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 لّخصامل
الفّذ   العربّية  إمام  البحث بالكشف عن جانب من جوانب إسهامات  يقوم هذا 

اختارها  اّلتي  قراءته  أوجه  مربًزا  القراءات،  علوم  يف  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل 

ابن كثري وعاصم، مبّينًا  ك وأقرأ هبا، إضافة إىل عنايته بالّرواية عن بعض كبار القّراء  

عنه نقلت  اّلتي  ويف   املصادر  مسائل  ذلك،  ألربع  دراسٌة  البحث  من  الّثاين  القسم   

ملخالفتها   ا  نحويًّ إشكاالً  يمثل  ممّا  قراءته  من  بأوجه  مرتبطة  الّظاهر    -نحوّية    -يف 

حاة، وقد أظهر البحث سعة اّطالع من قواعد الن    ر  من كالم العرب، واملتقر    الّشائع  

معرف من  مّكنته  اّلتي  العرب  لغات  تلّقاها  ة  اخلليل عىل  اّلتي  القراءات  تلك  وجوه 

أشياخه رسم    ،عن  وموافقة  الّرواية  حيث  من  القراءة  أركان  عنده  فاكتملت 

واضحً  أثًرا  لقراءته  أّن  كام  العربّية،  وموافقة  اآلراء   ااملصحف  بعض  ترجيح  يف 

 النّحوّية وتقويتها. 

املفتاحّية: أمحد  الكلمات  بن  الّشاّذة  ،اخلليل  النّحوّية    لاملسائ،  القراءات 

 .توجيه القراءات، املشكلة
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 املقّدمة
سّيدنا   واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 

 حمّمد وعىل آله وصحبه أمجعني، أّما بعد:

  ،فإّن اخلليل بن أمحد إمام العربية ورائدها، ومنشئ مجلة من علومها ومبتكرها

له تبع، أقّر بذلك أم جحد، وإّن مما ُعني اخلليل يف علم العربّية  وكّل من جاء بعده  

به وبرز فيه علم  القراءات؛ فقد روى عن األئّمة والقّراء الكبار، روى عن عاصم  

كتف  بالرواية؛ بل جتاوز ذلك إىل اختيار أوجه كثرية من ، ومل ي(1) وابن كثري وغريمها

 يه، وبعض هذه األوجه مل ترو عن غريه.ل القراءات حتى نسبت إ

واملصنّفات   القرآن  وإعراب  والقراءات  الّتفسري  كتب  من  مجعُت  كنُت  وقد 

فعزمت   اخلليل،  إىل  ُنسبت  القراءات  أوجه  يقرب من ثالثني وجًها من  ما  الّلغوّية 

در كتب  عىل  من  كتاب  يدّي  بني  فوقع  وأعان؛  يّّس  اهلل  إّن  ثّم  وتوجيهها،  استها 

احلسني  ات الّشواّذ اّلتي ُأّلفت يف القرن الّرابع اهلجرّي لإلمام أيب بكر أمحد بن ءالقرا

املوسوم بـ )غرائب القراءات   ،هـ381 سنة  األصفهايّن املعروف بـابن مهران املتوّف 

ّرواية عن الّصحابة والّتابعني واألئّمة املتقّدمني( فألفيته  وما جاء فيها من اختالف ال

لقراءات التي اختارها اخلليل بن أمحد، وأحصيت منها ما يربو عىل  اجامًعا ألوجه  

وجه أمهّ (2)ثالثامئة  فأدركت  هذا    ةّي ؛  سرية  جوانب  من  اجلانب  هذا  عن  الكشف 

 اإلمام الفّذ.

اخلليُل  كان  ورائد    وإذا  العربية  أغوارها،  إمام   سرب  اّلذي  لغاهتا  ها  وعرف 

فإّن يف  ووجوهها،   القرائّية ما قد  دوأبان عللها وأحكامها؛  يضيف  راسة اختياراته 

 
الّس   (1) جماهد  ينظر:  البن  الّروذبار112ص)بعة  بكر  أليب  القراءات  وجامع    1/372)  (489ت:)ّي،  (، 

 (. 613و 1/275طبقات القّراء البن اجلزرّي ) هاية يفوغاية النّ( 549و

 . -إن شاء اهلل –سأقوم بجمعها وإفرادها يف مصنّف مستّقل  ( 2)
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وقد اخرتت أربع قراءات    بخاّصة شيًئا ذا بال،  حوّي غوّي بعاّمة والنّ إىل الّدرس اللّ 

 ،ة الّشائع من تراكيب الّلغة العربّيةظاهره خمالف  ،قرأ هبا اخلليل وفيها إشكال نحوّي 

 أو جمانبة املشهور من القواعد النّحوّية. 

 مشكلة الّدراسة:
الع    منكت إظهار جانب من جوانب متّيز هذا  الّدراسة يف  املبدع  ل  مشكلة هذه  م 

اخلليل بن أمحد وهو اختياره ألوجٍه من القراءات القرآنّية، فاّلذي اشُتهر عنه إبداعه  

القراءات، فيأيت وابتكاره   املعجم والعروض واألصوات والنّحو وتوجيه  يف علوم 

ال يكاد ُيعرف عنه، إضافة إىل دراسٍة نحوّيٍة    هذا البحث ليكشف هذا األمر اّلذي

األوجـلبع تلك  اخـض  اّلتي  وقـاره ـتـه  إـا  يمّثل  ممّا  هبا  إىل  رأ  بحاجة  ا  نحويًّ شكاالً 

 ه. ــيـوجـان وتـيـب

 أسئلة الّدراسة: 
 الّدراسة إىل إجابة أسئلة بحثّية مهّمة هي:تسعى هذه 

 هبا؟  ما أشهر األوجه اّلتي اختار اخلليل بن أمحد القراءة -1

 ما املصادر اّلتي ُعنيت ببيان األوجه اّلتي قرأ هبا هذا اإلمام؟ -2

؟ -3  ما األوجه القرائّية اّلتي اختار القراءة هبا اخلليل وفيها مشكل نحويٌّ

 شكل من قراءته؟ما الّتوجيه النّحوّي ملا أ -4

 ما اإلضافة النّحوّية لتوجيه املسائل املشكلة نحويًّا من قراءته؟ -5

 ة:أهداف الّدراس 
 . وراوًيا باخلليل بن أمحد الفراهيدّي قارًئا عريفالتّ  -1

 الكشف عن املصادر اّلتي تتّبعت قراءته أو أشارت إليها.  -2

يتواف -3 ال  مشكل  أّنه  ظاهره  ملا  املتعّمقة  النّحوّية  من  الّدراسة  املشهور  مع  ق 

 واملتقّرر من قواعد النّحاة.  ،كالم العرب
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يل ممّا ظاهره خمالفة الّشائع من  به اخللالوصول إىل الّتوجيه األقرب ملا قرأ   -4

 اعدها. الّلغة وقو

 الّدراسات الّسابقة: 
أّطلع   مل  واحدة،  دراسة  أمحد سوى  بن  اخلليل  بقراءة  ُتعنى  دراسة  عىل  أقف  مل 

فراج  عبدالّرحيم أمحد  أمحد  الّدكتور:  دراسة  البحث، هي  هذا  إمتام  بعد  إالّ  عليها 

دراسة لغوّية( اّلتي ُنرشت    -هـ  170 ت  فراهيدّي بعنوان: )قراءة اخلليل بن أمحد ال

وط الّصادرة ـة بأسيـيّ ـربـة الع ـغ ـة اللّ ـــّي ـة كلّ ـلّ ـجـ من  ـن مـي ـع والّثالث ـدد الّسابـيف الع 

 م. 2018ام ــع

أمهّية   عن  املقّدمة  يف  حتّدث  مباحث،  وأربعة  ومتهيد  مقّدمة  يف  بحثه  جاء  وقد 

الّدرا ومنهج  البحث  وخّطة  اخلاملوضوع  الّتمهيد:  عنوان  وكان  أمحد سة،  بن  ليل 

اخلليل،  قراءة  الّصوتّية يف  الّتغرّيات  فعنواناهتا:  األربعة  املباحث  أّما  حياته وعلمه، 

الّّصف  البنية  يف  اخلليل، والّتغرّيات  قراءة  النّحوّية يف  والّدراسة  اخلليل،  قراءة  ّية يف 

 وروايات اخلليل يف رسم املصحف. 

الّدراستني، ويمكن إمجاهلا  روق بني  ـت يل الف ـانـبـث استـذا البحـراءة هـد ق ـعـوب

 يف اآليت:

 مل يتحّدث الباحث عن مصادر قراءة اخلليل بن أمحد.  -1

ومن   -2 اخلليل،  قراءة  مصادر  أهّم  بحثه  عن  غرائب غاب  كتابا  أبرزها: 

واألئّمة  والّتابعني  الّصحابة  عن  الّرواية  اختالف  من  فيها  جاء  وما  القراءات 

، وكالمها لإلمام ابن مهران املشار إليه آنًفا، تقّدمني، واملبسوط يف القراءات العرش امل

  وكتاب جامع القراءات أليب بكر حمّمد بن أمحد بن اهليثم الّروذبارّي )كان حيًّا سنة

النّوزاوازّي )من 489 الّدهان  أيب نّص  بن  القراءات ملحّمد  املغني يف  هـ(، وكتاب 
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يف غريها ممّا رّصحوا فيه س( ، ويف هذه املصادر األربعة ما ليس  علامء القرن الّساد

 بقراءة اخلليل، وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث األّول. 

لبع -3 ورسمّية  ورصفّية  صوتّية  مسائل  بدراسة  الباحث  قراءات  قام  ض 

ورواي ـاخللي أتــاتـل  مل  لـه،  بح ـهـطّرق  يف  ه ـا  بحثي ـثي  موضوع  خارج  ألّّنا  ذا، 

 نوانه. وأهدافه وع

ا عن املسائلاملسائل النّحوّية اّلتي قام الباحث بدر -4   استها ختتلف اختالًفا تامًّ

اّلتي قمت بدراستها، فقد ُعني بدراسة سبع مسائل بعضها من رواية اخلليل ال من  

اّلتي رواها عن ابن    [7الفاحتة:]  {ٱۡلَمۡغُضوِب َعَلۡيِهمۡ   َغۡيَ }  ءة قراءته، كقرا بنصب )غري( 

َا بَ ۡغُيُكۡم َعَلى ٰٓ أَنُفسِ }  راءةكثري، وق َيا  مَّتََٰع  ُكۖم  ِإَّنم ن ۡ ِة ٱلدُّ بجّر )متاع( اّلتي [  23يونس:]  {ٱۡۡلَيَ و 

رواها عن عاصم، وإحدى املسائل النّحوّية اّلتي قام بدراستها مل يقرأ هبا اخلليل، ومل 

قراءة   وهي  الّسبعة،  بعض  هبا  قرأ  وإنام  لََسَِٰحَرَٰ }يروها،  َهََٰذَِٰن   [ 63طه:]  {نِ إِّن 

 صاًم. شيخه عا  قرأ اخلليل بالّتخفيف موافًقابالّتشديد، وإّنام

املسائل النّحوّية اّلتي قمت بدراستها مرتبطة بأوجه من قراءة اخلليل مل ُيرش  -5

 إليها الباحث يف بحثه، ومل يقم بدراسة مسألة واحدة منها.

 منهج الّدراسة: 
باخلليل بن أمح بالّتعريف  البحث  قراءاتهيقوم هذا  بيان  قارًئا من خالل  اّلتي    د 

ا منهاُنسبت إليه ومصادرها املختلفة، ث  مّتبًعا   ،ّم الّدراسة املفّصلة عن املشكل نحويًّ

 ه املنهج الوصفّي الّتحلييّل. يف ذلك كلّ 

 هيكل البحث: 
 اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقّدمة ومبحثني وخامتة، وتفصيلها فيام يأيت: 

  ، وأهدافها   ، وأسئلتها   ،ّدراسةلة الومشك  ،ّية املوضوعكر فيها أمهّ وذُ   املقّدمة، -1

 . وهيكلة البحث ،ومنهجها
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متضّمنا  -2 أمحد،  بن  اخلليل  بقراءة  للّتعريف  وخّصص  األّول،  املبحث 

 مصادرها، ونامذج منها، مع اإلشارة إىل عنايته بالقراءات روايًة وتوجيًها. 

النّحويّ  -3 للّدراسة  وخّصص  الّثاين،  املسائل املبحث  من  مسائل  ألربع  ة 

 توجيهها إىل دراسة كاشفة. كلة اّلتي حيتاج املش

إليها -4 توّصل  اّلتي  البحث  نتائج  أبرز  وفيها  اّلتي  اخلامتة،  والّتوصيات   ،

 . يويص باألخذ هبا
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 املبحث األّول
 اخلليل بن أمحد قارًئا وراوًيا وموّجًها 

ذ أمحد  بن  اخلليل  الكركان  بالقرآن  عناية  املصادر ا  يقف عىل  يم وعلومه، ومن 

ى قيل عنه:  جتويد القرآن، حتّ ضبط املصحف وظاهًرا، فمن ذلك عنايته بذلك    جيد

وأّول من » و الّدايّن:قال أبو عمرٍ  ،إّنه أّول من صنّف كتاًبا يف ضبط املصحف ونقطه

ثمّ  أمحد  بن  اخلليل  علله  وذكر  كتاب  يف  ورسمه  النّقط  بعده صنّف  ذلك  صنّف   

 ، (1) « طريقه واّتبعوا سنّته واقتدوا بمذاهبهه مجاعة من النّحويني واملقرئني وسلكوا في

 .(2) إّنه واضع علم الّتجويد كام قيل عنه: 

والّدراية،   الّرواية  فيها بني  له  اهلل  القرآنّية فهي كبرية، مجع  بالقراءات  أّما عنايته 

راءته، وأوجًها أخرى لروايته عن كبار القّراء  فقد ذكرت املصادر أوجًها كثرية من ق

كثري   التفسري كابن  كتب  ويف  العني  كتاب  يف  عنه  جاء  كام  وعاصم،  عمرو  وأيب 

القّراء، وبيان  اّلتي قرأ هبا كبار  القراءات  لغوّية لكثري من أوجه  وغريها توجيهات 

 ذلك فيام يأيت:

 :اخلليل قارئً   أّوالً:
 : قراءته -أ 

م لعيف املصادر املختلفة أّنه تدّرج يف    هذا اإلمام وما ورديظهر من خالل سرية  

الّرواية   إىل  انتقل  ثم  عنهم،  واألخذ  زمانه  قّراء  بالّتلقي عن  ابتدأ  القراءات، حيث 

وللدّ  القراءات،  أوجه  تالميذه  وإقراء  االختيار  إىل  أن وصل  إىل  كبارهم،  اللة  عن 

يبنّي  للّزجاج  ا  نصًّ أسوق  القراءات  يف  إمامته  يقول:عىل  إذ  مكانته؛  عن    وُروي  »   

ق ما قرأه عاصم  [63طه:] {إِۡن َهََٰذَٰنِ }: عاصمٍ  د  يف هذه القراءة   بتخفيف )إْن(، وُيص 

 
 (. 9ص)املحكم يف نقط املصاحف    (1)

 (. 7ينظر: العميد يف علم التّجويد )ص  ( 2)
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ي  ْن ُأيب  ي  أيًض   ،{َسَِٰحَرَٰنِ   إَِّل ما َهََٰذَِٰن  }  ُه قرأ:فإنّ   ،ما ُيْروى ع  إِۡن }ه قرأ:  عنه أنّ   اوُرو 
خفيف  التّ ب  -  {لََسَِٰحَرَٰنِ إِۡن َهََٰذَِٰن  }  خلليل أيضًا:، ورويت عن ا{َهََٰذَِٰن إَِّل َسَِٰحَرَٰنِ 

أنّ   - بالنّواإلمجاع  وساق القراءات األخرى يف    "من اخلليل  حو أعلم  ه مل يكن أحد 

قال:  ،اآلية ُن  ولكنّ"  ثّم  أْست حس  لََسَِٰحَرَٰنِ }ي  َهََٰذَِٰن  )إْن(  {إِۡن  وفيه    ،بتخفيف 

 . (1)« إمامان: عاصم واخلليل

يزيد ما  أحصيت  وجه  وقد  ثالثامئة  القرمن    عىل  شملت  اخلليل،  من قراءة  آن 

النّا إىل  إليه  الفاحتة  نسبْت  من  أجد  مل  وبعضها  أكثر،  أو  قارًئا  فيه  وافق  بعضها  س، 

