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امللـخـص
ِ
السدويس
يدور البحث حول التوجيه النحوي والرصيف لقراءة قتادة بن دعامة َّ
بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم ،وهو من العلامء الكبار ،وقراءته ُت َعدُّ من
القراءات الشاذة ،التي هي من َأد َّلة النحو ،ومن مصادر السامع األصيلة.
َ
يدور حول
قسمته إىل فصلني ،األول
بدأت
وقد
ُ
ُ
البحث برتمجة حلياة قتادة ،ثم َّ
النحوي لقراءة قتادة بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم ،والثاين يتحدث
التوجيه
ّ
الرصيف لقراءته بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم.
عن التوجيه َّ
ثم خلص البحث إىل مجلة من النتائج.
الكلمات املفتاحية :التوجيه – النحوي – الرصيف – لقراءة – قتادة – زيادة.
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املقدّمة
احلمدُ هلل َر ّب العاملني ،الذي َأن َ
َ
ريم بلسان عريب ُمبني ،والصال ُة
ْزل
القرآن الك َ
والسال ُم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه الكرام ،وبعد:

ِ
ُ
وتتفاضل بنوعهاَّ ،
القراءات
علم
ف بموضوعها،
َْش ُ
فإن َ
فإذا كانت العلو ُم إنَّام ت ْ ُ
ِذرو ُة ِ
وأجدرها بالتع ُّلم والتعليم؛
سنامها ،وواسط ُة عق ِدها ،وهو أح ُّقها بالتأليف،
ُ
ْ
ِ
ألنه َ
ُ
اإلنسان فيه وقتَه،
رصف
ُ
أعظم ما َي
يسي ،وهو
حول القرآن
ُ
ُ
يدور ،ويف فلكه ُ
ُ
ويبذل فيه ُجهدَ ه.

ِ
َّ
وممَّا َ
وثق
والشاذةُ -تعدُّ َأ َ
القراءات القرآنية -املقبول َة منها
الش َّك فيه َأ َّن

تج هبا يف جماالت اللغة املختلفة()1؛ لذا وقع اختياري عىل هذا
النصوص التي ُي ُ

جعلت عنوانه( :التوجيه النحوي والصريف لقراءة قَتادة بن ِدعامة
املوضوع الذي
ُ
السدوسي ابلزايدة على رواية حفص عن عاصم).
َّ
أمور منها:
كما دفعين الختياره ٌ

ِ
البحث بعلم رشيف ،وهو عل ُم القراءات ،ومن املعلوم َأ َّن رشف
َ -1ت َع ُل ُق هذا

العل ِم من رشف املعلوم.

والرصيف لقراءة قتاد َة بالزيادة عىل رواية حفص ،ما
النحوي
تنوع التوجيه
ّ
ُ -2
ّ

ستضيف ْ -
أحسب َّ
إن شا َء اهلل  -شيئ ًا إىل املكتبة القرآنية.
ُ
أن مجعة ودراسته
ُ
أحسب َّ
أن قراءاته توافِ ُق أوجه ًا
 -3مكان ُة قتادة بني علامء عرصه ،مما
ُ
عربي ًة فصيح ًة ْ
قرا َء األمصار ،وهذا ما جعل اب َن جن ِِّي يقول« :إالَّ َأ ْن
إن مل توافق َّ
( )1يقول السيوطي« :أ َّما القرآن ُّ
فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية ،سواء كان متواتر ًا ،أم
أحادي ًا ،أم شا ًّذا ،وقد أطبق الناس عىل االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية ،إذا مل ختالف قياس ًا
معروف ًا ،بل ولو خالفته ُيتج هبا» االقرتاح (ص.)36
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َقتادة ينبغي أن ُي َسن ال َّظ ُن به ،فيقال :إنه مل ُيورد ذلك إال بحجة من رواية أو
دراية»(.)1

البحث أَ ْن أ ِ
ِ
ُقسمه على النحو اآليت:
وقد اقتضت طبيعةُ
وسبب اختياره.
نت فيها أمهي َة املوضوع
 مقدمة :ب َّي َُ
جوانب عديد ًة من حياة قتادة.
عرضت فيه
 متهيد:ُ
َ
ِ
السدويس بالزيادة
 الفصل األول :التوجيه النَّ ّحوي لقراءة َقتاد َة بن دعامة َّ

عىل رواية حفص عن عاصم.

ِ
السدويس بالزيادة عىل
الرص َّيف لقراءة َقتاد َة بن دعامة َّ
 -الفصل الثاين :التوجيه َّ

رواية حفص عن عاصم.

رتبت البحث عىل ن ََس ِق القرآن:
ثم تالمها اخلامتة ،وقائمة املراجع .وقد
ُ
وكنت أبدأ املسألة بذكر قراءة العامة،
الكريم وآياتِه؛ تقديس ًا هلذا الرتتيب،
ُ
ص عليها ،ثم أور ُد قراءة قتاد َة ،و ُأتب ُعها بذكر َمن شاركهم أو شاركوه؛ أل َد ِّل َل
متى ُن َّ
عىل َأنَّه مل يكن منفرد ًا يف كل قراءاته ،بل هي ظاهرة موجود ٌة عند كثي من ال ُق َّراء.

ومل يقف عميل عند مجع التوجيهات ّ
اجتهدت يف ترجيح ما
حمل البحث ،بل
ُ
رأيته راجح ًاُ ،م ْستدالً عىل ذلك.
َ
البحث بني َيدَ ي القارئ الكريم ،آلم ُل أن أجدَ عذر ًا فيام
وإنّني إذا أضع هذا

َِحل َق ُه من َز َلل أو ُقصور ،سائ ً
ال اهلل تعاىل أن َيع َله يف ميزان عميل يو َم ألقاه.

( )1املحتسب (.)83/ 1
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متهيد
السدُوسي
التعريف بقتاد َة بن دِعامة َّ
مولِ ُده:
أوالا :امسهُ ونسبُهُ َو ْ

هو أبو اخل َّطاب قتَادة ب ُن ِد َعام َة ِ
بن قتادة بن عزيز بن َعمرو بن َربيعة بن
َ
شيبان بن ُذهل بن َثعلب َة بن ُعكَاي َة بن عيل بن
َعمرو بن احلارث بن َسدَ وس بن
بكر بن وائل(.)1

و ُيقال :إنه َقتَاد ُة ب ُن ِدعام َة بن ُعكاية بن عزيز بن كريم بن عمرو بن
َ
شيبان بن ُذهل بن ثعلبة(.)2
احلارث بن َسدوس بن
ِ
ِ
ب إليها نسب ٌة إىل َسدُ وس بن
السني،
وسدُ وس بفتح
نس ُ
وضم الدال التي ُي َ
ِّ
َ
َ
شيبان ،وهي َقبيل ٌة كثية ال ُع َلامء(.)3

ِ
البخاري إىل
سلسلة نسبه التي أوص َلها
تضح من
ُّ
يب النسب ،كام َي ُ
وهو عر ُّ
َ
عدنان(.)4
َم ْع ِد بن
ِ
اهلجرة الن َّبوية املباركة( ،)5وقيلُ :ولِدَ سن َة
ستني من
أعمى سن َة
وقد ُولِدَ
َ
دل عىل هذا ُ
األو ُلَ ،ي ُّ
ُ
والراجح
إحدى وستني(،)6
قول أمحدَ بن حنبلُ :ولِدَ
القول ّ
ُ
ستني زم َن َم ْولِد األَ ْعمش( ،)7ووفاة األعمش كانت يو َم عاشوراء سنة
قتاد ُة سن َة
َ
حلسني بن عيل(.)8
ستني ،يوم قتل ا
ُ
( )1ينظر :جامع األصول ( ،)794/12وهتذيب الكامل (.)499/ 23
( )2ينظر :الثقات ( ،)322/5والتاريخ الكبي ( ،)185/ 7وهتذيب الكامل (.)499/ 23
( )3ينظر :وفيات األعيان (.)84/4
( )4ينظر :التاريخ الكبي (.)185/ 7
( )5ينظر :معجم األدباء ( ،)2233/ 5وسي أعالم النبالء ( ،)270/5وطبقات احلفاظ.55/
( )6ينظر :مشاهي علامء األمصار ،96/وسي أعالم النبالء (.)271/5
( )7ينظر :سي أعالم النبالء (.)271/5
( )8ينظر :الطبقات الكربى (. )332/ 6
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اثني ا :نشأته:

ِ
نشأته األوىل ،سوى أنَّه نشأ يف
ني أيدينا شيئ ًا كثي ًا عن
ادر التي ب َ
مل ُت َقدِّ م املص ُ
رس َّية من ُمو َّلدات األعراب(َّ ،)1
وأن أباه ِدعام َة بن عزيز
أرسة عربية بالبادية ،و ُأ َّم ُه ُ ِّ
بنت قتادة ،وقد َر َوت عن َأبيها ،وروى عنها
مل ت َِصح له ُصحب ٌة( ،)2وله ابن ٌة هي َبا َن ُة ُ
اب ُن أخيها قتادة بن سعيد بن قتادة(. )3

اثلث ا :علمه:
كان لقتاد َة

الس ْبق يف علوم شتّى ،مكَّنه منها ذكاؤه الشديد ،وقو ُة
َق َص ُ
ب َّ

حفظه ،ومنها:
 -1علم التفسي والقراءات :فأ َّما علم التفسي فقد قال عن نفسه« :ما يف
سمعت فيها بيشء»( .)4وقال عنه اإلما ُم أمحدُ بن حنبل« :قتاد ُة
القرآ ِن آي ٌة إالَّ قد
ُ
عامل ٌ بالتفسي واختالف العلامء»(.)5

املفّس ،أحد األئمة يف
علم القراءات فقد أثنى عليه ابن اجلزري بقولهِّ « :
وأ َّما ُ

اختيار ُر ِّويناه من كتاب الكامل»(.)6
حروف القرآن ،وله
ُ
 -2علم احلديثَ :ش ِهد له ُع َلام ُء اجلرح والتعديل بتض ُّل ِعه يف علوم احلديث،
وحفظه واتقانه .قال ابن سعد« :كان ثقة ،مأمون ًاُ ،ح َّج ًة يف احلديث»( .)7وقال عنه

ُ
أحفظ منه»( .)8وقال عنه ُ
بكر ب ُن عبد اهلل
عراقي
سعيد بن املُ َس ِّيب« :ما أتاين
شيخه ُ
ٌّ
( )1ينظر :معجم األدباء (.)2233/5
( )2ينظر :معرفة الصحابة (.)1019/2
( )3ينظر :إكامل اإلكامل (.)215/1
( )4اجلرح والتعديل (.)134/ 7
( )5طبقات املفّسين .)42/2
( )6كشف الظنون (.)1317/2
( )7الطبقات الكربى (.)171/7
( )8التاريخ الكبي (.)185/7
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ِ
أحفظ َم ْن رأينا ،ما رأينا الذي هو أحفظ منه ،وال
املُزينَ « :من أراد أ ْن ينظر إىل
أحرى أن يأيت باحلديث كام َس ِم َعه فلينظر إىل قتادة»(.)1
من احل َّفاظ الذين دار عليهم اإلسنا ُد .يقول عبد الرمحن بن أيب حاتم:
وكان
ِ
عم ُر ،وكتبت عنهم ،ال
«
ُ
سمعت أيب يقول :انتهى اإلسنا ُد إىل ستة َن َفر أدركهم َم َ
أعلم اجتمع ألحد ِ
هري ،وعمرو بن دينار ،ومن
غي َم ْع َمر؛ من أهل احلجازَّ :
الز ُّ
بيعي ،ومن البرصة :قتاد ُة ،ومن الياممة :ييى بن أيب
الس ُّ
أهل الكوفة :أبو إسحاق َّ
كثي»(.)2
تض ّلعه يف علوم التفسي والقراءات ،كذلك
 -3علم الفقه :كام شهد له العلام ُء ب َ

شهدوا له باإلمامة يف الفقه؛ فقد جعله أبو إسحاق الشيازي من ُمجلة الفقهاء يف
كتابه «طبقات الفقهاء»( ،)3وكذلك صنع اليعقويب يف تارخيه(.)4
محاد
وكان سفيان
هري و َّ
الثوري يقول« :مل يكن من هؤالء الفقهاء أفق ُه من ُّ
الز ّ
ُّ
وقتادة»(.)5
عامل ًا بالعربية معتز ًا هبا ،ال يلحن يف

 -4علم العربية واألنساب :كان

مهام بن ييى« :أعربوا احلديثَّ ،
فإن قتادة مل يكن
حديث رسول اهلل ﷺ .قال ّ

فقوموه»( )6وكان َم ْرجع ًا يف الشعر .يقول
يلحن ،وقال :إذا رأيتم يف حديثي حلن ًا ِّ

ابن َس َّالم« :كان الرجالن من بني مرو َ
ان خيتلفان يف الشعر ،ف ُيسالن راكب ًا َف ُيني ُخ
ِ
خص»(.)7
ببابه  -يعني قتادة بن دعام َة  -فيسأل ُه عنه ثم َي ْش ُ
( )1اجلرح والتعديل (.)133/7
( )2اجلرح والتعديل (.)257/8
(( )3ص .)89
(( )4ص .)386
( )5اجلرح والتعديل (.)134/ 7
( )6الطبقات الكربى (.)171/ 7
( )7طبقات فحول الشعراء (.)61/1
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ووصفه الذهبي بقوله« :ومع حفظ قتادة وعلمه باحلديث كان رأس ًا يف العربية،
واللغة ،وأ َّيام العرب ،والنسب»(.)1

