





• ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻋﺎم ١٤٠٠ﻫ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ.
• ﲣﺮج ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻋﺎم ١٤٢٦ﻫ.
• ﺎﻧل ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﻬﺑﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘﺮى ﻋﺎم ١٤٣٢ﻫ ﺄﺑﻃﺮوﺣﺔ" :رﺗﺐ اﳌﻌﺎرف وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن" .ﻛﻤﺎ ﺎﻧل ﻣﻨﻪ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻋﺎم ١٤٣٩ﻫ ﺄﺑﻃﺮوﺣﺔ" :أﺛﺮ ﻗﻴﺎس اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﺑﻦ ﺟﲏ واﻟﺮﺿﻲ".
• ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌﻨﺸﻮرة" :أوﺟﻪ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻮﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻼت":
ﲨﻌﺎ ودراﺳﺔ".
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امللخص
يدرس البحث احلجج اللغوية للقراءات القرآنية التي استدل هلا ابن خالويــه
باألثر ،مع اإلشارة إىل ثبوت األثر املستدل به وعدمه.
وهيدف البحث إىل التعرف عىل بعض مرجحات احلجج اللغوية للقراءات
القرآنية ،وقد سار البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل.
ومن أبرز النتائج :أن األثر أحد األدلة التي اعتمدها ابن خالويه لتقوية احلجة
اللغوية ،وتنوع احلجج اللغوية ما بني داللية ورصفية ونحوية ،وأكثر ما ورد -من
احلجج -يف البنية اسام كان أو فعال ،وقليل يف الداللة ،واآلثار املستدل هبا عىل
احلجة ،منها :ما هو ثابت صحيح  ،وأكثرها غري ثابت.
ومن توصيات البحث :دراسة األدلة عىل االحتجاج اللغوي-عند ابن خالويه-
جمتمعة يف عمل علمي واحد.
الكلمات املفتاحية :استدالل ،حجة ،توجيه ،قراءات ،خالويه.

303

االستدالل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة القرآنية عند ابن خالويه

د .مـحـم ـ ـد بن صاحل برانوي

املقدمة
احلمد هلل الذي جعل القرآن عربيا ،والصالة والسالم عىل من أنزل عليه القرآن
تنزيال ،وعىل آله وصحبه ،الذين قرؤوا القرآن ،ورتلوه ترتيال ،وبعد :
فقد أنزل القرآن عىل سبعة أحرف تيسريا لتالوته ،ويف التعدد لقراءاته تعدد
ملعانيه ،وتنوع يف أدائه ،وقد ُعني العلامء منذ القدم بالقراءات من جوانب خمتلفة،
ونواحي متعددة ،وإن من صور االعتناء هبا االحتجاج هلا ،وبيان أوجهها
اإلعرابية ،وكان من هؤالء العلامء النحوي اللغوي أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد

اهلمذاين  ،املعروف بـ(ابن خالويه) (ت )370يف كتابيه (احلجة يف القراءات السبع)
و(إعراب القراءات السبع وعللها).
وكان

يستدل عىل بعض احلجج اللغوية ،وله يف ذلك طرائق خمتلفة ،منها:

القراء ،أو برسم املصحف ،ومنها االستدالل باألثر،
االستدالل بالقرآن ،أو بإمجاع َّ

فكان هذا البحث املعنون له :بـ ـ ـ (االستدالل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة
القرآنية-عند ابن خالويه ،)-واقترص البحث عىل كتاب احلجة؛ ألنه يكثر فيه من
االستدالل عىل احلجة اللغوية بطرائق خمتلفة ،مع اإلشارة إىل رأيه يف كتاب (إعراب
القراءات)؛ لتامم الفائدة؛ وملوافقته كتاب (احلجة) -يف املوضوع ،-بخالف الطارقية،
وغريها من كتب ابن خالويه.

موضوع البحث:

دراسة احلجج اللغوية التي استدل هلا ابن خالويه بـاألثـر ،مع اإلشارة إىل ثبوت
األثر املستدل به  ،أو عدمه.

أسئلة البحث:

 هل كان ابن خالويه يستدل باألثر لتقوية احلجة اللغوية للقراءة؟ هل كان يستدل عىل احلجة باألثر وحده ،أو به مع غريه؟304
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 هل األثر املستدل به عىل احلجة ثابت وصحيح ،أو ال؟ -هل األثر املستدل به مروي عن النبي × ،أو عنه ،وعن غريه؟

أمهية البحث:

يعد من األبحاث البينية التي مجعت الدراسة اللغوية للقراءات القرآنية مع يشء

من دراسة اآلثار عند أهل احلديث.

أهداف البحث:

مدى قوة األثر يف االستدالل به للحجة اللغوية.
معرفة منزلة األثر بني األدلة املستدل هبا عىل احلجة اللغوية.

الدراسات السابقة:

من الدراسات التي تتقاطع مع هذه الدراسة ،ما يأيت:

أوال( :أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكريم).

درس مواضع التأثر يف التوجيه النحوي بالتفسري املأثور يف ستة كتب هي :معاين
الفراء ،ومعاين األخفش ،ومعاين الزجاج ،ومعاين النحاس ،ليس منها(:احلجة،
البن خالويه)،كام أنه مل يذكر آية مما تناولتها يف البحث إال آية ﴿ﭐ...ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ﴾ ...ﭐ[البقرة.]١٢٥ :

اثنيا( :االحتجاج لقراءة من القراءات السبع بالقرآن واحلديث) ،مقال قصري

،ملحمد بالوايل ،نرش يف جملة(دعوة احلق)يف العدد( )333يف ذي القعدة ١4١8هـ-
مارس ١998م.
ذكر الباحث يف -مقاله -عناية العلامء بالقراءات ،وكان من أوجه عنايتهم هبا
توجيهها والتامس األدلة لتلك التوجيهات ،التي منها احلديث ،وذكر عىل سبيل
املثال ال احلرص :قراءة ﴿ﭐ ...ﲱ  ﴾ ...ﭐ[البقرة- ]١٢٥:بكرس اخلاء ،-وقراءةﭐ

﴿ ...ﲄ
﴿...ﳁ ﳂ ﴾...ﭐ[البقرة- ]٦١ :دون مهز ،-وقراءة ﭐ
ﭐ
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مبنيا للمفعول ،-ويف هذا العمل دراسة ،لتلك اآليات ،وغريها.اثلثا(:االحتجاج للقراءات القرآنية) ،لسامي عبد اهلل اجلمييل ،نرش يف جملة

(األستاذ) جامعة بغداد.

ذكر الباحث احلجج التي حيتج هبا للقراءة  ،ومنها :االحتجاج باحلديث النبوي
الرشيف ،وذكر بعض أمثلة مل يتناوهلا البحث يف هذا العمل.
منهج البحث :وصفي حتلييل.

إجراءات البحث:

 -تذكر اآلية القرآنية ،وما ورد فيها من قراءات ،مع عزوها إىل أصحاهبا يف

موضع الدراسة.
 تذكر احلجج والتوجيهات التي ذكرت للقراءة حمل الدراسة. ما احتج به ابن خالويه للقراءة. -األثر املستدل به عىل احلجة اللغوية ،مع الدراسة.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يكون من مقدمة ومتهيد ،ومبحثني ،مها:

املبحث األول :يف األمساء ،وفيه ما يأيت:

 -١بني التحقيق والتخفيف.
 -٢بني اإلفراد واجلمع.
 -٢بني الفتح والضم.
 -4إعراب املثنى.

املبحث الثاين :يف األفعال ،وفيه ما يأيت:

 -١بني الرفع واجلزم.

 -٢بني املايض واألمر.
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 -3بني املبني للفاعل ،واملبني للمفعول.
 -4بني التشديد والتخفيف.
 -٥بني التكلم واخلطاب.
ثم اخلامتة وفيها نتائج البحث ،والتوصيات.
ثم تتلوها الفهارس.
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التمهيد

االستدالل هو :طلب الدليل ،أو هو الدليل( ،)1وقد استعمل ابن خالويه يف

االستدالل عىل احلجة للقراءة ألفاظا خمتلفة ،منها( :دليله) ،و(الدليل) ،و(دليل ذلك)،
و(استدل)،أو( واستدلوا) ،وغريها ،واختري لفظ االستدالل لكثرة دوره يف الكتاب.

اثنيا :معىن األثر.

األثر من مصطلحات علم احلديث ،ومعناه عندهم :ما ُروي عن النبي ×

وعن الصحابة والتابعني( ،)2وهو ما ُيعنى به يف هذا البحث ،إذ إنه يستدل به عىل

احلجة اللغوية ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن االحتجاج باألثر ،أو باحلديث عىل
املسائل النحوية؛ من أدلة النحو السامعية التي ذكرت يف كتب أصول النحو()3؛
عىل خالف ال جمال لذكره مب َّينا هنا.

اثلثا :معىن احلجة يف اللغة ويف القراءة:
أ -احلجة يف اللغة.

احلُجة -بضم احلاء -هي :الربهان(،)4وجتمع عىل حجج ،وحجاج ،يقال:
تج فالن باليشء) ،بمعنى اختذ حجة(،)5واالحتجاج بمعنى اختاذ احلجة ،وهو
(اح َّ
مصدر للفعل احتج.

ب -احلجة يف القراءة.

يقصد باحلجة للقراءة أو االحتجاج هلا :بيان دليل القراءة القرآنية ،وتصحيحها

( )١ينظر :اإلغراب ،لألنباري (.)4٥
( )٢ينظر :نزهة النظر ،البن حجر ( )١4٥وتدريب الراوي ،للسيوطي (.)٢03-٢0٢ /١
( )3ينظر :ملع األدلة ،لألنباري( )83واالقرتاح ،للسيوطي ()٦7و (.)74
( )4ينظر الصحاح ،للجوهري ( ،)304/١ولسان العرب ،البن منظور( .)٢٢٦ /٢
( )٥ينظر :الصحاح ،للجوهري (.)304/١
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()1
غري لغوية ،كأن تكون
من جهة العربية واللغة  ،وقد تكون احلجة للقراءة َ
بالقرآن ،أو بأسباب النزول ،أو برسم املصحف ،أو بالقراءات  ،أو باتفاق القراء،

أو بالتفسري ،أو باآلثار ،ولكن األكثر أن تكون باللغة(.)2
وقد صنفت كتب كثرية ُتعنى ببيان دليــل القــراءة القرآنيــة ،والربهنــة هلــا ،منهـا :
(معاين القراءات) لألزهري (ت370 :هـ) ،و(احلجة يف القــراءات الســبع) ،البــن خالويــه،
(ت370:هــ)،و(إعــراب القــراءات الســبع) ،لــه-أيضــا ،-و(احلجــة للقــراء الســبعة)
للفـــار ي (ت377 :هــــ) ،و(حجـــة القـــراءات)البن زنجلـــة (ت :حـــوايل 403هــــ)،

و(الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا) ،ي
ملك ـي القي

ـ(ت:

437هـ) ،وغريها من املؤلفات.
فمن تلك املؤلفات كتاب (احلجة يف القراءات السبع)،البن خالويه()3الذي
تنوعت حججه ما بني نحوية ،كام عند قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ...ﱔ ﱕ ﱖ﴾ ...

[البقرة ،)4(]7:ورصفية ،كام عند قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ...ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ[ ﴾...األنعام ،)5(]١١9 :وصوتية ،كام عند قوله تعاىل ﴿ :ﱗ ﱘ﴾ ...ﭐ
[الفاحتة )6(]٦:ودالليـة كـمـا عـنـد قـولــه تـعـاىل :ﭐ﴿ﭐ...ﲐ ﲑ ﲒ﴾...

[البقرة.)7( ]8١:

وكان من منهج ابن خالويه -يف االحتجاج للقراءة-أن يذكر موضع القراءة يف
اآلية -بعد حتديد السورة -ثم يبني ما ورد فيها من قراءات ،حمتجا لكل قراءة بذكر
( )١ينظر  :الزيادة واإلحسان ،ملحمد (عقيلة)(.)٢١٦ /4
( )٢ينظر :اجلوانب الصوتية ،للغوثاين (١3و.)٢٥
( )3ذكر حمقق الكتاب أدلة تثبت نسبة الكتاب إىل ابن خالويه ينظر.)٥٥-38(:
( )4ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)٦7
( )٥املصدر السابق (.)١48
( )٦املصدر السابق (.)٦٢
( )7املصدر السابق (.)83
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ما يتصل هبا ،مما ذكره النحاة من إعراب وغريهُ ،مصدرا تلك احلجج بقوله:
(فاحلجة...واحلجة) ،وهكذا حتي يأيت عىل مجيع القراءات يف اآلية ،وقد يذكر
احلجة للقراءة ويستدل هلا كام يف قوله تعاىل:ﭐ﴿ﭐ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الفاحتة، ]4 :إذ

احتج لقراءة إثبات األلف()1ب َّ
أن امللك داخل حتت املالك ،واستدل هلا بقوله تعاىل:ﭐ

ﭐ﴿ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ  [ ﴾ ...آل عمران،)2(]٢٦ :فاستدل عىل احلجة بآية قرآنية،
كام أنه قد يذكر احلجة دون أن يستدل هلا كام يف قوله تعاىل:ﭐ﴿ﱍ ﱎ ﱏ﴾ ...

[البقرة ،]3 :إذ احتج لقراءة اهلمز يف الفعل﴿ﱎ﴾( )3أن الكلمة أتت عىل أصلها،

وكامل لفظها ،واحتج لقراءة ترك اهلمز أن الرتك ()4؛ألجل التخفيف ،دون أن

يستدل ألي من احلجتني اللغويتني(،)5وقد حيتج للقراءة بقراءة أخرى دون أن يذكر
حجة لغوية ،كام يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﴾ ...

