر فسيبويو جعميا لغة لبني تميـ( )ٕٜٓوىو قد " جوز مجيء اسمي الزماف
والمكاف والمصدر الميمي مما كاف مضارعيمفتوح العيف أو مضموميا عمى وزف ( َم ْف ِعؿ)بكسر
العيف"(ٕٓٔ)  ،والذي يظير أف الكسر والفتح لغتاف  ،فالفتح لغة ألىؿ الحجاز ،والكسر لغة لبني
تميـٓ
بيف االفراد والجمع
اف لِسبٍإ ِفي م ِ
يف َو ِشم ٍ
اف َعف َي ِم ٍ
آي ٌة َجنتَ ِ
اؿ ُكمُوا ِمف ِّرْز ِ
ؽ َرِّب ُك ْـ
س َكن ِي ْـ َ
قاؿ تعالى { :لَقَ ْد َك َ َ َ
َ ْ
َ
ور } سبأ٘ٔ ٓ
ش ُك ُروا لَ ُو َب ْم َدةٌ َ
َوا ْ
ط ِّي َب ٌة َوَرب َغفُ ٌ
س َك ِن ِي ْـ) يق أر عمى االفراد  ،بكسر الكاؼ وفتحيا لغتاف"
قاؿ العكبري  ":قولو تعالى( َم ْ
قراءة الجميور عمى الجمع  ،وق أر ابراىيـ وحمزة وحفص عمى االفراد بفتح الكاؼ  ،وق أر يحيى
(ٕٔٔ)

(ٕٕٔ)

واالعمش والكسائي أيضا عمى االفراد إال أنو كسر الكاؼ

ٓ

وقراءة الفتح لغة ألىؿ الحجاز  ،وقراءة فتح الكاؼ عمى االفراد تكوف عمى المصدر وىو
(ٖٕٔ)

اسـ جنس يراد بو الجمع

 ،والذي يظير أف القراءتيف لغتاف  ،وقد صوب الفراء ىاتيف

القراءتيف بقولو بعد اف عرض لذلؾ " وكؿ صواب"(ٕٗٔ) ٓ
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كسر حرؼ المضارعة

عددا مف المغات ممف يكسروف
االصؿ في حروؼ المضارعة أف تكوف مفتوحة إال أف ىناؾ ً
حروؼ المضارعة  ،في بعض أبنية االفعاؿ ،وىذه المغات أو الميجات معروفة وقسـ منيا مشيود لو
بالضبط واالتقاف ٓ
المغات أو الميجات التي تكسر حروؼ

عددا مف
وقد ذكر ابف منظور(تٔٔٚىػػ) ً
المضارعة  ،وىي تمؾ الميجات التي تضـ تمؾ الحروؼ  ،جاء في لساف العرب ما نصو (( وِتعمـ

بالكسر  :لغة قيس وتميـ  ،وأسد  ،وربيعة  ،وعامة العرب  ،وأما أىؿ الحجاز  ،وقوـ مف أعجاز

ىوازف وأزد السراة وبعض ىذيؿ فيقولوف (تَعمـ) والقرآف عمييا ،وزعـ االخفش أف كؿ ما ورد عمينا
مف االعراب لـ يقؿ إال ِتعمـ بالكسر))(ٕ٘ٔ) ٓ
وقد عرض الباحث ( غساف ناجي عامر ) لميجات القبائؿ العربية  ،وما كسرتو مف أحرؼ
المضارعة  ،وبيف أيضا رأي الدارسيف المعاصريف مف ىذه الظاىرة التي عرفت ب(المماثمة) وقد
()ٕٔٙ

أجاد الباحث في ذلؾ  ،وكفانا تفاصيؿ الخوض في ىكذا موضوع

عمى تمؾ الظاىرة وسنكتفي بمثاليف فقط ألف المقاـ يطوؿ ٓ

 ،وفيما يأتي بعض االمثمة

يف ظَمَ ُمواْ فَتَ َمس ُك ُـ الن ُار َو َما لَ ُكـ ِّمف ُد ِ
وف المّ ِو ِم ْف أ َْولِ َياء ثُـ الَ
ػػػػػػػػػػػ قاؿ تعالى َ { :والَ تَْرَك ُنواْ إِلَى ال ِذ َ
وف } ىودٖٔٔ ٓ
نص ُر َ
تُ َ
ذكر العكبري أف قولو(فَتَ َمس ُك ُـ) يق أر بفتح التاء وكسرىا" وذلؾ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لغة مف كسر
حرؼ المضارعة "( ، )ٕٔٚوىذه قراءة يحيى بف وثاب  ،وعمقمة ،واالعمش  ،وطمحة بف
()ٕٔٛ