هْتا مصنّفات خمتلفة سيأيت بياّنا مفّصاًل، ومن تلك األوجه:   غريه، ذكر 

الواو من الّسني وسكون  ّم  بض  [6البقرة:]{  َعلَۡيِهمۡ   ُسوْء  إَِن ٱََّلِيَن َكَفُرواْ  } .1

 . (2) غري ألف

يِۡديُكۡم إََِل وَ } .2
َ
 .(3) بكّس اّلالم [195البقرة:]{ ٱتلَۡهلَِكةَِّل تُلُۡقواْ بِأ

3. { َٰ ّٞ َيۡعَمُل لََعَ  .(4) من غري ألف  [84اإلرساء:]{ َشِِكَتِهِ قُۡل ُكّ

 . (5)باملدّ  [27يد:داحل] {َورَۡۡحَة   فَة  آرَ  َتَبُعوهُ ٱ ََّلِينَ ٱوََجَعلَۡنا ِِف قُلُوِب } .4

5. { 
َ
ّمِ ُموََسَٰ ۡص َوأ

ُ
 .(6) بضّم الفاء والّراء [10القصص:] {فُرُغً َبَح فَُؤاُد أ

 . (7) بالّتشديد [15القصص:]{ ُموََسَٰ  فََوَكَزهُۥ} .6

 
 .( وما بعدها3/361معاين القرآن وإعرابه للّزجاج )  (1)

 (.1/75(، و البحر املحيط )1/376غني للّدهان )(، وامل97غرائب القراءات ) ( 2)

(3)  ( القراءات  )158غرائب  عطيّة  البن  الوجيز  واملحّرر   ،)1/265( للّصغايّن  والّشوارد  والّدّر  9(،   ،)

ب 57/ 2(، وعمدة القارئ رشح صحيح البخارّي )2/312املصون )  .   ( 57/   2)   يدّي  (، وتاج العروس للزَّ

 . (1/25الّشوارد للّصغايّن )   (4)

 (. 1/414العباب الّزاخر )   (5)

(، والتّكملة والّذيل  1/355(، والعباب الّزاخر )4/287حّرر الوجيز )6(، وامل627غرائب القراءات )  (6)

( للّصغايّن  )4/419والّصلة  املحيط  والبحر   ،)8/289( املصون  والّدّر  املع 8/653(،  وروح    اين (، 

 (. 22/550وس )(، وتاج العر1/259)

 (.3/1421(، واملغني للّدهان )366لقراءات للكرمايّن )اشواّذ    (7)
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ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمۢن َبۡعِد َما } .7 ْ َوُهَو ٱََّلِي يَُنّ  . (1) بضّم النّون  [28الشورى:]{ َقُنُطوا

 . (2) بتشديد الياء مكسورة [70الرمحن:] {ِحَسانّٞ  َخّيَِرَٰت  فِيِهَن } .8

 مصادر قراءته:  -ب
كتب  من  هو  ما  فمنها  وتنّوعت،  قراءته  إلينا  نقلت  اّلتي  املصنّفات  تعّددت 

القرآن   علوم  يف  هو  ما  ومنها  املسندة،  وغري  املسندة  القراءات،  القراءات  وتوجيه 

 اجم.ومنها ما هو يف الّتفسري، ومنها ما هو يف الّلغة واملع

وإعرابه(   القرآن  )معاين  كتاب  هو  قراءة  للخليل  فيه  ظهرت  كتاب  وأقدم 

 اّلذي سبق النّقل عنه.  (هـ311ت )للّزجاج 

)غرائب القراءات  أّما أشهر املصنّفات اّلتي ُعنيت بنقل قراءة اخلليل فهو كتاب: 

املتقدّ وما   الّصحابة والّتابعني واألئّمة  الّرواية عن  فيها من اختالف   يب أل  مني(جاء 

النّ األصفهايّن  احلسني  بن  أمحد  سنة  بكر  املتوّف  هران(  م  بـ)ابن  املعروف  يسابورّي 

اإلمام القدوة املقرئ، شيخ اإلسالم ...  »اّلذي قال عنه اإلمام الّذهبّي:    ،(3) هـ 381

عنه:   القراءاتروى  إمام عّصه يف  كان  وقال عنه:   ... ، وهو صاحب (4) « احلاكم 

  القراءات العرش. بسوط يفكتايب الغاية وامل

أورد   كتابه  وقد  القراءات(  يف  ثالثامئة وجه)غرائب  يربو عىل  كّل   ،ما  يقول يف 

القراءة يسوق  ثّم  اخلليل(  )عن  خصائصهوجه:  من  أّن  الكتاب  حمّقق  ذكر  وقد   ،  

ده بـفـت» راءات الّشاّذة اّلتي مل ترد عند غريه، ويكثر هذا فيام نقله ــض القـعـر بـذكـر 

 . (5) « اخلليل عن

 
 (.20/57(، وتاج العروس )1/307العباب الّزاخر ) (1)

 (. 2/574(، وبصائر ذوي التمييز )758غرائب القراءات ) (2)

 القرى.راءات بجامعة أّم حّققه براء األهدل يف رسالته للّدكتوراه من قسم الق (3)

 (. 16/406ء )سري أعالم النّبال (4)

 .(41مقدمة حتقيق غرائب القراءات البن مهران )ص ( 5)
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 ن املصادر اّليت أوردت بعض قراءاته: مو 
العرش  املبسوط   .1 القراءات  هرانيف  م  الّذكر  (ـه381ت  )  البن  فقد  الّسابق   ،

 يف ثالثة أوجه، هي:  ،العرشة أحد  القّراء يعقوب    القارئ  رّصح بموافقة اخلليل  

لَُهۡم  }  قراءة: -أ َٰٓئَِك  ْولَ
ُ
ۡعُف ٱ   َجَزآءً فَأ َعِملُو   لّضِ ْ بَِما  جزاًء    [37سبأ:]  {ا بنصب 

 . (1) منّوًنا ورفع الّضعف 

ن لَن  }  وقراءة: -ب
َ
نُس ٱ  َل وَ َتقَ أ ن  ٱوَ   ۡۡلِ بفتح القاف    [5اجلن: ]  {َكِذب ا  ّلَلِ ٱلََعَ    ۡۡلِ

 . (2) والواو املشّددة، مضارع، أصله )تتقّول( فحذفت إحدى التّاءين

ن قَ   مَ ـلَ ـعۡ ـيُ ـلِ }  راءة: ــوق -ج
َ
بۡ ـأ

َ
ْ ـغُ ـلَ ـۡد أ ا ـ، عىل ماءـ اليمّ ـضـب  [28اجلن:]{    وا

 . (3) هـل ـاعـسّم فـم يُ ـل

)كان حيًّا سنة    جامع القراءات أليب بكر حمّمد بن أمحد بن اهليثم الّروذبارّي  .2

وهو من أعظم كتب القراءات املسندة اّلتي ُعني مؤّلفها بالقراءات العرش    هـ( 489

اجلزرّي:   ابن  عنه  قال  الّشواّذ،  من  مؤلّ » وغريها  مل هو  القراءات  جامع  كتاب    ف 

نة هراة قد مجع فيه القراءات العرش وغريها وأتى فيه بفوائد يؤّلف مثله، رأيته بمدي

املختلفة باألسانيد  وقد  (4)« كثرية  املشهورة،  ،  وغري  املشهورة  العرشة  روايات  مجع 

مطّولة   بمقّدمة  له  وقّدم  املختلفة،  بطرقها  الّشواّذ  روايات  أربعامئة وكذا  عىل  تربو 

األس  لذكر  جعلها  الّرواةصفحة  ومن  شيوخه،  عن  رواها  اّلتي  اّتصل    انيد  اّلذين 

ا سنده بقوله: سنده هبم اخلليل بن أمحد يف روايتيه عن ابن كثري وعاصم، وساق فيه

وقرأُت القرآن كّله أيًضا عىل أيب    :ابن كثري(عن  رواية اخلليل بن أمحد عنه )يعني  »

 
 (. 364املبسوط )   (1)

 (. 499املبسوط )  ( 2)

 (. 499املبسوط )   (3)

 (. 2/91غاية النّهاية )  (4)
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ال العباس  أيب  عىل  قرأت  قال:  األهوازّي(  )يعني  إىل  عيّل  سنده  )وساق   ... عجيّل 

 بن ُشميل( اّلذي قرأ عىل أيب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد البّصّي الفرهودّي، رضالنّ

 .(2) ، وكذلك فعل يف رواية اخلليل عن عاصم(1) «  بن كثريعىل عبداهلل

 ومل يكتف بالّرواية عن اخلليل، بل نسب إليه أوجًها اختارها، ومن ذلك: 

الّروذبارّي   -أ قولقال  تعاىليف  ٱۡۡلََنَة  }  :ه   [6حممد:]{  لَُهمۡ   َعَرَفَهاَويُۡدِخلُُهُم 

 . (3) « وهي قراءة اخلليلبتخفيف الّراء ...  »

قوله  وقال -ب َظَن  }  تعاىل:  يف  وۡءِ َوَظَننُتۡم  ... »  [12الفتح:]{  ٱلس  الّسني  بضّم 

 . (4) « وهي قراءة اخلليل بن أمحد

اخلليل:»وقال:   -ج ُهَن  }  وعن  بكّس    [2املجادلة:]{  إَِمَهَُٰتُهمۡ إِۡن    ۡم  َهَٰتِهِ مَ إِ َما 

 . (5) « األلف فيهام 

، ورّصح فيه  هـ(542)ت    ةالكتاب العزيز البن عطيّ املحّرر الوجيز يف تفسري   .3

ن  ـ د كذا. ومـم ـن أحـل بـليـرأ اخلـول: وق ـقـي ـل، فـليـه إىل اخلـض األوجـعـة بـب ـسـبن

 ه: ـلك األوجـت

َٰلَِك َوَّلٓ } -أ ۡدََنَٰ ِمن َذ
َ
ۡكَب   َوَّلٓ أ

َ
املشهورة: القراءة  ، و(6)بالباء  [7لة:جادامل]{  أ

 أكثر. وال 

ۥٓ َوَّل يُوثُِق } -ب َحدّٞ وِثَاقَُه
َ
 .(7) بكّس الواو [26الفجر:] { أ

 
 (. 1/372جامع القراءات )  (1)

 (. 1/549جامع القراءات )  (2)

 (. 3/286جامع القراءات )  (3)

 (. 3/922جامع القراءات )  (4)

 (. 3/343جامع القراءات ) ( 5)

 (. 5/276املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )  ( 6)

 (. 5/481املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) (7)
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للكرماينّ  .4 القراءات  الّسادس(  شواّذ  القرن  علامء  يف )من  نسب  وقد   ،

مثاًل:   فيقول  اخلليل،  إىل  األوجه  بعض  عّدة  اخلليل»مواضع    { فََوَكَزهُ }  وعن 

 .(  1) « بالّتشديد[ 15القصص:]

)من علامء القرن   النّوزاوازّي  نّص الّدهاناملغني يف القراءات ملحّمد بن أيب  .5

  عن قول اهلل تعاىل:   الّسادس( اّلذي رّصح بقراءة اخلليل يف مواضع، ومن ذلك قوله

َن  }
َ
، وأبو زي»  :[82القصص:]  { ّلَلَ ٱَوۡيَكأ   ، { َويۡ }  د عن أيب عمٍرو يقفان عىلالل ؤُلئي 

َن ٱّلَلَ }  يبتدئان:  مّ ث 
َ
وليس هو موضع وقف،  ، واألعمش،  قراءة اخلليلوهي  ،  {َكأ

 . (2) « إّنام الغرض معرفة ذلك 

يف   هـ( 650)ت  بن احلسن الّصغايّن    حمّمدُ   ومن أشهر من ُعني بقراءة اخلليل   .6

وبعض ما    ّذيل والّصلة، والّشوارد،مصنّفاته الّثالثة: العباب الّزاخر، والّتكملة وال

 قراءات عن اخلليل مل أجده عند غريه، ومن األوجه اّلتي ذكرها:ورده من الأ

اخلليل:  »قوله:   -أ بعد  ،  (3) «   [258البقرة:]  {ٱََّلِي َكَفرَ   فَبََٰهَت }»وقرأ  بألف 

 الباء وفتح اهلاء.

 .(4) « يمان املبإ سك [41األنفال:]{ ُُخَْسهُ }»وقرأ اخلليل: »وقوله:  -ب

الياء  ،  (5) «   [171البقرة:]{  ي ُيۡنعِقُ ِل ٱََّلِ َكَمثَ }»وقرأ اخلليل:  »وقوله:   -ج بضّم 

 مضارع أنعق.

اخلليل »وقوله:   -د وقرأ   راٍع،  مجُع   ،
 
عاء الر  يف  لغٌة  عاُء:  يۡصدَر  }:  الر  َحََّتَٰ 

  .(6)  «   [23القصص:]{ ٱلر ََعٓءُ 

 
 (. 370، و357، وينظر: )ص 366شواّذ القراءات للكرمايّن  (1)

 (.3/1421، و3/1387)، وينظر: 3/1435ءات املغني يف القرا (2)

 (.1/302كملة والّذيل والّصلة للّصغاين )التّ  (3)

 (. 1/97العباب الّزاخر ) (4)

 (. 1/9الّشوارد ) (5)

 (. 1/30الّشوارد )( 6)
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الّتفسري .7 وعن »ومن ذلك قوله:  ،  هـ(745)ت    حّيانأليب    ، البحر املحيط يف 

مثل:   [6البقرة:]  {ِهمۡ َعلَيۡ   ُسوْء  }اخلليل:   األلف،  مكان  بعدها  واو  مع  الّسني  بضّم 

وۡءِ }  . (1)   « عىل قراءة من ضّم الّسني  [98التوبة:] {َدآئَِرةُ ٱلس 

املكنون .8 الكتاب  من ، وهـ(756)ت    للّسمني احللبّي   ،الّدّر املصون يف علوم 

بقوله: اخلليل  لقراءة  نقله  اخلليل:  »  ذلك  الفاء    [10قصص:لا ]{  فُرُغً }وقرأ  بضّم 

 .(2) « والّراء وإعجام الغني

،  هـ(  817)ت    بصائر ذوي الّتمييز يف لطائف الكتاب العزيز، للفريوزآبادّي  .9

قرأ احلسن  »وقد وقفت عىل ثالثة مواضع يذكر فيها قراءة اخلليل، ومن ذلك قوله:  

الن ْهد    ّي،بّصال عثامن  أ محدو  ،ّي وأبو  بن  ح  ،وطاووس  ،اخلليل  بن    بيب وبكر 

ِحَسانّٞ } والتّ   [70الرمحن:]  {َخّيَِرَٰت    ،
 
الياء األ صلبتشديد  هو  وقوله:  (3) « شديد   ،

كَ }وقرأ اخلليل: » ا صِ  ۥهُ فَََتَ  .  (4)« بالكّس [ 264البقرة:] {ۡۡل 

ألمحد .10 واالبتدا،  الوقف  يف  اهلدى  عبد  منار  األشموين    بن  الكريم 

اخللهـ(1100)ت ولقراءة  فيه،  واحد  موضع  عىل  وقفت  وقد  الوقف، ،  يف  أثر  يل 

ِ َما ِِف  }  :يقول عند قوله تعاىل ۡرِض ٱ َوَما ِِف    لَسَمََٰوَٰتِ ٱيَُسّبُِح ّلِلَ
َ
وِس ٱ  لَۡملِكِ ٱ  ۡۡل   { لُۡقد 

ِض{»:  [1اجلمعة:] َرأ ب  }َوَما فِي اْلأ إْن رفع ما  أ حمذوف،  عده عىل إضامر مبتدكاٍف، 

يس بوقف عىل قراءة  ول،  واخلليلأي: هو امللك، وهبا قرأ أبو وائل شقيق بن سلمة  

 . (5) « يف األربعة عىل النعت ملا قبله ة باجلرّ العامّ 

 
 (. 1/75البحر املحيط )( 1)

 (.8/653الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون )( 2)

 . (2/574ي التمييز )بصائر ذو (3)

 (. 3/434بصائر ذوي التمييز ) (4)

 (.338/ 2دى يف الوقف واالبتدا )منار اهل (5)
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بيدّي   .11 وقد نقل عدًدا ،  هـ( 1205)ت  تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّ

اخلليل هبا  قرأ  اّلتي  القرائّية  األوجه  عىل  من  ذلك  يف  معتمد  أّنه  يظهر  واّلذي   ،

 األوجه:  الّصغايّن، ومن تلك

يَلۡفَ مَ }ل:  وقرأ اخللي»قوله:   -أ قَۡول  ا  الفاء، أي  [18ق:]  {ُظ ِمن  رماه،    :بفتح 