[اإلرساء ،]44 :إذ قرئ الفعل املضارع﴿ ﲂ ﴾ بالياء وبالتاء( ،)6فاحتج لقراءة التاء

ب  « :س يبحت له الساموات» (،)8()7كام أنه قد احتج للقراءة باألثر وذلك
بقراءة أ ي

يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ...ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ [ ﴾ ...البقرة ]48 :قرئ

قوله ﴿ :ﳈ﴾ بالتاء وبالياء( )9من احلجج التي ذكرها ابن خالويه للقراءة بالياء أن
( )١وهي :قراءة نافع وابن كثري وأب عمرو وابن عامر ومحزة ،ينظر :السبعة ،البن جماهد(.)١04
( )٢ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)٦٢
( )3وهي :قراءة نافع وابن كثري وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي  ،ينظر :السبعة ،البن جماهد(.)١3٢
( )4وهي :قراءة أب عمرو .ينظر :السبعة ،البن جماهد(. )١3٢
( )٥ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)٦4

( )٦قرأ -بـ(الياء) -كل من ابن كثري ونافع وابن عامر وأب بكر عن عاصم ،و-بـ(التاء) -كل من أب عمرو
البرصي ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم ،ينظر :السبعة  ،البن جماهد (.)38١
( )7قراءة أب وابن مسعود ،ينظر :معاين القرآن ،للفراء ()١٢4 /٢وإعراب القراءات ،البن خالويه (.)37٥/١
( )8ينظر :احلجة ،البن خالويه ()٢١8
( )9قرأ -بـ(التاء) -ابن كثري وأبو عمرو ،و-بـ(الياء) -نافع وابن عامر ومحزة والكسائي ،ينظر :السبعة ،البن
جماهد (.)١٥٥
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ابن مسعود قال « :إذا اختلفتم يف التاء والياء فاجعلوه بالياء»(.)2()1
ولعل مم َّا ذكر ُعرف أن ثمة فرقـا بني االحتجاج للقراءة ،واالستدالل عىل
احلجة والتوجيه ،وقد جاء استدالل ابن خالويه عىل حجج القراءة أو توجيهها
متنوعا ،وخمتلفا.

رابعا :طرائق االستدالل على احلجة اللغوية -عند ابن خالويه.-
أوال :االستدالل للحجة ابلقرآن.

قرئ ( ُح ْسنا) -بضم احلاء ،وتسكني السني -يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ...ﲶ ﲷ
ﲸ ﴾...ﭐ[البقرة ،)3(]83:احتج ابن خالويه هلذه القراءة َّ
بأن ﴿ﲸ﴾مصدر،
ﱑ[ ﴾...العنكبوت.)4( ]8 :
ﱒ
واستدل عىل احلجة بقوله تعاىل:ﭐ﴿ ﱎ ﱏ ﱐ

اثنيا :االستدالل للحجة إبمجاع القراء.

قرئ الفعل املايض ﴿ﱽ﴾-بتشديد التاء -يف قوله تعاىل:ﭐ﴿...ﱼ ﱽ

ﱾ [ ﴾ ...الزمر، ]7١ :ويف قوله :ﭐ﴿ ...ﲭ ﲮ ﲯ [ ﴾ ...الزمر،)5(]73 :
احتج ابن خالويه هلذه القراءة عىل إرادة تكرير الفعل ،واستدل عىل هذه احلجة
بإمجاع القراء عىل قراءة قوله تعاىل :ﭐ﴿  ...ﱈ ﱉ [ ﴾ ...يوسف ،]٢3 :وقوله:ﭐ

﴿ﭐ...ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [ص.)6(]٥0 :

اثلثا :االستدالل للحجة ابلقراءة.

قرئ الفعل املضارع﴿ ﳕ ﴾-بضم التاء ورفع الالم-يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ...ﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [البقرة ،)7(]١١9 :احتج ابن خالويه هلذه القراءة عىل َّ
أن
( )١ينظر :املجالسة ،للدينوري( )4٢٥ /3ومعرفة الصحابة ،ألب نعيم (.)409 /١
( )٢ينظر :احلجة ،البن خالويه ( .)7٦
( )3وهي :قراءة نافع وابن كثري وأب عمرو وابن عامر وعاصم .ينظر :السبعة ،البن جماهد ( .)١٦3
( )4ينظر :احلجة  ،البن خالويه( .)84-83
( )٥وهي :قراءة نافع ابن كثري وأب عمرو وابن عامر ،ينظر :السبعة ،البن جماهد(.)٥٦4
( )٦ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)3١١
( )7وهي :قراءة ابن كثري وأب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي .ينظر :السبعة  ،البن جماهد (.)١٦9
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(ال) نافية بمعنى(ليس) ،واستدل عىل احلجة بقراءة عبداهلل ،و ُأبَ « :ولن
ُت ْس َأ َل»(.)2()1

رابعا :االستدالل للحجة برسم املصحف.

قرئ ﴿ﱌﱍ﴾-بالتنوين -يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍ[ ﴾ ...املؤمنون:

 ،)3(]44احتج ابن خالويه هلذه القراءة عىل أهنا مصدر ،وكان مما استدل به عىل هذه
احلجة كتابة الكلمة يف السواد بألف( ،)4ويقصد بـ(السواد) رسم املصحف ،وكتابته.

خامسا :االستدالل للحجة ابألثر.

وهو ما يتناوله هذا العمل بالدراسة.

سادسا :االستدالل بسبب النزول.

قرئت كلمة﴿ ﱆ ﴾منصوبة يف قوله تعاىل:ﭐ﴿ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ [ ﴾ ...النساء)5(]9٥ :احتج ابن خالويه لقراءة النصب عىل َّ
أن ﴿ ﱆ ﴾

بمعنى(إال)،مستثنى منصوب ،واستدل عىل ذلك بأن اآلية نزلت يف ابن أم

مكتوم .)7()6( 

سابعا :االستدالل بكالم العرب نثرا وشعرا.
أوال :االستدالل بكالم العرب نثرا.

قـرئ بـتـخـفـيـف الطـاء فـي الفـعـل الـمضـارع ﴿ﲞ﴾ مـن قـولـه تـعـاىل:ﭐ
﴿ﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
( )١ينظر :خمترص الشواذ ،البن خالويه (. )١٦
( )٢ينظر :احلجة  ،البن خالويه (.)87
( )3وهي :قراءة ابن كثري وأب عمرو .ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)44٦
( )4ينظر :احلجة ،البن خالويه(.)٢٥7
( )٥وهي :قراءة نافع وابن عامر والكسائي .ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)٢37
( )٦ينظر :أسباب النزول ،للواحدي ( )١7٦-١7٥والعجاب ،البن حجر (.)١7٢/١
( )7ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)١٢٦

312

العـ ـدد الرابع والثـالث ـون

مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة

(ذو الـحـج ـ ـة 1443ﻫ)

ﲞ ﴾...ﭐ[البقرة ،)1(]٢٢٢:احتج ابن خالويه لقراءة ختفيف الطاء عىل َّ
أن ال ُطهر
انقطاع الدم ،وأنه ليس من فعل النساء ،واستدل عىل ذلك بقول العرب« :طهرت
املرأة من احليض( ،فهي طاهر)»(.)3( )2

اثنيا :االستدالل بكالم العرب شعرا.

قرئ الفعل املضارع ﴿ ﳎ﴾بسكون القاف وكرس اهلاء باختالس -يف قوله

﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [النور ،)4(]٥٢ :مما
تعاىل:ﭐ ﭐ
احتج به ابن خالويه هلذه القراءة َّ
بأن القارئ س َّكن القاف ْ
ومها منْه عىل أنه آخر
الفعل ،ثم بعد القاف هاء ساكنة كرست؛ اللتقاء الساكنني ،وكان مما استدل به
عىل احلجة قول الشاعر:
اب َو َغــــاد
َو َمـن َيـ َّتـــ ْق َفــإ َّن اهللَ َمـ ْعــ ُه َ ...ور ْز ُق اهلل ُمـ ْؤ َتـــ ٌ

()6()5

( )١وهي :قراءة ابن كثري ونافع وأب عمرو وابن عامر وحفص ينظر :السبعة ،البن خالويه (.)١8٢
( )٢ينظر :املذكر واملؤنث ألب بكر األنباري ( )١٥0/١والصاحبي ،البن فارس (.)3١0
( )3ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)9٦
( )4قراءة انفرد هبا حفص عن عاصم ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)4٥8
( )٥البيت من البحر الوافر ،غري معزو ألحد ،ينظر :كتاب فيه لغات القرآن ،للفراء (١٥و )39والتامم ،البن
جني (.)43
( )٦ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)٢٦3
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املبحث األول  :يف األمساء

( )1بي التحقيق والتخفيف.

قال تعاىل :ﭐ﴿ ﭐ...ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ [ ﴾...البقرةُ ]٦١ :ق رئ قوله

تعاىل﴿ :ﳂ﴾ باهلمز وتركه()1؛ قرأ السبعة -غري نافع -برتك اهلمز يف كلمة

﴿ﳂ﴾( ،)2و اختلفوا -يف توجيه قراءة ترك اهلمز هذه-إىل اآليت :

أوال :أن الكلمة أصلها اهلمز؛ ألهنا من (نبأ)و(أنبأ)بمعنى أخرب ،ثم تركت

اهلمزة ختفيفا؛ لكثرة االستعامل(.)3

اثنيا :أن أصلها ليس فيه مهز؛ ألهنا من (نبا-ينبو)مأخوذة من النبوة ،بمعنى

الرفعة (،)4وذهب بعضهم إىل جواز األمرين يف الكلمة(.)5

وذكر ابن خالويه عددا من احلجج ،لقراءة ترك اهلمز هي :أن الكلمة أخذت
من (النيبوة) ،أو تركت فيها اهلمز كام تركت يف مثل( :الرب َّية) -من (برأ اهلل)،-
و(اخلاب َّية)-من (خبأت)،-أو تركت؛ الستثقال العرب للهمز يف كالمهم(،)6
واستدل عىل وجه ترك اهلمز؛ لالستثقال باألثر املروي عن النبي × أنه قال:

«لسـت نبـيء اهلل» كأنـه كـره اهلمز؛ ألن قريشا ال هتمز(،)7ومل يستدل معه بيشء

آخر ،كمـا أن لـه روايـة أخـرى()8وهـو ضـعيـف(،)9وذهـب بـعضـهم إىل أنـه
( )١ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )١٥7والتبرصة ،ملكي (.)4٢٢
( )٢ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )١٥7والتبرصة ،ملكي ( )4٢٢ورشح اهلداية ،للمهدوي( .)١٦9
( )3ينظر :معاين القرآن ،للزجاج( )١4٥ /١والكشف ،ملكي(.)٢44/١
( )4ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ( )١4٥ /١واحلجة للفار ( )87/٢ورشح اهلداية ،للمهدوي(.)١٦9
( )٥ينظر :احلجة ،للفار (.)87/٢
( )٦ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)8١-80
( )7املصدر السابق.
( )8ينظر :الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي اجلرجاين (.)3٦7/3
( )9ينظر :الضعفاء ،للعقييل ( )8٢-8١/3والكامل ،البن عدي( )3٦7/3وسلسلة األحاديث الضعيفة،
لأللباين (.)٥74/١٢
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صـحـيـح( )1والصحيح أن األثر ال يصح عنه × (.)2

الذي يفهم من األثر-مع عدم ثبوته -أن اهلمزة تركت من أفصح اخللق × يف

(النبي)؛ كراهة استثقاهلا ،ولعل مما يؤكد ذلك أنه × من قريش وهي ال
كلمة
ي
هتمز( ،)3ويبدوا أن ابن خالويه استدل به؛ لتقوية وجه ترك اهلمز  ،وأما غريه فقد

استدل بام روي عنه × عىل القراءة ال عىل توجيهها(.)4
ومما يلحظ -يف توجيه قراءة ترك اهلمزَّ -
أن اخلالف يدور عىل أصل الكلمة،
أهو اهلمز ،أم ال؟
الذي ذهب إليه أكثرهم َّ
أن أصل الكلمة اهلمز( )5يتفق البحث مع هذا الرأي
ويذهب إليه؛ ألمور تعود بعضها إىل اللفظ ،وأخرى تعود إىل املعنى  ،وهي كاآليت:

أوال :ما يعود إىل اللفظ.

 -١القراءة األخرى لآلية ،وهي قراءة نافع إذ قرأها باهلمز(.)6
 -٢قول العرب قاطبة  -يف مسيلمة«:-تنبأ مسيلمة»()7باهلمز.
 -3جاء يف بعض اللغات (نبيء) -باهلمز.)8(-
 -4من املعلوم أن اجلمع يرد األلفاظ إىل أصوهلا ،وقد مجعت الكلمة مهموزة،
كام يف قول الشاعر:
السبـيـل ُهـداكــا
رسـ ٌل بـاحلَق ُكـ ُّل ُهـدى َ
يـا خـا َتـم النُـ َبــآء إ َّنـ َك ُمـ َ
( )١ينظر :املستدرك ،للحاكم (.)٢3١/٢
( )٢ينظر :خمترص استدراك الذهبي ،البن امللقن (.)١٥٥١/3
( )3ينظر :تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبة (.)39
( )4ينظر :حجة القراءات ،البن زنجلة (  )99والكشف ،ملكي(. )٢4٥/١
( )٥ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ( )١4٥/١واحلجة ،البن خالويه( )8١واحلجة للفار
( )٦ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )١٥7والتبرصة ،ملكي (.)4٢٢
( )7ينظر :الكتاب ،لسيبويه (.)4٦0/3
( )8املصدر السابق (.)٥٥٥/3
( )9البيت من البحر الكامل  ،للعباس بن مرداس السلمي ،ينظر :ديوانه .)١٢٢( :
( )١0ينظر :اشتقاق أسامء اهلل ،للزجاجي (.)٢9٥
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فـ(النُبآء)-يف البيت-مجع(نبيء) ،كام ُمجع (عريف) عىل(عرفاء)( ،)1وأما مجعه
(غني)عىل(أغنياء)؛ فألنه ملا أبدلت اهلمزة ياء
عىل(أنبياء) كام ُمجع اليائي ،مثل:
ي
(نبي)
لزمت ،كام لزم إبدال الواو ياء يف كلمة (عيد) ،فجمع عىل (أعياد)،فعوملت ي

()2
و(غني) ،وأما مجعه مجع مذكر ساملا عىل(نبيني)-كام يف اآلية -فهو
(تقي)
ي
معاملة ي

مثل(:أمي) الذي مجع عىل(أميني)،كام يف قوله
مجع قيا ؛ ألنه شبيه بالصحيح،
ي

تعاىل﴿ :ﭐ...ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾...ﭐ ﭐ[آل عمران.]7٥ :

اثنيا :ما يعود إىل املعىن.

ُذكـر َّ
أن اشتقاق الكلمة من النبأ -وهو مهموز-بمعنى اخلرب( ،)3وهذا املعنى
أليق بالنبي؛ ألنه خمرب عن اهلل تعاىل ،ومهمة الرسل اإلخبار عن اهلل تعاىل ،ولعل ما
ﱬ ﴾...ﭐﭐﭐ[املائدة،]٦0:
يؤكد هذا قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱭ

وقوله:ﭐ﴿ﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾ [الكهف،]١03 :وغريها من اآليات ،ويستبعد

القول َّ
نبوة
بأن
النبي مشتق من النبوة بمعنى الرفعة؛ ألهنا قد تكون من غري ي
َّ
فالرفعة تكون من النبوة ،وغريها.