المصرؼ

ٓ

()ٕٜٔ

وىذه القراءة " لغة في كسر العبلمات الثبلث دوف الياء التي لمغائب"
(ٕٕٓ)

الى تميـ وأسد  ،وقيس ’ وربيعة  ،وىذيؿ

ٓ

وىي لغة نسبت
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ قاؿ تعالى َ { :و ِم ْف أ ْ ِ ِ ِ
ْم ْن ُو ِب ِدي َن ٍ
طٍ
ار ال
ْم ْن ُو ِب ِقن َ
ار ُي َؤدِّه إلَ ْي َؾ َوم ْن ُيـ م ْف إف تَأ َ
َىؿ ا ْلكتَاب َم ْف إف تَأ َ
ِّه إِلَ ْي َؾ إِال ما ُدم َت عمَ ْي ِو قَ ِ
ي َؤد ِ
آئماً } آؿ عمراف٘ٓ ٚ
َ ْ َ
ُ
(ٕٕٔ)

ْم ْن ُو) يق أر بكسر التاء  ،وىي لغة مف كسر حرؼ المضارعة"
قاؿ العكبري  ":قولو(تَأ َ
االشيب العقيمي  ،وابف وثاب  ،وابف مسعود(ٕٕٕ) ،والكسر لغة لتميـ وأسد وقيس ربيعة  ،ولغة بكر
(ٖٕٕ)

بف وائؿ

وبيا قرأ

ٓ

قاؿ ابف عطية االندلسي في حديثو عف كسر النوف والتاء واليمزة ما نصو " وىي لغة لبعض
قريش في النوف والتاء واليمزة  ،وال يقولونيا في ياء الغائب وانما ذلؾ في كؿ فعؿ سمي فاعمو فيو
زوائد أو فيما ياتي مف الثبلثي عمى ( فَ َعؿ َي ْف ِعؿ) في الماضي  ،وفتحيا في المستقبؿ نحو عمـ
وشرب وكذلؾ فيما جاء معتؿ العيف  ،نحو  :خاؿ يخاؿ  ،فانيـ يقولوف نخاؿ وأخاؿ"(ٕٕٗ) ٓ

الخاتمة
بعد ىذه الرحمة المباركة التي قضيناىا مع عالـ جميؿ مف عمماء المغة والنحو والقراءات

والفقو والحديث  ،أال وىو أبو البقاء العكبري  ،البد لنا أف نسجؿ وباختصار أىـ النتائج التي ظيرت

لنا ونحف ندرس األثر الميجي في التوجيو الصرفي لمقراءات القرآنية في كتاب ( اعراب القراءات
الشواذ لمعكبري) وعمى النحو اآلتي :
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 لقد تخصص البحث ببياف األثر الميجي في التوجيو الصرفي لمقراءات القرآنية في كتابميـ مف كتب القراءات وىو كتاب ( اعراب القراءات الشواذ ) ألبي البقاء العكبري  ،وىذا

الكتاب يعد ثالث كتاب متخصص بالقراءات الشواذ بعد كتابي ابف خالويو ( مختصر في

شواذ القراءات ) و ابف جني ( المحتسب ) ٓ

 تعد القراءات القرآنية مصد ار أصيبل مف مصادر دراسة الميجات العربية التي كانت سائدةفي شبو الجزيرة العربية  ،وال يمكف لدارس أف يدرس الميجات العربية بمعزؿ عف القراءات

القرآنية فالصمة وثيقة واضحة بينيما ٓ

 -لقد كاف منيج أبي البقاء العكبري واضحا في ايراده القراءة والميجة  ،فيو في موا

ضع

قميمة جدا ينسب الميجة الى قوـ بأعينيـ  ،فيذكر أف ىذه القراءة مثبل ىي لغة تميـ أو
اسد أو غير ذلؾ مف الميجات  ،إال أف منيجو الغالب في ذلؾ ىو عدـ نسبة المغة أو

الميجة الى قوـ بأعينيـ  ،فيو يكتفي بالقوؿ ( وىي لغة ) وغير ذلؾ ٓ

 وجدنا العكبري في مواضع معينة مف كتابو يوجو القراءة عمى أكثر مف لغة  ،فيذكر أفالقراءة جاءت عمى ثبلث لغات أو أكثر  ،وىذه المغات كميا قد قرىء بيا ٓ

