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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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وحتليل
القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
مجعا ً
فصل من خالل كتابه( :معاين القرآن)؛ ً
ُ
د .خلود بنت طالل احلساين
أستاذ علم القراءات املشارك  ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بضرماء  ،جامعة شقراء

املستخلص:

ـش يف ســور ال ـ ُـم َّ
فصل مــن خــال كتابــه معــاين القــرآن؛ حيــث بلغــت ( )33قـراءةً
يســلط هــذا البحـ ُ
ـث الضــوءَ علــى القـراءات الــي استشــهد هبــا األخفـ ُ
بــن متواتــرٍة وشــاذة؛ تناولتهــا ابلتخريــج والتحليــل .وقــد جعلتُــه يف مبحثــن( :أوهلمــا) :األخفــش وكتابــه معــاين القــرآن ،وفيــه ثالثــة مطالــب( .الثــاين) :القـراءات

ـهاده هبــذه القـراءات بــن
الـواردة يف ســور ال ـ ُـم َّ
ـص إليــه البحــث :أن األخفــش نـ َّـوع استشـ َ
فصل مــن معــاين القــرآن لألخفــش؛ ً
مجعــا وحتليـ ًـا .ومــن أهــم مــا َخلَـ َ

ـث
ـاج آبايت القــرآن األخــرى علــى صحــة القـراءة ،كمــا أوضــح البحـ ُ
كــون اخلُلــف فيهــا أصوليًّــا وفرشـيًّا ،كمــا عُـ ِـي بعلمــي الرســم وخمــارج احلــروف ،ون َقـ َـل االحتجـ َ
ـض املتواتــر مــن القـراءات.
جتويــد األخفــش إحــدى القراءتــن اللتــن يســوقهما ،وجتويــزه القـراءةَ الــي ال يقـرأ هبــا البصريــون ،كمــا أظهــر تلحــن األخفــش بعـ َ
املفصل ،معاين القرآن ،قراءة متواترة ،قراءة شاذة.
الكلمات املفتاحية :القراءات القرآنية ،سور ّ
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The Qira'at that Al-Akhfash Cited in Suar Al-Mufassal through his Book (The
Meanings of the Qur’an), Collecting and Analyzing Study.
Dr. Kholoud bint Talal Al-Hasani
Faculty of Education in Muzahimiyah, Shaqra University
Abstract:
This research sheds light on the readings cited by Al-Akhfash in Surahs of Al-Mufassal
(65 surahs) through his book Meanings of the Qur’an that were (33) frequent and abnormal
readings that I have analyzed and explained. I divided this research into two sections: (The
first): Al-Akhfash and his book "the Meanings of Qur’an" that contains three requisitions. (The
second): The readings contained in Surahs of Al-Mufassal such as "the meanings of the Qur’an
by Al-Akhfash" through compilation and analysis. Among the most important findings of the
research is that al-Akhfash varied his quotation of these readings between the words that have
general fixed provisions and words that are not governed by fixed provisions. In addition, he
was concerned with the science of drawing and the articulation of letters. He conveyed the
invocation of other verses of the Qur’an on the correctness of the reading. Furthermore, the
research pointed out al-Akhfash’s intonation of one of the two readings that he submits, and
his permissibility of reading Al-Basri do not read in addition to Akhfash’s intonation of some
general fixed readings.
Keywords: The Quranic Qira'at; Suar Al-Mufassal; Meanings of the Qur'an; Successive
Qira'a; Bizzare Qira'a.
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مقدمة:
وسالما على عباده الذين اصطفى ،وبعد ..
احلمد هلل وكفى ،وصال ًة
ً
ِ
ط أبنه أحد أئمة النحاة من البصريني ،وأبنه الطريق إىل كتاب سيبويه؛ فلم يكن أح ٌد جيرؤ على شرح
ف
األخفش األوس ُ
فقد ُوص َ
ُ
الكتاب -بعد وفاة شيخه وقرينه سيبويه -إال هو.
ِ
كبريا من املعاين الغامضة اليت
ف كتابُه هذا أبنه أحد أوائل الكتب املصنفة يف معاين القرآن الكرمي ،وأنه شرح فيه ً
ووص َ
ُ
عددا ً
أصل فيه آلراء مدرسته واحتجاجاهتا ،وقد ألفه بعد اتصاله ابلكسائي ببغداد.
فهمها ،كما َّ
يَصعُب ُ
وأتيت أمهية هذه الدراسة من أمهية هذا الكتاب وقدره وقدر مؤلفه؛ مما يدفعنا إىل أن نسلط الضوءَ على جانب استشهاده
حموج إىل مج ٍع وحتلي ،وقد عربت عن ذلك حمقق كتابه الباحثة العاملة الدكتورة هدى
ابلقراءات القرآنية فيه ،خباصةً وأن هذا
اجلانب ٌ
َ
َّقراعة ( )1990بقوهلا" :ولألخفش قراءات مل ِ
نسب القراءات"
أهتد إليها"(ت .)1/35/وقالت يف موض ٍع آخر:
ٌ
ً
"واندرا ما كان يَ ُ
(ت.)1/36/
لقد جاء تركيز الدراسات املعاصرة عن معاين القرآن لألخفش على مذهب مدرسته وآرائها اللغوية ،وعلى منهجه يف النحو
والتصريف ،وموازنة ذلك مع كتب معاين القرآن األخرى()1؛ ككتاب أيب عبيدة معمر بن املثىن ،وكتاب أيب زكراي الفراء.
وملا مل أقف على من تناول عمل األخفش يف كتابه من جهة ختريج القراءات وتوجيهها؛ عزمت أن يكون اهلدف من هذا البحث مجع
ٍ
بشيء من التحليل مبا حيقق الفائدة
فصل( ،)2سالكةً يف ذلك منهجي االستقراء والوصف ،مع تناويل له
ذلك من خالل سور ال ُـم َّ
قسمت حبثي على النحو اآليت :املبحث األول :األخفش وكتابه معاين القرآن ،وفيه ثالثة مطالب:
املرجوة؛ وقد ّ
املطلب األول :ترمجة األخفش .املطلب الثاين :التعريف بكتاب معاين القرآن .املطلب الثالث :منهج األخفش يف استشهاده
ابلقراءات يف معاين القرآن.
وحتليل .مث خامتةٌ أبهم النتائج ،وفهرست
مجعا
املبحث الثاين :القراءات الواردة يف سور ال ُـم َّ
ً
فصل من معاين القرآن لألخفش؛ ً
ابملصادر واملراجع.
مجعا
وقد جعلته بعنوان( :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ً
وحتليل)؛ سائلةً
فصل من خالل كتابه معاين القرآن؛ ً
ُ
جيزي
أن جيعل عملي فيه
األخفش األوس َ
ً
خالصا لوجههً ،
َ
خري اجلزاء.هللاَ
انفعا يل ولعباده يف الدارين؛ وأن َ
ط عن العلم وأهله َ
املبحث األول :األخفش وكتابه معاين القرآن
املطلب األول :ترمجة األخفش:
أما ترمجته :فهو سعيد بن مسعدة ،موىل لبين جماشع بن دارم؛ فهو اجملاشعي ابلوالء ،البلخي مث البصري ،أبو احلسن ،املعروف بـ
أيضا صار هذا وسطاً.
(األخفش األوسط) .وكان يقال له قدميًا( :األخفش األصغر)؛ فلما ظهر علي بن سليمان املعروف ابألخفش ً
كن :أاب اخلطاب .كان سعيد بن مسعدة أكرب من سيبويه ،وصحب اخلليل بن أمحد
وأما األكرب :فهو عبد احلميد بن عبد اجمليد ،ويُ َ
دينارا ،وكان يقال فيه" :هو الطريق
معلما لولد الكسائي ،وقرأ
ُّ
قبل ُ
الكسائي عليه َ
كتاب سيبويه ،فوهبه سبعني ً
صحبته لسيبويه ،وكان ً
ـت عليهــا :لغــات العــرب يف معــاين القــرآن لألخفــش ألمحــد عـرابوي ،والــدرس النحــوي عنــد األخفــش يف معــاين القــرآن
((( مــن تلــك الدراســات الــي وقفـ ُ
لســعيد اخلثعمــي ،والصــرف بــن معــاين القـران للفـراء ومعــاين القـران لألخفــش لســنان طــه ،ومعــاين القـران بــن األخفــش والفـراء دراســة لغويــة موازنــة لنصيــف
جاســم ،واملســائل النحويــة والصرفيــة بــن األخفــش والف ـراء لشــادية عمــار ،ومعــاين القــرآن لألخفــش والف ـراء والزجــاج ومناهــج مؤلفيهــا لناجــح البعــول،
واملصنفــات األوىل يف معــاين القــرآن والدراســات الصرفيــة والنحويــة لياســر احلــروب ،ومنهــج توجيــه املشــكالت النحويــة يف كتــب معــاين القـران للفـراء واألخفــش
والنحــاس لعبــد العزيــز العمــاري ،والبحــث الــداليل يف كتــب معــاين القـران أليب عبيــدة واألخفــش والفـراء لعمــار الــددو.
((( املفصل من أول سورة الفتح إىل آخر القرآن ،وإمنامسياملفصل لكثرة الفواصل ابلبسملة ،ذيل النهاية مادة (فصل)
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

الكتاب على سيبويه أح ٌد ،ومل يقرأه سيبويه على أحد؛ وإمنا قُرئ على األخفش بعد موت سيبويه .كان
إىل كتاب سيبويه"؛ فإنه مل يقرأ
َ
األخفش أحد أئمة النحاة من البصريني ،وكان معتزليًّا قَ َد ِرًّي ِش ْـم ِرًّي -يعين :صن ًفا من ال َق َد ِريَّة نُ ِسبوا إىل أيب ِش ْـمر -لكنه مل يكن يغلو
فضله على غريه ويقول" :كان أوسع الناس علما؛ أول من أملى غريب ُك ِل ٍ
بيت من الشعر حتته األخفش،
يف القدر؛ وكان ثعلب يُ ِّ
َ
َ
ً
َ ّ
الطوسي مستمليه ،ومل أُدركه ألنه كان قبل عصران ،وكان يقال عنه :الراوية".
وكان ببغداد ،وكان
ُّ
صنف كتبًا كثريةً يف النحو والعروض والقوايف؛ منها :معاين القرآن ،وشرح أبيات املعاين ،واالشتقاق ،والقوايف ،وكتاب امللوك،
ـخبَب) ،وكان اخلليل قد جعل البحور مخسة عشر فأصبحت ستة عشر؛ وله يف كل ٍّ
مذاهب
فن
وهو الذي زاد يف العروض (حبر ال َ
ُ
وأقو ٌال مشهورةٌ عند علماء العربية( .السريايف ،1996 ،ص ،)40و(انظر الزبيدي ،د.ت ،ص )72و(األنباري ،ص ،)109و(احلموي،
 ،)1374/3 ،1993و(القفطي ،)41/2 ،1982 ،و(ابن خلكان ،)381/2 ،1994 ،و(الذهيب ،)206/10 ،1985 ،و(الزركلي،
.)102 ،101/3 ،1984
مات األخفش األوسط بعد أيب زكراي الفراء؛ سنة مئتني ومخس عشرة.
املطلب الثاين :التعريف بكتاب معاين القرآن:

هنجا مل يُسبق إليه :وهو أنه ابتدأ
اختص عنوان كتابه بـ (معاين القرآن)؛ ومعناه :التفسري النحوي للقرآن .وقد اتبع األخفش فيه ً
كتابه بتفسري وإعراب وإيراد قراءات البسملة وسورة احلمد ،مث أورد احلروف املقطعة يف أوائل سورة البقرة ويف أوائل السور املتبقية ،مث
ٍ
أوجها إعرابية لآلايت من
تفسريا وقراءات و ً
أورد األقوال واآلراء اليت قيلت فيها ،والقراءات اليت جتوز القراءة هبا عنه ،مث بعد ذلك أورد ً
أوائل سورة البقرة إىل اآلية الثامنة والعشرين منها.
ِ
اآلايت مرتبةً يف سورة البقرة؛ فهو يعنون أبوابَه النحويةَ هذه
آخر خيضع لبعض أبواب النحو؛ حاول به إير َاد
بعد ذلك اتبع ً
منهجا َ
مستشهدا هلا ٍ
اعد و ٍ
آبايت من سوٍر أخرى؛ وهو
أحكام
ً
من واقع اآلايت اليت ترد مرتبةً؛ فيُورد يف هذه األبواب جل ما يتصل هبا من قو َ
مسائل كتبهم أبو ًاب حنوية ،جيمعون فيها كل ما يتعلق ابملسألة أو ابألداة.
منهجا للتصنيف يتبعونه؛ فيقسمون
هبذا وضع أمام النحويني ً
َ
األخفش من الشواهد :فقد أورد سبعة عشر وثالمثئة شاهد من الشعر ،شرح بعضها أو بعض ألفاظها ،وقد أييت
وقد أكثر
ُ
يف هلا ،وقد يشري إىل لغاهتا.
مبشتقات كلماهتا وتصار َ
شرحه
أما اآلايت اليت يستشهد هبا فتكثر عنده كثرًة واضحة ،كما أكثر من األمثلة التجريدية اليت تساعد وتعني على إابنة ما يريد َ
وتوضيحه؛ لكن من املالحظ أنه ال يستشهد ابألحاديث النبوية الشريفة واألمثال إال اندراً؛ ففي الكتاب حديثان فقط ،وموضعان
َ
ٍ
مناذج حنويةً وأقو ًال للعرب.
آخران هبما ألفا ٌظ من األحاديث ،وثالثة أمثال فقط؛ إال أنه أورد
أساليب و َ
َ
ومصطلحات األخفش النحوية تبدو واضحةً حمددةً يف غالبيتها ،وإن كان بعضها أقرب إىل التعاريف االصطالحية كما هو احلال
يف الكتاب لسيبويه.
ٍ
ِ
لغوايت منسوبةً لقائليها ،ومل يورد آراءَ ذات أمهية لنحويني سابقني .أما
األبيات الشعرية ،وقد يذكر
األخفش
نسب
ً
ُ
وقليل ما يَ ُ
فصل.
نسبها أو ُيِّرجها عن أصحاهبا ،وأييت هذا البحث حماولةً جلمع ذلك وحتليله من خالل سور ال ُـم َّ
القراءات القرآنية :فإنه ً
اندرا ما يَ ُ
(يف األخفش.)36-33/1 ،1990 ،
املطلب الثالث :منهج األخفش يف استشهاده ابلقراءات يف معاين القرآن:
من منهج األخفش أنه يورد اآليةَ أو جزءا منها بقر ٍ
اءة غري قراءة حفص ،مث يُتبع ذلك بقراءة حفص ،مث يورد القراءات األخرى بعد
ُ
ً
ذلك إن وجدت .وهو يف إيراده للقراءات :يوجهها إعرابيًّا؛ ليبث من خالل توجيهه اإلعرايب هذا آراءه النحوية .كما أنه قد يشرح هذه
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ِ
اللغات الواردةَ فيها (يف األخفش.)1990 ،
القراءات ويشرح مفرداهتا ،وأييت بتصاريف الكلمة ومشتقاهتا يف بعض األحيان ،وقد يذكر
أيضا ما أييت (قاسم ،2012 ،ص ص:)45-52
وقد لوحظ أن من منهجه ً
ذكرا ألمساء القراء عند إيراده القراءات ،وإمنا يوردها بقوله" :بعض العربيقول" ،أو(قال
اسم صاحب القراءة؛ فقلما جند ً
	-عدم ذكره َ
بعضهم) ،أو (قرأها قوم) ،أو (منهم من يقول) ،أو (وتُقرأ).
إيراده اآليةَ املختلف يف قراءهتا فقط أو جزء منها ،مث يورد القر ِاءات احملتملةَ فيها.
َ
ُ
ً
بصري.
تعبريه يف قراءة أهل البصرة بـ" :يف قراءتنا) ،وال يذكر اسم قارئها إن كان ًّإيراده الشاذ من القراءات من غري إشارٍة إىل شذوذها.احتجاجه ابلقراءات على بعض املسائل الصرفية الدقيقة.بعض القراءات ووصفه بعضها ابلقبح وقلة الدوران.
تلحينه َمجعا وخترجيًا
املبحث الثاين :القراءات الواردة يف سور َّ
املفصل من معاين القرآن لألخفش؛ ً
عمدت إىل سور املفصل واستخرجت منها مجيع القراءات اليت استشهد هبا األخفش ،مث رتبتها على ترتيب ورودها يف القرآن
الكرمي ،مث نقلت كالم األخفش يف كل و ٍ
احدة منها ،مث تناولتها ابلتحليل الذي أقمته على ركنني رئيسني ،مها :التخريج والتوجيه،
ُ َ
ٍ
جعلت لكل واحد منها
موضعا،
احدا وثالثني
اضع و ً
ُ
ً
وقد أتعرض هلا مبا هو أكثر منهما إن اقتضت القراءةُ ذلك ،وقد بلغَت املو ُ
مطلبًا ،وهي:

املطلب األول :من سورة غافر؛ يف قوله تعاىل﴿ :وص َّورُكم فَأَحسن صورُكم﴾ (سورة غافر ،اآلية ،)64 :وهي بعض ٍ
آية من سورة
ُ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ََ ْ
أيضا يف (اآلية.)3 :
التغابن ً
•قال األخفش (﴿" :)1990الْ ُقوى﴾ :مجاعة ال ُق َّوة ،وبعض العرب يقول :حبـوةٌ ِ
وح َب؛ فينبغي أن يقول﴿ :الْ ِق َوى﴾ يف ذا القياس.
ُ َْ
َ
ويقول بعض العربِ :ر ْشوةٌ ور َشا ،ويقول بعضهم :ر ْشوةٌ وِر َشا ،وبعض العرب يقول :صور ِ
ص َّوَرُك ْم
و
﴿
ر؛
و
ص
اجليدة:
و
ر،
و
وص
َُ َ َ
ُ
َ ُ
َ
َُ
ِ
قرأ" (.)2/526
ت
فَأ ْ
َح َس َن ُ
ص َوَرُك ْم﴾ و﴿ص َوَرُك ْم﴾ ُ َ
ص َوَرُك ْم﴾ (ابن جماهد1400 ،ه ،ص ص ،)638 ،565و(الداين1404 ،ه،
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا بضم الصادُ ﴿ :
ص ص ،)191-211و(ابن اجلزري ،د.ت.)2/364-387 ،
أما قراءهتا ﴿ ِص َوَرُك ْم﴾ ابلكسر :فمعدودةٌ يف الشواذ؛ قرأ هبا زيد بن علي واحلسن واألعمش وأبو رزين األسدي (اهلذيل،2007 ،
ص ،)649و(النوزاوازي ،2018 ،ص ،)1615و(احلليب ،)10/347 ،9/494 ،1996 ،و(الدمياطي1427 ،هـ ،ص ص.)545 ،487
فصيحا -بكسرها .وقد بلغنا أن أاب رزي ٍن قرأ:
ومسعت أاب ثـَْروا َن العُكْلِ َّي -وكان
قال الفراء (1435هـ)" :العرب على رفع الصاد.
ُ
ً
َح َس َن ِص َوَرُك ْم﴾" (ص ص .)126-127وهي على مذهب سيبويه ( )1988يف ابب تكسري الواحد للجمع ،وقد امتدح أبو جعف ٍر
﴿فَأ ْ
النحاس (1421ه) كالمه فيه فقال" :وهذا من أحسن ٍ
كالم يف النحو وأبينه" ( .)4/30وعلة ذلك عند سيبويه :أن مجيع فـُْعلة وفِ ْعلة
َ
ُ
قد اشرتكا يف اإلسكان للعني يف اجلمع الـمسلَّم .قالوا :رْكبة ورْكبات فأسكنوا ،وأصل الكاف الضم .وقالواِ :هْند ِ
وهْندات فأسكنوا،
ُ
ُ ُ
وأصل النون الكسر .فلما اشرتكا يف ذلك = اشرتكا يف التكسري يف الضم والكسر؛ فقالوا :صورة وصور ِ
وص َور؛ فأدخلوا فِ ْعلة يف الضم
ُ َْ َُ
وهو ال ُفعلة ،وكذلك أدخلوا فـعلة يف الكسر وهو ِ
الف ْعلة (مكي .)10/6456-6457 ،2008 ،قالوا :إمنا قُ ِرئَت بكسر الصاد :فر ًارا من
ُْ
ْ
الضمة قبل الواو وليس بقياس (ابن عادل1419 ،ه .)19/126 ،17/79 ،واملعىن واحد (الزخمشري ،د.ت.)4/176 ،
املطلب الثاين :من سورة النجم يف قوله تعاىل﴿ :أَفـََرأَيـْتُ ُم َّ
ت َوالْعَُّزى﴾ (اآلية.)19 :
الل َ

قلتَّ ﴿ :
قال األخفش (" :)1990وقال بعضهم﴿ :أَفـََرأَيـْتُ ُم َّ
ت َوالْعَُّزى﴾؛ فاذا
الله﴾؛ وكذلكَ ﴿ :وَمنَاةَ﴾ تقول:
َّ
الل َ
سكت َ
ِ
﴿ َوَمنَاه﴾ .وقال بعضهمَّ ﴿ :
أيت
الل َّ
الالت الذي يـَلُ ُّ
ت﴾ جعله من ّ
ت .ولغةٌ للعرب :يسكتون على ما فيه اهلاء ابلتاء؛ يقولون :ر ُ
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طَْلحت .وُكل ٍ
مكتوب ابلتاء :فإمنا تقف عليه ابلتاء" (.)2/526-527
شيء يف القرآن
َ ْ ُّ
ٌ

التحليل :أما ما تووتر يف ﴿ َّ
للساكني ،والباقون بتخفيفها ،ووقف على اتئها الكسائي
فرويس بتشديد التاء مع املد
اللت﴾:
ْ
ٌ
اتباعا للرسم (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ابهلاء .وأما ﴿ َوَمنَاةَ﴾ :فلم خيتلف أح ٌد منهم يف الوقوف عليها ابهلاء ً

الله﴾ .وقال غريه :الوقوف عليه ﴿ َّ
قال الكسائي" :الوقوف عليه ﴿ َّ
اللت﴾ ،اشتقوه من اسم هللا جل وعز؛ وهو مكتوب يف
املصحف ابلتاء" (النحاس1421 ،ه" .)4/183 ،فأما الوقف على ﴿ َّ
اللت﴾ فبالتاء إمجاعٌ؛ إال ما تفرد به الكسائي من الوقوف
عليها ابهلاء" (ابن خالويه1401 ،هـ  ،ص.)336
قلت :وهذه من الكلمات املعدودات للكسائي يف الوقف ابهلاء ملا ُرِسم ابلتاء؛ واحلال أن ﴿ َّ
اللت﴾ يف مرسوم مجيع املصاحف
جري على األصل ،والتاءُ طارئةٌ وإن ُرِسَت 1؛ وهو ما أشار
مبا فيها الكويف -ابلتاء .ولعل السبب يف انفراده هذا :أن الوقف ابهلاء ٌالكالم حىت صارت التاءُ كأهنا أصلية" (ص.)165
حرف ال شبيهَ لهَ ،كثـَُر به
ـج َهين ( )١٩٩٨يف البديع بقوله" :ألنه ٌ
ُ
إليه ال ُ
وإال فإن القاعدة املتبعة هي ما ختم به األخفش ( )1990كالمه" :وُكل ٍ
مكتوب ابلتاء :فإمنا تقف عليه ابلتاء"
شيء يف القرآن
ُّ
ٌ
ُ
َ
ََ
( .)2/527وقد جاءت يف كالم علماء القراءات بعده ،ومنهم أبو القاسم اهلذيل ( )2007يف قوله" :والصحيح أن ما كتب يف
املصحف ابلتاء فالوقف عليه ابلتاء ،وما كتب ابهلاء فالوقف عليه ابهلاء" (ص.)427
ص ُارُه ْم﴾ (سورة القمر ،اآلية.)7 :
َّعا أَبْ َ
املطلب الثالث :من سورة القمر؛ يف قوله تعاىلُ ﴿ :خش ً

صب على احلال؛ أي :خيرجون من االجداث خشَّعا .وقرأ بعضهم﴿ :خ ِ
ِ
اش ًعا﴾ ألهنا صفةٌ
َ
ُ ً
قال األخفش (ُ ﴿" :)1990خش ً
َّعا﴾ نُ َ
ِ
ص ُارُه ْم﴾ (سورة القلم ،اآلية ،)43( :وسورة املعارج ،اآلية.)528/2( .)44 :
مقدمةٌ فأجراها جمرى الفعل؛ نظريهاَ ﴿ :خاش َعةً أَبْ َ
التحليل :قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف﴿ :خ ِ
اش ًعا﴾ بفتح اخلاء وألف بعدها وكسر الشني خمففةً ابإلفراد؛ وقرأها
َ
َّعا﴾ بضم اخلاء وفتح الشني وتشديدها بال ألف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ابقي العشرةُ ﴿ :خش ً
ِ
وح َس ٌن أال يؤنث ،ألن التأنيث ليس حبقيقي.
وجه من قالَ ﴿ :خاش ًعا﴾ :أنه فعل متقدم؛ فكما مل يلحق عالمة التأنيث مل جيمعَ ،
أثبت ما يدل على اجلمع وهو على لفظ اإلفراد ،ودل اجلمع على ما يدل عليه التأنيث الذي ثبت"
َّعا﴾" :فقد َ
ومن قالُ ﴿ :خش ً
(الفارسي.)6/242 ،1993 ،
ِ
ص ُارُه ْم﴾ .ولان التوحيد والتأنيث -لتأنيث اجلماعة:-
ولنا يف أمساء الفاعلني إذا تقدمت على اجلماعة :التوحيد؛ حنوَ ﴿ :خاش ًعا أَبْ َ
ِ
ٍ
ِ ٍ
اشعةً أَبصارهم﴾ .ولنا اجلمع؛ حنو﴿ :خشَّعا أَبصارهم﴾ .تقول" :مررت ُ ٍ
أوج ُه ُهم"
ُ
وح َسنَة ُ
أوج ُه ُهمَ ،
أوج ُه ُهم ،وح َسان ُ
بشبَّان َح َس ٍن ُ
ُ ً ْ َ ُُ ْ
﴿ َخ َ ْ َ ُ ُ ْ
(الزجاج.)5/86 ،1988 ،
ب ا ْلِي ِم﴾ (اآلية.)55:
املطلب الرابع :من سورة الواقعة؛ يف قوله تعاىل﴿ :فَ َشا ِربُو َن ُش ْر َ