رابعا :ثناء العلماء عليه:

بلغ

منزل ًة رفيع ًة ما جعل كلام ِ
ت العلامء تتابع يف الثناء عليه ،فهذا اب ُن َسعد

يقولَ « :
حج ًة يف احلديث»( ،)2وقال عنه أمحدُ ب ُن حنبل « :كان
كان ثق ًة ،مأمون ًاّ ،
َ
أحفظ أهل البرصة ،ال يسمع شيئ ًا إال حفظه ،وقرئ عليه صحيفة جابر مرة
قتادة
واحدة فحفظها»(. )3
تابعيَ ،ب ْرص ٌّيُ ،مقدَّ م يف علم العربية والعرب ،عامل ٌ بأنساهبا
وقال عنه القفطيٌّ « :

وأيامها»( .)4ومن مجيل القول يف حقه ما قاله «اإلمام النووي« :وأمجعوا عىل
جاللته ،وتوثيقه ،وحفظه ،وإتقانه ،وفضله»(.)5

خامسا :شيوخه وتلميذه:
عىل ي ِد عدد كبي من العلامء ،وصل عددهم يف كتاب
 -1شيوخه :درس

عْش شيخ ًا( ،)6قيل :والذي ثبت سام ُعه منهم
هتذيب الكامل ّ
للمزي إىل مئة وثامني َة َ

نحو سبعة وسبعني شيخ ًا(.)7

وكان من بني الذين أخذ عنهم صحاب ٌة أ ِجالَّء ،منهم :أنس بن مالك (ت 93هـ)،

وعبد اهلل بن رسجس املزين (ت 71هـ). ،
( )1تذكرة احلفاظ (.)92/1
( )2الطبقات الكربى (.)171/7
( )3اجلرح والتعديل (.)133/ 7
( )4إنباه الرواة عىل أنباه النحاة (.)35/ 3
( )5هتذيب األسامء واللغات (.)57/2
( )6ينظر :هتذيب الكامل (.)504 – 499/23
( )7ينظر :الطبقات الكربى (.)171/ 7
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َ
التابعون فمن أبرز َم ْن تتلمذ عليهم :سعيدُ بن املُ َس ِّيب (ت 95هـ) ،واحلس ُن
وأ َّما
البرصي (ت110هـ) ،وعطا ُء ب ُن أيب َرباح (ت11هـ) ،وحممدُ بن ِسيين (ت110هـ)،
ُّ
األشعري (ت138هـ) ،وغيهم مما ال يسمح به
وسعيدُ ب ُن أيب ُبردة بن أيب موسى
ّ
يعاهبم هنا.
املقا ُم است ُ
()2
()1
ونَ َل من
 -2تلميذه :تتلمذ عليه مج ٌ
اعات من الكبار  ،وأئمة اإلسالم َ ،
احلجاج املِ ّزي سبعني
كبي من ُطالّب العلم ،ذكر منهم أبو
ّ
علمه الف َّياض عد ٌد ٌ
()3
ُ
الطويل ،وسعيد
ومحيد
ومحا ُد بن سلم َةُ ،
تياينّ َ ،
تلميذ ًا  ،من أبرزهمَ :أ ُّي ُ
وب َّ
الس ْخ ّ

ُ
حلجاج.
بن أيب َع ُر ْوب َة،
وسليامن األعمش ،وشعب ُة بن ا ّ

سادسا :عقيدته:

غي واحد من ِ
َ
طاووس بن
القول بال َقدَ ر( ،)4منهم:
أهل العلم
ُ
ن ََس َ
ب إليه ُ
كيسان( ،)5وابن سعد(ِ ،)6
والع ْجىل( ،)7وال َف َسوي(.)8
ِ
البدعة قد َ
َ
َو َل َّ
؛ إذ كان
رصي
دخل عليه من شيخه احلسن الب
القول هبذه
عل
ّ
يرى بال َقدَ ر َّية ثم تراجع عنها(.)9
ومع هذا القول َظ َّل قتاد ُة حمتفظ ًا بمكانته العلمية .قال الذهبي« :وكان يرى
أحدٌ يف صدقه ،وعدالته ،وحفظه،
ال َقدَ ر ،نسأل اهلل العفو ،ومع هذا فام ت ََو َّقف َ
( )1ينظر :البداية والنهاية (.)313/9
( )2ينظر :سي أعالم النبالء (.)270/5
( )3ينظر :هتذيب الكامل (.)500/ 23
الْش ُ
فعل العبد وحدَ ه ،فتح الباري (ص .)483
( )4ال َقدَ ر :الزَّ عم بأ َّن َّ
( )5ينظر :معرفة الثقات (.)215/ 2

( )6ينظر :الطبقات الكربى (.)171/ 7
( )7ينظر :معرفة الثقات (.)215/ 2
( )8ينظر :املعرفة والتاريخ (.)280/ 2
( )9ينظر :سي أعالم النبالء (.)167/ 7
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كم
ولعل اهلل َي ْع ُذ ُر أمثاله ممن َت َل َّب َس ببدعة ،يريد هبا تعظيم الباري وتنزهيه ،واهلل َح ٌ
َع ٌ
صالحه
ف بعباده ،ثم إن الكبي من أئمة العلم إذا َك ُث َر صوابه ،و ُعلم
دلَ ،لطي ٌ
ُ
فر له اهلل ،وال نقتدي به يف بدعته»(.)1
يغ ُ
جدير بالذكر َّ
بعض العلامء نقلوا أنَّه قد تراجع
أن َ
ُ

عن هذه البدعة(.)2

سابعا :آاثره العلمية:

ذكر اب ُن سعد َّ
أن له آثار ًا علمية منها(:)3
كتاب يف تفسي القرآن ،ويرى فؤاد سزكني أ َّنه ربام كان تفسي ًا كبي ًا ضخ ًام،
ٌ -1
ِ
ثالثة آالف مرة ،وربام نقل َّ
بدليل َّ
كل مادته(.)4
أكثر من
أن
َّ
الطربي نقل منه َ
 -2عوارش القرآن ،وهو يدور حول عدد آيات القرآن الكريم.
 -3الناسخ واملنسوخ(.)5

اثمن ا :وفاته:

اخ ُتلف يف سنة وفاته؛ فقيل :تويف بواسط بالطاعون يف السنة السابع َة عْش َة بعد
ِ
()7
السنة الثامن َة عْش َة بعد املئة
غالب َم ْن ترجم له( ،)6وقيل :يف
املئة ،وعىل هذا
ُ
وكان ذلك أيام هشام بن عبد امللك(.)8

( )1سي أعالم النبالء (.)271/5
( )2ينظر :معجم األدباء ( ،)2233/5وسي أعالم النبالء (.)414/ 6
( )3ينظر :الطبقات الكربى (.)229/ 7
( )4ينظر :معجم مصنفات القرآن (.)163/ 2
(ُ )5طبع بتحقيق د/حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيوت.
( )6ينظر :الطبقات الكربى ( ،)230/7والتاريخ الكبي ( ،)186/ 7واجلرح والتعديل (،)135/7
والثقات (.)322/ 5
( )7ينظر :اجلرح والتعديل (.)133/ 7
( )8ينظر :معجم األدباء (.)2233/5
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الفصل األول
التوجيه النحوي لقراءة قَتادةَ بن ِدعامة السَّدوسي
بالزيادة على رواية حفص عن عاصم

املسألة األوىل :تشديد الواو مع ضم العي والدال يف ( َع ْدوا) يف قوله تعاىل:

ﲧ﴾ [األنعام .]108 :
﴿ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲨ

اجلمهور (عَدْ وا) بفتح العني وسكون الدال وفتح الواو( ،)1ومعنى(عَدْ و ًا) :
قرأ
ُ

اعتدا ًء(. )2
وقرأ قتاد ُة ( ُعدُ َّو ًا) بضم العني والدال وتشديد الواو( ،)3وشاركه :يعقوب
احلرضمي( ،)4واحلسن بن أيب احلسن ،وأبو رجاء(.)5
ذاهتا قراءة اجلمهور يف املعنى .قال ابن منظور يف بيان معنى
وقراءة قتادة هي ُ
( ُعدُ ّو ًا)« :و َم ْن قرأ (فيس ُّبوا اهلل ُعدُ ّو ًا) فهو بمعنى (عَدْ َو ًا) أيض ًاُ .يقال يف ال ُّظلم :قد
جاوز فيه القدر»(. )6
عدا فال ٌن َعدْ َو ًا و ُعدُ ّو ًا و ُعدوان ًا وعَدَ ا ًء ،أيَ :ظ َل َم ُظل ًام
َ
وي عن ِ
بضم
ور َ
أهل َم َّك َة َّأنم قرأوا ( َعدْ َو ًا) ِّ
وقال القرطبي يف ذات السياقُ « :
حل َسن ،وأيب رجاء ،وقتادة ،وهي راجع ٌة
العني والدال وتشديد الواو ،وهي قراءة ا َ
إىل القراءة األوىل ،ومها مجيع ًا بمعنى الظلم»(.)7
مني
الس ُ
وهلذا ُو ِّجهت ( ُعدُ ّو ًا) يف قراءة قتادة بام ُو ِّجهت به قراء ُة اجلمهور .قال َّ
( )1ينظر :تفسي الطربي ( ،)482/ 9والنْش يف القراءات العْش (.)261/ 2
( )2جماز القرآن (.)203/1
( )3ينظر :إعراب القرآن (.)89/ 2
( )4ينظر :معاين القراءات (.)177/1
( )5ينظر :املبسوط يف القراءات (ص.)200
( )6اللسان (.)32/15
( )7اجلامع ألحكام القرآن (.)61/ 7
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بي« :وانتصابه عىل ما تقدَّ م من ثالثة األوجه»( ،)1وهي(:)2
احلَ َل ُّ
ِ
َ
النحاس(،)3
ألجل ال ُعدُ ّو .وبه قال:
تكون مفعوالً له ،أي :فيس ُّبوا اهلل
َ -1أ ْن
ُ
طبي(.)4
والقر ُّ

تكون مصدر ًا ،من غي ِ
لفظ الفعل؛ َّ
َ
ْ -2
ب يف املعنى.
أن
الس َّ
ألن ال ُعدُ َّو ُيالقي َّ

وبه قال اب ُن عطية(.)5
فيس ُّبوا اهلل معتدين ،وهو ُ
ربي(،)6
قول ال َّط ّ
 -3أن تكون حاالً مؤ ِّكدة ،أيُ :
والزجاجِ ( ،)7والنح ِ
اس(.)8
وأرى األوج َه مجيعها متساوي ًة يف القوة؛ ملا يم ُله ُّ
كل إعراب من معنى .فإن
املصدر يف الوجه الثالث حاالًُ ،ر َّد عليه بأنه جاء كذلك يف مواط َن
قيل :قد جاء
ُ
عديدة يف كتاب اهللِ الكريم ،كقوله تعاىل﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ يوسف :

 ،] 107وكقوله تعاىل ﴿ :ﲶﲷﲸﲹﲺ﴾ [ فصلت . ]11:

ثم إن االستعامل اللغوي الكثي له ينايف قرص احلال عىل املشتق؛ فقد قالت
العرب :قتل ُته صرب ًا ،ولقي ُته فجأة ،ومفاجأة ،وكفاح ًا ،وك َّلم ُته مشافهة ،وأتي ُته
ُ
ركض ًا ،ومشي ًا ،وعَدْ و ًا ،وطلع بغتة(.)9
( )1الدّ ر املصون (.)100/5
( )2ينظر :التبيان يف إعراب القرآن ( ،)395/1والبحر املحيط ( ،)200/5والدر املصون (.)100/5
( )3ينظر :إعراب القرآن (.)89/2
( )4ينظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)61/ 7
( )5ينظر :املحرر الوجيز (.)332/2
( )6ينظر :تفسي الطربي (.)483/9
( )7ينظر :معاين القرآن وإعرابه (.)281/ 2
( )8ينظر :إعراب القرآن (.)89/ 2
( )9ينظر :ارتشاف الرضب (.)1570/ 3
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املسألة الثانية :تنوين(( )1أذُ ُن خ ري) تنوين ر
ضم فيهما يف قوله تعاىل ﴿ :ﲲ

ﲳﲴ ﴾ [التوبة. ]61:

ِ
وج ِّر (خي) باإلضافة(. )2
اجلمهور عىل قراءة (أ ُذ ُن) بضم النون من غي تنوينَ ،
()3
رب ُمجِ ُّي عن أيب
خي) بالتنوين فيهام  .وهكذا قرأ :احلس ُن ،وال ُ ْ
وقرأ قتاد ُة ( ُأ ُذ ٌن ٌ

شهب ،وعيسى بن عمر ،وطلحة ،وعمرو بن عبيد( ،)4وزيدُ ب ُن عيل(.)5
بكر ،واأل ُ

ويف تنوينهام بالرفع هذه األوجه(:)6
خي) نعت ًا
 -1أن تكون ( ُأ ُذ ٌن) خرب ًا ملبتدأ حمذوف ،والتقدير  :هو أ ُذ ٌن ،وتكون ( ٌ
هلا مرفوع ًا وعالمة رفعه الضم.
صوف باخلي َّية يف حقكم؛ ألنَّه ُ
يقبل
ٌ
قال الرازي يف بيان املعنى :أي :هو أذ ٌن مو
ذيركم ،ويتغافل عن جهاالتكم»(.)7
معا َ
خي) خرب ًا ثاني ًا ،فيكون من باب
 -2أن تكون خرب ًا أيض ًا ملبتدأ حمذوف ،و( ٌ

تعدد اخلرب.