 -استعمؿ العكبري عددا مف االوصاؼ أو االحكاـ اطمقيا عمى عدد مف المغات وىو يوجو

القراءة صرفيا  ،فقد يصؼ المغة بالمشيورة أو بالقميمة أو بالشاذة أو باالمحكية وغير ذلؾ

-

مف االوصاؼ واالحكاـ ٓ

لقد كاف أثر الميجة واضحا في توجيو القضايا الصرفية  ،إذ شمؿ أغمب المباحث

الصرفية البارزة  ،فجاءت توجييات العكبري لتشمؿ االفعاؿ واالسماء والمصادر  ،فقد ذكر
كثي ار اختبلؼ الميجات في االفعاؿ بيف التجرد والزيادة وبيف االسماء بيف التجرد والزيادة

-

ايضا  ،وغير ذلؾ ٓ

لقد وجو العكبري كثي ار مف القراءات عمى أنيا لغة مف لغات العرب  ،وىو في ىذا كمو

نراه لـ ينسب القراءة الى أصحابيا إال في مواطف محدودة جدا ٓ
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ىوامش البحث
ٔ-الميجات العربية في القراءات القرآنيةٓ ٙٗ /
ٕ-المصدر نفسو ٓ

ٖ-ينظر:التطور المغوي  ،ٕٛ /وفي الميجات العربية،ٖٙ /والنحو في الميجات العربية القديمة /
ٕ٘ ٓ

ٗ-ينظر:الصرؼ في الميجات العربية القديمة ٔٚ /وما بعدىا ،وفصوؿ في فقو المغة ٓ ٖٚ/
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٘-اعراب القراءات الشواذ ٔ ،ٕٚٓ/وينظر:الكتاب ٔ،٘ٚ/واالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼٔ-ٔٙ٘/

ٕ ،ٔٚوحاشية الصبافٔٓ ٕٖٗ/

-ٙاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٚٓٗ/

-ٚالمصدر نفسو ٔٓ ٔٗٛ/

-ٛينظر:المصدر نفسو ٔ ٜٓ /وٓ ٕٚوٗٗٔ ؤ٘ٔ و ٔ٘ٙوٓ ٔٙو ٖٛٚؤ ٖٜوٖٖٜ
وٖٖ٘ و ٗٓٚؤٕٗ ومواضع اخرى ٓ

-ٜالمصدر نفسو ٔٓ ٖٙٛ/

ٓٔ-ينظر المصدر نفسو ٔ ٕٙٚ/وٗٗ ٙو ٙٗٛو ٜٙ٘و ٙٙٙؤٖ ٚو ٕٚٙو ٚٗٙوٖ٘ٚ
وٕ ٔٙ /وٖٖ وٖ٘ و ٕ٘ٙو٘ ٕٚوٗ ٕٛؤٕٓ وٕٕٓ و ٖٕٙو ٗٗٛوٗ ٜٗوٗ٘٘ وٜ٘ٙ

وٖ ٘ٚؤٕ ٙوٕ٘ ٙو ٜٙٙوٓ ٜٚٗ

ٔٔ-المصدر نفسوٕٓ ٔٔ٘/

ٕٔ -المصدر نفسوٕٓ ٖٖٙ/
ٖٔ-المصدر نفسو ٔٓ ٕٕٓ/
ٗٔ-المصدر نفسو ٔٓ ٔ٘٘/

٘ٔ-المصدر نفسو ٔ ، ٔٓٗ-ٖٔٓ/وينظر :الصفحات ٔٓ ٕٚ٘/ٕ ،ٕٔٙ,ٕٖٚ، ٕٙٔ/
-ٔٙالمصدر نفسو ٔٓ ٔٙٙ/

-ٔٚينظر:المصدر نفسو ٕٓ ٖٙٚ,ٙٛٓ,ٕٚٙ/
-ٔٛالمصدر نفسو ٔٓ ٜٔٓ/

 -ٜٔالمصدر نفسو ٔ ٓ ٕٖ٘/

ٕٓ-ينظر:المصدر نفسو ٔٔٔ/ٕ، ٚٛٓ، ٚ٘ٓ، ٜ٘ٙ، ٗٛٗ، ٗٚٓ، ٖٚٚ، ٕٗٚ، ٕٕٙ، ٜٗ/
، ٗٚ٘، ٖٜٜ، ٖٙٗ، ٛٚ، ٛٙ ،ومواضع أخرى ٓ