ب﴾؛ مثل :الض َّْعف والض ُّْعف" (.)2/532
ب﴾ و﴿ َش ْر َ
قال األخفش (﴿" :)1990فَ َشا ِربُو َن ُش ْر َ
ب﴾ بفتحها(ابن اجلزري ،د.ت)،
ب﴾ بضم الشني .وقرأ ابقي العشرةَ ﴿ :ش ْر َ
التحليل :قرأ انفع وعاصم ومحزة وأبو جعفرُ ﴿ :ش ْر َ
اسم للمشروب؟
ب﴾ اليت ابلضم = هل هي
و(الدمياطي1427 ،هــ) ،واختلف يف ﴿ ُش ْر َ
ٌ
مصدر؟ أم ٌ
الت.
يلوت لَوتً فهو ٌّ
الت ُ
((( خبالف ما أشران إليه من قراءة رويس ابلتشديد فإن التاء فيها أصلية؛ من َ
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اسم للمصدر يستعمل ها هنا
والقول يف هذا على قول اخلليل وسيبويه" :أن ﴿ َش ْر َ
ب﴾ بفتح الشني مصدر ،و﴿ ُش ْر َ
ب﴾ بضمها ٌ
ب﴾ يف مجع شارب" (النحاس1421 ،ه" .)522/4 ،واحلجة ملن فتح :أنه أراد به املصدر .واحلجة ملن ضم:
أكثر ،ويستعمل ﴿ َش ْر َ
أنه أراد االسم .وقيل :مها لغتان معنامها واحد" (ابن خالويه1401 ،هـ ،ص.)341
قال أبو جعفر الطربي (" :)2001والصواب من القول يف ذلك عندان أن يقال :إهنما قراءاتن قد قَ ِرأَ بكل و ٍ
احدة منهما علماء من القراء مع
فمصيب يف قراءته؛ ألن ذلك يف فتحه وضمه :نظري فتح قوهلم :الضَّعف ،والضُّعف بضمه" (ص.)22/342
تقارب معنييهما؛ فبأيتهما قرأ القارئ
ٌ
املطلب اخلامس :من سورة اجملادلة؛ يف قوله تعاىل﴿ :الَّ ِذين يظَ ِ
اه ُرو َن ِمْن ُكم﴾ (اآلية.)2 :
َُ

قال األخفش (﴿" :)1990الَّ ِذين يظَ ِ
َّل :جعلها من تَظَ َّه ْرت ،مث أد َغ َم التاءَ يف الظاء" (.)2/537
اه ُرو َن﴾ خفيفةٌ وثقيلةٌ .ومن ثق َ
َُ

التحليل :قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب﴿ :يَظَّ َّه ُرو َن﴾ بفتح الياء وتشديد اهلاء مفتوحتني بال ألف؛ وقرأ ابن عامر ومحزة
والكسائي وأبو جعفر وخلف﴿ :يظَّاهرو َن﴾ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدها وفتح اهلاء خمففةً؛ وقرأ عاصم﴿ :يظَ ِ
اه ُرو َن﴾ بضم
ُ
َ َُ
الياء وختفيف الظاء وألف بعدها وكسر اهلاء بعد األلف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
"من قرأ﴿ :يظَّ َّهرو َن﴾ بتشديد الظاء واهلاء :فاألصل يتظهرون؛ فأُدغمت التاء يف الظاء ِ
اه ُرو َن﴾ فهو يف
ُ
وش ّد َدت .ومن قرأ﴿ :يَظَّ َ
َ ُ
ِ
ِ
األصل ِ
ِ
ِ
اهَر يُظَاهُر ظ ًه ًارا؛ واملعىن
ُ
وش ّد َدت ً
أيضا :يتظاهرون؛ فأُدغمت التاء يف الظاء .وأما قراءة عاصم﴿ :يُظَاهُرو َن﴾ :فهو من ظَ َ
واح ٌد وإن اختلفت األلفاظ" (األزهري.)3/59 ،1991 ،
ِ
ِ
اهَرةٌ ،ومل
قال الطاهر ابن عاشور (" :)1984ومل أيت
مصدره إال على وزن الف َعال ووزن ال ُـم َف َ
ومظَ َ
اعلَة .يقال :صدر منه ظ َه ٌار ُ
ُ
ِ
القراء
غن فيها عن مصدره مبصدر مرادفه" ( .)28/10قلت :وكذلك يف قراءة مجيع ّ
يقولوا يف مصدره بوزن التَّظَ ُّهر؛ فقراءة انفع قد استُ َ
عاصما.
العشرة عدا
ً
ب ُم َسن ََّدةٌ﴾ (اآلية.)4 :
املطلب السادس :من سورة املنافقون؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :كأَنـَُّه ْم ُخ ُش ٌ
ـخ ْشب" (.)2/543
ـخ ُشب؛ ويقول بعضهم :ال ُ
ب ُم َسن ََّدةٌ﴾ وكما قال :عُ ُم ٌد وعُ ْم ٌد؛ وهو مثل :ال ُ
قال األخفش (ُ ﴿" :)1990خ ُش ٌ
ب﴾ (ابن
ب﴾ إبسكان الشني؛ وضمها ابقي العشرةُ ﴿ :خ ُش ٌ
التحليل :قرأ قنبل من طريق ابن جماهد وأبو عمرو والكسائيُ ﴿ :خ ْش ٌ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ب﴾ بضمتني :فقيل :جيوز أن تكون مجع َخ َشبَة؛ حنوَ :ثََرة وُثُر؛ قاله الزخمشري (د.ت) .وفيه نظر؛ ألن هذه الصيغة
فأما ﴿ ُخ ُش ٌ
ط عليه؛ ألنه قد يكون قال:
أخ ِشبَة؛ وهو غل ٌ
حمفوظة يف فـََعلَة ال ينقاس حنوَ :ثََرة وُثُر .ونقل الفارسي عن اليزيدي :أنه مجعَ :خ ْشبَاء و ْ
وحَْراء؛ ألن فـَْعالء الصفة ال جتمع على فـُعُل بضمتني؛ بل بضمة وسكون.
ُخ ْشب ابلسكون مجع َخ ْشبَاء؛ حنوُ :حْر َ
ب﴾ بفتحتني وهي
ب﴾ بضمة وسكون :فقيل :هي ختفيف األوىل .وقيل :هي مجع خشباء ،كما تقدم .وأما ﴿ َخ َش ٌ
وأما ﴿ ُخ ْش ٌ
شاذة :فهو اسم جنس وأُنثت صفتُه؛ كقوله تعاىلَ ﴿ :نْ ٍل َخا ِويٍَة﴾ (سورة احلاقة ،اآلية( )7 :ابن عادل.)1419 ،
فاحلجة ملن أسكن" :أنه شبَّهه يف اجلمع :ببُ ْدنَة وبُ ْدن ،ودليله :قولهَ ﴿ :والْبُ ْد َن َج َع ْلناها لَ ُك ْم﴾ (سورة احلج ،اآلية ،)36 :أو يكون
مجع اجلمع؛ كقوهلمِ :ثَار وُثُر" (ابن خالويه1401 ،ه ،ص.)346
أراد الضم فأس َك َن ختفي ًفا .واحلجة ملن ضم الشني :أنه أراد َ
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وس ُه ْم﴾ (اآلية.)5 :
املطلب السابع :من سورة املنافقون؛ يف قوله تعاىل﴿ :لََّوْوا ُرءُ َ

ِ
ي أو يف التكثري؛ قيل :لََّوى لِ َسانَه ورأسه.
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :لََّوْوا ُرءُ َ
الس ْخ ِر ِّ
وس ُه ْم﴾ :ألن كالم العرب إذا كان يف ّ
َّف بعضهم ،واحتج بقول هللا ﴿ :لَيًّا ِبَلْ ِسنَتِ ِه ْم﴾ (سورة النساء ،اآلية.)2/543( ")46 :
وخف َ
وروح﴿ :لََوْوا﴾ بتخفيف الواو األوىل؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :لََّوْوا﴾ بتشديدها (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي،
التحليل :قرأ ٌ
انفع ٌ
1427هــ).
فح ِذفَت الضمة من الياء
أسه وعن َقه ،واألصل لويوا؛ ُ
الرجل شيئًا لوى ر َ
فمن قرأ﴿ :لََوْوا﴾ :جعله من لوى يلوي ليًّا؛ وهو إذا أنكر ُ
فالتقى ساكنان؛ فحذفوا الياء .وحجة هذه القراءة كما قال األخفش ( :)1990قوله تعاىل﴿ :لَيًّا ِبَلْ ِسنَتِ ِه ْم﴾ (سورة النساء ،اآلية:
لوي؛ فقلبوا الواو ايءً ،وأدغموا الياءَ يف الياء.
 ،)46واألصل ً

ومن قرأ﴿ :لََّوْوا﴾ :جعله من َّلوى يُ ِّ
لوي تَل ِويَةً ،واألصل لويوا؛ مث عملوا فيها ما عملوا يف التخفيف .وحجتهم :أن
الرؤوس مجاعةٌ
َ
فوجهها التشديد؛ وكذلك ُك ُّل ٍ
فعل يَكثُر مرةً بعد مرة (ابن زجنلة ،1982 ،ص ص.)709-710
هز رؤوسهم وحتري َكها وأكثروا .ومن خففها :فهو على وجه أهنم فعلوا ذلك
فمن شدَّد الواو :فهو على وجه اخلرب عنهم أهنم كرروا َّ
مرًة واحدة (القامسي1418 ،ه).
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾ اآلية.)3( :
املطلب الثامن :من سورة الطالق؛ يف قوله تعاىل﴿ :قَ ْد َج َع َل َّ

قال األخفش (" :)1990قال﴿ :قَ ْد ًرا﴾ ،وقال بعضهم﴿ :قَ َد ًرا﴾؛ ومها لغتان"(.)2/544

التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا﴿ :قَ ْد ًرا﴾ ابإلسكان (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .أما قراءهتا ابلفتح:
ِ
وجناح بن ُحبَيش (النوزاوازي ،)2018 ،و(أبو حيّان1412 ،ه).
قسم َ
فهي شاذة؛ قرأ هبا ابن م َ
إمكان؛ وعلى ذلك
وجوب وإما
ً
األمور على نوعني :أحدمها :ابحلكم منه أن يكون كذا أو ال يكون كذا؛ إما ً
تقدير هللا تعاىل َ
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾ .والثاين :إبِعطاء القدرة عليه .وقوله﴿ :فـََق َد ْرَن فَنِ ْع َم ال َق ِاد ُرْو َن﴾ (سورة املرسالت ،اآلية.)23 :
قوله﴿ :قَ ْد َج َع َل َّ
ِ
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾.
مثل قوله﴿ :قَ ْد َج َع َل َّ
تنبيهٌ على أن ُك َّل ما َح َك َم به فهو ٌ
حممود يف ُحكمه ،أو يكون َ

أما قراءة﴿ :قَ َد ًرا﴾" :فهي إشارةٌ إىل ما سبق به القضاءُ والكتابةُ يف اللوح احملفوظ؛ وهي نظري قوله تعاىلَ ﴿ :وَكا َن أ َْمُر هللا قَ َد ًرا
َّم ْق ُد ًورا﴾ (سورة األحزاب ،اآلية( ")38 :الفريوز آابدي1416 ،هـ.)4/244 ،
املطلب التاسع :من سورة الطالق؛ يف قوله تعاىل﴿ :أ ِ
ث َس َكنـْتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم﴾ (سورة الطالق ،اآلية.)6 :
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
ِ
ِ
فتحت
الو ْج ُد -إذا
َ
الو ْجد :املقدرة .ومن العرب من يكسر يف هذا املعىن .فأما َ
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :م ْن ُو ْجد ُك ْم﴾؛ و ُ
ب؛ وهو يف املعىن -وهللا أعلم :-أسكنوه َّن من حيث سكنتم مما تَ ِ
قد ُرون عليه" (.)2/544
ـح ُّ
ُ
الو َاو :-فهو ال ُ
ِ
ِ
بضمها (ابن
التحليل :قرأ ٌ
روحِ ﴿ :و ْجد ُك ْم﴾ بكسر الواو ،وانفرد ابن مهران ( )1981ابخلالف عنه؛ وقرأ ابقي العشرةُ ﴿ :و ْجد ُك ْم﴾ ّ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وقُِرئت ابلفتح -كما أشار األخفش ( -)1990وهي شاذة؛ قرأ هبا احلسن وأبو َحيوة وابن
أيب عبلة واألعرج (اهلذيل ،)2007 ،و(النوزاوازي.)2018 ،

