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الذائديف عف الٌثكابت،  المرابطيف في خندؽ القيـ، إلى أكلئؾ
 المنتميف بصدؽ إلى أمتيـ كحضارتيـ.

مات ا لحياة إلى العامميف بإخبلص كصمت مف أجؿ إيجاد مقكّْ
 .كعكامؿ المناعة ليذا الجيؿ الناىض

ذا غابكا لـ ييفتقدكا، كلكٌف أثرىـ يعُـّ األرجاء كيعطّْ   ر األجكاء.إلى الذيف إذا حضركا لـ ييعرفكا كا 

 إلى الذيف يكثركف عند الفىزىع، كيقٌمكف عند الطمع، كيتحٌممكف المغاـر كيعفُّكف عند المغانـ.

يكمّْفيـ أف إلى الذيف استجابكا لنداء اليٌمة العالية كالطمكح المتكثّْب، فتحٌممكا اليـٌ مف قبؿ 
أجؿ الٌتربية كالٌتطكير  الٌناس، فأدلجكا الٌسير كالٌناس نياـ، كشٌمركا عف سكاعد الجٌد مف

 كاإلجادة.

.  إلى الرافضيف لمكاقع، الٌناشديف لمٌتغيير الكاعي المٌتزف الذم ييدم لمتي ىي أقـك

إلى المجاىديف في مجاالت العمـ كالثٌقافة كالٌتربية كالقراءة، الٌصالحيف المصمحيف، أىدم ثمرة 
 ىذا الجيد.

  



 

 الحمد هلل الصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل

 أما بعد : 

فإني أزجي كافر الٌشكر، كجميؿ الثناء، ألستاذم المشرؼ عمى الرّْسالة الدكتكر الفاضؿ 
في  يدكؿ اإلشراؼ، ك عمى ما بذؿ مف جبصبلح الديف مبٌلكم، عمى ما امتٌف بو عمٌي مف ق

سداء النُّصح المترٌفؽ، كالٌتكجيو الٌدقيؽ، كالحرص الٌشديد عمى تجٌميو الحقائؽ  قراءة البحث، كا 
برازىا في أبيى صكرة، كما أسٌجؿ شكرم كتقديرم لمجيكد الكريمة التي تبذليا جامعة  العممية كا 

كؿ بسكرة ، ككمية اآلداب كالٌمغات بشكؿ أخص، دكف أف أنسى أساتذتي في بمحمد خيضر 
المرحمة الجامعية  لما ليـ عمٌي مف فضؿ طٌكقكا بو عنقي يستكجب مٌني أف يميج الٌمساف 
بذكرىـ ، كالٌدعاء ليـ كالحرص عمى تحقيؽ ما أممكا في شخصي الضعيؼ ، فميـ مٌني كٌؿ 

 .شكر كتقدير ، كجزاىـ اهلل عٌني كٌؿ خير
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 مقّدمة:

لقد كاف نزكؿ القرآف الكريـ ىك الحدث العممي كالفكرم األبرز الذم كسـ الحياة العقمٌية 
إذ لـ يكف لمعرب قبؿ القرآف حضكره مشرؼ  العربية ابتداء مف مطمع القرف الٌسابع الميبلدم،

ة في قٌصة الحضارة العالمية، عمى غرار بعض األمـ التي كانت تشاركيا كال بصماته كاضح
الفترة الٌزمنية ذاتيا، باستثناء فترات قميمة كانت كالكمضات التي تمتمع بيف الحيف كاآلخر في 

 ليؿ داجو مف اإلىماؿ كالجدب الثقافي.

كلـ يكف إنتاجيا الثقافي يعدك شعرا كخطبا كأمثاال تناقمكىا لـ ييكتب ليا أف تؤثر خارج 
نذاؾ، كقد أشار آالبيئة العربية، كال غرابة في ذلؾ فقد كانت األمٌية ىي السّْمة الغالبة عمييـ 

و منيم يتمو عمييم آياتِ  رسولً  ينَ يٍّ مٍّ في الُ  ثَ عَ الذي بَ  وَ ىُ )إلى ىذه األمٌية بقكلو: القرآف ذاتو 
ن كانوا من قبلُ  الحكمةَ و  يم الكتابَ ويزكييم ويعمٍّمُ   (.2الجمعة:( )بينمُ  اللٍ لفي ضَ  وا 

أسماع العرب كالمس شغاؼ القمكب، كتشٌربتو األفئدة كامتزج  فما أف طرؽ القرآف الكريـ
المجدبة اليامدة، باألركاح حتى أحدث فييـ ما يحدث الميزف اليتكف إذا نزؿ عمى األرض 

فاىتٌزت كربىت كأنبتت مف كؿ زكج بييج، فانتشؿ العقؿ العربي مف المياكم التي ترٌدل فييا، 
ككيضعت عنو اآلصاري التي كانت تكبّْمو، فكأنما أينشط مف عقاؿ، فتفٌجرت طاقاتو كتحٌررت 

ر في األنفس كاآلفاؽ، أفكاره، كانطمؽ ميتديا كمستجيبا لنداء "اقرا باسـ ربؾ" يقرأ كيتأٌمؿ كيتدبٌ 
فاستكعب كٌؿ نتاج الفكر اإلنساني في المجاالت كمّْيا، كانتقمت بذلؾ الثٌقافة العربٌية مف ضيؽ 
 المحمٌية إلى رحابة العالمية كاإلنسانٌية، كمف أسر الٌشفكية كالٌسطحية إلى فضاءات الٌتدكيف

 كالعمـك العقمية كالٌتطبيقية كالعمكـ كلـ تشرؽ شمس القرف الٌرابع لميجرة إالٌ  كالٌتأمؿ كالٌتفريع،
يا كمدارسيا كنظرياتيا  العربٌية كاإلسبلمية قد بمغت أكج نضجيا كتطكرىا. كأصبحت ليا مناىجي

كؿُّ العمـك كفي مقدمتيا عمـك العربية عمى ضفاؼ الٌنص القرآني  الخاٌصة، كىكذا فقد نمت
مست العقؿ العربي الفطرم عندما جزة التي الكنىفثًة الٌركًح المعالخصيبة، ككاف القرآف الكريـ 

تطامف ليذا الٌنص كانصاع، كقد كنتي تنٌسمتي نفحات مف ىذا اإلعجاز كالتأثير في مبحثيف 
:"الحذؼ  –عمى الٌترتيب  -ك الماجيستير، كىما  سابقيف كانا مف متطمبات شيادتي المّْيسانس

ي" فأغراني الجك الذم عشتيو كالثّْمار التي في القرآف الكريـ" ك"أسمكب الٌنفي في الٌنحك العرب
اجتنيتيا بمكاصمة البحث في مرحمة الدكتكراه عمى جنبات ىذا الٌنص الكريـ، كلٌما  كانت 
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القراءات القرآنية نبعا ثٌرا زاخرا ما فتئ يزٌكد المكتبة العربية بمئات البحكث كالدّْراسات الجاٌدة 
ال يزاؿ، عقدتي العـز عمى أف يككف مجاؿ بحثي "القراءات في فركع الثقافة الٌمغكية كالٌشرعية ك 

القرآنية" الستجبلء مكامف اإلعجاز التي ييتيحيا الٌتغاير القرائي، خصكصا ما كاف ذا كشيجة 
بالمعنى كالٌداللة، فاخترتي بعد تفكير كاستشارة مكضكع "الٌتكجيو الٌصرفي كالٌنحكم لمقراءات 

ميف الحمبي" كقد دعتني إلى اختيار ىذا المكضكع جممة أسباب القرآنية بيف ابف خالكيو كالسٌ 
 مف أىمّْيا:

 المقارنة في الدّْراسات الٌمغكية عمكما كالٌنحكية خصكصا.قٌمة البحكث  -1
قٌمة الدراسات التي تجمع بيف الٌتكجيو الصرفي كالٌنحكم، فمعظـ البحكث المتكفّْرة  -2

أك الٌنحكم  أك الٌصرفي، كجيو الٌصكتي،اختارت جانبا كاحدا لمدراسة، إٌما دراسة التٌ 
 أك درسىٍت الٌتكجيو الٌمغكم بشكؿ عاـ. أك الببلغي،

أك الٌسميف  كالبحكث المتعمقة بالقراءات القرآنية  كثيرة جدا، كلكٌنيا نادرة بالنّْسبة البف خالكيو -
 تتعٌمؽ ال أك عف الٌسميف الحمبي،كلكنيا الحمبي، كقد تكجد دراسات كبحكث عف ابف خالكيو

مثؿ: بحث: "جيكد ابف خالكيو  بتكجيو القراءات صرفيا أك نحكيا كىذه خصكصٌية البحث،
إبراىيـ محمد اإلدكارم، ك بحث:"الٌسميف الحمبي نحكيا مف خبلؿ كتابو الٌدر  الٌنحكية" لؤلستاذ

كف"، لذلؾ لـ تكف مثؿي ىذه البحكث ذات فائدة كبيرة في نالمصكف في عمكـ الكتاب المك
أني استفدتي مف بعض  الدّْراسات كالبحكث العربية  التي تخٌصصت في تكجيو  مكضكعي" إالٌ 

الٌتكجيو المغكم لمقراءات الٌسبع عند أبي عمي الفارسي في كتابو الحجة"  القراءات،مثؿ بحث:"
لؤلستاذ عمرك خاطر عبد الغني كىداف، ك بحث:"القراءات كأثرىا في الٌتفسير كاألحكاـ" 

الٌتكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية" لؤلستاذ: أحمد سعد  محمد عمر بازمكؿ، ككتاب " لؤلستاذ
محمد،  كبحث "اختبلؼ البنية الٌصرفية في القراءات الٌسبع مف طريؽ الٌشاطبية تكجييو كأثره 
في المعنى" لؤلستاذ منصكر سعيد أبك راس، فيذه البحكث الجامعية المتخصّْصة تناكلت 

-عدا األخير–أٌف ما حٌد مف تماـ االستفادة منيا أٌنو لـ ييمتـز فييا  ي، إالجكانب مف بحث
ُـّ الٌتفريؽ أثناء دراسة الٌنماذج التطبيقية بيف القراءات المتكاترة  بالقراءات المتكاترة إذ ال يت

كالقراءات الٌشاذة، حيث يكرد نكعا القراءات عمى قدـ المساكاة، كأحيانا تككف معظـ اآليات 
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ختارة لمدراسة  شاٌذة، كىذا ما لـ أنتيجو في بحثي الذم التزمتي في كؿ نماذجو الٌتطبيقية الم
 أف تككف مف القراءات المتكاترة سبعٌية كانت أـ عشرٌية.

عدد الٌنماذج الٌتطبيقية، فقد ال تفي القراءات المكاترة  فيا االلتزاـ مف شأنو أف يؤثّْر كىذ -
 ي.بكاٌفة أكجو الٌتغاير القرائ

 فصكؿ كخاتمة. كأربعةمدخؿ مقدمة ك كقد قٌسمت البحث إلى -
فدرست في المدخؿ ترجمة كؿ مف ابف خالكيو كالٌسميف الحمبي دراسة كافية، كدرست -

كحٌممت العكامؿ كالسّْمات التي تمٌيز بيا  )القرنيف الرابع كالثامف اليجرييف(، عصرييما
 قافية.عصراىما سكاء أكانت سياسية أـ اجتماعية أـ ث

القراءات مف جكانبيا المختمفة، المعنى المغكم كاالصطبلحي،  لدراسة الفصؿ األٌكؿ كخٌصصت
كركاتيـ، كدرست في ىذا الفصؿ كذلؾ عمـ  كمنشأىا كأنكاعيا كتراجـ القراء العشرة المشيكريف

 عيدهكمنشأه كمراحؿ تطكره كتاريخ الٌتصنيؼ في القراءات مف أكؿ  تكجيو القراءات القرآنية
إلى العيكد المتأخرة، كختمتيو بدراسة إحصائية حاكلتي فييا ذكر كٌؿ الكتب المصٌنفة في تكجيو 

 القراءات.
كشرحتي عبلقة  أىمٌية اإلعراب كعبلقة الٌنحاة بالقراءات القرآنية، الثانيفي الفصؿ  كبحثت

 ت القرآنية قبكال كرفضا.كختمتو بتعامؿ الٌنحاة كمكاقفيـ مف القراءا اإلعراب بالمعنى كالٌتفسير،
ؿ منيما لمٌتكجيو كىما جكىر الدراسة كأساسييا فخٌصصت األكٌ  الٌرابعك  ثٌالثكأٌما الفصبلف ال

الٌصرفي، كفرعتو إلى ثبلثة مباحث، درستي فييا نماذج تطبيقية منتقاة ألنكاع الٌتغاير القرائي 
 ائر.في األسماء كاألفعاؿ كالمشتقات كالٌتغاير في استعماؿ الٌضم

المخٌصص لمٌتكجيو الٌنحكم نماذج تطبيقية ألشكاؿ الٌتغاير القرائي في  ثانييما كىككدرست في 
  حركات اإلعراب كفي األسماء العاممة، كأشكاؿ الٌتغاير في األفعاؿ كاألدكات كالحركؼ

 كختمتي الفصؿ بدراسة نماذج مف الٌتغاير في األساليب الٌنحكية.
 ييا ثمار الدّْراسة كنتائجيا.أٌما الخاتمة فقد لٌخصت ف

كبالنّْسبة لممنيج المعتمد في البحث فقد أممت طبيعةي الدّْراسة كخصكصيتييا المزاكجة بيف  -
المنيج الكصفي المقارف كالمنيج الٌتحميمي، ألٌف تتبع آراء كؿ مف ابف خالكيو كالٌسميف الحمبي 
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ذج الٌتطبيؽ، كشفعي ذلؾ بالٌشرح في تكجيو اآليات صرفيا كنحكيا كاستقراء ذلؾ في كؿ نما
-حسب رأيي–كالمناقشة كالٌتكضيح، كالمقارنة بيف آرائيما كبيف آراء نحاة آخريف ىك األنسب 

 في مناىج الدّْراسة الٌمغكية.

ألٌف تكجيو القراءات  كقد رجعت أثناء ىذا البحث إلى مصادر كمراجع عديدة كمتنكّْعة، -
منيا القراءات كالٌتجكيد كعمـك القرآف  فيو عمـك كثيرة،القرآنية حقؿ معرفي فسيح تتقاطع 

 .كالٌتفسير، كالٌنحك كعمـ الٌداللة كالمعجمية
فاستفتيتي المعاجـ ككتب المغة في تحقيؽ الٌدالالت المغكية كاالصطبلحٌية،ك طالعتي  -

ـ ليما،  كتب الطبقات كالرجاؿ مف نحاة كفقياء كمفسّْريف لدراسة الٌشخصيتيف المترجى
ب التاريخ  لدراسة الحياة السّْياسية كالثٌقافية  كاالجتماعية في القرنيف الٌرابع كالثٌامف ككت

نات السٌنة الٌنبكية ، ككتب الٌتصحيح  اليجرييف، كما رجعت إلى كتب الحديث كمدكَّ
إلى  كالٌتضعيؼ لتحقيؽ ألفاظ األحاديث،كبياف درجاتيا مف الٌصحة كالٌضعؼ، كعدتي 

لى بعض مراجعيما المعاصرة  أميات كتب الٌنحك كالٌصرؼ كمصادرىما األساسية كا 
أكطّْئ بيا  لمٌتحقؽ مف بعض المسائؿ الٌصرفية كالٌنحكية، كلتقديـ ممٌخصات مرٌكزة

 .الثالث كالٌرابعلمباحث الفصميف 
كاستفدت أيضا مف عدد كبير مف بحكث الدكتكراه كالماجستير المخطكطة، ككانت منيّْ  -

 لمكاقع المكثكقة في شبكة اإلنترنت.التفاتة إلى بعض ا
 كقد اعترضتني أثناء البحث صعكبات مف أىٌميا: -
 نات لمٌتطبيؽ، المدٌكنة األكلى ىي: "إعراب القراءات الس بع" البف خالكيو كجكد عٌدة مدكَّ

اعتمدتي ىذا الكتاب في الٌتعرؼ عمى آراء ابف خالكيو في تكجيو  قدفي مجمديف، ك 
أك عندما  القراءات، كلـ أنصرؼ عنو إال عندما ال يككف لو رأم في اآلية محؿ البحث،

 كغيرىا. كىكد كالٌزمرأكاجو سىقطا في الكتاب، مثؿ الٌسقط الكبير في سكر البقرة 
  ٌجة في القراءات الٌسبع" البف خالكيو كىك المصدر البديؿ الذم المدٌكنة الثانية ىي: "الحي

كلـ أٌتخذه  سددت بو الخمؿ الكارد في النُّسخة المطبكعة لكتاب"إعراب القراءات الٌسبع"،
الذم حٌققو -مصدرا باألصالة آلراء ابف خالكيو لتشكيؾ بعض الباحثيف في نسبة الكتاب

أٌف الكتاب ذاع كانتشر بيف الباحثيف كلو  البف خالكيو، عمما-عبد العاؿ سالـ مكـر



  مقدمة:

 -ه -

كثير مف رسائؿ الدكتكراه كالماجستير في  طبعات عديدة، كرأيتو ضمف مصادر
 االختصاصات الٌمغكية كالٌشرعية.

 في عمـك الكتاب المكنكف" لمٌسميف الحمبي في أحد  المدٌكنة الثالثة كىي "الدُّر المصكف
عراب القرآف  عشر مجمدا كىك المصدر الكحيد لمٌتعرؼ عمى آراء الٌسميف في الٌتكجيو كا 

 الكريـ.
 كالتأكيبلت المختمفة  صعكبة الٌترجيح أثناء الدّْراسة الٌتطبيقية بيف األقكاؿ المتعارضة

الذم يفرض االستحضار الٌدائـ لكؿ مسائؿ الٌنحك األصمية كىك لمقراءة ذاتيا بيف الٌنحاة 
ؼ، كىذا غير متيسّْر لثغرات في الٌتككيف كالفرعٌية في كؿ جزئٌية يدكر حكليا الخبل

مرٌدىا إلى غمبة الٌنزعة المدرسٌية القائمة عمى االنتقاء كالتٌبسيط كعدـ  القاعدم لجيمنا،
مسائؿ  االستيعاب لكؿ مسائؿ الٌنحك، مع الٌتقميؿ المستمر كالحذؼ المتكاصؿ ألٌميات

 ميف العاـ كالجامعي.الٌنحك كالٌصرؼ مف فقرات المناىج الٌرسمية، في الٌتعمي

كقد اجتيدتي ما كسعني االجتياد في تنفيذ ىذه الخٌطة عمى الكجو المرضي، سكاء في تتبع 
الٌتحقؽ مف عزكىا إلى أصحابيا، كلـ يمنعني مف استفراع الجيد في مسألةو كثرةي  األقكاؿ أك

 كتختمؼ الثّْمار. فقد يتعٌدد الٌصكاب، كتتنٌكع الطعكـ الباحثيف فييا،

ترؾ الٌسابؽ  قد أخمصت في الٌتعرؼ عمى الحؽ، كاتخذتي خمفي ًظيريا مقكالت:"ما ك -
أبدع مما كاف" ... كالتي لك كقؼ عندىا الباحثكف لتحٌنط  لبٌلحؽ" أك: "ما كاف باإلمكاف

مف الجيد الناصب كالبحث الدائب، فإٌف  العمـ كجٌفت منابعو كعفت آثاره، كعمى الٌرغـ
إلنساف كلك بمغ مف العمـ  مظٌنة العمؿ البشرم كالعصمة لـ تكتبالٌنقص كالٌتقصير ىما 

فو العناية اإلليية بكحي أك كتاب، كلكف حسبنا خمكص  كالٌتحصيؿ ما بمغ، ما لـ تيشرّْ
ح ما عدكنا فيو  القصد كاستفراغ الجيد، فعسى أف يقيّْض اهلل مف يتمّْـ ما بدأنا، كيصحّْ

أختـ قبؿ أف أزجي كافر الثٌناء كاالمتناف كأسكؽ مشاعر الحؽ، كتنٌكبنا فيو الٌصكاب، كال 
االعتراؼ بالفضؿ ألستاذم المشرؼ: الدكتكر صبلح الديف مبٌلكم  كالذم حداني ما 
أعمميو عنو مف رسكخ كميكنة كمف طيب ذكر إلى أف أتميؿ في كٌؿ كممة أكتبيا ، كأف أقؼ 

بحث كعمى اتّْساع إلشراؼ عمى الطكيبل قبؿ كؿ رأم أبديو ،فمو كافر الٌشكر عمى قبكؿ ا
 كعمؽ تكجيياتو التي زانت البحث كصٌيرتو عمى ما ىك عميو. ،صدره كطكؿ صبره
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 خصائص عصرهودراسة أول: ترجمة " ابن خالويو " 

 رجمة:التّ -6

ىك الحسيف بف أحمد بف خالكيو بف حمداف، ككنيتو أبك عبد اهلل اليمذاني اسمو ونسبو: 
الٌنحكم، كينسب إلى" ىمذاف" المدينة المعركفة بببلد فارس التي تشتير بكثرة عممائيا كأئمتيا 

 كمحٌدثييا.

بالتحديد، كقد ذكرت معظـ المصادر أنو  لـ يذكر أم مصدر تاريخ ميبلد ابف خالكيومولده: 
 لطمب العمـ.1كرد "بغداد" سنة أربع عشرة كثبلثمائة

كقد قدر األستاذ عبد الرحمف بف سميماف العثيميف تاريخ ميبلده في حدكد الخامسة  
ي سنة ، كقد تكفٌ حمف بف كىبعبد الرٌ فَّ مف شيكخ سماعو كالثمانيف كمائتيف أك بعدىا بقميؿ، أل

 ق.804

ثـ انتقؿ  ،ق كأقاـ بيا طالبان لمعمـ، كلقي بيا أشير مشايخو823انتقؿ إلى بغداد سنة رحالتو: 
إلى الشاـ، ماران بالمكصؿ " كميا فارقيف" ك"حمص" التي تصٌدر فييا لئلفادة كالتصنيؼ، ثـ 

  ، الذم جعمو مف كبار جمسائوحمب"، في كنؼ سيؼ الدكلة الحمدانيقر بو المقاـ في " است
  كأككؿ إليو تأديب أكالده، كزار "دمشؽ" ك"بيت المقدس"، كزار أيضان اليمف، كنزؿ في ديارىا

أف زيارتو لميمف كانت قبؿ رحمتو إلى "حمب" التي اتخذتيا داران  كقد رٌجح عبد العاؿ سالـ مكـر
 2التَّرحاؿ، كاستمر بيا إلى أف كافتو المنية. كمكطنان كألقى بيا عصا

كبير مف المشايخ ىـ في الصدر كالذُّؤابة مف أئمة  لقد اٌتفؽ البف خالكيو عدد طمبو لمعمم: 
كلكننا ،3ديـ في " بغية الطمب " ألفا مف شيكخ ابف خالكيوعكقد ذكر ابف ال ،العمـ كأساطيف المغة

تأثيران في شخصيتو، كعند مطالعة تراجـ مشايخو نجد  سنكتفي بذكر المشيكريف منيـ، كأكثرىـ
أنيـ ينتمكف إلى فركع عممية متنكعة كما نجدىـ المػيقىدَّميف مف بيف أقرانيـ في تمؾ الفركع 
العممية، كنشير قبؿ ذكر أىـ مشايخو أنو خبلؿ رحمتو العممية لـ يحصر نفسو في اختصاص 

                                  
 .200ـ، ص 2000-ق1420لبناف، دار إحياء التراث العربي، -بيركت، 12، ج1طالوافي بالوفيات، الٌصفدم صبلح الديف:  :ينظر .1
، تحؽ: عبد الرحمف بف سمماف العثيميف، القاىرة، مكتبة الخانجي، 1، ج1طإعراب القراءات السبع وعمميا، ابف خالكيو الحسيف بف أحمد:  :ينظر .2

 .13ـ، ص1992-ق1413
 .34، ص1المصدر نفسو، ج .3
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 فسير كالفقو كالحديث، كفيما يمي أىـٌ اءات كالتٌ غة كاألدب كالنحك كالقر كاحد، فقد طمب المٌ 
 شيكخو:

في  ؿ مف صنؼىك شيخ القراء في زمىًنو، كأكٌ ه(: 453أبو بكر بن مجاىد ت ) -2
نعة، قاؿقمالقراءات الٌسبع، ككاف ي عمب: " في سنة ست كثمانيف ما ث ب بشيخ الصَّ

 1.بقي في عصرنا ىذا أعمـ بكتاب اهلل مف أبي بكر بف مجاىد
  فاتو:مصنّ من 
 القراءات الكبير. كتاب: -
 القراءات الصغير. كتاب: -
 الياءات. كتاب: -
 الياءات. كتاب: -
 قراءة أبي عمرك. كتاب: -
 قراءة ابف كثير. كتاب: -
 قراءة عاصـ. :كتاب -
 قراءة نافع. كتاب: -
 قراءة حمزة. كتاب: -
 قراءة الكسائي.كتاب: -
 قراءة بف عامر. كتاب: -
 كتاب الٌسبعة. كتاب: -

قرأت حركؼ الٌسبعة كاختبلفيـ حرفان حرفان ك كاية عنو فقاؿ: " ابف خالكيو مف الرٌ كقد أكثر 
 .عميو مرتيف مٌرات كقرأت حركؼ الكسائيعمى ابف مجاىد أربع  "الٌسبعة"مف كتاب 

 2ككذلؾ قراءة " ابف عامر". ،ةأيضان غير مرٌ  عميو قراءة " ابف كثير" تما قرأك

                                  
 .130ص  ،8الكافي بالكفيات، ج .1
 .15، ص 1إعراب القراءات السبع كعمميا، ج .2
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  الٌنحك كاألدب، ككاف "ابف دريد" شاعران مجيدان مكثران أخذ عنو ه(: 456ابن دريد ت ) -1
  كمف شعره "المقصكرة المشيكرة" بمقصكرة ابف دريد التي شرحيا ابف خالكيو بعد ذلؾ

 .ة كأشعار العربكقد كاف ابف دريد رأسان في العربيٌ 

 فاتو:من مصنّ 

 غة معجـ مكسكعي ضخـ.الجميرة في المٌ  -
 األمالي. -
 االشتقاؽ. -
 المبلحف. -
 الخيؿ الكبير كالخيؿ الصغير. -
 السبلح. -

 1و: " أعمـ الشعراء كأشعر العمماء".ككاف يقاؿ عنو بأنٌ 

 كتابلمع نجـك عصره في الٌنحك، شرح كاف مف أ ه(413أبو سعيد الّسيرافي: ت)-4
 ٌردبحاة القياـ بو كالمألقطاب النٌ  كىذا عمؿ كبير لـ يتسفٌ  ،كفٌسر غريبو كشرح شكاىده "سيبكيو"
غـ مف اشتيارىـ بإقرائو، كقد عمى الرٌ ق(، 843)ق( كالرُّماني ت822الزٌَّجاج ت)، ك ىػ(132)

كقد أثر ىذا المنيج  عميؿ،كاية منو إلى القياس كالتٌ ي أكثر ميبلن إلى الرٌ فكاف أبك سعيد السيرا
 .2حكية كالمُّغكيةبغت بو مسيرتو النٌ طصفي تمميذه، فا

اإلماـ الٌنحكم المُّغكم، ككاف رأس عمماء المذىب : ه(451)أبو بكر بن النباري ت-3
و كاف يحفظ الككفي، كأكثرىـ حفظان لمغة مع اىتماـ بالدراسات القرآنية، كقد ذكر غير كاحد أنٌ 

و يحفظ عشريف كمائة تفسير كاىد في القرآف الكريـ، كقيؿ بأنٌ ثبلثمائة ألؼ بيت مف الشٌ 
ا أبك بكر بف األنبارم فما رأينا أحفظ منو كال ميمي: "أمٌ بأسانيدىا، قاؿ عنو محمد بف جعفر التٌ 

 3أغزر منو في عممو".

                                  
 .252 – 251، ص 2الكافي بالكفيات، ج .1
 .17ص ، 1ينظر إعراب الراءات السبع كعمميا، ج .2
، بيركت، دار الشركؽ، 1، ج3، طالحجة في القراءات السبعابف خالكيو،  .3  .6ص، ـ1979-ق1399، تحؽ عبد العاؿ سالـ مكـر



 مدخل:

-21- 

 فاتو:من مصنّ 

 غريب الحديث. -
 األضداد. -
 ث.ر كالمؤنٌ المذكٌ  -
 خمؽ اإلنساف. -
 المقصكر كالممدكد. -
 الياءات. -
 الكقؼ كاالبتداء. -
 شرح شعر زىير. -
 ابغة الجعدم.شرح شعر النٌ  -
 شى.عشرح شعر األ -
 1األمالي. -

غة كأحفظيـ كاف مف أكابر أىؿ المٌ  ه(432ىد المشيور "بغالم ثعمب" ت)اعمرو الزّ أبو -3
كثيران كما ىك كاضح في  خالكيو، كقد ركل عنو ابف "اس ثعمبأبي العبٌ "ليا تتممذ عمى 

 .2فاتومصنٌ 

كاف عالمان بارعان سكف بغداد، ككاف ه(: 454ت) ،إبراىيم بن عرفة المشيور " بِنْفَطوْيو"-2
 بشرح كتاب " سيبكيو".ا مٌ تمي

ٍيو"قاؿ ياقكت: " كاف  ككاف  "المبرَّد"ك "ثعمب"ة كالحديث، أخذ عف غة العربيٌ عالما بالمٌ  "ًنٍفطكى
زاىر األخبلؽ حسف المجالسة صادقان فيما يركيو، حافظان لمقرآف... جمس لئلقراء أكثر مف 

 ."زدؽر الف"ك "جرير"كلنقائض  "مةذم الرٌ "خمسيف سنة، ككاف حافظان لشعر 

  ّفاتو:من مصن 
 إعراب القرآف. -

                                  
 . 245، ص 4الكافي بالكفيات، ج .1
 .17 ص 1راءات السبع كعمميا، جقينظر إعراب ال  .2
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 المقنع في الٌنحك. -
 األمثاؿ. -
 المصادر. -
 أمثاؿ القرآف. -
 1القكافي... -

ىك أبك بكر محمد بف يحي الكاتب ه(: 441ولي ت )يحي الص   نمحمد بأبو بكر -1
طرنجي، صاحب كتاب "الكزراء"، ككتاب "األكراؽ"، ك"أدب الكاتب" ككتاب المعركؼ بالشٌ 
عمرك بف العبلء"، كتاب "أخبار أبي تماـ"، جمع أخبار مجمكعة مف الشعراء "أخبار أبي 

 2عمى حركؼ المعجـ، ركل عف ثعمب كالمبرَّد كغيرىـ. ابيكرتٌ 

ىك اإلماـ الحافظ القدكة، كتب ما ال ه(: 446ت ) ،ارد بن حفص العطّ د بن مخمّ محمّ -1
العبارة التي تشي  غـ مف ىذه، كعمى الرٌ 3صانيؼيكصؼ كثرة مع الفيـ كالمعرفة كحسف التٌ 

فإف الذىبي لـ يذكر لو إال مصنفان كاحدان سكاء في " تذكرة الحفاظ" أك في "  ،فاتبكثرة المؤلٌ 
الذم ركل  ،الحديث عف ىذا اإلماـ المحٌدث الكبير خالكيوسير أعبلـ النببلء"، كقد أخذ ابف 

 4طني" كمف في طبقتو.ارقثيف " كالدٌ عف اإلماـ "مسمـ"، كقد ركل عنو كبار المحدٌ 

كصفو الذىبي ه(: 445أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس بن عقدة الكوفي ت )-3
: " "الفضؿ بف ًخنزابة"بقكلو: " إليو المنتيى في قكة الحفظ ككثرة الحديث، قاؿ الكزير أبك 

سمعت الدارقطني يقكؿ: " أجمع أىؿ الككفة أنو لـ ييرى بالككفة مف زمف ابف مسعكد 
 أحفظ منو. مف ىك بف عقدةاإلى زمف  []الصحابي

                                  
-ق1399، تحؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، د.ـ، دار الفكر 2، ج2طبغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، ينظر: السيكطي جبلؿ الديف،  .1

 . 154، القاىرة، دار المعارؼ، د.ت، ص 2ططبقات النحويين والمغويين، ككذلؾ الزبيدم أبك بكر:  ،429-428ـ، ص 1979
 .400تحؽ: إحساف عباس، بيركت، دار صادر، د.ت، ص وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان، أبك العباس:  ينظر: ابف خمكاف .2
ـ، 1983-ق1403لبناف، مؤسسة الرسالة، -لزيبؽ، بيركت، تحؽ: شعيب األرناؤكط، إبراىيـ ا15، ج1طسير أعالم النبالء، شمس الديف:  الذىبي .3

 .257-256ص 
 .828لبناف، دار الكتب العممية، ص -، تحؽ: عبد الرحمف بف يحي المعممي، بيركت3جتذكرة الحفاظ، شمس الديف:  الذىبي .4
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كقد استيؿ الذىبي ترجمتو بعبارة: " حافظ العصر، كالمحدث البحر"، كقد كاف ابف  
 .1عقدة شيعيان 

كقد اكتفينا بيؤالء األعبلـ  ،في كتبو خالكيوكىناؾ مشايخ كثر غيرىـ أسند إلييـ ابف  
رأس البصرييف في  عند-رأيناكما –قد درس الذيف ساىمكا في تككيف ىذه الشخصية الفٌذة، ف

أبك بكر األنبارم(، كأحفظ األدباء كأعمـ أعمـ الككفييف كأحفظيـ في عصره )يرافي( ك كقتو )السٌ 
 2)ابف دريد( كسمع الحديث مف أحفظ أىؿ زمانو. الشعراء

 :تالميذه 

كالتبلميذ تيشد إليو يككف قبمة لمطبلب فإنو  خالكيوال ريب أف مف كاف في عمـ كصيت ابف 
أخذ مف كؿ العمكـ  دٍ قى  ضح لنىاز كالتحقيؽ، ألنو كما اتٌ الرحاؿ، كتناخ ببابو ركاحؿ طبلب التميٌ 

لؤلسؼ  –كلكف  ،كالحديثأ ، أك األدب،أك المغة ،أك النحك ،بسيـ كافر سكاء في القراءات
كنقميا ابف  "أحمدفارس بف "المقرئ عف  "انيأبك عمرك الدٌ "مقكلة ركاىاسرت  -الشديد

لـ يكف  3يكطي كغيره، ىذه المقكلة ىي: أنو "كانتشرت كتناقميا العمماء كالسٌ  ،عنو "الجزرم"
ىذا الكبلـ ينطكم عمى مبالغة شديدة خاصة مف  ف أحدان مف القراءة عميو"، كاعتقد أفٌ مكّْ يي 

ابف ]خذ عنو بعد ىذه المقكلة " أ -ىك نفسو–ح جانب اإلماـ أبي عمرك الداني الذم يصرٌ 
ىؿ  خالكيوشيكخو أخذكا القراءة عف ابف  ح بأفٌ فالذم يصرٌ  !!غير كاحد مف شيكخنا " [خالكيو

 !ف أحدان مف القراءة عميو ؟مكٌ يجكز لو أف يقكؿ: لـ يكف يي 

الذم استبدؿ بعبارة الداني عبارة أقؿ  "عبد الرحمف بف سميماف"كالشيء نفسو مع األستاذ 
 واألستاذ في مقدمة تحقيق بأفٌ  :، فأقكؿ4"حديث كاإلسماعكاف عسير التٌ  "كىي قكلو: ة حدٌ 

 ،بارىـخكذكر بعض أ ،ثبلثيف تمميذان  خالكيولكتاب "إعراب القراءات السبع كعمميا" أثبت البف 
غيةي " بي  وفي كتابكردت ق( 220)ت "كماؿ الديف بف العديـ "أخرل عف كنقؿ عشرة أسماء

ضية يالتبع "و استخدـ "مفاألستاذ لـ يرد االستقصاء ألنٌ  عتقد أفٌ كأالطىمىٍب في تاريخ حمب"، 

                                  
 . 25-24ص ، 1، جإعراب القراءات السبع وعمميا :ينظر .1
 .839، ص 3ج نفسوالمصدر  .2
 عبارة مشابية ليا في غاية النياية البف الجزرم. :ينظر .3
 .36، ص1إعراب القراءات السبع كعمميا، ج :ينظر .4
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 منيـ خالكيوفي "بغية الطمب" جممة مف تبلميذ ابف  –رحمو اهلل –"كذكر ابف العديـ  :حيف قاؿ
 .1ثـ سرد أسماء عشرة منيـ]...[ 

  عساكرديـ ك"تاريخ دمشؽ" البف عكقد تأكدت مف ىذا برجكعي إلى " بغية الطمب" البف ال
ذكرىـ لـ ي كجدت تبلمذة آخريفكقد  ،ة غير مستقصيةفمصادر أخرل كألقيت نظرة خاطك 

زىير المعرم، كأبك المعمر المسدد بف عمي األممككي بف حميد بف جعفر  2األستاذ منيـ:
كأبك الحسف  ،3مشؽ، كالقاضي أبك طاىر الياشميخطيب حمص، ثـ إماـ مسجد السكؽ بد

، كأبك الحسيف أحمد بف عمي قاضي دمشؽ كخطيبيا 4إبراىيـ النصيبيارؾ بف سعيد بف مبال
أبك عبد اهلل بف أحمد بف جعفر الحندكثاني الذم قرأ "الجميرة"عمى ابف ك  ،ف عبد المطيؼب

 ؟ أحدان مف القراءة عميويمٌكف يكف لـ فبعد ىذا يقاؿ بأنو أى خالكيو،كعبد اهلل بف محمد الدمشقي، 

ة التي نقميا الداني في" طبقات القراء" عمى " إقراء القرآف ى عمى فرض حمؿ العبار حت
ماـ القراءة الكبير إكالقراءات " فقط، فقد تخرج عمى يده مجمكعة مف القراء المبٌرزيف مف بينيـ 

ق( صاحب التصانيؼ المشيكرة "المرشد في القراءات 845ت ) "عبد المنعـ بف غمبكف"
التيذيب الختبلؼ قراءة نافع كأبي عمرك بف "السبع"، " إكماؿ الفائدة في القراءات السبع"، 

ناقؿ المقكلة  ىما بالذكر ألنيما مف شيكخ الٌدانيصناكالحسف بف سميماف كخص 5العبلء"،
 .المريبة

الذيف تزدحـ عندىـ الطبلب كتحضر حمقاتيـ عمماء ليس مف ال خالكيوقد يككف ابف ك 
يف عمى بظاالحمداني كمف المك  "سيؼ الدكلة"ة جمساء فقد كاف مف خاصٌ  ،المئات لظركفو
، إضافة إلى انشغالو بالمطالعة المستمرة البلزمة ، كما كاف مشغبلن بتأديب كلديوحضكر ديكانو

                                  
 .42، ص السابؽالمصدر   .1
؛ كأيضا ابف  393لبناف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص –، تحؽ: عمى شيرم، بيركت 32، ج1، طتاريخ دمشقينظر: ابف عساكر،   .2

  htpp://www.alwarraq. Comالعديـ ، بغية الطمب في تاريخ حمب، مكقع الكراؽ، 
 .177ف، دار الغرب اإلسبلمي، ص لبنا-، بيركت2، ج1طمعجم الدباء، ؛ كياقكت الحمكم: 147، ص 5ينظر كؿ مف: الكافي بالكفيات، ج .3
 . 7، ص57جتاريخ دمشق، ينظر:  .4
، تحؽ: أيمف رشدم سكيد، مخطكط رسالة لنيؿ الماجستير مقدمة 1جالتذكرة في القراءات الثمان، ابف غمبكف أبك الحسيف طاىر بف عبد المنعـ:  .5

 . 35ـ، ص1990-ق1410إلى كمية المغة العربية، جامعة أـ القرل، 
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كالذيف اتفؽ مؤلفك التراجـ عمييـ، كمنيـ لمعالـ المكسكعي، كفيما يمي ذكر ألبرز تبلميذه، 
 كبار القراء كالمحدثيف كالنحاة كاألدباء كالشعراء كالقضاة كاألعياف.

تنى اعالمقرأة بدمشؽ مع األىكزام،  كاف شيخ(: ه361. الحسين بن عمي الّرىاوي ت )6
ي ككل ، كاف قاضيان خالكيوان عف ابف بالقراءات كأكثر مف الشيكخ، كقد أخذ القراءة عرض

 1التدريس في مدارس عدة بالشاـ

 ه(.433. عبد المنعم بن عبيد اهلل بن َغْمُبون سبق الكالم عنو ت )5

قاؿ عنو الداني: كاف أحفظ أىؿ زمانو لمقراءات ه(: 433. الحسن بن سميمان ت )4
عرابان    كالغرائب مف الركايات، كالشاذ مف الحركؼ، كمع ذلؾ يحفظ تفسيران كثيران كمعاني كا 

 .2كعمبلن 

كصفو الذىبي بقكلو: " ىك ه(: 416. اإلمام عبد اهلل بن عدي الجرجاني الحافظ ت )3
 الحافظ الناقد، الجٌكاؿ، كقاؿ عنو أبك يعمى الخميمي كاف أبك أحمد عديـ النظير حفظان 

 3كجبللة... مف مصنفاتو "الكامؿ في الٌضعفاء"، ك"الكامؿ في الجرح كالٌتعديؿ".

أديب نحكم مفسر عمى مذىب "أبي ه(: 431افي بن زكرياء بن يحي النيراوني ت )ع. المُ 2
: كاف مف أعمـ الناس في كقتو بالفقو كالنحك كالمغة "الخطيب"في الفقو، قاؿ  "ير الطبرمجر 

كتاب ، ك تفسيره في ست مجمدات، كمف مصنفاتو كأصناؼ األدب كلي القضاء "بباب الطاؽ"
 4."األنيس كالجميس"

اختصر شرح "مقصكرة ابف دريد" البف ه: 311. ربيعة بن محمد المعمرَّي توفي في حدود 1
، كجاء فييا قكلو: " قرأتي نسخة ىذه المقصكرة عمى الشيخ أبي عبد اهلل الحسيف بف خالكيو
 5.خالكيو

                                  
 .37ص ، 1إعراب القراءات السبع كعمميا، ج :رينظ .1
 ف.ص المصدر نفسو، ج ف، .2
 .154، ص 16سير أعبلـ النببلء، ج .3
 . 1011-1010، ص 3ينظر تذكرة الحفاظ، ج  .4
 .39، ص 1، جإعراب القراءات الّسبع  .5
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مىة مف ه(: 353. عمي بن منصور الحمبي "ابن القارح "ت )1 أديب مف العمماء ييمقب ًبدٍكخى
، كلما مات سافرت إلى خالكيوحمب، قاؿ عمى بف منصكر كنت أدرس عمى عبد اهلل بف  أىؿ

، كقد ذكر الزركمي أنو كاف يخدـ الفارسي كقرأ عميو جميع بغداد كنزلت عند أبي عمي الفارسي
 1كتبو.

الة "ابف القارح" التي كتبيا ألبي العبلء المعرم سر كىك صاحب الرسالة المعركفة ب 
 ا برسالة "الغفراف".كأجابوي عميي

ىك الشاعر األديب المشيكر صاحب كتاب ه(: 434. أبو بكر الخوارزمي الشاعر ت )3
 أنو قاؿ: " خالكيوعف شيخو ابف  كقد كاف مف أبرز تبلميذه كقد حكىك"األمثاؿ"،  "الرسائؿ"

، ككؿ عطر يابس فيك الكبا  .2ءي، ككؿ عطر ييدؽ فيك األلنجكج"كؿ عطر مائع فيك المػىبلبي

كتب الكثير كسمع بحمب مف  ،مف أىؿ الفضؿ كاألدب. حميد بن جعفر بن زىير المعري: 3
 ، كأكثر عنو.خالكيوابف 

 خالكيوقرأ عمى ابف . أبو النمر أحمد عبد الرحمن بن قابوس الطرابمسي المغوي: 61
 3"الجميرة" البف دريد.

نما بسطنا  و الكبلـ عف تبلميذ "ابف خالكيكىناؾ طمبة كثر غيرىـ كحسبنا ما ذكرنا، كا 
  لنصٌحح بعض المبالغات التي تقاؿ بتسرع، كتيتمٌقؼ بدكف تمحيص كنقد.

 حالتو الجتماعية:

كاف يعيش معيشة فييا ضنؾ كضيؽ كقمة ذات  خالكيوذكرت بعض المصادر أف ابف 
اليد، كيستدلكف بأبيات مف شعره، كبعض النكادر كالكقائع التي تركل عنو، كمف تمؾ األبيات 

 قكلو: 

 الُ ـفكيف َيْبُذُل من بالقرض يحت      الجود طبعي ولكن ليس لي مالُ 

                                  
ركمي خير الديف .1  .25، ص 1980، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 5، ج5طالعالم،  ،الزِّ
 .1032، ص3جمعجم الدباء، ينظر:   .2
، تحؽ: محمد أحمد جاد المكلى، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، محمد عمي البجاكم، 3طالمزىر في عموم المغة وأنواعيا،  ،السيكطي جبلؿ الديف .3

 .95ص ، القاىرة، مكتبة دار التراث، د.ت.ط
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 1مالُ آمي في الغيب فإلى اتساعي  ي َفُخْذُه اليوم َتْذكـــــــــِرة   فياك خطٍّ             
 

قكلو لسيؼ الدكلة حينما سأؿ جماعة في  عمى فقره كف بياكمف الكقائع التي يستدلٌ 
أنا أعرؼ اثنيف  خالكيوىؿ تعرفكف اسمان ممدكدان كجمعوي مقصكر؟ فقالكا ال، فقاؿ ابف  :مجمسو

 .ال أقكليما إال بألؼ درىـ لئبل يؤخذا ببل شكر، كىما صحراء صحارل كعذراء عذارل

عتقد أف مثؿ ىذه الكقائع ال تكفي ألف نسمو بالفقر كالفاقة، فكيؼ ييعقؿ أف يككف أك 
، كنحف نعمـ مف سيرة سيؼ الدكلة إغداقو ؟! رجيؿ مف أخص نيدماء سيؼ الدكلة فقيران ميعدما

غكييف كالشعراء جعؿ ببلطو مزدحمان باألدباء كالمٌ  ى الشعراء كاألدباء ببل ًحسىاب مماعم
ب كلديو األميريف أبي المعالي، كأبي ثـ ىؿ ييعقؿ أف يبخؿ سيؼ الدكلة عمى مؤدٌ   كالمؤرخيف

ؿ حمداف آبجيؿ كاإلجبلؿ التي كاف يعاممو بيا مظاىر التٌ  أيفك  !المكاـر المكظؼ لديو؟
 راجـ كالطبقات؟كليس فقط سيؼ الدكلة التي ذكرىا كؿ أصحاب التٌ جميعان، 

عمى الرغـ مف ذلؾ فنقكؿ إف جاز أف يككف قد عانى الفاقة كالعكز، فإف ذلؾ قد يككف  
و مكث عندىـ بعد كفاة سيؼ الدكلة إلى أف قبؿ انتقالو إلى ببلط الحمدانييف، كمعمـك أنٌ 

 ترمتو المنية.خا

ما ذكر بعض أصحاب التراجـ ب قد أخذ عبد العاؿ سالـ مكـرلذلؾ أظف أف األستاذ  
في ببلط سيؼ الدكلة  خالكيوعف معاناتو كضيؽ ذات يده كلـ ينتبو إلى دراسة سيرة ابف 

قكؿ ياقكت الحمكم الذم جاء فيو: إلى كالسميف، كما لـ ينتبو  دراسة فاحصة تميز بيف الغثٌ 
 كعاش في عميو أفضاالن  نفؽ عميو كأفضؿأ"كاختٌص بسيؼ الدكلة بف حمداف فحظي لديو ك 

كنو فانتشر خر: " كقرأ عميو آؿ حمداف ككانكا ييجمكنو كييكرمقكلو اآلك  ،"بيمينية إلى أف مات
 2و".عممو كفضمو، كذاع صيتي 

كر فلـ يك  ،ئةنكضيح أستطيع أف أرجح أنو كاف يعيش حياة مستقرة منيٌعمة ىابعد ىذا التٌ  
 فييا معظـ حياتو.أف يغادر حمب التي قضى 

 
                                  

 .1037، ص 3معجـ األدباء، ج .1
 .1037 ، ص3، جنفسوالمصدر  .2
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 في بالط سيف الدولة: خالويوبعض أعيان الدباء والعمماء الذين شاركوا ابن 

في ببلط سيؼ الدكلة بمجمكعة كبيرة مف األدباء كالشعراء مف  خالكيولقد التقى ابف  
" عمي الفارسيق(، كالٌشيخ " أبك 813لػميتنبي" ت )أىميـ الشاعر العظيـ "أبك الطيب ا

 غكم.يب المٌ الطٌ  كق( كأب851ف جني ت )بافيمسكؼ العربية أبك الفتح عثماف ك  ق(،833ت)

كقد كانت لو مع المتنبي كالفارسي كأبي الطيب المغكم خصكمات كانت تتخذ شكؿ  
محاكرات كنقاش عممي حكؿ قضايا الشعر كنقده، أك حكؿ مسائؿ لغكية نحكية صرفية 

 كالفارسي يقفاف عمى خالكيوف ابف المغكم، ككاخصكصان بينو كبيف الفارسي كأبي الطيب 
بيا مف قيض مف حيث المسمؾ الٌنحكم، فاألكؿ ينتمي إلى مدرسة الركاية التي تشرٌ نطرفي 

ف، فكاف زعيـ حكييٍ عميؿ النٌ يرافي كابف ديريد، كالثاني كاف يجنح إلى القياس كالتٌ و السٌ يشيخ
مدرسة االستدالؿ المنطقي النحكم، كقد أثمر الجداؿ كالمناظرات التي كانت بينيما مصنفات 

كتاب " الياذكر" ينقض فيو كبلـ الفارسي في كتابو "اإلغفاؿ"  خالكيوعممية، فقد كتب ابف 
الرٌد  عمي إال أف رٌد عمىأبي ب بو كتاب الٌزجاج " معاني القرآف"، فما كاف مف تعقٌ  الذم

 بكتاب سماه " نقض الياذكر ".

كقد كانت الخصكمات تخرج عف المجاؿ العممي كتجنح إلى التباغض الشديد كالتحاسد  
لمفكز بالمكانة األكلى لدل سيؼ الٌدكلة، كأحيانان قد تصؿ الخصكمة إلى درجة الييجاف، كما 

بو رأسو  جٌ مفتاح شرأس المتنبي ب خالكيوحدث بيف ابف خالكيو كالمتنبي، حيث ضرب ابف 
كأخبار ذلؾ التنافس في آسفا محزكنا، غادر المتنبي إثر ذلؾ ببلط سيؼ الدكلة ك كأساؿ دىمىو، 

 الببلط الحمداني مبثكثة في كتب األدب.

 1ُمصنفاتو: 

ار تبح، كاستوعددان كبيران مف المؤلفات التي تدؿ عمى مكسكعية ثقاف خالكيوترؾ ابف 
ضيا في النحك كاألدب كالقراءات كالتفسير كالحديث كاإلسبلميات معرفتو، بعضيا في المغة كبع

فخسرت الثقافة كاألدب  ،كعبثت بو يد الزماف اعمكمان، كعدد كبير مف ىذه الميصنفات لـ يصمن

                                  
عراب  201-200ص ،12؛ كالكافي بالكفيات،ج 1036، ص3؛ كمعجـ األدباء،ج530-529ص التالية: بغية الكعاة،  مصادرتنظر ال .1 ؛ كا 

 .273ص 2القراءات السبع كعمميا، ج
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بيف المختصيف في الثقافة العربية كتحقيؽ الكتب خبلفات  تخسارة ال تقٌدر بثمف، كقد دار 
 يمي أىـ ىذه الكتب. حكؿ نسبة بعض الكتب إليو، كفيما

 :كتب المغة 
كىك كتاب ضخـ بني عمى عبارة " ليس في كبلـ العرب  " ليس في كالم العرب ":  .6

 كذا إال كذا ككذا.
ٍفعيٍؿ" إال أربعة مىٍكريـ كمىٍعكيف كمىٍيسير   مثالو: باب " ليس في كبلـ العرب اسـ عمى " " مى

 .1ليؾأكم
  لـ أرى مثمو، كىك يدؿ عمى إطَّبلع عظيـ : " كتاب كبير،خالكيوقاؿ الٌصفدم البف 

يقصد بؿ ]2كعمؿ بعضيـ كتابان سماه "بؿ" استدرؾ عميو أشياء " [...]كاستحضار كثير
 .[يكجد في كبلـ العرب

 ذكر فيو خمسمائة اسـ لؤلسد.أسماء السد:  .5
 أسماء الحية. .4
 كتاب "الريح". .3
 جمع فيو معاني العيف.كتاب العين:  .2
عمى فصيح  اج الذم ردٌ كىذا الكتاب رٌد فيو عمى أبي إسحاؽ الزجٌ  :النتصار لثعمب .1

 ثعمب.
 فيو عمى كتاب اإلٍغفىاؿ لمفارسي. ردٌ  :كتاب "الياذور" .1
 . اشتقاق الشيور واليام .3
حيث ألؼ الزبيدم مكسكعة لغكية جمع  تفق لفُظو واختمف معناه لمُزبيدي:اَتْقفيُة ما  .3

ىذا إضافة  خالكيوميسمى، ككتاب ابف ػفييا األسماء المشتركة في االسـ المختمفة في ال
تماـ.  كا 

 شرح فصيح ثعمب. .61
ٍيو.نً ل "شرح قصيدة "غريب المغة .66  ٍفطىكى

                                  
 .47ـ، ص 1979-ق1399تحؽ: أحمد عبد الغفكر عطا، مكة المكرمة ليس في كالم العرب،  ،ابف خالكيو .1
 .201-200، ص 12الكافي بالكفيات، ج .2
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 فؽ فيما تمحف فيو العامة.كتاب اآل .65
 المذكر كالمؤنث. .64
 ربنا لؾ الحمد مؿء السماكات كاألرض. :مسألة في قكؿ .63
 كتاب: لىديف، ككائف. .62
 .ٍبرىغىشَّ اك  ٍطرىغىشَّ اكتاب  .61

ميٍيره  رئ، كاطرغٌش بشاشا إذا المريض ًاٍطًرغٍ  يقاؿ: اطرغٌش  مف كٍقًتو إذا تىحٌرؾ كمشى، كى
، ضعيؼ تضطربي قكائمو.  ميطرغىشه

عراب القرآن:  كتب القراءات وا 

 كعمميا.إعراب القراءات السَّبع  .2
 إعراب ثبلثيف سكرة في القرآف. .1
 إعراب القرآف. .8
 إعراب االستعاذة. .3
 " اإليضاح في القرآف " أك "البديع". .1
 الٌشكاذ أك إعراب القراءات. .2
ف في القرآف. .3  ما يينَّكف كما ال ينكَّ
 األىلىًفات. .4

 كتب النحو والصرف:

 كتاب الجيمؿ في النحك. .2
 كتاب المبتدأ أك المبتدل في الٌنحك. .1
 كتاب "ال". .8
و ذكره في معرض الكبلـ عف مسألة نحكية كييرٌجح أنو في الٌنحك ألنٌ كتاب الماءات،  .3

جعؿ "ما" ي :خركفآعراب القراءات السبع كعمميا"، حيث قاؿ: ...كقاؿ إفي كتاب "
 مصدران لمفعؿ أم قميبلن ما تذكرىـ، كىذا قد أحكمناه في كتاب " الماءات".

 كتاب المقصكر كالممدكد. .1
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 الممدكد البف كاٌلد.ك كتاب شرح المقصكر  .2
 كتاب االشتقاؽ. .3
 .خالكيوابف كتاب اشتقاؽ  .4

 كتب الدب:

ح المقصكرة الدريدية اشرح "مقصكرة ابف ديريد" كىذا أىُـّ كتاب أدبي صٌنفوي، ككؿ شرٌ  .2
 كعددىـ يربك عمى المائة استفادكا منو كىناؾ مختصرات كثيرة ليذا الكتاب.

 ؾ.شرح ديكاف ابف الحائ .1
 شرح ديكاف أبي فراس الحمداني، ذكر فيو مناسبات القصائد. .8
 شرح السبع الٌطكاؿ. .3
 األمالي. .1
خكاطره كنكادر، كما التذكرة كلعمو كتاب األمالي الٌسابؽ، كىك كتاب أكدع فيو المؤلؼ  .2

 1يقرأ أك يسمع مف الشيكخ، ما ييكاتىبي بو، كيكاتبي مف الرسائؿ العممية.

 كتب إسالمية:

"اآلؿ" قاؿ ياقكت: كتاب اآلؿ ذكر في أكلو أف اآلؿ ينقسـ إلى خمسة كعشريف كتاب  .2
ع كالرفض شيُّ تقسمان، كذكر فيو األئمة االثني عشر كمكاليدىـ، ككفياتيـ، كلربما اتُّيـ بال

مف أجؿ ىذا الكتاب كالمحقؽ أنو سٌني عمى مذىب الشافعي كيكفي فيو قكؿ اإلماـ 
 الذىبي: " كاف صاحب سينة ".

 كتاب أسماء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. .1
 شرح أسماء اهلل الحيسنى. .8
 غريب القرآف. .3

 
 

                                  
 .368، ص1ج، مقدمة المحقؽ ،إعراب القراءات السبع كعمميا .1
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 وليست لو عمى الرّاجح: خالويوكتب منسوبة إلى ابن 

كقاؿ بأف ىذا الكتاب ألبي  "براجستراسر"نفى نسبتو إليو المستشرؽ كتاب الشجر:   -6
 زيد األنصارم صاحب كتاب " النكادر في المغة".

، خالكيو، كنىسبىوي البف 2500نشره المستشرؽ " بركفمة" في "ليدف" عاـ  العشرات:كتاب  -5
د فيو زيادات كاستدرؾ كىك مف تأليؼ شيخو " أبي عمرك الزاىد"، كقد ركاه عنو كزا

 معاف. ةحتكم عمى المغات التي ليا عشر عميو، كىك ي
مكـر كطبع الكتاب عبد العاؿ سالـ  نشرهو حٌققوكتاب الحجة في القراءات السَّبع:  -4

، لعدـ ذكر خالكيوأربع طبعات، كلكف بعض المحققيف نىفىٍكا نسبة الكتاب إلى ابف 
، كلعدـ كجكد عنكاف راجـ كالطبقات ىذا الكتاب في قائمة مؤلفاتوأصحاب التٌ 

ة في القراءات الٌسبع" عمى النسخ المخطكطة كمف ضمنيا التي اعتمدىا جٌ "الحي 
 ":ف نقد نسبة الكتاب " البف خالكيواألستاذ في التحقيؽ كممٌ 

ساف العربي" الصادرة عف مكتب تنسيؽ محمد العابد الفاسي في مجمة " المٌ  .2
 .1ـ2532عاـ  2/ج4ـالتعريب 

عاـ  8/ج34جمع المغة العربية بدمشؽ" مج مصبحي عبد المنعـ في مجمة "  .1
 .2كعنكاف المقاؿ: " نسبة الحجة البف خالكيو افتراء عميو" 2538

في مقدمة تحقيقو لكتاب " إعراب القراءات  "الرحمف بف سميماف العثيميف عبد" .8
طبعة الثانية عف في ال كقد دافع األستاذ عبد العاؿ سالـ مكـر 3الٌسبع كعمميا".

 .، كلكنو لـ يأت بجديدرأيو ضد منتقديو

  

                                  
 .86 ، ص1إعراب القراءات السبع كعمميا، ج :ينظر  .1
 ف.ص المصدر نفسو، ج ف ،  :ينظر  .2
جة" ىك اختصار لكتاب " إعراب القراءات" "البف خ .3  الكيو" قاـ بعض تبلميذه باختصاره.رٌجح ىذا األخير أف يككف كتاب " الحي
 .92 ـ، ص1971-ق1350، تحؽ: رضا تجدد بف عمي زيف العابديف، طيراف،الفيرستابف النديـ البغدادم، بف إسحؽ،  .4
 .200ص ، القاىرة، دار المعارؼ، دت، 2، طنشأة النحو وتاريخ أشير النحاةينظر الطنطاكم محمد،   .5
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 مذىبو الّنحوي: 

كما تتممذ عمى  "الٌسيرافيأبي سعيد "عمى شيخ البصرييف في عصره  خالكيوتتممذ ابف  
عنو ابف  شيخ أئمة الككفة أبي بكر بف األنبارم لذلؾ كاف مترٌددان بيف المذىبيف، كقد قاؿ

 كىك أميؿ لمككفييف، كىناؾ مف صنفو مع الككفييف.النديـ: خمط المذىبيف 

 :خالويولمكانة العممية لبن ا

كعبو كسطكع نجمو في سماء المغة كاألدب كالثقافة  تظير قائمة مؤلفاتو بجبلء عمكٌ  
نضح بو عبارات المقربيف منو مف تبلميذه كالمترجميف لسيرتو، إذ تالعربية عمكمان، كىذا ما 

الجرجاني" رىأيتيو ببيت المقدس،  أبك عدم"ث الحافظ يقكؿ عنو تمميذه اإلماـ الجميؿ المحدٌ 
 فاؽ".مف أقساـ العمـ، ككاف إليو الرحمة في اآل ككاف إمامان، أحد أفراد الٌدىر في كؿ قسـ

عالمان بالعربية حافظان لمغة،  خالكيوفي طبقات القراء: " كاف ابف  "الداني"كيقكؿ عنو  
 1."بالشعراء، ثقة مشيكران  بصيران 

مامة2كقاؿ عنو ياقكت: " كتقدـ في العمـك حتى كاف أحد أفراد عصره "   خالكيوابف  ، كا 
اتفاؽ بيف جميع  ؿٌ محكريادتو في المغة كحفظ نكادرىا كغريبيا كحفظ أشعار العرب ىي 

ره في المغة استدراكو عمى مشايخو كتعميقاتو كزياداتو عمى كتبيـ ا يدؿ عمى تبحٌ العمماء، كممٌ 
إذ صٌحح كأضاؼ إلى مكسكعتو المغكية " جميرة المغة"  "ابف دريد"التي يركييا، كما فعؿ مع 

ككذلؾ  ،أضاؼ إليوك  "العشرات"استدرؾ أشياء عمى كتابو الذم  "أبي عمرك الزاىد" أك مع
مامتو في المغة إرات التي تكمئ إلى قفية" الذم أكمؿ بو كتاب اليزيدم، كمف المؤشّْ كتاب " التٌ 

قد رجعكا إلى كتبو في  "بيدمالزٌ "ك "اغانيالصٌ "، ك"ابف منظكر"ف العرب مثؿ يكبار المعجميّْ  أفٌ 
في لساف العرب أكثر مف  خالكيوة، فعمى سبيؿ المثاؿ فقد كرد اسـ ابف تحقيؽ المفردات العربيٌ 

ة في تدقيؽ الدالالت كشرح ة، ككرد في " تاج العركس" أكثر مف مائتي مرٌ ثمانيف كمائة مرٌ 
 الغريب.

                                  
 .1031، 3معجـ األدباء، ج  .1
 المصدر نفسو، ص. ف.  .2
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حاة ة كصمو بيا بعض النٌ فقد شغبت عنيا عبارات طائشة متسٌرع ،ا إمامتو في النحكأمٌ  
ة العبارات بقي دائمان ضحيٌ  خالكيوصدر في مجاؿ النحك كىكذا فإف ابف زحزحتو عف التٌ 

ىذه العبارات تحجب  المرسمة التي يتردد صداىا حتى في مراجع المعاصريف كالغريب أفٌ 
اؿ ربع عبارات، األكلى لكمأ النحكم، كقد رصدتي  خالكيواألنظار عف كؿ ما قيؿ عف ابف 

" لـ يكف في النحك  ، تصؼ ابف خالكيوق(132ت ) -كىك ليس شيخو –بف األنبارم الديف 
ذىب  :كاك الثمانية"ه عمى النحاة الذيف أثبتكا حيث قاؿ في معرض ردٌ  "لممرادم"انية كالثٌ  بذاؾ "

قالكا مف  ،حكييففة النٌ عى مف ضى  كالحريرم كجماعة خالكيوقـك إلى إثبات ىذه الكاك منيـ ابف 
  العدد فيقكلكف كاحد اثناف ثبلثة أربعةمف لحاؽ الكاك في الثامف إخصائص كبلـ العرب 

كمف النحكييف  : "خمسة ستة سبعة كثمانية..، كالثالثة البف ىشاـ األنصارم الذم قاؿ عنو
ة رجع صدل أكردىا محمد الطنطاكم يقكؿ فييا: " كاف ككفي ابعرٌ كال ،1"خالكيوالضعفاء كابف 

 2زعة قصير الباع في النحك طكيموي في المغة".النٌ 

الطنطاكم أف يحذؼ ترجمة  بمحمدأمره يسير، فأقكؿ كاف األحرل  أبدأ بالمعاصر ألفٌ  
ألشير  أف يكرده في كتاب خٌصصوي -مف حيث المنطؽ–مف كتابو ألنو ال يستقيـ  خالكيوابف 
قصير  بقصر الباع في الٌنحك ألفٌ تو يصفو كما ىك كاضح مف العنكاف، كفي الكقت ذا ،النحاة

 الحظ استخداـ أفعؿ التفضيؿ(.كف مف أشير النحاة )الباع ال يك

عبد العاؿ سالـ  مى كبلـكبالنسبة لمعبارات الثبلث فأرد عمييما مف خبلؿ تعميقي ع 
بب في عدـ :" كلعؿ السٌ ف خالكيو في النحك، كيعممو بقكلومكـر يقرر فيو عدـ اشتيار اب

حكم المغة تؤخذ سماعا ال قياسا، كالتأليؼ النٌ  حك ىك أنو كاف يؤمف بأفٌ خالكيو بالنٌ  اشتيار ابف
كما جرت بو عادة النحاة يدكر حكؿ العمة كالمعمكؿ كالقياس كالمنطؽ، كمف أجؿ ذلؾ لـ يؤلؼ 

 3كتبا عديدة في النحك أك في أصكلو كما فعؿ الفارسي كتمميذه ابف جني".

 : قرة مف كجكهالتعميؽ عمى ىذه الف يمكف

 
                                  

 .05ـ، ص 1988-ق1408، د.ـ، 1طجيود ابن خالويو النحوية، ينظر: اإلدكارم إبراىيـ محمد أحمد،  .1
 .200نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة، ص .2
 .35الحٌجة في القراءات السبع، مقدمة التحقيؽ،  .3
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 : الوجو الول

إقراره عدـ اشتيار ابف خالكيو بالنحك ليس شائعا في المراجع المتخصصة، ككتب  -
كنو بيا يصفأىـ صفة  التراجـ كالطبقات، كمف خبلؿ تتبعي لسيرة ابف خالكيو كجدت أفٌ 

" كقد يضيؼ إلييا بعضيـ صفة  ،ىي صفة ''النحكم'' التي غالبا ما يكتفكف بيا
  حكم المغكم"، كنادرا ما يكصؼ بأنو "إماـ" أك "شيخ العربية"فيعٌرؼ بأنو " النٌ  "المغكم

 كىذا تكضيح ذلؾ. ،غةحك كالمٌ كىذه العبارة تتضمف النٌ 

 حكم فقط:فمف الذيف كصفكه بالنٌ 

 . 1الصفدم .2
 .2ابف حجر العسقبلني .1
 .3جبلؿ الديف السيكطي .8
 .4يكسؼ بف تغرم بردم األتابكي .3

 بالنحوي الم غوي:من الذين وصفوه و 

 5ابف خمَّكاف. .2
 6ياقكت الحمكم. .1
 .[غكم صفة األستاذحكم المٌ النٌ  صفتي أضاؼ إلى]7ابف عماد الحنبمي .8
 8م.دإسماعيؿ باشا البغدا .3
 .9رضا كحالة .1

                                  
 .200، ص 12ينظر الكافي بالكفيات، ج .1
 .140، ص3الميزاف، جينظر لساف . 2
 .529، ص 1بغية الكعاة في طبقة المغكييف كالنحاة، ج .3
 .143لبناف، دار الكتب العممية، ص -، بيركت 4، جالنجوم لزاىرة في مموك مصر والقاىرةاألتابكي يكسؼ بف تغرم بردم،  .4
 .178 ص ، 2، جكفيات األعياف .5
 .200، ص12جمعجـ األدباء،  .6
، تحؽ: عبد القادر األرناؤكط، محمكد األرناؤكط، دمشؽ، بيركت، دار ابف كثير، ص 4جشذرات الذىب في أخبار من ذىب،  ،بميابف عماد الحن .7

378. 
 ، د.ت، د.ـ.306، ص 1أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ذيؿ كشؼ الظنكف، جىدية العارفين،  ،البغدادم إسماعيؿ باشا .8
 .602، مؤسسة الرسالة، ص1تراجـ مصنفي الكتب العربية، ج ،معجم المؤلفينكحالة عمر رضا،  .9
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 ومن الذين وصفوه بشيخ العربية:

 الذىبي. .2

حكم" أك تصدر صفة النحكم في نبلحظ في جيؿ األكصاؼ السابقة االكتفاء" بالنٌ  
لـ يشتير  خالكيواألكصاؼ المزدكجة أك الثبلثية، فيؿ يصح بعد كؿ ىذا أف يقاؿ بأف ابف 

 !بالنحك؟

 الوجو الثاني:

لـ يؤلؼ كتبان عديدة في النحك كأصكلو، فيذا الكبلـ مردكد  :عبد العاؿ مكـر حكؿ قكؿ 
مف ضمف مراجعنا حكؿ المؤلفات  بأسماء كتب النحك كالصرؼ التي سردناىا، كقد كاف

معظـ  ة تحقيقوفي القراءات السبع" الذم حققو األستاذ كأثبت في مقدمالنحكية " كتاب الحجة 
في النحك أقؿ كمان كنكعان مف  خالكيوما ذكرنا مف كتب كمف اإلنصاؼ أف نقكؿ: إف كتب ابف 

كالذم تمحض تقريبان كة لدل سيؼ الدكلة حظكتب معاصره أبي عمي الفارسي كشريكو في ال
 1ك ككانت معظـ كتبو في النحك حتى قيؿ: لك عاش سيبكيو إلى عصره الحتاج إليو.حلمن

 الوجو الثالث:

ميعان في النحك ضعمى إعراب القرآف كتعميؿ القراءات إال مف كاف  أجرٌ تنقكؿ بأنو ال ي 
 مبرزان فيو.

ف لـ يبمغ  خالكيوأف ابف إلى بعد ىذا الٌتكضيح يمكف أف نخمص    شأكى نحكم متمٌرس كا 
محمد بف يزيد المبٌرد، أك الٌسيرافي، أك أبي بكر بف الٌسراج أك إبراىيـ بف إسحاؽ الزجاج أك 

الذيف قامت شيرتيـ عمى العككؼ عمى  ،أبي عمي الفارسي كتمميذه أبي الفتح عثماف ابف جني
 س كالتعميؿ الٌنحكييف.كفي كلكج باب القيا-باستثناء المبرّْد-النحك أكثر مف غيره 

انتقؿ إلى رحمة اهلل في سنة سبعيف كثبلث مائة  خالكيوتكاد تجمع المصادر أف ابف وفاتو: 
 لميجرة، كيظير أنو كاف مف المعمٌريف. 

                                  
ـ، 1984-ق1404، تحؽ: بدر الديف قيكجي، بشير حكيجاتي، بيركت، دار المأمكف لمتراث، 1، ج1طالحجة لمقراء السبعة،  ،الفارسي أبك عمي .1

 .32ص 
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 مالمح الحياة السياسية والجتماعية والثقافية في عصر ابن خالويو-5

 تمييد:

أردنا أف نتعرؼ عمى العكامؿ المختمفة حتى تكتمؿ معرفتنا بابف خالكيو كظركؼ حياتو  
التي أنتجت ىذه الشخصية كىذا يتأتى بأخذ نبذة مختصرة عف العصر الذم عاش فيو معظـ 

نات السياسية اني، فما ىي المككٌ ابع لميجرة أم خبلؿ العصر العباسي الثٌ حياتو كىك القرف الرٌ 
 زت ىذا العصر؟ثقافية التي ميٌ كاالجتماعية كال

 سياسية:الحياة ال 

ؽ كغياب ز العالـ اإلسبلمي خبلؿ العصر العباسي الثاني ىك التفرٌ إف أىـ ما يميٌ  
بلفة منذ كاف لممسمميف دكلة، فمقد فيقدت خالتي كانت تكفميا دكلة ال ،ياسية لممسمميفالكحدة السٌ 

يفيء إلييا  ثابةن قعة اإلسبلمية كتككف مى تمؾ الدكلة المييمنة التي تبسط سمطانيا عمى كؿ الرٌ 
بؿ كحتى العيد  ،اشدم كاألمكمكما كاف الكضع في العيد الرٌ  ،كؿ المسمميف في العالـ

 ق(.133)سنة الذم انتيى باغتياؿ الخميفة المتككؿ  ،العباسي األكؿ

الضعؼ في جسد الدكلة المترامية األطراؼ، ابتداء مف العقكد األخيرة لمقرف  فقد دبٌ  
تطؿ بقركنيا كبدأت النزعات االنفصالية كاألطماع الشخصية في  الثالث اليجرم كبدأت الفتف

خاصة في  ،سريالحكـ بعيدان عف سمطة الدكلة المركزية تجد طريقيا إلى التجسيد بكؿ سيكلة ك 
الميـ إال  ،ة بذاتيا ال يربطيا بالخميفة رابطكاليات األطراؼ البعيدة، فظيرت دكؿ كثيرة مستقمٌ 

كع الباىت مف الكالء حتى بيذا النٌ  عميو ككثيران ما كانت تضفٌ  ،خطبة لو عمى منبر الجمعة
 1الٌركحي.

ذا كانت ميكؿ االستقبلؿ كاالنفراد بالسمطة خبلؿ العصر العباسي األكؿ غير مؤثرة   كا 
اني خاصة في القرف الرابع اليجرم قد مٌزقت األمة لقكة الخمفاء فإنيا في العصر العباسي الثٌ 

                                  
ق، كقامت دكلة األدارسة في المغرب عمى يد إدريس 138ر في في العصر العباسي األكؿ استقؿ عبد الرحمف الداخؿ باألندلس في عيد المنصك  .1

ائد طاىر بف عبد اهلل، كدكلة األغالبة عمى يد إبراىيـ بف األغمب في تكنس في عيد الرشيد، كظيرت الدكلة الطاىرية في خرساف عمى أيدم أبناء الق
ف كاف الطاىريكف كاألغالبة يدينكف بالكالء   الصكرم لمخميفة العباسي.  بف الحسيف في عيد المأمكف كا 
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اإلسبلمية شذر مذر، كلـ يعد ليا ذلؾ الكياف المرىكب كالصيت الذم يسر الصديؽ كيغيظ 
 العدك. 

ف إطبللة سريعة عمى خريطة العالـ اإلسبلمي خبلؿ القرف الرابع اليجرم يرل عدة   كا 
دكؿ إسبلمية عمى مسرح األحداث تتنازع فيما بينيا كتنازع الدكلة المركزية في بغداد كىذه 

 :الدكؿ ىي

ةييٌ يٍ كى في ببلد ما كراء النير، كالدكلة البي  1الدكلة الٌسامانية 
التي سيطرت عمى كؿ ببلد  2

 ما مف اليند كجزءان مف ببلدالتي كانت تضـ خرساف كجزءان  3ةكيٌ نى زٍ فارس كالعراؽ، كالدكلة الغى 
جنكب بحر قزكيف، كالدكلة  "الديمـ"كببلد  "بطبرستاف"4"الطالبية "الزيدية"كراء النير، كالدكلة 

في  7ةفي مصر كالشاـ، كالدكلة الحمدانيٌ  6ةبببلد ما كراء النير، كالٌدكلة اإلخشيديٌ  5"ةراخانيٌ القى "
في 9"ةيٌ يرً الزً "في مصر كالشاـ، كالدكلة  8"ديةيٍ بى الفاطمية العي "،كالٌدكلة حمب كحمص كالمكصؿ

 11"الزناتية"الجزيرة كالمكصؿ، كالدكلة في ديار بكر ك  10الجزائر كتكنس، كالدكلة العقيمية

                                  
 ق، سيطركا عمى ببلد ما كراء النير. 295-204الٌسامانيكف ينسبكف إلى جدىـ ساماف ساماف  .1
يـ البكيييكف ينتسبيكف إلى بكيو بف فٌناخسرك الديممي الفارسي، كظير بنك بكيو عمي كالحسف كأحمد عمى مسرح األحداث، فاستكلى عمي عمى إقم .2

ق، أما الحسف بف بكيو فقد حكـ إصبياف كطبرستاف، كجرجاف كداـ حكـ 334أحمد بف بكيو عمى بغداد كدخميا كاحتميا دكف قتاؿ فارس كمو كزحؼ 
 ق. 447-334البكييييف مف 

 ق.582-351الغزنكيكف: ينتسبكف إلى مدينة غزنة إحدل مدف أفغانستاف مؤسسيا سبستكيف استمر حكميـ بيف  .3
 ق.316-250ؤسس دكلتيـ الحسف بف زيد مف نسؿ الحسف بف عمي كـر اهلل كجيو استقمكا بطبرستاف كاستمركا بيف الزيديكف الطالبيكف م .4
ارل عاـ القراخانيكف نسبة إلى ممكيـ ساتكؽ بغراخاف عبد الكريـ المسمى قراخاف اتخذ ىذا الممؾ " كشغر" عاصمة لو، كىـ أتراؾ مسممكف احتمكا بخ .5

 ق.536قرضت ىذه الدكلة سنة ق، كاستمر حكميـ كان388
-323األخشيديكف: مؤسس دكلتيـ األخشيد محمد بف طيغج كىـ أتراؾ استقمكا بمصر ثـ استكلكا عمى الشاـ، كقد استمر حكميـ بيف سنكات  .6

 ق.358
طركا عمى المكصؿ كحمب كحمص ق عمى قمعة "مارديف"، كاستمر أكالده كسي 277الحمدانيكف: ينسبكف إلى حمداف مؤسس الدكلة الذم استكلى في  .7

 ق. 406-277كالبلذقية خصكصان في عيد سيؼ الدكلة كاستمر حكميـ بيف 
غبلة شيعة ينتسبكف زكران إلى فاطمة الزىراء رضي اهلل عنيا مف أشير حكاميا المعز لديف اهلل الفاطمي الذم  567-358الفاطميكف العبيديكف:  .8

 ق.297ا الميدم أبك عبيد اهلل الذم أسس الدكلة عمى أنقاض دكلة األغالبة في تكنس عاـ ـ، كأكؿ خمفائي358حكـ مصر ابتداء مف 
بمكيف الدكلة الزيرية: تنسب إلى بمكيف بف زيرم الصنياجي الذم أنابو الفاطميكف عمى حكـ شماؿ إفريقيا فاستقؿ بالمنطقة كتكلى ابنو حماد بف  .9

 .  563-362كلة الحمادية كاستمر حكـ بني زيرم بيف كالية المغرب األكسط الجزائر كأقاـ بيا الد
عمى العقيميكف: مؤسسيا أبك الذكاد محمد بف المسيب العقيمي، سيطركا عمى المكصؿ كاألنبار كالمدائف كالككفة كغيرىا دعكا لمخميفة العباسي  .10

 ق. 489-386المنبر كاستمركا إلى أف قضى عمييـ السبلجقة كاستمركا في الحكـ بيف 
الزناتيكف: مؤسس الدكلة ىك فمفكؿ بف سعيد بف خزركف الزناتي انتيز الصراع بيف الفاطمييف كآؿ زيرم كاستقؿ بطرابمس استمر حكميـ بيف  .11

 ق.  390-540
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بنك 3"الزيدية"بصنعاء كالدكلة  2بزبيد باليمف، كالدكلة اليعفرية1بطربمس ليبيا، كالدكلة الزيادية
 .5بالبطيح4كدكلة عمراف بف شاىيف ،في صعدة كصنعاء سيالرٌ 

كالتي لـ  -كلـ تكف الدكلة المركزية في بغداد قادرة عمى إعادة ىذه الدكيبلت المتنامية 
إلى بيت الطاعة، كليت األمر اقتصر عمى ىذا  -تعد في أقاصي الدكلة كأطرافيا البعيدة فقط

  اه إلى عجز كبير عف حماية المسمميف مف الفتف كالحركات المارقةعؼ فقط فقد تعدٌ الضٌ 
أخ  "المكفؽ"كلكال صبلبة كحـز  ،شككة في حمؽ الدكلة سنكات عديدة تالتي ظمٌ  "نجالزٌ "كثكرة 

نت الدكلة مف القضاء عمييا، ككذلؾ حركة الحاكـ الفعمي لمدكلة لما تمكٌ  "المعتضد"الخميفة 
ق، إذ ىاجمكا 823مف ذلؾ أحداث عاـ ك  ،كا في الببلد كأكثركا فييا الفسادثالذيف عا "القرامطة"

ٌجاجآفي مكسـ الحج فقتمكا  مكة كالمدينة، كدخمكا مكة زمـز  كألقكا الجثث في بئر، الؼ الحي
ة األكلى في التاريخ، كحممكه كجٌردكا الكعبة مف كسكتيا، كاقتمعكا الحجر األسكد مف مكانو لممرٌ 

ق، حيث أعادكه بعد شفاعة حاكـ مصر 885كظؿ ىناؾ عندىـ إلى عاـ  "القطيؼ"معيـ إلى 
 الفاطمي.

"  رامية األطراؼ سكلكىكذا لـ يبؽ لمخميفة العباسي في كؿ الرقعة اإلسبلمية المت 
ليتو كاف الحاكـ الفعمي لبغداد عاصمة خبلفتو، فقد أصبح ال يممؾ لنفسو شيئان أماـ بغداد"، ك 

ؿ في الجيش ركي الذم تكغٌ كبي التٌ المٌ سيطرة ما يمكف أف نطمؽ عميو بمغة السياسة المعاصرة 
ق إلى تاريخ القضاء عمى نفكذىـ عمى يد بني 133كمراكز القرار في الدكلة انطبلقان مف عاـ 

                                  
 ق.412-303الزياديكف: ينسبكف إلى زياد بف أبيو، مؤسس دكلتيـ محمد بف عبد اهلل بف زياد بنى مدينة زبيد باليمف، استمر حكميـ بيف  .1
 247عاـ  اليعفريكف: مؤسس دكلتيـ إبراىيـ بف يعفر الحميرم كاف نائبان عمى صنعاء مف قبؿ الكالي العباسي ثـ استقؿ بيا، بدأ استقبلليـ الحقيقي .2

 ق.393-225ق، كقد استمر حكميـ بيف 
ؤسس دكلتيـ يحي اليادم بف الحسيف بف القاسـ، دعا لنفسو الزيديكف بنك الٌرسي: ينسبكف إلى الحسيف بف القاسـ الرسي كىك مف ذرية الحسف، كم .3

 ق.1382ق، كتتابع ذريتو عمى حكـ اليمف إلى عاـ 284كبكيع باإلمامة عاـ 
ثبلث كاف جابيان لمعز الدكلة البكييي ثـ ىرب إلى البطيح بيف كاسط كالبصرة، فكثر أصحابو حكلو كجيز بيـ جيشان استطاع أف ييـز معز الدكلة  .4

 ق.408ت متكالية، كاستمر يحكـ أربعيف عامان، كحكمت ذريتو إلى سنة مرا
 ينظر تفصيؿ أخبار ىذه الدكؿ في:  .5

 القاىرة، مؤسسة اقرأ لمنشر 1طدولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغمغل الباطني والغزو الصميبي،  ،الصبلبي عمي محمد محمد ،
 .38-24ص ـ، 2006-ق1427كالتكزيع كالترجمة، 

 الرياض، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، 1طموجز التاريخ اإلسالمي من عيد آدم عميو السالم إلى عصرنا الحاضر،  ،العسيرم أحمد معمكر ،
 .236-218ـ، ص 1996-ق1417

 ـ.2012-ق1433، الجزائر دار البدر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1مكسكعة التاريخ اإلسبلمي، خالد عزاـ ط 
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غا بي "ك "غا الكبيربي "ق فالحكاـ الفعميكف ىـ رؤكس األسر التركية الكبار مف أمثاؿ 883و في يٍ كى بي 
كقد كصؼ أحد ، "تكزكف"ك "سبستكيف"، ك"ـكى جٍ بى "، ك"باغر"ك" ناسأشٍ " ك"ككصيؼ"، "الصغير

 الشعراء ىذه الكضعية بقكلو:

 اما بين وصيٍف وُبغَ         صٍ ــــــــفي َقف خميفةٌ     

 غاءـّـ البب ولُ ــــما يقــك         ال َلوُ ـــــــما ق يقولُ     

ف رقاب الناس كمنيـ الشاعر ميـ مكقد كاف الناس يشعركف بثقؿ الكطأة التركية كتحكُّ  
 ة تمكينيـ إذ يقكؿ ىاجيان لو:ؿ الخميفة المعتصـ جرير الذم يحمٌ  "يعبؿ الخزاعد"

  

 بُ ـــنا في ثامن منيم الكتــــــــولم يأت ةٌ ـــب سبعتْ مموك بنى العباس في الكُ 

 1بُ ــــــــــــــــموا فييا وثامنيم كَ ثو  ةداغ ةٌ ـــكذلك أىل الكيف في الكيف سبع

 بُ ـم الخطظُ شناٌس وقد عَ أو  وصيفٌ       سُيمو لقد ضاع أمٌر الناس حيث يس

ني لرجو أن ت  ـْربالششمٍس قد يغص  بيا  مطالعُ  ياـرى من مغيبـــــــــــُــ وا 

 2ـــــــو أبُ ـــــت لــــأنو  و أمٌ ــــت لــــــــــفأن      ــــــــــــــــــــةيانَــ و مـــك ُتْرِكٌي عميـــــــتوّىم
  

  عزؿ مف شاءت كتكلية مف شاءت مف الخمفاء ىذه الطغمة أنيا اعتادتطغياف كلقد بمغ مف  
( ق133)ت، كسُّمكا ابنو المنتصر ق(133)تمفاء، فمقد قتمكا المتككؿ بؿ قد كلغكا في دماء الخ

 كقتمكا المستعيف ،يينأ فييا بحكـة أشير لـ كلـ يميمكه سكل ستٌ  ،الذم تماأل معيـ ضد أبيو
ير الخمفاء دركة ال نظ بمغ ذؿُّ  ، كقدق(112)ت(، كالميتدم ق111)ت ق(، كالمعتز111)ت
عؿ ىذا مع في قد ك مف ديكانو أماـ مكظفيو كييعٌذب كتيسٌمؿ عيناه،  فقد كاف الخميفة منيـ ييجرٌ  ،ليا

في سنة  "المستكفي"كق( 888في ) "هلل المتقي"كق(811في سنة ) "القاىرباهلل"ثبلثة خمفاء ىـ 

                                  
 يقصد المعتصـ ألنو ثامف خمفاء بني العباس كىك أكؿ مف مكف لؤلتراؾ مف الخمفاء ألف أمو كانت جارية تركية. .1
 .06لبناف، دار الكتاب العربي، ص –، بيركت 1، ج3، طظير اإلسالمأحمد أميف،  ينظر: .2
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ؿ عينيو يطكؼ بيف صفكؼ المسمميف مخميفة المسمميف بعد عزلو كسر ، كلنا أف نتصكٌ ق(883)
 .1فأنا مف عرفتـ يٌ ع المنصكر كىك يقكؿ : تصٌدقكا عمفي جام

 كقد قاؿ الخميفة القاىر يصؼ حالو كحاؿ خمفو:
 

براىيم َشيْ  ِصرتُ      ردِ ـــــــــــصيخين من مُ د لمشّ ــول بُ  ى مَ عَ  َخيْ ــــوا 

 2رــــــــــمَ جْ لمِ ـــيُل في اِـ ُمطاعة فالم رةٌ ــــــْـــ و إمــــــل "وزونـــت"ا دام ـــــم

مىع كسؾٌ   حتى مظاىر الدكلة كرمكزىا أصبحكا يشارككف فييا الخمفاء مثؿ الدعاء ليـ في الجي
 نانير بأسمائيـ.الدٌ 

 883الٌشيعي[ )كبي الفارسي ]المٌ  ويٍ كلـ تكف حاؿ الخمفاء العباسييف في ظؿ حكـ بني بيكى  
  أحسف حاال، كال حاؿ الناس كذلؾ-كا بغدادكا السمطة مف األتراؾ كاحتمٌ الذيف افتكٌ -ق( 333-

الخمفاء  ، كلقد كافمكف حتى في تحديد نفقة الخميفة نفسوكف كيعزلكف، كيتدخٌ فكانكا بدكرىـ يكلٌ 
 "عماد الدكلة"ك "كف الدكلةر "إلى  "الدكلة معزٌ "قكنيـ كيغدقكف عمييـ الًخمىعى كاأللقاب مف يتممَّ 
 جٌرا. كىمـٌ  "اـ الدكلةصصم"ك، "عضد الدكلة"ك

يعي، كفي عاـ لـ يخفكا تشجيعيـ لنشر المذىب الشٌ  ،بيفككاف البكيييكف شيعة متعصٌ  
بطاؿ الدكلة )أحمد بف بكيو( الحاكـ الفعمي لبغداد النٌ  ر معزٌ مى ق، أى 811 اس بإغبلؽ دكاكينيـ كا 

دات عكر، مسكٌ ياحة، كأف تخرج النساء منتشرات الشٌ األسكاؽ، كأف ييظيركا النّْ البيع كالشراء في 
كائح كيمطمف كجكىيف عمى الحسيف بف عمي، كلـ يكف لمٌسنة قدرة كييدرف في البمد بالنٌ  ،الكجكه

 3ؿ ما نيح عميو.عمى منع ذلؾ لكثرة الشيعة كلمظاىرة السمطاف ليـ، ككاف ىذا أكٌ 

                                  
 .30ص ، 1، جالمرجع السابؽ :ينظر .1
الخميفة  يقصد بإبراىيـ الخميفة إبراىيـ المتقى بف المقتدر، أما تكزكف فيك حاكـ بغداد التركي الذم كاف يشغؿ منصب أمير األمراء، الذم ابتدعو .2

 الراضي، كىك يشبو في عصرنا الحالي منصب رئيس الكزراء
 .8-3ينظر: دكلة السبلحقة، ص  .3
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ظبلما  ىالبكييي يعتبر مف أقبح عيكد التاريخ اإلسبلمي كأشدٌ كبالجممة فإف العصر ا 
سيطركا ؽ الخبلفة اإلسبلمية العباسية بما فييا العراؽ ك شر فقد احتمكا قسمان كبيران مف  كتعصبا،

 1ألسباب سياسية.ذلؾ يـ لـ يفعمكا بغداد، ككاف بإمكانيـ إلغاء الخبلفة كلكنٌ عمى 

العصر  أفٌ  -قاط المضيئة في المسار المظمـبمثابة النٌ ألنو  -كمما ينبغي التنكيو بو  
حـز تيـ، إمساؾ األمكر بمَّ تطاعكا عمى قً العباسي الثاني لـ يخؿ مف خمفاء كمسؤكليف أقكياء اس

ؽ" شقيؽ الخميفة المعتمد عمى اهلل، القائد األعمى كتحجيـ دكر األتراؾ، كمف ىؤالء " المكفَّ 
ميك الخميفة إلى الاسية، كالحاكـ الفعمي لمببلد النصراؼ أخيو عبكلة اللمجيكش اإلسبلمية في الدٌ 

قضى ىك الذم ديف، ك كلة كقاد الحمبلت العسكرية لتأديب المتمرٌ ات، فقد ضبط أمكر الدٌ كالممذٌ 
ؽ فسار عمى ق( ابف المكفٌ 145-135نج، ثـ جاء بعده الخميفة المعتضد باهلل )عمى حركة الزٌ 

ى ي المعتضد باهلل تكلٌ تكفٌ ر الخير في زمنو، كلماثي ر بحـز ككى كأمسؾ زماـ األمك  ،نيج أبيو
ق( لـ يكف لو حـز أبيو في قيادة الجيكش كتكجيو الحمبلت العسكرية، إال 145المكتفي باهلل )

ى لإق، ثـ عادت 851ق إلى 112استمرت فترة االنتعاش ىذه مف ، كقد2أنو تقرب إلى الناس
 يف إلى أف انقرضت دكلتيـ.جديد إلى الخمفاء العباسيٌ  عاد الكىف كالجكر مفك  سالؼ عيدىا ،

 مبلمح الحياة االجتماعية في العصر المدركس ما يمي: الحياة الجتماعية: 

 عرات العصبية:تنامي النّ  .6

فالبكييي  مُّب التركيما يسـ العصر العباسي في القرف الرابع اليجرم إٌباف التغ لعؿ مف أىـٌ  
كياف المجتمع المسمـ  رعرات الجاىمية التي كانت تنخعمى دكلة الخبلفة ىك تمؾ النٌ 

كالعصبية العربية، التي نفخ في مجامرىا  ،كالعصبية التركية،ة الفارسيةالعصبيٌ  ،كالعصبيات
ى صبغ الحياة االجتماعية خٌ ككؿ فئة مف ىذه الفئات كانت تتك  ،ركي كالفارسيؿ التٌ غكُّ التٌ 

تسخيرىا لخدمة بني  ـٌ رات الدكلة دكف غيرىا، كمف ثى كتحاكؿ االستئثار بمقدٌ  ،بعاداتيا كتقاليدىا
كالتمكيف ليا في الجيش كدكاليب الدكلة، ككاف ليذه النعرات صدل كانعكاس ركاه لنا  جنسيا

 األدب العربي ليس ىنا مجاؿ تفصيمو.التاريخ ك 
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 فاوت الجتماعي:بقي والتّ مايز الطّ التّ  .5

رقي في سمـ الخدمة اإلدارية أك فرص التٌ  في تكزيع الثركة أك فيكف ىناؾ عدالة لـ ت 
كتستأثر  ،فاه كالبذخالعسكرية، فقد كاف المجتمع مككنان مف فئتيف، فئة مترفة تعيش حياة الرٌ 

 - نة مف حاشية الخميفة كرجاؿ الدكلةكعبلقاتيا كفرصيا كىي مككٌ  ،بأمكاؿ الدكلة كأمكاليا
ىا بالنسبة دي يـ كأتباعيـ، كىذه الفئة قميؿ عدميكأى - ع مياميـتبلؼ مراتبيـ كتنكٌ عمى اخ

فيف المكظٌ  يف كالمزارعيف كصغارمف الحرفيٌ  ،ة الناسنة مف بقيٌ مككٌ  كع األمة، كفئة عظمىلمجم
كالفئة المنتفعة مف تسخير إمكانات الدكلة ال  ،كأغمب ىؤالء فقراء معكزكفعاع، كالعمماء كالرٌ 

في شراء القصكر  كفي تبديد ىذه األمكاؿ ،ف في إطبلؽ العناف لشيكاتيا كلذائذىاتتفنٌ  تنفؾٌ 
نفاؽ اآلالؼ ،مينةالفخمة كالضياع كالجكاىر الثٌ  عراء يدايا لمشٌ ال مف كشراء الجكارم كا 

إلرضاء شعار المذة كالبذخ تكٌجيكا  ؿالما فإذا ضاقت طاقتيـ كأخفقت خزائف بيت  احيفكالمدٌ 
رائب اس بفرض الضٌ عب يصادركف أمكاؿ األغنياء كيقطعكف أعناؽ النٌ إلى عامة الشٌ 

 .1كالمككس

 انتشار الرقيق: .4

متؤلت قصكر الخمفاء كدكر األغنياء افقد  ،كثر الرقيؽ كثرة بالغة في ىذا العصر 
قيؽ تأثير كبير عمى الحياة كقد كاف لمرٌ بآالؼ الجكارم كالعبيد مف مختمؼ الجنسيات، 
اس كانكا معظـ خمفاء بني العبٌ  أفٌ  حتىٌ  ،االجتماعية، فكثر نسؿ الجكارم كاختمطت الدماء

 "المنتصر باهلل"ياتيـ جكارم تركيات، كأمٌ  "باهلل المعتزٌ "ك "ؿالمتككٌ "ك "فالمعتصـ"أبناء إماء، 
المقتدر "ات، كاختمؼ في أمياتيـ ركميٌ  "عمى اهلل المعتمد"ك "بأمر اهلل المعتزٌ "ؿ كابف المتككٌ 

 ؟ 2مية أك تركيةك ىؿ أمو ر  "باهلل

ة   ىامٌ أعماؿ كثيرة ، فىفيكّْضكا لمقياـ بالعسكريةك تغمغمكا في الحياة االجتماعية كالسياسية كقد  
نكدان أك قادة تستعيف بيـكبمغكا أعمى مناصب الدكلة، ف مثؿ  الدكلة، منيـ مف أصبحكا جي

ك"تكزكف" الذم بمغ منصب أمير  ،الخادـ الذم أصبح قائدان لمجيش كحاكـ بغداد "مؤنس"

                                  
 .114-100 ، ص1ظير اإلسبلـ، ج :ينظر .1
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ق( كبنى 814في ) "لممعزٌ "الذم فتح مصر  كلة الفاطمية،في الدٌ "يمّْ صقجكىر ال"كاألمراء 
كقبؿ ذلؾ  ،ستأثر بالحكـ في مصر كالشاـاالذم  "خشيدمكافكر اإل"القاىرة كالجامع األزىر، ك

 1ق.883بعد كفاتو في  "اإلخشيد"أكالد كصيا عمى ك  ،كلةلمدٌ  ران كاف مدبّْ 

 راع المذىبي: الصّ .4

عمى السمطة  "كيوبي  كبن"بيف السينة كالشيعة، كاستشرل أكثر عندما تغمب اندلع الصراع  
حابة الصٌ  في بغداد، فشجعكا الشيعة عمى إظيار شعائرىـ كالجير ببدعيـ كمجاىرتيـ بسبٌ 

 ،عمى الجدراف كفي المساجد، كلـ يكف البكيييكف فقط مف يشجع التشيعككتابة ىذه المٌسبة 
كبدرجة أقؿ ذلؾ،  يف كغيرىـ كانت تفعؿفالحركات الباطنية كميا مف قرامطة كفاطميٌ 

ف كانكا غير غاليف.الذيف كاف لدييـ نزكع لمتٌ  "الحمدانيكف"  شيع، كا 

نجميا بتغمب  ؿى فى كأ كاستمر تغمب الشيعة عمى السنة حتى دالت دكلة البكييييف 
 .2كفيٌ ق كىـ سين333في عاـ "عمى بغداد كعمى الدكلة قةجبلالسٌ "

كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا كانت تعمؿ عمميا في تفكيؾ النسيج المجتمعي خبلؿ العصر  
طبلالن بالية اعد، كلـ تصبح دكلة الخبلفة إال أالعباسي الثاني ككانت تقٌكضي البنياف مف القك 

القادـ المحتـك  رإلى أف نزؿ بيا القد ،مف كباقي الكشـ في ظاىر اليدعمييا الزٌ  عفىكرسكمان 
 تار.تَّ رؽ عمى يد المف الشٌ 

 ابع اليجري:الحياة الثقافية والعقمية في القرن الرّ  

ـ الناحية العممية لمقرف الرابع اليجرم: "إف يفي تقي "أيمف سكيد"يقكؿ األستاذ المقرئ   
ياسية ينقبض صدره كتضيؽ نفسو لما يرل العالـ اإلسبلمي مف الناحية السٌ الناظر إلى أكضاع 

ة إنتاج ع اإلنساف أف ال يككف لؤلمٌ مف الفتف كالحركب ككثرة القتؿ كالغدر بيف الحكاـ، كيتكقٌ 
العجب أف المرء يقؼ دىشا مف كفرة العمماء  عممي في ظؿ ىذه الظركؼ المضطربة، كلكفٌ 

ىذا مف معجزات اإلسبلـ الخالدة أف يييئ لعمـك الشريعة  نكف، كلعؿٌ في ىذا القرف كفي كؿ الف
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)بؿ كعمكـ العربية عمكمان( رجاالن يتمقكنيا أخذان مف مشايخيـ كأداء بكؿ أمانة إلى طبلبيـ غير 
 1".كالماؿ هعابئيف بما يىديكري حكليـ مف تزاحـ عمى المناصب كاقتتاؿ عمى الكراسي كسعي لمجا

اذ صحيح إلى أعمى درجات الصَّحة كفيما نقدمو مف أسماء كبار العمماء كما قالوي األست 
 مو.يد صدؽ تقيثيف ما يؤكٌ غكييف كالفقياء كالمحدٌ كالمٌ 

 : غويونحويون والمّ أوًل: النّ 

 ق(822اج ت)رٌ أبك بكر بف السٌ  .2
 القرآف"، " شرح أبيات سيبكيو". صاحب " معاني ق(822)الزجاج ت  أبك إسحاؽ .1
 .(ق822)أك  ق(821)في  ىالمتكفاألكسط األخفش  .8
 .(ق810)ابف كيساف ت  .3
 ."المقصكرة"ك"الجميرة"صاحب  (ق812)ابف دريد ت  .1
 .(ق818)ًنٍفطكيو  .2
 ق(.813أبك البركات ابف األنبارم ت) .3
ق( مف مصنفاتو " المقصكر كالممدكد"، " انتصار سيبكبو عمى  881د ت )ابف كالٌ  .4

 المبرد".
  ق(.883اجي ت )أبك القاسـ الزجٌ  .5

  ق(.884اس ت )أبك جعفر النحٌ .20
  .ق(833رستكيو ت)ابف دى .22

 معجـ "البارع".ق( صاحب "األمالي"، ك 812قالي ت )أبك عمي ال.21

 ق( شارح كتاب سيبكيو.824رافي ت )يأبك سعيد السَّ .28

 ق( صاحب معجـ " تيذيب الٌمغة".830أبك منصكر األزىرم ت ).23

بعة" ة لمقراء السٌ حاة في عصره صاحب " الحجٌ كاف أكبر النٌ أبك عمي الفارسي الذم .21
 ق(.833ت)
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 ق(.841الحسف بف عمي العكبرم ت).22

 كغيرىا. "كت في إعجاز القرآفالنٌ "، ك"شرح سيبكيو"ق( صاحب 843اني ت )الرمٌ .23

 ق( صاحب قامكس " المحيط في المغة".841احب بف عباد ت )الصٌ .24

 ق( صاحب " الخصائص"، ك"المحتسب" كغيرىما.851)ي تأبك الفتح عثماف ابف جنّْ .25

 تاج المغة كصحاح العربية".ق( صاحب معجـ " 858إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ت).10

 ق( صاحب " المػيجمؿ في المغة" ك" معجـ مقاييس المغة".851أحمد بف فارس ت ).12

 باء:دثانيًا: الشعراء وال

 ق(.813أبك الطيب المتنبي ت ) .2
 ق(.828اس الحمداني ت )أبك فر  .1
 ق(.848أبك بكر الخكارزمي ت ) .8
 ق(.882كلي ت )أبك بكر بف يحي الصُّ  .3
 ق(.300أبك الفتح البيستي ت ) .1
 .ق(812ت ) أبك الفرج اإلصبياني .2
ابي ت ) .3  ق(.843إبراىيـ بف ىبلؿ الصَّ
 .ق(820ت) كشاجـ أبك الفتح .4
 .ق(822ت) الٌسرم الرفاء الشاعر .5

 ق(.854)بديع الزماف اليمذاني ت  .20
 ق(.851أبك ىبلؿ العسكرم ت ) .22
 ق(.303الشريؼ الرضي ت ) .21
 ق(.301ابف نيباتو الٌسعدم ت ) .28
 ق(.820ابف العميد ت ) .23
 ق(.814ابف عبد ربو ت ) .21
 ق(.828ابف ىانئ األندلسي ت ) .22
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 ثالثًا: الُقراء:

 ق(.813أبك بكر بف مجاىد ت ) .2
 ق(.814ابف شنبكذ) .1
 .ق(845ت) عبد المنعـ بف غمبكف .8
ٍمبيكف طاىر بف .3  .ق(855ت) عبد المنعـ بف غى
 .ق(842)أحمد بف الحسيف بف ًميراف  .1
 الحسف بف عمي بف ثابت المقرئ. .2
 ق(.844محمد بف أحمد الشنبكذم ت ) .3

 رابعًا: الصوليون والمتكمَّمون:

 يدية.ر تق( تنسب إليو الطائفة الما888ت )أبك منصكر الماتريدم  .2
 ق(.308ني ت )بٌل أبك بكر الباقً  .1
 ق(.302ت ) يفرايينؽ اإلسأبك إسحا .8
 ق(.302ؾ اإلصبياني ت )ر ابف فىكٍ  .3

 ثون:خامسًا: المحدٍّ 

 ق(.822يمة ت )زى ابف خي  .2
 ق(.810محمد بف أحمد الدكالبي ت ) .1
"األكسط"، "  ،" الصغير" ق( صاحب المعاجـ الثبلثة820أبك القاسـ الطبراني ت ) .8

 .الكبير"
 ق(.821الحافظ ابف عدم صاحب "الكامؿ " ت ) .3
 ق(.823اإلصبياني ت ) هالحافظ ابف مند .1
 ق( صاحب السُّنف.841طني ت )اإلماـ الدارقي  .2
 ق( صاحب "المستدرؾ عمى الصحيحيف".301الحاكـ النيسابكرم ت ) .3

 سادسًا: الفقياء:

 ق( اإلماـ المجتيد المفسر.820أبك جعفر الطبرم ت ) .2
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 ق( إماـ الحنفية.812أبك جعفر الطحاكم ت ) .1
 ق( إماـ الحنابمة كصاحب المختصر المشيكر.883الًخرىقي ت )أبك القاسـ  .8
 ق(.830زم ت )كً رٍ أبك إسحاؽ المى  .3
 ق( إماـ الشافعية في عصره.812اؿ ت )محمد بف عمي القفٌ  .1
 .ق(130ت) الربيع بف سميماف المرادم إماـ الشافعية .2
 ماـ الحنفية كصاحب " أحكاـ القرآف".إق( 830الجصَّاص ت ) .3
 ق( الفقيو المجتيد المفٌسر، صاحب " معالـ السنف". 833ابي ت )أبك سميماف الخطٌ  .4
 ق( شيخ المالكية.854ابف القٌصار ت ) .5

 سابعًا: الفالسفة وعمماء الطب والطبيعيات:

 ق(.885أبك نصر الفارابي ت ) .2
 .ق(810ت ) أبك بكر الرازم .1
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 عصرهوخصائص الّسمين الحمبي ترجمة ًا: انيث
 الترجمة:-6

 اسمو ونسُبو: 

 ىك شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف مسعكد، المعركؼ بالٌسميف كقد اختمؼ 
جر فابف"في اسـ جدَّه،  نسب السميف ىك أحمد بف يكسؼ بف  أفٌ  1ذكر في "الدرر الكامنة" "حى

، كرضا 3، كمف المعاصريف إسماعيؿ باشا البغدادم2السُّيكطي ايـ كتابعو عمى ذلؾعبد الدٌ 
 الخٌراط محمد ا ابف الجزرم فنسىبو كما أثبتنا ذلؾ أكالن، كقد جـز أحمد، أمٌ 5كميرً كالزّْ  ،4كحالة
المؤلؼ عمى  ؽ منو مف خطٌ سمو كتحقٌ و أثبت اح بأنٌ رٌ الكىـ إلى ابف حجر كص بنسب

في تحقيقو  كتابعو عبد اهلل بف غزام البراؽ 6ؽ عمييا كتاب "الدُّر المصكف"المخطكطة التي حقٌ 
 7.ضيد في شرح القصيد" لكتاب "العقد النٌ 

مف قبؿ  -ميف بأحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ كلعؿ ىذا التكاطؤ عمى تسمية السٌ  
" الدُّر المصكف" ككتاب " العقد النضيد"  تفسير كتابيو كاف قبؿ صدكر -بعض المعاصريف

كىـ ابف حجر في معرفة نسب عالـ كبير مشيكر قريب  عدستبأغـ مف ذلؾ ، كعمى الرٌ محققيف
لقرآف في لٌسميف" حيث قاؿ: " كلو تفسير ااو " رأل تفسير ح ىك أيضان بأنٌ إلى عصره، كقد صرٌ 

و"، كال سبيؿ إلى معرفة تفسيره إال بقراءة اسمو عميو لذلؾ ال أجـز عشريف مجمدة رأيتو بخطّْ 
اط أحمد محمد الخرٌ  ميؿ إلى ما ذىب إليوغـ مف ذلؾ أي عمى الرٌ بكىـ الحافظ ابف حجر كلكنٌ 

عسى أف يككف في مستقبؿ ،ك بخصكص نسب السَّميف خصكصان كقد كافؽ ما ذكر ابف الجزرم
 ثاـ عمى كجو الحقيقة في ىذا المكضكع عمى سبيؿ القطع.مما يميط ال األياـ

                                  
 .339، ص1ينظر: ج .1
 .536ص  ،1حسف المحاضرة، ج .2
 .111، ص1ىداية العارفيف، ج .3
 .329، ص 1معجـ المؤلفيف، ج .4
 .274، ص 1األعبلـ، ج .5
، تح: أحمد محمد الخراط، مقدمة التحقيؽ، دمشؽ، 1، جالدر المصون في عموم الكتاب المكنونالسميف الحمبي شياب الديف أحمد بف يكسؼ،  .6

 .13دار القمـ ص 
، تح: عبد اهلل بف غزام البراؽ دار نكر المكتبات 1، طنضيد في شرح القصيد شرح القصيدة الشاطبية في القراءات السبعالعقد الالسميف الحمبي،  .7

 .40ـ،ص2001-ق1422لمنشر كالتكزيع، 
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 مولده:

بيا عمى تاريخ  ستدؿٌ ف يي لـ تذكر المصادر التي ترجمت لو أم تاريخ أك إشارة يمكف أ 
، استنادان إلى قكؿ أحد المترجميف لىوي 301أف مكلده كاف سنة  ح أيمف سكيدميبلده، كقد رجٌ 

كالكيؿ مف الثبلثيف أك ما فكقيا قميبلن إلى الخمسيف  ،عندما قاؿ عف الٌسميف بأنو مات "كيبلن"
بطرح خمسيف عامان كىك الحد ق قاـ 312ـ تاريخ كفاتو كىك مً كلما عي  ،كما جاء في المعاجـ

 .األقصى لمكيؿ مف تاريخ الكفاة كاستنتج سنة الميبلد

قي كىك التٌ -كفاة أقدـ شيكخو تاريخ استنباطان مف ىذا التاريخ أيضا  كقد رٌجح أيمف سكيد
 1سنة. 10ق فيككف قرأ عميو كعمره 311حيث تكفي سنة -الصائغ

اسع مف القرف خر العقد التٌ آخ ربما في اريميف كلد قبؿ ىذا التٌ السٌ  كأميؿ إلى أفٌ  
ر المصكف" في رجب مف معظـ مف ترجـ لو ذكركا أنو أنيى تفسيره "الدٌ  كدليمي أفٌ  ،السادس
  ق، ككاف قبمو قد " ألؼ التفسير الكبير" الذم قاؿ ابف حجر إنو في عشريف مجمدة383سنة 

البف مالؾ )عدة مجمدات(، كألؼ لكتاب "التسييؿ" في النحك بمو أيضان شرحو الكبير كألؼ ق
،كألؼ قبمو أيضا " عمدة النضيد"  كالمسمى " العقد 2قبمو أيضان شرح الشاطبية في القراءات

يككف السميف الحمبي قد  فعمى تقدير األستاذ "أيمف سكيد"الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ"  
يف، فماذا فعؿ في العشريف سنة ا يبمغ الثبلث، كلمٌ 3مجمدان مف التصانيؼ ؼ أكثر مف أربعيف ألٌ 

 !ككانت سبب شيرتو؟قبؿ ذلؾ  ؼ كتبو الكبرل التي عرؼ بياقد صنٌ الباقية مف عمره إذا كاف 

 نشأتو ورحالتو:

  نشأ السميف بحمب، كيحتمؿ أف يككف قد كلد بيا، كال نجـز بذلؾ ألف مصادر ترجمتو  
العمـك قبؿ رحمتو إلى  ى بيا أكلياتلـ تذكر شيئان عف طفكلتو األكلى في حمب، كيظير أنو تمقٌ 

 مصر التي تدٌيرىا كاتخذىا مكطنان.

                                  
، 1أيمف سكيد ط ، مف أكؿ الكتاب إلى أكؿ باب اإلمالة، تح: المقرئالعقد النضيد في شرح القصيد ،السميف الحمبي شياب الديف أحمد بف يكسؼ .1

 .88، مقدمة التحقيؽ، ص2001-1422جدة، دار نكر المكتبات لمنسر كالتكزيع، 
 .19-17نفسو، ص  .2
 الدُّر المصكف مطبكع في أحد عشر مجمد مف القطع الكبير، ك"الشرح الكبير لمتسييؿ"، ك"العقد النضيد"، كؿ منيما في عدة مجمدات. .3
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كال تشير الركايات إلى رحبلت كثيرة قاـ بيا عمى عادة كثير مف أىؿ العمـ، كيذكر   
معظميا داخؿ اإلقميـ ة، األستاذ غرام البراؽ أنو قاـ ببعض الرحبلت المحدكدة كالقريب

 :الرحبلت فاصيؿ ىذهتل ذكره  االمصرم، كىذ

ميف نفسو في كتابو "عمدة الحفاظ"، حيث قاؿ: " رحمتو إلى مدينة الخميؿ: ذكرىا السٌ  .2
كقد ذكرت ىذا االعتراض بحضرة جماعة بالحـر حـر الخميؿ إبراىيـ صمى اهلل عميو 

العبلمة برىاف الديف الجعبرم، كأخذ عنو اجح أنو لقي بالخميؿ شيخو : الرٌ ، قمت"كسمـ
 الجعبرم مكث مدرسان كمقرئان بالخميؿ أكثر مف أربعيف عامان. القراءة ألفٌ 

رحمتو إلى دمياط: كقد أشار إلييا السميف أيضان في " عمدة الحفاظ" بقكلو: " كقد حكى  .1
 .1لي شيخ صالح مف أىؿ " دمياط" أياـ رحمتي إلييا

بف الجزرم في طبقاتو حيث قاؿ: قرأ فييا حركؼ القرآف عمى اإلسكندرية: ذكر ذلؾ ا .8
 العٌشاب.

 شيوخو:

ة رحبلتو كأسفاره العممية عمى عدد مشايخو، فمـ تحتفظ لنا كتب التراجـ لقد انعكست قمٌ   
ف تميٌ  سكخ في ز مشايخو المذككركف بالرٌ كالطبقات بأسماء كثيرة لشيكخ "السميف الحمبي"، كا 

 إذ كانكا مٌمف تشدُّ إلييـ الرَّحاؿ: كأىـ مشايخو ىـ: العمـ، كاإلمامة فيو

 ق(: 311عبد الخالؽ المصرم الشافعي ت)أحمد بف تقي الديف محمد بف  .2
فاؽ قاؿ قي الٌصائغ كىك إماـ جميؿ مف أئمة القراءات طبقت شيرتو اآلالمشيكر بالتٌ 

  العمماء كأبي حيافة عنو الذىبي" تبل عميو جمع ال ييٍحصٍكفى مف بينيـ جماعة مف جمٌ 
 .2حكمكتقي الديف بف الٌسبكي، كابف عقيؿ النٌ 

 
 
 

                                  
 .86ص ، 1صيد، جالعقد النضيد في شرح الق :ينظر .1
 .16ص مقدمة كتاب الدر المصكف،  :؛ينظر .2
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 ق(: 381برىاف الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ الجعبرم ت ) .1
التي انتصب اء كصاحب التصانيؼ المفيدة، درس عميو القراءات بالخميؿ، ىك شيخ القرٌ 

كقد جاكزت  ،ر في عدة عمـكبحُّ تالراءات قفي الراء ككاف يجمع مع إمامتو فييا لئلق
 يا مفيدة منيا:، ككمٌ تصانيفو المائة

 اطبية في القراءات.شرح الشٌ  -
 ة في رسـ المصحؼ.يائشرح القصيدة الرٌ  -
 ماثة في القراءات الثبلثة.الدٌ  -
 عقكد الجماف في تجكيد القرآف. -
 االىتداء في الكقؼ كاالبتداء. -
 أرجكزة في ست كمائة بيت(.أحكاـ اليمزة ليشاـ كحمزة ) -
 اىر في القراءات العشر البكاىر.الزٌ  المصباح -
 أرجكزة في أكثر مف ثبلثمائة بيت(.عميـ في الترقيؽ كالتفخيـ )ؽ التٌ تحقي -
 بيؿ األكحد إلى عمـ الخميؿ بف أحمد.السٌ  -
 تذكرة الحفاظ في مشتبو األلفاظ. -
 رجيع في عمـ البديع.التٌ  -
 1حديث في عمـ الحديث.رسـك التٌ  -
 :ق(382محمد المرادم القرطبي المعركؼ بالعشاب ت )أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف  .8

عالـ بالتفسير كالمعاني كالبياف، ألؼ تفسيران مختصران ككتابان في المعاني ك مقرئ 
تغؿ في النحك كغيره، ككزر ألبي كاش: " "الٌدرر الكامنة"قاؿ عنو صاحب  2كالبياف.
المحياني صاحب تكنس، ثـ نزؿ اإلسكندرية كحٌدث بيا بكثير مف  زكريايحي 

 3."مسمكعاتو، كقرأ عميو جمع غفير مف العمماء
 ق(: 331يف أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسي ت )أثير الدٌ  .3

                                  
 .39، تح: إحساف عباس، دار صادر بيركت، ص 1ينظر: الكتبي محمد بف شاكر، فكات الكفيات كالذيؿ عمييا، ج .1
 .62، ص2ينظر: معجـ المؤلفيف، ج .2
 .241-240، بيركت دار الجيؿ، ص 1العسقبلني أحمد بف حجر الدُّرر الكامنة في أعبلـ المائة الثامنة، ج .3
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  كلد بغرناطة كرحؿ طمبان لمعمـ إلى ببلد كثيرة، مثؿ تكنس كالقاىرة، كاإلسكندرية
فسير كالفقو حك كالقراءات كالتٌ كدمياط، كالجيزة، كقد كاف عالمان مكسكعيان برع في النٌ 

براعتو في العربية لو اليد غات األجنبية، قاؿ عنو الذىبي: " مع كالحديث، كالشعر كالمٌ 
غات، كقاؿ عنو ابف حجر: " ككاف لو إقباؿ عمى في الفقو كاآلثار كالقراءات كالمٌ  الطكلى

ا النحك غة، أمٌ هي بقدرىـ ككاف ثبتا فيما يقكؿ، عارفان بالمٌ عمـ ييعٌظمييـ، كينكّْ أذكياء ال
الفف أكثر عمره، حتى صار ال ييٍذكر  صريؼ فيك اإلماـ المطمؽ فييما، خدـ ىذاكالتٌ 

ده في أقطار األرض فييما غيره، كلو اليد الطكلي في التٌ  فسير كالحديث كتراجـ أحى
 1"الٌناس.

 من مؤلفاتو:

 تفسير البحر المحيط. .2
 مختصر التفسير السابؽ(.النير الماد مف البحر ) .1
 فة األريب بما في القرآف مف غريب.حت .8
 رشح النفع في القراءات السبع. .3
 األثير في قراءة ابف كثير.  .1
 تقريب النائي في قراءة الكسائي. .2
 كض الباسـ في قراءة عاصـ.الرٌ  .3
 غاية المطمكب في قراءة يعقكب. .4
 عامر. ابف في قراءة رالمزف اليام .5

 المنافع في قراءة نافع. .20
 الي )أرجكزة(.ك لي في القراءات السبع الععقد الآل .22
 الحمؿ الحالية في أسانيد القراءات العالية. .21
 ب مف لساف العرب.رى ارتشاؼ الضَّ  .28
 ذكرة في العربية.التٌ  .23

                                  
 .303، ص 4، جنفسوالمصدر  .1
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 .سييؿ البف مالؾيؿ كالتكميؿ في شرح التٌ الٌتذي .21
 البف عصفكر(. بالمقر شرح كتاب تقريب المقرب ) .22
 شرح كتاب سيبكيو. .23
 التجريد ألحكاـ سيبكيو. .24
  لـ يتٌميا كصؿ إلى نصفيا(. شرح ألفية بف مالؾ ) .25
 غاية اإلحساف في عمـ المساف. .10
 المكفكر في تحرير أحكاـ ابف عصفكر. .12
 تحفة الندس في نحاة األندلس. .11
 مجاني العصر في تكاريخ أىؿ مصر. .18
 اإلدراؾ لمساف األتراؾ. .13
 األفعاؿ في لساف الترؾ.كتاب  .11
 زىك الممؾ في نحك الترؾ. .12
 نكر الغبش في لساف الحبش. .13
 ميٍنًطؽ الخرس في لساف الفرس. .14
 مناقب الشافعي. .15
 .1[الفقو الشافعيفي ]الكٌىاج في اختصار المنياج  .80

 تالميذُه:

عمى الرغـ مف تصدر الٌسميف الحمبي لئلقراء كقيامو بالتدريس بمسجد "ابف طكلكف" ثـ  
صكا معظـ الباحثيف الذيف تخصٌ ح بمسجد الشافعي فإف المراجع ال تشير إلى تبلميذه، كقد صرٌ 

ؽ  تفسيره " محق اطأحمد محمد الخرٌ  يذ ، كمنيـمفي السميف الحمبي أنيـ لـ يعثركا لو عمى تبل
كتابو "  امحقق  المقرئ أيمف سكيد غزام البراؽ ك ، ك "ر المصكف في عمـك الكتاب المكنكفالدٌ 

في مقالو المكسـك ب :"منيج السميف  النضيد في شرح القصيد" كبساـ رضكاف عميافالعقد 
د ممحأما  ،"في عمكـ الكتاب المكنكف الحمبي في تكجيو القراءات في تفسيره الدر المصكف

                                  
 . 305-304ص ، 4المصدر السابؽ، ج :ينظر .1
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محقؽ كتاب: "عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ" فمـ يدرج أصبل  كدباسؿ عيكف السٌ 
اسمو كنسبو مكتفيا بعناصر :  في التحقيؽ المذككر ميذه"  في ترجمتو لمسميفعنصر "تبل

،مكلده ككفاتو ، حياتو العممية كالثقافية ، أساتذتو ، عمى غير المعيكد في التراجـ ككأنو 
كقد عجبت كيؼ ال ييعرؼ لو تبلميذ كقد قاؿ عنو " صاحب  بلميذ،التٌ  تحاشى اإلشارة إلى
  كدٌرس كأقرأ عدة سنيف"، كنبلحظ أف المتيرًجـ استعمؿ فعمي دٌرس كأقرأ النجـك الزاىرة": أفتى

 !أم أنو دٌرس النحك كالعربية كانتصب إلقراء القرآف كتسميع القراءات، فأيف اختفى تبلميذه ؟
ميف عندما يترجمكف لمسٌ  كجدت المؤرخيف ،كعند رجكعي إلى كتب التراجـ لمتثبت كالتأكد

كلكنيـ ال يشيركف إلى مف أخذ عنو العمـ عمى غير عادتيـ في الحمبي يذكركف مشايخو 
عف  كابحث ذلؾ أنيـ : " أنيـ لـ يعثركا لو عمى تبلميذ"،راجـ، كلعؿ ىذا سبب قكؿ الباحثيفالت

 تبلميذ السميف في مكاضع ترجمة الٌسميف مف تمؾ الكتب ال غير.

في اإلقامة  ريف لىوي المشاركيف لوماذا لك تـٌ تكسيع دائرة البحث في دائرة العمماء المعاص 
، مع التركيز عمى مف يصغركنو سنا، كىذا عممي القراءات كالنحك االقتصار عمىبمصر، مع 

 بلميذ المفترضيف لمكصكؿ إلى مشايخيـ.راجعي" أم البحث في تراجـ التٌ ما أسميو "البحث التٌ 

قميبلن في ىذه المنيجية كجكد تبلميذ  ضيٌ بعد المي  لي فتبيٌ انتيجت ىذه الطريقة ك  كقد 
كاىمي استقصاء تبلميذه بيذه المنيجية عمؿ ينكء بو  منيـ ألفٌ  ثبلثةبذكر  ميف أكتفيسٌ لم

 :ه، كمف تبلميذـاآلفاؽ كال ييعذر جيمي ـيرتيطبقت ش بيف ىؤالء التبلميذ عمماء كمف ،اآلف

 بف عبد الرحمف العراقي، حيـ بف الحسيفثيف عبد الرٌ ؽ إماـ المحدٌ العبٌلمة المحقٌ  .2
، ككاف أكٌ  ،في الحديث صاحب األلفية المشيكرة ؿ اشتغالو في اشتغؿ في كؿ العمـك

يف محمد بف يخ ناصر الدٌ القراءات كالعربية، كأٌكؿ مف سمع منيـ جماعة منيـ الشٌ 
 .2ميفياب أحمد بف يكسؼ السٌ شيدم كالشٌ يف بف الجيف الرٌ سمعكف كالشيخ برىاف الدٌ 

إنو إماـ محقؽ تبل  :ي األندلسي المالكي نزيؿ مصر، قالكا عنونأحمد القييحي بف  .1
بالقراءات الثماف عمى المجد إسماعيؿ بف يكسؼ الكفتي، كبالٌسبع عمي أبي العباس 

 1أحمد بف يكسؼ السميف.

                                  
 .247ـ، ص 1992-ىػ1412 لبناف، دار الحيؿ،-، بيركت6، ج1، طالضوء الالمع لىل القرن التاسعينظر: الٌسٌخاكم شمس الديف،  .1
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لد في ) ،محمد بف إبراىيـ بف أحمد بف ىاشـ الكماؿ .8  ،ق( كىك مف العمماء الزىاد380كي
تتممذ عمى عمماء أجبلء منيـ السميف الحمبي كابف عقيؿ كابف النقيب، كالسبكي، كأجازه 

 ف. مقيني، كاإلسنكم، كابف الميمقّْ كثيركف منيـ البي 
 

 مؤلفاتو:

ترؾ السَّميف الحمبي عدة مصٌنفات تنبئ عف عمك كعبو، كتشي بإمامتو في عمـك المغة  
 : 1آف، كمف أىـ مؤلفاتوكالبياف كالتفسير كالقراءات كعمـك القر 

كىك الشرح الكبير عمى كتاب تسييؿ الفكائد البف مالؾ  إيضاح الّسبيل إلى شرح التسييل:-6
في الٌنحك، كيسمى اختصاران شرح الٌتسييؿ، كقد نسب ىذا الكتاب إليو ابف حجر كالسيكطي 

 ككحالة.

ـ الٌسميف بكتاب " تسييؿ كيبدك أف اىتماالشرح الصغير عمى " تسييل الفوائد" لبن مالك: -5
الفكائد كتكميؿ المقاصد" قد غرسو فيو شيخو أبك حياف األندلسي، فقد ذكركا في ترجمتو أٌنو 

بيـ فييا، كشرح ليـ غامضيا، كعـز أالَّ أكؿ مف جٌسر الٌناس عمى قراءة كتب ابف مالؾ، كرغٌ 
 سييؿ أك في مٌصنفاتو.يقرئ أحدان إال في كتاب سيبكيو أك في التٌ 

 أشار إليو في عدة مكاضع مف كيتيبو.التفسير الكبير: -4

بعمـك الكتاب كىي: عمـ اإلعراب، كعمـ  يعنكيالد ر المصون في عموم الكتاب المكنون: -3
التصريؼ، كعمـ المغة، كعمـ المعاني، كعمـ البياف المكجكدة في القرآف الكريـ، كقد صٌنفوي 

فيو مناقشة جيدة، كقد فرغ مف الدر المصكف في المؤلؼ في حياة شيخو أبي حياف، كناقشو 
ق، كقد ألؼ بدر الديف محمد بف رضي الديف الغىٌزم مفتي الشاـ ت 383أكاسط رجب مف سنة 

                                                                                                         
، تحؽ، عبد الكريـ بف عبد اهلل بف عبد الرحمف، كمحمد بف عبد اهلل 1، ج1، طفتح المغيث لشرح ألفية الحديث؛ كالٌسٌخاكم شمس الديف، 

 .30ق، ص 1426بف فييد آؿ فييد، العربية السعكدية، الرياض، مكتبة المنياج لمنشر كالتكزيع، 
 .  196،ص htpp://www.alwarraq.com، مكقع الكراؽ، 1، ج طبقات الشافعيةينظر: ابف قاضي شيبة، 

 437، ص 1.جhttp://www.alwarraq..com، مكقع الكراؽ، غاية النياية في طبقات القراءكابف الجزرم:            
؛كشؼ  329ص ،1؛معجـ المؤلفيف،ج 537-536ص ،1في تاريخ مصر كالقاىرة، ج محاضرة؛ كحسف ال 329ص ، 4الدرر الكامنة، ج :ينظر .1

 .19-16 ص .؛ كمقدمة  التحقيؽ لكتاب الدر المصكف، 731-730ص ،1الظنكف، ج

http://www.alwarraq..com.ج1
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ق( كتابان انتصر فيو ألبي حياف ضد الٌسميف، سماه " الدُّر الثميف في المناقشة بيف أبي 543)
 قاضي دمشؽ عمي بف الثميف". حياف كالٌسميف"، كقد رد عمى اعتراضات بدر الٌديف

مف قصيدة الشاطبية في كتابو  33ذكره الٌسميف عند شرحو لمبيت رقـ شرح التصريف: -2
 العقد النضيد.

مع كتاب "  308ذكره " السميف" في العقد النضيد عند شرحو لمبيت البيان ِلمغات القرآن: -1
 ر"، يقكؿ الٌشاطبي: خالدر المكنكف"، ككتاب " البحر الزا

 ائي ِلُكوٍف تجمال.آبدعائي و  ا دين صحبةكٍّنجري سَ أَ و ّي موأُ 
 

في" المصكف"، ك في " البحر الٌزاخر"، كفي "الدر  " كالديف لغة لو معافو كثيرة ذكرتياإذ يقكؿ:
 البياف لمغات القرآف"، كأنشدت لكؿ معنى شاىدا".

 مف الشاطبية. 308البيت أشار إليو المٌصنؼ كما رأينا سابقان عند شرح اخر: البحر الزّ -1

كىك معجـ لغكم لكممات القرآف، كىك يشبو إلى اظ في تفسير أشرف اللفاظ: عمدة الحفّ -3
 حد كبير كتاب " مفردات الٌراغب".

 أشار إليو الٌسميف في بعض مؤلفاتو.ظيم: الّدر النّ -3

في  "حاجي خميفة"ذكره المصٌنؼ كنىسىبوي إليو يز: عز الوجيز في أحكام الكتاب ال القول-61
أحمد محمد الخراط أف يككف ىذا الكتاب ك في عشر مجمدات، كقد رجح "كشؼ الظنكف"، كى

 ىك مختصر "التفسير الكبير".

كيسٌمى الٌشرح الكبير كصفو ابف الجزرم بقكلو: " كشرح ضيد شرح القصيد: العقد النّ -66
 الٌشاطبية شرحان لـ ييسبؽ إليو".

 ابيات. الكتاب في اآليات المتش-65

 ة " كعب بن زىير" رضي اهلل عنو.دشرح قصي-64

 شرح معمقة النابغة الذبياني.-63
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 .1ذكره " برككمماف" في تاريخ األدب العربيالُمْعرب: -62

 ق.312سنة -رحمو اهلل –اتفقت مصادر ترجمتو أنَّو تكفي وفاتو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 .  19ص الدر المصكف مقدمة التحقيؽ،  :ينظر .1
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 مين الحمبية في عصر السّ الثقافيّ ح الحياة الّسياسية والجتماعّية و مالم-5

 : ياسيةلحياة السّ ا -

  يات عظاـز بأحداث جساـ كتحدٌ عاش "السميف الحمبي" خبلؿ القرف الثامف اليجرم،الذم تميٌ 
  ؿ مرة في التاريخ اإلسبلميكاجيت األمة اإلسبلمية بعد انفراط عقد الخبلفة اإلسبلمية ألكٌ 

ا أكمأنا إلى بعضيا عند الكبلـ عف عصر "ابف نتيجة لعكامؿ التآكؿ الداخمي، التي كنٌ 
ىذا العصر بأحسف مف الفترة التي امتدت مف كفاة "المتككؿ" إلى  خالكيو"، إذ لـ يكف حظٌ 

رىؿ المزيد ليا،فمـ يكف عؼ كالتٌ ابع اليجرم، "فبغداد" قد بمغت حالة مف الضٌ نياية القرف الرٌ 
الجحيـ المقيـ، كمصر بنار تسقط كتصطمي  ينقصيا إال أف تدكسيا سنابؾ خيؿ "التتار" حتى

يككنكا عمى  يـ لـكالشاـ كالحجاز كاليمف كانت في أيدم األيكبييف أحفاد "صبلح الديف"، كلكنٌ 
انتا اـ بعد أف كت مصر عف الشٌ إلى ممالؾ صغيرة متناحرة، فاستقمٌ  شاكمتو، فانقسمت دكلتو

اـ اـ، بؿ قسمت الشٌ مف عف مصر كالشٌ ت كذلؾ كؿ مف الحجاز كاليكاستقمٌ  ،مكحدتيف في عيده
دة متحاربة، فانفصمت "حمص" عف "حمب" ك"دمشؽ"،ككذلؾ انفصمت إلى إمارات متعدٌ 

ميبييف تقع مف رىا صبلح الديف مف الصٌ ما لبثت األراضي التي حرٌ ك  "فمسطيف" ك"األردف"،
 جديد في أيدييـ بسبب ىذه الفرقة . 

ئت إلى ثبلث دكؿ، ىي زّْ ديف" جي كانت تحت إمرة "المكحّْ ببلد "المغرب" ك "األندلس" التي ك  -
( ق بالمغرب 513- 220ك "الدكلة المرينية" ) بتكنس، ( ق541- 211"الدكلةالحفصية")

 ( ق.521- 288األقصى، كدكلة "بني عبد الكاد" )

( " التي كانت المترامية األطراؼ ك  ( ق214-330كفي أقصى الشرؽ اإلسبلمي دكلة "خكارـز
يف شرقا إلى أجزاء مف حدكدىا مف الصٌ  عظـ الببلد اإلسبلمية في قارة آسيا، كتمتدٌ تضـ م

بلجقة" كقد كثرت فييا الفتف كقامت في عصرىا الحركب الكثيرة مع "السٌ ،1كبيرة مف إيراف
 ير عمى أيدم التتار.ك"الغكرييف"، ك"العباسييف"، كأخيرا أتتيـ قاصمة الظٌ 

                                  
بف  قامت الدكلة الخكازمية في إقميـ خكارـز كيرجع نسب أمرائيا إلى مممكؾ تركي اسمو أنكشتكيف الذم كاف كاليا عمى عيد السمطاف "ممؾ شاه" .1

 .103ص ،2009بيركت دار المعرفة،  ،1"ألب أرسبلف"، ينظر عمي محمد الصبلبي، دكلة المغكؿ كالتتار بيف االنتشار كاالنكسار، ط
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  "الغكرييف"، ك"فارس" كاف جزء منيا تحت سمطة "الخكازمييف"اليند" كانت تحت سمطة ك"-
 كاألجزاء الغربية المبلصقة لمعراؽ كانت تحت سيطرة الطائفة اإلسماعيمية الباطنية.

اكم لـ يكف ينتظر إال شرارة مف نار كىذا اليشيـ الذٌ  فيذا البناء المتداعي كىذا الجسد المنيؾ،
ى رؽ كالمسمٌ احؼ مف الشٌ رارة ىي المكت الزٌ مؾ الشٌ و، ككانت تتشب فيو فتأتي عميو كمٌ 

 تار"."التٌ 

لقد انطمقت ىذه القكة الغشـك تمتيـ الجسد اإلسبلمي قطعة قطعة، فاجتاحت -
" ك"غي  نة" ك"داغستاف" زٍ "بخارل"ك"إذربيجاف" ك"فرغانة" ك"مرك" ك"نيسابكر" ك "ىراة" ك"خكارـز

كأزالكا الكجكد اإلسبلمي تقريبا في  ذاف" في إيراف،م" ك"ىميشاف" ك"قـ" ك"قاشاف" ك"الرَّ ك"الشٌ 
رقية لمعالـ اإلسبلمي، ثـ قكم عزميـ عمى غزك عاصمة المسمميف األكلى "بغداد" األطراؼ الشٌ 

 .تمبث أف انيارت مف أكؿ مكاجيةالتي لـ 

  كلـ تسقط "بغداد" فقط بؿ سقط معيا آخر خمفاء بني العباس، كسقط معو الشعب بكاممو -
ق، كلـ تنتو  212صفر مف عاـ23ككاف ىذا في اليـك العاشر مف فتح "بغداد" ألبكابيا في 

نٌ ، المأساة بقتؿ الخميفة يؼ عممو ما أمر" ىكالكك" باستمرار عممية القتؿ في "بغداد" فعمؿ السٌ كا 
خبلؿ ذلؾ ترييف إال قتؿ المسمميف، فقتؿ الجنكد التٌ  صمة، لـ يكف فييا ىُـّ ة أربعيف يكما متٌ مدٌ 

 .1ألؼ ألؼ مسمـ)مميكف( ما بيف رجاؿ كنساء كأطفاؿ

اتجو فريؽ مف أشقياء التتار إلى تدمير أعظـ مكتبة  كبينما كاف القتؿ ميستًحٌرا في أىؿ "بغداد"،
عمى كجو األرض في ذلؾ الزمف، أال كىي مكتبة "بغداد"، التي كانت بمثابة جامعة كبرل 

ناكليف، الذيف يناكلكف الكتب لمناس، كالباحثيف كالمي  اخيف،سٌ يشتغؿ بيا مئات المكظفيف مف النٌ 
نقاش، كغرؼ خاصة لمترفيو مّْ لممطالعة كغرؼ لممدارسة كحمقات ل كالمترجميف، ككاف بيا غرؼ

 كاألكؿ كالشرب، كغرؼ إلقامة طبلب العمـ الذيف جاءكا مف مسافات بعيدة.

أكثر مف ستة  نيا بأسرىا، كنتاج حضارةً لقد حكت ىذه المكتبة عصارة الفكر اإلنساني في الد
قركف مف عمكـ شرعية: كالتفسير كالحديث كالفقو كالعقيدة كاألخبلؽ، كعمـك حياتية كالطب 

كاالقتصاد كاالجتماع كاألدب كالتاريخ  كالفمؾ، كاليندسة كالكيمياء كالفيزياء، كالجغرافيا كالسياسة
                                  

 .14-11ـ، ص2006-ق1427، القاىرة، مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمة، 1، ط، قصة التتارسرجاني راغبينظر:ال .1
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رجمات آالؼ الكتب األدبية كالقصص كالتٌ  ذلؾ فقد حكت كالفمسفة، ككؿ العمكـ، إضافة إلى
 كالفارسية كاليندية كالسريانية.المختمفة، لكؿ العمـك األجنبية 

كألقكىا في نير "دجمة" بكؿ بساطة، كىكذا  ،مبلييفالحمؿ التتار ىذه الكتب التي يبمغ تعدادىا 
 .1خسرت اإلنسانية تراثا كعمما ال يقدر بثمف

ت فييـ اليزيمة النفسية كسرت فييـ مريعا عمى المسمميف، فدبٌ  كلقد كاف تأثير سقكط بغداد -
 مستسمميف اء الشاـ إلى ىكالككسرياف المرض الفاتؾ، فذىب أمراء شماؿ العراؽ كبعض أمر 

 ة في دينيـ،نيَّ عمى نظرائيـ الذيف رفضكا إعطاء الدى  معمنيف خضكعيـ لسمطتو متحالفيف معو
( حماة-دمشؽ-حمص-سقطت "سكريا" )حمب كلـ تمض سنتاف عمى سقكط "بغداد" حتى

تار مف مصر كأصبحكا قاب قكسيف أك أدنى مف ككذلؾ لبناف ثـ فمسطيف، كاقترب التٌ 
 كيمكمترا(. 83سيناء)

كا بعد ذؿ كاجتمعكا بعد زُّ د المسمميف ىـ "الصميبيكف" الذيف عى الثاني الذم كاف يتيدٌ  كالخطر
أبنائو  عً القائد الناصر "صبلح الديف"، كتصاري  شتات، كعادت إلييـ قكتيـ بعد ضعؼ إثر كفاةً 

ضد إخكانيـ، كىكذا بدأ البيت األيكبي  مف ىذا البيت كتحالؼ أعضاءه  مطة،أحفاده عمى السٌ ك 
ناـ المجد عمى يد كبمغ سى  ر مجده "نكر الديف الشييد"،محمكد زنكي" كسطٌ "الشامخ الذم بناه 

ة احتبلؿ معظـ الببلد التي انتزعيا منيـ صارل مف إعادف النٌ صبلح الديف يتداعى كتمكٌ 
 "صبلح الديف".

نيؾ "القاىرة" نمت عكامؿ عؼ، نمت بذكر القكة، كمف قمب العالـ اإلسبلمي المي ـ الضٌ حً كمف رى -
 عمى االندثار. عة ضد االستئصاؿ المغكلي، فاستعصت الدكلةة كالمناالقكٌ 

ككاف انيزاـ التتار  أمكاج التتار الجارفة،رت عمييا مصر المممككية كانت الصخرة التي تكسٌ -
 ، ىي بداية بركز قكة إسبلمية عظمى.2أماـ "المماليؾ"

                                  
 .161-160، ص نفسوالمرجع  .1
ق، كعصر المماليؾ البرجية أك الجراكسة 784-648ق، كىك ينقسـ إلى قسميف، عصر الممالؾ البحرية 923-648العصر المممككي امتد مف  .2

 يى عصرىـ بمجيء العثمانييف.ق كانت784-923
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تار عمى يد المماليؾ بمثابة رد اعتبار حاسـ لؤلمة اإلسبلمية، كأخذ لثأرىا لقد كانت ىزيمة التٌ 
ىي معركة " تار المكاقع التي خاضيا المماليؾ مع التٌ  كأىـٌ  مف اليجكـ الكحشي عمى "بغداد"،

ق  (240بقيادة " السمطاف "قطز"، ثـ معركة " حمص"سنة ) ( ق214عيف جالكت" سنة )
ق بقيادة السمطاف " الناصر محمد بف  (301، ثـ معركة " شقحب" سنة )بلككفق اصرالنٌ بقيادة 

 قبلككف" .

كتكسيع جيكا إلى الفتكحات كلـ يتكقؼ نشاط المماليؾ السياسي كالحربي ضد المعتديف، بؿ اتٌ 
رقعة الدكلة، فعقدكا المعاىدات الدكلية مع دكؿ الجكار، كحافظكا عمى استقبلؿ الببلد كبسطكا 
نفكذىـ عمييا، كأعادكا لمدكلة ىيبتيا في نفكس أعدائيا، كأعادكا تكحيد مصر كالشاـ تحت 

 رايتيـ، كاعتنكا بالشاـ عنايتيـ بمصر، التي اتخذكىا عاصمة لدكلتيـ كقاعدة ليا.

تماعية، السمطاف ياسية كالحربية كاالجسبلطيف المماليؾ أثرا مف الناحية السٌ  أىـٌ مف  ككاف
ق، كالناصر  (254)ت ق، كقبلككف (232)اىر بيبرس تالظٌ ق، ك  (214ت) سيؼ الديف قطز

ق، الذم كاف أطكؿ ممكؾ اإلسبلـ عيدا، كحكـ أكالده كأحفاده إلى  (338)محمد بف قبلككف ت
ميف الحمبي" مدة ق، كقد عاصر "السٌ  (343رجية" في عاـ )"المماليؾ البي غاية انتياء عيد 

 .1خبلفة السمطاف "الناصر محمد بف قبلككف" كأبنائو

 الجتماعية: الحياة

، فقد كانت تار الشيخعبد السٌ كما كصفيا  كانت الحياة االجتماعية في عصر المماليؾ صاخبة
ائدة، كأحكاـ اهلل نافذة كليا قداسة مية ىي السٌ مممكءة بالحيكية كالحركة، كالعقيدة اإلسبل

كاحتراـ، كحرص السبلطيف عمى إنشاء المرافؽ العامة كالخانات )الفنادؽ( كالمستشفيات 
كالحمامات كغيرىا، ككثرت المناسبات الدينية، كبكلغ فييا حتى صارت ميزة لتمؾ الحقبة، كلـ 

رىاؽ الناس بالضٌ    رائب، ككذلؾ كاف ىناؾ تفاكت طبقييخؿ ذلؾ العصر مف ظمـ كتعسؼ، كا 
طبقة األمراء كالمماليؾ، ثـ طبقة العمماء مف قضاة كمدرسيف في المدارس كالمساجد، ثـ طبقة 

                                  
؛ كابف جماعة بدر الديف، 353-274، ص1982لبناف، مكتبة دار المعارؼ، -، بيركت13، ج4، طالبداية والنيايةينظرابف كثير عماد الديف، . 1

ـ، 1990-ق1410مية باكستاف، منشكرات جامعة الدراسات اإلسبل-، تحؽ عبد الجكاد خمؼ، كراتشي1كشؼ المعاني في المتشابو مف المثاني، ط
  13-12ص 
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الفبلحكف كالحرفيكف، ككانت  -ىـ السكاد األعظـ-ر طبقات المجتمع كالتجار كالصناع، كآخ
 .1حياتيـ أقرب إلى البؤس كالشقاء

أىؿ حمة بيف أىؿ الشاـ ك بينيـ اندماج كتعايش، فقد تكثقت المٌ أما جماىير الناس فقد كاف 
رؾ كالمغكؿ كالمسيحييف جنبا إلى جنب، في كنؼ اإلسبلـ في مصر، كاختمط ىؤالء جميعا بالتٌ 

 ظؿ حكـ المماليؾ.

