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ُم َّ
لخ�ص ال َبحث
وصف اب ُن ِجنّي أبا عمرو بأنّه أبو العلامء .الوصف الذي يصدُ ُق عىل هذا
ِ
مهمة
العامل الكبري ،الذي امتدَّ ت حيات ُه حتّى سنة ( .)#154وكانت هذه املرحلة َّ

يف تاريخ نشأة علم الفقه ،والكالم ،والنحو ،والتفسري ،وغريها من العلوم.

َ
تنوعت معارفه؛ إ ْذ َّ
إن الذين َ
احلديث
أخ َذ عنهم كثريون .وقدْ أخذ
وقدْ َّ

والقراء َة عن كبار علامء عرصه ،وكذلك أخذ العرب َّي َة عىل كبارهم ،وروى
ِّ
الشعر عنهم أيض ًا ،ومع هذا ،كانت له رحالت ُه الكثري ُة املرتامية ،وقدْ شملت
ّ
ثم مواط َن العرب عىل
ثم مكّة واليمنّ ،
الشا َم والكوف َة والبرص َة موط َن ن َْشأتهّ ،
أكثر ُعلامء عرصه إملام ًا ومعرف ًة بكالم
اختالف قبائلهم وهلجاهتم؛ لذا ،كان َ

العرب وأساليبها .وكان َع َل ًام يف القرآن الكريم ،وكانت قراءت ُه -وهي من
الر َ
ثم ّ
جل كان
السبع ّ
إن ّ
الصحيحة -ما َّد ًة تطبيق ّي ًة للنحو ّيني بعدهّ .
القراءات ّ

وأحكامها
مقاييسها
ويضع
َع َل ًام يف العرب ّية حيمل لواءها ألكثر من نصف قرن،
َ
ُ
َ

النحوي ،أو تدريس
أثره يف تطوير الدّ رس
ّ
بني تالمذته ومريديه .ومل يقترص ُ

علوم العرب ّية األُ َخر ،عىل البرصة ،بل تعدّ ى إىل الكوفة ،فكان ممَّن أخذ عليه أبو
والفراء ،وروي َّ
الرؤايس ُ
الكسائي جلس إليه ،وكان
أن
الكسائي،
شيخ
جعفر
َّ
َّ
ِّ
ُّ
هذا يف الكوفة ،قدْ عرف ْته جمالسها ،والسيام جملس ِ
ِ
األعمش؛ مجيع ذلك
شيخها
ّ
ُ
ُ
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بن ال َعالء من منظو ِر الدّكتور زهري غازي زاهد
قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ

َ
صاحب
الشيخني من التأثري والتأ ُّثر؛ فكالمها
دفعنا إىل التفكري بمدى ما بني
ُ
ٍ
مشافهةْ ،
وإن كان أبو عمرو ال
صاحب
نحوي ،وكالمها
قراءة َس ْبع ّية ،وكالمها
ُ
ٌّ
جيارى يف سامعه وروايته ال ّلغة ِّ
والشعر ،فكان َعل ًام يف ذلك أيض ًا.
أثر ٍ
َوتأسيس ًا عىل ما للقراءات القرآن ّية من ٍ
النص
القرآين؛ إذ تُعدُّ
كبري يف بناء ِّ
ِّ
أحدَ جتليات الس ِ
ُ
يت
مة اإلعجاز ّية فيه ،سواء أكانت من
حيث التوجيه الصو ّ
ّ
ِّ

النحوي هلا ،فقدْ كانت أغلب
والرصيف للقراءات ،أم من حيث التوجيه
ّ
ّ
اختالفات العلامء يف تعدُّ ِد القراءات لغو ّي ًة ،تقترص عىل التوجيهات الصوت ّية
والرصف ّية والنحو ّية ،حتّى شكَّلت مظهر ًا متم ّيز ًا ،أو سم ًة بارز ًة يف اختالف

القراءات ،ونظر ًا إىل ذلك ،كان لزام ًا علينا ْ
أن ندرس هذه التوجيهات بمختلف
ٍ
ِ
مستوياهتا ،مع التنبيه عىل ّ
مساحة
استحوذت عىل
التوجيهات النحو ّي َة قد
أن
َ
ٍ
والقراء.
املنهجي بني النحو ّيني
كبرية يف تعدّ د القراءات؛ نتيج ًة للخالف
ّ
ِّ
تنص عىل دراسة حيث ّيات سامت
ُ
وسينطلق هذا البحث من فرض ّية علم ّية ُّ

القراءات القرآن ّية وكيف ّية توجيهها عند الدكتور (زهري غازي زاهد) حتديد ًا؛ ذلك
ٍ
ّ
إسهامات علم ّي ًة جليل َة ال َقدر يف هذا املجال ،يمكن أن
ألن للدّ كتور زهري زاهد

نس ِّلط عليها الضو َء؛ من أجل استظهار َمك َْمن اإلعجاز الدال ّيل واجلام ّيل والفن ِّّي
ِ
القراءات القرآن ّي ِة.
يف
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ABSTRACT
Abu Umr ibn Al-Alaa (died in 154 of Hijra) was described
as a prominent figure. The

period in which he lived

witnessed the emergence of jurisprudence, theology,
grammar, Qur'anic interpretation, etc. His knowledge
varied because he attended many scholars' lessons. He
had many scholarly trips that included Sham, Kufa, Basra,
Mecca, Yemen, and other places. He therefore became so
familiar with Arabic dialects and ways of living. He was also
a notable scholar in Qur'anic and Arabic language studies.
He had many students and followers on Qur'anic readings
and language studies.
This paper is based on a scientific hypothesis that studies
the characteristics of the Qur'anic recitations and how to
tackle them. The model adopted in the study is that of
Dr. Zuhair G. Zahed due to his noticeable contributions in
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توطئة
تتضمنه من
املتخصصة؛ وذلك لِا
تُعدُّ هذه الدِّ راسة من الدِّ راسات القرآن ّية
ِّ
َّ

جهود قرآن ّية للدكتور (زهري غازي زاهد) ،فهو أحد أساتذة اجليل يف القرن

املايض ومطلع القرن احلايل ،فكان من الواجب علينا ْ
نرصف اهتاممنا إليه
أن
َ

غوي احلديث ،وأحد من ِّظري
رواد التنظري ال ّل ّ
وعنايتنا بجهده؛ بوصفه أحد ّ
ِ
أساس الظواهر ال ّلغو ّية ،والدّ الالت
القرآين ،القائمة عىل
النص
معرف َّيات
ِّ
ِّ
النحو ّية ،واألساليب ال ِّلسان ّية البديعة؛ فهو صاحب نظرات علم ّية ج ّادة
وجديرة بالدرس ّ
والتأمل.

أغلب اختالفات العلامء يف تعدُّ د القراءات لغو ّي ًة ،تقترص عىل
وقدْ كانت
ُ

حتى شكّلت مظهر ًا متم ّيز ًا الختالف
التوجيهات الصوت ّية والرصف ّية والنحو ّيةّ ،

القراءات ،أو سم ًة بارز ًة هلا ،ونظر ًا إىل ذلك ،كان لزام ًا علينا أن ندرس هذه

أن نشري إىل ّ
التوجيهات بمختلف مستوياهتا .والبدّ ههنا من َّ
أن التوجيهات

النحو ّي َة قد استحوذت عىل مساحة كبرية لتعدُّ د القراءات؛ نتيج ًة للخالف
والقراء.
املنهجي بني النحو ّيني
ّ
ّ

تنص عىل دراسة حيث ّيات سامت
ُ
وسينطلق هذا البحث من فرض ّية علم ّية ُّ

القراءات القرآن ّية وكيف ّية توجيهها عند الدكتور (زهري غازي زاهد) حتديد ًا؛ ذلك
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بن ال َعالء من منظو ِر الدّكتور زهري غازي زاهد
قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ

ٍ
إسهامات علم ّي ًة جليل َة ال َقدر يف هذا املجال ،يمكن أن
ألن للدّ كتور زهري زاهد

نس َّلط عليها الضو َء؛ من أجل استظهار َمك َْمن اإلعجاز الدال ّيل واجلام ّيل والفن ّّي
يف القراءات القرآن ّية.

القراء ُة ُلغ ًة
والض ّم ،قال اخلليل« :قرأ:
القراءة مصدر للفعل (قرأ) ،ومعناه :اجلمع
ّ
وقرأت القرآن عن ِ
ظهر ٍ
نظرت فيه ،وقرأ فالن قراءة حسنة ،فالقرآن
قلب ،أو
ُ

مقروء ،وأنا قارئ»( ،)1ومنه قول ّ
الشاعر:
ٍ
بكر
ذرا َعي َعي َط ٍل أدماء

يض ّم(.)2
محها جنين ًا ،ومل ُ
أي :مل جيمع ر ُ

جان ال َّل ِ
ون مل َت ْقرأ َجنينا
ِه ُ

ج َع ُه
قال
الزبيدي (ت َ « :)#1205قرأ الكتاب َة قراء ًة ُقرآن ًا ..و َقرأ اليش َءَ َ :
ُّ

ُ
جيمع
وضمه ،ومنه ُس ِّمي
ج َعه
الش َء ُقرآن ًا
بالضمَ َ :
وضم ُه»( ،)3وقرأ ّ
القرآن؛ ألنّه ُ
ّ
ّ
َّ
()4
وس ِّميت
السور
ويضمها ،وقوله تعاىل :إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ
ج َع ُه َو ُق ْر َآ َن ُه ، أي :قراءتَهُ ،
ُّ
ّ
اخلط قراءةًَّ ،
قراء ُة ِّ
بعضها إىل بعض فيقرؤها( .)5من
جيمع
ألن القارئ
َ
احلروف َ
ُ
ِ
ومجعها نُطق ًا.
هنا ،تكون القراء ُة بمعنى َض ِّم احلروف

القراء ُة ا�صطالحاً

ٍ
مدلوالت َع َرض هلا مجل ٌة من العلامء ،ومنهم
للقراءة يف االصطالح ِعدَّ ُة
ِ
ِ
ِ
حلروف ،أو
ألفاظ
«اختالف
الزركيش؛ إذ قال :هي
ُ
الوحي املذكور يف كتابة ا ُ
ُّ
ٍ
ِ
ٍ
اجلزري(ت ،)#833فقد
وغريمها»( ،)6وأم ّا اب ُن
وتثقيل،
ختفيف،
كيف َّيتها ،من
ّ
تراث الب�صرة
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ِ
ِ
عزو ًا لناقله»(.)7
علم بكيف ّية أداء كلامت القرآن واختالفها َم ّ
ذكر َّأنا « ٌ

اجلزري كثري ًا؛
الزركيش واب ُن
عم ّقرره
ومل يبتعد اب ُن
ّ
الدمياطي(تّ )#1117
ّ
ُّ

ِ
«علم ُيعلم منه ات ُ
لكتاب اهللِ تَعاىل ،واختال ُفهم يف
ّفاق الناقلني
بأنا
ٌ
عرفها َّ
إذ َّ
ِ
ِ
ِ
والفصل ،والوصل ،وغري ذلك،
والتحريك ،والتسكني،
واإلثبات،
احلذف،
ِ
واإلبدال ،وغريه من ُ
السامع»(.)8
من هيئة النطق،
حيث ّ

اللبدي،
حممد سمري
ّ
وأ ّما املحدَ ثون ،فقد َوضعوا للقراءة َحدّ ًا أيض ًا ،ومنهم دّ .

الوجوه ال ّلغو ّي ُة والصوت ّي ُة التي أباح اهللُ هبا قراءة القرآن؛
بأنا« :تلك ُ
عر َ
فها َّ
إذ َّ
()9
بأنا« :وجو ٌه خمتلف ٌة
وعر َ
الس ّيد ِر ْزق الطويل ّ
فها دّ .
نرب ًا وختفيف ًا عىل العباد» َّ .
ِ
األداء من النواحي الصوت ّية ،أو الترصيف ّية ،أو النحو ّية ،واختالف القراءات
يف
ٍ
ٍ
وتناقض؛ ّ
التناقض
ألن
وتغاير ال اختالف تضا ٍّد
تنو ٍع
عىل هذا النحو
ُ
َ
اختالف ُّ
الكتاب العزيز»(.)10
ينز ُه عنهام
والتضا َّد َّ
ُ

ص إىل َّ
علم ُيعرف به كيف َّي ُة
ومن ذلك ،يمكن أن نخ ُل َ
علم القراءات ،هوٌ :
أن َ
ِ
ِ
ُ
الرسول
اختالف ألفاظ الوحي يف القرآن الكريم ،والنطق هبا كام نَطق هبا
أداء
ٍ
 ،مع َع ْز ِو ِّ
حرف إىل ناقله.
كل

القراء ُة من منظور د .زهري غازي زاهد

ٍ
القراءة إحدى ُمصطلحات ال ّلغة العرب ّيةُّ ،
معان متعدِّ دة ،وقدْ أورد
وتدل عىل

اليشء:
والضم،
اجلمع
د .زاهد الدّ الل َة ال ّلغو ّية للقراءة؛ إذ قال« :تعني:
َ
َ
َّ
فقرأت َ
بعضها إىل بعض ،ومنه قوهلم :ما َق َر َأ ْت هذه الناق ُة َس ًىل ،وما
مجعتَه
َ
وضممت َ

محها عىل ولد»(.)11
تضم ر ُ
َق َرأت جنين ًا ،أي :مل َّ
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بن ال َعالء من منظو ِر الدّكتور زهري غازي زاهد
قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ

وقال يف داللتها االصطالحية« :طريق ُة أداء ا َملوضع من ِ
اآلية صوت ًا ،أو بني ًة،
ْ
ّ
ِ
ِ
القارئ عن ُشيوخه»( .)12وهبذا ،نحسب َّ
أن د .زاهد مل
رواية
أو تركيب ًا ،عىل وفق
ِ
ِ
حتقيق مفهوم
عم بسطه ا ُملحدَ ثون فيها؛ إذ َق َّيد
َ
ينأ بعيد ًا يف عرضه ملفهوم القراءة ّ
القراءة برواية القارئ عن شيوخه ،ما ُيفهم من ُه َّ
ليست اجتهاد ًا ،وإنّام
أن القراءة َ

هي إسنا ٌد ورواية.

موضع عناية فائقة لدى العلامء ،حتّى نشأ علم
القرآين
النص
َ
لقدْ كانت قراءة ِّ
ِّ

يسمى «علم القراءات» ،له ضوابطه ،وقواعده،
قائم برأسه يف الدِّ راسات القرآن ّية ّ
ٌ

السبع،
القراءات
مراتب؛ فاملرتب ُة األوىل هي
وأحكامه .وقدْ كانت القراءات عىل
ُ
ُ
َ

ٌ
رشوط ،وهي(:)13
وهذه القراءة جيب أن تتو َّفر فيها

السند؛ بأن تكون روايتها مسندة برجال ثقات ،حتّى تصل إىل
ّ -1
صحة ّ
قارئها ّ ِ
الرسول.
األولّ ،
العثامين.
 -2موافقتها الرسم
ّ

 -3موافقتها العرب ّية ولو بوجه ،أي :عدم خمالفتها لقواعد العرب ّية العا ّمة.

العرش ،والقراءات األربع َة
القراءات
وأ ّما املرتب ُة الثانية للقراءات ،فهي
ُ
ُ
مه ّيتها تتداخل يف
عرش( .)14فالقراءة يف ّ
التاث العر ّ
يب كام يرى د .زاهد« :كانت أ ّ
ُ
الوصول إىل ُحكم أو ُمتعة يف ال ّلحظة اجلامل ّية ،أو التجربة
فاهلدف منها
غايتها،
ُ

واهلدف فيها
النوع من القراءة يكون األدا ُء
النص ،هذا
ُ
ُ
اجلامل ّية التي يعرب عنها ُّ
ٍ
ملثوبة أو متعة
النص
فاهلدف لدى القارئ القراءة
حالة واحدة،
ُ
املجردة وأداء ّ
ّ
املجودين واملرتِّلني»(.)15
القرآين لدى
النص
ِّ
نفس ّية ،وهذا يشبه قراءة ّ
ّ

واملالح ُظ ّ
الرغم من اهلدف منها ،وهو
َ
أن القراءة عىل أنواع خمتلفة ،عىل ّ
تراث الب�صرة

224

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

م .م .رباب مو�سى نعمة

التعبي عن التجربة اجلامل ّية ،وهذه األنواع هي(:)16
ُ

ِ
ٍ
كان األداء واهلدف منه يف ٍ
األول :ما َ
املثوبة،
واحدة ،وهي قراءة
حال
النوع ّ

املجردة.
واملتعة النفس ّية ،والقراءة َّ

النوع ال ّثاين :قراءة ال ّلغو ّيني الستخراج ّ
الشاهد ،أو إلثبات ظاهرة لغو ّية ،أو

ظاهرة هلج ّية.

النوع ال ّثالث :قراءة البالغ ّيني والن ّقاد من أجل فهم القرآن وتفسري أحكامه

ِ
املعريف.
منهج القارئ
عىل وفق
ّ

الش ُ
الرابع :قراءة غايتُها ّ
كل دون املضمون.
النوع ّ

ٍ
معان
النص وشكله ،وما يؤ ّديه من
النوع اخلامس :قراءة تنظر إىل نسيج ِّ

وصور ،وهي «قراءة ّ
الشعراء والكتّاب».

