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إىل كل من ترك على دريب من نفسه مالمح  ,ورعاين غرسةً تعاهدها باحلب,
وعلمين كيف أتـ ـ ـ ـلو على نفسي تراتيل العـ ـزم  ,وسار معي حنو حلم هذه اللحظة
خطوة خطوة  ,أهدي مثـ ـ ـ ــرة هـ ـ ـ ــذا اجلهد...

شكرًوتقدير ً
ً
أشكر اهلل أوالً الذي تتم بنعمته الصاحلات ..
وأُثـً يين بالشكر إىل  ..أمي اليت محلتين بني يديها دعاءً متصالً إىل السماء ال تنقطع
حبائله .

وإىل أيب الذي نذر لنا العمر وعلمين كيف ألوك صعاب احلياة بالصرب  ,وأشعرين
دوماً أن هاميت تطاول الشمس ..
وإىل زوجي الذي ّتوجين على قلبه  ,فاستوطن النبض  ,ورسم معي معامل النجاح

ووضعين على دربه ..

وإىل إخويت وأخوايت الذين توسدت أضلعهم يف حلظات احلزن والفرح ..
وإىل أبنائي الذين عطروا حربي بلون القرنفل ,وجـ ـ ـ ـ ّدلوا باحلب أحريف فانس ـ ـ ـ ـابت
كاحلرير ..
وإىل ج ّدايت الاليت خضنب روحي حبناءهن وطابت لنا الدنيا بوجودهن ورضاهن..
وإىل والد زوجي و أهلي وأهل زوجي الذين كانوا دائماً على مقـ ـ ـ ـ ـربة من القلب فلم
ختذلين حمبتهم..
وإيل كل من أضاء يل بعلمه  ,أو أهدى باجلواب حرية سؤايل  ,أو كللين بأصـ ـدق
األماين ..
هلم يميعاً  ..شكري وتقديري ..
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َ
املقدمــــة
وتشتمل على:
-

أهميةًالموضوعًوأسبابًاختيارهً ً.
أهدافًالبحثً.
الدراساتًالسابقةً.
منهجًالبحثً.
خطةًالبحثً.
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المقـــدًمـــة ً
منريا للسالكني
عوجا ،وجعله سر ً
احلمد هلل الذي أنزل الكتاب ومل جيعل له ً
اجا ً
سبيله ،ويسر لنقله إلينا من اختاره ووفّقه من أئمة اهلدى ،فوصل إلينا غضًّا كما

أنزل ،مل تصل إليه يد التبديل والتحريف ،ومل تطمح إىل النيل منه أطماع اجلاحدين
واملعاندين ،فكان ذلك مصداقًا لقوله -جل ِذكره -يف كتابه احلكيم :ﮋ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜﮝ ﮊ (.)1

وأصلي وأُسلم على من يف كتفه عالمة ،وسبّح احلصى يف يده حىت فهم الناس

كالمه ،بعثه اهلل يف األمة األمية ،فعلّمها ونصحها ،فقامت حبفظ كتاب رِّبا ،على
أدق أوجه التحري واإلتقان ،فكان معجزًة خالدة حمفوظاً من الزيادة والنقصان ،أما
ّ

بعد :

فال خيفى ما للقرآن العظيم من مكانة عند املسلمني ،فهو كتاب رِّبم وشرعه
ودستوره الذي ارتضاه للناس إىل يوم الدين ،وهو ال ـكالم العريب ,الذي ال عوج فيه
وال التواء  ,معجزة نبيهم اليت حت ّدى ِِّبا ال ـ ـعرب والعجم  ،والذي مل تعـ ـ ـرف الع ـربية

عرب تارخيها الطويل خطاباً أبلغ وال أرقى وال أمسى من خطابه ،وال غرو ،فهو كالم
اهلل  احملكم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم
محيد ،وإذا أردنا أن نقف على عظمة القرآن الكرمي فلنشخص بأبصارنا إىل القوم
الذين نزل بساحتهم ألول مرة  ،وكيف أهنم كانوا قوماً ذوي فصاحة  ،فأعـ ـ ـجز اهلل
به البلغاء ،وأبكم به الفصحاء ,وال يزال القرآن الكرمي مي ّدنا إىل اليوم بأنواع من
وييي عق ـولنا بإثارة الفكر ،وفوق كل هذا نور
العلوم ،ويفجر لنا كنوز املعرف ـ ـ ـة ُ
يهدينا إىل سواء السبيل ،ويقودنا إىل جنات النعي ـم املقيم ،ومما الشك فيه أ ّن
( )1سورة احلجر (. )9
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القراءات القرآنية هي جزء من ه ـذا اإلعجاز البياين ،لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد علم ـاء املسلمني
سخروا أنفسهم لينهلوا من علم القراءات شىت العل ـ ـ ـوم والعَِرب ،ويستـ ـخرجوا منه ـا
قد ّ
ما تطمئن به القلوب قبل النظر ,ويذودوا عن حياضها ضد من أقام عليها دعوى
التشكيك فيها أو يف ّقرائها ،كما فعل ذلك بعض النحاة ،حني جعلوا الّنصوص
وردوا القراءات
الشعريّة يف مقدمة ما ارتكزوا عليه يف استنباط قواعدهم النحويّة؛ ّ
القرآنية إن تعارضت مع ما وضعوه من مقاييسهم ،وكأ ّن كمال اللغة والفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحة
ّ

قد اقتص ـ ـرت على أشعـ ـ ـار العرب  ,بل حلنوا بعض القراءات ملخـ ـ ـ ـ ـالفتها قواعد
حنوهم ،فطعنوا فيها ،ومل يقبلوها ,وزعموا أ ّن كل ما خالف هذه القواعد حلن ال
يُلتفت إليه؛ ألن العرب مل تقله ,فدعاين هذا إىل أن أهتدي ،بفضل اهلل وعونه ،إىل
اختيار موضوع هذا البحث ألكتب فيه رساليت ملرحلـ ـ ـ ـة الدكتوراه  ,فتص ّفـ ـ ـحت
وقرأت بعض كتب النّحو والقراءات والتفسري ،فوقفت على يملة من الطّعون
القراء الكبار ،الذين تل ّقوا قراءاهتم باألسانيد املتصلة،
واالنتقادات لقراءات األئمة ّ

أولئك الذين ارتضتهم األُّمة اإلسالمية جيالً عن جيل ،وتل ّقت عنهم تلك القراءات
بالقبول ،فوقفت على قرابة السبعني قراءة من القراءات املتواترة مت الطّـ ـ ـعن فيها من
ِ
يردوا
قبل النحاة ،وكما هو معروف يف أنه ال يسوغ للنح ـاة أو غريهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ّ
ق ـراءة متواترة ،رويت بالسند املتصل إىل النيب  ،ويف هذه املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألة يقول أبو
عمرو الداين رمحه اهلل( :ال تعملوا يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة
أو األقيس يف اللغة العربية ،بل اعملوا على األثبت يف األثر واألصح يف النقل ،وإذا
ثبتت رواية مل يردها قياس عربي ـ ـ ـ ـ ـة أل ّن القـراءة سّنة ّمتبعة جيب قبوهلا واملصري
إليها(( ،)1ويقول اإلمام الزرق ـ ـ ـ ـ ـاين رمحه اهلل( :كالم أيب عمرو الـ ـ ـداين وهذا كالم

وجيه فإ ّن علماء النحو إمنا استم ّدوا قواع ـ ـ ـ ـ ـدهم من كتاب اهلل ومن كالم العرب،
( )1جامع البيان للداين (. )11/1
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فإذا استم ّدت قراءة قرآنية كان احلكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد،
فيجب أن يرجعوا بقواعدهم إليه ال القرآن يرجع إىل قواعدهم املخالفة) ،وعلى هذا
بادرت بعون اهلل وفضله بكتابة خطيت هلذا البحث وجعلتها تدور حول ع ّدة
فقد
ُ
نقاط أوضحتها يف خطة البحث كما سيأيت إن شاء اهلل .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
أولا :تتمثّل أمهية هذا البحث يف كونه يؤصل لفكرة أ ّن القرآن وقراءاته مها
األصل واحلاكم للنحو وقواعده ,وأ ّن النحو هو أوالً وليد التفكري
والبحث يف القرآن الكرمي وقراءاته ,السيما وأ ّن أوائل النحاة كانوا من
القراء الكبار الذين ُعنُوا بالدراسات النحوية وانشغلوا جبانب ذلك
ّ
بالقراءات واإلقراء .

ثانيا :إيضاحه ملسألة أ ّن تقعيد النحاة للقواعد النحوية مل تكن أسبابة مقصورة
على خشية اللحن ،بل كان من أهم أسبابه اخلوف على اآليات القرآنية
من أن متتد إليها يد التحريف ,لذلك فإ ّن القرآن الكرمي وقراءاته ال

صحة القاعدة
يُعرضان على النحو ،بل إ ّن القرآن هو احلاكم األول على ّ
النحوية وتليه بعد ذلك مصادر االستقراء األخرى .
ثالث ا :إ ّن قضية الطّعن يف القراءات ال تزال ضمن قضايا البحث املعاصرة املهمة،
وهي قضية مفتوحة لكل باحث مهتم خبدمة تراثه ،متطلّع للعلم .

تفرق منه يف مكان واحد يف
رابع ا :إ ّن املوضوع فيما أعلمه ،مل جيمع أحد ما ّ
حبث تفصيلي مستقل ,بتتبع واستقراء ,والتصدي لكل طعن على وجه
التفصيل .
أهداف البحث:
تفرق من هذا امل ـ ـ ـ ـ ـوضوع يف مكان واحد؛ ليسهل ويقرب على
أولا :يمع ما ّ
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طالبه.
وضعف
ثانيا :إيضاح جوانب املوضوع بإيراد الرد التفصيلي على كل من طعن ّ
القراء .
يف القراءات املتواترة و ّ

الدراسات السابقة:

بعد توفيق اهلل أوالً مث البحث يف هذا املوضوع يف املراكز العلمية ,والتواصل
بالسؤال مع اجلامعات ,وتتبع الرسائل العلمية ,فإنين مل أجد من يمع هذا املوضوع يف
ويفصل البيان فيه عرضاً
تفرق منه يف املصادر املختلفةّ ،
حبث مستقل جيمع فيه ما ّ
املتفرقة اليت كانت تعرض ملسألة طعن
وحتليالً ،إالّ أنين وقفت على بعض البحوث ّ
النحاة يف القراءات بذكرها لبعض األمثلة والرد عليها بصورة جمملة ,ومن هذه
البحوث :
 -1حبث بعنوان (القراءات املتواترة وأثرها يف علم اللغة) للدكتور /أمحد الزعيب
 -2حبث بعنوان (تلحني النحويني للقراء) للدكتور  /ياسني جاسم احمليمد
كما أنين وقفت على كتاب (دراسات ألسلوب القرآن الكرمي) للدكتور /حممد
عبد اخلالق عضيمة يف جزئه األول ،حيث أورد يملة من القراءات املتواترة اليت حصل
يتعرض للرد عليها .
فيها الطّعن دون أن ّ
وكذلك وقفت على كتاب للدكتور :شعبان صالح (مواقف النحاة من

القراءات القرآنية حىت هناية القرن الرابع اهلجري) حيث كان يعرض ملسألة الطّعن يف
القراءات بذكر مثال أو مثالني يف معرض حديثه عن موقف النحاة من القراءات ,هذا
تفرق يف شأن هذا املوضوع ودراسته دراسة علمية وافية
وأسأل اهلل التوفيق يف يمع ما ّ
بإذن اهلل .
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منهج البحث:
أولا :استقراء كتب اللغويني والنحاة ويمع القراءات السبع اليت طعنوا فيها .

ثاني ا  :إفراد فصل لكل إمام من األئمة السبعة للحديث عن قراءاته اليت طعن
اللغويون فيها وأذكر يف بداية كل فصل ما وافق فيه اإلمام بقية األئمة إن
وجد وقد رتبتهم حسب ترتيب اإلمام الشاطيب هلم فبدأت باإلمام نافع ,مث
ابن كثري ,مث أيب عمرو ,مث ابن عامر ,مث عاصم ,مث محزة ,مث الكسائي .
ثالث ا :إفراد مبحث لكل قراءة (يف كل فصل من فصول البحث السبعة) يشتمل
على النقاط اآلتية :
 -1ذكر القراءة املطعون فيها .

 -2التأصيل للقراءة من منت الشاطبية وكتب القراءات واالحتجاج .
 -3نصوص اللغويني يف الطعن على القراءة.
 -4بيان وجه الطعن .
 -1الدراسة والتحليل :وذكرت فيه األسب ـاب اليت دعت النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـويني إىل
الطعن يف القراءة ،مث ِذكر الطعن الذي ورد يف القراءة من قِبل أهل اللغة,
وردود أهل اللغة على أهل اللغة  -إن وجد ،-ومن مثّ َيمع ردود أهل
املتفرقة على الطاعنني يف القراءة
القراءات بشكل تفصيلي من الكتب ّ

املتواترة ,وإيضاح الرد باألدلّة اليت عرضها علماء التفسري والقراءات ،ومن
مث االنتهاء إىل اخلالصة بعد دراسة وحتليل الطعن .
رابع ا :القراءة اليت يشرتك فيها أكثر من إمام أذكرها بالتفصيل يف أول إيراد هلا،
فإن تكررت ذكرهتا يف بداية كل فصل فيما اتفق فيه كل إمام مع األئمة
السبعة ,وذلك جتنباً للتكرار واإلطالة .
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خامسا :الرتيمة لألعالم من مظاهنا ،وال أترجم للصحابة لشهرهتم وال لألعالم
املعروفني ,وال للمعاصرين واكتفي بوضع تاريخ الوفاة جبانب االسم إن لزم
األمر .
سادسا :منهجي يف الرتاجم :أكتفي بذكر االسم والكنية وأشهر ما ُعرف عنه
وتاريخ الوفاة ,وتاريخ الوالدة إن وجد .
سابع ا :أكتفي بذكر مرجعني يف الرتيمة ،إال إذا تعذر احلصول على تريمته من
املرتج ِم له،
مصدرين فاكتفي مبصدر واحد للتوثيق ،وعند تكرر ورود العلَم َ
بعد ،حىت ال
أحيل إىل الرتيمة فيما ُ
فإين أكتفي بالرتيمة يف أول موضع ،وال ُ
تكثر حواشي البحث ،وملعر ِفة مكان تريمته ينظر يف فهرس األَعالم .
َ
ثامن ا :إذا كان النص بدون تصرف  ,أو كان التصرف يسرياً  ,فإين أحيل على

تصرفت بالنص  ,أو أخذت أصل الفكرة وكتبتها
اسم الكتاب مباشرة ،وإذا ّ

بأسلويب  ,فإين أحيل على الكتاب بكلمة (يُنظر) أو أكتب ( بتصرف).

تاسعا :أكتفي بذكر املعلومات الكاملة للمراجع يف فهرس املصادر واملراجع .

عاشرا :عزو اآليات إىل سورها وفق الضوابط املعروفة بذكر اسم السورة ورقم
اآلية.

الحادي عشر :ختريج األحاديث حسب األصول ,واحلكم عليها كلما أمكن
واستلزم البحث ذلك.
الثاني عشر :كتابة بعض اللطائف واإلشارات واملسائل كلما لزم األمر .
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خطة البحث:
يشمل البحث مقدمة ،ومتهيد ،ومثانية فصول ،وخامتة ،وفهارس ،وهي على
النحو اآليت:
المقدم ــة :وتتض ـ ّـمن أمهي ــة املوضــوع وأس ــباب اختي ــاره ،وأه ــداف البح ــث ،والدراس ــات
السابقة ,وخطّته ومنهجه.

التمهيد :وفيه مبحثان :
المبحث األول:

أوالً :الطّعن يف اللغة .

ثانياً :تاريخ طعن النحاة يف القراءات .
ثالثاً :أسباب طعن الّنحاة يف القراءات .

المبحث الثاني :
أوالً :األدلة على نزول القراءات وأهنا كالم اهلل.
ثانياً :ضوابط القراءة املقبولة.
القراء السبعة وتواتر قراءاهتم .
ثالثاً :تراجم ّ

الفصل األول :السماع والقياس وأثرهما في الطعن على القراءات.
الفصل الثاني :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام نافع (ت ،)061:وفيه اثني
عشر مبحثا :

المبحث األول :ﭽ ﭖًﭼ البقرة. ٦ :
المبحث الثاني:ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ األنفال.42:
المبحث الثالث :ﭽ ﭩ ﭪًﭼ احلجر.ً14 :
المبحث الرابع :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
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المبحث الخامس :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣًﭼ الشعراء.ً1٧٦ :
المبحث السادس :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨًﭼ الزمرً.9 :
المبحث السابع :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪًﭼ الزمرً.٦4 :
المبحث الثامن :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞًﭼ الزخرف.1٧ :
المبحث التاسع :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ األحقافً.11 :
المبحث العاشرً:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓًﭼ اجملادلة.ً1 :
المبحث الحادي عشر :ﭽ ﮯًﭼ وًﭽ ﯨًﭼ باهلمز لنافع .
المبحث الثاني عشر :ﭽ ﮱًﭼ بإبدال اهلمزة الثانية ياءً.
الفصل الثالث :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام ابن كثير (ت 037 :هـ) ،وفيه
خمسة مباحث:
المبحث األول :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎًﭼ البقرة.9٧ :
المبحث الثاني :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣًﭼ املائدة. 2 :
المبحث الثالث :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼًاإلسراء. 31 :
المبحث الرابع :ﭽ ﰑ ﰒًﭼ احلج. 11 :
المبحث الخامس :ﭽ ﯛًﭼ باهلمزة لقنبل ً .
الفص ـ ــل الراب ـ ــع :مط ـ ــاعن اللغ ـ ــويين ف ـ ــي قـ ـ ـراءة اإلم ـ ــام أب ـ ــي عم ـ ــرو ب ـ ــن العـ ـ ـ ء
(ت054:هـ) ،وفية أربعة مباحث :
المبحث األول:ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ًﭼ نوح ،4:ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ
البقرة.2٨4 :
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المبحث الثاني :ﭽ ﮣ ﮤًﭼ آل عمران ،:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽ ًﭼ
النساء.111 :
المبحث الثالث :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
المبحث الرابع :ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ النجم.1٥ :
الفصل الخامس :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام ابن عامر (ت  )001وفيه
ث ثة عشر مبحثا :

المبحث األول :حتقيق اهلمزتني من كلمتني مثل ﭽ ﮰﮱ ﯓ ﭼًالبقرة.13 :
المبحث الثانيً:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳًﭼ النساءً .131 :
المبحث الثالث :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤًﭼ املائدةً .2 :
المبحث الرابع :ﭽ ﯱ ﯲًﭼ األنعامً .9٥ :
المبحث الخامس :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙًﭼ األنعام.13٧ :
المبحث السادس :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔًﭼ األعراف.111 :
المبحث السابع :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ
األنفال.19 :
المبحث الثامن :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜًﭼ يوسف.23 :
المبحث التاسع:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ األنبياء.٨٨ :
المبحث العاشر:ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼاألحزاب.11–1٥:
ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁًﭼ األحزاب.٦٧ – ٦٦ :
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ﭽ ﮈ ﮉ ﮊًﭼ األحزابً .٦٨ – ٦٧ :
المبحث الحادي عشر :ﭽ ﯠ ﯡًﭼ حيثما وردتًً ً.
المبحث الثاني عشر :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸًﭼ حيثما وردت ً .
الفصل السادس :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام عاصم (ت 030هـ) وفية
مبحثان:
المبحث األول :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ يوسف.11٥ :
المبحث الثاني :ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼًالقيامة.2٧ :
الفصل السابع :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام حمزة (ت  057هـ) وفية
عشرة مباحث :
المبحث األول :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ البقرة.229 :
المبحث الثاني :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ًﭼ
آل عمران. 1٧٨ :
المبحث الثالث :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨًﭼ النساءً .1 :
المبحث الرابع :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽًﭼ النساء.9 :
المبحث الخامس :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯًﭼ إبراهيم.:
المبحث السادس :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛًﭼ الكهف.21 :
المبحث السابع :ﭽ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞًﭼ الكهف.9٧ :
المبحث الثامن :ﭽ ﯴ ﯵ ﭼًالكهف.44 :
المبحث التاسع :ﭽ ﯠ ﯡًﭼ فاطر.43 :
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المبحث العاشر :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛًﭼ الصافات.12 :
الفصل الثامن :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام الكسائي (ت 017هـ) وفية
مبحثان:
المبحث األول :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼًسبأ.9 :
المبحث الثاني :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼً
الفجر.2٦ – 21 :
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التمهيــــــد
وفيه مبحثان:
المبحثًاألولً ً:
أولا :الطعن في اللغة .
ثاني ا :تاريخ طعن النحاة في القراءات .

ثالثا :أسباب طعن النحاة في القراءات .

المبحثًالثانيًً :
أولا :األدلة على نزول القراءات وأنها ك م اهلل.
ثاني ا :ضوابط القراءة المقبولة.

ثالث ـ ـا :ت ـ ـرا م القـ ــراء السـ ــبعة وأش ـ ـهر رواتهـ ــم وتـ ــواتر
قراءاتهم .
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المبحثًاألول ً
أولا :الطعن في اللغة:

السن يَط ُع ُن بالضم طَعناً .وطَ َع َن فيه
الطّعن لغة :من طَ َعنَهُ بالرمح .وطَ َعن يف ّ
أطعنه طَ َعناناً ،إِذا ذكرته بقبيح،
بالقول يَط ُع ُن أيضاً طَعناً وطعناناً،
ُ
وطعنت ِيف الرجل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني) ،ويف احلديث " :ال يكون
(مطَاع ُ
و(المط َعا ُن) الر ُج ُل ال َكث ُري الطع ِن لل َع ُدو َوقَـوم َ

املؤمن طَعاناً "( )1يعين يف أعراض الناس ،والطاعون :الداء ال َمعُروف .وقال الكسائي:
ُ
مل أمسع يف مضارع الكل إالّ الضم ،وقال الفراء :مسعت يطعن بالرمح بالفتح.
العود واإلصبَع َوَحنو َذلِك،
فالطّعن يكو ُن يف األمر احلسي باحلَربة والسكني و ُ
بعضهم الطعن بالرمح والط َعنَان باللّسان(.)2
َوقَ َ
ال ُ
وأنشد :
()3
ـول َم ـ ـ ـ ــا َال يـُ َق ـ ـ ـ ــال
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناءةِ إِال
طَ َعنان ـ ـ ـ ـاً َوقَـ ـ ـ ـ َ
ـاهر ّ
و َأب ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
مث أُطلِق على ال ّذم ،واهلجو ،والتكذيب ،والتحقري القويل الذي يؤذي املطعون
إيذاءً نفسياً؛ كما أنه يؤذيه الطّعن بالرمح ،أو احلربة إيذاءً بدنياً.

( )1أخرج ــه البخ ــاري يف األدب املف ــرد رق ــم  ،312الرتم ــذي يف كت ــاب ال ــرب ب ــاب م ــا ج ــاء يف اللعن ــة رق ــم
 ،19٧٧واب ــن حب ــان يف ص ــحيحه رق ــم  ،192واحل ــاكم يف املس ــتدرك  ،1٧/1وص ــححه األلب ــاين يف
صحيح األدب املفرد رقم .312
( )2ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( ،)211٧/٦املخصص ( ،)13/2خمتار الصحاح
( ،)19٥/1يمهرة اللغة ( )91٧/2بتصرف .
( )3البيت منسـوب أليب زبيـد الطـائي يف يمهـرة اللغـة ( . )٧19/2وامسـه حرملـة بـن منـذر ،شـاعر مشـهور
خمضرم أدرك اجلاهلية واإلسالم ومل يسلم وكان نصـرانيا ,وقيـل اسـلم واسـتعمله عمـر بـن اخلطـاب علـى
صــدقات قومــه بــين طــيء ،ويــروى أنــه عــا مائــة ومخســني عام ـاً .ينظــر :اإلصــابة يف متييــز الصــحابة
( ،)141/2األعالم للزركلي (. )1٧4/2
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عرفها ابن اجلزري " :علم بكيفية أداء كلمات القرآن
تعريف القراءات :كما ّ

واختالفها بعزو الناقلةُ "(.)1

الطعن في القراءات :هو قدح بعض النحويني يف قراءة خالفت السماع أو
القياس املعمول به لديهم .

( )1منجد املقرئني ومرشد الطالبني (ص. )9 :
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ثانيا :تاريخ طعن النحاة في القراءات:

إ ّن قضية االستشهاد بالنصوص اللغوية ،هي ما دعت الّنحاة وأهل اللغة إىل
ص قرآين ،ومن مث
توزيع االهتمام بني قنوات السماع من شعر ونثر وأحاديث نبوية ون ي
االعتماد على هذه النصوص كمصادر للتقعيد ،والذي ال شك فيه أ ّن يميع النّحاة

يعرتفون حبجيّة القرآن ،وكونه مصدراً أساسياً من مصادر التقعيد ،بل إ ّن أغلب حناة
وقراء على حد سواء ،إالّ
القرائي ،فهم حناة ّ
اجليل األول هم من املشاركني يف الدرس ّ
أ ّن استعماهلم للشواهد القرآنية والقراءات مل يظ مبا جيب من اهتمام ،بل واعتربها
بعض النحاة املرتكز الثالث للتقعيد بعد أشعار العرب وكالمهم ،بالرغم من أ ّن النحو

يف أصله قد نشأ خلدمة القرآن الكرمي ،وعصمة اللسان العريب من اخلطأ .
وقد بدأت فكرة االنفصال بني النحو والقراءات وصار لكل ِعلم منهما منهجه
ورجاله ،حني الحظ بعض النحاة عدم حتمل القراءة لقياس النحو يف بعض القراءات،

ختضع ألحكام القياس واملناهج العقلية ،فاختلفت طريقتهم
وذلك ألهنا ُسنة متبعة ،ال ُ
يف تطبيقهم للنظرية اليت قرروها ُمسبقاً عن القرآن وقراءاته يف كوهنا سّنة متبعة،
فامتدت أقالمهم وألسنتهم إىل بعض القراءات املتواترة للنيل منها ،وما ذلك إالّ ألهنا
ختالف قواعدهم املوضوعة ,اليت ظنّوا أهنا باستقرائهم الناقص قد َيمَ َعت كل ما ُمسع
عن العرب (.)1
ولذلك جند لبعض النّحاة مواقف متحاملة من القراءات املتواترة واليت متثل بعض

هلجات العرب املشهورة أو غري املشهورة ،فجرت على ألسنتهم عبارات مثل :قبيح،
وشاذ ،وحلن ،وغلط وغريها ،وكأ ّن القراءات أصبحت بذلك جماالً لتطبيق القواعد
وليست مصدراً تُستقى منه القواعد .
( )1ينظر :مواقف النحاة من القراءات (ص )٧٨ :بتصرف .
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ولو أ ّن الّنحاة ّفرقوا بني الفصحى األدبية العامة املتمثلة يف لغة القرآن دون
قراءاته اليت قد جتمع خمتلف اللهجات الفصيح واألفصح ،واملشهور الشائع وغري
املشهور ,ملا حدث هذا اخللط الذي فتح الباب على مصراعيه للطّعن يف القراءات
املتواترة .
واالحتجاج بالقراءات أمر عرفته املدرسة البصرية والكوفية ،إالّ أ ّن األخرية
توسعت فيه أكثر ,ومل يتل القرآن ما كان جيدر به من مكان يف الدراسات اللغوية
ّ
البصرية ،بل إ ّن بعض مؤلّفاهتم كان فيها تغافل نسيب عن نصوصه كاملقتضب
للمربد ،وخصائص ابن جين ،بالرغم من أ ّن كثرياً من املسائل كان باإلمكان أن تقوم
على االستشهاد بالقرآن وحده لوضوح وجه االستشهاد به .
وقد تباينت اآلراء يف حقيقة أول من فتح باب الطّعن يف القراءات القرآنية من

املدرستني ،فمنهم من ذهب إىل أ ّن البصريني هم أول من فتح هذا الباب ،والذي
حدا بالبصريني إىل هذه التهمة هو استقراؤهم الناقص ،حيث اعتمدوا على هلجات
القبائل املشهورة دون غريها ،ولذلك توقفوا عند كثري من القراءات اليت متثل هلجات
أخرى من القبائل العربية ،فوقفوا منها موقف املعارضة.
إالّ أ ّن البعض وقف للرد على هذه التهمة ،وذكر أ ّن هذا الطّعن يف القراءات إمنا

كان من املتأخرين من حناة البصرة ،وليس ممن أصل أُصوهلم النحوية كسيبويه(.)1
ويرى الدكتور أمحد مكي  :أ ّن سيبـ ـ ـ ـويه مل يتص ـ ـ ـ ـ ّد باإلنـ ـ ـكـ ـار الصريح
للقراءات ،بل كان يذكر اخلالفات حول القراءة وتوجي ـهها  ،مث يضع الق ـ ـاعدة
النحوية اليت تصطـدم ِّبذه الق ـراءة أوقد ترده ـ ـ ـا رداً قاطعاً دون أن ي ـ ـذكر القراءة نفسها

( )1هو َعمرو بن ُعثمان بن قنرب ,أبو بشر ،إِمام النح ِو ،حجةُ العـر ِ
ب ،تـوى سـنة (1٨٥هــ)  .ينظـر :سـري
َُ
ُ
َ
ََ
أعالم النبالء ( ،)311/٨تاريخ العلماء النحويني للتنوخي (ص.)9٥ :
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كما كان منه ،يف تضعيف النصب يف قراءة (كن فيكو َن) ،وحني وصف مهز (نيب)
بالقلّة والرداءة كما سيأيت يف هذا البحث ،وذلك جعل الكثري يظنون أ ّن سيبويه مل
خيطئ شيئاً من القراءات القرآنية أو مل يتكلم يف تلحينها  ،وهذا ال يُلغى أنه من
القمم الشوامخ اليت أرست دعائم العربية  ،وإمنا هو إنكار للتجاوز على القرآن
()1

وقراءاته.
بينما جند الكوفيني هلم عناية بكل ما هو عريب أصيل ،وكان هلم اعتناء خاص
بفن القراءات ،وشاع من مسجدها وحلقاته قراءً اشتهروا بالضبط واإلتقان وشاعت
قراءهتم بني األمصار كأيب عبد الرمحن السلمي ،وزر بن حبيش ،وعاصم بن أيب
النجود ،ومحزة الزيات ،ومحزة بن علي الكسائي .
وكانوا ميارسون فنون اللغة معتمدين على اتساع الرواية يف الشعر واحلديث
والقراءات واألخبار ،وهذا ال يعين أهنم كانوا يتساهلون يف قبول اللغات ،وهي هتمة
رماهم ِّبا البصريون من باب ما كان بينهم من خصومة مذهبية؛ ألننا جند أ ّن

وردوا بعض اللغات.
الكوفيني انتقدوا بعض اللهجات ّ

للقراء والقراءات ،ونرى الفراء يتوقف يف
وبرغم ذلك جند أ ّن للكسائي ختطئةً ّ
كتابه معاين القرآن مراراً ليقول :إ ّن الكسائي كـ ـان ال جييز القـ ـراءة ِّبذا احلرف أو
ذاك ( ,)2واحلقيقة أ ّن حناة الكوفة البارزين قد تتلمذوا على يد علماء البصرة فتأثروا
ِّبم ،وأ ّن من الطبيعي أن جند دائماً عند حناة الكوفة تأثرات خمتلفة باملـ ـذهب
البصري ،ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يتبيـنُوا شخصياهتم إزاءه ،وأن ينفذوا إىل
م ـ ـ ـذهب مستقـ ـ ـل ِّبـ ـ ـم ،وإذا أردنا أن نبحث بني البص ـ ـريني عن مـ ـوجه رواد املدرس ـ ـة

( )1ينظر :سيبويه والقراءات دراسة حتليلية معيارية (ص )٦:بتصرف.
( )2ينظر :املدارس النحوية (ص.)11٧ :
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الكوفية الكسائي والفراء يف إنشاء املذهب الكويف ملثل إمامنا األخفش األوسط

()1

الذي روى عنه الكسائي إمام الكوفة األول كتاب سيبويه(.)2

وبالتتبع واالستقراء ،جند أ ّن األخفش هو أول من فتح باب الطّعن على
يقرب من
القراءات يف كتابه( :معاين القرآن) الذي ألّفه يف بغداد ،وقد استدل فيه مبا ُ
مئة واثنتني وعشرين قراءة .منها اثنتان وسبعون متواترة ،ومخسون شاذة.
مبتكرًة ،ظهرت عند
وإذا ما تص ّفحنا هذه القراءات ،فسوف جند مصطلحات َ

األخفش حول القراءات اليت ال تتفق مع قياسه النحوي ،والذي كثرياً ما خالف فيه
أستا َذه سيبويه ،ومدرستَه البصرية .
فقد يصف قراءة متواترة بأهنا لغة شاذة قليلة ( ،)3أو أهنا قبيحة( ,)4أو أهنا
رديئة( ،)1فكان بذلك أول من طعن يف القراءات  ,وتبعه الكسائي والفراء واملازين

ضل النحاة يف عدد القراءات الصحيحة والشاذة اليت
وغريهم  ،وحىت أ ّن الفراء قد فَ ُ
طعن ِّبا على حد سواء  ،وبذلك ال ميكن أن نُربأَ ساحة الكوفيني من هتمة الطّعن
اليت ُرمي ِّبا البصريون .

()٦

اجملاشعى ،موىل جماشع ،املعروف باألخفش االوسط ،حنوي ،عامل
( )1هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة
ّ
باللغة واألدب ،أخذ النحو عن سيبويه ،وفاته كانت يف أربع وتسعني ومائة  .ينظر:
إنباه الرواة على أنباه النحاة ( ،)3٦/2األعالم للزركلي (.)1٥2/3
( )2املدارس النحوية (ص.)111 :
( )3معاين القرآن لألخفش (.)11/1
( )4املصدر السابق (.)2٥٦/1
( )1املصدر السابق (.)14/1
( )٦ينظــر :ســيبويه والق ـراءات (ص ،)٦ :دراســات ألســلوب القــرآن الكــرمي ( ،)19/1مواقــف النحــاة مــن
الق ـراءات القرآني ــة (ص ،)9٧ ،٧9 :حب ــث بعنـ ـوان :حقيق ــة رأي البص ـريني والك ــوفيني يف االستش ــهاد
بالقراءات القرآنية على قواعـدهم النحويـة ،د .عبـد الفتـاح حممـد عبـو  ،حبـث بعنـوان :موقـف النحـاة
من القراءات دراسة تأصيلية ،صاحل حمجوب (ص )3 :وما بعدها  .بتصرف
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وِّبذا يكون البصريون هم أول من وجه للطّعن يف القراءات ،وتبعهم يف ذلك
أهل اللغة والتفسري ومصنّفي القراءات.

ص له أ ّن إهدار املدرسة البصرية لكثري من الروايات اليت مل ختضع
و الذي ََنلُ ُ
ألصوهلا ،كان سبباً مباشراً أوقعهم يف معارضة القراءات والطّعن فيها.
تضمنت
وإنه ملن املؤسف أن نقول :إ ّن كتب النحو واللغة والتفسري وغريها قد ّ
نصوصاً كثرية يف الطّعن على القراءات املتواترة وعلى األئمة القراء الذين تواترت

وعولوا عليها،
قراءاهتم يف السبع ،والذين ارتضت األُّمة اإلسالمية قراءاهتم فركنوا هلاّ ،
أي
ألسباب قد تكون نابعة من التعصب املذهيب بني املدرستني اللتني مل يكن هناك ّ

فرق بينهما يف الطّعن على القراءات املتواترة ،فال يسعنا القول بأ ّن إحدى املدرستني
القراء وأكثر تقبالً للقراءات ( ,)1فكال املدرستني كانت له
كانت أقرب رمحاً إىل ّ
تنوعت واختلفت أسباِّبم .
مواقف يف الرفض ومعارضة القراءات وإن ّ

( )1ينظر :مواقف النحاة لشعبان صالح (ص )2٨٧ :بتصرف .
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ثالثا :أسباب النحاة في الطعن على القراءات:

اختلفت أسباب النحاة للطّعن يف القراءة ،وتباينت مواقفهم منها ،فمنهم من
قل طعنه يف القراءات املتواترة ،ومنهم من وصفها بالقبح واخلطأ واللحن واهتام القراء
ّ
اعون متاماً
بعدم الدراية ،برغم أ ّن يميع النحاة قد قدموا لدراساهتم النحوية ،بأهنم َو ُ
لفكرة أن القراءة سنة متبعة ,وأهنا تتصل بأسانيدها إليه  ،وقد انقسمت هذه
األسباب إىل قسمني :أسباب تتعلّق بالقراء ،وأسباب تتعلّق بالقراءة ،وبياهنا كالتايل :
أسباب تتعلق بالقراء:

القراء فيطعن فيه الّنحاة ،أو أن يكون
أن ينفرد الراوي برواية خمالفة ملا عليه سائر ّ
ضعفه يف روايته يتعلّق بشخصيته فريميه الّنحاة بالوهم والغلط,كما كان من

األعرج(ت11٧هـ) حني طعن من قرأ بالتخفيف يف التاء وكسر اخلاء بدون ألف
وصل بعدم العلم يف العربية(.)1
قال الذهيب :قال األصمعي حدثنا نافع حدثنا األعرج ،أنه قرأ ﭽ ﮁ
ﮂ ﮃًﭼ الكهف ٧٧ :قال :ال تأخذها عنه ،فإنه مل يكن عاملاً بالعربية(. )2
أسباب تتعلق بالقراءة :

احلج ـة،
أولا :أن يغلــب علــى ظــن النّحــاة أ ّن القـراءة مل تثبــت لــديهم مبــا تقــوم بــه ّ

أو أل ّن الذي اجتهد قد غلب على ظنـه أ ّن هـذه القـراءة خطـأ ،أو َوهـم مـن أحـد ال ّـرواة

الذين نقل عن طريقه هذه القراءة اليت طعن فيها( ,)3أو قد خيفى أحياناً توجيه القراءة

( )1ينظر :قواعد نقد القراءات (ص.)24 :
( )2معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)43 :
( )3ينظر :القراءات القرآنية وأثرها يف التفسري واألحكام . 249/1

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

22

علــى بعــض النحــويني ،فيســارع إىل ردهــا( ،)1كق ـراءة ﭽ ﭛ ﭜﭼ يوس ـف:
23بكسر اهلاء ،وفتح التاء ،اليت قال عنهـا أبـو علـي الفارسـي (ت3٧٧ه ـ)( :إهنـا وهـم
مــن ال ـراوي)  ،وكق ـراءة محــزة ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼ البقــرة ،229 :بالبن ــاء للمفعــول ،ق ــال
()2

الفراء عنها( :وال يعجبين ذلك)(. )3

ثانيـا :إ ّن النّحــاة قــد ال يُفرقــون بــني القـراءة املتـواترة والشــا ّذة ،وقــد يرجــع ذلــك إىل
أ ّن أغلــبهم ُوِجـ َـد يف عصــر مل تكــن التفرقــة الواضــحة فيــه بــني القـراءات املتـواترة والشــاذّة
قد ظهرت بعد ،أو كانوا قبل مرحلة تسبيع السبعة عند ابن جماهد.
ثالثا :عدم أولوية القراءات يف إرساء قواعـد النحـو العـريب واالستشـهاد عنـد بعـض

النّحــاة ,مــع أ ّن اهلــدف مــن وضــع هــذه القواعــد هــو احلفــا علــى الــنص القــرآين ،وهــي
حقيقــة حتمــل مــن التنــاقض ممــا ال يقبلــه عقــل ،ويكــون العجــب عنــدما ال تكــون القـراءة
حجة لوضع القواعد النحوية .
الصحيحة ّ
رابع ـ ـا :وض ــع امل ــدارس النحوي ــة ل ــبعض األُس ــس ال ــيت أسـ ـهمت يف الطّع ــن عل ــى
القـراءات ،كالــذي وضــعته املدرســة البص ـرية مــن عــدم االعتمــاد علــى القـراءات القرآنيــة

وح ــدها ،إالّ بوجـ ــود سـ ــند يـ ــدعمها مـ ــن الش ــعر أو القيـ ــاس احملُكـ ــم ،أو كـ ــالم العـ ــرب
الفصيح(. )4
فريدون قراءة خالفت القياس
خامسا :عدم احرتام بعض النحويني للقراءاتّ ,

( )1ينظر :تلحني النحويني للقراء (ص.)2٥ :
( )2احلجة للفارسي (. )299/3
( )3معاين القرآن للفراء (ص. )141 :
( )4ينظر :النحو العريب بني األصالة والتجديد(ص. )3٦ :
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عنــدهم وينتقــون مــا يوافــق مبــادئهم وأُسســهم وقياس ــاهتم ،وق ــد شــنع اب ــن ح ــزم()1عل ــى
النّحاة الذين يردون بعض القراءات ،ملخالفتهـا القيـاس بـزعمهم ،مث هـم يثبتـون اللغـة مبـا

ه ـ ـ ـ ــو دون القـ ـ ـ ـ ـراءة ،فق ـ ـ ـ ـ ـ ـال( :وال عجـ ـ ـ ـ ــب أعج ـ ـ ـ ــب مم ـ ـ ـ ــن إن وج ـ ـ ـ ـ ـ ـد المرئـ ـ ـ ـ ـي
الق ـ ـ ـيس(ت14٥م) ،أو لزهري(ت٦11م) ،أو جلرير(ت .....)144أو مـن سـائر أبنـاء

الع ــرب ب ـ ّـوال عل ــى عقبي ــه ،لفظـ ـاً يف ش ــعر ،أو نث ــر ،جعل ــه يف اللغ ــة ،وقطـ ـ ـ ـع بـ ـ ـه ،ومل
يع ــرتض في ــه ،مث إذا وج ــد هلل تع ــاىل خ ــالق اللغ ــات وأهله ــا كالمـ ـاً مل يلتف ــت إلي ــه ،وال
حج ـة ،وجعــل يصـرفه عــن وجهــه ،ويرفــه عــن مواضــعه ،ويتحيّ ـل يف إحالتــه عمــا
جعلــه ّ
أوقعه اهلل عليه ،وإذا وجد لرسول اهلل  -  -كالماً فعل به مثل ذلك)أ.هـ(.)2
سادس ـ ـا :ينظ ــر بع ــض النح ــويني إىل الش ــائع م ــن اللغ ــات ،ويغف ـ ـ ـل ع ــن غ ـ ـ ـريه،

كقـ ـراءة اب ــن ع ــامر :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼًاألنع ــام .12 :ج ــاء يف الكت ــاب :يف
(غ ــدوة) لغت ــان ،اللغ ــة األوىل اس ــتعماهلا معرف ــة ،عل ــم ج ــنس ،ف ــال تدخـ ـ ـل عليهـ ـ ـا أل،
واللغــة الثانيــة :اســتعماهلا نكــرة ،فيجــوز تعريفــه .إالّ أ ّن أبــا عبيــدة (ت )224حلــن ابــن
ع ــامر ،وق ــال إمن ــا قـ ـرأ تل ــك القـ ـراءة اتباعـ ـاً خل ــط املص ــحف ،ول ــيس يف إثب ــات الـ ـواو يف

الكتـ ــاب دليـ ــل عل ـ ــى الق ـ ـراءة ِّبـ ــا؛ ألهن ـ ــم كتب ـ ـوا الص ـ ــالة والزكـ ـ ـ ـ ـاة ب ـ ــالواو (الص ـ ــلوة)
(الزكوة)(.)3
يقول ابن خالويه (ت  3٧٥ه ـ) ( :قد أيمع النـ ـاس يميع ـاً أ ّن اللغ ـة إذا وردت
ِ
ِ ِ
ِ
يب األندلسي ،ا ِإلمـام األَوحـد ،البحـر ،ذُو ال ُفنُــو ِن
( )1هو اب ُن َحزم أَبُو ُحمَمد َعلي ابن أَمحد بن َسعيد ال ُقرط ّ
واملعارف ,األ َِديب ،الوِزير ،الظ ِ
اه ِريِ ،
التصانِيف ،ولد سنة أَربع َوَمثانني َوثَالَث مائَةَ ،ومـات:
ب َ
َ
َ
صاح ُ
َ
ِ
ِ
ـني وأرب ـع مائَــة .ينظــر :ســري أعــالم النــبالء ( ،)1٨4/1٨األعــالم للزركلــي
ِيف َشــوال َســنَة تســع َومخسـ َ
(. )214/4
( )2ينظر :الفصل يف امللل واألهواء والنحل ( )1٥٧/3وما بعدها .
( )3ينظر :البحر احمليط (. )122/4
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يف القرآن فهي أفصح مما يف غري القرآن ،ال خالف يف ذلك)(. )1
س ــابعا :أهن ــم ك ــانوا يتكم ــون إىل قواع ــدهم ال ــيت قع ــدوها ه ــم ،أو ق ـوانينهم ال ــيت

سنّوها ،فرد البصريون قراءات متواترة ،كالفصل بني املضاف واملضـاف إليـه ،وهـي قـراءة
ابن عامر ،وكالعطف على الضمري املخفوض مـن غـري إعـادة اخلـافض ،وهـي قـراءة محـزة
.

()2

ثامن ـا :أ ّن يكــون احلكــم علــى الق ـراءة بــالطّعن صــادراً عــن غــري ذوي االختصــاص

حجـة علــى مــن مل يعلــم ،فلكــل علــم رجــال وإمنــا يؤخــذ
فهــذا مــردود علــيهم ،فمــن علــم ّ
العلم من أهله .

تاســع ا :لعـ ّـل الــذين تكلم ـوا يف بعــض الق ـراءات الثابتــة كــان بســبب أهنــا مل تصــل

إليهم ،فهذا اإلمام أمحد بن حنبل (ت  241هـ) كـره قـراءة محـزة ،فلمـا تب ّـني لـه تواترهـا
رج ــع ع ــن كراهيت ــه تل ــك( ،)3عل ــى أ ّن ه ــذه الكراهي ــة ميك ــن أن حتم ــل عل ــى الكراهي ــة

النفسية وليست الشرعية ،والكراهية النفسية مبثابة االختيار ،وهو جائز عنـد العلمـاء مـا
يؤد إىل إسقاط الروايات األخرى وإنكارها.
مل ّ

()4

عاشـ ـرا :إ ّن بع ــض النح ــويني يك ــون ه ــدفهم م ــن إط ــالق ه ــذه األحك ـ ـ ـام علـ ـ ـى

القـ ـراءات ِّبـ ــدف تعليمـ ــي ،فـ ــإهنم ينبهـ ــون القـ ــار إىل أ ّن مـ ــا يف العربيـ ـ ـ ـة مـ ــن طرائـ ــق
الرتكي ــب وتص ــرف الكل ــم واإلع ـراب مساعـ ـاً وقياس ـاً ،أكث ــر جـ ـ ـداً مم ــا ج ــاء بـ ـ ـه الـ ـ ـن ـ ـص
العزيــز وقراءاتــه ،فــإذا كــان مــا يف القــرآن أفصــح وأجــزل ،وال يُفهــم مــن هــذا أ ّن النّحــاة

كــانوا يُبيحــون القـراءة مبــا جيــوز يف اللغــة دون روايــة ،وال جيــب أن يُظــن ِّبــم ذلــك ألهنــم
( )1ينظر :املزهر يف علوم اللغة (. )1٦٨/1
( )2ينظر :تلحني النحويني للقراء (ص. )21 :
( )3ينظر :الفروع البن مفلح (. )1٨4/2
( )4ينظر :املنهاج يف احلكم على القراءات للدكتور إبراهيم الدوسري نسخة الكرتونية .
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يعتصــمون دائم ـاً ب ــأ ّن الق ـراءة ُس ــنة ُمتبع ــة( ،)1ويف ذل ــك يق ــول القيس ــيَ " :وإِمنَــا ن ـ ـ ـ ـ ـذكر
َهـ ِـذه الو ُجــوه لــيعلم تصــرف ِ
اإلعـ َـراب ومقاييســه َال ِألَن يقـ َـرأ بـِ ِـه فَـ َـال جيــوز أَن يقـ َـرأ إِال ِمبـَـا
ُ
ِ
ني َ وَوافَـ ـ ـ َـق خـ ـ ـ ّط
ـحابَة َوالتـ ـ ــابِع َ
ي َو َ
صـ ـ ــح َعـ ـ ــن الثـ َقـ ـ ــات ال َمشـ ـ ـ ُـهورين َعـ ـ ــن الصـ ـ ـ َ
ُرِو َ
()2
ال ُمصحف" .
الحـادي عشــر :قلـبُهم لألوضــاع وعكسـهم للمنطــق ،فقـد كــانوا يعرضـون القـراءة
علـ ــى القاعـ ــدة النّحويـ ــة ،وكـ ــان األجـ ــدر ِّبـ ــم فعـ ــل العكـ ــس ،يقـ ــول الكاتـ ــب سـ ــعيد
األفغــاين(ت141٧ه ــ)( :ب ــأ ّن امل ــنهج الســليم أن ُميع ــن النّح ــاة يف الق ـراءات الص ــحيحة
الســند فمــا خــالف قواعــدهم صــححوا بــه تلــك القواع ــد ورجع ــوا النظــر فيه ــا ،ف ـ ـ ـذلك
()3

أعوُد على النحو خبري) .

متسـك بالرســم
الثـاني عشــر :اخــتالف مـواقفهم مــن الرســم املصـحفي فمــنهم مـن ّ
واحتج به ،ورفض بعض القراءات ملخالفتها خـط املصـحف العثمـاين كمـا يف قـراءة (إن
هـ ــذين لسـ ــاحران) سـ ــورة طـ ــه آيـ ــة  ٦3بالنصـ ــب أليب عمـ ــرو ح ـ ـ ـ ـ ـ ـني ق ـ ـ ـ ـ ـال عنه ـ ـ ـ ـا
الف ـراء(( :)4ولس ــت أشــتهي أن أخ ــالف الكتــاب) ( ,)1وم ــنهم م ــن مل يك ـ ـ ـ ـ ـ ّن للرس ـ ـ ـ ـم

املصحفي اهتماماً كبرياً وحظوة لديه.

الثالــث عشــر :اخللــط احلاصــل بعــض النّحــاة يف مســألة هــل الق ـراءات هـ ـ ـي مــن

القــرآن الكــرمي وهــل هــي وحــي مــن اهلل ،وهــو اخــتالف شــاع بــني النّحــاة وترتّـب ع ـ ـليه
( )1ينظر :األحكام النحوية والقراءات القرآنية يمعاً وحتقيقاً ،ينظر مقدمة الرسالة (ص :ج) .
( )2ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي (.)٦9/1
( )3يف أصول النحو ،حملمد سعيد األفغاين (ص. )44 :
ِ
( )4ال َفراء هو :أَبو َزَك ِريا َيي بن ِزياد األَسدي ،العالمةِ ،
ِ
ي،
َ َ
َ
ُ
يف ،النح ِو ّ
ّ
صاحب التصانيف ،الكو ّ
َ
ِ
احب ِ
صِ
الك َسائي ,تويف سنة 2٥٧هـ  .ينظر :تاريخ العلماء النحويني للتنوخي (ص ،)1٨٧:سري
َ
أعالم النبالء ط الرسالة (. )11٨/1٥
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء (. )1٨3/2
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أخــذ بعضــهم بــالقراءة مــن عــدم األخــذ ِّبــا ،ورد بعــض الق ـراءات أو إنكارهــا ،والثابــت
هــو أ ّن القــرآن وصــل إلينــا بقراءاتــه يف كيفيــة النّطــق بــاحلروف وطُــرق األداء ،وهــذا م ــا

سيتضح يف املبحث القادم بعون اهلل .
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المبحثًالثاني ً
ً
أولا :األدلة على أن القراءات وحي من عند اهلل:

ويس ـره للــذكر فقــال ســبحانه:
أنــزل اهلل ســبحانه كتابــه العزيــز بلســان عــريب مبــنيّ ،

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ القم ـ ــر ،1٧ :وك ـ ــان م ـ ــن تس ـ ــهيله
فعـن أ َُيب بـ ِن َكعـب ،أَن النِـيب َ كــا َن
علـى أُّمتـه أنـه سـبحانه أنزلـه علـى ســبعة أحـرفَ ،
ِ
ـك
ـال :فَأَتَــاهُ ِج ِربي ـ ُـل  ،فَـ َق ـ َ
َض ــاةِ بَـ ِـين ِغ َف ــار ،قَـ َ
ـال :إِن اهللَ يَــأ ُمُرَك أَن تَـق ـ َـرأَ أُمتُـ َ
عنـ َـد أ َ
ِ
ِ
ـك»ُ ،مث
ال ُقرآ َن َعلَى َحـرف ،فَـ َق َ
ـال« :أَسـأ َُل اهللَ ُم َعافَاتَـهُ َوَمغفَرتَـهَُ ،وإِن أُم ِـيت َال تُ ِطي ُـق َذل َ
ـك ال ُقـرآ َن َعلَـى َحـرفَـ ِ
ـال« :أَسـأ َُل
ني» ،فَـ َق َ
أَتَاهُ الثانِيَةَ ،فَـ َق َ
ال« :إِن اهللَ يَـأ ُمُرَك أَن تَـق َـرأَ أُمتُ َ
ِ
ِ
ـال :إِن اهللَ يـَـأ ُمُرَك
ـك»ُ ،مث َجــاءَهُ الثالِثَـةَ ،فَـ َقـ َ
اهللَ ُم َعافَاتَــهُ َوَمغفَرتَــهَُ ،وإِن أُمـ ِـيت َال تُ ِطيـ ُـق َذلـ َ
ـال« :أَسـأ َُل اهللَ ُم َعافَاتَـهُ َوَمغ ِفَرتَـهَُ ،وإِن أُم ِـيت
ك ال ُقرآ َن َعلَى ثََالثَِة أَحُرف ،فَـ َق َ
أَن تَـقَرأَ أُمتُ َ
ِ
ـك ال ُق ــرآ َن َعلَ ــى
ـك»ُ ،مث َج ــاءَهُ الرابِ َعـ ـةَ ،فَـ َق ـ َ
ـال :إِن اهللَ يَــأ ُمُرَك أَن تَـق ـ َـرأَ أُمتُ ـ َ
َال تُ ِطي ـ ُـق َذل ـ َ
ً()1
ِ
ِ
َصابُوا.
َسبـ َعة أَحُرف ،فَأَميَا َحرف قَـَرءُوا َعلَيه فَـ َقد أ َ
ومــن املعــروف أ ّن األصــل املعـ ّـول عليــه يف القــرآن الكــرمي إمنــا هــو التلق ـي واألخــذ،
ثقـ ـةً عـ ــن ثقـ ــة ،وإمامـ ـاً عـ ــن إمـ ــام إىل النـ ــيب ؛ ألن املصـ ــاحف مل تكـ ــن منقوطـ ــة وال
مش ــكولة ،وأ ّن ص ــورة الكلم ــة فيه ــا كان ــت حتتم ــل وج ــوه القـ ـراءات املختلف ــة ،وق ــد ال
حتتمل الكلمة إالّ وجهاً واحداً فتكتب به ،مث تُكتب يف مصحف آخر بالوجه اآلخر

( )1احلديث صحيح على شرط الشيخني  ,أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده٥برقم (. )211٧2
ينظر )1٥3 /31( :
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وهكذا .
وق ــد بع ــث عثم ــان  املص ــاحف يف اآلف ــاق ،وم ــع ك ــل مص ــحف م ــن يواف ـ ـ ـق
قراءتــه يف األكثــر األغلــب مــن الصــحابة ،وقــد أخــذ هــؤالء الصــحابة رضـوان اهلل علــيهم
الق ـرآن ع ــن الن ــيب  ف ــاختلفوا يف األخ ــذ عن ــه ،فم ــنهم م ــن أخ ــذ الق ــرآن عن ــه حب ــرف،
تفرقـوا يف اآلفــاق والــبالد وهــم علــى هــذا
ومــنهم مــن أخــذه حب ـرفني ،ومــنهم مــن زاد ،مث ّ
احلــال ،فــاختلف أخــذ التــابعني عــنهم ،وأَخ ـ ُذ تــابع التــابعني عــن التــابعني ،وهكــذا حــىت
ختصـ ـ ـ ـصوا وانقطع ـ ـ ـ ـوا للقـ ـ ـ ـ ـراءات
وص ـ ــل األم ـ ــر إىل األئم ـ ــة الق ـ ـ ّـراء املش ـ ــهورين ال ـ ــذين ّ

يضـ ــبطوهنا ويُعنـ ــون ِّبـ ــا وينشـ ــروهنا ،ومـ ــن هنـ ــا نشـ ــأت الق ـ ـ ـ ـراءات واختالفه ـ ـ ـ ـا ،وهـ ــو
اخــتالف يف حــدود الســبعة األحــرف الــيت نــزل ِّبــا القــرآن الك ـ ـ ـرمي وكله ـ ـا مــن عنــد اهلل،
()1

ال من عند الرسول وال أحد من القراء .
وق ــال الزركش ــي :ال ُق ــرآن وال ِقـ ـراءات ح ِقي َقتـ ـ ِ
ان ُمتَـغَايَِرتَ ــان فَالق ـ ـ ـرآ ُن ُه ـ َـو ال ـ ـ ـ ـ ـ َوح ُي
َ
َ
املنَ ـ ــزل َعلَـ ــى ُحمَمـ ــد  لِلبَـيَـ ــان َو ِ
اإلع َجـ ــازَ ،والقـ ـ َـراءات ِهـ ــي اخـ ــتِ َالف أَل َف ـ ـ ـا ِ الـ ـ َـوح ِي
ُ
()2
ال َمذكور ِيف َكتَبَ ِة احلروف أَو َكي ِفيتِها ِمن َخت ِفيف َوتَث ِـقيل َو َغ ِريمهَا.
ف ــإذا قُ ِ
ص ـ َـد ب ــالقرآن (األح ــرف) ف ــال ش ــك يف أ ّن القـ ـراءات ه ــي األح ـ ـرف وه ــي
بعينها القرآن املنزل من عند اهلل.
أمــا إذا قصــدنا بــالقراءات (كيفيــة أداء الكلمــات القرآنيــة) واملعـ ُـزوةِ لل ُقــراء فــال بــد

عنــدها مــن التفريــق بــني أقســام الق ـراءات :فمــا كــان منهــا مت ـواتراً أو مستفيض ـاً مشــهوراً
متل ّق ـى بــالقبول – كمــا قســمها ابــن اجلــزري  )3(-فيطلــق علــى كــل واحــدة منهــا اســم

( )1ينظر :مناهل العرفان ()413/1
( )2الربهان يف علوم القرآن ()31٨/1
( )3النشر(. )14/1
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قــرآن وتؤخــذ أحكامــه ،ومــا مل يكــن منهــا كــذلك واخت ــل فيه ــا رك ــن م ــن األرك ـ ـ ـ ـان أو
أكثر فكانت شاذة ،فهذه يقال هلا قراءة وال يصح تسميتها قرآناً.
ويف ضــوء مــا ســبق يتضــح لنــا أ ّن بــني القـراءة والقــرآن تــداخل ،وأ ّن النســبة بينهمــا
هــي العم ــوم واخلص ــوص املطل ــق ،فك ــل م ــا ه ــو ق ــرآن فه ــو –ال ب ــد -م ـ ـ ـن الق ـ ـ ـراءات،
ولــيس كــل مــا هــو مــن الق ـراءات هــو مــن القــرآن ،ف ـالقرآن والق ـراءات حقيقتــان ليســتا
متغايرتــان تغــايراً تامـاً ( ,)1وليســتا متحـ ـ ـ ـدتني مبعـ ـ ـ ـىن واحــد بــل بينهمــا ارتبــاط وثيــق هــو
()2

ارتباط اجلزء بالكل .
ولــذلك عنــدما نُقــل عــن طائفــة مــن علمــاء األُّمـة مــن اللغــويني و النّحــاة و النّحــاة

الق ــراء طع ــن أو نق ــد أو ختطئ ــة ل ــبعض القـ ـراءات املتـ ـواترة ،وه ــو طع ــن ط ــال القـ ـراءات
كأحرف وكطرق أداء ،وكـان لك يـل مـنهم وجهتـه وعلّتـه يف ذلـك النقـد والطّعـن ،خمتلفـني

يف كــون هــذه األحــرف أو طــرق األداء هــي مــن القــرآن الكــرمي أو ال ،ممــا يرتتــب عليــه
جواز الطّعن فيها من عدمه  ,كان البد من البحث يف األدلة على أن القراءات وحي
من اهلل سبحانهً ,وهي أدلة متع ّددة :

أولا :تكفلـ ــه تعـ ــاىل حبفـ ــظ القـ ــرآن :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

احلج ــر ,9 :وأم ــا األم ــم املتقدم ــة فق ــد وك ــل اهلل تع ــاىل إليه ــا حف ــظ ُكتُبه ــا املنزل ــة عل ــى
أنبي ـ ـ ــائهم ق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ

ظ «التـ ـ ــوراة» إىل بـ ـ ــين
ﮖ ﮗ ﮘًﭼ املائـ ـ ــدة ،44 :فلم ـ ـ ـ ـ ـا ُوكـ ـ ـ َـل ِحفـ ـ ـ ُ
( )1وهو رأي الدكتور شعبان إمساعيل كما أماله علينا يف إحدى حماضرات مادة القراءات العشر الكربى .
( )2وهــو رأي حممــد ســامل حميســن  .ينظــر :الق ـراءات وأثرهــا يف علــوم العربيــة (ص , )11 - 1٥ :ينظــر:
القراءات أحكامها ومصدرها (ص. )22 :
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إس ـرائيل دخلهــا التحريــف والتبــديل ،قــال تع ـ ــاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽ ﭼًالبقرة.٧9 :
وأما "القـرآن الكـرمي" فهـو بـاق إىل أن يـرث اهلل األرض ومـن عليهـا ،ال ينـدثر ،وال
أي حتري ــف ،مل ــا س ــبق يف علم ــه تع ــاىل أ ّن ه ــذا
ميسـ ـه ّ
يتبـ ـ ّدل ،وال يلت ــبس بالباط ــل ،وال ّ
الكتاب هـو الدسـتور الـدائم الـذي فيـه صـالح البشـرية كلهـا .ولـذلك جنـد أ ّن القـراءات
وهي على كثرهتا مل تتضاد ومل تتناقض ،وهذا دليل على قرآنيّتها.

وعمـت فيــه الفــنت ،وَكثُـ َـرت
ثانيـا :جــاء علــى هــذا القــرآن زمــان كثــرت فيــه الفــرقّ ،
فيه األحاديث املكذوبة عنه  ،وأما "القرآن الكرمي" فلم يستطع أحـد مـن أعـداء هـذا
وسـلِ َم مـن أي حتريـف أو تغيـري،
أي نص من نصوصه ،أو يدخل عليـهَ ،
الدين أن يب ّدل ّ
بالرغم من حرصهم على ذلك ،ولكنهم ما استطاعوا لذلك سبيالً.
ثالثـا :أ ّن الرســول  قــد أقــر الصــحابة علــى هــذا االخــتالف يف حياتــه حــني ُرفــع
إليــه للحكــم فيــه واألدلّ ـة علــى ذلــك كث ــرية ،وأش ــهرها احلادث ــة ب ــني عم ــر ب ــن اخلط ــاب
وهش ــام ب ــن حك ــيم رض ــي اهلل عنهم ــا ،يق ــول عم ــر ب ــن اخلط ــاب" :مسع ــت هـ ـشام ب ــن
حكــيم يق ـرأ ســورة الفرق ـان يف حيــاة النــيب  -  -فاس ــتمعت لقراءت ــه ،ف ــإذا ه ــو يقـ ـ ـرأ

عل ـ ــى ح ـ ــروف كث ـ ــرية مل يقرئنيه ـ ــا رس ـ ــول اهلل  ، -فك ـ ــدت أسـ ـ ـ ـ ـ ـاوره يف الص ـ ــالة،
فتص ـ ّـربت ح ــىت سـ ـلّم ،فلببت ــه بردائ ــه ،فقل ــت" :م ــن أق ـرأك ه ــذه الس ــورة الـ ـ ـ ـ ـ ـيت مسعت ــك
تق ـرأ"؟ قــال" :أقرأنيهــا رســول اهلل  "فقلــت" :كــذبت ،فــإ ّن رســول اهلل أقرأنيهــا علــى
غــري مــا ق ـرأت" ،فانطلقــت بــه أقــوده إىل رســول اهلل  -  -فقلــت" :إين مسعــت هــذا
يق ـ ـرأ الفرقـ ــان علـ ــى حـ ــروف مل تقرئنيهـ ــا" ،فقـ ــال رسـ ــول اهلل « :أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـله ،اق ـ ـرأ يـ ــا
هشــام» ،فقـرأ عليــه القـراءة الــيت مسعتــه يقـرأ ،فقــال رســول اهلل « :كــذلك أُنزلـ ـ ـ ـت»،
مث ق ــال" :اقـ ـرأ ي ــا عم ــر" ،فقـ ـرأت القـ ـراءة ال ــيت أقـ ـرأين ،فق ــال رس ــول اهلل « :ك ــذلك
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تيسر منه».
أُنزلت .إ ّن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف ،فاقرأوا ما ّ

()1

رابعـ ـا :احل ــرص م ــن الص ــحابة رض ـوان اهلل عل ــيهم عل ــى حف ــظ الق ــرآن كم ــا أُن ــزل

ب ــدون حتري ــف يف حي ــاة الن ــيب  ،وهـ ـو ح ــرص امت ــد إىل م ــا بع ــد وفات ــه علي ــه الص ــالة
والسالم ،فعندما انتشروا يف األمصـار وبـدأت تظهـر قضـية االخـتالف يف القـراءات نظـراً
الخ ــتالف اللهج ــات ،تصـ ـ ّدى العلم ــاء هل ــذه الظ ــاهرة ح ــىت ال تتس ــع دائرهت ــا وم ــن مث
يص ــعب إغالقه ــا ,فقس ــموا ه ــذه القـ ـراءات إىل :متـ ـواترة ،وآح ــاد ،وقـ ـراءات ش ــاذة ،مث

املتمم ــة للعش ــرة ،مث م ــا يك ــون م ــن ق ـراءات
جعل ـوا املت ـواترات الس ــبعة ،وق ـراءات الثالث ــة ّ
الصحابة ،وما بقي فهو شاذ.
ولـ ــوال أ ّن الق ـ ـراءات ليسـ ــت بقـ ــرآن ملـ ــا مت تأصـ ــيلها بعـ ــد وفـ ــاة الرسـ ــول -  -

بوصفها علماً ال يُستهان به ،وأيمعت األُّمة على قرآنيّتها وتل ّقتها بالقبول .

ـس أص ـالً مــن أصــول الــدين وال فرعـ ـ ـاً
خامس ـا :إ ّنًاالخــتالف يف الق ـراءات ال ميـ ّ
مـ ــن فروعـ ــه ،فهـ ــذه االختالفـ ــات يف القـ ـراءة مل ُحتـ ــل حرامـ ـاً ومل ُحتـ ــرم حـ ــالالً ،ومل تُثِ ـ ـ ـ ـر
تناقضـاً بــني املســلمني يف ديــنهم ،بــل إ ّن التطــرق إىل اخــتالف القـراءات مــن هــذا البــاب
هو من قبيل العبث أو الفهم اخلـاطئ لطبيعـة هـذه القـراءات واحلكمـة مـن تعـددها ،فـال

( )1أخرجه البخـاري يف مواضـع مـن صـحيحه ،منهـا :كتـاب اخلصـومات ،بـاب كـالم اخلصـوم بعضـهم يف
بعض ،برقم ،)2419( :ومسلم يف صحيحه ،كتاب صـالة املسـافرين وقصـرها ،بـاب بيـان أن القـرآن
علــى ســبعة أحــرف وبيــان معنــاه ،بــرقم ،)1٦٥/1( ،)٨1٨( :ولكــن آخــر احلــديث فيهمــا قولــه :
«فــاقرؤوا مــا تيســر منــه» ،وأمــا قولــه « :فــاقرؤوا كمــا علمــتم» فهــو يف قصــة اخــتالف عبــد اهلل بــن
مسـعود مـع رجـل ،رواهــا اإلمـام أمحـد يف املســند ،بـرقم ،)٨٨/٧( ،)39٨1( :واحلـاكم يف املســتدرك،
كتـاب التفسـري ،بـرقم ،)2٦٨/2( ،)2944( :وأبــو يعلـى يف املسـند ،بــرقم،)4٧٥/٨( ،)1٥1٧( :
واب ــن حب ــان يف ص ــحيحه ،كت ــاب الرق ــائق ،ب ــاب قـ ـراءة الق ــرآن ،ب ــرقم ،)22/3( ،)٧4٦( :واحل ــافظ
املقدسي يف املختارة ،برقم.)333/1( ،)٦1٧( :
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()1

ولـو أ ّن القـراءات ليسـت بقــرآن ،وليســت بـوحي منــه ســبحانه ،لوقـع فيهــا اخلــالف

م ــع أص ــول ال ــدين أو أح ــد فروع ــه ،ب ــل إ ّن م ــن أه ــم األدلّـ ـة عل ــى قرآنيّته ــا أهن ــا تُب ـ ّـني
االخــتالف يف بعــض األحكــام ،واجلمــع بــني حكمــني خمتلفــني ،والداللــة علــى حكمــني

ش ــرعيّني ،ودف ــع ت ــوهم مـ ــا ل ــيس مـ ـراداً ،وبي ــان لفـ ــظ م ــبهم كلف ــظ (العه ــن) ( ,)2مـ ــع
فكل قراءة بالنسبة إىل األخرى مبنزلة آية مستقلة.
اإلعجاز يف اإلجياز اللفظيّ ،
وال خيف ــى أ ّن الطّع ــن يف ِ
القـ ـراءات املتـ ـواتِرة واملش ــهورة ع ــن األُّمـ ـة واملتلَق ــاة ل ــديها
بالقبول ،يفـتح بابًـا ألعـداء الـدين للطّعـن يف القـرآن الكـرمي؛ بـدعوى أ ّن علمـاء اإلسـالم
ـني تلـك املطـاعن ،ونفصـل يف
أنفسهم قد طعنوا يف شـيء منـه  .وعليـه كـان لزامـاً أن نـُبَـ َ
حجيــة القـراءة املتـواترة ،كمــا ســيأيت يف هــذا البحــث – إن شــاء اهلل  -لكــف
بيــان وجــه ّ
يد من أراد النيل من القرآن أو الدين من خالهلا.
وقـ ــد وضـ ــع علمـ ــاء القـ ـراءات ضـ ـوابط مشـ ــهورة ،يَِزنـُ ــو َن ِّبـ ــا الروايـ ــات الـ ـواردة يف
القراءات ،ملعرفة القراءات املتواترة واملشهورة املتل ّقاة بالقبول .

( )1ينظ ــر :القـ ـراءات وأثره ــا يف عل ــوم العربي ــة (ص )12 :وم ــا بع ــدها بتص ــرف ،املوق ــع اإللك ــرتوين :بي ــان
اإلسالم للرد على االفرتاءات والشبهات ،بتصرف .
ـال َكـالعِه ِن ال َمن ُفـو ِ ) سـورة
(وتَ ُكو ُن اجلِبَ ُ
( )2جاء يف قراءة ابن مسعود (الصوف) ،وذلك من قوله تعاىلَ :
القارعة آية (.)1

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

33

ثانيا :ضوابط القراءة المقبولة :

وتفرق ـوا يف األمصــار ،وخلّفهــم أجيــال
عنــدما تقــادم ال ـزمن وكثــر القــراء وانتشــرواّ ،

بعــد أجيــال يف طبقــات متتابعــة ،فمــنهم اجملـ ّـود للــتالوة املشــهور بالروايــة والدرايــة ،ومــنهم
املقتصــر علــى وصــف مــن هــذه األوصــاف ،وكثــر بســبب ذلــك االخــتالف ،وكــاد خيــتلط
املتـواتر بالشــا ّذ ،فــانربى جهابــذة العلمــاء فميّ ـزوا ذلــك وحـ ّـرروه يف مؤلّفــاهتم( ،)1ووضــعوا
ضوابط تقيّم من خالهلا هذه األوجه املختلفة للقـراءة ،وقـد مـرت هـذه الضـوابط مبراحـل
وأدوار تارخيية خمتلفة ،واتفاق واختالف ،حـىت اسـتقر األمـر علـى ثالثـة ضـوابط وشـروط
وهي كما ذكرها اإلمام ابن اجلزري:
-1أن تكون القراءة صحيحة السند .
-2أن توافق اللغة العربية ولو بوجه .
-3أن توافق أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالً

الضابط األول :صحة السند :
ك ــان السـ ـلف م ــن الص ــحابة والت ــابعني رضـ ـوان اهلل عل ــيهم ،وم ــن ج ــاء بع ــدهم،

يعـ ّـربون عــن هــذا الــركن بقــوهلم (القـراءة سـنّة) ،فقــد روى ابــن جماهــد (324ه) عــن زيــد
بـن ثابــت (41ه) أنــه قـال" :القـراءة سـنّة"( ،)2وقـال القســطالين (923ه) « :اإلســناد
أعظم مدارات هذا الفن؛ ألن القراءات سنّة متّبعة ونقل حمض"(.)3

وقد اختلف العلماء يف هذا الشرط ،وأوردوا فيه من املناقشات مـا يطـول شـرحه،
وحاصل هذه النقاشات أهنم فيها على رأيني:
( )1إبراز املعاين (ص.)4 :
( )2ينظر :السبعة (ص.)49 :
( )3ينظر :لطائف اإلشارات (.)1٧2/1
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الرأي األول:
أنــه ال يُشــرتط الت ـواتر و إمنــا يُكتفــى بصــحة الســند ،وهــو أن يــروي الق ـراءة العــدل

الضــابط عــن مثلــه كــذا حــىت تنتهــي ،وتكــون كــذلك مش ــهورة عنــد أئمــة هــذا الش ــأن
الضابطني له ،غري معـدودة عنـدهم مـن الغلـط أو ممـا شـ ّذ ِّبـا بعضـهم ( ,)1فاالستفاضـة
عندهم تكفي للقطع بقرآنية القراءة .
وهــو رأي كثــري مــن العلمــاء أمثــال اإلمــام مكــي بــن أيب طالــب (ت ،)43٧وأيب

شامة(ت.)٦٦1
وق ــد أيـّ ـده اإلم ــام اب ــن اجل ــزري يف النش ــر بقول ــه( :ك ــل قـ ـراءة وافق ــت العربي ــة ول ــو

بوجــه ,ووافقــت أحــد املصــاحف العثمانيــة ولــو احتمــاالً ،وصـ ّـح إســنادها ،فهــي الق ـراءة
ردهــا وال يــل إنكارهــا ,بــل هــي مــن األحــرف الســبعة الــيت نــزل
الصــحيحة الــيت ال جيــوز ّ
ِّبا القرآن ووجب على الناس قبوهلـا ,سـواء كانـت عـن األئمـة السـبعة أم عـن العشـرة أم
عـن غـريهم مـن األئمــة املقبـولني ,ومـىت اختــل ركـن مـن هـذه األركــان الثالثـة أُطلـق عليهــا
عمـن هـم أكـرب مـنهم ,هـذا هـو
ضعيفة أو شا ّذة أو باطلة ،سواء كانت عـن السـبعة أو ّ

الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف واخللف) (.)2
قــال اإلمــام النــويري يف شــرحه للطيبــة تعقيبـاً علــى كــالم ابــن اجلــزري " :إ ّن القــول

ـحة الســند فقــط ،وال يتــاج إىل
بــأ ّن القــرآن يكتفــي يف ثبوتــه مــع الشــرطني املتقــدمني بصـ ّ
تـ ـواتر ،وه ــذا ق ــول ح ــادث خم ــالف إليم ــاع الفقه ــاء واحمل ــدثني وغ ــريهم ...ولق ــد ض ـ ـ ـ ّل
بســبب هــذا القــول قــوم فصــاروا يقــرؤون أحرف ـاً ال يصـ ّـح هلــا ســندا أص ـالً ،ويقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
التواتر ليس بشرط" (.)3

( )1ينظر :النشر (. )1٨/1
( )2املصدر السابق (. )11/1
( )3ينظر :شرح طيبة النشر للنويري (. )11٧/1

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

35

الرأي الثاني :
ـحة السـ ــند ,وه ــو رأي يمهـ ــور
إن التـ ـواتر ش ــرط يف قبـ ــول القـ ـراءة وال يكفـ ــي ص ـ ّ

العلماء -سلفاً وخلفاً.-
اترا ( ,)1ومـن
ولذلك ُعر َ
ف القرآن بأنه :ما نقـل إلينـا بـني دفّـيت املصـحف نق ًـال متـو ً

العلماء الذين قالوا بالتواتر :وأبـو القاسـم اهلـذيل ( , )4٦1اإلمـام الصـفراوي (، )٦3٦
وأبـو احلســن الســخاوي ( ،)2()9٥2وغـريهم مــن كبــار الق ّـراء ،وهــو رأي ابــن اجلــزري يف

كتابه منجد املقرئني(.)3
يقــول أبــو القاســم النــويري " :القــرآن عنــد اجلمهــور مــن أئمــة املــذاهب األربعــة هــو
مــا نُقــل بــني دفّـيت املصــحف نق ـالً مت ـواتراً ,وكــل مــن قــال ِّبــذا احلــد اشــرتط التـواتر. . .

وحينئــذ فالبــد مــن الت ـواتر عنــد األئمــة األربعــة صــرح ،بــذلك يماعــات كــابن عبــد الــرب
وابن عطية والنووي والزركشـي واإلسـنوي واألذرعـي ,وعلـى ذلـك أيمـع الق ّـراء ومل خيـالف
من املتأخرين إالّ مكي وتبعه بعضهم "(.)4
والذي نالحظه أن ابـن اجلـزري يف -كتابـه منجـد املقـرئني -اشـرتط (التـواتر) ،فمـا

بصحة السند)؟
الذي دعاه إىل تغيري شرطه يف النشر واالكتفاء ( ّ
اجلواب :يبـدو أنـه عنـدما راجـع بعـض الروايـات :وجـد أهنـا ال ينطبـق عليهـا التـواتر
مبعنــاه االصــطالحي ,فعــدل عــن هــذا ال ـرأي ,مث جــاء املتــأخرون فقــالوا :إ ّن هــذا ال ـرأي
حمدث ,وال ينبغي التعويل عليه ,وينبغي أن تكون القراءةُ متواترة .
( )1ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر (.)199/1
( )2راجع نصوص أقواهلم يف مناهل العرفان (.)434-431/1
( )3ينظر :منجد املقرئني (ص.)٨٥-٧9 :
( )4ينظر :شرح طيبة النشر للنويري (. )٧2/1
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رأي بين رأيين :

ِ
ف أَل َفــا ِ الـ َـوح ِي ال َمــذ ُكوِر ِيف
ات ِهـ َـي اخــتِ َال ُ
يقــول الزركشــي(تَ ( :)٧94والقـ َـراءَ ُ
َكتبـ ِـة احلــر ِ
وف أَو َكي ِفيتِ َهــا ِمــن َخت ِفيــف َوتَـث ِقيــل َو َغ ِريِمهَــا) ( )1وعليــه فــإ ّن التـواتر شــرط يف
ََ ُ ُ
احلـ ـ ــروف – الفـ ـ ــر – ولكنـ ـ ــه ال يُشـ ـ ــرتط يف طُـ ـ ــرق الـ ـ ــداء ,وذهـ ـ ــب لـ ـ ــذلك ابـ ـ ــن

احلاجب(ت )٦4٦يف خمتصر األصول مـن أ ّن" :القـراءات السـبع متـواترة فيمـا لـيس مـن
()2
فصــل الــرد عليــه ابــن
أي
ر
ـو
ـ
ه
و
,
قبيــل األداء كاملــد واإلمالــة وختفيــف اهلمــز وحنــوه"...
ّ
اجلزري ووافق عليه جزئياً وليس باجلملـة؛ ألنـه يـرى مـثالً أ ّن املـد العرضـي مقطـوع بتـواتره
عـن النــيب  ،وأمـا مــا زاد علـى القــدر املشـرتك كحمــزة وور فهـو مشــهور ومســتفاض
متل ّقى بالقبول ولكنه ليس متواتراً ,وِّبذا يعود ليتفق جزئياً مع رأي ابن احلاجب (.)3
الرأي الرا ح :
ـدت اختالفـاً
بعــد اطالعــي وقـراءيت لكتــب كثــرية حتـ ّدثت عــن مســألة التـواتر ,وجـ ُ
يف حتدي ــد الـ ـرأي الـ ـراجح ،فم ــنهم م ــن رج ــح الـ ـرأي األول ,وم ــنهم م ــن رجـ ـ ـ ـ ـح الـ ـرأي
الثاين ,ومنهم من يمع بني الرأيني برتجيح بينهما.
ـدت أ ّن ش ــيخنا ال ــدكتور ش ــعبان إمساعي ــل ،ق ــد أحس ــن عن ــدما رج ــح ه ــذه
ووج ـ ُ
وجيمع بني الرأيني.
املسألة ترجيحاً يُذهب اخلالف
ُ
حيث قال( :إن القراءات املقبولة -اليت يصح أن نَقرأ ِّبا ونُقر ِّبا -نوعان:
/1القراءة املتواترة :وهي اليت ال خالف يف قبوهلا والقراءة ِّبا.

/2الق ـراءة املش ــهورة :وه ــي الق ـراءة ال ــيت ص ــح س ــندها ,ووافق ــت رس ــم املص ــاحف
( )1الربهان يف علوم القرآن (.)31٨/1
( )2منجد املقرئني (ص.)٧2 :
( )3راجع رد ابن اجلزري بالتفصيل يف منجد املقرئني (ص. )٧٦- ٧2 :
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العثماني ــة ولـ ــو احتمـ ــاالً ,ووافقـ ــت اللغـ ــة العربيـ ــة ,واشـ ــتهرت ،وتل ّقتهـ ــا األُّمـ ـة بـ ــالقبول,

ـحة القـراءة ِّبـا ،فكـأن
وحصل ِّبا العلم اليقني ,فتُلحـق بـاملتواترة ،وتأخـذ حكمهـا يف ص ّ

االستفاضة مع صحة السند ،وتل ّقي األُّمة للقراءة بالقبول :جيعلها ملحقة باملتواترة .
وعل ــى ه ــذا ينبغ ــي أن ُيم ــل ك ــالم اب ــن اجل ــزري وغ ــريه؛ أل ّن القـ ـراءة إذا مل تك ــن

متـواترة ولكنهــا صــحيحة الســند ،ينبغــي أن ينضـ َـم إليهــا الشــرطان اللــذان ،أشــار إليهمــا
ابن اجلزري يف الطيّبة بقوله:
فَك ـ ـ ـ ـ ــل َم ـ ـ ـ ـ ــا َواف ـ ـ ـ ـ ـ َـق َوج ـ ـ ـ ـ ــهَ َحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِو َوَك ـ ـ ـ ـ ــا َن لِلرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم احتِمـ ـ ـ ـ ـ ـاَالً َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِوي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــح إِس ـ ـ ـ ـ ـ ــنَاداً ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ال ُق ـ ـ ـ ـ ـ ــرآ ُن فَـ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذهِ الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةُ األَرَكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن
َو َ
وحيثُم ـ ـ ـ ـ ـ ــا َخيتَ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رك ـ ـ ـ ـ ـ ــن أَثبِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُذو َذهُ لَ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أَن ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ِيف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ َع ِة
ـت
ََ
ُُ
وأم ــا إذا كان ــت م ــن الن ــوع األول فلس ــنا حباج ــة إىل ه ــذين الش ــرطني؛ ألن ــه م ــن
املعلــوم أن القـراءة إذا كانــت متـواترة فــال بــد أن تكــون موافقــة للغــة العربيــة ،وغــري خمالفــة
لرسم املصاحف العثمانية.
فمــن قــال :صــحيحة الســند وليســت مت ـواترة :نظــر لألصــل قبــل اشــتهارها ,ومــن
قال :متواترة :نظر ملا بعد الشهرة ,واستفاضتها ,وتل ّقي األُّمة هلا بالقبول.
وِّب ــذا ميكنن ــا أن نق ــول إ ّن اخل ــالف يك ــاد يك ــون خالف ـاً لفظيـ ـاً وِّب ــذا يمعن ــا ب ــني
الرأيني ،فكل فريق نظر للقضية من جانب غري الـذي نظـر إليـه اآلخـر والنتيجـة واحـدة,

وهــي أهنــا مقبولــة ويُق ـرأ ِّبــا ،وهــذا مــا تل ّقينــاه عــن مش ــاخينا وأخربون ــا أهنــم تل ّق ـوه عل ــى
مشاخيهم ،وهكذا إىل هناية السند ،واهلل أعلم) (.)1

( )1هذا ما أماله علينا شيخنا الـدكتور :شـعبان حممـد امساعيـل يف إحـدى حماضـرات مـادة القـراءات العشـر
الكربى عام 142٦هـ.
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الشرط الثاني :موافقة العربية ولو بو ه:
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيحا ُجم َم ًع ــا َعلَي ـ ِـه ،أَم
ي ـراد بِــه َوج ًهــا م ــن ُو ُجــوه النح ـ ِوَ ،س ـ َـواء َكــا َن أَف َ
ص ـ َـح أَم فَصـ ً
ِ ِ ِ
ُخمتَـلَ ًفـ ــا فِيـ ـ ِـه اختِ َالفًـ ــا َال ي ِ
اع َوتَـلَق ـ ـ ـاهُ األَئِمـ ـةُ
َُ
ـاع َو َذ َ
ضـ ــر مثـلُـ ــهُ إِ َذا َكانـَ ــت القـ ـ َـراءَةُ ممـ ــا َشـ ـ َ
بِ ِ
يح ،إِذ ُهـ َـو األَصـ ُـل األَعظَـ ُـم َوالــرك ُن األَق ـ َـوُمَ ،وَه ـ َذا ُهـ َـو ال ُمختَـ ـ ـ ُار ِعن ـ ـ ـ َد
اإلســنَ ِاد الصـ ِـح ِ
ِ
ني ِيف ُرك ِن ُم َوافَـ َق ِة ال َعَربِي ِة(.)1
ال ُم َحقق َ
مهمـة هــي أ ّن القـراءة سـنّة متّبعـة ،ولــيس كــل مــا جيــوز
ويكـم هــذا الشــرط قاعــدة ّ

يف العربية جيوز يف القرآن(. )2
ويظهر ذلك يف تلحني يي بن يعمر

()3

للحجاج( )4حني قرأ قول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـاىل:

إج ُك ْم وع ِشيرتُ ُك ْم وأ ْموإ ٌل إ ْقترْفتُ ُموها
اؤ ُك ْم وِإ ْخو ُإن ُك ْم وأ ْزو ُ
اؤ ُك ْم وأ ْبن ُ
﴿ قُ ْل إِ ْن كان آب ُ
وتِجارةٌ ت ْخشون كسادها ومس ِ
اك ُن ت ْرض ْونها أح َّ
ب إِل ْي ُك ْم ِمن إللَّ ِه ور ُسولِ ِه و ِجه ٍاد
ْ
ِِ
ِ
صوإ حتَّى يأْتِي إللَّهُ بِأ ْمرﭼ التوبة 24 :برفع (أحب) ،وهو تلحني
في سبِيله فترَّب ُ

ُ
القراء النقـلة ،وإالّ فهـ ـي يف
ليس من جهة خمالفتها للعربية ،وإمنا ملخالفتها إيماع ّ
العربية جائزة ،على أن يضمر ضمـ ـ ـري الشأن ،ويلزم ما بعدها باالبتداء واخلرب أن
تكون اجلملة يف موضع نصب على أهنا خرب كان .
()5

( )1النشر يف القراءات العشر (.)1٥/1
( )2ينظر :مواقف النحاة (ص.)23 :
ـوى ،يكــىن أبــا ســليمان ،أول مــن نقــط املصــاحف ،ولــد بــاألهواز،
( )3هــو يــي بــن يعمــر العــدوا ّ النحـ ّ
ـوى خبراســان ســنة تســع وعش ـرين ومائــة  .ينظــر :إنبــاه الــرواة علــى أنبــاء النحــاة ( ،)24/4األعــالم
وتـ ّ
للزركلي (. )1٧٧/٨
ِ
ِ
ـاحة،
ف الثـ َقفيَ ،كا َن ظَلُوماًَ ،جباراً ،نَاصبِيّاًَ ،وَكا َن َذا َش َج َ
بن يـُو ُس َ
اعةَ ،وَمكـرَ ،وَد َهـاءَ ،وفَ َ
ص َ
اج ُ
( )4احلَج ُ
وبالَ َغـة ،وتع ِظــيم لِل ُقــر ِ
آن ،ويل العـراق واملشـرق عشـرين عامـاً ،مــات سـنة مخــس وتســعني  .ينظــر :ســري
ََ
ََ
َ
أعالم النبالء ( ،)343/4األعالم للزركلي (.)1٦٨/2
( )1ينظر :البحر احمليط (.)392/1
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ويف مقابل ذلك كم مـن قـراءة أنكرهـا أهـل النحـو ومل يُعتـرب بإنكـارهم ،الجتمـاع
السلف على قبوهلا كإسـكان اهلمـز أليب عمـرو مـن (بَـا ِرئ ُكم) َو
األئمة املقتدى ِّبم من ّ
(يَأ ُمرُكم) َوَحن ِوهِ .
وقد أصل أبو عمرو الداين هلذا الشرط بأصل عظـيم فقـالَ :وأَئِمـةُ ال ُقـر ِاء َال تَـع َم ُـل
ِيف َش ــيء ِم ــن ح ــر ِ
وف ال ُق ــر ِ
آن َعلَ ــى األَف َش ــى ِيف اللغَ ـ ِـة واألَقـ ــيَ ِ
س ِيف ال َعَربِي ـ ِـة ،بَــل َعلَ ــى
ُُ
ِ
ِ
ِ
ـاس َعَربِيــة َوَال
َصــح ِيف النـقـ ِـل َوالرَوايَــة إِذَا ثـَبَت ـ َ
األَثـبَــت ِيف األَثَـ ِر َواأل َ
ت َع ـنـ ُهم َمل يـَُرد َهــا قيَـ ُ
()1
فُ ُشو لُغَة ; ِألَن ال ِقراء َة سنة متبـعة يـلزم قَـبوُهلا والم ِ
صريُ إِلَيـ َها.
َ َ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ َ
الشرط الثالث :موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا:
املـراد ِّبــذا الشــرط هــو موافقتهــا ألحــد املصــاحف ،ومــا َكــا َن ثَابِتًــا ِيف بـع ِ
ضـ َـها ُدو َن
َ
َ
بـَعــض َك ِقـ َـراءَةِ اب ـ ِن َعـ ِـامر (قَــالُوا اختَـ َذ اللــهُ َولَـ ًـدا) ســورة البَـ َقـ َـرةِ آيــة  ٨٨بِغَـ ِـري َواو ،وق ـراءة
ـاب المنِـ ـ ِري) س ــورة آل عمـ ـران آي ــة  1٨4بِِزي ــادةِ الب ـ ِ
(وبِــالزب ِر وبِال ِكتَ ـ ِ
ـاء ِيف ِاالمسَـ ِ
ـني َوَحنـ ـ ِو
ََ َ
ُ
َ ُ َ
ِ
ـك ،وهــذه املوافقــة للمصــاحف العثمانيــة هــي نتيجــة طبيعيــة إليمــاع املســلمني علــى
ذَلـ َ
صــنيع عثمــان  جبمــع املصــحف ،الــذي كــان حلرصــه  علــى حفــظ القــرآن ووحــدة
األُّم ـة ،ومع ــىن (ول ــو احتم ــاالً) أي َم ــا يـَُوافِ ـ ُـق الرس ـ َـم َولَــو تـَق ـ ِـد ًيرا ،إِذ ُم َوافَـ َق ـةُ الرس ـ ِم قَــد
تَ ُكو ُن َحت ِقي ًقا َوُه َو ال ُم َوافَـ َقـةُ الصـ ِريَةَُ ،وقَـد تَ ُكـو ُن تَـق ِـد ًيرا َوُه َـو ال ُم َوافَـ َقـةُ احتِ َم ًـاال ،ويتمثّـل
يمي ـ ِع المصـ ِ
ـك ي ــوِم الــدي ِن) فَِإنــه ُكتِــب بِغَـ ِـري أَلــف ِيف َِ
ِ
ـاح ِ
ف،
َ َ
ذلــك يف قولــه تعــاىلَ ( :ملَـ َ
ُ َ
فَِقــراءةُ احلــذ ِ
ف َحتتَ ِملُــه حتقيقـاً وحــذفت األلــف فيــه َخت ِفي ًفــا واختصــاراً َكمــا ُكتِــب (ملِـ ِ
ـك
ُ
َ َ
ََ َ
َ
()2
ف ُحمتملَة تَـق ِديرا َكما ُكتِب ِ
الن ِ ِ
ِِ
ك امللك) .
(مال َ
َ َ
ً َ
اس)َ ،وقَراءَةُ األَل َ َ
والبد أن نعلم أ ّن خمالفة صريح الرسم يف حرف مدغم أو مب ـ ـدل أو ث ـ ـ ـ ـ ـ ـابت أو

( )1جامع البيان للداين (. )11/1
( )2النشر يف القراءات العشر (.)11/1
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حمذوف أو حنو ذلك ،ال يُعد خمالفاً إذا ثبتت القراءة بـه ووردت مشـهورة ،أال تـرى أهنـم

يع ـ ُـدون إثب ــات ي ــاءات الزوائ ــد ،وح ــذف ي ــاء (تس ــألين) يف الكه ـ ـ ـف الب ــن ع ـ ـ ـ ـ ـامر(،)1
فكــل ذلــك خمــالف للرســم غــري مــردود ,إذ هــو قريــب يرجــع إىل معــىن واح ـ ـد ،ولتمشــيه
م ــع ص ــحة القـ ـراءة وش ــهرهتا ،خب ــالف ل ــو ك ــان األم ــر يف زي ــادة كلم ــة أو نقص ــاهنا ،أو
تقــدميها أو تأخريهــا ،فــإ ّن ذلــك ال يســوغُ خمالفــة الرســم فيــه ،وهــذا هــو احلــد الفاصــل يف
حقيق ــة اتب ــاع الرس ـ ـ ـم وخمالفت ــه ( ،)2ف ــإذا اجتم ـ ـ ـعت ه ــذه اخلـ ـ ـ ـالل الث ـ ـ ـالث يف ق ـ ـ ـ ـراءة

ـحتها وصــدقها ،وكفــر مــن جحــدها ،والق ـراءات الــيت
قــر ِّبــا وقطــع علــى تعيينهــا وصـ ّ
تط ــابق ه ــذه الش ــروط الثالثـ ـة املتقدم ــة ه ــي القـ ـراءات الس ــبع املتـ ـواترة املنس ــوبة لألئم ــة
الســبعة املشــهورين الــذين اختــارهم ابــن جماهــد يف كتابــه (الســبعة)  ,و القـراءات الثالثــة
املكملة للعشرة .

( )1يقول الشاطيب رمحة اهلل :
ف بِاخلُل ِ
ويف ال َكه ِ
ف ُمثالَ
ف تَسأَل ِين َع ِن ال ُكل يَ ُاؤهُ علَى َر ِمس ِه َواحلَذ ُ
َ
( )2مناهل العرفان (. )421/1
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ثالثا :ترا م القراء السبعة وتواتر قراءاتهم:
إ ّن ما ثبتت شهرته مـن القـراءات بـني أهـل بلـد القـار  ،مـع ثنـائهم علـى صـاحب

ـحتها عنـدهم .وهـو أعظـم دليـل علـى التـواتر.
القـراءة وعـدم انتقـادهم لـه ،دليـل علـى ص ّ
يق ـ ــول اب ـ ــن اجل ـ ــزري نقـ ـ ـالً ع ـ ــن أح ـ ــد مش ـ ــاخيه« :إ ّن الق ـ ـراءات كاحل ـ ــديث ،خمرجه ـ ــا

كمخرجــه .إذا كــان مــدارها علــى واحــد ،كانــت أحاديــة .وخفــي عليــه أهنــا نســبت إىل
ذلك اإلمام اصطالحاً .وإالّ فكل أهل بلده كانوا يقرؤوهنا .أخذوها أممـاً عـن أمـم .ولـو
انف ــرد واح ــد بق ـراءة دون أه ــل بل ــده ،مل يوافق ــه عل ــى ذل ــك أح ــد ،ب ــل ك ــانوا جيتنبوهن ــا،
ويــأمرون باجتناِّبــا)( )1وذلــك كمــا عــدلوا عــن ق ـراءة ابــن حميصــن ألنــه خــرج فيهــا علــى
إيمــاع أهــل مكــة إىل قـراءة ابــن كثــري  .وعلــى هــذا نبــدأ تريمــة القـّـراء الســبعة لبيــان تـواتر

قراءاهتم وشهرهتا بني أهل بلداهنم .

أولا  .اإلمام نافع (ت 061هـ):

هــو نــافع بــن عبــد الــرمحن بــن أيب نعــيم الليثــي بــالوالء املــدين ،أبــو رومي ،أصــله مــن
أصــبهان .اشــتهر يف املدينــة وانتهــت إليــه رياســة القـراءة فيهــا ،وقــد أقـرأ نــافع النــاس دهـراً

طويالً نيفاً عن سبعني سنة ،أخذ القراءة عرضاً عن يماعة من تابعي أهل املدينـة ،ومـن
أشهرهم عبد الرمحن بن هرمز األعرج وأبو جعفر القار وشيبة بن نصاح .

وقــال اإلمــام نــافع عــن نفســه( :ق ـرأت علــى هــؤالء فنظــرت إىل مــا اجتمــع ع ـ ـليه
اثنــان مــنهم فأخذتــه ،ومــا شـ ّذ فيــه واحــد تركتــه حــىت ألفــت هــذه القـراءة) ,وقــال أبــو قــرة
موســى بــن طــارق( :مسعتــه يقــول :قـرأت علــى ســبعني مــن التــابعني) ,وقــال أب ـ ـ ـو عبيــد:
متسـكوا إىل اليــوم) .وقــال ابــن جماهــد( :وكــان
(وإىل نــافع صــارت قـراءة أهــل املدينــة وِّبــا ّ
اإلمــام الــذي قــام بــالقراءة بعــد التــابعني مبدينــة رســول اهلل  نــافع ،وكــان عامل ـاً بوجــوه
الق ـراءات متّبع ـاً آلثــار األئمــة املاضــني ببلــده) ،وقــال عبــد اهلل بــن أمحـ ـ ـ ـد بــن حنبـ ـ ـ ـ ـل:
( )1ينظر :منجد املقرئني (ص.)٧9:
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أي الق ـراءة أح ــب إليــك؟ ق ــال :ق ـراءة أه ــل املدين ــة ،ف ــإن مل يك ــن فق ـراءة
(ســألت أيبّ :
عاصـم) ,وقيــل ملالـك ملــا ُســئل عـن البســملة" :ســلوا نافعـاً .فكــل علــم يُسـأل عنــه أهلــه.

ونافـع إمام الناس يف القراءة"(.)1
وأل ّن اإلمام نافع كان من املوايل ،عابه املازين بقوله( :إ ّن نافعاً مل يـدر مـا العربيـة)

( .)2واإلمام نافع الذي قرأ على سبعني من التـابعني ,وأخـذ مـن وجـوه القـراءات أقواهـا،
وكـ ــان رمحـ ــه اهلل يُق ـ ــر النـ ــاس بـ ــالقراءات كلهـ ــا .كمـ ــا ق ـ ــال أب ـ ــو ِدحيـ ــة امل َعل ـ ــى ب ـ ــن
ُ
ِدحي ــة(ت21٥ه ــ) :فجئت ــه بكت ــاب اللي ــث ب ــن س ــعد ،رمح ــه اهلل .ألق ـرأ علي ــه ،فوجدت ــه

يقر النـاس جبميـع القـراءات ،فقلـت :يـا أبـا رومي أتقـر النـاس جبميـع القـراءات؟ فقـال:

سـبحان اهلل العظــيم ،أأحـرم نفســي ثـواب القــرآن؟ أنــا اقــر النـاس جبميــع القـراءات حــىت
إذا جاء من يطلب حريف أقرأته به(.)3
وقــد هيــأ لــه ذلــك اجلمــع مــا بــني هلجــات العــرب يف قراءتــه ،فجمــع مــثالً مــا بــني
هلجــة احلجــاز القائمــة علــى التســهيل يف اهلمــز وه ــي لغ ــة ق ـريش فينف ــرد ب ــرتك اهلم ــز يف
مثــل( :الصــابني ,والصــابون)( ,)4وهلجــة أهــل جنــد كتمــيم القائمــة عل ــى حتقيــق اهلم ــز،

فنجـده يهمـز يف مثـل (النـيبء ،والنبـوءة) ،وقـال األعشـى" :كـان نـافع يسـهل القـراءة ملـن
قـ ـرأ علي ــه ،إالّ أن يق ــول ل ــه إنس ــان :أري ــد قراءت ــك فيأخ ــذه ب ــالنرب يف مواض ــعه ،وإمت ــام
امليم ــات ،وك ــانوا يقول ــون :قـ ـراءة ن ــافع ب ــز القـ ـراءة"( ,)1وق ــول األعش ــى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـذا يوض ـ ـ ـح
ســبب اخــتالف روايــة ور عــن روايــة قــالون ،فك ــأ ّن امل ــازينّ أع ــاب نافع ـاً يف موطـ ـ ـ ـ ـ ـن
( )1لطائف اإلشارات (.)94/1
( )2ينظر :صبح االعشى للقلقشندي (.)21٧/1
( )3ينظر  :تاريخ اإلسالم (.)2٥٥/1
ِ
ني اهلَم ُز َوالصابِئُو َن ُخذ) .
(ويف الصابِئ َ
( )4قال الشاطيب رمحة اهللَ :
( )1ينظر :يمال القراء (ص.)132 :

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

43

ِ
ني َوِمائَـة (َ .)1روى القـراءة عنـه
ّقوته َفرد قوله على نفسه .تـويف رمحَـه اهلل ،سـنة سـبع َوسـت َ
عرضاً ومساعاً خلق كثريون من أشهرهم قالون عيسى بن مينا وور .

قالون:
هو عيسى بن مينا املدين النّحوي ،املل ّقب بقالون .وهو بالروميـة "جيـد" .قيـل إنـه

ربيــب نــافع ،ل ّقبــه نــافع بقــالون جلــودة قراءتــه .ق ـرأ علــى نــافع ســنة 11٥ه ـ ،واخــتص بــه
كث ـرياً .وكــان إمــام املدينــة وحنويهــا .قــال" :ق ـرأت علــى نــافع قراءتــه غــري مــرة ،وكتبتهــا يف

كتايب" .أخذ القراءة عرضاً عن نافع :قراءة نافع ،وقراءة أيب جعفـر .وعـرض أيضـاً علـى
ـريد عليـه
عيسى بن وردان ،كان قالون شديد الصـمم ،فكـان ينظـر إىل شـفيت القـار  ،ف ّ
اللحن واخلطأ ,تويف سنة 22٥ه(.)2

ورش :
هـو عثمــان بـن ســعيد املصـري القــريواين ،ل ّقبـه نــافع ب ـ"ور " .شــيخ اإلقـراء بالــديار

املصـرية ،مث رحــل إىل املدينــة ليقـرأ علــى نــافع ،وجــوَد ختمــات متع ـ ّددة عليــه ،يقــال إهنــا
أربــع ختمــات يف شــهر واحــد  .ورجــع إىل مصــر وانتهــت إليــه رئاس ــة اإلق ـراء ِّبــا ،فل ــم
ينازعــه فيهــا منــازع .مــع براعتــه يف العربيــة ومعرفتــه يف التجويــد .وكــان حســن الصــوت،
قــال يــونس بــن عبــد األعلــى" :كــان ور جيــد الق ـراءة حســن الصــوت .إذا ق ـرأ يهمــز
وميــد ويشــدد ويبــني اإلعـراب .ال ميــل ســامعه» أي أنــه أخــذ مبرتبــة التحقيــق يف الق ـراءة؛
وه ــو أس ــلوب األداء املت ــأين ال ــذي يعط ــي لك ــل ح ــرف حق ــه ومس ــتحقه ،كم ــا يعط ــي
ـات :مبِِصـ َـرِ ،يف َســنَ ِة
للحركــات مقــادير متناســبة ،وللم ـ ّدات الناشــئة عنهــا مثــل ذلــكَ ,مـ َ

19٧ه (.)3

( )1ينظر :معرفة القراء الكبار (ص ,)٦4 :األعالم للزركلي (.)1/٨
( )2ينظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)93 :سري أعالم النبالء (. )32٦/1٥
( )3ينظر :سري أعالم النبالء (.)29٦/9
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ثانيا .اإلمام ابن كثير :

هــو عبــد اهلل بــن كثــري ب ـ ِن عم ـ ِرو ب ـ ِن عبـ ِـد اهللِ ِ
الكنَـ ِـاين اب ـ ِن َزا َذا َن ب ـ ِن فَـي ـ ُـروَزا َن ب ـ ِن
َ
َ

ُهرُم َـز املكـي ,فارس ّـي األصــل  .كــان إمـام النــاس مبكـة ،مل ينازعــه فيهــا منـازع ،نقـل عنــه
أبــو عمــرو بــن العــالء وســفيان بــن عيينــة(ت )19٨وابــن ج ـريج(ت )11٥وخلــق كثــري
مـن األئمـة ،كـان فصـيحاً بليغـاً مـع أنـه مـوىل .قـال جريـر بـن حـازم" :رأيـت عبـد اهلل بــن
كثري ،فرأيت رجالً فصيحاً بالقرآن" .وقيل إ ّن ابن كثري كـان أعلـم بالعربيـة مـن جماهـد،

قــال األصــمعي :قلــت أليب عم ـرو بــن العــالء" :ق ـرأت علــى ابــن كثــري؟" .قــال" :نعــم.
ختمت على ابن كثري ،بعدما ختمت على جماهد"(.)1
وق ــد كان ــت إمام ــة اب ــن كث ــري للن ــاس يف الق ـراءة مبك ــة ،م ــن أعظ ــم ال ــدالئل عل ــى
تواترهــا ,فمكــة املكرمــة يقصــدها علمــاءُ املســلمني كلهــم للحــج والعمــرة ،فـ ـ ـلو أخط ـ ـ ـأ
ابــن كث ــري يف ح ــرف واحــد؛ ألنك ــروا ذل ــك واش ــتهر إنك ــارهم  .ولكنه ـ ـ ـم ق ــد أيمع ـ ـ ـ ـوا
ـحة قراءتــه ،مــع قــرب العهــد للصــحابة آنــذاك ،علمنــا يقينـاً بتـواتر تلــك
علــى إمامتــه وصـ ّ
القـ ـراءة .ت ــويف اب ــن كث ــري يف مك ــة س ــنة  12٥هـ ـ( ,)2وأش ــهر م ــن روى قـ ـ ـ ـراءته البـ ـ ـ ـزي
وقنبل .
البزي:
أبو احلسن أمحـد بـن حممـد بـن عبـد اهلل بـن القاسـم بـن نـافع بـن أيب بـزة ،الفارس ّـي
األصــل ,مقــر مكــة ومــؤذن املســجد احل ـرام .انته ـت إليــه مشــيخة اإلق ـراء مبكــة .وه ــو
ثبت يف القراءةَ ،كا َن ديناً ،عالِماً ،ص ِ
عرفـه ابـن األثـري(ت )٦3٥يف اللبـاب
اح
َ َ
ب ُسنةّ ،
َ َ
بصاحب قراءة ابن كثري ,وهو أكرب رواة ابن كثري ,مات سنة 21٥هـ (.)3
( )1ينظر :يمال القراء (ص.)133:
( )2ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)31٨/1معرفة القراء الكبار (ص.)49:
( )3ينظر :سري أعالم النبالء (.)11/12
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قنبل:
هــو حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن خالــد بــن حمم ــد ب ــن س ــعيد ب ــن جرج ــة أب ــو عم ــر
املخزومــي مــوالهم ،املل ّق ـب بقنبــل  .وكــان إمام ـاً يف الق ـراءة متقن ـاً ضــابطاً .انتهــت إليــه
مشــيخة اإلق ـراء باحلجــاز ،ورحــل النــاس إليــه مــن األقطــار .وك ــان مــن أج ـ ّـل رواة اب ـ ـ ـ ـن

كثــري وأوثقه ــم وأعــدهلم .وقُــد َم البــزي علي ــه؛ ألن ـه أعل ــى س ــنداً من ــه ،إذ ه ـ ـ ـو م ـ ـ ـ ـذكور
فــيمن تل ّق ـى عــنهم قنبــل ،وكــان علــى الشــرطة مبكــة؛ ألنــه كــان ال يليهــا إالّ رج ـ ـ ـل مــن

أه ــل الفض ــل واخل ــري والص ــالح ليك ــون مل ــا يأتي ــه م ــن احل ــدود واألحك ــام عل ــى صـ ـواب,
فولّوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم ،مات سنة 291هـ(.)1
ثالثا  .اإلمام أبو عمرو بن الع ء :

هو أبو عمرو زبان بـن العـالء بـن عمـار التميمـي املـازين املقـر النّح ـوي البصـري،
أحـ ــد القـ ـ ّـراء السـ ــبعة ،وهـ ــو عـ ــريب النّسـ ــب .وكـ ــان إمـ ــام النّحـ ــو يف عصـ ــره .بَـ ـ ـ ـرَز ف ـ ـ ـِي
ف ،وِيف النحـ ـ ِو ،وتَصـ ــدر لِ ِإلفَـ ـ ِ
احل ــرو ِ
ـاح ِةَ ،والصـ ــد ِقَ ،و َسـ ـ َـع ِة
َ
ـادة ُم ــدةًَ ،واشـ ــتُ ِهَر بِال َف َ
َ
صـ ـ َ
َ َ
َ
ُُ
العِلـ ـ ِمُ ،ول ــد أب ــو عم ــرو مبك ــة ونش ــأ بالبص ــرة وم ــات بالكوف ــة ،وك ـ ـ ـ ـان م ــن أش ـ ـ ـ ـ ـراف
توج ـه مــع أبيــه ملــا هــرب مــن احلجــاج ،فق ـرأ مبكــة واملدينــة .وق ـرأ أيض ـاً بالكوفــة
العــربّ ،
والبص ــرة عل ــى يماع ــة كث ــرية .فل ــيس يف الق ـ ّـراء الس ــبعة أكث ــر ش ــيوخاً من ــه .وك ـ ـ ـ ـان أبـ ـ ـو
عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب ،والشعر وأيام الناس.
قال األصمعي(ت( :)21٧مسعت أبـا عمـرو يقـول :كنـت رأسـا واحلسـن البصـري
ح ــي)  .وق ــال اليزي ــدي( :ك ــان أب ــو عم ــرو ق ــد ع ــرف القـ ـراءات ،فقـ ـرأ م ــن ك ــل قـ ـراءة
بأحسنها ،ومبا خيتار العرب وممـا بلغـه مـن لغـة النـيب  ،-وجـاء تصـديقه يف كتـاب اهلل
إيل) ،م ــات
 .)وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل( :ق ـراءة أيب عم ــرو أح ــب الق ـراءات ّسنة 141هـ،قال أبو عمرو األسـدي :ملـا أتـى نعـي أيب عمـرو أتيـت أوالده فع ّـزيتهم عنـه
( )1ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء (.)1٦٦/2
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فــإين لعنــدهم إذ أقبــل يــونس بــن حبيــب ،فقــال نع ـزيكم وأنفســنا مبــن ال نــرى شــبهاً لــه
آخـر الزمـان واهلل لـو قسـم علـم أيب عمـرو وزهــده علـى مائـة إنسـان لكـانوا كلهـم علمــاء
زه ـاداً ،واهلل لــو رآه رســول اهلل  لسـ ّـره مــا هــو عليــه )1( .أشــهر مــن روى عنــه الــدوري
ّ
والسوسي .
الدوري :
حفص بن عمر الدوري هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيـز بـن صـهبان،
ـريب النّس ــب .ويق ــال ص ــهيب ال ــدوري نس ــبة إىل دور :موض ــع ببغ ــداد ب ــالعراق .إم ــام
عـ ّ
القـ ـراءة يف عص ــره .النّح ــوي البغ ــدادي الضـ ـرير ،نزي ــل س ــامراء مق ــر اإلس ــالم ،وش ــيخ

العراق يف وقته.

قال أبو بكـر اخلطيـب(ت" : )4٦3قـرأ القـرآن علـى يماعـة مـن األكـابر ،فمـنهم:
إمساعيل بن جعفر املدين ،و شجاع بـن أيب نصـر اخلرسـاين ،وسـليم بـن عيسـى ،و علـي
بــن محــزة الكســائي .ومــال إىل الكســائي مــن بيــنهم ،وكــان يق ـرأ بقراءتــه واشــتهر ِّب ــا".
وقـال ابـن ســعد" :كـان عاملـاً بــالقرآن وتفسـريه" .رحـل الــدوري يف طلـب القـراءات ،وقـرأ

بسـ ــائر احلـ ــروف السـ ــبعة .وتعلّ ـ ـم الش ـ ـواذ ،ومسـ ــع مـ ــن ذلـ ــك شـ ــيئاً كث ـ ـرياً ،تـ ــويف سـ ــنة
()2
24٦هـ .
السوسي:
هــو أبــو شــعيب صــاحل بــن زيــاد السوســي الرقــي ،أخــذ القـراءة عرضـاً ومساع ـاً عـ ـ ـن
أجل أصحابه ،تويف سنة 2٦1هـ .
أيب حممد يي اليزيدي(ت ، )2٥2وهو من ّ
رابعا  .اإلمام ابن عامر الشامي :
هــو عبــد اهلل بــن عــامر بــن يزيــد ,عــريب صــحيح النّســب علــى الـراجح ،مــن ِمحـ ـ ـ َري

( )1ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)4٥٧/٦معرفة القراء الكبار (ص. )٦3:
( )2ينظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)113 :األعالم للزركلي (.)191/3
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م ــن قحط ــان ال ــيمن .وه ــو إم ــام أه ــل الش ــام يف الق ـراءةّ .أم املس ــلمني باجل ــامع األم ــوي

سنني كثرية يف أيام عمر بن عبـد العزيـز وقبلـه وبعـده .فكـان يـأمتّ بـه وهـو أمـري املـؤمنني.

ويمع له بني اإلمامة والقضاء ومشيخة اإلقراء بدمشق .ودمشـق هـي دار اخلالفـة وحمـط
رحــال العلمــاء والتــابعني .فــأيمع النــاس فيهــا علــى قراءتــه وعلــى تلقيهــا بــالقبول ،وهــم
الصدر األول الذين هم أفاضل املسلمني.
أصحها أنه قـد ثبـت مساعـه مـن يماعـة مـن الصـحابة
ورد يف إسناده أقوال متع ّددة ّ

منهم :معاوية بن أيب سـفيان (ت٦٥ه ـ) والنعمـان بـن بشـري اخلزرجـي (ت٦1ه ـ) وواثلـة
ب ــن األسـ ــقع الليثـ ــي (ت )٨1وفضـ ــالة بـ ــن عبيـ ــد األوسـ ــي (13ه ـ ـ) ،رضـ ــي اهلل عـ ــنهم
أيمعــني ،فأمــا مساعــه عــن معاويــة ،فإنــه قــد مســع ق ـراءة معاويــة لــبعض القــرآن بــال ريــب.
أل ّن معاويــة كــان اخلليفــة يصــلي يف النــاس يف املســجد ،ويســمعون منــه .لكنــه مل يتص ـ ّد

لتــدريس القــرآن ،فلــم يق ـرأ عليــه ابــن عــامر .وأمــا أنــه ق ـرأ علــى واثلــة بــن األســقع وعلــى
فضالة بن عبيد فهو قول قوي .إذ إنـه قـد حـدث عـن واثلـة ،ونـص الـذهيب علـى أنـه قـد
ق ـرأ عل ــى فض ــالة .وقي ــل إن ــه أخ ــذ القـ ـراءة عرضـ ـاً ع ــن أيب ال ــدرداء وع ــن املغ ــرية ب ــن أيب

شــهاب صــاحب عثمــان بــن عفــان ،وال يبعــد أخــذه القـراءة عــن املغــرية بــن أيب شــهاب؛
ألن عثمــان  أرســله مــع املصــحف الشــامي ،لــيعلّم أهــل الشــام القــرآن .وواضــح أ ّن

عثمان لن يرسل املغرية حىت يكون قد عرف قراءته وارتضاها وعرضها عليه .
وأمــا أخــذ ابــن عــامر عــن أيب الــدرداء اخلزرجــي (ت32ه ـ) ،فمحتمــل جــداً لكــن
يف صباه ،بناءً َعلَـى مـا َرَوى َعـن َخالِـد بـن يزيـد امل ّـري ،أَن ابـن عـامر ُولِـد سـنة مثـان ِم َـن
ُ
ـال :ولُــد ابــن عــامر سن ـ ـ ـ ـة إحــدى وعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
ـذماري فَـ َقـ َ
اهلجــرة ،و ّأمــا صــاحبُه يــي الـ ّ
ِم ـ َـن اهلج ــرة ( ،)1ق ــال اب ــن اجل ـ ـ ـ ـ ـزري( :ال أعلـ ـ ـ ـم الستبع ـ ـ ـاده وجه ـ ـ ـ ـاً وال سيم ـ ـ ـ ـ ـا وق ــد
( )1ينظر :تاريخ اإلسالم (.)2٦٥/3

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

48

قط ــع ب ــه غ ــري واح ــد م ــن األئم ــة واعتم ــده دون غ ــريه احل ــافظ أب ــو عمـ ـ ـ ـرو ال ــداين) (,)1
وال ــذي يظه ــر أ ّن أب ــا ال ــدرداء ت ــويف وعم ــر اب ــن ع ــامر  11س ــنة عل ــى األرج ـ ـ ـ ـح ،وأب ــو

ال ــدرداء ك ــان قاض ــي الش ــام ومقرئه ــا وفقيهه ــا .وك ــان الن ــاس يرص ــون عل ـ ـ ـ ـى تعلـ ـ ـ ـ ـم
قراءتــه .ومــن عــادة النــاس أن يقــرؤوا القــرآن يف ســن مبكــرة يف ذلــك الــزمن  .فريج ـ ـ ـ ـ ـ ـح
أن يكــون قــد مســع ابــن عــامر مــن أيب الــدرداء ،وأمــا أن يكــون قــد قـرأ عليــه القــرآن كلــه
بغــري واســطة ،فبعيــد .لكــن ق ـراءة أيب الــدرداء مل تكــن لتخفــى عليــه لشــهرهتا بــني أهــل
الشام .
ِ
ِ
وأمــا مــا قيــل يف أنــه مســع قـراءة عثمــان يف الصــالة ،فَـلَ َعــل َوالـ َـده َحــج بِــه ،فَـتَـ َهيـأَ لَــهُ
ِ
ـك ,وأمــا مــا قيــل يف أنــه ق ـرأ علــى عثمــان  نصــف القــرآن ،فهــذا لــيس ثابت ـاً واهلل
َذلـ َ
أعلــم( ،)2إذ تــويف عثمــان بــن عفــان ســنة 31ه ـ ،وعمــر ابــن عــامر  14ســنة .وقــد انتقــل
إىل دمشق وعمره  9سنني .فيبعد أخذه منه مع تباعد البلدان.
وقــد ذكــر ابــن جريــر الطــربي مطعن ـاً بــاطالً يف ق ـراءة ابــن عــامر ،قــال ابــن جريــر:
«وق ــد زع ــم بعض ــهم أ ّن عب ــد اهلل ب ــن عـ ــامر أخ ــذ قراءت ــه ع ــن املغ ــرية ب ــن أيب ِشـ ــهاب

املخزوم ــي وعلي ــه قـ ـرأ ال ُق ــرآن ،وأ ّن املغ ــرية قـ ـرأ عل ــى عثم ــان  .وه ــذا غ ــري مع ــروف ع ــن
عثمــان ،وذلــك أنّـا ال نعلــم أ ّن أحــداً ّادعــى أن عثمــان أق ـرأه ال ُقــرآن بــل ال َحن َفــظ عنـ ـ ـه
مــن أح ــرف ال ُق ــرآن ،إالّ أحرف ـاً يســرية .ول ــو كــان س ــبيله يف االنتص ــاب ألخ ــذ الق ـ ـ ـ ـرآن
علــى مــن قــرأ عليــه الســبيل الــيت وصــفها ال ـراوي عــن املغــرية بــن أيب شــهاب مــا ذك ـ ـ ـرنا،

كــان ال شــك قــد شــارك املغــرية يف القـراءة عليــه واحلكايــة عنــه غــريه مــن املســلمني ،إمـ ـا
مــن أدانيــه وأهــل اخلصــوص بــه ،وإمــا مــن األباعــد واألقاصــي .فقــد كــان لــه مــن أقاربــه
ـس رمح ـاً ،وأوجــب حق ـاً مــن املغــرية ،ك ــأوالده وبــين أعمامــه وموالي ــه
وأدانيــه مــن هــو أم ـ ّ
( )1ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء (.)424/1
( )2ينظر :سري أعالم النبالء (.)292/1
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وعشـ ـريته م ــن ال يص ــي ع ــدده كث ــرة .ويف ع ــدم مـ ـ ّدعي ذل ــك ع ــن عثمـ ـ ـ ـان ال ـ ـ ـدليل

الواضــح علــى بطــول قــول مــن أضــاف ق ـراءة عبــد اهلل بــن ع ـ ـ ـامر إىل املغـ ـ ـ ـ ـرية ب ـ ـ ـن أيب
شــهاب ،مث إىل أن أخــذها املغــرية بــن أيب شــهاب عــن عثم ـان ق ـراءة عليــه ......وبعــد،
فــإ ّن الــذي حكــى ذلــك وقالــه رجــل جمهــول مــن أهــل الشــام ال يُعــرف بالنقــل يف أهــل
النقــل ،وال بــالقرآن يف أهــل القــرآن ،يقــال لــه ع ـراك ب ــن خال ــد امل ــري ،ذك ــر ذل ــك عن ــه
هشــام بــن عمــار .وعـراك ال يعرفــه أهــل اآلثــار ،وال نعلــم أحــداً روى عنــه غــري هشـ ـ ـ ـ ـام

بن عمار.)...
قال السخاوي :وهذا قول ظاهر السقوط ،أما قولـه" :إنـاّ ال نعلـم أحـداً ّادعـى أ ّن

عثمــان أق ـرأه القــرآن"( ،فهــذا غــري صــحيح) ،ف ــإ ّن أب ــا عب ــد ال ــرمحن الس ــلمي –رمح ـ ـ ـ ـ ـ ـه
اهلل -قرأ على عثمان  ،وروى أنه علّمه القـرآن ،وقـرأ أيضـاً علـى عثمـان -رمحـه اهلل-

أبـ ــو األسـ ــود الـ ــدؤيل .وروى األعمـ ــش عـ ــن يـ ــي بـ ــن وثـ ــاب عـ ــن زر بـ ــن ح ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيش
األس ــدي ،ع ــن أيب عم ــرو عثم ــان ب ــن عف ــان  ،وذك ــر حروفـ ـاً م ــن الق ـ ـ ـ ـرآن تكـ ـ ـون
أربعني حرفاً.
وال ميتنــع أن يكــون عثمــان –  - أق ـرأ املغــرية وحــده لرغبــة املغ ـ ـ ـ ـرية يف ذلـ ـ ـك،
أو أل ّن عثمــان -رمحــه اهلل -أراد أن خيصــه بــذلك ،وقــد رأينــا مــن العلمــاء املش ـ ـ ـ ـهورين

من مل يأخذ عنه إالّ النفـر اليسـري ،بـل مـنهم مـن مل يأخـذ عنـه إال رجـل واحـد .هـذا لـو
انفرد املغرية باألخذ عنه ،وقد أخذ عنه أبو عبـد ال ـ ـرمحن وأبـو األسـ ـود ال ـدؤيل(ت،)٦9

وزر بــن حبــيش  .كمــا أ ّن روايــة هــؤالء عــن عثمــان  يــرد علــى قــول ابــن جريــر أنــه مل
ينتصب للقراءة .
وأما قوله " :فقد كان له من أقاربه من هـو أوجـب حقـاً مـن املغـرية ،فهـذا ال يلـزم
أيض ـاً ،إمن ــا يك ــون قادح ـاً ل ــو ك ــان غ ــري املغ ــرية م ــن أقارب ــه ،وق ــد سألـ ـ ـه ذل ــك ف ــأب أن

يق ـ ـرئه.

فأمــا كــون أقاربــه مل يقــرءوا عليــه ،فكث ــري مــن العلم ــاء ق ــد أخ ــذ ع ــنهم األجان ــب
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واألباعد دون األقارب ،وعن احلسن " :أزهد الناس يف العلم جريانه ".
وأما قوله يف عـراك " :إنـه جمهـول ،ال يعـرف بالنقـل يف أهـل النقـل ،وال بـالقرآن يف
أهل القرآن" .
وتعديال أخذ هشـام عنـه .وهشـام ثقـة أمـني عنـد أئمـة احلـديث.
فكفى به تعريفاً،
ً

وما كان هشام ليقدم على هذه العظيمة ،فيسند كتاب اهلل  عن رجـل جمهـول غـري
عــدل .فــإن كــان الطــربي مل يعرفــه فــال يضـ ّـره ذلــك ،وقــد عرفــه هشــام ( ,)1وعرفــه غــريه

حجـ ـة عل ــى م ــن مل يع ــرف .والط ــربي ل ــيس م ــن علم ــاء
ووثق ــه يف النق ــل .وم ــن ع ــرف ّ
احلــديث ،ومل يــزد إىل أن أعلــن جهلــه بعـراك فعـراك مقــر مشــهور لــه روايــة يف احلــديث،
وقد ذكره احملدثون يف ترايمهم .
وقد ع ّد هذا الطّعن من سقطات ابـن جريـر حـىت قـال السـخاوي :قـال يل شـيخنا

أبو القاسم الشاطيب :إياك وطعن الطربي على ابن عامر (.)2
وقــال أبــو علــي األه ـوازي(ت" :)44٦كــان عبــد اهلل ب ـن عــامر إمام ـاً عامل ـاً ،ثقــة

فيمـا أتــاه ،حافظـاً ملـا رواه ،متقنـاً ملــا وعــاه ،عارفـاً فهمـاً قيّمـاً فيمــا جـاء بــه ،صــادقاً فيمــا

نقلــه مــن أفاضــل املســلمني وخيــار التــابعني وأجلّـة الـراوين .ال يــتهم يف دينــه ،وال يشــك
يف يقينــه ،وال يرتــاب يف أمانتــه ،وال يطعــن عليــه يف روايتــه .صــحيح نقلــه ،فصــيح قولــه،
عالي ـاً يف قــدره ،مص ــيب يف أمــره ،مش ــهور يف علم ــه ،مرج ــوع إىل فهم ــه .مل يتع ـ ّد فيم ــا
ذه ــب إلي ــه األث ــر ،ومل يق ــل ق ــوالً خي ــالف في ــه اخل ــرب"( .)3كان ــت وفات ــه رمح ــه اهلل س ــنة

11٨هـ ،ورواته هشام وابن ذكوان.
هشام :
( )1ينظر :يمال القراء (ص.)111 :
( )2ينظر :غاية النهاية (.)424/1
( )3ينظر :غاية النهاية (. )412/1
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هــو هشــام بــن عمــار بــن نصــري بــن ميســرة أبــو الوليــد الدمشــقي ،عــريب النســب.
ك ــان إم ــام أه ــل دمش ــق وخطي ــبهم ومقـ ـرئهم وحم ــدثهم ومفت ــيهم ،م ــع الثق ــة والض ــبط
والعدالـة .وكـان فصــيحاً عالمـة واســع الروايـة .قـرأ علـى عـراك بــن خالـد املــري وأيـوب بــن
متيم على يي الزماري على عبد اهلل بـن عـامر ،قـال أَمحَ ُـد ب ُـن ُحمَمـد األَصـبَـ َه ِاين املقـ ِر ُ :
ُ
(لَمــا تُــويف أَي ــوب بــن َمتِــيم -يـعـ ِـين :مق ـ ِر َ ِدمشــق -رجعـ ِ
ِ
ـت ا ِإل َم َام ـةُ ِحيـنَئِــذ إِ َىل َر ُجلَــني:
َ َ َََ
َ ُ
َُ ُ ُ
ِ ِ ِ
ـالقراءةِ والضــب ِط ،وهــو ابــن ذَكــوا َن ،فَــائـتَم النـ ِ
اآلخـ ُـر ُمشــتَ ِهر
ـاس بـِـهَ ،و َ
أَ
َحـ ُـد ُمهَا ُمشــتَهر بـ َ َ
ُ
َُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
بِالنـقـ ـ ِل وال َفص ـ ِ
ـام ب ـ ُـن َعم ــارَ ،وَك ــا َن َخ ِطيبـ ـاً
ـاحة َوالرَوايَــةَ ،والعلـ ـ ِمَ ،والد َرايَــةَ ،وُه ـ َـو ه َش ـ ُ
َ َ َ
ِ
ِِ
القــراءةِ
ِ ِ
ِ
العقـ ِـل والــرأ ِي ،فَارَحتَــل النـ ِ ِ ِ
بد َمشـ َـقُ ،رز َق كبَ ـ َـر الســنَ ،وصــحةَ َ َ
ـاس إلَيــه يف نـَقـ ِـل َ
َ ُ
()1
واحل ِدي ِ
.
ث) تويف سنة 241هـ
َ َ
ابن ذكوان:
ه ــو عب ــد اهلل ب ــن أمح ــد ب ــن بش ــري ب ــن ذكـ ـوان القرش ــي الفه ــري الدمش ــقي ،ع ــريب
النّسب من قريش.
انتهت إليه مشيخة اإلقراء ،وصار إمام جامع دمشـق ،وشـهد لـه النـاس باإلتقـان.
ماري ،ع ــن اب ــن ع ــامر ق ــال أب ــو زرع ــة
ق ـرأ عل ــى أي ــوب ب ــن مت ــيم املق ــر  ،ع ــن ي ــي ال ـ ّذ ّ
الدمشــقي :مسعــت الوليــد بــن عتبــة يقــول" :مــا بــالعراق أق ـرأ مــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن
ذك ـوان" .ق ــال أب ــو زرعــة :و أن ــا أق ــول م ــن عنــدي" :مل يك ــن ب ــالعراق وال باحلج ــاز وال
بالشــام وال مبصــر وال خبراســان يف زمــان عبــد اهلل بــن ذكـوان أقـرأ عنــدي منــه" تــويف ســنة

 242هـ (.)2

خامسا .اإلمام عاصم بن أبي النجود :

( )1ينظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)111 :سري أعالم النبالء ( ،)421/11األعالم للزركلي (.)٧٨/٨
( )2ينظر :تاريخ اإلسالم (.)1111/1
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هو عاصم بـن ِّبدلـة أيب الن ُجـود أبـو بكـر األسـدي مـوالهم الكـويف احلنـاط ،شـيخ

اإلق ـراء بالكوفــة ،وأحــد الق ـراء الســبعة .ويقــال أبــو النّجــود اســم أبيــه وِّبدلــة اســم أُّم ـه،

وقيل اسم أبيه .انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة ،بعـد أيب عبـد الـرمحن السـلمي (الـذي
قيـ ــل إ ّن عثمـ ــان أرسـ ــله باملصـ ــحف الكـ ــويف) .يمـ ــع بـ ــني الفصـ ــاحة واإلتقـ ــان والتحريـ ــر

والتجويد .وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن.
قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :سألت أيب عنه ،فقال" :كـان رجـالّ صـاحلاً قارئـاً
للقــرآن .و أهــل الكوفــة خيتــارون قراءتــه ،وأنــا أختــار قراءتــه (يعــين مــن بــني الكــوفيني),
وروى أبــان بــن يزيــد العطــار (ثبــت) عــن عاصــم بــن ِّبدلــة عــن أيب عبــد الــرمحن قــال:
"أخــذت الق ـراءة عــن علــي" .وقــد بل ــغ إتقانــه مبلغ ـاً دع ــا احلس ــن واحلس ــني إىل الق ـراءة
عليــه .ممــا يــدل علــى إجادتــه لق ـراءة أبيهمــا ،وقــال أبــو بك ــر ب ــن عيــا " :ق ـرأت عل ــى
عاصم .وقال عاصم" :قرأت على أيب عبـد الـرمحن السـلمي ،وقـرأ أبـو عبـد الـرمحن علـى
علــي بــن أيب طالــب" .قــال عاصــم" :وكنــت أرجــع مــن عنــد عبــد الــرمحن ،فــأعرض علــى
زر بــن حبــيش .وكــان زر قــد ق ـرأ علــى عبــد اهلل ب ــن مس ــعود"" .قــال أب ــو بك ــر" :قل ــت

لعاصــم :لقــد اس ــتوثقت ،أخــذت الق ـراءة مــن وجه ــني .ق ــال" :أج ــل" أي أن ــه يم ــع يف
قراءتــه بــني قــراءة عبــد اهلل بــن مســعود اهلــذيل ،وبــني قـراءة علــي ابــن أيب طالــب القرشــي.
اص ــم ِ
ـال أَمح ـ ُـد العِجلِــي( :ع ِ
ـاحب س ــنة وقِــراءةَ ،ك ــا َن رأس ـاً ِيف ال ُق ــر ِ
آن) ت ــويف س ــنة
َ
قَـ َ َ
َ
َ
صـ ُ ُ َ َ
12٧هـ( ,)1وراوياه شعبة وحفص.
شعبة :
أب ــو بك ــر (ش ــعبة) ب ــن عي ــا ب ــن س ــامل األس ــدي النهش ــلي الك ــويف  .وه ــو أنب ــل
أصــحاب عاصــم قــال عنــه يعقــوب بــن شــيبة" :معــروف بالصــالح البــارع .وكــان لــه فقــه
كثـري ،وعلـم بأخبـار النـاس" .اختلـف النـاس علـى امسـه خالفـاً كبـرياً ،والصـواب أ ّن امسـه
( )1ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)21٦/1معرفة القراء الكبار (ص ،)12 :غاية النهاية (. )34٧/1
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"أبو بكر" ،لكن اشتهر بني املقرئني باسم "شعبة".
عـرض القــرآن علـى عاصــم ثـالث مـرات ،ومـا تعلــم غـري قراءتــه .قـال يــي بــن آدم
قـال يل أبـو بكــر" :تعلّمـت مـن عاصــم القـرآن كمـا يــتعلّم الصـيب مـن املعلـم .فلقـي مــين
شــدة .فمــا أ ِ
ُحسـ ُـن غــري قراءتــه .وهــذا الــذي أخربتــك بــه م ــن القــرآن ،إمنــا تعلمتــه م ــن
ِ ِ
ِ ِ ِ
ـام
عاصــم تعلم ـاً" قــال الــذهيب( :فَأَمــا َحالُــهُ ِيف القـ َـراءة ،فَـ َقــيم حبَــرف َعاص ـم) َكــا َن ا ِإل َمـ ُ
ف،
أَبـُـو بَكــر قَــد قَطَـ َـع ا ِإلق ـ َـراءَ قَـبـ َـل َموتـِ ِـه بِنَحــو ِمــن ِعش ـ ِري َن َســنَةًُ ،مث َكــا َن يَــرِوي احلُـ ُـرو َ
فَـقيدها عنه َيي بن آدم ع ِ
اصـم ِ
امل ال ُكوفَِة ،واشـتُ ِهرت قِـراءةُ ع ِ
الوج ِـهَ ،وتَـلَقتـ َهـا
ا
ذ
ـ
ه
ـن
م
َ
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ
َ
َ َ َ
ِ
اها أَه ُل العَِر ِاق ،مات أبو بكر سنة 193هـ (.)1
األُمةُ بِال َقبُولَ ،وتَـلَق َ
حفص:
ه ــو حف ــص ب ــن س ــليمان ب ــن املغ ــرية أب ــو عم ــر الب ـ ّـزاز ،وه ــو حف ــص ب ــن أيب داود
القــار نزيــل بغــداد :أخــذ الق ـراءة عرض ـاً وتلقين ـاً عــن عاصــم ،وكــان ربيبــه ابــن زوجتــه،
وأعلـم أصـحاب عاصــم بقراءتـه ،قَــرأَ ال ُقــرآ َن علَـى ع ِ
اء
م
ـد
ـ
ق
ال
ن
ـا
ك
و
،
ه
د
ـو
ج
و
،
ات
ـر
ـ
م
ـم
اص
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ـان لِلحـر ِ
وف فَــو َق أَِيب بكـ ِر بـ ِن عيـا  ،وي ِ
يـعـدو َن حفصـا ِيف ا ِإلتـ َق ِ
صـ ُفونَهُ بِالضـب ِط ،تــويف
َ
َ ً
َُ
ََ
َ
ُُ
سنة 1٨٥هـ
وي ــرى اب ــن مع ــني أ ّن حفصـ ـاً أتق ــن م ــن أيب بك ــر لقـ ـراءة عاص ــم حبك ــم أن ــه ربيب ــه
ومالزمــه .وقــد خالفــه يف ذلــك أبــو حــامت ال ـرازي ،إذ يــرى أبــا بكــر أتقــن مــن حفــص.