 العممية:و  الثقافية الحياة

 امالعمماء إلييازدىر العمـ كالثقافة في العيد المممككي، في مصر كالشاـ عمى السكاء، لرحمة 
بؽ الثقافي، كأصبحت القاىرة ؽ كالسٌ ألُّ كانتشار كثير مف المدارس فييما، كانفردت مصر بالتٌ 

 :ياقافة في العالـ اإلسبلمي ألسباب منىي عاصمة الثٌ 

"المستنصر باهلل" إعادة الخبلفة العباسية مف جديد بعد سقكطيا في بغداد، باستقداـ -2
كتنصيبو خميفة لممسمميف عمى يد "الظاىر بيبرس"، كالدعاء  ( ق215)العباسي في سنة

ه القاىرة إلى النقكد باسمو، ككاف مقرُّ  كالخطبة لو في كؿ مف مصر كالشاـ كالحرميف، كسؾّْ 
ة، فاستبشر الناس، كقصد جانب السمطاف المممككي، كقد أكسب ىذا العمؿ المماليؾ الشرعيٌ 

 .2ت حضارتياالعمماء كاألعياف مصر فازدىرت كازدان

تعظيـ السبلطيف لمعمـ، كاحتراميـ لمعمماء، كبناؤىـ المدارس كدكر العمـ، إضافة إلى إعادة -1
الخطبة كالجمعة كالدراسة بجامع "األزىر" بعد ىجره زمنا طكيبل مف عيد األيكبييف، ككذلؾ 

 .3جامع "الحاكـ الفاطمي" عمى يد "الظاىر بيبرس"

نقاذ ما أمكف منيا مف التٌ اقتناء الكتب كبذؿ أمكاؿ عظ-8 مؼ ليككف تحت يمة الستجبلبيا، كا 
 طمبة العمـ.ؼ العمماء ك تصرُّ 

                                  
ماـ المعدليف كالمجرحيف، دمشؽ، دار القمـ، ص  .1  .18عبد الستار الشيخ، الحافظ الذىبي، مؤرخ اإلسبلـ كناقد المحدثيف كا 
 .13كشؼ المعاني في المتشابو مف المثاني، مقدمة التحقيؽ، ص .2
 .232-231، ص 13البداية كالنياية، ج .3
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ىذا كقد برز عمماء كأئمة كمصنفكف عظاـ في كؿ الفركع العممية، كانكا عبلمات عمى طريؽ 
خصصات العممية بذكر بعضيـ مرٌتبيف في التٌ  كال بأسز ازداف بيـ القرف الثامف اليجرم، التميُّ 
 الية،الت

 معظميـ بارع في عمكـ كثيرة. صنيؼ اجتيادم ألفٌ ىذا التٌ  عمما أفٌ 

 أئمة القراءات والتفسير:-6

 ميف.اء، كىك مف شيكخ السٌ شيخ القرٌ  ( ق381إبراىيـ بف محمد الجعبرم، ت)

 .( ق312الصي شيخ اإلقراء بالحـر ت)الدٌ 

 ميفايغ شيخ المقرئيف كىك مف شيكخ السٌ قي الصٌ التٌ 

 .( ق333يف إسماعيؿ بف كثير)عماد الدٌ 

 .( ق331اف الغرناطي )أبك حيٌ 

 ئمة الحديث والتاريخ:أ-5 

 .كقد جمعنا بيف ىذيف االختصاصيف ألف مف معظـ المحدّْثيف كضعكا مصنفات في التاريخ

 أ الحديث:

 ( ق.301شرؼ الديف الدمياطي ت )
 .( ق312الحافظ ابف رشد عالـ المغرب ت )

 .( ق388جماعة ت ) الحافظ بدر الديف بف
 .( ق330الحافظة زينب المقدسية ت )

 ( ق331م ت )الحافظ الًمزّْ 
 ( ق.333الحافظ ابف عبد اليادم ت )

 ( ق.322الحافظ العبلئي ت )
 ( ق.321يمعي ت )الحافظ عبد اهلل بف يكسؼ الزٌ 
 .( ق351الحافظ ابف رجب الحنبمي ت )
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 .( ق403الحافظ عمي ابف أبي بكر الييثمي ت)

 التاريخ: ب

 صاحب تاريخ دمشؽ ( ق318الحافظ بياء الديف بف عساكر ت)
 ( ق312الحافظ قطب الديف اليكنيني )مؤرخ كمحدث( ت)

 مؤرخ كمحدّْث ( ق383ت)د الناس الحافظ ابف سيّْ 
 ( ق381الحافظ قطب الديف الحمبي ت)

 خ كمحدث، صاحب "تاريخ البرزالي"،كلو مؤرٌ  ( ق385)ـ الديف البرزاليمى الحافظ عى 
 "معجـ األعياف".
 ، صاحب "سير أعبلـ النببلء" خ كمحدثمؤرٌ  ،( ق331ىبي ت)يف الذٌ الحافظ شمس الدٌ 

 اء".ك"تاريخ اإلسبلـ" ك"تذكرة الحفاظ" ك"طبقات القرٌ 
 ، صاحب "الكافي بالكفيات" في التراجـ.( ق323فدم ت)الحافظ صبلح الديف الصٌ 

 ، صاحب "طبقات الشافعية".( ق332بكي ت)تاج الديف بف السُّ  الحافظ
 ، صاحب "طبقات الشافعية".( ق331الحافظ جماؿ الديف عبد الرحيـ اإلسنكم ت)
 خ كمحدث، صاحب "البداية، مؤرٌ ( ق333الحافظ أبك الفداء عماد الديف بف كثير ت)

 كالنياية".
احب"عقكد الجماف في كفيات مؤرخ، ص( ق، محدث ك 353الحافظ بدر الديف الزركشي)

 األعياف". 
 لو ذيؿ عمى تاريخ البرزالي. ( ق،333الحافظ محمد بف رافع ت)

 لفقو والصول:ا

 الحناف:

 ( ق.382ابف التركماني ت)
 ( ق.338عثماف بف عمي الزيمعي) 
 ( ق.331عمر بف اسحؽ الغزنكم) 
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 المالكية:

 ،( ق338عيسى بف مسعكد الٌزكاكم ت)
 ، صاحب المختصر.( ق332ت) خميؿ بف إسحؽ
 ب في تراجـ عمماء المذىب".ذىٌ راج المي ، صاحب "السّْ ( ق355ابف فرحكف ت)

 الشافعية:

 ( ق.320محمد بف رزيف ابف الرفعة ت)
 .( ق384شرؼ الديف البارزم ت)

 ( ق.321تقي الديف بف السُّبكي ت)
 الحنابمة:

 تزيد عف ثبلثمائة مجمد.، تآلفيو ( ق314شيخ اإلسبلـ تقي الديف بف تيمية ت )
 ، صاحب "زاد المعاد" كعشرات التصانيؼ المفيدة.( ق312ابف قيـ الجكزية ت )
 ( ق.328محمد بف مفمح ت )

 العموم العربية:

 ( ق.254ت) محمد بف الٌنحاس الحمبي
 ( ق.305محمد بف أبي الفتح الٌنحكم ت)

 العرب". صاحب " لساف ،( ق322جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر ت)
 ( ق.312شياب الديف محمد بف سميماف الحمبي ت)
 ( ق، كاف ابف ىشاـ يفضمو عمى أبي حياف.333شياب الديف عبد المطيؼ بف المرحَّؿ ت)

 ( ق313أبك حياف األندلسي ت )
 ، صاحب "الجنى الداني" كشارح األلفية.( ق335رادم ت)الحسف بف قاسـ المي 

 رح "األلفية" ك" التسييؿ".، شا( ق325بياء الديف بف عقيؿ ت)
 أسيؿ المسالؾ".ك" "المغني" ك"القطر"( ق صاحب " ك325الٌنحكم ت) جماؿ الديف بف ىشاـ

 عمم الجغرافيا والحساب والفمك:

 ( ق.335أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل العمرم ت)
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 .كالحساب، عالـ الفمؾ كاليندسة ( ق333عمي بف إبراىيـ األنصارم ت)
 العمم في العيد الممموكي:المدارس ودور 

كرجاؿ السبلطيف  ككاف-الشاـفي مصر أك في  سكاء-المممككيانتشرت المدارس في العيد 
العمماء بإدارتيا كاإلشراؼ عمييا، كالتدريس فييا،  كييكمّْفكف كبارعكف المدارس، يشجّْ  الدكلة

 مشيكرة نذكر:ال دكرىـ عمى طمبة العمـ تقربا هلل، كمف مدارس مصر ككاف الناس يقفكف

 كالمدرسة–كالمدرسة الناصرية–كالمدرسة المنصكرية  –المدرسة الظاىرية القديمة -

 المدرسة المحمكدية.ك  –المدرسة الجمالية ك –المدرسة المنككتمريةك  –الصاحبية البيائية  

 المساجد التي كانت رائدة في نشر العمم:

 الجامع األزىر. -
 بضع كأربعكف حمقة إلقراء ( ق335ي سنة )مسجد عمرك بف العاص، كاف فيو ف -
 ميف الحمبي.العمـ، كقد استمر في نشر العمـ إلى عيد السٌ  
 ميف يقرئ فيو القراءات.جامع ابف طكلكف كقد كاف السٌ  -
 الفاطمي". عزٌ سو " العزيز بف المي مسجد الحاكـ الذم أسٌ -
 س فيو.ميف يدرٌ كاف السٌ  افعي كقدمسجد الشٌ -

نما ذكرنا  أفٌ  كالحؽٌ   .المشيكرة فقطالمساجد كميا كانت تقـك بنشر العمـ كا 
 مدارس الشام: 

 لـ يتأخر أىؿ الشاـ في بناء المدارس كتشجيع العمـ، لذلؾ فقد ازدانت بمدارس جد كثيرة،

 كلربما فاقت مصر، مف أىميا: 

المدرسة –كالمدرسية األشرفية  –العادلية  كالمدرسة–كالمدرسة الناصرية–1المدرسة الظاىرية
كدار  –المدرسة األمينية–كالمدرسة النجيبية–القىٍيمرية كالمدرسة-المدرسة النكرية ك -العمرية 

 كالمدرسة الصبلحية.–اإلقبالية كالمدرسة-المدرسة السرحانية ك  –الحديث السكرية 

                                  
كؿ منيما بالظاىرية، عمى اسـ الظاىر بيبرس، إحداىما بالقاىرة، كالثانية بدمشؽ، بناىا الظاىر قبالة المدرسة العادلية،  ىناؾ مدرستاف سميت. 1

 .كلمزيد مف التفاصيؿ، تنظر المراجع المتخصصة في تاريخ المدارس العربية، كمنيا: الدارس في تاريخ المدارس "لمنعيمي "
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م" فقد كاف بو ثبلثة أىـ المساجد نشاطا في التعميـ كنشر الثقافة "المسجد األمك  المساجد:
 راء القرآف.متصدرا إلق كسبعكف

 مقابمة بين ابن خالويو والسمين الحمبي:

ؿ المبلحظات ميف الحمبي، كعصرييما يمكف أف يسجٌ خالكيو كالسٌ  في حياتي ابفإف المتفرّْس 
 الية:التٌ 

عراب  القرآف، كقد كلي كبلىما ال ييعرؼ لو تاريخ ميبلد، كقد برع االثناف في القراءات كالنحك كا 
"سيؼ الدكلة الحمداني ككاف عضكا  ب كلدمٍ كؿ منيما لمحاكـ عمبل، فابف خالكيو كاف مؤدٌ 

الفتنة كالفرقة  منيما في جكٌ  نظر األكقاؼ، كعاش كؿّّ  ميفي أساسيا في ديكانو، ككلي السٌ 
كالفارسية ؿ في زمف استئثار الجاليات التركية شرذـ الذم عرفو العالـ اإلسبلمي، األكٌ كالتٌ 

كالثاني في زمف المماليؾ المتعددم األعراؽ،  ابع لميجرة،المتنفذة بشؤكف الحكـ في القرف الرٌ 
ميف أكثر استقرارا لبقاء قمب العالـ اإلسبلمي مصر غير أف زمف السٌ  في القرف الثامف اليجرم،

 حكـ المماليؾ. كالشاـ كالحجاز مكحدا تحت

لـ اإلسبلمي، فابف خالكيو عاصر اليجمات الصميبية التحديات المحدقة بالعاا كعاشا مع
مؼ ميف فقد عاصر زمف الصٌ امية منيا، أما السٌ عمى الثغكر اإلسبلمية، خاصة الشٌ  المتكررة

بعد انكساره في "عيف  ص األمة اإلسبلمية منو نيائيااليمجي، الذم لـ تتخمٌ  كالعيتيك المغكلي
 امية زىاء قرف أك يزيد.عمى الببلد الشٌ  غيري كيي ، بؿ استمر يناكش ( ق214جالكت"، في سنة )

 ، فابف خالكيو عاصر ككاكب مرحمة اإلبداع األكلى لمحضارةأما ما اختمفا فيو فيك كثير
 غة كأئمة النحك كاألدباإلسبلمية، التي استمرت إلى نياية القرف الرابع لميجرة، كعايش ركاد المٌ 

يعايش األئمة الكبار الذيف أثركا بالغ األثر في حاؿ السميف، فمـ  كالقراءات، كلـ تكف ىذه
الحياة الفكرية كالثقافية بكؿ فركعيا، باستثناء ثبلثة مف الركاد ىـ "أبك حياف" األندلسي، في 

لقد اختص  م" في القراءات كعمـك القرآف،براىيـ الجعبر إالنحك كالتفسيرػ ك"التقي الصايغ" ك"
اريخية لقركف تمت مف أمثاؿ: عبد مسار الثقافة الدينية كالتٌ  ركا فيالثامف لميجرة بركاد أثٌ  القرف

كلكنو لـ  ير، كالذىبي كابف رجب الحنبميكتبلميذه الكبار، ابف القيـ، كابف كث تيمية الحميـ بف
كانت إلى "غزة" كعاش  في مصر كلـ يغادرىا إال مرة كاحدة رحاؿيمتؽ بيـ، ألنو ألقى عصا الت
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بداع، فإف أكلئؾ الركاد في الديار ا ذا كاف القرف الرابع عصر خمؽ كا  لشامية معظـ حياتيـ، كا 
 كصؼ بأنو عصر شرح كتفصيؿ كتفريع فبل غرك أف سيمّْي عصر المكسكعات. القرف الثامف

ميف بطكؿ عمـ، كما امتاز السٌ ز ابف خالكيو بككنو أكثر تصنيفا، كأشمؿ لفنكف الكقد تميٌ -
كباالقتدار في الشرح كالتعميؿ، كتمؾ سمة عصره، إذ خمَّؼ عشرات المجمدات  سفى النَّ 

 التفسير كالقراءات. كالميطكَّالت في

ًصـ بو مف أنو لـ يكف ييمكّْف أحدا مف  كقد كاف ابف خالكيو أكثر طبلبا عمى الرغـ مما كي
العدد الكبير  بكاقع كىي منقكضة أف ىذه المعمكمة غير صحيحة، كقد أثبتنا ،القراءة عميو

 لتبلميذه.

التسعيف أك جاكزىا  ابف خالكيو حتى أشرؼ عمى كأخيرا فقد اختمفا في مدة الحياة، فقد عيمّْر
 ميف كىك في طكر الكيكلة.حياة السٌ  ةي ت المنيٌ محسب بعض التقديرات، كقد اختر 

ال  ر ىك مقاربةىذا ماعفَّ لنا مف أكجو التقابؿ بيف المصنّْفٍيف كعصرييما، كال ريب أف ما ذ ك
 لكؿ عمؿ بشرم. تيفمبلزم تيفقص سميك كالنٌ ماـ، إذ يبقى السٌ أف تكصؼ بالتٌ  يمكف



 

 

 

 
 ّولالفصل األ

ُ وعله الكراءات الكرآنًّ 
 ىجًه الّت

 واصطالحا: تعريف الكراءَ لغُ املبحث األّول

 ُ: نشأَ الكراءات الكرآنًّاملبحث الّثانٌ

ُ وأنىاعه : عله تىجًه الكراءات الكرآنًّاملبحث الّثالث
 ره.ومكاصد ومراحل تطّى



 القراءات القرآنّية  وعله الّتوجيه :الفصل األّول

-21- 

 المبحث الول: تعريف القراءة لغة واصطالحاً 
  ّويغم  لا عريفالت : 

يا معاني كثيرة، مف ذلؾ ما ذكره تختزف في طيّْ ة ىذه المادٌ ك ىي مصدر سماعي ؿ" قرأ"،  
قرأتي القرآف قراءة فأنا قارئ كالقرآف  :"المحيط في المغة "ق( في 841ت ) الصاحب بف عباد

مي القرآف قرآنان، ألف القارئ ييظًيريه كيبينيو كيمفظو مف كرجؿ قارئ أم عابده ناسؾ كسي  ،مقركء
 1"فيو.

ق( عمى  314يدة" ت )" ابف سً  فقد استدؿٌ  " )التعدية بالباء(بوقرأ " كيجكز في المغة أف ييقاؿ 
 جكاز ذلؾ بقكؿ الشاعر:

 ورِ ل يقرأن بالس   المحاجرِ  سودُ       أحمرةٍ  ل َرّبات الحرائرُ  ىنّ 

َتنبت كر فزاد الباء كقراءة مف قرأ " كأردؼ قائبلن: فإنو أراد: ال يقرأف السٌ  
 .( 10)المؤمنكف "...ىنبالدّ 

ستقرأه : دارسىوي كاقارأة كقراءةقارأه مي اء كقرأةو كقارئيف، كأقرأ غيره، ك ـ قيرٌ رجؿ قارئ مف قك  
 اسؾ.   و النٌ اء كمٌ رٌ طمب إليو أف يقرأ، كالقارئ كالمتقرئ كالقى 

 تفٌقو تقٌرأ -
كفي  ،ؤ في أدنى العددري قٍ ء بالفتح الحيض، كالجمع أقراء، كقيركء عمى " فيعيكؿ"، كأى رٍ كالقى  -

 ير كىك مف األضداد.بلة أياـ أقرائؾ"، كالقرء كذلؾ الطُّ الحديث: " دعي الصٌ 

طىييرت، كقاؿ األخفش: أقرأت المرأة إذا صارت كأقرأًت المرأة: حاضت، فيي مقرئ، كأقرأت 
 : قرأت.كرة الشيرية(، فإذا حاضت قيمتكأصبحت تعتادىا الدٌ  ،أم بمغتصاحبة حيض )

 الٌريح إذا دخمت في كقتيا قاؿ اليذلي: أقرأتً ، تقكؿ كالقارئ الكقتي 

 2احُ ــــــــــييا الرٍّ ــــــِـ ت لقارئبّ ــــَــ إذا ىعقر بني ُشمْيٍل       َكرِْىُت العقر

                                  
 .9ـ، ص1994-ق1414، تحؽ: محمد حسيف آؿ ياسيف، عالـ الكتب 6، ج1، طمغةالمحيط في ال ،الصاحب بف عباد .1
 .65، ص 1990، تحؽ: أحمد عبد الغفكر عطا، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 1، ج4، طتاج المغة وصحاح العربية ،الجكىرم إسماعيؿ بف حماد .2
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، مف أىمي ، كأقرأتي حاجتي دنتٍ  جكـ غابت، كأقرأتٍ : أقرأت النٌ كأضاؼ الٌصاحب  : دنكتي
ئة ميمكزة: كقت المرض كيقكلكف كمف : أقرئ فبلنان السبلـ، كاقرأ عميو سفرم: انصرفت، كالًقرى
 1بلـ.السٌ 

يف القدامى ييممكف المعنى المتداكؿ كالمشيكر لممادة المغكية لككنو المعجميّْ  كالمبلحظ أفٌ  
فيذكركف مصادرىا  ،ة المغكيةصاريؼ المختمفة لممادٌ ف عمى التٌ ك ز كيركّْ  ،معركفان في نظرىـ

ية مف اسـ فاعؿ كاسـ مفعكؿ، كصفة مشبٌ  ،اترفية كالجمكع كالمشتقٌ كمختمؼ صيغيا الصٌ 
منيـ مف يذكر المعنى المشيكر كالمتداكؿ لممادة، كمف ىؤالء صاحب "  كصفة مبالغة، كقؿٌ 

ْرِقِو َيْذَىُب َيَكاُد َسَنا بَ )تاج العركس" إذ يقكؿ: " قرأهي كقرأ بو بزيادة الباء كقكلو تعالى: 
ـي إفٌ (34: الّنور) (ِباْلَْبَصارِ   ،ا مرادؼه لمقراءة كما يفيـ مف صنيع المؤلؼبلكة إمٌ التّْ  ،... ث

األصؿ في تبل تىبوع ثـ كىثير، كاقترأه  )يقصد مجد الديف الفيركز أبادم( في المعتؿ، كقيؿ إفٌ 
 القرآف... كالقرَّاء : " ككٌتاف" الحسفي مي نان، كمنو سي القراءة، كقرأت الكتاب قراءة كقرآافتعؿ مف 

 القراءة، ج قراءكف كال ييكىسَّر، كالقيرَّاءي : كرمَّاف الناسؾ المتعبَّد....

 2القرّاء قمب الُمسممِ  نِ سْ وَتْسَتبي        بالحُ  بيضاُء تصطاُد الغويَّ 

 .كنطؽ بيا ع كمماتو نظران : تتبٌ نان : قرأ الكتاب قراءة كقرآالكسيط "كجاء في " المعجـ 

كاآلية مف القرآف نطؽ بألفاظيا عف نظر أك عف  [...]: تتٌبع كمماتو كلـ ينطؽ بياكقرأ -
 اء.حفظ فيك قارئ كالجمع قيرٌ 

ٍقرأىة -  3: مكاف في مسجد كضريح يجتمع فيو حفاظ القرآف أك قيرَّاؤيه تبركا بو.كالػمى
بلكة سكاء أكانت التٌ بلكة عمى التٌ  القراءة مصدر سماعي يدؿُّ  نخمص مف كؿ ىذا أفٌ  -

 سكاء كانت مف كتاب أك مف حفظ. ،بصكت أـ بغير صكت

 
 

                                  
 .496، ص 1المحيط في المغة، ج .1
 .365 ، تحؽ: عبد الستار فراج، مطبعة حككمة الككيت، دت، ص1، جلعروس من جواىر القاموس، تاج ابنظر الزبيدم محمد مرتضى. 2
ص ـ،  2004-ىػ  1425مكتبة الشركؽ الدكلية،   ،آخريف، إشراؼ: شعباف عبد العاطي عطية، ك 4مجمع المعة العربية، المعجـ الكسيط، ط .3

722. 
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  ّعريف الصطالحي: الت 

مت كتب المتقدّْ كردت تعاريؼ اصطبلحية عديدة لمقراءات في كتب المتأخٌ   ميف ريف، بينما خى
غـ مف انتشار ىذا العمـ كفيشيٌكه بؿ كبمكغو درجة مف أم تعريؼ اصطبلحي ليا، عمى الرٌ 

كتب  بأفٌ أحمد الجمؿ قبمي ذلؾ عندما قاؿ : "ماـ، كقد الحظ األستاذ محمد ضج كالتٌ النٌ 
شيئان مف ق( 813)تت، فمـ نجد مثبلن عند ابف مجاىد لمقراءا ميف لـ تيعف بكضع حدٌ المتقدٌ 

ق(، كال مكي بف أبي طالب  833)ت "كأبى عمي الفارسي"ق(، 830)تذلؾ، ككذا ابف خالكيو 
ييا ركاية كدراية لـ ييحكجيـ كغيرىـ، ربما شيرة القراءات كانتشار تعميميا كتمقّْ ق( 383ت)

 1لكضع تعريؼ ليا".

ة عمـ القراءات مف أكائؿ العمكـ التي انتشرت في األمٌ  كمبلحظة األستاذ ال غبار عمييا، ألفٌ 
كانتشر في  أليؼاإلسبلمية، الرتباطيا بالقرآف كضركرة االعتناء بو، كحفظو، كقد ابتدأ التٌ 

 2اني لميجرة.حقيؽ في القرف الثٌ القراءات عمى التٌ 

بؿ  ،ة الذيف ذكرىـ، كىـ نحاة كلغكيكف في الغالبكلـ يقتصر ىذا اإلغفاؿ عمى األئمٌ  
دكىـ في عدـ ة كباران تخٌصصكا في القراءات عاصركىـ أك جاءكا بعدىـ بقركف قمٌ كجدنا أئمٌ 

ق(، كأبي إسماعيؿ 308)ت عة عبد الرحمف بف زنجمةتعريؼ عمـ القراءات مف أمثاؿ أبي زر 
ت  "اطط الخيٌ ببسً "ق(، كأبي عبد اهلل بف عمي المشيكر 323ت) بف إبراىيـ الٌسرخسي اليركم

بلـ بف عمي المالكي أبي محمد عبد السٌ "ق(، ك221ت) ق(، كأبي شامة المقدسي132)
 ق(.242)تكاكم الزٌ 

ريف في عاريؼ االصطبلحية كما كردت عند المتأخّْ التٌ نعكد بعد ىذا االستطراد إلى ذكر بعض 
 المصادر كالمراجع المعتمدة: 

فسير " ق(: كرد كبلمو عف القراءات عرضان أثناء تعريفو " عمـ التٌ 331)تتعريؼ أبي حياف  -
طؽ بألفاظ القرآف فسير عمـ يبحث فيو عف كيفية النُّ لتٌ حيث قاؿ: " ا "البحر المحيط"في مقدمة 

                                  
 . 51، األردف، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، ص1، طالقراءات القرآنية المتواترةالوجوه البالغية في توجيو  ،محمد أحمد الجمؿ. 1
، تحؽ كفاء عبد 1، جالُمبيج في القراءات الثمان وقراءة العمش وابن محيصن، واختيار خمف واليزيدي ،سبط الخياط عبد اهلل بف عمي بف أحمد. 2

 .  5-3ـ، ص 1984-ق1405غة العربية لنيؿ درجة الدكتكراه في المغة اهلل قزمار مخطكط بحث مقدـ لجامعة أـ القرل كمية الم
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تيا كأحكاميا اإلفرادية كالتركيبية، كمعانييا التي تيحمؿ عمييا حالة التركيب، كتتٌمات كمدلكال
، كقكلنا يبحث فيو عف كيفية النطؽ بألفاظ ال قرآف ذلؾ، فقكلنا عمـ ىك جنس يشمؿ سائر العمـك

 .1ىذا ىك عمـ القراءات "

ىذا التعريؼ ال نجد ؿ فنبلحظ كيؼ كاف تعريفو لمقراءات عارضان كليس مقصكدان، كبتأمٌ  
و حصر القراءات في معرفة كيفية رتيؿ "، كما أنٌ جكيد كالتٌ فرقان بيف " عمـ القراءات " ك" عمـ التٌ 

ذا مانعا، ن النطؽ، لذلؾ يمكننا كصؼ تعريؼ أبي حياف بأنو ليس جامعان كال  كاف ألبي حياف  كا 
ؼ لمقراءات فبل نجد عذران ؿ تعريعذر في عدـ تدقيؽ الٌتعريؼ لككنو كاف عارضان، ككاف أكٌ 

ر ذلؾ التعريؼ في القرف الثاني عشر لميجرة في مكسكعتو يانكم" الذم كرٌ ر "كالتٌ لمتأخّْ 
 2المتخصَّصة لبلصطبلحات كالفنكف.

ق(: " القراءات ىي عمـ بكيفية أداء كممات القرآف كاختبلفيا  488) تتعريؼ ابف الجزرم  -
 3ك الناقمة ".زٍ بعى 

 ف الجزرم نقمة نكعية في تعريؼ القراءات، كىك يقـك عمى ثبلث دعائـ:عد تعريؼ ابكيي 

كممة أداء أكسع كأشمؿ مف كممة نطؽ التي  كيفية أداء كممات القرآف، كيبلحظ أفٌ  .6
 اف.استخدميا أبك حيٌ 

 ذكر اختبلفات القيراء في ىذه الكيفيات. .5
ٍمسنبلن إلى المشايخ كأئمة االعتماد عمى الٌسماع كالٌسند، فكؿ أداء ينبغي أف ييسنىد  .4 ميسى

 ابعيف كالصحابة فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ.القراءات كمنيـ إلى التٌ 

ا بحذافيره أك فات التالية لو، إمٌ لذلؾ كجدنا أفَّ ىذا التعريؼ يترٌدد في كثير مف المصنٌ  
 فاصيؿ كما سنرل بعد ذلؾ.  بتغييرات طفيفة، مثؿ إيراد بعض التٌ 

                                  
 .121، ص 1993-1413لبناف دار الكتب العممية،-، تحؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخريف، بيركت1، ج1، طالبحر المحيطأبك حياف،  .1
 . 35لبناف، مكتبة لبناف ناشركف، ص  –حركج، بيركت ، تحؽ: عمي د1، ج1، طكشاف اصطالحات الفنون والعمومينظر: التيانكم محمد عمي:  .2
 .49ص ، تحؽ: عمي بف محمد عمراف، د ـ، د ت، منجد المقرئين ومرشد الطالبينابف الجزرم محمد بف محمد،  .3
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غير مقصكد، أثناء تفريقو  اعرضي–ىك اآلخر–(: جاء تعريفو ق522كطي ت )تعريؼ الٌسي -
بعة أك العشرة، كاية كالكجو كالطريؽ فقاؿ: " كالخبلؼ إذا كاف ألحد األئمة السٌ بيف القراءة كالرّْ 
ف كاف لمرٌ كايات كالطرؽ عنو فيك القراءة، ك فقت عميو الرٌ أك نحكىـ، كاتٌ   .1اكم عنو فركايةا 

الذم قاؿ:  انتقادات عديدة ذكرىا محمد بف عمر بف سالـ بازمكؿ عريؼ محؿٌ لتٌ ككاف ىذا ا 
 " ... كيبلحظ التالي:

 عرضان ال غرضان.-رحمو اهلل–يكطي ما ساقو السٌ ىذا التَّعريؼ إنٌ  أفٌ  -
 اء عمكمان.يكطي عف القرٌ ما ساقو السٌ عريؼ إنٌ ىذا التٌ  أفٌ  -
كاية كالكجو كالطريؽ، كىذا ما بالنظر إلى الرٌ د ماىية القراءة مف حيث ىي، إنٌ أنو لـ يحدّْ  -

 2".ركايةإلى قراءة ك ما عبر عنو بقكلو: " تقسيـ القراء أحكاؿ اإلسناد 

ق(: عرَّؼ القراءات بقكلو: " عمـ يعرؼ منو 518ت ) "شياب الديف القسطبلني"تعريؼ   -
سكيف حريؾ كالتٌ كاإلثبات كالتٌ غة كاإلعراب كالحذؼ اقميف لكتاب اهلل كاختبلفيـ في المٌ اتفاؽ النٌ 

 طؽ كاإلبداؿ مف حيث الٌسماع.صاؿ، كغير ذلؾ مف ىيئة النٌ كالفصؿ كاالتٌ 

ات كالفصؿ غة كاإلعراب، كالحذؼ كاإلثبأك يقاؿ: عمـ يعرؼ بو مف اتفاقيـ كاختبلفيـ في المٌ 
 كالكصؿ مف حيث النقؿ.

في ىذا  –، فقد حافظ 3لٌسابؽثـ ذكر تعريفان ثالثان ال يختمؼ عف تعريؼ ابف الجزرم ا 
عمى العناصر الثبلثة التي ذكرىا " ابف الجزرم"، إال أٌنو فصَّؿ عبارة " عمـ بكيفية -عريؼالتٌ 

أداء كممات القرآف، فاألداء يشمؿ جكانب لغكية صرفية، كجكانب إعرابية، تختمؼ مف قراءة 
 4ؿ في كؿ ذلؾ عمى الٌسماع.إلى أخرل كالمعكٌ 

                                  
 .  76، مطبعة حجازم، دت، ص 1، جاإلتقان في عموم القرآنالسيكطي جبلؿ الديف،  .1
، 1412، مخطكط بحث مقدـ لجامعة أـ القرل كمية الدعكة كأصكؿ الديف، راءات وأثرىا في التفسير والحكامالقبازمكؿ محمد بف عمر بف سالـ،  .2
 .81، ص 1ج
 نفسو، ص ف. .3
، المسمى منتيى األماني كالمٌسرات في عمكف القراءات، تح: شعباف محمد إتحاف فضالء البشر بالقراءات الربعة عشر ،أحمد بف محمد البنا .4

 .  67، ص1987-1407، بيركت، عالـ الكتب، القاىرة، مكتبة الكميات األزىرية، 1إسماعيؿ، ط
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فريع، فيذا فصيؿ كالتٌ جاء بعده مف عمماء القراءات عمى منكالو في التٌ  كقد نسج بعض مف 
ابؽ نفسو باستثناء حذفو عبارة " الشيخ أحمد بف محمد البنا الذم أثبت تعريؼ القسطبلني السٌ 

إلى آخر  غة كاإلعراب" فذكر مباشرة اختبلفيـ في الحذؼ كاإلثبات كاستمرٌ اختبلفيـ في المٌ 
 تغيير.  عريؼ األكؿ دكف التٌ 

عاريؼ و مف أحسف التٌ تعريؼ البنا الٌسابؽ بأنٌ  كقد كصؼ عبد اهلل بف غزام البراؽ 
 1عريؼ إلى القسطبلني ألنو ىك األصؿ.لكف كاف ينبغي نسبة التٌ  كأكضحيا، كىذا حؽّّ 

 عاريؼ متشابية.معظـ التٌ  نقتصر عمى ذكر تعريفيف ألفٌ بعض تعاريؼ المعاصريف:  -

ة القراءة ميخالفان بو غيره في رقاني: مذىب يذىب إليو إماـ مف أئمٌ العظيـ الزٌ تعريؼ عبد  -
كايات كالطرؽ عنو، سكاء أكانت ىذه المخالفة في نطؽ فاؽ الرّْ طؽ بالقرآف الكريـ مع اتّْ النَّ 

 2الحركؼ أـ في نطؽ ىيئاتيا ".

طؽ اء في النُّ ف القرٌ رقاني قد حصر االختبلفات بيالزٌ  كقد أشار األستاذ بازمكؿ إلى أفٌ  
 3بالحركؼ كىيئاتيا كاالختبلفات أعـ مف ىذا.

القراءات ىي اختبلؼ ألفاظ الكحي في : " تعريؼ أحمد مختار عمر كعبد العاؿ سالـ مكـر -
 4الحركؼ ككيفياتيا مف تخفيؼ كتشديد كغيرىما".

تعريؼ" بدر الديف عريؼ قد عاد إلى فترة ما قبؿ ابف الجزرم كىك نفس ىذا التٌ  أفٌ  كالحؽٌ 
 5الزركشي".

 ين القرآن والقراءات:ب 

ىذا المبحث خاض فيو بعض  ؟ٌنيما حقيقتاف متغايرتافف أـ أىؿ القرآف كالقراءات مترادفا 
ليـ بدر الديف الزركشي الذم قاؿ: " كأعمـ أف القرآف كالقراءات حقيقتاف األئمة مف أكٌ 

                                  
 . 14العقد النضيد في شرح القصيد، ص .1
 . 336مد ميرلي، دار الكتاب العربي، ص، تحؽ: فؤاد أح1، جمناىل العرفان في عموم القرآن ،الزرقاني عبد العظيـ .2
 . 82القراءات كأثرىا في التفسير كاألحكاـ، ص  .3
 . 126ـ، 1988-ق 1407، مطبكعات جامعة الككيت، 1، ج1، طمعجم القراءات القرآنية ،أحمد مختار عمر كعبد العاؿ سالـ مكـر .4
ـ، 1984-ق1404تحؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، القاىرة، مكتبة دار التراث،  ،1، ج3، طالبرىان في عموم القرآنينظر: الزركشي بدر الديف،  .5

 . 318ص 
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  لمبياف كاإلعجاز-صمى اهلل عميو كسمـ–ؿ عمى محمد متغايرتاف، فالقرآف ىك الكحي المنزٌ 
كالقراءات ىي اختبلؼ ألفاظ الكحي المذككر في كتبة الحركؼ أك كيفياتيا مف تخفيؼ كتثقيؿ 

فقد نقؿ  أحمد البناىما "، كقد تبع الزركشيَّ في رأيو الٌسيكطي كالشياب القسطبلني، أما كغير 
 1حرفيان. كبلـ الزركشي

 2صبحي الٌصالح. ىذا الرأم مف المعاصريفى كممف ذىب إل

 محمد سالـ محيسفىذا الرأم مجانؼ لمٌصكاب، منيـ  خر مف العمماء أفكيرل فريؽ آ 
"  ر بأفٌ حكم" الذم يقرٌ ة كتكجيييا النٌ اذٌ محمكد أحمد الصغير " في كتابو " القراءات الشٌ ك 

مف دكنو حقيقة، بؿ ىما حقيقة ؿ ال تختمؼ عف القرآف، كال تشكّْ -خبلفان لبعضيـ –القراءات 
كؿ كالييئة ال يخرجاف عف أشكاؿ القرآف كىيئاتو ال أبعاضه منو أك أجزاء، كالشٌ  كاحدة، ألفٌ 

 3حقيقة الجكىر، بؿ ىما كالجكىر حقيقة كاحدة ".

إذ حاكؿ بعض  -اجحو ىك الرٌ أرل بأنٌ  -كبيف ىذيف الرأييف المتعارضيف ىناؾ رأم كسط،  
يما ينقمو عنو  ف مف بينيـ األستاذ  فضؿ عباس ،بيف الفريقيف خبلؼبو ال صكاالفضبلء أف يقمّْ 

القرآف  قصد مف قكلو إفٌ  -رحمو اهلل–ركشي كاف الزٌ  الذم يقكؿ: " إفٌ  محمد أحمد الجمؿ
كالقراءات حقيقتاف متغايرتاف جميع القراءات الكاردة المتكاترة منيا، كغير المتكاترة، المكافقة 

بكتان متكاتران قكؿ بقرآنية لـ تثبت ثا ال نقكلو صحيح، كذلؾ أنٌ  لمخالفة لىوي، فإفٌ لخط المصحؼ كا
حاد لقراءات األخرل المنقكلة بأخبار آا االقرآف ال يثبت إال بالمتكاتر، أمٌ  مف القراءات، ألفٌ 

  4نا ".ال نقطع بككنيا قرآا فيي مغايرة القرآف ألنٌ 

-يمنع أف يككف القرآف كالقراءات خر" سببان آ ذ " شعباف محمد إسماعيؿكيضيؼ األستا 
القراءات عمى اختبلؼ أقساميا ال تشمؿ كممات القرآف  حقيقة كاحدة كىك " أفٌ  –عمى اإلجماؿ 

 ألفاظو فقط فكيؼ يقاؿ باالتحاد ؟الكريـ كمو، بؿ ىي مكجكدة في بعض 

                                  
 .318، ص 1، جالسابؽالمصدر  .1
 .108، ص 2000لبناف، دار العمـ لممبلييف، -، بيركت24، طمباحث في عموم القرآنينظر: صبحي الٌصالح،  .2
 .17-16، ص 1999، دمشؽ، دار الفكر، 1، طالّنحويالقراءات الشاذة وتوجيييا محمكد أحمد الصغير،  .3
 .56الكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة، ص  .4
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حديف اتحادان تامان كليسا متٌ يما ليسا متغايريف تغايران ص في األخير إلى االستنتاج بأنٌ مي خلي 
 1حقيقيان بؿ بينيما ارتباط كثيؽ ارتباط الجزء بالكؿ.

 القراءات المتكاترة كالقرآف حقيقة كاحدة ألفٌ  أف نقكؿ عمى كجو الخبلصة إفٌ  حُّ لذا يصً  
-صمى اهلل عميو كسمـ–ؿ عمى سيدنا محمد القراءات القرآنية بمجمكعيا تمثؿ الكحي المنزٌ 

 قراءة متكاترة تمثؿ صكرة صادقة ككاممة عف كجو مف كجكه أداء القرآف عجاز، ككؿٌ لمبياف كاإل
 2.-كسمـصمى اهلل عميو –كامبلن كما أنزؿ عمى سيدنا محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  
 .69ينظر: حاشية اتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر، ص  1
 . 57الكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة، ص  2
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 اني: نشأة القراءات القرآنية: لمبحث الثّ ا

 حيحة المثبتة لمقراءات القرآنية:الحاديث الصّ 

مباحثيـ حكؿ القراءات  ة في مستيؿٌ ـ في القراءات القرآنيٌ ليس غريبان أف يذكر معظـ مف تكمٌ 
 ريفة التي تذكر اختبلؼ األحرؼ التي نزؿ عمييا القرآف، ألفٌ مجمكعة مف األحاديث الشٌ 

سكؿ لرٌ عيد ايكرىا في بيف القراءات القرآنية ابتدأ ظ اتاالختبلف أكيد عمى أفٌ غرضيـ كاف التٌ 
 تعمؽ باألذىاف، كىي أفٌ  أفيمكف دكا شبية فنّْ ، كي يي ةكجيؿ الصحاب-صمى اهلل عميو كسمـ –

  ىذه االختبلفات مصدرىا المصاحؼ العثمانية كطريقة كتابتيا الخالية مف الحركات كاإلعجاـ
  المنشأ االختبلؼ بيف القراءات كاف تكقيفيان ربانيَّ  ف أفٌ أف ىذه األحاديث الشريفة تبيٌ  كالحؽٌ 
 لحكـ سنذكر بعضيا في حينو. كجؿٌ  را مف اهلل عزٌ مقدٌ 

 :ريفةبكية الشٌ ما يمي بعض ىذه األحاديث النٌ كفي

أقرأني  : "و قاؿأنٌ -رضي اهلل عنو–. ركل البخارم كمسمـ في صحيحييما عف ابف عباس 2
 1."فمـ أزؿ أستزيديه كيزيدني حتى انتيى إلى سبعة أحرؼ ،جبريؿ عمى حرؼ

: قاؿ -رضي اهلل عنو–أف عمر بف الخطاب  -كالمفظ لمبخارم –. ك ركل البخارم كمسمـ1
 -صمى اهلل عميو كسمـ-كرة الفرقاف في حياة رسكؿ اهلل س سمعت ىشاـ بف حكيـ يقرأ"

صمى اهلل عميو -اهلل  عمى حركؼ كثيرة لـ يقرئنييا رسكؿىا لقراءتو فإذا ىك يقرأ تي عمتفاس
فكدتي أساكره في الٌصبلة، فانتظرتيو حتى سٌمـ، ثـ لٌببتو بردائو أك بردائي، فقمت: مف  -كسمـ

 قمتي لو كذبت فكاهلل إفٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ -اهلل كرة ؟ قاؿ أقرأنييا رسكؿأقرأؾ ىذه السٌ 
ا رسكؿ أقكده إلى رسكؿ اهلل، فقمت ي ىا، فانطمقتي أني ىذه السُّكرة التي سمعتؾ تقرأرسكؿ اهلل أقر 

  اهلل: إني سمعتي ىذا يقرأ سكرة الفرقاف عمى حركؼ لـ تقرئنييا، كأنت أقرأتني سكرة الفرقاف
 قاؿ رسكؿ ،ىاراءة التي سمعتو يقرأأرسمو يا عمر، اقرأ يا ىشاـ فقرأ ىذه الق :فقاؿ رسكؿ اهلل

                                  
 .183لبناف، دار القمـ، ص  –، بيركت 1، ج1، طالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان ،محمد فؤاد عبد الباقي .1
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ىذا  : "إفٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل  ىكذا أنزلت، ثـ قاؿ رسكؿ-صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل
 1كا ما تيسر منو ".أقر القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ فا

مَّي فقرأ قراءة . ركل "مسمـ" بسنده عف أي 8 بي بف كعب، قاؿ كنتي في المسجد، فدخؿ رجؿ ييصى
لٌصبلة، دخمنا جميعان ا يا عميو، ثـ دخؿ آخر فقرأ قراءة سكل قراءة صاحبو، فمما قضياأنكرتي 

ىذا قرأ قراءة أنكرتييا عميو كدخؿ آخر فقرأ  إفٌ  :فقمتي  -عميو كسمـصمى اهلل -عمى رسكؿ 
سَّف النبي شأنيما  -صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل سكل قراءة صاحبو، فأمرىما رسكؿ   فقرآ، فحى

صمى اهلل عميو -كذيب كال إذ كنتي في الجاىمية، فمما رأل رسكؿ اهلل فسقط في نفسي مف التٌ 
قاٍدًرم فًفٍضتي عرقا، ككأنٌ ما غشيني ضرب في صى  -كسمـ ،ن فقاؿ ما أنظر إلى اهلل عز كجؿ فرى
 ي، فرد إليٌ تف عمى أمٌ ، فرددتي إليو أف ىكّْ : يا أيبىٍي أيرٍسؿى إلى أف اقرأ القرآف عمى حرؼو لي
قرأه عمى سبعة لثة اتي، فردَّ إلٌي الثاٌ ف عمى أمٌ قرأه عمى حرفيف، فرددتي إليو أف ىكّْ ة اانيالثٌ 

تي، اغفر ألمتي، الميـ اغفر ألمٌ  ٌدة رددتيا مسألة تسألينيا، فقمت الميـٌ بكؿ رى  أحرؼ، كلؾ
 .2بلـ "إبراىيـ عميو السٌ  يـ حتىٌ كأٌخرتي الثالثة ليـك يرغب إلٌي الخمؽ كمٌ 

 قان عمى الحديث:معمٌ  "رقانيالزٌ "يخ قاؿ الشٌ 

 أفٌ  كذيب،معنى قكؿ أبي بف كعب رضي اهلل عنو : فسقط في نفسي مف التٌ  " كاعمـ أفٌ 
الىوي حيف رأل النٌ كذيب ما شكٌ الشيطاف ألقى إليو كساكس مف التٌ  صمى اهلل عميو -بي ش عميو حى

ككانتا في سكرة كاحدة ىي "  ،بيما عمى ما بينيما مف اختبلؼقد حٌسف القراءتيف، كصكٌ -كسمـ
ىذا االختبلؼ في القراءة  الذم مٌر بخاطره كقتئذ أفٌ  برم، ككأفٌ الطٌ  النحؿ"، عمى ما ركاه

ال تناؿ مف نفس صاحبيا  ديئة التيو كاف خاطران مف الخكاطر الرٌ و مف عند اهلل، لكنٌ ينافي أنٌ 
و ال كال عمؿ دائـ، كمف رحمة اهلل بعباده أنٌ  باؽو  ال تفتنيا عف عقيدة، كال يككف ليا أثره مناال، ك 

                                  
، تحؽ: طيار ألتي قكالج، بيركت، دار 1، جالمرشد الوجيز إلى عموم تتعمق بالكتاب العزيزأبك شامة شياب الديف عبد الرحمف المقدسي،  .1

 .78-77ـ، ص 1975-ق1395صادر،

 . 119مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، ص ، كما  البغكم...-الطبراني -الطحاكم -ابف ًحباف –النسائي  -الترمذم –د أبك داك  –ركاه مسمـ  .2
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مائر العابرة، كلكف يؤاخذىـ بما كسبت قمكبيـ حيف فكس كخمجات الضٌ بيكاجس النٌ يؤاخذىـ 
ٍدرىهي، كيكجّْ يفتح اإلنساف لمشُّ   1".، ثـ يعقد عمييا فؤاده كقمبىوي و إلييا اختياره ككسبوبية صى

اًة كاف عند أى  -صمى اهلل عميو كسمـ-بي . ركل مسمـ بسنده عف أبي بف كعب أف النٌ 3 بني "ضى
ؾ القرآف عمى تي اهلل يأمرؾ أف تقرأ أمٌ  إفٌ  :فقاؿ -عميو السبلـ–، قاؿ: فأتاه جبريؿ 2"فارغً 

 ، ف أمٌ  فقاؿ: أسأؿ اهلل معافاتو كمغفرتوحرؼو اهلل  انية، فقاؿ: إفٌ تي ال تطيؽ ذلؾ، ثـ أتاه الثٌ كا 
ف أمٌ تؾ القرآف عمى حرفيف، فقاؿ: أسأؿ اهلل معافاتً يأمرؾ أف تقرأ أمٌ   تيطيؽ تي الو كمغفرتو كا 
، فقاؿ: أسأؿ الثة فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ أف تقرأ أمٌ ذلؾ، ثـ جاءه الثٌ  تؾ القرآف عمى ثبلثة أحرؼو

فٌ  ابعة فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ أف تقرأ تي ال تطيؽ ذلؾ، ثـ جاءه الرٌ أمٌ  اهلل معافاتو كمغفرتو، كا 
، فأيَّ تؾ القرآف عمى سبعة أمٌ   3كا عميو فقد أصابكا ".ما حرؼ قرأأحرؼو

بي يقرأ و سمع رجيبلن يقرأ آية سىًمع النٌ . كأخرج البخارم عف عبد اهلل بف مسعكد أيضان أنٌ 1
كبلكما " :فقاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-بي بيده فانطمقتي بو إلى النٌ  أخذتي خبلفيا، قاؿ: ف

ف كاف مف قبمكـ م : فإفٌ بي قاؿالنٌ  الحديث: أكبر عممي أفٌ  ، قاؿ شيعبة أحد ركاة ىذا"محسفه 
 4.اختمفكا فأىمككا

القرآف نزؿ عمى  يا أفٌ كىناؾ أحاديث كثيرة أخرل ذكرىا المفٌسركف كعمماء القراءات تثبت كمُّ 
 فؽ عميو البخارم كمسمـ أك ذكره أحدىما، مع العمـ أفٌ سبعة أحرؼ، كلـ أثبت ىنا إال ما اتٌ 

  كاتر المعنكمحديث نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ قد بمغ حٌد التٌ  بعض العمماء ذكركا أفٌ 
ف ذكر اىـ، كممٌ حابة سمٌ ىذا الحديث مف ركاية سبع كعشريف مف الصٌ  كذكر الٌسيكطي أفٌ 

  5يكطيالحاكـ كالسٌ ك  ـتكاتر حديث نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ أبك عبيد القاسـ بف سبلٌ 

                                  
 .118المرجع السابؽ، ص  .1
 .كما في مناىؿ العرفاف ، ينسب إلى بني ًغفار، ألنيـ نزلكا عندهمستنقع ماء كالغدير بالمدينة ،أضاءة بني غفار .2
 .351لبناف، دار القمـ، ص  –، تحؽ: خميؿ الميس، بيركت 5، ج1، طشرح صحيح مسمم ،النككم محي الديف .3
 . 122، ص1مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، ج .4
 . 394مصر، المكتبة التكفيقية، ص -، تحؽ: عماد زكي الباركدم، القاىرة1، جتدريب الراوي شرح تقريب النواوي ،السيكطي جبلؿ الديف. 5
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 1الجزائرم كمحمد بف جعفر الكتانيطاىر يخ الشٌ المحدثيف  كمف ككركمحمد بف عبد الشٌ 
 2كمحمد أديب الصالح.

ر لو ة أف الٌتكاتر لـ يتكفٌ كقد نفى بعض العمماء أف يككف حديث نزكؿ القرآف متكاتران بحجٌ  
-كىك ما أميؿ إليو-كاتر ر لو شرط التٌ ، كسكاء تكفٌ "رقانيالزٌ "يخ ند منيـ الشٌ في كؿ طبقات السٌ 

فيك مقطكع بصحتو، كقد بمغ مف اىتماـ العمماء بيذا الحديث أف خٌصكه بمصنؼ ر أـ لـ يتكفٌ 
 مستقؿ كمف ىؤالء:

 مة أبك شامة المقدسي.العبلٌ  -
 بعة(.الشيخ بخيت المطيعي )الكممات الحساف في الحركؼ السٌ  -
 األحرؼ السبعة(.ر )تٍ نكر الديف عً  -
 نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ(.اع القطاف )منٌ  -
الككاكب الدٌرية فيما كرد في نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ مف األزىرم ) ادمحمد الحدٌ  -

 ة(.األحاديث النبكيٌ 

 ديث:احمعنى الحرف السبعة الواردة في ال

بعة كدٌبجكا في ذلؾ كبلمان كثيران، كتحتفظ لنا اختمؼ العمماء كثيران في المراد باألحرؼ السٌ  
ال يمكف  ،أفبثركة كبيرة مف اآلراء كاألفكار حكؿ ىذا الشٌ فاسير كعمـك القرآف كتب القراءات كالتٌ 

جاىات األساسية ليذه اآلراء، نا نسعى إلى تمخيص االتٌ إيرادىا جميعا، كلكنٌ  -في ىذا المقاـ –
دراج المتشابو منيا ضمف عنكاف كاحد، كبالتٌ  بضـٌ  محيص كتصٌفح اآلراء يمكف دبر كالتٌ كا 

 يمي مف العناصر: فيماعرضيا 

 فظي والشتراك المعنوي:الّترادف المّ  اتجاه .6

ـٌ ؿ فقة المعاني مختمفة األلفاظ نحك: أقبً ر األحرؼ السبعة: " بسبع لغات متٌ كىك يفسّْ   كىم
عبير عف معنى مف المعاني حيث تختمؼ لغات العرب في التٌ  :ؿ كأسرع... أمكتعاؿ كعجّْ 

و الكاحد، كحيث ال يككف ىناؾ اختبلؼ فإنٌ يأتي القرآف منزالن عمى قدر ىذه الٌمغات ليذا المعنى 

                                  
 .134ـ، ص 1995لبناف، -، تحؽ: عبد الفتاح أبك غدة، بيركت1، جتوجيو النظر إلى أصول الثر ،الجزائرم طاىر .1
 .90، المكتب اإلسبلمي، ص6، طلمحات في أصول الحديثمحمد أديب الٌصالح،  .2
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بعة ىي األحرؼ السٌ  فقة بألفاظ مختمفة، أم أفٌ بمفظ كاحد، فيي سبعة مف المعاني المتٌ يأتي 
 أكجو مف المُّغات في المعنى الكاحد ".               

لى ىذا الرٌ   ق(، كعبد اهلل بف كىب 224)تأم ذىب كؿ مف سفياف بف عيينة كا 
ق( الذم 328ت) ق(، كابف عبد البرٌ 832)تاكم ق(، كالطحٌ 820)تلطبرم ق(، كا253)ت

 . 1أم إلى أكثر العمماءنسب ىذا الرٌ 

جية النظر ىذه لحاجة المستشرقيف يؤيدكف ك  أم: " ألفٌ ىذا الرٌ  كقد انتقد صبحي الٌصالح    
 أخطر-ريبببل –ة " القراءة بالمعنى" كانت نظريٌ  د أفٌ يؤكّْ لبيذا  ث ببلشير، كتشبٌ في نفكسيـ

شخص يثبتو عمى ما  ص القرآني إلى ىكل كؿٌ يا أسممت النٌ ة في الحياة اإلسبلمية، ألنٌ نظريٌ 
 2ييكاه".

 ر بو أو قاربو:ه( ومن تأثّ 511)اتجاه ابن قتيبة ت .5

 ا مرتبطاف:ميجاه إلى اتجاىيف فرعييف كلكنٌ كيمكف تقسيـ ىذا االتٌ 

القرآف قة في بسبعة أكجو مف لغات العرب، متفرّْ أ. اتجاه ينحك إلى تفسير " األحرؼ السبعة" 
عمى معنى  ،3كا كيؼ شئتـقرأفا-صمى اهلل عميو كسمـ-عمى ذلؾ قكؿ رسكؿ اهلل  كيدؿٌ  ،الكريـ

القرآف ال يخرج في جممتو عف سبع لغات ىي األفصح مف قبائؿ العرب، نيزؿ أكثره بمغة "  أفٌ 
 ك " ىكازف" ك "كنانة"، ك" تميـ كاليمف". ذيؿ " ك " ثقيؼ "قريش"، كمنو ما ىك بمغة " ىي 

صمى اهلل -بي كانت مرادة مف النٌ  بع التي قدكقد اختمؼ العمماء في تحديد القبائؿ السٌ  
-رضي اهلل عنو –عثماف  أصؿ ذلؾ كقاعدتو في قريش، فإفٌ  فماؿ األكثر إلى أفٌ -عميو كسمـ

و نزؿ "زيد" فاكتبكه بمغة قريش فإنٌ ما اختمفتـ فيو أنتـ ك"ب المصحؼ: ىط الذم كتقاؿ لمرٌ 
ؿ القرآف بأسره منزٌ  يريد معظمو كأكثره، فمـ تقـ داللة قاطعة عمى أفٌ  :، قاؿ "الباقبلني""بمغتيـ

                                  
 . 36-35، ص 1991، القاىرة، مكتبة كىبة، ص 1، طنزول القرآن عمى سبعة أحرف ،ينظر: كؿ مف: مناع القطاف .1

 . 21-20، الككيت، مؤسسة عمي جراح الصباح، ص أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ،كعبد العاؿ سالـ مكـر
 .107مباحث في عمـك القرآف، ص  .2
، مؤسسة 2، ج1، طتيا إلى نياية القرن الثامن اليجريعموم القرآن من خالل مقدمات التفاسير من نشأينظر: محمد صفا شيخ إبراىيـ،  .3

 . 330ـ، ص 2004-ق1425الرسالة، 
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نَّا َجَعْمَناُه إ)ِ ي خبلؼ لغة قريش، كقد قاؿ تعالى: بمغة قريش فقط، إذ فيو كممات كحركؼ ى
 ( 4 ( )الزخرف:ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا

كربيعة كىكازف  ،ىي: قريش كىذيؿ كتميـ، كاألزد القبائؿ اني" أفٌ تأبك حاتـ "الٌسجسكرأل  
 كسعد بف بكر. 

أييف حيث قاؿ: " كقد قاؿ بعض ى منحى تكفيقيان يجمع فيو بيف الرٌ فتكخٌ  "أما "أبك شامة 
رب يكخ: الكاضح مف ذلؾ أف يككف اهلل أنزؿ القرآف بمغة قريش كمف جاكرىـ مف فصحاء العالشٌ 

  كه بمغاتيـ التي جرت عمييا عاداتيـأؿ عمييـ أف يقر بيف بو المنزَّ ثـ أباح اهلل لمعرب المخاطى 
 1".ؼ بعضيـ االنتقاؿ إلى لغةغيرىاكلـ يكمَّ  ،باستعماليا عمى اختبلفيـ في األلفاظ كاإلعراب

ؿ ىك مكمٌ ؿ بؿ جاه تفصيمي كليس منفصبلن عف األكٌ اني: ىذا االتّْ جاه الفرعي الثٌ ب. االتٌ 
ؿ مف ر لو، كييدؼ إلى محاكلة حصر كيفيات ككجكه االختبلفات في القراءات كأكٌ كمفسٌ 

كجكه الخبلؼ في القراءات فكجدتيا  فصيؿ ابف قتيبة حيث قاؿ: " كقد تدبٌرتي تعٌرض ليذا التٌ 
 سبعة أكجو:

في الكتاب  ليا: االختبلفات في إعراب الكممة أك في بنائيا بما ال يزيمييا عف صكرتياأكٌ  -
وأطَيَر(، )( 13( )ىود:َىُؤَلِء َبَناِتي ُىنَّ َأْطَيُر َلُكمْ )ر معناىا، نحك قكلو تعالى: يغيٌ كال 
(  ِباْلُبْخل َوَيْأُمُروَن النَّاَس ) (،61( )سبأ: ِإلَّ اْلَكُفورُ  ىَجازَ يُ َوَىْل ( )ْل ُنَجاِزي ِإلَّ اْلَكُفورَ )ى

 (.   531)البقرة:  كميسيرة،(  َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ كالبىٍخؿ، ) ... (41)النساء:

ر معناىا، كال ييزيؿ اني: أف يككف في إعراب الكممة كحركات بنائيا بما يغيٌ الكجو الثٌ  -
سبأ: ( )َبْيَن َأْسَفاِرَنا دَ َنا َباعَ َربُ (، )َربََّنا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا:) صكرتيا في الكتاب، نحك قكلو

63) 

ر معناىا، كال الث: أف يككف االختبلؼ في حركؼ الكممة دكف إعرابيا، بما ييغيٌ الكجو الثٌ  -
( )ُنْنِشُرَىا( َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَىا)ييزيؿ صكرتيا في الكتاب، نحك قكلو تعالى: 

 .(523)البقرة: 

                                  
 .92المرشد الكجيز، ص .1
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ري صكرتيا في الكتاب، كال يغيٌ  ابع: أف يككف االختبلؼ في الكممة بحيث ييغيرالكجو الرٌ  -
(، 53( )يس: ِإلَّ َصْيَحًة َواِحَدةً )ك  (َواِحَدةً  َزَقيةِإْن َكاَنْت ِإلَّ )معناىا، نحك قكلو تعالى: 

 .(2القارعة:( )َكاْلِعْينِ )و (اْلَمْنُفوشِ  )َكاْلصوف

نحك قكلو الكجو الخامس: أف يككف االختبلؼ في الكممة بما ييزيؿ صكرتيا كمعناىا،  -
 (53الواقعة: اآلية )( َمْنُضودٍ  َوَطْمحٍ ) ،في موضع (َمْنُضودٍ  عٍ َوَطمْ :) تعالى

الحق  َوَجاَءْت َسْكَرةُ )أخير نحك قكلو: قديـ كالػتٌ ادس: أف يككف االختبلؼ بالتٌ الكجو السٌ  -
 ( 63 ق:( )َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقٍّ )و ( بالموت

( َوَما َعِمَمْت َأْيِديِيمْ )قصاف، نحك قكلو: يادة كالنٌ أف يككف االختبلؼ بالزٌ ابع: الكجو السٌ  -
 ىو المَّوَ  ِإنَّ ( و )اْلَغِني  اْلَحِميدُ  ِإنَّ المَّو(، ونحو قولو: )42( )يس :َعِمَمْتُو َأْيِديِيمْ  و)َوَما
 1(51( )لقمان: اْلَحِميدُ اْلَغِني  

يـ "أبك الفضؿ محاكلة حصر أكجو االختبلفات عمماء مف أىمٌ كقد اقتفى أثر ابف قتيبة في  
رىـ بو ك"ابف الجزرم"، ككاف تأثُّ  ،يانالدٌ  كعمر ائح، ك"أبك بكر الباقبلني"، كأبك الٌرازم" في الٌمك 
ا الٌرازم فقد استفاد مف كبلـ ابف ة "أبا بكر الباقبلني" كبدرجة أقؿ ابف الجزرم، أمٌ شديدان، خاصٌ 

ة أكجو كتفٌرد بعة في ستٌ ٌؽ لنفسو طريقان متميزان، كذلؾ بإدماج أكجو "ابف قيببة" السٌ و شقتيبة، لكنٌ 
قكف بينو كبيف غيره كيكردكف رأيو بإضافة كجو سابع جديد، األمر الذم جعؿ بعض العمماء يفرّْ 

ف كاف االتفاؽ في االتٌ  ،مستقبلن عف اآلخريف رقاني" جاه العاـ كمف ىؤالء عبد العظيـ "الزٌ كا 
 2قدة.فس في تفنيد االعتراضات التي أكردىا عميو النٌ الذم انتصر لرأيو كأطاؿ النٌ 

 3ازم نكرد رأيو كما نقمو عنو العمماء.كضيح كنظران الستقبلؿ الرٌ كلمزيد مف التٌ 

 قاؿ: الكبلـ ال يخرج عف سبعة أحرؼ في االختبلؼ:

 .ؿ: اختبلؼ األسماء مف إفراد كتثنية كجمع كتذكير كتأنيتاألكٌ  -
 اني: اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ مف ماض كمضارع كأمر.الثٌ  -

                                  
 . 37-36ـ، ص 1973، تح: السيد أحمد صقر، القاىرة، مكتبة دار التراث، 2، طتأويل مشكل القرآن ،ابف قتيبة .1
 .141 – 132ينظر: مناىؿ العرفاف، ص  .2
 حجر في الفتح، كالسيكطي في اإلتقاف، كابف عقيمة المكي في الزيادة كاإلحساف في عمكـ القرآف، كالرزقاني في مناىؿ العرفاف. مف ىؤالء ابف  .3
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 الث: اختبلؼ كجكه اإلعراب. الثٌ  -
 يادة.قص كالزٌ ابع: االختبلؼ بالنٌ الرٌ  -
 أخير.قديـ كالتٌ الخامس: االختبلؼ بالتٌ  -
 الٌسادس: االختبلؼ باإلبداؿ. -
كاإلدغاـ كنحك فخيـ كاإلظيار رقيؽ، كالتٌ غات كالفتح كاإلمالة كالتٌ ابع: اختبلؼ المٌ السٌ  -

 1."ذلؾ

أكجو  ، ىك مف أىـٌ جاهازم بذكره مف بيف أصحاب ىذا االتٌ ابع الذم انفرد الرٌ كالكجو السٌ  
 كتية. ندرج ضمف االختبلفات الصٌ كافرنا في القراءات القرآنية، كىك يىا تاالختبلؼ كأشدّْ 

غـ مف عمى الرٌ -قتيبة ازم ضمف المنحى العاـ لرأم ابف ح رأينا في اعتبار الرٌ ا ييرجّْ كممٌ  
 2ازم[ كبلـ "ابف قتيبة" كلٌقحو.يقصد الرٌ حجر العسقبلني: " قمت: كقد أخذ ]ابف  قكؿي -انفراده

 كال نبرحي ىذه المسألة حتى ننٌبو إلى مبلحظتيف:

ابف الجزرم( بالعدد سبعة -الباقبلني-الرازم –ابف قتيبة : التزاـ ىؤالء العمماء )ىاألكل -
مٌرد ذلؾ  ىذه األكجو ال تخرج عف سبعة كلعؿٌ  بلؼ، كتأكيدىـ أفٌ في بياف أكجو االخت

 عائد إلى كركد ىذا العدد في حديث " نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ"، في حيف أفٌ 
غاير كاالختبلؼ كمنيـ أبك التٌ عمماء آخريف لـ يمتزمكا بالعدد سبعة في تبياف أكجو 

تفصيؿ لؤلكجو التي ذكرىا ابف  اني الذم أكصميا إلى عشريف كجيا، بعضياكالدٌ عمر 
 3قتيبة كمف نيج نيجو كبعضيا لـ يذكر.

المراد  انية: قد قٌصر السيكطي في عرض رأم ابف قتيبة في " اإلتقاف" عندما ذكر أفٌ الثٌ  -
ىذه  غاير، كىذا كبلـ غير دقيؽ، ألفٌ بعة عنده ىي األكجو التي يقع بيا التٌ باألحرؼ السٌ 

يا لغات لسبع بعة بأنٌ طار تفسير ابف قتيبة لؤلحرؼ السٌ األكجو ىي تفصيؿ يندرج في إ

                                  
 .46، ص1اإلتقاف في عمكـ القرآف، ج .1
لبناف، دار المعرفة، -بيركت، تحؽ: ًفؤاد عبد الباقي، كمحب الديف الخطيب، 9، جفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقبلني أحمد بف حجر،  .2

 .29ص 
، تحؽ: عبد المييمف عبد السبلـ طحاف، مخطكط رسالة دكتكراه مقدمة لكمية الشريعة مجامع البيان في القراءات الّسبع ،ينظر: الداني أبك عمرك .3

 .46-39، ص 1406كالدراسات اإلسبلمية، جامعة أـ القرل، 
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، ا الخطأ بعض المعاصريف عبد العاؿ سالـ مكـرقبائؿ مف العرب، كقد تىًبعو في ىذ
نَّما  :ة إلى رأم ابف قتيبة في معنى األحرؼ الٌسبعة، أمالذم لـ ييشر البتٌ  المُّغات، كا 

 1ذكر مباشرة أكجو التغاير السَّبعة".

 أم:الرٌ  أصحاب ىذا

ابف "ق(، ك113) ت، "ـأبك عبيد اهلل بف سبلٌ "ق(، ك 213) ت"ىرمالزُّ "القدماء: منيـ  -
 "ازمأبك الفضؿ الرٌ "، كق(314ت) "البييقي"ق( ك 152)ت "ثٍعمب"ق( ك132ت) "قتيبة
 ( كآخركف. 131)تة ق(، كابف عطيٌ 308) تق( كالباقبلني 150)ت

إبراىيـ "، "بخيت المطيعي"يخ ، كالشٌ "مياطيالدٌ يخ الخضرم الشٌ "ركف كالمحدثكف: المتأخّْ  -
 ."أنيس

 ا ينبغي ذكريه أفٌ جاه، كممٌ ازم ضمف ىذا االتٌ ح رأم أبي الفضؿ الرٌ رقاني فقد رجٌ ا الزٌ أمٌ  
رقاني ازم كيختاره باإلضافة إلى الزٌ صبحي الٌصالح يؤيد رأم الرٌ  عبد العاؿ سالـ مكـر ذكر أفٌ 

 حيث قاؿ: 

رقاني، يخ الزٌ ا أحدىما فيك الشٌ ازم[ يختاره اثناف مف المحدثيف، أمٌ رأم الرٌ " كىذا الرأم ] 
بحي الصالح الذم عديؿ يتمثؿ عديؿ فيو، كىذا التٌ ازم مع التٌ يختار رأم الرٌ  كأما الثاني فيك صي

ثـ نقد تصريؼ األفعاؿ مف ماض  [...]في االختبلؼ في الحركؼ نحك يعممكف كتىعممكف
يا كجيان خاصان قائمان برأسو، مع أنو يندرج تحت كجو االختبلؼ في كمضارع كأمر، في جعم

 2األعراب".

ح الذم يصرّْ  الحصبحي الصٌ ىذا مف كبلـ  د العاؿ سالـ مكـرعب أدرم كيؼ فيـ كلستي  
قص في استقراء األقدميف لؤلكجو الٌسبعة، قد بأنو لـ يختر رأم الرازم حيث يقكؿ: " كىذا النٌ 

أبي حممنا عمى أف نسمؾ في طريقة استقرائنا ليا سبيبلن مخالفة ليـ جميعان، فمـ نختر مذىب 
بف كأبي الخير  مى مذىب ابف قتيبة، الذم فٌضمو الزرقاني في " مناىمو" عالفضؿ الرازم

ا نختر مذىب كاحد مف ىؤالء، أمٌ  كما لـ، ي بكر بف الطيب الباقبلنيالقاضي أبالجزرم ك 

                                  
 . 18نحكية، ص أثر القراءات القرآنية في الدراسات ال .1
 . 22نفسو، ص  .2
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الٌرازم فإنو لـ يعرض قط في كتابو " المكائح" إلى كجو االختبلؼ في الحركؼ، نحك "يعممكف" 
تة الباقية التي ذكرىا، ثـ إنو جعؿ و ال يندرج تحت كاحد مف األكجو السٌ ك"تعممكف"، مع أنٌ 

و يندرج ان برأسو، مع أنٌ اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ مف ماض كمضارع كأمر كجيا خاصان قائم
ـى بمذاىبيـ أنيـ ا الثٌ تحت كجو االختبلؼ في اإلعراب، كأمٌ  بلثة اآلخركف فحسبنا لكيبل نيسمى

ف دافع عنو بعضيـ نظريان جميعا أغفمك   1"ا كجو االختبلؼ في الميجات عمميا  كا 

ا عمٌ  ، كىذا بعيده ازم أك اآلخريفم الرٌ رأ فٌ و لـ يتبح في ىذه الفقرة أنٌ الح يصرّْ فصبحي الصٌ  
  أنو اختار رأم الرازم مع تعديؿ.عبد العاؿ سالـ مكـر مف  فيموي 

 لي" بالمفيـك المعاصريقارب معنى " الحقؿ الدال ،الث: كىك اتجاه تصنيفيجاه الثٌ االتٌ  -
 مجمكعة الكبلميةالنؼ أك لشريؼ بالصّْ يسعى إلى تفسير الحرؼ الكارد في الحديث ا

بعة أحرؼ سبعة االتجاه بقكلو: " كذىب قـك إلى أف السٌ ص ابف حجر ىذا كقد لخٌ 
كا بحديث ابف مسعكد  صمى -بي عف النٌ  -رضي اهلل عنو–أصناؼ مف الكبلـ، كاحتجُّ

قاؿ: كاف الكتاب األكؿ ينزؿ مف باب كاحد عمى حرؼ كاحد كنزؿ  -اهلل عميو كسمـ
 كمحكـ كمتشابوكآمر، كحبلؿ كحراـ القرآف مف سبعة أبكاب عمى سبعة أحرؼ: زاجر 

ا نيييتـ عنو، تـ بو، كانتيكا عمٌ ر مً مكا حرامىوي، كافعمكا ما أي مُّكا حبللىوي، كحرّْ فأحً  ،كأمثاؿ
(  َمنَّا ِبِو ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربٍَّناآنكا بمتشابيو، كقكلكا ) كاعممكا بميٍحكمو كآمً ،ركا بأمثالو كاعتبً 

 أخرجو أبك عبيد كغيره. (1) آل عمران

، ىذا الحديث ال يثبت ألنو مف ركاية " أبي سممة" بف عبد الرحمف عف ابف عبد البرٌ قاؿ ابف 
ظر منيـ "أبك جعفر أحمد بف أبي مسعكد، كلـ يمؽ ابف مسعكد، كقد رٌده قـك مف أىؿ النٌ 

 ت كقاؿ أبك عمي األىكازم اؿ بوبرم في الٌرد عمى ما ق]ابف حجر[: كأطنب الطٌ  عمراف"، قمتي 
 :ىك زاجر أم :زاجر كآمر استئناؼ كبلـ آخر، أم :العبلء اليمداني: قكلوق(، كأبك  332)

نَّما تكٌ  فاؽ في مو مف جية االتّْ ىـ ذلؾ مف تكىٌ القرآف، كلـ ييرد بو تفسير األحرؼ الٌسبعة، كا 
 2العدد ".

                                  
 . 116-115مباحث في عمـك القرآف، ص  .1
 .29، ص 9فتح البارم شرح صحيح البخارم، ج .2
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ما بني عمى  ركح ألفٌ نى عف ىذه الشٌ : كما داـ الحديث المستند إليو ضعيفان فنحف في غً قمتي 
 اد بو.مأساس كاهو ال ينبغي االعت

ٌنما يكضّْ ؿ "ابف حجر" عمى عدـ صحة ىذا التٌ كيدلٌ  قكلو  ح أفٌ فسير لؤلحرؼ الٌسبعة بقكلو: " كا 
]يقصد الصحيح[، مف طريؽ  ليس تفسيران لؤلحرؼ السبعة ما كقع في مسمـزاجر كأمر]...[ 

تمؾ  قاؿ ابف شياب بمغني أفٌ  [...] ؿيكنس عف ابف شياب عقب حديث ابف عباس األكٌ 
 1بعة إنما ىي في األمر الذم يككف كاحدان ال يختمؼ في حبلؿ كال حراـ ".األحرؼ السٌ 

 :موازنة وترجيح

بلثة الكاردة في تفسير معنى األحرؼ الٌسبعة الكاردة في األحاديث جاىات الثٌ مف دراسة االتّْ  
 كؿ فريؽ قد استند في تدعيـ رأيو بحديث أك مجمكعة أحاديث، فالقائمكف بأفٌ  بكية ندرؾ أفٌ النٌ 

بعة ىي سبعة أصناؼ مف الكبلـ، قد استدلكا بحديث ابف مسعكد الذم سبؽ إيراده األحرؼ السٌ 
أم كتفنيده، كقد ذىبكا في تضعيؼ ىذا د عمى ىذا الرٌ الث، كالعمماء قد كفكنا الرٌ في االتجاه الثٌ 
احية ز عمى النٌ كمنيـ مف ركٌ 2،"كابف قتيبة"فمنيـ المقتضب كالمقتصد  ،ىب شتىالتفسير مذا

ه يء كضدّْ المرء ال يؤمر بالشٌ  ألفٌ  3،"كالطبرم"أم رد متف الحديث  ،المعنكية الداللية في الرد
ناقض الذم نيزَّه ىذا يفضي إلى القكؿ بالتٌ  )أمر كنيي، حبلؿ، حراـ...( في الحرؼ الكاحد ألفٌ 

ذيف المٌ  ،كابف حجر 4ناعة الحديثية كابف عبد البراب اهلل تعالى، كمنيـ مف اعتمد الصّْ عنو كت
دكف عؼ، لذلؾ يسيؿ استبعاد ىذا التأكيؿ لؤلحرؼ السبعة كنحف متأكٌ حكما عمى الحديث بالضٌ 

 مف خطئو.

كما  اني فقد ذىب إلى كؿ منيما طائفة كبيرة مف عمماء اإلسبلـؿ كالثٌ جاىاف األكٌ أما االتٌ  
إليو  ما ذىب-حسبو–ح نَّا أثناء عرضيما، ككؿ فريؽ استند بدكره إلى أحاديث شريفة ترجّْ بيٌ 

                                  
 المصدر السابؽ، ص ف. .1
 .84تأكيؿ مشكؿ القرآف، ص  .2
 .52، 48، 47، صفحات: 1تفسير الطبرم، ج .3
، تحؽ: محمد الفبٌلح، الرباط، المطبعة الممكية، 8، ج1، طالموطأ من المعاني والسانيدالتمييد لما في  ،ابف عبد البر أبك عمرك يكسؼ النمرم. 4

 .276-275ص
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ـ دراسات مو ابف قتيبة لـ يكتؼ باألحاديث بؿ قدٌ جاه الذم يمثٌ االتٌ  مف تفسير، مع العمـ أفٌ 
 ٌنا ذلؾ سابقان.غاير كما بيف أكجو االختبلفات كالتٌ تبيٌ  ،استقرائية، صرفية إعرابية كلغكية تفصيمية

استند  –الذم نٌظر ليذا االتجاه-برم فاتجاه الترادؼ كاالشتراؾ المعنكم الذم يتزعمو الطٌ  
-عف أبيو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  "عبد الرحمف بف أبي بكر"يا حديث إلى عدة أحاديث، مف أىمّْ 

-السبلـ عميو-حرؼ فقاؿ ميكائيؿ  قاؿ جبريؿ: " اقرأ القرآف عمى-صمى اهلل عميو كسمـ
يا شاؼو كاؼو ما لـ يختـ آية ة أك سبعة أحرؼ، فقاؿ كمٌ ى بمغ ستٌ استزده، فقاؿ عمى حرفيف حتٌ 

 .(براني كالييثميركاه أحمد كالطٌ كتعاؿ " ) عذاب برحمة، أك آية رحمة بعذاب، كقكلؾ ىمـٌ 

 ، كفي ركاية كأسرع كأعجؿ.   كفي ركاية أخرل نحك قكلؾ: تعاؿ، كأقبؿ كىمـٌ 

شيء منيا، كليس فييا حيحيف فسير ليس في الصٌ بيا عمى ىذا التٌ  فاألحاديث المستدؿٌ  
حديث صحيح لذاتو، كالحديث الذم ركاه عبد الرحمف بف أبي بكرة عف أبيو حكـ عميو محققا 

كعادؿ مرشد( بأنو حديث: "  كتاب مسند " اإلماـ أحمد بف حنبؿ )الشيخ شعيب األرناؤكط
لضعؼ  ،و في آخره: نحك قكلؾ " تعاؿ كأقبؿ كىمـ"، كىذا إسناد ضعيؼصحيح لغيره" دكف قكل

ر األحرؼ )نحك أف الزيادة التي فييا تفسي :كىك " عمي بف زيد بف جدعاف " أم أحد ركاتو
 1( ضعيفة.قكلؾ تعاؿ كأقبؿ

كقد صٌحح "األلباني" ىذه الزيادة مع اعترافو بضعؼ " عمي بف زيد بف جدعاف" كذلؾ  
 ال مجاؿ إليرادىا في ىذا المكضع. 2ىالشكاىد ذكر 

برم" في ا األحاديث األخرل التي تشترؾ مع ىذا الحديث في المعنى كالتي ذكرىا " الطٌ أمٌ  
ف لي بعد مطالعتيا مف صكاب نظرة مييد" كغيرىما فقد تبيٌ فسير، كابف عبد البر في " التٌ التٌ 

ميا ال يسمـ كمعظي  -ىذه األحاديثاألستاذ " صبحي الصالح" في تخكفو كاحتياطو أف تككف 
يراد الشبيات خاصة كأف -مف مقاؿ بعض المستشرقيف الحاقديف  مداخؿ لمطعف في القرآف كا 
أم جكاز تغيير األلفاظ مع المحافظة عمى  ،رٌكجكا لنظرية القراءة بالمعنى "ببلشير"كمنيـ 

                                  
 . 147ـ، ص 2001-ق1424، تحؽ: شعيب األرناؤكط كآخريف، مؤسسة الرسالة،34، ج1، طالمسندأحمد بف حنبؿ الشيباني،  :ينظر .1
إلسكندرية، برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف ، ا6، جسمسمة الحاديث الصحيحة ،األلباني ناصر الديف .2

 .  80كالسنة، ص
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ابف بلني ك الباقازم ك لرٌ اة ك بف قتيباالنياية االتجاه الذم ذىب إليو  ح فينى، لذلؾ نيرجّْ المع
و إذا كاف الجزرم، كالذم نصره معظـ العمماء المعاصريف الذيف كتبكا في المكضكع، كنقكؿ بأنٌ 

دقيؽ بإضافة جكيد كالتٌ ازم فضؿ التٌ فإنو لمرٌ  ،البف قتيبة فضؿ اإلبداع بذكر أكجو التغاير
كالتي تندرج فييا معظـ االختبلفات بيف طقية كالٌميجية ؽ باالختبلفات النٌ ابع المتعمّْ العنصر السٌ 

 1القبائؿ العربية.

 مالحظة:

قرأ عمى سبع في القرآف تي  لفظة معنى نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ ال يمـز منوي أف كؿَّ  إفٌ  
في ذىف البعض، فقد يككف لمكممة كجياف  بسبعة أداءات، كما يمكف أف يىًعفٌ  لدَّ كيفيات أك تؤى 

بعة، كقد ال يككف ليا إال كجو كاحد، كما ىك حاؿ معظـ كممات القرآف، أك ثبلثة أكجو إلى س
ىذا الفيـ الخاطئ الذم يمكف أف يخطر عمى باؿ بعض مف ال دراية لو كافية بالمكضكع، 

ـ" يقكؿ في حٌذر منو العمماء منذ فجر التأليؼ في القراءات، فيذا " أبك عبيد القاسـ بف سبلٌ 
لو سبعة أحرؼ يعني سبع لغات مف لغات العرب، كليس معناه كتابو " غريب الحديث": " قك 

بع غات السٌ أف يككف في الحرؼ الكاحد سبعة أكجو، ىذا لـ نسمع بو قط، كلكف نقكؿ: ىذه المٌ 
غة ىذيؿ، متفرقة في القرآف، فبعضو نزؿ بمغة قريش، كبعضو نزؿ بمغة ىكازف، كبعضو بم

 كبعضو بمغة أىؿ اليمف.

يقرأ عمى بعة أف يككف الحرؼ الكاحد رآف: " كليس معنى تمؾ السٌ كقاؿ في فضائؿ الق 
قة في جميع و نزؿ عمى سبع لغات متفرٌ و عندنا أنٌ سبعة أكجو، ىذا شيء غير مكجكد كلكنٌ 

الث بمغة كالثٌ  ،اني بمغة أخرل سكل األكلىالقرآف مف لغات العرب فيككف الحرؼ بمغة قبيمة كالثٌ 
 2كبعض القبائؿ أسعد بيا كأكثر حظا فييا مف البعضأخرل سكاىما، كذلؾ إلى سبعة، 

                                  
 كالخامس.ما ذكره ابف قتيبة في كجكه الخبلؼ التي ذكرىا معظمو ال يتعمؽ باختبلفات المغات بيف القبائؿ الميـ إال في األكجو: الثالث كالٌرابع  .1
 .92-91المرشد الكجيز، ص  .2
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ركرة في بع ليست بالضٌ غات السٌ المٌ  اف" ىذا األمر تكضيحان بقكلو: " إفٌ اع القطٌ كيزيد " منٌ  
كؿ كممة مف القرآف، أك في كممة بعينيا، بؿ حيث يكجد في لغات العرب تفاكت في األلفاظ 

 .   1بالٌمغات الٌسبع، أك ببعضيا كحيث ال ييكجد فبل "الة عمى معنى كاحد ينزؿ القرآف الدٌ 

فظة الكاحدة كانت غات المختمفة في المٌ قراءة القرآف بيذه المٌ  كمف نافمة القكؿ الٌتذكير بأفٌ  
ة، فمـ يكف سائغان لمعربي أف يجتيد في تغيير لفظة مف القرآف لتكافؽ لغتو إف كانت تمؾ تكقيفيٌ 

نة منتشرة في القرآف مراعيان ما نزؿ القرآف ابتداء في ألفاظ معيٌ نٌ المغة ليست عمى لسانو، كا  
"كال يككف ىذا االختبلؼ داخبلن تحت  :اختبلؼ المغات في بعض القبائؿ، يقكؿ اإلماـ البغكم

إذ (35: النساء)( َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيًرا) قكلو سبحانو كتعالى: 
فريؽ بما شاء فيما يكافؽ لغتو مف غير تكقيؼ، بؿ كؿ  ليس معنى ىذه الحركؼ أف يقرأ كؿُّ 

صمى اهلل عميو  -سكؿ كح األميف عمى الرٌ نزؿ بيا الرٌ  يا كبلـ اهللىذه الحركؼ منصكصة، ككمُّ 
ىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ"،  : " إفٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ -عميو قكلو  يدؿٌ  -كسمـ

 عارض جبريؿ في كؿٌ ي-صمى اهلل عميو كسمـ -فجعؿ األحرؼ كميا مٌنزلة ككاف رسكؿ اهلل 
شير رمضاف بما يجتمع عنده مف القرآف، فىييحدث اهلل فيو ما يشاء كينسخ ما يشاء، ككاف 

ككاف يجيكز  ،القرآف بوعرضة كجيا مف الكجكه التي أباح اهلل لو أف يقرأ  يعرض عميو في كؿٌ 
قرأ كييٍقرئي بجميع ذلؾ كىي بأمر اهلل سبحانو كتعالى أف يى  -صمى اهلل عميو كسمـ -لرسكؿ اهلل 

ف اختمؼ بعض حركفيافيا متٌ كمُّ   2."قة المعاني كا 

 بين الحرف السبعة والقراءات السبع:

بعة الكاردة في األحرؼ السٌ بع التي بيف أيدينا اليـك كبيف ما العبلقة بيف القراءات السٌ  
؟ سؤاؿ أجاب عنو طائفة كبيرة مف العمماء لما رأكا أف كثيرا مف العامة تعتقد أف األحاديث

ي بف أبي كٌ كمف ىؤالء مالقراءات السبع ىي نفسيا األحرؼ السبعة التي أنزؿ عمييا القرآف، 
مف ىؤالء القيرَّاء ]أم  أف قراءة كؿ كاحد ا مف ظفٌ : فأمٌ الذم يقكؿ ق(383طالب القيسي" )ت 

صمى اهلل عميو  -الحركؼ الٌسبعة التي نصَّ النبي  الٌسبعة[ كنافع، كعاصـ، كأبي عمرك، أحد

                                  
 . 49نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، ص  .1
، ص 1983، تحؽ: شعيب األرناؤكط، محمد زىير الشاكيش، بيركت، المكتب اإلسبلمي، 4، ج2، طشرح الس نة ،البغكم الحسيف بف مسعكد .2
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بعة مترككان، إذ قد فذلؾ منو غمط عظيـ، إذ يىًجبي أف يككف ما لـ يقرأ بو ىؤالء السٌ  -كسمـ
الٌسبعة عنده، كيجب مف بعة عنده، فما خرج عف قراءاتيـ فميس مف استكلكا عمى األحرؼ السٌ 

ًكم عف أئمة ىؤالء الٌسبعة مف التٌ  ا ييكافؽ ابعيف كالٌصحابة ممٌ ىذا القكؿ أف تيترؾ القراءة بما ري
  بعة، كيجب منو أف ال تيركل قراءة مف ثامف فما فكقوا لـ يقرأ بو ىؤالء السٌ خط المصحؼ، ممٌ 

 1."ىؤالء الٌسبعة عند معتقد ىذا القكؿ قد أحاطت قراءتيـ باألحرؼ الٌسبعة ألفٌ 

غير سميـ لعمؿ ابف مجاىد ) ت  الخاطئ في عقكؿ البعض بسبب فيـ كقد كقر ىذا الفيـ 
انتشر  بعة في القراءات " كىك أٌكؿ مف ٌسبع الٌسبعة كمف ثـٌ ق( صاحب كتاب " السٌ 813

مصطمح  فظفَّ بعض النَّاس أفٌ  ،القيراء الٌسبعة" المعركفكفمصطمح " القراءات الٌسبع" ك "
نَّما أكقع ىؤالء في الشٌ  بية "القراءات الٌسبع" مرادؼ " لؤلحرؼ الٌسبعة"، قاؿ ابف الجزرم " كا 

بعة ىذه السٌ  ككنيـ سىًمعيكا: " أينزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ"، كسمعكا قراءات الٌسبعة، فظنُّكا أفٌ 
ميف اقتصار " ابف مجاىد" عمى سبعة ييا، كلذلؾ كره كثير مف األئمة المتقدّْ ىي تمؾ المشار إل
كه في ذلؾ، كقالكا أال اقتصر عمى دكف ىذا العدد أك زاد، أك بٌيف مراده أمف القيراء، كخطٌ 

 2بية".ص مف ال يعمـ مف ىذه الشُّ مّْ ًلييخى 

األحرؼ  المعتبريف أفٌ  أما ابف تيمية فيقكؿ في ذات المكضكع: " ال نزاع بيف العمماء 
اء القرآف أنزؿ عمييا ليست قراءات القرٌ  أفٌ -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي  تي ذكربعة الالس

" ليككف مكافقان لعدد الحركؼ، التي أنزؿ الٌسبعة المشيكرة، بؿ أٌكؿ مف جمع ذلؾ " ابف مجاىد
القراءات الٌسبع ىي الحركؼ الٌسبعة، أك  ال العتقاده كاعتقاد غيره مف العمماء أفٌ  ،عمييا القرآف

 3قرأ بغير قراءتيـ"ىؤالء الٌسبعة المعينيف ىـ الذيف ال يجكز أف يي  أفٌ 

 ؟ إفٌ العبلقة بينيماسبة أك ير األحرؼ الٌسبعة فما النّْ القراءات الٌسبع ىي غ كبعد أف عممنا أفٌ 
يـك ىي جزء مف األحرؼ الٌسبعة التي اس الىا النٌ أيا التي يقر القراءات الٌسبع بؿ القراءات كمُّ 

                                  
بي، دار نيضة مصر لمطبع كالنشر،  د ت، ، تحؽ: عبد الفتاح إسماعيؿ شماإلبانة عن معاني القراءاتمكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي،  .1

 .151ص 
 .49 ص ، تحؽ: محمد عمي الضباع، بيركت دار الكتب العممية، دت، 1، جالنشر في القراءات العشرابف الجزرم أبك الخير محمد بف محمد،  .2
 .53، ص 1المصدر نفسو، ج .3
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نزؿ بيا القرآف، ككافؽ الٌمفظ بيا خط المصحؼ الذم أجمع الٌصحابة فمف بعدىـ عميو كعمى 
 1راح ما سكاه.اطّْ 

 من أسرار وحكم اختالف القراءات القرآنية: 

  ـكى لمعرفة الحً فكير دبر كالتٌ يدفع اختبلؼ القراءات القرآنية العقؿ الٌسميـ إلى محاكلة التٌ  
ابتة، كفي ىذا المجاؿ سنذكر بعض كاكتناه بعض األسرار الكامنة كراء ىذه االختبلفات الثٌ 

ة فصيمي لمبعض اآلخر التزامان بالخطٌ ناكؿ التٌ ميف التٌ مؤجّْ  ،العبر عمى سبيؿ اإلجماؿ كاالقتضاب
فٌ  ييدم إلى جممة مف ر الكقائع صكص كتدبُّ استقراء النٌ  التي انتيجناىا في ىذا البحث، كا 

 الحكـ كاألسرار نجمؿ بعضيا فيما يمي:

رادة الُيسر بيا والتّ خفيف عمى المّ . التّ 6 َوَلَقْد َيسَّْرَنا ) كقد قاؿ تعالى يوين عمييا: ة وا 
القبائؿ كثيرة كىي مختمفة في ليجاتيا  ، كمعمـك أفٌ (61القمر: ) (اْلُقْرَآَن ِلمذٍّْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 

ـي  لزا بحرؼ كاحد العرب جميعا  كنبرات أصكاتيا كعاداتيا النطقية، بؿ كفي بعض ألفاظيا، كا 
فَّ مطالبة الرُّجؿ أف يتحٌكؿ عف  ج مف شأنو أف يشؽٌ رُّ بشكؿ مفاجئ كمف غير تد عمييـ، كا 

مستحيؿ، بؿ قد يككف فيو إيغار لسانو كعما ألفو بيف عشية كضيحاىا، قد يككف ضربان مف ال
دكر، كرسكلي  إنَّما ىك رحمة ميداة ليس لمعرب كحدىـ بؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ–نا لمصُّ

 يا مف أىمّْ  ،ة أحاديثالًسيىر كاآلثار عدٌ  يسير عمى األمة تركم كتبي لمعالميف، كفي حكمة التٌ 

جبريؿ عند أحجار -و كسمـصمى اهلل عمي-" لقي رسكؿ اهلل ما ركاه اإلماـ أحمد عف أبي  
  اني(ككرد أيضان الفيخ العاسي )ييف منيـ الغبلـ كالخادـ كالشٌ ة أمٌ فقاؿ إلي بعثتي إلى أمٌ 2الًمراء

 القرآف عمى سبعة أحرؼ". قرأكاكالعجكز، فقاؿ جبريؿ فمي

 3ة ىذا الحديث.ؽ المسند بصحٌ محقٌ  "يخ أحمد شاكرالشٌ "كقد حكـ 

نزيؿ لك ألـز بقراءة كاحدة يقكؿ ابف يكاجيو العربي المعاصر لمتٌ كفي تكضيح العسر الذم  
ه طفبلن اس أيًمر أف يزكؿ عف لغتو كما جرل عميو اعتيادي كؿ فريؽ مف ىؤالء النٌ  كلك أفٌ "يبة: تق

                                  
 .151ينظر: المرشد الكجيز، ص  .1
 مكضع بقباء خارج المدينة. .2
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  فس طكيمةرياضة لمنٌ  فيو، كلـ يمكنو إال بعد ذلؾ عميو كعىظيمت المحنةي  كناشئان ككيبلن، الشتدٌ 
فا سعان في المُّغات، كمتصرَّ كقطع لمعادة، فأراد اهلل برحمتو كلطفو أف يجعؿ ليـ متٌ ساف كتذليؿ لمٌ 

صمى اهلل عميو  -يف حيف أجاز ليـ عمى لساف رسكلو في الحركات كتيسيره عمييـ في الدَّ 
  أف يأخذكا باختبلؼ العمماء مف صحابتو في فرائضيـ كأحكاميـ كصبلتيـ، كصياميـ -كسمـ

 1"تقيـ كسائر أمكر دينيـ.، كطبلقيـ، كعً يـكزكاتيـ، كحجّْ 

 د القراءات:. تعدد اإلعجاز القرآني بتعدّ 5

كىذا دليؿ قاطع  ،يا، كليس في قراءة كاحدة فحسبالقرآف الكريـ معجز في قراءاتو كمّْ  إفٌ  
المستكل دائمان يبقى فكؽ قدرة البشر  د القراءات إال أفٌ غـ مف تعدٌ عمى ربانية مصدره، فعمى الرٌ 

رقاني ىذا المعنى ح الزٌ كيكضّْ  ،د بيانو المعجزكتفرُّ  ،في ألفاظو كمفرداتو كتراكيبو كأسمكبو
ز أيضان إذا قيًرئ بيذه القراءة عجً القرآف ييعجز إذا قيًرئ بيذه القراءة، كيي  كمعنى ىذا أفٌ  بقكلو: "

دد د المعجزات بتعُّ جٌرا، كمف ىنا تتعدٌ  ه القراءة الثالثة كىمـٌ عجز أيضا إذا قيًرئ بيذانية، كيي الثٌ 
و ألنٌ -صمى اهلل عميو كسمـ-عمى صدؽ محمد  ذلؾ أدؿُّ  كال ريب أفٌ  تمؾ الكجكه كالحركؼ!

  حرؼ ككؿ كجو كؿّْ  ة في اإلعجاز كفي البياف عمىأعظـ في اشتماؿ القرآف عمى مناح جمٌ 
 2.ككؿ ليجة كلساف

 -مى اهلل عميو وسمّ صمّ -بي القرآن من عند اهلل، وعمى صدق النّ  القاطعة عمى أنّ . الدللة 4

عيا إال كُّ غـ مف كثرة االختبلفات كتنى و عمى الرٌ انية القرآف، أنٌ اللة عمى ربٌ مف أظير الدٌ  إفٌ  
َغْيِر َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد : ) دؽ اهلل تعالى حيف قاؿمف كؿ تضاد أك تعارض، كصى  و بريئأنٌ 

قاؿ ابف الجزرم: كمنيا ]الفكائد[ ما في ذلؾ  ،(35النساء: ) (المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيًرا
ؽ إليو تضاد مف عظيـ البرىاف، ككاضح الداللة إذ ىك مع كثرة ىذا االختبلؼ كتنُّكعو لـ يتطرٌ 

عضا، كيشيد بعضو و يصدؽ بعضو بعضا، كيبٌيف بعضو بكال تناقض كال تخالؼ، بؿ كمُّ 
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بالغة كبرىاف قاطع عمى صدؽ ما  يةه كاحد كأسمكب كاحد، كما ذلؾ إال آ لبعض، عمى نمط
 1".-صمى اهلل عميو كسمـ-جاء بو 

في  يـ مفادىا أفٌ تتمجمج بيا نفكسيـ كال تبدييا ألسنتي  بعقكؿ البعض شبياته  ؽي عمى ىذا كقد تى  
ناقض مع ما قيمناه مف انعداـ التٌ -حسب نظرىـ–غاير بيف القراءات ما ال ينسجـ بعض أنكاع التٌ 

الذم -عمى سبيؿ المثاؿ-عميو كابف قتيبة نبيوي ىذا لـ يفت عمماءنا التٌ  بأفٌ  :عارض، فنقكؿكالتٌ 
فإف قاؿ قائؿ ىذا  ضاد فقاؿ: "غاير، كاختبلؼ التٌ ف نكعيف مف االختبلؼ، ىما اختبلؼ التٌ بيَّ 

 يجكز أيضان إذا اختمفت المعاني؟جائز في األلفاظ المختمفة إذا كاف المعنى كاحدان فيؿ 

 ضاد ال يجكز كلستى قيؿ لوي: "االختبلؼ نكعاف: اختبلؼ تغاير، كاختبلؼ تضاد، فاختبلؼ التٌ 
ؽ نسكخ..." ثـ طفً اسخ كالميي مف النٌ في شيء مف القرآف إال في األمر كالنٌ -بحمد اهلل–كاًجدهي 

نكتفي بمثاؿ كاحد ، كسلممعنى غاير الذم ىك في حقيقتو ثراءه يضرب األمثمة عمى اختبلؼ التٌ 
  كالمسألة عاءً ، عمى طريؽ الدٌ (639( )سبأ: َبْيَن َأْسَفاِرَنا دَ َربََّنا َباعَ ) " ... ككقكلو: !فقط
ف اختمفا"عمى جية الخبر، كالمعنياف  (َنا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَناَرب  )ك أىؿ سبأ  ألفٌ  ،صحيحاف "كا 

بَّنىا بىاًعٍد بىٍيفى أىٍسفىاًرنىاقيـ في الببلد، فقالكا )سألكا اهلل أف يفرّْ    (، فمما فٌرقيـ في الببلد أيدم سبأرى
بُّ أسفارىـ قالكا )د بيف كباعى  ، فحكى اهلل عنيـ ( كأجابنا إلى ما سألنابىٍيفى أىٍسفىاًرنىا دى نىا بىاعى رى

 2."بالمعنييف في غرضيف

 :-مى اهلل عميو وسمّ صمّ -ل عمى خاتم أنبيائوكتابو المنزّ  ظ. تحقيق وعد اهلل بحف3

نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ :) قاؿ تعالى ْلَنا الذٍّْكَر َواِ  فكتاب اهلل محفكظ بأعمى  (09:( )الحجرِإنَّا َنْحُن َنزَّ
ظاىرىا قراءات أك قراءتيف بؿ بقراءات عشر متكاترة، تي درجات الحفظ، ليس بقراءة ًِ  كأشدٌ 

رؽ إلى ىذه القراءات بالمئات كاآلالؼ، أخرل مشيكرة كقراءات صحيحة غير متكاترة، كالطُّ 
اجز، الذم ر اهلل النٌ دى اريخ، سكاء أكاف بشريان أـ سماكيان، فيذا قى كتاب في التٌ  ر ألمٌ كىذا لـ يتكفٌ 

مكا مف صر، رجاالن كقفكا حياتيـ عمى خدمة ىذا الكتاب كقدٌ عصر كم ض لتجسيده في كؿٌ قيٌ 
الجيد البشرم كاألسباب المكضكعية ما ييعد مف قبيؿ اإلعجاز، كيقكؿ ابف الجزرم في إيضاح 
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كتابو العزيز، كصيانة كبلمو المنٌزؿ بأكفى البياف  يو حفظى ظيكر سٌر اهلل في تكلّْ  كمة: "ىذه الح
لـ ييٍخًؿ عصران مف األعصار كلك في قطر مف األقطار مف إماـ حٌجة  اهلل تعالى مييز، فإفٌ كالتٌ 

تقاف حركفو كركاياتو كتصحيح كجكىو كقراءاتو، يككف كجكده سببان  قائـ بنقؿ كتاب اهلل تعالى كا 
الدىكر، كبقاؤه دليبلن عمى بقاء القرآف العظيـ في المصاحؼ  بب القكيـ عمى مرٌ لكجكد ىذا السٌ 

دكر.  1كالصُّ

 أنواع القراءات القرآنية: 

اتفقت معظـ كتب القراءات عمى تقسيميا إلى ثبلثة أنكاع: القراءات المتكاترة كالقراءات  
 2ة، كىناؾ تقسيـ ثاف أكثر تفريعا ذكره السيكطي في " اإلتقاف"حيحة، كالقراءات الشاذٌ الصٌ 

بي شامة، صٌنؼ فيو شر في القراءات العشر" كمف " المرشد الكجيز" ألاستميمو مف "النٌ 
 فسيرية.  ة كالمكضكعة كالتٌ ة كالشاذٌ ة أصناؼ: المتكاترة، كالمشيكرة كاألحاديٌ ستٌ إلى القراءات 

 بيف المقصكد بكؿ نكع مف األنكاع:ضيف لو بشرح مقتضب يي قسيـ األشير متعرّْ كسنكتفي بالتٌ 

 القراءات المتواترة: -6
المقصكد  الٌتكاتر الذم شرحو ابف الجزرم بقكلو: " إفٌ  ؽ فييا شرطي حقٌ كىي التي تى 

  عدد كاتر ما ركاه جماعة عف جماعة كذا إلى منتياه، يفيد العمـ مف غير تعييفبالتٌ 
عشركف كقيؿ بالٌتعييف، كاختمفكا فيو فقيؿ سٌتة كقيؿ اثنا عشر كقيؿ  ىذا ىك الصحيح،

 3أربعكف، كقيؿ سبعكف".كقيؿ 

و إلى منتياه، فالقراءة المتكاترة تثبت طبقات السَّند مف مبتدئ اتر في كؿٌ ك ر التٌ كينبغي أف يتكفٌ 
ابعيف فالطبقات طبقة التٌ في ثـ بي بنقؿ جماعة في طبقة الٌصحابة الذيف سمعكا القراءة مف النٌ 

كال  ،ة أصحاب القراءات فتبلميذىـ كركاتيـ كىكذابعيف إلى عصر األئمٌ المكالية مف تابعي التٌ 
نٌ فاؽ عمى العدد الذم يثبت بو التٌ يكجد اتٌ  ما ىي اجتيادات ذكرىا بعض كاتر في كؿ طبقة كا 
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العمماء ال دليؿ عمييا، كقد أشار ابف الجزرم إلى بعضيا، كالقراءات المتكاترة ىي القراءات 
 1بكي كالنكيرم كجماىير العمماء.قكف مف العمماء كابف الجزرم كابف السُّ العشر كما ذكر المحقٌ 

 ات الصَّحيحة:القراء -1

كاة، كىي مكضع خبلؼ بيف العمماء ىؿ ؽ بتكاتر الرٌ يا لـ تتحقٌ كتختمؼ عف األكلى بأنٌ 
البعض قد فٌرعكا القراءات  فصيؿ، حيث أفٌ كاب التٌ كالصٌ  ؟محؽ بالمتكاترة أـ ال تمحؽ بيات

 الصحيحة إلى قسميف:

  بالقبكؿ، كقد أطمؽ عميو البعض القراءات المشيكرة ةي اه األئمٌ و كتمقٌ قسـ استفاض نقمي  . أ
ف كانت دكنيا كلـ تبمغ مبمغيا.  كألحقكىا بالمتكاترة، كا 

نٌ  ،قسـ لـ يستفض كلـ ينتشر . ب  فيذا ال تصحُّ  ،ما نقمو اآلحاد فقط بأسانيد صحيحةكا 
ف جازت ركايتو. قراءتو كال الٌصبلةي   بو كا 

 ة:اذّ القراءات الشّ  -4

ىا كقد يضاؼ إلى ضعؼ سندىا عيكب أخرل ندي سابقتيا، إذ لـ يصح سى كىذه أضعؼ مف 
 ح ذلؾ.أك مخالفة خط المصحؼ العثماني، كما سنكضّْ  ،غة العربيةمخالفة قكاعد المٌ  منيا

 : 2مقاييس القراءة المقبولة

فقت قراءة كا " كؿُّ :ر عنيا ابف الجزرم بقكلوعبٌ  ،د العمماء ثبلثة مقاييس لمقراءة المقبكلةحدٌ  
ىا فيي القراءة سندي  ة كلك احتماالن، كصحٌ ككافقت أحد المصاحؼ العثمانيٌ  ،ة كلك بكجوالعربيٌ 
بلثة ركف مف ىذه األركاف الثٌ  كمتى اختؿٌ  إنكارىا، ىا، كال يحؿُّ حيحة التي ال يجكز ردُّ الصٌ 

منيـ ىذا ىك ف ىك أكبر بعة أـ عمٌ ة أك باطمة سكاء أكانت عف السٌ طمؽ عمييا ضعيفة أك شاذٌ أي 
 3حقيؽ.ة التٌ الٌصحيح عند أئمٌ 

 ي المراد منيا:جمّْ كفيما يمي شرح ليذه المقاييس بما يي 
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يريدكف مكافقة كجو مف كجكه قكاعد المغة سكاء أكاف  موافقة المغة العربية ولو بوجو: .2
ا شاع مثمو إذا كانت القراءة ممٌ  أفصح أـ فصيحان، مجمعا عميو أـ مختمفان فيو كال يضرٌ 

 1قيف.حيح كىذا ىك المختار عند المحقٌ تمٌقييا عند األئمة باإلسناد الصٌ 
ال تيقبؿ القراءة إال إذا كافقت أحد المصاحؼ العثمانية  موافقة أحد المصاحف العثمانية: .5

 ىذه المصاحؼ ليست متماثمة أك متطابقة. عمى األقؿ، ألفٌ 

المصاحؼ في  تبةي د كى عمى يستكعبيا الٌرسـ، فى إذ تكجد بينيا اختبلفات بسيطة في القراءات لـ  
َقاُلوا وَ مثمة ذلؾ مثبلن قراءة ابف عامر )لجنة زيد بف ثابت إلى إثبات تمؾ االختبلفات، كمف أ

لىدنافي مقابؿ ) بغير كاك  (،661( )البقرة: اتََّخَذ المَُّو َوَلًدا ذى المَّوي كى قىاليكا اتَّخى عند غيره مف (،كى
ُبِر وَ ) كقراءة  القراء، بر فإف ذلؾ بزيادة الباء في الزُّ  (633آل عمران: )( ْلِكَتاِب اْلُمِنيرِ اَوالز 

التوبة: )( َتْجِري َتْحِتَيا اْلَْنَيارُ ) امي دكف اآلخريف، ككقراءة ابف كثير ثابت في المصحؼ الشٌ 
بزيادة "مف" كىي ثابتة في المصحؼ الككفي، فأمثاؿ ىذه االختبلفات المتكاترة التي ال  (611

ى بة في مصاحؼ دكف أخرل، كعميو فالقراءة حتٌ تى يمكف أف يستكعبيا الخط العثماني يثبتيا الكى 
مكافقة أحد المصاحؼ  تككف مقبكلة ال يجب أف تخرج عف رسـ المصاحؼ العثمانية، عمما أفٌ 

 ة كما قاؿ ابف الجزرم.   ة تقديريٌ ة كقد تككف احتماليٌ صريحة حقيقيٌ قد تككف 

َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف )مثيؿ ليا بقكلو تعالى:ريحة الحقيقية يمكف التٌ فالمكافقة الصٌ  
بفتح الباء مف غير تنكيف، ال ريبان  (5)البقرة : (َل َرْيَب ِفيوِ )كقكلو  (،523)البقرة:  (ُنْنِشُزَىا

" بالرفع كقراءة أبي الشٌ  ، أك 2عثاء كزىير الفرقبيبالنصب كالتنكيف كقراءة الحسف كال " ريبه
ـي مّْ كىعي الحسف كاليماني كيزيد البربرم ) كقرأ (46البقرة: ) (َوَعمََّم َآَدَم اْلَْسَماَء ُكمََّيا) ( مبنيا ـى آىدى

 3لممفعكؿ.

ه مف اإلعجاـ كالحركات كالمكافقة اءات يىحتممييا خط المصحؼ جميعان لخمكّْ فيذه القر  
ًمًؾ يىٍكـً الدّْيفً ك) (3الفاتحة: ) (َماِلِك َيْوِم الدٍّينِ ) قديرية مثؿ قكلو تعالى:االحتمالية التٌ  ( فقد مى

                                  
 . 342، ص 1مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، ج .1
 .28-27، دمشؽ، دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص 1، طمعجم القراءاتينظر: عبد المطيؼ الخطيب:  .2
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  كتبت في جميع المصاحؼ بحذؼ األلؼ مف كممة "مالؾ" فقراءة الحذؼ تحتمؿ األلؼ تحقيقان 
 (51آل عمران: )( َماِلَك اْلُمْمكِ )و قد كتب في آية أخرل كقراءة األلؼ تحتممو تقديران ألنٌ 

اًدعيكفى ي)ي ك (3البقرة: )( إلَّ أنُفَسُيمْ وَن عُ خدَ يَ َو َما )مثؿ  كمثؿ ذلؾ آيات كثيرة  ( خى
َنْطِوي السََّماَء َكَطيٍّ َيْوَم  )، كقكلو: (في المجمس)ك (66و)تفّسحوا في المجالس( )المجادلة:

 كاألمثمة كثيرة جٌدان. (613النبياء: ) لمكتاب()ك ِلْمُكُتِب(السٍِّجلٍّ 

ة السند: .8 دا ألبي شامة أك و كاف فيو مقمّْ كلكنٌ  ،"ابف الجرزم"ىذا المقياس اشتير بذكره  صحَّ
ا صٌح سندىا فإنٌ ند: " كقكلنا مراده بصحة السٌ  "ابف الجرزم "ي بف أبي طالب قبمو، كيشرحمكٌ 

كتككف مع ذلؾ  ،ى تنتييابط عف مثمو كذا حتٌ نعني بو أف يركم تمؾ القراءة العدؿ الضٌ 
بيا  غير معدكدة عندىـ مف الغمط، أك شذٌ  ،أف الضابطيف لىوي ة ىذا الشٌ مشيكرة عند أئمٌ 

، كزعـ كف، كلـ يكتؼ فيو بٌصحة الٌسندكاتر في ىذا الرٌ ريف التٌ بعضيـ، كقد شرط بعض المتأخّْ 
ما جاء مجيء اآلحاد ال يثبت بو قرآف، كىذا ال يخفى ما  كاتر، كأفٌ القرآف ال يثبت إال بالتٌ  أفٌ 

سـ كغيره، إذا ما ثبت مف كنيف األخيريف مف الرٌ كاتر إذا ثبت ال تحتاج فيو إلى الرٌ التٌ  فيو، فإفٌ 
  ع بككنو قرآنان طً ، كقي كجب قبكلو قطعان -صمى اهلل عميو كسمـ-أحرؼ الخبلؼ متكاتران عف النبي 

ذا اشترطنا التٌ سكاء كافؽ الرٌ  كاتر في كؿ حرؼ مف حركؼ الخبلؼ انتفى كثير سـ أـ خالفو، كا 
بعة كغيرىـ، كقد كنت قبؿ أجنحي إلى ىذا ابت عف ىؤالء األئمة السٌ مف أحرؼ الخبلؼ الثٌ 

 ...". 1القكؿ ثـ ظير فساده

نٌ كاتر ليس فابف الجرزم يٌصرح ىنا بأف التٌ   ة ما يكفي صحٌ شرطان في القراءة المقبكلة، كا 
كاتر ثـ رجع و كاف يقكؿ باشتراط التٌ ح أيضان أنٌ صرٌ ند كمكافقة كجو مف المغة العربية، كما يي السٌ 

 ريف.ا باف فساده، كما ينسب القكؿ باشتراط التكاتر إلى المتأخّْ عنو لمٌ 

رد رأم و مجٌ فاؽ بيف العمماء أـ أنٌ ات فيؿ ما قاؿ ابف الجرزم بشأف سند القراءة ىك محؿُّ  
ىذا ما سكؼ نبٌينو مف خبلؿ مناقشتنا لقكلو السالؼ في ضكء ما تحفؿ بو مراجع  ؟ترٌجح لديو

 مف أقكاؿ ألىؿ العمـ في ىذه المسألة.   كمصادر ىذا الففٌ 

                                  
 .24-23، ص 1النشر في القراءات العشر، ج .1



 القراءات القرآنّية  وعله الّتوجيه :الفصل األّول

-51- 

القكؿ باشتراط التكاتر في القراءة المقبكلة ىك قكؿ حادث لممتأخريف  أفٌ  ابف الجزرم أكدٌ  
 ة، فإفٌ قة العمميٌ ىذا القكؿ تنقصو الدٌ  مكف مف أىؿ العمـ، كفي اعتقادم فإفٌ كلـ يقؿ بو المتقدٌ 

ق(، كمف  113فيف األكائؿ "كأبي عبيد اهلل القاسـ بف سبلـ" ) ت كاف يقصد بالمتقدميف المصنٌ 
تيـ ؽ فيو مف أقكاليـ كاختياراؼ نتحقٌ قبميـ، فيؤالء ال نكاد نظفر ليـ بمصنَّ  في طبقتو أك مف

ـ" صاحب ى "القاسـ بف سبلٌ أركاف القراءة المقبكلة(، كحتٌ بخصكص المسألة مكضكع البحث )
صانيؼ طبيعة التٌ  ص في القراءات كصمىنا، لف نجد فيو ذلؾ بكضكح، ألفٌ ؿ كتاب متخصّْ أكٌ 

ة التي نجدىا لدل قة كالمنيجيٌ قعيد كالدٌ العربية لـ تكف تجنح إلى التٌ الفنكف  في بداية كؿٌ 
قد  تمؾ الفترة الٌزمنية ريف بعد استقرار االصطبلحات، كمف جية أخرل لـ تكف القراءاتالمتأخٌ 
نٌ  القراءات كاختار أحسنيا في مصنؼ ىك " أحمد ؿ مف سٌبع  أكٌ  ألفٌ ،فت إلى سبع كعشرصي

 ق( في كتابة " السَّبعة في القراءات".    813بف أبي بكر بف مجاىد" )ت 

القاسـ "كاتر مف عدمو ليس فقط في طبقة طمع أف نجد كبلمان عف اشتراط التٌ كعميو فبل مى  
أك  ،ف حكؿ المفيـك ذاتودندً إال عبارات تي  في الطبقات التي تميو، الميـٌ  بؿ حتىٌ  "ـبف سبلٌ 

كترد في أغمب األحياف بشكؿ غير مباشر عف  ،كمضات تمتمع في ثنايا كبلميـ عف القراءات
عف ىذا المقياس الكامف -كاترسكل التٌ –حكف بعبارات أخرل فيصرّْ  ،تفضيؿ قراءة عمى أخرل

مكد أحمد مح مستقاة مف بحث األستاذالفي أذىانيـ كنضرب أمثمة عديدة لتكضح ىذه الفكرة 
 ."ة كتكجيييا الٌنحكماذٌ حكؿ القراءات الشٌ  غيرالصٌ 

النفال: ) (ْعًفاَعِمَم َأنَّ ِفيُكْم ضوَ )ـ سبب اختياره قراءة أبك عبيد اهلل القاسـ بف سبلٌ  ؿي فمثبلن يعمٌ 
 ، بضـ الٌضاد بقكلو: لكثرة مف قرأ بيا".(11

اف بفتح اليمزة كنصب البني (613التوبة: ) (ُبْنَياَنوُ َأَفَمْن َأسََّس ) ككذلؾ عند اختياره قراءة
 : " لكثرة مف قرأ بو ". بقكلو

برفع  (52النور:) (َيْوَمِئٍذ ُيَوفٍّيِيُم المَُّو ِديَنُيُم اْلَحقَّ )كعند اختياره قراءة "مجاىد" لقكلو تعالى: 
 1ليككف نعتان هلل عز كجؿ. "الحؽي" يقكؿ: كلكال كراىة خبلؼ الناس لكاف الكجو الٌرفعى 
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ة فكاف بدكره يؤثر مراعاة العامٌ  ،نًف نفسوق( لـ يىًحد عف السَّ  110) تكأبك حاتـ السجستاني 
ْذ َواَعْدَنا) فيقكؿ معمبلن اختياره قراءة ، ببل ألؼ: كىي قراءة (26البقرة: ) (ُموسَى َأربِعيَن َلْيَمةً  َواِ 

 المكاعدة أكثر ما تككف بيف المخمكقيف. ة عندنا ألفٌ العامٌ 

 كىك-كاإلجماعاالرتكاف إلى الكثرة كالجماعة  ابع اليجرم كجدنا أفٌ فإذا انتقمنا إلى القرف الرٌ 
 خ أكثر كيظير بكضكح.يترسٌ -كاتريكاد يككف لو معنى التٌ 

ٌجة" ك "االستفاضة " عند "الطٌ فقد تردٌ  كجييو اختياراتو كتبرم" في دت كثيران عبارتا " إجماع الحي
ذكر القراءات  (36الحجر: ) (َقاَل َىَذا ِصَراٌط َعَميَّ ُمْسَتِقيمٌ ): لمقراءات، فعند قكلو تعالى

مي بنصب "عمي" كبرفعيا عمى أنٌ  راط بمعنى رفيع، ثـ رٌجح قراءة يا نعت لمصّْ المختمفة في عى
مىيَّ : )ءة في ذلؾ عندنا قراءة مف قرأكاب مف القراصب بقكلو: كالصٌ النٌ  قىاؿى ىىذىا ًصرىاطه عى

أكيؿ الذم ذكرناه عف "مجاىد" ك"الحسف البصرم"، كمف كافقيما عميو إلجماع ( عمى التٌ ميٍستىًقيـ
 1اء عمييا كشذكد ما خالفيا ".ة مف القرٌ جٌ الحي 

 .(63مريم: اآلية ) (ِلََىَب َلِك ُغاَلًما َزِكيًّاكقاؿ في ترجيح قراءة )

أًلىىىبى الحجاز كالعراؽ غير أبي عمرك )اء رٌ ة قي عامٌ  أتوي رى ، فقى قراءة "ألىب"كاختمؼ القراء في  
ًكيِّا)ؿ ربؾ يقكؿ أرسمني إليؾ ألىب لؾ ما أنا رسك ( بمعنى إنٌ لىؾً  منا زى  عمى الحكاية، كقرأ( غيبلى

ًكيِّايى لً أبك عمرك بف العبلء ) منا زى إليؾ لييب اهلل ما أنا رسكؿ ربؾ أرسمني ( بمعنى إنٌ يىبى لىًؾ غيبلى
 لؾ غبلمان زكيا.

( باأللؼ أًلىىىبى لىؾً كىك ) ،األمصار أىةي : "كالٌصكاب مف القراءة في ذلؾ ما عميو قر قاؿ أبك جعفر
يـ غير أبي يـ كحديثً قديمً  ةي أى كعميو قر  ،ذلؾ كذلؾ في مصاحؼ المسمميف دكف الياء، ألفٌ 

 2مصاحفيـ". غ ألحد خبلؼي ال سائيـ فيما أجمعكا عميو، ك جائز خبلفي  عمرك، كغيري 

                                  
، ، تحؽ: سامي بف محمد سبلمة، المدينة المنكرة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع17، ج1، طالبيان في تأويل القرآنجامع الطبرم محمد بف جرير،  .1
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خذه ق( كجدنا مقياس الكثرة كاإلجماع ماثبلن بيف عينيو يتٌ 884فإذا تابعنا أبا جعفر الٌنحاس ت )
كتابو " إعراب القرآف" عبارات: حات اختياراتو في القراءات، فكثيران ما تترٌدد في أحد مرجّْ 

 ة".    ا "، أك " قراءة العامٌ ة الجماعة" كالقراءة المجمع عمييجٌ القراءة التي عمييا حي "

ند" التي أثبتيا ابف الجزرم في ة السٌ كال يقصد بيذه العبارات قطعان مساكاتيا بعبارة " صحٌ  
يا أعمى مف أنٌ  :أم1ح: فإف قاؿ قائؿ اإلسناد صحيح قيؿى لىوي: اإلجماع أكلى"النشر" ألنو يصرّْ "

 ة اإلسناد.  د صحٌ مجرٌ 

يعنكف بأمثاؿ تمؾ العبارات  ريف كانكااء كمفسٌ مف قرٌ  ميف مف العمماءالمتقدّْ  كلتأكيد فكرتنا بأفٌ 
ذا اجتمع لمحرؼ قكٌ التي نقمناىا معنى قريبان مف مفيكـ التٌ  و في تي كاتر، نكرد قكؿ أبي شامة: " كا 

ذا قالكا قراءة العامة ة كمكافقتو لممصحؼ، كاجتماع العامٌ العربيٌ  ة فيك المختار عند أكثرىـ، كا 
، كربما اختاركا ما اجتمع عميو أىؿ عميو أىؿ المدينة كأىؿ الككفة ييريديكف ما اتفؽما فإنٌ 

 2ة".الحرميف، كسمكا أيضان العامٌ 

 !؟كاترات مف كبلـ ابف الجزرم السَّابؽ:" كقد شرط بعض المتأخريف التٌ فأيف ىذه العبار  
برم عبيد اهلل القاسـ بف سبلـ، كأبي حاتـ كالطٌ  كاد األكائؿ في القراءات، أبيفيذا كبلـ الرُّ 

بيف أيدينا نقكالن مماثمة البف خالكيو، كالبف مجاىد تركناىا  حاس، كلـ نقصد االستقصاء ألفٌ كالنٌ 
 قصدان لبلختصار. 

شر في القراءات ق( شارح "طيبة النٌ 313كيرم المالكي ت)يخ أبك القاسـ النٌ ب الشٌ كقد تعقٌ  
ابف الجزرم في ىذه المسألة قائبلن: "... عدـ اشتراط التكاتر قكؿ حادث مخالؼ العشر" أيستاذىه 

كمنيـ  -ة المذاىبالقرآف عند الجميكر مف أئمٌ  ثيف كغيرىـ، ألفٌ إلجماع الفقياء كالمحدٌ 
ىك ابف قدامة ]ؽ الديف المقدسي ق(، كمكفٌ 280) ت ريعةق(، كصدر الشٌ 101) الغزالي ت

ىك ما نيًقؿ بيف دفتي المصحؼ نقبلن  ق(:328)ت كابف مفمح ق(، 210) ت[صاحب المػيغني
ح ق(... كصرٌ 232) ت كما قاؿ ابف الحاجبكاتر اشترط التٌ  مف قاؿ بيذا الحدٌ  متكاتران، ككؿُّ 

  ق(232كالٌنككم ت ) ق(،131ت ) ة،، كابف عطيٌ ق(328)بذلؾ جماعات كابف عبد البر
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ق(، كعمى ذلؾ أجمع 331سنكم ت )كاإل ق(،332)ت  ق(، كابف السيبكي353كشي ت )ر كالزٌ 
ي كتبعو بعض ريف إال مكٌ ماف، ككذا في آخره كلـ ييخالؼ مف المتأخٌ ؿ الزٌ القيرَّاء، مف أكٌ 

 1.[ة كلربما ابف الجرزم أيضان يقصد أبا شامة خاصٌ  ]المتأخريف 

ذكره في كتابو "  –خر البف الجزرم في المكضكع ىناؾ قكالن آ أف نشير أفٌ  كمف الميْـّ  
قراءة كافقت  و كيتب بعده يقكؿ فيو: " كؿُّ شر" أم أنٌ شر" كىك مختصر لكتاب "النٌ تقريب النٌ 

العربية مطمقان، ككافقت أحد المصاحؼ العثمانية كلك تقديران، كتكاتر نقميا، ىذه القراءة المتكاترة 
 2المقطكع بيا".

كىذا  ،رالذيف يركف تكاتر القراءات العش مف ابف الجزرم كذكر الزرقاني في " المناىؿ" أفٌ  
بكي اء كابف السُّ قيف مف األصكلييف كالقرٌ يا متكاترة كىك رأم المحقٌ القراءات العشر كمُّ  " إفٌ  قكلو:

 3".كابف الجزرم كالنكيرم

كثيران مف  ؿ البف الجزرم كالذم اشتير عنو، عمما أفٌ كلـ يشر أصبلن إلى الرأم األكٌ  
التي ال يشترط فييا "  "شرالنٌ "ض المعاصريف اكتفكا بالعبارة الكاردة في كتاب المتأخريف كبع

مف المعاصريف مثبلن نجد " أحمد " كيقتصر فييا عمى صٌحة الٌسند، ك مف فعؿ ذلؾ كاترالتٌ 
،" ك قد حاكؿ كؿ مف األستاذيف "خالد بف عمي  4مختار عمر" ك" عبد العاؿ سالـ مكـر

ك"حسف  5الغامدم" في تحقيقو لكتاب " جامع البياف في القراءات السبع" ألبي عمرك الداني،
ماـ أبي معشر عبد الكريـ عقيؿ مكسى" في تحقيقو لكتاب " التمخيص في القراءات الثماف" لئل

كاتر كىك محمؿ كجيو، فإف عدـ تٌ ق( حمؿ عبارة ابف الجزرم األكلى عمى ال334)تالطبرم 
مة بع أك الثبلث المكمٌ القراءات السٌ  اشتراط ابف الجزرم مقياس التكاتر ال يعني أنو ال يعتقد أفٌ 

ح بذلؾ مراران، بؿ إنو يعقد فصبلن في كتابو " منجد المقرئيف" لمعشر غير متكاترة كبل، إنو يصرٌ 
ءات العشر متكاترة في األصكؿ ال في كيفيات القرا بأفٌ  :د عمى "ابف الحاجب" الذم يقكؿلمرٌ 

                                  
 . 71، ص 1ينظر: إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر، ج .1
عف  1961، تحقيؽ إبراىيـ عطكة عكض، مطبعة البابي الحمبي كشركاه بمصر، 1، طتقريب النشر في القراءات العشرابف الجزرم أبك الخير، . 2

 .73كتاب القراءات الشاٌذة كتكجيييا النحكم، ص 
 .357، ص 1مناىؿ العرفاف، ج .3
 . 109، ص1ينظر: معجـ القراءات القرآنية، ج .4
 .18، ص 4ينظر: ج .5
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القراءات العشر متكاترة فرشان كأصكالن حاؿ  عنكانو الفصؿ الثاني: في أفٌ  1األداء )الفىٍرش(
 2اجتماعيـ كافتراقيـ كحؿ مشكؿ ذلؾ.

مة شيخ اإلسبلـ "أبي عمرك بف شر" فتكل العبلٌ في كتابو " النٌ  ابف الجزرم أيضا كنقؿ 
ق( حكؿ المكضكع حيث يقكؿ: " كقاؿ شيخ اإلسبلـ كمفتي األناـ العبلمة 238)ت بلح"الصٌ 

مف جممة جكاب فتكل كردت عميو مف ببلد العجـ  -رحمو اهلل تعالى–"أبك عمرك بف الصبلح" 
يشترط  3" المنجد""، كأشرنا إلييا في كتابنا ذكرىا العبلمة أبك شامة في كتابو " المرشد الكجيز

قرآنا كاستفاض  -صمى اهلل عميو كسمـ -قد تكاتر نقمو عف رسكؿ اهلل ء بو أف يككف المقرك 
المعتبر في ذلؾ اليقيف كالقطع عمى ما  كيذه القراءات الٌسبع، ألفٌ  ،كذلؾ كتمقتو األمة بالقبكؿ

ا لـ يكجد فيو ذلؾ، كما عدا الٌسبع أك كما عدا العشر، ممنكع مف تقٌرر كتمٌيد في األصكؿ، ممٌ 
 4تحريـ ال منع كرامة".القراءة بو منع 

ذكذ، كمف ىنا يتضح أف شرط كمعمـك أف ما فكؽ العشر مف القراءات محكـك عميو بالشٌ  
"صحة السند" الذم جعمو "ابف الجزرم" مقياسان مف مقاييس قبكؿ القراءة يبقى شرطان نظريان ال 

رؽ الكاردة الطُّ  بؿ إفٌ بؿ يدافع عف تكاتر القراءات العشر،  يؤيده الكاقع، ما داـ ىك ذاتو يقرُّ 
في كتب ابف الجزرم لمقراءات العشر ىي مف أقكاىا لذلؾ كانت محؿ احتفاء كعناية عمماء 

 القراءات كال تزاؿ إلى يكـ الناس ىذا.

 رق:وايات والطّ الفرق بين القراءات والرّ 

ان في ة، فيستخدميا استخدامان ترادفيقد يخمط البعض في استخداـ ىذه المصطمحات العمميٌ  
 ؽ بينيا.يا متغايرة كغير متراًدفة، كمف تماـ الكبلـ في مبحث القراءات أف نفرٌ حيف أنٌ 

                                  
، تحؽ: محمد حسف عقيؿ مكسى، مخطكط رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية التمخيص في القراءات الثمانينظر: الطبرم أبك معشر عبد الكريـ،  .1

 .  20-19ق، ص 1412الدعكة كأصكؿ الديف، جامعة أـ القرل، 
 ىك األحكاـ الخاصة ببعض الكممات القرآنية، التي اختمؼ فييا القراء مثؿ "مالؾ" ك"ممؾ" كالقراء يسمكف ما قؿ دكرانو مف حركؼ القراءاتالفرش:  .2

المختمؼ فييا فرشا، ألنيا لما كانت مذككرة في أماكنيا مف السكر فيي كالمفركشة، بخبلؼ األصكؿ، ألف األصؿ الكاحدم تنضكم تحتو جميع 
 ات، مثؿ أحكاـ اإلدغاـ كالمدكد كالآلمات كالراءات كاليمز... لذا فاألصكؿ أحكاـ عامة، كفرش الحركؼ أحكاـ خاصة بكممات بعينيا. الجزئي

 . 357، ص 1ينظر: مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، ج .3
 .38ص ، 1النشر في القراءات العشر، ج .4
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مة القراء العشرة، كقد تككف االختبلفات قد تككف االختبلفات في القراءات القرآنية بيف األئٌ  
 كاة.كقد تككف االختبلفات ما دكف الرٌ  ،كاة الذيف ينتسبكف إلى قارئ كاحدبيف الرٌ 

كاة عنيـ فيك قراءة، فمثبلن ا أجمع عميو الرُّ فكؿ خبلؼ نيًسب إلماـ مف األئمة العشرة ممٌ  
لدينا نافع كىك إماـ قارئ، فما اختمؼ فيو نافع عف عاصـ أك عف أبي عمرك أك عف حمزة 

اكياف عف اتفاؽ مف راكييو كرش كقالكف، فإذا اختمؼ الرٌ  بع تككف محؿٌ فيك قراءة، كىذه بالطٌ 
اية رك فنقكؿ ىذه ركاية قالكف عف نافع، أك  ،يخ كنذكر الراكمنا ال نذكر الشٌ القارئ، فإنٌ  يخالشٌ 

 كرش عف نافع.

مثاؿ ذلؾ إذا أخذ اإلماـ القارئ عف شيكخو أكثر مف ىيئة في األداء كما ىك الحاؿ مع  
  إثباتيالبسممة كعف آخريف عدـ ى عف بعض شيكخو إثبات انافع في إثبات البسممة فقد تمقٌ 

كىك قالكف إثبات البسممة، كأقرأ كرشان باإلثبات  افأقرأ أحدىم ،ويميذفانعىكىس ذلؾ عمى إقرائو لتم
كعدمو فتككف لدينا ركايتاف في شأف البسممة عف نافع إحداىما لقالكف كاألخرل لكرش، فإذا 

لبسممة إال اإلثبات اىا عف شيكخو في شأف اانتقمنا إلى ابف كثير فبل ييكجد في قراءتو التي تمقٌ 
لذلؾ لـ تختمؼ كممة رىاًكيىٍيو "البزم" كقينبيؿ في ذلؾ فنقكؿ قراءة ابف كثير إثبات البسممة، كال 
نقكؿ ركاية البزم عف ابف كثير أك قينبيؿ عف ابف كثير إثبات البسممة فبل ركاية إال مع 

 1االختبلؼ عف القارئ اإلماـ.

ف سى ككؿ ما نيسب لآلخذ عف الرٌ   فيؿ فيك طريؽ.اكم كا 

بيؿ كالمذىب كاصطبلحان السٌ -لغة–قاؿ شارح " طيبة النشر ": الطرؽ جمع طريؽ كىي  
كاة مف أئمٌ ىي الرٌ  ف سىفيمكا، فنقكؿ مثبلن ىذه قراءة نافع مف كاية عف الرُّ   ركاية قالكفة القراءة كا 

قراءة، كما كاف  ، فما كاف عف أحد األئمة العشرة أك مف ىك مثميـ ييقاؿمف طريؽ أبي نشيط
 2ف بعدىـ كىمـ جٌران يقاؿ طريؽ.مف أحد ركاتيـ يقاؿ ركاية، كما كاف عمٌ 

 

 

                                  
 . 10، كالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة، ص 57ينظر: الكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة، ص  .1
 . 15ـ، ص 2000-ق1420لبناف، دار الكتب العممية، -، بيركت2ينظر: أنس ميرة: شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ط .2



 القراءات القرآنّية  وعله الّتوجيه :الفصل األّول

-202- 

تعريفو، أنكاعو، ككسائمو، ) المبحث الثالث: عمم توجيو القراءات القرآنية:
 ره(.         كمقاصده، كمراحؿ تطكٌ 

 وجيو لغة واصطالحًا:تعريف التّ  -
 عريف الم غوي:التّ  -

وه  و"، كىك مأخكذ مف الكجو المعركؼ، كالجمعي لمفعؿ "كجٌ الٌتكجيو: مصدر  كىٍجوي كؿ كجكه كأىكجي ، كى
  شيء مستقبمو، ككجو الكبلـ السبيؿ الذم تقصد بو، ككجو الٌنيار أٌكلو، ككجكه القكـ سادتيـ

أم ىك الرأم نفسو، كرجؿ ذك كجييف: إذا لقي الناس بخبلؼ ما كاحدىـ كىًجيو ككجو، ككجو الرٌ 
  في قمبو.

و الحجر كجية ما لو]...[كجيو: إيراد الكبلـ محتمبلن لكجييف مختمفيف، كقاؿ بكالتٌ   عضيـ: كىجَّ
و لو تدبيران مف جية  ييريد كٌجو األمر كٍجيىوي، كيضرب مثبلن إذا لـ يستقـ مف جية أف ييكجَّ

 1أخرل.

 2ظائر.ة الفرؽ بيف الكجكه كالنٌ كالٌتكجيو عند أىؿ العربيٌ 

قرآف أك حديث أك أثر أك  ،و إذا كقعت صعكبة في فيـ كبلـ مافي العمـك أنٌ  كجيوكحقيقة التٌ 
 شعر، أك غير ذلؾ، أف يقؼ الشارح عند ذلؾ الكبلـ الذم قد ييفيـ عمى غير الكجو الٌصحيح

ييٌسر يقؼ عند ذلؾ الشٌ  ،فس ييكجب استغرابوأك ال ييفيـ أصبلن، أك يفيـ مع انقداح في النٌ  ارح كي
اس كمداركيـ ليست في مرتبة كاحدة غمكض، كبما أف عقكؿ النٌ  كؿٌ  ، كيحؿٌ تمؾ الصُّعكبة

 3كجيو لممنتييف.كجيو لممبتدئيف عف التٌ لذلؾ يختمؼ التٌ 

 :لصطالحياعريف التّ  -

                                  
؛ كابف سيدة ككذلؾ: 275ص لبناف، دار الكتب العممية، -، تحقيؽ كترتيب: خميؿ ىنداكم، بيركت1، جالعينالخميؿ بف أحمد الفراىيدم،  :ينظر .1

 ص ، ـ1958-ق1377، تحؽ: مراد كامؿ، معيد المخطكطات بجامعة الدكؿ العربية، 4، ح1، طالمحكم والمحيط العظمعمي بف إسماعيؿ، 
 .4775، ص52، تحؽ: عبد اهلل عمي الكبير، كآخريف، القاىرة، مصر، دار المعارؼ، دت، ج52؛ كابف منظكر، لساف العرب، ج287

؛ ككشاؼ اصطبلحات الفنكف، 23، تحؽ: محمد صديؽ المنشاكم، القاىرة دار الفضيمة، 1، ج3، طالتعريفاتالجرجاني الشريؼ عمي بف محمد،  .2
 .1759، ص 2ج
عراباً  ،نظر: الحربي عبد العزيز بف عميي .3 ، مخطكط بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير إلى توجيو مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرًا وا 

 .62ق، ص 1417كمية الدعكة كأصكؿ الديف، جامعة أـ القرل، 
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د في ىذا المصطمح يتردٌ  نقصد بو ىنا شرح المفيـك في نطاؽ " عمـ القراءات القرآنية" ألفٌ  
يف العرب المعجميٌ  أفٌ  البديع(، كالغريبي عر، كالببلغة )بعض العمـك العربية األخرل كالشّْ 

غـ مف شيكع عمى الرٌ  حككجيو في عمـ النٌ تحاشكا الكبلـ عف معنى تكجيو القراءات أك التٌ 
ذا  كاد ال يخمك منو مصدر مف األصكؿحك كيفسير كالنٌ المصطمح في مصادر القراءات كالتٌ  كا 

  نا ال نكاد نظفر بتعريؼ اصطبلحيعجـ الكسيط" فإنٌ حنا المعاجـ مف " العيف" إلى " المتصفٌ 
ة مٌ إال اقتضابات ال تنقيعي غي  ة في االصطبلحات، الميـٌ الكتب المختصٌ  جامع مانع كال حتىٌ 

كفي غير المعاجـ تكجد في بعض المراجع المعاصرة ميقاربات نذكر  ،الباحث كال تشبع نيمو
زادة" الذم يقكؿ فيو: تحت عنكاف " عمؿ ئ بتعريؼ " طاش كبرل كقبؿ ذلؾ نكطّْ  ،بعضيا

يتيا" ثـ قاؿ بعد نّْ مـ القراءات يبحث عف إع مٌية القراءات، كما أفٌ القراءات": عمـ يبحث عف لى 
ة جعؿ ا كانت الٌركاية أصبلن في العمـك الٌشرعيٌ اني ركاية، كلمٌ ؿ دراية كالثٌ ذلؾ مكضحان: " فاألكٌ 

ؿ كس األمر، كمكضكع ىذا العمـ كغايتو ظاىرة لممتأمّْ اني أصبلن، كلـ يعؿ فرعان كالثٌ األكٌ 
 1ظ".المتيقّْ 

، فيذا العمـ الذم ؟لـ كانت القراءة بيذا الكجو :كيقصد " بمميَّة" القراءات عمؿ القراءات، أم 
رح لممتف، الذم ىك ركاية القراءات لذلؾ كجدنا عالمان جميبلن مثؿ ىك مف عمكـ اٌلدراية بمثابة الشٌ 

ة مف تأليؼ كتابو " الكشؼ عف كجكه القراءات" قائبلن: ف العمٌ بي طالب القيسي ييبيٌ ي بف أمكٌ 
  قد ألفتي بالمشرؽ كتابان مختصران في القراءات الٌسبع في سنة إحدل كتسعيف كثبلثمائة كنتي "

فيو عف  اء الٌسبعة المشيكركف، كأضربتي بصرة"، كىك فيما اختمؼ فيو القرٌ يتو كتاب " التٌ كسمٌ 
  خفيؼغات طمبا لمٌتسييؿ، كحرصان عمى التٌ حك في القراءات، كالمٌ جج كالعمؿ كمقاييس النٌ حي ال

في ذلؾ الكتاب، كتاب "  القراءات التي ذكرتيالؼ كتابان في عمؿ ي سأؤ في صدره أنّْ  ككعدتي 
 2يا كأسميو الكشؼ عف كجكه القراءات".أذكر فيو حيجج القراءات كىكيجيكىى بصرة" التٌ 

                                  
عرابان، صعف تكجيو مشكؿ القراءات الع 336-335، ص 3، جمفتاح السعادة ،طاش كبرل زادة .1  .64شرية الفرشية لغة كتفسيران كا 
، تح: محي الديف رمضاف، دمشؽ، مطبكعات مجمع المغة العربية، 1، جالكشف عن وجوه القراءات وعمميا وُحَججيا ،مكي بف أبي طالب القيسي .2

 .4-3، ص 1394-1974
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كاية، ككتاب "الكشؼ" ىك كتاب " التبصرة" ىك المتف أك الرٌ  ىذا الٌنص يثبتي أفٌ ي في فمكٌ  
و يستخدـ العمؿ كالحجج كالكجكه استخدامان ترادفيان مف خبلؿ رح أك الدراية، كما نبلحظ أنٌ الشٌ 

 عنكاف كتابو.

الييتـ فقط كجيو" عمـ " التٌ  و يظير لي فيو قصكر، ألفٌ نعكد إلى تعريؼ " كبرل زادة" فإنٌ  
غاير ذيف يتيحيما التٌ ماللة كثراء المعنى الر الدٌ بالعمؿ كالحيجج، بؿ يتعرض كذلؾ إلى تغيُّ 

كجيو الذم يعرؼ التٌ  ض تعاريؼ المعاصريف مثؿ فيصؿ غٌزاكمتو بعالقرائي، كىذا ما استدركى 
  كاإليضاح عنيا"ججيا، كبيانيا ييعنى بالكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحي  بقكلو: " ففّّ 
تيا تيا مف جية العربية، ال بياف صحٌ كاالحتجاج لمقراءة ييراد بو بياف صحٌ "حان : ضّْ كيضيؼ مك 

 1."كجيو أم بياف كجو القراءة في العربيةما عٌبر عف االحتجاج بالتٌ مف جية السَّند كالٌركاية، كربٌ 

كجيو بقكلو: " كيىديكر معنى ص معنى التٌ فيمخّْ  ا األستاذ عمرك خاطر عبد الغني كىدافأمٌ  
كجيو حكؿ بياف الكجو المقصكد مف القراءة، أك تممُّس األكجو المحتممة التي يجرم عمييا التٌ 
ؿ في التٌ غاير القرائي، أك التٌ التٌ  ركيب في مكاضعو، كىك بذلؾ ال يكاد يختمؼ عف سابقو حكُّ

 2االحتجاج".ريف أثركا استعمالو عمى مصطمح بعض عممائنا المتأخٌ  سكل أفٌ 

ثر فيو استخداـ مصطمح االحتجاج عكضان في تعريفو الذم آغير محمد أحمد الصٌ كيقكؿ  
  كجيو: " كيراد باالحتجاج ىنا الكشؼ عف كجو القراءة، في نحكىا أك صرفيا أك ليغتياعف التٌ 

ثيؽ غة األخرل، مف قرآف كشعر كلغات، كال ييراد بو تك كتسكيغ االختيار، كذلؾ بأساليب المٌ 
ة القراءة سنٌ  ر في أصكؿ الٌنحك ألفٌ ة قاعدة نحكية فييا، كما ىك مقرٌ القراءة، أك إثبات صحٌ 
فاع عنو إال نكع مف التٌرجيح الذم تيا، كما الكشؼ عف كجييا كالدّْ ثابتة صحيحة في عربيٌ 
يرة مف القراءات الكث أف ينتقيى  -فضبلن عف مبدأ الكثرة أك االستفاضة -يتيح لصاحب االختيار

 3ؽ عنده شرط القرآف ".حقٌ لو في صبلتو، كي ما يطمئفٌ 

                                  
، مخطكط رسالة مقدمة لنيؿ القراءات وأثر ذلك في تفسيرهمنيج اإلمام ابن عطية الندلسي في عرض  ،غزاكم فيصؿ بف جميؿ بف حسف .1

 . 88، ص 1، ج1423الدكتكراه إلى كمية الدعكة كأصكؿ الديف جامعة أـ القرل، السعكدية، 
التحميؿ ، دراسة تطبيقية عمى مستكيات التوجيو المغوي لمقراءات الّسبع عند أبي عمي الفارسي في كتابو الحجة ،كىداف عمرك خاطر عبد الغني .2

 . 18، ص 2009، 1430، القاىرة، مكتبة اآلداب، 1المغكم، ط
 .206القراءات الشاذة كتكجيييا النحكم، ص  .3
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عريؼ األخير كركد مصطمح "االختيار" إلى جانب مصطمح االحتجاج يبلحظ في ىذا التٌ  
 فما االختيار؟ كما العبلقة مف المصطمحيف؟ ىذا ما نجيب عنو في البند المكالي.

 بين الختيار والتَّوجيو: -

اجح ة، فيختار منيا ما ىك الرٌ اف أىبلن إلى القراءات المركيٌ االختيار ىك أف يعمد مف ك 
ابعيف أك تابعي دة... كأف يختار أحد التٌ عنده، كييجرَّد في ذلؾ طريقان في القراءات عمى حً 

كايات التي أخذىا مف مجمكع الرٌ -صمى عميو كسمـ-سكؿالرٌ  ند إلىف قراءة مكصكلة السٌ التىابعي
نٌ اختياره، فالقارئ إذف ال يي عف شييكخو مجتيدان في  –ما ينتخبيا انتخابان كفعؿ نافع بدع قراءتو كا 

ابعيف، ثـ اختط لنفسو طريقان و ركل القرآف عف سبعيف مف التٌ فقد ذكرنا أنٌ -رضي اهلل عنو
 1اختاره كفؽ مقاييس عممية.

ف أجمعت األمة كجيو فيك تعميؿ ىذه االختيارات التي ينتخبيا العمماء األكفياء، الذيأما التٌ  
يضاحيا مف ناحية العربيٌ عمى أىميٌ  بو التي فاع عنيا ضد المطاعف كالشُّ ة، ثـ الدّْ ة خاصٌ تيـ كا 

فاع عنيا ما أيضان الدٌ يغ، كلربٌ أىؿ الزٌ  يثير غبارىا كيكردىا عمى بعض القراءات القرآنية بعضي 
 كرة.حاة المشيكريف كتضعيفيـ لبعض القراءات المشياعتراضات بعض النٌ  ضدٌ 

 مصطمحات أخرى لمّتوجيو: -

ة كجيو منيا: كجكه القراءات، حجٌ ذكر العمماء بعض المصطمحات المقاربة لمصطمح التٌ  
 .2راءات، عمؿ القراءات، االحتجاجالقراءات، معاني القراءات، إعراب الق

 اتجاىات عمم توجيو القراءات وأنواعو: -

جاىات في تكجيو القراءات... أربعة اتٌ : كقد ظيرت يقكؿ عمرك خاطر عبد الغني كىداف 
ة، ال بكصفو ىذا االتجاه بركف مكافقة القراءة لمعربيٌ  غكم، فقد اعتدٌ جاه المُّ ؿ: االتٌ جاه األكٌ االتٌ 

عميؿ كالٌتحميؿ، الذم يتضمَّفي في و صار عندىـ مجاالن خصبان لمتٌ ة ليا فحسب، بؿ ألنٌ مناط قكٌ 
غاير تجرم عمييا، كىي كجكه تٌنكعت بحسب تنُّكع أكجو التٌ  غكية التيس الكجكه المٌ الغالب تممُّ 

ة ؽ بمكاقع الكممات كتغاير كظيفتيا داخؿ تراكيبيا، كصرفيٌ ة تتعمٌ القرائي ما بيف كجكه نحكيٌ 
                                  

 .289ينظر أيضان: الكجكه الببلغية في تكجيو القراءات، ص  .1
 .285المرجع نفسو، ص  .2
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فظ في ة تتعمؽ بمدلكؿ المٌ ة تتعمؽ بطرؽ األداء، كدالليٌ ؽ بكزف الكممات كاشتقاقيا، كصكتيٌ تتعمٌ 
ليـ مف ليجات  و بنظائره القرآنية، كبما عفٌ في تحميؿ ذلؾ كمّْ  يكفسياقو، كاستعاف المكجٌ 

العرب، كأقكاليا شعران كنثران ، كما تكٌسمكا إلى إبراز معنى القراءة كداللتيا بمعارؼ أخرل 
المقاـ الذم كردت فسير كالغريب، كمراعاة سياؽ اآلم، ك زكؿ كمناسباتو، كمعرفة التٌ كأسباب النٌ 
 1جاه الببلغي.جاه المذىبي كاالتٌ جاه الفقيي كاالتٌ د بقية االتجاىات كىي االتٌ عدٌ  ثـٌ  فيو القراءة ،

جاىات يت مف إثباتيا استنتاج اتٌ زة كالتي تكخٌ قبؿ أف ألقي الضكء عمى ىذه الفقرة المركٌ  
ئ لذلؾ بمبلحظة حكؿ إدراج األستاذ أف أكطٌ  عمـ التكجيو كأنكاعو ككسائمو كأساليبو، رأيتي 

  كجيو الفقييكجيو المذىبي كالتٌ كجيو المُّغكم كالتٌ كجيو الببلغي " قسيما لمتٌ لتٌ عمرك خاطر" ا
مقابؿ المغة كىذا في اعتقادم غكية، فيي كالفقو في الببلغة ال تندرج ضمف العمـك المٌ  ككأفٌ 
غكم المعركفة كالتي ليس حميؿ المٌ ما دفعو إلى ذلؾ ىك التزامو بمستكيات التٌ  كجيو، كلعؿٌ غير 
تحديد مستكيات الٌدرس المغكم كالتزاميا في بحث  ضمنيا المستكل الببلغي، فأقكؿ بأفٌ مف 

، كما يكحي بذلؾ أسمكب عبارتو، نعكد إلى الفقرة غةخ الببلغة عف دائرة المٌ عممي ال يبرري سم
اتجاىات عمـ تكجيو القراءات  أفٌ  -بعد التصحيح –التي نقمناىا كالتي نستشؼ مف خبلليا 

 ىي ثبلثة:     القرآنية 

 فصيؿ:جاه المذىبي، كفيما يمي التٌ جاه الفقيي كاالتٌ االتٌ غكم ك االتجاه المٌ 

 كجيو ىي:   تندرج ضمنو أربعة أنكاع مف التٌ  جاه المغوي:التّ  -
كيقصد بو تعميؿ االختبلفات في القراءات القرآنية  الّتوجيو الّصوتي لمقراءات القرآنية: .2

ة مثؿ تحقيؽ اليمزة كتسييميا كاإلدغاـ كفٌكو، كاإلمالة كتية كالنطقيفي الجكانب الصٌ 
نغيـ، كت كالتٌ حريؾ كاإلسكاف كاإلعبلؿ كاإلبداؿ، كالكقؼ كالسٌ خفيؼ كالتٌ شديد كالتٌ كالتٌ 
كع مف جج كؿ فريؽ كتعميؿ أسباب كركد ىذا النٌ باع الحركي كاإلشباع كذكر حي كاإلتٍ 

كجيو تستفيد الحديثة في ىذا النكع مف التٌ  راساتي االختبلفات في القراءات القرآنية، كالدٌ 
 كتيات الكظيفية.كتيات كالصٌ سانية الحديثة في الصٌ راسات المٌ مف معطيات الدٌ 

                                  
 .19ينظر: التكجيو المغكم لمقراءات السبع عند أبي عمي الفارسي في كتابو الحجة، ص  .1
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رفي: .1 ؽ بإبراز بعض كجكه القراءات كتكجيو اختبلفاتيا في كىك يتعمٌ  الّتوجيو الصَّ
األقساـ ببعضيا  رفية المختمفة، كالمصادر كعبلقات ىذهة الصٌ االشتقاؽ، كدالالت األبنيٌ 

إلى غير ذلؾ مف المباحث  كالٌتأنيث كالٌتذكير البعض، ككذا اختبلفات الجمع كاإلفراد
 الصرفية.