السادس :قراءة مجال ّية «يف العرص احلديث».
النوع ّ

ويرى د .زاهد يف كتابه «أبو عمرو بن العالء :جهو ُده يف القراءة والنّحو»ّ ،
أن

اختالف القراءات القرآن ّية يعود لسببني فقط ،مها(:)17

 -1اختالف القبائل؛ إذ ُييل د .زاهد مسأل َة اختالف القراءات إىل تباين

ال ّلهجات بني القبائلُّ ،
فكل قارئ يقرأ بلهجته ،وضوابط تلك ال ّلهجة من حيث
والصف ،والنّحو.
ّ
الصوتّ ،

يسوغ يف قراءة أيب
الرغم منه ،فإنّه ِّ
 -2خمالف ُة القراءة لرسم املصحف ،وعىل ّ

ّ
املصحفي ،وإن اختلف صوت ًا مع صورة الكتابة ،ومع
للخط
عمرو َّأنا موافقة
ّ
الصحة.
هذا ،فهي حمتملة
َّ

ان َلس ِ
اح َر ِ
ان )18( بالياء،
ومن ذلك قراء ُة أيب عمرو قوله تعاىلَ  :قا ُلوا إِ ْن َه َذ ِ َ
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قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ

القراء عىل قراءة األلف «هذان» ،وندر منهم
ويذكر الدّ كتور
َ
السبعة من ّ
إمجاع ّ
ُ

أبو عمرو ،فقرأها بالياء.

والظاهر أنّه يوافق ُه عىل هذه القراءة؛ ألن ّه يستشهد له بمقولة أيب عبيدة يف

«جمازه»؛ إذ يقولّ :
«إن هذين يف ال ّلفظ ،وكتب «هذان» كام يزيدون وينقصون يف
الكتاب ،وال َّلفظ صواب»(.)19

أن الباحث َة ال توافق أبا عمرو يف قراءته هذه؛ وذلك ِ
غري َّ
لداع َيني ،مها:

السبعة عىل قراءة األلف.
ّ
القراء ّ
األول :اتّفاق ّ

إن الدّ كتور نفسه قدْ حدّ د ّ
ال ّثاينّ :
أن تباين القراءة إنّام هو نتيجة الختالف

نؤسس ّ
أن قراءة األلف تُعدُّ هلج ًة من ال ّلهجات العرب ّية
ال ّلهجات ،وعليهّ ،
أن ّ
ال عن ّ
الشائعة ،هلذا ليس من دا ٍع إىل خمالفتها إىل الياء ،فض ً
خط املصحف

قد جاء باأللف؛ إذ « ُذكر عن ابن ّع ٍ
باس أنّه قالّ :
إن اهلل تبارك اسمه أنزل القرآن
حي من أحياء العرب ،فنزلت هذه اآلية ب ُلغة بني احلارث ِ
بِ ُل َغ ِة ِّ
بن َك ْعب؛
كل ًّ
كل ٍ
ألنم جيعلون املثنّى باأللف يف ِّ
نحسب
وجه مرفوع ًا»( .)20وانطالق ًا من هذا،
ُ
ّ

َّ
ضري من القول هبا.
أن قراء َة األلف هي
ّ
األصح واألرجح ،وال َ
ك ِلَهب َل ِ
ول رب ِ
ك
َ َ
ومن ذلك -أيض ًا -قراء ُة قوله تعاىلَ  :ق َال إِن ََّم َأنَا َر ُس ُ َ ِّ
غ َُل ًما زَكِ ًّيا)21( ؛ إذ يرى ّ
أن قراءة اجلمهور باهلمزة فيها نظر ،فبنا ًء عىل قولنا
ملريم الغالم،
باهلمز «ألهب» ،سيكون املتك ّل ُم جربائيل ،فهو الذي هيب
َ
وأ ّما عىل قراءة أيب عمرو بالياء «ليهب»ّ ،
فإن الكالم س ُيحال عىل اهلل سبحانه،

«ليهب لك»ُ ،يقرأ بالياء واهلمزة،
هب ،يقول اب ُن خالويه « :قو ُله تعاىل
َ
فهو من َس َي ُ

ليهب
فاحلجة ملن قرأ بالياء أنَّه جعله من إخبار جربائيل عن اهلل ،ومعناه:
َ
ّ
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ِ
واحلج ُة ملن قرأ باهلمزة ،أنّه أراد بذلك حكاي ًة عن جربائيل عن
لك ر ُّبك،
ّ
رسول ربك ،وهو يقول :ألهب ِ
لك ،فأراد ّ
أن جربائيل أخرب
اهلل تعاىلّ :أن
َ
ُ ّ
بذلك عن نفسه»(.)22

األرجح ،وهي قراءة أيب عمروْ ،
ونحسب ّ
وإن كانت
أن قراء َة «ليهب» هي
ُ
ُ
ِ
النص؛ َّ
سياقات كالمه
ألن اهللَ سبحانه يف
غري َّأنا موافق ٌة لروح ّ
خمالف ًة للجمهورَ ،
القرآين عا ّمةُ ،يسند لنفسه َّ
كل املواضع واملعاين اجلليلة والعظيمة،
يف اخلطاب
ّ
النبي عيسى من غري ٍ
عظيم ،كان من باب أوىل
أب أمر ًا
ً
و ّملا كانت والد ُة ّ

ْ
ينرصف الذه ُن إىل جربائيل؛ لذا حينام
َّضح املرا ُد ،وال
َ
أن ينسبها لنفسه ،ليت َ
نقول« :ليهب» ،يكون املعنى ملتصق ًا باهلل تعاىل؛ باعتبار ّ
أن الرسول متك ِّل ٌم عن
اهلل ال عن نفسه ،وهبذا ،يكون ضمري الفعل «ليهب» عائدٌ عىل لفظة «ر ّبك» ،ويف
ٍ
هذا اخلطاب زياد ُة ٍ
واطمئنان ملريم؛ ّ
داعي للتك ُّلف
إيامن
بأن اهلل هو الواهب ،وال َ
ألهب لك.
ليقول جربائيل :إنّام أنا رسول ر ّبك ،ويقول اهلل تعاىل:
َ

وقدْ أشار د .زاهد إىل َّ
أن قراء َة أيب عمرو ُوصفت بمخالفة رسم املصحف؛

وذلك بسبب «عدم وصول الرسم يف عرصه مرحل َة التكامل؛ الحتامله اخلالف؛

الرسم يف عرصه ين َّق ُط بلونَني من النّقط ،أحدمها :نقط اإلعراب ،الذي
إذ كان
ُ
واآلخرُ :
ُ
نقط اإلعجام ،الذي وضعه نرص بن عاصم
وضعه أبو األسود (،)#69

« ،»#89وهكذاّ ،
األول من القرن
الصورة يف النصف ّ
ظل رسم املصحف هبذه ّ
الثاين( ،)23أ ّما الرموز األُخر ،كاهلمزة ،والوصل ،فام ُوجدت بعد ،وأ ّما عالمات
اإلعراب التي شاعت ،فهي من وضع اخلليل بن أمحد تلميذ أيب عمروُّ ،
كل ذلك

مكمالت الرسم الذي ُعرف بعدَ أيب عمرو»(.)24
من ّ
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وما نلحظهَّ ،
بعض القراءات
أن قراءة أيب عمرو بن العالء ،وإن َور َدت فيها ُ

التي ُوصفت بمخالفة رسم املصحف ،إال َّ
إن أغل َبها قراء ٌة صحيح ٌة ومعتمدةٌ؛

النص ومعناه.
لقرهبا من روح ّ
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ُ
املبحث الأ ّول
ال�صوتي وال�صر ّ
التوجيهُ
يف للقراءات القر�آن ّية
ُّ
ّ
إن أغلب اختالفات العلامء يف تعدُّ د القراءات كانت لغو ّي ًة ،تقترص عىل

التوجيهات الصوت ّية والرصف ّية والنحو ّية ،حتّى شكَّلت مظهر ًا متم ّيز ًا الختالف

القراءات؛ ونظر ًا إىل ذلك ،كان لزام ًا علينا أن ندرس هذه التوجيهات بمختلف
مستوياهتا ،والبدّ ههنا من أن نشري إىل ّ
أن التوجيهات النحو ّية قد استحوذت

املنهجي بني النحو ّيني
عىل مساحة كبرية يف تعدّ د القراءات؛ نتيج ًة للخالف
ّ
املنهجي ،فإنّنا يف هذا املبحث سوف ندرس
والقراء ،ولك ْن بنا ًء عىل املقتىض
ّ
ّ

ّأوالً التوجيهات الصوت ّية والرصف ّية ،وعىل النحو اآليت:

 -1ظاهرة و ْقفِ احلركة �أو َحذفِها

()25

ِ
ّ
بعض
أهم الظواهر الصوت ّية الختالف القراءات هي ظاهرة و ْقف
إن من ّ

حركات اإلعراب أو حذفها ،فهي األكثر شيوع ًا بني الظواهر الصوت ّية يف
وأكثر من مت َّيز هبذه الظاهرة هو املقرئ أبو عمرو بن العالء كام شاع
القراءات،
ُ

ذلك عنه ،ويبدو ّ
تأت من تأ ُّثره بالبيئة احلجاز ّية
أن ذلك -كام يرى د .زاهدُ -م ٍّ

املعروفة بالتسهيل والتخفيف ،والس ّيام يف «اهلمزة» ،ومن ذلك قراءته قوله
تعاىلَ  :فتُو ُبوا إِ َل َب ِ
ارئِك ُْم )26(بتسكني اهلمزة أو اختالس َحركَتها «بارئكم»،
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ

جواز ذلك  -أي :تسكني احلرف املرفوع واملجرور -يف ِّ
الشعر
وقدْ روى سيبويه
َ
قياس ًا عىل كرسة ِ
«عضد»؛ إذ قالوا فيهامْ :
«عضد»(.)27
«فخذ»،
«فخذ» و ْ
وضم ِة ُ
ّ
تسكني اهلمزة حلن ًا ال جيوز يف كال ٍم أو شعر؛ ألنّه حركة إعراب(.)28
ربد
َ
وقدْ عدّ امل ِّ
ربد ،قائالً « :وأ ّما َمن زعم ّ
حذف هذه احلركة
أن
عيل
َ
الفاريس عىل امل ِّ
ُّ
ور ّد أبو ّ

جيوز من حيث كانت عل ًام عىل اإلعراب ،فليس قو ُله بمستقيم؛ وذلك ّ
أن
ال ُ
حركات اإلعراب قد ُتذف ألشياء .أال ترى ّأنا ُتذف يف الوقفُ ،
وتذف

من األسامء واألفعال املعت ّلة؟! فلو كانت حرك ُة اإلعراب ال جيوز حذفها من

ي ْز حذ ُفها يف هذه املواضع ،فإذا جاز حذ ُفها يف
حيث كانت دالل َة اإلعراب ،مل َ ُ
تعرض ،جاز حذ ُفها -أيض ًا -يف ما ذهب إليه سيبويه،
لعوارض
هذه املواضع
ُ
َ

وهو التشبيه بحركة البناء( ،أي :حركة عني الكلمة ،وهو وارد يف كالم سيبويه)
ُ
تسقط يف الوقف واالعتالل ،كام
وأنا قدْ
واجلامع بينهامّ :أنام مجيع ًا زائدانّ .

تسقط التي للبناء للتخفيف»(.)29

الفاريس ّإل يف تعليقه
عيل
ّ
وأ ّما اب ُن جنّي ،فلم خيرج عن مذهب شيخه أيب ّ

ُ
التثقيل ،فال سؤال عنه وال فيه؛ ألنّه استيفا ُء
ربد؛ إذ قال« :أ ّما
عىل موقف امل ِّ
ِ
السؤال ،وع ّلته توايل احلركات مع
واجب اإلعراب ،لك َّن من حذ َفه فعنه ّ
الضمتُ ،
فيثقل ذلك عليهم ،فيخ ّففون بإسكان حركة اإلعراب ،وعليه قراءة
ّ
أيب عمروَ  :فتُو ُبوا إِ َل َب ِ
ارئِك ُْم بسكون اهلمزة ،وحكى أبو زيدَ  :ب َل َو ُر ُس ُلنَا
ون )30( بسكون ّ
عيل جلرير:
َلدَ ْيِ ْم َي ْك ُت ُب َ
اللم ،وأنشدنا أبو ّ
ِ
العم فاألهوا ُز منز ُلكُم
رب
وهنر تريي فـال تعر ْفـكم ال َع ُ
سريوا َبني ِّ
ُ
يريد تعرفكم ،ومن أبيات الكتاب:
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َري ُمست َْح ِق ٍ
ب
فاليو َم
ْ
أرشب غ َ
أرشب ،وأ ّما اعرتاض أيب الع ّباس يف هذا املوضع ،فإنّام هو ر ّد للرواية،
أي:
ُ
ِ
واغ ِل
إِث ًام من اهللِ وال

غريه ،وقول أيب الع ّباس:
وحتكّم عىل ّ
السامع بالشهوة ،وال يمكن يف الوزن أيض ًا ُ
كذبت عىل العرب ،ومل تسمع
إنّام الرواية «فاليو َم فأرشب» ،فكأنّه قال لسيبويه:
َ

السف ،فقد سقطت كلف ُة القول
ما حكيتَه عنهم ،وإذا بلغ
األمر هذا احلدّ من ّ
ُ
الشاعر« :وقدْ بدا ِ
معه ،وكذلك إنكاره عليه قول ّ
هنك من املِ ْئزر» ،فقال :إنّام
الرواية «وقدْ بدا َ
ذاك من املئزر» ،فأ ّما ُ
قول لبيد:
ٍ
ِ
ْ
ت ََّر ُ
يرتبط َ
أمكنة إذا َل ْ ْأر َضها
النفوس ِح ُامها
بعض
أو
اك
بعض النفوس محا ُمها  -معناه :إال ْ
أن يرتبط،
فحملوه عىل هذا ،أي :أو يرتبط َ

فأسك َن املفتوح إلقامة الوزن ،واتّصال احلركات»(.)31

عيل؛ إذ قال« :أال ترى إىل قراءة
وقدْ كان ُ
رأي ابن جنّي موافق ًا لرأي شيخه أيب ّ
ما َل َ
وس َ
ف )32(خمتلس ًا ال حم ّقق ًا ،وكذلك قوله:
ك َل ت َْأ َمنَّا َع َل ُي ُ
أيب عمرو َ

ِ
َ
أ َل ْي َس َذلِ َ
ييِ َي ا َْل ْوتَى )33(خمفي ال مستوىف ،وكذلك قوله:
ك بِ َقاد ٍر َع َل َأ ْن ُ ْ
ِِ
()34
غري ممك ٍ
كرس اهلمزة ،حتّى دعا ذلك من لطف
ّن َ
َ فتُو ُبوا إِ َل َبارئك ُْم خمتلس ًا َ
عليه حتصيل ال ّلفظ ،إىل أن ا ّدعى ّ
أن أبا عمرو كان ُيسكن اهلمزة ،والذي رواه
صاحب الكتاب اختالس هذه احلركة ،ال حذ َفها ألبتّة ،وهو أضبط هلذا األمر

القراء الذين رووه ساكن ًا ،ومل يؤت القوم يف ذلك من ضعف أمانة،
من غريه من ّ
لكن أتوا من َض ِ
عف دراية»(.)35
ربد يمكننا القولّ :
إن هذه املسألة  -إسكان احلركة  -مل
وتعليق ًا عىل ما قاله امل ِّ

يب يميل إىل التخفيف واإلجياز يف بعض املواقف
يب؛ فالعر ُّ
تكن أثر ًا غريب ًا عن العر ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن

231

�ش ّوال 1440هـ َ -حزِيران 2019م

بن ال َعالء من منظو ِر الدّكتور زهري غازي زاهد
قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ

ُ
ربد لذلك ليس يف حم ّله؛ ألنّه وار ٌد يف ِّ
الشعر
التي تقتيض ذلك،
واستهجان امل ِّ

يب؛ إذ قال ّ
الشاعر(:)36
العر ّ
حت ويف ِرج َل ِ
ر ِ
يك ما ِ
فيهام
ْ
ُ

وقدْ بدَ ا ه ِ
نك من امل ِ ْئز َِر
َ َ

وقال الراجز:

ِ
ب َق ِّو ِم
إذا ا ْع َو َج ْج َن قلت صاح ْ

الس ِ
بالدَ ِّو َأ َ
فني ال ُع َّو ِم
مثال
َّ

ربد هلذا األمر كونَه يف كتاب اهلل ،وأنّه قد تتّسع هذه
وأ ّما إذا كان استقباح امل ِّ

املتحرك من املجزوم ،ففي ذلك وجه.
الظاهرة ،وال يعرف بذلك
ّ

يت هلذه الظاهرة()37؛
الفراء يف تعليله الصو ّ
ويميل د .زاهد إىل ترجيح رأي ّ

بأنا من باب التخفيفّ ،
وأن العرب كانت تستثقل يف توايل
الفراء ّ
إذ ع َّللها ّ

ضمة بعدها كرسة ،أو كرستني
ضم ٌة ،أو ّ
احلركات الكرس َة التي بعدَ ها ّ
ِ
ضمتني متواليتني؛ ملا يف ذلك من ُع ْ ٍ
النطق؛ إذ
س عىل ال ّلسان يف
متواليتني ،أو ّ

()38
قال«:وقولهَ :
امليم التي من ال ّلزوم ،فيقولون
أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
وها : العرب تُسكن َ
ِ
َ
وها؛ وذلك ّ
احلركات قدْ توالت ،فسكنت امليم حلركتها وحركتني
أن
أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
ْ
يستثقل ،فتُخ ّفف .إنّام يستثقلون
وأنا مرفوع ٌة ،فلو كانت منصوب ًة مل
بعدهاّ ،

ضمتني
ضم ًة بعدها كرسة ،أو كرستني متواليتني ،أو ّ
ضمة ،أو ّ
كرس ًة بعدها ّ
متواليتني»(.)39

و ّملا كانت لفظة (بارئكم) فيها كرستان متواليتان ،ن ََز َع أبو عمرو وأمثا ُله من

القراء إىل إسكان هذه احلركة ،لتخفيف املش ّقة عىل ال ِّلسان.
ّ

ويرى د .زاهد ّ
غوي كان قدْ مت َّيز به منهج الكوف ّيني يف
أن هذا التعليل ال ّل ّ
تراث الب�صرة
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نحوهم؛ العتدادهم بالقراءات ،وعدِّ ها مصدر ًا من مصادر النحو ال ّلغو ّية،
البرصي املتشدِّ د(.)40
بصورة أوسع ممّا كان لدى املنهج
ّ