وجعلها ابن مالك ( )2007فيما قرئ ابلتثليث من حروف القرآن؛ فقال" :قُ ِرئَت بضم الواو وفتحها وكسرها .فأما قراءة الضم:
الو ْسع" (ص.)190
فقرأ هبا السبعة .وأما قراءة الفتح :فقرأ هبا أبو َحيوة .وأما قراءة الكسر :فقرأ هبا يعقوب .وذلك كله ٌ
لغات مبعىن َ
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أما اليت ابلفتح فليس معناها احلب فحسب كما يُفهم من قول األخفش ()1990؛ وإمنا من معانيها :احلزن واحلب والغضب.
ِ
ِ
فتحها ابحلب :فيكون املعىن قريبًا منه أو مسوقًا إليه؛ فيكون:
فإن قُ ّدر أهنا لغةٌ يف الوسع؛ فال حاجة إىل تفسريها ابحلب .وإن فُ ّسَر ُ
أسكنوهن من حيث سكنتم مما أحببتم أداءه مما تقدرون عليه ويف وسعكم (ابن مهران.)1981 ،
مبعن واحد ،أو لكون املعنيني عنده ليس مؤدامها
وقد حلَّ َن السمعاينُّ (1418ه) القراءةَ الشاذةَ اليت ابلفتح إما حبجة أهنا ليست لغةً ً
الوجد من اجلِ َدة؛ واجلِ َدة من احلزن واحلب والعطف؛ وليس هذا موضعه" (.)5/465
و ً
احدا؛ فقال" :وهو ٌ
حلن؛ ألن َ

ِ
أيضا كثري وهو شاذٌّ يف القراءة ،وكسرها
والقراء على ﴿ ُو ْجد ُك ْم﴾ بضم الواو؛ وهو األكثر واألشهر يف القراءة واللغة .وفتح الواو ً
ئ به.
أقلها وإن تووتر وقُِر َ
ِ
يل َه َذا الَّ ِذي ُكنـْتُ ْم بِِه تَدَّعُو َن﴾ (سورة امللك ،اآلية.)27 :
املطلب العاشر :من سورة امللك؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ

اب َِّ
قال األخفش (" :)1990ألهنم كانوا يقولون﴿ :ربـَّنَا َع ِّجل لَنَا قِطَّنَا﴾ (سورة ص ،اآلية .)16 :و﴿ائْتِنَا بِ َع َذ ِ
الل﴾ (سورة
َ
ْ
ِ
ِ
العنكبوت ،اآلية)29 :؛ فقيل هلم حني رأوا العذابَ ﴿ :ه َذا الَّذي ُكنـْتُ ْم بِه تَ ْدعُو َن﴾ خفيفةً .و﴿تَدَّعُو َن﴾ ثقيلةً :قرأه الناس على هذا
املعىن؛ وهو أجود وبه نقرأ؛ ألنه شيءٌ بعد شيء" (.)2/546
التحليل :قرأ يعقوب﴿ :تَ ْدعُو َن﴾ إبسكان الدال خمففةً؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :تَدَّعُو َن﴾ بفتحها مشدد ًة (ابن اجلزري ،د.ت)،
و(الدمياطي1427 ،هــ).
الَ َّق ِم ْن ِعْن ِد َك فَأ َْم ِط ْر َعلَيـْنَا
من قرأ ﴿تَ ْدعُو َن﴾ :فاملعىن :هذا الذي كنتم تستعجلونه وتَ ْدعُو َن هللا به .تقولون﴿ :إِ ْن َكا َن َه َذا ُه َو ْ
ِ
ِ
السم ِاء أَ ِو ائْتِنَا بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم﴾ (سورة األنفال ،اآلية.)32 :
َ
ح َج َارًة م َن َّ َ
األابطيل واألكاذيب؛
ومن قرأ ﴿تَدَّعُو َن﴾" :فقد جاء يف التفسري( :تُ َك ِّذبُون) .وأتويله يف اللغة :هذا الذي كنتم من أجله تدَّعون
َ
ِ
شئت؛ أي :تَ َـم َّن ما
أي :تدَّعُ َون أنكم إذا متُّم وكنتم تر ًاب أنكم ال ُتَر ُجون .وقيل :معىن ﴿تَدَّعُو َن﴾؛ أيَ :تنـَّْون .يقالَّ :ادع ِ َّ
علي ما َ
شئت" (األزهري.)3/81 ،1991 ،
َ
ويف قراءة ﴿تَدَّعُو َن﴾ ابلتشديد توجيهٌ اثلث :أهنا مبعىن ﴿تَ ْدعُو َن﴾ املخففة سواءً بسواء؛ فهي يف أصلها تفتعلون من الدعاء؛ يقال:
ت .ومثله :يَ ْذ ُك ُرون ويَ َّذ َك ُرون؛ هذا ما ذهب إليه الفراء1435 ،هـ) ،و(ابن قتيبة.)1978 ،
ت َو ْ
اختـَبـَْر ُ
ت ،كما يقالَ :خبـَْر ُ
َد َع ْو ُ
ت و َّاد َعْي ُ
املطلب احلادي عشر :من سورة املعارج؛ يف قوله تعاىل﴿ :نـَّز ِ
َّوى﴾ (اآلية.)16 :
َ َ
اعةً للش َ

قال األخفش (﴿" :)1990نـَّز ِ
ِ
ب على البدل من اهلاء ،وخرب َّ
شئت
رفعا على
إن ﴿نـََّز َ
َ َ
َ
اعةٌ﴾ .وإن َ
جعلت ﴿لَظَى﴾ ً
َّوى﴾ نُص َ
اعةً للش َ
ورفعت النـََّّزاعة على االبتداء" (.)2/549
خرب إِ َّن،
َ
التحليل :قرأ
اعةٌ﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
اعةً﴾ ابلنصب؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :نـََّز َ
حفص﴿ :نـََّز َ
ٌ
نصب على
اعةٌ﴾ :أنه جعلها ً
فاحلجة ملن رفعها ﴿نـََّز َ
بدل من ﴿لَظَى﴾ ،أو أضمر هلا ما يرفعها به .واحلجة ملن نصبها ﴿نـََّز َ
اعةً﴾ :أنه ٌ
ِ
ِ
ت.
ت منها فنُصبَ ْ
اعةً﴾ نكرة ،ومها جنسان؛ فملا مل تتبع النكرةُ املعرفةَ يف النعت قُط َع ْ
احلال أو القطع .ومعناه :أن ﴿لَظَى﴾ معرفة و﴿نـََّز َ
ومعىن احلال :أهنا وصفُ هيئة الفاعل واملفعول يف حال اتصال الفعل ،طال أو قصر (ابن خالويه1401 ،هـ ،ص.)352
ويف تفصيل التوجيه لقراءة الرفع :يذهب قِوام السنة األصبهاين (1415هـ) إىل أن هلا ثالثةَ أوجه" :أحدها :أهنا ُمبتدأةٌ
خربه ،واجلملة خرب َّ
أيضاِ :ع َم ًادا .والثاين :أن تكون
(إن) و(اهلاء) ضمري القصة؛ وهو الذي يسميه الكوفيون اجملهول ،ويسمونه ً
اعةٌ﴾
و﴿نـََّز َ
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

ٍ
﴿لَظَى﴾ خرب َّ
بدل من (اهلاء) على شريطة التفسري؛ كأنه
حلو
حامض .والثالث :أن تكون ً
(إن) و﴿نـََّز َ
ٌ
اعةٌ﴾ خربٌ اثن .كما تقول :هذا ٌ
قالَّ :
خرب مبتدأ حمذوف؛ أي :هي نزاعة" (ص ص.)469-470
إن لظى نزاعةٌ للشوى .وجيوز أن ُت َعل ﴿نـََّز َ
اعةٌ﴾َ :
ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب َل إِلَهَ إَِّل ُه َو﴾ (اآلية.)9 :
َ َ
املطلب الثاين عشر :من سورة املزمل؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :ر ُّ َ
ِ
وجٌّر على البدل)(.)1
قال األخفش (َ ﴿" :)1990ر ُّ
ب الْ َم ْش ِرق﴾ ٌ
رفع على االبتداءَ ،

ب
ب الْ َم ْش ِرِق﴾ خبفض الباء؛ وقرأ ابقي العشرةَ ﴿ :ر ُّ
التحليل :قرأ ابن عامر وأبو بكر ومحزة والكسائي ويعقوب وخلفَ ﴿ :ر ِّ
الْ َم ْش ِرِق﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).

ِ
ب
الرفع يف قولهَ ﴿ :ر ُّ
ك﴾ قطعه من األول فقال :هو ﴿ َر ُّ
اس َم َربِّ َ
ب الْ َم ْش ِرق﴾ حيتمل أمرين :أحدمها :أن يكون ملا قالَ ﴿ :واذْ ُك ِر ْ
()2
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يل﴾()3؛ أي :ذلك متاعٌ قليل؛
خرب مبتدأ حمذوف؛ كقوله﴿ :ب َشٍّر م ْن َذل ُك ُم الن ُ
الْ َم ْش ِرق﴾؛ فيكون على هذا َ
َّار﴾ وقولهَ ﴿ :متَاعٌ قَل ٌ
أي :أن تقلُّبـَُهم متاعٌ قليل .والوجه اآلخر :يرفعه ابالبتداء ،وخربه اجلملة اليت هي﴿ :لَْ إِلَهَ إَِّل ُه َو﴾ والعائد إليه :الضمري املنفصل.
ِ
ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ِ
ب﴾(.)4
اس َم َربِّ َ
ب الْ َم ْش ِرق﴾ :فعلى اتباعه قولهَ ﴿ :واذْ ُك ِر ْ
ومن خفض ﴿ َر ِّ
َ َ
ك﴾ ﴿ َر ّ َ
ب
ويف تقوية كال القراءتني وف ًقا ملوقعها اإلعرايب يقول أبو جعفر النحاس (1421ه)" :والرفع حسن؛ ألن أول اآلية مبعىن هو ﴿ َر ُّ
الْم ْش ِرِق﴾ .وجيوز أن يكون مرفوعا ابالبتداء ،وخربه﴿ :لَْ إِلَه إَِّل هو﴾؛ ولو كان خربه﴿ :فَ َِّ
ات ْذهُ َوكِْي ًل﴾ :لكان النصب أوىل به)(.)5
ً
َ
َ َُ
ِ
ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾(.)6
•املطلب الثالث عشر :من سورة املزمل؛ يف قوله تعاىل﴿ :أ َْد َن م ْن ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل َون ْ

قال األخفش (" :)1990وقد قُ ِرئَت ابجلر وهو كثري؛ وليس املعىن عليه فيما بلغنا؛ ألن ذلك يكون على أدىن من نِ ِ
صفه وأدىن من
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثـُلُثِه ،وكان الذي ُِ
ِ
َّ
َّ
ص مْنهُ قَل ًيل﴾ (سورة املزمل ،اآلية
ض الثـُلُ ُ
أكثر من الثـُلُث؛ ألنه قال﴿ :قُم اللْي َل إل قَل ًيل* ن ْ
افت َ
ص َفهُ أَ ِو انـُْق ْ
ث أو ُ
 .)2-3وأما الذي قرأ ابجلر :فقراءته جائزةٌ؛ على أن يكون ذلك -وهللا أعلم-؛ أي :أنكم مل تؤدوا ما ُِ
ض عليكم؛ فقمتم أدىن من
افت َ
ثلثي الليل ،ومن نصفه ،ومن ثلثه)" (.)2/553-554
ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾ بنصب الفاء والثاء وضم اهلاءين؛ وقرأ ابقي العشرة:
التحليل :قرأ ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي وخلفَ ﴿ :ون ْ
ِ
ص ِف ِه َوثـُلُثِ ِه﴾ خبفض الفاء والثاء وكسر اهلاءين (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
﴿ َون ْ
النصف
"فمن خفض :أراد :تقوم أقل من الثلثني ،وأقل من النصف ،وأقل من الثلث .ومن نصب أراد :تقوم أدىن من الثلثني؛ فيقوم
َ
تفسري أقل من القلة" (الفراء1435 ،هـ.)3/199 ،
تفسري القلة ال َ
أو الثلث؛ وهو أشبه ابلصواب؛ ألنه قال" :أقل من الثلثني؛ مث ذكر َ
ِ
فتكون احلجة ملن خفض ﴿ونِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾ :أنه
صفه َوثـُلُثه﴾" :أنه ّ
رده على قوله﴿ :م ْن ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل﴾ .وتكون احلجة ملن نصب ﴿ َون ْ
َ ْ
فعل ِمثلَه (ابن خالويه1401 ،ه ،ص.)355
أبدله من قوله﴿ :تـَُق ْوُم أ َْد َن﴾ ،أو أضمر له ً