  حكيةكاحي النٌ كيقصد بو إبراز كجكه القراءات المختمفة مف النٌ  حوي:وجيو النّ التّ  .8
صب فع كالنٌ مف حيث الرٌ ىا، حكم يطاؿ األسماء مف حيث إعرابيا كبناؤ كالٌتكجيو النٌ 
ة، كما يطاؿ األفعاؿ مف حيث ة كالمفعكليٌ نكيف كعدمو، كمف حيث الفاعميٌ كالجر، كالتٌ 

سناده إلى المتكمّْ األمر كالماضي كالخطاب كالغيبة، كمف حيث التٌ  ـ أك ككيد كعدمو، كا 
كجيو النحكم أيضان الحركؼ مف الخطاب كبناؤه لممعمـك أك المجيكؿ، كما يطاؿ التٌ 

 ا إلى غير ذلؾ.حيث تخفيفيا كتشديدى
 بة عفكىك االتجاه الذم ييعنى باإلشارة إلى الكجكه الببلغية المترتٌ  التَّوجيو البالغي: .3

س دكرىا في إثراء ببلغة القرآف بكصفيا كجيان مف كجكه تغاير القراءات كاختبلفيا، كتممُّ 
نشاء كالفصؿ كالكصؿ، كمف ذلؾ إبراز كجكه القراءات في الخبر كاإل 1إعجازه
لى غير ذلؾ مف المباحث.كاالل  تفات، كا 

 جاه الفقيي: التّ  -

غاير شريعية كاستنباطيا، كما يتكٌسؿ بالتٌ كىك تكجيو يستعيف بالقراءات عمى فقو األحكاـ التٌ  
ثبلن ما تٌردد في تكجيو خيير بيف حكميف أك الجمع بينيما، مف ذلؾ مالقرائي إلى القكؿ بالتٌ 

ـٍ قراءتي ) مىكي َيا َأي َيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى )( بفتح البٌلـ ككسرىا مف قكلو تعالى: كىأىٍرجي
اَلِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعبَ  ( ْينِ الصَّ

 .            (1المائدة: )

  يا في الكضكءالفقياء حكؿ غسؿ األرجؿ أك مسحً  غاير خبلؼ بيفعمى ىذا التٌ  كقد بني 
صب التي يف عمى ذلؾ بقراءة النٌ محتجّْ  ،رض فييا ىك الغسؿلفيكر إلى أف االجمفذىب 

ائعة، كحاكلكا تأكيؿ قراءة الجٌر التي تعطفيا عمى  ٌنة الشٌ تعطؼ مغسكالن عمى مغسكؿ، كبالسُّ 

                                  
 .30ص مكتبة اآلداب ،  ، ، القاىرة  4، ط  التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنيةأحمد سعد محمد ،  .1
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يطمؽ عمى المسح  ،المسح مف قبيؿ المشترؾ الٌمفظي أشيرىا أفٌ  ،تمفةالمسمكح، بتأكيبلت مخ
التي  رض فييا ىك المسح عمبل بظاىر قراءة الجرٌ الف ء إلى أفٌ كالغسؿ، كذىب بعض الفقيا

اللة عمى لمدٌ  ،عطفتيا عمى الممسكح، كذىب آخركف إلى الجمع بيف الحكميف الغسؿ كالمسح
 1االىتماـ بطيارتيا".

 التجاه المذىبي:  -

القراءة لتخدـ  عنؽي  و يمكلأنٌ  :العقيدم، أم المذىبيسعى إلى تكجيو القراءة تكجييان يخدـ  
ي عند إيراده ب بو ابف جنٌ كف، مف ذلؾ مثبل ما عقٌ الن ثـ يستدلٌ فيؤالء يعتقدكف أكٌ  ،سمفان  ما ييعتىقدي 
العراف: اآلية )( َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشاءُ َقاَل ):ة المقابمة لقراءة الجماعةاذٌ لشٌ القراءة ا

 .(اءى سى أى اذ مف )حيث قيرئ في الشٌ   (621

إفصاحان بالعدؿ مف القراءة الفاشية  و معتزلي(: ىذه القراءة أشدُّ ي ) كالمشيكر أنٌ فقاؿ ابف جنّْ 
ٍف أى التي ىي ) ، كىك اإلساءة اؽ لىوي ة مذككر عمة االستحقاذٌ العذاب في القراءة الشٌ  ألفٌ ،( اءي شى مى

ذلؾ لشيء يرجع إلى  ال ييتناكؿ مف ظاىرىا عمى إصابة العذاب لو، كأفٌ  كالقراءة الفاشية
فٌ  ـي عباده كأنٌ  كنا قد أحطنا عممان بأفٌ  اإلنساف، كا  بي أحدان منيـ إال بما و ال يعذّْ اهلل تعالى ال يظم

مف أماكف غيرىا كظاىر قكلو نا لـ نعمـ ذلؾ مف ىذه اآلية، بؿ جناه كاجترمو عمى نفسو، إال أنٌ 
ٍف أىشىاءي : )تعالى و يعٌذبي مف ما أكىـ مف يضعؼ نظره مف المخالفيف أنٌ يف معجمة، ربٌ ( بالشّْ مى

 2نعكذ باهلل مف اعتقاد ما ىذه سبيمو كىك حسبنا ككلينا ". ،يشاء مف عباده أساء أك لـ يسيء

التي نيسبت لمحسف كطاكس -" البحر المحيط" عف ىذه القراءة  اف فيكقد نقؿ أبك حيٌ  
كعمرك  ،ىذه القراءة عف الحسف كطاكس : " ال تصحُّ انيأبي عمرك الدٌ  قكؿى -كعمرك بف فائد

 : كلممعتزلة تعٌمؽ بيذه القراءة مف جية إنفاذ الكعيدقائبل ؽ أبك حيافبف فائد رجؿ سكء، ثـ عمٌ 
ف  3فيو هلل تعالى". ال فعؿى  ،أساء كمف جية خمؽ المرء أفعالو كا 

                                  
 . 29المرجع السابؽ، ص  .1
، تحؽ: عمي النجدم ناصؼ، كآخريف، القاىرة، المجمس األعمى لمشؤكف 1، جياالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عن ،ابف جني .2

 . 261ـ، ص 1994-ق1415اإلسبلمية، 
 .400، ص 4البحر المحيط، ج .3
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إلى كجدتو نسبيا  ،ةاذٌ مخشرم في القراءة الشٌ ألستجمي رأم الزٌ  "اؼلمكشٌ "كعند رجكعي  
 1كلـ يعمؽ عمييا إال بقكلو: " مف أساء مف اإلساءة ". ،حسف دكف تضعيؼال

 وجيو والحتجاج:طرق ووسائل التّ  -

بيا في تكجيو كتعميؿ القراءات القرآنية المتكاتر  ة كسائؿ كأساليب يستعينكفذكر العمماء عدٌ  
 ىذه الكسائؿ: كأىـٌ  ،منيا كغير المتكاتر

 الحتجاج لمقراءة بآيات قرآنية:-أ

َكاُد تَ ):و بو ابف خالكيو قكلو تعالىكجيو مف ذلؾ ما كجٌ ة التٌ كاالستدالؿ بيا عمى صحٌ  
الكسائي بياء كتاءو قاؿ: قرأ ابف كثير كنافع ك حيث  ،(31مريم: )( السََّمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْنوُ 

 قرأ أبككقرأ عاصـ في ركاية أبي بكر ك  [...]( مف تفٌطر يتفٌطر تفٌطران فيك متفٌطرتىفىطٍَّرفى يى )
 (اْنَفَطَرتْ َذا السََّماءُ إِ ):اهلل تعالى قاؿ حكييف ألفٌ االختيار عند النٌ  كىك(، فى رٍ فىطً نٍ يى عمرك )

 (.63( )المزمل:السََّماُء ُمْنَفِطٌر ِبوِ )، كلـ يىقيؿ تفٌطرت، كقاؿ (6النفطار: )

 2باع.تّْ و أكلى باالاىد لو في القرآف أكثر، ككأنٌ الشٌ  كمعنى انفطىر كتفطَّر كاحد، إال أفٌ 

( طً ٍنفى يى آيتيف قرآنيتيف في ترجيح قراءة )فابف خالكيو استعاف ب  ٍرفى

 الحتجاج لمقراءة بأسباب النزول:-ب

البقرة: )( َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصمًّى)قكلو تعالى:  كمثالو ما ذكرهي العمماء في تكجيو 
ي كأبك جعفر كابف محيصف بف كثير كأبك عمرك كعاصـ كحمزة، كالكسائا، كقرأ (652اآلية 

ع كابف عامر ر، كقرأ ناف( بكسر الخاء عمى األمكىاتًَّخذيكا...كأصحاب ابف مسعكد )كيعقكب، 
 ( بفتح الخاء كجعمكه فعبلن ماضيان.ذيكاكىاتَّخى كالحسف )

                                  
-ق1430،لبناف دار المعرفة -، تحؽ: خميؿ مأمكف شيحا، بيرت3، طالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون القاويلالزمخشرم أبك القاسـ جار اهلل،  .1

 .390ـ، ص 2009
 . 24، ص 2إعراب القراءات السبع كًعمىميىا، ج .2
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ا خذ بيد عمر فممٌ أ-صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ -يكا ركاية الكسر لما جاء في األثر أفٌ فقد كجٌ 
عمر : نعـ، قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-ر: أىذا مقاـ أبينا إبراىيـ؟ قاؿأتيا عمى المقاـ قاؿ عم

 1(652البقرة: اآلية )( َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصمًّى): فأنزؿ اهلل أفبل نتخذه مصمى؟

 الحتجاج برسم المصحف:-ج

" في  السًَّبيبلى " ك "  الرَّسيكالى "، "  الظُّنيكنىاؿ بو ابف خالكيو إثبات األلؼ في " كمثالو ما عمٌ  
َأَطْعَنا المََّو َوَأَطْعَنا َيالْيَتَنا  )كقكلو:  ،(61الحزاب: ) (َوَتُظن وَن ِبالمَِّو الظ ُنوَنا)اآليات: 
، حيث قاؿ: " (11الحزاب: ) (َفَأَضم وَنا السَِّبياَل )كقكلو تعالى:  ،(11الحزاب: )(الرَُّسوَل 
  " يقرأف بإثبات األلؼ كصبل ككقفا، كبحذفيا كصبل ككقفا السًَّبيبلى " ك  الرَّسيكالى "، "  الظُّنيكنىا

 ايالمصحؼ، ألنٌ  بع خطٌ تٌ و اكبإثباتيا كقفا كطرحيا كصبلن، فالحٌجة لمف أثبتيا كصبل ككقفا أنٌ 
كاد، كىي مع ذلؾ مشاكمة لما قبميا مف رؤكس اآلم، كىذه األلفات تيسمى في ثابتة في السٌ 

ىذه األلؼ إنما تثبت  ة لمف طرحيا: أفٌ كالحجٌ  ،رؤكس أبيات الشعر قكافي كترنُّمان كخيركجاى 
ة لمف نكيف في الكقؼ، كال تنكيف مع األلؼ كالبلـ في كصؿ كال كقؼ، كالحجٌ عكضان عف التٌ 

و اتٌبع الخط في الكقؼ، كأخذ بمحض القياس في الكصؿ، عمى أثبتيا كقفان كحذفيا كصبلن: أنٌ 
 2ما أكجبتوي العربية فكاف بذلؾ غير خارج مف الكجييف ".

 بت من لغات العرب:الحتجاج بما ث-د

نَُّو َل ِإَلَو أَ َشِيَد المَُّو )-عنورضي اهلل –بو العمماء مف قراءة ابف عباس  مف ذلؾ ما احتجٌ  
، بكسر ىمزة "إف" في مقابؿ فتحيا في قراءة الجميكر (63... ( )آل عمران: اآلية ىو ِإلَّ 

...( بكسر اليمزة كفييا تخريجاف نَّوي أى شىًيدى المَّوي حيث قاؿ الٌسميف الحمبي: " كقرأ ابف عباس: ) 
  أحدىما إٍجراء شيد ميجرل القكؿ، ألٌنوي بمعناه، ككذا كقع في الٌتفسير، شيد اهلل أم قاؿ اهلل

 3شيد بمعنى قاؿ، لغة قيس بف عيبلف ". جي أفٌ ده ما نقمو المؤيرٌ كيؤيّْ 

 ."عيبلففسير إضافة إلى ما نقؿ مف لغة " قيس بف و بالتٌ كيبلحظ احتجاجي 
                                  

؛ كينظر الشيرازم نصر الديف بف مريـ، المكضح في كجكه القراءات كعمميا، تح، عمر حمداف 190 – 189ينظر: معجـ القراءات، ج، ص  .1
 .28لعربية بجامعة أـ القرل، ص الكبيسي، مخطكط رسالة دكتكراه في المغة العربية، مقدمة إلى كمية المغة ا

 .289الحجة في القراءات الٌسبع، ص    .2
 .74، ص 3الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، ج .3
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 حوي والّصرفي:الحتجاج بالقياس النّ -ه

بعضيا ليكاد يككف كتبى نحكو صرفة مف  ى أفٌ كىذا ىك الغالب عمى كتب االحتجاج حتٌ  
 عميؿ. حكية كالقياس كالتٌ كثرة إيراد المسائؿ النٌ 

ي: " اذة مف " الحمد هلل" قاؿ الٌسميف الحمبصب الشٌ حاة تكجيو قراءة النٌ كمثالو ما كجو بو النٌ 
ة، ثـ اؿ مف "الحمد" كفيو كجياف: أظيرىما أنَّو منصكب عمى المصدريٌ كقيرئ شاذان بنصب الدٌ 

قدير أحمد حذؼ العامؿ، كناب المصدر منابو، كقكليـ في اإلخبار " حمدان كشكران ال كفران" كالتٌ 
 :أم ،ي أنو منصكبه عمى المفعكؿ بوان... كالثٌ مدان فيك مصدر ناب عف جممة خبريةاهلل ح

ؿ أحسف اجمع ضبعا كاألكٌ  :ضبعا كذئبان" أم الحمد، أك اتمكا الحمد، كقكليـ: " الميـٌ  قرأكاا
 1لمداللة المفظية".

 مقاصد وبواعث التأليف في الّتوجيو: -2

ت بالعمماء إلى االىتماـ بعمـ تكجيو القراءات كافع التي حديمكف تمخيص المقاصد كالدٌ  
 ربعة مقاصد ىي:  فات العديدة في أكضع المصنٌ 

ؾ بو كغيـك الشٌ بلؿ الذيف يثيركف الشٌ كالضٌ  أىؿ الزيغ ضدٌ  اءات القرآنية:فاع عن القر الدٍّ -أ
ع ؿ لئلسبلـ كىك القرآف الكريـ، كيتفرٌ عف في المصدر األكٌ مكا مف ذلؾ إلى الطٌ حكليا، ليتكصٌ 
مف تسرَّع مف بعض أىؿ العمـ كلك تأٌكال بتخطئة بعض  فاع عف القراءات ضدٌ عف ىذا الدّْ 

حاة كىذا المقصد كاضح في بعض عناكيف كتب التكجيو القراءات المتكاترة، خاصة مف النٌ 
 كمثؿ:  

 فيما نسبو إليو ابف قتيبة في " مشكؿ القرآف". نتصار لحمزةرم: " االبككتاب الع 

 . "لحمزةاالنتصار "ار: أك كتاب عبد الكاحد البزٌ   

 ."اء األمصاررَّ االنتصار لقي "ار: أك كتاب محمد بف الحسف بف مقسـ العطٌ  

                                  
 .40-39، ص 1المصدر السابؽ، ج .1
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بيات التي يثير كيمكف أف يندرج في ىذا اإلطار ما كتبو بعض المعاصريف مف درء الشٌ  
الذم تناكؿ كؿ ىذه  ،مثؿ عبد العظيـ الزرقاني ،غبارىا المستشرقكف حكؿ القراءات القرآنية

 1.كالتفنيد في كتابو الٌشبو باإلبطاؿ

يضاح المعنى النٌ بيان معنى اآلية التي ُقرئت بأكثر من وجو وتفسيرىا: -ب اتج عف كؿ كا 
  ة أبي عمي الفارسي"، أك "الحجة لمقراءات الٌسبع" البف خالكيوقراءة، كشرحو كما نجد في "حجٌ 

-نةاإلبا –كجيو كاالحتجاج احتكت عناكينيا عمى كممات، اإليضاح بعض كتب التٌ  كما أفٌ 
 ا يكشؼ عف مقاصد مؤلفييا.ممٌ حؿ المشكبلت، -الكشؼ-المكضَّح

ند بؿ تكاتره، ة السٌ كىي صحٌ  الثة التي وضعيا العمماء لقبول القراءة:توضيح الركان الثّ -ج
 غة العربية كلك بكجو، كمكافقة أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماالن.  كمكافقة المٌ 

خاٌصة الٌشرط  ،ركط في القراءاتأكيد عمى تكافر ىذه الشٌ فكف ىك التٌ ما عممو المصنّْ  فجؿُّ 
  اء ىـ نحاةغالبية القرٌ  ة بينيا كبيف القراءات، كألفٌ غة العربية لمعبلقة القكيٌ ؽ بمكافقة المٌ المتعمّْ 
ة كنة في عمـك العربيٌ صنيؼ في تكجيو القراءات إال مف كاف ذا مي لـ يتجاسر عمى التٌ  لذلؾ

ل لتكجيو القراءات مف كانت بضاعتو كعدُّكا مف المثالب أف يتصدٌ  ،حك خصكصان عمكمان كالنٌ 
 رؼ كقد قاؿ اإلماـ أبك الحسف الحصرم في ذلؾ شعران حك كالصٌ غة كالنٌ مزجاة في المٌ 

 ِشبر  حو أقصُر منيم في النّ وباعُ   عي عمم الِقراءات معشٌر    لقد يدّ   

 تـرِ ـــــر عن فيقصُ  الباعِ  طويلَ  رأيتَ    و   ىذا ووجيُ  فإن قيل ما إعرابُ   

 ذييل: خدمة التآليف الّسابقة بالختصار أو البسط واإليضاح أو التّ -د

ص في عمـ دكيف المتخصّْ "التٌ ض لبند ضح ىذا العنصر بشكؿ أفضؿ عندما نتعرٌ كسكؼ يتٌ  
  منيةاحية الزٌ بة مف النٌ كجيو مرتٌ المصٌنفات في عمـك التٌ -بإذف اهلل-، حيث سنذكركجيو"التٌ 

 ابقة.فات السٌ ذييؿ لممؤلٌ كسنبلحظ شيكع ظاىرة االختصار كالتٌ 

 

 
                                  

 . 380، ص1ينظر: مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، ج  .1
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 ر عمم " توجيو القراءات":مراحل تطوّ   -

دة قبؿ أف عمؿ القراءات، بمراحؿ متعدٌ لقد مٌر عمـ تكجيو القراءات، أك االحتجاج، أك  
صة في مراجع متخصٌ  اتو باذخ األغصاف بادم الثمار، ميجٌسدان يستكم عمى سكقو عممان قائمان بذ

كالحفظ إلى  ،تشي بمدل عناية المسمميف بالقرآف كقراءاتو، عناية تتجاكز الٌركاية إلى الٌدراية
 قافة العربية بطابعيا كميسميا. تاف تطبعاف الثٌ المٌ  ،قؿالفيـ، عناية تتساكؽ فييا نزعتا العقؿ كالنٌ 

بدايتو مبلحظات بسيطة تناقميا  ىذا العمـ كانت ككىكيؿ العمـك في تاريخ الحضارات فإفٌ  
ظر ريف، لـ تمبث أف تراكمت، كتكبعت بالنٌ يف كمفسّْ مؼ مف لغكيٌ كاة عف عمماء السٌ رٌ ال

ضكج كالتأسيس أت لو عكامؿ النٌ إلى أف تييٌ  ،قدعقيب كالنٌ رح كاإليضاح كالتٌ كاالستقصاء كالشٌ 
رائو دان عمى عبقرية العقؿ اإلسبلمي كثفأخذ مكانو بجدارة ضمف مدٌكنة العمـك اإلسبلمية شاى

بداعو.  كا 

يا ليست مراحؿ فإنٌ  ايكجيو ننٌبو إلى ما يظير بأنٌ ر عمـ التٌ كقبؿ بسط الكبلـ حكؿ تطكٌ  
نيؼ، كفيما صر التٌ يا متباينة مف حيث تطكٌ منية كلكنٌ الزٌ  احيةمنفصمة بؿ ىي متداخمة مف النٌ 

 فصيؿ:يمي التٌ 

حيث تيركل عف بعض سمؼ  ة لبعض القراءات "دون تدوين":مرحمة الحتجاجات الفرديّ . 2
احتجاجات ييدٌعمكف بيا إجاباتيـ عف -رضي اهلل عنيـ–ابعيف حابة كالتٌ ة مف عمماء الصٌ األمٌ 

اس، أك تبدك متعارضة في ظاىرىا ؿ عمى النٌ كي شٍ بالقراءات التي كاف تى قة بعض األسئمة المتعمٌ 
سيطة االحتجاجات المنقكلة كانت ب بيعي أف تمؾى كمف الطٌ -تقدير عمى أقؿٌ -أك مختمفة 

حكؿ معنى القراءة أك داللتيا، فتمؾ االحتجاجات -عمى العمكـ-ككانت تدكر ،ن ة غالباكمقتضب
تىى بآية أخرل أك حديث شريؼ أك شكاىد مف الشعر أك لميستىفٍ كليدة اجتياد يستعيف فيو اكانت 

كم عف ابف عبٌ غير ذلؾ ممٌ  –اس ا يصمح أف يسمى إيضاحان أك استدالالن، مف ذلؾ مثبل ما ري
البقرة: )( َىارُ َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنشِ :) ىىا" في قكلو تعالى" نيٍنًشري و قرأ أنٌ  -رضي اهلل عنو

، كقاؿ " (55عبس:)(ثُمَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرهُ )  ليا بقكلو تعالى: في سكرة عبس كاحتجٌ ، (523
 إٍنشىاريىا: إحياؤىا. 
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بغير  (3الفاتحة: ) (َمِمِك َيْوِم الدٍّينِ )و كاف يقرأ كمثؿ ما ركم عف عاصـ الجيحدرم أنٌ  
ِلِك اُقْل َأُعوُذ ِبَربٍّ النَّاِس مَ )فقاؿ يمزمو أف يقرأ  (َماِلِك َيْوِم الدٍّينِ عمى مف قرأىا ) ألؼ كاحتجٌ 

]ابف العبلء[، فقاؿ نعـ أفبل قاؿ ىاركف األعكر فذكرت ذلؾ ألبي عمرك  ،(5الناس: ) (النَّاسِ 
 (.633( )طو: المَُّو اْلَمِمُك اْلَحق   )َفَتَعاَلىكف يقرأ

( َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكمْ ): عثماف المازنيمى قاؿ: " قرأ أبك كمف تمؾ االحتجاجات ما نقمو أبك يع 
 :فع، كقاؿ أنشدني األصمعي عف أبي عمرك بف العبلءبالرٌ  (33 :)النعام

 ــــيا َجرورِ جاِلي بعيٌد بينُ   أشطاُن بئٍر     كأن رَماَحُيم                 

فىعىوي، قاؿ أنشدني:افع، كىك ظرؼ في األصؿ، فصٌيره بالرٌ   سمان كرى

 قلِ يت فييا إلى الصّ بيُن المّ  قُ شرِ ويُ 

: فتحذؼ المكصكؿ كتترؾ الصٌ  : فمف قرأ " بينيكـ " قاؿ: يريدي ما بينكـ، قمتي   مة؟ قاؿ نعـقمتي
: الذم قاـ كقعد زيده، كمعناه الذم قاـ كالذم قعد زيده، كقد حيذؼ المكصكؿ في كتاب اهلل أقكؿ
دٍِّقينَ )، قاؿ تعالى: كجؿٌ  عزٌ  دٍَّقاِت َوَأْقَرُضوا المََّو َقْرًضا َحَسًنا ِإنَّ اْلُمصَّ   (63الحديد: )( َواْلُمصَّ

 1، ىذا مثمو".أىٍقرىضيكا المَّوى الذيف كى معناه 

 ميؿ الذم استخدـ فيو القياس الٌنحكم.نظر إلى ىذا الٌتعفا

 –اس كتحت ىذا العنكاف يمكف إدراج مسائؿ " نافع بف األزرؽ" التي طرحيا عمى ابف عبٌ  
لفظة  ابف عباس عف معنى كؿٌ  ؽ بشرح غريب القرآف، ككيؼ احتجٌ كالتي تتعمٌ -رضي اهلل عنو

 2عر أك أكثر.مف الغريب التي سيًئؿ عنيا ببيت مف الشٌ 

 خذ شكميف ىما:ىذا التٌدكيف اتٌ  مرحمة التدوين: -

  فسيركجيو في تضاعيؼ كتب التٌ (: حيث ترد مسائؿ التٌ دوين غير المستقل )المختمطالتّ -أ
كجيو التٌ  يات الٌنحك مثؿ كتاب "سيبكيو" كغيره مف الكتب األصكؿ، أم أفٌ كمعاني القرآف كأمٌ 

صنيؼ لـ تختًؼ ة في التٌ حك، كىذه المنيجيٌ غة كالنٌ فسير كالمٌ يرد جنبا إلى جنب مع مباحث التٌ 

                                  
 .  23، ص 1ينظر: المكضح في كجكه القراءات كًعمميا، ج .1
 . 134-121، ص 1ينظر: اإلتقاف في عمكـ القرآف، ج .2
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أكائؿ كمف ، ت لقركف عديدةكجيو، بؿ استمرٌ بظيكر الكتب المتخٌصصة في االحتجاج كالتٌ 
 مكذجيف:  نتخب منو ىذيف النٌ نكجيو كتاب "سيبكيو" الذم راء مبثكثة في التٌ الكتب التي بيا آ

عمى كجييف عمى  (61فصمت: ) (َوَأمَّا َثُموُد َفَيَدْيَناُىمْ ) :بعضيـقاؿ سيبكيو: " كقد قرأ 
.النٌ   صب كعمى الٌرفع، قاؿ بشر بف أبي خاـز

 ِنَياَما ىـــبوْ رَ  ومُ ــــفألفاىم الق         رِ ُــ بني م يمُ ـتم فأمَّا تميمٌ   

 مة:   كمنو قكؿ ذم الرٌ 

 رُ َجازِ  يكِ مَ بين وصْ  فقام بفأسٍ         إذا ابُن أبي موسى بالٌل َبمْغِتوِ     

 :و إذا أراد اإلعماؿ فأقربي إلى ذلؾ أف ييقىكؿى أجكد، ألنٌ  فعي كالرٌ  ،كثير عربيّّ  صبي فالنٌ  
 1زيدان، كزيدان ضربت، كال ييعمؿ الفعؿ في مضمر كال يتناكؿ بو ىذا المتناكؿ البعيد. ضربتي 

ح قراءة الجميكر كأشار إلى ذلؾ بقكلو: " كالرفع أجكد" مع تجكيز ركاية مف فسيبكيو رجٌ  
 كغيرىـ. 2ؿ عف عاصـفضٌ نصب، كىك الحسف بف أبي إسحاؽ، كاألعمش، كالمي 

ده تحت عنكاف: " ىذا بابي ثبات الياء كالكاك في الياء التي ىي ما أكر اني لثٌ ا مكذجكالنٌ - 
 عبلمة اإلضمار كحذفيما.

  بات فقكلؾ ضربيك زيد، كعمييا ماؿ، كلدييك رجؿ، جاءت الياء مع ما بعدىافقاؿ: "فأما الثٌ 
  ث، كذلؾ قكلؾ: ضربيا زيد، كعمييا ماؿر كما جاءت كبعدىا األلؼ في المؤنٌ ىينا في المذكٌ 

الياء مف مخرج  حذؼ الياء كالكاك في الكصؿ أحسف، ألفٌ  فإذا كاف قبؿ الياء حرؼ ليف فإفٌ 
، كىي أختيما، فإذا اجتمعت حركؼ تشبو الياء كالكاك، تشبييما في المدّْ  األلؼ، كاأللؼي 

، كىذا  متشابية حذفكا كىك أحسف كأكثر، كذلؾ قكلؾ: عميًو يافتى، كلديًو خبلؼ كرأيت أباهي قبؿي
( ِإْن َتْحِمْل َعَمْيِو َيْمَيثْ )(611اإلسراء: ) (َوَنزَّْلَناُه َتْنِزياًل )بكهي كما ترل، كأحسف القراءتيف أ

                                  
 .83-82مكتبة الخانجي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص -، تح: عبد الٌسبلـ ىاركف، القاىرة1سيبكيو أبك بشر عثماف بف قنبر: الكتاب، ج .1
 . 272، ص 8ينظر: معجـ القراءات، ج .2
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  (41الحاقة: )( ُخُذوُه َفُغم وهُ )و(51 يوسف:) (َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخسٍ و )  (611العراف: )
 1كاإلتماـ عربي.

  سيبكيو بيذه اآليات عمى قراءة مف اختمس حركة الياء، فمـ يصميا بما بعدىا كقد احتجٌ  
ف سكف ما قبميا -ما قبميا ساكف، ككصؿ الياء  كأشار إلى أف مف القيٌراء مف يصؿ مع أفٌ  كا 

إذا كانت مضمكمة، كبياء إذا كانت مكسكرة ما لـ تمؽ ساكنان، كىك مذىب ابف كثير ]أحد -بكاكو 
ة كالكسرة، كقد حٌسف سيبكيو بتحميمو قراءة الجميكر مع كالباقكف يختمسكف الضمٌ  القراء الٌسبع[،

 قراءة ابف كثير. ةعدـ تخطئ

عرابو كتفسيره ككتاب " معاني كت  أتي بعد كتاب سيبكيو كتيبه صينفت في معاني القرآف، كا 
ق( 121)ت ق(، ك "معاني القرآف" لؤلخفش األكسط 103) القرآف" ليحي بف سعيد الفٌراء ت

  ق(822ت ) اججٌ معاني القرآف " لمزٌ "ك، ق(820ت ) لبياف في تأكيؿ القرآف لمطبرم"كجامع ا
ر فاسق(، كمختمؼ ت884) ت اسحٌ ك" إعراب القرآف "، ألبي جعفر النٌ ك " معاني القرآف "

ق(، ك " البحر المحيط" ألبي 132) تة "كإرشاد العقؿ الٌسميـ" البف عطيٌ  ،القرآف األخرل
الجامع ألحكاـ  ، ك"ق(312كف" لتمميذه الٌسميف الحمبي ت )ر المصق(، "كالدٌ 331) ت افحيٌ 

 ق(.232القرآف" لمقرطبي ت )

حكم رفي، كالنٌ غكم كالصٌ كجيو المٌ فيذه المصادر كغيرىا تحتكم عمى ثركة كبيرة في التٌ  
معاني القرآف الكريـ"  كتي لمقراءات القرآنية، كفي ىذا المجاؿ نكرد مثاالن كاحدان مف كتاب "كالصٌ 
 كع مف الكتب كما تحتكيو مف تكجيو.ليذا النٌ  انمكذجاس لمنحٌ 

( الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو َمَتى َنْصُر المَّوِ  َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقولَ )قاؿ في تفسير قكلو تعالى:  
تَّى يىقيكؿى ) ىذه قراءة أىؿ الحرميف، كقرأ أىؿ الككفة كالحسف كأبك عمرك ،(563البقرة: ) حى

 تاف:( بالنَّصب كىك اختيار أبي عبيد، كلو في ذلؾ حجٌ الرَّسيكؿي 

ٍلًزليكاإحداىما عف أبي عمرك قاؿ:"  ا اختمفا كاف الكجو ، كيقكؿ فعؿ مستقبؿ، فممٌ ": فعؿ ماض زي
 صب.النٌ 

                                  
 .189، ص 4الكتاب، ج .1
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 الكسائي قاؿ: إذا تطاكؿ الفعؿ الماضي صار بمنزلة المستقبؿ. ة األخرل: حكاىا عفكالحجٌ 

ٍلًزليكا"  ة األكلى بأفٌ ا الحجٌ قاؿ أبك جعفر: أمٌ  ة ، ك"يقيكؿ" مستقبؿ، فشيء ليس فيو عمٌ " ماض زي
ة مف ى " ليست مف حركؼ العطؼ في األفعاؿ، كال ىي البتٌ " حتٌ  فع كال الٌنصب، ألفٌ الرٌ 

 ىذه الحجة غمط. عكامؿ األفعاؿ، ككأفٌ 

ٌجة ألنٌ  ]...[ؿ إذا تطاكؿ صار بمنزلة المستقبؿالفع ة الكسائي بأفٌ كحجٌ  ة و لـ يذكر العمٌ كىبلى حي
الو، كمذىبي سيبكيو في " حتَّى " أفٌ في الٌنصب، كلك كاف األكٌ   ؿ مستقببلن لكاف السؤاؿ ًبحى

السٌير  ى أدخمىيا" عمى أفٌ فع مف جيتيف، تقكؿ: " سرتي حتالٌنصب فيما بعدىا مف جيتيف كالرٌ 
يا، أم سرت إلى أف أدخميا، كىذه غاية  كعميو قراءة مف قرأ بالٌنصب. ،كالديخكؿ جميعان قد مىضى

 سرتي حتى أديخمىيا، أم كي أدخميا.-في غير اآلية–صب كالكجو اآلخر في النٌ  

مييا، أم سرتي فأدخمييا، كقد مضيا  كنت سرت  :جميعان، أمكالكجياف في الٌرفع سرتي حتى أدخي
، كال تعمؿ ىا ىنا بإضمار " أف "، ألف ٌ   بعدىا جممة كما قاؿ الفرزدؽ:فدخمتي

 عُ ـــٌل أو ُمَجاشِ ــاىا َنيشــأب كأنّ  ــّنيتسبُـ فيا عجبًا حتى ُكميٌب 
 

ىذا  :أم سكؿي يقكؿ،ى الرٌ كزلزلكا حتٌ  معنى أم: فع كىي أبيفي كأصحُّ فعمى ىذه القراءة بالرٌ  
 1صب عمى الغاية ليس فيو ىذا المعنى.حاليو، كالنٌ 

كجيو كاالحتجاج في كتب "معاني القرآف" يغمب عمييا االستدالؿ كالحجاج التٌ  كنبلحظ أفٌ  
 ة النُّحاة. فييا مف أئمٌ مصنّْ  حكم ألفٌ النٌ 

لبحث، كال ىذا مف شأنو أف يثقؿ كاىؿ ا مثيؿ ألفٌ كنكتفي بما ذكرنا كال نذىب بعيدان في التٌ  
ىؤالء العمماء ينتمكف إلى مراحؿ  ضاح الفكرة، ككما نبلحظ فإفٌ يضيؼ شيئان نكعيان بعد اتّْ 

 ـ فكرتنا بعدـ تقسيـ المراحؿ تقسيمان زمنيان.ا يدعّْ ة مختمفة ممٌ زمنيٌ 

 

 
                                  

حياء التراث اإلسبلمي، 1، ج1، طقرآن الكريممعاني ال ،النحاس أبك جعفر. 1 ، تح: محمد عمي الٌصابكني، مكة المكرمة معيد البحكث اإلسبلمية كا 
 . 20-18مركز إحياء التراث اإلسبلمي، ص 
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 دوين المتخصَّص:مرحمة التّ  - ب

عشرات المصادر فقد ظيرت االستقبلؿ، ك صنيؼ في الٌتكجيو إلى الٌتخصص لتٌ حيث نزع ا 
فقط بتبياف كجكه القراءات كاالحتجاج ليا كذكر ًعمميا، ككاف لعمؿ "ابف مجاىد"  التي تيعنى

ابع لميجرة دكر كبير في تكجيو بعة في القراءات " في بداية القرف الرٌ " السٌ  وكظيكر كتاب
ات، إذ صنيؼ في القراءصنيؼ في القراءات ىذه الكجية، حيث أحدث حركة في مسار التٌ التٌ 

العمماء حكليا شرحان  ة األكلى مصطمح " القراءات السَّبع" المشيكرة التي التؼٌ ظير لممرٌ 
مة لمعشرة كاعتبر ما عدا ذلؾ بلث المكمّْ كتكجييان كانتصاران ليا ثـ أضيؼ إلييا القراءات الثٌ 

 –ؿ كاف ليا ة ال يعني انصراؼ العمماء عنيا، بائدة عف العشر شاذٌ ان، كككف القراءات الزٌ شاذٌ 
ة" ى في ظيكر كتب " تكجيو القراءات الشاذٌ سيـ كافر مف العناية كاالحتفاء تجمٌ  -ىي أيضا

عراب القراءات الشٌ   ة.اذٌ كا 

ر عمـ تكجيو القراءات في ذكر نماذج عف كتب ضت لتطكٌ كقد اختمفت المصادر التي تعرٌ  
 ياخَّ ف تكى يٍ باحثى  لممكضكع كجدت أفٌ عي ط، كمف خبلؿ تتبُّ كميكثر كمتكسّْ  قؿٌ كجيو بيف مي التٌ 

عت مسار التي تتبٌ  1ىي األستاذة كفاء عبد اهلل قزمار :األكلى ،مصادر ىذا العمـ استقصاء كؿٌ 
اني لميجرة إلى القرف كجيو فقط، مف القرف الثٌ صنيؼ في القراءات عمكمان كليس كتب التٌ التٌ 
كجيو كتب التٌ  كذلؾ عحربي، الذم تتبٌ ابع عشر، كاألستاذ عبد العزيز بف عمي بف عمي الالرٌ 

را كثيران مف الجيد لمباحثيف كمع ر، كقد كفٌ قدٌ كمجيكدىما مشككر كمي ، 2كاالحتجاج عبر القركف
صنيؼ في تكجيو ر التٌ بلعي عمى كتب أخرل تناكلت تطكٌ طٌ ا مقارنتي لعمميما معان، ك

فات كذكر مصنٌ  األعبلـة في ادر كالمراجع المختصٌ القراءات، كرجكعي إلى بعض المص
  ركميالة ك "األعبلـ" لمزٌ ببلء لمذىبي"، ك "معجـ المؤلفيف" لكحٌ المؤلفيف مثؿ "سير أعبلـ النٌ 

صتو بالذكر كخصٌ  ض الكتب التي لـ يذكرىا عبد العزيز بف عمي الحربيأمكنني إضافة بع
كجيو التٌ و اقتصر عمى ذكر كتب نٌ ة عمؿ ألقيؽ أرضيٌ خذت مف إحصائو الدٌ ي اتٌ ألنّْ 

 .عبد اهلل بحثو كاف بعد بحث األستاذة كفاء كاالحتجاج، كألفٌ 

                                  
 .123-3ينظر: المبيج في القراءات الثماف، كقراءة األعمش كابف محيصف كاختيار خمؼ اليزيدم، ص  .1
عرابان، صينظر: تكجيو مشكؿ القر . 2  .86-73اءات العشرية الفرشية لغة كتفسيران كا 
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  قطعان  ره ذلؾ متعذّْ  ألفٌ  كجيو كال أقكؿ الكؿٌ لذلؾ فعممي ىنا مقاربة لذكر معظـ كتب التٌ  
فة في تكجيو القراءات لـ تصمنا، كما كصمنا معظـ الكتب المصنٌ  أفٌ  :ياألسباب عديدة مف أىمٌ 
بقات ) طبقات راجـ كالطٌ في كتب األعبلـ كالتٌ كثيران مف مؤلٌ  طبكع، كما أفٌ منيا معظمو غير م

حكييف( عندما يترجمكف لمعمماء نجدىـ يذكركف عبارة " ألؼ كتابا في طبقات النٌ  -القراء
نكف عنكً فيف أنفسيـ يي القراءات، "أك لو كتب في القراءات " بدكف تفصيؿ، كأحيانان نجد المصنٌ 

  بع، االختيار في القراءاتبعناكيف عامة مثؿ: اإليضاح في القراءات السٌ  كتبيـ في القراءات
د ىؿ الكتاب في القراءات عمكمان أك في الٌتكجيو إال بالرجكع إلى المصدر ى لنا التأكٌ كال يتسنٌ 

ر كما ذكرنا سابقان، لذلؾ ال نذكر إال ما كاف عنكانو كاضحان داالن عمى نفسو، كذلؾ متعذٌ 
 تعميؿ أك االحتجاج أك غير ذلؾ مف العبارات المقاربة، أك الكتب التي اشتير التٌ كجيو أك التٌ 
  منيتكجيو كلك كاف العنكاف غير كاضح، كسأذكر المصادر حسب تسمسميا الزٌ   يا كتبي أنٌ ب

مف  ىا ستة مصادر كلـ أتكخٌ عبد العزيز بف عمي كعددي  إحصاء  يا إلى تمؾ التي لـ ترد فيمنبّْ 
 بؿ ألستخمص مف ذلؾ نتائج أسجميا في خاتمة ،كجيو مجرد االستقصاءسرد مصادر التٌ 

 ر ىذا العمـ.الكبلـ عف مراحؿ تطكٌ 

 دوين المتخصص إلى العصر الحاضر:من بداية التّ  مسرد لىم مصادر عمم توجيو القراءات

  كجكه القراءات: ألبي عبد اهلل ىاركف بف مكسى األعكر األزدم العتكي المتكفي نحك   .2
ؿ مف سمع بالبصرة كجكه القراءات جستاني: كاف أكٌ ق(، قاؿ أبك حاتـ السٌ 230ت)
"ىاركف بف مكسى األعكر" ككاف مف  ااذ منيا، فبحث عف إسنادىع الشٌ فيا كتتبٌ كألٌ 

 القيٌراء.
 تقرئ يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي الجامع الختبلؼ كجكه القراءات: لئلماـ المي  .1

 كه القراءات مع نسبة كؿ قراءة إلى قارئيا.ة اختبلؼ كججمع فيو عامٌ ق(، 101)
 كجكه القراءات ليعقكب الحضرمي أيضان.       .8
ق( قاؿ ابف الجزرم فكاف 113)تى ـ المتكفٌ د اهلل القاسـ بف سبلٌ يالقراءات ألبي عب .3

 اء(ـ كجعميـ )القرٌ ؿ إماـ معتبر جمع القراءات في كتاب أبك عبيد اهلل القاسـ بف سبلٌ أكٌ 
اني" في أرجكزتو بعة، كقد أشار "أبك عمرك الدٌ قارئان مف ضمنيـ السٌ خمسة كعشريف 

 عمى اشتمالو عمى عمؿ القراءة.
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اء ق( ككانت لو اعتراضات عمى بعض القرٌ 132)ت كتاب كجكه القراءات البف قتيبة .1
 ات.يٌ خصكصان حمزة بف الزٌ 

 ق(.141)ت داحتجاج القراءة، ألبي العباس محمد بف يزيد المبرّْ  .2
 ق(.132)ت بالعمؿ، لياركف بف مكسى األخفشبف عامر قراءة ا .3
 ق(.803)ت بي عبيد اهلل بف إبراىيـ المصرمعميؿ لقراءة أبي عمرك، ألالتٌ  .4
بي جعفر ، أل"الفصؿ بيف القراءة" أك  "البياف في القراءات" الجامع في القراءات"، أك"  .5

بف كر ثنى "أبك بكعشركف قراءة كقد أ ؼه ق(، فيو نيّْ 820ت)برم محمد بف جرير الطٌ 
نَّؼ في معنى كتابو مثمو.  مجاىد" عمى ىذا الكتاب فقاؿ: ما صي

ق( 822)ت راجاحتجاج القيرَّاء في القراءة، ألبي بكر بف السَّرم المشيكر بابف السٌ  .20
 كلـ ييتمَّو.

 (.ق885)ت اراالنتصار لحمزة، ألبي طاىر عبد الكاحد بف عمر بف محمد البزٌ  .22
 ق(.833)تد اهلل بف جعفر بف درستكيو محمد عب اء: ألبياالحتجاج لمقرٌ  .21
 ق(.812)ت اشالقراءات بعمميا: أبك بكر محمد بف الحسيف النقٌ  .28
 بعة بعمميا الكبير لو أيضان. السٌ  .23
ق(، كلـ 811)ت حمد بف مطرؼ بف الطائي المغربيالقراءات كاالحتجاج ليا أل .21

 يذكره األستاذ عبد العزيز بف عمي الحربي.
حكم المقرئ األمصار، ألبي بكر محمد بف الحسف بف مقسـ النٌ  اءاالنتصار لقرٌ  .22

 ق(.813)تار العطٌ 
أبك بكر بف مقسـ  حتجاج في القراءات، لو أيضان قاؿ ابف الجزرم: كمف ىذا الففٌ الا .23

و أفسد عممو بإجازتو أف يقرأ بما فإنو عمؿ كتاب االحتجاج لمقراء فأتى فيو بفكائد إال أنٌ 
 أجاز ما يفسد المعنى. ذلؾ منو حتىٌ  لـ ييقرأ بو، ثـ تفاقـ

 بعة بعمميا الكبير، لو أيضان.السٌ  .24
 ق(.822)تي الحسف أحمد بف الصقر المنبجي ة في القراءات، ألبالحجٌ  .25
عمؿ القراءات، ألبي منصكر محمد بف أحمد اليركم األزىرم مصنَّؼ " تيذيب  .10

 ق(.830" ت)المغة
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لكيو النحكم حمد بف خاأبع كعمميا، ألبي عبد اهلل الحسيف بف إعراب القراءات السٌ  .12
اني في طبقاتو: عالـ بالعربية حافظ لمغة بصير ق(، قاؿ الدٌ 830المغكم اليمذاني ت)

 بالقراءة.
ف كاف بعض الباحثيف قد شكٌ "الحجٌ  .11 ؾ في ة في القراءات السَّبعة " البف خالكيو كا 

" أف ؽ كتاب الحجٌ محقٌ نسبة الكتاب إلى ابف خالكيو، كقد حاكؿ  ة "عبد العاؿ سالـ مكـر
 1يدافع في مقدمة التحقيؽ عف ىذه النسبة، كليس دفاعو بالقكم.

الحٌجة لمقراء الٌسبعة أئمة األمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ الذيف ذكرىـ أبك بكر بف  .18
ق(، كىك مكسكعة كبيرة 833)تالحسيف بف عبد الغفار الفارسي  مجاىد ألبي عمي

 بر أضخـ كتاب في االحتجاج لمقراءات.كيعت
 ق(.842)تي بكر أحمد بف الحسيف بف ميراف يا، ألبجاالستعاذة بحج .13
 الكامؿ في عمؿ القراءات لو أيضان. .11
 .كتاب اإلماالت لو أيضا .12
المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، ألبي الفتح عثماف بف  .13

 االحتجاج في القراءات.ق( كىك مف أشير كتب 851جٌني ت)
 ق(.851)تبف أحمد بف عبد الرحمف المقرئ  نكات القرآف، لعبد اهلل .14
بع ألبي العباس أحمد بف محمد المكصمي أحد األخفشيف عميؿ في القراءات السٌ التٌ  .15

 في القرف الرابع. ىكىك متكفَّ 
لعزيز ق( كلـ يذكره األستاذ عبد ا855)تي القراءات الثماف، البف غمبكف التذكرة ف .80

قو الدكتكر أيمف سكيد رشدم كىك ال يحتكم عمى كثير بف عمي الحربي، كالكتاب حقٌ 
طبلع عمى ي ذكرتو عند اال، كلكنٌ و يغمب عميو بياف اختبلؼ القراءكجيو أم أنٌ مف التٌ 

 بعض تحميبلتو. 
 ق(.308)تة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة ة القراءات، ألبي زرعحجٌ  .82
 تف قاسـ بف عيسى بف فرج الٌمخمي العباس أحمد ب معاني القراءات، ألبي .81

 ق(.320)
                                  

 .19ينظر: الحجة في القراءات السبع، ص . 1
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شرح الغاية في القراءات العشر كًعمميا، ألبي الحسف محمد الفارسي القىيىٍندىًزم  .88
 ق(.328)المتكفى قبؿ 

 ق(.323)تاب عمؿ القراءات، ألبي إسماعيؿ بف إبراىيـ القرٌ  .83
 ق(.813)تبي إسحاؽ أحمد بف محمد الثعمبي كجكه اإلعراب كالقراءات، أل .81
الكشؼ عف كجكه القراءات السَّبع كعمميا كحججيا، ألبي محمد مكي بف أبي طالب  .82

 ق(.383)تقيسي ال
 منتخب حجة أبي عمي، لمكي بف طالب أيضان. .83
 اإلبانة عف معاني القراءات، لو أيضان. .84
تسميتاف(، كقد لسَّبع" )اليداية في القراءات ا " مختصر كجكه القراءات" أك " شرح .85

لميدكم حققو الدكتكر حاـز سعيد حيدر كأثبت العنكاف الثاني، تأليؼ أحمد بف عمار ا
 ق(.330المتكٌفى )

اني ح لمذاىب القراء كاختبلفيـ في الفتح كاإلمالة، ألبي عمرك الدٌ المكضٌ  .30
 ق(.  333)ت

 مؿ، لمداني.نبيو عمى مذىب أبي عمرك بف العبلء في الفتح كاإلمالة بالعالتٌ  .32
 اإلدغاـ الكبير لو أيضان. .31
  ق(311)مختصر الحجة، ألبي طاىر إسماعيؿ بف خمؼ بف سعيد بف عمراف ت .38

 .18كالمقصكد بالحجة كتاب أبي عمي الفارسي المذككر سابقان في الرقـ 
 إعراب القراءات، لو أيضان. .33
عمر  منيما، ألبياالكتفاء في قراءة نافع كأبي عمرك بف العبلء كالحجة لكؿ كاحد  .31

 ق(.328)تيكسؼ بف عبد البر الٌنمرم 
 (.    ق332)تإلشبيمي اختصار الحيجة، ألبي عبد اهلل محمد بف شريح ا .32
ت بد الكريـ بف عبد الٌصمد الطبرم ة، ألبي معشر عالرشاد في شرح القراءات الشاذٌ  .33

 ق(.334)
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اهلل  الحمكاني عبدعمؿ القراءات، ألبي عبد اهلل سميماف بف أبي طالب بف محمد  .34
ق(، كىذا المصدر لـ يذكره األستاذ عبد العزيز بف عمي 358) في يركاني المتكفىالنٌ 

 كسنة الكفاة مع مف بىعدىهي فظٌنو نفسو. ؼ كاسـؾ تشابو اسـ المؤلّْ الحربي ربما سبب ذل
 ق(.358)تيركاني عمؿ القراءات، أبك عبد اهلل سميماف بف عبد اهلل النٌ  .35
اغب ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالرٌ  ء في القراءة،احتجاج القٌرا .10

 ق(.  101)تسنة  األصفياني المتكفى
 ق(.111)تحمد بف سميماف بف أحمد المالقي تعميؿ القراءات العشر لم .12
عمؿ القراءات ألبي الحسف عمي بف الحسيف الضرير النحكم المصرم المعركؼ  .11

المصادر التي لـ يذكرىا األستاذ عبد العزيز ق(، كىذا مف 181بالجامع كاف حيا عاـ )
 بف عمي.

الحسف  نفرد بو اإلماـ يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي، ألبيكجيو لما االجمع كالتٌ  .18
 ق(. 185)تشريح بف محمد الٌرعيني 

 ق(.138)تسيؿ بف محمد بف طاىر اإلصبياني مفاريد العشرة بعمميا، ألبي عمي  .13
بعة، ألبي ة عف األئمة السٌ كعمؿ القراءات المركيٌ الكشؼ عف نكت المعاني كاإلعراب  .11

 ق(.138)تإلصبياني المعركؼ بجامع العمـك الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي ا
عبد اهلل محمد بف يحي  كتاب تعميؿ قراءة قكلو: " كنحف عصبة" بالٌنصب، ألبي .12

 ق(.111)تالزبيدم 
 ق(.120)تألبي محمد بف طيفكر الٌسجاكندم عمؿ القراءات  .13
يرازم ح في كجكه القراءات كعمميا، ألبي عبد اهلل نصر بف عمي بف محمد الشٌ المكضٌ  .14

 ق(.121ى بعد سنة )عركؼ بابف مريـ المتكفٌ حكم المالفارسي النٌ 
 القىرىأىة، البف مريـ أيضان. المنتقى مف شكاذٌ  .15
 ، ألبي نزار الحسف بف أبيفي تعميؿ القراءات العشر كشيء مف الٌشكاذٌ  أسمكب الحؽٌ  .20

 ق(.124)تحاة الحسف المعركؼ بممؾ النٌ 
اختيار ابف الٌسميفع كبسط تكجيو قراءتو عمى نافع، ألبي العبلء الحسف بف أحمد  .22

 ق(.125)تار اليمذاني العطٌ 
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 ق(.  153)تلفرس عبد المنعـ محمد الغرناطي اختصار المحتسب، البف ا .21
 ق(.222)تت الشاذة، ألبي البقاء العبكرم تعميؿ القراءا .28
 المنتخب مف كتاب المحتسب، لو أيضان. .23
 االنتصار لحمزة فيما نسبو إليو ابف قتيبة في مشكؿ القرآف، لو أيضان.  .21
ت فميسي راىيـ بف محمد الكمالي التٌ تمخيص عمؿ القرآف، ألبي الفضؿ حبيش بف إب .22

، نزيؿ قكنية، كىذا مف 215) ق(، الطبيب الفمكي األديب المغكم المشارؾ في عدة عمـك
 1.الحربي عبد العزيز بف عمي مصادر التي لـ يذكرىاال
تحفة األقراف فيما قيرئ بالتثميث مف حركؼ القرآف، ألبي جعفر أحمد بف يكسؼ  .23

 ق(.335)تني، الرُّعي
ات ى " منتيى األماني كالمسرٌ إتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربع عشر، المسمٌ  .24

 ق(.2223)تيكر بالبٌنا محمد الدمياطي المش في عمـك القرآف" ألحمد بف
 ق(.2251)تت، ألحمد عبد المنعـ الدمنيكرم المكضح في تعميؿ كجكه القراءا .25
د ابف د بف محمٌ اس محمٌ رر المتناثرة في تكجيو القراءات المتكاترة، ألبي العبٌ الدٌ  .30

 ق(.2113)عجيبة ت
 ىحمكد بف عمي بٌسة الحنبمي المتكفٌ صر في تكجيو القراءات العشر، لممكاكب النٌ  .32

 ابع عشر اليجرم.خر القرف الرٌ في آ
حمف د بف عبد الرٌ حريرات في القراءات العشر، لمحمٌ المشكبلت كتكضيح التٌ  حؿٌ  .31

ق(، كىذا مف المصادر التي لـ يذكرىا األستاذ عبد 2883)ت اإلسكندراني الخميجي
 العزيز بف عمي.   

بحثو في آخر  كىناؾ ثبلثة كتب أثبتيا األستاذ عبد العزيز بف عمي الحربي في
 كىي:  2فيياتكاريخ كفاة مؤلٌ  لعدـ معرفة استقصائو 

 المختار في معاني قراءات أىؿ األمصار، ألبي بكر أحمد بف عبد اهلل بف إدريس. .38
 د بف عبد اهلل القيركاني.البارع في تعميؿ ركاية كرش عف نافع، ألبي بكر محمٌ  .33

                                  
 .528-527معجـ المؤلفيف كتراجـ مصنفي العربية، ص : ينظر .1
 .84تكجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية، ص :ينظر. 2
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 مؿ القراءات ألبي العباس أحمد بف محمد الٌنحكم.عً  .31
 نتائج حول تطور التأليف في عمم الّتوجيو: -

فات التي ألفت في عمـ تكجيو القراءات إلى مبلحظات كنتائج نكجزىا لقد ىدانا ترتيب المصنٌ 
 فيما يمي:

 . حول مصطمح الّتوجيو:6

مني لكفيات رتيب الزٌ ؿ في مسرد الكتب المصنفة في عمـ التكجيو حسب التٌ أدنى تأمٌ  إفٌ  
فات إال كجيو " ) بصيغة المصدر( لـ يظير في عناكيف المصنٌ مصطمح " التٌ  أفٌ ف بيّْ يمؤلفييا 

ق( الذم 185)تد الريعىٍيني" في القرف الٌسادس لميجرة عمى يد أبي الحسف " شيريح بف محمٌ 
 1ردطٌ " كلـ يكجيو لما انفرد بو اإلماـ يعقكب بف إسحاؽ الحضرميى كتابو " الجمع كالتٌ سمٌ 

إذ لـ نجد لو أثران في العناكيف بعد ذلؾ في القرف  ،د ىذا الظيكراستعماؿ المصطمح بع
ى " اختيار ق( في مصنفو المسمٌ 125)تيدة مع "الحسف بف أحمد العطار" الٌسادس إال مرة كح

فات ، ثـ اختفى ىذا المصطمح مف عناكيف المصنٌ "ميفع كبسط تكجيو قراءتو عمى نافعابف السٌ 
 أصبح ىك الغالب، انطبلقان مف ذلؾ ثـ ،الث عشر لميجرةالثٌ  كلـ يعاكد الظيكر إال في القرف

كعمى  ،بؿ أصبح المصطمح الكحيد المتداكؿ منذ قرنيف تقريبان  ،اس ىذاالعصر إلى زمف النٌ 
القركف  ا فيمعميؿ" كمشتقاتيفقد سيطر مصطمحان "االحتجاج" ك"التٌ  ،كجيو"عكس مصطمح "التٌ 

ادس اليجرم( كغابا مف العناكيف تمامان بعد نياية إلى السٌ اني الخمسة األكلى ) مف القرف الثٌ 
 رف الثاني عشر لميجرة.القٌ 

كجيو" بقكلو " ريف استخداـ مصطمح "التٌ ؿ األستاذ " أحمد سعد محمد " تفضيؿ المتأخّْ كيعمّْ 
كجيو( في مجاؿ ىف ىك شيكعو )التٌ الذم حمميـ عمى ذلؾ حسبما يتبادر إلى الذٌ  أفٌ  كأظفٌ 
ٌمغكم كارتباطو بأكثر مف مصدر مف مصادره، فعمدكا إلى تمييز القراءات مف ذلؾ رس الالدٌ 

                                  
عدـ ظيكر المصطمح في عناكيف الكتب ال يعني خمك متكف الكتب مف كركده بؿ ىك شائع كمتداكؿ، كذلؾ المقصكد بالمصطمح ىك صيغتو  .1

 المصدرية التكجيو، أما الكجو أك الكجكه، فظيكرىا كاف مبكران. 
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بة عمى اختبلؼ كجيو، بؿ ذىبكا إلى تخصيصو بالبحث في كجكه المعاني المترتّْ بمصطمح التٌ 
 1القراءات".

 ر لعمم توجيو القراءات:. الظيور المبكّ 5

كجيو ة في التٌ فات المختصٌ بدأت المصنٌ اني لميجرة حيث الحظنا أنو انطبلقان مف القرف الثٌ  
بالركايات  ة عمى قدـ المساكاة مع عمـ القراءات الذم ييتُـّ احة العمميٌ كاالحتجاج تظير في السٌ 
اني كاف ظيكره في بداية القرف إال أف الثٌ  اء في األصكؿ كالفرش، الميـٌ كاألسانيد كاختبلؼ القرٌ 

 اني لميجرة.اني لمقرف الثٌ صؼ الثٌ النّْ ؿ فظير خبلؿ ا األكٌ اني لميجرة، أمٌ الثٌ 

لقركف لـ  تمرٌ ىناؾ طفرة كانقطاعان طكيبلن اس . الحظ األستاذ عبد العزيز بف عمي الحربي أفٌ 8
لٌ  ق( إلى 222)تسنة  ت مف زمف العكبرم المتكٌفىو"، امتدٌ كجي" عمـ التٌ ؼ فيو شيء في يكى
ق( كتابة "  2223) تٌنا المتكفى سنة ؼ أحمد البكفيو صنٌ  ،ؿ القرف الثاني عشر لميجرةأكٌ 

ؿ ىذه القركف تأليؼ في ىذا العمـ إال كتاب كاحد ىك " تحفة إتحاؼ فيضبلء البشر" كلـ يتخمٌ 
 2ق(.335عيني المتكٌفى في ت)األقراف" ألبي جعفر الرٌ 

ت مف زمف فترة االنقطاع امتدٌ  كىذا الكبلـ صحيح في عمكمو كاألصكب منو أف يقاؿ: إفٌ 
ىذا األخير  اني عشر ألفٌ ؿ القرف الثٌ ق( إلى أكٌ 215)تفميسي إبراىيـ الكمالي التٌ  حبيش بف

ت ميصٌنفات عمـ القراءات في ؼ بعد العكبرم كتابو " تمخيص عمؿ القرآف "، بينما استمرٌ صنٌ 
ف قى الظيكر كلـ تتكقٌ  ظ تحفٌ  نقكؿ ىذا الكبلـ بكؿٌ ك ، 3ٌمت انطبلقان مف القرف العاشر لميجرةؼ كا 

راجـ التٌ  ا لـ يصمنا كلـ تذكره كتبي ا الكثير ممٌ و قد فاتننا ننطمؽ مف بحكث فردية أجـز بأنٌ ألنٌ 
 بقات.كالطٌ 

د بف " محمٌ  ىذه المبلحظة كضركرتيا عند كقكفي عمى قكؿ األستاذة إثبات أىميٌ  كقد رأيتي  
: " كتب تكجيو فسير كاألحكاـ" مبحثىا في التٌ عمر بف سالـ بازمكؿ" في بحثو " القراءات كأثري 

                                  
 . 23التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية، ص  .1
عرابان، ص تكجيو مشكؿ القراءات العشرية الف .2  .86رشية لغة كتفسيران كا 
 .123-1يرجع إلى كتاب المبيج في القراءات الثماف، ص  .3
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ت لـ ينقطع حتى عصرنا القراءات" حيث أثبت في ختامو بأف " االىتماـ باالحتجاج لمقراءا
 1".ىذا

صنيؼ في " تكجيو القراءات" فرع عف االىتماـ بيذا العمـ، فكيؼ لـ ينقطع التٌ  كمعمـك بأفٌ  
]مف بداية القرف ؟ !ركف تقريبان سكل عمى مصنَّؼ كاحدىذا االىتماـ كلـ نعثر خبلؿ خمسة ق

 اني عشر اليجرم[.ابع إلى بداية القرف الثٌ السٌ 

 وجيو:فة في الحتجاج والتّ . اختالف وتنوع الكتب المؤلّ 3

صت في بع، كالقراءات العشر، كىناؾ كتب تخصٌ صت في القراءات السٌ فيناؾ كتب تخصٌ  
صت في تكجيو ب تخصٌ ى ركاية كاحدة، كىناؾ كتبؿ حتٌ  ،ةتكجيو قراءة كاحدة إلماـ مف األئمٌ 

صت في ذكر عمؿ كحجج أصؿ كاحد مف أصكؿ القراءة ة، كىناؾ كتب تخصٌ اذٌ القراءات الشٌ 
ة " كحجة" أبي عمي مكسكعيٌ أك اإلدغاـ، أك غير ذلؾ، كىناؾ كتب كاإلماالت، أك الكقؼ 

كنحف مثؿ كتاب تعميؿ قراءة " ،يةرسي كىناؾ التي تخٌصصت في تعميؿ آية أك جزء مف آالفا
 لميزيدم.صب "عصبة بالنٌ 

 عمم توجيو القراءات في عصرنا الحالي: -

رسائؿ  يجد أف أغمبيا فات المنشكرة في عمـ تكجيو القراءات المتفحَّص في معظـ المصنٌ  إفٌ  
فيا عمماء القراءات فات التي ألٌ فيي تختمؼ عف المصنٌ  ـٌ ، كمف ثى أك "ماجستير" دكتكراه""

ال نزعة ريف، فبل استطراد فييا ك ميف كالمتأخٌ ة مف المتقدٌ كنحكيك كلغكيك القركف المنصرم
ة كال إطالة نفس في عرض أدلٌ  ،ذلؾ كتعميؿ كؿٌ  ،كؿ القراءات كاألكجوة لة شمكليٌ استقصائيٌ 

 يف، لذلؾ فيي يف كبغداديٌ يف كبصريٌ ف ككفيٌ حاة في تعميؿ كجو كال جداؿ بيالمخالفيف مف النٌ 
، كيصعب متابعة كؿ قة كالسُّيكلة في األسمكبص كالدٌ خصٌ ة كالتٌ ة العمميٌ أكثر التزامان بالمنيجيٌ 

ة الجامعات العربيٌ  ة في " تكجيو القراءات" في كؿٌ مف بحكث عمميٌ  -ى ينشرأك حتٌ –ما يناقش 
 زت ىذه البحكث بما يمي:     ة، كقد تميٌ كاإلسبلميٌ 

 

                                  
 .247ينظر: ص  .1
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 وجيو أو في قراءة ُمحّددة:خص ص في جانب من جوانب التّ أ. التّ 

حكم أك رفي أك النٌ كجيو الصٌ صت في التٌ كتي كأخرل تخصٌ كجيو الصٌ إذ نجد بحكثان في التٌ  
كفي مصدر  ،ناتو كلكف عند عالـ كاحدغكم عمكمان بكؿ مككٌ كجيو المٌ الببلغي، كأحيانان ييدرس التٌ 

خصص في دراسة أصؿ مف أصكؿ القراءة كالمدكد راسات إلى التٌ نزع الدّْ كاحد، كأحيانان تي 
لى غير ذلؾ.ك ،كاإلدغاـ ماالتاإلك   تجمع فيو بيف الدراسة القديمة كالحديثة كا 

 كفيما يمي نماذج مف ىذه البحكث الحديثة:

 حكية كالقراءات القرآنية جمعا كتحقيقا كدراسة )رسالة دكتكراه( األحكاـ النٌ  .6

 : عمي محمد النكرممف إعداد

: مف إعدادت القرآنية كالٌميجات العربية اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ في ضكء القراءا .5
 رسالة دكتكراه(.ف غبلـ محمد )بأنجب غبلـ نبي 

جامع "في كتابو  حك كما كردتغة كالنٌ برم في ضكء المٌ القراءات عند ابف جرير الطٌ  .4
 .: أحمد خالد بابكر )رسالة دكتكراه(مف إعداد "م القرآفالبياف عف تأكيؿ آ

إعداد ، لسي في عرض القراءات كأثر ذلؾ في تفسيرهمنيج اإلماـ ابف عطٌية األند .3
 .الباحث: فيصؿ بف جميؿ بف حسف غزاكم )رسالة دكتكراه(

التكجيو الببلغي لمقراءات في القراءات القرآنية، عبد اهلل حسف عميكة، )رسالة  .2
 دكتكراه( 

 .رسالة دكتكراه(لباحث: أحمد سعد محمد )ا، الٌتكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية .1
 .رسالة دكتكراه(مد أحمد الجمؿ ): محمف إعداد، الكجكه الببلغية لمقراءات القرآنية .1
ارسي في كتابو الحجة فالٌتكجيو الٌنحكم كالٌصرفي لمقراءات القرآنية عند أبي عمي ال .3

 لمقراء السبعة، سحر سكيمـ راضي، )رسالة دكتكراه(.
: غانـ كامؿ إعداد ،بف جنيالٌتكجيو الٌنحكم لمقراءات الٌشاذة في كتاب المحتسب ال .3

 .رسالة دكتكراه(سعكد حسناكم )
)رسالة  ،أثر القراءات القرآنية في الدراسات الٌنحكية عبد العاؿ سالـ مكـر .61

 .دكتكراه(
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 .)رسالة دكتكراه( ،غير، محمكد أحمد الصٌ مالقراءات الشاذة كتكجيييا الٌنحك  .66
 ، أحمد محمد الغامدمكالٌصرفيةأثر القراءات الٌشاذة في الدراسات الٌنحكية  .65
 رسالة دكتكراه(.)
ة محمد صالح : رقيٌ مف إعداد، القراءات كالمغكيات في معاني القرآف لمزجاج .64

 .رسالة دكتكراه(إبراىيـ )
الٌتكجييات الٌنحكية في قراءتي عاصـ كحمزة، محمد بف عبد الكريـ حسيف فارع  .63

 )رسالة دكتكراه(.
لقرآنية، ناصر سعيد ناصر عيشي )رسالة الخبلؼ الٌنحكم في القراءات ا .62

 دكتكراه(.
 القكاعد الٌنحكية في ميزاف القراءات، عبد الحي مقيـ كؿ أحمد )رسالة دكتكراه(. .61
القراءات القرآنية كآثارىا في النحك العربي كالفقو اإلسبلمي، التكاتي بف التكاتي  .61

 )رسالة دكتكراه(.
 رسالة دكتكراه(.انفرادات القراء السبعة، خميؿ راشد أحمد ) .63
كأثرىا عمى تعٌدد معاني الٌتنزيؿ، كليد  ات العشرةلمقراءرفية كجييات الصٌ التٌ  .63

 حسيف محمد )رسالة د كتكراه(.

)رسالة يرباني الجكانب الٌصكتية في كتب االحتجاج بالقراءات عبد البديع النٌ . 51
  دكتكراه(.

 ق(.2301عبد الفٌتاح القاضي ت)القراءات الٌشاٌذة كتكجيييا مف لغات العرب، . 56    

ق( 2301قبلئد الفكر في تكجيو القراءات العشر، محمد الٌصادؽ قمحاكم ت). 55    
 كقاسـ أحمد الٌدجكم )معاصراف(

 طبلئع البشر في تكجيو القراءات العشر، محٌمد الٌصادؽ قمحاكم.. 54    

 الـ محيسف )معاصر(.المغني في تكجيو القراءات العشر المتكاترة، محٌمد س. 53    

  المستنير في تخريج القراءات العشر المتكاترة مف حيث الٌمغة كاإلعراب كالٌتفسير. 52
 لو أيضا.
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 القراءات كأثرىا في العمـك العربية جزءاف محٌمد سالـ محيسف. .51   

 القراءات كأثرىا في الٌتفسير كاألحكاـ محٌمد بف عمر بف سالـ بازمكؿ)معاصر(.   .51

مف ، اء مف خبلؿ كتابو معاني القرآفمقراءات القرآنية عند الفرٌ النحكم لكجيو التٌ  .53       
 رسالة ماجستير(.    ف عبد اهلل آؿ خضركاف الزىراني )إبراىيـ ب   إعداد: 

: ضياء الديف مف إعدادمخشرم، اؼ لمزٌ حكم لمقراءات القرآنية في الكشٌ كجيو النٌ التٌ . 53       
 .رسالة ماجستير(بخيت )دفع اهلل 

: عبد اهلل سميماف مف إعداد ،عند الٌزمخشرم ،حكم لمقراءاتغكم كالنٌ كجيو المٌ التٌ .41       
 )رسالة ماجستير(. محمد أديب

عرابا لمقرآف الكريـ الدراسات القرآنية. قراءةك  جستانيأبك حاتـ السٌ  .46 يسرم  ،كتكجييا كا 
 )رسالة ماجستير(. محمد ياسيف

ه في كأثري  اطبية تكجيييوبع مف طريؽ الشٌ رفية في القراءات السٌ البنية الصٌ ختبلؼ ا .45
 .(: منصكر سعيد أبك راس )رسالة ماجستيرادالمعنى مف إعد

محمد الطاىر بف عاشكر كمنيجو في تكجيو القراءات مف خبلؿ تفسيره التحرٌير  .44
 .)رسالة ماجستير( : محمد بف سعد القرنيمف إعداد، كالتنكير

مف ، ( تكجييا نحكيالقراءات في الكتاب لسيبكيو حتى )باب المبيدؿ مف المبيدؿ منوا .43
 .(د الرحيـ سندم )رسالة ماجستير: نبيية عبإعداد

عرابان  و مشكؿ القراءات العشرية الفرشيةتكجي .42 د العزيز : عبمف إعداد، لغة كتفسيران كا 
 .(ستيررسالة ماجبف عمي بف عمي الحربي )

 كاب.، أحمد عبد التٌ كالداللي لمقراءات القرآنية حكمكجيو النٌ التٌ  .41
اصـ رفي كأثره في المعنى بيف ركايتي حفص عف عحكم كالصٌ تكجيو االختبلؼ النٌ  .41

 .(ر)رسالة ماجستي ككرش عف نافع،
 لتكجيو النحكم لمقراءات القرآنية، دراسة في سكرة البقرة.ا .43
 (.ي حسيف )رسالة ماجستيرعم، محمد مسعكد غكملقراءات المغكية في الفيـ المٌ أثر ا .43
 .اعي لمقراءات القرآنية، ىادم نيرفسير المغكم االجتمالتٌ  .31
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 رسالة ماجستير(ؼ بيف القراءات، أحمد البيمي )االختبل .36
ي كتاب إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف البف فكجيو الٌمغكم لمقراءات القرآنية التٌ  .31

 اليكبي )رسالة ماجستير(. خالكيو دراسة صكتٌية كصرفٌية، أميرة بنت عتيؽ اهلل
تكجيو االختبلؼ الٌصرفي كالٌنحكم كأثره في المعنى بيف ركايتي حفص عف عاصـ  .38

 ككرش عف نافع، عبد الٌرحمف حسيف قاسـ محٌمد )رسالة ماجستير(.
مكقؼ الٌسميف الحمبي مف أبي البقاء العكبرم مف خبلؿ الٌدر المصكف، حالية بنت  .33

 )ماجستير(.محمدبف إبراىيـ شيبة 
أثر القراءات القرآنية في الفيـ الٌمغكم دراسة تطبيقٌية في سكرة البقرة، محمد مسعكد  .31

  عمي حسف عيسى، )رسالة ماجستير(.
سانيات خصوصًا وتطبيق ذلك عمى غوي الحديث والمّ رس المّ ب. الستفادة من الدّ 

 القراءات:

  :كىنا تبرز بحكث مف قبيؿ 

 .بكر شاىيفعبد الصٌ لقرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث، راءات اقال -
 .بكر شاىيفعبد الصٌ  ات في األصكات كالٌنحك العربي،أثر القراء -
 رسالة ماجستير(.بكر شاىيف )، عبد الصٌ بف العبلء كاألصكات في قراءة أبي عمر  -
تطبيقية  بع عيد أبي عمي الفارسي في كتابو الحجة دراسةغكم لمقراءات السٌ كجيو المٌ التٌ  -

 عمرك خاطر عبد الغني كىداف ،يان كحرفيان كنحكيان كدالليان عمى مستكيات التحميؿ صكت

 ج. توظيف شبكة النترنيت في عمم القراءات:

ٌصة ظيرت بعض ة كمف بينيا المكاقع العممية المتخصٌ مع ظيكر المكاقع االلكتركنيٌ  
فاعؿ جامعيكف مختصكف، مع إمكانية التٌ يشرؼ عمييا أساتذة ك  ،المكاقع التي تيعنى بالقراءات

 المكاقع: كاصؿ مع المثقفيف كمف بيف ىذهكالتٌ 

 www.qiraatt.netشبكة القراءات القرآنية    -
 www.nquran.comكعمكمو مكقع " ف" لمقرآف  -
 www.nehesen.com:مكقع الدكتكر محيسف لمقراءات كعمـك القرآف -
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لقراءات القرآنية مف المعاصريف يبقى في اغـ مف ىذه المجيكدات المبذكلة كعمى الرٌ   
ة مف خبلؿ ىذا غة العربيٌ كمكاضع لقكؿ ما لـ ييقؿ خدمة لمٌ  ،لئلبداع اخصيب كتكجيييا مجاؿ
 .الياـ الفرع المعرفي



 

 

 

 
ُ اإلعراب : أهنًّنٌالفصل الّثا

حاَ بالكراءات وعالقُ الّن
 الكرآنًُ

 

 : اإلعراب وعالقته باملعنِ املبحث األّول

 : عالقُ اإلعراب بالتفسري انٌاملبحث الّث

 حاَ بالكراءات الكرآنًُ: عالقُ الّناملبحث الّثالث
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 وعالقتو بالمعنى.المبحث الول: اإلعراب 

 تمييد:

حاة حكؿ قبؿ الخكض في مسألة عبلقة اإلعراب بالمعنى كتحقيؽ القكؿ في اختبلؼ النٌ  
ئ لذلؾ بتفصيؿ الكبلـ عف اإلعراب لفظا كما كرد في المعاجـ البد أف نكطّْ  ،ىذه العبلقة
نتناكؿ  ثـٌ  ،غة، كاصطبلحا كما جاء في استعماالت النحاة القدامى كالمعاصريفككتب المٌ 

رس كالبحث اختبلفيـ في دكر اإلعراب في الكبلـ العربي إنتاجا كفيما إلى أف ننتيي إلى بالدٌ 
 كاب.و األقرب لمصٌ أم الذم نعتقد أنٌ الرٌ 

 اإلعراب لغة واصطالحا:تعريف  -

 ة أىميا: حاة لئلعراب معاني عدٌ ذكر النٌ اإلعراب لغة: 

عبد  عرب عف نفسيا"، قاؿب تي يّْ الحديث: "الثٌ اإلبانة: يقاؿ أعرب عف حاجتو أبانيا، كفي -1
حقيقة اإلعراب  ف ما في ضميره، كأكضحو، ألفٌ القاىر الجرجاني: أعرب عف نفسو إذا بيٌ 

 يخ أبك الحسيف:كمف ذلؾ قكؿ الكميت، أنشده الشٌ  ،إيضاح المعاني

 1ُمعِربُ  و ا تقيٌّ ليا منّ تأوّ      وجدنا لكم في آل حم آيةً 

 نتو.أعربت الشيء حسٌ حسيف: التٌ -2

 يا )فسادىا(.بى رى أزاؿ عى  :رىا أمجؿ، كأعربيا اهلل غيٌ الرٌ  بت معدةي رً غيير: عى التٌ -3

 ابة في مرعاىا جالت، أعربيا صاحبيا أجاليا.االنتقاؿ: عربت الدٌ -4

  عدية، ال في عربت بمعنى تغيرتت بعف، فاليمزة ليست لمتٌ قاؿ "أبك حياف" "فمعنى اإلبانة تعدٌ 
 2شكايتو. عربيا( فيي كأشكيتو أم أزلتي  اليمزة في أعربت لئلزالة )أم أزلتي  فقيؿ

 ـز "أعرب"يكطي" المعاني اآلتية: كىذه المعاني لمفعؿ البلٌ كأضاؼ "السٌ 

                                  
 .97ص ، 1982، تحؽ كاظـ بحر المرجاف، العراؽ، دار الرشيد لمنشر، 1، جالمقتصد في شرح اإليضاحالجرحاني عبد القاىر،  .1
، تحؽ، رجب عثماف محمد، مراجعة رمضاف عبد التكاب، مكتبة الخانجي، 1، ج1، طارتشاف الضرب من لسان العرب ينظر أبك حياف األندلسي،. 2

 .833ص ـ، 1998-ق1418
 . 115ص ، تحؽ: حسف ىنداكم، دمشؽ، دار القمـ، 1ػكينظر أيضا: أبك حياف، التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ج
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عطاء العربكف، كيقاؿ لو أيضا الكبلـ بالفحش مف القكؿ، ك -إلعراب: ا العرباف، كيدعى ا 
 الفصيحة.ة الكبلـ بالعربيٌ اإلعراب في البيع، ك 

 .1المكفعربي  لد لو كلده كي  كأعرب:، رابممؾ الخير العً ك 

 :حاةأكردىا المعجميكف، كلـ يذكرىا النٌ كمف المعاني التي   

 غرؽ في الدنيا.عرب ، ك نشط: عرب عرابةعرب الجرح عربا بقي فيو أثر بعد البرء، ك 

أعرب  ،مف اليجيف ، كاإلعراب: معرفتؾ بالفرس العربيوي إذا خمصت عربيتي أعرب الفرسي ك 
 المنع كاإلنكار.عريب كالتٌ  ؾ الرجؿ عف القبيح،دُّ اإلعراب: رى  ج امرأة عركبا،الرجؿ تزكٌ 

قطع سعؼ عريب التٌ الماء الصافي الكثير، شرب العرب، كالعرب:  اإلكثار مفعريب كالتٌ   
 .2عريض بوكاح كقيؿ التٌ لنٌ اكالعرابة كاإلعراب  شذيب،ؿ كىك التٌ النخ

 اصطالحا:اإلعراب  -3

اإلعراب مف المصطمحات التي تداخمت مفاىيميا ككثر الجدؿ حكليا قديما كحديثا، إذ استعمؿ 
ت إلى اإللباس أحيانا، كسنتطرؽ لمفيكـ اإلعراب دالالت عديدة أدٌ  وبمختمؼ المعاني، كتجاذبت

 معاصريف.غكييف الميف، ثـ نتناكلو لدل بعض المٌ حاة المتقدٌ احية االصطبلحية لدل النٌ مف النٌ 

 حاة:مي النّ اإلعراب لدى متقدّ   -

 : "ىك كضعؾ العبلمة في آخر الكممة لفظا أك تقديرا( ه609)تتعريؼ "ابف خركؼ"-

 3معناه.عمى كفؽ العامؿ دليمة عمى  

العامؿ مف حركة أك حرؼ أك سككف أك  ىتعريؼ "ابف مالؾ": "ما جيئى بو لبياف مقتض-
 حذؼ".

                                  
-ق1418لبناف، دار الكتب العممية،-، تحؽ، أحمد شمس الديف،بيركت1، جمع اليوامع في شرح جمع الجوامعىالسيكطي جبلؿ الديف،  :ينظر  .1

 . 53ص ـ،1998
 .2867-2865ص ، 32لساف العرب مادة "العرب"، ج :ينظر .2 
 . 33ـ، ص1990-ق1410، ىجر لمطباعة كالنشر كاإلعبلف، 1، ج1، طشرح التسييلابف مالؾ جماؿ الديف الطائي الجياني،  .3 
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حاة عبارة عف جعؿ المجعكؿ آخر كىك عند المحققيف مف النٌ  ذلؾ:كقاؿ "أبك حياف" في شرح 
مف حركة أك سككف أك ما يقكـ مقاميا، كذلؾ  ،ركيبنا لممعنى الحادث فييا بالتٌ الكممة مبيٌ 

 1مة كالفتحة كالكسرة.ر لتغير مدلكلو كىك األكثر كالضٌ المجعكؿ قد يتغيٌ 

اإلعراب  أفٌ  :فظ، أمحك باإلعراب ناحية المٌ سييؿ" ينكىذا الذم ذكره "ابف مالؾ" "في شرح التٌ 
قيف أم إلى المحقٌ نسب ابف مالؾ ىذا الرٌ قد لمفظي، ك اتيا كيسمى ىذا بالمذىب اىك الحركات ذ

 .بيف"، ك"ابف الحاجب" ك"المرادم"مكٍ أم "ابف خركؼ" ك"الشَّ ف ذىب إلى ىذا الرٌ حاة، كممٌ مف النٌ 

و أصحابو بأنو: "تغيير في آخر الكممة في يعرّْ ك كىناؾ مذىب ثاف ينحك باإلعراب جية المعنى -
أم: سيبكيو كما نسب ف ذىب إلى ىذا الرٌ ، كممٌ 2فيولعامؿ دخؿ عمييا في الكبلـ الذم ىي 

  ي"نٌ ك"عبد القاىر الجرجاني" ك"ابف جً ٌراج" "األعمـ"، ك"ابف السٌ كجماعة، ذلؾ إليو 
 م"، ك"ابف معط" ك"أبك حياف".خشر مك"الزٌ 

نكتفي "بعبد القاىر الجرجاني" ك"بابف مالؾ" ممثميف لممذىبييف المعنكم كالمفظي  ة الفريقين:أدلّ 
 كالي:عمى التٌ 

ليذا قاؿ  ،اإلعراب في الحقيقة معنى ال لفظ قاؿ "عبد القاىر الجرجاني":" كبعد فإفٌ -
  اإلعراب: أف تختمؼ أكاخر الكمـ الختبلؼ العكامؿ، كقكلو: أف تختمؼ بمعنى االختبلؼ

نما ىك معنى يا إذا كليس نفس الحركة بإعراب، أال ترل أنٌ  [...]كليس االختبلؼ بمفظ كا 
  كافيما متحرٌ كجدت، كلـ يكجد االختبلؼ لـ تكف الكممة معربة، كذلؾ "أيف"ك"كيؼ" أال ترل أنٌ 

فإذا قيؿ لؾ في  ،يما معرباف، ألجؿ أف االختبلؼ غير مكجكد في آخرىماكال يقكؿ أحد أنٌ 
يا مة بيذه الحاؿ كمعنى االختصاص أنٌ : ما اإلعراب؟ فقؿ اختصاص الضٌ قكلؾ: جاءني زيد

منيا قد  ةكاحدٌِ  تزكؿ في قكلؾ: رأيت زيدا، ككذا الفتحة تزكؿ في قكلؾ مررت بزيد، فكؿ
 ألفٌ  ،الث، فالحركة إذا آلة اإلعرابالثة لممعنى الثٌ عمى معنى، ككذلؾ تأتي الثٌ مداللة لت صٌ خي 

 يقاؿ حركات اإلعراب، إذ الشيء ال الٌ كلك كانت الحركة إعرابا لكجب أ االختبلؼ يحصؿ بيا،

                                  
 .115ص ، 1التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ج .1
 .117، ص1المصدر نفسو، ج .2
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  مة كالفتحة كالكسرةيضاؼ إلى نفسو، أال ترل أنؾ لك قمت حركات الحركات أك حركات الضٌ 
 .1"كاف محاال

دا أدلة الفريؽ اآلخر: "... كبيذا اإلعراب فظي، كمفنّْ عمى مذىبو المٌ  اؿ "ابف مالؾ" مستدالٌ كق
ما  قكؿ مف جعؿ اإلعراب تغييرا، كقد اعتذر عف ذلؾ بكجييف أحدىما أفٌ  البلـز يعمـ فسادي 

كعمى الكجو  ،رغيير، فيصدؽ عميو متغيٌ الـز كجيا كاحدا مف كجكه اإلعراب فيك صالح لمتٌ 
ر باعتبار ككنو منتقبل ركيب فيك تغيٌ د في حاؿ التٌ اإلعراب تجدٌ  اني أفٌ الذم الزمو تغير، كالثٌ 

الصالح لمعنى لـ يكجد بعد  ؿ أفٌ ركيب، كالجكاب عف األكٌ ككف الذم كاف قبؿ التٌ إليو مف السٌ 
لح لمبناء إذا ركب رجبل صا ال ينسب إليو ذلؾ المعنى حقيقة حتى يصير قائما بو، أال ترل أفٌ 

تركيبو،كمع ذلؾ ال ينسب تغيير إلى ماال تغير  ؾَّ مع "ال"، كخمسة عشر صالح لئلعراب إذ في 
ككف فيك متغير المبني عمى حركة مسبكؽ بأصالة السٌ  اني أفٌ لو في الحاؿ، كالجكاب عف الثٌ 

كال  ،مشاركة البناءغير اإلعراب لككنو غير مانع مف بالتٌ  حدٌ ر، فبل يصمح أف يي أيضا كحالو تغيٌ 
ؾ يستمـز ذل زيادة ذلؾ تكجب زيادة فساد، ألفٌ  يخمص مف ىذا القدح قكليـ لتغير العامؿ، فإفٌ 

ركيب كذلؾ باطؿ حاصمة بعامؿ تغير، ثـ خمفو عامؿ آخر حاؿ التٌ  ككف الحاؿ المنتقؿ عنيا
ذا لـ يصحَّ  بأنو المجعكؿ آخرا مف عبير عنو التٌ  غيير، صحٌ ر عف اإلعراب بالتٌ عبٌ أف يي  بيقيف، كا 

 حركة كغيرىا عمى الكجو المذككر.

ضؼ إلى كقاؿ بعضيـ ]يقصد عبد القاىر[ لك كانت الحركات كما جرل مجراىا إعرابا لـ تي 
إضافة أحد  ؿ لو، ألفٌ ف ال تأمُّ يء ال يضاؼ إلى نفسو، كىذا قكؿ صادر عمٌ الشٌ  اإلعراب ألفٌ 

 2بإجماع.االسميف إلى اآلخر مع تكافقيما معنى أك تقاربيما كاقعة في كبلميـ 

ناقضة جعؿ أبا حياف يصؼ ىذا الخبلؼ بأنو "ال يككف منو تة المىذا الجدؿ المستعر باألدلٌ 
 .3كبير منفعة"

                                  
حياء التراث، 1، ج1، طالمساعد عمى تسييل الفوائدابف عقيؿ بياء االديف ، : ينظر .1 ، تحؽ: محمد كامؿ بركات،مكة، معيد البحكث العممية كا 

 .19ص ـ،1982-ق1402
 .34-33ص ، 1شرح التسييؿ، ج .2
 .834، ص1ارتشاؼ الضرب، ج .3
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ذلؾ "ابف  ريف كتبعو فيالقكؿ بمعنكية اإلعراب ىك قكؿ المتأخّْ  "أبك حياف" عمى أفٌ  كقد نٌص 
 .1اإلعراب معنكم" رك أصحابنا كطائفة إلى أفٌ : " كذىب متأخٌ ق( الذم قاؿ769)ت عقيؿ" 

بأنيـ مف بينيـ: "سيبكيو"، ك"ابف السٌراج"  ال يمكف كصؼ نحاة كىك قكؿ غير كجيو إذ
 ركف.متأخٌ 

 اإلعراب عند بعض المعاصرين:-

كتعاريؼ غير تقميدية  ،تعاريؼ تقميديةعاريؼ المعاصرة، ز بيف نكعيف مف التٌ يمكف أف نميٌ 
كتكاد تككف  ،نف القدماء، كلـ تحد عف حدكدىـعاريؼ التقميدية ىي التي لـ تخرج عف سى فالتٌ 

 رة لما قاؿ األكائؿ كمف أمثمتيا:تعاريفيـ نسخا مكرٌ 

و:"تغيير أكاخر الكمـ الختبلؼ ؼ اإلعراب بأنٌ الذم يعرّْ  يد أحمد الياشمي:تعريف السّ -
 ( 2) مؿ الداخمة عمييا لفظا أك تقديرا".العكا

أثر يحدثو العامؿ في آخر و" اإلعراب، بأنٌ  الذم يحدُّ  يخ مصطفى الغالييني:الشّ تعريف -
الكممة، فيككف آخرىا مرفكعا، أك منصكبا، أك مجركرا أك مجزكما حسب ما يقتضيو ذلؾ 

 .(3)العامؿ"

و عريؼ فقاؿ عف اإلعراب بأنٌ لـ يخرج كثيرا عف ىذا المنيج في التٌ  "عباس حسن"األستاذ -
 كما يقتضيو كؿُّ  ،ر العكامؿ الداخمة عميوفظ بسبب تغيٌ تغيير العبلمة التي في آخر المٌ 

 .(4)عامؿ

ر في القرف العشريف يا ظيرت في كقت مبكّْ عاريؼ عذر في أنٌ ما يككف ألصحاب ىذه التٌ كلربٌ 
 سانيات الحديثة.رة بالمّْ غكية المعاصرة المتأثٌ المٌ  قافةقبؿ انتشار الثٌ 

رت ة التي تكفٌ عاريؼ تكظيؼ المعطيات العمميٌ حاكؿ أصحاب ىذه التٌ قميدية: عاريف غير التّ التّ 
اني مف القرف العشريف كالتي مف بينيا طبع كتحقيؽ كتب صؼ الثٌ في العالـ العربي بعد النٌ 

                                  
 .19ص 1، ج1المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ط :ينظر  .1
 .27ص لبناف، دار الكتب العممية، -، بيركتالقواعد الساسية لمغة العربية، دالياشمي أحم .2
ـ ، 1993 –ق 1414المكتبة العصرية،  –بيركت  –، مراجعة عبد المنعـ خفاجة، صيدا 1ج، 28، طجامع الدروس العربيةالغبلييني مصطفى، . 3

 .18ص
 .74ص ، القاىرة، دار المعارؼ بمصر، 1، ج3، طالنحو الوافيعباس حسف،  .4
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د الكتب تأثيرا كالتي استتبع ظيكرىا جدال كبيرا كتاب "الرٌ  غكم العربي كمف بيف أىـٌ راث المٌ التٌ 
حاة" "البف مضاء القرطبي" الذم نشره "شكقي ضيؼ"، كما تبل ذلؾ مف دراسات عمى النٌ 

بعد إصدار ة ة العامؿ"، خاصٌ حاة القائـ عمى أساس "نظريٌ بع مف النُّ كأبحاث تنقد المنيج المتٌ 
ارسيف إثر سانية بيف الدٌ قافة المٌ حك"، ككذا انتشار الثٌ اء النٌ "إحي كتابو ستاذ "إبراىيـ مصطفى"األ

غكية في الغرب مف أمثاؿ "إبراىيـ أنيس" سانيات كالعمـك المٌ كاد الذيف درسكا المٌ نشر كتب الرٌ 
 عاريؼ:بكر شاىيف"ك غيرىـ، كمف بيف ىذه التٌ اف"ك"عبد الصٌ اـ حسٌ ك"تمٌ 

 . تعريف اإلعراب عند الستاذ ميدي المخزومي": 6

كككنيا  ،ةة أك قيمة نحكيٌ قاؿ:" اإلعراب فيما نرل بياف ما لمكممة أك الجممة مف كظيفة لغكيٌ 
ييا مسندا إليو أك مضافا إليو أك فاعبل أك مفعكال أك حاال أك غير ذلؾ مف الكظائؼ التي تؤدٌ 

 .1ؿ في ثنايا الكبلـ أيضا"الكممات في ثنايا الجمؿ، كتؤدييا الجم

 الم المسدي":اإلعراب عند الستاذ "عبد السّ -5

ياؽ الذم ة إطبلقات حسب السٌ لمصطمح اإلعراب عدٌ  بلـ المسٌدم" أفٌ يرل األستاذ "عبد السٌ 
 :يرد فيو

ىك تغيير أكاخر األلفاظ صكتيا كمقطعيا، عند خركجيا مف المخزكف المعجمي  :لالوّ 
تنقسـ إلى إعرابية  غاتالمٌ  ؤلؼ أقكاال، كبحكـ ىذا اإلطبلؽ نقكؿ اليكـ بأفٌ ككلكجيا الكبلـ الم

 .كغير إعرابية

فظ المفرد داخؿ حكية التي يؤدييا المٌ مة في بياف الكظيفة النٌ ة المتمثٌ ىك تمؾ العمميٌ  :انيالثّ 
عمى العممية ؿ المصطمح إلى قرينة يا، "كفي ىذا المقاـ يتحكٌ الجممة لتفسير الحركة التي استحقٌ 

ؿ في إقامة جسر تفسيرم ذم ة تتمثٌ ة التي ينجزىا الفكر، كالتي تحجب عممية ذىنيٌ جريديٌ التٌ 
 اتجاه تعميمي ...".

باعتباره الظاىرة األصمية كالبناء  ،حكية" ىك مصطمح مقابؿ لمبناء داخؿ المنظكمة النٌ  :الثالث
 ارئة ".ىك الظاىرة الطٌ 

                                  
 .67ص ـ، 1986-ق1406لبناف، دار الرائد العربي، -، بيركت2، طفي النحو العربي نقد وتوجيو ،المخزكمي ميدم .1
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 لمقاطع التي في أكاخر الكممات، كمف ثـ يصبح مصطمح مدل إحكاـ الحركات كا الرابع:

 1..." غكية كالكفاءة األدائيةاإلعراب داال عمى الميارة المٌ 

 : اإلعراب عند فخر الدين قباوة

 :عراب اصطبلحيا في خمسة أنكاع ىيحصر دالالت اإل

 : عبيرياإلعراب التّ  .6
حكية كالعبلقات كالمعاني النٌ ركيبية عبير عف الكظائؼ التٌ : " التٌ حٌده األستاذ بأنو

كت كحده أك بالصٌ  ،كت صياغة كأداءمط كالصٌ سؽ كالنٌ الالت لعناصر الكبلـ بالنٌ كالدٌ 
 قراءة.

حك، كيعني األصكؿ التي كىك عمـ اإلعراب، كقد يطمؽ مجازا عمى النٌ  :ركيبإعراب التّ  .1
 حك.كيقابمو عمـ الصرؼ قسيما لو في مجمكع النٌ  ،عرؼ بيا أحكاؿ تركيب كبلـ العربتي 

يغة في بنية المفردات بما تحممو مف نمط كحركات كىك داللة الصٌ  إعراب البنية: .8
حاة ميف مف النٌ نيا، كقد ذىب معظـ المتقدّْ رفية التي تتضمُّ كسككف عمى المعاني الصٌ 

ؾ كاجد ما ثـ إنٌ  [...]ىذه الظكاىر كما يشبييا مف ضكابط ىي إعراب أيضا إلى أفٌ 
حاة عمى إعراب البنية، أعني ما في البياف عما نزعمو مف إلحاح النٌ  ىك أبعد كأدؽُّ 

تقؼ عميو لدل "أبي عمي الفارسي" مف عنكاف عقده لئلعراب ثـ عرض تحتو ما 
د حضكر كقد أكٌ  [...]رفية لمفعؿ"آمف"يغة الصٌ استغرؽ تسع صفحات في بحث الصّْ 

ة حاة تمميذه "ابف جني" حيف بحث مكضكعات صرفيٌ أذىاف النٌ المعنى اإلعرابي في 
 صناعة اإلعراب". كتية في كتاب عنكانو "سرٌ حكالت الصٌ يغ كالبنى كالتٌ خالصة لمصّْ 

فظية لمعبارة، كتحديد كظائفيا فو بأنو "تمييز العناصر المٌ كعرٌ حميمي: اإلعراب التّ  .3
مط سؽ كالنٌ ة عمى ذلؾ بالنٌ ابية كذكر األدلٌ حكية، كعبلقاتيا اإلعر ركيبية، كمعانييا النٌ التٌ 

رب مف اإلعراب ال يقتصر عمى معرب ، كىذا الضٌ كت لفظا كتقديرا أك محبلٌ كالصٌ 
  لةالمبنيات كيتناكؿ أشباه الجمؿ ثـ يستغرؽ الجمؿ كالمصادر المؤكٌ  الكممات بؿ يضُـّ 

 ة كال تحمؿ شيئا مف رمكز اإلعراب".بات تعبيريٌ كىي مركٌ 

                                  
 .103-98، ص 2003، تكنس، مركز النشر الجامعي، العربية واإلعرابالمسٌدم عبد السبلـ،  .1
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تمكيف  :ي أمفو بأنو: "اإلبانة عف المعاني باأللفاظ كما قاؿ ابف جنٌ كعرٌ وتي: اإلعراب الصّ -2
، أك تغير ىذه األكاخر أكاخر الكممات العربية بما يناسب التٌ  ركيب، مف رفع كنصب كجر كجـز

ألداء عبير، كالمراد باإلعراب ىنا ىك االلة عمى الكظائؼ التركيبية ليا تبعا لمتطمبات التٌ لمدٌ 
 انتيى ممخصا. 1قيؽ كما تقتضيو طريقة العرب الفصحاء".الدٌ 

لنطرحو عمى بساط البحث  " قباكة" لقد حرصنا عمى نقؿ مقاطع كافية مف كبلـ األستاذ 
تىكر مصطمح"اإلعراب" لـ يكتب ليا ـ مقاربة في تفريع المعاني التي تىعٍ و قدٌ كالمناقشة، ألنٌ 

 ىك كجو الحؽ فييا؟ يا حسب اعتقادم، فماكاب كمٌ الصٌ 

يمكنني  ،فبعد تقدير الجيد المبذكؿ مف األستاذ، كاالحتراـ ألفكاره في تحقيؽ مصطمح اإلعراب
يا زادت مصطمح أف أصؼ المقاربة إجماال بأنيا تشقيؽ تفريعي ال تضيؼ شيئا كثيرا بؿ إنٌ 

لباسا، أمٌ  تفريعي فيظير بكضكح تشقيؽ : يا فصيؿ فقكلنا بأنٌ ا عمى سبيؿ التٌ اإلعراب إرباكا كا 
عبيرم" ك"اإلعراب بيف ما أسماه "اإلعراب التٌ  -طابؽكأكاد أقكؿ التٌ  –شابو الكبير في التٌ 

ف كاف ىناؾ مف إضافة فيي في إدماج المبنيات كأشباه الجمؿ كالجمؿ في مفيكـ التٌ  حميمي" كا 
 بيرم، إذ نجد أفٌ ف في اإلعراب التعضمٌ غـ مف أنيا داخمة بالتٌ حميمي عمى الرٌ اإلعراب التٌ 

كت ىي ركيبية، كالعبلقات كالنسؽ كالنمط كالصٌ مصطمحات: المعاني النحكية، كالكظائؼ التٌ 
ىذا  قكاسـ مشتركة في تعريؼ كؿ مف اإلعراب التقديرم كاإلعراب التحميمي أما قكلنا بأفٌ 

رؼ رج الصٌ صنيؼ يزيد في اإلرباؾ كاإللباس، فنقصد بو ما أسماه "بإعراب البنية" حيث أدالتٌ 
رس احية االصطبلحية في مفيـك اإلعراب، كىذا خمط لمستكييف مف مستكيات الدٌ مف النٌ 

و حاكؿ تدعيـ رأيو ىذا ركيبي، كالغريب أنٌ حكم التٌ رفي، كالمستكل النٌ غكم: المستكل الصٌ المٌ 
-تقدكف الذيف كانكا يع -يالذيف ذكر منيـ أبا عمي لفارسي كابف جنٌ  -ميفحاة المتقدّْ بصنيع النٌ 
كبلـ  رفية ىي أيضا مف قبيؿ اإلعراب، كالجكاب عمى ذلؾ أفٌ الظكاىر الصٌ  أفٌ  -حسب رأيو
و مف المعمكـ رس النحكم، ألنٌ رفي عف الدٌ رس الصٌ ميف كاف قبؿ استقبلؿ الدٌ حاة المتقدّْ أكلئؾ النٌ 

بكتب فرد حك، كال تي رؼ كانت ترد ضمف كتب النٌ مباحث الصٌ  حك العربي أفٌ في تاريخ النٌ 
مؿ اج أك جي رٌ خاصة، نجد ىذا في كتاب "سيبكبو" كفي "المقتضب" لممبٌرد كأصكؿ ابف السٌ 
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رس رؼ مف صميـ الدٌ كف بصنيعيـ ىذا مباحث الصٌ يـ كانكا يعدٌ أنٌ  جاجي كغيرىا، كيبدكالزٌ 
أبا القاسـ  مكتب المذككرة يكحي بذلؾ، فعمى سبيؿ المثاؿ فإفٌ لحا سريعا ف تصفُّ حكم، كا  النٌ 
قاؽ اسـ كسير، كباب أبنية المصادر، كباب اشتباب جمع التٌ  :جاجي يذكر مف أبكاب كتابوالز 

ثـ يذكر بعد  ...كباب أبنية األفعاؿ، كباب اإلمالة ة المصادر،ينالمكاف كالمصدر، كباب أب
كائد ثـ ينتقؿ بعده إلى صريؼ" كال يذكر في ىذا األخير إال حركؼ الزٌ ىذه األبكاب باب "التٌ 

ىذه  ا يشي باعتقاده بأفٌ ـ كمنو إلى الباب الحركؼ الميمكسة ثـ الحركؼ الميجكرة، ممٌ اإلدغا
 حك.المباحث المذككرة تنتمي إلى النٌ 

حك بأنو:" عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ "الفارسي"لمنٌ  كيؤكد ىذا الرأم تعريؼي 
كاآلخر تغيير ذكات الكمـ العرب، كىك ينقسـ قسميف أحدىما تغيير يمحؽ أكاخر الكمـ، 

ككف كالحركؼ يحدث ا تغيير بالحركات كالسٌ إمٌ  ثـ يشرح القسـ األكؿ بأنو " [...]كأنفسيا
مٌ و يسمٌ كيذكر بأنٌ  ]...[باختبلؼ العكامؿ" ا تغيير يمحؽ أكاخر الكمـ ك ذكاتيا مف ي اإلعراب، كا 

ثنية كالجمع فذلؾ ىك التٌ " و: اني بقكلغيير الثٌ ثـ يشرح ىذا التٌ  [...]غير أف تختمؼ العكامؿ 
ضافة االسـ المعتؿ إلى ياء المتكمـ، كتخفيؼ اليمزة، كالمقصكر ىا، كالنٌ الذم عمى حدٌ  سب كا 

منيا  صغير كاإلمالة كالمصدر كما اشتؽٌ كسير كالتٌ ذكير كجمع التٌ أنيث كالتٌ كالممدكد كالعدد كالتٌ 
أيضا  ا يدؿٌ ممٌ ،صريؼ كاإلدغاـ" ( كالتٌ مف أسماء الفاعميف كالمفعكليف كغيرىا )يقصد المشتقات

 .(1)صريؼ عند الفارسي ىك مبحث مف بيف مباحث أحد قسمي النحكالتٌ  أفٌ 

"فبل يسمـ أيضا مف االعتراض عميو،  "سر صناعة اإلعراب"ي في أما استداللو بعمؿ ابف جنٌ 
كتية رؼ، فيك يحتكم عمى كثير مف المباحث الصٌ ىذا الكتاب ليس خاصا بالصٌ  ذلؾ أفٌ 

حكية أيضا كالتي نراىا في دراستو لحركؼ الباء، كالكاؼ، كالبلـ، رفية كالنٌ كالفكنكلكجية كالصٌ 
ي كاف ييدؼ مف خبلؿ عنكاف كتابو ابف جنٌ  اء، كفي اعتقادم أفٌ كالنكف،كبدرجة أقؿ في الطٌ 

ف ابقيي عمى المستكييف السٌ حكم اإلعرابي ينبنالمستكل النٌ  إلى تكضيح فكرة مفادىا أفٌ 
الدارس ال يمكف أف يبرع في صناعة اإلعراب إال بعد االطبلع عمى  رفي( كأفٌ الصٌ  -كتي)الصٌ 

                                  
 .22-7، ص1995تحؽ: البدراكم زىراف، القاىرة، دار المعارؼ، ، 3العيمىد، ط كتاب في التصريفالجرجاني عبد القاىر ،  :ينظر. 1



 أهّنية اإلعراب وعالقة الّنحاة بالقراءات القرآنّية :الفصل الثاني

-231- 

ماني" ك "المرادم" ك "ابف الرٌ ك" ثرا لذلؾ كجدنا عمماء كي  الحركؼ كصفاتيا، كمعانييا الخاصة، 
 يـ لمعاني الحركؼ.تً افي دراس أٍكلىكا عناية كبيرة "المالقي" ك ىشاـ"

بصرامة -ز بيا ي يمتمؾ رؤية منيجية كاضحة ميٌ ابف جنٌ  فإفٌ  قباكة األستاذكخبلفا لرأم 
رفي رس الصٌ ىذا الكضكح ىك الذم خطا بالدٌ  حكم، لعؿٌ رفي كالنٌ رسيف الصٌ بيف الدٌ -ةيٌ ممع

 ة.عمما لو حدكد المعركفة كمراجعو الخاصٌ  خطكات إلى أف استقؿٌ 

د المستكيات رؼ كالنحك كاالشتقاؽ، كيحدّْ ف العبلقة بيف كؿ مف الصٌ بيٌ كلنقرأ قكلو كىك يي 
 صاال شديدا، ألفٌ صريؼ كاالشتقاؽ نسبا قريبا، كاتٌ ـ أف بيف التٌ عمى المختمفة: "كينبغي أف يي 

ككذلؾ  [...]ىما ىك أف تجيئ إلى الكممة الكاحدة فتصرفيا عمى كجكه  شتٌ صريؼ إنٌ التٌ 
حك كالمغة يتجاذبانو، كاالشتقاؽ أقعد في صريؼ كسيطة "بيف النٌ إال أف التٌ  [...]االشتقاؽ أيضا
ما ىك صريؼ إنٌ فالتٌ  [...]صريؼ أقرب إلى النحك مف االشتقاؽصريؼ، كما أف التٌ المغة مف التٌ 
أال ترل أنؾ إذا قمت "قاـ  ،مةحك إنما ىك لمعرفة أحكالو المتنقٌ س الكمـ الثابتة كالنٌ لمعرفة أنفي 

ما خالفت بيف حركات حركؼ اإلعراب الختبلؼ إنٌ  ؾ"، فإنٌ "، كرأيت بكرا، كمررت ببكرو بكره 
ذا كاف ذلؾ كذلؾ فقد كاف مف الكاجب عمى مف أراد معرفة  العامؿ كلـ تعرض لباقي الكممة، كا 

معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يككف أصبل لمعرفة  صريؼ، ألفٌ حك أف يبدأ بمعرفة التٌ النٌ 
 .1حالو المتنقمة

رفي حكم كالصٌ رس النٌ ؿ جيدا بيف الدٌ ي كاف يفصٌ ابف جنٌ  عمى أفٌ  ص يدؿ داللة قاطعةىذا النٌ 
حاة تمميذه ابف حضكر ىذا المعنى اإلعرابي في أذىاف النٌ  كليس كما قاؿ األستاذ: "كقد أكدٌ 

كتية في كتاب حكالت الصٌ يغ كالبني كالتٌ ة خالصة لمصٌ حيف بحث مكضكعات صرفيٌ ي جنّْ 
نصؼ" ترد عبارات ابف جني التي نقمناىا مف كتاب "المي  ألفٌ ، عنكانو "سر صناعة اإلعراب" 
صريؼ كالتي يقكؿ فييا: "كما أف التٌ  -التي نعتبرىا قرينة لفظية-ىذا الفيـ، فعبارة ابف جني 

حاة حك بؿ ىك قريب منو، كقد سار النٌ رؼ ليس مف النٌ أقرب إلى النحك مف االشتقاؽ" فالصٌ 

                                  
، تحؽ:إبراىيـ مصطفى، عبد اهلل أميف، إدارة 1، ج1، طالمنصف في شرح كتاب التصريف لإلمام أبي عثمان المازنيابف جني أبك الفتح عثماف،  .1
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ابف مالؾ يقكؿ: "ينبغي أف تعمـ أف المعاني التي ، فخو ابف جنيٌ كفؽ ىذا الفيـ الذم رسٌ 
 تعرض لمكمـ عمى ضربيف:

صغير كالجمع، كالمبالغة، كالمفاعمة كالمطاكعة، ركيب، كالتٌ ما يعرض قبؿ التٌ  أحدىما:
عميو، فبل حاجة إلى اإلعراب  معنى مف معانيو صيغة تدؿٌ  رب بإزاء كؿٌ مب، فيذا الضٌ كالطٌ 
 الصيغة الصرفية(.سبة إليو )يقصد معنى بالنٌ 

ة كاإلضافة، كككف الفعؿ ركيب كالفاعمية كالمفعكليٌ ربيف ما يعرض مع التٌ اني مف الضٌ كالثٌ 
رب تتعاقب معانيو عمى صيغة ة أك مستأنفا، كىذا الضٌ المضارع مأمكرا بو أك معطكفا أك عمٌ 

 .1ز بعضيا عف بعض"كاحدة، فتفتقر إلى إعراب يميٌ 

 ما أسماه األستاذ "قباكة" بإعراب البنية ال عبلقة لو باإلعراب. فابف مالؾ يبيف بجبلء أفٌ 

 اإلعراب عند محمد حماسة عبد المطيف:-3

 حكم يراد بو أمراف:راث النٌ مصطمح "اإلعراب" في نصكص التٌ  يرل أفٌ 

ة كىك بيذا الفيـ مف العبلمات اإلعرابيٌ  ا أعٌـ فيك إذن  syntaxحك أكليما: ما يرادؼ عمـ النٌ -
 ز بيف المعاني.و يميٌ ف يقاؿ عنو إنٌ يصمح أ

فظية في ة: فيك إذا يعد قرينة كاحدة مف مجمكعة القرائف المٌ ثانييما: العبلمات اإلعرابيٌ -
اإلعراب ىك اإلبانة عف المعاني باختبلؼ  حاة: بأفٌ ضح ذلؾ مف قكؿ كثيريف النٌ الجممة، كيتٌ 
 .2أكاخر الكمـ

 عالقة اإلعراب بالمعنى-

جمعكف عمى دكر اإلعراب في اإلبانة عف المعنى كالكشؼ عنو، كلـ يخرؽ حاة ييكاد النٌ 
كىك مف  ،ىػ(120د بف المستنير المشيكر بقطرب ت)ميف إال أبك عمي محمٌ إجماعيـ في المتقدّْ 

نٌ ر ا صتبلميذ "سيبكيو"، كلـ نجد لو نصٌ  ما نسب يحا في نفي أثر اإلعراب في إبراز المعنى، كا 
أم مف ىذا الرٌ  ىا المعاصركف فأشير مف تبنٌ أمٌ ، جاجي في "اإليضاح" إليو القكؿ بذلؾ الزٌ 
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، في كتابو "مف أسرار المغة" كسنذكر بشيء مف اإلسياب مستند غة إبراىيـ أنيسعمماء المٌ 
لة عمى بساط كسنعرض ىذه األدٌ  ،ة إبراىيـ أنيسي بعد ذلؾ بأدلٌ قطرب فيما ذىب إليو، ثـ نثنّْ 

 البحث.

 نفي عالقة اإلعراب بالمعنى: أدلة "قطرب" في-6

اللة عمى المعاني عرب الكبلـ لمدٌ قاؿ]قطرب[ لـ يي "الزجاجي" أدلة "قطرب" بقكلو: " يمخص 
  فقة في اإلعراب مختمفة المعانيا نجد في كبلميـ أسماء متٌ كالفرؽ بيف بعضيا كبعض، ألنٌ 

  زيدا أخكؾ كاختمؼ معناه قكلؾ: إفٌ و ا اتفؽ إعرابي فقة المعاني، فممٌ كأسماء مختمفة اإلعراب متٌ 
ا اختمؼ إعرابو كاتفؽ زيدا أخكؾ، اتفؽ إعرابو كاختمؼ معناه، كممٌ  كلعؿ زيدا أخكؾ، ككأفٌ 

ال ماؿى عندؾ، كال : معناه قكلؾ ما زيد قائما، كما زيد قائـ، اختمؼ إعرابو كاتفؽ معناه، كمثمو
كمثمو: ليس زيد بجباف  [...]لدار أحده إال زيدنا، كما في اار أحدا إال زيده ماؿه عندؾ، كما في الدٌ 

ا اختمؼ إعرابو فؽ إعرابو كاختمؼ معناه، كممٌ ا اتٌ ، كال بخيبل، كمثؿ ىذا كثير جدا، ممٌ كال بخيؿو 
ما دخؿ الكبلـ لمفرؽ بيف المعاني لكجب أف يككف لكؿ فمك كاف اإلعراب إنٌ  :كاتفؽ معناه، قاؿ

نٌ عميو ال يزكؿ بز  يدؿٌ  معنى إعرابه  االسـ  ما أعربت العرب كبلميا ألفٌ كالو، قاؿ قطرب : كا 
ككف أيضا، لكاف يمزمو اإلسكاف ككف لمكقؼ، فمك جعمكا كصمو بالسٌ في حاؿ الكقؼ يمزمو السٌ 

  حريؾحريؾ كجعمكا التٌ ا كصمكا أمكنيـ التٌ في الكقؼ كالكصؿ، ككانكا يبطئكف عند اإلدراج، فممٌ 
  ؾ كساكف كمتحركيف كساكفأال تراىـ بنكا كبلميـ عمى متحرٌ  معاقبا لئلسكاف، ليعتدؿ الكبلـ،

يـ  كة، ألنٌ كلـ يجمعكا بيف ساكنيف في حشك كممة كال في حشك بيت، كال بيف أربعة أحرؼ متحرٌ 
كة يستعجمكف كتذىب الميمة في كف كفي كثرة الحركؼ المتحرٌ اكنيف يبطئفي اجتماع السٌ 

 1كبلميـ، فجعمكا الحركة عقب اإلسكاف.

قطرب" الختبلؼ الحركات عمى أكاخر الكمـ حاة عمى تعميؿ " النٌ  ص "الزجاجي" ردٌ كقد لخٌ 
ا عميو: كلك كاف كما زعـ لجاز خفض الفاعؿ مرة كرفعو أخرل بقكلو: "كقاؿ المخالفكف ردٌ 

تعاقب سككنا يعتدؿ  ما ىك الحركةي القصد في ىذا إنٌ  كنصبو، كجاز نصب المضاؼ إليو، ألفٌ 
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كفي ىذا فساد لمكبلـ  ،ر في ذلؾفيك مخيٌ  ،توـ أجزأحركة أتى بيا المتكمّْ  أمٌ ـ، ك بو الكبل
 ." 1كخركج عف أكضاع العرب كحكمة نظاميـ

ما كاف أصؿ دخكؿ اإلعراب في األسماء بيا فقد قالكا: "إنٌ  ىـ عمى األمثمة التي احتجٌ أما ردٌ 
كاآلخر مفعكؿ فمعناىما  و ييذكر بعدىا اسماف أحدىما فاعؿالتي تذكر بعد األفعاؿ، ألنٌ 

 .2مختمؼ، فكجب الفرؽ بينيما، ثـ جعؿ سائر الكبلـ عمى ذلؾ"

 "إبراىيم أنيس" في وظيفة الحركات اإلعرابية وأدلتو: رأي-5

رة مف تو حكؿ اإلعراب التي ليست سكل نسخة مطكٌ قاؿ األستاذ "إبراىيـ أنيس" شارحا نظريٌ 
  ة في الكمماترأيي عنصرا مف عناصر البنيٌ : "فميست حركات اإلعراب في "قطرب" رأم 

األصؿ في كممة ىك سككف آخرىا سكاء  حاة، بؿ إفٌ النٌ  كليست دالئؿ عمى المعاني كما يظفٌ 
ككف كتبقى مع ذلؾ، أك رغـ في ىذا ما يسمى بالمبنى أك المعرب، إذ يكقؼ عمى كمييما بالسٌ 

 3يغة لـ تفقد مف معالميا شيئا".ذلؾ كاضحة الصٌ 

  كر الذم أسنده إلييا "قطرب"ختمؼ عف الدٌ اإلعراب عند "إبراىيـ أنيس" ال ي ركاتكدكر ح
د المعاني في أذىاف العرب القدماء كما يزعـ فيقكؿ:" لـ تكف تمؾ الحركات اإلعرابية تحدّْ 

بؿ ال تعدك أف تككف حركات ييحتاج إلييا في الكثير مف األحياف لكصؿ الكممات  ،حاةالنٌ 
 4ببعضيا البعض".

د األستاذ فما ىك البديؿ الذم إذا لـ يكف لمحركات اإلعرابية دكر في تحديد المعاني كما أكٌ 
 طرحو؟

ة كنحك ذلؾ مما عرض لو أصحاب ة كالمفعكليٌ د معاني الفاعميٌ الذم يحدٌ  يجيب األستاذ"بأفٌ 
ما  مف ىذه المعاني، ثانييما : نظاـ الجممة العربية، كالمكضع الخاص لكؿٌ ليمااإلعراب أكٌ 

 .5يحيط بالكبلـ مف ظركؼ كمبلبسات

                                  
 ، ص.ف.السابؽالمصدر . 1
 ، ص.ف.نفسوالمصدر . 2
 .206، القاىرة، مكتبة أنجمك مصرية، ص8، طمن أسرار المغةإبراىيـ أنيس، . 3
 .202المرجع نفسو، ص .4
 المرجع نفسو، ص ف. .5
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ة محاكال نفي عبلقة اإلعراب بالمعنى كمف ة أدلٌ ـ "إبراىيـ أنيس" بيف يدم رأيو عدٌ كقد قدٌ 
 يا:أىمّْ 

كظيفة الحركة اإلعرابية ال يعدك أف تككف لكصؿ الكممات إلى كبار  نسبة القكؿ بأفٌ  -2
"سيبكبو" قكلو في الكتاب:"كزعـ حك مف أمثاؿ "الخميؿ بف أحمد" الذم يذكر عمماء النٌ 
 كمـ بو".ة زكائد كىف يمحقف الحرؼ ليكصؿ إلى التٌ مٌ الفتحة كالكسرة كالضٌ  الخميؿ أفٌ 

كركد تسكيف أكاخر الكممات في عشرات اآليات القرآنية في قراءة "أبي عمرك بف  -1
 العبلء" ك"ابف المحيصف" كغيرىما.

 ، كمف ىذه األمثمة: المعنى ضرب أمثمة يغير فييا حركات اإلعراب دكف تغير -8
  ٌكجاءني بائػػعي السمؾً  ،مػؾى جاء مف باع الس . 
  الماضية. الماضية، سيرت في الميمةً  سيرت الميمةى 
  ُّ1في األسبكًع األكًؿ مف كالدتو ىذا ؿى مف كالدتو، كحدث كؿٌ ىذا األسبكعى األكٌ  حدث كؿ . 

أك بعبارة أدؽ سقكط الحركات مف أكاخر  ،ككفشيكع الكقؼ بما يسمى السٌ  إفٌ  :ثـ يقكؿ
  كة اآلخرتككف محرَّ  األصؿ في الكممات أالٌ  الكممات في حالة الكقؼ، ألكبر دليؿ عمى أفٌ 

 .2ؾ منيا في كصؿ الكبلـ كاف ألسباب صكتية دعا إلييا الكصؿ"رٌ ما حي  كأفٌ 

كاألدباء مف أمثاؿ  تفنيد كنقد مف قبؿ عدد مف العمماء لقد كانت أدلة "إبراىيـ أنيس" محؿٌ 
بلـ "عباس محمكد العقاد"، ك"محمد حماسة عبد المطيؼ"، ك"أحمد سميماف ياقكت"، كعبد السٌ 

 المسدم" كغيرىـ.

ىذا يتطمب بحثا خاصا، كقد  فصيمي عمى كؿ ما أكرد "إبراىيـ أنيس" ألفٌ د التٌ كال نستطيع الرٌ 
نٌ  الٌتفصيمي دالرٌ مؤكنة كفانا  لنا  نكتفي بإشارات مقتضبة إلى بعض ما عفٌ ما بعض األساتذة، كا 

 ؿ كبلـ األستاذ.مف رد بعد تأمٌ 

عدك ككنيا كسائؿ لكصؿ الكممات بعضيا ال ت ايفبالنسبة لدكر حركات اإلعراب التي يرل بأنٌ -
حاة ك"الزجاجي" في "اإليضاح" الذم نقضكا بو قكؿ د عمى ذلؾ كبلـ النٌ ببعض، فيكفي في الرٌ 

                                  
 .204 المرجع السابؽ، ص. 1
 .210 ص المرجع نفسو،. 2
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د كسائؿ لكصؿ الكبلـ و لك كانت الحركات مجرٌ ا مفحما، ألنٌ لكه ينتيض ردٌ ما قا "قطرب"، ألفٌ 
المفاعيؿ بالفتحة كالمضاؼ إليو  كلماذا تختٌص  ،مةفمماذا يختص الفاعؿ كما جرل مجراه بالضٌ 

 م دكر الكصؿ؟حركة يمكنيا أف تؤدٌ  كأمُّ  ،بالكسرة

فت إليو تمبو عمى رأيو فبل يي  دؿٌ ا ما نقمو عف "الخميؿ" ككذا عف "أبي عمي الفارسي" ليستأمٌ -
و ال يجكز االلتفات صيف غير سميـ، ألنٌ بعو في استنباط الحكـ مف ذينؾ النٌ المنيج الذم اتٌ  ألفٌ 

 يُّ لة استنطاقو قيرا كلى ك إلى جممة يتيمة أك اثنتيف إلماـ مف أئمة النحك، أك مثاؿ أبتر كمحا
ظر عف نصكص متكاثرة كأقكاؿ متكاترة شاح النٌ سبقا، كفي الكقت نفسو يي عنقو ليكافؽ اعتقادا مي 

 ،ميـ في فيـ ىذه األقكاؿ المنعزلةعف ذلؾ اإلماـ نقميا عنو تبلميذه كاشتيرت عنو، كالمنيج السٌ 
اذ، ليكافؽ المحفكظ ف، كالخفي في إطار الجمي كيرد الشٌ بيَّ أف يفيـ المبيـ منيا في ضكء المي 

ياؽ العاـ في الباب أك الكتاب، يف كفصميما عف السٌ ا التقاط عبارة أك عبارتعف اإلماـ، أمٌ 
كعدـ استصحاب المحفكظ عف اإلماـ لف يقكد إال إلى االستنباط الخاطئ كىذا ما كقع فيو 

لى "أبي عمي  يو"إبراىيـ أنيس" في نسبة ما انتيى إل مف فيـ إلى "الخميؿ بف أحمد" كا 
اىيـ أنيس" بعد أف بحث المكضكع د األستاذ "محمد حماسة" خطأ "إبر ، حيث أكٌ 1الفارسي"

بعمؽ بقكلو:"كجممة األمر بعد فيـ نص الخميؿ في مكضعو مف كتاب "سيبكيو" كفيمو في 
"الخميؿ بف أحمد" يرل في نظريتو لئلعراب كعبلماتو  ذاتو، كفيمو في فكر "الخميؿ" كآرائو، أفٌ 

ع بعض ىا عميو تسرُّ ئرة جرٌ حاة، كنسبة القكؿ بإنكار اإلعراب إليو تيمة جاما يرل جميكر النٌ 
 .2ظر فييا بغير ريث كأناة"صكص كالنٌ الباحثيف في الحكـ كعدـ فقو النٌ 

ة في بعض ا ما استدؿ بو مف كبلـ "أبي عمي الفارسي" مف إجازة حذؼ الحركات اإلعرابيٌ أمٌ -
عمى  المكاضع بدكف أف يككف ىناؾ مساس بالمعنى في قكلو: "كحركات البناء أيضا قد تدؿٌ 

لمعنى كقد حذفت، أال ترل تحريؾ العيف بالكسر في نحك "ضرب" يدؿ عمى معنى كقد جاز ا
 إسكانيا، فكذلؾ يجكز إسكاف حركة اإلعراب"           

                                  
 ـ السامرائي، عبد الرحماف السٌيد، محمد األنطاكي، كأحمد عبد العظيـ.ىنالؾ أستاذة آخركف نسبكا إلى الخميؿ مثمما نسب إبراىيـ أنيس منيـ: إبراىي. 1
 .264ص العبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث، :ينظر . 2
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ىذه العبارات كأمثاليا يجب أف تفيـ في ضكء عشرات العبارات كاألمثمة التي أكردىا في كتبو 
مة اإلعرابية، كمف ذلؾ شرحو لقكؿ "سيبكيو" كالتي يبيف مف خبلليا تغير المعنى لتغير العبل

ا سرت حتى أدخمييا إذا عنيت غير سير ككذلؾ أقؿ ما سرت حتى ممٌ ى"، "كتقكؿ قفي باب "حتٌ 
 أدخمييا.

فع ى أدخميا(، إف أردت سرت قميبل جاز الرٌ ما سرت حتٌ قاؿ أبك عمي في شرح ىذه العبارة:)قمٌ 
ف أردت بقمٌ في الفعؿ بعد "حتٌ  لـ يجز  ؾ قمت: ما سرتي ير أصبل حتى كأنٌ نفي السٌ ما ى"، كا 
 .1ى"فع في الفعؿ بعد حتٌ ما سرت حتى أدخميا، لـ يجز الرٌ ؾ إذا قمت الرفع أصبل، كما أنٌ 

كجييات اإلعرابية لما بعة" فباإلمكاف العثكر عمى كثير مف التٌ ة لمقراء السٌ ا في كتابو "الحجٌ أمٌ 
ذلؾ مرجعو إلى المعنى،مثالو تكجييو لقكلو  بية ككؿٌ اختمؼ فيو القٌراء في الحركات اإلعرا

اْلَحج  َأْشُيٌر َمْعُموَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َوَل ُفُسوَق َوَل ِجَداَل ِفي تعالى:) 
 نكيف في قراءتي "ابف كثير كأبيفع كالتٌ حيث كردت كممة رفثه كفسكؽه بالرٌ  (631)البقرة:( اْلَحجٍّ 

  رعمرك، ككردت منصكبتيف ببل تنكيف في قراءات نافع كعاصـ كحمزة كالكسائي كابف عام
و أشٌد مطابقة " أف يقكؿ إنٌ كال جداؿى  كال فسكؽى  ٌجة مف فتح فقاؿ:"فبل رفثى فقاؿ أبك عمي: كحي 

َريَب َل و إذا قاؿ )فث كالفسكؽ كما أنٌ و إذا فتح فقد نفى جميع الرٌ لممعنى المقصكد، أال ترل أنٌ 
 [...]في لكاحد منوالنٌ  (، فقد نفى جميع ىذا الجنس، فإذا رفع كنكف فكأفٌ 5البقرة :( )فيوِ 

ص في ضرب فث كالفسكؽ كما لـ يرخٌ ص في ضرب مف الرٌ رخٌ و لـ يي كالمعنى عميو أال ترل أنٌ 
و جميع و ليس المنفي رفقا كاحدا كلكنٌ و يعمـ مف الفحكل أنٌ ة مف رفع أنٌ كحجٌ  الجداؿ، مف
 .2"كاحدا كالمعنى المراد بو جميع ركبو كقد يككف المفظض

عمى ذلؾ الحركة اإلعرابية  فث أحد األنكاع كما تدؿٌ الذم منع ككف المنفي مف الرٌ  أم أفٌ 
مة( ىك الفحكل أم االعتماد عمى قرائف إضافية غير القرنية اإلعرابية كىذا يكضح رأيو )الضٌ 

 في عبلقة اإلعراب بالمعني.

                                  
 .27ص ـ، 1990-ق1410، تحؽ: عكض بف محمد الفكزم، القاىرة، مطبعة األمانة، 1، ج1ك، طالتعميقة عمى كتاب سيبويوالفارسي أبك عمي،  .1
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بو األستاذ مف إسكاف "أبي عمرك بف العبلء" ألكاخر الكممات في عشرات مف  استدؿٌ أما ما 
و قد ركم عنو أيضا االختبلس في تمؾ اآليات فالجكاب أنٌ  -حسب تعبيره–اآليات القرآنية 

نٌ   طؽ بثمثي الحركة، كىك مختٌص ما ىك عبارة عف النٌ بعينيا، كاالختبلس ليس تسكينا كا 
كرم" ابت فيو مف الحركة أكثر مف الذاىب، كقد ركل "الدٌ كقؼ، كالثٌ بالكصؿ كال يككف في ال

، كالمكاضيع التي أسكف فييا أبك عمرك أكاخر الكممات ىي 1االختبلس عف "أبي عمرك"
رد اإلسكاف لديو، فما باؿ األستاذ لـ يمتفت إلى آالؼ الكممات التي لـ كممات محدكدة كلـ يطٌ 

 و فقط إلى ىذه الكممات المعدكدة؟كانتب فييا اإلسكاف عف "أم عمرك" ركى يي 

م" الذم لـ بلـ المسدّْ د عمى "إبراىيـ أنيس" كاف مف األستاذ "عبد السٌ كفصؿ الخطاب في الرٌ -
ذكير بمبادئ عمـ د عمى األمثمة الجزئية كما فعؿ غيره، بؿ كاف رده منبنيا عمى التٌ يحفؿ بالرٌ 

سرار المغة"، كال بأس بإثبات بعض ما قاؿ: المساف التي غفؿ عنيا األستاذ في كتابو "مف أ
"كفي ىذا الكتاب )مف أسرار المغة(، ينكر إبراىيـ أنيس أف يككف اإلعراب ذا كجكد نظامي في 

غة كال ىك مطردنا غة العربية، كما كاف مكجكدا في بعض الحاالت فيك ليس محايثا لمٌ تاريخ المٌ 
حاة كفرضكه اإلعراب نظاـ مصطنع افتعمو النٌ  أفٌ األمر  االطراد الذم يركيو لنا التاريخ، ككؿُّ 
يضا: "لقد اعتبر إبراىيـ ،كيقكؿ أ2ؽ ليـ ما أرادكا"فتحقٌ  ،ليبسطكا سمطانيـ عمى مف سكاىـ

حاة، بؿ كانت ظاىرة اإلعراب لـ تكف سميقة في متناكؿ العرب جميعا كما يقكؿ النٌ  فٌ أنيس: "أ
مف معالـ الكبلـ العربي في أحاديث الناس  مكذجية األدبية، كلـ تكفمف صفات المغة النٌ 

كقد اعتـز الغكص عمى األعماؽ  -كاحد أف يسأؿ ما باؿ صاحبنا كليجات خطابيـ"، كلكؿٌ 
دىا تاريخ اآلداب يغفؿ عف حقيقة حتمية أكٌ  -ليستخرج لنا مف أسرار المغة ما لـ نكف نعمـ

ة، كىي اريخية كالكصفيٌ سانيات التٌ مـ المٌ قافات اإلنسانية قبؿ أف يؤكدىا لنا عالعالمية كتاريخ الثٌ 
 -عمى طبيعتيا في ذاتيا-ة قد أنتجت أدبا إال كقد صاغتو بمغتيا كما ىي، و ليس مف أمٌ أنٌ 

ا أف يككف ب منو، أمٌ سيج الذم يتركٌ بعد أف تستصفي مف سمميا مستكل راقيا مف طينة النٌ 

                                  
 .120ك 100، ص1كمعجـ القراءات، ج؛ 598 ينظر" اإلقناع في القراءات السبع، ص 1
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صكغا بمغة تفارؽ طبيعتيا غات فتبتكر أدبا ملساف تمؾ المغة مف صنؼ مخصكص مف المٌ 
 .1ه عمـ كال يستسيغو عقؿ"قرٌ األكلى، فيذا ماال يي 

ظاـ العربية كحدىا تحتفظ بمثؿ ىذا النٌ  ر أفٌ كفي رده عمى قكؿ "إبراىيـ أنيس": كال أكاد أتصكٌ 
حقيف مف أبناء العربية ثـ يندثر ابقيف كالبلٌ د الذم أعيا السٌ قيؽ، ىذا النظاـ المعقٌ اإلعرابي الدٌ 

 2ادرة.."امية األخرل، غير مخمؼ فييا إال تمؾ اآلثار الضئيمة النٌ ىذا في المغات السٌ  كؿٌ 

يقكؿ: "كلف نطنب في القضية األخرل التي تنبثؽ لنا مف خبلؿ حديث "إبراىيـ أنيس"، فإذا 
سؽ ة في الجاىمية فكيؼ ينزؿ القرآف عمى النٌ كاف اإلعراب صفة غير محايثة لمغة العربيٌ 

 3صديؽ"اىـ كليعجزىـ استدراجا بيـ إلى التٌ كالحاؿ أنو جاء ليتحدٌ  اإلعرابي

ف ىذه الردكد عمى "إبراىيـ أنيس" ال تعني أفٌ  طركحاتو في مكضكع اإلعراب مجانفة  كؿَّ  كا 
كبلمو عف نظاـ الجممة العربية كالكضع الذم تشغمو الكممات، كما يحيط  لمصكاب، فإفٌ 

ذلؾ ال  بالكبلـ مف ظركؼ كمبلبسات، في تحديد معاني الفاعمية كالمفعكلية سميـ، إال أفٌ 
نجاز يا إلعبلمة اإلعرابية كتضافرىا كمّْ يكفي كحده بؿ البد مف تدخؿ ضمائـ أخرل مف بينيا ال

 كشؼ عنو )التحميؿ(.ركيب( كالالمعنى )التٌ 

 دور اإلعراب في إنتاج المعنى:

تعابيرىـ عف ذلؾ  ف ليا، كلكفٌ اإلعراب ىكالكاشؼ عف المعاني كالمبيٌ  يرل جميكر العمماء أفٌ 
تختمؼ، فمنيـ مف يكحي ظاىر كبلمو بانفراد اإلعراب كعبلمتو بالكشؼ عف المعاني كىـ 

ف كانكا ال ينكركف دكر الصٌ  ،األغمبية ياقية في اللة المعجمية كالظكاىر السّْ رفية كالدٌ يغ الصٌ كا 
فغالبا ما يكتفكف بذكر العبلمة  ،كاف قاصرا عف ذلؾ تعبيرىـ تكليد المعنى كتحميمو، كلكفٌ 

الكعي بعدـ انفراد العبلمة اإلعرابية  اإلعرابية، كأحيانا قد يضيفكف إلييا ضميمة أخرل كلكفٌ 
ا متبة كعبلقتيات، كالرٌ كالمبنيٌ -نو بعض المباحثتكشؼ ع ،ببياف المعنى كامف في أذىانيـ

 .-بس كغيرىمابأمف المٌ 

                                  
 .170ص ، السابؽالمرجع . 1
  .184ص  ،مف أسرار المغة .2
 .172ص ، نفسوالمرجع  .3
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كا مف تردادىا مُّ مى القركف كلـ يى  يا كرٌ بمً كأمثمتيـ المكركرة التي لـ يي  ،تعابيرىـ االقتصارية كلكفٌ 
 دت ىذا االنطباع عنيـ بأنيـ يمنحكف العبلمة اإلعرابية االمتياز الحصرم بتبياف المعنىكلٌ 

 حك العربي.ذا الفريؽ ىك الغالب كالعالي في النٌ كصكت ى

لمعبلمة اإلعرابية كف سنديي ـ يأنٌ  يظير مف خبلؿ صياغة كبلميـحاة كىناؾ فريؽ ثاف مف النٌ 
كر في بياف المعنى، بؿ منيـ مف كاف شديد الكضكح نافيا بشدة اقتصار العبلمة بعض الدٌ 

كىؤالء ىـ الفئة األقؿ، كبيف ىؤالء كأكلئؾ نحاة تندرج صياغتيـ  ،ة المعنىاإلعرابية عمى تجميٌ 
 ؿ كالثاني.بيف الفريقيف األكٌ 

 نماذج من أقوال الفريق الول:

(: "كالمقصد ىا ىنا ىك بياف تغير آخر الكممة بحركة أك سككف ىـ161قال الخوارزمي ت)
ؼ أكاخر عف المعاني يقع باختبلو إذا كاف الكشؼ لفظا أك تقديرا بتغير العكامؿ في أكليا، ألنٌ 

في ذلؾ االسـ الحتياج بياف الفاعمية كالمفعكلية كاإلضافة، كلك لـ  الكمـ سٌمي إعرابا كاألىـٌ 
 .1يعرب ألشكؿ معرفة المقاصد"

عمى المعاني  اإلعراب إنما جيء بو ليدؿٌ  (: "كمذىب الجميكر أفٌ ىـ133قال المرادي )-
في  عجب، كبالجرٌ صب في التٌ في كبالنٌ فع في النٌ يدا( بالرٌ المعتكرة عميو كقكليـ )ما أحسف ز 

صيغة الفعؿ تختمؼ  كال كذلؾ األفعاؿ ألفٌ  ،االستفياـ، فمكال اإلعراب اللتبست ىذه المعاني
 .2الختبلؼ معانيو، فمذلؾ كاف اإلعراب في االسـ أصبل، كفي الفعؿ فرعا"

  آخرىا إذا دخؿ عمييا العكامؿ فيي معربة: "فكؿ كممة تغير ستيبُ وقال ابن أبي الربيع ال-
ذا لـ يتغير آخرىا لدخكؿ لعكامؿ فيي مبنيٌ  اللة ما قصد بو في األصؿ الدٌ غيير إنٌ ة، كىذا التٌ كا 

 .3عمى المعاني مف الفاعمية كالمفعكلية كاإلضافة"

                                  
-19 ـ،ص1998-ىػ1419،تحؽ: عادؿ محسف سالـ العميرم، مكة المكرمة، 1، طالجملترشيح العمل في شرح الخكارزمي القاسـ بف حسيف، . 1

20 . 
-ىػ1422، تحؽ: عبد الرحماف بف سميماف، القاىرة، دار الفكر العربي،1، ج1، طتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكالمرادم، . 2

 .298 ـ، ص2001
لبناف دار الغرب -، تحؽ: عياد بف عيد الثبيتي، بيركت1ط ،البسيط في شرح جمل الزجاجيالبستي،  اإلشبيمي عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل. 3
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 حاة الذين كانت صياغتيم بين بين:نماذج من أقوال النّ 

ا كانت تعتكرىا المعاني فتككف األسماء لمٌ  قاؿ أبك قاسـ الزجاجي: "إفٌ  جاجي:أبو قاسم الزّ -6
  ة عمى ىذه المعانيفاعمة كمفعكلة كمضافة، كمضافا إلييا كلـ تكف في صكرتيا كأبنيتيا أدلٌ 

 .1بؿ كانت مشتركة، جعمت حركات اإلعراب فييا تنبئ عف ىذه المعاني

يغة أك البنية في اإلنباء عف ة الصّْ نيقر ة اإلعرابية الزجاجي أشرؾ العبلمأبا القاسـ  فنبلحظ أفٌ 
 المعاني.

المعاني التي تعرض لمكمـ عمى  سييؿ"، كينبغي أف تعمـ أفٌ ابف مالؾ: قاؿ في "شرح التٌ -
 ضربيف:

  صغير كالجمع كالمبالغة كالمفاعمة كالمطاكعة كالطمبركيب كالتٌ يعرض قبؿ التٌ أحدىما ما -
 حاجة إلى اإلعراب بالنسبة فيذا الضرب بإزاء كؿ معنى مف معانيو صيغة تدؿ عميو، فبل

ركيب كالفاعمية كالمفعكلية كاإلضافة كككف الفعؿ ربيف ما يعرض مع التٌ كالثاني مف الضٌ إليو، 
رب تتعاقب معانيو عمى صيغة ة أك مستأنفا، كىذا الضٌ المضارع مأمكرا بو أك معطكفا أك عمٌ 

 فتفتقر إلى إعراب يميز بعضيا عف بعض".كاحدة 

 رفية )قرينة الصيغة( كدكرىا في المعنى.يغة الصٌ فابف مالؾ ىنا يشير بكضكح إلى داللة الصٌ 

ركيب كفي اإلشارة إلى قرينة فراد كالتٌ اإل يٍ مييز بيف المعاني حالى كقد تبع ابف مالؾ في ىذا التٌ 
في شرحييما لكتاب 3يي بكر الدالئكمحمد بف محمد بف أب2يغة كؿ مف أبي حيافالصٌ 

ؿ منيما نقؿ عبارة المصنؼ نفسو في شرح التسييؿ في حيف "التسييؿ" البف مالؾ بؿ إف األكٌ 
ىػ( مف قريب أك بعيد إلى دكر قرينة الصيغة في شرحو 254)تلـ يشر بياء الديف بف عقيؿ 

 .4ؽ عمى عبارة ابف مالؾ التي نقمناىا أعبلهسييؿ كلـ يعمّْ لمتٌ 

 
                                  

 .69، ص1اإليضاح في عمؿ النحك، ج. 1
 .126ينظر: التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ، ص. 2
ص ، تحؽ: مصطفى الصادؽ العربي،دـ، د.ت، 1، جالتحصيل في شرح كتاب التسييلنتائج المرابطي الدالئمي محمد بف محمد بف أبي بكر،  .3
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 اني:نماذج من أقوال الفريق الثّ 

اللة فمنيـ كىؤالء كانكا شديدم الكضكح في بياف عدـ اقتصار قرينة العبلمة اإلعرابية ببياف الدٌ 
اهلل جعؿ اإلعراب: "كشيا لكبلميا  مف اقتضب كمنيـ مف أسيب، فقد ذكر ابف قتيبة، أفٌ 

  المتكافئيف كالمعنييف المختمفيف ]العرب[ كحمية لنظاميا كفارقا في بعض األحكاؿ بيف الكبلميف
كالفاعؿ كالمفعكؿ ال يفرؽ بينيما إذا تساكت حاالىما في إمكاف الفعؿ أف يككف لكؿ كاحد 

 .1منيما إال باإلعراب"

كبلميف المتكافئيف كالمعنييف الؽ في بعض األحكاؿ بيف فابف قتيبة يبيف أف اإلعراب يفرّْ 
 لبس فييا كالتي ال يمكف االستغناء فييا عف قرينة المختمفيف، كليس في كؿ الحاالت التي ال

 العبلمة اإلعرابية.

ة المضطمعة بتجمية المعنى كمف ظية كالمعنكيٌ سيب الذم يذكر معظـ القرائف المفٌ كمنيـ المي 
ا في ىذا الشأف، كنحاكؿ استنطاقو كاستجبلء درره ي الذم نثبت لو نصٌ ىؤالء ابف جنٌ 

 حك كاإلعراب.ـ لمسائؿ النٌ كالمتقدّْ اضج كاالستفادة مف فيمو النٌ 

  "أباهأكـر سعيد "ؾ إذا سمعت يقكؿ عف اإلعراب: "ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ أال ترل أنٌ 
، عممت برفع أحدىما كنصب اآلخر الفاعؿ مف المفعكؿ، كلك كاف الكبلـ " شكر سعيدا أبكه" ك
فبل تجد  "ضرب يحي بشرل"تقكؿ  جا كاحدا الستبيـ أحدىما مف صاحبو، فإف قمت: فقدشرٍ 

و ألـز فظ حالي ا يخفي في المٌ ككذلؾ نحكه، قيؿ: إذا اتفؽ ما ىذا سبيمو ممٌ  ،ىناؾ إعرابان فاصبل
 ما يقكـ مقاـ بياف اإلعراب، فإف كانت ىناؾ داللةه  تقديـ الفاعؿ كتأخير المفعكؿ الكبلـ مف

 ، لؾ أف" أكؿ يحي كمثرل"خير نحك: أقديـ كالتٌ صرؼ فيو بالتٌ أخرل مف قبؿ المعنى كقع التٌ 
، ككذلؾ إف كضح " ـ ىذه ىذاكمٌ " ، ك" ضربت ىذا ىذه"، ككذلؾ ر كيؼ شئتى ـ أك تؤخٌ تقدٌ 

ضرب " ، ك" أكـر اليحيياف البشرييف"صرؼ، نحك قكلؾ: ثنية أك الجمع جاز لؾ التٌ الغرض بالتٌ 
لجعمت  "ـ ىذا ىذا فمـ يجبوكمٌ " ، ككذلؾ لك أكمىأتى إلى رجؿ كفرس فقمتى "يكفى حٍ البشرييف اليى 

 " ىذه ىذه كلدتٍ "في الحاؿ بيانا لما تعني، ككذلؾ قكلؾ:  يما شئت، ألفٌ الفاعؿ كالمفعكؿ أيَّ 
غير منككرة، ككذلؾ إف ألحقت الكبلـ ضربا مف  ث كانت حاؿ األـ مف البنت معركفةمف حي

                                  
 .37-35، ص1تأكيؿ مختمؼ القرآف، ج .1
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ـ كمٌ  "، أك"و بشرلحي نفسي ضرب ي"ب مف البياف، نحك: قّْ عي صرؼ لما تي اإلتباع جاز لؾ التٌ 
لـ يجز ذلؾ في  "قاـ كزيد عمرك" ، كمف أجاز: "كمـ ىذا كزيدا يحيى " ، أك "بشرل العاقؿ ميعٌمى

ضرب زيدا كعمرك "، كما يجيز " كٌمـ ىذا يحي كزيد" نحك "كٌمـ ىذا كزيدي يحي"، كىك يريد 
 1اؿ عمييا مختمفا أيضا".يف مختمفة كاف اإلعراب الدٌ ...كلما كانت معاني المسمٌ  "  جعفرنا

ة قرائف تضطمع معا كتتضافر مف إلى عدٌ -عمى طكلو–ص الدقيؽ ي في ىذا النٌ يشير ابف جنٌ 
بس، كىك إف لـ يستخدـ غني بعضيا عف بعض عند أمف المٌ أجؿ الكشؼ عف المعنى، كقد يي 

 في كبلمو. الفكرة كاضحةه  مصطمح "القرينة" إال إفٌ 

 ص إلى القرائف التالية:ي يشير في ىذا النٌ كابف جنٌ 

مف خبلؿ األمثمة: أكـر سعيد أباه، كشكرا سعيدا أبكه كأكـر  قرينة العالمة اإلعرابية:-6
 اليحيياف البشرييف... )اإلعراب باألحرؼ(.

مف خبلؿ مثاؿ: ضرب يحي بشرل، كقكلو بإلزاـ تقديـ الفاعؿ كتأخير تبة: قرينة الرّ -5
 المفعكؿ لبلستعاضة عف اإلعراب.

في قكلو: ككذلؾ إف كضح الغرض بالثنية أك الجمع جاز يغة الصرفية: قرينة الصّ -4
 صرؼ.التٌ 

ؼ لما تعقب صرٌ الكبلـ ضربا مف االتباع جاز لؾ التٌ  كفي قكلو: "كألحقتى قرينة التبعية: -3
 عت مف خبلؿ األمثمة.ككيد كالنٌ مف البياف كقد تكمـ في نطاؽ ىذه القرينة عف العطؼ كالتٌ 

في حالة –كممة كمثرل تتناقص  في مثالو أكؿ يحي كمثرل، إذ أفٌ  اسبة المعجمية:المن-2
قديـ كالتأخير صرؼ بالتٌ )حالة تناؼ(، لذا جاز التٌ اللية لمفعؿ "أكؿ"مات الدٌ مع السّْ -اإلسناد إلييا

 بس غير كارد.المٌ  ألفٌ 

 ـ ىذا ىذا،كمٌ  :إلى رجؿ كفرس فقمت كمثؿ ليا بقكلو: لك أكمأتى  القرائن الحالية:-1

، مف حيث كانت حاؿ األـ "كلدت ىذه ىذه":أشار إليو بمثالو: ككذلؾ قكلؾسياق الموقف: -1
 مف البنت معركفة غير منككرة.
                                  