()4

وعىل القول َّ
بأن أصل الكلمة اهلمز ،فإن وجه ترك اهلمز فيها هو كثرة االستعامل
ختفيفا ،كام ذهب إليه أكثرهم( )5وختفيف اهلمز باحلذف ،وبغريه اختيار؛ للفصيح
من لغات العرب ،و أما التحقيق فهو اختيار لألفصح؛ ألن التحقيق ظاهرة عامة يف
البيئات العربية املختلفة كلها ،كام أن الغالب -يف القرآن-عند القراء – التحقيق ال
التخفيف ،إال أن نسبة التخفيف عند نافع أعىل من التحقيق( ،)6والكلامت املهموزة
( )١ينظر :معانى القرآن ،لألخفش (.)١0٦/١
( )٢ينظر :الكتاب ،لسيبويه ( )4٦0/3واحلجة ،للفار

(.)87/٢

( )3ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ( )١4٥/١واحلجة ،للفار
( )4ينظر :احلجة ،للفار

()87/٢والدر املصون ،للسمني(.)400/١

(.)87/٢

( )٥ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ( )١4٥/١واحلجة ،البن خالويه ()8١واحلجة ،للفار
( )٦ينظر  :علل القراءات ،ملحي الدين سامل ( )٢03وما بعدها.
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النبي)
التي جاءت عىل زنة (فعيل) ،وتركت مهزهتا تكاد تكون حمصورة يف ( ي

و(الرب يية) و(اخلابية)()1و(الذرية)( ،)2وقد اتفق السبعة عىل قراءة ﴿ﱂ﴾ الذي

عىل زنة (فعيل) يف قوله :ﭐ﴿ﭐﱁ ﱂ ﱃ  [ ﴾ ...التوبة -]37 :باهلمز،)3(-ومل
حتذف مهزهتا ،كام مل حتذف من مثل(:خطيئة) و(نسيئة) ،وغريها ،مما يستأنس به
بأن الكلامت التي تركت مهزهتا لزوما قليلة.

( )2بي اإلفراد واجلمع.

 -١قال تعاىل﴿ :ﭐ...ﱢ ﱣ[ ﴾ ...البقرة ]١٦4 :قرئ قوله تعاىل(:الرياح)

بإإلفراد ،وباجلمع()4؛ قرأ بإفراد كلمة (ريح)-يف هذه اآلية -نافع وحده(،)5
وجهت هذه القراءة بأن (أل) فيها للجنس تدل عىل اجلمع(. )6
وذكر ابن خالويه حجة لقراءة اإلفراد -سبقه إليها أبو عبيد(-)7هي َّ
أن الريح
كأن ابن خالويه يذهب هبذه احلجة إىل َّ
باإلفراد تدل عىل العذاب(َّ ،)8
أن (ال)
عهدية ،ال جنسية؛ ألهنا ريح واحدة تدل عىل العذاب ،و استدل عىل احلجة باألثر
املروي عن النبي × إذ قال« :اللهم اجعلها رياحا ال رحيا»(،)9ومل يستدل عليها

بدليل آخر ،ويفهم من األثر املستدل به َّ
أن الريح-يف اإلفراد -ختتلف عن التي-يف
حال اجلمع ،ولكن ال يفهم منه أن الريح -يف اإلفراد -يدل عىل العذاب إال من
( )١ينظر :جماز القرآن ،ألب عبيدة ( )١4٥ /٢وينظر-أيضا :-الدر املصون ،للسمني (.)400 /١
( )٢ينظر :الدر املصون ،للسمني (.)400 /١
( )3ينظر :السبعة  ،البن جماهد ()3١4
( )4ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )١73-١7٢والتبرصة ،ملكي(.)433
( )٥املصدر السابق.
( )٦ينظر :احلجة ،للفار

()٢48/٢واحلجة ،البن زنجلة ( )١١8ورشح اهلداية ،للمهدوي()١8٦

والكتاب الفريد ،للهمذاين ( )4٢3/١والبحر املحيط ،ألب حيان (.)٦4١/١
( )7ينظر :رشح مشكل اآلثار ،للطحاوي (.)379/٢
( )8ينظر  :احلجة  ،البن خالويه (.)9١
( )9املصدر السابق.
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خالل معرفة الرواية كاملة ،وهي« :ما هبت ريح قط إال جثا النبي × عىل ركبتيه،
وقال« :اللهم اجعلها رمحة ،وال جتعلها عذابا ،اللهم اجعلها رياحا ،وال جتعلها

رحيا»( ،)1ولكن األثر قيل عنه :إنه ال أصل له(،)2وكذا حكم عليه بالضعف(.)3
فإذا كانت الريح املفردة تدل عىل العذاب ،فإن (أل) فيها تكون عهدية ال
جنسية؛ ألن العهدية -كام ذكر النحاة -ما ُعهدَ َمدْ لول مصحوهبا ،كام يف قوله

﴿..ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾..
﴿...ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ[ ﴾ ...املائدة ،]3 :وقوله تعاىل:ﭐ ﭐ
تعاىل :ﭐ ﭐ

[التوبة،)4(]40 :فــ﴿ ﱫ﴾ و﴿ﲣ﴾ معهودان معروفان؛ لذا مل يقل(:يوم) ،أو

(غار) ،وختتلف العهدية عن اجلنسية َّ
بأن األخرية -كام ذكر النحاة-تصلح أن تضع
مكاهنا كلمة(كل)،كام يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ...ﱕ ﱖ

ﱗ﴾ [النساء:

،)5(]٢8فـ(ال)-يف اإلنسان -للجنس؛ َّ
ألن املعنى( كل إنسان) ،وال يمكن أن نضع
كلمة (كل) مكان(ال) يف كلمة ﴿ﱣ﴾ إذا دلت عىل العذاب؛ ألهنا ريح واحدة

كام يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ...ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﴾ [الذاريات ،]4١ :فهي ريح
واحدة بدليل أهنا وصفت بالعقيم ،ولعل ما ُذكر للقراءة من حجة هو باعتبار

ماورد يف القرآن ،فأكثر ما تأيت الريح مفردة -يف القرآن-؛لذكر العذاب ،كام يف
قوله:ﭐ﴿ﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ  [ ﴾ ...فصلت ،]١٦ :وقوله:ﭐ﴿ﭐ ...ﲋ ﲌ ﲍ

أغلبي ،وليس
ﲎ ﲏ﴾ [الذاريات،)6( ]4١:ولكن األمر -كام ذكر بعضهم-
ي

بمطرد ،بدليل قوله تعاىل﴿ :ﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ[ ﴾...يونس،)7(]٢٢ :فوصفت
( )١ينظر  :مسند الشافعي (.)٦9/٢
( )٢ينظر  :رشح مشكل اآلثار ،للطحاوي (.)379/٢
( )3ينظر :سلسلة األحاديث الضعيفة ،لأللباين ( )٢30-٢٢8/9وضعيف اجلامع الصغري ،لأللباين (.)٦4٦
( )4ينظر :رشح التسهيل ،البن مالك (.)٢٥8-٢٥7/١
( )٥املصدر السابق.
( )٦ينظر :مسند الشافعي ( )٦9 /٢ومفردات ألفاظ القرآن ،لألصفهاين ( )370ورشح اهلداية ،للمهدوي (.)١8٦
( )7ينظر  :املحرر ،البن عطية ( )٢33/١واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)١98/٢
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الريح بأهنا طيبة مع جميئها مفردة.
ويذهب البحث إىل َّ
أن (أل)-يف الريح -جنسية تدل عىل اجلمع؛ ألن يف ذلك
توافقا مع القراءة األخرى التي جاءت باجلمع( ،)1كام أهنا جاءت -أيضا -يف آيات
أخرى مفردة يف قراءة ،ومجعا يف قراءة أخرى( ،)2ثم َّ
إن املقام ليس بمقام ذكر
للعذاب ،وإنام هو مقام تعداد آليات اهلل ،ونعمه عىل خلقه؛ للداللة عىل وحدانية
اهلل ،واستحقاقه األلوهية دون غريه ،ثم إن الريح قد حتمل معها العذاب أو حتمل
معها الرمحة ،كام يف قوله تعاىل :ﭐ﴿...ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ[ ﴾...يونس ]٢٢ :فالريح الطيبة رمحة ،والريح العاصف عذاب(،)3و جاء يف
األثر الصحيح( ،)4أنه قال × «:الريح من روح اهلل ،تأيت بالرمحة وبالعذاب ،فال
تسبوها ،واسألوا اهلل من خريها ،وعوذوا باهلل من رشها»(،)5وألهنا حتمل العذاب
والرمحة ،يقال-إذا عصفت « :-اللهم إين أسألك خريها ،وخري ما فيها ،وخري ما
أرسلت به ،وأعوذ بك من رشها ،ورش ما فيها ،ورش ما أرسلت به»( ،)6فاآلية
الكريمة ،وتلك اآلثار الصحيحة تدل عىل أن الريح تأيت بالعذاب ،أو بالرمحة.
 -٢قال تعاىل :ﭐ﴿...ﱻ ﱼ ﱽ[ ﴾ ...األعراف ]١٥7 :قرئ قوله تعاىل:

﴿ﱽ﴾ -بكرس اهلمز -عىل اإلفراد ،و-بفتحها ممدودة -عىل اجلمع()7؛ قرأ

بكرس اهلمزة-عىل اإلفراد  -كل من ابن كثري ونافع وعاصم وأب عمرو ومحزة
والكسائي(.)8
( )١وهي :قراءة ابن كثري ،وابن عامر ،وأب عمرو ،وعاصم ،ومحزة  ،والكسائي .ينظر :السبعة ،البن جماهد
( )١73-١7٢والتبرصة ،ملكي (.)433
( )٢ينظر  :السبعة ،البن جماهد (١73و.)٢83
( )3ينظر  :رشح مشكل اآلثار ،للطحاوي (.)379/٢
( )4ينظر  :نتائج األفكار ،البن حجر ()١٢0 /٥وصحيح اجلامع الصغري ،لأللباين (.)٦٦٦/١
( )٥ينظر  :مسند الشافعي ()٦9-٦8 /٢ومسند أب يعىل( )34١/4والدعاء ،للطرباين (.)303
( )٦ينظر  :صحيح مسلم (.)٦١٦ /٢
( )7ينظر :السبعة ،البن جماهد ()٢9٥والتبرصة ،ملكي(.)٥١8
( )8املصدر السابق.
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وجهت قراءة اإلفراد عىل َّ
أن اإلرص مصدر يدل عىل اجلنس فيقع عىل الكثري
والقليل(،)1وأما من جهة داللة الكلمة فنجد أقواال متعددة ،منها ،أن اإلرص هو :
العهود واملواثيق التي أخذت عىل بني إرسائيل للعمل بام يف كتاهبم( ،)2أو هو:
العقد الثقيل(،)3وقيل :التشديد الذي كان عىل بني إرسائيل يف دينهم ،فمن اتبع
النبي × منهم ُوضع عنه هذا التشديد( ،)4وقيل :ما َألزم به بنو إرسائيل أنفسهم

من األمور الغليظة ،من مثل قطع ما أصابه البول( ،)5وقيل هو :ثقل وشدة العمل
أو العبادة()6وقيل هو :الثقل من اإلثم وغريه

(.)7

وذكر ابن خالويه أن حجة إفراد (اإلرص)  -يف قراءة اإلفراد والتوحيد -هو
«ثقل ما اجرتموه يف اجلاهلية» ( ،)8واستدل عىل هذه احلجة باألثر املروي عن النبي
× «حما اإلسالم ما قبله» (،)9ومل يستدل بدليل آخر ،واألثر هبذا اللفظ عند

البالذري )10(،وقد ذكر ابن خالويه -يف كتابه( اإلعراب)-أن معنى (آصارهم)-

عىل قراءة اجلمع ( -.)11أثقاهلم(.)12فيكون بني القراءتني توافق.
( )١ينظر :احلجة ،للفار

()93/4والكشف ملكي( )480-479/١ورشح اهلداية ،للمهدوي()3١3

والكتاب الفريد ،للهمذاين( )١43/3والبحر املحيط ،ألب حيان (.)403/4
( )٢ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )494-493/١0وإعراب القرآن ،للنحاس (.)7٥/٢
( )3ينظر :معاين القرآن ،للزجاج (.)38١/٢
( )4ينظر :جامع البيان ،للطربي (.)49٥-493/١0
( )٥ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )494-493/١0وإعراب القرآن للنحاس (.)7٥/٢
( )٦ينظر :جامع البيان ،للطربي ()49٥/١0وإعراب القرآن للنحاس ( )7٥/٢واحلجة ،البن زنجلة
(.)٢98/١
( )7ينظر :الكشف ،ملكي (.)480-479/١
( )8ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)١٦٥
( )9ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)٢9٥
( )١0ينظر :مجل من أنساب األرشاف ،للبالذري (.)3٥8/١
( )١١وهي :قراءة ابن عامر ،ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )٢9٥والتبرصة ،ملكي(.)٥١8
( )١٢ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه (.)٢١0/١
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وداللة األثر الذي ذكره عىل احلجة أقوى من داللة اللفظ املعروف للرواية ،وهو « :إن
اإلسالم جيب ما كان قبله من الذنوب»( ،)1وهو أثر صحيح()2؛ إذ اقترص األخري عىل تفسري
الذنوب ،بينام كان األول أعم؛ إلطالقه؛ كام يوافق الداللة اللغوية للكلمة ،فقد نص
أصحاب املعجامت ،وغريهم أن معناها الثقل (.)3

( )3بي الفتح والضم:

قال تعاىل:ﭐ﴿ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ﴾ [الكهف ]9٦:قرئ قوله تعاىل﴿ :ﳝ﴾

بضم الصاد والدال ،-و-بفتحهام ،-و-بضم الصاد وسكون الدال )4(-؛ قرأ كلمن نافع ومحزة والكسائي وحفص-بفتح الصاد والدال -يف ﴿ﳝ﴾(،)5

ووجهت قراءهتم عىل أهنا لغة من اللغات(.)6

وذكر ابن خالويه أن حجة قراءة فتح الصاد ،هي اخلفة؛ ألن األصل-يف
الكلمة-ضم الصاد ،كام ذكر َّ
أن مفرد ﴿ﳝ﴾-عىل قراءة الفتح-