ويظهر أ ّن كليهما متقن للقراءة ،واهلل أعلم (.)2

وقـ ــد طعـ ــن النقـ ــاد مـ ــن علمـ ــاء األُّمـ ـة يف احلـ ــديث وغـ ــريهم يف حفـ ـ ـ ـ ـ ـص ورمـ ــوه:

بـ" َوض ِع احلـديث" و "الكـذب" و "سـرقة الكتـب" .وضـعفه عنـدهم ال يتوقـف علـى قلّـة
عنايتــه واهتمامــه باحلــديث ،وإمنــا يُرمــى يف أمانتــه ودينــه .ورج ـ ـ ـ ـ ـل ه ـ ـ ـ ـكذا ،كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
( )1ينظر :تاريخ اإلسالم ( ,)12٦1/4سري أعالم النبالء (.)49٧/٨
( )2ينظر :تاريخ اإلسالم (.)٦٥3/4
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يؤمن على كتاب اهلل؟
ونرد على ذلك من وجهني:
األول :أننــا لــو اعتربنــا ج ـ ّدة كــالم النقــاد عنــه ،إالّ أنــه مل يرمــه أحــد بالكــذب يف
حــروف القــرآن ،بــل كالمهــم علــى احلــديث النبــوي فقــط .فلــو أنــه خــالف عاصــماً يف
حــرف واحــد ،ملــا هتــاونوا يف ذكــر ذلــك وتكذيبــه .وقـراءة عاصــم ال ختفــى علــيهم ،فهــي
املفضـلة عنـد أهـل الكوفـة ،ولـو كـان فيهـا مـا يلحظونـه مـن خمالفـة لقـراءة عاصـم لطعنـوا

فيــه مباشــرة ،كم ــا مل يتوان ـوا يف الطّعــن عل ــى الق ـراءات األخ ــرى املت ـواترة كق ـراءة مح ــزة،
وعدم طعنهم يدل على أ ّن قراءته صحيحة.
ثاني ـاً :طبيعــة اخللــط بــني( :حفــص بــن ســليمان املِنـ َق ـ ِري البصــري) و (حفــص بــن
ســليمان بــن املغــرية املقــر الك ــويف) ،فقــد نقــل حمم ــد ب ــن س ــعد البص ــري نزي ــل بغ ــداد،

كاتـب الواقـدي( ،ت 23٥ه ـ) وأمحـد بـن حنبــل البغـدادي (ت 241ه ـ) عــن يـي ابــن
ســعيد القطــان البصــري (ت 1٦٨هـ ـ) روايــة عــن شــعبة بــن احلجــاج تتعلّ ـق حبفــص ابــن
ســليمان املِنـ َق ـ ِري البصــري ،لكنهــا نُســبت بعــد ذلــك إىل حفــص بــن ســليمان األســدي

القار الكويف األصل ،راوي عاصم .
فـذكر ابـن ســعد يف كتـاب الطبقـات َمـن نـزل البصـرة ِمــن أصـحاب رســول اهلل –

ومــن كــان ِّبــا بعــدهم مــن التــابعني وأهــل العلــم والفقــه ،وذكــر يف الطبقــة الرابعــة
َ –
منهم:
(حفــص بــن ســليمان مــوىل لبــين ِمنـ َقــر ،ويكــىن أبــا احلســن ،وكــان أعلمهــم بقــول

احلسن ،قال يي بن سـعيد ،قـال شـعبة :أخـذ مـين حفـص بـن سـليمان كتابـاً فلـم يَـُردهُ
علـي ،وكـان يأخـذ كتـب النـاس فينسـخها) ومـات قَـبـل الط ِ ِ
ـاعو ُن
ـاعون بَِقليـلَ ،وَكـا َن الط ُ
ََ َ َ ُ
ِ
ني َوِمائَة(.)1
َسنَةَ إِح َدى َوثََالث َ
( )1ينظر :الطبقات الكربى (. )21٦/٧
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لك ــن بع ــض العلم ــاء نق ــل ه ــذا الق ــول يف تريم ــة حف ــص ب ــن س ــليمان األس ــدي

كالــذهيب ( ،)1وصــار دلــيالً علــى ضــعفه يف احلــديث  .واســتقرت هــذه الروايــة يف تريمــة

حفـص بــن ســليمان األســدي القــار بعــد ذلـك ،ومل يتنبــه املؤل ّفـون إىل أهنــا روايــة بصـرية
ختص أحد رواة احلديث من البصريني.
والــذي يتبـ ّـني لنــا أ ّن حفــص بــن ســليمان األســدي كــان إمام ـاً يف القـراءة ،ضــابطاً
هلــا ،أفــىن عمــره يف تعليمهــا ،وهــو يف أثنــاء ذلــك أبــدى اهتمام ـاً بروايــة احلــديث النبــوي

الشـريف ،لكنــه مل يتفــرغ لــه تفرغــه للقـراءة ،ومــن غــري أن يتخصــص فيــه ،لكــن ذلــك ال
يقلـ ــل مـ ــن شـ ــأنه أو يكـ ــون سـ ــبباً للطعـ ــن يف عدالتـ ــه ،بعـ ــد أن اتضـ ــح أن تضـ ــعيفه يف
احلديث كان نتيجة البناء على َوهم وقع فيه بعض العلمـاء املتقـدمني ،ويكفيـه فخـراً أ ّن
القرآن الكرمي يـُتـلَى اليوم بالقراءة اليت رواها عـن شـيخه عاصـم بـن أيب النّجـود يف معظـم

بلدان املسلمني .

()2

سادس ا .اإلمام حمزة الزيات :

هــو محــزة بــن حبيــب بــن عمــارة الفارسـ ّـي األصــل ،أحــد الســبعة القـ ّـراءَ ،مــوَىل ِآل
ِعك ِرَمةَ ب ِن ِربعِ يي.
َكــا َن َعـ ِـدميَ الن ِظ ـ ِري ِيف وقتِـ ِـه ِعلمــا و َعمــال ،قَـيمــا بِ ِكتَـ ِ
ـاب اللـ ِـهَ ،رأ ًســا ِيف الـ َـوَرِع .ال
ً
ً َ َ
َ
يرتـاب أحــد يف صــدقه وصــالح دينــه .قــال أبـو بكــر بــن منجويــه(ت )42٨وابــن حبــان:
"كـان مـن علمــاء زمانـه بـالقراءات" .وروي عــن أيب حنيفـة أنـه قــال" :غلـب محـزة النــاس
عل ــى الق ــرآن والفـ ـرائض" .وق ــال الكس ــائي :مل أر شخصـ ـاً ألف ــظ بكت ــاب اهلل  م ــن
ـال ُحمم ــد ب ــن اهلي ــث ِم :أَدرك ــت ال ُكوفَـ ـةَ ومس ـ ِـجدها الغالِ
ـب َعلَي ـ ِـه قِ ـ َـراءَةُ َمح ـ ـ ـَزَة
ـ
مح ــزةَ .وقَ ـ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ََ ُ َ َ ُ
ِ
ـنيَ ،واألَع َمـ ِ
اعــة .وقـ َ
ـال الثـ ـوِريَ :مــا قَ ـ َـرأَ َمح ـ ـ ـَزةُ
ـشَ ،و َيمَ َ
الزيــات قَ ـ َـرأَ َعلَــى :محـ َـرا َن ب ـ ِن أَعـ ََ
( )1ينظر :تاريخ اإلسالم (.)٦٥2/4
( )2من دروس يف كتابة القرآن الكرمي لزهدي يمال الدين ،شبكة القراءات القرآنية.
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َحرفاً إِال بِأَثَر(.)1

إالّ أ ّن الن ــاس ش ــككوا يف قراءت ــه ،واعتربه ــا ال ــبعض بدع ــة ،مل يس ــبق إليه ــا .وق ــد

أرسـ ــل يزيـ ــد ابـ ــن هـ ــارون (2٥٦ه) إىل أيب الشـ ــعثاء (٨3ه) بواس ـ ــط" :ال تق ـ ــر يف
مسجدنا قراءة محزة" .وقال سفيان بن عيينـة" :لـو صـلّيت خلـف مـن يقـرأ بقـراءة محـزة،

ألعــدت (صــاليت)" ،وهــذا القــول مــن ســفيان بــن عيينــة وهــو إمــام كــويف مــن أعلــم أهــل
ـحتها ،يف ظــل انتقــادات علمــاء
زمانــه بــالقرآن ،قــد يــورث الشــك يف ت ـواتر الق ـراءة وصـ ّ
الكوفة عليه وخروجه على إيماعهم يف القراءة.
واحلــق ّأهن ـم يف تلــك الفــرته قــد أشــكل لــديهم األداء يف ق ـراءة اإلمــام محــزه فقــط،
وحنــن نعلــم متــام العلــم أن األداء متـواتر يف قـراءة محــزه كمــا هــو يف يميــع قـراءات القـراء.
وذهب وذهب إىل ذلـك الـذهيب حـني قـال " :مـرادهم بـذلك مـا كـان مـن قبيـل األداء:

كالســكت واالجتمــاع يف حنــو شــاء وجــاء ،وتغيــري اهلمــز .ال مــا يف قراءتــه مــن احلــروف.
حجة ثقة فيما ينقل"(.)2
هذا الذي يظهر يل ،فإ ّن الرجل ّ
انصب على من اجتهد يف
كما احتمل اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل أ ّن اإلنكار
ّ

قرائة محزة من التالني هلا  ،بأن تكلف اهلمز وامل ّد مبا ال يرتضيه نفس اإلمام محزة ،
ويؤيّد هذا أ ّن اإلمام محزة كان يبالغ يف حمسنات األداء أثناء التعليم لغرض
ظن بعض التالمذة أ ّن هذا يف أصل القراءة
التعليم،كما هو شأن كل استاذ  ،فلرمبا ّ
التحقيق
فتمسك به  ,ونصه ما جاء يف النشر ( :ورّمبا بالغ األستاذ على المتعلّم يف ّ
والتّجويد والم ّد والتّـفكيك؛ ليأيت بالقدر اجلائز المقصود ،كما أخربنا أبو احلسن بن
موي ،عن اإلمام أيب الفضل إبراهيم بن
أمحد بن هالل ال ّدقّاق بقراءيت عليه باجلامع األ ّ
ويف ،أخربنا احلسن بن أمحد
اسطي ،أخربنا عبد ال ّ
وهاب بن ي
علي ّ
الص ّ
علي بن فضل الو ّ
ّ
( )1ينظر :سري أعالم النبالء (.)9٥/٧
( )2ينظر :سري أعالم النبالء (.)4٧3/٨
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علي األصبهاينّ ،أخربنا أمحد بن الفضل الباطرقاينّ،
العطّار احلافظ ،أخربنا أمحد بن ي
ذائي،
حممد بن نصر ّ
حممد بن جعفر المقري اجلرجاينّ ،ح ّدثنا أبو بكر بن ّ
أخربنا ّ
الش ّ
حممد بن حيّان ،ثنا أبو محدون ،ح ّدثنا سليم
ثنا أبو احلسن بن شنبوذ إمالءً ،ثنا ّ
وروينا،
قال :مسعت محزة يقول :إّمنا أزيد على الغالم يف الم ّد ليأيت بالمعىن ،انتهىّ .
عن محزة أيضا أ ّن رجال قرأ عليه ،فجعل مي ّد ،فقال له محزة :ال تفعل ،أما علمت أ ّن
ما كان فوق البياض فهو برص ،وما كان فوق اجلعودة فهو قطط ،وما كان فوق
القراءة فليس بقراءة.
ت)  :فاأل ّو ُل ملا مل يُوف احل ّق زاد علي ِه لِيُوفيهُ (والثّ ِاين) ملا زاد على احلق لِيه ِديهُ،
(قُـل
ُ
ّ
ّ
فال ي ُكو ُن تف ِريط وال إِفراطِ ،
ومث ُل ذلِك ما روى الدوِري ،عن ُسليم أنّهُ قال :قال
ِ
وهو يـُق ِر ُ  :يا أبا ِعمارة ما هذا اهلمُز والقط ُع والش ّدةُ؟ فقال :يا أبا
الثّـوِري حلمزةُ ،
1
عب ِد اللّ ِه ِ
هذهِ ِرياضة لِل ُمتعل ِم
تويف رمحه اهلل سنة 11٦هـ ( ,)2وراوياه خلف وخالد.

ًً-ً1ينظرًً:النشر يف القراءات العشر (/1

ً )32٧

( )2ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)92/٧غاية النهاية يف طبقات القراء (.)2٦1/1
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خلف :

ظ ،احلُج ـ ـةُ ،صـ ــاحب
ـام ،احلَـ ــافِ ُ
هـ ــو أبـ ــو حممـ ــد خلـ ــف بـ ــن هشـ ــام الب ـ ـزار ،ا ِإل َمـ ـ ُ
ِ
ف َعــن:
ـف األَع َشــىَ ،و َغ ِريمهَــاَ .و َمحَـ َـل احلُـ ُـرو َ
االختيـار ,تَـالَ َعلَــىُ :سـلَيمَ ،و َعلَـى أَِيب يـُو ُسـ َ
ِ
َيــي ابـ ِن َ ِ
صــد َر ل ِإلقـ َـر ِاء َوالرَوايـَ ِـة ،ومــا قيــل يف إثبــات
ـح َ
اق املُ َســيِيبَ ،وطَائ َفــةَ .وتَ َ
آد َمَ ،وإسـ َ
َ
ت ـواتر ق ـراءة محــزة ،هــو دليــل علــى ت ـواتر ق ـراءة خلــف كــذلك؛ ألن ق ـراءة خلــف أكثرهــا
مأخوذ عن محزة ،تويف سنة 229هـ (.)1
خ د:
هــو خــالد بــن خالــد الكــويف ،إمــام يف الق ـراءة .قــال ابــن اجلــزري :كــان إمام ـاً يف
القـراءة ثقــة عارفـاً حمققـاً جمـ ّـوداً أســتاذاً ،أخــذ القـراءة عرضـاً عــن ســليم ،وهــو مــن أضــبط
أصحابه وأجلّهم .وروى عنه خلق آخرون .تويف سنة 22٥هـ(.)2
سابعا  .اإلمام الكسائي :

علــي بــن محــزة بــن عبــد اهلل ب ـ ِن بـَه َمـ َـن ب ـ ِن فَـي ـ ُـر َوز الكســائي .كــان الكســائي مــن
أيضــا علــى ُحمَمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِد
الزيـّـات أربــع مـ ّـرات ،وق ـرأ ً
كبــار النّحـ ّـويني ،ق ـرأ القــرآن علــى محــزة ّ
ِ
يتبحـ ـ ـ ـ ـ ـر يف
ابـ ـ ِن َعب ــد ال ــرمحَ ِن بـ ـ ِن أَِيب لَيـلَ ــى عرضـ ـاً ,ق ــال عن ــه الش ــافعي" :م ــن أراد أن ّ
النّحـو فهـو عيـال علـى الكسـائي" .وهـو مؤسـس مدرسـة النّحـو الكوفيـة ،مـع أنـه مــوىل.
ورحل إىل البصرة فأخذ اللغة عن اخلليل ،ورحل إىل بادية احلجاز طلباً للعربية ,ق ـ ـ ـال

( )1ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)1٧٦/1٥غاية النهاية (.)2٧3/1
( )2ينظر :غاية النهاية (.)24٧/1
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أبــو عبيــد يف كتــاب الق ـراءات كــان الكســائي يتخـ ّـري الق ـراءات ،فأخــذ مــن ق ـراءة

محزة ببعض وترك بعضاً ،وكـان مـن أهـل القـراءة وهـي كانـت علمـه وصـناعته ومل جيـالس
أحــداً ،كــان أضــبط وال أقــوم ِّبــا منــه ،وقــال ابــن جماهــد فاختــار مــن ق ـراءة محــزة وق ـراءة

غــريه قـراءة متوســطة غــري خارجــة عــن آثــار مــن تقــدم مــن األئمــة ،وكــان إمــام النــاس يف
القـراءة متوســطة يف عصــره ،وكــان يأخــذ النــاس عنـه ألفاظــه بقراءتــه علــيهم قــال أبــو بكــر
ِ
اح ـ َـدهم يف
ـائي أم ــور :ك ــان أعل ــم النّ ــاس ب ــالنحو ،وو َ
اب ــن األنب ـ ّ
ـاري :اجتم ــع يف الكس ـ ّ
الغريــب ،وك ــان أوحــد النّ ــاس يف الق ــرآن ،وكــانوا يكث ــرون علي ــه ح ـ ّـىت ال يض ــبط عل ــيهم،
فكان جيمعهـم ،وجيلـس علـى كرس ّـي ،ويتلـو القـرآن مـن ّأولـه إىل آخـره ،وهـم يسـمعون،
ويضــبطون عنــه حـ ّـىت املقــاطع واملبــاد  .تــويف ســنة 1٨9ه ـ( ,)1وراويــاه أبــو احلــارث وأبــو
عمرو الدوري .

أبو الحارث:
هــو الليــث بــن خالــد أبــو احلــارث البغــدادي حــاذق ضــابط للقـراءة حمقــق هلــا .قــال

أبو عمرو الداين" :كان من جلّة أصحاب الكسائي" تويف سنة 24٥هـ(.)2
وتق ـ ـ ّدمت الرتيمـ ــة للـ ــدوري يف تريمـ ــة أيب عمـ ــرو البصـ ــري ألنـ ــه روى عنـ ــه وعـ ــن

الكسائي .

( )1ينظر :سري أعالم النبالء ( )132/9غاية النهاية ()13٨/1
( )2ينظر :غاية النهاية ()34/2
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الفصلًاألول ً
ًالسًماعًوالقياسًوأثرهماًفيًالطًعنًعلىًالقراءة ً
ً
إ ّن اللغــة يف أصــلها كانــت عبــارة عــن نثــر يُقــال ،وأشــعار تُنشــد ،وحكــم تُلقــى،
أي نــوع مــن االهتمـام ب َكنَــه وطبيعـة مــا يقــال،
وأمثـال تُضــرب ,ومل يكـن ليخطــر بـالعريب ّ

العـرف االجتمـاعي دون أن يشـعر ِّبـذا التوافـق ،ومل يكـن
فقد كـان ينطـق بـالكالم وفـق ُ

يتــاج ملــن يل ّقنــه اللغــة أو يعلّمــه كيــف يتحــدث ،لكنــه كــان يعــرف مــىت مــا حــاد القائــل
عــن املســار اللغــوي الصــحيح .إالّ أ ّن دخــول أص ــحاب اللغــات املختلف ــة يف اإلس ــالم،
وانتق ــال س ــلطان الدول ــة إىل بيئ ــات غ ــري عربي ــة ،ترتّـ ـب علي ــه ح ــدوث اللح ــن يف البيئ ــة
اللغوي ــة ,فاس ــتدعى ذل ــك اس ــتنفاد العلم ــاء جله ــودهم حلف ــظ اللغ ــة ،وخصوصـ ـاً الق ــرآن

الكــرمي فاســتقوا اللغــة مــن منــابع لغويــة ُمسيــت باملصــادر ،وهــي الــيت وضــع منهــا النّحــاة
مدونــة عــنهم ،أو
قواعــدهم ،سـواءً أكانــت نصوصـاً لغويــة ُمسعــت عــن العــرب أو نُقلــت ّ

نوعاً من القياس على هذه النصوص .
وكانــت البدايــة مــع حملــات متثّلــت يف ض ــبط ال ــنص الق ــرآين ،مم ــا يوض ــح جب ــالء أ ّن
النّحــو كــان وليــد التفكــري يف قـراءة القــرآن قبــل أن يســتقل مبجهــود خــاص تضــافرت فيــه

جه ــود الدارس ــني إلمنائ ـه ،ويص ــبح ثقاف ــة خاص ــة ي ــرص الكث ــريون عل ــى االغ ــرتاف م ــن
معينها والرباعة فيها ،وقامت البصـرة بعـبء العمـل منـذ نشـأته ،ومـر زمـن طويـل قبـل أن
تشارك فيه الكوفة لتُحدث فيه تغيرياً منهجياً وتطبيقياً .
الس ـ ـماع،
وق ـ ــد ص ـ ــبّت مص ـ ــادر النّح ـ ــو املعروف ـ ــة يف راف ـ ــدين أسـ ـ ـ ـ ـ ـاسيني ومه ـ ــاّ :
والقياس.
وتباينــت منهــا مواقــف النّحــاة يف جتــويز أوجــه تبيحهــا اللغــة ويستســيغها القيــاس،

وهــي مواقــف اتضــحت معاملهــا يف معــاجلتهم للــنص القــرآين ،وحيــث إ ّن لــذلك عالقــة
وثيقة مبوضوع البحث ،فاستدعى األمر إع ـ ـ ـ ـ ـ ـطاء صورة موجزة هلذه املصادر ،كوهنـ ـ ـ ـا
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أولا :السماع :

درُك من األصوات ،ويُراد به هنا ما ثبت يف كـالم مـن يوثـق بفصـاحته مـن
وهو املُ َ
كــالم اهلل والرســول  والكــالم العــريب شــعراً ونثـراً ،إىل وقــت فســاد ألســنة النــاس بكثــرة
امل َولـ ـ ِدين( ،)1وهـ ــذا يقتضـ ــي تلقـ ـي اللغـ ــة عـ ــن فصـ ــحاء العـ ــرب ،وتسجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ــعرهم
ُ
ونثــرهم ،وقضــاء أطــول األوقــات يف النقــل عــنهم ،وتع ـ ّدد الــرحالت جلم ــع اللغــة مـ ـ ـ ـ ـن
أفواه العرب .
للسماع قنوات ُيتج ِّبا وهي:
وقد كان ّ
أ  -الق ــرآن الك ــرمي وقراءات ــه ،ولع ـ ّـل موق ــف النّح ــاة م ــن القـ ـراءات بص ــورة خاص ــة

خيتلــف مــا بــني النظريــة والتطبيــق ،فمــن ناحيــة هــم كمــا يقــول الســيوطي :مقتنعــون بــأ ّن
كــل مــا ورد أنــه قــر بــه جــاز االحتجــاج بــه يف العربيــة سـواء كــان متـواتراً ،أم آح ـ ـ ـ ـ ـاداً،
أم شا ّذاً .
وق ــد أطب ــق الن ــاس عل ــى االحتج ــاج ب ــالقراءات الش ــاذّة يف العربي ــة ،إذا مل خت ــالف
قياسـ ـاً معروفـ ـاً ،ب ــل ول ــو خالفت ــه ُي ــتج ِّب ــا يف مث ــل ذل ــك احل ــرف بعين ــه ،وإن مل ي ـ ـ ـجز
القياس عليـه ،كمـا يـتج بـاجملمع علـى وروده وخمالفتـه القيـاس يف ذلـك الـوارد بعينـه ،وال

يُقــاس عليــه حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو (اس ــتحوذ) مـ ـن قولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تع ـ ـ ـ ـ ـاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼً
اجملادلة 19 :بتصحيح الواو؛ ألن القياس إعالهلا بالنقل والقلب(.)2
ومــن ناحيــة أخــرى يــرون عــدم حتم ـل بعــض الق ـراءات لقيــاس النّحــو ،فانقسـ ـ ـ ـموا

بــني مــن رفضــها وضــعفها ،وطعــن ِّبــا بشــىت األوصــاف ،وبــني مــن كــان مذهبــه الــدائم
( )1هــو العــريب غــري احملــض ،كأنــه ملــا اخــتلط النــاس وتــزوج األعـراب مــن األعــاجم ،تولــدت بيــنهم أوالد يف
ألســنتهم عجمــة نقلــت إلــيهم مــن أمهــاهتم ،فــأطلق علــيهم امل َول ـ ُدون  .ينظــر االق ـرتاح للســيوطي (ص:
ُ
 )٧4حاشية احملقق رقم (. )4
( )2االقرتاح للسيوطي (ص. )٧1 :
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االنتصــار هلــا واالحتجــاج ِّبــا ،وتقديســها واالعتمــاد عليهــا يف االستشــهاد ،وهــذا الشــد
واجلذب هو لُب موضوع هذا البحث بعون اهلل .

ول ــو التمس ــنا تفسـ ـرياً هل ــذا االنقس ــام ،لوج ــدنا أ ّن الس ــبب ه ــو خل ــط النّح ــاة ب ــني
الفصـ ــحى واللهجـ ــات يف يمعهـ ــم للغـ ــة ،فاعتمـ ــد تقعيـ ــدهم علـ ــى املشـ ــهور واملتـ ــداول،

وانعطفوا بالباقي إىل الشذوذ ,أو القلة ،أو الضرورة الشعرية .
ويــرى عبــده الراجحــي أ ّن القـراءات هــي املــرآة الصــادقة الــيت تعكــس الواقــع اللغــوي
لشــبه اجلزيــرة قبــل اإلســالم ،وهــي أصــل املصــادر يف معرفــة اللهجــات  ،هــذا إذا س ـلّمنا
أ ّن القراءات يف معظمها ناجتة عن اختالف اللغة .
()1

ولو أهنم ّفرقـوا بـني الفصـحى األدبيـة املتمثلـة يف القـرآن وبـني اللهجـات العربيـة ،ملـا
حدث هذا اخللـط الـذي دفـع ِّبـم إىل االجـرتاء علـى القـراءات املتـواترة ،ووصـفها بـالقبح
والرداءة والغلط .
ب  -احلديث:
()2

الصــحيح مــن األقـوال االحتجــاج بــه عنــد أكثــر أئمــة النّحــو والعربيــة ،إذا ثبــت أنــه

قاله على اللفظ املروي عنه ,وعلى هذا الشرط ال يوجد إالّ األحاديث القصار.
ي
وقضية االستشهاد باحلديث مل تكن تشغل بـال النّحـاة قـدمياً ،فلـم نقـرأ نصـاً أل ي

مــنهم صــرياً يف هــذا اجملــال يفيــد اجل ـواز أو املنــع ،ومل يظهــر االستشــهاد بصــورته احلــادة
إالّ يف القرنني السابع والثامن اهلجريّني .

ج  -كالم العرب من شعر ونثر .
ويــتج منــه مبــا ثبــت عــن الفصــحاء املوثـُ ِ
ـوق بع ـربيّتهم حــىت ولــو كــانوا كفــاراً ،ولــو
عم ـن
كــان يف ألفــاظهم غراب ـةً أو تنــافر ،ويــتج بكــالم قبائــل قل ــب اجلزيــرة ،وال يُؤخ ــذ ّ
( )1ينظر :اللهجات العربية يف القراءات القرآنية (ص.)٨4-٨3 :
( )2ينظر :مواقف النحاة للدكتور شعبان صالح (ص )٧٨ :بتصرف .
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جاور غري العرب ،وال يتج بكالم امل َولدين واحملُدثني ،وال عن حضـري سـكن احلاضـرة،
ُ
ـريب األصــل ِّبمــز أو تــرك أو
وال عــن ســاكن أطـراف الــبالد ،واملُولــد كـ ّـل مــا غُ ـري مــن عـ ّ
حتريــك أو تســكني ،واالعتمــاد مبــا رواه الثقــات العــدول ،واشــرتطوا يف ال ـراوي أن يكــون
عــدالً مأمون ـاً موثوق ـاً ،ومل يَشــرتطُوا يف احملــتج بقولــه شــيئاً لبعــد التــدليس ،وأل ّن كالمهــم
َسلي ِقي ليس هلم فيه تأثري(.)1

( )1ينظر :االقرتاح للسيوطي (ص )1٥٥- ٨9 – ٧٦ – ٧1 :وما بعدها بتصرف .
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ثانيا :القياس:

وهــو املصــدر الثــاين مــن مصــادر النّحــو العــريب ،وهــو اســتنباط اجملهــول مــن املعلــوم

وقــد جلــأ إلي ـه النّحــاة منــذ وضــعوا أُســس علــم النّحــو  ,وإمنــا كــان القيــاس هــو املصــدر
السـماع؛ ألن األســاس يف التقعيــد هــو مراعــاة املســموع عــن العــرب ،ومــن مث
الثــاين بعــد ّ
()1

حماولـ ــة تقنينـ ــه يف صـ ــورة ميكـ ــن باسـ ــتيعاِّبا أن يُلحـ ــق غـ ــري العـ ــريب بـ ــالعريب يف النشـ ــاط
اللغوي .
()2

ويـ ــرى البـ ــاحثون أ ّن القيـ ــاس نشـ ــأ يف النّحـ ــو العـ ــريب بعـ ــد تـ ــأثر النّحـ ــاة بـ ــاملنطق
اليونــاين  ,ولكــن الواقــع يشــري إىل أنــه نشــأ نشــأةً فطري ـةً بعــد يمعهــم للمــادة املرويّـة مــن
()3

أفـواه العــرب ،وملــا شــعروا بوجــود وفــرة لغويــة الســتقرائها قــاموا بفحصــها مســتنبطني منهــا

قواعــد اللغــة الــيت أصــبحت فيمــا بعــد مقياس ـاً يُنظــر علــى ضــوئه الصـواب مــن اخلطــأ يف
اللغة.
ومــع احنســار وانقطــاع املــدد اللغــوي ،صــار القيــاس أهــم أعمــدة التقعيــد اللغــوي،
حــىت إ ّن ابــن األنبــاري يقــول" :إ ّن إنكــار القيــاس يف النحــو ال يتحقــق أل ّن النحــو كلــه

قياس"(.)4
والبـ ــد أن نعلـ ــم أ ّن أخـ ــذ النّحـ ــاة بالقيـ ــاس قـ ــد دفعهـ ــم إىل رفـ ــض بعـ ــض املـ ــروي
املخ ــالف ألحك ــامهم ،مم ــا دف ــع ِّب ــم إىل رف ــض بع ــض القـ ـراءات ص ــحيحة الس ــند ،ال
لشيء إالّ ألهنا مل تطابق قياساً معروفاً لديهم .

( )1ينظر :من أسرار اللغة (ص. )٨ :
( )2ينظر :مواقف النحاة (ص )٨٥ :بتصرف يسري .
( )3ينظر :القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية (ص.)91 :
( )4ينظر :ملع األدلة (ص. )91 :
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الفصل الثاني

مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام نافع (ت)961:
وفيه اثني عشر مبحثا :

المبحث األول :ﭽ ﭖًﭼ البقرة. ٦ :
المبحث الثاني:ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ األنفال.42:
المبحث الثالث :ﭽ ﭩ ﭪًﭼ احلجر.ً14 :
المبحث الرابع :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
المبحث الخامس :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣًﭼ الشعراء.ً1٧٦ :
المبحث السادس :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨًﭼ الزمرً.9 :
المبحث السابع :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪًﭼ الزمرً.٦4 :
المبحث الثامن :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞًﭼ الزخرف.1٧ :
المبحث التاسع:ﭽﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭼاألحقاف:

ً.11
المبحث العاشرً:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓًﭼ اجملادلة.ً1 :
المبحث الحادي عشر :ﭽ ﮯًﭼ وًﭽ ﯨًﭼ باهلمز لنافع .
المبحث الثاني عشر :ﭽ ﮱًﭼ بإبدال اهلمزة الثانية ياءً.
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المبحثًاألول ً
ﭧﭨﭽﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼًالبقرة٦ :
تأصيل القراءة :

ُخ رم هم زت ْي ِن بِ ِكْلم ٍ
وتس ِهي ُل أ ْ
ْ
ِ
ِ
ا
ص ر تب َّدلَّ ْ
وُق ْل ألحا ع ْن أ ْه ِل م ْ
وم َد قْب ل إْلح تْ ِْ وإْلك ْس ِر ُح َّج ٌ

س ما وبِ ت ِ
إا إْلح تْ ِْ ُخْل ٌ ِل ت ْج ُمل
ِل وْر ٍ
و وف ي ب َْ دإد ُي ْروم ُمس هَّل
بِه ا لُ َت وقْب ل إْلك ْس ِر ُخْل ٌ ل هُ ول

كلمـ ــة ﮁ ﭖ ﮀ هـ ــي مـ ــن بـ ــاب اهلم ـ ـزتني اجملتمعتـ ــني يف كلمـ ــة واحـ ــدة،

جــاءت األوىل والثانيــة مفتــوحتني ،وعلــى هــذا فقــد قرأهــا نــافع ،وابــن كثــري ،وأبــو عمــرو
(مسـا) بتسـهيل اهلمــزة الثانيـة وهلشـام اخللــف بـني التسـهيل والتحقيــق ،وقـرأ بإدخـال ألــف
بــني اهلم ـزتني أبــو عمــرو وقــالون وهشــام ،وهــي ألــف الفص ــل ومق ــدارها حركت ــان ،وورد
اخــتالف الـ ّـرواة عــن ور يف كيفيــة تغيــري اهلمــزة الثانيــة املفتوحــة ،فــروى املص ـريون عنــه
إبــداهلا ألف ـاً ومتــد هــذه األلــف مــداً مشــبعاً مبقــدار ســت حركــات وتكــون مــن قبيــل املــد

الالزم ،وروى البغداديون عنه تسهيلها بني بني  ،وعلى هـذا فيتع ّـني لبـاقي الق ّـراء حتقيـق
اهلمزتني .
()1

الطعن:
لو نظرنا إىل روايات الطّعن يف كلمـة (ءأنـذرهتم) مـن قِبـل النّحـاة لوجـدنا أ ّن هـذه
الروايات تتكلّم يف مسألتني :األوىل :هـي احلـديث عـن روايـة املصـريني عـن ور بإبـدال
اهلمزة الثانية ألفاً حمضة ،والثانية :يف رواية الكوفيني وابن عامر باخللف عـن هشـام وهـي
حتقيق اهلمزتني معاً ،وسأتناول كالًّ منهما بالتفصيل .
( )1ينظر :احلجة البن خالويه (ص ،)٦٦/النشر( ،)3٦3/1الوايف يف شرح الشاطبية (. )11٦
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أولا :طَع ـ ـن الزخمشـ ــري( )1يف ق ـ ـراءة اإلمـ ــام ور بإبدالـ ــه اهلمـ ــزة الثاني ـ ـ ـ ـة بأل ـ ـ ـ ـف

حمضــة ،فقــال يف تفســريه" :فــإن قلــت :مــا تقــول فــيمن يقلــب الثانيــة ألف ـاً ؟ قلــت :هــو

الحــن خــارج عــن كــالم العــرب خــروجني :أحــدمها اإلقــدام علــى يمــع الساكن ـ ـني علــى
غ ــري ح ــده – وح ــده أن يك ــون األول ح ــرف ل ــني ،والث ــاين حرفـ ـاً م ــدغماً حنـ ـ ـ ـ ـو قولـ ـ ـ ـه
ص ـ ـة ،والثـ ــاين :إخطـ ــاء طريـ ــق التخفيـ ــف ,أل ّن طريـ ــق ختفـ ـ ـ ـيف اهلم ـ ـ ـزة
الضـ ــالّنيُ ،
وخ َوي َ
املفت ــوح م ــا قبله ــا أن خت ــرج ب ــني ب ــني ،فأم ــا القل ــب ألفـ ـاً فه ــو ختفي ـ ـ ـف اهلم ـ ـزة الس ــاكنة
املفتوح ما قبلها كهمزة (رأس)" (.)2

و ــه الطعــن :هــو يمــع الســاكنني علــى غــري حــده وخمالفــة القيــاس أل ّن القيــاس يف

اهلمزة املفتوح ما قبلها هو التخفيف .

دراسة الطعن :
ذكــر غــري واحــد مــن العلمــاء أ ّن مــا ذُكــر يف بــاب اهلم ـزتني مــن كلمــة ،هــو مــن

بــاب دخــول مهــزة االســتفهام علــى إحــدى اهلمـزتني ،والــيت إمــا أن تكـون مهــزة قطــع مثــل
(أأنـ ــتم ،أأنـ ــت) أو مهـ ــزة وصـ ــل مثـ ــل (آهلل ،آآلن)؛ وهـ ــي يف احلقيقـ ــة مـ ــن كلمت ـ ـ ـ ـ ـ ـني
وليســت مــن كلمــة؛ ألن اهلمــزة األوىل مــن كــل مــا ذُكــر يف هــذا البــاب ه ـ ـ ـ ـي مه ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

استفهام إالّ يف كلمة (أئمة)( ,)3ويمه ـ ـ ـ ـور أهـل اللغ ـ ـ ـة علـى أ ّن مهـ ـ ـزة االستفه ـ ـ ـام مـن
حــروف املعــاين ،ولــذلك أيمــع الق ــراء علــى حتقيــق مهــزة االســتفهام األوىل ،واختلف ـوا يف
اهلمــزة الثانيــة فــيمن بقــي علــى األصــل وهــو التحقيــق وم ــن ذه ــب إىل التغـ ـ ـ ـيري ،وور
رمحــة اهلل جلــأ إىل التغيــري إم ــا بالتســهيل أو اإلبــدال ألف ـاً حمض ـة ،وه ــو وج ــه انفـ ـ ـ ـرد ب ـ ـ ـه
( )1حممـود بــن عمــر بـن حممــد بــن عمـر العالمــة أبــو القاسـم الزخمشــري اخلـوارزمي ،النحـوي اللغــوي املــتكلم
املعتزيل املفسر ،مات ليلة عرفة سنة مثان وثالثني ومخسمائة  .ينظر :سري أعـالم النـبالء (،)111/2٥
طبقات املفسرين ،)12٥/ 1( ,األعالم للزركلي(. )1٧٨/٧
( )2الكشاف (. )1٦4 -1٦3/1
( )3سيأيت بيان تفصيل ذلك الحقاً يف مسألة الطعن على حتقيق اهلمزتني من (أأنذرهتم) (ص.) ٧٧:
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ور عن نافع من طريق األزرق ومل يشاركه فيه أحد .
مسألة:
وأهل األداء على خالف بني من يُقدم اإلبدال و من يُقدم التسهيل ،ومـنهم مـن
يستشــهد ويســتدل علــى تقــدمي اإلبــدال مبــا ذكــره اإلمــام الشــاطيب رمحــه اهلل تعــاىل حــني
قال:
وبِ ـ ـ ـ ـ َذ ِ
ني بِ ِ
وتَسـ ـ ـ ِهيل أُخ ـ ــرى َمهـ ـ ـ َـزتَـ ِ
ـا
ـ
ـ
ـ
مس
ـة
ـ
ـ
م
ل
ك
ات الف ـ ـ ـ ــت ِح ُخل ـ ـ ـ ــف لِـ ـ ـ ــتَج ُمالَ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
َوقُـ ـ ــل أَلفـ ـ ـاً َعـ ـ ــن أَهـ ـ ـ ِـل مصـ ـ ـ َـر تَـبَـ ـ ــدلَت
ل ـ ـ ـ َـور َويف بـَغ ـ ـ ـ َـد َاد يـُ ـ ـ ــرَوى ُم َس ـ ـ ــهالَ
أخ ــر التس ــهيل وج ــاء
فق ــالوا إ ّن الش ــاطيب رمح ــه اهلل تع ــاىل قـ ـ ّدم هاهن ــا اإلب ــدال و ّ
بصـ ــيغة "يـ ــروى" ،واحلـ ــق أ ّن اإلمـ ــام الشـ ــاطيب رمحـ ــه اهلل تعـ ــاىل يف مطلـ ــع البـ ــاب قـ ــال:
" وتَس ـ ِهيل أُخــرى َمهـ َـزتَـ ِ
ني بِ ِكلمــة َمسَــا " فــذكر أ ّن مــن يســهل اهلمــزة الثانيــة مــن اجتمــاع
ُ َ
مهـزتني مــن كلمــة أهــل مســا فــور منــدرج يف أهــل " مســا " وهــم نــافع بكمالــه أي نــافع
براوييه قـالون وور وابـن كثـري وأبـو عمـرو (وبـِ َذ ِ
ات الفـت ِح ُخلـف) أي هشـام لـه اخللـف
َ
(وقُـل أَلِفـاً
بني التسهيل وعدمه يف املفتوحة .فور مندرج أصالً ،وإمنا عـاد وكـرر قـائالًَ :
َع ــن أَه ـ ِـل ِمص ـ َـر تَـبَ ــدلَت ......البي ــت ،حــىت ال يظ ــن الطال ــب أ ّن ور ل ــيس ل ــه وج ــه
(وقُل أَلِفاً َعـن أَه ِـل ِمص َـر تَـبَـدلَت) وسـكت ،لظـن الطالـب علـى
اإلبدال؛ ألنه لو قالَ :
أن ورش ـاً ال يوافــق قــالون وابــن كثــري وأبــا عمــرو علــى وجــه التســهيل ،فجــاء فأ ّكــد وأراد
إثارة انتباه الطالب أ ّن ورشاً من أهل مسا وله التسهيل ،أما صيغة "يـروى" فتختلـف مـن
علــم إىل علــم ،ف "يــروى" أو "قيــل" هــذه مــن صــيغ التمـريض عنــد احملــدثني لكــن عنــد

القراء ال تعترب كذلك (.)1
ّ
وقـد قرأنـا علــى شـيخنا الفاضـل الــدكتور شـعبان حممـد إمساعيــل بتقـدمي اإلبــدال إذا
دخلـ ــت مه ـ ــزة االسـ ــتفهام عل ـ ــى مه ـ ــزة وصـ ــل ،وبتق ـ ــدمي التس ـ ــهيل إذا دخل ـ ــت مه ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
( )1من حماضرة صوتية لشرح أصول ور عن نافع من غرفة إسالم علم وعمل بتصرف يسري.
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االس ــتفهام عل ــى مه ــزة القطـ ــع ،كم ــا يف قـ ـراءة ور يف هـ ــذا املوض ــع ،و ه ــو م ـ ـ ـ ـا أراه
ـرتجح – واهلل أعلــم  -العتبــارات هــي :أ ّن وجــه التس ــهيل وج ــه قياس ــي وم ــروي وك ــل
يـ ّ
القـ ّـراء الــذين غ ـ ّـريوا اهلمــزة الثانيــة إمنــا غـ ّـريوا بالتس ــهيل وإمن ــا وج ــه اإلب ــدال انفـ ـ ـ ـ ـرد بـ ـ ـ ـ ـه
ور لــذلك ،فــور وافقهــم يف وجــه التســهيل وزيــد لــه وجــه اإلبــدال  .ولــذلك جن ـ ـ ـ ـ ـ ـد
أ ّن اإلم ــام ال ــداين يف التيس ــري ق ــال :إ ّن احلرمي ــان وأب ــا َعم ــرو وهش ــاماً يس ــهلون الثانِيَ ـ ـة
ِمنـ ُه َم ــا وور يب ــدهلا ال َف ــا َوال ِقيَ ــاس أن تك ــون بَــني بَــني( ،)1أي الوج ــه القياس ــي ال ــذي
جــاءت بــه اللغــة وجــاءت بــه الروايــة  .وقــال أيضــا يف جــامع البيــان" :وروى أبــو يعقــوب
عن ور أداء حتقيق األوىل وإبـدال الثانيـة ألفـاً حمضـة ،واإلبـدال علـى غـري قيـاس إالّ أنـه

مسع وروى ،فجاز استعماله يف املسموع واملروي ال غري"(.)2
وال ــذي يهمن ــا أن ــه م ــن الواض ــح أ ّن ه ــذه القـ ـراءة بص ــرف النظ ــر ع ــن تق ــدمي وج ــه
اإلبــدال أو التســهيل يف الق ـراءة ،هــي مــن املســموع لــدى فصــحاء العــرب وليســت مــن
املســتغرب عنــدهم ،وهلــذا انتصــر هل ـا عــدد مــن العلمــاء وأســهبوا يف شــرحها وإيضــاحها
والـ ــذب عنهـ ــا .فقـ ــال أبـ ــو حيـ ــان ( ):)3ومـ ــا قالـ ــه  -يعـ ــين الزخمشـ ــري  -هـ ــو مـ ــذهب
البصـ ـريني  .وق ــد أج ــاز الكوفي ــون اجلم ــع ب ــني الس ــاكنني عل ــى غ ــري احل ــد ال ــذي أج ــازه
البص ـريون ،وقـ ـراءة ور ص ــحيحة النق ــل ال ت ــدفع باختي ــار امل ــذاهب ولك ــن ع ــادة ه ــذا

الرجل إساءة األدب على أهل األداء ونقلة القرآن(.)4
وج ــاء ع ــن أمح ــد ب ــن يوس ــف املع ــروف بالس ــمني احلل ــيب( )1قول ــه" :وروي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
( )1ينظر :التيسري يف القراءات السبع (ص.)32 :
( )2جامع البيان يف القراءات السبع (.)1٥٧/2
( )3حممد بن يوسف ابن علي بن حيان العالمة األوحد أثري الدين أبو حيان األندلسي اجلياين الغرناطي
املقر النحوي املتوى سنة ( ٧41هـ)  .معرفة القراء الكبار (.)٧23/2
( )4البحر احمليط (.)٧9/1
( )1أمحد بن يوسف بن حممد وقيل عبد الدائم العالمة شهاب الدين أبو العباس احلليب مث املصري النحوي
=
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ور إبــدال الثانيــة ألف ـاً حمضــة ،ونســب الزخمشــري هــذه الق ـراءة للحــن ،وهــذا لــيس منــه

بص ـ ـواب لثبـ ــوت هـ ــذه الق ـ ـراءة ت ـ ـواتراً ،وللقـ ـ ّـراء يف ه ـ ــذه اآليـ ــة عم ـ ــل كثـ ــري وتفص ـ ــيل
منتشر"(.)1
وقــال ابــن أيب عــادل(" :)2وهــذا منــه لــيس بصـواب لثبــوت هــذه القـراءة ت ـواتراً"(،)3
تلخصــت يف قــول اإلم ـام أيب عمــرو
وكمــا هــو معــروف أ ّن األصــل عنــد أهــل األداء قــد ّ
الـداين(" :)4أئمـة القـراءة ال تعمـل يف شـيء مـن حـروف القـرآن ،علـى األفشـى يف اللغــة،

واألقـيس يف العربيــة .بـل علــى األثبـت يف األثــر ،واألصـح يف النقــل ،والروايـة إذا ثبتــت ال
فشو لغة؛ ألن القراءة سنّة متّبعة ،يلزم قبوهلا واملصري إليها" (.)1
ّ
يردها قياس عربية ،وال ّ
وهــذه األص ــل هــو قاع ــدة ثابتــة يف ال ــرد علــى يمي ــع مط ــاعن النّح ــاة يف الق ـراءات
السبع املتواترة .
ّ

ورواي ــة املصـ ـريني ع ــن ور باإلب ــدال ه ــي رواي ــة متـ ـواترة ،ولع ـ ّـل م ــن أهـ ـ ـ ـم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
يقويها ما جاء عن
=

ً

شافعي ،من أهل حلب .استقر واشتهر يف القاهرة.
املقرىء الفقيه املعروف بالسمني
ّ
شرح الشاطبية يف القراءات قال ابن اجلزري :مل يسبق إىل مثله تويف سنة ( .)٧1٦ينظر :طبقات
الشافعية ( ،)1٨/3األعالم للزركلي (.)2٧4/1
( )1الدر املصون (. )11٥/1
( )2هو أبو حفص عمر بن علي سراج الدين الدمشقي احلنبلي النعماين (ت٧٧1هـ) ،ينظر تريمته
كاملة يف :اللباب البن أيب عادل(. )19٨/1
( )3ينظر :اللباب البن أيب عادل (. )314/1
ظ ،امل َج ــوُد ،املقـ ـ ِر ُ ،
ـام ،احلَــافِ ُ
( )4ه ــو عثم ــان ب ــن س ــعيد ب ــن عثم ــان املع ــروف ب ــأيب عم ــرو ال ــداين ،ا ِإل َم ـ ُ
ُ
ُ
احل ِاذق ،ع ِ
املُ األَن َدلُ ِ
س وصاحب كتاب التيسري ،تويف سنة  144هـ  .ينظر :معرفة القراء الكبار
َ ُ َ
( )4٥٦/2سري أعالم النبالء ( ،)٧٧/1٨األعالم للزركلي ()2٥٦/4
( )1جامع البيان يف القراءات السبع ()11/1
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الداين رمحه اهلل يف قوله ":والبدل أقوى من جهة الرواية "(. )1

وجــاء عــن ابــن اجلــزري يف النشــر( )2أ ّن اإلبــدال نقــل عــن ور مــن طريــق األزرق

صاحب التيسري واملهدوي( ،)3ومكي( ,)4وابن الفحام( )1وابن الباذ ( )٦وغريهم .

ولــو نظرنــا إىل وجــه روايــة البغــداديني عــن ور لوجــدنا أ ّن التســهيل عن ـ ـ ـ ـ ـ ـدهم،
إمنا كان ألنـه إذا أُطلـق التسـهيل ،فإنـه يُقصـد بـه التسـهيل بـني بـني أي بـني اهلمـزة وبـني
احلــرف اجملــانس حلركته ــا ،فتكــون املفتوحــة ب ــني اهلم ـ ـ ـزة واألل ــف ،وه ــذا ه ــو األص ــل يف
( )1ذُكــر هــذا القــول يف كتــاب النجــوم الطوالــع (ص ،)1٧ :وقــد تتبعتــه ومل أجــده يف كتــب الــداين ال ــيت
وصـلت إلينـا ولعلــه منقـول مــن كتابـه (االقتصــاد يف القـراءات السـبع) وهــو كتـاب مفقــود ذكـره اإلمــام
علم الدين السخاوي يف كتابه (فتح الوصيد) حني ذكر أنه قرأ رواية ور عـن نـافع بـالطرق املتضـمنة
لكتــايب التيســري واالقتصــاد للــداين ،كمــا أورد املنتــوري يف شــرحه علــى الــدرر اللوامــع نصوصـاً منــه مثــل
 )19٦ – 139/1(:وهو من مصادره يف القراءات يف شرحه .
( )2النشر يف القراءات العشر ()2٨3/1
( )3أبــو العبــاس املهــدوي املقــر مــن أهــل املهديــة مــن مــدن القــريوان ،قــدم بــالد األنــدلس ،وكــان رأس ـاً يف
القراءات والعربية ،تويف سنة43٥هـ.ينظر:معرفة القراء الكبار( ,)399/1تاريخ اإلسالم(.)19٨/9
( )4هو محو بن حممد بن خمتار القيسي ،يكىن بـأيب حممـد؛ أصـله مـن القـريوان ،وسـكن قرطبـة .مـن أهـل
التبحـر يف علـوم القــرآن والعربيـة ،تــويف سـنة 134ه ـ  .ينظـر :إنبــاه الـرواة علــى أنبـاء النحــاة ()313/3
معرفة القراء الكبار(.)39٦/1
( )1ابـن الفحـام اإلمــام شـيخ القـراء أبـو القاســم عبـد الـرمحن بــن أيب بكـر عتيــق بـن خلــف القرشـي الصــقلي
املقر النحوي ابن الفحام ،نزيل اإلسكندرية ،ومؤلف " التجريد يف القـراءات " تـويف رمحـة اهلل يف ذي
القع ــدة وقـ ــد جـ ــاوز التس ــعني  .ينظـ ــر :إنبـ ــاه ال ــرواة علـ ــى أنبـ ــاء النح ــاة ( ،)1٦4/2تـ ــاريخ اإلسـ ــالم
( ،)214/11األعالم للزركلي()31٦/3
( )٦هـو أمحـد بــن علـي بــن أمحـد األنصـاري الغرنــاطي املعـروف بــابن البـاذ  ،عـامل بــالقراءات ،أديـب وكــان
خطيــب غرناطــة .لــه (اإلقنــاع يف الق ـراءات الســبع) ولــد يف عــام ،491وتــويف يف 14٥ه ـ .ينظــر :بغيــة
امللتمس ( ،)2٥٥/1األعالم للزركلي (.)1٧3/1
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أن ـواع التغيــري وهــو املقــدم عنــدهم لبقــاء أثــر اهلمــزة ،وقــد ســاند هــذا الوجــه أبــو الفضــل
شهاب الدين األلوسي( )1يف معرض رده على طعن الزخمشري يف هذه الروايـة عـن ور

فقــال " :وهــذه الق ـراءة مــن قبيــل األداء ،وروايــة املص ـريني عــن ور  ،وأهــل بغــداد يــرون
الس ـبع
التســهيل بــني بــني كمــا هــو القيــاس ،فــال يكــون الطعــن فيهــا طعنـاً فيمــا هــو مــن ّ
املتواتر إالّ أ ّن املعتزيل أساء األدب يف التعبري (.)2
ولعــل األلوســي  -وهــو بغــدادي  -يف قولــه هــذا ينتصــر ضــمناً لروايــة أهــل بغــداد
عن ور وهي التسهيل بني بني وهـي روايـة األكثـر مـن أهـل األداء؛ ألنـه يـرى أ ّن روايـة
املصـريني هــي وجــه مــن أوجــه األداء الــذي ال يكــون احلــديث فيــه طعن ـاً مباش ـراً يف تـواتر

القـ ـراءة ،بـ ــرغم رفضـ ــه الصـ ـريح لتطـ ــاول الزخمشـ ــري علـ ــى القـ ـراء ،ولكـ ــن الـ ــذي أراه أ ّن
احلــديث عــن وجــه مــن أوجــه األداء إمنــا هــو حــديث عــن الق ـراءات املت ـواترة؛ ألن علــم

القراءات هو( :علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلـة)( ،)3وعلـى هـذا
فــالطّعن يف وجــه مــن أوجــه األداء هــو طعــن يف الق ـراءة املت ـواترة ،الســيما إن كــان ه ـذا
الوجـه قويـاً وتدعمــه طــرق الروايـة ،كمــا أ ّن وجــه روايــة املصـريني عــن ور باإلبــدال ،إمنــا

كــان للمبالغــة بــالتخفيف فـراراً مــن اهلمــزة كلهــا وبعضــها إىل مــا هــو خفيــف جــداً وهــو
األلف اللينة ،وإن كان هذا على غـري القيـاس إالّ أنـه ثابـت عـن كثـري مـن العـرب ،وهـو
اختيار اخلليل( )4وسيبويه (.)1

( )1أبو الثناء ،شهاب الدين السـيد حممـود أفنـدي األلوسـي البغـدادي ،تـويف سـنة ( . )12٧٥ينظـر تريمتـه
الكاملة يف مقدمة تفسريه( :روح املعاين).
( )2روح املعاين (. )1٧٦/1
( )3منجد املقرئني (.)3
( )4اخللِيـل بــن أَمحـ َـد ال َفر ِاهي ِـدي أَبــو عبـ ِـد الــرمح ِن ،ا ِإلمـامِ ،
العَربِيـ ِـةَ ،وُمن ِش ُـئ ِعلـ ِم ال َعـ ُـر ِ
وض ،البَصـ ِري،
َ
ُ َ
ب َ
َُ َ
صــاح ُ
َ ُ ُ َ َ
َح ُد األَعالَِم ,أخذ النحو عن عمرو بن العالء ،وأخذ عنه سيبوبه النحـو ،تـوى سـنة (1٧1هــ) .ينظر:سـري
أَ
أعالم النبالء ط الرسالة ( ،)429/٧إنباه الرواة على أنباء النحاة (ص. )3٨1:
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ويقــال إهنــا لغــة ق ـريش ،وســعد بــن أيب بكــر ،وكنانــة ،وكثــري مــن قــيس ،ومــن أراد

حسان بن ثابت  حني قال(: )2
مثاالً على ألف من غري القياس جئناه بقول ّ
سول الل ِه ِ
ض ـ ــلت ه ـ ــذيل مب ـ ــا ج ـ ــاءت ومل تص ـ ـ ِ
ـب
َسالَت ُه َذيل َر َ
فاح َشةً
كما أ ّن من قال إ ّن ورشاً قد يمع ساكنني على غري حده ميكـن أ ّن جيـاب علـيهم
بقولني :

األول :أ ّن ي ــونس ب ــن عب ــد األعل ــى( )3وه ــو ق ــار أخ ــذ الرواي ــة ع ــن ور وغ ــريه،
أجــاز اجتم ــاع الس ــاكنني إذا ك ــان األول منهم ــا ح ــرف م ــد ول ــني ،وإن مل يك ــن الث ــاين

م ــدغماً حن ــو (اضـ ـربان) إذا دخل ــت النـ ــون اخلفيف ــة األم ــر لالثن ــني ،وك ـ ـ ـ ـذلك جلماعـ ــة
املؤنــث إذا فص ــلت ب ــاأللف بــني النون ــات حن ــو (اض ـربنان) فعل ــى ه ــذا ال تن ـ ـ ـ ـ ـكر رواي ــة
ور .
الثــاين :أ ّن األلــف املبدلــة مــن اهلمــزة يف تقــدير مهــزة متحركــة؛ ألن الب ـ ـ ـدل عــارض
وال يعتــد بــه ،أال ت ــرى أ ّن مــن خف ــف اهلمــزة يف ت ــؤوي وتؤوي ــه قلبه ــا واواً النضمـ ـ ـام م ــا

قبلهــا فــاجتمع واوان :األوىل منهمــا ســاكنة ،والثانيــة متحركــة ،ومل يــدغم أحــد املثـ ـ ـ ـ ـ ـلني
يف صــاحبة علــى قــول كثــري مــن النحــويني ،ذلــك أ ّن الـواو يف تقــدير مهــزة فلــم يعتــد ِّبــا،
ولــوال ذلــك مل جيــز إظهارهــا مــع الـواو الــيت بعــدها ،إذ ال جيتمــع يف كــالم العــرب مــثالن
األول ســاكن والثــاين متحــرك ،إالّ أدغــم األول يف الثــاين ،فه ــذا يــدل عل ــى أ ّن اجتم ــاع

=

ً

( )1ينظر :النجوم الطوالع (ص.)1٧-1٦ :
( )2البيت حلسان بن ثابت  :ينظر :الكتاب( ،)4٦٨/3املقتضب( ،)1٦٧/1املفصل(.)49٥/1
( )3هو يونس بن عبد األعلى ابن ميسرة بن حفص بن حيان ،اإلمام ،شيخ اإلسالم ،أبـو موسـى الصـديف
املصــري املقــر احلــافظ ،ولــد ســنة ســبعني ومائــة يف ذي احلجــة ،وق ـرأ القــرآن علــى ور صــاحب نــافع
وكان من كبار العلماء يف زمانه ،تويف غداة يوم االثنني ثاين ربيع اآلخر سنة أربع وستني ومائتني.
ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)34٨/12تاريخ اإلسالم ( ،)419/٦األعالم للزركلي(.)2٦1/٨
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الساكنني ميكن يف (أأنذرهتم)(. )1
الخ صة :
وجــه اإلبــدال عــن ور وجــه قــوي مساع ـاً ولــيس مــن قبيــل االجتهــاد ،فقــد تل ّق ـاه
ور عــن شــيوخه ،ووجــه التســهيل وجــه قــوي مــن جهــة القيــاس واألكثــر عليــه ،فكالمهــا
ثابت ومشهور ،وعلى هذا فإنكار الزخمشري لوجه قراءة ور ال يُلتفت إليه .

( )1ينظر القصد النافع (.)119
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ثانيا :الطعن الثاني بتحقيق الهمزتين :

طَعــن الكثــري مــن أهــل اللغــة ،والســيما البصـريني مــنهم كــأيب علــي الفارســي( )1يف

وجــه حتقيــق اهلمـزتني يف كلمــة كــ(أأنذرهتم) ،و(أئمــة) فجــاء عنــه قولــه يف كتابــه احلجــة
 ":وأم ــا يمعهمـ ــا وحتقيقهمـ ــا مـ ــن (أأنـ ــذرهتم) فه ــو أقـ ــبح مـ ــن حتقيقهمـ ــا مـ ــن كلمتـ ــني
منفصــلتني مــن حن ـو ،ق ـرأ أبــوك ورشــأ أخي ـك أل ّن اهلم ــزة األوىل تنــزل منزل ــة م ــا ه ــو م ــن
الكلم ــة نفس ــها "( ،)2وق ــد نق ــل الفارس ــي ه ــذا الـ ـرأي ع ــن اخللي ــل وس ــيبويه( ,)3وذك ــر
ِ
ِ
ِِ
آخ َـر)
س بِال َوجـه؛ أل ّن اهلمـزتني ال ُحتققـان ِيف حنـو َ
(آد َمَ ,و َ
ال َفارسي أيضـاً أ ّن التحقي َـق لَـي َ
فَ َك َذا يـَنبَغِي أن تُقاس عليها (أَئِمةَ)(.)4
ويــرى ابــن جــين :أ ّن حتقيــق اهلمـزتني مــن كلمــة واحــدة شــاذ أن تكونــا عينــني حنــو
سـئال ،وسـئار ....فأمــا مـا ُيكـى عــن الكسـائي مـن حتقيقهمــا يف الكلمـة الواحـدة حنــو
أئمة ...فشاذ ال جيوز أن يُعقد عليه باب(.)1
و ه الطعن:
إ ّن اهلمزة حـرف ثقيـل وبـه كلفـة يف النطـق ،فـإن تكـررت كـان ذلـك أكثـر وأعظـم

ثقـ ـالً ،وج ــاء ع ــن س ــيبويه قول ــه " :وألهن ــا ن ــربة يف الص ــدر خت ــرج باجته ــاد ،وه ــي أبع ــد
احل ــروف خمرجـ ـاً ،فثق ــل عل ــيهم ذل ــك ألن ــه ك ــالتهوع .........فل ــيس م ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم
( )1هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن حممد بن سليمان اإلمام أبو علي الفارسي واحـد زمانِـه يف ِعلـ ِم
العربية ،تويف ببغداد سنة سبع وسبعني وثالمثائـة .ينظـر:إنبـاه الـرواة علـى أنبـاء النحـاة ( ,)3٥٨/1سـري
أعالم النبالء (.)3٧9/1٦
( )2احلجة للفارسي (.)2٨٥/1
( )3وقال سيبوبه يف نص عبارته" :وقد بلغنا أن قوماً من أهل احلجاز من أهل التحقيق يققون نبئ,
وبريئة ,وذلك قليل رد " الكتاب (. )113/2
( )4احلجة للفارسي (.)12٥/3
( )1ينظر :اخلصائص (.)1٨3/1
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العرب أن تلتقي مهزتان فتحققا"(.)1
دراسة الطعن:
إ ّن يف املســألة خالف ـاً وجــدالً واســعاً بــني النّحــاة والقـ ّـراء يف مســألة حتقيــق اهلم ـزتني
إذا اجتمعتا يف كلمة واحدة أو يف كلمتني ،وقـد قـرأ بتحقيـق اهلمـزتني يمهـرة مـن القـراء
السبعة ،ولكن هذا التحقيق مل يتوافق مع املذهب البصـري ،ولع ّـل مبـدأ اخلـالف ينطلـق
مــن (الكتــاب) لســيبويه ،حــني أشــار يف مواضــع ع ــدة منــه إىل أ ّن حتقي ــق اهلم ـزتني م ــن

كلمــة ال جيــوز ،فهــو باإلضــافة لقولــه الســابق أعــاله يقــول يف موضــع آخــر "واعل ــم أ ّن
اهلم ـزتني إذا التقت ــا يف كلم ــة واح ــدة مل يك ــن ب ــد م ــن ب ــدل اآلخ ــر " ،إالّ أنن ــا جن ــده يف
موضـع آخـر يســوق يف معـرض حديثــه عـن اهلمــزة احلـديث عــن التحقيـق ،دون أن يشــري

إىل رداءة ذلـك فيقـول " ومـنهم مـن يقـول إ ّن بـين متـيم الـذين يُـدخلون بـني اهلمـزة وألـف
االسـتفهام ألفـاً ،وأمـا الــذين ال خيففـون اهلمــز فيحققوهنـا يميعـاً وال يُـدخلون بينهمــا ألفـاً

املتأم ـل يف كــالم ســيبويه قــد جيــد فيــه معارضــة خفيّــه ،فهــو تــارة يكــم بــرداءة
" ولعـ ّـل ّ
التحقيق يف اهلمزتني وتارة يذكر التحقيق وال يشـري إىل ضـعف وجهـه ،وقـد تصـ ّدى للـرد

على هذا األمر أبو علي الفارسي حـني قـال  ":واعلـم أ ّن قـول سـيبويه :لـيس مـن كـالم
العــرب أن تلتقــي مهزتــان فتحققــا ,وقولــه يف بــاب اإلدغــام :إ ّن ابــن أيب إســحاق وناس ـاً

معــه يققــون اهلم ـزتني وقــد تكلــم ببعضــه العــرب وهــو رد  ،لــيس علــى التــدافع ولكــن
ألنه مل يُعتد بالرد "(.)2
وهــذا القــول للفارســي ،وتعليقــه علــى كــالم ســيبويه ه ــو دليــل واضــح عـ ـ ـ ـ ـلى أ ّن
مــنهج البص ـريني املعــروف عــنهم هــو عــدم األخــذ بالشــاذ والقليــل مــن كــالم الـ ـ ـ ـ ـعرب،
وهــو ضــد مــا انتهجــه الكوفيــون وهــو مــا كــان ســبب انطــالق الكثــري مــن اخلالفــات بــني
( )1الكتاب (.)149-14٨/3
( )2ينظر :احلجة للفارسي (. )2٨4/1
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املدرستني .
وقــد تبــع ســيبويه يف حكمــه هــذا الكثــري مــن حنــاة البصــرة ،مــنهم ابــن جــين حيــث
يذكر يف اخلصائص أ ّن علّة عدم جواز التحقيق بأنه إذا كانـت اهلمـزة هـي حـرف َسـ َفل
يف احللــق ،وبـَ ُعــد عــن احلــروف ،فــإن كانــت اهلمــزة املفــردة ثقيلــة ومكروهــة ،فمــن بــاب
أوىل اســتكراه االثنتــني ،الســيما إن كانتــا مصــطحبتني غــري متفـ ّـرقتني ( ,)1وجـ ّـوز الزجــاج
فلمــا ألقيــت
التحقيــق علــى بُعــد؛ ألن ـه قــد وقــع يف الكلمــة علّتــان اإلدغــام والتضــعيفّ ،

ـدل حبركته ــا عل ــى ذل ــك إالّ أن ــه مل جيعل ــه م ــن
حرك ــة امل ــيم عل ــى اهلم ــزة ترك ــت اهلم ــزة لت ـ ّ
اختيــاره "( )2وبــالنظر يف موقــف عامــة النّحــاة وخصوص ـاً البص ـريني م ــنهم جن ــدها تواف ــق
حكــم ســيبويه يف املســألة ،وســيبويه كمــا ذكــر رداءة التحقي ــق يف اهلم ـزتني م ــن كلم ــة،
ذكر التحقيق يف مواضع أخرى على أنه من كـالم العـرب القليـل دون أن يُعلّـق بـالرداءة

عليــه ،وبأخــذنا باالعتبــار لــرد الفارســي يف هــذه املســألة والــذي ســبق ذكــره آنف ـاً ،نقــول
بــأ ّن وجــه التحقيــق مــذكور ووارد يف كــالم العــرب ،وال ســبيل إلنكــاره فهــو منتشــر وإن

كان عن غري قريش ،بل إننا لـو عرضـنا ملـذاهب الق ّـراء يف مواضـع اهلمـز املفـرد واهلمـزتني
من كلمتني ،لو جدنا أ ّن التحقيق كان أكثر وأوسع انتشاراً من التسهيل .

مســألة :فــإن قــال قائــل إ ّن القــرآن نــزل بلغــة ق ـريش ،وقـريش ال هتمــز ،كمــا ج ـ ـاء

ع ــن علـ ــي  قولـ ــه" :ن ــزل القـ ــرآن بلغـ ــة قـ ـريش ،وليسـ ـوا بأصـ ــحاب نـ ــرب ،ول ـ ـ ـ ـ ـ ـوال أ ّن
()3
جربائيل  نزل باهلمز على النيب  ما مهزنا "  ،فكيف يكون التحقيق وج ـ ـ ـ ـ ـ ـهاً
( )1ينظر :سر صناعة اإلعراب (.)٧1/1
( )2ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ()431 /2
( )3األثر مذكور يف شرح شافية ابن احلاجب ( )32/3ومل أقع له على مصدر حديثي ولكنه يوافق ما
جاء يف احلديث :قال رجل للنيب  :يا نبئ اهلل ،فقال :ال تنرب بامسى :أي ال هتمز ،وى رواية فقال :أنا
معشر قريش ال ننرب  .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)3/1
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قوياً يف القراءة ؟

جنيــب علــى ذلــك مبــا نقلــه القــرطيب عــن ابــن عبــد الــرب قولــه" :قــول مــن قــال :إ ّن
الق ــرآن ن ــزل بلغ ــة قـ ـريش ،معن ــاه عن ــدي :يف األغل ــب ،واهلل أعل ــم أل ّن غ ــري لغ ــة قـ ـريش
موجودة يف صحيح القـراءات مـن حتقيـق اهلمـز وحنوهـا وقـريش ال هتمـز"( ,)1والعـرب مـن
جهــة النط ــق بــاهلمز ينقس ــمون إىل قس ــمني :أهــل حتقي ــق ،وأه ــل ختفي ــف ،ف ــإن كان ــت
قريش ال هتمز فالكثري من القبائل األخرى عند العرب متيـل إىل حتقيـق اهلمـز ،وقـد عـ ّدد
منهم أمحد اجلندي (متـيم ،وقـيس ،وعقيـل ،وبنـو سـالمة مـن أسـد)( )2وهـي قبائـل عربيـة
معروفــة ولســاهنا عــريب خــالص ،وليســت مــن شـواذ كــالم العــرب وال نـوادره ،ولعــل قــول

الفارســي بــأ ّن ســيبويه قــد عـ ّد التحقيــق ردئـاً فلــم يعتــد بــه هــو مــا دعــاه إىل أن يــذكر أ ّن
اهلمزتني إذا التقتـا فلـيس مـن كـالم العـرب أن حتققـا ( ,)3فكيـف ال يكـون التحقيـق مـن
كــالم العــرب وهــذه القبائــل العربيــة هتمــز ؟ وقــد ُيمــل كــالم ســيبويه أنــه يقصــد بقولــه
(ليس من كالم) أي أغلب العرب وليس كل العرب .
ولــو عــدنا علــى وجــه التحقيــق فــإ ّن التحقيــق هــو األصــل يف الكــالم ،والتخفيــف

فرع له واستحسان ،وأن من خفف من الق ّـراء إمنـا خفـف هربـاً مـن االسـتثقال يف النطـق
باهلمز ،وقد احتج األزهري للتحقيق يف (أأنذرهتم) ووصـفه بأنـه عـريب فصـيح( ،)4وذلـك

ألنـه يـرى أن هـذه القـراءات يف بـاب اهلمـز لغـات مـأخوذة عـن العـرب ،فبـأي لغـة قـرأت
فقد أصبت(.)1
ويصــف البــاحثون يف الدراســات اللغويــة احلديث ــة موضــع اإلدخ ــال وه ـو ن ــوع م ــن
( )1ينظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)33/1
( )2ينظر :اللهجات العربية يف الرتاث (.)33٦/1
( )3حبث بعنوان :اهلمز بني النحاة والقراء ( )11بتصرف .
( )4ينظر :معاين القراءات لألزهري (. )13٥/1
( )1املصدر السابق (. )13٨/1
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التخفيـف بقـوهلم :هـو مـا التقــت فيـه مهزتـان سـواء أكانـت مــن بنيـة الكلمـة مثـل (أئمــة)
أم كان ــت إح ــدامها اس ــتفهاماً مث ــل (أأن ــذرهتم) ( ,)1وه ــذا يع ــين أ ّن اإلدخ ــال يك ــون يف

موض ــع حتقق ــت في ــه اهلمزت ــان م ــن كلم ــة واح ــدة ،فج ــرى التخفي ــف ،ف ــالتحقيق أص ــل
والتخفيف فرع عنه ،ويف ذلك يقول الرضى ()2يف شرح الشافية( :والتحقيـق هـو األصـل

كسائر احلروف والتخفيف استحسان) (.)3
ووجه التحقيق هو قراءة متواترة الرواية عمـن قرأهـا مـن القـراء ،فاإلمـام عاصـم بـن

أيب النجود ،وهو مـن انتهـت إليـه رئاسـة اإلقـراء يف الكوفـة ورحـل إليـه النـاس للقـراءة مـن
شـىت بقــاع األرض ،قــد قـرأ بتحقيــق اهلمـزتني ،وقــال مكــي يف اإلبانــة :إ ّن مــا اتفــق عليــه

ـحها س ــنداً،
يف القـ ـراءة ن ــافع وعاص ــم ،فقـ ـراءة ه ــذين ِّب ــا م ــن أوق ــف القـ ـراءات ،وأص ـ ّ
()4
وأفصحها يف العربية.
وقـ ــد أخـ ــذ عاصـ ــم القـ ـراءة عـ ــن أيب عبـ ــد الـ ــرمحن السـ ــلمي ( ,)1وزر بـ ــن حبـ ــيش
األســدي( ،,)٦وهــم قـرأوا علــى عبــد اهلل بــن مســعود  ،وقـرأ كــل مــن أيب عبــد الــرمحن
السلمي وزر بن حبيش على عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما،
( )1ينظر :الدفاع عن القرآن (ص. )4٧ :
ِ
ف هــو ُحمَمـ ُـد بــن احلُسـ ِ
ـني ب ـ ِن ُمو َســى األس ـرتاباذي ،أبــو احلســن ،عــامل بالعربيــة ،مــن أهــل
( )2الرضــي الش ـ ِري ُ
ُ َ
أس ـرتاباذ ،اشــتهر بكتابي ــة (الوافيــة يف ش ــرح الكافيــة ،وشــرح مقدم ــة ابــن احلاج ــب املســمى بالش ــافية)
مات سنة (٦٨٦هـ)  .ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)2٨٦/1٧األعالم للزركلي (. )٨٦/٦
( )3شرح الرضى على الشافية (.)32/3
( )4ينظر :اإلبانة عن معاين القراءات (. )٨9/1
العلَم ،عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة الكويف ،من أوالد
( )1أبو عبد الرمحن السلَمي ،مقر الكوفة ،اإلمام َ
الصحابة ،مولده يف حياة النيب  ،وعرض علـى عثمـان ،وعلـى عل ّـي وابـن مسـعود .يقـال :تـويف سـنة
أربع وسبعني  .ينظر :سري أعالم النبالء (,)2٦٧/4تاريخ اإلسالم (.)٨9٧/2
( )٦هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بالل األسدي ،أبو مرمي ،من كبار التابعني ،تويف سنة أثنني
ومثانني للهجرة  .ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)1٦٦/4األعالم للزركلي(.)43/3
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كم ــا قـ ـرأ أب ــو عب ــد ال ــرمحن الس ــلمي عل ــى أُيب ب ــن كع ــب وزي ــد ب ــن ثاب ـ ـ ـ ـ ـت رض ــي اهلل
عنهمــا ،ويمــيعهم قــد تل ّق ـوا القـراءة عــن رســول اهلل  ،كمــا جنــد أ ّن ســند قـراءة اإلمــام

محــزة ينتهــي إىل علــي بــن أيب طالــب وعبــد اهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنهمــا عــن رســول
اهلل  ،كمــا أخــذ الكســائي عــن اإلمــام عاصــم واإلم ــام مح ــزة بس ــندمها املتص ـ ـ ـل ع ــن
النــيب  ،وأخــذ ابــن ذكـوان وهــو مــن انتهــت إليــه مشــيخة اإلقـراء يف الشــام عــن اإلمــام
ابــن عــامر الشــامي وهــو عــن املغــرية بــن أيب شــهاب ( ,)1وعبــد اهلل بــن عمــر بــن املغــرية
املخزومــي ،وأيب الــدرداء ،عــن عثمــان بــن عفــان ،عــن رســول اهلل  ,)2(والش ـ ـ ـ ـ ـك يف
أ ّن هـذا الســند املتـواتر القـوي هــو مــن أول الـدعائم القويــة الــيت تسـتند إليهــا هــذه القـراءة

وتقطع بقرآنيتها.
واهلم ـزة األوىل هنــا هــي مهــزة (التســوية) والثانيــة هــي مهــزة (أفعــل) ،وإن استثق ـ ـ ـ ـل
ت
هنـ ــا اجتمـ ــاع اهلمـ ـزتني ،فقـ ــد جـ ــامع املثـ ــل مثلـ ــه يف حـ ــروف احللـ ــق يف حنـ ــو :فَ ِهه ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
ت.
وَكعع ُ
ويسـ ُـن هــذه الق ـراءة أن اهلمــزة األوىل غــري الزمــة للكلمــة ألهنــا مهــزة (التس ـ ـ ـوية)،
ُ
وما ال يلزم الكلمة فهو مبنزلة ما ال يُعتد به (.)3
الخ صة :

أوالً :إ ّن القـ ـراء يعتـ ــدون بالروايـ ــة أوالً يف مواجهـ ــة مطـ ــاعن النّحـ ــاة ،ويـ ــرون أهنـ ـ ـ ـا
احلجة لديهم.
ّ
( )1هو املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن املغرية بن ربيعة بـن عمـرو بـن خمـزوم ،أبـو هاشـم املخزومـي الشـامي
قرأ القـرآن علـى عثمـان  - -وقـرأ عليـه عبـد اهلل بـن عـامر اليحصـيب مـات سـنة إحـدى وتسـعني،
وله تسعون سنة  .ينظر :األعالم للزركلي (. )2٧٧/٧
( )2ينظر :األحرف السبعة والقراءات وما أثري حوهلا من شبهات (ص. )1٥٦:
( )3ينظر :املوضح البن أيب مرمي (ص. )11٨:
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ثانياً :التحقيق كما هو متواتر فهـو وجـه شـائع عنـد العـرب وال ُيسـب مـن النـدرة

كمــا جــاء ع ــن ســيبويه ،وم ــذاهب الق ـ ّـراء يف اهلمــز تب ـ ّـني مب ــا ال ي ــدع جم ــاالً للش ــك ،أ ّن
التحقيق كان أكثر وأوسع انتشاراً من التسهيل .
ثالثاً :إ ّن كثرياً من القبائل كانت تعتـد بـاهلمز وحتققـه ،وهـي قبائـل عربيـة معروفـة،
والق ـراءات ق ــد ج ــاءت عل ــى لغ ــة الع ــرب قياس ــيها وش ــا ّذها ،وق ــد تب ــع ه ــذا ال ـرأي حن ــاة
الكوفة يف الرد على رأي املانعني للتحقيق .
رابعـاً :القـراءات يف بــاب اهلمــز لغــات مــأخوذة عــن العــرب ،فبــأي لغــة قـرأت فقــد
أصبت ،إذا قرأ به قار يقرأ بالسنّة(.)1

خامسـ ـاً :إنن ــا الي ــوم حبك ــم الع ــادة اللغوي ــة يف النط ــق ،ال جن ــد اس ــتثقاالً يف حتقي ــق
اهلم ـزتني املت ـواليتني ،بــل هــي أســهل يف األداء وأخ ــف يف النطــق ،وأوســع يف االنتش ــار،
ولذلك جند الكثـري مـن طـالب العلـم حـال تعلّمهـم ألحكـام الـتالوة وأوجـه القـراءات ال
يواجه ــون ص ــعوبة يف التحقي ــق ،وال يش ــتكون في ــه م ــن اس ــتثقال ،ب ــل إهن ــم ق ــد جي ــدون
الصعوبة يف تطبيق وجه التسهيل واإلتيـان بـه ،وهـذا يثبـت أ ّن التحقيـق أصـل والتخفيـف

فرع عنه .

( )1معاين القراءات لألزهري (.)13٨ /1
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭧﭨﭽﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭼًﭼ األنفال.42 :
تأصيل القراءة :

ِهما إْل ُع ْدوِة إ ْك ِس ْر ح ا َّ
إلض َّم
وب ْع ُد وِإ َّن إْلحتْ ُْ ع َّم ُعل وِفي
ـانلاملرتفـ ــع وش ــاطئ الـ ـوادي وجانبـ ــه(,)1
الع ــد َوة بضـ ــم الع ــني وكسـ ــرها هـ ــي املوك ـ
و
ُ
إع ِد
ْ
وتسمى شفرياً وضفة والفضاء املساير للوادي عدوة للمجاورة وهذه هـي العـدوة الـيت يف
ّ
اآلية( ,)2ومسيت بذلك ألهنا َع َدت ما يف الوادي من ماء أن يتجاوزه .
قال الشاعر(:)3
َع ـ ـ ـ ـ ـ َـدت ِين َع ـ ـ ـ ـ ــن ِزيَ َارِهتَـ ـ ـ ـ ــا ال َع ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِادي َوقَالَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُدونـَ َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب َزبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن
وقـرأ هــذه الكلمـة (العــدوة) يف املوضـعني ابــن كثـري والبصـريون بكسـر العــني ،وقـرأ
القراء السبعة بالضم فيهما(.)4
الباقون من ّ

( )1ينظر :املعجم الوسيط ( ،)1٨9/2خمتار الصحاح (.)4٦٧/1
( )2احملرر الوجيز يف (.)٦1٥/2
( )3البيت للنابغة وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياينّ الغطفاينّ املضري ،أبو أمامـة شـاعر جـاهلي ،مـن
الطبقــة األوىل .مــن أهــل احلجــاز .كــان يقصــده الشــعراء فتعــرض عليــه أشــعارها ،كانــت وفاتــه ســنة
(٦٥4م) .
ينظ ـ ــر :ت ـ ــاريخ دمش ـ ــق الب ـ ــن عس ـ ــاكر ( ،)221/19األع ـ ــالم للزركل ـ ــي ( ,)14/3وه ـ ــو يف ديوان ـ ــه
(ص.)11٦:
( )4ينظر :التيسري ( ،)٨4/1النشر (. )2٥٧/2
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كمــا وردت ق ـراءة الفــتح علــى أنــه مصــدر مس ــي ب ــه املكــان وق ـرأ ِّب ــا :احلس ــن(,)1

وقتادة( ,)2وآخرون غريهم (.)3

الطعن:
نُق ــل ع ــن اإلم ــام أيب عم ــرو البص ــري إنكــاره لق ـراءة الب ــاقني بالض ــم( ،)4ووافق ــه يف

ذلــك األخفــش مبــا نُقــل مــن قولــه ":مل يُســمع مــن العــرب إال الكســر" ,وقــال اليزيــدي :
"الكسر لغة احلجاز "(.)1
و ه الطعن :
إ ّن الضـم لغـة مل تُسـمع عــن العـرب ومل تُنقـل يف كالمهـم ،فهــي وجـه ضـعيف مــن
جهة من قال بذلك .
دراسة الطعن :
دراسة هذا الطّعن واحلديث فيه يأيت يف نقاط واضحة وجليّة تتمثّل فيما يلي :

أوالً :ال خيفـ ــى وجـ ــه تـ ـواتر قـ ـراءة الضـ ــم عنـ ــه  الـ ــذي علّمن ـ ـ ـا الفصـ ــاحة وأويت

جوامـع الكلــم ،وأ ّن الضــم كمــا نُقــل عــن بعـض أهــل اللغــة والقـراءات هــو االختيــار أل ّن
( )1احلسن بن أيب احلسن يسـار أبـو سـعيد البصـري مـوىل زيـد بـن ثابـت وأمـه مـوالة ألم سـلمة أم املـؤمنني،
كان من سادات التابعني وكربائهم ،كان سيد أهل زمانه علماً وعمالً ،كـان إمـام أهـل البصـرة ،وحـرب
األمة يف زمنه ،ولد باملدينة ،وشب يف كنف علي بن أيب طالب ،كانت وفاته سنة (.)11٥
ينظر :معجم األدباء ( ،)1٥23/3األعالم للزركلي (.)22٦/2
ِ ِ
( )2قَـتادةُ ِ
بن ِد َع َامةَ ب ِن ُع َكابَةََ ،حافِ ُ
العص ِر ،قُـد َوةُ
ظ َ
بن د َع َامةَ ب ِن قَـتَ َاد َة ب ِن َع ِزيز الس ُدوسيَ ،وقي َل :قَـتَ َادةُ ُ
ََ ُ
املفس ـ ِرين واملحــدثِني َكــا َن ِمــن أَو ِعيـ ِـة العِل ـ ِم ،وِممــن يضــر ِ ِ
ـل ِيف قُــوةِ احلِفـ ِـظ ،كانــت وفاتــه ســنة
َ َ َُ َ
َ ُ َُ
َ
ب بــه املَثَـ ُ
11٨هـ  .ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)2٦9 /1تاريخ اإلسالم (. )3٥1/3
( )3ينظر :البحر احمليط ( ،)٦33/4الدر املصون ( ،)٦1٥/1روح املعاين (. )2٨4/9
( )4مل أهتد إىل نص قول اإلمام أيب عمرو البصري والـذي أنكـر فيـه القـراءة فمـا جـاء يف إنكـاره هلـا منقـول
عنه يف املصادر بدون التصريح بالنص .
( )1انظر :البحر احمليط ( ،)٦33/4الدر املصون (. )٦1٥/1
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القراء عليه (.)1
أكثر ّ

ثاني ـاً :مــن املعــروف أ ّن اإلمــام أبــا عمــرو البصــري ،هــو مــن أكثــر النــاس يف زمانــه

علمـاً بــالقراءات والعربيــة ،ولــيس مـن القـّـراء الســبعة مــن هــو أكثـر شــيوخاً منــه كمــا جــاء
يف كت ــب الـ ـرتاجم( ,)2ولـ ــذلك فل ــيس مـ ــن املمك ــن أن ينكـ ــر اإلم ــام أبـ ــو عم ــرو قـ ـراءة
بالعــد َوة) إمنــا كــان أل ّن
صــحيحة مت ـواترة ،ومــا جــاء يف إنكــاره لق ـراءة الضــم يف كلمــة ( ُ
تـواتر هــذه القـراءة مل يبلغــه بعــد( ،)3الســيما أ ّن وفــاة اإلمــام أيب عمــرو البصــري متقدمــة
عل ــى عص ــر تس ــبيع القـ ـراءات عن ــد اب ــن جماه ــد وال ــيت تظ ــاهر العلم ــاء عل ــى اعتماده ــا
وإقرارها بعد ذلك العصر .
ثالثاً :لو استعرضنا قول األخفش يف إنكـاره للقـراءة ،لوجـدنا أ ّن القـول الـذي نُقـل
عنــه بــأ ّن العــرب مل يُســمع منهــا إالّ الكســر ،قــول مل توثّقــه كتبــه الــيت وصــلت إلينــا ،بــل

إ ّن ما وقفت عليـه يف كتابـه املعـروف (معـاين القـرآن) ،قـد جـاء فيـه بـرأي صـريح خمـالف
ِ ِ
بالعــد َوةِ} وِّبــا
ملــا نُقــل عنــه ونصــه" :وقــال {إِذ أَنــتُم بِالعــد َوة الــدنـيَا} وقــال بعضــهم { ُ
نقرأ ومها لغتان"( .)4وعلى هذا فهو مل ينكر قراءة الضم بل ذكـر أهنـا اختيـاره يف القـراءة
.
رابع ـاً :يف قــول اليزيــدي بــأ ّن الكســر هــي لغــة أهــل احلجــاز إشــارة واضــحة إىل أ ّن
هنــاك قبائــل عربيــة أخــرى قـرأت بغــري لغــة الكســر ،ولعــل مــن أشــهر القبائــل العربيــة الــيت
نُســب إىل لغــتهم الضــم هــي قبيلــة متــيم وهــي قبيلــة معروفــة بالفصــاحة( ،)1وهــم مــن قــال
( )1جاء عن ثعلب النحوي (ت291ه) قوله :الضم أكثر اللغتني ،وقال أبو عبيد :الضم أكثرمها .
ينظر :البحر احمليط ( ،)٦33/4الكشف للقيسي ( ،)491/1زاد املسري (. )213/2
( )2ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)49٧/11معرفة القراء الكبار (ص.)1٨ :
( )3ينظر :الدر املصون (.)٦1٥/1
( )4معاين القرآن لألخفش (. )2٨/2
( )1املزهر يف علوم اللغة (. )239/2
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وسـفلَى متــيم"( ,)1وعلــى هــذا فــال
فـيهم أبــو عمــرو البصــري" :أفصـح العــرب ُعليــا َهـوازن ُ
وجه إلنكار لغة الضم فهو وجه قوي ومسموع من العرب .

خامس ـاً :إ ّن املعــىن يف اللغــات الــثالث الــيت وردت يف هــذه الكلمــة ال خيتلــف وال
يتغــري بتغــري احلركــة مــن فــتح أو ضــم أو كســر ،ولــذلك فقــد رأى العالّمــة األلوســي أ ّن
ي منه ــا فق ــال":وكله ــا لغ ــات مبع ــىن وال ع ــربة بإنك ــار
ذل ــك س ــبب ق ــوي لع ــدم إنك ــار أ ي
بعض ــها "( ,)2فه ــي ب ــذلك لغ ــات متع ـ ّددة يف ذات الكلم ــة ،عل ــى أن أش ــهرها الكس ــر
والضم ،وِّبذا قال أبو الفتح يف احملتسب (.)3
الخ صة:
أوالً :إ ّن تـواتر ســند قـراءة الضــم جيعلهــا يف مندوحــة عــن اإلنكــار ,فهــذا التـواتر يف

الســند هــو مــن ممي ـزات األُّم ـة احملمديــة الــيت اختصــهم ِّبــا ســبحانه وتعــاىل حلفــظ كتابــة
العزيز .
ثانياً :إ ّن تعدد اللغات يف القراءة هو من قبيل احلكمة اليت تقتضيها الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسعة يف
نزول القرآن على سبعة أحرف ،و ال جيوز رد أحدها أو إنـ ـ ـ ـ ـ ـكاره مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىت م ـ ـ ـ ـ ـا ثب ـ ـ ـ ـت
تواتره ،وقد جاء عن أيب الفتح يف اخلصائص يف معرض حديثه عن القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس وأن ـ ـ ـ ـ ـه
ينبغي تأمل مورد الكلمة وموقعها من الفصاحة قبل احلكم عليها أو هلا( :اعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم أ ّن

سعة القياس تبيح هلم ذلك وال حتظُره عليهم ،أال ترى أ ّن لغة التميم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيني يف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرك
إعمال (ما) يقبلها القياس ولغة احلجازيني يف إعماهلا كذلك؛ ألن لكل واحد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

وخيلَد إىل مثله .وليس لك أن تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرد إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدى
يؤخذ به ُ
القومني ضرباً من القياس َ
اللغتني بصاحبتها؛ ألهنا ليست أحق بذلك من َرِسيلتها  .لكن غاية مالَك يف ذلك
( )1املزهر يف علوم اللغة (. )1٦٧/1
( )2روح املعاين (. )2٨4/9
( )3احملتسب (.)39٦/1
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أقبل هلا وأش ّد أنساً
أن تتخري إحدامها ّ
فتقويَها على أختها وتعتقد أ ّن أقوى القياسني ُ
ِّبا.

رد إح ــدامها ب ــاألخرى ف ــالَ .أوال ت ــرى ق ــول الن ــيب ( :)1ن ــزل الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرآن بس ــبع
فأم ــا ّ
ّ
()2
لغـات كلهـا كــاف شـاف " فالشــاهد مـن حديثـه كمــا سـبق أن القـراءة ،مـىت مــا ورد

فيهــا لغتــان مــن لغــات العــرب أو أكثــر ،فــال تــرد إح ــدامها األخ ــرى أل ّن لكـ ـ ـ ـل منهم ــا
وجهاً يقويها يف القياس فكلها شاف كاف.
ثالثـاً :تعــدد النظـائر ملثــل هـذه الكلمــة ،وقــد أورد أبـو الفــتح يف احملتسـب نظــائر هلــا
وأهنــا مــن بــاب (فُـعلــة وفِعلــة وفَـعلــة) ومــن هــذه النظــائر كقــوهلم :يف اللــنب ِرغــوة َورغــوة
ورغ ــوة ،وِرب ــوة ورب ــوة ورب ــوة ( ,)3فك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذلك تك ــون العِ
الع ــدوة ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ـي
و
ـدوة
ـ
الع
و
ـدوة
ـ
ُ
َ
َ ُ
ُ
()4
على هذا تعترب من املثلث يف علم القراءات الجتماع الكسر والفتح والضم فيها .
ُ
رابعـ ـاً :غي ــاب ال ــنص املوث ــق إلنك ــار الرواي ــة وال ــذي نُق ــل عـ ـن اإلم ـ ـ ـام أيب عم ــرو
البصري ،ووجود نص صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح خمالف إلنكار رواية الضم الذي نُـ ـقل عن األخفش،
ـال يَـوًمـا َوُه َـو َعلَــى ال ِمن َِـرب :أَذ ُك ُـر أَن َر ُجـ َـال
( )1نـص روايـة احلـديث مــا روي أَن ُعث َمـا َن ب َـن َعفــا َن  - -قَ َ
ال :إِن ال ُقرآ َن أُن ِزَل َعلَى َسبـ َع ِة أَح ُرف ُكل َها َشاف َكاف لَما قَ َام ،فَـ َق ُاموا َحىت َمل
َِمس َع النِيب  -  -قَ َ
ـال
ال :أُن ِزَل ال ُقرآ ُن َعلَى َسبـ َع ِة أَح ُرف ُكل َهـا َشـاف َكـاف فَـ َق َ
ول الل ِه  -  -قَ َ
صوا فَ َش ِه ُدوا أَن َر ُس َ
ُي َ
ُعث َمـا ُن َ :-  -وأَنَـا أَشـ َـه ُد َم َع ُهـم .وهـذا احلــديث رواه أكثـر مــن عشـرين صـحابيًّا .وأقــر عثمـان بــن
عفـان عليـه عـدد مـن الصـحابة ال يصـون ،ممـا يؤكـد تـواتره ،وقـد رواه أكثـر أصـحاب كتـب احلــديث،
واختلفوا يف املراد باألحرف السبعة على أقوال منها أن املراد باألحرف السبعة  :سبع لغات من لغـات
العرب املشهورة وممن ذهب إىل ذلك أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم ،وابـن جريـر الطـيب ،وسـفيان ،وأمحـد
بن يي  .ينظر :جممع الزوائد للهيثمي ( ،)112/٧مناهل العرفان (.)139/1
( )2اخلصائص (. )1٥/2
( )3ينظر :احملتسب (. )39٦/1
( )4ينظر :حتفة األقران فيما قرأ بالتثليث من حروف القرآن ( .ص.)149:
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وتبــع فيــه اإلمــام أبــا عمــرو يف كتابــه معــاين القــرآن ،يُغلّــب فيــه لغــة الضــم وأهنــا

املعول عليه .
اختياره يف القراءة ،والشك أ ّن هذا الرأي املوثّق هو ّ
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المبحثًالثالث ً
ً

ﭧ ﭨ ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ احلجر.14 :
تأصيل القراءة :
ِ
ن وإ ْك ِس ْرهُ ِح ْرِميا وما إْلح ُت ُ أ َّول
ون تُب ِّش ُرو
وثُِّ ل لْلم ِّك ِّي ُن ُ
قـرأ اإلمــام نــافع (تبشــرون) بكســر النــون خمففــة ،علــى أ ّن األصــل فيهــا (تبشــرونين)
فتكــون النــون األوىل للرفــع ،والثانيــة للوقايــة ،فحــذفت نــون الوقايــة للثقــل ،وحــذفت اليــاء
اجت ـزاءً بالكســرة ألهنــا نابــت عــن اليــاء ،وقـرأ ابــن كثــري بكســر النــون مش ـ ّددة ،علــى أ ّن
األصل (تبشرونين) كمـا يف قـراءة اإلمـام نـافع إالّ أنـه أدغـم النـون األوىل يف النـون الثانيـة

بعـد أن أسـكنها اســتثقاالً الجتمـاع املثلــني ،مث حـذف اليــاء اجتـزاءً بالكســرة ألهنـا نابــت

ع ــن الي ــاء ،وقـ ـرأ الب ــاقون بف ــتح الن ــون خفيف ــة دون إض ــافتها إىل ال ــنفس ح ــىت ال جتتم ــع
نونان (.)1
الطعن:
ُحكــي عــن أيب عمــرو بــن العــالء رمحــه اهلل أنــه قــال :كســر النــون حلــن ( ،)2ونقــل

الزجاج رد املازين( )3لقراءة نافع بكسر النون خمففة(.)4

( )1ينظر :احلجة البن زجنله ( ،)3٨3الكشف ( ،)3٥/2التيسري ( ,)91/1اإلحتاف (.)1٧٧/2
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)241/2
ـوى مـن بـىن
ـدى بـن حبيـب أبـو عثمـان املـاز ّ النح ّ
( )3بكـر بـن حممـد بـن بقيـة ،وقيـل بكـر بـن حممـد بـن ع ّ
املربد ،تويف املازين سنة مثان وأربعني ومـائتني،
مازن بن شيبان ،من أهل البصرة ،وهو أستاذ أب العباس ّ
وقــال غــريه :ســنة تســع وأربعــني بالبصــرة .ينظ ــر :إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ( ,)2٨1/1األع ــالم
للزركلي (.)٦9/2
( )4ينظر :إعراب القرآن للزجاج (. )21٦/1
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ورده ــا أب ــو ح ــامت( ,)1ق ــال ال ـرازي يف تفس ــريه  ":ق ــال أب ــو ح ــامت:
وك ــذلك غلطه ــا ّ

حذف نافع الياء مع النون .قال :وإسقاط احلرفني ال جيوز (.)2

و ه الطعن:
إ ّن هذا احلذف يف النون ال يكون إالّ يف الضرورة الشعرية ،ويف قليل الكالم .
دراسة الطعن :

الرفــع
اجتمــع يف هــذه الكلمــة نونــان األوىل للرفــع والثانيــة للوقايــة ،ومعلــوم أ ّن نــون ّ
حال اجتماعهـا مـع نـون الوقايـة هلـا ثالثـة أوجـه( :الفـك ،واإلدغـام ،واحلـذف) ،وأمـا يف
ه ــذه الكلم ــة (ف ــبم تبش ــرون) فق ــد اجتم ــع وجه ــان فق ــط مه ــا اإلدغ ــام واحل ــذف ،وق ــد
أي النونني هي احملذوفة :فـذهب األخفـش( ،)3واملتـأخرون مـن النّحـاة
اختلف النّحاة يف ّ
كالقيس ــي( ،)4وأيب عل ــي الفارس ــي( )1عل ــى أ ّن احملذوفـ ــة ه ــي الن ــون الثاني ــة وه ــي نـ ــون
الوقايــة ،واســتدلّوا علــى أ ّن الثقــل قــد حصــل بالثانيــة ،وألنــه قــد اس ـتُـغين عنهــا ،فإنــه إمنــا

أتــى ِّبــا لتقــي الفعــل مــن الكســر ،وهــو مــأمون لوقـوع الكســر علــى نــون الرفــع وألهنــا ال
تدل على معىن خبالف نون الرفع .
العال َم ـةُ ،البَص ـ ِري ،املق ـ ِر ُ  ،النح ـ ِوي،
ـام،
( )1هــو أبـُـو َحـ ِـامت الس ِجســتَ ِاين َســه ُل بـ ُـن ُحمَمـ ِـد ب ـ ِن ُعث َمــا َن ،ا ِإل َمـ
َ
ُ
ُ
اللغَ ِويِ ،
احب الت ِ ِ
املعمـى .ولـه شـعر جيّـد ،ويصـيب املعـىن،
ص ُ َ
َ
صانيف ,حسن العلم بالعروض وإخـراج ّ
ومل يكــن حاذقــا ى النحــو ،تــويف ســنة 211هـ ـ  .ينظــر :إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة (,)19/2ســري
أعالم النبالء (.)2٦٨/12
( )2ينظر :تفسري مفاتح الغيب ( ،)2٦٨2/1البحر احمليط (.)141/2
( )3ينظر :معاين القرآن لألخفش (.)2٥٥/1
( )4ينظر :مشكل إعراب القرآن (. )21٨/1
( )1ينظر :احلجة للفارسي (. )494/2
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قال زيد اخليل(: )1
ِ ِ
ـف ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل
َك ُمنـيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـة َج ـ ـ ـ ـ ـ ــابِر إِذ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادفُهُ َوأُتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـال لَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـيت أ َ
وذه ــب س ــيبويه إىل أ ّن احملذوف ــة ه ــي الن ــون األوىل وه ــي ن ــون الرف ــع وعل ــل ل ــذلك
بأمور:
أوالً :أن نـ ــون الرفـ ــع قـ ــد ُعه ـ ــد حـ ــذفها دون مالق ـ ــاة مث ـ ــل ح ـ ــذفها رفع ـ ـاً ،ق ـ ــال
الراجز(:)2
فـ ـ ــإن يـ ـ ــك قـ ـ ــوم سـ ـ ــرهم مـ ـ ــا صـ ـ ــنعتم س ـ ـ ـ ـ ـ ــتحتلبوها القِحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً غ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ِ
باه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل
ُ
َ
ُُ
أي :فســتحتلبوهنا ،ال يقــال إ ّن النــون حــذفت جزمـاً يف جـواب الشــرط؛ ألن الفــاء
هنا واجبة الـدخول لعـدم صـالحية اجلملـة اجلزائيـة شـرطاً ،وإذا تق ّـرر وجـوب الفـاء ،وإمنـا

حــذفت ضــرورة ,ثبــت أ ّن نــون الرفــع كــان مــن حقهــا الثبــوت إالّ أهنــا ُح ـذفت ضــرورة،
بينما ال ُحتذف نون الوقاية املتصلة بفعل حمض غري مرفوع بالنون.

ثانيـاً :إ ّن نــون الرفــع نائبــة عــن الضــمة ،والضــمة قــد ُعهــد حــذفها ختفيفـاً يف الفعــل
صركم) ،و (يُشعِركم) .
يف فصيح الكالم كما يف قراءة السوسي عن أيب عمرو (يـَن ُ
قال امُرؤ ال َقيس (:)3

( )1البيت جاء يف ديوانه (ص ،)٨٧ :جمالس ثعلب (. )2٦
( )2البيت منسوب يف شرح الكافية الشافية إىل أيب طالب  .ينظر :شرح الكافية الشافية (.)211/1
( )3البيـ ــت المـ ــر القـ ــيس  .ينظـ ــر :الكتـ ــاب ( ،)2٥4/2اخلصـ ــائص ( ،)٧1/1املزهـ ــر يف علـ ــوم اللغ ـ ــة
( )21٦/1وهو امرؤ القيس بـن حجـر بـن احلـارث الكنـدي ،مـن بـين آكـل املـرار أشـهر شـعراء العـرب
على اإلطـالق .ميـاين األصـل .مولـده بنجـد ،أو مبخـالف السكاسـك بـاليمن .اشـتهر بلقبـه ،واختلـف
ـدي .وكــان أبـوه ملـك أســد وغطفـان وأمـه أخــت
املؤرخـون يف امسـه ،فقيــل حنـدج وقيـل مليكــة وقيـل ع ّ
املهله ــل الش ــاعر ،فلقن ــه املهله ــل الش ــعر ،ت ــويف ع ــام (14٥م)  .ينظ ــر :ت ــاريخ دمش ــق الب ــن عس ــاكر
( ،)222/9األعالم للزركلي (. )11/2
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ف ـ ـ ـ ــاليوم أش ـ ـ ـ ــرب غ ـ ـ ـ ــري مس ـ ـ ـ ــتحقب

إمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلل وال واغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل

فحذف النون النائبة عنها ختفيفاً أوىل وليؤمن بذلك تفضيل الفرع على األصل .
ـرض هلـا سـبب
ثالثاً :إ ّن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نـون الوقايـة ،إذا ال يَع ُ

آخــر يــؤدي حلــذفها ،وحــذف نــون الوقايــة أو ال ال يُــؤَمن معــه حــذف نــون الرفــع عنــد
اجلــزم والنصــب ,مبعــىن أنــه إذا دخــل جــازم أو ناصــب علــى إحــدى األمثلــة الســابقة فلــو
كــان احمل ـذوف نــون الوقايــة لكــان ينبغــي أن ُحت ــذف هــذه النــون ألهن ــا نــون الرفــع وه ــي

تســقط للناصــب واجلــازم ،خبــالف لــو كــان احملــذوف نــون الرفــع ،فإنــه ال ُيــوج إىل ذلــك
ألنه ال عمل له يف اليت للوقاية.
رابعـاً :لـو حــذفت نـون الوقايــة الحتـيج إىل كسـر نــون الرفـع بعــد الـواو واليــاء ،وإذا
ُحذفت نون الرفع مل يتج إىل تغيري ثاين (.)1

تفرع من هذا اخلالف احلديث يف قراءة اإلمام نافع وهـي بكسـر النـون خمففـه
وقد ّ
يف كلمــة (تبشــرون) ،حيــث ُح ـذفت إحــدى النــونني للثقــل ,وقــد منعــه املــازين ،وغلطــه
أبــو ح ــامت ،كم ــا س ــبق وذكرن ــا ،وعلل ـوا ذلــك املن ــع ب ــأ ّن ح ــذف الن ــون ال يك ــون إالّ يف

الضــرورة ،أو يف قليــل مــن الكــالم( ,)2بــل إنــه قــد ُحكــي عــن أيب عمــرو بــن العــالء أنــه
قال :يف كسر النون حلن يذهب إىل أنه ال يقال :أنتم تقوموا فيحذف نون اإلعراب .
وقــد عيّ ـب علــى مكــي بــن أيب طالــب حــني وصــف الق ـراءة بــالقبح فقــال " :مــن
خفف النون فإمنا حذف الثانية الـيت دخلـت مـع اليـاء الـيت هـي ضـمري املـتكلم الجتمـاع
املثلني مع كثرة االستعمال ،وترك النون اليت هي عالمة الرفع وفي ـ ـ ـ ـ ـه قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح؛ ألن ـ ـ ـه

( )1ينظر :شرح التسهيل البن مالك (. )12/1
( )2املصدر السابق ( ،)13 -1٥/1الدر املصون ( )19-1٦/1بتصرف .
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()1
كســرها جملاورهتــا اليــاء وحقهــا الفــتح فوقــع يف الكلمــة حــذف وتغيــري "  ،وذكــر أيض ـ ـاً
أ ّن هـ ــذا احلـ ــذف ال يكـ ــون إالّ يف الضـ ــرورة الشـ ــعرية ،فقـ ــال " :قولـ ــه تبشـ ــرون أص ـ ــله

تبش ــرونين ،لكـ ــن حـ ــذف نـ ــافع الن ــون الثانيـ ــة الـ ــيت دخلـ ــت للفص ــل بـ ــني الفعـ ــل واليـ ــاء
الجتمــاع املثلــني ،وكســر النــون الــيت هــي عالمــة الرفــع جملاورهتــا اليــاء ،وحــذف اليــاء أل ّن
الكســرة تــدل عليهــا وفيــه بعــد الكســر نــون اإلع ـراب وحقهــا الفــتح اللتقــاء الســاكنني،
وألنه أتى بعالمـة املنصـوب بيـاء كـاملخفوض ،وقـد جـاء كسـر نـون الرفـع وحـذف النـون

اليت مع الياء يف ضمري املنصوب يف الشعر ،قال الراجز (:)2
أبـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ال بـ ـ ـ ـ ـ ــد أين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق ال أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك ُختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيين
ُ

()3
رجــح
ـد
ـ
ق
و
,
أراد ختـوفينين فحــذف النـون الثانيــة وكسـر نــون املؤنـث جملاورهتــا اليـاء
ّ

اإلمام الشاطيب رمحه اهلل رأي املتأخرين من النّحاة القائـل بـأ ّن احملـذوف هـي نـون الوقايـة
وهي النون الثانية ،وذلك يف قوله (وما احلـذف أوىل) أل ّن النـون األوىل لديـه هـي عالمـة

الرفع للفعـل ،والكسـر يف قـراءة اإلمـام نـافع ليـدل علـى احملـذوف وهـي نـون الوقايـة ،وقـد
ذكر ذلك أبو شامة يف إبراز املعاين (.)4

ـذف ن ــون الرف ــع إذن ل ــه مخ ــس ح ــاالت ،ث ــالث منه ــا جي ـ ـ ـ ـب فيه ــا ح ــذفها
فح ـ ُ
الس ـماع ،أم ــا
وواح ــدة جي ــوز فيه ــا ح ــذفها وإثباهت ــا ،وواح ــدة يقص ــر فيه ــا ح ــذفها عل ــى ّ

ال ــثالث ال ــيت جي ــب فيه ــا احل ــذف ،ف ــاألوىل منه ــا :إذا دخ ــل عل ــى الفع ــل عام ــل ج ــزم،
والثانيــة :إذا دخــل عليــه عامــل نصــب ،والثالثــة :إذا أكــد الفعــل بن ــون التوكيــد الثقي ـ ـ ـلة
حنــو :لتبلــو ّن ،وأمــا احلالــة الــيت جيــوز فيهــا اإلثبــات واحلــذف فهــي مــا إذا اجتمـ ـ ـعت مــع
( )1ينظر :مشكل إعراب القرآن للقيسي (. )21٨/1
( )2نسـ ـ ــب بعضـ ـ ــهم البيـ ـ ــت لألعشـ ـ ــى (ت٦29م) ،ونسـ ـ ــبه الـ ـ ــبعض اآلخـ ـ ــر هـ ـ ــو أليب حيّـ ـ ــة النمـ ـ ــريي
(ت1٨3هـ) .ينظر :املقتضب ( ،)31٧/4لسان العرب ( ،)21٥/11اخلصائص (.)34٦/1
( )3ينظر :مشكل إعراب القرآن (.)414/1
( )4ينظر :إبراز املعاين أليب شامة (.)232 - 9٧/2
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نــون الرفــع نــون الوقايــة؛ لكــون املفعــول يــاء املــتكلم فيجــوز احلــذف واإلثبــات ،واحلــذف
جــاء يف ق ـراءة اإلمــام نــافع بالكســر ،وأمــا احلالــة اخلامســة املقصــورة علــى الســماع فهــي

حذفها لغري واحد من األسباب األربعة املذكورة (.)1
كقول الراجز(:)2
ـك ب ـ ـ ـ ـ ــالعن ِرب واملِس ـ ـ ـ ـ ـ ِ
أَبِيـ ـ ـ ـ ــت أَسـ ـ ـ ـ ــري ،وتَبِيـ ـ ـ ـ ــيت تَـ ـ ـ ـ ــدلُكي وجه ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك ال ـ ـ ـ ـ ــذكِي
ُ
ََ
َ
وغلــط الزجــاج مــن رد هــذه الق ـراءة ،بــل إنــه يــرى أ ّن ق ـراءة األمــام نــافع هلــا ســبب
قــوي إلثباهتــا فيقــول" :ورأيــت مــذهب املــازين وغــريه رد هــذه القـراءَة ،وكــذلك ردوا (فــبم
تبش ـ ِ
ـرون) واإلق ــدام عل ــى رد ه ــذه القـ ـراءَة غل ــط؛ ألن نَافِعـ ـاً رمح ــه اهلل قـ ـرأ ِّب ــا ،وأخ ــربين
إِمساعيــل بــن إســحاق( )3أن نافعـاً رمحــه اللــه مل يقـرأ حبــرف إال وأقــل مــا قـرأ بــه اثنــان مــن
ق ـ ّـر ِاء املدين ــة ،ولَ ــه وج ــه يف العربي ــة ،ف ــال ينبغ ــي أن ي ــرد ،ولك ــن "الف ــتح" يف قول ــه (ف ــبم
تبشرو َن) أقوى يف العربية"(.)4
الخ صة :
ي م ــن الن ــونني ه ــو خ ــالف ال ض ـ ـ ـرورة
أوالً :إ ّن اخل ــالف الق ــائم عل ــى ح ــذف أ ي
تلجئ لكشفه ،غري أنه من فوائد علم العربية(. )1
ثاني ـاً :هــذا الطعــن يف ق ـراءة اإلمــام نــافع ال يؤخــذ بــه وال يُعتمــد بعــد ت ـواتر هــذه
صحتها إالّ تواترها لكفى ،فكما هو مع ـ ـروف عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
القراءة ،فلو مل يكن من وجوه ّ
( )1ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .)٦2/1٦( .
( )2مل أهتد لقائلة ,وهو يف لسان العرب( ،)42٦/1٥شرح الكافية( ،)2٥٧/1مهع اهلوامع (.)2٥1/1
( )3إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم ،واستوطن بغداد قدميا وويل القضاء ِّبـا ومل
يزل يتقلده إىل حني وفاته .انظر :معجم األدباء ( ،)٦4٧/2األعالم للزركلي (.)31٥/1
( )4معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)21٧-21٦/1
( )1ينظر :إبراز املعاين أليب شامة (. )9٧/2
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الس ـلف أ ّن الق ـراءة س ـنّة متّبع ــة ،مت ـواترة عن ــه  ،والق ـراءات القرآني ــة ال تُع ــرض عل ـ ـ ـى
اللغــة العربي ــة وقواع ــدها ،وال علــى الض ــرورات الش ــعرية ،ب ــل إ ّن اللغ ــة العربي ــة بك ـ ـ ـل م ــا

حتمل ــه م ــن قواع ــد ه ــي م ــن تُع ــرض عل ــى القـ ـراءات القرآني ــة ،وه ــي مع ـ ـ ـ ـني ال ينض ــب
لتأصـيل قواعـد اللغـة ،وذلـك مـن موجبـات تصـحيح العالقـة بـني القـراءات الثابتـة بالنقـل
الصحيح وما خالفها من قواعد النّحاة ,حبيث تكون القراءة هـي املرجـع املعـول عليـه يف
حتديد وجوه العربية وليس العكس (. )1
ثالثـاً :إ ّن حــذف النــون قــد ثبــت أنــه فصــيح ومشــهور ونُقــل عــن بعــض البص ـ ـريني
أ ّن احلــذف يف النــون هــي لغــة غطفــان( ،)2وقــد ذكــر ســيبويه ق ـراءة احلــذف واست ـ ـ ـ ـشهد

ِّبــا يف حــذف النونــات لكراهــة التضــعيف فقــال " :وقــد حــذفوها – يعـين النــون  -فيمــا
هــو أشــد مــن ذا بلغنــا أ ّن بعــض الق ـراء ق ـرأ (أحتــاجوين) ،وكــان يُق ـرأ (فــبم تبش ـ ـ ـ ـ ـ ـرون)،

هي قراءة أهل املدينة وذلك ألهنم استثقلوا التضعيف .
وقال عمرو بن معد يكرب(: )3
تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه كالثغ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يـع ـ ـ ـ ـ ـ ــل ِمس ـ ـ ـ ـ ـ ــكاً يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء الفالِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات إذا فَـلَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِين
َُ
َ
ُ
()4
يريد فلينين"
رابع ـاً :تلحــني أيب عم ـرو للق ـراءة إمنــا كــان ألنــه قــد تــأ ّول علــى أ ّن احملــذوف هــي
( )1ينظر :معجم القراءات للخطيب (. )21-2٥/1
( )2احلجة للفارسي (. )49٦/2
( )3عمــرو بــن معــدي كــرب بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن عاصــم الزبيــدي ,فــارس الــيمن ،وصــاحب الغــارات
املذكورة ،وفد على املدينة سنة 9هـ يف عشرة من بين زبيد ،فأسلم وأسلموا ،وعادوا .وملا تويف النيب 
ارتــد عمــرو يف الــيمن .مث رجــع إىل اإلســالم ،قيــل أنــه مــات يف القادســية وقيــل يف هناونــد ســنة  21ه
وقي ــل أن ــه ع ــا مل ــا بع ــد ذل ــك  .ينظ ــر :اإلص ــابة يف متيي ــز الص ــحابة ( ،)1٦٨/4األع ــالم للزركل ــي
(.)٨٦/1
( )4ينظر :الكتاب لسيبويه (.)12٥- 119/3
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نـون اإلعـراب( ,)1وهــي لديــه ال ُحتــذف ألنــه علــى مــذهب القــائلني حبــذف نــون الوقايــة،
وعلى هذا فقراءة اإلمام نافع رمحة اهلل متواترة ،والطعن فيها ال يُلتفت إليه.

( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (. )3٨3/2
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المبحثًالرابع ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
تأصيل القراءة:
فيس ِحتكم ض سم وكس ر ِ
ص ح ُابهُ ْم
ْ
ٌْ
ْ
وه ت ْي ِن ِف ي ه ت ِ
إن ح َّ وثِ ْ لُ هُ

وت ْخِحي ُ ق الوإ ِإ َّن ع ِال ُم هُ دل
اجمعوإ ِ
ص ُل وإ ْفت ِْ إْل ِميم ُح َّول
دنا ف ْ ُ

قـرأ ابــن كثــري بتخفيــف (إن) وبــاأللف يف (هــذان) مــع تشــديد النــون واملــد ،وافقــه
حفص ولكنه يقـرأ بـدون التشـديد يف (هـذان) فيقـرأ (إن ه ِ
ـذان) ،ووجههـا أن (إِن) هـي
املخففــة مــن الثقيلــة ،وتشــديد ابــن كثــري نــون (هــذان) ألنــه جعــل التشــديد عوض ـاً مــن
ألــف (ه ــذا) الــيت ح ــذفت اللتقــاء الس ــاكنني والس ــاكن الث ــاين ه ــو (أل ــف التثني ــة) فلم ــا

ح ــذفت أل ــف ه ــذا ع ــوض منه ــا ن ــون فأُدغم ــت يف ن ــون التثني ــة ،ووج ــه ختفي ــف ن ــون
(هذان) ألهنا نون التثنية .
وقـ ـرأ أب ــو عم ــرو بالتش ــديد يف (إن) وبالي ــاء يف (ه ــذين) ،ووجهه ــا أ ّن (إن) ه ــي
املؤكــدة الناصــبة لالســم ،الرافعــة للخــرب و (هــذين) امسهــا و (لســاحران) خربهــا ،والــالم
هي الم التأكيد اليت تدخل على خرب (إن) وهي الم االبتداء،
ِ
(هذان) ،ووجهها على أقوال:
وقرأ الباقون بالتشديد يف (إن) وباأللف يف
األول :أن يكــون علــى لغــة بــين احلــارث بــن كعــب ،وكنانــة ،وخــثعم وزبي ــد؛ ألن
التثنية عندهم يف األحوال الثالثة باأللف فيقولون :هذان أخـواك ورأيـت أخـواك ومـررت

بأخواك ،ومنه قول الشاعر(: )1

( )1مــن الرجــز ينســبه قــوم إىل أيب الــنجم الفضــل بــن قدامــة العجلــي ،وهــو الفضــل بــن قُ َدامــة أَبـُـو الــنجم
ِ ِ
ِ
العجاج لَهُ مـدائح ِيف هشـام ابـن
العجاج ِيف الرجز ،ورّمبا قدمه ُ
بعضهم َعلَى َ
العجلي الراجز ،من طبقة َ
=
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اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وأبـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبَ َ
إ ّن أبَ َ

ِ
تاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـَلَغَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َغايَ َ

اذل يف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا
بَكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ُ

وم ُهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ِح يـَلُمنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وأَلُ ُ

أي أراد (غايتها) .
الثاين :أن تكون (إن) مبعىن (نعم) ،ومنه قول الشاعر(: )1

ويـَ ُقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـال

ـت إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َك وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َكبُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر َ
ت فقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

أي أراد (نعــم) ،وعلــى هــذا يكــون (هــذين) مبتــدأ ،و(ســاحران) خــرب ،ويضــعف

هذا الوجه من جهة دخول الالم يف خرب املبتدأ .
الثالــث :أن يكــون علــى إضــمار األمــر أو الشــأن ،والتقــدير :إنــه هــذان لســاحران،

أي أن األمر أو الشأن هذان لساحران ،فأضمر األمر ،ومنه قول الشاعر (:)2
َن أَلُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأع ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه يف اخلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـوب
ـت حس ـ ـ ـ ــا
الم يف ب ـ ـ ـ ــين بن ـ ـ ـ ـ َ
ُ
إ ّن َم ـ ـ ـ ــن َ
أي :إ ّن األمر ،وعلى هذا يكون األمر اسم (إن) و(هذان لساحران) مبتـ ـ ـ ـ ـ ـدأ

=

ً

َعبد امللك وغريه ،كانت وفاته سنة 12٥ه ـ  .ينظـر :تـاريخ اإلسـالم ( ,)29٦/3وينسـبه قـوم آخـرون
إىل رؤبــة بــن العجــاج ،وهــو مــذكور يف ســر صــناعة اإلع ـراب ( ،)341/2خزانــة األدب (،)1٧4/2
شرح الكافية الشافية (. )1٨4/1
( )1البيت البـن قـيس الرقيـات ،وهـو عبيـد اهلل بـن قـيس بـن شـريح بـن مالـك ،مـن بـين عـامر بـن لـؤي ،ابـن
ق ــيس الرقيـ ــات .ش ــاعر ق ـ ـريش يف العص ــر األمـ ــوي .كـ ــان مقيم ـ ـاً يف املدينـ ــة .ينظ ــر :تـ ــاريخ اإلسـ ــالم
( ،)٨19/2األعالم للزركلي ( ,)19٦/4وذكر يف الكتاب ( ،)1٦2/4خزانـة األدب (،)213/11
خمتار الصحاح (.)24/1
( )2البيــت لألعشــى ,وهــو ميم ــون بــن قــيس ب ــن جنــدل بــن ش ـراحيل بــن عــوف ب ــن ســعد ،أحــد فح ــول
الشعراء ،وأحد أصحاب املعلقات ،كانت وفاته سـنة ٧هـ ـ  .ينظـر :تـاريخ دمشـق البـن عسـاكر (٦1
 )32٧/األعالم للزركلي ( .)314/٧وذكر يف الكتاب ( ،)٧2/3خزانة األدب (.)42٥/1
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وخربه ،ومها خرب (إن) ،ويضعفه أيضاً دخول الالم على خرب املبتدأ .

الرابــع :مــا ذكــره الزجــاج وهــو علــى أنــه علــى إض ــمار األم ــر ،إالّ أ ّن في ــه إض ــمار
ـذان هلمــا ســاحران ،فأضــمر الشــأن (إنــه هـ ِ
ِ
ـذان) فحــذف
آخــر ،وهــو علــى تقــدير :إن هـ َُ
اهلــاء مث أضــمر مبتــدأ وهــو (مهــا) فقــال :هلمــا ســاحران ،فيكــون اســم (إ ّن) مضــمراً وهــو
الشــأن ،و(هـ ِ
ـذان) مبتـدأ ،و(هلمــا) مبتــدأ ثــان ،و(ســاحران) خــرب املبتــدأ الثــاين ،واجلملــة
مــن (هلمــا) و(ســاحران) خــرب املبتــدأ األول( ،ه ـ ِ
ـذان) ،والكــل خ ــرب (إن) ،والــالم عل ــى
هذا تكون داخله على املبتدأ ال على اخلـرب ,لكنـه ملـا حـذف املبتـدأ (مهـا) انتقلـت الـالم
إىل خـ ــربه (سـ ــاحران) ،وهـ ــذا الوجـ ــه مل يرتضـ ــه الفارسـ ــي ،وقـ ــال إ ّن الـ ــالم يـ ــدل علـ ــى

التأكيد ،واملؤكد ال يليق به احلذف ضد التأكيد(.)1
اخلــامس :أن يكــون ألــف (هـ ِ
ـذان) ألــف األصــل أي ألــف (هــذا) وحــذفت ألــف
التثنيــة اللتقــاء الســاكنني ألهنــا اجتمعــت مــع ألــف (هــذا) ،وحــذفت األلــف أل ّن النــون
الزمــة ال ُحتــذف فصــار دليــل التثنيــة ،وهنــا يســن دخــول الــالم علــى (ســاحران) ألهنــا

دخلــت علــى خــرب (إن) ،قــال الفارســي :ملــا ثـُنيــت هــذا صــارت كاألمســاء املعربــة وهــي

مبنيــة ،فينبغــي أن تكــون تثنيــة هــذا كتثنيتهــا؛ ألهنـا إذا ثـُنيــت زالــت مشــاِّبتها للحــروف؛
ألن احلروف ال تُثىن(.)2
الســادس :أن تكــون اهلــاء مــن (إِن هـ ِ
ـذان) ليســت للتنبيــه وبــل هــي ضــمري القصــة،
وهــي منفصــلة مــن ذان ،ومتصــلة ب(أَن) ،والتقــدير :إهنــا ذان لســاحران ،أي أن القصــة

ذان لســاحران ،فيكــون ضــمري القصــة هــو اســم إن ،وذان مبتــدأ ،ولســاحران خــربه ،ومهــا
يميعاً خرب إن ،وهذا الوجه ضعيف ألنه خالف رسم املصحف(.)3
( )1ينظر :احلجة للفارسي (.)124/3
( )2املصدر السابق (.)221/3
( )3ينظر :الكشف للقيسي ( ،)99/2املوضح (ص )112:وما بعدها .
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الطعن:
استشــكلت ق ـراءة (إن هـذان) علــى أهــل اللغــة ،وقــد كثــر اخــتالفهم يف توجيهــه،
وقد وردت بعض الروايات عن بعض الصحابة رضـوان اهلل علـيهم يف حلـن هـذه القـراءة،
ِ
ِ
ـال" :س ـأَلت عائِ َش ـةَ عــن َحل ـ ِن ال ُقــر ِ
آن َعــن قَـولِـ ِـه
َ
فجــاء َعــن ه َشـ ِـام ب ـ ِن ُعــرَوةَ َعــن أَبِيــه قَـ َ َ ُ َ
اىل :ﮋﯿ ﰀﰁ ﰂ
ـاىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ َو َعـ ـ ــن قَـولِـ ـ ـ ِـه تَـ َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
تَـ َعـ ـ ـ َ
اىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﮊ
ﰃ ﮊ [النساءَ ]1٦2:و َعن قَـولِِه تَـ َع َ
[املائــدة ]٦9 :فقالــت :يــا بــن أ ِ
ـاب أَخطَئُـوا ِيف ال ِكتَـ ِ
َخــي َهـ َذا َعمــل ال ُكتـ ِ
ـاب "( ,)1وقـرأ
َُ
أَبُــو عمــرو (إِن َه ـ َذي ِن لســاحران) واحــتج أَن ــهُ بلغــه عــن بعــض أصــحاب ُحمَمــد  أَن ــهُ
ـال :إن ِيف املصــحف حلنًــا وســتقيمه العــرب ،وقــد نُســب هــذا القــول لعثمــان َ ،وقَــد
قَـ َ
ال :إين َألَستَحيِي ِمن الل ِه أَن أَقـَرأَ( :إن َه َذ ِان)(.)2
ي َعن أيب عمرو أَنهُ قَ َ
ُرِو َ
و ه الطعن:
ـب واخلف ـ ِ ِ ِ
ـاء وِيف ح ـ ِ
أوالً :أَن ِاالس ــم المثَ ــىن يـع ــرب ِيف ح ـ ِ
ـال الرف ـ ِع
ـال النص ـ ِ َ َ
ـض باليَـ َ َ
َ ُ ُ َُ َ
بِ ــاألَل ِ
ف ،فَظَ ــن الن َحـ ــاةُ أَن األَمسَ ــاءَ ال ُمبـ َه َمـ ـةَ ال َمبنِيـ ـةَ ِمثـ ـ َـل َهـ ـ َذي ِن َواَللـ ـ َذي ِن َجتـ ـ ِري َهـ ـ َذا
المجرى وأَن المب ِين ِيف ح ِال الرف ِع ي ُكو ُن بِاألَلِ ِ
ف.
َ
َ
َ َ َ َ
ثاني ـاً :جمــيء بعــض الروايــات املنســوبة للصــحابة رضـوان اهلل علــيهم ،والــيت تتـ ـ ـكلم

يف تلحني قراءة (إن هذان لساحران) .

دراسة الطعن:
إ ّن ِ
اإلش ـ َك ُ
ال يف هــذا احلــرف هــو اإلشــكال علــى ال ِقـ َـراءَةِ ال َمشـ ُـه َورةَِ ،وِه ـ َي قِـ َـراءَةُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـور ال ُقـ ـ ـر ِاء َعلَيـ َهــا وقـ ـ ـ ـع
نَــافع َواب ـ ِن َعــامر َو َمح ـ َـزَة َوالك َســائي َوأَِيب بَكــر َعــن َعاص ــم َو ُيم ُهـ ُ
على شقني:
( )1فضائل القرآن ( ،)2٨٧/1تأويل مشكل القرآن (ص ،)21 :اإلتقان يف علوم القرآن (. )32٥/2
( )2معاين القرآن وإعرابه للفراء ( ،)1٨3/2جمموعة فتاوي ابن تيمية (.)21٥/11
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اإلش َك ِال فيهـا :أَن ِاالسـم المثَــىن يـعـرب ِيف ح ِ
األولِ :من ِج َه ِة ال َعربِي ِة ,وَمن َشأَ ِ
ـال
َ ُ َُُ َ
َ
ـض بِالي ـ ِ
ـاء وِيف ح ـ ِ
ـال الرف ـ ِع بِــاألَل ِ
ف وَه ـ َذا متَ ــواتِر ِم ــن لُغَ ـ ِـة الع ــر ِ
النص ـ ِ
ب ،فَظَــن
َ
ُ
َ
ـب َواخلَف ـ ِ َ
َ
َ
َ
َ
الن َحــاةُ أَن األَمسَــاءَ ال ُمبـ َه َم ـةَ ال َمبنِيـةَ ِمثـ َـل َه ـ َذي ِن َواَللـ َذي ِن َجتـ ِري َه ـ َذا ال َمجـ َـرى َوأَن ال َمبـ ِـين
ِيف ح ِال الرف ِع ي ُكو ُن بِاألَلِ ِ
ف.
َ
َ
وقد ذكر ابن تيمية أ ّن هذه القراءة هي من أصح القـراءات لفظـاً ومعـىن( ,)1وجـاء
هلا خترجيات ووجوه إعرابية عدة ،بلغت سـتة أوجـه سـبق لنـا ذكرهـا بالتفصـيل يف تأصـيل
القراءة .
وال شـ ــك يف أ ّن تعـ ـ ّدد وجـ ــوه القـ ـراءة واإلعـ ـراب ،هـ ــو مـ ــن أسـ ـرار قـ ــوة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرآن

ودالئ ــل إعج ــازه ،ف ــاإلعراب ف ــرع املع ــىن ،ويف تع ــدد الوج ــوه اإلعرابي ــة دون اضط ـ ـ ـ ـراب
تعــدد للمعــاين ،فهــي معــان متع ـ ّددة ومتفقــة يف مضــموهنا ،وبــذلك جنــد أ ّن العبــارة ذات

احلــروف القليلــة قــد دلــت علــى املعــاين الكثــرية .قــال الطــاهر بــن عاشــور (َ " :)2واعلَــم أَن
يميــع ال ُقــراء املعتـربين قـرأوا بِِإثـبـ ِ
ِ
ـات األَلـِ ِ
ـف ِيف اسـ ِم ِ
اإل َشـ َـارةِ مــن قَـولــه "ه ـ ـ ـاذان" َمــا َعـ َـدا
َ
َ َ
أَب ــا عم ــرو ِم ــن العش ــرةِ وم ــا ع ــدا احلس ـ ِن البص ـ ِري ِم ــن األَربـع ـةَ عش ــر .و َذلِـ ـ ـ ـ ـك ي ِ
ـب
ـ
وج
َ َ
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
َ ََ َ َ َ َ َ ُ ُ
ِ
ـات األَلـِ ِ
ـف ِيف لَفـ ِـظ ( َه ـ َذ ِان) أَكثَـ ُـر تَـ َـواتـًُرا بَِقطـ ِع النظَـ ِر َعــن َكي ِفيـ ِـة النطـ ِـق
ـني بِـأَن إِثـبَـ َ
اليَقـ َ
بِ َكلِ َم ـ ِـة (إِن) ُم َش ــد َد ًة أَو ُخمَف َفـ ـةً ،ون ــزول الق ــرآن ِّب ــذه الوج ــوه الفص ــيحة يف االس ــتعمال
ضـ ــرب مـ ــن ضـ ــروب إعجـ ــازه؛ لتجـ ــري تراكيبـ ــه علـ ــى أفـ ــانني خمتلفـ ــة املعـ ــاين ،متحـ ــدة
املقصــود"()3إذاً فجملــة" :إن هــذان لســاحران" تتعـ ّدد معانيهــا حبســب كــل وجــه إعـرايب؛
لك ــن ه ــذه املع ــاين ت ــؤدي يف النهاي ــة إىل مقص ــود واح ــد ،فإض ــافةً إىل كوهن ــا عل ــى لغ ــة
( )1جمموع الفتاوي البن تيمية (.)24٨/11
( )2هــو ُحممــد الطـ ِ
ـاهر ،الشــهري بالطــاهر بــن عاشــور ,ولــد بتــونس وهــو مــن أعــالم جــامع الزيتونــة ،ورئــيس
َ
املفتني املالكيني بتونس ،من أعضاء اجملمعني العربيني يف القاهرة ودمشق ،تويف سنة 1393هـ  .ينظر:
األعالم للزركلي (. )1٧4/٦
( )3ينظر :التحرير والتنوير (.)211/1٦
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فصيحة مشهورة هناك مخس خترجيات أخرى ,وبيان ذلك كالتايل(:)1
الوجه
األول
الثاين
الثالث

التخريج الّنحوي
"إن" مؤكدة لكنها خمففة ومهملة

إن هذان ساحران

"إن" مبعىن "نعم"

نعم هذان ساحران

"إن" نافيـ ــة ،والـ ــالم الداخلـ ــة علـ ــى (سـ ــاحران)
مبعىن إال

املعىن

ما هذان إالّ ساحران

الرابع

"إن" ناسخة وناصبة ،و(هذان) امسهـا منصـوب
إن هذان ساحران
لكنه جاء باأللف على لغة بعض العرب

اخلامس

"إن" ناس ــخة ،وامسه ــا ض ــمري الش ــأن حم ــذوف ،إنـ ــه (أي :احلـ ــال والشـ ــأن)
ويملة(هذان ساحران) يف حمل رفع خرب إن هذان ساحران

الشــق الثــاين :بعــض الروايــات املنقولــة عــن الصــحابة رضـوان اهلل علــيهم يف تلحــني
ت َعائِ َش ـةَ َع ـ ـ ـ ـ ـن
وخطــأ هــذه الق ـراءة املشــهورة ،أوهلــا روايــة عــروة بــن ال ـزبري قَـ َ
ـالَ " :س ـأَل ُ
َحلـ ـ ِن ال ُق ــر ِ
ـاىل :ﮋﯿ
ـاىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ َو َع ــن قَـول ـ ـ ـ ـِِه تَـ َع ـ َ
آن َع ــن قَـولِ ـ ِـه تَـ َع ـ َ
ـاىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﮊ َو َعـ ـ ـ ـ ــن قَـولِـ ـ ـ ـ ـ ِـه تَـ َعـ ـ ـ ـ ـ َ
ﯝﮊ فقالت :يا بن أ ِ
اب أَخطَؤوا ِيف ال ِكتَ ِ
َخي َه َذا َعمل ال ُكت ِ
اب .
َُ
والرواية الثانية :احتج ِّبا أبو عمرو على عدم صحة القـ ـ ـ ـ ـراءة املشهورة فقرأ (إن

( )1مـن مقالــه إليهـاب كمــال أمحــد بعنـوان :إفحــام أتبـاع الشــيطان يف إعـراب (إن هـذان لســاحران) ،مــن
موقع األلوكة.
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هــذين لســاحران) ()1وهــي أنــه ملــا فــرغ م ــن املصــحف أت ــى ب ــه عثم ــان فنظ ــر في ــه فق ــال
أحسنتم وأيملتم أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا .

قــال األلوســي "والــذي أراه أ ّن رواة هــذا اخلــرب مسع ـوا شــيئاً ومل يتقنــوه فحرفــوه فلــزم
اإلشكال وحل الداء العضال "(.)2
وقد أجاب العلماء عن هذه اآلثار املشكلة بأَج ِوبَة:
أ  -الرواية املروية عن عائشة رضي اهلل عنها :

أوالً :قــال الشــيخ الزرقــاين ":وجنيــب أوال :بــأ ّن هــذه الروايــات مهم ـا يكــن ســندها
صــحيحا ،فإهنــا خمالفــة للمت ـواتر القــاطع ،ومعــارض القــاطع ســاقط مــردود ،فــال يلتفــت
إليها ،وال يعمل ِّبا(.)3
ثاني ـاً :إن معــىن قوهلــا أخطــؤوا أي يف اختيــار األوىل م ــن األح ــرف الس ــبعة جلم ــع

النــاس عليــه ،ال أن الــذي كتبــوه مــن ذلــك خطــأ ال جيــوز ،فــإ ّن مــا ال جيــوز مــردود وإن
طالت مدة وقوعه ،وهذا الذي رأته عائشة رضي اهلل عنها .
ثالثـ ـاً :إ ّن ع ــروة مل يس ــأل عائش ــة في ــه ع ــن ح ــروف الرس ــم ال ــيت تـ ـزاد فيه ــا ملع ــىن،

وتــنقص منهــا آلخــر ،تأكي ــداً للبيــان ،وطلب ـاً للخفــة ،وإمن ــا ســأهلا في ــه عــن ح ــروف م ــن
الق ـراءة املختلفــة األلفــا احملتملــة الوجــوه ،علــى اخــتالف اللغــات الــيت أذن اهلل --
لنبيـه  --وألُّمتــه يف القـراءة ِّبــا ،واللــزوم علــى مــا شــاءت منهــا ،تيسـريا هلــا وتوســعة
عليهــا ,وإمنــا مســى عــروة ذلــك حلن ـاً ،علــى جهــة االتســاع يف اإلخبــار ،وطريــق اجملــاز يف
العبارة ،إذ كان ذلك خمالفاً ملذهبهما ،وخارجاً عن اختيارمها.
رابعـ ـاً :ج ــاء أ ّن لفـ ــظ "ه ــذان" قـ ــد رس ــم يف املصـ ــحف م ــن غـ ــري أل ــف وال يـ ــاء،
( )1ينظر :جمموع الفتاوي (. )24٨/11
( )2روح املعاين (.)32/1
( )3ينظر :مناهل العرفان (.)393/1
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ليحتمـ ــل وجـ ــوه القـ ـراءات فيهـ ــا ...وإذن فـ ــال يعقـ ــل أن يُقـ ــال :أخطـ ــأ الكاتـ ــب ،فـ ــإ ّن
الكاتب مل يكتب ألفاً وال ياءً ،ولو كان هنـاك خطـأ تعتقـده عائشـة رضـي اهلل عنهـا مـا

كان ــت تنس ــبه للكات ــب ،ب ــل كان ــت تنس ــبه مل ــن قـ ـرأ بتش ــديد "إن" وب ــاأللف لفظـ ـاً يف
"هــذان" ،كونــه قــد خيــالف اختيارهــا كمــا ذكرنــا يف الفقــرة الســابقة ،ومــا ت ـراه األشــهر
وهو التخفيف يف (إن) فذكرت أنه حلن على اجملـاز ملخالفتـه اختيارهـا ،ولكنهـا مل تنكـر
القراءة ،وكيف تنكر هـذه القـراءة وهـي متـواترة جممـع عليهـا؟ بـل هـي قـراءة األكثـر ،وهلـا
وجـه فصـيح يف العربيـة ،وال خيفـى علـى مثـل عائشـة رضـي اهلل عنهـا ،إلـزام املثـىن بــاأللف
يف يميع حاالته .
يف الرواية املروية عن عثمان :
ِ
ِ
ضــعِيف ُمض ـطَِرب ُمنـ َق ِطــع،
أوالً :إن َذلـ َ
ـك َال يَصــح َعــن ُعث َمــا َن  فَـِإن إِســنَ َادهُ َ

وهذا اخلرب ال يقوم مبثله حجة وال يصح بـه دليـل مـن جهتـني إحـدامها أنـه مـع ختلـيط يف
إسناده واضطراب يف ألفاظه فهو مرسـل؛ ألن ابـن يعمـر وعكرمـة مل يسـمعا مـن عثمـان
ِ
شيئاً وال رأياهَ ,وِألَن ُعث َما َن ُجعل لِلن ِ
ـف يـَ َـرى
اس إِ َم ًاما يـَقتَ ُدو َن بِـه حـىت ال خيتلفـوا ،فَ َكي َ
ِِ
ِِ
ب بِأَل ِسنَتِ َها!
يمهُ ال َعَر ُ
فيه َحلنًا َويـَتـُرُكهُ لتُق َ
ثانياً :إ ّن قـول عثمـان إ ّن يف القـرآن حلنـاً سـنقيمه بألسـنتنا مشـكل جـداً ،إذ كيـف
يُظَـن بالصــحابة أوالً اللحــن يف الكــالم فضـالً عــن القــرآن وهــم هــم ،مث كيــف يُظَـن ِّبــم
اجتمـاعهم علـى اخلطـأ وكتابتـه ,مث كيـف يُظَـن ِّبـم عـدم التنبـه والرجـوع ،مث كيـف يُظَـن
بعثمــان عــدم تغيــريه وكيــف يرتكــه لتقيمــه العــرب ،وإذا كــان الــذين تولّـوا يمعــه مل يقيمــوه
وهم اخليار فكيف يقيمه غريهم ،فلعمري إ ّن هذا مما يستحيل عقالً وشرعاً وعادة.
اح ًدا بل َكتَب ِعـد َة م ِ
ِ
ف فَـِإن قِي َـل :إن اللح َـن
صـاح َ
ََ
ثالثاً :إنهُ َمل يَكتُب ُمص َح ًفا َو َ
َ
ِ
ضـها فَـهـو اع ِـرتاف بِ ِ
ِ
وقَع ِيف َِ
صـح ِة الـبَـع ِ
ض َوَمل
يميعِ َها فَـبَعِيد اتـ َفاقـُ َهـا َعلَـى ذَل َ
ـك أَو ِيف بـَع َ ُ َ َ
َ َ
ـاس أَن اللحـ ـ ــن َكـ ـ ــا َن ِيف مصـ ـ ــحف دو َن مصـ ـ ــحف ،وَمل تَـ ـ ــأ ِ
َحـ ـ ــد ِمـ ـ ـ َـن النـ ـ ـ ِ
ت
يَ ـ ــذ ُكر أ َ
ُ َ ُ ُ َ َ
َ
احف قَط ُخمتلِ َفةً إِال فِيما هو ِمن وجوهِ ال ِقراءةِ ولَي ِ
المص ِ
ك بلحن.
س ذَل َ
َ
ُ
ُ
َ َ
ُ
َ
ُ
َ
ََ
َ
َ
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رابعاً :رمبا ُعرض عليه عقب الفراغ من كتابته فرأى فيه ما كتـب علـى غـري لسـان
ِ
ِ
يمهُ َعلَـى لِ َسـا ِن قُـَـريش
قـريش َك َمـا َوقَ َـع َهلُـم ِيف " التـابُوةُ " َو " التـابُ ُ
وت " فَـ َو َع َـد بأَنـهُ َسـيُق ُ
ِ
ك ِعن َد ال َعر ِ
ض َوالتـق ِو ِمي َوَمل يـَتـُرك فِ ِيه َشيئًا.
ُمث َو َى بِ َذل َ
خامسـاً :ذكــر الــداين يف املقنــع ..." :وجهــه :أن يكــون عثمــان  ،أراد بــاللحن
املــذكور فيــه :الــتالوة دون الرســم؛ إذ كــان كثــري منــه لــو تلــي علــى حــال رمســه النقلــب
بذلك معىن التالوة ،وتغريت ألفاظها ،أال ترى قولـه" :أو ألاذحبنـه" و "ألوضـعوا" و"مـن

نبــأى املرســلني" و"ســأوريكم" و"الربـوا" وشــبهه ممــا زيــدت األلــف واليــاء والـواو يف رمســه،
لو تاله تال ال معرفة له حبقيقة الرسم على حـال صـورته يف اخلـط ،لص ّـري اإلجيـاب نفيـاً،

ولـزاد يف اللفــظ مــا لــيس فيــه ،وال مــن أصــله ،فـأتى مــن اللحــن مبــا ال خفــاء بــه علــى مــن
مسعـه ،مــع كــون رســم ذلــك جــائزاً مسـتعمالً ،فــأعلم عثمــان ، ،إذ وقــف علــى ذلــك
أ ّن من فاتـه متييـز ذلـك ،وعزبـت معرفتـه عنـه ممـن يـأيت بعـده ،سـيأخذ ذلـك عـن العـرب،
إذ هــم الــذين نــزل القــرآن بلغــتهم ،فيعرفونــه حبقيقــة تالوتــه ،ويدلونــه علــى صـواب رمســه،

فهـذا وجهــه عنـدي ،واهلل أعلــم"( ،)1ويؤيـد مــا قالـه الــداين :مـا أخرجــه الطـرباين والبيهقــي
أ ّن النـ ــيب  --قـ ــال« :اقـ ــرءوا القـ ــرآن بلحـ ــون العـ ــرب وأص ـ ـواهتا ,)2( »...فاملقصـ ــود
بــاللحن الـوارد يف األثــر :تــالوة احلــروف والكلمــات املرســومة بزيــادة أو نقــص أو إبــدال،
ممــا خيــالف قواعــد الرســم القياســي ،ولــو قرئــت كم ــا هــي مرســومة لتغ ــري اللفــظ وفس ــد
املعىن .
( )1املقنع يف رسم مصاحف األمصار (ص.)119 :
( )2أخرجـ ــه البيهقـ ــي يف شـ ــعب اإلميـ ــان ( )1٨٥/1مـ ــن حـ ــديث بقيـ ــة بـ ــن الوليـ ــد بـ ــن صـ ــائد احلمـ ــريي
(ت19٧هـ) عن احلصني الفـزاري عـن أيب حممـد ،عـن حذيفـة وهـو حـديث ال يصـح ضـعيف لضـعف
بقيــة وألنــه يــدلس عــن الضــعفاء وقــد عــنعن وأبــو حممــد جمهــول .انظــر :جممــع الزوائــد للهيثم ــي ،دار
الكتاب العريب ،بريوت (.)1٦9/٧
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ِ
ِِ
ِ
آن ِم ــن الم ِ ِ
فهـ ـ َذا
سادسـ ـاً :م ــن حس ــب أَن ال ُمس ــلم َ
ني أ َ
ص ــاحف َ
َخـ ـ ُذوا ق ـ َـراءََة ال ُق ــر َ َ َ
ِ
ِ
ف مــا ُكتِـ ِ
ِ
ين َســنَةً
ـح َ َ
تَـغَفــل ،فَـإن ال ُمصـ َ
ـب إال بـَعـ َـد أَن قَـَـرأَ ال ُمســل ُمو َن ال ُقـرآ َن نـَيـ ًفــا َوعشـ ِر َ
َ
ت الم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِيف أَقطَا ِر ِ ِ
َخـ َذ ال ُمسـلِ ُمو َن
صاح ُ
ف إِال من حفـظ احلُفـا َ ،وَمـا أ َ
اإلس َالمَ ،وَما ُكتبَ َ َ
ِ
اظ ِه قَـبل أَن تُكتَب الم ِ
ال ُقرآ َن إِال ِمن أَفـواهِ حف ِ
ـك إِ َىل اليَ ـوِم فَـلَـو َكـا َن
فَ ،وبـَع َد ذَل َ
صاح ُ
َ َ َ
َ ُ
َ
ضها خطَأ ِيف اخلط لَما تَبِعه ال ُقراء ،ولَ َكا َن ِمبَن ِزلَِة ما تُِرَك ِمـن األَلَِف ِ
ِ
ـات ِيف َكلِ َمـات
ِيف بـَع َ َ
َ
َ
َ َ َُ ُ َ
َكثِــرية وِمبَن ِزلَـ ِـة كِتَابـ ِـة أَلِـ ِ
ـف الصـ َـالةَِ ،والزَكــاةَِ ،واحلَيَــاةَِ ،والربَــا -بِــال َوا ِوِ -يف َمو ِض ـ ِع األلــف
َ
َ َ
َوَما قرأوها إِال بِأَلَِف ِاهتَا.
ِ
ِ
اإل َشــارةِ ومو ِ
ِ ِ
اض ـ ِع
ســابعاًَ :علَــى تَـقــدي ِر ِصــح ِة الرَوايـَ ِـة إِن َذلـ َ
ـك َحم ُمــول َعلَــى الرم ـز َو َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ك.
ين " َوَما أَشبَهَ َذل َ
احلَذف َحن َو" :الكتب "َ " ،والصاب ِر َ
ضـ ُـعوا} َو
ف لَفظَُهــا َرمسَ َهــا َك َمــا َكتَبُـوا { َوَال أَو َ
ثامن ـاً :إنــه مــؤول َعلَ ـى أَشــيَاءَ َخــالَ َ
{َال أَذ َحبَنــهُ} بــألف بعــد ال و {ج ـزاؤا الظــاملني} ب ـواو وألــف و " بأيي ــد " بِيَــاءَي ِن فَـلَــو
ِ ِ
ِ
اب ومـ ــا قَـبـلَـ ــهُ جـ ـ َـزم ابـ ــن أُشـ ــتَةَ ِيف كِتَـ ـ ِ
ِ
ـاب
قُـ ـ ِر َ بظَـ ــاه ِر اخلـَ ــط لَ َكـ ــا َن َحلنًـ ــا َوِّبـَ ـ َذا اجلَـ ـ َـو َ َ
َ َ ُ
المص ِ
اح ِ
ف.
َ َ
تاســعاً :إنــه يـراد بكلمــة حلــن القـراءة واللغــة .واملعــىن أ ّن يف القــرآن ورســم مصــحفه
وجهـاً يف القـراءة ال تلــني بــه ألســنة العــرب يميعـاً ،ولكنهــا ال تلبــث أن تلــني بــه ألســنتهم
يميع ـاً بــاملران وكثــرة تــالوة القــرآن ِّبــذا الوجــه .وقــد ضــرب بعــض أج ـالّء العلمــاء لــذلك
م ــثالً كلمــة "الص ـراط" بالصــاد املبدلــة م ــن الســني فتق ـرأ الع ــرب بالص ــاد عم ـالً بالرس ــم
وبالسني عمالً باألصل.
عاش ـراً :مــا جــاء عــن اب ــن األَنـب ــا ِري ِيف كِتَـ ِ
ف
ـح َ
ـاب (ال ــرد َعلَــى َمــن َخ ــالَ َ
ف ُمص ـ َ
ُ َ
ِ
عثم ــا َن) ِيف األَح ِادي ـ ِ
ـكَ :وَم ــن َز َع ـ َـم أَن ُعثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَا َن أ ََر َاد
ـث ال َمرِوي ـ ِـة َعـ ـن ُعث َم ــا َن ِيف َذل ـ َ
َ
َُ
بَِقولِـ ِـه" :أ ََرى فِي ـ ِـه َحلنً ــا " ،أ ََرى ِيف َخط ـ ِـه َحلنً ــا إِذَا أَقَمنَ ــاهُ بِأَل ِس ــنَتِنَا َك ــا َن َحل ـ ُـن اخلـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اإلع ــر ِ
ِ ِ ِ ِ
اب فَـ َق ــد أَبط ـ ـ ـ ـَ َل َوَمل
َغيـ ـ َـر ُمفس ــد َوَال ُحمَ ــرف م ــن ج َه ــة َحتري ــف األَل َف ــا َوإف َس ــاد َ
يِ
صــب ِألَن اخلـَـط ُمنبِــئ َع ـ ِن النطـ ِـق ،فَ َمــن َحلَـ َـن ِيف َكتبِـ ِـه فَـ ُهـ َـو َال ِحــن ِيف نُط ِقـ ِـه َوَمل يَ ُكــن
ُ
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ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ُعث َمــا ُن ليُ ـ َـؤخَر فَ َسـ ً
ـادا ِيف ه َج ــاء أَل َفــا ال ُقــرآن مــن ج َه ــة َكتــب َوَال نُطــقَ ،وَمعلُــوم أَن ــهُ
ِ ِ
آن مت ِقنًا ِألَل َف ِ
ِ
اظ ِه ُم َوافِ ًقا َعلَى َما ُرِس َـم ِيف املصـاحف املنقـذة إِ َىل
َكا َن ُم َواص ًال ل َدر ِس ال ُقر ُ
ِ
األَمصــا ِر والن ــو ِ
ـالَ :ح ــدثـَنَا َعب ـ ُـد ال ــرمحَ ِن ب ـ ُـن
ـك ِمبَــا أَخَر َج ــهُ أَبُــو ُعبَـي ــد قَـ َ
احيُ ,مث أَي ـ َـد َذل ـ َ
َ َ َ
ي َعــن َعبـ ِـد اللـ ِـه بـ ِن ُمبَـ َـارك َحــدثـَنَا أَبـُـو َوائـِـل َ -شــيخ ِمــن أَهـ ِـل الــيَ َم ِن َ -عــن َهــانِئ
َمهـ ِـد ي
ـالُ :كن ــت ِعن ـ َـد عثم ــا َن وه ــم يـع ِرض ــو َن الم ِ
ف فَأَر َسـ ـلَِين
البَـربـَ ـ ِري َم ــوَىل ُعث َم ــا َن قَ ـ َ
ُ َ َُ َ ُ
ص ــاح َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
بِ َكتِ ـ ِ
للخل ــق} وفيه ــا
ـف َش ــاة إِ َىل أ َُيب بـ ـ ِن َكع ــب ف َيه ــا { َمل يـَتَ َس ــن} وفيه ــا {ال تـَب ــديل َ
ِ ِ
ِ
ـبَ { :خلَل ـ ِـق الل ـ ِـه}
{فَأَم ِه ــل الك ــافِرين} قَـ َ
ـال :فَـ َـد َعا بال ــد َواة فَ َم َح ــا أ َ
َح ـ َـد الال َم ــني فَ َكتَ ـ َ
ِ
ـال اب ـ ُـن
ـب { َمل يـَتَ َس ــنه} أَحلَ ـ َـق فِ َيه ــا اهلَــاءَ .قَ ـ َ
ـب {فَ َمه ـ ِـل} َوَكتَ ـ َ
َوَحمَ ــى {فَأَمه ــل} َوَكتَ ـ َ
ِ
ِ
ـب َويـُرفَ ُـع
ـادا فَأَم َ
ضـاهُ َوُه َـو يُوقَ ُ
ف يُد َعى َعلَيـه أَنـهُ َرأَى فَ َس ً
األَنـبَا ِري :فَ َكي َ
ـف َعلَـى َمـا ُكت َ
اسـ ـ ـ ِـخ ِ
ف إِلَيـ ـ ـ ِـه الواقِـ ـ ــع ِمـ ـ ــن الن ِ
ـات الصـ ـ ــو ِ
اب
اخلـِ ـ ـ َـال ُ
ني لـ ـ ــيَح ُك َم بِـ ـ ــاحلَق َويـُلـ ـ ـ ِزَم ُهم إِثـبَـ ـ ـ َ
َ
َ ُ َ
َ
َوَختلِ َيدهُ؟!!(. )1
الخ صة:
أوالً :إ ّن القـراءة الــيت وقــع فيهــا اإلشــكال هــي قـراءة متـواترة ،وهــي األشــهر وعليهــا
القراء ،فال جمال لتلحينها واحلديث فيها .
األكثر من ّ
ثاني ـاً :إ ّن االخــتالف يف تعــدد وجــوه اإلعــراب يف هــذا احلــرف ،هــو مــن األم ـ ـ ـ ـور
الــيت حــاول منهــا أعــداء الــدين إظهــار منقصــة يف القــرآن الكــرمي ،فــإذا هــي تنقلــب منقبــة
وض ـ ـرباً مـ ــن ضـ ــروب البالغـ ــة والبيـ ــان ،ونـ ــزول القـ ــرآن ِّبـ ــذه الوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوه الفص ـ ــيحة يف
( )1ينظــر :روح املعــاين ( ،)31/1اإلتقــان يف علــوم القــرآن ( ،)321/2مناهــل العرفــان ( ،)3٨٦/1املقنــع
لل ـ ـ ــداين (ص ،)119 :التحري ـ ـ ــر والتن ـ ـ ــوير ( ,)214/1٦رس ـ ـ ــم املص ـ ـ ــحف وض ـ ـ ــبطه ب ـ ـ ــني التوقي ـ ـ ــف
واالصطالحات احلديثة (ص )1٨ :وما بعدها .
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االسـ ــتعمال هـ ــو مـ ــن إعجـ ــازه؛ لتجـ ــري تراكيبـ ــه علـ ــى أفـ ــانني خمتلفـ ــة املعـ ــاين ،متحـ ــدة
املقصود ،وأن ما حاولوا إظهاره عيبًا هو مزية .

ثالث ـاً :يتضــح لنــا ممــا ســبق أ ّن الصــحابة رض ـوان اهلل علــيهم ومــنهم عائشــة ،كــانوا
مييل ــون يف م ــنهج قـ ـراءهتم إىل اختي ــار القـ ـراءة األفص ــح ،الس ــيما إن كانـ ــت عل ــى لغـ ــة
قـ ـريش ،وال ــيت ن ــزل الق ــرآن معظم ــه بلس ــاهنا ,مبع ــىن أن ــه م ــىت وق ــع االخ ــتالف يف كلم ــة
فوضعها على لسان قريش عندهم أوىل مـن لسـان غريهـا ،ووفقـاً هلـذا وبنـاءً عليـه كانـت
تصدر أكثر أحكامهم على القراءة .
رابعاً :عندما جاء نُ ّساخ املصحف لعثمـان  باملصـحف وصـفهم بـأهنم أحسـنوا

وأيملـوا ،فكيــف ينــاقض قولــه بــأن يصــف مــا نســخوه بــأ ّن فيــه حلنـاً ،مث هــل يقــال للــذين
حلّنوا يف املصحف :أحسنتم وأيملتم؟(.)1
خامس ـاً :إن ال ـ ِ
ِ
ـف يـَتـُرُك ــو َن َش ــيئًا
ـذ
ين َيمَ ُع ـوا ال ُق ــرآ َن ُه ــم أَه ـ ُـل اللغَــة َوال ُق ــد َوةُ ،فَ َكي ـ َ
َ
ِ
ِ
ب َه َذا إلَي ِهم .
يُصل ُحهُ َغيـُرُهم فَ َال يـَنبَغي أَن يـُن َس َ
سادس ـاً :إ ّن الـ ِـذين وص ـلَت إلَــي ِهم الم ِ
ف مــن املســلمني كــان مــنهم صــحابة
صــاح ُ
َ َ
َََ
كب ــار ،وم ــن ُح ّف ــا الق ــرآن ومقرئي ــه ،وأن يكونـ ـوا ق ــد َرأَوا َم ــا فِ َيه ــا م ــن اللح ــنَ ،وُه ــم
ِِ
ـوز ِيف اللغَـ ِـة فَضـ ًـال َعــن الــت َال َوةَ ،وُكل ُهــم يُِقــر
َي َفظـُـو َن ال ُقــرآ َن َويـَعلَ ُمــو َن أَن فيــه َحلنًــا َال َجيُـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين َال
َحـد ،فَـ َهـ َذا ممـا يـُعلَ ُـم بُط َالنُـهُ َع َ
َه َذا ال ُمن َكَر َال يـُغَيـُرهُ أ َ
ـاد ًة َويـُعلَ ُـم مـن ديـ ِن ال َقـوم الـذ َ
()2
ِ
ض َاللَة .
َجيتَم ُعو َن َعلَى َ
خامسـ ـاً :إ ّن الص ــحابة  --ق ــد اخت ــارهم اهلل م ــع رسـ ـوله  --حلف ــظ دينـ ـه
وكتابــه ،فــال يصــح نســبة اخلطــأ إلــيهم يف مثــل هــذا العمــل ،وأ ّن هــذه الــدعوى -دعــوى
( )1مناهل العرفان (.)3٨٧/1
( )2جمموع الفتاوى (.)213/11
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ـحت ألدى ذلــك إىل ثبــوت التحريــف يف القــرآن الكــرمي ،وهــذا
خطــأ الصــحابة -لــو صـ ّ

يتناى مع وعد اهلل -تعاىل -حبفظه .قال تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ,
وحفــظ اهلل تعــاىل لكتابــه حقيقــة قائمــة ،لــذلك فــإ ّن اخلطــأ ينتفــي ،وبالتــايل ينتفــي جهــل
كتاب الوحي ،املؤدي إىل اخلطأ يف رسم كلمات حفظها اهلل تعاىل حبفظه.
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المبحثًالخامس ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤًﭼ الشعراء.1٧٦ :
تأصيل القراءة :
................
إأليك ِ إللَّم س ِ
اك ٌن
كما ِفي ن ٍد و ْ
ُ

 . . . . . . . . . .وح ِّر ْ بِ ِه إْل ُع ل
ضهُ وِفي صاد غ ْيطل
مع إْله ْم ِز و ْ
إخِح ْ

وحــة مــن غــري
قرأهــا نــافع ،وابــن كثــري ،وابــن عــامر ُهنَــا َوِيف ص (لَيك ـةَ) ،بــالم َمفتُ َ

قبلهــا َوفــتح تــاء التأنيــث غــري منص ـرفة للعلميــة والتأني ـث كطلحــة
مهـ َـزة بعــدها وال ألــف َ
مضــاف إليــه أصــحاب ،وكــذلك رمسـاً يف يميــع املصــاحفَ ،والبَــاقُو َن بـِـاأللف َوالــالم َمـ َـع
اهلمـ َـزة وخفــض التــاء ،و"األيكــة" و"لَي َكــة" مرتادفــان غيضــة تنبــت نــاعم الشــجر ,وقيــل
ليكة اسم للقرية اليت كانوا فيها ,واأليكة اسم للبلد كله(.)1
الطعن:
طعــن اللغويــون والنحــاة يف ق ـراءة احلــرميني وابــن عــامر (لَي َك ـةَ) بــالم واحــده وفــتح
التاء ،قال املربد( )2يف كتاب اخلط( :كتبوا يف بعض املواضع (كذب أصحاب لَيكة)
( )1ينظـ ــر :السـ ــبعة (ص ،)4٧3 :حجـ ــة الق ـ ـراءات البـ ــن زجنلـ ــه (ص ،)119 :حتبـ ــري التيسـ ــري (،)4٨9
اإلحتاف (. )423/1
ِ
ِ
ِ
العبـ ِ
ي،
ـاس ُحمَمـ ُـد ب ُـن يَِزيـ َـد بـ ِن َعبــد األَكـ َِـرب إِ َم ُ
( )2املُبَــرُد أَبـُـو َ
ي ،األَخبَــار ّ
ي ،البَصــري ،النحـ ِو ّ
ـام النحــو ،األَزد ّ
يمــيالً ،و ِســيماً ،فَ ِ
أَخـ َذ عــن :أَِيب عثمــا َن املــا ِزِين ،وأَِيب ح ِـامت الس ِجســتَ ِاين ،وَكــا َن إِمامـاً ،عالَمـةًَِ ،
صــيحاً،
َ َ
َ
َ َ
َُ َ َ َ
َ
ُم َفوهاًُ ،م َوثقاً ،تويف سنة( . )2٨٦ينظر :سري أعالم النبالء ط الرسالة ( ,)1٧٦/13األعالم للزركلـي
(.)144/٧
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بغري ألف أل ّن األلف تـذهب يف الوصـل ،لـذلك غلـط القـار بـالفتح فتـوهم أ ّن (لَيكـةَ)
اســم شــيء ،وأ ّن الــالم أصــل)( ,)1وقــال الزخمشــري( :ومــن ق ـرأ بالنّصــب وزعــم أ ّن ليكــة

بوزن ليلة :اسم بلد ،فتوهم قاد إليه خط املصحف)(. )2
و ه الطعن :

إ ّن أصــل الكلمــة لــديهم (األَي َكــة) مث خففــت اهلمــزة وألقيــت حركتهــا علــى الــالم،
حتركــت فــال جيــوز علــى هــذا إالّ
فســقطت واســتغنت عــن ألــف الوصــل؛ ألن الــالم قــد ّ
اخلفض ،وإمنا كان الوهم الـذي وقـع فيـه القـراء أل ّن الكلمـة ُكتبـت يف موضـعي الشـعراء
و ص على لفظ التخفيف ,فتومهوا أ ّن الالم من بنية الكلمة ففتحوا التاء .
دراسة الطعن :

اضطربت أقوال النّحاة كثرياً يف قراءة احلرميني وابن عـامر ,فـتكلم فيهـا عـدد كبـري
منهم :كالفراء ،والنحاس ،والزجاج ،وأيب علـي الفارسـي ،بـل وجتـرأ بعضـهم علـى قارئهـا
فاهتمه بالوهم ،والغلط كاملربد ،والزخمشري .
وقــد وجــه أبــو عبيــد هــذه الق ـراءة فقــال " :أَن لَي َك ـةَ اســم للقريـ ِـة الــيت كــانوا فيهــا،
واألي َكـةَ اســم للبل ِـد كلــه"  .وقـال " :ال أ ُِحــب مفارقَـةَ اخلَـط يف شــيء مـن القـ ِ
ـرآن إال مــا
كالمه ــا م ــع ص ـ ِ
ـرب ،وه ــذا ل ــيس خب ــارج م ــن ِ
ـالم الع ـ ِ
َخي ــرج م ــن ك ـ ِ
ـحة املع ــىن يف ه ــذه
ُ
َ
ِ
احلروف؛ وذلك أنـا َو َجـدنا يف بع ِ
ـرق بـني لَيكـة واألَيكـة فقيـل :لَيكـة هـي
ـض التفسـ ِري الف َ
ـرق بينهمـا شــبيهاً مبــا بــني
ـبالد كلهــا فصــار الفـ ُ
اسـ ُـم القريــة الــيت كــانوا فيهــا ،واألَي َك ـةُ :الـ ُ
حف عثمـ ــا َن
ـام مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ومكـ ــةَ ،ورأَي ـ ـتُـ ُهن مـ ــع هـ ــذا يف الـ ــذي يقـ ــال :إنـ ــه ا ِإلمـ ـ ُ
بَكـ ــة َ
َِ
ت الــيت يف الش ـ ـ ـ ـ ـ ـعر ِاء
ت الــيت يف احلجــر والــيت يف ق "األَي َكــة"َ ،وو َجــد ُ
فوجــد ُ
مفرتقــاتَ ،
( )1ذكر قول املربد يف إبراز املعاين (ص. )٦21:
( )2ج ــاء يف كت ــاب املص ــاحف أليب داود أن كلم ــة (األيك ــة) كتب ــت يف يمي ــع املواض ــع ب ــاأللف وال ــالم .
(ص.)1٨٥ :
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مصاحف األمصا ِر بع ُـد ،فـال نـَعلَ ُمهـا اختل َفـت
واليت يف ص "لَي َكة" ،مث اجتَ َم َعت عليها
ُ
ِ
ِ
صصـ ــنا يعـ ــين بغـ ـ ِري ألـ ــف والم وال
فيهـ ــا .وقـ ـرأ أهـ ـ ُـل املدينـ ــة علـ ــى هـ ــذا اللفـ ــظ الـ ــذي قَ َ
إجراء"(.)1
ـب قــول أيب عبيـد وأُنكـر عليــه ،فنجـد الشـيخ شــهاب الـدين املقدسـي قــد
وقـد تـُ ُعق َ
علــق علــى كــالم أيب عبيــد بعــدما نقلــه قــائالً( :هــذه عبارتــه وليســت ســديدة فــإ ّن الــالم
موجودة يف "ليكة" ،وصوابه بغري ألف ومهزة)(.)2
ورد عليــه الســمني بقولــه( :بــل هــي ســديدة ،فإنــه يعــين بغــري ألــف والم "معرفــة" ال
مطلق الم يف اجلملة) (.)3
وقـ ــال النحـ ــاس :فأمـ ــا مـ ــا حكـ ــاه أبـ ــو عبيـ ــدة مـ ــن أ ّن "ليكـ ــة" اسـ ــم للقريـ ــة ،وإ ّن
"األيكــة" اس ــم للبلــد فغ ــري معــروف وال مش ــهور ،وال يثب ــت وال يع ــرف م ــن قال ــه ،وإمن ــا
حجــة حـ ّـىت يُعــرف مــن قالــه فيثبــت علمــه ،ولــو عــرف مــن قالــه
قيــل :وهــذا ال تثبــت بــه ّ
لك ــان في ــه نظ ــر أل ّن أه ــل العل ــم يميع ــا م ــن أه ــل التفس ــري والعل ــم بك ــالم الع ــرب عل ــى
ـتج بالسـ ـواد وق ــال :ال أصـ ــرف اللتـ ـ ـ ـ ـني يف "الشـ ــعراء"
خالف ــه ,و ّأم ــا احتجـ ــاج م ــن احـ ـ ّ

حجــة لــه يف ذلــك وإمنــا هــذا علــى لغــة مــن قــال:
و"ص" ألهنمـا يف اخلـ ّط بغــري ألــف فــال ّ
جــاءين صــاحب زيــد لســود ،يريــد األســود ،فــألقى حرك ــة اهلمــزة علــى الــالم فتح ـ ـ ـّركت

لتحركه ــا وس ــقطت اهلم ــزة مل ــا ألقي ــت حركته ــا عل ــى م ـ ـ ـا
ال ــالم وس ــقطت أل ــف الوص ــل
ّ
ّ
قبلهـ ــا ،وكـ ــذا ليكـ ــة أصـ ــله األيكـ ــة مث خ ّففـ ــت اهلمـ ــزة ،فألقيـ ــت حركتهـ ــا علـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ّالم
حتركــت فــال جيــوز علــى هــذا ّإال
وســقطت واســتغنيت عــن ألــف الوصــل؛ ألن الــالم قــد ّ

( )1ينظر :إبراز املعاين (ص ،)٦21 :الدر املصون (.)144/٨
( )2إبراز املعاين (ص.)٦21 :
( )3الدر املصون (. ) 141/٨
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اخلفـض( ,)1وقـد استشـهد النحـاس بقـول سـيبويه" :واعلـم أ ّن كـل اسـم ال ينصـرف فــإ ّن
اجلر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه األلف والالم"(.)2
ورأى أبو إسحاق الزجاج أ ّن كسـر التـاء بـدل فتحهـا أجـود ولـو أهنـا قُرئـت بـذلك
لكانت حسنةّ جداً يقول" :أعين إ ّن ال َقراءَةَ ِجبر لَي َك ِة ،وأنت تريد األي َك ِـة والـالم ،أجـود
م ــن أَن َجتعلَه ــا لَيك ــة ،وأن ــت ال تق ــدر األل ــف وال ــالم وتَفتَحه ــا ألهن ــا ال تَـن ِ
ف؛ ألن
ص ـ ُـر ُ
َ
َ
ََ ُ
ُ
ف وإمن ــا ه ــي أيك ـةُ للو ِ
اح ــد وأيــك للجم ــع ،ف ــأجود الق ـراءة فيه ــا الكس ــر،
لَيك ــة ال تـُ َع ــر ُ َ
وإســقاط اهلمــزة ملوافقــة املصــحف ،وأهــل املدينــة يفتحــون علــى مــا جــاء يف التفســري أن
اس ــم املدين ــة ال ــيت كان ــت لل ــذين أرس ــل إل ــيهم ُش ـ َـعيب ( لَي َكـ ـةُ) ،وك ــان أب ــو ُعبَي ــد
القاســم بــن ســالم خيتــار قِ ـراء َة أَه ـ ِـل املدينــة وال َف ــت َح؛ ألن لَي َك ــة ال تنص ــرف ،وذَك ــر أن ــه
اختــار ذلــك لِ ُم َوافَـ َقتِهــا الكتــاب مــع َمــا َجــاءَ يف التفســري ،كأهنــا تسـ ّـمى املدينــة األيكــة،
ـجَر األيكــة ،والكســر َجي ــد علــى م ــا وص ــفنا ،وال
الغيض ـةُ الــيت تَ َ
وتســمى َ
ض ــم هــذا الش ـ َ
أعلَ ُمه إال قد قر (.)3
وقــال الفـراء" :نــرى – واهلل أعلــم – أهنــا كتبــت يف هــذين املوضــوعني بــرتك اهلمــز

فسقطت األلف لتحريك الالم"(.)4
وي ــرى أب ــو عل ــي الفارس ــي أن ال إش ــكال يف قراءهت ــا (لَيك ــة)؛ ألن أص ــل الكلم ــة

(أيكــة) فأُحلقــت ِّبــا الم املعرفــة فصــارت (األيكــة) ،وأيــك وأيكــة ،مثــل :متــر ومتــرة ،فقــد
ثبت أ ّن (األيك) تعريف (أيك) ،واستشهد على ذلك بقول اهلذيل(:)1
( )1إعراب القرآن للنحاس(.)13٥/3( ،)244/2
( )2ينظر :الكتاب (. )221/3
( )3معاين القرآن للزجاج (. )9٨/4
( )4معاين القرآن للفراء (.)91/2
( )1البيــت منســوب أليب ذؤيــب يف شــرح أشــعار اهلــذليني (ص ،)٧1 :وهــو خويلــد بــن خالــد بــن حمـ ّـرث،
أب ــو ذؤيـ ــب ،شـ ــاعر خمض ــرم ،مـ ــات سـ ــنه (2٧ه) ،ينظ ــر :اإلصـ ــابة يف متييـ ــز الصـ ــحابة (،)11٥/٧
=
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ِ
ـارها
َجـ ـ ـ ـ ـ َـىن أَي َكـ ـ ـ ـ ــة يَض ـ ـ ـ ـ ـ ُفو عليهـ ـ ـ ـ ــا قصـ ـ ـ ـ ـ ُ
يرم ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ـ ِرير خبُش ـ ـ ـ ِ
ـب الطل ـ ـ ـ ِـح والض ـ ـ ــال
َ

َوَمـ ــا َخلـ ــيج مـ ــن املـ ــروت ذُو ُشـ ـ َـعب
َ
علــى هــذا فــإذا خففــت اهلمــزة مــن (أيكــة) وقــد حلقتهــا األلــف والــالم ،وحــذفتها،
واُلقيـ ــت حركتهـ ــا علـ ــى الـ ــالم ،فيجـ ــوز يف (األيكـ ــة) إذا اسـ ــتُأنفت لغتـ ــان( :ألَيكـ ــة –
ولَي َكـة) ،إالّ أنـه يـرى أ ّن فـتح التـاء يف قـول مـن قـال (لَي َكـة) مشـكل ألنـه فـتح مـع حلـاق
الــالم الكلمــة ،وهـذا يف االمتنــاع كقــول مــن قــال :بلَح َمـ َـر ،فيفــتح اآلخــر مــع حلــاق الم

املعرفة؛ ألنه بدخول الم املعرفة البد أن تنصرف التـاء بالكسـرة ،وإمنـا يكـون الفـتح لديـه
جـائزاً إن كانــت الــالم فــاء للكلمــة ،أو يكــون مقلــوب كلمــة (كيــل) فــإن مل يثبــت هــذا

كـان فــتح التــاء مشــكالً ،وقــد اســتبعد الفارســي أن يكــون نــافع قــد فــتح التــاء مــع مــا قـرأ
بــه ور يف موضــعي احلجــر وق بالنقــل يف حركــة اهلمــز مــع خفــض التــاء ،كمــا يــرى أن
مــا يف املصــحف مــن إســقاط ألــف الوصــل الــيت مــع الــالم ال يــدل علــى صــحة مــا اختــار
من قوهلم (لَيكـةَ) ،وذلـك ألنـه جيـوز أنـه قـد كتـب يف املصـحف علـى ختفيـف اهلمـز ،أو

على الوصل ،فكما أنه ال ألف ثابتة يف اللفظ فكذلك مل تثبت يف اخلط(.)2
وي ــرى مك ــي ب ــن أيب طال ــب أن إيم ــاع الن ــاس عل ــى األل ــف وال ـ ـ ـ ـالم واخلف ــض يف
احلجر و ق ،يوجب أن يُلحق ما اختلف فيه يف موض ـ ـعي الشع ـ ـ ـراء وص ـ ـاد مبا أُيم ـ ـع
=

ً

األعالم للزركلي (. )321/2
( )1البيت ألوس بن حجر وهو :أوس بن حجر بن مالك التميمي ،أبو شريح :شاعر متيم يف اجلاهلية ،أو
عمـر طـويال ،ومل يـدرك اإلسـالم ,وكانـت وفاتـه
من كبار شعرائها ,يف نسبه اخـتالف بعـد أبيـه حجـرّ ,
عام (٦2٥م)  .ينظر :األعالم للزركلي ( . )31/2وذكر البيت يف :يمهرة اللغة ،)122/1( ،هتذيب
اللغة (.)31٦/11
( )2احلجة للفارسي ( )91/4( ،)319 – 31٨/3بتصرف .
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عليـ ــه؛ ألن مـ ــا أيمعـ ــوا عليـ ــه شـ ــاهد ملـ ــا اختلف ـ ـوا فيـ ــه ،وأ ّن القريـ ــة داخلـ ــة يف البلـ ــدة،

ف(أيكة) تشملها(.)1
الخ صة :

أوالً :إ ّن هــذه القـراءة ثابتــة بالنقــل املتـواتر عــن أئمــة الشــأن فوجــب قبوهلــا ،وال تـُـرد
عم ـالً بقــول الس ـواد ،وال باألفشــى يف العربيــة ،وال ختضــع ملقــاييس اللغ ــة ،بــل إ ّن اللغ ــة
صحت اللغة .
صحت القراءة ّ
هي اليت تُعرض على القراءة ،فمىت ما ّ
ثانيـاً :إ ّن موافقــة اخلــط ،وتوجيــه املعــىن الــذي ذكــره أبــو عبيــد موافقـاً ملــا وصــله مــن

تفســري مــن أن (ليكــة) هــي اســم للقريــة ،و(األيكــة) هــي اســم للبلــد ،يضــاف إليــه أ ّن
الوجــه الصــريف الختيــار هــذه الق ـراءة قــوي يف العربيــة ،هــو أ ّن الــالم لــدى مــن ق ـرأ بفــتح
التاء قد وقعت فاء للكلمـة وهـي علـى وزن (فَـعلَـه) ،وهـو عـني القصـد يف قـول الفارسـي

ال ــذي ذكرن ــاه س ــابقاً ،ح ــني أج ــاز ف ــتح الت ــاء عل ــى أن تك ــون ال ــالم ف ــاءً للكلم ــة وه ــي
كـذلك لــديهم ،كمــا أهنـا مل تنصــرف بالكســر للتأنيــث والتعريـف ،وأمــا يف قـراءة البــاقني
صرفت لدخول األلف والالم عليها وإضافتها إىل (أصحاب) .
فهي قد ُ
ثالث ـاً :إ ّن اختيــار أيب عبيــد إمنــا يتجلّ ـى فيــه ح ــرص العلم ــاء قــدمياً عل ــى التمس ــك
برســم املصــحف وعــدم خمالفتــه ،وقــد جــاء عنــه قولــه " :ال أحــب مفارقــة اخلــط يف شــيء
من القرآن إال ما خترج مـن كـالم العـرب ومهـا لـيس خبـارج مـن كالمهـا مـع صـحة املعـىن

يف هذه احلروف "(.)2

رابع ـاً :مبــا أ ّن هــذه القـراءة متـواترة ،وال ختــرج عــن خــط املصــحف ،وليســت بغريبــة
عل ــى ك ــالم الع ــرب الفص ــيح ،وه ــي منقول ــة ومكتوب ــة ع ــن املص ــحف اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـام ك ـ ـ ـما
( )1الكشف (.)32/2
( )2ينظر :إبراز املعاين (ص. ) ٦21 :
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لردهـا أو الطعــن فيهـا ،يقــول أبـو عبيــد  ":فـأي حجــة
حكـاه أبــو عبيـد ،فــال يوجـد مــربر ّ
تلــتمس أكثــر مــن هــذا فبهــذه نقـرأ علــى مــا وجــدناه خمطوطـاً بــني اللــوحني"( ,)1كمــا أنــه

قد ثبت يف كتاب املصاحف أهنا مكتوبة يف كل املواضع باأللف والالم .
خامسـاً :إ ّن اخـتالف املصـاحف بـني احلـذف واإلثبــات كمـا ذكـر أبـو شـامة ،إمنــا

هو حممول علـى أنـه نـزل بـاألمرين ،وأمـر النـيب  بكتابتـه علـى الصـورتني لشخصـني أو
احدا وأمره بإثباهتما (.)2
يف جملسني ،أو أعلم ِّبما شخصاً و ً

سادساً :ما جاء عن أيب حيان يف البحر " :مـادة ل ي ك مل يوجـد منهـا تركيـب،
فهـي مــادة مهملـة ،مفقــودة يف لسـان العــرب ،فــإن صـح ذلــك فالكلمـة أعجميــة ،ومـواد
ك ــالم العجـ ــم خمالفـ ــة يف كث ــري مـ ـواد كـ ــالم الع ــرب ,فيكـ ــون قـ ــد اجتم ــع ملنـ ــع صـ ـرفها
العجمية جبانب العلمية والتأنيث(. )3
سابعاً :ال ختفى مكانـة الق ّـراء الـذين قـرأوا ِّبـذه القـراءة ،فكيـف يُظـن باإلمـام نـافع
الــذي قـرأ علــى ســبعني مــن الصــحابة ،وهــم عــرب فصــحاء ،وبــابن كثــري الــذي قـرأ علــى
َســن القـراء وأعالهــم إســناداً وإمــام أهــل
ســادة التــابعني ممــن كــانوا مبكــة ،و بــابن عــامر أ َ

الش ــام ،وه ــو ع ــريب ق ــح ,ق ــد س ــبق اللح ــن ،أخ ــذ ع ــن عثم ــان وأيب ال ــدرداء رض ــي اهلل
عنهما ،فـالطعن يف قـراءهتم كـالزعم بـأ ّن هـؤالء األئمـة إمنـا أخـذوا هـذه القـراءة مـن خـط

املص ــاحف دون أف ـواه الرج ــال ،واإلنك ــار عل ــى أب ــو عبي ــد فيم ــا نقل ــه إمن ــا ي ــرد بالقاع ــدة
حجة على من مل يفظ ،واملثبت مقدم على النايف.
املشهورة بأ ّن من حفظ ّ
ثامن ـاً :فسـ َـر ابــن عبــاس (األيكــة) بالغيضــة ،ومل يفســرها باملدينــة وال بالبلــد( ,)4وال

()1ينظر :إبراز املعاين (ص.) ٦21 :
( )2ينظر :املرشد الوجيز (ص. )13٨:
( )3البحر احمليط(. )49/٧
( )4ينظر :معاين القرآن للزجاج (.)9٨/4
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عرب عنها مبا كثـر فيهـا ،واخـتالف القـراءة مـع احتـاد القصـة ال
ينايف تفسريه القراءة؛ ألنه ّ
يضــر كــذلك ،فتــارة عـ ّـرب عنهــا بالقريــة خاصــة ،وتــارة عـ ّـرب عنهــا باملصــر اجلــامع للقــرى

كلها (.)1
تاســعاً :ذكــر الســمني بيتـاً جلريــر يف معــرض رده علــى أيب البقــاء ()2حــني تكلــم يف
القراءة ووصفها بأهنا ال تستقيم وغاية يف البعد( )3فقال :قلت :
وابـ ـ ــن اللب ـ ـ ـ ِ
ص ـ ـ ـ ــولَةَ البُ ـ ـ ـ ــزِل القن ـ ـ ـ ـ ِ
ـاعيس
ون إذا مـ ـ ــا لُـ ـ ــز يف قَـ ـ ـ َـرن
مل يسـ ـ ـ ــتطع َ
ُ ُ
وجــاء يف األمثــال( :أطــرق ك ـرا إن النعــام بــالقرى)(( ،)4مــن أنــت وزيــداً) ،فكأن ــه

يقــول لــه وملــن تكلــم يف القـراءة ،اســكت وتَــوق انتشــار مــا تلفــظ بــه كراهــة مــا يتعقبــه،
كما يشري إىل مكانة احلرميني وابـن عـامر يف شـأن القـراءة واإلقـراء ،وأن لـيس هنـاك مـن
يقارعهم يف جمال علمهم بالقراءة .
عاشـ ـراً :إ ّن مـ ــا ورد يف قـ ـراءة ور بنقـ ــل اهلم ــز مـ ــع خفـ ــض التـ ـ ـ ـ ـ ـاء يف موضـ ــعي
احلجــر وق ،لــيس بــدليل علــى ضــعف الق ـراءة أو وهــم قارئه ــا ،بــل إن ورش ـاً قــد ق ـ ـ ـ ـ ـرأ
ِّبــذه القـراءة؛ ألن اجلميــع هنــا مبــا فــيهم احلرميــان وابــن عــامر يقرأوهنــا (األيكـ ِـة) فجــاءت

قراءتــه موافق ــة لق ـراءة الب ــاقني ،ويف موض ــعي الش ــعراء و ص جن ــده يواف ــق ق ـراءة اإلم ـ ـ ـ ـ ـام
نافع وال خيرج عنها ،فلو أنه قرأ يف موضعي الشعراء و ص بالن ـ ـ ـ ـقل عل ـ ـ ـ ـى اخلف ـ ـ ـ ـض

( )1ينظر :الدر املصون (. )149/٨
ـب ال ــدين أَبُــو البق ــاء
(َ )2عب ــد الل ــه ب ــن احلُ َس ــني ب ــن أَِيب البق ــاء َعب ــد الل ــه ب ــن احلُ َس ــني ،ا ِإل َم ــام ا ّ
لعالم ــة حم ـ ّ
ِ
ِ
ي احلَنبَلِـ ّـي ال َفَر ِضـ ّـي ،صــاحب التّصــانيفُ ,ولِـ َـد ســنة
ُ
ي األ َزجـ ّـي الضـرير النح ـ ِو ّ
ي األصــل البَـغـ َـداد ّ
العكـ َـرب ّ
صب السبق يف العربية ,تويف سنة٦1٦ :هـ.
ع يف الفقه واألصولَ ،
مثان وثالثني ومخسمائة ,بر َ
وحاز قَ َ
ينظر :تاريخ بغداد ( ،)191/٦تاريخ اإلسالم (.)4٧1/13
( )3ينظر :التبيان للعكربي (. )1٥٥٥/2
( )4ينظر :جممع األمثال (.)432/1
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احلــادي عشــر :قـراءة احلــرميني وابــن عــامر قـراءة متـواترة وصــحيحة تـواتر قطعــي ال

يعارض بالظين .
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المبحثًالسادس ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨًﭼ الزمر.9 :
التأصيل للقراءة:
مع إْلك ْس ِر ح س
إجم ْع شم ْر دل
أم ْن خ َّ ِح ْرِم سي فشا م َّد سالِما
ق ع ْبدهُ ْ
وحج ـتهم :أهن ــم أق ــاموا األل ـ ـ ـ ـ ـف
ق ـرأ نــافع وابــن كثــري ومحــزة (أمــن) خفيفــة امل ــيم ّ

مقــام حــرف النــداء ،فكأنــه قــال :يــا مــن هــو قانــت ,وقـرأ البــاقون بالتشــديد واحلجــة :أنــه
رده علـ ــى قولـ ــهَ(:متَتـ ــع بِ ُكفـ ـ ِرَك قَلِـ ـ ًيال) الزمـ ــر آيـ ــة ٨فكأنـ ــه قـ ــال :أهـ ــذا خـ ــري أمـ ــن هـ ــو
ّ

قانت؟(.)1

الطعن :
حكـى أبــو حـامت عــن األخفـش قــال :مـن قـرأ يف الزمـر أَمــن ُه َـو بــالتخفيف فقراءتــه

ضعيفة ألنه استفهام ليس معه خرب(.)2
و ه الطعن :

أل ّن االستفهام إمنا يُبتدأُ ما بعده ،وال يمـل علـى مـا قبـل االسـتفهام ،والكـالم يف

هذه اآلية ليس قبله شيء يمل عليه إال يف املعىن .
دراسة لطعن:

إ ّن لقـ ـراءة التخفيـ ــف والتشـ ــديد أوجـ ــه قويـ ــة يف العربيـ ــة جيـ ــدر تفصـ ــيلها إليضـ ــاح

القراءة ،وهي كالتايل :

( )1ينظر :حجة القراءات البن زجنلة ( ,)٦2٥/1إبراز املعاين ( ،)٦٦9/1النشر (.)3٦2/2
( )2إعراب القرآن للنحاس (.)1/4
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احلجة ملن قرأ بالتشديد على ضربني:
أوهلمــا :أنــه أدخــل (أم) علــى (مــن) ،مث أض ــمر اس ــتفهاماً مع ــادالً (ألم) تق ــديره:

اجلاح ــدون بـ ـرِّبم خ ــري أم م ــن ه ــو قان ــت ،و(م ــن) هن ــا مبع ــىن (ال ــذي) وليس ــت مبع ــىن
ودل على هذا احلرف أمرين :األول :دخـول (أم) وحاجتهـا إىل معـادل هلـا،
االستفهامّ ،
والثاين :قوله تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ الزمر. 9 :
وثانيهما :أن تكون (أم) منقطعة مبعـىن (بـل) ،وال تكـون اسـتفهاماً ،والتقـدير :بـل

أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً كغريه ؟!
احلجة ملن قرأها بالتخفيف على ضربني :
و ّ

أوهلم ــا :عل ــى أن ــه جعل ــه للن ــداء ،ف ــاأللف للن ــداء ودليل ــه قول ــه {:ه ــل يس ــتوي},
وضعف الفارسي هـذا الوجـه ألنـه ال وجـه للنـداء هنـا ،بـل هـذا موضـع للمعادلـة ،ولـيس

()1
وحسـنه النحـاس(،)2
ـة
ي
ب
ر
الع
يف
ـوي
ق
ـه
ج
الو
هذا
ن
أ
ال
إ
,
النداء مما يقع يف هذا املوضع
ّ
ّ
ّ
وذك ــر الفـ ـراء أ ّن الع ــرب ت ــدعو ب ــألف كم ــا ي ــدعو بي ــاء ،فيقول ــون :ي ــا زي ـ ُـد أقبِ ــل ،أزي ـ ُـد
أقبِل( ،)3واستشهد بقول الشاعر(:)4
ِ
ِ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت َهلـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َع ُ
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـين لُبَـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـىن لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُم بيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َ
وثانيهمـا :انـه اسـتِف َهام ِمبَعــىن التـنبِيـه وأضـمر معـادالً لأللــف تَـق ِـديره أَمـن ُه َـو قَانـِـت

دل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلى ال َمح ُذوف قَـول ـ ـ ـ ـ ـ ـه :ﭽ ﯳ
ليفعل َك َذا َوَك َذا كمن ُه َو ِخ َالف َذلِك َو ّ

( )1ينظر :احلجة للفارسي ()21٨/4
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس ()1/4
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء ()41٦/2
( )4البيــت ألوس بــن حجــر ،ســبقت تريمتــه (ص ،)31 :وذكــر يف :املقتضــب ( ،)421/4لســان العــرب
()19٨/11
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ ( ,)1وقــد قـ ّـوى القيســي هــذا الوجــه يف كتابــه

"املشــكل"( ،)2كمــا أ ّن الداللــة علــى إضــمار املعــادل احملــذوف مــن بقيــة اآليــة ،فيهــا رد
علــى مــن ّادعــى علــى القــرآن بــاللحن يف هــذه اآليــة ،لعــدم ذكــر الضــد والفريــق اآلخــر

تأخر من القول ،إذ كان فيه دليل عليه(. )3
فاكتفى من اجلواب مبا ّ

وكـان الفـراء هـو أول مــن استحسـن وقـال بوجـه النــداء يف قـراءة التخفيـف ،واحــتج
وفسـر وأوضـح كـال الـوجهني فقـال " :يريـد :يـا مـن
أيضاً لذات القراءة بوجه االستفهام ّ

هـو قانـت .وهــو وجـه حسـن ،فــالعرب تـدعو بـألف ،كمــا يـدعون بيَـا ،فيقولــون :يـا زيـ ُـد
ِ
ـردودا بالـدعاء كاملنسـوق؛ ألنـه
أقبل ،و أَز ُ
يد أقبـل ،وهـو َكثـري ِيف الشـعر فيكـون املعـىن م ً
ـول ِيف الكــالم :فــالن ال
ـص قصــة الصــالِح بالنــداء ،كمــا تَـ ُقـ ُ
ذكــر الناســي الكــافر ،مث قـ ّ
يص ـلّى وال يص ــوم في ــا م ــن يُص ــلي ويص ــوم أبش ــر فه ــذا ُه ـ َـو معن ــاه ،وق ــد تك ــون األل ــف
()4
استفهاما بتأويل أم أل ّن العرب قد تضع (أَم) ِيف موضع األلف إِ َذا َسبَـ َقها كالم.
ً
وق ــد اتفق ــت الكث ــري م ــن املص ــادر النحوي ــة عل ــى توجي ــه قـ ـراءة التخفيـ ـ ـ ـ ـف بأح ــد
هــذين الــوجهني أو بكليهمــا مع ـاً ،فنجــد أ ّن الفارســي ال يقــول بوجــه النــداء ألنــه ي ـ ـ ـرى

أنــه موضــع معادلــه ،وهــو بــذلك يوافــق مــنهج البص ـريني عــن شــيخهم ســيبويه الــذي َال
َجـ ـ ـ ـ ـ َازهُ ال ُكوفِيـ ــو َن ( ,)1كمـ ــا
جيـ ــوز عنـ ــده حـ ــذف حـ ــرف النـ ــداء مـ ــن ال ُمـ ــبهم بينمـ ــا أ َ
استحسن النحـ ـاس كـال الوجهني ( ,)٦وكل ذلك كان منهـ ـ ـ ـ ـ ـم دون أن يلتفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا إىل
( )1ينظر :مشكل إعراب القرآن (. )٦31 - ٦3٥/2
( )2املصدر السابق (.)٦3٥/2
( )3ينظر :تأويل مشكل القرآن ( ،)22٧ - 13٦االنتصار للقرآن للباقالين (.)1٧1 -1٧٥/2
( )4ينظر :معاين القرآن للفراء ( )41٦ /2وما بعدها .
( )1ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي (.)٦3٥ /2
( )٦ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)4/4
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الطّعن يف القراءة أو القول بضعفها .

وقـد ورد االعـرتاض علـى هــذه القـراءة عـن أيب حـامت نقـالً عـن األخفـش ,وقــد أورد

نـ ــص القـ ــول عنهمـ ــا النحـ ــاس( ,)1وأبـ ــو علـ ــي الفارسـ ــي( ,)2ومل يَثبـ ــت هـ ــذا الـ ـرأي عـ ــن
األخفش يف كتابه " معاين القرآن".
الخ صة :
رده ــا ،وال جي ــوز التج ــرؤ علـ ـ ـ ـى
أوالً :تـ ـواتر القـ ـراءة ،وثبوهت ــا ع ــن الن ــيب  ،مين ــع ّ

قارئها .
ثاني ـاً :إ ّن مــا ورد مــن طعــن عــن األخفــش وابــن أيب حــامت يف هــذه الق ـراءة مل تُثبتــه
الكثــري مــن املصــادر ،ومــا أثبتــه مــن املصــادر نقلــه عــنهم علــى وجــه النقــل واحلكايــة دون
ذكــر املصــدر املوثــق للــنص ،ويــدل علــى ذلــك عــدم ورود طعــن األخفــش يف الق ـراءة يف
ُ
كتابـة املشــهور "معـاين القــرآن" ،وال مينــع ذلـك مــن وجـود هــذا الـرأي يف أحـد كتبــه الــيت
مل تصــل إلينــا ،إالّ أننــا الي ــوم ومبــا وصــل إلينــا م ــن نُق ــول يف مث ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه املس ـ ـ ـ ـألة أال
وه ــي الطع ــن يف املتـ ـواتر ،الب ــد أن نثب ــت أ ّن احلكاي ــة ض ــعيفة يف مواجه ـ ـ ـة ق ــوة توات ـ ـ ـ ـر

الرواية .
ثالثـ ـاً :م ــا ذك ــره الزج ــاج م ــن أ ّن لقـ ـراءة التخفي ــف وجه ــني حس ــنني يف الع ـ ـ ـ ـ ـربية،

بينما ليس يف قراءة التشديد إال وجه واحد .
رابعاً :ورد يف القرآن الكرمي لآلية عدة نظائر :

-1ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ
الرعدً .33 :

()1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)1/4
( )2ينظر :احلجة للفارسي (. )219/4
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ً-2ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﭼ فاطر.٨ :
 -3ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡًﭼ الزمر.22 :
وجهه ــا واستحس ــنها الكث ــري م ــن
خامسـ ـاً :ق ــوة وجهه ــا يف العربي ــة ،ول ــذلك فق ــد ّ

النّحويني ،وذلك يضعف الطعن فيها ،والذي ثبت ضعف نقله .
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المبحثًالسابع ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭًﭼ الزمر.٦4 :
تأصيل القراءة:

س ما فتْحه ا إلَّ مو ِ
إض ع ُه َّم ل
فتِ ْس ُعون م ْع ه ْم ٍز بِحتْ ٍْ وتِس ُعها
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
صل
ْم ُرونِي و َّ
وي ْح ُزُنن ي ح ْرمَيهُ ْم تع دإنني حش ْرتني أ ْعم ى ت أ ُ
ا خحِّ ْ وِفي َّ
إلنبِأ إْل ُعل
ْمرونِي إلَن ون ك ْهح ا وع َّم
حُهُ فُتِّح ْ
وِزْد ت أ ُ
ِخ ق ـ ـرأ نـ ــافع بِـ ــالتخ ِف ِ
يف يف (تـ ــأمروين) أ ََر َاد {تـ ــأمرونين} فَحـ ــذف إِحـ ـ َـدى الن ـ ــونني
للتخ ِفي ــف وفــتح الي ــاءَ ،وقَ ـ َـرأَ اب ــن َع ــامر {تــأمرونين} بن ــونني عل ــى األَص ــل م ــع إس ــكان
وحجتــه إِيمَــاع اجلَ ِميــع علــى إِظ َهــار النــون ِيف قَـولــه {وكــادوا
اليــاء ،فَلــم يــدغم َومل يــذف ّ
يقتلــونين} فَــرد مــا اختلــف فِيـ ِـه إِ َىل مــا أيمــع علَيـ ِـه ،وقَ ــرأَ البــاقُو َن {تــأمروين} بِالتشـ ِـد ِ
يد
َ َ َ َ
َ
َ
األَصل تأمرونين النون األوىل عالمة الرفع والثانيِـة مـع اليـاء ِيف م ِ
وضـع النصـب مث أدغمـوا
َ
ََ َ
َ َ ّ َ
األوىل ِيف الثانِيَة فَيصري {تأمروين}(.)1
الطعن:

وص ــف اب ــن عطي ــة ،قـ ـراءة التخفي ــف عل ــى ح ــذف إح ــدى الن ــونني ب ــاللحن ،إذا
كانــت النــون احملذوفــة هــي نــون الرفــع علــى رأي مــن قــال بــذلك ( )2فقــال" :وال جيــوز

حذف النون األوىل وهو حلن ألهنا عالمة رفع الفعل"( ,)3بينما وصف مـ ـ ـكي القي ـسي
( )1ينظر :السبعة ( ،)1٦3حجة القراءات البن جنله ( ،)٦21إبراز املعاين (. )٦٧٥
( )2وهو رأي سيبوبه  .انظر الكتاب (. )119/3
( )3احملرر الوجيز (.)4٨٦/1
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الق ـراءة بنــون واحــدة علــى حــذف إحــدى النــونني الجتم ــاع املثل ــني بأن ــه ض ــعيف؛ ألن

احلذف ال يكون إالّ لضرورة شعرية(.)1

و ه الطعن :
يوضــح ابــن عطيــة ســبب تلحينــه بأنــه ال جي ــوز ح ــذف الن ــون األوىل ألهن ــا عالم ــة

الرف ــع ،وه ــو رأي القيسـ ــي يف ح ــذف النـ ــون األوىل ،وي ــرى كـ ــذلك أ ّن ح ــذف النـ ـ ـ ـون
الثانيــة يعتــرب حــذفاً للفاصــلة بــني الفعــل واليــاء ،فتنكســر بــذلك النــون الــيت ه ـ ـ ـي عل ـ ـ ـم

الرفــع وذلــك ال يســن ،فهــو علــى كــال األمـرين مــن حــذف النــون األوىل أو الثانيــة يــرى
أ ّن القراءة بنون واحدة على التخفيف ضعيفة(. )2
دراسة الطعن:

كمـا سـبق وتقـدم ،أ ّن نـون الرفـع حـال اجتماعهــا مـع نـون الوقايـة هلـا ثالثـة أوجــه:
(الفـ ــك ,واإلدغـ ــام ،واحلـ ــذف) وقـ ــد اجتمعـ ــت هـ ــذه األوجـ ــه الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه
الكلمـ ــة (تـ ــأمروين) ،وقـ ــد حصـ ــل اخلـ ــالف الواسـ ــع الـ ــذي أسـ ــلفنا إيضـ ــاحه يف كلمـ ــة
(تبشــرون) ،وهــذا اخلــالف يف أصــله كــان يف تعيــني احمل ـذوف مــن النــونني فقيــل :الثانيــة
أل ّن ِّبــا حصــل التك ـرار ،وقيــل :األوىل ألهنــا حــرف إع ـراب وعرضــه للتغيــري ،وقــد تقــدم
حتقيق اخلالف يف أي النونني هي احملذوفة(. )3
الخ صة:
ي م ــن الن ــونني ه ــو خ ــالف ال ض ـ ـ ـ ـرورة
أوالً :إ ّن اخل ــالف الق ــائم عل ــى ح ــذف أ ي
تلجئ لكشفه ،غري أنه من فوائد علم العربية(. )4
( )1ينظر :الكشف للقيسي (.)24٥/2
( )2الكشف (.)24٥/2
( )3ينظر( :ص )91 :من البحث .
( )4إبراز املعاين أليب شامة (. )9٧/2
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ثاني ـاً :هــذا الطعــن يف ق ـراءة اإلمــام نــافع ال يؤخــذ بــه وال يُعتمــد بعــد ت ـواتر هــذه

ـحتها إالّ تواتره ــا لكف ــى ،فكم ــا ه ــو مع ــروف عن ــد
الق ـراءة ،فلــو مل يك ــن مــن وجــوه ص ـ ّ

السلف أ ّن القراءة هي سنّة متّبعة .
ثالثـ ـاً :إ ّن القـ ـراءات القرآنيـ ــة ال تُعـ ــرض علـ ــى اللغـ ــة العربيـ ــة وقواعـ ــدها ،وال علـ ــى
الض ــرورات الش ــعرية ,ب ــل تؤخ ــذ القواع ــد م ــن الق ـراءات القرآني ــة فه ــي مع ــني ال ينض ــب
لتأصيل قواعد اللغة.
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المبحثًالثامن ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ الزخرف.1٧ :
تأصيل القراءة :

إلض ِّم ِفى ح ِّ
ص َدون ك ْس ُر َّ
ق ن ْهشل
وِفي سلحا ضما ش ِري ٍ وص ُ
ادهُ
ي ُ
يصـدون) بضـم الصـاد ،علـى معـىن اإلعـراض أي:
قرأ نافع وابـن عـامر والكسـائي ( ُ
ـجون) ،قيـل
" يعدلون ويعرضون عما جئـتم بـه " ,وقـرأ البـاقون بكسـرها علـى معـىن (يَض ّ

ص ــد
(يضــحكون) ،واألغلــب علــى أ ّن الق ـراءتني مهــا لغت ــان عل ــى مع ــىن واح ــد ،يق ــالَ :
ِ
ِ
ف ويـَعُر ُ ويـَع ِر ُ (.)1
ف ويـَع ُك ُ
ف يـَعك ُ
كع َك َ
صد َ
يَصد و يَ ُ
الطعن :
أنكــر اب ــن عب ــاس – رض ــي اهلل عنهم ــا – ق ـراءة الض ــم وذل ــك فيم ــا أخرج ــه اب ــن

جرير ،قـال أبـو بكـر ،حـدثين عاصـم ,عـن أيب رزيـن( ,)2عـن أيب يـي ( )3أ ّن ابـن عبـاس

()1
()4
ـريب ،فمـا لـه يلحــن
ـ
ع
ل
ـك
م
ع
ن
إ
:
ـال
ق
ف
،

ـي
ـ
ث
اللي
ـري
م
ع
ـن
ب
ـد
ـ
ي
عب
لقـي ابـن أخـي
ّ
ّ

( )1النشر ( ،)3٦9/2الكشف ( ،)2٦٥/2حتبري التيسري (. )149/1
ِ
َس ِدي ال ُك ِويف ،أبو رزين ،روى عن زر بـن حبـيش وعبـد اهلل بـن مسـعود ،وعلـي
(َ )2مس ُع ُ
ود ب ُن َمالك األ َ
بن أيب طالب رضي اهلل عنهما  .ينظر :هتذيب الكمال ( ،)4٧٧/2٧تاريخ اإلسالم (.)1191/2
( )3أب ــويي األع ــرج املعرق ــب األنص ــاري ،وامس ــه مص ــدع ،م ــوىل مع ــاذ ب ــن عفـ ـراء ،ت ــابعي مقب ــول  .ينظ ــر:
هتذيب الكمال ( ،)399/34تاريخ اإلسالم (. )9٥1/2
( )4هو سعيد بن معبد ،كما جاء يف رواية السيوطي يف الدر املنثور (. )3٨1/٧
( )1عبـي ُد بن عم ِري ب ِن قَـتاد َة الليثِي اجلن َد ِعي املكي ،يكىن أبا عاصم ،الو ِ
ظ ،امل َفس ُر ،مـات سـنة (٦٨هــ)
اع ُ
ََ
ُ
َُ ُ ُ َ
َ
ُ
َ
 .ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)11٦/4اإلصابة يف متييز الصحابة (. )4٧/1
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ـك ِمن ــه يص ــدو َن" ،وإمن ــا ه ــي (ي ِ
ص ــدو َن)( ,)1وق ــد وافق ــه أب ــو عبي ــد
وم ـ َ ُ َ ُ
َ
يف قول ــه ":إ َذا قُ ُ
ِ
يص ّد من الصدود عن احلق(.)2
يضج ومعىن ُ
القاسم بن سالم ،فزعم أ ّن معىن يص ّد ّ
و ه الطعن :
أنكــر اب ـن عبــاس  ق ـراءة الضــم الــيت ُرويــت عــن علــي بــن أيب طالــب  ,أل ّن
صدون) أي (ي ِ
الكسر لديه مبعىن (ي ِ
ضجون) ،وذلك فيما رواه ابـن جريـر( :بإسـناده عـن
َ
َ
)
3
(
عاص ــم بـ ــن أيب النج ــود عـ ــن أيب ص ــاحل عـ ــن اب ــن عبـ ــاس  أن ــه قرأهـ ــا ( ِ
يصـ ــدون)
يصــدون) (بضــم الصــاد) ،وق ـراءة الضــم كمــا
بالكســر أي يضــجون ،وق ـرأ علــي ُ ( :
يــرى خت ــالف ه ــذا املع ــىن ،فه ــي ت ــأيت عل ــى مع ــىن اإلع ـراض والص ــد ،ل ــذلك فه ــي ق ـراءة
يصـ ّد بالضــم لكانــت "
ختـالف مــا ثبــت لديـه مــن معــىن ,وزعـم أبــو عبيــد أهنـا لــو كانــت ُ
إذا قومك عنه يص ّدون"(.)4
دراسة الطعن :

تكلــم يف هــذا أبــو جعفــر النحــاس ،ورأى أ ّن قــول أيب عبيــد فيــه رد علــى يماعــة
احلج ـة الــيت ذكره ــا أب ــو عبيــد ليس ــت م ــن قبي ــل
حج ـة ،وذكــر أ ّن ّ
القـ ّـراء الــذين ق ـراءهتم ّ

الواجـب ألنــه يقــال :صـددت مــن قولــه أي ألجـل قولــه ،وميكــن ملعـىن اآليــة أن يكــون -
واهلل جـ ّـل وعـ ّـز أعلــم -إّمنــا هــو «يصـ ّدون» مــن أجــل ذلــك القــول ،وقــد جيــوز أن يكــون
يضجون (.)1
مع ذلك الصدود ضجيج فيقول املفسر :معناه ّ

ولــو نظرنــا لوجــدنا أ ّن م ــدار اخلــالف الــذي وق ــع يف ه ــذه اآلي ــة ي ــدور أوالً ح ــول

( )1جامع البيان ()٦2٦ /21
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس ()٧٧/4
ظ ،احلُجـةُ ،كـان جيلـب الزيـت والسـمن إىل
صالِح السما ُن ذَك َـوا ُن ب ُـن َعب ِـد اهللِ ،ال ُقـد َوةُ ،احلَـافِ ُ
( )3هو أَبُو َ
الكوفة ،تويف سنة (1٥1هـ)  .ينظر :التاريخ الكبري ( ،)2٦٥/3سري أعالم النبالء (.)3٦/1
( )4إعراب القرآن للنحاس ( ,)٧٧ /4جامع البيان ( ،)٦2٧/21الدر املنثور (. )3٨1/٧
( )1إعراب القرآن للنحاس (. )٧٧/4
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معــىن حــريف اجلــر (مــن و عــن) وداللتهمــا ،وهــو خــالف حتــدث فيــه أئمــة علمــاء النحــو

واللغة ،وقد خلص النّحاة من الكوفيني وبعض حنـاة البصـرة كـاملربد( ،)1أ ّن حـروف اجلـر

ين ــوب بعض ــها ع ــن بع ــض وأ ّن قص ــر ح ــرف اجل ــر عل ــى مع ــىن حقيق ــي واح ــد ،تعس ــف
وحتكـم ال مســوغ لــه ،فمــا احلــرف إالّ كلمــة ،كســائر الكلمــات االمسيــة والفعليــة ،وهــذه
الكلم ــات االمسي ــة والفعلي ــة ت ــؤدي الواح ــدة منه ــا ع ــدة مع ــان حقيقيـ ـة ،ال جمازي ــة ،وال
فهمـ ــا سـ ـر ًيعا( ,)2وقـ ــد ورد هـ ــذا التنـ ــاوب يف
يتوقـ ــف العقـ ــل يف فهـ ــم داللتهـ ــا احلقيقيـ ــة ً

حـروف اجلـر يف القـرآن الكـرمي يف عـ ّدة مواضـع حنـو قولـه تعــاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑًﭼ الشــورى ، 21 :وعلــى ه ــذا نق ـول إ ّن ح ــروف اجل ــر يب ــدل بعض ــها م ــن

بعــض ،إذا وقــع احلرفــان يف معــىن ،إذاً فق ـراءة الضــم والكســر مهــا لغتــان مبعــىن واحــد وال
وجــه إلنكــار إحــدامها ،وإمنــا أنكرهــا ابــن عبــاس  ألنــه كمــا ذكــر ابــن حيــان مل يبلغــه

تواترها (.)3

الخ صة :
أوالً :إ ّن إنكــار ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا لقـراءة الضــم إمنــا كــان قبــل أن يبلغــه

تواترها .
ثانياً :لو اعتربنا أ ّن قراءة الكسر ختتلف يف معناهـا عـن قـراءة الضـم علـى قـول مـن

قال بذلك ،فهذا االختالف هو اختالف تنـوع وتغـاير ولـيس اخـتالف تضـاد وتنـاقض،
فقــد يكــون معــىن إحــدى الق ـراءتني لــيس هــو ذات املعــىن لألُخــرى ،لكــن كــال املعنيــني

حق فالقرآن الكرمي أُنزل على سبعة أحرف .
ثالثـ ـاً :إ ّن ح ــروف اجل ــر ين ــوب بعض ــها ع ــن بع ــض ،إذا وق ــع احلرف ـ ـ ـ ـان يف مع ــىن،
( )1الكامل للمربد (. )٧3/3
( )2النحو الوايف (.)14٥ /2
( )3البحر احمليط ( ،)31٨/9روح املعاين (.)92/13
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وعلى هذا فقراءة الضم والكسر مها لغتان مبعـىن واحـد وال وجـه إلنكـار إحـدامها .يقـول
ابـ ــن جريـ ــر الطـ ــربي " :ومل جنـ ــد أهـ ــل التأويـ ــل ّفرقـ ـوا بـ ــني معـ ــىن ذلـ ــك إذا قـ ــر بالضـ ــم

والكســر ،ولــو كــان خمتلف ـاً معنــاه ،لكــان االخــتالف يف تأويلــه بــني أهلــه موجــوداً وجــود
اختالف القراءة فيه باختالف اللغتني ،ولكن ملا مل يكـن خمتلـف املعـىن مل خيتلفـوا يف أ ّن

تأويله :يضجون وجيزعون ،فبأي القراءتني قرأ القار فمصيب"(.)1

( )1جامع البيان للطربي (.)٦2٦ /21
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المبحثًالتاسع ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ األحقاف.11 :
تأصيل القراءة:

اب وفي إأل ْح ا ِ ثُبِّا م ْع ِل
ض َّم ُهن ا ك ْره ا و ِع ْن د ِشه ٌ
ﭽﭘ ﭼ و ُ
ورد اخلالف يف هذه الكلمة إريف ٍةثالثة مواضع من القرآن :
ب
األول :ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔًﭼ النساء.19 :
الثـ ـ ــاين :ﭧ ﭨ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗًﭼ التوب ـ ـ ــة:
.13
الثالث :ﭧ ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ األحقاف.11 :
فقرأ َمحزة وال ِ
ضـم ال َكـاف َوالبَـاقُو َن بَِفت ِح َهـا،
كسائ ّي (كرها) يف النساء َوِيف التـوبَـة بِ َ
َ َ َ
أم ــا يف األحق ــاف فقـ ـرأ الكوفي ــون واب ــن ذكـ ـوان ب ــاخللف ع ــن اب ــن ع ــامر بض ــم الك ــاف
والباقون بفتحها(.)1
الطعن :
عـارض أبــو حــامت السجســتاين قـراءة الفـتح يف الكــاف فقــال " :القـراءة بــالفتح ال حتســن
أل ّن ال َك ـ ــره ب ـ ــالفتح النص ـ ــر والغلب ـ ــه"( ،)2وذك ـ ــر أ ّن بع ـ ــض العلم ـ ــاء مسـ ـ ـ ـع رج ـ ـالً يق ـ ـرأ
( )1ينظر :السبعة ( ،)19٦/1حتبري التيسري ( ،)11٦ -33٧اإلحتاف (.)1٥3-239/1
( )2ينظر :البحر احمليط (.)٨1/٨
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ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ فقــال :لــو محلتــه َكرهــا لرمــت بــه يــذهب إىل
أ ّن ال َكره القهر والغضب(.)1
و ه الطعن:

أل ّن السجسـتاين زعـم أ ّن ال َكـره الغضـب والقهــر ،وأ ّن ال ُكـره املكـروه ،وقـراءة الفــتح

يف الكاف ختتلف يف معناها عن ما ثبت لديه مـن معـىن يف قـراءة ضـم الكـاف ،فـالفتح
عنده حلن ألنه يفرق بينهما يف املعىن.
دراسة الطعن :
تع ّددت األقوال يف توجيه هذه الكلمة على ثالثة أقوال :
الضعف.
الضعف و ُ
أوالً :إ ّن الفتح والضم لغتان مبعىن واحد كال َفقر وال ُفقر و َ

ثانياً :إ ّن املضموم اسم مفعول واملفتوح هو املصدر.
ثالث ـاً :إ ّن ال َكــره أي بــالفتح املشــقة الــيت تنــال اإلنســان مــن خــارج ممــا يمــل عليــه

بإكراه ،وال ُكره ما يناله من ذاته وهـو مـا يعافـه مـن حيـث الطبـع أو مـن حيـث العقـل أو
الشرع (.)2
ـاىل ال َكــره وال ُكــره ِيف غــري م ِ
وضــع مــن
وجــاء عــن األزهــري قولــه :ذكــر اهلل تبَــارك َوتَـ َعـ َ
َ
كِتَابـه ،واختلـف ال ُقـراء ِيف فـتح ال َكـاف وض ّـم َها ،فَـأَخ ِ
ربين املنـذري (َ )3عـن أَمحـد بـن يـي
َ
َ
ِ ِ
ـورة البَـ َق ـ َـرة :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖًﮊ (البَقـ ـ ـ ــََرة :اآليَــة
أَنــه قَـ َ
ـال :قَ ـ َـرأَ ن ــافع وأَه ـ ُـل ال َمدينَــة يف ُس ـ َ
 )21٦بِالض ــم ِيف هـ ـ َذا احل ــرف خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصة ،وس ــائِر ال ُق ــرآن بِ ــال َفتح ،وَك ــا َن ع ِ
اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
َ
َ
َ َ
ََ
َ
( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (. )1٥٨ /4
( )2ينظر :روح املعاين لأللوسي ( ،)1٧1/13الدر الثمني (. )3٨٦/2
اللغوى العدل أبو الفضل ،وكان ثقة فيما يرويه ،ثبتا فيما يؤخذ
ّ
( )3حممد بن أب جعفر املنذرى اخلراسا ّ
ـرى الــذي روى عنــه كتــاب التهــذيب .ينظــر :إرشــاد األريــب إىل معرفــة
عنــه .شــيخ أبــو منصــور األزهـ ّ
األديب ( ,)24٧2/٦إنباه الرواة على أنباء النحاة (. )٧٥/3
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يضـ ـ ــم َهـ ـ ـ َذا احلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف أَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضاَ ،والـ ـ ـ ِـذي ِيف األَح َقـ ـ ــاف ﭽ ﭔ ﭖ ﭗ ﭘ
ـائرهن بِـ ــال َفتحَ ،وَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َن األَع َم ـ ــش
ﭙ ﭚًﭼ (األَح َقـ ــاف ،)11 :ويُق ـ ـرأُ سـ ـ ُ

ـرف الثالثـ ـةََ ،وال ـ ِـذي ِيف النّـ ـ ـ ـ ـ ـِ َساء :ﭽ ﮭ ﮮ
ـائي يض ــمون َه ـ ِـذه األح ـ َ
َو َمح ـ َـزة والكس ـ ّ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔًﭼ (الن َس ـ ـ ـ ـ ــاء )19 :مث ق ـ ـ ـ ـ ــرءوا ك ـ ـ ـ ـ ــل َش ـ ـ ـ ـ ــيء سـ ـ ـ ـ ـ ـو َاها
ـال أَمحــد بــن يــيَ :وَال أعلــم َمــا بـَـني األحــرف الـ ِـيت ضـ ّـم َها َهـ ُـؤَال ِء َوبـَـني
بِــال َفتح ......،قَـ َ
الـ ِـيت فتحوهــا فرقـاً ِيف ال َعَربيــة َوَال ِيف ُســنة تتبــعَ ،وَال أرى النــاس اتف ُقــوا علــى احلَــرف الـ ِـذي
ِ
مصــادرَ ،وقــد أيمــع كثــري مــن أهــل
ـورة البَـ َقـ َـرة َخاصــة ،إِال أَنــه اســم وبقي ـةُ ال ُقــرآن َ
يف ُسـ َ
اللغَة أَ ّن ال َكره وال ُكره لُغَتَ ِ
ان فَبِأَي لُغَة قر فَ َجائِز"(.)1
َ
لذلك ملا طعن أبـو حـامت السجسـتاين يف قـراءة الفـتح ،مبـا ثبـت لديـه مـن اخـتالف
املعــىن بــني الق ـراءتني ،تص ـ ّدى للــرد علــى ذلــك علمــاء اللغــة ملــا هلــذه الق ـراءة مــن أوجــه

احلجـ ــة بقراءتـ ــه،
حس ــنة يف العربيـ ــة .قـ ــال النحـ ــاس" :يف هـ ــذا طعـ ــن علـ ــى مـ ــن تثبـ ــت ّ
حجــة فيهــا ألنــه مل يســمه وال عــرف ،ولــو عــرف مل ـ ـ ـ ـا
وحكايتــه عــن بعــض العلمــاء ال ّ

احلجـة يف هـذا قـول مـن يعـرف ويقت ـ ـ ـدى بـه"(,)2
حجـةّ ،إال بـدليل وبرهـان ،و ّ
كان قوله ّ
مث ذك ــر أ ّن الض ــم والف ــتح يف الك ــاف مه ــا لغت ــان مبع ــىن واح ــد ،وروى ع ــن املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربد أن ــه
رجــح الفــتح يف الكــاف وأنــه هــو األوىل ألنــه هــو املصــدر بعينــه ,فــال ُكره اســم للمصــدر
وال َكره هو املصدر.
وقــد ك ـان أبــو حــامت السجســتاين يطعــن يف القــرآن مبــا ال علــم لــه بــه جســارة منــه
عفى اهلل عنه ،لذلك فإنه ال يُلتفت لقوله لتواتر القراءة (. )3

( )1ينظر :هتذيب اللغة (.)11 /٦
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)1٥9 /4
( )3ينظر :البحر احمليط ( ،)٨1/٨الدر املصون (. )٦٦٨/9
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الخ صة:
القراء ال جيوز لثبوهتا عن النيب .
أوالً :إ ّن تلحني القراءة املتواترة عن أئمة ّ

احلج ـة يف الق ـراءة ال يكــون علــى ســبيل احلكايــة
ثاني ـاً :إ ّن الطعــن فــيمن تثبــت بــه ّ
احلجـة
احلجـة ،و ّ
حجة يف ذلك ،وإمنا البـد فيـه مـن دليـل وبرهـان تقـوم بـه ّ
والنقل ألنه ال ّ

يف احلديث عن القراءات ال تكون إالّ ممن ُعرف واقتُدي به من أهل هذا العلم .
ثالثـ ـاً :إ ّن تلح ــني القـ ـراءة بـ ــالفتح إمن ــا ك ــان عل ــى وجـ ــه م ــن ف ـ ّـرق يف املع ــىن بـ ــني
القراءتني ،واملشهور هو مـا جـاء عـن أكثـر البصـريني ومعهـم الكسـائي القـول بـأ ّن الفـتح
والضــم يف الكــاف لغتــان مبعــىن واحــد( ,)1فــالقراءة بــالفتح علــى هــذا ال تلحــني فيهــا وال
ضعف .
رابعـاً :إ ّن قـراءة الفــتح هلــا وجــه قــوي يف العربيــة ،فــال َكره بــالفتح هــو املصــدر ،وهــو
هاهنــا حــال فــإذا ُجعــل مصــدراً فهــو مصــدر يف موضــع حــال وهــو حســن( ،)2ويف ذلــك

يقول ابن مالك(:)3
ـدر منك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالً يق ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

( )1ينظر :معاين القرآن للنحاس (. )44٧/٦
( )2ينظر :املوضح (ص. )٧22 :
( )3ألفية ابن مالك (ص. )32 :

بكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة كبغتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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المبحثًالعاشر ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘًﭼ اجملادلة.1 :

وق ْد س

تأصيل القراءة:

تيل ضحا ظ
حب ْ
ا ْ

َّل زْرن

ب
ٌ

جلت ْهُ صب اهُ ش اُِ ا و ُمعلِّ ل
إمتل
وأ ْدغم وْر ٌ
ظمآن و ْ
و ض َّر ْ
زوم ِظل هُ و ْغ ٌر تس َّدإهُ كْلك ل

ظهره ا نج ٌم ب دإ د َّل وإض حا
فأ ْ
و ْإدغ م م رٍو و ِ
إك ٌ ض ْير تإبِ ٍل
ُ ُ
القاعدة العامة يف دال "قد " أهنا تدغم ،وتظهر يف مثانية حروف هي:
(س -ذ – ض - -ز  -ج  -ص ) -

ف ــأظهر دال "ق ــد" عن ــد يمي ــع حروفه ــا عاص ــم وق ــالون واب ــن كث ــري ،وأدغمه ــا أب ــو
عمرو ومحزة والكسائي ،وفصل فيها الراويان عن نافع وابن عامر.
ويف ه ــذا املوض ــع م ــن أول س ــورة اجملادل ــة أت ــى بع ــد دال "ق ــد" حـ ـ ـ ـ ـ ـرف الس ــني،
فيك ـ ــون اإلظه ـ ــار فيه ـ ــا لن ـ ــافع واب ـ ــن كث ـ ــري واب ـ ــن ذكـ ـ ـ ـ ـ ـوان وعاص ـ ــم ،والب ـ ــاقون عل ـ ــى
اإلدغام(.)1
الطعن:
طع ــن الكس ــائي يف إظه ــار ال ــدال عن ــد الس ــني يف ه ــذا املوض ــع ،ق ــال خل ــف ب ــن
هشــام الب ـزار :مسعــت الكســائي يق ــول" :مــن ق ـرأ ق ــد مس ــع ،فب ـ ّـني ال ــدال عن ــد الس ـ ـ ـني،

فلسانه أعجمي ليس بعريب"(.)2

( )1ينظر :إبراز املعاين من حرز األماين ( ،)1٨٧اإلحتاف (. )131/1
( )2ينظر :البحر احمليط ( ،)324/٨روح املعاين (. )19٧/14
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و ه الطعن :
كسـ ــائي أ ّن إدغـ ــام دال قـ ــد أَكثـ ــر وأفصـ ــح َوأشـ ــهر وأ ّن إظهارهـ ــا لكن ـ ــة
يـ ــرى ال َ

وحلن(.)1

دراسة الطعن :
من املعروف أ ّن جلميع احلروف خمارج خمتلفة وصفات متع ّددة ،جتعـل لكـل حـرف

خصــائص ذاتيــة يســتقل ِّبــا عــن اآلخــر ،وكــذلك األمــر يف حــريف الــدال والســني ،فالــدال
حــرف خيــرج مــن طــرف اللســان وأصــول الثنايــا العليــا ،وهــو يف صــفاته :جمهــور ،منفــتح،
مسـتفل ،شــديد ,مصــمت ,مقلقــل نطعــي ،والســني حـرف خيــرج مــن طــرف اللســان ومــا
بـني الثنايـا العليـا والســفلى مـع انفـراج بـني الفكــني ،وهـو يف صـفاته :مهمـوس ،مسـتفل،
أسلِي (.)2
منفتح ،رخو ،صفريي ،مصمتَ ،
لــذلك جنــد أ ّن مــن أظهــر الــدال عنــد الســني وهــم اجلمهــور أظهرهــا علــى األصــل؛
لكل منهما خمرج مستقل عن اآلخر ,فالدال حرف منفصل عن السني.
ألن ي
ومــن أدغــم الــدال يف الســني فقــد أدغــم للمؤاخــاة الــيت بينهمــا يف املخــرج فكالمهــا

حسن الزجاج اإلدغام لذات السبب (.)3
خيرج من طرف اللسان ،وقد ّ
قــال النحــاس " :إن شــئت أدغمــت الــدال يف الســني فقلــت :قــد مســع؛ ألن خمــرج
ال ــدال والس ــني يميع ـاً م ــن ط ــرف اللس ــان ،وإن ش ــئت بيّن ــت فقل ــت :ق ــد مس ــع اهلل أل ّن
الــدال والســني وإن كانتــا مــن طــرف اللســان فليســتا مــن موضــع واحــد أل ّن الـدال والتــاء
والطــاء مــن موضــع واحــد ،والســني والصــاد وال ـزاي مــن موضــع واحــد .يسـ ّـمني حــروف

( )1ينظر :احلجة البن خالويه ()11٧
( )2ينظر :لطائف اإلشارات (. )2٥٦/1
( )3ينظر :معاين القرآن للزجاج (. )133/1
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الصفري"(.)1
وذكر القيسي أ ّن إدغـام الـدال يف السـني فيـه بعـض البُعـد ألنـك تبـدل مـن الـدال،

وهــي جمهــورة ,حرف ـاً ضــعيفاً ب ـاهلمس ،وذلــك أمــر ال ي ـراه املــدغمون أل ّن الســني لــديهم
قوية بالصفري الذي فيها وإن كانت غري جمهورة (.)2
الخ صة:
أوالً :إ ّن اجلمهــور علــى اإلظهــار ،ومــنهم أهــل احلــرمني وعاصــم الــذي ُعـرف بقــوة

حجة على تواتر القراءة .
وعلوه وذلك ّ
سنده ّ
ثانيـ ـاً :األص ــل يف اللغ ــة ه ــو اإلظه ــار ،مم ــا ينف ــي أن تك ــون قـ ـراءة اإلظه ــار لكن ــة

وحلناً.
ثالث ـاً :إ ّن حــروف العربيــة مســتقلة بــذاهتا فكــل حــرف منفصــل عــن اآلخــر مبخــرج
وص ــفات ،فيحس ــن أن يك ــون اإلظه ــار لبي ــان ك ــل ح ــرف ع ــن اآلخ ــر ،مثلم ــا يس ــن
اإلدغام .
رابعـ ـاً :إ ّن ك ــال القـ ـراءتني فص ــيح ومتـ ـواتر ف ــال يلتف ــت إىل ه ــذا الطع ــن وال يُع ــرج
عليه(.)3

( )1إعراب القرآن للنحاس (.)24٧ /4
( )2ينظر :الكشف للقيسي (.)141/1
( )3ينظر :البحر ( ،)234/٨روح املعاين (.)2٧٨/2٨
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المبحثًالحاديًعشر ً
ً
ﭽ ﮯًﭼ وًﭽ ﯨًﭼ و ﭽ ﯳًﭼ و ﭽ ﭷ ﭼًباهلمز :
تأصيل القراءة:
وج ْمعا وف ْردإ ِفي َّ
إلنبِي ِ وفي إلَنُبو
ِة إْله ْم ز ُك سل غ ْي ر ن ِاف ٍع ْإب دل
ون ِفي ْإأل ْحز ِ
بي م ْع
ُب ُي وا َّ
إلنب ِّي إْلي ا ش َّدد ُم ْب ِدل
إب ِفي ِل َّلن ِّ
وقالُ ُ
ق ـرأ نــافع بتحقيــق اهلمــز يف (النــيب) عل ـى أنــه مــن (النبــأ) وهــو اخلــرب ،وأبــدل كــل
القراء الباقني اهلمزة يف لفـظ "النـيبء" جمموعـاً ومفـرداً علـى أنـه مـن (النبـاوة) وهـي املرتفـع
من األرض ،واجملموع من لفظ النـيب حنـو" :األنبيـاء" "والنبيـني" و"النبيـون" ,واملفـرد حنـو:
الن ــيبء "ون ــيبء" ونبيئـ ـاً ويف لف ــظ" :النب ــوءة" أيضـ ـاً يف قول ــه تع ــاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ اجلاثيةً،1٦ :وخالف قالون أصله يف موضعني:
األول :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼً
األحزاب.1٥ :
الثاين :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟًﭼ األحزاب. 13 :
فقرأمها قالون عـن نـافع كاجلماعـة يف حالـة الوصـل خاصـة علـى أصـله يف اهلمـزتني
املكس ــورتني؛ أل ّن ك ــل واح ــد م ــن ه ــذين املوض ــعني بع ــده مه ــزة مكس ــورة ،ومذهب ــه يف
اجتمـ ــاع اهلم ـ ـزتني املكسـ ــورتني أن يسـ ــهل األوىل إالّ أن يقـ ــع قبلهـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف مـ ــد،
فتبـدل ،ففعــل يف هـذين املوضــعني مـا فعــل يف" :بِالس ـ ـ ـ ـ ِ
وء إِال"حــني أبـ ـدل مث أدغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
غـ ــري أ ّن هـ ــذا الوجـ ــه متعـ ـ ّـني هنـ ــا مل يـ ــرو غـ ــريه ،وهـ ــذا يفع ـ ـ ـ ـ ـ ـله قـ ــالون يف الوصـ ــل دون
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الوقف؛ أل ّن الوقف ال جيتمع فيه اهلمزتان فإذا وقف وقف على مهزة ال على ياء(.)1
الطعن :

قــال ســيبويه" :وقــالوا :نــيب وبريـّـة ،فــألزموا أهــل التحقيــق البــدل .ولــيس كــل شــيء
حنومهــا يفعــل بــه ذا ،إمنــا يؤخــذ بالســمع .وقــد بلغنــا أن قوم ـاً مــن أهــل احلجــاز مــن أهــل
التحقيق يققون نيب وبريئـة ،وذلـك قليـل رديء ،فالبـدل ههنـا كالبـدل يف منسـاة ولـيس
بدل التخفيف ،وإن كان اللفظ واحداً(.)2
و ه الطعن :

قــال أبــو علــي" :وإمنــا اســرتدأه أل ّن الغالــب التخفيــف علــى وجـه البــدل مــن اهلمــز،
وذلك األصل كاملرفوض فَـَرُدأ ذلك عنده"( )3فاإلبدال هنا خيالف لديه القيـاس ومـا هـو
هو مشهور على األلسنة .
دراسة الطعن:
يـُ َع ـد كت ــاب ســيبويه م ــن أقــدم املص ــادر النحوي ــة ال ــيت ينه ــل منه ــا الدارس ــون من ــذ

ف؛
عصــره إىل يومنــا هــذا ،وقــد أقـ ّـر فيــه ســيبويه موقفــه مــن القــراءات وأ ّن القـراءة ال ُختــالَ ُ
ألهنــا ســنةُ( ,)4إالّ أنــه مل يلتــزم ِّبــذا املبــدأ الــذي أقـ ّـره لنفســه يف حديثــه عــن القـراءات يف
ّ

بعض املواضع ومنها اهلمز وعدمه يف كلمة (النـيب ،النبـوة) ومـا تصـرف منهـا يمعـاً وفـرداً
.
وملــا كــان وصــف الــرداءة قاســياً علــى وصــف ق ـراءة س ــبعية ،رأى بع ـ ـ ـض علم ـ ـ ـاء
اللغـة أ ّن سـيبويه يُعـذر يف وصـفه هـذا؛ ألن هـذا احلكـم كـان قيـل تسبي ـ ـع السبع ـ ـة ،فلـم
( )1ينظر :السبعة ( ،)11٧/1املوضح (ص ،)1٨٥:إبراز املعاين (ص ،)32٧ :النشر (.)4٥٦/1
( )2الكتاب (.)111 /3
( )3احلجة للفارسي (.)4٨1/1
( )4املرجع السابق (.)14٨ /1
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تكن هذه القراءة عنده متواترة وإالّ ملا حكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن (.)1

واملعروف أ ّن التحقيق لغة واردة عن غري قريش ،وخضـع هلـا علـي  وقـرأ ِّبـا مـع

أهنــا خمالفــة للهجــة ق ـريش( ,)2ولــوال أ ّن الق ـراءة س ـنّة متّبعــة مــا تكلّفــت ق ـريش نــرب اهلمــز
وحتقيقها يف القرآن ,ومع هذا جند سيبويه يصفها بالرداءة (.)3
ومن مهز فإنه جعله مشتقاً مـن (النبـأ) فـالنيب فعيـل مبعـىن فاعـل ،أي ُمنَبـئ عـن اهلل
برســالته ,أو مبعــىن مفعــول أي :إنــه ُمنَبــأ مــن اهلل بــأوامره ونواهيــه ,واســتدلوا علــى ذلــك

جبمعـ ــه علـ ــى نب ـ ـ ء ،كظريـ ــف وظُرفـ ــاء ،وقـ ــد ظهـ ــرت اهلم ـ ـزتني يف قـ ــول العبـ ـ ـ ـاس ابـ ــن
مرداس(: )4
ـامت النُـ ـ ـ ـ ــب ِء إِ
ي ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ َِ
رسـ ـ ـ ـ ــل بـِ ـ ـ ـ ــاحلَق ُكـ ـ ـ ـ ــل ُهـ ـ ـ ـ ــدى اإللَـ ـ ـ ـ ـ ِـه ُهـ ـ ـ ـ ــداكا
م
ـك
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
َ
َ
ُ َ
مما يدل على كونه من (النبأ) ،ومن مل يهمز فإنـه يتمـل وجهـني :أنـه خ ّفـف مـن
املهمــوز وهــو األوىل ليوافــق الق ـراءتني ،والثــاين :أنــه أصــل آخ ــر مشــتق مــن نبــا ينب ــو إذا

ظهــر وارتفــع ،فــالنيب ظــاهر املنزلــة ولــه رتبــة مرتفعــة خبــالف غــريه مــن اخللــق ،أو أنــه مــن
يتوص ـلون بــه ملعرفــة خــالقهم ،ومــن
النــيب الــذي هــو الطريــق ,فــالنيب طريــق اهلل إىل خلقــه ّ

ذلك قول أوس بن حجر :
صـ ـ ـ ـ ـ ــى
ألَصـ ـ ـ ـ ـ ــبَ َح َرمت ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ُدقـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاق احلَ َ

ـنت النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال َكاثـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب
َ
َ
ّ

( )1ينظر :شرح الشافية للرضى(. )31/3
( )2ينظر( :ص )٧9من البحث .
( )3سيبويه والقراءات (ص. )٧2 :
( )4مرداس أو ابن مرداس ،شهد بيعة الرضوان .ذكره أبو نعيم ،وأخرج من طريق شـعبة ،عـن سـليمان ابـن
الشجرة ،منهم :مرداس
الرمحن ،عن راشد بن سيّار ،قال :أشهد على مخسة نفر ممن بايع حتت ّ
عبد ّ
ـاتَ :ســنَةَ (322هـ ـ)  .ينظــر :ســري أعــالم النــبالء ( ،)٧٨/11اإلصــابة يف متييــز
أو ابــن مــرداس َمـ َ
الصحابة (.)٦٥/٦
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والش ــك يف أن آراء س ــيبويه يف الق ـراءات ق ــد أث ــرت عل ــى م ــن تبع ــه وتتلم ــذ عل ــى
كتابــه ،فلــم يبحث ـوا فيمــا وصــل إلــيهم مــن ق ـراءات مت ـواترة مل يبلــغ ســيبويه تواترهــا علــى
األصــح وقــت تأليفــه لكتابــه ،مــن ذلــك قــول أبــو عبيــد يف القـراءة بــدون مهــز" :اجلمهــور
األعظــم مــن القـراء ،والعـوام علــى إســقاط اهلمــز مــن "النــيب" و"األنبيــاء" والنبيــني يف كــل
فوعـا إن كـان حفـظ :حـدثنا حممـد بـن
القرآن وكذلك أكثر العرب مع حديث روينـاه مر ً
ربيعة عن محزة الزيات عن محران بن أعني أ ّن رجالً أتى النيب  --فقـال :يـا نـيبء اهلل

فقــال« :لســت بنــيبء ولكــين نــيب اهلل» ،قــال أبــو عبيــد :ومعنــاه أنــه أنكــر عليــه اهلمــز،
وق ــال يل أب ــو عبي ــدة ( :)1الع ــرب ت ــرتك اهلم ــز يف ثالث ــة أح ــرف :الن ــيب والربي ــة واخلابي ــة،
وأصــلهن يميعـاً اهلمــز ،قــال أبــو عبيــد :وفيهــا حــرف آخــر رابــع" :الذريــة" وهــو مــن قولــه

تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟًﭼ الشورى.)2( 11 :

ضعف أهل النقل إسناد هذا احلـديث ،ومـنهم الـذهيب يف التلخـيص فقـال" :
وقد ّ
ب ــل منك ــر مل يص ــح "( ،)3ومحـ ـران ب ــن أع ــني ض ــعفه العقيل ــي وق ــال :ل ــيس بش ــيء(،)4
ويضـعف هـذا احلـديث مـدح العبـاس بـن مـرداس للنـيب  بقولـه (يـا خـامت النبـ ء )...ومل
يـُن ِكــر عليــه ذلــك ،ولــو كــان يف واحــد اللفــظ (النــيبء) نكــري لكــان اجلمــع كالواحـ ـ ـ ـد،
فهو  مل ينكر علـى النـاس أن يتكلمـوا بلغـاهتم ،إالّ أ ّن احلـاكم قـد ذكـر هـذا احلـديث
( )1ه ــو أَب ــو عبـي ـ َـد َة معم ــر ب ــن املثـ ــىن التـي ِم ــي ،ا ِإلم ــام ،العالمـ ـةُ ،البح ــر ،،البص ـ ـ ِري ،النحـ ـ ِويِ ،
ب
ُ َُ َ َ ُ ُ َ
َ
َ ُ َ َ َ ُ َ
ص ــاح ُ
ِ ُ
التصــانِي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يف فِيـ َهــا احلَ َسـ ُـن البَص ـ ِري ,تــويف ســنة 2٥9ه ـ
ـو
ـ
ت
ـيت
ـ
ال
ـة
ـ
ل
ـ
ي
الل
يف
،
ـة
ـ
مائ
و
ـر
ـ
ش
َ
فُ .ولـ َـدِ :يف َســنَة َع َ َ
َ
ُُ َ
وقي ــل  21٥ه ـ ـ  .ينظ ــر :إنب ــاه الـ ـرواة عل ــى أنب ــاء النح ــاة ( ،)2٧٦/3س ــري أع ــالم الن ــبالء ط الرس ــالة
(.)441/9
( )2إبراز املعاين (.)32٨
( )3ينظر :املستدرك للحاكم بتعليق التلخيص للذهيب ( )211/2رقم (.)29٥٦
( )4ينظر :الضعفاء الكبري للعقيلي (. )2٨٦/1
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يف املستدرك ،وقال" :هو صحيح على شرط الشـيخني ،ومل خيرجـاه"  ,فـإن كـان ذلـك
()1

فليُـلتَمس للحديث خترجياً يكون جواباً عن قراءة نـافع ،فقـد ُحكـي أ ّن سـعيد بـن أوس

()2

قــال( :نبــأت مــن أرض كــذا إىل أرض كــذا) أي خرجــت منهــا إليهــا ،فقــول الرجــل (يــا
نيبء اهلل) يوهم أن يكون املعىن يا طريـد اهلل الـذي أخرجـه مـن بلـده إىل غـريه ،فنهـاه 
ع ــن ذل ــك إليهام ــه ه ــذا املع ــىن ،ول ــيس لس ــبب يتعل ــق ب ــالقراءة ،ونظ ــري ذل ــك هني ــه 
للمؤمنني عن قوهلم (راعنا) ملا وجـدت بـه اليهـود طريقـاً إىل السـب بـه يف لغـتهم ،أو أنـه

حتري أفصح اللغات يف القرآن وغريه(.)3
 قد هناه حضاً منه على ّ
الخ صة:

أوالً :أ ّن كــال الق ـراءتني مت ـواترة ال اجتهــاد فيه ــا ،ورف ــض س ــيبويه إمن ــا ه ــو حمم ــول

على أ ّن قراءة اهلمز مل يبلغه تواترها؛ ألنه لو علـم تواترهـا علـى مـا أق ّـره مـن مبـدأ لتعاملـه
مع القراءات وأهنا سنّة ال ختالف ،لكان قد ذكرهـا وحلّلهـا حنويـاً ،وحكـم عليهـا حكمـاً

ال يتعارض مع القراءة األخرى(. )4
ثاني ـاً :ق ـراءة اإلم ــام ن ــافع ب ــاهلمز ه ــي عل ــى األص ــل م ــن (نب ــأ) ،وه ــو أص ــل ل ــيس
مرفوضـاً ،ويــدل علــى ذلــك قــول ســيبويه " :إهنــم كلهــم يقــول :تنبــأ مســيلمة فيهمــزون،
وِّبذا ال ينبغي أن تُرد قراءة اإلمام نافع (.)1
ضعفته األدلّة وأهل النقل ،ومع
ثالثاً :إ ّن احلديث الذي استدل به أبو عبيد قد ّ

( )1املستدرك على الصحيحني للحاكم ( )211/2رقم (.)29٥٦
( )2هــو ســعيد بــن أوس بــن ثابــت بــن بشــري بــن أب زيــد ،أبــو زيــد األنصــاري النحــوي البصــري ،تــويف ســنة
 211هـ  .ينظر :إنباه الرواة على أنباء النحاة ( ،)3٥/2سري أعالم النبالء ط الرسالة ()494/9
( )3ينظر :الدر املصون ( )4٥٥/1بتصرف .
( )4ينظر :مواقف النحاة (ص. )1٦4 :
( )1ينظر :الدر املصون (.)4٥1/1
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مــا ذكــره عنــه احلــاكم يف املســتدرك ،فــإ ّن خترجيــه يكــون علــى معــىن يوافــق جواب ـاً لق ـراءة

اإلمــام نــافع ،وهــو أ ّن هنــي النــيب  مل يكــن موجه ـاً للق ـراءة ،بــل كــان لتحــري أفصــح
اللغات حىت ال يُوهم أنه مبعىن يا طريد اهلل .
رابع ـاً :إ ّن هــذا النهــي إمنــا كــان يف صــدر اإلســالم حيــث دســائس اليهــود كانــت

فاشية ،ومن ذلك النهي عن قول (راعنا) إىل قول (أنظرنا) (.)1

( )1ينظر :روح املعاين(.)3٧٦/1
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المبحثًالثانيًعشر ً
ً
ﭽ ﮱًﭼ حيثما وقع يف القرآن الكرمي .
تأصيل القراءة :

وتس ِهي ُل أُ ْخرم همزت ْي ِن بِ ِكْل م ٍ س ما وبِ ت ِ
إا إْلح تْ ِْ ُخْل ٌ لِ ت ْج ُمل
ْ
كس ِر ُح َّج ٌ بِه ا لُ َت وقْب ل إْلك ْس ِر ُخْل ٌ ل هُ ول
وم َد قْب ل إْلح تْ ِْ وإْل ْ
وآُِ َّم بِ ُ ِ
صحا وفي َّ
إلن ْح ِو أ ُْب ِدل
الخْل ق ْد م َّد و ْح دهُ وسهِّ ْل سما و ْ
ق ـرأ الكوفيــون وابــن عــامر (أئمــة) ِّبم ـزتني حمققت ــني ،عل ــى أ ّن األوىل أل ــف اجلم ــع
والثاني ــة أص ــليه ،أهن ــا يم ــع (إم ــام) وأص ــلها (أَأِمم ــة) عل ــى وزن (أَفعِل ــه) ،فلم ــا اجتمع ــت
امليم ــني نقل ـوا كس ــرة املــيم إىل اهلم ــزة وأدغم ـوا امل ــيم يف امل ــيم فص ــارت (أَئِم ــة) ِّبم ـزتني،
َ
وهلشام اإلدخال وعدمه بألف بني اهلمزتني .
وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو ( ِأمية) ِّبمـزة واحـدة مفتوحـة وتسـهيل اهلمـزة الثانيـة

إىل ياء كراهة اجلمع بني مهزتني يف بنية كلمة واحـدة ،وال اعتبـار يف كـون اهلمـزة األوىل
زائـ ــدة كمـ ــا مل يك ـ ـن ِّبـ ــا اعتبـ ــار يف حنـ ــو (آدم) ،ولقـ ــالون وأيب عمـ ــرو التسـ ــهيل مـ ــع
اإلدخال ،وقرأ ور وابن كثري بالتسهيل بدون إدخال .
()1

الطعن:
خ ــالف الزخمش ــري النّح ــاة يف الق ــول بالتسـ ــهيل باإلب ــدال ي ــاءً خال ـ ـ ـصة ،واختـ ــار

مـذهب الق ّـراء القائـل بوجـه التسـهيل بـني بـني ،طاعنـاً بـذلك فـيمن قـرأ باليـاء فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال:
" فإن قلت :كيف لفظ أئمة؟ قلت :مهزة بعدها مهزة بني بني ،أي :بني خمرج اهلمزة
( )1ينظر :احلجة البن زجنله (ص.)311:
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واليـ ــاء ،وحتقيـ ــق اهلمـ ـزتني قـ ـراءة مشـ ــهورة ،وإن مل تكـ ــن مبقبولـ ــة عنـ ــد البصـ ـريني .وأمـ ــا
التص ـريح بالي ــاء فل ــيس بقـ ـراءة .وال جي ــوز أن تك ــون ق ـراءة .وم ــن ص ــرح ِّب ــا فه ــو الح ــن

حمرف" (.)1
ّ

و ه الطعن:

يــرى الزخمشــري أ ّن التســهيل جيــب أن يكــون ب ــني ب ــني دون التص ـريح بالي ــاء؛ ألن
التصريح ِّبا لديه حلن وحتريف .
دراسة الطعن:
وقد تق ّدم احلديث مفصـالً يف اخلـالف الواسـع بـني النّحـاة والق ّـراء علـى تـواتر وق ّـوة
وجه التحقيق يف اهلمزتني من كلمة يف (أأنذرهتم) ,و(أئمة) ملـن قـال بضـعف التحقيـق،
وقد وقعت (أئمة) يف مخسة مواضع من القرآن الكرمي:
أوالً :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓًﭼ التوبةً .12 :
ثانياً :ﭽ ﭑ ﭒًﭼ األنبياءً .٧3 :
ثالثاً :ﭽ ﯬ ﯭًﭼ القصصً . 1 :
رابعاً :ﭽ ﮬ ﮭًﭼ القصص.41 :
خامساً :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼًﭼ السجدة.24 :

وق ــد طع ــن الزخمش ــري يف التص ـريح بالي ــاء عمـ ـالً بق ــول م ــن حققه ــا ,ف ــإ ّن اهلـ ـ ـ ـمزة
متحركــة بالكســر ،فكــان مذه ـ ـ ـب الق ـ ـ ـ ـّراء مــا
حتركــت بــالفتح وأعقبتهــا مهــزة ّ
األوىل قــد ّ
ِ
ِ ِ ِ
ب
ب ــني التحقي ــق والتس ــهيل ،واختُل ـ َ
ـف َعـ ـنـ ُهم وع ــن النّح ــاة يف َكيفي ــة التس ــهيل ،فَـ ـ َذ َه َ
ِ
اجلمهـ ِ
ـني َكمــا ِهــي ِيف سـ ـ ـ ـ ـ ـائِِر بـ ِ
ـاب اهلَمـ َـزتَـ ِ
ني
ـور مــن أَهـ ِـل األ ََداء إِ َىل أَنـ َهــا ُجت َعـ ُـل بَـ َ
َ
ـني بَـ َ َ َ َ
ُ ُ ُ
( )1الكشاف (.)211 /2
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ِمــن َكلِ َمــة ،وهــو مــا ذهــب إليــه الزخمشــري ,وذهــب آخــرون إىل أهنــا ُجتعــل يــاءً خالصــة

وه ــو م ــذهب النح ــاة وم ــنهم القيس ــي ،وعلّ ــة ذل ــك عن ــده أ ّن احلرك ــة يف أئم ــة عارض ـ ـ ـة

منقول ــة ع ــن امل ــيم ،وأ ّن اهلمـ ـزتني يف (أئم ــة) ال يُق ــدر فيه ــا أ ّن الثاني ــة م ــن اهلمـ ـزتني ق ــد
دخلــت علــى األوىل ،فصــارت ككلمتــني مثلمــا يُقـ ّد ُر يف (أئــذا) ،فــالتحقيق َي ُســن فيهــا

كمــا َي ُســن يف اهلم ـزتني مــن كلمتــني؛ ألن اهلمــزة األوىل دخلــت علــى الثانيــة فصــارت
اهلمزت ــان كأهنم ــا م ــن كلمت ــني ،وأم ــا يف أئم ــة ف ــال ُحتق ــق الثاني ــة أل ّن أص ــلها الس ــكون،
فأصــل كلمــة (أئم ــة) هــو (أَأِممَــة) مث ألقي ــت َحَرَك ــة ال ِم ــيم األوىل عل ــى اهلم ـ َـزة الس ــاكنة،
ِ
ِ ِ
ـورة؛ ألن َح ّقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَا
ـورة يَــاء َمك ُس ـ َ
وأدغمــت يف الم ــيم الثانيَــة وأبــدل مــن اهلم ـ َـزة ال َمك ُسـ َ
السـ ُكون؛ ألهنـَا فَــاء ال ِفعــل فَ ِهـ َـي
قبلهــا إِذ أَصـ َ
قبــل اإلدغــام أَن تبــدل ألفـاً النفتــاح َمــا َ
ـلها ّ
فَــاء (أفعلــة) فأصــلها البَـ َـدل ،فَل ـ َذلِك جــرت علــى البَـ َـدل بعــد إِل َقــاء احلََرَكــة َعلَيه ـ ـ ـ ـ ـ ـَا َومل
ـورة ِيف (أئــذا وأئن ــا وأئفكــا) ِألَ ّن َه ـ ِـذه َحَرَكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
جتــر علــى بَــني بَــني َك َمــا جــرت ال َمك ُس ـ َ
اهلمـ َـزة فِ َيه ــا َال ِزَم ــة غــري منقولــة واحلركــة يف (أئمــة) عارضــة منقول ــة َع ــن ال ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيم األوىل
إِلَيـ َهــا فجــرت علــى أَصـ َ ِ
الس ـ ُكون َوُهـ َـو البَـ َـدلَ ،و َجــرت (أئــذا وأئنــا وأئفكــا) علــى
ـلها يف ّ
ـلها ِيف احلََرَكــة َوُهـ َـو بَــني بَــني ،وعلــى هــذا فالقيســي يــرى التحقيــق وجــه ضــعيف يف
أَصـ َ
أئم ــة؛ ألنـ ـه ل ــيس م ــن ش ــأن الع ــرب أن جيتم ــع م ــثالن متحرك ــان إالّ ويـُ ـدغمان ،إالّ أن
يكــون الثــاين لإلحلــاق حنــو (مهـ َـد َد ،ومــرَدد) ألهنمــا ملحقــان ب (جع َفــر) فــال يُـدغمان
لئال ينقص عما هو ملحق به ،أو أن يكون االسم على (فَـ َعل) حنـو ( َش َـرر ،وطَلَـل) ,
()1

ول ــذلك ق ــال بإب ــدال اهلم ــز ي ــاء خالص ــة ألن ــه يض ــعف التحقي ــق ،بينم ــا ق ــال الزخمش ــري
بتضعيف اإلبدال عمالً بقول من حققها .
وقــد ذكــر أبــو عمــرو الــداين يف املقنــع كلمــة (أئمــة) يف بــاب مــا رمســت اليــاء فيــه
على مراد التليني فقال " :وتتبّعت أنا ما بقـي مـن هـذا البـاب يف مصـاحف أهـل املدينـة
( )1ينظر :مشكل إعراب القرآن ( ،)324 /1الكشف للقيسي (.)49٨/1
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ـنص يف ذلـ ــك فوجـ ــدت فيهـ ــا "أئ ـ ـ ـ ـن ذكـ ــرمت"،
والعـ ـراق األصـ ــلية القدميـ ــة إذ عـ ــدمت الـ ـ ّ

"وائفك ــا ءاهلـ ـة" يف والص ــافات ،و"ائم ــة الكف ــر"" ،ائم ــة يه ــدون" ،وش ــبهه م ــن لفظ ــه
بالي ــاء ،وكـ ــذلك ذلـ ــك مرس ــوم يف كتـ ــاب هجـ ــاء السـ ـنّة ووجـ ــدت احل ـ ـ ـ ـ ـرف الـ ــذي يف
يوســف "أءنــك ألنــت يوســف" و"أءلــه مــع اهلل" ،يمي ــع م ــا يف ســورة النم ــل م ــن ذل ــك
و"أءن ــك مل ــن املص ــدقني" يف الص ــافات ،و"أءنّــا مل ــردودون يف احل ــافرة" يف والنازع ـ ـ ـ ـ ـ ـات
بغ ــري ي ــاء " ،وه ــذا وإن دل فإمن ــا ي ــدل عل ــى أ ّن كلم ــة (أئم ــة) إمن ــا ُرمس ــت عل ـ ـ ـى ه ــذا

الشــكل يف القــرآن الكــرمي لكــي حتتمــل أوجــه الق ـراءات ال ــثالث املت ـواترة ،وه ــي الق ـراءة
ب ــالتحقيق والتس ــهيل وب ــني ب ــني واإلب ــدال يـ ــاء خالص ــة ،فق ــد ُرمس ــت الكلم ــة بإثب ـ ـ ـات

اهلمزتني ملن حقق وكتبت اهلمزة الثانية على نربة إلرادة التليني ملن سهل وأبدل.
ِ
ِ
ِ
ِ
ـني بَـ ـ َ
ـوت ُكـ ــل ال ُو ُجـ ــوه الث َالثـَ ــة :التحقيـ ـ َـقَ ،وبَـ ـ َ
يح إذاً هـ ــو ثـُبُـ ـ ُ
فالصـ ــح ُ
ـنيَ ،واليَـ ــاءَ
ض ـةََ ،عـ ـ ِن الع ــر ِ
ب وص ــحيح م ــن جه ــة الرواي ــة ،كم ــا أ ّن لِ ُك ـ يـل َوج ــه ِيف ال َعَربِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِة
ال َمح َ
ََ
َسائِغ قَـبُولُهُ(.)1
الخ صة:
أوالً :إ ّن الق ـراءات يف هــذه الكلمــة مــن حتقي ــق اهلم ـزتني ،و بــني بــني بــال إدخ ــال
ألف وباإلدخال ،وبياء صرية كلها قراءات صحيحة وال وجه إلنكارها .

ثانيـ ـاً :مـ ــا ذكـ ــره القيسـ ــي مـ ــن قيـ ــاس يف تضـ ــعيفه لروايـ ــة التحق ـ ـ ـ ـيق لتقويـ ــة وجـ ــه
اإلبــدال ،وأن ــه خ ــارج ع ــن األصــول ال ــيت ت ــنص بع ــدم اجلم ــع ب ــني اهلم ـزتني إن كـ ـ ـ ـانت
الثاني ــة أص ــلها الس ــكون ،وأ ّن كلم ــة (أئم ــة) حمم ــول عل ــى ش ــبه لفظ ـ ـ ـ ـ ـه بلف ــظ (أئ ــذا،

وأئفك ـاً) ه ــو قي ــاس ال يُع ــرتف بص ــحته يف مقاب ــل ق ــوة الرواي ــة وتواتره ــا يف التحق ـ ـ ـ ـ ـ ـيق،
يقول الشاطيب رمحه اهلل :
ِ
ِِ
ك َمـ ـ ـ ـ ــا فِيـ ـ ـ ـ ـ ِـه الرض ـ ـ ـ ـ ـاَ ُمـ ـ ـ ـ ــتَ َكفالَ
َوَم ـ ـ ـ ــا لقيَ ـ ـ ـ ــاس ِيف الق ـ ـ ـ ـ َـراءة َم ـ ـ ـ ــد َخل فَـ ـ ـ ـ ـ ُـدونَ َ
( )1ينظر :النشر ( )2٧٨/1بتصرف .
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فلــيس للقيــاس مــدخل علــى ت ـواتر الروايــة ،فينبغــي لنــا أن نرتضــي ونأخــذ مــا نقلــة
األئمة الثقات وارتضوه ،وتك ّفلوا بنقلـه لطلبـة العلـم اآلخـذين عـنهم ،وهـذا ال يعـين نفـي
أصل القياس يف علم القراءة مطلقاً أل ّن ذلـك ال سـبيل إليـه ولكنـه ال يـدخل علـي تـواتر
القراءة ليضعفها .

رابعاً :رد أبو حيـان علـى طعـن الزخمشـري بتلحـني مـن قـرأ باإلبـدال باليـاء اخلالصـة
بقولة" :وذلك دأبه يف تلحني املقرئني وكيف يكون ذلك حلناً وقد قـرأ بـه رأس البصـريني
النحاة أبو عمرو بن العالء وقار مكة ابن كثري وقار املدينة نافع"(.)1

( )1البحر احمليط (. )2٥/1
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الفصل الثالث

مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام ابن كثري
(ت 921 :هـ)

وفيه خمسة مباحث:

المبحث األول :ﭽﮋﮌ ﮍﮎ ﭼ البقرة.10 :
المبحث الثاني :ﭽﯡﯢﯣ ﭼ المائدة. 3 :
المبحث الثالث:ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﭼاإلسراء.20:
المبحث الرابع :ﭽﰑﰒ ﭼ الحج. 05 :
المبحث الخامس :ﭽﯛ ﭼ بالهمزة لقنبل .

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

151

الفصلًالثالث ً
مطاعنًاللغويينًوالنًحويينًعلىًقراءةًاإلمامًابنًكثير ً
ً
وافق اإلمام ابن كثير القراء السبعة في المطاعن التالية:
أولا :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨًﭼ الزمر9ً:
ثانيا :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ األحقاف15ً:
ثالثا :ﭽ ﭑ ﭒًﭼ المجادلة1ً:
رابعا :ﭽ ﮱًﭼ حيثما ورد

وانفرد بالمطاعن اآلتية:
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المبحثًاألول ً
ً
ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎًﭼ البقرة.ً9٧ :
تأصيل القراءة:
و ِج ْب ِري ل ف تْ ُْ إْل ِج ِيم وإل َّإر وب ْع دها

أ أت ى وإْلي ا ي ْح ِت ُ ُش ْعب ٌ
بِح ْي ُ

ص ْحب ٌ ِول
وع ى ه ْم زة م ْك ُس ورة ُ
وم ِك َيهُ ْم ف ي إْل ِج ِيم ب اْلحتْ ِْ ُو ِّك ل

قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بكسـر اجلـيم والـراء وحـذف اهلمـزة وإثبـات
الياء وهي لغة احلجازيني ( ِج ِربيل) ،قال ورقة بن نوفل :
ِ
ـزل
معه َمـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن اهلل وح ـ ـ ــي يَش ـ ـ ــر ُح الص ـ ـ ــدر ُمن ـ ـ ـ ُ
وجربيـ ـ ـ ـ ــل يأتيـ ـ ـ ـ ــه ومي َكـ ـ ـ ـ ــال ُ
وحج ــتهم أن األفض ــل يف بن ــاء االس ــم األعجم ــي م ــا واف ــق أبني ــتهم العربي ــة ألن ــه
حينئذ يكون أذهب يف باب التعريب ،فجربيل بوزن قنديل و مشليل .
وقـرأ ابــن كثــري بفــتح اجلــيم وكســر الـراء ويــاء ســاكنة مــن غــري مهــز ( َج ِربيــل) ،وهــو
مثــال خــارج عــن أبنيــة العــرب وأمثلــتهم فهــو جيــري جمــرى (اآلجــر ،واالبريســم) وغ ـ ـ ـ ـري

ذلــك ممــا متخــض مــن وزن األعجمــي ومل يوافــق شــيئاً مــن أبنيــة العــرب ،وعــن ابــن ك ـ ـ ـثري
أنـ ــه رأى النـ ــيب  يف املنـ ــام وهـ ــو يقـ ـرأ ( َج ِربيـ ــل وميكائيـ ــل) ،قـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ـال أزال أقرؤمهـ ــا

كذلك.
وق ـ ـرأ محـ ــزة والكسـ ــائي بفـ ــتح اجلـ ــيم وال ـ ـراء ومه ـ ـ ـ ـ ـ ـزة مكسـ ــورة ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء س ـ ــاكنة
ِ
(ج ِرب ِعيــل) موافق ـاً لقــوهلم (قمطريــر ،ودردبــيس) ،وهــي ل ـ ـ ـ ـغة
( َج َربئيــل) وهــو علــى وزن َ
متيم وقيس وبعض جند وهي لغة مشهورة يف هذا االسم .
وقرأ شعبة بفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة مع حذف الياء ( َج ِربئِل) وهـ ـ ـ ـ ـ ـو
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(ج ِرب ِعل) ,فهو موافق لبناء (قَـهبِلِس) وهي الضخمة من النساء (.)1
على وزن َ
الطعن:

تكلم الفراء يف قراءة ابن كثري بفتح اجليم وكسر الـراء فقـال" :ال أحبهـا ألنـه لـيس
يف الكالم فعليل " (.)2
و ه الطعن:
يرى الفراء أ ّن التصرف يف اسم (جربيـل) بفـتح اجلـيم وكسـر الـراء لـيس مـن فصـيح
الكالم وال يشابه ألبنية العرب املشهورة .
دراسة الطعن :
(جربيـ ــل) هـ ــو اسـ ــم أعجمـ ــي ممنـ ــوع مـ ــن الصـ ــرف للعلميـ ــة والعجمـ ــة ،وحكـ ــى

املاوردي( )3عن ابـن عبـاس – رضـي اهلل عنهمـا – أ ّن معنـاه عبـد اهلل ،علـى أن -جـرب-
()4
تصرفت فيـه العـرب علـى عادهتـا
وقد
,
هو اهلل تعاىل -وإيل -هو العبد ،قيل :عكسه
ّ

يف تغيــري األمســاء األعجميــة حــىت بلغــت فيــه إىل ثــالث عشــرة لغــة ،وكانــت العــرب إذا
أعرب ـ ــت االس ـ ــم األعجم ـ ــي ق ـ ــد يلحقون ـ ــه ب ـ ــأوزاهنم -كلج ـ ــام -وق ـ ــد ال يلحقون ـ ــه -
كإبريسم -وجربيل من هذا القبيل(.)1
عربتــه العــرب مــن اللغــات واســتعملته يف كالمهــا:
وقــد ُســئل بعــض العلمــاء عمــا ّ
( )1ينظــر :الســبعة ( ،)1٦٦/1املوضــح (ص ،)1٨٨ :البحــر احملــيط ( ،)41٧/1الــدر املصــون (,)19/2
اإلحتاف (. )1٨٨/1
( )2ينظر :روح املعاين (.)331 /1
ِ
يل ال َق َ
ضـاءَ
( )3هو علي بن حممد بـن حبيـب املـاوردي البصـري ,يكـىن أبـا احلسـن ويلقـب أقضـى القضـاةَ ،و َ
بِبل ـ َـدان َش ــىتُ ،مث َسـ ـ َك َن بَـغ ـ َـداد .ت ــويف س ــنة  .41٥ينظ ــر :معج ــم األدب ــاء ( ،)1911/1س ــري أع ــالم
النبالء (.)٦4/1٨
( )4ينظر :تفسري املاوردي النكت والعيون (. )11٥/1
( )1ينظر :روح املعاين (.)331 /1
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هل يـُعطَى حكم كالمها فَـيُ َش ّق ُويشتَق منه ؟

العرب مـن اللغـات مـن فارسـي ورومـي وحبشـي وغـريه،
عربتهُ ُ
فأجاب مبا نصه :ما ّ

وأدخلته يف كالمها على ضربني:
أحدمها  -أمساء األجناسِ :
كالف ِرند واإلبـَريسم واللجام واملوَزج.
ُ
َ
ـأجَروه علــى علميتــه كمــا كــان لكــنهم
والثــاين  -مــا كــان يف تلــك اللغــات علمـاً فـ َ
غريوا لفظه وقربُوه من ألفاظهم ورمبا أحلقوه بأمثلتهم ورمبا مل يلحق .
ّ
ه ــذا الث ــاين ه ــو املعت ــد ُبعجمت ــه يف من ــع الص ــرف خب ــالف األول وذل ــك ك ــإبراهيم
وإمساعيل وإسحاق ويعقوب ويميع أمساء األنبياء ،إالّ ما اسـتُثين منهـا مـن العـريب كهـود

وصاحل وحممد علـيهم الصـالة والسـالم ،وكأمسـاء البُـل َـدان الـيت هـي غـري عربيـة كإصـطخر
ومرو وبلخ ومسرقند وخراسان وكرمان وغري ذلك .

فقــول الســائل( :يُش ــتق) جوابــه املنــع؛ ألن ـه ال خيلــو أن يشــتق م ــن لفــظ ع ــريب أو
عجمي مثله ،وحمـال أن يشـتق العجـيم مـن العـريب أو العـريب منـه؛ ألن اللغـات ال تُشـتق

الواحــدة منهــا مــن األخــرى مواضــعة كانــت يف األصــل أو إهلام ـاً ،وإمنــا يُشــتق يف اللغــة

الواحدة بعضها من بعض ,أل ّن االشتقاق نتـاج وتوليـد وحمـال أن تنـتج النـوق إالً حورانـاً
وتلد املرأة إالّ إنساناً .
قال ابن السراج( )1يف رسالته يف االشتقاق ،وهي أصح ما ُوضع يف هذا الفـن مـن
ومــن اشــتق األعجمــي املعــرب مــن العــريب كــان كمــن ادعــى أ ّن
مــن علــوم اللســانَ " :
()2
ـات مـا كـان منهـا بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاؤه
ب
املعر
:
ـيح
ص
الف
ح
ـر
ش
يف
الطري من احلوت" ،وقال املرزوقي
ُ

( )1حممــد ب ــن الس ــري أب ــو بك ــر النح ــوي املع ــروف ب ــابن الس ـراج ،ك ــان أح ــد العلم ــاء امل ــذكورين ب ــاألدب
وعلــم العربيــة ،صــحب أبــا العبــاس املربد،انتهــى إليــه علــم اللســان تــويف ســنة 31٦هـ ـ  .ينظــر :تــاريخ
بغداد ت بشار ( ،)2٦3/3سري أعالم النبالء (.)4٨4/14
( )2أمحد بـن حممـد بـن احلسـن املرزوقـي أبـو علـي :مـن أهـل أصـبهان ،أحـد أئمـة اللسـان ،مـات فيمـا ذكـره
أبــو زكريــا يــي بــن منــده يف ذي احلجــة سـنة  421ه .ينظــر :معجــم األدبــاء ( ،)1٥٦/2ســري أعــالم
=
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ـالف أبنيـتهم منهـا يـَُراعــى مـا كـان الفهــم
موافقـاً ألبنيـة كـالم العــرب ُي َمـل عليهـا ومــا خ َ

لـ ــه أكثـ ــر فيختـ ــار ،ورمبـ ــا اتفـ ــق يف االسـ ــم الواحـ ــد عـ ــدةُ لغـ ــات كمـ ــا روي يف جربيـ ــل

وحنوه(.)1
يتعصـ ـبون لبل ــداهنم فيـ ــه،
ويُــذكر للع ــرب املبالغ ــة يف االشـ ــتقاق ح ــىت إهن ــم كـ ــانوا ّ
فيقــال :ثــوب مهــرى إذا كــان مصــبوغاً بلـ ِ
ـون الشــمس وكانــت الســادة مــن العــرب تلــبس
َُ
الصفر.
العمائم املهراة وهي ُ

وأنشد الشاعر(:)2
رأيتـ ـ ـ ـ ــك َهريـ ـ ـ ـ ــت العِمام ـ ـ ـ ـ ـةَ بعـ ـ ـ ـ ـ َـد َما

ِ
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم
َعمـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـرت زمان ـ ـ ـ ـ ـ ـاً حاس ـ ـ ـ ـ ـ ـراً مل تُ ّ

(هَراة) فاشتقوا هلـا وصـفاً مـن
فزعم األزهري أهنا كانت ُحت َمل إىل بالد العرب من َ

امسها.
قال الثعاليب( :)3وأحسبه اخرتع هذا االشـتقاق تعصـباً لبلـده َه َـراة ،كمـا زعـم محـزة
األصبهاين( )4أ ّن السـامِ :
الفضـة وهـو معـرب عـن ِسـيم ،وإمنـا تقـوَل هـذا التعريـب وأمثالـه
َ
تكثرياً لسواد املعربات من لغات الفرس وتعصباً هلم (.)1
وذكـر أبــو جعفـر النحــاس أنـه " ال يعــرف يف كـالم العــرب فعليـل بفــتح الفـاء وفيــه
فِعليــل حنــو دهليــز وقطمــري وبرطــل ،ولــيس ينكــر أن يــأيت يف كــالم العجــم مــا لــيس لــه
=

ً

النبالء (.)4٧1/1٧
( )1ينظر :املزهر يف علوم اللغة (.)234 /1
( )2البيت غري منسوب يف املزهر ( ،)234/1ونسبه الزبيدي البن األعرايب (.)1٥3/21
ِ
ِ
ِ
ِِ
ات سنة
بن ُحمَمد ب ِن إِمسَاعي َل النيسابوري ،أبو منصور ،من أئمة اللغة واألدبَ ،م َ
( )3الثـ َعالِيب َعب ُد املَلك ُ
(143هـ) .ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)43٨/1٧األعالم للزركلي (. )13٦/4
الشــعوبية ،وأن ــه
ـؤدب ،كــان عاملــا يف كــل ف ــن ،وكــان ينســب إىل ّ
( )4هــو محــزة بــن احلســن األص ــبها ّ املـ ّ
يتعصب على األمة العربية .تويف على األرجح قبل سنة ( 3٦٥ه)  .ينظر :إنباه الرواة (. )3٧٥/1
ّ
( )1ينظر :فقه اللغة للثعاليب (. )1٧٥/1
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نظري يف كالم العرب وال ينكر أن يكثر تغيريه "(. )1

رد الكثــري مــن العلمــاء كــأيب حيــان واأللوســي والســمني احللــيب( )2قــول الفـراء
وقــد ّ

ومل يعت ــربوه ش ــيئاً ,أل ّن القاع ــدة يف األمس ــاء األعجمي ــة تق ـ ّـوي وج ــه القـ ـراءة يف العربي ــة،
ويملةُ اجلو ِ
اب فيه أ ّن األمساء األعجمية ال تُشتَق مـن كـالم العـرب ،أي ال ُي َكـم عليهـا

بأهنا مشتقة وإن اشتق من بعضها ،فـإذا وافـق لفـظ أعجمـي لفظـاً عربيـاً يف حروفـه ،فـال
ـح َقه اهلل
ـحاق مـثالً اسـ ُـم النــيب لــيس مــن لَفــظ أَسـ َ
تـرين أحـ َـدمها مــأخوذاً مــن اآلخــر ،فإسـ َ
إســحاقاً أي أبعــده يف شــيء ،وال مــن بــاقي متصـ ّـرفات هــذه الكلمــة كالســحق وث ــوب
َسحق وَنلة َس ُحوق وساحوق اسم موضع ومكان َس ِحيق(.)3
رد الفراء للقـراءة لـيس بشـيء وال يؤخـذ بـه فقـراءة ابـن كثـري هلـا
يتبني مما سبق أ ّن ّ
و ّ
ما يدعمها ويقويها من أوجه كثرية .
الخ صة:
ردهــا أو الطّعــن
أولا :إ ّن ق ـراءة ابــن كثــري هلــا مــا يقويهــا يف العربيــة ،وتواترهــا مينــع ّ
رده للقـراءة وتلحينهـا ألنـه مل يبلغـه تواترهـا علـى هـذا
فيها ،ولعل مـا نُقـل عـن الفـراء مـن ّ
الوجه ،فمن طعن يف قراءة متواترة كان كمن يُشكك يف فصاحته . 

ثانيـ ـا  :الش ــك يف أ ّن تع ــدد اللغــات يف كلم ــة جربي ــل وحنوه ــا ،يُظه ــر جب ــالء أث ــر

القراءات القرآنية يف إثراء اللسان العريب بالكثري مـن طرائـق النطـق للكلمـة الواحـدة ،ويف
هذا توسعة وتيسري على مستخدم اللغة العربية و متعلمها.

( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)٧٥ /1
( )2انظر :البحر احمليط ( ،)41٨/1الدر املصون ( )19/2روح املعاين (. )331/1
( )3املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (.)233 /1
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ املائدة.2 :
تأصيل القراءة :

آن ص َّحا ِكل ُهما
وس ِّك ْن معا شن ُ

وف ي كس ِر أن ص َدوكم ح ِ
ام ٌد دل
ْ
ُ

جعلهــا حــرف
قَـ َـرأَ ابــن كثــري َوأَبـُـو َعمــرو {أَن صــدوكم} بكســر األلــف ،أي أَنــه َ
ِ
ضـارع ،علـى أن اآليـَة نزلـت قبـل فعلهـم وصـدهم
ـدها ِمبَعـىن ال ُم َ
َشرط َوجعـل ال َماضـي بع َ
دل علــى َذلـِـك
فمعنَــاهُ َال يملــنكم بغــض قــوم أَن تَـعتَــدوا إِن صــدوكم ،فالصــد منتظــر َو ّ
َ
أَن ِيف حرف ابن َمس ُعود (إِن يصدوكم) .
ِ
ِ
وحــة األلــفً,
َوقَـ َـرأَ نـَـافع َو َعاصــم َوابــن َعــامر َو َمحـ َـزة والكســائي {أَن صــدوكم} َمفتُ َ
ِ
ِ
ـاض قَ ــوم َألَن
وأَه ـ ُـل التأ ِوي ـ ِـل أَو أَكثَ ـ ُـرُهم ُمتف ُق ــو َن َعلَــى أَن ال َمع ـ َـىن هن ــا َال َيملَــن ُكم إِبـغَـ ُ
صــدوُكم ع ـ ِن المسـ ِـج ِد احلــرِام ي ــوم احل َديبِيـ ِ
ـورَة ال َمائـِ َـدةِ نـََزلَــت
ـ
س
ألن
؛
ا
و
ـد
ـ
ت
ع
ـ
ت
َن
أ
ـى
ـ
ل
ع
ـة
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ََ َ َ ُ َ
ُ َ
َ َ
ِ ِ ()1
بـَع َد يـَوِم احلُ َديبيَة .
الطعن:
قال أبو الفتح :يف هـذه القـراءة ضـعف؛ وذلـك ألنـه جـزم بـإن ومل ي ِ
ـأت هلـا جبـواب
جمــزوم أو بالفــاء ،كقولــك :إن تــزرين أعطــك درمهًــا أو فلــك درهــم ،ولــو قلــت :إن تــزرين
أعطيتك درمهًا قبح ملا ذكرنا؛ وإمنا بابه الشعر.