 .37-35ص، تحؽ: محمد عمي النجار، المكتبة العممية، 1ج ،الخصائصابف جني أبك الفتح عثماف،  .1
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كتبو تماـ  كبيف نٌص  -الذم أٌلؼ قبؿ أكثر مف عشرة قركف -ي ىذاكلك قابمنا بيف نص ابف جنٌ 
إال في بعض  لما كجدنا بينيما كبير اختبلؼ الميـٌ  في القرف الكاحد كالعشريف حٌساف

ظاـ يقكؿ فيو: "كلك نظرنا إلى قرائف المعنى لكجدنا بعضيا ينتمي إلى النٌ  المصطمحات،
  ظاـ الصرفي، كبنية الكممةكتي كالعبلمة اإلعرابية، ككجدنا البعض اآلخر ينتمي إلى النٌ الصٌ 

  ة، كاالفتقار كاالختصاص، كالمكقع كالمناسبةحكيالث ينتمي إلى العبلقات النٌ كالبعض الثٌ 
كاف مف  تصاؿ سمعي بصرم، كمف ثـٌ غة أداة اياؽ، كالمٌ بيف مككنات السٌ ياقي كاالرتباط السّْ 

قطيب، كحركات اليديف يماء كالتٌ غمة الكبلـ، كحركات األعضاء، كاإلبيف قرائف المعنى أيضا ن
ص كالكقائع المصاحبة المرسؿ، كالمستقبؿ كالنٌ صاؿ المغكم، مكقؼ اجتماعي أركانو: كاالتٌ 

 .1كىكذا تضاؼ قرينة أخرل إلى قرائف المعنى ىي سياؽ المكقؼ بأركانو المذككرة"
قاطعات المعرفية غكم عند "ابف جني" كالتٌ رس المٌ كمف خبلؿ المقارنة البسيطة نستنتج عمؽ الدٌ 

 ة الكبيرة التي تفصؿ بيف عصرييما.منيالفجكة الزٌ مف غـ اف" عمى الرٌ اـ حسٌ بينو كبيف "تمٌ 
ال تجد مف رخات اليائمة في الفضاء ي" كقفزاتو الفكرية كتمؾ الصٌ راء "ابف جنٌ كلـ تكف آ
  فكىا كبنكا عميياحاة كالببلغييف الذيف تمقٌ لدل بعض أفذاذ النٌ  ليا أصداء جدتٍ فقد كى  ،يمتقطيا 

فيف عمكما في تمؾ ذلؾ إلى كبار المثقٌ  غكييف فحسب، بؿ تجاكزكلـ ينحصر ىذا التأثير في المٌ 
ا صرفا بقدر ما نعتبره خبيرا في األعصر، فيا ىك "ابف خمدكف" الذم ال يمكف اعتباره نحكيٌ 

ة، فيقكؿ: في غة العربيٌ ف نظرتو في الكشؼ عف المعنى في المٌ قافة العربية كاإلسبلمية، يبيٌ الثٌ 
ف لغة العرب:" كذلؾ أٌنا نجدىا في بياف ما عمة متكمٌ ابع كاألربعيف مف المقدٌ الفصؿ السٌ 

رم، كلـ يفقد منيا إال داللة الحركات عمى ضى ساف المي اللة عمى سنف المٌ المقاصد كالكفاء بالدٌ 
عمى خصكصيات  أخير كبقرائف تدؿٌ قديـ كالتٌ تعييف الفاعؿ مف المفعكؿ، فاعتاضكا منيا بالتٌ 

األلفاظ بأعيانيا دالة  مضرم أكثر كأعرؽ، ألفٌ ساف الالبياف كالببلغة في المٌ  المقاصد، إال أفٌ 
 عمى المعاني بأعيانيا، كيبقى ما تقتضيو األحكاؿ، كيسمى بساط الحاؿ محتاجا إلى ما يدؿٌ 

عتبر تمؾ األحكاؿ في تأدية و، فيجب أف تي معنى البد كأف تكتنفو أحكاؿ تخصٌ  عميو، ككؿُّ 
يا عمييا بألفاظ تخصٌ  سف أكثر ما يدؿٌ يا صفاتو، كتمؾ األحكاؿ في جميع األلالمقصكد ألنٌ 

                                  
 .124ـ، ص2006-ق1427، القاىرة، عالـ الكتب، 2، ج1، طمقالت في المغة والدبتماـ حساف، . 1
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ساف العربي فإنما يدؿ عمييا بأحكاؿ ككيفيات في تراكيب األلفاظ كتأليفيا بالكضع، أما في المٌ 
 .1عمييا باألحرؼ غير المستقمة" مف تقديـ أك تأخير، أك حذؼ أك حركة إعراب كقد يدؿٌ 

غكية، لديو كعي عميؽ بمفيـك القرائف راسات المٌ فابف خمدكف الذم لـ يشتير بالنحك كال بالدٌ 
 غكية كيذكرىا بالمصطمح، كيذكر مف بيف تمؾ القرائف: المٌ 
قرينة العبلمة اإلعرابية، قرينة الرتبة )التقديـ كالتأخير(، الحذؼ كىك مف فركع قرينة -
اإلعراب ليس إال  ياؽ، كيؤكد بأفٌ ضاـ، قرينة األداة )حركؼ المعاني(، ثـ يذكر السٌ التٌ 
 .2مف أحكاـ المساف" حميؿ الكظيفي عندما يقكؿ بأف: "اإلعراب ىك بعضه ءا مف التٌ جز 

غة مف خبلؿ بحث األستاذ "محمد حماسة عبد كلقد انتبيت إلى آراء ابف خمدكف في المٌ 
 المطيؼ" العبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث.

ية في المعنى كالكشؼ عنو كمقارنة مف خبلؿ ما عرضنا مف آراء حكؿ دكر العبلمة اإلعراب
العبلمة اإلعرابية ىي إحدل القرائف  اني القائؿ بأفٌ أم الثٌ الرٌ  يظير لي أفٌ  ،بعضيا ببعض

ما جاء عمى لساف بعض  كاب، كأفٌ ة التي تساىـ في تجمية المعنى ىك األقرب إلى الصٌ اليامٌ 
كاب ؼ عف المعنى ىك مجانؼ لمصٌ ا يفيـ منو استقبلليا بالكشحاة القدماء كالمعاصريف ممٌ النٌ 
قة، كقد ترٌجح لدينا ىذا الرأم لما صياغاتيـ المتعمقة بالعبلمة اإلعرابية كانت تعكزىا الدٌ  فٌ أك 

حاة مف القدماء "كابف جني" كغيره مع ما لمسناه مف تقارب كبير في الرؤية بيف بعض أفذاذ النٌ 
اف" كتمميذه "محمد حماسة عبد اـ حسٌ انتيى إليو البحث لدل بعض األساتذة المعاصريف "كتمٌ 

تكضيح ف عدـ استئثار العبلمة اإلعرابية بر بو مالمطيؼ" كقبميما "إبراىيـ مصطفى" كمف تأثٌ 
ة تضمف سبلمة الفيـ كتحكؿ دكف كضركرة تضافر قرائف أخرل لفظية كمعنكيٌ  ،المعنى

 االنحراؼ عنو .
المغكم، سكاء ما كاف منيا مف ثمار التيار رس ىذا باإلضافة إلى المعطيات الحديثة لمدٌ 

 داكلي.البنيكم أك التٌ 
 

                                  
، ضبط كتحقيؽ، خميؿ شحادة، سييؿ زكار، لبناف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1، جمقدمة ابن خمدونابف خمدكف عبد الرحمف، . 1

 .766ـ، ص2001-ىػ1421
 ، ص ف.1المصدر السابؽ، ج. 2
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 فسير: عالقة اإلعراب بالتّ مبحث الثانيال

 تمييد:

باعتباره قرينة –ة اإلعراب كدكره ريف كنحاة كببلغييف عمى أىميٌ يتفؽ معظـ أىؿ العمـ مف مفسّْ 
براز حقائقو،  -لفظية أساسية فيـ في القرآف عربي كيي  ذلؾ أفٌ في إيضاح معاني القرآف الكريـ كا 
أ ىذا العمـ في ظؿ القرآف كذلؾ فقد نش ،ة، كال عجب أف يككف األمرغة العربيٌ ضكء قكاعد المٌ 

ه األذكاؽ جمة كتشكُّ ما بعد اختبلط األلسنة كانتشار العي ال سيٌ  ،كترعرع في محاضنو الكارؼ
كقربيـ مف  ،غة كمعرفة بأساليبياكالممكات، كقد كاف األكائؿ بما يمتازكف بو مف إحاطة بالمٌ 

ميقة مف غيرىـ عمى فيـ القرآف كتفسيره، كلكف بعد فساد األلسنة كذىاب السٌ  نزيؿ أقدرى عيد التٌ 
 يامف أىمّْ -ح بجممة عمـك ص القرآني أف يتسمٌ ـ غارب النٌ سنُّ بات مف الضركرم عمى مف راـ تى 

 كة.مى بع كالمى يستعيض بيا ما فاتو مف الطٌ  -اإلعراب

، كقصص ، كنسخه سببو  كنقؿي  لغةو  ما ىي شرحي ميف أكثرىا إنٌ : "كانت تآليؼ المتقدٌ انقال أبو حيّ 
ف ا فسد المساف ككثرت العجـ، كدخؿ في ديبمساف العرب، فممٌ بالعرب ك  ألنيـ كانكا قريبي عيد

ما ركف إلى إظيار اقصك اإلدراؾ احتاج المتأخٌ األلسنة، كالنٌ اإلسبلـ أنكاع األمـ المختمفك 
براز النٌ انطكل عميو كتاب اهلل تعالى مف غرائب التٌ  كت البيانية، حتى ركيب، كانتزاع المعاني، كا 

كو إلييا، ه يحرٌ يدرؾ ذلؾ مف لـ تكف في طبعو كيكتسبيا مف لـ تكف نشأتو عمييا، كال عنصري 
ذلؾ كاف مرككزا في طباعيـ، كيدرككف تمؾ  ابعيف مف العرب فإفٌ حابة كالتٌ بخبلؼ الصٌ 
 .1ذلؾ ىك لسانيـ كخطتيـ كبيانيـ" ـ ألفٌ يا مف غير ميكقّْؼ كال معمّْ المعاني كمَّ 

ر بتفسي–غكية، كمف بينيا اإلعراب مة الكثيقة بيف العمـك المٌ ص الصٌ تظير مف خبلؿ ىذا النٌ 
ف االختبلؼ في تفسير آية قد يككف في حاجة شديدة إلى اإلعراب كبياف -القرآف الكريـ كا 

 ضح كجكه التآكيؿ، كىكذا يككف اإلعراب أداة مف أىـٌ د المراد، كتتٌ المعنى كيتحدٌ  كجكىو ليستقيـ

                                  
 .120ص، 1البحر المحيط، ج. 1
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فسير فمكاله ما كاف لنا أف نفيـ معاني القرآف الكريـ كال أف ندرؾ مكاطف جمالو أدكات التٌ 
عجازه  .1كمحاٌؿ ببلغتو كا 

ي اإلشكاؿ ؼ أكثر المعاني كينجمقاؿ "مكي بف أبي طالب": إذ بمعرفة حقائؽ اإلعراب تعر 
 .2تظير الفكائد كيفيـ الخطاب كتصح معرفة حقيقة المراد"ك 

 ر من العموم المغوية: زاد المفسّ 

ر كالتي بدكنيا ال ح بيا المفسٌ مات تفاسيرىـ جممة العمـك التي يتسمٌ ركف في مقدٌ ذكر المفسٌ 
 ص القرآني كىذه طائفة مف أقكاليـ:يمكنو الجراءة عمى النٌ 

 ىـ(:243مخشري ت)قول جار اهلل الزّ -6

يف ىما: عمـ المعاني، كعمـ ر في عمميف ىامٌ د الزمخشرم عمى ضركرة أف يبرع المفسٌ أكٌ 
 ال يمكف الكصكؿ إلى ىذه المرتبة )البراعة في ىذيف العمميف(و ؿ كبلمو بأنٌ و ذيٌ البياف، كلكنٌ 
ؾ بأسمكبو را عمى ذلقاؿ معبٌ سائر العمـك كعمى الخصكص اإلعراب ، فمف  حظو  إال بعد أخذً 

مف تمؾ الحقائؽ إال رجؿ قد برع في عمميف مختصيف بالقرآف  شيءالرائؽ: "كال يغكص عمى 
  نقير عنيما أزمنةن ، كتعب في التٌ آكنةن  ؿ في ارتيادىماكىما: عمـ المعاني كعمـ البياف، كتميٌ 

ة اهلل، كحرص عمى استيضاح معجزة في معرفة لطائؼ حجٌ  ةه مٌ يما ىً ع مظانّْ عمى تتبُّ  كبعثتوي 
  بعد أف يككف آخذا مف سائر العمـك بحظ، جامعا بيف أمريف -صمى عميو كسمـ–رسكؿ اهلل 

دَّ    عميو كريدَّ  تحقيؽ كحفظ، كثير المطالعات، طكيؿ المراجعات، قد رجع زمانا كريجع إليو، كرى
ىا ؾ مسترسؿ الطبيعة منقادى ممة الكتاب، ككاف مع ذلما في حفارسا في عمـ اإلعراب، مقدَّ 

ف لطؼ شأني اكا لمٌ فس درٌ ىا يقظاف النٌ ادى مشتعؿ القريحة كقٌ  ف يا، منتبيا عمى الرٌ محة كا  مزة كا 
 .3"ياخفي مكاني 

 

                                  
، مخطكط رسالة ماجستير، مقدمة لكمية أصكؿ الديف، الجامعة أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريمالمجايدة باسؿ عمر مصطفى،  :ينظر. 1

 .74 ـ، ص2009-ىػ1430اإلسبلمية بغزة، 
 .63 ـ، ص1974-ق1394يف الٌسكاس، دمشؽ، ، تحؽ محمد ياس1، جمشكل إعراب القرآنمكي بف أبي طالب، . 2
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 ىـ(:116)ت قول أبي عبد اهلل القرطبي -5

شركطا  أخذ نفسو بو كال يغفؿ عنو"نكاف "ما ينبغي لصاحب القرآف أف يذكر القرطبي تحت ع
"...كمف كمالو أف يعرؼ مف كبلمو: قتصر عمى فقرة مقتضبة مف تكافرىا لمقرآني ن البدٌ 

كنقؿ عف 1فيما يتمك..." ؾؿ عميو معرفة ما يقرأ كيزيؿ عنو الشٌ ا يسيّْ اإلعراب كالغريب فذلؾ ممٌ 
مف متشابيو  وي مى حكى "الفضيؿ بف عياض" قكلو: "...لف تعممكا القرآف حتى تعرفكا إعرابو كمي 

 ـ عف كبلـ "فضيؿ" ك"ابف عيينة".مف منسكخو، إذا عرفتـ ذلؾ استغنيت كناسخوي 

ؽ قاؿ في الباب الرابع في فنكف العمـك التي تتعمٌ  ىـ(:136قول ابن الجزيئي الكمبي ت)-4
 [...]فسيرر مف حفظ ما كرد في القرآف منيا، كىي مف فنكف التٌ ا المغة فبلبد لممفسٌ كأمٌ  بالقرآف:"

القرآف نزؿ بمساف العرب، فيحتاج إلى معرفتو  ر مف معرفتو، إفٌ لممفسٌ حك فبلبد ا النٌ كأمٌ 
  بحك ينقسـ إلى قسميف: أحدىما: عكامؿ اإلعراب، كىي أحكاـ الكبلـ المركٌ ساف، كالنٌ بالمٌ 

 .2"أحكاـ الكممات مف قبؿ تركيبيا صرؼ فيكاآلخر التٌ 

، أف يربأ بنفسو عف ىذه بيًب المٌ لى بالعاقؿ األريب كالفطف كٍ قاؿ: "فاألى مين الحمبي: السّ -3
يا كآكدىا كىي بعد تجكيد نية، فيطمع مف عمكمو عمى أىمّْ تبة السٌ ة كيأخذىا بالرٌ المنزلة الدنيٌ 

: عمـ اإلعراب، كعمـ التٌ   3غة، كعمـ المعاني، كعمـ البياف".صريؼ، كعمـ المٌ ألفاظو خمسة عمـك

 ر:زمة لممفسٍّ حو الالّ غة والنّ قواعد المّ  -

فكف في "عمـك القرآف" كعمى ما ىك عمى سبيؿ اإلجماؿ، أما المصنٌ الذم ذكره المفسركف إنٌ كىذا 
نٌ 353ركشي ت)يف الزٌ رأسيـ بدر الدٌ  فصيؿ ما تجاكزكه إلى التٌ ىػ( فمـ يكتفكا بيذا اإلجماؿ، كا 

ي ىذا غة كقد كاف المبرز فحك كقكاعد المٌ ر مف بيف أدكات النٌ فريع، كذكركا ما يحتاجو المفسٌ كالتٌ 
كات ذكر ىذه األدٌ في " في عمـك القرآف كتابو "البرىافركشي الذم أسيب في أف ىك الزٌ الشٌ 

ف كؿ ما كتب الزركشي في يكطي الذم ضمٌ فكف بعده كالسٌ كالقكاعد كقد نحا نحكه، المصنٌ 
 كتابو "اإلتقاف" بدكف إشارة منو إلى المصدر.

                                  
 .40-39 ، ص2006-ق1472، تح: عبد اهلل التركي، مؤسسة الرسالة، 1، مج1، طجامع لحكام القرآنالقرطبي محمد بف أحمد،  .1
 .12 ـ،ص1995-ىػ1415ار الكتب العممية، لبناف، د-، تحؽ: محمد سالـ ىاشـ، بيركت1،ج1، طالتسييل لعموم التنزيلابف جزيئي الكمبي، . 2
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ف ىشاـ في "مغني المبيب" كالمرادم في ركشي األدكات كالحركؼ عمى طريقة ابكقد ذكر الزٌ 
الظركؼ[ عمى حركؼ المعجـ مبتدئا باليمزة خاتما بالياء كذكر -بيا ]األدكات"جني الداني" كرتٌ 

مستأنسا بأقكاؿ أىؿ العمـ كمناقشا  ،أداة في الحقؿ القرآني المعاني المختمفة التي تعتكر كؿٌ 
يا المختمفة في القرآف الكريـ ذاكرا استعماالتً  ض لؤلفعاؿ التي يكثر دكرانياحا، كما تعرٌ كمرجّْ 

 ...خذ، عسى، رأل، عمـ، حسب، ظف، سأؿمثؿ: كاف، كاد، أ

مطبقا معطياتيا دائما عمى  ة العائدة إلى بعض أبكاب النحكثـ ذكر طائفة مف القكاعد اليامٌ 
اكتناه درر القرآف ر كالذم يرـك يا لممفسٌ يا ضركرية كمُّ كىذه القكاعد كثيرة كلكنٌ -ص القرآنيالنٌ 

 مثيؿ.الكريـ كمنيا عمى سبيؿ التٌ 

 القواعد المتعمقة بمرجع الضمير:-6

 كمنيا ما كىك عائد إلى ممفكظ سابؽ كمطابؽ. -
 كمنيا ما كاف متأخرا لفظا ال رتبة. -
 كمنيا ما كاف داال عمى المرجع بااللتزاـ. -
 كمنيا ما كاف عائدا عمى لفظ المذككر دكف معناه. -
 عائدا عمى المفرد كمرادا بو الجنس. كمنيا ما كاف -
 كافؽ في المرجع حذرا مف التشتيت )عند تعددىا(.كمنيا قاعدة األصؿ في الضمائر التٌ  -

 كمف ىذه القكاعد: قواعد في التذكير والتأنيث في القرآن:-5

 (َأعَجاُز َنخٍل ُمنَقِعرٍ  َكَأنَُّيمكؿ أسماء األجناس يجكز فييا التذكير حمبل عمى الجنس ) -
 (.1الحاقة:) (َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ  َكَأنَُّيمكالتأنيث حمبل عمى الجماعة ) (51)القمر:

 التنكير:قواعد التعريف و -4

 أسباب التعريؼ كأغراضو في القرآف.

 أغراض التنكير في القرآف.
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 :كمنياقواعد اإلفراد والجمع: -3

( ُحرٍَّمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياُتُكمْ الجمع )ما كرد في القرآف مجمكعا كمفردا، كفي الجمع يقابؿ 
 (54)النساء:

(، أم اجمدكا كؿ كاحد منيـ، 3النور:( )َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدةً كفي المفرد يقابؿ الجمع )
 كسبيؿ الحؽ كسبيؿ الباطؿ...الٌسمكات، األرض.                          

 (.633)البقرة:( ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكينٍ َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو )

  الغرب-الشماؿ، الشرؽ-ح، اليميفالريح كالريا :مثؿ ،قكاعد في إفراد كجمع كممات بعينيا -
 .كالظمماتالنكر فراد كأس كجمع أككاب، كأباريؽ، ك إ
 أمؿ كاستعراضكىي حصيمة التٌ  يا في الٌنحكغة منكقكاعد اإلفراد كالجمع ىي أقعد في المٌ  -
 و في المفظة الكاحدة. كمٌ  قرآفال
 في الخطاب بالسم والخطاب بالفعل ودللت ذلك. قواعد-2

 في العطف ومنيا: قواعد-1

 كالفعؿ عمى الفعؿ في القرآف. ،كالجممة عمى الجممة ،قكاعد في عطؼ المفرد عمى المفرد -
 كالجممة االسمية عمى الجممة الفعمية. ،قكاعد في عطؼ الفعؿ عمى االسـ -
 قكاعد في العطؼ عمى المعنى. -
كقد قاـ  ،1في القرآف وفي التأكيد والتقديم والتأخير:قواعد في النفي، وقواعد في الحذف -1

التفسير اىا قكاعد ع فييا ىذه القكاعد التي سمٌ مة تتبٌ بدراسة قيٌ أيضا بت" األستاذ "خالد السٌ 
لكؿ  استدؿٌ قيا في كتاب، ك حك كنسٌ فسير ككتب األصكؿ ككتب النٌ مف كتب التٌ  كاستخمصيا

 قاعدة بالقرآف كمعظـ ىذه القكاعد عائد إلى النحك، كمف بيف ىذه القكاعد:
 
 
 

                                  
 تفصيؿ ذلؾ في المجمديف الثالث كالرابع مف كتاب البرىاف في عمـك القرآف.: ينظر . 1
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 وام عمى الفعل:كرار والدّ عمى كثرة التّ  صيغة المضارع بعد لفظة "كان" تدلّ -أ 

اَلِة َوالزََّكاةِ مثالو قكلو تعالى: ) فيذا يدؿ عمى أنو (، 22مريم: ( )َكاَن َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ
(، كمف 31( )النبياء:ِإنَُّيْم َكاُنوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخْيَراتِ كاف يكثر مف ذلؾ، كقكلو: )

 (. 13ىود: ( )َوِمْن َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُموَن السَّيٍَّئاتِ قكلو: )

 المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل عمى اختالف معناىما:-ب

َحج  َأْشُيٌر َمْعُموَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َوَل ُفُسوَق َوَل الْ كمثالو قكلو تعالى: )
 (.631البقرة:) (ِجَداَل ِفي اْلَحجٍّ 

قاؿ في "حجة القراءات": قرأ ابف كثير كأبك عمرك:" فبل رفث كال فسكؽ" رفع منٌكف،"كال جداؿ" 
نٌ  يـ جعمكا قكلو فبل رفث كال فسكؽ" ؼ عندىـ ألنٌ ما افترقت الحرك نصبا، قاؿ أبك عبيد: "كا 

بمعنى النيي، أم ال يككف فيو ذلؾ، كتأكلكا قكلو تعالى: "كال جداؿ أنو ال شؾ في الحج، كال 
 1اختبلؼ فيو أنو في ذم الحجة"

 قواعد تتعمق بأفعل التفضيل منيا:-ج

ال تفضيؿ شيء عمى صيغة التفضيؿ قد تطمؽ في القرآف كالمغة مرادا بيا مطمؽ االتصاؼ .6
ؿ ؿ كالمفضٌ فضَّ فالمعركؼ في العربية أف "صيغة التفضيؿ" تقتضي المشاركة بيف المي  شيء:

ؿ عميو، كلكف عند تطبيؽ ؿ تككف أبرز كأكثر منيا في المفضَّ الصفة في المفضَّ  عميو، إال أفٌ 
إشكاالت في فيـ ىذه القاعدة عمى النصكص سكاء أكانت قرآنا أـ شعرا أك أمثاال قد تعترضنا 
َأَذِلَك َخْيٌر ُنُزًل َأْم معانييا كمف األمثمة التي كردت في القرآف الكريـ، قكلو تبارؾ كتعالى: )

 (.15الصافات: ( )َشَجَرُة الزَّق ومِ 

 .(62)الفرقان:( َأَذِلَك َخْيٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْمِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقونَ  ُقلْ  ) -
 .(41)الدخان: (َأْم َقْوُم تُبَّعٍ َأُىْم َخْيٌر ) -

 فالجكاب عمييا يككف مف كجييف:
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أف صيغة التفضيؿ قد تطمؽ في القرآف كالمغة مراد بيا مطمؽ االتصاؼ أم أنيا مجردة  الول:
ُىَو َأْعَمُم ِبُكْم ِإْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن كعمى ىذا خٌرج الزركشي قكؿ اهلل تعالى: ) عف معنى التفضيؿ،

( حيث قاؿ:" فاعمـ ىا ىنا بمعنى عالـ بكـ، إذ ال مشارؾ هلل تعالى في 45النجم:( )اْلَْرضِ 
(، فإنيا بمعنى ىيف إذ ال 51الروم:( )وُىَو َأْىَوُن عميوِ عممو بذلؾ ككذلؾ في قكلو تعالى: )

 تفاكت في نسبة المقدرات إلى قدرتو تعالى.

بالفضيمة دكف غيره  شيءأف مف أساليب المغة العربية أف العرب إذا أرادكا تخصيص  الثاني:
س في فى جاءكا بصيغة التفضيؿ يريدكف خصكص ذلؾ الشيء بالفضؿ كقد أطاؿ الزركشي النَّ 

 1فركع ىذه القاعدة كتطبيقاتيا. 

عمى ابف القيـ كقد اعتمد األستاذ "خالد السبت" ى بو: تفيم معاني الفعال عمى ضوء ما تتعدّ 
ا قالو في "بدائع الذم أبدع في ىذه القاعدة سكاء في "زاد المعاد" أك في "بدائع الفكائد" فممٌ 

أف يككف لو مع كؿ حرؼ معنى  دة البدٌ ل بالحركؼ المتعدٌ الفعؿ المعدٌ  صا: "أفٌ الفكائد" ممخٌ 
زائد عمى معنى الحرؼ اآلخر، كىذا بحسب اختبلؼ معاني الحركؼ، فإف ظير اختبلؼ 

مت إليو فيو كرغبت عنو، كعدلت إليو كعدلت عنو، كمً  الحرفيف ظير الفرؽ، نحك: رغبتي 
  لوف تقارب معنى األدكات عىسير الفرؽ، نحك قصدت إليو كقصدت كعنو، كسعيت إليو كبو، كا  

ا فقياء كأمٌ  ،حاة يجعمكف أحد الحرفيف بمعنى اآلخرالنٌ  كىديتو إلى كذا كىديتو لكذا، كظاىريةٌ 
  أىؿ العربية فبل يرتضكف ىذه الطريقة، بؿ يجعمكف لمفعؿ معنى مع الحرؼ كمعنى مع غيره

يقة كىذه طر  ،بو معناه بكف الفعؿ المتعدلشرً فينظركف إلى الحرؼ كما يستدعي مف األفعاؿ، فيي 
نكف الفعؿ معنى الفعؿ ال يقيمكف الحرؼ اؽ أصحابو، يضمّْ إماـ الصناعة "سيبكيو" كطريقة حذٌ 

ىف كىذا نحك قكلو: مقاـ الحرؼ كىذه قاعدة شريفة جميمة المقدار تستدعي فطنة كلطافة في الذٌ 
كنو بالباء دُّ عى كل فيي يـ يضمنكف يشرب معنى ير (، فإنٌ 11اإلنسان:( )َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا ِعَباُد المَّوِ )

  ضمفصريح بو،كالثاني بالتٌ التي تطمبيا فيككف في ذلؾ دليؿ عمى الفعميف، أحدىما بالتٌ 
كىذا أحسف مف أف يقاؿ يشرب  [...]كاإلشارة إليو بالحرؼ الذم يقتضيو مع غاية االختصار
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الشرب بصريحو بؿ و ال يدؿ عمى م كأف يقاؿ يركل بيا، ألنٌ و ال داللة فيو عمى الرّْ منيا فإنٌ 
، فإذا قاؿ يشرب بيا دؿٌ بالمٌ   .1م بحرؼ الباء فتأممو"عمى الشرب بصريحو كعمى الرٌ  زـك

 عظيم:عقيب بالمصدر يفيد التّ التّ -د

 (.33: ملنّ ال) (ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيءٍ كمثاليا قكلو تعالى: )

دة في القرآف الكريـ، نحك: بقية المصادر المؤكٌ ع اهلل ما أعظمو، ككذا صنو قاؿ انظركا فكأنٌ 
لزمكا : ا( أم41الروم :( )ِفْطَرَة المَّوِ (. كقكلو تعالى: )643البقرة:( )ِصبَغَة اهللِ قكلو تعالى: )

 .2بيا بيذه المصادرديف اهلل، ككؿ ىذا تفخيـ ليذه الجمؿ بتعقُّ 

 إشكالية: 

ؿ تكسٌ ؽ كصعب عمى الفيـ إلى درجة أف يي ستغمى ة لدل البعض، فيؿ القرآف مي كىنا تبرز إشكاليٌ 
فني األعمار مف نحك كصرؼ كبياف كغريب لغة كاهلل إليو اإلنساف بكؿ ىذه العمـك التي تي 

 ! كالذكر حفظ كفيـ؟ ،كرر لمذٌ ميسٌ و بأنٌ ك مبيف، : وتبارؾ كتعالى يصؼ كتابو بأنٌ 

أساسية يدركيا القارئ  يى معانفي القرآف نكعيف مف المعاني،  فالجكاب عف ىذه اإلشكالية أفٌ 
 يى يا، كمعانجيمً عذر المرء ب، كىذه ىي التي ال يي دبرالعادم كلك لـ يكف مف أىؿ العمـ بمجرد التٌ 

شارات ذكيٌ    مكف مف العمـك التي ذكرناىادرؾ إال بالتٌ ال تي  ،ةدقيقة كمباحث راقية كنكت خفية كا 
د منسكخ، كالعاـ كالخاص كالمطمؽ كالمقيٌ اسخ كالزكؿ كالنٌ إضافة إلى عمـك أخرل كأسباب النٌ 

ر عنى بيا المفسٌ كع مف المعاني ىي التي يي ريعة، فيذا النٌ كأصكؿ الفقو كالشٌ  ،كبقية عمـك القرآف
شريع كدالئؿ التٌ  بيا تدرؾ أسراري  ،غكم كاألصكلي كالفقيي في القرآف الكريـكىي ثمرة البحث المٌ 

 كيظير بيا تسامي كبلـ اهلل عف كبلـ المخمكؽ. ،خمقوة اهلل عمى جٌ كتظير بيا حي  ،اإلعجاز

القمب عظمة اهلل  بي شرً ف باإلجماؿ ما يي بيَّ فسير مراتب أدناىا: أف يي يخ رشيد رضا:" لمتٌ قاؿ الشٌ 
َوَلَقْد رة لكؿ أحد، )يا ميسٌ إلى الخير، كىذه ىي التي قمنا إنفس كيجذبيا كتنزييو، كيصرؼ النٌ 

 (23( )القمر:مذٍّْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َيسَّْرَنا اْلُقْرَآَن لِ 

                                  
، تحؽ: عمي بف محمد العمراف، إشراؼ بكر بف عبد اهلل أبك زيد، مكة مكرمة، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، 1، جبدائع الفوائدابف قيـ الجكزية، . 1
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 إال بأمكر: ا المرتبة العميا فيي ال تتـٌ أمٌ -

ذلؾ مف ر ؽ المفسٌ فيـ حقائؽ األلفاظ المفردة التي أكدعيا القرآف، بحيث يحقّْ  
كثيرا مف األلفاظ كانت تستعمؿ  بقكؿ فبلف كفيـ فبلف، فإفٌ  استعماالت أىؿ المغة، غير مكتؼو 

ؽ فعمى المدقّْ  [...]غيرىا بعد ذلؾ بزمف قريب أك بعيدثـ غمبت عمى  نزيؿ لمعافو تٌ في زمف ال
ر القرآف بحسب المعاني التي كانت مستعممة في عصر نزكلو، كاألحسف أف يفيـ المفظ أف يفسٌ 

ف أفضؿ قرينة تقـك عمى حقيقة  [...]ر في مكاضع منوبأف يجمع ما تكرٌ  ،مف القرآف نفسو كا 
المفظ: مكافقتو لما سبؽ لو مف القكؿ كاتفاقو مع جممة المعنى كائتبلفو مع القصد الذم جاء لو 

 الكتاب بجممتو.

فيعة كذلؾ ثانييا األساليب فينبغي أف يككف عنده مف عمميا ما يفيـ بو ىذه األساليب الرٌ -
كالعناية بالكقكؼ عمى  ،كمحاسنو وً تكى فطف لني ع التٌ يحصؿ بممارسة الكبلـ البميغ كمزاكلتو، م

  ماـو، عمى كجو الكماؿ كالتٌ نا ال نتسامى إلى فيـ مراد اهلل تعالى كمٌ نٌ ـ منو، نعـ إاد المتكمٌ مر 
في ىذا إلى عمـ اإلعراب كعمـ األساليب  حتاجي ما نيتدم بو بقدر الطاقة، كيي  كلكف يمكننا فيـي 
 .)المعاني كالبياف(

 يقصد بذلؾ عمـ االجتماع كأحكاؿ العمراف.                  ،1""عمـ أحكاؿ البشر :اثالثي-

 : )منيج إعراب القرآن(وتوجيو المعنى وابط في إعراب القرآن الكريمض

مكقع  فٌ بيا إلى فيـ القرآف الكريـ، كا   ؿي سٌ تك يي  حك أدكاتو األصؿ أف تككف قكاعد اإلعراب كالنٌ 
ىذه القكاعد مف المعنى، ىك مكقع الفرع مف األصؿ كالكسيمة مف الغاية، كلكف بعض المعربيف 

 مرتقى صعبا تسامى-ا، كارتقى لدييـلمقرآف، قمبكا ىذا الكضع، كأصبح اإلعراب متبكعا ال تابع
غريبة  فيو إلى مرتبة الغايات كالمقاصد، ككاف مف آثار ىذا االنتكاس تأكيبلت بعيدة كتفسيرات

  ة الخطأمظنٌ  اير العمماء مف انتياج ىذه الطريؽ ألنٌ ه عنيا كبلـ رب العالميف، كقد حذٌ نزٌ يي 
  ي" الذم قاؿ:" أال ترل إلى فرؽ ما بيف تقدير اإلعراب كتفسير المعنىكمف ىؤالء "ابف جنٌ 

بؾ شيء مف ىذا عف أصحابنا، فاحفظ نفسؾ منو، كال تسترسؿ إليو، فإف أمكنؾ أف  فإذا مرٌ 
ف كاف تقدير اإلعراب  يككف تقدير اإلعراب عمى سمت تفسير المعنى فيك ماال غاية كراءه، كا 
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حت طريؽ تقدير مت تفسير المعنى عمى ما ىك عميو، كصحٌ مخالفا لتفسير المعنى تقبٌ 
يٌ  شيء ى ال يشذٌ اإلعراب، حتٌ   .1اؾ أف تسترسؿ ففسد ما تؤثر إصبلحو"منيا عميؾ، كا 

األمر حياؿ المعاني القرآنية ينبغي أف تككف الحيطة فيو  فإذا كاف ىذا في "الكبلـ العادم، فإفٌ 
اإلعراب فساد المعنى القرآني أخطر مف فساد معنى الكبلـ العادم، كىذا كاضح ألف ٌ  ، ألفٌ أشدٌ 

يمكف أف  صغير الجانب و مقابؿ التفسير ىك كمُّ  حكٌ ، بؿ النٌ ال يعدك أف يككف قرينة كاحدة
 .ينفرد بالكشؼ عف المعنى

يجكز أف  و الف ألمر البد منو كىك أنٌ تفطٌ أف يي د "ابف القيـ" ىذا المعنى بقكلو:" كينبغي كيؤكٌ 
تركيب حكم اإلعرابي الذم يحتممو د االحتماؿ النٌ ر بمجرٌ فسٌ كيي  كجؿٌ  عزٌ -اهلل  ؿ كبلـي حمى يي 

 .2عربيف لمقرآف"ىذا المقاـ غمط فيو أكثر المي  الكبلـ كيككف الكبلـ بو لو معنى عاـ، فإفٌ 

عامؿ لغكيا مع كتاب اهلل: " لمقرآف ىذا االحتياط في التٌ  بل أسباب كؿٌ كيكاصؿ ابف القيـ معمٌ 
المعيكد مف رفو ه بغيرىا، كال يجكز تفسيره بغير عي معيكدة ال يناسبو تفسيري  عرؼ خاص كمعافو 

و ظى انسبة معانيو إلى المعاني كنسبة ألفاظو إلى األلفاظ بؿ أعظـ، فكما أف ألف معانيو، فإفٌ 
يا، كليا مف الفصاحة أعمى مراتبيا التي يعجز عنيا قيدىري يا كأكضحي األلفاظ كأجمُّ  ممكؾي 

رىا مف المعاني يا، فبل يجكز تفسيره بغيالمعاني كأعظميا كأفخمي  العالميف، فكذلؾ معانيو أجؿُّ 
 .3التي ال تميؽ بو"

 كمف ىذه الضكابط التي ذكرىا العمماء:              

 فيم المعنى قبل الشروع في اإلعراب:  -6

 اإلعراب فرع المعنى، كلذلؾ منع إعرابي  ركيبي، فإفٌ كيقصد بالمعنى ىنا المعنى اإلفرادم كالتٌ 
ركشي لتي أكردىا الزٌ بعممو، كمف األمثمة ا يا مف المتشابو الذم استأثر اهللكر، ألنٌ فكاتح السٌ 

 (.53آل عمران: ( )ِإلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُيْم ُتَقاةً : إعراب كممة "تقاة" في قكلو تعالى:)ليذه القاعدة
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قاء فيي كممة "تقاة" يختمؼ إعرابيا حسب تفسيرىا، فإذا كانت بمعنى االتٌ  فقد ذكر العمماء أفٌ 
ف ك "أمرا يجب اتقاؤه" فيي نصب عمى  :انت بمعنى المفعكؿ أممصدر )مفعكؿ مطمؽ(، كا 

ف كانت "جمعا" كراـو   .1فيي نصب عمى الحاؿ كرماةو  المفعكؿ بو، كا 

 تجنب العاريب المحمولة عمى المغات الشاذة:-5

مخشرم المعربيف الذيف جعمكا العطؼ أ الزٌ فالقرآف نزؿ باألفصح مف لغة "قريش"، لذلؾ خطٌ 
"، طريقة "جي عمى عمى المجاكرة  ًربو ( إلى الَكْعبين َوَأرُجِمُكمْ في قكلو تعالى )حري ضبٍّ خى

حمؿ عميو الفصيح، العطؼ عمى المجاكرة كقع ضركرة، فبل يي  ألفٌ  في قراءة الجرٌ  (،1المائدة:)
صار إليو و يي في اآلية، كألنٌ  :ما يجيء مع عدـ حرؼ العطؼ، كىك ىا ىنا مكجكد أمو إنٌ كألنٌ 
 .2بسف المٌ مً أي  اإذ

 دة:قديرات البعيدة والمجازات المعقّ ب التّ تجنّ -4

( ِإنَّ َرْحَمَة المَِّو َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِنينَ )تقدير بعض المعربيف لقكلو تعالى:كمف ذلؾ 
 .(21العراف:)

قامة الصّْ  قدير بقكلو: " ؼ ابف القيـ ىذا التٌ فة مقامو"، كقد ضعٌ مف باب: "حذؼ المكصكؼ كا 
قامة الصّْ أنو مف باب  رحمة اهلل شيء قريب مف  و قاؿ: "إفٌ فة مقامو، ككأنٌ حذؼ المكصكؼ كا 

كحذؼ المكصكؼ كثير، فمنو قكؿ  ،قريب" كنحك ذلؾ ره "لطؼ قريب" أك "بً المحسنيف"، أك 
 الشاعر: 

 من ليس لو ناصرُ  قد ذلّ   ذا غربةٍ  ارِ تركتني في الدّ 
 

 كىذا المسمؾ ضعيؼ لثبلثة أكجو: تركتني شخصا أك إنسانا ذا غربة، :المعنى

قامة الصٌ  : أفٌ أحدىا  فةي ما يحسف بشرطيف، أف تككف الصٌ إنٌ  فة مقاموي حذؼ المكصكؼ كا 
فة قد غمب استعماليا اني أف تككف الصٌ ة ييعمىـ ثبكتيا لذلؾ المكصكؼ بعينو ال لغيره، الثٌ خاصٌ 

سكؿ كالٌنبي، كنحك ذلؾ المٌتقي كالرٌ كالجاىؿ، ك  ، كالفاجر، كالعالـً رّْ مفردة عمى المكصكؼ، كالبى 

                                  
 .303، ص1ينظر: البرىاف في عمكـ القرآف، ج. 1
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دة  عف المكصكؼ، فبل يكاد يجيء  ذكر المكصكؼ معيا مما غمب استعماؿ الٌصفة فيو مجرٌ 
اَر َلِفي َجِحيمٍ  ِإنَّ اَلْبَراَر َلِفي َنِعيمٍ كقكلو تعالى : ) نَّ اْلُفجَّ ( كقكلو : 63-64النفطار:(  )َواِ 

ِإنَّ الُمْسِمِميَن َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن (، كقكلو:  )32الحجر:)(َوُعُيونٍ ِإنَّ الُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت )
(، كىك كثير جدا في 523البقرة:(  )َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظَّاِلُمونَ )  (،42: الحزاب()َواْلُمْؤِمَناِت 

 :يحسف أف تقكؿ فة، فبلاالقتصار عمى الصٌ  كبدكف ذلؾ ال يحسفي  ،القرآف الكريـ ككبلـ العرب
" جاءني طكيؿ كرأيت جميبل أك قبيحا" كأنت تريد جاءني رجؿ طكيؿ كرأيت رجبل جميبل أك 

، كأنت تريد "في مكاف قريب" مع داللة السُّكنى عمى في قريبو  قبيحا "، كال تقكؿ " سكنتي 
 .1المكاف"

من  َرْحمَة المَِّو َقِريبٌ  ِإنَّ ركا قكلو تعالى )ؿ في بياف تخطئة الذيف قدٌ كنكتفي بيذا الكجو األكٌ 
قامة الصٌ الُمحسنينَ  و ذكر تقديرات أخرل فة مكانو، عمما أنٌ ( مف باب حذؼ المكصكؼ كا 

قامة المضاؼ إليو مقامو، كمنيا تأكيؿي حاة منيا حذؼ المضاؼ لمنٌ  مف ف، أك حمة باإلحساالرٌ  كا 
ي ذكرىا قديرات االثني عشر التمكافؽ لو في المعنى، إلى آخر التٌ  ث بمذكرباب تأكيؿ المؤنٌ 

 ناقشيا جميعا في مبحث مفصؿ كشٌيؽ.حاة كالتي ركف كالنٌ المفسٌ 

 اىر والمنافية لنظم الكالم:ب العاريب التي ىي خالف الظّ تجنّ -3

َما َأَفاَء المَُّو : )قكلو تعالىة "لمفقراء" في اآلية المكالية لمخشرم" أف تعرب كممكتجكيز "الزٌ  
( ِو ِمْن َأْىِل الُقَرى َفِممَِّو َوِلمرَُّسوِل َوِلِذي الُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ َعَمى َرُسولِ 

نٌ ولذي الُقرَبى(، بدال مف قكلو )1الحشر:) أبا  ما حممو عميو ذلؾ ألفٌ (، كىذا فصؿ كبير، كا 
 ح أفٌ ركشي يممّْ الزٌ  ، فكأفٌ 2و فقيراء بقرابتو، بؿ لككنيحنيفة، يقكؿ بعدـ استحقاؽ القريب الف

 مخشرم الحنفي إلى ىذا التأكيؿ البعيد.ة ىي التي دفعت الزٌ ة المذىبيٌ العصبيٌ 
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تركيب ما يشاكمو، فربما خّرج كالم عمى شيء ويشيد استعمال آخر  أن يراعى في كلٍّ -2
 في نظير ذلك الموضوع بخالفو:

مخشرم مثاال عمى إىماؿ ىذه القاعدة بصنيع الزٌ قد ضرب األستاذ "خالد عبد الرحمف الكعؾ" 
ُمْخِرُج الَميٍِّت ِمَن ِإنَّ المََّو َفاِلُق الَحبٍّ َوالنََّوى ُيْخِرُج الَحيَّ ِمَن الَميٍِّت وَ : )في إعراب قكلو تعالى

َفاِلُق ( عمى )ُمْخِرُج الَميٍِّت ِمَن الَحيٍّ و قاؿ بعطؼ )ئ ألنٌ (، حيث خيطّْ 32النعام:( )الَحيٍّ 
 .1(تمن الميّ  يخرج الحيّ )( كلـ يجعمو معطكفا عمى الَحبٍّ َوالنََّوى

مخشرم كتحميمو األعرابي ليس تأكيؿ الزٌ  د، ألفٌ غير جيٌ  مف األستاذ خالد مثيؿىذا التٌ  كأرل أفٌ 
، كابف 2العبلمة "أبي حياف"مثاؿ عا عمى تخطئتو، فقد كافقو عميو بعض كبار العمماء مف أجمى مي 

 ، الرأييف معا ]العطؼ عمى "فالؽ4ميف الحمبيكذكر السٌ  ،3عكدالكمبي، كالقاضي أبي السُّ  جزيئي
كتبعو في في ذلؾ عمر بف عمي ابف عادؿ  ،، كالعطؼ عمى "يخرج" دكف ترجيح"اإلصباح
ابف  "فالؽ اإلصباح" مخشرم في القكؿ بعطؼ "يخرج الميت" عمى ، كعارض الزٌ 5الدمشقي

 .7د الطاىر بف عاشكركمحمٌ  6المنير كتبعو اآللكسي كجماؿ الديف القاسمي

" إف لقائؿ  :ازمقكؿ الفخر الرٌ " اآلية، فالق الحب" عمى " مخرجُ ة الذيف أجازكا عطؼ "كمف أدلٌ 
 مخرج المٌيت مف الحي " كعطؼي " ، ثـ قاؿ: "تيخرج الحي مف الميٌ " ال و قاؿ: أكٌ إنٌ  :أف يقكؿ
" ت مف الحيٌ : يخرج الميٌ بب في اختيار ذلؾ؟ قمنا: قكليوى الفعؿ قبيح، فما السٌ االسـ عم

فسير كالبياف كالتٌ  "تمف الميٌ  يخرج الحيٌ كل، كقكلو: " معطكؼ عمى قكلو "فالؽ الحب كالنٌ 
 ت، ألفٌ مف الميٌ  امي مف جنس إخراج الحيٌ جر النٌ بات كالشٌ كل بالنٌ لقكلو: فالؽ الحب كالنٌ 

لفظ  آخر كىك أفٌ  حكـ الحيكاف، أال ترل، ك" كيحي األرض بعد مكتيا " كفيو كجوه امي في النٌ 

                                  
 .161، ص1986-1406، بيركت، دار النفائس 2، طأصول التفسير وقواعدهالكعؾ خالد عبد الرحمف، : ينظر .1
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و ال ا لفظ االسـ فإنٌ ذلؾ الفاعؿ يعتني بذلؾ الفعؿ في كؿ حيف كآف، كأمٌ  الفعؿ يدؿ عمى أفٌ 
 جدد كاالعتناء بو ساعة بعد ساعة.يفيد التٌ 

: " كىذا النكل" قكؿ األلكسي"فالؽ الحب ك  " عمى خرج الميتمي  ة المانعيف عطؼ "كمف أدلٌ 
لما قبمو، كىذا  بيافه  و كما عممتى عمى "فالؽ" ال عمى " يخريجي الحي" إلخ، ألنٌ  عند بعض عطؼه 

ف صحٌ   عمى الفعؿ كعكسو. عطؼ االسـ المشتؽٌ  اليصمح لمبياف، كا 

" قاؿ : " كقد كردا جميعا بصيغة المضارع  كثيرا كاختار "ابف المنير" ككنو معطكفا عمى "يخرجي
يما تكأماف مقترناف كىك ييٍبعد القطع، ]يقصد في آيات أخرل كسكر أخرل[ كىك دليؿ عمى أنٌ 

أمثالو في بؤتى بصيغة اسـ الفاعؿ أسكة أف يقاؿ : كاف األصؿ أف يي  –كاهلل أعمـ  –فالكجو 
ضارع و عدؿ عف ذلؾ إلى المأنٌ  يقصد ]فالؽي الحٌب، فالؽ اإلصباح، جاعؿ الميؿ...[ إالٌ  ،اآلية

ر إخراج الحي مف المٌيت كاستحضاره في ذىف الٌسامع، إرادة لتصكٌ  ،في ىذا الكصؼ كحده
َأَلْم َتَر َأنَّ المََّو َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء ) ،ى بالمضارع دكف اسـ الفاعؿ كالماضيما يتأتٌ كذلؾ إنٌ 

 المطابؽ "ألنزؿ" ... كالشؾٌ  ( كيؼ عدؿ فيو عف الماضي14الحج:( )َفُتْصِبُح اَلْرُض ُمْخَضرَّةً 
ظر أكؿ كالنٌ  ،ؿ الحاليفت أظير في القدرة مف عكسو، كىك أيضا أكٌ مف الميٌ  أف إخراج الحيٌ 

 صكير كالتأكيد في النفس...ؿ جديرا بالتٌ ما يبدأ فيو، ثـ القسـ اآلخر ثاف عنو، فكاف األكٌ 

ـ في مسألة "العطؼ" معظـ مف تكمٌ  ة تكاد تككف متكافئة بيف الفريقيف، كأفٌ ا كانت األدلٌ كلمٌ 
و مف غير الكجيو أنٌ  مخشرم" رأيتي ريف الذيف تتبعت أقكاليـ كانكا مكافقيف "لمزٌ ىذه مف المفسٌ 

 .1اختيار ىذه المسألة مف طرؼ األستاذ كنمكذج عمى مخالفة القاعدة الخامسة

 لقواعد اإلعرابية:فسير سببيا تجاوز اأخطاء وأوىام في التّ 

ىذه األخطاء إلى  القرآف، ككاف مردٌ  اتريف كالعمماء في تفسير بعض آيبعض المفسٌ  ت أقداـزلٌ 
حك كقكاعد اإلعراب، كسنذكر نماذج ليذه األخطاء التي نٌبو إلييا العمماء ىكؿ عف قكانيف النٌ الذٌ 
 : حاة كمنياكالنٌ 
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نَّ َفِريقًا َكَما َأْخَرَجَك َرب َك ِمن : )أ أبي عبيدة في تفسير قكلو تعالىخط .2 َبْيِتَك ِباْلَحقٍّ َواِ 
 (.01( )األنفاؿ: مٍَّن الُمْؤِمِنيَن َلَكارُِىونَ 

  مجازيىا مجاز القسـ:"، فقاؿلكك "الكاؼ" في "كما" حرؼ قسـ بمعنى أحيث زعـ أفٌ 
ثر منيـ "ابف كقد رٌد عميو كي  "،"ما" في مكضع الذم ؾ، ألفٌ الذم أخرجؾ ربٌ كقكلؾ: ك 

 : مكر: " كييبطؿ ىذه المقكلة أربعة أدا تفسيرهىشاـ" الذم قاؿ مفنٌ 
 ."الكاؼ" لـ تجئ بمعنى كاك القسـ أف -
طبلؽ "ما" عمى اهلل عز كجؿ ]أم -  بمعنى الذم[ :كا 
.كربط المكصكؿ بالظاىر كىك فاعؿ "أخرج" كباب ذلؾ الشٌ  -  عري
 . 1كرة عمى تباعد ما بينيماككصمو بأكؿ السٌ  -

 (.656طو :( )َوَعَصى آَدُم َربَُّو َفَغَوى" في قكلو )ربو بعضيـ "غكلماذج ما فسٌ كمف النٌ 

كىك  ،بفـ مف شرب المٌ إذا بىشً  جرة، مف قكؿ العرب غكمى الفصيؿ يغكلـ مف أكؿ الشٌ تخً أي و بأنٌ 
  فاسد مخالؼ لقكاعد المغة العربية، ألف غىًكمى الفصيؿ يىغكىل عمى كزف "فًعؿ" كمصدره الغىكىل

" ي القرآف بالفتح عمىكالذم ف ، كمثمو الغكاية.كزف "فعىؿى  ،يىغكىل كمصدره الغيُّ
فيذه اآلية نص في  (55)العراف :( َفَممَّا َذاَقا الشََّجَرةَ )ىذا التفسير أيضا بقكلو تعالى  دُّ كيير 
 .2و مناقض لتفسير غكل بالبىشـ "كحٌكاء لـ ييكثرا، أم أنٌ  –بلـعميو السٌ -آدـ  أفٌ 

( ُقْل َىْل ُنَنبٍُّئُكم ِباَلْخَسِريَن َأْعَمالً : )الكريمةأيضا قكؿ بعضيـ في اآلية كمنيا 
" خًسر" ال يتعدل كنقيضو  ذلؾ ابف خركؼ بأفٌ  (. بأف " أعماال" مفعكؿ بو، كردٌ 614الكيف:)

فٌ  ( إذ لـ 65النازعات:) (ِتْمَك ِإذًا َكرٌَّة َخاِسَرةٌ  اَقاُلو  بقكلو تعالى: ) ار مستدالٌ "ربح" ككافقو الصَّ
ب ابف ىشاـ الجميع بقكلو " كثبلثتيـ كسيك، لذلؾ تعقٌ  نيا خسرت شيئا، كىذا ذىكؿه يرد أ

الَِّذيَن َخِسُروا نزيؿ )، ففي التٌ خًسر ميتعىدو  فصيؿ ال ينصبي المفعكؿ بو، كألفٌ اسـ التٌ  ساىكف ألفٌ 
و ( كأما خاسرة، فكأنٌ 66الحج:( )َخِسَر الد ْنَيا َواآلِخَرةَ (، )65النعام:( )َفُيم ل ُيؤمِنونَ  َأنُفَسُيمْ 

ل، فيقاؿ ربح دينارنا، كقاؿ "سيبكيو" " أعماال" مشبو ذات خيسر، كربح يتعدٌ  :عمى النسب، أم
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و ال تمحقو عبلمات الفركع و باسـ الفاعؿ، ألنٌ شبٌ اسـ التفضيؿ ال يي  بالمفعكؿ بو، كيرٌده أفٌ 
 .2ييزو تمكاب أنٌ ، كالصٌ 1نبيو كالجمع[ إال بشرط]التأنيث كالتٌ 

فسير المنبنية عمى تجاكز القكاعد اإلعرابية أك عدـ ماذج التي نمثؿ بيا عمى أكىاـ التٌ آخر النٌ 
: "لف" في قكلو تعالى استحضارىا أك بنائيا عمى نقص في االستقراء قكؿ "الزمخشرم" بأفٌ 

لف تراني م: في المستقبؿ، أ(، تفيد ن634العراف:( )َقاَل َربٍّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلن َتَراِني)
 .د[في المؤبٌ في األخرل ]النٌ نيا كلف تراني في الدٌ 

َفَمْن َأْبَرَح فقد جاء في القرآف الكريـ عمى لساف أكبر إخكة يكسؼ ) ،فيذه القاعدة ال تضطرد
َفَمْن ُأَكمٍَّم الَيْوَم ِإنٍّي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِن َصْومًا : )(، كقكلو31يوسف:( )اَلْرَض َحتَّى َيْأَذَن ِلي َأبي

مخشرم عدـ رؤية البارم يـك القيامة، كىذا انتصار ب عمى قكؿ الزٌ (، كتترتٌ 51مريم:( )ِإنِسياًّ 
 : مي، كقد أكضح "ابف مالؾ" المسألةلمذىبو الكبل

 

 د وما سواه فاعُضَدا فقولو اردُ   في بمن مؤّكدا ى النّ ومن رأ
 

منيـ "الخازف" الذم يقكؿ : " ... كما قالكه في أف " لف"  مخشرمالكثيركف عمى قكؿ الزٌ  كقد ردٌ 
غة عف أىؿ المٌ  غة، إذ ليس يشيد لما قالكه نصه أبيد خطأ بٌيف كدعكل عمى أىؿ المٌ تككف لمتٌ 

َوَلن َيَتَمنَّْوُه ة ذلؾ قكلو تعالى في صفة الييكد : )عمى صحٌ  ة، كلـ يقؿ أحد منيـ، كيدؿٌ العربيٌ 
عميو قكلو  كف المكت يـك القيامة، يدؿٌ (، مع أنيـ يتمنٌ 32البقرة:( )ْت َأْيِديِيمْ َأَبدًا ِبَما َقدَّمَ 

َيا َلْيَتَيا َكاَنِت (، كقكلو تعالى: )11الزخرف:( )َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَمْيَنا َرب كَ : )تعالى
"لف" معناىا تأكيد النفي كػ "ال" التي تنفي المستقبؿ قمنا:  (، فإف قالكا أفٌ 51الحاقة:) (الَقاِضَيةَ 
نيا جمعا نيا، أم لف تراني في الدٌ أكيؿ فيككف معنى "لف تراني" محمكال عمى الدٌ ىذا التٌ  إف صحٌ 

 .3بيف دالئؿ الكتاب كالسيٌنة"
 
 
 

                                  
 .ىذا الشرط ىك خمك اسـ التفصيؿ مف "مف"، فإذا خبل منيا لحقتو العبلمات .1
 .70-69، ص 6مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج. 2
 .903، ص3، جhttp://www.altafsir.com، مكقع التفسير لباب التأويل في معاني التنزيلالخازف أبك الحسف عمي بف محمد،  .3

http://www.altafsir.com/
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 ةاة بالقراءات القرآنيّ ح: عالقة النّ الثالمبحث الثّ 

 تمييد:

نشأ في ظؿ القرآف  قد-كسائر العمـك العربية-حك العربي النٌ  أحد في أفٌ  ال يشؾٌ 
الكارؼ، كعمى ضفافو الخصيبة، ككاف الحرص عمى ذكد الٌمحف عف كتاب اهلل تعالى ىك 

متيا القرآف الكريـ ة، كفي مقدّْ صكص العربيٌ ز الذم كٌجو العقكؿ إلى استقراء النٌ العامؿ المحفّْ 
 ببلغة كاألدب.حك كالالستنباط أحكاـ كقكاعد النٌ 

رة، بعد أف انداح نكر اإلسبلـ في حك قد ابتدأت مبكّْ كىذه العبلقة الكثيقة بيف القرآف كالنٌ 
بؿ فاقكىـ  ،األقحاح العربى  ى زاحـ األعاجـي اس في ديف اهلل أفكاجا، حتٌ المعمكرة، كدخؿ النٌ 

فٌ عددا خارج المكاطف العربيٌ  رس سيف لمدٌ حاة المؤسّْ النٌ  ر أكائؿيى رس لتراجـ كسً االدٌ  ة األصيمة، كا 
ف فيما يمي نبذة عبصيريف بقراءتو كعمكمو، ك  ،متقنيف لمقرآف رأةن معظميـ كانكا قى  النحكم يجد أفٌ 

 :حاة القٌراءىؤالء النٌ بعض 

 حاة القراء:النّ -

 ىـ(: 13ؤلي )أبو أسود الدّ 

وسّلم–بي ثقة جميؿ أسمـ في حياة النٌ  عليه اهلل اعتباره مف  كلـ يره، لذا يمكف-صّلى
المخضرميف، أخذ القراءة عرضا عف عثماف بف عفاف كعمي بف أبي طالب، كما ركل أيضا 

بير بف العكاـ، كأبي ذر الغفارم كأبي مكسى األشعرم رضي اهلل عف عمر بف الخطاب، كالزٌ 
 عنيـ، كأخذ عنو القراءة يحي بف يىعميٍر، كابنو أبك حرب كنصر بف عاصـ.

 .1حك العربيبنات األكلى لمنٌ و كاضع المٌ كايات أنٌ فؽ الرٌ كلي قضاء البصرة، كتتٌ 

 

 

 

                                  
1.  ،  56-46ـ، ص  1993-ىػ  1413بيركت، مؤسسة الرسالة،  2، طالحمقة المفقودة في تاريخ النحو العربيينظر: عبد العاؿ سالـ مكـر
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 :ىـ( 31أو  33نصر بن عاصم بن أبي سعيد الميثي: ت )

ؿ العمماء و أكٌ حك عف يحي بف يعمر، كذكر القفطي أنٌ أخذ القراءة عف أبي األسكد الٌدؤلي كالنٌ 
ياقكت" كاف نصر بف عاصـ  ؿ مف كٌسعو كأخذ عف أبي األسكد، كقاؿ "و أكٌ أنٌ  :حك، أمفي النٌ 

 1حك ييسًند إلى أبي األسكد في القرآف كالنٌ 

 : ىـ(611حمن بن ىرمز ت )عبد الرّ 

ابعيف، فقد التٌ  حك كأنساب قريش، كما كاف مف قٌراءاس بالنٌ و كاف أعمـ النٌ بيدم إنٌ قاؿ عنو الزُّ 
افع بف أبي نعيـ  قرأ عمى أبي ىريرة، كابف عباس رضي اهلل عنيـ، كما تتممذ عمى اإلماـ ن

كاة بعة المشيكريف، كقد اعتبره اإلماـ البخارم مف الرٌ اء السٌ إماـ أىؿ المدينة "، كأحد القرٌ 
 األسانيد. المكثكقيف لديو، كجعؿ أسانيده مف أصحّْ 

ف نافع عف ابف عمر، كأصٌح األسانيد عف أبي عفقاؿ: أصٌح األسانيد عمى اإلطبلؽ مالؾ 
حمف بف ىرمز، كجاء في األعرج عف أبي ىريرة، كاألعرج ىك عبد الرٌ ناد عف ىريرة: أبك الزٌ 

 .2ةؿ مف كضع العربيٌ حمف بف ىرمز ىك أكٌ عبد الرٌ  حكييف" أفٌ "أخبار النٌ 

 ىـ(: 661عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي )

القراءة، أخذ القراءة عف نصر بف عاصـ كيحي بف يىعمير، كميمكف كانا إماما في الٌنحك ك 
 .األقرف

 .القياس كشرح العمؿ" حك كمدٌ ؿ مف بعج النٌ و ' أكٌ بيدم عنو بأنٌ كقد اشتيرت عبارة الزٌ 

عراء كتخطئتيـ حك، كما كاف مشيكرا بالمناظرات كجداؿ الشٌ ككاف يميؿ إلى القياس في النٌ 
" ما  :عمرك بف العبلءبك حك، كقاؿ عنو أفي كتب األدب كالنٌ  و لمفرزدؽ مشيكرةه كمناكفاتي 
و ناظرني في مجمس "ببلؿ ابف بردة في اليمز أحدا إال غمبتيوي إال ابف إسحاؽ فإنٌ ناظرتي 

 دكنو". ما كنتي ى إقبالي عمى اليمز حتٌ  فقطعني، فجعمتي 

                                  
 .80-74، ص السابؽالمرجع  .1
 .340، ص 3جترجمتو في: األعبلـ لمزركمي،  :تنظر .2
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حك اذة أك في مسائؿ النٌ بعية كالشٌ في القراءات السٌ  عبد اهلل ابف أبي إسحاؽ كاضحه  كأثري 
 .1العربي

 :ىـ(653يحي بن يعمر ت)

ار بف ياسر كأبي ىريرة، كاف اكية عف ابف عمر كابف عباس، كحٌدث عف أبي ذر، كعمٌ ى الرّْ تمقٌ 
  ؤليحك كالقرآف عف أبي األسكد الدُّ عالما بالقراءات كالحديث كالفقو كلغات العرب، كأخذ النٌ 

ٌلي قضاء "مرك" ككاف ينطؽ بالعربية مف غير تكٌمؼ، ركل عنو " أبك عمرك   بف العبلء"اكقد كي
 .كعبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي

راسة كالبحث، ككانت مصدر حاة بعده بالدّْ ترؾ يحي بف يعمر مجمكعة مف القراءات تناكليا النٌ 
 حك.كمباحثو مبثكثةه في كتب النٌ  ،حكإثراء لمنٌ 

 ىـ(: 633عيسى بن عمر الثّقفي ت)

غة مكف مف غريب المٌ التٌ ة كالقراءات، كقد اشتير كذلؾ بحك كالعربيٌ ىك مف كبار عمماء النٌ 
كاف إذا اجتمع أبك عمرك بف العبلء، كعيسى بف عمر في :" العربية، " قاؿ يكنس بف حبيب

ـ أبك عمرك بف العبلء، مع عيسى لحسف إنشاده كفصاحتو، كقد تتممذ عيسى مجمس لـ يتكمٌ 
كعبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي  ار عمماء عصره كالحسف البصرمابف عمر عمى كب

عيسى بف عمر كاف مكلعنا بتدكيف ما يسمعو مف لغة  راجـ أفٌ ا يذكر مصٌنفك التٌ العٌجاج، كممٌ ك 
كشعر، كقد ترؾ عشرات المصٌنفات ) نٌيفا كسبعيف( كما ذكر السيكطي، كلكف لـ يصمنا شيء 

ا مٌ و لكر أنٌ حك، كذي كىما في النٌ  "،الجامع"فاتو التي ذيكرت لو كتابا "اإلكماؿ" كمنيا، كمف مصنَّ 
 اٌطمع الخميؿ بف أحمد عمييما قاؿ :

 

 عيسى بن عمر ير ما أحدثوُ ــــــ و       غمـــــحو جــــــميعا كُ بطـل النـّـــ          

 2ــروقمـــــــ شمـٌس  ـــــاسِ لمنّـ  فيما    ذاك "إكمـــــــال وىذا "جامـــــــــــٌع"           

                                  
 4، ص 1، جhttp://www.alawarraq.com" مكقع الكراؽ  طبقات الحّفاظالسيكطي جبلؿ الديف،  .1
 .135-131ينظر: الحالة المفقكدة في تاريخ النحك العربي، ص .2

http://www.alawarraq.com/
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شكمة أك القراءات المي  ،ةاذٌ بعية منيا أك الشٌ سكاء السٌ ترؾ عيسى بف عمر قراءات نيسبت إليو 
 فاتيـ كمف بينيا "الكتاب" لسيبكيو.حاة في مصنٌ حكية تناكليا النٌ و النٌ كمسائمي 

 .1تتممذ عمى عيسى بف عمر "الخميؿ بف أحمد ك "سيبكيو" ك"الكسائي"

 : ىـ(623أبو عمرو بن العالء ت)

اـ العرب ة كأيٌ العربيٌ ك اس بالقراءات العبلء أعمـ لمنٌ أبك عمرك بف :" قاؿ عنو "ابف عييينة"
 حك، الخميؿ بف أحمد كيكنس بف حبيب، أبك محمكد اليزيدم.، مف تبلميذه في النٌ "عركالشّْ 

 .ليزيدم: عبد اهلل بف المبارؾ، كاكأخذ عنو القراءات

 .2حكمعر أبك عبيدة كاألصمعي، كمعاذ بف مسمـ النٌ كأخذ عنو األدب كالشّْ 

 :اسيؤ جعفر الر  أبو 

حك كالقراءات عف أبي عمرك بف العبلء كعيسى بف عمر أخذ النٌ  ،ةكاف رأس المدرسة الككفيٌ 
 : فات منياة مصنٌ كضع عدٌ 

 حك".كتاب "الفيصؿ في النٌ  -
 .كتاب " الجمع كاإلفراد " -
 .كتاب "معاني القرآف -
 .صغيركتاب التٌ  -
 .كتاب "الكقؼ كاالبتداء الكبير" -
 .كاالبتداء الصغير"كتاب "الكقؼ  -

 سبت إليو كاشتير بياكانت لو قراءات ني 

 .3ي في عيد " ىاركف الرشيد" كلـ ييعمـ بالضبط تاريخ كفاتوتتممذ عميو الكسائي كالفٌراء، كتكفٌ 

 

                                  
 .159المرجع السابؽ، ص  .1
 .129-102المرجع نفسو، ص  .2
 .438-407ينظر المرجع نفسو، ص  .3
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 ىـ(: 633سائي ت)عمي بن حمزة الكِ 

امىةي القراءة "حك اجتمع في شخصو إمامتاف، إمامة النٌ ىك إماـ المدرسة الككفية الفعمي: " مى كا 
1. 

 : ت القرآنية من حيث القبول والّردحاة من القراءاواقف النّ م- 

رة، كىي عبارة " حاة عبارة مشيكرة في كتبيـ مف لدف "سيبكيو" إلى األعصر المتأخّْ تداكؿ النٌ 
ر ليا قراءة تكفٌ  قؿ، فأمُّ إثبات القراءة يرجع باألساس إلى النٌ  القراءة سيٌنة"، كمفاد ىذه العبارة أفٌ 

ضعيؼ لمقراءة عائد صحيح كالتٌ حيح عمى األقؿ، فقد حازت القبكؿ، فالتٌ ند الصٌ السٌ كاتر، أك التٌ 
ا حاة حقٌ ظرية، فيؿ التـز النٌ احية النٌ ند أكثر منو إلى العقؿ كالقياس، ىذا مف النٌ قؿ كالسٌ إلى النٌ 

 ة؟حكيٌ ة كالنٌ بيذه المقكلة في مباحثيـ األصكليٌ 

ما التزمكا بيذه المقكلة، فقد يـ قمٌ قة بالقراءات يجد أنٌ نصؼ في أبحاثيـ المتعمّْ س المي كالمتفرّْ 
تناكليا ك ة، ة كشاذٌ قكف بيف متكاترة كأحاديٌ ال يفرّْ  ،ةالكثير منيـ في القراءات القرآنيٌ  كلغت ألسنةي 

ى ال يككف كبلمنا كحتٌ حف أخرل، كالمٌ  يا بالجيؿ تارةن قد كرمكىا بالخطأ، كىكيسـ ركاتي يـ بالنٌ معظمي 
نصاؼدليؿ تكخٌ  مرسبل عاريا مف أمّْ  نذكر المنصؼ  ،ينا اإلسياب في ىذه المسألة بحيدة كا 

 الحائؼ المتجاكز دكف تعميؿ أك تبرير. فً سً ف خطأ المَّ لمقراءة، دكف غمط لو، كما نبيّْ  جؿَّ المي 

صنؼ  ت إلى صنفيف:مكاقفيـ تجاه القراءاحاة في كقد صٌنؼ األستاذ " صبلح شعباف" النٌ 
  صنؼ بة في كؿٌ ة طيٌ و مادٌ ج يراعي كدبٌ  ،كصٌنؼ "النحاة القياسييف" ،النحاة "األثرييف المحايديف"

ناكؿ التي انتيجيا األستاذ مف غير التزاـ بالمادة التي عرضيا أك ة التٌ منيجيٌ  كقد ارتضيتي 
ة خمٌ ايدكف" كالتي أراىا مي ظ عمى تسمية "األثريكف المحؿ إلييا، مع تحفُّ تائج التي تكصٌ النٌ 

سميـ المطمؽ بالقراءات سمات ىذا الفريؽ: " التٌ  أىـٌ  م أرداه األستاذ، فقد أبرز أفٌ بالمعنى الذ
ؾ، أك نقد يؤدم إلى اىتزاز ؼ يثير الشٌ ة ركاية كردت دكنما تكقُّ ة، كمناصرتيا عمى أيٌ القرآنيٌ 

عمى اعتدادىـ بالقراءات دليبل –ة ما كصؿ إلينا منيا عمى قمٌ  -آراء ىذا الفريؽ  قة، كتدؿُّ الثٌ 
 2ة عمى ما كردت فيو مف قكاعد ...حك كحجٌ ة النٌ مف أدلٌ 

                                  
 مف ىذا البحث. 99ك 98صفحتي لـ نسيب في ترجمة أبي عمرك بف العبلء كالكسائي، ألنو سبؽ فعؿ ذلؾ، انظر  .1
 .111ص، 2005، القاىرة، دار غريب لمنشر كالتكزيع، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نياية القرن الرابع عشرصبلح شعباف،  :ينظر .2
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ىك عدـ :"الحياد ؿ كصؼ الفريؽ الذم ىاتو صفاتو بالحياد، ألفٌ جمي و ال يى كفي اعتقادم أنٌ 
، ـه ، كأعضاء ىذا الفريؽ مكقفيـ مف القراءات حاس1"الميؿ إلى أم طرؼ مف األطراؼ

بل االكتفاء بصفة مف أجؿ ذلؾ كجدتني مفضّْ  ،سميـ بياككاضح، كىك االعتداد بيا كالتٌ 
 األثرييف.

 حاة الثريون : النّ أول

عبد اهلل بف أبي إسحاؽ "سيف ىـ حاة المؤسّْ ؿ مجمكعة مف النٌ يندرج في ىذا الفريؽ األكٌ 
 "جاجيالزٌ "، ك"يكنس بف حبيب"ك "الخميؿ بف أحمد"ك "كعيسى بف عمر"، "الحضرمي

 ."يرافيالسٌ "ك

عاطي مع القراءات و كاف أثريا في التٌ الظاىر مف كبلمو أنٌ . عبد اهلل بن أبي إسحاق : 6
غـ مف اشتياره بالجدؿ عمى الرٌ  ،ر عنو رفض قراءة ثابتة أك تمحيف قارئؤثى ة، فمـ يي القرآنيٌ 

ىذه الشيرة ىي التي جعمت بعض األساتذة الكبار ال  كالمناظرات كاعتماد القياس، كلعؿٌ 
سب إليو مف رفض بعض القراءات، مف ذلؾ ما ذكره األستاذ "شكقي قكف كثيرا فيما ني يدقّْ 

و كاف ال يرل بأسا في أف يخالؼ أحيانا منو أنٌ  2و عميو األستاذ "صبلح شعباف"ضيؼ" كنبٌ 
حكم، كجعؿ مف ذلؾ كا بالقياس النٌ يـ، تمسُّ الذكر الحك اتاء في بعض قراءاتيـ آليجميكر القرٌ 
، إذ (43 :المائدة)"  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَمااىـ في قراءة قكلو تعالى : "مخالفتو إيٌ 
ىما عمو ذلؾ يقرأفع عمى االبتداء بينما الخبر فعؿ أمر، كجؽ كالسارقة" بالرٌ ر اكف " كالسٌ كانكا يقرأ

 .3عمى المفعكليةصب بالنٌ 

فالجكاب عمى قكؿ األستاذ "شكقي ضيؼ" أٌف ككف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي مشيكرا 
و بكجو ال ابتة، فقراءتي فض لمقراءات الثٌ بالعمؿ كالقياس، ال ينبغي أف يككف ذريعة لرميو بالرٌ 

راءة في نسبة "شكقي ضيؼ ق إفٌ  ح بذلؾ، ثـٌ إذا صرٌ  تعني تضعيؼ الكجو اآلخر، إالٌ 
يا منسكبة ابت أنٌ الثٌ  ألفٌ  ،صب إلى عبد اهلل بف أبي إسحاؽ نظراارقةى( بالنٌ ارؽى كالسٌ كالسٌ )

"المدارس  وا ما ذكر في كتابكأمٌ  ،"لعيسى بف عمر" كقبمو "إلبراىيـ بف عبمة" ك"ابف محيصف"
                                  

 .211المعجـ الكسيط، ص :ينظر .1
 .115مكقؼ النحاة مف القراءات القرآنية،  :ينظر .2
 .24شكقي ضيؼ، المدارس النحكية، القاىرة، دار المعارؼ، ص .3
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 قد نسب القراءة إلى عبد اهلل بف أبي إسحاؽ في "مختصر شكاذٌ  "ابف خالكيو"أفٌ مف  حكية" النٌ 
نسب ىذه ؼ المصنّْ  فحة التي أحاؿ إلييا أفٌ كاذ البف خالكيو في الصٌ القرآف" فالمكجكد في الشٌ 

 .1القراءة إلى عيسى بف عمر

لدل ائع كمف جية ثانية فإف تعميؿ كقياس عبد اهلل بف أبي إسحاؽ لـ يكف قياسا بالمفيـك الشٌ 
نٌ المتأخّْ  ما ىك نكع مف القياس الفطرم القائـ عمى مقارنة األشياء ريف )قياس منطؽ كجدؿ(، كا 

 قاضيو-األشعرمنف مقكلة عمر بف الخطاب ألبي مكسى عمى سى  ،كمبلحظة األشباه ،ببعضيا
عرؼ ة رسكلو، ايس في كتاب اهلل كال سنٌ ا لفيما تمجمج في صدرؾ ممٌ  : " الفيـى -بالبصرة

 .2األشباه كقس األمكر عمى ذلؾ "

: الحؽُّ  حكية قياس عبد اهلل بف أبي إسحاؽ كاألقيسة النٌ  أفٌ  يقكؿ األستاذ عبد العالـ سالـ مكـر
حاة بعده إلى عصر "سيبكيو" لـ يكف قياس منطؽ كجدؿ، بؿ قياس التي ظيرت عمى يد النٌ 

يسة الفطرية أشارت إلييا نصكص ىذه األق : إفٌ كال أعدك الحقيقة إذا قمت [...]فطرة كطبيعة 
 .3حك العربي"قديمة قبؿ أف يظير ابف أبي إسحاؽ في حقؿ النٌ 

عبد اهلل ابف  فٌ ة ما يسند بو قكلو: إـ مف األدلٌ األستاذ شكقي ضيؼ لـ يقدٌ  ضح أفٌ كىكذا يتٌ 
لى ليؿ الكحيد الذم ذكره كنسبو إكالدٌ  سا في أف يخالؼ جميكر القراء ...أبي إسحاؽ ال يرل بأ

 .4منسكب إلى عيسى بف عمر عبد اهلل بف أبي إسحاؽ ىك في الحؽٌ 

قد مف نكاح أخر فميرجع كقد تناكؿ األستاذ صبلح الديف شعباف رأم األستاذ "شكقي ضيؼ" بالنٌ 
 .5إليو

 

                                  
 .38ابف خالكيو، مختصر شكاذ القرآف مف كتاب البديع، القاىرة، مكتبة المتنبي، د.ت، ص :ينظر .1
 .105خ النحك العربي، صالحمقة المفقكدة في تاري .2
 .المرجع نفسو ، ص ف :ينظر .3
 .268، ص2، جمعجـ القراءات .4
 .115مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص  .5
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كذكر األستاذ  ،سميـ بما كردتاـ لمقراءات كالتٌ : كاف شأنو االحتراـ التٌ . عيسى ابن عمر5
د فيو عيسى بف عمر القراءات مجرٌ  "صبلح شعباف" بأنو لـ ييٍعثر" عمى مكقؼ كاحد مٌس 

 .1مساس

عيسى  د أحمد الصغير" إفٌ اتفاؽ مف الباحثيف، فقد قاؿ األستاذ " محمٌ  ككبلمو ىذا ليس محؿٌ 
ءات إذا لـ تكافؽ ىذه القرا جرأة مف أستاذه أبي عمرك بف العبلء في ردّْ  ابف عمر لـ يكف بأقؿٌ 

 :الفرقان)"  َما َكاَن َينَبِغي َلَنا َأن نَّتَِّخَذ ِمن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَياءَ برفضو قراءة "  مقياسو، كاستدؿٌ 
 .2خذ"نيتٌ خذ( لممجيكؿ "ببناء )نتٌ  (63

رداء كزيد بف : أبا الدٌ ات نجد المصٌنؼ ذكر مف ركاة ىذه القراءةكعند الرجكع إلى معجـ القراء
ثابت كأبا رجاء، كنصر بف عمقمة، كزيد بف عمي كالباقر كمكحكؿ كالحسف كأبا جعفر كابف 

ادؽ كأبا خعي كالسممي كشيبة كأبا بشر كالٌزعفراني، كيعقكب، كجعفر الصٌ عامر كابف عبيد، كالنٌ 
، كىؤالء حدرم، كيعقكبجستاني، كمجاىد، كسعيد بف جبير كبف قتادة، كعاصـ الجي حاتـ السٌ 

ذ" بضـٌ " رككا    ح الخاء عمى البناء لممفعكؿ.الٌنكف كفت نيٌتخى

ذً لك كانت نيتىخذ ل [...]خذ" تٌ : " ال يجكز ني بف العبلء كعيسى بف عمر كقاؿ أبك عمرك فىت حي
 .3أف نتخذ مف دكنؾ أكلياء :انية فقمتى "مف" الثٌ 

بشذكذىا، كىي ا يكحي القراءات" ممٌ  كقد ذكر ابف جنّْي ىذه القراءة في "المحتسب في شكاذٌ 
 4ليست شاٌذة، فقد ركاىا اإلماـ أبك جعفر أحد القٌراء العشرة، فيي قراءة متكاترة

أ قراءة كاحدة عمى األقؿ كىي في اعتقادم ال عيسى بف عمر قد خطٌ  ف أفٌ كاية تبيّْ فيذه الرٌ 
ي عمى الحكـ العاـ في مكقؼ عيسى بف عمر مف القراءات القرآنية الذم ىك اإلجبلؿ عفّْ تي 

فٌ  ركاية أك اثنتيف ال تكفياف في نظرم في كصـ عيسى بف عمر بالجرأة عمى  كاالعتبار، كا 
 غير" فكفي بالمرء نببل أف تيعدَّ معايبيوي"القراءات كما فعؿ األستاذ "محمد أحمد الصٌ 

                                  
 .116، ص السابؽالمرجع  .1
 .110-109القراءات الشاٌذة كتكجيييا النحكم ،  ص .2
 .399-398، ص 2الكتاب، ج. 3
 .226العشر المتكاترة، ص البدكر الزاىرة في القراءات . 4
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نقؿ عنو جراءة عمى قراءة أك انتقاص منيا لمقراءات لـ يي  جبلٌ كاف الخميؿ مي  :الخميل بن أحمد.4
كترجيح البعض حسب  ،أف ىذا المكقؼ لـ يمنعو مف المفاضمة بيف القراءات ليا، إالٌ  كردّّ أك 

 :حكم، مع قبكؿ الجميع مف ذلؾ مثبلالقياس النٌ 

ىذا كاف مف المكاضع التي ييردُّ فييا  ما نصب ألفٌ فنصب فإنٌ  ،رى ض: مف قاؿ يا زيدي كالنقكلو
، كقرأ األعرجاىـ يقك ا العرب فأكثر ما رأينإلى أصمو، فأمٌ  يءي الشٌ  َيا ِجَباُل  : "لكف يا زيد كالنضري

ِبي َمَعُو َوالطَّْيـرُ   .1كقاؿ الخميؿ ىك القياس ،ياعمرك كالحارثي  :كيقكلكف ،، فرفع(61)سبأ:"  َأوٍّ

كمف األمثمة ما ذكره سيبكيو في الكتاب قاؿ : سألت الخميؿ رحمو اهلل عف قكليـ :اضرب أٌييـ 
، فقاؿ القياس  ان في غير االستفياـ كالجزاء أيٌ  صب كما تقكؿ اضرب الذم أفضؿي ألفٌ النٌ أفضؿي
 )مف( في غير الجزاء كاالستفياـ بمنزلة الذم، كحدثنا ىاركف أفٌ  بمنزلة الذم، كما أفٌ 

  (13مريم :( ) ُثمَّ َلَننزَِعنَّ ِمن ُكلٍّ ِشيَعٍة َأي ُيْم َأَشد  َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتياًّ كنيا : )يقرأ 2الككفييف
كىا فأجراىا ىؤالء مجرل "الذم" إذا قمت  ،دةكىي لغة جيٌ  ضرب الذم أفضؿ انصبكىا كما جرُّ

 ؾ تنزؿ )أم( ك)مف( منزلة الذم في غير الجزاء كاالستفياـ.: ألنٌ 

 آية سبأ[] " فيك في اآلية األكلى :ىذيف المثاليف بقكلو كيعٌمؽ األستاذ "صبلح شعباف" عمى
صب، إذ لـ ترد قراءة الٌرفع عف أحد مف اء عمى النٌ أغمب القرٌ  القياس مع أفٌ فع ىك يرل الرٌ 

غير راك كاحد في قراءة انفرد بيا، كالمشيكر عنو في  ،بعة أك العشرة أك األربعة عشرالسٌ 
كيرل  ،صب، كقد نسبيا "ابف خالكيو " لؤلعرج كعبد الكارث عف أبي عمركركاية أخرل النٌ 

كاذ التي أكردىا ابف خالكيو، كقد نسبىيا في اآلية الثانية كىي مف الشٌ  القياس ىك الٌنصب أيضا
لى طمحة بف ميصٌرؼبف مسمـ اليٌراء، أستاذ الفراء ك إلى معاذ  ا 

3 . 

يـ" في القياس في "أيٌ  و ذكر أفٌ أنٌ  -رحميما اهلل–و مف ركاية سيبكيو لمخميؿ ما فيمتي  أقكؿ بأفٌ 
صب، النٌ ( 13)مريم: (  ُيْم َأَشد  َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتياًّ ِمن ُكلٍّ ِشيَعٍة َأيّ زَِعنَّ ُثمَّ َلَننقكلو تعالى : )

كالكسائي كحمزة، كلـ  يا مركية عف الككفييف، كىـ عاصـدة، كأنٌ و لغة جيٌ ككصؼ الٌنصب بأنٌ 
 اذة عمى القراءة المتكاترة "أجد في ركاية سيبكيو تصريحا مف الخميؿ بترجيح ىذه القراءة الشٌ 

                                  
 الككفيكف: عاصـ كحمزة كالكسائي  .1
 399-398ص  2الكتاب، ج .2
 121مكقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص  .3
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اف : كقرأ فع مبتدأ، كأشدُّ خبره، قاؿ أبك حيٌ " بالرٌ يمأيّ " و يرل أفٌ ة كأنٌ فع، خاصٌ " بالرٌ  ي ُيمْ أَ 
يـ مفعكؿ " بننزعٌف" كىي الجميكر أٌييـ بالرفع كىي حركة بناء عمى مذىب سيبكيو، فأيٌ 

خبر مبتدأ محذكؼ كالجممة صمة " أليُّيـ" كحركة إعراب عمى مذىب  مكصكلة ك " أشدٌ 
ـٍ أىشىدٌ "  ،خريجخميؿ" ك "يكنس" عمى اختبلؼ في التٌ "ال  .1" مبتدأ كخبر عمى مذىب الخميؿ"أىيُّيي

 .2خبره "أىشىد" مبتدأ ك"أىيُّييـٍ "كقد نسب الٌسميف الحمبي أيضا إلى الخميؿ إعراب

ِبي َمَعُو ا قكؿ األستاذ صبلح شعباف" إذ لـ ترك قراءة الرفع "أمٌ  " عف أحد َوالطَّْيـرَ َيا ِجَباُل َأوٍّ
بعة أك العشرة أك األربعة عشر غير راك كاحد في قراءة انفرد بيا، كالمشيكر في ركاية السٌ 

ىذه القراءة غير متكاترة، كلكف قد ركاىا ركاة كثير  قة، فالمعركؼ أفٌ أخرل النصب " فتعكزه الدّْ 
محبكب، كأبك عبيدة عف أبي : السٌممي، كاألعرج، كعبد الكارث، ك ف ركاىاكليس راك كاحد، كممٌ 

كابف أبي إسحاؽ كمسممة بف عبد ، اش عف عاصـأبك بكر بف عيٌ ، كنصر ك عمرك بف العبلء
عبد اهلل بف عمير ، ك 3عف األعمش تكما ركيك يحي، كأبك نكفؿ، كزيد عف يعقكب، الممؾ، كأب

 .4كأبك رزيف كأبك العالية كابف أبي عبمة

  مة القراءة، كىـ: أبك عمرك بف العبلءركاياتيـ إلى ثبلثة مف أئٌ كاة كما رأينا تنتمي فيؤالء الرٌ 
نٌ النٌ  ف أبيبكعاصـ  ما الركايات عنيـ غير جكد، كيعقكب بف إسحاؽ، كىـ مف العشرة، كا 

ابقة " الذم نسب القراءة السٌ  –ابؽ األستاذ صبلح تبع في قكلو السٌ  متكاترة عف مشايخيـ، كلعؿٌ 
يخ " أحمد بف محمد البنا" صاحب كتاب "إتحاؼ فضبلء الشٌ  –د فع إلى راك كاحيـ" بالرٌ أيٌ 

 و أحاؿ إليو في اليامش.ة كأنٌ البشر بالقراءات األربعة عشر"، خاصٌ 

ىا، يا كاالستدالؿ بيا، كعدـ ردّْ كالخبلصة في مكقؼ "الخميؿ" مف القراءات االحتفاء بيا كمٌ 
القراءة  بلة، ألفٌ بلكة كالصٌ يس في التّْ ناعة النحكية كلو قد يفاضؿ بينيا، كلكف في الصّْ كلكنٌ 

 .ةعندىـ سنٌ 

                                  
 .169، ص 6البحر المحيط، ج .1
 .621ص ، 7الدٌر المصكف، ج .2
عرابو لمزجاج، ج؛ كمعاني القرآف 235ص ، 7؛ كالبحر المحيط، ج340، 7معجـ القراءات، ج  :ينظر .3  .243، ص4كا 
عرابوالمجاشعي أبك الحسف عمي بف فضاؿ،  .4 ، تحؽ: عبد اهلل عبد القادر الطكيؿ، بيركت، دار الكتب 1، طالنكت في معاني القرآن الكريم وا 

 .396، ص 2007العممية، 
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عامؿ مع و كاف سمح التٌ الغالب عمى مكقؼ "يكنس بف حبيب" أنٌ : . يونس بن حبيب3
قراءة منيا، بؿ يقبميا كينسبيا إلى لغات العرب، كمف األمثمة التي ذكرىا  القراءات، اليردُّ 

، قاؿ (5)الفاتحة: ( ِلمَِّو َربٍّ الَعاَلِمينَ  اْلَحْمدسيبكيو في الكتاب عف يكنس تجكيزه نصب )
" فسألت عنيا  هلل ربٌ  سيبكيو: " كسمعنا بعض العرب يقكؿ الحمدي  العالميف بنصب "ربَّ

 يا عربية"."يكنس" فزعـ أنٌ 

و ف أنٌ كقد استعممت عبارة "في الغالب" أثناء ذكر مكقؼ " يكنس بف حبيب" مف القراءات ألبيّْ 
َىُؤلِء ادر مف الحاالت كما فعؿ مع قراءة )محيف بعض القراءات في النٌ قد يتابع غيره في ت
 أطير. ، بنصب أطير خبلفا لمقراءات المتكاترة بضـٌ (13)ىود: ( َبَناِتي ُىنَّ َأْطَيُر َلُكمْ 

كىذه القراءة قرأ بيا أىؿ المدينة، كالحسف كزيد بف عمي كسعيد بف جبير كمحمد بف مركاف 
د بف مركاف، كابف كمحمٌ  ،مر، كمركاف بف الحكـ، كعبد الممؾ بف مركافدم، كعيسى بف عالسٌ 

 دكسي كالسُّدم.أبي إسحاؽ، كالسٌ 

 .1أبا عمرك رآه لحنا، كقاؿ احتبى ابف مركاف في ىذا المحف قاؿ "سيبكيو": كزعـ يكنس أفٌ 

عمييا كال ـ و يحترميا، كال يتيجٌ إذا الحكـ العاـ في مكقؼ يكنس بف حبيب مف القراءات أنٌ 
مخيص حكم، كىذا التٌ ييا أحيانا تكجييا يتناسب مع مذىبو النٌ و قد يكجّْ غاية األمر أنٌ  ،يطعف

: " بأنو سمحي التعامؿ معيا ال في اعتقادم أكلى مف قكؿ األستاذ صبلح شعباف-لمكقفو 
تمحيف و قد يظاىر غيره عمى " فأقكؿ ال يتيجـ كال يطعف نعـ كلكنٌ  ـ كال يطعف كال يردٌ يتيجٌ 

 قراءة أك قراءتيف كما ركل سيبكيو في "الكتاب".

 : ىـ(432. أحمد بن فارس ت)2

ذا تكقٌ ئ إحداىا أك يردٌ كاف يستشيد بالقراءات القرآنية دكف أف يخطٌ  ؼ أماـ قراءة لـ يكف ىا، كا 
 : اعررخيـ" في قكؿ الشٌ سميـ، كمف ذلؾ حديثو عف "التٌ يممؾ إال التٌ 

 

 َلمي ا بعد معرفةٍ تنَكْرِت منّ 
 

                                  
 .111-110، ص 4معجـ القراءات، ج :ينظر .1
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جٌؿ -في كتاب اهلل  ىذا كثير في أشعارىـ، كما أحسبي  : يا لميس، كقاؿ إفٌ إذ أراد الشاعر
كم عف بعض القرأة أنٌ منو إال أنٌ -ثناؤه  .(33 :خرؼالزٌ )"  (ونادوا يا مالِ ): " و قرأو ري

 .1حتوأراد يا مالؾ كاهلل أعمـ بصٌ 

مش كأبك كابف يعمر، كابف كثٌاب كاألعكقد قرأ بيا عبد اهلل بف مسعكد كعمي بف أبي طالب، 
 الحرؼ.رخيـ عمى لغة مف ينتظر يا ماًؿ بالتٌ  صمى اهلل عميو كسمـ–بي رداء، كىي قراءة النٌ الدٌ 

 ي أكرىيما لمخالفتيا المصحؼ.عر "في مالؾ" ك "عامر" كلكنٌ : كىك كثير في الشٌ اججٌ قاؿ الزٌ 

ار : ما أشغؿ أىؿ النٌ ا سمعيا قاؿو لمٌ أنٌ  : كييٍذكىر عف بعض السمؼكقاؿ ابف حجر في "الفتح "
 .2ما ىـ فيو يـ يقطعكف بعض االسـ لضعفيـ كشٌدةرخيـ، كأجيب باحتماؿ أنٌ عف التٌ 

  :: النّحاة القياسيونثانيا

حك عف أبي عمرك بف كردت ركايات عديدة في كتب القراءات كالنٌ : العالء . أبو عمرو بن6
و حف، كنظرا ألنٌ يا إلى المٌ ضعيؼ، كنسب ركاتً القرآنية بالتٌ العبلء، تناكؿ فييا بعض القراءات 

ـى  ركايات ثابتة لديو لقراءات قرآنية، فقد  ماف بمثمو أستبعد أف يردٌ قٌؿ أف يجكد الزٌ  ركايةو  كاف إما
حكية، فيذا األليؽ بمكانتو ة إذا خالفت المقاييس النٌ ىا إذا لـ تبمغو مف طريؽ مكثكقة خاصٌ يردٌ 

د قكلنا تثبُّتيو ككرعيوي في اعتماد القراءات، حيث قاؿ : " ا يؤكّْ يف، كاألدب، كممٌ دٌ غة كالفي المٌ 
 كلكال أف ليس لي أف أقرأ إال بما قيرئ لقرأتي كذا ككذا " 

: يف، كقاؿ(، بغير ألؼ بعد الشّْ 46يوسف: ( )َحاَش هللِ  َوُقمنَ فقد أنكر أبك عمرك قراءة ) 
ؿ، كيقؼ بغير يقرأىا حاشا هلل باأللؼ في الكص ككاف "العرب ال تقكؿ حاش لؾ، كال حاشؾ،

 .3الكتابة عمى الكقؼ ال عمى الكصؿ لممصحؼ، ألفٌ  الكقؼ متابعةن  ألؼ في

يا قراءة غـ مف أنٌ و أنكر قراءة "حاش هلل" بغير األلؼ عمى الرٌ قاؿ " عبد المطيؼ الخطيب" بأنٌ 
 .4يا متكاترة كىي لغة الحجازالجميكر كأنٌ 

                                  
 .133مكقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص .1
 .401، ص 8معجـ القراءات، ج. 2
 .138مكقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص  :ينظر .3
 .245، ص 4ينظر معجـ القراءات، ج .4
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بكسر كاك "كالية" كقاؿ  (15:النفال) )مالكم من وليتيم من شيء(أيضا قراءة  ا لٌحنوكممٌ 
أك معنى متقمدا، كليس  ما يجيء فيما كاف صنعة)ًفعىالة( إنٌ  ألفٌ  ،الكاك ىنا لحفكسر  بأفٌ 

 ي أمكر.ىناؾ تكلٌ 

كابف كثاب كابف غزكاف كطمحة كابف  ،األعمشك  كقد قرأ بيذه القراءة حمزة كالكسائي كخمؼ
بعة عاية، كقرأ باقي السٌ ئاسة كالرّْ سعداف، كابف عيسى األصبياني كابف جرير، كىي بمعنى الرّْ 

 .1مةبفتحيا بمعنى المكاالة كالصٌ 

حكية مكذجيف أنكر قراءتيف متكاترتيف لمخالفتيا لممقاييس النٌ فأبك عمرك بف العبلء في ىذيف النٌ 
 بنية عمى استقراء ناقص غير مستكعب لكؿ لغات العرب.رفية المكالصٌ 

 : . سيبويو5

لكال بعض العبارات القميمة التي كردت في  ،كثيرا كأنا أضع سيبكيو ضمف ىذا الفريؽ ترددتي 
جية كمف  ،ة كالٌرداءة، ىذا مف جيةعؼ كالقمٌ "الكتاب " فييـ منيا كصؼ بعض القراءات بالضُّ 

ة مة في الكبلـ عف مكقفو مف القراءات بمكضكعيٌ ع الغي صفحتيف كثبلث لف تنق أخرل فإفٌ 
نصاؼ، كالمكضكع كأطركحات  2صةدراسات متخصّْ  ساؿ فيو مداد كثير، ككاف محؿٌ  قد كا 

ياد الحؽ ضاع بيف متحامؿ يكدٌ  ة، كقد رأيت بأفٌ عدٌ  عف في ة في الطٌ تقميد سيبكيو كساـ الرّْ
ىماؿ النٌ إلى التٌ  العاطفةي  كبيف مبٌرر دفعتوي  ،القراءات صكص الكاردة في الكتاب عمى غافؿ كا 

 تيا.قمٌ 

د أحمد الصغير" الذم ك شعكرا مقاربا مف مكقفي مف سيبكيو عند األستاذ " محم كلقد لمستي 
قاؿ:" كسيبكيو حييّّ فيما يعرض لو مف ىذه القراءات، يحاكؿ دائما التكٌجو بيا حيث يحفظ ليا 

( َىُؤلِء َبَناِتي ُىنَّ َأْطَيُر َلُكمْ سيتيا، كيأبى أف يطعف بنفسو عمييا، فقد كجدناه في قراءة )قد
فييا  د شركط ضمير الفصؿ، كاعترضتو ىذه القراءة التي اختؿٌ فعؿ ذلؾ حيف حدٌ ي، (13)ىود:

                                  
 124، ص 6بحر المحيط، ج :ينظر .1
الشكاىد القرآنية في كتاب ؛ ك اج بالقراءات كليا " إدريس مقبكؿكمنيج سيبكيو في االحتج ؛ارمينظر كتب: " سيبكيو كالقراءات" أحمد مكي األنص .2
 القراءات في كتاب سيبكيو كتكجيييا نحكيا " األستاذة نبيية عبد الرحيـ السندم" ؛ ك بكيو"، محمد إبراىيـ مصطفى عبادةسي
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أف يصٌرح  و يأبىأبا عمرك رآه لحنا" فيك يرفضيا كلكنٌ  : "زعـ يكنس بأفٌ الث، فقاؿرط الثٌ الشٌ 
 .1ا يدؿ عمى احتراـ شديد ليذه اآلثار "بذلؾ ممٌ 

الذم : " يرل سيبكيو باستشياده بما جاء في  "األستاذ عبد الفتاح شمبي"ردد كأكضح منو في التٌ 
ظر، كىي ظاىرة د عف أصحاب القياس كالنٌ قؿ كاألثر، كيبعي المصاحؼ يقرب كثيرا مف أىؿ النٌ 

"سيبكيو" مع صنؼ ذلؾ يجعمني أ يا سنة" فإفٌ كالقراءة ال تخالؼ ألنٌ ت إلى قكلو : " لك انضمٌ 
و يضيؼ إلى ىذا كف برسـ المصحؼ، كلكنٌ مة كيعتدٌ قؿ عف األئٌ اء الذيف يأخذكف بالنٌ مدرسة القرٌ 

مة يدفعني اء األئٌ ما جاء في كتابو مف اعتداد بالقياس، كتضعيؼ بعض القرٌ  قكلو : " كلكفٌ 
ترددا بيف المذىبيف، كىك إلى مذىب القياس كمدرسة النحاة أقرب، ذلؾ و كاف مإلى القكؿ بأنٌ 

و أراد أف تجرم القراءات عمى مقاييس العربية، كمف المبلؾ العاـ في احتجابو لمقراءات أنٌ  ألفٌ 
 عؼ.مف القراءة كالقارئ بالضٌ  ج أف يصؼ كبلٌ ىنا رأيناه ال يتحرٌ 

فو مع لديو في األخير أف يصنّْ  حى رجٌ كلكف ت ؼ سيبكيو في الفريقيف معا،فاألستاذ كاد يصنٌ 
 اء األئمة.ؼ بعض القرٌ ضعٌ -كما قاؿ-سيبكيو  حاة القياسييف عمى اعتبار أفٌ النٌ 

نٌ سيبكيو لـ يضعٌ  فأقكؿ بأفٌ  ؼ ليغةن، كىذا ما ذكره كثير مف ما ضعٌ ؼ قارئا أك إماما أك قراءة كا 
ب عمى قراءة عقٌ "سيبكيو" حيف يي  دت بأفٌ التي أكٌ  "خديجة الحديثي"الباحثيف مف بينيـ األستاذة 

كىذه لغة ضعيفة"، أك "، ال يزيد أف يقكؿ:بما يشعر عدـ مكافقتو عمى الطريقة التي قرأت بيا
ما يحمؿ القراءة عمى إحدل لغات ، فيك ال يكٌجو الضعؼ إلى القراءة مباشرة، إنٌ "ىي قميمة"

ة عؼ كالقمٌ القراءة بيا، فالضٌ  لؾ فيي لغة تصحٌ ة، كمع ذعؼ أك بالقمٌ العرب المكصكفة بالضٌ 
نٌ   .2ما ىك في المغة التي قرأ بيا القارئ"عنده ليس في القراءة نفسيا، كا 

سيبكيو  ابؽ أفٌ و قد يفيـ مف كبلمو السٌ أنٌ  ما ظفٌ نعكد إلى األستاذ عبد الفاتح شمبي الذم كأنٌ 
عف في سيبكيو كبراءتو مف تيمة الطٌ رة بعنكاف " طعف في القراءات إذ أصدر بعد سنكات مذكٌ ي

 القراءات". 

                                  
 118-117القراءات الشاذة كتكجيييا النحكم، ص  1
ية في ميزاف القراءات القرآنية، مخطكط بحث مقدـ لنيؿ عف عبد الحي مقيـ، القكاعد النحك  387، صسيبويو كتابو وحياتوخديجة الحديثي،  2

 .162ـ، ص2004-ق1425الدكتكراه في الدارسات المغكية إلى كمية المغة العربية، الجامعة اإلسبلمية العالمية، إسبلـ أباد، باكستاف، 
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م " كسيبكيو" في تعاممو مع القراءات القرآنية عمى اختبلفيا، كاف يثبت بيا بعض القكاعد كيقكّْ 
عرية، كيدعـ بيا أحكامو القياسية، فإذا اصطدمت القراءة بمقاييسو لـ كاىد الشّْ بيا بعض الشٌ 

نٌ  حف إلىع برفضيا، كال بنسبة المٌ يتسرٌ  جيا عمى أحد المخارج أك خرّْ ما يحاكؿ يي القارئ، كا 
غة الكاردة بيا بالقمة أك المٌ  بؿ ، كصؼيحمميا عمى أحد المحامؿ، فإذا ضاقت عميو السُّ 

  داءة، كىك في تعبيره حذر كجد دقيؽ، كمف األمثمة قكلو : " كقالكا نبيُّ كبريَّةعؼ أك الرٌ الضٌ 
مع، كقد بمغنا ما يؤخذ بالسٌ كؿ شيء نحكىما ييفعؿ بو ذا، إنٌ فألزميا أىؿ التحقيؽ البدؿ، كليس 

قكف )نبيء( ك )بريئة( كذلؾ قميؿ ردمء، فالبدؿ قكما مف أىؿ الحجاز مف أىؿ التحقيؽ يحقٌ  أفٌ 
ف كاف المفظ كاحداىنا كالبدؿ في )ًمنساة( كليس بدؿ التٌ   .1خفيؼ، كا 

نما قصد ص لـ يتعرٌ فسيبكيو في ىذا النٌ  لغة تحقيؽ اليمز في ىذا المكضكع كرأيو ض لمقراءة كا 
 كاضح في تفضيؿ المغة األخرل.

 .2بشٌد الياء كاألعرج كابف عامر، كقرأ الجميكرقرأ باليمز نافع قد ك 

ذا قارنا نقد أحد تبلميذ تبلميذ سيبكيو كىك "المازني : " إلحدل القراءات كىي قكلو تعالىكا 
  ا مف قرأ مف أىؿ المدينة معائش: فأمٌ كؿ، لكجدناه يق(61:عراف)ال( َوَجَعْمَنا َلُكْم ِفيَيا َمَعاِيَش )

نٌ  كلو  ،ةخذت مف نافع بف أبي نعيـ، كلـ يكف يدرم ما العربيٌ ما أي باليمز، فبل ييمفىت إلييا، كا 
أحرؼ يقرؤىا لحنا نحكنا مف ىذا

3 ." 

عف ذكر كممة ظي مع تحفُّ  ،ة الخطأ ذاتوفالمازني ىنا خٌطأ القارئ نفسو كىك نافع في نكعيٌ 
ما بيف  لو أخطاء أخرل، كىذا فرؽي  يمو بجيؿ العربية، كبأفٌ خطأ، كلـ يخطئو فحسب، بؿ اتٌ 

 ظر إلى القراءة التي يفضؿ عمييا غيرىا، أك ال يرضى لغتيا.حاة في النٌ سيبكيو كغيره مف النٌ 

اْجَتَرُحوا  َأْم َحِسَب الَِّذينَ : )كجؿ قكلو عزٌ مف ذلؾ تعميقيو عمى قراءة نصب "سكاء" في 
اِلَحاِت َسَواًء مَّْحَياُىْم َوَمَماُتُيمْ   (56)الجاثية:( السَّيٍَّئاِت َأن نَّْجَعَمُيْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

                                  
 .555، ص3الكتاب، ج .1
 .495، ص 8البحر المحيط، ج . 2
 .307، ص 1المنصؼ، ج .3
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إنو ؿ فىذا عمى األكٌ  بعبد اهلل خيره منو أبكه، فكذلؾ ىذا كما أشبيو، كمف أجرل مررتي  :كتقكؿ
بعبد اهلل خيرنا منو أبكه كىي لغة رديئة" فيقكؿ مررتي  ،ينبغي أف يىٍنصبو في المعرفة

1. 

ح ؿ لـ يصرّْ فع ككالمثاؿ األكٌ الكسائي، كقرأ الباقكف بالرٌ ك حفص كحمزة  "سكاء"كقد قرأ بنصب 
 داءة بعد أف ذكر مثاال مصنكعا.غة بالرٌ "سيبكيو" برداءة القراءة، إنما كصؼ المٌ 

في ًذه  احتبى ابف مركاف :أبا عمرك رآه لحنا فقاؿ : "فزعـ يكنس أفٌ كمف الٌنماذج أيضا قكلو
َىُؤلِء : يقكؿ لحف رجؿ مف أىؿ المدينة كما تقكؿ اشتمؿ بالخطأ، كذلؾ أنو قرأ )حففي المٌ 

 .2، فنصبى (َلُكمْ  َبَناِتي ُىنَّ َأْطَيرَ 

( ِبَما َتِعُدَناِتَنا إئْ  َيا َصاِلحُ أبا عمرك قرأ ) كزعمكا أفٌ ":ا كرد في "الكتاب" أيضا قكلوكممٌ 
كلـ يقكلكا ىذا في الحرؼ الذم ليس ، يا كاكابمجعؿ اليمزة ياء ثـ لـ يق، (11)العراف:

ؿ": يا غيبلى قياس ىذا أف تقكؿ منفصبل، كىذه لغة ضعيفة ألفٌ  ميكجى
3. 

بف العبلء" عمى  كؼ المغة التي كردت بيا ىذه القراءة المركية عف "أبي عمر فسيبكيو ىنا ضعٌ 
ا المحفكظ عف أبي ة عنو، أم ضٌعؼ إبداؿ اليمزة في فاء كممة "ائتنا " ياء، أمٌ ية شاذٌ يا ركاأنٌ 

يتنا" تماما ا صالحي اا عند اإلدراج، "يالمتكاترة فيي إبداؿ اليمزة كاك  عمرك بف العبلء في القراءة
 كما استحسف سيبكيو في قياسو.

كالمكضكعية،  يجافي العدؿ كاإلنصاؼا ىذا كقد بمغت الجرأة عمى سيبكيو كالتعٌصب ضده حدٌ 
حكييف كالمستشرقيف" اه "الدفاع عف القرآف ضد النٌ كتابا سمٌ  إذ كتب األستاذ مكي األنصارم

القدح  -مف بيف النحاة–سيبكيو  غاة" في أكثر مف مكضع، ككاف حظٌ كصؼ فيو النحاة "بالطٌ 
لديو مبمغا ال يميؽ بباحث، إذ  افر، كبمغت سكرة الغضبف السٌ يٌجـ، كسكء الظٌ عٌمى مف التٌ المي 

كليتيـ  يف،غة كالدٌ رفكا عمى أنفسيـ في المٌ "كأس -ليـ طبعاكسيبكيو أكٌ  –حاة ثا عف النٌ يقكؿ متحدّْ 
يمانيـ الرٌ  حك نفسو ليـ كلمنٌ  اككاف خير  سخ في أعماقيـ ليتكبكا إلى رشدىـ،ارجعكا إلى دينيـ كا 

                                  
 .34- 33، ص 2جالكتاب،  .1
 .397، ص 2المصدر نفسو، ج .2
 .336، ص 4المصدر نفسو، ج  .3
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ى كلكف أنٌ  [...]ابتةخطئة لمقراءات الكاردة الثٌ لتٌ أف يقمعكا عف ىذا المسمؾ كيعفكا أنفسيـ مف ا
 ليـ ذلؾ كقد استمرؤكا ىذا المرعى الخصيب.

  مو مف سقطات العمماءو محظكظ حيف يقع عمى سقطات أك عمى ما يتكىٌ كاألستاذ يرل أنٌ 
"ككاف مف تكفيؽ اهلل لنا أف كجدنا كثيرا مف اآليات يعارضيا سيبكيو معارضة صريحة أك 

 ة".خفيٌ 

ىثة لمبحث عف طعكف "سيبكيو" في القراءات يتسٌفؿ قائبل:" رأيت الفٌراء كفي رحمة األستاذ البلٌ 
  يقؼ منيا ]آية األنعاـ في الفصؿ بيف المتضايفيف عند قراءة ابف عامر[ مكقؼ المعارضة

 كذىبتي لقراءات، عف في اميا لمبصرييف الذيف دأبكا عمى الطٌ حمّْ كأردتُّ أف أي  [...] فعٌز عمٌي ذلؾ
معانا في البحث تتبعتي إلى كتاب سيبكيو إ  ماـ النحاة، فمـ أعثر ليذه القراءة عمى أثر ... كا 
فيو ليذه  و سيتعرضأنٌ  إلى مكطف آخر، كظننتي  ة نفسيا ... فاتجيتي "سيبكيو" في القضيٌ 

( َوْعِدِه ُرُسَموُ َفاَل َتْحَسَبنَّ المََّو ُمْخِمَف )القراءة، كىك مكطف الحديث عف آية إبراىيـ 
يف، صؿ بف المتضايفض لقراءة الف( : فرأيتو جاء بالقراءة المشيكرة، كلـ يتعرٌ 31إبراىيم:)

 ريح عمى قراءة ابف عامر ... إالٌ عف الصٌ ض لمطٌ ات لـ يتعرٌ سيبكيو بالذٌ  أك رٌجحتي أفٌ  فأيقنت
 ياـ ما تزاؿ تشير إليو بالذات" .ني أجد أصابع االتٌ أنٌ 

َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن )ريف مف قراءة حمزة حاة المتأخٌ تاذ "سيبكيو" مكقؼ النٌ كيحٌمؿ األس
: " ككاف مف آثار ما جاء في كتاب سيبكيو ذلؾ الذم (، حيث يقكؿ6النساء:( )ِبِو َواَلْرَحامَ 
 بعية"".ريف مف اليجـك الفاحش عمى ىذه القراءة السٌ حاة المتأخٌ نراه عند النٌ 

 ض ليذه القراءة بتاتا.ا أف "سيبكيو" لـ يتعرٌ عمم

عف في قراءة ابف و يريد تحميؿ البصرييف الطٌ ح بأنٌ األستاذ "مكي األنصارم " يصرّْ  الغريب أفٌ 
بع"سيبكيو" في ذلؾ و اتٌ اء" فييا فافترض بأنٌ عامر تمؾ، كعٌز عميو أف يقؼ عمى طعف " الفرٌ 
ف مف ا لـ يجد كتيقٌ " فممٌ  ،القراءة " في الكتابكخاض رحمة البحث عف مكقؼ سيبكيو مف ىذه 

ات، أيف : " إال أني أجد أصابع االتياـ ما تزاؿ تشير إليو بالذٌ ض ليا، ذٌيؿ كبلموو لـ يتعرٌ أنٌ 
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فعؿ لـ يجد األستاذ "إدريس مقبكؿ ما يصؼ بو  !؟لمكضكعية كاإلنصاؼ في ىذا الكبلـا
 .1" اتيةحالة سيككباألستاذ " مكي األنصارم"إال أٌنو"

مامتو في النٌ : ىـ(633لكسائي ت ).ا4 حك كالقراءة، فإنو لـ يسمـ الكسائي عمى جبللة قدره كا 
ف كاف حاة مف تضعيؼ بعض القراءات ككصؼ القرٌ ا كقع فيو غيره مف النٌ ممٌ  اء بالعجمة كا 

 دْ قَ و قراءة )تمحيني اعتراضو عمى بعض األكجو القرائية قميبل ما يفعؿ ذلؾ،كمف األمثمة عمى 
:" يف، قاؿ خمؼ بف ىشاـ البٌزاراؿ كعدـ إدغاميا في السّْ (، بإظيار الدٌ 6المجادلة:( )اهللُ  عَ مِ سَ 

  2"يف فمسانو أعجمي ليس بعربياؿ عند السٌ سمعت الكسائي يقكؿ : مف قرأ )قد سمع( فبٌيف الدٌ 
إلى الكسائي أبك يف، إضافة اؿ في السٌ قراءة البياف ىي قراءة الجميكر، كقد أدغـ الدٌ  عمما أفٌ 

 عمرك كىشاـ كحمزة كخمؼ .

َحتَّى َيِمَج : )قكلو-رضي اهلل عنو-اكم الذم قرأ عمى ابف عباس يـ بالعيجمة أيضا الرٌ كما اتٌ 
مَّؿ عف ابف عباس كاف 31العراف:) (ِفي َسمٍّ الِخَياطِ  ّملالجُ  (، فقاؿ إف الذم ركل الجي

 .3أعجميا فشٌدد الميـ بعيجمتو

اس فيما ركل كالجمؿ الحيكاف المعركؼ، كقرأ ابف عبٌ  ،بفتح الجيـ كالميـ "ؿمى الجى "كقرأ الجميكر 
ير عبي كمالؾ بف الشّْ كمجاىد، كابف يعمر، كأبك مجمز، كالشٌ  عنو شير بف حكشب كعميٌ  خّْ

خير كأبك رجاء كأبك رزيف، كابف ميحيصف، كعبد اهلل بف مسعكد، كأيبي بف كيزيد بف عبد اهلل الشّْ 
ٌمؿ بفتح الميـ كتشديدىا. كعب كابف  جبير، كعكرمة، كأباف عف عاصـ، كالمازني كالخميؿ الجي

كاة ، فيؤالء الرٌ 4كفٌسركه بالقمس الغميظ كىك حبؿ السفينة تجمع حباؿ كتفتؿي فتصير حببل كاحدنا
إنيا مركية عف غير ابف  الذيف رككا ىذه القراءة عف ابف عباس لـ يككنكا كميـ عجما، ثـٌ 

 .، كأيبي بف كعبالصحابة كعبد اهلل بف مسعكدعباس مف 

كقد قاؿ األستاذ صبلح شعباف أنو لـ يعثر لدل الكٌسائي إال عمى أربعة أمثمة عارض فييا 
 .1القراءات

                                  
 .158-155ـ، ص 2010-ىػ1431، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع 1، طمنيج سيبويو في الحتجاج بالقراءات ولياإدريس مقبكؿ،  .1
 .48، ص1لمنشر كالتكزيع، ج ـ، القاىرة، دار الحديثدراسات لسموب القرآن الكريعبد الخالؽ عضيمة، . 2
 .169مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص  :ينظر .3
 .47، ص3معجـ القراءات، ج .4
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 ىـ(: 566. الخفش ت )3

حكية نيقؿ عف أبي الحسف األخفش تضعيؼ كتمحيف قراءات عديدة لمعارضتيا المقاييس النٌ 
 :ف كبلمو، كمف األمثمةكما يفيـ م كالٌصرفية

  ككسر الياء مف " يذىب"الياء  (، بضـٌ 34( )النور:َيَكاُد َسَنا َبْرِقِو َيْذَىُب ِباَلْبَصارِ )راءة ق
 الباء تعاقب اليمزة. حيث قاؿ بأفٌ 

ة أبي جعفر في ىذه القراءة، :" كذىب األخفش كأبك حاتـ إلى تخطئالمحيط كجاء في البحر
بما ركم، كقد أخذ القراءة  إالٌ  مزة كليس بصكاب، إنو لـ يكف ليقرأالياء تعاقب الي : ألفٌ قاال

حابة أيبىي، كغيره، كلـ ينفرد بيا أبك جعفر، بؿ قرأه ابعيف اآلخذيف عف جٌمة الصٌ عف سادات التٌ 
 .2كخرج ذلؾ عمى زيادة الباء، أم يذىب األبصار ،شيبة كذلؾ

ؿ" فعي و ليس في الكبلـ "مى ألنٌ  ،(531البقرة:( )َرةٍ ٌة ِإَلى َمْيسَ ِظرَ فنكمف ذلؾ أيضا إنكاره قراءة )
 .بضـ العيف

كىذه قراءة متكاترة قرأ بيا نافع كابف محيصف، كالحسف كشيبة كعطاء كحميد كالحسف كأبك 
 .3رجاء كىي لغة ىذيؿ كالحجاز

 ة(، فقد لٌحف قراء35النفال ( )ِباْلُعْدَوِة الُقْصَوىِإْذ َأنُتم ِباْلُعْدَوِة الد ْنَيا َوُىم : )كمف ذلؾ قراءة
. :العيف )بالعيدكة( كىي قراءة متكاترة سبعية، فقاؿ ضـٌ   لـ ييسمع مف العرب إال الكىسري

 .4و تبع أبا عمرك بف العبلء في تضعيؼ ىذه القراءةكلعمٌ 

 : ىـ(531. أبو عثمان المازني ت )2

: ريؼصة، فقد قاؿ في كتابو التٌ يء الظف بقدرتيـ في العربيٌ اء سٌ كاف المازني متحامبل عمى القرٌ 
فيو إشكاال كصعكبة عمى مف  ب في العربية، فإفٌ ما ينبغي أف ينظر فيو مف قد نقٌ صريؼ إنٌ كالتٌ 

نٌ ركبو غير ناظر في غيره مف النٌ    كؿ العربيةفضؿ مف كاإلدغاـ كاإلمالة، فضما ىك حك، كا 
                                                                                                         

 .168مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص  :ينظر .1
 .427، ص6البحر المحيط، ج .2
 .409، ص 1معجـ القراءات، ج .3
 .50المرجع نفسو، ص .4
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مكا أنفسيـ عمً يـ لـ يي كاإلمالة القٌراء لمقرآف، فيصعب عمييـ، ألنٌ كأكثر مف يسأؿ عف اإلدغاـ 
 .1".فيما ىك دكنو مف العربية..

: ىذا الذم حكاه أبك عثماف عف ىؤالء القـك مستفيض مشيكر، كقد كقد ظاىره ابف جني بقكلو
ذا كىـ عندم كالمعذكريف فيو لصعكبة ى ،مٌر بي منو مع كثير منيـ أشياء ال تساكم حكايتيا

 .2أفالشٌ 

، كيحي بف يعمر   كاد األكائؿ مف أمثاؿ عبد الرحمف بف ىرمزاء الرٌ ال يقصد المازني بالقرٌ ك 
أبي عمرك بف العبلء، أك عمى بف حمزة الكسائي ، ك عيسى بف عمر، كابف أبي جعفر الرؤاسيك 

أك نصر بف عاصـ، فمكال ىؤالء لما كاف ىناؾ نحك كال تصريؼ، لذلؾ ينبغي حمؿ قكؿ 
 ة العظاـ.مازني عمى غير أكلئؾ األئمٌ ال

حك كنافع بف أبي نعيـ كابف عامر، كأضرابيا، فيؤالء كانكا تبلميذ ا مف لـ يشتير منيـ بالنٌ أمٌ 
 .حفابعيف، ككانكا عربا أقحاحا في مرحمة ما قبؿ المٌ حابة كالتٌ الصٌ 

  ىنا ا"معائش" المتكاترة، فمف نعيدى لمازني لقراءة نافع في قراءةاكبما أننا قد ذكرنا سابقا تخطئة 
ما  أكرد قكلو عف نافع "كلـ يكف يدرماف عمى قكؿ المازني بعد أف إٌنما نذكر تعميؽ أبي حيٌ 

و في، كلك فرضنا أنٌ نافعا لـ يكف يدرم ما العربية؟ فشيادة عمى النٌ  ا قكلو: " إفٌ العربية "، كأمٌ 
كمـ بمساف العرب، فيك ال يمزمو ؿ بيا إلى التٌ تكصٌ ناعة التي يي ال يدرم ما العربية كىي ىذه الصٌ 

حاة ة ناقؿ لمقراءة عف العرب الفصحاء، ككثير مف ىؤالء النٌ ـ بالعربيٌ ذلؾ، إذ ىك فصيح متكمٌ 
 بالقراء كال يجكز ليـ ذلؾ. يسيئكف الظفٌ 

ش"، فقاؿ: "ابف عامر" كغيره مف القراء شارككا "نافعا" في قراءة "معائ كقد بٌيف " أبك حياف" أفٌ 
صيراح، كقد أخذ القراءة عف عثماف " قبؿ  قات "ابف عامر" كىك عربيّّ "كجاء بو نقؿ القرأة الثّْ 

ابعيف " كزيد بف عمي " كىك مف الفصاحة حف، ك"األعرج" كىك مف كبار قراء التٌ ظيكر المٌ 
قاف كالحفظ بط كاإلتكالعمـ بالمكاف الذم قٌؿ أف يدانيو في ذلؾ أحد، ك "األعمش" كىك مف الضٌ 

قة ابعيف، كىـ مف الفصاحة كالضبط كالثٌ قة بمكاف، ك"نافع"، كىك قد قرأ عمى سبعيف مف التٌ كالثٌ 

                                  
 .341، ص 2تصريؼ، جالمنصؼ في شرح كتاب ال .1
 ، ص. ف.نفسوالمصدر  .2
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جيؿ، فكجب قبكؿ ما نقمكه إلينا كال مباالة بمخالفة نحاة البصرة في مثؿ بالمحؿ الذم ال يي 
 .1ىذا

 : ىـ(522جتساني ت). أبو حاتم السّ 1

جستاني في تضعيؼ القرآف بعرض عدد مف آراء أبي حاتـ السٌ حفمت مصادر القراءات كعمـك 
، كمف ذلؾ تمحينو قراءة اذٌ القراءات كتقبيح البعض اآلخر، سكاء أكانت مف المتكاتر أـ مف الشٌ 

َياَح َلَواِقحَ ) في "معجـ الٌريح كاحدة، فبل تنعت بجمع، جاء  (، ألفٌ 55الحجر:( )َوَأْرَسْمَنا الرٍّ
اب كاألعمش كعبد اهلل بف مسعكد "الريح" كخمؼ كطمحة كيحي بف كثٌ  القراءات" كقرأ حمزة

 باإلفراد عمى تأكيؿ الجنس.

غمط بٌيف، كقد قاؿ اهلل عز  : " ىذا الذم قالو أبك حاتـ في قبح ىذانحاس[قاؿ أبك جعفر ]ال
العمـ في ذلؾ يعني المبلئكة، ال اختبلؼ بيف أىؿ  (61:)الحاقة( َواْلَمَمُك َعَمى َأْرَجاِئَيا: )كجؿٌ 

 .2ككذلؾ الريح بمعنى الٌرياح

ت مف أكرد لو مف القرآف الكريـ كأقكاؿ العرب ما يجيز نع كقد حاكؿ أبك حاتـ تقكية مكقفو ضدٌ 
ار البمد كما ما يعنكف بالدٌ الفاجرة تدع الدار ببلقع " فإنٌ  : " اليميفي الفرد بالجمع، فقاؿ كأما قكليـ

ة قضية فإذا كانت القضيٌ  (41)العنكبوت : 3(ِفي َدارِِىْم َجاِثِمينَ  َفَأْصَبُحواقاؿ اهلل عز كجؿ: )
القضية ىي قضية ركاية قبؿ أف تككف  تأكيؿ أك حمؿ أفبل يقبؿ تأكيؿ اآلخريف، عمما أفٌ 

 بعة كىك "حمزة".قضية قياس، كقد ركل القراءة مجمكعة مف األثبات مف بينيـ أحد القٌراء السٌ 

ْنَيا َأْو "أبك حاتـ" قراءة: )كمف أمثمة ما اعترض عميو  َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَيا َنْأِت ِبَخْيٍر مٍّ
 (.611البقرة:( )ِمْثِمَيا

كف األكلى نسخ( بضـ النٌ ني كف مف نسخ، كقرأ ابف عامر )ما نىنسخ( بفتح النٌ فقد قرأ الجميكر )
 .4غمطمف أنسختي الكتاب عمى معنى كجدتو منسكخا، قاؿ أبك حاتـ ىذا 

                                  
 272-271، ص 4البحر المحيط، ج .1
 .546، 5معجـ القراءات، ج .2
عرابا لمقرآن الكريمالغباني يسرل محمد ياسيف، . 3 ، مخطكط بحث مقدـ إلى كمية المغة أبو حاتم السجستاني والقراءات القرآنية قراءة وتوجييا وا 

 .102ـ، ص 1986-ق1407لنيؿ شيادة الماجستير ،العربية بجامعة أـ القرل 
 .104، ص نفسوالمرجع  .4
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كال نريد أف نستطرد مع اعتراضات أبي حاتـ السجستاني، فإنيا كثيرة جدا، كقد أحصى منيا 
 .1األستاذ " عبد الخالؽ عضيمة" ستا كثبلثيف قراءة ذكرىا جميعيا في كتابو

 فيف لمقراءات انطبلقا مف المقاييس.غكييف المضعٌ حاة كالمٌ كىذا يجعؿ أبا حاتـ مف أكبر النٌ 

 : اس المبّرد. أبو العبّ 1

عنيفا  راءة، قد يككف أحياناة القىك مف المكثريف االعتراض عمى القراءات القرآنية كعمى أئمٌ 
َتَساَءُلوَن  َواتَُّقوا المََّو الَِّذي: )القراءات التي ضٌعفيا قكلو تعالىكمف  ،في ىجكمو عمى القراءة

(، بخفض األرحاـ في 55إبراىيم:( )ِبُمْصِرِخيَّ َوَما َأنُتم )(، كقراءة 16النساء:( )ِبِو َواَلْرَحامِ 
: " لك صميت خمؼ إماـ يقرأ كما أنتـ انية، فقد قاؿ عنيما معااألكلى كبخفض الياء في الثٌ 

 .2"بخفض األرحاـ ألخذت نعمي كمضيتي " بمصرخٌي، ك" اٌتقكا اهلل الذم تٌساءلكف بو كاألرحاـو 

 ع المتكاترة.بعمما أف القراءتيف المعترض عمييما مف السٌ 

 (.611الشعراء:( )ْيَكِة الُمْرَسِمينَ لَ َكذََّب َأْصَحاُب )كما ضٌعؼ أيضا مع نٌحاة آخريف قراءة 

حاة مف بينيـ أبك رؼ، كىي متكاترة، كقد انتصر لمقراءة بعض النٌ بغير الـ ممنكع مف الصٌ 
( )اإلماـ نافع كاإلماـ ابف كثير افقرأ الحرميٌ ا عنيفا إذ قاؿ :" فيف ردٌ عمى المضعٌ حياف، كرٌد 

كقرأ باقي السبعة )األيكة(  ]...[ رؼالصٌ  ممنكع "  )ليكة( بغير الـص" كابف عامر ىنا، كفي 
  عريؼ، كقد طعف في ىذه القراءة المبٌرد كابف قتيبة كالٌزجاج، كأبك عمي الفارسيببلـ التٌ 

حمميـ عمى ذلؾ ككف الذم كتب في ىذيف  :ااء كقالك مخشرم، كىكىىَّميكا القرٌ كالنٌحاس، كتبعيـ الزٌ 
ـ مف البلٌ  ـ أفٌ فظ في مف نقؿ حركة اليمزة إلى البلـ، كأسقط اليمزة، فتكىٌ المكضعيف عمى المٌ 

كاب أف يجيز، ثـ مادة )ؿ،م،ؾ( لـ يكجد منيا تركيب، فيي بنية الكممة ففتح الياء، ككاف الصٌ 
ىذه نزعة اعتزالية يعتقدكف أف بعض القراءة مادة ميممة كما أىممكا مادة )خ.ذ.ج( منقكطا، ك 

دة كالعياذ عف فييا، كيقرب إنكارىا مف الرٌ كاية، كىذه قراءة متكاترة، ال يمكف الطٌ بالٌرأم ال بالرٌ 
ابعيف كىـ عرب فصحاء، ثـ ىي قراءة أىؿ المدينة باهلل، أما "نافع " فقرأ عمى سبعيف مف التٌ 

                                  
 .81-74، ص 1دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، ج :ينظر .1
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ف كاف بمكة كمجاىد كغيره، كقد قرأ عميو ابعيف ممٌ التٌ  سادة، كأما "ابف كثير"، فقرأ عمى قاطبة
إماـ البصرة "أبك عمرك بف العبلء "، كسألو بعض العمماء، أقرأت عمى ابف كثير؟ قاؿ نعـ 

 غةختمت عمى "ابف كثير" بعدما ختمت عمى "مجاىد" ، ككاف ابف كثير أعمـ مف مجاىد بالمٌ 
"ابف عامر" فيك إماـ أىؿ ا ف كبير يعني خبلفا، كأمٌ كقاؿ "أبك عمرك"، كلـ يكف بيف القراءتي

رداء" كغيرىما، فيذه حف، أخذ عف "عثماف"  كعف "أبي الدٌ ىك عربي قيح، كقد سبؽ المٌ الشاـ، ك 
ة ا ككف ىذه المادٌ اـ، كأمٌ أمصار ثبلثة اجتمعت عمى ىذه القراءة الحرماف مكة كالمدينة كالشٌ 

كاد كبلـ العجـ مخالفة في ة كمكانت الكممة عجميٌ  ذلؾ صحٌ  مفقكدة في لساف العرب، فإفٌ 
 .1ة كالعجمة كالتأنيثمكاد كبلـ العرب، فيككف قد اجتمع عمى منع صرفيا العمميٌ  كثير

 :ىـ(461اج ت ). أبو إسحاق الزجّ 3

قمت عنو ركايات عف في القراءات لمخالفة المقاييس، كقد ني د في الطٌ ىك أيضا مكثر كالمبرّْ 
 :، كمف ذلؾةفييا بعض القراءات المتكاترة كالشاذٌ عديدة يخطئ 

ابف عامر" قد اختمؼ في )ننجي المؤمنيف(، فقرأ  (33النبياء:( )ّجي المؤمنيننوكذلك نُ قراءة )
كنيف كتشديد الجيـ، كاختارىا أبك عبيد لمكافقتيا المصحؼ، كقاؿ ك "أبك بكر" بحذؼ إحدل النٌ 

 .2الزٌجاج كالفارسي ىي لحف

اء في خمسة مكاضع، فقرأ أبك جعفر بضـ ( بضـ التٌ اْسُجُدوا آِلَدمَ  ْلَمالِئَكةِ ا)ا قراءة كمنيا أيض
 اء حالة الكصؿ اتباعاالتٌ 

اء اتباعا التٌ  جاء في "البحر" : قرأ أبك جعفر يزيد بف القعقاع كىك سميماف بف ميراف بضـٌ 
، قاؿ الزٌجاج : ىذا غمط مف أبي جعفر، كقاؿ " أزد شنكءة"لحركة الجيـ، كنقؿ أنيا لغة 

نٌ كسرة التٌ  فٌ الفارسي، ىذا خطأ، كقاؿ ابف جني : إ ما يجكز ىذا الذم ذىب اء كسرة إعراب، كا 
مخشرم ال قالتي اخرج( كقاؿ الزٌ صحيحا نحك) إليو "أبك جعفر" إذا كاف ما قبؿ اليمزة ساكنا

هلل( انتيى  ع  إال في لغة ضعيفة كقكليـ )الحمدي ة بحركة االتبايجكز الستيبلؾ الحركة اإلعرابيٌ 
ذا كاف ذلؾ في لغة ضعيفة، كقد نقؿ أنيا لغةى أزد شنكءة  خٌطأ " فبل ينبغي أف يي كبلمو، كا 

                                  
 .36، ص 7البحر المحيط، ج .1
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اء المشاىير الذيف أخذكا القراءة عرضا كال يغمط، كالقارئ بيا " أبك جعفر" أحد القرٌ  القارئ بيا
  بعةحابة، كىك شيخ "نافع بف أبي نعيـ" أحد القٌراء السٌ اس" كغيره مف الصٌ عف "عبد اهلل بف عبٌ 

اليمزة تسقط في الدرج لككنيا ليست  بو أفٌ التاء لشبييا بألؼ الكصؿ، ككجو الشٌ  ؿ ضـٌ كقد عمٌ 
يا ليست بأصؿ، أال تراىـ يقكلكف المبلئؾ، كقيؿ اء في "المبلئكة" تسقط أيضا ألنٌ بأصؿ، كالتٌ 
 .1العرب تكرهي الضمة بعد الكسرة لثقميا ضيٌمت ألفٌ 

 : ىـ( 433. أبو جعفر النّحاس ت )3

 َأْمثَاُلُكمْ  االَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن المَِّو ِعَبادً  ِإنؼ النٌحاس قراءات عديدة مف ضمنيا قراءة "ضعٌ 
 ـ.اؿ كالبلٌ بتخفيؼ "إف" كنصب الدٌ  (633العراف :)"

يا قرأ بيا لثبلث جيات إحداىا، إنٌ " ىذه قراءة ال ينبغي أف يي  :اس: كقاؿ النحٌ افقاؿ أبك حيٌ 
زيد  فع في خبر "إف" إذا كاف بمعنى ما، فيقكؿ إفٌ سيبكيو" يختار الرٌ  انية أفٌ اد، كالثٌ كٌ مخالفة لمس

الكسائي رأل  عمؿ "ما" ضعيؼ ك"إف" بمعناىا فيي أضعؼ منيا، كالثالثةي، أفٌ  منطمؽ، ألفٌ 
 .2أف يككف بعدىا إيجاب ال تككف بمعنى "ما" إالٌ  يا في كبلـ العربأنٌ 

"إف" ىي الثانية  ركف عمى تخريج ىذه القراءة أفٌ فؽ المفسّْ طيؼ الخطيب: " كاتٌ كقاؿ عبد المٌ 
قالكا المعنى  ،أعممت عمؿ "ما" الحجازية" فرفعت ''الذيف'' اسما ليا كنصبت الخبر "عبادا"
كأحقر، إذ ىي  عمى ىذه القراءة تحقير شأف األصناـ كنفي مماثمتيـ لمبشر، بؿ ىـ أقؿٌ 

 .3جمادات ال تفيـ كال تعقؿ

حاس ىذا ىك الذم ال : ككبلـ النٌ " بكبلـ مطكؿ جدا أبا جعفر قائبلافب "أبك حيٌ كقد تعقٌ 
بلث جيات التي ا الثٌ العربية، كأمٌ ة عف تابعي جميؿ، كليا كجو في ألنيا قراءة مركيٌ  ،ينبغي

كاد فيك خبلؼ يسير جدا ال ا ككنيا مخالفة لمسٌ ذكرىا، فبل يقدح شيء منيا في ىذه القراءة، أمٌ 
  يضر، كلعمو كتب المنصكب عمى لغة "ربيعة" في الكقؼ عمى المنكف المنصكب بغير ألؼ

اختمؼ الفيـ في كبلـ "سيبكيو"  ا ما حيكي عف "سيبكيو" فقدكاد، كأمٌ فبل تككف فيو مخالفة لمسٌ 

                                  
 .302، ص 1البحر المحيط، ج .1
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عماليا كليس بعدىا و حكى إقؿ عف الكسائي أنٌ ا ما حكاه عف الكسائي، فالنٌ كأمٌ  ،في "إٍف"
 .1"إيجاب

 : ىـ(411. ابن خالويو ت )61

( نَّ ِمَن الَبَشِر َأَحدائِ َفِإمَّا َترَ حف مف بينيا قراءة )نقؿ عف "ابف خالكيو" رمي بعض القراءات بالمٌ 
 حكييف لحف.(، فقاؿ ىي عند أكثر النٌ 51مريم:)

أبك مجمز، كابف حابي الجميؿ ابف عباس ك : الصٌ بيذه القراءة عدد مف األئمة منيـكقد قرأ 
اؾ كأبك العالية كالجحدرم، كأبك عمرك، فيما ركل عنو ابف الركمي كيكنس ميفع كالضحٌ السٌ 

باإلبداؿ مف الياء ىمزة، كركم عف أبي عمرك يـ عف أبي عمرك ك "ترئف" كالمؤلؤم كاليزيدم كمٌ 
 .2أنو قرأ " لترؤف باليمز" بدؿ الكاك

  (14:القصص( )ْيَناوِ َأْغَوْيَناُىْم َكَما غَ : )لتي اعترض عمييا أيضا قكلو تعالىكمف القراءات ا
: وابعيف، قاؿ ابف خالكيبكسر كاك غكينا، كقد قرأ بيا "أباف" عف اإلماـ "عاصـ" كبعض التٌ 

 .3يت مف البشـبللة كغكً مف الضٌ  يتي كبلـ العرب غكى  يس ذلؾ مختارا، ألفٌ كل

 : ىـ(411. أبو عمي الفارسي ت )66

( 3سبأ:( )ِيُم اَلْرَض ِإن نََّشْأ َنْخِسف بضٌعؼ الفارسي كثيرا مف القراءات مف بينيا قراءة :)
الباء  ال يجكز ألفٌ : " كذلؾ حده " فاء نخسؼ" في "الباء" فقاؿالتي أدغـ فييا الكسائي ك 

ف كانت الباء تدغـ في الفاء نحك اضرب  أضعؼ في الصكت مف الفاء فبل تدغـ فييا، كا 
اف أبك حيٌ  ة، كقد ردٌ : كقرأ الكسائي )نخسؼ بيـ( باإلدغاـ، كليست بقكيٌ مخشرمفبلنا، كقاؿ الزٌ 

ذلؾ مف تيسيره تعالى القرآف  بعة كيكجد فييا الفصيح كاألفصح، ككؿُّ تٌ ة مي : " كالقراءة سنٌ بقكلو
 .4مخشرم"الزٌ ك لمذكر، فبل التفات لقكؿ أبي عمي 
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ِىْم َأْولدَ  ِكيَن َقْتلُ َن ِلَكِثيٍر مٍَّن الُمْشرِ يٍّ زُ َكَذِلَك كمما ضٌعفو أيضا ما قرأ اإلماـ "ابف عامر : )
ضافة القتؿ إلى الشركاء 641النعام:( )ُيمْ ئُشَرَكا سناده إلى القتؿ كا  (، ببناء "زيف" لممجيكؿ كا 

، فقاؿ " أبك عمي" في ذلؾ : "أكالدىـ"كالفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمفعكؿ المصدر 
"كأما قكؿ " ابف عامر " ككذلؾ زيٌيف لكثير مف المشركيف " فإف الفعؿ المبني لممفعكؿ بو، قد 

َوَلْول المصدر عمؿ الفعؿ، كأضافو إلى الفاعؿ، كنظير ذلؾ قكلو : ) أسند إلى القتؿ، فأيعمؿ
  اسـ اهلل فاعؿ، كما أف الشركاء فاعمكفف (526) البقرة: ( ِو النَّاَس َبْعَضُيم ِبَبْعضَدْفُع المَّ 

كالمصدر مضاؼ إلى الشركاء الذيف ىـ فاعمكف، كالمعنى " قتؿ شركائيـ أكالدىـ"، ففصؿ بيف 
ضاؼ إليو بالمفعكؿ بو، كالمفعكؿ بو مفعكؿ المصدر، كىذا قبيح قميؿ في المضاؼ كالم

 . 1االستعماؿ، كلك عيدؿ منيا إلى غيرىا كاف أكلى

كقد لخص األستاذ " صبلح شعباف" تفاعؿ أبي عمي "الفارسي" مع القراءات بقكلو : "ىذه 
عؼ في ح كالغمط كالضٌ أ بو الفارسي مف قراءات كرماىا بالقبا خطٌ ممٌ  -كمنيا كثير–األمثمة 
  أبا عمي كاف قياسيا في تعاممو  مع القراءات أبمغ داللة عمى أفٌ  تدؿُّ  ،كعدـ اإلصابة القياس

ج مف ئمة كلـ يتحرٌ ما كافؽ منيا القياس قىًبمىوي كقنع بو، كما خالؼ القكاعد أنحى عميو بالبلٌ 
ص القرآني عمى أنو نص عمى أنو كاف يتعامؿ مع النٌ  فات التي تدؿٌ كصفو بما شاء مف الصٌ 

  2ة القراءات كاعتمادىا عمى الٌركايةمنا بو الحديث عنو مف اعتراؼ بسنيٌ ما قدٌ  لغكم فقط، كأفٌ 
حاة شأنو في ذلؾ شأف الكثرة مف النٌ  ،طبيؽ في دراساتوتنؿ حظيا مف التٌ  ـلـ يكف إال نظرية ل

 .3القياسييف"

 :ىـ(435ي ت)ن بن جنٍّ . أبو الفتح عثما65

-نظرهحسب –تي تخالؼ المقاييسراز األكؿ، طعف في القراءات الىك نحكم قياسي مف الطٌ 
فض كالطعف عمى القراءات التي ال يرتضييا، فتارة يصفيا مبدع في إسباغ عبارات الرٌ كىك 
حف، كأخرل بالقبح أك بالعيب، كمنيا قراءة حفص عف عاصـ، كسالـ عف قالكف، عف نافع بالمٌ 

                                  
 .411-410، ص 3الحجة لمقراء السبعة، ج .1
 ثر فييا".يشير الكاتب إلى قكؿ أبي عمي: " القراءة مكقكفة عمى قياس العربية دكف اتباع األ .2
 .271مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، ص  .3
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كف مع سكتة صغيرة عمى النٌ -بخبلؼ عنو –ي عف أبيو عف نافع، بإظيار النكفكابف المسيب
 (.51القيامة: ( )َوِقيَل َمْن َراقٍ : )س في قكلو تعالىمف غير تنفٌ 

ف " مف" فمعيب في اإلعراب مىعيؼ كف مً راؽ" ببياف النٌ "كقيؿ مف فقد قاؿ " فأما قراءة عاصـ" 
اء، نحك مف رأيت اكنة ال تكقؼ في كجكب إدغاميا في الرٌ النكف السٌ  في األسماع، كذلؾ أفٌ 

كف صحيحة غير مدغمة لينٌبو بو عمى انفصاؿ كمف رآؾ، فإف كاف ارتكب ذلؾ ككقؼ عمى النٌ 
كيكفي مف ىذا إجماع الجماعة عمى إدغاـ )مف  [...]المبتدأ مف خبره، فغير مرضي أيضا

 .1ٌراؽ( كغيره مما تمؾ سبيمو

مف راؽ"  «-تعالى–ف قكلو: كأيف اإلجماع الذم يزعمو أبك الفتح، كقد قرأ بإظيار "مف" مً قيمت
 .جكد" ك "نافع بف أبي نعيـ"إماماف جميبلف مف األئمة الٌسبعة " عاصـ بف أبي النٌ 

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكةُ : )اإلماـ " أبي جعفر المتكاترة اءةا انتقده أيضا قر كممٌ  ( اْسُجُدوا آِلَدمَ  َواِ 
از" ك "ابف كرداف" (، فقد قرأ الجميكر "لممبلئكة بالجر" كقرأ "أبك جعفر"، ك "ابف جمٌ 43البقرة:)

اء نبكذم، كقتيبة عف الكسائي، ك"األعمش" ك " سميماف بف ميراف" بضـ التٌ بخبلؼ عنو كالشٌ 
 .2"أزد شنكءة"يا لغة كنقؿ عمى أنٌ  ،حاؿ الكصؿ اتباعا لحركة الجيـ" لممبلئكة اسجدكا" في

اء إذا مكسكرة ، فالتٌ المبلئكة في مكضع جرٌ  : ىذا ضعيؼ عندنا جدا، كذلؾ أفٌ يقاؿ ابف جنٌ 
ما ة اليمزة مف )اسجدك( لسقكط اليمزة أصبل إذا كانت كصبل، كىذا إنٌ كيجب أف تسقط ضمٌ 

 اْخُرجْ  َوَقاَلتُ )ة حرؼ ساكف صحيح نحك قكلو عٌز كجؿ:، إذ كاف ما قبؿ اليمز يجكز كنحكه
 (.46يوسف:( )عميين

 ىـ(: 243مخشري ت ). الزّ 64

َوَل عؼ كالخطأ، كمف ذلؾ قراءة: )عف في القراءات ككصفيا بالضٌ أكثر الزمخشرم جدا مف الطٌ 
: " كال يحسبف بالياء عمى أف 3قرأ حمزة : "ك فقاؿ (،23النفال:) (َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا

 َوِمْن آَياِتِو ُيِريُكُم الَبْرقَ ، فحذفت "أف" كقكلو : )"أف سبقكا: "الفعؿ لمذيف كفركا كقيؿ فيو أصمو

                                  
 .94، ص 1الخصائص، ج .1
 .79، ص 12معجـ القراءات، ج .2
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" أنيـ سبقكا"... ،بقراءة ابف مسعكد رضي اهلل عنو (، كاستدؿ عميو53الروم:) (خوفا وَطَمًعا
كقيؿ: "كال يحسبف  لككنو مفيكما، كاليحسبنيـ الذيف كفركا سبقكا " فحيذؼ الضميرقيؿ معناه " ك 
 د بيا حمزة بنٌيرةالتي تفرٌ  ةليست ىذه القراءمة ك قاكيؿ متمحٌ بيؿ الذيف كفركا سبقكا " كىذه األق
كىك مف العرب  "د بيا "حمزة " كما ذكر فقد قرأ بيا "ابف عامراف : " كلـ يتفرٌ قاؿ أبك حيٌ "

، 1حف، كقرأ بيا عمي كعثماف، كحفص عف عاصـ كأبك جعفر يزيد بف القعقاعالذيف سبقكا المٌ 
 حمف كابف محيصف كعيسى كاألعمش. كأبك عبد الرٌ 

سكؿ أك حاسبه أك المؤمف أك اف عمى الرٌ أما عف تكجيو " ال يحسبف " بالياء فقد حممو أبك حيٌ 
لقراء باقي  (سبقكا))الذيف كفرك(، ك :يحسبف(ككف مفعكال )كد عمى مف خمفيـ، فيفيو ضمير يع

 .2امع )التحسبف(سكؿ أك لمسٌ بعة بالتاء خطابا لمرٌ السٌ 

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئكَ )ذكرىا  ابؽً كذلؾ قراءة أبي جعفر السٌ  مخشرمالزٌ  ؼكضعٌ  ( اْسُجُدوا آِلَدمَ  ةُ َواِ 
     (تّساءلون بو والرحامَ )كأبي جعفر مزة حلمبلئكة، فبل نعيده، ككذا قراءة بضـ تاء ا

 (.2)النساء :

 ىـ(:  161. العكبري ت )63

كعممكا المتكاتر مف  ،معكا عمى كتب القراءات كمكسكعاتياحاة المتأخريف الذيف اطٌ ىك مف النٌ 
أمرا -بؿ قبمو بحكالي قرنيف-مراتب القراءات القرآنية في عصرهفريؽ بيف اذ، كأصبح التٌ الشٌ 

عراب القرآف، كلكفٌ صيف في الدٌ بيف، بمو المتخصٌ كؿ المتأدٌ  مشاعا بيف ذلؾ لـ  راسات القرآنية كا 
 : عد كمقاييس نحكية، كمف أمثمة ذلؾيمنعو مف اتباع بدعة تضعيؼ القراءات مراعاة لقكا

(، فقد قرأ الجميكر 624الصافات:( )ْصَطَفى الَبَناِت َعَمى الَبِنينَ أ)عدـ تجكيزه قراءة: -
بيمزة االستفياـ عمى طريقة اإلنكار كالتكبيخ كاالستبعاد، كىمزة الكصؿ أصطفى 

محذكفة، كىي ركاية المسيبي كقالكف، كأبي بكر بف أك يس عف نافع كىي ركاية 
 ؿ عنو.فضٌ بعض أصحاب كرش عنو، ككذا المي 

                                  
 .418تفسير الكشاؼ، ص . 1
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قاؿ العكبرم: " أصطفى بفتح اليمزة كىي لبلستفياـ كحذفت ىمزة الكصؿ استغناء  -
كاالستفياـ مراد صطفى[ كقرئ بكسر اليمزة عمى لفظ الخبر]ا [...]ستفياـ بيمزة اال

 .1كىك شاذ في االستعماؿ كالقياس، فبل ينبغي أف ييقرأ بو [...]