ٕٔ-المصدر نفسو ٕٓ ٖٛ/
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ٕٕ-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٔٔ ، ٕٖٖ/واعراب القراءات الشواذ ىامش رقـ ( )ٚصٕٓ ٖٛ/
ٖٕ-ينظر:المباب ٖٔ، ٖٜٗ/وروح المعاني ٓ ٕٖٗ/ٔٙ

ٕٗ-ينظر :الكشاؼ ٕ، ٘ٗٛ/وروح المعاني ٓ ٕٖٗ/ٔٙ
ٕ٘-اعراب القراءت الشواذ ٕٓ ٕٔٔ/

-ٕٙينظر:المباب ٘ٔ ، ٖٔ/ومختصر في شواذ القراءات ٓ ٔٓٙ/
-ٕٚاعراب القراءت الشواذ ٕٓ ٕٗٛ/

-ٕٛينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ٔ، ٖٓٗ/والمحرر الوجيز ٔ ، ٔٔٔ/واتحاؼ فضبلء
البشرٔٓ ٖٖٗ/

-ٕٜالبحر المحيط ٔ ، ٕٜٔ/وينظر:التبياف في اعراب القرآف ٔ، ٕٚ/وفتح القدير ٔٓ ٙٛ/
ٖٓ-ينظر:المباب ٓ ٘٘ٗ/ٔٚ

ٖٔ-الكتاب ٔٓ ٖٜٚ/

ٕٖ-اعراب القر اءات الشواذ ٔٓ ٕٔٔ/

ٖٖ-ينظر:المحتسب ٔ ، ٖ٘/والكشاؼ ٔ ، ٖٙ/والجامع ألحكاـ القرآف ٔٓ ٜٔٚ/
ٖٗ-ينظر:المباب ٔٓ ٖٗٔ/

ٖ٘-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٔ ، ٜٔٚ/وفتح القدير ٔٓ ٚٛ/
-ٖٙاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٘ٚٛ/

-ٖٚينظر:تيذيب المغة ٘ ، ٖٚ/المباب ٘ٔ، ٜٕٔ/والمحرر الوجيز ٕٓ ٘٘٘/
-ٖٛالمحرر الوجيزٕٓ ٘٘٘/

-ٖٜاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٕٕٗ/

ٓٗ-ينظر:المحتسب ٔ، ٕٔٔ/والجامع ألحكاـ القرآف ٖٓ ٔٚ/
ٔٗ-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٖٓ ٔٚ/

ٕٗ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٕٕٗ/
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ٖٗ-ينظر:المباب ٖٓ ٗٙٔ/

ٗٗ -اعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕٜٙ- ٕٙٛ/
٘ٗ-ينظر:الجامع ألحكاـ القراف  ، ٜٔ/ ٜٔوالمحرر الوجيز٘ ، ٖ٘ٗ/وروح المعاني ٓ ٜٓ/ٕٜ
-ٗٙينظر :الجامع ألحكاـ القرآف  ، ٜٔ/ٜٔوالمحرر الوجيز ٘ٓ ٖ٘ٗ/
 -ٗٚاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٖٖٙ/

-ٗٛينظر :الجامع ألحكاـ القرآف  ، ٕ٘/ٜٔوالبحر المحيط  ، ٘ٙ /ٛوالمباب ٓ ٗٛٓ/ٜٔ

-ٜٗينظر :المباب ٓ ٗٛٓ/ٜٔ

ٓ٘ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٜٖ٘ /

ٔ٘ -المحرر الوجيز ٕ ، ٜ٘ٚ/وينظر :المباب ٓ ٘ٓ٘/ٜ
ٕ٘-ينظر :البحر المحيط ٗٓ ٖٜٛ/

ٖ٘-ينظر  :المحرر الوجيز ٕٓ ٜ٘ٚ/

ٗ٘ -اعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٚٗٓ/

٘٘-ينظر :المحرر الوجيز٘ ، ٕٗٛ/والمباب ٕٓٓ ٗٛٗ/
-٘ٙالمحرر الوجيز ٘ٓ ٜٗٔ /

-٘ٚينظر :المباب ٕٓٓ ٗٛٗ-ٖٗٛ/

-٘ٛينظر  :روح المعاني ٖٓٓ ٕٕٜ/

 - ٜ٘اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٜٙ/
ٓ-ٙينظر  :مشكؿ اعراب القرآف ٔٓ ٚٓ /