( )1السـ ـ ــبعة يف الق ـ ـ ـراءات (ص ،)242 :احلجـ ـ ــة يف الق ـ ـ ـراءات السـ ـ ــبع (ص ،)129 :معـ ـ ــاين الق ـ ـ ـراءات
لألزه ــري ( ،)321/1مش ــكل إعـ ـراب الق ــرآن ملك ــي ( ،)21٧ /1الناس ــخ واملنس ــوخ للنح ــاس (ص:
 ،)3٦2حجة القراءات (ص. )22٥ :
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()1

كقول قعنب ابن أم صاحب:
()2
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ـ ــالِح َدفَـنُـ ـ ـوا
ـاروا َهلـَ ـ ــا فَـَر ًحـ ـ ــا م ـ ــين َوَم ـ ــا َمس ُعـ ـ ـوا م ـ ــن َ
إن يَسـ ـ ـ َـم ُعوا ريبَ ـ ـ ـةً طَـ ـ ـ ُ
وجاء عـن أيب جعفـر النحـاس قولـه :وهـذه القـراءة ال جتـوز بإيمـاع النّحـويني ّإال يف
شعر ,فأما «إن ص ّدوكم» بكسر «إن» فالعلماء اجللّـة بـالنّحو واحلـديث والنظـر مينعـون

الق ـراءة ِّبــا ألشــياء ،منهــا أ ّن هــذه اآليــة نزلــت ع ــام الف ــتح س ــنة مث ــان ،وك ــان املش ــركون
ـت فالصـ ّد كـان قبـل اآليـة وإذا قـر بالكسـر مل جيـز
ص ّدوا املؤمنني عام احلديبية سـنة س ّ

أن يك ــون إال بع ــده ،كم ــا تق ــول :ال تع ــط فالنـ ـاً ش ــيئاً إن قاتل ــك فه ــذا ال يك ــون ّإال
للمس ــتقبل ،وإن فتح ــت ك ــان للماض ــي فوج ــب عل ــى ه ــذا ّأال جي ــوز إالّ أن صـ ـ ّدوكم،
وأيضــا فلــو مل يصــح هــذا احلــديث لكــان الفــتح واجبـاً؛ ألن قولــه تعــاىل :ال ُِحتلـوا َشــعائَِر
ـدل علــى أ ّن مكــة كانــت يف أيــديهم ،و ّأهنــم ال ينهــون عــن هــذا ّإال
اللـ ِـه إىل آخــر اآليــة يـ ّ
وهــم قــادرون علــى الصـ ّد عــن البيــت احلـرام ،فوجــب مــن هــذا فــتح «أن» ألنــه ملـا مضــى
وأيضاً فلو كان للمستقبل لكـان بعيـداً يف اللغـة؛ ألنـك لـو قلـت لرجـل خيـاف مـن آخـر
الش ــتم والض ــرب والقت ــل :ال تغض ــب إن ضـ ـربك ف ــالن لك ــان بعي ــداً؛ ألنـ ـك ت ــوهم أن

يغضب من الضرب فقط" (.)3
و ه الطعن:

أل ّن يف قراءة الكسر جزم بإن دون أن ِ
يأت هلا جبواب جمزوم أو بالفاء .
( )1البي ـ ـ ــت الب ـ ـ ــن أم ص ـ ـ ــاحب يف الص ـ ـ ــحاح( ،)13٥9/3لس ـ ـ ــان الع ـ ـ ــرب ( ،)3٧٨/٨مغ ـ ـ ــين اللبي ـ ـ ــب
( )9٥٨/1وهــو قعنــب بــن ضــمرة بــن أم صــاحب الف ـزاري ،مــن بــين عبــداهلل بــن غطفــان ،مــن شــعراء
العصر األموي  .ينظر :تاريخ دمشق ( )31٧/49األعالم للزركلي (. )2٥2/1
( )2ينظر :احملتسب (. )2٥٦ /1
( )3إعراب القرآن للنحاس (. )21٦ /1
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دراسة الطعن:
جاء عـن الطـربي يف تفسـريه :اختلفـت القـرأة يف قـراءة (أن صـدوكم) ،فقـرأه بعـض
ِ
ص ــدوُكم) بف ــتح "األل ــف " ،وك ــان بع ــض ق ـرأة
أهــل املدين ــة وعام ــة ق ـرأة الك ــوفيني( :أَن َ
احلجـاز والبصـرة يقـرأ بكسـر "األلـف" مــن "إن" ،مبعـىن :وال جيـرمنّكم شـن ن قـوم إن هــم
أحدثوا لكم صدًّا عن املسجد احلـرام أن تعتـدوا ،فزعمـوا أهنـا يف قـراءة ابـن مسـعود( :إن
يصــدوكم) ،فقـرأوا ذلــك كــذلك اعتبـ ًـارا بقراءتــه ،والصـواب مــن القــول يف ذلــك عنــدي،
أهنمـ ــا قراءتـ ــان معروفتـ ــان مشـ ــهورتان يف ق ـ ـرأة األمصـ ــار ،صـ ــحيح معـ ــىن كـ ــل واحـ ــدة
منهما(.)1
صــد عــن البيــت هــو وأصــحابه
وتفســري جـواز القـراءتني عنــد الطــربي ،أ ّن النــيب ُ 

ص ــدوُكم) بف ــتح
يــوم احلديبيــة ،وأنزلــت عليــه "ســورة املائــدة" بعــد ذل ــك ،فم ــن ق ـرأ (أَن َ
"األلف" من "أن" ،فمعناه :ال يملنكم بغـض قـوم ،أيهـا النـاس ،مـن أجـل أن صـدوكم
يوم احلديبية عن املسجد احلرام ،أن تعتدوا عليهم.
وم ــن قـ ـرأ( :إن ص ــدوكم) بكس ــر "األل ــف" ،فمعن ــاه :ال جي ــرمنكم ش ــن ن ق ــوم إن
ص ـ ــدوكم ع ـ ــن املس ـ ــجد احلـ ـ ـرام إذا أردمت دخول ـ ــه .أل ّن ال ـ ــذين ح ـ ــاربوا رس ـ ــول اهلل 
صــدهم عــن املســجد احلـرام .فتقــدم اهلل
وأصــحابه مــن قـريش يــوم فــتح مكــة ،قــد حــاولوا َ
إىل املــؤمنني = يف قــول مــن قـرأ ذلــك بكســر "إن" بــالنهي عــن االعتــداء علــيهم ،إن هــم
صدوهم عن املسجد احلرام ،قبل أن يكون ذلك من الصادين.
ـني
غــري أ ّن األمــر ،وإن كــان كمــا وصــفت ،فــإ ّن ق ـراءة ذلــك بف ــتح "األلــف" ،أب ـ ُ
معىن .أل ّن هذه السورة ال تَ َدافُ َع بني أهل العلم يف أهنا نزلت بعد يوم احلديبية(.)2

( )1جامع البيان (.)4٨٨ /9
( )2املرجع السابق (.)4٨٨ /9

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

161

وهنــا جنــد أ ّن مــدار تــرجيح الطــربي لقـراءة الفــتح جــاء علــى مــا ثبــت عنــده مــن أ ّن
فالصـد جـاء قبـل نـزول اآليـة ،والكسـر
أهل العلم قد اتفقوا على نزوهلا بعد يوم احلديبية ّ

الصد مستقبالً .
يقتضي أن يكون ّ
رده علـى مـن أنكـر قـراءة الكسـر ،أ ّن أهـل العلـم مل يتفقـوا
وقد ذكـر أبـو حيـان يف ّ

علــى نــزول ســورة املائــدة بعــد عــام احلديبيــة ،فقــد ذُكــر عــن اليزيــدي أهنــا نزلــت قبــل أن
يص ّدوهم .
اإلن َك ـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ص ــعب ِج ــدًّا ،فَِإنـ َه ــا قِ ـ َـراءَة
ـار مـ ـنـ ُهم هلَــذه الق ـ َـراءَة َ
"وَهـ ـ َذا ِ ُ
ق ــال أب ــو حي ــانَ :
ِ
متَ ـ ــواتِرة ،إِذ ِه ـ ــي ِيف الس ـ ـبـع ِة ،والمع ـ ــىن معه ـ ــا ِ
ص ـ ــد ِيف
ص ـ ــحيحَ ،والتـق ـ ــد ُير :إِن َوقَـ ـ َـع َ
َ َ َ َ َََ َ
ُ ََ
َ
ِ
ـك الصـ ــد ال ـ ـ ِـذي َكـ ــا َن َزَم ـ ـ َـن احلُ َديبِيَـ ـ ِـةَ ،وَه ـ ـ َذا النـهـ ـ ُـي تَش ـ ـ ِريع ِيف
ال ُمس ـ ـتَـقبَ ِل ِمثـ ـ ُـل َذل ـ ـ َ
المستَـقب ِل .ولَيس نـُز ُ ِ ِ ِ
ـام ال َفـت ِح ُجم َم ًعـا َعلَي ِـه ،بَـل ذَ َك َـر اليَ ِزي ِـدي أَنـ َهـا نـََزلَـت
ُ َ َ َ ُ
ول َهذه اآليَة َع َ
ِ ()1
ِ
اضحا .
صد ُ
قَـب َل أَن يَ ُ
وهم ،فَـ َعلَى َه َذا ال َقول يَ ُكو ُن الشر ُط َو ً
الص ـد) مــاض؛ ألن ـه إمنــا كــان الصــد
فــإن قيــل :كيــف صـ ّـح اجلـزاء والشــرط هنــا (و ّ
مـن املشـركني للمسـلمني عـن البيـت يف احلديبيــة ،واجلـزاء يكـون مبـا مل يـأت ،أمـا املاضــي
فال يكون فيه جزاء .
فالقول فيه :إ ّن املاضي قد يقع يف اجلزاء على معىن ،إن وقع مثـل هـذا الفعـل يقـع

منكم كذا ،وعلى هذا محل اخلليل وسيبويه قول الفرزدق (:)2
ِِ ()3
ِ
ضـ ــب لَِقت ـ ِـل ابـ ـ ِن َحـ ــازم
ـب إن أُذنَـ ـ ـ ـ ــا قُـتَـيب ـ ـ ـ ـ ـةَ ُحزتـ ـ ـ ـ ــا ج َه ــاراًَ ،وَمل تَـغ َ
أَتَـغضـ ـ ـ ـ ـ ُ

( )1ينظر :البحر احمليط (.)1٦9 /4
( )2البيــت للفــرزدق وهــو يف ديوانــه ( )311/2وهــو :أَبــو فِــراس َمهــام بــن َغالِــب الت ِمي ِمــي البصــريَ ،شـ ِ
ـاع ُر
ُ ُ
ُ َ
َعص ـ ِرهِ ،عظــيم األثــر يف اللغــة ،كانــت وفاتــه يف بضــع ومئ ـة  .ينظــر :ســري أعــالم النــبالء (،)19٥/4
األعالم للزركلي (.)93/٨
( )3ينظر :احلجة للفارسي. )4٥4/2( :
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وعلى هذا فيدل التـف ِسري والتـاريخ ِألَ ّن الكسـر يـدل علـى أَمـر مل يَقـع َوال َفـتح يـدل
ـال رجــل المَرأَتــه َوقــد دخلــت َداره
علــى أَمــر قــد َوقــع َوَكــا َن وانقضــىَ ،ونَ ِظــري ذَلـِـك لَــو قَـ َ
أَنـت طَـالِق إِن دخلـت الـدار ،فَكسـر إِن مل تطلـق علَي ِـه بِـدخ ِ
وهلَا األول ِألَنـهُ أَمـر ينتَظــر،
َ ُُ
ِِ
ـرها
َولَو فتح لطلقت َعلَيه ألَنهُ أَمر قد َكا َنَ ،وفتح إِن إِمنَـا ُه َـو علمـه ملـا َكـا َن َوَوقـع َوكس َ
إِمنَا يدل على أَمر ينتَظر قد يكون أَو َال يكون الوجه ِ
ان حسنان على معنيهما (.)1
َ َ
الخ صة :
أوالً :إنكار هذه القراءة مردود من ع ّدة أوجه :

 -1إ ّن قراءة الكسر قراءة متواترة وسبعيه .

 -2االخ ــتالف يف وق ــت ن ــزول اآلي ــة ،وه ــل نزل ــت قب ــل أو بع ــد ص ــلح احلديبي ــة
جيعل من القراءتني بالفتح والكسر صحيحني على معنيهما .
 -3إ ّن الص ـ ّد الس ــابق عل ــى ف ــتح مك ــة مم ــا ال يص ــح أن يك ــون وقوع ــه إالّ عل ــى
سـبيل الفـرض ،أي فـال يـل لكــم فعـل السـيئ ِّبـم مبــا فعلـوه لكـم مـن ســابق
الصد .
ّ
ثاني ـاً :قــال الزخمشــري" :هــو مــن الشــرط الــذي يصــدر عــن املســتدل بصــحة األمــر

املتحقــق لثبوت ــه كم ــا يق ــول األج ــري إن كن ــت عمل ــت ف ــوفّين حق ــي وه ــو ع ــامل ب ــذلك،
ولكنـ ــه خييـ ــل يف كالمـ ــه أن تفريطـ ــك يف اخلـ ــروج ع ـ ــن احلـ ــق فعـ ــل م ـ ــن لـ ــه ش ـ ــك يف

االستحقاق مع وضوحه استجهاالً له"(.)2

( )1ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي (.)21٨ /1
( )2الكشاف للزخمشري (. )23٧/4
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المبحثًالثالث ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼًاإلسراءً .ً31 :
تأصيل القراءة:
وح َّرك هُ إْلم ِّك ي وم َّد وج َّم ل
ب
وبِاْلحتْ ِْ وإلتَّ ْح ِري ِ ِخ ْ
طأ ُمص َّو ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ودة بـَع َـد َها ،وفِيـ ِـه ثََالثـَةُ
قَـ َـرأَ ابـ ُـن َكثـري (خطئــا) بِ َكسـ ِر اخلـَـاء َوفَــت ِح الطــاء َوأَلـف َممـ ُـد َ
أَو ُجه:
األولَ :مصـ َـدرِ ،مثـ َـل َش ـبِ َع ِش ـبَـ ًعا ،إِال أَنــهُ أَبـ َـد َل اهلَمـ َـزَة أَلًِفــا ِيف ال َمصـ َـد ِرَ ،ويـَـاءً ِيف
ال ِفع ِل ِالن ِك َسا ِر َما قَـبـلَ َها .
ف اهلَمَزَة.
َوالث ِاين :أَن يَ ُكو َن أَل َقى َحَرَكةَ اهلَمَزةِ َعلَى الط ِاء فَانـ َفتَ َحتَ ،و َح َذ َ
ِ
ـاس فَانـ َفتَحـ ِ
ـف اهلَمـ َـزَة بِـأَن قَـلَبَـ َهــا أَلًِفــا َعلَــى َغـ ِـري ال ِقيَـ ِ
ـت
َوالثالـ ُ
ـث :أَن يَ ُكــو َن َخفـ َ
َ
الطاءُ.
وقرأ اب ُن ذَك َوا َن بَِفت ِح اخلَ ِاء َوالط ِاء ِمن َغ ِري أَلِفَ ،وَال َم يد ،على أنـه مصـدر قياسـي
كتعـب تعبـاً ،وهـو أيضـاً مبعـىن جمانبــة الصـواب إالّ أنــه اشـتُهر فيمــا كـان عــن غـري عمــد،
ولكنه يُستعمل فيما تعمد ،مبعىن وقع يف اإلمث .
وقرأ الباقون ب َكس ِر اخلَ ِاء وإِس َك ِ
ان الط ِاء ،علـى أنـه مصـدر خطـئ ِخطـأً كـأ ََمثَ إِمثـاً،
َ
مبعىن جمانبة الصواب ،سواء كان عن عمد أو غري عمد ،وهو مصدر مساعي .
ِ
ِ
ُصـوهلِِم ِيف
وقيل :مها لغتان كاحلَ َذر واحلـذر واملَثَـل واملثـل ,ويميـع القـراء فيهـا َعلَـى أ ُ
السك ِ
ت(.)1

( )1التبيـ ـ ــان يف إع ـ ـ ـراب القـ ـ ــرآن ( ،)٨19 /2إب ـ ـ ـراز املعـ ـ ــاين (ص ,)1٦2 :النشـ ـ ــر يف الق ـ ـ ـراءات العشـ ـ ــر
( ،)3٥٧/2طالئع البشر ( ص. )139 :
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الطعن:
طعن النحـاس يف قـراءة اإلمـام ابـن كثـري بقولـه" :فأمـا قـراءة مـن قـرأ :كـان خطـاء،

بالكســر واملــد ،فــال يعــرف يف اللغــة ،وال يف ك ـالم الع ــرب"( ,)1وبــذلك ق ــال أبــو ح ــامت
وجعلها غلطاً(.)2
القراء(.)3
ويرى الطربي شذوذ هذه القراءة ملخالفتها ما أيمع عليه ّ
احلجة من ّ

و ه الطعن:

مل يصلهم استعماهلا يف العربية مساعاً ،أو لقلة استعماهلا يف اللغة .

دراسة الطعن:
قـ ـراءة اإلم ــام اب ــن كث ــري بكس ــر اخل ــاء وف ــتح الط ــاء ميك ــن هل ــا أن تك ــون مص ــدر
(خاطأ) وإن مل يُسمع (خاطأ) ،ولكن قد جاء مـا يـدل عليـه ،كقـول حممـد بـن السـري
:
َختاطَـ ـ ـ ـ ــأه ال َقعـ ـ ـ ـ ــاص حـ ـ ـ ـ ــىت وجدتـُ ـ ـ ـ ــه وخرطُوم ـ ـ ـ ـ ــه يف منق ـ ـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاء ر ِ
ـب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
اس
َ
َ ََ ُ َُ ُ ُ
ُ
ُ
َ َ
ُ
فــإذا جــاء (ختاطــأ) حصــل منــه (خاطــأ) وإن مل يُســتعمل؛ ألن تفاعــل مبــين علــى
فاعـ ــل ،فق ـ ـراءة ابـ ــن كثـ ــري ِ
(خطَـ ــاءً) مصـ ــدر منـ ــه ،وعل ـ ــى ه ـ ــذا (فتفاع ـ ـ ـ ـل) مط ـ ــاوع
(فاعل)(.)4
ويف هذا يقول ابن مالك :

( )1معاين القرآن للنحاس (.)14٨ /4
( )2ينظر :البحر احمليط ( ،)43/٧الدر املصون (. )34٧/٧
( )3ينظر :جامع البيان للطربي (.)43٨ /1٧
( )4ينظر :احلجة للفارس ( ،)39٨/3املوضح (ص.)4٦1 :
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ِ
اعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل ال َف َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وامل َف َ
ل َف َ

وغـ ـ ـ ـ ــري مـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ـ ــماع عادلـ ـ ـ ـ ــه

()1

أي أ ّن كــل فعــل علــى وزن فاعــل فمصــدره الفعــال واملفاعلــة حنــو ضــارب ض ـراباً
ومضاربة وقاتل قتاالً ومقاتلة .
(وغــري مــا مــر الســماع عادلــه) فيــه إشــارة إىل أ ّن مــا ورد مــن مصــادر غــري الثالثــي
عل ــى خ ــالف م ــا م ــر ُيف ــظ وال يُق ــاس علي ــه ،ومع ــىن قول ــه (عادل ــة) أي ك ــان الس ــماع
للقياس عديالً فال يقدم عليـه إالّ بثبـت ( ,)2فـإذاً فمـا جـاء خمالفـاً للمقـيس مـن املصـادر

السالفة كلها فمقصور على السماع ،ال يقاس عليه .
الخ صة:

أوالً :كث ــرة اس ــتعمال القـ ـراءة أو ّقوهت ــا يف اللغ ــة ال يلتف ــت إلي ــه م ــىت م ــا تـ ـواترت
حجة على اللغة.
القراءة؛ ألن القراءة سنّة متّبعة ،والقراءات ّ

ثانيـاً :إ ّن مــن أهــم أســباب طعــن النحــويني يف القـراءات املتـواترة هــو عــدم بلــوغهم
تواتره ــا ،أو أ ّن الطع ــن م ــنهم ك ــان قب ــل تس ــبيع الس ــبعة عل ــى ي ــد اب ــن جماه ــد ،وإيم ــاع

املســلمني علــى هــذه القـراءات الســبع ،أو الت ـزامهم املفــرط بالقيــاس ،فيطعنــون فيهــا مــن
قبيــل وجــه النــدرة يف اللغــة أو قلّـة الســماع ،كمــا هــو شــأهنم يف هــذه القـراءة البــن كثــري
وغريها من القراءات .

ـرد قـ ـ ـراءة متـ ـ ـواترة لقل ـ ــة استع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـماهلا يف العربي ـ ــة ،أو أل ّن
ثالثـ ـ ـاً :ال جي ـ ــوز أن ت ـ ـ ّ
اس ــتعماهلا يف العربي ــة ع ــن طري ــق الس ــماع ،ومل يص ــل إىل م ــن رده ــا ذل ــك الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـماع،

( )1ألفية ابن مالك (. )41/1
( )2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (.)131 /3
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فهناك الكثري من األلفـا الفصـيحة الـيت مل يسـتعملها العـرب ،ونـزل ِّبـا القـرآن( ,)1وقـد
رد علــى الســمني احللــيب علــى طعــن النحــاس يف هــذه الق ـراءة حــني قــال (ال أعــرف هلــا
ّ

وجهاً) بقوله " :قد عرفه غريه وهلل احلمد"(.)2
رابعـاً :إ ّن قـراءة اإلمــام ابــن كثــري مصــدر مســاعي ،والســماع معــادل للقيــاس إالّ إذا

ثبت ما يُقدم القياس على السماع .

( )1ينظر :تلحني النحويني للقراء (ص.)39 :
( )2الدر املصون (. )34٧/٧
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المبحثًالرابع ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﰑ ﰒًﭼ احلج. 11 :
تأصيل القراءة:
ُسكارم معا س ْكرم شحا و ُمح ِّر ٌ

لِي ْطع بِكس ِر إلَّ ِ
يدهُ حل
لم ك ْم ِج ُ
ْ ْ

ق ـرأ ور وأبــو عمــرو وابــن عــامر بكســر الــالم (مث لِيقطــع) علــى أهنــا الم األمــر

أصــلها الكســر ،فــأتى ِّبــا علــى األصــل ،كمــا لــو أنــه ابتــدأ ِّبــا مل تكــن إالّ مكســورة،
فأجراهـ ــا مـ ــع حـ ــرف العطـ ــف جمراهـ ــا بغـ ــري حـ ــرف يف االبتـ ــداء وكأنـ ــه مل يعـ ـ ـ ـتد حبـ ــرف
العطـ ــف ،وق ـ ـرأ البـ ــاقون باإلسـ ــكان يف الـ ــالم (مث ليقط ـ ــع) عل ـ ــى التخفي ـ ـ ـ ـف للكس ـ ــرة

فأسكنها وكأنه اعتد حبرف العطف (.)1
الطعن :

قال املـربد " :مـن قَـ َـرأَ {مث ليقطـع فَـلينظـر} فَـِإ ّن اإلسـكان ِيف َالم {فَـليَـنظُـر} جيـد
وِيف َالم {ليـقطَــع} حلــن ِألَ ّن مث منـ َف ِ
ص ـلَة مــن ال َكلِ َمــة "( ،)2واســتقبح ابــن جـ ّـين الق ـراءة
ُ
َ
َ

باإلســكان يف الــالم فقــال " :وأمــا قـراءة أهــل الكوفــة "مث ليقطــع" فقبــيح عنــدنا؛ أل ّن ُمث
"منفصــلة ميكــن الوقــوف عليهــا ,فــال ختلــط مبــا بعــدها فتصــري معــه كــاجلزء الواحــد"(,)3
ووافقهــم يف ذلــك أبــو جعفــر النحــاس بقولــه " :ق ـرأ أهــل الكوفــة بإســكان الــالم .وهــذا

بعيد يف العربية أل ّن مثّ ليست مثل الواو والفاء ألهنا يوقف عليها وتنفرد" (.)4
( )1ينظر :الكشف ( ،)11٧/2التيسري ( ،)11٦/1اإلحتاف (.)39٧/1
( )2املقتضب (.)134 /2
( )3اخلصائص (.)332 /2
( )4إعراب القرآن للنحاس (.)٦4 /3
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و ه الطعن:
أل ّن حرف العطف (مث) حـرف منفصـل يسـن الوقـوف عليـه ،وإسـكان الم األمـر

بع ــده ال جي ــوز يف الك ــالم ،وبعي ــد يف العربي ــة ،ب ــل إ ّن ال ــبعض ي ــرى أن ــه ال يك ــون إالّ يف
الضرورة الشعرية(. )1
دراسة الطعن:
إ ّن مــدار احلــديث يف قـراءة اإلمــام ابــن كثــري ومــن معــه حــول احلكــم يف الم األمــر
عرفهـا النّحويـون  :هـي الم سـاكنة زائــدة
املسـبوقة حبـرف العطــف ُ
(مث) ,والم األمـر كمــا ّ
فتحولــه إىل صــيغة أمــر بشــرط أن تكــون
عــن بنيــة الكلمــة ،تــدخل علــى الفعــل املضــارع ّ
مســبوقة حبــرف مــن احلــروف اآلتيــة :ال ـواو أو الفــاء أو مث ،واألصــل فيه ــا الكســر ،وق ــد

يكــون اإلســكان إذا ُســبقت بــالواو أو الفــاء وال خــالف بــني النّحــويني علــى ذلــك ،إمنــا
كان اخلالف على كسر الالم أو إسكاهنا إذا سـبقت ب(مث) ،وقـد اعـرتض الكثـري مـن
النّحـاة وأهـل اللغــة علـى تسـكينها وكــان أوهلـم املــربد ،وتبعـه يف ذلـك ابــن ج ّـين والنحــاس
صـل يف
ـين يف موضـع آخـر يف ّ
وغريهم ،كما جاء سابقاً يف نصوص الطعن ،وجند ابـن ج ّ
الطعن بالقراءة ويستشهد برأي شيخه أبو علي الفارسي فيقول:
(مـىت اتصـل ِّبـذه الـالم مـن قبلهـا واو العطـف أو فـاؤه فإسـكاهنا للتخفيـف جـائز،

كقولــك :ولــيقم زيــد؛ وإمنــا جــاز إس ــكاهنا أل ّن ال ـواو والف ــاء ك ــل واح ــد منهم ــا ح ــرف
منفــرد ضــعيف ال ميكــن الوقــوف عليــه دون الــالم؛ فأش ــبهت ال ــالم التص ــاهلا مب ــا قبله ــا
واحتياجــه إليهــا اخلــاء مــن "فخــذ" ،فكمــا تقــول :فخــذ ،كــذلك جــاز أن تقــول :فلــيقم،

منتفخـا ،فأسـكنوه الفـاء
وليقعد ،وقد فعلوا هذا ً
أيضا يف غري هـذا املوضـع ،فقـالوا :أراك ً
تفخ ــا" مـ ــن "منـ ــتفخ" ض ــارع بـ ــالوزن فخـ ـ ًذا ،فأم ــا قـ ـراءة الكسـ ــائي وغ ـ ـ ـ ـ ـريه { ُمث
أل ّن " ً
( )1خط ــاب امل ــاردي ومنهج ــه يف النح ــو ،حلس ــن موس ــى الش ــاعر ،نشـ ـرته اجلامع ــة اإلس ــالمية باملدين ــة -
( -14٥٨ص. )123 :
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ضـ ـوا تَـ َفـ ـثَـ ُهم} و { ُمث ليَـقطَ ــع} فم ــردودة عن ــد أص ــحابنا()1؛ وذل ــك أ ّن "مثّ" ح ــرف
ليَـق ُ
علـى ثالثـة أحـرف ميكــن الوقـوف عليـه ،وإذا أمكـن الوقــوف؛ لزمـك االبتـداء بالســاكن،

وهــذا غــري جــائز بإيمــاع ،فمــن هنــا دفعــه أصــحابنا واســتنكروه؛ فلــم جييــزوه ،وســألت أبــا
يوما عن هذا ،فقلت له :هال جازت قراءة الكسائي( )2هـذه علـى تشـبيه مث بـالواو
علي ً

والفــاء؛ فهــال جــاز محــل مثّ علــى الـواو والفــاء ،كمــا محلـوا بعــض حــروف املضــارعة علــى
بعض يف حنو قولك :أعـد ،ونعـد ،وتعـد .......فقـال :الفـرق بـني املوضـعني أ ّن حـروف

املضارعة بعضها قـوي الشـبه بـبعض أشـ ّد مـن ق ّـوة شـبه حـروف العطـف بعضـها بـبعض،
فحــروف املضــارعة كــل واحــد منهــا علــى حــرف واحــد ،وحــروف العطــف جتــدها خمتلفــة
أعـداد احلــروف ،منهــا مـا هــو علــى حـرف واحــد ،وهــو الـواو والفــاء ،ومنهــا مـا هــو علــى
حـرفني ،مثــل ":أو ،وبــل" .ومنهــا مــا هــو علــى ثالثــة أحــرف ،وهــو "مثّ" .ومنهــا مــا هــو

على أربعة أحرف ،مثـل " لكـن ،وحـىت " ,كمـا أ ّن بعـض حـروف العطـف يـدخل علـى
بعــض ،وذلــك حنــو" :مــا قــام زيــد ولكــن عمــرو" ،و أمــا حــروف املضــارعة فألهنــا يميع ـاً
علــى حــرف واحــد مل جيــز أن يــدخل بعضــها علــى بعــض ،كمــا ال جيمعــون بــني حــريف

استفهام وال حريف نفي؛ فلذلك جاز محل بعض حروف املضـارعة علـى بعـض ،ومل جيـز
محل بعض حروف العطف على بعض ،فاعرف ذلك إن شاء اهلل) (. )3
احلج ـة ،خيــالف املعارض ــني وم ــا نقل ــه عن ــه تلمي ــذه اب ـ ـن
إالّ أ ّن الفارســي يف كتابــه ّ
(مث)
ـين فيحــتج لق ـراءة إســكان ال ــالم ،ويــرى أ ّن مــن أس ــكنها فق ــد أش ــبه امل ــيم م ـ ـ ـن ُ
جـ ّ
بـ ــالواو والفـ ــاء ،وجيعلـ ــه كقـ ــوهلم( :أراك منتَـفخـ ـاً) فأسـ ــكن الـ ــالم  .وعلـ ــى هـ ــذا ق ـ ـ ـ ـول

( )1إشارة إىل البصريني .
جين نسبها للكسائي ألهنا مل تصله عن غريه .
( )2قد يكون ابن ّ
( )3سر صناعة اإلعراب ( )٦3/2وما بعدها .
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العجاج من الرجز(:)1
ـات ُمنتَص ـ ـ ـ ـ ــباً َوَم ـ ـ ـ ـ ــا تَ َكرَد َس ـ ـ ـ ـ ــا
فَـبَ ـ ـ ـ ـ ـ َ

وكان مـن أهـل العربيـة مـن أيـّد هـذه القـراءة أيضـاً واحـتج هلـا كـالفراء حـني اعتربهـا
يف مقــام الـواو والفــاء ،واعتــرب أ ّن االختيــار يقــوم علــى اإلســكان أل ّن أكثــر القـراء عليــه،
ـول :وهــو قَـ َ ِ
ـك ،وهــي
فقــال يف كتابــه املعــاين" :وتســكينهم إيّاهــا ختفيــف كمــا تَـ ُقـ ُ
ـال َذلـ َ
قالت ذاك ،تسكن اهلَـاء إذا وصـلت بـالواو .وكـذلك مـا َكـا َن مـن الم أمـر وصـلت بـواو
ِ
ـك أل ّن
ض ـوا) َو َذل ـ َ
أو فــاء ،ف ــأكثر ك ــالم الع ــرب تس ــكينها .وق ــد كس ــر بعض ــهم ( ُمث ليَـق ُ
الوقـوف َعلَــى ( ُمث) يســن وال يسـن ِيف الفـاء وال الـواو :وهـو وجــه ،إالّ أ ّن أكثــر القـراءة
َعلَـى تسـكني الـالم ِيف ُمث "( ,)2ونـص ابـن خالويـه علـى أ ّن قـراءة اإلسـكان يف الـالم مــن
العربية كما هي قراءة الكسر بقولة" :وكل من َك َالم ال َعَرب" (.)3
الخ صة:

بالسـند املتـواتر؛ كمــا قــال
أوالً :القـراءة ألهنــا سـنّة متّبعــة باألخــذ مــن أفـواه الرجــال ّ

تع ــاىل :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ القيام ــة ،1٨ :ف ــال جي ــوز الطّع ــن يف املتـ ـواتر الس ــيما إذا

ك ــان س ــند القـ ـراءة يلح ــق بالس ــند املتص ــل إىل الن ــيب  ،ح ــىت وإن خالف ــت قي ـ ـ ـ ـ ـاس
العربية .
اج الت ِمي ِمـي الر ِاج ُـز
العجـ ِ
( )1الرجز للعجاج بن رؤبة ,ينظر :شرح الشافية للرضى ( .)41 /1وهو ُرؤبَـةُ ب ُـن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـني َومائَــة .ينظ ــر :ســري أعــالم النــبالء ( ,)1٦2/٦ت ــاريخ
يف َس ــنَةَ َمخــس َوأَربَعـ َ
مــن أَعـ َـراب البَصـ َـرة .تُـ ُـو َ
اإلسالم (. )٨٦1/3
( )2ينظر :معاين القرآن للفراء (.)224 /2
( )3ينظر :احلجة يف القراءات السبع (ص.)213 :
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ثانياً :إ ّن من أهم َمـن طعـن يف هـذه القـراءة هـو ابـن ج ّـين ،وكمـا هـو معلـوم أنـه يـرى أن

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغنت الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز؛ ألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

لغرض ـ ــهم وحكم ـ ــتهم( ,)1ول ـ ــذلك اعت ـ ــربه النّح ـ ــاة املعاصـ ـ ـرون زع ـ ــيم مدرس ـ ــة القي ـ ــاس
وه ــي امليـ ــزة الـ ــيت متيّـ ـزت ِّب ــا املدرسـ ــة النحويـ ــة البصـ ـرية ،وق ــد بُنيـ ــت الكثـ ــري مـ ــن آرائـ ــه
وأحكام ــه النحوي ــة عل ــى ه ــذا األس ــاس ،ول ــذلك جن ــده يطع ــن وي ــرد يف القـ ـراءات م ــىت
م ــا خالف ــت لدي ــه القي ــاس ،وكم ــا تق ـ ّـرر ف ــإ ّن الق ـراءات ال تق ــوم عل ــى األفش ــى يف اللغ ــة

األصح يف النقل والرواية.
وال على األقيس يف العربية ،بل تقوم على األثبت يف األثر و ّ
ثالثـاً :كــان ابــن جـ ّـين يف تأليفــه مييــل آلراء أســتاذه الفارســي ،وقــد خــالف الفارســي

احلج ـة مــا نقلــه عنــه ابــن جـ ّـين يف كتــاب (ســر صــناعة اإلع ـراب) باحتجاجــه
يف كتابــه ّ
للقـراءة ،ومــا يعـ ّـول عليــه مــن رأي هــو مــا ثبــت عنــه يف كتابــه الــذي قــد يكــون رجــع فيــه
احلجـة
عما نقلـه عنـه ابـن ج ّـين يف حـوار حصـل يف زمـن متقـدم عـن زمـن تأليفـه لكتـاب ّ
.

رابعاً :جاء عن بعض النّحاة أ ّن الم األمـر قـد يكـون األصـل فيهـا السـكون ،وأل ّن
العــرب ال تبتــد بســاكن كســروها حــىت تقابــل خفــة الكســرة ثقــل الفعــل ,يــدلل علــى
ذلـك أهنـا إذا ُسـبقت حبـرف رجعـت إىل أصــلها السـاكن؛ ألنـه عنـد ذلـك ينتفـي احملــذور

يف االبتداء بالساكن مثل قوله تعاىل:

ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ النور ،٦3 :وعلى هذا يستقيم وجه آخر مـن التوجيـه يقـوي هـذه
القراءة .

( )1اخلصائص (.)2٦٧/1
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خامس ـ ـ ـاً :كمـ ـ ــا طعـ ـ ــن بعـ ـ ــض النّح ـ ـ ــاة يف ق ـ ـ ـراءة اإلس ـ ـ ــكان يف ال ـ ـ ــالم ،فق ـ ـ ــد

القراء عليها.
انتصر واحتج هلا آخرون منهم ،بل واعتربوها القراءة األشهر أل ّن أكثر ّ
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المبحثًالخامس ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ يونس.1 :
تأصيل القراءة:

أ ِ
ص ُل يا ٍّ
ضيا وإفق إْله ْم ُز قُْن ُبل
حق عل
ُنح ِّ
ساحر ظُبى وح ْي ُ
ٌ
وردت هذه لكلمة يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي:
-1

ﭧ ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ يونس.1 :

-2

ﭧﭨﭽﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﭼًاألنبياء.4٨ :

-3

ﭧ ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡًﭼ القصص٧1 :

قرأ قنبل (ضياء) يف يميع املواضع ِّبمزتني بينهمـا ألـف (ضـئاء) ،علـى أ ّن (ضـياء)

يمــع ضــوء كس ــوط وســياط فالي ــاء منقلبــة م ــن واو؛ ألنكس ــار م ــا قبله ــا ،أو أن تك ــون
مصدراً ل ـ (ضاء ضياءً) ،ويف الوجهني قلبت عـني الفعـل ،وهـي اليـاء املنقلبـة مـن واو إىل

موضــع الم الفعــل ال ـذي هــو اهلم ــزة وردت اهلمــزة يف موض ــع الي ــاء فص ــارت (ض ــئاي)،
تطرفــت اليــاء بعــد ألــف زائــدة قلبــت مهــزة ،كمــا يف (دعــاء وســقاء) فصــارت لــدينا
فلمــا ّ
مهزتــان ،مهــزة قبــل األلــف وهــي األصــلية الم الفعــل مــن (ضــوء) ،ومهــزة بعــد األلــف وهــي
املنقلبــة عــن اليــاء املنقلبــة عــن واو ,ولــو محلنــا الكلمــة علــى اجلمــع (ضــياء) يمــع (ضــوء)
لكان أوىل أل ّن اجلمع يسن فيه القلب ويكثر.
وج ــاز أن نق ــول إ ّن اهلم ــزة انقلب ــت ع ــن واو؛ ألن الي ــاء املت ــأخرة ملـ ـا زال ــت عنه ــا
ّ
الكسرة اليت قبلها ،رجعت إىل أصلها وهو الواو فقلبت مهزة (كدعاء) .
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وقرأ الباقون بيـاء قبـل األلـف (ضـياء) ,ألهنـم جـاؤوا باالسـم علـى أصـله ،ومل يقلبـوا
م ــن حروف ــه ش ــيئاً يف موض ــع ش ــيء ،والي ــاء مبدل ــة م ــن الـ ـواو يف (ض ــوء) أل ّن م ــا قبله ــا

مكســور؛ ألن ـه مص ــدر يبع ــد في ــه القل ــب والتغي ــري ،وإمن ــا حق ــه أن جي ــري جم ــرى فعل ــه يف
االعتالل ،وفعله غري مقلوب (.)1
الطعن:
جتـّـرأ األزهــري علــى القـراءة فوصــفها بــاللحن فقــال " :مــن مهــز اليــاء فقــد حلّـن"(,)2

وتكلــم ِّبــا ابــن جماهــد فوصــفها بــالغلط " :قـرأ ابــن كثــري وحــده (بضــئاء) ِّبمـزتني ،كــذا
قرأت علـى قنبـل وهـو غلـط ( ,)3وكـان أصـحاب البـزي وابـن فلـيح ينكـرون هـذا ويقـرأون
مثــل ق ـراءة الن ــاس( :ضــياء) ،وأخ ــربين اخلزاع ــي( )4ع ــن عب ــد الوه ــاب اب ــن فل ــيح( )1ع ــن

أصــحابه ع ــن اب ــن كث ــري ،أهن ــم ال يعرف ــون إالّ مه ــزة واح ــدة بع ــد األل ــف يف (ض ــياء)(،)٦
وبذلك قال ابن جين( ،)٧وأبو شامة فقال " :وهذه قراءة ضعيفة فـإ ّن قيـاس اللغـة الفـرار
مــن اجتمــاع مه ـزتني إىل ختفيــف إحــدامها ،فكيــف يـُتَحيـ ُـل بتقــدمي وتــأخري إىل مــا يــؤدي
إىل اجتماع مهزتني مل يكونا يف األصل هذا خالف حكمة اللغة"(. )٨
( )1ينظر :الكشف للقيسي (ص ،)3٥9:حتبري التيسري (ص ،)39٦:اإلحتاف (. )٨2/1
( )2معاين القراءات لألزهري (.)1٦٧ /2
( )3السبعة (ص.)323 :
( )4هــو إســحاق بــن أمحــد بــن إســحاق بــن نــافع ،أبــو حممــد اخلزاعـ ّـي امل ّكـ ّـي املقــر  ،ق ـرأ علــى ابــن فلــيح
وكانت وفاته سنة (3٥٨هـ)  .ينظر :تاريخ اإلسالم (.)13٥/٧
( )1هــو عبــد الوهــاب بــن فُـلَــيح امل ّكــي املقــر  ،أبــو إســحاق ،مــوَىل عبـ ِـد اللـ ِـه ب ـ ِن عـ ِ
ـام ِر ب ـ ِن ُكَريــز ،أحــد
َ
َ َ
ّ
ّ
احلُ ّذاق بالقراءة ،ومقر أهل مكة مع قنبل  .ينظر :تاريخ اإلسالم (. )1٧2/٦
( )٦السبعة (ص. )491 :
( )٧ينظر :احملتسب (. )33/1
( )٨إبراز املعاين (ص.)1٥1 :
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و ه الطعن:
أل ّن اهلمــزة يف اليــاء مــن (ضــياء) تقــع موقــع عــني الفعــل ،وهــذه اليــاء كانــت يف

األصــل و ًاوا ،فجعلــت يــاء لكســرة مــا قبلهــا ،فــال يصــح فيهــا تقــدمي أو تــأخري ،كمــا أنــه
مصدر يبعد فيه القلب والتغيـري ،كمـا أ ّن اللغـة مبنيّـة علـى تسـهيل اهلمـزة فكيـف يقلـب
احلرف اخلفيف إىل أثقل منه .
دراسة الطعن:
قرأ اجلمهور على صـريح اليـاء قبـل األلـف ،وقـرأ قنبـل يف بقلـب اليـاء مهـزة فصـارت
ألف ـاً بــني مه ـزتني ،وقــد طعــن يف هــذه الق ـراءة اإلمــام أبــن جماهــد وتبعــة يف ذلــك آخــرون
كما تقـدم ،إالّ أ ّن هـذه القـراءة وكمـا هـو معـروف ،أهنـا قـراءة متـواترة يتعاضـد يف الـدفاع
عنهــا الكثــري مــن العوامــل ,ومــن أمههــا االحتجــاج هلــا بتوجيــه صــحيح يف العربيــة :فقــد
أُولَــت علــى أنــه مقلــوب قُــدمت المــه وأ ُِخــرت عينــه فوقعــت اليــاء طرفـاً بعــد ألــف زائــدة،

ف ُقلبــت مهــزة ،وجــاز أنــه حــني قُلبــت الكلمــة صــارت (ضــياواً) بــالواو فعــادت العــني إىل
أصلها مـن الـواو لعـدم موجـب لقلبهـا يـاءً ،وهـذا املوجـب هـو الكسـر قبلهـا  .مث أبـدلت
الـواو مهــزة علــى حــد (كســاء)  .ويف ذلــك يقــول أبــو البقــاء " إهنــا قُلبــت ألف ـاً مث قُلبــت
األلـف مهـزة لـئال جتتمــع ألفـان " ،ومـن قــال بعـدم صـحة قلــب احلـرف اخلفيـف إىل أثقــل
منه ،قلنا إ ّن يف اللغة قد قلبوا حرف العلة األلـف والـواو واليـاء مهـزة يف مواضـع ال ُحتصـر

إالّ بُعسر ،إالّ أنه هنا ثقيـل الجتمـاع مهـزتني ( ,)1وقـد زاد علـى كـل هـذا صـاحب الـدر
املصون ،حني تص ّدى للرد على طعن ابن جماهد بقوله " :كثرياً ما يتج ّـرأ أبـو بكـر علـى

شــيخه ويُغلطــه ،وســيمر بــك مواضــع مــن ذلــك ،وهــذا ال ينبغــي أن يكــون ,فــإ ّن قنــبالً
باملكان الذي مينع أن يتكلم فيه أحد ".

( )1الدر املصون (. )112/٦
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تنبيه :وهـم الـدكتور أمحـد اخلـراط حمقـق الـدر املصـون حيـث جـزم أ ّن عبـارة( :وهـو

غلــط) مل تــرد يف كتــاب الســبعة البــن جماهــد ،ممــا قــد ينفــي عنــه هتمــة الطّعــن يف هــذه

الق ـراءة ،والصــحيح أهنــا وردت يف املوضــع الثالــث لكلمــة (ضــياء) م ــن ســورة القص ــص
عند قوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡًﭼ .
كمــا أ ّن يف طعــن ابــن جماهــد يف القـراءة مــا يُشــري ضــمناً إىل أهنــا شــا ّذة اخــتص ِّبــا
قنبل عن القواس( ،)1وهو أمر أشار إليه ابن اجلزري يف النشر يف باب اهلمـز املفـرد حـني
أخرج القراءة من حيّز الشذوذ ،وأشار إىل أ ّن أمحد بـن يزيـد احللـواين قـد وافـق قنبـل وقـرأ
()2
وحجـة
ـة
ق
ث
ـا
مه
ـدلني
ع
ـن
ع
ـت
ل
ق
ن
ـد
ق
اءة
ر
الق
تكون
بذلك
و
،
ِّبذه القراءة عن القواس
ُ
ّ

يف القراءة .

الخ صة:
أوالً :إ ّن هــذه الق ـراءة مت ـواترة عــن النــيب  ،نقلهــا عنــه الـ ّـرواة الثقــات ،وهلــا وجــه

يردها قياس .
مستقيم يف العربية ،والقراءة املتواترة ال ختضع ملقاييس لغوية ،وال ّ
ثاني ـاً :إ ّن هلــذه الق ـراءة نظائرهــا يف القــرآن ،مث ــل قول ــه تع ــاىل:

ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ النساء  ،3٨واجلمهور فيها علـى

(رئاء) ،وانفرد فيها أبو جعفر يف قراءة عشرية بإبدال اهلزة األوىل ياء فقرأها (رياء)(.)3

( )1أَمحَد بن حممد ابن عون القواس النبال أَبُو احلَ َسن املقر  ،من شيوخ املكيني ،قرأ عليه قُـنبُل ،وأمحد بـن
يزيـد احلُلـواينّ ،تـويف سـنة 41ه ـ مبكـة  .ينظـر :تـاريخ اإلسـالم ( ،)1٥٧٥/1هتـذيب الكمـال يف أمســاء
الرجال (.)4٨2/1
( )2النشر (. )4٥٦/1
( )3حجة القراءات (ص.)32٨ :
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ثالثـ ـاً :مل ينف ــرد قنب ــل ِّب ــذه القـ ـراءة ع ــن القـ ـواس ب ــل وافق ــه فيه ــا أمح ــد ب ــن يزي ــد

وحجة يف القراءة .
احللواين ،ومها ثقة ّ

رابع ـاً :عــدم معرفــة أصــحاب البــزي ِّبــذه الق ـراءة كمــا نقــل عــنهم ابــن جماهــد ،ال
ينفي أن تكون القراءة متواترة صحيحة ،فهم قد نقلوا عن البزي ومل ينقلوا عن قنبل .
خامس ـاً :ميكــن أن يمــل إنكــار ابــن جماهــد ،وهــو مــن أئمــة الق ـراءات ،علــى أنــه
إنكــار الســتقامة الوجــه النّحــوي للقـراءة وشــيوعه ،وهــو مــا وضــحت معنــا اســتقامته مــن

عــدة أوجــه و جمانبــة الصـواب لطعــن ابــن جماهــد يف القـراءة ،ولــيس إنكــاره إنكــاراً وطعن ـاً
يف تواتر وسند القراءة.
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الفصل الرابع
مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام أبو عمرو بن
العالء (ت951:هـ)

وفية أربعة مباحث :
المبحث األول:ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ نوح ،4:ﭽ ﮊ
ﮋﮌﭼ البقرة.314 :
المبحث الثاني :ﭽ ﮣ ﮤ ﭼ آل عمران ،:ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽﭼﭽ ﭼ النساء.005 :
المبحث الثالث :ﭽﯭﯮﯯﯰ ﭼ طه.62 :
المبحث الرابع :ﭽﭭﭮ ﭼ النجم.57 :
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الفصلًالرابع ً
ً
مطاعنًاللغوينًوالنًحويينًفيًقراءةًاإلمامًأبوًعمرو
وافق اإلمام أبو عمرو القراء السبعة في المطاعن التالية:
أوالًً:ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩًﭼ المائدةً 2ً:
ثانياً :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ األحقاف15ً:
ثالثاً :ﭽ ﮱًﭼ حيثما ورد.

وانفرد بالمطاعن اآلتية :
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المبحثًاألول ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ نــوح 4 :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ البق ــرة:
.2٨4
تأصيل القراءة :

ان ض َم كس ٍر وفتْح ٍ
ق ِره ٍ
وح ُ
ْ
شتإ إْلج ْزِم . . . . . . . . . . . .

ام با ِ إْلج ْزِم ِفي إْلحا ِ ق ْد رسا
وِإ ْدغ ُ
ل هُ ش ْرُعهُ وإل َّإر ُ ج ْزم ا ِبل ِمه ا

ب سما إْل ُعل
صٌر وي َِْح ْر م ْع ُيع ِّت ْ
وق ْ
...............
ب قا ِ
ص دإ ول
ح ِميدإ وخي ِّْر ِفي يتُ ْ
كو ِ
إص ْبر ِل ُح ْكِم طال ُباْل ُخْل ُ ي ْتُبل

قـرأ ابـن عـامر وعاصـم بـالرفع يف الـراء علـى االسـتئناف ،وتقـديره( :فهـو يغفـر ملــن

يشاء ويعذب من يشاء) .
وقـرأ البــاقون بــاجلزم علــى أنــه فعــل معطــوف علــى مــا قبلــه (ياســبكم) اجملــزوم بأنــه
جواب الشرط ,فهو أقرب للمشاكلة بني أول الكالم وآخره .
وأدغ ــم الـ ـراء جمزومـ ـةً يف ال ــالم السوسـ ــي عـ ــن أيب عم ــرو بـ ــال خـ ــالف ،والـ ــدوري
خبالف عنه (.)1

الطعن:
طع ــن الكث ــري م ــن أئم ــة اللغ ــة والنح ــاة يف قـ ـراءة إدغ ــام الـ ـراء اجمل ـ ـ ـزومة يف ال ــالم،
ونســبوه إىل غلــط ال ـراوي ،وقلــة الضــبط يف نقــل الروايــة عــن اإلمــام أبــو عمــرو البصــري،
إدغام ــا ،ق ــال الزخمش ــري:
فلع ــل أب ــا عم ــرو أخف ــى الـ ـراء ،فخف ــي عل ــى ال ــراويّ ،
فتومهـ ـه ً
( )1ينظـ ـ ــر :الس ـ ـ ــبعة (ص ،)191 :الكش ـ ـ ــف ( ،)323/1احمل ـ ـ ــرر الـ ـ ــوجيز يف تفس ـ ـ ــري الكت ـ ـ ــاب العزي ـ ـ ــز
(. )39٥/1
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"وقــر  :فيغفــر ويعــذب ،جمــزومني عطف ـاً علــى ج ـواب الشــرط ،ومرف ــوعني علــى :ف ـ ـهو
يغفــر ويعــذب .فــإن قلــت :كيــف يقـرأ اجلــازم؟ قلــت :يظهــر الـراء ويــدغم البــاء .ومــدغم
ال ـراء يف ال ــالم الحــن خمط ــئ خط ـأً فاحش ـاً .وراوي ــه ع ــن أب عم ــرو خمط ــئ م ـ ّـرتني؛ ألن ـه

يلحــن وينســب إىل أعلــم النــاس بالعربيــة مــا يــؤذن جبهــل عظــيم .والســبب يف حن ـو هــذه
الروايـات قلـة ضـبط الـرواة ،والسـبب يف قلــة الضـبط قلـة الدرايـة ،وال يضـبط حنـو هــذا إالّ
أهــل النّحــو( ,)1وجــاء عــن الزجــاج قولــه :زعــم بع ــض النّحــويني :أ ّن ال ـراءَ تدغـ ـ ـ ـ ـم م ــع

الــالم فيج ــوز ،وه ــذا خط ــأ فــاحش وال أعل ــم أح ــداً ق ـرأ ب ــه غ ــري أيب عم ــرو ب ــن الع ــالء،
وأحس ــب ال ــذين رووا ع ــن أيب عم ــرو إدغ ــام الـ ـراء يف الـ ـالَم غ ــالطني .وه ــو خطـ ـ ـ ـ ـأ يف
العربيــة أل ّن الــالم تــدغم يف ال ـر ِاء ،والنــون تــدغم يف ال ـراء ،حن ــو( :قولــك) ه ــل رأيـ ـ ـ ـت،
ومــن رأيــت .وال تــدغم ال ـراء يف الــالم إذا قلــت :مــر يل بشـ ِ
ـيء .أل ّن ال ـراءَ حــرف مكــرر
ُ
فلــو أدغمــت يف الــالم ذهــب التكريــر ،وهــذا إيمــاع النحــويني املوثــوق بعلمهــم( ,)2وقــال
أبــو جعف ــر :ال جيي ــز اخللي ــل وس ــيبويه ،إدغ ــام ال ـراء يف ال ــالم ل ــئال ي ــذهب التكري ــر وأب ــو
عمــرو أجـ ّـل مــن أن يغلــط يف مثــل هــذا ،ولعلّــه كــان خيفــي احلركــة كمــا يفعــل يف أشــياء

كثرية(.)3

و ه الطعن :
كمــا جــاء يف رأي ســيبويه يف إدغــام الـراء الســاكنة يف الــالم ،وتبعــه يف ذلــك أئمــة
اللغــة وخصوص ـاً البص ـريون مــنهم حيــث قــال" :وال ـراء ال تــدغم يف الــالم وال يف الن ــون؛

ألهنـا مكــررة ،وهــي تفشــى إذا كــان معهــا غريهــا ،فكرهـوا أن جيحفـوا ِّبــا فتــدغم مــع مــا

( )1الكشاف (.)33٥ /1
( )2معاين القرآن للزجاج (.)39٨/1
( )3إعراب القرآن للنحاس (.)112 /1

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

181

ليس يتفشى يف الفـم مثلهـا وال يكـرر"( ،)1فقـد عـد سـيبويه الـراء يف ضـمن احلـروف الـيت
ال تدغم يف املقاربة ،وتدغم املقاربة فيها.
دراسة الطعن:
اإلدغام يف اللغة :إدخال اللجام يف أفواه الدواب (.)2
ويف االصطالح " :أن تصل حرفـاً سـاكناً حبـرف مثلـه متحـرك مـن غـري أن تفصـل
بينهمــا حبركــة ،أو وقــف فيص ـريان لشــدة اتصــاهلما كحــرف واحــد يرتفــع اللســان عنهمــا
رفعة واحدة شديدة ،فيصري األول كاملستهلك ال على حقيقة التدخل(.)3
والشــك يف أ ّن اإلدغــام ظــاهرة صــوتية ،بــل هــي مــن أهــم الظ ـواهر الصــوتية عنــد

الع ــرب ،وق ــد عل ــم النّح ــاة م ــا ي ــدغم وم ــا ال ي ــدغم م ــن احل ــروف استق ـ ـ ـ ـ ـ ـراءً يف ك ــالم

العــرب مــن النثــر والشــعر ،وقبــل كــل ذلــك مــن مــا مسعــوه ونقــل هلــم مــن القـ ّـراء الــذين
التزم ـ ـوا املـ ــروي عـ ــن رسـ ــول اهلل  مـ ــن ق ـ ـراءات ،س ـ ـواء وافق ـ ـ ـ ـ ـ ـت أو خالفـ ــت هـ ــذه
القـراءات أقيســة النّحــاة وضـوابطهم؛ ألن القـراءة كمــا هــو معلــوم سـنّة متّبعــة ،واإلدغــام
صــفة هلجــات قبائــل ع ـ ّدة منهــا :متــيم ،وأســد ،وعبــد قــيس ،وبكــر بــن وائــل ،وكع ـ ـ ـب،

ومن ــري ال ــيت سـ ــكنت وس ــط اجلزيـ ــرة وشـ ـرقيها ،وهـ ــي قبائ ــل بـ ــداوة ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـدت السـ ــرعة يف
كالمهـ ــا مـ ــن أهـ ــم خصـ ــائص أبنائهـ ــا يف حـ ــديثهم ,وكـ ــان احلجـ ــازيون مـ ــن :ق ـ ـ ـ ـريش،
وثقيــف ،وكنانــة ،واألنصــار ،وه ـذيل ميّ ـالني يف التــأين والت ـؤدة يف الكــالم واألداء حبيــث
يظهـرون كــل صــوت ،ويعطونــه حقـه( ،)4ومــن هنــا يظهــر لنــا أ ّن اإلدغــام كــان فاشــياً يف
اللغــة العربيــة كاإلظهــار ومل يكــن أقــل منــه شــيوعاً ،إن مل يــزد عليــه ،يقــول أبــو عم ـ ـ ـ ـ ـرو
( )1الكتاب (.)44٨ /4
( )2ينظر :هتذيب اللغة ( ,)91/٨لسان العرب (. )2٥3/12
( )3ينظر :شرح املفصل (. )112/1
( )4ينظر :اللهجات العربية يف القراءات القرآنية (ص. ) 133:
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بن العالء " :اإلدغام كالم العرب الذي جيري على ألسنتها وال يسنون غريه"(.)1
لــذلك فــالطّعن يف قـراءة إدغــام الـراء يف الــالم ال يُعـ ّـول عليــه ،يف ظــل وجــود ســبب

وجيــه هل ــذا اإلدغ ــام يف القي ــاس فأج ــازه الكس ــائي ،والف ـراء ،والرؤاس ــي ( ,)2وه ــم رؤوس
النحــو الكــويف ،كمــا أجــازه أبــو عمــرو البصــري ونقــل عنــه واشــتهر وهــو زعــيم املدرســة
ُدغم ــت يف ال ــالم ص ــارت
البصـ ـرية يف النح ــو واإلقـ ـراء ،ووج ــه يف القي ــاس :أن الـ ـراء إذا أ َ
ظ الالم أسهل من الـراء لعـدم التكـرار فيهـا ،وإذا مل تُـد َغم الـراءُ كـان يف ذلـك
الما ,ولف ُ
ً
ِ
الالم قريبـة مـن الـراء ،فتصـري كأنـك قـد أتيـت
ثقل؛ ألن الراء فيها تكرار فكأهنا راءان ،و ُ
بثالثة أحـرف مـن جـنس واحـد(,)3والعـرب متيـل إىل اخل ّفـة يف كالمهـا ,بـل إ ّن السـيوطي
َصــح( ,)4ويــدل علــى ذلــك معــىن قــول الشــاطيب:
قــد جعــل إدغــام الــراء ِيف الــالم ُهـ َـو األ َ
(طــال بــاخللف يــذبال) أي أن يــذبل وهــو -اســم جبــل  -أي طــال اإلدغــام يف شــهرته
عن أيب عمرو يذبل أي عاله خالفا! ملا قاله النّحاة(.)1
وإمنـا جـاء طعـن الزخمشـري علــى عادتـه يف الطّعـن يف القـراءات السـبع إذا مل تكــن
عل ــى قواع ــد العربي ــة ،وجي ــاب علي ــه وعل ــى م ــن طع ــن يف ه ــذه الق ـراءة ،ب ـ ـ ـ ـأ ّن القـ ـراءات

الســبع مت ـواترة والنقــل بــاملتواتر إثبــات علمــي ،وقــول النّحــاة نف ــي ظ ــين ولــو س ــلم ع ــدم
التـواتر ،فأقــل األمــر أن تثبــت لغــة بنقــل العــدول وترجــع بكونــه إثباتــا ونقــل إدغ ـ ـ ـام الـراء
يف ال ــالم ع ــن أيب عم ــرو م ــن الش ــهرة والوض ــوح حبي ــث ال م ــدفع ل ــه -ومم ــن روى ذل ــك
( )1ينظر :النشر ()2٧1/1
على بن محزة الكسائي ،عامل بنحو الكوفة ،عنه أخـذ يميـع
( )2أبو جعفر الرؤاسي الكويف النحوي ،أستاذ ّ
الكوفيني علـم النحـو ،تـويف سـنة ( 194هــ)  .ينظـر :تـاريخ العلمـاء النحـويني ( ،)194/1إنبـاه الـرواة
على أنباء النحاة (.)1٥1/4
( )3ينظر :املمتع الكبري يف التصريف (ص ،)41٨ :شرح شافية البن احلاجب (.)2٧4 /3
( )4ينظر :مهع اهلوامع (.)4٨9 /3
( )1ينظر :إبراز املعاين (ص.)19٨ :
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عنه -أبو حممد اليزيدي وهـو إمـام يف النحـو إمـام يف القـراءات إمـام يف اللغـات ،ولسـان
القراء من الكـوفيني ليسـوا مبنحطـني عـن
العرب ليس حمصوراً فيما نقله البصريون فقط ،و ّ

قـراء البصــرة وقــد أجــازوه عــن العــرب ،فوجــب قبولــه والرجــوع فيــه إىل علمهــم ونقلهــم إذ
من علم حجة على من مل يعلم(.)1
وجــاء عــن الــداين يف جامعــه أنــه قــال " ،وقَــد بـلَغـ ِـين عـ ِن اب ـ ِن ُجم ِ
اهــد أَنــهُ َر َجـ َـع َع ـ ِن
َ
َ ََ َ
اإلظ َهــا ِر اختِيَــارا واستِحســانًا وُمتَابـَ َع ـةً لِمــذ َه ِ
اإلد َغـ ِـام إِ َىل ِ
ِ
ب اخلَلِيـ ِـل َو ِســيبَـ َوي ِه قَـبـ َـل َموتِـ ِـه
َ
َ َ
ً َ
ِ ِِ
ني "(.)2
بِست سن َ
وأجــاب علــى ذلــك ابــن اجلــزري بقولــه( :قُـلــت) :إِن صــح َذلـِـك ع ـ ِن اب ـ ِن ُجم ِ
اهــد
َ
َ َ
ُ
َ
فَِإمنَا ُه َـو ِيف َوج ِـه إِظ َهـا ِر ال َكبِـ ِري .أَمـا ِيف َوج ِـه إِد َغ ِام ِـه فَ َـال؛ ِألَنـهُ إِ َذا أَد َغ َـم الـراءَ ال ُمتَ َحرَكـةَ
ِيف الالِم فَِإد َغ ُام َها َساكِنَةً أَوَىل َوأَحَرى َ -واللهُ أَعلَ ُم (.)3
ولع ــل رأي س ــيبويه ال ــذي تبع ــه في ــه أئم ــة اللغ ــة ،راج ــع إىل منهج ــه يف االس ــتقراء
والتــأليف الــذي اتبعــه يف كتابــه ،فقــد كــان ينقــل فقــط عــن القـ ّـراء وعلمــاء اللغــة املــوثقني
ـنت
والعــرب الــذين يوث ــق بفصــاحتهم ،فهــو ب ــذلك يتب ــع األفص ــح يف اللغ ــة ح ــىت أن ــه اس ـ ّ
مبدرســته يف قلــة االستشــهاد باحلــديث النبــوي؛ ألنــه ُروي بــاملعىن ال بــاللفظ ،ودخــل يف
يؤمنـ ــون علـ ــى اللحـ ــن( ,)4ومـ ــن املعـ ــروف أ ّن
روايتـ ــه كثـ ــريون مـ ــن األعـ ــاجم الـ ــذين ال َ

القراءات القرآنية ليس شرطاً أن تقوم على األفصـح يف اللغـة ،بـل شـرطها موافقـة العربيـة
ولو بوجه .
( )1ينظر :روح املعاين (.)٦4 /2
( )2ينظر :جامع البيان (. )٦11/2
( )3النشر يف القراءات العشر (.)12 /2
( )4املدارس النحوية (ص.)٨٥ :
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الخ صة:
حجـة علــى اللغــة وإليهــا حتــتكم القواعــد العربيــة ،وإيمــاع النحــاة ال
أوالً :القـراءات ّ

يعول عليه يف رد قراءة متواترة .
ّ
ثانياً :ال يرد القياس قـراءة متـواترة ،كمـا جـاء عـن الشـاطيب رمحـه اهلل" :ومـا لقيـاس

يف القـراءة مــدخال" ،وقــال الســيوطي يف الــدر املنثــور :قــال زيــد بــن ثابــت :الق ـراءة س ـنّة
من السنن فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه(.)1
ثالث ـاً :ال تقــوم الق ـراءات القرآنيــة يف نقلهــا علــى األفصــح يف اللغــة ،بــل إ ّن الكثــري
منهـا يقـوم علــى الفصـيح اجلـائز يف العربيـة ،وهــو مـا يــرد قـول الطــاعنني القـائم علــى رأي
ســيبويه القائــل بعــدم جـواز إدغــام الـراء يف الــالم ،واملســتخلص مــن منهجــه يف االســتقراء
والذي يعتمد على استقراء األفصح فقط ،وهو ما ال ينطبق على القراءات القرآنية .
رابع ـاً :الق ـراءات الســبع مت ـواترة والنقــل بــاملتواتر إثبــات قطعــي ،وقــول النّحــاة نفــي

ظين ولو سلم عدم التواتر فأقل األمر أن تثبت لغة بنقل العدول .
خامسـاً :نقــل إدغــام الـراء يف الــالم عــن أيب عمــرو مــن الشــهرة والوض ـ ـ ـ ـ ـوح حبيــث

ال مــدفع لــه -وممــن روي ذلــك عنــه -أبــو حممــد اليزيــدي وهــو إمــام يف النحــو إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
يف الق ـراءات إمــام يف اللغــات ,فــال ســبيل إىل القــول بغلــط ال ـراوي يف نقــل الروايــة لعــدم
علمه بالعربية .
سادس ـ ـاً :لسـ ــان العـ ــرب لـ ــيس حمصـ ــوراً فيمـ ــا نقلـ ــه البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريون فقـ ــط ،والق ـ ـراء

الكوفي ــون ليس ـوا بأق ــل ق ــدراً ع ــن قـ ـراء البص ــرة وق ــد أج ــازوا إدغ ــام الـ ـراء يف ال ــالم عـ ـ ـ ـ ـن

حج ـة علــى مــن مل
العــرب فوجــب قبولــه والرجــوع فيــه إىل علمهــم ونقلهــم إذ مــن علــم ّ
يعلم .

( )1الدر املنثور (.)1٨٥/٨
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ســابعاًُ :علــم اإلدغــام واحلــروف الــيت تــدغم بعضــها بــبعض مــن االســتقراء يف كــالم

العــرب مــن النثــر والشــعر ،وقبــل كــل ذلــك ممــا مس ـع ونقــل مــن الق ـراءات املتـواترة ،س ـواء
وافقـت أو خالفـت هــذه القـراءات أقيســة النحـاة وضـوابطهم ،فعلـى هــذا يكـون اإلدغــام
لغة صحيحة فاشيه عن العرب كما هو اإلظهار .
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭧﭨﭽ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬًﭼ آل عم ـ ـ ـ ـران ،٧1 :ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ آل عم ـ ـ ـ ـران:
 141ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽًﭼ النساء. 111 :
تأصيل القراءة :
ِّ
ص ِل ِه
وس ِّك ْن ُي ؤِّد ْه م ْع ُنول ْه وُن ْ
ص ُر إْلها ِ بان ِلس ُانهُ
وفي إْل ُك ِّل ق ْ

وُن ْؤتِ

بخْل
ُ

ِه ِم ْنه ا ف اعتبِ ْر ص ِافيا ح ل
ٍ وف ي ط ه بِ و ْجه ْي ِن ُب ِّج ل

سـ ــكن اهلـ ــاء وص ـ ـالً ووقف ـ ـاً يف أربعـ ــة مواضـ ــع( :يُـ ـ َـؤده)َ ،و (نـُؤتِـ ــه)َ ،و (نـُ َول ـ ــه)،
َو(نُصلِه) أبو عمرو وشعبة ومحزة ،وحجتهم يف ذلك:
 -1أ ّن الفع ــل ق ــد ح ــذفت من ــه الي ــاء ال ــيت قب ــل اهل ــاء للج ــزم ،وص ــارت اهل ــاء يف
موضع الم الفعل فحلت حملها ،وسكنت كما تسكن الم الفعل للجزم .

-2وجازت على أخرى ،وهي أ ّن من العرب من يُسكن هاء الكنايـة إذا حتـرك مـا
قبلهــا مثــل :ضـربته ضـرباً شــديداً ،فيحــذفون صــلتها ويســكنوهنا كمــا هــو احلــال مــع مــيم
اجلم ــع يف (أن ــتم ,وعل ــيكم) ي ــذفون ص ــلتها ويس ــكنون ،وه ــو األكث ــر يف امل ــيم فاهل ــاء
ضمري ،وامليم جلمع الضمري ،فجريا جمرى واحداً يف جواز اإلنكـار وحـذف الصـلة ,وهـو
ما عليه يماعة القراء يف امليم .

وقرأ قالون وهشام خبلف عنه بقصر أو بـاالختالس مـن غـري يـاء ( ,)1وحجـتهم يف
ذلك أ ّن من كسر وقصر من غري ياء ،فقد أجرى األصل الذي كان قبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اجلزم،

( )1املقصود بالكسر أو االختالس يف هاء الكناية ،هو اإلتيان باحلركة من غري إشباع وال صله .
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فأصله أن يكون بياء قبل اهلاء وهي الم الفعل ،وبياء بعد اهلاء ،بـدالً مـن الـواو دخلـت

للتقوي ــة حن ــو( :ي ــؤديهي) واهل ــاء ح ــرف ال يج ــز ب ــني ي ــاءين س ــاكنني ،فح ــذفت الثاني ــة

اللتقاء الساكنني وبقيت اهلـاء مكسـورة ،مث حـذفت اليـاء الـيت قبـل اهلـاء للجـزم ،وبقيـت
اهلاء مكسورة على ما كانت عليه قبل اجلزم.
وق ـرأ البــاقون بالكســرة الكاملــة مــع اإلشــباع وهــو الوجــه الثــاين هلشــام ،وق ـرأ ور
بصــلة اهلــاء وحجــتهم أنــه أتــى باهلــاء مــع تقويتهــا علــى األصــل ،كمــا أنــه ملــا زالــت اليــاء
الــيت قبــل اهلــاء ،والــيت مــن أجلهــا حتُــذف اليــاء الــيت بعــد اهلــاء ،أبقــى اليــاء الــيت بعــد اهلــاء
ألن ــه ال توج ــد عل ــة يف اللف ــظ حل ــذفها وم ــن قـ ـرأ بالقص ــر أو الص ــلة فيق ــف عل ــى اهل ــاء
باإلس ــكان ،وم ــن قـ ـرأ بالص ــلة يك ــون امل ــد عن ــده م ــن قبي ــل املنفص ــل ك ــل مي ــده حبس ــب
مذهبه ،وحلمزة على سكون اهلاء التحقيق و السكت(.)1
الطعن :
طع ــن الزج ــاج وغ ــريه يف قـ ـراءة اإلس ــكان يف اهل ــاء فق ــال" :وه ــذا اإلس ــكان ال ــذي
حكى عنه ه ِ
ؤالء غلـط بـني ال ينبغـي أن يقـرأ بـه أل ّن اهلـاءَ ال ينبغـي أن جتـزم وال تسـكن
ُ

يف الوصل إمنا تسكن يف الوقف(.)2
ونقل النحاس عن حممد بن الوليد( )3ما مسعـه عـن حممـد بـن يزيـد (ت  )2٨1أنـه

ق ــال :م ــا علم ــت أ ّن أب ــا عم ــرو ب ــن الع ــالء حل ــن يف ص ــميم العربي ــة ّإال يف ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفني
ِ
ـك) وإّمنــا صــار حلن ـاً ألنّــه أدغــم حرف ـاً يف حــرف
أحــدمها (عــاداً لــوال) واآلخــر (يُـ َـؤده إِلَيـ َ
فأس ــكن األول والث ــاين حكم ــه الس ــكون وإّمن ــا حركت ــه عارض ــة فكأن ـ ـ ـ ـه يم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ب ــني
( )1ينظر :احلجة يف القراءات السبع ( ،)1٦٦/1الكشف (. )249/1
( )2معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)432 /1
( )3حممد بن الوليد املصري النحوي التميمي ،ابن والّد ،صاحب التصانيف ،تويف سنة(29٨هـ).
ينظر :إنباه الرواة ( ,)224/3األعالم للزركلي (.)133/٧
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ســاكنني" ( ,)1ووافــق الزجــاج يف هــذا الطعــن العكــربي فقــال يف حديثــه عــن أوجــه األداء
يف كلمة (يؤده) " :والثالِثـةُ :إِسـ َكا ُن اهل ِ
ـاء ،وذَلِ
ـك أَنـهُ أُجـ ِري الوصـل ُجمـرى الوق ِ
ـف َوُه َـو
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ
ضعِيف َو َحق َه ِاء الض ِم ِري احلََرَكةُ "(.)2
َ
و ه الطعن:
وحق هاء الضمري احلركة وليس اإلسكان .
اهلاء لإلضمارّ ،
دراسة الطعن :

ال خيفى على املتأمل ملؤلّفات الزجاج ك ـ (إعراب القرآن) ،و (معـاين القـرآن) ،أنـه

من أكرب النحاة القياسيني ،وأ ّن طعنه يف القـراءات أو تفضـيله لبعضـها علـى بعـض ،إمنـا
يقوم على مدى مطابقتها أو خمالفتها للقواعد النحويـة املوضـوعة ،فهـو ذو نظـره قياسـية
حبتــه علــى الــرغم مــن تكـراره لعبــارة( :القـراءة سـنّة ) ،فنجــده يطعــن يف القـراءات املتـواترة
مـىت مــا خالفـت قاعــدة حنويــة معتـربة لديــه بنــاءً علـى هــذه النظــرة القياسـية ،وهــذا الطعــن
من الزجاج يف القراءة ليس بشيء لوجوه منها :
إ ّن ه ــذا الطع ــن ال يلغ ــي ب ــأ ّن اإلس ــكان يف ه ــاء الكناي ــة ه ــو لغ ــة حمكي ــة سـ ـواء

اتصــلت مبجــزوم أو غــريه ،إالّ أ ّن القـ ّـراء مل يســكنوها إالّ يف اجملــزوم مثــل كلمــة (يــؤده)،
فهـ ــو لغـ ــة ثابتـ ــة عـ ــن العـ ــرب حفظهـ ــا األئمـ ــة األعـ ــالم كالكسـ ــائي ،والفـ ـراء ،وحكـ ــى
الكســائي عــن بــين عقيــل وكــالب قــال :مسعــت أع ـراب عقيــل وكــالب يقولــون{ :لربــه
لكن ــود} ب ــاجلزم ،ويقول ــون (ل ــه م ــال ول ــهُ م ــال) .فل ــذلك ال نظ ــر مل ــن طع ــن يف ه ـ ـ ـ ـ ـذه
القراءة (.)3
( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)٦1 /1
( )2التبيان يف إعراب القرآن (.)2٧2 /1
( )3ينظر :إبراز املعاين مـن حـرز األمـاين (ص ،)1٥٧ :الـدر املصـون ( ،)2٦3/3اإلحتـاف (ص،)221 :
اللهجات العربية يف القراءات القرآنية (. )1٦4
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كما أ ّن أبا عمرو فّر مـن السـكون إىل االخـتالس ،والـذي نـص علـى أ ّن السـكون

ال جيــوز نــص علــى أ ّن االخــتالس أيض ـاً ال جيــوز ،ب ــل إنــه جع ــل اإلســكان يف الض ــرورة
خرجهــا علــى أ ّن هــاء الضــمري قــد ســكنت
أحســن منــه يف االخــتالس ،وذلــك عنــد مــن ّ
إجراءً للوصل جمرى الوقف ،وجعل قوله (عيونه سيل واديها) يف قول قطرب (:)1

ـرب املـ ـ ــاءَ مـ ـ ــا يب حنـ ـ ــوه عطـ ـ ــش
وأَشـ ـ ـ ُ

ـيل واديهـ ـ ـ ـ ــا
 . . . .إال ألن عيونـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ـ ُ

أو ُمع ـ ـ ــربُ الظه ـ ـ ــر يُن ـ ـ ــيب ع ـ ـ ــن وليت ـ ـ ــه

مـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــج َربـ ـ ـ ــهُ يف الـ ـ ـ ــدنيا وال اعتَ َم ـ ـ ـ ـرا

أفضل من قول القائل (:)2

حيث سكنت اهلاء يف األول واختلست حركتها يف الثاين .
كمــا أ ّن األصــل يف كــل هــاء اتصــلت بفعــل جمــزوم ،أن جيــري فيهــا ثالثــة أوجــه:

اإلســكان واالخــتالس واإلشــباع ،وقــد جــاءت األوجــه الثالثــة يف قـراءة الســبعة يف بعــض
الكلمات ،وبعضها مل يأت فيه إالّ وجهان (.)3

كمــا أن مــا ذهــب إليــه أبــو إســحاق مــن أن اإلســكان غلــط لــيس بشــيء ،إذ هــي
ق ـراءة يف الس ــبعة ،وه ــي متـ ـواترة ،وكف ــى أهن ــا منقول ــة م ــن إم ــام البص ـريني أيب عم ــرو ب ــن
العــالء .فإنــه عــريب صـريح ،وســامع لغــة ،وإمــام يف النحــو ،ومل يكــن ليــذهب عنــه ج ـواز
مثل هذا .
وقد أجاز ذلك الفراء وهو إمام يف النحو واللغة .وحكى أ ّن ذلك ل ـ ـ ـ ـ ـ ـغة لبعض

( )1البيــت منس ــوب لقط ــرب يف اخلص ــائص ( ،)2٥٧/1س ــر صــناعة اإلع ـراب ( )31٨/2وه ــو مح ــد ب ــن
على املعروف بقطرب النحوي اللغوي ،لقبه بذلك سيبويه ،وهو أول من وضع املثلث يف
املستنري أبو ّ
اللغة ،تويف سنة (2٥٦هـ)  .ينظر :إنباه الرواة ( ،)219/3األعالم للزركلي (. )91/٧
( )2البيت لرجل من باهله ،وهو يف الكتاب ( ،)3٥/1املقتضب (. )3٨/1
( )3ينظر :احلجة البن خالويه ( ،)111/1الدر املصون (. )2٦1/3

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

191

العرب جتزم يف الوصل والقطع (.)1
وقــد كــان يؤخــذ علــى الزجــاج أنــه مل يكــن إمام ـاً يف اللغــة ،ولــذلك عنــدما أنكــر

رد النــاس علــى أيب
علـى ثعلــب يف كتابــه( :الفصــيح) مواضــع زعـم أ ّن العــرب ال تقوهلــاّ ،
إسحاق يف إنكاره ،ونقلوها مـن لغـة العـرب ,وكـانوا يقولـون :حفظهـا ثعلـب ومل يفظهـا

()2
رد عليه :أبو منصور اجلواليقي  ،وقد كـان ثعلـب إمامـاً يف اللغـة وإمامـاً
الزجاج ،وممن ّ
يف النحو على مذهب الكوفيني(.)3

الخ صة:
أوالً :إ ّن ه ــذه القـ ـراءة يف الس ــبعة ،وه ــي متـ ـواترة ،ويكف ــى أهن ــا منقول ــة ع ــن إم ــام

البص ـريني أيب عمــرو بــن العــالء ,أعلــم أهــل زمانــه بالعربيــة ،وإمــام يف النحــو ،ومل يك ــن
ليذهب عنه جواز مثل هذا .
ثاني ـاً :إ ّن لغــة اإلس ــكان يف اهلــاء هــي لغ ــة حمكي ــة وش ــائعة عن ــد الع ــرب ،حفظه ــا

ونقلها األئمة األعالم ومنهم الكسائي ،والفراء .
ثالثـاً :إ ّن إيغــال الزجــاج يف القياســية مبنهجــه واختيــاره للقـراءات بنــاءً علــى القواعــد

النحوية املوضوعة ،هو من أهم رفضه وطعنه يف القراءات املتواترة .
رابعـاً :إ ّن أوجــه االحتجـاج بـالقراءة باإلسـكان متعـ ّددة ومسـتقيمة يف العربيــة ،وقــد

ذكرهــا الكثــري مــن أئمــة اللغــة والقـ ّـراء ،واألصــل يف كــل هــاء اتصــلت بفعــل جمــزوم ،أن
جيري فيها ثالثة أوجه :اإلسكان واالختالس واإلشباع .
خامس ـاً :مــن أوجــه االحتجــاج هلــذه الق ـراءة ،أن العــرب تُس ــكن هــاء الكناي ــة إذا
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء (.)223 /1
العالمة أَِيب منصور ابن اجلواليقي النحوي .كان فيه فضل وعلم
( )2أمحد بن أَِيب طاهر ،إِس َحاق ابن ّ
سن الرواية .وكانت وفاته يف سنة ( 1٨٧ه)
وتق ّدم ،وتصدر إلقراء األدب ببغدادّ ,
وتوى شابا قبل ّ
ينظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة ( ،)٦1/1تاريخ اإلسالم (. )٨29/12
( )3ينظر :البحر احمليط (. )٧9٦/2
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حتـرك مــا قبلهــا كمـا يفعلــون مبــيم اجلمــع ،وجـاء عــن مكــي احتجاجـه حلــذف صــلة اهلــاء
بقولــه :وقــد كــان جيــب أن يكــون احلــذف مــع اهلــاء أقــوى منــه مــع املــيم؛ ألن صــلة املــيم
حسـن حـذف مـا هـو أصـل،
أصل من االسم املضمر ،وصـلة اهلـاء إمنـا هـي تقويـة ،فـإذا ُ
()1
فحذف ما هو غري أصل أقوى

( )1ينظر :الكشف للقيسي (. )31٥/1
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المبحثًالثالث ً
ً

ﭧ ﭨ ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
تأصيل القراءة:

وت ْخِحي ُ ق الوإ ِإ َّن ع ِال ُم
اجمعوإ ِ
ص ُل وإ ْفت ِْ إْل ِميم ُح َّول
دنا ف ْ ُ

فيس ِحتكم ض سم وكسر ِ
صح ُابهُ ْم
ٌْ
ْ ْ
وه ت ْي ِن ِف ي ه ت ِ
إن ح َّ وثِ ْ لُ هُ

هُ دل

س ــبق التفص ــيل يف تأص ــيل القـ ـراءة يف املبح ــث الراب ــع م ــن الفص ــل الث ــاين مط ــاعن

اللغويني والنحويني يف قراءة اإلمام نافع

()1

الطعن:

أجيزَها ملخالفتها املصحف"(.)2
قال األزهري":وأما قراءة أيب عمرو فإين ال ُ

و ه الطعن:
استشـ ــكل األزهـ ــري هـ ــذه القـ ـراءة مـ ــن حيـ ــث َخـ ــط املصـ ـ ِ
ـحف؛ وذلـ ــك أن َرمسَـ ــه
بدون ألف وال ياء ،فإثباتُه ِ
«هذن» ِ
ِ
املصحف.
بالياء زيادة على خط

دراسة الطعن:
نشــأ ا ِإلش ـكال :أَن ِاالسـ َـم ال ُمثَــىن يـُعـ َـرب ِيف حــال النصــب َواخلَفــض بِاليَــاء،
إِن َم َ
َوِيف َحـ ــال الرفـ ـع بِـ ــاألَلف َوَهـ ـ َذا ُمتَـ ـواتِر ِم ـ ـن لُغَـ ـ ِـة ال َعـ ـ َـرب ،فَظـ ــن الن َح ـ ـ ـ ـاة أَن األَمسَ ـ ـ ـ ـاء
ال ُمبـ َه َم ــة ال َمبنِيـ ـةَ ِمث ــل َهـ ـ َذين َواَللـ ـ َذين َجتـ ـ ِري َهـ ـ َذا ال َمج ــرى وأَن ال َمب ـ ِـين ِيف َح ــال الرف ــع
يَ ُك ــون بِــاألَلِف َوِم ــن ُهنَ ــا نَ َش ـأَ ِ
اإلش ـ َكال َ .وَك ــا َن أَبُــو َعم ــرو َإم ًام ـا ِيف ال َعَربِي ــة فَـ َق ـ َـرأَ ِمبَــا
احر ِان) ،وقد ذكر أ ّن له سلَ ًفا ِيف ه ـ ـ ـ ـ ـ ِذهِ ال ِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءةِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ََ
يـَعرف من ال َعَربية( :إن َه َذي ِن لَ َس َ
( )1ينظر(ص )9٨:من البحث .
( )2معاين القراءات لألزهري (.)111/2
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ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـال:
ي َعنـهُ أَنـهُ قَـ َ
َوُه َـو الظـن بـه :أَنـهُ َال يـَق َـرأُ إال مبَـا يـَرِويـه َال مبُ َجـرد َمـا يـَ َـراهُ َوقَـد ُرِو َ
ِ
ـك ِألَن ــهُ َمل يـَ ـ َـر َهلَــا َوج ًه ــا ِم ــن ِج َه ـ ِـة
إين َألَس ــتَحيِي ِم ــن الل ـ ِـه أَن أَقـ ـ َـرأَ (إن َهـ ـ َذ ِان) َوذَل ـ َ
ال َعَربِي ِة(.)1
قد استشكلت قراءته هذه ألهنا خمالفـة لرسـم املصـحف اإلمـام ،فـإ ّن اسـم اإلشـارة

فيه بدون ألف ويـاء فإثبـات اليـاء زيـادة عليـه ،وكـم يف القـراءات مـا خـالف رمسـه القيـاس
مع أ ّن حذف األلف ليس على القياس أيضا(.)2

وقـ ــد رمسـ ــت (إن هـ ــذان لسـ ــاحران) يف املصـ ــحف العثمـ ــاين هكـ ــذا( :إن هـ ــدن
لساحران) من غري نقط وال شـكل وال تشـديد وال ختفيـف يف نـوين إن وهـذان ومـن غـري

ألــف وال يــاء بعــد الــذال مــن هــذان ,والشــك يف أن جمــيء الرســم هكــذا كــان ص ــاحلاً
عنــدهم ألن يُق ـرأ بــالوجوه األربعــة الــيت وردت كلهــا بأســانيد صــحيحة ،ولعــل هــذا يُعــد

املتنوع ــة يف الكلم ــة
م ــن أب ــرز مزاي ــا وفوائ ــد الرس ــم العثم ــاين وه ــو :الدالل ــة يف الق ـراءات ّ
الواحــدة بقــدر اإلمكــان ،وذلــك أن قاعــدة الرســم لــوحظ فيهــا أ ّن الكلمــة إذا كــان فيهــا

قراءتــان أو أكثــر ُكتبــت بصــورة حتتمــل هــاتني الق ـراءتني أو األكث ــر .فــإن ك ــان احل ــرف
الواحــد ال يتم ــل ذلــك ب ــأن كانــت ص ــورة احلــرف ختتل ــف ب ــاختالف الق ـراءات ،ج ــاء
الرســم علــى احلــرف الــذي هــو خــالف األصــل ،وذلــك لــيعلم جـواز القـراءة بــه وبــاحلرف

الذي هو األصل .وإذا مل يكن يف الكلمة إالّ قـراءة واحـدة حبـرف األصـل رمسـت بـه(.)3
ـاء كانــت ألَن تَـثنِيــة المنصــوب والمجـرور بِاليـ ِ
ف َقـرأَه أَبــو عمــرو(إِن هـ َذين) بِالي ِ
ـاء هــي لُغَــة
َ ُ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ
َ
فصحاء ال َعَرب َوأَبُو َعمرو مستغن َعن إِقَ َامة َدلِيل على ِصح َتها(.)4
( )1ينظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)2٦1 – 24٨/11
( )2ينظر :روح املعاين (.)13٦/٨
( )3ينظر :مناهل العرفان (.)3٧3/1
( )4ينظر :حجة القراءات البن زجنله (ص.)414 :
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احلج ـة علــى إنكــار األزهــري؛ ألن ـه قــال " :وكلمــا وجــدت َســبيالً إىل
وهــذا يقــيم ّ
موافقـ ــة املصـ ــحف مل أ َِجـ ــز خمالفتَـ ــه؛ أل ّن اتباعـ ــه ُسـ ــنة"( ،)1وهـ ــذه القـ ـراءة وجههـ ــا بـ ـ ّـني
وواضح يف العربية من جهة اإلعراب والرسم .
الخ صة:
أوالً :إ ّن عــدم إجــازة أيب عمــرو لق ـراءة مــن ق ـرأ (إن هــذان) وهــي ق ـراءة غــريه مــن
القراء ،مل يكن إالّ ألنه َمل يصله أو يـََر ويثبت للقراءة َوج ًها ِمن ِج َه ِة ال َعَربِي ِة لديه .

ثاني ـاً :إ ّن استشــكال ق ـراءة أيب عمــرو كــان م ــن أجــل خمالفته ــا لرس ــم املص ــحف؛
ألن القـراءة باليــاء تُعــد زيــادة علــى رســم املصــحف ،ومــن املعــروف أ ّن هنــاك الكثــري مــن
القراءات املتواترة املشهورة ما خالف رمسها القياس .

ثالثـ ـاً :إ ّن ه ــذه اآلي ــة ق ــد رمس ــت يف املص ــحف اإلم ــام ب ــدون نق ــط وال ش ــكل وال
تشــديد وال ختفيــف ،وبــدون ألــف أو يــاء بعــد الــذال يف (هــذين) ممــا جيعلهــا صــاحلة ألن
يُقرأ فيها بكل األوجه ،ويزيل عنها أصل االستشكال .
رابعـ ـاً :قـ ـراءة أيب عم ــرو وإن خالف ــت اخل ــط صـ ـراحة إالّ أهن ــا وافقت ــه احتم ــاالً ,إِذ
ُم َوافَـ َقةُ الرس ِم قَد تَ ُكـو ُن َحت ِقي ًقـا َوُه َـو ال ُم َوافَـ َقـةُ الصـ ِريَةَُ ،وقَـد تَ ُكـو ُن تـَق ِـد ًيرا َوُه َـو ال ُم َوافَـ َقـةُ
ِ
ِ
يح الرسـ ِم ِيف َحـرف ُمــد َغم أَو ُمبـ َـدل أَو ثَابـِـت أَو
صـ ِر ِ
احت َم ًـاال ,وعــد ابــن اجلـزري ُخمَال َفـة َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اضةً(.)2
َحم ُذوف أَو َحن ِو َذل َ
ك َال يـُ َعد ُخمَال ًفا إِ َذا ثـَبَتَت القَراءَةُ بِه َوَوَرَدت َمش ُه َورًة ُمستَـ َف َ
خامسـاً :مــىت مــا ُوجــد ســبيل ملوافقــة القـراءة املصــحف فــال يُلتفــت إىل رّدهــا؛ ألن
القراءة سنّة متّبعة.

( )1ينظر :معاين القراءات لألزهري (.)111/2
( )2ينظر :النشر (. )12/1
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المبحثًالرابع ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼًالنجم.1٥ :
تأصيل القراءة:
وُق ْل

وأ ْدغ

ان ِ
ع ادإ إألُ ْول ى بِِْ ْس ك ِ
لم ِه
م ب ِاقي ِه ْم وبِ َّ
ص لُهُ ْم
الن ْ ِل و ْ

ِ
ل الُون وإْلب ْ
ص ِره وتُ ْهم ُز و ُإوهُ
ص ِل في َّ
إلن ْ ِل ُكلِّ ِه
وت ْبدْأ بِه ْم ِز إْلو ْ

اس ِ
وت ْن ِو ُين هُ بِاْلكس ِر ك ِ
يه ظل ل
ْ
صل
ص ِل فُ ِّ
وب ْد ُؤ ُه ُمو وإْلب ْد ُ بِاأل ْ

ِل الُون
وِإ ْن ُك ْن

إلن ْ ِل ب ْد إ ومو ِ
ح ال َّ
صل
ْ
ا معت دإ بِع ِار ِ
ض ِه ف ل
ُْ

قـرأ ابـن كثــري ،وابـن عـامر ،والكــوفيني (عـاداً األوىل) بكسـر التنــوين وسـكون الــالم

يف حــال وصــل (األوىل) بـ ـ (عــاداً) للــتخلص مــن التقــاء الســاكنني ومهــا التنــوين والــالم،
فــإذا وقفـوا علــى (عــاداً) وابتــدءوا بـ ـ (األوىل) أتـوا ِّبمــزة الوصــل مفتوحــة وأســكنوا الــالم،
وبعدها مهزة مضمومة فواو ساكنة .
وقرأ نافع وأبو عمرو ،بنقل حركة مهز (األوىل) إىل الالم قبلهـا ،وحـذف اهلمـزة مـع
إدغـ ــام تنـ ــوين (عـ ــاداً) يف الم (األوىل) ،والوجـ ــه أن أصـ ــله (عـ ــاداً األوىل) بتنـ ــوين عـ ــاد،

ـوىل) مث أدغــم التنــوين يف الــالم فبقــي
وبــاهلمزة يف األوىل ،فخففــت اهلمــزة فبقــي( :عــاداً لُـ َ
(عـاد اللـوىل) ،والتنــوين نـون ســاكنة ،وإدغـام النــون يف الـالم إمنــا يكـون بــأن تقلـب النــون
الم ـاً ،مث تــدغم الــالم يف الــالم  .غــري أ ّن قــالون يقـرأ ِّبمــزة ســاكنة بعــد الــالم املضــمومة
بدالً من الواو ،وهذا يف حـال وصـل (األوىل) ب ـ (عـاداً) فـإذا وقـف علـى (عـاداً) وابتـد
بـ (األوىل) فلقالون ثالثة أوجه(:)1

( )1ينظر :املوضح (ص ،)٧49 :الوايف (ص.)1٨9 :
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( -1ألــؤىل) ِّبمــزة الوصـل وبعــدها الم مضــمومة ،وبعــد الــالم مهــزة ســاكنة ،فلمــا
كان

 -2قبـ ــل الـ ـواو مـ ــن (اللـ ــوىل) ضـ ــمة مهـ ــزت ال ـ ـواو جملـ ــاورة الضـ ــمة ،ومثلـ ــه ق ـ ـول
القائل(:)1
ِ
إيل ُمؤسى
ّ
حلب املؤقدان ّ
( -3لُؤىل) بالم مضمومة ،ومهزة ساكنة ،وترك مهزة الوصل .
( -4األوىل) كقـ ـراءة اب ــن كث ــري وم ــن مع ــه مه ــزة وص ــل مفتوح ــة ،والم س ــاكنة،
بعدها مهزة مضمومة فواو ساكنة .
ولور عند البدء وجهان :
( -1ألُــوىل) ِّبمــزة وصــل وبعــدها الم مضــمومة ،وبعــد الــالم واو ســاكنة ،ولــه يف
البدل األوجه الثالثة .

 -2كاألول ولكن مع حذف مهزة الوصل ،وليس له يف البدل إالّ القصر(.)2

الطعن:

طعـ ــن وأعـ ــاب يف قـ ـراءة اإلدغـ ــام املـ ــازين وتلميـ ــذه املـ ــربد وغـ ــريهم ،فقـ ــال املـ ــازين:
عاد للؤىل" ,فهمز وهو خطأ منه .وهو مبنزلة قول الشاعر:
وكذلك قراءة من قرأ " َ
حلب املؤقدان إىل ُمؤ َسى

( )1البي ــت جلري ــر وه ــو يف ديوان ــه ( ،)14٧وج ــاء يف اخلص ــائص ( ،)1٧٧/2املمت ــع الكب ــري يف التصـ ـريف،
املؤلــف :علــي بــن مــؤمن بــن حممــد ،احلَضـ َـرمي اإلشــبيلي ،أبــو احلســن املعــروف بــابن عصــفور (املتــوى:
٦٦9هـ) ،الناشر :مكتبة لبنان ،الطبعة :األوىل ( ,199٦ص.)٦9 :
( )2ينظــر :الســبعة (ص ،)٦11:حجــة الق ـراءات البــن زجنلــه (ص ،)٦٨٧ :املوضــح (ص ،)٧49 :ال ـوايف
(ص.)1٨9 :
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فهمـز الـواو الســاكنة؛ ألنـه تــوهم الضــمة قبلهــا فيهـا ,ومــن ذهــب إىل أ ّن "أ َّول مــن
حج ـة لــه عليــه( ,)1وقــال امل ــربدَ " :وِم ـنـ ُهم مــن يـَ ُق ــول
َو َأل" فهــو عنــدنا خمطــئ؛ ألنــه ال ّ
ـاد
وعلـى َهـ َذا قـرأَ أَبــو َعمـرو { َوأَنـهُ أَهلَ َ
ـك َعـ َ
َحلمـر جـاءَين فيحـذف األَلـف لتحـّـرك الـالم َ
ويل} َوَكا َن األَخفـش ُِجييـز اِ َسـل زيـدا ألَن السـني ِعنـده َسـاكِنة ألَن احلََرَكـة للهمـزة َوَهـ َذا
ل َ
ِ
متصرفة َك َسائِر احلُُـروف وأَلـف ال َوصـل َال أَصـل َهلَـا "( ،)2كمـا
غلَط َشديد؛ ألن السني ّ
تكلّــم النحويــون يف هــذا ،فقــال حممــد بــن يزيــد :هــو حلــن ,ومــا علمــت أ ّن أبــا عمــرو بــن
ِ
ـك
ـك) ،ويف ( َوأَنـهُ أَهلَ َ
العالء حلن يف صميم العربية يف شيء من القرآن ّإال يف (يـَُؤده إِلَي َ
عاداً األُوىل)(.)3
و ه الطعن :
احتج الطاعنون يف هذه القراءة بأ ّن اللغة الفصيحة عدم االعتـداد بالعـارض؛ ألنـه
ملــا نُقل ــت حرك ــة اهلم ــز إىل الم التعري ــف ،وإن مل يك ــن م ــن أص ــله النق ــل ألج ــل قص ــده
التخفيــف باإلدغــام ،وملــا نقــل احلركــة اعتــد ِّبــا ،إذا ال ميكــن اإلدغــام يف ســاكن وال مــا
هو يف حكمه.
دراسة الطعن:
لعل من أجود ما جاء يف تفصيل دراسة (عاداً األوىل) ،ما ذكـره السـمني يف الـدر

املصـون حيــث قـال :إ ّن هــذه اآليـة الكرميــة مــن أشـكل اآليــات نقـالً وتوجيهـاً ،فالبــد أن
يوقف على معر ِفة ِ
ثالثة أصول:
بعده ساكن.
حكم التنوي ِن إذا وقع َ
األولُ :
الثاين :حكم حر ِ
كة ِ
النقل.
ُ

( )1املنصف البن جين(ص.)311 :
( )2املقتضب (.)214 /1
( )3ينظر :إعراب القرآن للنحاس (. )1٨٨ /4
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األول فحكـم التنـوي ِن املالقـي أن يكسـر اللتق ِ
ـاء السـاكنني حنــو:
فأمـا ُ
ُ ََ
ُ
ِ
ِ ِ
َحـد اهلل الصـمد}،
ﭔ ﮊ [ا ِإلخالص ]1 :أو ُي َذ َ
ف تشـبيهاً حبـرف العلـة كقـراءة {أ َ
وك ِ
قول الشاعر(:)1
فألفيتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ُمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعتِ ِ
ب وال ذاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهَ إال قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالً
َ
وهو قليل جداً.
ِ
ِ
ـدم
وأمـ ــا الثـ ــاين فـ ــإن للعـ ــرب يف احلركـ ــة املنقولـ ــة مـ ــذهبني :االعتـ ـ َ
ـداد باحلركـ ــة ،وعـ ـ َ
ِ
االعتداد ِّبا ،وهي اللغةُ العالية.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ

تأنيث أَول.
الثالث فأُوَىل ُ
وأما ُ

األصول الثالثةُ يكون وجه قراءة أيب عمرو على النحو اآليت:
فإذا تقرَرت هذه
ُ
ِ
ِ
الم التعري ـ ِ
وجــه إدغــام التن ــوين يف ِ
ـاكن
ـف االعت ـ ُ
ـداد حبرك ــة النق ــل؛ ف ــال يكس ــر الس ـ َ
َ
األول ،وال يــأيت ِّبمــزةِ الوصـ ِـل ،ويـُـدغم التنــوين يف الم التعريــف فيكــون مثــل :مل يـَـذ َهب
َ
َحلمــر بســكون البــاء ،و َحلمــر ولَعجــم مــن غ ـ ِري مهــز ،وزيــاد لّعجــم بتشـ ِ
ـديد الـ ِ
ـالم ،وعلــى
ُ
َُ َ ُ
هذه ِ
اللغة جاءَت هذه القراءةُ.
ووجهه يف نقل حركة اهلمزةِ إىل الم التعريف ،وإن مل يكـن مـن أصـلِه النق ُـل ألجـل
ِ
ـام يف ســاكن
قَصــده التخفيـ َ
ـف با ِإلدغــام ،ولَمــا نقــل احلرك ـةَ اعتَــد ِّبــا ،إذ ال ميكــن ا ِإلدغـ ُ
وال ما هو يف ُحك ِمه.
ِ
ليست عنده ِمن ( َوأل) بل ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
حكم ما َ
ومهز الواو ألنه مل يـُعطها َ
جاوَرها ،و َ
( )1البيــت أليب األســود الــدؤيل وهــو ظَـ ِ
ـاملُ بـ ُـن َعمــرو ،واضــع علــم النحــو ،تــويف ســنة (٧1ه) ينظــر :ســري
أع ـ ــالم الن ـ ــبالء ( ،)9٦/4ت ـ ــاريخ العلم ـ ــاء النح ـ ــويني(ص ،)1٦4:والبي ـ ــت يف ديوان ـ ــه (ص،)123 :
املقتضب ( ،)313/3هتذيب اللغة ،)1٨/2( ،تاج العروس (. )311/3
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غ ـ ِري هــذا الوجـ ِـه ،وجيــوز أَن يكــو َن أص ـلُها عنـ َـده ِمــن (وأَل) أيض ـاً إال أنــه أَبـ َـد َل يف حـ ِ
ـال
َ
()1
النقل مبالغةً يف التخفيف ،أو موافَـ َقةً ِ
حلال تَـرِك الن ِ
ِ
قل .
ولعــل احـرتام املــازين للقيــاس ومــا ورد عــن العــرب وأهنــم حكمــاء فيمــا ينطقــون بــه،
وأن كل ما فعلوا فله مذهب وحكمـه ،وأنـه جيـب أن نضـع األشـياء حيـث وضـعوا ،وأن

نقـيس علـى مـا أجــروا ،هـو مـن أهــم العوامـل الـيت سـاعدت يف بنــاء موقفـه مـن القـراءات
على قلة ما وصل إلينا عنه ( ,)2فلم يكن لديه ثقة بروايـة القـراء ويفضـل عليهـا القيـاس،
وال يهمه بعد ذلك أن يكم عليهم باخلطأ والشذوذ .
ولــه رأي يف إدغــام القـراء يتضــح فيــه عــدم ثقتــه يف روايــتهم ،حيــث يــذهب إىل أن
التصريف واإلدغام واإلمالة فضـل مـن فضـول العربيـة ،وأ ّن أكثـر مـن يسـأل عـن اإلدغـام
واإلمالة هم القراء فيصعب علـيهم؛ ألهنـم مل يُعملـوا أنفسـهم فيمـا هـو دونـه ،فرمبـا سـأل
الرجــل مــنهم عــن املســألة قــد س ـأل عنهــا بعــض العلمــاء فكتــب لفظــه ،فــإن أجابــه غــري
ذلك العامل مبعناه وخالف لفظه كان عنده خمطئاً ،فال يلتفـت إىل قولـه :أخطـأت ،فإمنـا

يملهم على ذلك جهلهم باملعاين وتعلقهم باأللفا (.)3

يفضـل القيـاس علـى الروايـات القرآنيـة ،ممـا يسـوغ
وهنـا يتضـح لنـا كيـف أ ّن املـازين ّ
القراء والقـراءات ،والشـك يف أ ّن املـربد يف ذلـك
له بعد ذلك احلكم والطعن على بعض ّ
شــأنه شــأن أســتاذه ,حــني أحنــى علــى بعــض القـ ّـراء بالالئمــة واهتمهــم باجلهــل ،وحكــم
على بعض القراءات باخلطأ واللحن .
والش ــك يف أ ّن قـ ـراءة اإلدغ ــام هن ــا ق ــد قـ ـرأ ِّب ــا ن ــافع ،وه ــو م ــن ق ـ ـ ـ ـال عن ــه أه ــل

( )1ينظر :الدر املصون ( )113- 1٥٧/1٥بتصرف .
( )2مواقف النحاة (ص. )19٨ :
( )3ينظر :املنصف البن جين على التصريف للمازين(. )341-34٥/2
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املدينــة( :قـراءة نــافع سـنّة) ( ,)1وقـرأ ِّبــا أبــو عمــرو أحــد النحــاة األوائــل الــذين ال ُجيحــد

ت ــأثريهم يف بن ــاء ص ــرح النح ــو الع ــريب وتأس ــيس دعائم ــه ،وأعل ــم أه ــل زمان ــه بالعربي ــة،
فكيف يُرمى مثل هؤالء بعدم الدراية ؟ .
الخ صة:
أوالً :إ ّن هــذه القـراءة متـواترة ،متلقــاة عــن النــيب  بالســند الصــحيح املتـواتر ،فــال

يوجد ما يسوغ الطعن فيها بأي شكل من األشكال .
ثانيـاً :مكانــة مــن نقلـوا اإلدغــام يف هــذه القـراءة وهــم أبــو عمــرو ونــافع بــني القـ ّـراء،
وبني أهل زماهنم ،فيكف يُرمى مثلهم بعدم الدراية ،ويُتهمون باللحن واخلطأ

ثالث ـاً :إ ّن االعت ــداد بالع ــارض م ــن م ــذاهب الع ــرب ،وقـ ـراءة اإلدغ ــام قام ــت عل ــى
()2
االعتداد بالعارض ،فحسن اإلدغام يف الالم إذا عليها حركة معتد ِّبا
رابعاً :قياسية املازين واملربد ،وتفضيلهما للقياس علـى القـراءات ،جعلهمـا يهايمـان
القراء ويتهماهنم بتعلقهم باأللفا وجهلهم باملعاين .
ّ

( )1ينظر :معرفة القراء الكبار (ص. )٦4 :
( )2ينظر :الكشف (. )٨٧/1
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الفصل اخلامس

مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام ابن عامر (ت )991

وفيه اثني عشر مبحثا :

المبحث األول :تحقيق الهمزتين من كلمتين مثل ﭽﮰﮱ ﯓﭼ البقرة.02 :

المبحث الثاني :ﭽﭰﭱ ﭲﭳ ﭼ النساء.025 :
المبحث الثالث :ﭽﯡﯢﯣﯤ ﭼ المائدة.3 :
المبحث الرابع :ﭽﯱﯲ ﭼ األنعام.17 :
المبحث الخامس:ﭽﮱﯓﯔﯕ

ﯖ

ﯗ

ﯘﯙﭼ األنعام.020 :
المبحث السادس :ﭽﮒﮓﮔ ﭼ األعراف.000 :
المبحث السابع :ﭽ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯔ ﯕﯖ ﭼ األنفال:
.51
المبحث الثامن :ﭽﭚﭛﭜ ﭼ يوسف.32 :
المبحث التاسع :ﭽﮬﮭﮮ ﭼ األنبياء.11 :
المبحث

العاشر:ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼاألحزاب ،00–07:ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ

األحزاب ،60 – 66 :ﭽﮈﮉﮊ ﭼ األحزاب.61 – 60 :
المبحث الحادي عشر :ﭽ ﯠﯡ ﭼ حيثما وردت .
المبحث الثاني عشر :ﭽﯵﯶﯷﯸ ﭼ حيثما وردتً .
المبحث الحادي عشر:ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼاألحزاب.11 –1٥:
ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁًﭼ األحزاب.٦٧ – ٦٦ :
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊًﭼاألحزابً .٦٨ – ٦٧ :
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الفصلًالخامس ً
مطاعنًاللغويينًوالنًحويينًفيًقراءةًاإلمامًابنًعامرً ً
ً
وافق اإلمام ابن عامر القراء السبعة في المطاعن التالية:
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻًﭼ األنفالً ً42ً:
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞًﭼ الزخرف57ً:
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ األحقاف15ً:
وانفرد بالمطاعن اآلتية:
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المبحثًاألول ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ ﭼًالبقرة.ً13 :
تأصيل القراءة :

إختِلِف ِهما سما
وت ْس ِهي ُل إلُ ْخرم في ْ
إلس ما ِ أ ِو ْإُتِن ا
نش ا ُ أص ْبنا و َّ
ون ْوع ِ
ان ِم ْنه ا أ ُْب ِدل ِم ْنهُم ا وُق ْل
وع ْن أ ْكث ِر إْل ُ َّإر ِ تُْب د ُل وإوه ا

ُم
تِح ي ِإل ى م ْع ج ا أ َّ
فن ْوع ِ
ان ُق ْل كاْلي ا وك اْلو ِإو ُس هِّل
يش ا ُ ِإل ى كاْلي ا ِ أ ْق ي ُ م ْع ِدل
ْإن ِزل

ص ل
و ُك سل بِه ْم ِز إْل ُك ِّل ي ْب دإ ُمح ِّ

(ﮰﮱ ﯓ) مهزتــان خمتلفتــان يف احلركــة مــن كلمتــني ،وللهم ـزتني املختلفتــني مــن

كلمتني مخس صور:
األوىل :أن تكـ ـ ـ ــون األوىل مفتوحـ ـ ـ ــة والثانيـ ـ ـ ــة مكسـ ـ ـ ــورة حنـ ـ ـ ــو :ﭽ ﮪ ﮫ ﭼً
احلجرات.9 :
الثانيــة :أن تكــون األوىل مفتوحــة والثانيــة مضــمومة ومل يقــع إالّ يف ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢًﭼ املؤمنون.44 :
الثالثـة :أن تكـون األوىل مضــمومة والثانيـة مفتوحـة حنــو ﭽ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﭼً
البقرةً.13 :
الرابع ــة :أن تك ــون األوىل مكس ــورة والثاني ــة مفتوح ــة حن ــو ﭽ ﰃ ﰄًﭼ
النساء.11 :
اخلامسة :أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورةﭽ ﭥ ﭦ ﭼًالبقرة142:
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وهنــاك ن ــوع ســادس مل ي ــرد لفظ ــه يف القــرآن وإمن ــا ورد معن ــاه يف ﭽ ﭢ ﭣﭼ
القصص23 :
َوال َمع َىنَ :و َج َد َعلَى ال َم ِاء أُمةً (.)1

وللق ـراء يف (الســفهاء أال) ،التســهيل يف الثاني ــة بإبــداهلا واواً أله ــل مســا وه ــم ن ــافع

وابن كثري وأبو عمرو ،واحلجة فيها أهنم حنو إىل التخفيف إلزالة ثقل اهلمز .
وقرأ الباقون بالتحقيق على األصل؛ ألنه ملـا جـاز انفصـال األوىل مـن الثانيـة ،جـاز
انفراد كل منهما عن األخرى ،فصار اجتماعهما يف الوصل كأنـه عـارض فجـاز اجلمـع
بينهما حمققتني يف الوصل؛ ألنه أجرى الوصل جمرى الوقف(. )2
الطعن:
طَعــن الكثــري مــن أهــل اللغــة والســيما البص ـريون مــنهم كــأيب علــي الفارس ـ ـ ـ ـي يف

احلج ـة ":وأم ــا
وجــه حتقيــق اهلم ـزتني يف كلمــة ويف كلمتــني ،فج ــاء عنــه قول ــه يف كتابــه ّ

يمعهمـا وحتقيقهمـا مـن (أأنـذرهتم) فهـو أقـبح مـن حتقيقهمـا مـن كلمتـني منفصـلتني مــن
حنـ ــو ،ق ـ ـرأ أبـ ــوك ورشـ ــأ أخيـ ــك أل ّن اهلمـ ــزة األوىل تنـ ــزل منزلـ ــة م ـ ـ ـ ـا هـ ــو مـ ــن الكلمـ ــة
نفسـها"( ،)3وضــعفه ابــن جــين يف بـاب شـواذ اهلمــز مــن كتـاب اخلصــائص فقــال( :ومــن
شـ ـواذ اهلم ــز عن ــدنا قـ ـراءة الكس ــائي أئم ــة ب ــالتحقيق فيهم ــا ،فاهلمزت ــان ال تلتقيـ ـ ـ ـان يف
كلمـ ــة واحـ ــدة إالّ أن تكونـ ــا عينـ ــني حنـ ــو :سـ ــأال وسـ ــأار وجـ ــأار ،وأمـ ــا التقاؤمهـ ــا علـ ــى
التحقيــق مــن كلمتــني فضــعيف عنــدنا ولــيس حلن ـاً ،وذلــك حنــو ق ـرأ أبــوك و" :الس ـ َف َهاءُ
( )1ملعرفــة التفصــيل يف كيفيــة طــرق األداء عــن الق ـراء الســبع يف صــور اهلمــزة  .ينظــر :النشــر (– 3٨٦/1
 ،)39٥اإلحتاف (.)٧4/1
( )2ينظ ــر :احلجـ ــة البـ ــن خالويـ ــه ( ،)٦9/1حجـ ــة الق ـ ـراءات البـ ــن زجنلـ ــه (,)9٥/1التيسـ ــري (ص،)33:
الكشف ( ،)٧٥/1النشر (. )3٨٨- 3٨٦/1
( )3احلجة للفارسي (.)2٨٥/1

215

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

أَال" ,فهــذا كلــه جــائز عنــدنا علــى ضــعف لكــن التقاؤمهــا يف كلمــة واحــدة غــري عينــني
()1

حلن إالّ ما ش ّذ مما حكيناه يف خطاء وبابه)

.

و ه الطعن:
إ ّن اهلمزة حـرف ثقيـل وبـه كلفـة يف النطـق ،فـإن تكـررت كـان ذلـك أكثـر وأعظـم

ثقالً ،وجاء عن سيبويه قوله" :وألهنا نربة يف الصدر ختـرج باجتهـاد ،وهـي أبعـد احلـروف
خمرج ـاً ،فثقــل علــيهم ذلــك ألنــه كــالتهوع  . . . . .فلــيس مــن كــالم العــرب أن تلتقــي
مهزتان فتحققا"(.)2

دراسة الطعن:
مــدار اخلــالف يف وجــه حتقيــق اهلمـزتني مــن كلمتــني هــو ذات اخلــالف الــذي دار
حــول حتقيــق اهلم ـزتني مــن كلمــة ،ومت تفصــيل ذلــك يف الفص ــل الثــاين املبح ــث األول،
واملبحث احلادي عشر من مطاعن اللغويني والنحويني يف قراءة اإلمام نافع (.)3

( )1اخلصائص (. )141/3
( )2الكتاب (.)149-14٨/3
( )3ينظر( :ص )139 ,٧٧من البحث .
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳًﭼ النساء.131 :
تأصيل القراءة:
ض َّم ُس ُكونا ل ْس ا ِفي ِه ُم ْجهَّ ل
ف ُ
وتْل ُووإ بِح ْت ِ إْلو ِإو إلُولى ولمهُ
ـف القـ ّـراء يف إِس ـ َقاط ال ـ َـواو وإثباهتــا َوضــم ال ــالم وإســكاهنا مــن قَـول ــه { َوإِن
اختلـ ُ
تل ــووا} ،فقـ ـرأ اب ــن كث ــري ونَــافِع وأَب ــو عم ــرو وع ِ
اص ــم والكس ــائى (تل ــووآ) بـ ـواوين األوىل
َ َُ َ ََ
ومة َوالثانيِــة َســاكِنة مــع ســكون الــالم ،وهــو مــن لــوى يلــوي ،وهــو مــن يل القاضــي
َمضـ ُـم َ
وإعراضــه ألحــد اخلصــمني علــى اآلخــر ،أو مــن يل الشــهادة وحتريفهــا ،أو مــن يل الغــرمي
وهي املماطلة .
ِ
ِ
ومة ،وهـو مـن ويل يلـي؛
وقرأ َمح َـزة َوابـن َعـامر ( َوإن تلُـوا) بـواو َواح َـدة َوالـالم َمض ُـم َ

ألن واليـة الشـيء إقبــال عليـه ،وهـو خــالف اإلعـراض عنـه ،واملعــىن إن تقبلـوا أو تعرضـوا
ف ــإ ّن اهلل كــان مبــا تعملــون خب ـرياً ،فيج ــازي احملســن املقب ــل بإحس ــانه ،واملس ــيء املع ــرض
بإعراضه.
وجيوز أن يكـون أصـله (تلـووا) فهمـزت الـواو األوىل النضـمامها ،مث ُخففـت اهلمـزة
بإلقاء حركتها على الالم وحذفها فبقي (تلوا)(. )1

الطعن :
طعن ابن قتيبة وحلّن قراءة ابن عامر ومحزة فقال " :قرأ يي بن وثّ ـ ـ ـاب( :وإن

( )1ينظـ ـ ــر :السـ ـ ــبعة البـ ـ ــن جماهـ ـ ــد (ص ،)239 :حجـ ـ ــة الق ـ ـ ـراءات البـ ـ ــن زجنلـ ـ ــة ( ,)21٦/1املوضـ ـ ــح
(ص ،)2٧2:النشر ( ،)212/2اإلحتاف (. )24٦/1

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

217

تل ـوا أو تعرض ـوا) مــن الواليــة .وال وجــه للواليــة هاهنــا ،إمنــا هــي تلــووا -ب ـواوين -مـ ـ ـ ـ ـن
ليّـك يف الشـهادة وميلـك إىل أحـد اخلصــمني عـن اآلخـر .قـال اهلل ( :يلـون ألســنتهم

بالكت ــاب) [آل عمـ ـران ]٧٨ :واتبع ــه عل ــى ه ــذه القـ ـراءة األعم ــش ومح ــزة"( ،)1وحتام ــل
األخفش على القراءة ووصفها باللحن فقـال " :وقـال بعضـهم {وإِن تَـلُـوا} فـإن كانـت
لغــة فهــو الجتمــاع الـواوين ،وال أراهــا إِالّ حلنـاً إالّ علــى معــىن "ال ِواليــة" ولــيس ل ـ"ال ِواليـَـة"
()2

معىن ها هنا "

و ه الطعن :
طعــن النّحــاة يف قـراءة ابــن عــامر ومحــزة ألهنــا تفيــد معــىن (الواليــة) ،واملقــام عنــدهم

ال يناسب معىن الوالية .

دراسة الطعن :
للعلماء يف توجه قراءة اإلمام محزة وابن عامر ثالثة أقوال:

أوالً :قــول الزجــاج( )3والفـراء( )4والفارســي( )1أنــه مــن لَـ َـوى يـَلــوي كقــراءة اجلماعــة،
إال أن الـ ـو َاو املض ــومةَ قُلِبَ ــت مه ــزًة كقلبه ــا يف(أُقت ــت) مث نُِقل ــت حركـ ـةُ ه ــذه اهلم ــزةِ إىل
الساك ِن قبلها وحذفت فصار (تَـلُون) .
ثاني ـاً :قــول النحــاس( )٦أنــه مــن لَـ َـوى يـَلــوي أيض ـاً .إالّ أ ّن الضــمةَ اســتُث ِقلَت علــى
ِ
فحـ ِـذف
ال ـواو األوىل فنُقلــت إىل الــالم الســاكنة ختفيف ـاً ،فــالتقى ســاكنان ومهــا ال ـواوانُ ،
األول منهما.
( )1تأويل مشكل القرآن (ص.)44 :
( )2معا القرآن لألخفش (.)2٦٨ /1
( )3ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)11٨/2
( )4ينظر :معاين القرآن للفراء (. )291/1
( )1ينظر :احلجة للفارسي(. )3٨3/2
( )٦ينظر :معاين القرآن (. )211/2
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ثالث ـاً :قــول يـُع ــزى جلماعــة مــنهم الفارســي ,أ ّن ه ــذه الق ـراءة م ــأخوذة م ــن الوالي ــة
مبعـ ــىن :وإن ُوليـ ــتم إقام ـ ـةَ الشـ ــهادة أو ُوليـ ــتُم األمـ ـ َـر فتعـ ــدلوا عنـ ــه ،واألصـ ــل( :تَـولِيُ ـ ـوا)
فحذفت الواو األوىل لوقو ِعها بني ِ
ِ
املضارعة وكسـرة ،فصـار (تَلِيُـوا) كتَعِ ُـدوا وبابـه،
حرف
ُ
فاستثقلت الضـمةُ علـى الي ِ
ـاء ،فحـذفت فـالتقى سـاكنان (اليـاء ،وواو الضـمري) فحـذفت
وضمت الواو املكسورة ألجل واو الضمري.
الياء ُ
وقد استحسن الفارسـي قـراءة ابـن عـامر ومحـزة علـى معـىن الواليـة يف هـذا املوضـع؛
ألن واليــة الشــيء إقبــال عليــه ،وخــالف اإلع ـراض عنــه ،فــاملعىن  :إن تقبل ـوا أو تعرض ـوا
ف ــال تلـ ـوا ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ فيج ــازي احملس ــن املقب ــل بإحس ــانه،
واملسيء املعرض بإعراضه وتركه اإلقبال على ما يلزمه أن يقبل عليه .
ولــو قـرأت (تلــووا) لكــان كــالتكرير؛ ألن (اللّــي) مث ـل اإلعـراض ،أال تــرى أ ّن قولــه

تعاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ }املنافقون {1:إمنا هو إعراض منهم وترك انقياد
للحــق ،وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﮊ {النســاء {4٦ :إمنــا هــو احنـراف وأخــذ فيمــا ال
ينبغــي أن يأخــذوا فيــه ،فــإن كــان كــذلك كــان كــالتكرير (تلــووا) ،بينمــا إذا قلنــا (تلـوا)
فقد ذكرنا اإلعراض وخالفه .
ولعلنا نصل إىل أ ّن هذا الطعن لـيس بشـيء؛ ألهنـا قـراءة متـواترة ومعناهـا صـحيح،
والقراءتان تتفقان يف املعىن فال عربة بطعن الطاعن فيها مع تواترها وصحة معناها(.)1
ومــن العجيــب أ ّن الطــاعن علــى قـراءة ابــن عــامر تعلــق يف تضــعيفها مبــا هــو تقويــة
هلــا ،فقــد كــان ابــن عــامر يق ـرأ الق ـراءة ويقــول :هــي ق ـراءة أهــل الشــام وفيهــا أ ّن أه ـ ـ ـل
الشــام أيمع ـوا كلهــم عليهــا ،ومل خيالفهــا أحــد مــنهم ,وحــروف أهــل الشــام إمنــا ي ـراد بــه

اجلمع الغفري من الصحابة والتابعني الذين سكنوا دم ـ ـ ـ ـ ـشق وأخذ عنهم اب ـ ـ ـ ـ ـ ـن ع ـ ـامر
( )1ينظر :احلجة للفارسي ( ،)3٨3/2الدر املصون ( ،)11٨ /4اإلحتاف (ص.)24٦ :
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وم ــنهم عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر ,مع ــاذ ب ــن جب ــل ،وأب ــا ال ــدرداء ،ومعاوي ــة ب ــن أيب
سـفيان  ،وقـرأ علـى واثلـة بــن األسـقع( ،)1وفضـالة بـن عبيــد( ،)2وكلهـم قـرأ علـى النــيب

 ،وما خلت دمشق قط من قيّم بقراءة الشاميني وإمام فيها(.)3
الخ صة :

أوالً :قـراءة ابــن عــامر ومحــزة ق ـراءة متــواترة ومعناهــا صــحيح ،وتتفــق يف معناهــا مــع
قراءة الباقني القراءتان فال عربة بطعن الطاعنني فيها.
ثانياً :من طعن يف قراءة ابن عامر فقد طعن يف ضعفها مبا هو تقوية هلـا؛ ألنـه قـد
نقلهــا عــن يمــع غفــري مــن الصــحابة والتــابعني الــذين تلقوهــا بالســند الصــحيح إىل النــيب
.

ثانيـاً :استحســن الفارســي معــىن الواليــة يف هــذه املوضــع ،خالفـاً ملــا جــاء يف طعــن

ابن قتيبة ،وقد احتج له حبجة قوية تؤيد القراءة وتدعمها.
ثالث ـاً :إ ّن الق ـراءتني علــى األصــح متفقتــان يف املعــىن ،وال يُنك ــر أن يتكــرر لفظ ــان
ملعىن واحد ,ولذلك نظائره الكثرية يف القرآن .

ِ ِ
ِ
ِ
يف َواثِلَـةُ
(َ )1واثلَةُ ُ
بن األَس َق ِع ب ِن َكعب ب ِن َعامر الليثي أسلم سـنة  9هــ ،ولـه مسـجد مشـهور بدمشـق ،تُـ ُـو َ
ِيف َسنَ ِة(٨3ه)  .ينظر :الطبقات الكربى ( ،)2٦٨/٧سري أعالم النبالء (. )3٨٦/3
( )2فَضالَةُ بن عبـي ِد ب ِن نَافِ ِذ ب ِن قَـيس األَنصا ِري ِ
ب َر ُسـوِل اهللِ ِ - -مـن أَه ِـل بَـيـ َع ِـة الرض َـو ِان وقَـد
َ
َ
َ ُ َُ
صـاح ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات َسنَةَ 13هـ .ينظـر  :سـري أعـالم النـبالء
ُعد فَ َ
ضالَةُ ِيف كبَا ِر ال ُقراءَ ،وقي َل :أن اب َن َعامر تَالَ َعلَيهَ ،م َ
( ،)113/3اإلصابة يف متييز الصحابة (.)2٨3/1
( )3ينظر :يمال القراء (ص.)143:
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المبحثًالثالث ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤًﭼ املائدة.2 :
تأصيل القراءة:

وفي كس ِر أن ص َدوكم ح ِ
آن َّ
ام ٌد دل
صحا ِكل ُهما
وس ِّك ْن معا شن ُ
ْ
ُ
قـرأ ابــن عــامر وشــعبه (ﯣ ) بإســكان النــون األوىل وجيــوز أن يكــون ِّبــذا أحــد
أمرين:
أوالً :أن يكون مصدراً حنو :لويته ليانـاً ،واملعـىن ال جيـرمنكم بغـض قـوم أن تعتـدوا،
أي ال يكسبنكم بغض قوم ألن صدوكم عن املسجد احلرام االعتداء .
ثانياً :وجيوز أن يكون (شنئان) بسكون النـون صـفة ،ومعنـاه مـبغض قـوم ،وفعـالن
أكثر ما يأيت للصفات .
وقـ ـرأ البـ ــاقون بتحريـ ــك النـ ــون بـ ــالفتح ،علـ ــى أنـ ــه مصـ ــدر واملصـ ــدر يكثـ ــر علـ ــى
(فعالن)(.)1
الطعن :
أنكر أبو حامت وأبو عبيد «شنئان» بإسكان النـون أل ّن املصـادر إمنـا تـأيت يف مثـل
هــذا متحركــة (فَـ َعــالن)( ,)2ومل يستحســن النحــاس قـراءة اإلســكان فقــال" :ويقـرأ شــنئان

بإسكان النون وليس باحلسن ألن املصادر ال تكاد تكون على فعالن"(.)3

( )1ينظر :الكشف ( ،)4٥4/1املوضح (ص ،)2٧٦:إبراز املعاين (ص. )42٦ :
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)21٧ /1
( )3ينظر :معاين القرآن للنحاس (.)214 /2
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و ه الطعن :
أل ّن (ش ــنئان) عنـ ــد الطـ ــاعنني مـ ــن أهـ ــل اللغ ــة مصـ ــدر ،واملصـ ــادر ال تـ ــأيت علـ ــى

(فَـعالن) .

دراسة الطعن:

الشــك يف أ ّن يمع ـاً غف ـرياً مــن أئمــة اللغ ــة والنح ــاة ق ــد خ ــالف الط ــاعنني رأيه ــم،

وجــاء عــن الزبيــدي قولــه( :قــال أبــو بكــر(َ :)1وقــد أَنكــر َه ـ َذا – اإلســكان يف النــون -
َرجل من البصرة يُعـرف بـأَيب ح ِـامت السسـجتاينَ ،م َعـه تَعـد َش ِـديد وإِقـدام علـى الطعـ ِن ِيف
ـالَ :هـ ـ َذا ِم ــن ِض ـ ِ
ـيق َعطَن ـ ـ ـ ـ ـه وقِل ــة
ـت َذلِــك ألَمح ـ َـد بـ ـ ِن ي ــي فَـ َق ـ َ
السـ ـلَف ،قَـ َ
ـال فح َكي ـ ُ
ّ
ِ ()2
م ـ ـع ِرفته  ,وقد أيمع أكثر النّحـاة علـى أ ّن (شـنئان) باإلسـكان قـد جـاءت علـى أحـد
أمرين:
األول :األول أن يكـ ــون مصـ ــدر مبعـ ــىن الـ ــبغض أو ش ـ ـ ّذته شـ ـ ـ ـ ـذوذا أل ّن فَـ َعـ ــالن

بــالفتح مصــدر م ــا يــدل علــى احلرك ــة -كجــوالن -وال يك ــون لفع ــل متع ـ يد ،و(ش ــنئان)
متعـ يد إذ يقــال :شــنئته ،وال داللــة لــه علــى احلركــة إالّ علــى بعــد ،و(فَـعــالن) بالس ـ ـ ـ ـكون

يف املصادر قليل حنو -لويته ليانا -مبعىن مطلته ،ومنه قول األحوص(:)3
وإن َال َم فِي ِه ذُو الشناَ ِن وفَـن َدا

إمنا هو ختفيف مـن «شـن ن» الـذي هـو مصـدر بسـكون النـون ألنـه حـذف اهلمـزة

اللغوي العالمة .كان صدوقًا ديـنًا من أهل السنة.
وي
( )1هو حممد بن القاسم أبو بكر ابن
ّ
األنباري النح ّ
ّ
صـنف يف القـراءات ،والغريـب واملشـكل ،والوقـف ،واالبتـداء ,تـويف سـنة  32٨ه ـ .ينظـر :تـاريخ بغـداد
ُ
( ،)29٧/٧سري أعالم النبالء (. )2٧4/11
( )2تاج العروس (.)2٨٦ /1
( )3هو األحوص الشـاعر هـو عبـداهلل بـن حممـد بـن عبيـداهلل ،ابـ ِن ص ِ
ب الن ِـيب  --ع ِ
ـاح ِ
اصـ ِم بـ ِن ثَابِـت،
َ
َ
تــويف يف آخــر خالفــة يزيــد بــن عبــدامللك (1٥1هـ ـ)  .ينظــر :تــاريخ دمشــق ( ,)12/٦٨ســري أعــالم
النبالء (.)193/4
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وألقى حركتها على الساكن ،وهذا هو التخفيف القياسي.
والثاين أن يكونا صفة أل ّن فَـعـالن يف الصـفات كثـري كسـكران ،وبـالفتح ورد فيهـا

قليل (كحمار قطوان عسر السري) و(تيس عدوان كثري العدو) (.)1
وجـاء عـن سـيبويه قولــه :إ ّن كـل مـا كــان مـن املصـادر علــى فعـالن بفـتح العــني مل

يتع ـ ّد فعلــه إالّ أن يشــذ شــيء كالشــن ن وإمنــا عــدي شــنئت مــن حيــث كــان أبغضــت
كمــا عــدي الرفــث ب (إىل) مــن حيــث كــان مبعــىن اإلفضــاء ( )2وهــو مــن بــاب احلمــل
علــى النظــري ،وهــذا يعــين أ ّن املصــادر علــى وزن (فَـعــالن) قــد جــاءت يف اللســان العــريب
وإن كانـت قليلـة ،فجــاء يف اللسـان :مل جيـئ مــن املصـادر علـى (فعــالن) بفـتح فســكون

إالّ (ليان)( ,)3وقال ابن احلاجب :وأمـا فعـالن فنـادر حنـو لـوى ليانـاً ,وقـد ذكـره أبـو زيـد
بكسر الالم ،وجاء شن ن وقـر يف التنزيـل ِّبمـا ( ,)4وجـاء يف القـاموس (الزيـدان) مبعـىن

الزيـادة ,فعلــى هـذا تكــون فعـالن جــاءت مصـدراً نــادراً يف ثالثـة معــان( :ليـان ،وشــنئان،
والزيدان) .
وقد أشار الفارسي إىل خطأ من حلّن القراءة باإلسكان ،وأ ّن كـال القـراءتني مبعـىن

واحد ،وإن اختلف اللفظان (.)1
وذكر الزبيدي أ ّن األيمـع للقـراءة أن يقـال إ ّن ( َشـنَ ن) مصـدر ،و( َشـن ن) لغـة فيـه
على التخفيف(.)٦

( )1ينظـر :معــاين القـراءات لألزهــري ( ،)321 /1حجـة القـراءات البـن زجنلــه (ص ،)22٥ :روح املعــاين
(. )229/3
( )2ينظر :الكتاب يف باب فعالن ومصدره وفعله (. )21/4
( )3ينظر :لسان العرب (.)1٥1/1
( )4ينظر :شرح الشافية (. )119/1
( )1ينظر :احلجة (. )4٥3/2
( )٦ينظر :تاج العروس (. )22٦/1
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ولعــل احلــديث عــن شــذوذ اإلســكان يف النــون يف (شــنئان) ال يقتصــر فقــط علــى
وجه اإلسـكان ،فقـد جـاء يف الصـحاح أ ّن َشـن ن بالتحريـك والتسـكني قـد قُـ ِر ِّبمـا يف

التنزيل ومها مصدران شا ّذان ،فالتحريك شاذ يف املعىن؛ ألن فَـ َعـالن إمنـا هـو مـن بنـاء مـا
كان معناه احلركة واالضـطراب :كالض َـربَان واخلََف َقـان ،والتسـكني شـاذ يف اللفـظ ألنـه مل
جيئ شيء من املصادر عليه (.)1
وقد رد على ذلك ابن السراج يف األصـول فقـال  ":اعلـم أنـه رمبـا شـذ الشـيء مـن

بابــه فينبغــي أن تعلــم أ ّن القيــاس إذا اطـ َـرد يف يميــع البــاب مل يكــن بــاحلرف الــذي يشــذ
منه.
اعرتض بالشاذ على القياس املطرد لبطـل أكث ُـر
وهذا مستعمل يف يميع العلوم ولو ُ
الصــناعات والعلــوم ،فمــىت مسعــت َحرف ـاً خمالف ـاً ال شــك يف خالفــه هلــذه األصــول فــاعلم

ضى عربيته فال بد من أن يكون قـد حـاول بـه مـذهباً ،أو
أنه شذ ،فإن كان ُمسع ممن تـُر َ
حنا به وجهاً من الوجوه"(.)2
وهذا يعين أ ّن الشاذ القليل يف العربية مىت ما وجد له قياس مطرد ،أو ُمسـع ممـن لـه

علم بالعربية ووجوه إعراِّبا وقد حنا به إىل مـذهب مسـتقيم يف العربيـة ،فهـو خيـرج بـذلك
مــن حيّ ـز الشــذوذ ،ونعلــم أ ّن القاعــدة يف ذلــك أ ّن الق ـراءات ال تقــوم علــى األفشــى يف

اللغة ،واألقيس يف العربية ،بل على األثبت يف األثر ،واألصـح يف النقـل ،ولعـل ذلـك مـا
أشــار إليــه الش ــاطيب حــني ذكــر رم ـزاً ق ـراءة اإلســكان يف أول عب ــارة( :ص ــحا كالمه ــا)،

ـحت القـراءة ِّبمــا يف هــذه
إشــارة منــه ِّبــذا اللفــظ إىل صــحة اإلســكان والفــتح؛ أي :صـ ّ
الكلمة (.)3
( )1ينظر :الصحاح ( ،)1٧ /1املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (.)1٨4 /1
( )2األصول يف النحو (.)1٦/1
( )3ينظرً:إبرازًالمعانيً(صً .)426ً:
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الخ صة:
أوالً :يف طعن أيب حامت وأيب عبيد داللـة علـى أن (شـنئان) مسـكن العـني مصـدر،

وق ــد اتض ــح أ ّن أكث ــر النّح ــاة ق ــد خ ــالفوهم ال ـرأي واتفقـ ـوا عل ــى أهن ــا ت ــأيت عل ــى أمـ ـرين
كالمها مذهب مستقيم يف العربية :املصدر وإن مل يكثر ،والصفة .
ثاني ـاً :األصــل الثابــت :أ ّن القـراءات ال تقــوم علــى األفشــى يف اللغــة ،واألقــيس يف
العربيــة ،بــل علــى األثبــت يف األثــر ،واألصــح يف النقــل ،والشــك يف أ ّن هــذه القـراءة هــي

قراءة ثابتة ومتواترة وصحيحة النقل .
ثالث ـاً :مــن رأى بــأ ّن اإلســكان يف النــون هــو مــن بــاب القليــل الشــاذ فــإ ّن القاعــدة
تقــول :إذا ش ـ ّذ شـيء مــن بابــه ،فــإ ّن القيــاس إذا اطـ َـرد يف يميــع البــاب مل يكــن بــاحلرف
الــذي يشــذ منــه ،وقـراءة اإلســكان قــد شــاعت واطــردت فهــي خارجــة عــن حيــز الشــذوذ
والطعن .
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المبحثًالرابع ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯱ ﯲًﭼ األنعامً .9٥ :
تأصيل القراءة:
وس ِّك ْن ِشحا وإ ْقت ِد ْه ح ْت ُ هاُِ ِه
و ُم َّد بِ ُخْل ٍ ماج وإْل ُك َل و ِإق ٌ

ِش حا وبِالتَّ ْح ِري ِ بِاْلك ْس ِر ُكحِّ ل
بِِْ ْس كانِ ِه ي ْت ُكو عبِي إر وم ْن دل

ق ـرأ محــزة والكســائي(ﯲ) بإســقاط اهلــاء يف الوص ــل دون الوقــف ،وه ــذا ه ــو

القيــاس واألصــل؛ ألنـه صــيغة أمــر مــن (اقتــدي يقتــدي) فالقيــاس يقتضــي أالّ يــدخل فيــه
هاء حال الوصل ،أما يف حال الوقـف فمـن العـرب مـن يُلحـق الكلمـة هـاء لبيـان احلركـة

الــيت يف آخرهــا ،فتقــف علــى اهلــاء ســاكنة ،وتس ـ ّـمى ه ــذه اهل ــاء ِّب ــاء الس ــكت أو ه ــاء
الوقف أو هاء االسرتاحة أو هـاء بيـان احلركـة ,وهـي يف آخـر الكلمـة مبنزلـة ألـف الوصـل
يف أول الكلمــة الــيت ال تكــون يف حــال االبتــداء والوقــف عل ــى م ــا قبلــه ،فك ــذلك ه ــاء
الس ــكت ه ــذه إمن ــا تثب ــت يف ح ــال الوق ــف واالنقط ــاع ،وكالمه ــا (أل ــف الوص ــل ،وه ــاء
الســكت) ال يثبتــان يف حــال الوقــف ،وهــي علــى مــذهب البص ـريني كــألف (أنــا) الــيت
ُحتذف يف الوصل ،وتثبت يف الوقف لبيان حركة النون .
وق ـرأ الب ــاقون بإثب ــات اهل ــاء يف احل ــالني وص ـالً ووقفـ ـاً؛ ألنـ ـه يف ح ــال الوق ــف كم ــا

ذكرنــا أن مــن العــرب مــن يُلحــق الكلمــة هــاء لبيــان احلركــة الــيت يف آخرهــا ،فتقــف علــى
اهلــاء ســاكنة ،وأمــا يف حــال الوصــل فــإهنم اثبت ـوا اهلــاء وكــان القيــاس أالّ يُثبتوهــا؛ ألهن ـم
أج ــروا الوص ــل جم ــرى الوق ــف ،فقـ ـرأوا باهل ــاء عل ــى ني ــة الوق ــف ،ال عل ــى ني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اإلدراج
إتباعـ ـاً لثباهت ــا يف اخل ــط ،وإمن ــا ثبت ــت يف اخل ــط ل ــيُعلم أ ّن الوق ــف باهل ــاء ،ل ــئال تثب ــت يف

الوصل.
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وأمــا يف ق ـراءة ابــن ذك ـوان عــن ابــن عــامر بكس ــر اهلــاء وإش ــباعها ،فألنــه جع ــل اهل ــاء
وحسـن إضـمار املصـدر
كناية عن املصدر ،ومل جيعلها هاء السكت اليت تلحق للوقفُ ،
لذكر الفعل الدال عليه ،والتقدير( :فبهداهم اقتد االقتداء)(.)1
الطعن:
طعن ابن جماهد يف قراءة ابن عامر فقالَ " :وقَـَرأَ ابن َعـامر  /فبهـدهم اقتـده قـل /
بِ َكســر الــدال ويشــم اهلـَـاء الكســر مــن غــري بـُلُــوغ يـَـاءَ ،وَه ـ َذا غلــط ِألَ ّن َهـ ِـذه اهلـَـاء َهــاء
قبلهـا" ( ,)2وكـذلك
وقف َال تعرب يف َحال من األَح َوال َوإِمنَا تدخل لتبني ِّبَا َحَرَكـة َمـا َ
ـداه ُم
طعــن النحــاس يف الق ـراءة ووصــفها بــاللحن فقــال " :وق ـرأ عبــد اهلل بــن عــامر (فَبِ ُهـ ُ
اقـتَ ِدهي قُل ال أَسئَـلُ ُكم َعلَي ِه أَجراً) وهذا حلـن أل ّن اهلـاء لبيـان احلركـة يف الوقـف وليسـت
ـداه ُم اقـتَـ ِـده قُــل ال أَس ـئَـلُ ُكم
ِّبــاء إضــمار وال بعــدها واو وال ي ــاء أيضــا ،وال جي ــوز (فَبِ ُه ـ ُ
ِ
ـداه ُم اقـتَـ ِـده قُــل ال أَس ـئَـلُ ُكم)
َعلَيــه أَج ـراً) ،ومــن اجتنــب اللحــن واتبــع الس ـواد ق ـرأ (فَبِ ُهـ ُ

فوقــف ومل يصــل؛ ألنـه إن وصــل باهلــاء حلــن ،وإن حــذفها خــالف السـواد( ,)3وجــاء عــن
ابـن خالويـه قولـه " :فَأَمـا مــن كسـر َه ِـذه اهلَـاء ِيف ال َوصـل فقــد وهـم ِألَنـ َهـا إِمنَـا ِجـيءَ ِّبـَـا
قبلها َولَي َست ِّباء كِنَايَة"(.)4
ِيف ال َوقف ّ
ليبني ِّبَا َحَرَكة َما َ
و ه الطعن:
إ ّن اهلــاء لــدى الطــاعنني يف القـراءة هــي هــاء الســكت ،ال تثبــت يف حــال الوصــل،

وجيب الوقف عليها ساكنة .