و لـ يكف ىذه المنتخبات التي أكردناىا لمنحاة القياسييف تشي بحقيقة ال مراء فييا، كىي أنٌ -
اس تبلكة كصبلة، ة كتعبد بيا النٌ قراءة أك قكة سند مف رفض قراءة قرأ بيا العامٌ  يمنعيـ تكاتري 

د قياس أك عؼ أك القبح أك الغمط أك الرداءة، أك غير ذلؾ مف الصفات لمجرٌ يا بالضٌ ككصمً 
خذكه المسمؾ القكيـ الذم اتٌ  قطعية، كما ىي بالقطعية، ألفٌ  -كىما–كىا ظنٌ كٌية نحقاعدة 

نيـ تصحيح القكاعد أك تدقيقيا لتكافؽ صحيح القراءات، ال تصحيح القراءات ظيريا، يفترض م
لتكافؽ قكاعد بنيت عمى استقراء ناقص لكبلـ العرب، كمف الذم يزعـ لنفسو اإلحاطة بكبلـ 

 و شعرا كنثرا، كأمثاال، كقبؿ ذلؾ اإلحاطة بالقراءات جميعيا.العرب كمّْ 

ستاذ " عمي محمد النكرم"، كلعؿ " اإلحاطة بجميع ىذه الحقيقة أثبتيا البحث، فقد قاؿ األ
كلك كاف مف القٌراء أنفسيـ، فكيؼ -كما سبؽ–أ ىا أمر ال يتييٌ القراءات متكاترىا كشاذّْ 

ذا كاف مف النٌ ك  حكييف؟بالنٌ  يـ كانكا محيطيف بجميع األكجو رأة فميس معناه أنٌ حاة األكائؿ قى ا 
 ".2بالقراءات غير شامؿ كال مستقصي البحث أٌف عمميـضح لي مف خبلؿ ىذا ة، كقد اتٌ القرآنيٌ 

مقراءات لـ يكمف صنيع فئة محدكدة، بؿ ضعيؼ لتٌ الىذا  ف أفٌ كقد أطمتي في االستشياد ألبيّْ 
  ريفليف، كقميؿ مف اآلخً ة مف األكٌ حاة سمفا كخمفا، لـ يسمـ منيـ إال ثمٌ كاف ديدف جماىير النٌ 

ى منيـ شتٌ  فيف لمقراءات طكائؼي المضعّْ  ف األمر، كلكفٌ حاة لياعمى النٌ  كلك اقتصر األمري 
  "أبي عبيدة"ك "كاألصمعي"غكيكف كمنيـ المٌ ، "ابف عطية"ك "الطبرم"ركف، كفي مقدمتيـ المفسٌ 

 القراءات عسبّْ ة القراءات "كأبي بكر بف مجاىد" مي ة عظاـ مف أئمٌ كال ينقضي عجبي مف أئمٌ 
ي ابف أبي مكٌ "ككاإلماـ  ،عمي الفارسي "كابف خالكيو"ة كأبي الٌسبعة كشيخ كثير مف األئمٌ 

  ى بمغ أشده كاستكل عمى سكقوس ىذا العمـ عمى أيدييـ حتٌ ف تأسٌ كغيرىما ممٌ  "طالب القيسي
 يا كتطفحي ة كقكاعد القراءات كتكجييى فكف األصكؿ المنيجيٌ كالمصنّْ  كنقؿ عنيـ المشايخي 
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بيـ األقداـ  يـ قد تزؿُّ يف ليا، كلكنٌ قصالمنت المصنفات العممية بدفاعيـ عف القراءات ضدٌ 
 قبيح.ضعيؼ كالتٌ يكف بقراءات لـ يعممكىا فيبادركف بالتٌ جابى عندما يي 

ذا كنٌ  ابع اليجرم الذم بمغ فيو عمـ ميف الذيف لـ يدرككا القرف الرٌ حاة المتقدٌ ا نمتمس العذر لمنٌ كا 
 عمينا أف نعذر مف جاء بعد ذلؾ، ألفٌ امقة فإنو يصعب ة السٌ الناس بالقراءات كمراتبيا القمٌ 

بع القراءات السٌ  مييز بيف القراءات أصبح معمكما مف الجميع، كأصبح مف البديييات أفٌ التٌ 
 ؾ إلى حرؼ مف حركفو.بكت ال يرقى الشٌ كالعشر بعد ذلؾ ىي قرآف قطعي الثٌ 

مف ناؿ مف  آنية ضدٌ فاع عف القراءات القر حاة قد انبرت لمدّْ ة مف النٌ ثمٌ  كلئلنصاؼ نقكؿ بأفٌ 
كف كف عنيا تجاكز المتجاكزيف كيدرؤ قرف مف يذكد بعض حركفيا، كلـ تعدـ القراءات في كؿٌ 

 مكف أف تعمؽ باألذىاف.بيات التي يالشٌ  ة كالبرىاف كؿٌ كف بالحجٌ دٌ كيري  ،كءعنيا قالة السُّ 

جبلؿ الٌديف "، ك"افأبك حيٌ " ك "جماؿ الديف بف مالؾ"كمف بيف ىؤالء المدافعيف اإلماـ 
ميف يعيبكف عمى عاصـ كحمزة كابف عامر حاة المتقدّْ الذم قاؿ : " كاف قـك مف النٌ  "يكطيالسٌ 

 قراءاتيـ ثابتةه  حف، كىـ مخطئكف في ذلؾ، فإفٌ كينسبكنيـ إلى المٌ  في العربٌية قراءات بعيدة
في العربية، كقد  كثبكت ذلؾ دليؿ عمى جكازه ،التي ال طعف فييا حيحةباألسانيد المتكاترة الصٌ 

، كاختار جكاز ما كردت بو رد ركف منيـ "ابف مالؾ" عمى مف عاب عمييـ ذلؾ بأبمغالمتأخّْ  ردٌ 
ف منعو األكثركف مستدالٌ قراءاتي  بو، مف ذلؾ احتجاجو عمى جكاز العطؼ  يـ في العربية، كا 

( كعمى رحامِ اءلون بو وال تسَّ مير المجركر مف غير إعادة الجار، بقراءة حمزة : )عمى الضٌ 
كعمى   (َقْتَل َأْولِدِىْم ُشَرَكاُؤُىمْ جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بقراءة ابف عامر )

ـٌ بقراءة حمزة " ثـ ليقطىٍع" جكاز سككف الـ األمر بعد ث
1. 

( لجكاز َتسَّاءلون بو والرحام: )ح'' لمٌسيكطي عمى االحتجاج بقكلوكقد عٌمؽ شارح ''االقترا
: " كىك مذىب الككفييف قاطبة ككافقيـ " لضمير مف غير إعادة الخافض بقكلوعمى االعطؼ 
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د ىػ( كتبعو في االختيار "الجماؿ بف مالؾ" فشيَّ 231ت) "مكبيفالشٌ "األخفش"، كاختاره "ك "يكنس
 .1سييؿ "الكافية كالتٌ  أركانو كأطاؿ االحتجاج لو في شرحيٍ 

ابقة كالتي ة ينصر بيا قراءة "حمزة" لآلية السٌ ألدلٌ مجمكعة مف ا "ابف مالؾ"كقد أكرد اإلماـ 
مخشرم"، فقد استشيد ك "الزٌ د" رييـ، "كالمبرّْ مي أىؿ البصرة كمتأخّْ ضٌعفيا كثير مف متقدٌ 

( 561البقرة:) (َوُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد الَحَرامِ )دات الجكاز قكلو تعالى :بالقرآف بقكلو : كمف مؤيّْ 
، الستمزامو العطؼ عمى المصدر "سبيؿ"بجر المسجد بالعطؼ عمى الياء، ال بالعطؼ عمى 

 ي ىذا المحظكرمة كتكقّْ مة داخؿ في الصّْ المعطكؼ عمى جزء مف الصّْ  قبؿ تماـ صمتو، ألفٌ 
 يف في ىذه المسألة.مكبيف" عمى مكافقة "يكنس" ك "األخفش" كالككفيٌ حمؿ " أبا عمي الشٌ  ىك ما

البخارم في  ىذه القراءة ما ركل بكم فقاؿ: " كمثؿي بو ابف مالؾ أيضا الحديث النٌ  ستدؿٌ كمما ا
يكد كالنصارل " ما مثمكـ الي: "إنٌ -صمى اهلل عميو كسمـ -مف قكلو" اإلجارة إلى العصر"باب 

 : ما فييا غيرىهي كفرًسًو".بالجر، كقكؿ العرب

 :اعرقكؿ الشٌ  بعضا منياعرية نذكر كاىد الشٌ كما استشيد أيضا ببعض الشٌ 

 من عجِب  والّيامِ  فما بكَ  فاذىبْ  تيجونا وتشُتُمنا بتَ فاليوم قرّ 

 كما أنشده الفٌراء  

 فُ ـــانـنف وطٌ ــغ وما بينيا والكعبِ       ُق في مثل السَّواري سيوُفَناعمَّ تُ             

 : اعركقكؿ الشٌ 

 2ورودـم رّ ـــــدانا شـــمن الِحمام عِ وردت         لو كان لي وزىيٍر ثالثٌ            

مي نحاة يستشيد عمى مسألة نحكية بيذه القراءة التي ضٌعفيا معظـ متقدّْ  فيا ىك ابف مالؾ
كتسعة أبيات  ،تيا بالقرآف الكريـ كالحديث النبكم، كمقكالت العربالبصرة، مستدال عمى صحٌ 

الذم  مف االنحياز إلى جانب الحؽٌ -كالعيد بو –كاىد الشعرية، كلـ تمنعو بصريتو مف الشٌ 
 مكبيف" ك"األخفش".ف كما فعؿ ذلؾ قبمو "الشٌ كاف في جانب الككفييّْ 
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قطع صبلتو كأخذ نعمو عا في عزمو كاف متسرّْ  –د " عفا اهلل " عنو المبرّْ  ضح لدينا أفٌ كىكذا يتٌ 
 " بالجر".و، " تساءلكف بو كاألرحاـً إذا صمى خمؼ إماـ يقرأ ب

ية التي كقع فييا كثير المعاصريف الذيف كضعكا أصابعيـ عمى األخطاء المنيجٌ مف العمماء ك 
حاة عندما سارعكا إلى تخطئة القراءات المرحـك " سعيد األفغاني" الذم قاؿ : " كقد مف النٌ 

ة جرل في عرؼ العمماء عمى االحتجاج بركاياتو سكاء أكانت متكاترة أـ ركايات آحاد، أـ شاذٌ 
حك، إذ ىي عمى كؿ حاؿ غة كالنٌ بيا في المٌ  بلكة محتجه نع قراءتيا في التّْ ة التي مي كالقراءة الشاذٌ 

غير القرآف، كلئف كاف  بو العمماء مف الكبلـ العربي ما احتجٌ  أقكل سندا كأصح نقبل مف كؿّْ 
 إفٌ فنفسو،  -صمى اهلل عميو كسمـ  –يا قراءة النبي بيا لعدـ كثكقيـ أنٌ اء أسقطكا القراءة القرٌ 

كاجذ، إذ كاف ركاتيا األعمكف عربا، فصحاء حك أف يعٌضكا عمييا بالنٌ غة كالنٌ عمى عمماء المٌ 
قد يجد في النٌ  أفٌ  إلى أف يقكؿ : الحؽٌ  [...] العربية بنى عمى أقكاليـ قكاعدي يـ، تي سميمة سبلئقي 

اعدىـ ة ينفذ منيا إلى الصميـ، فيـ يريدكف بناء قك حاة كفي قكاعد نحكىـ ثغرا عدٌ صؼ النٌ 
ة مف ىذه القبمية كمف تمؾ، كمف أعرابي في ة كشعريٌ عمى كبلـ العرب، فيجمعكف نتفا نثريٌ 

ماؿ إلى امرأة في الجنكب، كمف شعر ال يعرؼ قائمو إلى جممة غير منسكبة، يجمعكف ىذه الشٌ 
األقكاؿ إلى أقكاؿ معركفة مشيكرة، كيضعكف قكاعد تصدؽ عمى أكثر ما كصؿ إلييـ بيذا 

دكف ىذه القكاعد ة محكمة في الجمع، ثـ يسدّْ اقص، الذم ال يستند إلى خطٌ اء النٌ االستقر 
ند ى إذا أتت بعضيـ قراءة صحيحة السٌ رادىا في الكبلـ، حتٌ ة يريدكف اطٌ بمقاييس منطقيٌ 

ف كاف قارئيا أبمغى   ف يحتجٌ مف كثير ممٌ  كأعربى  تخالؼ قاعدتو بمقاييس منطقية طعف فييا، كا 
 1!حكم بكبلـالنٌ 

د األستاذ سعيد األفغاني المنيج عامؿ مع القراءات يحدّْ حاة في التٌ قد لمسمؾ النٌ بعد ىذا النٌ 
حاة في ميـ في ذلؾ أف يمعف النٌ : " كالمنيج السٌ لذم ينبغي احتذاؤه كاتباعو بقكلوميـ االسٌ 

ظر لنٌ ا 2ند، فما خالؼ منيا قكاعدىـ صٌححكا بو تمؾ القكاعد كراجعكاحيحة السٌ القراءات الصٌ 
حيحة ا تحكيـ قكاعدىـ المكضكعة في القراءات الصٌ حك بالخير، أمٌ عمى النٌ  كدي فييا، فذلؾ أعٍ 

                                  
 .32-29ـ، ص 1994-ق 1414، مديرية المكتب كالمطبكعات الجامعية، في أصول النحوينظر: األفغاني سعيد،  .1
 كرد في متف الكتاب "راجعكا" كلعمو تصحيؼ. .2
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حيحة كانت الركايات الصٌ  ، إذكعكس لممنطؽ لؤلكضاع التي نقميا الفصحاء العمماء، فقمبه 
 .1"سالقكاعد ال العك مصدرى 

 ة )مبحث أصولي(: بالقراءات القرآنيّ ة من الحتجاج ة والكوفيّ موقف نحاة المدرستين البصريّ 
 حكيتيف البصرية كالككفية خبلصةه د في المراجع العممية بخصكص احتجاج المدرستيف النٌ يتردٌ 

الككفييف عمى  كف بالقراءات ما لـ تخالؼ قكاعدىـ كقياسيـ، كأفٌ البصرييف يحتجٌ  مفادىا أفٌ 
كف قراءة كف بيا جميعا، كاليردٌ األسمى، فيحتجٌ  كف القراءات القرآنية المحؿٌ العكس مف ذلؾ ييحمُّ 

كاية، كقد ناصر ىذه الفكرة معظـ مف كتب في عكف في الرّْ يـ أصحاب أثر متكسٌ منيا، ألنٌ 
كؿ حكية عمى الخصكص، يكردكف ىذه الفكرة بيذا الشٌ أصكؿ النحك عمكما، أك في المدارس النٌ 

يا قد تحجب ي كجدت بأنٌ الخبلصات،ألنٌ بحذر إلى مثؿ ىذه  ي أنظرأنٌ  كال يستثنكف، كالحؽٌ 
قة العممية ب الدٌ عميـ قد يفضي أحيانا التي تنكُّ ة، كأف التٌ بعض الحقائؽ المكضكعية الجزئيٌ 

لؿ، كعند دراستي لممكضكع بعمؽ في بعض المصادر القديمة كالمراجع المعاصرة كرككب الزٌ 
يا، كتندرج مى الحاالت كمّْ يصدؽ ع ضح لي صعكبة المكضكع، إذ لـ يستقـ لي فيو رأمه اتٌ 

ا ىممت أف أجمع شمؿ المكضكع كألخصو في فقرة تصدؽ عمى ككممالجزئيات،  ضمنو كؿُّ 
مؿ، كتمنع ىذا اإلجماع، لذلؾ ينبغي أف تككف أحكامنا د ىذا الشٌ الجميع تبرز جزئيات تبدّْ 

 بياف ذلؾ ما يمي : راح، ك حتى ال تقكدنا ىذه الخبلصات إلى الخطأ الصُّ  ،ةأغمبيٌ  ظة حذرةمتحفّْ 
سي المدرسة البصرية مؤسّْ  بتضعيؼ القراءات، ألفٌ  ـال يستقيـ الحكـ عمى البصرييف جميعي

يؿ كأضرابيـ لـ ىا األكائؿ " كعبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي"، كعيسى بف عمر كالخمكركادى 
 .يٌضعفكا القراءات

اء في احتراـ القراءات الككفييف كانكا جميعا عمى كممة سك  كال يستقيـ الحكـ أيضا بأفٌ 
سي مذىبيـ تضعيؼ بعض بيا كلك خالفت المقاييس، فقد نيقؿ عف كبار مؤسّْ  كاالحتجاج

 ة كالكثرة.عمى فرؽ بينيـ في القمٌ اء" ك"ابف األنبارم" القراءات، مف بينيـ "الكسائي" ك"الفرٌ 

لقراءات البصرييف الذيف خٌطأكا ا قي ضيؼ" مف أفٌ كليس صحيحا ما انتيى إليو األستاذ "شك 
 .1فتح ليـ ىذا الباب عمى مصراعيوفيك الذم  [...]اقتدكا في ذلؾ بالفٌراء

                                  
 . 33ص ، السابؽالمرجع  .1
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ا في تخطئة بعض ماليف ليو ىك كأستاذه )يقصد الكسائي( فتحا الباب لمبصرييف التٌ كبأنٌ 
 .2ف أمثاؿ "المازني" كالمبرد" ك "الزٌجاج"مالقراءات 

كفتح ىذا الباب، فقد سبقو إلى ذلؾ " أبك عمرك  اء" ليس مف بدأ تضعيؼ القراءاتفر "ال ألفٌ 
و لـ تشتير تممذة البصرييف عمى الككفييف، كما بف العبلء" ك"األخفش " كىما بصرياف، كألنٌ ا

قراء األخفش "الكتاب لمكسائي" أكضح دليؿ.  اشتيرت تممذة الككفييف عمى البصرييف، كا 

اء" مكقؼ "الفرٌ  حا أيضا ما استنتجو األستاذ "صبلح شعباف" مف أفٌ كفي المقابؿ ليس صحي
يف الذيف خٌطأكا القراءات كاف بسبب تممذتيـ عمى أيدم البصرييف، حيث قاؿ: " كبعض الككفيٌ 

 .3مكا بعض المقاييس في اآليات القرآنية"كاف لتممذتيـ عمى أيدم البصرييف أثر في أف حكٌ 

األستاذيف الكريميف لـ يقدما مف األدلة ما تنتيض بو  عمى خطأ ألفٌ كالرأياف السابقاف كبلىما 
 دعكاىما، فضبل عمى أف مكقفييما عمى طرفي نقيض.

ة المنفمتة ة العقميٌ ؽ بالحريٌ حاة بالقراءات يتعمٌ في عبلقة النٌ  كقد دار في خمدم بادئ األمر رأمه 
ي الحظت خصكصا أنٌ  ،لفكر االعتزاليكاية التي كانت كليدة ادة عمى الرّْ عف الٌسماع، كالمتمرّْ 

اء" ك "ثعمب" حاة الذيف اشتيركا بتضعيؼ القراءات كانكا مف المعتزلة كالفرٌ كثيرا مف  النٌ  أفٌ 
مت مف كبلـ أبي حياف" في ي تنسٌ مخشرم"، ككأنٌ ي" ك"الزٌ ك"المازني" ك"الفارسي" ك"ابف جنٌ 

كىذه نزعة  عندما قاؿ: اب ليكة"ب أصحكذّ ه عمى النٌحاة الذيف ضٌعفكا قراءة "معرض ردّْ 
 تثبت أيضا كسابقتيا عمى محؾٌ  ي كجدتيا الىذه الفكرة، كلكن يز في نفس، ما عزٌ 4اعتزالية

حاة المعتزلة كاف لو مكقؼ مجٌؿ لمقراءات ككاف يستشيد كىك أحد كبار النٌ  "الرٌماني"النقد، ألفٌ 
كاية ما غارب الرٌ ذيف تسنٌ ابف قتيبة" المٌ "ك" أبا عمرك بف العبلء"، كفي المقابؿ فإفٌ 5بيا جميعا

مامة أىؿ السُّ   القراءات؟نة لـ يمنعيما ذلؾ مف تضعيؼ بعض كا 

                                                                                                         
 .219-258المدارس النحكية، ص  .1
 .158-157المرجع نفسو، ص  .2
 .158-157القرآنية، ص النحاة مف القراءات مكاقؼ  .3
 مف ىذا البحث. 198ص  :ينظر. 4
 مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية.    :ينظر .5
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في مكقؼ  -حسب اجتيادم–الكبلـ القريب إلى الصكاب  فبناء عمى كؿ ما سبؽ فإفٌ 
لكريـ كف بالقرآف ايما مف حيث المبدأ العاـ  يحتجٌ حكيتيف مف القراءات القرآنية أنٌ المدرستيف النٌ 

الككفييف  ـ عمى غيره في االحتجاج، كىك أعمى فصاحة مف غيره، إال أفٌ كىك عندىـ أصؿ مقدٌ 
أكسع أفقا كأرحب صدرا مف البصرييف في مجاؿ االستشياد، كمكقفيـ ىذا عائد إلى انتياجيـ 

طر المغات، بؿ بالبيت كالشٌ  كاالستشياد بكؿ القبائؿ ككؿٌ  ماعكاية كالسٌ كسع في الرٌ منيج التٌ 
  ماع كيحصركنو في قبائؿ بعينيادكف في السٌ شدٌ تعمى خبلؼ نحاة البصرة الذيف ي ،الكاحد

باب، كأكمة اليرابيع كىؤالء غة عف حرشة الضّْ ما أخذنا المٌ كلساف حاليـ كما قاؿ الرٌياشي " إنٌ 
 كاريز.كأكمة الشٌ  كاد كأصحاب الككاميخ،)يقصدكف الككفييف( أخذكا المغة عف أىؿ السٌ 

الككفة كانت مكطف القرآف، فقد نزؿ بيا سبعكف  يعكد مكقؼ الككفييف أيضا إلى أفٌ  كما
جرة مف أشيرىـ "عبد اهلل بف مسعكد" ك"عمار صحابيا مف البدرييف كثبلثمائة مف أصحاب الشٌ 

ة القرآف كحممتو، كبرز مف أصحاب الككفة فيما بعد بف ياسر" فنشأ عمى أيدييـ جيؿ مف أئمٌ 
حمزة ىػ( ك 213جكد" ت)بعة ىـ " عاصـ بف أبي النٌ ة العظاـ مف بيف القٌراء السٌ ثبلثة مف األئم

 .1ىػ( 245ىػ(، كالكسائي )212) الزٌيات بف حبٌيب

ئمة عمى كؿ مف ناؿ مف القراءات ة كممة إنصاؼ البد أف نقكليا بعد أف أنحينا بالبلٌ كثمٌ 
اني لميجرة إلى القرف مف القرف الثٌ  حاة الذيف عرضنا أقكاليـ بدءاىؤالء النٌ  القرآنية كىي أفٌ 

ؼ بحجيتيا ابالقراءات كاعتر  ابع قد نقؿ عنيـ أيضا في غير المكاضع التي انتقدكىا، احتفاءه السٌ 
مكاف القراءات مف نفكسيـ ليس بالمكاف  فإفٌ  ، كبالجممةـضٌعفيا غيرىي  كدفاع عف قراءاتو 

 عة.راسات المتسرّْ ج لذلؾ بعض الدّْ األدنى، كما تركّْ 

ابع القراءات القرآنية قبؿ القرف الرٌ  يـ" أفٌ يـ كككفيُّ ىؤالء جميعا " بصريُّ عف ر بو عتذى كلعؿ ما يي 
  ـ ميما كاف حافظا أف يعرفيا جميعاا يستحيؿ عمى عالً اليجرم كانت قد بمغت مف الكثرة حدِّ 

 أماـ العدد الكبيرساكم شيئا عشر ال ي اليـك بالقراءات العشر أك األربعة العشرما نعرفو  كأفٌ 
نٌ فة، كلـ يكف الكثير منيا مكتكبا في مصنٌ ائجة التي لـ تكف مصنٌ مف القراءات الرٌ  ما فات، كا 

القراءات المشيكرة  يكخ، كىذا ما أكضحو ابف الجزرم بقكلو :" فإفٌ كاف يركييا الطمبة عف الشٌ 

                                  
 .361-360، الجزائر، دار الكعي لمنشرك التكزيع، ص القراءات القرآنية وآثارىا في النحو العربي والفقو اإلسالميالتكاتي بف التكاتي،  :ينظر .1
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ؿّّ ؿ قي كى را في األعصار األي سبة إلى ما كاف مشيك بلثة عشر بالنٌ بعة كالعشرة  كالثٌ اليـك عف السٌ 
 بلع عمى ذلؾ يعرؼ عممو العمـ اليقيف، كذلؾ أفٌ اطٌ  لو مف مف كيثر، كنزر مف بحر فإف 

بعة كغيرىـ كانكا أمما ال تحصى ميف عف السٌ ة المتقدّْ القٌراء الذيف أخذكا عف أكلئؾ األئمٌ 
 سع الخرؽ كقؿٌ الثة اتٌ ئة الثٌ ا كانت الماستقصى، كالذيف أخذ عنيـ أيضا كثير، فممٌ ال تي  كطكائؼى 

ة  لضبط ل بعض األئمٌ نة أكفر ما كاف في ذلؾ العصر، تصدٌ بط، ككاف عمـ الكتاب كالسٌ الضٌ 
ؿ إماـ معتبر جمع القراءات في كتاب، أبك عبيد اهلل القاسـ بف ما ركاه مف القراءات،  فكاف أكٌ 

 .1"عةبـ، كجعميـ فيما أحسب خمسة كعشريف قارئا مع ىؤالء السٌ سبلٌ 

 

                                  
 .46، ص 1قراءات العشر، جابف الجزرم، النشر في ال 1
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 المبحث الّول: في الّصرف والّتصريف 

 توطئة: 

ح مصطمح  لٌما كاف ىذا الفصؿ يتناكؿ الٌتكجيو الٌصرفي لمقراءات كاف لزاما عمينا أف نكضّْ
زالة أٌم غبش يتمٌبس بيا  الٌصرؼ ألٌف المنيجٌية تقتضي تحرير المقصكد مف المصطمحات كا 

حٌتى ال يرتٌد ذلؾ إلى الٌتصكرات كالمفاىيـ، خصكصا أٌف مفيـك الٌصرؼ كاف قد عرؼ في 
مصطمح كآخر ىك الٌتصريؼ، ككاف األثيرى لدل ترثنا الٌمغكم تغٌيرا ك تطٌكرا،كما كرد بجانبو 

ك إقحاـ مصطمحاتو في الٌدرس  إلى ذلؾ تأثيرات الٌدرس الٌمغكم الغربي أضفنا فإذا القدماء،
الٌصرفي العربي كاختبلؼ الٌمغكييف كالباحثيف العرب إزاءىا مابيف متبفو ليا كداع، كرافض ليا 

الٌتمييدم الذم نسعى مف خبللو إلى تحقيؽ  كمترٌدد، تجٌمت لكٌؿ دارس أىمٌية ىذا المبحث
المصطمح، كمف الٌطبيعي أٌف صفحات قميمة ندبّْجيا لف تككف حاسمة في إنتاج رأم فاصؿ في 
نقاط االختبلؼ المتعٌمقة بماىية الٌصرؼ، كمفيكـ البنٌية الصرفٌية، كماىية الكحدة الٌصرفية كىؿ 

إلى غير ذلؾ  الٌتجديد كدعاةاألصالة، ىي المكرفيمات أك الكممة؟ عمى خبلؼ بيف أصحاب
يحيؿ ىذا  القكؿ في كؿ ذلؾ مف مسائؿ الخبلؼ التي سنضرب عنيا صفحا، ألٌف تحقيؽ

ٌنما أردناه كسيمة نكطّْئ بيا لدراسة الٌتكجيو الٌصرفي عند كؿ مف  المبحث غاية في حٌد ذاتو، كا 
رؼ عند المتقٌدميف كالمتأٌخريف ابف خالكيو كالٌسميف الحمبي، فسنكتفي إذف بتجمية مفيـك الصٌ 

نعرض رأيا لبعض أىؿ الٌتجديد نذيّْمو بمبلحظات ثـٌ مف الٌنحاة كالٌصرفييف كعند المعاصريف، 
 سريعة.

 مفيوم الّصرف عند المتقّدمين من الّنحاة:  

أٌنيـ كانكا يفضمكف مصطمح " الٌتصريؼ" لعٌمة سنذكرىا في مكضعيا  إلى أٌكال البد مف اإلشارة
 شاء اهلل. إف

لقد كاف الٌصرؼ عند المتقٌدميف قسما مف أقساـ الٌنحك القسيما لو بدليؿ كركد مباحثو ضمف 
مفارسي لكتب الٌنحك األصكؿ" مثؿ"الكتاب" ك"المقتضب" "كاألصكؿ" البف الٌسراج ك"اإليضاح" 

رؼ ي جزءا بسيطا مف مكاضيع الصٌ صريؼ يغطٌ كغيرىا، كمف ناحية المضمكف فقد كاف التٌ 
عمى ذلؾ قكؿ "سيبكيو" :  يدؿٌ ك  مسائؿ "التدريب"، االمعركفة لدينا اآلف، يمكف أف نطمؽ عميي
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ة، كما قيؿ مف ة كالمعتمٌ فات كاألفعاؿ غير المعتمٌ ىذا باب ما بنت العرب مف األسماء كالصٌ »
و يه مف غير بابو، كىك الذم يسمٌ في كبلميـ إال نظيري  يجئمكف بو، كلـ المعتؿ الذم ال يتكمٌ 

ف مف الفاء كالعيف رفي المككٌ ، كالفعؿ يقصد بو ىنا الميزاف الصٌ «1صريؼ كالفعؿف التٌ ك حكيالنٌ 
 .2ـ كالبل

صريؼ عمى ما حكى " سيبكيو " عنيـ: ىك أف كالتٌ ""ضي" بقكلو: كىذا ما أكده " الرٌ 
ما يقتضيو  وي نو العرب عمى كزف ما بنتو، ثـ تعمؿ في البناء الذم بنيتى بلـ ت بناءن  تبني مف كممةو 

 .3«يفر مف في مسائؿ التٌ قياس كبلميـ كما يتبيٌ 

بقكلو:" كىذا الٌنكع مف الٌتحكيؿ ىك باب الٌتمريف  أكضحو محٌمد محي الٌديف عبد الحميدكىذا ما
 .4الذم كضعو الٌصرفيكف الختبار الممكات كتثبيت القكاعد"

« صريؼالتٌ » رفي تحت عنكافرس الصٌ كىذا يعني أنيـ لـ يذكركا المسائؿ العائدة إلى الدٌ 

نٌ  م، ذكر كؿ ذال الكتابٌ حك عمى طريقة سيبكيو في ٌ ما تجدىا مبثكثة كمختمطة بمسائؿ النٌ كا 
كعمى  ،رؼ كلكنيا ليست تحت باب كاحد، بؿ ىي مختمطة بمسائؿ النحكالمسائؿ التابعة لمصٌ 

 ككذا مف جاء بعدىما. "المقتضب"د في المنكاؿ نفسو جرل المبرٌ 

صريؼ " كثيرا مف ميف " المازني " فقد جمع في كتابو " التٌ ف مف المتقدّْ نى عف ىذا السَّ كقد خرج  -
كتابو تدكر حكؿ مكضكعيف كما  صريؼ، كمباحثي ؼ التٌ عرٌ رفي دكف أف يي رس الصٌ مباحث الدٌ 

 .5قاؿ محققا الكتاب
 فات كاألفعاؿ.بنية الكممات: األسماء كالصٌ أ -1
بداؿ ما في حركؼ ىذه الكممات مف أصكؿ  -2 كزيادة كحذؼ كحركة كسككف كقمب كا 
دغاـ، كتضعيؼ كغير ذلؾ ممٌ ظكا   ،عتبلؿاة ك كصحٌ  ا يتعمؽ بالمفظ المفرد ما عدا يار كا 

                                  
 .  242ص ،4الكتاب، ج :ينظر .1
 .273ص  ،3المنصؼ شرح كتاب التصريؼ لئلماـ أبي عثماف المازني، ج .2
لبناف، دار -، تح: محمد نكر حسف، محمد الزفزاؼ محمد محي الديف عبد الحميد، بيركت1، جشرح شافية ابن الحاجباالستراباذم رضي الديف،  .3

 .   6ص ـ، 1982-ق1402الكتب العممية،
 .1995-1416 بيركت،-، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، صيدادروس التصريفمحمد محي الديف عبد الحميد،  .4
  313، ص3المنصؼ شرح كتاب التصريؼ ج :ينظر. 5
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 فات، كجدنا جؿٌ حك في المصنٌ رفي عف النٌ رس الصٌ ستقبلؿ الدٌ اكبعد ، 1مباحث عمـ االشتقاؽ
عمى ذلؾ  رؼ "، كيدؿٌ صٌ صريؼ " بدال عف " الستخداـ مصطمح " التٌ امكا المتقدميف قد فضٌ 

 فات: عناكيف مصنفاتيـ في ىذا العمـ كىذه بعض تمؾ المصنٌ 
 ىػ. 193كتاب " التصريؼ " لعمي بف المبارؾ األحمر ت  -
 ىػ. 207اء ت رٌ فصريؼ لمكتاب التٌ  -
 ىػ. 249صريؼ ألبي عثماف المازني ت كتاب التٌ  -
 ىػ. 286د ت صريؼ ألبي العباس المبرّْ كتاب التٌ  -
 ىػ. 322صريؼ ألبي زيد البمخي ت التٌ ك  حككتاب النٌ  -
 ىػ. 384اني ت مٌ كتاب التصريؼ لعمي بف عيسى الرٌ  -
 ىػ. 392ي ت صريؼ الممككي ألبي الفتح عثماف بف جنٌ كتاب التٌ  -
 ىػ. 471صريؼ ألحمد عبد اهلل بف البنا ت كتاب غيث التٌ  -
 ىػ. 471صريؼ لعبد القاىر الجرجاني ت كتاب العمدة في التٌ  -
 .ق669ر ت بف عصفك الصريؼ ممتع في التٌ الكتاب  -

و لـ يذكر رؼ " كلكنٌ اه " المفتاح في الصٌ ؼ عبد القاىر الجرجاني كتابا آخر سمٌ كقد ألٌ  -
صريؼ إف التٌ »: وفو بقكلصريؼ الذم عرٌ رؼ إال في العنكاف كاستعاض عنو بالتٌ مصطمح الصٌ 

ألفاظ مختمفة كمعاف د منيا رؼ، كىك أف تصرؼ الكممة المفردة فتتكلٌ تفعيؿ مف الصٌ 
 2«متفاكتة

كبعده بقركف فعؿ ابف ىشاـ األنصارم الشيء ذاتو، فألؼ كتابو "نزىة الٌطرؼ في عمـ  -
ا يعني أف مٌ م الٌصرؼ" كلكنو لـ يستعمؿ في مباحث الكتاب سكل مصطمح "الٌتصريؼ"،

 رؼ.صريؼ عندىـ بمعنى الصٌ التٌ 
يجيب  ؟رؼصريؼ " عمى مصطمح الصٌ قدمكف مصطمح " التٌ ؿ األلماذا فضٌ  ؿكلسائؿ أف يسأ -

رؼ مع أنو صريؼ عمى الصٌ ختير التٌ افإف قيؿ لـ »ساؤؿ بقكلو: عمى ىذا التٌ  التفتازاني

                                  
 .276ص  ،3، جالسابؽالمصدر . 1
ق 2008، 2، اآلداب 20، مجمة جامعة الممؾ سعكد عدد: " صريؼ كتداخؿ المصطمحرؼ كالتٌ الصٌ "  ،خالد بف عبد الكريـ بسندم :ينظر .2

 .386 – 319مؾ، ص 1429
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 1«كالتكثير لفظ يدؿ عمى المبالغة، فاختير ،فات كثيرةفي ىذا العمـ تصرٌ  بمعناه؟ قمنا ألفٌ 
يغ كثرة ما يعترم ىذه الصٌ سمية في ىذه التٌ  رَّ السٌ  كلعؿٌ » ككذلؾ أجاب الحمبلكم قائبل:

 .2«حكيؿغيير كالتٌ المخترعة مف التٌ 
كرار" كىك مف مقتضياتيـ، كما أقكؿ باإلضافة إلى معنيي المبالغة كالتكثير نمحظ معنى " التٌ  -

د تكرار بؿ فميس األمر مجرٌ » ميؿ " الذم أشار إليو " عباس حسف " بقكلو:نجد أيضا " التٌ 
عماؿ عقؿ، كىذا ما يناسب فعؿ" صرٌ كتدبٌ  ىك تكرار كتكثير كلكف بتركٍّ  مصدره ك ؼ " ر كا 

صريؼ ال رفية التي حمؿ عمييا األقدمكف معنى التٌ ب الصٌ مرف كالتدرٌ ، كمسائؿ التٌ 3«التصريؼ
غكم كالجمالي المرىؼ عند الحدس المٌ  ويذا اإلطبلؽ مبعث، كأعتقد أنٌ ؿتأتي إال بالتكرار المتميٌ 

 القدماء.
صريؼ الذم  مف في طبقتو كطبقة تبلميذه ماذا يقصدكف بمصطمح التٌ ف سيبكيو كالكلـ يبيٌ  -

ف حاكؿ بعض الباحثيف أف يكلٌ  ،رؼستعمالو دكف مصطمح الصٌ ااقتصركا عمى  دكا مف كا 
 .4صريؼ عمى مفيكمي التغيير كالتحكيؿاـ مصطمح التٌ قو أفادىا أنٌ مكبلمو استنتاجات 

ي ما سمّْ إنٌ  ىذا الحدٌ  »بقكلو: فقد عٌرفو  ،الٌسراجذكره ابف  كأٌكؿ تعريؼ اصطبلحي لمٌتصريؼ -
عرض في أصكؿ الكبلـ ما كا بو تصريفا لتصريؼ الكممة الكاحدة بأبنية مختمفة، كخصٌ 

بداؿ كحذؼ كتغيير بالحركة  ،غييركذكاتيا مف التٌ  كىك ينقسـ إلى خمسة أقساـ : زيادة كا 
دغاـ كلو حد يعرؼ بو كالسٌ   ا قاؿ في الزيادة: كممٌ  ،ه األقساـؿ ىذثـ طفؽ يفصٌ  5«ككف كا 

ال يراد بيا  ،يادة تككف عمى ثبلثة أضرب: زيادة لمعنى كزيادة إللحاؽ بناء ببناء فقطكالزٌ "
ا ما زيد لمعنى : فألؼ " فاعؿ "، إذا قمت : ضارب كعالـ، كنحك حركؼ ا تقدـ فأمٌ شيء ممٌ 

كالنكف  "تذىب"كالتاء في  "يذىب"، كالياء في "ذىب"أالمضارعة في الفعؿ، نحك األلؼ في 
 .6 "نذىب"في 

                                  
، المكتبة األزىرية لمتراث، التفتا .1  .30 ص ـ، 1997 –ق 1417زاني مسعكد بف عمر، شرح مختصر التصريؼ العزم، تحؽ عبد العاؿ سالـ مكـر
 .  41الحمبلكم أحمد بف محمد، شذا العرؼ في فف الصرؼ، الرياض، دار الكياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ت.  ص  .2
 .41ص  ،2ينظر النحك الكافي، ج .3
 .327ينظر "الصرؼ كالتصريؼ كتداخؿ المصطمح"، ص  .4
 .231ص  ،3األصكؿ، ج .5
 المصدر نفسو، ص ف. .6
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غيير إلى أقساـ خمسة كما ؿ التٌ غيير كيفصٌ ز عمى مفيـك التٌ ريؼ يركّْ عراج في ىذا التٌ كابف السٌ 
مريف، بؿ ىي أكسع مف ذلؾ، كىي دريب كالتٌ سائؿ التٌ مريؼ عنده ليس فقط صالتٌ  بلحظ أفٌ يي 

 صريؼ.محاكلة منو لتكسيع مفيـك مصطمح التٌ 
صريؼ عنده، كقد خمص األستاذ " خالد بف عبد الكريـ سع مصطمح التٌ تٌ افقد  ا ابف جنيٌ مٌ أ

 :صريؼ عنده يحمؿ ثبلثة معافالتٌ  فٌ أ-تبع كالمقارنة سندم "بعد التٌ 
صريؼ ىك التٌ » قكلو:ؿ في األزمنة مف ماض كمضارع كمستقبؿ كيدؿ عمى ىذا نقٌ ؿ: التٌ األكٌ 

ؼ فييا بزيادة حرؼ أك تحريؼ بضرب مف ضركب فتتصرٌ أف تأتي إلى الحركؼ األصكؿ 
غيير كيدخؿ فيك ىنا ينص عمى مفيـك التٌ  1"صرؼ فييا كالتصريؼ لياغيير، فذلؾ ىك التٌ التٌ 
 «.غييرىما مف ضركب التٌ حريؼ فيو كيعدٌ يادة كالتٌ الزٌ 

إلى الكممة  ءما ىك أف تجيصريؼ إنٌ عمى ذلؾ قكلو: التٌ  غكم، كيدؿٌ الثاني: القياس المٌ 
ى، مثاؿ ذلؾ أف تأتي إلى " ضرب " فتبني منو مثؿ " جعفر الكاحدة، فتصرفيا عمى كجكه شتٌ 

 .و يصرفو مف كجو إلى كجو" فتقكؿ " ضربب " فكأنٌ 
عمى ذلؾ قكلو: كمف ىنا صارت  يادة إياىا، كيدؿٌ الث: تنقؿ أحكاؿ الكممة، كتعاكر الزٌ الثٌ 
يادة في الكممة، ضرب مف تصريفيا، كلست أعني الزّْ  فٌ أل يادة،بالزٌ  بلثة أحؽٌ ات الثٌ ك ذ

نٌ  التٌنقؿ في نا، فيا ىاصريؼ ىبالتٌ  ؿ تنقٌ أريد ما األزمنة نحك: ضرب، يضرب كسيضرب، كا 
 .2«ادة إياىايأحكاؿ الكممة كتعاكر الزٌ 

 ح بذلؾ قد صرٌ ك صريؼ،تقاؽ الذم يدرجو في معنى التٌ شكالمعنى يتجو في ىذه الجمؿ إلى اال
نحك قكلؾ ضرب فيذا مثاؿ الماضي، فإف أردت المضارع  »مف خبلؿ األمثمة في قكلو :

 :قمتأك المصدر مضركب، :ضارب، أك المفعكؿ قمت :سـ الفاعؿ قمتايضرب، أك  :قمت
ف أردت رً ضربا، أك فعؿ ما لـ يسـ فاعمو قمت: ضي  الفعؿ كاف أكثر مف كاحد عمى  فٌ أب، كا 

، ارىبى و ستضرب، فإف أردت أنٌ استدعى الضىربى قمت: افإف أردت أنو  كجو المقابمة قمت: ضى
رَّ رب ككرٌ كثر الضٌ  رب في نفسو مع اختبلج كحركة و كاف فيو الضٌ ب، فإف أردت أنٌ ره قمت ضى

إلى أف يخمص إلى ما يشبو القاعدة « ؼ في ىذا النحكصرٌ ة التٌ كعمى ىذا عامٌ  ،ضطرب:اقمت

                                  
 .332 ص ، " الٌصرؼ كالتصريؼ كتداخؿ المصطمح"  :ينظر .1
 .333المرجع نفسو ، ص  .2
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عب بالحركؼ األصكؿ لما يراد منيا مف بلمف التٌ  صريؼ ىك ما أريناؾفمعنى التٌ  »فيقكؿ: 
 1«المعاني المفادة منيا، كغير ذلؾ 

 رين: خٍّ أرف عند المتالصّ 
كا سائر المباحث إليو، كالتي كانت مبثكثة ريف الذيف ضمٌ خٌ أر مفيـك الصرؼ عند المتتطكٌ 

ير مف خبلؿ تعاريفيـ التي ظفي كتب األقدميف، كما أضافكا إليو عمـ االشتقاؽ، كىذا ي
 نختار منيا األىـ: 

 ىـ:  (646)تعريف ابن الحاجب ت
ضي قاؿ الرٌ ، صريؼ ىك عمـ بأصكؿ تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب" التٌ 

صريؼ عمـ بأبنية الكممة كبما يككف لحركفيا التٌ  ف عمى أفٌ ك ر خٌ أكالمت ":عريؼفي شرح ىذا التٌ 
عبلؿ كحذؼ كصحة  ،مف أصالة كزيادة مالةكا  دغاـ كا  ا ليس كبما يعرض آلخرىا ممٌ  ،كا 

 .2بإعراب كالبناء مف الكقؼ كغير ذلؾ "
صريؼ تحكيؿ الكممة مف بنية إلى غيرىا " التٌ  ىـ:( 672)تعريف جمال الدين بن مالك ت -

لغرض لفظي أك معنكم، كال يميؽ ذلؾ إال بمشتؽ، أك بما ىك مف جنس المشتؽ، كالحرؼ 
 ثـٌ [ ...] ؿ في شبيو مف األسماءؼ ىك كال ما تكغٌ مشتؽ كال مجانس لمشتؽ فبل يصرٌ غير 

اؿ" درىا عمى كفؽ أفعاليا، كبناء "فعٌ اصريؼ ضركرم كصكغ األفعاؿ مف مصمف التٌ 
 ""ضربب :مفعكؿ" مف "فاعؿ"، قصد لممبالغة، كغير ضركرم كبناء مثاؿ مف مثاؿ، كقكلنا"ك

 .3رج"مف"ضرب"حكىك مثاؿ "د
، كمنو رغييغة التٌ صريؼ في المٌ التٌ  عمـ أفٌ ا»: كضكحا بقكلو عمكني المكضك ألشزيد اكي -

ؿ تحكيؿ الكممة صطبلح فيطمؽ عمى شيئيف: األكٌ ا في االتغييرىا، كأمٌ  :ياح" أم"تصريؼ الرٌ 
  كسير كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿصغير كالتٌ كالتٌ  ،إلى أبنية مختمفة لضركب مف المعاني

اظـ، كىذا في الحقيقة مف كما فعؿ النٌ  ،صريؼفيف بذكره قبؿ التٌ كىذا القسـ جرت عادة المصنّْ 

                                  
 .3-2مصر شركة التمدف الصناعية، ص ، 1، طالتصريف المموكيابف جني أبك الفتح عثماف،  .1
 .7-6ص ، 1شرح شافية ابف الحاجب، ج .2
 . 2013-2012 ، تحؽ عبد المنعـ ىريدم، مكة المكرمة، دار المأمكف لمتراث، ص4، ج1، طشرح الكافية الشافيةابف مالؾ جماؿ الديف،  .3
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كلكف لغرض آخر كينحصر في  ،صريؼ، كاآلخر تغيير الكممة لغير معنى طارئ عميياالتٌ 
 .1«يادة كالحذؼ كاإلبداؿ كالقمب، كالنقؿ كاإلدغاـالزّْ 

غييرات عمى التٌ  (رؼالصٌ )صريؼ الحاجب أطمقكا التٌ رفييف قبؿ ابف الصٌ  كىكذا نبلحظ أفٌ  -
ة أك اعتبلؿ، أك الفكنكلكجية، التي تحدث في الكممة، مف أصالة أك زيادة، أك حذؼ أك صحٌ 

ختبلؼ المعاني، كليس مف اب اؽ ليغيير الذم ال تعمُّ إبداؿ أك غير ذلؾ مف أشكاؿ التٌ 
  أبنية مختمفة لتؤدم معاني مختمفةميف تحكيؿ الكممة إلى صريؼ عند جميرة المتقدّْ التٌ 
ىذا  إعرابية، فإفٌ  خرىا ألغراضو ار أك ثنية كالجمع كاالشتقاؽ، كال لتغيٌ كسير، كالتٌ صغير كالتٌ كالتٌ 
 .2"حكغيير، كذلؾ التحكيؿ يدخبلف في اختصاص النٌ التٌ 

 رف عند المحدثين: الصّ 
 رؼ إلى قسميف قٌسـ كثير منيـ الصٌ 

  بنية الكممة مف تغييرات كتحكيبلت إلعطاء المعاني المختمفةقسـ يدرس ما يطرأ عمى  .1
صغير ات كالتٌ ياغة التي تحمؿ دالالت جديدة، كأنكاع المشتقٌ كيبحث في كيفيات الصٌ 

 ثنية، كالجمع، ككذا تغيير صيغ األفعاؿ الماضي كالمضارع، كاألمر.كالمنسكب كالتٌ 
يادة كالحذؼ تمحؽ بنية الكممة، كالزٌ الة، التي غيرات غير الدٌ التٌ  رسقسـ يتناكؿ بالدٌ  .2

 قؿ كاإلمالة.كاإلعبلؿ، كاإلبداؿ، كالقمب، كالنٌ 

ف استقٌر االصطبلح لدييـ حاة، الذيريف مف النٌ ف المتأخٌ نى قسيـ سائركف عمى سى كىـ في ىذا التٌ 
عمى ىذا الٌنحك، كنبلحظ أٌف كثيرا منيـ آثر استخداـ "الٌصرؼ" بدؿ الٌتصريؼ الذم كاف ىك 

 الغالب عمى اصطبلحات المٌتقدميف كالمتأٌخريف مف الٌنحاة.

، كعمى الثٌاني "الٌصرؼ 3كقد أطمؽ بعضيـ عمى القسـ األكؿ مف الٌصرؼ "الصرؼ العممي"
  الٌنظرم"، كمف ىؤالء مف فٌرؽ بيف الٌصرؼ كالٌتصريؼ، فقصر الٌصرؼ عمى المعنى العممي

 .4كالٌتصريؼ عمى المعنى العممي

                                  
لقاىرة، المكتبة التكفيقية، د.ت، تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد، ا، 4الصباف محمد عمي، حاشية الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ج .1

 .332ص 
 .747ص  4النحك الكافي ج :ينظر .2
 .42شذاء العرؼ في فف الٌصرؼ، ص  :ينظر . 3
 .32ص ق، 1977عبد الصبكر شاىيف، المنيج الصكتي لمبنية العربية، رؤية جديدة في الصرؼ العربي، مؤسسة الرسالة، .  4
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 . 1استصكب استعماؿ مصطمح "مكرفكلكجيا" لمٌداللة عمى معنى الٌصرؼكمنيـ مف 

في حقيقة -كىناؾ عدد مف الباحثيف انتقدكا ىذا الٌتحديد لمٌدرس الٌصرفي، الذم ىك امتداد
لتحديد المتأٌخريف، كمف ىؤالء األستاذ " كماؿ بشر" الذم سنقتصر عمى إيراد مفيكمو -األمر

 في إطار رؤية تجديدية.لمٌصرؼ العربي، ألٌنو يندرج 

فقد حٌدد األستاذ "كماؿ بشر" مف البدء الدّْراسة الٌصرفية تحديدا صارما، ككصفيا بأٌنيا " كٌؿ 
دراسة تٌتصؿ بالكممة أك أحد أجزائيا، كتؤٌدم إلى خدمة العبارة كالجممة، أك بعبارة بعضيـ  

 .2ىي صرؼ في نظرناتؤدم إلى اختبلؼ المعاني الٌنحكية، كٌؿ دراسة مف ىذا القبيؿ 

 ثـ طفؽ األستاذ يمٌثؿ ليذه الٌدراسة بالمباحث الٌتالية: 

 تقسيم الكممة من حيث اإلسمية والفعمّية وغيرىما. -
 الّنظر إلييا من حيث العدد )اإلفراد والّتثنية والجمع(. -
 (.الّنظر إلييا من حيث الّنوع )الّتذكير والتّأنيث -
 والخطاب والغيبة(الكالم عمى الّشخص )التكٍّمم  -
 المشتّقات. -
 تقسيم الفعل إلى أزمنتو المختمفة. -
 الّتعريف والّتنكير وأقساُميا. -
 المتعدٍّي والالزم. -
 . 3المتصرٍّف والجامد -

كيقكؿ بأٌف البحث في ىذه المسائؿ كأمثاليا بحث صرفي صميـ، إذ ىك يخدـ الجممة يجعميا 
 يا تغيرت معانييا.ذات معاف نحكٌية مختمفة، بحيث لك تغٌيرت كحدات

كمف صميـ البحكث الٌصرفية يقكؿ: دراسة المغايرة في الٌصيغ، كما في المغايرة بيف المبني 
، كالمبني لممجيكؿ  .4لممعمـك

                                  
 . 25ص ، السابؽالمرجع  :ينظر .1
 .221، ص 1986، القاىرة، دار المعارؼ بمصر، 9، طدراسات في عمم المغةكماؿ محمد بشر،  .2
 .232 ،صالمرجع نفسو،  .3
 .235المرجع نفسو، ص  :ينظر .4
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 كىذا الٌتحديد بأٌف الٌصرؼ ىك كؿ دراسة تؤدم إلى خدمة العبارة، كتؤٌثر في المعاني الٌنحكية

تعتبر مف صميـ الٌدرس الصرفي، مف ذلؾ قكلو: " جعمو يستبعد كثيرا مف المباحث التي كانت 
كلكف ليس مف الٌصرؼ البحث في صيغ األفعاؿ مف حيث أكزانيا، ككذلؾ البحث في صيغ 
ؿ كبلمو قائبل: " أكزاف الفعؿ الٌثبلثي كقد عدُّكىا  جمع الٌتكسير مف حيث أبنيٌتيا"، كيفصّْ

دـ الجممة أك العبارة، كلكٌنيا ذات قيـ سٌتة،ففي رأينا ىذه األكزاف ليست  ذات قيـ صرفٌية تخ
لفظٌية تفيد معرفتيا معرفة ألفاظ الٌمغة عمى كجييا الٌصحيح، كلكٌنيا تدخؿ في باب آخر غير 
باب الٌصرؼ، إٌنيا مف قضايا الثركة الٌمغكية، أك ىي مف مباحث متف الٌمغة كالمعجمات كما 

 .1إلييا"

مبحث "تاء االفتعاؿ" المتعمّْؽ بصيغة "افتعؿ" الٌصرؼ  كمف المباحث التي استبعدىا مف
كفركعيا، إذا كانت فاؤىا إحدل حركؼ اإلطباؽ: الٌصاد كالٌضاد كالطاء كالظاء، أك كانت ىذه 
الفاء داال أك ذاال أك زايا، إذ يرل أٌف ىذا المبحث كأمثالو ىك أقرب في كاقع األمر إلى ميداف 

إدراج ىذه المباحث في الٌصرؼ مردُّه إلى منيج األصكات منو إلى الٌصرؼ، كيرل أٌف سبب 
 الٌصرفٌييف كمنطقيـ الذم يٌتسـ بسمتيف كاضحتيف:

  أكالىما: إيمانيـ بفكرة األصؿ، بمعنى أٌف ىناؾ أصبل ثابتا ترجع إليو كؿ الٌصيغ المتشابية
 بطريؽ مباشر إف أمكف، أك بطريؽ غير مباشر مبني عمى االفتراض كالتأكيؿ.

  محاكلة حشدىـ األمثمة المتفقة في شيء، كالمختمفة في شيء آخر، تحت نظاـ كاحدثانييما: 
خضاعيا ليا بميزاف كاحد  .2كا 

كما استبعد كذلؾ باب الفعميف األجكؼ كالٌناقص، كما تفٌرع عنيما، ؼ"قاؿ" مثبل تصريفيا 
" تحركت الكاك، كانفتح ما قبميا، فقمبت ألفا "كغزا ؿى   " عند البصرييفالتقميدم ىك أصميا: "قكى

 كفيعؿ بيا ما فيعؿ بالمثاؿ السابؽ.

                                  
 .235المرجع السابؽ، ص  .1
 .245-243المرجع نفسو، ص  .2
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كىذا األصؿ الذم أشاركا إليو ىك أصؿ افتراضي ميتىكىَّـ ال أصؿ حقيقي، كذلؾ ىك ما نٌصكا 
ككٌرر أٌف الذم دعاىـ إلى ذلؾ ىك خضكعيـ لسيطرة فكرة األصكؿ عمى  [...] عميو بالفعؿ

 .1دة أك نظاـ كاحد مف البحثأذىانيـ، كحشد مختمفة األمثمة تحت قاعدة كاح
  كييمٌخص رأيو في األفعاؿ المعتٌمة كتصرفاتيا، فيقكؿ: " لؾ في ىذه األفعاؿ منيجاف منفصبلف

كييعنى بكصؼ المكجكد بالفعؿ، كال يجكز أف نتعٌدل ىذا الكاقع بحاؿ مف ، أحدىما: كصفيّّ 
 [...]أك تخميف األحكاؿ، كنحصر عممنا في الكصؼ دكف الٌتكرط في افتراض أك تقدير

كثانييما: منيج تاريخي، كلؾ فيو أف تتبع الحقائؽ الٌمغكٌية عمى فترات مختمفة مف الٌزمف 
لمكقكؼ عمى ما أصابيا مف تطٌكر كتغٌير، كلؾ بعد ىذه الخطكة أف تشير إلى أكجو الخبلؼ 

 .2كاالٌتفاؽ بيف الفترات الٌتاريخٌية
داؿ كالقمب كاإلدغاـ كاإلمالة كما شابييا ينبغي كبناء عمى قكلو، فإٌف مباحث اإلعبلؿ كاإلب

 استبعادىا مف الٌدرس الصرفي، ألٌنيا ال تؤدم إلى اختبلؼ المعاني الٌنحكٌية.
كليس مف خٌطة البحث تناكؿ كبلـ األستاذ كمّْو بالٌتحميؿ كالٌتعميؽ، ألٌف ىذا يبعدنا عف صمب 

طار المبحث الٌتمييدم الذم نمج منو عممنا كجكىره، كقد عرضنا رأيو في مفيـك الٌصرؼ في إ
إلى الٌتكجيو الٌصرفي، كلكف يمكف اإلشارة إلى مبلحظات أرل مف الٌضركرم لفت الٌنظر إلييا 

 في كبلمو.
اقتصار منيج الٌدراسة لديو عمى الكصؼ، كاستبعاد كؿ العمميات العقمٌية التي سٌماىا  -1

 االفتراض كالٌتقدير كالٌتأكيؿ.
بسبب إلى الٌدراسات الٌمسانية المعاصرة، خصكصا عمى يد "دك سكسير" كىذا المنيج يمتٌد 

عمى األقؿ في نظر بعض المناىج الٌمغكٌية األخرل –كأتباعو، كلكٌف الكصؼ غير كاؼ
مسكي قد أعاد سة الظاىرة الٌمغكية، إذ رأيناٌ تشك لدرا-كالمنيج الٌتكليدم كالٌتحكيمي مثبل 

  كالحدس، كىذا ما قاـ بو الٌصرفيكف العرب القدامى في بحكثيـاالعتبار لبلفتراض كالٌتعميؿ 
إال أٌننا نٌتفؽ مع األستاذ في انتقاد المبالغة في مسائؿ التدرُّب، كافتراض أكزاف لـ يأت بيا 

 الكاقع الٌمغكم.

                                  
. 244-243ص ، السابؽالمرجع .  1 
.251ص ، نفسوالمرجع .  2 
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إٌف مبلحظات األستاذ كاستنتاجاتو منطمقة مف كحي الٌتبنّْي التاـ لمعطيات الٌدرس  -2
  المبني عمى كاقع لغكم فيو كثير مف المخالفة لمكاقع الٌمغكم العربي الٌصرفي الغربي،

كمف أٌميات مسائؿ االختبلؼ بيف الٌدرسيف الغربي كالعربي، طبيعة الٌمغة العربية 
ٌنما  االشتقاقية، كطبيعة الٌمغات الغربٌية اإللصاقية، كالقياس ال ينبني عمى االختبلؼ، كا 

 لغة منطقيا الخاص.ينبني عمى المشابية، ألٌف لكؿ 
مف مباحث  –كىي الٌتغيرات غير المؤٌثرة في المعنى–عٌده كثيرا مف المباحث الٌصرفية  -3

كلك قاؿ  [...]عمـ األصكات مثؿ مباحث: تاء االفتعاؿ كاإلعبلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ 
برٌدىا إلى عمـ األصكات الكظيفي )الفكنكلكجيا( لكاف أقرب إلى منيج الٌدرس الذم 

   1.، أك إلى دراستيا في إطار الظكاىر السياقية كالمكقعية كما فعاؿ تٌماـ حٌسافارتضاه
قكلو: بإخراج صيغ جمع الٌتكسير مف حيث أبنيتييا مف الٌدرس الصرفي بحٌجة أٌنيا  -4

مف صيغ  فٌ أليست ذات قٌيـ صرفٌية تخدـ الجممة أك العبارة، فمعٌؿ األستاذ ىنا غفؿ 
" كأفعاؿكىي "ًفعمة" كفتية  :ة أربعةكما ىك لمكثرة، فصيغ القمٌ  ةىك لمقمٌ ما كسير جمكع التٌ 

ا، كال عديدة جدٌ فصيغ جمكع الكثرة أٌما " كأزمنة، ك ك" أفعمةكأحريؼ  "أٍفعيؿ"كأفراس، ك 
رفية التي تخدـ الجممة ة كالكثرة مف القيـ الصٌ المعرفة بالفركؽ بيف جمكع القمٌ  ريب أفٌ 

 ى.ر في المعنكتؤثٌ 
 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .262 ص عربية مبناىا كمعناىا، المغة ال :ينظر .1
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 ر القرائي الّصرفي بين الفعال "حث الثّاني: المغايرة الّصرفية في الفعال " أوجو الّتغايالمب

ندرس في ىذا المبحث اختبلفات القراءات القرآنية في استخداـ األفعاؿ بيف الماضي كالمضارع 
كاألمر، كما ندرس الٌتغاير في استعماؿ األفعاؿ لممعمـك أك لممجيكؿ، كمف حيث الٌتجريد 

 .1كالزيادة

نختار مف الٌنماذج القرآنية الكثيرة الّتغاير القرائي بين الفعل الماضي والمضارع والمر: -1
 األمثمة اآلتية: 

 الّنموذج الّول: 

 .(125)البقرة:  (َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصّمى) قاؿ اهلل تعالى:

ذيكا " بصيغة الفعؿ الماضي، كقرأ باقي األئٌمة الٌسبعة فقد قرأ اإلماماف نافع كابف عامر "اٌتخى
 الفعؿ بصيغة األمر "اٌتًخذيكا".

كقد ذكر الٌسميف الحمبي في تكجييو بأٌف نافعا كابف عامرقرآ الفعؿ عمى لفظ الخبر، كأٌما 
الباقكف فعمى لفظ األمر، ثـ طفؽ يذكر األكجو المترٌتبة عمى ىذا االختبلؼ نحكيِّا، حيث بٌيف 

ذيكا" عمى "جعمنا"، في إطار الجممة أٌف ا لقراءة األكلى تحتمؿ أكجيا ثبلثة : إٌما عطؼ "اٌتخى
ذ جعمنا البيت مثابة لمٌناس كأمنا"، فيحتاج إلى تقدير  ٌما العطؼ عمى مجمكع قكلو "كا  الكاحدة، كا 

ذ اٌتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصٌمى"، كيككف الكبلـ مف جممتيف، كالثٌالث نسبو  إلى "إذ"، " كا 
كما يعضد ىذا  2العكبرم أم: أف يككف الفعؿ معطكفا عمى محذكؼ تقديرهي : فثابكا كاتخذكا"

الذم قاؿ: " كجوي قراءة مف قرأ  الٌتكجيو أك بعضو عمى األقؿ، أٌنو كافؽ قكؿ أبي عمي الفارسي
"كاٌتخذكا" أٌنو معطكؼ عمى ما أضيؼ إليو إذ كأنَّو قاؿ ك" إذ اتخذكا"، كمٌما يؤكّْد الفتح في 

ْسَماِعيلَ  :)الخاء أٌف الذم بعده خبر، كىك قكلو   3(.125البقرة )( َوَعِيْدَنا ِإَلى ِإْبَراِىيَم َواِ 

أٌنيا عطؼ عمى "اذكركا "إذ قيؿ  "الٌسميف" أربعة أكجو: " ليا أٌما قراءة األمر ك"اٌتًخذكا" فذكر
بأٌف الخطاب لبني إسرائيؿ، أم: اذكركا نعمتي كاٌتًخذكا كالثٌاني: أٌنيا عطؼ عمى األمر الذم 

                                  
 .190-189، ص 1معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .106-105، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .2
 .220، ص 2الحجة لمقراء الٌسبعة، ج .3
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مَّنىو قكلو مثىابىةن  كالثٌالث: أٌنو معمكؿ لفعؿ محذكؼ أم:  ، كأٌنو قاؿ: ثكبكا كاتخذكا"تىضى
يتو، أك لمحٌمد عميو الٌسبلـ، كقمنااتًخذيكا، إف قيؿ ىذا كالرابع أف يككف  الخطاب إلبراىيـ كذيرّْ

 .1مستأنفا "

كىكذا نمحظ أٌف االختبلؼ بيف صيغتي فعؿ " اٌتخذ " قد مٌكف مف إضافة داللة جديدة يحتمميا 
ٌنما تكٌسع ليشمؿ أٌمة  –عميو السبلـ–الٌسياؽ، فمـ يعد المعنى حكاية لفعؿ إبراىيـ  كذيٌريتو كا 

بالٌتكجيو بأمرىـ باٌتخاذ المقاـ ميصٌمى، كيشيد ليذا ما أكرده  –صٌمى اهلل عميو كسمـ–الٌنبي 
ٌجة مف أٌف الٌنبي أخذ بيد عمر  فمٌما أتى المقاـ قاؿ عيمر: -رضي اهلل عنو–"الفارسي" في الحي
أفبل نٌتخذه مصمٌى؟، فأنزؿ اهلل عٌز كجؿ: أىذا مقاـ أبينا إبراىيـ؟  قاؿ: نعـ، قاؿ عمر: 

فيذا تقديره: افعمكا، كاألمري إذا ثبت ىذا الخبر آكدي ألنو  إبراىيم مصّمى( )واّتِخذوا من َمَقام
"  .2يتحٌقؽ بو المزـك

كقد احتاط ابف خالكيو في تكجييو لما قد يتبادر في الذّْىف مف شيبية الٌتعارض بيف األمر 
يؿ: فإٌف األمر ضٌد الماضي، ككيؼ جاء القرآف بالٌشيء كضده؟ فقاؿ: كالماضي فقاؿ: فإف ق

إٌف اهلل تعالى أمرىـ بذلؾ مبتدئا ففعمكا ما أيمركا بو، فأثنى عمييـ بذلؾ، كأخبر بو، كأنزلو في 
 . 3العرضة الثٌانية"

 الّنموذج الثّاني:

 َلوُ   َخْيرٌ   َفُيوَ   َخْيًرا  َتَطوَّعَ  َفَمنْ    ِمْسِكينٍ       َطَعامُ   ِفْدَيةٌ   ُيِطيُقوَنوُ  الَِّذينَ  َوَعَمى)تعالى:  اهلل قاؿ
 (.184البقرة: ) (َتْعَمُمونَ  ُكْنُتمْ  نْ إِ َلُكْم  َخْيرٌ  َتُصوُموا َوَأنْ 

ة فعبل ماضيا قرأ اإلماماف حمزة كالكسائي "يىطكٍَّع" بالياء فعبل ميضارعنا، كقرأه بقٌية األئمٌ 
 .4"تطىكَّعى"

                                  
 106، ص2الدُّر المصكف: ج .1
 ، ص ف.2الحجة لمقراء الٌسبعة، ج .2
 .87 ص ، 1الحجة في القراءات الٌسبع، ج .3
 .253 ص ، 1معجـ القراءات، ج :ينظر  .4
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فعمى الكجو األٌكؿ تككف "مف" شرطٌية، كأصؿ "يطكَّع" يتطكَّع، فأدغمت الٌتاء في الٌطاء فشٌددت 
سيف اإلدغاـ لنقؿ الٌتاء إلى القكة، كالخبر فعؿ الٌشرط، كالجكاب قكلو تعالى:  الٌطاء لذلؾ، كحى

 ، كالعائد محذكؼ، تقديره: فإٌف اهلل شاكر لو."فإن اهلل شاكر عميم"

ءة الجميكر "تىطكَّعى"، فتحتمؿ كجييف أحدىما: أف تككف شرطٌية كالكبلـ كما تقٌدـ أٌما عمى قرا
كتككف في محؿ رفع باالبتداء  تككف مكصكلة، كتطكَّع ًصمتييافي القراءة األكلى، كالثٌاني أف 

 .1أيضا، ك "فإٌف اهلل" خبره، كدخمت الفاء لما تضمف مف معنى الٌشرط

إلماـ "مكي بف أبي طالب " في تكجيو قراءة الفعؿ بالتاء كفتح كلمزيد مف اإليضاح نكرد قكؿ ا
العيف: " كجو القراءة بالٌتاء كفتح العيف، أٌنو استغني بمفظ الٌشرط عف لفظ االستقباؿ، ألٌف 
  حرؼ الشَّرط يدؿ عمى االستقباؿ، فأتى بمفظ الماضي، ككاف ذلؾ أخٌؼ مف لفظ المستقبؿ

الٌتشديد، كالماضي في مكضع جـز بالٌشرط، كيجكز في ىذه الذم تمزمو الٌزيادة كاإلدغاـ ك 
  القراءة أف تككف خبران غير شرط، "كمف" بمعنى "الذم"، كالماضي لفظو كمعناه ماض أيضا

 .2"خيرنا فإنو اهلل شاكر عميـ بو كالمعنى: فالذم تطٌكع فيما مضى 

حالة "مف" المكصكلية أك  كىكذا فإف القراءتيف تظاىرتا في تكسيع الٌداللة، بيف الماضي في
الٌداللة المستقبمية في "مف" الشرطية، مع الماضي أك المضارع، دكف أف ننسى معنى الٌصيغة 
الٌصرفية "يتفعَّؿ" التي كقع فييا إدغاـ كما أنتج مف ثقؿ في الكممة، أضاؼ معنى التكمُّؼ الذم 

 عى مجاىدة الٌنفس بأداء الكاجبات كتكثير الٌنكافؿ.يتبلءـ مى 

 الّنموذج الثّالث:

 (.259)البقرة:  (َقاَل َأْعَمُم َأنَّ المََّو َعَمى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديرٌ )قاؿ اهلل تعالى: 

"، قاؿ الٌسميف  ـٍ كرد الفعؿ في ىذه اآلية بصيغتيف : صيغة المضارع "أعمـ" كصيغة األمر "اعم
ـي" مضارعا، كالجيعفي عف أبي  " عمى األمر، كالباقكف "أعم ـٍ الحمبي: " كقرأ حمزة كالكسائي "اعم

ـى، كفي تكجييو األمر عمى قراءة حمزة كالكسائي يقكؿ: " " أمرنا مف أىٍعمى ـٍ " أمرنا مف بكر " أعًم ـٍ اعم
مىؾ، أم: قاؿ اهلل أك المىمؾي  عمـ قكالف أظيرىما أٌنو ضمير يعكد عمى اهلل تعالى أك عمى المى

                                  
 .192، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .1
 .270ص ، 1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .2
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، كالثٌاني أٌنو ضمير  ـٍ لذلؾ الماٌر ]أك كاٌلذم مٌر عمى قرية كىي خاكية عمى عركشيا[ : اعم
 يعكد عمى المارّْ نىٍفًسو، نٌزؿ نفسو منزلة األجنبي فخاطبيا كمنو : 

 وىل ُتطيق وداعا أييا الّرجُل. ودٍّع ىريرة إّن الركب ُمرَتِحُل 

ـٍ يا عبد اهلل، كييسٌمى ىذا    يعني نفسو، قاؿ أبك البقاء ]العكبرم[: " كما تقكؿ لنفسؾ: اعم
ـي" مضارعا  التجريد، يعني كأٌنو جٌرد مف نفسو مخاطبا ييخاًطبيو، كأٌما مف قراءة غيرىما " أعم

ـي أنا"لممتكمـ، ففاعؿ ق  .1اؿ ضمير الماٌر أم: قاؿ المار أعم

ـي" حيث قاؿ: "كىك االختيار ألٌنو مف كبلـ الٌرجؿ  كقد رٌجح " ابف خالكيو" قراءة الجميكر " أعم
 . 2أخبر عف نفسو"

كليس غريبا أف يكٌمـ اإلنساف نفسو عندما ييعايف معجزة خارقة، كإحياء المكتى عمى سبيؿ 
ٌنما حدكث فعؿ اإلحياء االعتبار، كما أٌنو ال يعن ي أف عيزيرنا لـ يؤمف بإحياء اهلل لممكتى، كا 

 أمامو حٌرؾ مشاًعرىهي، كأنطؽ لسانىوي باإلقرار بطبلقة قدرة اهلل تبارؾ كتعالى.

 الّتغاير القرائي بين الفعل المبني لممعموم والفعل المبني لممجيول:-2

ت، فالٌرسـ كاحد كاألصؿ كاحد في ىذا الٌنكع مف االختبلؼ في القراءات يختٌص بالحركا
نتيجة ليذا الٌتغٌير إعادة ترتيب لعناصر الجممة، لككف الفعؿ ىك بؤرة –الفعميف، كلكف يحدث 

ـٌ ييسـٌ فاعمو  كما يعبّْر األقدمكف –الجممة الفعمية، فعند بناء الفعؿ لممجيكؿ، أك بنائو لما ل
كظيفة الفاعؿ كالمفعكؿ بو، كأحيانا  ةاإلسناد في الجممة، فتكتسب بعض أجزاء الجمم-يتغٌير

فقد ناب الجار  (23ُفزٍّع عن قموبيم( )سبأ:حّتى إذا )يككف الٌتغيير مقٌدرا مثؿ قكلو تعالى: 
 كالمجركر عف الفاعؿ.

 الّنموذج الّول: 

َي َمن نََّشاُء  حتى)قاؿ اهلل تعالى:  ِإَذا اْسَتْيَأَس الر ُسُل َوَظن وا َأنَُّيْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُىْم َنْصُرَنا َفُنجٍّ
 (.110يوسف: ) (َوَل ُيَرد  َبْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمينَ 

                                  
 .571، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .1
 .93ص ، 1إعراب القراءات الٌسبع، ج .2
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ٍفتكحةو عمى أنو فعؿ ماض ـي مشٌددة كياء مى  قرأ اإلماماف ابف عامر كعاصـ بنكف كاحدة كجي
(، كقرأ بقٌية األئٌمة الٌسبعة بنكنيف ثانيتيما ساكنة كالجيـ خفيفة كالياءي  يى مبني لممفعكؿ )نيجّْ

 .1ساكنة عمى أنو مضارع "أىٍنجى"

كقد قاؿ "ابف خالكيو" في تكجيو االختبلؼ في الفعؿ: " قرأ عاصـ كابف عامر" "فىنيجّْي مف 
و، ك"مف" في مكضع رفع اسـ ما لـ ييسـٌ نشاء" بنكف كاحدة عمى أنو فعؿي ماض لـ يسـٌ فاعم

ًفيت في المفظ لمغيٌنة التي فييا، فحذفت خطنا موي عمى ذلؾ أٌف الٌنكف خى مى ٌنما حى   فاعميو، كا 
ي مف نشاء بنكنيف األكلى عبلمة االستقباؿ، كالثٌانية أصمٌية   كاالختيار ما قرأه الباقكف، فىنينىجّْ

  الياء تسكف في الًفعًؿ المستقبؿ كتيفتح في الفعؿ الماضيألٌف "وما ننّزلو"كالياء ساكنة، مثؿ 
 .2مثؿ قىضىى يقضي"

بأٌف الفعؿ مف نكف كاحدة يشير إلى نكنيف -عمى الٌرغـ مف تصريحو–ككأٌف "ابف خالكيو" 
أيدغمت األكلى في الثٌانية بداللة ذكره الغيٌنة، كالجيـ المشٌددة، ذلؾ أٌف النُّكف الٌساكنة ال تخفى 

كمي "اإلخفاء"، مع الجيـ، أك باإلدغاـ في الجيـ، مٌما أٌدل إلى تشديدىا، كىذا الٌرأم إال بح
صٌرح بو بعض النحاة، إال أٌف الٌسميف الحمبي رٌد عمييـ بقكلو: " كقيؿ األصؿ نيٍنجي بنكنيف 

 .3فأدغـ الٌنكف في الجيـ كليس بشيء، إذ الٌنكف ال تدغـ في الجيـ"

االختيار ما قرأه الباقكف" فغيري كجيو، لترجيحو بيف قراءتيف متكاترتيف أما قكؿ "ابف خالكيو": "ك 
" كالذيف نقؿ "الٌسميف  يى سبعيتيف، ككذلؾ بالٌنسبة لمنٌحاة كالمفٌسريف الذيف رٌجحكا قراءة "نيجّْ
الحمبي" ترجيحيـ دكف تعقيب، كذلؾ في قكلو: "كقد رٌجح بعضيـ قراءة عاصـ بأٌف المصاحؼ 

حى أيضا بأٌف فييا مناسبة لما قبميا اٌتفقت عمى كىتٍ  ًبيا " فىنيٌجي" بنكف كاحدة، نقمو "الٌداني"، كريجّْ
مف األفعاؿ الماضية، كىي جارية عمى طريقة كبلـ الممكؾ كالعظماء مف حيث بناء الفعؿ 

 .4لممفعكؿ"

                                  
 .360-358، ص4معجـ القراءات، ج .1
 .319ص، 1إعراب القراءات الٌسبع، ج .2
 .567، ص :6الدر المصكف، ج .3
 .668 ص ، 6المصدر نفسو، ج  .4
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يغة الٌصرفية، فصيغة الماضي الم بني كالحؽ أٌف في كؿ قراءة معنى إضافيا دقيقا تفيده الصّْ
  لممجيكؿ تحكى نصر اهلل أنبياءه جميعا كأتباعيـ، كصيغة الفعؿ المضارع المبني لممعمكـ

 .-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ–نبٌينا محمد  ليشمؿتشير إلى استمرار ىذا الٌدعـ كالٌنصر 

كما تقضي سٌنة اهلل بنصر أنبيائو كأكليائو، ككذا مف جاء بعدىـ مف الٌدعاة الرٌبانييف، كيشيد 
ُقْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَّو )ا قكلو تعالى في اآلية التي ىي قبؿ اآلية مكضكع البحث: ليذ

 (.108يوسف: ( ) َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن المَّو َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َعَمى َبِصيَرة

فكما شارؾ األتباع الٌرسكؿ في الدعكة إلى اهلل اقتضى ذلؾ المشاركة في انتصار اهلل ليـ، 
ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَمَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الد ْنَيا )كتأييدىـ، كما جاءت بذلؾ السُّنة اإلليية: 

 (.51غافر: ) (َوَيْوَم َيُقوُم اَلْشَيادُ 

 ني: الّنموذج الثّا

َن اْلُمْشِرِكيَن َقْتَل َأْوَلِدِىْم ُشَرَكاُؤُىْم ِلُيْرُدوُىْم َوِلَيْمِبُسوا  وكذلك)قاؿ اهلل تعالى:  َزيََّن ِلَكِثيٍر مٍّ
 (.137النعام: ) (َعَمْيِيْم ِديَنُيم

لـ كردت في الفعؿ "زٌيف" قراءتاف متكاترتاف: األكلى: قرأ بيا ابف عامر كالفعؿ فييا مبنٌي لما 
 .1كالفعؿ مبني فييا لمفاعؿ )زيَّف( ييسـٌ فاعمو "زييّْف"، كالقراءة الثٌانية قرأ بيا القٌراء السّْتىة الباقكف،

 قاؿ "ابف خالكيو": " فاألكالد في مكضع نصب، "كشركاؤيىـ" يرتفعكف بفعميـ، كفعميـ الٌتزييف
كالدىىـ، فيذه قراءة الٌناس كمّْيـ إاٌل كالٌتقدير: ككذلؾ زٌيف شركاؤىـ أٍف قىتؿى كثيره مف المشركيف أ

أىؿ الشاـ ]ابف عامر[، فإٌنيـ قرأكا: ككذلؾ زيًيفى بضـ الٌزام، قتؿي بالٌرفع، كأكالدىىيـ بالنىصب " 
كشركاؤىـ" بالخفض، عمى تقدير: قتؿي شركائيـ أكالدىـ، ففٌرقكا بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، 

 كما قاؿ الشاعر:

 َزجَّ القموِص أبي َمزادة  فَزَجْجُتيا ُمتمكٍّنا

 .2أراد: زىٌج أبي مزادة القمكص

                                  
 .554-551ص معجـ القراءات، ج، . 1
 .171ص ، 1إعراب القراءات السبع، ج .2
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و " نصر الٌديف الٌشيرازم" المشيكر بابف مريـ، االختبلؼ بيف صيغتي "زٌيف"، في اآلية  كقد كجَّ
الكريمة تكجييا أكضح مف "ابف خالكيو" فقاؿ في تكجيو الفعؿ "زييّْف" بالٌضـ: "كالكجوي أٌنو بينيى 

كأسندىهي إلى القتؿ، كأعمؿ الفعؿ الذم ىك مصدر الفعؿ، كأضافىوي إلى الشركاء الفعؿ لممفعكؿ 
كىك فاًعؿه، كنصب "األكالد" ألٌنو مفعكؿ بو كفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، كالتقدير: 
زييف ليـ قتؿي شركائيـ أكالدىـ فقٌدـ كأٌخر، كىك قبيح قميؿ في االستعماؿ لمفصؿ بيف المضاؼ 

ٌيف" بفتح الٌزام كالياء، كقتؿى بنصب البٌلـ، كأكالًدىـ  [...]كالمضاؼ إليو كقرأ الباقكف " زى
بالخفض، ك" كشركاؤىـ" بالٌرفع، كالكجو أٌف الٌشركاء عمى ىذا فىاًعؿ "زٌيف"، كقتؿى أكالدىـ 
منصكب بأٌنو مفعكؿ زٌيف، كالٌتقدير : زٌيف لكثير مف المشركيف قىتؿي أكالدىـ، فأٌخر الفاعؿ كقٌدـ 

 .1لمفعكؿ بو كىذا ىك األشيرا

كىذا تكجيو حسف لىكال كصفو بأٌف الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالظرؼ قبيح قميؿ 
سقاطو ىذا القكؿ الذم نقمو عف "أبي عمي الفارسي" عمى اآلية الكريمة، التي  االستعماؿ، كا 

 كردت فييا القراءة.

ك "أبي حٌياف" ك"ابف الجزرم" كغيرىـ عف ىذه كقد دافع الكثير مف الٌنحاة كالقٌراء "كابف مالؾ" 
القراءة، كعف الحكـ النحكم ]جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو[، فقد بٌيف ابف مالؾ 
جكاز الفصؿ قائبل: " ىذا الٌنكع مف أحسف الفصؿ، ألٌنو فصؿ بمعمكؿ المضاؼ، فكاف فيو 

ار، كبذلؾ أىًقيسي عمى كىركده في قٌكة، كىك جدير بأف يككف في االختيار كال يختص باالضطر 
قاؿ: " ىؿ أنتـ تاركك -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ -أٌف النبي -رضي اهلل عنو–حديث أبي الٌدرداء 

 2لي صاحبي؟

أراد: ىؿ أنتـ تاركك صاحبي لي، ففصؿ بالجار كالمجركر، ألٌنو متعٌمؽ بالمضاؼ كىك أفصح 
، كقاؿ في مكضع آخر: " كأقكل 3كرةالٌناس، فدٌؿ ذلؾ عمى ضيعؼ قكؿ مف خٌصوي بالٌضر 

                                  
ح في كجكه القراءات كعمميا، ص  .1  .498-494المكضَّ
 .4640ركاه البخارم في كتاب التفسير، حديث رقـ  .2
 .273، ص 3شرح الٌتسييؿ، ج .3
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: "ككذلؾ زييّْف لكثير مف المشركيف قتؿي -رضي اهلل عنو–األدٌلة عمى ذلؾ قراءة ابف عامر 
ٌكةه إلى مكثكؽو بعربٌيتو" ٍعزي أكالدىىـ شيركاًئيـ" ألٌنيا ثابتة بالٌتكاتر مى

 ، كمٌما قاؿ في "الكافية":1

 يا من عاضٍد وناصــرِ فكم ل    وُحّجـتي قــراءُة ابُن عـامِر 

يف أم: المضاؼ كالمضاؼ إليو. فكمٌما قاؿ السُّيكطي في المكضكع: " ال ييفصؿ بيف المتضاي
اختيارنا ... ألٌنو مف تمامو، كمينٌزؿ منو منزلة التٌنكيف، إال بمفعكلو كظرفو عمى الٌصحيح كقراءة 
"ابف عامر:" قتؿي أكالدىىـ شركاًئيـ"، كقيؿ: ال يجكز بيما،كعمى المفعكؿ أكثر الٌنحكييف ]يقصد 

فيو، كفي المفعكؿ بثبكتو في الٌسبع المتكاترة  جميكر البصرييف[، كىريدَّ في الظرؼ أٌنو يتكسع
كجٌكزه أم: الفصؿ الككفية مطمقا بالظرؼ كالمجركر كغيرىما، كجٌكزه يكنس بالظرؼ  [...]

  زيد -كاهلل–كالمجركر غير المستقؿ، كجٌكزه ابف مالؾ بقسـ، كحكى "الكسائي": ىذا غبلـي 
بّْيا" -اهللك –كقاؿ أبك عبيدة : " إف الٌشاة تجتٌر فتسمع صكت  رى

2 . 

 الّنموذج الثّالث:

ُكل  َنْفٍس  َوَمن َيْغُمْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ توّفى َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َيُغلَّ )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.161آل عمران: ) (مَّا َكَسَبْت َوُىْم َل ُيْظَمُمونَ 

"يىغيٌؿ" بفتح الياء كضْـّ الغيف، مبنيا لمفاعؿ، كقرأ ـكعاصقرأ ابف كثير كأبك عمرك بف العبلء 
" أم:  "، كقد قاؿ "ابف خالكيو": كمف قرأ بالفتح "يىغيؿَّ األئٌمة الباقكف الفعؿ مبنيا لممفعكؿ "ييغىؿُّ

ٍف"  ، كاألصؿ "ييٍخكى افى  ىكذا قاؿ باقتضاب.3يىخيكف، كمف ضـٌ الياء فمعناه أف ييخى

مبي فقد أطاؿ الٌتكجيو، ككٌضح الٌداللة في كؿ قراءة، فقاؿ في تكجيو قراءة  أما الٌسميف الحى
مكؿ لتنافييا، فبل يجكز أف ييتكٌىـ ذلؾ فيو  الفتح: " كمعناه أٌنو ال يىصح أف يقع مف الٌنبي غي
البٌتة"، كفي تكجيو القراءة الثٌانية ]البناء لممفعكؿ[ قاؿ: " كىذه القراءة فييا احتماالف: أحدىما 

ٌح لنبي أف يىخيكنو غيره كيىغيمَّو، فيك نفي في معنى  أف يككفى  "غٌؿ" ثبلثيا : كالمعنى ما صى
كجياف: أحدىما أف  والٌنيي، أم ال يىغيمَّو أحد، كاالحتماؿ الثاني أف يككفى مف أغؿَّ رباعيا في

                                  
 المصدر السابؽ، ص ف. .1
 .433-431 ص ، 2ىمع اليكامع، ج .2
 .122 ص ، 1إعراب القراءات الٌسبع، ج .3



 أالّتوجيه الّصريف للقراءات القرآنّية :الفصل الثالث

-115- 

في يككف مف "أغمَّوي" أم: نسبىوي إلى الغيمكؿ كقكليـ: أكذبتيو، أم: نسبتو إلى الكذب، كىذا 
المعنى كالذم قبمو، أم نفي في معنى النيي، أم ال ينسبو أحد إلى الغيمكؿ، كالثاني: أف يككف 

كأبخمتيو، كأجبنتيو، أم: كجدتو محمكدنا  مف أغمَّوي، أم: كجده غىاالِّ كقكليـ: أحمدتي الرجؿ
ذكؼ، ألٌف "يىغيٌؿ" بالياء لمفاعؿ ال يقٌدر فييا مفعكؿ محكبخيبل كجباىنا، كالظاىر أف قراءة 

  الغرض نفي ىذه الٌصفة عف الٌنبي مف غير نظر إلى تعمُّؽ بمفعكؿ كقكليـ ىك ييعطي كيمنع
 .1تريد إثبات ىاتيف الصفتيف"

 الّنموذج الرّابع: 

 (.229( )البقرة: ... )ِإّل َأْن َيَخاَفا َألَّ ُيِقيَما ُحُدوَد المَّوِ قاؿ اهلل تعالى:

كاألعمش كمجاىد كالحسف: إاٌل أف "ييخافا"، عمى بناء الفعؿ قرأ حمزة كأبك جعفر، كيعقكب 
افا بالبناء لمفاعؿ  .2لممفعكؿ، كقرأ الباقكف: إاٌل أف يىخى

كالقراءة عمى البناء لمفاعؿ ال إشكاؿ في تكجيييا، فالخطاب لمٌزكجيف كالٌضمير في "أف يخافا" 
ا" مفعكؿ بو، كالمعنى عمى ىذه القراءة:  أف يىظيٌف كؿ كاحد مف الزكجيف أاٌل ليما، ك"أال ييقيمى

يقيـى حٌؽ الٌنكاح لصاحبو، حسبما يجب عميو فيو لكراىةو يعتًقديىا، فبل حرجى عمى المرأة أف 
 تفتدم ]أم تعطي الٌرجؿ بعض ما أعطاىا عمى سبيؿ الخمع[ كالى حرج عمى الزكج أف يأخذ.

خالكيو بتكجيو مقتضب عار عف  أٌما القراءة الثٌانية فقد استشكميا بعضيـ، كقد اكتفى ابف
ـٌ فاعمو" عمو فعؿى ما لـ ييسى  .3تكضيح الٌداللة بقكلو: " كمف ضـٌ جى

ت أحسنيا عنده: أف يككف " أما الٌسميف الحمبي فقد دافع عف ىذه القراءة، كذكر عٌدة تكجييا
قيما" بدالن مف الٌضمير في "يخافا" ألٌنوي يحٌؿ محٌمو، كتقديره: إاٌل أف يخاؼ عدـ إقامتيا "أاٌل ي

حدكد اهلل، كىذا مف بدؿ االشتماؿ كقكلؾ: الٌزيداف أعجباني عمميما، ككاف األصؿ: إاٌل أف 

                                  
. 466-465ص ، 3الدر المصكف، ج :ينظر.  1 
.315-314ص ، 1معجـ القراءات، ج :نظر. ي 2 

.97ص ، . الحجة في القراءات السبع 3 



 أالّتوجيه الّصريف للقراءات القرآنّية :الفصل الثالث

-180- 

ميو، كقاـ يخاؼ الكيالةي، الٌزكجيف أاٌل يقيما حدكد اهلل، فحذؼ الفاعؿ الذم ىك "الكالة" لمٌداللة ع
 .1 ضمير الٌزكجيف مقاـ الفاعؿ ]نائب فاعؿ[

 الّتغاير القرائي بين صيغ المجّرد والمزيد:-3

 نكتفي في ىذا الباب بمثاليف كبلىما مف المجٌرد الثبلثي. الّتغاير بين صيغ المجّرد:

 : الّتغاير القرائي بين َفَعَل َيْفِعُل وفَعل َيْفُعل

ْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اَلْرِض َوَل ِفي السََّماءِ َوَما َيْعُزُب )قاؿ تعالى:  (.61)يونس:  (َعن رَّبٍَّك ِمن مٍّ

كسبأ اآلية  61قرأ الكسائي "يىعًزب" في المكضكعيف بكسر الزام ]أم في سكرة يكنس آية 
" بضـ الٌزام03  .2[، كقرأ باقي األئمة الٌسبعة "يىٍعزيبي

أٌف االختبلؼ بيف"يعزب" بالكسر كالٌضـ  إلى حمبيكقد ذىب كٌؿ مف "ابف خالكيو" كالٌسميف ال
ىك اختبلؼ لغات كليجات ال أثر لو في المعنى، قاؿ ابف خالكيو: " كىما لغتاف "يعزيب" 
، كمعنى ال يعزب عنو، ال يبعد عف اهلل شيء في األرض  كيعًزب" مثؿ عكؼ يىٍعكيؼي كيىٍعًكؼي

 .3"كال في الٌسماء، دٌؽ أك جٌؿ كال تخفى عميو خافية

"، أم  أما الٌسميف الحمبي فقد كاف كعادتو أكثر تفصيبل فقاؿ: "كىما لغتاف في مضارع "عىزىبى
في  كقيؿ لمغائب عف أىمو عىازب، حتى قالكا لمف ال زكج لو عازب، كقاؿ  [...]غاب حتى خى

بةه، كعىزىبى عنو حمميو  الٌراغب: " العازب المتباعد في طمب الكؤل، كيقاؿ رجؿ عىزبي كامرأة عىزى
كفي الحديث أيضا أصبحنا في أرض  [...]أم: غاب، كقـك ميعٌزبيكف أم: عىزبت عنيـ إبميـ 

ٍحراء، أم بع يدة المرعى، كيقاؿ لمماؿ الغائب عازب، كلمحاضر عاىف، كالمعنى في عزبٌية صى
 .4اآلية: كما يىٍبعيدي أك يخفى، أك يغيبي عف ربؾ"

 الّتغاير القرائي بين "َفَعَل" و "َفِعل": 

 (.07)َفِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر( )القيامة: قاؿ اهلل تعالى: 

                                  
.448ص ، 2، جالدر المصكف :نظر. ي 1 

 .231 ص ، 1القراءات كأثرىا في عمـك العربية، ج .2
.270ص ، 1إعراب القراءات السبع، ج.  3 
.230-229ص ، 6الدر المصكف، ج.  4 
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كىٍحدىهي "بىرىؽ" بالفتح كقرأ بقية الٌسبعة "بىًرؽ" كردت في "برؽ" قراءتاف متكاترتاف، فقد قرأ نافع 
 .1بالكسر

  ك "برىؽ" لمع بصريه مف ًشٌدة الٌشخيكص فىتىرىاهي ال يطريؼ، قاؿ مجاىد كغيره: ىذا عف المكت
 2كقاؿ الحسف: ىذا يـك القيامة.

بىًرؽ بصر  أما بىًرؽى بالكسر، فتحٌير فزعا، كنقؿ "الٌسميف" عف "الٌزمخشرم"، أٌف أصؿ "برؽ" مف
: أًسدى، كبىًقرى إذا رأل أسىدنا، كبقرا  الٌرجيؿ إذا رأل إلى البرؽ فديًىش بصره، كيقاؿ: برؽ كما ييقىاؿي

 كثيرا فتحٌير مف ذلؾ، كاستدٌؿ بقكؿ "ذم الرُّمة".

" ساِفًرا كاد َيبِرقُ      تْ ضَ عرَّ تَ  الحكيمَ  ولو أّن لقمانَ   3لعينيو "َميٌّ

 4لممٌيت إذا شخص: قد برؽ بصرهكقاؿ ابف خالكيو: يقاؿ 

  كأثبت مكي بف أبي طالب المعنى ذاتىوي ًلبًرؽ، كأسقطو عمى حالة مكت اإلنساف أك عند بعثو
ككذلؾ أسقط معنى بىًرؽ عمى حارى كفىًزعى مف المكت كالبعث، كرٌجح البعث بدليؿ قكلو 

-10)القيامة: (َوَزَر ِإَلى َربٍَّك َيْوَمِئٍذ الُمْسَتَقر   َيُقوُل اإِلنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن الَمَفر  َكالَّ لَ تعالى:)
12)5. 

كىناؾ قكؿ ركاه أىؿ المُّغة بأٌف بىًرؽى كبىرىؽ لغتاف بمعنى كاحد، كذكر ذلؾ كؿ مف ابف خالكيو 
 كالٌسميف كمكي ذلؾ كلكف دكف ترجيح.

ٌسعٍتوي، فبدال مف اال كتفاء بالٌشخكص كالٌممعاف كعمى ىذا نرل أٌف قراءة نافع أثرت المعنى كىكى
 عند المكت أك ساعة البعث، يضاؼ إليو الفزع كالحيرة.

 فيصبح شخكص األعيف مصحكبا بفزع كحيرة.

 

                                  
.186—185ص ، 10معجـ القراءات، ج :ينظر.  1 

.410 ، ص21الجامع ألحكاـ القرآف، ج :. ينظر 2 
.410 ، ص10الدر المصكف، ج :ينظر.  3 

 .415 ، ص2سبع، جإعراب القراءات ال :ينظر .4
 . 350  ، ص2الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .5
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 الّتغاير القرائي بين الفعل الّثالثي ومزيده بحرف: 

 المغايرة الّصرفية بين: َفَعَل وأْفَعل:

 معاني عٌدة أىٌميا:معاني "أفعؿ" الٌصرفية: ذكر الٌصرفيكف لصيغة "أفعؿ" 

ا .1  الٌتعدية: أخرجت زيدن
ٌبأى المكاف )كثر ضباؤه( .2  الكثرة: أضى
 الٌصيركرة: أغٌد البعيري أم: أصابتو الغٌدة .3
 أقتمتي فبلنا عٌرضتو لمقتؿ. الٌتعريض: .4
 الٌسمب: أشكيتو .5
فة في معنى الفاعؿ: أبخمتي فبلنا أم: كجدٌتو بخيبل. .6  ككف الصّْ
فة .7  المفعكؿ: أحمدتي فبلنا أم: كجدتو محمكدنا.في معنى  ككف الصّْ
 لجعمو صاحب شيء بكجو مف الكجكه: أشفيت فبلنا أعطيتيو دكاء يستشفى بو. .8
 لبمكغ عدد: أعشرتي الٌدراىـ. .9

 لمٌداللة عمى الٌزماف: أمسينا .10
ٍقنىا .11  الٌداللة عمى المكاف: أٍعرى
نتيوي  .12 ٍنتيو –مكافقة الفعؿ الثبلثي مثاؿ: أٍحزى زى  حى
 ف المجٌرد: أرمؿاإلغناء م .13
 المطاكعة لفعؿ: قشعت الريحي الٌسحاب فأقشع، أم تفٌرؽ. .14
 أف يجعؿ صاحب شيء: أقبرتو جعمت لو قبرا. .15
 أف يككف لميجكـ: أطمعت عمييـي أم: ىجمت. .16
 أف يككف لمضياء: أشرقت الٌشمس، فأما شرقت فطمعت. .17
ٍتوي، كأخطأتوي: أم سميتيو كافرا كمخطئا. .18  لمٌتسمية: أىٍكفىرى
 لمٌدعاء: أسقيتيو دعكت لو بالٌسقيا  .19
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لبلستمحاؽ: أقطعى النخؿي كأحصدى الٌزرعي  .20
1. 

 إلى غير ذلؾ مف المعاني الفرعٌية ليذه الٌصيغة.

 " يغتاف ]فعؿ كأفعؿ[ بمعنى كاحد بدليؿ قكؿ سيبكيو: "كقد يجيء "فعمتي كأحيانا ترد ىاتاف الصّْ
" المعنى فييما كاحد، إاٌل أٌف  الٌمغتيف اختمفتا، زعـ ذلؾ الخميؿ، فيجيء بو قكـه عمى ك "أفعمتي

، " فعمتي  .2كيمحؽ قـك فيو األلؼ فيبنكنو عمى أفعمتي

كيعني ىذا أٌف ىناؾ لغتيف بمعنى كاحد، كقد أٌكد ذلؾ الكسائي حيث قاؿ: قٌمما سمعتي في 
"  .3شيء فعمتي إال كقد سمعت أفعمتي

ز في بحثنا عمى ما يترٌجح فيو اختبلؼ المعنى كفي أحاييف كثيرة ترد بمعاف مختمفة، كسنركٍّ 
 بيف القراءات القرآنية.

 الّنموذج الّول: 

نَّ َكِثيرًا لَُّيِضم وَن ِبَأْىَواِئِيم)قاؿ اهلل تعالى:   (.119)النعام:  (َواِ 

" بضـٌ الياء مف "أضٌؿ" كالمفعكؿ محذكؼ كقرأ  قرأ الككفيكف ]عاصـ كحمزة كالكسائي[ "لىييًضمُّكفى
 ػ4ابف كثير كأبك عمرك بف العبلء، كابف عامر كنافع كأبك جعفر "لىيًضمُّكف" بفتح الياء مف "ضٌؿ"

، أم: ضٌؿ في نفسو كال يدؿ  فمف قرأ بفتح الياء فقد جعؿ الفعؿ ثبلثيا الزما، يقاؿ: ضؿ فبلفي
ه، كىذا عمى إضبللو غيره، أٌما مف قرأ بضـٌ الياء، فالمعنى يككف: ضٌؿ في نفسو كأضؿَّ غير 

، ألٌف كٌؿ مف أضٌؿ غيره ككٌذب غيره فقد كذب 5أبمغ في الٌذـ ألٌنيا تتضٌمف الٌضبلؿ كاإلضبلؿ
كذب ىك كضٌؿ، كقد رٌجح مٌكي قراءة الٌضـ كىك يراىا أبمغ، ألٌف الٌضـ يتضٌمف معناه معنى 

حاـ قبمو ، ك 6فيك أبمغ، كال يتضٌمف الفتح معنى الٌضـٌ، كالٌضـ أقكل كىك االختيار حسبو  الفتح

                                  
.173-172ص ، 1ارتشاؼ الضرب، ج :ينظر.  1 

 .61، ص 4الكتاب، ج. 2
 .407، ص.2المزىر في عمـك المغة العربية، ج :ينظر. 3
 .535-534، ص 2معجـ القراءات، ج .4
 .130  ، ص5الدر المصكف، ج  :ينظر .5
 .449، ص 1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .6
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كقكؿ مكي بأف  1قبمو "ابف خالكيو" عمى المعنى ذاتو، كلـ يصٌرح بو فقاؿ: " ككأٌنو أبمغ "
[ أبمغ غير مستساغ ألٌف القراءتيف متكاترتاف،ككٌؿ ما  في أٌف األمر القراءة الثٌانية ]قراءة الٌضـٌ

 إحداىما أضافت معنى اإلضبلؿ.
 :نيالّنموذج الثّا

 (.46( )غافر:َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ الَعَذاِب َوَيْوَم قال اهلل تعالى: )
كرد في الفعؿ "أدخمكا" قراءاف متكاتراف، إحداىما: "أىدًخمكا "بقطع اليمزة، أمرا مف "أدخؿ" كقرأ 
بيا حمزة كالكسائي كنافع كحفص، كالثٌانية بيمزة كصؿ مف دخؿ يدخؿ، كقرأ بيا ابف كثير 

 . 2ك بف العبلء كابف عامركأبك عمر 
فالمعنى عمى قراءة "أدخمكا" أف اهلل أمر المبلئكة بإدخاؿ آؿ فرعكف في أشٌد العذاب، كعميو 
فيككف "آؿ فرعكف" المفعكؿى األٌكؿ، ك"أشد": المفعكؿ الثٌاني"، أٌما عمى القراءة الثٌانية فاألمر مف 

ل حيذؼ منو حرؼ الٌنداء، كالٌتقدير: كيكـ اهلل إلى آؿ فرعكف بدخكؿ الٌنار، " فآؿ فرعكف" مناد
تقـك الٌساعة أدخمكا يا آؿى فرعكف أشٌد العذاب، كانتصب" أشٌد العذاب" ألٌنو مفعكؿ بو عمى 

 (.حذؼ الجار تعدم
كىكذا فإٌف الخطاب مكٌجو في القراءة األكلى إلى المبلئكة، كفي القراءة الثٌانية ىك مكٌجو إلى 

ف يكٌجو اهلل الخطاب لمفريقيف، الخطاب آلؿ فرعكف ييحمؿ عمى "آؿ فرعكف". كال يمتنع أ
 اإلخبار كالتٌبشير بالٌنار، كخطاب المبلئكة ييحمؿ عمى سكقيـ إلى الٌنار. 

 :ثّالثالّنموذج ال
ُمْسَتْكِبِريَن ِبِو َقْد َكاَنْت آَياِتي تُْتَمى َعَمْيُكْم َفُكنُتْم َعَمى َأْعَقاِبُكْم َتنِكُصوَن )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.67-66)المؤمنون: (َساِمرًا َتْيُجُرونَ 

كرد في " تيجركف" قراءتاف متكاترتاف، " تييًجركف" بضـ الٌتاء ككسر الجيـ، كقد انفرد بيا نافع 
ر"  . 3مف األئٌمة الٌسبعة، ك" تىيجيركف" بفتح الٌتاء كضـ الجيـ، مضارع "ىىجى

                                  
 .168 ، ص1إعراب القراءات السبع، ج .1

.272-271، ص1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر.  2 
.191-190 ، ص6معجـ القراءات، ج :ينظر . 3 
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ا أف يككف مف "اليٍجر" بسككف الجيـ كىك القطع كالٌصدُّ كعمى كحٌجة مف فتح الٌتاء أٌف الفعؿ إمٌ 
ٌما أف يككف مف اليجر كىك  ىذا يككف المعنى: تيجركف آياًت اهلل كرسكلىو، كتزىدكف فييما، كا 
اليذياف، كتيجركف: تيذكف كما كرد في الٌمساف، كالمعنى: تأتكف باليذياف كبما ال طائؿ فيو 

 مفعكؿ لو.مف الكبلـ، كالفعؿ الـز ال 

" إىجارا: مف الييجر كىك الخنا  كحٌجة مف ضـٌ الٌتاء ككسر الجيـ، أٌف الفعؿ ىك: "أىجري
صمى اهلل عميو -كالفحش في القكؿ، قاؿ ابف خالكيو: " كاف الكفار إذا سمعكا قراءة رسكؿ اهلل

سامرا جمعو أم بالقرآف، ك  "مستكبرين بو"تكٌممكا بالفحش كىىذىٍكا كسبُّكا، فقاؿ عزكجٌؿ: -كسمـ
 .1)مستكبرين بو ُسّمارا ُتيِجرون"(سمار كىـ الذيف يتحدثكف بالٌميؿ في الٌسمر، كقد قيرئ 

 المغايرة الّصرفية بين َفَعل وَفّعل:

 ذكر الٌصرفيكف أف صيغة " فٌعؿ" المزيدة تأتي لممعاني الٌتالية:

 الٌتعدية: أٌدبتي الٌصبي.-1

 الٌتكثير: ذٌبحت الغنـ.-2

 ٌردتي البعير، أم: أزلت قراده.الٌسمب: ق-3

 الٌتكجو: شٌرؽ كغٌرب ككٌكؼ كبٌصر.-4

 اختصار الحكاية: كأٌمف كىٌمؿ ككٌبر.-5

 2كقد يأتي " فٌعؿ" بمعنى " فعؿ"، كٌقدر بمعنى قدر كبٌشر بمعنى بشر كمٌيز بمعنى ماز.

 الّنموذج الّول:

( )آل َحَسٍن َوَأْنَبَتَيا َنَباتًا َحَسنًا َوَكفََّمَيا َزَكِريَّاَفَتَقبََّمَيا َرب َيا ِبَقُبوٍل قاؿ اهلل تعالى: )
 (.37عمران:

 كرد في الفعؿ " كفؿ" عدة قراءات بعضيا متكاتر، كبعضيا شاذ:

                                  
. 92 ، ص2إعراب القراءات السبع، ج.  1 
. 266 ، ص3ينظر: ىمع اليكامع، ج . 2 
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سناد الفعؿ إلى زكرياء، كقرأ بيا األئٌمة ابف كثير كنافع   فمف المتكاتر " كىفىمىيا" بتخفيؼ الفاء كا 
عامر، ك" كٌفميا" بالٌتشديد كقرأ بيا األئٌمة الككفيكف حفص كحمزة كأبك عمرك بف العبلء كابف 

كالكسائي، كمف غير المتكاتر قراءة " أيبىٍي بف كعب" أكفىمىيا حيث عيدّْم الفعؿ باليمزة عكض 
الٌتضعيؼ، كمنيا أيضا " كىفٍّْميا" زكريا بكسر الفاء المشٌددة كىي لمجاىد أم: عمى لفظ الٌدعاء 

ـٌ مريـ هلل  .1 تعالى بأف يفعؿ ليا ما سألتومف أ

ٌجة مف خٌفؼ  قكلو تعالى: "أٌييـ يكفيؿ مريـ" كلـ يقؿ: -كما نقؿ ابف خالكيو عف أبي عمرك-كحي
ييكىفّْؿ مريـ، ككجو القراءة المتكاترة الثٌانية أٌف الفعؿ تعٌدل إلى مفعكليف: األٌكؿ مريـ )الٌضمير 

 كٌفميا زكرياء، كال مخالفة بيف القراءتيف سكل في كٌفميا(، كالثاني زكرياء، بمعنى أٌف اهلل
 .2الٌتعدية، ألٌف اهلل تعالى كما كٌفميا زكرياء كفميا

 الّنموذج الثّاني:

( َوَجَعُموا ِلمَِّو ُشَرَكاَء الِجنَّ َوَخَمَقُيْم َوَخَرُقوا َلُو َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْممٍ ) قاؿ اهلل تعالى:
 (.100)النعام:

  "خرقكا" قراءتاف متكاترتاف، قراءة الٌتخفيؼ عمى كزف " فىعىمكا" كقد قرأ بيا الجميكر كرد في
 .3كقراءة الٌتضعيؼ عمى كزف " فىٌعمكا" كقرأ بيا اإلماماف نافع كأبك جعفر

فالمعنى عمى كجو الٌتخفيؼ: االختبلؽ، كما قاؿ الفٌراء، يقاؿ: خمؽ اإلفؾ كخرقو كاختمقو 
كلـ يبيّْف ابف خالكيو الفرؽ بيف خرقكا كخٌرقكا، كلكٌنو جمع بيف  كخرصو بمعنى كذب فيو،

  قكا ]يقصد مف الٌسبع[، "كخٌرقكا" كالباقكف يخٌففكفالقراءتيف في قكلو: " قرأ نافع كحده كخرٌ 
 .4فخرقكا كاخترقكا كخمقكا كاختمقكا كبشككا كابتشككا ككذبكا بمعنى كاحد"

  الٌتشديد لمٌتكثير، كىك معنى أساسي لصيغة " فٌعؿ" المضٌعفةكقد ذىب معظـ العمماء إلى أٌف 
كحٌتى اليفيـ مف قراءة الٌتخفيؼ التقميؿ، درءا لمٌتعارض الٌداللي بيف القراءتيف، نٌبو العمماء إلى 
أٌف الٌتكثير عائد إلى كثرة المختًمقيف كليس بالٌضركرة ناتجا عف تكرار فعؿ االختبلؽ مف ذات 

                                  
.482 ، ص2معجـ القراءات، ج . 1 
.111إعراب القراءات السبع، ج، ص .  2 
.506 ، ص2معجـ القراءات، ج :ينظر . 3 
.166 ص، 1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر . 4 
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عيَّنيف، كما نٌبيكا إلى أٌف" فىعىؿ" يحتمؿ الٌتكثير أيضا، قاؿ ابف مريـ في تكجيو كاحدة، أك قكـ م
قراءة نافع: " كالكجو أف ذىب بيا ]فٌعؿ[ إلى الٌتكثير ]نافع[ ألٌف الفعؿ كثير، فإٌف المشركيف 

، كقرأ قالكا: المبلئكة بنات اهلل، كالييكد قالكا: عزير ابف اهلل كالنصارل قالكا: المسيح ابف اهلل
  الباقكف "كخرقكا" بالٌتخفيؼ، كالكجو أٌف" فىعىؿ" يحتمؿ الكثرة كغيرىا فيككف كالمعنى األٌكؿ
كألٌنيـ يقكلكف:فبلف خرؽ الكذب كاخترقو، كخمقو كاختمقو إذا افتراه، كلفظ الفعؿ المطمؽ يدٌؿ 

د أٌف الٌتشديد ، كالمعنى ذاتو أشار إليو قبمو أبك عمي الفارسي، حيث أك1عمى القميؿ كالكثير
 . 2يختص بالكثرة ككجو التخفيؼ أٌف الٌتخفيؼ يصمح لمقميؿ كالكثير

 الّنموذج الثّالث:

( َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الر ُسُل َوَظن وا َأنَُّيْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُىْم َنْصُرَنا) قاؿ اهلل تعالى:
 (.110)يوسف:

خٌففة الذاؿ " كيًذبكا"، كقد قرأ بيا أئٌمة الككفة حمزة كرد في "كذبكا" قراءتاف متكاتراف، إحداىما م
 .3كعاصـ كالكسائي، كالقراءة الثٌانية بتشديد الٌذاؿ كقد قرأ بيا األئٌمة الباقكف" كيذّْبكا"

كٌجو ابف خالكيو القراءتيف باقتضاب كعادتو، مكتفيا بالكجو الذم يرجّْحو في كؿ قراءة، بينما 
ر األكجو المختمفة، فمٌما قاؿ ابف خالكيو: فمف شٌدد فالظٌف ىنا أفاض الٌسميف الحمبي في ذك

لؤلنبياء، كىك ظفُّ عمـ كيقيف، كمعناه: حٌتى إذا استيأس الٌرسؿ مف قكميـ أٌف قد كذبكىـ 
جاءىـ نصرنا، أم: جاء الٌرسؿ الٌنصر، كىذ الٌتكجيو ىك محؿُّ اتفاؽ بيف عمماء الٌنحك 

 .4كالقراءات

فاختمؼ فييا العمماء، كمف أسباب االختبلؼ، اختبلفيـ في تقدير عكد  أما قراءة الٌتخفيؼ
الٌضمير في "ظٌنكا" كفي "أٌنيـ"، ىؿ ىما عائداف عمى الٌرسؿ أـ عمى المرسىؿ إلييـ؟ أـ ىؿ 
أحدىما عائد عمى الٌرسؿ كاآلخر عائد عمى المرسىؿ إلييـ؟ كال مجاؿ لذكر األكجو كمّْيا 

ـٌ نيذيّْؿ كاختبلؼ العمماء في ذلؾ، ك  ٌنما نكتفي بذكر أجكد الٌتكجييات حسب رأم الٌسميف، ث ا 

                                  
.490ص ، 1المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج . 1 
.100ص ، 6الحجة لمقراء السبعة، ج :ينظر . 2 
.357-355ص ، 4معجـ القراءات، ج  :ينظر . 3 
566 ،ص6كالدر المصكف،ج ؛470:ص1ك المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج ؛16 ، ص2إعراب القراءات السبع، ج  :ينظر .1  
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كبلمو برأم ابف مريـ، قاؿ الٌسميف الحمبي عف قراءة الٌتخفيؼ: " كقد كٌجييا الٌناس بأربعة 
َكْيَف َكاَن )أكجو: أجكديىا أٌف الضمير في "كظنُّكا" عائد عمى المرسىؿ إلييـ،لتقدُّميـ في قكلو: 

  كالٌضمير في "أٌنيـ" ك"كيذبكا" عائد عمى الٌرسؿ [...] (109يوسف:)( الَِّذيَن ِمن َقْبِمِيمْ َعاِقَبُة 
أم: كظٌف المرسىؿ إلييـ أٌف الٌرسؿ قد كيذبكا أم: كٌذبيـ مف أرسؿ إلييـ بالكحي بنصرىـ 

ذبكىـ فيما ، أٌما ابف مريـ فقد قاؿ: " ظٌف القـك الذيف أرسؿ إلييـ الرُّسؿ أٌف الٌرسؿ قد ك1عمييـ
ٌنما ظٌنكا ذلؾ لما عيدكه مف إمياؿ اهلل إٌياىـ ، كالظٌف  أخبركىـ بو مف نزكؿ العذاب بيـ، كا 

 .2ىينا عمى أصمو، كال يككف بمعنى اليقيف" 

 المغايرة الّصرفّية بين " َفَعل" و" فاَعل":

 معانيى عٌدة مف أىمّْيا: ذكر الٌصرفيكف لصيغة " فاعؿ

كالمفعكلية، كضارب زيد عمرا، فإٌف كبل مف زيدو كعمرك مف جية  االشتراؾ في الفاعمية-أ
 المعنى فاعؿه كمفعكؿ، إذ كؿ كاحد منيما فىعىؿ بصاحبو مثمما فعؿ بو اآلخر.

 قد تككف بمعنى "أفعؿ" كباعدتي الٌشيء أبعدتو، كضاعفتي األجر أضعفتو.-ب

 ككعدتو.قد تككف بمعنى "فعؿ" كجاكزت الٌشيء جزتيو، ككاعدت زيدا -ج

كاإلغناء عف المجٌرد: كبارؾ اهلل أم: جعؿ فيو البركة، كقاسى كبالي ككارل، لعدـ كجكد -د
 المجٌرد فييما.

ن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَيا َوُيْؤِت ِمن لَُّدْنُو َأْجرًا )الٌتكثير: نحك ضاعفت أجره، قاؿ تعالى: -ق َواِ 
 (.40( )النٍّساء:َعِظيماً 

 يتكٌرر الفعؿ يتمك بعضو بعضا، نحك: تابعت القراءة، كاليت الٌصـك ...المكاالة: أم: أف -ك

 الّنماذج:

 الّنموذج الّول:

                                  
.563 ، ص6الدر المصكف، ج . 1 
.675 ، ص2المكضح في كجكه القراءات كعمميا ج . 2 
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النعام: ( )وكذلك ُنَصرٍُّف اآْلَياِت َوِلَيُقوُلوا َدَرْسَت َوِلُنَبيٍَّنُو ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ )قاؿ اهلل تعالى: 
105.) 

" ردت في الفعؿ "درس" في اآلية الكريمة ثبلث قو " بزنة" فىعىمتى ٍستى راءات متكاترة، األكلى: " دىرى
" بألؼ عمى معنى قىارٍأتى  كقرأ بيا نافع كحمزة كالكسائي كعاصـ، كالقراءة الثٌانية "دىارٍستى
، كقرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك بف العبلء، كالقراءة الثٌالثة " دىرىسىٍت" كقد قرأ بيا اإلماـ  الىمتى كعى

ابف عامر كىحدىهي 
1. 

فالٌتكجيو الٌصرفي لقراءة "دارست" أٌنيا عمى كزف "فاعمت" أم: أٌنيا قد تحتمؿ المعاني المذككرة 
ا محٌمد يى  دارست»أعبله، كالمعنى المناسب لسياؽ اآلية ىك معنى المشاركة فيككف المعنى 

غيرىؾ مف أىؿ األخبار الماضية كالقركف الخالية، حٌتى حًفظتىيا كما حكى اهلل قكليـ عف الٌنبي 
ِإنََّما ُيَعمٍُّمُو َبَشٌر لٍَّساُن الَِّذي ُيْمِحُدوَن ِإَلْيِو َأْعَجِميٌّ َوَىَذا ِلَساٌن ): -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-

 .2(103)النحل: ( َعَرِبيٌّ م ِبينٌ 

ْن ىذا ِإلَّ ِإْفٌك )إحتٌج أبك عمي الفارسي ليذا المعنى بقكلو تعالى حكاية عف المشركيف:كقد ا
َوَقاُلوا )كاحتج مٌكي أيضا بآية "الفرقاف": 3(4الفرقان:( )اْفَتَراُه َوَأَعاَنُو َعَمْيِو َقْوٌم آَخُرونَ 

ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي تممى َعَمْيِو  كىكذا يككف المعنى  ،(05الفرقان:)( ُبْكَرًة َوَأِصياًل َأَساِطيُر اْلَوَّ
 4.قائما عمى المفاعمة أم دارست أىؿ الكتاب كدارسكؾ كذاكرتيـ كذاكركؾ

" فالٌتكجيو كاضح كالمعنى: حفظتى كاتقنتى بالٌدرس أخبار األكليف، أٌما  - أما قراءة "درستى
، كالمعنى أف تكجيو قراءة " ابف عامر" "درىسىٍت" فيك مف الدُّركس كعي  فيكُّ األثر، كانمحاء الرُّسـك

ىذا الذم يتمكه قد تطاكؿ، كمرِّ بنا كانمحى أثريهي، كما تدرس اآلثار
5. 

 الّنموذج الثّاني: 
ْذ َواَعْدَنا)قاؿ اهلل تعالى:   (.51البقرة:( )موسى َأْرَبِعيَن َلْيَمةً  َواِ 

                                  
 .511 – 510 ص  ،2معجـ القراءات ج :ينظر .1
 .96ص  ، 5الدر المصكف ج .2
 .374ص ،3الحجة لمقراء السبعة ج :ينظر .3
 .444ص  ،1الكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا، ج :ينظر .4
 .491ص  ،2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .5
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إحداىما: "كاعدنا" كقرأ بيا ابف كثير، كنافع كرد في الفعؿ في ىذه اآلية قراءتاف متكاترتاف، 
ٍدنا" كقد قرأ بيا اإلماـ أبك عمرك بف العبلء، حمزة ك  كعاصـ ك الكسائي كابف عامركاألخرل: "كىعى

قد اختمؼ العمماء كاألئٌمة في الٌتكجيو، فبعضيـ انتيج مسمكا انتقائيا رٌجح فيو ، ك 1أبك جعفرك 
الٌرغـ مف تكاترىا كىك مسمؾ غير مرضي، كاألجدل أف  إحدل القراءتيف كاستبعد األخرل، عمى

يستفرغ المجتيد كسعو في إثبات مممىح اإلماـ القارئ لمعرفة سٌر اختياره لقراءة دكف غيرىا، 
 كيذكر حٌجتو، ألٌف في غير ىذا المسعى إىدارا لمٌداللة التي يتيحيا الٌتغاير القرائي.

ك عبيد " " كأبك حاتـ الٌسجستاني كاألخفش كأبك عمي فمٌمف اعتبر قراءة "كاعدنا " مرجكحة " أب
الفارسي بحٌجة أٌف المكاعدة تككف بيف المخمكقيف المتكافئيف، كاستدؿ أصحاب ىذا الٌرأم أيضا 
بأٌف أكثر ما في القرآف مف مادة )ك.ع.د( جاء عمى "كعد" دكف "كاعد"، فمف ذلؾ مثبل قكلو 

اِلَحاِت َلُيْم َمْغِفرة)َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمنُ تعالى: (، وقولو 9المائدة:( )وَأْجٌر َعظيمٌ  وا َوَعِمُموا الصَّ
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيمْ ) َيِعْدُكْم  )ألمكقكلو(، 55)النور: (َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُموا الصَّ

كغير ذلؾ (22إبراىيم: ( )المََّو َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقٍّ نَّ إِ ):، كقكلو(86طو:( )َرب ُكْم َوْعًدا َحَسًنا
كثير، ككؿ ىذا عمى أٌف الكاعد ىك اهلل تعالى، فإلحاؽ ذلؾ بما كثر مثمو في التٌنزيؿ أحرل، 
" دكف "فاعؿ" فكذلؾ  ككما قاؿ أبك عمي الفارسي :" فكؿ ىذا كعده مف اهلل عباده كىك عمى "فىعىؿى

ي أف ييحمؿ عمى المٌتفؽ عميو، كعمى ما كثر في الٌتنزيؿ مف لفظ المكضع المختمؼ فيو ينبغ
 .2"كعد" في ىذا المكضع

دنا مع عدـ تغميط القراءة األخرل، كقد نسب الٌسميف الحمبي إلى مكي  كقد فٌضؿ "ابف مريـ" كعى
ٌنما كاف "مكي" يستفيض في ذكر حجج  القكؿ بترجيح "كعدنا" كليس األمر كما قاؿ، كا 

كليس يبعد أف »الفريقيف، كالٌدليؿ عمى قكلنا احتجاج مكي لمف قرأ "كاعدنا" باأللؼ فقاؿ : 
كاعدة في ىذا مف اثنيف فيصح "كاعدنا"، ألٌف مكسى البد أف يككف منو كعد إلتيانو ما تككف الم

أيمر بو فيككف مف باب "كاعدنا"أك يككف مكسى كاف منو قبكؿ الكعد كالتحرّْم إلنجازه كالكفاء 
بو، فيقكـ ذلؾ منو مقاـ الكعد، كيجرم منو قبكؿ إلى معنى المفاعمة، فتمـز القراءة باأللؼ في 

كاالختيار"كاعدنا" باأللؼ ألنو بمعنى "كعدنا" في أحد معنييو، كألٌنو البد [ ...]كجييف جميعا ال
                                  

.125ص ، 1معجـ القراءات، ج :نظر. ي 1 
 .67، ص2الحجة لمقراء السبعة، ج .2
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لمكسى مف كعد أك قبكؿ، يقـك مقاـ الكعد، فتصحُّ المفاعمة عمى الكجييف جميعنا، كألٌف عميو 
 1أكثر القٌراء كىك اختيار أبي طاىر"

نا" أٌف الكعد مف اهلل تعالى إذ حدد لمكسى كنخمص مف ىذه الٌنقكؿ أٌف المعنى عمى قراءة "كعد
مكعدا بعد أربعيف ليمة، كمف قرأ "كاعدنا" فيناؾ أكجو، إٌما أف تككف "كاعد" بمعنى "كعد" كما 
قاؿ المغكيكف عاقب كعافى كداكل، ]أم أٌف المفاعمة مف كاحد[ كفي ىذا الكجو يككف المعنى 

ٌما أف يككف تخريج ال مكاعدة كما قاؿ الٌزجاج:" كأٌما كاعدنا ىذا فجيّْد ألٌف مٌتفقا بيف القراءتيف، كا 
تباع، فجرل مجرل  الطاعة في القبكؿ بمنزلة المكاعدة، فيك مف اهلل كعده كمف مكسى قىبيكؿه كا 

 .2المكاعدة "

أٌما ما ذىب إليو األستاذ "خميؿ رشيد أحمد" مف أٌف"كاعد" مأخكذ مف الكعيد، فيككف في  -
ؿ الفارسي، الذم قاؿ: " كليس يخمك ]الميعاد[ مف أف يككف مف "أكعد فمردكد بقك  3الٌشر خاصة

ف كاف مف "كعد" في التيديد  " أك "كعد" فإف كاف مف " أكعد" فإف "أكعد" تختٌص بالٌتيديد، كا 
كالكعد  (86)طو:  (َأَلْم َيِعْدُكْم َرب ُكْم َوْعًدا َحَسًنا)]يقصد الكعد بالخير نظير قكلو: 4كخبلفو

 (.72الحج: ( )الَِّذيَن َكَفروا النَّاُر َوَعَدَىا المَّوُ )بالشر كقكلو: 

 الّتغاير الّصرفي بين الفعل الّثالثي ومزيده بحرفين:

 :الّتغاير الّصرفي بين " َفَعَل " و " افتعل" -1
 :5ذكر الٌنحاة عٌدة معاف لمٌصيغة الٌصرفية " افتعؿ" منيا -
 شكاء، كاحتبس اٌتخذ حبسا.اشتكل اٌتخذ  االتخاذ: مثؿ: -
 الٌسبب في الشيء كالسعي فيو: اكتسبت الماؿ. -
 الٌتخيير: مثؿ انتخب. -
 مطاكعة " أفعؿ": أنصفتو فانتصؼ. -

                                  
 .240:ص  1الكشؼ عف كجكه القراءات، ج .1
 .4871 ص  54لساف العرب، ج .2
 .216ـ، ص 2013ىػ  1434، بيركت، دار ابف حـز 1خميؿ رشيد أحمد، انفرادات القراء السبعة دراسة لغكية، ط :ينظر .3
 ..58ص  2الحجة لمقراء السبعة، ج 4
 .175 ص ،1حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج :ينظر .5
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 معاني: تفاعؿ مثؿ: اجتكركا أم: تجاكركا. مكافقة -
 : تفعَّؿ: مثؿ ابتسـ بمعنى تبٌسـ.              -
 ارتاح بمعنى استراح.: : استفعؿ              -
 افقة المجٌرد مثؿ اقتدر أم: قدر.مك  -
 اإلغناء عف المجٌرد مثؿ استمـ الحىجر. -

)يونس (َفَمن َيْيِدي ِإَلى اْلَحقٍّ َأَحق  َأن ُيتََّبَع َأمَّن لَّ َيِيدٍّي ِإلَّ َأن ييدىأ)قاؿ اهلل تعالى: 
:35) 
"يىٍيدم" بفتح الياء كخمؼ  كرد في فعؿ "ييدل" عٌدة قراءات متكاترة، فقد قرأ حمزة كالكسائي -

كتخفيؼ الداؿ، كقرأ ابف عامر كابف كثير كنافع كابف محيصيف"يىيىدّْم" بفتح الياء كالياء كتشديد 
كقاؿ أبك حاتـ ىي لغة  الداؿ "يىيىدّْم" كقرأ عاصـ"يىًيدّْم" بفتح الياء ككسر الياء كتشديد الٌداؿ،

 .1سفمى مضر"
يىيىدّْم بأف أصؿ الفعؿ " ييتدم " فنيقمت حركة الٌتاء إلى كبٌيف ابف خالكيو حٌجة مف قرأ ال  -

الياء، فأدغمت الٌتاء في الٌداؿ، كذكر احتجاجيـ بقراءة عبد اهلل ابف عباس:"أمَّف ال ييتدم إال 
، كالمعنى عمى ىذه القراءة فيو مبالغة في ذـ الكفار 2أف يييدل"كىذا ىك الصحيح حسبو

فسيا إال أف تييدل، كىذه غاية النقص، كيمخّْص مكي المعنى كآليتيـ، كأٌنيا ال تيتدم في أن
إال أف يييدل، فيي  العاـ " أفمف ييدم غيره إلى الحؽ أحؽ أف ييٌتبع أـ مف ال ييتدم في نفسو
 .3إذا كانت ال تيتدم إلى نفع أنفسيا )اآللية(أحرل أالَّ تىٍيدم أحدنا إلى شيء"

ف كانت بعيدةأٌما قراءة الٌتخفيؼ، فقاؿ عنيا الٌنحاس   : كىذه القراءة ليا كجياف في العىربية، كا 
:ال  كالفٌراء قاال: " ييدم" بمعنى ييتدم، كقاؿ أبك العٌباس]المبٌرد[ كأحد الكجييف أٌف الكسائي

ـٌ الكبلـ، ثـٌ قاؿ: إال أف يييدىل استثناء ليس مف  ييعرؼ ىذا، كالٌتقدير: أٌمف ال ييدم غيره، ت
تاج أف يييدل، فيك استثناء منقطع، كما تقكؿ: فبلف ال يسمع غيره إال أف حياألٌكؿ، أم: لكٌنو 
 .4حتاج إلى أف يسمع"يييٍسًمعي أم: لكٌنو 

                                  
 .545 – 544ص  3معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .268ص  1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .2
 .520ص  1الكشؼ عف كجكه القراءات، ج .3
 .501ص  ، 10الجامع ألحكاـ القرآف، ج .4
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كالكجو الثٌاني نقمو "الٌسميف" عف " ابف عطٌية " أٌفٌ "يىيدم" فعؿ متعدٍّ كمفعكلو محذكؼ 
مف يشاء لمحٌؽ أفمف ييدم كالٌتقدير: ىؿ مف شركائكـ مف ييدم غيرىه إلى الحٌؽ، قؿ اهلل ييدم 

 .1غيره لمحؽ أحؽ يتبع
 المغايرة الّصرفية بين " َفُعَل" و" تفعَّل "

 (.222البقرة: ( )َيْطُيْرنَ  َوَل َتْقَرُبوُىنَّ حتىّ )قاؿ اهلل تعالى: 
ْـّ الياء، مضارع  كرد في "يطيرف " قراءتاف متكاترتاف األكلى: " يىٍطييرفى " بسككف الٌطاء كضى

، كما رٌجح الفارسي ألٌف ذلؾ أقيس، كقد قرأ بيذه القراءة األئٌمةابف كثير كنافع طىييرى  أك طىيىرى
" بتشديد الٌطاء كالياء، كالفتح  كابف عامر كعاصـ في ركاية حفص، كالقراءة الثانية "يىطَّيٍَّرفى

فضؿ عنو" كأصمو يىتىطيَّرف، كقد قرأ بيا األئٌمة حمزة كالكسائي كعاصـ في ركاية أبي بكر كالم
 .2كخمؼ كالجحدرم كابف محيصف كاألعمش كقد رٌجح الٌطبرم ىذه القراءة

حٌجة مف قرأ بالٌتشديد يٌطٌيرف أٌنو طابؽ بيف الٌمفظيف، لقكلو عٌز كجؿ  كقد بٌيف ابف خالكيو، أفٌ 
 ، كحٌجة مف خٌفؼ أٌنو(223)البقرة: )فإذا َتَطيَّرَن فأتوىّن من حيث أمركم اهلل(في تماـ اآلية:

، ثَـّ قاؿ: فإذا تىطيَّرفى يعني بالماء  .3أراد: حتى ينقطع الدـ ألٌف ذلؾ ليس مف ًفٍعمًيفَّ
فابف خالكيو يشير إلى خبلؼ في المعنى بيف طىيير كتىطىيَّر، فاألكؿ ليس مف فعؿ المرأة 

اؿ الٌسميف: كالثاني "تفٌعؿ" مف عمميا كتكمُّفيا، كىذا الٌتفريؽ شائع بيف النُّحاة كالمفٌسريف، فقد ق
 4قالكا: كقراءة الٌتشديد معناىا: يغتسمف، كقراءة الٌتخفيؼ معناىا: ينقطع دميف"

كقد ترٌتب عمى ىذا االختبلؼ القرائي الٌصرفي خبلؼ فقيي، حكاه الٌطبرم كغيره مف الفقياء 
ذيف يتعٌمؽ بجكاز أك حرمو مٌس المرأة بعد انقطاع الٌدـ كقبؿ اغتساليا، قاؿ الطبرم:"كأٌما ال

ٌميا فإٌنيـ كٌجيكا معناىا إلى: "كال تقربكا الٌنساء في حاؿ حيضيف حتٌى  قرأكا بتخفيؼ الياء كضى
، كقاؿ بيذا جماعة مف أىؿ التأكيؿ، كأٌما الذيف قرأكا بتشديد  ينقطع عنيٌف دـ الحيض كيىطييرفى

نىٍكا بو حتٌى يغتسمف بالماء، كشٌددكا الٌطاء، أل ٌنيـ قالكا معنى الكممة حتٌى الياء كفتحيا، فإنَّييـ عى
يىتىطٌيرف، أيٍدًغمٍت الٌتاء في الٌطاء لتقارب مخرجييما، كأكلى القراءتيف في ذلؾ بالصكاب قراءة 

                                  
 .197ص  6الدر المصكف، ج :ينظر .1
 .308 – 307ص  1معجـ القراءات، ج :ينظر .2
 .96ص  1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .3
 .422 ص 2الدر المصكف، ج. 4
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مف قرأ: حتٌى "يٌطٌيرف" بتشديدىا كفتحيا بمعنى:حتٌى يغتسمف إلجماع الجميع عمى أف حراما 
يير"عمى الرجؿ أف يقرب امرأتو بعد انقطاع دـ حيضيا حتى تىط

،كألجؿ شيكع القكؿ برجحاف 1
حرمة مٌس المرأة قبؿ اغتساليا مف دـ الحيض، كجدنا عمماء كثرا يؤكلكف طىييرى بتىطىيَّرى كمنيـ 
" الٌزٌجاج " الذم قاؿ في تفسير "كال تقربكىف حتى يطيرف" المعنى: يتطٌيرف أم: يغتسمف 

 .2بالماء بعد انقطاع الدـ "
 يطييرف" أيضا بمعنى " يىطَّيٍَّرف" كما جٌكز ابف مريـ أف يككف " -

كلـ تسمـ دعكل إجماع حرمة إتياف المرأة عند انقطاع الٌدـ عنيا كقبؿ اغتساليا مف االعتراض 
الطبرم" مف أٌف قراءة " شٌد الٌطاء " ميضمَّنييا االغتساؿ  فقد قاؿ ابف عطٌية: "كما ذىب إليو

، ككذلؾ ادّْعاؤه اإلجماع "كقراءة الٌتخفيؼ ميضٌمنييا انقطاع الٌدـ أمرغير   .3الـز
كاألمر كما قاؿ ابف عطٌية، فقد خالؼ األحناؼي في إتياف المرأة المنقطع عنيا الٌدـ قبؿ 
اغتساليا، كقد لٌخص "الفخر الرازم " المكضكع بقكلو: أكثر فقياء األمصار عمى أٌف المرأة 

ؿ مف الحيض، كىذا قكؿ مالؾ إذاانقطع حيضييا ال يحٌؿ لمٌزكج مجامعتيا إاٌل بعد أف تغتس
كاألكزعي كالٌشافعي كالٌثكرم، كالمشيكر عف أبي حنيفة أٌنيا إف رأت الٌطير دكف عشرة أياـ لـ 

ف رأتو لعشرة أياـ جاز أف يقربيا قبؿ االغتساؿ "  .4يقربيا زكجيا كا 
ف أىصابى في اعتراضو عمى الٌطبرم في دعكل اإلجماع تمؾ، إاٌل  إال أفٌ  أٌنو ابف عطٌية كا 

أخطأ في نقؿ كبلـ الفارسي، حيث قاؿ: "كرٌجح الفارسي قراءة تخفيؼ الٌطاء إذ ىك ثبلثي 
 .5مضاد لطمثت كىك ثبلثي

حيا مٌما يدٌؿ عمى  ميف الحمبيالسٌ  كقد نقؿ  العبارة نفسيا مف تفسير ابف عطٌية كلـ يصحّْ
حٌؿ الٌنقاش " فإذا كاف حكـ فقد قاؿ الفارسي في تفسير اآلية م ،كالحؽُّ غير ذلؾ ،6مكافقتو ليا

ذا كاف ذلؾ  انقطاع الٌدـ قبؿ االغتساؿ حكـ اٌتصالو كجب أاٌل تيٍقرىب ]المرأة[ حتٌى تغتسؿ، كا 

                                  
 .732ص 3جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ج .1
عرابو، ط .2  .297ص ـ،  1988ىػ  1408تحؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، بيركت، عالـ الكتب  1ج 1الزجاج إبراىيـ بف السرم، معاني القرآف كا 
 .298ص  1المحرر الكجيز، ج .3
 .873ص  6تفسير الفخر الرازم مفاتيح الطيب، ج .4
 ص ف. 1المحٌرر الكجيز، ج .5
 .422ص ، 2الدر المصكف، ج :ينظر .6
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حي ألنيا ما لـ تتطيَّر في حكـ الحيض فيجب أاٌل  " أىٍرجى كذلؾ كاف قراءة مف قرأ " حتٌى يىطَّيىٍرفى
 تيقرىب ...

رف" إلى معنى "يطَّيىرىف" فقاؿ " كقراءة مف قرأ "حٌتى كألجؿ ذلؾ احتمىؿى تأكيؿ قراءة "يطيي 
يىٍطييرف" عمى ىذا التأكيؿ، كييحتمؿ أف يككف المراد بيا حٌتى يفعمف الٌطيارة "

1. 
 التغاير الّصرفي بين " يفعل " ويتفاعل"

 ذكر النُّحاة لصيغة " تفاعؿ" عٌدة معاف مف أىٌميا:
 المفعكلية معنى، نحك: تضارب زيد كعمرك.االشتراؾ في الفاعمية لفظا كفييا كفي  -
- .  التخيُّؿ: تىػغىافىؿى
 مطاكعة فاعؿ المكافؽ ؿ " أفعؿ": بىاعىدىتوي فتىبىاعدى. -
 مكافقة الفعؿ المجٌرد مثؿ: تعالى، كىعىبلى. -
 اإلغناء عف الفعؿ المجٌرد: مثؿ تىثاكب. -
 .2الٌتعدية: نازعتو الحديث فىتنىازعىنىاهه  -

 الّنموذج الّول:
عَُّد ِفي السََّماءِ )اهلل تعالى:قاؿ  ( َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضمَُّو َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًٍّقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّ

 (.125النعام: )
 في "يصعد" عدة قراءات متكاترة:  كردت

ٌعد" بتشديد العيف كالٌصاد، كقد قرأ بيا األئٌمة: نافع كابف عامركأبك عمرككحمزة  األكلى: "يىصَّ
 كالكسائي كحفص عف عاصـ.

اعىدي" بتشديد الٌصاد كألؼ بعدىا كتخفيؼ العيف، قرأ بيا أبك بكر عف عاصـ.  الثٌانية: "يصَّ
 .3الثٌالثة: "يىٍصعىدي" مضارع صعد كقد قرأ بيا ابف كثير كابف محيصف"

عَّدي فأدغمت التاء، أم: يفعؿ الٌصعكد كييكىٌمفيوي، أ اعد كتكجيو قراءة يصعد أصميا: يتصى ٌما يىصَّ
ذا كاف "ابف  فأصميا: يتصاعد أم يتعاطى الٌصعكد كيتكىمَّفو، فأيدغمت الٌتاء في الٌصاد، كا 

                                  
 .322 – 321ص  2الحٌجة لمقراء السبعة، ج .1
 .172، ص1ارتشاؼ الضرب، ج :ينظر .2
 .542 – 541 ص، 2معجـ القراءات، ج :ينظر .3
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 "كمعناىفٌ  :خالكيو" لـ يبلحظ فرقا في المعنى بيف "يصعد" ك"يٌصاعد" ك"يصعد" حيث قاؿ
اعى 1كاحد كمو مف الصُّعكد" عىد كيىصَّ دي إلى تكمؼ ، فإف الٌسميف الحمبي فد أشار إلى داللة يىصَّ

عكد كيتكىمَّفيو "  .2الٌصعكد كما فيو مف مشٌقة بقكلو: " يتعاطى الصُّ
د فيك عمى مثؿ األٌكؿ اعى صَّ كلكف مكيا بف أبي طالب كاف أكضح في تبياف الفرؽ فقاؿ:"يى 

د[ عمى أٌف فيو معنى فعًؿ شيء بعد شيء، كذلؾ أثقؿ عمى فىاعمو، فيك بمعنى يتعاطى عَّ صَّ ]يى 
 .3ييريد أف يفعؿ ما ال يطيقيوي"معناه، 

كقد لمح " القاسمي " معنى آخر إضافة إلى معنى الٌتكمؼ فقاؿ بعد إشارتو إلى معنى الٌتكمؼ 
 .4«"كقيؿ معناه كأٌنما يتصاعد نبكا عف الحؽ كتباعدا في اليرب منو

يو بمنزلة مف تكٌمؼ د " فالمعنى أٌف الكافر في نفكره مف اإلسبلـ كًثقىمو عمعَّ أٌما عمى قراءة " يصَّ 
 .5ما ال يطيقو كما أٌف صعكد السماء ال يستطاع"

عىدي" تكٌمؼ معنكم غير مستميىـ مف  كالٌتكمؼ الذم ييستىشؼُّ مف صيغة الفعؿ المضارع "يىصَّ
معنى الٌصيغة الفعمية، ألٌف طبع المرء أف ييبط إلى األرض ال أف يجنح إلى الٌسماء، فإٌف 

 ٌتجو إلى ما يجافي طبعو كيخالؼ أصؿ فطرتو.اتجو إلى الٌسماء، فقد ا
اعىدي " تذىب كٌؿ بنا مذىب إذ تصٌكري  عدي" ك"يىصَّ كالصكرة التي تيرسـ في أذىاننا كنحف نقرأ "يىصَّ
لنا الميعًرض عف اإلسبلـ كمثؿ الذم يتكٌمؼ مف أجؿ االبتعاد عف اليدل ما ال يطيقو، فيخيؿ 

ثا مف اإلجياد كضيؽ التٌنفس، يتيٌدديه خطر الٌسقكط إليؾ أٌنؾ تراه صاعدا جببل شاىقا، الى
 و ال يستطيع.كلكنٌ  كتنزؼ الجراح مف جسمو كأطرافو، يحاكؿ كؿ مرة أف يرقى إلى أعمى

 الّنموذج الثّاني: 
وَن عمى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ )قاؿ اهلل تعالى:   (.18)الفجر:  (َوَل َتَحاض 

                                  
 .169ص ، 1إعراب القراءات السبع، ج .1
 .146ص، 5المصكف، ج الدر .2
 .451ص، 1اءات السبع كعمميا كحججيا، جالكشؼ عف كجكه القر  .3
 .2497ص، 6جمحاسف التأكيؿ،  .4
 .402ص  3الحجة لمقراء السبعة، ج .5
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"، كقرأ الككفيكف ]حمزة كالكسائي كعاصـ[ كأبك قرأ نافع كابف كثير كابف عامر"  - تىحيضُّكفى
اد، كيميدُّكف األلؼ لسككنيا كسككف أٌكؿ المشٌدد بمنزلة كال  " بألؼ قبؿ الصَّ جعفر" تىحاىضُّكفى

 .1الٌضاليف
كالقراءتاف متقاربتاف في المعنى فعمى المعنى األكلى: تىحيضُّكف مف حٌضو عمى كذا، أم: أغراه 

كال يىحٌض بعضكـ بعضا عمى ذلؾ  ،2محذكؼ، أم: ال تحٌضكف أنفسكـ كال غيرىابو، كمفعكلو 
 كال يأمر بو ]طعاـ المسكيف[ كال ييرشد إليو.

كعمى القراءة الثٌانية، فالكجو عمى أٌنو عمى كزف " تتفاعمكف" مف حضضتي الٌرجؿ عمى  -
ف اثنيف أػك الٌشيء بعثتو عميو، كالمعنى: ال يحٌض بعضكـ بعضا، كالٌتفاعؿ يككف بي

تتفاعمكف"أم: عمى وزن "عمى معنى المشاركة، كقد ذكر مكٌي أٌف أصميا تتحاضىضيكف3جماعة
 .4يحٌض بعضكـ بعضاعمى ذلؾ، فحيذفت إحدل الٌتاءيف استخفافا كأيدغمت الٌضاد في الٌضاد

فمعظـ  كعميو فقراءة " تحيضُّكف" ال تنفي أف يحٌث المرء نفسىو كغيرىه، أٌما قراءة " تحاٌضكف "
أك  5يحٌض بعضكـ بعضا أك كما قاؿ ابف عطٌية:" يحٌض قـك قكما المفٌسريف كٌجيكىا، ب:

 6كما عٌبر الطاىر بف عاشكر،" أم تتمالؤكف عمى ترؾ الحٌض كاإلطعاـ
أف تأتي " تفاعؿ" ك" فاعؿ" بمعنى:" فعؿ" كىذا يعنى اٌتفاؽ القراءتيف  7كلـ يستبعد أبك حياف

 في المعنى.
 الّصرفي بين الّصيغ المختمفة لمزيد الّثالثي:الّتغاير 

 الّتغاير الّصرفي بين " فّعل " و " أفعل ":
اَلَة ِإنَّا َل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِمِحينَ  َوالَِّذيَن ُيَمسٍُّكون)قاؿ اهلل تعالى:  (ِباْلِكَتاِب َوَأَقاُموا الصَّ

 (.170)العراف: 

                                  
 .373ص  2الكشؼ عف كجكه القراءات، ج ك ؛480 ص، 5معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 . 790 ص، 10الدر المصكف، ج :ينظر  .2
 .479ص  2إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .3
 الكشؼ عف كجكه القراءات كالسبع كعمميا كحججيا، ص ف. .4
 .480ص ، 5المحرر الكجيز، ج .5
 .334ص 5التنكير، ج التحرير .6
 .466ص، 8البحر المحيط، ج :ينظر .7
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قراءة الجميكر بتشديد الٌسيف مف "مسَّؾ" كقد قرأ بيا كرد في "يمسككف " قراءتاف متكاترتاف،  -
 كالكسائي كحفص في ركاية عف عاصـ. عامر كأبك عمرك كحمزة األئٌمة ابف كثير كنافع كابف

كالقراءة الثٌانية " ييمسككف" بتخفيؼ الٌسيف مف أمسؾ، كقرأ بيا أبك بكر عف عاصـ كأبك العالية 
 . 1كحٌماد

( َفُكُموا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَمْيُكمْ حٌجة مف قرأ بالٌتخفيؼ ىي قكلو تعالى: ) ابف خالكيو أفٌ  كقد بٌيف
  ، كلـ يقؿ مسَّؾ(37الحزاب: ( )َأْمِسْك َعَمْيَك َزْوَجَك َواتَِّق المَّوَ )، كقكلو تعالى: (04)المائدة:

يشر إلى الفركؽ  ، كلـ يرٌجح كلـ2كبٌيف أٌف مف شٌدد احتٌج بقراءة أيبىٍي:" كالذيف مسككا بالكتاب
 الدَّاللية.