 . (1) « فهو ملفوظ ولفيظ

بالّض »  وقوله: -ب تعاىل:  مّ وُسواٌع  قوله  يف  ُسَواَع  }،  َوَّل  ا  َوّد  تََذُرَن  {  َوَّل 

 . (2) « والفتح لغة فيه، وبه قرأ اخلليل [23نوح:]

ُضٍد: اجلامعة، وبه قرأ اخلليل:»وقوله:   -ج  [62يس:]{  ّّل  َكثرًِيابُ جَ }  واجل ُبُل كع 

 .(3) « ن قله الّصغاين  

 اخلليل راوًًي:اثنًيا:  
 رواًيته:  -أ

روى احلروف عن عاصم  » ، وذكر أّنه  محدأبن    اإلمام ابن اجلزرّي للخليلترجم  

، كام  (5)وروى عن شيخه عيسى بن عمر الّثقفي (4) « نّجود وعبد اهلل بن كثريلبن أيب ا

 اخلليل بن أمحد عنهم وعن أيب عمرو.   ة طرًقا لروايات القراءات املسند أوردت كتب 

كثري: ابن  عن  شامة  أبو  مع »  ويقول  البّصة  أهل  أئّمة  من  مجاعة  عليه  وقرأ 

واخلليل بن أمحد، ومحاد بن أيب    جاللتهم: كأيب عمرو بن العالء، وعيسى بن عمر،

 . (6) « سلمة، وابن زيد

 
 . ( ماّدة )ل ف ظ(20/274تاج العروس ) (1)

 . ( ماّدة )س و ع(21/242تاج العروس ) (2)

 . ( ماّدة )ج ب ل(28/183تاج العروس ) (3)

 (. 275/ 1هاية )غاية النّ (4)

 (. 613/ 1السابق ) (5)

 (.1/6)اين من حرز األماين أليب شامة إبراز املع  (6)
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للّروذبا القراءات  جامع  كتاب  عن  النّقل  عن وتقّدم  أسانيده  أورد  اّلذي  رّي، 

ن عاصم، وقال يف روايته عن سناده لرواية اخلليل عن ابن كثري، وعإالقّراء، ومنها  

القر»  عاصم: قرأت  عاصاًم(:  )يعنى  عنه  أمحد،  بن  اخلليل  أيب آرواية  عىل  مجيعه  ن 

ال بن  اهلل  عبد  بن  حمّمد  بكر  أيب  عىل  قرأت  قال:  األهوازّي(،  )يعني  بن  عيّل  قاسم 

اخلرقيإبر بن  اهيم  الواحد  عبد  بن  مّحاد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أيب  قرأت عىل  قال:   ،

بن    خملد اهلل  بن عبد  بكار  الّصّواف، عىل  قرأت عىل برش بن هالل  قال:  املخرمي، 

 . (1) « عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البّصي، عىل عاصم حييى، عىل أيب

يربو عىل تسعني وجًها من   ما  فيه    عاصم، منهاروايته عن  وقد مجعُت  وافق  ما 

 األوجه: شعبة، ومنها ما خالفهام، ومن هذه  وأحفًصا 

ٰـَعُ َولَۡوَّل } .1  . (2)بكّس الّدال وبـألف بعد الفاء [251البقرة:]{ ٱّلَلِ ٱنلَاَس   دِفَ

ا  } .2 ر(    [161األعراف:]{  َخِطئَٰٓـُتُكۡم  لَُكۡم    ُتۡغَفرۡ َوٱۡدُخلُواْ ٱۡۡلَاَب ُسَجد  )ُتْغف 

 .(3) ومة وفتح الفاء )خطيئاُتكم( بالّرفعملضم اء ابالتّ 

مهزة    [165األعراف: ]{  سِۢ   َ بَْي بَِعَذابِۢ  } .3 بعدها  ساكنة  وياء  مفتوحة  بباء 

ٍل(  ْيع  مفتوحة عىل زنة )ف 
 (4). 

نَ كَ } .4
َ
 . (5) بكّس الّدال ممدود مهموز [35النور:]{ دِّرِيء  ا َكۡوَكبّٞ هَ أ

ا َوَوَضَعۡتهُ }  . 5 ُهۥ َكۡره  م 
ُ
ا   َۡحَلَۡتُه أ  . ( 6) بفتح الكاف يف املوضعني   [ 15األحقاف: ] {  َكرۡه 

 .  (7) بكّس القاف وفتح الباء والالم [9احلاقة:]{ وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن قَِبلَهُ } .6

 
 (. 1/549)لقراءات اجامع ( 1)

 (. 2/387(، وجامع القراءات )2/538سوق العروس ) (2)

 (. 2/565(، وجامع القراءات )3/241سوق العروس ) (3)

 (. 2/567(، وجامع القراءات )3/244سوق العروس ) (4)

 (. 3/69ع القراءات )( ، وجام3/509سوق العروس ) (5)

 (. 3/279جامع القراءات )( 6)

 .(3/385( ، وجامع القراءات )3/927سوق العروس )( 7)
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 عنه بعض األوجه، ومنها:  اخلليل ن كثري فقد روىا ابوأمّ 

 .  (1)بنصب غري() [7الفاحتة:] {َعلَۡيِهمۡ  لَۡمۡغُضوبِ  ٱَغرۡيَ } .1

ُونَ } .2 ُوَنَها ٦يَم  ٱۡۡلَحِ لََُتَ  . (2) بضّم الّتاء فيهام [7-6التكاثر:]{ ُثَم لََُتَ

َ  ۡجَعلٱ} .3    .(3) بفتح الياء [10مريم:] {َءايَة   َّلِ

عىل   إال  أعثر  لومل  واحد  قوله    تهرواي موضع  يف  وهي  البّصّي  عمرو  أيب  عن 

نَت ََلُۥ تَْصَدىَٰ } تعاىل:
َ
 . ( 4)   مضارع الّثالثّي   بسكون الّصاد وختفيف الّدال   [ 6عبس: ] {فَأ

عن   فروى  واحد،  مٍّص  قّراء  عىل  يقتّص  مل  أّنه  رواياته  تتّبع  خالل  من  ويظهر 

الكويفّ  كث  عاصم  اوابن  البّصيّ   ّي ملكّ ري  عمر  بن  وعيسى  عمرو  أكثر  وأيب  وقد   ، ني 

يأ  عن الكويّف ممّا يدّل  اّلتي  القراءة، وهذا  عىل عنايته بتعّدد املصادر  فيام    –خذ عنها 

 هو اّلذي مّكنه من هذا العلم حتى وصل إىل درجة اإلقراء. – يبدو

لّرواة،  يف ا  قليلهذا  بني إمامني، و عن كبار القّراء  ويكون بذلك مجع يف الّرواية  

ر باإلمام الّدورّي، اّلذي روى عن أيب عمٍرو والكسائّي  ، ويف مجعه بني الّرواية ُيذك 

ر باإلمام القارئ خلف الع ارش، اّلذي له رواية عن محزة، ويكفي هذا والقراءة، ُيذك 

الّداللة عىل مكانة اخل كان ممّن  يف  الّشأن، ولو  العلم  تفّرغ  ليل يف هذا   جلس وهلذا 

 ءته. بعض األمصار بقرا أْت ر  ق  لكان فيه جباًل ُترضب إليه أكباد اإلبل، ول    إلقراءل

 مصادر رواًيته:  -ب
م  معتٍن  بني  رواياته  ذكرت  اّلتي  املصادر  يسرية،  ختتلف  إشارة  مشري  وبني  سن د 

أمامنا مصد يف  ويربز  نّصا  كبرية، حيث  اخلليل  بروايات  عنايتهام  كانت  مهاّمن  ران 

عن  أسا  عىل  مقّدمتيهام رواياهتام  األسانيد  تلك  ومن  القّراء،  عن  الّرواية  يف  نيدمها 

و كثري،  ابن  وعن  عاصم  عن  الّشاذة، اخلليل  القراءات  مصادر  أهّم  من  الكتابان 

 
 (.1/369(، واملغني للّدهان اّلنوزاوازّي )2/315(، وجامع القراءات )1/111السبعة البن جماهد )( 1)

 (. 3/485جامع القراءات )( 2)

 . (454الكامل للهذيّل ) (3)

 (. 503القراءات للكرمايّن )شواّذ  (4)
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هـ(،  489)كان حيًّا سنة    وذبارّي جامع القراءات للرّ ، وهو كتاب   تقّدم ذكرههلامأوّ 

جامع   الطّ وثانيهام:  معرش  عبدالّصمد    كريمعبدال  ربّي أيب  املشهور    هـ(478)ت  بن 

العروس رواية وطريق   ،بسوق  ألف ومخسامئة  يزيد عىل  ما  فيه  وقد    ،(1) اّلذي مجع 

العلم ـأثن الّطربّي ـى  معرش  أيب  عىل  الصالح  اء  ابن  فوصفه  يف » قائاًل:    اإلمام 

الذّ (2) « القراءات وقال  إمامً »  : هبّي ،  جموّ كان  باردً ا  مصنّعً ا،  ا  ،(3) « افً ا،  بن  وقال 

، وقد (4) « صالح  ،ثقة  ،كامـل  ،أستاذ  ،ق حمقّ   ،عارف  ،إمام  ،ةشيخ أهل مكّ »:  زرّي جلا

إىل   اإلشارة  الواردة يف  سبقت  اخلليل  رواية  من  القراءانامذج  للّروذبارّي جامع   ت 

 . ، عند احلديث عن رواياتهأليب معرش سوق العروسو

ليل، أو تشري  ة اخلروايوجًها من  أأّما بقية ما وقفت عليه من املصادر فإّنا تذكر  

بعض نصًّ   هاإىل  اخلليل  عىل  تنّص  لكنّها  املصادر:إشارة،  تلك  ومن  بعة البن  الّس   ا، 

  املحتسب ، و(7) اءات لألزهرّي القر  معاين، و(6) إعراب القرآن للنّحاس، و(5)جماهد

جنّّي  و(8)البن  للهذيل،  و(9) الكامل  القرّ ،  للّس مجال  اإلقراء  وكامل  ،  (10) خاوّي اء 

إبراز  ، و(12) القراءات للكرماينّ   شواذّ ، و(11) قراءات لّلدهان النّوزاوازّي اليف    املغنيو

 
 (.2/560)ينظر: طبقات الفقهاء الّشافعيّة ( 1)

 (.2/560)طبقات الفقهاء الّشافعيّة ( 2)

 (. 10/423)تاريخ اإلسالم ( 3)

 (. 1/401)غاية النّهاية  (4)

 (. 111)ينظر: السبعة ( 5)

 (. 1/21)ينظر: إعراب القرآن   (6)

 (. 1/115)ينظر: معاين القراءات  ( 7)

 (. 1/273)ينظر: املحتسب  (8)

 (. 454)ينظر: الكامل  (9)

 (. 1/525) ينظر: مجال القّراء( 10)

 (. 1/369)ينظر: املغني ( 11)

 (. 503)شواّذ القراءات  (12)
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شامة أليب  األماين  حرز  من  و(1) املعاين  شو،  معرفة  يف  والبيان  القرآن الّتقريب  اّذ 

 . (3) النّرش يف القراءات العرش البن اجلزري، و(2) للّصفراوّي 

ًها:   :اثلثًا  اخلليل ُموجّ 
با عنايته  اخلليل  إمامته يف  ءات  لقراوّظف  القراءات  مع  توجيه  العربيّة يف  علوم 

الّشواّذ، ويعّد   العرش والقراءات  القراءات  واالحتجاج هلا واالستشهاد هبا، شاملة 

روّ ـم  -!  – ه ن  ومـلـالع  ذاـاد  تكـسي ـؤّس ـم  ال  إذ  كتـه،  الّتوجيـاد  تـب  ل  ـ قـن ـه 

 ه. ـل ـبـد قـن أحـع

الّسلف تفسريات  عىل  توجيهاته  يف  اعتمد  اهلل  صحابمن    وقد  رسول    ×ة 
أقيسة اللّ   وعىل  أمجعني،  عنهم  اهلل  ريض  والّتابعني وعىل  العرب،  عن  الواردة  غات 

 النّحاة وتعليالهتم. 

الّلغوّية   توجيهاته  ومكانة  توجولشأنه  وكتب  العني  كتاب  يف  جاءت  يه  اّلتي 

يه،  ّتوجالقراءات وإعراب القرآن والّتفسري، فقد حفل هبا من جاء بعده من أئمة ال

وحظيت لدهيم بالعناية فنقلوها عنه وأخذوا هبا معتمدين هلا، وقد يضيفون عليها،  

من   جماهد  ابن  اإلمام  ذكره  ما  ذلك  طر ومن  من  أوردها  اّلتي  كثري  ابن  يقه قراءة 

ثّم نقل توجيه ن ابن كثري فحدثني أبو »اخلليل، فقال:    برواية  اخلليل،  واختلفوا ع 

اهلل بن أيب طلحة بن موسى بن أنس بن مالك   عبد  د بنمحزة األنيس أنس بن خال

ليل بن عن اخل  قال حدثنا نّص بن عيّل قال خربنا بكار بن عبد اهلل بن حييى العوذّي 

بن اهلل  عبد  سمعت  قال  يقرأ   أمحد  كان  أ ّنه  ّي  املك  َعَلۡيِهمۡ }  كثري  ٱۡلَمۡغُضوِب    { َغۡۡيَ 
يعني  .  ة للَّذين أنعم اهلل عليهم لّصفجه اىل ووهي جائزة ع  :وقال اخلليل  [7الفاحتة:]

 
 (. 1/6)إبراز املعاين ( 1)

 (.1/268و 1/264)ينظر: التّقريب والبيان ( 2)

 (.1/47)النّرش  (3)
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 .(1) « عىل احلال (غري)وجيوز أن يكون نصب  ،القطع من ذكر الَّذين  :بالّصفة

كتب توجيه  توقد  يف  القراءات  عن  العني  كتاب  بعنوان:   يبحث  يف  املنشور 

عن    تفيه توجيهاته وأبن  ت، مجع(2) (القراءات القرآنّية وتوجيهها يف كتاب العني)

إليه غنية عن اإلعادة والّتكرار  يفه  جمنه الّرجوع  ، الّتوجيه وأثره فيمن بعده، ويف 

 ُينسب يشء منها إىل اخلليل بل قرأ هبا غريه.والقراءات الواردة يف كتاب العني مل 

 

 

 

 
 

 

 
 (.111ص )السبعة البن جماهد   ( 1)

 .هـ1430العدد الّسابع  –للّدراسات القرآنيّة جملة معهد اإلمام الّشاطبّي  (2)
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 املبحث الّثاني 
 )توجيه املشكل الّنحوي من قراءة اخلليل بن أمحد(

احملّلى أبل، مع إعمالهف  حذ:  األوىلاملسألة   الفاعل غي  ، من  نون مجع اسم 
 : غي إضافة

َنُهم   َيُظن ونَ   ٱََّلِينَ   قَاَل }قرأ اخلليل بن أمحد:  
َ
ْ   أ َلَُٰقوا نصب  ب  [924البقرة:]  {ٱّلَلَ   م 

 عن غريه فيام وقفت عليه.  و  رْ تُ ومل  ،(1) لفظ اجلاللة

 :هيربع  أ  على ، وقفتواذّ وهلذه القراءة نظائر من الشّ 
ْ   إِنَُكمۡ }  -1 آئُِقوا ِِلم  ٱلَۡعَذاَب   ََّلَ

َ
( بنصب    [38الصافات:]  {ٱۡۡل وهي    )العذاب 

 . (3)ورواية أبان بن تغلب عن عاصم ،(2) قراءة أيب الساّمل

ْ َوٱۡعلَ }  -2 نَُكمۡ   ُمٓوا
َ
اجلاللة    [2التوبة:]  {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي   َغرۡيُ   أ لفظ    )اهلل( بنصب 

 . (4) اّمل أيضالّس يب اءة أوهي قرا

  (، )العذاب  بنصب    [ 15  الدخان: ]   {ََعٓئُِدونَ   إِنَُكمۡ   قَلِيًّل    َب ٱلَۡعَذا   ََكِشُفواْ   إِنَا }  -3

 . (5) ر بن عقيلوعاّم  وهي قراءة أيب املنهال

ْ   اإِنَ }  -4 العكربّي   اقة()النّ بنصب    [27القمر:]  {ٱنلَاقَةَ   ُمۡرِسلُوا البقاء  أبو   ذكرها 

 . (6) ها إىل قارئ يعز ومل

 
 (. 207)غرائب القراءات البن مهران  (1)