 -2الإدغام

ٍ
ُ
احلروف ،وأدغمته ،عىل
أدغمت
حرف يف حرف ،يقال:
«إدخال
وهو
َ
َ

األزهري« :وإدغام احلرف يف احلرف مأخو ٌذ من هذا»()42؛
افت ْعلتَه»( ،)41قال
ُّ

ألنّه عبارة عن جتاور أو تقارب صوتني متجانسني ،فيتأ ّثر بعضهام ببعض ،حتّى
ّ
أن أحدَ مها يفنى يف اآلخر ،بحيث ُينطق بالصوتني صوت ًا واحد ًا كالثاين(.)43

سمها املحدَ ثون
واإلدغا ُم تسمي ٌة أطلقها القدما ُء عىل هذه الظاهرة ،يف حني ّ

ُ
حيدث بني صوتني متجاورين ،وإن مل يكونا
«املامثلة ،أو التشابه»( .)44وهذا التأ ّثر

ويقسم هذا التأثري إىل نوعني ،مها(:)45
متشاهبني يف املخرج أو ّ
الصفةّ ،
األول بالثاين.
رجعي :وفيه يتأ ّثر
 -1تأ ّثر
ُ
الصوت ّ
ّ

باألول.
تقدمي :وفيه يتأ ّثر
 -2تأ ّثر
ُ
الصوت الثاين ّ
ّ

أصحاب القراءات القرآن ّية وال ّلغو ّيون ظاهر َة اإلدغام ،وكان
درس
وقدْ
ُ
َ

األول بالصوت
مدار حديثهم عىل (التأ ّثر
الرجعي) ،الذي يتأ ّثر فيه الصوت ّ
ّ

الثاين تأ ّثر ًا كامالً ،فيفنى فيه ،بحيث ُينطق بالصوتني صوت ًا واحد ًا كالثاين(.)46
واإلدغام عىل قسمني:

ُ
يفصل
متحرك ًا ،أي:
الكبري ،وهو ما كان ّأول احلرفني فيه
األول :اإلدغام
ّ
ِّ
ُ

ُسب
صائت
بني احلرفني
ٌ
قصري (حركة) ،وهذا النوع من اإلدغام يف القراءات ن َ
ٌ
إىل أيب عمرو.
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ُ
يفصل
األول فيه ساكن ًا ( ،)47أي :ال
والثاين :اإلدغا ُم الصغري ،ويكون احلرف ّ

وقسمه ابن جنّي إىل :إدغا ٍم أكرب ،ويشمل الرضبني السابقني،
بني احلرفني يشءّ ،
وإدغا ٍم أصغر« ،وهو تقريب احلرف من احلرف وإدناؤه منه من غري إدغام يكون

تقع فاؤها صاد ًا ،أو ضاد ًا ،أو طا ًءا ،أو
هناك ،ومنه اإلمال ُة ،وتا ُء االفتعال أن َ
ظا ًءا»(.)48

املهمة التي أشار إليها د .زاهد يف قراءة أيب عمرو بن العالء،
ومن األمور ّ

هي مسألة اإلدغام الكبري؛ إذ وردت هذه الظاهرة كثري ًا يف قراءته ،حتّى جعلها

أصحاب القراءات مذهب ًا له(« ،)49وهذا النوع من اإلدغام يت َّطلب عمل ّيات
ُ

صوت ّي ًة مع ّقد ًة قبل أن يتح ّقق ،فض ً
خاصة ُعرفت به
ال عن أنّه مل ُينسب إىل قبيلة ّ
وآثرته يف نطقها»(.)50

مذهب أيب عمرو يف ذلك ،قائالً« :وكان أبو عمرو إذا التقى
وذكر ابن جماهد
َ

وأدغمه
األول،
احلرفان ومها من كلمتني عىل مثال واحد
متحركني ،أسك َن ّ
َ
ِّ
أكان ما َ
يف الثاين ،وال يبايل َ
متحرك ًا بعد أن ال يكون من
األو ِل ساكن ًا أو
قبل ّ
ّ
ضاعف» ( ،)51وقدْ عدّ د .إبراهيم أنيس هذا القول دلي ً
ال عىل عدم التزام أيب
ا ُمل
َ
النطق باحلركات اإلعراب ّية ،أو احلركات الواقعة يف أواخر الكلم ،وممّا
عمرو
َ
َّ
ف احلركات األخري َة
استدل به عىل ذلك -أيض ًا :-ما روي من قراءات له َح َذ َ

فيها(.)52

اجلندي إىل هذا املذهبّ ،إل إنّه بالغ فيه ،قائالًّ :
«إن اإلدغام
وذهب د .أمحد
ّ

ثم ينبو ال ِّل ُ
سان هبا نبو ًة واحدةً ،فتصري شدّ ُة
الكبري
يسلب احلرف ّ
ُ
األول حركَتهّ ،
َ
فكأن اإلدغا َم ُ
َّ
اإلعراب ،كام يف قوله
يزيل
االمتزاج يف السمع كاحلرف الواحد،
َ
تراث الب�صرة
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ما َل َ
وس َ
الضم ُة التي
ف ،)53( واألصل «تأمنُنا» ،فذهبت
ك َل ت َْأ َمنَّا َع َل ُي ُ
تعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
احلديثة،
اإلعراب يف هلجاتِنا
هي عالم ُة الرفع ألجل اإلدغامّ ،ثم إنّنا نرى َف ْقدَ
آثار يف كالم أهل جزيرة العرب يف العرص احلديث»(.)54
ومل يكن له ٌ

فاجلندي ّاتذ ممّا ُروي من أمثال هذه القراءة ،التي حيذف فيها حركة اإلعراب
ُّ

أن العرب ّية ال ُفصحى كانت ُ
ال عىل ّ
دلي ً
اإلعراب أحيان ًا؛ بدليل ما ُأثر عن أيب
هتمل
َ

عمرو من تسكني حركة اإلعراب يف قراءة «بارئكم» و «يأمركم» ،والنتيجة التي
خرج هبا ،هي نتيجة الدكتور إبراهيم أنيس نفسها ،وهي ّ
أن اإلعراب ليس يف

حقيقته ّإل ناحي ًة متواضع ًة من نواحي ال ّلغةّ ،
وإن النحا َة هم الذين أعطوه هذه
األمهية ،فأصبح سالح ًا يف ِ
الرصاع بني ّ
الشعراء
يدهم ،ومن شواهده لذلك:
ُ
ّّ
والنحو ّيني(.)55

وما نلحظه هنا ،هو ّ
أن د .زاهد قدْ عرض ملن نفى حقيق َة اإلعراب ،ووقف

ليثبتَه؛ إذ قالّ « :إن ُ
حقّ ،إل إنّه َ
بولغ فيه كثري ًا،
بعض وجه ّ
أقول :هذا كال ٌم فيه ُ

اإلعراب من خصائص
فالنحو ّيون مل خيتلقوا حركات اإلعراب اختالق ًا ،وإنّام
ُ
ِ
الساميات ،كاألكد ّيةّ ،إل ّ
إن العرب ّي َة احتفظت هبذه
العرب ّية وبعض أخواتا ّ
ِ
إمهال هلجاتِنا املعارصة لإلعراب دلي ً
ال عىل
اخلصيصة ،وال أرى مناسب ًة يف ّاتاذ
ٌ
ٌ
إمهال الفصيحة؛ ذلك ّ
أصول يف هلجات
خليط من هلجات حمل ّية هلا
ألن هلجاتنا
قديمة ،فليس ُّ
كل ما فيها موجود ًا يف الفصيحة بالرضورة»(.)56

رأي يف حذف احلركة يف هذه املواضع يف اإلدغام أو غريه؛
وللدكتور زاهد ٌ

املوسيقي لأللفاظ املفردة ولأللفاظ
يت أو
فهو يرى أنّه «يتّصل بالتشكيل الصو ّ
ّ

املركبة واملنظومة يف الكالم ،وهو موجود يف الوقف ،وموجود -أيض ًا -يف
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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مواضع التخفيف وتسهيل النطق ،سواء أكان يف اهلمزة وتسهيلها ،أم حذفِها،

يتوحدُ أو يتقارب
أو يف اإلدغام بصورتَيه ،فموضع اإلدغام يكون موقف ًا نطق ّي ًا َّ

يصح فيه قياس حذف احلركة يف اإلدغام ،هو حذف
فيه الصوتان،
وأقرب مثال ُّ
ُ
احلركة يف العرب ّية عند اتّصال ال ّلفظة بالضامئر ،فياء املتك ّلم ال تظهر حركة الفعل

يف أكثر األحيان حني تتّصل هبا ،سواء كانت حركة بناء أو إعراب ،وغري ذلك،

حذف احلركة ،للسهولة واليرسّ ،
وكل موقف عىل
فهو موقف اقتضت ال ّلغة فيه
َ
وفق طبيعته»(.)57

ٍ
هذا ّ
لغوي اقتىض
موقف
وإن مواضع اإلدغام عند أيب عمرو هي عبارة عن
ّ

النطق به أن حتذف احلرك ُة أحيان ًا ،من دون متييز بني حركة اإلعراب أو البناء،
ُ

القراء يعتمدون
وهذا ما شغل النحاة
َ
وأصحاب األَقيسة امل َّطردة ،يف حني كان ّ
مه ّية لدهيم،
والسمع والنطق ،فللتشكيل الصو ّ
يت واملوسيقي يف األداء أ ِّ
عىل األداء ّ

ُّ
واخلط
الرسم
فهم يؤ ّدونه كام يسمعونَه ويتل ّقونه ،ولر ّبام كانت فيه
ُ
مواضع يقرص ّ
ألنا ليست هلا رموز تشري إليها ،وهذه الظاهرة موجودة يف القراءات ،ويف
عنها؛ َّ

ال ّلغة وهلجاهتا عا ّمة(.)58

السبعة
يبي فيه ما أراد ،وهذا ُّ
القراء ّ
نصه« :لقد اتّفق ّ
وأورد الدكتور مثاالً ِّ
عىل قراءة اآلية َ قا ُلوا َيا َأ َبانَا َما َل َ
وس َ
ف )59(بفتح امليم ،وإدغام
ك َل ت َْأ َمنَّا َع َل ُي ُ
النون األوىل يف الثانية ،واإلشارة إىل إعراب النون ا ُملد َغمة
بالضم( ،)60وهذه
ّ

املوضع إخفا ًء ال إدغام ًا
اإلشارة إىل احلركة هي إشام ٌم ،لك َّن الداين َج َع َل هذا
َ

صحيح ًا؛ ّ
ألن احلركة ال تسكن رأس ًا؛ بل يضعف الصوت هبا ،فيفصل بني
أئمتنا( .)61وقر َأها يزيدُ بن القعقاع ،وعمرو
املد َغ ِم واملد َغ ِم فيه ،وهذا قول عا ّمة ّ
تراث الب�صرة
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اس َ
َ
ترك
الفراء(،)62
النح ُ
وجعل ّ
بن ُعبيد باإلدغام بغري إشامم ،وقد َّ
صوهبا ّ
اإلشامم هو القياس؛ َّ
ألن سبيل ما ُيدغم أن يكون ساكن ًا ،وغ َّل َط أبا عبيدة يف

قوله :البدّ من اإلشامم( .)63أ ّما ابن جنّي ،فقدْ جعل املوضع اختالس ًا للحركة ال

حتقيق ًا ،اختلسها أبو عمرو كام اختلس كرسة «بارئكم» ،ومل حيذفها ،وهي رواية

سيبويه(.)65(»)64

وعليه؛ ّ
فإن حركة الفعل ال تظهر عند اتّصاله بضامئر الرفع ،سواء َأكانت
هذه احلركة حركة ٍ
بناء ،أم حركة إعراب.

وقدْ أشار د .زاهد إىل مواضع اإلدغام يف قراءة أيب عمرو ،وكان منها :إدغا ُمه
ك َعا ًدا ْالُ َ
نون التنوين يف ّ
و َأ َّن ُه َأ ْه َل َ
ول ،)66(قرأها
اللم؛ وذلك يف قوله تعاىل َ

«عا َد ّلوىل» ،وهي قراءة نافع أيض ًا ،وقرأ الباقون «عاد ًا» بالتنوين ،قال أبو جعفر
الساكنني»(.)67
ّ
النحاس« :وهي القراءة الب ّينة يف العرب ّية ُح ّرك التنوين اللتقاء ّ
وقال-أيض ًا -يف إدغام أيب عمرو التنوين يف ّ
اللم « :تك ّلم النحو ّيون يف هذا،

علمت
حممد بن الوليد :ما
ُ
وروي قول ّ
ربد :هو حل ٌن يف صميم العرب ّيةُ ،
فقال امل ِّ
أن أبا عمرو بن العالء َلن يف صمي ِم العربية يف ٍ
ّ
يشء من القرآن ّإل يف ُ ي َؤ ِّد ِه
ّ
َ َ
ْ ُ َ ()69
إِ َل ْي َ
و َأ َّن ُه َأ ْه َل َ
حممد بن الوليد ،يقول:
ك َعا ًدا ال
ك ،)68(ويف َ
ول ، وتابع ّ
ألن هذه ّ
اللم؛ ّ
ال جيوز إدغام التنوين يف هذه ّ
السكون ،والتنوين
اللم أص ُلها ّ

ساك ٌن ،فكأنّه مجع بني ساكنني»(.)70

الزجاج« :فأ َّما (األوىل) ،ففيها ثالث لغات :بسكون ّ
اللم وإثبات
وقال ّ

بض ّم ّ
ِ
وطرح
اللم
اهلمزة ،وهي أجو ُد ال ّلغات ،والتي تليها يف اجلودة (األوىل)َ ،

ألف الوصل؛ ّ
حتركت ّ
ألن
اللم أن تسقط ُ
اهلمزة ،وكان ُ
جيب يف القياس إذا ّ
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ثبوتا؛ ّ
ألف الوصل اجتُلبت لسكون ّ
ألن ألف الم املعرفة ال
اللم ،ولكن ،جاز ُ
ِ
ألفات الوصل .وقدْ ُقرئ (عاد ًا ّلوىل) عىل
تسقط مع ألف االستفهام ،فخالفت
هذه ال ّلغة ،و ُأدغم التنوين يف ّ
اللم»(.)71

ُ
بضم ّ
قالون بعد
اللم بحركة اهلمزة وإدغام النون فيها ،وأتى
وقال الداينّ « :
ساكنة يف موضع الواو ،والباقون ِ
ٍ
ٍ
ضمة ّ
يكسون التنوي َن ،ويسكنون
هبمزة
اللم
ّ
ّ
الل َم ،وحي ّققون اهلمزة بعدها»(.)72
الفراء هلذه القراءة ،قائالً« :وهي قراء ُة أهل املدينةَ ،ج َزموا النون ّملا
َّ
واحتج ّ

ألن البنا َء عىل جزم ّ
وخ َف َضها َمن َخ َف َضها؛ ّ
حتركت ّ
الل ُمَ ،
اللم التي مع األلف
َّ
وص ْم لِ ْثنَني عىل ما
وصم اإلثننيُ ،
يف األوىل ،والعرب تقولُ :ق ْم آلن ،و ُق ِم اآلنُ ،
َف َّس ُت لك»(.)73
وقال اب ُن جنّي« :والذين يذهبون إىل اإلدغام ،يذهبون إليه طلب ًا للتخفيف،

«والنون ّ
ُ
واللم َصوتان
وتقريب الصوت من الصوت»( ،)74وقال -أيض ًا:-

ّ
فكأن
والرخوة»(.)75
متقاربان يف املخرج ،ومها من احلروف التي بني الشديدة ّ
يسوغ هذا الن ََمط من اإلدغام هبذه املقولة.
اب َن جنّي ّ

القرا ُء إدغا َم النون أو التنوين يف ّ
اللم؛ لتقارب خمرجيهام؛ فكالمها
وقدْ أجاز ّ

من طرف ال ّلسان ،ومها من األصوات األسنان ّية ال ّلثو ّية كام حيدِّ دها ا ُملحدَ ثون(.)76
وما يلحظه د .زاهد هنا ،هو ّ
مواضع كثري ًة من اإلدغام
أن النحو ّيني جيعلون
َ

إخفا ًء؛ وذلك َّ
قريب من اإلدغام ،وهذا ما ذكره
ألن اإلخفاء
الريض( ،)77وأ ّما
ٌ
ُّ

البرص ّيون فيخ ِّطئون اإلدغام فيها ،كام يمنعون إدغام اجليم يف التاءِّ ،
والشني يف
ِ
والسني يف ِّ
واهلاء يف مثِلها ،واحلاء يف العني ،والغني
الشني ،والياء يف الياء،
السنيِّ ،
ِّ
تراث الب�صرة
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يف الغني ،وغري ذلك ممَّا منعه البرص ّيونّ ،
وكل ذلك روي فيه اإلدغام عن أيب
عمرو (.)78

والقراء ،وعدُّ هم حذف حركات اإلعراب يف
اخلالف بني النحو ّيني
وأ ّما
ُ
ّ

املنهجي بني
طائفة من القراءات املرو ّية حلن ًا أو قبح ًا ،فهذا راجع إىل اخلالف
ّ

أصحاب رواية وأداء ،وأ ّما النحو ّيون ،فهم أصحاب تقعيد
فالقرا ُء
الفريقني؛
ُ
ّ
ٍ
وقياس ،فهم خمتلفون يف ُأسس منهجهم ،ومن َث َّم هم خمتلفون يف التقدير

والنتيجة(.)79

ُ
اخلالف يف �أ�صل وزن مفاعِ ل و َفعائل
-3

()80

دار
ُ
و َل َقدْ
القراء والنحو ّيني عىل لفظة «معايش» يف قوله تعاىلَ :
اخلالف بني ّ
َ
ِ
ِ
َم َّكنَّاك ُْم ِف ْالَ ْر ِ
ون.)81(
ض َو َج َع ْلنَا َلك ُْم ف َيها َم َعايِ َش َقل ًيل َما ت َْشك ُُر َ