((( معاين القرآن لألخفش (.)553/2
((( سورة احلج ،اآلية.)72( :
((( سورة آل عمران ،اآلية.)197( :
((( احلجة للقراء السبعة للفارسي ( )336/6بتصرف.
((( إعراب القرآن للنحاس (.)39/5
((( سورة املزمل ،اآلية.)20( :
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املطلب الرابع عشر :من سورة املدثر؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن تَ ْستَكْثُِر﴾ (سورة املدثر ،اآلية.)6( :

مستكثرا؛ وهو أجود
قال األخفش (﴿" :)1990تَ ْستَكْثِْر﴾ ُج ِزَم ألهنا جواب النهي .وقد رفع بعضهمَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن تَ ْستَكْثُِر﴾ :يريد:
ً
املعنيني" (.)2/555
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتاَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن تَ ْستَكْثُِر﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وأما قراءهتا
ابجلزم﴿ :تَ ْستَكْثِْر﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ هبا احلسن وابن أيب عبلة (النوزاوازي.)2018 ،

ك لَيَ ْح ُك ُم بـَيـْنـَُه ْم﴾ (سورة النحل،
فأما رفع ﴿تَ ْستَكْثُِر﴾ :فعلى ضربني" :أحدمها :أن حتكي به ً
حال آتية؛ كما كان قولهَ ﴿ :وإِ َّن َربَّ َ
ِ
مررت ٍ
غدا؛ أيُ :مق ِّد ًرا الصيدَ؛ فكذلك يكون
صائدا به ً
صقر ً
اآلية .)124 :واآلخر :أن تُق ّدر ما يقوله النحويون يف قولهُ :
برجل معه ٌ
هنا ُمق ِّد ًرا االستكثار" (الفارسي.)2/388-389 ،1993 ،
تستكثر .وأما الوجه اآلخر :فأن
بدل من قولهَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن﴾ حىت كأنه قال :ال
وأما اجلزم فيحتمل أمرين" :أحدمها :أن يكون ً
ْ
ن﴾
يكون أراد﴿ :تَ ْستَكْثُِر﴾ فأسكن الراء؛ لثِ َقل الضمة مع كثرة احلركات؛ كما حكاه أبو زيد من قوهلم﴿ :بـَلَى َوُر ْسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتـُبُو َ

(سورة الزخرف ،اآلية .)80 :إبسكان الالم" (ابن جين.)2/337-338 ،1999 ،

ول ِْ
النْ َسا ُن يـَْوَمئِ ٍذ أَيْ َن الْ َم َفُّر﴾ (سورة القيامة ،اآلية.)10 :
املطلب اخلامس عشر :من سورة القيامة؛ يف قوله تعاىل﴿ :يـَُق ُ

قال األخفش (﴿" :)1990أَين الْم َفُّر﴾؛ أي :أين ِ
الفرار  ...ألن ك َّ
ُل مصد ٍر يُبىن هذا البناء :فإمنا ُي َعل َم ْف َع ًل ،وإذا أراد املكان:
َْ َ
ْ َ
أردت املكا َن
قال :ال َـم ِفُّر .وقد قرئت﴿ :أَيْ َن الْ َم ِفُّر﴾؛ ألن ُك َّل ما كان فِعلُه على يـَْفعِل :كان ال َـم ْفعِل منه
مكسورا؛ حنو :ال َـم ْ
ض ِرب :إذا َ
ً
ضرب فيه" (.)2/557
الذي يُ َ
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا﴿ :أَيْ َن الْ َم َفُّر﴾ بفتح الفاء (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وأما قراءهتا
ابلكسر﴿ :الْ َم ِفُّر﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ هبا ابن عباس وعكرمة وأيوب السختياين واحلسن وأبو حيوة وابن أيب عبلة وكلثوم بن عياض وجماهد
وحيىي بن يعمر ومحاد بن سلمة وأبو رجاء وعيسى وابن أيب إسحاق (ابن جين ،)1999 ،و(اهلذيل  ،)2007،و(ابن عطية1422 ،هـ).
فمن "فتح ﴿الْ َم َفُّر﴾ :فهو مبعىن أين الفرار؟ ومن كسر ﴿أَيْ َن الْ َم ِفُّر﴾ :فعلى معىن أين مكان الفرار؟" (الزجاج.)5/252 ،1988 ،
وذهب صاحب املفردات األصفهاين (1412هـ) إىل أهنا حتتمل الثالثة :موضع الفرار ،ووقته ،والفرار نفسه.
ِ
ب وي ِفُّر وي ِ
ص ُّح ،فالعرب تقولَ :م ِفٌّر َوِم َفٌّر،
مبعن واحد :ال َـم ِفُّر َوال َـم َفُّر .وما كان (يـَْفعِ ُل) فيه
وقيل" :مها لغتان ً
مكسورا مثل :يَد ُّ َ َ َ َ
ً
ِ
ب" (الفراء ،د.ت .)3/210 ،و(انظر الفراء1435 ،هـ).
ب َوَم َد ٌّ
ص ٌّحَ ،وَم ِد ٌّ
َوَمص ٌّح َوَم َ

ِ
ص ْفٌر﴾ (اآلية.)33 :
املطلب السادس عشر :من سورة املرسالت؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :كأَنَّهُ جَالَ ٌ
ت ُ
ِ
ِ
ِ
ـج ُزرات .وقال
قال األخفش (َ ﴿" :)1990كأَنَّهُ جَ َال ٌ
ت ُ
ص ْفٌر﴾ :بعض العرب جيمع الـج َمال على الـج َماالت؛ كما تقول :ال ُ
ت﴾؛ وليس يُعرف هذا الوجه" (.)2/563
بعضهمُ ﴿ :جَ َال ٌ
ِ
ت﴾ بضم
ت﴾ بكسر اجليم بال ألف على وزن رسالة؛ وقرأ رويسُ ﴿ :جَ َال ٌ
التحليل :قرأ حفص ومحزة والكسائي وخلف﴿ :جَالَ ٌ
ِ
ت﴾ بكسر اجليم مع األلف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
اجليم مع األلف؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :جَ َال ٌ

ِ
ص ْفٌر﴾ .واحلجة ملن قرأه بلفظ
فاحلجة ملن قرأه بلفظ الواحد ﴿جَالَ ٌ
ت﴾ :أنه عنده مبعىن اجلمع؛ ألنه منعوت ابجلمع يف قولهُ ﴿ :
اجلمع :أنه أراد به مجع اجلمع؛ كما قالوا :رجال ورجاالت (ابن خالويه1401 ،هـ).
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

ال ِ
ويف القراءة بلفظ اجلمع ،احتج كاسرو اجليم فيهاِ ﴿ :ج َالت﴾ :فقالوا :هي مجع ِجـمالَة؛ يقال :جـمل ِ
وجـمالَةَ ،كما
وج َـم ٌ
َ ٌ
ََ
َ
ِ
ِ
يقال :ذَ ِ
ِ
ت﴾ :فقالوا :هي مجع ُج َـمالَة؛ وهو ال َق ْلس من
كر وذ َكار وذ َك َارة؛ مث ُيمع الـج َمالَة جَاالَت .أما الذين ضموهاُ ﴿ :جَ َال ٌ
ٌ
ِ
ِ
وج َـماالَت؛ كما قيل ُر َخال جلمع َرخل؛ وذكر الزجاج ما يقارب
قـُلُوس ُس ُفن البحر .وقال الفراء :جيوز أن يكون مجع َج َـمل جَ ًال ُ
معناه (األزهري.)1991 ،
املطلب السابع عشر :من سورة املرسالت؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :ه َذا يـَْوُم َل يـَْن ِط ُقو َن﴾ (اآلية.)35 :

ِ
يوم ال ينطقون .وكذلك:
قال األخفش (" :)1990وقالَ ﴿ :ه َذا يـَْوُم َل يـَْنط ُقو َن﴾ َفرفَعَ .
ب بعضهم على قوله :هذا اخلرب َ
ونص َ
يوم ال نُطْ َق.
وترَك
﴿ َه َذا يـَْوُم الْ َف ْ
التنوين لإلضافة؛ كأنه قال :هذا ُ
َ
ص ِل﴾ (سورة الصافات ،اآلية ،21 :وسورة املرسالت ،اآليةَ ،)38 :
يوم ال يـَْن ِط ُقو َن فيه" (.)2/563
نونت اليوم إذا
َ
أضمرت فيه؛ كأنك َ
شئت َ
وإن َ
قلت :هذا ٌ

ِ
ص ِل﴾ (ابن اجلزري ،د.ت)،
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا ابلضم يف املوضعنيَ ﴿ :ه َذا يـَْوُم َل يـَْنط ُقو َن﴾َ ﴿ ،ه َذا يـَْوُم الْ َف ْ
ِ
ص ِل﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ أبو حيوة وابن أيب عبلة
و(الدمياطي1427 ،هــ) .أما قراءة النصب فيهما ﴿ َه َذا يـَْوَم َل يـَْنط ُقو َن﴾َ ﴿ ،ه َذا يـَْوَم الْ َف ْ
معا ،ووافقهم ُح َـميد وابن هرمز وزيد بن علي يف األول (اهلذيل ،)2007 ،و(النوزاوازي.)2018 ،
والزعفراين واألعمش بنصب امليم فيهما ً
فمن قرأمها ابلرفع﴿ :يـَْوُم﴾ :فهي إشارةٌ إىل اليوم .ومن قرأمها ابلنصب﴿ :يـَْوَم﴾ :فهي إشارةٌ إىل الفعل الواقع يف هذا اليوم (ابن
جين.)1/316 ،1999 ،
ويف القراءة الشاذة ابلنصب توجيهان :أحدمها :أنها ظرف؛ أي :هذا الذي ذكران يف هذا اليوم .والقول اآلخر ذكره الفراء :يكون
﴿يـَْوَم﴾ مبنيًّا؛ وهذا خطأٌ عند اخلليل وسيبويه ()1988؛ فإن الظروف ال تُبىن عندمها مع الفعل املستقبل -ألنه معرب -وإمنا يُبىن مع
املاضي (النحاس1421 ،ه..)5/77 ،
الَافَِرِة * أَإِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما َِنَرًة﴾ (سورة
ودو َن ِف ْ
•املطلب الثامن عشر :من سورة النازعات؛ يف قوله تعاىل﴿ :يـَُقولُو َن أَإِ َّن لَ َم ْرُد ُ
النازعات ،اآلية.)10-11 :
ِ
ِ
ودو َن ِف ْ ِ ِ
عظاما .وأما من قال:
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :أَإِ َّن لَ َم ْرُد ُ
الَافَرِة * إ َذا ُكنَّا عظَ ًاما َنَرًة﴾؛ كأنه أراد :أَنـَُرُّد إذا كنا ً
جع َل هذا ظرفًا له؛ ألنه قد قيل هلم :إِنَّ ُكم
أضمَر
﴿أَاإِ َّن﴾ و﴿أَاإِ َذا ُكنَّا﴾ ابجتماع اهلمزتني ف َف َ
الكالم الذي َ
َ
ص َل بينهما أبلف :فإمنا َ
عادون؛ فقالوا :أإِذا كنا تر ًاب يف هذا الوقت نعاد؟! وهو من كالم العرب .وبعضهم يقول﴿ :أَيِنَّا﴾ و﴿أَيِ َذا﴾ فيخفف اآلخرة؛
تُ َبعثون وتُ ُ
ألنه ال جيتمع مهزاتن .والكوفيون يقولون﴿ :أَإِ َّن﴾ و﴿أَإِ َذا﴾ فيجمعون بني اهلمزتني .وكان ابن أيب إسحاق( )1جيمع بني اهلمزتني يف
ِِ
قليل ،وهي يف لغة قيس" (.)2/565-566
القراءة فيما بلغنا ،وقد يقول بعض العرب:
َّ
«اللهم اغفر يل خطائئي" يهمزها ً
مجيعا ،وهو ٌ
التحليل :قرأ انفع وابن عامر والكسائي ويعقوب﴿ :أَإِ َّن﴾ ﴿إِ َذا﴾ ابالستفهام يف األول وابإلخبار يف الثاين؛ وقرأ أبو جعفر:
﴿أَإِ َذا﴾ ابإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :أَإِ َّن﴾ ﴿أَإِ َذا﴾ ابالستفهام فيهما.