( )1ينظر :التيسري (ص ،)1٥1 :الكشف ( ،)439/1املوضح (ص. )3٥٧ :
( )2السبعة (ص.)2٦2 :
( )3إعراب القرآن للنحاس (.)21 /2
( )4احلجة البن خلويه (ص.)141 :
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دراسة الطعن:
القراء والنحويني يستحبون القطـع علـى كـل هـاء سـكت يف كتـاب
من املعلوم أ ّن ّ

اهلل  حنو قوله تعاىل{ :مل يتسنه} و {ماليه} و {سلطانيه} و {مـا هيـه} وشـبهه؛
ألن اهلــاء يف ذلــك إمنــا جــيء ِّبــا ملعــىن الوقــف وقايــة للفتحــة الــيت قبلهــا ،ولــوال ذلــك مل
يتج إليها ،وال جيء ِّبا .وإذ كان ذلك كذلك لزم القطع عليهـا يف كـل مكـان .وأمـا
من وصلها من القراء فإمنا هو واصل بنية واقف(.)1
واهل ــاء يف اقت ــده ه ــي ه ــاء الس ــكت فح ــذفُها يف الوص ــل (ش ــفاء) كم ــا وص ــفها
الشاطيب( )2ومن أثبتها يف الوصل أجراه جمرى الوقف ،واتبع الرسم (.)3
وقــد ذكــر النّحــاة الــذين احتج ـوا للق ـراءة بــأ ّن اهلــاء املثبتــة يف الوصــل يف ق ـراءة ابــن
عامر إمنا هي َهاء ِ
اإلض َمار ،وأضمر بعدها المصدر .
ووج ـه هلــا دفاع ـاً عــن الق ـراءة
ولعــل الفارســي مــن أبــرز مــن فصــل يف هــذه املســألة ّ

فقــال " :وقـراءة ابــن عــامر بكســر الــدال وإمشــام اهلــاء الكســرة مــن غــري بلــوغ اليــاء ،لــيس
وح ُس ــن
بغل ــط ،ووجهه ــا :أن جتع ــل اهل ــاء كناي ــة ع ــن املص ــدر ال ال ــيت تلح ــق الوق ــفَ ،

إضماره لذكر الفعل الدال عليه ،ومنه قول الشاعر (:)4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب
َهـ ـ ـ ـ ـ ــذاَ ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـراقةُ للقـ ـ ـ ـ ـ ــرآن يَد ُر ُس ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ واملـَ ـ ـ ــرءُ عنـ ـ ـ ـ َـد الر َش ـ ـ ـ ــا إن يل َقهـ ـ ـ ــا ذي ـ ـ ـ ـ ُ
حس ــن هـ ــذا الوج ــه األزهـ ــري فق ــال" :قـ ـرأ اب ــن عـ ــامر وح ــده (فَبِ ُهـ ـ َـد ُاه ُم
وك ــذلك ّ
اقـتَـ ِـد ِهي) جمــرورًة بيــاء يف اللفــظ ،جعلهــا امسًــا ومل جيعلهــا هــاء الســكت .ألهنــا لــو كانــت
( )1ينظر :املكتفى يف الوقف واالبتدا (ص.)٦٨ :
(( )2واقتده حذف هائه شفاء).
( )3ينظر :إبراز املعاين (ص.)41٥ :
( )4البيـت مــن شـواهد ســيبويه ومل ينســبه ألحـد  .ينظــر :الكتــاب ( ،)٦٧/3مهـع اهلوامــع( ,)41٦/2مغــين
اللبيب (. )2٨٨/1
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عنــده هــاء الســكت مــا جرهــا ،واملعــىن :فَبِ ُهـ َـد ُاه ُم اقـتَـ ِـد اقتــداء ،وهــو مــذهب حســن يف

اللغة"( ,)1ووافقه يف ذلك يمع غفري منهم ابن زجنله ( ,)2ومكي بن أيب طالب(.)3

والــذي يظهــر أ ّن ابــن جماهــد ومــن طعــن يف القـراءة قــد اعتــرب إثبــات اهلــاء باإلمشــام
أو عدمــه ال جيــوز يف ســعة الكــالم ،وإمنــا هــو جــائز يف الضــرورة الشــعرية ،والصــحيح أ ّن
إثبــات اهلــاء هــو مراعــاة خلــط املصــحف ،والــذي يعتــرب أحــد أركــان القـراءة املقبولــة ،وهــو
أقوى مما ذهب إليه الطاعنني على القراءة من تشبيهها بالقوايف(.)4

ويتضح مما سـبق أ ّن اللغـة العربيـة مـن اللغـات الـيت تعتمـد علـى اإلعـراب يف حتديـد
املعىن ،وملا كانت حركة اإلعراب حملها احلرف األخري من الكلمـة ،فقـد سـلكت العربيـة
جتــاه الوق ــف طرق ـاً ع ـ ّدة للحفــا عل ــى ه ــذه العالم ــة  -حرص ـاً عل ــى وض ــوح املع ــىن -
تتمثّ ـل يف :الوقــف بالســكون ،والوقــف بــالروم ،والوق ــف باإلمش ــام والوق ــف بالتض ــعيف،
والوقــف بنقــل حركــة احلــرف األخــري إىل مــا قبلــه ،ولكــل طريقــة تفصــيل موضــعه كتــب
النحــو( ،)1فاإلمشــام أو االخــتالس يف قـراءة ابــن عــامر هــو وجــه مــن وجــوه احلفــا علــى
العالمة اإلعرابية ،والذي يظهر به وضوح املعىن .
الخ صة:
أوالً :طَعـ ُـن ابــن جماهــد ومــن معــه يف الق ـراءة هــو طعــن يف وجههــا اإلع ـرايب ،فهــي
لــديهم هــاء الســكت الــيت ال جيــب إثباهتــا وص ـالً وجيــب الوقــف عليهــا ســاكنة كمــا هــو

القياس ،وقد رد عليهم ذلك من احتج للقراءة من النّحاة .
( )1ينظر :معاين القراءات لألزهري (.)3٧٥ /1
( )2ينظر :حجة القراءات (ص.)2٦٥ :
( )3ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي (.)2٦٥ /1
( )4ينظر :الوقف واالبتداء بني النحاة والقراء (ص. )312:
( )1ينظر :أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية (ص.)144 :
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ثاني ـاً :ق ـراءة ابــن عــامر ثابتــة بوجــه مــن القيــاس إالّ أ ّن ابــن جماهــد مل يعتــربه وتركــه

لقلتـه ،إالّ أ ّن الكثــري مــن النّحــاة احتجـوا لقـراءة ابـن عــامر جبانــب القيــاس بوجــه صــحيح
يف العربيـة ،وأ ّن اهلـاء املثبتـة يف الوصــل إمنـا هـي َهـاء ِ
وح ُس َـن إضـمار المصــدر
اإلضـ َـمارَ ،
بعدها ،وليست هاء السكت .
ثالثاً :إ ّن اهلل تعاىل قد رفـع عـن القـرآن اسـم الشـعر فقـال سـبحانه :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷًﭼ احلاقــةً،41 :عليــه فجــدير بنــا عــدم محــل القــرآن وقراءاتــه علــى

الضرورات الشعرية وقياسه ِّبا (.)1
رابعاً :إ ّن اإلمشام واالختالس ليسا مـن األوجـه الضـعيفة الـيت يُطعـن يف أدائهـا ،بـل

هـي مـن الطـرق الـيت ســلكتها العربيـة للحفـا علـى العالمــة اإلعرابيـة ولـه أمثلتـه الشــائعة
يف كتب اللغة .
رابع ـاً :إ ّن إثبــات اهلــاء هــو مــن إج ـراء الوص ــل جم ــرى الوقــف وه ــو ج ــائز يف س ــعة
أدل علــى جـوازه يف ســعة الكــالم
الكــالم ولــيس مقصــوراً علــى الضــرورة الشــعرية ،ولــيس ّ

مـن وروده يف قـراءات القــرآن الكــرمي( ،)2ويف ذلــك يقــول الفارســي" :فــإذا ســاغ مــا ذكرنــا
يف هذه القراءة من التأويل مل يسغ لقائل أن يقول :إنّه حلن"(.)3

( )1ينظر :الوقف واالبتداء بني النحاة والقراء (.)3٥1
( )2ينظر :املصدر السابق (ص.)3٥2:
( )3ينظر :احلجة للفارسي (.)2٥4/4
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المبحثًالخامس ً
ً
ﭧﭨﭽ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚًﭼ األنعام.13٧ :
تأصيل القراءة:

َنننن َو َو َُْنننن َوَ ضنننن َ نننننن
نننِ َضننننَ َ
َوَزَّين َ

َويخ َفننننَ َهنننننع فلَّ ضنننن ضننننَ ُّننننَ َْا هو
َنننننناضَي َِ ضَ َ
اصننننننننل
َو َ فعولننننننع َبنننننني َِ فل َ
ََْللَّنننننن َع َد فل َيننننننوَو َ ننننننِ َال َ َ ننننننا ضَننننننن َ
ََ
نننز
نننوَ أََبننننَ ن َف
َو َ نننن َ ُنننن ع َز َّج فل َقلن َ

ـ ـ ـ ـ َل أَوالََد َهننننننو َب َّ
النصن َ
ُّننننننا َ ي و َنننننن َ
نننننم َ
وَضننننَ صنننن َح َ
ف َّ
يِ َباليننننا َء نننن َ
فلُّننننا َ َ
َ
َ َ
صَ
َولَو يل َ
ف َغي فلظ ف ضَ فلُّع َ ضَي َ
َلننننننو َ نننننِ َلي َ نننننَ َّ
فلنح َ
نننننو َالَّ َ ننننن َ

َدةَ فالَخفَننننننَّ َّ
فلنحن َ
ننننند
نننننوم أَن َ
ُّن َ

َ نننننن َ

فَـ َقـ َـرأَ ابــن َعــامر َوحــده بضــم ال ـزاي وكســر اليــاء ( ُزيــن) ،ورفــع الم (قتـ ُـل) ،ونصــب
(أوالدهــم) وخفــض رفــع مهــزة (شــركائِهم) ،ووجــه ذلــك أ ّن (زيــن) فعــل مــاض مبــين
دال َ

للمفعــول ,و(قتــل) نائــب الفاعــل ،و(أوالدهــم) بالنصــب مفعــول املصــدر وهــو (قتــل)،
و(قتل) مضاف و(شركائهم) مضاف إليـه ،وفصـل مفعـول املصـدر وهـو (أوالدهـم) بـني
املضاف واملضاف إليه ،تقديره :زين هلم قتل شركائهم أوالدهم.
َوقَـ ـ ـ َـرأَ البَ ـ ــاقُو َن بنص ـ ــب الـ ـ ـزاي والي ـ ــاء ( َزي ـ ــن) ونص ـ ــب الم (قت ـ ـ َـل) وخف ـ ــض دال
ِ
كاؤهم) ،ووجهــه أ ّن الشــركاء علــى هــذا فاعــل (زيــن) و (قتــل
(أوالدهــم) ،ورفــع مهــزة (شــر ُ
أوالدهم) منصوب بأنـه مفعـول (زيـن) والتقـدير :زيـن لكثـري مـن املشـركني شـركاؤهم قتـل
أوالدهم ،فأخر الفاعل وقدم املفعول(. )1
( )1ينظر :إبراز املعاين (ص ،)4٦1 :اإلحتاف ( ،)2٧4/1الوايف (ص)41٧ :

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

221

الطعن:
طعـن الكثـري مــن النّحـاة وأئمــة اللغـة وخاصـةً البصـريني مـنهم ،وكــذلك بعـض أهــل

القـراءات يف ق ـراءة اإلمــام ابــن عــامر وعلــى رأســهم الزخمشــري حيــث قــال " :وأمــا ق ـراءة
ابن عامر :قتـل أوالدهـم شـركائهم برفـع القتـل ونصـب األوالد وج ّـر الشـركاء علـى إضـافة
القتــل إىل الشــركاء ،والفصــل بينهمــا بغــري الظــرف ،فشــيء لــو كــان يف مكــان الضــرورات
ورد.
وهو الشعر ،لكان مسجاً مردوداً ،كما مسج ّ
(ز ّج القلوص أب مزاده)
فكيــف بــه يف الكــالم املنثــور ،فكيــف بــه يف القــرآن املعجــز حبســن نظمــه وجزالتــه.

والــذي محلــه علــى ذلــك أن رأى يف بعــض املصــاحف شــركائهم مكتوب ـاً باليــاء .ولــو ق ـرأ

جبــر األوالد والشــركاء -أل ّن األوالد شــركاؤهم يف أم ـواهلم -لوجــد يف ذلــك مندوحــة عــن
هذا االرتكاب" (.)1
وحلّــن النحــاس الق ـراءة فقــال" :فأمــا مــا حكــاه أب ــو عبي ــد ع ــن اب ــن ع ــامر وأه ـ ـ ـل
الشام فال جيوز يف كالم وال شعر ،وإمنا أجـاز النحويـون التفريـق بـني املضـاف واملضـاف
إليـ ـ ــه يف الشـ ـ ــعر بـ ـ ــالظرف ألنـ ـ ــه ال يفصـ ـ ــل فأمـ ـ ـ ـ ـ ـا باألمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء غ ـ ـ ـ ـ ـ ـري الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف
فلح ــن"( ,)2وض ـ ّـعفها مك ــي( )3واب ــن عطي ــة فق ــال" :وه ــذه قـ ـراءة ض ــعيفة يف اس ــتعمال
الع ــرب"( ,)4وق ــبّح الفارس ــي( )1واب ــن أيب م ــرمي القـ ـراءة لقل ــة اس ــتعماهلا( ,)٦وق ـ ـ ـ ـ ـال أب ــو
( )1الكشاف (.)٧٥ /2
( )2إعراب القرآن للنحاس (.)33 /2
( )3ينظر :الكشف (.)414/1
( )4احملرر الوجيز (.)349 /2
( )1ينظر :احلجة (.)14٨/2
( )٦ينظر :املوضح (ص.)31٨ :
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عبيــد :وال أحــب هــذه الق ـراءة؛ ملــا فيهــا مــن االســتكراه( ,)1وتكلــم يف هــذه الق ـراءة ابــن
ِ
ك ُزيـ َـن" بضــم ال ـزاي
جريــر الطــربي فقــال " :وق ـرأ ذلــك بعــض ق ـرأة أهــل الشــامَ " :وَك ـ َذل َ
ِ
ِ ِ ِ
الد ُه ــم" بالنص ــب " ُش ـ َـرَكائِِهم" ب ــاخلفض مبع ــىن:
ني قَـت ـ ُـل" ب ــالرفع "أَو َ
"ل َكث ــري م ـ َـن املُشـ ـ ِرك َ
ففرقـوا بـني اخلـافض واملخفـوض
قتل شـركائهم أوالدهـمّ ،
وكذلك ُزين لكثري من املشركني ُ
مبا عمل فيه من االسم .وذلك يف كالم العـرب قبـيح غـري فصـيح .وقـد روي عـن بعـض
ـت
أهـل احلجـاز بيـت مـن الشـعر يؤيـد قـراءة مــن قـرأ مبـا ذكـرت مـن قـرأة أهـل الشـام ،رأيـ ُ

رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه ،وذلك قول قائلهم:
ـوص أَيب َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـز َاده
فَـَز َججتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ُمتَ َمكنًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َ . . .زج ال َقلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
والقـراءة الــيت ال أســتجيز غريهــا( :وَكـ َذلِك زيــن لِ َكثِــري ِمــن المشـ ِركِني قَـتــل أَو ِ
الد ِهــم
َ َ َ َ
َ ُ َ َ
ُش ـ َـرَك ُاؤُهم) ،بف ــتح الـ ـزاي م ــن "زي ــن" ،ونص ــب "القت ــل" بوق ــوع "زي ــن" علي ــه ،وخف ــض
"أوالده ــم" بإض ــافة "القت ــل" إل ــيهم ،ورف ــع "الش ــركاء" بفعله ــم؛ ألهنـ ـم ه ــم ال ــذين زيّنـ ـوا
ذكرت من التأويل.
قتل أوالدهم ،على ما ُ
للمشركني َ
احلجـ ـة م ــن القـ ـرأة علي ــه ،وأ ّن
وإمن ــا قل ــت" :ال أس ــتجيز القـ ـراءة بغريه ــا" ،إليم ــاع ّ

تأويــل أهــل التأويــل بــذلك ورد ،ففــي ذلــك أوضــح البيــان علــى فســاد مــا خالفهــا مــن
القراءة "(.)2
و ه الطعن:
ملــا يف قـراءة ابــن عــامر مــن الفصــل بــني املضــاف واملضــاف إليــه بــاملفعول ،وهــذا ال
يصــح أل ّن املضــاف واملضــاف إليــه مبنزلــة شــيء واحــد؛ فــال جيــوز أن يفصــل بينهمــا ،إالّ
إن كان الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف ،ويكون ذلك يف الشعر خاصة,

( )1إبراز املعاين (ص.)4٦3 :
( )2جامع البيان (. )13٨ /12
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وال يكون يف الكالم املنثور ,فكيف به يف كالم اهلل تعاىل املعجز بنظمه .
دراسة الطعن:
إ ّن النّحاة الذين أنكروا هذه القراءة كما تقدم كانوا على فريقني:
األول :فريق أنكرها ملخالفتها القياس وفصيح الكالم .
وجهل القار ِّباو وهو ابن عامر ،ونسبهُ للجهل .
الثاين :فريق أنكرها ّ
والشــك يف أ ّن كــال الف ـريقني قــد أتــى مبــا يـُـالم عليــه إلنكــاره ق ـراءة مت ـواترة ،وإن

كــان اإلمــام الشــاطيب يف نظمــه حــني قــال (فــال تلــم مــن ميلمــي النحــو إال جمهــال) قــد
ألقــى بــأكرب املالمــة علــى مــن طعــن يف شــخص اإلمــام ابــن عــامر ونســبه للجهــل؛ ألن ـه
تع ّدى طوره بطعنه يف إمام من أئمة املسلمني ،أيمعت األُّمة علـى جاللـة قـدرة ,وكمـال

()1
تأملن ــا لوجــدنا أ ّن م ــن أهــم الطــاعنني ال ــذين جت ــدر اإلش ــارة إل ــيهم ه ــو
ـو
ـ
ل
و
,
ضــبطه
ّ
اإلمـام الطــربي ،ولعــل موقفــه مــن بعــض القـراءات ُمنتقــد مــن بعــض أهــل التحقيــق ،وهــو

الــذي كــان لكتابــه األولويــة يف التفســري زمان ـاً وفن ـاً وقــد كــان عارف ـاً بــالقراءات ،وبص ـرياً
باملع ـ ــاين ,وقي ـ ــل يف وص ـ ــفه ب ـ ــالطعن ،يق ـ ــول الس ـ ــخاوي :ق ـ ــال يل أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو القاس ـ ـ ـ ـ ـم
الشــاطيب ،إيــاك وطعــن ابــن جريــر علــى ابــن عــامر ،وقــال اب ــن اجلــزري ع ــن طع ـ ـن اب ــن
جريـ ــر ،وهـ ــو أول مـ ــن نعلمـ ــه أنكـ ــر هـ ــذه الق ـ ـراءة املت ـ ـواترة ،وغي ـ ـ ـ ـرها م ـ ــن الق ـ ـراءات
الصــحيحة ،مث قــال " :وركــب هــذا احملظــور ابــن جريــر ،وقــد عــد ذلــك مــن سق ـ ـ ـ ـ ـطات
اب ــن جري ــر"( ,)2ول ــو نظرن ــا يف طعن ــه لوج ــدنا أ ّن الط ــربي ح ــني طع ــن ،يف الق ـ ـ ـ ـ ـراءات،
ارتكــز علــى قواعــد اللغــة ،فــريفض أو يــرجح وفــق قواعــد اللغــة أحيانـاً كثــرية ،أو وفــق مــا

يـرتاءى لـه مـن املعــىن ،فمـىت خالفــت القـراءة قواعــد اللغـة أو خالفــت املعـىن الـراجح لديــه
ردهــا ،كمــا أ ّن معــىن التـواتر ولفظــه مل يكــن قــد شــاع عنــد مــن ســبق ابــن جريــر الطــربي
( )1إبراز املعاين (ص.)4٦3 :
( )2النشر (. )2٦4/2
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وال يف عصــره وعصــر ابــن جماهــد ،فقــد كانــت القـراءة تقــوم علــى االستفاضــة والشــهرة،
وقد تكون بعض القراءات حروفاً مفردة ،وكان احلكم بقبوهلا يكـون فيمـا اختـاره وأقـرءوا

بــه العامــة وانتشــر( ،)1فمــن اجلــائز أن ال يصــل إليــه شــهرهتا إىل درجــة القبــول هلــا ،فكــان
حديثــه عنهــا قبــل أن تشــتهر وتســتفيض ،كمــا أ ّن ابــن جريــر صــاحب اختيــار يف القـراءة
وم ــا علي ــه أه ــل القـ ـراءات أ ّن ص ــاحب االختي ــار يأخ ــذ يف اختي ــاره قـ ـراءة عل ــى أخ ــرى
رده لــبعض الق ـراءات وإن قــام علــى
حبســب منهجــه الــذي اعتمــده يف االختيــار ,ولعــل ّ
منهج علمي معتمد لديه ،إالّ أنه غري صحيح يف ما وصل إليه من نتائج .
أم ــا ال ــرد عل ــى الط ــاعنني م ــن النّح ــاة عموم ـاً يف ه ــذه الق ـراءة فيك ــون م ــن ثالث ــة

أوجه:

األول :يف تـواتر القـراءة و املنافحــة عــن شــخص اإلمــام ابــن عــامر ويف ذلــك يقــول
َج َازَهــا َوُهـ َـو
ـض النح ـ ِوي َ
أبــو حيــان دفاع ـاً عــن الق ـراءة وعــن اإلمــام ابــن عــامرَ " :وبـَعـ ُ
ني أ َ
الص ـ ِـحيح لِوج ِ
يح ال َمح ـ ـ ـ ـ ِ
ض
ود َه ــا ِيف َه ـ ِـذهِ ال ِق ـ َـراءَةِ ال ُمتَ ـ َـواتَِرةِ ال َمن ُس ــوبَِة إِ َىل ال َع ـ َـرِيب الص ـ ِر ِ
ُ ُُ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ـان العــر ِ
ب،
ابـ ِن َعــامر اآلخــذ ال ُقــرآن َعــن ُعث َمــا َن بـ ِن َعفــا َن قَـبـ َـل أَن يَظ َهـ َـر اللحـ ُـن يف ل َسـ َ َ
ولِوج ِ
ض ــا ِيف لِس ـ ِ
ـان الع ــر ِ
ب ِيف ِع ــدةِ أَبـيَ ــات"( ,)2مث ي ــذكر أن ــه ال يُلتف ـ ـ ـ ـ ـ ـت إىل
َي
أ
ـا
ـ
ه
ود
ً
َ
َ
َُُ
َ
َ
ـب
طع ــن الفارس ــي واب ــن عطي ــة يف القـ ـراءة وي ــرد عل ــى الزخمش ــري طعن ــه بقول ــهَ " :وأَع َج ـ ُ
ِ ِ
ـض قِ ـ َـراءَة ُمتَـ ـ ـ ـ ـ ـ َواتَِرة َمو ُجـ ـ ـ ـ ـ ـود
ض ــعِيف ِيف النحـ ـ ِو يـَ ـ ُـرد َعلَ ــى َع ـ َـرِ ي
ل َع َجم ـ يـي َ
صـ ـ ِريح َحم ـ َ
يب َ
ب ِيف َغ ـ ِـري م ــا بـي ــت وأَعج ــب لِسـ ـ ِ
نَ ِظريه ــا ِيف لِس ـ ِ
ـان الع ــر ِ
وء ظَــن َهـ ـ َذا الر ُج ـ ـ ـ ـ ـ ِل بِــال ُقر ِاء
َُ
َ ََ
َ َ َ َ ُ ُ
األَئِمـ ـ ِـة الـ ـ ِـذين َختَي ـ ــرتـهم َهـ ـ ِـذهِ األُم ـ ـةُ لِنَـقـ ـ ِـل كِتَـ ـ ِ
ـاب اللـ ـ ِـه َشـ ـ ـ ـ ـرقًا َو َغ ـ ـ ـ ـربًاَ ،وقَـ ـ ِـد اعتَ َمـ ـ َـد
َ َُ
ِ ِ
ِ
ضــب ِط ِهم َوَمع ـ ِرفَتِ ِهم َوِديـَـانَتِ ِهم "( ,)3وقــد شــنع علــى الزخمشــري
ال ُمســل ُمو َن َعلَــى نـَقل ِهــم ل َ
( )1مقالة الكرتونية للدكتور مساعد الطيار بعنوان (هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردها) .
( )2ينظر :البحر احمليط (.)٦1٧ /4
( )3املصدر السابق (.)٦1٨ /4
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غــري واحــد مــن األئمــة ،ولعــل عــذره يف ذلــك جهل ــه بعلمــي الق ـراءة واألص ـ ـ ـ ـ ـول ,فق ــد
ختيّ ـل أ ّن القـ ـراء أئم ــة الوج ــوه الس ــبعة اخت ــار ك ــل م ــنهم حرفـ ـاً قـ ـرأ ب ــه اجته ــاداً ال نقـ ـالً
ومساع ـاً كمــا ذهــب إليــه بعــض اجلهلــة ،فلــذلك غلــط ابــن عــامر يف قراءتــه هــذه وأخ ـ ـذ
يب ــني منش ــأ غلط ــه ،وه ــذا غل ــط صـ ـريح خيش ــى من ــه الكف ــر والعي ــاذ ب ــاهلل تع ــاىل ،فـ ـ ـإ ّن
الق ـراءات الس ــبعة مت ـواترة يمل ــة وتفص ــيالً ع ــن أفص ــح م ــن نط ــق بالض ــاد  ،فتغ ـ ـ ـ ـليط
شــيء منهــا يف معــىن تغلــيط رســول اهلل  بــل تغلــيط اهلل  نعــوذ بــاهلل ســبحانه مــن
ذلــك( ،)1وابــن عــامر م ـن أعلــى القـراء الســبعة ســنداً وأقــدمهم هجــرة :أمــا علــو سن ـ ـ ـ ِده

فإنــه قـرأ علــى أيب الــدرداء وواثلــة بــن األســقع وفضــالة بــن عبيــد ومعاويــة بــن أيب ســفيان،
ونقــل يــي الــذماري أنــه ق ـرأ علــى عثمــان نفســه ،وأمــا قِـ َـد ُم هجرتــه فإنــه ُولِــد يف حيــاة
رســول اهلل  ,)2( وقــد اتضــح معنــا يف أكثــر م ــن موض ــع أ ّن الق ـراءة املت ـواترة ق ــد تـ ـأيت
علــى الفصــيح دون األفصــح مــن اللغــة ،وقــد يكــون الوجــه اإلع ـرايب هلــا أقــل شــهرة مــن
الوجـ ــه اإلعـ ـرايب ملـ ــا أُيمـ ــع عليـ ــه مـ ــن القـ ـراءات وأ ّن ذلـ ــك ال ينفـ ــي توات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرها وصـ ــحة
س ــندها ,ق ــال أب ــو الف ــتح يف مقدم ــة كتاب ــه احملتس ــب يف معـ ـرض حديث ــه ع ــن القـ ـراءات

ومنهجــه يف االستشــهاد ِّبــا :وأكثــر مــا فيــه – أي مــن القـراءات  -أن يكــون غــريه مــن
يميعــا مرويــان مســندان إىل
قياســا؛ إذ مهــا ً
اجملتمــع عنــدهم عليــه أقــوى منــه إعرابـًـا وأهنــض ً
ومانعــا مــن األخــذ بــه؛ فليكــونن مــا ضــعف
قادحــا فيــهً ،
الســلف  --فــإن كــان هــذا ً
إعراب ــه مم ــا قـ ـرأ بع ــض الس ــبعة ب ــه( ,)3ومثّـ ـل ل ــذلك بقـ ـراءة اإلم ــام اب ـ ـ ـ ـن ع ــامر يف ه ــذا

املوضع.
وهــذا يعــين أ ّن مــن القـراءات الســبعة مــن كــان أقــل قياسـاً وأقــل شــهرة يف اإلعـراب
( )1ينظر :روح املعاين (.)2٧٧ /4
( )2ينظر :الدر املصون (.)1٦2 /1
( )3ينظر :احملتسب (.)33 /1
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ممــا هــو جممــع عليــه مــن القـراءات األخــرى ،ولكــن ذلــك ال يتعــارض مــع صحـ ـ ـة ســندها
أو تواتره ــا ،وال يكـ ــون قادحـ ـاً فيهـ ــا ،أو مانعـ ـاً م ــن القـ ـراءة أو االستشـ ــهاد ِّبـ ــا ،وقـ ــال
ض ـ ُـع َفت يف العربيــة ل ِإلحالــة بــني املضــاف واملـ ـ ـ ـضاف
الكرمــاين" :ق ـراءة ابــن عــامر وإن َ
إليه فقوية يف الرواية عالية"(.)1

ثانيـ ـاً :الوج ــه النح ــوي للقـ ـراءة واالحتج ــاج هل ــا ،وأه ــم م ــا ي ــرد يف ه ــذا األم ــر أ ّن
النّحــاة قــد اعتــربوا البيــت الــذي انشــده األخفــش واســتُدل بــه علــى هــذه القـراءة ،شـ ـ ـ ـاذّاً

يف العربيــة ،وقــد ذكـر الفـراء بعــد إنشــاده هلــذا البيــت أ ّن حنــاة أهــل املدينــة يُنشــدون هــذا
البيــت بنصــب (القلــوص) ،والصـواب أن يكــون (القلــوص) بــاخلفض ،أي الصـواب مــن
ـرو إالّ بالنص ـ ــب يف
حي ـ ــث الرواي ـ ــة ليك ـ ــون موافق ـ ـاً للقي ـ ــاس ،إال أ ّن ه ـ ــذا البي ـ ــت مل يُـ ـ َ
(القلــوص) ،قــال أبــو الفــتح :فُصــل بينهمــا بــاملفعول بــه هــذا مــع قدرتــه علــى أن يقــول:
(زج القلـ ِ
ـوص أبــو م ـزادة) بــاجلر ,مبعــىن أنــه كــان ينبغــي أن يضــيف املصــدر إىل مفعولــه
فيبقــى الفاعــل مرفوعـاً علــى أصــله ،أال تـراه ارتكــب هــذه الضــرورَة مــع متكنِــه ِمــن تَـركِه ـ ـ ـا
غري الرغبة يف إضافة املصدر إىل الفاعل دون املفعول(.)2
ال لشيء َ

إالّ أ ّن ذلــك ال يــدل علــى شــذوذ الشــاهد الشــعري؛ ألن ـه قــد يك ــون مــن القلي ــل
الــذي وصــل إلينــا مــن نظــائره يف العربيــة ،ويف ذلــك يقــول أبــو الفــتح يف اخلصــائص :إذا
اتفـق شــيء مـن ذلــك :نُ ِظـر يف ذلـك العــريب وفيمـا جــاء بــه :فـإن كــان فصـيحاً وكــان مــا
جاء به يقبله القياس فَـيَح ُسن الظن به؛ ألنه ميكن أن يكون قـد وقـع إليـه ذلـك ِمـن لغـة
قدميــة قــد طــال عهــدها وعفــا رمسهــا ,وجــاء عــن عمــر بــن اخلطــاب " :كــان الشــعر
ِعلـ َـم قــوم مل يكــن هلــم ِعلــم أصــح منــه ،فجــاء ا ِإلس ـالم فتشــاغلت عنــه العــرب باجلهــاد
و َغ ــزِو ف ــارس وال ــروم وَهلَــت ع ــن الش ــعر وروايتِ ــه ،فلم ــا كثُــر ا ِإلس ــالم وج ــاءت الفت ــوح
( )1ينظر :الدر املصون (.)1٦٨ /1
( )2ينظر :اخلصائص (.)4٥٨/2
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واطمأنــت العــرب يف األمصــار راجعـوا روايــة الشــعر فلــم يـَ ُؤول ـوا إىل دي ـوان ُمـ َـدون وال إىل
كتــاب مكتــوب ،وأَلُِفـوا ذلــك وقــد هلــك َمــن هلــك مــن العــرب بــاملوت والقتــل فحفظـوا
أقل ذلك وذهب عنهم كثرية ,وجاء عـن أيب عمـرو بـن العـالء :قـال" :مـا انتهـى إلـيكم
مما قالت العرب إالّ أقله ولو جاءكم وافراً جلاءكم علم وشعر كثري"(.)1
ويعـين ذلـك أن الشـاهد الشـعري قـد ال يكــون شـاذاً يف العربيـة ،إالّ أنـه مـن القليــل
الــذي وصــل إلينــا مـن العربيــة ،إالّ أنــه بــرغم ذلــك ،فقــد نُقلــت بعــض الشـواهد الشــعرية

املشــاِّبة هلــذا البيــت وذُكــرت يف أكثــر مــن مصــدر مــن مصــادر اللغــة ومنهــا مــا أنشــده
الطرماح(: )2
يطُف ـ ـ ـ ـ ــن حب ـ ـ ـ ـ ــوِزي املرات ـ ـ ـ ـ ــع مل تَـ ـ ـ ـ ـ ــرع بوادي ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن قَـ ـ ـ ـ ــرع ِ
القس ـ ـ ـ ــي الكن ـ ـ ـ ــائِ ِن
َ ُ
َ
ُ

وقول َعل َق َمةَ ب ِن َعب َد َة(:)3
ِ
فأوردهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَن يم َامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

م ـ ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ِن ِحنّ ـ ـ ـ ــاء َم ًع ـ ـ ـ ــا َ ِ
يب
وصـ ـ ـ ـ ـب ُ
ـني
ونقـ ــل مثلـ ــه يف كـ ــالم العـ ــرب ،جـ ــاء يف البحـ ــرَ " :وإِ َذا َكـ ــانُوا قَـ ــد فَص ـ ـ ـ ـَلُوا بَـ ـ َ
ـاف والمضـ ِ
الم ِ
ب هــو ُغـ َـالم إِن َشــاء اللـه أ ِ
ِ
ـاف إِلَيـ ِـه بِاجلُملَـ ِـة ِيف قَــوِل بـَعـ ِ
ـك
َخيـ َ
ضـ َ ُ َ
ُ َ
َ ُ
ـض ال َعـَـر ُ َ ُ
فَال َفص ُل بِال ُمفَرِد أَس َه ُل "( ,)4وقال أبو بكر ابن األنباري :إذا كانت العرب قد
( )1ينظر :الدر املصون (.)1٦٧ /1
( )2هــو الطرم ـاح بــن حكــيم بــن احلكــم ،مــن طيــئ :شــاعر إســالمي فحــل ،كــان يعتنــق مــذهب الش ـراة
وهــي حنلــة مــن حنــل اخل ـوارج .ينظــر :األعــالم للزركلــي ( . )221/3والبيــت يف ديوانــه (ص،)1٦9 :
اخلصائص (. )4٥٨/2
( )3هو علقمة بن َعبدة بن ناشرة بن قيس ،من بين متـيم ،شـاعر جـاهلي مـن الطبقـة األوىل ،كـان معاصـراً
المــر القــيس ولــه معــه مســاجالت  .ينظــر تريمتــه :معجــم الشــعراء العــرب (ص ،)1٧21 :األعــالم
للزركلي ( .)24٧/4وذكر البيت يف ديوانه (ص. )1٦9 :
( )4البحر احمليط (.)٦1٨ /4
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ـالم إن شــاء اهلل أخيــك» يريـ ـ ـدون:
ص ـلَت بــني املتضــايفني باجلملــة يف قــوهلم« :هــو غـ ُ
فَ َ
صــل بــاملفرد أســهل " .ونقــل مــا حكــاه الكســائي عــن بعــض
هــو غــالم أخيــك فــأن يـُف َ

العــرب (هــذا غــالم واهلل زيــد) ومــا مسعــه أبــو عبيــدة عــن العــرب قــوهلم( :إ ّن الشــا َة لتجــرت
ـوت واهللِ رِّب ـ ــا) ،أي :ص ـ ــوت رِّب ـ ــا واهلل ،ففص ـ ــل بالقس ـ ــم وه ـ ـ ـو يف ق ـ ــوة
فتس ـ ــمع ص ـ ـ َ
()1

اجلملة

.

وجــاءت لــه نظــائر يف القــرآن الكــرمي مــن املجمــع عليــه ،كقولــه تعـ ـ ـاىل :ﭽ ﭼ
ُ
ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄًﭼ ط ــه 129 :أي :ول ــوال كلم ــة س ــبقت
مسمى ،لكان العذاب لزاماً.
وأجل ّ

وقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩًﭼ

النس ــاء ،٨3 :أراد :لعلم ــه ال ــذين يس ــتنبطونه م ــنهم إالّ قل ــيالّ ،ول ــوال فض ــل اهلل عل ــيكم
ورمحته ،التبعتم الشيطان (.)2

وجــاء نظــريه يف احلــديث الشـريف عنــه « :هــل أنــتم تــاركو يل صــاحيب»( ،)3أي
تاركوا صاحيب يل .
وذكــر الـرازي أ ّن الســبب ِيف تَـقـ ِـد ِمي المفعـ ِ
ـول ُهـ َـو إِنـ ُهــم يـُ َقــد ُمو َن األ ََهــم َوالـ ِـذي ُهــم
َ ُ
َُ
ـب هاهنــا إِقـدامهم علَـى قَـتـ ِـل أَوَال ِد ِهـم فَلِ
ِِ
ِ
ِ
صـ َـل
ح
ب
ـب
الس
ا
ذ
ـ
ه
َ
بِ َشـأنه أَع َـىن َوَموضـ ُـع التـ َعج ِ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ
َ
َه َذا التـق ِد ُير(.)4
( )1اإلنصاف يف مسائل اخلالف(. )312/2
( )2ينظر :تأويل مشكل القرآن (ص.)131 :
( )3أخرج ــه البخ ــاري يف ص ــحيحه رق ــم  ،)19/٦( 4٦4٥مس ــند الش ــاميني للطـ ـرباين ،)44٨/1( ٧٨9
السنن الكربى للبيهقي . )399/1٥( 21٥91
( )4ينظر :مفاتيح الغيب (.)119 /13
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وقــد جعــل ابــن مالــك قـراءة ابــن عــامر عمدتــه يف االستشــهاد علــى قضــية الفصــل
بــني اجلــار واجملــرور ،وأ ّن ق ـراءة ابــن عــامر غــري منافيــة للقيــاس ،وأ ّن الفاعــل كجــزء م ــن

عامله فال يضر فصله؛ أل ّن رتبته منبهة عليه فقال :
وظـ ـ ـ ـ ــرف أو شـ ـ ـ ـ ــبيهه قـ ـ ـ ـ ــد يفصـ ـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزأي إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمل
فصـ ـ ــالن يف اضـ ـ ــطرار بعـ ـ ــض الشـ ـ ــعرا

ويف اختي ـ ـ ـ ـ ــار ق ـ ـ ـ ـ ــد أض ـ ـ ـ ـ ــافوا املصـ ـ ـ ـ ـ ــدرا

لفاع ـ ـ ــل م ـ ـ ــن بع ـ ـ ــد مفع ـ ـ ــول حج ـ ـ ــز

كق ـ ـ ـ ـ ـ ــول بع ـ ـ ـ ـ ـ ــض الق ـ ـ ـ ـ ـ ــائلني للرج ـ ـ ـ ـ ـ ــز

يفـ ـ ـ ـ ــرك حـ ـ ـ ـ ــب السـ ـ ـ ـ ــنبل الكنـ ـ ـ ـ ــافج

يف الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرك القط ـ ـ ـ ـ ـ ــن احمل ـ ـ ـ ـ ـ ــاج"

وعم ـ ـ ـ ـ ـ ــديت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــامر

وكـ ـ ـ ـ ـ ــم هلـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن عاضـ ـ ـ ـ ـ ــد وناصـ ـ ـ ـ ـ ــر

مثـ ـ ـ ـ ــل ذا مـ ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ـ ــم مفعـ ـ ـ ـ ــول ورد

()1

كـ ـ ـ ـ"خمل ـ ـ ــف"الوع ـ ـ ــد حم ـ ـ ــق ذو نك ـ ـ ــد"

ول ــو اعتربن ــا ج ــدالً أ ّن الش ــاهد ش ــاذ ول ــيس ل ــه نظ ــريه يف العربي ــة ،فل ــيس أحس ــن

وألطــف ممــا ذكــره األلوســي يف دفاعــه عــن القـراءة يف هــذا اجلانــب مــن قــول اإلمــام علــي
نقـالً عــن الســيوطي قــال :وكثـرياً مــا أرى النحــويني متحـريين يف تقريــر األلفــا الـواردة يف
القرآن ،فإذا استشهد يف تقريره ببيت جمهول فرحـوا بـه وأنـا شـديد العجـب مـنهم؛ ألهنـم
ـيال علـى صـحة القـرآن ،فـألن جيعلـوا ورود القـرآن
إذا جعلوا ورود ذلك البيت اجملهـول دل ً

دليال على صحته كان أوىل"(.)2
به ً
ثالث ـاً :مــن جهــة الرســم املصــحفي :فقــد نقــل عــن ابــن عــامر أنــه اعتمــد يف ذلــك

علــى رســم مصــحف الشــام الــذي أرســله عثمــان بــن عفــان ؛ ألن ـه مل يوجــد فيــه إالّ
كتابــة "شــركائهم" باليــاء ،وهــذا وإن كــان كافيـاً يف الداللــة علــى َجــر (شــركائهم) فلــيس

ـحف مهمــل مــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـكل ونقــط فل ـ ـ ـ ـ ـ ـم
فيــه مــا يــدل علــى نصــب" أوالدهــم "إذ املصـ ُ
( )1ينظر :شرح الكافية الشافية (. )9٧٨/2
( )2ينظر :روح املعاين (.)2٧٧ /4
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يب َـق لـه حجـة يف نصـب األوالد إال النـق ُـل احملــض ،وأيضـاً فلـيس رمسهـا (شـركائهم) باليــاء
خمتص ـاً مبص ــحف الشــام ،ب ــل هــي ك ــذلك أيض ـاً يف مص ــحف أه ــل احلج ــاز .ق ــال أب ــو
الربهســم( " :)1يف ســورة األنعــام يف إمــام أهــل الشــام وأهــل احلجــاز "أوالدهــم شــركائهم"
باليــاء ،ويف إمــام أهــل العـراق "شــركاؤهم" ومل يـَقـرأ أهــل احلجــاز بــاخلفض يف "شــركائهم"

ألن الرسـ َـم ُســنة ُمتبعــة قــد توافقهــا الــتالوة وقــد ال توافــق "( ,)2وذكــر أبــو شــامه أهنــا قــد
رمست كذلك يف املصاحف بـالرفع باعتبـار قـراءة األكثـر ،فاملضـموم عليـه معظـم القـراء،

وهــو يتمــل القـراءتني ،أمــا كتابتهــا بــاخلفض فــال حتتمــل إالّ قـراءة اإلمــام ابــن عــامر(,)3
وقـد اشـتهر عنــد النـاس اختصـاص اليــاء مبصـاحف الشــام ،ولكـن أبـا الربهســم ثقـة أيضـاً

نصـه" :والـذي محلـه علـى ذلـك أن
فنقبل ما ينقله ،كما أ ّن الزخمشري يف طعنة ذكـر مبـا ّ
رأى يف بعــض املصــاحف شــركائهم مكتوبـاً باليــاء" ،أي أهنــا قــد نُقلــت كــذلك يف أكثــر
من مصحف ،وليس مصحف الشام فقط (.)4
الخ صة:
أوالً :إن القراءة املتواترة قد تأيت على الفصيح دون األفصح مـن اللغـة ،وقـد يكـون
الوجه اإلعرايب هلا أقل شهرة من الوجه اإلعرايب ملا أُيمع عليـه مـن القـراءات ولكـن ذلـك
ال ينفي تواترها وصحة سندها .
ثانيـاً :رد ابــن جريــر لــبعض القـراءات قــام علــى مــنهج علمــي معتمــد لديــه ،إالّ أنــه
غري صحيح يف ما وصل إليه من نتائج .

( )1أبــو البَـَره َس ــم احلِمص ــي املق ـر  ،قي ــل :امس ــه عم ـران ب ــن عثم ــان الزبي ــدي ،وقي ــل :احلض ــرمي ،ص ــاحب
القراءة الشاذة  .ينظر :غاية النهاية ( )٦٥4/1تاريخ اإلسالم (.)219 /4
( )2ينظر :الدر املصون (.)1٧1 /1
( )3ينظر :إبراز املعاين (ص.)41٦ :
( )4ينظر :الكشاف (. )٧٥/2
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ثالثاً :جهل الزخمشري بعلمي القراءة واألصول جعلـه يعتقـد أ ّن القـراء أئمـة الوجـوه

السبعة اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً ال نقالً ومساعاً .

رابعاً :ابن عامر من أعلى القـراء السـبعة سـنداً وأقـدمهم هجـرة ،فـال يسـوغ الطعـن
بقراءته .
خامسـ ـاً :ق ــد ي ــأيت م ــن القـ ـراءات الس ــبعة م ــن ك ــان أق ــل قياسـ ـاً وأق ــل ش ــهرة يف
اإلعـراب ممـا هــو جممـع عليــه مـن القـراءات األخـرى ،ولكــن ذلـك ال يتعــارض مـع صــحة
سندها أو تواترها ،وال يكون قادحاً فيها ،أو مانعاً من القراءة أو االستشهاد ِّبا.
سادس ـاً :إ ّن الشــاذ يف العربيــة إذا قبلــه القيــاس وجــاء ممــن حتســن عربيتــه ،فَـيَح ُســن
الظــن بقائلــه؛ ألنــه ميكــن أن يكــون قــد وقــع إليــه ذلــك ِمــن لغــة قدميــة قــد طــال عهــدها
وعفا رمسها .

سـ ــابعاً :دار خـ ــالف النّحـ ــاة يف هـ ــذه الق ـ ـراءة علـ ــى أهنـ ــم جعل ـ ـوا ورود الشـ ــاهد
ـيال علــى صــحة
ـيال علــى صــحة القــرآن ،ولــو جعلـوا ورود الق ـراءة دلـ ً
الشــعري اجملهــول دلـ ً

الش ــاهد لك ــان أوىل؛ ألن القواع ــد والش ـواهد النحوي ــة ه ــي م ــن تُع ــرض عل ــى الق ـراءات

لتُقاس صحتها ،وليس العكس .
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المبحثًالسادس ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ األعراف. 111 :
تأصيل القراءة:

وع ي نح ر أر ِج ُْ ه بِ اْلهم ِز س ِ
اكنا
ٌ ْ ُ
ْ
وأس ِك ْن ن ِ
ير فاز وإ ْك ِس ْر لَِ ْي ِرِه ْم
ص إ
ْ

وفي إْلها ِ ض سم ل َّ د ْعوإهُ ح ْرمل
وِ
صْلها جوإدإ ُدون رْي ٍب لِتُوصل

اختل ــف القـ ـراء يف كلم ــة (ﮓ) عل ــى س ــتة أوج ــه للقـ ـراءة :ث ــالث م ــع اهلم ــز،

فأوُهلــا قـراءة ابــن كثــري ،وهشــام عــن ابــن
وثـالث مــع عدمــه ،فأمــا الــثالث الــيت مــع اهلمـز ّ
عامر :أَرِجئهو ِّبمزة ساكنة وهـاء متصـلة بـواو ,ووجهـه أنـه أمـر مـن (أرجـأت األمـر) إذا
أخرتــه ،فاألصــل فيــه اهلمــز ،واهلــاء أصــله الضــم وأن يتصــل بــه واو بعــده ،فــأجراه علــى
األصل يف إحلاق الواو؛ ألنه جعل اهلاء فاصالً بني الساكنني فلم جيتمعا.
الثانيـ ــة قـ ـراءة أيب عمـ ــرو :أَرِجئـ ــه كمـ ــا تقـ ــدم إالّ أهنـ ــا مل ي ِ
صـ ــلها ب ـ ـواو أي قرأهـ ــا
ُ
َ

باالختالس ,ووجهه أنه جرى على األصل يف إثبات اهلمز وضم اهلاء .
الثالثــة :قـراءة ابــن ذكـوان عــن ابــن عــامر :أَرِجئـ ِـه ِّبمــزة سـاكنة وهــاء مكســورة ِمــن
غــري صــلة ،ووجهــه أنــه ملــا رأى أ ّن هــذه اهلمــزة جيــوز أن ختفــف فتصــري إىل اليــاء ،أجراهــا

غ ــري خمفف ــه كمجراه ــا خمفف ــه ،فكس ــر اهل ــاء بع ــدها كم ــا يكس ــرها بع ــد الي ــاء كق ــول
النابغة(:)1
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـيه ب ِطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أُقَ ِ
ـيء ال َكوا َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
كِليـ ـ ـ ـ ـ ــين هلـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ــا أ َُميم ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ ناً ِصـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب
َ
َ
( )1ينظر :ديوان النابغة (ص ،)13 :الكتاب ( ،)2٥٧/2مهع اهلوامع (.)91/2
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وجي ــوز أن اب ــن ذكـ ـوان إمن ــا كس ــر اهل ــاء م ــع إثب ــات اهلم ــز لكس ــرة اجل ــيم ومل يعت ــد
بالساكن الذي هـو اهلمـز لكونـه سـاكناً ،كمـا قلبـوا الـواو يف (قِنـيَـة) يـاء ،لكسـرة القـاف
وإن كان بينهما ساكن ،فإ ّن األصل (قِنـ َوة) .
ـثالث الــيت مــع غــري اهلمــز :فأوهلــا ق ـراءة عاصــم ومحــزة :أَرِجــه بكس ـ ِر اجلــيم
وأمــا الـ ُ

وســكون اهلــاء وص ـالً ووقف ـاً ,ووجهــه أنــه أمــر مــن أرجيــت ،واســكن هــاء الضــمري علــى
تشــبيه املنفصــل باملتصــل ,فأشــبه(جــه) مــن (أرجــه) ك ـ(إبــل) فاســكن األوســط وهــو اهلــاء
كما سكن األوسط من (إبل).
الثانيــةً:قـراءة الكســائي وور عــن نــافع :أَرِجهــي ِّبــاء متصــلة بيــاء ،وقــد كســرت
اهلاء لكسرة ما قبلها ،وثبتت الياء ألنه حترك ما قبلها فال موجب حلذفها .
الثالثة :قراءة قالون ِّباء مكسورة دون يـاء ,ووجهـه أنـه أمـر مـن أرجيـت ،مث أحلـق
اهل ــاء الض ــمري املفع ــول ب ــه ،وكس ــرت اهل ــاء لكس ــرة م ــا قبله ــا ،ومل يلح ــق بالكس ــرة ي ــاء
واكتُفي بالكسرة عن الياء (.)1
الطعن:

"وقَـول ابـن
طعن النحويون يف روايـة ابـن ذكـوان عـن ابـن عـامر ،فقـال ابـن جماهـدَ :
ِ
قبله ــا مه ـ َـزة َســاكِنة َوإِمنَــا جي ــوز إِذا َك ــا َن
ذكـ َـوان َه ـ َذا وهــم؛ ألَ ّن اهل ـَـاء َال جيــوز كس ـ َ
ـرها َو َ
قبلهــا يـَـاء َســاكِنة أَو كســرة َوأمــا اهلَمــز فَـ َـال"( ،)2وقــال أبــو علــي" :وكســر اهلــاء مــع اهلمــز
َ
غلــط ال جيــوز ,وإمنــا جيــوز إذا كــان قبلهــا يــاء ســاكنة أو كســره"( ،)3وجــاء عــن الزجــاج:
"فأما من قرأ ِ
أرجه بإسكان اهلاء فال يعرفها احلذاق بالنحو"(.)4
( )1ينظر :حجة القراءات البن زجنله (ص ،)29٥:املوضح (ص )339 :وما بعدها ،الدر املصون (/1
 )4٥9وما بعدها.
( )2السبعة يف القراءات (ص.)2٨٨ :
( )3احلجة للفارسي (. )41/3
( )4معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)3٦1 /2
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ونقل أبو حيان عن احلوِيف ()1قوله :وِمن ال ُقر ِاء من يك ِ
ِ
س ِجبَيـد،
ـي
ل
و
ز
ـ
م
اهل
ع
م
ر
س
َ
َ
َ َ
َ
َ َ ُ ََ َ َ َ
ِ
ِ
ـاء مــع اهلم ـ ِز وهــو ِ ِ
صـ ِـحيح
َوقَـ َ
ـال أَبـُـو البَـ َقــاءَ :ويـُقـ َـرأُ بِ َكس ـ ِر اهلـَ َ َ َ َ ُ َ َ
ضــعيف ألَن اهلَمـ َـز َحــرف َ
()2
ساكِن فَـلَيس قَـبل اهل ِاء ما يـقتَ ِ
.
ضي ال َكسَر
َ َ َ َ َ
َ
و ه الطعن:
ِألَ ّن الكس ــر َال جي ــوز ِيف اهل ـَـاء إِال إذا ك ــان قبله ــا ي ــاء س ــاكنة أو كس ــرة ،فأم ــا إذا

كان قبلها ساكن غري الياء فال .
دراسة الطعن:

نســب ابــن عطيــة هــذه القـراءة البــن عــامر ،ونســبته ال ِقــراء َة ِالبـ ِن عـ ِ
س ِجبَيــد
ـي
ـ
ل
ر
ـام
َ
َ
َ ََ
َ
ِ
ِ
ـول َوقَـ َـرأَ
ـك إِمنـَـا ُهـ َـو ابـ ُـن ذَكـ َـوا َن َال ِه َشــام فَ َكــا َن يـَنبَغِــي أَن يـُ َقيـ َـد فَـيَـ ُقـ َ
ِألَن الــذي َرَوى َذلـ َ
اب ُن َع ِامر ِيف ِرَوايَِة اب ِن ذَك َوا َن(. )3
ـاجزا؛ لقبولــه
وقــد اعتــذر النّحــاة عــن روايــة ابــن ذك ـوان ،بــأ ّن اهلمــز مل يعتــد بــه حـ ً
اإلبــدال فكــأن اهلــاء ولِي ـ ِ
ـت اجلــيم املكســورة ،أو كأهن ــا بع ــد ي ــاء س ــاكنة يف التق ــدير ل ــو
ََ
ض ّعف أبو شامه هذا االعتذار من وجوه:
أبدلت اهلمزة ياء ,وقد َ
ـاجزا بإيم ــاع يف "أنب ــئهم ونب ــئهم" واحلك ــم واح ــد يف
األول :إ ّن اهلمــز معت ــد ب ــه ح ـ ً
ضمري اجلمع واملفرد فيما يرجع إىل الكسر والضم.
الثاين :إنه كان يلزمه صلة اهلاء؛ إذ هي يف حكمه كأهنا قد ولِيَت اجليم.
الثالــث :إنّـاهلمز لــو قلــب يــاء لكــان الوجــه املختــار ضــم اهلــاء مــع ص ـريح الي ـ ـ ـاء؛
( )1احلوِيف أَبو احلسـ ِن علِـي بـن إِبــر ِاهيم بـن سـعيد العالمـةَُ ،حنـ ِوي ِمصـرِ ،
ب أَِيب بَكـر ُحمَم ِـد بـ ِن َعلِ يـي
َ
َ َ
صـاح ُ
َ ُ ََ َ ُ َ َ
ِ
يفَ :س ـ ــنَةَ(43٥ه)  .ينظ ـ ــر :س ـ ــري أع ـ ــالم الن ـ ــبالء ( ,)121 /1٧األع ـ ــالم للزركل ـ ــي
األُدفُـ ـ ـويَ ،وتُـ ـ ـ ُـو َ
(.)21٥/4
( )2البحر احمليط (. )131/1
( )3املصدر السابق .

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

235

نظراً إىل أ ّن أصلها مهزة فكيف مبن يكسر اهلاء مع صريح اهلمـزة(( )1أي أ ّن كسـر اهلـاء
مع وجود اهلمز هو من باب األوىل) .

وذكــر األلوســي أ ّن قــول أبــو شــامه لــيس بشــيء يف ظــل تـواتر الروايــة وثبوهتــا كلغــة
حمكية عن العرب(.)2
ورد الشهاب ( )3على من منع رواية ابن ذكوان بكسر اهلاء بعد اهلمز بوجهني:
ّ
األول :إنــه ميكــن أن يكــون اهلمــز الســاكن حــاجز غــري حصــني فكــأن اهلــاء وليــت

اجليم املكسورة ف ُكسرت .
الثاين :إ ّن اهلمزة عرضة للتغيـري كثـرياً باحلـذف وإبـداهلا يـاء إذا سـكنت بعـد كسـرة

فكأهنا وليت ياء ساكنة فلذا كسرت (.)4
ب إِلَي ِه ال َفا ِرِسي َو َغيـ ُـرهُ ِمـن َغلَ ِـط َه ِـذهِ ال ِق َـراءَةَِ ،وأَنـ َهـا َال
وذكر أبو حيان أ ّن َما َذ َه َ
َجت ــوز قَ ــول فَ ِ
اس ــد؛ ألهنَـا قِـ َـراءَة ثَابِتَ ــة ُمتَ ـ َـواتَِرة َرَوتـ َه ــا األَ َك ــابُِر َع ـ ِن األَئِم ـ ِة َوتَـلَقتـ َه ــا األُم ـةُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يح ِة ِألَنـ َهــا
بــال َقبُولَ ،وَهلـَـا تَـوجيــه ِيف ال َعَربِيــةَ ،ولَي َســت اهلَمـ َـزةُ َكغَ ِريَهــا مـ َـن احلُـ ُـروف الصــح َ
اإلب َد ِال واحلر ِ
قَابِلَة لِلتـغيِ ِري بِ
ِ
ف بِالنـق ِل َو َغ ِريهِ فَ َال َوجهَ ِِإلن َكا ِر َه ِذهِ ال ِقَراءَةِ(.)1
َ َ

( )1إبراز املعاين (ص.)111 :
( )2روح املعاين (.)23/1
( )3هو أمحد بن حممد بن عمر ،شهاب الدين اخلفاجي املصري ,أبو سعيد ،قاضي القضاة وصاحب
التصانيف يف األدب واللغة ،تويف سنة (1٥٦9ه)  .ينظر :االعالم للزركلي (.)23٨/1
( )4ينظر :حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي (.)2٥2/4
( )1البحر احمليط (.)131 /1
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الخ صة:
أوالً :روايــة ابــن ذك ـوان ق ـراءة مت ـواترة تلقتهــا األُّم ـة بــالقبول فمــا ثبــت بــالتواتر عــن

النيب  فال بد من جوازه واملصري إليه.
ثانياً :غلط الرواية من حيث وجهها يف اللغة غري قـائم ملـا ثبـت مـن أ ّن هلـا توجيهـاً
صحيحاً يف العربية .
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المبحثًالسابع ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖًﭼ األنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال:
ً.19
تأصيل القراءة:
وبِاْلَ ْيب ِفيها ت ْحسب َّن كما فش ا
وِإَّنهُ ُم إ ْفت ْْ كِافيا. . . .. . .
إلس ِ
ين ُم ْس ت بل
ب ك ْس ُر ِّ
وي ْحس ُ

اش ِ
ور ف ِ
ع ِميما وُق ْل ِفي إلَن ِ
يه ك َّحل
.............

ِرضاهُ ول ْم يْلزْم ِقياس ا ُمؤصَّل
يســنب) ،ووجهــه أ ّن
سما وق ـرأ ابــن عــامر وحفــص ومحــزة بيــاء الغيبــة وفــتح الســني (وال َ
(الذين كفروا) فاعل (يسنب) ،وقوله( :سبقوا) املفعـول الثـاين ،واملفعـول األول حمـذوف
تقديره :وال يسنب الذين كفروا أنفسهم سبقوا ،أو إياهم سبقوا .
ويــوز أن يكــون علــى إضــمار (أن) املخففــة مــن الثقيلــة ،كأنــه قــال :وال يســنب
الــذين كفــروا أن ســبقوا ،فــال حنتــاج عنــدها إىل إضــمار املفعــول األول أل ّن (أن ســبقوا)
يقوم مقام املفعولني.
وجيـوز أن يكـون يف (يسـنب) ضـمري النـيب  ،كأنـه قـال :وال يسـنب النـيب الــذين
كفروا ،فتكون (الذين كفروا) مفعوالً أول ،و (سبقوا) مفعوالً ثانياً .
حتسـنب) ,ووجهـه أنـه خطـاب النـيب ،
وقرأ شعبة بتاء اخلطاب وفتح السني (وال َ

و (الذين كفروا) مفعول أول ،و (سبقوا) مفعول ثان .
وق ـ ـرأ البـ ــاقون بتـ ــاء اخلطـ ــاب وكسـ ــر السـ ــني (وال ِ
حتسـ ــنب) ,ووجهـ ــه ذات الوجـ ــه
السابق ،والكسر والفتح يف السني لغتان .
وقرا ابن عامر وحده بفتح األلف من (أهنم) ،على إضمار الالم وحذفها ،وهو
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متعلــق مبــا قبلــه تعلّ ـق املفعــول لــه ،والتقــدير :ال يس ــنب الــذين كف ــروا ســبقوا؛ ألهن ـم ال

يفوتون .

وقرأ الباقون بكسر األلف (إهنم) ،على االستئناف والقطع عما قبله (.)1

الطعن :
يتفرع الطعن يف هذه اآلية إىل شقني:
ّ
األول :ق ـراءة ابــن ع ــامر ومحــزة وعاص ــم باليــاء م ــع ف ــتح الس ــني يف (وال َي َس ــنب)،

خرجهــا الزخمشــري ونقــل توجيههــا علــى حــذف املفعــول إمــا الضــمري وإمــا (أنفســهم)،
وإما على حـذف (إن) ،وإمـا أن الفعـل (يسـنب) واقـع علـى (أهنـم اليعجـزون) علـى أن
(ال) صــلة ،و(س ــبقوا) يف موضــع (ح ــال) يعــين س ــابقني أو مفلت ــني ه ــاربني ،وعل ــى وال

يســنب قتيــل املــؤمنني الــذين كفــروا ســبقوا ،مث ذكــر أن هــذه األقاويــل كلهــا متمحلــة(،)2
وليسـت هــذه القـراءة الــيت تفــرد ِّبــا محــزة بنــرية ( ,)3وزعــم يماعــة مــن النحــويني مــنهم أبــو
حامت أن القراءة بالياء حلـن ال حتـل القـراءة بـه ،وال تسـمع ملـن عـرف اإلعـراب أو عرفـه .
قال أبو حامت :ألنه مل يأت ل " يسنب " مبفعول وهو يتاج إىل مفعولني(.)4
الثــاين :قـراءة ابــن عــامر يف فــتح األلــف مــن (أهنــم) ،واســتبعد أبــو عبيــد وأبــو حــامت
()1
هذه القراءة .
و ه الطعن:
( )1ينظر :احلجة البن خالويه (ص ،)11٧ :الكشف للقيسي ( ،)494/1املوضـح (ص ،)3٦4 :النشـر
(. )2٧٧/2
ـال ،فَـ ُه َـو ُمتَ َمحـل  .ينظـر :لسـان العـرب :فصـل املـيم ( ,)٦19/11تـاج العـروس :مــادة
( )2متَح َـل أَي احتَ َ
حمل (.)393/3٥
( )3ينظر :الكشاف (.)231 /2
( )4إعراب القرآن للنحاس (. )1٥2/2
( )1ينظر :البحر احمليط (.)342 /1
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أوالً :يف ق ـراءة (وال َي َســنب) ،وصــف الزخمشــري أوجــه االحتجــاج هلــذه اآليــة بأهنــا

أقاويــل متمحلــة ،وقــال أبــو حــامت " :ألنــه مل يــأت ل( َيســنب) مبفعــول ،وهــو يتــاج إىل
مفعولني( )1واختار أبو عبيد الكسر أل ّن الفتح خيالف لفـظ األثـر يف احلـديث الشـريف:
عـن لقـيط بــن صـربه قـال :كنــت وافـد بــين املنتفـق إىل رسـول اهلل  --فبينــا حنـن عنــده

إذ روح الراعــي غنمــه ،فقــال لــه رســول اهلل " :-مــا أولــدت" قــالِّ :بمــة قــال« :اذبــح
مكاهنـا شــاة» ،مث قــال" :ال ِ
حتســنب أنــا مـن أجلــك ذحبناهــا -قــال
ال
ـل
ـ
ق
ي
مل
و
"
ـنب
حتس
َ

أبــو عبيــد :بالكســر نقرؤهــا يف القــرآن كلــه اختيــارا ملــا حفــظ عــن رســول اهلل  --مــن
لغته وإتباعاً للفظه واهلل أعلم(.)2
ثانيـاً :يف قـراءة فــتح األلــف البــن عــامر يف (أهنــم) كــان وجــه االسـ ِ
ـتبعاد أهنــا تعليــل
ُ
للنهــي أي :ال َحت َس ـبَـنهم فــائتني ألهنــم ال يـُعجــزون ،أي :ال يقــع منــك حســبان لقــوهلم
ألهنم ال يـُعجزون ،وإما على أهنا بدل من مفعول احلسبان(.)3
دراسة الطعن:

تفرد محزة بالقراءة بالياء يف (وال يسـنب) هـي هتمـة غـري
إن ما ذكره الزخمشري من ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َسـبَـ ُقوا اللحـ َـن ( ,)4ومــن أســن
صــحيحة بـَـل وافقـه ِّبـَـا ابـ ُـن َعــامر َوُهـ َـو مـ َـن ال َعـ َـرب الــذ َ
الق ـر ِاء وأعالهــم إســناداً ،ووافق ـه كــذلك عاصــم يف روايــة حفــص ،مث هــي كــذلك ق ـراءةُ
ـيخ نـ ـ ــافع ،وأيب عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن السـ ـ ــلمي ,وابـ ـ ـ ـ ـ ـن حميصـ ـ ــن(،)1
أيب جعفـ ـ ــر املـ ـ ــدين شـ ـ ـ ِ
( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (. )4٧٧/1
( )2إبـ ـراز املع ــاين (ص ،)3٧٧ :واحل ــديث أخرج ــه أب ــو داود يف س ــننه ( ،)31/1و احل ــاكم يف املس ــتدرك
( ،)213/2وابن حبان يف صحيحه ( )332/2ومل يذكر احلاكم شكوى الرجل امرأته للرسول . 
( )3ينظر :الدر املصون (.)٦21 /1
( )4ينظر :البحر احمليط (.)342 /1
( )1هــو ُع َمــر بــن َعبــد الــرمحَ ِن بــن حميصــن القرشــي الســهمي بــالوالء ،أَبـُـو حفــص املكــي ،قــار أهــل مكــة.
ومنهم من قال امسه :حممد بن عبد الرمحن بن حميصن .روى عن :أبيه عبد الرمحن بن حميصن ،وعطاء
=
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واألعمش( ,)1واحلسن البصري ,وابن أيب ليلى(.)2
رد عليـه أبـو حيـان بقولـه :إننـا بــالنظر إىل املوضـعني مـن قـراءة محـزة علـى قــول
وقـد ّ
الزخمشــري يف أ ّن الفعــل "ال يسـ َـنب" واقــع علــى "أهنــم ال يـُع ِجــزون" وتكــو ُن "ال" صــلة،
ال يتـأتى علـى قـراءة محـزة ،فـإن محــزة يقـرأ بكسـر اهلمــزة ولـو كـان واقعـاً عليـه لفــتح (أن)

ومل يفتحهــا مــن الســبعة إالّ ابــن عــامر الــيت اســتبعدها أبــو عبيــد وأبــو حــامت وال اســتبعاد
فيها ألهنا تعليل للنهي.
وقــد ذكــر النحــاس أن طعــن أيب حــامت والنحــويني يف الق ـراءة بالي ــاء وتلحينه ــا في ــه
حتامل شديد ،والقراءة جتوز ويكون املعىن :وال يسنب مـن خلفهـم الـذين كفـروا سـبقوا،

فيكون الضمري يعود على ما تقدم ،إالّ أ ّن القراءة بالتاء أبني (.)3
و(ح ِســب) مــن األفعــال الــيت تُك َســر
والكســر ،والفــتح يف الســني لغتــان مشــهورتان َ
عينهــا يف املاضــي ،وجيــوز الكســر والفــتح يف املضــارع منهــا( ،)4وقــد جــاء القــرآن ع ـ ـ ـلى
عــدة لغــات مــن لغــات العــرب والفــتح هــو اجلــاري علــى القيــاس؛ ألن ماضــيه مكســور
السني ،والغالب على األفعال اليت ماضيها ،كذلك أن مستقبلها بالفتح كـ "علِم

=

ً

بن أَيب رباح ،وحممد بن قَـيس بن خمرمة ،تـويف سـنة 123ه ـ  .ينظـر :هتـذيب الكمـال يف أمسـاء الرجـال
( ،)429/21األعالم للزركلي (. )1٨9/٦
ِِ
ِ
ِ
( )1هو سلَيما ُن ِ
َس ِـدي،
ني َواملُ َحـدث َ
بن مهَرا َن ال َكاهلي ،ا ِإل َما ُمَ ،شي ُخ ا ِإلسالَِمَ ،شي ُخ املُق ِرئ َ
ني ،أَبُـو ُحمَمـد األ َ
ُ َ ُ
ِ
ال َكـ ـ ِ
ـش َسـ ــنَةَ 14٧هـ ـ ـ  .ينظـ ــر :سـ ــري أعـ ــالم النـ ــبالء
ـاهلِي َمـ ــوالَ ُهم ،ال ُكـ ــوِيف ،احلَـ ــاف ُ
ظَ ،مـ ـ َ
ـات األَع َمـ ـ ُ
( ،)22٧/٦األعالم للزركلي (.)131/3
ِ
ِ
( )2هو ُحمَم ُد بن َعب ِد الرمحَ ِن األَن َ ِ
ـيها ،أَبُـو َعب ِـد
ـامُ ،مف ِـيت ال ُكوفَـةَ ،وقَاض َ
العال َمةُ ،ا ِإل َم ُ
ابن أَِيب لَيـلَىَ ،
صاري ُ
ُ
ِ
ص ـ ــا ِري ،ال ُك ـ ــوِيفِ .يف َس ـ ــنَة 14٨ه ـ ـ ـ .ينظ ـ ــر :س ـ ــري أع ـ ــالم الن ـ ــبالء ( ،)31٥/٦األع ـ ــالم
ال ـ ــرمحَ ِن األَن َ
للزركلي(. )1٨9/٦
( )3ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)4٧٧/1
( )4شذا العرف يف فن الصرف(ص. )2٦:

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

241

يعلَـ ــم" ،و" َش ـ ـ ِرب يَشـ ـ َـرب" ،وأمـ ــا إتيـ ــان املسـ ــتقبل بالكسـ ــر كاملاضـ ـ ـ ـ ـ ـي فخـ ــارج عـ ــن
(ح ِسـ ــب ونَعِـ ــم وبـَ ــئِس) ،وذلـ ـ ـ ـك قـ ــال
القيـ ــاس ،ومل يـ ــأت إالّ يف أفعـ ــال يسـ ــرية منهـ ــا َ
قياسـ ــا مؤصـ ـ ًـال) أي أصـ ــلته العـ ــرب وعلمـ ـ ـ ـ ـ ـاء الع ـ ـ ـربية،
الشـ ــاطيب رمحـ ــة اهلل( :ومل يلـ ــزم ً
وفاعــل يلــزم ضــمري يرجــع علــى يســب؛ أي :لــو لــزم القيــاس – أي أعملنــا القيــاس -
لكانــت ســينه مفتوحــة؛ ألن فــتح الســني هــو الوجــه املوافــق ألصــول العربيــة والقيــاس(,)1
ومبا أ ّن اللغتني مشهورتان ،فلصاحب االختيار أن يتبع ما هو راجح عنده.
وأما يف قوله تعاىل{ :إِنـ ُهم الَ يـُع ِجُزو َن} قرأ ابن عـامر بـالفتح ،والبـاقون بالكسـر.
ف ــالفتح :إم ــا عل ــى ح ــذ ِ
ف الم العل ــة ،أي :ألهن ــم .وإم ــا عل ــى أهن ــا ب ــدل م ــن مفع ــول
َ
احلسبان.
ونق ــل الس ــمني ق ــول أيب البق ــاء" :إن ــه متعل ــق بتحس ــب / :إم ــا مفع ــول أو بـ ــدل
مــن( َســبَقوا) ،وعلــى كــال الــوجهني تكــون (ال) زائــد ًة .وهــو ضــعيف ل ـوجهنيً:أحــدمها:
(ح ِسب) إذا كان يملةً وكان مفعـوالً ثانيـاً كانـت(إن) فيـه
زيادة ال ،والثاين :أ ّن مفعول َ
موضع ابتداء وخرب"(.)2
مكسورة ألنه
ُ

وقد ذكرنا أنه ال استبعاد يف قراءة ابـن عـامر ألهنـا تعليـل للنهـي ،أي :ال حتسـبنهم
فــائتني ألهنــم ال يعجــزون ،أي ال يقــع منــك حســبان لفــوهتم ألهنــم ال يعجــزون ،أي :ال
يفوتون (.)3

ورد النحــاس علــى طعــن أيب عبيــد يف الق ـراءة فقــال" :قــال أبــو عبيــد :وإمنــا جت ــوز
ـنب الــذين كفــروا أهن ــم ال يعجــزون .و ال ــذي ذك ـ ـ ـره أب ــو
علــى أن يكــون املعــىن وال حتسـ ّ
( )1ينظر :إبراز املعاين (ص.)3٧٧ :
( )2ينظر :الدر املصون (.)٦21 /1
( )3ينظر :البحر احمليط (.)٦4٧/4
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عبيـد ال جيــوز عنــد النحــويني البصـريني ،ال جيــوز حســبت زيــدا أنــه خــارج ّإال بكســر إن،

وإمنــا مل جيــز ألنــه يف موضــع املبتــدأ كمــا تقــول :حســبت زيــدا أبــوه خــارج ،ولــو فتحــت
لصار املعىن حسبت زيدا خروجه ،وهذا حمال ،وفيـه أيضـا مـن البعـد أنـه ال وجـه ملـا قالـه
يصح به معـىن ّإال أن جتعـل " ّإال" زائـدة ،وال وجـه لتوجيـه حـذف يف كتـاب اهلل  إىل
ّ

حج ـة جيــب التســليم هلــا ،والق ـراءة جي ــدة علــى أن يك ــون املعــىن ألهن ــم ال
التطـ ّـول بغــري ّ
يعجزون(.)1
وهــذا يعــين أ ّن ق ـراءة ابــن عــامر هــي علــى حــذف الم التعليــل ،فاجلملــة يف تأويــل
مصدر هو علة للنهي .
الخ صة:
أوالً :إ ّن القـراءة متـواترة قـرأ ِّبــا ابــن عــامر ،ووافقــه ِّبــا أعــال ّم مــن القـراء ،ولــو انفــرد
ِ ِ
ِ
أسن القر ِاء وأعالهم إسناداً .
ين َسبَـ ُقوا اللح َن ،ومن ّ
ِّبا لكفى ألنهُ م َن ال َعَرب الذ َ
ثانياً :إ ّن هذه القراءات قد ذكـر هلـا النّحـاة وجهـاً جيـداً يف العربيـة فـال التفـات إىل
الطعن فيها.
ثالثاً :إ ّن كال القراءتني بالفتح أو الكسر يف (أهنم) مفيدة لكون اجلملة تعليلية.

( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس ()1٥2 /2
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المبحثًالثامن ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭼ يوسف.23 :
تأصيل القراءة:

ان وض َم إلتَّ ا لِ وإ ُخْلحُ هُ دل
لِس ٌ
وه ْيا بِك ْس ٍر أ ْ
ص ُل ُك ْح ٍؤ وه ْم ُزهُ
ِ
ت لـك) بكسـر اهلـاء وإسـكان اليـاء وفـتح التـاء ،علـى أن
قرأ نافع وابن ذكوان (هي َ

هيــت مبعـىن (هلُــم) وهــو مــن األمســاء الــيت مسيــت ِّبــا األفعــال ،وإمنــا فــتح حــىت ال يكــون
هناك التقاء للساكنني وأوهلما الياء ففتح اآلخر وهو التاء كمـا يف (كيـف) ،وفـتح التـاء

عل ــى املخاطب ــة م ــن املـ ـرأه ليوس ــف  عل ــى مع ــىن ال ــدعاء ل ــه واالس ــتجالب ل ــه إىل
نفسها.
ت لك) بفتح اهلاء وإسـكان اليـاء وضـم التـاء ،وضـم التـاء علـى
وقرأ ابن كثري ( َهي ُ

اإلخبار من املرأة عن نفسها باإلتيان ليوسف ,دل على ذلك قراءة مـن مهـز وهـي قـراءة
هشام ألنه جيعله من (هتيأت لك) خترب عن نفسها أهنا متصنعة له متهيئة.
ِ
ت لك) بكسر اهلاء واهلمز بـدل اليـاء وفـتح أو ضـم
وقرأ هشام عن ابن عامر (هئ َ
التــاء ،والفــتح هــو األكثــر شــهرة عنــه ،ووجه ـاً كم ــا أش ـرنا إلي ــه أن ــه م ــن (هتي ــأت ل ــك)
بإخبار املرأة عن نفسها .
ت لك) بفـتح اهلـاء وإسـكان اليـاء وفـتح التـاء ،ووجهـه أهنـا ثـالث
وقرأ الباقون ( َهي َ
لغــات يف هــذه الكلمــة وكلهــا مبعــىن (هلــم) ،والكلمــة مبني ــة علــى مــا ســبق؛ ألهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ف،
اسم مسي به الفعل ،وجيوز فيها الثالث حركات اللتقاء الساكنني ،فالفتح ككي َ
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ث ،الكسر ِ
كجري ،والضم والكسر يف اهلاء لغتان (.)1
والضم كحي ُ
الطعن:

ِ
ـت لــك) مهمــوز بكســر
جــاء يف احلجــة للفارســي" :وقــال احللـواين عــن هشــام (هئـ َ
اهلاء وفتح التاء ،وهو خطأ ،ومل يذكره ابن ذكوان"(.)2
ِ
ـت) مهمــوزاً بفــتح
وقــال يف موضــع آخــر" :وأمــا مــا رواه احلل ـواين عــن هشــام (هئـ َ
التــاء وكســر اهلــاء ،فهــو يشــبه أن يكــون ومه ـاً مــن الـراوي أل ّن اخلطــاب يكــون مــن امل ـرأة
ليوسف ،وهو مل يتهيأ هلا "(.)3
وأنكر أبو عمرو والكسـائي هـذه القـراءة ِّبمـز اليـاء وضـم والتـاء ،فـذكر أبـو عمـرو

أهنا باطله( ,)4ومل يكن الكسائي يكيها عن العرب(.)1

و ه الطعن:
قـ ـراءة هش ــام ع ــن اب ــن ع ــامر وه ــم عن ــد النح ــويني؛ ألن ف ــتح الت ــاء يك ــون عل ــى
ـت
اخلطــاب فيكــون اخلطــاب فيــه ليوســف  ،فوجــب أن يك ــون اللف ــظ (قال ــت َهي ـ َ
يل) ،أي هتيأت يل يا يوسف ،وهو كـذلك خيـالف املعـىن؛ ألنـه كـان يفـر منهـا ويتباعـد
( )1ينظر :السبعة (ص ،)34٧ :الكشف ( ،)٨/2املوضح (. )419
( )2احلجة للفارسي (.)2٦9/3
( )3املصدر السابق (. )299/3
( )4قال الداين :قال أبو عبيدة معمر بن املثىن :شهدت أبا عمرو وسأله أبو أمحد = أو أمحد = وكان عاملا
بالقرآن كان ألالء ،مث كرب ،فقعد يف بيته ،فكان يؤخذ عنه القـرآن ،ويكـون مـع القضـاة ،فسـأله ،عـن
ِ
ـك" بكســر اهلــاء ،ومهــز اليــاء .فقــال :أبــو عمــرو :ينســى ،إي :باطــل ،جعلهــا،
ت لَـ َ
قــول مــن قــال":هئـ ُ
ـرب حــىت تنته ــي إىل ال ــيمن ،هــل تع ــرف أح ـ ًـدا
"فعلــت" م ــن"هتيــأت" ،فه ــذا اخلن ــدق ،فاســتعرض الع ـ َ
يقول":هئت لك"؟  .ينظر :جامع البيان (. )29/1٦
( )1قــال الــداين :حــدثين احلــارث ،قــال :حــدثنا القاســم ،قــال :مل يكــن الكســائي يكــي":هئــت لــك" عــن
العرب  .ينظر :جامع البيان (.)29/1٦
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عنها وهي تراوده وتطلبه ،فكيف ختربه عن نفسه أنه هتيأ هلا(. )1
دراسة الطعن:
هذه القراءة هي من رواية احللواين وحده من يميـع طرقـه عـن هشـام ،وقـد اختلـف
ك} هل هي عربية أم معربـة ،علـى
ت لَ َ
أهل النحو يف أصل هذه اللفظة من قولهَ { :هي َ

أقوال:
 -1قال السدي ( :)2معربة من القبطية مبعىن هلم لك .

 -2وقال ابن عباس واحلسن :من السريانية.
()3
ـال،
 -3وقــال أبــو زيــد األنصــاري  :هــي مــن العربانيــة وأصــلها َهيـتَـلَخ ،أي :تعـ َ
فأعربه القرآن.

 -4وقال الكسائي والفراء( :)4هي لغة َحورانية وقعـت إىل أهـل احلجـاز فتكلمـوا
ِّبا ومعناها تعال .
ـث وإقبــال وهلــا مخــس
 -1واجلمهــور علــى أهنــا عربيــة ،قــال جماهــد :هــي كلمــة َحـ ي
قراءات مشهورة يف السبع (.)1
وقـراءة هشــام عــن ابــن عــامر «هيــت» ،بكســر اهلــاء واهلمــز ،حتتمــل أن تكــون مــن
( )1ينظر :الكشف (.)9/2
( )2هو إِمس ِ
ـام ،امل َفس ُـر ،أَبُـو ُحمَمـد احلِ َجـا ِزيُ ،مث ال ُكـوِيف ،األَع َـوُر،
بن َعب ِد الرمحَ ِن ،اب ِن أَِيب َك ِرميـَةَ ،ا ِإل َم
اعي ُل
َ
ُ
ُ
ُ
السدي ،أَ َح ُد َم َوِايل قُـ َـريش ،مـات سـنة بضـع وعشـرين ومائـة  .ينظـر :سـري أعـالم النـبالء (،)2٦4/1
األعالم للزركلي (. )31٧/1
( )3هو أبو َزيد األَنصا ِري سعِي ُد بن أَوس بن ثابت بن بشري ا ِإلمـام ،العالمـةُ ،حجـةُ العـر ِ
ب ،أَبُـو َزيـد ،ابـ ِن
َُ َ َ ُ
َ َ
ُ
ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صــاح ِ
يفَ :ســنَةَ
ب الت َ
صــا ِري ،البَص ـ ِري ،النح ـ ِويَ ،
ب َر ُس ـول اهلل  --أَِيب َزيــد األَن َ
َ
صــاح ُ
صــانيف ،تُـ ُـو َ
211ه  .ينظر :إنباه الرواة على أنباء النحاة ( ،)34/2سري أعالم النبالء (. )494/9
( )4ينظر :معاين القرآن للفراء (.)4٥/2
( )1ينظر :البحر احمليط ( ،)21٦/٦الدر املصون (.)4٦3/٦
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هــاء الرجــل يهــيء إذا أحســن هيئتــه -علــى مثــال جــاء جيــيء -ويتمـل أن يكــون مبعــىن
هتيـ ــأت ،كمـ ــا يقـ ــال :فئـ ــت وتفيـ ــأت مبعـ ــىن واحـ ــد ،قـ ــال اهلل :

ﮋﮚ ﮛ ﮊ

[النحل ]4٨ :وقال :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮊ [احلجرات.)1( ]9 :
ويتمـل يف قـراءةِ َمـن كســر اهلـاء وضــم التـاء ،أن تكــو َن فيـه اسـ َـم فعـل بُنِيَــت علــى
ـث ،وأن تكــو َن فع ـالً مســنداً لضــمري املــتكلم ِمــن هــاءَ الرجـ ُـل يَِهــيءُ كجــاء
كحيـ ُ
الضــم َ
َجييء وله حينئذ معنيـان :أحـدمها أن يكـون حسـن اهليئـة ،والثـاين :أن يكـون مبعـىن هتيـأ،
ِ
ت) من :هاء يهاء ،كشاء يشاء(. )2
وجوز أبو البقاء أن تكون (هئ ُ
وطَعـ ـ ُـن النحويـ ــون يف قـ ـراءة هشـ ــام بـ ــاهلمز علـ ــى فـ ــتح التـ ــاء علـ ــى أ ّن فـ ــتح التـ ــاء
سي ـ ـكون من بـاب اخلطـاب مـن يوسـف للمـرأة ،واخلطـاب يف سـياق اآليـة هـو مـن املـرأة

ليوسف .
ِ
وســف  مل خياطبهــا
فجــاء يف املُشــكلَ " :ويبعــد اهلَمــز َمـ َـع كســر التــاء ألَن يُ ُ
فَيكــون التــاء للخطــاب َهلـَـا إِمنـَـا ِهـ َـي َد َعتــهُ وخاطبتــه فَـ َـال يســن َمـ َـع اهلَمــز إِال ضــم الت ـ ـاء
ِ
ـك َال يقـ ـ ـَرأ
وســف ل َقـ َ
ـال هيــت يل علــى اإلخبــار َعــن نَفســه َو َذلـ َ
َولَــو َكــا َن اخلطــاب مــن يُ ُ
ِِ ()3
به "
ـان( :ومــا رواه احللــوِاين ِمــن فَــت ِح التـ ِ
ـال الــد ِاين ِيف جـ ِـام ِع البـيـ ِ
ـاء َمـ َـع اهلَمـ َـزةِ َوهــم
َوقَـ َ
ُ
ُ
َ
ََ
َ
َ ََ
َ
لِ َكــو ِن هـ ِـذهِ ال َكلِمـ ِـة إِ َذا ُِمهــزت صــارت ِمــن التـهي ـ ِئ ،فَالتــاء فِيهــا ضـ ِـمري ال َف ِ
اعـ ِـل ال ُمســنَ ُد
َ
َ ََ َ َ
َ
ُ َ َ ُ
4
ِ ِ
ضــم َها ) َوَه ـ َذا ال َقــو ُل تَبِـ َـع فِيـ ِـه الــد ِاين مــا ذكــره ال َفا ِرِســي ِيف
ـوز َغي ـ ُـر َ
إِلَيــه الفعـ ُـل ،فَـ َـال َجيُـ ُ
كِتَابِِه احلُج ِة .
( )1ينظر :احملرر الوجيز (.)233/3
( )2ينظر :الدر املصون (.)4٦4/٦
( )3مشكل إعراب القرآن (.)3٨3/1
( )4جامع البيان (.)122٧/3
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وق ــال أبـ ـو البق ــاء ":واألش ــبهُ أن تك ــو َن اهلم ــزةُ ب ــدالً م ــن الي ــاء ،أو تك ــو َن لغـ ـةً يف

ـاب
الكلم ــة ال ــيت ه ــي اس ــم للفع ــل ،وليس ــت فع ـالً؛ ألن ذل ــك يوج ــب أن يك ــو َن اخلط ـ ُ
ليوســف  ،وهــو فاس ــد لــوجهني ،أح ــدمها :أن ــه مل يتهي ــأ هل ــا وإمن ــا ه ــي هتي ـأَت ل ــه.
ِ
ت يل"(.)1
والثاين :أنه قال لك ،ولو أر َاد
اخلطاب لكان هئ َ
َ
وقــد أ ُِجيــب عــن هــذه اإلشــكاالت بــأ ّن املعــىن :هتيــأ يل أمـ ُـرك؛ ألهنـا مل تكــن تقـ ِـدر
على اخلَل َوة به يف كل وقت ،أو يكون املعىنَ :ح ُسنَت هيئتك.
ـت) يتعـ ّـني فيهــا أن يكــون اخلطــاب مــن املـرأة ليوســف ،كمــا أ ّن
و(لــك) بعــد (هئـ َ
(لــك) متعلــق مبحــذوف علــى ســبيل البيــان كأهنــا قالــت :القــول لــك أو اخلطــاب لــك،
ـالم متعلقــة مبحــذوف علــى كــل
كمــا يف (ســقياً لــك ورعيـاً لــك) .وذكــر الســمني :أ ّن الـ ُ
قـ ـراءة إال قـ ـراء ًة ثب ــت فيه ــا كوُهن ــا فعـ ـالً ،فإهن ــا حينئ ــذ تتعل ـ ُـق بالفع ــل ،إذ ال حاجـ ـةَ إىل
ِ
آخر.
تقدير شيء َ
عكس لغة العرب إذ قد ُع ِهد
وقول أبو البقاء ":إ ّن اهلمزة بدل من الياء" ،هذا
ُ
أهنم يـُبدلون اهلمزة الساكنة ياءً إذا انكسر ما قبلها حنو :بري وذيب ،وال يـَقبلون الياءَ
ِ ِ
غريه جعل الياءَ الصرية مـ ـع
َ
املكسور ما قبلها مهزًة حنو :ميل وديك ،وأيضاً فإ ّن َ
كسر اهلاء كقراءة نافع وابن ذكوان حمتملةً ألَن تكو َن بدالً من اهلمزة ،قالوا :فيعود
الكالم فيها كالكالم يف قراءة هشام .ونقل السمني عن ِ
ام أَبُو َعب ِد الل ِه ُحمَمـ ـ ـ ُد
اإل َم ُ
ني ب ِن ُحممد ال َفا ِرِسي( )2قوله" :وال ِقراءةُ ص ِ
بن احلُس ِ
يحةَ ،وَرا ِو َيها َغي ـ ـُر َو ِاهم،
ح
َ
َ ََ َ َ
ُ َ
اها تَـ َهيأَ ِيل أَمُرَك؛ ِألَنـ َها َما َكانَت تَـق ِد ُر َعلَى اخلَل َوةِ بِِه ِيف ُكـل َوقت ،أَو
َوَمعنَ َ
( )1ينظر :التبيان يف إعراب القرآن (. )٧2٨/2
( )2حممد بن احلسني الفارسي النحوي ،أبو احلسني ،أحد أفراد الدهر ،وأعيان العلم وأعـالم الفضـل .وهـو
اإلمام يف النحو بعد خاله أيب علي بن أمحد الفارسي ،ومنه أخذ ،وعليه درس ،مات سنة 421هـ.
ينظر :يتيمة الدهر ( ،)444/4احملمدون من الشعراء وأشعارهم (ص.)٧1 :
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ك "(.)1
َح ُسنَت َهيَئتُ َ

والبــد مــن العلــم بــأن القـراءةَ الــيت استشــكلها الفارســي هــي املشــهورةُ عــن هشــام،
ِ
س األَم ُـر َك َمـا َز َع َـم أَبُـو َعلِ يـيَ ،وَمـن تَبِ َعـهُ ،يف وهـم
وأما ضم التاء فغريُ مشـهور عنـهَ ،ولَـي َ
ِ
وغلط الراوي ،فاحللوِاين ثَِقة َكبِري حجة خص ِ
يمـا َرَواهُ َعـن ه َشـام َوقَـالُو َن َعلَـى أَنـهُ
ُ ُ ُ ً
وصا ف َ
َُ
َمل يـَنـ َف ِرد ِِّبَا َعلَى َزع ِم َمـن َز َع َـم ،بَـل ِه َـي ِرَوايـَةُ ال َولِي ِـد بـ ِن ُمسـلِم(َ )2عـ ِن ابـ ِن َع ِـامر ،وقـد
ذكر ابن اجلزري أ ّن احللواين عن هشام قد روى من يميع طرقة اهلمـز مـع فـتح التـاء ،ومل

يــذكر كــل مــن ألــف يف القـراءات مــن املغاربــة ســوى هــذه القـراءة عــن هشــام وِّبــا قطــع
الـ ــداين يف التيسـ ــري ،وهـ ــي الـ ــيت ذكرهـ ــا مكـ ــي ,واملهـ ــدوي ،ابـ ــن ش ـ ـريح( ,)3وصـ ــاحب
العنـ ـوان( ,)4وك ــذلك أيم ــع عليه ــا العراقي ــون ع ــن هش ــام م ــن طري ــق احللـ ـواين ومل ي ــذكروا
سواها .
ِ
ني عــن ِه َشــام ِيف قَ ِ
ِ
ك َعــن
صـ َ
ـيدتِِه فَ َخـَـر َج بِـ َذل َ
ـني َهـ َذي ِن الـ َـوج َه ِ َ
وقــد َيمَـ َـع الشــاطِيب بَـ َ
اب ,أل ّن الضـ ــم لـ ــيس مـ ــن طريقـ ــه يف الشـ ـ ـ ـاطبية ،وهـ ـ ِـذهِ
طَِريـ ـ ِـق كِتَابِـ ـ ِـه لِتَحـ ــري الصـ ــو ِ
َ
َ
َ
ال ِق ـ َـراءَات ُكلّ َه ــا لُغَ ــات ِيف َه ـ ِـذهِ ال َكلِ َم ـ ِـةَ ،وِه ـ َـي اس ـ ُـم فِع ــل ِمبَع ـ َـىن َهلُــمَ ،ولَي َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ِيف
( )1ينظر :الدر املصون ()4٦1/٦
ِ
(ِ )2
ِ
ِ
ِ
العب ِ
العب ِ
ظَ ،مـوَىل
ـاس الد َمش ِـقي ،احلَـافِ ُ
امَ ،عـاملُ أَه ِـل الشـام ،أَبُـو َ
اس الد َمشقي ا ِإل َم ُ
بن ُمسلم أَبُو َ
الولي ُد ُ
َ
ِ
ات ِيف َشه ِر حمَـرمَ ،سـنَةَ 191ه ـ  .ينظـر :سـري أعـالم النـبالء ( ،)211/9األعـالم للزركلـي
بَِين أ َُميةََ ،م َ
(. )122/٨
ِ
ِ ِ
ف كِتَــاب
صــن ُ
ـامَ ،شــي ُخ ال ُقــراء ،أَبـُـو َعبــد اهلل ُم َ
( )3هــو ُحمَمـ ُـد بـ ُـن ُشـ َـري ِح ب ـ ِن أَمحَـ َـد الــر َعي ِين اإلشــبيلي ،ا ِإل َمـ ُ
(ال َك ِايف) ،مات سـنَةَ ِس ي ِ
ني َوأَربَـ ِع مائَـة ،ينظـر :سـري أعـالم النـبالء ( ،)114/1٨غايـة النهايـة
ـت َو َسـبع َ
َ
(.)113/2
( )4ه ــو أب ــو الط ــاهر إمساعي ــل ب ــن خل ــف ب ــن س ــعيد ب ــن عمـ ـران األنص ــاري املق ــر النح ــوي األندلس ــي
السرقسطي؛ كان إماماً يف علـوم اآلداب ومتقنـا لفـن القـراءات ،وصـنف كتـاب العنـوان يف القـراءات،،
واختصــر كتــاب احلجــة أليب علــي الفارســي ،تــويف ســنة 411ه ،ينظــر :معجــم األدبــاء (،)٦٦2/2
تاريخ اإلسالم ( ،)1٧/1٥األعالم للزركلي (. )313/1
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ِ
ِ ِ
ضـ ِـمريُ ُمــتَ َكلم َوَال ُخمَاطَــب ( ,)1وذكــر أَبـُـو َحيــا َنَ :،وَال
َشــيء منـ َهــا فعـ ًـالَ ،وَال التــاءُ ف َيهــا َ
يـَبـ ُع ُد أَن يَ ُكو َن ُمشتَـقًّا ِم ِن اسـمَ ،ك َمـا اشـتَـقوا ِم َـن احلَم ِـد َحن َـو َسـب َح َل َو َمح َـد َلَ ،وَال يـَبـ ُـرُز
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـت
َ
ضــمريُهُ ألَنــهُ اسـ ُـم فعــل ،بـَـل يـَتَبَ ـ ُ
ـب بِالضــم ِري الــذي يـَتصـ ُـل بـِـالالِم َحنـ َـو َهيـ َ
ـني ال ُم َخاطَـ ُ
()2
ك ولَ ِ
.
ك َولَ ُك َما َولَ ُكم َولَ ُكن
لَ َ َ
وأمـا مــا جــاء مـن إنكــار أبــو عمـرو والكســائي يف القـراءة بـاهلمز وضــم التــاء ،فهــي
ق ـراءة قــد استحســنها بعــض أهــل اللغــة واألداء ،بــل أهنــم مل جييــزوا اهلمــز إال علــى وجــه
ـت) مـن (اهليئـة) والتـاء ضـمري الفاعـل املسـند
الضم يف التاء ،واحتجوا هلـا علـى أهنـا (فعل ُ
إليه الفعل ،قال بذلك القيسي( ,)3والفارسي (.)4
الخ صة:
أوالً :إ ّن قراءة هشام عن ابن عامر من طريـق احللـواين هـي قـراءة صـحيحة وراويهـا

حجة وثقة يف القراءة .
غري واهم ،واحللواين قد ثبت له أنه ّ
ثانيـاً :إ ّن احللـواين عــن هشــام قــد روى مــن يميـع طرقــة اهلمــز مــع فــتح التــاء ,وهــذه

القـ ـراءة ال ــيت وق ــع فيه ــا االستش ــكال ه ــي املش ــهورةُ ع ــن هش ــام ،ومل ي ــذكر املغارب ــة وال
احلجــة وأهنــا أكثــر اللغــات بــرغم
العراقيــون غريهــا يف مؤلّفــاهتم ،واثبــت ذلــك الفارســي يف ّ

أنــه مل يقبلهــا ومل يقنــع ِّبــا( ,)1ومــا ذلــك إالّ ألهنــا خالفــت القيــاس عنــده ،فــأحنى علــى
القراءة بالالئمة .
ثالثـ ـاً :إ ّن يمي ــع م ــا ورد يف ه ــذه الكلم ــة م ــن قـ ـراءات خمتلف ــة ،ه ــي كله ــا لغ ــات
( )1ينظر :الدر املصون ( ،)4٦1/٦النشر (.)293/2
( )2ينظر :البحر احمليط (.)21٦/٦
( )3ينظر :الكشف ( ،)٨/2مشكل إعراب القرآن (.)3٨3/1
( )4ينظر :احلجة للفارسي (.)29٧/3
( )1ينظر :احلجة للفارسي (.)29٧/3
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صحيحة يف الكلمة .
رابعاً :إ ّن قراءة هشام عن ابـن عـامر ،هـي لغـة ثابتـة وعلـى وجـه صـحيح مستسـاغ
يف العربيــة ،فهــي علــى معــىن :تَـ َهي ـأَ ِيل أَمـ ُـرَك؛ ِألَنـ َهــا َمــا َكانـَـت تَـقـ ِـد ُر َعلَــى اخلَلـ َـوةِ بـِ ِـه ِيف
ك.
ُكل َوقت ،أَو َح ُسنَت َهيئَتُ َ
خامسـاً :إ ّن مــا جــاء يف إنكــار أيب عمــرو لقـراءة اهلمــز يف اليــاء علــى ضــم التــاء ال
يُلتفــت إليــه مــع صــحة وجههــا يف العربيــة ،وال شــك يف أ ّن أبــا عمــرو يف موقفــه كقــار
يقـرأ مبــا مســع وال يتجــاوزه ،إالّ أنــه كنحــوي خيتــار مــن القـراءات مــا يتوافــق مــع املقــاييس
يتحرز عن رفض ما خالف ذلك (.)1
العربية ،وال ّ
ِ
ـت لــك) ،يرجــع رمبــا إىل مــا
سادس ـاً :إ ّن مــا جــاء يف إنكــار الكســائي لق ـراءة (هئـ ُ
رجــح عنــده مــن أ ّن أصــل كلمــة (هئــت) هــي لفظــة ُمعربــة مــن األعجميــة ،فلــم يــذكرها
من كالم العرب ،فال يُلتفت إىل إنكاره هـذا ألنـه مـن املعـروف أ ّن القـرآن قـد وردت بـه
قـ ـراءات مش ــهورة ولفظه ــا غ ــري ع ــريب ،ب ــل ه ــي ُمعرب ــة ك ـ ـ(جربي ــل ،وإبـ ـراهيم) وقـ ـرأ ِّب ــا
الكسائي ومل ينكرها.

( )1ينظر :مواقف النحاة (ص.)139 :
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المبحثًالتاسع ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼًاألنبياء.٨٨ :
تأصيل القراءة :

َّ
ص ْحب ٌ
وسكن ب ْين إْلك ْس ِر وإْل ْ
ص ِر ُ

و ِحرم وُن ْن ِجي إ ْح ِت ْ وثِّ ْل ك ِته ِ
صل
ٌْ

قرأ ابن عامر وشعبة بنون واحدة مشددة اجليم ،علـى أ ّن األصـل (ننجـي) بنـونني،

بضـم األوىل وفـتح الثانيــة وتشـديد اجلــيم ،فاسـتثقل تـوايل مثلـني فحــذفت الثانيـة كمــا يف
ﮋﭸ ﮊ ( ,)1ﮋﭫ ﮊ (.)2

وقيــل إنــه ُيمــل علــى أن يكــون الفعــل مســنداً إىل املصــدر ،ويكــون التقــدير (جنــي

النجاء املؤمنني) على أن يكـون جنـي فعـالً ماضـياً ملـا مل يُسـم فاعلـه ،وأسـند إىل مصـدره
وهــو(النجــاء) مث نُص ــب املــؤمنني ،ومل يستحســن ال ــبعض ه ــذا الوج ــه ألن ــه إمن ــا جي ــوز يف

ضرورات الشعر ,وأ ّن البيت الذي أُنشد جلرير (:)3
ِ
ك اجلـِ ـ ـ ـ ـ ـ ــرِو ِ
الكالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاَ
ولَـ ـ ـ ــو َولَـ ـ ـ ـ َـدت قُـ َفي ـ ـ ـ ـ َـرةُ جـ ـ ـ ــرو كلـ ـ ـ ــب لَ ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـِ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل َ

( )1اآلية ( )112من سورة األنعام .
( )2اآلية ( )٨1من سورة البقرة .
ـيب الريبــوعي أبــو حــرزه مــن متــيم
( )3البيــت جلريــر وهــو :جريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة اخلَطَفــي بــن بــدر الكلـ ّ
البصــري ،أشــعر أهــل عصــره ،ولــد ومــات يف اليمامــة ،عــا حـوايل مثــانني ســنة ,واختلــف املؤرخــون يف
حتديد تاريخ وفاة جرير ،على أنه يف األغلب تويف سنة 144ه وذلك بعد وفـاة الفـرزدق بنحـو أربعـني
يومــا .ينظ ــر :ت ــاريخ دمشــق الب ــن عس ــاكر ( ،)٨٦/٧2تــاريخ اإلس ــالم (( ،)21/3األع ــالم للزركل ــي
ً
(. )119/2
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ال يكــون حج ـةً يف ه ــذه الق ـراءة ،فالفع ــل هن ــا مب ــين للمفع ــول ,فينبغ ــي أن يُس ــند

إليــه ،كمــا يُســند املبــين للفاعــل ،وإمنــا يُســند الفعــل إىل الظــروف واجلــار واجملــرور إذا مل

يُذكر املفعول به ،فأما إذا ذُكر مل يُسند الفعل إىل غريه؛ ألن الفعل له فهو أوىل به .
والت ــبس اإلخف ــاء باإلدغ ــام ،فـ ـ ُذكر أ ّن الن ــون خمف ــاة يف اجل ــيم واس ــتبعده بعض ــهم
كمك ــي ب ــن أيب طال ــب؛ ألن الرواي ــة بتش ــديد اجل ــيم واإلخف ــاء ال يك ــون مع ــه تش ــديد،
وقيــل إ ّن النــون مدغمــة يف اجلــيم وغلّطــه الكثــري ومــنهم الفارســي أل ّن اإلدغــام غلــط وال
نظري له يف العربية ،فالنون ال تُـدغم يف اجلـيم لبعـد مـا بينهمـا ،ويب ّـني ذلـك إسـكان اليـاء
من (جنّي) أل ّن الفعل إذا كان مبنياً للمفعول به وكـان ماضـياً مل يسـكن آخـره ،وكـذلك

نصب املؤمنني لو كان على ما مل يسم فاعله لوجب أن يرتفع .
وقـرأ البــاقون بنــونني علــى األصــل ،وســكنت اليــاء ألنــه فعــل مســتقبل ،وحــق اليــاء
الضـم فسـكنت السـتثقال الضــم علـى األصـول ،ونصـبت املــؤمنني بوقـوع الفعـل علــيهم،
فهي على وزن نفعل مثل نكرم .
وق ــد كتب ــت يف املص ــاحف بن ــون واح ــدة الجتم ــاع املثل ــني يف اخل ــط ،وأل ّن الن ــون

الثانيــة ُختفــى عنــد اجلــيم بــال خــالف ،وكــان أبــو عبيــد خيتــار يف هــذا احلــرف مــذهب أيب
()1
بكر عن عاصم كراهية أن خيالف الكتاب.
الطعن:

ِ
ني) مدغمة َوُه َو وهم َال جيوز (.)2
قال ابن جماهد( :جني ال ُمؤمن َ

وذكر الفارسي :أ ّن من قرأ ( ُجنّي) مدغمة هو غلط ووهم ال جيوز(. )3

( )1ينظـر :تأويـل مشـكل القـرآن (ص ،)4٥ :احلجـة للفارسـي ( ،)112/3الكشـف ( ،)113/2املوضـح
(ص. )132/
( )2السبعة يف القراءات (ص.)43٥ :
( )3ينظر :احلجة للفارسي (.)112/3
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وقال الزجاج عن القراءة بنون واحدةَ " :حلن ال وجـه لـه؛ ألن مـا ال يسـمى ِ
فاعلُـه
ُ
ال يك ــون بِغَ ــري فاع ــل ،وق ــد ق ــال بعض ــهمُ :جن ــي النَ َج ــاءُ امل ــؤمنني .وه ــذا خط ــأ بإيم ــاع
ـت
النح ــويني كله ــم ،ال جي ــوز ُ
ب زي ــداً  ،-تري ــد ض ــرب الض ــرب زي ــداً ألن ــك إذا قل ـ َ
ضـ ـ ِر َ
ض ــرب ،ف ــال فائ ــدة يف إض ــماره وإقامت ــه م ــع
ضـ ـربَه َ
ض ــرب زي ــد ،فق ــد عل ــم أن ــه ال ــذي ُ

الفاعل"(.)1
وجاء عن القيسـي" :كـان أبـو عبيـد خيتـار القـراءة بنـون واحـدة اتباعـاً للمصـحف،

علـى إضــمار املصــدر يقيمــه مقــام الفاعــل ،واختــار أبــو عبيــد أ ّن أصــله (نـُنَجــي) بنــونني،
والتشديد ,مث أدغم النون الثانية يف اجليم وهو غلط قبيح" (.)2
و ه الطعن:
أوالً :يف إدغــام النــون يف اجلــيم ،ال جيــوز اإلدغــام يف حــرف مشــدد وكيــف تــدغم
النون يف اجليم وهي مشدده أوهلا ساكن ،ولبعد ما بني النون واجليم .
دل عليــه :إمنــا
ثانيـاً :يف إســناد الفعــل إىل املصــدر مــع إضــمار املصــدر أل ّن الفعــل ّ
جيوز ذلك يف ضرورة الشعر ،وأل ّن الفعـل هنـا مبـين للمفعـول فينبغـي أن يُسـند إليـه كمـا
يسند املبين وإمنـا جيـوز إقامـة غـري املفعـول بـه إذا مل يـذكر املفعـول بـه ،فـإذا ذكـر مل يسـند
إىل غريه ،وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به أشد منه لسائر املنصوبات.
دراسة الطعن:
إ ّن قضية اخلالف القائمة بني النحويني يف جواز إقامة غـري املفعـول بـه مـع وجـوده
تظهــر جليــة يف اخلــالف علــى خت ـريج هــذه الق ـراءة ،والــيت تُعــد مــن أكثــر الق ـراءات الــيت
عســر خت ـريج وجهه ـاً علــى معظــم املصــنفني ،وعــوداً عل ــى أصــل اخل ــالف يف هــل جي ــوز
إقامة غري املفعول به مع وجوده ؟ على قولني :
( )1ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)4٥3/3
( )2الكشف (. )114/2
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ِ
ِ
ِِ
ور ِعن َـدهم أَنـهُ َم َـىت
أَحدمهَاَ :ال جيوز َو َعليه البصريون ألَنهُ شـريك ال َفاعـل ،فال َمش ُـه ُ
ول بِِه َمل يُِقم َغيـُرهُ(.)1
ُوِج َد ال َمف ُع ُ
َوالثـ ِـاين :نعــم جيــوز َو َعلِيـ ِـه ال ُكوفِيــو َن واألخفــش َوابــن َمالــك ،لــوروده يف قَـ َـراءة أَبـُـو
َجع َف ــر {ليجــزي قومــا ِمبَــا َك ــانُوا يَك ِس ــبُو َن}(َ ,)2و َج ــاءَ الس ـ َـماعُ ِيف إِقَ َام ـ ِـة ال َمج ـ ُـروِر َم ـ َـع
ِ
ود المفع ِ
ول بِِه َحن َو قَـولِِه(:)3
ُو ُج َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ُمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَ ِط َريا
ـيح ِيل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا نـَ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ َيرا بِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ُوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِ
ب الش ـ ِـد َيد َزي ـ ًـدا،
ـش جييــز ِيف ال َم َس ــائ ِلَ :
ب الض ــر َ
ض ـ َـر َ
َونقــل أبــو حيــان أ ّن األَخ َف ـ ُ
ضرب اليـوم ِ
ـاك ِدرَمهًـا َمض ُـروبًا
َخ َ
ب َم َكانُ َ
ان َزي ًـداَ ،و َ
ـك َزي ًـدا َوأَعطَـى إِعطَـاءَ َح َسـن أ َ
ض َـر َ
َو َ َ َ َ َ
َعب َدهُ َزي ًدا(.)4
قـال أبـو الفـتح( :أجـاز أبـو احلسـن ضــرب الضـرب الشـديد زيـدا وقتـل يـوم أخــاك،
()1
قال :هو جائز يف القياس وإن مل يرد به االستعمال)
وق ــد ق ــال أبـ ــو عبي ــد عـ ــن ه ــذه القـ ـراءة :هـ ــذه القـ ـراءة أحـ ــب إيل؛ ألن ــا ال نعلـ ــم
املصـ ــاحف يف األمصـ ــار كلهـ ــا كتبـ ــت إالّ بنـ ــون واحـ ــدة ،مث رأيتهـ ــا يف ال ـ ـ ـذي يسـ ـ ّـمى

لإلمــام مصــحف عثمــان بــن عفــان أيضـاً بنــون واحــد ،وقــال :إمنــا قرأهــا عاصــم كــذلك
اتباعاً للخط ،وقد كان بعضهم يمله من عاصم على اللحن(.)٦

( )1ينظر :البحر احمليط (.)4٦2/٧
( )2مهع اهلوامع (.)1٨1/1
( )3البيت نسبه الدكتور سعيد األفغاين ليزيد بن القعقـاع ،وذكـره ابـن هشـام يف شـرح شـذور الـذهب بـدون
أن ينسبه ألحد  .ينظر :شرح شذور الذهب ( ،)212/1املوجز يف قواعد اللغة العربية (ص.)221 :
( )4ينظر :البحر احمليط (. )4٦2/٧
( )1ينظر :اخلصائص (. )39٧/1
( )٦ينظر :إبراز املعاين (ص.)199 :

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

255

ـكون الي ِ
وقد جاء يف قراءة ابن عـامر وأيب بكـر عـن عاصـم « ُجنـي» بتشـديد اجلـي ِم وس ِ
ـاء
أوجه متعددة:

أوله ــا :أن يك ــو َن األص ــل «نـُنَج ــي» بض ــم األوىل وف ــتح الثاني ـ ِـة وتش ــديد اجل ــي ِم،
فاس ــتثقل تـ ـوايل ِمثل ــني ،فح ـ ِـذفت الثاني ــة ،كم ــا ح ـ ِ
ـذفَت يف قول ــه :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ
ُ
ُ
ـال ِ
ـام أَبُــو ال َفض ـ َـل ال ــرا ِزي ِيف كِتَابِـ ِـه
[الفرقــان ]21 :وه ــي ق ـراءة غــري اب ــن كث ــري ،قَـ َ
اإل َم ـ ُ
اللــو ِام ِح(" :)1نُــزَل الم َالئِ َك ـةُ" علَــى حــذ ِ
ف النـ ِ
ـون الـ ِـذي ُهـ َـو فَــاءُ ال ِفعـ ِـل ِمــن "نـُن ـ ِزَل"(،)2
َ َ
َ
َ
وكم ــا ح ـ ِ
ـذفَت الت ــاءُ الثانيـ ـةُ يف قولِ ــه ﮋﭸ ﮊ[األنع ــام ]112 :وﮋﭫ ﮊ
ُ
[البقــرة ]٨1 :وبابـِـه ,وقــد ذكــر أبــو شــامة أنــه مــن أجــود مــا وقــف عليــه يف توجيــه هــذه
القـراءة ،ونقــل عــن املهــدوي قولــه" :ننجــي املــؤمنني" وهــو وجــه ســديد غريــب ال تعســف
فيــه ،ويشــهد لــه أيضــا حــذف إحــدى النــونني مــن أحتــاجوين وتبشــروين وتــأمروين أعبــد،
وقـراءة اجلماعــة ننجــي بنــونني الثانيــة ســاكنة وبتخفيــف اجلــيم مــن اإلجنــاء وقبلــه وجنينــاه
مــن الغــم بالتشــديد يمع ـاً بــني اللغتــني ،كمــا يمــع بينهمــا يف كثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري مــن القــرآن حنــو:
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝًﭼ الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق ،1٧ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛًﭼ حممد.)3(2٥ :
ـدمها :أن النـو َنًالثانيـة
ولكن أبا البقاء
ف هذا التوجيهَ بـوجهني فقـال" :أح ُ
استضع َ
َ
أص ــل ،وه ــي ف ــاءُ الكلم ـ ِـة فَ َح ــذفُها يـَبـ ُع ـ ُـد ج ــداً .والث ــاين :أن حرَكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها غ ــريُ حركـ ـ ـ ـ ِة
( )1كتــاب الل ـوامح وقيــل امســه الل ـوائح ،هــو الــذي نظمــه علــي بــن حممــد ،أبــو احلســن الواســطي املعــروف
بالديواين ( ٧43هـ) ومسّاه :طوالع النجوم يف موافق املرسوم يف القراءات الشاذة عن املشهور ،بقي منه
قطعة خمطوطة عن معىن حديث األحرف السـبعة ،نُشـرت مـؤخرا بتحقيـق الـدكتور حسـن ضـياء الـدين
عرت بعنوان (معاين األحرف السبعة) طبعته دار النوادر.
( )2ينظر :النشر (.)324/2
( )3ينظر :إبراز املعاين (ص.)٦٥1 :
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ِ
ِ
ـت:
ـاهرون) أال تــرى أنــك لــو قلـ َ
النــون األوىل ،فــال يُســتَثـ َق ُل اجلمـ ُـع بينهمــا خبــالف (تَظـ َ
()1
ِ
ف الثانية .
(تـُتَحامى املظاملُ) مل يَ ُسغ َحذ ُ
وأجــاب علــى ذلــك الســمني بقولــه :و أمــا كــو ُن الثانيـ ِـة أص ـالً فــال أثـ َـر لــه يف َمن ـ ِع
احلـذ ِ
ف ،أال تـرى أ ّن النحـويني اختلفـوا يف إقامــة واسـتقامة :أي األلفـ ِ
ني احملذوفـة()2؟ مــع
َ
ـتالف احلركـ ِـة فــال أثـ َـر لــه أيض ـاً؛ ألن
ـني الكلمـ ِـة .وأمــا اخـ ُ
أن األوىل هــي أصــل ألهنــا عـ ُ
االستثقال ِ
باحتاد ِ
لفظ احلرفني على أي حركة كانا.
َ
المــه ختفيفـاً،
الو ــه الثــاني :إ ّن " ُجنــي" فعــل مــاض مبــين للمفعــول ،وإمنــا ُســكنَت ُ
كمــا ُســكنت اليــاء يف قولــهَ {:مــا بَِقــي ِمـ َـن الربــا}[البقــرة ]2٧٨ :يف الق ـراءة الشــاذّة(.)3

الصحيح قد ُسكن ختفيفاً فاملعتل أوىل ،فمنه(:)4
قالوا :وإذا كان املاضي
ُ
إّمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ِري قَـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط جبلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـالن
ُ
ُ ُ
َ
وأُسـ ــنِ َد هـ ــذا الفعـ ــل إىل ضـ ــم ِري املصـ ــد ِر مـ ــع وجـ ـ ِ
ـود املفعـ ــول كقـ ـراءةِ أيب جعفـ ــر
ُ
{ليجــزى قَـوم ـاً ِمبَـا َك ــانُوا يَك ِس ــبُو َن} [اجلاثيــة ]14 :والتق ــديرُ :جن ـ َـي النج ــاءُ .ق ــال أب ــو
ـكني آخ ـ ِر الفع ـ ِـل امل ـ ـ ـاضي ،واآلخ ـ ُـر
البقــاء" :وه ــو ض ــعيف مــن وجه ــني ،أح ـ ُـدمها :تس ـ ُ
( )1إعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)2٨3/1
( )2مذهب سيبويه أن احملذوف ألف إفعال واستفعال؛ ألهنا الزائدة ،ولقرِّبا مـن الطـرف ،وألن االسـتثقال
حصل ِّبا ،ومذهب األخفش خبالفـه ألنـه ذهـب إىل أن احملـذوف هـو األصـلي .ينظـر :شـرح األمشـوين
أللفية ابن مالك (. )124/4
( )3إعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)2٨3/1
( )4البيــت لوضــاح اليمــاين وهــو :عبــد اهلل بــن إمساعيــل بــن عبــد كــالل املعــروف بوضــاح الــيمن ،مــن أهــل
صنعاء من األبناء ،لقب بوضاح اليمن جلماله وقيل إنه قدم دمشق على الوليد بن عبد امللك فأحسن
رفده ،له ِح َكاية ِيف " اعتِ ِ
الل ال ُقلُ ِ
وب " لِل َخَرائِ ِطي ِيف حمبته ألم البنني ،وله أشعار مليحة .ينظر :تاريخ
ُ َ
دمش ـ ــق الب ـ ــن عس ـ ــاكر ( ,)٨٦/2٧ت ـ ــاريخ اإلس ـ ــالم ( .)1٧٦/3وذك ـ ــر البي ـ ــت يف :العق ـ ــد الفري ـ ــد
( ،)2٥4/٦هتذيب اللغة ( ،)2٦3/1٥لسان العرب (.)123/11
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إقامةُ املصد ِر مع ِ
ِ
املفعول الصريح" .وقد تقدمت اإلجابة عنهما.
وجود
الو ــه الثال ــث :إن األص ـ َـل :ننجـ ـي كقـ ـراءةِ العام ــة ،إال أن الن ــو َن الثانيـ ـةَ قُلِبَ ــت
()1
جيماً ،وأ ِ
.
ُدغمت يف اجليم بعدها
ويف إدغــام النــون يف اجلــيم يــرى ابــن جماهــد أنــه وهــم وغلــط؛ ألن النــون َال تـُـد َغم
يف اجلـِـيم َوإِمنـَـا خفيــت ِألَنـ َهــا َســاكِنة ختــرج مــن اخلياشــيم فحــذفت مــن الكتــاب وهــى يف
اجليم فتُد َغ ُم فيها.
اللفظ ثَابِتَة ،وأل ّن النو َن ال تُقا ِر ُ
ب َ
وق ــد طع ــن الزج ــاج يف ه ــذه القـ ـراءة ألن ي ــرى أن الفـ ـراء وأب ــا عبي ــد ق ــد حت ـ ـ ـيال يف
خت ـريج ه ــذه القـ ـراءة ,فق ــال الفـ ـراء :القـ ـراء يقرءوهن ــا بن ــونني وكتابته ــا بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون واحـ ـ ـ ـ ـدة؛
وذلــك أل ّن النــون الثانيــة ســاكنة وال تظهــر الســاكنة علــى اللســان فلمــا خفيــت حــذفت،

وق ــد قرأه ــا عاص ــم فيم ــا أعل ــم بن ــون واح ــدة ونص ــب امل ــؤمنني كأن ــه احتم ــل اللـ ـ ـحن ال
يع ــرف هل ــا جه ــة إال تل ــك؛ أل ّن م ــا مل يس ــم فاعل ــه إذا خ ــال باس ــم رفع ــه إالّ أن يك ــون
أض ــمر املص ــدر يف جن ــى ،فنـ ــوي ب ــه الرف ــع ونص ــب املـ ــؤمنني فيك ــون كقول ــه :ضـ ـ ـ ـ ـ ـرب
الضـ ــرب زيـ ــدا مث يكـ ــىن عـ ــن الضـ ــرب فتقـ ــول ضـ ــرب زيـ ــدا ،وكذل ـ ـ ـ ـك جنـ ــى الن ـ ـ ـ ـ ـ ـجاء
()2

املؤمنني.
وق ــال أب ــو عبي ــد :الـ ــذي عن ــدنا في ــه أن ــه لـ ــيس بلح ــن ول ــه خمـ ـ ـرجان يف العربيـ ــة؛
أح ــدمها :أ ّن يري ــد ننج ــي مش ــددة؛ لقول ــهَ { :وَجنيـنَ ــاهُ ِم ـ َـن الغَ ــم} مث ت ـ ـ ـدغم الثاني ــة يف
اجليم.
واملخ ــرج اآلخ ــر أن يري ــد جن ــى فع ــل ،فيك ــون معن ــاه جن ــى النج ــاء امل ــؤمنني فيك ــون

نصب املؤمنني على هذا ،مث ترسل الياء فال ينصبها(.)3
( )1ينظر :الدر املصون(.)193/٨( )2ينظر :معاين القرآن للفراء (.)21٥/2
( )3ينظر :إبراز املعاين (ص.)٦٥٥ :
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وم ــن َمتَح ــل لص ــحتِه فجعل ــه فُعِ ــل
وقــد طع ــن الزخمش ــري يف ه ــذا التوجي ــه فق ــالَ " :
ـب املـؤمنني ،فتعسـف
وقالُ :جني النجاءُ املؤمنني ،فأرسل الياء وأسـنده إىل مصـد ِره ونَ َ
ص َ
ِ ()1
ِ
ر
ـ
ـ
خ
الت
ـذا
ـ
ه
ض
ت
ـر
ـ
ـ
ي
مل
ـو
ـ
ه
ف
.
ـارد التعس ــف"
يج ،واألغل ــب أ ّن للقـ ـراءةِ عن ــده خترجيـ ـاً
َ
بـ ُ
َ
َ
آخر .قد يكو َن هو الوجه األول لسالمتِه مما تقدم من الضعف(.)2
ُ
الو ــه الرابــع :إنــه مــاض مســند لضــمري املصــد ِر أيُ :جنــي النجــاءُ كمــا تقــدم يف
ـاحب
الوجــه الثــاين ،إال أ ّن «املــؤمنني» لــيس منصــوباً بنجــي بــل بفعــل مقــدر ،وكــأن صـ َ
إقامة غ ِري املفعول به مع ِ
الوجه فَـر من ِ
هذا ِ
وجوده ،فجعله ِمن يملة أخرى (.)3
وذكــر أبــو شــامة أ ّن كــل هــذا اســتدالل بقـراءات ضــعيفة شــاذة وبضــرورات شــعر،

وكــل ذلــك ممــا قــد يشــهد بضــعف هــذه الق ـراءة ،فيقــول :وعجبــت ممــن يــذكرها وي ــرتك
غريهــا ممــا هــو شــائع لغــة نق ـالً وموافــق خط ـاً ،حنــو:

ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ

ﰅ ﮊ [األنبيــاء ]31:ذكــر ابــن جماهــد روايــة عــن أيب عمــرو بيــاء مضــمومة ،وروايــة
عن ابن عامر بتاء مفتوحة مع كسر اجليم (.)4
الخ صة:

ـات إىل َمـن طَ َعـن علـى قارئِهـا ،وذكـر الـداين
أوالً :إ ّن هذه القراءةُ متـواترة ،وال التف َ

يف جــامع البيــان أ ّن أهــل الشــام مل يكون ـوا يعرفــون غــري هــذه الوجــه مــن األداء عــن ابــن
عامر من يميع طرقه(.)1
( )1الكشاف (.)132/3
( )2ينظر :الدر املصون (. )191/٨
( )3املصدر السابق (. )193/٨
( )4إبراز املعاين (ص. )٦٥1 :
( )1ينظر:جامع البيان (.)13٧2/3
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ثانياً :إ ّن تعدد األوجه اإلعرابية لتخريج هـذه القـراءة وتفـاوت هـذه األوجـه مـا بـني

الضـ ــعف والقـ ــوة ،واستشـ ــهاد بعـ ــض النحـ ــاة بالشـ ــاذ وضـ ــرورات الشـ ــعر دون الشـ ــائع
املعـ ـ ــروف ،واعتمـ ـ ــاد بعـ ـ ــض األوجـ ـ ــه دون اآلخـ ـ ــر ،كلهـ ـ ــا أسـ ـ ــباب أدت إىل ظهـ ـ ــور
االستشكال يف توجيهها مما أدى إىل الطّعن فيها
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ًالمبحثًالعاشر ً
ً
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖًﭼ األحزاب.11 – 1٥ :
ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁًﭼ األحزاب.٦٧ – ٦٦ :
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊًﭼ األحزابً .٦٨ – ٦٧ :
تأصيل القراءة:

و َحق َ
وِ َوفل
ص َحام َص َوص َل فلظَّن َ
َ

ول َّ
فلُ َب َي َوه َو َضَ فلو َف َضَ ح َ
َُ َ

قـ ـرأ ن ــافع واب ــن ع ــامر وش ــعبة ع ــن عاص ــم (الظنون ــا -الرس ــوال -الس ــبيال) بإثب ــات
األلـ ــف يف احلـ ــالني وص ـ ـالً ووقف ـ ـاً ،فإثباهتـ ــا وص ـ ـالً التبـ ــاع خـ ــط املصـ ــحف ،فهـ ــي يف
املصـاحف مكتوبــة بــاأللف ( ,)1فأشــبهت القـوايف مــن حيــث إهنــا مقــاطع للكــالم ،ومتــام
األخبــار ،فهــي مقــاطع ،كمــا أ ّن الق ـوايف مقــاطع ،ويق ــع فيه ــا التش ــاكل ،كم ــا يق ــع يف

القوايف ،حنو قول جرير :
ِ
ـاذل والعِتاب ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـوم ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
أقل ـ ـ ـ ـ ـ ــي الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ت لق ـ ـ ـ ـ ـ ــد أص ـ ـ ـ ـ ـ ــابا
َص ـ ـ ـ ـ ـ ــب ُ
وقُ ـ ـ ـ ـ ـ ــويل إن أ َ

فالبَــاء َال يلزمــه التـن ـ ِوين إِذا َكــا َن ِيف أَولــه ألــف َوَالم َولكنــه إِمنـَـا أدخلــهُ للــرتّ َوبعــد
ـان احلركــة ،وهــاء السـ ِ
الصــوت( ,)2وأيض ـاً فــإن هــذه األلــف تُشــبه هــاء السـ ِ
ـكت لبيـ ِ
ـكت
َ
ُ
َ
ـت وقف ـاً ،للحاجــة إليهــا .وقــد ثـَبَتَــت وص ـالً إج ـراءً للوصــل ُجمــرى الوقــف ،فكــذلك
تَـثبُـ ُ
األلف ،و أثبتوها وقفاً اتباعاً خلط املصحف .
هذه ُ
وقـ ـرأ أب ــو عمـ ــرو ومح ــزة حبـ ــذف األل ــف يف احل ــالني وصـ ـالً ووقفـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،فحـ ــذفها يف
( )1ينظر :املصاحف البن أيب داود (ص.)2٦1 :
( )2ينظر :اجلمل يف النحو (ص.)211 :
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الوصل على األصل املشتهر مـن الكـالم إذا ال أصـل لأللـف يف هـذه الكلمـات ،كمثـل
ـت الرجــل،
ـت الرجـ َـل ،بالنصــب ،فــإذا وقفــت أســكنت الــالم فقلــت :رأيـ ُ
أن تقــول :رأيـ ُ

فهذا إجراء هلذه الكلـم جمـرى املشـهور الواضـح مـن الكـالم ،ومل يشـبهوها بـالقوايف وفرقـوا
بينهمــا علــى أ ّن الق ـوايف موضــع وقــف وســكون ،وهــذه الكلمــات فواصــل ال يلــزم ذلــك
فيها .
وقـرأ البــاقون بإثبــات األلــف وقفـاً وحــذفها وصـالً ،فحــذفوا األلــف يف الوصــل علــى
األصل املنقاس ،وأثبتوها يف الوقف اتباعاً خلط املصحف(.)1
الطعن:
ـادةُ َحــرف ِألَجلِ َهــا؛ ألن
إ ّن األلــف يف هنايــة هــذه الكلمــات إمنــا هــي مــن بــاب ِزيـَ َ
ـاطع فَـو ِ
م َقـ ِ
ـف فَ ِزيـ َـد علَــى النـ ِ
اصـ ِـل َهـ ِـذهِ الســورةِ أَلَِفــات منـ َقلِبــة َعــن تَـنـ ِوين ِيف الوقـ ِ
ـون ألــف
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
اسب ِهنَاي ِ
ِ
ات ال َفو ِ
ِ
اص ِل(.)2
ي ال َم َقاط َع َوتـُنَ َ َ
لتُ َسا ِو َ
َ
وذكــر أب ــو جعفــر النح ــاس أ ّن الوق ــوف علــى ه ــذه الكلم ــات ب ــاأللف ه ــو األوىل
إتباع ـاً للس ـواد وموافق ـةً للعربيــة ،فمــن وصــلها بــاأللف كــان الحن ـاً ،ومــن وصــلها بــدون
ألــف كــان خمالف ـاً خلــط املصــحف( ،)3وكــره أبــو عبيــد ق ـراءة مــن أثبــت األلــف يف هــذه
الكلمــات وص ـالً واعتــربهُ خروجـاً عــن العربيــة فقــال( :وأكــره أيضــا أن أثبــتهن مــع إدمــاج
الق ـراءة؛ ألنــه خــروج مــن العربيــة مل جنــد هــذا عنــدهم جــائزاً يف اضــطرار وال غــريه ،فــإذا
فأثبت األلفـات كنـت متبعـاً للكتـاب ،ويكـون هنـا فيهـا موافقـة
صرت إىل الوقف عليها ّ
ل ــبعض م ــذاهب الع ــرب؛ وذل ــك أهن ــم يثبت ــون مث ــل ه ــذه األلف ــات يف قـ ـوايف أش ــعارهم

ومص ــاريعها؛ ألهن ــا مواض ــع قط ــع وس ــكت فأم ــا يف حش ــو األبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات فمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوم
( )1ينظر :الكشف ( ،)191/2املوضح (ص ،)٦2٧:اإلحتاف (ص. )412 :
( )2ينظر :الربهان يف علوم القرآن (.)٦1/1
( )3ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)2٥9/3
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غري موجود على حال من احلاالت)(.)1
و ه الطعن :
اعتبــار األلــف يف هــذه الفواصــل القرآنيــة كاعتبارهــا يف القافيــة تثبــت يف هنايته ــا؛
ألهنا مواضع قطع وسكت ،وال تثبت يف حال الوصل .
دراسة الطعن :
على ما سبق يف تأصيل هذه األلف ،فإ ّن هلا ثالثـة أوجـه يف القـراءة( :اإلثبـات يف
احلالني وصالً ووقفاً ،واحلذف يف احلالني ،وإثباهتا يف الوقف وحذفها يف الوصل)

وقد جري احلديث يف القراءة بالطعن يف حال إثبات األلف وصـالً ،ولـو نظرنـا يف
ذلــك لوجــدنا أ ّن مــن أثبتهــا يف احلــالني كمــا يف قـراءة نــافع وابــن عــامر وشــعبة فقــد اتّبــع
خ ـ ّط ال ُمصــحف ِألَنـ َهــا ثَابِتَــة ِيف السـ َـواد أهنــا مكتوبــة ألــف ،وقــد نقــل ذلــك الــداين( )2و
"رأَيــت ِيف الـ ِـذي يـُ َقــال إِنــه ا ِإل َمــام مصــحف ُعث َمــان األلــف
أبــو عبيــد نفســه حــني قــالَ :
مثبتة ِيف ثالثتهن"(.)3
فيك ــون إثباهت ــا وصـ ـالً موافقـ ـاً هل ــم وه ــذه املوافق ــة خترجه ــا م ــن عب ــارة (خ ــارج ع ــن

العربي ــة) ( ،)4وال جي ــب أن ننس ــى أ ّن الق ــرآن ع ــريب ونـ ـزل بلغ ــة الع ــرب ،فكي ــف يك ــون
بقراءاتــه خارجـاً عنهــا ،وقــد أيّـد ذلــك قــول الفـراء أمــري املــؤمنني يف النحــو" :ولــو ُوصــلت
ِ
ك"(.)1
باأللف لكان صوابًا أل ّن العرب تفعل ذَل َ
ولـ ــو قيـ ــل :إ ّن الوجـ ــه يف العربيـ ــة أن يقـ ــال (وتظنـ ــون بـ ــاهلل الظنـ ــون) بـ ــدون ألـ ــف
اإلطالق ،لوجود األلف والالم للتعريف ،وألف اإلطالق ال تأيت إالّ مع النكرة .
( )1ينظر :الدر املصون (.)9٨/9
( )2ينظر :املقنع يف رسم مصاحف األمصار (ص.)41 :
( )3ينظر :املصاحف البن أيب داود (ص ,)2٦1 :حجة القراءات (ص. )1٧3 :
( )4ينظر :احلجة يف القراءات السبع (ص.)2٨9 :
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء (.)31٥/2
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فيكون جواب ذلك مبا يلي:
ِ
ـف َوالــال ُم ليســتا للتعريــف ب ــل ُمي ِكـ ُـن أَن يَ ُكونَــا ِمبَعـ َـىن ِاالس ــتِغَر ِاق
-1إن هــذه األَل ـ ُ
ِ ِ
ِ
َحد يَظُن َشيئًا(.)1
ُمبَالَغَةً يـَع ِين تَظُنو َن ُكل ظَ ين ألَن عن َد األَم ِر ال َعظي ِم ُكل أ َ
 -2إ ّن كلمــة (الظنــون) لــو مل تلحقهــا ألــف اإلط ــالق النته ــت بس ــاكن يس ـ ّـمى
مقيد ،والظنون هنا يف معىن اآلية هي الظنون الكاذبة( )2وهـي كثـرية ومتشـعبة
وخمتلفـة ،ولــذلك وجــب اســتخدام األلـف إلطــالق الظنــون (الظنونــا) (وتظنــون

بـ ــاهلل الظنونـ ــا) تسـ ـ ّـمى األلـ ــف يف النحـ ــو (ألـ ــف اإلطـ ــالق) كلمـ ــة ظنـ ــون إذا
انته ــت بسـ ــاكن يس ــمى مقيّـ ــد .الظنون ــا كثـ ــري ومتش ــعبة واختلفـ ـوا وتشـ ــابكوا

فاختلفــت الظنــون ولــذا جــاءت بــاإلطالق (الظنونــا) وجــب اســتخدام األلــف
إلطالق الظنون.
-3إ ّن ه ــذا م ــن خص ــائص الس ــور القرآني ــة ال ــيت منه ــا مراع ــاة الفواص ــل وتناس ــب
اآلي ،لتجيء ع ّدة اآليات علـى نسـق متجـانس يف الكلـم ويف األبنيـة( ،)3وأ ّن
هــذه الزيــادة هــي مــن مميّ ـزات التعبــري القــرآين ،حيــث تتســاوى املقــاطع لتعميــق

املع ــىن اللغ ــوي وزي ــادة وقع ــه عل ــي الس ــامع ،وه ــو م ـ ـ ـ ـ ـا يس ـ ّمى الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم يف
علــم األصـوات اللغويــة ب(التنغــيم) ،ومــن مظــاهره أنــه يزيــل الل ـبس عــن معــىن
اجلملــة وبــه يــدرك الفــرق بــني املعــاين ,وذلــك بإتقــان جمموعــة خمتلفــة مــن طــرق
األداء يف النطـ ــق ومنهـ ــا وصـ ــل بعـ ــض الكـ ــالم ،واخـ ــتالس بعـ ــض األص ـ ـوات
واالســتغناء عــن بعضــها ومــد بعضــها بالزيــادة (كمــا هــو هنــا يف زيــادة األلــف

( )1ينظر :مفاتيح الغيب (.)1٦٥/21
( )2ينظر :جامع البيان للطربي (.)221/2٥
( )3ينظر :املوسوعة القرآنية خصائص السور (.)1٥3/٧
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وصالً) وذلك لتكون واضحة(.)1

وقد ألّف الشـيخ مشـس الـدين بـن الصـائغ احلنفـي( )2كتابـاً مسّـاه "إحكـام الـرأي يف

أحكــام اآلي" قــال فيــه :إ ّن املناســبة أمــر مطلــوب يف اللغــة العربيــة يُرتكــب ِّبــا أمــور مــن
خمالفة األصول( ,)3وقد يمع أربعني ملحظاً لغوياً روعيت فيه الفواصـل مـن أجـل املعـىن،

وكانت أنسب من حيث النغم الصوتى يف رءوس اآلي (.)4
وقــد أَن َكــر بـعــض المغا ِربـ ِـة أن تكــون زيــادة األَلِـ ِ
اسـ ِ
ـب ُرءُ ِ
وس اآل ِي؛ ِألَن ِيف
ُ
َ َ ُ ََ َ
ـف لتَـنَ ُ
َ
ذات الســورِة وهــي ســورة األَحـَـز ِ
اب :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [األحـزاب:
َُ
ِ ِ
ِ ِ
ـف ِيف الث ـ ِـاين
س آيَــة َوثـَبَتَــت األَلـ ُ
 ]4وفيهــا{ :فأضــلونا الســبيال} َ .وُكــل َواحــد منـ َهــا َرأ ُ
ِ
ِ
اس ِ
ب ُرءُ ِ
وس اآلي لثبتت من اجلميع .
ُدو َن األَول فَـلَو َكا َن لتَـنَ ُ
ني واسـتِو ِاء الظ ِ
ِ ِ
ـاه ِر والب ِ
ف ِيف ِمث ِـل َذلِ َ ِ ِ ِ ِ
ـاط ِن بِالنسـبَ ِة
َوإِمنَا ِز َيدت األَل ُ
ََ
ـك لبَـيَـان القس َـم َ َ
ـاق هـ ِ
ِ
ـاء الســك ِ
ت يف قولــه{ :مــا هيــه} ِيف ُســورةِ
إِ َىل َحالَــة أُخـ َـرى َغـ ِـري تِلـ َ
ـك ،ومثلــه حلَـ ُ َ
َ
اص ـ ِـل ِيف ه ـ ِـذهِ
ـاطع ال َفو ِ
ال َقا ِرع ـ ِـة ه ـ ِـذهِ اهل ــاء ع ــدلَت م َق ـ ِ
ـورةِ َوَك ــا َن لِلَ َحاقِ َه ــا ِيف َهـ ـ َذا
ـ
الس
َ َُ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
ِ ِ ِ
اح ِة.
ال َموض ِع تَأثري َعظيم ِيف ال َف َ
ص َ
والذي َنلص إليـه مـن قـول املغاربـة أ ّن القصـد مـن الفاصـلة هـو زيـادة عمـق املعـىن
سواء كان ذلك عن طريق املشاكله والتساوي يف الفواصل أو اختالفها .
وقد ساند ابن جرير الطربي إثبات األلف يف الوصل ،على أن تكون العلة يف

( )1جملة جامعة أم القرى العدد . )1٦/12( 23
( )2هو حممد بن عبد الرمحن بن علي ،مشس الدين احلنفي الزمردي ،ابن الصـائغ :أديـب مـن العلمـاء ،بـرع
ودرس باجلامع الطولوين ،تويف سنة (٧٧٦هـ) .
يف الفقه والعربية واألدب ،ولد يف عام (٧٥٨هـ) ّ
ينظر :حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ( ،)4٧1/1األعالم للزركلي (. )192/٦
( )3ينظر :معرتك األقران يف إعجاز القرآن (.)2٦/1
( )4ينظر :خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية (.)312/1
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اإلثب ــات ه ــي موافق ــة املص ــحف ول ــيس تش ــبيهاً هل ــا ب ــالقوايف فل ــيس ذل ــك عن ــده لقـ ـوايف
الشــعر بنظــري؛ أل ّن ق ـوايف الشــعر إمنــا تلحــق فيهــا األلفــات يف مواضــع الفــتح ،واليــاء يف

مواضــع الكســر ،والـواو يف مواضــع الضـ ّـم طلب ـاً لتتمــة الــوزن ،ولــو مل يفعــل كــذلك بطــل
ـطر إىل فعل ــه ت ــايل الق ــرآن يف
أن يكــون ش ــعراً الس ــتحالته ع ــن وزن ــه ،وذلــك أم ــر ال يض ـ ّ
القرآن(.)1
ولذلك يرى السمني احلليب أ ّن قوُهلم" :أُج ِريَت الفواص ُـل ُجمـرى القـوايف" غـريُ ُمعتَـ يد

اصل ال يـَلَزُم ذلك فيها فال تُ َشبهُ ِّبا(. )2
به؛ ألن القوايف يَ َلزُم ُ
الوقف عليها غالباً ،والفو ُ
الخ صة:
أوالً :إ ّن القـ ـراءة ب ــاأللف يف حال ــة الوص ــل ه ــي قـ ـراءة ثبت ــت بالنق ــل املت ــواتر ،ف ــال
ردها بالكراهة ،وهي قراءة موافقة للعربية وليست خبارجة عنها .
سبيل لتلحينها أو ّ

ثانيـ ـاً :إ ّن الفواص ــل ه ــي م ــن س ــر البي ــان الق ــرآين وه ــي تق ــوم عل ــي مراع ــاة نس ــق
احل ــروف يف بع ــض الس ــور ،حي ــث يلتق ــي احل ــرف مبش ــاِّبه يف آخ ــر ك ــل فاص ــلة بقص ــد
إظهار املعىن .
ثالثـاً :إ ّن هــذا التشــاكل يف الفواصــل مطلــوب ومراعــى يف أكثــر القــرآن ،وقــد ينــدر

يف بعض السور ما ال يتشاكل(.)3
رابع ـاً :إ ّن دراســة مثــل هــذه الفواصــل مــن حيــث الطــول والقصــر واالهتمــام بطــرق
أدائها عن علماء القراءات ،هو من أهم املصادر اليت قام عليها عل ـ ـ ـم األص ـوات

( )1ينظر :جامع البيان للطربي (.)222/2٥
( )2ينظر :الدر املصون (. )9٨/9
( )3ينظر :إبراز املعاين (ص.)٦41 :
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العربية احلديث .