ٔ :ٙينظر  :البحر المحيط ٔ ، ٜ/وروح المعاني ٔٓ ٜٜ /

ٕ-ٙروح المعاني ٔٓ ٜٔ/

ٖ -ٙاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٕٔ/
ٗ-ٙينظر :معاني القرآف واعرابو  ، ٖٗٔ/والبحر المحيط ٕ ، ٖٗٔ/والمباب ٘ٓ ٔ٘ٙ/
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٘-ٙينظر:المباب ٘ٓ ٔ٘ٙ/

 -ٙٙاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٗ٘ٚ/
 -ٙٚينظر  :الكشاؼ ٕ ، ٙٛ/والجامع ألحكاـ القرآف  ، ٖٜٓ/ٙوالمحرر الوجيز ٕٓ ٕٜٚ/
 -ٙٛالكشاؼ ٕٓ ٙٛ /

-ٜٙينظر :المباب ٓ ٜ٘ٔ/ٚ

ٓ -ٚالجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٜ٘ٓ /ٙ
ٔ -ٚاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٜ٘ٛ /

ٕ -ٚينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ، ٖٔ/ٛوالبحر المحيط ٗٓ ٗٔٗ/
ٖ-ٚينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٖٔ /ٛ

ٗ -ٚالمحرر الوجيز ٕٓ ٕٕٙ/

٘-ٚينظر :المباب  ، ٘ٗٚ/ٜوفتح القدير ٕٓ ٖٜٔ/

 -ٚٙاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٖٚٙ-ٖٙٙ/

-ٚٚينظر :المحرر الوجيز ٗ ، ٕ٘ٙ/وتفسير أبي السعود ٓ ٖٔٚ/ٚ
-ٚٛينظر:حجة القراءات  ، ٙٓٔ/والجامع ألحكاـ القرآف٘ٔ  ، ٗٗ /والمحرر والوجيز ٗٓ ٕ٘ٙ/
-ٜٚينظر :جامع البياف ٕٓ ٖ٘ٙ /
ٓ-ٛينظر :حجة القراءات ٔٓٓ ٙ

ٔ -ٛاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٖٔ/
ٕ-ٛجامع البياف ٔ ، ٕٖٔ/وينظر  :المحرر الوجيزٔ، ٜٔ/والبحر المحيط ٔٓ ٚٔ/
ٖ– ٛينظر :تيذيب المغة ٗٓ ٔٚٚ/

ٗ -ٛاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٔ٘ٓ-ٜٔٗ/
٘-ٛينظر  :المحتسب ٔٓ ٚٗ/

 -ٛٙالبحر المحيط ٔٓ ٖٕٔ /
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 -ٛٚالمصدر نفسو ٔٓ ٖٔ٘ /

-ٛٛينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٜٖ /
-ٜٛينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف ، ٖٔٓ/ٔٙوالتبياف ٕٓ ٕٕٛ /
ٓ-ٜينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٖٔٓ/ٔٙ

ٔ-ٜينظر :معاني القرآف لمفراء ٖ ، ٖٙ/و الحجة في القراءات السبع ٓ ٖٕٕ/
ٕ-ٜينظر  :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٙٗٛ/

ٖ-ٜينظر  :الكشؼ ٔ ، ٕ٘ٓ /والنشر ٕٓ ٔٓٛ/ٖ /

ٗ-ٜالجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٖ٘ٙ /ٛ

٘ -ٜالمصدر نفسو ٗٔٓ ٕٙٓ /
 -ٜٙينظر :المباب ٓٔٓ ٖٖٙ/

 -ٜٚاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٕٖٗ/
-ٜٛينظر:المحرر الوجيز ٕٓ ٖٕٙ/

-ٜٜلساف العرب (حشر) ٗٓ ٜٔٓ /
ٓٓٔ-ينظر :المحرر الوجيز ٕ، ٖٕٙ/والمباب  ’ ٔ٘ٓ /ٚوروح المعاني ٗٓ ٖ٘ٓ/
ٔٓٔ -ينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔ٘ٓ ٙ
ٕٓٔ -ينظر :المحرر الوجيز ٖٓ ٔ٘ٙ /
ٖٓٔ-ينظر :المصدر نفسو ٖٓ ٔ٘ٙ/

ٗٓٔ -الجامع ألحكاـ القرآف ٘ٓ ٕٗٗ /

٘ٓٔ -ينظر  :اعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٔٔٛ/
-ٔٓٙينظر:المباب ٓ ٕٖٜ/ٔٙ