املغني يف و،  (627)  الكامل للهذيلّ و،  (73)  غرائب القراءات البن مهرانو ،  (128)خمتّص ابن خالويه    (2)

 . (4/1561) القراءات

 . (4/1561)املغني يف القراءات ، و(627 )، والكامل للهذيلّ (732) مهرانغرائب القراءات البن ( 3)

 (.2/902)املغني يف القراءات و، 2/80)املحتسب و، (1/92)لألخفش  نمعاين القرآ (4)

 (. 2/462)  واذّ إعراب القراءات الّش و، (4/1661)ينظر: املغني يف القراءات   (5)

 . (2/533) واذّ إعراب القراءات الّش  ( 6)
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النّ  الفاعل إذا ثُ   أنّ   ون حويّ وقد ذكر  ا وكان  ر ساملً مذكّ   عَ مَجم   عَ  أو مجُ  ّن اسم 
 : ( 1) م جاز فيه ثلثة أوجهواللّ  ى ابأللف حملّ 

ةِ  َوٱلُۡمقِيِم }: تعاىلون واإلضافة، كقوله إسقاط النّ -1  .[35احلج:] {ٱلَصلَوَٰ

ةَ  َوٱلُۡمقِيِميَ }: عاىلله تصب، كقوون والنّ إثبات النّ -2  .[162النساء:] {ٱلَصلَوَٰ

ةَ   َوٱلُۡمقِيِم }صب كقراءة:  ون والنّإسقاط النّ  -3 لوا وعلّ   .[35احلج:]  (2) {ٱلَصلَوَٰ

لإلضافة، وال   ون ومل حتذف الّن»   ه: قال سيبوي لة،  خفيف لطول الّص الث بالتّ للوجه الثّ 

النّل ، حيث طال  والّ   الّلذين  وها من  حذف  كام  ون؛ ولكن حذفوهايعاقب االسم  ذين 

اآلخالكالم   االسم  منتهاه  األّول  االسم  الفرّ   (3) « روكان  الّص »اء:  وقال  لة صارت 

 :(5) اهد املشهور وعليه الّش  (4) « ا طال يف كالمهم ، وهم حيذفون ممّ ونا عن النّعوًض 

 فُ ـــوَكَ   اـ ن ــ ائ  رَ و   نم ــُم م  ــ ه  ـ يم ـ  تأم ــ ال        يَ   رة  ــ ـم يش  ـ العَ   رةَ وم ــ و عَ ـ ظُ ـ اف  ـ احل
 ( عورة ) بنصب 

  ، اين، لكن جاز فيه الوجهان األّول والثّ م  فإن مل يقرتن اسم الفاعل باأللف والاّل 

 صب أم ال؟النّون و، بإسقاط النّالث كام يف قراءة اخلليل وغريهأجيوز فيه الوجه الثّ 

 م اختلفوا فيه على رأيني: واجلواب أنّ 
 ن قال بذلك:  رضورة، وممّ أو  نًااملنع، وجعلوا ما ورد من ذلك حل األّول:

حرًفا يلحن   أكان أبو الساّمل يقر»قوله:    املازينّ   روى عنه أبو عثامن  أبو زيد،   -1

 
الزّ   (،1/207)الكتاب    ينظر:  (1) العضدّي (100)  جّي ا ّج ومجل  واإليضاح  ال (149)  ،  والبسيط  أيب  ،  بن 

 (.2/1037)  الربيع

  (.3/1291)ينظر: املغني يف القراءات للّدّهان النوزاوزّي ( 2)

 ( 1/186)الكتاب ( 3)

 (1/167): عبدالعال سامل مكرم قيقمهع اهلوامع، حت (4)

لرشيح بن عمران من بني قريظة، وقيل: ملالك ، وقيل:  (238)قيل: إّنه لقيس بن اخلطيم، وهو يف ديوانه    (5)

لعجالن اخلزرجّي، ورّد ذلك كّله البغدادّي ، وأثبت أّنه لعمرو بن امرئ القيس اخلزرجّي يف خزانة  ابن  

 وما بعدها. (282، و 4/272)األدب 
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ْ  إِنَُكمۡ } ا، وهو قوله:فيه بعد أن كان فصيحً  آئُِقوا ِِلمَ  ٱلَۡعَذاَب  ََّلَ
َ
 . (1) « {ٱۡۡل

يه مل  م فال الون مما ال ألف وفإن حذفت النّ»يقول:  ذي  الّ   ،أبو عيّل الفارّس   -2

 عثامن ة أيبــى روايـك علـي ذلـد ف ـنـت ـ، واس (2)« نًاـب حلـ ص ـان النّـّر وكـن إال اجلـكي

 عن أيب زيد. 

  الغريب من ذلك   لكنّ »، وتبع يف ذلك شيخه أبا عيّل حيث يقول:  يابن جنّ  -3

ز أبو  الّس ما حكاه  أنّ يد عن أيب  صب؛  بالنّ  {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي  َغرۡيُ }  ه قرأ:اّمل أو غريه، 

 . (3) « ذي ونحوهللّ  ة  شاهب  مُ ـعريف ال ه ليست مع الم التّ حلنًا؛ ألنّ  يكوند يكا فهذا

تعاىل:الّ   ،العكربّي   -4 قوله  إعراب  عند  قال  آئُِقواْ  }  ذي   الوجهُ »  {ٱلَۡعَذابِ ََّلَ

اسم الفاعل حتذف   ؛ ألنّ صب، وهو سهو من قارئها بالنّئ شاذّ ضافة، وقراجلّر باإل

 . (4) « م أللف والاّل ه ان في إذا كا ُب ص  نْ ون، وي  منه النّ

الرّ   -5 أيب  الّ بيعابن  ثمّ ،  زيد  أيب  قول  نقل  حلنً»قال:  ذي  زيد  أبو  ا،  وجعله 

 نظر كام سيأيت.  : )عند مجيع النّحوّيني(ويف قوله (5) « نيحويّ وكذلك هو عند مجيع النّ

يف بعض كالم العرب،  و القراءات القرآنية  يف بعض  د ذلك  اجلواز؛ لورواين:  الثّ 

  ذلك: ب إىلن ذهوممّ 

الّ األخفش   -1 علّ ،  النّذي  املحىّل ل حذف  يف  بأنّ ون  بأل  استثقاال     كان  ذلك 

   :(6) عيسى بن عمر كان جييز وزعموا أنّ »لإلضافة، ثم قال: 

 ل ــ ــ ـ يم ــ ل  ــ قَ هللَا إاّل   رَ ـ ـــــ اك   ذَ واَل      ب  ـــ ت  ــ عم ـتَ سم ـمُ  رَ ــ يم ــ غَ  هُ ــــ تُ ـــيم ـ فَ ـ لم أَ ـ فَ 
 

 (. 150) ينظر: اإليضاح العضدّي  (1)

 (. 149) اإليضاح العضدّي ( 2)

 (. 2/80)املحتسب ( 3)

 (. 2/1089) بيانالتّ ( 4)

 (.1038-2/1037)البسيط ( 5)

 (.54) البيت أليب األسود الّدؤيّل، ديوانه  (6)
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ال... وهذا  زيًدا،  ضاربو  هم  لقلت:  البيت  هذا  جاز  حيولو  أنّ سن،     وزعموا 

قال: العرب  ْ }  بعض  نَُكمۡ   َوٱۡعلَُمٓوا
َ
الّس   {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي   َغرۡيُ   أ أبو  وكان وهو  اّمل 

هذفصيحً  قرئ  وقد  احلرفا،  آئُِقواْ  }  ا  ََّلَ ِلِ   ٱلَۡعَذاَب إِنَُكۡم 
َ
البيت    {مَ ٱۡۡل يف  وهو 

 . (1) « اكننينوين الجتامع الّس ه أسقط التّ أمثل؛ ألنّ 

ون، نوين عىل إسقاط النّالتّ ه قّدم إسقاط أنّ  ه مل يرّد القراءة إاّل أنّ  وظاهر من كالمه

 اّمل كان فصيًحا. أبا الّس  واعتّد بالقراءة؛ ألنّ 

الّ اس حّ النّ جعفر  أبو    -2 تعاىل:  ،  قوله  يف  يقول  ٱّلَلِ }ذي  ُمۡعِجزِي   {َغرۡيُ 

النّـذفـح» لإلض ـت  ويـافـون  علـجـ ة،  قـوز  سيـى  تـبـ ول  أن  الـ ذفـحـويه  اء ــق ـتـلها 

 .(2) « بص  نْوت   نياكن الّس 

ذي فيه )وال  ابق الّ سيبويه عن إسقاط التنوين يف البيت الّس ولعّله يشري إىل قول  

ي ـ ل» (:  اهلل   ذاكر   التّ ـح ـم  اس ـويـنـذف  ليـاف ـخفـ تـن  الـ اقـعـ ا  ولكـجـ م ـب  ه  ـ نّـرور، 

 .( 3) « ن ـيـ اكنـاء الّس ـقـه اللت ـذفـح

  ىل ع  نوين كان محالً تي هي عوض عن التّ ون الّ حذف النّ  النّحاس يرى أنّ ن ّأوك

 نوين. التّ  ذفح

آئُِقواْ  }ه:  قولُ »ذي قال:  ، الّ طالبّي بن أيب  مكّ   -3 خفض    :العذاب    {ٱلَۡعَذابِ ََّلَ

ْ }صب عىل أن يعمل فيه  م النّباإلضافة، وجيوز يف الكال آئُِقوا ون  ر حذف النّدّ ق  يُ   {ََّلَ

 .(4) « ا لإلضافةاستخفافً 

مالك   -4 الّ ابن  رّص ،  النّذي  إسقاط  بجواز  بعح  وقع  إذا  ، ساكنةالم  دها  ون 

وسقوطها اختياًرا  »ي، يقول:  تني حكامها أبو زيد وابن جنّبالقراءتني اللّ واستشهد  

 
 (. 1/92)معاين القرآن  (1)

 (. 2/109)إعراب القرآن   (2)

 (. 1/169)الكتاب  (3)

 (. 2/612)مشكل إعراب القرآن  (4)



 عبد هللا بن حممد مسملي د.             ية ملا أشكل منهاحنو قراءة اخلليل ابن أمحد القرآنية: تعريف هبا ودراسة 

562 

تعاىل:   كقوله  ساكنة،  الم  ْ }قبل  نَُكمۡ   َوٱۡعلَُمٓوا
َ
صب  بالنّ  {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي  َغرۡيُ   أ

آئُِقواْ  }ي  ن جنّـكى اب ـد، وحـو زيـا أبـاهـكـح ِِلمِ   ٱلَۡعَذاَب إِنَُكۡم ََّلَ
َ
د  ـشـ وأن  ...   {ٱۡۡل

 :(1) ي ـنّـن جـاب

 مع الطّ   ء  وم عن سُ   و األنفسَ سُ ب  حـا           ه  ــــــــ ـ  ّن ب ـــضُ  اــ مـ ب   حُ ـــيمـ ام  ســمَ وَ 
 . (2) « بفتح سني األنفس هواكذا ر

الّ انأبو حيّ   -5 النّ،   وذكر منها هذا املوضع، فقال: ون  ذي عّدد مواضع حذف 

آئُِقواْ }و  {َغرۡيُ ُمۡعِجزِي ٱّلَلَ }ساكنة، كقراءة من قرأ: وقبل الم » ِلِ  ٱلَۡعَذاَب ََّلَ
َ
  {مَ ٱۡۡل

 . (3) « بنصب اهلاء والباء

احللبّي الّس   -6 الّ مني  العكرب،  قول  رّد  بأنّ ذي  النّ  ّي  من  قراءة  سهو  صب 

 وسيأيت بيانه.  ( 4) ، وذكر توجيه القراءةالقارئ

ها أو  ه سَ احلكم على القارئ أبنّ   أنّ ذي يظهر  الّ و واب،  وهذا القول هو الصّ 
 لألمور اآلتية:  ضعيف   ه  ام و حك نَ حلََ 

ة اخلليل بن أمحد  هذا الوجه )بحذف النون والنصب( قرأ به إمام العربيّ   أنّ   -1

الّ   آيةيف   اآلية  غري  قرأخرى  الّس أتي  أبو  ُيتّ ها  أن  يمكن  وال  نفسه،  بالوجه  هم  اّمل 

ه  ل  يعرفا وجيد له وجهً ه مل يقرأ به إال وهو  أنّ   اّمل، وال شّك م به أبو الّس بام اهت  اخلليل  

اّمل، إذ لو يف قراءة أيب الّس موا  تكلّ   نذية الّ قراءته مل تبلغ أولئك األئمّ   خمرًجا، غري أنّ 

 بام رموه به.  ا أبا الّساّملوموا هبا ملا رمعل

،  رخ  ت أُ يف ثالث آيااّمل اء غري اخلليل وأيب الّس هذا الوجه قرأ به ثالثة قرّ  أنّ   -2

املنهال وعاّم  وثاأبو  بن عقيل  النّمام عااإل  لثهمر  أيب  بن  أبان بن صم  جود يف رواية 

 
 ألنفس، وروايته: حارسو ا(27)البيت لسويد بن أيب كاهل اليشكرّي، ديوانه ( 1)

 . (1/73)رشح التسهيل ( 2)

 . (9/99)، والبحر املحيط (1/285)كميلذييل والتّ ، وينظر: التّ (2/567)ب ارتشاف الرضَّ  ( 3)

 (. 9/301)الّدّر املصون ( 4)
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 .(1) بأّنه فقيه لغوّي ف ص  ذي وُ قة الّ تغلب القارئ الثّ 

آيات خمتلفات اء عىل القراءة هبذا الوجه يف مخس  اجتامع هؤالء القرّ    ريب أنّ الو

 ا.ا قاطعً وينفيه نفيً اّمل يسقط القول بلحن القارئ أيب الّس 

الّس   أنّ   -3 موصأبا  باّمل  اهلذيلّ العلوف  اإلمام  عنه  قال  والفصاحة،  إمام  »  :م 

ها فلم  فت العرب كلّ : طُ حوّي ظري، قال أبو زيد سعيد بن أوس النّعديم النّ  ةالعربيّ 

الّس  أيب  أعلم من  فيها  أنّ   (2) « اّملأجد  الّ الرّ   ويف هذا داللة عىل  زيد  أيب  تي  واية عن 

، فال  قراءته  هاب عنه وجنه غا متعّد اجتهادً   -إن صّحت-ه حلن(  نّ إ)  :ل فيها عنهقا

ه قد  ريغ  وال ينبغي أن يلّحن؛ ألنّ »ان:  قال أبو حيّ ،  متابعته بعد ظهور خطئه  تصّح 

 .(3) « {إِنَا ُمۡرِسلُواْ ٱنلَاقَةَ }، وصببالنّ  {َغرۡيُ ُمۡعِجزِي ٱّلَلَ } :قرأ

صب، أحدمها مذكور يف والنّون  العرب بحذف النّد شاهدين من كالم وور -4

 ، واآلخر ليس كذلك. عرالّش  رضائر

 اعر: فأّما األّول فقول الّش 

 (4) اامرَ احلَ  تَ ــ يم ـ بَ و الم فُ نّ  كَ تَ مُ  مم ـ هُ وَ         ًشا     ــ يم رَ ـــ قُ   تّ لم ـــقَ  لم ـ ـ حـ تَ ارم   ونَ ولُ قُ يَـ 

 . ( البيت)بنصب 

 :  (5)يذي أنشده ابن جنّاليشكرّي الّ اين: فقول سويد بن أيب كاهل وأّما الثّ 

 ع مَ الطَّ   ء  وم سُ  نم َس م  فُ نـم و األَ سُ اب  ـ ح        ه  ـــ ـ  ب   نَّ ـــــــا ضُ ـــ م ــــ  ب   حُ ــيم ام  ـــ س ـــــ ومَ 
 )األنفس( بنصب 

 
 (. 1/38)  األدباءمعجم ( 1)

 (.63) الكامل يف القراءات اخلمسني (2)

 (. 10/339)التذييل والتكميل  (3)

الشعر    (4) والتّ (107)رضائر  والتّ ،  ا(10/339)كميل  ذييل  وتعليق  اهلو(1/222)فرائد  ل،  ومهع  مع  ا، 

(3/283.) 

 ، وسبق ختريج البيت من ديوانه. (2/80)املحتسب  (5)
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 يكون  ورباّم   ،ه وارد عن العربـذا الوجـه  ل عىل أنّ ـدلي  نـ يـيت ـالب   نـذي ـي هـوف

 لغة لبعضهم.  