﴿إِ َّن﴾

وكل مستفهم على أصله :فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر ابلتسهيل واملد ،وورش وابن كثري ورويس ابلتسهيل والقصر ،والباقون
ابلتحقيق والقصر؛ إال أن أكثر الطرق عن هشام على املد (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
((( هو عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي النحوي املقرئ ،توىف سنة 117هـ .بيان القراءات الشاذة يف ابب اإلمالة (.)10/7
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أتكيدا له.
والوجه يف قراءة من استفهم يف األول والثاين :قصد املبالغة يف اإلنكار؛ فأتى به يف اجلملة األوىل ،وأعاده يف الثانية ً
والوجه يف قراءة من أتى به يف مرة واحدة :حصول املقصود به؛ ألن كل مجلة مرتبطة ابألخرى؛ فإذا أنكر يف إحدامها حصل اإلنكار
يف األخرى .وأما من خالف أصله يف شيء من ذلك :فالتباع األثر (احلليب.)1996 ،
املطلب التاسع عشر :من سورة النازعات؛ يف قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َن َداهُ َربُّهُ ِبلْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
َّس طًُوى﴾ (اآلية.)16 :

قال األخفش (" :)1990وقالِ ﴿ :بلْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
اسم و ٍاد أو
َّس طًُوى﴾ :فمن مل يصرفه :جعله بلدةً أو بقعةً ،ومن صرفه :جعله َ
ِ
ك بعد طًُوى من الليل .ويقال:
مكان .وقال بعضهم :ال بل هو
ٌ
مصروف؛ وإمنا يريد بـ ﴿طًُوى﴾ :ط ًُوى من الليل؛ ألنك تقول :جئتُ َ
﴿ ِط ًوى﴾ منونةً" (.)2/566
التحليل :قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف﴿ :طًُوى﴾ بضم الطاء مع التنوين مصروفًا ،وأماله وق ًفا محزة والكسائي
وخلف؛ وقرأها ابقي العشرة﴿ :طَُوى﴾ بال تنوين ،وقلله األزرق وأبو عمرو خبُلفه (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وأما
قراءهتا ﴿ ِطوى﴾ بكسر الطاء منونةً فهي شاذة؛ قرأ هبا احلسن واألعمش وجماهد وابن أيب عبلة وابن إسحاق ،ويف الشاذِ ﴿ :
ط َوى﴾
ً
بكسر الطاء غري منونة لعمرو بن عبيد (ابن عطية1422 ،هـ) ،و(النوزاوازي.)2018 ،
أصل والتعريف فرعٌ عليه،
فاحلجة ملن أسكن ومل يصرف :أنه جعله اسم بقعة؛ فاجتمع فيه التعريف والتأنيث ومها فرعان؛ ألن التنكري ٌ
ِ
فمنِع ما ال يكون إعر ًاب يف الفعل .وقال بعض النحويني :هو
أصل والتأنيث فرعٌ عليه؛ فلما اجتمع فيه علتانُ :شبّه ابلفعل ُ
والتذكري ٌ
اسم ع ُِد َل عن لفظه سواه (ابن خالويه1401 ،هـ).
معدول عن (طا ٍو)كما عدل عمر عن (عامر) .فإن صح ذلك :فليس يف ذوات الواو ٌ
معدول من فاعل إىل فعل .وتعقبه أبو
معدول ،وزعم أنه ال يعرف يف كالم العرب امسًا من ذوات الياء والواو ً
وكان الفراء ينكر كونه ً
الصرف على أنه اسم للبقعة فيكون على غري ما أتول ،وقد قرأ به غري ٍ
منون من
جعفر النحاس (1421ه) بقوله" :جيوز أن يكون َترَك
َ
ٌ
ُ
ٍ
مذكرا فصرفه؛ ألنه مل جتتمع فيه علتان متنعانه الصرف.
تقوم احلجة بقوله" ( .)5/90-91فاحلجة ملن أجراه ونونه :أنه جعله اسم واد ً
ِ
ت﴾ (اآلية.)6 :
املطلب العشرون :من سورة التكوير؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا الْبِ َح ُار ُس ّجَر ْ

ِ
وخ َّف َفها بعضهم واحتج بـَ ﴿ :والْبَ ْح ِر الْ َم ْس ُجوِر﴾ (سورة الطور ،اآلية،)6 :
قال األخفش (" :)1990وقال بعضهمُ ﴿ :س ّجَر ْ
ت﴾َ ،
والوجه التثقيل؛ ألن ذلك إذا ُك ِسَر :جاء على هذا املثال؛ يقال :قُ ِطّعُوا وقـُتِّلوا ،وال يقال للواحد :قُ ِطّ َع -يعين :يده -وال قـُتِّ َل" (.)2/568

ِ
ِ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب خبُ ٍ
ت﴾ بتشديدها
ت﴾ بتخفيف اجليم؛ وقرأ ابقي العشرةُ ﴿ :س ّجَر ْ
لف عن رويسُ ﴿ :سجَر ْ
(ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
فاحلجة ملن خففها :أنه أراد بهُ :ملِئَت مرةً واحدة ،ودليله كما قال األخفش ( .)1990واحلجة ملن شددها :أنه أراد" :أهنا تُفتَح
احدا" (ابن خالويه1401 ،هـ ،ص.)363
حبرا و ً
فيفضي بعضها إىل بعض؛ فتصري ً
املطلب احلادي والعشرون :من سورة التكوير؛ يف قوله تعاىل﴿ :وإِ َذا ْ ِ ِ
ت﴾ (اآلية.)12( :
الَح ُيم ُس ّعَر ْ
َ
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :وإِ َذا ْ ِ ِ
جرها ُش ِّد َد عليهم" (.)2/569
َّل بعضهم :ألن َّ
الَح ُيم ُسعَر ْ
َ
ت﴾ خفيفةً .وثق َ

ِ
ت﴾ بتشديد العني؛ وقرأ ابقي العشرة:
التحليل :قرأ انفع وابن ذكوان وحفص وأبو بكر من طريق العليمي ورويسُ ﴿ :س ّعَر ْ
ِ
ت﴾ بتخفيفها (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
﴿ ُسعَر ْ
"فمن شددها :فللتكثري والتكرير .ومن خففها :فعلى الفعل الذي ال يتكثر" (األزهري .)3/123 ،1991 ،وهي نظرية اآلية اليت
يف املطلب السابق.
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

ضنِ ٍ
املطلب الثاين والعشرون :من سورة التكوير؛ يف قوله تعاىل﴿ :وَما ُهو َعلَى الْغَْي ِ
ني﴾ (اآلية.)24 :
ب بِ َ
َ َ

ني﴾؛ أي :ببخيل .وقال بعضهم﴿ :بِظَنِ ٍ
ضنِ ٍ
يدا
ظننت ز ً
قال األخفش (﴿" :)1990بِ َ
ني﴾؛ أي :ب ُـمتـََّهم؛ ألن بعض العرب يقولُ :
ِ
ني؛ أي :اتَّ َـهمتُهُ فهو ُمتـََّه ٌم" (.)2/569
فهو ظَن ٌ
ضنِ ٍ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ورويس﴿ :بِظَنِ ٍ
ني﴾ ابلضاد (ابن اجلزري ،د.ت)،
ني﴾ ابلظاء؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :بِ َ
و(الدمياطي1427 ،هــ).
فمن قرأها ابلظاء :أي :مبتهم؛ وهذا نظري الوصف السابق أبمني .وقيل :معناه بضعيف القوة على التبليغ؛ من قوهلم :بئر ظنون
إذا كانت قليلة املاء .ومن قرأها ابلضاد :أي :ببخيل يشح به ،ال يُبلِّغ ما قيل له ويبخل؛ كما يفعل الكاهن حىت يُعطى ُحلوانه (أبو
حيان1412 ،ه).
مجيعا؛ فأخرب هللا تعاىل عنه هبما يف القراءتني" (الداين.)1/122 ،2007 ،
مجيعا هو النيب  ،وقد انتفى عنه األمران ً
و"املراد هباتني القراءتني ً
ِ
ك﴾ (اآلية.)7 :
ك فَ َس َّو َاك فـََع َدلَ َ
املطلب الثالث والعشرون :من سورة االنفطار؛ يف قوله تعاىل﴿ :الَّذي َخلَ َق َ

ك.
ك﴾ :فإمنا يقول َعد َ
َّل﴿ :فـََع َدلَ َ
قال األخفش (﴿" :)1990فـََع َّدلَ َ
ك﴾؛ أي :كذا خلَ َق َ
َّل َخل َق َ
ك؛ وبعضهم خيففها .فمن ثق َ
بعضك ِ
معتدل؛ وهو يف معىنَ :ع َّدلَك" (.)2/570
ك
ك :أي :عد َ
مستوي ً
ببعضك فجعلَ َ
وع َدلَ َ
َّل َ
َ
ً
ك﴾ بتشديدها (ابن اجلزري،
ك﴾ بتخفيف الدال؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :فـََع َّدلَ َ
التحليل :قرأ عاصم ومحزة والكسائي وخلف﴿ :فـََع َدلَ َ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
يدا على يد ،ودل على هذا قوله﴿ :لََق ْد
فقومك فجعل َخلقك ً
معتدل ،ال تزيد ِر ً
فمن شدد الدال :أرادَّ :
جل على ِرجل ،وال ً
قبيح،
َخلَ ْقنَا اإلنسان يف أ ْ
حسن وإما ٌ
َح َس ِن تـَْق ِو ٍمي﴾ (سورة التني ،اآلية .)4 :ومن خففها :فمعناه" :صرفك إىل أي صورٍة شاء ،إما ٌ
طويل وإما قصري" (مكي.)12/8102 ،2008 ،
وإما ٌ
عد َل بك من الكفر إىل اإلميان؛ قاله ابن األعرايب .وفيه نظر؛ ألن اخلطاب عامٌّ للكافر واملؤمن؛
وعلى قراءة التخفيف :قيل" :أيَ :
عدلته فاعتدل؛ أيَّ :قومته فاستقام ،وعدَّلته فتعدَّل" (احلليب.)3/39 ،1996 ،
والظاهر أهنما لغتان مبعىن التسوية .يقالَ :
مبعن؛ إال أن املشددة منهما تدل على املبالغة يف العدل -أي التسوية-؛ فتفيد
و"لعل الصواب أن القراءتني متقاربتان ال لغتان ً
إتقان الصنع" (ابن عاشور.)30/176 ،
ِ
ك نـَْفس لِنـَْف ٍ
س َشيـْئًا﴾ (اآلية.)19 :
املطلب الرابع والعشرون :من سورة االنفطار؛ يف قوله تعاىل﴿ :يـَْوَم َل تَْل ُ ٌ

ِ
اليوم حينًا؛ كأنه حني قالَ ﴿ :وَما أ َْد َر َاك َما يـَْوُم ال ِّدي ِن﴾ (سورة االنفطار،
قال األخفش (﴿" :)1990يـَْوَم َل تَْل ُ
س﴾ :فجعل َ
ك نـَْف ٌ
ِ
ِ
يوم ال
س﴾ :فجعله
اآلية)17 :؛ قال :يف حني ال َتل ُ
فس .وقال بعضهم﴿ :يـَْوُم َل تَْل ُ
تفسريا لليوم األول؛ كأنه قال :هو ُ
ً
ك نَ ٌ
ك نـَْف ٌ
ِ
ك" (.)2/570-571
َتل ُ

ِ
ِ
ك﴾ ابلنصب (ابن اجلزري،
ك﴾ برفع امليم؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :يـَْوَم َل تَْل ُ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب﴿ :يـَْوُم َل تَْل ُ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
يوم ال متلك ،وجيوز أن يكون
يوم ال متلك ،وجيوز أن يكون ً
بدل مما قبله .ومن نصب :فتقديره :الدين َ
فمن رفع :فتقديره :هو ُ
يوم ال متلك.
يوم الدين َ
التقدير :يصلوهنا َ

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،42-19جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

33

اثلث أجاز أن يكون يوم يف موضع رفع فبناه ...
قال أبو جعفر النحاس (1421ه)" :فهذان قوالن؛ األول أوالمها .وللفراء ٌ
قول ٌ
ٍ
عرب .فأما الكسائي فأجاز ذلك يف
وهذا غل ٌ
عرب ،والفعل املستقبل ُم َ
ط؛ فال جيوز أن تُبىن الظروف عند اخلليل وسيبويه مع شيء ُم َ
الشعر على االضطرار ،وال ُي َمل كتاب هللا  على مثل هذا" (.)5/106
ِ
ب على البدل من يوم األول ،وجيوز نصبه على الظرف
وهو ٌّ
عر ٌ
مبين عند الكوفيني إلضافته اىل الفعلُ ،
ب عند البصريني نُص َ
وم َ
مبين ،مثل :يومئذ (مكي.)2008 ،
للجزاء وهو الدين؛ وإمنا مل يكن مبنيًّا عندهم :ألنه أُضيف إىل ُم َ
عرب ،وإمنا يُبىن إذا أُضيف إىل ٍّ
َّار َما َكانُوا يـَْف َعلُو َن﴾ (اآلية.)36 :
•املطلب اخلامس والعشرون :من سورة املطففني؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل ثـُِّو َ
ب الْ ُكف ُ

يب من
شئت
أدغمت ،وإن َ
َ
ب﴾ :إن َ
شئت مل تدغم؛ ألن َ
قال األخفش (َ ﴿" :)1990ه ْل ثـُِّو َ
الالم ُ
خمرجها بطرف اللسان ،قر ٌ
أدخل يف الفم؛ وهي قريبة املخرج منها؛ ولذلك قيل:
أصول الثنااي ،والثاء بطرف اللسان وأطراف الثنااي؛ إال أن َ
الالم ابلشق األمين ُ
ِ
ِ
يب من خمرج الالم)" (.)2/573
﴿بَ ْل تـُْؤث ُرو َن﴾ (سورة األعلى ،اآلية :)16 :فأُدغ َمت ُ
الالم يف التاء؛ ألن خمرج التاء والثاء قر ٌ

ب﴾ :محزة والكسائي وهشام يف املشهور عنه؛ وأظهرها بقية القراء العشرة (ابن اجلزري،
التحليل :أدغم الم ﴿ َه ْل﴾ يف اثء ﴿ثـُِّو َ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).