-ٔٓٚالمصدر نفسو  ، ٕٖٜ/ٔٙوينظر:التبياف في اعراب القرآفٕٓ ٖٔٚ/
 -ٔٓٛاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕ٘٘/
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-ٜٔٓينظر:المحرر الوجيز ٗٓ ٖٖٕ/

ٓٔٔ-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٖٔ ، ٕٙ٘/والمحرر الوجيزٗٓ ٖٖٕ/
ٔٔٔ-ينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٜ٘/
ٕٔٔ-ينظر:المباب ٓ ٗٛ٘/ٙ

ٖٔٔ-المصدر نفسو ٓ ٗٛ٘/ٙ

ٗٔٔ-ينظر :المحرر الوجيز ٕٓ ٜٕ/
٘ٔٔ-ينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٜٓ/

-ٔٔٙينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ٔٔ ، ٙٙ/و البحر المحيط ٕ ، ٔٓٗ/والمحرر الوجيز
ٕٔٗٓٓ/

-ٔٔٚينظر :البحر المحيط ٕ ، ٔٓٗ/والمحرر الوجيزٔٓ ٕٗٓ/
-ٔٔٛينظر  :المباب ٘ٓ ٔٔٙ /

-ٜٔٔينظر  :اعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕٖ٘/

ٕٓٔ-ينظر  :البحر المحيط  ، ٔٓٚ/ٚوالمباب ٘ٔٓ ٕٕٔ/
ٕٔٔ-القاموس المحيط ٔ ، ٜٔ/وأوزاف الفعؿ ومعانيو ٓ ٕٕ /

ٕٕٔ-المزىر ٔ ، ٕٓٚ/وينظر :أدب الكاتب  ،وجميرة المغة ٖ، ٜٗٗ/وشرح الشافية ٔٓ ٔٔٚ/
ٖٕٔ-ينظر  :المباب ٘ٔٓ ٕٕٔ/

ٕٗٔ-ينظر  :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٜٕٚ/
ٕ٘ٔ-ينظر:المحرر الوجيز ٖ ، ٗٛٓ/وروح المعاني ٓٔٓ ٗٛ٘/
 -ٕٔٙلساف العرب (نزغ) ٓ ٗ٘ٗ /ٛ

 -ٕٔٚينظر:المحرر الوجيزٖ، ٗٛٓ/والمباب ٕٔٓ ٖٔٔ/
 -ٕٔٛاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٗٗ٘/

-ٕٜٔينظر:البحر المحيط ٖ، ٘ٔٙ/والمباب ٕٓ ٓ ٕٕ٘ /
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ٖٓٔ-المباب ٓ ٖٗٓ/ٚ

ٖٔٔ-ينظر :المصدر نفسوٕٓٓ ٕٕ٘/
ٕٖٔ-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٗ، ٕٖٓ/والمحرر الوجيز ٔ، ٘٘ٓ/وروح المعاني ٖٓ ٕ٘ٙ/
ٖٖٔ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖ٘ٓ/

ٖٗٔ-التبياف في اعراب القرآف ٔٓ ٖٔ٘/
ٖ٘ٔ-ينظر :المباب ٘ٓ ٘ٛٛ/

-ٖٔٙينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٖٔ/

-ٖٔٚينظر:المصدر نفسو ٔ ، ٖٖٔ/ىامش رقـ (ٗ) ٓ ٓ ٔٛ
 -ٖٔٛالمباب ٘ٓ ٔٛٓ /

 -ٖٜٔينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٗ، ٚٓ/والبحر المحيط ٕ، ٖٖ٘/ووالمحرر الوجيز ٔٓ ٖٗٗ/
ٓٗٔ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖ٘ٗ /

ٔٗٔ -ينظر:البحر المحيط ٗ ، ٕٖٔ/وروح المعاني ٓ ٔٗٛ/ٙ

ٕٗٔ-ينظر:البحر المحيط ٖ ، ٕٚٙ/والمباب  ، ٗٛ٘/ٙوروح المعاني ٓ ٔٗٛ/ٙ
ٖٗٔ-المباب ٕٔٓ ٔٚٓ/

ٗٗٔ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٚ٘ٚ/

٘ٗٔ -ينظر :البحر المحيط ٘ ، ٖٜٛ/وتفسير النسفي ٕٓ ٕٕٛ/
-ٔٗٙالمباب ٕٔٓ ٕٕ/
-ٔٗٚالمصدر نفسو ٓ