ربها ،وجاز االبتداء هنا بالنكرة ،ألنا
خي) خ َ
 -3أن تكون (أ ُذ ٌن) مبتدأ ،و( ٌ
ِ
موصوفة تقدير ًا؛ أيٌ :
خي لكم من ُأ ُذن يؤاخذكم.
أذن ال يؤاخ ُذ ُكم ٌ
ُ
ألن إعرابه نعت ًا مل يتج إىل تقدير وتأويل ،ثم َّ
األول؛ َّ
إن سياق
الرأي
والراج ُح
ُ
اآلية يؤ ّيدُ ه ويتناسب مع ما أورده املفّسون من َّ
أن املراد وصف األذن باخلي َّية ،كام
زي.
نص عىل ذلك الرا ُّ
( )1التنوين :نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا ال خط ًا .االرتشاف (.)667/ 2
( )2ينظر :تفسي الطربي ( ،)536/11ومنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء (ص .)340
( )3ينظر :املبسوط يف القراءات (ص .)227
( )4ينظر :املبسوط يف القراءات (ص .)227
( )5ينظر :البحر املحيط (.)62/5
( )6ينظر :البحر املحيط ( ،)63/ 5والدر املصون ( ،)73/ 6واللباب يف علوم الكتاب (.)129/ 1
( )7تفسي الرازي (.)93/16
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املسألة الثالثة :تشديد (أ ْن) يف قوله تعاىل﴿ :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶﱷ﴾ [يونس.]10:

قرأ العامة بتخفيف ( ْ
أن) ورفع االسم الذي بعدها( ،)1وقرأ َقتَا َدة ( َأ َّن احلمدَ )
بتضعيف ( َأ ْن) (.)2
وبقراءته قرأ أيض ًاُ :
بالل ب ُن أيب ُبرد َة ،واب ُن ُحميصن( ،)3وزاد اب ُن جني يعقوب
وجماهد ،وابن يعمرِ ،جمْ َلز ،وأبا َح ْي َوة(.)5
احلرضمي( ،)4وأضاف أبو حيان عكرمةُ ،
ُ
أن ( َّ
وخت َّر ُج هذه القراء ُة عىل َّ
أن) هي الناصبة لالسم ،الرافعة للخرب ،فيكون
إن) منصوب ًا ،واجلمل ُة ( َّ
اسم ( َّ
أن احلمدَ هلل) يف موضع رفع خرب (آخر)،
(احلمدَ ) َ
آخر دعواهم محدُ هلل(.)6
أيُ :

دل ابـن جـني بـهـذه القـ ِ
وقـد استـ َّ
راءة عـىل قــراءة الـجمـاعـة يـقـول« :هـذه
ُ
ّ
أن قـراءة اجلمـاعة ( ِ
أن احلمدُ هلل) عىل َّ
القـراءة َتـدُ ُّل عىل َّ
أن ( َأ ْن) مـخـ َّفـفـ ٌة بمنزلة

قول األعشى(: )7
يف فِتْية ك َِسي ِ
َأ ْن هالِ ٌك ُّ
يفى َوينْت َِع ُل
وف اهلند قد َعلِ ُموا
ُ
كل من َ ْ
وآخر دعواهم َأ ْن ُه احلمدُ هلل»(. )8
أي  :أ ْن ُه هالِ ٌك ،فكأنَّه عىل هذا :
ُ
( )1ينظر :الدر املصون (.)156/ 6
( )2ينظر :البحر املحيط (.)127/ 5
( )3ينظر :خمترص يف شواذ القرآن (ص .)61
( )4ينظر :املحتسب (.)308/1
( )5ينظر :البحر املحيط (.)127/5
( )6ينظر :إعراب القراءات الشواذ ( ،)639/1والتبيان يف إعراب القرآن (.)5/ 2
( )7ديوانه (ص  ،)147والرواية فيه  :أن ليس يدفع عن ذي احليلة ِ
احليَ ُل.
( )8املحتسب (.)308/1
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﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ﴾ [إبراهيم]34:

قرأ العام ُة بإضافة ( ُك ِّل) إىل (ما)( ،)1و َق َرأ قتادة ( ُكل) بالتنوين( ،)2وهبذا قرأ
وجعفر ب ُن حممد ،وسال ُم بن املنذر( ،)3وكذلك
أيض ًا :ابن عباس ،واحلس ُن،
ُ
الضحاك ،ويعقوب(.)4
َّ

ويف (ما) عىل هذه القرا ِ
ءة وجهان:

َ
وحمَ ُّله النصب
تكون نافي ًة ،وبه بدأ
 -1أن
نفيَ ،
ُّ
الزخمْشي ،فقال« :وما سألتموه ٌّ
غي سائليه»( .)5ويكون املفعول الثاين هو
عىل احلال؛ أي :آتاكم من مجيع ذلك َ
اجلار واملجرور من قوله (من كل) (.)6
 -2أن تكون موصولة بمعنى الذي ،وهي املفعول الثاين لـ (آتاكم) .قال هبذا التخريج
والسمني احللبي(.)10
ابن عطية( )7والزخمْشي( )8وأبو حيان(،)9
ُ
لتخريج األول فيه منافا ٌة يف الظاهر
والتخريج الثاين األوىل بالقبول ؛ أل َّن ا
َ
لقراءة العامة ،التي تَدُ ُّل اإلضافة فيها عىل َأ َّنم سألوه تعاىل ،والتخريج عىل النفي
أح َّس
يعني َّأنم مل يسألوه ؛ وهلذا قال أبو حيان ُم َع ّلق ًا عىل رأي الزخمْشي« :وملَّا َ
( )1ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء (ص  ،)742والدر املصون (.)109/ 7
( )2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ( ،)367/9والبحر املحيط (.)428/5
( )3ينظر :خمترص يف شواذ القرآن (ص .)73
( )4ينظر :املحتسب (.)109/2
( )5الكشاف (.)557/ 2
( )6ينظر :الدر املصون (.)110/ 7
( )7ينظر :املحرر الوجيز (.)340/ 3
( )8ينظر :الكشاف (.)557/2
( )9ينظر :البحر املحيط (.)428/5
( )10ينظر :الدر املصون (.)110/ 7
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الزخمْشي بظهور التنايف بني هذه القراءة وبني تلك عىل تقدير ّ
أن (ما) موصول ٌة،
ُّ
قال  :ويوز أن تكون (ما) موصول ًة عىل وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ،ومل
تصلح أحوالكم ومعائشكم إال به ،فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلس ِ
ان احلال،
فتأول (سألتموه) بقوله ما احتجتم إليه»(. )1

املسألة اخلامسة :تشديد سي ( َو ِس َع) يف قوله تعاىل﴿ :ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛ﴾ [طه.]98:
قرأ العامة ( َو ِس َع) بكّس السني خفيفة( ،)2وقرأ قتاد ُة ( َو َّس َع) بتشديد السني

وفتحها( ،)3وهي قراءة جماهد(.)4

ِ
العامة متييزا منصوب ًا منقوال من فاعل ،أيَ :و ِس َع ِع ْل ُم ُه
رب (عل ًام) عىل قراءة
و ُيع ُ
ُك َّل يشء( )5وأما عىل ق ِ
راءة قتاد َة فقد ُو ِّجه عىل:
َّ
َ
ْ -1
يكون مفعوالً ثاني ًا ،عىل َجعل ( َو َّسع) متعد ّيا الثنني ،األول منهام
أن
()6
اوي( ،)7وابن عادل(.)8
( ُك َّل) .وهو إعراب الزخمْشي  ،والبيض ّ

 -2أن يكون مفعوالً ثانيا أيض ًا ،لك ْن عىل تضمني ( َو َّسع) معنى أعطى ،وهو
رأي ال ُعك َ ِ
ْربي(.)9
متأخر ًا؛ ألنه يف األصل ٌ
 -3أن يكون مفعوال أوالً ،وإن كان ّ
فاعل ،والتقدير:
( )1البحر املحيط (.)428/5
( )2ينظر :الدر املصون ( ،)100/8وفتح القدير (.)454/ 3
( )3ينظر :إعراب القرآن ( ،)56/ 3واملحتسب (.)58/2
( )4ينظر :املحتسب ( ،)58/2والبحر املحيط (.)277/6
( )5ينظر :الدر املصون ( ،)100/8وروح املعاين (.)567/1
( )6ينظر :الكشاف (.)86/3
( )7ينظر :تفسي البيضاوي (.)69/4
( )8ينظر :تفسي اللباب (ص .)3602
( )9ينظر :التبيان يف إعراب القرآن (.)193/2
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 -4أن يكون متييزا منصوبا ،كام هي احلال يف قراءة التخفيف ،عىل َج ْعل
( َو َّسع) بمعنى ع َّظم أو َب َس َط ،وهو رأي العكربي(.)2

سم فاعله يف
املسألة السادسة :تشديد اللم يف «ختلدون» مع بنائه ملا مل يُ َّ
قوله تعاىل﴿ :ﲹﲺﲻﲼ﴾ [الشعراء.]129:

قرأ العا ّمة ( ْ
ختلدُ ون) بفتح التاء وختفيف الالم مبن ًّيا للفاعل(َ .)3و َل َعل هنا عىل
جني ْ
أن َ ْ
خت ُلدُ وا(.)5
الرجاء( ،)4واملعنى تتّخذون مصان َع را َ
باهبا من َّ

بضم التاء وفتح اخلاء وتشديد الالم مع فتحها( .)6وهبا قرأ
وقرأ قتاد ُة ( ُ َخت َّلدُ ون) ِّ
()7
يب ب ُن كعب ،وعلقم ُة ،وأبو العالية(. )8
ري ،وأبو احلصني  ،و ُأ ُّ
اجلحدَ ُّ
ْ
َ
ُ
مبني ملا مل ُي َس َّم فاع ُله.
وخ ِّرجت عىل أن
الفعل ٌّ

قال ال ُعك َْرب ُّيُ « :يقرأ بضم التاء وفتح الالم خم ّفف ًا ومشدَ د ًا للتكثي ،وكالمها ملا مل
يس م ِ
أخ َلد َ
فاع ُلهُ ،يقالْ :
وخ َّلد بمعنى واحد»(.)9
َُ
يب وعلقم ُة ( ُ َ
خت َّلدون) مبني ًا للمفعول مشدّ د ًا ،كام قال
وقال األلويس« :وقرأ ُأ ٌّ

الشاعر(:)10

وهل َي ِع َم ْن إالَّ َسعيدٌ ُخمَ َّلدٌ

بيت ب َأ ْو َج ِ
ُ
ال»
قليل اهلموم ما َي ُ

( )1ينظر :فتح القدير (.)454/ 3
( )2ينظر :التبيان يف إعراب القرآن (.)193/2
( )3ينظر :البحر املحيط ( ،)32/ 7واللباب يف علوم الكتاب (ص .)3930
( )4ينظر :البحر املحيط (.)32/ 7
( )5ينظر :فتح القدير (.)128/4
( )6ينظر :الدر املصون (.)539/ 8
( )7ينظر :زاد املسي (.)136/6
( )8ينظر :البحر املحيط (.)32/ 7
( )9إعراب القراءات الشواذ (.)221/ 2
( )10قائله امرؤ القيس ،ديوانه (ص .)135
( )11روح املعاين (.)110/ 19
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ْر) يف قوله تعاىل﴿ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
املسألة السابعة :تنوين ( َمك ُ
ﱖﱗﱘﱙﱚ ﴾ [سبأ . ]33 :

ف الراء ،ساك َن الكاف ،مضاف ًا إىل ما بعده( .)1قال مكي:
مكر) خفي َ
قرأ العام ُة ( ُ
أن املكر ي ُ
« ُأضيف إىل الليل والنهار ،ومها ال يمكران ،إالَّ َّ
كون فيهام من
فاعلهام»(.)2
مكر) بزيادة التنوين ،ونصب (الليل) و(النهار) ()3؛ وهبا قرأ ييى
و َق َرأ قتادة ( ٌ
بن يعمر(.)4
ُ
وخت َّرج ( َمك ٌَر) عىل ما كانت عليه من إعراب قبل زيادة التنوين ،فيكون هلا هذه
األوجه:
 -1أن تـكون فاعـ ً
ال لفـعـل حمذوف َد َّل عليه ﴿ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾

مكر(.)5
[سبأ  ،]32:والتقدير َ :ب ْل َصدَّ نا ٌ
ْ -2
مكر بالليل والنهار
ربه حمذ ٌ
وف ،والتقدير :بل ٌ
مكر) مبتدأ خ ُ
أن تكون ( ٌ
صدَّ نا (. )6
ْ -3
مكر الليل والنهار(،)7
أن تكون خرب ًا ملبتدأ حمذوفَ ،قدَّ ره األخفش بـ  :هذا ُ
كر(. )8
و َقدَّ ره األلويس بـ  :سبب كفرنا م ٌ

مكر) بالفاعليةَ ،يدُ َّل عليه ُ
سياق اآلية الكريمة ،كام َب َّني ذلك
واألوىل أن يرتفع ( ٌ