أن صيغة اجلمع (م ِ
ووجه اخلالف ،هو ّ
فاعل) تكون للمفرد الذي عىل
َ

صيغة ( َمف َعلة)ْ ،
وإن كان األصل يف هذا املفرد وجو َد حرف ع ّلة ُير ُّد إىل أصله
يف اجلمع ،كام يف (منارة) التي مجعها ( َم ِ
ناور)؛ وأ ّما صيغة (فعيلة) ،فتُجمع عىل

( َفعائل) ،وحرف الع ّلة فيها ُي َعدُّ زائد ًا مثل (قبيلة-قبائل) ،و (مدينة-مدائن)
ترصيح الياء ،وعن ِ
وجاء يف ّ
ه َز عىل التشبيه
الكشاف« :والوجه
ُ
ابن عامر أنّه َ َ
بص ِ
حائف»( ،)82ويف موضع آخر من ّ
الزخمرشي لتفسري
الكشاف حينام يعرض
ُّ
َ
و َج َع ْلنَا َلك ُْم فِ َيها َم َعايِ َش َو َم ْن
الكلمة نفسها يف آية ُأخرى ،من قوله تعاىلَ :
َلستُم َله بِر ِاز ِقني ،)83(فإنّه يع ِّقب ،قائالً« :وقدْ ُقرئ «م ِ
عائش» باهلمزة عىل
َ
ُ
ْ ْ ُ َ
َ
التشبيه»( .)84وقدْ وصف األخفش (ت )#215قراء َة اهلمزة بالرداءة ،إذ قال:
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ِ
القراء ،وهو
ه َز ُ
َ
بعض ّ
غري مهموزة ،وقدْ َ َ
و َج َع ْلنَا َلك ُْم ف َيها َم َعايِ َش ،فالياء ُ
بزائدة ،وإنّام يم ُز ما كان عىل مثال (م ِ
ٍ
فاعل) إذا جاءت الياء
ألنا ليست
َ
ُ َ
ردي ٌء؛ َّ
جيب القراءة
الزجاج (ت )#311إنّه ال ُ
زائد ًة يف الواحد»( .)85ويرى أبو إسحاق ّ

ومجيع النحو ّيني
القراء عىل ترك اهلمز يف معايش،
باهلمز ،وقدْ قال:
ُ
«وأكثر ّ
ُ
البرص ّيني يزعمون ّ
«واهلمز حل ٌن
النحاس:
ُ
أن َ
مهزها خطأ»( .)86وقال أبو جعفر ّ
ال جيوز؛ ّ
َ
ألف اجلمع ،وهي ساكنة ،والياء ساكنة،
(معيشة) ،فزيدت ُ
ألن الواحدَ

فالبدّ من حتريك؛ إذ ال َ
سبيل إىل َ
فح ِّركت الياء بام
الذف ،واأللف ال ُت َّر ُكُ ،

الفاريس هذه القراءة  -قراءة اهلمز
جيب هلا يف الواحد»( ،)87وقدْ وصف
كان ُ
ُّ
 بال َغ َلط( .)88وأشار مك ُّّي بن أيب طالب يف تفسريه ( ُمشكل إعراب القرآن)إىل هذه القراءة ،بقوله« :معايش مجع ُمعيش َة ،ووزنه م ِ
فاعل ،ووزن معيشة
َ
َ
ِ
ِ
ألنا
ثم ُألق َيت حرك ُة الياء عىل العني،
وامليم زائدةٌ؛ ّ
ُ
ُم ْفع َلة ،و َأصلها َمعيشةّ ،

ألنا أصل ّي ٌة ،كان أصلها يف الواحد احلركة ،ولو
من العيش ،فال حيس ُن َه ُزها؛ ّ
كانت زائدة أص ُلها يف الواحد السكون ،هلم ْز َتا يف اجلمع نحو (س ِ
فائن) واحدها
َ
ََ
ّ
مز يف اجلمع إذا
السكون ،وكذلك ُت ُ
(سفينة) عىل َفعيلة ،فاليا ُء زائدةٌ ،أص ُلها ّ
َ
ِ
ِ
ورسائل؛ ّ
ألن الواحدة
كان موضع الياء ألف ًا أو واو ًا زائدتني ،نحو َعجائزَ ،

(عجوز) و(رسالة) .وقدْ َروى خارجة عن نافع هبمز ( َمعايش) ،وجمازه أنّه
وكثري من النحو ّيني ال
َش ّبه الياء األصل ّية بالزائدة ،فأجراها جمراها ،وفيه بعدٌ ،
ٌ
جييزه»( .)89وأدىل ابن جنّي برأيه يف هذا املوضع ،قائالً « :قد اختلفت الرواي ُة

عن نافع ،فأكثر أصحابه يروي عنه (معايش) بال مهز ،والذي روى عنه باهلمز
ألنا ال ختلو من أن تكون مجع
خارجة بن مصعب ،وإنّام كان ُ
مهزها خطأ عنده؛ ّ
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عي ٍ
يش ٍةَ :م ِ
( َمعاش) أو ( َم ِعيشة أو َمعيش) ،...وأصل ( َم ِع َ
شة ،أو مع ُي َش ٌة) عىل
مذهب اخلليل ،وأصل ( َم ِع ٍ
يشَ :م ٌ
عيش) مكسور العني ليس غري؛ ألنّه ليس يف
يش) مجع (م ِع ٍ
ثم َ
قال :وإن كان ( َم ِع ٌ
يشة)،
َ
بضم العنيّ ،
اآلحاد اسم عىل ( َمف ُع ٍل) ّ
فجائز فيه (مفع ٌل) و(م ِ
ٍ
(معاش،
فحق
فع ٌل) مجيع ًا ،وإذا كان األمر كذلك؛ ُّ
ٌ
َ ُ
َ
يش ٍة ،و َم ِع ٍ
و َم ِع َ
متحركة يف األصل،
يش) ّأل ُتمز يف اجلمع؛ ألنّه قدْ كانت عينُه
ِّ
ألنا
حركها ،ومل يقل ْبها ،واحتُملت احلركة؛ ّ
فإذا احتاج إىل حركتها يف اجلمعَّ ،

متحركة يف الواحد ،وإنّام ُيمز يف اجلمع
قو ّية ،وهي من األصل ،وقدْ كانت
ِّ

َّ
الحظ هلا يف احلركة يف الواحد ،نحو ألف( :رسالة)،
حروف املدّ وال ّلني التي
ُ
ِ
ِ
وصحائف ،وعجائز) .فأ ّما
(رسائل،
وياء( :صحيفة) ،وواو (عجوز) إذا قلت:
قول العرب( :مصائب) ،فغلط؛ ّ
ألن الياء يف (مصيبة) عني الفعل ،وهي منقلب ٌة
ِ
عن ٍ
(مصاوب)( .)90وسار
وقياسها
واو ،وأصلها ( ُمصوبة) وأص ُلها احلركة،
ُ
ابن خالويه عىل الطريق نفسه الذي سار عليه ناقدو هذه القراءة؛ إذ قال« :من

مهزه ،وهو َغلط ،وحدّ ثني
ل َن ،وقد َروى خارج ُة عن نافع َ
ه َز هذه اليا َء ،فقد َ َ
ََ
أن األعرج قرأ ِ
عيل ،عن أيب عبيدّ ،
معائش باهلمز»( .)91وقد سار عىل
َ َ
أمحد ،عن ّ
ف أبو ح ّيان ُمدافع ًا عن هذه القراءة؛ إذ قال:
هذا النهج ابن األثري( .)92وقد َو َق َ
ِ
(معايش) بالياء ،وهو القياس؛ ّ
ألن اليا َء يف املفرد ( -عيشة) -هي
اجلمهور
«قرأ
ُ

هتمز الزائدة نحو (ص ِ
حائف) يف َصحيفة»( .)93ومن
أصل ال زائدة ،فتُهمز ،وإنّام ُ
َ
فاملشهور عن
حيذف احلجاز ّيون،
اإلثبات يف حني
الغريب أن ُينسب إىل بني متيم
ُ
ُ
ُ

حذف بعض األصوات،
السعة يف الكالم ،فقد نُسب إليها
ُ
بني متيم ّأنا َتيل إىل ّ
ٍ
قراءات
األلف يف (أنا) ،نجدها وردت يف
الروايات التي تُثبت
َ
فإذا نظرنا إىل ِّ
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فإثبات األلف هنا يف هلجتها
بعدها مهزةٌ ،وبني متيم كانت مشهورة باهلَمز،
ُ
القييس يف
التوصل إىل حتقيق اهلمز( .)94وأشار إىل هذه القراءة مكّي
من أجل
ُّ
ُّ

حج َة َمن أثبت األلف مع اهلمزة
كتابه (الك ُ
وجوه القراءات) ،وذكر ّ
َشف عن ُ
حجة َمن
َ
حذف األلف يف الوصل( .)95وقدْ
املضمومة واملفتوحة ،وأيض ًا ذكر ّ

ورد إثبات األلف يف الوصل مع غري اهلمزة؛ كام يف قول األعشى(:)96

َيف بعدَ ا َمل ِ
شيب كَفى َ
َ
فكيف أنَا َوانتحايل ال َق َوا
ذاك عار ًا
فلم كان ذلك
فقدْ ُق ِر َئ (أنا وانتحايل) بإثبات األلف وصالً ،وبعدها واوّ ،

ضري من القول هباّ ،إل ّ
النحاس َوقف
إن ّ
سائغ ًا يف هلجة عرب ّية كلهجة متيم ،فال َ
موقف ًا متشدِّ د ًا من قراءة نافع ،ووصفها ّ
و َأنَا َأ َّو ُل
نافعَ :
بالشذوذ ،قائالً :وقرأ ٌ

ِِ
وإثباتا
ني )97(بإثبات األلف يف اإلدراج ،واألوىل حذفها يف اإلدراج،
ُ
ا ُمل ْؤمن َ

لغ ٌة شا ّذ ٌة خارج ٌة عن القياس؛ ّ
ألن األلف إنّام جيء هبا لبيان الفتحة ،وأنت إذا
أدرجت ،مل تثبت ،فال معنى لأللف»(.)98
َ

لك ّن د .زاهد تن ّبه إىل ّ
اس كان متناقض ًا يف أقواله ،وقدْ رصد لنا ذلك
النح َ
أن ّ

و َل َت ْف َر ُحوا
للنحاس عندما ر ّد احتجاج أيب عبيد يف اختيار قراءة ُأيب َ
يف موقف ّ
فالنحاس يرفض َ
محل كتاب اهلل عىل املقاييس،
بِ َم َآتَاك ُْم )99(قياس ًا عىل ما قبله،
ّ

عاب عىل أيب عبيد ذلك،
النحاس نفسه بقراءة نافع ،ويؤكِّدها ،مع أنّه َ
ثم يعتدُّ ّ
ّ
قرأت
فنراه يقول« :وإنّام تؤخذ القراءة كام قلنا ،أو كام قال نافع بن أيب نعيم :ما
ُ
األئمة أو أكثر؛ فقد صارت قراءة نافع من
جيتمع عليه رجالن من
حرف ًا حتّى
َ
ّ
ثالثة أو أكثر ،وال نعلم أحد ًا قرأ هبذا الذي اختاره أبو عبيد ّإل أبا عمرو»(.)100

ولع َّلنا مع رأي د .زاهد يف ّ
النحاس كان يتأ َّثر يف أقواله بشيوخه البرص ّيني،
أن ّ
تراث الب�صرة
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الذين يتشدّ دون مع القياس ،وأحيان ًا يميل إىل الكوف ّيني ،وهلذا ،نرى هذا

التناقض يف أقواله ،ولك ّن األوىل ْ
أن ال تُرمى إحدى القراءات بالشذوذ طاملا ّأنا

توافق وجه ًا من وجوه العرب ّية ،ويوجد َمن تك ّلم هبا.
ُ

موقف أيب ح ّيان هذا ُّ
ّ
يدل دالل ًة أكيدة عىل تقديسه للقراءة املتواترة؛ إذ ال
إن
َ

ُ
يقبل فيها كال َم طاعن أو مشكِّك ،ولو صدَ ر هذا الكالم عن مجع كبري.

ويبدو ّ
أن رأي د .زاهد يتوافق مع رأي الكوف ّيني يف جتويزه هذه القراءة؛

العرب
الفراء « :ور ّبام َه َز َت
ُ
لورودها كثري ًا يف كالم العرب؛ ّ
حمتج ًا لذلك بام قاله ّ

وشبهه؛ ّ
يتوهون ّأنا فعيلة؛ لشبهها بوزهنا يف ال ّلفظ وعدّ ة احلروف ،كام
هذا
َ

مجعوا َم َ
صائب
أمس َل ًةُ ،ش ِّبه ب َفعيل وهو َم ْفعل .وقد مهزت العرب ا َمل
َ
سيل املاء َ
وواحدتا مصيبةُ ،ش ِّبهت ب َفعيلة؛ لكثرهتا يف الكالم»(.)101
ُ

 -4الألف يف ال�ضمري املنف�صل (�أنا)

()102

وقع اخلالف يف األلف من ضمري الفصل (أنا) يف قوله تعاىلَ :
أنَا ُأ ْحيِي
ِِ
ني.)104(
َو ُأ ِم ُ
و َأنَا َأ َّو ُل ا ُمل ْؤمن َ
يت ،)103(وقوله تعاىلَ :
فالغالب يف ألف (أنا) ،هو ّأنا إذا وقعت بعدها مهز ٌة مضموم ٌة أو مفتوح ٌة،

فإنا تسقط يف الوصل وتثبت يف الوقف؛ وعليه القراءات املشهورةّ ،إل ّ
إن نافع ًا
ّ

القراء) كانا ُيثبتان األلف يف َ
حال الوقف والوصل ،وهذه القراءة
وأبا جعفر (من ّ
الصحيحة ،وقدْ عدَّ ها ابن خالويه هلجة عرب ّية(.)105
من القراءات ّ

القراء بحذف األلف يف الوصل وإثباهتا يف
السبعة من ّ
يف حني قرأ باقي ّ

خالف يف وجوب
الوقف( ،)106وأ ّما إذا كان بعد األلف مهز ٌة مكسورة ،فلم يقع
ٌ
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حذفها(.)107

األشموين ّ
إثبات األلف
حاه َّن
وذكر
ُ
مخس هلجاتُ ،ف ْص ُ
أن يف هذا الضمري َ
ُّ

َوقف ًا وحذ ُفها وصالً ،والثانية هلجة متيم ،التي تثبت األلف وقف ًا ووصالً،
والثالثة (هنا) بإبدال مهزته هاء ،والرابعة (آن) بمدّ ٍة بعد اهلمزة ،واخلامسة ْ
(أن)

ك ََم ْن(.)108

إثبات األلف يف الوقف والوصل إىل بني متيم ،يف حني نُسب
وقدْ نُسب
ُ

ُّ
نستدل عىل ما ّقرره د .زاهد؛ من ّ
أن
حذف األلف إىل احلجاز( .)109من هنا،
ُ
َ
ثبت ،ومنهم
أصل ال ّلهجات إنّام هو
ُ
اختالف ال ّلهجات بني العرب؛ فمنهم َمن ُي ُ

َمن حيذف.
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ُ
املبحث الثاين
التوجيهُ
النحوي للقراءات القر�آن ّية
ُّ
توطئة
ّ
املوقف
مواقف متعدِّ د ًة من القراءات القرآن ّية ،و ّملا كان هذا
إن للنحو ّيني
ُ
َ

والقراء؛ لذا ،ظهر جل ّي ًا يف تعدُّ د
املنهجي بني النحو ّيني
نابع ًا من اخلالف
ّ
ّ
املتنوعة للنحاة ،ومل يكن خافي ًا ّ
أن بعض ًا من
القراءات؛ تبع ًا لتلك التوجيهات ِّ

علامء النحو كانوا ّقرا ًء للقرآن الكريم ،أو رواة لقراءاته ،مثل :أيب عمرو بن
والفراء ،وابن خالويه ،وغريهمّ ،إل ّ
إن هؤالء كان
والكسائي،
العالء ،واخلليل،
ّ
ّ

املنهجني واضح ٌة يف علمهم وما
فآثار
َ
منهم َمن يميل إىل هذا ،ومنهم إىل ذاكُ ،
يسري عىل
كالكسائي،
ُأثر عنهم من آراء،
ّ
ّ
والفراء ،وابن خالويه؛ ومنهم َمن كان ُ
منهج النحو ّيني ،وإن كان
غلب عليه
ُ
وفق موضوع تصنيفه ،فإن كان يف النحوَ ،

كالزخمرشي يف مواقفه
القراء ،وذلك
يف التفسري والقراءات ،ات ََّض َح لديه
ّ
ُ
منهج ّ

من القراءات ،سواء كان يف ّ
املفصل(.)110
الكشاف أو َّ

ّ
القراء ،هي اخلالفات النحو ّية
أهم اخلالفات التي وقعت يف توجيهات ّ
إن من ّ
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املظهر املتم ِّي َز لتعدُّ د القراءاتّ ،
وإن ورود مجلة من
يف اإلعراب ،حتّى شكّلت
َ
الرؤايس
اآلراء واملصطلحات عند أيب عمرو لدى الكوف ّينيِ ،عالوة عىل تلمذة
ّ
والكسائي عليه كام ُرويُّ ،
يدل عىل ّ
وتطور ًا لنحوه،
الكويف كان امتداد ًا
أن النحو
ّ
َّ
ّ
ثم لغة العرب شعر ًا ونثر ًا( ،)111ومن هذه
الذي كان قائ ًام عىل القرآن وقراءاتهّ ،

اخلالفات النحو ّية:

� -1إعراب (�أيُّ ) �أو بنا�ؤها

ِ ٍ
ِ
ح ِن ِعتِ ًّياّ .)112(
إن
الر ْ َ
قال تعاىلُ  :ث َّم َلنَن ِْز َع َّن م ْن ك ُِّل شي َعة َأ ُّ ُي ْم َأ َشدُّ َع َل َّ

القراءّ ،إل ّ
إن
القراءة املشهورة هلذه اآلية هي ُ
رفع كلمة (أيُّ ُم) ،وعليها عا ّمة ّ

(أيم)؛ عىل
هارون القارئ ،ومعاذ ّ
اهلراء ،وطلحة بن مرصف ،قرؤوها بنصب ّ ُ
ّأنا مفعول(لننزع ّن)( ،)113واملشهور عند النحاة ّ
(أي) املوصولة هلا أربعة
أن ّ

(أي)
أحوال ،ثالثة منها تُعرب فيها ،وواحدة منها تبنى ،وهي فيام إذا كانت ّ

ويذكر
األول :أن تضاف،
مضافة
وصدر صلتها حمذوف ،وهذه األحوال ،هيّ :
َ
ُ
قائم) ،وال ّثاين :أن ال تضاف ،وال ُيذكر
صدر صلتها ،نحو( :يعجبني ُّأيم هو ٌ
ُ
صدر
ويذكر
قائم) ،وال ّثالث :أن ال تضاف،
صدر صلتها ،نحو ( ُيعجبني ٌّ
ُ
َ
أي ٌ
ُ

الصلة،
الرابع :أن تضاف،
َ
وحيذف صدر ِّ
صلتها ،نحوُ ( :يعجبني ٌّ
أي هو قائم)ّ .