-ٔٗٛينظر  :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٙٛ/
-ٜٔٗينظر :المحرر الوجيز ٖٓ ٔٔٛ/
ٓ٘ٔ-ينظر:روح المعاني ٓ ٖٗٓ/ٚ

ٔ٘ٔ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٕٗٚ- ٕٗٙ/
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ٕ٘ٔ -ينظر:المحتسب ٔ، ٕٓٙ/الجامع ألحكاـ القرآف  ،ٗ٘/ٙوتفسير الرازي ٔٔٓ ٖٔٔ/
ٖ٘ٔ-الجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٗ٘/ٙ

ٗ٘ٔ-المباب ٓٔ ٓ ٘٘ٓ/

٘٘ٔ-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٔ ، ٖٖٓ/والمباب ٔٓ ٕ٘ٓ/
-ٔ٘ٙينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٔٗٛ/
-ٔ٘ٚينظر:المباب ٔٓ ٕ٘٘/
-ٔ٘ٛالمصدر نفسو ٓ

 -ٜٔ٘ينظر :الجامع الحكاـ القرآف ٔٓ ٖٖٓ/
ٓ -ٔٙاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٘٘ٗ/

ٔ-ٔٙينظر:معاني القرآف لبلخفش ٕ، ٕٚٓ/ومشكؿ اعراب القرآف ٕ، ٖٚٔ/والجامع ألحكاـ القرآف
ٓ ٕٔٗ/ٔٚ

ٕ -ٔٙالجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٕٔٗ/ٔٚ
ٖ-ٔٙفتح القدير ٘ٓ ٔ٘ٗ/

ٗ -ٔٙينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٓٔ ، ٖٛٚ /وروح المعاني ٘ٔٓ ٕ٘ٗ /
٘ -ٔٙاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕٔ/
-ٔٙٙينظر:فتح القدير ٖٓ ٕٜٚ/

 -ٔٙٚاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٕ٘٘/
-ٔٙٛينظر :المحتسب ٔ ،ٕٔ٘/والمحرر الوجيزٔ ، ٖٕٔ/والمباب ٗٓ ٕٔٛ/
-ٜٔٙينظر :المحرر الوجيز ٔٓ ٖٕٔ/

ٓ -ٔٚاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٗٗٓ/

ٔ-ٔٚينظر :الكشؼ ٔ ، ٗٓ /والمباب ،ٖ٘ٙ/ٚو اعراب القراءات الشواذ ٔ ٗٗٓ/ىاشـ (٘) ٓ
ٕ-ٔٚينظر:فتح القدير ٕٓ ٘/
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ٖ-ٔٚينظر :لساف العرب ٓ ٖ٘ٙ/ٚ
ٗ-ٔٚلساف العرب ٓ ٔٛ /ٚ

٘ -ٔٚاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕٗٗ/

 -ٔٚٙينظر :البحر المحيط  ، ٚٓ/ٚوفتح القدير ٗٓ ٔ٘ٓ/

 -ٔٚٚينظر :البحر المحيط  ، ٚٓ/ٚو اعراب القراءات الشواذٕٓ ٕٗٗ/
 -ٔٚٛاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕٗ/

-ٜٔٚينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ٔٔ ، ٕ/والمحرر الوجيز ٖ ، ٜ٘ٗ/وروح المعاني٘ٔٓ ٕٜٛ /
ٓ-ٔٛالجامع ألحكاـ القرآف ٔٔ ، ٕ/وينظر:المحرر الوجيزٖ، ٜ٘ٗ/والمباب ٗٔٓ ٘ٔٔ/
ٔ-ٔٛينظر :اعراب القراءات الشواذ ٔ، ٖ٘ٛ/والبحر المحيط ٗٓ ٕٜٚ/

ٕ-ٔٛينظر:المحتسب ٔ ، ٕٜٗ/والبحر المحيط ٗ، ٕٜٚ/والمحرر الوجيز ٕٓ ٗٙٙ/
ٖ -ٔٛاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٜ٘/
ٗ-ٔٛالمحتسب ٔٓ ٕٜٗ/

٘-ٔٛالجامع ألحكاـ القرآف ٓ ٕٓٚ/ٚ

 -ٔٛٙينظر:الصحاح (قمس) ٖٓ ٜٕٙ/

 -ٔٛٚاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٚٔ/

-ٔٛٛينظر :اعراب القراف ٕ ، ٖٖٜ/والمحتسب ٔ، ٖٗٛ/والبحر المحيط ٘ ، ٖٖٕ/والمباب
ٔٔٓ ٔٙٛ/