اب ُن جنِّي.
( )1ينظر :الدر املصون (.)191/ 2
( )2ينظر :مشكل إعراب القرآن (.)516/ 2
( )3ينظر :املحتسب ( ،)193/2واجلامع ألحكام القرآن (.)303/14
( )4ينظر :البحر املحيط (.)283/ 7
( )5ينظر :املحتسب ( ،)193/ 2واجلامع ألحكام القرآن (.)303/14
( )6ينظر :املحتسب ( ،)193/2وروح املعاين (.)320/11
( )7ينظر :معاين القرآن (.)484/ 2
( )8ينظر :روح املعاين (.)320/ 11
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وأما ( َ
عطوف عليه،
ٌ
النهار) م
منصوب عىل الظرف ،و(
الليل) فقد ُو ِّجه عىل أ َّنه
ٌ
َ
وإن كان ف ْع ُله الزما؛ َّ
املصدر َقب َله(ْ ،)1
ألن الالزم يتعدَّ ى إىل الظرف ،يقول
وناص ُبه
ُ
اعل يتعدَّ ى إىل اسم احلدَ ِ
الفعل الذي ال يتعدّ ى الف َ
َ
ثان الذي
واعلم أ ْن
سيبويه« :
َ
ْ
ُأ ِخ َذ منه...و َيتعدَّ ى إىل ما كان وقت ًا يف األ ْمكِنَة ،كام يتعدَّ ى إىل ما كان وقت ًا يف
ت
ورست ميلني ،كام تقول:
ذهبت فرسخني،
األ ْز ِمنة...نحو:
ذهبت شهرين ،ورس ُ
ُ
ُ
ُ
اليومني»(.)2

املسألة الثامنة :زايدة التنوين يف ( َج َزاءُ) ورفع (الضعف) يف قوله تعاىل:
﴿ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﴾ [سبأ . ]37:

قرأ العامة (جزاء ِّ ِ
در
الضعف) برفع (جزا ُء) وإضافته ملا يليه ،عىل أنه مص ٌ
ُ
مضاف ملف ُعوله(. )3
ٌ
وقرأ قتادة برفعهام مع تنوين (جزاء) تنوين َضم( ،)4فأما (جزا ٌء) فباقية عىل ما
كان هلا من إعراب قبل التنوين ،إذ ُتعرب مبتدأ مؤخر ًا ،خربه شبه اجلملة التي قبله.
الضعف) فقد خرجت عىل وجهني:
ُ
وأما (

ومكي بن أيب طالب(،)6
 -1أن تكون بدال من (جزاء) .قال به :النحاس(،)5
ُّ
َ
حيان(.)9
والزخمْشي( ،)7والقرطبي( ،)8وأبو
ُّ
( )1ينظر :املحتسب ( ،)194/ 2واملحرر الوجيز (.)421/ 4
( )2الكتاب (.)36 – 34/ 1
( )3ينظر :املحرر الوجيز ( ،)422/ 4واجلامع ألحكام القرآن ( ،)306/ 14والدر املصون (.)195/9
( )4ينظر :املحرر الوجيز ( ،)422/4والدر املصون (.)195/9
( )5ينظر :إعراب القرآن (.)352/3
( )6ينظر :مشكل إعراب القرآن (.)589/2
( )7ينظر :الكشاف (.)586/ 3
( )8ينظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)306/14
( )9ينظر :البحر املحيط (.)286/7
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َ
تكون خرب ًا ملبتدأ حمذوف ،أي :هو الضعف .قال به :الزجاج(،)1
 -2أن
واأللويس(.)2
كان فيه إ ُ
والراجح ا ُ
رأي أكثر ال ُع َلامء ،وأل َّنه  -وإ ْن َ
بدال
األو ُل؛ ألنَّه يوافق َ
لقول ّ
ُ
ِ
َ
جائز عىل رأي أغلب النحاة()3؛ َّ
البدل واملبد َل منه ليسا
ألن
املعرفة من النكرة ٌ -
كاليشء الواحد ،إ ْذ الب ُ
دل يف ن َّية تكرار العامل(.)4

( )1ينظر :معاين القرآن وإعرابه (.)256/4
( )2ينظر :روح املعاين (.)223/11
( )3ينظر :املساعد (.)248/2
( )4ينظر :البسيط يف رشح اجلمل (.)394/1
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الفصل الثاني
التوجيه الصَّريفّ لقراءة قَتادةَ بالزيادة على رواية حفص عن عاصم

املسألة األوىل :زايدة األلف بعد الذال مع كسر احلاء يف ( َح َذ َر) يف قوله
تعاىل﴿ :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [البقرة. ]19:

ِ
ذار) بكّس احلاء وزيادة األلف( ،)1وهي قراءة ابن ِم ْق َسم ،وأيب
قرأ قتاد ُة (ح َ
والض ِ
الس ِ
حاك( ،)3وابن أيب ليىل(. )4
امل(َّ ،)2
َّ
ومحِ َل ِ
النحاس:
ت القراء ُة عىل أنا مصدر ،كام هي احلال يف قراءة العامة .يقول
ُ
ُ
حذار ،قال َس ِ
ٌ
مفعول من أجله،
وقوع له ،أي:
يبو ِيه :هو
«ويقال
منصوب ،أل َّنه م ٌ
ٌ
َ
وحقيقته أنَّه مصدر»(. )5
ِ
والض َّح َ
اك ،واب ُن
ذار) واحدٌ  .قال األلويس« :وقرأ قتادةّ ،
ومعنى ( َح َذ َر) و (ح َ
أيب عبل َة ( ِحذار) وهو كـ (ح َذر) شدّ ُة اخل ِ
وف»(. )6
َ َ
َ
( ِ
مصدر َحا َذ َرَ ،
ألن ما كان عىل ( َفا َع َل) يكون مصدَ ُر ُه ُم ّطرد ًا عىل فِ َعال
وحذار)
ُ
وخماصم ًة ،وواعَدَ ِ
اص َم ِخصام ًا ُ
وعاد ًا ومواعد ًة .فإن كانت فاؤه
و ُم َفا َعلة ،نحوَ :خ َ
ِ
ِ
يارس
يا ًء كان عىل ُمفاعلة فقط ،وامتنع (فعال)؛ الستثقال الكّسة يف الياء نحوَ َ :
ُميارسة(.)7
( )1ينظر :البحر املحيط (.)87/1
( )2ينظر :الكامل يف القراءات (ص .)481
( )3ينظر :املحرر الوجيز (.)102/1
( )4ينظر :البحر املحيط (.)87/1
( )5إعراب القرآن (.)194/1
( )6روح املعاين (.)176/1
( )7املساعد عىل تسهيل الفوائد (.)626/2
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الـمسـألة الثـانـيـ ـة :زي ـادة األلف يف (فاقـتـلـوا) فـي قـول ـه تعـ ـاىل:
ﲊ ﲋ ﲌ ﴾ [البقرة.]54:

﴿ﲈ ﲉ

هت هذه القراء ُة عىل
قرأ قتاد ُة َو ْحدَ ه (فاقتا ُلوا) بزيادة ألف وفتح التاء(َ .)1و ُو ِّج ُ
ما يأيت:
 -1أن تكون (اقتال) من (استقال) ،وقد َن َق َل ابن جماهد هذا الرأ َي عن قارئها
اس َت ْف َع َل) ( )2ور َّده اب ُن جنّي
قتاد َة ،فتكون عىل هذا مما جاءت فيه (ا ْف َت َع َل) بمعنى ( ْ
بحجة الترصيف؛ َّ
ألن (افتعل) هنا واوي العني ،و(استفعل) يائي العنيَ ،ب ْيدَ أنه
عاد فقال« :إال َّ
ي َس َن الظ ُّن به ،فيقال إنه مل ُيورد ذلك إال بحجة
أن قتاد َة ينبغي أن ُ ْ
عنده من رواية أو دراية»(.)3
ْ -2
واوا ،نحو :اقتادوا ،أو يا ًء نحو :اقتاسوا ،واألغلب
أن تكون عني (افتعل) ً
ور َّجح هذا ابن جنِّي(.)4
عىل العني أن تكون واو ًا من اإلقالةَ ،
 -3أن يكون ُ
أصل (اقتالوا) ا ْقتَت ُلوا)ُ ،ث َّم ُأبدلت التا ُء يا ًء ،فصارت (ا ْق َت َيلوا)،
بت ألف ًا ،واختار ذلك اب ُن َأيب الربيع ،واحتج
فتحركت الياء وانفتح ما قبلها ف ُقلِ ْ
ُ
الكتاب ثم ُأ ْب ِدلت
األصل :أ ْم َل َل ُت
أمليت الكتاب ،إذ
بوجود نظي لذلك وهو
ُ
َ
الال ُم يا ًء(. )5
وأرى التوجيه الثالث األوىل بالقبول ألمرين:
سب مع ما أورده املفّسون من َّ
أن األمر
َ -1أ َّن سياق اآلية ُي َؤ ّيده ،ويتنا ُ
كان من موسى عليه السالم لقوم ِه ِ
بقتل أنفسهم ،حتى أنَّم َع َمدُ وا إىل اخلناجر،
( )1ينظر :املحتسب ( ،)83/1والدر املصون (.)365/1
( )2ينظر :املحتسب ( ،)83/1والبحر املحيط (.)308/1
( )3املحتسب (.)83/1
( )4ينظر :املحتسب (.)83/1
( )5ينظر :تفسي بن أيب الربيع (.)436/2
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فج َعل بعض ُهم َيطع ُن بعض ًا( ،)1ومل يكن بمعنى الطلب الذي تقتضيه صيغة
َ
(استفعل).
 -2وجود النَظي يف اللغة إلبدال ِ
أمليت ،إذ
التاء يا ًء ،وهو إبد ُال الال ِم يا ًء يف
ُ
األصل أ ْم َل َل ُت.
املسألة الثالثة :زايدة  :األلف وكسر الظاء يف (ظُلل) يف قوله تعاىل﴿ :ﲽ

ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ﴾ [البقرة. ]210:

قرأ قتاد ُة (يف ظِالل) بكّس الظاء ،وزيادة ألف عىل قراءة العامة( ،)2وهبا قرأ أبو

()3
النحاس هذه
والض َحاك بن مزاحم(َ )4و َو َّجه
يب بن َك ْعب،
َّ
ُ
جعفر بن يزيدَ  ،و ُأ ُّ

القراءة عىل وجهني(:)5
 -1أن تكون (ظِالل) مج َع ظِ ّل.

 -2أن تكون مجع ( ُظ َّلة) ،مثل ُق َّلة ِ
وقالل.
َ
الطربي( ،)6والزخمْشي( ،)7وال ُع ْك َربي( ،)8وأبو
وعىل توجيه النحاس سار
ُّ

َ ()9
والسمني احللبي(.)10
َح َّي
ان َّ ،
( )1ينظر :تفسي الطربي (.)73/2
( )2ينظر :إعراب القرآن ( ،)105/1واملحرر الوجيز (.)283/1
( )3ينظر :إعراب القرآن (.)105/1
( )4ينظر :البحر املحيط (.)125/2
( )5ينظر :إعراب القرآن (.)105/1
( )6ينظر :تفسي الطربي (.)262/4
( )7ينظر :الكشاف (.)253/1
( )8ينظر :التبيان يف إعراب القرآن (.)138/1
( )9ينظر :البحر املحيط (.)125/2
( )10ينظر :الدُّ ر املصون (.)294/2
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واختار ابن جني التوجيه الثاين ،وأرجع ذلك للمعنى ،يقولِ « :
ومن ذلك ما
ُ
ّ
ُروي عن قتاد َة يف قوله سبحانه «يف ظِالل من الغامم» ،قال ابن ُجماهد :هو مجع ظِ ّل.
قال أبو الفتح :الوجه أن يكون مجع ُظ َّلة ،كج َّلة وجالل ،و ُق َّلة ِ
وقالل ،وذلك َّ
أن
ُ
ْ ُ
الغيم .فأ َّما ال ّظ ُل فهو عدم الشمس من أول النهار،
ال ِّظ َّل ليس بالغيم ،وإنَّام ال ُظ َّلة
ُ
وهو َع َر ٌض ،والغيم ِج ْس ٌم»(.)1
ابن جنِّي ما جاء يف املعاجم من أن ال ِّظ َّل هو ُّ
كل ما مل تَط ُلع عليه
ويؤيد ما اختاره ُ
الشمس ،وبعضهم يعل ال ِّظ َّل الفي َء ،وقيل :الفيء بالعيش ،وال ِّظ ُّل بالغداة.
سرت َك من فوق ،وال ُّظ َّلة واملَ َظ َّل ُة
وأ َّما ال ُّظ َّل ُة فهي َأ ّو ُل سحابة ُتظِ ُّل ،و ُك ُّل ما َ
سوا ٌء ،وهي ما ُي ْس َت َظ ُّل به من الشمس(.)2

املسألة الرابعة :زايدة ألف يف (ريشا) يف قوله

ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [األعراف. ]26 :