هو(الصدَ ف)-بالفتح ،)7(-واملراد به هنا  :جانب اجلبل؛ مليله(،-)8واستدل عىل أن
َ

بصدَ ف مائل فأرسع»(،)9ومل
مر َ
املفرد -بالفتح -باألثر املروي عن النبي × أنهَّ « :
يستدل بغريه ،واحتج للقراءة هبذا األثر مع غريه يف كتابه (اإلعراب)(.)10

( )١ينظر :مسند أمحد (.)3٦0/٢9
( )٢ينظر :إرواء الغليل ،لأللباين (.)١٢١/٥
( )3وهي :قراءة ابن عامر  .ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)٢9٥
( )4ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )40١والتبرصة ،ملكي (.)٥8٢
( )٥املصدر السابق.
( )٦ينظر :احلجة ،للفار (  )١77/٥واحلجة ،البن زنجلة ( )434/١والكشف ،ملكي(.)79/٢
( )7احلجة ،البن خالويه( .)٢3٢
( )8قال ابن فارس « :لصاد والدال والفاء أصالن[ :األول] يدل عىل امليل ،والثاين :عرض من األعراض...
والصدف :جانب اجلبل ،وإنام سمي مليله إىل إحدى اجلهتني .وأما اآلخر فالصدف املحارة ،هي
معروفة» .مقاييس اللغة (.)339-338 /3
( )9احلجة ،البن خالويه ( .)٢3٢
( )١0ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه( .)4٢0/١
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واألثر مروي بروايات متعددة ،وبألفاظ خمتلفة( ،)1ومع تعدد رواياته حكم
عليه بالضعف ،والنكارة(.)2
ات ،هي( :ال َّصدَ ف)-بفتح الصاد
ذكر أهل اللغة أن ملفرد ﴿ﳝ﴾ لغ ٌ
ف)-بضم الصاد وإسكان
و(الصدْ ُ
ف)-بضم الصاد وفتح الدال-
و(الصدَ ُ
والدال-
ُّ
ُّ
الدال)3(-ولغة الفتح -يف الصاد والدال -لغة حجازية(، )4وذكر بعضهم أهنا لغة
متيمية (،)5ولغة الفتح من أشهر اللغات(.)6
والذي يظهر أن ابن خالويه يذهب إىل أن حجة َمن اختار من القراء لغ َة الفتح؛
إنام كان ألجل اخلفة ،وما احتج به ابن خالويه للقراءة مل جيده البحث عند غريه،
واستدل عىل لغة فتح الصاد يف املثنى بأهنا مفتوحة يف املفرد ،بدليل األثر املروي،
ويذهب البحث إىل أن لغة الفتح-يف الصاد والدال-أخف اللغات عىل اإلطالق،
ألمرين ،مها :أن الفتح أخف احلركات ،و أن عمل اللسان فيهام من جهة واحدة،
ولعل هذا جعلها أشهر اللغات ،تليها لغة ضم الصاد ،وسكون الدال؛ خلفة
السكون ،ثم لغة الضم-يف الصاد والدال،-وإن كان فيها وجه من وجوه اخلفة،
وهو عمل اللسان من جهة واحدة ،إال أن الضم ثقيل ،ليس كالفتح يف اخلفة ،ولعل
من اختار وجه الفتح؛ اختاره؛ ألنه أشهر اللغات يف الكلمة.

( :)4إعراب املثىن .

قال تعاىل:ﭐ﴿ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ[ ﴾...طه ]٦3:قرئ قوله تعاىل﴿ :ﲽ ﲾ﴾

( )١ينظر :غريب احلديث ،البن سالم ( ،)77 /١وينظر-أيضا :-شعب اإليامن ،للبيهقي (.)١٢3 /٢
( )٢املصدر السابق.
( )3ينظر :املنتخب ،لكراع النمل (.)٥4٢
( )4ينظر :كتاب فيه لغات القرآن  ،للفراء (.)88
( )٥ينظر :اللغات يف القرآن  ،للسامري( ،)3٦وزاد املسري ،البن اجلوزي (.)١١0 /3
( )٦ينظر :جامع البيان ،للطربي (.)407 /١٥
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َّ
نون(إن)،و(هذان) بألف ونون خفيفة ،وبتشديد النون ،و(هذين)-بالياء،-
بتشديد
وبتخفيف النون ،و(هذان) بألف ونون خفيفة()1؛ قرأ كل من نافع وابن عامر
ومحزة والكسائي بتشديد نون ي
(إن) ،وإثبات األلف يف (هذان)(.)2
واخلرب(إن) فتنصب ما بعدها ،إذ يقالَّ ( :
َّ
إن
من األحرف الناسخة حلكم املبتدأ
الرجلني قائامن) ،وقد جاء االسم بعدها مرفوعا عىل القراءة املذكورة؛ لذا جاءت
التوجيهات للقراءة متنوعة ،وكثرية ،كاآليت:
أوال :أهنا لغة بني احلارث بن كعب (،)3أو لغة لكنانة(.)4

اثنيا :األلف دعامة وليست الما لـ(فعل)زيدت عليها النون؛ ألجل التثنية،

وبقيت ثابتة مل تتغري(.)5

اثلثا :اسم َّ
(إن) ضمري حمذوف تقديره (:إنه هذان)(. )6

َّ
تكون(إن) بمعنى حرف اجلواب (نعم)(،)7أو حرف اجلواب (أجل) (.)8
رابعا :أن

خامسا :تشبه األلف يف (يفعالن)؛لذا تغري(.)9

سادسا :أجري املثنى (هذان) جمرى الواحد (هذا)؛ لذا مل يتغري(.)10

( )١ينظر :السبعة ،البن جماهد ()4١9والتبرصة ملكي(.)٥9٢
( )٢املصدر السابق.
( )3ينظر :معاين القرآن ،للفراء ( )١83/٢ومعاين القرآن ،لألخفش( )444/٢ومعاين القرآن ،للزجاج
( )3٦١/3وإعراب القرآن للنحاس (.)3٢/3
( )4معاين القرآن ،للزجاج ( )3٦١/3وإعراب القرآن للنحاس (.)3٢/3
( )٥ينظر :معاين القرآن ،للفراء ()١83/٢
( )٦ينظر :معاين القرآن  ،للزجاج ( )3٦١/3وإعراب القرآن للنحاس (.)3٢/3
( )7املصدر السابق.
( )8ينظر  :احلجة للفار

( )٢٢9/٥وحجة القراءات ،البن زنجلة (.)4٥4

( )9ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)3٢/3
( )١0املصدر السابق.
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ذكر ابن خالويه أن حجة قراءة تشديد النون مع إثبات األلف هو أهنا عىل لغة
بلحارث بن كعب ،الذين يلزمون املثنى األلف يف أحواله اإلعرابية ،كلها )1(،ومل
يذكر حجة غريها ،واستدل عىل احلجة باألثر املروي عن ابن عباس أنه قال:
« َّ
إن اهلل  -تعاىل  -أنزل هذا القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب»( ،)2ومل حيتج
بغريه ،وخالف يف ذلك ابن تيمية-

 ،-فذهب إىل أ َّن القران مل ينزل بلغة

بلحارث بن كعب ،وإنام نزل بلغة قريش؛ لألثر املروي عن عثامن َّ 
أن القرآن
نزل بلغة قريش(،)3وهو أثر صحيح( ،)4ولكن حيتمل َّ
أن املراد نزول معظم القرآن
بلغتهم( ،)5ولعل مما يؤكد هذا ما ذكره بعض املحدثني أن نسبة األلفاظ التي وردت
يف القرآن من لغة قريش كانت أعىل من غريها (،)6فالقرآن بقراءاته نزل بلغات
العرب املختلفة ،وقد اعتنى بعض الباحثني بجمع اللهجات العربية التي وردت يف
القرآن ،باختالف قراءاته( ،)7وحيتمل-أيضاَّ -
أن املراد كتابة املصحف بلغة
قريش ،ال القراءة (،)8ثم َّ
إن الظاهر من قوله :ﭐ﴿ﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ[ ﴾...يوسف]٢ :
أنه بألسنة العرب كلها؛ ألن اسم العرب يتناول مجيع العرب تناوال واحدا (.)9

ومل تنسب هذه اللغة إىل بلحارث ،وحدها حسب ،بل نسبت إىل قبائل كثرية،
منها :كنانة ،وخثعم ،وزبيد ،وغريها( ،)10مما يدل عىل انتشار هذه اللغة انتشارا
( )١ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)٢4٢
( )٢املصدر السابق.
( )3ينظر :رسالة ابن تيمية ( )3٦-3٥وجمموع الفتاوى ،له (.)٢٥١/١٥
( )4ينظر :صحيح البخاري (١80/4و.)١84
( )٥ينظر :االنتصار للقرآن ،للباقالين ( )٦١/١وينظر :فتح الباري ،البن حجر (.)9/9
( )٦ينظر :مقدمة حتقيق(:كتاب اللغات يف القرآن).)٦(،
( )7ينظر :اللهجات العربية يف القراءات القرآنية ،لعبده الراجحي.
( )8ينظر :رشح املشكاة ،للطيبي ( )١70١/٥ومصابيح اجلامع ،البن الدماميني (.)١88 /7
( )9ينظر :االنتصار للقرآن للباقالين ( )٦١ /١وينظر :فتح الباري ،البن حجر (.)9 /9
( )١0ينظر :البحر املحيط ،ألب حيان()٢38 /٦ومهع اهلوامع ،للسيوطي (.)١4٥ /١
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واسعا ،ومما جاء عىل لغتهم ما أنشده رجل من فصحائهم قو َل املتلمس:
()2()1
رق إ ْط َ
ف َأ ْط َ
ولو َيرى ُ ...مساغا لناب ْاه ُ
راق ُ
جاع َل َص َّم َام
الش ُ
الشجاع ْ
قال( :لناباه)-عىل لغته،-واألصل(لناب ْيه) كام هو يف القصيدة املروية عن
املتلمس(،)3ولغة بني احلارث ذكرها أبوزيد( ،)4ومن العجيب َّ
أن ابن خالويه منع
يف كتابه (اإلعراب) دخول هذه اللغة يف القرآن؛ ألهنا لغة شاذة (،)5وأما عن األثر
الذي احتج به ؛فلم جيد البحث َمن تكلم عنه من جهة ثبوته أو صحته ،ولكنه
نسب إىل ابن عباس  )6( ونسب-أيضا  -إىل عيل .)7( 
وما ذكره ابن خالويه من حجة للقراءة هو أحد توجيهات الفراء( ،)8وهو أحد
أحسن توجهني ُذكرا للقراءة عند الزجاج( )9والنحاس( )10واختاره من املتأخرين
أبو حيان(.)11
أن َّ
ويذهب البحث إىل َّ
(إن) -يف اآلية -هي الناصبة لالسم؛ ألهنا جاءت خمففة
يف قراءة ابن كثري وحفص( ،)12ومل تنصب ما بعدها بالياء ؛ ألهنا جاءت عىل لغةأن َّ
بلحارث ،ومما يرجح عىل َّ
(إن) -يف القراءة -هي الناصبة لالسم جميئ ما بعدها
( )١البيت من البحر الطويل ،للمتلمس ،ينظر :ديوانه ( )34واألصمعيات ،لألصمعي (.)٢4٦
( )٢ينظر :معاين القرآن ،للفراء (.)١83/٢
( )3سبق خترجيه.
( )4ينظر :النوادر ،ألب زيد األنصاري (١٦9و.)٢٥9
( )٥ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه ( .)3٦/٢
( )٦ينظر :الدر املنثور ،للسيوطي(.)٢١١ /٥
( )7ينظر :مصاعد النظر ،للبقاعي (.)388 /١
( )8ينظر :معاين القرآن ،للفراء (.)١84 /٢
( )9ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ()3٦١ /3
( )١0ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)3٢ /3
( )١١ينظر :البحر املحيط ،ألب حيان(.)٢37 /٦
( )١٢ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)4١9
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منصوبا بالياء -عىل اللغة املشهورة -يف قراءة أب عمرو( ،)1وجتدر اإلشارة -هنا-
أن لغة بلحارث -يف املثنى – تسمى لغة القرص-عند النحاة.-

( )١ينظر :السبعة ،البن جماهد (..)4١9
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املبحث الثاني  :يف األفعال

( :)1بي الرفع واجلزم.

قال تعاىل :ﭐ﴿ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [البقرة]١١9 :قرئ الفعل ﴿ﳕ﴾

بضم التاء ورفع الفعل ،-و-بفتح التاء وجزم الفعل)1(-؛انفرد نافع -منالسبعة -بفتح التاء مع جزم الفعل يف قولهَ (:ت ْ
سأل)(،)2واتفقت التوجيهات ،لقراءة
اجلزم عىل أن الفعل هني( ،)3وعليها يكون الفعل املضارع( َت ْ
سأل) جمزوما بـ(ال)
الناهية ،وعالمة جزمه سكون الالم ،وإن اتفقت توجيهات املعربني لقراءة اجلزم
عىل أهنا للنهي؛ فإنه جيوز أن يكون النهي عىل احلقيقة ،أو عىل التعظيم والتفخيم،
قال الزجاج -يف قراءة اجلزم «:-فيه قوالن عىل ما توجبه اللغة :أن يكون أ َمره اهللُ
برتك املسألة ،و جيوز أن يكون النهي لفظا ،ويكون املعنى عىل تفخيم ما أعد هلم من
العقاب»( ،)4وهذان القوالن ذكرمها َمن جاء بعده( ،)5واملعنى خمتلف عىل
التقديرين ،فإذا محل النهي لفظا عىل احلقيقة ،فاملعنى( :ال ْ
تسأل عن حال أصحاب
اجلحيم)( ،)6وإذا محل النهي عىل التفخيم ،فاملعنى( :تعظيم ما أعد اهلل هلم من
العذاب) ،كام يقال( :ال تسلني عن كذا) إذا أريد تعظيم املسئول عنه(.)7
والذي يظهر أن ابن خالويه محل النهي عىل احلقيقة؛ ألنه استدل عىل هذه احلجة
باألثر املروي عن النبي × أنه قال يوما« :ليت شعري ما فعل أبواي؟» فأنزل اهلل
( )١ينظر :السبعة  ،البن جماهد (  )١٦9والتبرصة ،ملكي ()4٢9
( )٢املصدر السابق.
( )3ينظر :معاين القرآن ،للفراء()7٥/١ومعاين القرآن ،لألخفش (.)١٥3/١
( )4معاين القرآن  ،للزجاج (.)٢00/١
( )٥ينظر  :معاين القراءات لألزهري ()١7١/١ورشح اهلداية ،للمهدوي( .)١8١-١80
( )٦ينظر :جامع البيان ،للطربي(.)480/٢
( )7ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ( )٢00/١واحلجة ،للفار