خامسـاً :إن المنَاســبةَ يف الفواصــل أَمــر مطلُــوب ِيف اللغَـ ِـة العربِيـ ِ
ـب َهلـَـا أ ُُمــور
ـ
ك
ت
ر
ـ
ي
ـة
َ
َ
ُ
َ
ُ ََ
ُ
ََ
ِمن ُخمَالََف ِة األُص ِ
ول ،وقد تتبـع مثـل هـذه املواضـع اإلمـام السـيوطي فعثـر منهـا علـي نـَيـف
ُ
()1
عن األربعني ُحكماً ،ومنها زيادة حرف املد يف هذه الكلمات .

سادسـ ـاً :إ ّن للرس ــم العثم ــاين يف مث ــل زي ــادة األح ــرف أو نقص ــاهنا س ــر مل يدرك ــه
ويكشــف ع ــن جلّــه بع ــد كب ــار العلمــاء الس ــابقني والالحق ــني ،ل ــذلك فالواج ــب علين ــا

اتباعه كما هو مرسوم.
ـس
ســابعاً :إ ّن هــذه البيانيــة يف القــرآن الكــرمي قــد جــاءت منــه ســبحانه ملخاطبــة حـ ّ
الســامعني الفص ــحاء ،وحت ــدياً بــالقرآن للش ــعراء والكه ــان ،وختطي ـاً باللغ ــة القرآني ــة لك ــل
أصــول املنطــق وصــحة املعــاين الــيت عرفهــا العــرب ،فهــي عجيبــة مــن عجائــب القــرآن الــيت

ال تنقضي .
ثامنـ ـاً :إ ّن جع ــل القاع ــدة النحوي ــة ه ــي األص ــل ال يص ــح؛ أل ّن القاع ــدة النحوي ــة
مصنوعة أي أ ّن هلا مصـدر يف الصـنعة والتقعيـد ،ومصـدرها هـو القـرآن الكـرمي ،فمـىت مـا

صحت وال تُعرض علي اللغة بل العكس هو الصحيح.
ثبتت القراءة ّ

( )1ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)339/3
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المبحثًالحاديًعشر ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯠ ﯡًﭼ البقرة.11٧ :
تأصيل القراءة:

َهلَيو َو َنالوف فل َنوفو فال ولَن ُنقوه َ ا
َوضَ َ
آل َه َفِ ضَ فالولَ َو َ َيو
يس َبالعه َ
َّ َ
ف َنصبع
َ
َوضَ فلنحل َ

َوْننِ ضَ َيْننوِ َّ
فلنصننم ضننَ فلَّ ضن َ ْفن َ
َوَضنَ فلهَّنو َل َهننع َوه َنو َبناللَّف َظ أه َ ن َ

َْفَننننن َ َ
ننننناد َ ع َننننننا َيع ننننن َ
فوينننننا َوفنقَ َ

قـرأ اإلمــام ابــن عــامر بالنصــب يف (فيكـون) يف موضــع الرفــع إذا كــان قبلهــا ( ُكــن)
وذلك يف ستة مواضع وهي:
-1

ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡًﭼ البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:
.11٧

-2

املوض ــع األول م ــن آل عمـ ـران ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱًﭼ آل عمران ،4٧ :واحرتز عـن املوضـع الثـاين وهـو قولـه تعـاىل :ﭽ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖًﭼ آل عمـ ـران19 :؛ ألنـ ـه موضـ ــع متفـ ــق علـ ــى رفعـ ــه ،ومثلـ ــه موضـ ــع
األنعـ ـام وهـ ــو قولـ ــه تعـ ــاىل :ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱًﭼ
األنعام. ٧3 :
-3

ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮًﭼ
النحل.4٥ :

-4

ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬًﭼ مرمي.31 :
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 -1ﭧ ﭨ ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ
يس.٨2 :
-٦

ﭧ ﭨ ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼًﭼ غافر.٦٨ :

وافــق الكســائي ابــن عــامر بالنصــب يف موضــعني منهــا ومهــا موضــعي النحــل ويــس
والنصب يف هذين املوضعني حسن وقوي؛ ألن فيه (أن يقول) فعطـف علـى (يقـول) مث
ينص ــب (فيك ــون) عل ــى اجلـ ـواب ،ووج ــه نص ــب اب ــن ع ــامر فيم ــا انف ــرد ب ــه م ــن األربع ــة
مواضع أنه ملا وقـع قبلـه لفـظ أمـر أجـراه جمـرى جـواب األمـر ،وإن مل يكـن جوابـاً لألمـر؛
ألن املعىن يف هذه املواضع ليس على اجلواب؛ ألنك إذا قلـت :ائتـين فأحـدثك ،فيكـون
ذلــك كــاجلواب أل ّن احلــديث ســببه اإلتيــان ,علــى معــىن :إن تــأتيين أحــدثك ،وال يتفــق
ذلـك علــى معـىن هــذه املواضــع أل ّن (كـن) إمنــا معنـاه اخلــرب ،فلــيس مث مـأمور يكــون فيهــا

لفظ (كن) أمراً له ،فإذا جعلنـا (فيكـون) جوابـاً فيكـون علـى تقـدير :أن يكـون فيكـون،
وال معىن هلذا يف ظل اتفاق الفاعالن أل ّن الضمري الذي يف (كـن) ويف (يكـون) الشـيء

ولــو اختلفــا جلــاز كقولــك :اخــرج فأحســن إليــك ،أي إن ختــرج أحس ــنت إليــك ،فه ــو
لـيس جوابـاً لألمـر إالّ أ ّن ابـن عـامر قـد شـبهه بـاجلواب لفظـاً فـأجراه جمـرى جـواب األمــر

فنصـ ـ ـ ــبه ومنـ ـ ـ ــه حنـ ـ ـ ــو قولـ ـ ـ ــة تعـ ـ ـ ــاىل :ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﭼ إبـراهيم ،31 :أو أنــه عاملــه علــى انــه فعــل مضــارع وضــع بعــد جـواب األمــر
املقرتن بالفاء فينصب بأن املضمرة وجوباً .
ووجه قراءة الرفع فيه ثالثة أوجه:
األول :جيــوز أن ُيمــل علــى االســتئناف أي خ ـرباً ملبتــدأ حمــذوف ،والتقــدير :فهــو
يكون ،ويعزى لسيبويه ،وبه قال الزجاج يف ِ
أحد قولَيه .
ُ
ـول) وه ــو ق ــول الزج ــاج والط ــربي .ورد اب ــن عطي ــة ه ـ ـ ـذا
والث ــاين :عطفـ ـاً عل ــى (يق ـ ُ
ـول مــع التك ـ ـ ـ ـوي ِن والوجـ ِ
ـود .
ـول وجعلــه خط ـأً مــن جهـ ِـة املعــىن؛ ألنــه يـَقتضــي أن القـ َ
القـ َ
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ـف عليـه مبـا يقتضـي تعقيبَـه لـه؟ وهـذا
ـوين ح ُ
ـادث فكيـف يـُعطَ ُ
األمر قـدمي والتك َ
يعين أن َ
الــرد إمنــا يلــزم إذا قيــل بــأن األمـ َـر حقيقــة ،أمــا إذا قيــل بأنــه علــى سـ ِ
ـبيل التمثيــل  -وهــو

قول أيب النجم(:)1
األصح – فال ،ومثلُه ُ
قـ ـ ــد قالَـ ـ ـ ِ
ـت األَن َسـ ـ ــاعُ للـ ـ ــبَط ِن احلَقـ ـ ــي

ـول الفارس ــي،
ـث املعــىن ،وه ــو قـ ُ
الثالــث :أن يكــو َن معطوف ـاً علــى ( ُك ــن) مــن حي ـ ُ
ـول)كاملوضــع
ـول)؛ ألن مــن املواضـ ِع مـا لــيس فيـه (يق ُ
ف أن يكـو َن عطفـاً علـى (يق ُ
َ
وضـع َ

ـال لَــهُ ُكــن فَـيَ ُكــو ُن} ،ومل يَـ َـر عط َفــه علــى (قــال) مــن
الثــاين يف آل عمـران ،وهــوُ { :مث قـ َ
بعضــهم« :ويكــون يف هــذه اآليـ ِـة -
حيــث إنــه مضــارع فــال يـُعطَــف علــى مــاض ،وقــال ُ
يعين يف ِ
آية آل عمران  -مبعىن كان فَـليَ ُجز َعط ُفه على (قال)(.)2
الطعن:
قـال ابـن جماهــد" :قـرأ ابـن عــامر وحـده «كــن فيكـو َن» بنصـب النــون ،وهـو غلــط؛

ألنه ال يكو ُن اجلواب هنا لألمر بالفاء إال يف يس والنحل ،فإنه نَ َسق ال جواب ".
وقــال يف آل عم ـران":ق ـرأ ابــن عــامر وحـ َـده« :كــن فيكــو َن» بالنصــب وهــو وهــم
ـوب بــن متــيم يقـرأُ :فيكــو ُن نصــباً مث َر َجــع فقـرأ :فيكــو ُن
وقــال هشــام بــن عمــار :كــان أيـ ُ
()3
رفعاً " ،وقال يف موضع آخر " :وهذا خطأ يف العربية "
واعتــرب الــداين ق ـراءة النصــب مــن الغلــط( ،)4ومل ينق ــل الزج ــاج يف موض ــع البق ـ ـ ـ ـ ـرة
العجلي ،أبو النجم ،سبقت الرتيمة ص.9٨
( )1هو الفضل بن قدامة
ّ
( )2ينظـ ــر :احلجـ ــة للفارسـ ــي ( ،)4٨/2الكشـ ــف للقيسـ ــي ( ،)2٦1/1حجـ ــة الق ـ ـراءات (ص,)39٥ :
املوضح (ص ،)191 :الدر املصون ( ,)٨٧/2إرشاد املريد إىل مقصود القصيد (ص. )141:
( )3ينظر :السبعة (. )4٥9 ،2٥٧ ,1٦9
( )4ينظر :جامع البيان (. )٨٨4/2
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غري الرفع ،إشارة إىل أهنا رفع ال غري ( ,)1بينما نقل النصب يف موضع النحل(.)2
()3
ب علَى جو ِ ِ
وقال العكربيِ ِ ِ :
ضعِيف"
اب لَفظ األَم ِرَ ،وُه َو َ
َ
"وقُر َ بالنص َ َ َ
و ه الطعن:
إ ّن ابــن عــامر جعــل (فيكــون) وهــو املضــارع جواب ـاً بالفــاء للفــظ (كــن) أل ّن لفظــه

أشــبه بــاألمر ,واملضــارع ال ينصــب بعــد الفــاء إال إذا ســبقها طلــب ،و(كــن) هنــا معنــاه
اخلرب وليس األمر .
كمــا أ ّن املضــارع إذا نُصــب بعــد الفــاء مــن ج ـواب األمــر ،البــد أن ينعقــد منهمــا
شــرد وج ـزاء ،وذلــك ال يكــون إالّ بــاختالف الفعلــني أو الفــاعلني ،ويف ق ـراءة ابــن ع ـامر

اتفق الفعالن والفاعالن فال جيوز فيها نصب املضارع بعد الفاء .

دراسة الطعن:
هـذه القـراءة لإلمــام ابــن عـامر مــن القـراءات الــيت أثـارت جــدالً كبـرياً بــني اللغــويني
والنحاة ،فكان البد هلا من موقف تأمـل ونظـر مـن قِبـل املنـافحني عنهـا ،ولعـل أكثـر مـا
ِ
ـاهر اللفــظ مـن غــري نظـر للمعــىن ،يريــدون أنـه قــد ُوِجــد
أَجـابوا بــأن هـذا ممــا ُروعــي فيـه ظـ ُ
صـبنا يف جوابـه بالفـاء ،و ّأمـا إذا نظرنـا إىل جانـب املعـىن ،فـإ ّن مـن
يف اللفظ صورةُ أمـر فنَ َ
تكلـم يف القـراءة يــرى أهنــا ال تَ ِ
صــح لـوجهني ،أحــدمها :أن (كــن) وإن كــان بلفــظ األمــر
فمعناه هنا اخلربُ حنو:
اخلرب مل جييزوا أن
ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨًﮊ [مرمي ]٧1 :أي :فَـيَ ُمد ،وإذا كان معناه َ
ِ
ينتصب يف جوابِه بالفاء إال يف الضرورة الشعرية كقوله(:)4
( )1ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)199/1
( )2املصدر السابق()19٨/3
( )3التبيان يف إعراب القرآن ()1٥9/1
( )4البيــت مــن ش ـواهد ســيبويه يف الكتــاب ومل ينســبه أحــد ممــن شــرحوا أبيــات ســيبويه ،ونســبه بعضــهم إىل
املغرية بن حبناء التميمي ،ومل يوجد يف ديوانه  .ينظر :الكتاب ( ،)39/3املقتضب ( ،)24/2إيضاح
=
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َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَتـُرك من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيل لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وأَحلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـق باحلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِز فأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتيا
ـب بالف ـ ِ
والث ــاين :أن ِم ــن ش ـ ِ
ـاء يف ج ـو ِ
ـرط النص ـ ِ
اب األمـ ـ ِر أَن يـَنـ َع ِق ـ َـد منهم ــا ش ــرط
وج ـزاء حن ــو" :ائت ــين فأكرم ــك" تق ــديره :إن أتيت ــين أكرمتُ ــك ،وهاهن ــا ال ي ِ
ص ــح ذل ــك إذ
َ
ُ
ـرط واجل ـز ِ
يصــري التقــدير :إن تَ ُكــن تَ ُكــن ،فيت ِحـ ُـد فعــال الشـ ِ
ـىن وفــاعالً ،وال بـُـد مــن
ـ
ع
م
اء
َ ُ
ُ
ً
تغاي ِرمها وإال يلزم أن يكو َن الشيءُ شرطاً لنفسه وهو ُحمال.
إال أنــه وبــرغم كــل االنتقــادات الــيت أثــريت علــى ق ـراءة اإلمــام اب ــن عــامر ،فإهن ــا
حتتمل يف توجيهها أربعة احتماالت:
األول :أ ّن الفع ــل (يك ــون) نص ــب مراع ــاة جلان ــب اللف ــظ دون املع ــىن ،ف(ك ــن)
لفظــه علــى األمــر ومعنــاه علــى اخلــرب ،فنصــب املضــارع بعــد الفــاء مراعــاة جلانــب اللفــظ،

وقد جاء ذلك يف اللسان العريب ،وهو ما أجازه األخفش مـن أ ّن املعاملـةُ اللفظيـة واردةُ

يف ك ــالم الع ــرب حن ــو قول ــه تع ــاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [إبـ ـراهيم:
س ُه َـو ِجبَـ َـواب لَــهُ علـى احلَِقي َقــة؛ ألن أَمــر
 ،]31وذلـك أَن يكــون يقيمـوا َج َوابـا لقــل َولَــي َ
س فِي ِـه بـَيَــان األَمــر َهلـُـم بـِأَن يقيمـوا الصـ َـالة؛ ألنـه ال يلــزم
اهلل تَـ َع َ
ـاىل لنَبيــه  بــال َقول لَــي َ
مــن القــول قيــام الصــالة لكنــه جعلــه مبنزلــة اجلـواب لفظ ـاً :وإن مل يكــن جوابـاً يف املعــىن،
وعلــى هــذا فنصــب فَيكــون علــى َجـ َـواب كــن إِمنـَـا جيــوز علــى التش ـبِيه يف (كــن) بــاألمر
( ,)1وقال عمر بن أيب ربيعة(:)2
=

ً

شواهد اإليضاح ( ،)34٧/1خزانة األدب (. )122/٨
( )1مل أقف على هذا الرأي لألخفش يف كتابة (معاين القرآن) ،وقد نقله عنه مكي القيسي ,وأبو شـامة .
ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي ( ،)41٨/1إبراز املعاين (ص.)34٥ :
( )2هو عمر بن عب ِد اهللِ ب ِن أَِيب ربِيـعةَ ب ِن املغِيـرةِ املخزوِمي اب ِن عب ِد اهللِ ب ِن عمر ب ِن َخمزوِم ب ِن يـ َقظَةََ ،ش ِ
اع ُر
َ
ُ َُ ُ َ
ُ
ُ َ َ ُ
َ َ
َ
ُ ََ
اب املخ ُزوِمي ،وكان أرق شعراء عصره  .مولِ ُدهُ :لَيـلَةَ مقتَ ِل ُعمر اب ِن اخلَط ِ
قُـريش ِيف وقتِ ِه ،أَبو اخلَط ِ
اب
َ
َ
َ ُ
ََ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الع ُدو َسفيـنَتَهُ ،فَاحتَـَر َق ِيف ُح ُدود َسنَة 93هـ.
َ ،غَزا البَحَر ،فَأَحَر َق َينظر :سري أعالم النبالء( ,)3٧9/4األعالم للزركلي( .)12/1وذكر البيت يف ديوانه(ص.)4٧:
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ِ
ِ
ـمس تَـغ ـ ـ ــر ِ
ِ
ب
ـت جلَنـ ــاد ُخـ ــذ السـ ـ َ
فَـ ُقلـ ـ ُ
ـيف واشـ ــتَمل علي ـ ـ ــه برف ـ ـ ــق وارقُ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ِ ُ
فجعــل "تَـغــر ِ
ب" جواب ـاً ل ـ "ارقــب" وهــو غــري مرتتــب عليــه ،وكــذلك علــى قــول ابــن
ُ

عامر يكون قوله (فيكون) مبنزلة جواب األمر ملا كان على لفظه .
ِ
ـات فــال نُ َســلم أنــه غــريُ مرتتــب
ـحيح ،وأمــا اآليـ ُ
فأمــا مــا ذكــر يف بيــت عمــر فصـ ُ
ِ
ـص ،ال ــذين يفعلـ ــون الفع ــل إن أُمـ ــروا ب ــه ،ولـ ــذلك
علي ــه؛ ألنـ ـه تعـ ــاىل أر َاد بالعب ــاد اخلُلـ ـ َ
تقول إ ّن اجلزم على حذ ِ
ف ِ
الم األمر.
أضافهم إليه ,أو ُ
َ
َ
الثــاين :قــول ابــن مالــك" :إن (أَن) الناص ــبةَ ق ــد تُض ــمر بع ــد احلَص ـر بإمن ــا اختي ــاراً
وح َك ــوا عــن الع ــرب" :إمنــا ه ــي ض ـربة م ــن األس ـ ِـد
وحكــاه عــن بعــض الكــوفيني ،قــالَ :
ِ ِ
ِ
ـب يف قـراءة ابــن عــامر حممــوالً
فَــتَحط َم ظهـ َـره" بنصــب " َحتطـ َـم" ،فعلــى هــذا يكــون النصـ ُ
علــى ذلــك ،إالّ أن هــذا الــذي نَصــبوه دلــيالً ال دليــل فيــه الحتمـ ِ
ـال أَن يكــو َن مــن بـ ِ
ـاب
َ
َ
ِ
ِ
تقديره :إمنا هي ضربة فَ َحطم (.)1
العطف على االسمُ ،
وجــاء يف شــرح الكافيــة الشــافية" :وقــد ينصــب الفعــل ب ـ"أن" الزمــة اإلضــمار بعــد
الفاء وليس قبلها نفي ،وال طلب" .

وقـ ــد جيـ ــيء النصـ ــب بعـ ــد الفـ ــاء مـ ــن

بعـ ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ــالم واجـ ـ ـ ـ ـ ــب ِّبـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ــرن

وقـد أجــرى الكوفيـون احلصــر ب ـ"إمنـا" كقــوهلم" :إمنـا هــي ضـربة مـن األســد فــتحطم
ظهره".
وعليه قراءة ابن عامر" :فإمنا يقول له كن فيكون" (.)2
وهذا ممـا زاده ابـن مالـك ِيف مو ِ
اضـع النصـب بعـد ال َفـاء َوال َـواو النصـب بعـدمهَا بعـد
َ
َ
ََ
ِ
الش ـ ـ ـ ـعر
حصــر (بإمنــا) وقَـ َ
ض ـ ُـر َورة ّ
ـال ابن ــهَ ،وَه ـ َذا نَــادر َال ي َك ــاد يعثــر عل ــى مثلــه إِال ِيف َ
َو َغــريه جعــل اآليـَـة مــن َجـ َـواب األَمــر َوُهـ َـو (كــن) َوإِن مل يكــن أم ـراً ِيف احلَِقيقـ ـ ـ ـ ـ ـَة لكنــه
( )1ينظر :إبراز املعاين (ص ،)339 :الدر املصون (. )91 -9٥/2
( )2ينظر :شرح الكافية الشافية (.)111٥/3
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على صورته فعومل ُم َع َاملَته(.)1

ـش الد َمشـ ِـقي()2قولــه :إِمنـَـا َرفَـ َـع ابـ ُـن َعـ ِـامر ِيف األَنـ َعـ ِـام
الثالــث :مــا جــاء عــن األَخ َفـ ُ
َعلَى َمع َىن ِس ِ
ني اخلََِرب أَي فَ َسيَ ُكو ُن(.)3
الرابـع :مـا نقلـه النّحـاة عـن سـيبويه واملـربد ،بـأهنم قـد أجـازوا نصـب الفعـل املضــارع
بعد الفاء يف اخلرب املثبت ،حيث قالوا إ ّن ذلك ال جيوز إال يف ضرورة الشعر.
قـ ــال سـ ــيبويه" :قـ ــد جيـ ــوز النصـ ــب يف الواجـ ــب يف اضـ ــطرار الشـ ــعر ،ونصـ ــبه يف
()4

االضطرار من حيث انتصب يف غري الواجب ،وذلك ألنك جتعل أن العاملة"
ومن ذلك قول الشاعر:
َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتـُرُك َمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـزىل لِبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـىن متِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وأحلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـق باحلِ َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِز فأَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتيَا
وقـ ــال املـ ــربد" :وأعلـ ــم أَ ّن الشـ ـ ِ
ـاعر إِذا اضـ ــطر َجـ ـ َـاز لَـ ــهُ أَن ينصـ ــب ِيف ال َو ِاجـ ــب
َ
والنّصـ ـب ِيف إِض ــمار أَن ي ــذهب بِ ــاأل ِ
ول إِ َىل ِاالس ــم عل ــى ال َمع ــىن فَـيَـ ُق ــول أَن ــت تَ ــأتِ ِيين
َ
َ
فتكــرمين تُِريـ ُـد أَنــت يكــون ِمنــك إتـيَــان فــإكرام فَـ َه ـ َذا َال جيــوز ِيف ال َكـ َـالم َوإِمنـَـا جي ــوز ِيف
الشعر للضُر َورة"(.)1
ّ
والعجيب الذي يسرتعي االنتباه هنا هو استشهاد النحاة وأهل اللغ ـ ـة ِّبذا
.

( )1ينظر :مهع اهلوامع (.)4٥1/2
( )2هو هارون بن موسى بن شريك أبو عبد اهلل التغليب األخفش الدمشقي ,مقر ثقة ،حنوي شيخ القـراء
بدمشـق يعــرف بــأخفش بــاب اجلابيــة .أخــذ القـراءة عرضـاً ومساعـاً عــن ابــن ذكـوان وأخــذ احلــروف عــن
هشـام ،وروى القـراءة عنـه خلـق كثـريون ،تـويف سـنة 292ه ـ .ينظـر :سـري أعـالم النـبالء (،)1٦٦/13
األعالم للزركلي ( ،)٦3/٨هداية القاري إىل جتويد كالم الباري (.)٧34/2
( )3ينظر :النشر يف القراءات العشر (.)22٥/2
( )4الكتاب لسيبويه (.)39/3
( )1املقتضب (.)23/2
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البيــت الشــعري ومثيلــه ،علــى ج ـواز النصــب اضــطراراً بعــد الفــاء يف اخلــرب ،يف حــني أ ّن
األجدر ِّبم هو الستشهاد بقراءة ابن عامر املتواترة يف السبعة .
ولعل دراسة هذه املواضع وتتبعها يسوقنا إىل أ ّن قراءة النصـب عـن ابـن عـامر لرمبـا
مل يبلغ تواترهـا الكثـري مـن النحـاة ،ويـدل علـى ذلـك مـا جـاء عـن الفـراء يف عـدم إجازتـه

()1
وجــهَ وجــهَ النصــب يف موضــعي النحــل ويــس ،مث وجــه الرفــع وذكــر
ـد
ـ
ق
ـو
ـ
ه
ف
،
للنصــب
ّ
أ ّن األحــب إليــه هــو وجــه الرفــع خمالف ـاً يف ذلــك ألســتاذه الكســائي ،وذكــر عــدم إجازتــه

للنصب يف موضع البقرة البن عـامر والنصـب يف موضـع األنعـام للحسـن( ,)2وهـذا يـدل
علــى أهنــا مل تبلغــه؛ ألهنـا لــو بلغتــه لعلــق عليهــا قبــوالً أو رفض ـاً ،خاصــة وأنــه مل يتعـ ّـرض

للموضــع األول م ــن آل عم ـران ،وال ملوض ــع م ــرمي ،وموض ــع غ ــافر ،فلرمب ــا أهن ــا يميع ـاً مل
يبلغه تواترها .
كما أ ّن النحاس مل يشري إىل موضعي البقرة واألول مـن آل عمـران ،ونسـب قـراءة
النصـب يف موضــعي النحــل ويــس للكســائي وأجــاز النصــب فيهمــا علــى أن يكــون علــى

وجــه العطــف ،ومل جيــزه علــى أن يكــون جوابـاً لألمــر ( ,)3ألنــه مبعــىن اخلــرب ،ومل يُشــر إىل

النصب عن ابن عامر إالّ يف موضع مرمي ،وقد ذكره دون أن يُعلق عليه(.)4
مسألة:

وقــد عرضــت يل يف أثنــاء البحــث يف هــذه القـراءة مســألة جــديرة بالــذكر ،وهــي أ ّن
أبــا شــامة يف معــرض حديثــة عــن مســألة إن القـراءات متـواترة حــال اجتمــاع الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء
ال حــال اف ـرتاقهم يف كتاب ــة املرشــد ال ــوجيز نس ــب ه ــذه الق ـراءة وغريه ــا م ــن املت ـواتر إىل
( )1معاين القرآن للفراء (. )٧1 – ٧4/1
( )2هذه القراءة شاذة عن احلسن البصري؛ ألن موضع األنعام متفق على رفعه يف القراءات السبع  .ينظر:
إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)4٨٧/1امليسر يف القراءات األربع عشرة (ص.)13٦:
( )3ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)21٥/2
( )4ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)12/3
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اإلنكــار وقلــة ضــبط الــرواة ،قــال :إ ّن الق ـراءات الص ــحيحة املنقولــة ع ــن األئم ــة الس ــبعة

واليت إليهم نسبت وعنهم نقلت وعن غـريهم كـذلك ،منقسـمة إىل اجملمـع عليـه والشـاذ

غــري أ ّن هــؤالء الس ــبعة لشــهرهتم وكثــرة الص ــحيح يف ق ـراءاهتم ت ــركن ال ــنفس إىل م ــا نق ــل
عــنهم ف ــوق مــا نق ــل عــن غ ــريهم ،وأ ّن هن ــاك ممــا نُس ــب إل ـيهم وفي ــه إنك ــار أه ــل اللغ ــة
وغــريهم كالنصــب يف "كــن فيكــون" ,واخلفــض يف (األرحـ ِـام) ,وكــل هــذا حممــول علــى
قل ــة ض ــبط ال ــرواة في ــه ،وإن ص ـ ّـح في ــه النق ــل فه ــو م ــن بقاي ــا األح ــرف الس ــبعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيت

كان ــت الق ـراءة مباح ــة عل ـ ـ ـ ـيها ،عل ــى م ــا ه ــو ج ــائز يف العربي ــة ،فص ــيحاً كـ ـان أو دون
ذلك.
وأمــا بعــد كتابــة املصــاحف علــى اللفــظ املنــزل ،فــال ينبغــي ق ـراءة ذلــك اللفــظ إالّ
علــى اللغــة الفصــحى مــن لغــة ق ـريش ومــا ناســبها ،مح ـالً لق ـراءة النــيب  والســادة مــن

أصــحابه علــى مــا هــو الالئــق ِّبــم ،فــإهنم كمــا كتبــوه علــى لســان قـريش ،فكــذا قـراءهتم
له(.)1
ولع ــل مح ــل أيب شـ ـامة بع ــض الق ـراءات املتـ ـواترة عل ــى قل ــة ض ــبط ال ـ ّـرواة ،كب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة

جـواد مــن إمــام عــامل ,وقــد أثــار هــذا القــول علمــاء القـراءات وعلــى رأســهم ابــن اجلــزري
رمحــة اهلل ،فــرد علــى أيب شــامة يف ذلــك رداً قوي ـاً ووصــف كالمــه بالســاقط الــذي خــرج
مـن غـري تأمـل ،وأنـه قـد أوقــف اإلمـام ويل اهلل تعـاىل أبــا حممـد حممـد بــن حممـد بـن حممــد
اجلمايل  )2(على كالم أيب شامة فقال :ينبغي أن يُعدم هذا الكتاب من الوج ـ ـ ـ ـود
( )1ينظر :املرشد الوجيز (.)1٧3/1
( )2هو حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد النسائي ,شيخ اإلمام ابن اجلزري العامل الصاحل احملدث
الويل ,أبو حممد اجلمايل الشافعي ،ولد بعيد السبعمائة وكان جامعاً ألنواع اجلمال من الشكل احلسن
واخلَل َق واخلُلُ َق وحسن الصوت وحسن الكتابة وحسن النظم وحسن الطريقة والزهد والعبادة ,تويف سنة
٧٨4ه بدمشق ودفن بسفح قاسيون .ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء (.)213/2
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وال يظهر البتة وأنه طعن يف الدين.
إالّ أ ّن ابــن اجلــزري يعــود ليعتــذر عــن أيب شــامة بقولــه :وحنــن -يشــهد اهلل -أنّـا ال

نقصـد إسـقاط اإلمــام أيب شـامة -إذ اجلـواد قــد يعثـر ،وال جنهـل قــدره بـل احلـق أحـ ّـق أن
يتبــع -ولكــن نقصــد التنبيــه علــى هــذه الزلّـة املزلّـة ليحــذر منهــا مــن ال معرفــة لــه بــأقوال
الناس وال اطالع له على أحوال األئمة .
مث يعمــد إىل التفصــيل يف شــرح عبــارة أيب شــامة حــني قــال " :فممــا نســب إلــيهم

ويبني أنه من غري الئـق مبثلـه أن جيعـل مـا ذكـره منكـراً عنـد أهـل
وفيه إنكار أهل اللغة " ّ
اللغــة وعلمــاء اللغــة واإلعـراب الــذي علــيهم االعتمــاد ســلفاً وخلفـاً يوجهوهنــا ويســتدلون
ِّبا ،وكيف ينكرون قراءات تواترت أو استفاضـت عـن رسـول اهلل  ،--ومـا ذلـك إال
لعــدم مع ـرفتهم بــالقراءات واآلث ــار وتــوقفهم عنــد م ــا عرف ــوه م ــن القياس ــات وظن ـوا أهن ــم

أحاطوا جبميع لغات العرب ،ولو قيـل ألحـدهم شـيء مـن القـرآن علـى غـري مـا أنزلـه اهلل
ولكنــه يوافــق قياسـاً ظــاهراً عنــده ولــو مل يقـرأ بــه أحــد لقطــع لــه بالصــحة ،ولــو ســئل عــن

قـراءة متـواترة ال يعــرف هلــا قياسـاً ألنكرهــا ولقطــع بشــذوذها ،وهــم بفعلهــم هــذا جيعلــون
مــن القيــاس أص ـالً والقــرآن العظــيم فرع ـاً ،حاشــا العلم ــاء املقتــدى ِّبــم م ــن أئمــة اللغ ــة
واإلع ـراب م ــن ذلــك ،ب ــل جييئــون إىل ك ــل حــرف مم ــا تق ــدم وحن ــوه يب ــالغون يف توجيه ــه

واإلنكـار علـى مــن أنكـره حــىت إن إمـام اللغــة والنحـو أبـا عبــد اهلل حممـد بــن مالـك ،قــال
يف منظومته الكافية الشافية يف الفصل بني املتضايفني:
وعم ـ ـ ـ ـ ـ ــديت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــامر

فك ـ ـ ـ ـ ــم هل ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن عاض ـ ـ ـ ـ ــد وناص ـ ـ ـ ـ ــر

مث خيــتم ابــن اجلــزري دفاعــه باإلشــارة إىل أنــه سيضــع كتاب ـاً مســتقالً يف إيضــاح مــا

أنكرة كل من ال معرفة له بقراءة السبعة والعشرة (.)1
( )1ينظر :منجد املقرئني (ص.)٧٧ :

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

277

الخ صة :
أوالً :إذا وافق ــت القـ ـراءة اللغ ــة العربي ــة ،ال يل ــزم أن تواف ــق األفش ــى يف اللغ ــة؛ وال

األقـيس يف العربيـة ،بـل يكفــي أن توافـق أي وجـه مـن أوجــه اللغـة ،سـواء كـان أفصــح أم
جممعـا عليــه أم خمتل ًفـا فيــه اختالفًـا ال يضـر مثلــه ،ال سـيما إذا كانــت القـراءة ممــا
ـيحا ً
فص ً

شاع وتلقته األئمة باإلسـناد الصـحيح؛ أل ّن اإلسـناد هـو األصـل األعظـم والـركن األقـوم،
فإذا ثبتت قراءة باإلسناد مل يردها قياس .
ثانيـاً :قــال أبــو حيــان منافحـاً عــن القـراءة يف وجــه مــن حلّنهــاَ " :وَهـ َذا قَــول َخطَــأ؛
ألن َه ِذهِ ال ِقَراءَةَ ِيف السبـ َع ِة ،فَ ِه َي قَِراءَة ُمتَـ َواتَِرةُ ،مث ِه َي بـَع ُد قِ َـراءَةُ ابـ ِن َع ِـامرَ ،وُه َـو َر ُجـل
ِ
ِ
َعـ َـرِيبَ ،مل يَ ُكــن لِـيَـل َح َنَ .وقِـ َـراءَةُ ال ِك َســائِي ِيف بـَعـ ِ
ني ِيف
ـام ال ُك ــوفي َ
ـض ال َم َواض ـ ِعَ ،وُهـ َـو إِ َمـ ُ
ِعلـ ِم ال َعَربِيـ ِـة ،فَــال َقو ُل بِأَنـ َهـا َحلــنِ ،مــن أَقــبَ ِح اخلَطَـِـأ ال ُمـ َـؤِمث ال ِـذي َجيُــر قَائِلَــهُ إِ َىل ال ُكفـ ِر ،إِذ
ُهو طَعن َعلَى ما ُعلِم نـَقلُهُ بِالتـواتُِر ِمن كِتَ ِ
اب الل ِه تَـ َع َاىل(.)1
َ َ
َ
َ َ
ثالثـاً :إ ّن قـراءة النصـب عـن ابـن عـامر رمبــا مل يبلـغ تواترهـا الكثـري مـن علمـاء اللغــة
فتكلموا فيها ,وقاموا بردها .
رابعاً :إن مدار اخلالف يف هذه القراءة يقـوم علـى االخـتالف يف األوجـه اإلعرابيـة
للكلمـة ،وهــذا االخـتالف يعــود إىل اخـتالف املعــايري واملقـاييس الــيت اعتمـدها النحويــون
يف االحتجاج للقراءة ،وهو سبب ال تُرد به قراءة متواترة .
خامسـاً :إ ّن تفــاوت املـذاهب النحويــة يف االحتجــاج بـالقراءات ومــا ينـتج عنــه مــن
توجيـه للمعـاين وتعـدد للـدالالت يـدل علـى االرتبـاط الوثيـق بـني الوجـه اإلعـرايب واملعــىن،
والذي وهو تبيان لروعة البيان القرآين .

( )1البحر احمليط (.)1٨1/1
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المبحثًالثانيًعشر ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺًﭼ األنعام.12 :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ الكهف.2٨ :
تأصيل القراءة:
إلش ِ
وبِاْل َُ ْدوِة َّ
ام َي بِ َّ
وع ْن أِل ٍ و ٌإو وِفي إْلك ْه ِ وصَّل
الض ِّم ههُن ا
قرأ ابن عامر وحده بضـم الغـني وإسـكان الـدال وبـالواو بعـدها (بالغُـدوة) ،ووجهـه

أ ّن ( ُغدوة) وإن كان امساً علمـاً صـيغ هلـذا الوقـت املعلـوم ،ومـن حقـه أالّ يدخلـه األلـف
والالم ،إالّ أنه قُ ّدر فيـه التنكـري فيجـوز وإن كـان معرفـة أن يُن ّكـر كـأن تقـول لقيتـه فينـة،

والفين ــة بع ــد الفين ــة ،فالفين ــة مث ــل الغُــدوة يف التعري ــف ،بدالل ــة امتن ــاع االنص ـراف ،وق ــد
دخلــت عليهــا الم التعريــف .وقــدر فيــه كــذلك الشــياع كقــوهلم :أمــا البصــرة فــال بصــرة
لك فأجرى هذا جمرى ما يكون شائعاً يف اجلنس .
وق ـرأ البــاقون غــري ابــن عــامر بــاأللف (بالغــداة) وهــي نكــرة دخلــت عليهــا األلــف

والالم للتعريف وحكمها كحكم (عشي والعشي)(.)1
الطعن :

قال أبو عبيد( :إمنا نرى ابن عامر والسلمي قرآ تلك القـراءة اتباعـاً للخـط ،ولـيس

يف إثبــات ال ـواو يف الكتــاب دليــل علــى الق ـراءة ِّبــا؛ ألهن ـم كتب ـوا الصــالة والزكــاة بــالواو
ِ
ب)(.)2
َولَفظُ ُه َما َعلَى تَـركِ َها َوَك َذل َ
ك الغَ َداةُ َعلَى َه َذا َو َجدنَا ال َعَر َ
( )1ينظر :السبعة (ص ،)21٨ :احلجة للفارسي ( ،)43٧/3املوضح (ص ،)29٦ :النشر (.)21٨/2
( )2ينظر :البحر احمليط (.)122/4
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وقـ ــال الفارسـ ــي" :الوجـ ــه قـ ـراءة العامـ ــة بالغـ ــداة؛ ألهنـ ـا تسـ ــتعمل نك ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ومعـ ـ ـ ـ ـرفة
بــالالم ،فأمــا (غُــد َوة) فمعرفــة وهــو َعلَــم ُو ِضــع للتعريــف ،وإذا كــان كــذلك فــال ينب ـ ـ ـغي
أن ت ــدخل علي ــه األل ــف وال ــالم للتعري ــف ،كم ــا ال تَــد ُخل عل ــى سـ ـ ـائر األع ـ ـ ـالم ،وإن
كانــت قــد ُكتِبَــت بــالواو ألهنــا ال تــدل علــى ذلــك .أال تــرى الصــالة والزكــاة بــالواو وال
تُقرآن ِّبا ،فكذلك الغداة " ,واعترب قراءة اجلمهور هي األبني(.)1
و ه الطعن:

عرفــة؛ ألهنـا ُجعلــت علمـاً لوقــت مــن ذلــك اليــوم بعينــه ،وال ألــف وال
أ ّن (غــدوة) ُم ّ
الم فيهــا ،وإمنــا يُعـ ّـرف بــاأللف والــالم مــا مل يكــن معرفــة ،فأمــا املع ـ ـ ـارف فــال تع ـ ـ ـ ـ ـّرف
ِّبما .

دراسة الطعن :
ـال اجلَــوه ِري يف م ــادة غ ــدا :يـُ َق ــال :أَتَـيت ــه { ُغ ــد َوَة يَــا َه ـ َذاَ ،غي ـ ُـر َمص ــروفَة ألهن ــا
قـ َ
معرفة ،مثل سحر إال أَهنا من الظّ ِ
روف املتَمكنَ ِة ،تق ُ
ـك غُـد َوةَ وغُـد َوةً
ـولِ :سـر علـى فَـَرِس َ
ُ ََ
َ
ُ
و ُغد َوةُ ،و ُغد َوة فَ َما نـُو َن ِمن َه َذا فَـ ُه َو نَ ِكَرةَ ،وَما مل يُنون فَـ ُه َو َمعرفة(.)2
وذكر الزبيدي يف مادة غدو{ :الغُد َوةُ ،بالضم :البُكرةُ } وغُـد َوة ،مـن يـَـوم َبعينِ ِـه،
َغيـر ُجمراة :علَم للوق ِ
ت(.)3
َ َ
ُ
وقد أجاز إدخال األلف والالم عليها ابن عطية لثالث علل:
األول :علــى أهنــا كـ ـ فينــة فيقــال( :لقيتــه فينــة) غــري مصــروف و(الفينــة بعــد الفينــة)
فأحلقوا الم املعرفة ما استعمل معرفة.
والثــاين :محــال علــى مــا حكــاه اخلليــل أنــه يقــال( :لقيتــه اليــوم غــدوًة) منون ـاً علــى
( )1احلجة للفارسي (. )43٧/3
( )2ينظر :الصحاح مادة غدا (.)2444/٦
( )3ينظر :تاج العروس مادة غدو (.)143/39
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اإلنكار وإن كان قليل .

والثالث :أل ّن فيها مع تعيني اليوم ،إمكان تقدير معىن الشياع (.)1

وقد نسب الفراء هذه القراءة (بالغُـدوة) إىل أيب عبـد الـرمحن السـلمي ,وقـال" :وال
أعلــم أحــداً ق ـرأ غــريه" ( ,)2وجــاء عــن أيب الفــتح ابــن جــين قولــة" :وال تقــول( :بالغُــدوةِ
َ
الع ِش ّي) إالّ يف قراءة شاذة "(.)3
وَ
ولعــل هــذا يشــري إىل أ ّن هــذه الق ـراءة مل تنتشــر يف ذلــك الوقــت ومل تبلــغ الكث ـريين

فتكلم ـوا فيهــا ،الســيما الــذين كــانوا يعتــربون بشــهرة الق ـراءة وانتشــارها يف املق ــام األول
لتواترهــا ،كمــا أهنــا مل تشــتهر وقتهــا عــن ابــن عــامر؛ ألن انتشــارها وذيوعهــا عنــه يقويهــا
وهو العريب اخلالص الذي مل يعرف اللحن .
واحتج ابن زجنله باتباع اخلط لقراءة ابن عامر وأنه قرأهـا ِّبـذا الوجـه؛ ألنـه وجـدها

يف املصحف بالواو (بالغـدوة)( )4واعتـربه وجـه االحتجـاج هلـا ,ومـن اعتـرب أ ّن كتابـة هـذه
حبج ـة للقـراءة كــأيب عبيــد والـرازي( ،)1نــرد عليــه بــأ ّن مــن
الكلمــة يف القــرآن بــالواو لــيس ّ
أهــم مميّ ـزات اخلــط العثمــاين هــو الداللــة علــى الق ـراءات املختلفــة الــيت حتتملهــا الكلمــة

القرآنيــة عن ــد كتابته ــا يف املصــحف ،وأن ــه وإن ق ـرأ باتب ــاع خ ــط املص ــحف إالّ أ ّن ذل ــك
احلجة النحوية القوية .
يعاضده ّ
كما ذكر ابـن زجنلـه أ ّن ال َع َـرب تُـدخل األلـف َوالـالم علـى المعرفَـة إِذا جاورهتـا فِي ِـه
ال الشاعر(:)٦
األلف َوالالم ليزدوج ال َك َالمَ ،ك َما قَ َ
( )1ينظر :احملرر الوجيز (.)291/2
( )2ينظر :معاين القرآن للفراء (.)139/2
( )3ينظر :سر صناعة اإلعراب (.)19٦/2
( )4ينظر :حجة القراءات (ص.)211 :
( )1ينظر :مفاتيح الغيب للرازي (.)141/12
( )٦البيت منسوب البن ميادة وهو الرماح بن أبرد ،أحد بين غطفان ،وهو شاعر خمضرم عا يف الدولتني
=
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رأَيـ ـ ـ ــت الولِيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن اليزيـ ـ ـ ــد مبارًك ـ ـ ـ ـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـديدا بأحنـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخل َالفَـ ـ ـ ـ ـ ــة َك ِ
اهلـ ـ ـ ـ ـ ــه
َ
َ
َ
َُ َ
فَأدخــل األلــف َوالــالم ِيف اليزيــد ملــا جــاور ال َولِيــد فَ َكـ َذلِك أَدخــل األلــف َوالــالم ِيف
(الغدوة) ملا جاور (والعشي) (.)1
وجاء عن النحاس قولة إن باب غـدوة حقـه أن تكـون معرفـة إالّ أنـه جيـوز تنكريهـا
()2

كما تن ّكر األمساء األعالم ،فإذا ن ّكرت دخلتها األلف والالم للتعريف
َو َح َكى ِسيبَـ َوي ِه عن َواخلَلِي ُـل أنـه جيـوز أن تقـول :آتيتـك اليـوم غـدوةً وبكـرةً ،جتعلهـا
ـولَ :رأَيـتُــهُ َغــد َوًة بـِـالتـن ِوي ِن َو َعلَــى َهـ ِـذهِ اللغَـ ِـة قَ ـَرأَ
ضـ ُـهم يـُنَكُرَهــا فَـيَـ ُقـ ُ
مبنزلــة ضــحوة ,وأَن بـَع َ
اب ُن َع ِامر َوَمن ذُكَِر َم َعهُ َوتَ ُكو ُن إِذ ذاك كفينة(.)3
وذكر املربد أيضاً عـن العـرب تنكـري غـدوة وصـرفها وإدخـال الـالم عليهـا إذا مل يـرد
()4
ِّبا غدوة يوم بعينه
وقــال مكــي بــن أيب طالــب( :إمنــا َد َخلَــت األلــف والــالم علــى "غــداة" ألهنــا نكــرة،
وأكثــر العــرب علــى أ ّن " ُغــدوة" معرف ـةً فــال ينوهنــا ،وكلهــم جيعــل "غــداة" نكــرًة فينوهنــا،
وبعــض العــرب َمــن جيعــل " ُغــدوة" نكــرة فيــدخل عليهــا األلــف والــالم وهــم األقــل)(،)1
فثبــت ِّبــذه النقـ ِ
ـول عــن هــؤالء األئمـ ِـة أ ّن ق ـراءة ابــن عــامر س ــاملة مــن طعــن أيب عبي ــد،
وكأنــه  -رمحــه اهلل  -مل يفظهــا لغ ـةً فخفيــت عليــه ،وأنــه لَمــا َخ ِفيَــت َهـ ِـذهِ اللغَ ـةُ َعـ ـلَى
=

ً

األموي ــة والعباس ــية ،م ــات يف خالف ــة املنص ــور  .ينظ ــر :معج ــم األدب ــاء ( ،)13٥9/3ت ــاريخ اإلس ــالم
( ،)1٥23/3األعـالم للزركلــي ( . )31/3ذكــر البيـت يف :أوضــح املســالك ( ،)9٥/1خزانــة األدب
( ،)22٦/2مهع اهلوامع (. )92/1
( )1ينظر :حجة القراءات (ص.)211 :
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)11/2
( )3ينظر :الكتاب (.)294/3
( )4ينظر :املقتضب (.)314/4
( )1ينظر :الكشف للقيسي (.)432/1
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ِ ِِ ِ
ِ
ِ
اهــا
َســاءَ الظــن مبـَـن قَـ َـرأَ ِّبــاَ ،وَه ـ َذا مــن أَبِــا ُعبَـيــد َجهــل ِّبـَـذه اللغَــة الـ ِـيت َح َك َ
أَِيب ُعبَـيــد أ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اعـ ِـة ال ُقــر ِاء أهنــم إمنــا
ـف يُظَـن ِّبـَ ُـؤَالء اجلَ َم َ
اع ـةَُ ،وَكيـ َ
ســيبَـ َويه َواخلَليـ ُـل َوقَـ َـرأَ ِّبـَـا َهـ ُـؤَالء اجلَ َم َ
ِ
ِ
قــرؤوا ِِّبــا ِألَنـهــا مكتُوبــة ِيف المصــح ِ
ضــا فَــاب ُن
ف بـِـال َوا ِو َوالقـ َـراءَةُ إِمنـَـا هـ َـي ُســنة ُمتبَـ َعــةَ ،وأَي ً
ُ َ
َ َ َ َ
ِ
وجـ َـد اللحـ ُـن ِألَنــهُ قَـ َـرأَ ال ُقــرآ َن َعلَــى ُعث َمــا َن بـ ِن
صـ ِريح َكــا َن َمو ُج ً
َعـامر َعـَـرِيب َ
ـودا قَـبـ َـل أَن يُ َ
ب األَئِم ِـة ِيف النحـ ِو ،وهـو ِ
عفـا َن ،ونَصـر بـن ع ِ
اصـم أَحـ ُـد العـر ِ
َخـ َذ ِعل َـم النحـ ِو َعــن
أ
ـن
ـ
مم
َ ُ ُ َ
َ
َ
ََُ
َ ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ـث
ـاح ِة ِحبَيـ ـ ُ
أَِيب األَسـ ـ َـود الـ ــد َؤِيل ُمس ـ ـتَـنبِط عل ـ ـ ِم النح ـ ـ ِوَ ,واحلَ َسـ ـ ُـن البَص ـ ـ ِري م ـ ـ َن ال َف َ
صـ ـ َ
ِِ
ـف يظَــن ِِّب ُـؤَال ِء أَنـهــم َحلنُـوا؟ واغتَــروا ِخبَــط المصـح ِ
فَ ،ولَ ِكــن أَبـُـو
يُستَش َـه ُد بِ َك َالمــه فَ َكي َ ُ َ
ُ َ
ُ َ َ
ِِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
اس َـر َعلَــى َرد َهــا َع َفـا اللـهُ َعنــهُ(,)1
ُعبَـي َـد َة َجهـ َـل َهـذه اللغَـةَ َو َجهـ َـل نـَق َـل َهــذه القـَـراءَة فَـتَ َج َ
حجـة علــى مــن مل يفــظ ،وكفــى بــوروده يف القـراءة املتـواترة
واملعــروف هــو أ ّن مــن حفــظ ّ
حجـ ـة ف ــال حاج ــة إىل التـ ـزام أهن ــا عل ــم لكنه ــا نك ــرت ف ــدخلتها أل؛ ألن تنك ــري العل ــم
ّ
وإدخــال أل علي ــه أقــل قلي ــل يف كالمهــم ،ب ــل إ ّن تنك ــري عل ــم اجل ــنس مل يعه ــد وال إىل
التزام أهنا معرفة ودخلتها الالم ملشـاكلة العشـي ،كمـا دخلـت علـى يزيـد ملشـاكلة الوليـد

يف قوله:
رأيـ ـ ـ ــت الوليـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن اليزيـ ـ ـ ــد مباركـ ـ ـ ــا

شـ ـ ـ ـ ـ ــديدا بأعبـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخلالفـ ـ ـ ـ ـ ــة كاهلـ ـ ـ ـ ـ ــه

الخ صة:
أوالً :إن ه ــذا الطع ـ َـن ال يُلتف ــت إلي ــه ،وكي ــف يُظَــن مبَــن ه ــو يف مث ــل مكان ــة اب ــن
عامر ،واحلسن البصري ،ونصر بن عاصم ،وهم ممن يُستشهد بكالمهم أهنم يـَلحنون.

ثانيـ ـاً :إ ّن أئم ــة علم ــاء اللغ ــة والنح ــو كس ــيبويه واخللي ــل وامل ــربد ،ق ــد ن ــافحوا ع ــن
القراءة بتوجيهها مبا يليق وإظهار قوة الوجه النحوي فيها .
( )1ينظر :البحر احمليط ( ,)122/4الدر املصون (.)٦41/4
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ثالثاً :جهـل أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم بـأ ّن ( ُغـدوة) هـي لغـةُ ثانيـة عـن العـرب حكاهـا
سيبويه واخلليل ،هو ما دعاه إىل ختطئتها.

رابع ـاً :إ ّن منش ــأ خط ــأ أيب عبي ــد أن ــه اتب ــع رس ــم اخل ــط فق ــط؛ ألن الغ ــداة تكت ــب
بــالواو كالصــالة والزكــاة ،وقــد أخطــأ يف هــذه التخطئــة؛ ألن غــدوة وإن كــان املع ــروف
فيه ــا م ــا ذك ــره ،لك ــن ق ــد مس ــع جميئه ــا اس ــم ج ــنس أيضـ ـاً منكـ ـراً مص ــروفاً فت ــدخلها أل
حينئذ(.)1
خامساً :إ ّن إنكار أبـو عبيـد وقليـل مـن النحـاة لـبعض القـراءات ملخالفتهـا العربيـة،
فــإ ّن هــذا يرجــع إىل قــدر علمهــم ،وحبســب مــا وصــل إلــيهم مــن كــالم العــرب ،ولكــن
القاعدة أن من أثبت مقدم على من نفى ،ومن عرف حجة على من مل يعرف.
سادسـ ـاً :إ ّن اخلـ ــط العثمـ ــاين متيّـ ـز بطريقـ ــة كتابتـ ــه واحتمال ــه لألوجـ ــه املتعـ ـ ّددة يف

الكلمة الواحدة ،وأ ّن كتابة كلمة (غدوة) بالواو إن مل يكن بغـرض نطقهـا ،فهـو ميكـن
أن يكون دليالً على أ ّن الكلمـة حتتمـل وجهـني للقـراءة أحـدمها بـالواو وذلـك اسـتناداً ملـا
هو معروف عن طريقة اخلط العثماين يف احتمال القراءات .

سـ ــابعاً :إ ّن النحـ ــو علـ ــم اسـ ــتقرائي والقـ ــرآن أحـ ــد أهـ ــم روافـ ــده ،ولـ ــذا لـ ــيس مـ ــن
املناســب توجي ــه شــبهة حن ــو القــرآن الك ــرمي ,يف أن في ــه خمالف ــة لك ــالم الع ــرب وم ــا ج ــاء
عنهم .

( )1ينظر :روح املعاين (.)111/4
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الفصل السادس
مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام عاصم
(ت 921هـ)

وفية مبحثان:

المبحث األول :ﭽ ﯚﯛ ﯜﯝ ﭼ
يوسف.007 :
ً
ً
ً
ً
ً
ً

المبحث الثاني :ﭽﭰﭱﭲﭳﭼ القيامة.30 :
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الفصلًالسادس ً
مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًقراءةًاإلمامًعاصم
وافق اإلمام عاصم القراء السبعة في المطاعن التالية :
ﭽ ﮰﮱ ﯓ ﭼًالبقرة13ً:
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻًﭼ األنفال42ً:
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼًاألنبياء88ً:
ﭽ ﰑ ﰒًﭼ الحج15ً:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓًﭼ المجادلةً1ً:
وانفرد بالمطاعن اآلتية :
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المبحثًاألول ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ يوسف.11٥ :
تأصيل القراءة :
ك تإ ن ْل وخحِّ ْ ُك ِّت ُبوإ ثابِت ا ت ل
إح ِت ْ وش ِّد ْد وح ِّركا
وثانِي ُن ْن ِ ْ
قـرأ عاصــم ومحــزة والكســائي بتخفيــف الــذال ( ُكـ ِـذبوا) مــن قولــك َك َذبـتُــهُ احلــديث
فهو مكذوب ،فالظن هنا مبعىن الشـك أو مبعـىن اليقـني ,والضـمري يف (ظنـوا) و(أهنـم) و
( ُك ِذبوا) على أمرين:

أوالً :إ ّن الض ـ ــمري يف (ظنـ ـ ـوا) عائ ـ ــد عل ـ ــى املرس ـ ــل إل ـ ــيهم ،والض ـ ــمري يف (أهن ـ ــم)

و(كذبوا) عائد على الرسل ،أي :كذِّبم من أُرسلوا إليهم بالوحي وبنصرهم عليهم.
الث ــاين :إ ّن الض ــمائر كله ــا عائ ــدة عل ــى الرس ــل ،والظ ــن عل ــى باب ــه األص ــلي م ــن
الرتجيح ،وقد جاء عـن ابـن عبـاس أنـه قـال :دخـل الرسـل الشـك ملـا أبطـأ عنهـا العـذاب
لقومها ،وعنـه أنـه قـال :ظـن الرسـل أهنـم أخلفـوا  .وحنـا معـه إىل هـذا القـول ابـن مسـعود

وابن جبري ،قالوا والرسل بشـر فضـعفوا وسـاء ظـنهم ،ومعنـاه أي دخـل الرسـل مـا يـدخل
البش ــر واستش ــد اب ــن عب ــاس عل ــى ذل ــك بق ــول إبـ ـراهيم :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢًﭼ
البقرة.2٦٥ :
الثالث :أن يكون الضمري يف الثالثة عائد على الرسل ،وتقريـر هـذا الوجـه مـا قالـه
الزخمشــري( :ح ــىت استيأس ـوا ع ــن النص ــر َوظَن ـوا أَنـ ُه ــم قَــد ُك ـ ِـذبُوا أي ك ــذبتهم أنفس ــهم
حني ح ّدثتهم بـأهنم ينصـرون ،أو رجـاؤهم لقـوهلم :رجـاء صـادق ،ورجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء كـاذب.
واملعــىن أ ّن م ـ ّدة التكــذيب والعــداوة مــن الكفــار وانتظــار النصــر مــن اهلل وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأميله
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وتومهـوا أن ال نصــر هلــم يف الــدنيا،
قــد تطاولــت علــيهم ومتــادت ،حــىت استشــعروا القنــوط ّ
فجاءهم نصرنا فجأة من غري احتساب)(.)1

فقــد جعــل الفاعــل املق ـ ّدر إمــا أنفســهم ،وإمــا رجــاؤهم ،والظــن هنــا مبعــىن التــوهم
والشـك ،فأخرجـه عـن معنـاه األصـلي يف تــرجيح أحـد الطـرفني ،وعـن جمـازه يف اســتعماله
يف املتيقن .
املرس ــل إل ــيهم ،أي :وظَــن املر َس ـ ُـل إل ــيهم أن
الرابــع :إن الضــمائر كله ــا تـَرِج ـ ُـع إىل
َ
ُ
الرس ـ َـل ق ــد َك ــذبوهم فيم ــا ادع ــوه م ــن النب ــوة وفيم ــا يـُو ِع ــدون ب ـه َم ــن مل ي ــؤمن ِّب ــم م ــن
العقـاب قب ُـل ،وهــذا هـو املشـهور مــن تأويـل ابـن عبــاس وابـن مسـعود وابــن جبـري وجماهــد
ويكـى أ ّن ابـن جبـري حـني
قالوا :وال جيوز َعوُد الضـمائر علـى الرسـل ألهنـم َمعصـومونُ .
سئِ
صـدقوهم ،وظـن املر َس ُـل إلـيهم
استيئس الرسل مـن قـومهم أن ي
إذا
نعم
"
:
قال
عنها
ل
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ـت يف هــذه
أن الرسـ َـل قــد َكـ َذبوهم" فقــال الضــحاك بــن مـزاحم وكــان حاضـراً" :لــو َر َحلـ ُ
إىل اليمن كان قليالً" .
للمرس ــل إل ــيهم دون ذك ــرهم؛ ألن
واستحس ــن القيس ــي أن يك ــون الض ــمري فيهم ــا ُ

ذكر الرسل يدل على أ ّن هناك ُمرسالً إليهم(.)2
وقـ ـرأ البـ ــاقون بالتشـ ــديد يف الـ ــذال علـ ــى معـ ــىن التكـ ــذيب وهـ ـو نسـ ــبة املخـ ــرب إىل
الكذب ،وحجة من شدد محلـه علـى معـىن أ ّن الرسـل تلقـاهم قـومهم بالتكـذيب فـالظن
يكــون هنــا مبعــىن اليقــني والضــمري يف (ظن ـوا) و(أهنــم) عائــد علــى الرســل ،فعطفــوه علــى
(اسـتيأس الرســل) والتقــدير :وأيقــن الرســل أن قــومهم قــد كــذبوهم فيمــا جــاؤوهم بــه مــن
عنـ ــد اهلل ،ودليلـ ــه قولـ ــه تعـ ــاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ األنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام,34 :

( )1الكشاف (.)11٥/2
( )2الكشف للقيسي (.)1٦- 11/2
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ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼًص. 14 :

ويف صــحيح البخــاري عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا أهنــا قالــت ":هــم أتبــاع األنبيـ ِ
ـاء
ُ
وصــدقوا طــال علــيهم الــبالءُ واســتأخر عــنهم النصـ ُـر حــىت إذا اســتيئس
الــذي آمن ـوا ِّبــم َ
ِ
ـومهم قـد َكـذبوهم جـاءهم نَص ُـر الل ِـه
سل ممن كذِّبم من قومهم ،وظنت الرس ُـل أن ق َ
الر ُ
عند ذلك" (.)1
الطعن:

وافق بعض النحاة كالفارسي( )2والزجاج ( ,)3ما جاء عـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا
يف إنكارهـا لقـراءة التخفيــف ،فــأخرج البخ ـ ـ ـاري وغــريه مـن طريــق عــروة أنــه سـأل عائشــة
رضـي اهلل تعـاىل عنهــا عـن هـذه اآليــة قـال :قلــت أ ُك ِـذبوا أم ُكـذبوا؟ فقالــت عائشـة :بــل
ُك ــذبوا يع ــين بالتش ــديد قل ــت :واهلل لق ــد اس ــتيقنوا أ ّن ق ــومهم كـ ـ ّذبوهم فم ــا ه ــو ب ــالظن
قالــت :أجــل لعمــري لقــد اســتيقنوا بــذلك فقلــت :لعلــه َوظَن ـوا أَنـ ُهــم قَــد ُكـ ِـذبُوا خمفف ــة
قالــت :معــاذ اهلل تعــاىل مل تكــن الرســل لــتظن ذلــك برِّبــا قلــت :فمــا هــذه اآليــة؟ قالــت:
ه ــم أتب ــاع الرس ــل ال ــذين آمن ـوا بـ ـرِّبم وص ــدقوهم وط ــال عل ــيهم ال ــبالء واس ــتأخر ع ــنهم

النصــر حــىت إذا اســتيأس الرســل ممــن كــذِّبم مــن قــومهم وظنــت الرســل أن أتبــاعهم قــد
كذبوهم جاء نصر اهلل تعاىل عند ذلك(.)4
( )1ينظر:احلجة يف القراءات السبع (ص ، )199 :املوضح (ص ،)249 :الدر املصون ( )1٦1/٦النشر
يف القراءات العشر (.)29٦/2
( )2ينظر :احلجة للفارسي (. )31٧/3
( )3ينظر:معاين القرآن للزجاج (.)132/3
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )٧٨ /٦( 4٦91 :
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و ه الطعن:
اخ ــتالف تأوي ــل املـ ـراد بع ــود الض ــمري يف(ك ــذبوا ،ظنـ ـوا ،أهن ــم) ،ف ــابن عب ــاس 
أرجــع املـراد إىل الرســل وأهنــم قــد ُكـ ِـذبوا فيمــا وعــدوا بــه ،وإمنــا كــان ذلــك ألجــل ضــعف

البشـرية ،وعائشــة رضــي اهلل عنهـا تــرى أنــه يعـود علــى املرســل إلـيهم فــال جيــري التكــذيب
على الرسل ألهنم منزهون عن ذلك .
دراسة الطعن:
اض ــطربت أقـ ـو ُال النح ــاة يف قـ ـراءة التخفي ــف ،يف ظ ــل م ــا ُروي م ــن إنكاره ــا ع ــن
عائشــة رضــي اهلل عنهــا حــني قالــت ":معــا َذ اللــه مل يكـ ِن الرسـ ُـل لـِـتَظُن ذلــك برِّبــا " أي

معــاذ اهلل أن الرســل قــد ضــعفوا فظنـوا أهنــم قــد أخلفـوا ،قــال الســمني " :وهــذا ينبغــي أن
ال ي ِ
صح عنها لتواتُِر هذه القراءة "
َ
ويف األوجه األربعة اليت وجه ِّبا النحاة هذه اآلية تفصيل على اآليت:
الوج ــه األول :وه ــو ع ــود الضـ ــمري يف (ظنـ ـوا) عل ــى املرسـ ــل إل ــيهم وذل ــك لتقـ ــدم
ذكــرهم ،وملقارنــة أحــد االمســني لآلخــر ،وملــا يف لف ــظ الرس ــل مــن الدالل ــة عل ــى املرس ــل
إليهم ،ومنه قول أيب ذؤيب اهلذيل :
اج ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِأمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك البَ ـ ـ ـ ـ ـ ــر َق أَرقُـبُـ ـ ـ ـ ـ ــهُ فَـ َه َ

ـت إِ َخالُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ُدمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ِخالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فبِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أي بــت أخــال الرعــد صــوت دهــم ،فأُضـ ِـمر الرعــد ومل جيــر لــه ذكــر؛ لداللــة الــربق

عليـ ــه؛ ملقارن ـ ــة لفـ ــظ ك ـ ــل منهم ـ ــا اآلخـ ــر ،ومثل ـ ــه يف التنزي ـ ــل :ﭽ ﭹ ﭺ
ﭻﭼًالنحل ٨1 :واستغين عن ذكر الربد لداللة احلر عليه(. )1
( )1ينظر :احلجة للفارسي (. )31٦/3
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الوجه الثاين :أ ّن الضمائر كلها عائدة على الرسل ،والظـن علـى بابـه األصـلي مـن

الرتجــيح ،وهــو مــا حنــا إليــه ابــن عبــاس وابــن مســعود وابــن جبــري ،علــى أ ّن الرســل بشــر
ض ــعفاء وس ــاء ظ ــنهم ,ق ــال الس ــمني" :وه ــذا ينبغ ــي أالّ يص ــح ع ــن ه ــؤالء فإهن ــا عب ــارة
غليظة على األنبيـاء علـيهم السـالم ،وحاشـى األنبيـاء عـن ذلـك( ,)1ويـرى الزخمشـري أنـه

صح ذلك عن ابن عباس فإ ّن الظن ليس على أصله بل هو الوسوسة واهلاجس(.)2
إن ّ
وخـالف ذلـك اجملـد ابـن تيميـه ،حيــث ذكـر أ ّن الظـن يف قـول ابـن عبـاس املقصــود

به هو الرتجيح أي أنه على أصله ألنه الظاهر واستدل لذلك بأمور:

األول :أ ّن اآليـ ـ ــة علـ ـ ــى حـ ـ ــد قولـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟًﭼ احلـ ـ ـ ـ ــج12 :
فــإ ّن اإللقــاء يف قلبــه ويف لســانه ويف علمــه مــن بــاب واحــد واهلل تعــاىل ينســخ مــا يلقــي
الشــيطان ،مث قــال :والظــن ال يـراد بــه يف الكتــاب والس ـنّة االعتقــاد ال ـراجح كمــا هــو يف
اص ــطالح طائف ــة م ــن أه ــل العل ــم ،ويس ـ ّـمون االعتق ــاد املرج ــوح ومهـ ـاً ،فق ــد ق ــال :
«إياكم والظن فإ ّن الظن أكذب احلديث»).(3

وقـ ـ ــال سـ ـ ــبحانه :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒًﭼ يـ ـ ــونسً3٦ :فاالعتقـ ـ ــاد

املرجــوح هــو ظــن وهــو وه ـم ،وهــو ذنــب يضــعف اإلمي ــان وال يزيلــه ،وقــد يكــون الظ ــن
حديث النفس املعفو عنه كما قال عليه الصالة والسالم« :إ ّن اهلل تعاىل جتاوز ألميت

( )1ينظر :الدر املصون (.)1٦4/٦
( )2ينظر :الكشاف (.)11٥/2
( )3أخرجـه البخــاري يف كتــاب األدب ،بــاب مــا ينهــى عــن التحاســد والتــدابر ،بــرقم( ،)٦٥٦4ومســلم يف
كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها برقم(.)٦٧٥1
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عما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل»(.)1
الثــاين :أ ّن الظــن قــد يكــون مــن بــاب الوسوســة الــيت هــي صـريح اإلميــان كمــا ثبــت

يف الصحيح أ ّن الصحابة رضي اهلل تعـاىل عـنهم قـالوا :يـا رسـول اهلل إ ّن أحـدنا ليجـد يف
نفســه مــا أن يــرق حــىت يصــري محم ـاً أو خيــر مــن الســماء إىل األرض أحــب إليــه مــن أن

يــتكلم بــه قــال َ « :أو قــد وجــدمتوه؟ قــالوا :نعــم .قــال :ذلــك صـريح اإلميــان»( )2ويف
حديث آخر «إ ّن أحدنا ليجد مـا يتعـاظم أن يـتكلم بـه قـال :احلمـد هلل الـذي رد كيـده
إىل الوسوسة»(.)3
صح من قوله « :حنـن أح ّـق بالشـك مـن
الثالث :ما جاء من نظري ذلك يف ما ّ

إب ـراهيم  إذ قــال لــه ربــهَ :أو مل تــؤمن؟ قــال :بلــى ولكــن ليطمــئن قلــى»( )4فاآليــة
تدل على أ ّن الشك قد جيري على الرسل ألهنم بشر كما جيري على غريهم .
الرابــع :كــان األمــر خيــرج أحيان ـاً علــى خــالف مــا يظنــه  ،فقــد روى مســلم يف
صـ ــحيحه أنـ ــه عليـ ــه الصـ ــالة والسـ ــالم قـ ــال يف تـ ــأبري النخـ ــل« :إمنـ ــا ظننـ ــت ظنـ ـاً ف ـ ـ ـ ـال

تؤاخــذوين بــالظن ولكــن إذا حــدثتكم عــن اهلل تعــاىل شــيئاً فخــذوا بــه فــإين لــن أكــذب
()1أخرج ــه اإلم ــام البخ ــاري يف ص ــحيحه ،كت ــاب الط ــالق ،ب ــاب الط ــالق يف اإلغ ــالق والك ــره والس ــكران
واجملنون وأمرمها والغلـط )2٥2٥/1( .حـديث رقـم (  .)49٦٨ومسـلم يف صـحيحه ،كتـاب اإلميـان،
باب جتاوز اهلل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر)11٦/1( .حديث رقم (.)12٧
( )2رواه مسلم (. )32
( )3رواه مسلم (. )32
()4صــحيح البخــاري ،كتــاب األنبياء،بــاب قولــه عــز وجــل( :ونبــئهم عــن ضــيف إب ـراهيم) وقولــه( :ولكــن
ليطمئن قليب) ،حديث رقم ، )3192( :صـحيح مسـلم ،كتـاب اإلميـان ،بـاب زيـادة طمأنينـة القلـب
بتظاهر األدلة ،حديث رقم. )111( :
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ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [النساء]1٥1 :
مــا فيــه كفايــة يف العلــم بأنــه  قــد يظــن الشــيء فيبيّنــه اهلل تعــاىل علــى وجــه آخــر ،وإذا

ك ــان رس ــول اهلل  وه ــو -ه ــو -هك ــذا فم ــا ظن ــك بغ ــريه م ــن الرس ــل الكـ ـرام عل ــيهم
الصالة والسالم.
اخلــامس :م ــا يزي ــد الق ــول جبري ــان اخلط ــأ عل ــى ظ ــن الرس ــل ق ــوة أ ّن اجلمه ــور م ــن
احملـدثني والفقهــاء علــى أنـه جيــوز لألنبيــاء علــيهم السـالم االجتهــاد يف األحكــام الشــرعية
وجيـوز علـيهم اخلطـأ يف ذلــك لكـن ال يقـرون عليـه ،فإنــه ال شـك أن هـذا دون اخلطــأ يف
ظن ما ليس من األحكام الشرعية يف شيء.
وقـ ــد ذكـ ــر اجملـ ــد يف هـ ــذا املقـ ــام حتقيق ـ ـاً وتفس ـ ـرياً غـ ــري مـ ـ ـ ـا ذكـ ــره أوال ،وهـ ــو أ ّن
االسـتيئاس وظــن أهنــم مكــذوبني كليهمـا متعلقــان مبــا ضــم للموعـود بــه اجتهــاداً ،وذلــك
أ ّن اخلــرب عــن استيئاس ــهم مطلــق ،ولــيس يف اآلي ــة م ــا ي ــدل عل ــى تقيي ــده مب ــا وع ــدوا ب ــه

وأخ ــربوا بكون ــه ،وإذا ك ــان ك ــذلك فم ــن املعل ــوم أ ّن اهلل تع ــاىل إذا وع ــد الرس ــل بنص ــر
مطلــق كم ــا هــو غال ــب إخباراتــه مل يع ــني زمانــه وال مكان ــه وال ص ــفته ،فق ـ ـ ـ ـ ـام أولئ ــك
الرسـ ــل علـ ــيهم السـ ــالم عنـ ــدما أخـ ــربوا بعـ ــذاب قـ ــومهم دون أن يعـ ــني هلـ ــم وقـ ــت لـ ــه،
فاجتهــدوا وعين ـوا لــذلك وقت ـاً حســبما ظه ــر هل ــم فلم ــا طال ــت امل ــدة استيأس ـ ـ ـ ـ ـوا وظن ـوا
كــذب أنفســهم وغلــط اجتهــادهم ،ولــيس يف ذلــك ظ ــن بك ــذب وع ــده تع ــاىل ,ومث ــل
ذلك ما اعتقده طائفة من الصحابة رضـي اهلل تعـاىل عـنهم يف إخبـار النـيب  هلـم أهنـم

ي ــدخلون املس ــجد احلـ ـرام ويطوف ــون ب ــه ,وأ ّن ذل ــك يك ــون ع ــام احلديبي ــة؛ ألن الن ــيب 
( )1صحيح مسلم ( ،)1٨31/4كتاب :الفضائل ،بـاب :وجـوب امتثـال مـا قالـه شـرعا دون مـا ذكـره -
 - من معايش الدنيا على سبيل الرأي ،ح (. )23٦1
( )2لتفصيل القصة ينظر :تفسري الطربي ( ،)1٧٦/9تفسري ابن كثري (.)4٥1/2
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خـرج معتمـراً ورجـا أن يـدخل مكـة ذلـك العـام ،فلمـا استيئسـوا مـن ذلـك يف ذلـك العـام

ملا ص ّدهم املشركون وقاضاهم عليه الصالة والسالم علـى صـلح احلديبيـة ،بقـي يف قلـب

بعضهم شيء حـىت قـال عمـر رضـي اهلل تعـاىل عنـه مـع أنـه كـان مـن احملـدثني :أمل ختربنـا
يــا رســول اهلل أنــا نــدخل البيــت ونطــوف؟ قــال :بلــى أفأخربتــك إنــك تدخلــه هــذا العــام؟

قـال :ال .قـال :إنـك داخلـه ومطـوف بـه ،وكـذلك قـال لـه أبـو بكـر رضـي اهلل تعـاىل عنــه
فب ّـني لــه أ ّن الوعــد منــه عليــه الصــالة والسـالم كــان مطلقـاً غــري مقيــد بوقــت ،وســعيه 
إىل مكــة وقصــدها يف ذلــك العــام ،ال يوجــب ختصيص ـاً لوعــده تعــاىل بالــدخول يف تلــك
السنة ،ولعله عليه الصـالة والسـالم إمنـا سـعى بنـاءً علـى ظـن أن يكـون األمـر كمـا أراده

من دخول البيت يف تلـك السـنة فلـم يكـن ،فلـيس مـن شـرط النـيب  أن يكـون ويقـق
كل ما قصده ،بل من متام نعمة اهلل تعاىل عليه أن يأخـذ بـه عمـا يقصـده إىل أمـر آخـر

هــو أنفــع ممــا قصــده ،كمــا كــان يف عــام احلديبيــة ومــا حــدث مــن خــري للمســلمني يف
دخول الكثري من القبائل يف اإلسالم ،وهو مامل يكن ليتحقـق لـو أهنـم دخلـوا البيـت يف
عام احلديبية (.)1

ـمائر الثالث ـةَ عائــدة علــى الرســل .قــال الزخمشــري يف تقريــر
الوجــه الثالــث :إن الضـ َ
هــذا الوجــه" :حــىت استيأس ـوا عــن النصــر َوظَن ـوا أَنـ ُهــم قَــد ُكـ ِـذبُوا أي كــذبتهم أنفســهم

ح ــني حـ ـ ّدثتهم ب ــأهنم ينص ــرون ،أو رج ــاؤهم لق ــوهلم :رج ــاء ص ــادق ،ورج ــاء ك ــاذب.
واملع ــىن أ ّن مـ ـ ّدة التك ــذيب والع ــداوة م ــن الكف ــار وانتظ ــار النص ــر م ــن اهلل وتأميل ــه ق ــد

وتومهـ ـوا أن ال نص ــر هل ــم يف ال ــدنيا،
تطاول ــت عل ــيهم ومت ــادت ،ح ــىت استش ــعروا القن ــوط ّ
()2
نفسـهم،
أ
ـا
إم
:
ر
د
ـ
ق
امل
ـل
ع
الفا
ـل
ع
ج
د
ـ
ق
ف
فجاءهم نصرنا فجـأة مـن غـري احتسـاب" .
َ ّ
ُ
ـوهم فأخرجــه عــن معنــاه األصــلي وهــو تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَرج ُح
وإمــا رجـ ُ
ـاؤهم ،وجعــل الظــن مبعــىن التـ ّ
( )1ينظر :روح املعاين (.)٦٨/٧
( )2الكشاف (.)11٥/2
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ِ
أحد الطرفني ،وعن جمازه وهو استعمالُه يف املتَـيَـقن.
ُ
الوجه الرابع :أ ّن الضمائر كلها تعود علـى املرسـل إلـيهم ،أي :وظـن املرسـل إلـيهم

أ ّن الرســل قــد كــذبوهم فيمــا ادعــوه مــن النبـ ّـوة ،وفيمــا ُوعــد بــه مــن مل يؤمنـوا مــن قــومهم
مـن العقــاب ،وقيــل إ ّن هــذا هـو املقصــود مــن تأويــل ابــن عبـاس وابــن مســعود وابــن جبــري

وجماهد ،قال أبو جعفر النحاس يف معناه عن ابن عباس روايتني(: )1
 -1رواية ابن أيب مليكة عنه أهنم ضعفوا قال إهنم بشر .

 -2روايــة ســفيان عــن عطــاء عــن ســعيد ابــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال حــىت إذا
استيأس الرسل من إميان قومهم وظن قومهم قد كذبوا جاءهم نصرنا .
ِ
ـتيئس الرسـل مـن قـومهم أن
ُ
وحكي أ ّن ابن جبري حني ُسئل عنها قال :نعم إذا اس َ
الرسل قد َكـ َذبوهم" فقـال الضـحاك بـن مـزاحم وكـان
يُ َ
صدقوهم ،وظن املُر َس ُل إليهم أن َ
ِ
ت يف هذه إىل اليمن كان قليالً".
حاضراً" :لو َر َحل ُ
وق ـرأ ابــن عبــاس والضــحاك وجماهــد " َك ـ َذبوا" بــالتخفيف مبني ـاً للفاعــل ،والضــمري
عل ــى ه ــذه القـ ـراءة يف "ظنـ ـوا" عائ ــد عل ــى األم ــم ويف {أَنـ ُه ــم قَ ــد ُك ـ ِـذبُوا} عائ ــد عل ــى

الرســل ،أي :ظــن املر َسـ ُـل إلــيهم أن الرسـ َـل قــد َكـ َذبوهم فيمــا وعــدوهم بــه مــن النصــر أو
ُ
ِ
ـود الضــمريُ يف "ظن ـوا" علــى الرســل ويف {أَنـ ُهــم قَــد ُكــذبُوا}
مــن العقــاب ،وجيــوز أن يعـ َ
علــى املر َســل [إلــيهم] ،أي :وظــن الرسـ ُـل أ ّن األمـ َـم َكـ َذبـَتهم فيمــا وعــدوهم بــه ِمــن أهنــم
ُ
يؤمنون به ،والظن هنا مبعىن اليقني واضح.
ِ
ـمائر كله ــا عل ــى الرسـ ـ ـ ـل ،أي:
وأمــا ق ـراءةُ التش ــديد فواضــحة وهــو أن تعـ َ
ـود الض ـ ُ
وظــن الرســل أهنــم قــد َكــذِّبم أممُهــم فيمــا جــاؤوا بــه لطــول الـ ِ
ـبالء علــيهم ،ويف صــحيح
ُ
ِ
وصــدقوا طــال
البخــاري عــن عائشــة« :أهنــا قالــت :هــم أتبــاعُ األنبيــاء الــذين آمن ـوا ِّبــم َ
علــيهم الــبالءُ واســتأخر عــنهم النصـ ُـر حــىت إذا اســتيئس الرسـ ُـل ممــن كــذِّبم ِمــن قــومهم،
( )1ينظر :معاين القرآن للنحاس (.)4٦3/3
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ـومهم قــد َكــذبوهم جــاءهم نَصـ ُـر اللـ ِـه عنــد ذلــك»  .قــال الســمني:
وظنــت الرسـ ُـل أن قـ َ
وِّبـذا يـَتحـد معـىن القـراءتني ( ،)1أي يف روايـة البخـاري عـن عائشــة رضـي اهلل عنهـا ،مــع
رواية سفيان عن عطاء عن ابن جبري السابقة الذكر .
والظن على كل مـا سـبق جيـوز أن يكـون علـى بابـه ،وأن يكـو َن مبعـىن اليقـني ،وأن

يكو َن مبعىن التوهم .
ِ
معـ ِـاين تبع ـاً الخــتِ َالف األَل َفــا ِيف األحــرف الس ـبـ َعة،
ومــن املعلــوم أ ّن اخــت َالف ال َ

تشــتمل علــى ثالثــة معــان ،واخلــالف الواقــع يف هــذه اآليــة هــو النــوع الثالــث مــن هــذه
املعــاين وهــو مــن قبيــل اخ ــتِ َالف اللف ــظ َوالمعـ َـىن َم ـ َـع امتنَــاع َج ـ َـواز أَن جيتمع ــا ِيف َش ــيء
اح ــد ِالس ــتِحالَة اجتِماعهم ــا فِي ـ ِـه ،فم ــن قَـ ــرأَ بِالتش ـ ِـد ِ
وِ
يد ِألَ ّن ال َمع ــىن وت ــيقن الر ُس ــل أَ ّن
َ
َ َ
َ
َ
قَــومهم قــد كـذبوهم ،ومــن قَــرأَ بِــالتخ ِف ِ
يف ِألَ ّن ال َمعــىن وتــوهم ال ُمرســل إِلَــي ِهم أَن الر ُســل
َ
قــد كــذبوهم فِ
يمــا أخــربوهم بـِ ِـه مــن أَهنــم إِن مل يُؤمنُـوا ِّبــم نــزل ال َع ـ َذاب ِّبــم ،فــالظن ِيف
َ
ال ِق ـ َـراءَة األوىل يَِق ــني َوالض ـ ِـمري األول للرس ــل َوالث ـ ِـاين للمرس ــل إِلَــي ِهمَ ،والظ ــن ِيف ال ِق ـ َـراءَة
شك َوالض ِمري األول للمرسل إِلَي ِهم َوالث ِاين للرسل(.)2
الثانِيَة ّ
وال شــك أ ّن هــذا يــدل علــى أ ّن االخــتالف هنــا هــو اخــتالف تنــوع وتغــاير ولــيس
اختالف تضاد.
الخ صة :
أوالً :إ ّن ه ــذه القـ ـراءة ه ــي قـ ـراءة متـ ـواترة ،وأن اخل ــالف الواق ــع فيه ــا م ــا هـ ــو إالّ
اخ ــتالف تن ــوع وتغ ــاير ول ــيس اخ ــتالف تض ــاد وتن ــاقض ،فمح ـ ـال أن يك ــون ذل ــك يف
( )1ينظر :الدر املصون (.)1٦1/٦
( )2ينظر :األحرف السبعة للداين (ص ،)1٥ :النشر (.)49/1
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كالم اهلل تعاىل .
وج ـه ِّبــا النّحــاة هــذه القـراءة أفضــى إىل أ ّن الق ـراءتني
ثاني ـاً :إ ّن تعــدد األوجــه الــيت ّ
ان ِمن وجه آخر َال يـقتَ ِ
تتحدان وتت ِف َق ِ
ضاد .
ضي الت َ
َ ََ َ
ثالث ـاً :إ ّن الصــحابة رض ـوان اهلل علــيهم هــم م ــن أحــرص النــاس علــى نقــل الق ــرآن

الكرمي إىل الناس ،وهـم مـن أكثـر النـاس علمـاً بـالقرآن الكـرمي ،فـإن جـرى بيـنهم خـالف
عل ــى الق ـراءة ،فم ــا ذل ــك إالّ أل ّن ك ــل م ــنهم يق ـرأ مب ــا تل ّق ـى ع ــن رس ــول اهلل  مساعـ ـاً

وعرض ـاً ،ومــن الـوارد أ ّن قـراءة أحــدهم مل تبلـغ اآلخــر ،ومثــل ذلــك كثــري ولعــل أشــهرها
ـأقر كـ ّـل
حادثــة هشــام ابــن حكــيم وعمــر بــن اخلطــاب الــيت احتكمـوا فيهــا للرســول  فـ ّ
منهما على روايته اليت مسعها من الرسول  ولن تبلغ صاحبه .
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ القيامة.2٧ :
تأصيل القراءة :

َعلَـ ـ ـ ــى أَلِـ ـ ـ ـ ِ
َو َسـ ـ ــكتَةُ َحف ـ ـ ــص ُدو َن قَط ـ ـ ـع لَ ِطي َف ـ ـ ــة
ـف التـن ـ ـ ـ ـ ِوي ِن ِيف ِع َو ًج ـ ـ ـ ــا بَـ ـ ـ ـالَ
ِ
وص ـ ـ ـالَ
َوِيف نـُ ـ ـ ـ ـ ــون َمـ ـ ـ ـ ـ ــن َراق َوَمرقَـ ـ ـ ـ ـ ــدناَ َوالَ ِم بـَ ـ ــل َرا َن َوالبَـ ـ ــاقُو َن الَ َسـ ـ ــك َ
ت ُم َ
كان حفص عن عاصم يقف وقفةً خفيفةً على ( َمن) يف (مـن راق) ليب ّـني إظهـار

النــون ألهن ــا تنقلــب يف الوص ــل إىل راء فتص ــري النــون مدغم ــة يف ال ـراء بع ــدها ،وي ــذهب
لفظ النون ،ومثله قوله تعاىل :ﭽ ﭻﭼ ﭽًﭼ املطففني.14 :

وقـرأ البــاقون بغــري وقــف ،وحجــتهم أنــه كــالم متصــل يف اخلــط ،واإلدغــام فــرع فــال
كراهــة فيــه ،ولــو لــزم الوقــف علــى النــون للــزم ذلــك يف كــل مــدغم ،واملوضــع هنــا لــيس
مبوضع وقف ،واجلملة (من راق) هي ابتداء وخرب فالبد ألحدمها من اآلخر.
وقيل يف معىن راق ثالثة معان:
األول :إ ّن املقصـ ــود مـ ــن يرقـ ــى بروحـ ــه إىل السـ ــماء أمالئكـ ــة الرمحـ ــة أم مالئكـ ــة
العذاب.
الثاين :وقيل :معىن ( َمن راق) :من يَشفى من هذه احلال.

الثالث :إ ّن هذا يُقال عند اليأس ،أي :من يقـدر علـى أن يـَرقـى مـن املـوت ،علـى
جهة اجلَحد واملعىن :أنه ال يقدر أحد على أن يرقي من املوت (.)1
( )1ينظـ ـ ــر :السـ ـ ــبعة (ص ،)٦٦1 :الكشـ ـ ــف للقيسـ ـ ــي (  ،)1٦ - 11/2معـ ـ ــاين الق ـ ـ ـراءات لألزهـ ـ ــري
( )1٥٧/3املوضح (ص. )٨٥3 :
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الطعن:
يتعمـد الوقــف علــى ﭽ ﭱﭲ ﭳ ﭼً،وًﭽ ﭻﭼ ﭽًﭼ
قــال أبــو علــي الفارســي " :مل ّ

مظهرو النون والالم غري عاصم ،قال أبو علي :ال أعرف وجه ذلك(.)1
وقــال أبــو الفــتح  ":فأمــا قـراءة عاصــم" :وقيــل مــن راق " ببيــان النــون مــن "مــن "

فمعيب يف اإلعراب ,معيف يف األمساع "(.)2
و ه الطعن:

(من راق) كالم متصل ،واإلدغام فرع فال كراهة فيه ،ولـو لـزم الوقـف علـى النـون
للزم ذلك يف كل مدغم .
دراسة الطعن:
وقف ــات حفـ ــص األربـ ــع املعروف ــة ومنهـ ــا الوقـ ــف عل ــى (مـ ــن راق) اخت ـ ـ ـ ـ ـلف عـ ــن
حفـ ــص يف الس ـ ــكت عليه ـ ــا واإلدراج فج ـ ــاء يف النش ـ ــر" :أ ّن يمه ـ ــور املغارب ـ ــة وبع ـ ــض

العـراقيني رووا عنــه مــن طريقــي عبيــد وعمــرو الســكت علــى األلــف املبدلــة مــن التن ـ ـ ـ ـوين
يف (عوجــا) مث يقــول (قيمــا) وكــذلك علــى األلــف م ــن (مرق ــدنا) ،مث يق ــول (ه ــذا مـ ـ ـ ـ ـا
وعــد الــرمحن) وكــذلك علــى النــون مــن (مــن) مث يقــول (راق) وكــذلك علــى الـ ـالم م ــن
(بــل) مث يقــول (ران علــى قلـوِّبم) وهــذا الــذي يف "الشــاطبية" ،و"التيســري" ،و"اهلــادي"،
و"اهلدايـ ـ ــة" ،و"الكـ ـ ــايف" ،و"التبصـ ـ ــرة" ،و"التلخـ ـ ــيص" و"التـ ـ ــذكرة" وغريهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا .وروى
اإلدراج يف األربعــة كالبــاقني أبــو القاســم اهلــذيل ،وأبــو بكــر بــن مهـران ،وغــري واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
مــن الع ـراقيني ،فلــم يفرق ـوا يف ذلــك بــني حفــص وغــريه ،وروى عنــه كــال مــن ال ـ ـ ـ ـوجهني
أبــو القاســم بــن الفحــام يف جتريــده ،فــروى الســكت يف (عوجــا ومرقــدنا) عــن عمــرو بــن
( )1احلجة للفارسي (.)49٥/4
( )2اخلصائص (.)91/1
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الصـ ــباح ،عنـ ــه .وروى اإلدراج كاجلماعـ ــة ،عـ ــن عبي ـ ــد ب ـ ــن الصبـ ـ ـ ـ ـ ـاح( )1عن ـ ــه .وروى
الســكت يف (مــن راق و بــل ران) مــن قراءتــه علــى الفارســي ،عــن عمــرو ،ومــن قراءتــه
علــى عب ــد الب ــاقي ،ع ــن عبيــد فق ــط ،ف ــروى يمه ــور املغارب ــة وبع ــض الع ـراقيني عن ــه م ـ ـن
طريقــي عبي ــد وعمــرو الس ــكت عل ــى األلــف املبدل ــة م ــن التن ــوين يف (عوج ــا) ،مث يق ــول
(قيما) وكذلك علـى األلـف مـن (مرقـدنا) مث يقـول (هـذا مـا وعـد الـرمحن) وكـذلك علـى
الن ــون م ــن (م ــن) ،مث يق ــول (راق) وك ــذلك عل ــى ال ــالم مـ ـ ـ ـن (ب ــل) مث يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول (ران
عل ـ ــى قلـ ـ ـوِّبم) وه ـ ــذا ال ـ ــذي يف "الش ـ ــاطبية" ،و"التيس ـ ــري" ،و"اهل ـ ــادي" ،و"اهلداي ـ ــة"،
و"الكـ ـ ــايف" ،و"التبصـ ـ ــرة" ،و"التلخـ ـ ــيص" و"التذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة" وغريه ـ ـ ــا .وروى اإلدراج يف
األربع ــة كالب ــاقني أب ــو القاس ــم اهل ــذيل( ،)2وأب ــو بك ــر ب ــن مهـ ـران ( ،)3وغ ــري واح ــد م ــن
الع ـراقيني ،فلــم يفرق ـوا يف ذلــك ب ــني حفــص وغــريه ،وروى عن ــه ك ــال م ــن ال ــوجهني أب ــو

القاس ــم ب ــن الفح ــام يف جتري ــده ،فـ ـروى الس ــكت يف (عوج ــا و مرق ــدنا) ع ــن عم ــرو ب ــن
الصـ ــباح ( ،)4عنـ ــه  .وروى اإلدراج كاجلماعـ ــة ،عـ ــن عبيـ ــد بـ ــن الصـ ــباح عنـ ــه  .وروى
الســكت يف (مــن راق و بــل ران) مــن قراءتــه علــى الفارســي ،عــن عمــرو ،ومــن قراءتــه
( )1عبيد بن الصباح بن صبيح أبو حممد الكويف ،أخو عمرو بن الصباح ،أخـذ القـراءة عرضـا عـن حفـص،
وهو من أجل أصحابه وأضبطهم ،تويف سـنة 219ه ـ  .ينظـر :معرفـة القـراء الكبـار ( ،)12٥/1تـاريخ
اإلسالم (.)٨٨2/1
( )2هو يوسف بن علي أبو القاسم اهلذيل املغريب املقـرىء ،صـاحب كتـاب الكامـل يف القـراءات ,مـتكلم،
عامل بالقراءات املشهورة والشاذة ،تويف سنة 4٦٥هـ .ينظر :األعالم للزركلي (.)242/٨
( )3هو أمحد بن احلسني بن مهران املقرىء أبو بكـر النيسـابوري إمـام عصـره يف القـراءات ،صـاحب كتـاب
الشامل يف القراءات ،تويف سنة 3٨1هـ  .ينظر :إرشاد األريب إىل معرفة األديب ( ،)233/1األعالم
للزركلي (.)111/1
( )4هو عمرو بن الصباح بن صبيح أبو حفص البغدادي الضرير مقريء حاذق ضابط .روى القراءة عرضاً
ومساعاً عن حفص بن سليمان وهو من جلة أصحابه ،تويف سنة 221هـ  .ينظر :معرفـة القـراء الكبـار
( ،)12٥/1تاريخ اإلسالم (.)٦41/1
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عل ــى عب ــد الب ــاقي ،ع ــن عبي ــد فقـ ــط ،وروى اإلدراج كاجلماع ــة م ــن قراءت ــه عل ــى ابـ ــن

نفــيس( )1مــن طريــق عبيــد واملــالكي مــن طريقــي عمــرو وعبيــد يميعــا ،واهلل أعلــم  .مــن

طريق عبيد واملالكي من طريقي عمرو وعبيد يميعا" (.)2
وأرجع أهل اللغة السكت يف (من راق) إىل أمرين:
أوالً :إ ّن املقصــود ه ــو الوقــف عل ــى ( َم ــن) ويـَبتَ ـ ِـد (راق ل ــئال يـُتَ ـ َـوه َم أهن ــا كلم ــة
اسم فاعل للمبالغة ِمن َمَرق َميُرق فهو َمراق.
واحدة على فَـعال َ
ونقــل الســمني عــن املهــدوي قولــه  ":وكــان يـَلـ َـزُم حفص ـاً مثـ ُـل ذلــك ،فيمــا شــا َك َل
هــذه املو ِ
ـاج إال اتبــاعُ األثَـ ِر يف
اضـ َـع ،وهــو ال يَفعلُــه ،فلــم يكــن لقراءتـِـه َوجــه مــن االحتجـ ِ
الروايــة "( ,)3معنــاه أنــه إن كــان املقصــود حلفــص مــن وقفــه هــو دفــع التــوهم يف املعــىن،
فك ــان الب ــد ل ــه أن جي ــري ذل ــك يف نظ ــائره م ــن اآلي ــات ال ــيت ق ــد ي ــوهم الوق ــف عليه ــا
اختالط املعىن وعدم اتضاحه ،ومثل ذلك ما أورده أبـو شـامة حـني قـال :أَوَىل مـن هـذه
املواضـ ِع مبراعــاةِ الوقـ ِ
ف عليهــا :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺًﭼ

ـول ،وكـذا قولـه تعـاىل:
الوقف على(قَـوُهلم) لئال يـُتَـ َـوهم أن مـا بعـده هـو املق ُ
يونسُ ً،٦1 :

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼًغـ ـ ــافر ٧ - ٦ :ينبغـ ـ ــي أن يـُعتَ ـ ـ ـ َـىن
ِ
بالوقف على "النار" لئال تـُتَـ َوهم الصفةُ (.)4
ِ
س الغــرب.
( )1هــو أمحــد بــن ســعيد بــن أمحــد بــن نفــيس ،أبــو العبــاس املصـ ّ
ـري املقــر  , .أص ـلُهُ مــن ط ـرابـُلُ َ
اإلقراء بديار مصر .وكان عايل ِ
انتقلت إليه رئاسة ِ
اإلسناد ،توى سـنة  413هــ .ينظـر :تـاريخ اإلسـالم
( ،)31/1٥حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة (.)494/1
( )2ينظر :النشر (.)42٦/1
( )3مل أقــف علــى هــذا القــول للمهــدوي يف كتابــه شــرح اهلدايــة ،ولعلــه قــول منقــول مــن تفســريه املســمى
(التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل) .ينظر :الدر املصون (. )43٦/٧
( )4إبراز املعاين (ص.)1٦٦:
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وقــد أجــاب عــن ذلــك الســمني بقولــه :إ ّن تــوهم املعــىن يف هــذه األشـ ِ
ـياء هــو ِمــن
ّ
أبعد ِ
ِ
البعيد (.)1
ثانيـ ـاً :إ ّن مـ ـراده مـ ــن الوقـ ــف هـ ــو اإلظهـ ــار ,أي إظهـ ــار النـ ــون مـ ــن الـ ـراء وعـ ــدم
إدغامهما ،وليس املراد هو الوقف بعينه(.)2
وجــاء عــن ســيبويه قولــه يف مســألة إدغــام النــون يف ال ـراء" :النــون تــدغم مــع ال ـراء
لقــرب املخــرجني علــى طــرف اللســان ،وهــي مثلهــا يف الشــدة ،وذلــك قولــك :مــن راشــد

ومــن رأيــت .وتــدغم بغنّ ـة وبــال غنّ ـة"( )3ونالحــظ أ ّن ســيبويه مل يــذكر اإلظهــار فيهمــا،
ولعـل الفارسـي قـد تبــع سـيبويه يف قولـه هــذا فض ّـعف وجـه حفــص يف الوقـف علـى النــون

دون الراء .
وميكــن أن ُجيــاب علــى ذلــك بــأ ّن اإلظهــار قــد يكــون رأي ـاً كوفي ـاً ,فعاصــم شــيخ

حفــص يــذكر أنــه كــان عاملـاً بــالنحو ،أو لعــل حفصـاً ملــا أفــرط يف إظهــار اإلظهــار صــار
كالوقف القليل (.)4
والبد لنا أن نلحظ أ ّن قراءة حفص مـن طريقـة مـن طـرق األداء يف القـراءة أخـذها

بــالتلقي واألثــر عــن شــيخه اإلمــام عاصــم ،والقـراءة وطــرق األداء أمـران متعلقــان بــاللفظ
ويُبنيــان علــى وجــوه اللغــة الصــحيحة الــيت جــاء عليهــا القــرآن الكــرمي ،وأ ّن املواءمــة بــني
املعىن وطرق األداء يف اللفظ هي من متام خصائص اللفظ القرآين املعجز.

( )1ينظر :الدر املصون (. )43٦/٧
( )2ينظــر :الــوجيز يف شــرح ق ـراءات الق ـرأة الثمانيــة أئمــة األمصــار اخلمســة (ص ،)3٦٨ :الــدر املصــون يف
علوم الكتاب املكنون (. )43٦/٧
( )3ينظر :الكتاب لسيبويه (.)412/4
( )4ينظر :روح املعاين (.)1٦2/11
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الخ صة :
أوالً :إ ّن إدغـام النـون يف الـراء مـن األوجـه اجملمــع عليهـا عنـد أهـل العربيـة والقـراءة،

ولو وصل حفص بدون إدغام ُلعد ذلك حلناً ،ولرمبا يكون لذلك قد قرأ بالسكت .
ثانياً :إ ّن فنية السياق يف ألفا القرآن وطرق أدائه الـيت تتسـق مـع دالالت املعـىن،

تتعاضد يف جمملها ليكتمل معىن التحدي داخل النص القرآين .
ثالثـ ـاً :إ ّن األس ــلوب االس ــتنباطي ق ــد ال يك ــون األس ــلوب األمث ــل دائمـ ـاً لتحلي ــل
القراءة القرآنية؛ ألن بعض القراءات تعتمد يف طرق األداء على التلقي واملشافهة .
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الفصل السابع

مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام محزة
وفية عشرة مباحث :

(ت  951هـ)

المبحث األول:ﭽﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ البقرة.331 :
المبحث الثاني :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ آل عمران. 001 :
المبحث الثالث :ﭽﭦﭧﭨ ﭼ النساء.0 :
المبحث الرابع :ﭽﭻﭼﭽ ﭼ النساء.1 :
المبحث الخامس :ﭽﮭﮮﮯ ﭼ إبراهيم.:
المبحث السادس :ﭽﯙﯚﯛ ﭼ الكهف.35 :
المبحث السابع :ﭽﰛﰜﰝﰞ ﭼ الكهف.10 :
المبحث الثامن :ﭽﯴﯵﭼ الكهف.44 :
المبحث التاسع :ﭽﯠﯡ ﭼ فاطر.42 :
المبحث العاشر :ﭽﮙﮚﮛ ﭼ الصافات.03 :
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الفصلًالسادس ً
مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًقراءةًاإلمامًحمزة ً
وافق اإلمام محزة القراء السبعة يف املطاعن اآلتية :
ﭽ ﮰﮱ ﯓ ﭼًالبقرة13ً:
ﭽ ﮣ ﮤًﭼ آلًعمران75ً:
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱًﭼ األنفال59ً:
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ يوسف111ً:
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه63ً:
ﭽ ﰑ ﰒًﭼ الحج15ً:
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪًﭼ الزمر9ً:
وانفرد باملطاعن التالية:
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المبحثًاألول ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼ البقرة.229 :
تأصيل القراءة :
اء َحـ ـ ــق َوذُو َ ـ ـ ـ َ
ضـ ــم يَ َخاف ـ ـاَ فَـ ــا َ َوالْ ُكـ ــل أَ ْدغَ ُمـ ــوا تُ َ
ـار ْر َو َ
َو َ
ضـ ـ ـ َ
ضـ ـ ــم الـ ـ ــر َ
فتحهـ ــا مـ ــن قَـولـ ــه {إِال أَن خيافـ ــا} ،فَـ َقـ ـ َـرأَ َمحـ ـ َـزة َوحـ ــده
َواختل ُفـ ـوا ِيف ضـ ــم اليَـ ــاء َو َ
ضم اليَاء
{ ُخيافا} بِ َ
ـدها (فَـِإن ِخفــتُم) فَجعــل اخلـَـوف
وحجتــه قَـولــه بعـ َ
جعلــه فعــل مــا مل يســم فاعلــهّ ,
لغ ِريِ
ِ
وحج ـتهم َمــا َجــاءَ ِيف
،
ـل
ـ
ع
للفا
ـل
ـ
ع
الف
ـل
ـ
ع
جب
ـاء
ـ
ي
ال
ح
ـت
ـ
ف
ب
}
ـا
ـ
ف
ا
خي
{
ن
و
ق
ـا
ـ
ب
ال
َ
أ
ـر
ـ
ق
و
ـا,
ـ
مه
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ َ َ َ َ
التـف ِسري {إِال أَن خيافا} أَي إِال أَن خياف الـزوج والمـرأَة أَال ي ِقيمـا حـدود اهلل فِ
يمـا جيـب
ُ َ ُُ
َ
َ
َ َ
ِ ِ
عشرة (.)1
لكل َواحد منـ ُه َما على َ
صاحبه من احلق َوال َ
الطعن:

ِ
ود اللـ ِـه  . . .ويف ق ـراءة َعب ـ ـ ـد الل ــه
قــال الف ـراء :قولــه :إِال أَن َخيافــا أَال يُقيم ــا ُح ـ ُـد َ
"إالّ أن ختــافوا" فقرأهــا محــزة علــى هــذا املعــىن "إِال أَن ُخيافــا" وال يعجبــين ذلــك .وهـ ـ ـ ـ ـي
ِ
أيب "إال أن يظن ــا أالّ يقيم ــا ح ــدود الل ــه" واخل ــوف والظ ــن متقارب ــان ِيف ك ــالم
يف قـ ـراءة ّ
العرب.
وأمــا م ــا ق ــال مح ــزة فإن ــه إن ك ــان أراد اعتبــار ق ـراءة َعب ــد الل ــه فل ـ ـ ـ ـم يص ــبه -واهلل
أعلم -أل ّن اخلوف إمنا وقع على (أن) وحدها إذ قال :أالّ خيافوا أن ال ،ومحزة قد

( )1ينظ ــر :الس ــبعة يف القـ ـراءات (ص ،)1٨2 :احلج ــة يف القـ ـراءات الس ــبع (ص ،)9٧ :حج ــة القـ ـراءات
(ص ،)131 :جامع البيان (.)913/2
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أوقــع اخلــوف علــى الرجــل واملـرأة وعلــى أن ،أال تــرى أن امسهمــا ِيف اخلــوف مرفــوع مبــا مل
يســم فاعلــه .فلــو أراد أالّ خيافــا علــى هــذا ،أو خيافــا بــذا ،أو مــن ذا ،فيكــون علــى غــري
اعتبــار قــول َعبــد الل ــه كــان جــائزاً كمــا تقــول للرج ــل :خت ــاف ألنــك خبي ــث ،وبأن ــك،
()1
وعلى أنك" .

وق ــد أنك ــر النح ــاس عل ــى أيب عبي ــد اختي ــاره لقـ ـراءة مح ــزة فق ــال :أن ــا أنك ــر ه ــذا
االختي ــار عل ــى أيب عبي ــد وم ــا علم ــت يف اختي ــاره ش ــيئاً أبع ــد م ــن ه ــذا احل ــرف ألن ــه ال

يوجب اإلعراب وال اللفظ وال املعىن ما اختاره(.)2
و ه الطعن :

مل تُعجب قراءة ضم اليـاء الفـراء أل ّن الفعـل يكـون قـد عمـل يف ألـف اإلثنـني ،ويف

املصــدر املــؤول مــن (أن) ومــا دخلــت عليــه (أال يقيمــا ،)...وكــأن الفعــل قــد عمــل يف
()3
أكثر من معمول واحد الرفع ،وهذا غري مألوف إال على وجه التبعية .
دراسة الطعن:
قوله{ :إِال أَن َخيَافَ } هذا استثناء مفرغ ،ويف "أَن خيافا" وجهان:
األول :أنه يف حمل نصب على أنه مفعـول مـن أجلِ
ـثتىن ذلـك العـام
س
م
ن
ـو
ك
في
،
ـه
ُ
ً
ـبب خـ ِ
ِ
ِ
تأخــذوا بســبب مــن األســباب إال بسـ ِ
ـوف
ـدير :وال َيــل لكــم أن ُ
احملــذوف ،والتقـ ُ
ِ
حرف ِ
الستكمال ِ
ِ
شروط النصب
العلة
ف ُ
وح ِذ َ
عدم إقامة حدود اهللُ ،
والثاين :أنه يف حمل نصب علـى احل ِ
ـديره :وال
س
م
ن
ـو
ك
في
ـال
ُ
ـتثىن مـن العـام أيضـاً تق ُ
ً
حال ِ
ِيل لكم يف كل حال من األحو ِال إال يف ِ
حدود اهلل.
خوف أال يقيما/
َ
األول ،وذل ـ ــك ألن "أَن" وم ـ ــا يف َحيزه ـ ـ ـ ـ ـا مؤول ـ ــة
واستحس ـ ــن الس ـ ــمني الوج ـ ــهُ ُ

( )1ينظر :معاين القرآن للفراء (.)14٧ ,14٦ ،141/1
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)114/1
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء ( )14٦/1حاشية احملقق رقم ( )٨يف . 14٦
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ِ
ِ
ـدر ال يطـ ِرُد
املصدر واقع موقع اس ِم
مبصدر ،وذلك
الفاعل املنصوب علـى احلـال ،واملص ُ
ُ
وقوعه حاالً فكيف مبا هو يف تأويلـه!! وأيضـاً فقـد نَـص سـيبويه علـى أن "أَن" املصـدرية
ُ
ال تقع موقع ِ
احلال.
َ
ـتح الي ِ
ـاء واضـحة يف أهنــا حممولـة علـى ظـاهر اخلطـاب ،ويـراد
والقـراءةُ يف (خيافـا) بف ِ

ِّبا الزوجان ،وقرأها محزة بضم الياء على البناء للمفعول .وقد استشـكلها يماعـة وطعـن
فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب ،فقد جـاء فيهـا توجيهـات كثـريةً ،أحسـنُها أَن
ِ
ـديره :إال أَن ُخيــاف
يكــو َن "أَن يقيمــا" بــدالً مــن الضــمري يف "خيافــا"؛ ألنــه َيُــل َحمَلــه ،تقـ ُ
ـدود اهلل ،وهـ ــذا مـ ــن بـ ـ ِ
ـدل االشـ ــتمال كقولـ ــك" :الزيـ ــدان أعجبـ ــاين
ـدم إقامتهمـ ــا حـ ـ َ
عـ ـ ُ
ِ
ف
ـدود اهلل ،فَ ُحـ ِـذ َ
عل ُمهمــا" ،وكــان األصـ ُـل :إال أن خيــاف الــوالةُ الــزوجني أال يقيمــا حـ َ
ـام الفاعـ ِـل ،وبقيــت
ـام ضــمريُ الــزوجني مقـ َ
الفاعـ ُـل الــذي هــو "الـ ُـوالةُ" للداللــة عليــه ،وقـ َ
تقديره.
"أَن" وما بعدها يف حمل رفع بدالً كما تقدم ُ
وق ــد َخرج ــه الفارس ــي بتخـ ـريج آخـ ــر فق ــال " :خ ــاف فع ــل يتعـ ـ ّدى إىل مفع ـ ـ ـول
واح ــد ،وذل ــك الفع ــل يك ــون (أن) وص ــلتها ،ويك ــون غريه ــا"( ,)1وتبع ــه يف ذل ــك اب ـ ـ ـن

عطيــة فقــال" :وقـرأ يميــع الســبعة إال محــزة "خيافــا" بفــتح اليــاء علــى بنــاء الفعــل للفاعــل،
فهــذا ب ــاب خ ــاف يف التع ـ ّدي إىل مفع ــول واح ــد وه ــو أَن ،وق ـرأ مح ــزة وح ــده " ُخياف ـ ـ ـ ـا"
بضــم اليــاء علــى بنــاء الفعــل للمفعــول ،فهــذا علــى تعديــة خــاف إىل مفعـولني ،أحــدمها
أســند الفعــل إليــه ،واآلخــر أَن بتقــدير حــرف جــر حمــذوف ،فموضــع أَن :خفــض باجلــار
املقــدر عنــد ســيبويه والكســائي ،ونصــب عنــد غريمهــا ألنــه ملــا حــذف اجلــار وصــار الفعــل
إىل املفعــول الثــاين ،مثــل (اســتغفر اهلل ذنبــا ،)2(). . .وأمرتــك اخلــري ،ويف مصــحف ابــن
( )1ينظر :احلجة للفارسي ()111/2
( )2جزء من صدر بيت وبعده :
ِ ِ ِ
 . . . . . . . .لَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُحم ِ
ـل
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَه
ُ
الوجـ ـ ـ ـ ــهُ و َ
رب العبـ ـ ـ ـ ــاد إليـ ـ ـ ـ ــه َ
الع َمـ ـ ـ ـ ـ ُ
والبي ــت ب ــال نس ــبة يف الكت ــاب ( ،)3٧/1يف أدب الكات ــب ( ،)124/1املقتض ــب ( ،)321/2مه ــع
=
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مسعود "إالّ أن خيافوا" باليـاء وواو اجلمـع ،والضـمري علـى هـذا للحكـام ومتوسـطي أمـور

الناس(.)1

ـاف" ال
وق ــد تتب ــع ه ــذا الق ــول أب ــو حي ــان ورد ه ــذا التخـ ـريج يف البح ــر ب ــأن "خ ـ َ
ـوب الثــاين
يتعـدى الثنـني ،ومل يـَ ُعـده النحويـون حـني َعــدوا مـا يـَتَعـدى الثنـني ،وألن املنص َ
ِ
ضربَه" ،إمنـا هـو بـدل ال مفعـول بـه ،فلـيس هـو كالثـاين يف
ت زيداً َ
بعده يف قولك" :خف ُ
"اســتغفرت اهلل ذنب ـاً" ،وبــأن نســبة َكــون "أَن" يف حمــل جــر عنــد ســيبويه لــيس بصــحيح،

ـذهب اخلليـل أهنـا يف حمـل جــر،
بـل مذهبُـه أهنـا يف حمـل نصــب وتبعـه يف ذلـك الفـراء ،ومـ ُ
ـرف اجلـر "علـى" والتقـدير:
وتَبِعه يف ذلـك الكسـائي .وقـال غـريُه كقولِـه ،إال أنـه قَـدر ح َ
إال أن َخيـاف الـوالةُ الـزوجني علـى أالّ يقيمـا ،فبـين للمفع ِ
ـول ،فقـام ضـمري الـزوج ِ
ـام
ني َمقـ َ
ُ
ُ
ِ
ـدم بـني سـيبويه واخللي ِـل،
حرف اجلر ِمن "أَن" ،فجـاء فيـه اخل ُ
ف ُ
وح ِذ َ
ـالف املتق ُ
الفاعلُ ،
ابن عطية َسبَـ َقه إليه أبو علي ،إال أنه مل يُنظره بـ"استغفر"(. )2
وهذا الذي قاله ُ
وقــد أنكــر النحــاس علــى أيب عبيــد اختيــاره لقـراءة محــزة فقــال :ال أعلـ ُـم يف اختيــا ِر
ِ
ِ
ظ وال املع ــىنّ :أم ــا
اب وال اللفـ ـ ُ
أيب عبي ــد أبع ـ َـد م ــن ه ــذا احل ــرف؛ ألنـ ـه ال يُوجب ــه ا ِإلعـ ـر ُ
اب فــألن ابـ َـن مسـعود قـرأ {إال أَن ختــافوا أال يقيمـوا} فهــذا إذا ُرد يف العربيـ ِـة ملــا مل
ا ِإلعـر ُ
ظ :ف ــإن كــان ع ـ ـ ـ ـلى
يُ َســم فاعلُــه كــان ينبغــي أَن يُقــال{ :إال أَن ُخي ــاف}  .وأمــا اللف ـ ُ
ـب أَن يقــال :فــإن خيــف ،وإن كــان علــى لفــظ ( ِخفــتُم) َو َج ـ ـ ـب أن
لفـ ِـظ ُ
(خيافــا) َو َجـ َ
()3
ـال :وال َِيــل لكــم أن تأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذوا
ـ
َس
أ
ف
:
ـىن
ـ
ع
امل
ـا
ـ
أم
و
.
يقــال :إال أَن َختــافوا
ـتبعد أن يُقـ َ
َ
ُ
=

ً

اهلوامع (. )13/3
( )1احملرر الوجيز (.)3٥٧/1
( )2ينظـر :البحـر احملـيط يف التفسـري ( ،)4٧2 ،4٧1/2وقـد وهـم أبـو حيـان يف قولـه أن الفارسـي مل يـُنَظـر
(خيافا) ب (استغفر اهلل ذنبًا) ألن الفارسي قد نظّرمها ببعضهما يف كتاب احلجة (.)111/2
( )3يعين بذلك أنه جيب أن يكون للفعلني الواردين يف اآلية مطابقة ،فإن كان األول على املبين للمجهول
فيجب أن يراعى الثاين كذلك ويكون للبناء للمجهـول واآليـة مل جتـر علـى هـذه املطابقـة لـدى محـزة .
=
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ِ
ـوهن شـ ــيئاً إالّ أن َخيـ ــاف غـ ــريُكم ،ومل يـَ ُقـ ــل تعـ ــاىل :وال ُجنَ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح علـ ــيكم أن
ممـ ــا آتيتمـ ـ ُ
ض أن اخلَل ـ َـع ال يت ــاج إىل
تَأ ُخ ــذوا ل ــه منه ــا فديـ ـةً ،فيك ــون اخلَل ـ ُـع إىل الس ــلطان وال َف ــر ُ
ِ
السلطان(.)1
اب فال يـَلَزُم محـزةَ مـا قـرأ
الناس على النحاس :أما ما ذكره من حيث ا ِإلعر ُ
وقد َرد ُ
ظ فإنــه مــن بــاب االلتفـ ِ
ـات كمــا قَدمتُــه أوالً ،ويـَل ـ َـزُم
ـث اللف ـ ُ
بــه عبــد اهلل .وأمــا ِمــن حيـ ُ
ـاس أن ــه ك ــان ينبغـ ـي عل ــى قـ ـراءةِ غـ ـ ِري مح ــزةَ أن يـَقـ ـرأ" :ف ــإن خاف ــا" ،وإمن ــا ه ــو يف
النح ـ َ
الق ـراءتني مــن االلتفـ ِ
ـث املعــىن فــألن الــوال َة هــم
ـات املستحس ـ ِن يف العربيـ ِـة .وأمــا مــن حيـ ُ
ًصل يف رف ِع التظا ِمل بني الناس وهم اآلمرون باألخ ِذ وا ِإليتاء.
األ ُ
ِ
وخطـ ـأَهُ يف
ـرب قـ ـراء َة عب ــد اهلل {إال أن َخت ــافوا}َ ،
ووج ــه الفـ ـراء ق ـراء َة مح ــزَة بأن ــه اعت ـ َ
ذلك الفارسي مـدافعاً عـن قـراءة محـزة فقـال« :مل ي ِ
ـوف يف قـراءةِ عب ِـد اهلل
صـب؛ ألن اخل َ
ُ
واقــع علــى(أَن) ،ويف قـراءة محــزَة واقــع علــى الرجـ ِـل وامل ـرأةِ ،فــإن بلغــه ذلــك يف روايــة عنــه

فذاك ،وإال فـإذا اجتـه قراءتـه علـى وجـه صـحيح ،مل جيـز أن ينسـب إليـه اخلطـأ ،وقـد قـال

عم ــر رمح ــه اهلل" :ال حتم ــل فع ــل أخي ـ ـ ـ ـك عل ــى القبي ـ ـ ـ ـ ـ ـح م ــا وج ــدت ل ــه يف احلسـ ـ ـ ـن
مذهباً "(. )2
قـال الســمني :وهــذا الـذي َخطـأَ بــه الفـراء لــيس بشــيء؛ ألن معـىن قـراءةِ عبـ ِـد اهلل:

ـاخلوف واق ــع عل ــى "أَن" وك ـ ـ ـ ـ ـذلك
إال أَن ختافُ ُ
ومهَــا ،أي األوليـ ـاءُ ال ــزوجني أال يُقيم ــا ،ف ـ ُ
ني املتق ــد َم ِ
ـوف واق ــع عليه ــا أيض ـاً بأح ـ ِـد الط ـريق ِ
ني :إمـ ـ ـ ـا عل ــى
هــي يف ق ـراءةِ مح ــزةَ :اخل ـ ُ
ِ
ف ِ
ني كما تقدم تقريره ،وإما على حذ ِ
كوهنا بدالً من ضم ِري الزوج ِ
حرف اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَر
َ
ُ
=

ً

ينظر الدر املصون ( )449/2حاشية احملقق رقم (.)3
( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)114/1
( )2احلجة للفارسي (. )114/2
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وهو "على" .

وقــال أبــو حيــان " :وأَمــا َخت ِطئ ـةُ ال َفــر ِاء فَـلَيســت ِ
يحةً؛ ألن قِـ َـراءَةَ َعبـ ِـد اهلل :إال
َ
َ َ
صــح َ
َ
ِ
ِ
ف َواقِـع ِيف
ك؛ ألن التـق ِـد َير :إِال أَن َخيَافُ ُ
يمـاَ ،واخلَـو ُ
أن خيافواَ ،دالَة َعلَى َذل َ
ومهَـا أَن َال يُق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ِـم ِريِمهَاَ ،وُه َـو بَ َـد ُل ِاالشـتِ َم ِال
قَراءَة َمحَزةَ َعلَى أَن؛ ألهنَا ِيف َموض ِع َرفع َعلَى البَ َد ِل مـن َ
"(.)1
ـوف هنــا فيــه ثالثـةُ أوجــه ،أحـ ُـدها :أنــه علــى بابـِـه مــن احلَـ َذ ِر واخلَشــيَ ِة ،فتكــو ُن
واخلـ ُ
ـالف فيهــا بعـ َـد حـ ِ
ب اخلـ ِ
"أَن" يف قـراءةِ غــري محــزَة يف حمــل َجـير أو نصــب علــى َحسـ ِ
ـذف
َ
ِ
األصلِ ،مـن أَال يُقيمـا ،أو يف حمـل نصـب فقـط علـى تعدي ِـة الفع ِـل إليهـا
إذ
،
اجلر
حرف
ُ
إقامة ِ
عدم ِ
ِِ
حدود الل ِه.
بنفسه كأنه قيل :إال أَن َي َذ َرا َ َ
والثاين :أنه مبعىن العل ِم وهو قَـو ُل أيب عبيدة ،ومنه قول أبو حمجن الثقفي(:)2
ـاف إذا مـ ـ ـ ـ ـ ــا ِمـ ـ ـ ـ ـ ــت أَال أَذُوقُهـ ـ ـ ـ ـ ــا
وال تَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفِنَـين يف ال َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةِ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإنين أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ولذلك رفِ
صح يف ِ
بعد أَن ،وهذا ال ي ِ
ِ
النصب.
اآلية لظهوِر
ع
الفعل َ
َ
َ
ُ
ُ
ُيب{ :إال أن يَظُنا} .
والثالث :الظن ،قاله الفراء ،ويؤيده قراءةُ أ َّ
ني فتك ــو ُن "أَن" وم ــا يف َحيزه ــا س ــاد ًة َمس ــد املفعـ ـولَ ِ
وعل ــى ه ــذي ِن ال ــوجه ِ
ني عن ــد
َ
األول
ـري مــرة ،و ُ
ســيبويه ومســد األول والثــاين حمــذوف عنــد األخفــش كمــا تقــدم تقريـ ُـره غـ َ
ـاف" ِم ــن أفع ـ ِ
ـال التوقـ ـع ،وق ــد ميي ــل في ــه الظ ــن إىل أح ـ ِـد
ـحيح ،وذل ــك أَن "خ ـ َ
ه ــو الص ـ ُ
ِ
ِ
ـت أَال
اجلــائَِزي ِن ،ولــذلك فــإن" :اخلـ ُ
ـوف يُقــال لمــا فيــه رجــاء مــا ،ولــذلك ال يُقــال :خفـ ُ
ِ
ف ِ
السماء أو نَس ِ
اجلبال"(.)3
طلوع
أقدر على ِ
( )1البحر احمليط (.)4٧3/2
( )2البيت منسوب أليب حمجن الثقفي يف العقد الفريد ( ،)٦3/٨ومنسوب لعبداهلل بـن مسـلم بـن قتيبـة يف
هناية األرب (. )91/4
( )3ينظر :الدر املصون ( 44٦/2إىل  )411بتصرف.
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الخ صة:
أوالً :إ‘ ّن ق ـراءة اإلمــام محــزة هــي ق ـراءة مت ـواترة وهلــا وجــه صــحيح يف العربيــة ،فلــم

يصح أن تنسب إىل اخلطأ وعدم اجلواز .
ثانياً :إ ّن طعن النحاة وأهل اللغة قـد يرجـع إىل أ ّن توجيـه القـراءة قـد خفـي علـيهم

فيسارعون إىل ردها .
ثالث ـاً :اخــتالف املعــىن يف الق ـراءات بنــاءً علــى اخــتالف الوجــه اإلع ـرايب ،مبعــىن أ ّن

أحدمها لـيس هـو معـىن اآلخـر ،ولكـن كـال املعنيـني حـق ،هـو اخـتالف تنـوع وتغـاير ،ال
اختالف تضاد وتناقض .
ِِ ِ
ات ال ـ ِـيت يـَتَـغَــايـَُر فِ َيه ــا ال َمع ـ َـىن ُكل َه ــا َح ــق َوُك ــل قِـ َـراءَة ِمنـ َه ــا َم ـ َـع
رابع ـاًَ :ه ــذه الق ـ َـراءَ ُ
ال ِق ــراءةِ األُخ ــرى ِمبَن ِزلَـ ِـة اآلي ـ ِـة م ــع اآلي ـ ِـة َِجي ــب ِ ِ
ض ــمنَتهُ ِم ــن
اإلميَــا ُن ِّبَــا ُكل َه ــا َواتـبَ ــاعُ َم ــا تَ َ
َ ََ َ
ُ
ََ
َ
ِ
المع ــىن ِعلم ــا وعم ـ ًـال َوال َجيـ ــوز تَـ ــرُك م ِ
وج ـ ِ
ـك
ـب إح ـ َـد ُامهَا ِألَجـ ـ ِـل األُخ ـ َـرى ظَنًّ ــا أَن َذلـ ـ َ
ُ ُ
ُ
َ َ ً َ ََ
تَـ َع ُارض.
خامساً :يرى بعض أهل القـراءات أ ّن الكثـري مـن احلـروف الـيت يُقـرأ ِّبـا يف السـبعة
والعش ــرة ال يش ــرتط فيه ــا التـ ـواتر ،وق ــد يق ــال :إ ّن التـ ـواتر منت ــف فيه ــا ،أو ممتن ــع فيه ــا.
تضمنه مصحف عثمـان مـن احلـروف ،وأمـا كيفيـات،
فاملتواتر الذي ال ريب فيه هو ما ّ
ومــا كــان تلفظــه بــه علــى وجهــني كالمهــا صــحيح املعــىن مثــل قولــه( :إال أن َخياف ــا أال
يقيما حدود اهلل) (إال أن ُخيافا أال يقيما حدود اهلل) فهـذه يكتفـى فيهـا بالنقـل الثابـت،
وإن مل يكـن متـواتراً ،كمــا يكتفــى مبثــل ذلـك يف إثبــات األحكــام واحلــالل واحلـرام ،وهــو

عمـا يعمـل املخــاطبون
أهـم مـن ضـبط اليــاء والتـاء ،فـإ ّن اهلل ســبحانه وتعـاىل لـيس بغافــل ّ
عما يعمـل غـريهم ،وكـال املعنيـني حـق قـد ّ
دل عليـه القـرآن يف مواضـع ،فـال يضـر أالّ
وال ّ

يتواتر داللة هذا اللفظ عليه (.)1

( )1ينظر :جمموع فتاوي ابن تيمية (. )391/13
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سادساً :إ ّن التتبع لبعض القـراءات واالسـتقراء فيهـا ،يُظهـر لنـا أ ّن ختطئـة البصـريني

للقراءات إمنا تبعوا فيها الفراء الذي يكون قد سبقهم يف ختطئتها (.)1

ســابعاً :رمبــا عــرض الفـراء يف كتابــه إعـراب القــرآن للمســائل النحويــة يف الق ـراءات
دون اإلســهاب فيهــا ،لكونــه كتابـاً للتفســري ولــيس للغــة ،ولــذلك جنــده أشــار إىل ختطئــة

بعض القراءات دون اإلسهاب باإليضاح اللغوي.

( )1ينظر :املدارس النحوية (ص.)219 :
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ آل
عمران.1٧٨ :
تأصيل القراءة:

وخاط ب ح ْرف ا ي ْحس ب َّن ف ُخ ْت وُق ْل

ق وُتو م ل
بح ٌ
بِم ا ي ْعملُ ون إْلَ ْي ُ

قـ ـرأ مح ــزة بالت ــاء وف ــتح الس ــني عل ــى اخلط ــاب يف ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ،

ويف :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵًﭼ آل عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ،1٨٥ :وﭽ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭼًآل عمران.1٨٨ :
وق ـرأ عاصــم بالتــاء وكســر الســني ،وق ـرأ نــافع وابــن كثــري وابــو عمــرو باليــاء وكســر
السني ،وقرأ ابن عامر بالياء وفتح السني .
وقرأ محـزة وبالتـاء وفـتح السـني والبـاء يف ﭽ ﭴ ﭵ ﭶًﭼ آل عمـران:
 1٨٨ووافقـه ابــن عــامر وعاصــم ،وقـرأ ابــن كثـري وابــو عمــرو باليــاء وكسـر الســني والبــاء،
وقرأ نافع والكسائي بالياء وكسر السني وفتح الباء.
وم ــن قـ ـرأ بالت ــاء عل ــى أ ّن اخلط ــاب للن ــيب  ،أو ك ــل م ــن يص ــلح للخط ــاب ،و
(ﮗ ﮘ) مفعــول أول يف موضــع نصــب باحلســبان ،و (ﮙ ﮚ ﮛ) موص ـولة أو
حتسنب يا حممد أ ّن الذي منليه للكفار أو إمالءنا هلم خري.
مصدرية ,أي وال
ّ

ومن قرأ بالياء على إسـناد الفعـل إىل (ﮗ) أي جعـل (ﮗ) يف موضـع فاعـل

(ﮖ) ،فإن قيل فإذا كانت أفعال الظن البد هلا من مفع ـ ـ ـولني فأين مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يف
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قولــه تعــاىل (ﮙ ﮚ ﮛ) علــى قـراءة مــن قـرأ باليــاء ؟ فقــل ملــا كانــت (حســب) البــد
هلا مـن امسـني أو مـا قـام مقامهمـا وكـان (الظـن) كـذلك نـاب شـيئان عـن شـيئني ،وقولـه
ـنب الــذين كفــروا إمالءنــا هلــم
تعــاىل(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) قــام مقــام مفعـولني ،أي وال يسـ ّ

خ ـرياً؛ ألن (ﮖ) مــن أفعــال الظــن إذا وقــع بعــدها (أن) وم ـا يعمــل فيــه كــان ســاداً
ـت أن زيـداً عـاملَ .ومل َخيتَلِ ُفـوا ِيف قَـولــه { َوَال حتسـنب الـذين قتلـوا
مسـد املفعـولني حنـو :ظننـ ُ
ِيف َسبِيل اهلل} أَنـ َها بِالت ِاء(.)1
الطعن:

"إلش ـ َك ِال هـ ِـذهِ
طعــن أبــو حــامت يف هــذه الق ـراءة كمــا نقــل عنــه أبــو حيــان فقــالِِ :
َ
ِ
ِ ِ
وها" (.)2
القَراءَة َز َع َم أَبُو َحامت َو َغيـُرهُ أَنـ َها َحلن َوَرد َ
و ه الطعن :
ألن الكـ ــالم ال يسـ ــتقيم مـ ــن جهـ ــة اإلعـ ـراب إالّ بكسـ ــر مهـ ــزة (إِمنـَ ــا) ،أو نصـ ــب
( َخيـر) ،ومحزة ال يقرأ بشيء من ذلك.
دراسة الطعن:

قـراءة محــزة اضــطربت فيهــا أق ـو ُال النــاس وختــارجيُهم ،حــىت إنــه نُِقــل عــن أيب حــامت
أهنــا حلــن .قــال النحــاس( :وتابعــه علــى ذلــك خلــق كثــري)( ,)3ويف خترجيهــا عــدة أوج ـ ـ ـه
من أمهها:
ـمري الن ــيب  ،و {ال ــذين َك َف ـ ُـروا} مفع ــول
حتس ـ َـنب" ض ـ َ
األول :أن يك ــون فاع ـ ُـل " َ
يج ِمن ح ـ ـ ـ ـ ـذ ِ
ف
أول ،و {أَمنَا ُمنلِي َهلُم َخيـر} مفعول ثان .وال بد على هذا التخ ـ ـ ـ ـر ِ
ُ
َ
( )1ينظر :السبعة يف القراءات (ص ,)22٥ :احلجة البن خالويه (ص ،)11٧ :املوضح (ص.)21٥:
( )2ينظر :البحر احمليط. )444/3( :
( )3إعراب القرآن للنحاس (.)19٥/1
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ِ
ـديره" :وال َحت َس ـ َـنب ش ــأ َن ال ــذين كف ــروا" ،وإم ــا م ــن الث ــاين
مض ــاف :أم ــا م ــن األول تق ـ ُ

أصحاب الذين كفروا أن إمالءنا خري هلم".
تقديره" :
َ
ُ
ِ
ِ
ين َك َف ُـروا) ،و( َخيــر) خـرب
الثاين :أن يكـون (أَمنَـا ُمنلـي َهلُـم) بـدل اشـتمال مـن (الـذ َ
ـنب الــذين كفــروا إمالءنــا هــو
ملبتــدأ حمــذوف ،أي :هــو خــري ألنفســهم ،واملعــىن :ال حتسـ ّ
()1
خري ألنفسهم ،واجلملة هي املفعول الثاين ومنه قول الشاعر:
ِ
ِ ِ
ِ
ـض ال َق ـ ـ ــوم َيس ـ ـ ـبُـنَا أَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بِطَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء َوِيف إِبطَائنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرعُ
منـ ـ ــا األَنَـ ـ ــاةُ َوبـَعـ ـ ـ ُ
قــال أبــو شــامة" :كــذا جـ ِ
ـاءت الروايــة بفــتح (أنــا) بعــد ذكــر املفعــول األول ،فعلــى
هــذا جيــوز أن تق ــول :حســبت زي ـ ًـدا أنــه قــائم؛ أي :حس ــبته ذا قي ــام ،فوج ــه الف ــتح أهن ــا

وقعت مفعولة ،وهي ما عملت فيه يف موضع مفرد ،وهو املفعول الثاين حلسبت(.)2

نصـ ـوا عل ــى وج ــوب
وذك ــر الس ــمني أ ّن فيم ــا قال ــه أب ــو ش ــامة نظ ــر؛ أل ّن النّح ــاة ّ
األول اس ـ ُـم ع ــني ،وأنش ــدوا البي ــت امل ــذكور عل ــى
كس ــر(إن) إذا وقع ــت مفع ــوالً ثانيـ ـاً و ُ
ـوب الكس ــر بأن ــا لــو فَـتَحن ــا لكان ــت يف حم ــل مص ــدر فلي ـ َـزُم ا ِإلخب ـ ـ ـ ُار
ذلــك ،وعلل ـوا وج ـ َ
باسم املعىن عن العني.

وقــال الزجــاج " :ومــن ق ـرأ (وال حتســنب الــذين كفــروا) مل جيــز لــه ،عنــد البص ـ ـ ـريني
إمالؤنــا خــري هلــم ودخلــت أن م َؤكــدة.
إال كســر (إن) املعــىن :ال حتســنب الــذين كفــرواُ ،

اذا فتح ــت (أن) ص ــار املع ــىن وال حتس ــنب ال ــذين كف ــروا إمالءنـ ـا ،وه ــو عن ــدي يف ه ــذا
املوضــع جيــوز علــى البــدل مــن (الــذين) ,واملعــىن ال حنســنب إمالءَنــا للــذين كفــروا (خ ـرياً
هلم) وقد قرأ ِّبا خل ـ ـ ـ ـ ـق كثري( - )3أي بنصـ ـ ـ ـب خرياً  . -إال أن الف ـ ـ ـارسي ق ـ ـ ـد َرد

( )1قيل أنه لوضاح اليمني وهو يف اللمحة شرح امللحة ( ،)14٨/2اجلىن الداين (ص. )4٥٧:
( )2ينظر :إبراز املعاين .
( )3معاين القرآن للزجاج (. )491/1
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علــى أيب إســحاق وجــه البــدل ومل ُجي ـزه أل ّن هــذه الق ـراء َة وهــي نصــب (خ ـرياً)مل يَق ـرأ ِّبــا

أحد( )1كما أخربه بذلك ابن جماهد( )2فال تصـح القـراءة إال بكسـر (إمنـا) وقـد قُـر ِّبـا
 .وهو ما رده القيسي بقوله( :وجه القراءةِ لِمن قَــرأ بالتـاء يعـين بت ِ
ـاء اخلطـاب أن يكسـر
ّ
ُ
َ َ
"إمنا" فتكو ُن اجلملةُ يف موض ِع املفعول الثاين ومل يـَقرأ به أحد َعلِمتُه).

وذكر السمني أنـه بـالنظر للرتجـيح بـني نقـل الزجـاج وابـن جماهـد ،فـإ ّن ابـن جماهـد
أَعــىن بــالقراءات ،إالّ أ ّن الزجــاج ثقــة ،ويقــول ):قـرأ ِّبــا خلــق كثــري ( ،وهــذا يـُبعِـ ُـد َغلَطــه
()3
ثبات مقدم على النفي.
فيه ،وا ِإل ُ
الخ صة:

أ ّن الطعن الـوارد يف إعـراب هـذه القـراءة ال عـربة فيـه؛ ألن هلـا عـدة أوجـه صـحيحة

يف العربية.