 صب فيما ورد من قراءات وشواهد ففيه آراء، منها: ون والنّ توجيه حذف النّ وأّما  
النّأنّ   -1 عن  » مهران:    نعامل، قال ابائها واإلقبة  نيو  لإلضافةون  ه عىل حذف 

آئُِقواْ  }اّمل:  الّس   أيبأبان بن تغلب و ِِلمَ   ٱلَۡعَذاَب إِنَُكۡم ََّلَ
َ
نصب، أي: لذائقون   {ٱۡۡل

 . (1)« لإلضافة فرتك العذاب األليم عىل ما كانون العذاب، فحذف النّ

هبا، قال ابن  حىّل باسم الفاعل امل  (أل) د من  ه عىل تشبيه اسم الفاعل املجرّ أنّ  -2

ه )معجزي( باملعجزي،  شبّ   هنّ أغري  »صب:  لنّبا  {َغرۡيُ ُمۡعِجزِي ٱّلَلَ }ي عن قراءة  جنّ

كام ،  ف بإضافتها إىل اسم اهلل تعاىل)معجزي( هذه ال تتعرّ   له ذلك علمه بأنّ وسّوغ  

يتعرّ  األف  ال  فيه  ما  والاّل هبا  ٱلَصلَوَٰةِ }م، وهو  لف  ال  {ٱلُۡمقِيِم    يف   صبنّفكام جاز 

 . (2) « {زِي ٱّلَلَ َغرۡيُ ُمۡعجِ }ه به بّ كذلك ُش  {ٱلُۡمقِيِم ٱلَصلَوَٰةَ }

النّ الّش واجلمع    ةثنيالتّ ون من  ويقول ابن عصفور بعد أن ذكر حذف  اهد مورًدا 

ون يف مجيع ذلك  ووجه حذف النّ»   احلرام(:  فو البيت  )متكنّ ذي فيه  كر الّ الذّ اآلنف  

 .(3) «   كالم وهو املوصول...الصيح يف فحذفها منه شبيه بام جيوز التّ 

امل عوض  ون يف مجع املذكر الّس النّ  وذلك ألنّ   ؛(4) نوينون جمرى التّ إجراء النّ -3

مع الم  ا  نوين يلتقي ساكنًالتّ   نوين يف االسم املفرد فحملت عليه، وذلك أنّ التّ عن  

الثّ  أنّ الكلمة  ذلك  وبيان  فيحذف،  حتدّ   انية  التّ سيبويه  عن حذف    اسم   نوين يفث 

نوين بحذف التّ   . [ 40يس: ]   {ٱنلََهارَ   قُ ابِ سَ   ٱَِلُۡل   َوَّل }  : ( 5) مثل قراءة مع إعامله يف  فاعل  ال

 
 (. 732)غرائب القراءات  (1)

 (. 2/80)املحتسب  (2)

 . (109)رضائر الشعر   (3)

 (. 9/302)الدر املصون  (4)

 (.4/1544)ن النوزاوازّي ابو الّساّمل، ينظر: املغني يف القراءات للّدهّ وهي قراءة عاّمر بن عقيل، وأ( 5)
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نوين استخفافا  مل حيذف التّ »فقال: ( اهلل  صب، ومثل قول أيب األسود: )وال ذاكر  والنّ

 . (1) « اكنني ه حذفه اللتقاء الّس ليعاقب املجرور، ولكنّ

الّس   -4 من  قريب  حيث  أنّ   :ابق وهو  الوقف  جمرى  الوصل  إجراء  باب  من  ه 

والوجه »:  العكربّي م فحذفت، يقول أبو البقاء  مع الاّل ساكنة    ون فالتقتنت النُّسكّ 

ْ }ه سّكن نون  أنّ  آئُِقوا ون لذلك، كام ثم وصل فالتقى ساكنان فحذف النّ  ،للوقف  {ََّلَ

 . (2) « نوين جاء مثله يف التّ 

القول: القرإنّ   وخالصة  قد ورد يف  العربوكال  اءاته  النّ  م  ون من مجع حذف 

ب املحىّل  الفاعل غري  ما  اسم  إعامله ونصب  مع  إضافة  يصّح أل من غري   بعده، وال 

ذلك لغة لبعض   وخترجيه، لكن أرى أنّ   ه ام يلتمس وجهختطئة ما ورد أو تلحينه، وإنّ 

قياًس  جُيعل  أن  ْبُعد  وي  ألنّ العرب،  الّ الّش   ا؛  ملواهد  قليلة  باحلذف  وردت  تبتي  لغ   

 ون.الكفاية لتكون يف درجة إثبات النّرجة د

يظهروالّ  ب  أنّ   ذي  دراية  عىل  وكان  الوجه  هذا  شيخه  أقرأه  أمحد  بن    نّ أ اخلليل 

النّ هذه القراءة موافقة لبعضهم، فقد    عن العرب، وأنّ ون يف مثل هذا وارد  حذف 

 . واهلل أعلم. ه ج بو   ولو الكتامل رشوط القراءة هبا وبخاّصة: موافقة العربية  ت عنده؛ صحّ 

 : ء عجزهب وبنااملركّ إعراب صدر العدد ة:  نيااملسألة الثّ 
برفع تاء الّتأنيث وفتح راء    [30املدثر:]  {َعَشَ   َعلَۡيَها تِۡسَعةُ }  قرأ اخلليل بن أمحد:

وأيب  ،  (3) )عرش( عبلة  أيب  وابن  مالك وأيب حيوة  بن  وأنس  عّباس  ابن  قراءة  وهي 

م  وابن قط  هس   . (4) هيم بن قّتةإبرايب والرب  

 
 (.2/209)حاس ، وينظر: إعراب القرآن للنّ(1/169)الكتاب ( 1)

 (.2/377) واذّ إعراب القراءات الّش  (2)

 (. 904)غرائب القراءات البن مهران ( 3)

خالويه    (4) ابن  خمتّص  البن(165)ينظر:  القراءات  غرائب  و  واملحتسب  (904)مهران    ،   ،(2/338 )  ،

  =  ، والبحر املحيط ( 18/ 19) ، وتفسري القرطبّي  (4/1854)، واملغني للّدّهان  ( 5/396)يز  جواملحّرر الو
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هذه   توجيه  احلديث عن  الوقبل  عن  القراءة حيسن  املرّكبة  كالم جممالً  األعداد 

 :من حيث لغاهتا، وعلل بنائها 

اجلزءين،   فتح  عىل  البناء  هي  فيها  املشهورة  إضافة صدر »فالّلغة  الفّراء  وأجاز 

 : (1)العدد املرّكب إىل عجزه ُمزاال بناؤمها وأنشد

 هم ـــــ ت  ــ جَّ ـح    نم ــ رة  م  ـــ شم ـي عَ ــ ان  ــ مـ ثَ   تَ ـــ نم ـ ب         هم ــــــت  وَ ـــ قم ــش  وَ   ه  ــــائ  ــ نـ عَ   نم ـــم   فَ ــلّ  ـ كُ 
 .  (2) « ومل ير ذلك خمصوصا بالّشعر، بل أجازه يف النّثر والنّظم

وقال:  عرٍش(  )تسعُة  بقراءة  مستدالًّ  الّزجاج  النّ»  ووافقه  يف  قليل  حو،  وذلك 

رش   عىل البناء عىل الفتح سعة  ع 
 . (3) « واألجود ت 

هذا  لّش ا  الوق عن  الّ »  جه:الواطبّي  القليل  من  بمثله، وهذا  يعتّد  وال  ُينقل  ذي 

 . (4) « وال يبنى عليه

عىل   الّصدر  ببناء  غريه:  إىل  املرّكب  العدد  إضافة  عند  ثالثة  لغة  سيبويه  وحكى 

 . ( 5) « ومن العرب من يقول: مخسة  عرُشك، وهي لغة رديئة »   فقال:   ، الفتح وإعراب العجز 

 زءين فقد اخُتلف فيها عىل أربعة أقوال: اجل فتح رّكب عىلد املالعدوأّما عّلة بناء 

الّسريايّف:    -1 قال  العطف،  حرف  معنى  لتضّمنهام  بنيا  والعجز  الّصدر  أّن 

وتضّمنتا والّ » الواو  فحذفت  وعرشة،  مخسة  فيها:  الّتقدير  أّن  بناءمها  أوجب  ذي 

 . (6) « معناها، فاختري هلام الفتح؛ ألّنه أخّف احلركات

 
 (.547/ 10)، والّدر املصون (10/333) =

لنفيع بن طارق  (1) إّنه من رجز  أنشده، ينظر: احليوان للجاحظ    ،قيل:  نفيًعا  إّن    ، ورشح (6/463)وقيل: 

 (. 2/464)التّّصيح خلالد األزهرّي 

 (.403 – 402/ 2)ل البن مالك يرشح التسه  (2)

 (.4/65) ريايفّ رشح كتاب سيبويه للّس  :، وينظر(248/ 5)معاين القرآن وإعرابه ( 3)

 (. 6/269)افية املقاصد الّش  (4)

 (. 3/299)الكتاب ( 5)

 (.1/107) ريايفّ رشح كتاب سيبويه للّس ( 6)
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بُ لاّن  أ  -2 قال  نه  لتضمّ ني  عجز  العجز،  مع  لرتّكبه  بني  والّصدر  الواو،  معنى 

األوّ أمّ »  :خمرشّي الزّ  فألنّ ا  الثّ ل؛  وأما  عجزها،  من  الكلمة  صدر  منزلة  تنّزل   ؛اينه 

تضمّ فألنّ  احلرفه  معنى  يعيش:(1) « ن  ابن  وقال  الثّ »  ،  االسم  ألّن  قد وذلك  اين 

األو االسم  وُبني  احلرف...  معنى  ألتضّمن  صار  نّ ل؛  اسم بالرّت ه  كبعض   كيب 

ُجزها، فهام علّ   صدر الكلمة من ع 
 . (2) « تانبمنزلة 

ني الّصدر لوقوع العجز منه موقع ني لتضّمنه معنى احلرف، وبُ أّن العجز بُ   -3

مالك ابن  قاله  الّتأنيث،  الّشاطبّي:(3) تاء  وقال  منها إنّ »،  بعدها  ما  لوقوع  ُبنيت  ام 

 . (4) « بني الّصدر عىل الفتح  ولذلك كيب،للرّت بني ما  موقع تاء الّتأنيث، كسائر

ملشاهبته   -4 فبني  الّصدر  أّما  العاطفة،  الواو  معنى  لتضّمنه  مبنّي  العجز  أّن 

رّي: اجل وج  قال  االفتقار،  يف  ألن  »احلرف   ) عرش  )أحد   نحو  يف  اجلزءان  بني  وإنام 

ملزج قصدًا  الواو  حذفت  ثم  وعرشة،  ثالثة  مثاًل  عرش(  )ثالثة    سمني اال  أصل 

 . (5) « ني األّول الفتقاره إىل الّثاين، والّثاين لتضّمنه الواو العاطفةهام، فبُ وتركيب

 . الشاطبّي  ووافقه مالك ابن إليه ذهب ما –  أعلم واهلل –وأرجح األقوال 

فأصبحا   امتزجا  ألّّنام  املزجّي؛  املرّكب  من  العددّي  املرّكب  بعضهم  عّد  وقد 

مثل: الواحدة،  و  كالكلمة  وبعلبّك  مالك  إىلحرضموت،  ابن  أشار  وابن  (6)هذا   ،

وغريمها(7) هشام جعفر (8)،  أيب  قراءة  عليه  ويدّل  ْعرش   }  ،  ة   ْسع 
العني؛    {ت  بإسكان 

 
 (. 3/144)ل البن يعيش  املفّص رشح  (1)

 (. 3/144)يعيش   بنل الرشح املفّص  (2)

 (. 2/409)سهيل البن مالك رشح التّ ( 3)

 (.6/265)افية املقاصد الّش   ( 4)

 (.1/235)هب للجوجرّي رشح شذور الذّ  (5)

 (. 3/422)رشح التّسهيل  :ينظر (6)

 (.1/94)هب رشح شذور الذّ  :ينظر (7)

 (.1/221)ن حاشية الّصبا :ينظر (8)
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املتحرّ  تواىل  وبني كراهة  بينه  اخلليل  قرن  وقد  الواحدة،  كالكلمة  هو  فيام  كات 

سيبويه:   قال  الّتصغري،  يف  املزجي  أنّ زعم  »املرّكب  يكون    الّتحقري  اخلليل  يف  إنام 

در ألنّ الصَّ كانا   ؛  إذ  إليه؛  املضاف  بمنزلة  واآلخر  املضاف  بمنزلة  عندهم  الّصدر 

، ومخسة عرش:   شيئني. وذلك قولك يف حرضموت: حضريموت. وبعلبّك: بعيلبك 

عرش اللّ (1) « مخيسة  يف  املرّكب  العدد  ورود  أيًضا  عليه  ويدّل  إليها ،  أشار  اّلتي  غة 

 ( 2) األّول وإعراب الّثاين )مخسة  عرُشك( جّي ببناءرّكب املزملا حلال ايبويه موافقً س 

َعُة َعَشَر{   وأّما توجيه قراءة اخلليل  ففيه أقوال:}ت سم
 أّن املضاف  غة اّلتي أجازها الفّراء، إاّل أّنه أضيف صدره إىل عجزه عىل اللّ   -1

 . (3) مهران بالفتحة، ذكره ابنإليه وهو العجز قد ُمنع من الّّصف فُجرَّ 

 أنّه رأي ضعيف؛ إذ ال عّلة ملنع )عشر( من الّصرف.ظهر ذي يوالّ 
أّنه باٍق عىل بناء اجلزءين غري أّن الّصدر مبنّي عىل الّضّم، والعجز باٍق عىل   -2

حّيان: أبو  قال  الفتحات،  توايل  كراهة  الّضّم  عىل  الّصدر  بناء  وعّلة  وقرأ »الفتح؛ 

قتّ يب وإبراهوابن عباس وابن قط  أنس بن مالك الّتاء، وهي حركة   :ةيم بن  بضّم 

بناء ُعدل إليها عن الفتح لتوايل مخس فتحات، وال يتوهّم أّّنا حركة إعراب، ألّّنا 

 . (4) « لو كانت حركة إعراب ألعرب عرش

املستكره أّن  جهة  من  ضعف  فيه  قول  توايل    وهذا  ال  احلركات  تواىل  هو 
َعَة  } يب جعفر  الفتحات، ولذلك ُسّكنت العني يف قراءة أ ؛ كراهة تواىل  {عمَشرَ ت سم

 وايل وأضيف إليه الّضّم املستثقل.كات، فأّما مع الّضّم فقد بقي التّ املتحرّ 
 

 (. 475/ 3)الكتاب  (1)

 (. 299 /3) الكتاب( 2)

 (. 904)غرائب القراءات ( 3)

 (. 547/ 10)املصون  رّ وينظر : الدّ  (،333/ 10)البحر املحيط  (4)
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وإىل  أّن الّصدر مبنّي عىل الّضّم تشبيها له ببعض الظروف املبنّية عىل الّضّم،   -3

فقال:   العكربّي  ذهب  ُشب هت  » هذا  بناء  وهذه ضّمة  الّتاء،  بضّم  قبُل ويقرأ   بضّمة 

 . (1) « حيُث ووبعُد 

 وال وجه لتشبيه )تسعة( هبذه الظروف؛ إذ الفرق بينها ظاهر. 
ب  لذلك، ثّم أريد الرّتكيب فبُ   -4 ني  أّن العطف منوّي يف الّصدر تقديًرا؛ فأعر 

املهد أشار  ذلك  وإىل  بقوله:العجز،  قرأ:»  وّي  عرش  }  ومن  من   {تسعُة  فكأّنه 

 .(2) « راجع البناءفع هاء الّتأنيث ثّم فر كيب،تْرك  الرتّ الّتداخل؛ كأّنه أراد العطف و

أّنه معرب الّصدر مبنّي العجز، وذلك أّن عّلة بناء الّصدر أضعف من عّلة   -5

 تنبيًها عىل ذلك، وتفريًقا بني العّلتني. غة بناء العجز؛ ولذلك ختّلف البناء يف هذه اللّ 

اللّ   -6 من  مرّكبة  لغة  اللّ أّّنا  ذُ غتني  املسألة  تار  ك  تني  أّول  اللّ   األوىل:،  يف  غة  هي 

و  اجلزءين،  بفتح  باإلضافة  الّثانية املشهورة  عرٍش(:  الفّراء،    )تسعُة  أجازها  اّلتي 

صاحُبها   عامل  منهام،  مرّكبة  ثالثة  لغة  عىل  القراءة  اللّ فجاءت  معاملة  غة الّصدر 

 الفتح.  غة األوىل فبناه عىلانية فأعرب وأضاف، وعامل العجز  معاملة اللّ الثّ 

وهذا الّتوجيه مستفاد ممّا ذكره ابن جّن يف خصائصه يف اببني متتالني: ابب  
 ( 3) .يف الفصيح جيتمع يف كلمه لغتان فصاعًدا، وابب يف ترّكب اللغات

 مل أجد من ذكرمها، واهلل أعلم.  -والّسادس أعني اخلامس -وهذان الّتوجيهان 

 اجلموع: ى ه: صرف ما جاء على صيغة منتالثّالثةاملسألة  
َٰقِيت  لِلَناِس }  قرأ اخلليل بن أمحد: ،  (4) بّصف مواقيت  [189البقرة:]  {قُۡل ِِهَ َمَو

ما ال   اخلليل، وخترجيه مرتبط بمسألة رصف  الوجه غري  قرأ هبذا  أقف عىل من  ومل 

 ينّصف، وللعلامء فيها أقوال بعضها قريب من بعض.  