327

( )٢١7/٢ورشح اهلداية ،للمهدوي (.)١80

االستدالل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة القرآنية عند ابن خالويه

د .مـحـم ـ ـد بن صاحل برانوي

«وال ت ْ
اجلحيم» فإنا ال نؤاخذك هبم ،والزم دينك»(،)2()1
تعاىلَ :
َسأل َع ْن َأ ْصحاب ْ َ
ورد األثر بفتح التاء يف (ت ْ
َسأل)( ،)3وسكون الالم التي يف آخر الفعل ،ومل يستدل
عىل هذه احلجة بغري األثر املروي ،ومما يؤكد محل النهي عىل احلقيقة أنه جاء يف
تكملة األثر «فام ذكرمها  ،حتى مات ×»(،)4ولكن األثر املستدل به ضعيف(.)5

ُ
وجه قراءة اجلزم( ،)6ومحل
ومحل النهي عىل احلقيقة هو ما ذهب إليه كثري مم َّن َّ

القرطبي النهي عىل التعظيم( ،)7ووافقه اآللو ( ،)8ويذهب البحث إىل َّ
أن النهي
يف اآلية – حممول عىل التعظيم؛ َّألن (ال) -يف قراءة الرفع )9(-نافية( ،)10فيكون
الكالم عىل اخلرب

()11

ال عىل الطلب -كام يف قراءة اجلزم ،-واملعنى( :أنت غري

مسئول عن أصحاب اجلحيم)( ،)12مما يعضد محل النهي عىل التعظيم ،كام أن سياق
اآليات عن اليهود املعروف مصريهم ،ويضاف إىل ذلك أن األثر املروي املستدل به
غري ثابت.
( )١ينظر :غريب احلديث ،للحرب ( )١44/١وجامع البيان ،للطربي ( )48١/٢ومعجم ابن األعراب (.)394/١
( )٢ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)87
( )3ينظر :جزء فيه قراءات النبي ،للدوري (.)73
( )4ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )48١/٢ومعجم ابن األعراب (.)394/١
( )٥ينظر :األجوبة املرضية ،للسخاوي ( )9٦٦/3والدر املنثور ،للسيوطي (.)٥74/١
( )٦ينظر :معاين القرآن ،للفراء ( )7٥/١واحلجة ،البن زنجلة ( )١١١والكشف ملكي ( )٢٦٢/١والكشف ،
لألصفهاين(. )٢٢9/١
( )7ينظر :اجلامع ألحكام القرآن  ،للقرطبي (.)93/٢
( )8ينظر :روح املعاين ،لآللو

(.)370/١

( )9وهي :قراءة السبعة ،غري نافع ،وهم(ابن كثري ،وابن عامر ،وأبو عمرو ،ومحزة ،والكسائي ،وعاصم).
ينظر :السبعة  ،البن جماهد (  )١٦9والتبرصة ،ملكي (.)4٢9
( )١0ينظر :احلجة  ،البن خالويه (.)87
( )١١ينظر :معاين القرآن للفراء (.)7٥/١
( )١٢ينظر :معاين القراءات لألزهري ( )١7١/١ورشح اهلداية ،للمهدوي (.)١8١-١80
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( :)2بي املاضي واألمر.

قال تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ...ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ[ ﴾ ...البقرة ]١٢٥ :قرئ قوله تعاىل:

﴿ﲱ﴾ -بكرس اخلاء وفتحها)1(-؛قرأ بكرس اخلاء كل من ابن كثري وأب عمرو
وعاصم ومحزة والكسائي(.)2اتفقت اآلراء  -يف توجيه قراءة كرس اخلاء -عىل أهنا
فعل أمر(،)3فيعرب (اختذوا) فعل أمر مبني عىل حذف النون؛ ألنه من األفعال
اخلمسة ،والواو ضمري متصل به يف حمل رفع فاعل ،ولكن املختلف فيه هو َمن
ُ
فاعل الفعل املوجه إليه اخلطاب؟ هل هو النبي × وأمته؟()4أو إبراهيم  ؟( )5أو
اليهود من بني إرسائيل؟(.)6

الذي يظهر أن ابن خالويه يرى أن اخلطاب موجه إىل أمة حممد ×؛ألنه استدل

عليه باألثر املروي عن عمر إذ قال للنبي ×« :أفال نتخذه مصىل؟»؛ فنزلت
اآلية موافقة لقوله، )7(واألثر روي بألفاظ متعددة ،لعل أقرهبا للفظ ما ذكره

ابن خالويه ما أخرجه ابن اجلعد ،وغريه( ،)8وهو مع تعدد رواياته صحيح(،)9
ورجح كثري من املعربني أن يكون اخلطاب موجه إىل أمة حممد×؛ ألجل هذا األثر
( )١ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )١70والتبرصة ،ملكي(.)43١
( )٢املصدر السابق.
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء ( )77/١ومعاين القرآن ،للزجاج ( )٢0٦/١وإعراب القرآن ،للنحاس
( )7٦/١واحلجة ،للفار ( )٢٢0/٢والكشف ،ملكي ( )٢٦3/١ورشح اهلداية ،للمهدوي ()١8١
والكشف ،لألصفهاين ( )٢3٢/١والبحر املحيط ،ألب حيان ( )٥٥٢/١والدر املصون ،للسمني (.)١0٥ /٢
( )4ينظر :تفسري الطربي ( )٥٢٢/٢ومعاين القرآن ،للزجاج ( )٢0٦/١واحلجة ،للفار (.)٢٢0/٢
( )٥ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )٥٢٢/٢ومفاتيح الغيب ،للرازي ()43/4والكتاب الفريد ،للهمذاين (.)377/١
( )٦ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )٥٢٢/٢والكتاب الفريد ،للهمذاين (.)377/١
( )7ينظر :احلجة البن خالويه( .)87
( )8ينظر :مسند ابن اجلعد ( ،)370وينظر-أيضا  -تفسري القرآن ،البن أب حاتم(.)٢٢٦/١
( )9ينظر :العجاب يف بيان األسباب ،البن حجر ( )378-377/١وإرشاد الساري ،للقسطالين (.)١4٢/3
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املروي( )1وأما الواو التي قبل فعل األمر (اختذوا) فيحتمل أن تكون عاطفة أو استئنافية.
فإذا كانت عاطفة فيحتمل أن تكون عطفت مجلة ﴿ﲱ﴾ عىل مجلة ﴿ﲬ﴾(،)2
فتكون من عطف اجلمل؛ الختالف زمن الفعلني ،إذ يشرتط يف عطف الفعل عىل
الفعل احتاد الزمان( ،)3أو َّ
أن الفعل(اختذوا ) معطوف عىل ﭐ﴿ﭐﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ﴾...ﭐ[البقرة، ]١٢٢:عىل تقدير(اذكروا نعمتي واختذوا) ،وعليه يكون املخاطب
باألمر هم بنو إرسائيل(،)4أو عىل قوله﴿:ﲜﲝ﴾ [البقرة ]١٢4:عىل تقدير(وقال

اختذوا) فيكون اخلطاب إلبراهيم ،وولده(،)5أو عىل فعل مقدر ناصب لقوله:
﴿ﲫ ﲬ ﴾ تقديره(واذكروا إذ جعلنا) ( ،)6أو عىل معنى ﴿ﲮ﴾ من قوله:
﴿ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ﴾ ،بمعنى (ثوبوا واختذوا)( ،)7أو يكون الفعل معموال

لقول حمذوف ،عىل تقدير(وقلنا اختذوا) سواء كان اخلطاب موجها إىل إبراهيم

 ،وذريته ،أو إىل حممد × ،وأمته( ،)8وعليه يكون املعطوف عىل ﴿ﲬ﴾

هو العامل املحذوف ،عىل تقدير( :جعلنا...وقلنا اختذوا)،وجيوز أن تكون الواو
لالستئناف( ،)9وهو الوجه الذي ذكره العكربي()10واختاره اهلمذاين( ،)11وعليه تكون

( )١يـنـظـر :جامع البيان ،للطربي()٥٢4/٢ومعاين القرآن ،للزجاج ( )٢07-٢0٦/١ورشح اهلداية،
للمهدوي (.)١8١
( )٢ينظر :معاين القرآن ،للزجاج ( )٢07/١وإعراب القرآن ،للنحاس (.)7٦/١
( )3ينظر :أوضح املسالك ،البن هشام (.)3٥4/3
( )4ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )٥٢٢/٢والكتاب الفريد ،للهمذاين (.)377/١
( )٥ينظر :جامع البيان ،للطربي ( )٥٢٢/٢ومفاتيح الغيب ،للرازي ( )43/4والكتاب الفريد ،للهمذاين (.)377/١
( )٦ينظر :الكتاب الفريد ،للهمذاين (.)377/١
( )7املصدر السابق.
( )8ينظر :الكتاب الفريد ،للهمذاين ( )377/١والدر املصون ،للسمني (.)١0٦ /٢
( )9ينظر :مفاتيح الغيب ،للرازي (.)43 /4
( )١0ينظر :التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي (.)١١3/١
( )١١ينظر :الكتاب الفريد ،للهمذاين (.)377/١
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مجلة ﴿ﲱ﴾ استئنافية معرتضة ال حمل هلا من اإلعراب.

ويذهب البحث إىل أن تكون الواو عاطفة ،ملا للعطف من ترابط بني الكالم ،كام
أن الفعل(اختذوا) ُ
أن العطف أصل يف الواو ،ويذهب-أيضا -إىل َّ
َّ
مقول قول للفعل
عطف العامل
ُ
املقدر(قلنا) املعطوف عىل﴿ﲬ﴾؛ ألنه جيوز مع واو العطف

املحذوف ،مع بقاء معموله ،كام يف قول الشاعر:
()2( )1
اؤ َهـا َو َنـ َعـا ُمـ َهـا
اجلـ ْلـ َهـ َتـ ْيـن ظـ َب ُ
َفـ َعـ َال ُفـ ُر ُ
وع ْاألَ ْيـ َهـ َقـان َو َأ ْطـ َفـ َلـ ْت  ...بـ ْ َ

وأما العطف عىل ﭐ﴿ﭐﱶ ﱷ﴾ أو عىل ﴿ﲝ ﴾؛ ففيه بعدٌ بني املعطوف
واملعطوف عليه.

( :)3بي املبين للفاعل ،واملبين للمفعول .

قال تعاىل:ﭐ﴿ﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [آل عمران ]١٦١:قرئ قوله﴿ :ﲅ﴾ -بفتح

الياء وضم الغني ،-و-بضم الياء وفتح الغني)3(-؛قرأ نافع وابن عامر ومحزة
والكسائي -بضم الياء وفتح الغني -تعددت توجيهات العلامء هلذه القراءة؛ ألن
َّ
ي(غلَ -ي ُغ ُّل) ،أو
الفعل( ُي َغل) -املبني للمفعول -حيتمل أن يكون من الفعل الثالث
من الفعل الرباعي َّ
(أغلُ -يغ ُّل) ،وبناء عىل هذا االحتامل جاءت التوجيهات خمتلفة
عىل النحو اآليت:
أوالُ ( :يـغ َـ َّل ) بمعنى ُُيان ،أيُ :يونه أصحابه( )4من الفعل الثالثي َّ
(غل)( )5وهـو
( )١البيت من البحر الكامل ،للبيد بن ربيعة العامري .ينظر :ديوانه (.)١٦4
( )٢معنى البيت :ارتفعت فروع األهيقان ،وهو نوع من النبات ،وولدت الظباء ،والنعام باجللهتني؛ يعني:
بجانبي الوادي أطفاال؛ ألمنها فيه ،والشاهد فيه :عطف النعام عىل الظباء يف أهنا ولدت أطفاال ،مع أن
النعام تبيض وال تلد؛ فحذف العامل يف النعام ،وهو باضت ؛ألنه مفهوم ،والتقدير :أطفلت ظباؤها ،
وباضت نعامها .ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف( )70/١ورشح املعلقات ،للزوزين ( ،)١73ورشح
القصائد العرش ،للتربيزي(.)٢0٥
( )3ينظر :السبعة ،البن جماهد (  )٢١8والتبرصة ،ملكي (.)4٦٦
( )4ينظر :معاين القرآن ،للفراء ( )٢4٦/١ومعاين القرآن ،للزجاج ( )483/١واحلجة ،للفار ()94/3
واحلجة ،البن زنجلة ( ، )١79والكشف ،ملكي ()3٦4-3٦3/١
( )٥ينظر :البحر املحيط  ،ألب حيان ( )١0٦/3والدر املصون ،للسمني (.)4٦٥ /3
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رأي اجلمهور(.)1
اثنياُ ( :ي َغ َّل) بمعنى ُُي َّون ،أيُ :ينسب إىل اخليانة()2من الفعل الرباعي (أغ َّل-
ُيغ ُّل) إذا نسبـتـه إىل اخليــانـة ،مثـل قـولـهـم( :أكذبه) ،و(أكفره) نسبه إىل الكذب،
وإىل الكفر(.)3
اثلثاُ ( :ي َغ َّل) بمعنى ُيوجد ّ
َّ
(أغلُ -يغل) إذا وجده
غاال()4من الفعل الرباعي
ّ
غاال ،مثل قوهلم  (:أمحدت الرجل) ،بمعنى :وجدته حممودا(.)5
وذكر ابن خالويه حجتني للقراءة ،أوالمهاَّ :
أن معنى ( ُي َغ َّل) ُُي َّون ،من الغلول،
وثانيتهامَّ :
أن ( ُي َغ َّل) من(ال َغ يل) -بفتح الغني ،-بمعنى :يقبض يده إىل عنقه(،)6
وذهب يف كتابه (اإلعراب) إىل أن معنى( ُيغل) ُُيان( ،)7ومل يذكر فيه معنى آخر للفعل.
أما احلجة األوىل فقد سبقه إليها الفراء( )8والزجاج( ،)9وأما الثانية ؛فلم جيدها
البحث عند غريه ،وهي أن الفعل( ُي َغ َّل) مشتق من (ال َغ يل)-بفتح الغني ،-وهو
مصدر ؛ألن مصدر املضعف الثالثي املتعدي (الف َعل)-بفتح العني ،-مثل( :ر َّد
ر َّدا) ،يقالَّ ( :
َ
اإلنسان) بمعنى :ألقيت ال ُغ يل يف عنقه ويمينه( ،)10وثمة فرق بني
غل
( )١ينظر :البحر املحيط  ،ألب حيان (.)١0٦/3
( )٢ينظر :معاين القرآن للفراء ( )٢4٦/١ومعاين القرآن ،للزجاج ()483/١واحلجة ،للفار ()94/3
واحلجة ،البن زنجلة ( )١79والكشف ،ملكي( )3٦4-3٦3/١والكشف ،لألصفهاين()3٥٦/١
والكتاب الفريد ،للهمذاين (.)٦١/٢
( )3ينظر :معاين القرآن ،للفراء ()٢4٦/١واحلجة للقراء  ،للفار