-ٜٔٛالمباب ٔٔٓ ٔٙٛ/

ٓ-ٜٔينظر:المحتسب ٔ ، ٛٗ /والجامع ألحكاـ القرآف ٔٓ ٗٓٗ/
ٔ -ٜٔاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٔٙٓ/
ٕ-ٜٔينظر المحتسب ٔٓ ٛٗ/

ٖ-ٜٔينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٔٓ ٗٓٗ/
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ٗ -ٜٔاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٘ٙ/

٘-ٜٔينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٔٔ ٕٔٗ /والمباب ٖٔٓ ٕٕٔ /
-ٜٔٙينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٔٔ ، ٕٔٗ/والمباب ٗٔٓ ٘ٙٙ/
-ٜٔٚالمباب ٘ٔٓ ٘ٔ٘ /

-ٜٔٛالمحرر الوجيز ٗٓ ٖٙ/
-ٜٜٔروح المعاني ٕٔٓ ٗٙ /

ٕٓٓ-ينظر :اعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٖٖ/

ٕٔٓ-ينظر :التيسير ، ٕٕٗ /والبحر المحيط ، ٔٙٔ/ٙواتحاؼ فضبلء البشر ٕٓ ٕٕٗ/
ٕٕٓ-ينظر :البحر المحيط ٓ ٜٗٙ/ٛ
ٖٕٓ-حجة القراءات ٓ ٚٙٛ /
ٕٗٓ-المصدر نفسو ٓ

ٕ٘ٓ-ينظر:الكتاب ٕٓ ٕٗٛ/

 -ٕٓٙاعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٕٚ/
-ٕٓٚينظر :المحتسب ٕ، ٖٓ/والبحر المحيط ، ٔٗٗ/ٙو اعراب القراءات الشواذ ىامش (ٖ)

صٕٓ ٕٚ/

-ٕٓٛالقراءات القرآنية الشاذة في البحر المحيط ٓ ٕٛ-ٛٔ /
-ٕٜٓينظر:الكتاب ٗٓ ٜٓ-ٜٛ/

ٕٓٔ -القراءات القرآنية الشاذة في البحر المحيط ٓ ٕٛ /
ٕٔٔ -اعراب القراءات الشواذ ٕٓ ٖٕٙ/

ٕٕٔ-ينظر:الجامع ألحكاـ القرآف ٗٔ ، ٕٖٛ/والمحرر الوجيز ٗٓ ٗٚٚ/
ٖٕٔ-ينظر :المحرر الوجيز ٗٓ ٗٚٚ/
ٕٗٔ-معاني القرآف لمفراء ٓ ٕٔٗ/ٔٚ
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ٕ٘ٔ -لساف العرب (وفى) ٘ٔ ، ٕٗٓ/وينظر:شرح المراح  ، ٕٖٛ/ودرة الغواص ٓ ٗ٘ /
 -ٕٔٙيراجع :اطروحة الصرؼ في الميجات العربية القديمة مف ص٘ٓٔ ٓ ٖٔٔ-
 -ٕٔٚاعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٔٚٙ/

-ٕٔٛينظر:المحتسب ٔ، ٖٖٓ/والبحر المحيط ٘ ، ٕٜٙ/والمحرر الوجيز ٖ ، ٕٕٙ /والمباب
ٓٔٓ ٜ٘ٓ/

-ٕٜٔالمحرر الوجيز ٖ، ٕٕٙ/وينظر:المخصص ٗٔٓ ٕٔٙ/
ٕٕٓ-ينظر:المحتسب ٔ ، ٖٖٓ/والبحر المحيط ٔ ، ٕٖ/وروح المعاني ٓ ٖٜٖ /ٛ
ٕٕٔ -اعراب القراءات الشواذ ٔٓ ٖٕٚ/

ٕٕٕ-ينظر:الكشاؼ ٔ، ٖٗٛ/والبحر المحيط ٕ، ٜٜٗ/والمباب٘ٓ ٖٖٓ /
ٖٕٕ-ينظر:اعراب القرآف ٔ ،ٖٔٚ/والمحتسب ٔ ، ٖٖٓ /والجامع ألحكاـ الفرآف ٗ ،ٔٔ٘ /والبحر
المحيط ٔٓ ٕٖ/

ٕٕٗ-المحرر الوجيز ٔٓ ٛ/
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