أيم قائم)(.)114
نحو( :يعجبني ُّ ُ

أكثر النّحاة ،ولكنّهم اختلفوا يف ع ّلة خترجيها؛
الرفع ،فقدْ قال هبا ُ
وأ ّما قراءة ّ

ُ
ضم َة إعراب ،ويف
كالزجاج ،يعدّ ان هذه
فاخلليل و َمن تابعه يف ذلك
ّ
الضم َة ّ
ّ

يونس
(أي) معنى االستفهام ،وعليه ،فهي مرفوعة عىل احلكاية عندهم .وذهب ُ
ّ
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الكسائي من الكوف ّيني( .)115وأ ّما
إىل رفعها عىل االبتداء ،ووافقه عىل ذلك
ُّ

الضم ،وهي عنده بمعنى (الذي) ،وقدْ ُحذف
سيبويه ،فقدْ ذهب إىل بنائها عىل
ّ
صدر صلتها (العائد)(.)116
ُ

وقدْ ذهب إىل ختطئة سيبويه ٌّ
والزجاج ،فهم
والنحاس،
اجلرمي،
كل من
ّ
ّ
ّ

األنباري من املسائل اخلالف ّية التي
يميلون إىل قراءة النصب ،وقدْ عدّ ذلك
ٌّ
وقعت بني البرص ّيني والكوف ّيني(.)117

األولّ :
وعليه؛ ّ
إن
فإن ختطئة النحاة رأي سيبويه ليست بمناسبة؛ لسببنيّ ،

بأنا «لغة ّجيدة»( ،)118ومل يتعنَّت لرأيه
سيبويه نفسه قدْ وصف قراءة الكوف ّيني ّ
الضم .الثاينّ :
القراء ك ّلهم.
إن قراءة
يف قراءة
الضم هي القراءة املعهودة بني ّ
ّ
ّ

(أيم) ،فهو القراءة،
الزجاج نفسه يف هذه اآلية ما ّ
وممّا قاله ّ
نصه « :فأ ّما رفع ُّ ُ

للنحاس ،جاء قوله« :وهذه
(أيم) بالنصب»( .)119ويف (إعراب القرآن) ّ
وجيوز َّ ُ

آي ٌة مشكل ٌة يف اإلعراب؛ ّ
(أيم) بالرفعّ ،إل هارون
ألن ّ
القراء ك ّلهم يقرؤون ُّ ُ
القارئ؛ ّ
فإن سيبويه حكى عنه ُ ث َّم َلنَن ِْز َع َّن ِم ْن ك ُِّل ِشي َع ٍة َأ َّ ُي ْم بالنصب أوقع
(أيم لننزع ّن)»(.)120
عىل ّ ُ
املفسين( )121إىل هاتَني القراءتني ،وما نظنّه ّأنم ال جيعلون
وقدْ أشار بعض ّ

يرجحون كلتا القراءتني.
هذه املسألة خالف ّية ،فالظاهر عليهم ّأنم ِّ

يستحق أن يرقى إىل عَدِّ ِه
وهبذا يرتفع اإلشكال الوارد يف هذه اآلية ،وهو ال
ُّ

األنباري ،ونميل إىل ترجيح رأي د .زاهد بأنّه
مسألة خالف ّية كام يرى ذلك ابن
ّ
ال خالف كبري ًا بني البرص ّيني والكوف ّيني يف هذه املسألة.
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 -2قراء ُة الرفع ل ّلفظتني (ك ّله) و (يوم)

()122

لقدْ رصد د .زاهد ّ
أن أبا عمرو بن العالء هو الوحيد
الذي قرأ قوله تعاىلُ  :ق ْل إِ َّن ْالَ ْم َر ُك َّل ُه )124(برفع ،لفظة (ك ّله) ،وقرأ الباقون
ك َن ْف ٌس لِنَ ْف ٍ
بالنصب( .)125وكذا قرأ (يوم) يف قوله تعاىلَ  :ي ْو َم َل َتْلِ ُ
س َش ْيئًا
()126
بالرفع ،وهي قراءة ابن كثري ،وقرأ الباقون بالنصب(.)127
َو ْالَ ْم ُر َي ْو َمئِ ٍذ لِ
ّ
()123

السبعة
من ّ

حجة َمن قرأ هباتني القراءتني ،ففي اآلية األوىل كانت
وأشار ابن خالويه إىل ّ

حج ُة َمن قرأ بالرفع أنّه جعله مبتدأ ،و (هلل) اخلرب ،واجلملة خرب ّ
وحج ُة
(إن)،
ّ
ّ
النصب جعل (ك ّله) تأكيد ًا لألمر ،و(هلل) اخلرب( .)128وأ ّما اآلية الثانية ،فقد كانت

أن (يوم) ٌ
حج ُة َمن قرأ بالرفع ّ
األول ،وأضمر له (هو)؛ إشارة إىل
بدل من اليوم ّ
ّ

حجته أنّه جعله
ما تقدّ م ،وكناي ًة عنه ،فرف َعه به ،يف حني َمن قرأ بالنصب كانت ّ
ظرف ًا للدّ ين(.)129

الطويس أنّه« :قرأ أبو عمرو وحده (ك ّله) بالرفع ،والباقون
وقد ذكر
ّ
بالنصب ،ووج ُه الرفع أنّه عىل االبتداء ،والنصب عىل أنّه تأكيد لألمر»(،)130

جعل ّ
أنَ « :من ر َف َع َ
الفراء ،فعندهم ّ
(كل) اس ًام ،فرفعه
وأ ّما النحو ّيون ،ومنهم ّ
ِ
ِ ِ
ّ
وه ُه ْم
ين ك ََذ ُبوا َع َل اهللِ ُو ُج ُ
و َي ْو َم ا ْلق َي َامة ت ََرى ا َّلذ َ
باللم يف (هلل) ،كقوله تعاىلَ :
نصب (ك ّله)َ ،ج َعله ِمن نعت األمر.
ُم ْس َو َّدةٌ ،)131(و َم ْن
َ
الكسائي ّ
أن العرب
الرفع جائز ًا لو ُقرئ به ،وزعم
ويف اآلية الثانيةُ ،جعل
ُ
ُّ

الرفع إذا أضافوا اليو َم إىل يفعل ،وتفعل ،وأفعل ،ونفعل ،فيقولون :هذا
تؤثر
َ
ُ

ُ
ُ
يو ُم ُ
ونفعل ذاك ،فإذا قالوا :هذا يو َم فعلت ،فأضافوا
وأفعل ذاك،
تفعل ذاك،
يوم إىل فعلت ،أو إىل إذ ،آثروا النصب ،وأنشدوا:
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الصبا
عاتبت
حني
ُ
عىل َ
املشيب عىل َّ
َ
َ

يب ِ
َصح َّ
واز ُع
و ُق ُ
والش ُ
لتَ :أ ّملات ُ

()132

والقراء
الكسائي،
فس
ّ
ُّ
وجوز يف الياء والتاء ما جيوز يف فعلت ،واألكثر ما ّ

اجتمعوا عىل النصب»(.)133

والذي يظهر من خالل ما رصده د .زاهد( ،)134هو ّ
أن أبا عمرو كان ممّن

ِ
ينزعون إىل الرفع يف توجيه قراءاهتم ،كام يف اآلية َ ف َل َر َف َ
ث ،)135(واآليات

السابقة.
ّ

األنسب يف توجيه إعراب اآلية األوىل ،فهو ّ
وأ ّما الوج ُه
أن (ك ّله) توكيدٌ
ُ

لـ(األمر) ،و ّملا كان األمر منصوب ًا عىل أنّه اسم ّ
رب
(أن) ،نُصب (ك ّله) ،و (هلل) خ ٌ
لـ ّ
(إن).
وأ ّما اآلية الثانية ،فالراجح فيها قراءة النصب؛ ّ
ظرف ،واألوىل
ألن (يوم)
ٌ

خروجها عن الظرف ّية؛ لذا يمكن القول ّ
بأن
النصبّ ،إل إنّه لوحظ
يف الظرف
ُ
ُ

معاملة الظرف عىل حاله أوىل.

()136

-3اخلالف يف لفظة (خا�ضعني)

ُ
ّ
حتدث غالب ًا بني الفعل وما ُيسند إليه ،ومع هذا ،يوجد
إن املطابقة يف اجلنس

و َل ُي ْق َب ُل
يب والقرآن الكريم ما هو خالف ذلك؛ مثل قوله تعاىلَ :
يف الكالم العر ّ
ِمن َْها َش َفا َع ٌة ،)137(وهذه املطابقة تكاد تكون ظاهرة م ّطرد ًة يف قراءة أيب عمرو

بن العالء؛ فقد قرأ (وال تُقبل) بالتاء(.)138

ويرى د .زاهد ّأنا من باب املشاكلة( .)139ومن أكثر ما حتدث فيه املطابقة ما

يالحظ تأ ّثر املضاف باملضاف إليه يف اكتساب التذكري والتأنيث( ،)140ومنها قوله
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ِ ِ
ني.)141( 
تعاىلَ  :ف َظ َّل ْ
ت َأ ْعنَا ُق ُه ْم َلا َخاضع َ

ُ
«والفعل لألعناق ،فيقول القائل :كيف مل يقل :خاضع ًة؟! ويف
الفرا ُء:
قال ّ

الر َ
ذلك وجوه ك ُّلها صوابّ :أوهلاّ :
جال الكرباء،
أن جماهد ًا جعل األعناقِّ :

رؤوس القوم وكرباؤهم
رؤوسهم
فكانت األعناق ها هنا بمنزلة قولك :ظ َّلت
َ
ُ
ُ
الطوائف ،كام تقول :رأيت
األعناق
هلا خاضعني لآلية .والوجه اآلخر :أن ُتعل
َ
ٍ
ُ
َ
وأحب إ َّيل
الطوائف والعصب.
األعناق
فتجعل
فالن عنق ًا واحدةً،
النّاس إىل
َ
ُّ
من هذين الوجهني يف العرب ّية ّ
فأربابا خاضعون،
أن األعناق إذا خضعت،
ُ

َ
للرجال»(.)142
ثم
فجعلت
َ
َ
جعلت (خاضعني) ِّ
الفعل ّأوالً لألعناقّ ،

الكشاف أنّه« :قرئ ُّ
فتظل أعنا ُقهمْ ،
وممّا جاء يف ّ
صح جمي ُء
فإن َ
قلت :كيف َّ
خاضعني خرب ًا عن األعناق؟ قلت :أصل الكالم :فظ ّلوا هلا خاضعنيِ ،
فأق َحمت
(األعناق) لبيان موضع اخلضوع ،وترك الكالم عىل أصله ،كقولهَ :ذ َه َبت ُ
أهل

الياممةّ ،
كأن األهل غري مذكور .أو ّملا ُوص َفت باخلضوع ،الذي هو للعقالء،
قيل :خاضعني ،كقوله تعاىل :ر َأيتُهم ِل س ِ ِ
ُ
أعناق النّاس:
ين ،)143(وقيل:
اجد َ
َ ْ ُ ْ َ
رؤساؤهم ومقدّ موهمُ ،ش ِّبهوا باألعناق كام قيل هلم :الرؤوس ،والنوايص،
رئ :فظ َّلت أعنا ُقهم هلا خاضعة»(.)144
والصدور ،و ُق َ
ّ

األعناق مؤن ٌ
َ
وبيان ذلكّ :
ُ
َّث ،لكنّها اكتسبت التذكري من الضمري (هم)،
أن

الذي يعود إىل (القوم) ،الذي رجع الوصف (خاضعني) عليها بالتذكري ،قال

أبو عمروّ « :
إن خاضعني ليس من صفة األعناق ،وإنّام هي من صفة الكناية عن
القوم ،التي يف آخر األعناق»(.)145

وحيتمل كالم أيب عمرو يف معنى الوصف ّية أنّه قدْ يكون عدّ كلمة (خاضعني)
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(ظل) ،أو خرب ًا لـ ّ
حاالً بعد ّ
األول للكوف ّيني ،والثاين
(ظل) ،واإلعراب ّ
للبرص ّيني(.)146

وإذا كان أبو عمرو يرى املطابق َة يف اجلنس أوىل من عدمها ،فإنّه يف الوقت

جيوز عد َم املطابقة يف العدد بني الضمري والعائد عليه(.)147
نفسه ِّ

ويرى د .زاهد ّ
أن جتويزه هذه اخلصيص َة يف الرتكيب اقتضت ذلك ،ومثال

ذلك قول امرئ القيس:

ت َم ِ
ني َلا َحدْ َر ٌة َبدْ َر ٌة
آقيهام ِم ْن ُأ ُخ ْر
ُش َّق ْ
َو َع ٌ
فقدْ عاد الضمري (مها) عىل العني ،وهي مفرد؛ ّ
ألن االثنني إذا كانا ال يفرتقان،
()148

جاز َع ْو ُد الضمري عليهام باملطابقة أو عدمها عىل رأي أيب عمرو( ،)149وهبذا ،نجد
َّ
غوي لدى العرب ،فال بأس من
السمة االستعامل ّية شائع ٌة يف التداول ال ّل ّ
أن هذه ِّ

القراءة هبا.

 -4اخلالف يف لفظة َ
(ت َ
�سبَّ)

()150

ِ
الفعل (حتسب َّن) يف قوله تعاىلَ :
َ
ين َك َف ُروا
قرأ اب ُن عامر ومحز ُة
ل َ ْت َس َب َّن ا َّلذ َ
ُم ْع ِ
ين ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َم ْأ َو ُاه ُم الن َُّار َو َلبِئ َْس ا َْل ِص ُري )151(بالياء ،والباقون بالتّاء.
ج ِز َ
وحج ُة َمن قرأ بالياء أنّه جعل َ
النبي؛ ألنّه قدْ تقدّ م ذكر ُه يف قوله
ّ
فاعل احلسبان ّ
ِ
َ ()152
حممدٌ الذين كفروا
الر ُس
تعاىلَ :
حيسب َّن ّ
ول ، وتقدير هذا :أنّه ال َ
و َأطي ُعوا َّ

وجائز أن يكون فاعل
ُمعجزين ،و (الذين) و (معجزين) مفعوال الفعل َت َسب.
ٌ
احلسبان (الذين كفروا) ،عىل ْ
األول حمذوف ًا تقديره :ال حيسب َّن
أن يكون املفعول ّ

وحج ُة َمن قرأ بالتّاء ّ
النص عىل اخلطاب
أنفسهم ُمعجزين.
أن ظاهر ّ
ّ
الذين كفروا َ
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(حيسب) (.)153
للنبي ،وهو الفاعل ،و (الذين كفروا) ،و (معجزين) مفعوال
َ
ّ
مواقف متعدِّ دة،
ونتيج ًة لتباين القراءة ،فقدْ وقف النحو ّيون لتوجيهها
َ

حماولني تفسري كلتا القراءتني.

النحوي؛ إذ ّ
إن الفعل (حتسب ّن) قد
فأ ّما قراءة التاء ،فال إشكال يف توجيهها
ّ

أخذ مفعوليه ،ومها(:الذين ،ومعجزين) ،وفاعله ضمري املخاطب املسترت.
وأ ّما قراءة الياء ،فقد انقسم النحا ُة يف توجيهها عىل قسمني:

الفاريس ،الذي ذكر ّ
أن من
عيل
األول :وهم
ِّ
القسم ّ
ّ
املجوزون ،ومنهم أبو ّ

قرأ بالياءَ ،
األول :أن يكون ضمري ًا عائد ًا عىل
جعل فاعل (حيسب َّن) أحد شيئنيّ ،
النبي الذين كفروا معجزين) ،وهبذا ،يرتفع اعرتاض
ّ
النبي ،أي( :ال حيسب َّن ّ

َمن اعرتض عىل قراءة الياء بعدم وجود مفعولني حلسب؛ ّ
ألن (الذين كفروا،

ومعجزين) مها مفعوال حيسب.