تعاىل﴿ :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

قرأ العام ُة (وريش ًا) ( ،)3وقرأ قتادة (ورياش ًا) بزيادة ألف( ،)4و ُنسبت لعاصم يف
وعيل بن احلسني ،وابنه
رواية غي مشهورة( ،)5وهبا قرأ عثامن  ،وابن عباس،
ُّ
()7
لسلمي ،وأبو رجاءِ ،
وز ّر ب ُن ُحبيش( ،)6قيل :وهي قراء ُة النبي ﷺ
زيدٌ  ،وجماهدٌ  ،وا ُّ
قال الطربي« :ويف إسناد ذلك َن َظر»(. )8
( )1املحتسب (.)122/1
( )2ينظر :هتذيب اللغة ( ،)258/14واللسان (.)417/11
( )3ينظر :تفسي الطربي ( ،)263/12ومعاين القراءات (.)402/1
( )4ينظر :الكامل يف القراءات (ص  ،)551والبحر املحيط (.)282/4
( )5ينظر :تفسي الرازي (.)221/14
( )6ينظر :البحر املحيط (.)282/4
( )7ينظر :تفسي الطربي ( ،)263/12واملحتسب (.)246/1
( )8تفسي الطربي (.)362/12
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وقد َو َّج َه ابن جني هذه القراءة عىل وجهني مها(: )1
وشعابِ ،
كشعب ِ
ِ
وهلب ،و ِهلاب( ،)2ولِ ْصب
َ
 -1أن تكون ( ِرياشا) مج َع ِر ْيشْ ،
وش ْقب ِ
ولِصاب(ِ ،)3
وشقاب(.)4
َ
 -2أن يكونا لغتني عىل زنه فِ ْعل وفِ َعال ،ومها بمعنى واحد ،ومعنامها اليشء
ِ
الريش واحدٌ ،
الرياش و ِّ
امللبوس ،كـ (ل ْبس ِولباس) .ويف هذا يقول أبو عبيدةِّ « :
وهو ما ظهر من اللباس والشارة»(.)5
و ُيضاف إىل ما ذكره اب ُن ِجنِّي وجه ثال ٌث وهو أن يكون (ريش ًا) و(رياش ًا)
مصدرين بمعنى واحد .يقال :راش ُه اهللُ َي ُ
ريش ُه َر ْيشا ورياش ًا ،أي :أ ْن َعم عليه.
()9
()8
()7
()6
بي
والسمـيــ ُن الـحـلـ ُّ
نَص عىل هذا الفــراء  ،والطـبـري  ،وأبـو حـيــان َّ ،
واأللـوسـ ُّي (.)10

املسألة اخلامسة :زايدة ألف يف (كشف) يف قوله
ﳜﳝﳞﳟﳠﳡ﴾ [النحل.]54:

تعاىل﴿ :ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

قرأ ال ُ
ف) بزيادة ألف عىل ( َ
كَشف)( ،)11وقرأ قتادة ( َ
عامة ( َ
ف) (.)12
كَش َ
كَاش َ
( )1ينظر :املحتسب (.)246/1
( )2ال ِّل ِهب :ال ُف ْر َج ُة بني اجلبلني .اللسان (.)744/1
ب  :مضيق الوادي .اللسان (.)739/1
( )3ال ِّل ْص ُ

الشقب َ :مهواة ما بني ّ
(ِّ )4
كل جبلني .اللسان (.)506/1
( )5جماز القرآن (.)213/1
( )6ينظر :معاين القرآن (.)375/1
( )7ينظر :تفسي الطربي (.)363/12
( )8ينظر :البحر املحيط (.)282/4
( )9ينظر :الدر املصون (.)287/5
( )10ينظر :روح املعاين (.)344/4
( )11ينظر :املحرر الوجيز (.)401/3
( )12ينظر :املحتسب ( ،)10/2والكشاف (.)571/2
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وخر ِ
جت القراء ُة عىل َّ
أن فا َع َل بمعنى َف َعل ،أي :ك َ
ف ،قال ابن
ف بمعنى ك ََش َ
َاش َ
ُ ِّ

جني« :ومن ذلك ما ُيروى عن قتادة« :ثم إذا َ
الرض» بألف .قال أبو الفتح:
كاش َ
ف ُّ َّ
قد جاء عنهم فا َع َل من الواحد ُيراد به َف َع َل ،نحو :طار ْق ُت الن َ
َّعل ،أيَ :ط َر ْق ُتها،

ُ
وقانيت ال َّل َ
يكون «ثم إذا
ون ،أي :خلط ُته...فكذلك
ص وعافاه اهلل،
ُ
وعاق ْب ُت ال ِّل َّ
الرض» أيَ :ك َشف»(. )1
كاشف َّ
و َأ َّكدَ الزخمْشي هذا املعنى وزاد عليه قو َله« :وقرأ قتاد ُة ( َ
الرض) عىل
كاش َ
ف ّ َّ
فا َع َل بمعنى َف َع َل ،وهو أقوى من (كشف)؛ ألن بناء املغالبة يدل عىل املبالغة»(.)2
ونظي هذه القر ِ
اءة قراء ُة نافع وابن كثي وأيب عمرو «وما ُخيادعون» يف قوله

تعاىل﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﴾ [البقرة ،]9:خمالفني
هبذا قراءة أهل الشام والكوفة الذين يقرأون بغي ألف(. )3
وقد َع َّلق األلويس عىل صنيعهم هذا بقوله« :وقد تأيت َفا َع َل بمعنى َف َع َل،
ِ
إيثار
ص ،فال ُبعدَ يف َ ْ
كعافاين اهلل ،وعاق َب ُت ال ِّل َّ
مح ِل قراءة اجلمهور عىل ذلك ،ويكون ُ
ِ
صي ِ
َ
ب فيه ُبولِغ به»(. )4
غة املُ َفاعلة إلفادة املبالغة يف الكيف َّية؛ فإِ َّن
الفعل متى ُغول َ

املسألة السادسة :زايدة املد بعد الطاء يف ( ِخطأ) يف قوله
ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [اإلرساء. ]31:

تعاىل﴿ :ﱴ ﱵ

والكسائي ( ِخ ْط ًأ) بكّس اخلاء وسكون
قرأ ناف ُع ،وأبو عمرو ،وعاص ٌم ،ومحز ُة،
ُّ
الطاء ،وقـرأ ابـ ُن عـامر بـفـتـح الـخـاء والطــاء ،وقـرأ ابـ ُن كثـي ( ِخطا ًء) بـكسـر
الـخـاء والـمــدّ (.)5
( )1املحتسب (.)10/2
( )2الكشاف (.)571/ 2
( )3ينظر :حجة القراءات (ص .)87
( )4روح املعاين (.)149/1
( )5ينظر :السبعة (ص .)380
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وبقراءة ِ
ابن كثي قرأ قتاد ُة ،و َط ْلح ُة ،واأل ُ
عمش ،وخالدُ بن الياس ،واحلسن،

واألعرج( ،)1واب ُن حميصن(.)2

ِ
القراءة( ،)3حتى قال النحاس« :فأ َّما قراء ُة من قرأ(كان
وقد طعن قو ٌم يف هذه

ِخطآ ًء) بالكّس واملدّ والفتح ،فال ُيعرف يف اللغة ،وال يف كالم العرب»(.)4

و ُي َر ُّد عليه َّ
زهري:
بأن من ال ُعلامء َم ْن وجهها عىل أنا مصدر خاطأ .قال األ
ُّ
«أ َّما قراءة ابن كثي ( ِخطا ًء) بكّس اخلاء واملد ،فهو مصدر خاطأ ُخياطئ ِخ َطاء»(.)5
الفاريس ،وإن مل ُيسمع عنده خاطأ ،ولك ْن قد ُسمع مطاو ُعه (ختاطأ) (،)6
ووافقه
ُّ
واستشهد بقول الشاعر(:)7
ِ
ُ
النبل أحشاءه
ختاطأت

و ُأ ِّخر ي ِ
وميَ ،ف َل ْم َي ْع َج ِل
َ َ

وبقول الشاعر يف وصف كمأة(:)8

ِ ِ
ِ
ُ
ب
وخ ْرطو ُم ُه يف َمنْقع املاء راس ُ

ص حتى َو ْجد ُته
ختاطأ ُه ال َقنَّا ُ

()10
()9
وابن زنجلة (،)11
مكي بن أيب طالب  ،وابن عط َّية ُ ،
سار ُّ
وعىل توجـيههمـا َ

وأبـو حـيـان ( ،)12والسميـن احللبـي(.)13
( )1ينظر :البحر املحيط (.)32/6
( )2ينظر :إحتاف فضالء البْش (ص .)357
( )3ينظر :الدر املصون (.)347/ 7
( )4معاين القرآن (.)148/4
( )5معاين القراءات (.)92/2
( )6ينظر :احلجة للقراء السبعة (.)97 – 96/5
( )7قائله أوىف بن مطر املازين ،جماز القرآن (.)5/2
الّسي .احلجة للقراء السبعة (.)93/5
( )8قائله حممد بن ّ
( )9ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع (.)45/2
( )10ينظر :املحرر الوجيز (.)302/3
( )11ينظر :حجة القراءات (ص .)400
( )12ينظر :البحر املحيط (.)32/6
( )13ينظر :الدر املصون (.)346/ 7
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املسألة السابعة :زايدة ألف وفتح اجليم يف ( َر ِجلِك) يف قوله تعاىل﴿ :ﲣ

ﲤﲥﲦ﴾ [اإلرساء. ]64:

قرأ حفص عن ِ
عاصم وحدَ ه ( َو َر ِجلِك) بكّس اجليم ،وقرأ الباقون ( َو َر ْجلِك)
ٌ

بسكون اجليم(.)1

ِ
ور ِج ٌل
ُ
وح َّجة من قرأ ( َرجلك) بالكّس أ َّنا لغ ٌة يف ( َر ْجل)؛ يقالَ :ر ْج ٌل َ
للراجل ،وهو من يميش غي راكب .وأ ّما َم ْن قرأ ( َر ْجلِك) بإسكان اجليم فحج ُته
َ
َّ
أن ( َر ْج ً
تكون ( َر ْجل)
كص ْحب وصاحب ،وركْب وراكب ،أو أن
ال) مج ُع راجل َ
ختفيف ًا لـ ( َر ِجل) (.)2
وقرأ قتاد ُة ( ِ
ور َجالك) بكّس الراء وزيادة ألف عىل القراءتني السابقتني(،)3
وشاركه فيها عكرمة( )4ويف قراءة قتادة توجيهان:
راجل) ،مثل  :ص ِ
َ -1أ ْن تكون ( ِر َجالك) مج َع ( ِ
احب و ِصحاب(. )5
َ

ﱎ ﴾ [البقرةِ ،]239:
ورجال :مجع
ﱏ
ومنه قوله تعاىل ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
راجل ،ور ِ
ِ
ِ
ُ
الفارس(.)6
خالف
ُ
والراجل
اجل أي :ماش،
َ
وقـد ُجـ ِمـعـت ( ِ
راجـل) عىل ِرجـال ،ألنـهـا وصـف لـمذكر عاقل صحيح
الال ِم ،عىل زنة فاعل ،و ُك ُّل ما كان كذلك َي َّطر ُد مج ُعه عىل فِ َعال ،كصائم وصيام،
وقـائـم ِ
وقـيـام (.)7
( )1ينظر :معاين القراءات ( ،)96/2واملبسوط يف القراءات (ص .)270
( )2ينظر :الكشف عن وجوه القراءات ( ،)48/2والدر املصون (.)382/7
( )3ينظر :معاين القرآن للنحاس ( ،)174/4واملحتسب (.)22/2
( )4ينظر :املحتسب ( ،)22/ 2والبحر املحيط (.)59/6
( )5ينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)250/ 3والدر املصون (.)282/ 7
( )6ينظر :اللسان (.)269/11
( )7ينظر :املساعد عىل تسهيل الفوائد (.)430/ 3
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()1
ِ
ِ
َ
والر ِج ُلَ :م ْن َع ِدم املركوب
 -2أن
تكون مجع ( َرجل) ،بمعنى (راجل) َّ ،
راج ٌل ور ُج ٌل ِ
ال فهو ِ
فبقي ِ
ال (ُ .)2يقالَ « :ر ِج َل ا َّلر ُج ُل َر َج ً
راج ً
ورج ٌل...واجلم ُع
َ
ِرجال»(.)3

املسألة الثامنة :تشديد الراء يف (فَـ َرقناه) يف قوله
ﱏﱐﱑﱒ ﴾ [اإلرساء. ]106:

تعاىل﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ

قرأ العامة ( َف َر ْقناه) بالتخفيف؛ أيَ :ب َّينا َحال َله وحرا َمه ،أو َف َرقنا فيه بني احل ِّق
والباطل(. )4
()5
ابن
عيل ب ُن أيب طالب  ،و ُ
وقرأ قتاد ُة ( َف َّرقناه) بتشديد الراء  ،وهكذا قرأ ُّ

عباس ،وابن مسعود ،وأيب بن كعب ،والشعبي ،واحلسن ،وعمرو بن ذر ،وعكرمة،
وأبو رجاء ،ومحيد األعرج ،وعمرو بن قائد(.)6
ُ
وخ ِّرجت هذه القراءة عىل وجهني(: )7
 -1أن التضعيف فيها للتكثي ،أي :فرقنا آياته بني أمر ،وني ،وحكم،
وأحكام ،ومواعظ ،وأمثال ،وقصص ،وأخبار ماضية ومستقبلة.
 -2أن التضعيـف فيـها ٌّ
دال عىل التـفـريـق والتـنجـيـم ،أي :ن ََزل ُم َف َّرق ًا ،وليس
َم َّر ًة واحــدة.