أما "الٌسميف الحمبي" فقد ذىب إلى أٌف"مٌسؾ" بمعنى تمىسَّؾ، كأٌف أمسكتي كمسَّكتي لغتاف 
 كاستشيد لذلؾ ببيت كعب بف زىير الذم جمع بينيما في قكلو:

 3ول تمسٍُّك بالعيِد الذي َزَعَمت   إّل كما ُيمِسَك الماَء الغرابيلُ 
القراءتيف كتطابقييما في الٌداللة، كىذا ما ال يراه بعض الٌنحاة كالقٌراء حيث  كالزـي قكلو اٌتفاؽ

بٌينكا أٌف معنى " فٌعؿ " في ىذه الماٌدة المغكية يكحي بالٌتكرير كالٌتكثير كمف ىؤالء " أبك عمي 
كقرأ الباقكف  :"يقكؿ فيو الفارسي كمكي بف أبي طالب كابف مريـ "، كنكتفي بقكلو مكي الذم

ٌتشديد عمى الٌتكثير كالٌتكرير، لمٌتمسؾ بكتاب اهلل كدينو، فبذلؾ ييمدحكف كفيو معنى التأكيد بال
 فالٌتمسؾ بكتاب اهلل يحتاج إلى المبلزمة لفعؿ ذلؾ، فالٌتشديد يدٌؿ عميو"[ ...]

حٌجة مف قرأ بالٌتخفيؼ أم: قياسا عمى اآليات القرآنية التي استأنسكا بيا في اختيار  كيرٌد مكي
ككٌؿ ما ذيكر مف أمسؾ الذم ال يدٌؿ عمى »لٌتخفيؼ كالتي نقمناىا عف ابف خالكيو فيقكؿ: ا

 (َفَأْمِسُكوُىنَّ ِفي الُبُيوِت ) تكرير كال تأكيد، فإٌنما كقع في غير الٌديف، في إمساؾ المرأة
مساؾ الٌصيد (15النساء:) فالٌتشديد أكلى بو ، (4( )المائدة:َفُكُموا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَمْيُكمْ ) كا 

مف األعراؼ كىي محؿ البحث[ كىك االختيار لما ذكرنا، كألٌف  170كأحسف ]يقصد اآلية 
 .4الجماعة عميو "

                                  
 .213 – 212 ، ص3معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .214، ص1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .2
 .509:ص، 5المصكف، ج الدر :ينظر .3
 .483، ص1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج. 4
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رفي بين " فعَّل " و " فاعل": -  التَّغاير الصَّ
 (.159)النعام: ( ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُيْم َوَكاُنوا ِشَيعاً )قاؿ اهلل تعالى: 

الفعؿ " فٌرقكا " قراءتاف متكاترتاف، األكلى بالٌتضعيؼ بدكف ألؼ مف فٌرؽ عمى كزف كرد في 
"فٌعؿ "، كقد قرأ بيا األئٌمة: ابف كثيرك نافع كابف عامر كأبك عمرك كعاصـ، كالثٌانية بغير 

 .1تشديد مع األلؼ " فارقكا " مف المفارقة، قرأ بيا حمزة كالكسائي
قكيهي كلكف فارقكه"فمف قرأ "فارقكا" فقد احتٌج ب  .2أٌنيا قراءة عمي بف أبي طالب الذم قاؿ:"ما فىرَّ

 .3" أم: أحزابنا كفرقناكانوا شيعا(كمف قرأ فٌرقكا احتٌج بقكلو تعالى في تماـ اآلية ك)
كقد ذىب بعض العمماء إلى أٌف صيغة " فعَّؿ " قد تأتي في معنى " فىاعىؿ " مثؿ ضاعفتو 

كمنيـ الٌطبرم الذم قاؿ عف القراءتيف :" كىما ميتُّفقتا المعنى غير كضٌعفتوي، كصاعر كصٌعر، 
ميختمفتيًو، كذلؾ أٌف كؿ ضاؿ فمدينو مفارؽ"

       كعمى الٌرغـ مف الفرؽ الٌداللي بيف " فرَّؽ"  4
" إاٌل أٌنو ييمكف الجمع بينيما، حيث بٌيف المفٌسركف كالٌنحاة أٌف معنى " فٌرقكا دينيـ" أم:  ك "فىارؽى

 ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَن َأنْ )آمنكا ببعض ككفركا ببعض كما قاؿ تعالى:
 . ( 150)الّنساء:(ُيَفرٍُّقوا َبْيَن المَِّو َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعضٍ 

الٌديف أك بعض الكتب فقد فٌرؽ في  كمعنى فارقكه: باينكه كخرجكا عنو، فمف آمف ببعض
اإليماف كمف ثىَـّ فقد فارؽ الٌديف كخرج منو، لذلؾ قاؿ الفارسي:"كمف قرأ فارقكا فالمعنى باينكه 
لى معنى فٌرقكا يؤكؿ، أال ترل أٌنيـ لٌما آمنكا ببعضو ككفركا ببعضو فارقكه  كخرجكا عنو، كا 

 .5كٌمو"
 فاَعل "الّتغاير الّصرفي بين " افعلَّ " و " تَ 

 (.17)الكيف:  (َوَتَرى الشَّْمَس إذا َطَمَعت تََّزاَوُر َعن َكْيِفِيْم َذاَت اْلَيِمينِ )قاؿ اهلل تعالى: 
 كرد في " تزاكر " ثبلث قراءات متكاترة.

" بالٌتضعيؼ كاأللؼ قرأ بيا ابف كثير كنافع كأبك عمرك.  األكلى " تىٌزاكىري

                                  
.596ص ، 2معجـ القراءات،.  1 

 .458، ص5الكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا، ج :ينظر .2
 .173، ص1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .3
 .31، ص10جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ج .4
 .438ص،5الحجة لمقراء السبعة، ج .5
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 تضعيؼ، كقرأ بيا الككفيكف حمزة كالكسائي كعاصـ.الثانية " تىزىاكىري "باأللؼ كدكف 
، كقد قرأ بيا " ابف عامر الثالثة تىٍزكىرُّ عمى كزف " تىٍفعىؿُّ " مثؿ تىٍحمىرُّ

1. 
، فمف قرأ " تٍزكىرُّ " فعمى معنى الميؿ، كر ىك  ألٌف الزكر يعني المٍيؿى فزاره: ماؿ إليو، كقكؿ الزُّ
كىك   المائؿ ًبعىٍينًو كًبغيًرىىا، كقيؿ تزكرُّ بمعنى تنقبض، مف ازكرٌ الميؿ عف الحؽ، كمنو األىٍزكىري

، كقد بٌيف ابف مريـ أٌف المشيكر في " ازكىرَّ " معنى االنقباض2انقبض
3. 

"، فحيذفت إحدل  كمف قرأ باأللؼ أٌنو بناه عمى " تزاكرت" فالٌشمس تزىاكري كأصميا " تتزاكري
 .اىركف "ك " تظٌ الٌتاءيف تخفيفا، كما نجد " تٌساءلكف " 

 الّتغاير الّصرفي بين " تفاعل و " افتعل "
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُيوا َعِن الّنجوى ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلَما ُنُيوا َعْنُو َوَيَتَناَجْوَن )قاؿ اهلل تعالى: 

 (8المجادلة: ( )الرَُّسولِ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيةِباإْلِ 
قراءتاف متكاترتاف، األكلى "يىنػتجيكف" بغير ألؼ عمى "يفتعمكف"، كقرأ بيا  كرد في "يتناجكف"

" عمى " يتفاعمكف" كقد قرأ بيا باقي األئٌمة ٍكفى  .4حمزة بف حبيب الٌزيات، كالقراءة الثٌانية " يىتناجى
:" ما أنا -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-كحٌجة " حمزة " كما ذكر " ابف خالكيو " ىي قكؿ الٌنبي 

ٍيتيوي كلكٌف اهلل انتجاه" يعني عميا رضي اهلل عنوان ، كقد حكـ الٌنقاد عمى ىذا الحديث 5تجى
 .6بالضعؼ

كأصؿ " ينتجكف " يىنًتجييكف ألٌف الـ الفعؿ ياء مف ناجيت فاستثقمكا الٌضٌمة عمى الياء فحرككىا 
 كحذفت لسيككنيا كسككف الكاك.

، كعمى ىذا 7يتفاعمكف" ك" يفتعمكف " يجرياف مجرل كاحدناكذىب " الفارسي كابف مريـ إلى أٌف " 
ىذا معظـ المفسّْريف كالٌمغكييف فبل فرؽ في الٌداللة بيف ينتجكف فاالنتجاء مف الٌنجكل، 

 كيتناجكف مف التٌناجي مف الٌنجكل ككبلىما بمعنى كاحد. 

                                  
 .167-166 ، ص5معجـ القراءات، ج. 1
.457 ، ص7الدر المصكف ج :ينظر . 2 
 .769 – 768ص ، 2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .3
.369ص ، 9معجـ القراءات، ج :ينظر . 4 
 . 355ص ، 1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .5
؛ كينظر: األلباني ناصر 329ـ، ص : 1985ىػ  1405بيركت، المكتب اإلسبلمي  ،3ج، 3، تحؽ: األلباني، طمشكاة المصابيح ،التبريزم الخطيب .6

 .85الرياض، مكتبة المعارؼ، ص  7ناصر الديف السمسمة الضعيفة، ج
 .1257 ص 2، ككذلؾ المكٌضح في كجكه القراءات كعمميا ج280ص 6الحجة لمقراء السبعة، ج :ينظر .7
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 في المشتّقات والمصادر المغايرة الصرفية المبحث الثاني: 

المبحث بالٌدرس أنكاع االختبلفات في القراءات القرآنية في أبنية المشتٌقات نتناكؿ في ىذا 
كالمصادر سكاء ما كاف بيف أنكاع المشتٌقات في بينيا أك المصادر فيما بينيا، أك كاف بيف 

 المشتٌقات كالمصادر، مركّْزيف عمى اآلثار الٌداللية لتمؾ االختبلفات.

 ّقات الّتغاير القرائي بين المشت أّول:

 الّتغاير الّصرفي بين اسم الفاعل واسم المفعول: -1

 الّنموذج الّول:

ْفَرُطون(): قاؿ اهلل تعالى  (.62: النحل) َل َجَرَم َأنَّ َلُيُم النَّاَر َوَأنَُّيم م 

 كرد في مفرطكف ثبلث قراءات:

عمرك كابف كثير كقد قرأ بيا ابف عامر كأبك  القراءة األكلى: " ميفرىطكف " عمى كزف المفعكؿ:
 كعاصـ كحمزة كالكسائي كنافع "في ركاية عنو.

طيكف، كقد قرأ بيا نافع في ركاية كرش عنو كابف القراءة الثٌانية كىي قراءة أكثر أىؿ المدينة ميفرً 
 عمى كزف اسـ فاعؿ مف أفرط. [...]عباس كابف مسعكد 

أبك جعفر كابف أبي عبمة كالكليد بف  ك " ميفرّْطيكف " عمى كزف اسـ الفاعؿ المشدَّد، كقد قرأ بيا
 .1مسمـ

كلٌكنتو، فعمى القراءة األكلى "مفرطكف" يككف اسـ المفعكؿ  كىذه القراءات الثبلث أٍثرىت المعنى 
مف " أٍفرطتيو" كقد ذكر لو العرب معنييف ذكرىما الٌسميف في قكلو:" مف أفرطتو خمفي، أم 

كالمعنى عمى  تقكؿ: أفرطت منيـ أناسا أم: خٌمفتيـ،تركتيو كنىسيتيو، كحكى الفٌراء أٌف العرب 
 أٌنيـ مىنسٌيكف متركككف في الٌنار ...  ىذه القراءة:

كالمعنى الثاني مف "أفرطتيو" أم: قٌدمتو إلى كذا، كىك منقكؿ باليمزة مف فرط إلى كذا أم: 
 .2ييا"كيتعٌجمكف إل تقٌدـ إليو ... قاؿ " الٌزمخشرم ": بمعنى يتقٌدمكف إلى الٌنار

                                  
 .651 – 650ص  ،4معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .249 – 248 ص ،7الدر المصكف، ج .2
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أٌما عمى قراءة " ميٍفًرطكف" فيي اسـ فاعؿ مف " أفرط" أم: أٌف الفعؿ ليـ، كما قاؿ ابف  -
 أٌنيـ أفرطكا في الكفر كالعدكاف. أم: خالكيو

 كتؤكّْد القراءة الثٌالثة ذات المعنى كلكف مف زاكية نظر مختمفة، فيي اسـ فاعؿ مف فٌرط،
َيا َحْسَرَتى َعَمى َما  عمييـ، كما حكى اهلل عنيـ قكليـ:)أم:أٌنيـ فٌرطكا كقٌصركا فيما أكجب اهلل 

 .1(56( )الزمر:َفرَّطُت ِفي َجنِب المَّوِ 
كىكذا فإٌف القراءةاألكلى تصؼ حاؿ الكفار في الٌنار، فيـ منسيُّكف ميمىمكف فيما الىتيسمع 

صير مف ناحية استغاثاتيـ كتكسُّبلتيـ كال يرٌد عمييـ، كالقراءة الثٌانية تصؼ سبب ىذا الم
 اإلفراط في الكفر كالبغي، كالقراءة الثٌالثة سبب ىذا المصير مف ناحية الٌتقصيركعدـ االمتثاؿ. 

 الّنموذج الثّاني: 

ِمينَ )قاؿ اهلل تعالى:  َن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوٍّ  (.125)آل عمران:  (ُيْمِدْدُكْم َرب ُكم ِبَخْمَسِة آَلٍف مٍّ

ميف " قراءتاف متكاترتاف   في قكلو تعالى " ميسكَّ

 ًميف"، كقد قرأ بيا ابف كثير كأبكعمرك بف العبلءكعاصـ.األكلى: عمى كزف اسـ فاعؿ " ميسكّْ 
ميف " بالفتح عمى كزف اسـ المفعكؿ، كقرأ بيا ابف عامرك نافع كحمزة  الثانية: " ميسكَّ

 .2كالكسائي
ميف  أكىك  3" إٌما أف تككف مف " السَّكـً كىك ترؾ الماشية ترعىفعمى القراءة األكلى " مسكّْ

إذا سكَّمتى الخيؿ إرساؿ الخيؿ كتركيا كما نقؿ الفارسي عف أبي زيد   4أرسمتيا كخٌميتيا تخميةن  ِى
أعطكىا سكميا مف الجرم كالجكالف  أم: كالمعنى حينئذ أٌف المبلئكة قد سٌكمكا خيميـ،

السُّكمة فالمعنى يككف كما قاؿ الٌسميف: "أٌف المبلئكة سٌكمكا أنفسيـ كترككىا، أٌما إف كاف مف 
كقد رٌجح الطبرم [ ...]أكخيميـ، ففي الٌتفسير أٌنيـ كانكا بعمائـ بيضو إاٌل جبريؿ فبعمامة صفراء

ميف مف معنى العبلمة. ىذه القراءة،  كىنا يقترب معنى مسكّْ

                                  
 .356ص ،1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .1
 .569ص ،2معجـ القراءات، ج :ينظر .2

.387ص ، 3الدر المصكف، ج :ينظر.  3 
.77ص ، 3الحجة لمقراء السبعة، ج :ينظر . 4 
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ميف" فيككف الفعؿ هلل  تعالى في المعنييف المذككريف، أم: أٌف المبلئكة أٌما عمى قراءة "مسكَّ
مّْميكا في الحرب بالعمائـ ميكا أم عي سيكّْ

أٌف اهلل تعالى أرسميـ مف عنده لنصرة نبيو  ، أك1
 .2كالمؤمنيف

كقد أشار الٌسميف إلى أٌف الفعؿ قد يككف لممبلئكة الذيف سٌكمكا خيميـ أم: جعمكىا نكعا خاصا 
 .3كىي البيمؽ

 لثّالث:الّنموذج ا

 (.19النساء: ( )ِإلَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيٍَّنةٍ )قاؿ اهلل تعالى:

 كرد في لفظة " مبينة " قراءتاف متكاترتاف.

كأبك بكربف عٌياش عف عاصـ  ميبيَّنة" عمى صيغة اسـ المفعكؿ، كقد قرأ بيا ابف كثيرالولى: "
 في القرآف كمّْو.

 .4كىي قراءة الجميكر بكسر الياء اسـ فاعؿ عف بٌيف الثّانية:

قاؿ ابف خالكيو في تكجيو قراءة الكسر: فمف كسر جعؿ الفاحشة ىي التي تيبيّْف عمى  
صاحبيما " كقد رٌجح قراءة الفتح لقكلو:" كمف فتح فيك االختيار لقكلو تعالى: " قد بٌيٌنا لكـ 

 . 5ناتاآليات " فاهلل ىك المبيّْف كاآليات المبيَّ 

كقاؿ الٌسميف الحمبي في تكجيو قراءة الكسر: " كفيو كجياف: أحدىما أٌنو مف "بٌيف " المتعدّْم 
، فإف  فعمى ىذا يككف المفعكؿ محذكفا تقديره: ميبيّْنة حاؿى مرتكبيا، كالثٌاني أٌنو مف" بىيَّف " البٌلـز

  باف كبٌيف كتبٌيف بمعنى كاحد" بٌيف " يككف متعدّْيا كالزما، يقاؿ: باف الٌشيء كأباف كاست
 .8كمكي 7، كفي ىذا المعنى الثٌاني لبٌيف يمتقي مع تكجيو ايف خالكيو، كايف مريـ6أم:ظير

                                  
الدر المصكف، ص ف.  .  1 

 .387، ص2؛ كالدر المصكف، ج775 ، ص3؛ كالحٌجة لمقراء السبعة، ج373 ص ،1كؿ مف المكضح في كجكه القراءات، ج  :ينظر .2
 الدر المصكف، ص ف. .3
 .42ص ، 2معجـ القراءات، ج :ينظر .4

131ص 1إعراب القراءات السبع ج  :ينظر . - 5 
 ، 631 ص ،3الدر المصكف، ج .6
 .402 401 ص ،1المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .7
 .383ص ،1في كجكه القراءات، ج الكشؼ :ينظر .8
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كمف قرأ بالفتح في ميبينَّة بنى الفعؿ لممفعكؿ بو، ككأٌنو قاؿ: بييّْنت الفاحشةي فيي مبينة
أم:  ،1

 .2بٌينيا مف يدَّعييا كأكضحيا

 الّنموذج الرّابع:

 ِلَنْصِرَف َعْنُو الس وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصين( كذلك)اهلل تعالى: قاؿ
 (.24يوسف:)

 كرد في كممة " الميخمًصيف " قراءتاف متكاترتاف.

القراءة األكلى: " المخًمصيف " بكسر البٌلـ، كقد قرأ بيا األئٌمة أبك عمرك، كابف عامر كابف  -
 كثير.

 .3نافع كعاصـ كالكسائي حمزة ة الثٌانية: " المخمىصيف " بفتح البٌلـ، كقد قرأ بيا األئٌمةالقراء -
 .3حمزة

مخمصيف  كالمعنى عمى القراءة األكلى أٌف العباد مكصكفكف مف اهلل باإلخبلص كما قاؿ تعالى:
 تقديره: المخمصيف أنفسيـ أك ، كبٌيف الٌسميف الحمبي أٌف مفعكؿ اسـ الفاعؿ محذكؼ4لو الديف

 .5دينيـ

المخمصيف اسـ مفعكؿ مف أخمصيـ اهلل أم:  أٌما عمى القراءة الثانية،)قراءة الفتح( فالمعنى أفٌ 
اجتباىـ كاختارىـ أك خٌمصيـ مف كؿ سكء، كيفرؽ الٌشعراكم بيف المخًمصيف كالمخمىصيف بقكلو: 
 " المخًمص: ىك مف جاىد فكسب طاعة اهلل، كالمخمىص ىك مف كسب فجاىد كأخمصو اهلل
  لنفسو، كىناؾ أناس يصمكف بطاعة اهلل إلى كرامة اهلل، كىناؾ أناس يكرميـ اهلل فيطيعكف اهلل
كيقٌرب المفيـك بمثاؿ مف الحياة اليكمية فيقكؿ: " قد يطرؽ بابؾ كاحد يسألؾ مف فضؿ اهلل 

                                  
 ف. ص ،1المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .1
 ف. الدر المصكف، ص :ينظر .2
 .228ص ،4ينظر معجـ القراءات، ج .3
 .309ص ،1إعراب القراءات السبع، ج  :ينظر .4

. 470 ، ص6الدر المصكف، ج :ينظر.  5 
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اهلل  الٌشارع كتدعك كاحدنا لتعطيو مف فضؿ عميؾ فتستضيفىو كتيكرمىو، كمٌرة أخرل قد تمشي في
 .1عميؾ، أم: ىناؾ مف يطمب فتأذف لىوي، كىناؾ مف تطمبو أنت ًلتيعًطيىو"

 ة ": يمَ عِ " و " فَ  لْ اعِ الّتغاير الّصرفي بين " فَ 

 (.13)المائدة:  (َوَجَعْمَنا ُقُموَبُيْم َقاِسَيًة ُيَحرٍُّفوَن اْلَكِمَم َعْن َمَواِضِعوِ )قاؿ اهلل تعالى:

 صيغة اسـ فاعؿ مف قسا يقسك.قرأ الجميكر " قاسية " عمى 

 .2قىسيَّةن عمى كزف فعيمة حمزة كالكسائي كقرأ األخكاف

ك قد ذىب العمماء في تكجيو القراءتيف صرفيا مذىبيف، مذىب مف يرل أٌنيما بمعنى كاحد  
فقاسية ك قىسيَّة اشتراكا في االشتقاؽ مف القسكة، كعالـ كعميـ، ك شاىد كشييد،إاٌلأٌف فعيبل أبمغ 

سيَّة كغيرىما، فىقى  4كمكي بف أبي طالب 3مف فاعؿ، كمذىب مف يفرّْؽ بينيما لغكيا كابف خالكيو
: ردمء، بيرج، كىذه الٌرداءة في الدّْرىـ مرجعيا إلى القسكة كما يكضح  رديئة، يقاؿ درىـ قسيُّ
الٌسميف: " قاؿ صاحب الكشاؼ قسيَّة أم رديئة مغشكشة مف قكليـ: درىـ قسيّّ كىك مف 

كقاؿ  ليف، كالمغشكش فيو صبلبة كيبس،القسكة،ألٌف الذىب ك الفٌضة الخالصتيف فييما 
كىك يرجع إلى المعنى  5كسٌمي الٌدرىـ المغشكش قسٌيا لصبلبتو، كشٌدة الغش الذم فيو د:المبرٌ 

 األكؿ.

قاؿ مكي بف أبي طالب: " كفعؿ " إٌنما اسـ الفاعؿ منو عمى " فاعؿ " في أكثر كبلـ العرب 
ـ كراحـ، عميـ كعالـ، كلكف في فعيؿ معنى يكأيضا فاٌف " فعيبل " ك"فاعبل"أخكاف، نحك رح

ٌتكرار كالمبالغة، ك" فاعؿ " أكثر في الكبلـ مف فعيؿ، كمعنى قاسية: غميظة بائنة عف ال
 .6اإليماف قد نيزعت منيا الٌرحمة كالٌرأفة، كالقراءتاف متقاربتاف "

                                  
، 11، جتفسير الشعراويمحمد متكلي الشعراكم،  .1  .6919 د ت، ص،القاىرة، مطبعة دار أخبار اليـك
 .240-239ص ، 2معجـ القراءات، ج  :ينظر .2
 .144 ص،  1إعراب القراءات السبع، ج  :ينظر .3
 .408ص ، 1الكشؼ عف كجكه القراءات، ج :ينظر .4

.223، 4الدر المصكف، ج :ينظر.  - 5 
 .408ص ، 1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .6
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أقكؿ بأٌف القراءتيف مآليما الى معنى متقارب ىك القسكة، كلكف قراءة " قًسيَّة " أثرت المعنى 
كة أال كىك رداءة القمب كالغش الذم يحتكيو، كالٌدرىـ الٌزائؼ باف أشارت إلى سبب القس

 المعجكف بأخبلط مف الٌرصاص كالٌنحاس كغيرىما.

 

 الّتغاير الّصرفي بين اسم الفاعل واسم المبالغة:

 (.112)العراف:  (َيْأُتوَك ِبُكلٍّ َساِحٍر َعِميمٍ ... ): قاؿ اهلل تعالى
 كردت في اآلية الكريمة قراءتاف متكاترتاف 

فقد قرأ " ابف كثير " ك " ابف عامر " ك " أبك عمرك بف العبلء " ك " نافع " ك " عاصـ " "  -
 .79ساحر " عمى كزف اسـ فاعؿ في األعراؼ في ىذه اآلية كفي سكرة يكنس اآلية 

 .1المبالغةٌ بألؼ بعد الحاء بصيغة  كخمؼ سحارا كقرأ حمزة كالكسائي -

كقد ذىب ابف خالكيو إلى أٌف " سحارا " أبمغ مف ساحر، ألٌنو مٌمف تكٌرر منو الفعؿ " ففاعؿ 
 دٌؿ عمى أم: أتيت بصيغة المبالغة سٌحار يصمح لمٌزمانيف الحاؿ كاالستقباؿ فإذا شٌددت

فإذا  سيخرج،أٌنو سحر مٌرة بعد مٌرة، كقكلؾ: آتيؾ برجؿ خارج إلى مكة أم  المضي، تقديره:
 .2أم: قد خرج مٌرة بعد أخرل " آتيؾ برجؿ خٌراج إلى مكة، :قمت

  كنت أكٌد لك استبدؿ ابف خالكيو بكممة أبمغ كممة أخرل مثؿ آكد ألٌف القرآف بميغ بكؿ قراءاتو
كالكثرة، فإذا  ك ال تفاضؿ بينيا إذا تساكت في درجة سندىا،ألٌف صيغة المبالغة تفيد الٌتكرار

  ييا صفة عميـ كانت أكثر داللة ك تأكيدا مف صيغة فاعؿ إذا انضمت إلييا فعيؿانضمت إل
كقد عزؼ الٌسميف الحمبي عف تكجيو القراءتيف في " سٌحار كساحر" في المكضعيف "األعراؼ" 
ك "يكنس"،أٌما " ابف مريـ " فقد رأل أٌف ساحرا قد ييراد بو ما يراد بسٌحار كذلؾ أٌف لفظ " فاعؿ " 

  الجنسٌية، ألٌنو يطمؽ عمى الكثير ألٌنو مأخكذ مف المصدر كالمصدر جنس]أم:سحر[يتضٌمف 
، كقبمو استدٌؿ أبك عمي الفارسي 3فقد يجكز أف يتضٌمف ساحر ما يتضمنو سٌحار مف الكثرة

                                  
 .125 – 124 ص ،3معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .200ص ،1إعراب القراءات السبع، ج .2
 .546ص ،1المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .3
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كالفاعؿ مف الٌسحر (81)يونس: ر(الّسحْ  نَ مِ  وِ م بِ تُ ئْ ا جِ )مَ عمى قراءة " ساحر " بقكلو تعالى:
 ( َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَىُبوُىْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ )ساحر ك كذلؾ بقكلو تعالى : 

،ك أرل أف القراءتيف قد اتفقتا في الداللة 1، ك اسـ الفاعؿ مف سحركا ساحر(116)العراف: 
ف كاف ىن في الٌتعبير عف  اؾ تنكيع صرفيعمى كصؼ الٌسحرة بكثرة الٌسحر كالٌرسكخ فيو،كا 

 ىذه المكنة كالٌزيادة في الٌسحر.

 الّتغاير الّصرفي بين اسم الفاعل واسم اآللة: -

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل المَِّو َوَخاَتَم النَِّبيٍّينَ  )قاؿ اهلل تعالى: الحزاب: ( )َما َكاَن ُمَحمَّ
 قراءتاف متكاترتاف.، كردت في " خاتـ " (40

" خاًتـ " بكسر الٌتاء كىك اسـ فاعؿ، كقرأ بيا ابف كثير كنافع كابف عامر كأبك الولى:  -
 عمرك كالككفيكف.

 "خاتىـ" بفتح التاء كقد قرأ بيا " عاصـ " كحده مف الٌسبعة.الثانية: -

،ك كافقو 2ىك خاتميـك قد رٌجح " ابف خالكيو" قراءة الكسر ألٌف خاًتـ فاعؿ مف ختـ األنبياء ك 
في االختيار كالٌترجيح مكي كعادتو في اختيار ما عميو الجماعة كالجميكر، غير أٌنو كٌجو 

تـ بو الٌنبيكف ال نبي  -النبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-قراءة الفتح بحيث يككف معناىا : " إف  خي
ريف كالٌنحاة قبمو كبعده قالكا أٌف المفسّْ  ، ك الحؽٌ 3بعده، فبل فعؿ لو في ذلؾ كمعناه آخر الٌنبٌييف"

بنفس القكؿ، فيقكؿ الٌزجاج : " فمف كسر الٌتاء فمعناه ختـ الٌنبٌييف ك مف قرأ خاتىـ الٌنبييف 
فالمعنى بالفتح يككف عمى البناء لممفعكؿ، ك عمى قراءة الكسر  4بالفتح فمعناه آخر الٌنبييف "

، أٌما الٌسميف الحمبي فقد ذكر 5بالتكجيو فيك اسـ فاعؿ ك عمى ىذا معظـ مف تناكؿ القراءتيف
أف خاتىـ بالفتح اسـ لآللة التي ييختـ بيا كالطابع كالقالب، كرٌد عمى أبي البقاء العكبرم الذم 

                                  
 .64ص ،4الحجة لمقراء السبعة، ج :ينظر. 1
 .202 – 201  ص،2إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .2
 .190 ص ،4الكشؼ عف كجكه القراءات، ج .3
عرابو، ج .4  .230 ص،4معاني القرآف كا 
 .121ص  4كتفسير أبي السعكد، ج؛ 1038 ص ،2أيضا المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .5
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، ك قدأشار ابف خالكيو أٌنو قد يككف خاًتـ ك خاتىـ لغتيف 1جٌكز أف تككف في معنى المصدر
  ؿ لو الخاتىـ ك الخاًتـ، مثؿ الدىانىؽي كالدىاًنؽي حيث ذكر أٌف الخاتـ الذم يمبس في اإلصبع يقا

ـي ك خاتىـي  كالطابىؽي ك الطاًبؽي،كذكر أٌنو سمع " ابف حٌباف " يقكؿ بأٌف فيو أربع لغات : خاًت
 .2كخاتىاـ ك خيتاـ

كتداخبل  كقد لٌخص األستاذ خميؿ رشيد أحمد تكجيو القراءتيف بقكلو: " إٌف بيف القراءتيف تكامبل،
أـ بمعنى ختـ كذلؾ  المعاني سكاء كاف الخاًتـ بمعنى الٌزينة أـ بمعنى اآللة لما ييختىـ بو،في 

مكصكؼ بيذه الٌصفات إذ أٌنو زينة األنبياء جميعا كأٌنيـ  –أٌف الٌنبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ 
تمكا بو كىك آخرىـ بعثة  .3خي

 ثانيا: الّتغاير الّصرفي بين المصادر:

ج نكطّْئي بتعريؼ المصدر كاسـ المصدر، فالمصدر: ىك الٌمفظ الٌداؿ عمى قبؿ دراسة الٌنماذ
  أك تقديرا مثؿ قاتؿ الحدث مجٌردا عف الٌزماف، متضمّْنا أحرؼ فعمو لفظا مثؿ عمـ، عمما،

 ...4قتاال أك معكضا مٌما حذؼ بغيره مثؿ كعد، عدة

أحرؼ الفعؿ، بؿ ينقص عنو  أٌما اسـ المصدر، فيك الٌداؿ عمى الحدث، كلكٌنو ال يتضٌمف كؿٌ 
في  كقد لٌخص ابف مالؾ5كبلما –لفظا أكتقديرا، كمف دكف عكض، مثؿ تكٌضأ، كضكءا، كتكٌمـ 

 في "المٌية األفعاؿ" االختبلؼ بينيما بقكلو: 

 ماُعقـِــــــــــالميٌم بكممتيا اإلشراُك         ــاُه مــــاِزيدت بمبدئـِــــــوِ ـِسمـــــاُه مبن          

 لفظا وقصًدا وما أعطى بو بــدل        ـعِل بنيُتوُ الفـ أو ما خمت من حروفِ          

 6ـــــالبـنقـــــُمو قواه ولكن ـــتِقْس س و ول      ـــــالُم والميــــِمي  ِقسْ ــــالع ومنو         

                                  
 .129 ص،9الدر المصكف، ج .1
 .202 201ص ،2إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .2
 .190 القراء السبع، ص انفرادات. 3
 .60 ، ص1993بيركت المكتبة العصرية، ،28ط  1الغبلييني، مصطفى جامع الدركس العربية، ج. 4
 .61 ، ص1المرجع نفسو ج .5
المسكمي محفكظ بف الشيخ المكريتاني الشنقيطي، كشاح الحرة بإبراز البٌلميةمف الدرة في عمـ التصريؼ، تحؽ:محمد محمكد كلد محمد  :ينظر .6

 .93ـ، ص  2003ىػ  1424األميف، د ـ ط، د ط ،
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كقد كردت في القرآف الكريـ أمثمةه قميمة، كقع فييا تغاير صرفي بيف المصدر كاسـ  -
 ذكر منيا نمكذجيف: نالمصدر 

 

 الّنموذج الّول: 

 (.47النجم: ( ) اْلُْخَرى   َوَأنَّ َعَمْيِو النَّْشَأةَ )قاؿ اهلل تعالى: 

 (.20)العنكبوت: (اآْلَِخَرةَ ثُمَّ المَُّو ُيْنِشُئ النَّْشَأَة )كقاؿ اهلل تعالى: 

 كقد كردت في لفظة" الٌنشأة " قراءتاف متكاترتاف:

 " الٌنشأة " بسككف الشّْيف مع القصر، كقد قرأ بيا الجماعة.الولى: 

كأبك  الثانية: " الٌنشاءة" بسككف الٌشيف مع المٌد في الٌنجـ كالعنكبكت، كقد قرأ بيا ابف كثير
 .1القٌراء الٌسبعةعمرك بف العبلء مف بيف 

كقد ذىب بعض الٌنحاة كالٌمغكييف إلى أٌف " الٌنشأة " ك " النشاءة" لغتاف كالرأفة كالرآفة كالكأبة 
كالكآبة، كنسب مكي إلى بعضيـ أٌف" نشأة" بغير مد اسـ مصدر، كالعطاء، ك" الٌنشاءة" 

الٌنشأة، اسـ  بالمدىك المصدر، كاإلعطاء ...كقد ذىب محٌمد الطاىر بف عاشكر إلى أفٌ 
الجميكر " الٌنشأة " بكزف " الفىٍعمة" كىك ليس مصدرا، إذ ليس نشأ المجٌرد  مصدر فقاؿ: كقرأ

بمتعدو إٌنما يقاؿ أنشأ، كقد قرأ ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب " الٌنشاءة" بكزف " الفىعالة "،كىذا 
ماضي، نحك الجزالة مف أكزاف المصادر، لكٌنو مقيس في مصدر الفعؿ المضمكـ العيف في ال

ٌدتىيا مف قبيؿ اإلشباع".2كالفصاحة،كلذلؾ فالٌنشاءة بالمٌد مصدر سماعي مثؿ الكآبة  ، كلعؿ مى

 الّنموذج الثّاني:

ْيَنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِو )قاؿ اهلل تعالى:   (.15حقاف: لا) (ناً اسَ حْ إَوَوصَّ

 "  إفعاالعمى كزف "  "إحسانا" كعاصـ  حمزة كالكسائي كقرأ

                                  
 .201 ص 9معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .149 ص 27التحرير كالتنكير، ج  .2



 أالّتوجيه الّصريف للقراءات القرآنّية :الفصل الثالث

-120- 

سكاف النٌ حي "بف عامراأبك عمرك ك ك  كقرأ " نافع كابف كثير   . 1يفكف كالسٌ سنا " بضـ الحاء كا 

 ركف في تكجيو ىاتيف القراءتيف المتكاترتيف، فابف خالكيو ذىب إلى أفٌ حاة كالمفسّْ كقد اختمؼ النٌ 
" مصدرا "سناحا الباقكف فجعمكا "أمٌ  ،تباعا لمصاحفيـا "عاصما كحمزة كالكسائي جعمكا "إحسانا

القراء جميعا اتفقكا عمى "  حكييف قراءة " حسنا، بحٌجة أفٌ قؿ ترجيح بعض النٌ كنلفعؿ " حسف " 
 .2"ووصينا اإلنسان بوالديو حسنا "العنكبكت" حسنا " في سكرة 

نٌ أما السٌ   قاؿ كلوا حكية فممٌ ما أفاض في المسائؿ النٌ ميف الحمبي فمـ يدرس القراءتيف صرفيا كا 
القراءة األكلى يككف " إحسانا " فييا منصكبا بفعؿ مقدرأم: ككصيناه  ارتباط بمكضكعنا: " إفٌ 

ىك مفعكؿ بو عمى تضميف " كصينا " معنى ألزمنا فيككف  :حسف إلييما إحسانا، كقيؿيأف 
  ا إلييماحسانا منٌ إككصيناه بيما  :بؿ ىك منصكب عمى المفعكؿ بو، أم :مفعكال ثانيا، كقيؿ

ا فيك مصدر حسنٌ :أمعنى " كصينا " فٌ [ألالمفعكؿ المطمؽ]ىك منصكب عمى مصدر كقيؿ
 3اني ىك المجركر بالباء ..."صريح، كالمفعكؿ الثٌ 

و عمى نٌ أؿ " عٍ حٌجة مف قرأ عمى " في ك ض ليا، كقد قاؿ فييا مكي: " ا قراءة " حسنا " فمـ يتعرٌ مٌ أ
 :، أماف بكالديو أمرا ذا حسفو ضاؼ كحذؼ مكصكؼ، تقديره: ككصينا اإلنسمتقدير حذؼ 

ثـ حذؼ المضاؼ  "ذا" في أمرىما، فحذؼ المنعكت كأقاـ النعت مقامو، كىك الحسفى  ليأتً 
كقد كافقو ابف ، 4األكثر عميو" ؿ، ألفٌ عٍ و مقامو كىك " حسف " عمى كزف في يلإكأقاـ المضاؼ 
 .5كجيومريـ عمى ىذا التٌ 

ؽ بيف " إحسانا " ك " حسنا " بشكؿ صريح عمى أساس لـ أجد مف العمماء كالباحثيف مف فرٌ ك 
نٌ 6حمد أبكراسأمنصكر سعيد األستاذ مصدر إالٌ  "إحسانا"حسنا اسـ مصدر ك"فٌ أ  ما كجدتي ، كا 

                                  
 .488 ص،8معجـ القراءات، ج .1
 .316ص  2إعراب القراءات السبع، ج  .2
 .668 – 667 ص ، 9ينظر الدر المصكف، ج  .3
 .272ص ،2الكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا، ج .4
. 1175ص ، 2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر . 5 
منصكر سعيد أبك رأس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع مف طريؽ الشاطبية، مخطكط رسالة ماجستير مقدـ إلى كمية المغة  :ينظر .6

 .106ص ق، 1426-1425العربية بجامعة أـ القرل، 
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كىناؾ  ،1فظيف كبلىما بالمصدريةلمٌ اكىناؾ مف حكـ عمى  ،ؽ بينيما في أصؿ االشتقاؽمف فرٌ 
 .مصدرا" إحسانا "اسما ك "حسنا"مف جعؿ 

 

 

 ات: رفي في القراءات بين المصادر وأنواع المشتقّ غاير الصّ الثا: التّ ث

 رفي بين المصدر واسم الفاعل:غاير الصّ التّ  -1

 ل:موذج الوّ النّ 

 (.64: فيوس) (فظااحَ  يرٌ فاهلل خَ )قاؿ اهلل تعالى: 

اد كخمؼ كابف نبكذم كحمٌ قرأ حمزة كالكسائي كحفص عف عاصـ كابف محيصف كالشٌ  -
 .حافظا " اسـ فاعؿ مف حفظمسعكد " خير 

جعفر أبك ك  كابف عامر كعاصـ مف ركاية أبي بكر عمرك كقرأ ابف كثير كنافع كأبك -
 2اؿ عمى الفعؿ "دمييز كىك مصدر يعقكب " خير حفظا " بدكف ألؼ كىك منصكب عمى التٌ ك 

ا مٌ أميف الحمبي بذكر األكجو اإلعرابية ؽ ابف خالكيو إلى دراسة ىذه اآلية، كاكتفى السٌ لـ يتطرٌ ك 
ا إخكة يكسؼ لمٌ  ، أفٌ [حفظا]ؿعٍ مكي فقد ذكر حٌجة كؿ قراءة فقاؿ: " كحٌجة مف قرأ عمى كزف فً 
خير مف  :أم (فاهلل خير حفظا)نسبكا الحفظ إلى أنفسيـ في قكلو " نحفظ أخانا "قاؿ ليـ أبكىـ 

اؿ ، فأتى بالمصدر الدٌ فاهلل خير منكـ حفظا حفظكـ الذم نسبتمكه إلى أنفسكـ، كقيؿ تقديره :
و أتى بو عمى نٌ أ،[حافظا]فسير، كحٌجة مف قرأه عمى " فاعؿ "عمى الفعؿ كنصبو عمى التٌ 

  فسيرالمبالغة عمى تقدير فاهلل خير الحافظيف، فاكتفى بالكاحد عمى الجمع فنصبو عمى التٌ 
نّ ) :ا قالكايـ لمٌ الحافظيف، كأيضا فإنٌ يا في مصحؼ ابف مسعكد ' خير نٌ أم ذلؾ كيقكّْ  ا لو وا 

رحم )أ :حافظا مطابؽ لقكلو خيره  فظا " كأيضا فافٌ ا" اهلل خير ح :قيؿ ليـ (لحافظون
 كلك قمت: اهلل خير حفظو  رحـ راحـو أ، ك اهلل اؾ تقكؿ اهلل خير حافظألنٌ  ،في اإلضافة (احمينالرّ 

                                  
 .599ص ، 1القراءات كأثرىا في عمـك العربية، ج :ينظر .1
 .296 ، ص4معجـ القراءات، ج :ينظر .2
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رحـ أمع "  خير حفظو "مف مطابقة  الراحميف" أبيفي رحـ أع " م" حافظا فمطابقة "خير  لـ يحسف
  مف أفعالو ىك الحافظ ك ليس ىك الحفظ، إنما الحفظ فعؿه  –ذكره  جؿٌ  –اهلل  فٌ ألاحميف"،الرٌ 

األكثر عمى  فٌ أعني حافظا لكال أ ة معناىا،لصحٌ  إليٌ  مف صفاتو، كىذه القراءة أحبُّ  كصفةه 
 .1األخرل"

حاة و كافقو عميو بعض النٌ كألنٌ  ،فيو لكؿ قراءة بالقرآف مقبكؿ احتجٌ ؿ مف كبلمو كالذم القسـ األكٌ 
  اني عندما قابؿ بيف اهلل خير حافظا القسـ الثٌ أمٌ  ،3كابف مريـ 2ريف مثؿ ابف عطيةكالمفسٌ 

مع  حفظو مف مطابقة خيري  رحـ الراحميف أبيفي أمع  حافظا مطابقة خيره  فٌ أرحـ راحـ كقاؿ بىكأك 
حمة ... فيذا القسـ استبعد صكاب احـ كليس الرٌ اهلل ىك الرٌ  فٌ أآخر كبلمو باحميف إلى رحـ الرٌ أ

القراءة األخرل  فٌ أإليو لصحة معناىاكك قراءة " اهلل خير حافظا " أحبُّ  فٌ أو منو باستنتاجً 
 كاب؟لمصٌ  ؼانمجمعناىا 

كلكف نكتفي  ،جبنا بو مرارا عف المفاضمة بيف القراءات المتكاترة فيك معركؼأر ما كال اكرّْ 
يما قراءتاف مشيكرتاف مقاربتا المعنى، كقد أنٌ كاب في ذلؾ : " كالصٌ فبرم عف القراءتيبقكؿ الطٌ 

مف كصؼ اهلل  فٌ أكذلؾ  يما قرأ القارئ فمصيبه تً يَّ أقرأ بكؿ كاحدة منيما أىؿ العمـ بالقرآف، فب
حافظا فقد كصفو بأنو و خيرىـ فظا، كمف كصفو بأنٌ او خيرىـ حفظا فقد كصفو بأنو خيرىـ حبأنٌ 

 .4خيرىـ حفظا "

ىذا أسمكب  فٌ أما الحفظ فعؿ مف أفعالو، فالجكاب نٌ ا  اهلل ليس ىك الحفظ ك  فٌ أب مكي أما قكؿ
معركؼ عند العرب، إذ يصفكف بالمصدر عندما يريدكف المبالغة في الكصؼ، كليس أكضح 

 لةأاة، كقد ذكر العمماء مسعمة المسدالنّْ  حمة الميداة أكبي بأنو: الرٌ مف ذلكـ كصفيـ لمنٌ 
ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم )الكصؼ بالمصدر كمنيـ ابف جٌني الذم عٌمؽ عمى قكلو تعالى: 

 أك قكؿ الخنساء:  (30الممك:)( َغْوراً 

دبـــما ىي إقبفإنّ                                ار ـــال وا 

                                  
 .13 ، ص2كشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، جال .1
 .260 ، ص3المحرر الكجيز، ج :ينظر. 2
 .678 ، ص2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .3
 .232 ، ص13جامع البياف عف تأكيؿ القرآف، ج .4
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  كنحك ذلؾ كصكـه  زكره  صؼ بالمصدر فقاؿ: ىذا رجؿه ف كى مى  فٌ أفقاؿ: "كما كاف مثمو مف قبؿ 
 .1"ف يجعمو ىك نفس الحدث لكثرة ذلؾ منوأو أراد المبالغة، ك ما ساغ لو ألنٌ فإنٌ 

يخ البشير اإلبراىيمي ذات الصمة بمكضكعنا قكلو: " في لغة العرب لطائؼ كمف تعميقات الشٌ 
ف كانت قريبة في النٌ  بو يذىبكف بذلؾ  مية بالمصدر كالكصؼي سظر، كمنيا التٌ عميقة األثر، كا 

ذكباف  ؿي تخيَّ فيي  بو الحسُّ  طي غالى كيي  لفيو األذىاف حسر  تقؼي  مف المبالغة سحيؽو  إلى فجٌ 
كغمبت  فةي عميو الصٌ  تلحٌ أالمكصكؼ لكثرة ما  فٌ أفة قائمة بذاتيا، ككالمكصكؼ كبقاء الصٌ 

دباكعند الخنساء الخبر اليقيف حيف تقكؿ: " فإنٌ  2اىاإيٌ  أكىكى  يى ىً  أصبح ىكى   .3"رما ىي إقباؿ كا 

 اني:موذج الثّ النّ 

( ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّيْم َطاِئٌف مٍَّن الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُىم م ْبِصُرونَ )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.201)العراف:

 ."اسـ فاعؿ مف طاؼ"طائؼابف عامر كعاصـ كحمزة كأبك جعفر ك نافع  أقر  -
 .4ؿعٍ عمى كزف فى  "طيؼ"كقرأ ابف كثير كأبك عمرككالكسائي  -

كاف اختبلفيـ صرفيا ك ركف في تكجيو ىاتيف القراءتيف المتكاترتيف، حاة كالمفسّْ كقد اختمؼ النٌ 
ا مف طاؼ يطكؼ مٌ إ"طائؼ" اسـ فاعؿ  رؼ كجدنا بعضيـ يرل أفٌ كمعجميا، فمف حيث الصٌ 

 .، أم أف " فاعؿ " عندىـ ىي اسـ فاعؿ5ا مف طاؼ يطيؼمٌ ا  كقائـ كقائؿ، ك 
، أما 6ؿ ال حقيقة لوو تخيٌ مف طاؼ الخياؿ اسـ فاعؿ، ألنٌ  تجيءو ال نٌ أييمي إلى كقد ذىب السُّ 
 (19 :القمم) (َفَطاَف َعَمْيَيا َطاِئٌف مٍّن رَّبٍَّك َوُىْم َناِئُمونَ  ):في قكلو تعالى" أما "طائؼ

 ف يحؿ طائؼ ىنا محؿ طيؼ.أألنو اسـ فاعؿ حقيقة، كال يمكف 

يؼ خياؿ ال يأتي منو اسـ فاعؿ الطٌ  فٌ أل ائؼ،يؼ كالطٌ ييمي يفرؽ بيف الطٌ السُّ  كىذا يعني أفٌ 
  كالعاقبة كالعافية ،"ةعمى "فاعؿ" ك "فاعم المصدري  يجيءكلربما تابع الفارسي الذم يجيز أف 

                                  
 .189  ، ص3الخصائص، ج .1
بالمسألة الزنبكرية، بيف سيبكيو كالكسائي. يممح اإلبراىيمي إلى المسألة المعركفة في الٌنحك .1  
 .539 ، ص1997دار الغرب اإلسبلمي،-، بيركت 3، ج1محمد البشير اإلبراىيمي، آثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي، ط .3
 .248 ، ص3معجـ القراءات، ج :ينظر .4
 .547 ، ص5الدر المصكف، ج :ينظر .5

، ص ف.5المصدر نفسو ج :ينظر.  6 
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 فٌ ألطيؼ أكثر مف طائؼ قاؿ: "كالطيؼ أكثر  عمى المصدر يككف فٌ أف ذكر الفارسي ا  ك 
 .1"ؿفاع" المصدر عمى ىذا الكجو أكثر منو عمى كزف 

 كقائـ كقائؿ ،"طائفا" اسـ فاعؿ يحتمؿ أف يككف مف طاؼ يطكؼ ميف فذىب إلى أفٌ ا السٌ أمٌ 
طيفا كطائفا بمعنى كاحد  فٌ أ " كزعـ بعضيـ :يككف مف طاؼ يطيؼ كبائع كمائؿ، كقاؿ أفك 
مصدرا  "فاعؿ" مصدريف كقد جاء  ماطائفا لطيؼ فيجعمي دَّ ف يري أفيحتمؿ  ،اءرٌ فلم عزلكيي 

 .2ؿ"عٍ فا عمى فى صفيجعمو ك  :طيفا لطائؼ، أم دٌ كأف يري  ؟ "أقائما كقد قعد الناس" كقكليـ: 

 ؿيطكؼ طيفا"مثؿ: كاو جعمو مصدر "طاؼ الخياؿ نٌ أقاؿ مكي: كحٌجة مف قرأ بغير ألؼ 
و جعمو أيضا مصدرا كالعافية نٌ أ في المناـ، ... كحٌجة مف قرأه عمى " فاعؿ"، لـٌ أإذا  يكيؿ،

 .3أكثرفي المصادر مف " فاعؿ " "فعؿ" كالعاقبة، ك

، كأطاؼ رقبؿ كأدبأ إذا جؿ يطكؼ طكفا،ؼ الرٌ طاأبك زيد:  ىا مف ناحية المعجـ: فقد حكأمٌ 
ف طاؼ بو مف كسكسة مائؼ كقيؿ الطٌ ، بالقـك كيأتييـ مف نكاحييـيطيؼ إذا جعؿ يستدير 

يك كالطائؼ ىك كؿ ما قاؿ الكسائي: الطيؼ: المٌ ك  كالجنكف مـ كالمٌس يطاف، كالطيؼ مف المٌ الشٌ 
ة الطيؼ الغضب، كعف ابف عباس طائؼ: لمٌ  :طاؼ حكؿ اإلنساف، كعف ابف جبير كمجاىد

 .4مف الشيطاف

 الطيؼ في كبلـ العرب الجنكف، ثـ قيؿ –ازم عنو الفخر الرٌ  كما نقؿ –كقاؿ األزىرم 
 5الغضباف يشبو المجنكف فٌ أللمغضب طيؼ 

  6يطاف نفسوا الطائؼ فالشٌ خيؿ، كأمٌ معنييف مختمفيف أيضا، فالطيؼ ىك التٌ  كيكرد القرطبي
فبل يجكز: شيطاف مف  (انِ يطَ الشَّ  نَ مِ  فٌ ائِ م طَ يُ سَّ ا مَ إذَ )و مردكد باآلية نفسيا: كىك بعيد ألنٌ 

 .شيطاف

                                  
 .121 ، ص4الحجة لمقراء السبعة، ج :رينظ .1
.546 ، ص5الدر المصكف، ج :ينظر . 2 
 .545 ، ص1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .3
 ف. ، ص1المصدر نفسو، ج .4
 .104 103 ، ص15مفاتيح الغيب، ج .5
 .426 ، ص9الجامع ألحكاـ القرآف، ج :ينظر .6
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ا المعنى في القراءتيف متطابؽ عمى قكؿ مف جعؿ طيفا كطائفا بمعنى كاحد، أمٌ  كالخبلصة أفٌ 
ىما بالكسكسة حدى أرنا نا إذا فسٌ ؿ، ألنٌ مف جعميما مختمفيف فالمعنى متقارب كغير مناقض لؤلكٌ 

يطاف الذم ينفخ في أكداج خر بالجنكف كالغضب، فالغضب مف الشٌ آلرنا ايطاف كفسٌ مف الشٌ 
اب فإذا ادؽ اإليماف ذككر أكٌ اإلنساف فيدفعو إلى اليياج الذم يقرب مف الجنكف، كالمؤمف الصٌ 

 .ر كتاب إلى رشدهئؼ تذكٌ لطابو ا مرٌ 

 ية: فة المشبّ رفي بين المصدر والصٍّ غاير الصّ التّ 

َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإْلِْساَلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضمَُّو َيْجَعْل َصْدَرُه َيْيِدَيُو  َفَمْن ُيِرِد المَُّو َأنْ )قاؿ اهلل تعالى: 
عَُّد ِفي السََّماءِ   (.125النعام: ) ( َضيًٍّقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّ

 :قراءتاف متكاترتاف "" حرجا ةكرد في لفظ -
ة نافع كعاصـ في األئمٌ  بل "، كقد قرأ بياعً جا " عمى كزف " فى رً " حى في اء أحداىما بكسر الرٌ  

 .اشركاية أبي بكر بف عيٌ 
 .1ة الباقكفبل "، كقد قرأ بيا األئمٌ عى جا " عمى كزف " فى " حرى فياء بفتح الرٌ  :القراءة الثانية

ؼ كقاؿ نى كالدٌ  ؼنً لغتاف مثؿ الدٌ  جي ج كالحرى الحرً  :فقاؿ قـك "ابف خالكيو في تكجيو القراءتيف:  قاؿ
معنى ك يؽ غة الضّْ يؽ، كالحرج في المٌ فالحرج الضّْ  ،مصدرال: جي االسـ، كالحرى  جي الحرً  :آخركف

 .2قا جداالضيؽ كأنو قاؿ: ضيٌ  شدٌ أجا: الحرج قا حرى ضيٌ 

حدىما اسما كاآلخر أا أف يككف مٌ فإج، ج كالحرى ف ابف خالكيو الفرؽ بكضكح بيف الحرً ك لـ يبيٌ 
يما: لغتاف نٌ بأالمعجـ فنقؿ قكؿ بعضيـ  ا مف حيثأمٌ  ،رفيةاحية الصٌ ىذا مف النٌ ،ك مصدرا

جا رً جا كحى ميف أكثر كضكحا بما أكرد مف نقكؿ حيث قاؿ: " كحرى بمعنى كاحد، كقد كاف السٌ 
ج ضيؽ مف غير ؿ فكؿ حرى في األكٌ  خصُّ أيؽ، فيك ىا ىك المتزايد في الضٌ اء ك كسرً بفتح الرٌ 
اء: " ىك قاؿ الفرٌ  جج ك حرً يقاؿ: رجؿ حرى  ،كعمى ىذا فالمفتكح كالمكسكر بمعنى كاحد ،عكس

جاج ؽ الزٌ ؼ، كفرٌ نً ؼ كالدى نى ك الدَّ  دي رً د ك الفى رى د ك الفى حً د ك الكى حى في كسره ك نصبو بمنزلو الكى 
 أضيؽي  ججاج: " الحرى فاعؿ: قاؿ الزٌ  ـكسكر اسمكالفارسي بينيما فقاال: المفتكح مصدر كال

                                  
 .169 ، ص5إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .1
 ف. ، ص1المصدر نفسو، ج .2
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 –ج في صدره، ك مف قاؿ حرً  جو فمعناه ذك حرى  –فتح يعني ال –ج يؽ، فمف قاؿ : رجؿ حرى الضٌ 
 .1ؼؼ ك دنً جعمو فاعبل، ك كذلؾ دنى  –يعني الكسر 

كأصؿ المادة مف  ،ؼبة كقصب، كالمكسكر صفة كدنً صى جة، كقى رى ج بالفتح جمع حى كقيؿ: الحرى 
يصؿ حد أف أمـ " ممتفة ال يقدر جة غيضة مف شجر " السٌ الحرى  فٌ إضايؽ، فة التٌ شابؾ كشدٌ التٌ 

 .2إلييا
فقاؿ: " القراءتيف، الفرؽ عمى معنى كأسقط ميف مكي إلى ىذا المعنى الذم ذكره السٌ  كقد أشار

المعنى كحسف  رى رّْ يؽ، كي معناه الضٌ ك ؽ كحذر رً جعبله اسـ فاعؿ كفى  ،بكر بالكسر قرأ نافع كأبك
ثـ، كقرأ الباقكف آ :ج أمما يقاؿ فبلف حرً يقا إنٌ ضؿ صدره جعى يي  :فالمعنى ،فظذلؾ الختبلؼ المٌ 

 .3قمف" –ؼ نى ؼ بو كدى صً بفتح الراء كجعمكه مصدرا كي 

قفي قاؿ: قرأ مت الثٌ صٌ الأبك  ىفقد حك ،كقد اختمؼ في فتح الراء ككسرىا عند عمر بف الخطاب
تكه بو فقاؿ لو أني رجبل مف بني كنانة كاجعمكه راعيا، فغك باعمر بف الخطاب ىذه اآلية فقاؿ: 

حدؽ بيا األشجار فبل تصؿ إلييا جرة تي جة فينا الشٌ جة فيكـ؟ قاؿ الحرى لحرى عمر: يا فتى ما ا
 .4رفقاؿ عمر: كذلؾ قمب الكافر ال يصؿ إليو شيء مف الخي ةن كال كحشيٌ  راعيةه 

 ابؽجا فأفاد المعنى السٌ ا حرى يؽ، أمٌ ة الضّْ جا بالكسر أفاد شدٌ حرو  إفٌ  :نقكؿف اىذكؿ كنخمص مف 
جرالممتؼ ال كالشٌ  وقمب الكافر كالمنافؽ في ضيقً  أفٌ كىك  يؽ،الضٌ ة ليذا كربطو بصكرة فنيٌ 
كال يفيده شيء مف  ،لحؽٌ  مكال يرعك عظة فيك ال ينتفع بمك  ،كر كاليدلنٌ المف  يصؿ إليو شيءه 

 .اليدل

ج اسـ حرً  إفٌ  :كىي قكليـ ،ح بيا مكي كابف مريـميف الحمبي، كصرٌ لمح إلييا السٌ أبقيت مسألة 
ؿ "كىذا الكزف مف أكزاف عً فى " منيا عمى كزف ؽ كؿّّ ر كفرً حذً  ر كمعمـك أفٌ ؽ، كحذً فاعؿ كفرً 

فة رفي بيف المصدر كالصٌ غاير الصٌ لة ب: التٌ أية المعركفة لذلؾ عنكنا ىذه المسفة المشبٌ الصٌ 
 ؿ اسـ فاعؿ؟ عً ية، فيؿ يمكف أف يككف فى المشبٌ 

                                  
 .143 – 142 ، ص5الدر المصكف، ج .1
 .143 ، ص1المصدر السابؽ، ج .2
 .450 ، ص1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .3
 .144 – 143 ص ، 5الدر المصكف، ج .4
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الفاعؿ منو عمى كزف  ب أف يككف اسـي ؿ" فالغالعً عمى كزف " فى  اكاف الزم االفعؿ إذ فٌ أالجكاب 
ك عمى الحسف أك فرح أك عمى حزف أك الخمقية أعمى األدكاء الجسمانية  كذلؾ فيما دؿٌ  ،ؿعً " فى 

 رح، كبطرً ف، كفرح فيك فى طً بي فيك فى ف الصٌ فطً  :ة، نحكك المعنكيٌ أفات الباطنية مف الصّْ 
لى غير ذلؾ، كىذا ال ينفي كأشً  رطً الجاىؿ ىك بى  كركد اسـ الفاعؿ منو في القميؿ عمى ر كا 

 ر" كفي ىذا قاؿ ابف مالؾ:قً ـ" ك " عى مً كزف " فاعؿ"، كما في الفعؿ المتعدم مثؿ " سى 

 ذاُـــ عك إذا     من ذي ثالثة يكونُ  غ اسم فاعلٍ صُ  كفاعلٍ 

 لعِ بل قياسو فَ  ىعدَّ مُ  غيرُ     لْ عِ ـــــــوفَ  متُ في فعُ  وىو قميلٌ 

عمى  فيما دؿٌ  "فعبلء" فعؿ" الذم مؤنثوٌ أ ـز " عمى "بلٌ ال ؿى عً الفاعؿ مف " فى ك كذلؾ يأتي اسـ 
 اح األلفيةقد حاكؿ بعض شرٌ ك يأتي عمى كزف " فعبلف"، ك أ حمر،أر فيك حمً  مثؿ عيبو ك أ ميةو ح
نٌ  ،اظـرح عمى غير مراد النٌ يكا الشٌ أف يكجّْ  (ابف ىشاـ كالمككدم) ما فقاؿ " ابف ىشاـ ": كا 

  ؽمى في األلكاف كالخً  "فعؿ" أر، كشً أن ح ك ـز في األعراض كفرً ؿ " البلٌ عً مف " فى  قياس الكصؼً 
عمى االمتبلء كحرارة  " فعبلف" فيما يدؿٌ كألمى كأعكر كأعمى، ك كأخضر كأسكد كأكحؿ،

  ـ " فعيؿ " كظريؼ كشريؼؿ" بالضٌ عي " فى  في الكصؼ كقياسي  ،اف كعطشافكشبعاف كريٌ  ،البطف
فاعبل  ية إالٌ فات صفات مشبٌ ثـ قاؿ تنبيو: جميع ىذه الصٌ  ،كشيـ كضخـؿ" عٍ كدكنو " فى 

 ]ابف مالؾ[" فذكرفي شرحو عمى األلفية:  قاؿ المككدمك  ،1كضارب ك قائـ، فانو اسـ فاعؿ"
طبلؽ اسـ إفي  زى جكٌ كتى  ،ؿ" ك" فعبلف"فعى أؿ"ك" عً ـز ثبلثة أكزاف " فى بٌل الؿ عً السـ الفاعؿ مف فى 
نٌ  يف عبد د محي الدٌ يخ محمٌ كقد أكضح الشٌ  ،2ية باسـ الفاعؿما ىي صفات مشبٌ الفاعؿ عمييا كا 

أمكر يجب أف  : " ىنا ثبلثةي " ىذه المسألة فقاؿالمسالؾضح أك " الحميد  في حاشيتو عمى 
 يؾ عمييا : ننبٌ 

ة عمى الحدكث كأف تككف دالٌ  ،األصؿ في صيغة " فاعؿ " أف تككف السـ الفاعؿ فٌ أؿ: األكٌ 
ية كأف أف تككف صفات مشبٌ  [فعبلفك  ؿ،فعى كأ ؿ،عً فى ] يغ، المذككرةيما عداىا مف الصٌ كاألصؿ ف

ية فة المشبٌ بكت كالصٌ اللة عمى الثٌ قصد مف اسـ الفاعؿ الدٌ بكت، كقد يي تككف دالة عمى الثٌ 
                                  

 243 المكتبة العصرية، ص –تحؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، صيدا بيركت  3ج ،ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفيةبف ىشاـ األنصارم، . 1
– 244. 
 .488 ، ص1993تحؽ: فاطمة راشد الراجحي جامعة الككيت ،1، جشرح المكودي عمى ألفية ابن مالكالمككدم عمي بف صالح،  .2
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ار، كاألصؿ ط الدٌ كطاىرالقمب، كشاحً  ولى مرفكعإية، فيضاؼ فة المشبٌ ـ الصٌ ككحينئذ يأخذ ح
اللة عمى الحدكث كاسـ الفاعؿ ية الدٌ فة المشبٌ ه، كقد يقصد مف الصٌ داري  و كشاحطةه طاىر قمبي 

 .1كحينئذ تككف اسـ فاعؿ"

جاه بعض ضي كبيف اتٌ كالرٌ  كفيؽ بيف رأم ابف مالؾ كالجرجانيالتٌ  كقد حاكؿ سمير نمر مكقدة
و ال خبلؼ نٌ إكالحقيقة  ،ىناؾ خبلفا بينيـ فٌ أابقة حاة السٌ بيف آراء النٌ  حظماح بقكلو: " يي رٌ الشٌ 

جدد فاسـ الفاعؿ يدؿ عمى المعنييف بكت أك داللتو عمى التٌ بينيـ في داللة اسـ الفاعؿ عمى الثٌ 
مف  ضح قكؿ كؿٌ كبيذا يتٌ  ،2"ـ اسـ الفاعؿ إلى معنى حقيقي كمجازمكيمكف أف نقسّْ [ ...]

أم  ،سـ فاعؿ عمى المجازج اسـ فاعؿ فيـ يقصدكف ارً ؿ " حى عً ميف أف " فى مكي كابف مريـ كالسٌ 
 .يغة صفة مشبيةالمعنى اسـ فاعؿ كالصٌ  أفٌ 
 
 مان:غاير بين المصدر واسم الزّ التّ  -

 (.59 :الكيف) (ِلَمْيِمِكِيم مَّْوِعًدا َوِتْمَك اْلُقَرى  َأْىَمْكَناُىْم َلمَّا َظَمُموا َوَجَعْمَنا )قاؿ اهلل تعالى:

 متكاترة: قراءاتثبلث " ميمكيـ "كردت في قكلو تعالى: 

 .ـبلٌ بفتح الميـ مع فتح ال "كيـيمى مى " لعاصـ إحداىما: ركاىا عنو أبك بكر بف عياش:  قراءتاف
 .ـكيـ " بفتح الميـ ككسر البلٌ يمً كىي " مى  ،حفص وانية ركاىا عنكالقراءة الثٌ 

 3ـالميـ كفتح البلٌ  بضـٌ  "كيـيمى مي " بعة كىي: جميكر السٌ  الثة فيي قراءةا القراءة الثٌ أمٌ 
ع مثؿ طمع يطمي  ،كايمى ليمؾ ييمؾ مى  مصدره  "كيـيمى مى " " بأفٌ األكلى قراءة الو ابف خالكيو ككجٌ 
عمى ذلؾ  و كاستدؿٌ ك مكضعي أاإلىبلؾ  و كقتي نٌ بأكيـ " بالكسر ميمً الثانية "ا قراءة أمٌ  ،عامطمى 

 (.86 :الكيف) (َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ )بقكلو تعالى: 
 :كا" أميمى فظة مصدرا مف قكليـ " أىمكيـ اهلل مي يمكيـ " فقد اعتبر المٌ ا قراءة الجميكر " مي أمٌ 

 .1ىبلكا

                                  
 .245 – 244 ص،3ج حاشية محمد محي الديف عبد الحميد عمى شرح ابف ىشاـ، :ينظر .1
 مكقدة ينظر سمير نمر، اسـ الفاعؿ في القرآف الكريـ، دراسة صرفية نحكية داللية في ضكء المنيج الكصفي مخطكط بحث لنيؿ الماجستير مقدـ .2

 .21-20 . ص2004إلى كمية الدراسات العميا بجامعة النجاح بنابمس فمسطيف 
 .516 ص ،7الدر المصكف، ج :ينظر .3
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و ك اسـ مكاف كلكنٌ أف اكيـ " بالكسر اسـ زمميمً  ميف الحمبي ابف خالكيو في أفٌ كقد كافؽ " السٌ 
اللة عمى المصدر التي اكتفى بيا ـ اسـ زماف زيادة عمى الدٌ يمكيـ بالضٌ : مي بيراد  وأضاؼ أنٌ 
 و.ابف خالكي

 يخحيث قاؿ: " قاؿ الشٌ  ،افمو اسـ ز نٌ أ "ـٍ يً كً مى يٍ مى ": في واف قكلكما استدرؾ عمى شيخو أبي حيٌ 
  ماف كالمصدره فيو الزٌ ز غيري كجكٌ  ،غيره ف كلـ يذكراو: زمنٌ إىذه  في قراءة أبي بكر افأبك حيٌ 

ؿ مرادا بو تحت في المفعى في  (ييمؾ) مضارعو عيفي سرت الفعؿ متى كي  كىك عجيب فافٌ 
سر و كي نٌ إو اشتبيت عميو بقراءة حفص فماف كالمكاف، ككأنٌ سرت فيو مرادا بو الزٌ المصدر، ككي 

 .2"ماف كالمكافؿ منو لمزٌ ـ فالمفعً ـ كما تقدٌ بالبلٌ 
الميـ كفتح  ميمكيـ " بضـٌ »ؿ قراءة الجميكر  حاس كجوالنٌ  حيمي " إفٌ سعكد سعيد الرٌ  كقد قاؿ

 تكجيييف ىما:  البلـٌ 
 [...]ىمؾ" أباعي " مصدرا ميميا لمرٌ  :ؿ " مصدرا أمفعى ؾ عمى كزف " مي يمى أف يككف مي  الول:

اء لفرٌ اكجيو كقد ذكر ىذا التٌ  اىـ مكعدا،إلىبلكنا إيٌ  :كالمعنى كجعمنا إلىبلكيـ مكعدا، أم
 ىما.كغيري كالٌطبرم 

ىمؾ أيضا كالمعنى، كجعمنا لكقت أ مفؿ" اسـ زماف فعى " مي  ؾ عمى كزفيمى أف يككف مي اني: الثّ 
جاج لـ كجييف مكافؽ لشيخو الزٌ التٌ  فحاس بيذيكالنٌ  [...]جاج كجيو لمزٌ ىبلكيـ مكعدا، ىذا التٌ إ

 .3"ـ خطاه في تكجيو ىذه اآليةيحد قيد أنممة فقد ترسٌ 
اؿ عمييا الباحث حالتي أ ياحة نفسفحاس كفي الصٌ لمنٌ  "معاني القرآف الكريـ"إلى  كقد عدتي  

نٌ  ،ةتٌ يمكيـ " البض لقراءة " مي حاس قد تعرٌ نٌ فمـ أجد ال ـ كيـ بكسر البلٌ ما ذكر قراءتي ميمً كا 
كيـ ": يجكز أف يككف المعنى إلىبلكيـ فيككف " ميمً  فـ، فقاؿ عكيـ " بفتح البلٌ كقراءة " ميمى 

  ساكما يقاؿ جمس مجمى كيـ كمف قرأ لميمى  ف يككف المعنى لكقت إىبلكيـ،أكيجكز  ،مصدرا
 .4س " انتيى كبلـ النحاسكاسـ المكضع المجمً 

                                                                                                         
 .402 – 401 ص،5إعراب القراءات السبع، ج .1
 .517 ص،7الدر المصكف، ج .2
ينظر سعكد بف سعيد، التكجييات النحكية كالصرفية لمقراءات القرآنية في كتاب معاني القرآف ألبي جعفر النحاس، عرض كدراسة،  الرحيمي. 3

 .179ـ، ص 1429ىػ  1428القرل، مخطكط، بحث قدـ لنيؿ شيادة الماجستير لكمية المغة العربية جامعة أـ 
 .263 – 262، ص 4، ج1معاني القرآف الكريـ، ط .4
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اآليات محؿ  فٌ أمما عً  (ـقراءة الضٌ ) و قراءة الجميكرحاس لـ يكجّْ النٌ  فٌ أا كىكذا ظير جميٌ 
 .ةلالبحث مشكك 

فعمى  ،القراءات الكاردة في " ميمكيـ " متقاربة مف حيث المعنى ىذا أفٌ  كنخمص مف كؿٌ  
المراد المصدر، فيككف المعنى كجعمنا  فٌ أحاة عمى اتفؽ النٌ  ـفتح الميـ كالبلٌ  كيـيمى قراءة مى 

ا جعمنا نٌ فيككف المعنى: أٌِ  كيـ "بفتح الميـ ككسر البلـيمً إلىبلكيـ مكعدا، كعمى قراءة " مى 
لجميكر ك اسـ زماف، كعمى قراءة اأاسـ مكاف  :أم ،ك مكاف إىبلكيـ مكعداألكقت إىبلكيـ 

ىبلكيـ، كىكذا تتكامؿ إف مز  ك عمىأا عمى المصدرية مٌ إ :كيـ" يككف المعنىيمى " مي في 
 .الالتالدٌ 

 رفي بين المصدر واسم المكان:غاير الصّ التّ 

( اَلْنَعامِ َوِلُكلٍّ ُأمٍَّة َجَعْمَنا َمنَسكًا لٍَّيْذُكُروا اْسَم المَِّو َعَمى َما َرَزَقُيم مٍّْن َبِييَمِة )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.34 :الحج)

 كردت في منسكا قراءتاف متكاترتاف: 
 .حمزة كالكسائي أبيا اإلمامافقر كقد  ،كسر عيف الفعؿ"بكامنسً القراءة األكلى: "

 .مةة األئٌ بقيٌ  بيا قرأالقراءة الثانية: "منسىكا" بفتح عيف الفعؿ، ك 
فابف خالكيو يرل  ،يا متقاربةلكنٌ ك ة كقد كجو العمماء ىاتيف القراءتيف المتكاترتيف تكجييات عدٌ 

كقت، كنقؿ عف قتا بعد اس ك ده النٌ صىك المكاف المعتاد الذم يق ،يما لغتاف بمعنى كاحدنٌ أ
  ذبح فيوؾ " ىك المكاف كالمكضع الذم يي بيحة، كعميو فيككف " المنسى سيكة ىي الذٌ النٌ  فٌ أآخريف 
كاسـ  يجيء المصدري  ،ؿ في المضارعفعً ما كاف عمى كزف يى  كؿٌ  فٌ ألح ىذه القراءة كقد رجٌ 
 .1ؾر كالمنسً زً د كالمجالمسجً  :في حركؼ نادرة مثؿ ؿ" إالٌ عى فٍ منو عمى كزف " مى  المكافً 

ؾ لغتاف ؾ كالمنسً المنسى  فٌ أكجيو فنقؿ أيضا قكؿ البعض بميف الحمبي ىذا التٌ كلـ يخالؼ السٌ 
 مكافه  المكسكري  :مصدر، كقيؿال كأ سؾؾ، مكاف النٌ المراد بالمنسى  فٌ أبمعنى كاحد، كقاؿ ب

 األخير: قاؿ في ثـٌ  ،كببل ترجيح منو (قيؿ) ضعيؼىكذا بصيغة التٌ نقميا  ،كالمفتكح مصدره 

                                  
 .78 ص،2إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .1
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و مطمقا، أم عيني  حى فتى ف تي أمنو  ؿً عى فٍ العيف في المضارع قياس المى  بضـٌ  "ؿفعي يى "" ؿعى فى " ذلؾ أفٌ 
 .1ـ المصدرأ المكاف، أـماف سكاء أريد بو الزٌ 

كسر فيي اسـ الكا با منسً اسـ مكاف، أمٌ  أكككف مصدرا يا أف مٌ إكا بالفتح منسى  أفٌ  مكيٌ  كيرل
ف أشار إلى عدـ قياسي  .2األحرؼ المسمكعة الخارجة عف القياس يا، فيي مفتمكاف، كا 

بح لمذٌ  امكان :ة جعمنا ليا مكضع عبادة أممٌ أالمعنى: كلكؿ  كا اسـ مكاف فيككفسً نف كاف ما  ك 
ة مف مٌ أي  كلكؿٌ  ف كانت مصدرا ميميا فيككف المعنى: لكؿ نبئ مف األنبياءكا  كالعمرة،  أثناء الحجٌ 
اسـ  "كامنسً تككف "ف أ –أيضا  –كيجكز ،داابقة كضعنا ليـ شريعة كمنياجا كمتعبٌ األمـ السٌ 

 فٌ أ نممحف معُّ ، كبالتٌ بح زمانا مخصكصا أثناء العمرة كالحجٌ نا لمذٌ دأم حدٌ  :زماف كالمعنى
 .ؽ بنسؾ لو مكاف كزماف مخصكصافيا تتعمٌ المعاني كمُّ 

 
 

  

                                  
 .274 ص،8الدر المصكف، ج .1
 .119 ص ،3الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .2
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 (رفيالعدول الصّ ر )اىرفي والخروج عن مقتضى الظّ غاير الصّ الث: التّ المبحث الثّ 
  :تمييد
 قد اىتـٌ نا في القرآف الكريـ، ك اىا كركدا ك دكر مف أشدّْ ىك رفي غاير الصٌ كع مف أنكاع التٌ ىذا النٌ 

ات كثيرة ه البعض مف أعمى درجات الببلغة كأطمقكا عميو تسميٌ كعدٌ  حديثا،يما ك دبو العمماء ق
يغ كاألساليب كمف أشير أسمائو " االلتفات " يا في الخركج عف المألكؼ مف الصٌ تشترؾ كمُّ 

ف ا  كثير مف المعاصريف ك  ك قدماءالؿ قد ناؿ الخطكة لدل األكٌ  طمحف كاف المصا  لعدكؿ " ك كا
ؽ لدائرتو إلى درجة حصره ه خمط كتفاكت كبير، فمف مضيٌ ر ك تيع (االلتفات) كاف استعماليـ لو

ـ عف المخاطبة إلى و " انصراؼ المتكمّْ فو بأنٌ مائر مثؿ " ابف المعتز " الذم يعرٌ في الضٌ 
 .1خبار إلى المخاطبة ك ما يشبو ذلؾ " إلخبار كعف ااإل
رؼ أك األصؿ في الصٌ ع لدائرتو إلى درجة اعتباره مرادفا لكؿ مظاىر العدكؿ عف كسّْ م مفك 

الٌضمائر نكيع بيف الذم يشمؿ االلتفات عنده التٌ  القيركاني ؽك الببلغة كابف رشيأالنحك 
  كاالستدراؾ" تميـ"جكع " كالتٌ مف معنى إلى معنى كما يشمؿ معاني " االعتراض كالرٌ  كاالنتقاؿ
كظكاىر ببلغية حكؿ األسمكبي ظاىرة التٌ  بؿحسف الطٌ  حسب تعبير –يشمؿ عنده  فااللتفات
 .2أخرل "

حكؿ األسمكبي " كابف التٌ  اىرة عمىو كاف أكثر انضباطا فقصر الظٌ ع الدائرة كلكنٌ كىناؾ مف كسٌ 
الذم قسـ االلتفات إلى ثبلثة أقساـ: االنتقاؿ مف الغيبة إلى الخطاب كمف الخطاب إلى  األثير"

المستقبؿ، ثـ اإلخبار عف الماضي الغيبة، كاالنتقاؿ مف المستقبؿ إلى األمر كمف األمر إلى 
ك" يحي بف حمزة العمكم " الذم عرؼ االلتفات بقكلو:  ،3بالمستقبؿ كعف المستقبؿ بالماضي

كيضيؼ قائبل: " كىذا أحسف  ،"العدكؿ مف أسمكب في الكبلـ إلى أسمكب آخر مخالؼ لؤلكؿ "
سائر االلتفاتات  ؿ يعُـّ األكٌ  فٌ أل العدكؿ مف غيبة إلى خطاب كمف خطاب إلى غيبة، :مف قكلنا

                                  
 .73ـ،ص2012-ق1433لبناف، مؤسسة الكتاب الثقافية،-بيركت، تحؽ: عرفاف مطرجي، 1، طكتاب البديعابف المعتز،  .1
 .20 ص ،ـ 1998ىػ  1418دار الفكر العربي  –، القاىرة أسموب اللتفات في البالغة القرآنيةطبؿ حسف،  :ينظر .2
بانة، دار نيضة مصر لمطباعة ، تحؽ: أحمد الحكفي، كبدكم ط2، ج2، طالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابف األثير ضياء الديف،  :ينظر .3

 .186-168كالنشر، د ت،
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 قد يككف مف الماضي بة كالخطاب ال غير كال شؾٌ يٍ اني ىك مقصكر عمى الغى الثٌ  كالحدٌ  ،ياكمٌ 
 .1عكس ذلؾ " ىقد يككف عمك  إلى المضارع 

ؼ االلتفات ركشي " فمف جية يعرّْ د " كالزٌ كمف العمماء مف كاف في تحديده لبللتفات نكع تردٌ 
قؿ الكبلـ مف أسمكب إلى أسمكب آخر نو: " عقده لو في " البرىاف" بأنٌ ؿ الفصؿ الذم في أكٌ 
جر بدكاـ األسمكب كالضٌ  ،ؿكاستدرارا لمسامع كتجديدا لنشاطو كصيانة لخاطره مف المبل تطريةن 

 2 .الكاحد عمى سمعو "

 الؼ:السٌ كبيف قكؿ " يحي بف حمزة العمكم  عريؼ ال يجد فرقا كبيرا بينوفي ىذا التٌ  سي فالمتفرٌ 
 ."العدكؿ مف أسمكب في الكبلـ إلى أسمكب آخر"

 كالمشيكر أفٌ  ت،كمـ كالخطاب كالغيبة مقامالمتٌ  فٌ أده يقكؿ: " كاعمـ جكلكف بمكاصمة القراءة ن
 .3ؿ "عبير األكٌ حدىا إلى اآلخر بعد التٌ أااللتفات ىك االنتقاؿ مف 

أقساـ  ةو ذكر سبعنٌ إية فمالعمناحية المائر، كمف كىنا نجده يعكد إلى حصره في دائرة الضٌ 
  ـ إلى الغيبةكمٌ كمـ إلى الخطاب كمف التٌ مائر مف التٌ ؿ الضٌ حكٌ تة منيا في فضاء لبلفتات ستٌ 

كمـ كمف الغيبة إلى كمـ، كمف الخطاب إلى الغيبة كمف الغيبة إلى التٌ كمف الخطاب إلى التٌ 
بناء الفعؿ لممفعكؿ بعد  :نوابع عنك مائر بذكر القسـ السٌ الخطاب، ثـ خرج عف دائرة الضٌ 

و أراد كأنٌ  " ثـٌ مو كقكلو تعالى: " غير المغضكب عمييـ " بعد " أنعمتى ك تكمٌ أخطاب فاعمو 
إلى غيره  و يقرب مف االلتفات نقؿ الكبلـنٌ إاالستدراؾ فعقد البحث الخامس كعنكنو كاآلتي : 

 مو إلى ستة أقساـ ىك أيضا ىي : كفصٌ 

 .لخطاب اثنيف االنتقاؿ مف خطاب الكاحد -1
 .االنتقاؿ مف خطاب الكاحد إلى خطاب الجمع -2
 االنتقاؿ مف خطاب االثنيف إلى الكاحد  -3
 .االنتقاؿ مف خطاب االثنيف إلى الجمع -4

                                  
 .71ق، ص1423، بيركت، المكتبة العنصرية،2، ج1، ط الطراز لسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجازالحسيني العمكم يحي بف حمزة بف عمي، . 1
 .314ص ، 3البرىاف في عمكـ القرآف ج .2
 ، ص ف.3المصدر نفسو ج .3
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 .االنتقاؿ مف خطاب الجمع إلى الكاحد -5
 .االنتقاؿ مف خطاب الجمع إلى التثنية -6

، كمف المستقبؿ إلى األمركمف غاير بيف األفعاؿ مف الماضي إلى األمرثـ ذكر سائر أنكاع التٌ 
 .1الماضي إلى المستقبؿ

 فٌ أنخمص مف كؿ ما سبؽ  ،عكف لممفيـك التفاتا رآه الزركشي قريبا مف االلتفاته المكسٌ فما عدٌ 
و إذا أخذنا في االعتبار باينو، يرادفي يي مصطمح االلتفات يمكف أف يرادؼ مصطمح العدكؿ كقد 

ا إذا العدكؿ ىك " الخركج عف األصؿ أك مخالفة لقاعدة "  أمٌ  فٌ ألعيف لمفيكمو نظر المكسٌ 
االلتفات  فٌ إمائر ففات الذيف يحصركنو في نطاؽ الضٌ تلالقيف لمفيـك اأخذنا بمذىب المضيٌ 

 صنا العدكؿ المطمؽ الذم يطاؿ كؿٌ إذا خصٌ  إالٌ  ة خاصة مف حاالت العدكؿ، الميـٌ يصبح حالٌ 
يو حينئذ فنسمّْ أٌما ما تعٌمؽ بالمفردات  ،حكية كالببلغيةكالنٌ  رفيةحكؿ األسمكبي الصٌ أنكاع التٌ 

 2 .رفي، كنرتضيو عنكانا لممبحث الثالثالعدكؿ الصٌ 
 ا كاف مكضكع عمـ" لمٌ  :رفي بقكلواصر" العدكؿ الصٌ ؼ األستاذ " مشرم عبد النٌ كقد عرٌ 

مفيكـ العدكؿ  فٌ إفة فنة كاألفعاؿ المتصرٌ ات األسماء المتمكٌ رؼ ىك المفردات كبالذٌ الصٌ 
ك العدد أ ختبلؼ في الجنساالالمفردات في الخطاب ك هطابؽ بيف ىذد بغياب التٌ رفي يتحدٌ الصٌ 

ث إلى ما يبدك مف مفارقة بيف أجزاء الكبلـ كإسناد الفعؿ المؤنٌ  كؿٌ  فٌ إكعميو ف ،مفك الزٌ أ
ك أجماعة ك خطاب الكاحد بمفظ الأ خبار عف المستقبؿ بالماضي،إلك اأر الفاعؿ المذكٌ 

 3يدخؿ تحت مفيـك العدكؿ الصرفي "  [...]ك نحك ذلؾ أالجماعة بمفظ الكاحد 
ا فسير عمى دراسة االلتفات في إطار القراءة الكاحدة أمٌ دأب عمماء الببلغة كالتٌ  كقد  
رفي بيف القراءات غاير الصٌ مكف كبالقراءات كتكجيييا كاالحتجاج ليا فتناكلكا مظاىر التٌ تغالمش
 مائر.غاير في إطار إسناد الضٌ و التٌ جركيز عمى أك إطار ظاىرة االلتفات مع التٌ في 
راسة ننا نقتصر في الدٌ فإٌ رفي بيف القراءات القرآنية كلما كاف مكضكع دراستنا ىك العدكؿ الصٌ  

ال كىك أ ،عمى المكجكد فعبل مف أنكاع العدكؿ بيف القراءات حسب القيد الذم ارتضيناه

                                  
 .336 ص، 3المصدر السابؽ ج .1
 .347، ص 1993 – 1413القاىرة، عالـ الكتب،  1ط، البيان في روائع القرآن الكريم، دراسة لغوية أسموبية لمنص القرآنيتماـ حساف،  .2
خضر ، مخطكط رسالة مقدمة لنيؿ الدكتكراه في المغة العربية إلى جامعة الحاج لدللت العدول الصرفي في القرآن الكريممشرم عبد الناصر،  .3

 .27 – 26، ص 2014 – 2013باتنة، 
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نكير كفي عريؼ التٌ اترة، كعميو فسنتناكؿ العدكؿ في إسناد الضمائر كفي التٌ القراءات المتك 
 ثنية كالجمع.فراد كالتٌ إلا
 مائر: ل: العدول في إسناد الضّ أوّ  
 من الغيبة إلى الخطاب:  -1

 (.20 :القيامة) (َكالَّ َبْل ُتِحب وَن الَعاِجَمةَ )قاؿ اهلل تعالى: 

 :كرد في ىذه اآلية الكريمة قراءتاف متكاترتاف 
 كأبك جعفر كخمؼ العاشر. اء الخطاب، كقد قرأ بيا نافع كالككفيكفتكف" باألكلى: " تحبٌ  
 .1كقرأ بيا بقٌية القٌراء كف " بالياءكالثانية " يحبٌ  

رَ  ُيَنبَُّأ اإِلنَساُن َيْوَمِئذٍ ) ياؽ قبميامكافقة السٌ ىي فحٌجة مف قرأ بالياء   :القيامة) (ِبَما َقدََّم َوَأخَّ
 ؿ ابف مريـ عمى أفٌ كقد دلٌ  ،و اسـ جنسفي ىذه المفظة كاحد يراد بو الجمع ألنٌ  كاإلنساف (13

ْنَسانَ )المراد باإلنساف الكثرة كالعمكـ بقكلو تعالى:  إلى ( 19المعارج : ) (ُخِمَق َىُموعاً  ِإنَّ اإلِْ
ا جاز " فاستثنى منو جماعة فمكال حصكؿ معنى العمـك في اإلنساف لمٌ  ينالمصمّ  إلّ أف قاؿ 

 .2االستثناء إخراج البعض مف الكؿ" فٌ ألاستثناء جماعة منو 

و ب مراده  ونٌ أاإلسناد إلى ضمير الغائب عائد عمى اإلنساف ك  فٌ أحاة تقريبا عمى جمع النٌ أكقد 
ا خطابا مٌ إميف الحمبي أف تككف: احتمؿ السٌ كف" بناء الخطاب فقد ا تكجيو " تحبٌ الجنس، أمٌ 

كالمعنى ،3ـ كاإلقباؿ عميو بالخطابخبار عف الجنس المتقدّْ إلا التفاتا عف امٌ ا  لكفار قريش، ك 
ا كف ىذه العاجمة الفانية، كتذركف الباقية أمٌ بؿ تحبٌ  :دعمى قراءة الخطاب يككف: قؿ ليـ يا محمٌ 

سالة يـ يحبكف العاجمة كيذركف اآلخرة، كالرٌ ار بأنٌ خبارا عف الكفإعمى قراءة الغيبة فيككف 
آلخرة، ففي ل يـكفار قريش لمعاجمة كترك نة في اآلية الكريمة ىي نفسيا، كىي حبُّ المضمَّ 

بي ؼ النٌ سالة مباشرة مف اهلل تعالى، كفي قراءة " الخطاب" كمٌ " أخبر عف ىذه الرٌ ةقراءة "الغيب
 .سالةبإخبارىـ ذات الرٌ 

 
                                  

 .191،ص10معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .1318ص 2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .2
 .574ص  ،10الدر المصكف، ج :ينظر .3
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 بة: يْ إلى الغَ من الخطاب  -2

 (.71 :الكيف) (َقاَل َأَخَرْقَتَيا ِلُتْغِرَق َأْىَمَيا)قاؿ اهلل تعالى:  

 "ة الباقكفيما جعبلىـ الفاعميف كقرأ األئمٌ ألنٌ "غرؽليى " قرأ حمزة كالكسائي بالياء كرفع األىؿ
 . 1مفعكلكفيـ ألنٌ  كنصبكا األىؿى  –بلـعمييما السٌ  –فيذا خطاب مكسى لمخضربالتٌاء،  "ؽغرً لتي 

غاير القرائي في اآلية محؿ البحث كبذات بيذا االقتضاب تناكؿ ابف خالكيو تكجيو التٌ 
 .2غاير القرائي الذم اقتصر فيو عمى الجكانب اإلعرابيةميف التٌ االقتضاب كجو السٌ 

األىؿ فاعمكف ك  ،مف قرأ بالياء فقد أضاؼ الغرؽ إلى األىؿ بمنزلة: مات زيد فٌ أي كقد ذكر مكٌ 
 لجر أاء فقد ا مف قرأ بالتٌ أمٌ  ،و أمر داخؿ عمييـ مف غير اختيارعنيـ كألنٌ  ره خبى يـ مي نٌ أل

ل فعمو إلى األىؿ فالمخاطب ىك الفاعؿ، كتعدٌ  ،بلـالخطاب لمخضر مف مكسى عميو السٌ 
أخرقتيا " كما قبؿ ذلؾ " قبمو خطاب بيف مكسى كالخضر في قكلو فٌ أ ل ذلؾفنصبيـ، كقكٌ 

 .عمى أكلو في الخطاب فأجرل آخر الكبلـ

 حمزة كالكسائيكقد حاكؿ األستاذ " محمد سالـ محسيف " اكتناه أسرار ىذا االلتفات فقاؿ:" كقرأ 
بلثي، كذلؾ عمى االلتفات مف يا ... عمى الغيب مضارع " غرؽ " الثٌ كخمؼ العاشر ليغرؽ أىمي 
و اب فيقاؿ " لتغرؽ " كلكنٌ رقتيا " يقتضي الخطخسياؽ اآلية قاؿ " أ الخطاب إلى الغيبة إذ أفٌ 

فينة كلـ يسنده إلى الخضر رؽ إلى أىؿ السٌ غال –د مكسى عميو السبلـ سنً التفت إلى الغيبة، ليي 
 .3كلك ظؿ األسمكب القرآني عمى الخطاب لفاتت ىذه الفائدة" ،معو ابتأدٌ 

 كمم: يبة إلى التّ من الغَ   -3

 (.48 :آل عمران) (َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإِلنِجيلَ َوُيَعمٍُّمُو الِكَتاَب )قاؿ اهلل تعالى: 

 :في " يعممو " قراءتاف متكاترتافكرد 

 .مو" بالياء، كقرأ بيا نافع كعاصـ كيعقكب كجعفريعمٍّ "الولى:القراءة 

                                  
 .404ص  ،1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .1
 .527ص  ،7الدر المصكف، ج :ينظر .2
 .110ص  ،2القراءات كأثرىا في العمكـ العربية، ج .3
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كحمزة مر كقرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك كابف عا ،مو " بنكف العظمة" نعمٌ  انية:الثّ القراءة 
 .1كىي كذلؾ في مصحؼ ابف مسعكد كالكسائي

مو" بالياء حٌجة مف قرأ " يعمٌ  فٌ ل أيكف في االحتجاج لمقراءتيف، فابف خالكيو ير اختمؼ المكجٌ 
)آل  (َكَذِلِك المَُّو َيْخُمُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُو ُكن َفَيُكونُ  ):ىي قكلو تعالى

آل ) (ُنوِحيِو ِإَلْيكَ )كجؿ يخبر عف نفسو كشاىده "  كف فاهلل عزٌ كمف قرأ بالنٌ  (47عمران :
 (.44 :عمران

ة الحجاز أة قر عامٌ  توي أمو" فقر برم الذم قاؿ: " يعمٌ لطٌ اكجيو ابف خالكيو تابع في ىذا التٌ  كلعؿٌ 
 (اءُ شَ يَ ا مَ  قُ خمُ كذلك اهلل يَ )ا عمى قكلو " يعممو " بالياء ردٌ ك ،ة الككفييفأكالمدينة كبعض قر 

 (يخمؽ ما يشاء)"كيعممو" بنظير الخبر في قكلو " :لحقكا الخبر بو عمى قكلوأف (ابَ تَ الكِ  وُ مُ مٍّ عَ يُ وَ )
ذلؾ مف أنباء الغيب  :و قاؿكأنٌ  (ُنوِحيِو ِإَلْيكَ : )ك" نعممو " بالنكف عطفا بو عمى قكلو .[..]

 .2نكحيو إليؾ كنعممو الكتاب"

ة  برم في القراءتيف فقاؿ: قاؿ ابف عطيٌ ة لتكجيو الطٌ ابف عطيٌ ط الحمبي تغميميف كقد نقؿ السٌ 
د جية إفساد ف أبك محمٌ ؽ السميف كلـ يبيٌ لممعنى كعمٌ  فسده كىذا القكؿ الذم قالو في الكجييف مي 

اف سبب إفساد عطؼ قراءة " نعممو " ميف أيضا تكضيح شيخو أبي حيٌ المعنى، كما نقؿ السٌ 
حيث مف كف فظاىر فساد عطفو عمى نكحيو ا قراءة النٌ أبك حياف: " كأمٌ  قاؿعمى " نكحيو " ف

 عد الفصؿ المفرطبي فظ فمثمو ال يقع في لساف العرب لا مف حيث المٌ كمف حيث المعنى: أمٌ  فظالمٌ 
بالكاك شريؾ المعطكؼ  ؼالمعطك  فٌ إا مف حيث المعنى فركيب كتنافر الكبلـ، كأمٌ كتعقيد التٌ 

صة امرأة عمراف د بقخبارؾ يا محمٌ إأم:  (ذلك من أنباء الغيب)فيصير المعنى بقكلو:  ،عميو
و مي ذلؾ مف أخبار الغيب نعمّْ  زكرياء كقصتو في كالدة يحي لو ... كؿٌ  ةكفالك ك كالدتيا لمريـ 

ا قراءة الياء كعطؼ معناه مع معنى ما قبمو، كأمٌ  أم: نعمـ عيسى الكتاب فيذا كبلـ ال ينتظـ
حمؿ عميو عطؼ أكلى كأصح ما يي  يخمؽ " فميست مفسدة لممعنى، بؿ ىك"مو " عمى يعمّْ "

 .3ة معناه"مو " لقرب لفظو كصحٌ "كيعمٌ 

                                  
 .494ص  ،1معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .416 – 415ص  ،5جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ج .2
 .185 – 184ص  ،3الدر المصكف، ج .3
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إلى ضمير  يبةخرج مف ضمير الغى  ذيا مف باب االلتفات إكف بأنٌ و "أبك حياف" قراءة النٌ كقد كجٌ  
 .1ما في ذلؾ مف الفخامةلً  الٌتكمـ

د الخمقة التي ماز اهلل و يضيؼ إلى تفرٌ نٌ إمو": " قيمة االلتفات في "نعمٌ  حمد سعد محمدأ فكيبيٌ  
ة إذ يضعو اهلل سبحانو عمى بيا عيسى عميو السبلـ مف سائر البشر نكعا آخر مف الخصكصيٌ 

( )آل َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلدٌ ) :مريـ كجبرا لقكليا ود بتعميمو إلظيار بركتو، تبشيرا ألمّْ و كيتفرٌ عينً 
زاحة لً  (47ان:عمر  كيأتي  يا ستمد مف غير زكاجنٌ أ ـك عندما أخبرتيا مف خكؼ المٌ ا أىمٌ مى كا 

يف كزيادة االعتناء بيـ بتشريفيـ مقٌ تكمـ في مقاـ الكعد بغرض االىتماـ بالمااللتفات إلى التٌ 
ما يصدر عف العظيـ  فكؿٌ  ،كجزالة الجزاء اللة عمى كفرة الحبٌ تبعو ذلؾ مف الدٌ تسيكمـ كما بالتٌ 

 . 2خبار بالياء "إلكاب كالعقاب أبمغ مف اكف في مقاـ الثٌ خبار بالنٌ إلا عظيـ، كلذلؾ قالكا:إفٌ 

 كمم إلى الغيبة: اللتفات من التّ  -4
َلُيم مٍّن َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذٍُّبُيْم َعَذابًا َشِديدًا ِفي الد ْنَيا َواآلِخَرِة َوَما  )قاؿ اهلل تعالى: -5

اِلَحاِت َفُيَوفٍّيِيْم ُأُجوَرُىْم َوالمَُّو َل ُيِحب  الظَّاِلِمينَ  آل ( )نَّاِصِريَن َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
 (.57-56:عمران

 :قراءتاف متكاترتافاآلية الكريمة  كرد في

 .اءكقرأ بيا جميكر القرٌ  ،ييـ " بالنكف" فنكفٌ ولى: ل ا

 .3ف يعقكبعس يف عاصـ كرك عكقرأ بيا حفص  ،ييـ " بالياءكفٌ ي" فانية: الثّ 

قراءة  ميف الحمبي فذكر أفٌ ا السٌ أمٌ  ،4إسناد القراءتيف إلى أصحابياعمى  ابف خالكيو لـ يزد
ؽ بيف قراءة الجماعة التي كفرٌ  ،نا في الفصاحةـ إلى الغيبة تفنٌ كمٌ حفص عمى االلتفات مف التٌ 

 هـ كحدتكمٌ مجاءت بالبأنو كف قراءة النٌ  ككٌجو-كجؿٌ  عزٌ -هـ كحدكمٌ تٌ مالجاءت جارية عمى 
 .5ميف عندها كانكا معظٌ ـ لنفسو اعتناء بالمؤمنيف كرفعا مف شأنيـ لمٌ المعظٌ 

                                  
 .485ص  ،2البحر المحيط، ج :ينظر .1
 .347التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية، ص  .2
 .507ص  ،1عجـ القراءات جم :ينظر .3
 .114 ص، 1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .4
 .216ص  ،3الدر المصكف، ج :ينظر .5
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أبا حياف حاكؿ تجاكز  كجيو حيث إفٌ ميف بشيخو أبي حياف كاضحا في ىذا التٌ ر السٌ كيبدك تأثٌ 
حاة كالذم ال يتجاكز الكصؼ فيقكؿ: كفي اآلية كثير مف النٌ  لكجيو الذم عيدناه لدالتٌ 

ـ كحده، كذلؾ سند الفعؿ إلى ضمير المتكمٌ أبيـ " قاؿ: " فأعذٌ  بحثال ابقة لآلية محؿٌ قبمياالسٌ 
ييـ "بالياء " كذلؾ كفي ىذه اآلية قاؿ: " فيكفٌ  (55 :آل عمران()مْ كُ نَ يْ بَ  مْ كُ حْ أف)ليطابؽ قكلو: 

نكع ك الفصاحة، كقرأ مـ إلى ضمير الغيبة، لمتٌ تكٌ مكالخركج مف ضمير ال عمى سبيؿ االلتفات
نو، كلـ يأت باليمزة كما في تمؾ اآلية أـ شـ المعظّْ الة عمى المتكمٌ كف الدٌ ييـ بالنٌ الجميكر فنكفٌ 
  ة فيما يفعمو بالكافر كبالمؤمف، كما خالؼ في الفعؿسناديٌ إلسبة اخبار بيف النٌ إلليخالؼ في ا

 .1خبار عف المجازم بنكف العظمة "إلالحات عظيـ عند اهلل فناسبو االمؤمف العامؿ لمصٌ  فٌ ألك 

 لى الخطاب:إم كمّ اللتفات من التّ  -6

 (.51 :الكيف) (َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ الُمِضمٍّيَن َعُضداً  )قاؿ اهلل تعالى:

 :قراءتاف متكاترتاف "كرد في " كنت

 .اءـ، كقد قرأ بيا جميكر القرٌ اء لممتكمٌ " بضـ التٌ  " كنتي  الولى:

 .2سكؿ صمى اهلل عميو كسمـاء خطابا لمرٌ " بفتح التٌ  "كنتى " :انيةالقراءة الثّ 

القراءتيف تكجييا مقتضبا لـ يزد فيو شيئا ذاؿ باؿ عمى إسناد القراءات إلى  ميف الحمبيالسٌ جو ك 
فٌ و نخبارا عإالتاء  " بضـٌ " كنتي  ة قرأتٍ العامٌ  أصحابيا فقاؿ: قراءة الفتح خطاب  تعالى، كا 

كجيو سكاء في " إعراب ض لآلية بالتٌ خالكيو فمـ يتعرٌ  فباا ، أمٌ -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -بي النٌ 
 .بع"" الحٌجة في القراءات السٌ  في بع " أكالقراءات السٌ 
اء ت" بقرأ " أبك جعفر "ما كنتى " يخ محمد سالـ محسيف في تكجيو القراءتيف:كقد قاؿ الشٌ 

مَّا َأْشَيدت ُيْم  )سياؽ اآلية قكلو تعالى: كمـ إلى الخطاب، إفٌ الخطاب عمى االلتفات مف التٌ 
اء، كلكف التفت التٌ  بضـٌ  كمـ فيقاؿ: كما كنتي يقتضي التٌ  (51( )الكيف:َخْمَق السََّمَواِت َواَلْرضِ 

و عميو تو بأنٌ إعبلـ أمٌ  كالمقصكد-سٌمـى اهلل عميو ك صمٌ -بي و إلى النٌ و مكجٌ خطاب ألنٌ الإلى 

                                  
 .499ص  ،2البحر المحيط، ج .1
 .238ص  ،5معجـ القراءات، ج :ينظر .2
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عكنا لو عمى  خذهكلـ يتٌ  د بمضؿٌ ضً تؿ حياتو كلـ يعبلـ لـ يزؿ محفكظا مف أكٌ لسٌ ابلة ك الصٌ 
 .1نجاح دعكتو"

 ثانيا: العدول في المفرد والمثنى والجمع: 

 غاير بين المفرد والجمع: التّ  -1

 (.58-57:ص) (َوآَخُر ِمن َشْكِمِو َأْزَواجٌ َىَذا َفْمَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغسَّاٌق )قاؿ اهلل تعالى: 

 :كردت في " آخر " قراءتاف متكاترتاف

 .فرادإلخر" باآكىي قكلو تعالى: "  :بعةاء السٌ جميكر القرٌ قراءة 

 .2عبلءالقرأ بيا أبك عمرك بف ، ك ر " بالجمعخى أي  :انيةالقراءة الثّ 

لى الدٌ لبعدم ليا، كلـ يي اياؽ بالسٌ كجيو باالحتجاج لكؿ قراءة اكتفى ابف خالكيو في التٌ    اللةشرا 
" كالحٌجة  "ىي قكلو تعالى: "مف شكمو" كلـ يقؿ" شكميـ"خر"آ كحيدحٌجة مف قرأ بالتٌ  فذكر أفٌ 

 .3كلـ يقؿ " زكج " ،بالجمع بينو كبيف قكلو " أزكاج " ؿو شاكنٌ أ ر"خى لمف قرأ " أي 

مف الٌناحية  يدرس االختبلؼ القرائي حكم كلـكجيو النٌ بالتٌ  ميف الحمبي فاكتفىا السٌ مٌ أ
 .4رفيةصٌ ال

ما ىي لكثرة أصناؼ العذاب الجمع إنٌ  ىخر" عمىمزة " أي  ضـٌ  فٌ أي بف أبي طالب كقد ذكر مكٌ 
ر خى ساؽ، كيجكز أف يككف أراد بأي غير الحميـ كالغى مف  ار،ك النٌ ب بيا مستحقٌ عذٌ التي يي 

كلـ ، 5في معناه كاحد في لفظو" مف بعض، كىك أجناسه  بعضو أشدُّ  فٌ ألع مً ميرير، كلكف جي الزٌ 
 .ميرير لذا أراه بعيداالزٌ  رخى مكي دليبل عمى احتماؿ أف يككف المراد بأي  يقدـ
و أخرل مف العذاب ألنٌ  المراد بيا أنكاعه  فٌ أا ابف مريـ فذكر أيضا في تكجيو قراءة " الجمع" أمٌ 

راد بو عذاب آخر مف شكمو، كىك أف يي -حسبو–و كحيد " فالكجا قراءة " التٌ كأنكاع، أمٌ  ضركب

                                  
 .125ص  ،2أثر القراءات في عمـك العربية، ج .1
 .115، ص 8معجـ القراءات، ج .2
 .306الحجة في القراءات السبع، ص  :ينظر .3
 .391ص  ،9الدر المصكف، ج :ينظر .4
 .233ص  ،2الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .5
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نٌ ، اج خبرهك مبتدأ كأز   ىالعذاب يشتمؿ عم فٌ ألأف يككف المبتدأ كاحدا كالخبر جمعا ز ما جاكا 
 .1ضركب"

مف تكجيو ىذيف اإلماميف، كأبدع في تحميؿ  طاحمد بف محمد الخرٌ أك قد انطمؽ األستاذ 
ر" فيي خى كأي "بي عمرك أا قراءة كأمٌ " فسية فقاؿ: النٌ ركيز عمى اآلثار اللية مع التٌ الفركؽ الدٌ 

ر" بالجمع -كما تقٌدـ–"كالعذاب آخر" جمعي  ًمع لذلؾ، كقد نعتت " أيخى يككف أنكاعا كأجناسا فجي
بكف بيا غيرالحميـ عذى عمى كثرة أصناؼ العذاب التي يي  اللة عمى ذلؾ، كىذا يدؿٌ "أزكاج " لمدٌ 

مف  :ر مف شكؿ ىذا المذكؽ، أمخى كمذكقات أي  :بقكلو: أمازم المحذكؼ ر الرٌ كالغساؽ، كقدٌ 
ىا فقد أفاد تنكيري  ،تحمؿ ضركبا مف المبالغة "أخر"كلفظة [ ...]ة ك الفظاعة دٌ شٌ المثمو في 

ب " حتى يا " أشكاؿ " أك " أضري ذؼ منعكتي ركب، كحي د الضٌ يا تعدٌ يكيؿ، كأفاد جمعي عظيـ كالتٌ التٌ 
دت أشكاؿ فإذا كانت قراءة الجميكر قد حدٌ  ،مذىب المحذكؼ كؿٌ ىف في تقدير ىذا يذىب الذٌ 

 ت عمى أفٌ بي عمرك قد نصٌ أقراءة  فٌ إه، فكم ذكري العذاب فيناؾ الحميـ كالغساؽ كعذاب آخرطي 
 .2"ثاـ عنياكشؼ المٌ ة أشكاال أخرل كأخرل لـ يي ثمٌ 
 نى: غاير بين المفرد والمثّ التّ  -2

نَُّيْم َوَمن َيْعُش َعن )قاؿ اهلل تعالى:  ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيٍّْض َلُو َشْيَطانًا َفُيَو َلُو َقِريٌن َواِ 
 ُبْعَد َلَيُصد وَنُيْم َعِن السَِّبيِل َوَيْحَسُبوَن َأنَُّيم م ْيَتُدوَن َحتَّى ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنكَ 

 (.38-36 :الزخرف) (الَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس الَقِرينُ 
 متكاترتاف:كرد في " جاءنا " قراءتاف  

نى، كقد قرأ بيا نافع كابف كثير كابف عامر كعاصـ في ركاية " جاءانا " بالمثٌ  :األكلىالقراءة 
 .اشبي بكر بف عيٌ أ

كحفص عف  حمزة كالكسائي قرأ بيا أبك عمرك كاألخكافك  ،جاءنا " بالمفرد"الثانية:القراءة 
 .3عاصـ

ى "جاءانا" عمى ر قراءة المثنٌ فابف خالكيو فسٌ  ،حاة في تكجيو القراءتيفأقكاؿ النٌ كقد تقاربت 
ذَ )ذلؾ بقكلو تعالى: عمى  الكافر كقرينو، كاستدؿٌ   :أم (07 :التكوير) (تْ جَ وٍّ زُ  وُس فُ ا الن  وا 

                                  
 .1107 – 1106ص  ،3ينظر المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .1
ىػ، ص  1426لمدينة المنكرة، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،الخراط أحمد بف محمد، اإلعجاز البياني في ضكء القراءات القرآنية، ا .2

340 – 342. 
 .277 – 276ص  ،8ينظر معجـ القراءات، ج .3
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ُبْعَد َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك  )ليؿ عمى ذلؾ قكؿ الكافر:ياطيف، كالدٌ قرنت بنظيرىا مف الشٌ 
 .1"(38 :الزخرف) (الَمْشِرَقْينِ 
عف ذكر  مف يعشي ] ،ثنية في " جاءانا " عمى العاشيؿ ضمير التٌ ميف الحمبي فقد أكٌ أما السٌ 

لى ذات التٌ ، ك 2كقرينو الٌرحمف نقيّْض لو شيطانا[ كابف  3بف أبي طالب مف مكيٌ  كجيو ذىب كؿّّ ا 
 .4مريـ
ا ممير فيد الضٌ حَّ و كى ألنٌ  ،مير لمكاحد كىك الكافر كحدهالضٌ  فٌ أ فراد "جاءنا " فالكجوي إلا قراءة اأمٌ 
قاؿ العاشي  :إذا " جاءنا " أم قاؿ القاسمي: حتىٌ  (نيْ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقَ ) ،بعد
يطاف كبيف الشٌ  ى غاية البعد بينولشيطانو يا ليت بيني كبينؾ بعد المشرقيف ... أم تمنٌ  أم:

 5"كاستذٌمو.ف لو ما كقع بسببو مف العذاب، كاستكحش مف قرينو كزيٌ ، و عف الحؽٌ الذم أضمٌ 
فراد إلقراءة ا فٌ ألثنية فراد كالتٌ إلغـ مف اختبلؼ القراءتيف باكالمعنى في القراءتيف كاحد عمى الرٌ 

يطاني إذ سند المجيئي لمكافر كقرينو الشٌ ثنية تي ، كقراءة التٌ رمكاحد كىك الكافلد المجيئي سنً تي 
 ا القكؿ بعد المجيئي فيك لمكافر تصريحا في القراءتيف.ديف في سمسمة كاحدة، أمٌ مقيٌ يككناف 

 ذكير:أنيث والتّ غاير بين التّ التّ 
ْزقًا مٍّن لَُّدنَّا )قاؿ اهلل تعالى:  (َأَو َلْم ُنَمكٍّن لَُّيْم َحَرمًا آِمنًا ُيْجَبى ِإَلْيِو َثَمَراُت ُكلٍّ َشْيٍء رٍّ

 (.57 :القصص)
 :قراءتاف متكاترتاف الفعؿ المبني لممفعكؿفي كرد  

 كقد قرأ بيا نافع كأبك جعفر كسيؿ كركيس كأبك عمرك في ركاية ،أنيث" بتاء التٌ ىبجٍ " تي  الولى:
 عنو.
 .6"ف )الجميكر(ة الباقك األئمٌ بيا قرأ ك  ،" بالياءىبجٍ " يي انية:الثّ 
عمى تعميؿ إجازة كؿ منيما مف " اقتصركا ىـ في تكجيو القراءتيف في " تجبمعظـ مف تكمٌ ك 
ـ ثبلث عمؿ إلجازة قراءة حك، فابف خالكيو قدٌ ر في كتب النٌ حكية عمى ما ىك مقرٌ احية النٌ النٌ 

                                  
 .297ص  ،2إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .1
 .589ص  ،9الدر المصكف، ج :ينظر .2
 .259ص  ،2الكشؼ عف كجكه القراءات، ج :ينظر .3
 .1144ص  ،3المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .4
 .5273ص  ،14محاسف التأكيؿ، ج .5
 .60 – 59ص  ،7ينظر معجـ القراءات، ج .6
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و نٌ أانية: العمة الثٌ ، ك سكةو بمقاـ النٌ بّْ فشي  (جبي)يي  ـقدٌ و فعؿ مي نٌ أ: إحداىفٌ ، الجميكر "يجبي " بالياء
اء مرات التٌ ـ التأنيث في الثٌ مى الثة: إذا كاف عى الثٌ ك  (،الفصؿ)حاجزباالسـ كالفعؿ  بيف جزقد حي 

  ة ىي الحمؿ عمى المعنىة لغكيٌ كيضيؼ مكي إلى العمؿ الثبلث عمٌ  ،1تأنيثيا غير حقيقي فٌ إف
حاة يكف مف النٌ د المكجّْ حً كلـ يى  2ىجبفمذلؾ ذكر الفعؿ يي  ،زؽمرات عمى الرّْ حيث حمؿ لفظ الثٌ 

 .3العمؿ المذككرةفي القديـ كالحديث عف ىذه 
إلى  يكا القراءتيفحاة الذيف كجٌ بعد أف نقؿ أقكاؿ النٌ  –كقد خمص األستاذ خميؿ رشيد أحمد 

ة كىك تأسيس غة العربيٌ قراءة الكسائي قد أضافت شيئا جديدا لمٌ  فٌ أا نحف فنرل القكؿ: " أمٌ 
 .4بنى عمييا جكاز تأنيث الفعؿ إذا فصؿ بينو كبيف االسـ "قاعدة يي 

 كلنا عمى ىذه الخبلصة مبلحظتاف: 
نما ىي لنافع ،" ليست لمكسائيىجبقراءة التأنيث "تي  أفٌ  الولى: -   مف األستاذ كىك سيكه ، كا 

 بحثو كعزاىما عزكا صحيحا. ج القراءتيف في مستيؿّْ ف خرٌ كأو سبؽ ألنٌ 
 ثالفاعؿ مؤنٌ كنائب " ىجبتي "  ثالفعؿ المؤنٌ  أنيث جاءت عمى أصميا ألفٌ قراءة التٌ  انية:الثّ  -
 ث الفعؿ مراعاة لتأنيث نائب الفاعؿ.فأنٌ  (ثمرات)

اء فيرفي لمقراءات القرآنية كالتي عشنا خبلليا في أكجيو الصٌ عة في التٌ تبعد ىذه الجكلة الما
كنرتقي  ة،عبيرية غير المحدكدو التٌ ؼ طاقاتً شكستكن ،ـ ثراءه كنستجمى بياءهص القرآني نتنسٌ النٌ 

ات رفي في األفعاؿ كاألسماء كالمشتقٌ غاير الصٌ أنكاع التٌ  مختمؼي  تاحتياأعجاز التي إلدركب ا
رفي ميتديف غاير الصٌ ة لخمسيف نمكذجا مف نماذج التٌ مف خبلؿ دراسة تطبيقيٌ  ،كفي االلتفات

ا زادنا ممٌ  ،ميف الحمبيالسٌ ك متيـ ابف خالكيو رينا كعممائنا في مقدٌ نيرة لنحاتنا كمفسّْ  بأقباسو 
 عمى الٌسكاء.القراءات المتعددة  كاإلعجاز مبلـز لمقرآف في القراءة الكاحدة  فٌ أقناعة ب

                                  
 .178ص  ،2إعراب القراءات السبع، ج .1
 .175ص  ،2الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .2
 .548حجة القراءات، ص  ك ؛987، ص 2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .3
 .396انفرادات القراء السبعة، ص ك  ؛687 – 686ص  ،8الدر المصكف ج  
 .396انفرادات القراء السبعة، ص  .4
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 ر مفيوموالمبحث الّول: في معنى الّنحو وتطوّ 

 الّمغوي:أول: المعنى 

 ذكرت المعاجـ عٌدة معاف لغكٌية لمصطمح الٌنحك أىميا:

 1القصد: يقاؿ: نحكتي نحكه، قاؿ ابف السّْكيت: نحا نحكه: قصده -1
 2الطريؽ: -2
إذا حرفو كمنو سيمي الٌنحكم، ألٌنو يحرؼ الكبلـ إلى كجكه  الٌتحريؼ: نحا الشيء ينحاه -3

 3اإلعراب.
 4صرفت، كأنحيت بصرم عنو أم: عدلتو.الٌصرؼ: يقاؿ: نحكت ببصرم إليو، أم:  -4
 5الٌضرب كالٌطعف: نحا عميو بشفرتو: ضربو بيا، أك طعنو أك رماه. -5
 المقدار: يقاؿ عندم نحك ألؼ. -6
 القسـ: يقاؿ: ىذه عمى خمسة أنحاء. -7
 المثؿ: يقاؿ: زيد نحك عمر أم: مثمو. -8
 كأكمتي نحك الٌسمكة أم: بعضو البعض: -9

ؼ، مررت نحك البيت، كيفيـ ىذا مف قكؿ صاحب "الٌمساف" الجية كالناحية: بمعنى الٌظر -10
 6فيما نقمو عف برزج، نحكت الٌشيء: أممتو، كأنحكه كأنحاه.

 الٌداكدم ىذه المعاني في بيت شعر فقاؿ: كقد نظـ -

 شعٍرمفرٍد كُمـال معُتيا في بيتٍ ـــــــجأتت لغـــــًة                 لمّنحِو سبُع معان قد

 7ظ الَمثالـــوبعٌض وحرف فاحف نوعٌ         ـــــاحيةٌ ومقداٌر ونــــــــقصٌد ومثٌل 

                                  
 .4371ص  ،51ينظر لساف العرب، ج .1
 .2503ينظر الصحاح في المغة، ص  .2
 .4371، ص 51تيذيب المغة، ج :ينظر .3
 .2503الصّْحاح، ص  :ينظر .4
 .2503ص  ،51لساف العرب، ج .5
 المصدر نفسو، ص ف. .6
 .10، ص 1محمد، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى األلفية، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ج الخضرم .7
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 ثانيا: المعنى الصطالحي

كردت تعاريؼ اصطبلحية كثيرة لمصطمح الٌنحك، يصعب اإلحاطة بيا جميعا، كتختمؼ 
فيما بينيا شمكال كاجتزاء دٌقة كعكسيا، كسأستعرض بعضا منيا، ثـ أذكر في األخير الٌتعريؼ 

كسأرٌتب القكؿ: عف المعنى االصطبلحي حسب المنيجٌية  كترتاح إليو الٌنفس، أختاره الذم
 التالٌية:

 مفيوم الّنحو عند المتقّدمين من الّنحاة:

ال نجد تعريفا لمٌنحك بالمعنى االصطبلحي عند الخميؿ بف أحمد كمف في طبقتو أك طبقة 
)نحك( إاٌل بعض المعاني الٌمغكية كأشار تبلميذه، كلـ يذكر في قامكس العيف في مادة "نحا" 

إشارة عامة إلى المعنى االصطبلحي بما معناه أٌف الٌنحك مرادؼ لمعربٌية فقاؿ: "الٌنحك: القصد 
أبا األسكد كضع كجكه العربٌية فقاؿ  نحك الٌشيء، نحكت نحكه أم: قصدت قصده، كبمغنا أفٌ 

 .1اء"لمٌناس: انحكا نحك ىذا فسمّْي نحكا كيجمع عمى أنح

أٌكؿ محاكلة  مف ىذا القكؿ نستنتج أنيـ كانكا يستعممكف الٌنحك بمعنى عمـ العربٌية كلعؿٌ 
النحك إٌنما  ، حيث قاؿ: "( ق316الٌسراج ت) ٍتنا ىي تعريؼ ابفلتعريؼ الٌنحكاصطبلحيا بىمىغ

ستقراء كبلـ أريد بو أف ينحك المتكٌمـ إذا تعٌممو كبلـ العرب، كىك عمـ استخرجو المتقدّْمكف مف ا
 .2" العرب حتى كقفكا منو عمى الغرض الذم قصده المبتدئكف بيذه المغة

كغالبا ما تككف التعاريؼ في بدايات العمـك عاٌمة كغائمة تنقصيا الٌدقة، لذلؾ انتقد  -
بعضيـ ىذا الٌتعريؼ بأٌنو ليس تحديدا لحقيقة الٌنحك بقدر ما ىك تعريؼ بمصادره كبياف الغاية 

 3مف دراستو.

 ق: (377تعريؼ أبي عمي الفارسي ت)

قاؿ: الٌنحك عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب، كىك ينقسـ إلى قسميف 
فأٌما الٌتغيير الذم  أحدىما تغيير يمحؽ أكاخر الكمـ، كاآلخر تغيير يمحؽ ذكات الكمـ كأنفسىيا،

                                  
 .201، ص 4كتاب العيف مرتبا عمى حركؼ المعجـ، ج .1
 .35، ص 1األصكؿ، ج .2
 www. Rafed.netق 1412، 28، مجمة الرافد، عدد " النحو لغة واصطالحا" ف مطر،  عمي حس :ينظر .3
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كالٌسككف ك الحركؼ، كيحدث يمحؽ أكاخر الكمـ فيك عمى ضربيف: أحدىما تغيير بالحركات 
باختبلؼ العكامؿ، كىذا الٌضرب ىك الذم يسٌمى: اإلعراب، كاآلخر تغيير يمحؽ أكاخر الكمـ 
مف غير أف تختمؼ العكامؿ، كىذا الٌتغيير يككف بتحريؾ ساكف أك إسكاف متحرؾ، أك إبداؿ 

الٌتغيير الذم  كالٌضرب اآلخر مف القسـ األكؿ ىك [...]حرؼ، أك زيادة حرؼ أك نقصاف حرؼ
ضافة اإلسـ  يمحؽ أنفس الكمـ كذكاتيا، كذلؾ نحك: الٌتثنية كالجمع الذم عمى حدّْىا، كالٌنسب كا 
إلى ياء المتكٌمـ كتخفيؼ ىمزة المقصكر كالممدكد، كالٌتأنيثي كالٌتذكير كجمع الٌتكسير كالٌتصغير 

ف كغيرىا كالٌتصريؼ ليكاإلمالة كالمصادر كما اشتٌؽ منيا مف أسماء الفاعميف كالمفعك 
 .1"ـكاإلدغا

 ( ق:392تعريؼ ابف جنّْي: ت)

" الٌنحك انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرُّفو مف إعراب كغيره كالٌتثنية كالجمع، كالٌتحقير 
كالٌتكسير كاإلضافة كالٌتركيب كالٌنسب كغير ذلؾ ليمحؽ مف ليس مف أىؿ العرب بأىميا في 

ف لـ يكف من ٌد بو إلييا".الفصاحة فينطؽ بيا كا  ف شذَّ بعضيـ عنيا ري  2يـ كا 
كيبلحظ في ىذا الٌتعريؼ الٌتأثر الكاضح بشيخو أبي عمي الفارسي في إيراد نماذج مف 

كالٌتأثر بابف الٌسراج أيضا مف خبلؿ اإلشارة إلى الغاية مف  دركس الٌصرؼ في الٌتعريؼ،
 عمـ الٌنحك.

نستشٌؼ  ق (326ىناؾ قكؿ لمٌسيرافي ت)كقبؿ أف نتحٌكؿ عف نحاة القرف الٌرابع اليجرم 
مف خبللو مفيكمو لمٌنحك، كرد ىذا القكؿ في مناظرتو المشيكرة مع الفيمسكؼ "يكنس بف 
مٌتى" في مجمس الكزير ابف "الفيرات" يقكؿ فيو: " معاني الٌنحك منقسمة بيف حركات الٌمفظ 

الكبلـ، بالٌتقديـ  كسكناتو، كبيف كضع الحركؼ في مكاضعيا المقتضية لياكبيف تأليؼ
كالٌتأخير، كتكخّْي الٌصكاب في ذلؾ، كتجٌنب الخطأ مف ذلؾ ، فإف زاغ شيء عف ىذا 
الٌنعت فإٌنو ال يخمك مف أف يككف سائغا باالستعماؿ الٌنادر كالٌتأكيؿ البعيد، أك مردكدا 

 في، كيبلحظ في ىذا الٌتصريح مف الٌسيرا3لخركجو عف عادة القكـ الجارية عمى فطرتيـ"

                                  
 .4-3ـ، ص1981-ق1401، تحؽ: حسف شاذلي فرىكد، جامعة الرياض 1الفارسي أبك عمي، التكممة في شرح اإليضاح، ط .1
 .34، ص 1الخصائص، ج .2
 .241فيض نشر اإلنشراح مف ركض طبي االقتراح، ص  .3
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عبلقة الٌنحك بتأليؼ الكبلـ كتركيبو، كالٌتقديـ كالٌتأخير كىذا ما لـ نممحو بكضكح في 
 مندرج فييا بالتضٌمف. وعمما أن-باستثناء تعريؼ ابف جٌني-الٌسابقة  الٌتعاريؼ

 نموذجان من تعاريف القرن الخامس اليجري
 ق: (421تعريؼ محٌمد بف مسعكد الغزني: ت)

عممية يعرؼ بيا أحكاؿ كبلـ العرب مف جية ما يصٌح كما يفسد قاؿ: "الٌنحك صناعة  -
 ذكره السيكطي في "االقتراح". 1في الٌتأليؼ ليعرؼ الٌصحيح مف الفاسد"

كفي ىذا الٌتعريؼ ذكره لتأليؼ الكبلـ كأٌف النحك ىك الميعكَّؿ عميو في الٌتعرؼ عمى صحيح 
 الٌتراكيب مف فاسدىا.

 ق: (471تعريؼ عبد القاىر الجرجاني ت)
لـ أعثر عمى تعريؼ دقيؽ لعبد القاىر إال ما ذكر في "دالئؿ اإلعجاز" مف فكرة انبناء 
تعٌمؽ الكبلـ بعضو ببعض عمى معاني الٌنحك كأحكامو عند كبلمو عف الٌنظـ، كمف ذلؾ 
قكلو: "فيذه ىي الٌطرؽ كالكجكه في تعٌمؽ الكمـ بعضيا ببعض، كىي كما ترل معاني الٌنحك 

ككذلؾ الٌسبيؿ في كٌؿ شيء لو مدخؿ في صٌحة تعٌمؽ الكمـ بعضو ببعض، ال كأحكامو، 
 ترل شيئا مف ذلؾ يعدك حكما مف أحكامو كمعنى مف معانيو".

 كقد عٌبر عف ىذا المعنى شعرا في قصيدة نثبت منيا ىذيف البيتيف:

يـــــوِ  إعرابٍ  ناظمــُـــــــُو        معنى ِسوى حكمِ  أنت فما لنظــــــــمِ كالمٍ     ُتزجٍّ

يوِ    وقد عممنا بأّن الّنظم ليس سوى      2حكمٍ من الّنحِو نمضي في توخٍّ

كعبد القاىر في ىذه الفقرة كفقرات أخرل في الٌدالئؿ يبٌيف أىمية الٌنحك في صٌحة الفيـ 
نما رٌكز المستكل الٌصكابي عمى ز ركّْ كسبلمة الٌتراكيب العربٌية إال أنو لـ ي عمى كثيرا ػ كا 

 .معاني اإلعجاز كجمالياتو
 
 

                                  
 .241، صالسابؽالمصدر  .1
 .55، ص 2007-ق1428عالـ الفكر، –، تحؽ: محمد رضكاف الٌداية كفائز الٌداية دمشؽ 1، طدلئل اإلعجازالجرجاني عبد القاىر، . 2
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 نماذج من تعاريف نحاة القرن الّسابع اليجري: .

 ق: (626تعريؼ الٌسكاكي: ت)

منطمقا  "اعمـ أٌف الٌنحك ىك أف تنحك معرفة كيفٌية التٌركيب فيما بيف الكمـ لتأدية أصؿ المعنى
لييتىحٌرز بيا عف الخطأ في بمقاييس مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب، كقكانيف مبنية عمييا 

كرعاية   كأعني بكيفية التٌركيب تقديـ بعض الكمـ عمى بعض التٌركيب مف حيث تمؾ الكيفية،
 1في حكميا..." ماىيك  ما يككف مف الييئات إذ ذاؾ كبالكمـ نكعييا المفردة

 ق: (646تعريؼ ابف ىشاـ الخزرجي المشيكر بالخضراكم ت )

 2ذكات الكمـ كأكاخرىا بالٌنسبة إلى لغة لساف العرب""الٌنحك عمـ بأقيسة تغيُّر 

 ق: (669تعريؼ ابف عصفكر ت )

"الٌنحك عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب المكصمة إلى معرفة أحكاـ أجزائو 
 التي ائتمؼ منيا".

التٌركيب، كفيو كىذا الٌتعريؼ ىك تكرار لتعريؼ الفارسي في جزئو األٌكؿ مع إشارة ضمنٌية إلى 
تقييد ليذا العمـ بككنو مستخرجا باالجتياد، ليخرج مف حٌد الٌنحك العمـ المنصكص في الكتاب 

 3كالٌسنة".

 ق: (686تعريؼ ابف الٌناظـ ت )

" العمـ بأحكاـ مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب، أعني أحكاـ الكمـ في ذكاتيا أك فيما يعرض  
حترز بذلؾ عف الخطأ في يعاني مف الكيفٌية كالٌتقديـ كالٌتأخير لليا بالٌتركيب لتأدية أصؿ الم

 .4فيـ معاني كبلميـ كفي الحذك عميو"

                                  
 .75ـ، ص 1981-ـ1403لبناف دار الكتب العممية،  –، تح: نعيـ زرزكر، بيركت مفتاح العموم ،أبك يعقكب السكاكي. 1
 .141، ص 1ي شرح كتاب التسييؿ، جالتذييؿ كالتكميؿ ف .2
 .15، ص 1، جنفسوالمصدر  .3
 .04، ص 1، جشرح ابف الناظـ عمى األلفية .4
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كيبلحظ في ىذه الٌنماذج المنتقاة  كالٌتعريؼ يعكس االىتماـ بالكمـ المفردة في ذكاتيا كبالتٌركيب،
عبلقة الٌنحك عمى الٌنص عمى -ما عدا الخضراكم-مف تعاريؼ نحاة القرف الٌسابع تركيزىـ

 1بالٌتراكيب كالٌتقديـ كالٌتأخير.

 نماذج من تعاريف نحاة القرن الثّامن:

 ق: (745تعريؼ أبي حٌياف: ت)

، كقد شرح ىذا الٌتعريؼ ميدًرجا فيو مباحث الٌصرؼ 2"الٌنحك عمـ بأحكاـ الكمـ إفرادا كتركيبا"
 .3مف الٌنحك ال قسيـ لو عمى طريقة الفارسي، كابف جنّْي مٌما يعني أف الٌصرؼ عنده قسـ

 ق: (749تعريؼ المرادم: ت)

عٌرؼ الٌنحك قائبل: " مف أقربيا ]األقكاؿ[ قكؿ بعضيـ الٌنحك: عمـ يعرؼ بو أحكاـ الكمـ العربية 
 إفرادا كتركيبا" كىذا عيف تعريؼ أستاذه أبي حٌياف كربما ىك يقصده بقكلو: "بعضيـ".

 ق: (750أبي إسحؽ الٌشاطبي ت) تعريؼ

 ؼ الٌنحك في شرحو عمى ألفية ابف مالؾ بقكلو: " عمـ باألحكاؿ كاألشكاؿ التي بيا تدؿعرٌ 
ألفاظ العرب عمى المعاني، كيعنى باألحكاؿ: كضع األلفاظ بعضيا مع بعض في تركيبيا 
لمٌداللة عمى المعاني المرٌكبة، كيعنى باألشكاؿ ما يعرض في أحد طرفي الٌمفظ أك كسطو أك 

ألفاظ العرب عمى المعاني، ىذا حدُّ بعض  رات التي بيا تدؿٌ يكالٌتغي جممتو مف اآلثار
 .4المتأٌخريف"

 
 
 
 

                                  
 .14، ص 1، جالسابؽالمصدر  .1
 .265، ص  1تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية بف مالؾ ، ج .2
 .14، ص 1ينظر : الذيؿ كالتكميؿ شرح كتاب التسييؿ ، ج .3
، تحقيؽ محمد إبراىيـ البنا، مكة المكرمة ، جامعة أـ القرل ،  1، ط المقاصد الوافية في شرح الخالصة الكافيةالشاطبي أبك إسحاؽ،  .4

 .20-19،  ص  1ـ ، ج 2007-ىػ1422
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 نموذجان من تعاريف القرن الّتاسع: -

 ق: (816تعريؼ الٌشريؼ الجرجاني ت)

" عمـ بقكانيف يعرؼ بيا أحكاؿ الٌتراكيب العربٌية مف اإلعراب كالبناء كغيرىا، كقيؿ الٌنحك 
الكمـ مف حيث اإلعبلؿ، كقيؿ عمـ بأصكؿ ييعرؼ بيا صٌحةي الكبلـ عمـ يعرؼ بو أحكاؿ 

 1كفساده".

 ق: (860تعريؼ شياب الديف أحمد بف محمد البجائي )الجزائرم( األيبَّذم ت )

 2"عمـ يعرؼ بو أحكاؿ أبنية الكمـ العربٌية إفرادا كتركيبا كبناءن ".

 نماذج من تعاريف نحاة ما بعد القرن العاشر:-

 ق: (905تعريؼ الٌشيخ خالد األزىرم: ت ) 

"عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ إعرابا كبناء، كمكضكعو الكممات العربٌية ألٌنو يبحث 
 3في عكارضيا الذاتٌية مف حيث اإلعراب كالبناء".

 ق: (971تعريؼ أحمد الفاكيي: ت ) 

 4ا كبناءن ".النحك: "عمـ بأصكؿ ييعرؼ بيا أحكاؿ أكاخر الكمـ إعراب

 ق: (1206ٌباف: ت )تعريؼ محمد بف عمي الصٌ 

عرؼ الٌنحك بأٌنو: " عمـ يبحث فيو عف أحكاؿ أكاخر الكمـ إعرابا كبناء، كمكضكعو الكمـ 
 .5العربية، مف حيث ما يعريض ليا مف اإلعراب كالبناء"

 

                                  
 .202التعريفات ، ص  .1

 .265تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح األلفية، ص 
 .49ـ، ص 2008-ق1429، تحؽ: خالد فيمي القاىرة، مكتبة اآلداب رح حدود النحو لألبذيشعبد الرحمف بف محمد قاسـ المالكي،  .2
 دار الكتب العممية،-، بيركت لبناف1، ج1، طشرح الّتصريح عمى الّتوضيحزيف الديف خالد بف عبد اهلل،  األزىرم .3

 .ص 11ـ: 2000-ق1421
 .89اإليضاح في عمؿ النحك حاشية ص  .4
 .30، ص 1حاشية الٌصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ج .5
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 ق: (1316تعريؼ إسماعيؿ الحامدم: ت)

كاؿ أكاخر الكمـ إعرابا كبناء، كحكموي الكجكب الكفائي عٌرؼ الٌنحك بأٌنو: " عمـ يعرؼ بو أح
 1عمى غير العرب".

 خالصة عن تطّور مفيوم الّنحو: -

سيف شامبل لكؿ أحكاؿ الكمـ العربٌية، فكاف الٌصرؼ لقد بدأ مفيـك النحك لدل الرٌكاد المؤسٌ  
طبقتيما مرادفا مشمكال ضمف مسٌمى النحك، كلربما كاف الٌنحك لدل الخميؿ كسيبكيو كمف في 

را كطكال مف حيث الٌصياغة، ىؿ  لمعربٌية، ثـٌ بقي المفيكـ يحـك حكؿ تعريؼ الفارسي ًقصى
الٌنحك ىك العمـ المستخرج باالستقراء أـ ىؿ ىك العمـ بالمقاييس ذاتيا؟ ثـ أصبحت الٌتعاريؼ 

احث المنضكية أميؿ إلى الٌتدقيؽ كاالقتضاب عند المتأخريف، مع االبتعاد عف ضرب أمثمة لممب
عمى حسف مطر فإٌف  لقرف الٌرابع، كحسب دراسةتحت مفيكـ الٌنحك، كما رأينا عند نحاة ا

الشٌيخ خالد األزىرم ىك أٌكؿ مف حصر الٌنحك في اإلعراب كسمخ الٌصرؼ عنو، كلمزيد مف 
" ثـ إٌف  ما قاؿ:أبا القاسـ الٌزجاجي قد ذكر نكاة ىذه الفكرة عند الٌتدقيؽ  العممي فاني أرل أفٌ 

كىا مَّ كا في أكاخر األسماء كاألفعاؿ حركات تدؿ عمى المعاني كتيبيّْف عنيا سى أالنحكييف لمٌا ر 
  لو أم: بيانا، ككاف البياف بيا يككف كما يسمى باسـ الٌشيء إذا كاف يشبيو أك مجاكرا إعرابا،

 2االعراب نحكا، ألٌف الغرض طمب عمـ كاحد".ك كيسٌمى الٌنحك إعرابا 

عد الٌشيخ خالد األزىرم جاء أحمد الفاكيي كحصر الٌنحك في تتٌبع أكاخر الكمـ كمطاردة كب -
 حركة اإلعراب بقكلو:" النحك عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا أحكاؿ أكاخر الكمـ إعرابا كبناءن ".

كاختفت اإلشارة إلى عبلقة النحكبتركيب  ،كاستمٌر ىذا المفيـك سائدا ال يريـ كال يتزحزح
ي في الحكاشي كالمتكف النحكية التي أيلفت بيف فً أثير في أحكاليا المختمفة، كاكتي الجمؿ، كالت

 3الفترة الممتٌدة بيف القرنيف العاشر كالٌرابع عشر بالٌتحديد الذم رسمو الفاكيي لمٌنحك".

 

                                  
 .8، مكاتب سميماف مرعي، د ت، ص حاشية الحامدي عمى شرح الكفراوي عمى الجرومتيةإسماعيؿ الحامدم،  .1

 سبؽ تخريجو." الٌنحك لغة كاصطبلحا"   :ينظر .2
 .91اإليضاح في عمؿ النحك، ص  .3
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 مفيوم الّنحو عند المعاصرين:  -

 إلى فريقين: يمكن تمييز الّنحاة المعاصرين من موقفيم من موضوع الدرس الّنحوي

 ن عمى منوال وَسنن القدماء:يالّناسج -1

ألغمبية كقد استمٌر مفيكـ الٌنحك لدييـ عمى ما كاف عميو لدل متأخرم الٌنحاة اكىؤالء ىـ 
ٌف نظرة سريعة في الكتب المصٌنفة في مطمع القرف العشريف الميبلدم  في الحكاشي كالمتكف، كا 

يت نعتبرىما ف ذاييٍ بيف مىدرًسييف لٌنحكً مف كتا تبيّْف ذلؾ، كنكتفي بإيراد نيقكؿو  نمكذجا ئعٍي الصّْ
 الٌنحاة. ليؤالء

 مصطفى الغبلييني: تعريؼ الٌنحك عند

"اإلعراب: كىك ما يعرؼ اليـك بالٌنحك عمـ بأصكؿ ييعرؼ بيا أحكاؿ الكممات العربية مف حيث 
 1البناء كاإلعراب"

 تعريؼ أحمد الياشمي:

ىك قكاعد يعرؼ بيا أحكاؿ أكاخر الكممات العربٌية التي حصمت الٌنحك في اصطبلح العمماء  "
 2بتركيب بعضيا مع بعض مف إعراب كبناء كما يتبعيما".

أك قسيـ  كيتعٌرض لكجيتي النظر المتيف تحدّْداف مكقع الٌصرؼ مف الٌنحكػ، ىؿ ىك قسـ منو
ر يخٌصكف الٌنحك أصحاب الٌرأم اآلخ لو، كينسب الرأم األٌكؿ لميرة العمماء، كيبٌيف أفٌ 

 بالقكاعد".

 لى تجديد الّدرس الّنحوي:إالّداعون  -2

أٌميات كتب  الٌنحك كأصكلو كالببلغة  كبقٌية العمـك العربٌية في العصر   لقد أتاح طبعي 
كاإلنفبلتى مف شرنقة الحكاشي ك المتكف ك المختصرات الٌرائجة قبؿ مطمع القرف  ليؤالء الخركجى 

العشريف، كما أتاح ليـ ذلؾ اإلنفبلتى أيضا االطبلعي عمى مناىج الدّْراسة الٌمغكٌية الحديثة التي 
لمسكا آثارىا في الٌدرس الٌمغكم الغربي بمغتو األصمية أك مف خبلؿ التٌرجمات المختمفة، كبدأكا 

                                  
 .9  ، ص1جامع الدركس العربية، ج .1
 .7-6القكاعد األساسية لمغة العربية، ص  .2
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ينظركف إلى تمؾ الخبلصات المقتضبة نظرات فاحصة ناقدة كشفت مكامف الٌنقص في الٌدرس 
  -فيما أعمـ- الٌنحكم لدل متأخرم الٌنحاة، ككاف أٌكؿ مف انتقد منيج الٌدراسة الٌنحكية الٌتقميدية

إبراىيـ مصطفى، الذم أنحى بالمبلئمة عمى الٌنحاة الذيف حصركا الٌنحك في دائرة اإلعراب 
فحٌدد مكاضع الخمؿ في ىذه الدّْراسة كبٌيف ما ينبغي أف تككف عميو دراسة الٌنحك فقاؿ: "فغاية 

اه بعضيـ "عمـ الٌنحك ]يقصد عند المتأٌخريف[ بياف اإلعراب كتفصيؿ أحكامو، حٌتى سمٌ 
كحصره لو في جزء يسير  شديد لدائرة البحث الٌنحكم كتقصير لمداه اإلعراب" ، كفي ىذا تحديده 

ىك قانكف تأليؼ الكبلـ  –كما نرل ككما يجب أف يككف  -ا ينبغي أف يتناكلو، فاٌف الٌنحكممٌ 
كبياف لكٌؿ ما يجب أف تككف عميو الجممة، كالجممة مع الجممة، حتى تٌتسؽ العبارة كيمكف أف 

 تؤٌدم معناىا".

ليا مع كؿ ذلؾ كيعمّْؿ كبلمو: "ككثيره مف الٌمغات ال إعراب ليا، كال تبديؿ آلخر كمماتيا، ك 
نحك كقكاعده مفٌصمة تبيّْف نظاـ العبارة، كقكانيف تأليؼ الكمـ، فالٌنحاة، حيف قصركا الٌنحك عمى 

كسمككا بو طريقا منحرفة  أكاخر الكممات كعمى تعرُّؼ أحكاميا قد ضٌيقكا مف حدكده الكاسعة،
الٌتأخير كغيرىا مف صكر فطرؽي اإلثبات كالٌنفي كالٌتكقيت، كالٌتقديـ ك  [...]إلى غاية قاصرة 

مٌتصبل بأحكامو كفاتيـ  ما كاف منيا ماسِّا باإلعراب، أكالكبلـ، قد مٌركا بيا مف غير درس إاٌل 
 1لذلؾ كثير مف فقو العربية كتقدير أساليبيا".

مف أشيرىـ تمميذيه "ميدم  تأٌثر بدعكة إبراىيـ مصطفى عدد كبير مف األساتذة، كقد
كمكضكع الٌنحك لدل ىذا  اذه في الجراءة عمى الٌنحاة كالقسكة عمييـ،المخزكمي" الذم فاؽ أست

األخير " ىك الكممة مؤٌلفة مف غيرىا أك ىك الجممة، كتدرس الجممة فيو مف حيث نكعييا، كمف 
حيث ما يطرأ ألركانيا مف تقديـو كتأخيرو أك ذكر أك حذؼ أك اظيار، كمف حيث ما يطرأ 

أك تأكيد، ككٌؿ ىذا مٌما يرتبط ارتباطا بمكضكع الٌدرس  أك نفيو  مف استفياـو  –أم الجممة-عمييا
 2ارتباط كثيقا ال يسمح إغفالو أك إىمالو".-أعني الجممة –الٌمغكم 

                                  
 .3-1ص  ،إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، د ت  .1
 .28في الٌنحك العربي نقد كتكجيو، ص  .2
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ذا قصر  - كبمغ مف تحمُّسو لمفكرة إلى أف رمى الٌنحاة بجيؿ مكضكع دراستيـ، فيقكؿ: " كا 
ف في  آثار العكامؿ فييا، كانكا يتخٌبطك الٌنحاة اىتماميـ عمى الكممات بكصفيا معمكالت، كعمى 

  فمـ يعرفكا مكضكع دراستيـ معرفة تدفعيـ إلى تكسيع دائرة البحث ،تناكؿ ىذه الٌدراسة بالبحث
إلييا دراسة الجممة، كأحكاليا المختمفة، كدراسة األساليب التي ال غنى عنيا في  بحيث تضـٌ 

ذا كصؿ الكبلـ إلى ىذا [...]دراسة أٌية لغة،  الحٌد كاف ال بد لنا مف أف نصٌحح نيج  كا 
ميـ كجيمييـ  القدماء، كنعيد إلى ىذه الٌدراسة اعتبارىا الذم جار عميو تعنُّت الٌنحاة كتمحُّ

 1بمكضكع دراستيـ، كانتياجيـ منيجا غربيا بعيدا كٌؿ البعد عف منيج ىذه الدّْراسة".

  إبراىيـ مصطفى، مف سار في ركابوكعمى الٌرغـ مف الٌمفتات الذكٌية التي جاءت في تحميؿ 
إال أٌف ما تمٌبس بعباراتيـ مف أكصاؼ تيجيّْؿ الٌنحاة كترمييـ بالٌتمٌحؿ كالتعنُّت ىك مف قبيؿ 

قد يعتريو سكء تعبير"، كليس كٌؿ كبلـ "إبراىيـ  : "كالحؽٌ ء المعرفي كالغمك، كقديما قالكااالستعبل
يقكد إلى الخطأ في االستنتاج ،فعندما يقكؿ في دقيقا، ففيو تعميـه قد  -في نظرم –مصطفى" 

صدر الٌصفحة األكلى مف كتابو بأٌف الٌنحاة حٌددكا الٌنحك بأٌنو "عمـ يعرؼ بو أحكاؿ أكاخر الكمـ 
ى بيذه المقكلة عمى كٌؿ الٌتعاريؼ التي أيًثرت عف أئٌمة الٌنحك كالتي إعرابا كبناء"، فإٌنو عفٌ 

حكية تركيبى الكبلـ كائتبلفىو كالٌتقديـ كالٌتأخير، كالتي استعرضنا إلى الدّْراسة النٌ  كانت تضُـّ 
بَّاف كمف أتى بعدىـ، كفي ىذا انتقاء  بعضيا في ىذا المبحث كاكتفى بتعريؼ الفاكيي كالصَّ

فاضؿ صالح مثؿ صريف مف ىك أكثر اعتداال كمجافاة لممكضكعٌية، كمف الٌنحاة المعا
أٌكؿ  ما يعنى  عنىٌنحك: " مف المعمـك أٌف عمـ الٌنحك يي الٌسامرائي الذم يقكؿ عف كظيفة ال

بالٌنظر في أكاخر الكمـ كما يعترييا مف إعراب كبناء، كما ييعنى بأمكر أخرل عمى جانب كبير 
مف األىمية كالٌذكر كالحذؼ، كالٌتقديـ كالٌتأخير، كتفسير بعض الٌتعبيرات غير أٌنو يكلي العناية 

أىمٌية عف كؿ ما بحثو  ضكعات كمسائؿ نحكية كثيرة ال تقؿُّ األكلى لئلعراب، كىناؾ مك 
الٌنحاة، بؿ قد تفكؽ كثيرا منيا ال تزاؿ دكف بحث، كلـ يتناكليا العمماء بالٌدرس كلـ يكلكىا 

 .2"الٌنظر

                                  
 .35-34،ص 1المرجع نفسو، ج  .1
 . 5 ـ، ص2000-ق1420األردف، دار الفكر لمطباعة كالنشر، -، عماف1، ج1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ط .2
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إبراىيـ مصطفى كلكٌنو كاف منضبطا  امٌرائي عٌبر عف فكرة مقاربة لمتّْي نادل بياالسٌ ف  
ريف لمٌنحك كىك ما تجٌمى في  متحٌفظا في كبلمو، ف لـ يتخٌمص تماما مف تأثير تعاريؼ المتأخّْ كا 

 مفتتح ىاتو المقكلة التي أثبتناىا.