 
 (.2/642)   للعكربّي  واذّ إعراب القراءات الّش ( 1)

 (.6/530)فصيل  حصيل لفوائد كتاب التّ التّ  (2)

 (.376 – 1/037)ي اخلصائص البن جنّ( 3)

 (. 180) غرائب القراءات (4)
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خاّص  ينّصف  ما ال  أّن رصف  إىل  فريق  الكالم،  الّش ب  فذهب  يف  وال جيوز  عر 

جيوز يف الكالم اعلم أّنه جيوز يف الّشعر ما ال  »قال سيبويه يف باب ما حيتمل الّشعر:  

اج   : ( 1) من رصف ما ال ينّصف، يشّبهونه بام قد ُحذف واستعمل حمذوفا، كام قال العجَّ

 (2)« َقواط ناً مكَة من ُورمق  احلَم ي  ...   ................... 

الّشاعر:   عن  املرّبد  هذه   حتاجا  فإ ن»وقال  مع  ينّصف رصفه  ال  ما  إ ىل رصف 

 : (3) احلركة فيصري بمنزلة غريه ممّا ال عّلة فيه، كام قال

 (4)« وار  ـــ واد َم اأَلكم ـــ ك ق ـــ ش  إ لي ـــ يــنم ... ج ـــــبَ ــ رمكَ ــ يـَ د  ولم ــ ائـ ص ــ ك قـــنمـ يَ ـ لمَتأمت  ـ فَ 

األصول: صاحب  ما  »  وقال  مجيع  عر   الش  يف  يّصف  أْن  ينّصف،  للّشاعر   ال 

 كل ها الّّصُف اموذلك أ نَّ أصل األس 
 
 . (5) « ء

العرب؛ قال  أّما أبو احلسن األخفش فريى أّن رصف ما ال ينّصف لغة لبعض  

وقد زعم أبو احلسن األخفش يف الكبري له أّنه سمع من العرب من »ابن عصفور:  

 .(6) « مثل ذلك   يّصف يف الكالم مجيع ما ال ينّصف، وحكى الّزّجاجّي أيًضا يف نوادره 

الكسائّي  ذهب  مثل    ولذلك  يف  إاّل  جائز  ينّصف  ال  ما  أّن رصف  إىل  والفّراء 

، وتبعهام أبو العباس ثعلب فيام عزاه (7) نّهام الّسريايّف قوهلم: )أفضل من زيد( نقله ع

 . (8)إليه أبو حّيان

ر وال عْ وكثري من العرب ال يمتنع من رصف يشء يف رضورة ش  »قال الّزّجاجّي:  

 
 . (282)ديوانه  (1)

 (. 1/26)الكتاب لسيبويه ( 2)

 (. 55)النّابغة الّذبيايّن، ديوانه ( 3)

 (. 1/143)املقتضب ( 4)

 (. 3/436)األصول البن الّساج ( 5)

 (. 25)رضائر الّشعر  ( 6)

 (. 24)عر البن عصفور  ، وينظر: رضائر الّش (43)ما حيتمل الّشعر من الرّضورة ( 7)

 (.2/891)بارتشاف الرّض  ( 8)
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هذه   وعىل  نْك  م  أفعل  إ الَّ  قُ الغريه  فَِضة  قََوارِيرً   ١٥ا  قََوارِيرً }  ئ  ر  ل غة  ِمن    {ا 

 ( 1) « بتنوينهام مجيًعا. فإذا نّون فإ نَّام يرّد إ ىل أصله. [16، 15اإلنسان:]

 وقد ورد رصٌف ملا ال ينّصف يف بعض القراءات القرآنّية، ومن ذلك: 

رو - يف  وعاصم  والكسائّي  نافع  القراءة  جعفر)س  وأيب  عنه  شعبة  اًل( س  اية 

وقًفا تعاىل:  (2)بالّّصف وصاًل وباأللف  َسَلَِٰسَّلْ }  من قوله  َٰفِرِيَن  لِلَۡك ۡعَتۡدنَا 
َ
أ إِنَآ 

ۡغَلَّٰل  َوَسعرًِيا
َ
 . [4اإلنسان:] {َوأ

جعفر    - وأيب  عنه  شعبة  رواية  يف  وعاصم  والكسائّي  نافع  قراءة  وكذا 

ۡكَواب   }من قوله تعاىل:(3) لف وقًفا يف املوضعنيبالّّصف وصاًل وباأل  {قواريًرا }
َ
َوأ

ا ١٥ََكنَۡت قََوارِيَرا۠   . [16، 15اإلنسان:] {قََوارِيَراْ ِمن فَِضة  قََدُروَها َتۡقِدير 

ابن كثري   - قََوارِيًرا}وقراءة  {  قََوارِيَر ِمن فَِضة  }بالّّصف واأللف، و{  ََكنَۡت 

 ( 4) باملنع من غري ألف.

م - ابن  واملوقراءة  واألعمش  َوَّل  }عّي  طوّ سعود  ُسَواَع   َوَّل  ا  َوّد  تََذُرَن  َوَّل 
ا َيُغوثًا َويَُعوقًا  . (5) بّصف يغوث ويعوق  [23نوح:]{ َونَۡۡس 

املزاوجة  عىل  حُتمل  الّسابقة  القراءات  أّن  مالك  وابن  الّزخمرشّي  ويرى 

الكّشاف:   يف  قال  األعمش:  »والّتناسب،  َويَ }وقرأ  َيُغوثًا   [ 23نوح:]  {ُعوقًاَوَّل 

منع  سببا  ففيهام  عجمّيني  أو  عربّيني  كانا  إن  مشكلة، ألّّنام  قراءة  وهذه  بالّّصف، 

االزدواج   ولعّله قصد   والعجمة، الّتعريف ووزن الفعل، وإّما الّتعريف  الّّصف: إّما  

 
 (.84)األمايل للّزّجاجّي   ( 1)

 (.395،  2/394)، والنّرش البن اجلزرّي (217)، والتّيسري للّدايّن (663)الّسبعة البن جماهد    (2)

 املصادر الّسابقة   ( 3)

 (. 217)، والتّيسري (663)الّسبعة    (4)

، وإحتاف ( 4/619)ف للّزخمرشّي ّشا، والك(162)، وخمتّص ابن خالويه (3/217)معاين القرآن للفّراء  (5)

 (.558)فضالء البرش 
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ونًّسا ا وسواًعا  ودًّ أخواهتام منّصفات:  مالك: (1) « فّصفهام، ملصادفته  ابن    ، وقال 

ينّصف للّتناسب فكثري: منه قراءة نافع والكسائي وأبو بكر عن   الرصف ما    وأما»

رصفهام   {ويَ ُعوقااَوال يَ ُغوًثا  }ة األعمش:  ، ومنه قراء{قواريًرا}و  {سالسالً }عاصم:  

ا وسواًعا ونًّسا  .(2) « ليناسب ودًّ

 واّلذي يرتّجح القول بأّن رصف ما ال ينّصف لغة لبعض العرب ملا يأيت:

الكالم،  األحكاية    أّوالً: يف  ينّصف  ال  ما  رصف  العرب  من  سامعه  خفش 

قريًبا، مّر ذكره  ذلك، وقد  له يف  الّزّجاجّي  رّده عىل    ومتابعة  أبو حّيان يف  قال  وقد 

  وكأّن الّزخمرشّي مل يدر أّن ثّم لغةً »:  {يغوًثا ويعوًقا}الّزخمرشّي يف استشكاله قراءة  

 . « ، فلذلك استشكلهاهمد عاّمتلبعض العرب تّصف كّل ما ال ينّصف عن

كثرة ورود رصف ما ال ينّصف يف الّشعر كثرة جتاوز حّد الرّضورة، حّتى    اثنًيا:

 .(3)   « ورصف ما ال ينّصف يف الّشعر أكثر من أن حُيىص»ابن عصفور: قال 

 اآلنف الّذكر:   (4) ومن الّشواهد الّشعرّية عىل الّّصف بيت الكتاب

 ي ـــ م  َـ ن ُورمق  احلــم   ةَ ـــ ك ـ ا مـــ نً ــ واط  ــ قَ   ...   .................   
 : (5) يت املقتضبوب

 وار  ـــــــ واد َم اأَلكم ــ ك قـــيــش  إ لــ يـنم ... جـــ بَ ــ كَ رم ــ يَ ـ د  ولم ـــ ائـ ص ــ ق كــنم ـــ يَ ــ أمت  ـــ لمتَ ــفَ 
 : (6) وقول امرئ القيس

ًبا بنَي حزمَميم َشَعبـم ...  تـََبّصرم َخليلي هلم تـََرى م نم َظعائن     َعب  َسَوال َك نـَقم
 

 (.4/619)الكشاف للّزخمرشّي  (1)

 (. 1/224) ، وينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(1512/ 3)رشح الكافية الشافية  (2)

 (. 24)رضائر الّشعر( 3)

 بق خترجيه.، وس(1/26)الكتاب لسيبويه ( 4)

 جيه.ختر، وسبق (1/143)املقتضب ( 5)

 (. 74)ديوانه ( 6)
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 . ( 3)   اعي الّنمريّي لرّ ، وا ( 2) ، والفرزدق ( 1) وصدر البيت أعاده شعراء بعده منهم زهري 

 : (4) النّابغة الّذبياينّ وقول 

قـَُهم      َعصائ ُب َطيم  ََتمَتد ي بَعصائ ب     إ ذا َما َغَزوما ابجلَيمش  َحلََّق فـَوم
 : (5) وقول عمرو بُن ُكْلثوم

 اـــــ ين ــب  ـ ديم الع  ــــ أيـــ ق  ب ــــار يــ خَ ـ مَ       مم  ــــه  ــ يم ــا َوف  ـــ ن ـ يمـ ا ف  ــــ نَ ــ وفَ ــي ــ أنَّ سُ ـــ ك
 : (6) عامرّي ال وقول لبيد بن ربيعة 

 ََسمح  َكُسوُب َرَغا ئب  َغّناُمَها      َفضمًل، وذو َكر م  يُعنُي على النَّدى 
أّن   ا  ،أصحاب املعّلقات  : الّشعراء  كبارويلحظ هنا  رتكبوا رصف  واملشاهري قد 

الرّض  ذلك  عىل  هلم  احلامل  أّن  أرى  وال  ينّصف،  ال  جرت  ما  بل  فحسب،  ورة 

ه عود إىل األصل وهو الّّصف، كام أّن  لعرب، وألنّ ا  ألسنتهم عليه لكونه لغة لبعض

الّسابقة جاءت يف نوع واحد، وهو صيغة منتهى اجلموع؛ ولذلك   أجاز  »الّشواهد 

 . (7) « اآلحاد اختياًرا قوم رصف اجلمع الذي ال نظري له يف

بّصف    اثلثًا: أمحد  بن  اخلليل  قراءة  َٰقِيت  }جميء  أو ،  {َمَو توجيهها  يمكن  وال 

 ، بل حتمل عىل أّّنا لغة لبعض العرب. لّتناسبا محلها عىل

َوٱۡۡلُۡدَن َجَعلَۡنََٰها  }من قوله تعاىل:    {َصَوافًِيا}ومثل ذلك قراءة عمرو بن عبيد:  
ٱّلَلِ  َشَعَٰٓئِرِ  ّمِن  َصَوآَف َلُكم  َعلَۡيَها  ٱّلَلِ  ٱۡسَم  فَٱۡذُكُرواْ  َخرۡيّٞ   فِيَها  لَُكۡم   [ 36احلج:]  { 

 
 (. 11)شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة األعلم الّشنتمرّي  (1)

 (. 374)ديوانه ( 2)

 (. 81)ديوانه  (3)

 (. 42)ديوانه ( 4)

 (. 76)ديوانه ( 5)

 (. 179)ديوانه ( 6)

 (.3/1227)مالك للمرادّي توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفيّة ابن ( 7)
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 منّونةلا قرأها بتخفيف  
ٍ
بالنّون بدل الياء، كذا    {َصَوافًِنا }وعنه أيًضا:  »،  (1)فاء، وياء

الكّشاف صاحب  موسى (2) « ذكره  أيب  قراءة  مثل  وهي  صافية  مجع  فبالياء   ،

وبالنّون مجع   (3) {َصَواِِفَ }مها  األشعرّي واحلسن وغري بالّّصف،  قرأها  باملنع وهو 

هو   أو  قدميه،  اّلذي صّف  ثالث ع  القائمصاف ٍن، وهو  ابن (4) ىل  قراءة  مثل  ، وهي 

 باملنع، وهو قرأها بالّّصف. {َصَوافِنَ }مسعود وابن عّباس 

دينار  بن  مالك  مقسم(5) وقرأ  وابُن  يزيد،  ابن   رواية  يف  حميصن  وابُن   ، (6) 

َٰ َرفَ   ُِمَتِك }  . باجلمع والّّصف [76الرمحن:] {رِّي  ِحَسان  قِ اف  ُخۡۡض  وََعبَ رِ اَي لََعَ

وصوافنروفو   وصوايف  مواقيت  بّصف  القراءات  هذه  غري  ورفارف    د  من 

مزاوجة أو تناسب يدّل عىل أّن الّّصف يف ذلك لغة لبعض العرب، وهذا ال ينفي 

وقواريرً  سالساًل  يف  التناسب  هلذه  عّلة  عاضدة  عّلة  بأّّنا  القول  يمكن  أّنه  غري  ا، 

إذ  مقّوية هلا  الّلغة لغة؛  أّّنا  أمران:  فيها  التناسب  ل  اجتمع  العرب، وحصول  بعض 

 مع ما قبلها أو بعدها؛ ولذلك قرأ هبا أربعة من العرشة. 

ينّصف  ال  ما  رصف  بأّن  القول  ترّجح  اخلليل  قراءة  إّن  القول:  وخالصة 

ركبه  وقد  تناهي لغة لبعض العرب عىل ما ذهب إليه األخفش،  وبخاّصة اجلمع امل

كثريً  عنهمالّشعراء  ورد  ما  يرقى  ال  لكن  قياًسا؛  م  ا،  بجوازه  احلكم  إىل  الّّصف  ن 

 لعدم كفاية الوارد بالّّصف مقابل الوارد باملنع. واهلل أعلم. 

 
 (3/1292)، واملغني يف القراءات للّدّهان (329)، وشواّذ القراءات للكرمايّن (97)لويه خا خمتّص ابن( 1)

 (.3/158)، وينظر الكّشاف (3/1292)املغني يف القراءات للّدّهان ( 2)

 (. 1292/ 3) ي يف القراءات للّدّهان  واملغن ، (329)، وشواّذ القراءات للكرمايّن (97)خمتّص ابن خالويه  (3)

 (.135، 7/134)ر: العني  ينظ (4)

 (.4/1749)املغني للّدهان( 5)

 (. 644)الكامل للهذيّل  ( 6)
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 املسألة الّرابعة: رفع االسم بعد )ال( النافية:  
سم بعد )ال( النّافية عىل أّّنا لنفي اجلنس، وقرأ اخلليل يف قرأ اجلمهور بفتح اال

 ضع بالّرفع منّوًنا، وهي:ثالثة موا

َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب } له تعاىل:قو -1 ى لِّلُۡمَتقِيَ  َّل َرۡيب  َذ [2البقرة:] {فِيهِِۛ ُهد 
(1).    