وهذا هو املوضع الوحيد يف كتاب هللا الذي اجتمعت فيه الم هل حبرف الثاء ،ومجهور العشرة ال يدغموهنما لتقارهبما .قال
سيبويه :وإدغامهما حسن ،وإن كان دون إدغام الالم يف الراء" (الفارسي( .)6/389 ،1993 ،وانظر سيبويه.)2/417 ،1988 ،
والقراءااتن متواتراتن؛ فمن أدغم :فلقرب خمرجي احلرفني؛ ومن أظهر :فألهنما من كلمتني (األزهري.)3/132 ،1991 ،
يد﴾ (اآلية.)15 :
•املطلب السادس والعشرون :من سورة الربوج؛ يف قوله تعاىل﴿ :ذُو الْ َع ْر ِش الْ َم ِج ُ

قال األخفش(" :)1990فـ ﴿الْم ِج ِ
يد﴾ ج َُّر على ﴿الْ َع ْر ِش﴾ ،والرفع على قوله﴿ :ذُو﴾" (.)2/576
َ

ِ ِ
يد﴾ برفعها (ابن
التحليل :اختلف يف داهلا فيما تووتر :فحمزة والكسائي وخلف﴿ :الْ َمجيد﴾ خبفضها؛ وابقي العشرة﴿ :الْ َم ِج ُ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
فاحلجة ملن قرأها ابخلفض :أنه جعلها وص ًفا لـ ﴿الْعر ِش﴾ ومعىن ﴿الْم ِج ِ
يد﴾ :الرفيع .ودليله قوله تعاىل﴿ :رفِيع الدَّر ِ
جات ذُو
َْ
َ ُ َ
َ
الْ َع ْر ِش﴾ (سورة غافر ،اآلية.)15 :
اجمليد ذو العرش؛ فأخره ليوافق رؤوس
ود﴾ ُ
ور الْ َوُد ُ
واحلجة ملن قرأها ابلرفع" :أنه جعلها نعتًا هلل ً 
مردودا على قولهَ ﴿ :وُه َو الْغَ ُف ُ
اآلي .ودليله قوله﴿ :إِنَّهُ َِ
حي ٌد َِمي ٌد﴾ (سورة هود ،اآلية( )73 :ابن خالويه1401 ،هـ).
•املطلب السابع والعشرون :من سورة الربوج؛ يف قوله تعاىلِ﴿ :ف لَو ٍح َْم ُف ٍ
وظ﴾ (اآلية.)22 :
ْ

ٍ
ورفِ َع على القرآن" (.)2/576
قال األخفش (" :)1990وكذلكَْ ﴿ :م ُفوظ﴾ ج َُّر على اللوحُ ،

التحليل :اختلف يف ظائها فيما تووتر :فقرأ انفعَْ ﴿ :م ُفو ٌظ﴾ برفعها؛ وابقي العشرةَْ ﴿ :م ُف ٍ
وظ﴾ خبفضها (ابن اجلزري ،د.ت)،
ٌ
و(الدمياطي1427 ،هــ).
لوح ٍ
حمفوظ" (األزهري.)3/137 ،1991 ،
فمن رفعها" :جعلها من صفة القرآن؛ بل هو قرآ ٌن حمفو ٌظ يف اللوح .ومن خفضها :جعله نعتًا للوحٍ ،
ول َرِّب أ ََهانَ ِن﴾ (اآلية.)16 :
•املطلب الثامن والعشرون :من سورة الفجر؛ يف قوله تعاىل﴿ :فـََق َد َر َعلَْي ِه ِرْزقَهُ فـَيـَُق ُ
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

قال األخفش (﴿" :)1990فـ َق َدر َعلَي ِه ِرْزقَهُ﴾ ،وقال بعضهم :قَدَّر؛ مثل :قـتـَّر .وأما قَ َدر :فيقول :ي ِ
عطيه ابل َق ْدر" (.)2/578
َ َ ْ
ُ
َ
َ
ََ

َّر﴾ بتشديد الدال؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :فـََق َد َر﴾ بتخفيفها (ابن اجلزري ،د.ت)،
التحليل :قرأ ابن عامر وأبو جعفر﴿ :فـََقد َ
و(الدمياطي1427 ،هــ).
مبعن واحد .فمن خفف :فلقوله﴿ :فـََق َد ْرَن فَنِ ْع َم الْ َق ِاد ُرو َن﴾ (سورة املرسالت ،اآلية" .)23( :فالقادرون
َّر﴾ كالمها ً
﴿فـََق َد َر﴾ ﴿فـََقد َ
ِ
ِ
ين أ َْم ِه ْل ُه ْم﴾ (سورة الطارق ،اآلية")17 :
أشكل َ
بقدران ،وجيوز القادرون مع قدَّر؛ فيجيء ابللغتني ،كما يف قوله تعاىل﴿ :فَ َم ّه ِل الْ َكاف ِر َ
(الفارسي.)6/365 ،1993 ،
ك َرقـَبَ ٍة﴾ (اآلية.)13 :
•املطلب التاسع والعشرون :من سورة البلد؛ يف قوله تعاىل﴿ :فَ ُّ

فك ٍ
ك َرقـَبَةً﴾ وليس هذا بذاك؛
ك َرقـَبَ ٍة﴾؛ أي :العقبةُُّ :
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :فَ ُّ
رقبة ﴿أ َْو إِطْ َع ٌام﴾ .وقال بعضهم﴿ :فَ َّ
ك َرقـَبَ ٍة﴾ هو اجليد" (.)2/579
و﴿فَ ُّ

ك َرقـَبَ ٍة﴾ ﴿أ َْو إِطْ َع ٌام﴾ (ابن اجلزري،
ك َرقـَبَةً﴾ ﴿أ َْو أَطْ َع َم﴾؛ وقرأ بقية العشرة﴿ :فَ ُّ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي﴿ :فَ َّ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
التنوين منه
ف
فمن قرأمها ابلفتح :فعلى أهنما فعالن ماضيان .ومن قرأمها ابلرفع :فعلى أهنما مصدران ،فاألول مضاف فح َذ َ
َ
رقبة أو إطعام يف ٍ
فك ٍ
يوم ذي
ملكان اإلضافة ،والثاين مفرد فثبت التنوين فيه ملكان اإلفراد .واملعىن :فاقتحام العقبة -وهي الصراطُّ -
ٌ
يتيما؛ مث علق ذلك بشرط اإلميان (ابن خالويه1401 ،هـ).
مسغبة -وهي اجملاعةً -
•املطلب الثالثون :من سورة العادايت؛ يف قوله تعاىل﴿ :فـََو َسطْ َن بِِه َجْ ًعا﴾ (اآلية.)5 :

صطْ َن بِِه﴾ ،وقال بعضهم﴿ :فـََو َسطْ َن﴾" (.)2/583
قال األخفش (" :)1990قال﴿ :فـََو َ

التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا﴿ :فـََو َسطْ َن﴾ ابلسني (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) ..وأما قراءة الصاد:
.
أيضا (اخلطيب)2002 ،
صطْ َن﴾ فهي شاذةٌ ،وهي على شذوذها قليلة النقل ً
﴿فـََو َ
ص َدةٌ﴾ (اآلية.)8 :
•املطلب احلادي والثالثون :من سورة اهلمزة؛ يف قوله تعاىل﴿ :إِنـََّها َعلَْي ِهم ُّم ْؤ َ

قال األخفش (﴿" :)1990م ْؤص َدةٌ﴾ :من أَأْص َد ي ِ
وج ٌع،
ؤص ُد .وبعضهم يقول :أ ُْو ِص َد ْ
ُ َ
ت :فذلك ال يهمزها؛ مثل :أ َْو َج َع فهو ُم َ
َ ُ
مجيعا" (.)2/584
ف وأ َْوَك َ
ومثله :أَأْ َك َ
ف؛ يقاالن ً
ص َدةٌ﴾ ابإلبدال و ًاوا (ابن
ص َدةٌ﴾ ابهلمز؛ وقرأ ابقي العشرةُ ﴿ :م ْو َ
التحليل :قرأ أبو عمرو وحفص ومحزة ويعقوب وخلفُ ﴿ :م ْؤ َ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
والظاهر أن القراءتني من مادتني :األوىل :من آصد يؤصدكأكرم يكرم .والثانية :من أوصد يوصد ،مثل أوصل يوصل (احلليب.)1996 ،
ِ
•املطلب الثاين والثالثون :من سورة املاعون؛ يف قوله تعاىل﴿ :أَرأَي ِ
ب ِبل ِّدي ِن﴾ (اآلية.)1 :
َْ َ
ت الَّذي يُ َك ّذ ُ

قال األخفش (﴿" :)1990أَرأَي َّ ِ
ف اهلمزةُ لكثرة استعمال هذه الكلمة" (.)2/584
قرأ ابهلمز وغري اهلمز؛ ومها لغتان؛ تُح َذ ُ
َْ َ
ت الذي﴾ :تُ َ
ت﴾ بتسهيل الثانية،
التحليل :اختلف القراء العشرة يف هذه الكلمة ،وُكلٌّ فيها على أصله واببه؛ فقرأها انفع وأبو جعفر﴿ :أ ََراَيْ َ
ت﴾ ابلتحقيق .أما محزة
ت﴾ ،وقرأها الباقون﴿ :أ ََرأَيْ َ
ت﴾ إببداهلا أل ًفا مع املد للساكنني ،وحذفها الكسائي﴿ :أ ََريْ َ
وزاد األزرق﴿ :أ ََرآيْ َ
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فبالتسهيل بني بني فقط حال الوقف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
و"كل هذا االختالف إمنا هو فيما يف أوله ألف االستفهام ،فإذا مل يكن فيه ذلك فليس فيه إال اهلمزة بني الراء والياء فقط ،إال
محزة إذا وقف على مثل قوله تعاىلَ ﴿ :رأَيْت﴾ و﴿ َرأَيـْتـَُه ْم﴾ وحنومها" (الأهوازي ،2002 ،ص .)384
الَطَ ِ
ب﴾ اآلية.)4 :
•املطلب الثالث والثالثون :من سورة املسد؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ْامَرأَتُهُ َحَّالَةَ ْ

الَطَ ِ
الَطَ ِ
ب
ب﴾ :يقول :وتصلى امرأتُه محالةُ احلَطَب ،و﴿ َحَّالَةُ ْ
قال األخفش (َ ﴿" :)1990و ْامَرأَتُهُ َحَّالَةُ ْ
ب﴾ من صفتهاَ .
ونص َ
الَطَ ِ
الَطَ ِ
ب﴾ نكرًة نوى هبا التنوين؛ فتكون
ب﴾ على الذم؛ كأنه قال :ذكرُتا محالةَ احلطب .وجيوز أن تكون ﴿ َحَّالَةَ ْ
بعضهمَ ﴿ :حَّالَةَ ْ
حال من ﴿ َو ْامَرأَتُهُ﴾ ،وتنتصب بقوله :تصلى" (.)2/588
ً
الَطَ ِ
الَطَ ِ
ب﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ب﴾ ابلنصب ،وقرأ الباقونَ ﴿ :حَّالَةُ ْ
التحليل :قرأ عاصمَ ﴿ :حَّالَةَ ْ

الَطَ ِ
ب ﴾.
ب﴾ ﴿ َو ْامَرأَتُهُ َحَّالَةُ ْ
ويف موضع اجلملة قوالن :أحدمها :أهنا يف موضع احلال ،والتقديرَ ﴿ :ما أَ ْغ َن َعْنهُ مالُهُ َوما َك َس َ
والقول اآلخر :أهنا خرب (ما) يف موضع احلال.
الَطَ ِ
ب﴾ ففي قراءته قوالن :أحدمها" :أنه
منصوب على احلال؛ ألنه جيوز أن تدخل فيه األلف والالم فلما
ومن قرأ ﴿ َحَّالَةَ ْ
ٌ
ِ
منصوب على الذم؛ أي :أعين محالةَ احلطب" (النحاس.)5/193 ،1421 ،
ب على احلال .والقول اآلخر :أنه
ٌ
حذفتهما نُص َ
اخلامتة