( )94/3والكشف ،ملكي (-3٦3/١

 )3٦4والكتاب الفريد ،للهمذاين (.)٦١/٢
( )4ينظر :معاين القرآن ،للفراء ( )٢4٦/١واحلجة للقراء  ،للفار

(.)94/3

( )٥ينظر :الكشف ،ملكي ( )3٦4-3٦3/١والكتاب الفريد ،للهمذاين ( )٦١/٢والبحر املحيط ،حيان (.)١0٦ /3
( )٦ينظر :احلجة  ،البن خالويه (.)١١٦ -١١٥
( )7ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه ( .)١٢٢ /١
( )8ينظر  :معاين القرآن ،للفراء (.)٢4٦ /١
( )9ينظر  :معاين القرآن ،للزجاج (.)483 /١
( )١0ينظر :كتاب األفعال ،البن القوطية (.)٢٦
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(ال َغل)-بالفتح-و(ال ُغ ُّل)-بالضم ،-قال ابن خالويه « :وال ُغ يل معروف .وال َغ يل:
املصدر» ،فـ(ال ُغ ُّل) -بالضم– هو ما يوضع يف رقبة اإلنسان  ،أويف يده( ،)1وجيمع
عىل أغالل ،كام يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ ...ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ [ ﴾ ...سبأ:

 »]33واستدل عىل هذه احلجة باألثر املروي عن ابن عباس «:قد كان هلم أن
يغ يلوا النبي × ،وأن يقتلوه»( )2ومل يستدل هلا بدليل آخر ،واألثر مع تعدد
رواياته( .)3صحيح اإلسناد إىل ابن عباس .)4( 

القول باشتقاق الفعل من املصادر يتوافق مع ما ذهب إليه البرصيون.)5(،
واملصدر القيا

الذي اشتق منه الفعل الثالثي َّ
(غل) هو (ال َّغ ُّل) ،بمعنى :قبض

اليد إىل العنق ،ولكن يذهب البحث إىل أنه مشتق من املصدر غري القيا (
ال ُغلول) ،ومعناه  «:اخليانة يف املغنم ،والرسقة من الغنيمة قبل القسمة» ( )6؛ ألنه مل
يسمع يف الغنيمة إال ( َغ َّل ُغ ُلوال) ( ، )7ولعل قوله-يف اآلية نفسها﴿:-ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ﴾ [آل عمران ]١٦١ :يؤكد َّ
أن املقصود اخليانة يف املغنم ،ال قبض اليد إىل العنق.
غل) مضارع من الثالثي َّ
أن الفعل ( ُي ُّ
كام يذهب إىل َّ
(غل) بدليل أن األفعال التي
جاءت بعده -يف اآلية نفسها -ثالثية ال رباعية ،وهي ﴿ﲈ﴾ ،و﴿ﲋ﴾ ،ثم َّ
إن
القول برباعية الفعل إنام هو بزيادة اهلمزة ،واألصل عدم الزيادة؛ لذا عد بعضهم
َّ
(أغل) -بزيادة اهلمزة  -لغة (.)8
( )١ينظر :الصحاح ،للجوهري ( )١783/٥ولسان العرب ،البن منظور ()٥04 /١١والقاموس ،للفريوز (.)١039
( )٢ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)١١٦ -١١٥
( )3ينظر :املعجم الكبري ،للطرباين ( )١0١ /١١واملعجم األوسط ،له ( )٢79 /٥واملعجم الصغري ،له (.)73 /٢
( )4سلسلة األحاديث الصحيحة ،لأللباين (.)٦84 -٦83/٦
( )٥ينظر :اإلنصاف ،لألنباري (.)١90/١
( )٦ينظر :النهاية ،البن األثري (.)380/3
( )7ينظر  :إصالح املنطق ،البن السكيت ( )١9٢والصحاح ،للجوهري (.)١784/٥
( )8ينظر :كتاب األفعال ،البن القطاع (.)434/٢
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( :)4بي التشديد والتخفيف.

 -١قال تعاىل﴿ :ﭐ...ﳔ ﳕ ﳖ﴾ [األنعام ]٦8:قرئ قوله﴿ :ﳕ﴾

بتسكني النون األوىل ،وتشديد الثانية ،-و-بفتح النون وتشديد السني مع النون)1(-؛ مليقرأ واحد من السبعة -بفتح النون مع تشديد السني والنون الثانية -غري ابن
عـامـر( ،)2ووجـهـت قـراءتـه بـأن التـضعـيـف فـيـهـا للتـكثـيـر( )3أو للتـعـديــة إىل
مـفـعـول ثــان(.)4
واحتج هلا ابن خالويه بأن التضعيف فيها للتعدية ،وذكر أن ثمة فرقا بني (ن
ُ
غريه)( ،)5وذكر يف كتابه(اإلعراب) َّ
ن(نسى -
الرجل)،
أن الفعل م َّ
َّ
و(ونساه ُ
ين ي )( ،)6مما يؤكد أهنا للتعدية ،واستدل عىل احلجة باألثر املروي عن النبي × إذ
نسى ألَ ُسـ َّن لـكم»( ،)7ومل يستـدل بدليـل آخــر ،ويفهم من األثر أن
قـال « :إنيمـا ُأ َّ
النبي × ُينسيه غريه ،ومعنى هذا أن الفعل متعد.

واألثر املروي()8ال يـُعلم أنه روي عنه × بسند متصل()9؛ لذا يعد بأنه ليس

له أصل( ،)10واحتج من بعده ابن زنجلة بأثر آخر خمتلف عام ذكره ابن خالويه(.)11
( )١ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )٢٦0والتبرصة ،ملكي(.)497
( )٢ينظر :املصدر السابق.
( )3ينظر :إعراب القرآن ،للنحاس (.)١٥/٢
( )4ينظر :احلجة ،للفار

( )3٢4/3واحلجة ،البن زنجلة ( )٢٥٦ورشح اهلداية ،للمهدوي (.)٢8١

( )٥ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)١4٢
( )٦ينظر :إعراب القراءات ،ال بن خالويه (.)١٦0/١
( )7ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)١4٢
( )8ينظر  :موطأ مالك رواية أب مصعب الزهري (.)١89/١
( )9ينظر :التمهيد  ،البن عبد الرب( )37٥/٢4وينظر-أيضا :-طرح التثريب ،للعراقي (.)9/3
( )١0ينظر :طرح التثريب ،للعراقي (.)9/3
( )١١ينظر :احلجة ،البن زنجلة (.)٢٥٦
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قد يتعدى الفعل(ن ) إىل مفعول واحد ،فيقال( :ن

(ذو الـحـج ـ ـة 1443ﻫ)

ُ
الرجل اليش َء) ،كام قال

تعاىل:ﭐ﴿ﭐ ...ﱤ ﱥ[ ﴾ ...احلرش ، ]١9:وإذا أريد تعديته إىل مفعول آخر زيدت اهلمزة
ُ
الرجل اليش َء) ،كام يف قوله تعاىل :ﭐ﴿ ...ﳉ ﳊ
يف أوله  ،كأن يقال( :أنساين

ُ
الرجل
نساين
ﳋ[ ﴾...املجادلة ،]١9:كام أنه قد يتعدى بالتضعيف ،كأن يقالَّ ( :
اليش َء) ،ولكن تعديته باهلمز أكثر أم بالتضعيف؟
ذكر بعض الرصفيني أن تعدية الفعل باهلمز أكثر من تعديتها بالتضعيف( ،)1ومل
يأت الفعل (ن )-يف القرآن-إال متعديا باهلمز  ،كام يف قوله تعاىل:ﭐ﴿...ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ[ ﴾ ...الكهف ،]٦3 :وقد جاء الفعل ﴿ﳕ﴾ متعديا

باهلمز يف قراءة بقية السبعة()2؛ لذا يذهب البحث إىل َّ
أن التضعيف-يف القراءة –
للتكثري يف الفعل ،ال للتعدية ،و ُ
(نسى) متعد إىل مفعول ثان جائز
القول بأن الفعل َّ
،ولكن تعدية الفعل املضاعف الذي عىل صيغة(ف َّعل) قليل ،فقد ُذكر َّ
أن األكثر يف
()3
(نسى)-يف القراءة -عىل زنة (ف َّعل).
صيغة(ف َّعل) التكثري  ،و قد جاء الفعل َّ

-٢قال تعاىل :ﭐ﴿ﭐ ...ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ [ ﴾ ...األعراف]١٢8 :

قرئ قوله تعاىل﴿ :ﲢ﴾ -بتخفيف الراء -و-بتشديدها .)4(-نسبت قراءة
تشديد الراء إىل حفص عن عاصم  ،ومل يروها عنه غري هبرية ،وهو غلط؛
واملعروف عنه التخفيف( ،)5وقرأ احلسن بتشديد الراء (.)6
وجـهـت قـراءة تـشـديـد الراء عىل َّ
أن التضعيف؛ ألجل النقل والتعدية ،كام
( )١ينظر :رشح الشافية  ،للريض (.)9٢/١
( )٢ينظر :رشح اهلداية ،للمهدوي ( )٢8١واحلجة ،البن زنجلة ( .)٢٥٦
( )3ينظر :رشح الشافية ،للريض (.)9٢/١
( )4ينظر :السبعة ،البن جماهد (.)٢9٢
( )٥ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )٢9٢وخمترص يف شواذ القرآن ،البن خالويه (.)٥0
( )٦ينظر :املحرر الوجيز ،البن عطية (.)44٢/٢

335

االستدالل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة القرآنية عند ابن خالويه

د .مـحـم ـ ـد بن صاحل برانوي

ُ
الرجل أباه ماال)( ،)1وعليها يعرب( ُيورثها) بأنه فعل مضارع مرفوع
ورث
يقالَّ ( :
 ،والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره (هو) ،و(ها) ضمري متصل به مبني عىل
السكون يف حمل نصب مفعول به أول ،و( َمن) من ( َم ْن َيشا ُء) مبني عىل السكون يف
حمل نصب مفعول به ثان.
جاء الفعل ( ُيورثها) مضاعفا -يف القراءة ،-فهل التضعيف فيه للتعدية أو
للتكثري؟
الذي ذكره ابن خالويه حجة للقراءة َّ
أن تضعيف الفعل فيها؛ ألجل تكرار
املرياث لقرن بعد قرن( ،)2أو مرة بعد أخرى( ،)3وذكر بعض َمن جاء بعده َّ
أن
التضعيف يف الفعل للمبالغة(.)4
واستدل ابن خالويه عىل احلجة باألثر املروي عن النبي ×َ « :م ْن َعم َل ب َام َعل َم
يعلم»( ،)5ومل يستدل بغريه عىل احلجة ،ويفهم من األثر َّ
أن
ور َث ُه اهللُ ع ْل َم ما مل ْ ْ
َّ
التوريث يتكرر؛ ألن الفاعل واحد ،ولكن األثر املستدل به غري ثابت ،بل هو

مكذوب عىل النبي ×(. )6

يذهب البحث إىل أن الفعل املضاعف يف القراءة للتعدية وللتكثري معا؛ َّ
ألن

الغالب -كام ذكر بعض النحاة -يف صيغة (ف َّعل) الداللة عىل التكثري( ،)7وال يمتنع
اجتامع معنى التعدية والتكثري يف آن عىل فعل؛ ألن الداللة عىل التكثري قد تكون يف
( )١ينظر :احلجة ،للفار

(.)73/4

( )٢ينظر :احلجة ،البن خالويه (.)١٦٢
( )3ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه (.)٢03/١
( )4ينظر :املحرر الوجيز ،البن عطية ( )44٢ /٢والبحر املحيط ،ألب حيان (. )3٦7/4
( )٥ينظر :احلجة ،البن خالويه (. )١٦٢
( )٦ينظر :فتح املغيث ،للسخاوي ( )٢٦7/١والفوائد ،للشوكاين ( )٢8٦وسلسلة األحاديث الضعيفة،
لأللباين (.)٦١١/١
( )7ينظر :املفصل ،للزخمرشي ( )380ورشح الشافية ،للريض (.)9٢/١
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(طوف)(،)1
الفعل املتعدي ،مثل(:ق َّطعته)،كمـا تكـون فـي الفـعـل الالزم ،مـثـلَّ :
والفعل(ورث) قد يتعدى إىل مفعولني بزيادة اهلمزة  ،كام يف قوله تعاىل:ﭐ
﴿...ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الدخان ،]٢8 :وقد يتعدى بنفسه كام يف قوله تعاىل :ﭐ
﴿ﭐ...ﲮ ﲯ [ ﴾ ...النساء ،]١١ :أو بحرف كام يف قوله تعال﴿ :ﭐ ...ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰﱱ ﴾...ﭐ[مريم ،]٦:وذهب بعضهم إىل أنه قد يتعدى إىل مفعولني دون زيادة
ث زيدٌ َأبا ُه ماال» عىل َّ
اهلمزة يف مثلَ « :ور َ
أن (ماال) مفعول ثان للفعل( ،)2ويذهب
البحث إىل أن التكثري -يف القراءة -إنام هو للفعل ،ال للفاعل ؛ ألن الفاعل واحد،

واملفعول متعدد.

( :)5بي التكلم واخلطاب.