   (2).[32البقرة:] {نَلَاَّل ِعلۡم  قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك } قوله تعاىل: -2

تعاىل:    -3 ِِفٓ }قوله  ٱّلَلَ  ِِف   َوٱۡذُكُرواْ  َتَعَجَل  َفَمن   ٖۚ َمۡعُدوَدَٰت  يَام  
َ
فَ يَ   أ َّلٓ  ۡوَمۡيِ 

َخَر  إِۡثم  
َ
 . [203البقرة:] (3) {َعلَۡيهِ   فََّلٓ إِۡثم  َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

و ـأب ، و(4) ه من القّراء غري اخلليل: زيد بن عيلّ ـرأ بـ د قـقـع األّول فـموضـا الـأمّ 

يْ ـن    . (7) ، وزهري الُفْرُقب ّي (6) ، وأبو الّشعثاء (5) كـ ه 

والثّالث  وأّما  الثّاين  اخلليلف   املوضعان  لغي  أجدمها  هذه  ،  لم  ختريج  ويف 
 القراءة وجهان: 

 أّّنا عاملة عمل ليس، وفيه ثالث مسائل:  الوجه األّول:

 إعامل )ال( عمل ليس قليٌل.  املسألة األوىل:

األسامء عن حاهلا اّلتي كانت عليها قبل ب )ما ال ُتغري  فيه )ال(  قال سيبويه يف با

  ال ق  ذلك  فمن...  ليس  بمنزلة  -باألكثر  ذلك  يسول–  ُجعلْت   وقد»أن تدخل )ال(:  

 : (8) مالك بن سعد

 
 (. 100) غرائب القراءات البن مهران (1)

 (. 122) غرائب القراءات البن مهران (2)

 (. 185)غرائب القراءات البن مهران ( 3)

 (. 100)هران غرائب القراءات البن م( 4)

   (.47) القراءات للكرماينّ  ، وشواذّ (100) رانغرائب القراءات البن مه( 5)

 (.1/62) ، البحر املحيط(1/35) خمرشّي ، والكشاف للزّ (47) القراءات للكرماينّ  شواذّ ( 6)

 (.10) القراءات البن خالويه خمتّص يف شواذّ ( 7)

 (.506)ينظر: رشح ديوان احلامسة للمرزوقّي  (8)
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ــــ أَنــ فَ       ا   ـــــــ هــ  رانــــ يم ــن ن  ـــ دَّ عــــ نم صَ ـــمَ   (1) « راحُ ــــس  ال بَ ـــ يم ـــ ُن قَ ــا ابم ـ

. فهي أكثر من والنّصب أجود وأكثر من الّرفع؛ ألّنك إذا قلت:  »وقال:   ال غالم 

 . (2) « الّرافعة اّلتي بمنزلة ليس

إعامهلا عمل ليس، ومل ينّص عىل قّلتها، قال يف املوضع   ازوذهب النّحاس إىل جو

 . (3) « جُتعل )ال( بمعنى ليس {َّل َرۡيب  فِيهِ } وجيوز:»األّول: 

امل الّثاين:  وقال يف  ن ا}»وضع  ل  ْلم  
ع  ْيب   }مثل    {ال   ر  ن ا}وجيوز    {ف ْيه  ال   ل  ْلٌم  ع   {ال  

 . (4) « بجعل )ال( بمعنى ليس

 . (5)« فيام إذا كان االسم نكرةغ وهذا سائ»وقال العكربّي: 

إعامل )ال(    عىل أنّ   (7) ويف األوضح    (6)ووافق ابن هشام سيبويه فنّص يف املغني

 عمل ليس قليل. 

فقال:وحكم   اإلعامل  لقّلة  القراءة  قراءة  و»  أبو حّيان عىل ضعف  محل )ال( يف 

ْيٌب ف ْيه  } ل ليس، فلهذا عم عىل أّّنا تعمل عمل ليس ضعيٌف؛ لقّلة إعامل )ال(    {ال  ر 

 . (8) « كانت هذه القراءة ضعيفة

العرب؛   يف كلم  الورود  قليل  وجه  على  جاءت  القراءة  أن  يظهر  واّلذي 
 . إذ ال يلزم من القّلة الّضعف لكنها ليست ضعيفة،

 
 (.2/296)الكتاب،  (1)

 ( 2/043)الكتاب ( 2)

 (. 1/24)إعراب القرآن   (3)

 (. 1/44)ابق الّس ( 4)

 (.1/108) واذّ إعراب القراءات الّش ( 5)

(6 )(3/292 .) 

(7 )(1/274.)   

 (. 1/62)البحر املحيط ( 8)
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 حذف خرب )ال( العاملة عمل ليس. الثّانية:املسألة  

قليٌل   ليس  العاملة عمل  )ال(  أن ذكر خرب  ابن هشام  مل  إ  حّتى»يرى  الّزّجاج  ّن 

يظفر به، فادَّعى أّّنا تعمل يف االسم خاّصة، وأن خربها مرفوٌع، ويرّده قوله
 (1) : 

ء  َعَلى ا  ( 2)« ا َقَضى هللاُ واق ًياأَلرمض  ابق ًيا       َوال َوَزر  ممّ تـََعزَّ َفل َشيم

ا حمذوًفا حتى قيل  ـرهـب ـون خـكـب أن ي ــوالغال»الك:  ـمسـح الـي أوضـال فــوق

 . (3) « بلزوم ذلك

 ال)  عىل  الوقف  -الّرفع  قراءة   أعني  –وبناًء عليه يكون األ ْوىل عىل هذه القراءة  

  لنافع  وجه  املفتوحة(  ريب    ال)  عىل  والوقف(  هدى  فيه)  بعدها  واالستئناف(  ريٌب 

للمبتدأ    (4) وعاصم متعل قان بخرب  الّرفع حمذوًفا، و)فيه(  قراءة  فيكون خرب )ال( يف 

التوج وهذا  مقّدم،  عاملة    يه)هدى(  )ال(  أمران: جميء  القراءة  هذه  يف  لئاّل جيتمع 

 عمل ليس، وهو قليل، وذكر خربها وهو قليل أيًضا. 

 القراءتني: الفرق يف املعىن بني   الثة:لثّ املسألة ا
االسم حتدّ  ُيبنى  اّلتي  للجنس  النّافية  )ال(  بني  املعنى  يف  الفرق  عن  النّحاة  ث 

ل ليس فريفع بعدها االسم، وبّينوا أّن النّافية   عم بعدها عىل الفتح و)ال( اّلتي تعمل  

ا، أّما العاملة عمل ليس فإّّن  ا حمتملة لنفي العموم  للجنس تدّل عىل نفي العموم نصًّ

 حدة.ونفي الو

ليس:   عمل  العاملة  )ال(  معنى  عن  هشام  ابن  لنفي »قال  تكون  أن  واحتمل 

عىل  توكيده  يف  ويقال  الوحدة،  لنفي  تكون  وأن  وعىل  ّولألا  اجلنس،  امرأة،  بل   :

 
 . من الّشواهد النّحوّية املشهورة، وال يعرف قائله( 1)

   (.1/645) يوطّي ، وينظر: مهع اهلوامع للّس (3/291)بيب معني اللّ ( 2)

 (. 1/274)أوضح املسالك  (3)

    (.18)املكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ( 4)
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ل ط كثري من النّاس فزعموا أّن العاملة عمل ليس ال    الثّاين: بل رجالن أو رجال. وغ 

 عليهم نحو قوله:  نافية للوحدة ال غري، ويرّد تكون إال

 ( 1)« اـ ًــ ى هللاُ واق يــضَ ــ ا قَ ـــ مّ ـَوال َوَزر  م   ا    ـــ يً ــ اق  ــ ء  َعَلى اأَلرمض  بل َشيم ــزَّ فَ ــــ عَ ـــتَ 

لنفي »لّصبان:  ا  وجاء يف حاشية إفراد اسمها  فإّّنا عند  العاملة عمل ليس  وأّما 

النّ لعموم  املفرد  اجلنس ظهوًرا  مدخوهلا  ولنفي وحدة  النفي،  سياق  يف  مطلقا  كرة 

  .(2) « رجال بل رجالن أو   : فتحتاج إىل قرينة، وهلذا جيوز بعدها أن تقول مرجوحّية، ب

لقاعدة العموم؛  عىل  تدّل  أّّنا  كالمه  من  تفيد  :  ويظهر  النّفي  سياق  يف  )النّكرة 

 العموم( ما مل ترد قرينة تدّل عىل نفي الوحدة. 

تدالن عىل نفي العموم،  عليه فإّنه ال فرق يف املعنى بني القراءتني؛ إذ إّّنام  وبناء  

الفـا قـأمّ ـف الّرفع فإّنا تدّل عىل ـدّل عىل ذلك بالّلفـا تـهـ ح فإنّ ـتـ راءة  ظ، وأّما قراءة 

 ذلك بالّسياق.

يّل  بالّرفع، وكذا قراءة زيد بن ع  {ال ريٌب فيه}  وقرأ أبو الّشعثاء:»و حّيان:  أبقال  

لكّن   املعنى...  داللة  بل  الّلفظ  من  ال  االستغراق،  هنا  أيضا  واملراد  وقع،  حيث 

 . (3)« سياق الكالم يبنّي أّن املراد العموم

 الوجه الثّاين يف ختريج القراءة: 
 يٌب( مبتدأ، و)فيه( خربه.)رأن )ال( ملغاة ال عمل هلا، فيكون 

مْ   ال  }و القياس فيها...، ومثله:  وه»قال العكربي:   ْيه  ل  ْوٌف ع  وهو رأي    (4) « {خ 

،  (5)« وهذا ضعيف؛ لعدم تكرار )ال(»غريب مل أجد له وجًها؛ فقد قال أبو حّيان:  

 
 (. 3/297)مغني اللبيب،  (1)

 (. 2/3)حاشية الّصبان ( 2)

 (. 1/62)البحر املحيط  (3)

 (.1/109) واذّ إعراب القراءات الّش  (4)

 (. 1/62البحر املحيط ) (5)
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قال:   تكّرر،  مل  إن  إمهاهلا  امتناع  إىل  هشام  ابن  الّدار »وذهب  يف  رجل  ال  قيل:    إذا 

ع تعنّي  توكيده بل امرأة. وإن قيل بالّرف  الفتح تعنّي كوّنا نافية للجنس، ويقال يفب

 . (1) « كوّنا عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة وإاّل تكررت

من  ملغاة  العرب  ورودها عن  لعدم  هشام  ابن  إليه  ذهب  ما  قّوة  يظهر  واّلذي 

 غري تكّرر.

ليس  أّّنا عاملة عمل    {َرۡيب  فِيهِ َّل }:وبناء عليه فالوجه األقوى يف ختريج قراءة 

 وخربها حمذوف. 

الّث  املوضعان  والّث ا أّما  ومهاين  نَلَاقَا}  الث،  ِعلۡم   َّل  ُسۡبَحََٰنَك  إِۡثم   }  و  {لُواْ  فََّلٓ 
 فإّّنا عاملة عمل ليس وخربها مذكور، واهلل أعلم.   {َعلَۡيهِ 

 

 

 

 
 

 
 (. 316مغني اللبيب ) (1)
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 اخلامتة
قا باخلليل  اّلتي عّرفت  الّدراسة  قراءاته بّينت توجيه  ا ورواًيا، و رئً خلصت هذه 

 إىل نتائج، من أمّهها ما يأيت:  ا،نحويًّ  اّلتي أشكلت

القراءات، ظهر يف   .1 علم  إسهام يف  املتفّرد  الّلغة  إمام  أمحد  بن  للخليل  كان 

توجيهه   ويف  وعاصم،  كثري  كابن  القّراء  كبار  عن  روايته  ويف  قرأ،  هبا  اّلتي  قراءته 

يف   غرابة  وال  القراذل القراءات،  علمي  بني  فالّصلة  أوثق ك؛  من  والّلغة  ءات 

وابن  الّص  والكسائّي،  كأيب عمٍرو،  القّراء،  الّلغوّيني  من  اخلليل  يكون  وهبذا  الت، 

 أيب إسحاق، وعيسى بن عمر.

تعدّ  .2 بل  الّرواية؛  يف  واحدة  مدرسة  عىل  اخلليل  يقتّص  يف  مل  مصادره  دت 

 إىل مدينته البّصة.  فةذلك، فأخذ عن أهل الكوفة وأهل مّكة، باإلضا

لينا قراءته ورواياته وتنّوعت، فمنها ما هو  ت املصنّفات اّلتي نقلت إتعّدد .3

القرآن   علوم  يف  هو  ما  ومنها  املسندة،  غري  من  ومنها  املسندة  القراءات  كتب  من 

 وتوجيه القراءات، ومنها ما هو يف الّتفسري، ومنها ما هو يف الّلغة واملعاجم. 

ءة؛ يف اختياره القرا  أثرٌ   واستيعابه هلال بلغات العرب  ليكان لسعة علم اخل .4

الّلغة؛   قواعد  من  واملستقّر  العرب،  كالم  من  الّشائع  خمالفة  ظاهرها  بوجوه  قرأ  إذ 

لعلمه بموافقتها وجًها من وجوه العربّية، ولو كان اخلليل حمدود املعرفة لتوّقف عن  

 القراءة هبا وإقرائها. 

لبعض    .5 البنّي  األثر  الّ وجظهر  القراءة  نحوّية وه  آراء  ترجيح  هبا يف  قرأ  تي 

أخرى  تقوّ  آراء  وتضعيف  بقراءته،  قراءته ت  ذلك  ومن  وشائعة،  مشهورة  كانت 

تعاىل:   مع   {هللَّ ٱُمل َُٰقوْا  }لقوله  النّون  حذف  بجواز  القول  رّجحت  اّلتي  بالنّصب، 

املانع   الرأي  وأضعفت  احلاكم    اإلعامل،  ومثل  لذلك  القارئ،  ترجيح لك  ذ  بلحن 
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  أو تناسٍب   ى اجلموع من غري رضورةٍ رصف املمنوع وبخاّصة صيغة منتهأّن  ب  القول

 لبعض العرب.  لغةٌ 

يمكن القول بظهور شاهد من القراءات القرآنّية عىل ترّكب الّلغات، اّلذي  .6

َعُة َعَشرَ }بسط القول فيه ابن جنّي يف اخلصائص، وهو قراءة اخلليل بن أمحد:     { ت سم
 عىل لغة اإلعراب وعجزه عىل لغة البناء.در العدد ص حيث جاء

  أعلم. وهللا
أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل مبارًكا، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وآخر دعوانا أن 

 احلمد هلل رّب العاملني! 
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 املصادر واملراجعفهرس 
األماين  .1 حرز  من  املعاين  الدّ إبراز  شهاب  القاسم  أبو  إ،  بن  الرمحن  عبد  بن  سامين  عيل 

     . لدمشقي املعروف بأيب شامة، دار الكتب العلميةإبراهيم املقدس ا

العربرَ ارتشاف الضَّ  .2   –: رجب عثامن حممد  قيق، حتان األندليّس ، أليب حّي ب من لسان 

 . م1998-هـ  1418  بعة األوىلطّ ال، اب، مكتبة اخلانجّي وّ رمضان عبد الّت راجعه:  

الشّ  .3 القراءات  أليب  واذّ إعراب  العكربّي لبا،  حتقاء  حممّ قيق ،  الّس :  عامل  يّ د  عزوز،  أمحد  د 

 . م1996-هـ 1417، الّطبعة األوىللبنان،  -الكتب، بريوت

القرآن .4 النّ إعراب  بن  ، أليب جعفر  حممد  بن  أمحد  النّإحاس  الكتب  حوّي سامعيل  دار   ،

 . هـ1421،  الّطبعة األوىل لبنان   -العلمية، بريوت

يوسف بن أمحد بن هشام،  ، مجال الدين عبد اهلل بن  لكابن ماأوضح املسالك إىل ألفية   .5

 لبنان.  -ت: حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت 

، ت: حسن شاذيل  احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارس أبو عيلّ ،  اإليضاح العضديّ  .6

 م. 1969-هـ 1389، 1فرهود، ط: 

التّ  .7 يف  احمليط  حيّ فسي البحر  أليب  حممّ ،  يان  بن  بند  األندليّس ّي ح  وسف  حتان  :  قيق ، 

 . هـ 1420لبنان،   -د مجيل، دار الفكر، بريوتقي حممّ صد

عبيد اهلل بن أمحد القريش اإلشبييل، ت:    البن أيب الربيع،  البسيط يف شرح مجل الزجاجي .8

 . م1986-هـ 1407، 1عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب اإلسالمي، ط: 

العزي .9 الكتاب  لطائف  يف  الّتمييز  ذوي  حمّمد  ،زبصائر  طاهر  أبو  الدين  يعقوب    جمد  بن 