عددا من النتائج:
وبعد االنتهاء من هذا البحث؛ أضع بني يدي خامتته ً

•كان من منهج األخفش أنه يورد اآليةَ أو جزءا منها بقر ٍ
اءة غري قراءة حفص ،ويوجهها إعرابيًّا ويشرح مفرداهتا ،وأييت بتصاريفها
ُ
ً
ِ
اللغات الوارد َة فيها.
ومشتقاهتا ،وقد يذكر
اسم صاحب القراءة ،ويقتصر يف
•لوحظ أن من منهجه إيراد اآلية املختلف يف قراءهتا فقط أو جزء منها ،جنبًا إىل عدم ذكره َ
تعبريه عن قراءة أهل البصرة بقوله" :يف قراءتنا".
األخفش شواذ القراءات دون إشارٍة إىل شذوذها ،مع احتجاجه هبا على بعض املسائل النحوية والصرفية الدقيقة.
•يُورد
ُ
•بلغ عدد القراءات القرآنية املستشهد هبا يف سور املفصل ( )33قراء ًة ،ما بني متواترة وشاذة.
•بلغ عدد القراءات القرآنية املتواترة ( )25قراء ًة ،وعدد القراءات الشاذة ( )6قراءات ،جنبًا إىل (موضعين) :أورد فيها القراءتني
معا.
املتواترة والشاذة ً
استشهاده هبذه القراءات بنيكون اخلُلف فيها أصليًّا ،وبلغت )4( :قراءات ،وبنيكون اخلُلف فيها فرشيًّا وبلغت )29( :قراءة.
األخفش
• َّنوع
َ
ُ

األخفش بعلم رسم الكلمة القرآنية وضبطها؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :أَفـََرأَيـْتُ ُم َّ
•عُ ِن
ت َوالْعَُّزى﴾ ،كما عُ ِن بعلم الصوائت وجتويد
الل َ
ُ
ب﴾.
احلروف؛ كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل ثـُِّو َ

األخفش
•نقل
احتج بلغات
وس ُه ْم﴾ ،كما َّ
ُ
االحتجاج آبايت القرآن األخرى على صحة القراءة؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :لََّوْوا ُرءُ َ
َ
ودو َن﴾.
العرب وهلجاهتا؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :أَإِ َّن لَ َم ْرُد ُ
جود
األخفش إحدى القراءتني اللتني يسوقهما؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :تَدَّعُو َن﴾ الثقيلة؛ فقال" :وهو أجود وبه نقرأ" .وكما يف
• َّ
ُ
قوله تعاىل ﴿تَ ْستَكْثُِر﴾؛ فقال" :وقد رفع بعضهم ،وهو أجود املعنيني".
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ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾؛ فقال" :وأما الذي قرأ ابجلر :فقراءته جائزةٌ".
جوز
• َّ
األخفش القراءةَ اليت ال يقرأ هبا البصريون؛ كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :ون ْ
ُ
•حلَّن
ت﴾؛ فقال" :وليس يُعرف هذا الوجه" .وقراءة ابن كثري وأبي عمرو
بعض املتواتر كقراءة رويسُ ﴿ :جَ َال ٌ
األخفش َ
ُ
ك َرقـَبَةً﴾؛ فقال" :وليس هذا بذاك".
والكسائي﴿ :فَ َّ

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،42-19جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

37

املصادر واملراجع:
ابن اجلزري ،أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف (د.ت) .النشر يف القراءات العشر .حتقيق :علي حممد الضباع .القاهرة :املطبعة التجارية الكربى.
ابــن جــي ،أبــو الفتــح عثمــان ( .)1999احملتســب يف تبيــن وجــوه ش ـواذ الق ـراءات واإليضــاح عنهــا .مصــر :اجمللــس األعلــى للشــؤون
اإلســامية بــوزارة األوقــاف املصريــة.

ابن خالويه ،أبو عبد هللا احلسني بن أمحد (1401هـ) .احلجة يف القراءات السبع .حتقيق :عبد العال سامل مكرم( .ط .)4بريوت :دار الشروق.
ابن خلكان ،أبو العباس أمحد بن حممد ( .)1994وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .حتقيق :إحسان عباس( .ط .)1بريوت :دار صادر.
ابن زجنلة ،أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد( .)1982حجة القراءات .حتقيق :سعيد األفغاين( .ط .)2بريوت :مؤسسة الرسالة.
ابــن عــادل ،أبــو حفــص عمــر بــن علــي (1419هــ) .اللبــاب يف علــوم الكتــاب .حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود( .ط .)1بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ( .)1984حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد (التحرير والتنوير).
تونس :الدار التونسية للنشر.
ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب األندلســي (1422هــ) .احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز (تفســر ابــن عطيــة) .حتقيــق:
عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد( .ط .)1بــروت :دار الكتــب العلميــة.

ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم ( .)1978غريب القرآن .حتقيق :السيد أمحد صقر .بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن جماهد ،أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس (1400هـ) .السبعة يف القراءات .حتقيق :شوقي ضيف( .ط .)2القاهرة :منشورات دار املعارف.
ابــن ِم ْه ـران ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن ( .)1981املبســوط يف الق ـراءات العشــر .حتقيــق :ســبيع محــزة حاكيمــي .دمشــق :منشــورات
جممــع اللغــة العربيــة.
أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف األندلســي (1412هــ) .البحــر احمليــط يف تفســر القــرآن الكــرمي .حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل( ،ط.)1
بــروت :دار الفكــر.

األخفش األوسط ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة ( .)1990معاىن القرآن .حتقيق :هدى حممود َّقراعة( .ط .)1القاهرة :مكتبة اخلاجني.

األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد (1412هـ .)1991 .معاين القراءات( .ط .)1الرايض :مركز البحوث يفكلية اآلداب جبامعة امللك سعود.
األصبهاين ،أبو القاسم إمساعيل بن حممد (1415هـ) .إعراب القرآن .املعروف بـ (قوام السنة) (ط.)1
األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد (1412هـ) .املفردات يف غريب القرآن .حتقيق :صفوان عدانن الداودي( .ط .)1دمشق :دار القلم.
األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ( .)1985نزهة األلباء يف طبقات األدابء .حتقيق :إبراهيم السامرائي( .ط .)3مكتبة املنار ابلزرقاء.
األندلسي ،أبو جعفر أمحد بن يوسف ( .)2007حتفة األقران فيما قرئ ابلتثليث يف حروف القرآن( .ط .)2الرايض :كنوز أشبيليا.
األهـوازي ،أبــو علــي احلســن بــن علــي بــن إبراهيــم (2002م) .الوجيــز يف شــرح قـراءات القـرأة الثمانيــة أئمــة األمصــار اخلمســة .حتقيــق:
دريــد حســن أمحــد( .ط .)1بــروت :دار الغــرب اإلســامي.
الثعلــي ،أبــو إســحاق أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم ( .)2002الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن .حتقيــق :حممــد الطاهــر ابــن عاشــور.
(ط .)1بــروت :دار إحيــاء الـراث العــريب.
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اجلهــي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف ( .)١٩٩٨البديــع يف رســم مصاحــف عثمــان .حتقيــق :ســعود بــن عبــد هللا الفنيســان( .ط.)1
ال ـرايض :دار إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.
احلليب ،الســمني ،أبو العباس أمحد بن يوســف ( .)1996عمدة احلفاظ يف تفســر أشــرف األلفاظ .حتقيق :حممد ابســل عيون الســود.
(ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.

احلليب ،السمني ،أبو العباس أمحد بن يوسف (د.ت) .الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .حتقيق :أمحد حممد اخلراط .دمشق :دار القلم.
احلمــوي ،ايقــوت بــن عبــد هللا ( .)1993إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب (معجــم األدابء) ،حتقيــق :إحســان عبــاس( .ط .)1بــروت:
دار الغــرب اإلســامي.

احلمــري ،بشــر بــن حســن ( .)2015معجــم الرســم العثمــاين( .ط .)1اإلصــدار الثــاين مــن املعاجــم واملوســوعات .التاســع عشــر مــن
ترتيــب إصــدارات مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة ابلـرايض.
اخلطيب ،عبد اللطيف ( .)2002معجم القراءات( .ط .)1دمشق :دار سعد الدين.
الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد (1404هــ) .التيسري يف القراءات السبع .حتقيق :أوتو تريزل( .ط .)2بريوت :دار الكتاب العريب.
الــداين ،أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد ( .)2007جامــع البيــان يف القـراءات الســبع( .رســائل ماجســتري منشــورة مــن جامعــة أم القــرى)
(ط .)1الشــارقة :منشــورات جامعــة الشــارقة.

الدمياطــي ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد (1427ه ــ) .إحتــاف فضــاء البشــر يف القـراءات األربعــة عشــر .املعــروف ب ـ (البنَّــاء) ،حتقيــق:
أنــس مهــرة( ،ط .)3بــروت :دار الكتــب العلميــة.

الذهــي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد ( .)1985ســر أعــام النبــاء .حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــن إبشـراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط.
(ط .)3بريوت :مؤسســة الرســالة.
الزبيــدي ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن عبيــد هللا (د.ت) .طبقــات النحويــن واللغويــن .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم( .ط.)2
بــروت :دار املعــارف.

الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري ( .)1988معاين القرآن وإعرابه .حتقيق :عبد اجلليل عبده شليب( .ط .)1بريوت :عامل الكتب.
الزركلي ،خري الدين بن حممود ( .)1984األعالم( .ط .)6بريوت :دار العلم للماليني.
الزخمشــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (د.ت) .الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل .حتقيــق :عبــد الــرزاق
املهــدي .بــروت :دار إحيــاء الـراث العــريب.

الســمعاين ،منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار (1418هــ) .تفســر القــرآن .حتقيــق :ايســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم( .ط.)1
الـرايض :دار الوطــن.

سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان ( .)1988الكتاب .حتقيق :عبد السالم حممد هارون( .ط .)3القاهرة :مكتبة اخلاجني.
السـرايف ،أبــو ســعيد احلســن بــن عبــد هللا ( .)1966أخبــار النحويــن البصريــن .حتقيــق :طــه حممــد الزيــي ،وحممــد عبــد املنعــم خفاجــي،
القاهــرة :مكتبــة مصطفــى البــايب احللــي.

الطــري ،حممــد بــن جريــر ( .)2001جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن (تفســر الطــري) .حتقيــق :عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي( .ط.)1
دار هجــر للطباعــة والنشــر.
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الفارســي ،أبــو علــي احلســن بــن أمحــد ( .)1993احلجــة للقـراء الســبعة .حتقيــق :بــدر الديــن قهوجــي وبشــر جوجيــايب( .ط .)2دمشــق
وبــروت :دار املأمــون للـراث.
الف ـراء ،أبــو زك ـراي حيــى بــن زايد (د.ت) .معــاين القــرآن .حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت .وحممــد علــي النجــار .وعبــد الفتــاح إمساعيــل
الشــليب( .ط .)1القاهــرة :دار املصريــة للتأليــف والرتمجــة.

كتاب فيه لغات القرآن( .ط.)1
َّ
الفراء ،أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا (1435هـ)ٌ .

الفــروز آابدي ،أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب (1416هــ) .بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيــز .حتقيــق :حممــد علــي النجــار.

القاهــرة :جلنــة إحيــاء الـراث اإلســامي.
قاســم ،كِنــدة عــدانن ( .)2012منهــج البحــث اللغــوي عنــد الفـراء واألخفــش يف معــاين القــرآن( .رســالة ماجســتري منشــورة يف علــوم اللغــة
العربية) .ســوراي :منشــورات جامعة تشـرين.
القامسي ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد (1418هـ) .حماسن التأويل .حتقيق :حممد ابسل عيون السود (ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
القفطــي ،مجــال الديــن أبــو احلســن علــي بــن يوســف ( .)1982إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم( ،ط.)1
القاهرة :دار الفكر العريب .بريوت :مؤسســة الكتب الثقافية.

مكي ،ابن أيب طالب القيسي (1405هـ) .مشكل إعراب القرآن .حتقيق :حامت صاحل الضامن( .ط .)2بريوت :مؤسسة الرسالة.
مكــي ،ابــن أيب طالــب القيســي ( .)2008اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة .جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا جبامعــة الشــارقة.
(ط .)1جامعــة الشــارقة.
النحــاس ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل (1421هــ) .إعـراب القــرآن .وضــع حواشــيه وعلــق عليــه :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم،
(ط .)1بــروت :دار الكتــب العلميــة.

النــوزاوازي ،حممــد بــن أيب نصــر الدهــان ( .)2018املغــي يف الق ـراءات .حتقيــق :حممــود كابــر الشــنقيطي( .ط .)1إصــدارات سلســلة
الرســائل اجلامعيــة مــن اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكــرمي وعلومــه.

ال ـ ُـه َذيل ،أبــو القاســم يوســف بــن علــي ( .)2007الكامــل يف القـراءات واألربعــن الزائــدة عليهــا .حتقيــق :مجــال بــن الســيد بــن رفاعــي
الشــايب( .ط .)1مؤسســة مســا للتوزيــع والنشــر.
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