قال تعاىل﴿ :ﲉ ﲊ ﲋ ﴾ [الصافات ]١٢ :قرئ قوله تعاىل﴿ :ﲊ﴾ -

بفتح التاء ،و-بضمها)3(-؛ قرأ كل من محزة والكسائي -بضم التاء ،)4(-وعىل
جبت) فعال ماضيا مبنيا عىل السكون ،وتاء املتكلم ضمري متصل
قراءهتام يعرب(ع ُ

به مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل ،ولكن جاءت التوجيهات لقراءة ضم التاء
خمتلفة ،كاآليت:
عجبت
هل تكون تاء املتكلم (هلل)()5؟ أو للرسول × بمعنى قل :يا حممد (بل
ُ

ويسخرون)()6؟ ،أو للمؤمنني()7؟

( )١ينظر :الكتاب ،لسيبويه ( )٦4/4ورشح الشافية ،للريض (.)93/١
( )٢ينظر :تاج العروس ،للزبيدي (.)38١/٥
( )3ينظر :السبعة ،البن جماهد ( )٥47والتبرصة(.)٦٥3
( )4املصدر السابق.
( )٥ينظر :معاين القرآن للفراء ( )384/٢ومعاين القرآن ،للزجاج ( )300/4احلجة ،البن زنجلة ()٦0٦
والكتاب الفريد ،للهمذاين ( )377/٥والبحر ،ألب حيان (.)340/7
( )٦ينظر :إعراب القرآن ،للنحاس ( )٢79/3ورشح اهلداية ،للمهدوي ( )489ومفاتيح الغيب ،للرازي
( )3٢3/٢٦والكتاب الفريد ،للهمداين ()377/٥والدر املصون ،للسمني (.)٢9٥/9
( )7ينظر :الكشف ،ملكي ( )٢٢3/٢والكتاب الفريد ،للهمداين( )377/٥والدر املصون ،للسمني (.)٢9٥/9
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يلحظ االتفاق عىل أن التاء للمتكلم ،ولكن املختلف فيه َمن هذا املتكلم؟
ذكر ابن خالويه أن حجة ضم التاء هي «أنه إخبار من اهلل تعاىل عن نفسه»(،)1ومل
يذكر حجة أخرى ،وهي احلجة التي ذكرها يف كتابه (اإلعراب)(،)2ومعنى هذا َّ
أن
ب َر ُّب ُك ْم
املتكلم هو اهلل ،واستدل عىل هذه احلجة باألثر املروي عن النبي ﷺ« َعج َ
م ْن إلك َْم»( )3و ُقنُوطكم»( ،)4ومل يستدل معه بدليل آخر ،واستدل هبذا األثر مع
بعض َمن جاء بعده(.)6
غريه يف كتابه (اإلعراب)( )5كام احتج باألثر مع غريه ُ

يلحظ  -يف األثر املستدل به -أن الفعل املايض(عجب) ُأسند إىل الرب ،ويظهر

َّ
أن ابن خالويه استدل به؛ لتقوية احلجة التي ذكرها ،وهي إسناد ال َع َجب إىل هلل،
ولكن قيل-عن األثر: -إنه غريب( ،)7ومعناه أنه ال أصل له(.)8
وسبق اب َن خالويه فيام ذكر من حجة للقراءة كل من الفراء()9والزجاج

()10

وذهب إليها -من بعده -ابن زنجلة( )11وأبو حيان(.)12
يرجح البحث أن تاء املتكلم-يف الفعل -هلل وحده ،ومما يقوي هذا؛ السياق
( )١ينظر :احلجة ،البن خالويه (. )30١
( )٢ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه (.)٢4٥/٢
( )3ينظر :غريب احلديث ،ألب عبيد ( )١١8/٢والنهاية ،البن األثري(٦١/١و.)١84
(( )4اإل ُّل) يروى -عند املحدثني -بكرس اهلمزة ،واملحفوظ-عند اللغويني -بفتح اهلمزة ،ومعناه :شدة
القنوط ،وجيوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء ،ينظر  :النهاية ،البن األثري(٦١/١و.)١84
( )٥ينظر :إعراب القراءات ،البن خالويه( .)٢4٥/٢
( )٦ينظر :احلجة ،البن زنجلة ( )٦0٦ومفاتيح الغيب ،للرازي (.)3٢3/٢٦
( )7ينظر :ختريج أحاديث الكشاف ،للزيلعي (. )١7٥/3
( )8ينظر :إرواء الغليل ،لأللباين (.)١03/٥
( )9ينظر :معاين القرآن للفراء (.)384/٢
( )١0ينظر :معاين القرآن ،للزجاج (.)300/4
( )١١ينظر :احلجة ،البن زنجلة (.)٦0٦
( )١٢ينظر :البحر ،ألب حيان (.)340/7
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اللغوي؛ فالضامئر يف اآليات التي تسبق آية الدراسة من أول السورة كانت هلل،
كقوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﴾ [الصافات ]٦ :وقوله :ﭐ﴿ﭐﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾ [الصافات ،]١١ :وعليه يكون الفعل
( َعج ْب ُت)-يف اآلية -مسندا إىل اهلل اخلالق ،و َع َجب اهلل -يف اآلية – إنام هو من كفر
الكافرين مع وجود األدلة الواضحة(،)1وأنكر بعضهم أن يسند الفعل إىل اهلل؛ ألن
ب من صفات املخلوقني ،الذين يعجبون مما خفي عليهم سببه(،)2واحلق أن
ال َع َج َ
ال َع َجب من اهلل مل ينشأ عن خفاء أسباب األمور ،أو عن جهله هبا ،كام هي عند
املخلوقني ،وإنام َع َجبه عند وجود يشء يستحق التعجب منه(،)3وذهب بعض َمن
أثبتها له أهنا بمعنى جازيناهم(،)4أو اإلنكار(،)5أو االستعظام(،)6أو عىل الفرض

واخليال( ،)7والصواب َّ
أن اهلل يوصف بام وصف به نفسه يف كتابه ،وبام وصفه به
نبيه × ،ولكن دون حتريف وال تعطيل ،ودون تكييف وال متثيل( ،)8وقد جاء

عجب اهللُ من قوم
إثبات صفة ال َع َجب هلل يف األثر الصحيح ،إذ قال ×« :
َ
يدخلون اجلنة يف السالسل»()9؛ لذا يذهب البحث إىل أن ال َع َجب صفة ثابتة هلل -

ﱒ
﴿ ...ﱐ ﱑ ﱓ
تليق بعظمته وجالله ،ال يشبهه فيها أحد من خلقه؛ ألنه قال عن نفسهﭐ ﭐ

ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الشورى ]١١ :فتثبت له الصفة دون متثيل ،وال تشبيه له باملخلوقني.

( )١ينظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)١٢3/٦
( )٢ينظر :معاين القرآن ،للفراء ( )384 /٢واحلجة ،للفار

(.)٥3/٦

( )3ينظر :رشح العقيدة الواسطية ،للهراس (.)١70
( )4ينظر :الغربني ،للهروي (.)١٢30/4
( )٥ينظر :تأويالت أهل السنة ،للامتريدي ( )٥٥١/8واحلجة ،للفار
( )١38/3والتفسري البسيط للواحدي (.)٢8/١9
( )٦ينظر :أنوار التنزيل ،للبيضاوي (.)7/٥
( )7املصدر السابق.
( )8ينظر :رشح العقيدة الواسطية ،للهراس (.)١8-١7
( )9صحيح البخاري (.)٦0/4
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اخلامتة
احلمد هلل أوال وآخرا  ،وبعد:
فهذه مجلة من النتائج التي ظهرت من ثنايا البحث ،ويمكن تقسيمها قسمني:
أوال :من جهة االحتجاج اللغوي للقراءة.
 -يستدل ابن خالويه عىل احلجة لتقويتها.

 انفرد ابن خالويه ببعض احلجج عن غريه. اختلفت بعض حججه عام يف كتابه (إعراب القراءات) ،واتفقت يف بعضها اآلخر. تنوعت احلجج ما بني داللية ،ورصفية ،ونحوية ،وأكثر ما ورد-من احلجج-يف البنية اسام كان أو فعال ،وقليل يف الداللة.
 قد تذكر حجة واحدة للقراءة ،أو أكثر من حجة. ال يذكر وجه االستدالل من األثر املستدل به عىل احلجة إال نادرا.اثنيا :من جهة األثر املستدل به.

 لألثر منزلة وقوة يف االستدالل به إذ إن تفرد الدليل يدل عىل القوة. اآلثار املستدل هبا عىل احلجج ،منها الثابت الصحيح  ،وأكثرها غري ثابت. تعددت الروايات يف بعض اآلثار. -اآلثار منها املروي عن النبي × ،ومنها غري ذلك.

 -كثري من اآلثار املستدل هبا رويت باملعنى ،ال باللفظ

التوصيات:

 -دراسة األدلة عىل االحتجاج اللغوي-عند ابن خالويه -جمتمعة يف عمل

علمي واحد.
 دراســة أسـبـاب االعـتمـاد علـى اآلثـار غـيـر الصـحيـحـــة ،وغيـر الثـابـتـــة فـياالحـتجــاج اللغــوي.
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فهرس املصادر واملراجع
 -1األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية ،ملحمد بن عبد الرمحن
السخاوي ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،دار الراية للنرش والتوزيع،ط١4١8 ،١:هـ.
 -2ارتشاف الضرب من لسان العرب ،ألب حيان حممد بن يوسف األندل  ،حتقيق :رجب
عثامن حممد ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة،ط١4١8 ،١:هـ١998 -م.
 -3إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ملحمد نارص الدين األلباين ،إرشاف :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط١40٥ ،٢ :هـ ١98٥ -م.
 -4إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ألب العباس أمحد بن حممد القسطالين ،املطبعة
الكربى األمريية ،مرص ،ط ١3٢3 ،7 :هـ.
 -5أسباب نزول القرآن  ،ألب احلسن عيل بن أمحد الواحدي ،حتقيق  :عصام بن عبد املحسن
احلميدان ،دار اإلصالح – الدمام ،ط١4١٢ ،٢ :هـ ١99٢ -م.
 -6اشتقاق أمساء هللا ،ألب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي الزجاجي ،حتقيق :د.
عبد احلسني املبارك ،مؤسسة الرسالة  ،ط١40٦ ،٢:هـ ١98٦ -م.
 -7إصالح املنطق ،ألب يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت ،حتقيق ،حممد مرعب ،دار
إحياء الرتاث العرب ،ط١4٢3 ،١:هـ ٢00٢ -م.
 -8األصمعيات -اختيار األصمعي،-ألب سعيد عبد امللك بن قريب :األصمعي ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر  ،وآخر  ،دار املعارف – مرص ،ط١993 ،7:م.
 -9إعراب القراءات السبع ،وعللها ،ألب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه ،حتقيق :د.عبد
الرمحن سليامن العثيمني ،مكتبة اخلانجي-القاهرة ،ط١4١3 ،١:هـ ١99٢-م.
 -10إعراب القرآن ،ألب جعفر أمحد بن حممد النحاس ،حتقيق :د .زهري غازي زاهد النارش:
عامل الكتب  -بريوت (د.ط)١409هـ١988 -م.
 -11اإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة ،ألب الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري،
حتقيق :سعيد األفغاين ،مطبعة اجلامعة السورية(د.ط)١377،هـ١9٥7-م.
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 -12االقرتاح يف أصول النحو وجدله ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر السيوطي ،حتقيق:
د .حممود فجال ،دار القلم ،دمشق ،ط١989 - ١409 ،١:م.
 -13االنتصار للقرآن ،ألب بكر حممد بن الطيب الباقالين املالكي ،حتقيق :د .حممد عصام
القضاة دار الفتح  -ع ََّامن ،دار ابن حزم – بريوت ،ط ١4٢٢ ،١ :هـ ٢00١ -م.
 -14أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ألب سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي ،حتقيق  :حممد عبد
الرمحن املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العرب – بريوت ،ط١4١8 - :هـ.
 -15اإلنصاف يف مسائل اخلالف بي النحويي :البرصيني والكوفيني ،ألب الربكات عبد
الرمحن بن حممد األنصاري ،املكتبة العرصية ،ط١4٢4 ،١ :هـ٢003 -م.
 -16أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ألب حممد عبد اهلل بن يوسف ابن هشام ،حتقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية(،د.ط) ٢0١4هـ١43٥-هـ.
 -17البحـر الـمحـي ـط ،ألبـي حيـان مـحمد بن يوسف األندل  ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود ،وآخرين ،دار الكتب العلمية  -لبنان/بريوت ،ط١4٢٢ - ،١:هـ ٢00١ -م.
 -18حبر العلوم ،ألب الليث نرص بن حممد السمرقندي احلنفي ،حتقيق :د .حممود مطرجي،
دار الفكر – بريوت (د.ط)(د.ت).
 -19أتويل مشكل القرآن ،ألب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،حتقيق :السيد أمحد
صقر ،دار الرتاث ،القاهرة ،ط١393 ،٢ :هـ١973-م.
 -20تـأوي ـالت أهـل السـن ـة (تـفسيـر الـماتـري ـدي) ،ألب منصور حممد بن حممد املاتريدي ،حتقيق:
د .جمدي باسلوم ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،ط١4٢٦ ،١:هـ ٢00٥ -م.
حممد احلسيني الزَّ بيدي ،دار الفكر
حممد بن ي
 -21اتج العروس من جواهر القاموس ،للمرتىض ي
– بريوت ،ط١4١4 ،١ :هـ.
 -22التبصرة يف القراءات السبع ،ألب حممد مكي بن أب طالب القي  ،حتقيق :د .حممد
غوث الندوي ،الدار السلفية-اهلند،ط١40٢ ،٢هـ١98٢-م.
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 -23التبيان يف إعراب القرآن ،ألب البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي ،حتقيق  :عيل حممد
البجاوي ،عيسى الباب احللبي ورشكاه(د.ط)(د.ت).
 -24ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري ،ألب حممد عبد اهلل بن
يوسف الزيلعي ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد ،دار ابن خزيمة – الرياض،ط١4١4 ،١:هـ.
 -25تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر ،حتقيق  :أب
قتيبة نظر حممد الفارياب ،دار طيبة(د.ط)(د.ت).
 -26التفسري البسيط ،ألب احلسن عيل بن أمحد الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي ،حتقيق:
جمموعة ،عامدة البحث العلمي  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط١430 ،١:هـ.
 -27تفسري القرآن العظيم ،ألب حممد عبد الرمحن بن حممد التميمي الرازي(ابن أب حاتم)
حتقيق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية،ط١4١9 - 3:هـ.
 -28التمام يف تفسري أشعار هذيل ،ألب الفتح عثامن بن جني ،حتقيق :أمحد ناجي القي ،
مطبعة العاين – بغداد ،ط١38١ ،١ :هـ ١9٦٢ -م.
 -29التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ألب عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب
القرطبي حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،وآخر ،وزارة عموم األوقاف والشؤون
اإلسالمية – املغرب(د.ط)١387هـ.
 -30جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ألب جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :د .عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،ط١4٢٢ ،١ :هـ ٢00١ -م.
 -31اجلامع ألحكام القرآن ،ألب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ،حتقيق :أمحد
الربدوين ،وآخر ،دار الكتب املرصية – القاهرة ،ط١384 ،٢ :هـ ١9٦4 -م.
 -32جزء فيه قراءات النيب × ،ألب عمرو حفص بن عمر الدوري ،حتقيق  :د .حكمت
بشري ياسني ،مكتبة الدار  -املدينة املنورة ،ط١408 ، ١ :هـ١988-م.
 -33مجل من أنساب األشراف ،أمحد بن حييى ال َب َال ُذري ،حتقيق :سهيل زكار ،وآخر ،دار
الفكر – بريوت ط١4١7 ،١ :هـ ١99٦ -م.
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 -34اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات ،لعبد البديع النريباين ،دار الغوثانى –
دمشق ط١4٢7 ،١ :هـ ٢00٦ -م.
 -35احلجة يف القراءات السبع ،ألب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه ،حتقيق :د .عبد العال
سامل مكرم ،دار الرشوق – بريوت ،ط١40١ ، 4:هـ.
 -36حجة القراءات ،ألب زرعة ،عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة ،حتقيق  :سعيد األفغاين،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط.١98٢ – ١40٢ ،٢ :
 -37احلجة للقراء السبعة ،ألب عيل احلسن بن أمحد الفار ي  ،حتقيق :بدر الدين قهوجي،
وآخر ،دار املأمون للرتاث  -دمشق  /بريوت ،ط١4١3 ،٢:هـ ١993 -م.
 -38الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ألب العباس أمحد بن يوسف احللبي املعروف
بـ(السمني) ،حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط دار القلم ،دمشق ،ط١4٢4 ،٢ :هـ -ـ ٢003م.
 -39الدر املنثور يف التفسري ابملاثور ،لعبد الرمحن بن أب بكر السيوطي ،حتقيق  :مركز هجر
للبحوث ،دار هجر – مرص،ط١4٢4 ،١:هـ ٢003 -م.
 -40الدعاء ،ألب القاسم سليامن بن أمحد الشامي ،الطرباين ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط١4١3 ،١ :هـ.
 -41ديوان شعر املتلمس ،رواية األثرم ،وأب عبيدة عن األصمعي ،حتقيق :حسن كامل
الصرييف ،جامعة الدول العربية-معهد املخطوطات(د.ط) ١390هـ١970-م.
 -42ديوان العباس بن مرداس السلمي ،مجعه وحققه :د .حييى اجلبوري ،مؤسسة الرسالة-
بريوت،ط١4١٢ ،١هـ١99١-م.
 -43ديوان لبيد ربيعة العامري ،دار صادر-بريوت( ،د.ط)(د.ت).
 -44رسالة ابن تيمية يف( إن هذان لساحران) ،حتقيق :حممد حسن حممد يوسف ،مطبعة دار
البيان ،بمرص (،د.ط)١40٦،هـ١98٦-م.
 -45روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ألب املعايل حممود شكري بن عبد اهلل
األلو  ،دار إحياء الرتاث العرب – بريوت(د.ط)(د.ت).
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 -46زاد املسري يف علم التفسري ،ألب الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،حتقيق  :عبد الرزاق
املهدي ،دار الكتاب العرب – بريوت ،ط ١4٢٢ ،١هـ.
املكي ،املعروف بـ(عقيلة)
 -47الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن ،ملحمد بن أمحد احلنفي
ي
حتقيق :حممد صفاء حقي ،وآخرين ،مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة اإلمارات،
ط١4٢7 ،١ :هـ.
 -48كتاب السبعة يف القراءات ،ألب بكر أمحد بن موسى ابن جماهد التميمي ،البغدادي،
حتقيق  :شوقي ضيف ،دار املعارف – مرص ،ط ١400 ،٢هـ.
 -49سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ألب عبد الرمحن حممد نارص
الدين األلباين ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط ١4١٥ ،١ :هـ ١99٥ -م.
 -50سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،ألب عبد الرمحن حممد نارص
الدين األلباين ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط١4١٢ ،١ :هـ١99٢/م.
 -51شرح تسهيل الفوائد ،ألب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي ،حتقيق :د .عبد
الرمحن السيد ،وآخر ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،ط١4١0 ،١:هـ ١990 -م.
 -52شرح شافية ابن احلاجب ،لنجم الدين حممد بن احلسن الريض اإلسرتاباذي ،حتقيق:
حممد نور احلسن ،وآخرين  ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان (د.ط) ١39٥هـ ١97٥ -م.
 -53شرح كتاب سيبويه ،ألب سعيد احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف ،حتقيق  :أمحد
حسن مهديل ،وآخر ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط٢008 ،١ :م.
 -54شرح اهلداية ،ألب العباس أمحد بن عامر املهدوي ،حتقيق  :د .حازم سعيد حيدر ،مكتبة
الرشدـ الرياض ،ط١4١٥ ،١:م.
 -55شرح الطييب على مشكاة املصابيح(الكاشف عن حقائق السنن) ،للحسني بن عبد اهلل
الطيبي ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة  ،ط،١ :
١4١7هـ ١997 -م.
345