الثاين :وهو أن يكون فاعل (حيسب) هو (الذين كفروا) ،وأ ّما (معجزين)،

حمذوف تقديره (أنفسهم)(.)154
فهو أحد املفعولني ،واآلخر
ٌ
ِ
ين َك َف ُروا َأن ََّم ن ُْم ِل َُل ْم َخ ْ ٌي
ي َس َب َّن ا َّلذ َ
ومثل هذه اآلية قوله تعاىلَ :
و َل َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ني)155(؛ فقد ُق ِرأت -أيض ًا-
اب ُم ِه ٌ
لَ ْن ُفس ِه ْم إِن ََّم ن ُْمل َُل ْم ل َي ْز َدا ُدوا إِ ْث ًم َو َُل ْم َع َذ ٌ
بالتاء والياء يف (حيسب َّن) ،وبفتح اهلمزة وكرسها يف (إنّام) ،وقدْ وقف الرشيف
«فمن قرأ «ال
الريض عىل توجيه ذلك يف كتابه (حقائق التأويل)؛ إذ جاء فيهَ :
ّ
السني والباء من (حتسب ّن) ،وكرسمها،
حتسب َّن» بالتاء  -عىل اختالفهم يف َفتح ِّ
وليس هذا موضع استقصاء ذلك -وهي قراءة نافع ،وابن عامر ،ومحزة من
ِ
ين َك َف ُروا عىل هذه القراءة يف موضع نصب؛
السبعة ،-كان قوله تعاىل :ا َّلذ َ
ّ
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األول يف املعنى،
األول ،واملفعول الثاين يف هذا الباب هو املفعول ّ
فإنّه املفعول ّ
فتح (أن) من قوله تعاىلَ :
أن ََّم ن ُْم ِل َُل ْم؛ ّ
ألن (إمالءهم ال يكون
فال جيوز إذن ُ
السبعة ،فال جيوز يف قراءته
إ ّياهم) .و َمن قرأ (حيسب َّن) بالياء ،وهي قراءة باقي ّ
(أن) من قولهَ :
كرس ّ
أن ََّم ن ُْم ِل َُل ْم َخ ْ ٌي ِلَ ْن ُف ِس ِه ْم.)156(»
بعضهم (وال
الفراءَ « :من قرأ (وال حتسب َّن) قال( :إنّام) ،وقدْ قرأها ُ
وقال ّ
حتسب َّن ا َّلذين كفروا أنّام) بالتّاء والفتح عىل التكرير :ال حتسبنَّهم ال حتسب َّن أنَّام
ِ
اء
نُميل هلم ،وهو كقوله تعاىل َ ف َه ْل َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َّل َّ
السا َع َة َأ ْن ت َْأت َي ُه ْم َب ْغ َت ًة َف َقدْ َج َ
َ
اء ْ ُت ْم ِذك َْر ُاه ْم )157(عىل التكرير :هل ينظرون ّإل أن
شا ُط َها َف َأنَّى َُل ْم إِ َذا َج َ
أَْ

الزجاج هذه القراءة عىل القبح(.)159
جو َز ّ
تأت َيهم»( .)158وقد ّ

جستاين
الس
القسم ال ّثاين :ومن النحاة َمن حلّن القراءة بالياء ،ومنهم أبو حاتم ّ
ّ
أن من قرأ بالياء ،مل ِ
()160
يأت بالياء
النحاس
(ت ،)#248
وحجت ُه عىل ما ذكر ّ
ّ
َّ َ

باملفعول الثاين؛ إذ اقترص عىل مفعول واحد .ويذكر د .زاهد ّ
أن تلحني أيب حاتم
هلذه القراءة كان نابع ًا من تأويله املخطوء؛ بداللة تعليله إ ّياها بقوله« :ألنّه مل
ّ
وكأن راوي القراءة هو الذي صاغ هذا الرتكيب،
يأت ّإل بمفعول واحد»،

الفراء ّ
بالضعف،
أقل حدّ ة من وصف أيب حاتم؛ إذ وصفها ّ
وقدْ كان وصف ّ

يلحنها(.)161
ومل ّ

نحسب
الرغم من أنّنا نميل إىل ترجيح قراءة التاء عىل قراءة الياء ،فإنّنا
ُ
وعىل ّ

يف الوقت نفسه ّ
الفاريس لقراءة الياء فيها يشء من القبول والوجاهة،
أن توجيه
ّ
وهذا أنسب من أن تُرمى قراء ُة الياء بال ّلحن ،والذي يبدو ّ
أن د .زاهد ال يرتيض
تلحني القراءات مهام ّ
السجستاين
السابق عىل رأي
َ
قل عد ُدها؛ بداللة تعليقه ّ
ّ
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يف تلحني قراءة الياء ،ويرى د .زاهد ّ
ناتج من
أن اختالف مواقف النحو ّيني ٌ

اختالف نظرهم إىل تركيب اآلية ،وحماولة إخضاعها ملعايريهم وقواعدهم(.)162

 -5اخلالف يف لفظة (�أ ُكن)

()163

قرأ أبو عمرو بن العالء قوله تعاىلَ  :ل ْو َل َأ َّخ ْرتَنِي إِ َل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
يب َف َأ َّصدَّ َق
ِ
ِ
ني .)164(قرأ الفعل (أ ُك ْن) بالنصب.
الصال َ
َو َأك ُْن م َن َّ
ّ
السبعة
إن الفعل (أكُن) فيه قراءتان ،األوىل :قراءة أيب عمرو بن العالء من ّ

السبب ّية؛ والقراءة
بالنصب يف (أكون)؛ عطف ًا عىل ّ
ألنا منصوبة بفاء ّ
(فأصدَّ ق)؛ ّ

األخرى هي قراءة اجلزم ( َأ ُك ْن)( ،)165واختُلف يف توجيه هذا اجلزم؛ إذ جاء
َ
اخلليل عن قولهَ :ف َأ َّصدَّ َق َو َأك ُْن ِم َن
سيبويه«:وسألت
يف الكتاب :يقول
ُ
ِ
ني ،فقال :هذا كقول زهري(:)166
الصال َ
َّ
ست ُم ِ
والَ َس ٍ
در َك َما َمىض
ابق شيئ ًا إ َذا كَان جائي ًا
َبدا َيل َّأن َل ُ
جروا هذا؛ َّ
كأنم قد أثبتوا يف
ألن ّ
األول قدْ يدخ ُله الباء ،فجاءوا بالثاينَّ ،
فإنّام ّ

األول الباء ،فكذلك هذا؛ ّملا كان الفعل الذي قبله قدْ يكون جزم ًا ،وال فاء فيه،
ّ

وكأنم قدْ جزموا قبله ،فعىل هذا َّ
توهوا هذا»(.)167
تك َّلموا بالثاينَّ ،

التوهم ،-وأ ّما سيبويه ،فقدْ محل هذا
وهذا هو رأي اخلليل  -أي :اجلزم عىل
ّ

«واعلم ّ
أن
الكالم عىل الغلط يف موضعني آخرين من كتابه ،قال يف أحدمها:
ْ

ناس ًا من العرب يغلطون ،فيقولونّ :إنم أمجعون ذاهبون ،وإنّك وزيدٌ ذاهبان؛
أن معناه معنى االبتداء ،فريى أنّه قال :هم ،كام قال :وال ٍ
وذاك ّ
سابق شيئ ًا إذا

كان جائي ًا»(.)168
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ويف املوضع اآلخر ،قال« :وزعم أبو اخل ّطاب
يقولونِ :
كأنا ّملا كانت يف موضع اجلزم،
وت ،فيكرسون
ادعه يف َد َع ُ
َ
العني؛ َّ
()169

ّ
أن ناس ًا من العرب

َّ
توهوا َّأنا ساكنة؛ إذ كانت آخر يشء يف الكلمة يف موضع اجلزم ،فكرسوا حيث
كانت الدّ ال ساكنة؛ ألنّه ال يلتقي ساكنان ،كام قالواُ :ر ِّد يا فتى ،وهذه لغة رديئة،
وإنّام هو غلط»(.)170

املفسين والنحو ّيني( )171يميلون إىل اجلزم؛ عطف ًا عىل ّ
والظاهر ّ
حمل
أن
َ
أغلب ّ
ُ

الفراء:
(فأصدّ ق) ،وليس عىل
ّ
الفعل املنصوب ّ
التوهم كام قال اخلليل ،فقدْ قال ّ
ألنا يف ّ
حمل جزم؛ إذ كان الفعل إذا وقع
«رددت (وأك ْن) عىل موضع الفاء؛ ّ

والنصب عىل ْ
أن تر ّده عىل ما بعدها ،فتقول( :وأكون)،
موقعها بغري الفاء ،جزم،
ُ
القراء
وهي يف قراءة عبد اهلل بن مسعود( ،وأكون) بالواو ،وقدْ قرأ هبا بعض ّ
قال :وأرى ذلك صواب ًا؛ ّ
ألن الواو ر ّبام ُحذفت من الكتاب وهي تراد لكثرة ما

تنقص وتُزاد يف الكالم»(.)172

وقدْ ر ّد د .خليل بنيان عىل كالم اخلليل و َمن ذهب مذهبهّ ،
بأن ما يف اآلية

ٍ
عم يف بيت زهري؛ ذلك ّ
عامل
توهم وجود
ٌ
اجلر يف (سابق) كان عىل ّ
أن ّ
خمتلف ّ

ِ
غي موجود أصالً ،وهو الباء يف خرب ليس ،وأ ّما اآلية الكريمة ،فال وجود لعامل
ألن العامل موجو ٌد ،وهو الفاء( ،)173وعليه؛ ّ
التوهم فيها أصالً؛ ّ
ترجيح
فإن
ّ
َ

اجلزم عطف ًا عىل ّ
وأصح.
املحل أوىل،
ّ

ويبدو ّ
ألنا
أن د .زاهد استحسن قراءة أيب عمرو (النصب) يف (أكون)؛ َّ

والوهم(.)174
النحوي ،وأبعد من
أقرب إىل واقع املنظور
ّ
التوهم َ
ّ
ُ
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()175

-6اخلالف يف لفظة «امر�أتك»

القراء يف لفظة (امرأتك) يف قوله تعاىلَ  :ف َأ ْ ِ
س بِ َأ ْهلِ َ
ك بِ ِق ْط ٍع ِم َن
اختلف ّ
ت ِمنْك ُْم َأ َحدٌ إِ َّل ْام َر َأت َ
َك ،)176(وقدْ كان هلم فيها قراءتان ،األوىل:
ال َّل ْي ِل َو َل َي ْلت َِف ْ
واحلجة
السبعة(.)177
ّ
الرفع ،التي قرأ هبا أبو عمرو بن العالء ،واب ُن كثري من َّ
قراءة َّ

«أنا استثناها من قوله :وال يلتفت منكم أحدٌ »(.)178
يف هذه القراءة ّ

والكسائي ،واب ُن عامر،
وعاصم،
نافع،
وال ّثانية :قراءة النصب ،التي قرأ هبا ٌ
ُّ
ٌ

وحج ُة َمن قرأ هبذه القراءة أنّه استثنا ٌء من
ومحزةُ ،وهي األشهر واألرجح()179؛
ّ
قولهَ  :ف َأ ْ ِ
س بِ َأ ْهلِ َ
ت.)180(
و َل َي ْلت َِف ْ
ك وليس َ
العكربي قراء َة النصب بقوله« :و ُيقرأ بالنصب عىل أنّه استثنا ٌء من
ووجه
ُّ
َّ

(أحد) ،أو من (أهل)»( ،)181واختار
الفرا ُء(،)182
ُ
أغلب النُّحاة هذا التوجيه ،ومنهم ّ
والنحاس( ،)185ومكّي
القييس(.)186
وأبو عبيدة( ،)183واألخفش(،)184
ّ
ّ

بالرفع عىل أنّه ٌ
بدل من
وجهها
ُّ
الرفع ،فقدْ ّ
العكربي بقولهُ « :يقرأ َّ
أ ّما قراء ُة ّ

والنهي يف ال َّلفظ لـ(أحد) ،وهي يف املعنى للوط ،أي :ال مت ِّك ْن أحد ًا
(أحد)،
ُ
االلتفات ّإل امرأتك»(.)187
منهم
َ

الرفع عىل البدل؛ إذ لو كان األمر كذا ،لكان «وال
وأنكر أبو عبيدة قراءة َّ

بالرفع ،وجعل (ال) نافية؛ ّ
ألن املعنى يصري إذا أبدلت (املرأة) من
يلتفت» َّ
(أحد) وجزمت (يلتفت) عىل النهيّ :
وليس املعنى
االلتفات،
بيح هلا
ُ
َ
أن املرأة ُأ َ

كذلك(.)188

فإنكار أيب عبيدة هلذه القراءة ال جيوز؛ ّ
السبع ّية
ألن هذه القراءة من القراءة َّ

القراء أبو عمرو بن العالء ،واب ُن كثري ،واألجدر به ْ
أن
أئمة ّ
املتواترة ،وقرأ هبا ّ
تراث الب�صرة
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يوجه هذه القراءة التوجيه األنسب كام فعل بعضهم.
ِّ

()189
ربد عىل هذه اآلية ،بأنّه أجاز هذه القراءة،
وأشار ّ
النحاس إىل تعليق امل ِّ

ّ
وأن املراد بالنهي هو املخا َطب ،أي( :لوط) ،ولفظة (أحد) ،أي :ال تدعهم
يلتفتون ّإل امرأتك ،كام تقول خلادمك :ال خيرج فالن ،فلفظ النهي لفالن،

ومعناه للمخاطب ،أي :ال تدعه خيرج ،فكذلك معنى النهي إنّام هو للوط(.)190

األندليسّ :
منقطع مل ُيقصد
«إن االستثنا َء عىل كلتا القرا َءتني
وقال أبو ح ّيان
ٌ
ّ

إخراجها من املأمور باإلرساء هبم ،وال من املنه ّيني عن االلتفات ،ولكن
به
ُ
استؤنف اإلخبار عنها ،فاملعنى :لكن امرأتك جيري هلا كذا وكذا ،ويؤ ّيد هذا

املعنى ّ
أن مثل هذه اآلية جاءت يف سورة احلجر ،وليس فيها استثناء ألبتّة ،قال
تعاىلَ  :ف َأ ْ ِ
س بِ َأ ْهلِ َ
ت ِمنْك ُْم َأ َحدٌ
ك بِ ِق ْط ٍع ِم َن ال َّل ْي ِل َوا َّتبِ ْع َأ ْد َب َار ُه ْم َو َل َي ْلت َِف ْ

َو ْام ُضوا َح ْي ُ
ون)191(؛ فلم تقع العناية يف ذلك ّإل بذكر من أنجاهم
ث ت ُْؤ َم ُر َ
رشح حال امرأته يف سورة هود تبع ًا ال مقصود ًا باإلخراج ممّا
اهلل تعاىل ،فجاء ُ
تقدّ م ،وإذا اتّضح هذا املعنىُ ،ع ِل َم ّ
أن القراءتني وردتا عىل ما تقتضيه العرب ّية
فالنصب لغ ُة أهل احلجاز ،وعليه
والرفع،
ُ
يف االستثناء املنقطع ،ففيه النصب ّ
القراء»(.)192
والرفع لبني متيم ،وعليه اثنان من ّ
األكثرَّ ،

والظاهر ّ
أن النصب هو األرجح؛ مح ً
ال هلذا االستثناء عىل القطع ال االتصال؛
ُ

الرفع يقتيض إعراب (امرأتك) عىل ّأنا ٌ
ّ
ثم سوف
بدل من (أحد) ،ومن َّ
ألن ّ
أن امرأ َة ٍ
سيتحول إىل ّ
ُت ُك يف حكم املبدل منه ،أيّ :
لوط قدْ أمرها اهلل
كأن املعنى
ّ
تَْ
غري ذلك؛ إذ ّ
إن املأمور بعدم االلتفات هم
بعدم االلتفات إىل قومها(،)193
ّ
واحلق ُ

املؤمنون من قوم لوط ،وليست امرأته.
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وقدْ تن ّبه د .زاهد إىل ّ
املنفي ،سواء أكان
أن مذهب أيب عمرو يف االستثناء
ّ
ما َف َع ُلو ُه إِ َّل َقلِ ٌ
متّص ً
يل ،)194(أو منقطع ًا -عند بعضهم-
ال كام يف قوله تعاىلَ :
كام يف قوله تعاىلَ  :ف َأ ْ ِ
س بِ َأ ْهلِ َ
ت ِمنْك ُْم َأ َحدٌ إِ َّل
ك بِ ِق ْط ٍع ِم َن ال َّل ْي ِل َو َل َي ْلت َِف ْ
ْام َر َأت َ
َك )195(هو اإلتباع عىل البدل ّية؛ لذا ،فالوجه األنسب يف (قليل) عند أيب
الرفع يف (امرأتك) عىل ّأنا بدل
الرفع عىل ّأنا بدل من الواو ،وكذا ّ
عمرو هو ّ

من (أحد).

أن أبا عمرو كان نحوه وظيفي ًا تطبيقي ًا؛ لذا ،مل ِ
وقدْ الحظ د .زاهد ّ
يأت
ّ
ّ

ُ
مبوب؛ بل كانت املوضوعات تعرض وفق ما يقتضيه
احلديث فيه بشكل من َّظ ٍم َّ
غوي ،فيجري احلديث يف ذلك ،سواء كان هذا املوقف يف قراءته اآلية،
املوقف ال ّل ّ

نص آخر ُيروى بلهجة
وحتليلها ،واالحتجاج هلا ،أم يف بيت شعر ُيقرأ وحي َّل ُل ،أو ّ

ف
اللغوي حتلي ُله ،ومل يؤثر عنه
من ال ّلهجات ،أو برتكيب يستوقف
كتاب مؤ َّل ٌ
ٌ
َّ
يضم موضوعات النّحو بأبوابه كام ُأثر عن سيبويه ،بل ُيستفاد نحوه من قراءته،
ُّ
وأقواله ،وآرائه التي ن ُِق َل ْت عنه ،وأنّه  -أي :أبا عمرو بن العالءَ ،-
كان يربط

الرتكيب ،ومعناه ،وتفسري الظواهر ال ّلغو ّية أو تقديرها ،يتّصل بذلك اتصاالً
َ

ِ
وصور التعبري ،فض ً
ال عن أنّه ُوصف بسعة
وثيق ًا ،وكان كثري االهتامم باألساليب

العلم بأساليب كالم العرب(.)196

ِ
توجيهاته
أسس
وكان أبو عمرو برص ّي ًا يف ّاتاهه
ّ
النحوي ،وعىل هذا َّ

للقراءات القرآن ّية.
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اخلامتة
يف ختا ِم سياحتِنا ضمن ط ّيات هذا البحث وفقراته ،استخلصنا النتائج اآلتية:

رشط حتقيق مفهوم القراءة برواية القارئ عن شيوخه ّ
َ
بأن
َ -1ق َّيدَ د .زاهد

القراءة ليست اجتهاد ًا ،بل هي إسنا ٌد ورواي ٌة.