 إذف فما الذم ينبغي اعتماده مف تعريؼ لمٌنحك بعد كؿ ىذا العرض كالنّْقاش؟

 في اعتقادم ينبغي أف ييرٌكز في تعريؼ الٌنحك عمى مسألتيف جكىريتيف ىما:

ٌتعريؼ بيف مستكيات الٌدرس الٌمغكم، كاالقتصار عمى الجانب الٌنحكم، الفصؿ في ال -1
كالمستكل الٌصكتي كالمستكل الٌصرفي، كما رأينا في تعاريؼ  ،كعدـ دمج المستكيات األخرل

القدماء الذيف تتداخؿ في مصٌنفاتيـ ىذه المستكيات كٌميا كأحيانا تتقاطع الدّْراسة مع الببلغة 
.  كغيرىا مف العمـك

أنكاعيا كعكارضيا ىي عنكاف  عادة االعتبار لمجممة كالٌتراكيب، كاعتبار الجممة بكؿٌ إ -2
 الٌدرس الٌنحكم، كفي ىذا مكافقة لرأم جميكر الٌنحاة قدماء كمعاصريف.

الدّْراسة العممٌية التي تتناكؿ الكممة "  :انطبلقا مف ىذا الٌتحميؿ فاٌف الٌنحك في نظرنا ىك
ف تغيرات، كالتي تعنى بصٌحة كسبلمة الٌتراكيب الٌمغكية، كتؤٌدم إلى المفردة كما يعرض ليا م

 ائتبلؼ أجزاء الكمـ بعضيا مع بعض".
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 المبحث الثّاني: الّتوجيو الّنحوي في السماء.

 في أوجو الّتغاير اإلعرابي:

 الّنموذج الول: 

 الّتغاير بين حركتي الّنصب والّرفع: -1

 (.16-15)المعارج : (َكالَّ ِإنََّيا َلَظى َنزَّاَعًة لٍّمشََّوى )قاؿ اهلل تعالى:

 كرد في "نٌزاعة" قراءات متكاترتاف ىما:

 قراءة الجميكر )نٌزاعةه(بالٌرفع كىي قراءة الجميكر. -

( بالٌنصب، كقرأ بيا حفص عف عاصـ مف العشرة كابف عبمة كأبك  القراءة الثانية: )نٌزاعة ن
  1كمجاىد.حيكة كعكرمة كالحسف 

كقد كٌجو "ابف خالكيو": باقتضاب قراءتي الٌرفع كالٌنصب، فقاؿ عف قراءة الٌنصب إٌف عٌمة 
الٌنصب أٌنو جعميا حاال، أٌما مف رفع فقد جعميا بدال مف لظى، عمى تقدير: كبٌل إنيا لظى، 

 2ككبٌل إنيا نٌزاعة".
تيف، فأٌما قراءة الٌرفع فمف أما الٌسميف الحمبي، فقد ذكر تكجييات عٌدة لياتيف القراء -

أكجييا عنده أف تككف "نٌزاعة" خبرا ثانيا، ك"لظى" خبرا أٌكؿ، كمنيا أف تككف خبرا لمبتدأ 
مضمر تقديره: ىي نٌزاعة، منيا أف تككف "لظى" بدال مف الٌضمير المنصكب ك"نزاعة" خبر 

مى الٌنار، أٌما إذا كاف "إٌف"، كىذه األكجو جائزة عمى اعتبار أٌف الضمير في "إنيا" عائد ع
ضمير قٌصة أك حكاية فتككف "لظى نٌزاعة" جممة مف مبتدإ كخبر في محؿ رفع خبرا ؿ "إٌف" 

 مفسّْرة لضمير القٌصة.
 

                                  
 .83-82، ص 1معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .390، ص1إعراب القراءات السبع، ج :ينظر .2
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أحدىما أٌف "نزاعة" حاؿ كالثٌاني أنٌيا منصكبة عمى  كفي تكجيو قراءة الٌنصب ذكر كجييف:
جعفر الٌنحاس كجيا آخر ىك الٌنصب عمى ، كذكر أبك 1االختصاص، كالٌتقدير: أعني نٌزاعة

 2الذـ.
د" نصب "نٌزاعة" عمى الحاؿ، بحٌجة أٌف الحاؿ إنما يككف فيما يجكز أف  - كقد منع "المبرّْ

يككف كأاٌليككف ك"لظى" ال تككف إال نٌزاعة، كقد رٌد عميو مكٌى بف أبي طالب بقكلو: " الحاؿ 
كال  (،91ا( )البقرة:قً دٍّ صَ مُ  ق  الحَ  وَ ىُ : )وَ اؿ تعالىفي ىذا جائزة ألنيا تؤكّْد ما تقٌدميا كما ق

كال يككف (126:النعام) ا(يمً قِ ستَ مُ  كَ بٍّ رَ  اطُ رَ ا صِ ذَ ىَ )وَ يككف الحؽ إال مصدّْقا، كقاؿ تعالى:
أبدا إال مستقيما فميس يمـز أال يككف الحاؿ إال لمشيء الذم يمكف أف -جؿ ذكره-صراط اهلل 

 3أصؿ ال يصحب في كٌؿ مكضع،فقكؿ المبٌرد ليس بجيد".يككف كأاٌل يككف، ىذا 

كما رٌد السميف الحمبي عمى المبٌرد أيضا بأٌف اعتراضو مبني عمى "الحاؿ المبيّْنة" كليس 
 4ذلؾ ببلـز ألٌف الحاؿ قد كردت مؤكّْدة".

: كمٌما جاءت فيو الحاؿ ثابتة غير متنقمة قراءة عاصـ كقد قاؿ خميؿ رشيد أحمد -
إذ نقؿ  كممة نٌزاعة عمى الحاؿ، كالجميكر عمى الرفع لذلؾ فقد أنكرىا الٌنحاس، بنصب"نٌزاعة"

منع المبرد جكاز أف تككف "نٌزاعة" حاؿ قاؿ: كأبك العباس محمد بف يزيد المبٌرد ال يحيز 
 5إال نٌزاعة لمٌشكل كليس كذا سبيؿ الحاؿ. النصب في ىذا ألٌنو ال يجكز أف تككف لظى

"إعراب القرآف" لمٌنحاس كجدت أٌف الٌنحاس لـ ينكر أف تككف "نزاعة" حاال  كعند الرجكع إلى
د ٌنما نقؿ عدـ إجازة المبٌرد لذلؾ، فمك منعيا النحاس لريٌد عميو كما ريٌد عمى المبرّْ  .6كا 

 الّنموذج الثّاني: 

 (282)البقرة:  (ِإلَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَيا َبْيَنُكمْ )قاؿ اهلل تعالى: 

                                  
 .455، ص 10الدر المصكف، ج :ينظر .1
عرابو، ج :ينظر .2  .221، ص 5معاني القرآف كا 
 .408-407، ص 2مشكؿ إعراب القرآف، ج .3
 .458، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .4
 .272 ص انفرادات القراءات السبعة،  .5
 .30، ص 5إعراب القرآف، ج :ينظر .6
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 كرد في "تجارة " قراءتاف متكاترتاف.

 حاضرةن " بنصبيما عمى أف تككف ناقصة، كقرأ بيا اإلماـ "عاصـ". "تجارةن  -1
كقد قرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك، كابف عامر كحمزة  "تجارةه حاضرةه ": بالرفع فييما، -2

 1كالكسائي كنافع.

في الٌتكجيو اإلعرابي لمقراءتيف تماما، لذلؾ نكتفي  كقد اتفؽ "ابف خالكيو" ك "الٌسميف الحمبي"
أف  بتكجيو الٌسميف لتكٌسعو فقاؿ: " فالٌرفع فيو كجياف:أحدىما أنيا الٌتامة ] تككف[، أم: إالٌ 

أيضا... كالثاني أف  تحدث أك تقع تجارةه، كعمى ىذا فتككف "تديركنيا" في محؿ صفة لتجارة
"تجارة" كالخبر ىك: الجممة مف قكلو: " تديركنيا" ، كأٌنو تككف الٌناقصة ]أم تككف[، كاسميا 

اسـ "كانت" نكرة كصفو كىذا مذىب الفٌراء  قيؿ: إال أف تككف تجارة حاضرة ميدارةه، كسٌكغ مجيئ
قراءة عاصـ "تجارة" فاسميا مضمر فقيؿ في تقديره إال أف تككف المعاممة  أٌماك  ،آخركف كتابعو

كقٌدره الزجاج: إال أف تككف المداينة كىك أحسف، كقد انتقد "مكي بف  ،2أك المبايعة أك التّْجارة
أبي طالب " تقدير الٌزجاج )الٌتدايف( الذم استحسنو الٌسميف فقاؿ: " كالٌتقدير إال أف تككف 
التّْجارة تجارة، كال أف تككف المبايعات تجارة، كال يحسف أف يككف المضمر الٌتدايف كالٌديف لتقدـ 

يككف الحٌؽ لتقدـ ذكره، ألٌف ذلؾ غيير الٌتجارة، ألٌف التجارة تقميب األمكاؿ في البيع  ذكره كال أف
كالشّْراء لمٌنماء، كىك غير الٌديف كغير الٌتدايف كغير الحؽ، كالخبر في كاف ىك االسـ، كحسيف 

 3اضمار التٌبايع ألنو تقميب األمكاؿ لمٌنماء، فيك التّْجارة في المعنى".

 الث:الّنموذج الثّ 

َتاَع الَحَياِة الد ْنَيا)قاؿ اهلل تعالى:   (23)يونس:  (َيا َأي َيا النَّاُس ِإنََّما َبْغُيُكْم َعَمى َأنُفِسُكم مَّ

 كرد في لفظة "متاع" قراءتاف متكاترتاف:

 القراءة األكلى: "متاعي " بالٌرفع كىي قراءة جميكر القٌراء العشرة.

                                  
 .421-420، ص 1ينظر معجـ القراءات، ج .1
 .673، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .2  

 .322-321، 1كحججيا، جالكشؼ عف كجكه القراءات الٌسبع كعمميا . 3
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 .1بالٌنصب كقد انفرد بيا اإلماـ عاصـالقراءة الثٌانية: "متاعى " 

  أنفسكـ متاع قاؿ ابف خالكيو: أف تجعمو ]متاع[ خبر إٌنما بغيكـ عمى-تكجيو قراءة الٌرفع: 
ـٌ الكقؼ عمى قكلو: " "، ثـ تبتدئ "متاع الحياة الدنيا" بغيُكم عمى أنفسكمكالكجو الثٌاني أف يت

  .عمى تقدير: ىك متاع الحياة الٌدنيا

 .2يا في الكجو الثٌاني خبر أيضا[أنٌ  ]أم:

كقد ذكر الٌسميف الحمبي ثبلثة أكجو لقراءة الٌرفع بإضافة كجو آخر لمكجييف الٌسابقيف الٌمذيف 
ذكرىما ابف خالكيو، كىك أف يككف "متاع" خبرا ثانيا لممبتدأ "بغيكـ" كالخبر األٌكؿ الجار 

 .3كالمجركر "عمى أنفسكـ"

ف خالكيو أف حٌجة حفص في نصب متاع  أنو جعمو حاال تكجيو قراءة النصب:قاؿ اب -
 ،أٌما الٌسميف الحمبي فأفاض في ذكر األكجو مستفيدا مف بعض ما ذكر شيخو أبك4كقطعا"

حٌياف فقاؿ: قرأ حفص"متاع" نصبا، كنصبيو عمى خمسة أكجو،أحدىا:أٌنو منصكب عمى 
، كالثٌاني أنو منصكب عمى الٌظرؼ الٌزماني ،نحك:مقدـ الحٌجاج، أم: زماف متاع الحياة

المصدر المؤٌكد بفعؿ مقدر يدٌؿ عميو المصدر أم: ييمتعكف متاع الحياة، كالٌرابع أٌنو منصكب 
عمى المفعكؿ بو، كبفعؿ مقٌدر يدٌؿ عميو المصدر،أم:يبغكف متاع الحياة،الخامس: أف ينتصب 

 .5لمفعكؿ مف أجمو، أم :ألجؿ متاععمى ا

كجيا آخر لقراءة الٌنصب، كىك أف يككف "متاع" مفعكال بو لممصدر كقد ذكر "ابف مريـ"  -
 6الذم عمؿ، )البغي ىك المصدر( كيككف المعنى طمبكـ متاع الحياة الٌدنيا.

كىكذا تتعاضد الٌتمكينات الٌداللية التي أتاحتيا الٌتكجييات الٌنحكية لمٌتغاير بيف قراءتي  -
تاحة النظر إلى اآلية مف زكايا متنكّْعة. "متاع" بالٌرفع كالٌنصب، إلثراء المعنى،  كا 

                                  
 .524-523، ص 3ينظر معجـ القراءات، ج .1
 .266، ص 1إعراب القراءات السبع، ج .2
 .175، ص 6الدر المصكف، ج :ينظر .3
 .266، ص 1إعراب القراءات السبع، ج .4
 .174، ص 6الدر المصكف، ج .5
 .620، ص 2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .6
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  إٌباف الحياة الدنيا فالٌنصب عمى الظرفية الٌزمانية يعني أٌف بغي الكفار عمى أنفسيـ كاف -
كالٌنصب  كالٌنصب عمى الحالية يعني أٌف البغي كاف في حاؿ ككنيـ ممٌتعيف في الحياة الٌدنيا،

كىي متاع الحياة الٌدنيا، كالٌنصب عمى المصدرية  عمى المفعكؿ ألجمو يشير إلى عٌمة البغي،
 يدٌؿ عمى التأكيد، أم: تأكيد تأثير متاع الحياة عمى البغي عمى النفس.

كقراءة الٌرفع تتقاطع مع بعض ما ذكر في أكجو الٌنصب، كىك أف البغي ىك متاع الحياة 
بغيكـ بعضكـ عمى  م:الٌدنيا، كما جاء في تقدير مٌكي:" إنٌما بغيكـ راجع كبالو عميكـ أ

 .1بعضكـ عائد عمى أنفسكـ ىك متاع الحياة الدنيا، كذلؾ متاع"

 الّنموذج الرّابع:

 (240)البقرة:  (َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َوِصيًَّة َلْزَواِجِيم)قاؿ اهلل تعالى: 

 كرد في "كصية" قراءتاف متكاترتاف: -

 "كصيةن " بالٌنصب كقد قرأ بيا أبك عمرك، كحمزة، كابف عامر، كحفص عف عاصـ.األكلى: 

 الثانية: "كصيةه " بالٌرفع كقرأ بيا نافع كالكسائي كعاصـ في ركاية أبي بكر.

فيرل "ابف خالكيو" أٌف حجة مف قرأ بالٌنصب أنٌيا مصدر ]مفعكؿ مطمؽ[، كأٌف االختيار في 
كحيٌجة مف رفع أٌنو أراد:  قع األمر كقكلو: "فضٍربى الرّْقاب"،المصدر الٌنصب، إذا ىي كقعت مك 

 .2"فمتكف كصٌيةه"، كدليمو قراءة عبد اهلل "فالكصٌية ألزكاجيـ متاعا"

أما الٌسميف فقد أطاؿ في استعراض الكجكه التي نذكر منيا في قراءة الرفع أٌف "كصية"  -
  مف اهلل أك "منيـ" ، إذ الٌتقدير كصٌيةه مبتدأ ثاف كسٌكغ االبتداء بيا ككنيا مكصكفة تقديرا

 .كألزكاجيـ خبر المبتدأ، كالمبتدأ أك خبره خبر المبتدأ األٌكؿ ]كالذيف يتكٌفكف[

فعمييـ  كالخبر محذكؼ تقديره: كالثٌاني: أف تككف "كصٌية" مبتدأ ك "ألزكاجيـ" صفتيا، -
 .كصيةه ألزكاجيـ كالجممة خبر األٌكؿ

                                  
 .516ص ، 1قراءات السبع كعمميا كحججيا، جالكشؼ عف كجكه ال. 1
 .98 ص الحجة في القراءات السبع،  .2
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كألزكاجيـ صفة  مرفكعة بفعؿ محذكؼ تقديره "كتب عمييـ كصية"،كالثٌالث أف تككف  -
 كفي أكجو الٌنصب ذكر ثبلثة: األٌكؿ نصب "كصٌية" عمى المصدر، كالجممة خبر األٌكؿ

)المفعكؿ المطمؽ(،كالفعؿ المحذكؼ تقديره "كليكصي"، كالثٌاني أٌف "كصٌية" مفعكؿ ثافو لفعؿ 
" أم: كأيلـز الذيف ييتكٌفٍكف كصٌية، كقد ضٌعؼ الٌسميف ىذيف الكجييف كرٌجح  محذكؼ تقديره "ألـز

كجيا آخر، كىك أٌف الٌناصب "لكصٌية" كىك خبر محذكؼ لممبتدأ:]الذيف ييتكٌفكف[، كالٌتقدير: 
كالذيف يكصكف كصٌية، كذكر تكجييا آخر البف عطية كىك: أٌف "كصية" منصكبة عمى 

 1ؿ األٌكؿ.المصدر لفعؿ تقديره "كليكصكا" "كصٌية" كىك مث

 الخامس: الّنموذج

َوَكَتْبَنا َعَمْيِيْم ِفيَيا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواَلنَف ِباَلنِف قاؿ اهلل تعالى: )
 (45( )المائدة:َواُلُذَن ِباُلُذِن َوالسٍّنَّ ِبالسٍّنٍّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص 

 طكفة عمييا عٌدة قراءات ىي:كرد في "العيف" كالكممات المع -

كا ما بعدىا أكقر  القراءة األكلى: "العيفى " بالٌنصب كقرأ بيا األئٌمة نافع كحمزة كعاصـ كخمىؼ،
 مف المعاطيؼ بالٌنصب أيضا، األنؼ كاألذف كالسّْف كالجركح.

 كقد قرأ بذلؾ الكسائي. القراءة الثٌانية:"العيفي " بالرفع ككذلؾ ما بعدىا،

قد قرأ بيا ابف كثير ك  بنصب"العيف" كاألنؼ كاألذف، كرفع السّْف كالجركح، الثٌالثة:القراءة 
 2كأبك عمرك، كابف عامر، كأبك جعفر.

كلـ يتعٌرض ليا كٌميا فقد  كقد اقتضب "ابف خالكيو" الكبلـ في تكجيو ىذه القراءات المتكاترة،
 اكتفى بذكر كجو كاحد في قراءة رفع "العيف" لمكسائي.

]أم: العيف كاألنؼ كاألذف  " قرأ الكسائي كحده: أٌف الٌنفسى بالٌنفس" كرفع ما بعد ذلؾ فقاؿ:
كذىب الكسائي إلى أٌف الٌنبي قرأىا كذلؾ، فنصب الٌنفس ب "إٌف"  عمى االبتداء، كالسّْف[،

 3كاستأنؼ ما بعد ذلؾ عمى االبتداء".
                                  

 .502-501، ص 1الدر المصكف، ج :ينظر .1
 .279-278 ص ، 2معجـ القراءات، ج :ينظر .2
 .146، ص 1إعراب القراءات السبع، ج .3
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االحتماالت اإلعرابية، فذكر لقراءة أٌما الٌسميف الحمبي فأسيب في الٌتكجيو كأطاؿ في ذكر 
الكسائي ثبلثة أكجو نسبيا إلى أبي عمي الفارسي، كقاـ بشرحيا كمناقشتيا مستفيدا مف كبلـ 

أٌف أبا حٌياف كالٌسميف قد نسبا األكجو الٌثبلثة التي  الٌزمخشرم كشيخو أبي حياف، كقد الحظت ِي
إلى أبي عمى الفارسي، كىي في حقيقة المصكف" نقبلىا في كتابييما "البحر المحيط" ك"الٌدر

لمٌنحاس، ككردت  األكجو مختصرة في "إعراب القرآف" األمر مذككرة قبؿ الفارسي، فقد كردىتٍ 
عرابو "لمٌزٌجاج، فًنسبىتييا إلى أبي عميٌ  ىماؿ الٌزٌجاج تقصيره في  أيضا في "معاني القرآف كا  كا 

 ، كفيـ يمي ذكر ىذه األكجو:1البحث

" ذكر الٌسميف أٌف الكجو األٌكؿ فبالعي بالٌنفس كالعيفي  الٌنفسى  لقراءة الكسائي: "أفٌ  الكجو األٌكؿ -
ألبي عمٌي الفارسي أف تككف الكاك عاطفة جممةن اسمٌية عمى جممة فعمٌية، فتعطؼ الجمؿ كما 
" مبتدأ، كبالعيف خبره ككذا ما بعدىا، كالجممة  تعطؼ المفردات، يعني أٌف قكلو: "كالعيفي

 .2عمى الفعمٌية مف قكلو "ككتبنا"االسمية عطفت 

كالمعنى: فرضناعمييـ  ،رم عف ىذا الكجو باالستئناؼ، فقاؿ: أك لبلستئناؼكعٌبر الٌزمخش
أٌف الٌنفس مأخكذةه بالٌنفس كمقتكلة بيا إذا قتمتيا بغير حؽ، ككذلؾ العيف مفقكءةه بالعيف كاألنؼ 

  كالجركحي قصاص3مجدكع باألنؼ كاألذف مصمكمةهأك مقطكعة باألذف، كالسّْف مقمكعة بالٌسف 
إليو الفارسي... كالذم قٌدره  وسبقكقد ، كتقديره أم: العيف مأخكذة بالعيف، كىك المقاٌصة

 .4الزمخشرم مناسب جدا

الكجو الثٌاني مف تكجيو الفارسي، أف تككف الكاك عاطفة جممة اسمية عمى الجممة مف قكلو: 
أٌف  "أٌف الٌنفس بالٌنفس" لكف مف حيث المعنى ال مف حيث الٌمفظ، فإٌف معنى "كتبنا" عمييـ

الٌنفس بالٌنفس" قمنا ليـ الٌنفس بالٌنفس، فالجمؿ مندرجةه تحت الكتب مف حيث المعنى ال مف 
حيث الٌمفظ، كقد قٌرب ابف عطٌية الفكرة ضاربا مثاال عمى فكرة العطؼ عمى المعنى بآية أخرل 

فقاؿ: كيحتمؿ أف تككف ( 45)الّصافات : (ُيَطاُف َعَمْيِيم ِبَكْأٍس مٍّن مَِّعينٍ )ىي قكلو تعالى: 

                                  
 .146، ص 2إعراب القرآف، ج :ينظر .1
 .22، ص 2اعراب القراءات السبع، ج :ينظر .2
عرابو، ج :ينظر .3  .179، ص 2معاني القرآف كا 
 .273ص  ،4الدر المصكف، ج .4
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 1الكاك عاطفةن عمى المعنى ثـ قاؿ: لما كاف المعنى في قكلو: " يطاؼ عمييـ بكأس مف معيف"
ييمنحكف عىطىؼ "كحكرا عينا " عميو، فنٌظر ىذه اآلية بتمؾ الشتراكيا في الٌنظر إلى المعنى 

 دكف الٌمفظ.

فكع المستتر في الجار الكاقع خبرا مفارسي: أٌف"العيف" عطؼ عمى الضمير المر ل الكجو الثٌالث
بالنفس ىي كالعيف ككذا ما بعدىا، كالجار كالمجركر بعدىا في  إذ التقدير: أٌف الٌنفسى  ]بالٌنفس[

 .2محؿ نصب عمى الحاؿ مبينة لممعنى"

ج الذم قاؿ: "كيجكز أف كفي شرح الٌسميف ليذا الكجو تعقيد ال نجده عند أبي اسحاؽ الٌزٌجا
أٌف  ، كالمعنى:رفعٌف المضمر في الٌنفس في مكضع أل المضمر في الٌنفس، عمى افيككف عىط

 3النفس مأخكذة ىي بالٌنفس "العيف" معطكفة عمى ىي.

كقد ضٌعؼ أبك حياف الكجييف األخيريف ألبي عمٌي الفارسي فقاؿ: كىذاف الكجياف األخيراف  
نقاس ]يحفظ كال يقاس عميو[ كىك ال ي ،معطكؼ عمى الٌتكىـال ىك ضعيفاف، ألٌف األٌكؿ منيما

المرفكع ]بالٌنفس[ مف غير فصؿ بينو كبيف  المتصؿ كالثٌاني منيما فيو العطؼ عمى الضمير
العطؼ كالمعطكؼ ببل، كذلؾ ال يجكز عند البصرييف إال في حرؼ حرؼ العطؼ، كال بيف 

 4الٌضركرة"

ٌنما يقاؿ العطؼ ، ال يجكز استعمالو 5ما عٌبر عنو أبك حٌياف بالعطؼ عمى الٌتكىـ في القرآف، كا 
 أٌما في غير القرآف فجائز. عمى المعنى،

أٌما تكجيو الٌسميف الحمبي لقراءة نصب "العيف" كما تبلىا مف كممات كىي قراءة الجميكر، فيك 
فقاؿ: " كأٌما قراءة نافع كمف معو فالٌنصب عمى اسـ "أٌف" لفظا  مف باب العطؼ عمى الٌمفظ،

أم: كأٌف الجركح قصاص، كىذا مف  ،ك"قصاص" خبر الجركحه بعده خبر  ي الٌنفس كالجاركى

                                  
 نص اآلية: كيطكؼ عمييـ كلداف مخمدكف بأككاب كأباريؽ ككأس مف معيف... كحكرا عينا" كذلؾ عمى قراءة أبي الكماؿ الشاذة. .1
 .274ص ،  4الدر المصكف، ج .2
عرابو، جمعاني ال .3  .179ص  ،2قرآف كا 
 .506، ص 3البحر المحيط، ج :ينظر .4
 أم العطؼ عمى تقدير أك افتراض كجكد عامؿ أك عمى إسقاط عامؿ. .5
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ؾ: "إٌف زيدا قائـ كعمرا كقكل كالخبر عمى الخبر باب عطؼ الجمؿ، عطفنا االسـ عمى االسـ،
 1"منطمؽ

كبالنّْسبة لتكجيو القراءة الثٌالثة )قراءة أبي عمركبف العبلء(، برفع "الجركح" فقاؿ مكٌي عنيا: "  
ٌجة مف رفع "الجركح" أٌنو عطؼ عمى ما قبمو إذا كاف يقرأ برفع ما قبمو ]إشارة إلى  كحي

ذا كاف يقرأ بنصب ما قبمو فإنٌما رفعو عمى االبتداء كالقطع مما قبمو، ك"قصاص"  الكسائي[، كا 
 2خبره.

 كىؿ ىناؾ مف فركؽ داللية بيف قراءتي الٌنصب كالرفع؟ 

الٌنصب كالٌرفع ؿ "عيف" ك"جركح" فأٌما عمى قراءة لقد ذكر العمماء فركقا دقيقة بيف قراءتي 
فالٌنصب عطؼ عمى اسـ أٌف لفظا، أم: كأٌف الجركحى  الجميكر ]قراءة نصب عيف كالمعطكفات[

، كىذا مف عطؼ الجمؿ عطؼ االسـ عمى االسـ كالخبر عمى الخبر، كيككف الكتب "  قصاصه
ٌف الٌنفس بالٌنفس كالعيف بالعيف كاألنؼ أٌف اهلل كتب عمييـ أ أم: ك"كتبنا" شامبل لمجميع أم:

باألنؼ كاألذف باألذف كالسّْف بالٌسف، ككتب عمييـ أٌف الجركح قصاص، فالٌتشريع كاحد كىك 
 يشمؿ الجميع.

أٌما عمى قراءة رفع "العيف" كما تبلىا في قراءة الكسائي، فالكجو األٌكؿ المنسكب إلى الفارسي 
مكضع الٌنفس، يبٌيف أٌف حكـ العيف بالعيف األنؼ باألنؼ غير أك  المتعٌمؽ بالعطؼ عمى محؿٌ 

 .3مندرج فيما كيتب في الٌتكراة عمى بني إسرائيؿ إٌنما يككف ابتداء تشريع جديد، قالو الٌسميف

أما قكلو ك "الجركح قصاص" عمى قراءة أبي عمرك فقد قاؿ الفارسي: فمف رفعو بقطعو عما 
فيجكز أف  التي ذكرناىا في قكؿ مف رفع )كالعيفي بالعيف(، قبمو فإنو يحتمؿ الكجكه الثبلثة

 كالجركح قصاص، ليس عمى أنو مما كيًتب في عمييـ في الٌتكراة، كلكف عمى استئناؼ يستأنؼ
أٌنو مف المكتكب عمييـ في الٌتكراة نصبي مف نصبو م اب كابتداء شريعة في ذلؾ، كيقكّْ إيج

 .4فقاؿ: كالجركحى قصاص"

                                  
 .277ص ، 4الدر المصكف، ج :ينظر. 1  

 .410ص  1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .2
 .273 ص ، 4الدر المصكف، ج .3
 .226، ص 3الحجة لمقراء الٌسبعة، ج .4
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 ادس: لّنموذج السّ ا

رَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو )قاؿ اهلل تعالى:  مَّسَّْتُيُم الَبْأَساُء َوالضَّ
 (.214)البقرة : (َمَتى َنْصُر المَِّو َأَل ِإنَّ َنْصَر المَِّو َقِريبٌ 

 كرد في "يقكؿ" قراءتاف متكاترتاف: -

" بالٌنصب كىي قراءة الجميكر.القراءة األكلى:   "يقكؿى

" بالٌرفع كىي قراءة اإلماـ نافع.  القراءة الثٌانية: "يقكؿي

 تكجيو قراءة الٌنصب:

قاؿ الفارسي عف معاني "حٌتى" مكٌطئا لتكجيو قراءة الٌنصب بعدىا: " كمٌما ينتصب بعد  -
كىك الذم تحمؿ  "حٌتى" مف األفعاؿ المضارعة عمى ضربيف أحدىماأف يككف بمعنى "إلى"

عميو اآلية، كاآلخر أف يككف بمعنى "كي" كذلؾ قكلؾ: " أسممتي كي أدخؿ الجٌنة، فاإلسبلـ قد 
. كتخريجا عمى قكؿ الفارسي يككف معنى اآلية في قراءة الٌنصب: 1كاف كالٌدخكؿ لـ يكف "

 كزيلزلكا إلى أف يقكؿ الٌرسكؿ، فيك غاية كالفعؿ ىنا مستقبؿه حكيتى بو حاليـ.

كبالٌنسبة لقراءة الٌرفع نمٌيد لتكجيييا بنقؿ نيبىذ عف ابف ىشاـ يتكٌمـ فييا عف شركط رفع الفعؿ 
 بعد "حٌتى" فقاؿ:

 " أٌما الفعؿ بعدىا ]حتٌى[ فمو ثبلثة شركط:

األٌكؿ: " ككنو ميسبَّبا عٌما قبميا، ليذا امتنع الٌرفع في نحك، سرتي حٌتى تطمع الشمس ألٌف 
 با لطمكعيا.الٌسير ال يككف سب

أٌف زمف الفعؿ الحاؿ ال االستقباؿ عمى العكس مف شرط الٌنصب، إاٌلأٌف الحاؿ تارة  الثٌاني:
أدخمييا، "إذا قمتى ذلؾ كأنت في  يككف تحقيقا كتارة يككف تقديرا، فاألٌكؿ إذا قمت: سرتي حتىٌ 

كٌنؾ أردت حكاية حالة دخكؿ، الثٌاني كالمثاؿ المذككر إذا كاف الٌسير كالٌدخكؿ قد مضيا كل
 الحاؿ، كعمى ىذا جاء الٌرفع في قكلو تعالى: " حتٌى يقكؿي الٌرسكؿ".

                                  
 .306، ص 2، جالسابؽالمصدر  .1
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 أدخميا" ىأف يككف ما قبميا تاٌما، كليذا امتنع الٌرفع في نحك: سىٍيرم حتٌ  الثالث:

"كاف" عمى الٌنقصاف ال عمى التماـ "  ممتى  1كفي نحك: " كاف سيرل حتى أدخميا " إذا حى

الٌشرط الثٌالث البف ىشاـ يككف تقدير اآلية: كزيلزلكا فيما مضى حتى إٌف كتخريجا عمى 
 2الٌرسكؿ يقكؿي متى نصر اهلل، فحكى الحاؿ التي عمييا الٌرسكؿ قبؿ.

 الّنموذج الّسابع:  -

 (.177)البقرة:  (َلْيَس الِبرَّ َأن ُتَول وا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل الَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ )قاؿ اهلل تعالى: 

 كرد في "البٌر" قراءتاف متكاترتاف: -

" بنصب الٌراء كقد قرأ بيا حمزة كحفص عف عاصـ.  القراءة األكلى: "البرَّ

" كقد قرأ بقية األئٌمة.  القراءة الثانية: "البرُّ

" اسـ "ليس"ك"أف تكلكا" خبرىا في قاؿ الٌسميف الحمبي: " فقراءة الجميكر عمى أٌف "البرٌ  
 ليس البرُّ تكليتكـ. تأكيؿ مصدر أم: "

ذا كاف الفاعؿ بعد  بالفعؿ، كاسميا مشٌبو بالفاعؿ، أٌف "ليس" مشٌبوه  قاؿ ابف مريـ: ككجييو كا 
 3الفعؿ كاف أكلى مف أف يككف بعده المفعكؿ.

كرجحت ىذه  أف تكلكا" اسميا في تأكيؿ مصدركأما تكجيو قراءة الٌنصب فالبرَّ خبر مقٌدـ، ك" 
أعرؼي مف المحٌمى بؤللؼ كالبٌلـ، كاألعرؼ ينبغي  ألٌف المصدر المؤٌكؿالقراءة عند أصحابيا 

 4كتقديـ خبر ليس عمى اسميا قميؿ. [...]أف ييجعؿ االسـ، كغير األعرؼ الخبر

كيقع بعدىا المعرفتاف  ،كقالكا " في تكجيو قراءة الٌنصب: بأٌف "ليس" مف أخكات "كاف"
" كىك معرفة، ك"أف تكلكا" مٌما كقع بعد "ليس" "البرٌ فتجعؿ أيَّيما شئت االسـ كاآلخر الخبر، ف

                                  
 .71 ، ص1963-1383، تحؽ محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرل، 1، شرح قطر الندل، طاألنصارمعبد اهلل  ابف ىشاـ .1
 .289 ص ، 1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا، ج :ينظر .2
 .313، ص1كضح في كجكه القراءات كعمميا جالم :ينظر .3
 .  245- 244، ص2الدر المصكف، ج :ينظر .4
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فقيدّْر رفعيو،  معرفة ألٌنو مصدر بمعنى الٌتكلية جعؿ"البٌر" الخبر فنصبو كجعؿ "أف تكٌلكا" االسـ
 1ككمتا القراءتيف حسنة.

 الّتغاير بين حركتي الّنصب والجّر:-2

 الّنموذج الثّامن:

 (01)الّنساء:  (ِبِو َواْلَْرَحامَ  الَِّذي َتَساَءُلونَ َواتَُّقوا المََّو )قاؿ اهلل تعالى: 

 كردت في لفظة "األرحاـ" قراءتاف متكاترتاف:

" بنصب الميـ، كىي قراءة جميكر األئٌمة الٌسبعة. ـى  القراءة األكلى: "األرحا

"، بالخفض، كقد قرأ بيا مف الٌسبعة حمزة كمف غيرىـ إبراىيـ النٌ  خعي القراءة الثٌانية:"األرحاـً
 2كقتادة كمجاىد كابف عباس، كالحسف البصرم كغيرىـ.

 ككٌجو الٌنحاة قراءة الجميكر كىي قراءة الٌنصب بعدة تكجييات ىي:

ـى، –عٌز كجؿٌ -اسـ اهلل  عمى بالعطؼ األرحاـ نصب -1  أم: ال تقطعكىا. أم: كاتقكا األرحا

تقدير مضاؼ أم: قطع األرحاـ، كالٌتقدير: اٌتقكا اهلل الذم تساءلكف بو كقطع األرحاـ  -2
 معنى اتقكا اهلل: اتقكا مخالفتو، كقطع األرحاـ كىذا مف باب عطؼ الخاص عمى العاـ، ألٌف 

 .فييامندرج 

أم: عطؼ األرحاـ عمى محؿ المجركر في "بو"  العطؼ عمى المحؿ أك المكضع، -3
زيد كعمرا، ألٌف زيدا في المثاؿ في مكضع نصب، كألٌف معنى مررتي بزيد: كقكليـ مررت ب

 3جاكزت زيدا.

" فقد ذكر ليا الٌسميف كجييف: أٌف فييا عطفا عمى الٌضمير  أٌما قراءة "حمزة "بخفض "األرحاـً
المجركر في "بو"، مف غير إعادة الجار، كىذا ال يجيزه نحاة البصرة، حيث طعف كبار نحاتيـ 

د كالٌزٌجاج كالٌنحاس كمف المٌتأخريف مٌكي كابف مريـ،في ىذه القراءة مف جية القي اس كالمبرّْ

                                  
 .280، ص1، كالكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا ج313ص 1ينظر المكٌضح في كجكه القراءات، ج .1
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كاالستعماؿ، كقد دافع عف ىذه القراءة نحاة كثير مثؿ ابف خالكيو الذم قاؿ: " كزعـ البصريكف 
صٌمى -جميعا أٌنو لحف، كليس لحنا عندم ألٌف ابف مجاىد حدثنا بإسنادو يىعزيو إلى رسكؿ اهلل 

" كمع ذلؾ فإٌف "حمزة" ال يقرأ حرفا إال بأثر-اهلل عميو كسٌمـ ، غير أٌف مف أٌنو قرأ " كاألرحاـً
، ككذلؾ دافع عنيا 1لـ ييًجز أٌف الٌنصب ىك االختيارأجاز الخفض في "األرحاـ" أجمع مع مف 

ذاكرا أدٌلة  يامٌدفاع عنم انبرل لذالمحٌمد سالـ محسيف  كمف المعاصريفالشمكبيف ك ابف مالؾ، 
 كبلمو بقكلو:بعا إياىا بالٌردكد العممٌية الٌتفصيمية خاتما تالبصرييف في المسألة مي 

"كعمى البصرييف أف ييعدّْلكا قكاعدىـ حتٌى تتماشى مع لغة القرآف الكريـ الذم يعتبر في قٌمة 
المصادر التي يعتمد عمييا عند الٌتقنيف، كقد رٌجح ابف مالؾ رأم الككفييف حيث قاؿ في 

 األلفية:

 ـفٍض لزما قــد ُجـــــــعالوَعْوُد خافٍض لدى َعْطـــٍف عمى                    ضميِر خـــــ  

 الّصحيِح ُمثَبــتا والّشعرِ  ظمِ ــالنّ  قــــــــد أتـى                   في وليس عندي لزما إذْ    
 

ٌف "األرحاـ" ليست معطكفةن عمى الٌضمير المجركر، بؿ فإأٌما الكجو الثٌاني في قراءة الخفض 
 بو، كجكاب القسـ: "إٌف اهلل كاف عميكـ رقيبا".كىك خفضه بحرؼ القسـ ميقسىـ -الكاك لمقسـ 

ظيار حرؼ الجر في  قد ضٌعؼ الٌسميف ىذا الكجو، مف ناحيتيف األكلى: أٌف قراءتٍي الٌنصب كا 
أف ييحمؼ بغير اهلل  كاألصؿ تكافؽ القراءات، كالثٌاني أٌنو نيييى  "باألرحاـ" يمنعاف مف ذلؾ،

 .2كاألحاديث مصرّْحة بذلؾ

 اسع:الّنموذج التّ  

الِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى )قاؿ اهلل تعالى:  َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 (.6)المائدة:  (الَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى الَكْعَبْينِ 

 قراءتاف متكاترتاف:  "أرجمكـ" كردت في  -

                                  
 .129-128 ص ، 1إعراب القراءات السبع، ج .1
 .555 ص،، 3الدر المصكف، ج .2
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القراءة األكلى: بخفض "أرجًمكـ" كقد قرأ بيا مف بيف األئٌمة العشرة ابف كثير كأبك عمرك بف 
كمف غيرىـ أنس كعكرمة كيحي بف كثٌاب، كالٌشعبي  العبلء كعاصـ في ركاية أبي بكر عنو،

 كقتادة كعمقمة كالضٌحاؾ كاألعمش كغيرىـ.

عشرة: نافع كالكسائي كابف عامر كعاصـ في بنصب "أرجمىكـ" كقرأ بيا بقٌية ال القراءة الثٌانية:
 1ركاية حفص، كمف غيرىـ ابف مسعكد كيعقكب، كأبكبكر كابف عٌباس كالمفٌضؿ كغيرىـ.

أرجمىكـ  كقد ذكر "ابف خالكيو" في تكجيو قراءة الٌنصب كجيا كاحدا ىك العطؼ، أم أفٌ  -
ييا نحكيا، كاكتفى  معطكفة عمى "كجكىكـ " كما يفيـ مف كبلمو، أٌما قراءة الكسر فمـ يكجّْ

 إٌف اهلل تعالى أنزؿ القرآف بمسح الرّْجؿ ثـ عادت السُّنة إلى الغسؿ، كنسب ىذا القكؿ بقكؿ:
 2إلى الٌشعبي كالحسف.

ف أكرد  أٌما الٌسميف فذكر في قراءة الٌنصب تكجيييف األٌكؿ منيما ذكره "ابف خالكيو"، - كا 
اطفيف بجممة غير اعتراضية كمينشئة لحكـ جديد عميو اعتراضا بأٌنو تـٌ الفصؿ بيف المتع

أقبح ما يككف الفصؿ بيف المتعاطفيف  )امسحكا برؤكسكـ(، كأشار إلى قكؿ "ابف عصفكر" بأفٌ 
ف كاف أبك البقاء قد جٌكزه، أٌما الٌتكجيو الثٌاني أٌف "أرجمىكـ" معطكفةه عمى  إٌنما يككف بالجمؿ، كا 

 3المكضع[.محؿّْ المجركر قبمو ]العطؼ عمى 

 ألرجمكـ" فقد ذكرليا أربعة تخاريج:  أٌما قراءة الجرٌ 

نما خيفض عمى الجكار  الٌتخريج األٌكؿ: إٌنو منصكب" في المعنى عمى األيدم المغسكلة، كا 
"، كضٌعؼ ىذا الٌتكجيو بأٌف الخفض عمى الجكار إٌنما كرد في الٌنعت  كقكليـ "جيحر ضبٍّ خربو

تضعيؼ "مٌكي بف أبي طالب" لمخفض عمى الجكار، كرٌد عمى  أك في التٌككيد ضركرة، كحكى
أف يقع في القرآف لكثرتو، فقد  ذلؾ في قكلو: " كليس بميمتًنعو  أبي البقاء العكبرم الذم أجاز

 4جاء في القرآف كالشّْعر، كأطاؿ السَّميف في الرَّد عميو.
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: لـ يجٍز ابف خالكيو أيضا الخفض عمى الجكار فقاؿ: " كمف  ذكر أٌف مف خفض قمتي
"كأرجمكـ" خفضو عمى الجكار فيك غمط، ألٌف الخفض عمى الجكار لغةه ال تيستعمؿ في القرآف 

 1الكريـ، كاٌنما تككف لضركرة شاعر أكحرؼ يجرم عمى المثؿ".

الٌتخريج الثٌاني لقراءة الجٌر في "أرجًمكـ" أٌنو معطكؼ عمى "برؤكسكـ" لفظا كمعنى، ثـ نيًسخ 
سؿ، أك ىك حكـه باؽ، كبو قاؿ جماعة، أك ييحمىؿ مسحي األرجؿ عمى بعض ذلؾ بكجكب الغ

 كييعزل لمٌشافعي. األحكاؿ، كىك لبس الخٌؼ،

أٌنيا جرت لمتٌنبيو عمى عدـ اإلسراؼ في استعماؿ الماء، ألٌنو مظٌنة لصٌب  الٌتخريج الثٌالث:
ل  يو ذىب الٌزمخشرم.الماء كثيرا، فعيًطفت عمى الممسكح، كالمراد غسمييا لما تقٌدـ كا 

أٌنيا مجركرة بحرؼ مقٌدر دٌؿ عميو المعنى، كيتعٌمؽ ىذا الحرؼ بفعؿ محذكؼ  الٌتخريج الٌرابع:
كافعمكا بأرجمكـ  أيضا يميؽ بالمحؿ، فيدعى حذؼ جممة فعمية كحذؼ حرؼ جر قالكا: كتقديره:

 .غسبل"

ا كجكىكـ كأيديىكـ إلى كيبيف األستاذ بازمكؿ أٌف معنى اآلية عمى قراءة الخفض، اغسمك  -
المرافؽ كامسحكا برؤكسكـ كأرجمكـ إلى الكعبيف"، فيككف حكـ األرجؿ ىك المسح ألٌنيا معطكفة 

  كيحتمؿ أٌنيا معطكفة لفظا ال معنى فيككف حكـ األرجؿ الغسؿ عمى "رؤكسكـ" لفظا كمعنى،
 2كخيفضت عمى الجكار.

ألٌنيا معطكفة عمى "كجكىكـ" عمى  سؿكالمعنى عمى الٌنصب أف يككف حكـ األرجؿ ىك الغ -
ٌنما أدخؿ مسح الرأس بيف المغسكالت لمٌداللة عمى الٌترتيب، ألٌف الرأس يمسح بيف  الٌنصب " كا 
المغسكالت، كمف ىنا أخذ جماعة مف العمماء كجكب الٌترتيب في أعضاء الكضكء حسبما جاء 

 في اآلية.

 جمع العمماء بينيمابأحد الكجكه الٌتالية: كحتٌى ال يككف ىناؾ تناقض داللي بيف القراءتيف

أف ييقاؿ: المراد بمسح الرجميف غسمييما، كنقؿ مكي بف أبي طالب أٌف العرب  الكجو األٌكؿ:
 تقكؿ: تمٌسحت لمٌصبلة، أم: تكٌضأت ليا كقد قاؿ أبكزيد: "إٌف المسح خفيؼ الغسؿ".

                                  
 .143، ص 1إعراب القراءات الٌسبع، ج .1
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سؿ، بؿ يجمع بيف الدّْلؾ باليد كالغسؿ أف يقاؿ المراد عدـ االكتفاء بمجٌرد الغى  الكجو الثٌاني:
الذم ىك إسالة الماء عمى العضك، كذكر أٌف اإلماـ الطبرم قد جمع بيف القراءتيف عمى أٌف 
قراءة الٌنصب يراد بيا غسؿ الٌرجميف كقراءة الخفض يراد بيا المسح مع الغسؿ يعني الٌدلؾ 

 باليد أكغيرىما.

بٌيف أف المسح -الٌنبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-ٌر المسح، كلكفٌ المراد بقراءة الج أفٌ  الكجو الثٌالث:
  ىك عمى الخؼ، كعميو فاآلية عمى قراءة الٌنصب تشير إلى غسؿ الرجميف في األحكاؿ العادية

في حاؿ لبسيما عمى طيارة، كما دٌلت السُّنة. كتشير قراءة الخفض إلى المسح عمى الخؼ ٌِ
1 

 الّنموذج العاشر: -

ُؤَلِء  َوِقيِمِو َيا َربٍّ  َفَأنَّى  ُيْؤَفُكونَ  َخَمَقُيْم َلَيُقوُلنَّ المَّوُ  مَّنْ  َوَلِئن َسَأْلَتُيم)قاؿ اهلل تعالى:  ِإنَّ ىَ 
 (.89-87)الّزخرف:  ( َفَسْوَف َيْعَمُمونَ  َفاْصَفْح َعْنُيْم َوُقْل َساَلمٌ  َقْوٌم لَّ ُيْؤِمُنونَ 

 متكاترتاف:كردت في "قيمو" قراءتاف 

ابف عامر كأبك عمرك بف ك القراءةاألكلى: " "كقيمىو" بالٌنصب كقد قرأ بيا كؿ مف ابف كثير كنافع 
 العبلء كالكسائي كأبك جعفر كغيرىـ.

 .2القراءة الثانية: قرأ بيا عاصـ كحمزة مف العشرة كمف غيرىـ األعمش كآخركف

ـي قيموكٌجو ابف خالكيو قراءة الخفض في "قيمو" عمى معنى:  كعنده عمـ الٌساعة كعم
، كأضاؼ 3

 الٌسميف كجيا آخر كىك أٌف الكاك في "كقيًمو" لمقىسىـ كالجكاب إٌما محذكؼ كتقديره: لننصرٌنؾ، أك
ٌما ىك مذككر كىك قكلو: إٌف ىؤالء قـك ال يؤمنكف، كعزا تعييف الجكاب  ألفعمٌف بيـ ما أريد، كا 

 4لمٌزمخشرم.

فًمٌما قاؿ ابف خالكيو في تكجيييا: " إٌنيا قيرئت بالٌنصب رٌدا أٌما تكجيو قراءة الٌنصب  -
 (.80)الّزخرف : (َأنَّا َل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىم َأْم َيْحَسُبونَ )عمى قكلو: 
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  أم: نسمع سٌرىـ كنجكاىـ كنسمع قيمىو يارب أم: أٌنيا معطكفة عمى "سرَّىـ كنجكاىـ"،
قيمىو" نيًصب عمى المصدر كأٌنو  كالكجو الثٌاني الذم ذكره أف:"كنيسب ىذا القكؿ إلى األخفش، 

 1قاؿ: "يقكؿ قيمىو" كنيًسب ىذا القكؿ إلى سائر الناس.

أما الٌسميف الحمبي فقد ذكر في تكجيو قراءة الٌنصب ثمانية أكجو نذكر منيا: أٌف "قيمىو"  -
ـ قيمو كذا، كالكجو اآلخر أٌنو لمٌساعة كيعم منصكب عمى محؿ "الٌساعة" كأٌنو قاؿ: إٌنو لعمـه 

معطكؼ عمى مفعكؿ "يكتبكف" المحذكؼ أم: يكتبكف ذلؾ كيكتبكف قيمو، كمنيا أيضا أٌنو 
كمعظـ ىذه  ،2"يعممكف ذلؾ كيعممكف قيمو أم: كف" المحذكؼ،مي مى عٍ معطكؼ عمى مفعكؿ "يى 

 .3األكجو ذكرىا أبك حٌياف كمٌكي قبمو

 إلى ما يمي: في دراستو ليذه اآليةكقد خمص األستاذ "أحمد الخٌراط"  -

ككأٌف في -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-" كيخرج مف ىاتيف القراءتيف بأٌف اهلل قد اعتنى بقكؿ نبيّْو 
ذلؾ إيحاءن بتعظيـ ىذا القكؿ عند رٌب العالميف، كما نخرج بأٌف دالالت العطؼ متنٌكعة 

لـ أره عند الٌسميف أك عند غيره  آخر فييا كجيا كتشتمؿ عمى معاف كثيرة، كقد أضاؼ األستاذ
كالٌتقدير: أـ يحسبكف أٌنا ال نسمع  80كىك أف قيمو معطكؼ عمى مفعكؿ "يحسبكف" في اآلية 

 4يا رب إٌف ىؤالء قـك ال يؤمنكف". قكؿ الٌرسكؿ:

 بين حركتي الّرفع والجّر: الّتغاير -3

 الّنموذج الحادي عشر: -

 .(23-22)الواقعة:  (َكَأْمثَاِل الم ْؤُلِؤ الَمْكُنونِ َوُحوٌر ِعيٌن )قاؿ اهلل تعالى: 

 كرد في جممة "حكر عيف" قراءتاف متكاترتاف:

" برفع كؿ مف "حكر  عيف" كقد قرأ بيا كؿ مف ابف كثير كنافع كأبك ك القراءة األكلى:"حكره عيفه
 عمرك كابف عامر كعاصـ.

                                  
 .304، 2ينظر إعراب القراءات السبع، ج .1
 .304، ص 9ينظر الٌدر المصكف، ج .2
 .263-262، ص2، كينظر أيضا: الكشؼ عف كجكه القراءات الٌسبع كعمميا كحججيا، ج30، ص 8ينظر البحر المحيط، ج .3
 .263-262، 1اإلعجاز البياني في ضكء القراءات القرآنية، ج .4
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" بجرّْىما معا كقد   1قرأ بيا حمزة كالكسائيالقراءة الثٌانية: " كحكرو عيفو

 كقد ذكر العمماء عٌدة تكجييات لمقراءتيف:

كقد أضاؼ الٌسميف أكجيا أخرل منيا  ،2نىسىقا عمى"بأككاب" ضالكيو، كٌجو قراءة الخففابف خ
ىـ في جٌنات كفاكيةو كلحـو كحكر، كقد  كأٌنو قيؿ: (،12جّنات الّنعيم( )الواقعة: العطؼ عمى )

كالذم قاؿ فيو: "كىذا فيو  الٌزمخشرم، كنقؿ تضعيؼ شيخو أبي حٌياف لو، عزا ىذا الٌتكجيو إلى
و ببعض كىك فيـ أعجمي، " كقد انتصر الٌسميف لمٌزمخشرم.  بيعد كتفكيؾ كبلـ كمرتبط بعضي

منيا أيضا أٌنو معطكؼ عمى "بأككاب" كلكف بتجكُّز في قكلو:"يطكؼ"إذ معناه حسب 
كالكجوي اآلخر أٌنو  كبحكر، كعزاه أيضا لمٌزمخشرم، يينٌعمكف فييا بأككاب كبكذا الٌسميف:

أم: عطؼه عمى الٌمفظ  معطكؼ أيضا عمى "بأككاب" كلكف عمى الحقيقة ال عمى الٌتجكز،
لى ىذا ذىب أبك  ،فإٌنو فيو لذة ليـ كالمعنى قاؿ: إٌف الًكٍلداف يطكفكف عمييـ بالحكر أيضا، كا 

 3بف العبلء كقطرب. عمرك

"العكبرم" إلى أٌف عطؼى "حكر عيف" عمى "بأككاب" إنما ىك عطؼ عمى كقد ذىب "مٌكي" ك  
 .4المعنى ال عمى المفظ، ألٌف الحكر ال يطاؼ بيا

أٌما أكجو قراءة الرفع "ؿ: حكر عيف" فعديدةه نثبت منيا بعض ما كرد في "الٌدر المصكف"  -
ا"أك ثىَـّ "حكر"، كمنيا أف فمنيا أٌف يككف "حكر عيف" مبتدأ خبره مضمره تقديره "كليـ"، أك "فيي

يككف "حكر" خبرا لمبتدأ مضمر أم: نساؤىـ حكر، كقد عزاه الٌسميف الحمبي لمعكبرم، كالكجو 
ذفا معا، كالٌتقدير: ليـ ىذا كٌمو ]أم: أككاب كأباريؽ  اآلخر: أف ييعطؼ عمى مبتدأ كخبر حي

 5ضٌعفو.ككأس مف معيف، كفاكية كلحـ طير[، كحكر عيف كعزاه إلى شيخو ثٌـ 

 كالمعاني التي كردت بيا القراءتاف متقاربة كمع ذلؾ يمكف الٌتمييز بينيا:

                                  
 342 ص ، 2ينظر معجـ القراءات، ج .1
 .342، 2ينظر إعراب القراءات الٌسبع، ج .2
 .202، ص 10نظر الٌدر المصكف، ج .3
 .304، ص 2ينظر الكشؼ عند كجكه القراءات السبع كعمميا، ج .4

 .254دار الكتب العممية، ص  –، بيركت، لبناف 2كينظر أيضا: العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف حسيف إمبلء ما مٌنبو الٌرحمف مف إعراب القرآف، ط
 204، ص 10الدٌر المصكف، ج .5
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كفي  أكلئؾ المقربكف في جٌنات الٌنعيـ كفي حكر عيف، أم: فالمعنى عمى قراءة الجٌر تقديره:-
 مقاربة حكر عيف ]العطؼ عمى جٌنات الٌنعيـ[.

 طاؼ عمييـ بحكر العيف نفًسيا اليي  كالمعنى عمى كجو العطؼ عمى الٌمفظ يحتمؿ أف يككف:-
 بالخمر كأصناؼ المآكًؿ فحسب.

حكر عيف" فيككف المعنى: يطكؼ عمييـ كلدافه مخمدكف، كيطكؼ »أما عمى قراءة الٌرفع ؿ -
 عمييـ حكره عيف أك ليـ حكر عيف.

 الّنموذج الثّاني عشر:

 (.3)القمر: (َأْمٍر م ْسَتِقرٌّ  َوَكذَُّبوا َواتََّبُعوا َأْىَواَءُىْم َوُكل  )قاؿ اهلل تعالى: 

 كردت في قكلو تعالى" مستقر" قراءتاف متكاترتاف:

" بالٌرفع كقد قرأ بيا جميكر القٌراء العشرة.   القراءة األكلى: "مستًقره

" بالخفض، كقد انفرد بيا مف العشرة أبك جعفر، كقرأ بيا مف غيرىـ ابف  القراءة الثٌانية: "مستقرٍّ
 ...1يمحيصف كزيد بف عم

ك قد كٌجو الٌسميف الحمبي قراءة الجميكر أٌف " مستقر" اسـ فاعؿ كقد كقع خبرا ، ؿ"كٌؿ" الكاقًع 
" صفةه  مبتدأ ،أٌما  قراءة أبي جعفر) قراءة الخفض( فقد ذكر ليا عٌدة أكجو، منيا: أٌف "مستقرو

" حينئذ  بالعطؼ عمى "الٌساعة"،ؿ"أمر" كٌؿ ك ربت الٌساعة فيككف فاعبل أم: اقت ، كيرتفع "كؿُّ
، كقد استبعد أبك حٌياف ىذا الٌتكجيو بسبب الفصؿ فقاؿ: " كىذا بعيده  الفصؿ  لكجكدأمرو مستقرو

نحك: أكمتي خبزا كضربت  بجمؿ ثبلث، كبعيده جٌدا أف يكجد مثؿ ىذا الٌتركيب في كبلـ العرب،
ٍف يجئ زيد فأكرمو، بؿ  معطكفا عمى خبزا،كرحؿ إلى بني فبلف كلحما، فيككف لحما  خالدا، كا 
 .2ال يكجد مثمو في كبلـ العرب"

                                  
 .214ص ، 9معجـ القراءات، ج .1
 .121ص ،  10ج، الدر المصكف .2
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ف دٌؿ دليؿ عمى المعنى فبل نبالي بالفكاًصؿ  كعمؽ الٌسميف عمى كبلـ أبي حياف بقكلو: " كا 
 1المنع"؟في كأيف فصاحةي القرآف مف ىذا التٌركيب الذم رٌكبو حتى يقيس عميو 

أمر" كىك  كالكجو اآلخر أف يككف "مستقٌر" خبرا ؿ"كؿ  مرفكع إال أٌنو خيفض عمى الجكار، قالوٌِ
إٌنما جاء في الٌنعت أك العطؼ عمى خبلؼو في  أبك الفضؿ الٌرازم كىذا ال يجكز ألٌف الجكار

 إثباتو.

  خبر المبتدأ قكلو: "حكمةه بالغةه" أخبر عف كؿ أمرو مستقرو بأٌنو حكمةه بالغة كثالث األكجو أفٌ 
ما فيو مزدجر" جممة اعتراضية" بيف المبتدأ كالخبر كيككف قكلو:"كلقد جاءىـ مف األنباء 

كقد قدره العكبرم "معمكؿه بو" أك "أتى"، كقدره غيره "بالغكه"، أم:  كالكجو الرابع: أٌف الخبر مقدره
 2ككؿ أمر مستقر ليـ في القىدىر مف خير أك شر بالغكه"

 النموذج الثّالث عشر: -

ْسَتْبَرقٌ  )قاؿ اهلل تعالى:  (21( )اإلنسان: َعاِلَيُيْم ِثَياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َواِ 

ستبرؽ" أربع قراءات متكاترة:  كرد في "خضر كا 

 ا معنا كقد قرأ بيا نافع كحفص عف عاصـ.مالقراءة األكلى:"خضره كاستبرؽه" برفعي

أبك عمرك كابف عامر القراءة الثٌانية: "خضره كاستبرؽو" برفع األكلى كخفض الثٌانية، كقد قرأ بيا 
 كأبك جعفر.

القراءة الثٌالثة: "خضرو كاستبرؽه" بخفض األكلى كرفع الثٌانية: كقد قرأ بيا ابف كثير كأبك بكر 
 عف عاصـ كابف محيصف كغيرىـ.

مىؼ كالحسف  القراءة الٌرابعة: "خضرو كاستبرؽو"، بجرّْىا معا كقد قرأ بيا حمزة كالكسائي كخى
 3كاألعمش.

                                  
 .121، صالمرجع السابؽ .1
 .121، ص10ينظر المصدر السابؽ، ج .2
 .225-224، ص 10ينظر معجـ القراءات، ج .3
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الٌنحاة تقريبا في تكجيو ىذه القراءات، فبالنّْسبة لمقراءة األكلى: كىي قراءة رفع "خضر اٌتفؽ 
ستبرؽ" معا فقد ذىب كؿّّ مف "ابف خالكيو" ك"الٌسميف" إلى أٌف رفع "خضر" عمى الٌنعت ؿ  كا 

را" ، كاحتٌج "ابف خالكيو" بأٌف اهلل تعالى جعؿ "خض1"ثياب" كأٌف رفع "استبرؽ" نسؽه عمى الثّْياب
 (.31)الكيف  (ارً ضْ ا خُ بً ايَ ثِ  ونَ سُ بَ مْ يَ وَ )نعتا لثياب بقكلو في سكرة الكيؼ: 

" عمى الٌنعت "لسندس" كقد  أٌما القراءة الثٌانية )جٌر  الخضر كاإلستبرؽ معا(:فيككف جرُّ "خضرو
استشكؿ بعضيـ كصؼ المفرد  بالجمع، أم:كصؼ "سندس" كىك مفرد " بخضر" ،كقد أجاب 

االعتراض بأٌنو قيؿ: إٌف الٌسندس جمع سندسة، فتحسف صفتو بخضر عمى  مكي عمى ىذا
ىذا، كقيؿ:إٌنما جاز ألٌف سندس اسـ جنس فيك مف معنى الجمع، كقد أجاز األخفش كصؼ 

، كاستدٌؿ السميف عمى جكازكصؼ المفرد الذم ىذه 2الكاحد الذم يدؿ عمى الجنس بالجمع
َأِو الطٍّْفِل )كبقكلو تعالى:  (12)الّرعد:  (الَ الثٍّقَ  ابَ حَ سَّ ال ئُ وُينشِ )صفتو بالجمع بقكلو تعالى: 

 (.31)النور:  (الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْوَراِت النٍَّساءِ 

 3أٌما استبرؽ فقد جيٌرت عطفا عمى "سندس" ألٌف المعنى: ثياب مف سندس، كثياب مف استبرؽ.

بأٌف "خضر" صفة  )رفع خضر كخفض استبرؽ(، فقالكا:كبالٌنسبة لتكجيو القراءة الثٌالثة إعرابيا 
 4أم: ثياب خضر مف سندس كمف إستبرؽ. لثياب ك"استبرؽ" عطؼ نسؽ عمى سندس،

  كبالٌنسبة لمقراءة الٌرابعة )جٌر خضر كرفع استبرؽ( فقد جٌر "خضر" عمى أٌنو نعت "لسندس"
ستبرؽ" عمى الٌنسؽ عمى "ثياب" بحذؼ مضاؼ،  5إستبرؽ.أم: كثياب  "كا 

  كقد أثرت القراءة الثٌالثة المعنى حيث تدؿ عمى أٌف ثياب الٌسندس خضراء ككذلؾ اإلستبرؽ
 كالقراءات الٌثبلث األخرل ال يفيـ منيا تحديدا لكفي االستبرؽ كاٌنما ىك مسككت عنو.

 

 

                                  
 .619، ص 10ينظر الٌدر المصكف، ج .1
 .356 ، ص2الكشؼ عف كجكه القراءات القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .2
 .422، ص 1ينظر إعراب القراءات السبع، ج .3
 .306، ص 2ينظر القراءات كأثرىا في العمـك العربية، ج .4
 .610، ص 10ينظر الٌدر المصكف، ج .5



 الّتوجيه الّنحوي  للقراءات القرآنّية :الفصل  الّرابع

-824- 

 الّنموذج الرّابع عشر:

 الّتنوين وتركو:  -3

)سبأ:  (ِبَجنََّتْيِيْم َجنََّتْيِن َذَواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء مٍّن ِسْدٍر َقِميلٍ َوَبدَّْلَناُىم )قاؿ اهلل تعالى: 
16.) 

 كرد في حركة الـ "أكؿ" قراءتاف متكاترتاف: 

) ( بضـ كاًؼ"أكؿ" مع تنكيف البٌلـ )أيكيؿو   القراءة األكلى: كىي قراءة أغمب القٌراء العشرة )أيكيؿو
 ما عدا نافعا فإٌنو ييسكّْف الكاؼ.

( كقد انفرد بيا أبك  ضافة "أكؿ" إلى خمط )أكيًؿ خمطو القراءة الثٌانية: بضـٌ الكاؼ مع "أكؿ" كا 
 1دكف بقٌية القٌراء العشرة. عمرك

قد ذكر العمماء حيججا لكؿ قراءة، ففي قراءة حذؼ التٌنكيف، ذكر ابف خالكيو عٌمة يغمب عمييا 
أشياء مختمفة  فقاؿ: كمف أضاؼ قاؿ: " الخمطي جنس مف المأككالت ك"األيكؿ"جانب الٌمغة 

ثمر األراؾ، كىك البرير  إلى الخمط، كما يضاؼ األنكاع إلى األجناس، كالخميط فأضفتىو
و القراءة األخرل.، 2أيضا"  كلـ يكجّْ

نى كالثَّمر  .3كقاؿ الٌسميف: "كمف أضاؼ جعؿ األيكيؿ بمعنى الجى

إضافة "األيكيؿ" إلى خمط كإضافة ثكب  بف أبي طالب كجو كؿ قراءة كبٌيف أفٌ  كقد شرح مٌكي
شجرة مٌرة  أم: "مف خز" فاألكؿ: الجنى كىك الٌثمر كالخمط في قكؿ أبي عبيدة: كؿُّ ، إلى خزٌ 

بدال منو، ألٌنو ليس األٌكؿ مف أجؿ ذلؾ، الٌثمرة، ذات شكؾ  كال استبعدى أف يككف الخمط ي
ف يككف نعتا ألٌف الخمط اسـ شجرة فيك ال يينعىتي بو، كلٌما كاف الجنى مف بعضو، كلـ يحسف أ

 الٌشجر، أضيؼ عمى تقدير "مف" كثكب خٌز كباب ساج.

 

                                  
 .355، ص 7ينظر معجـ القراءات،ج .1
 .215 ، ص2إعراب القراءات السبع ج .2
 .174، ص 9الدر المصكف ج .3
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كبالٌنسبة لكجو إثبات التٌنكيف في "أيكؿ" رٌجح أف يككف "خمط" عطؼى بياف، فبٌيف أٌف  -
 1األيكؿ كىك الٌثمر مف ىذا الٌشجر كىك الخمط.

 بحذؼ الٌتنكيف، م أبي عمٌي الفارسي الذم استحسف قراءة أبي عمركمتأثر برأ امكي ككأفٌ 
كقاؿ: "كغير اإلضافة عمى ىذا ليس في حسف اإلضافة، كذلؾ ألٌف الخمط إنٌما ىك اسـ 
ذا لـ يكف كصفا لـ يجًر عمى ما قبمو كما يجرم الكصؼ عمى  الٌشجرة كليس بكصؼ، كا 

  كال بعضو ألٌف الجنى مف الٌشجرة ألٌنو ليس ىك ىك المكصكؼ، كالبدؿ ليس بالٌسيؿ أيضا،
كليس الٌشجرة مف الجنى، فيككف إجراؤه عميو عمى كجو عطؼ البياف، كنىسب إلى أبي الحسف 

 .2األخفش قكلو: ك"أيكيؿو خمط "قراءة كثيرة كليست بالجيّْدة في العربية"

كاترة ركاىا الجميكر بعدـ كىذا الكبلـ غير مقبكؿ مف كمييما إذ ال يجكز كصؼ قراءة مت -
 كما أٌنو ال الجكدة في العربٌية لمخالفتيا المقاييس المستحدثة باالستقراء الناقص لكبلـ العرب،

 يجكز تحكيـ ىذه المقاييس في كبلـ رٌب العالميف، ىذا مف جية كمف جية ثانية فإٌف ترجيح
اف ال يستقيـ مع قكاعد أبي عمي الفارسي كمف بعده مٌكي بف أبي طالب أٌف "خمط" عطؼ بي

كال يجيز ذلؾ  البصرييف الذيف يشترطكف في عطؼ البياف أف يككف معرفة كما قبمو معرفة،
 3إالٌ الككفيكف.

الديف بخيت" مذاىب الٌنحاة كالمفسّْريف في أكجو قراءة التٌنكيف  كقد لٌخص األستاذ" ضياء -
 كصٌنؼ فيو آراءىـ إلى أربعة مذاىب:

  فالتٌنكيف فيو عمى أٌنو بدؿ مف األكؿ جعمكا األيكيؿ ىك الخمط، كؿ:أصحاب المذىب األ-1
كنسب ىذا القكؿ إلى المبٌرد كالٌنحاس كالعكبرم كالقرطبي كالٌسميف الحمبي، كصدّْيؽ حسف 

 خاف.
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  أصحاب الرأم الثٌاني: كعمى رأسيـ المبٌرد أيضا، فقد جٌكزكا أف يككف " خمط" نعتا ألكؿ-2
ف كاف  [...]إذ قاؿ: التٌنكيف في "أكؿ" أحسف مف اإلضافة  كيجكز أف يككف عمى النعت ألنو كا 

    مكركه الٌطعـ فجرل مجرل النعت فإنو

، فحذؼ المضاؼ كأقيـ  ذكاتي أكيؿو  كىك أف األصؿ: صحاب المذىب الثٌالث:أ-3 أكؿو
 ميما.كنسب القكؿ لمعكبرم كالٌنسفي كالٌزمخشرم قب المضاؼ إليو مقامو

 .1كىك رأم الفارسي الذم سبؽ عرضو أصحاب المذىب الٌرابع:- 4

ف كانت تعكزه الدّْقة، فمثبل قكلو بأٌف الٌنحاس  كىذا الٌتصنيؼ يٌتسـ بنكعً  شمكؿو كاستيعاب، كا 
كالٌسميف الحمبي مف أصحاب الرأم األٌكؿ غير دقيؽ ألٌف المذككريف لـ يصرّْحكا  كالقرطبي

ٌنما نقمكا رأمبرأييـ في المسألة   أقكاليـ: فقط. كىذه المبٌرد كا 

  ]المبرد[: الخمط كؿ ما تغٌير إلى ماال ييشتىيي –قاؿ الٌنحاس "كقاؿ محمد بف يزيد  -
"ذكاتي أكؿو خمط" عمى أٌنو نعت ألكؿ أك  إذا حمض كاألٍكلى عنده في القراءة: كالٌمبف خمطه 
: تقديرىاباب اإلضافة فباب جكازىا أف يككف ألٌف األكؿ ىك الخمط بعينو عنده فأٌما  بدؿ منو،

 .2أكؿ حمكضةو كأكؿ مرارة" ذكات

مما يدٌؿ عمى أٌنو نقميا  كالقرطبي ذكر الفقرة التي نقمناىا ذاتيا دكف أف يغير منيا حرفا، -
 .3عف الٌنحاس كلـ يغير إال "محمد بف يزيد" فجعؿ بدليا المبٌرد

كالقرطبي بذكر حجج الفريقيف، كلـ يبٌيف رأيو بكضكح كأٌما الٌسميف فامتاز عف الٌنحاس  -
في المسالة الٌميـ إال تعميقيف: األٌكؿ عمى رأم الفارسي عندما قاؿ: "عطؼ البياف" ال يجيزه 
البصريكف في الٌنكرات كاٌنما يخصكنو بالمعارؼ، كتعميقو عمى قكؿ الٌزمخشرم )المذىب 

 !مانسبو األستاذ إليو؟ فأيف 4الثالث( بقكلو قمت: ىك حسف في المعنى
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كالخبلصة أٌف القراءتيف كمتييما صحيحتاف، كال مجاؿ لتفضيؿ إحداىما عمى األخرل  -
  إحداىما بٌينت أٌف األكيؿ ىك الخمطي بعينو، كىذا كجو البدؿ أك النعت غير أفٌ  لتكاتر سندييما،

 عطؼ البياف. كجوكىك شجر األراؾ كىذا  كاألخرل بٌينت أٌف األكؿ ىك جنى أك ثمر الخمط،

 الّنموذج الخامس عشر:

 (.04)اإلنسان:  (َوَأْغالًل َوَسِعيراً  َتْدَنا ِلْمَكاِفِريَن َسالِساًل ِإنَّا َأعْ قاؿ اهلل تعالى: )

 كرد في "سبلسؿ" قراءتاف متكاترتاف: -

" بالٌصرؼ في الكصؿ "كسبلسبل" باأللؼ في الكقؼ، كقرأ بيا نافع القراءة األكلى: "سبلسبلن 
كالكسائي كأبك بكر عف عاصـ، كعبد اهلل عف ابف شبؿ عف ابف كثير كىشاـ عف  كأبك جعفر

 ابف عامر كغيرىـ.

 "سبلسؿ" بالمنع مف الٌصرؼ كصبل، كقرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك كحمزة القراءة الثّانية:
 1كحفص كخمؼ كيعقكب كغيرىـ، كاختمفكا في الكقؼ، ىؿ يكقؼ عمى "سبلسؿ" أك سبلسبل.

كقد ذكر ابف خالكيو عٌمة عدـ التٌنكيف في "سبلسؿ"، كىي أنو عمى جمع "فعاًلؿ" كىك ال  -
ف تكف رأس  ينصرؼ في معرفة كال نكرة، أٌما الذيف نٌكنكا ففعمكا ذلؾ اتّْباعا لممصحؼ، ألٌنيا كا 

إنيا تيشاكؿ رؤكس اآلم ألٌف بعدىا "أغبلال كسعيرا"، كألٌف مف العرب مف يقؼ عمى ما ف آية،
ذا أدرجتى  ال ينصرؼ باأللؼ، نحك:"رأيت عمرا"، مف نٌكفى كأثبت  األلؼ، فكأف أسقطت كا 

 2بنى الكصؿ عمى الكقؼ. األلؼ

ا فقاؿ: "فأٌما كقد شرح الٌسميف ىاتيف الحٌجتيف المتعمّْقتيف بتنكيف "سبلسؿ"شرحا جيّْد -
  منٌكفه منصكب ألٌف ما قبمو كما بعده لو أكجيا منيا: أٌنو قصد بذلؾ الٌتناسب، التٌنكيف فذكركا

كمنيا: أٌف الكسائي كغيره مف أىؿ الككفة حكىكا عف بعض العرب أٌنيـ يصرفكف جميع ما ال 
 ينصرؼ، ألفٌ إال "أفعؿى منؾ" قاؿ األخفش: سمعنا مف العرب مف يصرؼ كٌؿ ما ال  ينصرؼ،

األصؿ في األسماء الٌصرؼ، كتيًرؾ الٌصرؼ لعارض، كمنيا أٌنو مرسـك في إماـ الحجاز 
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)مصحؼ(، ركاه عبيدة، كركاه قالكف في عف نافع، كركل بعضيـ ذلؾ عف  كالككفة باأللؼ
 مصاحؼ البصرة أيضا.

ٍنوي فظاىره    صيغة منتيى الجمكعألٌنو عمى  كقاؿ عف قراءة: "ترؾ التنكيف": ك"أٌما مف لـ ينكّْ
 1فاتّْباعا لمٌرسـ الكريـ. كأٌما مف لـ ينٌكف ككقؼ باأللؼ

فقد بٌيف مكي أٌنو لٌما لـ يثبت فيو في الكصؿ تنكيفه لـ  ألؼ، كعف حيٌجة مف كقؼ بغير
 .2يثبت في الكقؼ كما في "أباريؽ" كشبيو

 اإلضافة وتركيا:-5

 الّنموذج الّسادس عشر: 

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم ِبِو َذَوا َعْدٍل ...قاؿ اهلل تعالى: ) َوَمن َقَتَمُو ِمنُكم م َتَعمٍّدًا َفَجَزاٌء مٍّ
نُكْم َىْديًا َباِلَغ الَكْعَبةِ   (.95...( )المائدة: مٍّ

 كرد في "جزاء" قراءتاف متكاترتاف: 

رأ بيا عاصـ كحمزة كالكسائي القراءة األكلى: بالتٌنكيف كالٌرفع في "جزاء" كرفع "مثؿ" كقد ق
 كيعقكب كخمؼ كآخركف.

ضافتو إلى "مثؿ"، كقد قرأ بيا ابف كثير كنافع كأبك عمرك كابف  القراءة الثٌانية: برفع "جزاء" كا 
 3عامر كأبك جعفر.

كقدذكر الٌسميف الحمبي في تكجيو قراءة الككفييف )حمزة كالكسائي كعاصـ( أٌف الكجو في 
ؿ" في مكضع رفع صفة ؿ: "جزاء" أم: فعميو جزاء مكصكؼه بككنو مثؿ تنكيف "جزاء" أٌف "مث

كذكر  ما قتمو، أم: مماثؿ لو، كجٌكز مٌكي كأبك البقاء كغيرىما أف يرتفع "مثؿ" عمى البدؿ،
كيككف" جزاء" مبتدأفقاؿ:  كجيا غريبا، كىك أف يرتفع "مثؿ" عمى الخبر لجزاء "الٌزٌجاج"

 4ؿي ما قتؿ".كالتقدير: فجزاء ذلؾ الفعؿ مث
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قمت: بالٌنسبة لمكي فقد أعربيا في كتابو " الكشؼ عف كجكه القراءات الٌسبع كعمميا 
أٌما في كتابة " مشكؿ إعراب القرآف"، فاعربيا أيضا صفةن مع  1صفة كليست بدال، كحججيا"

تجكيز أف تيعرب مثؿ "بدال" مف "جزاء"، فقاؿ: كمف نٌكف "جزاء" جعؿ "مثؿ" صفة لو ك "مف 
 2الٌنعـ" صفة أخرل ؿ "جزاء"، كيجكز أف تككف "مثؿ" بدال مف جزاء.

أٌنو يقصد غرابة الٌتفرد ال  أٌما كصؼ الٌسميف إعراب الٌزجاج بالغريب ]خبر[ فالٌراجح -
ألٌف معظـ مف تكٌمـ  لرأيو في آخر كبلمو، منيا الٌتخطئة، بدليؿ استحسانو الغرابة التي ييستشؼ

أـ ابف  4أـ مكي أـ ابف عطية 3صفة سكاء أكاف الفارسي عرب "مثؿ"في اآلية قبؿ الٌسميف أ
أٌف الٌسميف لـ يٌطمع عمى إعراب ابف خالكيو الذم يقكؿ: فمف نٌكف  كأظفٌ  ،6أـ القرطبي 5مريـ،

اٌل لما كاف 8لـ يطمع عمى إعراب الٌنحاس ككذلؾ 7]جزاء[ جعمو رفعا كجعؿ "المثؿ" خبرا كا 
 ة.كصؼ إعراب الٌزٌجاج بالغراب

أٌما تكجيو قراءة اإلضافة كىي قراءة الجميكر، فذكر ليا الٌسميف الحمبي أربعة أكجو  -
كالثٌاني أٌنو خبر مبتدأ  أحدىا: أٌف "جزاء" مرفكع باالبتداء كالخبر محذكؼ تقديره: فعميو جزاء،

يجب أم: يمزمو جزاء، أك  محذكؼ تقديره: "فالكاجب جزاء"، كالثٌالث أٌنو فاعؿ بفعؿ محذكؼ،
 أٌنو مبتدأ كخبره. كالرابع عميو جزاء،

بإضافة  قد أشار بعض مف تكٌمـ في تكجيو قراءة اإلضافةإلى إشكاؿ في المعنى، يتعٌمؽ
ٌنما عميو جزاء  المقتكؿ  "جزاء" إلى "مثؿ" ألٌنو ليس عمى قاتؿ الٌصيد جزاء  مثؿ ما قتؿ، كا 

" كال ينبغي إضافة "جزاء إلى مثؿ" أال بعينو ال جزاء مثمو، كقد صٌرح بذلؾ الفارسي  بقكلو: 
ترل أٌنو ليس عميو جزاء مثؿ ما قتؿ في الحقيقة، إنما عميو جزاء المقتكؿ ال جزاء مثمو، كال 
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" في ىذه كتبعو في الٌتصريح "مكي"الذم قاؿ: "كمث ،1جزاء عميو لمثؿ المقتكؿ الذم لـ يقتمو" ؿي
 [...]مماثؿ لما قتؿ يعني: في القيمة، أك في الخمقةكالٌتقدير: فجزاءه  ،القراءة بمعنى: مماثؿ

نما يمزمو جزاء  كلك قٌدرت "مثبل" عمى لفظو لصار المعنى: فعميو جزاء المقتكؿ مف الٌصيد، كا 
إذا أٌدل جزاء مثؿ المقتكؿ صار إنٌما يؤدم جزاء ما لـ  المقتكؿ بعينو ال جزاء مثمو، ألٌنو

عند جماعة ألنيا تكجب أف ييمـز القاتؿ جزاء مثؿ   يقتؿ... لذلؾ بعيدت القراءة باإلضافة
 .2الٌصيد الذم قتؿ"

عف  كفرارا مف ىذا اإلشكاؿ كجدنا بعض الٌنحاة كالمفٌسريف يختصركف المكضكع بقكليـ
، كىذا الٌتعبير غير الئؽ بالٌنسبة لمٌنص 4كالقرطبي 3"كأبي حٌياف لفظة "مثؿ" بأٌنيا "مقحمة
 يـ خبير، كالذم ال يعجزه شيء.القرآني المنٌزؿ مف لدف حك

أكرد ىذا اإلشكاؿ كىك يكجو قراءة التٌنكيف التي ال  محٌمد سالـ محسيف ب أفٌ كالعجي -
بؿ يتعٌمؽ بقراءة اإلضافة، كقد حذا في ىذا حذك مٌكي بف أبي طالب الذم  5يتعمؽ بيا البحث

ر مجيئو في ىذه القراءة رٌد عميو الٌسميف بقكلو: " ىذا اإلشكاؿ الذم ذكره ]مكي[ ال ييتىصك 
أصبل إٌنما ذكره الٌناس في قراءة اإلضافة كما سيأتي ككأٌنو نقؿ ىذا اإلشكاؿ مف قراءة 

 اإلضافة إلى قراءة التٌنكيف.

:  تأكيبلت ذكركا -يكأكليـ الفارس–كا اإلشكاؿ عمى قراءة اإلضافة حتٌى الذيف أكرد قمتي
  الفارسي معظـ مف أشار إلى ىذا اإلشكاؿ ييستساغ بيا  المعنى، كقد نقميا عف كتخريجات

كمف ىذه الٌتخاريج قكلو: "مف أضاؼ "الجزاء" إلى "مثؿ" ، فقاؿ: فجزاءي مثًؿ ما قتؿ مف الٌنعـ" 
ف كاف عميو جزاء المقتكؿ ال جزاء مثمو، فإٌنيـ قد يقكلكف:" أنا أيكًرـ مثمؾ:   أنا أيكرميؾ"  فإٌنو كا 

  فإذا كاف كذلؾ، كانت اإلضافة في المعنى كغير اإلضافة،ألٌف المعنى: فعميو جزاء ما قتؿ 
ف كاف أيضيؼ إلى الجزاء، فالمعنى: عميو  جزاء المقتكؿ ال جزاء مثمو  كمٌما يؤكد أٌف"المثؿ" كا 

ُنورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاِس  َأَو َمن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْمَنا َلوُ الذم لـ يقتؿ، قكلو تعالى: )
                                  

 .256 ص ، 3الحجة لمقراء السبعة، ج .1
 .244 ص ، 1مشكؿ إعراب القرآف، ج .2
 .22، ص 4ينظر البحر المحيط، ج .3
 .193، ص 8ينظر الجامع ألحكاـ القرآف، ج .4
 .224، ص 2ينظر القراءات كأثرىا في العمـك العربية، ج .5
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َثُمُو ِفي الظ ُمَماتِ  (، كالٌتقدير: أفمف جعمنا لو نكرا يمشي بو كمف ىك في 122()النعام : َكَمن مَّ
 .1الظممات..."

َفِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما )كقد أجاب الٌسميف أيضا بما يشبو ىذه الحجج كاستدؿ بقكلو تعالى:  -
 2، أم: بما آمنتـ بو.(137قرة: )الب (آَمنُتم ِبوِ 

 السماء العاممة- 6
 المصدر:-أ 

كراـ ابف ىشاـ عٌرؼ ٍرب كا    المصدر بقكلو: " ىك اسـ الحدث الجارم عمى الفعؿ، كضى
كشرطو: أف يخمفو فعؿ مع "أف" أك مع "ما"، كقاؿ "الجكجرم" في شرح "شذكر الٌذىب" البف 
ىشاـ: "اسـ الحدث بمثابة الجنس يدخؿ فيو اسـ المصدر، كقكلو: الجارم عمى الفعؿ معناه: 
أنو مساك لمفعؿ في استيفاء حركفو، كىك كالفصؿ ميخرج السـ المصدر]أم أٌف ىذا القيد أخرج 

كثـ تعٌرض لشركط عمؿ المصدر، كمنيا أف يككف مقدرا  در مف تعريؼ المصدر[،اسـ المص
زيدا، ألٌف الٌتصغير مف خصائص  أعجبني ضيريبؾ يقاؿ "بأف" كالفعؿ، كأاٌل ييصٌغر، فبل

األسماء، فبل يناسب األفعاؿ، كمنو أاٌل ييتبع بتابع قبؿ العمؿ سكاء كاف نعتا أك غيره، ألٌف 
كؿو كصمتو، كأاٌل يككف محدكدا بالٌتاء فبل تقكؿ أعجبني ضربتؾ عمرا المصدر كمعمكلو كمكص

،ألٌف دخكؿ  الٌتاء عميو دالة عمى المٌرة، كأاٌل يككف مجمكعا، كالمصدر يعمؿ منٌكنا كذلؾ أٍقيس 
، كمنيا أف يككف ( 14)البمد  (َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ )كما قاؿ ابف ىشاـ، مثؿ: 

 3.( 251)البقرة  (اَس النَّ  اهللِ  عُ فْ  دَ َل وْ لَ وَ لممفعكؿ بو مثؿ:) ى الفاعؿ ناصبامضافا إل

 الّنموذج الّسابع عشر:

 (.46()ص: ارِ الدَّ  رىَ كْ ذِ  ةٍ صَ الِ خَ بِ  مْ اىُ نَ صْ مَ خَ ا أَ )إنَّ قاؿ اهلل تعالى:  -

 كرد في "خالصة" قراءتاف متكاترتاف:-"

                                  
 .418، ص 1؛ كالكشؼ عند كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج257-256 ص ، 3الحجة لمقراء السبعة، ج .1
 .420 ص ، 4ينظر الدر المصكف، ج .2
-ق1434، تحؽ: نكاؼ بف جزاء الحارثي، المدينة المنٌكرة، الجامعة اإلسبلمية، 1، ج1ينظر الجكجرم محمد عبد المنعـ، شرح شذكر الذىب، ط .3

 .680-673ـ، ص 2004
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 بخالصًة" بغير تنكيف عمى اإلضافة، كقد انفرد بيا مف بيف الٌسبعة نافع. :القراءة األكلى

" بالتٌنكيف، كقرأ بيا ابف كثير كأبك عمرك كابف عامر كحفص  القراءة الثانية: "بخالصةو
 1كعاصـ كالكسائي كحمزة.

أٌما الٌسميف  2كلـ يزد ابف خالكيو في تكيجو قراءة اإلضافة عمى اإلشارة إلى اإلضافة، -
إضافة "خالصة" إلى "ذكرل" ىي إضافة  الحمبي فقد ذكر في تكجيييا أكجيا عٌدة، منيا: أفٌ 

لمبياف، ألٌف الخالصةى قد تككف ذكرل كغير ذكرل، كىذا شرح لمكجو الذم اكتفى بو "ابف 
  خالكيو"، كالكجو الثٌاني أٌف خالصة مصدر بمعنى "إخبلص" فيككف مصدرا مضافا إلى مفعكلو

ء المصدر عمى كالفاعؿ محذكؼ، أم: بأف أخمصكا ذكرل الدار كتناسكا ذكر الدنيا، كجا
 "فاعمة" كالعافية.

  كالثٌالث أٌنيا مصدر أيضا بمعنى "الخمكص" )أم: بمعنى خمصت( فتككف مضافة إلى فاعميا
 3أم: بأف خمصت ليـ ذكرل الٌدار.

الٌسميف الحمبي أك عمى األصح أٌف كقد كٌجو معظـ الٌنحاة ىذه القراءة بمثؿ ما فعؿ  -
 4الٌسميف كافقيـ لتقدميـ.

مف  أٌما قراءة "التٌنكيف" فتحتمؿ أكجيا منيا: أف تككف "خالصة" مصدرا، فإذا كاف-
  أخمصناىـ بإخبلص ذكرل الٌدار اإلخبلص "فذكرل" في محؿ نصب بالمصدر عمى تقدير:

ذا كاف المصدر م كقكليـ: "عجبتي مف فذكرل معمكلةه بالٌرفع  "الخمكص"، فضربو زيدا"، كا 
 كالمصدر يعمؿ منٌكنا كمضافا. لممصدر]فاعؿ[، كالٌتقدير: بأف خمص ليـ ذكرل الدار،

كذكرل بدؿ أك  كقد ذكر الٌسميف كجيا آخر، كىك أف تككف "خالصة اسـ فاعؿ عمى بابو، -
دىـ، كيمكف أف تككف بياف ليا، كيككف التقدير: إنا أخمصناىـ بذكرل الٌدار أم: بذكرىـ لمعا

 "5.كعة عمى إضمار مبتدأذكرل منصكبة بإضمار: أعني، أك مرف
                                  

 .109، ص 8ينظر معجـ القراءات، ج .1
 .306 ص الحجة في القراءات الٌسبع،  .2
 . 384ص ، 9ينظر الٌدر المصكف، ج .3
كالمكضح في كجكه القراءات  ؛231، ص 2السبع كعمميا كحججيا، ج كالكشؼ عف كجكه القراءات ؛74، ص 6السبعة، ج ينظر الحجة لمقراء .4

 .1104، ص 3كعمميا، ج
 384، ص 9الدر المصكف، ج :ينظر .5



 الّتوجيه الّنحوي  للقراءات القرآنّية :الفصل  الّرابع

-813- 

 الّنموذج الثّامن عشر:

 اسم الفاعل:-ب

 تمييد: -

أٌف اسـ الفاعؿ المحمي ب "أؿ" يعمؿ مطمقا ، يعمؿ في  ذكر جميكر نحاة البصرة
كمثنى كجمعا، فيرفع الماضي، كالحاؿ كاالستقباؿ، كيعمؿ ال زما كمتعديا ،ك يعمؿ مفردا 

د مف "أؿ" الٌتعريؼ فبل يعمؿ إال في الحاؿ كاالستقباؿ   الفاعؿ كينصب المفعكؿ ، أٌما إذا جرّْ
لـ يصؿ إلى  –خبلفا لمككفييف  -كال يعمؿ إال بشرط "االعتماد" ، ألٌف اسـ الفاعؿ عندىـ

أك صفة  دأمرتبة الفعؿ كي يعمؿ، كيقصد باالعتماد: أف يككف اسـ الفاعؿ خبرا لمبت
لذم حاؿ، أك كاف معتمدا عمى نفي أك استفياـ أك نداء، كال يعمؿ عندىـ  1لمكصكؼ، أك حاال

إذا كاف مكصكفا أك مصٌغراأٌما نحاة الككفة: فيعمؿ عندىـ دكف شرط أك قيد، كىك ليس بحاجة 
، كلذلؾ الفعؿ الدائـ  :لفعؿ، ألٌنو عندىـ فعؿ، كيسٌمكنويقترب مف ا إلى شيء يعتمد عميو حتى

 .2يعمؿ ماضيا ك حاال كمستقببل ، كمف غير اعتماد كيعمؿ مكصكفا كمصٌغرا

 .(18)النفال:  (َذِلُكْم َوَأنَّ المََّو ُموِىُن َكْيِد الَكاِفِرينَ قاؿ تعالى: )

 كرد في "مكىف" ثبلث قراءات متكاترة. -

صب "كيد"، كقد قرأ بيا نافع القراءة األكلى: "ميكىىّْف" بفتح الكاك كتشديد الياء كالتٌنكيف كن
 كابف كثير كأبك عمرك كأبكجعفر كابف محيصف.

" بتسكيف الكاك كالتٌنكيف كنصب "كيد" كقد قرأ بيا حمزة كالكسائي  القراءة الثانية: "ميكًىفه
 كحفص عف عاصـ.

" بتسكيف الكاك ككسر الياء كضـ الٌنكف القراءة مف غير تنكيف ككسر الٌداؿ  الثالثة: "ميكًىفي
 .3مف "كيًد"، كقرأ بيا حفص عف عاصـ

                                  
 كما بعدىا. 246 ص ، 3النحك الكافي، ج :ينظر .1
 .48-45الفاعؿ في القرآف العظيـ، دراسة صرفية كنحكية كداللية في ضكء المنيج الكصفي، صاسـ  .2
 .276،ص3معجـ القراءات،ج .3
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 فركؽ الٌداللية بينيا فقاؿ:  أشار ابف "خالكيو" في تكجييو ليذه القراءات إلى بعض ال -
ف" ف كينصبكف الكيد إال حفصا عف عاصـ، فإٌنو أضاؼ كلـ ينكّْ غير أٌف مف  [...]ككٌميـ ينكّْ

ف جاز أف يريد نكف أراد الحاؿ كاالستقباؿ كقكلؾ: األمير خارج اآلف كغدا "، كمف لـ ينكّْ
الماضي كاالستقباؿ كمييما، كمف أراد الماضي كاف اسـ الفاعؿ معرفة، كمف أراد االستقباؿ 
ف كاف مضافا إلى معرفة ألٌنؾ تريد بالمتَّصؿ المنفصؿ قاؿ اهلل  كاف اسـ الفاعؿ نكرة، كا 

  1"(24ا()الحقاف:نَ رُ طِ مْ مُ  ٌض ارِ )عَ : كقكلو تعالى (95()المائدة: ةِ بَ عْ الكَ   لغَ اِ ا بَ يً دْ )ىَ تعالى: 
كلـ يقؿ الٌسميف شيئا ذا باؿ في تكجيو ىذه القراءات، كاكتفى بذكرىا كأشار إشارة مقتضبة كىي 
 2قكلو : "ككيد" منصكب عمى المفعكؿ بو في قراءة  غير حفص، كمخفكض في قراءة حفص

"كحٌجة مف خٌفؼ أٌنو جعمو اسـ فاعؿ كقاؿ مكي بف أبي طالب في تعميؿ الٌتغاير القرائي:  -
صؿ، في اسـ الفاعؿ إذا أريد بو فأٌما  تنكينيو فيك األ [...]مف "أكىف" فبلفه الٌشيء إذا أضعفو

كحيٌجة مف شٌدد أٌنو جعمو اسـ فاعؿ  االستقباؿ أك الحاؿ، فنٌكنىوي عمى أصمو كنصب بو "الكيد"،
"  ك " أخكاف، إالٌ مف: كٌىنتي الشيء مثؿ أكىنتيو" ك "فٌعمتي أٌنو في الٌتشديد معنى الٌتكرير  "أفعمتي

الٌتخفيؼ فحذؼ التٌنكيف كأضاؼ استخفاقا  فيك تكىيف بعد تكىيف، كحٌجة مف أضاؼ أٌنو أراد
االستقباؿ، كقد جاء في القرآف باإلضافة كبغير   عمى أصؿ اسـ الفاعؿ إذا أريد بو الحاؿ أك

 .3اإلضافة "

الفاعؿ مع الٌزمف التي أشار إلييا كؿ مف ابف خالكيو كمٌكي فيما كبالٌنسبة لعبلقة اسـ  -
نقمنا، فاٌف ليا ارتباطا بإعماؿ اسـ الفاعؿ، أكعدـ إعمالو، يقكؿ الٌزجاجي في تكضيح ىذا 
المعنى: "اسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الميًضٌي كاف مضافا إلى ما بعده، كجرل مجرل األسماء 

أمس" بالتٌنكيف  كلك قمت ىذا "ضاربه زيدا [...]أمس" زيدو  في اإلضافة، كقكلؾ ىذا "ضارب
فإذا كاف اسـ الفاعؿ  [...]كالٌنصب لـ يجز عند أحد مف البصرييف كالككفييف إاٌل الكسائي 

نو كتنصب ما  بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ كاف لؾ فيو، كجياف أحدىما: كىك األجكد أف تينكّْ
لؾ قكلؾ:"ىك ضاربه زيدا الٌساعة ]أك غدا[...كالكجو بعده ألٌنو ضارع الفعؿ المستقبؿ، كذ

                                  
 .223، ص 1إعراب القراءات السبع، ج. 1
 .588، ص 5الدر المصكف، ج .2
 .548، ص 1الكشؼ عند كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .3
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ا زيدو غد الحاؿ االستقباؿ فتقكؿ: ىذا ضاربي  اآلخر أف تحذؼ التٌنكيف كتخفض كأنت تريد
أخي" بالٌتنكيف لدٌؿ التٌنكيف عمى تيديد بالقتؿ أك  كيؤكد ىذا أف قائبل لك قاؿ: " ىذا قاتؿ [...] ِه

 .1أخي" لدٌؿ حذؼ التٌنكيف عمى أٌنو قتمو" ا قاؿ: "ىذا قاتؿي عمى نٌية بالقتؿ في المستقبؿ، فإذ

كلكف فيـ مف كبلـ بعض الٌنحاة أاٌل فرؽ دالليا بيف اسـ الفاعؿ المنٌكف كغير المنٌكف  -
كيحذفكف التٌنكيف كالٌنكف كال  كفي مقدمتيـ "سيبكيو" الذم يقكؿ: "كاعمـ أٌف العرب يستخٌفكف

 [...]المفعكؿ لكؼّْ التٌنكيف مف االسـ، فصار عممو فيو الجرٌ  يتغير مف المعنى شيء، كينجرُّ 
 كليس ييغير كؼُّ الٌتنكيف إذا حذفتو مستخٌفا شيئا مف المعنى كال يجعمو معرفة، فمف ذلؾ قكلو

 .2("185...( )آل عمران:تِ وْ المَ  ةُ قَ ائِ ذَ  سٍ فْ ل  نَ : )كُ عزجؿ

ذا مف ىؤالء أيضا ابف يعيش الذم يقكؿ: " كقد يحذؼ  - التٌنكيف مف اسـ الفاعؿ تخفيفا، كا 
 3زاؿ التٌنكيف عاقىبىتوي اإلضافة كالمعنى معنى ثبات التنكيف.

كىذاف الرأياف ال ينسجماف مع ما ذكر الٌزجاجي في الفقرة التي أثبتناىاأعبله، كالتي  تبٌيف  -
بعدـ تغير الٌداللة عبلقة إثبات كحذؼ الٌتنكيف مف اسـ الفاعؿ باستعماؿ الٌزمف، كىذا الٌزعـ 

فاضؿ صالح الٌسامرائي الذم يرل أٌف عممية الٌتخفيؼ  ك عدمو كاف محؿ انتقاد مفبالتنكيف أ
  التي رٌددىا الٌنحاة ليست كافية لتعميؿ االختبلؼ القرائي في القرآف الكريـ في اسـ الفاعؿ

الفاعؿ في حالتيو فيقكؿ : "كالحؽُّ يبيّْف الفركؽ اٌلداللية السـ  كننقؿ فقرة مف كبلمو الٌدقيؽ كىك
ٌنما ىي لغرض  زالة القبح [، كا  فيما نرل أف ليست اإلضافة ألحد ىذيف الغرضيف] الٌتخفيؼ كا 

مطمقا كامتنع  آخر، يختمؼ عف اإلعماؿ، إذ لك كاف الٌتخفيؼ ىك الغرض الستعمؿ كذلؾ
 تَ نْ ا أَ مَ وَ )اهلل تعالى:  اإلعماؿ، في حيف نرل االستعماليف جارييف: اإلضافة كاإلعماؿ، قاؿ

َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم لَّ َرْيَب )باإلعماؿ، كقاؿ تعالى: (145)البقرة:  (مْ يُ تَ مَ بْ قِ  بعٍ اِ تَ بِ 
باإلضافة، فمماذا لـ ييخٌفؼ دكما ؟ كالٌتحقيؽ أٌف لكؿ تعبيرو غرضاال يؤديو ( 9()آل عمران: ِفيوِ 

  كاإلضافة ليست نٌصا في ذلؾ الٌداللة عمى الحاؿ أك االستقباؿ، فاإلعماؿ خيص في اآلخر،

                                  
، 1984-1404، تحؽ: عمي تكفيؽ الحمد، األردف، دار األمؿ، بيركت، مؤسسة الرسالة، 1، طالجمل في النحوالزجاجي أبك إسحؽ، : ينظر .1

 .91- 84ص
 .166-165، ص 1الكتاب، ج .2
 .84 ،ص4شرح المفصؿ، ج .3
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كاالستمرار كالحاؿ كاالستقباؿ، فإٌنؾ إذا قمت: " أنا مكرـي محمدو احتمؿ ذلؾ  بؿ تحتمؿ الميًضيٌ 
 (10)إبراىيم: (َفاِطِر السََّمَواِت َواَلْرضِ :)المضي كالحاؿ كاالستقباؿ كاالستمرار، قاؿ تعالى

 كىك ماض.

كيخمص إلى الفرؽ الجكىرم قائبل: "فاإلضافةي تعبير احتمالي يحتمؿ أكثر مف معنى  -
بخبلؼ اإلعماؿ فإٌنو تعبير قطعي، كمف جية أخرل فإٌنو في اإلعماؿ يككف الكصؼ ممحكظا 
فيو جانب الحدث كقربيو مف الفعمٌية، في حيف أٌنو في اإلضافة يككف ممحكظا فيو جانب 

آكبل الٌتفاحة"  : " ىذا بائعي الٌسمؾ" بمعنى يبيع، كتقكؿ: رأيت محمدافأنت تقكؿ [...]االسمية
ذات كما تقكؿ: " بمعنى يأكميا"، فإذا قمت: ىذا بائعي السمؾ كآكؿي الٌتفاح" باإلضافة دٌؿ عمى ال

كليس المقصكد بيا  فدٌؿ عمى أٌف اإلعماؿ لو غرض كاإلضافة ليا غرض، [...]مالؾي الدار"
 .1يقكؿ الٌنحاة كما مجٌرد التخفيؼ

كىذه مبلحظة دقيقة مف األستاذ السامرائي، إال أننا كنا نفٌضؿ أال ييعىمـ القكؿ عمى جميع 
 .النحاة ، فمك قاؿ : " كما يقكؿ بعض النحاة " أك "كثير مف النحاة لكاف أفضؿ
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 :المبحث الثّالث: الّتوجيو الّنحوي في الفعال والدوات والحروف

 الفعال:أول: في 
 الّنموذج الول:

 (َوَحِسُبوا َألَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصم وا ثُمَّ َتاَب المَُّو َعَمْيِيْم ثُمَّ َعُموا َوَصم وا)قاؿ اهلل تعالى: 
 (.71)المائدة:

 كرد في "تككف" قراءتاف متكاترتاف: -

افع كابف عامر كعاصـ كأبك جعفر القراءة األكلى: "تككفى " بالٌنصب كقد قرأ بيا ابف كثير كن
 كغيرىـ.

القراءة الثانية: "تككفي " بالٌرفع، كتككف"أف" عمى ىذه القراءة مٌخففة مف الثٌقيمة قرأ بيا 
 .1لعبلء[ كاألخكاف ]حمزة كالكسائي[البصرم ]أبكعمرك بف ا

إلى نكع الفعؿ  مرتبط بالٌنظر الى شيئيف، أٌكليما: الٌنظر إٌف فيـ تكجيو العمماء لمقراءتيف -
أك الحرؼ الداخؿ عمى "تككف" ، فأٌما الفعؿ فيك مف  كثانييما: نكع األداةالذم سبؽ "تككف" 

أفعاؿ الظف،  أٌما األداة كفإٌماأف تككف "أف" ىي المخٌففة مف "أف" الثقيمة ،أك تككف "أف" 
جميمة التي نختصرىا لمقراءتيف بيذه المقدمة ال الٌناصبة لممضارع، كقد كٌطأ الفارسي في تكجييو

كذلؾ  في ىذه الفقرة، فقاؿ: "األفعاؿ عمى ثبلثة أضرب: فعؿ يدٌؿ عمى ثبات الٌشيء كاستقراره،
 نحك العمـ كالتيٌقف كالٌتبٌيف كالتٌثبت، كفعؿ يدؿ عمى خبلؼ االستقرار كالثٌبات، كفعؿ ييجذب مٌرة

كقعت بعده "أف" الثقيمة كلـ تقع إلى ىذا القبيؿ كأخرل إلى ىذا القبيؿ، فما كاف معناه العمـ 
  بعده الخفيفة الٌناصبة، كذلؾ أٌف الثٌقيمة معناىا ثبات الٌشيء كاستقراره كالعمـ كبابيو كذلؾ أيضا

كتدافعا لـ تكف كفقو فتباينا  كلك استعممت الٌناصبة لمفعؿ بعدما معناه العمـ كاستقرار الشيء
الثقيمة بعد العمـ، ككقكعو عمييا  فمف استعماؿ الفارسي أمثمة يؤٌكد بيا قكلو فقاؿ: ". كضرب

ى()العمق: رَ يَ  اهللَ  نَّ أَ بِ  مْ مَ عْ يَ  مْ لَ أَ ) :، كقكلو(25()الّنور:َوَيْعَمُموَن َأنَّ المََّو ُىَو الَحق  الُمِبينُ ):قكلو
  ...كأٌما ما كاف معناه ما لـ يثبت كلـ يستقر، فنحك أطمعي، كأخاؼ كأخشى كأشفؽ (14

                                  
 .324-323، ص 1، جمعجـ القراءات :ينظر .1
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َوالَِّذي َأْطَمُع َأن َيْغِفَر ِلي فيذه كنحكىا تستعمؿ بعد الخفيفة الٌناصبة لمفعؿ، ك )كأرجك، 
َفَخِشيَنا ك ) (26()النفال: َتَخاُفوَن َأن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس )ك( 82()الّشعراء: َخِطيَئِتي َيْوَم الدٍّينِ 

ما ييجذب مٌرة إلى ىذه الباب كمٌرة إلى الباب كأٌما  (،80()الكيف: َأن ُيْرِىَقُيَما ُطْغَيانًا َوُكْفراً 
األٌكؿ فنحك: حسبتي كظننت، كزعمتي فيذا الٌنحك يجعؿ مرة منزلة أرجك كأطمع مف حيث كاف 

 1أمرا غير مستقر، كمٌرة ييجعؿ بمنزلة العمـ مف حيث استيعًمؿ استعمالو..."

ي المخٌففة مف المشٌددة، كأٌف كقد بٌيف ابف خالكيو في تكجيو قراءة رفع "تككف" أٌف "أٍف" ى -
من َفْضِل  ءٍ يْ شَ  مىَ عَ  ونَ رُ دِ قْ يَ  لَّ أَ األصؿ: أٌنو ال تككف فتنة، كما كرد في سكرة الحديد: )

، كتتٌمة 2، أم: أٌنو ال يرجع إلييـ قكال"89( ًل وْ قَ  مْ ييِ لَ إِ  عُ جِ رْ  يَ لَّ أَ ، كقكلو في سكرة طو: )29(اهللِ 
الحمبي أٌف اسـ " أٌف" ىك ضمير الٌشأف أك القٌصةالمحذكؼ، كتقديره: ليذا الٌتكجيو بٌيف الٌسميف 

ك"تككف" تاٌمة كالجممة خبر "أٌف"، ككفقا ليذا الٌتكجيو فإف "حسب" ىنا لميقيف ال   ك"ال" نافية أٌنو،
 .3لمشؾ

  أٌما في قراءة نصب "تككف" فأٍف ىي الٌناصبة لممضارع، دخمت عمى فعؿو منفي ب: "ال" -
كاعتراض "ال" بيف "أف" ك"تككف" ال يمنعيا مف العمؿ، سكاء نصبا جزما أك جٌرا، فمف الٌنصب 

كمف الجٌر قكليـ:  (،73)النفال: (لَّ َتْفَعُموُه َتُكن ِفْتَنةٌ إىذه اآلية، كمف الجـز قكلو تعالى:)
 "جئت ببل زاد".

مف عمـ، كما أٌف المخففة "كحسب" ىنا عمى بابيا مف الٌظف، ألٌف الناصبة ال تقع بعد  -
ال تقع إال بعد عمـ، كتخريجا عمى قكؿ أبي عمي الفارسي السابؽ، فإف "أٍف" قد كقعت الثقيمة 

 جعمناىا بعد فعؿ يحتمؿ اليقيف كالٌشؾ، لذلؾ جاز فييا الكجياف باعتباريف، فإف جعمناه يقينا
ف جعمناه شٌكا جعمناىا الٌناصبة، المخٌففة كنصبنا ما بعدىا، كاآلية الكريمة  كرفعنا ما بعدىا، كا 

 .4مف ىذا الباب
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كٌدرءا لما يمكف أف يتبادر لمذّْىف مف شبية التٌناقض بيف القراءتيف أكضحى الٌزمخشرم -
، كيؼ دخؿ  : نزؿ  –المسألة قائبل، "فإف قمتى فعؿ الحسباف عمى " أٌف" التي لمٌتحقيؽ؟ قمتي

ًتو في صدكرىـ منزلة العمـ".  1حسبانيـ لقكَّ

ذٌكر بالقكاعد الٌسابقة المتعمقة  كقد بٌيف  الفخر الرازم المعنى حسب كؿ قراءة، بعد أف -
" يمكف إجراء الحسباف ىينا  بدخكؿ "أف" عمى فعؿ عمـ أكيقيف أكفعؿ ظف كرجحاف فقاؿ:

]أىؿ الكتاب[ كانكا جازميف بأنيـ ال يقعكف بسبب  القـك بحيث يفيد الثٌبات كاالستقرار، ألفٌ 
ٌتكذيب كالقتؿ ]لؤلنبياء[ في الفتنة كالعذاب، كيمكف إجراؤه بحيث ال يفيد ىذا الثبات،مف ذلؾ ال

حيث إٌنيـ كانكا يكّْذبكف كيقتمكف بسبب حفظ الجاه كالتٌبىع فكانكا بقمكبيـ عارفيف بأٌف ذلؾ خطأ 
ذا كاف الٌمفظ ٌحة محتمبل لكؿّْ كاحد مف ىذيف المعنييف ال جـر ظير الكجو في ص كمعصية، كا 

 .2كؿ كاحدة مف ىاتيف القراءتيف

أم أٌنيـ كانكا )عمى قراءة الرفع( متيّْقنيف أٌنو ال تصيبيـ فتنة بما كٌذبكا كقتمكا فقط  -
كما في  3الدّْعائيـ أٌنيـ أبناء اهلل كأحباؤه، كفي القراءة األخرل تككف "حسبكا" بمعنى الظف.

 معناه مف الٌرجاءأاٌل تصيبيـ فتنة.

 اني:الّنموذج الث

َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرحًا لََّعمٍّي َأْبُمُغ اَلْسَباَب َأْسَباَب السََّمَواِت )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.37-36)غافر:  (َفَأطَِّمَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى

 كرد في الفعؿ "فأٌطمع" قراءتاف متكاترتاف: -

 المضارع كقرأ بيا، جميكر القراء الٌسبعة.القراءة األكلى: "فأٌطمعي" برفع الفعؿ 

 دكف الٌسبعة القراءة الثٌانية: "فأطمع" بنصب الفعؿ المضارع، كانفرد بيا حفص عف عاصـ
 4كركاىا مف غيرىـ آخركف.

                                  
 .302الكشاؼ، ص  .1
 .60، ص 12التفسير الكبير، ج .2
 .443، ص 1؛ كالمكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج386فتح القدير، ج ص  :ينظر .3
 .225، ص 8معجـ القراءات، ج :ينظر .4
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كلقد اتٌفقت كممة الٌنحاة كالمفسّْريف في تكجيو قراءة الجميكر )قراءة الٌرفع( عمى عطؼ 
البمكغ  أمريف عنى: لعمي أٌطمع كلعمي أبمغ، فكأٌنو تكٌقع عمى ظنّْو"فأطمع" عمى "أبمغ" فيككف الم

 كاالطبلع.

أٌما قراءة الٌنصب التي انفرد بيا عاصـ فقد اختمؼ الٌنحاة في تكجيييا إلى رأييف حسب  -
البصرة، فالرأم األٌكؿ: يرل انتصاب الفعؿ بالفاء لكقكعو في  انتمائيـ المدرسي إلى الككفة أك

يرل انتصاب الفعؿ عمى  التي تفيد الٌترجي، كىذا قكؿ الككفٌييف، كالرأم الثٌاني: جكاب "لعٌؿ"
 1كتقديره: أف تبف لي صرحا فأٌطمع، كىذا قكؿ البصرٌييف. جكاب األمر "بأف "مضمرة بعد الفاء،

كقد ذىب ابف خالكيو مذىب أىؿ الككفة، كييستىشؼ ىذا مف قكلو: "فأطمع" إلى إلو مكسى  -
  ٌف مف العرب مف ينصب جكاب "لعٌؿ" بالفاء  كما ينصب جكاب االستفياـ كغيرهبالٌنصب، أل

الٌنصب ىي:إٌما  فذكر  أٌف عٌمة  أٌما الٌسميف الحمبي  فعرض الرأييف دكف ترجيح  بينيما،
في قكلو:" ابف لي" فنصب بأف مضمرة بعد الفاء في جكابو عمى قاعدة  جكاب األمر

جكاب الٌترجي، كقاؿ بأٌنو مذىب ككفي، كأضاؼ إلى ىذيف  البصريييف، أك أٌنو انتصب عمى
خبر "لعٌؿ" كثيرا ما  الٌرأييف رأم شيخو أبي حياف الذم كٌجو الٌنصب بالعطؼ عمى الٌتكىـ، ألفٌ 

يجيء مقركنا ب "أف" في الٌنظـ كقميبل في الٌنثر، فمف نصب تكٌىـ أف الفعؿ المرفكع الكاقع 
ال أٌنو ال ينقاس، كلـ يعقّْب عمى ىذا الٌرأم خبرا منصكب "بأف"، كالعطؼ عمى ا لٌتكىـ  كثيرها 

 2بمكافقة أكمخالفة.

كمما يجدر ذكره أٌنو قد انتصر لمككفٌييف في ىذه المسألة بعض كبار الٌنحاة مف أبرزىـ 
كجماؿ الديف بف مالؾ، كمٌما قاؿ ىذا األخير في شركط  3الٌزمخشرم، كمكفؽ الديف بف يعيش

أك نيي أك دعاءو  ألمر الٌنصب بفاء الٌسببٌية: " كتضمر أيضا]أف[ لزكما بعد فاء الٌسبب جكابا
 لنفي محض أك مؤٌكؿ أك عرضو  بفعؿ أصيؿ في ذلؾ أك الستفياـو ال يتضٌمف كقكع الفعؿ أك

ـٌ قاـ  أك تحضيض أك تمفٍّ  بشرح ىذا المتف الكارد في كتاب" الٌتسييؿ" فقاؿ:  أك رجاء"،  ث

                                  
عراب القراءات السبع، جك  ؛482، ص 9الٌدر المصكف، ج :ينظر .1 ، 2ت السبع كعمميا كحججيا، جكالكشؼ عف كجكه القراءا ؛271، ص 2ا 
 .631كحٌجة القراءات، ص  ؛11، ص6كالحجة لمقراء الٌسبعة، ج ؛244ص
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"كأٌما الٌرجاء فقريب مف الٌتمني، كعند البصرييف أٌف المقركف بأداة الٌترجي في حكـ الكاجب فبل 
كالٌصحيح أٌف الٌترجي قد ييحمؿ عمى الٌتمني فيككف لو جكاب  يككف لو جكاب منصكب

ككقكؿ الٌراجز أنشده "لعمي أبمغ السباب فأطمع..." منصكب، كقراءة حفص عف عاصـ، 
 الفٌراء:

 يامن لّماتِ  الّمّمـــــةَ  نـاولِتيا     ُيِدْلنَ أو دُ  ىرِ الدّ  عّل صروفَ 
 1ــــــــيا.من زفراتِـــ  فتستريَح الّنــــــــفُس                            

 الّنموذج الثّالث:
ْقِرُض المََّو َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثيَرًة َوالمَُّو َيْقِبُض َمن َذا الَِّذي يُ )قاؿ تعالى: 

َلْيِو ُتْرَجُعونَ   (.245)البقرة:  ( َوَيْبُسُط َواِ 
 كردت في "فيضاعفو" أربع قراءات متكاترة -

  كقرأ بيا ابف عامر كعاصـ كيعقكب القراءة األكلى: فيضاعفىو باأللؼ كنصب الفاء،
 كآخركف مف غير القٌراء العشرة.

كقد قرأ بيا أبك عمرك كنافع كحمزة كالكسائي  القراءة الثٌانية: "فيضاعفيو" باأللؼ كضـٌ الفاء،
 كابف كثير كخمؼ.

القراءة الثٌالثة: "فيضعّْفىو" بالٌتشديد كنصب الفاء، كقد قرأ بيا ابف عامر كعاصـ، كيعقكب 
 بركاية ركيس كزيد.

"فيضعّْفيو" بالٌتشديد كضـٌ الفاء كقد قرأ بيا ابف كثير كأبك جعفر كشيبة  ة:القراءة الرابع
 2كيعقكب.

أٌنو عطؼ عمى "يقرض" الذم ىك صمة  كذكر الٌسميف الحمبي تكجيييف لقراءة الٌرفع، -
  أم: "فيك يضاعفو لو "الذم" كالٌتقدير: يقرض كيضاعؼ، كالثٌاني أٌنو رفع عمى االستئناؼ،

 3ع مٌما قبمو.أم: أٌنو مقطك 

                                  
 .34، ص 4شرح التسييؿ، ج .1
 .368، ص1معجـ القراءات، ج : ينظر .2
 .509، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .3
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بف مريـ اك  ،2كمٌكي بف أبي طالب 1كىذاف الكجياف ذكرىما أيضا أبك عمي الفارسي
 كغيرىـ.3

أٌما تكجيو قراء الٌنصب فذكر ليا الٌنحاة كجييف أيضا، أحدىما: الٌنصب عمى جكاب -
 االستفياـ في المعنى، ألٌف االستفياـ إذا كقع عف المقرض لفظا فيك عف االقتراض معنى عمى

 تقدير: " أيقرض اهلل أحده فيضاعفو"؟

 كالكجو اآلخر أٌنو منصكب بإضمار "أف" عطفا عمى المصدر المفيـك مف يقرض في -
المعني فيككف مصدرا معطكفا عمى مصدر تقديره: مف ذا الذم يككف منو إقراضه فمضاعىفةه 

 4مف اهلل.

 الّنموذج الرّابع:

َزْقَناُكم مٍّن َقْبِل َأن َيْأِتَي َأَحَدُكُم الَمْوُت َفَيُقوَل َربٍّ َلْول َوَأنِفُقوا ِمن مَّا رَ : )قاؿ اهلل تعالى
اِلِحينَ  َن الصَّ دََّق َوَأُكن مٍّ ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ  (10)المنافقون: (َأخَّ

 في الفعؿ الٌناقص قراءتاف متكاترتاف:

 الٌنكف مف غير كاك.القراءة األكلى: قراءة جميكر القٌراء العشرة بجـز 

 5القراءة الثانية: "أككف" بالٌنصب كقد انفرد بيا أبك عمركبف العبلء.

" منصكب عطفا  كقد كٌجو الٌسميف الحمبي قراءة - أبي عمركبف العبلء بأٌف الفعؿ ك"كأككفى
 6عمى "فأصدؽى" منصكب عمى جكاب الٌتمني في قكلو: لكال أخرتني.

تكجيييو تكجيو كرأم الٌسميف كأضاؼ بأٌف "لكال" معناه "ىبٌل" التي أٌما ابف خالكيو فكافؽ  -
، ككٌجو آخركف بغير 7تفيد الٌتحضيض، كجكاب االستفياـ كالٌتحضيض بالفاء بككف منصكبا

                                  
 .344 ، ص2الحجة لمقراء السبعة، ج :ينظر .1
 301ص1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .2
 .368، ص 334، ص 1ا،جالمكضح في كجكه القراءات كعممي :ينظر .3
 . 509 ص2الدر المصكف ج :ينظر .4
 .589، ص 2التذكرة في القراءات الثماف، ج :ينظر .5
 .344، ص 10الدر المصكف، ج :ينظر .6
 .369، ص 2إعراب القراءات السبع، ج .7
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ٌنما نصب "فأصٌدؽ"  جكاب الٌنصب عمى الٌتمني كالٌتحضيض، كمنيـ ابف مريـ الذم قاؿ: "كا 
رني، فكأٌنو قاؿ:  ألٌنو جكاب بالفاء ًلما ىك أمره في المعنى، ألف قكلو: " لكال أٌخرتني" بمعنى أخّْ

"فأجاب عمى األمر بالفاء عمى إضمار " أٌف " بعده" رني فأصٌدؽى  1"أخّْ

أٌما قراءة الجميكر "أكف" بالجـز فتكجييييا بأٌف "أكف" معطكفة عمى محؿّْ "فأصٌدؽى" ألٌف 
، ألٌنو  مني إذا كاف بغير فاء كال كاكو مجزكـه،ألٌف جكاب التٌ  مكقعو قبؿ دخكؿ الفاء فيو جـز
فمذلؾ كاف مجزكما كما يجـز جكاب الٌشرط ألٌنو  كجكابو، غير كاجب ففيو مضارعة لمٌشرط،

 .2غير كاجب،إذ يجكز أف يقع كيجكز اليقع

كلسائؿ أف يسأؿ ًلـ عيطؼ بالجـز عمى الٌنصب فقاؿ فاصٌدؽى بالٌنصب ثـ قاؿ كأكٍف بالجـز 
ا نسقا كاحدا؟ يجيبي الٌسامرائي عف ىذا الٌسؤاؿ في إحدل "لمساتو البيانٌية" فقاؿ: " كلـ يجعميم

الجكاب أٌف ىذا مٌما سٌماه الٌنحاة العطؼ عمى المعنى، كقد يسٌمى في غير القرآف "العطؼ 
  عمى الٌتكىـ" كذلؾ أٌف "أصٌدؽ" منصكب بعد فاء "الٌسببية"، "كأكف" مجزكـه عمى أٌنو لمٌطمب

نى: إف أٌخرتني أكف مف الٌصالحيف كنحك ذلؾ أف تقكؿ: "ىبٌل تدلَّني عمى بيتؾ أزرؾ": كالمع
رؾ مجزـك بجكاب كلك جئت بفاء الٌسبب لنصبتى فقمت: ىبٌل تدٌلني عمى بيتؾ  [...]الطمب  فأزي

ف أردتى معنى الٌشرط جزمت.  فأزكرىؾ: كا 

لٌسبب كجاء بالمعطكؼ عمى ففي اآلية الكريمة جاء بالمعطكؼ عميو عمى إرادة معنى ا -
إذف ليس عمى إرادة معنى الفاء بؿ  معنى الٌشرط، فجمع بيف معنيي الٌسبب كالٌشرط، فالعطؼ

 عمى إرادة معنى جديد.

كيجيب األستاذ الٌسامرائي عف عٌمة عدـ الٌتسكية بينيا في نسؽ كاحد: فيقكؿ: "كالجكاب  -
أىـٌ مف الٌصدقة، ذلؾ أٌف الذم ينجي مف أنيما ليسا بمرتبة كاحدة في األىمية، فالٌصبلح 

المؤمف قد ال يتصٌدؽ أصبل كمع ذلؾ  العذاب ىك ككنو مف الٌصالحيف ال ككنو متصدّْقا، فإف ٌِ
كذلؾ يدٌؿ عمى أٌف الٌصبلح  [...] د يككف ليس معو ما يتصٌدؽ بويدخؿ الجٌنة بصبلحو، فق

الحيف بأسمكب الٌشرط ألٌنو قكمّّ في ىك مناط الٌنجاة، كأٌنو ىك األىـ، فعبر عف ككنو مف الصٌ 
                                  

 .1272، ص 3المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .1
 .323، ص2، ص ف؛ كالكشؼ عند كجكه القراءات السبع كعمميا، ج10ينظر الدر المصكف، ج .2
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الٌداللة عمى الٌتعيد كالٌتكثيؽ فقد اشترط عمى نفسو أف يككف مف الٌصالحيف،كقطع عيدا عمى 
نفسو بذلؾ فأعطى األىـ كاألٍكلى أسمكب الٌشرط الٌداؿ عمى القٌكة في األخذ عمى الٌنفس 

مكب الٌتعميؿ كلـ يجعميما بمرتبة أس األىمٌية كاألكلكٌية كااللتزاـ، كأعطى ما ىك دكنو في
 1كاحدة.

 الّنموذج الخامس:

 (َقاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما َوَل َتتَِّبَعانٍّ َسِبيَل الَِّذيَن َل َيْعَمُمونَ )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.89)يونس:

 كرد في "تتبعاف" قراءتاف متكاترتاف: -

 "تٌتبعاف" بتشديد الٌتاء الثٌانية، كفتحيا ككسر الباء كتشديد الٌنكف.القراءة األكلى: قراءة الجميكر 

كقدانفرد بيا ابف  القراءة الثٌانية: "تٍتبعاف" بسككف الٌتاء الثانية كفتح الباء ككسر الٌنكف الخفيفة،
 2كمف غير األئمة العشرة ركاىا آخركف. عامر في ركاية ابف ذككاف،

إال يسيرا مف الٌتكجيو المعجمي  ؿ في تكجيو القراءتيف الٌميـٌ لـ يقؿ ابف خالكيو شيئا ذا با -
أٌف مف شٌدد أخذ ذلؾ ًمف اٌتبعى يٌتبعي، كمف خٌفؼ أخذ ذلؾ مف تًبع يتبىعي، كأٌنيما لغتاف  مفاده:

 3معناىا كاحد، كأٌف الٌنكف مشٌددة لتأكيد الٌنيي.

" بأٌف "ال" فييا لمٌنيي، لذلؾ أيكد كأٌما الٌسميف الحمبي كفقد كٌجو قراءة الجميكر "كال تٌتبً  - عافّْ
الفعؿ بعدىا، ألٌف األصؿ في الٌنكف التي تدخؿ عمى األفعاؿ أٌنيا لمتأكيد في األمر كالٌتشديد 

كأٌما قراءة ابف  ،5رة فحقُّيا الكس، كسبب كسر نكًف التٌككيد أٌنيا كقعت بعد ألؼ الٌتثني4في الٌنيي
 تكجييات كىي:عامر فقد كٌجييا الٌنحاة ثبلثة 

                                  
 .191-189، ص 2003-1423، عماف األردف، دار عٌمار لمنشر، 3فاضؿ صالح الٌسامرائي، لمسات بيانية في نصكص التٌنزيؿ، ط .1
 .614-612، ص 3معجـ القراءات، ج :ينظر .2
 .183السبع، ص  الحجة في القراءات :ينظر .3
 .261، 6الدر المصكف، ج :ينظر .4
عراب القرآف، ج635ص ، 2المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .5  .267، ص 2؛ كا 
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أف تككف "كال تٍتبىعاف" بمعنى الٌنيي كلكف استثقؿ الٌتشديد فخٌففيا كىك يريد الٌتشديد كما خٌففكا  -
ذكر ذلؾ الفارسي كمكّْي كعٌمار الميدكم "ريٌب " ك"ربما" كى

  2كغيرىـ، كضٌعؼ مٌكي ىذا القكؿ1
 .4راءات" كىك ليس فيوىذا القكؿ إلى ابف زنجمة في "حٌجة الق 3كقد عزا خميؿ رشيد أحمد

في معنى  أف يككف "كال تىتبىعاف" خبرا معربا ليس بمجزـك ك"ال" نافية أم: أٌنو نفيه  كالثٌاني:
 (.83)البقرة:  (اهلل إلَّ  ونَ دُ بُ عْ تَ  لَ : )الٌنيي كقكلو تعالى

أف يككف في مكضع نصب عمى الحاؿ كالٌتقدير: فاستقيما غير مٌتبعيف  كالكجو الثالث:
 .5الذيف ال يعممكف"سبيؿ 

كقد دافع عٌمار الميدكم " عف قراءة "ابف عامر" ضٌد مف ضٌعفيا، كعٌمؿ ذلؾ بأٌف الكجكه  -
أعبله كمُّيا صحيحة إعرابا كمعنى، كلك لـ يكف ليا إاٌل مخرج كاحد مف ىذه الكجكه  المذككرةى 

كاية مع صٌحة مخرجوثبتت بو ال حد أف ييقًدـ عمى الٌطعف في حرؼألى  لكاف كافيا، كلـ ًيحؿٌ   .6رّْ

 .6مخرجو
إجازة كقكع الٌنكف  كلعٌؿ عٌمار الميدكم يقصد سيبكيو كالكسائي فقد ثبت عنيما عدـي  -

  الخفيفة بعد األلؼ سكاء كانت األلؼ تثنية أك ألؼ فصؿ بيف اإلناث كنكف الٌتككيد، نحك "ىؿ
أجازا كقكع الٌنكف الخفيفة بعد كالفٌراء قد  " كقد بٌيف الٌسميف الحمبي أٌف يكنس؟ضًرٍبناًف يانسكة

 7األلؼ، كعمى قكليما تتخٌرج القراءة.

  

                                  
 .290، كشرح اليداية، ص 522، ص 1، كالكشؼ عف كجكه القراءات الٌسبع كعمميا كحججيا،ج223، ص 4الحجة لمقراء السبعة، ج :ينظر .1
 .522، ص 1كه القراءات كعمميا كحججيا، جالكشؼ عف كج .2
 .290انفرادات االئمة السبعة، ص  :ينظر .3
 .336حجة القراءات، ص  :ينظر .4
 .343، شرح اليداية، ص 636، ص 2، المكضح في كجكه القراءات، ج262، ص 6الدر المصكف، ج :ينظر .5
 .343، ص 1في تكجيو القراءات ، ج شرح اليداية :ينظر .6
 .522، ص 1الدر المصكف، ص ف، كالكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعممياك حججيا، ج :ينظر .7

 .294، ص 4كالحجة لمقراءات السبع، ج
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 نيا: الّتوجيو الّنحوي في الدوات والحروف:ثا

 فتح ىمزة "أن" وكسرىا: -

 الّنموذج الّول:

َقاِئمًا ِباْلِقْسِط َل ِإَلَو ِإلَّ َشِيَد المَُّو َأنَُّو َل ِإَلَو ِإلَّ ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا الِعْمِم قاؿ اهلل تعالى: )
 (.19-18آل عمران :)( ُىَو الَعِزيُز الَحِكيُم ِإنَّ الدٍّيَن ِعنَد المَِّو اإِلْسالمُ 

 كردت في ىمزة "إف" قراءتاف متكاترتاف: -

القراءة األكلى: "أٌنو ال إلو" بفتح اليمزة، ك"إٌف الديف" كبكسر ىمزة "إف" الثانية، كىي قراءة 
 جميكر.ال

 1القراءة الثٌانية: فتح اليمزة: "أٌف" في اآليتيف، كقد انفرد بذلؾ الكسائي دكف القٌراء العشرة.

أٌف ابف عباس كالحسف كالكسائي "لؤلستاذ عبد المطيؼ الخطيب  جاء في "معجـ القراءات -
فمذىبو في أٌف ىذه قراءة ابف اعباس، أٌما الكسائي  "شيد إنو" بكسر اليمزة، كالٌصكاب كاأقر 

إلى كٌؿ  "أنو" بالفتح مثؿ الجميكر كلـ أجد مرجعا يعزك ىذه القراءة لمكسائي، كقد عدتي 
 المراجع التي أحاؿ إلييا األستاذ في اليامش، فما كجدتي فييا ذلؾ، كلعمو سيك مف األستاذ.

اهلل  تكجيو القراءة األكلى: كجوي الفتح في "أٌنو" أنو عمى تأكيؿ حذؼ حرؼ الجٌر، أم: شيد
تماما  بأٌنو ال إلو إاٌل ىك، كجممة " أٌنو ال إلو إال ىك" في محؿ الٌنصب مفعكؿ بو لشيد، كا 

أنو قرأ "إٌنو" بكسر اليمزة، كذكر -رضي اهلل عنو-لمفائدة فقد نيقؿ في الٌشكاٌذ عف ابف عباس
شيد اهلل" إجراء "شيد" مجرل القكؿ ألٌنو كقع في الٌتفسير أف " الٌنحاة ليا تخرجيف أحدىما:

كيؤيّْد ذلؾ ما نقؿ المؤرّْج "السَّدكسي" أٌف"شيد" بمعنى: "قاؿ" كىي لغة: "قيس  معناىا: قاؿ اهلل،
 ".2بف عيبلف

                                  
 .486، ص 1؛ ك معجـ القراءات، ج284، ص 1ينظر التذكرة في القراءات الٌثماف، ج .1

، ص 4؛ كتفسير القرطبي، ج420، ص 2البحر المحيط، ج؛ ك 74، ص 3؛ كالدر المصكف، ج109، ص 1ينظر كؿ مف: إعراب القراءات السبع، ج
؛ كفتح 412، ص 1؛ كالمحٌرر الكجيز، ج104، ص 3؛ كركح المعاني، ج386، ص 1؛ كمعاني القرآف، ج278، ص 5؛ كتفسير الطبرم، ج42

 .208القدير، ص 
 .111، ص3الدر المصكف، ج .2
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كأٌما كجو كسر ىمزة "إف" الثٌانية )إٌف الديف عند اهلل اإلسبلـ(، فقد كيسرت عمى االبتداء  -
كابتيًدئ بخبر آخر  استيؤنؼ حكيـ"، ثـٌ كاالستئناؼ، ألٌف الكبلـ قد تـٌ عند قكلو: " العزيز ال

فكيًسرت "إٌف" لذلؾ، قاؿ الفارسي:" الكجو الكسر في "إٌف" ألٌف الكبلـ الذم قبمو قد تـٌ، كىذا 
الٌنحك مف الكبلـ الذم يراد منو التٌنزيو كالتقٌرب أف يككف بجمؿ متباينة أحسف مف حيث كاف 

ل1أبمغي في الثٌناء كأذىبي في باب المدح. ، كابف 3كمٌكي 2ى نفس الٌتكجيو ذىب ابف خالكيو" كا 
 ، كقد ذكر األخيراف عبارة الفارسي نفسيا.4مريـ

 تكجيو القراءة الثٌانية: )القراءة التي انفرد بيا الكسائي(.

أٌف جممة ]أف الديف عند اهلل اإلسبلـ[ بدؿ مف الجممة  ذكر ليا الٌنحاة أكجيا عٌدة منيا: -
ىك" إٌما أف يككف بدؿ الٌشيء مف الٌشيء، كذلؾ أٌف الديف الذم ىك األكلى"أٌنو ال إلو إال 

ٌما أٌنو بدؿ اشتماؿ ألٌف اإلسبلـ يشتمؿ  اإلسبلـ يتضٌمف العدؿ كالٌتكحيد كىك ىك في المعنى، كا 
 عمى الٌتكحيد كالعدؿ.

ٌما أف أف يككف "أٌف الٌديف" بدال مف قائما بالقسط، ك  كمف أكجو قراءة الكسائي: كالكجو الثٌاني ا 
ٌما أف يككف بدال مف المكضع فيككف  يككف بدال مف الٌمفظ فيككف محؿ "أٌف الديف" الجٌر، كا 
محٌميا ]أف الديف[ نصبا كضٌعؼ الٌسميف الثٌاني، كيجكز أف يككف بدؿ اشتماؿ ألٌف الٌديف 

 عف أبي عمي الفارسي. مأخكذة مشتمؿ عمى القسط كىك العدؿ ككٌؿ ىذه الٌتخاريج

الكجو الثٌالث: أف يككف الٌديف معطكفا عمى " أٌنو ال إلو إال ىك" كحيذؼ منو كجو العطؼ  
 5كنيًسب ىذا الكجو البف جرير الطبرم.

أٌف الٌتقدير عمى ىذه  كنسب الٌنحاس إلى المبرّْد كجيا آخر في قراءة الكسائي كىك: -
 بشاىد سيبكيو. ذفت الباء كاستدؿٌ القراءة:" أف الدّْيف عند اهلل بأٌنو ال إلو إال ىك " ثـ ح

 

                                  
 .23-22، ص 3الحجة لمقراء، السبعة، ج .1
 .109، ص 1قراءات السبع، جينظر إعراب ال .2
 .401، ص 1ينظر الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .3
 .364، ص 1ينظر المكضح في كجكه القراءات كعمميا،ج .4
 .90، ص 3ينظر الدر المصكف، ج .5
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 ك ذا ماٍل وذا نَشِب ُـــ فقد تركت  بو    ما ُأِمرتَ  أمرُتك الخيَر فافعلْ              

 .1أم: أمرتؾ بالخير كالمعنى

 الّنموذج الثّاني:

طو: ) (ِبِسْحرِِىَما َقاُلوا ِإْن َىَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأن ُيْخِرَجاُكم مٍّْن َأْرِضُكم)قاؿ اهلل تعالى: 
63). 

 كرد في "إف ىذاف" عدة قراءات متكاترة: -

كقرأ بيا األئٌمة حفص عف عاصـ، كابف كثير كابف  القراءة األكلى: "إٍف ىذاف لساحراف"
 محيصف، كالخميؿ بف أحمد كاألخفش كغيرىـ.

عامر كنافع كحمزة القراءة الثانية: "إٌف ىذاف" بتشديد الٌنكف كىذاف باأللؼ، كقد قرأبيا ابف 
 كالكسائي كأبك بكر ابف عٌياش عف عاصـ، كأبك جعفر كآخركف.

النكف كقرأ بيا مف القٌراء العشرة أبك عمركبف  القراءة الثٌالثة: "إٌف ىذيف لساحراف" بٌتشديد
 العبلء.

القراءة الرابعة: "إٍف ىذاف لساحراف" بتخفيؼ الٌنكف مف "إف" ك "ىذافّْ "، باأللؼ كتشديد 
 2ٌنكف.ال

 كما يأتي:  قد كٌجو الٌنحاة ىذه القراءات

القراءة األكلى )تخفيؼ إٍف( ذكر ابف خالكيو أٌف مف قرأ بذلؾ جعؿ "إٍف" بمعنى "ما" جحدا  
]ما الٌنافية[، أم :ما ىذاف لساحراف، كذكر الٌسميف كجيا آخر ليذه القراءة التي كصفيا  بأٌنيا  

ث إٌنيـ جعمكا إف" مخففة مف الثقيمة فأيىممت ]مف حيث أكضح القراءات لفظا كمعنى كخطا، حي
كلما أىممت خيؼ التباسيا بالٌنافية فجيئ بالبٌلـ الفارقة في الخبر، كعمى ىذا ؼ 3اإلعماؿ[ 

"ىذاف" :مبتدأ ك لساحراف" :خبره، كذكر مٌكي حٌجة مف خفؼ"إف" فقاؿ: "كحٌجة مف خٌفؼ 

                                  
 .370، ص 1معاني القرآف الكريـ ج .1
 . 453-448، ص 5ينظر معجـ القراءات، ج .2
 .39ص ، 2ينظر إعراب القراءات الٌسبع، ج .3



 الّتوجيه الّنحوي  للقراءات القرآنّية :الفصل  الّرابع

-838- 

أف يحتاط باإلعراب فخٌفؼ "إف" ليحسيف الٌرفع  "إف"أٌنو لما رأل القراءة كخط المصحؼ أراد
ففت، حسف الٌرفعي بعدىا عمى االبتداء، لنقصيا عف شبو  بعدىا عمى االبتداء، ألٌف" إف"إذا خي
الفعؿ، كألٌنيا لـ تقك قٌكة الفعؿ،  فتعمؿ ناقصة كما يعمؿ الفعؿ ناقصا، كيضعؼ ىذا الٌتحميؿ 

حك، كعميو فيذا الٌتحميؿ كمجرد اجتياد مف مٌكي، كىك أٌف القراءة سٌنة كركاية، كىي سابقة لمنٌ 
كاية الٌسابقة بالٌتحميؿ االفتراضي البٌلحؽ.  1بعيدألٌنو ال يمكف تبرير الرّْ

ثبات األلؼ في"ىذاف" فذكركا ليا ليا عٌدة أكجو منيا:  أٌما قراءة تشديد "إٌف" كا 

الٌتثنية عندىـ في األحكاؿ أف تككف القراءة عمى لغة "بني الحارث بف كعب"، حيث تككف  -
كاف كعمى ىذه الٌمفظة قكؿ  الثبلثة باأللؼ، كيقكلكف: ىذاف أخكاف، كرأيت أخكاف كمررت بأخى

 الٌشاعر:

 أخطبانِ  إذا ما       أمّرُىـــما ترن ــــــــــــــــمُ  كأّن صريَف نابيوِ 

 أراد: نابيو، كأخطبيف. -

 كمف الٌشكاىد أيضا قكؿ ىكبر الحارثي

 2إلى ىابي الّتراِب عقيمِ  دعتوُ       تزّود مّنا بين أذناُه ضربًة               

"كىذاف" ىاىنا في مكضع نصب ألٌنو اسـ "إف" كلساحراف: خبر، كحسيف دخكؿ البٌلـ في 
 خبر "إف".

ٍيـ  كقد أضاؼ الٌسميف أٌف ىذه المغة ليست لغة - بني الحارث فقط، بؿ ىي لغة بني الييجى
بيد"، ك"عيذرة "، ك"خثعـ"، كحكى ىذه المُّغة األئٌمة الكبار كأبي الخٌطاب كأبي كبني الع نبر، ك"زي

 زيد األنصارم كالكسائي كاستشيد بالقكؿ الممتمّْس:

 3الش جاِع ولويرى     مساغا لناباُه الّشجاُع لصّمما قَ  إطرا طرقَ أف

 ذلؾ بقكؿ الٌشاعر:أف تككف "إف" بمعنى "نعـ" كاستدٌلكا عمى  كالكجو الثٌاني:

                                  
 .99، ص 2الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .1
 .838-837، ص 2ينظر المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .2
 .67، ص 8ينظر الدُّر المصكف، ج .3
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 يُمْمَنـــني وألـــــــوُمُيــنَّ  ـبِ ـــــَبَكر العواذُل في المشيــــــــــــــ            

 إّنوْ  وقد كِبرَت فقمتُ  ـالَك ــــــــــــــــــــــــــقد ع ويقْمن شيبٌ             

ك"لساحراف" خبر، إاٌل أٌف ىذا الكجو أم: نعـ كالياء لمسَّكت، فعمى ىذا الكجو، "ىذاف" مبتدأ  -
نما حقُّيا أف تدخؿ عؿ المبتدأ دكف الخبر، كقد جاء  ضيعّْؼ لدخكؿ البٌلـ عمى خبر المبتدأ، كا 
دخكؿ البٌل ـ في الخبر دكف المبتدأ في الشّْعر، كقد رٌد الٌسميف ىذ الكجو المذككر )دخكؿ البٌلـ 

معنى "نعـ" كما أكردكه فإنو مؤكؿ، فالياء في عؿ الخبر( كلكٍجوو آخر ىك عدـ ثبكت "إٍف" ب
 . 1البيت المستشيد بو: اسميا، كالخبر محذكؼ كمفيـك مف المعنى، تقديره: إٌنو كذلؾ

  كالكجو الثٌالث ليذه القراءة: أٌف اسـٌ إٌف ضمير الٌشأف المحذكؼ كالٌتقدير: "إف ىذاف لساحراف"
مر األمر، كعمى ىذا يككف "الٌشأف" اسـ "إٌف" أم: "إٌف األمر أك الٌشأف ىاذاف ساحراف"، فأض

 2"كىذاف لساحراف" مبتدأ كخبره كىما خبر "إٌف".

الكجو الٌرابع:أف يككف ألؼ "ىذاف"ألؼ األصؿ ]ألؼ ىذا[ ال ألؼ الٌتثنٌية كحيذفت ألؼ الٌتثنية  -
ٌنما حذفت ألؼ الٌتثنية ألفٌ  الٌنكف الزمة  الجتماعيا مع ألؼ "ىذا"،كحذفت اللتقاء الٌساكنيف، كا 

 3ال تسقط فصار دليؿ الٌتثنية، كقد ذكر ىذا الكجو ابف مريـ.

تكجيو القراءة الثٌالثة:"إف ىذيف لساحراف" كقد جاءت ىذه القراءة عمى األصؿ مف كبلـ فصحاء 
ؼ"ىاذيف": اسـ "إٌف" كلساحراف: خبرىما، كقد استتشكؿ بعض  4العرب، كما قاؿ ابف خالكيو،

المفسّْريف كالٌنحاة ىذه القراءة لمخالفتيا خط المصحؼ، قاؿ أبك اسحؽ: "كال أجيزي ىذه القراءة 
ألٌنيا خبلؼ المصحؼ، كالمثبت في المصحؼ حسبيـ ىك "ىذف" بدكف ألؼ كال ياء، فإثبات 

القراءة فقاؿ: "كىذا ال ينبغي أف  فع الٌسميف عف ىذهالياء زيادة عمى خط المصحؼ، كقد دا
 5ييرٌدبو عمى أبي عمرك، ككـ جاء في الٌرسـ أشياء خارجية عند القياس."

 

                                  
 .67، ص 8، جالسابؽينظر المصدر  .1
 .64 ، ص8ينظر المصدر نفسو، ج .2
 .832، ص 2ينظر المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .3
 .36، ص 2ينظر إعراب القراءات السبع، ج .4
 .64 ص ، 8الدر المصكف، ج .5
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 الّنموذج الثالث:

 بيف "مىف" المكصكلة ك"ًمف" الجاٌرة. -

 .)24)مريم:  (َتْحَتِك َسِرياًّ َفَناَداَىا ِمن َتْحِتَيا َألَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َرب ِك )قاؿ اهلل تعالى: 

 كرد في "مف" قراءتاف متكاترتاف. -

"ًمف" كىي الجاٌرة كقد قرأ بيا نافع كحفص عف عاصـ كحمزة كالكسائي  :القراءة األكلى -
 كأبك جعفر كآخركف.

القراءة الثانية: "مىف" كىي المكصكلة بمعنى "الذم"، كقد قرأ بيا ابف كثير كابف عامر كأبك 
 1العبلء، كأبك بكر عف عاصـ. عمرك بف

فابف خالكيو اقتضب في الٌتكجيو فقاؿ: "مىف" اسـ  كقد تشابيت تكجييات الٌنحاة لمقراءتيف، -
كقد بدا في ىذا 2-عميو الٌسبلـ-ك"ًمف" حرؼ فمف فتح أراد "عيسى" كمف كسر أراد "جبريؿ 

يككف المقصكد عيسى أك  الٌتكجيو جازما، كلكٌف ىذا الجـز لـ يرد عند غيره إذ احتممكا أف
في كؿ قراءة، كالقراءة األكلى تقتضي أف يككف الفاعؿ في "نادل" مضمرا  عمييماالٌسبلـ جبريؿ

كفيو تأكيبلف: أحدىيما ىك جبريؿ، كمعنى ككنو "مف تحتيا"، أٌنو في مكاف أسفؿ منيا، 
مىؾ مف تحتيا".  كييستأنىسي بقراءة ابف عباس الٌشاذة: " فناداىا مى

إٌما أٌنو متعٌمؽ بالًنداء، أم جاء النداء مف ىذه الجية،  تحتيا" فيو تكجيياف، ك" مف-
 كالثٌاني: أٌنو حاؿ مف الفاعؿ أم: ناداىا كىك تحتيا.

 3كثاني الٌتأكيميف في الضمير أٌنو لعيسى، أم: فناداىا مف تحت ذيميا.