وأرى أن القو َل اآل ِخ َر َي ِم ُل معنى التكثي أيض ًا؛ لطول املدة التي َظ َّل ينزل فيها

( )1ينظر :الدر املصون (.)383/ 7
( )2ينظر :اللسان (.)269/11
( )3اللسان (.)268/11
( )4ينظر :تفسي الطربي (.)573/17
( )5ينظر :إعراب القرآن ( ،)286/ 2واملحتسب (.)23/ 2
( )6ينظر :املحرر الوجيز (.)490/3
( )7ينظر :إعراب القرآن ( ،)286/2والدر املصون ( ،)426/ 7وتفسي اللباب (ص.)3384
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القرآن عىل رسول اهلل ﷺ ،يؤيد هذا أن الفراء روى عن ابن عباس أن معنى
(فرقناه) أنه مل ينزل يف يوم وال يومني( ،)1بل كان بني أوله وآخره عْشون سنة(. )2

املسألة التاسعة :زايدة ألف وفتح الشي يف ( ِش ْقوتنا) يف قوله
ﱋﱌﱍﱎ﴾ [املؤمنون. ]106:

تعاىل﴿ :ﱊ

قرأ اب ُن كثي ،وناف ٌع ،وأبو عمرو ،واب ُن عامر ،وعاص ٌم ( ِش ْقو ُتنا) بكّس السني

بغي ألف ،وقرأ محز ُة ،والكسائيَ ( ،شقاو ُتنا) بفتح الشني وزيادة ألف (. )3
والكسائي( ،)4وشاركهم عبدُ اهلل ب ُن
وقرأها قتادة ( َشقاو ُتنا) ،موافق ًا محز َة
َ
()5
عفراين ،واب ُن ِم ْق َسم(.)6
والز
الر َبعيَّ ،
مسعود  ،وأ َبان َّ
ُّ
وخر ِ
خالف
ُ
جت القراءتان عىل أنام مصدرا ِن بمعنى واح ِد( ،)7ومعنامها
ُ ِّ
أصل َي ُّ
ف املعت َُّل ٌ
دل عىل
القاف واحلر ُ
ُ
الشني و
السعادة  .قال اب ُن فارسَ (« :ش ُق َو):
ُ
َّ
ِ
ِ
ِّ
شقي َب ِّني
ُ
والش ْقوة:
والسعادة.
ور ُج ٌل ٌّ
خالف السعادةَ ،
املعاناة ،وخالف السهولة َّ
الشقاء وا َّ
لشقاوة»(.)8
قرأهتا إالَّ
و َم َع أ َّن املعنى فيهام واحدٌ إال َّ
أن الفرا َء كان يقول« :لوال عبدُ اهلل ما ُ

ِش ْقو ُتنا»(. )9

وليس
مصدر سامعي للفعل ( َش ِق َي)،
جد ٌير بالقول أن ( ِشقاوة) بكّس الشني
َ
ٌ

( )1ينظر :معاين القرآن (.)133/ 2
( )2ينظر :الكشاف (.)653/ 2
( )3ينظر :السبعة يف القراءات (ص.)448
( )4ينظر :الكامل يف القراءات (ص.)606
( )5ينظر :معاين القرآن للفراء (.)242/2
( )6ينظر :الكامل يف القراءات (ص.)606
( )7ينظرُ :حجة القراءات (ص ،)491والتبيان يف إعراب القرآن ( ،)240/2والدر املصون (.)370/8
( )8معجم مقاييس اللغة (.)202/ 3
( )9معاين القرآن (.)242/ 2
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َ
قياس مصدره أن
املفتوح الفاء ،املكسور العني،
الثالثي
الفعل
قياس ًّيا؛ ألن
القاصُ ،
َ
َّ
َ
يك َ
ون ( َف َعل) ،بفتح الفاء والعني .يقول األشموين« :و َف ِعل املكسور العني ،الالزم
بابه ( َف َعل) ،بفتح الفاء والعني قياس ًا ،سواء كان صحيحا ،أو ُمعت ً
ال ،أو ُمضاعف ًا،
وج ِو َيَ ،
كج َوىَ ،
وش َّلت يده»(.)1
وكش َلل ،مصادرَ :ف ِرح َز ْيدٌ َ ،
ك َف َرح و َ
املسألة العاشرة :تشديد القاف وفتح اخلاء يف قوله تعاىل﴿:ﱝ ﱞ﴾

[العنكبوت. ]17:

قرأ العام ُة ( َخت ُل ُقون) بالتخفيف( ،)2وقرأ قتاد ُة ( َ َ
خت َّل ُقون) بفتح اخلاء ،وتشديد
()3
عيل بـ ُن أبـي طـالب  ،وزيـدُ بـ ُن عيل ،وأبـو
الالم ،مع فتحها  ،وهكذا قــرأ ُّ

ُ
وعون العقييل واب ُن أيب ليىل(.)4
السلمي،
عبد الرمحن ُّ

خت َّلق) ،واألص ُل َتت َ
ُ
مضارع ( َ َ
َخ َّلقون بتاءين،
وخ ِّرجت عىل َأ َّن ( َخت َّلقون)
ُ
ان« :قال اب ُن جماهدُ :رويت عن ا ِ
فح ِذفت إحدامها .يقول أبو َح َّي َ
الزبي ،أص ُله
بن ُّ
ُ
َتت َ
ُ
حدامها ،عىل اخلالف الذي يف املحذوفة»(.)5
فح ِذفت إ
َخ َّلقون بتا َءينُ ،
نباري مسألة الجتامع تاءين يف أول املضارع َس َّامها (املحذوف من
وقد أفرد األ ُّ
اخلالف بني الكوفيني الذين يرون َّ
أن التاء
َ
التاءين املبدوء هبام املضارع) تناول فيها
األوىل الزائدة هي املحذوفة ،والبرصيني الذين يرونا التاء الثانية األصلية ،ألنا مل
تدخل ملعنى ،بينام دخلت األوىل ملعنى ،وهو املضارعة(.)6
ِ
قراءة قتادة من القراءات املتواترة كث ٌي ،منها قوله تعاىل﴿ :ﲑ ﲒ﴾
ونظي
ُ
( )1رشح األشموين (.)232/ 2
( )2ينظر :معاين القرآن للفراء ( ،)315/ 2والكامل يف القراءات (ص.)615
( )3ينظر :املحرر الوجيز ( ،)311/ 4والدر املصون (.)14/ 9
( )4ينظر :البحر املحيط (.)145/ 7
( )5البحر املحيط (.)145/ 7
( )6ينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف (.)648/ 2
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[البقرة ،]267:وقـولـه تـعـالـى﴿ :ﱳ ﱴ﴾ [األنـعـام ،]153:وقـولـه تعاىل﴿ :ﲗ

ﲘﲙ﴾ [الشعراء.]221:

املسألة احلاديةَ عشرةَ :زايدة ألف بعد التاء يف (سادتنا) يف قوله تعاىل:
﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [األحزاب.]67:

قرأ العامة (سادتَنا) بغي ألف ،وقرأ اب ُن عامر (ساداتِنا) باأللف وكّس التاء(. )1
ابن عامر( ،)2وهي قراء ُة احلس ِن ِ
وقرأ قتاد ُة كقراءة ِ
بن أيب احلسن ،وأيب رجاء،

والسلمي(.)3
ُّ
كي« :قرأه اب ُن عامر باجلمع،
ِّ
ووجهت هذه القراء ُة عىل َّأنا مج ُع اجلمع ،يقول م ُّ

أض َّلهم وأغواهم من رؤسائهم ،فهو
فهو مج ُع اجلم ِع ،عىل إرادة التكثي؛ لكثرة َم ْن َ

مج ُع سا َدة ،مج ٌع ُم َس َّلم باأللف والتاء»(.)4
والفرق بني القراءت ِ
عراب َّ
ُ
أن (سادة) يف قراءة العامة مج ُع
ني م ْن حيث اإل ُ
ِ
قراءة ِ
ابن عامر فهي
تكسي ،فهو منصو ٌب ،وعالمة نصبه الفتح الظاهر ،وأ َّما يف
مج ٌع سامل ٌ ،وعالم ُة نصبه الكّسة(.)5
الرض« :اعلم َّ
أن مج َع
جدير بالقول َأ َّن مج َع اجلمع ال َي َّط ِر ُد يف العربية( .)6يقول
ّ

كّستهَ ،أو َص َّححته ،كأ ْك ُلب،
اجلمع ليس بقياس ُم َّط ِرد ،كام قال سيبويه ،سواء َّ
قلت أ ْف ُلسات وأ ْدلِيات يف أ ْف ُلس
تجاوز ،فلو َ
وبيوتات ،بل يقال فيام قالوا وال ُي َ
ي ْز»(.)7
وأدل مل َ ُ

( )1ينظر :السبعة (ص ،)523وحجة القراءات (ص.)580
( )2ينظر :البحر املحيط (.)252/ 7
( )3ينظر :البحر املحيط (.)252/7
( )4الكشف عن وجوه القراءات السبع (.)199/ 2
( )5ينظر :إبراز املعاين من حرز األماين (ص.)250
( )6ينظر :الدر املصون (.)144/9
( )7رشح شافية ابن احلاجب (.)208/2
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تعاىل﴿ :ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [ص. ]36:

()1
الرياح) بزيادة ألف( ،)2وهي قراء ُة
الريح)  ،وقرأ قتاد ُة ( ِّ
قرأ العام ُة بإفراد ( ّ

احلسن ِ
ِ
بن أيب احلسن ،وأيب رجاء(.)3

ِ
َ
َ
باإلفراد ،واحلس ُن ،وأبو
اجلمهور
حيان هذه القراءة بقوله« :وقرأ
وخ َّرج أبو
ُ
رجاء ،وقتاد ُة ،وأبو جعفر (الرياح) باجلمع ،وهو َأ َعم لِع َظم م ِ
سليامنْ ،
َ
وإن كان
لك
ُ
ُّ
ِّ

املفرد بمعنى اجلمع ،لكونه اسم جنس»(.)4
اسم جنسُّ ،
والريح -كام ذكر أبو ح َّي َ
يدل عىل القليل والكثي ،و ُيمع عىل رياح،
ان ُ -
نحو :ماء ومياهُ .
والكسائي «وترصيف الريح» بغي ألف،
ابن زنجلة« :قرأ محز ُة
يقول ُ
ُّ
أعم ،كام تق ُ
وحج ُتهام أن الواحد ي ُّ
ول كَ ُث َر الدرهم والدينار يف
دل عىل اسم اجلنس ،فهو ّ
أيدي النا ِ
والعرب ُ
الريح من كُ ِّل
الكسائي:
نس ،قال
تقول« :جاءت ُ
ُ
س ،إنَّام تريدُ هذا اجل َ
ُّ
جاءت من مكان واحد؛ فقوهلم من كُ ِّل مكان  -وقد
مكان» ،فلو كانت ري ًا واحد ًة
ْ
وحدُ وها ُّ -
تدل عىل َّ
أن بالتوحيد معنى اجلمع»(. )5
َّ

ِ
ُ
ُ
استعامهلا
وباإلفراد ي ْك ُث ُر
الرياح بصيغة اجلمع يف ريح اخلي،
وقيل :يك ُثر
استعامل ِّ

الْش ،وهي َت ْف ِرق ٌة أغلب َّي ٌة ،وإالَّ فقد ُغ ِّي باإلفراد يف موضع اجلمع..
يف ريح
ِّ
والعكس؛ يف قراءة كثي من ال ُق َّراء(. )6
( )1ينظر :املحرر الوجيز (.)506/ 4
( )2ينظر :البحر املحيط (.)398/ 7
( )3ينظر :البحر املحيط (.)398/ 7
( )4البحر املحيط (.)398/ 7
( )5حجة القراءات (ص.)118
( )6ينظر :التحرير والتنوير (.)86/ 2
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املسألة الثالثة عشرة  :زايدة املد واأللف يف (أَثَر) يف قوله

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﴾ [الفتح.]29:

(ذو احلجة 1441ﻫ)

تعاىل﴿ :ﱖ ﱗ

قرأ العا ّم ُة (من َأ َثر) بفتحتني(،)1وقرأ قتاد ُة ( ِمن آثار) باملدِّ وزيادة ألف(.)2

ُ
وخ ِّرجت القراءة عىل أن (آثار) مجع ( َأ َثر) ( ،)3وهي عىل زنة ( َأ ْف َعال) ،من أوزان

قيايس ؛ َّ
ألن ممَّا َي َّطرد فيه هذا اجلمع ُك ُّل اسم مفرد ،ثالثي،
مجوع القلة ،وهذا اجلم ُع
ُّ

أمجال ،و َق َلم َأ ْقالم(.)4
مجل ْ َ
مفتوح الفاء والعني ،نحو َ َ :

املسألة الرابعة عشرة :زايدة (ال) يف كلميت (كذاب أشر) وفتح الشي
وتشديد الراء يف قوله تعاىل ﴿ :ﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒ﴾ [القمر.]25:
ِ
قرأ ُق ّراء األمصار ( َّ
أرش) من غي (ال) ،وبكّس الشني ،وختفيف الراء
كذ ُ
اب ُ

()5

َّ
األرش) بزيادة (ال) فيهام وفتح الشني ،وتشديد
وقرأ قتاد ُة (بل هو
الكذ ُ
اب َ ُّ
الراء( ،)6وهي قراءة أيب ِقالبة(.)7
رش) ُ
وخ ِّرجت القراء ُة عىل َّ
ُ
أفعل تفضيل ،جاء عىل األصل يف االستعامل،
أن (األَ َ ُّ
ُ
االستعامل ُح ِذفت.
رش) باهلمزة ،كام هي احلال يف ( ْخ َي) ،فلام َك ُث َر
إذ
ُ
القياس فيه ( َأ َ ّ
قال ابن ِجنّي« :ومن ذلك قراء ُة أيب ِقالبة ( َّ
رش) .قال أبو الفتح:
الكذ ُ
اب األَ َ ُّ