 -2يرى د .زاهد ّ
اختالف
أن اختالف القراءات القرآن ّية يعود لسببنيّ ،أوهلام:
ُ

القبائل وتباين ال ّلهجات بني القبائلُّ ،
فكل قارئ يقر ُأ بلهجته ،وبضوابط تلك
والصف ،وثانيهام :خمالف ُة القراءة َلرسم املصحف.
ال ّلهجة من حيث ّ
الصوت ّ

يت
 -3يرى د .زاهد يف حذف احلركة يف اإلدغام ،أنّه يتّصل بالتشكيل الصو ّ

املوسيقي لأللفاظ املفردة ولأللفاظ املركبة واملنظومة يف الكالم ،وهو موجود
أو
ّ

يف الوقف ،وموجود -أيض ًا -يف مواضع التخفيف وتسهيل النطق ،سواء أكان
يف اهلمزة وتسهيلها ،أم حذفها ،أو يف اإلدغام بصورتيه؛ فموضع اإلدغام ،يكون
قياس حذف
يصح فيه ُ
الصوتان ،وأقرب مثال ُّ
يتوحد أو يتقارب فيه ّ
موقف ًا نطق ّي ًا َّ

احلركة يف اإلدغام هو حذف احلركة يف العرب ّية عند اتّصال ال ّلفظة بالضامئر؛ فياء
تظهر حرك ُة الفعل يف أكثر األحيان حني تتّصل هبا ،سواء كانت حرك َة
املتك ِّلم ال ُ
ٍ
ٍ
للسهولة
اقتضت ال ُّلغ ُة فيه
موقف
إعراب ،وغري ذلك،
بناء ،أو
َ
ٌ
ْ
حذف احلركة ّ
ٍ
وال ُيرسُّ ،
موقف َوفق طبيعتِه.
وكل
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ّ -4
أن د .زاهد يتوافق مع الكوف ّيني يف جتويز القراءة باهلمز؛ لورودها كثري ًا

يف كالم العرب.

تلحني القراءات مهام َّ
قل عد ُدها ،ويرى ّ
ّ -5
اختالف
أن
أن د .زاهد ال يرتيض
َ
َ

ناتج من اختالف نظرهم إىل تركيب اآلية ،وحماولة إخضاعها
مواقف النحو ّيني ٌ
ملعايريهم وقواعدهم.
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ُ
الهوام�ش
الفراهيدي ،كتاب العني ،ما ّدة (قرء).205-204/5 :
-1
ّ
السبع :ص ،103والبيت ل َعمرو بن كلثوم.
ُ -2ينظرّ :
وزين ،رشح املع َّلقات ّ
الز ّ
الزبيدي ،تاج العروس ،ما ّدة (قرأ).370-364/1 :
-3
ّ
 -4سورة القيامة ،اآلية (.)17
الصحاح ،ما ّدة (قرأ).65/1 :
ُ -5ينظر:
اجلوهريّ ،
ّ
الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن.318/1 :
-6
ّ
اجلزري ،منجد املقرئني ومرشد الطالبني :ص.3
 -7ابن
ّ
مياطي ،إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش :ص.5
 -8الدّ
ّ
يب :ص.309
بدي ،أثر القرآن والقراءات يف النحو العر ّ
حممد سمري ال ّل ّ
ّ -9
الس ِّيد رزق الطويل ،يف علوم القراءات :مدخل ودراسة وحتقيق :ص.27
ّ -10
القرآين :ص.21
النص
 -11زهري زاهد ،يف ِّ
ّ
القرآين :ص ،21و ُينظر املعجم الوسيط ،جمموعة مؤ ِّلفني،
النص
 -12زهري زاهد ،يف ِّ
ّ
ما ّدة (قرأ).360/2 :
القرآين.24-23 :
النص
ُ -13ينظر:
الزركيش ،الربهان ،331/1 :وزهري زاهد ،يف ِّ
ّ
ّ
القرآين :ص.24-23
النص
ُ -14ينظر :د .زهري زاهد ،يف ِّ
ّ
القرآين :ص.26-25
النص
 -15زهري زاهد ،يف ِّ
ّ
القرآين :ص.26-25
النص
ُ -16ينظر :زهري زاهد ،يف ِّ
ّ
ُ -17ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.54 ،49
 -18سورة طه ،من اآلية (.)63
 -19أبو عبيدة ،جماز القرآن.21/2 :
الفراهيدي ،اجلمل يف النّحو :ص.157
-20
ّ
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 -21سورة مريم ،من اآلية (.)19
السبع.236 /1 :
 -22ابن خالويهّ ،
احلجة يف القراءات ّ
اجلزري ،النرش يف القراءات العرش :ص ،7وزهري زاهد ،أبو عمرو بن
ُ -23ينظر :ابن
ّ
العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.53
 -24زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.53
ُ -25ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.66
 -26سورة البقرة ،من اآلية (.)54
ُ -27ينظر :سيبويه ،الكتاب.202/4 :
ربد،
ُ -28ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص ،68وامل ِّ
النحاس ،إعراب القرآن :ص.122
الكامل يف ال ّلغة واألدب ، ،209/1 :وأبو جعفر ّ
السبعة.302/1 :
عيل
الفاريسّ ،
للقراء َّ
احلجة ّ
ّ
 -29أبو ّ
 -30سورة الزخرف ،من اآلية (.)80
(بترصف).
 -31ابن جنّي ،اخلصائص ،72/1 :وما بعدها
ّ
 -32سورة يوسف ،من اآلية (.)11
 -33سورة القيامة ،اآلية (.)40
 -34سورة البقرة ،من اآلية (.)54
 -35ابن جنّي ،اخلصائص.74-73/1 :
ُ -36ينظر :سيبويه ،الكتاب ،203/4 :وابن جنّي ،اخلصائص.76-75/1 :
ُ -37ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.68
 -38سورة هود ،من اآلية (.)28
الفراء ،معاين القرآن.13-12/2 :
ّ -39
يب :ص.154
ُ -40ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -41ابن منظور ،لسان العرب ،ما ّدة (دغم).203/12 :
األزهري ،هتذيب ال ّلغة ،ما ّدة (دغم).66/3 :
-42
ّ
ُ -43ينظر :إبراهيم أنيس ،يف ال ّلهجات العرب ّية :ص ،62واألصوات ال ّلغو ّية :ص،174
اجحي ،ال ّلهجات العرب ّية يف القراءات القرآن ّية :ص.135
الر
ّ
وعبده ّ
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ّحوي
ُ -44ينظر :إبراهيم أنيس ،يف ال ّلهجات العرب ّية :ص ،62وبرجسرتارس،
التطور الن ّ
ّ
ل ّلغة العرب ّية :ص.29
التطور
ُ -45ينظر :إبراهيم أنيس ،يف ال ّلهجات العرب ّية :ص ،64وبرجسرت ارس،
ّ
النحوي :ص.29
ّ
ُ -46ينظر :إبراهيم أنيس ،يف ال ّلهجات العرب ّية :ص.62
اجلزري ،النرش يف القراءات العرش.275-274/1 :
ُ -47ينظر :ابن
ّ
 -48ابن جنّي ،اخلصائص.143/2 :
ُ -49ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.81
 -50إبراهيم أنيس ،يف ال ّلهجات العرب ّية :ص.62
السبعة يف القراءات :ص.116
 -51ابن جماهدّ ،
ُ -52ينظر :إبراهيم أنيس ،يف ال ّلهجات العرب ّية :ص.63
 -53سورة يوسف ،من اآلية (.)11
التاث.316-315/2 :
 -54أمحد علم
اجلندي ،ال ّلهجات العرب ّية يف ّ
ّ
ُ -55ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.82
 -56زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.83-82
 -57زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.84-83
 -58ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.84
 -59سورة يوسف ،من اآلية (.)11
السبعة يف القراءات :ص.345
ُ -60ينظر :ابن جماهدّ ،
ُ -61ينظر :الداين ،التيسري يف القراءات :ص.320
الفراء ،معاين القرآن.38/2 :
ُ -62ينظرّ :
النحاس ،إعراب القرآن :ص.441
ُ -63ينظرّ :
ُ -64ينظر :ابن جنّي ،اخلصائص.75-72/1 :
 -65زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.84
 -66سورة النجم ،اآلية (.)50
النحاس ،إعراب القرآن :ص.898
ّ -67
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 -68سورة آل عمران ،من اآلية (.)75
 -69سورة النّجم ،اآلية (.)50
النحاس ،إعراب القرآن :ص.898
ّ -70
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه.179/4 :
ّ -71

 -72الداين ،التيسري يف القراءات :ص.473
الفراء ،معاين القرآن.102/3 :
ّ -73
 -74ابن جنّي ،اخلصائص ،142/2 :و ُينظر :إبراهيم أنيس ،األصوات ال ّلغو ّية:
ص.174
رس صناعة اإلعراب ،69/1 :و ُينظر :كامل برش ،علم ال ُّلغة العا ّم-
 -75ابن جنّيّ ،
األصوات :ص.89
السبع ،162-161/1 :وابن
ُ -76ينظر :مكّي
القييس ،الكشف عن وجوه القراءات ّ
ّ
اجلزري ،النرش يف القراءات العرش ،23-22/2 :وكامل برش ،علم ال ّلغة العا ّم -األصوات:
ّ
ص.89
االسرتابادي ،رشح ّ
الشافية.278 ،277 ،274 ،248-247/3 :
الريض
ّ
ُ -77ينظرّ :
ُ -78ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص،87
الفاريس،
عيل
وسيبويه ،الكتاب،451-446/4 :
ّ
ّ
والنحاس :إعراب القرآن :ص ،898وأبو ّ
السبعة ،133-132/1 :وابن عصفور ،املمتع يف الترصيف :ص.723-722
ّ
للقراء ّ
احلجة ّ
ُ -79ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص،84
يب :ص ،133وما بعدها.
وموضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.156
ُ -80ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -81سورة األعراف ،اآلية (.)10
الزخمرشيّ ،
الكشاف.85/2 :
-82
ّ
 -83سورة احلجر ،اآلية (.)20
الزخمرشيّ ،
الكشاف.537/2 :
-84
ّ
 -85األخفش ،معاين القرآن.2/2 :
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه.320-319/2 :
ّ -86
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النحاس ،إعراب القرآن :ص.336
ّ -87
السبعة.232/2 :
عيل
الفاريسّ ،
للقراء ّ
احلجة ّ
ّ
ُ -88ينظر :أبو ّ
 -89مكّي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن :ص.63
 -90ابن جنّي ،املنصف.262-261 :

 -91ابن خالويه ،إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم :ص.49
القلقشندي ،صبح األعشى.179-178/1 :
ُ -92ينظر:
ّ
األندليس ،البحر املحيط.272-271/4 :
 -93أبو ح ّيان
ّ
الراجحي ،ال ّلهجات العرب ّية يف القراءات القرآن ّية :ص.171
ُ -94ينظر :عبده
ّ
القييس ،الكشف عن وجوه القراءات.307-306/1 :
ُ -95ينظر :مكّي
ّ
واألشموين ،حاشية الص ّبان،114/1 :
الطربيس ،جممع البيان،366/2 :
ُ -96ينظر:
ّ
ّ
يب :ص.158
وزهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -97سورة األعراف ،من اآلية (.)143
النحاس ،إعراب القرآن :ص.354
ّ -98
 -99سورة احلديد ،من اآلية (.)23
النحاس ،إعراب القرآن :ص.940
ّ -100
الفراء ،معاين القرآن ،374-373/1 :و ُينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية
ّ -101
يب :ص.157
النّحو العر ّ
يب :ص.157
ُ -102ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ

 -103سورة البقرة ،من اآلية (.)258
 -104سورة األعراف ،من اآلية (.)143
السبع :ص.75
ُ -105ينظر :ابن خالويهّ ،
احلجة يف القراءات ّ
السبعة يف القراءات :ص ،188والداين ،التيسري يف القراءات:
ُ -106ينظر :ابن جماهدّ ،
احلجة يف القراءات :ص.76-75
ص ،82وابن خالويهّ ،
الطربيس ،جممع البيان.366/2 :
ُ -107ينظر:
ّ
األشموين ،حاشية الص ّبان.114/1 :
ُ -108ينظر:
ّ
الدمياطي ،إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش :ص.192
ُ -109ينظر:
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن

265

�ش ّوال 1440هـ َ -حزِيران 2019م

بن ال َعالء من منظو ِر الدّكتور زهري غازي زاهد
قراء ُة �أبي َع ْم ُرو ِ
يب :ص.133
ُ -110ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
ُ -111ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص.187
 -112سورة مريم ،اآلية (.)69
يب :ص.171
ُ -113ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ

ُ -114ينظر :ابن عقيل ،رشح ألف ّية ابن مالك.162-161/1 :
يب :ص.173-172
ُ -115ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
ُ -116ينظر :سيبويه ،الكتاب.400/2 :
األنباري ،اإلنصاف (املسألة .380/2 :)102
ُ -117ينظر :ابن
ّ
ُ -118ينظر :سيبويه ،الكتاب.399/3 :
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه.167-166/3 :
ّ -119
النحاس ،إعراب القرآن :ص.531
ّ -120
ّ
والطربيس ،جممع البيان،807/6 :
الكشاف،35/3 :
الزخمرشي،
ُ -121ينظر:
ّ
ّ
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،133/11 :وما
والرازي ،مفاتيح الغيب،119/16 :
ّ
ّ
بعدها.
يب :ص.162
ُ -122ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.162
 -123ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -124سورة آل عمران ،من اآلية (.)154
القييس ،الكشف عن
السبعة يف القراءات :ص ،217ومكّي
ُ -125ينظر :ابن جماهدّ ،
ّ
وجوه القراءات ،261/1 :والدّ اين ،التيسري يف القراءات :ص.256
 -126سورة االنفطار ،من اآلية (.)19
القييس ،الكشف عن
السبعة يف القراءات :ص ،674ومكّي
ُ -127ينظر :ابن جماهدّ ،
ّ
وجوه القراءات ،365-364/2 :والداين ،التيسري يف القراءات :ص.514
احلجة يف القراءات :ص.240 ،56
ُ -128ينظر :ابن خالويهّ ،
احلجة يف القراءات :ص.240 ،56
ُ -129ينظر :ابن خالويهّ ،
ّ
الكشاف:
الزخمرشي،
الطويس ،التبيان ،23/3 :و ُينظر ،293/10 :و ُينظر:
-130
ّ
ّ
والقرطبي ،اجلامع
والرازي ،مفاتيح الغيب ،95/4 :و ،85-84/30
 ،455/1و،717/4
ّ
ّ
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ألحكام القرآن ،242/4 :و .249/19
 -131سورة الزمر ،من اآلية (.)60
الذبياين :ص.79
ُ -132ينظر :ديوان النابغة
ّ
الزجاج ،معاين القرآن
الفراء ،معاين القرآن ،243/1 :و  ،245-244/3و ُينظرّ :
ّ -133

وإعرابه 480/1 :و .295/5
يب :ص.163-162
ُ -134ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -135سورة البقرة ،من اآلية (.)197
يب :ص.152
ُ -136ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -137سورة البقرة ،من اآلية (.)48
النحاس ،إعراب القرآن :ص.120
ُ -138ينظرّ :
 -139ويقصد الدّ كتور زاهد باملشاكلة «املقاربة واملشاهبة ،فاملشاكلة قدْ تكون مطابقة ،أو
الساعة
قدْ تكون غري مطابقة» .مكاملة هاتف ّية مع الدّ كتور يوم اجلمعة املوافق 2013/2/1مّ ،
والربع مساء.
السادسة ّ
ّ
يب :ص.152
ُ -140ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -141سورة ّ
الشعراء ،من اآلية (.)4
الفراء ،معاين القرآن.277-276/2 :
ّ -142
 -143سورة يوسف ،من اآلية (.)4
ّ
الرازي ،مفاتيح الغيب،59/19 :
الكشاف ،305/3 :و ُينظر:
الزخمرشي،
-144
ّ
ّ
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.90-89/13 :
ّ
يب :ص.152
 -145زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.152
ُ -146ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.152
ُ -147ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
الستّة اجلاهل ّية :ص.65-64
ُ -148ينظر:
البطليويس ،رشح األشعار ِّ
ّ
يب :ص.152
ُ -149ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.173
ُ -150ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -151سورة النّور ،اآلية (.)57
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 -152سورة النّور ،من اآلية (.)56
احلجة يف القراءات :ص ،205والداين ،التيسري يف القراءات
ُ -153ينظر :ابن خالويهّ ،
القييس ،الكشف عن وجوه القراءات ،143-142/2 :ومشكل
السبع :ص ،385ومكّي
ّ
ّ
إعراب القرآن :ص.97

الطربيس ،جممع البيان.240/7 :
ُ -154ينظر:
ّ
 -155سورة آل عمران ،اآلية (.)178
 -156الرشيف الريض ،حقائق التأويل :ص.289
حممد ،من اآلية (.)18
 -157سورة ّ
الفراء ،معاين القرآن.248/1 :
ّ -158
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه.490/1 :
ُ -159ينظرّ :
النحاس ،إعراب القرآن :ص.592
ُ -160ينظرّ :
والفراء ،معاين
يب :ص،174
ُ -161ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
ّ
القرآن.259/2 :
يب :ص.175
ُ -162ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.167
ُ -163ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
 -164سورة املنافقون ،من اآلية (.)10
القييس ،الكشف عن
السبعة يف القراءات :ص ،130ومكّي
ُ -165ينظر :ابن جماهدّ ،
ّ
وجوه القراءات.323-322/2 :
 -166رشح ديوان زهري بن أيب سلمى :ص.116
 -167سيبويه ،الكتاب.101-100/3 :
 -168سيبويه ،الكتاب.155/2 :
 -169هو األخفش األكرب ،عبد احلميد بن عبد املجيد (ت.)#167
 -170سيبويه ،الكتاب.160/4 :
ّ
والرازي،
الكشاف،546/4 :
والزخمرشي،
الطويس ،التبيان،16/10 :
ُ -171ينظر
ّ
ّ
ّ
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن،131-130/18 :
مفاتيح الغيب،118-117/28 :
ّ
والنحاس ،إعراب القرآن :ص.974
والزجاج ،معاين القرآن وإعرابه،243/4 :
ّ
ّ
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الفراء ،معاين القرآن.87/1 :
ّ -172
ُ -173ينظر :خليل بنيان ،النحو ّيون والقرآن :ص.193
يب :ص.167
ُ -174ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
يب :ص.169
ُ -175ينظر :زهري زاهد ،موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ

 -176سورة هود ،من اآلية (.)81
السبعة يف القراءات :ص.338
ُ -177ينظر :ابن جماهدّ ،
احلجة يف القراءات :ص.131
 -178ابن خالويهّ ،
السبعة يف القراءات :ص ،338والداين ،التيسري يف القراءات:
ُ -179ينظر :ابن جماهدّ ،
القييس ،الكشف عن وجوه
والزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،68/3 :ومكّي
ص،316
ّ
ّ
القراءات.536-535/1 :
االسرتابادي ،رشح
والريض
احلجة يف القراءات :ص،131
ّ
ُ -180ينظر :ابن خالويهّ ،
ّ
الكافية.133-132/2 :
العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن.710/2 :
-181
ّ
الفراء ،معاين القرآن.24/2 :
ُ -182ينظرّ :
ُ -183ينظر :أبو عبيدة ،جماز القرآن.95/1 :
ُ -184ينظر :األخفش ،معاين القرآن.357/2 :
النحاس ،إعراب القرآن :ص.430
ُ -185ينظرّ :
القييس ،مشكل إعراب القرآن.372/1 :
ُ -186ينظر :مكّي
ّ

العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن.710/2 :
-187
ّ
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن:
النحاس ،إعراب القرآن :ص،430
ُ -188ينظرّ :
ّ
.80/9
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن:
النحاس ،إعراب القرآن :ص،430
ُ -189ينظرّ :
ّ
.80/9
القييس ،مشكل إعراب القرآن:
النحاس ،إعراب القرآن :ص ،430ومكّي
ُ -190ينظرّ :
ّ
والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.80/9 :
،370/1
ّ
 -191سورة احلجر ،اآلية (.)65
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 -192أبو ح ّيان ،البحر املحيط ،248/5 :وما بعدها.
النحاس ،إعراب القرآن :ص.430
ُ -193ينظرّ :
 -194سورة النساء ،من اآلية (.)66
 -195سورة هود ،من اآلية (.)81

ُ -196ينظر :زهري زاهد ،أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو :ص-186
.187
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
الكريم.
القرآن
ُ
ُ
 إبراهيم أنيس. -1األصوات ال ّلغو ّية ،مكتبة اإلنجلو املرص ّية( ،د.ط)2007 ،م.
 -2يف ال ّلهجات العرب ّية ،مكتبة اإلنجلو املرص ّية( ،د.ط)2003 ،م.
 إبراهيم مصطفى وآخرون. -3املعجم الوسيط -حتقيق :جممع ال ّلغة العرب ّية.
اجلندي.
 أمحد علم الدِّ ينّ
التاث ،الدّ ار العرب ّية للكتاب ،ليبيا( ،د.ط)( ،د.ت).
 -4ال ّلهجات العرب ّية يف ّ
 األخفش ،سعيد بن مسعدة (ت.)#215 -5معاين القرآن -حتقيق :د .فائز فارس ،املطبعة العرص ّية -الكويت ،الطبعة الثانية،
1981م.
حممد بن أمحد(ت.)#370
ّ
األزهري ،أبو منصورّ ،
يب ،بريوت-
حممد عوض مرعب ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
 -6هتذيب ال ّلغة -حتقيقّ :
لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
األنباري (ت.)#577
حممد بن أيب سعيد،
 ابنّ
ّ
الرمحن بن ّ
األنباري ،أبو الربكات ،عبد ّ
حممد حميي
 -7اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحو ّيني البرص ّيني والكوف ّيني -حتقيقّ :
الدِّ ين عبد احلميد ،دار الفكر( ،د.ط)( ،د.ت).
 برجسرتارس.التواب ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة،
التطور
-8
النحوي ل ّلغة العرب ّية -حتقيق :رمضان عبد ّ
ّ
ّ
الطبعة الرابعة2003 -#1423 ،م.
البطليويس ،أبو بكر ،عاصم بن أ ّيوب(ت .)#494
ّ
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الستّة اجلاهل ّية -حتقيق :ناصيف سليامن عود ،نرش وزارة اإلعالم
 -9رشح األشعار ِّ
العراق ّية( ،د.ط)1979 ،م.
الدمشقي(ت.)#833
حممد،
 ابنّ
ّ
حممد بن ّ
اجلزريّ ،
القديس ،القاهرة -مرص،
 -10منجد املقرئني ومرشد الطالبني -عنيت بنرشه :مكتبة
ّ

.#1350
 -11النرش يف القراءات العرش ،أرشف عىل تصحيحه ومراجعتهّ :
حممد
عيل ّ
الشيخ ّ
الضياع ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).
 ابن جنّي ،أبو الفتح ،عثامن بن جنّي (.)#392النجار ،قدّ م هذه الطبعة :د .عبد الكريم رايض،
عيل ّ
 -12اخلصائص -حتقيقّ :
حممد ّ
اهليئة املرص ّية العا ّمة للكتاب ،الطبعة اخلامسة2010 ،م.
 -13اخلصائص -حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان،
الطبعة الثالثة2008 -#1429 ،م.
-14رس صناعة اإلعراب -حتقيق :د.حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق -سوريا ،الطبعة
ّ
األوىل1985 -#1405 ،م.
حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان ،الطبعة
 -15املنصف -حتقيقّ :
األوىل1999-#1419 ،م.
محاد(ت.)#393
ّ
اجلواهري ،إسامعيل بن ّ
 -16تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية -حتقيق :أمحد عبد الغفور ع ّطار ،دار العلم للماليني،
بريوت -لبنان ،الطبعة الرابعة1987 -#1407 ،م.
عيل بن يوسف بن
 أبو ح ّياناألندليس ،أثري الدِّ ين ،أبو عبد اهللّ ،
حممد بن يوسف بن ّ
ّ
ح ّيان (ت.)#745
حممد معوض ،ود .زكر ّيا عبد
وعيل ّ
 -17البحر املحيط -حتقيق :عادل أمحد عبد املوجودّ ،
التوين ،ود .أمحد النجويل اجلمل ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان ،الطبعة الثانية،
املجيد
ّ
2007-#1428م.
 ابن خالويه ،أبو عبد اهلل ،احلسني بن أمحد بن خالويه (ت.)#370 -18إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم -دار الرتبية للطباعة والنرش والتوزيع،
تراث الب�صرة
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بغداد -العراق( ،د.ط)( ،د.ت).
املزيدي ،قدّ م له :فتحي حجازي ،دار
السبع -حتقيق :أمحد فريد
ّ
ّ -19
احلجة يف القراءات ّ
الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان ،الطبعة الثانية2007 -#1428 ،م.
احلسون.
 -خليل بنيان ّ

عمن -األردن ،الطبعة األوىل،
الرسالة احلديثةّ ،
 -20النحو ّيون والقرآن ،مكتبة ِّ
2002 -#1423م.
 الدَّ اين ،أبو عمرو ،عثامن بن سعيد (ت.)#444الصحابة،
السبع -حتقيق :حاتم صالح ّ
الضامن ،مكتبة ّ
 -21التيسري يف القراءات ّ
ّ
الشارقة -اإلمارات ،الطبعة األوىل2008 -#1429 ،م.
حممد بن عبد الغنيّ ،
الشهري بالبنّاء
 الدّمياطي ،شهاب الدِّ ين ،أمحد بن ّ
ّ

مياطي(ت.)#1117
الدِّ
ّ
 -22إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش-دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان،
الطبعة ال ّثالثة2006 -#1427 ،م.
حممد بن عمر بن احلسني (ت.)#606
الر ّ
ازي ،فخر الدِّ ينّ ،
 ّ -23التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،دار الكتب العلم ّية ،طهران -إيران ،الطبعة ال ّثانية،
(د.ت).
حممد بن احلسن (ت.)#686
الريض
ّ
االسرتابادي ،ريض الدِّ ينّ ،
 ّ -24رشح كافية ابن احلاجب -حتقيق :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت-
لبنان ،الطبعة األوىل1998-#1419 ،م.
وحممد حميي
وحممد الزفزافّ ،
حممد نور احلسنّ ،
 -25رشح شافية ابن احلاجب -حتقيقّ :
يب ،بريوت -لبنان( ،د.ط)1975 ،م.
الدِّ ين عبد احلميد ،دار الفكر العر ّ
الزبيدي (ت.)#1205
احلسيني،
حممد مرتىض،
ّ
الزبيديِّ ،
ّ
ّ
الس ّيد ّ
حمب الدِّ ين ،أبو فيضّ ،
عيل شريي ،دار الفكر للطباعة
 -26تاج العروس من جواهر القاموس -دراسة وحتقيقّ :
والنرش والتوزيع( ،د .ط)1994 -#1414 ،م.
السي بن سهل (ت.)#311
 الز ّّجاج ،أبو إسحاق ،إبراهيم ّ -27معاين القرآن وإعرابه -عامل الكتب ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل-#1408 ،
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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1988م.
حممد بن هبادر (ت.)#794
الزركيش ،بدر الدِّ ين ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
 -28الربهان يف علوم القرآن -حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية،
بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل2007 -#1428 ،م.

الزخمرشي ،أبو القاسم ،حممود بن عمر (ت.)#538
ّ
ّ
الكشاف عن حقائق التأويل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -حتقيق :عبد
-29
يب ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل1997 -#1417 ،م.
الرزاق املهدي ،دار إحياء ّ
ّ
التاث العر ّ
 زهري بن أيب سلمى. -30ديوان زهري بن أيب سلمى ،رشح وحتقيق :د .أمحد طلعت ،منشورات دار القاموس
احلديث ،دار الفكر للجميع ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل1968 ،م.
 زهري غازي زاهد. -31أبو عمرو بن العالء ،جهوده يف القراءة والنّحو ،مطبعة جامعة البرصة -العراق،
(د.ط)1987 ،م.
الصادق الثقاف ّية ،بابل -العراق،
النص
مؤسسة دار ّ
 -32يف ِّ
القرآين وأساليب تعبريهّ ،
ّ
الطبعة األوىل2012 -#1433 ،م.
يب (دراسات موازنة بني القديم واحلديث) ،دار
 -33موضوعات يف نظر ّية النّحو العر ّ
الزمان( ،د.ط)2009 -#1430 ،م.
الزوزين ،أبو عبد اهلل ،احلسني بن أمحد (ت.)#502
ّ
السبع -دار ّ
يب للطباعة -مرص( ،د.ط)-#1387 ،
االتاد العر ّ
 -34رشح املع َّلقات ّ
1967م.
 سيبويه ،أبو برش ،عمرو بن عثامن بن قنرب (ت.)#180حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت -لبنان ،الطبعة
السالم ّ
 -35الكتاب -حتقيق :عبد ّ
األوىل( ،د.ت).
حممد (ت.)#929
عيل بن ّ
ّ
األشموينّ ،
حممد حميي الدِّ ين عبد احلميد ،مطبعة
 -36رشح
األشموين عىل ألف ّية ابن مالك -حتقيقّ :
ّ
احللبي -مرص ،الطبعة األوىل1958 ،م.
املصطفى البايب
ّ
تراث الب�صرة
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 ّحممد بن احلسني بن موسى(ت.)#406
الشيف
الس ِّيد ّ
الريض ،أبو احلسنّ ،
ّ
الرضا آل كاشف الغطاء ،دار
حممد ِّ
 -37حقائق التأويل يف متشابه التنزيل ،رشحّ :
األضواء ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل1986 -#1406 ،م.
عيل ،الفضل بن احلسن (ت.)#541
الطربيس ،أبو ّ
ّ
الرسول ّ
اليزيدي،
املحليت ،وفضل اهلل
ّ
 -38جممع البيان يف تفسري القرآن -حتقيق :هاشم ّ

الطباطبائي ،دار املعرفة ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل1986 -#1406 ،م.
ّ
حممد بن احلسن (ت.)#460
الطويس ،أبو جعفرّ ،
ّ
التاث
 -39التبيان يف تفسري القرآن -حتقيق :أمحد حبيب قصري
العاميل ،دار إحياء ّ
ّ
يب ،بريوت -لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).
العر ّ
الراجحي.
 عبدهّ
 -40ال ّلهجات العرب ّية يف القراءات القرآن ّية -دار املعرفة اجلامع ّية ،اإلسكندر ّية -مرص،
(د.ط)1998 -#1419 ،م.
 أبو عبيدة ،معمر بن املثنّى (ت.)#210حممد سامي أمني يف مرص ،الطبعة األوىل،
 -41جماز القرآن -حتقيق :فؤاد سزكني ،نرشهّ :
1963-1954م.
عيل بن مؤمن بن عصفور (ت.)#669
 ابن عصفورّ ، -42املمتع يف الترصيف -حتقيق :د .فخر الدِّ ين قباوة ،نرش دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت-
لبنان ،الطبعة الثالثة1978 ،م.

املرصي (ت.)#769
اهلمداين،
العقييل،
 ابن عقيل ،هباء الدِّ ين ،عبد اهلل بن عقيل،ّ
ّ
ّ
التاث
حممد حميي الدِّ ين عبد احلميد ،دار إحياء ّ
 -43رشح ألف ّية ابن مالك -حتقيقّ :
يب ،بريوت -لبنان ،الطبعة الرابعة عرشة1964-#1384 ،م.
العر ّ
العكربي ،أبو البقاء ،عبد اهلل بن احلسني(ت.)#616
ّ
البجاوي ،إحياء الكتب العرب ّية،
حممد
ّ
عيل ّ
 -44التبيان يف إعراب القرآن -حتقيقّ :
بريوت -لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).
الفاريس ،احلسن بن أمحد (ت.)#377
عيل
ّ
 أبو ّاهلنداوي ،دار الكتب العلم ّية،
السبعة -حتقيق :كامل مصطفى
-45
ّ
ّ
للقراء ّ
احلجة ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
الفراء ،أبو زكر ّيا ،حييى بن زياد (ت.)#207
 ّالنجار ،اهليئة املرص ّية العا ّمة
عيل ّ
 -46معاين القرآن ،حتقيق :أمحد يوسف نجايتّ ،
وحممد ّ
للكتاب ،الطبعة ال ّثانية1980 ،م.

الرمحن ،خليل بن أمحد (ت.)#175
ّ
الفراهيدي ،أبو عبد ّ
الرسالة ،بريوت -لبنان،
مؤسسة ِّ
 -47اجلمل يف النّحو -حتقيق :فخر الدِّ ين قباوةّ ،
الطبعة اخلامسة1995 ،م.
مؤسسة دار
 -48معجم العني -حتقيق :د .مهدي
ائيّ ،
امر ّ
الس ّ
املخزومي ،ود .إبراهيم ّ
ّ
اهلجرة  -إيران ،الطبعة الثانية.#1409 ،
األنصاري (ت.)#671
حممد بن أمحد،
ّ
القرطبي ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
التاث
صححه :أمحد عبد العليم
الربدوين ،دار إحياء ّ
 -49اجلامع ألحكام القرآنّ ،
ّ
يب ،بريوت -لبنان ،الطبعة الثانية1952 -#1372 ،م.
العر ّ
 كامل برش. -50علم ال ّلغة العا ّم (علم األصوات) -دار غريب ،القاهرة-مرص( ،د.ط)-#1420 ،
2000م.
حممد بن يزيد (ت.)#285
املربد ،أبو الع ّباسّ ،
 ِّ -51الكامل يف ال ّلغة واألدب -حتقيق :زكي مبارك ،الطبعة األوىل1936 ،م.
 -ابن جماهد ،أبو بكر ،أمحد بن موسى بن الع ّباس (ت.)#324

السبعة يف القراءات -حتقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة -مرص ،الطبعة
ّ -52
الثانية.#1400 ،
بدي.
حممد سمري ال ّل ّ
 ّيب -دار الكتب الثقاف ّية -الكويت ،الطبعة
 -53أثر القرآن والقراءات يف النّحو العر ّ
األوىل1978 -#1398 ،م.
حممد ،مكّي بن أيب طالب (ت.)#437
 مكّيالقييس ،أبو ّ
ّ
السبع وعللها وحججها -حتقيق :د .حميي الدِّ ين
 -54الكشف عن وجوه القراءات ّ
رمضان ،مطبوعات جممع ال ّلغة العرب ّية بدمشق( ،د.ط)1974 -#1394 ،م.
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الضامن ،بريوت -لبنان ،الطبعة
 -55مشكل إعراب القرآن -حتقيق :حاتم صالح ّ
الرابعة1988 ،م.
حممد بن مكرم (ت.)#711
 ابن منظور ،أبو الفضل ،مجال الدِّ ينّ ، -56لسان العرب -نرش أدب احلوزة ،قم -إيران.#1405 ،
النحاس (ت.)#338
حممد بن إسامعيل بن ّ
 ّالنحاس ،أبو جعفر ،أمحد بن ّ
 -57إعراب القرآن -حتقيق :د .زهري غازي زاهد ،عامل الكتب ،بريوت -لبنان ،الطبعة
ال ّثانية1429 ،هـ2008 -م.
املكرمة ،الطبعة األوىل.#1408 ،
 -58معاين القرآن ،مركز إحياء ّ
التاث العر ّ
يب -مكّة ّ
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