( )1ينظر :احلجة للفارسي (. )321/2
( )2ينظر :الدر املصون (. )1٥3/3
( )3ينظر :الدر املصون (.)1٥3/3
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المبحثًالثالث ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨًﭼ النساء.1 :
تأصيل القراءة:
ـاءلُو َن ُم َخف اف ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـام ب ـ ـ ــالْ َخ ْف َ مـ ـ ـ ـ َ
َو َح ْم ـ ـ ـ َـزةُ َواأل َْر َح ـ ـ ـ َ
َوُك ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيـ ُه ْم تَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
قرأ محزة وحده باخلفض يف األرحام عطفاً على الضمري اجملرور بالبـاء ،وقـرأ البـاقون

بالنّص ــب عطفـ ـاً عل ــى موض ــع اجل ــار واجملـ ـرور ،أو ب ــالعطف عل ــى مفع ــول (اتقـ ـوا) عل ــى
تقدير :اتقوا اهلل واتقوا األرحام(. )1
الطعن:

إ ّن مــن أول الطــاعنني يف ق ـراءة محــزة هــو أب ــو العب ــاس امل ــربد ونُق ــل عن ــه قول ــه :لَــو
ت َخلـ َ
صــلي ُ
ـف إِ َمــام يـَقـ َـرأُ  :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ ســورة إب ـراهيم َ 22و (اتـ ُق ـوا اللــهَ
َ
()2
الـ ِـذي تَســاءلُو َن بِـ ِـه واألَرحـ ِـام) َألَخــذ ِ
ت .وقــال الزجــاج" :فأمــا اجلــر
ت نـَعلــي َوَم َ
َ ُ
ضــي ُ
َ
يف األرح ـ ِـام فخطــأ يف العربي ــة ال جيــوز إال يف اض ــطرار ش ــعر " ،وق ــال الفارس ــي" :وه ــذا
ضــعيف يف القيــاس ،قليــل يف االســتعمال"( .)3ونُقــل عــن األزهــري قولــة " :وأمــا خفــض
األرحــام علــى قـراءة محــزة فهــي ضــعيفة عنــد يميــع النحــويني ،غــري جــائزة إال يف اضــطرار
الشعر "(.)4
( )1ينظـ ــر :الس ـ ــبعة (ص ،)22٦:غي ـ ــث النف ـ ــع ( ،)1٦4/1احلج ـ ــة الب ـ ــن خالوي ـ ــه ( ،)11٨/1املوض ـ ــح
(ص. )21٧:
( )2ينظر :تفسري القرطيب (.)3/1
( )3احلجة للفارسي (.)33٦/2
( )4معاين القراءات لألزهري (.)29٥/1
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و ه الطعن:
أ ّن يف قراءة محزة عطف على الضمري اجملرور يف «به» من غري إعـادة اجلـار ،وهـذا

ال جييزه أكثر النحويني .
دراسة الطعن:

ع ــارض النّح ــاة قـ ـراءة مح ــزة خبف ــض األرح ــام ،حبج ــة أن ــه ال جي ــوز عط ــف االس ــم

الظاهر على الضمري اجملرور إال بإعـادة حـرف اجلـر ،وهـذا مـا هـو مقـرر يف قواعـد النحـو

لدى البصريني خاصة ,كمـا يف قولـه تعـاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ القصـص٨1
.
بــل إ ّن الزجــاج ذهــب إىل أ ّن يف قـراءة محــزة خمالفــة عظيمــة للــدين تــدخل يف بــاب

احللف بغري اهلل  كما جاء عن النيب  يقول« :ال حتلفوا ب بائكم»(.)1
ـت َعلَ ــى ال ُم َك ــىن َعـ ـ ِن اسـ ـ ِم اللـ ـ ِـه
ّ
ورد الـ ـرازي ذل ــك بقول ــه :إ ّن األرح ــام إذا ُعطف ـ َ
ِ
ـك جــو َاز احللِـ ِ
ـف بِاألَر َحـ ِـام ،كمــا أ ّن مــا جــاء يف اآليــة قــد يكــون علــى ســبيل
اقـتَ َ
ضــى َذلـ َ َ َ َ
ِِ
ِ
ك بِاللـ ـ ِـه َوالـ ــرِح ِم،
احلكايـ ــة َعـ ــن فعـ ــل َكـ ــانُوا يـَف َعلُونـَ ــهُ ِيف اجلَاهليـ ـ ِـة ،وهـ ــو قـ ــوهلم :أَسـ ـأَلُ َ
ِ
ِ
ود النـهـ ـ ِي َعنـ ــهُ ِيف ال ُمسـ ـتَـقبَ ِل،
َواحل َكايَـ ـةُ َعـ ـنـ ُهم لفعلهـ ــم هـ ــذا ِيف ال َماضـ ــي َال تـُنَـ ـ ِـايف ُوُر َ
ِ
ك ،بَـل ُه َـو َحلِـف بِالل ِـه أَوًال
س َكـ َذل َ
واحلديث هنى عـن احللـف باآلبـاء فقـط ،وهاهنـا لَـي َ
ِ ِ ()2
ُمث يـق ِر ُن بِِه بـعده ِذكر الرِح ِم ،فَـه َذا َال يـن ِايف مدلُ َ ِ
يث" .
ك احلَد
ول َذل َ
َ
َُ َ
َ
َ َُ َ
وذه ــب الكوفيـ ــون إىل جـ ـواز العطـ ــف علـ ــى الض ــمري املخفـ ــوض ،وم ــن هنـ ــا بـ ــدأ
اخلالف بني املدرستني على مسألة العطف على الضمري املخفوض .
( )1ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج ( )٦/2أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ،كتــاب األميــان والنــذور،
بــاب :ال حتلفـوا ب بــائكم ،رقــم احلــديث ( ،)2449/٦( ،)٦2٧1وأخرجــه مســلم بنحــوه ســوى زيــادة
(هن ــى عنه ــا) يف ص ــحيحه ،كت ــاب األمي ــان ،ب ــاب النه ــي ع ــن احلل ــف بغ ــري اهلل تع ــاىل ،رقـ ـم احل ــديث
(( ،)42٦4ص.)٧99 :
( )2مفاتيح الغيب (.)4٨٥/9

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

319

وقـد جــاء يف توجيــه هــذه القـراءة عــن النحــاة عــدة أوجــه يف كــون األرحــام معطوفــة
على الضمري اجملرور وهي:

أوالً  -إ ّن الواو يف (و ِ
األرحام) هـي واو القسـم واملقسـم هـو اهلل تعـاىل ،ومعلـوم أن
هلل تعــاىل أن يقســم مبــا شــاء مــن خلقــه ،وذلــك كم ــا أقســم ســبحانه بالضــحى واللي ــل
والفجر والشمس وغريها من املخلوقات(.)1
ثانيـ ـاً  -قيـ ــل :هـ ــو قَ َسـ ـم أيضـ ـاً لكـ ــن علـ ــى تقـ ــدير مضـ ــاف حم ـ ـ ـ ـذوف أي ورب
()2

األرحام
ثالثاً  -وقيل :هو على تقدير إضمار اخلافض ،قال ابن خالويـه :واسـتدلوا لـه بـأ ّن
.

احلجاج كان إذا قيل له :كيف جتدك؟ يقول :خري عافاك اهلل .يريد خبري.
أو أنه على تقدير :واتقوه يف األرحام أن تقطعوها ومنه قول القائل:
رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم دار وقفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يف طللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ــدت أقض ـ ـ ـ ــى احلي ـ ـ ـ ــاة م ـ ـ ـ ــن خللـ ـ ـ ـ ــه

علــى حــذف حــرف اجلــر وهــو واو (رب)  ,مث قــال ابــن خالويــه :وإذا كــان البصـريون مل
يسمعوا اخلفض يف مثل هذا وال عرفوا إضمار اخلافض ،فقد عرفه غريهم(.)3
رابعاً  -إ ّن ( ِ
األرحام) معطوف على الضمري اجملرور يف قوله (به).

وردوه ــا ألجـ ـ ـ ـ ـ ـله؛
وه ــذا التوجي ــه ه ــو ال ــذى عارض ــه البصـ ـريون وعارضـ ـوا القـ ـراءة ّ

ألهنــم مل يمل ـوا قـراءة محــزة علــى غــريه ،وهــذا الوجــه خيــالف مــا هــو مقــرر عنــدهم مـ ـ ـن
ع ــدم جـ ـواز عط ــف االس ــم الظ ــاهر عل ــى الض ــمري اجمل ــرور ب ــدون إع ــادة حـ ـرف اجل ــر،
وحج ـتهم يف ذلــك أ ّن الضــمري يف الكلمــة جــزء منهــا ،فكي ــف يعط ــف عل ــى ج ــزء م ــن
ّ
الكلمــة ؟ وشــبّهوه بــالتنوين وقــالوا :كمــا ال يعطــف علــى التنــوين فإنــه ال يعطــف علــى
( )1ينظر :احملرر الوجيز (. )1/2
( )2ينظر :الدر املصون (.)111/3
( )3ينظر :احلجة البن خالويه (ص. )119 :
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الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار(.)1
وال شك أ ّن هذه الوجـوه تتفـاوت يف ّقوهتـا ،فليسـت سـبباً يف دفـع الروايـة ،فاإلمـام

مح ــزة مل يقـ ـرأ ِّب ــا مـ ــن نفس ــه ،ب ــل أخـ ــذها رواي ــة ع ــن الرسـ ــول  مم ــا يوج ــب القطـ ــع
بصحتها ،وهذه القراءة مل يروها محزة وحده بل قرأ ِّبا النخعـي ويـي بـن وثـاب وطلحـة

بن مصرف وقتادة واألعمش وجماهد (.)2
ردوا ب ــه
وهــذا املــذهب الــذي ذهــب إليــه البص ـريون يف رد ق ـراءة محــزة (واألرحـ ِـام) ّ
أيضـ ـاً ختـ ـريج عط ــف (املس ـ ِ
ـجد) عل ــى الض ــمري اجمل ــرور يف قول ــه (ب ــه) ،وذل ــك يف قول ــه
س ــبحانه :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ البق ــرة ،21٧وناقش ــهم يف ه ــذه القاع ــدة

الس ــمني احلل ــيب ف ــذكر أ ّن النّح ــاة ق ــد اختلف ـوا يف العط ــف عل ــى الض ـ ـ ـ ـمري اجمل ــرور عل ــى

ثالثة مذاهب:
ـوب إعـ ــادةِ اجلـ ــار إالّ يف
ـذهب اجلمهـ ــور مـ ــن البص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريني :وجـ ـ ُ
األول :وهـ ــو مـ ـ ُ
ضرورة.
الث ــاين :أن ــه جي ــوز ذل ــك يف الس ــعة مطلقـ ـاً ،وه ــو م ــذهب الك ــوفيني وت ــبعهم أب ــو

احلسن( )3ويونس بن حبيب شيخ سيبويه( )4والشلوبني(.)1

( )1ينظر :احلجة للفارسي (. )33٦/2
( )2الكشف والبيان (.)242/3
( )3هذا الرأي املنقول عن األخفش هو يف غري (معاين القرآن)؛ ألن الوارد يف املعاين نصه " :وقال بعضهم
(واألرحام) جر ،واألول أحسن؛ ألنك ال جتري الظاهر اجملرور على املضمر اجملرور .
( )4يـونس بـن حبيـب ،الضـيب بـالوالء ،يُكـىن أَبَـا عبـد الـرمحَنَ ،وقـد قيـل :أَبُـو ُحمَمـدَ ,وَكـا َن يـُ َقـال لَـهُ :يُـونُس
النحوي ،عالمة باألدب ،وكان إمام النحاة يف عصره ،أخذ عنـه سـيبويه ،والكسـائي والفـراء وغـريهم .
ويـُ َقال :إِنه أسن َحىت َجاوز مائَة سنة ,وتُويف سنة أَربع وِمائَـتَـ ِ
نيَ ،عا َ بعد ِسيبَـ َويه أَربعا َوعشـرين سـنة
َ
َ
 .ينظر :تاريخ العلماء النحويني (ص ،)12٥/إنباه الرواة على أنباء النحاة ( ،)٧4/4األعالم للزركلي
(.)2٦1/٨
ـلوبيىن األندلسـ ّـى ،نزي ــل إشــبيلّية واملتص ـ ّدر ِّب ــا.
( )1عمــر بــن حممــد ب ــن عمــر بــن عبــد اهلل ،أب ــو علــى ّ
الشـ ّ
=
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والثالــث :التفصــيل ،وهــو إن أكــد الضــمري جــاز العطــف مــن غــري إعــادة اخلــافض

حنو" :مررت بك نفسك وزيد" وإال فال جيوز إال لضرورة .وهو قول اجلَرمي(.)1

والــذي يـراه الســمني بعــد عرضــه هلــذه املــذاهب أ ّن الــذي ينبغــي أنــه جيــوز مطلق ـاً،
وذلك لألسباب اآلتية:
-1كث ــرة الس ــماع الـ ـوارد ب ــه ،فف ــي النثـ ـ ِر كق ـ ِ
ـوهلم" :م ــا فيه ــا غ ــريُه وفرس ــه" جب ــر
«فرسه» عطفاً على اهلاء يف "غريه".
واســتدل الســمني علــى كثــرة الســماع بقـراءة محــزة خبفــض األرحــام ،وذكــر نظائرهــا
مـن القــرآن الكــرمي وهــي األدلـة الــيت احــتج ِّبــا اجملُـوزون للعطــف علــى الضــمري املخفــوض
مــن الكــوفيني مثــل :قولــة تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [احلجــر ]2٥ :ف ـ « َمــن»
عطف علـى «لكـم» يف قولِـه تعـاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ ,وقولُـه :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ

ﮊ [النساء ]12٧ :عطف على «في ِه ّن» وفيما يـُتلى عليكم.

قول العباس بن مرداس(:)2
وجاء مثله يف النظم وهو كثري جداً ،ومنه ُ

=

ً

األُســتاذ ،العالمــة ،حنــوى فاضــل كامــل ،مولِـ ُـدهِ :يف ســنَ ِة اثـنَت ـ ِ ِ
ني َو َمخـ ِ
ـس مائَـة يف قريــة مــن قــرى
َ َ
ـني َوسـتـ َ
َ ُ
َ َ َ
ّ
ِ
ِ
ـني َو ِسـت
صـ َفرَ ،سـنَة َمخـس َوأَربَع َ
إشبيلية ،امسها شلوبينيةَ ،عا َ  :ثَالَثاً َوَمثَان َ
ني َسنَةً ،كانت وفاتهِ :يف َ
مائَــة .ينظ ــر :إنب ــاه ال ــرواة عل ــى أنب ــاء النح ــاة ( ،)332/2س ــري أع ــالم الن ــبالء ( ،)2٥٧/23األع ــالم
للزركلي ()٦2/1
صاحل بن إِس َحاق اجلرِمي ،أبو عمر ،موىل اجلَرم بن َربان ،من قضاعة ،فقيـه ،عـامل بـالنحو واللغـة ،مـن
(َ )1
أهــل البص ــرة ،قَ ـ َـرأَ " كتــاب ِس ــيبَـ َويه " عل ــى أيب احلســن األَخ َف ــشَ ،ولَق ــي يُــونُس ب ــن حبي ــب ،مل يل ــق
ِس ــيبَـ َويه .ت ــويف س ــنة مخ ــس وعش ـرين وم ــائتني ،ينظ ــر :ت ــاريخ العلم ــاء النح ــويني للتن ــوخي (ص،)٧3 :
األعالم للزركلي ()1٨9/3
( )2البيت للعباس بن مرداس :بن أيب عامر بن حارثة بـن عبـد قـيس بـن رفاعـة بـن احلـارث بـن سـليم ،أبـو
اهليثم السلمي ،شاعر فارس ،من سادات قومه ،امه اخلنساء الشاعرة ،أدرك اجلاهلية واإلسالم ،أسلم
قبــل الفــتح ،ومــات يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا  .ينظــر :معجــم الصــحابة للبغــوي
( ،)394/4اإلصابة يف متييز الصحابة ( ،)112/3األعالم للزركلي ( ،)2٦٧/3وقيل أن هذا البيـت
=
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أَ ُكـ ـ ـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ـ ـ ــى الكتيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـة ال أُبـ ـ ـ ـ ـ ــايل

أفيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان َحتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواها

حيـث عطـف "سـواها" علـى الضـمري اجملـرور يف "فيهـا" ومل يعـد اجلـار ،ومثلـه كثــري
وكثرة ورود هذا وتصرفهم يف حروف العطف ……… .دليل على جوازه .
ـمري ك ــالتنوين ،فكم ــا ال
 -2ض ــعف دلي ــل امل ــانعني ،أهن ــم منعـ ـوا ذل ــك ألن الض ـ َ

ـف عليــه إال بإعــادة اجلــار .ووجــهُ ضــعفه أنــه كــان مبقتضــى
يـُعطــف علــى التنــوين ال يـُعطَـ ُ
ِ
ـوع املوضـ ِع أو منصـوبَه
ـف علـى الضـمري مطلقـاً ،أعـىن سـواءً كـان مرف َ
هذه العلة أال يـُعطَ َ
ِ
ض أم ال كالتنوين.
جمروره ،وسواءً أُعيد معه اخلاف ُ
أو َ
ِ
 -3اعتضــاد ذلــك القيــاس؛ ألن ـه تــابع مــن التواب ـ ِع اخلمســة فكم ــا يـَُؤكـ ُـد الض ــمريُ
ف عليه(.)1
اجملرور ويـُب َد ُل منه فكذلك يـُعطَ ُ
ُ
وقــد فنــد ابــن األنبــاري بلســان البص ـريني كــل أدلــة الكــوفيني منتص ـراً لقــوهلم بعــدم
جواز العطف على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار.
حجـة لتأييــد مــا ذهبـوا
والــذي جيــدر التنبيــه عليــه أ ّن اآليــات الــيت اختــذها الكوفيــون ّ
إليــه ليســت متعيّنــة للعطــف علــى الضــمري اجملــرور ،وإمنــا كــان ذلــك أحــد األوجــه الــيت
()2

ذهب إليها النّحاة يف توجيه هذه اآليات
وال ــذي يظه ــر أ ّن األدل ــة ال ــيت اس ــتدل ِّب ــا البصـ ـريون ل ــرد القـ ـراءة ،واآلي ـ ـات ال ــيت

حجة لتأييد القراءة يميعها أوجه ذهب إليها النّحاة يف التوجيه،
اختذها الكوفيون ّ

=

ً

ِ
الكتيبة ال أُبايل  . . .أفيها كان َحتفي أم سواها) .
هو أفضل ما قيل يف الشجاعة (:أقاتل يف
ينظر :ديوانه (ص ،)2٧ :اإلنصاف ( ،)3٨٥/3خزانة األدب (. )43٨/3
( )1ينظر :الدر املصون ( )39٦ - 394/2بتصرف.
( )2ينظر :مواقف النحاة من القراءات (ص )313 :بتصرف.
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والعــرب متفــاوتون يف خلــوص اللغــة ولكــل منهجـه فيهــا ،وال مفــر مــن االع ـرتاف بأمهيــة
القاعــدة النحويــة عنــد مــن اعتــرب املــنهج القياســي يف احلكــم علــى القـراءات ،وأمهيــة االثــر
عند من اعترب مسألة األثر ،وهي مسألة واسـعة اجلـدل عنـد أهـل اللغـة وأهـل القـراءات،
ول ــذلك اش ــتهرت قـ ـراءات معين ــة ،وقـ ـراءات أخ ــرى أنكره ــا َم ــن يطع ــن يف الس ــند أو ال

يعظم مسألة األثر .
إالّ أ ّن األصــل يف مســألة الق ـراءات هــو الروايــة ولــيس القيــاس ،الســيما إذا كانــت
الوجوه اليت ُدفِعت ِّبا القراءة ليست مـن القـوة مبكـان ،ومحـزة كمـا قـال عـن نفسـه( :مـا
قـ ـرأت حرفـ ـاً إال ب ــأثر)( )1أي عن ــه  ،مم ــا يوج ــب القط ــع بص ــحة القـ ـراءة واللغ ــة ال ــيت
ِ
ض ــاءَ ُل ِعن ـ َـد الس ـ َـم ِاع َال
ـاس يـَتَ َ
ج ــاءت عليه ــا ,ويف ذل ــك يق ــول الفخ ــر الـ ـرازيَ " :والقيَ ـ ُ
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ت العن َكب ِ
ِ ِ
وت "(. )2
سي َما مبث ِل َهذه األَقيِ َسة ال ِيت ه َي أَوَه ُن من بـَي َ ُ
رد الق ـ ـراءة مل يسـ ــتوعب ك ـ ــل األوج ـ ــه النحوي ـ ــة احملتمل ـ ــة
والـ ــذي يظهـ ــر أ ّن مـ ــن ّ
لتخرجيها ،واحتمال القراءة لوجه واحد من وجوه العربية يكفي لقبوهلا مـع صـحة السـند

()3
رد الق ـراءة ،مــن نــافح عنهــا مــن أهــل
وموافقتهــا للرســم  ,ولــذلك جنــد يف مقابــل مــن ّ

اللغــة مبــا يليــق ،فــابن جــين يــرى أ ّن ق ـراءة محــزة ليســت مــن اإلبعــاد والفحــش والشــناعة
والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس املربد(. )4
رده تض ــعيف الزج ــاج
ونق ــل الزرق ــاين يف مناه ــل العرف ــان ع ــن أيب نص ــر الشـ ـريازي ّ
لق ـراءة مح ــزة ألن م ــن رد القـ ـراءات ،فق ــد رد عل ــى الن ــيب  واس ــتقبح م ــا قـ ـرأ ب ــه ألهن ـ ـا
مت ـواترة عن ــه  .وه ــذا مق ــام حمظ ــور ال يقل ــد في ــه أئم ــة اللغ ــة والنح ــو ,ولعله ــم أرادوا أن ــه
( )1ينظر :معرفة القراء الكبار (.)٦٨/1
( )2ينظر :مفاتيح الغيب (.)4٨٥/9
( )3مقال ـة الكرتوني ــة بعن ـوان :ب ــني بع ــض الق ـراءات القرآني ــة وبع ــض القواع ــد النحوي ــة ،ل ـ ـ أ .د/أمح ــد س ــعد
اخلطيب  .بتصرف.
( )4ينظر :اخلصائص(.)2٨٦/1
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صـحيح فصــيح وإن كـان غــريه أفصـح منــه ،فإنـا ال نـ ّدعي أ ّن كـل مــا يف القـراءات علــى
أرفع الدرجات من الفصاحة(.)1

الخ صة:
أوالً :ال جيوز األخذ وال القراءة بلهجة أو بلغة إالّ بأثر وروايـة مسـندة ،واللغـة الـيت
ص ـ ِـحيحة ،وق ــد اش ــتهر مثله ــا يف نث ــر وأش ـ ـ ـعار
جــاءت ِّب ــا ق ـراءة محــزة ه ــي لغ ــة َعَربِي ــة َ
العرب .
ثانياً :إ ّن مثل هذا اإلنكار إمنا يُسمع قبل ثبوت التواترّ ،أما بعـد ثبوتـه فـإ ّن أعظـم
حجة يف العربية إمنا هي ورودها يف التنزيل وقراءة النّيب  هلا.

ـال
قطعــا علـى الدرايـة ،ممــا يعـين :ال إعمـ َ
ثالثـاً :يف مسـألة القـراءات ،الروايـة مقدمـة ً
ـحت روايتــه ومت نقلــه عــن الق ـراء نق ـالً مت ـواتراً ،ال ِمري ـةَ فيــه؛ ألن ـه عنــدها
للعقــل فيم ـا صـ ّ
يلزم أخذه دون ريد.
ـندا هــو األصــل األعظــم ،والــركن األقــوم ،وهــو املختــار
رابع ـاً :إ ّن ثبــوت الق ـراءة سـ ً
عند احملققني .

خامساً :ال نُنكر أ ّن ظواهر اإلعراب املتعـ ّددة تـدل علـى أ ّن النّحـاة مل يـألوا جه ًـدا
يف إق ـرار قواعــدهم للغــة العربيــة وتثبيــت مقاييســهم ،إالّ أ ّن القــرآن جيــب أن يكــون هــو
احلُكــم علــى علمــاء النحــو ومــا قعــدوا مــن قواعــد ،وهــو مــا جيــب أن يرجعـوا بقواعــدهم
عكس ــا
إلي ــه أوالً ،ال أن نرج ــع ب ــالقرآن إىل قواع ــدهم لنحكمه ــا في ــه ،وإالّ ك ــان ذل ــك ً
وإمهاال لألصل .
لألمر ً

سادس ـاً :ل ــو ك ــان للقي ــاس اللغ ــوي دور ب ــارز يف الت ــأثري عل ــى الق ـراءة ،مل ــا وج ــدنا
القراء األعالم يف اللغـة والقـراءة كـأيب عمـرو وابـن عـامر ،قـرأوا بقـراءات مل يـر
الكثري من ّ
فردوها .
هلا أهل اللغة وجهاً لديهم ّ
( )1ينظر :مناهل العرفان (.)449/1
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المبحثًالرابع ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽًﭼ النساء.9 :
تأصيل القراءة:
ِ
ِ
إلع ُ ِ
ض عافا وح ْرف ا َّ
إلن ْم ِل آتِي ق َّول
ود بِ ُخْلِح ِه
ُيو ِإره أُو ِإره في ُ
ِ
وحجتــه أ ّن الضــاد ملــا وقعــت مكســورة
أمــال محــزة وحــده (ضـ َـعافًا َخــافُوا َعلَــي ِهم) ّ
قبــل العــني أمــال فتحــة العــني واأللــف مــن أجلهــا ليجــري اللســان علــى طريقــة واحــدة،
وحج ـتهم أ ّن ألفــه ملــا حــال بينه ــا وب ــني الكس ــرة اجلالب ــة لإلمال ــة
وقرأهــا البــاقون بــالفتح ّ
العــني وه ــو ح ــرف حلق ــي مــن حي ــز األل ــف ،ناس ــب ذل ــك الف ــتح فاس ــتعمل في ــه عل ــى
األصل

()1

.

الطعن:

قــال أبــو منصــور األزهــري :اإلمالــة فيهمــا غــري قويــة عنــد النحــويني فــال يقـ ِ
ـرآن إال
ُ
()2

بالتفخيم

.

و ه الطعن :
أل ّن حرف الضاد متتنع معه اإلمالة لتصعده وهو مكسور .
دراسة الطعن:

يقــول الفارســي :إ ّن مــا كــان علــى (فِعــال) وكــان ّأولــه حرف ـاً مســتعلياً مكســوراً حنــو:

تصعد باحلرف
ضعاف وقباب ،وخباث ،وغالب ،يسـ ـ ـ ـ ـ ـن فيه اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة وذلك أنه قد ّ

( )1ينظر :السبعة (ص ،)22٧ :الكشف ( ،)3٧٧/1التيسري (ص ،)11 :الاللئ الفريدة (ص.)2٦3 :
( )2ينظر :معاين القراءات لألزهري (ص.)292 :
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ـتحب أن ال يتص ـ ّـعد ب ــالتفخيم بع ــد التص ــويب بالكس ــر،
املســتعلى ،مث احنــدر بالكســر فيس ـ ّ

التصوب بالكسر(.)1
فيجعل الصوت على طريقة واحدة ،فال ّ
يتصعد بالتفخيم بعد ّ

مث يسوق الفارسي دالئل على حسن اإلمالة يف (ضعافا) وهي :
أوالً :مما يدل على أ ّن اإلصعاد بعـد االحنـدار يثقـل علـيهم أهنـم يقولـون :صـبقت،

وصــقت ،فيبــدلون مــن الســني الصــاد ،وال تقـ ّـرر الســني لــئال يتصـ ّـعد منهــا إىل املســتعلي،
فإذا كان بعكس ذلك مل يبدل ،وذلك حنو :قست ،وقسوت؛ ألنـه إذا تص ّـعد بالقـاف
حت ّدر بالسني ،فيكون االحندار بعد اإلصعاد خفيفا.
ثانيـاً :إ ّن احلــرف املكســور إذا كــان بينــه وبــني األلــف حرفــان ،وكــان األول منهمــا
مس ــتعلياً س ــاكناً ،حســنت فيــه اإلمال ــة وذلــك حنــو :مق ــالت ،ومظع ــان ،ومطع ــام؛ ألن
املســتعلي ملــا كــان ســاكناً وقبلــه كســرة صــار املســتعلي كأنــه حتـ ّـرك بالكســر ملــا كانــت
ّ
الكسرة قبله .
قال الفاسي( :وحجة محزة فيما قرأ به من الـوجهني علـى اخـتالف الروايـة فيـه مـن

طريق خالد ,اتباع األثر واجلمع بني اللغتني ،ومراعاة السببني) (.)2

مسألة:
وحــدث عــن املرزبــاين( )3عــن عبــد اهلل بــن
قــال يــاقوت احلمــوي يف معجــم األدبــاءُ :

جعفــر ()4عــن ابــن قــادم( )1عــن الكســائي قــال :حججــت مــع الرشــيد ،فق ـ ّدمت لــبعض
( )1ينظر :احلجة للفارسي (.)344/2
( )2الاللئ الفريدة (ص. )3٦2 :
( )3ه ــو أَب ــو عبـي ـ ِـد اهللِ ُحمم ـ ُـد ب ــن ِعم ــرا َن بـ ـ ِن موس ــى بـ ـ ِن عبـي ــد املرزب ـ ِـاين ،البـغ ـ َـد ِادي ،ال َكاتِــبِ ،
ب
َ
ُ َ
َ
َُ َ َُ
ُ َ
ُ َُ
ص ــاح ُ
ُ َ
التصانِي ِ
ف ,تويف سنة 3٨4هـ ينظر :سري أعالم النبالء ط الرسالة (.)44٨/1٦
َ
( )4هـو أَبـو ُحمَمـد عبـ ُـد اهللِ بـن جع َفـ ِر بــن درسـتَـويه بـ ِن املرُزبـ ِ
ـان ال َفا ِرِسـي ،النحـ ِوي ،تِل ِميـ ُذ املبَــرِد ،تـويف ســنة
َ
ََ
ُ َ
ُ
َ ََ َ
ُ
34٧هـ  .ينظر :سري أعالم النبالء (. )131/11
ـوى املعـروف بـابن قـادم ،وقيـل امسـه أمحـد ،وجـ ّده قـادم.
( )1هو حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل
ّ
النحوى الك ّ
=
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ـت ِضــعافا،
فأملـ ُ
الصـلوات فصـلّيت فقـرأت :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (النســاءَ )9 :

فلم ــا س ــلمت ض ـربوين بالنع ــال واألي ــدي وغ ــري ذل ــك ح ــىت غش ــي عل ـ ّـي ،واتص ــل اخل ــرب
فوجــه مبــن اســتنقذين ،فلمــا جئتــه قــال يل :مــا ش ــأنك ،فقلــت ل ــه :ق ـرأت هل ــم
بالرشــيد ّ
ببعض قراءة محزة الرديئة ففعلوا يب ما بلغ أمـري املـؤمنني ،فقـال بـئس مـا صـنعت ،مث تـرك
()1

الكسائي كثرياً من قراءة محزة
واحلق أ ّن يف هذه الرواية مقال من وجوه :
.

الوجــه األول :كيــف يعقــل أ ّن الكســائي يصــف قـراءة شــيخه محــزة بــالرداءة ،وهــو

الذي عرض عليه القرآن أربع مرات وكان عليه اعتماده .
الوجه الثاين :يف إسنادها ،فـإ ّن احلمـوي قـد علّـق اإلسـناد بقولـه ( ُحـدث) فحـذف

مــن ســند الروايــة واحــد أو أكثــر علــى الت ـوايل أل ّن املرزبــاين تــويف يف (3٨4هـ ـ) ويــاقوت
احلموي تويف يف (٦23هـ) ،وتعليق الرواية يضعفها .

الوجــه الثالــث :أ ّن املرزبــاين الــذي نقــل عنــه يــاقوت احلمــوي كــان أكثــر مــا خيرجــه
باإلجــازة ،يقــول فيهــا :أخربنــا وال يبــني .وقــال عنــه األزهــري :كــان معتزلي ـاً ،ومــا كــان
ثقــة .وكــان املرزبــاين يضــع احملــربة وقنينــة النبيــذ فــال يـزال يكتــب ويشــرب )2( .وذكــره ابــن
حجر يف طبقات املدلسني( .)3واختلف العلماء يف حكم رواية املبتدع على أقوال:
القـ ــول األول :رد رواي ــة املبت ــدع مطلقـ ـاً  .وعم ــدهتم أن يف الرواي ــة عـ ـنهم تروجيـ ـاً
ألمرهم وتنويهاً بذكرهم  .قال احلافظ ابن حجر" :فاملنع من قب ـ ـ ـول رواي ـ ـة املبتدعـ ـ ـ ـ ـ ـة
=

ً

كوى ،وهو أستاذ ثعلب ،تويف سنة 211هـ .
حنوى ّ
ينظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة ( ,)11٦/3األعالم للزركلي (.)222/٦
( )1معجم األدباء (.)1٧41/4
( )2ينظر :ميزان االعتدال (.)٦٧2/3
( )3ينظر :طبقات املدلسني (.)21/1
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ال ــذين مل يكف ــروا بب ــدعتهم كالرافض ــة واخلـ ـوارج وحن ــوهم ذه ــب إلي ــه مال ــك وأص ــحابه
والقاضي أبو بكر الباقالين وأتباعه"(.)1

القول الثاني:
التفص ــيل ف ــإذا ك ــان ال ـراوي داعي ــة إىل بدعت ــه ف ــال يقب ــل حديث ــه وإالّ قب ــل ،وه ــذا

القول قال به أكثر أهل العلم  .قال اخلطيب البغـدادي" :وقـال كثـري مـن العلمـاء يقبـل
أخبــار غــري الــدعاة مــن أهــل األهـواء فأمــا الــدعاة فــال يــتج بأخبــارهم ،وممــن ذهــب إىل
ذلك أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل"(.)2
القول الثالث :
إ ّن البدعـ ــة ال تـ ــؤثر علـ ــى ال ـ ـراوي إذا ثبـ ــت أنـ ــه حـ ــافظ ضـ ــابط وصـ ــادق لـ ــيس

بكــاذب ،وذل ــك أل ّن تدين ــه وصــدق هلجت ــه يجزان ـه ع ــن الك ــذب ،وه ــذا ق ــول يمه ــور
النقــاد ،والعلمــاء املتقــدمني قــال اخلطيــب عــن علــي بــن املــديين قــال :قلــت ليحــي ب ــن
ســعيد القطــان إن عبــدالرمحن بــن مهــدي قــال أنـا أتــرك مــن أهــل احلــديث كــل مــن كــان
رأس ـاً يف البدعــة ،فضــحك يــي بــن ســعيد فقــال كيــف يصــنع بقتــادة ؟! كيــف يصــنع

وع ـد ي ــي قوم ـاً أمس ــكت ع ــن
بعم ــر ب ــن ذر اهلم ــداين ؟! كي ــف يص ــنع ب ــابن أيب رواد َ
ذكرهم ،مث قال يي إن ترك عبدالرمحن هذا الضرب ترك كثرياً (.)3
الوجــه الرابــع :ابــن درس ـتويه الــذي ينقــل عنــه املرزبــاين ضــعفه الــبعض كالالل َكــائِ ّي
ِهبَـ ـةُ اهللِ ،والربقـ ـاين ق ــال ملـ ـا ُس ــئل عن ــه :ض ــعفوه ملـ ـ ـا روى الت ــاريخ ع ــن يعق ــوب ،إال أ ّن
احلسني بن عثمان قال عنه :ثقة ثقة(.)4
( )1لسان املريان (. )2٥3/1
( )2الكفاية يف علم الرواية (ص. )121 :
( )3املصدر السابق (ص. )12٨ :
( )4املصدر السابق .
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الوجه اخلامس :مل أقف على ما يثبت أ ّن رواة األثر قـد أخـذ بعضـهم عـن بعـض،

إالّ مــا ذكــره الــذهيب مــن أ ّن ابــن درســتويه أخــذ عــن ثعلــب ( ,)1وثعلــب هــو تلميــذ ابــن

قادم ( ,)2فرمبا أ ّن ابن درستويه نقله عن ثعلب وهو عن شيخه ابـن قـادم ،وذلـك لطـول
العهد بني ابن درستويه وابن قادم مما يستبعد أنه أخذ عنه مباشرة .
الخ صة:

إ ّن النقــل ألوجــه األداء يف القـراءات ثابــت لــدينا بأســانيد القـ ّـراء األثبــات الثقــات,
يرويها اخللف عن السلف بتلك الكيفيات ،وما كان منهـا مــستفاض ومشـهور بـالتلقي
فهــو ملحــق بــاملتواتر حكم ـاً؛ ألن ـه مــن القــرآن املقطــوع بــه ،فــالقطع بصــحتها حــق ،وال
يعول على الطعن يف القراءة أو يف أوجه أدائها عن اإلمام محزة .

( )1ينظر :سري أعالم النبالء (.)132/11
( )2ينظر :إنباه الرواة على أنباء النحاة (. )11٦/3
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المبحثًالخامس ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯًﭼ إبراهيم.22 :
تأصيل القراءة:
ِ
ِ
ض
َوِيف النــوِر َواخف ــض ُكــل ف َيه ــا َواألر َ
َهكاَهـ ـ ــا وصـ ـ ــل أو لِلسـ ـ ــاكِنَ ِ
ني َوقُطـ ـ ـ ُـرب
َ

ُهنَـ ـ ـ ــا ُمصـ ـ ـ ـ ِرِخي اك ِسـ ـ ـ ــر ِحلَمـ ـ ـ ـ َـزَة ُجم ِمـ ـ ـ ـالَ
ِ
ِ
الع ـ ـ ــال
َح َك َ
اه ـ ـ ــا َم ـ ـ ـ َـع ال َف ـ ـ ــراء َم ـ ـ ــع َولَ ـ ـ ــد ُ
قرأ محزة بكسر الياء على أ ّن الكسرة للبناء ال لإلعـراب ،وقـد تكلّـف الشـاطيب يف
أبياتــه إيضــاح وجهــني لالحتجــاج بــالقراءة ملــا أنكرهــا يماعــة مــن النّحــاة ،ونســبوها إىل
الــوهم واللحــن فــذكر أوالً :أ ّن العــرب تكســر اللتقــاء الســاكنني كمــا تفــتح ،وإن كــان
الفتح عليها أخف ،فاألصل يف قراءة محزة إثبـات يـاء بعـد اليـاء املشـ ّددة ( ُمصـ ِرِخيي) مث

حذف الياء األخرية الزائدة على املشددة ختفيفاً واكتفاءً بالكسرة .
ِ
ِ
وثانيـاً :إهنـا تُشـبهُ هــاءَ الضـمري يف أن كـالًّ منهمـا ضــمري علـى حـرف واحـد ،وهــاءُ
ص ـ ُـل بـ ـواو إذا كان ــت مض ــمومةً ،وبي ــاء إذا كان ــت مكس ــورة ،وتُك َس ـ ُـر بع ــد
الض ــم ِري تـُو َ
()1
الكســرةِ واليـ ِ
ـاء الســاكنة ،فَـتُك َسـ ُـر كمــا تُك َسـ ُـر اهلــاءُ يف "عليـ ِـه" ،وهــي لغــة بــين يربــوع
يزيدون على ياء اإلضافة ياء( ،)2ومثله قول الشاعر(:)3
ـال َهلـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــل لَـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت بِاملر ِضـ ـ ـ ـ ـ ــى
ـك يَ ـ ـ ـ ــا تَـ ـ ـ ـ ـ ِـاى قَالَـ ـ ـ ـ ـ ــت لَـ ـ ـ ـ ـ ــهُ َمـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
قــــ َ َ َ
َ

( )1حـي مـن متــيم ،رأسـه يربـوع بــن حنظلـة بــن مالـك ،وشـاعرهم األغلــب العجلـي ،ومـنهم مــتمم بـن نــويرة
الصحايب .ينظر :أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ( )1٦1/3هامش رقم (.)٦
( )2الدر املصون (.)٨9/٧
( )3قيل أنه لألغلب العجلي ينظر :البحر احمليط(.)429/٦
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ِ
ـدها
ـرخي لإلتبــاع للكســرة الـ ِـيت بعـ َ
وجــاء فيهــا وجــه ثالــث :وهــو أ ّن الكســر يف مبصـ ّ

ِ
(إين) ،ورواها إسحاق األزرق( )1عن محزة بفتح الياء الثانية.
مهزة ّ
َوهي كسر َ

وقرأ الباقون بفتح اليـاء وحجـتهم أ ّن األصـل (مبصـرخيين) فـذهبت النـون لإلضـافة،
وأدغمــت اليــاء يف اليــاء وفــالتقى ســاكنان ,فَـ ُفــتح الي ــاء اللتقائهم ــا كم ــا تق ــول :عل ـ ّـي,
()2

ومسلمي
ّ
الطعن :
.

ه ــاجم النّحـ ــاة هـ ــذه القـ ـراءة مهايمـ ــة عنيفـ ــة ورموه ــا بأقـ ــذع الصـ ــفات ,فوصـ ــفها
األخفش باللحن(.)3
ووصــفها الزجــاج بــالرداءة فقــال :هــي رديئــة مرذولــة وال وجــه هلــا إالّ وجــه ضــعيف

ذكره بعض النحويني"(.)4
ال ال َفراءُ :لَ َعل َها ِمن َوهـ ِم ال ُقـر ِاء ،فَِإنـهُ قَـل َمـن َسـلِ َم ِمـنـ ُهم َمـ ِن ال َـوه ِمَ ،ولَ َعلـهُ ظَـن
قَ َ
()1
ِ
ِ
أَن الب ــاء ِيف ِمبصـ ـ ِرِخي خافِ ِ
ك.
َ َ ُ
ض ــة للف ـ ِـظ ُكل ـ ِـهَ ،واليَـ ـاءُ لل ُم ــتَ َكل ِم َخا ِر َج ــة ِم ــن ذَلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ َ
ال أَبُو ُعبَـيد :نـََر ُاهم َغلِطُوا ،ظَنوا أَن الياءَ تُك َسُر لِ َما بـَع َد َها )٦( .ونقل النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس
َوقَ َ

ِ
ِ
ِ
الو ِاسـ ِـطي ،األَزَر ُق ،تــال علــى محــزة الزيــات،
ـح ُ
اق بـ ُـن يـُو ُسـ َ
( )1هــو أَبـُـو ُحمَمــد إسـ َ
ـف بــن مــرَداس ال ُقَرشــيَ ،
ِ
ِ ِ
ني َومائَــة .ينظــر :ســري أعــالم النــبالء
يف َســنَةَ َمخــس َوتســع َ
َمولـ ُـدهَُ :ســنَةَ َســب َع َعشـ َـرَة َومائَــة ،قَــالُوا :تُـ ُـو َ
( ،)1٧2/9تاريخ اإلسالم (. )1٥٦9/4
( )2ينظ ـ ــر :الس ـ ــبعة (ص ،)3٦2 :احلج ـ ــة الب ـ ــن خالوي ـ ــه ( ،)3٥/1إبـ ـ ـراز املع ـ ــاين (ص ،)149 :النش ـ ــر
( ،)29٨/2غيث النفع (ص.)341:
( )3ينظر :معا القرآن لألخفش (.)4٥٧/2
( )4ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)119/3
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء (. )٧1/2
( )٦ينظر :البحر احمليط (.)42٨/٦
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إيماع النّحاة على كراهتها (.)1
و ه الطعن :

أل ّن يـاء املـتكلم فيهــا لغتـان :الفــتح والتسـكني إذا مل يكــن قبلهـا ســاكن فـإذا كــان
قبلها ساكن فالفتح ال غري .
دراسة الطعن :
اضطربت أقوال النّحاة يف هذه القراءة اضطراباً شديداً ،فعلى الرغم مـن أهنـا قـراءة
ســبعية ،قرأهــا باإلضــافة لإلمــام محــزة يــي بــن وثــاب ،واألعمــش ،ومحـران بــن أعــني ،إال
أنـه ومـع كـل هـذا التوثيـق للقـراءة فقـد اجـرت عليهـا النّحـاة ،فمـن ملَحـن لقارئهـاِ ،
ومـن
ُ
جموز هلا بضعفِ ،
ومن ُجمَوز هلا من غري ضعف .
وكــان أول م ــن انتــدب لل ــدفاع عنهــا الفارس ــي فق ــال :مل جي ــز لقائ ــل أن يق ــول إ ّن
القراءة بالكسر حلن ،الستفاضة ذلك يف السماع والقياس (. )2
وقد أجازها أبو عمرو بن العالء وهـو مـن أع ِ
ـالم القـرآن واللغ ِـة والنحـ ِو بقولـهَ :مـن
ِ
ـاخلفض حس ــنة( ,)3ويؤي ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازة أب ــو
وم ــن ش ــاء كس ــر ،وقول ــه :إهن ــا ب ـ
ـتحَ ،
ش ــاء ف ـ َ
عمــرو للق ـراءة أنــه ق ـرأ بكســر يــاء املــتكلم يف كلمــة (يــا بُـ َـين) حيثمــا وردت مــن القــرآن
وهــي ســتة مواضــع( ,)4وقــال ابــن خالويــه يف توجيــه قـراءة الكســر فيهــا :يقـرأ بكســر اليــاء
فاحلج ـة مل ــن كس ــر الي ــاء :أن ــه أض ــاف إىل نفس ــه ،ف ــاجتمع يف االس ــم
وفتحهــا ّ . . . .

ثــالث يــاءات ،يــاء الضــمري ،ويــاء األصــل ،ويــاء اإلضــافة ،فحــذفت يــاء اإلضــافة اجتـزاء
( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (. )231/2
( )2ينظر :احلجة للفارسي (.)342/3
( )3ينظر :الدر املصون (.)٨9/٧
( )4املواضــع الســتة هــي :ﭽﮧﮨﮩﭼ هــودً،42 :ﭽﭑﭒﭼ يوســف ،1 :ﭽﯽ
ً

ﯾﯿﰀﭼ الصافات ،1٥2 :ﭽﭬﭼ لقمان,1٦ ,13 :
ً

.ً1٧
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بالكسرة اليت قبلها أل ّن النداء خمتص باحلذف ،لكثرة استعماله .

وأنكـر أبــو حــامت علــى أبـو عمــرو حتســينه هلــذه القـراءة وكأهنــا لغــة جمهولــة النســب،

إالّ أ ّن أعــالم اللغــة وأقطاِّبــا مــن أمثــال قطــرب ،والف ـراء ،مسعوهــا م ــن العــرب اخلل ــص،
وحكوهــا عــنهم ،وأجازوهــا وصـ ّـوبوها ،فهــي لغــة بــين يربــوع تلــك الــيت تعتــز بانتسـ ـ ـ ـ ـ ـاِّبا
إىل قبيلــة متــيم الــيت حتتــل مكان ـاً مرموق ـاً بــني القبائــل الــيت أُخــذ عنهــا اللسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان العــريب
()1
.
املبني

()2
حبج ـة أن اجملـ ّـوزين استشــهدوا هلــا ببيــت
,
جوزهــا الزخمشــري علــى تضــعيف
ّ
وقــد ّ
جمهول:
ـال َهلـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــل لَـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت بِاملر ِضـ ـ ـ ـ ـ ــى
ـك يَ ـ ـ ـ ــا تَـ ـ ـ ـ ـ ِـاى قَالَـ ـ ـ ـ ـ ــت لَـ ـ ـ ـ ـ ــهُ َمـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ
قــــ َ
َ
َ
َ
َ
غــري أ ّن أبــا حيــان تعقبــه بدقــة بالغــة يف إنك ــاره لبي ــت األغلــب العجل ــي كش ــاهد
للقـراءة ،وإحالتــه إىل النســب اجملهــول ،وهــي خاصــيّة بصـريّة يلجــأ هلــا حنــاة البصــرة حــني

حتاص ــرهم الشـ ـواهد ويع ــوزهم ال ــدليل ،ف ــال جي ــدون أس ــهل عل ــيهم م ــن إنك ــار الشـ ـواهد
والطّعن عليهـا بأهنـا لقائـل جمهـول( ,)3فقـال يف البحـر :وأمـا قَـولُـهَُ :واستَش َـه ُدوا َهلَـا بِبَـيـت
َجم ُهــول ،قَــد ذَ َكــر َغي ــرهُ أَنــهُ لِألَغلَـ ِ
ـب العِجلِــيَ ،وِهــي لُغَــة بَاقِيَــة ِيف أَف ـ َـواهِ َكثِــري ِمـ َـن النـ ِ
ـاس
َ ُ
َ
ِ ()4
.
ول ال َقائِ ُلَ :ما ِيف أَفـ َع ُل َك َذا بِ َكس ِر اليَاء
إِ َىل اليَـوِم ،يـَ ُق ُ
وزاد أب ــو ش ــامة يف توثي ــق الش ــاهد ح ــني رآه يف ديـ ـوان األغل ــب العجل ــي ،وذك ــر
مطلـ ــع األرجـ ــوزة الـ ــيت ذكـ ــر فيهـ ــا فقـ ــال(" :)1ورأيتـ ــه أنـ ــا يف أول ديوانـ ــه ،وأول ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا
الرجـ ــز:
( )1الدفاع عن القرآن ضد النحويني واملستشرقني (ص. )33 :
( )2ينظر :الكشاف (.)111/2
( )3الدفاع عن القرآن ضد النحويني واملستشرقني (ص )3٦ :بتصرف .
( )4البحر احمليط يف التفسري (.)429/٦
( )1ينظر :إبراز املعاين (ص.)111 :
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ـافري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالط الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
أقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويب مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
وأمــا ابــن األنبــاري( )1فكــان أقــوى دفاع ـاً عــن الق ـراءة ،حــني جعــل روايــة الكســر
أرجــح مــن روايــة الفــتح يف هــذا املقــام الــذي يتــاج إىل مطابقــة حرك ــة اليــاء مــع حرك ـ ـة
اهلمـ ــزة اجملـ ــاورة هلـ ــا مـ ــن كلمـ ــة (إين) الواقعـ ــة بعـ ــدها ،ويـ ــرى أ ّن األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل يف التقـ ــاء
الســاكنني هــو الكس ــر وقــد عــدلوا عن ــه إىل الفــتح الس ــتثقال الكس ــرة ،إالّ أ ّن مح ــزة ق ــد
عـ َـد َل إىل األصــل يف هــذه الق ـراءة( ،)2وقــد أدىل املعـ ّـري بــدلوه يف الق ـراءة( )3حــني أيمــع
عل ــى كراه ــة ه ــذه القـ ـراءة وموافق ـاً ب ــذلك للنح ــاة ،ول ــه يف ذل ــك قص ــد للطع ـ ـ ـ ـن عل ــى
علمــاء املســلمني ( ,)4وهــو الــذي ُرمــي باإلحلــاد وهــذا الطّعــن خيــدم مبتكراتــه اإلحلاديــة،

ومنهج ــه يف الش ــك وإعم ــال العق ــل ،وإيماع ــه ه ــذا وغ ــريه م ــن النح ــاة أس ــقطه إطـ ـراد
القراءة.
ويف اطرادهـا يقــول صــاحب التصـريح " :الكســر "مطــرد يف لغــة بــين يربــوع يف اليــاء
املضــاف إليهــا يمــع املــذكر الســامل وعليــه قـراءة محــزة" واألعمــش ويــي بــن وثــابَ " :وَمــا
أَنـتُم "ِمبُص ِرِخي إِين" بكسر الياء يف الوصل "(.)1

املتأمل ،فنجده منها وقـد غلـب عليـه
ولعل لنا مع موقف الفراء من القراءة موقف ّ
اجلانب اللغوي ،وانتصر منهج النحاة لديـه علـى مـنهج القـراء ،فقـد رمـى القـراءة بـالوهم

وعـ ــدم الدرايـ ــة بالعربيـ ــة ،يف طعـ ــن صري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح للقـ ـراءة ،متـ ــأثراً بالنزع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية،
ولكننا جند النزعة الكوفية تنتابه جمـدداً فيحـاول أن جيـد للقـراءة خترجيـاً لغوي ـ ـ ـ ـ ـاً سليـ ـ ـ ـماً،
( )1اب ُن األَنـبَا ِري سبقت تريمته ص. 211
( )2ينظر :البيان يف غريب إعراب القرآن (.)1٧/2
( )3ينظر :رسالة الغفران (ص.)111 :
( )4التصريح مبضمون التوضيح يف النحو (.)٧4٥/1
( )1املصدر السابق.
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()1
وخمرج ـاً لق ــول
وينقــل أنــه مسعهــا عــن العــرب  ،مص ــدراً حكم ـاً ب ــالوهم عل ــى الق ــار ُ

الشاعر .

ـوهم مثــل محــزة وأبــو عمــرو يف صــحة الق ـراءة ،أو أن يكــون
ول ـيس ممــا يُعقــل أن يتـ ّ
القـ ّـراء أقــل حرص ـاً مــن الشــعراء يف التحــري والتثبــت ،وإن ك ــان الف ـراء نفس ــه قــد خ ــر َج

ق ـراءة اإلســكان يف (أرجــه وأخــاه) علــى أهنــا لغــة لــبعض العــرب( ،)2فكــل العجــب مــن
هتجمه على هذه القراءة ورميها بالوهم ،وهي لغة ثابتة لبعض العرب(. )3
الخ صة :
أوالً :القـراءة متـواترة عــن السـلف واخللــف فــال جيــوز أن يقــال فيهــا :إهنــا خطــأ ،أو

قبيحة ،أو رديئة ،وال صحة إليماع النحاة علـى كراهتهـا ،فقـد انتصـر هلـا أعالمهـم ،ممـا
قل استعماهلا .
يستفاد بأهنا لغة وإن ّ

ثاني ـاً :إ ّن ه ــذه الق ـراءة صــحيحة ،اجتمع ــت فيه ــا االرك ــان الثالث ــة ص ــحة الس ــند،
وموافقة الرسم العثماين ،وموافقة وجه من أوجه اللغة العربية.

ثالثاً :إ ّن القراءات توقيفيـة وليسـت اختياريـة خالفـاً ملـا يظنـه بعـض النحـاة مـن أهنـا
اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء.
رابعاً :القراءة سنّة متّبعة ,وهذا ال ينُـايف أن يتـأثر ال ُق ّـراء بالبيئـة القبليـة حـني اختيـار
القراءة ،وذلك على أساس الوارد منها عن النيب . 
خامس ـاً :ق ـرأ أبــو عمــرو بكســر يــاء املــتكلم يف (يــا بُـ َـين) ممــا يــدل علــى أهنــا لغــة
لبعض العرب ومل ي ِ
نكر عليه النحاة ذلك ،فكيف يُن َكُر على محزة كسرها .
ُ
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء (.)٧٦/2
( )2ينظر :معاين القرآن للفراء (.)223/1
( )3ينظر :مواقف النحاة (ص. )19٥ :
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سادساً :بدون أن يُعمينا التعصب للقدماء والقـول بـأثريتهم ،وبأخـذنا يف االعتبـار

مل ـواقفهم املتع ـ ّددة مــن هــذه الق ـراءة وغريهــا ،لنــا أن نق ــول ب ــأهنم مل يك ــن دافعه ــم فيم ــا
ذهبـوا إليــه الطّعــن والتــنقص ،بــل كــان دافعهــم الرغبــة الشــديدة يف التحــري والتثبـت ،وأ ّن
التخطئة ليست للقراءة وإمنا للقياس النحوي .
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المبحثًالسادس ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯙ ﯚ ﯛًﭼ الكهف.21 :
تأصيل القراءة:
َو َحـ ـ ـ ْ فُ َ للتـ ْن ـ ــوين م ـ ـ ْـن مائَـ ــة َشـ ـ ـ َفا
ْج ْزم ُك ِّم ـ ـ َ
َوتُ ْشـ ــر ْ خطَـ ــاب َو ْهـ ـ َـو بـ ــال َ
قرأ محزة والكسائي بـرتك التنـوين واإلضـافة ( ِمائَ ِـة سـنني) ،واحلجـة أهنـم أتـوا بالعـدد

على وجهه ،واضافه علـى خ ّفـة جمموعـاً علـى أصـله؛ ألن القيـاس أ ّن يكـون مفـرداً رعايـةً
لألص ــل ،و األص ــل أن يك ــون التميي ــز مطابقـ ـاً للمميّـ ـز ،لك ــن النح ــاة أيمعـ ـوا عل ــى أ ّن
الواحــد املفســر عــن العــدد معنــاه اجلمــع ،فاملائــة وإن ك ــان واحــداً يف اللفــظ إالّ أن ــه يف
ـالرهط والنفـ ــر ,وعلـ ــى هـ ــذا فمـ ــن أضـ ــاف أجـ ــرى اإلضـ ــافة إىل اجلمـ ــع
املعـ ــىن يمـ ــع كـ ـ ّ
كاإلضافة إىل الواحد.
ِِ
ِ
ني) ب ( َولَبِثُـوا) ،مث
وق ـرأ البــاقون بــالتنوين (مائَــة ســنني) ،واحلجــة أنــه نصــب (س ـن َ
ـث ِمائَــة) منهــا فكأنــه قــال :ولبث ـوا ســنني ثلثمائ ــة ،مث ــل قول ــك ص ــمت أيام ـاً
أبــدل (ثَل ـ َ
مخسة .
ِِ
وقيــل أنــه ينصــب (ثَلـ َ ِ
ني) بــدالً منهــا أو مفســرة
ـث مائَــة) ب ( َولَبِثُـوا) وجيعــل (ســن َ
عنها (.)1

الطعن:
َخطـأَ هــذه القـراءة أبــو حــامت مبــا نقلــه عنــه أبــو حيــان يف البحــر فقــال( :وأحنــى أبــو

( )1ينظر :السبعة ( ،)3٨9/1احلجة البن خالويه (ص ،)223:التيسري يف القراءات السبع (ص،)143:
النشر (. )31٥/2
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حــامت علــى هــذه الق ـراءة ،وال جيــوز لــه ذلــك) ( ،)1كم ــا خطأ ََه ــا امل ـ ـ ـ ـربد يف املقتض ــب،
قــال( :وقــد قـرأ بعــض القـراء باإلضــافة فقــال( :ثلــث مائـ ِـة ِســنني) وهــذا خطــأ يف الكــالم
غري جائز ،وإمنا جيوز يف الشعر للضرورة) (.)2
وقــال النحــاس" :فأمــا ثــالث مائــة ســنني فبعيــد يف العربيــة ،جيــب أن تتــوقّى القـراءة
به"(.)3
و ه الطعن:
أل ّن القياس أن يكون مفرداً رعايةً لألصل ،وأل ّن األصل أن يكـون التمييـز مطابقـاً
للمميّ ـز ،وهــذه اللغــة وإن كانــت صــحيحة ،إالّ أهن ــا قليلــة االس ــتعمال وغــري مش ــهورة،

فهو أصل قد رفض استعماله .

دراسة الطعن:
ق ـرأ محــزة والكســائي بــاخلفض ألهنــم أوقع ـوا فيهــا اجلمــع موقــع املفـ ِ
ـرد وهــو كقولِــه
َ َ

تعــاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮊ [الكهــف ،]1٥3 :قــال الزخمشــري" :وقــر  :ثالمثائــة ســنني،
ِ
ين
باإلض ـ ــافة ،علـ ـ ــى وضـ ـ ــع اجلمـ ـ ــع موضـ ـ ــع الواحـ ـ ــد يف التمييـ ـ ــز ،كقولـ ـ ــه (باألَخ َسـ ـ ـ ِر َ
أَعمـ ًـاال)"( )4يعــين أنــه أوقــع «أَعمــاالً» موقــع « َعم ـالً» ،ويف مصـ ِ
ـحف عبــد اهلل « َســنَة»
َ َ
ِ
ُيب .وقـرأ الضـحاك « ِسـنُون» بـالواو علـى أهنـا خـرب مبتـدأ مضـمر ،أي:
باإلفراد .وِّبا قرأ أ َّ
هــي ســنُون ،وعلــى ق ـراءة محــزة تكــون ســنني متيي ـزاً علــى وضــع اجلمــع موضــع الواحــد يف
التمييز.
ومل يــر البــاقون يف ق ـراءهتم إضــافةَ « ِمئَــة» إىل يمــع نـَونُـوا ،وجعل ـ ـ ـوا « ِســنني» بــدالً
( )1ينظر :البحر احمليط (. )1٦4/٧
( )2املقتضب (. )1٧1/2
( )3إعراب القرآن للنحاس (.)293/2
( )4ينظر :الكشاف (.)٧1٦/2
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ِ
وز َعلَـى َمـذ َه ِ
ني( .)1ونـَ َقـل
عطف بيـان ،وعطـف البيـان ال َجيُـ ُ
من «ثلثمئة» أو َ
ب البَصـ ِري َ
أبـو البقـاء أنــه بـدل ِمــن « ِ
ـب (ســنني) َعلَـى التميِيـ ِز
ص
ن
ـا
ـ
َم
أ
و
.
ـع
م
اجل
ـىن
ع
م
يف
ـا
ـ
هن
أل
»
ـة
ئ
م
َ
َ
َ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ور أَن ِمائَ ـ ـةً َال يـُ َفس ـ ـ ُـر إِال ِمبُف ـ ـ َـرد َجم ـ ـ ُـرورَ ،وأَن
فَـ ــال َمح ُفو ُ م ـ ــن ل َس ـ ــان ال َع ـ ـ َـرب ال َمش ـ ـ ُـه ُ
الشاعر(:)2
ُ
ِ
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وال َفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ
إذا ع ـ ـ ـ ـ ــا ال َف ـ ـ ـ ـ ـ َـىت مئَت ـ ـ ـ ـ ــني عامـ ـ ـ ـ ـ ـاً فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َذ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني َيم ًع ــا ،وي ــرى
ضـ َ
ـاف إِ َىل ذَل ـ َ
ه ــو م ـ َـن الض ـ ُـر َورات َوَال س ــي َما َوقَــد ان َ
ـك َك ــو ُن س ــن َ
الســمني أنــه ال جيــوز أَن يكــو َن «ســنني» يف هــذه الق ـراءةِ ممي ـزاً؛ ألن ذلــك إمنــا جيــيءُ يف
ضرورة مع إفر ِاد التمييز(.)3
واألصــل أن يكــون التمييــز مطابق ـاً للمميّ ـز لكــنهم التزم ـوا يف متيّـز مــا فــوق العشــرة

أن يكون مفرداً مـيالً لالختصـار وال يـرد أن متييـز الثالثـة جيـب أن يكـون يمعـاً وهنـا وقـع
مفـ ــرداً أل ّن «املائـ ــة» وإن كـ ــان مفـ ــردا يف اللفـ ــظ فهـ ــو يمـ ــع يف املعـ ــىن مثـ ــل« :الـ ــرهط،

والنفر»( ,)4وحاصلة كما جاء يف شرح ابن عقيل علـى األلفيـة أن العـدد املضـاف علـى
قسمني:

أحدمها :ما ال يضاف إال إىل يمع وهو ثالثة إىل عشرة .
والثــاين :مــا ال يضــاف إالّ إىل مفــرد وهــو مائ ــه وألــف وتثنيتهمــا حن ــو مائتــا دره ــم

وألفا درهم ،وأما إضافة مائة إىل يمع فقليل (.)1
ـاف ِيف ال َمشـ ُـهوِر
ضـ ُ
ووقــف الفارســي للق ـراءة فقــال :إ ّن هــذا الضــرب مــن العــدد يُ َ
( )1البحر احمليط (.)1٦4/٧
( )2من شواهد الكتاب ،وقـد نسـبه سـيبويه إىل يزيـد بـن ضـبه ()1٦2/2مث عـاد فنسـبة إىل الربيـع بـن ضـبع
الفزاري ( ,)2٥٨/1وهو بال نسبة يف املقتضب ( ،)1٦9/2ويف اهلمع (. )34٨/2
( )3ينظر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( ،)11٥/3الدر املصون (. )4٧٥/٧
( )4ينظر :القراءات وأثرها يف علوم العربية (.)34/2
( )1ينظر :شرح ابن عقيل (. )٦9/4
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ِ
اف إِ َىل اجلَم ِع(.)1
ض ُ
إِ َىل ال ُمفَرد اآلحادَ ،وقَد يُ َ

واستحس ـ ــنها القيس ـ ــي يف املش ـ ــكل بقول ـ ــهُ " :ه ـ ـ َـو حس ـ ــن ِيف القيَ ـ ــاس قَلِي ـ ــل ِيف
ِاالستِعمال ِألَ ّن الو ِ
احد أخـف مـن اجلمـع َوإِمنَـا يبعـد مـن ِج َهـة قلـة ِاالسـتِع َمال َوإِال فَـ ُه َـو
َ
َ
()2
األَصل" .
مسألة :فيما يتعلق بب غة التعبير القرآني لآلية .
مـن لطــائف التعبــري القــرآين وخصائصــه املعجــزة فيمـا يتصــل ِّبــذه اآليــة ،ومــا يتعلّـق

بذكر التمييز فيها ،إذا كان يف حذفه ما يؤدى إىل لبس يف املعىن فعندها جيب ذكره.
ويف (ثََال َ ِ ِ ِ
ني َوازَد ُادوا تِس ًـعا) ذكـر التمييـز (سـنني) أل ّن العـدد املـذكور مل
ث مائَة سـن َ

يدخل يف حساب أحد مـنهم أو يف تصـوره ،وعلمـه إمنـا إىل اهلل وحـده فكـان ال بـد مـن
ذكـره ،مث انظـر إىل َعجــز اآليـة حينمـا عطــف القـرآن قولـهَ ( :وازَد ُادوا تِسـ ًـعا) ،كيـف عــاد
إىل ح ــذف التميي ــز عن ــدما س ــهل تص ـ ّـوره ،فل ــم ي ــذكر متيي ــز التس ــع؛ ألنـ ـه ق ــد ُعلِ ـ َـم م ــن
العطف على ما ُعلِ َم متييزه نصاً ،فكان ذكره شبيهاً بالزيادة الـيت مل تـدع إليهـا حاجـة يف
البيان ،وهذا فـن عظـيم مـن فنـون التصـرف يف القـول مل جتـده علـى كمالـه إالّ يف القـرآن
()3
الكرمي ألنه تنزيل حكيم .
الخ صة:
"وأَحنَـى
أوالً :إ ّن هذه القراءة تتوافر ِّبا شـروط القـراءة الصـحيحة ،قـال أبـو حيـانَ :
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ك( ،)4وقال السمني :وال يلتفت إليه (.)1
وز لَهُ َذل َ
أَبُو َحامت َعلَى َهذه القَراءَة َوَال َجيُ ُ
( )1ينظر :احلجة للفارسي (.)434/3
( )2ينظر :مشكل إعراب القرآن ملكي (.)44٥/1
( )3خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية (.)1٥/2
( )4ينظر :البحر احمليط (. )1٦4/٧
( )1ينظر :الدر املصون (. )4٧٥/٧
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ثانيـاً :كــم مــن قـراءة أنكرهــا بعــض أهــل النحــو أو كثــري مــنهم ومل يعتــرب إنكــارهم،

على األصل الثابت عن أيب عمرو الداين .

ثالث ـاً :خط ــأ النحــاة هــذه الق ـراءة لقلــة اســتعماهلا ،ف ــإذا ك ــانوا يثبت ــون أوج ــه اللغ ــة
بأبيات جمهولة القائل ،وبكالم جماهيل األعراب الـيت ال يعـرف هلـا إسـناد ،فمـن األحـرى
أن يســتدل بــالقراءات الصــحيحة والــيت هلــا وجــه يف العربيــة علــى إثبــات أوجــه اللغــة وإن
كانت قليلة االستعمال .
رابع ـاً :مــا مــن قـراءة ثابتــة طعــن فيهــا أحــد النحــاة بــدعوى خمالفتهــا للغــة أو لعــدم
شهرهتا ،إال ِ
لصحتها .
ووج َد من األئمة من يدافع عنها ومن كالم العرب ما يشهد ّ
ُ
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المبحثًالسابع ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞًﭼ الكهف.9٧ :
تأصيل القراءة:

اعوا ِحلَم ـ ـ َـزَة َش ـ ــد ُدوا
َوطَـ ــاءَ فَ َم ـ ــا اس ـ ـطَ ُ

َوأَن تَـنـ َفـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد التـ ـ ـ ـ ـ ــذكِريُ َشـ ـ ـ ـ ـ ــاف تَـ ـ ـ ـ ـ ـأَوالَ

اعوا) عـن املوضـع الثـاين املـتمم لآليـة (ومــا
احـرتز اإلمـام الشـاطيب بقولـه (فَ َمـا اسـطَ ُ

اعوا).
استَطَ ُ

وحجتـ ــه أ ّن أصـ ــله
وبـ ـ ّـني بعـ ــدها بـ ــأ ّن محـ ــزة ق ـ ـرأ بتشـ ــديد الطـ ــاء علـ ــى اإلدغـ ــامّ ،
(اسـتطاعوا) فـأدغم التـاء يف الطـاء الجتماعهمـا ومهـا متقاربـان ،ومل تنقـل حركـة التــاء إىل
الس ــني بع ــد اإلدغ ــام ل ــئال ُي ــرك م ــا ال يتح ــرك يف موض ــع وه ــو س ــني (اس ـتَـف َعل) فبق ــي
(اســطاعوا) بتشــديد الطــاء ،مــع أ ّن الســاكن الــذي قبــل املــدغم لــيس حبــرف مــد ،وقــد

ج ــاء مثل ــه يف قولـ ــه تع ــاىل :ﭽ ﭥ ﭦًﭼ البق ــرة ،2٧1 :عنـ ــد م ــن قـ ـرأ بسـ ــكون
ِ
اعوا} بِالت ِاء .
حجته قَراءَة األَع َمش {فَ َما استَطَ ُ
العني ،كما أ ّن ّ
وحجـ ـتهم أ ّن أص ــله أيضـ ـاً (اس ــتطاعوا) عل ــى وزن
وقـ ـرأ الب ــاقون بتخفي ــف الط ــاءّ ،
فحــذف
(اسـتَـف َعلُوا) كقـراءة محــزة ،إالّ أهنــم كرهـوا اجتمــاع املتقــاربني ومهــا التــاء والطــاءُ ،
التـ ــاء ومل يـ ــدغم؛ ألن إدغامـ ــه كـ ــان سـ ــيؤدي إىل حتريـ ــك السـ ــني الـ ــذي مل يتحـ ــرك يف
موضــع ،أو قــد يــؤدي إىل بقائ ـه س ــاكناً ,فيكــون م ــا قبــل امل ــدغم ســاكناً م ــن غــري م ــد،

وكالمها مكروهان عندهم (.)1

وقرأه ــا األعش ــى ،ع ــن أيب بك ــر «اصـ ــطاعوا» بإب ــدال الس ــني ص ــاداً .واألعمـ ــش
( )1ينظر :السبعة (ص ،)4٥1 :حجة القراءات البن زجنله (ص ،)431 :املوضح (ص.)491 :
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«اســتطاعوا» كالثاني ــة( ,)1واتف ــق الق ـ ّـراء عل ــى ق ـراءة املوض ــع الث ــاين يف تتم ــة اآلي ــة (وم ــا

استَطاَ ُعوا) .

الطعن:
قال النحاس :حكى أبـو عبيـد أ ّن محـزة كـان يـدغم التـاء يف الطـاء ويشـدد الطـاء،

وه ــذا ال ــذي حك ــاه أب ــو عبي ــد ال يق ــدر أح ــد أن ينط ــق ب ــه أل ّن الس ــني س ــاكنة والط ــاء
املدغمة ساكنة (.)2
وحلنهــا وخطأهــا الزجــاج بقولــه :فأمــا مــن ق ـرأ فمــا اس ـطَاعوا  -بإدغــام الســني يف
الطـ ــاءِ ،
فالحـ ــن خمطـ ــئ( ،)3وقـ ــال الفارسـ ــي عنهـ ــا أهنـ ــا غـ ــري جـ ــائزة ( ,)4وضـ ــعفها ابـ ــن
عطية(.)1

و ه الطعن :
طعــن بعــض النّحــاة يف هــذه القـراءة مــن حيــث اجلمــع بــني ســاكنني ،لــيس أوهلمــا

حرف مد ولني ,وأ ّن ذلك عندهم مردود وبعيد على غري احلد .
دراسة الطعن:

قرأ اإلمام محزة بالتشديد يف الطاء على اإلدغام ،ووجه يف اإلدغـام كمـا ذكـره أبـو
علي رغم عدم إجازته للقراءة :أنه ملا مل ميكـن إلقـاء حركـة التـاء علـى السـني لـئال يـؤدي
ذلك إىل حتريك ما تُكره احلركة فيه( – )٦يعين أ ّن سني اسـتَـف َعل ال تتحـرك – أُد ِغـم مـع

الساكن وإن مل يكن حرف لني .

( )1ينظر :الدر املصون (. )11٥/٧
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)3٥٨/2
( )3ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)312/3
( )4ينظر :احلجة للفارسي (. )4٧4/3
( )1ينظر :احملرر الوجيز (. )144/3
( )٦ينظر :احلجة للفارسي (. )4٧1/3
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ـري حـ ــرف مـ ــن هـ ــذا النحـ ــو ,مثـ ــل :ﭽ ﭥ ﭦًﭼ البقـ ــرة:
وقـ ــد قـ ـرأ القـ ـراءُ غـ ـ َ

 ،2٧1وعن ـ ـ ــد تش ـ ـ ــديد الت ـ ـ ــاء للب ـ ـ ـ ـ ـزي يف مث ـ ـ ــل :ﭽ ﮡ ﮢًﭼ البق ـ ـ ــرة2٦٧ :
ومس ـ ِـح ِي» يع ــين يف ق ــول
ﭽ ﭵ ﭶًﭼ آل عمـ ـران ,1٥3 :وق ــد أنش ــد س ــيبويه « َ

الشاعر(:)1
ـالل الز ِاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـحي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ِ
كأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
كاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ُ
َ
َ
يري ــد « ِ
ـس
َ
ومس ــحه» ف ــأدغم احل ــاء يف اهل ــاء بع ــد أَن قَـلَ ـ َ
ـب اهل ــاءَ ح ــاءً ،وه ــو عك ـ ُ
()2
قاعدةِ ا ِإلدغام يف املتقاربني .
وجوَز الداين قـراءة محـزة وذكـر أهنـا مسـموعة وهلـا مـا يقويهـا ،فقـال يف جامعـه :قـرأ

محزة( :فما اسطاعوا) بتشديد الطاء ،يريد فمـا اسـتطاعوا ،فـأدغم التـاء يف الطـاء ،ويمـع
بـني ســاكنني يف الوصــل ،واجلمــع بينهمـا يف مثــل ذلــك جــائز مسـموع ،وممــا يقـ ّـوي ذلــك
ويسوغه أ ّن الساكن الثاين ملا كان اللسان عنده يرتفع عنـه وعـن املـدغم ارتفاعـةً واحـد ًة
ّ
()3
صار مبنزلة حرف متحرك ،فكأ ّن الساكن األول قد ويل متحركا .

وال خيفــى وجــود التجــانس بــني التــاء والطــاء إذ خيرج ــان م ــن خم ــرج واح ــد ،وه ــو:
طــرف اللســان مــع مــا يليــه مــن أصــول الثنايــا العليــا ،كم ــا أهنمــا مش ــرتكان يف ص ــفيت:
الشدة واإلصمات .

وقــد جــاء التخ ِفيــف ِيف املوضــع األول ِألَ ّن َمف ُعولــه حــرف َوفعــل وفاعــل ومفعــول
فَاختَــار فِي ـ ِـه احل ــذف ،والث ـ ِـاين مفعول ــه اس ــم و ِ
اح ــد َوُه ـ َـو قَـول ــه {نقب ــا}( ,)4وأل ّن زيـ ـ ـ ـ ـادة
َ ُ
َ
َ
َ
َ
( )1مل اهتد لقائله وهو يف الكتاب لسيبويه (.)41٥/4
( )2ينظر :الدر املصون (.)11٥/٧
( )3ينظر :جامع البيان يف القراءات السبع (.)132٧/3
( )4ينظر :الربهان يف توجيه متشابه القرآن (ص.)1٧1 :
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املبــىن تــدل علــى زيــادة املعــىن ,وذكــر الــدكتور ص ـالح اخلالــدي فائــدة بالغيــة يف ســياق
ه ــذا الكـ ــالم يف التخفيـ ــف وحـ ــذف الت ــاء يف الفعـ ــل األول دون الثـ ــاين يف كتابـ ــه (مـ ــع
قصص السابقني يف القرآن) مفادها :أ ّن احلكمة مـن حـذف التـاء مـن الفعـل يف اجلملـة
األوىل م ــع أهن ــا أثبت ــت يف الفع ــل نفس ــه يف اجلمل ــة الثاني ــة ،أ ّن ح ــذف الت ــاء يف اجلملـ ـة
األوىل كــان للتخفيــف ،ولــذلك ميكــن أن نسـ ّـميها (تــاء اخل ّفــة) ،ووجــه اخلفــة أ ّن اجلملــة
الســد ،وهـذا التســلق يتــاج إىل سـرعة املتســلق ومهارتــه
أخـربت عــنًعجــزهم عـن تسـلّق ّ

ورشاقته أوالً ،ولذلك غالباً ما يعجز البـدين عـن التسـلق؛ ألنـه يتـاج إىل خفـة ،ليتسـلّق
بسرعة ،ولذلك حذفت التاء من الفعل تسهيالً وختفيفاً(.)1
طاعوا لَ ــهُ نـَقبـ ـاً ف ــإ ّن الت ــاء بقي ــت في ــه؛ ألن ه ــذا ه ــو
أم ــا الفع ــل الث ــاينَ :وَم ــا اس ــتَ ُ
السـد وهدمـه يتـاج إىل جهـد
األنسب للسياق ،واملتفق مع اجلو العام ،وذلك أ ّن نقب ّ
ومش ّقة وثقل ووقت ،يتاج إىل أدوات للحفـر والـنقض ،بقيـت التـاء للثقـل ،لتسـاعد يف
()2
رسم جو الثقل واجلهد يف نقض السد .
كما أ ّن الصعود على السـ ّد يتطلّـب زمنـاً أقصـر مـن إحـداث النقـب فيـه ،فحـذف

وقصــر منــه ليتجــانس النطــق مــع الــزمن الــذي يتطلّبــه ،وملــا كــان نقــب جــدار
مــن الفعــل ّ
ويتحم ــل اإلنس ــان يف ذل ــك كثـ ـرياً مـ ـن املشـ ـ ّقة واجله ــد،
السـ ـ ّد يت ــاج إىل جه ــد وكـ ـ ّد،
ّ
ويتطلّب لذلك زمنـاً أطـول مـن الصـعود عليـه ،أثبتـت التـاء يف الفعـل نفسـه ،لبيـان زيـادة
الزمن أيضاً ،عالوة على احلدث نفسه(.)3

وألنــه كمــا ســبق وأســلفنا أ ّن (اســطاعوا) قــد جــاء مكــان مفعوهلــا( :أن ،والفعــل،
والفاع ــل ،واملفع ــول ب ــه) ،وه ــي أربع ــة أش ــياء ،فثق ــل ُمتعلّقه ــا ،ول ــذلك ح ــذف لفظه ــا،
( )1ينظر :مع قصص السابقني يف القرآن (ص.)34٦ :
( 1٥٥٥ )2سؤال وجواب يف القرآن (ص.)2٥2 :
( )3تفسري القرآن الكرمي للشيخ ابن عثيمني سورة الكهف (ص.)131 :
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فخ ّفــف ُمتعلّقهــا فاحتملــت أن
و(اســتطاعوا) تع ـ ّدت إىل اســم واحــد وهــو قولــه (نقب ـاً)ُ ،

ـتم لفظهــا وِّبــذا يكــون هنــاك تـوازن بــني الصــيغتني :الثقيــل مــع اخلفيــف ،واخلفيــف مــع
يـ ّ
الثقيل ،وِّبذا ناسب القرآن بني احلدث والزمن وتوازن الصيغتني .

الخ صة :
أوالً :إ ّن هــذه الق ـراءة مت ـواترة ،ال جيــوز الطّعــن فيهــا ،وقارئهــا إمــام حــرب ،مــا كــان

يقرأ إالّ بأثر.
ثاني ـاً :هــذه الق ـراءة تــدخل يف بــاب عظــيم مــن أب ـواب اإلعجــاز البيــاين يف القــرآن
خاصاً بعنـوان (الـذكر واحلـذف يف القـرآن الكـرمي)،
الكرمي ،أفرد له كثري من العلماء باباً ّ

فـ ــالقرآن الكـ ــرمي ال يـ ــذف حرفـ ـاً مـ ــن موضـ ــع ويضـ ــيفه يف آخـ ــر إالّ حلكمـ ــة يقتضـ ــيها
ـدل عليــه الفعــل أقـ ّـل،
ـدل علــى أ ّن احلَـ َـدث الــذي يـ ّ
الســياق ،فقــد يــذف القــرآن حرفـاً ليـ ّ

ـدل علـى أ ّن احلـدث أكثـر ،أو
بينما يذكر هذا احلرف يف نفس الفعل يف موضع آخـر لي ّ
أ ّن زمنه أطول ,فسبحان من أنزله تبياناً لكل شيء.
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المبحثًالثامن ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷًﭼ الكهف.44 :
تأصيل القراءة:

هم بالْ َك ْسـ ـ ـ ــر فُـ ـ ـ ـ ْـز َوب َك ْهفـ ـ ـ ــه
ـاءيْن أَقْ ـ ـ ـ ـ ــبَ
َولَيَـ ـ ـ ــت ْ
َش ـ ـ ـ ـ ـ َفا َوَم اعـ ـ ـ ـ ــا إنِّـ ـ ـ ـ ــي بيَـ ـ ـ ـ ـ َ
قـرأ محـزة والكســائي بكسـر الـواو يف (ال ِوالَيَـة) ،ووجـه أنــه يـراد بــه السـلطان والقــدرة
هلل ،وهو على وجـه (فِ َعالـة) بكسـر الفـاء مـن الصـناعات حنـو األمـارة واخلالفـة والكتابـة،
وهــي مــن تـويل األمــر ،وقــال بعــض أهــل اللغــة إنــه جيــوز فــتح الـواو فيهــا أيضـاً علــى هــذا
املعىن .
وكســر ال ـواو مح ــزة وح ــده يف موض ــع األنف ــال :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ
األنفال ،٧2 :ولكن مدار الطّعن وقـع علـى موضـع سـورة الكهـف دون موضـع األنفـال
وهي يف األنفال على معىن النصرة هلل . 

وقرأ الباقون بفتح الواو(ﯵ) ،وهي من والية الـدين وهـي الربوبيـة ،وقيـل النُصـرة
ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـاية و
الو َ
كالوَكالـ ـ ـ ـ ـ ـة والوَكالـ ــة ،و َ
كمـ ــا يف األنفـ ــال ،وقيـ ــل مهـ ــا لغتـ ــان مبعـ ــىن واحـ ــد َ
صاية (.)1
ال ِو َ
الطعن:
ُح ِك َي عن أيب عمرو بن العالء واألصمعي ،أَن َكسَر ال َوا ِو ُهنَا َحلن ِألَن فَـ َعالَةَ

( )1ينظـر :التيســري يف القـراءات الســبع (ص ،)143:حجـة القـراءات البــن زجنلــه (ص ،)41٨ :الكشــف
للقيسي( ،)٦3/2املوضح (ص. )4٨2 :
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ِ
ِ ِ ِ
ـك تَـ َـويل أ ُُمـور( ,)1ويـرى النحـاس
س ُهنَال َ
يمـا َكـا َن َ
إمنَا َجتيءُ ف َ
صـنـ َعةً أَو َمع ًـىن ُمتَـ َقل ًـدا َولَـي َ
أهنا بعيدة(.)2

و ه الطعن:
أل ّن (فِ َعالَــة) إمن ــا جي ــيء فيمــا ك ــان ص ــنعة أو مع ــىن متقل ــداً ،واحل ــديث يف موض ــع

سورة الكهف عن يوم القيامة حيث املواالة هلل سبحانه ,وليس هنـاك تـويل أمـور ،فلـيس
لبشر يف ذلك الوقت سلطان أو إمارة .
دراسة الطعن :

جــاء يف معــىن الواليــة يف اللغــة " :والواليــة بالكســر :الســلطان .والواليــة :النص ـرة.
يقــال :هــم علــى واليــة ،أي جمتمعــون يف النصــرة .وقــال ســيبويه :الواليــة بــالفتح املصــدر،

والوالية بالكسر االسم مثل اإلمارة والنقابة"(.)3
وذكر الرازي أ ّن قوله تعاىلِ :
ك ال َواليَةُ لِل ِه) ِيف معناه ُو ُجوه:
(هنال َ
ُ
ـاىل لَمــا ذَ َكــر ِمــن قِصـ ِـة الــر ُجلَ ِ
األَو ُل :أَنــهُ تَـ َعـ َ
ني َمــا ذَ َكـ َـرَ ،علِمنَــا أَن النصـ َـرةَ َوال َعاقِبَـةَ
َ
ـال:
ـود َة َكانـَـت لِل ُمــؤِم ِن َعلَــى ال َكــافِ ِر ,وهــو َه َكـ َذا ِيف َحــق ُكــل ُمــؤِمن َوَكــافِر فَـ َقـ َ
ال َمح ُمـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـك ال َواليـَ ـةُ لل ـ ِـه احلَـ ــق أَي ِيف ِمث ـ ِـل ذَل ـ َ
ُهنال ـ َ
ـك ال َم َقـ ـ ِام تَ ُكـ ــو ُن ال َوَاليـَ ـةُ لل ــه يـُ ـ َـوِايل أَوليَـ ــاءَهُ
ِ
ِِ
ض أَمَر ال ُكفا ِر إِلَي ِهم ،ففيه إشـارة إىل الوقـت الـذي يُِري ُـد اللـهُ
فَـيُـغَلبَـ ُهم َعلَى أَع َدائه َويـُ َفو ُ
إِظ َه َار َكَر َام ِة أَولِيَائِِه َوإِذَال َل أَع َدائِه.
ـك احلَالَـ ِـة الشـ ِـد َيدةِ يـَتَ ـ َـوىل
َوال َوجــهُ الثـ ِـاينِ :يف التأ ِويـ ِـل أَن يَ ُكــو َن ال َمعـ َـىن ِيف ِمثـ ِـل تِلـ َ
ِ ِ ِ
ِ
َحــداً كلمــة
اللــهَ َويـَلتَجـ ُـئ إلَيــه ُكــل ُحمتَــاج ُمضـطَير يعــين أ ّن قولــه :يــا لَيتَـ ِـين َمل أُشـ ِرك بـَـريب أ َ
ِ
ك َمل يـَ ُقل َها.
قاهلا الكافر وأُجلئ إليها َجَز ًعاَ ,ولَوَال َذل َ
( )1ينظر :البحر احمليط يف التفسري (.)1٨2/٧
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)29٦/2
( )3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة :ويل (.)213٥/٦
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والوجه الثالِث :المعىن هنالِـك الوَاليـةُ لِل ِـه يـن ِ ِ
ِِ
ني َعلَـى ال َك َفـرةِ
ص ُـر ِّبَـا أَوليَـاءَهُ ال ُمـؤمن َ
َ َ ُ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاىل نَ ِ
صــد َق
صـَـر مبـَـا فَـ َعـ َـل بِال َكــاف ِر أ َ
َخــاهُ ال ُمــؤم َن َو َ
َويـَنــتَق ُم َهلـُـم مــن أَعـ َـدائ ِهم ،يـَعـ ِـين أَنــهُ تَـ َعـ َ َ
ني خـرياً ِمـن جنتِـك ويـرِسـل علَيهـا حسـباناً ِمـن الس ِ
ِ
ـماء
قوله يف قوله :فَـ َعسـى َريب أَن يـُـؤت َ ِ َ
َ َ َُ َ َ ُ
َ
َويـُ َعض ُدهُ قَـولُهُُ ( :ه َو َخيـر ثَواباً َو َخيـر ُعقباً) أَي ِألَولِيَائِِه.
ِ
ـك الــدا ِر اآل ِخــرةِ
ـك إِ َشـ َـارة إِ َىل الــدا ِر اآل ِخـ َـرةِ أَي ِيف تِلـ َ
وال َوجــهُ الرابـِ ُـع :أَن قَـولَــهُ ُهنَالـ َ
َ
ِ ِ
ِ
ك اليَـوَم لِل ِه(.)1
ال َوَاليَةُ لل ِه َك َقول ِه ل َم ِن ال ُمل ُ
ِ
الوالي ــة،
وقي ــل يف ف ــتح وكس ــر الوالي ــة :أهن ــا ب ــالفتح م ــن امل ـَـوَىل ،يق ــالَ :م ــوىل ب ــني َ
وبالكسر ِمن ِوالية السلطان ،قاله أبو عبيدة.
وقي ــل :الوالي ــة :بكس ــر الـ ـواو ،وفتحه ــا ،لغت ــان يف مص ــدر «ولي ـ ـ ـ ـ ـ ـت األم ــر إلي ــه
والي ــة» ومعناه ــا :النص ــرة ،والع ــرب تق ــول« :حن ــن لك ــم عل ــى ب ــين ف ـ ـ ـ ـ ـالن والي ــة» أي
أنصار.
وقيل :بالفتح ِم َن النصَرة والنسب ،وبالكسر من ا ِإلمارة ،قاله الزجاج(.)2
وقــال أيضـاً :إنــه جيــوز الكسـ ُـر (فِ َعالَــة) ألن يف تَـ َـويل بعـ ِ
ـض القــوم بعضـاً جنسـاً مــن
الصناعة والعمل ،وكل ما كان من جنس الصناعة مكسور مثل اخلِياطة و ِ
القصارة
وكان الفراء مييل للكسر يف الواو فنجده يقـول :كسـر الـواو ِيف الواليـة أعجـب إيل
من فَـتَحها الهنا إمنا تفتح أكثر من ذلك إذا كانت ى معـىن النصـرة  . . . .وقـد مسعنـا
مها بالفتح والكسر يف معنا مها َيم ًيعا(.)3

الواليــة عنــده أهنــا
وللطــربي دفــاع ص ـريح عــن ق ـراءة الكســر بعــد أن بـ ّـني أ ّن معــىن َ
بــالفتح مــن امل ـواالة وواليــة الــدين ،وبالكســر مــن ِواليــة املل ـك والســلطان فقــال " :وأوىل
( )1ينظر :مفاتيح الغيب (. )4٦٦/21
( )2ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)29٥/3
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء (.)41٨/1
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الق ـراءتني يف ذلــك بالص ـواب ،ق ـراءة مــن ق ـرأ بكس ــر ال ـواو ،وذل ــك أ ّن اهلل عق ــب ذل ــك

خــربه عــن ُملكــه وســلطانه ،وأ ّن مــن أحـ ّـل بــه نقمتــه يــوم القيامــة فــال ناصــر لــه يومئــذ،

فاتباع ذلك اخلرب عن انفـراده باململكـة والسـلطان أوىل مـن اخلـرب عـن املـواالة الـيت مل جيـر
هلــا ذكــر وال مع ــىن ،لقــول م ــن قــال :ال يس ــمى س ــلطان اهلل والي ــة ،وإمن ــا يس ـ ّـمى ذل ــك
سلطان البشر؛ ألن ال ِوالية معناها أنه يلي أمر خلقه منفرداً بـه دون يميـع خلقـه ،ال أنـه
يكون أمرياً عليهم(.)1

قال السمني :وقد َخطأ األصمعي قراء َة الكس ِر ،وهو املخ ِط ُئ لتواترها(.)2
ُ
ولعـ ّـل املتأمــل ملوقــف أيب عمــرو جيــده تــارة :القــار الــذي ال خيــالف مــا مس ــع وال

يتج ــاوزه وال يتعـ ـ ّداه ،وت ــارة جن ــده ذل ــك اللغ ــوي ال ــذي يبح ــث ع ــن م ــا يـ ـواءم مقاييس ــه
وشـ ــائع اللغـ ــة واألسـ ــاليب ،وقـ ــد ال يتحـ ـ ّـرز أحيان ـ ـاً عـ ــن تلحـ ــني مـ ــا خيـ ــالف منهجـ ــه
النحــوي( ،)3وهــذا عــني مــا عـ ّـرب عنــه يف قولــه عــن نفســه :لقــد حفظــت يف علــم القــرآن
أشــياءً لــو كتبــت مــا قــدر األعمــش علــى محلهــا ،ولــوال أن لــيس يل أن أقـرأ إالّ مبــا قــر
لقرأت كذا وكذا كذا وكذا ،وذكر حروفا(.)4

ـين عل ــى موق ــف أيب عم ــرو تعليقـ ـاً لطيف ـاً بقول ــه " :وال ب ــد م ــن
وق ــد علّ ــق اب ــن ج ـ ّ
إحسان الظن بأيب عمرو ،وال سيما وهو القرآن ،وما أبعده عن الزيغ والبهتان"(.)1

( )1ينظر :جامع البيان (.)2٨/1٨
( )2ينظر :الدر املصون (.)٦4٥/1
( )3ينظر :مواقف النحاة (ص.)139 :
( )4ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء (.)29٥/1
( )1ينظر :احملتسب (.)2٧2/2
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الخ صة:
أوالً :ه ــذه هل ــا وج ــوه يف العربي ــة تب ـ ّـني أهن ــا وق ـراءة الف ــتح عل ــى نف ــس الدرج ــة م ــن

التواتر والصحة فهما متفقتان يف املعىن من وجه ،ومتباينتـان مـن وجـه آخـر ،ولكـن كـال
تضمنته من معان .
القراءتني من األخرى مبنزلة اآلية من اآلية جيب اتباع ما ّ

ثانيـ ـاً :ل ــيس ك ــل اخ ــتالف حن ــوي يف القـ ـراءات يفض ــي إىل اخ ــتالف يف املع ــىن،
فاالختالف احلاصل قد يكون يف األلفا املسموعة وليس يف املعاين املفهومة .
ثالث ـاً :هــذا االخ ــتالف يف الق ـراءتني ي ــؤدي ومثل ــه إىل اتس ــاع املع ــاين ،فك ــل ق ـراءة
تضيف معىن جديداً مل تبيّنه القراءة األخرى .
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المبحثًالتاسع ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﯠ ﯡًﯣ ﭼ فاطر.43 :
تأصيل القراءة :

ِّئ إلم ْخحُ ِ
وِفي إلسَّي ِ
وض ه ْم إز ُس ُك ُ
ونهُ

ٍ
ص ُر ح ٍّ
ق فت ى ع ل
فش ا بيِّن اا ق ْ

قـرأ محــزة وحــده بإســكان اهلمــزة ،فــإذا وقــف تــرك اهلمــز وأبــدل اهلمــزة يــاء خالصــة

لســكوهنا وانكســار مــا قبلهــا  .ووجــه أ ّن إســكان اهلمــز قــد يكــون علــى إج ـراء الوصــل

جمــرى الوق ــف؛ ألهن ـا يف الوق ــف س ــاكنة ال حمال ــة ،وجي ــوز أن يك ــون اس ــتثقل كس ــرة ي ــاء
مشـ ّددة ،فهــي مقــام كسـرتني والكســرة ثقيلــة ،وهــي علــى اليــاء املشــددة أثقــل مث كســرة
علـى مهــزة ،والكســر علــى اهلمــز ثقيــل أيضـاً ،مــع ثقــل الكســر يف نفســه ،فــاجتمع أشــياء
ثقيلة ،فأسـكن اهلمـزة اسـتخفافاً ،وأمـا تركـه اهلمـز يف حـال الوقـف ،فـأل ّن الوقـف موضـع

تغيري ،فقلبت اهلمزة فيه ياء .
وقـرأ البــاقون بكســر اهلمــزة ألنــه األصــل وهــو املشــهور ،ومل خيتلف ـوا يف رفــع الثانيــة:
ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨًﭼ ف ـ ــاطر ،43 :ويق ـ ــف عليه ـ ــا محـ ـ ـزة
باإلسكان مع إبدال اهلمزة ياء ,ألهنا مهزة ساكنة قبلها كسرة
الطعن:

()1

.

(وَال َِيي ـ ُـق ال َمك ـ ُـر الس ــيئ)  -عل ــى الوق ــف ،وه ــذا عن ــد
ق ــال الزج ــاج :قـ ـرأ مح ـ َـزةَُ :
النحويني احلذ ِاق َحلن ،وال جيوز ،وإمنا جيوز مثله يف الشعر يف االضطرار(.)2
( )1ينظر :الكشف للقيسي ( ،)212/2املوضح (ص.)٦12 :
( )2معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)2٧1/4
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و ه الطعن:
يـ ــرى النّحويـ ــون أ ّن هـ ــذه الق ـ ـراءة ضـ ــعيفة أل ّن فيهـ ــا حـ ــذف لعالمـ ــة اإلع ـ ـراب,
ِ ِ
اإلعر ِ
ِ ِ
ني ال َم َع ِاين .
اب َد َخلَت لل َفرق بـَ َ
و َحَرَكات َ
دراسة الطعن:
أظهرمه ــا :أن ــه عط ــف عل ــى
يف قول ــه تع ــاىلَ « :
ومك ـ َـر الس ــي ِئ» وجه ــان لإلعـ ـراب ُ
«اســتكباراً»  .والثــاين :أنــه عطــف علــى «نُفــوراً» وهــذا ِمــن إضــافة املوصـ ِ
ـوف إىل صــفتِه
يف األصـ ِـل؛ إذ األصــل :واملكــر الســيئ .والبصـريون يـؤولونــه علــى حــذ ِ
ف موصــوف أي:
َُ
َ
َ
ُ
العمل السيئ.
ـض مهــزةِ «الســيئ» ،ومحــزة واألعمــش بسـ ِ
وق ـرأ العام ـةُ خبفـ ِ
ـكوهنا َوص ـالً .وقــد َجتَــرأ
النّح ــاةُ وغ ــريُهم علــى ه ــذه الق ـراءةِ ونس ــبوها لِلح ـ ِنَ ،وقَــد أَكثَ ـ َـر أَبُــو َعلِ ـ يـي ال َفا ِرِس ــي ِيف
اإلس ـ َك ِ
ِاالستِش ــه ِاد ِم ــن َك ـ َـالِم الع ــر ِ
ب َعلَــى ِ
انًمــن أج ــل ت ـوايل احلرك ــات والوص ــل بني ــة
َ
ََ
الوقـف ،وبـني أن مـا كـان مـن محـزة هــو :إجـراء للوص ِـل ُجمـرى الوق ِ
ـف ،واستشـهد لــذلك
َ
َ
بشواهد منها:
...... .......

 . . . . . .بب ـ ـ ــازل وجن ـ ـ ــاء أو عيه ـ ـ ــل

()1

..... .......

ص ـ ـ ـ ــبا
 . . . . .أو احلَ ِري ـ ـ ـ ـ ُـق َوافَـ ـ ـ ـ َـق ال َق َ

()2

وأ ّن ممــا يقويهــا أ ّن قوم ـاً قــالوا يف الوقــف :أَفـ َعــى و أَفـ َعــو ،فأبــدلوا مــن األلــف الـواو

والياء مث أجروها يف الوصل جمرى الوقف ،فقالوا :هذا أَفـ َعو يا هذا ،فكـ ـ ـذلك عمـ ـ ـ ـل

( )1هذا بيت من الرجز املشطور وهو ملنظور بن مرثد االسدي:
نسل وجد اهلائم املغتل  . . .ببازل وجناء أو عيهل ،وهو من شواهد سيبويه الكتاب ( ،)1٧٥/4سر
صناعة اإلعراب ( ,)1٧3/1إيضاح شواهد اإليضاح (.)3٦٧/1
( )2هذا بيت من الرجز املشطور لرؤبة بن العجاج  .ينظر :شرح شافية ابن احلاجب للرضى (.)211/4
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مح ــزة ب ــاهلمزة يف ه ــذا املوض ــع وألهن ــا ك ــاأللف يف أهن ــا ح ــرف عل ــة ،ك ـ ـ ـما أ ّن األل ــف

كذلك .

ويقــوي مقاربتهــا األلــف أ ّن قوم ـاً يبــدلون منهــا اهلمــزة يف الوقــف فيقولــون :رأي ــت
َر ُجأل ،ورأيت ُحبأل .
وكمــا أ ّن للق ـراءة وجــه آخــر حتتملــه  :وهــو أ ّن جتعــل (يــئ َوالَ) مــن قول ـ ـ ـ ـه تعــاىل:

ﭽ ﯠ ﯡًﯣ ﭼ مبنزلــة (إِبــل) مث أســكن احلــرف الثــاين كمــا يُســكن مــن (إبــل)
فخف ـ ــف باإلس ـ ــكان الجتم ـ ــاع الي ـ ــاءات
لت ـ ـوايل الكس ـ ـرتني إحـ ــدامها يـ ــاء قبلهـ ــا يـ ــاءُ ،
ـيدي ،وبالقلــب يف حنــو
والكسـرات ،كمــا َخففــت العــرب حن ـو ذلــك باحلــذف حنــو :أسـ ّ

ـض.
ـوي ،ون ـ ّـزل حرك ــة اإلع ـراب مبنزلــة غ ــري حركــة اإلع ـراب يف حن ــوّ :
رد وف ـ ـ ـ ـ ـ ـّر ،وع ـ ّ
رح ـ ّ
ـض ،ويفـ ّـر ملــا تعاقــب حركــات غــري اإلع ـراب علــى المهــا ،وهــي
فــأدغم كمــا أدغــم يعـ ّ
ّ
حركـ ــة التقـ ــاء السـ ــاكنني ،وحركـ ــة اهلمـ ــزة املخ ّففـ ــة ،وحركـ ــة الن ـ ـ ـونني فنزل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ه ـ ـ ـ ـ ـذه
احلرك ــات منزل ــة حرك ــة اإلعـ ـراب ح ـ ّـىت أدغ ــم فيم ــا يتعاق ــب علي ــه فيه ــا ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ـما أدغ ــم
املعرب.

فــإذا جــازت هــذه األمــور يف اللغــة ومل يكــن هلــا مــن يُنكرهــا ،فلــم يَســغ لقائــل أن
يقــول علــى قـراءة محــزة إهنــا حلــن ،وإالّ لزمــه أن يقـول عــن كــل هــذه الشـواهد أهنــا حلــن،

فهي مبثابة امل َخلص هلذه القراءة من الطعن (.)1
ُ
()2
وذكر الصفاقسي أ ّن مما ُيَس ُن هذا التسكني وجوه :

األول :أن ــه وق ــع يف اآلخ ــر وهـ ــو حم ــل التغي ــري .الث ــاين :أنـ ــه وق ـ ـ ـع بع ــد حركـ ــات.
الثالــث :أ ّن حركتــه ثقيلــة وهــي الكســر ألنــه ينشــأ مــن اجن ـ ـ ـ ـ ـرار الل ـ ـ ـحن األسـ ـ ـ ـ ـ ـفل إىل
األسفل اجنرارا قويّا .الرابع :أ ّن احلركة وقعت على حرف ثقيل ،اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامس :أ ّن قبـ ـ ـ ـله
( )1ينظر :احلجة للفارسي (.)2٥3/4
( )2ينظر:غيث النفع (ص. )4٨٨ :
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مشددين واملوىل منهما حرف ثقيل .
اخلامس :مل ينفرد ِّبا محزة بل هي قراءة األعمش أيضاً.
قــال ابــن اجلــزري :إ ّن إنكــار النحــاة هلــذه الق ـراءة ال يـُعتــرب ألهنــا موافقــة لوجــه مــن
وجــوه النحــو وهــي ممــا شــاع وذاع وتلَقــاه األئمــة باإلســناد الصــحيح ،وذلــك هــو األصــل

األعظم والركن األقوم(.)1
ـف ُم َسـكناً ،فظُـن
وقد نـَزهة النّحاة
األعمش َعن أَن يكو َن قرأ ِّبا .و قالوا :إمنـا َوقَ َ
َ
اص َـل فَـغُلِـط عليـه ،وقيـل أن محـزة أســكنه وقفـاً فظـن الـراوي أنـه يفعـل ذلـك وصـالً،
أنـه و َ
أو لعله اختلس فظن الراوى أنه أسكن(.)2
ويرد الصفاقسي على هذا االدعاء املشعر بغلـط الـرواة بقولـه" :وهـو باطـل ألنـا لـو
ُ
أخــذنا ِّبــذه التجــويزات العقليــة يف محلــة القــرآن ألدى ذلــك إىل اخللــل فيــه بــل املظنــون
ِّبم التثبت التام واحلرص الشديد على حترير ألفا كتـاب اهلل وعـدالتهم وخشـيتهم مـن
اهلل  متــنعهم مــن التســاهل يف حتملــه ال ســيما فيمــا فيــه خمالفــة اجلمهــور ،فعنــدهم فيــه
ض علـيهم
مزيد اعتناء وهم أعلم بالعربية وأش ّد هلا استحضارا وأقرب ِّبا عهداً ممـن يـَع َـرت ُ

ويـَنس ــبُهم لل ــوهم والغلـ ــط  . . . .ومل يك ــن يتصـ ـ ّدر يف تل ــك األزمـ ــان الفاض ــلة إلقـ ـراء
كتاب اهلل إالّ من هو أهل لذلك (.)3
بــل إ ّن الصفاقســي وصــف مــن طعــن يف هــذه الق ـراءة وغريهــا مــن املت ـواتر بفســاد
االعتقــاد ،وأ ّن هــذه الطعــون مــا صــدرت مــنهم ،إالّ لعــدم معـرفتهم بــأحوال أهــل الس ـنّة

وجهله ــم بأق ــدارهم ك ــل اجله ــل ل ــذلك ،فه ــم ال ينظ ــرون يف أحـ ـواهلم الس ــنية وس ــريهم

( )1ينظر :النشر (.)1٥/1
( )2ينظر :الكشاف ( )٦19 /3إبراز املعاين (ص ،)٦1٦ :الدر املصون (. )241/9
( )3ينظر :غيث النفع (ص. )4٨٨ :
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املرضية(.)1

ويقــول ال ُق َشـ ِـريي :مــا ثـَبـ ِ ِ
اضـ ِـة أَ ِو الت ـ َـواتُِر أَن النـِـيب  قَ ـ َـرأَهُ فَـ َـال بُــد ِمــن
ـت بِاالست َف َ
َ َ َ
ِِ
ـح
ـوز أَن يـُ َقـ َ
َجـ َـوا ِزهَِ ،وَال َجيُـ ُ
صـ َـار إِ َىل التخطئَــة أَن َغي ـَـرهُ أَف َ
ـال :إِنــهُ َحلـنَ ،ولَ َعــل ُمـَـر َاد َمــن َ
صـ ُ
ِ
ِ ِ
يحا"(.)2
منهَُ ،وإن َكا َن ُه َو فَص ً
الخ صة:
ـحتها واإلســكان
أوالًَ :ال شــك أ ّن مــا أفضــى إليــه البحــث يف هــذه القـراءة يبـ ّـني صـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َســالِ ِ
يب ال َعَربِيـ ِـة
يف مثلهــا َمـ َـع َكثـَرتــه ِيف ال ُقــرءَان َواللغَــة ال َعَربِيــة ،يُظهــر أَنــهُ أُس ـلُوب مــن أ َ
بِ َدلِ ِيل َكثـرةِ ور ِ
ودهِ.
َ ُُ
ثانيـ ـاً :إذا جـ ــاز اإلسـ ــكان جملـ ـ ّـرد التخفيـ ــف عنـ ــد اجتمـ ــاع ثـ ــالث حركـ ــات ثقـ ــال
منفصــلة كاإلســكان يف (بــارئكم) ،فــإ ّن إســكاهنا عنــد ضــعفها متصــلة وجمــاورة ش ـ ّدتني

أسوغ .
ثالث ـاً :إ ّن القــرآن هــو احلــاكم علــى قواعــد النّحــاة وهــو أقــوى احلجــج للنحــويني يف

إثبات ما يثبتونه ونفي ما ينفون ووجب أن يرجعوا بقواعدهم إليه .

( )1ينظر :غيث النفع (ص )4٨9 :بتصرف .
( )2ينظر :تفسري القرطيب ( ,)319/14البحر احمليط يف التفسري (.)42/9
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المبحثًالعاشر ً
ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛًﭼ الصافات.12 :
ً
تأصيل القراءة:
ِ
اؤن ا ك ْي بلَّ ل
بِثِ ْ ل ْي ِه و ْ
إض ُم ْم تا ع ِج ْبا شتإ وسا ك ٌن مع ا أ ْو آب ُ
فاحلجـة ملــن ضــم :أنـه مــن إخبــار
ـت} بِ َ
قَـ َـرأَ َمحـَـزة والكسـائى {بــل عجبـ ُ
ضـم التــاءّ ،
اهلل تعــاىل عــن نفســه .ودليلــه قــول النــيب « :عجــب ربكــم مــن ألّكــم وقنــوطكم» (.)1
فالعجب من اهلل  إنكار ألفعاهلم .
ـت} بَِف ــتح الت ـاء ،أَي ب ــل عجب ــت يَــا ُحمَم ــد م ــن ن ـ ُـزول
َوقَ ـ َـرأَ الب ــاقون{ :ب ــل عجب ـ َ
الـ َـوحي َعلَيــك ويســخرونَ ،وجيــوز أَن يكــون بــل عجبــت مــن إنكــارهم البَـعـث )2( .وقــال
أبو جعفر النحاس :مسعت علي بن سليمان يقول :معىن القراءتني واحد(.)3
الطعن:

روي عن القاضي شريح ( )4أنه أنكر قراءة الض ـ ـ ـ ـ ـ ـم يف التاء ،فقـ ـ ـ ـال :إ ّن اهلل ال

( )1ذكـ ـ ــره البغـ ـ ــوي يف ش ـ ـ ــرح السـ ـ ــنة بـ ـ ــرقم  ) 3٦1/14( 41٦9وذك ـ ـ ــره الزيلعـ ـ ــي يف خت ـ ـ ـريج أحادي ـ ـ ــث
الكشاف()1٧1/3
( )2ينظر :احلجة يف القراءات السبع (ص ،)3٥1 :حجة القـراءات (ص ،)٦٥٦ :التيسـري (ص,)1٨٦ :
النشر (. )31٦/2
( )3ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)2٨٥/3
س ب ِن اجله ِم ِ
( )4هو ال َف ِقيه ،أَبو أُميةَُ ،شريح بن احلا ِر ِ
الكن ِدي ،قَ ِ
ث ب ِن قَـي ِ
اضي ال ُكوفَ ِة ،ويل قضاء الكوفة،
َ
َُ ُ َ
ُ ُ َ
َُ
يف زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية .واستعفى يف أيام احلجاج مات سنة ٨٥هـ .
ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)1٥٥/4األعالم للزركلي (.)1٦1/3
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يـَعجب من شيء ،إمنا يَعجب من ال يعلم (.)1

و ه الطعن:

أل ّن فيهــا إضــافة العجــب إىل اهلل ،واهلل تعــاىل ال يعجــب أل ّن مــن يعجــب هــو مــن
ال يعلم .
دراسة الطعن:
ذكر أبو عبيد أهنـا قـراءة علـي بـن أيب طالـب وابـن مسـعود رضـي اهلل عنهمـا ،وابـن
عبــاس ويــي بــن وثــاب واألعمــش  --وغــريهم ( ,)2وهــذا يُثبــت أهنــا ق ـراءة جــاءت
عن أئمة أعالم يف القراءة.
اهيم
وع ــن ُش ـ َـريح القاض ــي أن ــه أنكرهـ ــا ،وق ــال" :إن اهلل ال يـَع َج ـ ُ
ـب" فبلغَ ــت إبـ ـر َ

النخعي فقال" :إ ّن شرياً كان ُمع َجباً برأيه ،قرأها َمن هـو أعل ُـم منـه" يعـين عبـد اهلل بـن
مسعود(.)3
ِ
ضافَِة ال َع َج ِ
ب إِ َىل الل ِه تَـ َع َاىل ,وهو ما قـام عليـه إنكـار
يق ال َقوِل ِيف َج َوا ِز إِ َ
وأما َحتق ُ
هـ ــذه القـ ـراءة ,فالعجـ ــب صـ ــفة مـ ــن صـ ــفات اهلل الثابتـ ــة لـ ــه بالكتـ ــاب والسـ ـنّة وإيمـ ــاع
()4
ـال قـومَ :ال يُوصـف اهلل بِأَنـهُ يعجـب؛
السلف ،قال اإلمام أبـو القاسـم األصـبهاين  :قَ َ
ألن العج ــب ِمم ــن يعل ــم م ــا مل يك ــن يعل ــم .واح ــتج مثب ــت ه ـ ِـذهِ الص ــفة بِاحل ِدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ث،
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ـت ويس ــخرون} َعلَ ــى أَن ــه إِخبَ ــار م ــن اهلل َ ع ــن
وبقـ ـراءة أه ــل ال ُكوفَ ــة{ :ب ــل عجب ـ ُ
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء ( ،)3٨4/2الكشاف ( ،)3٨/4الدر املصون (.)29٦/9
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس ( ،)2٨٥/3إبراز املعاين من حرز األماين (ص.)٦٦4 :
( )3ينظر :الدر املصون (.)29٦/9
( )4هـو مساعيـل بــن حممـد بــن الفضـل بــن علـي القرشــي الطليحـي التيمــي األصـبهاين ،أبــو القاسـم ،امللقــب
بقوام السـنّة :مـن أعـالم احلفـا  .كـان إمامـا يف التفسـري واحلـديث واللغـة تـويف سـنة 131ه ـ  .ينظـر:
سري أعالم النبالء ( ،)٨٥/2٥األعالم للزركلي (.)323/1
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نَفسه(.)1

ودليــل إثبــات صــفة العجــب هلل ســبحانه م ــن الكت ــاب ه ــو قول ــه تع ــاىل( :ﮙ

ﮚ) علــى ق ـراءة مــن ق ـرأ بضــم التــاء ،ومــن الس ـنّة أحاديــث وردت بإثبــات صــفة

العج ــب هلل تع ــاىل ،كق ــول الن ــيب « :عج ــب ربك ــم م ــن ألّك ــم وقن ــوطكم» ،وقولـ ـه:
«عجــب ربن ــا م ــن ق ــوم يق ــادون إىل اجلن ــة بالسالس ــل» ( ,)2كم ــا أيم ــع السل ـ ـ ـف عل ــى
ثبــوت العجــب هلل تعــاىل فيجــب إثبات ـه لــه مــن غــري حتريــف وال تعطيــل وال تكييــف ،وال
متثيل.
ـب إنكــار،
وقيــل إ ّن هــذا العجــب هــو عجــب حقيقــي يليــق بــاهلل ،وهــو هنــا عجـ ُ

والعجب نوعان :
املتعجـ ـب فينـ ــدهش لـ ــه
أحـ ــدمها :أن يكـ ــون صـ ــادراً عـ ــن خفـ ــاء األسـ ــباب علـ ــى ّ
ويسـ ــتعظمه ويتعجـ ــب منـ ــه ،وهـ ــذا النـ ــوع مسـ ــتحيل علـ ــى اهلل؛ ألن اهلل ال خيفـ ـى عليـ ــه
شيء.
الثــاين :أن يكــون ســببه خــروج الشــيء عــن نظــائره ،أو عمــا ينبغــي أن يكــون عليــه
املتعجب ،وهذا هو الثابت هلل تعاىل (.)3
مع علم ّ
وقيــل إ ّن العجــب هنــا غــري حقيقــي ،قــال اهلــروي :ويقــال معــىن عجــب ربكــم :أي

رضــي ربكــم وأثــاب ،فسـ ّـماه عجب ـاً ،ولــيس بعجــب يف احلقيقــة ،فيكــون معــىن عجب ـ ـت
هن ــا عظ ــم فعله ــم عن ــدي .وحك ــى النق ــا أ ّن مع ــىن ب ــل عجب ــت :ب ــل أنكـ ـ ـرت .ق ــال

احلســن بــن الفضــل :التعجـب مــن اهلل إنكــار الشــيء وتعظيمــه ،وهــو لغــة العــرب ،وقيــل
( )1احلجة يف بيان احملجة (.)49٥/2
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،)٧913وأبو داود يف سننه (. )3276
( )3ينظ ـر :مف ــاتيح الغي ــب ( ،)323/2٦تفس ــري س ــورة الص ــافات للش ــيخ اب ــن عثيم ــني ،م ــن موق ــع أه ــل
احلديث واألثر ،تسجيل صويت ُم َفرغ ،بتصرف .
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معناه :أنه بلغ يف كمـال قدرتـه وكثـرة خملوقاتـه إىل حيـث عجبـت منهـا ،وهـؤالء جلهلهـم

يسخرون منها(.)1

ـب ممــا جيــوز علـ ّـي
و أُولَــت القـراءة بــأ ّن ذلــك مــن بــاب الفــرض ،أي لــو كــان َ
الع َجـ ُ
ِ
ت من هذه احلـال ،فعلـى هـذا تكـون االسـتعارة ختييليـة متثيليـة كمـا يف قـوهلم :قـال
لَ َعجب ُ
احلــائط للوتــد ِملَ تشـ ّقين فقــال ســل مــن يــدقّين أو مــن بــاب التَ َخيُيــل فيجعــل تعــاىل كأنــه
إلنكــاره حلــاهلم يـَ ُعــدها أمـراً غريبـاً مث يثبــت لــه ســبحانه العجــب منهــا ،وعلــى هــذا تكــون
االســتعارة مكنيــة وختييليــة ،كمــا يف حنــن لســان احلــال نــاطق بكــذا واملشــهور يف أمثالــه
احلمــل علــى الــالزم فيكــون جمــازاً مرس ـالً ،فيُحمــل العجــب علــى االســتعظام وهــو ُرؤيــة

الشــيء عظيمـاً أي بالغـاً الغايــة يف احلســن أو القــبح ،واملـراد هنــا رؤيــة مــا هــم عليــه بالغـاً
الغاية يف القبح(.)2

وقــد اختــار الفـراء وأبــو عبيــد قـراءة الرفــع( ,)3ورمــى األزهــري منكــر القـراءة باإلحلــاد
فق ــال " :ولع ــل بع ــض امللح ــدين ينك ــر ه ــذه القـ ـراءة إلض ــافة العج ــب إىل اهلل ،ول ــيس
العجب وإن أسند إىل اهلل معناه كمعىن عجب اآلدميني " (.)4
َ
الخ صة:
أوالً :الق ـراءة بالضــم ثبتــت بــالتواتر فيجــب املص ــري إليه ــا ،وال جي ــوز الطع ــن فيه ــا،
وكلتا القراءتني مشهورتني وثابتتني بالتواتر ،فبأيهما قرأ القار فمصيب .
ثانيـ ـاً :إ ّن القـ ـراءتني وإن اختل ــف معنامه ــا فك ــل واح ــد م ــن معنيي ــه ص ــحيح ،ق ــد
( )1ينظر :فتح القدير (. )44٦/4
( )2ينظر :روح املعاين ( )٧4/12وما بعدها بتصرف .
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء ( ،)3٨4/2إبراز املعاين (ص.)٦٦4 :
( )4ينظر :معاين القراءات لألزهري (.)31٧/2

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

361

الشـرك بـاهلل ،وقـد عجـب ربنـا
وسـ ِخر منـه أهـل ّ
عجب حممد مما أعطاه اهلل من الفضـلَ ،
()1
.
وس ِخر املشركون مبا قالوه
من عظيم ما قاله املشركون يف اهللَ ،

( )1ينظر :جامع البيان ()22/21
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الفصل الثامن
مطاعن اللغويني يف قراءة اإلمام الكسائي
(ت 911هـ)

وفيه مبحثان:
المبحث األول :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ سبأ:
.1
المبحث الثاني :ﭽﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﭼ الفجر.36 – 35 :

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

الفصلًالثامنً ً
مطاعنًاللغويينًفيًقراءةًاإلمامًالكسائيً(تً181هـ)ً
القراء السبعة يف املطاعن اآلتية :
يتفق اإلمام الكسائي مع ّ

حتقيق اهلمزتني من كلمتني مثل ﭽ ﮰﮱ ﯓ ﭼًالبقرة.13 :
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ يوسف.11٥ :

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛًﭼ الكهف.21 :
ﭽ ﯴ ﯵ ﭼًالكهف.44 :
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ طه.٦3 :
ﭽ ﰑ ﰒًﭼ احلج.11 :
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛًﭼ الصافات.12 :
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞًﭼ الزخرف.1٧ :
ﭽ ﯠ ﯡًﭼ حيثما وردت.
وينفرد باملطاعن التالية:
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المبحثًاألول ً
ً
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼًسبأ.9 :
تأصيل القراءة:

ام  . . . . . . . . . . . . . .ون ْخ ِس ْ بِ ِه ْم رإع ْوإ وش َّتإ ت ث ُل
وِإ ْدغ ُ
 .قرأ الكسائي ومعه محـزة باليـاء يف الثالثـة (يشـأ – خيسـف – أو يسـقط) علـى أنـه
إخبــار مــن النــيب  عــن ربــه  ،وأدغــم الكســائي وحــده الفــاء يف البــاء مــن ( َخي ِســف
ِّبِِم) .
وقـرأ البــاقون بــالنون يف الثالثــة ،علــى أنــه مــن إخبــار اهلل تعــاىل عــن ذاتــه ،وبإظهــار

الفاء عند الباء  .والياء والنون يف املعين سيان؛ أل ّن املشيئة هلل  يف القراءتني(.)1
الطعن:

فأمــا إدغــام الكســائي الفــاء يف البــاء يف َنس ـف ِّبــم فــإ ّن إدغــام
قــال الفارســيّ " :

الفاء يف الباء ال جيوز" (.)2
قــال الزخمشــري " :وقـرأ الكســائي :خيســف ِّبــم ،باإلدغــام وليســت بقويــة " ،وقــال

يف موضع آخر إهنا ضعيفة(.)3
و ه الطعن:

واستضـعفها النّحـاة مـن حيـث إ ّن فيهــا إدغـام األَقـوى يف األض ِ
ـعف فالبـاء أضــعف
من الفاء ،ولِما فيه من إذهاب التفشي بالتأفف الذي يف الفاء.
( )1ينظر :السبعة (ص ،)12٧ :احلجة البن زجنله (ص ،)292 :معاين القراءات لألزهري (.)2٨٨/2
( )2احلجة للفارسي (.)1٨4/4
( )3الكشاف ( ،)1٧٥/3املفصل (ص. )113 :
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دراسة الطعن:
اإلدغــام هــو أن يلتقــي حرفــان متقاربــان يف املخــرج فتبــدل األول مــن جــنس الثــاين
وتدغمه فيه ,وإمنـا تفعـل ذلـك ختفيفـاً؛ ألن النـاتج مـن اإلدغـام هـو حـرف واحـد مشـدد
بــدل احل ـرفني والغــرض منــه هــو التخفيــف أي تيســري صــعوبة نطــق صــوتني متمــاثلني أو
متقاربني  ،أو هو تقريب صوت من صوت(.)1
فهـدف اإلدغــام واحــد هــو الـتخلص مــن ثقــل النطــق الـذي يــدث نتيجــة حركــات

اللسان حركـات متماثلـة يف نطـق أصـوات متماثلـة أو متقاربـة ،يقـول سـيبويه " ألهنـم إن
بـَيـنُوا ثـَ ُق َل عليهم ل ُقرب املخرجني "(.)2

وهــذا احلــرف هــو ممــا انفــرد بــه اإلمــام الكســائي ،وقيــل إنــه ال يُظهــر الفــاء إظهــاراً
بيناً ،وال يُدغمها إدغاماً حىت ال يبقى منهما شيء ،ولكن خيفيها(. )3
حجـة أ ّن خمـرج البـاء مـن
وذكر ابن خالويه أ ّن الكسـائي أدغـم الفـاء يف البـاء علـى ّ
الشفتني ،وخمرج الفاء من باطن الشـفة السـفلى وأطـراف الثنايـا العليـا ،فاتفقـا يف املخـرج
للمقاربة ،إال أ ّن يف الفاء تفشياً يبطل اإلدغام ،أما إدغام الباء يف الفاء فصواب(.)4

وق ــد رد أب ــو حي ــان عل ــى تض ــعيف الفارس ــي والزخمش ــري للقـ ـراءة بأن ــه تض ــعيف ال
ِ
ِ
صــيح واألَفصــح ،وهــذا ِمــن تَـي ِس ـ ِريهِ
ِ
يُلتفــت إليــه أل ّن القـ َـراءَةُ ُســنة ُمتبَـ َعــةَ ،ويُ َ
وجـ ُـد ف َيهــا ال َف ُ َ َ ُ
تَـ َع َاىل ال ُقرآ َن الكرمي لِلذك ِر( ,)1وذكر السمني أ ّن هذا التضعيف ال ينبغي لتواترها(.)٦
( )1ينظر :اخلصائص (. )141/2
( )2ينظر:الكتاب (. )41٦/4
( )3ينظر :يمال القراء وكمال اإلقراء (ص.)194 :
( )4ينظر :احلجة البن خالويه (ص.)292:
( )1ينظر :البحر احمليط يف التفسري (.)123/٨
( )٦ينظر :الدر املصون (.)11٨/9
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وال خيفــى مكانــة وفضــل اإلمــام الكســائي يف النحــو والق ـراءة ،فهــو مــن انتهــت إليــه
رئاســة اإلقـراء يف الكوفــة بعــد محــزة ،وشــهد بفضــله وقــدره وعلـ ّـو كعبــه يف اللغــة والنحــو

والق ـراءات ،عــدد كبــري ممــن يعتــد بقــوهلم مــن معاص ـريه ومــن جــاء بعــدهم ،يقــول عن ــه
يتبحـر يف النحــو ،فهـو عيـال علــى الكسـائي) ،وقــال
اإلمـام الشـافعي ( :مــن أراد أن ّ

يي بن معني (( :)1ما رأيت بعيين هاتني أصدق هلجة من الكسـائي) ( ,)2فكيـف ملثلـه
أن يأيت مبا هو شاذ أو ضعيف من أوجه النحو والقراءة .
الخ صة:

أوالً :هــذه الق ـراءة مــن الق ـراءات املت ـواترة ،وقــد ال تكــون علــى األفصــح يف اللغــة،

ولكـ ــن موافقتهـ ــا لوجـ ــه فصـ ــيح يكفـ ــي لصـ ــد الطعـ ــن فيهـ ــا مـ ــع تـ ــوفر شـ ـ ـروط الق ـ ـراءة
الصحيحة .
ثانيـاً :إ ّن اإلدغـام ممـا اختُصــت بِ ِـه لغـةُ العـرب للتخفيــف ،وهـو مـن فصـيح كالمهــا،

ـرب َمتيــل عــن الــذي يـُل ـ ِزم كالمهــا اجلفــاء إىل مــا يُلــني
وهــي لغــة متــيم ،قــال الفــارايب :العـ ُ
ـاهنا عمـا جيفيـه ،فلـم جيعـل يف مبـاين كالمهـا جيمـا ُجتاورهـا
حواشيه ويُِرقّها وقد ن ّـزه اهلل لس َ
ق ــاف متقدم ــة وال مت ــأخرة أو جتامعه ــا يف كلم ــة ص ــاد أو ك ــاف إالّ م ــا ك ــان أعجميـ ــا
أُعــرب ،وذلــك جلُســأة هــذا اللفــظ ومباينتــه مــا أســس اهللُ عليــه كــالم العــرب مــن الرونــق
وإدخال ِ
بعض احلروف يف بعض(.)3
العذوبة ،وهذه علّة أبواب اإلدغام
ُ
وُ
ظ ،اجلِهبَـ ُذ،
ـام ،احلَـافِ ُ
( )1هـو يـي بـن معـني بــن عـون بـن زيـاد بــن بسـطام بـن عبـد الـرمحن ،أبــو زكريـا ،ا ِإل َم ُ
ِ
ني ،تويف باملدينة حاجاً سنة 233هـ .
َشي ُخ املُ َحدث َ
ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)٧1/11األعالم للزركلي (.)1٧2/٨
( )2ينظر :غاية النهاية (. )13٨/1
( )3ينظر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (.)2٧2/1
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المبحثًالثاني ً
ً
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼًالفجر.2٦ – 21 :
تأصيل القراءة :

ق رِإوي ا ويا إن ِفي ربِّي وفُ َّ ْإرفع ْن ِول
ب فا ْفت ْح هُ وُيوثِ ُ
ُيع ِّت ُ
ب و يـُوثَ ُـق) ووجهـه أنـه علـى مـامل يُسـم
قرأ الكسـائي بفـتح الـذال والثـاء مـن (يـُ َعـذ ُ

فاعلــه ،فــاملعىن الَ يـُ َعــذب أحــد تعذيبــه ،وال يُوثـَ ُـق إيثاقَــهُ ،فجعــل العــذاب والوثــاق مكــان

ب مثـل مـا
التعذيب واإليثاق ،كما استعملوا العطاء يف موضع اإلعطـاء ،واملعـىن ال يُعـذ ُ
ب هــذا اإلنســان أحــد ،فاملصــدر مضــاف هنــا إىل املفعــول بــه ،وأراد بــه الك ــافر .
يـُ َعــذ ُ
وقيـل إ ّن المــراد إِبلِـيس؛ ألن الــدلِ
َشــد الن ِ
ـاس َعـ َذابًا ،وقيـل أنــه أميـة ابــن
ـام َعلَــى أَنـهُ أ َ
يل قَ َ
َ
َ
َُ ُ ُ
َخلَفَ ،ح َكاهُ ال َفراءُ.
ب و يـُوثِـ ُـق) والوجــه انــه يتمــل ثالثــة
وق ـرأ البــاقون بكســر الــذال والثــاء مــن (يـُ َعــذ ُ
أوجه :
ب أحــد عــذاب اهلل ،وال يتــوىل عــذاب اهلل يومئــذ أحــد،
األول :إ ّن املعــىن ال يـُ َعــذ ُ
واألمر يومئذ أمره .
الثــاين :إ ّن املعــىن ال َيعــذب أحــد يف الــدنيا مثــل عــذاب اهلل يف اآلخــرة ،واملص ــدر

على هذا مضاف إىل الفاعل وهو اهلل تعاىل .
ب هــذا
وفيـه وجــه ثالـث :وهــو أ ّن املـراد فيومئــذ ال يعـذب أحــد أحـداً مثــل مـا يـُ َعــذ ُ

الكافر ،واملصدر هنا مضاف إىل املفعول به وهو الكافر كقراءة الفتح (.)1

( )1ينظـ ــر :معـ ــاين الق ـ ـرآن للف ـ ـراء ( ،) 2٦2/3السـ ــبعة ( ،)٦٨٦/1الكشـ ــف  ،)3٧3/2املوضـ ــح (ص:
 ،)٨29تفسري القرطيب (،)1٦/2٥
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الطعن:

جــاء عــن أيب عمــرو إنكارهــا ،قــال حممــد بــن صــاحل ( :)1مسعــت رج ـالً يقــول أليب
ِ
ب
َح ــد ؟ ق ــال :ال يـُ َع ــذ ُ
عم ــرو :وكي ــف تقـ ـرأ ال يـُ َع ــذ ُ
َح ــد* َوال يُوث ـ ُـق َوثاقَ ــهُ أ َ
ب َعذابَــهُ أ َ
َحد ؟.
َحد ،فقال له الرجل :كيف ،وقد جاء عن النيب  ال يـُ َعذ ُ
ب َعذابَهُ أ َ
َعذابَهُ أ َ
فقــال لــه أبــو عمــرو :لــو مسعــت الرجــل الــذي ق ــال :مسع ــت الن ــيب  م ــا أخذت ــه
عنــه! .وتــدري مل ذاك؟ ألين أهتــم الواحــد الشــاذ إذا كــان علــى خــالف مــا جــاءت بــه

العامة(.)2

و ه الطعن:

ألن يف إعمـ ِ
ـال اس ـ ِم املص ــد ِر عم ـ َـل ُم َس ــماه خالف ـاً مض ــطرباً فنُق ــل ع ــن البص ـريني

املنع ،وعن الكوفيني اجلو ُاز ,ونُقل العكس عن الفريقني.
ُ

()3

دراسة الطعن :

الطّعن على هذه الرواية والرد عليها يكون على ثالثة أمور :

األول :مـا قيـل مـن أ ّن الكسـائي يف قراءتــه ،وأبـو عبيـد يف اختيـاره لقـراءة الفــتح يف
ال ــذال والث ــاء إمن ــا ك ــان ذل ــك م ــنهم اع ــتالال خب ــرب ُ -روي ع ــن رس ــول اهلل  أن ــه قـ ـرأه

بالفتح فيهما  -وهو واهي اإلسناد(.)4
جــاء يف احلــديث :حــدثنا ابــن محيــد ،قــال :ثنــا مه ـران ،عــن خارجــة ،عــن خالــد
احل ّذاء ،عن أيب قِ
ِ
َح ـد.
أه
ر
أق
من
ثين
:
قال
،
البة
النيب ( فَـيَـوَمئذ ال يـُ َعذ ُ
ب َع َذابَهُ أ َ
ّ
ِ
( )1هو ا ِإلمام املـت ِقن ،الثـ َقـةُ ،أَبـو جع َفـر ُحمم ُـد بـن ِ
العك َِـربي تـويف سـنة 1٥٧ه ـ.
صـال ِح بـ ِن َذ ِريـح البَـغ َـدادي ُ
َ ُ َ
ُ َ
َُ ُ ُ
ينظر :سري أعالم النبالء (. )219/14
( )2منجد املقرئني (ص. )٧9 :
( )3ينظر :الدر املصون (.)٧92/1٥
( )4ينظر :جامع البيان (.)422/24
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َحد) .
وال يُوثَق َوثَاقَهُ أ َ

ـتج بــه يف
قــال النحــاس :وهــذا احلــديث بـ ّـني ألنــه إذا وقــع يف احلــديث جمهــول مل يـ ّ

غري القرآن فكيف يف كتاب اهلل ومعارضته اجلماعة الذين قراءهتم عن النيب؟(.)1
والص ــحيح أن ه ــذا احل ــديث مل يق ــع في ــه جمه ــول ،ول ــيس واه ــي اإلس ــناد ،ذكـ ــره
صـور َوعبـد بـن محيـد َوابـن مرَد َويـه َوابـن
السيوطي برواية أخرى فقال :أخرج سعيد بن َمن ُ
ِ
ص ــححهُ َوأَبُــو نعــيم َعــن أيب َقالبَــة َعمــن أق ـرأه الن ـِـيب َ ،وِيف
ي َواحلَــاكم َو َ
جريــر َوالبَغ ـ ِو ّ
ِرَوايَة َمالك بن احلُ َـوي ِرث أَ ّن النِـيب  أقـرأه َوِيف لفـظ أَق َـرأ إِيـاه {فَـيَـومئِـذ َال يعـذب َع َذابـه
()2

صوبَة الذال والثاء
أحد َوَال يوثق وثَاقه أحد} َمن ُ

ِ
صـ ِـحيح َعلَــى َشــر ِط
وقــال احلــاكم يف املســتدرك بعــد إيـراده للروايــةَ :
"ه ـ َذا َحــديث َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ـك بـن احلــوي ِر ِ
الشـي َخ ِ
ث"(.)3
نيَ ،والص َ
ـح ِايب الــذي َمل يُ َسـمه يف إسـنَاده قَــد َمسـاهُ َغيـ ُـرهُ َمالـ َ َ ُ َ
صحت عنه .)4( 
وذكر السيوطي أهنا قراءة حسنة َ
األمــر الثــاين :مــا جــاء عــن النحــاس يف تضــعيفه لوجــه املعــىن احملتمــل لقـراءة الفــتح

وحجته األخرى – يقصد الكسـائي  -أنـه قـد علـم املسـلمون أنـه لـيس أحـد يـوم
فقالّ :

حجته ،وأغفـل مـا قالـه
القيامة يع ّذب إالّ اهلل فكيف يكون ال يع ّذب أحد عذابه ،هذه ّ
العلم ــاء يف تأوي ــل اآلي ــة ألهن ــم ق ــالوا ،ال يعـ ـ ّذب أح ــد يف ال ــدنيا مبث ــل ع ــذاب اهلل ي ــوم

َحــد ،ال يعـ ّذب عــذاب الكــافر أحــد.
ـأول أبــو عبيــد معــىن ال يـُ َعــذ ُ
ب َعذابـَـهُ أ َ
القيامــة .وتـ ّ
وخولف أيضا يف هذا التأويل (.)1
فصل القول يف ذلك السمني احلليب فأورد عدة أوجه للمراد مبعىن ق ـ ـ ـراءة
وقد ّ
( )1إعراب القرآن للنحاس (.)139/1
( )2ينظر :الدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)113/٨
( )3ينظر :املستدرك للحاكم (. )2٨٥/2
( )4ينظر :معرتك األقران يف إعجاز القرآن (.)121/3
( )1ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)139/1
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ـوع
ـب بقولــه" :وهــذه األوجــه
الفــتح مث ع ّقـ
صــعبَةُ امل ـرِام علــى طالِبهــا مــن غ ـ ِري هــذا املوضـ ِ
ُ
َ
َ
(َ )1
وعسـ ـ ِر اس ــتخر ِاجها من ــه "  .فك ــل األوج ــه ج ــائزة وتص ــب يف مع ــىن
لتفرقه ــا يف غـ ـ ِريه ُ
القراءة .
األمـر الثالــث :يف قـول أيب عمــرو :ألين أهتــم الواحـد الشــاذ إذا كـان علــى خــالف

ما جاءت بـه العامـة .فـاخلرب قـد يتـواتر عنـد قـوم دون قـوم ،وال جيـوز القـدح يف القـراءات
إذا كانت من طريق اآلحاد ,قال القسـطالين نقـالً عـن السـخاوي" :وال يقـدح يف تـواتر

القراءات السبع إذا استندت مـن طريـق اآلحـاد ،كمـا لـو قلـت :أخـربين فـالن عـن فـالن
أنــه رأى مدينــة مسرقنــد ،وقــد علــم وجودهــا بطريــق التـواتر مل يقــدح ذلــك فيمــا ســبق مــن

العلـم ِّبــا ،فقـراءة الســبع كلهـا متـواترة وقـد اتفــق علـى أ ّن املكتــوب يف املصـاحف متـواتر
الكلمات واحلروف "...اهـ (.)2
وال خيفــى أ ّن أبــا عمــرو قــد قـرأ مبــا يتعــارض مــع األقيســة النحويــة املتعــارف عليهــا،
وحتمل بعض قراءاته خروجاً على ما هـو ملتـزم عنـد النّحـاة ،كقراءتـه بتخفيـف الـزاي يف
(ونــزل املالئكــة) ( ،)3ولكــن أبــا عمــرو يلــبس أحيانـاً حلّــة النحــوي ويقــف مــن القـراءات
موق ــف املع ــرتض ،وم ــا ذل ــك إال لكون ــه ق ــار يُس ــلم بأثري ــة الق ـراءة  ,وحن ــوي يـُع ِم ـ ُـل يف
القراءات األقيسة.

وحنــن كمــا قــال ابــن جــين ُحنســن الظـن باإلمــام أيب عمــرو فهــو القــرآن وبعيــداً عــن
الزيغ والبهتان ( ,)4ولعلهـ ـ ـ ـ ـا مل تبلغه ،وهذا ما قاله ابن اجلزري" :وإمنا أنكـ ـ ـرها أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو

( )1ينظر :الدر املصون (. )٧93/1٥
( )2ينظر :لطائف اإلشارات (.)٧٨/1
( )3ينظر :احملتسب (. )1٦4/2
( )4ينظر :احملتسب (. )2٧2/2
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عمرو :ألهنا مل تبلغه على وجه التواتر(.)1
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـول اللـ ِـه 
ي أَن َر ُسـ َ
ولــذلك قيــل إ ّن أَبــا َعمــرو َر َجـ َـع إلَيـ َهــا يف آخـ ِر ُعمـ ِره ،ل َمــا ُرِو َ
قَـَرأ َُمهَا بِال َفت ِح (.)2
الخ صة:
أوالً :إ ّن هــذه الق ـراءة مت ـواترة عنــه  ،اســتوفت شــروط الق ـراءة الصــحيحة ،وكــل
وجــه مــن الق ـراءات تــوفرت فيــه شــروط الق ـراءة الصــحيحة فهــو قــرآن قطــع علــى صــحته

وصدقه ،ويكفر من جحده(.)3

ثانيـاً :أنكــر أبــو عمــرو القـراءة ألهنــا مل تبلغــه تواترهــا حــني ردهــا ،ولكنــه رجــع عــن
إنكارها ملا بلغه صحة ما ورد عن النيب  من قراءته لآلية بالفتح يف الذال والثاء .

( )1ينظر :يمال القراء (.)324/1
( )2ينظر :مفاتح الغيب (. )1٦1/31
( )3ينظر :اإلبانة عن معاين القراءات (ص.)11 :
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احلم ــد هلل املنّـ ـان ،ال ــذي أك ــرمين ب ــالقرآن ،فأودع ــه روح ــي لينس ــكب فيه ــا ترياقـ ـاً
ويزهرها ربيعاً. .
ِ
ـت فيهــا
وبعــد :فقــد أكــرمين اهلل برحلــة علــم مــع كتابــه العزيــز دامــت لعــامني ،عشـ ُ
ـت يف بيــان وجــوه قراءاتــه املت ـواترة مــن حيــث اللغــة واإلع ـراب واملعــىن،
بــني رحابــه ،وحبثـ ُ
ـت مــا تفـ ّـرق مــن أقـوال النحــاة يف رد هــذه القـراءات والطعــن فيهــا ،ودراســة أقـواهلم
ويمعـ ُ
وخلصت إىل نتائج من خالل هذا البحث وهي كما يلي:
للرد على مطاعنهم،
ُ

النتائج العامة:
ُ

أولا :عنايـة اهلل تعـاىل بـالقرآن الكـرمي وحفظـه مـن التبـديل والتحريـف ،باعتبـاره مــع
السـنّة النبويّـة ميــثالن مــنهج البشـرية الــذي ارتضــاه هلــم رب العـ ّـزة واجلــالل يف
صورته األخرية .