ألن َ
رش) بتشديد الراء هو األ ُ
املرفوض؛ َّ
أصل قوهلم :هذا َخ ٌي من ُه ،وهذا
صل
ُ
(األَ َ ُّ
رش منه فك ُثر است ُ
فح ِذفت اهلمزة
عامل هاتني الكلمتنيُ ،
رش منه :هذا أ ْخ َ ُي منه ،و َأ َ ُّ
َ ٌّ
( )1ينظر :الدر املصون (.)722/ 9
( )2ينظر :املحرر الوجيز (.)141/5
( )3ينظر :البحر املحيط ( ،)102/ 8والدر املصون (.)722/ 9
( )4ينظر :ارتشاف الرضب (.)412/ 1
( )5ينظر :تفسي الطربي (.)590/ 22
( )6ينظر :البحر املحيط (.)180/ 8
( )7ينظر :خمترص يف شواذ القرآن (ص ،)148واملحتسب (.)299/ 2
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الْشى ،تـأنـيـث ْ
َ
واألشـ ّر.
األخـ َي
منهام .و َيـدُ ُّل علـى ذلـك قـولـهـم :اخلـُ َ
ورى و ُّ َّ
وقـال رؤبــة(:)1
ِ
بِ ٌ
الناس واب ُن ْ
األخ ِي
خي
الل ُ
فعىل هذا جاءت هذه القراءة»(.)2
ُ
استعامل
وأكَّد اب ُن مالك هذا احلكم السم التفضيل (خي ورش) بقوله« :وملَّا ك ُثر
ِ
والْش اخترصومها ،فحذفوا اهلمزة ،وقالوا يف املدح
صيغة التفضيل من اخلي
ّ
وأرش ،إالَّ فيام نَدَ ر كقول
ورفِض
رش من كذاُ ،
أخي َ ُّ
ُ
خي من كذا ،و َ ٌّ
والذ ِّم :هو ٌ
الراجز:
ِ
الناس واب ُن ْ
األخ َ ِي»(. )3
خي
بال ٌل ُ

ورش) باهلمزة لبعض العرب(،)4
عيل القايل استعام َل (خي
ون ََس َ
ّ
ب أبو ّ
َ
السيوطي بالرداءة يف قوله:
وخ َّصصهم الفيومي ببني عامر( ،)5وحكم عليها
ُّ
«و ُيـقـال  :هـو ْ
خي منه ،بال مهز»(. )6
أخـ َيـر منه يف لغة رديئة ،والشائع ٌ

املسألة اخلامسة عشرة :زايدة ألف بعد اللم وضم اجليم يف ( ِِجالة) يف قوله
تعاىل﴿ :ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [املرسالت. ]33:

قرأ ابن كثي ،ونافع ،وابن عامر ،وأبو بكر عن ِ
عاصم (مجاالت) بكّس اجليم
ُ
ٌ
ُ
ص عن عاصم ( ِمجالة) بغي ألف(.)7
وزيادة ألف .وقرأ محز ُة،
والكسائي ،وحف ُ
ُ
( )1ليس يف ديوانه ،وهو من شواهد مهع اهلوامع (.)45/ 6
( )2املحتسب (.)299/ 2
( )3رشح التسهيل (.)52/ 3
( )4ينظر :البارع يف اللغة (ص.)225
( )5ينظر :املصباح املني (.)185/1
( )6املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (.)178/1
( )7ينظر :السبعة (ص.)666
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االت) ،بضم اجليم وزيادة ألف( ،)1فهو هبذا يوافق رواية أيب بكر
وقرأ قتاد ُة ( ُمج ٌ
وخيالف رواية حفص يف أنَّه
عن عاصم يف زيادة األلف ،وخيالفه يف أنه َضم اجليمُ ،
ضم اجليم وزاد ألف ًا.
وهكذا قرأ ابن عباس ،وسعيد بن جبي ،واحلسن بن أيب احلسن ،وأبو رجاء(.)2
وخرجت هذه القراءة عىل هذه األوجه:
ِ
َص عىل هذا
لسفنُ ،
ومجال مجع ُمج َلة .ن َّ
 -1أن تكون ( ُمجاالت) مجع ُمجال ،وهي حبا ُل ا ُّ
()4
()3
مجلة «ألنا ُق ْو ًى كثي ٌةُ ،مجِ َع ْت
وسميت ُ ْ
أبو حيان  ،وأيده تلميذه السمني احللبي ُ .
ف ُأ ْمجِ َل ْت ُمجل ًة ،و َل َع َّل اجلُملة اشتفت من ُمجلة احلَبل»(. )5
ْ -2
والزجاج( ،)7والزخمْش ُّي(.)8
الطربي(،)6
أن تكون َمجع ُمجالة .قال به
ُ
ُّ
جل َاملة  :الطائفة من ِ
واجلُاملة :قطي ُع ِ
اجلامل ،وقيل
اجلامل أو اإلبل .جاء يف اللسان« :ا َ
القطعة من النوق ال مجل فيها ،وكذلك اجلُاملة»(. )9

ورخال
ومجال مجع َ َ
 -3أن تكون مج َع ُمجال ،بضم اجليمُ ،
مجل ،كام ُيقالِ :ر ْخل ُ

ِ
َص عليه الفراء( ،)10ونقله عنه الرازي(. )11
ورخال .ن َّ
( )1ينظر :املحتسب (.)347/ 2
( )2ينظر :املحتسب ( ،)347/ 2والدر املصون (.)641/1
( )3ينظر :البحر املحيط (.)407/ 8
( )4ينظر :الدر املصون (.)641/1
( )5اللسان (.)124/11
( )6ينظر :تفسي الطربي (.)141/ 24
( )7ينظر :معاين القرآن وإعرابه (.)268/ 5
( )8ينظر :الكشاف (.)681/ 4
( )9اللسان (.)125/ 11
( )10ينظر :معاين القرآن (.)225/ 3
( )11ينظر :تفسي الرازي (.)775/ 30

477

التوجيه النحوي والصريف لقراءة قتادة السدوسي ابلزايدة على رواية حفص

د .حسن بن حممد القرين

ب الوجهني إ َّيل ؛
أح ُّ
واختار الفرا ُء قراءة ( ِمجاالت) ،و َع َّلل لذلك بقوله« :وهو َ
اجلام َل أكثر من ِ
ألن ِ
َّ
اجلاملة يف كالم العرب ،وهي جتوز ،كام ُيقالَ :ح َجر ِح َجارة»(.)1
ِ
رف
قراءة قتاد َة بقوله« :وقال بعضهم ( ُمجاالت) ،وليس ُي ْع ُ
و َع َّلق األَ ْخ َف ُش عىل

هذا الوج ُه»( . )2و َيدْ ف ُع قو َله ما قاله العلام ُء آنفا يف ختريها.
املسألة السادسةَ عشرةَ :تشديد السي يف قوله تعاىل﴿:ﲮ ﲯ ﲰ﴾

[العاديات.]5:

ُ
العامة ( َف َو َس ْط َن) بالتخفيف( ،)3وقرأ َقتاد ُة ( َف َو َّس ْط َن) بالتشديد( ،)4وهي قراء ُة
قرأ
()5
عيل(. )6
ع ّيل بن أيب طالب  ،وابن أيب ليىل  ،وزيد بن ّ

ُ
وخ ِّرجت هذه القراء ُة عىل ما يأيت:
َ -1أ َّن ( َف َّع َل) بمعنى ( َف َع َل) .قال الفراء« :اجتمعوا عىل ختفيف ( َف َو َس ْطن) ،ولو

ُق ِرئت ( َف َو َّس ْط َن) كان صوابا؛ َّ
ووسطته بمعنى
ألن
َ
العرب تقولَ :و َسطت اليش َء َّ
واحد»(. )7

وهبذا التخريج َ
قرطبي( ،)10وأبو ح َّيان(،)11
والنحاس( ،)9وال
قال اب ُن قتيبة(،)8
ُ
ُّ
( )1معاين القرآن (.)225/ 3
( )2معاين القرآن (.)562/ 2
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء (.)285/ 3
( )4ينظر :املحتسب (.)370/ 2
( )5ينظر :املحتسب ( ،)370/ 2والدر املصون (.)88/ 11
( )6ينظر :املحتسب (.)88/11
( )7معاين القرآن (.)285/ 3
( )8ينظر :غريب القرآن (ص.)536
( )9ينظر :إعراب القرآن (.)278/4
( )10ينظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)160/ 20
( )11ينظر :البحر املحيط (.)504/ 8
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والسمني احللبي( ،)1واأللويس(.)2
ُ
الزخمْشي .قال« :التشديد للتعدية،
التضعيف للتعد َّية ،وبه قال
ُ
 -2أن يكون
ُّ
ﱝ ﴾ [البقرة ،]25:وهي مبالغة
ﱞ
والباء مزيدة للتأكيد ،كقوله تعاىل﴿ :ﱛ ﱜ
يف ( َو َسطن)»(. )3
احللبي قوله لوقوعه يف تناقض .يقول« :وقوله (وهي
مني
وأنكر عليه الس ُ
ُّ
َ
ناقض قو َله أوالً (للتعد َّية)؛ َّ
الفعل
ألن التشديد للمبالغة ال ُيكسب
مبالغة) ُي ُ
الغنم ُخمفف ًا ،ثم ُتبالغ فتقولَ :ذ َّبح ُتها ُمث َّقال ،وهذا عىل
حت
آخر .تقول :ذب ُ
َ
مفعوالً َ
َ
يكون للمبالغة»(. )4
رأيه قد َج َع َله متعدّ ي ًا بنفسه ،بدليل جعله الباء مزيدة ،فال
َ
يكون التشديدُ للتكثي واملبالغة ،وبه قال ابن جنّي يف « َو َو َّسط ُته مشدَّ دة
 -3أن
أقوى معنى من ( َو َسطِ ُته) ُخم ّففا ،ملا مع التشديد من معنى التكثي والتكرير»(.)5

( )1ينظر :الدر املصون (.)88/ 11
( )2ينظر :روح املعاين (.)443/ 15
( )3الكشاف (.)794/ 4
الدر املصون (.)89/11
(ُّ )4
( )5املحتسب (.)370/ 2
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اخلامتة
ي ُسن بنا أن نقف عىل أهم النتائج،
بعد هذه الوقفات املباركة يف هذا البحثْ َ ،
ومنها:
ُ
البحث أربع ًة وعْشين موضع ًا لقراءات قتاد َة بالزيادة ،كان
َ -1مج َع هذا

نصيب التوجيه الرصيف
نصيب التوجيه النحوي منها ثامني َة مواض َع يف حني كان
ُ
ُ
ْش موضع ًا.
ست َة ع َ
مجيع القراءات التي قرأها قتاد ُة بالزيادة أمكن ختريها عىل األوجه العربية ،وهذا
ُ -2

يعني َّ
أن شذوذ القراءات الواردة يف البحث مل يكن بسبب خمالفتها ألوجه العربية ،بل يعو ُد
صح سندُ ها.
إ َّما ملخالفتها أحد املصاحف العثامنية ،أو ألنه مل َي ّ
 -3انفرد

بقراءات زيادة عىل رواية حفص عن عاصم كام يف قراءته

(فاقتالوا أنفسكم) وهي قليلة جد ًا ،مقارنة بام تابع فيه ُق ّرا ًء كبار ًا ،كابن عامر ،وابن

السلمي ،واحلسن بن أيب احلسن ،و ُأيب بن كعب،
كثي ،وعاصم ،وأيب عبد الرمحن ُّ
وهذا يعني أنه يميل إىل االتّباع ال االبتداع.
ِ
قراءات َقتاد َة ك ِّلها بالشذوذ؛ فقد رأيناه يف ثنايا البحث
وصف
ُ
ي ُسن
 -4ال َ ْ
يوافق قراءات سبعي ًة ،كموافقته لقراءة محزة والكسائي يف ( َشقاوتنا) ،وموافقته
لقراءة ابن كثي يف ( ِخطاء) ،وموافقته لقراءة ابن عامر يف (ساداتِنا).

 -5مل ُحت ِد ْ
ث قراء ُة الزيادة عند قتاد َة أ َثر ًا يف بعض املواضع حمل الزيادة ،بيدَ أنا َأحدثته

الضعف)؛ حيث ُو ِّجهت (جزا ٌء) بام ُو ِّجهت به
ُ
يف الكلمة التي تليها ،كمثل قراءته (جزا ٌء
آخر جديد.
ُ
قبل التنوين ،يف حني وجهت (
الضعف) بتوجيه َ
 -6للتوجيه عىل «اجلمع» احلظ الوافر يف الدراسة الرصفية من هذا البحث،
كقراءته (ظل) :ظِالل ،وكقراءته (ريشا) :رياشا ،وكقراءته ( َر ِجلِك)ِ :رجالك،
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 -7بعض الزيادات يف قراءته ُو ِّجهت بام ُو ِّجهت به قبل الزيادة ،كقراءته

أن الكلمتني حت ُ
( ُعدُ ًّوا) يف (عَدْ وا) ،والسبب يعود إىل َّ
ت املعنى.
مل ذا َ

 -8ظاهرة القراءة بزيادة األلف واضح ٌة جل ّي ُة يف قراءات قتاد َة ،و ُتعدُّ أكثر ما

قرأ به

من مسائل هذا البحث ،كام يتضح ذلك يف الفصل الثاين.

 -9قتادة

من العلامء الكبار وقراءته الزالت بحاجة إىل الدراسات اللغو ّية

املتعمقة؛ لذا أويص الباحثني بدراستها دراسة متأن ّية تتناول مجيع ما فيها من
ِّ
توجيهات نحو ّية وصف ّية.
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فهرس املصادر واملراجع
 .1إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب (590هـ)،حتقيق إبراهيم
عوض ،مكتبة البايب احللبي ورشكاه .
 .2إحتاف فضلء البشر ابلقراءات األربعة عشر ،للعلَّمة أمحد بن حممد البَـنَّا (ت 1117هـ)،

حتقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان2006 ،م .

َّرب من لسان العرب ،أليب حيان األندلسي (ت 745هـ) ،حتقيق د /رجب
 .3ارتشاف الض َ
عثامن حممد ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،ط1998 ،1م .