  " في محؿ رفع فاعؿكأٌما القراءة الثانية: فتككف "مىف" مكصكلة كالظرؼ صمتييا، ك"مف -
كقد ذكر الٌسميف االحتماليف دكف  -عمييما الٌسبلـ-كىي تعكد إٌما عمى جبريؿ أك عيسى

ييف فإٌنيـ رٌجحكا أحد االحتماليف، فذٌكر "مكي" بف أبي  ترجيح، عمى عكس مف بقية المكجّْ
، ألٌف ذلؾ  -عميو الٌسبلـ -طالب أٌف األبيف في قراءة "ًمف" الجاٌرة أف يككف الٌضمير لعيسى

                                  
 .354-353، ص 5معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 16، ص 2إعراب القراءات السبع، كعمميا، ج. 2
 .583 ، ص7الدر المصكف، ج :ينظر .3
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متابعا في ذلؾ الفارسي الذم قاؿ: " كأف يككف 1أعظـ في زكاؿ كحشتيا، كتسكيف نفسيا،
المنادل لعيسى أشبو كأشٌدإزالة لما خامرىا مف الكحشة كاالغتماـ لما يكجد مف طعف عمييا ألٌف 

 2ذلؾ يثقؿ عمى طباع البشر"

 3ف في عكد الضمير دكف ترجيحأٌما في قراءة "مف" المكصكلة فقد ذكر مٌكي االحتمالي -
 .4بخبلؼ ابف مريـ الذم جـز بأٌف الذم تحتيا ىك عيسى عميو الٌسبلـ

 الّنموذج الرّابع:

 بين "لكّن" المشّددة و "لكْن" المخّففة:

ِكنَّ َواتََّبُعوا َما َتْتُمو الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَمْيَماُن َولَ )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.102)البقرة:  (الشََّياِطيَن َكَفُروا

 كرد في "لكف" قراءتاف متكاترتاف: -

 بتخفيؼ الٌنكف كرفع ما بعدىا، كقرأ بيا ابف عامر كحمزة كالكسائي كخمؼ. :القراءة األكلى

بفتح كتشديد نكف "لكف"، كقرأ بيا نافع كعاصـ كابف كثير كأبك عمرك كأبك  القراءة الثٌانية:
 5كيعقكب.جعفر 

كٌجو "ابف خالكيو" قراءة تخفيؼ الٌنكف كالٌرفع، بأٌف "لكف" كأخكاتيا إٌنما عممف لشبًيًيٌف بالفعؿ 
لفظا كمعنى، فإذا زاؿ الٌمفظ، أم: زالت الفتحة ًمف "لكف" زاؿ العمؿ، كاستدٌؿ عمى ذلؾ بأٌف 

ًلييا االسـ ففت كى ففت بطؿ المشٌددة فبل يمييا إاٌل  بخبلؼ ،6كالفعؿ "لكف" إذا خي ذا خي  االسـ، كا 
 .7عمميا الذم استحقتو بمشابية الفعؿ، كصار ما بعدىا مرفكعا باالبتداء

                                  
 .87، ص 2اءات السبع كعمميا كحججيا، جينظر الكشؼ عف كجكه القر  .1
 .197، ص 5الحجة لمقٌراء الٌسبعة، ج .2
 . 87 ، ص2ينظر الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا، ج .3
 .294 ، ص1ينظر المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .4
 .191 ، ص1ينظر معجـ القراءات، ج . 5
 .86الحجة في القراءات الٌسبع، ص  .6
 .285ص  ،1ينظر المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .7
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ففت لـ   كيرل الٌسميف أٌف "لكف" المخٌففة مف الثقيمة جيئ بيا لمجرد االستدراؾ، كىي إذا خي
" تعمؿ عند الجميكر كنيقؿ جكاز العمؿ عف يكنس كاألخفش، ثـٌ بحث مسألة العطؼ مع "لكف

المخٌففة، فذىب إلى أٌف الجميكر يرل أٌنيا تككف عاطفة إذا لـ يكف معيا الكاك، ككاف ما بعدىا 
مفردا]غير جممة[ ،كذىب يكنس إلى أٌنيا ال تككف عاطفة كقكل الٌسميف ذلؾ بحجة أنو لـ 

  في كتب الٌنحكٌييف فمف تمثيبلتيـ ما قاـ زيد لكف عمر"، كما كيًجدييسمع مف لساف العرب:" 
  لذلؾ لـ يمٌثؿ بيا سيبكيو، كأٌما إذا كقعت بعدىا الجمؿي فتارة تقترف بالكاك كتارة ال تقترف
ذا لـ يكف، كعٌقب  كنسب إلى الكسائي كالفٌراء القكؿ بتشديدىا إذا كاف قبميا كاك، كتخفيفيا كا 

 1عمى قكليما بقكلو: " كىذا جنكح منيا إلى القكؿ بككنيا حرؼ عطؼ".

أصمو فأعمؿ  شٌدد الٌنكف كنصب بيا ما بعد "لكف" فإٌنو أجرل الكبلـ عمىأٌما حٌجة مف  -
 2أصميا. "لكف" ألٌنيا مف أخكات "إف" فشٌددىا عمى

 الّنموذج الخامس:

 بين "لما" المّخففة والمشددة:

 (.4)الطارق:  (ِإن ُكل  َنْفٍس لَّمَّا َعَمْيَيا َحاِفظٌ قال اهلل تعالى: )

 متكاترتاف:كرد في لما" قراءتاف  -

كنافع كأبك عمرك كالكسائي كخمىؼ  القراءة األكلى: "لما" مخٌففة الميـ، كقد قرأ بيا ابف كثير،
 كيعقكب.

القراءة الثانية: "لٌما" مشٌددة الميـ، كقد قرأ بيا: ابف عامر كحمزة كعاصـ كأبك جعفر 
 3كغيرىـ.

مف الثقيمة، كالبٌلـ في "لٌما"  في تكجيو القراءة األكلى أٌف "إف" ىي المخٌففة ذكر الٌنحاة-
لمتأكيد، ك"ما" زائدة، كالتقدير: إٌف األمر أك الٌشأف كؿُّ نفس لعمييا حافظ، كمف المعركؼ أٌف 

                                  
 .30، ص 2الٌدر المصكف، ج :ينظر .1
 .86 ، كالحجة في القراءات السبع، ص315، ص 1الكشؼ عف كجكه القراءات الٌسبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .2
 .378-377، ص 10معجـ القراءات، ج :ينظر .3

 .1260، ص 2ج المكضح في كجكه القراءات كعمميا، :ينظر
 .752، ص 10الدر المصكف، ج :ينظر
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فّْفت أيضمر بعدىا األمري  أك الٌشأف، فيككف اسميا كالجممة التي بعدىا خبرىا، كىذا  "إف"  إذا خي
يٌتفؽ الٌنحاة جميعا عمى ذلؾ، فالٌسميف الحمبي الٌتكجيو مينبفو عمى إعماؿ "إف" المخٌففة كلـ 

اختار عدـ "إعماؿ"  "إف" ، فأعرب كبل ] إف كؿُّ نفس [ بعدىا مبتدأ كالبٌلـ الفارقة،كعمييا خبرا 
مقدما، كحافظ مبتدأمؤخر، كالجممة مف المبتدأ كالخبر خبر كٌؿ،، كأضاؼ إلى ىذا الٌتكجيو 

–"عمييا" ىك الخبر كحده، كحافظ فاعؿه بو، كيجكز تكجيييف إعرابييف آخريف، كىك أف يككف 
 1كحافظ خبره ، ك"عمييا" متعمؽ بو "كما" زائدة. أف يككف"كٌؿ"مبتدأ-حسبو

أما قراءة الٌتشديد: فقد ذكر الٌنحاة أٌف "إف" نافية ك "لمٌا" بمعنى "إاٌل، فإف "لما" ترد بمعنى  -
" أم: إاٌل فعمت، عمى تقدير: ال أسألؾ إال عمى "أال" في الٌنفي كالقىسىـ، تقكؿ: "سألت لمٌا فعمت

 .2فعؿ كذا، فآلت إلى الٌنفي، كالمعنى يككف: ما كؿ نفس إاٌل عمييا حافظ، كما صٌرح الميدكم

 الّنموذج الّسادس: -

 بين ما" " الستفيامية و "ما" الموصولة:

 (81)يونس:  (َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِو السٍّْحُر ِإنَّ المََّو َسُيْبِطُمُو  )قال اهلل تعالى: 

 كرد في "الٌسحر" قراءتاف متكاترتاف: -

السّْحر بيمزة الكصؿ، كقرأ بيا نافع كابف كثير كابف عامر كحمزة كالكسائي  :القراءة األكلى
 كيعقكب.

اـ بعدىا ألؼ بدؿ ىمزة الكصؿ الٌداخمة عمى الـ القراءة الثٌانية: "آلسّْحر" بيمزة قطع لبلستفي
 .3الٌتعريؼ، كقد قرأ بيا أبك عمركبف العبلء كأبك جعفر

أم شيء  كقد كٌجو ابف خالكيو قراءة أبي عمرك بف العبلء بأٌف "ما" بمعنى: أم: كالتقدير: -
 4جئتـ بو السّْحر ىك؟ كما قاؿ اهلل تعالى: أًسحر ىذا؟

                                  
 .752، ص 10المصدر الٌسابؽ، ج :ينظر .1
 .551شرح اليداية في تكجيو القراءات، ص  .2
 .602-601 ص3معجـ القراءات، ج :ينظر. 3
 .272  ،ص1ءات السبع، جإعراب القرا. 4
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عمى كجو احتمالي كحيد كىك ككف "ما" استفيامية، كلـ يتطٌرؽ  كقد اقتصر ابف خالكيو -
حيث قاؿ: " أف تككف  إلى االحتماؿ الثٌاني الذم لمحو الٌسميف، كىك ككنيا أيضا مكصكلة،

"ما" مكصكلة بمعنى الذم، ك"جئتـ بو" صمتييا، كالمكصكؿ في محؿ رفع باالبتداء، كالسّْحر قد 
الذم جئتـ بو السّْحري ىك، أك خبرا محذكؼ المبتدأ تقديره:  يككف مبتدأ محذكؼ الخبر، تقديره:

 1الذم جئتـ بو أىك السحر؟

كعمى االحتماؿ اآلخر )االستفياـ( ذكر الٌسميف أكجيا إعرابٌية عٌدة، نذكر منيا األٌكؿ: كىك أٌف 
و" كأٌنو "ما" استفيامية في محؿ رفع باالبتداء ك"جئتـ بو" ىك الخبر، كالٌتقدير:"أمُّ شيء جئتـ ب

 .2استفياـ إنكار كتقميؿ لمٌشيء المجاء بو، كالسّْحر بدؿ مف اسـ االستفياـ

تكجيو ابف خالكيو: "ما جئتـ بو السّْحر" أم: الذم جئتـ بو السحر، ك"ما" ابتداء، كجئتـ بو  -
، كأضاؼ كجيا آخر نقمو بسنده عف الفٌراء قاؿ: " قاؿ الفٌراء 3صمتو، كالسّْحر خبر االبتداء

كز في الٌنحك: ما جئـ بو الٌسحرى بالٌنصب عمى أف يجعؿ "ما" شرطا كجكابيو الفاء مضمرة يج
 4كتمخيصو: فإٌف اهلل ال يصمح عمؿ المفسديف. : )إّن اهلل ل يصمح عمل المفسدين(،في قكلو

أكجيا  –ما ذكر ابف خالكيو إضافة إلى –أٌما الٌسميف فذكر في تكجيو قراءة الجميكر  -
أٌف تككف "ما" استفيامية في محؿ نصب بإضمار فعؿ، ك"جئتـ بو" مفسّْر لذلؾ  منيا:أخرل، 

الفعؿ المقٌدر، كالٌتقدير: "أمُّ شيء أتيتـ جئتـ بو "]اشتغاؿ[، كالسّْحر خبر ابتداء مضمر أك 
مبتدأ مضمر الخبر، كالكجو اآلخر أف تككف ىذه القراءة كقراءة أبي عمرك في المعنى،أم: 

 نٌية االستفياـ كلكف حذفت أداتو لمعمـ بيا.أٌنيا عمى 

ذا كانت  كيمخٌٍص قائبل: " إذا كانت "ما" استفيامية جاز أف تككف في محؿ رفع أك نصب، كا 
 5مكصكلة تعٌيف أف يككف محميا الٌرفع باالبتداء.

 

                                  
 .249، 6الٌدر المصكف، ج .1
 .249، ص 6نفسو، ج :ينظر .2
 .272، ص 1إعراب القراءات السبع، ج .3
 المصدر السابؽ، ص ف. .4
 .252-550ص ، 6الدر المصكف، ج .5
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 الّنموذج الّسابع:

 "ل" بين نفي الجنس ونفي الوحدة:

َفَمن َفَرَض ِفيِينَّ الَحجَّ َفاَل َرَفَث َوَل ُفُسوَق َوَل  مَّْعُموَماتٌ اْلَحج  َأْشُيٌر )قاؿ اهلل تعالى: 
 .(197( )البقرة: ِجَداَل ِفي الَحجٍّ 

 كردت في كممات "رفث" ك"فسكؽ" ك"جداؿ" عدة قراءات متكاترة: -
" بالفتح في الٌثبلثة كقد قرأ بيا عاصـ  كابف القراءة األكلى: "فبل رفثى كال فسكؽى كال جداؿى

 عامر، كحمزة كالكسائي كنافع.
" بالٌضـ في الكممات الٌثبلث، قد كقرأ بيا أبك  :القراءة الثانية "فبل رفثه كال فسكؽه كال جداؿه

 جعفر.
"كقرأ بيا ابف كثير كأبك عمركبف العبلء  القراءة الثٌالثة: " فبل رفثه كال فسكؽه كال جداؿى

 .1كيعقكب كابف محيصف
و قراءة نصب الكممات الثبلث مع البناء أٌف "ال" في الٌثبلثة ىي لمتٌبرئة]ال كقد كٌجو ابف خالكي -

، كقد رٌكز مٌكي بف أبي طالب 2النافية لمجنس[، فبنى االسـ مع الحرؼ فزاؿ التٌنكيف لمبناء
عمى داللة الٌنفي في قراءة الفتح، مع البناء فقاؿ: "ككجو القراءة بالفتح مف غير تنكيف أٌنو أتي 

لمٌنفي لتدٌؿ عمى الٌنفي العاـ، فنفي جميع الٌرفث كجميع الفسؽ، كما تقكؿ: ال رجؿى في  ب "ال"
  الٌدار، فتنفي جميع الرّْجاؿ، كال يككف ذلؾ إذا ريًفع ما بعد "ال" ألٌنيا تصير "ال" بمعنى "ليس"

لتضمُّنو  فكاف الفتح أكلى كال تنفي إال الكاحد، كالمقصكد في اآلية نفي جميع الٌرفث كالفسكؽ،
لعمكـ الٌرفث كٌمو كالفسكؽ كمّْو، ألٌنو لـ ييرٌخص في ضىربو مف الٌرفث كال في ضربو مف 

ألٌنو لمٌنفي  الفيسكؽ، كما لـ يرٌخص في ضربو مف الجداؿ، كال يدٌؿ عمى ىذا المعنى إال الفتحي 
جماع القٌراء عمى فتح "كال جداؿ" يقٌكل فتح ما قبمو ليككف الكبلـ عم  .3ى نظاـ كاحد"العاـ، كا 

                                  
 .299-298، ص 1معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .94الحجة في القراءات الٌسبع، ص  :ينظر .2
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" فأبك جعفر كىك أحد القٌراء العشرة قرأ برفع  : لـ يجمع كؿُّ القٌراء عمى فتح "ال جداؿى قمتي
ئي كبلىما عف المفٌضؿ عف المتكاترة قرأ الحسف كجبىمة كالكسا القراءات ك"الجداؿ" كفي غير

 1كا بالٌرفع كالتٌنكيف في الٌثبلثة.أقر  عاصـ،
(، ففييا كجياف: األٌكؿ أٌف "ال" ممغاة كما أٌما قراءة الٌرفع ) ال  - رفثه كال فسكؽه كال جداؿه

بعدىا مرفكع باالبتداء، كفي الحٌج خبر المبتدأ الثٌالث ]جداؿ[، كخبرا األٌكؿ كالثٌاني محذكفاف 
أف يككف "في الحج"" خبر األٌكؿ ]رفث[ كحيذؼ خبري الثٌاني  لداللة خبر الثالث عمييما، كيجكز

لداللة خبر األٌكؿ عمييما، كيجكز أف يككف "في الحج" خبر الثبلثة،كالكجو كخبر الثالث 
" اسميا، كما بعدىا عطؼ عميو، ك "في  الثاني:أف تككف "ال" عاممة عمؿ "ليس"، فيككف "رفثه

إعماؿ "ال" حسبو  الحج" الخبر حسب الٌتقديرات الٌسابقة، ك قد ضٌعؼ الٌسميف ىذا الكجو ألفٌ 
 2حيح.لـ يقـ عميو دليؿ ص

( فقد عٌمؿ عٌمار الميدكم  - أٌما قراءة ابف كثير كأبي عمرك )فبل رفثه كال فسكؽه ال جداؿى
" خبلفا لمكممتيف األكلييف لممفارقة في المعنى، ذلؾ أٌف معنى األكليف: ال ترفثكا  انتصاب "جداؿى

جادؿ فيو مف كال تفسقكا، كمعنى الثٌالث ك"ال جداؿ في الحج"، إنو في ذم الحجة رٌدا عمى مف 
 3المشركيف كذىب إلى أٌنو في غير ذم الحٌجة عمى ما كانت الجاىمية تفعمو قبؿ االسبلـ.

كقد ذكر الٌسميف عٌدة تكجييات لذلؾ،منيا: قكؿ الٌزمخشرم الذم عٌمؿ االختبلؼ  -
لٌنيي اإلعرابي بيف الكممتيف األكلييف كالكممة الثٌالثة بقكلو: " ألٌنيما حمبل األكليف عمى معنى ا

كأٌنو قيؿ: فبل يككنٌف منكـ رفثه كال فسكؽه كالثٌالث عمى معنى اإلخبار بانتفاء الجداؿ... 
مف حٌج فمـ يرفث كلـ -صمى اهلل عميو كسٌمـ-النبي كاستدٌؿ الزمخشرم عمى رأيو بحديث

ٌنو كأٌنو لـ يذكر الجداؿ، " كلكٌف الٌسميف الحمبي فٌضؿ تعميؿ أبي عبد اهلل الفاسي أل 4يفسؽ...
حسبو عمى عرؼ الٌنحكييف، قاؿ الفاسي: " كقيؿ الحٌجة لمف رفعيما أٌف النفي فييما –يتمٌشى 

                                  
 .398 ،ص 1معجـ القراءات، ج :ينظر .1
  .323، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .2
 .195شرح اليداية في تكجيو القراءات، ص  :ينظر .3
 .326ص ، 2ركاه البخارم باب فضؿ الحج، كمسمـ في باب فضؿ الحج كالعمرة نقبل عف الدُّر لمصكف، ج  .4
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ليس بعاـ، إذ قد يقع الٌرفث كالفسكؽ في الحج مف بعض الٌناس ،بخبلؼ نفي الجداؿ في أمر 
 1الحج فإنو عاـ.

 الّنموذج الثّامن:
 "إّل" بين اإلعمال واإلىمال:

 (.81)ىود:  ( َوَل َيْمَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإلَّ اْمَرَأَتكَ )قال اهلل تعالى: 
 كرد في "امرأتؾ" قراءتاف متكاترتاف: -

 القراءة األكلى: "إاٌل امراتؾ" بالٌرفع كقد قرأ بيا ابف كثير، كأبك عمركبف العبلء.
كحمزة كالكسائي القراءة الثانية:"إاٌل امرأتىؾ" بالٌنصب، كقد قرأ بيا األئٌمة نافع كابف عامر 

 2كأبك جعفر.
كقد كٌجو الٌنحاة قراءة الٌرفع في "امرأتؾ" عمى البدلية مف "أحد" "كال يمتفت منكـ أحد إاٌل  -

 3امراتؾ"، ألٌف الكبلـ غير مكجب لمٌسبؽ بأداة نفي.
 4كالكجو الثٌاني ليذه القراءة أٌف الرفع في ىذه القراءة عمى االستثناء المنقطع.

  الٌنصب في "امرأتؾ" فقد كٌجيكىا بأٌف "امرأتؾ" مستثنى مف قكلو "فاسر بأىمؾ"أٌما قراءة  -
 5كىك استثناء مف إيجاب، كالمعنى فاسر بأىمؾ إاٌل امراتؾ كما يقاؿ: قاـ القـك إاٌل زيدا.

كقد أجاز مٌكي كعٌمار الميدكم أف يككف االستثناء مف النيي، أم: مف قكلو "كال يمتفت  -
 6منكـ".
ثار قـك إشكاال يتعٌمؽ بالكجو األٌكؿ، كىك أٌنو يمـز أاٌل يككف سرل بيا، لكف الغرض كقد أ -

  أٌنو سرل بيا، كيٌدؿ عميو أٌنيا التفتت، كلك لـ تكف معيـ لما حسيف اإلخبار عنيا بااللتفات

                                  
 ، ص ف.السابؽالمصدر  .1

 .353ص  ، ص ف، كشرح اليداية،1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر
 .117 116، ص 4ينظر معجـ القراءات، ج .2

 .366 ص ، 6ينظر الدر المصكف، ج
 ؛536، ص 1؛ كالكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج365، ص 6الدر المصكف، ج :ينظر .3

 .352قراءات، ص كشرح اليداية في تكجيو ال
 .366، ص 6الدر المصكف، ج :ينظر .4
 .656، ص 2المكضح في كجكه القراءات، ج .5
 .353؛ كشرح اليداية، ص 536، ص 1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .6
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فااللتفات يدُّؿ عمى ككنيا سرت معيـ قطعا، كقد أجيب عنو بأٌنو لـ يسر ىك بيا، كلكف لما 
 1ىك كابنتاه تبعتيـ فالتفتت.سرل 
كأجاز الٌسميف الحمبي كجيا آخر، كىك أٌنو مستثنى منقطع، ككأٌنو استشٌؼ ذلؾ مف كبلـ  -

أبي شامة الذم نقمو في "الدر المصكف" حيث قاؿ: " الذم يظير أٌف االستثناء عمى كمتا 
مف المنييّْيف عف باإلسراء معيـ، كال  القراءتيف منقطع، لـ يقصد بو إخراجيا مف المأمكر

 تؾ يجرم ليا كذا ككذا".أؼ اإلخبار عنيا، فالمعنى لكف امر االلتفات، كلكف استؤن
 
 

  

                                  
 .368-367 ص ، 6ينظر الدر المصكف، ج-1
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 في الساليب الّنحوية جيو الّنحويالمبحث الرابع: الّتو 

 توطئة:

أردنا أف نختـ فصؿ الٌتكجيو الٌنحكم لمقراءات القرآنية بيذا المبحث لنبيّْف أٌف مكقع  ىذه  -
أغمب  الٌنحكية  مف الٌدرس الٌنحكم إٌنما ىك مكقع أصيؿ كليس عارية مستعارة، كألفٌ األساليب  

 رابي الذم يطاؿ الكممات المفردة اإلع الٌدارسيف لمٌتكجيو الٌنحكم قد اقتصركا عمى أكجو التغاير
كعزفكا عف دارسة الٌتغاير القرائي في األساليب الٌنحكية، كقد يككف مبعث ىذا العزكؼ ىك 

إف قصدكا التٌركيز عمى  اعتقادىـ أٌف دراسة األساليب مف صميـ الٌدرس الببلغي، كىذا حؽّّ 
ـٌ الترٌ  كيز األغراض الببلغية المختمفة ألكجو الٌتغاير القرائي بيف األساليب النحكية، أٌما إذا ت

ف كاف الخيط  عمى الٌتحميؿ الٌنحكم كتكٌقفكا عند حدكد الٌداللة العامة، فالٌدرس نحكم أصيؿ، كا 
 الفاصؿ بيف الٌدرسيف دقيقا، كقد يتماىياف معا في نطاؽ األساليب.

كاألساليب الٌنحكية تنحصر في قسميف: أساليب خبرية كأساليب إنشائية، فالكبلـ إذا احتمؿ  -
دؽ كالكذب  ف كاف  لذاتو، بحيث يصحُّ الصّْ أف يقاؿ: إٌنو صادؽ أك كاذب سمّْي كبلما خبريا، كا 

دؽ كالكذب لذاتو لعدـ تحقؽ مدلكلو في الخارج، سمّْي  الكبلـ بخبلؼ ذلؾ، أم ال يحتمؿ الصّْ
 .1إنشائيا

كقد قٌسـ عمماء الببلغة اإلنشاء إلى: طمبي، كغير طمبي، فاإلنشاء الطمبي: يستدعي  -
حاصؿ في اعتقاد المتكمـ كقت الطمب، كيككف بخمسة أشياء: األمر كالٌنيي  مطمكبا غير

 كاالستفياـ كالٌتمني كالنّْداء.

أٌما اإلنشاء غير الٌطمبي: فيك ما ال يستدعي مطمكبا غير حاصؿو كقت الٌطمب، مثؿ:  -
" كألفاظ العقكد  .2صيغ المدح كالٌذـ، كالٌتعجب، كالٌرجاء ك"كـ"الخبريةك"ربَّ

  لٌطبيعي أاٌل تمتدَّ دراستنا إلى كؿّْ فركع اإلنشاء كأغراض الخبر ألسباب منيجٌيةكمف ا
نما الٌتمثيؿ أىٌميا:   أٌف القصد مف دراسة الٌتكجيو الٌنحكم في األساليب ليس االستقصاء كا 

لف يعدكأف يككف بناءا تكمئ إلى أىمٌية درس -ميما طاؿ-إضافة إلى أٌف مبحثا كاحدا 

                                  
 .13، ص 2001-1421، القاىرة مكتبة الخانجي، 5، طي الّنحو العربيالساليب اإلنشائية فعبد الٌسبلـ ىاركف،  :ينظر .1
 .70-69، ص 1999، صيدا بيركت، المكتبة العصرية، 1، طجواىر البالغةالياشمي أحمد، : ينظر .2
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كية في نطاؽ الٌتكجيو الٌنحكم لمقراءات، تاركيف االستفاضة كالٌتكسع لدراسات األساليب الٌنح
 متخصّْصة في ىذه الجزئية.

 الّنماذج الّتطبيقية:

 الّنموذج الّول:

 الّتغاير بين الخبر والّنيي:

)البقرة:  (َحاِب الَجِحيمِ ِإنَّا َأْرَسْمَناَك ِباْلَحقٍّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَل ُتْسَأُل َعْن َأصْ )قاؿ اهلل تعالى: 
119.) 

 كرد في " تسأؿ" قراءتاف متكاترتاف: -

" بضْـّ الٌتاء كالبٌلـ، كقد قرأ بيا الجميكر.  القراءة األكلى: ك"ال تيسأؿي

 1القراءة الثانية: ك "ال تىسأٍؿ " بجـز البٌلـ عمى الٌنيي، كىي قراءة نافع، كيعقكب كآخركف.

" جممة خبرية كليا كجياف:  تكجيو القراءة األكلى: )ضـ - الٌتاء كالبٌلـ(: جممة ك "ال تيسأؿي
فإٌماأف تككف حاال معطكفة عمى الحاؿ قبميا، عمى تقدير: إٌنا أرسمناؾ بشيرا كنذيرا كغيرى 

أصحاب الجحيـ، كالكجو الثٌاني: أف تككف جممة مستأنفة منقطعة عف الجممة  مسؤكؿو عف
ٌنما ىـ يسألكف عنيا"األكلى، كالمعنى عمى ىذه القراءة:   .2إٌنؾ ال تيسأؿي عف ذنكبيـ، كا 

الغرض  "ال تىسأٍؿ" جممة إنشائية، أٌما القراءة الثٌانية: فقد كٌجييا مٌكي بف أبي طالب فقاؿ:"جممة
أم ال تسأٍؿ يا  منيا الٌنيي عف السّْؤاؿ، كفي الٌنيي معنى الٌتعظيـ لما ىـ فيو مف العذاب،

 .3اب التي ليس بعدىا ميستزاد "محمد فقد بمغكا غاية العذ

كقد حاكؿ بعض الٌنحاة حمؿ الٌنيي في قراءة نافع عمى الخبر، ككأٌنيـ فيمكا ذلؾ مف عبارة  -
ـ أف يككف  زى األخفش التي نقميا الفارسي حيث قاؿ: " كقد جٌكز أبك الحسف في قراءة مف جى

                                  
 .211، ص1معجـ القراءات،ج :ينظر .1
 .93، ص 2، كالدر المصكف، ج216، ص 2الحٌجة لمقراء الٌسبعة، ج :ينظر .2

 .262، ص1عند كجكه القراءات السبع كعمؿ كحججيا، جكالكشؼ 
 .262، ص 1الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج .3
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أٌنيـ في  األمر فيو، فالمعنى: عمى تعظيـ األمر كما تقكؿ: ال تسألني عف كذا إذا أردتى تعظيـ
ف كاف المفظي   1لفظى األمر." أمر عظيـ، كا 

لذلؾ كجدناىـ تمٌقفكا ىذه العبارة كبنكا عمييا حكما بحمؿ قراءة الجـز عمى معنى الخبر، قاؿ  -
ف خرج مىخرج الٌنيي فإٌنو إخباره عف تعظيـ العقكبة ألىؿ الٌنار   ابف مريـ: "ككجو ذلؾ أٌنو كا 

 2كما تقكؿ ال تسٍؿ عف فبلف، إذا أردتى تعظيـ ما فيو.

 الّنموذج الثّاني:

ْذ َجَعْمَنا الَبْيَت َمثَاَبًة لٍّمنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوا ِمن مََّقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصمًّى)قاؿ اهلل تعالى:   (َواِ 
 (.125)البقرة: 

 كرد في الفعؿ "اٌتخذكا" قراءتاف متكاترتاف: -

كأبك عمرك  القراءة األكلى: "كاتًخذكا" بكسر الخاء عمى األمر، كقد قرأ بيا ابف كثير -
 كعاصـ كحمزة كالكسائي، كأبك جعفر كيعقكب كخمؼ العاشر.

ذكا" كقد قرأ بيا بقٌية القٌراء  بفتح" بفتح الخاء، كجعمكه فعبل ماضيا، القراءة الثانية: "كاتخى
 3العشرة، كىما: نافع كابف عامر.

كيبلحظ أٌف الجممة الكاردة في القراءة األكلى )كاتخًذكا( إنشائية، كالجممة الكاردة في القراءة  -
الثٌانية خبرية، كقد ذكر الٌنحاة لمقراءتيف أكجيا عٌدة، فبالنسبة البف خالكيو فقد قاؿ: " كالحٌجة 

خذه مصٌمى؟ فأنزؿ عف كسر الخاء: " أٌنيـ أيًمركا بذلؾ كدليمو قكؿ عمر لرسكؿ اهلل: " أفبل نتٌ 
 .4اهلل ذلؾ مكافقا بو"

 5كقد استدٌؿ معظـ مف تعٌرض ليذه القراءة بالٌتكجيو بيذا الحديث، كلـ يزيدكا عمى ذلؾ -
قاؿ لو  –صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-قاؿ: " لما طاؼ الٌنبي -رضي اهلل عنو -جابرا كتمامو أفٌ 

                                  
 .217، ص 2الحجة لمقٌراء السبعة، ج .1
 .289، ص 1المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج .2
 .217-216، ص 1معجـ القراءات، ج :ينظر .3
 .87 الحجة في القراءات الٌسبع، ص .4
 .362، ص 1؛ كالكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج220، ص 2ينظر الحجة لمقراء السبعة، ج .5
 .181؛ كشرح اليداية في تكجيو القراءات، ص 113؛ كحٌجة القراءات، ص 299 ص ، 1كالمكضح في كجكه القراءات كعمميا،ج 
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خذه مصٌمى؟ فأنزؿ اهلل تعالى: كاتًخذكا مف أفبل نتٌ  عمر: ىذا مقاـ أبينا إبراىيـ؟ قاؿ نعـ، قاؿ:
 مقاـ إبراىيـ مصٌمى".

إلى ب "المطالب العالية" بالٌترقية كليذه الحديث شكاىدي صحيحةه حكـ مف خبلليا محقّْؽ كتا
 .1درجة الٌصحيح لغيره

كأٌما الٌسميف الحمبي فاكتفى بذكر األكجو الٌنحكية ليذه القراءة كمنيا: أٌنيا عطؼ عمى  -
اذكركا "، أم: كاذكركا نعمتي، "كاتخذكا" عمى أٌف الخطاب لبني إسرائيؿ، الكجو الثاني: أنيا "ك 

ثكبكا كاتخذكا، كالكجو الثٌالث: أٌنو  عطؼ عمى األمر الذم تضٌمنو المصدر "مثابة"، كأٌنو قاؿ:
ٌمى اهلل كقمنا: اٌتخذكا، كالخطاب ىنا إلبراىيـ كذريتو أك لمحٌمد ص معمكؿ لقكؿ محذكؼ تقديره:

 2كالٌرابع أف يككف مستأنفا.-عميو كسٌمـ

أٌف  : كأٌما القراءة الثٌانية )الجممة الخبرية(: فقد اكتفى ابف خالكيو بقكلو: " الحٌجة لمف فتح -
  اهلل تعالى أخبر عنيـ بذلؾ بعد أف فعمكه"، ككأٌنو استشعر شبية يمكف أف تعمؽ باألذىاف

حداىما كسؤاال يمكف أف يقع في الٌركع مفا ديه: كيؼ ال يككف ىناؾ تناقض بيف القراءتيف، كا 
جاءت بفعؿ أمرو كاألخرل جاءت بالماضي، كاألمر كالماضي متضاٌداف، فكيؼ جاء القرآف 
بالٌشيء كضدّْه؟ فأجاب: إٌف اهلل أمرىـ بذلؾ مبتدئا ففعمكا ما أيمركا بو، فأثنى بذلؾ عمييـ 

 3: لنزكؿ القرآف[."كأخبر بو كأنزلو في العرضة الثٌانية ]أم

ذكا" عمى جممة ك"إذ جعمنا البيت  - ييف فرٌكزكا عمى القكؿ بعطؼ جممة ك "اٌتخى أٌما بقٌية المكجّْ
مثابة لمٌناس كأمنا" فعطؼ الخبر عمى الخبر، تمتيا جممة خبرية، كىي قكلو: " كعيدنا إلى 

 4ف يككف خبرا".كقع بيف خبريف كاف األحسف عندىما فيو أ إبراىيـ أف طيّْرا"، فمٌما

كقد فٌرؽ الٌسميف بيف العطؼ عمى قكلو: ك"جعمنا" فيككف الكبلـ جممة كاحدة، كبيف العطؼ  -
ذ اتخذكا، كيككف الكبلـ جممتيف ذ جعمنا البيت مثابة" فيحتاج إلى تقدير "إٍذ"، أم: كا    عمى "كا 

                                  
باحثا تنسيؽ سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم، 17، 1، ط14، جبزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب العالية ينظر: العسقبلني أحمد بف حجر،  .1

 .511ـ، ص 2000-ق1420الرياض، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع كدار الغيث لمنشر كالتكزيع، 
 .106-105، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .2
 .87 ص الحجة في القراءات السبع،  .3
 .299، ص 1المكجو في كجكه القراءات كعمميا، ج :ينظر .4
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محذكؼ تقديره: كنقؿ عف أبي البقاء العكبرم كجيا آخر، كىك: أف تككف الجممة معطكفة عمى 
 .1فثابكا كاتخذكا

 الّنموذج الثّالث:

 الّتغاير بين الخبر والّشرط: 

َوَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصد وُكْم َعِن الَمْسِجِد الَحَراِم َأن َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُنوا قال اهلل تعالى: )  
 (.02)المائدة: (اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ َعَمى الِبرٍّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَمى 

 كرد في "أف " قراءتاف متكاترتاف: -

القراءة األكلى: "أف " بفتح اليمزة عمى أٌنيا مصدرية، كىي قراءة نافع كابف عامر كعاصـ -
 كحمزة كالكسائي كأبك جعفر كيعقكب.

عمرك كابف كثير كابف القراءة الثٌانية: "إف " بكسر اليمزة عمى أٌنيا شرطية، كقرأ بيا أبك 
 2محصيف كاليزيدم.

  كـ" مفعكال ألجمو، ك"أف تعتدكا" مفعكال ثانيا ليجرمٌنكـك كحٌجة مف فتح "أف" أٌنو جعؿ "أف صدٌ 
كالكاؼ كالميـ مفعكال أكؿ، كقراءة الفتح تجعؿ الٌصٌد عٌمة لمٌشأف، أم: ال ييكسبٌنكـ أكال يحممٌنكـ 

كقد ذكر الميدكم أٌف ىذه  3المسجد الحراـ أف تبغضكىـبغضكيـ لقـك ألجؿ صدّْىـ إٌياكـ عف 
كمى أٌف المشركيف لٌما  اآلية نزلت عاـ الفتح سنة ثماف، ككاف الٌصد عاـ الحديبية سنة ست، كري

عف البيت بالحديبية مٌر بالمسمميف ناس مف المشركيف -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-صدُّكا الٌنبي 
تعالى ىذه اآلية: فعمى ىذا يجب أف يريدكف العمرة، فقالكا: نصدُّ ىؤالء كما صٌدكنا، فأنزؿ اهلل 

 .4تككف "أف " مفتكحة  ألٌف المفتكحة ًلما مضى كالمكسكرة ًلما يستقبؿ

                                  
 .105، ص 2الدر المصكف، ج :ينظر .1
 .222، ص 2معجـ القراءات، ج :ينظر .2
 .436 ، ص1، ككذلؾ المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج192 ، ص4الدر المصكف ج : ينظر .3
 .262 شرح اليداية في تكجيو القراءات، ص .4



 الّتوجيه الّنحوي  للقراءات القرآنّية :الفصل  الّرابع

-815- 

أٌما تكجيو قراءة كسر إ"ف" فقاؿ ابف خالكيو: "فمف كسر جعمو شرطا، كاحتج بأٌف في  -
دكد كقع مف الكفار، ك  المائدة مصحؼ عبد اهلل: "إف يصٌدككـ"، كاختار قراءة الفتح ألٌف الصُّ

 ".1آخر ما نزؿ مف القرآف
ككأٌني أستركح مف كبلـ ابف خالكيو كمف ترجيحو قراءة الجميكر أٌنو استشكؿ ىذه القراءة  -

التي أنكرىا الٌنحاس  كآخركف ككصفكىا بالمنكرة، مف حيث إٌف الٌشرط يقتضي أٌف األمر 
في سنة ستٍّ لميجرة المشركط لـ يقع، كالغرض أٌف صٌدىـ عف البيت الحراـ كاف قد كقع 

كاآلية نزلت عاـ ثماف،كقد دافع أبك حٌياف عف ىذه القراءة الٌسبعٌية المتكاترة، كذىب إلى أٌف 
المعنى معيا صحيح، كالٌتقدير: إف كقع صدّّ في المستقبؿ مثؿ ذلؾ الٌصد الذم كاف في 

ية عاـ الفتح ليس الحديبية، كىذا الٌنيي تشريع لممستقبؿ، كمف جية  أخرل فإٌف  نزكؿ ىذه اآل
مجمىعا عميو، فقد ذكر "اليزيدم" بأنيا نزلت قبؿ أف يصٌدكىـ،كعمى ىذا القكؿ يككف الٌشرط 

 2كاضحا".
 الّنموذج الرّابع:  -

 الّتغاير بين الخبر والنٍّداء:
 (.23()النعام: ا ُمْشِرِكينَ ثُمَّ َلْم َتُكن ِفْتَنُتُيْم ِإلَّ َأن َقاُلوا َوالمَِّو َربٍَّنا َما ُكنَّ قاؿ اهلل تعالى: )

 كرد في "ربنا" قراءتاف متكاترتاف: -
القراءة األكلى: "رٌبًنا" بالجٌر، كقرأ بيا: ابف كثير كنافع، كأبك عمرك، كابف عامر، كعاصـ، كأبك 

 جعفر كيعقكب مف العشرة.
 3القراءة الثٌانية: "ربَّنا" بالٌنصب، كقرأ بيا حمزة كالكسائي كخمؼ.

 قراءة األكلى:تكجيو ال -
مف قرأ بالجٌر فإٌنو جعؿ "ربّْنا" نعتا السـ اهلل عز كجؿ، كما يقاؿ: " مررت بصاحبنا كبكرو 

 4أخينا" كالجٌر في اهلل لككنو مقسما بو، كقد ذكر ىذا الٌتكجيو معظـ مف درسكا ىذه القراءة."
                                  

 .143 ، ص1ت السبع، جينظر إعراب القراءا .1
 .437-436  ، ص3ينظر البحر المحيط، ج .2
 .407-406  ، ص2ينظر معجـ القراءات، ج .3
؛ كشرح اليداية في 244 ص ؛ كحجة القراءات، 463، ص 1؛ كالمكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج291، ص 3الحجة لمقراءالسبعة، ج :ينظر .4

 .275تكجيو القراءات، ص 
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مبي فقد أضاؼ إلى ، أٌما الٌسميف الح1كأضاؼ "مٌكي" بف أبي طالب كجيا ثانيا: كىك البدؿ -
 .3تبعا لشيخو أبي حياف2كجيي الٌنعت كالبدًؿ عطؼى البياف

  أٌما تكجيو قراءة الٌنصب فاألمر فييا كاضح، فالٌنصب فييا عمى أنو منادل كاألداة محذكفة -
ألٌف فيو معنى الٌتضرع  كقد فيًصؿ بيف القسـ كالمقسـ عميو، كاستحسف مٌكي ذلؾ الفصؿ،

 .4كالخضكع

ابتدأت بمخاطبة اهلل إٌياىـ، إذ قاؿ لمذيف أشرككا  اآلية مف كجو الٌنصب بالمنادل أفٌ كحٌجة  -
 أيف شركاؤكـ؟ فجرل جكابيـ إٌياه عمى نحك سؤالو لمخاطبتيـ إٌياه فقالكا: "كاهلل ربنا".

، كأجاز ابف 5بمعنى: كاهلل يا ربَّنا ما كٌنا مشركيف، فأجابكه مخاًطبيف لو كما سأليـ مخاطىبيف
ضمار فعؿ ىك "أعني" إية أف يككف الٌنصب عمى المدح، ك يجكز الٌنصب أيضا عمى عط

 .6ذكره العكبرم

 الّنموذج الخامس:

 الّتغاير بين الخبر والستفيام:

َكْرُتُموُه ِفي الَمِدينَ قال اهلل تعالى: ) ِة َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِو َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َىَذا َلَمْكٌر مَّ
 (.123)العراف:  (ِلُتْخِرُجوا ِمْنَيا َأْىَمَيا َفَسْوَف َتْعَمُمونَ 

 كرد في آمنتـ بو عٌدة قراءات متكاترة فيي: -

كقرأ بيا حفص عف  القراءة األكلى: "آمنتـ" بيمزة كاحدة محٌققة بعدىا ألؼ، أم: أامنتـ،
 عاصـ، ككرش عف نافع كركيس عف يعقكب.

"أأامنتـ" بتحقيؽ اليمزتيف كبعدىما ألؼ، كقرأ بيا حمزة كالكسائي كأبك بكر عف القراءة الثٌانية: 
 عاصـ، كيعقكب كخمؼ كآخركف.

                                  
 .427، ص 1الكشؼ عند كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج :ينظر .1
 .550، ص 4، كالبحر المحيط، ج 575 ص ، 4الدر المصكف، ج :ينظر .2
 .100، ص :4البحر المحيط، ج :ينظر .3
 الكشؼ عند كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ص ف. :ينظر .4
 .244حجة القراءات، ص  .5
 .575، ص 4الدر المصكف، ج :ينظر .6
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ٌدة طكيمة بعدىا، كقرأ بيا نافع كالبزّْم عف ابف كثير  القراءة الثٌالثة:"أآمنتـ" بيمزة استفياـ كمى
 .1كأبكعمرك كابف عامر كأبك جعفر كيعقكب كآخركف

القراءة األكلى )آمنتـ بيمزة كاحدة بعدىا ألؼ( تحتمؿ الخبر المحض المتضمّْف  يرل الٌنحاة أفٌ  
لمٌتكبيخ، كما تحتمؿ االستفياـ المشار إليو، كلكٌنو حيذؼ لفيـ المعنى، كلقراءة الباقيف، كقد 

 2عٌبر عنو ابف مريـ بأٌنو "إخبار عمى كجو التكبيخ كالتقريع".

فيؼ اليمزتيف مف غير إدخاؿ ألؼ بينيما(، فقد كٌجييا الٌنحاة أٌما القراءة الثٌانية: )قراءة تخ -
بأٌنيا استفياـ إنكار، كأصؿ الكممة، "أأأ منتـ" بثبلث ىمزات، األكلى لبلستفياـ، كالثٌانية ىمزة 

 "أفعؿ"، كالثٌالثة "فاء الكممة" كالثٌالثة أيبًدلت ألفا لسككنيا بعد ىمزة مفتكحة.

  ؼ اليمزة األكلى كتسييؿ الثٌانية(، فقدكٌجيكىا بأٌنيا استفياـ انكاركأما القراءة الثالثة: )تخفي
ؿ أبك عمٌي الفارسي، بيف كجيي الخبر كاالستفياـ بقكلو: " كجو الخبر فيو أٌنو يخبرىـ  كيفصّْ
بإيمانيـ عمى كجو الٌتقريع ليـ بإيمانيـ، كاإلنكار لو عمييـ، ككجو االستفياـ عمى أٌنو عمى 

 .3خيـ بو كينكره عمييـ"كجو التقرير يكبّْ 

كالذم يظير ٌأف السّْياؽ يدٌؿ عمى أف كبٌل مف الخبر كاالستفياـ خرجا عف أصميما، كيكضح  -
األستاذ "أحمد سعد محمد" ىذا المعنى بقكلو: "فسياؽ اآلية يدٌؿ عمى أٌف إيماف الٌسحرة بدعكة 

اإلخبار أمرا ا بذف ال ييفيدىممكسى الٌسبلـ كاف أمرا حاصبل قبؿ مخاطبة فرعكف إٌياىـ، فيك إ
ؿ أٌف كبل مف  يكف األيكى يجيمكنو، أك أٌنو يستعمـ باالستفياـ أمرا يجيمو، كمف ثىـٌ أدرؾ المكجّْ
األسمكبيف قد تجاكز حدكد معناه األصمي إلى الٌداللة عمى معاف ثكاف أمبلىا السّْياؽ بمعرفة 

ٌنما كاف عمدتييـ في ذلؾ ىك "استقراء ن سؽ اآلم التي كٌجيكىا مع ربطو بسياقو القرائف...كا 
 .4القرآني العاـ"

 

 
                                  

 .130-129، ص 3معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .550 ، ص1المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ص ج .2
 .71-70، ص 4الحجة لمقراء السبعة، ج .3
 .225-224التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية، ص .4
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 الّنموذج الّسادس:

 التغاير بين الستفيام والنٍّداء:

َأمَّْن ُىَو َقاِنٌت آَناَء المَّْيِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َيْحَذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربٍِّو ُقْل )قاؿ اهلل تعالى: 
 (.09)الّزمر:  (َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا اَلْلَباِب  َىْل َيْسَتِوي الَِّذينَ 

 كرد في "أمف" قراءتاف متكاترتاف: -

 القراءة األكلى: "أمف" بتخفيؼ الميـ، كقرأ بيا ابف كثير كنافع كحمزة كأبك جعفر.

حفص عف عاصـ، كأبك عمرك كابف عامر القراءة الثانية: "أٌمف" بتشديد الميـ، كقرأ بيا 
 .1كالكسائي كيعقكب

تكجيو القراءة األكلى: قاؿ ابف خالكيو في تكجيو قراءة الٌتخفيؼ:"كالحجة لمف خٌفؼ أٌنو أقاـ 
ألٌنيا تنبّْو  األلؼ مقاـ حرؼ النّْداء، فكأٌنو قاؿ: يامف ىك قانت، كىك مشيكر في كبلـ العرب،

 2يازيدي، أيا زيدي، كىيا زيدي، كأم زيدي، كأزيدي".المنادىل بخمس أدكات كىي: 

  كقد لمح ابف زنجمة أيضا معنى الٌنداء في ىذه القراءة فقاؿ:" إٌف معناه يامف ىك قانت 
كالحظو  ىذا المعنى،4، ككذلؾ رأل مٌكي بف أبي طالب3فالعرب تنادم باأللؼ كما تنادم بياء"

زكرٌيا الفٌراء الذم قاؿ: " أمف ىك قانت آناء الميؿ" ، كقبمو أبك 5مف القدماء أبك جعفر الٌنحاس
  قرأىا يحي بف كثٌاب بالٌتخفيؼ، كذيكر ذلؾ عف نافع كحمزة كفٌسركىا يريد: يامف ىك قانته 
كىك كجو حسف، العرب تدعك بألؼ كما يدعكف بيا، فيقكلكف: يا زيد أقبؿ، كأزيد أقبؿ قاؿ 

 الٌشاعر:

  يٍد ليست ليا َعضدُ َأَبني ُلبْينى لستُم بيٍد    إلّ 

                                  
 .142-141، ص 8معجـ القراءات، ج :ينظر .1
 .309الحجة في القراءات السبع، ص .2
 .621-620حجة القراءات، ص  .3
 .337، ص 1الكشؼ عند كجكه القراءات كعمميا كحججيا، ج :ينظر .4
 .05، ص 4اعراب القرآف، ج :ينظر .5
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 .1كىك كثير في الشّْعر فيككف المعنى مردكدا بالٌدعاء كالمنسكؽ" -

 

كتبعيما  3كابف مريـ 2كقد ضٌعؼ بعض الٌنحاة معنى االستفياـ في "أمف" كأبي حٌياف -
كفي حقيقة األمر ىـ ًعياؿ في ىذا عمى أبي عمٌي الفارسي، كال أعمـ أحدا  4الٌسميف الحمبي

  قراءة الٌتخفيؼ فقاؿ: كالكجو لمنّْداء ىنا ألٌف ىذا مكضع معادلة قبمو ضٌعؼ كجو النّْداء في
فميس النّْداء مٌما يقع في ىذا المكضع، إٌنما يقع في ىذا المكضع الجمؿ التي تككف إخبارا 

 .5ذلؾكليس النداء ك

كالكجو الثٌاني في القراءة الٌتخفيؼ ىك االستفياـ، كلـ يشر إليو ابف خالكيو في كتابو  -
أٌكؿ تفسير  "الحٌجة"،كلـ يمكٌنا معرفة رأيو في كتاب "إعراب القراءات السبع" لكجكد سقط في

لميـ ىي سكرةٌ "الٌزمر" كامتٌد إلى معظميا، كمعظـ الٌنحاة اآلخريف ذكركا أٌف "أمف" مخٌففة ا
حا معنى االستفياـ: "إٌنيا ىمزة االستفياـ دخمت  لبلستفياـ، إاٌل أٌنو لمتقرير، قاؿ الٌسميف مكضّْ
عمى "مف" بمعنى الذم، كاالستفياـ لمٌتقرير كمقابمو محذكؼ تقديره: "أمف ىك قانت كمف جعؿ 

 .6أك أمف ىك قانت كغيره" هلل أندادا

  د ميـ أمف( ؼ"أٌمف" ىي "أـ" دخمت عمى "مف"المكصكلةأٌما القراءة الثٌانية: )قراءة تشدي -
فأدغمت الميـ في الميـ، كقد ذكر ليا الٌسميف كجييف: األٌكؿ: أف تككف "أـ" المٌتصمة كمعادلييا 

 .7محذكؼ، كتقديره أٌمف ىك قانت خير أٌمف ىك كافر، كقد حذؼ لداللة ما قبمو كما بعده عميو

 .7عميو
 . 8ككذلؾ قاؿ عٌمار الميدكم

                                  
 .416ـ، ص 1983-ق1403، بيركت، عالـ الكتب 3، ط2، جمعاني القرآنالفراء أبك زكريا،  .1
 .142-141، ص 8جالبحر المحيط،  :ينظر .2
 .1113، ص 3المكضح في كجكه القراءات كعمميا، ج: ينظر .3
 .415، ص 9الدر المصكف، ج :ينظر .4
 .93، ص 6الحجة لمقراء السبعة، ج .5
 .414 ، ص9الدر المصكف، ج :ينظر .6
 ،415، ص 9ينظر المصدر نفسو، ج .7
 .497شرح اليداية في تكجيو القراءات، ص :ينظر .8
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لكجو الثٌاني: الذم ذكره الٌسميف أٌف "أـ" ىي المنقطعة فتيقٌدر "ببؿ" ك "اليمزة" أم: بؿ أٌمف كا -
 1ىك قانت كغيره أك كالكافر المقكؿ لو تمٌتع بكفرؾ.

قمنا فيو بتحميؿ سبع كثبلثيف نمكذجا  الذمالٌتكجيو الٌنحكم ا الفصؿ الممتع مف بعد ىذ
تطبيقٌيا مف نماذج االختبلؼ القرائي، سكاء ما كاف كاردا منيا في األسماء أك األفعاؿ أك 
األدكات كالحركؼ، أك ما كاف كاردا في األساليب الٌنحكٌية، كما تركنا مف الٌنماذج الٌتطبيقية 

الٌنماذج المذككرة عف كثير مف أنكاع االختبلفات كاف أكثر مٌما أثبتنا، كحسبنا أٌننا مٌثمنا بيذه 
ٌنما عٌبرنا ب"كثير" كلـ نقؿ ألٌف االستقصاء  "كؿ" الٌنحكية بيف القراءات التي لـ نذكرىا، كا 

يتطٌمب تخصيص البحث كمّْو لمٌتكجيو الٌنحكم، عمى غرار كثير مف الٌرسائؿ الجامعيةخاٌصة 
ٍكنا في الٌتطبيؽ منحىأٌننا نى  إذ قابمنا بيف الٌتحميؿ الٌنحكم عند ابف خالكيو كبيف الٌتحميؿ مقارنا  حى

عند الٌسميف، كأثرينا البحث  بمقارنة آرائيما مع آراء  أئمة الٌنحك كالٌتفسير كالقراءات كأبي 
عمي الفارسي كمٌكي بف أبي طالب القيسي، كابف زنجمة كعٌمار الميدكم، كابف مريـ الٌشيرازم 

كغير ىؤالء، كقد لمسنا مف خبلؿ   مخشرم كالقرطبي أحياناالٌطبرم ك الزٌ ك الٌزٌجاج كالٌنحاس ك 
 دراسة ىذه الٌنماذج اآلثار الٌداللية المتنٌكعة التي يتيحيا الٌتغاير القرائي.  

                                  
 .416-415، ص 9الدر المصكف، ج :ينظر .1
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 الخاتمة:

سير ألسبابو، كالٌتكفيؽ إلتمامو، كبعد يالحمد هلل الذم مٌف عمينا باليداية إلى ىذا البحث كالتٌ 
 أذيّْؿ بياالنتائج التي فإٌف لكؿ عمؿ خاتمة، كلكؿ جيد ثمرة كنتيجة، كقد كقر في قمبي بعض 

 :الٌرابعإلى الفصؿ  لبحث، أكردىا متسمسمة مف المدخؿىذا ا

إٌف ىذه األمة لف تمكت ميما نخرت فييا عكامؿ التآكؿ الداخمي، كمعاكؿ الكيد  .2
كقد تضعؼ كتتشرذـ كتزكؿ كحدتيا الٌسياسية، كلكف عكامؿ القكة تضؿ  الخارجي،

 مجدىا بف جديد.كامنة في داخميا تنتظر تكٌفر الفرص لتعكد باألٌمة إلى سالؼ 
عمى الٌرغـ مف تداعي الكياف الٌسياسي كاختبلؿ الكياف االجتماعي خبلؿ القرنيف الرابع  .1

كالثامف اليجرييف، إاٌل أٌف الكياف الثقافي ظؿ شامخا متأبّْيا عمى االجتثاث، فقد بمغت 
ا بصمات كقد أخرج لنا ىذاف القرناف عمماء تركك  العمـك كالفنكف كاآلداب الٌذركة الٌسامقة،

كاضحة في تاريخ األٌمة العممي كالثقافي، كأثرل إنتاجيـ الفكرم كالٌمغكم كاألدبي 
 كالديني الحضارة العربٌية كاإلنسانٌية.

ـ ليما، كتصحيح بعض المقكالت ت تـٌ  .8 دقيؽ بعض العناصر المتعٌمقة بحياة المترجى
قد يذ لمٌسميف الحمبي، ك إثبات تبلم –كالحمد هلل  – تـٌالخاطئة كالٌشائعة بشأنيما، كما 

ذكرنا أسماءىـ، في حيف اقتصر كؿ مف ترجـ لمٌسميف الحمبي، أك حٌقؽ كتبو عمى 
 لـ ييعرؼ لو تبلميذ". عبارة "

باعتباره أىـٌ دليؿ أصكلي إجمالي مف أدلة -بقراءاتو المختمفة-الٌنظر إلى القرآف الكريـ  .3
كتقرير أٌف القراءة سيٌنةه ميٌتبىعة تؤخذ  الٌنحك كالٌصرؼ، كعدـ تقديـ غيره مف األدٌلة عميو،

 بكاسطة الٌركاية كالٌنقؿ ال بالٌدراية كالعقؿ.
د الثٌقافة الٌمغكية كالببلغية  .1 اعتبار القراءات القرآنية معينا ال ينضب كحقبل خصيبا يزكّْ

بمختمؼ الٌثمار اليانعة كالٌدراسات الجاٌدة، كعدـ االلتفات إلى األصكات الٌداعية إلى 
ٌنب القرآف كقراءاتو بصفتو حقؿ دراسة في األبحاث األدبٌية كالٌمغكٌية بحٌجة التٌنزيو تج

بطاؿ لفاعميتو.  كالقدسٌية، كفي ذلؾ تعطيؿ ليذا الٌنص المعجز كا 
إثبات أٌف المنيج األمثؿ في عبلقة الٌنحك بالقراءات ىك اعتباره في أعمى ىـر الٌشكاىد  .2

الٌنحكية كالٌمغكية، كالحرص عمى استفراغ الكسع في االستقراء كعدـ الٌتسرُّع في 
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  استخبلص القكاعد مف الٌشكاىد كالنصكص حتى يتـٌ استفتاء كؿ القراءات القرآنية
عادة صياغتيا بشكؿ مرف كالعمؿ عمى تعديؿ األحكا ـ كالقكاعد المخالفة لمقراءات كا 

 يسمح باستيعابيا كعدـ ميصادمتيا.
النظر إلى اإلعراب نظرة متكازنة باعتباره قرينة لفظية ليا دكره في أداء المعنى مف  .3

غير استئثارو بذلؾ، بؿ يتكاتؼ مع قرائف أخرل لفظية كمعنكية كحالية مف أجؿ تجمية 
شاحةي  ديه  المعنى، كا  الٌنظر عف الرأييف الجانحيف بخصكص اإلعراب: الرأم الذم يجرّْ

االضطبلع بيذا  -كحده دكف سكاه-مف أم دكر في المعنى، كالرأم الذم ينسب إليو 
 الٌدكر.

حكية عمى غكية عمكما، كالنٌ كسيـ كافر مف العمـك المٌ معتبر متع برصيد ضركرة التٌ  .8
ركشي في مع كجكب األخذ بما نصح بو الزٌ  ،فسيرالخصكص قبؿ كلكج ساحة التٌ 

غة عمى كجو حك كالمُّ قكاعد النٌ مف  مكُّفتقاف" كغيرىما مف التإليكطي في "ا"البرىاف" كالسٌ 
في ىذا النص المعجز، مع مبلحظة التفصيؿ ألف ذلؾ النصح ناتج عف غمغمة النظر 

سبلمة الفيـ  أجدر تمؾ القكاعد المغكية كالنحكية باإلعماؿ في فضائو حرصا عمى
 كتبلفيا لمخطأ كاالنحراؼ.

مة التي تقكد إلى الخطأ في  .5 االبتعاد عف األعاريب الٌشاٌذة كالتأكيبلت الغريبة المتمحّْ
تعرُّؼ مراد الٌشارع الحكيـ في النص القرآني، كالتزاـ المنيج الٌسميـ في اختيار األعاريب 

 اختيار اإلعراب. قبؿ المناسبة، كفي مقٌدمة عناصر ذلؾ المنيج فيـي المعنى
الٌنحكية كاالستفادة  الٌتكجيو الٌصرفي كالٌنحكم ىك الميداف الفعمي إلعماؿ القكاعد .20

منيا، لذلؾ يجب االىتماـ بعمـ الٌتكجيو كحٌث الباحثيف عمى كلكج ىذا المجاؿ بقٌكة مف 
يـ في خبلؿ المشاريع البحثية )الدكتكراه كالماجستير( تطكيرا لمعارفيـ كترسيخا ألقدام

 مة، ضمانا لمٌتكاصؿ مع تراثنا العربي األصيؿ.يتربة الثقافة العربٌية األص
بياف أٌف الٌتصنيؼ في عمـ تكجيو القراءات لـ ينقطع مف أٌكؿ تدكيف العمـك في  .22

 الثٌقافة العربية في القرف الثٌاني لميجرة إلى زماننا ىذا كهلل الحمد كالمٌنة.
ءات القرآنية تندرج ضمف اختبلؼ الٌتنكع كالٌتكامؿ تكضيح أٌف االختبلفات بيف القرا .21

الٌتضاد كالتٌناقض، كعميو ينبغي عمى الباحثيف أف يتسامىكا عف دركة تخطئة  ؼال اختبل



 اخلامتة

-824- 

بعض القراءات كما فعؿ كثير مف األقدميف، كأف يجعمكا نصب أعينيـ قكلو تعالى: 
 نيا ما دامت متكاترة، كأف يسعكا، كأف يبتعدكا عف الٌترجيح بي)آمّنا بو كّل من عند رّبنا(

 الكتشاؼ ميزات كثمار الٌتغاير القرائي.
ـٌ الٌنحاة كالمفسّْركف بكؿ أنكاع التكجيو عمى قدـ المساكاة، فقد كاف انصرافيـ  .28 لـ ييت

الٌصكتي إال ما  أكثر إلى الٌتكجيو الٌصرفي كالٌنحك كالببلغي، كلـ يتناكلكا مف الٌتكجيو
كطرؽ األداء كلـ يعيركا الداللة الصكتية كبير اىتماـ، عمى  تعٌمؽ بأحكاـ الٌتجكيد

العكس مف الٌدرس الحديث الذم يحتفي بيا في األبحاث الٌمغكية كفي تحميؿ األعماؿ 
 األدبٌية، كىذا مجاؿ البد أف ينبرم لو مف يخكض غماره.

يظفر ال تزاؿ الدّْراسات شحيحة في الٌتكجيو المعجمي لمقراءات، فبل يكاد الباحث  .23
بمرجع أيفرد ليذا الٌنكع مف الٌتكجيو، كعميو فبلبد مف تدارؾ ىذا النقص كتكجيو البحث 
نحك الٌتكجيو المعجمي بحصر ىذه االختبلفات المعجمية بيف القراءات المتكاترة 

 كدراستيا دراسة تفصيمية داللية كببلغية.
دؿ االكتفاء بدراستو في مجاؿ لدراسة اإلعجاز القرآني في القراءات المتعدّْدة بالفتح  .21

ضكء قراءة كاحدة كما ىك حاصؿ اآلف، كىذا المنحى مف شأنو أف يفتح آفاقا أخرل 
لمظاىر اإلعجاز الٌمغكم كالببلغي يثرم المغة العربية كيطٌكرىا مع استحضار أٌف 

 مباحث اإلعجاز ىي البذرة األكلى التي أنبتت أينع ثمار الببلغة القرآنية.
الٌتكجيو الٌصرفي كالٌنحكم لمقراءات بيف ابف خالكيو كالٌسميف الحمبي،  في المقارنة بيف .22

 .لخر أفي  القد اتفقا في مكاضع كاختمف
 : االمتفق عمييالمواضيع  - أ
 صحيحا، كنأيا بنفسييما  تخريجا اعتنيا بالقراءات المختمفة، كحرصا عمى تخريجيا

بف خالكيو، أما الٌسميف عف تخطئة القراءات الٌصحيحة في األعـ الغالب بالٌنسبة ال
 فمـ أعثر لو عمى عبارة تخطئة كاحدة.

 حاديث النبكية كاألبيات الشعريةاالحتجاج لمقراءات المختمفة باآليات القرآنية كاأل. 
 .تناكال القرآف كمو بالٌتكجيو، كلـ يقتصرا عمى نماذج محٌددة 
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 : المواضيع المختمف فييا - ب
 يككف ميخبٌل أػحيانا، كذلؾ في كتابو  ميؿ ابف خالكيو إلى االقتضاب الذم قد

"إعراب القراءات الٌسبع" أك في "الحجة في القراءات الٌسبع" الذم نسبو إليو عبد 
.  العاؿ سالـ مكـر

  كنزكع الٌسميف الحمبي إلى الٌتكسع كاإلفاضة في ذكر األكجو الٌنحكية المختمفة
"الٌدر المصكف" ما تفٌرؽ كتابو نو قد اجتمع في إكمناقشتيا كالٌترجيح بينيا، حيث 

غيره مف النحاة كالمفٌسريف، كلذا يمكف اعتبار كتابة المشار إليو "مكسكعة  عند
شاممة" ال غنى لمٌنحكم عنيا في اآلراء النحكية، كفي طريقة االستدالؿ 

 كالٌترجيح.
  عناية ابف خالكيو باالختبلفات المغكية كالمعجمية بيف القراءات، كأحيانا يقتصر عمى

 ؾ كال يتمفت إلى الٌتكجيييف الٌصرفي كالٌنحكم.ذل
  تتبُّعي الٌسميف آلراء مف قبمو مف النحاة، حيث يترٌدد في كتابو"الٌدر المصكف" صدل

د، كالٌزجاج كغيرىـ، ككثيرا ما يكرد أقكاؿ الٌزمخشرم،  أقكاؿ الخميؿ كسيبكيو كالمبرّْ
ناقشة كالٌتضعيؼ، بؿ إنو كأبي البقاء العكبرم، كالفارسي قبميما، كيتعقبيـ بالم

 يتعٌقب شيخو أبا حياف أحيانا عمى الٌرغـ مف اعتماده عميو كتأثره بو.
  غمبة الٌركاية كالٌمغة عمى ابف خالكيو كغمبة الٌنحك كاالستدالؿ عمى الٌسميف الحمبي

كبركز شخصية ىذا األخير بصفتو ناقدا صاحب آراء مستقمة، كيمكف اعتبار كتابو 
 ر منو كتاب تفسير.كتابى نحكو أكث

 المصطمحات الٌنحكية التي يستخدميا ابف خالكيو شبيية بالتي يستخدميا سيبكيو  
كمف في طبقتو، إذ لـ تصؿ إلى الٌنضج الذم استقر لدل المتأٌخريف بخبلؼ 

التي نستخدميا ذاتيا كىي المصطمحات  الٌسميف، فمصطمحاتو دقيقة ككاضحة
 اآلف.

قدير أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ، كأف يككف خطكة تفيد كختاما أسأؿ اهلل العمٌي ال
 منيا العربٌية كأىميا، كصٌمى اهلل عمى سيدنا محٌمد كعمى آلو كصحبو كسٌمـ.
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 فيرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقم اآلية الّسورة اآلية
 183 01 الفاتحة الحمد هلل رب العالميف

 93 04 الفاتحة مالؾ يـك الديف
 78 280 البقرة فنظرة إلى ميسرة... 

 93 116 البقرة كقالكا اتخذ اهلل كلدا سبحانو...
 93 31 البقرة ـ آدـ األسماء كميا ...كعمٌ 

ذ كاعدنا   96 51 البقرة مكسى أربعيف ليمة ...كا 
 108 125 البقرة كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصمى 
 172 95 البقرة كلف يتمنكه أبدا بما قدمت أيدييـ

 298 91 البقرة كىك الحؽ مصدقا ...
 115 214 البقرة كزلزلكا حتى يقكؿ الٌرسكؿ كالذيف آمنكا معو متى نصر اهلل 

ذ قمنا لممبلئكة   199 34 البقرة اسجدكا آلدـ ...كا 
 325 137 البقرة فإف آمنكا بمثؿ ما آمنتـ بو فقد اىتدكا...

 164 138 البقرة صبغة اهلل ...
 329 145 البقرة كما أنت بتابع قبمتيـ...

 198 251 البقرة كلك دفع اهلل الناس بعضيـ ببعض ...

 335 245 البقرة مف ذا الذم يقرض اهلل قرضا حسنا...
 339 83 البقرة ال تعبدكف إال اهلل...

 346 102 البقرة كاتٌبعكا ما تتمك الٌشياطيف عمى ممؾ سميماف...
 203 17 البقرة ككفره بو كالمسجد الحراـ

 193 106 البقرة ما ننسخ مف آية أك ننسيا ...
 355 119 البقرة إنا أرسمناؾ بالحٌؽ بشيرا كنذيرا...

 229 229 البقرة حدكد اهلل إال أف يخافا أال يقيما
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 301 240 البقرة كالذيف يتكفكف منكـ كيذركف أزكاجا ...
 243 222 البقرة ... كال تقربكىف حتى يطيرف
 161 184 البقرة كعمى الذيف يطيقكنو ...

 148 197 البقرة ...  الحج أشير معمكمات
 78 259 البقرة ... كانظر إلى العظاـ كيؼ ننشزىا

113224 البقرة ... ىـ الظالمكف كالكافركف

141154 البقرة إال أف تككف تجارة حاضرة ...

58 184 آؿ عمراف كالٌزبر كالكتاب المنير...

815 185 آؿ عمراف كؿ نفس ذائقة المكت ...

53 26 آؿ عمراف مالؾ الممؾ...

109 19-18 آؿ عمراف شيد اهلل أٌنو الإلو إالىك كالمبلئكة كأكلك العمـ...

166 28 آؿ عمراف إال أف تٌتقكا منيـ تقاه...

228 161 آؿ عمراف أف يغؿ... كما كاف لنبيٌ 

181 37 آؿ عمراف فتقٌبميا ربيا بقبكؿ حسف كأنبتيا نباتا حسنا...

135 55 آ ؿ عمراف فأحكـ بينكـ ...

111 125 آؿ عمراف سة آالؼ مف المبلئكة...ميمددكـ ربكـ بخ

134 57-56 آؿ عمراف كفركا فأعذبيـ عذابا شديدا ...فأما الذيف 

831 09 آؿ عمراف رٌبنا إنؾ جامع الٌناس ليـك ريب فيو...

133 47 آؿ عمراف كذلؾ اهلل يخمؽ ما يشاء ....

132 48 آؿ عمراف كيعمّْمو الكتاب كالحكمة كالٌتكراة كاإلنجيؿ...

4142 الٌنساء كثيرا...لكجدكا فيو اختبلفا  كلك كاف مف عند غير اهلل

18222 الٌنساء حٌرمت عميكـ أٌمياتكـ كبناتكـ...

ف تؾ حسنة يضاعفيا... 30184 النساء كا 

2245 الٌنساء كاٌتقكا اهلل الذم تساءلكف بو كاألرحاـ...

25118 الٌنساء إال أف يأتيف بفاحشة مبينة...

8334 الٌنساء كيأمركف الناس بالبخؿ
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210135 الٌنساء يكفركف باهلل كرسمو كيريدكف أف يفٌرقكا...إف الذيف 

32882 المائدة حسبكا أاٌل تككف فتنة فعمكا كصٌمكا...ك 

02202 المائدة كامسحكا برؤكسكـ كأرجمكـ الى الكعبيف...

01814 المائدة كال يجرمنكـ شنآف قـك أف صدككـ ....

28111 المائدة كجعمنا قمكبيـ قاسية...

31801 المائدة ككتبنا عمييـ فييا أٌف الٌنفس بالٌنفس...

02202 المائدة يا أييا الذيف آمنكا إذا قمتـ إلى الٌصبلة فاغسمكا...

05130 المائدة كعد اهلل الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ليـ مغفرة ....

84234 المائدة كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا

51811 المائدة فجزاء مثؿ ما قتؿ مف الٌنعـ... كمف قتمو منكـ متعمّْدا

51811 المائدة ىديا بالغ الكعبة...

03134 المائدة فكمكا مما أمسكف عميكـ...

51225 األنعاـ إٌف اهلل فالؽ الحبّْ كالٌنكل...

21232 األنعاـ الذيف خسركا أنفسيـ فيـ ال يؤمنكف...

283254 األنعاـ ]ابف كثير[ قتؿ أكالدىـ...ككذلؾ زيٌيف لكثير مف المشركيف 

ٌف كثيرا ليضمُّكف بأىكائيـ بغير عمـ... 225188 األنعاـ كا 

200182 األنعاـ كجعمكا هلل شركاء الجٌف كخمقيـ...

154 126 آؿ عمراف كىذا صراط ربؾ مستقيما...

201185 األنعاـ ككذلؾ نصرّْؼ اآليات كليقكلكا درست...

211813 األنعاـ كاف ميتا فأحييناه ...أك مف 

211121 األنعاـ فمف يرد اهلل أف ييديو يشرح صدره لئلسبلـ...

ـٌ لـ تكف فتنتيـ إال أف قالكا كاهلل ربنا... 18815 األنعاـ ث

215135 األنعاـ إف الذيف فرقكا دينيـ ككانك شيىعا ...

11232 األعراؼ فمما ذاقا الشجرة ..... 

232223 األعراؼ تحمؿ عميو يميث أك تتركو يميث... إف

12 األعراؼ إف رحمة اهلل قريب مف المحسنيف...



 االفهارس

-833- 

221112 األعراؼ يأتكؾ بكؿ ساحر عميـ ...

238231 األعراؼ قاؿ ربّْ أرني أنظر إليؾ...

20243 األعراؼ كجعمنا لكـ فييا معايش...

33244 األعراؼ يا صالح ائتنا بما تعدنا...

30250 األعراؼ حتٌى يمج الجمؿ في سْـّ الخياط...

253252 األعراؼ أمثالكـ... إٌف الذيف تدعكف مف دكف اهلل عباد

212203 األعراؼ عذابي أصيب بو مف أشاء

222112 األعراؼ  كسحركا أعيف الٌناس كاسترىبكىـ

230133 األعراؼ كالذيف يمسككف بالكتاب كأقامكا الٌصبلة...

102128 األعراؼ إف الذيف اتقكا إذا مٌسيـ طائؼ مف الٌشيطاف تٌذكركا...

218820 األعراؼ قاؿ فرعكف آمنتـ بو قبؿ أف آذف لكـ...

2251 األنفاؿ عنكـ كعمـ أٌف فيكـ ضعفا... اهلل اآلف خٌفؼ

31252 األنفاؿ العدكة القصكل...بإذ أنتـ بالعدكة الٌدنيا كىـ 

24813 األنفاؿ كأٌف اهلل مكىف كيد الكافريف... ذلكـ

15255 األنفاؿ كال يحسبف الذيف كفركا سبقكا

12881 األنفاؿ ـ الناس...كتخافكف أف يتخٌطف

38881 األنفاؿ إال تفعمكه تكف فتنة في األرض كفساد كبير...

01232 األنفاؿ كما أخرجؾ ربؾ مف بيتؾ بالحؽ ...

31241 األنفاؿ كاليتيـ مف شيء ...مالكـ مف 

20551 التكبة أفمف أسس بنيانو عمى تقكل مف اهلل...

20058 التكبة تجرم مف تحتيا األنيار ]قراءة ابف كثير[

42834 يكنس ما جئتـ بو الٌسحر إٌف اهلل سيبطمو...

22180 يكنس  ...مثقاؿ ذرة في األرضكما يعزب عف ربؾ مف 

81131 يكنس ...أحؽ أف ييتبع أمف ال ييٌدم إلى الحؽ أفمف ييدم

18155 يكنس يا أييا الناس إنما بغيكـ عمى أنفسكـ 

45884 يكنس قاؿ قد أجيبت دعكتكما فاستقيما 
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3434 ىكد ىؤالء بناتي ىف أطير لكـ

10221 يكسؼ كشركه بثمف بخس دراىـ معدكدة 

40231 يكسؼ فمف أبرح األرض حتى يأذف لي أبي 

82243 يكسؼ حاش هلل

13113 يكسؼ كذلؾ لنصرؼ عنو السكء كالفحشاء

23122 يكسؼ فاهلل خير حافظا 

204112 يكسؼ قؿ ىذه سبيمي أدعك إلى اهلل

205184 يكسؼ كيؼ كاف عاقبة الذيف مف قبميـ

220113 يكسؼ بكاا استيأس الرسؿ كظنكا أنيـ قد كذحتى إذ

21823 الرعد السحاب الثقاؿكينشئ 

11253 إبراىيـ كما أنتـ بمصرخي 

33245 إبراىيـ فبل تحسبف اهلل مخمؼ كعده رسمو

20880 إبراىيـ فاطر السمكات كاألرض

3252 الحجر قاؿ ىذا صراط عمٌي مستقيـ...

31224 الحجر إٌف المٌتقيف في جٌنات كعيكف...

11258 الحجر كأرسمنا الٌرياح لكاقح...

نا لو لحافظكف  0550 الحجر إنا نحف نزلنا الذكر كا 

208185 النحؿ إٌنما يعٌممو بشر لساف الذم يمحدكف إليو أعجمي...

21112 النحؿ ال جـر أٌف ليـ الٌنار كأٌنيـ مفرطكف...

202223 اإلسراء كنزلناه تنزيبل...

82823 الكيؼ كيمبسكف ثيابا خضرا

208232 الكيؼ ننبئكـ باألخسريف أعماال...قؿ ىؿ 

23135 الكيؼ كترل الٌشمس إذا طمعت تزاكر عف كيفيـ...

15124 الكيؼ كتمؾ القرل أىمكناىـ لٌما ظممكا كجعمنا لميمكيـ مكعدا...

42124 الكيؼ تغرب في عيف حمئة..حٌتى إذا بمغ مغرب الٌشمس كجدىا 

32132 الكيؼ قاؿ أخرقتيا لتغرؽ أىميا...
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12135 الكيؼ كما كنت متخذ المضميف عضدا...

40181 الكيؼ فخشينا أف يرىقيما طغيانا ككفرا...

13831 مريـ فناداىا مف تحتيا أاٌل تحزني قد جعؿ ربؾ تحتؾ سريا...

2552 مريـ ألىب لؾ غبلما زكيا...

50204 مريـ كاد الٌسماكات يتفٌطرف منو...ت

11221 مريـ أىمو بالٌصبلة كالٌزكاة... ككاف يأمر

12231 مريـ إٌني نذرت لمٌرحمف صكما...

12253 مريـ فإما ترٌيف مف البشر أحدا...

25242 مريـ ثـ لننزعٌف مف كؿ شيعة أٌييـ أشٌد عمى الٌرحمف عتيا...

28831 طو قالكا إف ىذاف لساحراف ...

223228 طػو فتعالى اهلل الممؾ الحؽ...

212232 طػو كعصى آدـ رٌبو فغكل...

42132 طػو ألـ يعدكـ ربكـ كعدا حسنا...

45881 طػو كال نفعا أاٌل يرجع إلييـ قكال كال يممؾ لو ضرا

44251 األنبياء ككذلؾ ننجي المؤمنيف...

50221 األنبياء إٌنيـ كانكا يسارعكف في الخيرات...

20353 األنبياء الٌسجؿ لمكتب...يـك نطكم الٌسماء كطٌي 

28832 الحػج  ف الٌسماء ماء فتصبح األرض مخضرةاهلل أنزؿ م أفٌ  تر ألـ

22232 الحػج  خسر الدنيا كاآلخرة...

31132 الحػج الٌنار كعدىا اهلل الذيف كفركا...

83130 الحج كلكؿ أمة جعمنا منسكا ليذكركا اسـ اهلل...

23183 المؤمنكف سامرا تيجركف...مستكبريف بو 

23183-22 المؤمنكف قد كانت آياتي تتمى عميكـ فكنتـ عمى أعقابكـ تنكصكف..

03222 النكر فاجمدكىـ ثمانيف جمدة...

11130 النكر كعد اهلل الذيف آمنكا منكـ كعممكا الصالحات ليستخمفٌنيـ...

82823 النكر النساء...ظيركا عمى عكرات يأك الطفؿ الذيف لـ 
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1151 النكر يكمئذ يكٌفييـ اهلل دينيـ الحؽ...

03185 الفرقاف إف ىذا إال إفؾ افتراه كأعانو عميو قـك آخركف...

01185 الفرقاف كقالكا أساطير األكليف اكتتبيا ...

21221 الفرقاف قؿ أذلؾ خير أـ جنة الخمد

232253 الشعراء كذب أصحاب األيكة المرسميف...

41881 الشعراء يغفر لي خطيئتي يـك الديف...أف كالذم أطمع 

44223 النمؿ صنع اهلل الذم أتقف كؿ شيء ..

28253 القصص أغكيناىـ كما غكينا...

13141 القصص مٌكف ليـ حرما آمنا يجبى إليو ثمرات كؿ شيء...نأك لـ 

83258 العنكبكت فأصبحكا في دارىـ جاثميف...

10115 العنكبكت ثـ اهلل ينشئ الٌنشأة اآلخرة...

13255 الرـك مف آياتو يريكـ البرؽ خكفا كطمعا...ك 

80223 الرـك فطر الناس عمييا...التي فطرة اهلل 

1235 لقماف إٌف اهلل ىك الغنٌي الحميد ...

 30257 األحزاب ما كاف محٌمد أبا أحد مف رجالكـ...

20109 األحزاب باهلل الٌظنكنا...كتظنكف 

22109 األحزاب أطعنا اهلل كأطعنا الرسكال...يا ليتنا 

23205 األحزاب فأضمكنا الٌسبيبل...

81224 األحزاب إٌف المسمميف كالمسممات كالمؤمنيف كالمؤمنات...

83134 األحزاب أمسؾ عميؾ زكجؾ كاتؽ اهلل...

22824 سبػأ ذكاتي أكؿ خمط...جنتيف بدلناىـ بجنتييـ ك 

2334 سبػأ كىؿ نجازم إال الكفكر...

2534 سبػأ ربنا باعد بيف أسفارنا...

05253 سبػأ إف نشأ نخسؼ بيـ األرض...

18113 سبػأ يـ قالكا ما إذا قاؿ ربكـ ...بحتٌى إذا فزع عف قمك 

20242 سبػأ يا جباؿ أٌكبي معو كالٌطيػر...
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1535 يػس إال صيحة كاحدة...إف كانت 

31808 الصافات يطاؼ عمييـ بكأس مف معيف

218100 الٌصافات أصطفى البنات عمى البنيف...

14140-13 ص ىذا فميذكقكه حميـ كغساؽ كآخر مف شكمو أزكاج...

32811 ص إٌنا أخمصناىـ بخالصة ذكرل الٌدار...

12111 الٌزمػر عمى فرطت في جنب اهلل... ىيا حسرت

05821 الٌزمػر أمف ىك قانت آناء الٌميؿ ساجدا كقائما...

83888-82 غافػر كقاؿ فرعكف يا ىاماف ابف لي صرحا...

32183 غافػر كيـك تقـك الٌساعة أدخمكا آؿ فرعكف أشٌد العذاب...

12112 غافر إنا لننصر رسمنا كالذيف آمنكا....

23223 فٌصمت فاستحٌبكا العمى...كأٌما ثمكد فيديناىـ 

13228 الٌرـك كىك أىكف عميو

0834 الٌزخرؼ ه قرآنا عربيااإنا جعمن

33231 الٌزخرؼ كنادىكا يا مالؾ ليقض عمينا رٌبؾ...

84142-82 الٌزخرؼ كمف يعش عف ذكر الرحمف نقيض لو شيطانا ...

84142 الٌزخرؼ حتى إذا جاءنا قاؿ يا ليت كبينؾ بعد المشرؽ...

40821 الزخرؼ أـ يحسبكف أٌنا ال نسمع سرىـ ك نجكاىـ

43821 الٌزخرؼ كلئف سألتيـ مف خمقيـ ليقكلف اهلل فأنى يؤفككف...

 أـ حسب الذيف اجترحكا الٌسيئات أف نجعميـ كالذيف آمنكا
 كعممكا الٌصالحات

 الجاثيػة
12244

13815 األحقاؼ قالػكا ىػذا عارض ممطػرنػا...

21120 األحقاؼ ككٌصينػا اإلنسػاف بكالديػو إحسانػا...

81228 الٌنجػـ ىك أعمـ بكـ إذ أنشأكـ مف األرض...

33115 الٌنجػـ كأٌف عميو الٌنشأة األخرل...

2344 القمػر كلقد يٌسرنا القرآف لمذٌكر فيؿ مف مٌدكر...

10220 القمػر تنزع الٌناس كأٌنيـ أعجاز نخؿ منقعر...
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08821 القمػر ككٌذبكا كاٌتبعكا أىكاءىـ ككٌؿ أمر مستقر...

21823 الكاقعة في جنات النعيـ ...

18828-11 الكاقعػة كحكر عيف كأمثاؿ الٌمؤلؤ المكنكف...

24828 الحديػد إٌف المصٌدقيف كالمصٌدقات كأقرضكا اهلل قرضا حسنا...

15881 الحديػد المػو...أاٌل يقدركف عمى شيء مف فضؿ 

02250 المجادلة قد سمع اهلل قكؿ التي تجادلؾ ...

2253 المجادلػة فافسحكاإذا قيؿ لكـ تفٌسحػكا في المجالػس 

04110 المجادلػة عنػوألـ تر إلى الذيف نييكا عف الٌنجكل ثـ يعكدكف لما نيكا 

03224 الحشػر ما أفاء اهلل عمى رسكلو مف أىؿ القرل...

20882 المنافقػكف كأنفقكا مما رزقناكـ مف قبؿ أف يأتي أحدىكـ المكت...

80121 الممػؾ قؿ أرأيتـ إف أصبح ماؤكـ غػكرا...

25128 القمـ فطاؼ عمييا طائؼ مف ربؾ كىـ نائمكف ...

13231 الحاقػٌة يا ليتيا كانت القاضيػة...

80221 الحاقػٌة خذكه فغمكه ...

03220 الحاٌقة  كأنيـ أعجاز نخؿ خاكية ... 

23258 الحاقػٌة كالمىمىؾ عمى أرجائيػا...

22153-21 المعػارج كبٌل إٌنيا لظى نٌزاعة لمٌشػكل...

24204 المزٌمػؿ الٌسماء منفطػر بػو...

13255 القيامػة  ...كقيؿ مىف راؽ.

03180 القيامػة فإذا برؽ البصػر...

21812-20 القيامػة اإلنساف يكمئذ أيف المفػر...يقكؿ 

28131 القيامة ينٌبأ االنساف يكمئذ بما قدـ كأخر

10131 القيامة كبل بؿ تحبكف العاجمة

02223 اإلنسػاف عينا يشرب بيا عباد المػو...

ستبرؽ... 12822 اإلنسػاف عاليىيـ ثياب سندس خضر كا 

03812 اإلنسػاف كأغبلال كسعيرا... إٌنا أعتدنا لمكافريف سبلسبل
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21232 الٌنازعػات تمؾ إذف كىٌرة خاسػرة...

11228 عبػس  ذا شاء أنشػره...إثـٌ 

ذا النفكس زكجت ... 3142 التككير كا 

02204 االنفطار إذا الٌسماء انفطػرت...

28224 االنفطار إٌف األبرار لفي نعيػـ...

03833 الطٌػارؽ حافػظ...إف كؿ نفس لٌما عمييا 

24132 الفجػر كال تحاٌضكف عمى طعاـ المسكيػف...

23811 البمػد أك إطعاـ في يكـ ذم مسغبػة...

23840 العمػؽ ألـ يعمـ بأٌف اهلل يػرل

0135 القارعػة كالعيف المنفػكش...

02228 النػٌاس قؿ أعكذ برٌب النػٌاس...
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 والخبـارفيـرس الحاديـث 

 الصفحة مخرٍّج الحديث الّصحابـي نــص الحديـث
 73 البخارم كمسمـ ابف عٌباس "أقرأني جبريؿ عمى حرؼ فمـ أزؿ أستزيده كيزيدني..."

"أف النبي صمٌى اهلل عميو كسٌمـ كاف عند أضاة بني 
 غفار..."

 75 مسمػـ أبٍي بف كعب

 75 البخػارم ابف مسعكد خبلفيا..."أ آية سمع النبي يقرأ "أٌنو سمع رجبل يقر 
 )س(

"سمعت ىشاـ بف حكيـ يقرأ سكرة الفرقاف في      
 حياة رسكؿ اهلل... "                                                       

 
 عمر بف
 الخطاب

 
 73 البخارم كمسمـ

 )ؾ(
 " كاف الكتاب ينزؿ مف باب كاحد عمى حرؼ كاحد".

 
جؿ فقرأ قراءة أنكرتيا المسجد فدخؿ ر " كنت في 
 عميو..." 

 
 ابف مسعكد

 
 أبٍي بف كعب

 
 كالطبراني ...

 
 أبك عبيد

 
82 
 
74 

 )ؿ(
 جبريؿ..."-صمٌى اهلل عميو كسٌمـ-" لقي رسكؿ اهلل

 
 "لما طاؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لو عمر..."

 
 أبي بف كعب

 
الترمذم كأحمد 

 كالبغكم
ماجو  كابف

 كالطبراني

 
88 
 
356 

 )ىػ(
 ىؿ أنتـ تاركك لي صاحبي "  

  البخػػػارم أبك الٌدرداء
227 
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 فيرس الشعــار والرجـاز

 الصفحة الشاعـر البيـت أو البيــات
 ) أ( 

 بيضاءي تصطاد الغكٌم كتستبي  بالحسف قمب المحسف القٌراء
 بحر الكامؿ

صدقة 
 الدبيرم

 
66 

 كلـ يأتنا في ثامف منيـ الكتب*الكتب سبعػػػػةممكؾ بني العباس في 
 غداة ثككا فييا كثامنيـ كمب سبعة    كذلؾ أىؿ الكيؼ في الكيؼ

ني ألرجك أف ترل مف مغيبيا  مطالع شمس قد يغص بيا الٌشرب*كا 
 ػو أبت لػػػػػػػػػػو أـ كأنت لػػػػػػػػػػػػػػػكىمػؾ تركي عميػػػػػػػػػػػو ميانػػػػػػػػػػػػة     فأنػػػػػػ

 بحر الطكيؿ
 ػػػػػػػ

 أمرتؾى الخير فافعؿ ما أيمرت بػو       فقد تركتيؾ ذا ماؿ كذا نشبً 
 بحر البسيط

 ػػػػػػػ
 فاذىب فما بؾ كاألياـً مف عجب   فاليـك قٌربتى تيجكنا كتشتيمنا   

 بحر البسيط

دعبػؿ 
 الخزاعي
 
 
 
 

 عمر بف معػد
 يكرب
 

 غير منسكب

34 
 
 
 
 
 
342 
 
 
203 

 )التػػٌاء(  
 عٌؿ صركؼ الٌدىر أك دكالتيا       يدلننا الٌممة مف لٌماتيػا

 فتستريح النفس مف زفراتيػا
 بحر الرجز

 

335 

 )الحػػاء( 
إذا ىٌبت لقارئيا الٌرياحكرىتي العىقر عقر بني شيمي  ؿو    و

 بحر الكافر

 

الحارث 
 اليذلي

 
65 

 )الػػداؿ(  
 ػػػػ

دا    مف رأل الٌنفي بمف ميؤكػػػػػػػػػػػدا فقكلو اردٍد كما سكاه فاعضي
 بحر الرجز

 
ركاه ابف 
 مالؾ
 

 

 
172 
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 ػػػػػػػ
 فزججتييػػا بمزجػٌػةو            زٌج القىمػكص أبػي مزادة

 بحر الرجز
 ػػػػػػػ

 لك كاف كلي كزىير ثالث كردت    مف الحماـ عدانا شػر مكركد
 بحر البسيط

 
 ابف مالؾ

 
 
 

 غيػر معركؼ

 
226 
 
 
203 

 

 )الػػٌذاؿ(  
 ذاعمف ذم ثبلثػػػػػػػػة يككف ك      كفاعؿ صغ اسػػػػػػػـ فػػػػػػػاعؿ إذا   

 كىك قميؿ في "فعمت" ك"فعؿ"      غير معٌدل بؿ قياسو "فعػؿ"
 بحر الرجز

جماؿ الديف 
بف مالؾ 
 )األلفية(

267 

 )الػػػٌراء(
 قد ذٌؿ مف ليس لو ناصر           تركتني في الدار ذا غربة  

 بحر السريع
 ػػػػػػػ                               
 فقاـ بفأسو بيف كصميؾ جاًزري        إذا ابف أبي مكسى ببلؿ بمغًتوً 

 بحر الطكيؿ
 ػػػػػػػ

 إال ما أحدثو عيسى بف عػػمر   بطؿ النػػػػػحك جميعػػا كمػػػُّػػػػػػػػػػػو
 ػرػػػػػػػػػػػػكىذا" جامػع"    فيمػا لمٌناس شمسه كقػػػػػػػػػػػمذاؾ "إكماؿ"     

 بحر الرمؿ
 ػػػػػػػ

 أحمػػرةو        سكد المحاجًر ال يقرأف بالٌسكرً  اتىٌف الحرائري الربٌ 
 بحر البسيط

 ػػػػػػػ
 قد يٌدعى عمـ القراءات معشره    كباعيـ في الٌنحك أقصر مف شبرً 

 رأيت طكيؿى الباع يقصير عف فتر    فإف قيؿ ما إعراب ىذا ككجييو
 بحر الطكيؿ

 
 ذك الٌرمػة
 
 
 

 حاتـ الٌطائػي
 

 الخميؿ بف
 أحمد
 
 

 

 

ركاه أبك 
 عمرك

 ابف العبلء
 
 
 

 
/ 
 

 
 

 
167 
 
 
114 
 
 
175 
 
 
 
65 
 
 
111 
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 ػػػػػػػ
ػػػركرً يبعيػػد بيػفي جال         أشػػػػػطافي بئػػػرو  يـكأٌف رماح      ػػيػا جى

 بحر الكافر
 ػػػػػػػ

 فكػػـ ليػا مػف عاضدو كناصر   كحجػػػػػػػػٌتي قراءة ابػفي عامػر      

 

/ 
 

 

 

جماؿ الديف 
بف مالؾ 
 )الكافية(

 
113 
 
 
228 

 )العيػػف( 
 كأٌف أباىا نيشؿه أك مجاشػعه     ي   نٌى كميبه تسبٌ فيا عجبا حت

 بحر الطكيؿ

 
 الفػرزدؽ

 
116 

 )الغيػػف( 
 قفػػصو        بيػف كصيػؼو كبيغػاخميفػػػةه في             
 كمػػا يقػػكؿ الببػػػٌػغا  يقػكؿ مػػا قػػاال لػػو                  

 بحر الرجز

 

34 

 )الفػػػػاء( 
 عٌمؽي في مثؿ السكارم سيكفنا  كما بينيا كالكعب غكط نفانؼي تي 

 بحر الطكيؿ

 مسكيف
 203 الٌدارمي

 )القػػػاؼ( 
 عينيو ميّّ سافرا كاد يبػػػػػريؽتعٌرضت      لكلك أٌف لقماف الحكيـ   

 بحر الطكيؿ

 
231 

 )الػػبٌلـ( 
 كيؼ يبذؿ مف بالقػػرض يحتاؿي ف   الجكدي طبعي كلكف ليس لي ماؿ

 إلى اٌتساعي فمي في الغيب آماؿي     فياؾ خٌطي فخذه اليـك تذكرةن 
 بحر البسيط

 ػػػػػػػػ
 تطيؽ كداعا أييا الرجػػؿكدّْع ىريرة إف الركػػػػب مرتحؿ   كىؿ    

 بحر البسيط
                                      - 

 كال تمٌسؾي بالعيد الذم زعمت    إال كما ييمسؾي الماءى الغرابيؿ

 
 ابف خالكيو

 
 
 

 األعشى
 
 

كعب بف 

 
21 
 
 
 

224 
 
 
248 
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 بحر البسيط
 ػػػػػػػػ

 دعائي كآبائي لككؼو تجٌمبل    ديَن صحبةٍ كأيٌمي كأىجرم سكّْنا 
 بحر الطكيؿ

 ػػػػػػػػ
عػػػػػػبلكعىكدي خافض لدل عط  ؼ عمى    ضمير خفػػػض الـز قػػػػد جي

 في الٌنظـ كالٌشعر الفصيح ميثبتا دم الزما إذ قد أتى   ػػػػػػػػػكليس عن
 بحر الرجز

 
ػػػػػػػػػبل   لمٌنحك سبعي معاف قد آتت لغة  جمعتييا ضمف بيت مفرد كىمي

 قصد كمثؿ، كمقدار، كناحية    نكع كبعػض كحرؼه فاحفظ المثبل
البسيطبحر   

 ػػػػػػػ
 ميـه بكممتيا اإلشراؾي مػػػػا عقبل  ًسماهي مبنػػػػػاه مػػػػػػا زيدت بمبػػػدئػػػػو    
 لفػظا كقػصدا كما أعطى بو بدال  أكما خمت مف حركؼ الفعؿ بنيتيو

 كالتقس سػػػػػػػػػكاه كلكف نقػػػػػػػمو قببل     كمنو األعبلـ كالميمٌي قػػػػػػػػػػػسو 
 بحر البسيط

 زىير
 

 الٌشاطبػػي
 
 
 
 

جماؿ الديف 
 مالػػؾ بف

 
 

اإلماـ 
 الداكدم

 
جماؿ الديف 

 مالػػؾ بف
)المية 
 األفعاؿ(

 
 
51 
 

 
309 
 
 
 
285 
 
 
 
258 

 )الميػػـ( 
 ٌممالصى  ساغا لناباه الٌشجاعي كلك رأل    مى  الٌشجاعً  إطراؽى  فأطرؽى 

الطكيؿبحر   
 ػػػػػػػ

 عقيػـً  إلى ىابي الٌترابً  توي عى دى     ضربةن  ناهن ذا بيف أتػػٌزكد منػػٌ 
 بحر الطكيؿ

 
 المتمٌمػس

 
 

 
 

ىكبر 
 الحارثػي

 
343 
 
 
343 

 )النػػػكف( 
 بكرى العكاذؿ في المشيػػػب       يمٍمننػػػي كألكمػػيػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػفٌ 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل.........ؾ كقد كبرتى فقمتي إنػػػػٌػوكيقمف شيبه قػػػػد 
 مجزكء الكامؿ

 
 عمػرك
 بف كمثكـ

 

 

 
 

344 
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 ػػػػػػػػ
ُـّ ػػػػػػػػػػػػػػػػمى إذا مػػػا    أمٌر ىػػػي  ناباهي  كأفٌ صريؼى   أخطبػػػػػػػافً  ا ترن

 بحر الكافر

 
ابف قيس 
 الرقيات

 
343 

 )اليػػػػاء( 
ػػيوفما لنظـ كبلـ أنتي   ناظمػػػػػػػػػػػػيو       معنى سػػػػػكل حكـ إعراب تيزجّْ

يو    كقد عممنا بأف الٌنظـى ليس سكل  حكـو مف الٌنحك نمضي في تكخّْ
 بحر البسيط

 ػػػػػػػػ
دبػػػػػارػػػػػػػػػػػػػػػما ىي إقبفإنٌ                     اؿ كا 

 بحر البسيط
 ػػػػػػػػ

 قؿفييا إلى الص تبيفي المّْي كيشرؽي 
 بحر الطكيؿ

 ػػػػػػػػ
 ػػػػػػػمػًػىتنكرًت مٌنػػػػػػا بعد معرفةو لى 

 بحر الطكيؿ

 
 عبد القاىػر
 الجرجانػي

 
 

 الخنسػػػاء
 
 
 

 ركاه أبكعمرك 
 
 
 ابف

 العػبلء

 
 
288 
 
 
262 
 
 

113 
 
 
183 
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 املصادر واملراجع

-844- 

 القرآن الكريم

 ل: المصادرأوّ 
 : األتابكي يكسؼ بف تغرم بردم

 لبناف، دار الكتب العممية، دت.-الٌنجـك الٌزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، بيركت .2
 ابف األثير ضياء الٌديف

تحؽ: أحمد الحكفي كبدكم طبانة، القاىرة، المثؿ الٌسائر في أدب الكاتب كالٌشاعر،  .1
 دار نيضة مصر لمٌطباعة كالٌنشر، دت.

 :يبانيأحمد بف حنبؿ الشٌ 
، تحؽ: شعيب األرناؤكط، كعادؿ مرشد كآخركف مؤسسة الرسالة، 2، ج2المسند، ط .8

 ـ.1002-ق2313
 : د البناأحمد بف محمٌ 

ى األماني كالمٌسرات في إتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر، المسٌمى منتي .3
، بيركت، عالـ الكتب، القاىرة، مكتبة 2عمـك القراءات، تح: شعباف محمد إسماعيؿ، ط

 ـ.2541-2303الكميات األزىرية، 
 :األزىرم خالد عبد اهلل

 .ـ 1000-2312لبناف، دار الكتب العممية –، بيركت2شرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح، ط .1
 :االستراباذم رضٌي الٌديف

شافية ابف الحاجب، تحؽ: محٌمد نكر حسف، كمحٌمد الٌزفراؼ كمحٌمد محي الٌديف  شرح .2
 ـ. 2541-ىػ  2301لبناف، دار الكتب العممية، -عبد الحميد، بيركت

 :أحمد بف عبيد اهللبف عبيد اهلل اإلشبيمي 
لبناف، دار الغرب -البسيط في شرح جمؿ الٌزجاجي، تحؽ:عياد بف عيد الثبيتي، بيركت .3

 ـ.2542-ىػ2303مي، اإلسبل
 



 املصادر واملراجع
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 :األلكسي شياب الٌديف
لبناف، دار الكتب -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالٌسبع المثاني، بيركت .4

 العممية، دت.
 بف ىشاـ ااألنصارم 

يف عبد الحميد، صيدا د محي الدٌ :محمٌ تحؽ ،ة ابف مالؾأكضح المسالؾ إلى ألفيٌ   .5
 .المكتبة العصرية –بيركت 

، يف عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرلد محي الدٌ : محمٌ دل، تحؽالنٌ شرح قطر  .20
 ـ. 2528-ىػ2848

 ، دت.، تحؽ: عبد المطيؼ الخطيب2مغني المبيب عف كتب األعاريب، ط .22
 : ف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارمابف الباذش أحمد ب

الفكر، ، دمشؽ، دار 2اإلقناع في القراءات السبع، تحؽ: عبد المجيد قطامش، ط .21
 ىػ. 2308

 إسماعيؿ باشا:  البغدادم
، 802ىدٌية العارفيف، أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف )ذيؿ كشؼ الٌظنكف(، ص  .28

 د.ت، د.ـ.
 البغكم الحسيف بف مسعكد

، تحؽ: شعيب األرناؤكط، محٌمد زىير الٌشاكيش، بيركت، المكتب 1شرح السُّنة، ط .23
 ـ.2548اإلسبلمي، 
 :التٌبريزم الخطيب

-2301اة المصابيح، تحؽ: ناصر الٌديف األلباني، بيركت، المكتب اإلسبلمي مشك .21
 ىػ  2541

 :الٌتفتازاني مسعكد بف عمر
، المكتبة األزىرية  .22 شرح مختصر الٌتصريؼ الًعزّْم، تحؽ: عبد العالـ سالـ مكـر

 ـ.2553-ىػ 2323لمٌتراث 
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 :د عمييانكم محمٌ التٌ 
، ط .23 لبناف، مكتبة  –، تح: عمي دحركج، بيركت 2كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك

 لبناف ناشركف، دت.
 الجرجاني الٌشريؼ عمي بف محٌمد

 ، تحؽ: محمد صديؽ المنشاكم، القاىرة دار الفضيمة، دت.8الٌتعريفات، ط .24
 الجرجاني عبد القاىر

-الفكرعالـ –اية دمشؽ اية كفائز الدٌ ، تحؽ: محمد رضكاف الدٌ 2عجاز، طإلدالئبل .25
 ـ1003-ق2314

، تحؽ: البدراكم زىراف، القاىرة، دار المعارؼ، 8(، طصريؼكتاب في التٌ العيمىد ) .10
 .ـ2551

الرشيد ؽ كاظـ بحر المرجاف، العراؽ، دار ، تح2المقتصد في شرح اإليضاح، ج .12
 .2541لمنشر،

 :الجزرم أبك الخير محمد بف محمدابف 
دار الكتب العممية، -تحؽ: محٌمد عمي الٌضباع، بيركت الٌنشر في القراءات العشر، .11

 د.ت.
 .35منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف، تحؽ: عمي بف محمد عمراف، د ـ، د ت، ص: .18

 :ابف جزيئي الكمبي
لبناف، دار الكتب -،تحؽ: محمد سالـ ىاشـ، بيركت2الٌتسييؿ لعمـك التٌنزيؿ، ط .13

 ـ.2551-ىػ2321العممية، 
 :الديفابف جماعة بدر 

-، تحؽ: عبد الجكاد خمؼ، كراتشي2كشؼ المعاني في المتشابو مف المثاني، ط .11
 ـ.2550-ىػ2320باكستاف، منشكرات جامعة الٌدراسات اإلسبلمية، 

 أبك الفتح:ي عثماف جنٌ  ابف
 ، مصر، شركة الٌتمدف الٌصناعية،دت2الٌتصريؼ الممككي، ط .12
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 العممية، دت. ، تحؽ: محٌمد عمي الٌنجار، المكتبة2الخصائص، ج .13
، تح: عمي الٌنجدم 2المحتسب في تبييف كجكه شكاٌذ القراءات كاإليضاح عنيا، ج .14

ناصؼ، كعبد الحميـ الٌنجار، كعبد الفٌتاح إسماعيؿ شمبي، القاىرة، المجمس األعمى 
 ـ.2553-ىػ2321لمٌشؤكف اإلسبلمية، 

ؽ:إبراىيـ ، تح2المنصؼ في شرح كتاب الٌتصريؼ لئلماـ أبي عثماف المازني، ط .15
 ـ.2513مصطفى، عبد اهلل أميف، إدارة إحياء الٌتراث القديـ، كزارة المعارؼ العمكمية، 

 :د عبد المنعـجرم محمٌ كٍ الجى 
الجامعة ، رةالمدينة المنكٌ  ،يثبف جزاء الحار  ؼ، تحؽ: نكا2ىب، طشرح شذكر الذٌ  .80
 ـ.1003-ىػ2383سبلمية، إلا

 :ادالجكىرم إسماعيؿ بف حمٌ 
، تحؽ: أحمد عبد الغفكر عطا، بيركت، دار العمـ 3كصحاح العربية، طتاج المغة  .82

 ـ.2550لممبلييف، 

 :الحامدم إسماعيؿ
حاشية إسماعيؿ الحامدم عمى شرح الكفراكم لآلجركمٌية، مكاتب سميماف مرعي،  .81

 سنغافكرة، د ت.
 : ياقكت  الحمكم
 لبناف، دار الغرب اإلسبلمي، دت.-، بيركت2معجـ األدباء، ط .88

 :اف األندلسيحيٌ أبك 
تحؽ، رجب عثماف محٌمد، مراجعة رمضاف  2ارتشاؼ الٌضرب مف لساف العرب، ط .83

 ـ.2554-ىػ2324عبد التٌكاب، مكتبة الخانجي، 
، محمد معٌكض كآخركف ، عمي: عادؿ ػأحمد عبد المكجكدتحؽ ،2طالبحر المحيط  .81

 ، لبناف، ناشركف دت.بيركت
، م، دمشؽ، دار القمـتحؽ: حسف الينداك  يؿ،سيكميؿ في شرح كتاب التٌ ذييؿ كالتٌ التٌ  .82

 دت.
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 –بيركت  ي، تحؽ: عبد الحسيف الفتم2حساف، طإلكت الحساف في شرح غاية االنُّ  .83
 ـ.2541-ىػ2301 ،سالةلبناف، مؤسسة الرٌ 

 ابف خالكيو الحسيف بف أحمد: 
ة، ، تحؽ: عبد الرحمف بف سمماف العثيميف، القاىر 2بع كعمميا، طإعراب القراءات السٌ  .84

 ـ.2551-ق2328مكتبة الخانجي، 
، بيركت، دار الشركؽ8بع، طة في القراءات السٌ جٌ الحي  .85 ، ، تحؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ.2535-ىػ2855
-ق2855ليس في كبلـ العرب، تحؽ: أحمد عبد الغفكر عطا، مكة المكرمة  .30

 .ـ2535
 مختصر الٌشكاذ مف كتاب البديع، القاىرة، مكتبة المتنبي، دت. .32

 :دمحمٌ  الخضرم
شر باعة كالنٌ لفية، دار الفكر لمطٌ ألحاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ا .31

 ، دت.2كزيع، جكالتٌ 
 :عبد الٌرحمف بف خمدكفا

، ضبط كتحقيؽ: خميؿ شحادة، سييؿ زٌكار، لبناف، دار 2مقٌدمة ابف خمدكف، ج .38
 ـ.1002-ىػ2312الفكر لمٌطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع، 

 :اسكاف أبك العبٌ بف خمٌ ا
كفيات األعياف كأنباء أبناء الٌزماف، تحؽ: إحساف عٌباس، بيركت، دار صادر،  .33

 د.ت.
 :الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

 لبناف، دار الكتب العممية، دت.-العيف، ترتيب كتحقيؽ: خميؿ ىنداكم، بيركت .31
 :لخكارزمي القاسـ بف حسيفا

يرم، مٌكة المكرمة، ،تحؽ: عادؿ محسف سالـ العم2ترشيح العمؿ في شرح الجمؿ، ط .32
 ـ.2550-ىػ2320
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 اني أبك عمر:الدٌ 
جامع البياف في القراءات الٌسبع، تح: عبد المييمف عبد الٌسبلـ طحاف، جٌدة،  .33

 ـ. 2553-ىػ2324السعكدية، دار المنارة لمٌنشر كالٌتكزيع، 
، تحؽ: محمد صدكؽ الجزائرم، بيركت، 2جامع البياف في القراءات الٌسبع، ط .34

 ـ.1001-2312الكتب العممية، قلبناف، دار 
 :مشقي ابف عادؿ عمر بف عميالدٌ 

، تحؽ: عادؿ ػأحمد عبد المكجكد، عمي محمد معٌكض 2المُّباب في عمـك الكتاب، ط .35
 ـ. 2554 –ىػ2325كآخركف، بيركت، دار الكتب العممية، 

 يف:ىبي شمس الدٌ الذٌ 
لبناف، دار الكتب -بيركتي، حمف بف يحي المعمماظ، تحؽ: عبد الرٌ تذكرة الحفٌ  .10

 .العممية
براىيـ الزيبؽ، بيركتك ، تحؽ: شعيب األرناؤكط، 21، ج2ببلء، طر أعبلـ النٌ يى سً  .12 -ا 

 .ـ2548-ق2308لبناف، مؤسسة الرسالة، 
 :فخر الٌديف الٌرازم

 ـ.2542-ق2302، دار الفكر لمطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع، 2مفاتيح الغيب، ط  .11
 :أبك بكر الٌزبيدم
 ، القاىرة، دار المعارؼ، د.ت.1الٌنحكييف كالٌمغكييف، ططبقات  .18

 الزبيدم محمد مرتضى : 
، تح: عبد الستار فٌراج، مطبعة حككمة  2تاج العركس مف جكاىر القامكس ، ج .13

 الككيت، د.ت. 
 :رمجاج إبراىيـ بف السٌ الزٌ 

عرابو، ط معاني القرآف .11 عبد الجميؿ عبده شمبي،بيركت، عالـ الكتب  ،تحؽ:2كا 
 ـ.2544ىػ2304
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 الٌزٌجاجي أبك القاسـ:
 اإليضاح في عمؿ الٌنحك، تحؽ: مازف المبارؾ، بيركت، دار النفائس، دت. .12
، تحؽ: عمي تكفيؽ الحمد، األردف دار األمؿ، بيركت، 2الجمؿ في الٌنحك، ط .13

 ـ.2543-ق2303مؤٌسٌسة الٌرسالة، 
 :الٌديفالٌزركشي بدر 

، تحؽ: محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، القاىرة، مكتبة دار 8البرىاف في عمـك القرآف، ط .14
 الٌتراث، دت.

 :الٌزمخشرم أبك القاسـ جار اهلل
، تحؽ: خميؿ مأمكف شيحا، 8الكٌشاؼ عف حقائؽ الٌتنزيؿ كعيكف األقاكيؿ، ط .15

 ـ.1005-ىػ2380لبناف، دار المعرفة، -بيركت
 يف:خاكم شمس الدٌ السٌ 

ف عبد اهلل بف عبد الرحمف عبد الكريـ ب :، تحؽ2، طفتح المغيث لشرح ألفية الحديث .20
، الرياض، مكتبة د اهلل بف فييد آؿ فييد، العربية الٌسعكديةد بف عب، كمحمٌ الخضير

 .ق2312كزيع، شر كالتٌ المنياج لمنٌ 
-ىػ2321لبناف، دار الحيؿ، -، بيركت2اسع، طمع ألىؿ القرف التٌ كء البلٌ الضٌ  .22

 .ـ2551

 :عكد بف محمد العمادمأبك السٌ 
إرشاد العقؿ الٌسميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، تحؽ: عبد القادر عطا، الٌرياض،  .21

 مطبعة الٌسعادة، دت.
 :بك يعقكبأ يككاالسٌ 

، تح .28 -ـ2308لبناف دار الكتب العممية، –زكر، بيركتر : نعيـ ز ؽمفتاح لعمـك
 .ـ2542
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 : يكسؼالٌسميف الحمبي أحمد بف 
الٌدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، تحؽ: أحمد محمد الخٌراط، دمشؽ، دار  .23

 القمـ، دت.
، تحؽ: عبد اهلل بف 2العقد الٌنضيد في شرح القصيد الٌشاطبة في القراءات الٌسبع، ط .21

 ـ.1002-ق2311غزام البراؽ،دار نكر، المكتبات لمٌنشر كالٌتكزيع، 
مف أكؿ الكتاب إلى أكؿ باب اإلمالة، تحؽ: أيمف العقد الٌنضيد في شرح القصيد  .22

 سكيد، دـ، دت.

 :سيبكيو عثماف بف قنبر أبك بشر
الكتاب، تحؽ: عبد الٌسبلـ ىاركف، القاىرة، مكتبة الخانجي لمطباعة كالٌنشر  .23

 كالٌتكزيع، دت.
ابف سيدة عمي بف إسماعيؿ، المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة، تحؽ: مراد كامؿ،  .24

 معيد المخطكطات بجامعة الدكؿ العربية، دت. 
 الٌسيكطي جبلؿ الديف:

 اإلتقاف في عمكـ القرآف، القاىرة، مطبعة حجازم، دت. .25
ار الفكر، بغية الكعاة في طبقة الٌمغكييف كالٌنحاة، تحؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، د .30

 ـ.2535-ق2855
تدريب الٌراكم شرح تقريب الٌنكاكم، تحؽ: عمد زكي الباركدم، القاىرة، مصر  .32

 المكتبة الٌتكفيقية، دت.
، تحؽ: محمد حمد جد المكلى، محمد أبك الفضؿ 8غة، طالمزىر في عمـك المٌ   .31

 راث، دت.إبراىيـ، محمد عمي البجاكم، القاىرة، مكتبة دار التٌ 
لبناف، دار -شرح جمع الجكامع، تحؽ: أحمد شمس الديف، بيركت ىمع اليكامع  .38

 ـ. 2554-ق2324الكتب العممية، 
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 :اطبي أبك إسحؽالشٌ 
المقاصد الكافية في شرح الخبلصة الكافية، تحؽ: محمد إبراىيـ البنا، مٌكة المكٌرمة،  .33

 ـ.1004-ق2314جامعة أـ القرل، 
 :حمف بف إسماعيؿ المقدسيأبك شامة عبد الرٌ 

المرشد الكجيز إلى عمـك تتعٌمؽ بالكتاب العزيز، تحؽ: ألتيقكالج، بيركت، دار  .31
 ـ.2531-ق2314صادر، 

 :الٌصاحب بف عباد
ـ. 2553-ق2323المحيط في الٌمغة، تحؽ: محمد حسيف آؿ ياسيف، عالـ الكتب،  .32

الٌصٌباف محمد عمي، حاشية الصٌباف عمى شرح األشمكني عمى ألفٌية بف مالؾ، تحؽ: 
 عبد الٌرؤكؼ سعد، القاىرة، المكتبة الٌتكفيقٌية، دت.طو 

 :الٌصفدم صبلح الديف
 ـ.  1000-ق2310، بيركت، دار إحياء التراث العربي، 2الكافي بالكفيات، ط .33

 :الٌطبرم محمد بف جرير
 ـ.1000-ق2310، مؤسسة الرسالة، 2جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ط .34

 :مرمابف عبد البر أبك عمرك يكسؼ النٌ 
، تحؽ: محمد الفبٌلح، الرباط، 2الٌتمييد لما في المكٌطأ مف المعاني كاألسانيد، ط .35

 المطبعة الممكية، دت.
 :حمف بف محمد قاسـ المالكيعبد الرٌ 
-ىػ2315 ،ذم، تحؽ: خالد فيمي القاىرة، مكتبة اآلداببَّ ؤلي حك لشرح حدكد النٌ  .40

 ـ.1004
 :ابف عساكر

لبناف، دار الفكر لمٌطباعة كالٌنشر  –، تحؽ: عمي شيرم، بيركت 2تاريخ دمشؽ، ط .42
 كالٌتكزيع، دت.
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 العسقبلني أحمد بف حجر:
امنة، بيركت، دار الجيؿرر الدٌ  .41 ٌِ  ، دت.الكامنة في أعياف المائة الٌث
فتح البارم شرح صحيح البخارم، تحؽ: فؤاد عبد الباقي، كمحٌب الٌديف الخطيب،  .48

 .لبناف، دار المعرفة، د.تبيركت، 
شر ، تحؽ: عبد الفتاح أبك غٌدة، بيركت، دار البشائر لمطباعة كالنٌ 2لساف الميزاف، ط .43

 ـ1001-ق2318كزيع، كالتٌ 
باحثا تنسيؽ سعد بف ناصر 23تحؽ: ،2مانية، طالمطالب العالية بزكائد المسانيد الثٌ  .41
شر كزيع كدار الغيث لمنٌ التٌ شر ك العاصمة لمنٌ دار ياض،، الرٌ ثرمالشٌ بف عبد العزيز ا

 .ـ 1000-2310كزيع، كالتٌ 

 :بياء الديف بف عقيؿا
، تحؽ: محمد كامؿ بركات،مكة، معيد البحكث 2المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ط .42

حياء التراث،   ـ.2541-ىػ2301العممية كا 
 :بك البقاءأ رمبالعك

، دار الكتب العممية ،، بيركت، لبناف1ط، عراب القرآفإحمف مف رٌ لابو مبلء ما منٌ إ .43
 دت.

 ابف عماد الحنبمي: 
شذرات الٌذىب في أخبار مف ذىب، تحؽ: عبد القادر األرناؤكط، محمكد األرناؤكط،  .44

 دمشؽ، بيركت، دار ابف كثير، دت.
 الفارسي أبك عمي الحسف بف عبد الغفار:

قاىرة، مطبعة ، تحؽ: عكض بف محمد الفكزم، ال2عميقة عمى كتاب سيبكيو، طالتٌ  .45
 ـ.2550-ق2330األمانة، 

، تحؽ: حسف شاذلي فرىكد، جامعة الرياض، 2الٌتكممة في شرح اإليضاح، ط .50
 ـ.2542-ق2302
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، تحؽ: بدر الٌديف قيكجي، جكيجاتي، تدقيؽ كمراجعة: 2الحٌجة لمقٌراء الٌسبعة، ط .52
-ىػ2303عبد العزيز رباح، أحمد يكسؼ الٌدقاؽ، دار المأمكف لمٌتراث، بيركت، 

 ـ.2543
 :حٌمد الٌطيبأاسي الف

، محمكد يكسؼ مجاؿ، اإلمارات، 1فيض االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط .51
حياء التراث،   ـ.1008ىػ،  2318دبي، دار البحكث اإلسبلمية كا 

 :اء أبك زكرياالفرٌ 
 ـ.2548-ق2308، بيركت، عالـ الكتب، 8ط معاني القرآف، .58

 :ابف قتيبة
أحمد صقر، القاىرة، مكتبة دار الٌتراث، ، تح: الٌسيد 1تأكيؿ مشكؿ القرآف، ط .53

 ـ.2538
 :محمد بف أحمد القرطبي
-ق2313، تحؽ: عبد اهلل الٌتركي، مؤٌسسة الرسالة، 2الجامع ألحكاـ القرآف، ط .51

 ـ.1002
 :ـ الجكزيةابف قيٌ 
بدائع الفكائد، تحؽ: عمي بف محمد العمراف، إشراؼ بكر بف عبداهلل أبك زيد، مٌكة  .52

 ـ الفكائد لمٌنشر كالٌتكزيع، دت.المكٌرمة، دار عال
الٌتفسير القٌيـ البف القٌيـ، جمع: محمد أكيس الندكم، تحؽ: محمد حامد الفقي،  .53

 لبناف، دار الكتب العممية، دت.-بيركت
سالة، سة الرٌ مؤسٌ  ، تحؽ: شعيب األرناؤكط،12زاد المعاد في ىدم خير العباد، ط .54

 ـ.2551-ق2321
 :الكتبي محمد بف شاكر

 الكفيات كالٌذيؿ عنيا، تحؽ: إحساف عٌباس، بيركت، دار صادر، دت.فكات  .55
 :أبك الفداء عماد الٌديفابف كثير 
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 ـ.2541لبناف، مكتبة دار المعارؼ، -، بيركت3البداية كالٌنياية، ط .200
 محمد بف عبد اهللبف مالؾ جماؿ الديف ا

 .ـ2550-ق2320، دار ىجر لمطباعة كالٌنشر كاإلعبلف، 2شرح الٌتسييؿ، ط .202
، تحؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، القاىرة: المكتبة الٌتكفيقية، 2شرح الكافية الٌشافية، ط .201

 دت.
 :المجاشعي أبك الحسف عمي بف فضاؿ

عرابو، ط .208 ، تحؽ: عبد اهلل عبد القادر الطكيؿ، 2الٌنكت في معاني القرآف الكريـ كا 
 ـ.1003بيركت، دار الكتب العممية، 

 :الئميبكر الدٌ  د بف أبيد بف محمٌ محمٌ  المرابطي
 نتائج الٌتحصيؿ في شرح كتاب الٌتسييؿ، تحؽ: مصطفى ٌصادؽ العربي،دـ، د.ت. .203
ـٌ قاسـ المرادم،  :  ابف أ
، تحؽ: عبد الٌرحمف عمي بف 2تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفٌية ابف مالؾ، ط .201

 .ـ1002-ىػ2311، سميماف، القاىرة، دار الفكر العربي
 :ابف المعتز أبك العٌباس

لبنانمؤٌسسة الكتب الثٌقافية -، تحؽ: عرفاف مطرجي، بيركت2كتاب البديع، ط .202
 ـ.1021-ىػ 2388لمٌطباعة كالٌنشر الٌتكزيع، 

 :المككدم عمي بف صالح
شرح المككدم عمى ألفٌية ابف مالؾ: تحؽ: فاطمة راشد الٌراجحي، جامعة الككيت،  .203

 ـ. 2558
 مٌكي ابف أبي طالب القيسي: 

اإلبانة عف معاني القراءات، تحؽ: عبد الفٌتاح إسماعيؿ شمبي، دار نيضة مصر  .204
 لمٌطبع كالٌنشر، د ت. 

، تحؽ: رمضاف عبد الٌتكاب ،كحججيا بع كعممياكشؼ عف كجكه القراءات السٌ لا .205
 ـ.2533-ق2853، مطبكعات مجمع الٌمغة العربٌية دمشؽ،
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 ـ.2533-ىػ 2853، مشؽكاس، دمحمد ياسيف السٌ  :، تحؽمشكؿ إعراب القرآف .220
 :ابف منظكر
لساف العرب، تحؽ: عبد اهلل عمي الكبير، محمد أحمد حسب اهلل، ىاشـ محٌمد  .222

 الٌشاذلي، القاىرة، مصر، دار المعارؼ، د.ت.
 اس أبك جعفر: النحٌ 

، تحؽ: زىيرغازم زاىد، عالـ الكتب، مكتبة النيضة العربية، 1إعراب القرآف، ط .221
 ـ.2541-ىػ2301

مة معيد البحكث ة المكرٌ تح: محمد عمي الٌصابكني، مكٌ  ،2القرآف الكريـ، طمعاني  .228
حياء التٌ   ، دت.راث اإلسبلميراث اإلسبلمي، مركز إحياء التٌ اإلسبلمية كا 

 :يفككم محي الدٌ النٌ 
 لبناف، دار القمـ دت.–، تحقيؽ خميؿ الميس، بيركت2شرح صحيح مسمـ، ط .223

 :يحي بف حمزة العمكم الحسيني
، بيركت، المكتبة العصرية، 2ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، طالطراز  .221

 ىػ. 2318
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 ثانيا: المراجع 
 :إبراىيـ أنيس

 ، القاىرة، مكتبة أنجمك مصرية، دت.4مف أسرار المغة، ط .2
 :كارمدٌ د أحمداإلإبراىيـ محمٌ 

 ـ.2544-ق2304، د ـ، 2جيكد ابف خالكيو الٌنحكية، ط .1
 :أحمد أميف

 لبناف، دار الكتاب العربي، دت.–، بيركت 8ظير اإلسبلـ، ط .8
 :اطالخرٌ دأحمد بف محمٌ 

الممؾ فيد لطباعة  المنٌكرة، ميجٌمعة، المدينة عجاز البياني في ضكء القراءات القرآنيٌ إلا .3
 .ىػ2312 ريؼ،المصحؼ الشٌ 

 :مختار عمر كعبد العاؿ سالـ مكـر أحمد
 ـ.2544-ق2303مطبكعات جامعة الككيت، ، 2معجـ القراءات القرآنٌية، ط .1

 :أحمد الياشمي
 .2555 ،ةبيركت، المكتبة العصريٌ -، صيدا2جكاىر الببلغة، ط .2
 ة، دت.لبناف، دار الكتب العمميٌ -ة، بيركتغة العربيٌ ة لمٌ القكاعد األساسيٌ  .3

 :إدريس مقبكؿ
كالٌتكزيع  ، عالـ الكتب الحديث لمٌنشر2منيج سيبكيو في االحتجاج بالقراءات كليا، ط .4

 ـ.1020-ىػ 2382
 األلباني ناصر الديف: 

ة، إنتاج حقيقات الحديثيٌ حيحة، اإلسكندرية، برنامج منظكمة التٌ سمسمة األحاديث الصٌ  .5
 ، د ت.نةمركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسٌ 

 الٌسمسمة الٌضعيفة، الٌرياض، مكتبة المعارؼ، د ت. .20
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 :أنس ميرة
لبناف، دار الكتب العممٌية، -، بيركت1القراءات العشر، طشرح طيّْبة الٌنشر في  .22

 ـ.1000-ق2310
 :افاـ حسٌ تمٌ 

القاىرة، عالـ  2ص القرآني طة لمنٌ ة أسمكبيٌ البياف في ركائع القرآف الكريـ، دراسة لغكيٌ  .21
 ـ.2558 – ق2328الكتب، 

 ـ.1002-ق2313، القاىرة، عالـ الكتب، 1ة مبناىا كمعناىا، طغة العربيٌ المٌ  .28
 ـ.1002-ق2313، القاىرة، عالـ الكتب، 2غة كاألدب، طقاالت في المٌ م .23
 :كاتيبف التٌ  الٌتكاتي
القراءات القرآنٌية كآثارىا في الٌنحك العربي كالفقو اإلسبلمي، الجزائر، دار الكعي  .21

 لمٌنشر كالٌتكزيع، دت.
 :القاسمي جماؿ الديف

 ـ.2513-ق2832ـ، ، تحؽ: محٌمد فؤاد عبد الباقي، د 2محاسف التأكيؿ، ط .22
 :حسف الطبؿ

 ـ. 2554-ىػ  2324أسمكب االلتفات في الببلغة القرآنٌية، القاىرة، دار الفكر العربي،  .23
 :أحمد بف محمد الحمبلكم
 شذا العرؼ في فٌف الٌصرؼ، الٌرياض، دار الكياف لمطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع، د ت. .24

 :بتخالد السٌ 
 ق.2312ابف عٌفاف،  ، دار2قكاعد الٌتفسير جمعا كدراسة، ط .25

 :الكعؾ خالد عبد الٌرحمف
 ـ2542-ق2302، بيركت، دار الٌنفائس 1أصكؿ الٌتفسير كقكاعده، ط .10
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 :اـخالد عزٌ 
، الجزائر، دار البدر لمٌطباعة 2مكسكعة الٌتاريخ اإلسبلمي، العصر العٌباسي، ط .12

 ـ.1021-ق2388كالٌنشر كالٌتكزيع، األردف، دار أسامة لمٌنشر كالٌتكزيع، 
 :خميؿ رشيد أحمد

 .ـ1028ػ-ق 2383 حـز، بيركت، دار ابف 2ة، طبعة دراسة لغكيٌ اء السٌ ات القرٌ درانفا .11
ركمي يفخير الدٌ   :الزّْ
 ـ.2540، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 1األعبلـ، ط .18
 :رجانيالسٌ  راغب
 ـ.1002-ق2313 ، القاىرة، مؤٌسسة اقرأ لمٌنشر كالٌتكزيع كالٌترجمة،2قصة التٌتار، ط .13

 :سعيد األفغاني
 ـ.2553-ق2323في أصكؿ الٌنحك، مديرٌية المكتب كالمطبكعات الجامعٌية،  .11

 :شكقي ضيؼ
 المدارس الٌنحكية، القاىرة، دار المعارؼ، دت. .12

 :صابر حسف محمد أبك سميماف
، الٌرياض، دار 2الٌنجـك الٌزاىرة في تراجـ القراء األربعة عشر كرٌكاتيـ كطرقيـ،ط .13

 ـ.2554-ق2325ـ الكتب، عال
 :صبحي الٌصالح

 ـ.1000لبناف، دار العمـ لممبلييف، -مباحث في عمكـ القرآف، بيركت .14
 :صبلح شعباف

مكاقؼ الٌنحاة مف القراءات القرآنٌية حتى نياية القرف الٌرابع عشر، القاىرة، دار  .15
 ـ.1001غريب لمٌنشر كالٌتكزيع، 
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 :طاىر الجزائرم
لبناف، -، تحؽ: عبد الفٌتاح أبك غٌدة، بيركت2األثر، ج  تكجيو الٌنظر إلى أصكؿ .80

 ـ.2551
 :طاىر محمد يعقكب

، دار ابف الجكزم لمٌنشر كالٌتكزيع، 2أسباب الخطأ في الٌتفسير دراسة تأصيمية، ط .82
 ـ.1000-ق2381
 :عباس حسف

 ، القاىرة، دار المعارؼ بمصر، د ت.8الٌنحك الكافي،ط .81
 :عبد الخالؽ عضيمة

 ب القرآف الكريـ، القاىرة، دار الحديثممٌنشر كالٌتكزيع.دراسات ألسمك  .88
 :يخ الحافظ الذىبيتار الشٌ عبد السٌ 
رّْحيف دمشؽ، دار القمـ، دت. .83 ماـ الميعىدّْليف كالميجى  مؤٌرخ اإلسبلـ كناقد المحدّْثيف كا 
 :مالمسدّْ  بلـعبد السٌ 
 ـ.1008العربٌية كاإلعراب، تكنس، مركز الٌنشر الجامعي،  .81
 :بلـ ىاركفعبد السٌ 
-ق2312، القاىرة مكتبة الخانجي، 1حك العربي، طة في النٌ نشائيٌ إلساليب األا .82

 ـ.1002
 :شاىيفبكر عبد الصٌ 
المنيج الٌصكتي لمبنية العربٌية، رؤية جديدة في الٌصرؼ العربي، مؤٌسسة الٌرسالة،  .83

 ـ.2533
 :عبد العاؿ سالـ مكـر

-ىػ 2328بيركت، مؤسسة الرسالة،  1الحمقة المفقكدة في تاريخ الٌنحك العربي، ط .84
 ـ.2558
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أثر القراءات القرآنٌية في الدّْراسات الٌنحكية، الككيت، مؤٌسسة عمي جراح الٌصباح،  .85
 دت.
 :رقانيالزٌ  عبد العظيـ

 مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، تحؽ: فؤاد أحمد ميرلي، دار الكتاب العربي، د ت. .30
 :القاضي عبد الفتاح

، مصر، 2ي القراءات العشر المتكاترة مف طريقىي الٌشاطبية كالٌدرة، طالبدكر الٌزاىرة ف .32
 شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي كأكالده، د ت.

 :طيؼ الخطيبعبد المٌ 
-ق2311، دمشؽ، دار سعد الديف لمٌطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع، 2معجـ القراءات، ط .31

 ـ. 1001
 :الجديع العنزم بف يكسؼ عبد اهلل
، ليدز، بريطانيا مركز البحكث اإلسبلمٌية، 2األساسٌية في عمـك القرآف، طالمقدمات  .38

 دت.
 :العسيرم أحمد معمكر

، 2مكجز الٌتاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ عميو الٌسبلـ إلى عصرنا الحاضر، ط .33
 ـ.2552-ق2323الٌرياض، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، 

 :عمر رضا كحالة
 في الكتب العربٌية، مؤسسة الرسالة، د ت.معجـ المؤلّْفيف تراجـ ميصنّْ  .31
كىداف، الٌتكجيو الٌمغكم لمقراءات الٌسبع عند أبي عمي  عمرك خاطر عبد الغني .32

، القاىرة، 2الفارسي في كتابو الحٌجة، دراسة تطبيقٌية عمى مستكيات الٌتحميؿ الٌمغكم، ط
 ـ.1005-ق2380مكتبة اآلداب، 

 :امرائيالسٌ  فاضؿ صالح
شر، ار لمنٌ ردف، دار عمٌ ألاف ا، عمٌ 8نزيؿ، طة في نصكص التٌ لمسات بياني .33

 ـ.1008-ق2318
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-ىػ2310، عماف ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  2، ج 2معاني النحك، ط .34
 ـ.1000

 :قباكة يففخر الدٌ 
-ق2313، دمشؽ، دار الفكر، 2مشكمة العامؿ الٌنحكم كنظرية االقتضاء، ط .35

 ـ.1008
 :العربٌيةمجمع الٌمغة 

، شعباف عبد العاطي عطٌية، كأحمد حامد حسيف، كجماؿ مراد 3المعجـ الكسيط ط .10
 ـ. 1003-ىػ2311حممي، كعبد العزيز الٌنجار، مكتبة الٌشركؽ الٌدكلية، 

 :د سالـد إبراىيـ محمٌ محمٌ 
فريدة الٌدىر في تأصيؿ كجمع القراءات العشر، القاىرة، دار البياف العربي، درب  .12

 دت.األتراؾ، 
 : محمد أديب الٌصالح

 ، المكتب اإلسبلمي، د ت.2لمحات في أصكؿ الحديث، ط .11
 :اإلبراىيمي محمد البشير

 ـ.2553دار الغرب اإلسبلمي،  2، طآثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي .18
 :طيؼمحمد حماسة عبد المٌ 

 العربي، دت.العبلمة اإلعرابٌية في الجممة بيف القديـ كالحديث، القاىرة، دار الفكر  .13
 :محٌمد رشيد رضا

 ـ.2533-ق2822، القاىرة، دار المنار،1تفسير المنار، ط .11
 :صفا شيخ إبراىيـمحٌمد 
عمـك القرآف مف خبلؿ مقٌدمات الٌتفاسير مف نشأتيا إلى نياية القرف الثٌامف اليجرم،  .12

 ـ.1003-ق2311، مؤٌسسة الٌرسالة، 2ط
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 :محٌمد الطاىر بف عاشكر
 ـ.2543التٌنكير، الدار الٌتكنسية لمٌنشر تفسير الٌتحرير ك  .13
 :د الطنطاكممحمٌ 

 ، القاىرة، دار المعارؼ، د ت.1نشأة الٌنحك كتاريخ أشير الٌنحاة، ط .14
 :د فؤاد عبد الباقيمحمٌ 

 لبناف، دار القمـ.د ت.–، بيركت2المؤلؤ كالمرجاف فيما اٌتفؽ عميو الٌشيخاف، ط .15
 :الٌشعراكم محٌمد متكلي

، د  تفسير الٌشعراكم، .20 مصر قطاع الثٌقافة كالكتب كالمكتبات، مطابع دار أخبار اليـك
 ت.
 :بلبيالصٌ  دعميمحمد محمٌ 

دكلة الٌسبلجقة كبركز مشركع إسبلمي لمقاكمة الٌتغمغؿ الباطني كالغزك الٌصميبي،  .22
 ـ.1002-ق2313، القاىرة، مؤٌسسة اقرأ لمٌنشر كالٌتكزيع كالٌترجمة، 2ط

 :الحميدمحٌمد محي الٌديف عبد 
 ـ.2551-ق2312دركس في الٌتصريؼ، المكتبة العصرٌية، لمطباعة كالٌنشر،  .21

 :محٌمد ميدم شمس الٌديف
 ـ.2554لبناف، دار الٌطميعة، -أصكؿ الكتابة كالبحث كقكاعد الٌتحقيؽ، بيركت .28
 :غيرد أحمدالصٌ محمك 

 ـ.2555، دمشؽ، دار الفكر، 2القراءات الٌشاذة كتكجيييا الٌنحكم، ط .23
 :مصطفى الغبلييني 

بيركت، المكتبة –جامع الٌدركس العربٌية، مراجعة عبد المنعـ خفاجة، صيدا .21
 ـ2558-ق2323العصرية، 

 : القٌطاف مٌناع
 ـ.2552، القاىرة، مكتبة كىبة، 2نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، ط .22

 :ميدم المخزكمي
 ـ.2542-ق2302ي، لبناف، دار الٌرائد العرب-في الٌنحك العربي نقد كتكجيو، بيركت .23
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 ة المخطوطةسائل الجامعيّ الرّ ثالثا: 
 :المجايدة باسؿ عمر مصطفى

أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير القرآف الكريـ، مخطكط رسالة ماجستير، مقدمة لكمٌية  .2
 ـ.1005-ىػ2380أصكؿ الٌديف، الجامعة اإلسبلمٌية بغٌزة، 

 :الٌرحيمي سعكد بف سعيد
كالٌصرفية لمقراءات القرآنٌية في كتاب "معاني القرآف" ألبي جعفر الٌتكجييات الٌنحكية  .1

ـٌ القرل  الٌنحاس عرض كدراسة، مخطكط بحث قٌدـ إلى كمٌية الٌمغة العربٌية، بجامعة أ
 ـ.2315-ق2314لنيؿ شيادة الماجستير، 

 :مكقدة سمير نمر
 يالمنيج الكصفة في ضكء ة دالليٌ ة نحكيٌ فاعؿ في القرآف الكريـ، دراسة صرفيٌ الاسـ  .8

 ،جامعة النجاح بنابمسبالماجستير مقدـ إلى كمية الدراسات العميا  بحث لنيؿمخطكط 
 ـ.1003،فمسطيف

 :يف بف عمييرازم نصر الدٌ الشٌ 
المكٌضح في كجكه القراءات كًعمميا، تحؽ: عمر حمداف الكبيسي، مخطكط رسالة  .3

ـٌ القرل مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه إلى كمٌية المغة العربٌية   ق.2304بجامعة أ
 :اهللدفع  بخيت الديف ءضيا
مخشرم مخطكط رسالة ماجستير في اؼ،لمزٌ ة في الكشٌ لمقراءات القرآنيٌ  محك كجيو النٌ تٌ ال .1

-ىػ 2311، ةة بالجامعة المستنصريٌ غة العربيٌ ة المٌ لى كميٌ إمت ة كآدابيا قدٌ غة العربيٌ المٌ 
 ـ.1003

 :أبك معشر برم عبد الكريـالطٌ 
الٌتمخيص في القراءات الٌثماف، تحؽ: محٌمد حسف عقيؿ مكسى، مخطكط رسالة  .2

ـٌ القرل،   ق.2321ماجستير مقٌدمة إلى كمية الٌدعكة كأصكؿ الديف، جامعة أ
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 :كؿ محٌمدعبد الحي مقيـ 
القكاعد الٌنحكية في ميزاف القراءات القرآنٌية، بحث مقٌدـ لنيؿ الدكتكراه في الٌدارسات  .3

إلى كمٌية الٌمغة العربٌية، الجامعة اإلسبلمٌية العالمٌية، إسبلـ أباد، باكستاف، الٌمغكية 
 ـ.1003-ق2311

 عبد العزيز بف عمي الحربي: 
عرابان، مخطكط بحث لنيؿ درجة  .4 تكجيو مشكؿ القراءات العشرٌية الفرشٌية لغة كتفسيران كا 

ـٌ الق  ق. 2323رل، الماجستيرمقٌدـ إلى كمية الدعكة كأصكؿ الديف، جامعة أ
 : اطسبط الخيٌ عبد اهلل بف عمي بف أحمد

الميبًيج في القراءات الٌثماف كقراءة األعمش كابف محيصف، كاختيار خمؼ كاليزيدم،  .5
ـٌ القرل  تحؽ: كفاء عبد اهلل قزمار، مخطكط بحث مقٌدـ إلى كمية الٌمغة العربٌية بجامعة أ

 ـ.2543-ق2301لنيؿ شيادة الدكتكراه،
 :أبك الحسف ىر بف عبد المنعـف طابف غمبك ا

الٌتذكرة في القراءات الٌثماف، تحؽ: أيمف رشدم سكيد، مخطكط رسالة لنيؿ  .20
ـٌ القرل،   ـ.2550-ق2320الماجستير مقٌدمة إلى كمٌية الٌمغة العربٌية، جامعة أ

 :الغٌزاكم فيصؿ بف جميؿ
ره، مخطكط منيج اإلماـ ابف عطٌية األندلسي في عرض القراءات كأثر ذلؾ في تفسي .22

ـٌ القرل، الٌسعكدية،  رسالة مقدمة لنيؿ الدكتكراه إلى كمٌية الٌدعكة كأصكؿ الٌديف جامعة أ
 ق.2318

 :د بف عمر بف سالـ بازمكؿمحمٌ 
القراءات كأثرىا في الٌتفسير كاألحكاـ، مخطكط رسالة دكتكراه قٌدمت إلىكمية الٌدعكة  .21

ـٌ القرل،   ق.2321كأصكؿ الٌديف جامعة أ
 :اصرعبد النٌ مشرم 
رفي في القرآف الكريـ، مخطكط رسالة مقدمة لنيؿ الدكتكراه في دالالت العدكؿ الصٌ  .28

 ـ.1023–ـ1028باتنة،  لخضرة إلى جامعة الحاج غة العربيٌ المٌ 
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 :منصكر سعيد أحمد أبك رأس
تكجييو كأثره في اطبيةبع مف طريؽ الشٌ رفية في القراءات السٌ اختبلؼ البنية الصٌ  .23

ـٌ القرل لنيؿ شيادة المعنى، مخ طكط بحث قٌدـ إلى كمٌية الٌمغة العربٌية بجامعة أ
 ىػ. 2312-2311الماجستير 
 :الغباني يسرل محمد ياسيف

عرابا لمقرآف الكريـ، مخطكط  .21 أبك حاتـ الٌسجستاني كالقراءات القرآنية قراءة كتكجييا كا 
ـٌ   ق.2542-ق2303القرل رسالة ماجستير مقٌدمة إلى كمٌية الٌمغة العربٌية بجامعة أ
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 : المواقع اإللكترونيةرابعا: 
 :ابف الجزرم

 http://www.alwarraq.comغاية الٌنياية في طبقات القراء،  .2

 :الخازف أبك الحسف عمي بف محمد
 http://www.attafsir.comلباب الٌتأكيؿ في معاني التٌنزيؿ، مكقع الٌتفسير،   .1

 :الٌسيكطي جبلؿ الٌديف
 http://www.alwarraq.comأخبار الٌنحكييف،  .8

 :الٌسيكطي جبلؿ الٌديف
 rraq.comhttp://www.alwaطبقات الحٌفاظ، .3

 :ابف العديـ
 .http://www.alwarraq.comبغية الطمب في تاريخ حمب،  .1

 :ابف قاضي شيبة
 http://www.alawarraq.comطبقات الٌشافعية،  .2

 
 خامسا المجاّلت:

 :خالد بف عبد الكريـ بسندم
، 10، مجمة جامعة الممؾ سعكد، عدد "الٌصرؼ كالٌتصريؼ كتداخؿ المصطمح .2

 ـ. 1004-ىػ2315
 عمي حسف مطر، 

 مجٌمة اإللكتركنية،كىي ق 2321، 14، مجٌمة الٌرافد، عدد "الٌنحك لغة اصطبلحا .1
http://www.rafed.net 

http://www.alwarraq.com/
http://www.attafsir.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alawarraq.com/
http://www.rafed.net/
http://www.rafed.net/
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 فهـــرس المواضيـــع
 الصفحة الموضـــــوع 

 انًقذيـــخ

 انًذخــم

 

 أٔال: تزخًــخ اثــٍ خبنٕٚــّ ٔخصبئــص عصــزِ

 ...................................................................انتزخًــخ: -1

ياليح انحٛبح انظٛبطٛخ ٔاالختًبعٛخ ٔانثقبفٛخ فٙ عصز اثٍ  -2

 خبنّٕٚ

 ..........................انحٛبح انظٛبطٛخ....................... -

 .......................انحٛبح االختًبعٛخ....................... -

 ....خ فٙ انقزٌ انّزاثع انٓدز٘.....ٛقهانحٛبح انثقبفٛخ ٔانع -
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 الممخص 

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة التكجيو الٌصرفي كالٌنحكم لمقراءات القرآنية دراسة مقارنة بيف 
ة أربعمدخؿ ك  مقدمة ك نحكييف ىما: ابف خالكيو، كالسميف الحمبي، كخطة البحث مقسمة إلى

 فصكؿ : 

المدخؿ : ذيكرت فيو ترجمة دقيقة كمفصمة لمنحكييف المذككريف ، كما درستي فيو المككنات  .1
 السياسية كاالجتماعية كالثقافية لعصرييما

أنكاعيا، القراء العشرة  –: تـ تخصيصو لدراسة القراءات القرآنية : منشؤىا األكؿالفصؿ  .2
  المشيكركف كرٌكاتيـ ، كما درس أيضا عمـ تكجيو القراءات القرآنية أنكاعو، مراحؿ تطٌكره 

 كتاريخ التأليؼ فيو.
  عراب كعبلقتو بالمعنى كاختبلؼ النٌحاة في ىذه المسػألة : بىحث أىٌمية اإلنيالفصؿ الثا .3

ـٌ إيراد ا الخطأ  مفلقكاعد النحكية الضركرية لممفٌسر، كبياف المنيج الٌسميـ، الذم يعصـ كت
 في إعراب القرآف الكريـ.

ـٌ الثالثالفصؿ  .4 ، حيث تمت دراسة كتحميؿ نماذج تخصيصو لمتكجيو الٌصرفي لمقراءات: ت
، كفي األفعاؿ ءات القرآنية التغاير في األسماءة ألنكاع التغاير بيف القراتطبيقية مختار 

 كالمشتقات كالضمائر.
: خيٌصص لمتكجيو النحكم لمقراءات، كقد تمت دراسة عدة نماذج تطبيقية الرابع الفصؿ .5

، بيف األسماء كبيف التغاير، بيف القراءات القرآنية، التغاير في حركات اإلعراب ألنكاع
 .كات كالحركؼ كأخيرا بيف األساليبؿ كاألداألفعا

 .كصؿ مف نتائج كثمارص فييا ما تـ التٌ : ليخٌ الخاتمة



 

 

Abstract  : 

This research aims at studying the morphological and grammatical 

guidance of the Quoranic readings, with a comparative study between two 

grammarians: Ibn Khalawayh, chubby-Halabi. The research layout comprises 

four chapters and the entrance (general introduction): 

1. Entrance: it provides an accurate and detailed biography of both grammarians. 

Besides we studied the political, social and cultural components of their eras.. 

2. Chapter I has been allocated for the study of Koranic readings: origin, types, 

the ten famous. It also studied the science of directing the Koranic readings, 

their types, stages of development, and the history of authoring it. 

3. Chapter II discussed the importance of grammar and its relationship to the 

meaning and the difference among grammarians in this matter. It stated the 

grammatical rules necessary for the interpreter. It also stated the proper 

approach which served as a protection from error in the expression of the Koran. 

4. Chapter III has been allocated for routing morphological readings, where we 

studied and analyzed selected models that were applied to the types of variation 

between the Koranic readings focusing on variation in names, verbs, derivatives 

and consciences. 

5. Chapter IV: It is dedicated to grammatical guidance of readings. And we 

studied several application models of the types of variation between readings, 

the variability in grammar expressions, between the names and the verbs, tools, 

prepositions, and finally between the methods. 

6. Conclusion: It provides a detailed summary of all findings and their 

usefulness. 