ثانيـا :بيــان فضــل هــذه األُّمـة ،حيــث نقلــت القــرآن الكــرمي جبميــع وجوهــه وقراءاتــه
املختلفة باألسانيد الصحيحة ومل هتمل منه حرفاً ،وال طريقة أداء .

ثالثـ ـ ا :وه ــن ش ــبهة الق ــائلني باض ــطراب واخ ــتالف ال ــنص الق ــرآين الك ــرمي ووج ــوه
قراءاتـ ــه ،وأ ّن هـ ــذا االخـ ــتالف مـ ــا هـ ــو إالّ اخ ـ ـتالف تغـ ــاير وتنـ ــوع ،ولـ ــيس
اختالف تناقض وتعارض .
رابعـ ـا :اشــتمال الق ـراءات عل ــى ِح َك ـم وأس ـرار ت ــدل عل ــى إعج ــاز الق ــرآن الك ــرمي
وبالغته ،وأسلوبه املتميز يف بيان األحكام .

النتائج الخاصة :
ُ

أولا :إ ّن قضية االستشهاد بالنصـوص اللغويـة ،هـو مـا دعـا النحـاة وأهـل اللغـة إىل

ص
ـث نبويّـة ون ـ ي
الس ـماع مــن شــعر ونثــر وأحاديـ َ
توزيــع االهتمــام بــني قن ـوات ّ
ق ــرآين ،وم ــن مث االعتم ــاد عل ــى ه ــذه النص ــوص كمص ــادر للتقعي ــد ،إالّ أ ّن
استعماهلم للشواه ـ ـ ـ ـ ـ ـد القرآنية والقراءات مل يظ مبا جيـ ـ ـب من اهتم ـ ـ ـ ـ ـام،
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بل واعتربها بعض النحاة املرتكز الثالث للتقعيد بعد أشعار العرب وكالمهم.
ثاني ـا :إ ّن النّحــو يف أصــله قــد نشــأ خلدمــة القــرآن الكــرمي ،وعصــمة اللســان العــريب
من اخلطأ .

ثالثـ ـا :م ــن أس ــباب الطع ــن يف القـ ـراءات  ,ع ــدم حتمـ ـل القـ ـراءة لقي ــاس النح ــو يف
بعـ ــض الق ـ ـراءات ،وذلـ ــك ألهنـ ــا ُس ـ ـنّة متبعـ ــة ،ال ختضـ ـ ُـع ألحكـ ــام القيـ ــاس
واملن ــاهج العقلي ــة ،جع ــل أق ــالم النح ــاة وألس ــنتهم متت ــد إىل بع ــض القـ ـراءات
املتواترة للنيل منها ،فقط ألهنا ختالف قواعدهم املوضوعة.

رابع ـا :خلــط النحــاة يف اجلمــع اللغــوي بــني الفصــحى األدبيــة ،واللهجــات القدميــة
بصــفاهتا وخصائصــها املتباينــة ،واعتبــارهم للفصــيح م ــن اللغــات دون األق ـ ّـل
فصاحة ّأدى إىل طعنهم يف القراءات املتواترة .

خامس ـ ا :اف ـرتاض النحــاة أ ّن كــل مــا مسعــوه عــن العــرب اخللــص إمنــا ميثــل مرحلــة
النضــج والكمــال يف اللغــة ،مــع العلــم أ ّن كــل لغــة الب ـ ّد أن متــر مبراحــل مــن

ع ــدم االس ــتقرار ،فلهج ــة قـ ـريش م ــثال توج ــد جبانبه ــا هلج ــات أخ ــرى عربي ــة
جديرة بالنظر ملا هلا من ال ّذيوع واالنتشار كلهجة متيم .

سادسـ ـ ا :اس ــتقراء البص ـريني الن ــاقص واعتم ــادهم عل ــى هلج ــات القبائ ــل املش ــهورة
دون غريه ــا ،جعله ــم يتوقّف ــون عن ــد كث ــري م ــن الق ـراءات ال ــيت متثّ ـل هلج ــات
أخرى من القبائل العربية ،فوقفوا منها موقف املعارضة .

سـ ــابعا :إ ّن م ــن أهـ ــم الرك ــائز ال ــيت اعتم ــدها النحـ ــاة يف الطع ــن عل ــى القـ ـراءات،
اكتفاؤهم بالشـاهد الواحـد الـذي رمبـا يكـون جمهـول القائـل ،ويسـتنبطون منـه
قاعــدة مــن القواعــد يقيســون عليهــا الق ـراءات املت ـواترة ومــن مثّ يطعنــون فيهــا

بناءً على هذا املقياس.

لرواد امل ـ ـ ـدرسة
ثامناّ :رواد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـدرسة البصرية ممث ـ ـ ـ ـ ـ ـلة يف األخفش ،وهو املوجه ّ
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وجــه الطـ ـ ـ ـ ـعن يف الق ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات
الكوفيــة يف إنشــاء املــذهب الكــويف ،هــم أول مــن ًّ
من النحاة ،وتبعهم يف ذلك البعض من أهل اللغة والتفسري ومصنفي القراءات.

تاسعا :كال املدرسـتني البصـرية والكوفيـة ،كانـت هلـم مواقـف يف الـرفض ومعارضـة
تنوعت واختلفت أسباِّبم .
القراءات وإن ّ

اعـون متامـاً لفكـرة أ ّن
عاشرا :إ ّن يميع النحاة قد قدموا لدراسـاهتم النحويـة بـأهنم َو ُ
الق ـراءة ســنة متبعــة ,وأهنــا تتصــل بأســانيدها إليــه  ،إالّ أ ّن م ـواقفهم منهــا
قل طعنه ،ومن بالغ بطعنها .
تباينت ما بني من ّ

الحادي عشر :أسباب النحاة يف الطعن على القراءة انقسمت لش ّقني :
 أسباب تتعلق بالقراء وعدالتهم وضبطهم يف نقل القراءة .

 أســباب تتعل ـق بــالقراءة مــن أمههــا (خفــاء التوجيــه النّحــوي للق ـراءة علــى
بعــض النّحــويني ،عــدم التفريــق بــني املت ـواتر والش ــاذ قبــل التس ــبيع ،ع ــدم
أولوي ــة القـ ـراءة يف إرس ــاء القاع ــدة النّحوي ــة ،ع ــدم تق ــدمي القـ ـراءة املتـ ـواترة
الرسم املصحفي).
على اعتبار القياس ،اختالف موقفهم من ّ

الثــاني عشــر :إ ّن األصــل املعـ ّـول عليــه يف القــرآن الكــرمي إمنــا هــو التلق ـي واألخــذ،
ثقـةً عــن ثقــة ،وإمامـاً عــن إمــام إىل النــيب  ,وإ ّن القـراءات الــيت تتــوفّر فيهــا
مق ــاييس الص ــحة ،جي ــب أن حتظ ــى ب ــالقبول واالحـ ـرتام الالئ ــق؛ ألهنـ ـا ق ــرآن
يُتعبد به ويُتلى .

الثالث عشر :إ ّن العالقة بني القراءة والقرآن فيهـا تـداخل وإ ّن النسـبة بينهمـا هـي

العمــوم واخلصــوص املطلــق ،فكــل مــا هــو قــرآن هــو –ال بـ ّد -مــن القـراءات،

ول ــيس ك ــل م ــا ه ــو م ــن الق ـراءات ه ــو م ــن الق ــرآن ,وإ ّن الق ــرآن والقـ ـراءات
حقيقتــان ليس ــتا متغ ــايرتني تغ ــايراً تام ـاً ،وليس ــتا متح ــدتني مبع ــىن واح ــد ,ب ــل

بينهما ارتباط وثيق هو ارتباط اجلزء بالكل .
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الرابــع عشــر :لــو أ ّن القـراءات ليســت بقــرآن ملــا متّ تأصــيلها بعــد وفــاة الرســول -
 - بوصــفها علم ـاً ال يُســتهان بــه ،وأيمعــت األُّم ـة علــى قرآنيّتهــا وتل ّقتهــا

بالقبول ،ولوقع فيها اخلالف مع أصول الدين أو أحد فروعه .

الخامس عشر :إ ّن التطرق إىل اخـتالف القـراءات مـن حيـث إهنـا تثـري تناقضـاً يف

الــدين ،أو أن جنعــل االخــتالف فيهــا مثــاراً للــرتدد والتشــكيك ،هــو مــن قبيــل
العبــث أو الفهــم اخلــاطئ لطبيعــة هــذه القـراءات واحلِكمــة مــن تعــددها ،فــال

يُقام له وزن عندها.

الس ــادس عش ــر :إ ّن الطع ــن يف ِ
الق ـراءات املت ـواتِرة واملش ــهورة ع ــن األُّم ـة واملتلَقـ ـاة
لــديها بــالقبول ،يفــتح بابـًـا ألعــداء الــدين للطعــن يف القــرآن الكــرمي؛ بــدعوى
أ ّن علماء اإلسالم أنفسهم قد طعنوا يف شيء منه .

الســابع عشــر :تباينــت مواقــف النحــاة يف جتــويز أوجــه تبيحهــا اللغــة ويستســيغها
القيـاس ،وهــذا التبــاين اتضـحت معاملــه يف مـواقفهم مـن توجيــه الــنص القــرآين
وموقفهم من قراءاته .
الثــامن عشــر :وصــل اعتــداد بعــض النحــاة بالقيــاس ،بــأن أصــبحت دراســته حتتــل
السـماع ،وقـد أدى ذلـك إىل ردهـم لكـل قـراءة
مركـزاً بـارزاً يكـاد يطغـى علـى ّ

خالفت القياس عندهم وإن استفاضت .

التاسـع عشـر :مل يتـل القـرآن مـا كــان جيـدر بـه يف دراسـات النحـاة وأهـل اللغــة،
ومل يكـ ــن يُستشـ ــهد بـ ــالقرآن إالّ يف القليـ ــل مـ ــن املسـ ــائل النحويـ ــة ،وأمـ ــا يف
الغالب فالبد أن يكون معه شعر يعززه أو قياس يدعمـه ،مـع أ ّن الكثـري مـن
املســائل كــان ميكــن أن تقــوم علــى االستشــهاد بــالقرآن وحــده لوضــوح وجــه

االستشهاد به .
العشـ ــرون :اخللـ ــل يف مـ ــنهج النح ــاة الـ ــذين جعلـ ـوا مـ ــن القواع ــد النحويـ ــة أصـ ـالً
والقراءات هي اليت تُعرض عليها.
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الواحد والعشرون :إ ّن القراءات مبا تـوافرت هلـا دقـة التوثيـق ،مل حتـظ ِّبـا األشـعار

للسـماع ،كــان يقتضــي االعتمــاد عليهــا
الــيت اختــذها النحــاة مصــدراً معتمــداً ّ
أوالً يف جمال التقعيد .

الث ــاني والعشـ ــرون :إذا تركن ــا ب ــاب الطع ــن عل ــى القـ ـراءات والق ـ ّـراء مفتوحـ ـاً دون
التصــدي لــه وإغالقــه ،فســوف يلــج منــه مــن يريــد الطعــن يف هــذا الــدين مــن
سيئي الطوية وخبيثي النوايا .
الثال ــث والعش ــرون :إذا ك ــان بع ــض النح ــاة ق ــد وج ــد للق ـراءات املنتق ــدة وجهـ ـاً
ُ
موافق ـاً للعربيــة ،فــإ ّن ذلــك كــان أجــدى وأجــدر بالنحــاة املنتقــدين للق ـراءات
أن يسـلكوه  ،فيجـدوا األوجـة النحويــة املوافقـة للقـراءة بــدل رفـض األخـذ ِّبــا
ورميها بأبشع النّعوت.

توصيات البحث:


خباصـة،
بعامة ،ومـن املصـدر القـرآين ّ
دراسة مواقف النحاة من مصادرهم ّ

وذلــك لســرب أغـوار فكــرهم ومعرفــة وجهـات نظــرهم ،الــيت متثّلوهــا يف جمــال الطعــن علــى
القراءات .
دراســة اللغــة العربيــة ص ـرفاً وتركيب ـاً ودالل ـةً وتــداوالً ،مــن خــالل املشــاريع

اللســانية العربيــة احلديثــة كــالنحو الــوظيفي ،ألن القواعــد الــيت ندرســها اليــوم متثــل العربيــة
يف عصــر االحتجــاج ،وتطبيــق ذلــك علــى القـراءات وتوجيــه القـراءات  ،وعــرض الطعــن
فيه ــا عل ــى ه ــذه الدراس ــات احلديث ــة أل ّن فيه ــا م ــا ق ــد يرف ــع الع ــائق ,ويعط ــي الرخص ــة،
ويعجل اجلواز.
ّ
وأخ ـرياً  . .فقــد آن يل أن أضــع القلــم ،وأســتغفر اهلل مم ــا زل ـت ب ــه ال َق ـ َد ُم ،وأمح ــده

علــى مــا أهلمــين بــه فيمــا زبرتــه يف هــذا البحــث ،وهــو يف نظــري جهــد قاصــر ،وقليــل مــن
وجيلي ــه ،و أن جيعل ــين مم ــن
كثــري ،وأســأله تعــاىل أن يهي ـئ هلــذا العِل ـم الن ـافع م ــن يُظه ــره ُ
خدم كتابه العظيم ،ويلهمين طريق اهلدي املستقيم ،واملنهج القومي .
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الفهارس العامة

وتشتمل على:
-

فهرسًاآلياتًالقرآنيةً .

-

فهرسًاألحاديثًواآلثارً .

-

فهرسًاألشعارً .

-

فهرسًاألعلمً .

-

فهرسًالمصادرًوالمراجعً .

-

فهرسًالموضوعات.
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فهرسًاآلياتًالقرآنية ً

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة البقرة
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

٦

٦٧

ﭽ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ ﭼ

13

2٥3

ﭽ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

٧9

3٥

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭼﭽﭼ
ﮋﭫ ﮊ

٨1

211 ،211

ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎًﭼ

9٧

112

ﭽ ﯠ ﯡًﭼ

11٧

2٦٧

ﭽﭥﭦﭼ

142

2٥3

ﮋ ﭔ ﭕ ﭖًﮊ

21٦

133

ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ

21٧

32٥

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

229

3٥1 ،22

ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ًﭼ

2٦٥

2٨٦

ﭽ ﮡ ﮢًﭼ

2٦٧

344

ﭽ ﭥ ﭦًﭼ

2٧1

344 ،342

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

2٨4

1٧9

سورة آل عمران
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱًﭼ

4٧

2٦٧

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ًﭼ

19

2٦٧

381
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اآلية
ﭽ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ

رقم اآلية

الصفحة

٧1

1٨٦

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬًﭼ
ﭽ ﭵ ﭶًﭼ

1٥3

344

ﭽﮡﮢﭼ

141

1٨٦

ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

1٧٨

313

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵًﭼ

1٨٥

313

ﭽ ﭨﭩﭪﭫ ﭼ

1٨٨

313

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ًﭼ

1٨٨

313

سورة النساء
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨًﭼ

1

31٧

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ًﭼ

9

32٧ ،321

ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔًﭼ

19

134 ،132

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

3٨

1٧1

ﭚ ﭛﮊ
ﮋﭪ ﭫ ﮊ

4٦

2٥٨

ﭽ ﰃ ﰄًﭼ

11

2٥3

ﭽﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

٨3

22٨

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩًﭼ
ﮋ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ ﮊ

1٥1

292
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رقم اآلية

الصفحة

اآلية
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽ ًﭼ

111

1٨٦

ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﮊ

12٧

321

ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﮊ

12٨

2٥٨

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ًﭼ

131

2٥٦

ﮋﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﮊ

1٦2

1٥3 ،1٥1

سورة املائدة
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤًﭼ

2

21٥

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

44

29

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘًﭼ
ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ

٦9

1٥3 ،1٥1

سورة األنعام
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ

34

2٨٨

ﭽﯵﯶﯷﭼ

12

2٧٨ ،23

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱًﭼ

٧3

2٦٧

ﭽ ﯱ ﯲ ًﭼ

9٥

211

ﭽ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

13٧

22٥

ﯘ ﯙ ﯚًﭼ

112

ﮋﭸ ﮊ

211 ،211

سورة األعراف
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

111

232

382
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رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة األنفال
ﭽ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ

42

٨4

ﭼًﭼ
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖًﭼ

19

23٧

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

٧2

34٧

سورة التوبة
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓًﭼ

12

14٦

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

24

3٨

ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖًﭼ
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗًﭼ

13

132

سورة يونس
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ

1

1٧٥

ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒًﭼ

3٦

29٥

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺًﭼ

٦1

3٥٥

سورة يوسف
ﭽ ﭛ ﭜﭼ

23

243 ،22

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝًﭼ

11٥

2٨٦

سورة الرعد
ﭽ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

33

123

383

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة إبراهيم
ﮋ ﮭ ﮮ ﮯﮊ

22

32٨ ،311

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩًﭼ

31

2٦9 ،2٦٦

سورة احلجر
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

9

،29 ،2
24٨ ،11٥

ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ

2٥

319

سورة النحل
ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮًﭼ

4٥

2٦1

ﮋﮚ ﮛ ﮊ

4٨

24٦

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

٨1

2٨٧

سورة اإلسراء
31

ﭽﮄﮅﮆﮇﮈ ﭼ

1٦2

سورة الكهف
ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ

2٨

2٧1

ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ًﭼ

44

341

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ًﭼ

٧٧

21

ﭽ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞًﭼ

9٧

34٥

ﮋﮖ ﮗ ﮊ

1٥3

33٦

سورة مرمي
ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬًﭼ

31

2٦1

384

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

اآلية
ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨًﮊ

رقم اآلية

الصفحة

٧1

2٦٨

سورة طه
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰًﭼ

٦3

،1٥1 ،9٨
192 ،1٥3

ﭽ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄًﭼ

129

22٨

سورة األنبياء
ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﮊ

31

21٨

ﭽﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ

4٨

1٧2

ﭽ ﭑ ﭒًﭼ

٧3

14٦

ﭽﮬﮭﮮ ﭼ

٨٨

211

سورة احلج
ﭽ ﰑ ﰒًﭼ

11

1٦٦

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ

12

2٨٨

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟًﭼ

سورة املؤمنون
44

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢًﭼ

2٥3

سورة النور
ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

٦3

1٧٥

ﮗﮘﮊ

سورة القصص
ﭽ ﯬ ﯭًﭼ

1

14٦

385

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

رقم اآلية

الصفحة

اآلية
ﭽ ﭢ ﭣﭼ

23

2٥4

ﭽ ﮬ ﮭًﭼ

41

14٦

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡًﭼ

٧1

1٧٥

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ

٨1

23٥

سورة السجدة
24

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ًﭼ

14٦

سورة األحزاب
4

2٦2

11-1٥

2٦٥

ﭽ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﭼ

1٥

139

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟًﭼ

13

139

ﭽ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁ ًﭼ

٦٧-٦٦

2٦٥

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ًﭼ

٦٨-٦٧

2٦٥

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖًﭼ

سورة سبأ
9

ﭽ ﭯﭰﭱﭲﭳﭼ

3٦2

سورة فاطر
ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

٨

124

ﮛ ﮜﭼ

43

ﭽ ﯠ ﯡًﯣ ﭼ

31٥

سورة يس
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

٨2

2٦٦

386

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة الصافات
12

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛًﭼ

311

سورة ص
14

ﭽ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﭼ

2٧٦

سورة الزمر
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨًﭼ

9

12٥

ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ

9

122 ،121

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

22

124

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡًﭼ
ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭًﭼ

٦4

121

سورة غافر
ﭽ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﭼ

٧-٦

2٨٨

ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼًﭼ

٦٨

2٦٨

سورة الشورى
ﭽ ﭞ ﭟًﭼ

11

142

ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑًﭼ

21

13٥

سورة الزخرف
1٧

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ

12٨

سورة اجلاثية
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

1٦

139

387

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة األحقاف
11

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚًﭼ

،132
134 ،133

سورة حممد
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

2٥

211

سورة احلجرات
9

ﭽﮪﮫ ﭼ

24٦ ،2٥3

سورة النجم
1٥

ﭽ ﭫﭬﭭﭮﭼ

191

سورة القمر
ﭽ ﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ

1٧

2٧

سورة اجملادلة
ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘًﭼ

1

13٦

ﭽﯸﯹ ﯺ ﭼ

19

٦3

سورة املنافقون
1

ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ

2٥٨

سورة احلاقة
41

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷًﭼ

219

سورة نوح
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ

4

1٧9

388

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة القيامة
ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ

1٨

1٦9

ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ

2٧

29٨ ،29٧

سورة املطففني
14

ﭽ ﭻﭼ ﭽًﭼ

29٨ ،29٧

سورة الفجر
ﭽ ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭼ

2٦-21

3٦٧

سورة الطارق
1٧

ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝًﭼ

211

سورة اإلخالص
1

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ

ً

19٨

389

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

فهرسًاألحاديثًواآلثار ً
طرف الحديث

«اذبح مكاهنا شاة»

«أَسأ َُل اهلل معافَاتَه ومغ ِفرتَه ،وإِن أُم ِيت َال تُ ِط ِ
ك»
يق َذل َ
ُ
َ َُ ُ ََ َ ُ َ
«اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا»...
«القراءة سنّة»

«إ ّن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم»...
«إِن ال ُقرآ َن أُن ِزَل َعلَى َسبـ َع ِة أَحُرف ُكل َها َشاف َكاف»...
«إ ّن اهلل تعــاىل جتــاوز ألمــيت عمــا حــدثت بــه أنفســها م ــا مل
تتكلم أو تعمل»
«إمنا ظننت ظناً فال تؤاخذوين بالظن»...

« َأو قد وجدمتوه؟»...

«إياكم والظن فإ ّن الظن أكذب احلديث»
«سأَلت عائِ َشةَ عن َحل ِن ال ُقر ِ
آن َعن»....
َ
َ ُ َ

«مسعــت هشــام بــن حكــيم يقـرأ ســورة الفرقــان يف حيــاة النــيب

الصفحة
239
2٧
1٥٦
33
291
٨٨
291
291
291
29٥
1٥1
31

  - فاستمعت لقراءته»...«عجب ربكم من ألّكم وقنوطكم»

319 ،31٧

«عجب ربنا من قوم يقادون إىل اجلنة بالسالسل»

319

«فاقرؤوا كما علمتم»

31

«فاقرؤوا ما تيسر منه»
«كان الشعر ِعل َم قوم مل يكن هلم ِعلم أصح منه»...
«ال حتلفواًب بائكم»

31
31٨

«لست بنيبء ولكين نيب اهلل»

142

22٦

391

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

طرف الحديث

الصفحة
291

أحق بالشك من إبراهيم »...
«حنن ّ

«نزل القرآن بلغة قريش ،وليسوا بأصحاب نرب»...

٧9

«هل أنتم تاركو يل صاحيب»
ِ
وص ــدقوا ط ــال عل ــيهم
«ه ــم أتب ــاعُ األنبي ــاء ال ــذي آمن ـوا ِّب ــم َ
البالءُ»...

22٨

ً

29٨

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

391

فهرسًاألشعار ً

الشطر األول
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناءةِ إِال
ـاهر ّ
و َأب ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
فَك ـ ـ ـ ـ ــل َم ـ ـ ـ ـ ــا َواف ـ ـ ـ ـ ـ َـق َوج ـ ـ ـ ـ ــهَ َحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِو
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــح إِس ـ ـ ـ ـ ـ ــنَاداً ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ال ُق ـ ـ ـ ـ ـ ــرآ ُن
َو َ
وحيثُم ـ ـ ـ ـ ـ ــا َخيتَ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رك ـ ـ ـ ـ ـ ــن أَثبِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت
ََ
ُُ
ويف ال َكه ـ ِ
ـف تَس ـأَل ِين َع ـ ِن ال ُك ــل يَـ ُ
ـاؤهُ
َ
وتسـ ـ ـ ـ ِهيل أُخـ ـ ـ ــرى َمهـ ـ ـ ـ َـزتَـ ِ
ني بِ ِكلمـ ـ ـ ــة
ُ َ
َوقُـ ــل أَلًِف ـ ـا َعـ ــن أَهـ ـ ِـل ِمصـ ـ َـر تَـبَـ ــدلت
َوَم ـ ــد َك قَـب ـ ـ َـل ال َف ـ ــت ِح َوال َكس ـ ـ ِر ُحج ـ ــة
ـول اللـ ـ ِـه ِ
َسـ ــالَت ُه ـ ـ َذيل َرسـ ـ َ
فاح َش ـ ـةً
َوبـَع ـ ـ ـ ُـد َوإِن ال َف ـ ـ ــت ُح َع ـ ـ ــم ُعـ ـ ـ ـالَ َوفِيـ ـ ـ ـ
َعـ ـ ـ ـ ـ َـدت ِين َع ـ ـ ـ ـ ــن ِزيَ َارِهتَـ ـ ـ ـ ــا ال َع ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِادي
َوثـُق ـ ـ ـ ـ ـ َـل لِل َمك ـ ـ ـ ـ ــي نُـ ـ ـ ـ ــو ُن تـُبَشـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرو
ـال لَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـيت
َك ُمنـيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـة َجـ ـ ـ ـ ـ ــابِر إِذ قَـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
فـ ـ ـ ــاليوم أشـ ـ ـ ــرب غـ ـ ـ ــري مسـ ـ ـ ــتحقب
أب ـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـ ـ ـ ــذي ال ب ـ ـ ـ ـ ــد أين
ـت أَس ـ ـ ـ ــري ،وتَبِي ـ ـ ـ ــيت تَ ـ ـ ـ ــدلُكي
أَبِي ـ ـ ـ ـ ُ
تَـ ـ ـ ـ ـ ـراه كالثغـ ـ ـ ـ ـ ــام يـُ َعـ ـ ـ ـ ـ ــل ِمسـ ـ ـ ـ ـ ــكاً
ِ
ِ
ـحابـُ ُهم
فَـيَس ـ ــحتَكم َ
ض ـ ــم َوَكسـ ـ ـر ص ـ ـ َ
ِ
ِ
َوهـ ـ ـ ـ ـ َذي ِن ِيف هـ ـ ـ ـ ـ َذان َح ـ ـ ـ ــج َوثقلُ ـ ـ ـ ــهُ
اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وأبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبَ َ
إ ّن أبَ َ
اذل يف الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا
بَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ُ

الشطر الثاني
ـول َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َال يـُ َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
طَ َعنانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً َوقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َوَك ـ ـ ـ ـ ــا َن لِلرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم احتِمـ ـ ـ ـ ـ ـاَالً َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِوي
فَـ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذهِ الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةُ األَرَكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن
ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُذو َذهُ لَ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أَن ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ِيف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ َع ِة
ف بـِ ـ ــاخلُل ِ
ف ُمـ ـ ــثالَ
علَ ـ ــى َر ِمسـ ـ ـ ِـه َواحلَ ـ ــذ ُ
َمس ـ ــا وبِـ ـ ـ َذ ِ
ات الف ـ ــت ِح ُخل ـ ــف لـِ ـ ــتَج ُمالَ
َ َ
لِـ ـ ـ ـ َـور َويف بـَغـ ـ ـ ـ َـد َاد يُـ ـ ـ ــرَوى ُم َسـ ـ ـ ــهالَ
ِِّبَـ ــا لُـ ــذ َوقَـب ـ ـ َـل ال َكس ـ ـ ِر ُخلـ ــف لَـ ــهُ َوالَ
ضـ ــلت هـ ــذيل مبـ ــا جـ ــاءت ومل تصـ ـ ِ
ـب
ـ ـ ـ ـ ِه َما ال ُعـ ـ ـ ــد َوةِ اك ِسـ ـ ـ ــر َح ًّقـ ـ ـ ــا الضـ ـ ـ ــم
َوقَااعلَـ ـِد ـ ـ ـالَــت ُدونـَ َه ـ ـ ـ ـ ـ ــا َح ـ ـ ـ ـ ـ ــرب َزبُـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن
ف أَوالَ
َن َواك ِسـ ـ ــرهُ ِحرِميًّـ ـ ـا َوَمـ ـ ــا احلَـ ـ ـ ُذ ُ
ِ ِ
ـف ُج ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــايل
ُص ـ ـ ـ ـ ـ ــادفُهُ َوأُتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أَ
إمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلل وال واغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق ال أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك ُخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيين
ُ
ِ
ـك ب ـ ـ ـ ــالعن ِرب واملس ـ ـ ـ ـ ِ
وجهـ ـ ـ ـ ِ
ـك ال ـ ـ ـ ــذكِي
ََ
َ
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء الفالِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات إذا فَـلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِين
َ
ُ
ِ
ـف قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا إِن َعالِ ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ َدالَ
َوَختفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
ِ
ـيم ُحـ ــوالَ
َدنـ ـاَ فَ ــايمَ ُعوا ص ـ ُـل َوافـ ــتَ ِح الم ـ َ
ِ
تاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـَلَغَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َغايَ َ
وم ُهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ِح يـَلُمنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وأَلُ ُ
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الشطر األول
ويـَ ُقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـال
ـت حسـ ـ ـ ــا
الم يف بـ ـ ـ ــين بنـ ـ ـ ـ َ
إ ّن َمـ ـ ـ ــن َ
................
َك َما ِيف نَد َواألي َك ِة الال ُم َساكِن
ـحة بـ ـ ـ ـ ـ ــالطرتَـ ِ
ني َدنـ ـ ـ ـ ـ ــا َهلـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُم َوشـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َوَمـ ــا َخلـ ــيج مـ ــن املـ ــروت ذُو ُش ـ ـ َـعب
ِ َ
واب ـ ـ ـ ُـن اللبُ ـ ـ ــون إذا م ـ ـ ــا لُـ ـ ــز يف قَـ ـ ـ ـ َـرن
أ ََمـ ــن َخـ ــف ِحرِمـ ــي فَ َشـ ــا َمـ ــد َسـ ــالِ ًما
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـين لُبَـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـىن لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُم بِيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
فَتِسـ ـ ـ ُـعو َن َمـ ـ ــع َمهـ ـ ــز بَِفـ ـ ــتح َوتِ َسـ ـ ـ ُـعهاَ
َوَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـزنُِين ِحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرِميـ ُهم تعِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدانِِين
وِزد تَأ ُم ِ
روين النو َن َكه ًفا َو َعم ِخف
َ
َوِيف َسـ ـ ـ ـلَ ًفا َ
صـ ـ ـ ُ
ـادهُ
ض ـ ـ ـ ًّـما َشـ ـ ـ ـ ِريف َو َ
ض ـ ـ ـ ــم ُهنَـ ـ ـ ــا َكرًه ـ ـ ـ ــا َو ِعن ـ ـ ـ ـ َـد ب ـ ـ ـ ـ َـراءة
َو ُ
ـدر منكـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر حـ ـ ـ ـ ـ ــاالً يقـ ـ ـ ـ ـ ــع
ومصـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ض ـ َفا ظ ــل َزرنَــب
ـحبَت ذيـ ـالً َ
َوقَــد َس ـ َ
فَأظهرهـ ـ ـ ــا جنـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ َـدا دل و ِ
اضـ ـ ـ ــحاً
َََ َ
َ َ
َواد َغ ـ ـ ـ َـم ُم ـ ـ ـ ُـرو َواكِـ ـ ــف ض ـ ـ ـيـَر ذابِـ ـ ــل
َو َيم ًع ـ ـ ـا َوفَـ ـ ـ ــرداً ِيف الن ـ ـ ـِـيب ِء َويف النبُ ـ ـ ــو
وقَالُو ُن ِيف األَحَز ِ
اب ِيف لِلنيب َمع
َ
ِ
ي ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ َِ
رسـ ـ ـ ـ ـل
ـامت النُـ ـ ـ ـ ــبَ ء إِن ـ ـ ـ ـ َ
ـك ُم َ
ص ـ ـ ـ ـ ــى
ألَص ـ ـ ـ ـ ــبَ َح َرمتـ ـ ـ ـ ـ ـاً ُدق ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاق احلَ َ
وتسـ ـ ـ ـ ِهيل أُخ ـ ـ ـ ـرى َمهـ ـ ـ ـ َـزتَـ ِ
ني بِ ِكلمـ ـ ـ ــة
ُ َ

الشطر الثاني
ـت إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َك وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َكبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر َ
ت فقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َن أَلُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأع ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه يف اخلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـوب
ُ
َ . . . . . . . . . .و َحـ ــرك بِـ ـ ِـه ال ُع ـ ـالَ
ِ
ص َاد َغيطَالَ
َم َع اهلَم ِز َواخفضهُ َوِيف َ
ِ
ـارها
َجـ ـ ـ َـىن أَي َكـ ـ ــة يَض ـ ـ ـ ُفو عليهـ ـ ــا قصـ ـ ـ ُ
يرم ــي الضـ ـ ِرير خبُش ـ ِ
ـب الطل ـ ِـح والض ــال
َ
ص ـ ـ ــولَةَ البُ ـ ـ ــزِل القن ـ ـ ـ ِ
ـاعيس
مل يس ـ ـ ــتطع َ
َم َع ال َكس ِر َحق َعب َدهُ ايمَع َمشَر َدالَ
ِ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت َهلـَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َع ُ
إال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َ
َمسـ ـ ـ ـ ـ ـاَ فَـتحهـ ـ ـ ـ ـ ـاَ إَال مو ِ
اض ـ ـ ـ ـ ـ َـع ُمهـ ـ ـ ـ ـ ـالَ
ُ
ََ
حش ـ ـ ـ ــرتَِين أَعم ـ ـ ـ ــى تَ ـ ـ ـ ــأ ُمُر ِوين َوصـ ـ ـ ـ ـالَ
َ
ـ ـ ـ ُفهُ فُـت َحـ ـ ــت َخف ـ ــف َوِيف النبَـ ـ ـِأ ال ُعـ ـ ـالَ
ص ــدو َن َكسـ ـ ُـر الض ــم ِى َحـ ــق نـَه َشـ ـالَ
يَ ُ
ِ
ِ
ـت َمع ِقـ ـ ـالَ
ش ـ ـ َـهاب َويف األَح َق ـ ــاف ثـُب ـ ـ َ
بكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة كبغتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد طلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
جلَتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ صبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهُ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـاَئِقاً َوُم َعل ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ
ضـ ـ ـ ــر ظم ـ ـ ـ ـ َن َوامـ ـ ـ ــتَالَ
َوأَد َغـ ـ ـ ـ َـم َور َ
زوى ِظلّـ ـ ـ ـ ـهُ َوغـ ـ ـ ـ ــر تَ َس ـ ـ ـ ـ ـداهُ َكلك ـ ـ ـ ـ ـالَ
ءةِ اهلَمـ ـ ـ ـ َـز ُكـ ـ ـ ــل َغي ـ ـ ـ ـ َـر نَـ ـ ـ ــافِع اب ـ ـ ـ ـ َـدالَ
ـوت النـ ـ ـ ــيب اليـ ـ ـ ــاءَ َشـ ـ ـ ــد َد ُمبـ ـ ـ ـ ِـدالَ
بـُيُـ ـ ـ ـ َ
بـِ ـ ـ ــاحلَق ُكـ ـ ـ ــل ُهـ ـ ـ ــدى اإللَـ ـ ـ ـ ِـه ُهـ ـ ـ ــداكا
ـنت النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال َكاثـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب
َ
َ
ّ
َمس ـ ــا وبِـ ـ ـ َذ ِ
ات الف ـ ــت ِح ُخل ـ ــف لـِ ـ ــتَج ُمالَ
َ َ
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الشطر األول
َوَم ـ ــد َك قَـب ـ ـ َـل ال َف ـ ــت ِح َوالكس ـ ـ ِر ُحج ـ ــة
ِ
ِ
َوآئمـ ـ ـ ـةً بِ ـ ـ ــاخلُلف ق ـ ـ ــد َم ـ ـ ــد َوح ـ ـ ـ َـدهُ
َوَم ـ ـ ـ ــا لِِقيَـ ـ ـ ــاس ِيف ال ِق ـ ـ ـ ـ َـراءة َم ـ ـ ـ ــد َخل
َوِج ِربي ـ ـ َـل فَـ ـ ــت ُح اجلِ ـ ــي ِم َوال ـ ــرا َوبـَع ـ ـ َـد َها
ف ُشـ ـ ــعبَة
ـث أَتَـ ـ ــى َواليَـ ـ ــاءَ َيـ ـ ـ ِـذ ُ
ِحبَيـ ـ ـ ُ
ِ
معه َم ـ ـ ـ ــا
وجربيـ ـ ـ ــل يأتيـ ـ ـ ــه ومي َك ـ ـ ـ ــال ُ
رأيت ـ ـ ـ ــك َهري ـ ـ ـ ــت العِمامـ ـ ـ ـ ـةَ بع ـ ـ ـ ـ َـد َما
ص ـ ــحا كِالَ ُمهَ ـ ــا
َو َس ـ ــكن َمعـ ـ ـاً َش ـ ــنَ ُن َ
ِ
ِ
ـاروا َهلـَـ ــا فَـَر ًحـ ـ ــا
إن يَسـ ـ ـ َـم ُعوا ريبَـ ـ ـةً طـَ ـ ـ ُ
ـب إن أُذنـَ ـ ـ ـ ــا قُـتَـيبـ ـ ـ ـ ـةَ ُحزتـ ـ ـ ـ ــا
أَتَـغضـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ ِ
ص ـ ــوب
َوبِـ ــال َفت ِح َوالتح ِري ـ ــك خطـ ـ ـأً ُم َ
ـاص ح ـ ـ ـ ـ َـىت َو َجدتُـ ـ ـ ــهُ
َختَاطَـ ـ ـ ــأهُ ال َقع ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
اعلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل ال َف َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وامل َف َ
ل َف َ
ُس َكارى َم ًعا َسكرى َشفاَ َوُحمَرك
ـات ُمنتَص ـ ـ ـ ـ ــباً َوَم ـ ـ ـ ـ ــا تَ َكرَد َس ـ ـ ـ ـ ــا
فَـبَـ ـ ـ ـ ـ َ
نـُ َفص ـ ـ ُـل ي ـ ـاَ ح ـ ـ يق ع ـ ـالً س ـ ــاحر ظُـ ـ َـى
ض ـ ـ ــم َكس ـ ـ ــر َوفَـت َح ـ ـ ــة
َو َح ـ ـ ـ ُـق ِرَه ـ ـ ــان َ
َش َذا اجلَزِم . . . . . . . . . . . .
وإِد َغام ِ
باء اجلَزِم ِيف ال َف ِاء قَد َر َسا
َ ُ
لَـ ـ ـ ــهُ َشـ ـ ـ ــر ُعهُ َوالـ ـ ـ ــراءُ َجزًمـ ـ ـ ــا بِالَِمهـ ـ ـ ـاَ
َو َس ـ ـ ــكن يـُ ـ ـ ـ َـؤده َم ـ ـ ــع نـَُول ـ ـ ــه َونُص ـ ـ ــلِ ِه
ِ
ِ
َويف ال ُك ـ ــل قَص ـ ـ ُـر اهلَـ ــاء بـَ ـ ـا َن ل َس ـ ــانُهُ
ـرب املـ ـ ــاءَ مـ ـ ــا يب حنـ ـ ــوه عطـ ـ ــش
وأَش ـ ـ ُ
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141
ِِّبَـ ــا لُـ ــذ َوقَـب ـ ـ َـل ال َكس ـ ـ ِر ُخلـ ــف لَـ ــهُ َوالَ
141
َو َسـ ــهل َمسَـ ــا َوص ـ ـ ًفا َويف النح ـ ـ ِو أُب ـ ـ ِـدالَ
14٨
ك َمـ ـ ـ ــا فِيـ ـ ـ ـ ِـه الرض ـ ـ ـ ـاَ ُمـ ـ ـ ــتَ َكفالَ
فَـ ـ ـ ـ ُـدونَ َ
112
ص ـ ـ ـ ــحبَة ِوالَ
ـورةً ُ
َوع ـ ـ ـ ــى َمه ـ ـ ـ ـ َـزةً َمك ُس ـ ـ ـ ـ َ
112
َوَم ِك ـ ـ ـ ـيـ ُهم يف اجلِـ ـ ـ ــي ِم ب ـ ـ ـ ــال َفت ِح ُوك ـ ـ ـ ـالَ
112
ـزل
م ـ ــن اهلل وح ـ ــي يَش ـ ــر ُح الص ـ ــدر ُمن ـ ـ ُ
ِ
111
عم ـ ـ ـ ـ ـ ِم
َعمـ ـ ـ ـ ـ َ
ـرت زمان ـ ـ ـ ـ ـاً حاس ـ ـ ـ ـ ـراً مل تُ ّ
11٧
كم َح ِام ـ ـ ـ ــد َدالَ
َويف َكسـ ـ ـ ـ ـ ِر أَ َن َ
ص ـ ـ ـ ــدو ُ
ِ ِ
ِ
11٨
صـ ـ ــالِح َدفَـنُـ ـ ـوا
مـ ـ ــين َوَمـ ـ ــا َمس ُعـ ـ ـوا مـ ـ ــن َ
ِ
1٦٥
ض ـ ــب لَِقت ـ ـ ِـل اب ـ ـ ِن َح ـ ــزم
ج َه ـ ــاراًَ ،وَمل تَـغ َ
1٦2
َو َحرَك ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ال َمك ـ ـ ـ ـ ـ ــي َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ــد َو َيم ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ
ِ ِ
1٦3
ـب
َو ُخرطُ ُ
وم ـ ـ ـ ـهُ يف منق ـ ـ ـ ــع امل ـَ ـ ـ ــاء َراس ـ ـ ـ ـ ُ
وغـ ـ ـ ـ ــري مـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ـ ــماع عادلـ ـ ـ ـ ــه ً 1٦4
لِيـًقطَ ــع بِ َكسـ ـ ِر ال ـ ِ
1٦٦
ـالم َكـ ــم ِجي ـ ُـدهُ َحـ ـالَ
َ
1٦9
1٧2
ـث ِض ـ ـ ــيَاءً َوافَ ـ ـ ـ َـق اهلَم ـ ـ ـ ُـز قـُن ـ ـ ــبُالَ
َو َحي ـ ـ ـ ُ
1٧9
َوقَصـ ــر َويـَغ ِفـ ــر َمـ ــع يـُ َعـ ــذب َمسَـ ــا ال ُع ـ ـالَ
1٧9
...............
َِ
1٧9
محي ـ ـ ـ ًـدا َو َخيـ ـ ـ ــر ِيف يـَتُ ـ ـ ــب قاَ ِصـ ـ ـ ـ ًـدا َوالَ
َكو ِ
1٧9
اصـ ــرب ِحلُك ـ ـ ِم طَـ ـ َ
ف يـَ ــذبُالَ
ـال بـُ ــاخلُل ُ
َ
ِ ِِ
1٨٦
صـ ـ ـ ــافِياً َحـ ـ ـ ـالَ
َونـُؤت ـ ـ ــه منـ َهـ ـ ـ ــا فَـ ـ ـ ـ َ
ـاعتَِرب َ
خبُل ـ ـ ـ ـ ــف ويف طَ ـ ـ ـ ـ ـهَ بِـ ـ ـ ـ ــوج َه ِ
1٨٦
ني ُجب ـ ـ ـ ـ ـالَ
َ
َ
1٨9
ـيل واديهـ ـ ــا
 . . . .إال ألن عيونـ ـ ــه سـ ـ ـ ُ
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الشطر األول
أو ُمع ـ ـ ــربُ الظه ـ ـ ــر يُن ـ ـ ــيب ع ـ ـ ــن وليت ـ ـ ــه
ِ
ِ
ـحابـُ ُهم
فَـيَس ـ ــحتَكم َ
ض ـ ــم َوَكس ـ ــر ص ـ ـ َ
ِ
ِ
َوهـ ـ ـ ـ ـ َذي ِن ِيف هـ ـ ـ ـ ـ َذان َح ـ ـ ـ ــج َوثقلُ ـ ـ ـ ــهُ
وقُـ ـ ــل ع ـ ـ ــادا األُوَىل بِِإسـ ـ ـ ـ َكا ِن ِ
الم ـ ـ ـ ِـه
َ ً
َ
َوأَد َغ ـ ـ ـ َـم بَـ ـ ــاقِي ِهم َوبِالنـق ـ ـ ـ ِـل َوصـ ـ ـ ـلُ ُهم
ِ
ل َقـ ـ ـ ـ ـ ــالُو َن َوالبَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ِري َوتـُه َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـز َو ُاوهُ
َوتَـب ـ ـ َـدأ ِِّبَم ـ ـ ِز ال َوص ـ ـ ِـل يف النـق ـ ـ ِـل ُكل ـ ـ ِـه
ِ
إيل ُمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـب املؤق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ّ
فألفيتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ُمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعتِ ِ
ب
َ
ِ
يل االُخَرى يف اختِالَفِ ِهماَ َمسَا
َوتَسه ُ
نَشـ ـ ـ ــاء أَص ـ ـ ـ ـبـنا والس ـ ـ ـ ـ ِ
ـماء أَ ِو ائتِنَـ ـ ـ ــا
َ ُ َ َ
ونـَوع ـ ـ ِ
ـان ِمنـ َهـ ـ ــا أُبـ ـ ـ ِـدالَ ِمنـ ُه َمـ ـ ــا َوقُـ ـ ــل
َ َ
َو َع ـ ـ ــن أَكثَـ ـ ـ ـ ِر ال ُق ـ ـ ــر ِاء تـُب ـ ـ ـ َـد ُل َو َاوَه ـ ـ ــا
ِ ِ
َوتَـلـ ـ ـ ُـووا حبَـ ـ ــذف الـ ـ ـ َـوا ِو االُوىل َوالََم ـ ـ ـهُ
َو َس ـ ــكن َمعـ ـ ـاً َش ـ ــنَ ُن ص ـ ــحا كِالَ ُمهَ ـ ــا
وإن َال َم فِيـ ـ ـ ـ ـ ِـه ذُو الشـ ـ ـ ـ ــناَ ِن وفَـنـ ـ ـ ـ ـ َـدا
ف َهائـِ ـ ِـه
َو َسـ ــكن ِشـ ـ َفاءً َواقـتَـ ـ ِـده َحـ ــذ ُ
ِ
ـاج َوال ُكـ ـ ــل َواقِـ ـ ــف
َوُمـ ـ ــد خبُلـ ـ ــف َمـ ـ ـ َ
ِ
ِ
َهـ ـ ـ ـ ـ ــذاَ ُسـ ـ ـ ـ ـ ـراقةُ للقـ ـ ـ ـ ـ ــرآن يَد ُر ُسـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
ض يم َوَكسر َوَرف ُع قَـت ـ
َوَزي َن ِيف َ
ـض َعن ـ ـ ــهُ الرف ـ ـ ـ ُـع يف ُش ـ ـ ـ َـرَك ُاؤُهم
َوُخي َف ـ ـ ـ ُ
ني فَ ِ
ضـ ـ ـ ــافَـ ِ
اصـ ـ ـ ـ ـل
َوَمف ُعولُـ ـ ـ ــهُ بَـ ـ ـ ـ
ـني امل َ
َ
ُ
ال
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
ـا
ـ
ـ
ـ
ه
م
ال
ـن
ـ
ـ
ـ
م
َكلِل ـ ـ ـ ِـه َدر اليَـ ـ ـ ــوَم َ ََ َ َ َ

الشطر الثاني
مـ ـ ــا حـ ـ ــج َربـ ـ ــهُ يف الـ ـ ــدنيا وال اعتَ َم ـ ـ ـرا
ِ
ـف قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا إِن َعالِ ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ َدالَ
َوَختفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
ِ
ـيم ُحـ ــوالَ
َدنـ ـاَ فَ ــايمَ ُعوا ص ـ ُـل َوافـ ــتَ ِح الم ـ َ
وتـَن ِوينُ ـ ـ ـ ـ ـه بِال َكس ـ ـ ـ ـ ـ ِر َك ِ
اسـ ـ ـ ـ ـ ِـيه ظَلّ ـ ـ ـ ـ ـالَ
ُ
َ
َوبَـ ـ ـ ــد ُؤ ُمهُو َوالبَ ـ ـ ـ ــدءُ بِاألَص ـ ـ ـ ـ ِـل فُصـ ـ ـ ـ ـالَ
لَِق ـ ــالُو َن َح ـ ـ َ
ـال النـق ـ ـ ِـل بَ ـ ــدءًا َوَمو ِصـ ـ ـالَ
ـت ُمعتَـ ـ ـ ـ ــدًّا بِ َعا ِر ِضـ ـ ـ ـ ـ ِـه فَـ ـ ـ ـ ـالَ
َوإِن ُكنـ ـ ـ ـ ـ َ
وال ذاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهَ إال قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالً
تَِف ـ ـ ـ ــيءَ إِ َىل َم ـ ـ ـ ــع َج ـ ـ ـ ــاءَ أُمـ ـ ـ ـ ـةً انـ ـ ـ ـ ـ ِزالَ
فَـنَـوعـ ـ ـ ِ
ـان قُـ ـ ــل كاليَـ ـ ــا َوَك ـ ـ ــال َوا ِو ُس ـ ـ ــهالَ
َ
يشـ ـ ـ ـ ــاء إِىل كاليـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
َ
أ
ـاء
س َمعـ ـ ـ ـ ـ ِـدالَ
َ
َ
ََ ُ
ُ
َوُكـ ـ ـ ــل ِِّبَم ـ ـ ـ ـ ِز ال ُكـ ـ ـ ــل يـَبـ ـ ـ ـ َـدا ُم َفص ـ ـ ـ ـالَ
ـت فِي ـ ـ ـ ِـه ُجمهـ ـ ـ ـالَ
فَ ُ
ض ـ ـ ــم ُسـ ـ ـ ـ ُكونًا لَس ـ ـ ـ َ
كم َح ِامـ ـ ـ ـ ـد َدالَ
َويف َكسـ ـ ـ ـ ـ ِر أَ َن َ
ص ـ ـ ـ ــدو ُ
ِشـ ـ ـ ـ َفاء وبِالتح ِريـ ـ ـ ـ ِ
ـك بِال َكسـ ـ ـ ـ ِر ُكفـ ـ ـ ـالَ
ًَ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـريا َوَمن ـ ـ ـ ـ ـ َـدالَ
بإسـ ـ ـ ـ ـ ـ َكانه يَـ ـ ـ ـ ــذ ُكو َعب ـ ـ ـ ـ ـ ً
واملـ ـ ــرء ِعنـ ـ ـ َـد الر َش ـ ـ ــا إِن يل َقهـ ـ ــا ِ
ـب
ـ
ـ
ـ
ي
ذ
ُ
َ ُ
ـ ـ ـل أَوالَ ِد ِهـ ـ ـم بِالنص ـ ـ ِ
ـب َش ـ ـ ِـاميـ ُهم تَـ ـ ـالَ
َ
ِ
وِيف مصـ ـ ــح ِ
ني بِاليـ ـ ـ ِاء ُمـ ـ ــثالَ
ف الش ـ ـ ـام َ
َ ُ َ
ِ
صالَ
َوَمل يـُل َ
ف َغيـُر الظُرف ِيف الشع ِر فَـي َ
تَـلُ ـ ـ ـم ِمـ ـ ــن ملِ ِ
يمـ ـ ــي النح ـ ـ ـ ِو إِال ُجمَه ـ ـ ـالَ
ُ
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الشطر األول
ِ ِ
ـوص أَِيب مـ ـ ـ ـ َـزا
َوَمـ ـ ـ ــع َرمس ـ ـ ـ ـه َزج ال َقلُـ ـ ـ ـ َ
فَـَز َججتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ُمتَ َمكنًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا . . .
يَطُفـ ـ ـ ـ ـ َـن حبُـ ـ ـ ـ ــوِزي املراتـ ـ ـ ـ ــع مل تَـ ـ ـ ـ ـ ُـرع
ِ
فأوردهت ـ ـ ـ ـ ـ ــا َم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَن يم َام ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
وظ ـ ـ ـ ــرف أو ش ـ ـ ـ ــبيهه ق ـ ـ ـ ــد يفص ـ ـ ـ ــل
فص ـ ــالن يف اض ـ ــطرار بع ـ ــض الش ـ ــعرا
لفاعـ ـ ــل مـ ـ ــن بع ـ ـ ــد مفعـ ـ ــول حج ـ ـ ــز
يفـ ـ ـ ـ ــرك حـ ـ ـ ـ ــب السـ ـ ـ ـ ــنبل الكنـ ـ ـ ـ ــافج
وعمـ ـ ـ ـ ـ ــديت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة ابـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــامر
مث ـ ـ ـ ــل ذا م ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ــم مفع ـ ـ ـ ــول ورد
َوع ـ ـ ـي نـَ َفـ ـ ــر أَرِجئـ ـ ــهُ بِـ ـ ــاهلَم ِز سـ ـ ــاكِنًا
ِ ِ
ـريا فَـ ـ َـاز َواك ِسـ ــر لِغَـ ـ ِـريِهم
َوأَسـ ــكن نَصـ ـ ً
كِليـ ـ ـ ــين هلـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ــا أ َُميم ـ ـ ـ ـةَ ناً ِصـ ـ ـ ـ ِ
ـب
َ
َوبِالغَيـ ـ ــب فِ َيهـ ـ ــا َحت َسـ ـ ـ َـنب َكمـ ـ ــا فَ َش ـ ـ ـا
َوإِنـ ُهـ ـ ـ ـ ـ ُـم اف ـ ـ ـ ـ ــتَح َكاِفيًـ ـ ـ ـ ـا. . . .. . .
وَيسب َكسر الس ِ
ني ُمستَقبَالً َمسَا
َ َ ُ ُ
َوَهيـ ـ ـ َ
ـت بِ َكسـ ـ ــر أَصـ ـ ـ ُـل ُكفـ ـ ــؤ َوَمهـ ـ ـ ُـزهُ
ص ــحبَة
َو َس ــك َن بَ ـ َ
ـني ال َكس ـ ِر َوال َقص ـ ِر ُ
ولَ ـ ـ ــو َولَ ـ ـ ـ َـدت قُـ َفيـ ـ ـ ـ َـرةُ ج ـ ـ ــرو كل ـ ـ ــب
ِ
ـيح ِيل ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن العِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدا نـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذ َيرا
أُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِ
ي قَـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
إّمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ِر َ
ِ
ـحاب قَص ـ ُـر َوص ـ ِـل الظنُـ ــو َن
َو َح ــق ص ـ َ
ـاذل والعِتابـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوأقِلـ ـ
ـوم عـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
الرـ ـ ـ ــي اللـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

الشطر الثاني
ـش النح ـ ـ ـ ِوي أَن َشـ ـ ـ َـد ُجم ِم ـ ـ ـالَ
َد َة االَخ َفـ ـ ـ ُ
ـوص أَيب َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـز َاده
َزج ال َقلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
بوادي ـ ـ ــه م ـ ـ ــن قَـ ـ ـ ــرع ِ
القس ـ ـ ــي الكن ـ ـ ــائِ ِن
م ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ِن ِحنّ ـ ـ ــاء َم ًع ـ ـ ــا َ ِ
يب
وصـ ـ ـ ـب ُ
جـ ـ ـ ـ ـ ـزأي إض ـ ـ ـ ـ ــافة وق ـ ـ ـ ـ ــد يسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمل
ويف اختي ـ ـ ـ ــار ق ـ ـ ـ ــد أض ـ ـ ـ ــافوا املص ـ ـ ـ ــدرا
كق ـ ـ ـ ـ ــول بع ـ ـ ـ ـ ــض الق ـ ـ ـ ـ ــائلني للرج ـ ـ ـ ـ ــز
يف القـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ـ ـ ـ ــرك القط ـ ـ ـ ـ ــن احمل ـ ـ ـ ـ ــاج"
وكـ ـ ـ ـ ــم هلـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن عاضـ ـ ـ ـ ــد وناصـ ـ ـ ـ ــر
كـ ـ ـ ـ"خمل ـ ـ ــف"الوع ـ ـ ــد حم ـ ـ ــق ذو نك ـ ـ ــد"
ِ
ضـ ـ ــم لَـ ـ ــف َدعـ ـ ـ َـواهُ َحـ ـ ــرَمالَ
َويف اهلـَـ ــاء َ
ِ
ِ
وصـ ـ ـ ـالَ
َوص ـ ـ ــل َها ج ـ ـ ـ َـو ًادا ُدو َن َري ـ ـ ــب لتُ َ
اسـ ـ ـ ـ ـ ِـيه ب ِطـ ـ ـ ـ ـ ِ
وليـ ـ ـ ـ ــل أُقَ ِ
ـيء ال َكوا َكـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب
َ
ع ِميم ـ ــا وقُـ ــل ِيف الن ـ ــوِر فَ ِ
اش ـ ـ ِـيه َكحـ ـ ـالَ
َ ً َ
.............
ِرضـ ـ ـ ـ ــاه وَمل يـل ـ ـ ـ ِ
اسـ ـ ـ ـ ـ ـا ُم َؤص ـ ـ ـ ـ ـالَ
َ َُ َ
 ..............ـ ـ َـزم قيَ ً
ِ
ضـ ـ ـ ــم التـ ـ ـ ــا لـِ ـ ـ ـ َـوا ُخل ُفـ ـ ـ ــهُ َدالَ
ل َسـ ـ ـ ــان َو َ
َو ِح ـ ــرم َونـُن ِج ـ ــي اح ـ ـ ِـذف َوثـَق ـ ــل َك ـ ـ ِـذي
ِ
ك اجلـِ ـ ـ ـ ـ ــرِو ِ
الكالبـ ـ ـ ـ ـ ـاَ
لَ ِصُسـ ـ ـالَـ ـ ــب بـِ ـ ـ ـ ـ ــذل َ
ِ ِ
ـت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ُمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَ ِط َريا
بِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ُوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط جبلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـالن
ُ
ُ ُ
َر ُس َ
ول السبِيَال َوه َو ِيف الوقَف ِيف ُحالَ
ت لق ـ ـ ـ ـ ــد أص ـ ـ ـ ـ ــابا
َص ـ ـ ـ ـ ــب ُ
وقُـ ـ ـ ـ ــويل إن أ َ
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الشطر األول
وىل ُسـ ـ ـ ُقوطَُها
َعلِ ـ ــيم َوقَ ـ ــالُوا ال ـ ـ َـو ُاو االُ َ
وىل َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ــرَمي
َويف ِآل ِعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـران يف االُ َ
ويف النح ِل مع يس بِالعط ِ
ف نَصبُهُ
َ
َ
َ
ق ـ ــد قالَ ـ ـ ِ
ـت األَن َس ـ ــاعُ لل ـ ــبَط ِن احلَق ـ ــي
َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَتـُرك منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيل لبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين متـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
وقـ ــد جيـ ــيء النصـ ــب بعـ ــد الفـ ــاء مـ ــن
ِ
ـيف واشـ ــتَ ِمل
ـت جلَنـ ــاد ُخـ ــذ السـ ـ َ
فَـ ُقلـ ـ ُ
َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتـُرُك َمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـزىل لِبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـىن متِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
وعمـ ـ ـ ـ ـ ــديت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة ابـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــامر
ِ
ِ
ههنـ ـ ـ ـاَ
َوبِالغُ ـ ـ ــد َوة الشـ ـ ـ ــامي بِالضـ ـ ـ ــم ُ
َرأَي ـ ـ ــت ال َولِي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن اليزي ـ ـ ــد ُمبَ َارًك ـ ـ ــا
َوثَ ِاينَ نـُن ِج اح ِذف َو َشدد َو َحرًكا
اجـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِأمنـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك البَ ـ ـ ـ ـ ـ ــر َق أَرقُـبُـ ـ ـ ـ ـ ــهُ فَـ َه َ
َو َسـ ـ ــكتَةُ َحفـ ـ ــص ُدو َن قَطـ ـ ــع لَ ِطي َفـ ـ ــة
َوِيف نُـ ـ ـ ـ ــون َم ـ ـ ـ ـ ــن َراق َوَمرقَ ـ ـ ـ ـ ـ ِـدناَ َوالَ
ضـ ـ ــم َخيَاف ـ ـ ـاَ فَـ ـ ـ َـاز َوال ُكـ ـ ــل أَد َغ ُم ـ ـ ـوا
َو َ
 . . . . . . . .لَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُحم ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَه
ُ
وال تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفِنَـين يف ال َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةِ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإنين
ـب َحرفَـ ــا َي َس ـ ـ َـنب فَ ُخ ـ ــذ َوقُـ ــل
َو َخاطَـ ـ َ
ِ
ـض ال َقـ ـ ــوِم َي ِس ـ ـ ـبُـنَا
منـ ـ ــا األَنـَ ـ ــاةُ َوبـَعـ ـ ـ ُ
َوُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفِيـ ُهم تَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَلُو َن ُخمَف ًفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم دار وقف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يف طللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أَ ُك ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ــى الكتيب ـ ـ ـ ـ ـ ِـة ال أُب ـ ـ ـ ـ ــايل

الشطر الثاني
ـب يف الرف ـ ـ ِع ُكف ـ ـالَ
َوُكـ ــن فَـيَ ُكـ ــو ُن النصـ ـ ُ
َوِيف الطـ ــوِل َعنـ ــهُ َوهـ ـ َـو بِـ ــاللف ِظ أُع ِم ـ ـالَ
ـاد َمعنَ ـ ـ ــاهُ يـَع ُمـ ـ ـ ـالَ
َك َف ـ ـ ــى َرا ِويـً ـ ـ ـا َوانـ َق ـ ـ ـ َ
وأَحلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـق باحلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِز فأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتيا
بعـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــالم واجـ ـ ـ ـ ــب ِّبـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــرن
ـمس تَـغ ـ ــر ِ
ِ
ب
علي ـ ــه برف ـ ــق وارقُ ـ ــب الش ـ ـ ِ ُ
وأحلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـق باحلِ َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِز فأَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتيَا
فك ـ ـ ـ ــم هل ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن عاض ـ ـ ـ ــد وناص ـ ـ ـ ــر
و َعـ ـ ــن أَلـِ ـ ــف واو وِيف ال َكهـ ـ ـ ِ
ف َوصـ ـ ـالَ
َ َ
َ
ش ـ ـ ـ ـ ِـديدا بأحنـ ـ ـ ـ ــاء اخل َالفَ ـ ـ ـ ــة َك ِ
اهلـ ـ ـ ـ ــه
َ
َكـ ـ ـ َذا نـَ ـ ــل َو َخفـ ـ ــف ُك ـ ــذبُوا ثَابِتًـ ـ ـا تَـ ـ ـالَ
ـت إِ َخالُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ ُدمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ِخالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فبِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َعلَـ ـ ــى أَلِـ ـ ـ ِ
ـف التـن ـ ـ ـ ِوي ِن ِيف ِع َو ًج ـ ـ ــا بَـ ـ ـالَ
وصـ ـالَ
ِم بَــل َرا َن َوالبَ ــاقُو َن الَ َس ــك َ
ت ُم َ
ضـ ـ ــم الـ ـ ــراءَ َحـ ـ ــق َوذُو َجـ ـ ـالَ
تُ َ
ض ـ ـ َـارر َو َ
رب العِبـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاد إليـ ـ ـ ـ ـ ِ
الع َمـ ـ ـ ـ ـ ُـل
ـه
الوجـ ـ ـ ـ ــهُ و َ
َ
ـاف إذا م ـ ـ ـ ــا ِم ـ ـ ـ ــت أَال أَذُوقُه ـ ـ ـ ــا
أخ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
ـب َحـ ـ ــق َوذُو َم ـ ـ ـالَ
مبـَ ـ ــا يـَع َملُـ ـ ــو َن الغَيـ ـ ـ ُ
ِ
أَن ـ ـ ـ ـ ـ ــا بِطَـ ـ ـ ـ ـ ــاء َوِيف إِبطَائنَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرعُ
ـام بِ ـ ـ ـ ــاخلَف ِ
ض َيمـ ـ ـ ـ ـالَ
َو َمح ـ ـ ـ ـ َـزةُ َواألَر َح ـ ـ ـ ـ َ
ك ـ ـ ــدت أقض ـ ـ ــى احلي ـ ـ ــاة م ـ ـ ــن خللـ ـ ـ ــه
أفيه ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان َحتف ـ ـ ـ ـ ــي أم سـ ـ ـ ـ ـ ـواها
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ي ـ ـ ـ ـ ــوا ِري أُوا ِري ِيف الع ُق ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـود ِخبُل ِف ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
ُ
ُ َ َ
ِ
ِ
ض
َوِيف النــوِر َواخفــض ُكــل ف َيهــا َواألر َ
هَكاَه ـ ــا وص ـ ــل أو لِلس ـ ــاكِنَ ِ
ني َوقُط ـ ـ ُـرب
َ َ
ـال َهل ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــل لَـ ـ ـ ـ ِ
ـك يَـ ـ ـ ــا تَـ ـ ـ ـ ِـاى
قـ ـ ـ ـ َ َ َ
ري
أقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويب معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ّ
ك لِلتـنـ ـ ـ ِوي ِن ِمـ ـ ــن ِمائَـ ـ ــة َشـ ـ ـ َفا
َو َحـ ـ ــذفُ َ
إذا عـ ـ ـ ـ ــا ال َف ـ ـ ـ ـ ـ َـىت ِمئَت ـ ـ ـ ـ ــني عام ـ ـ ـ ـ ـاً
اعوا ِحلَمـ ـ َـزَة َشـ ــد ُدوا
َوطـَ ــاءَ فَ َمـ ــا اس ـ ـطَ ُ
كأن ـ ـ ـ ـ ـ ــه بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـالل الز ِاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
َوالَيَـ ـ ـ ــتِهم بِال َكسـ ـ ـ ـ ـ ِر فُـ ـ ـ ـ ــز َوبِ َكه ِف ـ ـ ـ ـ ِـه
َوِيف السي ِئ املخ ُف ِ
وض َمهًزا ُس ُكونُهُ
َ
...... .......
..... .......
ِ
ِ ِ
ت َش ًذا َو َسا
بِثقلَيه َواض ُمم تَا َعجب َ
ـام . . . . . . . . . . . . . .
َوإِد َغـ ـ ُ
ب فَافـتَحـ ـ ـ ـ ــهُ َويُوثِـ ـ ـ ـ ـ ُـق َرا ِويًـ ـ ـ ـ ـا
يـَُ .عـ ـ ـ ـ ــذ ُ

الصفحة
الشطر الثاني
321
ـك قَـ ـ ـ ــوالَ
ِض ـ ـ ـ َـعافًا َو َحرفَـ ـ ــا النم ـ ـ ـ ِـل آتِي ـ ـ ـ َ
33٥
ُهنَـ ـ ــا ُمصـ ـ ـ ِرِخي اك ِسـ ـ ــر ِحلَمـ ـ ـ َـزَة ُجم ِمـ ـ ـالَ
ِ
ِ
33٥
الع ـ ــال
َح َك َ
اه ـ ــا َم ـ ـ َـع ال َف ـ ــراء َم ـ ــع َولَ ـ ــد ُ
ـت بِاملر ِضـ ـ ـ ـ ــى 333 ،33٥
قَالَـ ـ ـ ـ ــت لَـ ـ ـ ـ ــهُ َمـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ
َ َ
334
بـ ـ ـ ـ ـ ــني اخـ ـ ـ ـ ـ ــتالط الليـ ـ ـ ـ ـ ــل والعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
ِ
33٧
َوتُش ـ ـ ِرك ِخطَـ ــاب َوه ـ ـ َـو بِـ ــاجلَزم ُكم ـ ـالَ
339
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وال َفت ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ
فق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذَ َه ـ ـ ـ ـ ـ ــب ّ
342
َوأَن تَـنـ َف ـ ـ ـ ـ َـد الت ـ ـ ـ ــذكِريُ َش ـ ـ ـ ــاف تَـ ـ ـ ـ ـأَوالَ
ومس ـ ـ ـ ـ ـ ِـحي مـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ُق ـ ـ ـ ـ ــاب ِ
344
كاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
ُ
َ
َ
34٧
َشـ ـ ـ ـ ـ ـ َفا َوَم ًعـ ـ ـ ـ ـ ــا إِين بِيَـ ـ ـ ـ ـ ــاءَي ِن أَق ـ ـ ـ ـ ـ ــبَال
312
فَشـ ـ ـاَ بـَينـ ـ ــات قَصـ ـ ـ ُـر َح ـ ـ ـ يق فَـ ـ ـ ًـىت َع ـ ـ ـالَ
343
 . . . . . .ببـ ـ ــازل وجنـ ـ ــاء أو عيه ـ ـ ــل
صـ ـ ـ ــبا ً 343
 . . . . .أو احلَ ِريـ ـ ـ ـ ُـق َوافَـ ـ ـ ـ َـق ال َق َ
ِ
31٧
ـف بـَل ـ ـ ـ ـالَ
كـ ـ ـ ــن َم ًع ـ ـ ـ ـا أو آبَ ُاؤنـَ ـ ـ ــا َكيـ ـ ـ ـ َ
ِِ
ِ
3٦4
اع ـ ـ ــوا َو َش ـ ـ ــذا تَـ ـ ـ ـثَـ ُقالً
َوََنس ـ ـ ــف ِّب ـ ـ ــم َر َ
3٦٧
َويَـ ـ ـ ـ ــاءان ِيف َريب َوفُ ـ ـ ـ ـ ــك ارفَـ َع ـ ـ ـ ـ ــن ِوالَ
ً

ً
ً

398

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

ًفهرسًاألعلم
العلم

الصفحة

ابن أبو ليلى

24٥

ابن أيب عادل

٧2

ابن األنباري

211

ابن الباذ

٧3

ابن السراج

114

ابن الصائغ

2٦4

ابن الفحام

٧3

ابن حزم

23

ابن شريح اإلشبيلي

24٨

ابن عاشور

1٥2

ابن عصفور

19٦

ابن قادم

32٦

ابن حميصن

24٥

ابن مرداس

141

ابن ميادة

2٨٥

ابن نفيس

3٥٥

ابن والد

1٨٧

أبو الربهسم

23٥

أبو البقاء

11٨

أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبداهلل البزي

44

أبو القاسم اهلذيل

299

أبو جعفر حممد بن صاحل

3٦٨

أبو حامت السجستاين

91

399

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

العلم

الصفحة

أبو حيان

٧1

أبو رزين

12٨

أبو زيد األنصاري

241

أبو شعيب صاحل بن زياد السوسي

4٦

أبو صاحل السمان ذكوان

129

أبو طاهر األندلسي السرقسطي

24٨

أبو عبدالرمحن السلمي

٨1

أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي

142

أبو علي الشلويب

32٥

أبو علي الفارسي

٧٧

أبو عمرو الداين

٧2

أبو عمرو زبان بن العالء بن عمار التميمي املازين

41

أبو حممد اخلزاعي

1٧2

أبو يي األعرج

12٨

أبوالقاسم األصبهاين قوام السنة

31٨

أبوبكر بن مهران

299

أبوبكر شعبة بن عيا بن سامل األسدي

12

األحوص

211

األخفش األوسط

19

أخفش باب اجلابية

2٧3

إسحاق األزرق

331

إمساعيل بن إسحاق

91

األعشى

99

411

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

العلم

الصفحة

األعمش

24٥

اإلمام ابن عامر الشامي

4٦

اإلمام محزة الزيات

11

اإلمام عاصم بن ِّبدلة بن أيب النجود

11

اإلمام علي بن محزة بن عبداهلل الكسائي

1٨

اإلمام نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم الليثي

41

امرؤ القيس

92

أوس بن حجر بن مالك التميمي

111

الثعاليب عبدامللك

111

جرير

2٦1

اجلواليقي

19٥

احلجاج بن يوسف الثقفي

3٨

احلسن البصري

٨1

حفص بن سليمان بن املغرية

13

حفص بن عمر الدوري

4٦

محزة األصبهاين

111

احلويف

234

خالد بن خالد الكويف

1٨

خلف بن هشام البزار

1٨

خويلد بن خالد بن حمرث أبو ذؤيب

114

الرؤاسي

1٨2

رؤبة بن العجاج التميمي

1٦9

الرضي الشريف

٨1

زر بن حبيش األسدي

٨1

411

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

العلم

الصفحة

الزخمشري

٦9

السدي

241

سعيد بن أوس

143

السمني احلليب

٧1

سيبويه

1٧

سيبويه

32٥

شهاب الدين األلوسي

٧4

شهاب الدين اخلفاجي املصري

231

صاحل بن إسحاق اجلرمي

321

الطرماح

22٧

ظامل بن عمرو

19٨

العباس بن مرداس

321

عبداهلل بن أمحد بن بشري بن ذكوان

11

عبداهلل بن جعفر

32٦

عبداهلل بن كثري بن عمرو ابن كثري املقر

43

عبدالوهاب بن فليح

1٧2

عبيد بن الصباح

299

عبيد بن عمري الليثي

12٨

عبيداهلل بن قيس بن شريح بن مالك

99

عثمان بن سعيد املصري القريواين امللقب بور

43

علقمة بن عبدة

22٧

عمر بن أيب ربيعة

2٨3

عمرو بن الصباح

299

412

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

العلم

الصفحة

عمرو بن معدي كرب

9٦

عيسى بن مينا املدين امللقب بقالون

43

الفراء

21

الفرزدق

1٦٥

فضالة بن عبيد

2٥9

الفضل بن قدامة

9٨

القاضي شريح

31٧

قتادة

٨1

قطرب

1٨9

قعنب

11٨

القواس

1٧1

الليث بن خالد أبو احلارث

19

املازين

9٥

املاوردي

113

حممد بن أيب جعفر املنذري

133

حممد بن احلسن الفارسي

24٧

حممد بن عبدالرمحن بن خالد بن حممد امللقب بقنبل

44

حممد بن حممد بن حممد اجلمايل

2٧1

املرزباين

32٦

املرزوقي

114

املغرية بن أيب شهاب

٨2

مكي

٧3

املهدوي

٧3

النابغة

٨4

413

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

العلم

الصفحة

هشام بن عمار بن نصري

1٥

واثلة بن األسقع

2٥9

وضاح اليمن

21٦

الوليد بن مسلم

24٨

يي بن معني

3٦٦

يي بن يعمر

3٨

يونس بن عبداألعلى

٧1

ً

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

414

فهرسًالمصادرًوالمراجع ً
ً
-1

القرآن الكرمي.

-2

 1٥٥٥سـؤال وجـواب يف القــرآن ،املؤلــف :قاســم عاشــور ،الناشــر :دار ابــن
حزم – بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2٥٥1 -م.

-3

اإلبانـة عــن معـاين القـراءات ،املؤلــف :أبـو حممــد مكــي بـن أيب طالــب َمحّــو
بــن حممــد بــن خمتــار القيســي القــريواين مث األندلســي القــرطيب املــالكي (املتــوى:

-4

43٧هـ)
إبـ ـراز املع ــاين م ــن ح ــرز األم ــاين ،املؤل ــف :أب ــو القاس ــم ش ــهاب ال ــدين عب ــد
ال ــرمحن ب ــن إمساعي ــل ب ــن إبـ ـراهيم املقدس ــي الدمش ــقي املع ــروف ب ــأيب ش ــامة
(املتوى٦٦1 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية.

-1

إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،املؤلف :أمحد بـن حممـد ابـن
ـدمياطي ،شـ ــهاب ال ــدين الشـ ــهري بالبنـ ــاء (املتـ ــوى:
أمح ــد بـ ــن عبـ ــد الغ ــين الـ ـ
ّ
111٧ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :أنـ ــس مهـ ــرة ،الناشـ ــر :دار الكتـ ــب العلميـ ــة – لبنـ ــان،

-٦

الطبعة :الثالثة142٧ ،هـ 2٥٥٦ -م.
اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،املؤلــف :عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،جــالل الــدين
الس ــيوطي (املت ــوى911 :هـ ـ) ،احملق ــق :حمم ــد أب ــو الفض ــل إب ـراهيم ،الناش ــر:
اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة1394 :هـ19٧4 /م.

-٧

أثــر الق ـراءات القرآنيــة يف الصــناعة املعجميــة ت ــاج العــروس منوذج ــا ،املؤل ــف:
الــدكتور عبــد الـرازق بــن محــودة القادوســي ،الناشــر :رســالة دكتــوراه بإش ـراف
األس ــتاذ ال ــدكتور رج ــب عب ــد اجلـ ـواد إبـ ـراهيم -قس ــم اللغ ــة العربي ــة  -كلي ــة
اآلداب  -جامعة حلوان  ,عام النشر1431 :هـ 2٥1٥ /م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-٨

415

األحـ ــرف السـ ــبعة والق ـ ـراءات ومـ ــا أثـ ــري حوهلـ ــا م ـ ـن شـ ــبهات  ,د /شـ ــعبان
إمساعيل  ,مطبوعات نادي مكة الثقايف األديب  ،الطبعة األوىل.

-9

األحكام النحوية والقـراءات القرآنيـة  ,علـي حممـد النـوري ,رسـالة لنيـل درجـة
الدكتوراه يف علم النحو والصرف  ,إشراف د /حممد البنا 141٥هـ.

-1٥

إرشــاد املريــد إىل مقصــود القصــيد يف القـراءات الســبع  ,علــي حممــد الضــباع,
اعتىن به  :يمال الدين حممـد شـرف  ,عبـداهلل علـوان  ,دار الصـحابة للـرتاث

-11

بطنطا .
أسرار التكرار يف القرآن املسـمى الربهـان يف توجيـه متشـابه القـرآن ملـا فيـه مـن
احلجـة والبيــان ،املؤلــف :حممــود بــن محــزة بــن نصــر ،أبــو القاســم برهــان الــدين
الكرمــاين ،ويعــرف بتــاج الق ـراء (املتــوى :حنــو 1٥1هـ ـ) ،احملقــق :عبــد القــادر
أمح ــد عط ــا ،مراجع ــة وتعلي ــق :أمح ــد عب ــد التـ ـواب ع ــوض ،دار النش ــر :دار
الفضيلة.

-12

اإلصابة يف متييز الصـحابة ،املؤلـف :أبـو الفضـل أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن
أمح ــد ب ــن حج ــر العس ــقالين (املت ــوى٨12 :هـ ـ) ،حتقي ــق :ع ــادل أمح ــد عب ــد
املوجـ ــود وعلـ ــى حممـ ــد معـ ــوض ،الناشـ ــر :دار الكتـ ــب العلميـ ــة – بـ ــريوت،

-13

الطبعة :األوىل 1411 -هـ.
األصــول يف النحــو ،املؤلــف :أبــو بكــر حممــد بــن الســري بــن ســهل النحــوي
املعـ ــروف بـ ــابن الس ـ ـراج (املتـ ــوى31٦ :هـ ـ ـ) ،احملقـ ــق :عبداحلسـ ــني الفتلـ ــي,
الناشر :مؤسسة الرسالة ،لبنان – بريوت.

-14

أض ـواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بــالقرآن ،املؤلــف  :حممــد األمــني بــن حمم ــد
املختــار بــن عبــد القــادر اجلكــين الشــنقيطي (املتــوى 1393 :هـ ـ) ،الناشــر :
دار الفك ـ ــر للطباع ـ ــة و النش ـ ــر و التوزي ـ ــع ب ـ ــريوت – لبن ـ ــان1411 ،هـ ـ ـ -
1991م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-11

416

إعـراب القــرآن ،املؤلــف :إبـراهيم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج أبــو إســحاق،
احملق ـ ــق :إبـ ـ ـراهيم اإلبي ـ ــاري ،الناش ـ ــر :دار الكت ـ ــب اإلس ـ ــالمية– 14٥4 ،

-1٦

.19٨2
األع ــالم ،املؤل ــف :خ ــري ال ــدين ب ــن حمم ــود ب ــن حمم ــد ب ــن عل ــي ب ــن ف ــارس،
الزركل ـ ــي الدمش ـ ــقي (املت ـ ــوى139٦ :هـ ـ ـ) ،الناش ـ ــر :دار العل ـ ــم للمالي ـ ــني،
الطبعة :اخلامسة عشر  -أيار  /مايو  2٥٥2م.

-1٧

-1٨
-19

اإلقرتاح يف علـم أصـول النحـو ،املؤلـف  :اإلمـام السـيوطي ،احملقـق  :الـدكتور
حمم ــود س ــليمان ي ــاقوت ،الطبع ــة  :س ــنة 142٦هـ ـ  2٥٥٦ -م ،الناش ــر :
دار املعرفة اجلامعية.
ألفية ابن مالك
إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ،املؤلــف :يم ــال ال ــدين أب ــو احلس ــن عل ــي ب ــن
يوسـ ــف القفطـ ــي (املتـ ــوى٦4٦ :ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :املكتبـ ــة العنصـ ـرية ،بـ ــريوت،
الطبعة :األوىل1424 ،هـ.

-2٥

اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف بــني النحــويني :البصـريني والكــوفيني ،املؤلــف:
عبــدالرمحن بــن حممــد بــن عبيــد اهلل األنصــاري ،أبــو الربكــات ،كمــال الــدين
األنب ـ ــاري (املت ـ ــوى1٧٧ :هـ ـ ـ) ،الناش ـ ــر :املكتب ـ ــة العصـ ـ ـرية ،الطبع ـ ــة :األوىل
1424هـ2٥٥3 -م.

-21

-22

البحــر احملـيط يف التفســري ،املؤلــف :أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن
يوســف بــن حيــان أثــري الــدين األندلســي (املتــوى٧41 :ه ـ) ،احملقــق :صــدقي
حممد يميل ،الناشر :دار الفكر – بريوت ،الطبعة142٥ :هـ.
بغيــة امللــتمس يف تــاريخ رجــال أهــل األن ــدلس ،املؤل ــف :أمح ــد ب ــن ي ــي ب ــن
أمحـد بــن عمـرية ،أبــو جعفــر الضـيب (املتــوى199 :ه ـ) ،الناشــر :دار الكاتــب
العريب – القاهرة ،عام النشر 19٦٧ :م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-23

417

البيــان يف غريــب إع ـراب القــرآن  ,أليب الربك ــات عب ــد ال ــرمحن ب ــن االنب ــاري,
حتقيق طه عبد احلميد  ,اهليئة املصرية العامة للكتاب .

-24

ـرزاق
حممـد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
تــاج العــروس مــن جـواهر القــاموس ،املؤلــفّ :
احلسـ ــيين ،أبـ ــو الفـ ــيض ،املل ّقـ ــب مبرتضـ ــى ،الزبيـ ــدي (املتـ ــوى12٥1 :هـ ـ ـ)،

-21

احملقق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اهلداية.
تاريخ اإلسالم َوَوفيـات املشـاهري َواألعـالم ،املؤلـف :مشـس الـدين أبـو عبـداهلل

-2٦

األوىل 2٥٥3 ،م.
تـ ــاريخ العلمـ ــاء النحـ ــويني مـ ــن البصـ ـريني والكـ ــوفيني وغـ ــريهم ،املؤلـ ــف :أبـ ــو

حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــن عثم ــان ب ــن قَامي ــاز ال ــذهيب (املت ــوى٧4٨ :هـ ـ) ،احملق ــق:
الـ ــدكتور بشـ ــار عـ ـ ّـواد معـ ــروف ،الناشـ ــر :دار الغـ ــرب اإلسـ ــالمي ،الطبعـ ــة:

احملاس ــن املفض ــل ب ــن حمم ــد ب ــن مس ــعر التن ــوخي املع ــري (املت ــوى442 :هـ ـ)،
حتقي ــق :ال ــدكتور عب ــد الفت ــاح حمم ــد احلل ــو ،الناش ــر :هج ــر للطباع ــة والنش ــر
والتوزيع واإلعالن ،القاهرة الطبعة :الثانية 1412هـ 1992 -م.
-2٧

-2٨

التــاريخ الكبــري ،املؤلــف :حممــد بــن إمساعيــل بــن إبـراهيم بــن املغــرية البخــاري،
أبـو عبـداهلل (املتـوى21٦ :ه ـ) ،الطبعـة :دائـرة املعــارف العثمانيـة ،حيـدر آبــاد
 الدكن طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان.تاريخ بغداد وذيوله ،املؤلف :أبو بكر أمحد بـن علـي بـن ثابـت بـن أمحـد ابـن
مهــدي اخلطيــب البغــدادي (املتــوى4٦3 :ه ـ) ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة
– ب ــريوت ،دراس ــة وحتقي ــق :مص ــطفى عب ــد الق ــادر عط ــا ،الطبع ــة :األوىل،

-29

141٧هـ.
تــاريخ دمشــق البــن القالنســي ،املؤلـف  :محــزة بــن أســد بــن علــي بــن حممــد،
أبــو يعلــى التميمــي ،املعــروف بــابن القالنســي (املتــوى 111 :ه ـ) ،احملقــق :د

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

418

ســهيل زكــار ،الناشــر  :دار حســان للطباعــة والنشــر  ،لصــاحبها عبــد اهلــادي
حرصوين – دمشق الطبعة  :األوىل 14٥3هـ  19٨3 -م.
-3٥

-31

تأوي ــل مش ــكل الق ــرآن ،املؤل ــف :أب ــو حمم ــد عب ــد اهلل ب ــن مس ــلم ب ــن قتيب ــة
الـ ــدينوري (املتـ ــوى2٧٦ :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :إبـ ـراهيم مشـ ــس الـ ــدين ،الناشـ ــر :دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
التبي ــان يف إعـ ـراب الق ــرآن ،املؤل ــف  :أب ــو البق ــاء عب ــد اهلل ب ــن احلس ــني ب ــن
عبــداهلل العكــربي (املتــوى ٦1٦ :ه ـ) ،احملقــق  :علــي حممــد البجــاوي ،الناشــر
 :عيسى البايب احلليب وشركاه.

-32

حتبـ ــري التيسـ ــري يف القـ ـراءات العشـ ــر ،املؤلـ ــف :مشـ ــس الـ ــدين أبـ ــو اخلـ ــري ابـ ــن
اجلــزري ،حممــد بــن حممــد بــن يوســف (املت ــوى٨33 :هـ ـ) ،احملق ــق :د .أمح ــد
حممـ ــد مفلـ ــح القضـ ــاة ،الناشـ ــر :دار الفرقـ ــان  -األردن  /عمـ ــان ،الطبعـ ــة:
األوىل1421 ،هـ 2٥٥٥ -م.

-33

التحري ــر والتن ــوير «حتري ــر املع ــىن الس ــديد وتن ــوير العق ــل اجلدي ــد م ــن تفس ــري
الكتــاب اجمليــد» ،املؤل ــف  :حممــد الطــاهر ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد الط ــاهر ب ــن
عاشــور التونس ــي (املتــوى 1393 :هـ ـ) ،الناش ــر  :ال ــدار التونس ــية للنش ــر –

-34

تونس19٨4 ،م.
ـث ِم ــن ح ــر ِ
ُحت َف ـةُ األَق ــر ِان يف م ــا قُ ـ ِر بِالتثلِي ـ ِ
وف ال ُق ــر ِ
آن ،املؤل ــف :أمح ــد ب ــن
ُ
َ
ُ
َ

-31

الثانية14٨2 ،هـ 2٥٥٧ -م.
تفس ــري الق ــرآن العظ ــيم ،املؤل ــف :أب ــو الف ــداء إمساعي ــل ب ــن عم ــر ب ــن كث ــري

يوسف بن مالك الـرعيين الغرنـاطي مث البـريي ،أبـو جعفـر األندلسـي (املتـوى:
٧٧9ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :كنـ ــوز أشـ ــبيليا  -اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ،الطبعـ ــة:

القرشــي البصــري مث الدمشــقي (املتــوى٧٧4 :ه ـ) ،احملقــق :ســامي بــن حممــد

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

419

سـ ــالمة ،الناشـ ــر :دار طيبـ ــة للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،الطبعـ ــة :الثانيـ ــة 142٥ه ـ ـ -
1999م.
-3٦

تفســري القــرآن الكــرمي حملمــد بــن عثيمــني  :ســورة الكهــف  ,دار ابــن اجلــوزي,
الطبعة األوىل 1423هـ.

-3٧

تفســري املــاوردي = النكــت والعيــون ،املؤلــف :أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن
حممــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي ،الشــهري باملــاوردي (املتــوى41٥ :ه ـ)،
احملق ــق :الس ــيد اب ــن عب ــد املقصـ ــود ب ــن عب ــد ال ــرحيم ،الناش ــر :دار الكتـ ــب
العلمية  -بريوت  /لبنان.

-3٨

هت ــذيب الكم ــال يف أمس ــاء الرج ــال ،املؤل ــف :يوس ــف ب ــن عب ــد ال ــرمحن ب ــن
يوســف ،أبــو احلجــاج ،يمــال الــدين ابــن الزكــي أيب حممــد القضــاعي الكلــيب
املــزي (املتــوى٧42 :ه ـ) ،احملقــق :د .بشــار عـواد معــروف ،الناشــر :مؤسســة
الرسالة  -بريوت الطبعة :األوىل19٨٥ – 14٥٥ ،م.

-39

هت ــذيب اللغ ــة ،املؤل ــف :حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــن األزه ــري اهل ــروي ،أب ــو منص ــور
(املتــوى3٧٥ :ه ـ) ،احملقــق :حممــد عــوض مرعــب ،الناشــر :دار إحيــاء الـرتاث
العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل2٥٥1 ،م.

-4٥

-41

التيســري يف القـراءات الســبع ،املؤلــف :عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر
أبـ ــو عمـ ــرو الـ ــداين (املتـ ــوى444 :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :اوتـ ــو تريـ ــزل ،الناشـ ــر :دار
الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :الثانية14٥4 ،هـ19٨4 /م.
جــامع البيــان يف القـراءات الســبع ،املؤلــف :عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن
عمـ ــر أبـ ــو عمـ ــرو الـ ــداين (املتـ ــوى444 :ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :جامعـ ــة الشـ ــارقة –
اإلمارات( ،أصل الكتاب رسائل ماجستري من جامعة أم القرى ومت التنسـيق
بـ ــني الرسـ ــائل وطباعتهـ ــا جبامعـ ــة الشـ ــارقة) ،الطبعـ ــة :األوىل142٨ ،هـ ـ ـ -
 2٥٥٧م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً
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411

جامع البيان يف تأويل القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـري ابـن
غالــب اآلملــي ،أبــو جعفــر الطــربي (املتــوى31٥ :هـ ـ) ،احملقــق :أمحــد حممــد

-43

شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل142٥ ،هـ  2٥٥٥ -م.
اجلــامع ألحكــام القــرآن = تفســري القــرطيب ،املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن
أمحد بن أيب بكر بـن فـرح األنصـاري اخلزرجـي مشـس الـدين القـرطيب (املتـوى:
٦٧1هـ ـ) ،حتقي ــق :أمح ــد ال ــربدوين وإبـ ـراهيم أطف ــيش ،الناش ــر :دار الكت ــب

-44

املصرية – القاهرة ,الطبعة :الثانية13٨4 ،هـ 19٦4 -م.
يم ــع األمث ــال ،املؤل ــف :أبـ ــو الفض ــل أمح ــد ب ــن حممـ ــد ب ــن إبـ ـراهيم امليـ ــداين
النيس ــابوري (املتـ ــوى11٨ :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :حمم ــد حمـ ــي الـ ــدين عبـ ــد احلميـ ــد،
الناشر :دار املعرفة  -بريوت ،لبنان.

-41

-4٦

-4٧

يمهــرة اللغــة ،املؤلــف :أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (املتــوى:
321ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :رمـ ــزي منـ ــري بعلبكـ ــي ،الناشـ ــر :دار العلـ ــم للماليـ ــني –
بريوت الطبعة :األوىل19٨٧ ،م.
حِ
يضــا ِوي ،المســماةِ :عنَاي ـةُ ال َق ِ
اشــيةُ الشــه ِ
اضــى وكِ َفاي ـةُ
اب َعلَــى تفس ـ ِري البَ َ
َ
َ
َُ
الر ِ
يضــاوي ،املؤلــف :شــهاب الــدين أمحــد بــن حممــد بــن
اضــى َعلَــى تفس ـ ِري البَ َ
عمــر اخلفــاجي املصــري احلنفــي (املتــوى1٥٦9 :ه ـ) ،دار النشــر :دار صــادر
– بريوت.
حجة القراءات ،املؤلف :عبد الرمحن بن حممد ،أبو زرعـة ابـن زجنلـة (املتـوى:
ح ـوايل 4٥3هـ ـ) ،حمقــق الكتــاب ومعلــق حواشــيه :ســعيد األفغــاين ،الناشــر:
دار الرسالة.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-4٨

411

احلج ــة يف القـ ـراءات الس ــبع ،املؤل ــف :احلس ــني ب ــن أمح ــد ب ــن خالوي ــه ،أب ــو
عب ــداهلل (املت ــوى3٧٥ :هـ ـ) ،احملق ــق :د .عب ــد الع ــال س ــامل مكـ ـرم ،األس ــتاذ
املساعد بكلية اآلداب  -جامعـة الكويـت ،الناشـر :دار الشـروق – بـريوت،
الطبعة :الرابعة14٥1 ،هـ.

-49

احلجة يف بيـان احملجـة وشـرح عقيـدة أهـل السـنة ،املؤلـف :إمساعيـل بـن حممـد
ب ــن الفض ــل ب ــن عل ــي القرش ــي الطليح ــي التيم ــي األص ــبهاين ،أب ــو القاس ــم،
امللقــب بق ـوام الســنة (املتــوى131 :هـ ـ) ،احملقــق :حممــد بــن ربيــع ابــن هــادي
عمــري املــدخلي ،الناشــر :دار الرايــة  -الســعودية  /الريــاض ،الطبعــة :الثانيــة،

-1٥

1419هـ 1999 -م.
احلجــة يف علــل الق ـراءات الســبع  ,أليب علــي الفارســي  ,حتقيــق عــادل عبــد

-11

املوجود  ,علي حممد معوض  ,دار الكتب العلمية – بريوت – .
حسن احملاضرة يف تاريخ مصـر والقـاهرة ،املؤلـف  :عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر،
ج ــالل ال ــدين الس ــيوطي (املت ــوى 911 :ه ـ ـ) ،احملق ــق  :حمم ــد أب ــو الفض ــل
إبـراهيم ،الناشــر  :دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -عيســى البــايب احللــيب وشــركاه
– مصر ،الطبعة  :األوىل 13٨٧هـ 19٦٧ -م.

-12

خزانــة األدب وغايــة األرب ،املؤلــف :اب ــن حج ــة احلم ــوي ،تق ــي ال ــدين أب ــو
بك ــر ب ــن عل ــي ب ــن عب ــد اهلل احلم ــوي األزراري (املت ــوى٨3٧ :هـ ـ) ،احملق ــق:
عص ــام ش ــقيو ،الناش ــر :دار ومكتب ــة اهل ــالل-ب ــريوت ،دار البح ــار-ب ــريوت،
الطبعة :الطبعة األخرية 2٥٥4م.

-13

خصــائص التعبــري القــرآين ومساتــه البالغيــة( ،رســالة دكتــوراه بتقــدير ممتــاز مــع
مرتبــة الشــرف األوىل) ،املؤلــف :عبــد العظــيم إبـراهيم حممــد املطعــين (املتــوى:
1429هـ) ،الناشر :مكتبة وهبة ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ 1992 -م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-14

412

اخلصائص ،املؤلـف :أبـو الفـتح عثمـان بـن جـين املوصـلي (املتـوى392 :ه ـ)،
الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة.

-11

الــدر املنثــور يف التفســري باملــأثور ،املؤلــف :عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،جــالل
الدين السيوطي (املتوى911 :هـ) ،الناشر :دار الفكر – بريوت.

-1٦

الــدفاع عــن القــرآن ضــد النحــويني واملستشـرقني  ,د /أمحــد مكــي األنصــاري,
توزيع دار املعارف مبصر 1393هـ 19٧3 -م.

-1٧

ديوان أيب األسود الدؤيل ،صنعه :أيب سـعيد احلسـن السـكري ،حتقيـق :حممـد
حســن آل ياســني ،دار النشــر :دار وكتبــة اهلــالل ،الطبعــة الثانيــة (141٨هـ ـ

-1٨

199٨م) .
ديـوان الطرمــاح  ,حتقيــق  /عــزة حســن  ,دار الشــرق العــريب بــريوت – حلــب

-19

 ,الطبعة الثانية.
ديـ ـوان العب ــاس ب ــن م ــرداس الس ــلمي ،يم ــع وحتقي ــق :د.ي ــي اجلب ــوري ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة ،سـنة الطبـع :الطبعـة األوىل (1412ه ـ 1991 -م)

-٦٥

.
ديـوان النابغــة الـذبياين  ,اعتــىن بــه وشـرحه محــدو طمـاس  ,دار املعرفــة بــريوت

-٦1

 ,الطبعة الثانية 142٦هـ.
ديوان زيد اخليل  ,يمعة وحتقيق أمحد البزرة  ,دار املأمون للرتاث .

-٦2

ديـوان عمــر بــن أيب ربيعــة ،املؤلــف :عمــر بــن أيب ربيعــة ،احملقــق :فــايز حممــد،
الناشر :دار الكتاب العريب199٦ – 141٦ ،م.

-٦3

رسالة الغفران ،املؤلف :أمحد بن عبداهلل بـن سـليمان بـن حممـد بـن سـليمان،
أبو العالء املعري ،التنوخي (املتوى449 :هـ) ،الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشر :مطبعة (أمني

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

413

هنديــة) باملوســكي (شــارع املهــدي باألزبكيــة) – مصــر ،صــححها ووقــف علــى طبعهــا:
إبراهيم اليازجي ،الطبعة :األوىل1321 ،هـ 19٥٧ -م.
-٦4

-٦1

رس ــم املص ــحف وض ــبطه بـ ــني التوقي ــف واالص ــطالحات احلديث ــة ،املؤلـ ــف:
شـ ــعبان حممـ ــد إمساعيـ ــل ،الناشـ ــر :دار السـ ــالم للطباعـ ــة والنشـ ــر  ,الطبعـ ــة:
الثانية.
روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظــيم والســبع املثــاين ،املؤلــف :شــهاب الــدين
حمم ــود ب ــن عب ــد اهلل احلس ــيين األلوس ــي (املت ــوى12٧٥ :هـ ـ) ،احملق ــق :عل ــي
عبــد البــاري عطيــة ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة – بــريوت ،الطبعــة :األوىل،

-٦٦

1411هـ.
روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر يف أصــول الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أمح ـد بــن
حنبل ،املؤلف :أبو حممد موفق الدين عبـد اهلل بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة
اجلم ــاعيلي املقدس ــي مث الدمش ــقي احلنبل ــي ،الش ــهري ب ــابن قدام ــة املقدس ــي
(املتوى٦2٥ :هـ) ،الناشر :مؤسسة الريّان للطباعة والنشـر والتوزيـع ،الطبعـة:

-٦٧

الطبعة الثانية 1423هـ2٥٥2-م.
زاد املسـري يف علـم التفسـري ،املؤلــف :يمـال الـدين أبـو الفــرج عبـد الـرمحن ابــن

عل ــي ب ــن حمم ــد اجل ــوزي (املت ــوى19٧ :هـ ـ) ،احملق ــق :عب ــد ال ــرزاق امله ــدي،
الناشر :دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل 1422 -هـ.
-٦٨

-٦9

السبعة يف القراءات ،املؤلف :أمحد بن موسى بن العباس التميمـي ،أبـو بكـر
بـن جماهـد البغــدادي (املتـوى324 :ه ـ) ،احملقـق :شــوقي ضـيف ،الناشــر :دار
املعارف – مصر ،الطبعة :الثانية14٥٥ ،هـ.
ســيبويه والقـراءات دراســة حتليليــة معياريــة  ,للــدكتور أمحــد مكــي األنصــاري,
دار املعارف 1392هـ.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-٧٥

414

ســري أعــالم النــبالء ،املؤلــف :مشــس الــدين أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثمان بن قَامياز الذهيب (املتـوى٧4٨ :ه ـ) ،الناشـر :دار احلـديث -القـاهرة،

-٧1

الطبعة142٧ :هـ2٥٥٦-م.
الشــافية يف علــم التص ـريف (ومعهــا الوافيــة نظــم الشــافية للنيســاري  -املتــوى
يف القـرن  ،)12املؤلـف :عثمـان بـن عمـر بــن أيب بكـر بـن يـونس ،أبـو عمــرو
يم ــال الـ ــدين ابـ ــن احلاج ــب الكـ ــردي املـ ــالكي (املت ــوى٦4٦ :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق:
حسـ ــن أمحـ ــد العثمـ ــان ،الناشـ ــر :املكتبـ ــة املكيـ ــة – مكـ ــة ،الطبعـ ــة :األوىل،
1411هـ 1991م.

-٧2

-٧3

شــذا العــرف يف فــن الصــرف ،املؤلــف :أمحــد بــن حممــد احلمــالوي (املت ــوى:
1311ه ـ) ،احملقــق :نصــر اهلل عبــد الــرمحن نصــر اهلل ،الناشــر :مكتبــة الرشــد
الرياض.
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،املؤلف :علي بن حممد بـن عيسـى ،أبـو
احلسـ ــن ،نـ ــور الـ ــدين األُمشـُ ــوين الشـ ــافعي (املتـ ــوى9٥٥ :ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :دار

-٧4

الكتب العلمية بريوت -لبنان ،الطبعة :األوىل 1419هـ199٨ -م.
شرح التسهيل البن مالك  ,املؤلف  :حممد بن عبـد اهلل بـن عبـد اهلل الطـائي

اجليـاين األندلسـي يمـال الـدين ،احملقــق :عبـد الـرمحن السـيد  -حممـد املختــون
 ,الناشر  :دار هجر.
-٧1

شـ ـ ـ ــرح التصـ ـ ـ ـريح علـ ـ ـ ــى التوضـ ـ ـ ــيح أو التصـ ـ ـ ـريح مبضـ ـ ـ ــمون التوضـ ـ ـ ــيح يف
ـاوي األزهـري،
النحو،املؤلف :خالد بن عبد اهلل بن أيب بكـر بـن حممـد اجلرج ّ

زيــن ال ــدين املص ــري ،وك ــان يع ــرف بالوق ــاد (املت ــوى9٥1 :هـ ـ) ،الناش ــر :دار
الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل 1421هـ2٥٥٥ -م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

-٧٦

415

شـ ــرح الكافيـ ــة الشـ ــافية ،املؤلـ ــف :حممـ ــد بـ ــن عبـ ــد اهلل ،ابـ ــن مالـ ــك الطـ ــائي
اجليــاين ،أبــو عبــد اهلل ،يمــال الــدين (املتــوى٦٧2 :هـ ـ) ،احملقــق :عبــد املــنعم
أمحد هريدي ،الناشر :جامعة أم القـرى مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث
اإلسـ ــالمي كليـ ــة الشـ ـريعة والدراسـ ــات اإلسـ ــالمية مكـ ــة املكرمـ ــة ،الطبعـ ــة:

-٧٧

األوىل.
شرح طيبة النشر يف القراءات العشـر ،املؤلـف :حممـد بـن حممـد بـن حممـد أبـو
القاس ــم حم ــب ال ــدين الن ــويري ،احملق ــق :جم ــدي حمم ــد س ــرور س ــعد باس ــلوم،
الناشر :دار الكتب العلمية2٥٥3 – 1424 ،م.

-٧٨

-٧9

صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،املؤلـف :أمحـد بـن علـي بـن أمحـد الفـزاري
القلقش ــندي مث الق ــاهري (املت ــوى٨21 :هـ ـ) ،الناش ــر :دار الكت ــب العلمي ــة،
بريوت.
الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة املؤل ــف :أب ــو نص ــر إمساعي ــل ب ــن مح ــاد
اجل ــوهري الفـ ــارايب (املتـ ــوى393 :ه ـ ـ) ،حتقي ــق :أمحـ ــد عبـ ــد الغفـ ــور عطـ ــار،
الناش ـ ــر :دار العل ـ ــم للمالي ـ ــني – بـ ـ ــريوت ,الطبع ـ ــة :الرابع ـ ــة 14٥٧ه ـ ـ ـ -
19٨٧م.

-٨٥

الضــعفاء الكبــري ،املؤلــف :أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد
العقيلـ ــي املكـ ــي (املتـ ــوى322 :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :عبـ ــد املعطـ ــي أمـ ــني قلعجـ ــي،
الناشـ ـ ــر :دار املكتبـ ـ ــة العلميـ ـ ــة – بـ ـ ــريوت ،الطبعـ ـ ــة :األوىل14٥4 ،ه ـ ـ ـ -
19٨4م.

-٨1

طبقــات الشــافعية الكــربى ،املؤلــف :تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين
السبكي (املتوى٧٧1 :هـ) ،احملقق :د .حممـود حممـد الطنـاحي د .عبـدالفتاح
حممـ ــد احللـ ــو ،الناشـ ــر :هجـ ــر للطباعـ ــة والنشـ ــر والتوزيـ ــع ،الطبعـ ــة :الثانيـ ــة،
1413هـ.
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الطبقــات الكــربى ،القســم املــتمم لتــابعي أهــل املدينــة ومــن بعــدهم ،املؤلــف:
أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلــامشي بــالوالء ،البصــري ،البغــدادي
املعـروف بــابن ســعد (املتـوى23٥ :ه ـ) ،احملقــق :زيـاد حممــد منصــور ،الناشــر:
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،الطبعة :الثانية14٥٨ ،هـ.

-٨3

-٨4

الطبقــات الكــربى ،املؤلــف :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلــامشي
بـالوالء ،البصــري ،البغــدادي املعــروف بــابن ســعد (املتــوى23٥ :ه ـ) ،احملقــق:
إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :األوىل19٦٨ ،م.
طبقـات املفسـرين العشـرين ،املؤلـف :عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ،جـالل الــدين
السيوطي (املتوى911 :ه ـ) ،احملقـق :علـي حممـد عمـر ،الناشـر :مكتبـة وهبـة
– القاهرة ،الطبعة :األوىل139٦ ،هـ.

-٨1

طالئع البشر يف توجيه القـراءات العشـر ،تـأليف  :حممـد الصـادق قمحـاوي،
الناشر :دار العقيدة (مصر) ،الطبعة  :األوىل ( 142٧ه 2٥٥٦ /م ).

-٨٦

فـتح القــدير ،املؤلــف :حممــد بـن علــي بــن حممــد بـن عبــد اهلل الشــوكاين اليمــين
(املتــوى121٥ :ه ـ) ،الناشــر :دار ابــن كثــري ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1414 -هـ.

-٨٧

الفــروع ،ومعــه تصــحيح الفــروع ،وحاشــية ابــن قنــدس ،املؤلــف :مشــس الــدين
أب ــو عب ــداهلل حمم ــد ب ــن مفل ــح املقدس ــي (ت ٧٦3هـ ـ) ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـالء ال ــدين أب ــو
احلســن علــي بــن ســليمان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمرداوي (ت ٨٨1هـ ـ) ،تقــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدين أبــو
بكر ابن إبراهيم بن يوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف البعلي (ت ٨٦1هـ) ،احمل ـ ـ ـ ـ ـقق :د.
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عبــداهلل بــن عبداحملســن الرتكــي ،الناشــر :مؤسســة الرســالة  -دار املؤيــد ،الطبعــة :األوىل
 1424هـ2٥٥3/م.-٨٨

-٨9

الفص ــل يف املل ــل واأله ـواء والنح ــل ،املؤل ــف :أب ــو حمم ــد عل ــي ب ــن أمح ــد ب ــن
س ــعيد ب ــن ح ــزم األندلس ــي الق ــرطيب الظ ــاهري (املت ــوى41٦ :هـ ـ) ،الناش ــر:
مكتبة اخلاجني – القاهرة.
فقه اللغة وسر العربية ،املؤلف :عبد امللك بن حممد بـن إمساعيـل أبـو منصـور
الثع ــاليب (املت ــوى429 :هـ ـ) ،احملق ــق :عب ــد ال ــرزاق امله ــدي ،الناش ــر :إحي ــاء
الرتاث العريب ،الطبعة :الطبعة األوىل 1422هـ 2٥٥2 -م.

-9٥

يف أصــول النحــو  ,لســعيد األفغــاين  ,مديريــة الكتــب واملطبوعــات اجلامعيــة
1414هـ.

-91

الق ـ ـراءات القرآني ـ ــة وأثره ـ ــا يف التفس ـ ــري  ,حمم ـ ــد ب ـ ــازمول  ,نس ـ ــخة لرس ـ ــالة
الدكتوراة .

-92

الق ـراءات وأثرهــا يف علــوم العربي ــة املؤلــف :حمم ــد حمم ــد حمم ــد س ــامل حميس ــن
(املت ــوى1422 :هـ ـ) الناش ــر :مكتب ــة الكلي ــات األزهري ــة  -الق ــاهرة الطبع ــة:
األوىل14٥4 ،هـ 19٨4 -م.

-93

القــرآن الكــرمي وأثــره يف الدراســات النحوي ــة ،د /عب ــد الع ــال مك ــرم  ,الناش ــر
مؤسسة علي جراح الصباح الطبعة الثانية 19٧٨م.

-94

القصـد النـافع لبغيـة الناشـئ والبـارع علـى الـدرر اللوامـع يف مقـر اإلمـام نـافع
 ,أليب احلسن علي بن حممد التـازي  ,شـرح اإلمـام حممـد الشريشـي  ,حتقيـق
التلمي ــدي حمم ــد حمم ــود  ,دار الفن ــون للطباع ــة والنش ــر – ج ــدة – الطبع ــة
األوىل 1413هـ.

-91

قواعـد نقــد القـراءات القرآنيــة  ،دراســة نظريـة تطبيقيــة ،تـأليف د .عبــد البــاقي
بن عبد الرمحن بن سراقة سيسي ،دار كنوز اشبيليا .
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418

الكتــاب ،املؤلــف :عمــرو بــن عثمــان ب ــن قن ــرب احل ــارثي ب ــالوالء ،أب ــو بش ــر،
امللقـ ــب سـ ــيبويه (املتـ ــوى1٨٥ :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :عبـ ــد السـ ــالم حممـ ــد هـ ــارون،

-9٧

الناشر :مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة14٥٨ ،هـ 19٨٨ -م.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،املؤلف :أبو القاسـم حممـود بـن عمـرو
بـ ــن أمحـ ــد ،الزخمشـ ــري جـ ــار اهلل (املتـ ــوى13٨ :ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :دار الكتـ ــاب
العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة 14٥٧ -هـ.

-9٨

-99

الكشــف عــن وجــوه الق ـراءات الســبع وعللهــا وحججهــا  ,أليب حممــد مكــي
ابــن أيب طال ــب القيس ــي  ,حتقيــق حم ــي ال ــدين رمض ــان  ,مؤسس ــة الرس ــالة ,
الطبعة :اخلامسة 141٨هـ.
الكشــف والبيــان ع ــن تفســري القــرآن ،املؤل ــف :أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن إب ـراهيم
الثعلـ ــيب ،أبـ ــو إسـ ــحاق (املتـ ــوى42٧ :ه ـ ـ) ،حتقيـ ــق :اإلمـ ــام أيب حممـ ــد بـ ــن
عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي،الناشـر :دار إحيـاء الـرتاث
العريب ،بريوت – لبنان  ,الطبعة :األوىل 1422هـ 2٥٥2 -م.

 -1٥٥اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،املؤلــف :أبــو حفــص س ـراج الــدين عمــر بــن علــي
ابــن ع ــادل احلنبلــي الدمش ــقي النعمــاين (املت ــوى٧٧1 :هـ ـ) ،احملق ــق :الش ــيخ
عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ علــي حممــد معــوض ،الناشــر :دار الكتــب
العلمية  -بريوت  /لبنان الطبعة :األوىل1419 ،هـ 199٨-م.
 -1٥1لســان العــرب ،املؤلــف :حممــد بــن مكــرم بــن علــى ،أبــو الفضــل ،يمــال الــدين
اب ــن منظ ــور األنص ــاري الرويفع ــى اإلفريق ــى (املت ــوى٧11 :هـ ـ) ،الناش ــر :دار
صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ.
 -1٥2لســان املي ـزان ،املؤلــف :أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن
حجر العسقالين (املتوى٨12 :هـ) ،احملقـق :دائـرة املعـرف النظاميـة – اهلنـد,
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الناش ــر :مؤسس ــة األعلم ــي للمطبوع ــات ب ــريوت – لبن ــان ،الطبع ــة :الثاني ــة،
139٥هـ 19٧1/م.
 -1٥3لط ــائف اإلش ــارات لفن ــون القـ ـراءات ،املؤل ــف  :ش ــهاب ال ــدين أب ــو العب ــاس
أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أيب بك ــر القس ــطالين املص ــري ( ت 923هـ ـ ) .حتقي ــق
ع ــامر عثم ــان  ,د /عب ــد الص ــبور ش ــاهني  ,جلن ــة إحي ــاء الـ ـرتاث اإلس ــالمي
. 1392
 -1٥4اللمحــة يف شــرح امللحــة ،املؤلــف :حممــد ب ــن حســن بــن ِســباع بــن أيب بك ــر
اجلـ ــذامي ،أبـ ــو عبـ ــد اهلل ،مشـ ــس الـ ــدين ،املعـ ــروف بـ ــابن الصـ ــائغ (املتـ ــوى:
٧2٥ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :إبـ ـراهيم بـ ــن سـ ــامل الصاعدي،الناشـ ــر :عمـ ــادة البحـ ــث
العلمـ ــي باجلامعـ ــة اإلسـ ــالمية ،املدينـ ــة املنـ ــورة ،اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية،
الطبعة :األوىل1424 ،هـ2٥٥4/م.
 -1٥1ملـ ــع األدلـ ــة يف وجـ ــوه النحـ ــو -البـ ــن األنبـ ــاري  ,حتقيـ ــق األسـ ــتاذ سـ ــعيد
األفغاين  ,مطبعة اجلامعة السورية 191٧,م
 -1٥٦اللهجــات العربيــة يف ال ـرتاث  ,د /أمحــد علــم الــدين اجلنــدي  ,الناشــر :
الدار العربية للكتاب .
 -1٥٧اللهج ــات العربي ــة يف القـ ـراءات القرآني ــة  ,د /عب ــده الراجح ــي  ,دار املعرف ــة
اجلامعية .199٦
 -1٥٨جمالس ثعلب ,املؤلف :أمحد بن يي بن زيد بن سـيار الشـيباين بـالوالء ،أبـو
العبــاس ،املع ــروف بثعل ــب (املت ــوى291 :هـ ـ)  ,حتقي ــق عب ــد الس ــالم ه ــارون
,دار املعارف مبصر.
 -1٥9جملة جامعة أم القرى العدد ()3
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 -11٥جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املؤلف :أبو احلسن نور الـدين علـي بـن أيب بكـر
ب ــن س ــليمان اهليثم ــي (املت ــوى٨٥٧ :هـ ـ) ،احملق ــق :حس ــام ال ــدين القدس ــي،
الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة ،عام النشر1414 :هـ1994 ،م.
 -111احملتسـب يف تبيـني وجـوه شـواذ القـراءات واإليضـاح عنهـا ،املؤلـف :أبـو الفــتح
عثمان بن جـين املوصـلي (املتـوى392 :ه ـ) ،الناشـر :وزارة األوقـاف-اجمللـس
األعلى للشئون اإلسالمية ،الطبعة142٥ :هـ1999 -م.
 -112احملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز ،املؤل ــف :أبــو حمم ــد عبــد احل ــق ب ــن
غالـ ــب بـ ــن عبـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن متـ ــام بـ ــن عطيـ ــة األندلسـ ــي احملـ ــاريب (املتـ ــوى:
142هـ ـ) ،احملق ــق :عب ــد الس ــالم عب ــد الش ــايف حمم ــد ،الناش ــر :دار الكت ــب
العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1422 -هـ.
 -113احملقـق :الــدكتور عبــد الفتــاح إمساعيــل شـليب ,الناشــر :دار هنضــة مصــر للطبــع
والنشر.
 -114احملمدون من الشعراء وأشـعارهم ،املؤلـف :يمـال الـدين أبـو احلسـن علـي ابـن
يوســف القفطــي (املتــوى٦4٦ :ه ـ) ،حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه :حســن
معمري ،راجعه وعارضه بنسخه املؤلف :محد اجلاسـر ،الناشـر :دار اليمامـة,
عام النشر139٥ :هـ 19٧٥ -م.
 -111خمتار الصحاح ،املؤلـف :زيـن الـدين أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد
الق ــادر احلنفـ ــي الـ ـرازي (املتـ ــوى٦٦٦ :ه ـ ـ)،احملقـ ــق :يوسـ ــف الشـ ــيخ حممـ ــد،
الناش ــر :املكتب ــة العصـ ـرية  -ال ــدار النموذجي ــة ،بـ ــريوت – ص ــيدا ،الطبعـ ــة:
اخلامسة142٥ ،هـ 1999 /م.
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 -11٦خمتـارات شــعراء العـرب البــن الشــجري ،املؤلـف :ضــياء الـدين أبــو الســعادات
هب ــة اهلل ب ــن عل ــي ب ــن مح ــزة ،املع ــروف ب ــابن الش ــجري (املت ــوى142 :ه ـ ـ)،
ضــبطها وش ــرحها :حمم ــود حس ــن زن ــايت ،الناش ــر :مطبع ــة االعتم ــاد ،مص ــر،
الطبعة :األوىل1344 ،هـ 1921 -م.
 -11٧املخصص  ,املؤلف :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سـيده املرسـي (املتـوى:
41٨هـ)  ,احملقق :خليل إبراهم جفال ،الناشر :دار إحيـاء الـرتاث العـريب –
بريوت  ,الطبعة :األوىل141٧ ،هـ 199٦م.
 -11٨املــدارس النحويــة ،املؤلــف :أمحــد شــوقي عبــد الســالم ضــيف الشــهري بشــوقي
ضيف (املتوى142٦ :هـ) ،الناشر :دار املعارف.
 -119املزهــر يف عل ــوم اللغــة وأنواعه ــا ،املؤلــف :عب ـد ال ــرمحن ب ــن أيب بك ــر ،ج ــالل
الـدين الســيوطي (املتــوى911 :ه ـ) ،احملقـق :فـؤاد علــي منصــور ،الناشــر :دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل141٨ ،هـ 199٨م.
 -12٥املس ــتدرك عل ــى الص ــحيحني للح ــاكم م ــع تعليق ــات ال ــذهيب يف التلخ ــيص،
املؤلــف  :حمم ــد ب ــن عب ــداهلل أبــو عب ــداهلل احل ــاكم النيس ــابوري ،الناش ــر  :دار
الكت ــب العلمي ــة – ب ــريوت ،الطبع ــة األوىل 199٥ – 1411 ،م ،حتقي ــق:
مصطفى عبد القادر عطا.
 -121مشــكل إعـراب القــرآن ،املؤلــف :أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب َمحّــو بــن

حمم ــد ب ــن خمت ــار القيس ــي الق ــريواين مث األندلس ــي الق ــرطيب امل ــالكي (املت ــوى:
43٧ه ـ ـ) ،احملق ــق :د .ح ــامت ص ــاحل الض ــامن ،الناش ــر :مؤسس ــة الرس ــالة –

بريوت.
 -122املصـ ــاحف ،املؤلـ ــف :أبـ ــو بكـ ــر بـ ــن أيب داود ،عبـ ــد اهلل بـ ــن سـ ــليمان بـ ــن
األشــعث األزدي السجســتاين (املتــوى31٦ :هـ ـ) ،احملقــق :حممــد بــن عبــده،
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الناشــر :الفــاروق احلديثــة  -مصــر  /الق ــاهرة ،الطبع ــة :األوىل1423 ،هـ ـ -
2٥٥2م.
 -123م ــع قصـ ــص السـ ــابقني يف القـ ــرآن  ,ص ــالح عبـ ــد الفتـ ــاح اخلالـ ــدي  ,الـ ــدار
الشامية للطباعة والنشر.
 -124معـاين القـراءات لألزهـري ،املؤلــف :حممـد بــن أمحـد بــن األزهـري اهلــروي ،أبــو
منصـ ــور (املتـ ــوى3٧٥ :هـ ـ ـ) ،الناشـ ــر :مركـ ــز البحـ ــوث يف كليـ ــة اآلداب -
جامعــة امللــك ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األوىل1412 ،هـ ـ
 1991م. -121معــا القــرآن لألخفــش  ،املؤلــف :أبــو احلســن اجملاشــعي بــالوالء ،البلخــي مث
البصــري ،املعــروف بــاألخفش األوســط (املتــوى211 :ه ـ) ،حتقيــق :الــدكتورة
هـ ــدى حممـ ــود قراعـ ــة ،الناشـ ــر :مكتبـ ــة اخلـ ــاجني ،القـ ــاهرة ،الطبعـ ــة :األوىل،
1411هـ 199٥ -م.
 -12٦مع ــاين الق ــرآن ،املؤل ــف :أبـ ـو زكري ــا ي ــي ب ــن زي ــاد ب ــن عب ــد اهلل ب ــن منظ ــور
الــديلمي الف ـراء (املتــوى2٥٧ :هـ ـ) ،احملق ــق :أمح ــد يوس ــف النج ــايت  /حمم ــد
علي النجار  /عبد الفتاح إمساعيل الشليب ،الناشر :دار املصرية.
 -12٧معـرتك األقـران يف إعجــاز القـرآن ،ويُســمى (إعجـاز القــرآن ومعـرتك األقـران)،
املؤل ـ ــف :عب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن أيب بك ـ ــر ،ج ـ ــالل ال ـ ــدين الس ـ ــيوطي (املت ـ ــوى:
911ه ـ ـ) ،دار النشـ ــر :دار الكتـ ــب العلميـ ــة  -بـ ــريوت – لبنـ ــان ،الطبعـ ــة:
األوىل 14٥٨هـ 19٨٨ -م.
 -12٨معجــم األدبــاء = إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب ،املؤلــف :شــهاب الــدين
أبـو عبـد اهلل يـاقوت بـن عبـد اهلل الرومـي احلمـوي (املتـوى٦2٦ :ه ـ) ،احملقــق:
إحس ــان عب ــاس ،الناش ــر :دار الغ ــرب اإلس ــالمي ،ب ــريوت ،الطبع ــة :األوىل،
1414هـ  1993 -م.
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 -129معجـم الصـحابة ،املؤلــف :أبـو القاســم عبـد اهلل بـن حممــد بـن عبــد العزيـز بــن
املرُزبــان بــن ســابور بــن شاهنشــاه البغــوي (املتــوى31٧ :هـ ـ) ،احملقــق :حممــد
َ
األمــني بــن حممــد اجلكــين ،الناشــر :مكتبــة دار البيــان – الكويــت ،الطبع ــة:
األوىل1421 ،هـ 2٥٥٥ -م.
 -13٥معجـ ــم القـ ـراءات ،املؤلـ ــف :د /عبـ ــد اللطيـ ــف اخلطيـ ــب ،دار سـ ــعد الـ ــدين
الطبعة األوىل1422 ،هـ 2٥٥2 /م.
 -131املعجــم الوســيط ،املؤلــف :جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة( ،إبـراهيم مصــطفى /
أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) ،الناشر :دار الدعوة.
 -132معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،املؤلـف :مشـس الـدين أبـو عبـد
اهلل حممـد بـن أمحـد بــن عثمـان بـن قَاميـاز الــذهيب (املتـوى٧4٨ :ه ـ) ،الناشــر:
دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 141٧هـ199٧ -م.
 -133مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،املؤلــف :عبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد
ب ــن عب ــد اهلل اب ــن يوس ــف ،أب ــو حمم ــد ،يم ــال ال ــدين ،اب ــن هش ــام (املت ــوى:
٧٦1ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :د .مـ ــازن املبـ ــارك  /حممـ ــد علـ ــي محـ ــد اهلل ،الناشـ ــر :دار
الفكر – دمشق ،الطبعة :السادسة19٨1 ،م.
 -134مقال ــه الكرتوني ــة  :ب ــني بع ــض القـ ـراءات القرآني ــة وبع ــض القواع ــد النحوي ــة ,
أ.د /أمح ــد س ــعد اخلطي ــب ،موق ــع الش ــيخ حمم ــد األم ــني الش ــنقيطي  ،زغ ــل
العلم ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمـان بـن قَاميـاز
الذهيب (املتوى٧4٨ :هـ) ،حتقيق :حممـد بـن ناصـر العجمـي ،الناشـر :مكتبـة
الصحوة اإلسالمية.
 -131املقتض ــب ،املؤل ــف :حمم ــد ب ــن يزي ــد ب ــن عب ــد األك ــرب الثم ــاىل األزدي ،أب ــو
العبـ ــاس ،املعـ ــروف بـ ــاملربد (املتـ ــوى2٨1 :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :حممـ ــد عبـ ــد اخلـ ــالق
عظيمة ،الناشر :عامل الكتب – .بريوت.
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 -13٦املقنع يف رسم مصاحف األمصار ،املؤلف :عثمان بن سـعيد بـن عثمـان بـن
عمر أبـو عمـرو الـداين (املتـوى444 :ه ـ) ،احملقـق :حممـد الصـادق قمحـاوي،
الناشر :مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.
 -13٧املكتفــى يف الوقــف واالبتــدا ،املؤلــف :عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر
أبـ ــو عمـ ــرو الـ ــداين (املتـ ــوى444 :ه ـ ـ) ،احملقـ ــق :حميـ ــي الـ ــدين عبـ ــد الـ ــرمحن
رمضان ،الناشر :دار عمار ،الطبعة :األوىل 1422هـ 2٥٥1 -م.
 -13٨املمتــع الكبــري يف التص ـريف ،املؤلــف :عل ــي بــن مــؤمن بــن حممــد ،احلَض ـ َـرمي
اإلشــبيلي ،أبــو احلســن املعــروف بــابن عص ــفور (املتــوى٦٦9 :هـ ـ) ،الناش ــر:
مكتبة لبنان ،الطبعة :األوىل 199٦م.
 -139مــن أس ـرار اللغــة ،تــأليف  :إب ـراهيم أنــيس  ،مكتبــة األجنلــو املص ـرية ،الطبعــة
السادسة 19٧٨م .
 -14٥مناهل العرفان يف علوم القـرآن ،املؤلـف :حممـد عبـد العظـيم الزرقـاين (املتـوى:
13٦٧هـ) ،الناشر :مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،الطبعة :الثالثة.
 -141منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،املؤلـف :مشـس الـدين أبـو اخلـري ابـن اجلـزري،
حممـ ــد ب ـ ــن حممـ ــد ب ـ ــن يوسـ ــف (املت ـ ــوى٨33 :هـ ـ ـ) ،الناش ـ ــر :دار الكت ـ ــب
العلمية،الطبعة :األوىل 142٥هـ 1999-م.
 -142املنصف البن جين ،شرح كتـاب التصـريف أليب عثمـان املـازين ،املؤلـف :أبـو
الف ــتح عثمـ ــان بـ ــن جـ ــين املوص ــلي (املتـ ــوى392 :ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :دار إحيـ ــاء
ال ـرتاث الق ــدمي ،الطبع ــة :األوىل يف ذي احلج ــة س ــنة 13٧3هـ ـ  -أغس ــطس
سنة 1914م.
 -143املنهاج يف احلكم على القـراءات  ,حبـث للـدكتور إبـراهيم الدوسـري  .نسـخة
الكرتونية .
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 -144مواقــف النحــاة مــن القـراءات القرآنيــة حــىت هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري  ,د/
شعبان صالح  ,دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .
 -141املوســوعة القرآنيــة ،خصــائص الســور ،املؤلــف :جعفــر شــرف الــدين ،احملقــق:
عبـ ــد العزي ـ ــز بـ ــن عثم ـ ــان التـ ــوجيزي ،الناش ـ ــر :دار التقري ـ ــب ب ـ ــني امل ـ ــذاهب
اإلسالمية  -بريوت الطبعة :األوىل 142٥ -هـ.
 -14٦امليســر يف الق ـراءات األربــع عشــرة ،املؤل ــف :حمم ــد فه ــد خ ــاروف ،مراجع ــة:
حممــد كــرمي راجــح ،الناشــر :دار الكلــم الطيــب ،دمشــق – بــريوت ،الطبعــة:
األوىل142٥ ،هـ 2٥٥٥ -م.
 -14٧النجــوم الطوالــع علــى الــدرر اللوامــع يف مقــر اإلمــام نــافع  ,لســيدي ابـراهيم
املارغين ,دار الفكر للطباعة والنشر 1411هـ 1991م.
 -14٨النح ــو الع ــريب ب ــني األص ــالة والتجدي ــد دراس ــة وص ــفية نقدي ــة ل ــبعض اآلراء
النحوية  ,د /عبد اجمليد عيساين  ,دار ابن حزم .
 -149النشــر يف الق ـراءات العش ــر ،املؤلــف  :مش ــس ال ــدين أب ــو اخل ــري اب ــن اجل ــزري،
حممد بن حممـد بـن يوسـف (املتـوى ٨33 :هــ) ،احملقـق  :علـي حممـد الضـباع
(املتوى 13٨٥هـ) ،الناشر  :املطبعة التجارية الكربى.
 -11٥النهايـة يف غريـب احلـديث واألثــر ،املؤلـف :جمـد الــدين أبـو السـعادات املبــارك
بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكــرمي الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري
(املتــوى٦٥٦ :هـ ـ) ،حتقيــق :طــاهر أمحــد ال ـزاوى  -حممــود حممــد الطنــاحي،
الناشر :املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 19٧9 -م.
 -111اهلمـز بـني القـراء والنحــاة  ,حبـث للـدكتور أكـرم علــي محـدان  ,جملـة البحــوث
والدراسات القرآنية  ,العدد الثامن  ,السنة الرابعة.
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 -112مهع اهلوامع يف شرح يمع اجلوامـع ،املؤلـف :عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ،جـالل
الــدين الســيوطي (املتــوى911 :ه ـ) ،احملقــق :عبــد احلميــد هنــداوي ،الناشــر:
املكتبة التوفيقية – مصر.
 -113الـوايف يف شــرح الشــاطبية يف القـراءات الســبع ،املؤلــف :عبــد الفتــاح بــن عبــد
الغ ــين ب ــن حممـ ــد القاض ــي (املتـ ــوى14٥3 :ه ـ ـ) ،الناشـ ــر :مكتب ــة السـ ـوادي
للتوزيع ،الطبعة :الرابعة1412 ،هـ 1992 -م.
 -114الوقــف واالبتــداء عنــد النحــاة والق ـراء  ,حبــث مقــدم لنيــل درجــة الــدكتوراه يف
اللغـ ــة  ,د /خدجي ـ ــة أمحـ ــد مف ـ ــيت ،إش ـ ـراف ال ـ ــدكتور :عب ـ ــدالفتاح إمساعي ـ ــل
شليب14٥٦ – 14٥1هـ.
 -111يتيم ــة ال ــدهر يف حماس ــن أه ــل العص ــر ،املؤل ــف :عب ــد املل ــك ب ــن حمم ــد ب ــن
إمساعي ــل أب ــو منص ــور الثع ــاليب (املت ــوى429 :ه ـ ـ) ،احملق ــق :د .مفي ــد حمم ــد
قمحيـ ــة ،الناشـ ــر :دار الكتـ ــب العلميـ ــة  -بـ ــريوت/لبنـ ــان ،الطبعـ ــة :األوىل،
14٥3هـ19٨3م.

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

427

فهرسًالموضوعات ً
ً
الموضوع

الصفحة

ً
المقدمة1 ................................................................ :
أمهية املوضوع وأسباب اختياره4 ........................................
أهداف البحث4 .....................................................
الدراسات السابقة 1 ..................................................
منهج البحث٦ .......................................................
خطة البحث ٨ .......................................................
التمهيد13 ................................................................. :
المبحث األول 14 ......................................................
أوالً :الطّعن يف اللغة 14 .......................................... .
ثانياً :تاريخ الطّعن يف القراءات 1٦ ................................. .
ثالثاً :أسباب طعن الّنحاة يف القراءات 21 .......................... .

المبحث الثاني 2٧ .................................................... :
أوالً :األدلة على نزول القراءات وأهنا كالم اهلل2٧ .................... .

ثانياً :ضوابط القراءة املقبولة33 ..................................... .
ومميزاهتا اللغوية41 ............ .
القراء السبعة وتواتر قراءاهتم ّ
ثالثاً :تراجم ّ

الفصل األول :السماع والقياس وأثرهما في الطعن على القراءات67 .......... .
الفصل الثاني :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام نافع (ت60 ............)061:
المبحث األول :ﭽﭖًﭼ البقرة٦٨ ............................ . ٦ :
المبحث الثاني:ﭽﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ األنفال٨4 ...42:

428

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

المبحث الثالث :ﭽ ﭩﭪًﭼ احلجر9٥ ....................... .ً14 :
المبحث الرابع :ﭽ ﯭ ﯮﯯﯰًﭼ طه9٨ .....................٦3 :
المبحث الخامس :ﭽﯡﯢ ﯣًﭼ الشعراء111 .............. .ً1٧٦ :
المبحث السادس :ﭽ ﯦ ﯧﯨًﭼ الزمر12٥ ........................ ً.9 :
المبحث السابع :ﭽ ﮧ ﮨﮩﮪًﭼ الزمرً121ً.................ً.٦4 :
المبحث الثامن :ﭽ ﯛ ﯜﯝﯞًﭼ الزخرف12٨ ............. .1٧ :
المبحث التاسع :ﭽ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚًﭼ األحقاف132 ...... ً.11 :
المبحث العاشرً:ﭽ ﭑﭒ ﭓًﭼ اجملادلة13٦ ...........................ً1 :
المبحث الحادي عشر :ﭽ ﮯًﭼ وًﭽ ﯨًﭼ باهلمز لنافع 139 .......... .
المبحث الثاني عشر :ﭽ ﮱًﭼ بإبدال اهلمزة الثانية ياءً141 .............. .
الفصل الثالث :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام ابن كثير (ت 037 :هـ) 057 ...
المبحث األول :ﭽ ﮋﮌ ﮍﮎًﭼ البقرة112 ............... .9٧ :
المبحث الثاني :ﭽ ﯡﯢﯣًﭼ املائدة11٧ ..................... 2 :
المبحث الثالث :ﭽ ﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﭼًاإلسراء1٦2 .......... . 31 :
المبحث الرابع :ﭽ ﰑﰒًﭼ احلج1٦٦ ............................. 11 :
المبحث الخامس :ﭽ ﯛًﭼ باهلمزة لقنبل ً 171ً.........................ً.
الفصل الرابع :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام أبو عمرو بن
الع ء (ت054:هـ) 000 ........................................
المبحث األول:ﭽ ﮜﮝ ﮞﮟًﭼ نوح،4:
البقرة1٧9 ............................................2٨4 :
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

المبحث الثاني :ﭽ ﮣ ﮤًﭼ آل عمران،:
النساء1٨٦ .........................................111 :
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ﭽًﭼ

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

429

المبحث الثالث :ﭽ ﯭ ﯮﯯﯰًﭼ طه192 ....................٦3 :
المبحث الرابع :ﭽ ﭭﭮ ﭼ النجم191 ........................... .1٥ :
الفصل الخامس :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام ابن عامر (ت 370 .... )001
المبحث األول :حتقيق اهلمزتني من كلمتني مثل ﭽ ﮰﮱﯓ ﭼالبقرة2٥3 . .13:
المبحث الثانيً:ﭽ ﭰﭱ ﭲﭳًﭼ النساءً 2٥٦ً.................ً.131 :
المبحث الثالث :ﭽ ﯡﯢﯣﯤًﭼ املائدةً 21٥ً...............ً.2 :
المبحث الرابع :ﭽﯱﯲًﭼ األنعامً 211 .................... 9٥ :
المبحث الخامس:

ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙًﭼ األنعام22٥ ........................ .13٧ :
المبحث السادس :ﭽ ﮒﮓﮔًﭼ األعراف232 ............... .111 :
المبحث السابع:ﭽ ﮭ ﮮﮯﮰﮱًﯓﯔ ﯕﯖﭼاألنفال23٧ .19:
المبحث الثامن :ﭽ ﭚﭛﭜًﭼ يوسف243 .................... .23 :
المبحث التاسع:ﭽﮬﮭﮮ ﭼ األنبياء211 ............ .٨٨ :
المبحث العاشر:ﭽ ﮒﮓﮔﮕﮖﭼاألحزاب2٦٥ ........ 11–1٥:
ﭽ ﭼﭽﮀﮁًﭼ األحزاب.٦٧ – ٦٦ :
ﭽ ﮈ ﮉﮊًﭼ األحزابً .٦٨ – ٦٧ :
المبحث الحادي عشر :ﭽ ﯠﯡًﭼ حيثما وردتًً 267ً.................ً.
المبحث الثاني عشر :ﭽ ﯵﯶﯷﯸًﭼ حيثما وردت ً 2٧٨ ........
الفصل السادس :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام عاصم (ت 030هـ)314 ......
المبحث األول :ﭽ ﯚ ﯛﯜﯝًﭼ يوسف2٨٦ ............. .11٥ :

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

431

المبحث الثاني :ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼًالقيامة29٧ ........................... .2٧ :
الفصل السابع :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام حمزة (ت  057هـ) 272 ......
المبحث األول :ﭽ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﭼالبقرة3٥1 .............229 :
المبحث الثاني:

ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝًﭼ

آل عمران313 .................................... . 1٧٨ :
المبحث الثالث :ﭽ ﭦ ﭧﭨًﭼ النساءً 31٧ .......................1 :
المبحث الرابع :ﭽ ﭻ ﭼﭽًﭼ النساء321 ..................... .9 :
المبحث الخامس :ﭽ ﮭﮮﮯًﭼ إبراهيم33٥ .....................:
المبحث السادس :ﭽ ﯙﯚﯛًﭼ الكهف33٧ ................ .21 :
المبحث السابع :ﭽ ﰛ ﰜﰝﰞًﭼ الكهف342 ...............9٧ :
المبحث الثامن :ﭽ ﯴﯵ ﭼًالكهف34٧ ....................... .44 :
المبحث التاسع :ﭽ ﯠﯡًﭼ فاطر312 .......................... .43 :
المبحث العاشر :ﭽ ﮙﮚﮛًﭼ الصافات31٧ ............ .12 :

الفصل الثامن :مطاعن اللغويين في قراءة اإلمام الكسائي (ت 017هـ) 263 .....
المبحث األول :ﭽ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭼًسبأ3٦4 ...................9 :
المبحث الثاني :ﭽ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭼً
الفجر3٦٧ ......................................2٦ – 21 :
اخلامتة 3٧2 ....................................................................
الفهارس العامة 3٧٨ ............................................................
فهرس اآليات القرآنية 3٧9 .................................................
فهرس األحاديث واآلثار 3٨9 ..............................................
فهرس األشعار 391 .......................................................

مطاعنًاللغويينًوالنحويينًفيًالقراءاتًالسبعً

431

فهرس األعالم39٨ ........................................................
فهرس املصادر واملراجع4٥4 ................................................
فهرس املوضوعات42٧ ....................................................