 .4إعراب القراءات الشواذ ،أليب البقاء العكربي (ت 616هـ) ،ت  /حممد السيد عزّ وز،
عامل الكتب ،بيوت ،ط1996 ،1م .
 .5إعراب القرآن ،أليب جعفر النحاس (ت 338هـ) ،ت.د/زهي غازي زاهد ،عامل
الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،ط1988 ،3م.
وصححه
السيوطي (ت 911هـ)َ ،قدَّ م له
َّ
 .6االقتاح يف علم أصول النحو ،جللل الدين ُّ
د /أمحد سليم احلمص ،ود /حممد أمحد قاسم ،ط1988 ،1م.
 .7إكمال ا ِإلكمال ،حملمد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع املعروف اببن نقطة احلنبلي
(ت 629هـ) ،ت.د /عبد القيوم عبد رب النبي ،جامعة أم القرى1410 ،هـ .
 .8إنباه الرواة على أنباه النحاة ،أليب احلسن علي بن يوسف القفطي (ت 646هـ) ،ت/
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ومؤسسة الثقافية ،بيوت1982 ،م.
 .9اإلنصاف يف مسائل اخللف بي النحويي البصريي والكوفيي ،أليب الربكات األنباري
(ت577هـ) ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بيوت1987 ،م.
 .10إيضاح الوقف واالبتداء أليب بكر األنباري (ت 328هـ) ،حتقيق :حميي الدين رمضان،
مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق1971 ،م .
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 .11البارع يف اللغة أليب علي القايل (ت 356هـ) ،ت/هشام الطعان ،مكتبة النهضة
بغداد ،دار احلضارة العربية ،بيوت1975 ،م .
 .12البداية والنهاية البن كثي (ت 774هـ) ،ت.د /عبد اهلل الرتكي ،طبعة دار الفجر،
2003م .
 .13البحر احمليط «تفسي البحر احمليط» أليب حيَّان األندلسي (ت 745هـ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان .
 .14البسيط يف شرح ِجل الزجاجي ،البن أيب الربيع األندلسي( ،ت 688هـ) ،ت.د /عياد
الثبيتي ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،ط1986 ،1م .
 .15التاريخ الكبي حملمد بن إمساعيل البخاري (ت 256هـ) ،طبعة دائرة املعارف العثامنية،
حيدر آباد  -الدكن .
 .16اتريخ اليعقويب أمحد بن أيب يعقوب (ت 292هـ) ،ط 1883م .
ْربي (616هـ) ،دار الفكر للطباعة والنْش،
العك َ
 .17التبيان يف إعراب القرآن ،أليب البقاء ُ
بيوت ،ط1997 ،1م .

 .18التحرير والتنوير «حترير املغين السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسي الكتاب اجمليد»،
للطاهر بن عاشور (ت 1393هـ) ،دار التونسية للنْش ،تونس1984 ،م .
 .19تذكرة احلفاظ ،لشمس الدين الذهيب (ت 748هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيوت،
لبنان1998 ،م .
 .20تفسي البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل "للشيخ عبد هللا بن عمر البيضاوي
(ت685هـ) ،دار الفكر ،بيوت .
 .21تفسي الطربي «جامع البيان يف أتويل القرآن» ،حملمد بن جرير الطربي( ،ت 310هـ) ،
ت /أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة2000 ،م .
 .22تفسي القرآن الكرمي البن أيب الربيع (ت 688هـ) ،ت.د /صاحلة بنت راشد آل
غنيم ،نْش جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .
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 .23التفسي الكبي «مفاتيح الغيب» ،لفخر الدين الرازي (ت 606هـ) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بيوت1420 ،هـ .
 .24هتذيب األمساء واللغات ،أليب زكراي النووي (ت676هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيوت،
لبنان .
 .25هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ليوسف بن عبد الرمحن املِ ِزي (ت 742هـ) ،ت.د/
بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط1980 ،1م .
 .26هتذيب اللغة ،حملمد بن أمحد األزهري (ت370هـ) ،حتقيق  /حممد عوض مرعب ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بيوت2001 ،م .
 .27الثقات ،حملمد بن حبان (ت 354هـ) ،دار املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند،
ط1973 ،1م .
 .28جامع األصول يف أحاديث الرسول ،البن األثي اجلزري (ت 606هـ) ،ت  /عبد القادر
األرنؤوط ،مكتبة احللواين ،مطبعة املالح  -ط ،1اجلزء الثاين عْش ،حتقيق  /بشي عيون،
دار الفكر .
 .29اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب (ت671هـ) ،ت  /أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط1964 ،2م .
 .30اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (ت 327هـ) ،ت /عبد الرمحن بن ييى املعلمي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بيوت1953 ،م .
 .31حجة القراءات ،أليب زرعة بن زجنلة ت/سعيد األفغاين ،مؤسسة الرسالة ،ط،5
1997م .
 .32احلجة للقراء السبعة ،أليب علي الفارسي (ت 377هـ) ،ت/بدر الدين قهوجي وبشي
جويايب ،دار املأمون للرتاث ،دمشق  /بيوت1993 ،م .
ُّر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمي احلليب (ت756هـ) ،ت/أمحد اخلراط،
 .33الد ُّ
دار القلم ،دمشق ،ط1986 ،1م .
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 .34ديوان األعشى ميمون بن قيس ،دار صادر ،بيوت1994 ،م .
 .35ديوان امرئ القيس ،اعتىن به عبد الرمحن املصطاوي ،دار املعرفة ،بيوت2004 ،م .
 .36روح املعاين ،لشهاب الدين األلوسي (ت1270هـ) ،ت /عيل عبد الباري عطية ،دار
الكتب العلمية ،بيوت ،ط1415 ،1هـ .
 .37زاد املسي يف علم التفسي ،لعبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،املكتب اإلسالمي،
بيوت1404 ،هـ ،ط. 3
 .38السبعة يف القراءات ،البن جماهد (ت324هـ) ،ت.د /شوقي ضيف ،ط ،2دار
املعارف ،القاهرة .
 .39سي أعلم النبلء ،لشمس الدين الذهيب (ت748هـ) ،جمموعة من املحققني بإرشاف
الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة1985 ،م .
 .40شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،لعلي بن حممد األمشوين الشافعي (ت929هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيوت1998 ،م .
 .41شرح التسهيل البن مالك (ت672هـ) ،ت.د /عبد الرمحن الس َّيد ،ود /حممد بدوي
املختون ،هجر للطباعة والنْش ،ط1990 ،1م .
 .42شرح شافية ابن احلاجب ،للرضي اإلستاابذي (ت686هـ) ،ت  /حممد نور احلسن،
وحممد الزفزاف ،وحممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية ،بيوت1975 ،م .
 .43طبقات احلفاظ ،جللل الدين السيوطي (ت911هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيوت،
1403هـ .
 .44طبقات فحول الشعراء ،حملمد بن سلم (ت232هـ) ،ت /حممود حممد شاكر ،دار
املدين ،جدة .
 .45طبقات الفقهاء أليب إسحاق الشيازي (ت476هـ) ،ت /إحسان عباس ،دار الرائد،
بيوت1970 ،م .
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 .46الطبقات ال ُكربى البن سعد (ت230هـ) ،ت /حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيوت1990 ،م .
 .47طبقات املفسرين ،ألمحد األ ْدنَروي ،ت/سليامن اخلزي ،مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة املنورة ،ط1997 ،1م .

 .48غريب القرآن ،البن قُتيبة (ت276هـ) ،ت /أمحد صقر ،دار الكتب العلمية،
1978م .
 .49فتح الباري شرح صحيح البخاري ،للعسقلين (ت852هـ) ،دار املعرفة ،بيوت،
1379هـ .
 .50فتح القدير للشوكاين (ت1250هـ) ،دار ابن كثي ،دار الكلم الطيب ،دمشق،
بيوت1414 ،هـ .
 .51الكامل يف القراءات العشر واألربعي الزائدة عليها ،أليب القاسم اهلذيل(ت 465هـ)،
ت /مجال بن السيد الشايب ،مؤسسة سام للنْش،ط2007 ،1م .
 .52الكتاب (كتاب سيبويه) أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب( ،ت 180هـ) ،ت /عبد
السالم هارون ،دار اجليل ،بيوت1991 ،م .
 .53الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،للزخمشري (ت
538هـ) ،دار الكتاب العريب ،بيوت1407 ،هـ .
 .54كشف الظنون ،حلاجي خليفة (ت 1067هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت .
 .55الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،أليب حممد مكي بن أيب طالب،
(ت 437هـ) ،ت.د /حميي الدين رمضان ،مؤسسة الرسالة ،ط1997 ،5م .
 .56اللباب يف علوم الكتاب (تفسي اللباب) ،البن عادل احلنبلي (ت775هـ) ،ت/الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود ،والشيخ عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،لبنان،
1998م .
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 .57لسان العرب ،البن منظور (ت711هـ) ،دار صادر ،بيوت ،مكتبة الرشد بالرياض،
ط1994 ،3م .
 .58املبسوط يف القراءات ،أليب بكر بن مهران (ت381هـ) ،حتقيق /سبيع محزة حاكيمي،
جممع اللغة العربية ،دمشق1981 ،م .
 .59جماز القرآن ،أليب عبيدة (ت210هـ) ،عارضة وع َّلق عليه د /حممد فؤاد سزكني،
مكتبة اخلانجي بالقاهرة .
 .60احملتسب يف تبيي وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،أليب الفتح بن جين(ت392هـ)،
ت/عيل النجدي ناصف ،ود /عبد الفتاح شلبي ،دار سزكني ،ط1986 ،2م.
 .61احملرر الوجيز يف تفسي الكتاب العزيز ،البن عطية األندلسي (ت542هـ) ،ت /عبد
السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بيوت1422 ،هـ .
 .62خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،البن خالويه(،ت370هـ) ،عامل الكتب ،دون
طبعة وتاريخ .
 .63املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،جللل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،ت /فؤاد عيل
منصور ،دار الكتب العلمية ،بيوت1998 ،م .
 .64املساعد على تسهيل الفوائد ،البن عقيل (ت 769هـ) ،ت.د /حممد كامل بركات،
مركز البحث وإحياء الرتاث ،جامعة أم القرى 1980م .
 .65املصباح املني يف غريب الشرح الكبي ،للفيومي (ت770هـ) ،املكتبة العلمية ،بيوت.
 .66مشاهي علماء األمصار ،حملمد بن حبَّان ،دار الكتب العلمية ،بيوت1979 ،م .
 .67مشكل إعراب القرآن ،ملكي بن أيب طالب (ت 437هـ) ،ت.د /حاتم الضامن،
مؤسسة الرسالة ،بيوت1405 ،هـ.
 .68معاين القراءات ،لألزهري (ت 370هـ) ،مركز البحوث يف كلية اآلداب  -جامعة
امللك سعود1991 ،م .
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 .69معاين القرآن لألخفش (ت 215هـ) ،ت.د /هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلانجي،
ط1990 ،1م .
 .70معاين القرآن ،أليب زكراي الفراء (ت 207هـ) ،اجلزء األول ت  /أمحد يوسف نجايت،
وحممد عيل النجار ،اهليئة املرصية للكتاب ،ط1980 ،2م ،واجلزء الثاين ت  /حممد عيل
النجار ،الدار املرصية للتأليف ،واجلزء الثالث د /عبد الفتاح شلبي 1972م .
 .71معاين القرآن ،أليب جعفر النحاس (ت 338هـ) ،ت /حممد عيل الصابوين ،جامعة أم
القرى1409 ،هـ .
 .72معاين القرآن وإعرابه ،أليب إسحاق الزجاج (ت 311هـ) ،ت  /عبد اجلليل عبده
شلبي ،عامل الكتب ،بيوت1988 ،م .
 .73معجم األدابء «إرشاد األريب إىل معرفة األديب» ،لياقوت احلموي (ت 626هـ)،
ت /إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيوت1993 ،م.
 .74معجم مصنفات القرآن ،د /عيل شواخ ،ط1984 ،1م ،الرياض ،دار الرفاعي.
 .75معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (ت 395هـ) ،ت /عبد السالم هارون ،دار الفكر،
1979م .
 .76معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذهبهم وأخبارهم،
ِ
للعجلي الكويف (ت 261هـ) ،ت /عبد العليم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار ،املدينة
املنورة1985 ،م .
 .77معرفة الصحابة أليب نعيم (ت 430هـ) ،ت /عادل العزازي ،دار الوطن للنْش،
الرياض1988 ،م .
 .78املعرفة والتاريخ ،ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت 277هـ) ،ت /أكرم ضياء العمري،
مؤسسة الرسالة ،بيوت1981 ،م .
 .79منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء ،ألمحد بن عبد العزيز األمشوين املصري (ت
1100هـ) ،ت  /رشيف أبو العال العدوي ،دار الكتب العلمية ،بيوت2002 ،م .
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 .80النشـ ـر فـي القـ ـراءات الع ـش ـ ـر ،لإلم ـ ـام بـ ـن الـجـ ـ ـزري( ،ت 833هـ) ،دار الكتــاب
العــربـي ،بـيــروت .
 .81هـمع اهلوامع يف شرح ِجع اجلوامع ،جللل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،ج 1ت/
عبد السالم هارون ،ود/عبد العال سامل مكرم مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،2هـ ،وبقية
األجزاء ت .د /عبد العال سامل مكرم ،دار البحوث العلمية ،الكويت1977 ،م .
 .82وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خالكان (ت681هـ) ،ت/إحسان عباس
1971م.
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