)املتوف:  األعىل  817الفريوزآبادى  املجلس  النّارش:  النّجار،  عيل  حممد  املحّقق:  هـ(، 

 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة.  -للّشئون اإلسالمّية 

القاموس .10 جواهر  من  العروس  مرتض اتج  ملحّمد  بيدّي  ،  الزَّ مطبعة  (هـ1205ت  )    ،

 . م1972  –هـ 1392  يتحكومة الكو

، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  سلم َوَوفيات املشاهي َواألعلماتريخ اإل .11

)املتوف:   الّذهبي  اْيامز  ق  بن  دار  748عثامن  معروف،  عّواد  بشار  الّدكتور  حتقيق:  هـ(، 

 م. 0032الغرب اإلسالمي، الّطبعة األوىل،  
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الببيان يف إعراب القرآنالتّ  .12   د اهلل العكربي )املتوف ء عبد اهلل بن احلسني بن عب قا، أبو 

 ه. ورشكا احللبّي  ، النارش : عيسى البايبّ د البجاوّي املحقق : عيل حممّ  هـ(616

التنزيل التّ  .13 لعلوم  اجلامع  التفصيل  لفوائد كتاب  عامر  حصيل  بن  أمحد  العباس  أليب   ،

زورية، وزارة األوقاف  لبفرح صربي شيخ ا-د زياد حممد طاهر شعبان املهدوي، ت: حممّ 

 م 2014-هـ  1435،  1ون اإلسالمية القطرية، ط:والشؤ

والتّ التّ  .14 التّ ذييل  شرح كتاب  يف  حتسهيلكميل  األندليس،  حيان  أليب  حسن  قيق ،   :

 ، دار القلم، دمشق. هنداوّي 

الفوائد  .15 الفرائد على تسهيل  مل تعليق  الدّ حمّ ،  بدر  الدّ د  بكر بن عمر  ماميني،  ين بن أيب 

 . 1983-هـ 1403،  1، ط: الرمحن بن حممد املفدى عبد  بنت: حممد  

العربّية  .16 الّلغة وصحاح  لكتاب اتج  والّصلة  والّذيل  الصغاين  الّتكملة  بن حممد  للحسن   ،

 ، حّققه عبد العليم الّطحاوي وآخرون، مطبعة دار الكتب، القاهرة. (هـ 650ت  )

العروس جام  .17 بسوق  املعروف  معشر  أيب  مع ع  أليب  عبد رش ،  الّص ن  بالكريم      مد  عبد 

عبد  :يق ق، حتربّي الطّ  بن  األنصاري،  حمّمد  أمحد  بن  وحامد  القبييّس،  رسالتي    العزيز  يف 

 جامعة أم القرى. دكتوراه من  

القراءات .18 الرّ جامع  اهليثم  بن  أمحد  بن  حممد  بكر  أليب  حتوذبارّي ،  حنان  قيق ،   :

للقرا مجيل  عبداللطيف  يوسف  الشيخ  كرس  من  بتمويل  العنزي،  ت،  ءاعبدالكريم 

 املنورة. املدينة -جامعة طيبة 

القرآن  .19 ألحكام  بكر  اجلامع  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  القرطبّي،  تفسري   ،

 . م 1964  -هـ  1384،  2ار الكتب املّصية، القاهرة، ط:القرطبي، د

القّراء وكمال اإلقراء .20 بن عبد  مجال  بن حممد  السخاوي عيّل  الّدين  أبو احلسن، علم   ،

حمسن    مروان العطيَّة ود.   هـ(، حتقيق: د. 643)املتوف:  ايّن املّصّي الشافعّي،  مدالّصمد اهل

 م. 1997  -هـ  1418وىل ، الّطبعة األدمشق –خرابة، دار املأمون للرتاث 

للزجاجي .21 باجلزائر، خزانة  اجلمل  بكلية األدب  أيب شنب، األستاذ  ابن  ، عناية ورشح 

 م. 1926الكتب العربية، 

، أليب العرفان حممد بن عيل الصبان  الكح األمشوين أللفية ابن م شر حاشية الصبان على   .22

 . م1997-هـ 1417،  1الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: 



 عبد هللا بن حممد مسملي د.             ية ملا أشكل منهاحنو قراءة اخلليل ابن أمحد القرآنية: تعريف هبا ودراسة 

584 

عبدالّسالم هارون،  هـ(، حتقيق:  255، أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ )ت  احليوان . 23

 . م 1967  -هـ  1386الّثانية  ة  مكتبة ومطبعة مصطفى البايّب احللبّي وأوالده بمّص، الّطبع رشكة  

العرب .24 لسان  لباب  ولّب  األدب  )املتوف:  خزانة  البغدادي  عمر  بن  القادر  عبد   ،

الّطبعة  هـ(،  1093 القاهرة،  اخلانجّي،  مكتبة  هارون،  حممد  الّسالم  عبد  ورشح:  حتقيق 

 م. 1997  -هـ  1418الّرابعة،  

جّنّ  .25 البن  عثامن،اخلصائص  الفتح  أيب  بن  ،  حمّمد  النّّجار، ع  حتقيق:  املّص  يّل  ة  يّ اهليئة 

 . بعة الّرابعةطّ ال ة للكتاب، العامّ 

املكنون   رّ الدّ  .26 الكتاب  يف  يواملصون  أمحد  أمحد  ،  احللبي، ت:  بالسمني  املعروف  سف 

 حممد اخلراط، دار القلم، دمشق. 

الّدؤيلّ  .27 األسود  أيب  )ت  ديوان  الّسّكرّي  احلسن  سعيد  أيب  صنعة  حتقيق/  290،  هـ( 

 م. 1998  -هـ  1418اهلالل، الّطبعة الّثانية   ياسني، منشورات دار ومكتبة  آلحمّمد حسن 

جّبار  ، مجع وحتقيق: شاكر العاشور، مراجعة: حمّمد ديوان سويد بن أيب كاهل اليشكريّ  . 28

 م. 1972اإلعالم يف العراق، طباعة: دار الّطباعة احلديثة، البّصة،    وزارة املعيبد، منشورات  

العّجاج  .29 د. عزّ األ، رواية  ديوان  العريّب  صمعّي، عني بتحقيقه  الرّشق    –ة حسن، دار 

 م.  9951بريوت لبنان،  

قيـــدي .30 بــــوان  اخلــــس  تم ــــطيـــن  صادر  ـقيـحـ ،  دار  األسد،  الدين  نارص  الّدكتور    –ق: 

 م. 1967،  بريوت 

 ، حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، الّطبعة الّثانية. ديوان الّنابغة الّذبياينّ  .31

يف   .32 شوقي  تقراءاالالسبعة  ت:  البغدادي،  جماهد  بن  العباس  بن  موسى  بن  أمحد   ،

 م. 1980-هـ 1400، 2ملعارف، مّص، ط: ضيف، دار ا

التّ  .33 مالك شرح  البن  ملحمّ سهيل  الطّ ،  مالك  بن  اهلل  عبد  بن  ،  األندليّس   اينّ اجليّ   ائّي د 

 . حممد املختون، دار هجر  –يد محن الّس الرّ  : عبدقيقحت

، خالد بن عبد اهلل  الّتصريح مبضمون الّتوضيح يف الّنحو  ح أو ضي شرح الّتصريح على الّتو  .34

-بريوت-هـ( دار الكتب العلمّية  905بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهرّي )املتوف: بن أيب  

 م. 2000  -هـ 1421لبنان، الّطبعة: األوىل  
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  هـ(، نرشه أمحد أمني 421، أمحد بن حمّمد املرزوقّي، أبو عيّل )ت  شرح ديوان احلماسة  .35

 م.  1199  -هـ 1411بريوت، الّطبعة األوىل   –لّسالم هارون، دار اجليل  وعبدا

د  د بن عبد املنعم بن حممّ ين حممّ ، لشمس الدّ شرح شذور الذهب يف معرفة كلم العرب .36

باجلامعة   ، عامدة البحث العلمّي ، ت: نواف بن جزاء احلارثّي افعّي الّش  القاهرّي  اجلوجرّي 

 . م2004 -هـ 2314،  وىل الّطبعة األة، اإلسالمّي 

سيبويه  .37 الّس شرح كتاب  اهلل  عبد  بن  للحسن  مهديلّ قيق ، حتريايفّ ،  أمحد حسن    عيلّ   -: 

 م. 2008-هـ  1429،  1لبنان ط:  -ة، بريوت، دار الكتب العلمّي د عيلّ سيّ 

للزخمشري . 38 املفصل  أبو  شرح  الّسايا حممد بن عيل  أيب  ابن  يعيش  بن  ليعيش بن عيل   ،

 . م 2001  -هـ  1422،  1لبنان، ط:   -ر الكتب العلمية، بريوت ش، دا عي البقاء املعروف بابن ي 

القراء أيب عبداّذ القراءات شو  .39 اهلل حممد بن أيب نّص الكرماين،    ، لريض الدين شمس 

 . لبنان  -ت: شمران العجيل، مؤسسة البالغ، بريوت 

يّن  غالّص ، ريّض الّدين احلسن بن حممد بن احلسن االّشوارد: ما تفّرد به بعض أئّمة الّلغة  . 40

مراجع هـ(،  650)املتوّف:  مصطفى حجازّي،  وتقديم:  مهدّي حتقيق  حممد  الّدكتور  عالم،    ة: 

 . م 1983  -  هـ 1403  األوىل، :  الّطبعة   القاهرة،   –النّارش: اهليئة العاّمة لشئون املطابع األمريّية  

 دلس. ن ، دار األ 1980،  1، ت: السيد إبراهيم حممد، ط: ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي  . 41

، عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن  طبقات الفقهاء الشافعية  .42

)املتوف:  اإلسالمية  643الصالح  البشائر  دار  نجيب،  عيل  الدين  حميي  حتقيق:    –هـ(، 

 م. 1992، الّطبعة: األوىل،  بريوت 

ا  .43 حمّمد  بن  احلسن  الدّ ين  لرضّي  ـ  الفاخر  واللباب  الزَّاخر    هـ، 650ت    اغاين لصّ العباب 
األوىل   الّطبعة  العراقي،  العلمي  املجمع  األّول،  اجلزء  ـ  حسن  حمّمد  فري  د.  بتحقيق: 

 م. 1978  -هـ  1398

هـ(، حتقيق:  1367، حممود بن عيل بّسة املّصّي )املتوّف: بعد  العميد يف علم التجويد  . 44

 . م   2004  -  هـ 1425  ، ىل األو :  الّطبعة   اإلسكندرّية،  –حمّمد الّصادق قمحاوّي، دار العقيدة 

ت  العني .45 الفراهيدّي  أمحد  بن  اخلليل  عبدالّرمحن  أليب  د. 175،  حتقيق:  مهدّي    هـ 

 إبراهيم الّسامّرائي ، دار الّرشيد .  املخزومّي ود. 
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القّراء .46 النهاية يف طبقات  الكتب  غاية  دار  ابن اجلزرّي،  بن حمّمد عيل  بن حمّمد  ، حمّمد 

 م. 620-ـ  ه7142،  1لبنان، ط: –العلمية، بريت 

واألئمة  .47 والتابعني  الصحابة  عن  الرواية  اختلف  من  فيها  جاء  وما  القراءات   غرائب 

النيسابوراملتقدمني ثم  األصفهاين  احلسني  بن  أمحد  بكر  أليب  مهران،  ،  بابن  املعروف  ي 

 . بجامعة أم القرى  رسالة دكتوراهحتقيق: براء بن هاشم األهدل،  

اهلل بن حمّمد املسميّل، بحث منشور    عبد  ، د. نيب الع تا القراءات القرآنّية وتوجيهها يف ك .48

 . هـ1430 الّسابع العدد  –يف جملة معهد اإلمام الّشاطبّي للّدراسات القرآنّية 

ليوسف بن عيل بن جبارة بن حممد    ائدة عليها،ربعني الزّ واأل   العشر  القراءاتالكامل يف   .49

الشايب رفاعي  بن  السيد  بن  مجال  ت:  اهلذيل،  القاسم  ط: مؤس،  أبو  سام،  ،  1سة 

 . م2007-هـ1428

عبدالكتاب .50 ت:  لسيبويه،  ط   ،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  حممد  ،  3السالم 

 م. 1988-هـ  1408

القاسلكشافا .51 أليب  بريوت،  املعرفة،  دار  الزخمرشي،  حممود  ،  3ط:   لبنان،  -م 

 م. 2009-هـ1430

ألصبهايّن )املتوّف  ان  ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهرااملبسوط يف القراءات العشر  .52

 هـ(، حتقيق: سبيع محزة حاكمّي، مطبوعات جممع الّلغة العربّية بدمشق. 381

واإليض .53 القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  عنها احملتسب  عثامن  أل،  اح  الفتح  جني،  بن  يب 

 . 2سامعيل شلبي، ط:إالفتاح  جدي ناصف، عبد: عيل النّقيقحت

الع  .54 الكتاب  الوجيز يف تفسي  بن غالب بن عطية األندليس، ت:  ززياحملّرر  لعبد احلق   ،

 م. 2001 -هـ 1422، 1السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، ط:   عبد

واحمليط   .55 اللغة احملكم  يف  ت  األعظم  سيده  بن  إسامعيل  بن  لعيّل  :  هـ458،  بتحقيق   ،

ار ، معهد املخطوطات بجامعة الّدول العربّي  ا وحسني نصَّ قَّ ،   الّطبعة األوىل   ، ة  مصطفى السَّ

 م . 1998  -م  1958

 ، البن خالويه، مكتبة املتنبي، القاهرة. خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع .56

القرآن .57 إعراب  الضامن،  مشكل  صالح  حاتم  ت:  القييس،  طالب  أيب  بن  ملكي   ،

 م. 1984  -هـ 1405،  2مؤسسة الرسالة، ط: 
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الزج .58 إبراهيم  إسحاق  وإعرابه أليب  القرآن  عامل    ،اجمعاين  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  ت: 

 م. 1988-هـ 1408،  الّطبعة األوىل الكتب، 

القرآن  .59 قمعاين  حممود  هدى  ت:  باألخفش،  املعروف  احلسن  أليب  مكتبة  ،  راعة، 

 م. 1990  -هـ  1411،  الّطبعة األوىلاخلانجي، القاهرة، 

األدبـــجــع ــم  .60 لياقاءــــم  احلم ـ،  اإلـوت  الغرب  دار  عباس،  إحسان  ت:  سالمي،  وي، 

 م. 1993  ،1ط:

، البن هشام األنصاري مجال الدين، ت: مازن املبارك  مغن اللبيب عن كتب األعاريب  .61

 . م1964-هـ  1368،  1محد عيل محد اهلل، دار الفكر، دمشق، ط:  –

القراءات .62 بن  املغن يف  النّوزاوازّي، ت: حممود  الّدّهان  أمحد  بن  أيب نّص  بن  ، ملحمد 

اجلمعية   الشنقيطي،  السكابر  األوىل  عوالعلمية  الّطبعة  تبيان،  الكريم وعلومه  للقرآن  دية 

 م. 2018  – ـه1439

السالم    عبد  -، للمفضل بن حممد بن يعيل الضبي، ت: أمحد حممود شاكر املفضليات .63

 الّطبعة الّسادسة. هارون، دار املعارف، مّص، 

الكافية  .64 اخللصة  شرح  يف  الشافية  الشاطبي،املقاصد  موسى  بن  إلبراهيم  ت:عبد    ، 

 م. 2007-هـ  1428،  1ن سليامن العثيمني وآخرون، جامعة أم القرى، ط: ب الرمحن

واالبتدا .65 الوقف  بيان  يف  اهلدى  بن منار  حممد  بن  الكريم  عبد  بن  أمحد  الكريم    ،  عبد 

هـ(، حتقيق: عبد الّرحيم الّطرهويّن، دار  1100األشموين املّصي الشافعي )املتوف: نحو  

 م. 2008،  القاهرة، مّص  -احلديث  

هـ(، حتقيق: عيل حممد    833، شمس الّدين ابن اجلزرّي )ت يف القراءات العشرر  النش .66

 هـ(، املطبعة الّتجارّية الكربى.  1380الّضباع )املتوف  

اهلـمـه .67 فــوام ـع  شـع  جــي  اجلــمـرح  لعبعـــوام ــع  الرحــ،  بـمـد  أب ـن  بـن  الّس ـي  ،  وطّي ـيكر 

 . مّص -ةوقيفّي ، املكتبة التّ وّي د هنداـاحلمي دـ : عبقـقيـحـت
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