االستدالل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة القرآنية عند ابن خالويه

د .مـحـم ـ ـد بن صاحل برانوي

 -56شرح القصائد العشر ،للخطيب التربيزي ،حتقيق :د .فخرالدين قباوة ،دار اآلفاق
اجلديدة ،بريوت ،ط4،١400 ،4:هـ_١980م.
 -57شرح مشكل اآلاثر ،ألب جعفر أمحد بن حممد احلجري املرصي الطحاوي ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة ،ط ١4١٥ - ،١ :هـ١494 ،م.
 -58شرح املعلقات السبع ،ألب عبد اهلل ،حلسني بن أمحد بن حسني الزَّ ْوزَ ين(،د.ت)دار احياء
الرتاث العرب ،ط١4٢3 ،١ :هـ ٢00٢ -م.
 -59شعب اإلميان ،ألب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق  :حممد السعيد بسيوين زغلول،
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط ١4١0 ،١ :هـ.
هراس ،ضبط
 -60شرح العقيدة الواسطية ،ويليه ملحق الواسطية ،ملحمد بن خليل حسن ي
نصه  :علوي بن عبد القادر السقاف ،دار اهلجرة للنرش والتوزيع – اخلرب ،ط١4١٥ ،3 :هـ.
 -61الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،ألب احلسني أمحد بن
فارس القزويني الرازي ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،مطبعة عيسى احللبي(،د.ط)(د.ت).
 -62صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،ألب عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي،ط.١988 – ١408 ،3:
( -63الصحاح) اتج اللغة وصحاح العربية ،إلسامعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط١407 ،4ه ١987 -م.
( -64صحيح البخاري)،ألب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي حتقيق  :حممد زهري
بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،ط١4٢٢ ،١ :هـ.
( -65صحيح مسلم) ،ألب احل سن مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العرب – بريوت ،ط١4١٢ ،١ :هـ ١99١ -م.
 -66الضعفاء الكبري ،ألب جعفر حممد بن عمرو العقييل املكي حتقيق :عبد املعطي أمني
قلعجي ،دار املكتبة العلمية – بريوت ،ط١404 ،١:هـ ١984 -م.
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 -67ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،ألب عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين ،أرشف عىل
طبعه :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،ط١988 –١408 ، 3 :م.
 -68طرح التثريب يف شرح التقريب ،ألب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،طبعة
مرصية قديمة صورهتا دار إحياء الرتاث العرب ،وغريها( .د.ت).
 -69العجاب يف بيان األسباب ،ألب الفضل أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،تـحقيـق :
عبـد احلكيـم مـحمد األنيس ،دار ابن اجلوزي.
 -70علل القراءات القرآنية  ،دراسة لغوية وصفية حتليلية ،ملحي الدين سامل ،رسالة دكتوراه،
كلية اآلداب واللغات ،جامعة منتوري – قسنطينة-اجلزائر-سنة ٢00٥/ ٢004م.
 -71كتاب العي ،ألب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البرصي ،حتقيق :د .مهدي
املخزومي ،وآخر ،دار ومكتبة اهلالل.
 -72غريب احلديث ،ألب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلرب ،حتقيق :د .سليامن إبراهيم
حممد العايد ،جامعة أم القرى  -مكة املكرمة ط١40٥ ،١ :هـ.
 -73غريب احلديث ،ألب ُعبيد القاسم بن ساليم اهلروي البغدادي ،حتقيق :د .حممد عبد
املعيد خان ،مطبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد -الدكن :ط١384 ،١ :هـ١9٦4-م.
 -74الغريبي يف القرآن واحلديث ،ألب عبيد أمحد بن حممد اهلروي ،حتقيق :أمحد فريد املزيدي
مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ط١4١9 ،١:هـ ١999 -م.
 -75فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي ،ألب اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي،
حتقيق :عيل حسني عيل ،مكتبة السنة – مرص ،ط١4٢4 ،١:هـ ٢003 /م.
 -76الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ،ملحمد بن عيل يالشوكاين ،حتقيق  :عبد الرمحن
حييى املعلمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط١407 ،3 :هـ.
 -77فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين
الشافعي ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأرشف
عىل طبعه :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة  -بريوت١379 ،هـ.
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 -78القاموس احمليط ،ألب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،حتقيق :مكتب حتقيق
الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت – لبنان،ط١4٢٦ ،8:هـ ٢00٥ -م.
 -79الكامل يف ضعفاء الرجال ،ألب أمحد بن عدي اجلرجاين ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود،
وآخر ،الكتب العلمية  -بريوت-لبنان ،ط١4١8 ،١:هـ١997م.
 -80الكتاب ،ألب برش عمرو بن عثامن امللقب سيبويه ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط١408 ،3 :هـ ١988 -م.
 -81كتاب األفعال ،البن القوطية ،حتقيق :عيل فوده ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،ط،٢ :
١993م.
 -82كتاب األفعال ،ألب القاسم ، ،عيل بن جعفر ،ابن ال َق َّطاع الصقيل ،عامل الكتب ،ط،١ :
١403هـ ١983-م.
 -83الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،للمنتجب اهلمذاين ،حتقيق :حممد نظام الدين
الفتيح ،دار الزمان للنرش والتوزيع ،املدينة املنورة -اململكة العربية السعودية ،ط،١:
١4٢7هـ  ٢00٦ -م.
 -84كتاب فيه لغات القرآن ،ألب زكريا حييى بن زياد الديلمي الفراء ،ضبطه وصححه:
جابر بن عبد اهلل الرسيع(د().د.ط)١43٥هـ(نسخة املكتبة الشاملة).
 -85كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ألب حممد مكي بن أب طالب
القي

القرطبي حتقيق  :حميي الدين رمضان ،مؤسسة الرسالة،ط١404 ،3:هـ١984-م.

 -86كشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب القرآن وعلل القراءات ،لعيل بن احلسني
الباقويل ،حتقيق :د .عبد القادر عبد الرمحن السعدي ،دار عامر،ط١4٢٦ ،٢:هـ٢00٦-م.
 -87موطأ اإلمام مالك ،ملالك بن أنس األصبحي املدين ،حتقيق :بشار عواد معروف ،وآخر،
مؤسسة الرسالة ،ط١4١٢ ،١:هـ.
 -88جماز القرآن ،ألب عبيدة معمر بن املثنى التيمى البرصي ،حتقيق  :حممد فواد سزگني،
مكتبة اخلانجى – القاهرة( ،د.ط) ١38١هـ.
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 -89اجملالسة وجواهر العلم ،ألب بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي ،حتقيق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلامن ،مجعية الرتبية اإلسالمية البحرين  ،دار ابن حزم-بريوت ١4١9هـ.
 -90جمموع الفتاوى  ،ألب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن
بن مـحمد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية،
١4١٦هـ١99٥/م.
 -91احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ألب حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية ،حتقيق :
عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط :األوىل ١4٢٢ -هـ.
 -92خمتصر استدراك احلافظ ال ّذهيب على مستدرك أيب عبد ه
هللا احلَاكم ،لعمر بن عيل(ابن
ُ َ
اللحيدَ ان ،وآخر َد ُار ال َعاص َمة ،الرياض -ط١4١١ ،١ :هـ.
امللقن) ،حتقيق :عَبد اهلل بن محد َ

 -93خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،البن خالويه ،مكتبة املتنبي-القاهرة (د.ط) (د.ت).
 -94املذكر واملؤنث ،ألب بكر ،حممد بن القاسم األنباري ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة،
وزارة األوقاف -جلنة إحياء الرتاث -مجهورية مرص العربية(د.ط)١40١هـ ١98١ -م.
 -95املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر ،السيوطي ،حتقيق:
فؤاد عيل منصور : ،دار الكتب العلمية – بريوت ط١4١8 ،١ :هـ ١998م.
 -96املستدرك على الصحيحي ،ألب عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،بإرشاف :د .يوسف
املرعشيل ،دار املعرفة – بريوت(د.ط)(د.ت).
 -97مسند أيب يعلى ،أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون
للرتاث جدة ،ط١4١0 ،٢ :هـ ١989 -م.
 -98مسند اإلمام أحد بن حنبل ،ألب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،وآخر ،مؤسسة الرسالة ،ط١4٢١ ،١ :هـ ٢00١ -م.
 -99مسند اإلمام الشافعي ،ألب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ،رتبه :سنجر اجلاويل،
حتقيق :ماهر ياسني فحل :رشكة غراس للنرش والتوزيع ،الكويت ،ط١4٢٥ ،١ :هـ ٢004 -م.
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 -100مسند ابن اجلعد ،لعيل بن اجلَ ْعد اجلَ ْو َهري البغدادي ،حتقيق :عامر أمحد حيدر،
مؤسسة نادر – بريوت ،ط.١990 – ١4١0 ،١ :
 -101مصابيح اجلامع ،لبدر الدين حممد بن أب بكر ،ابن الدماميني ،حتقيق :نور الدين
طالب ،دار النوادر ،سوريا ،ط ١430 ،١ :هـ ٢009 -م.
 -102مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،إلبراهيم بن عمر البقاعي( ،د.ت) مكتبة
املعارف الرياض ط١408 ١ :هـ ١987 -م.
 -103معاين القرآن ،ألب زكريا حييى بن زياد الفراء ،حتقيق  :أمحد يوسف النجايت ،وآخرين،
دار املرصية للتأليف والرتمجة – مرص ،ط( ،١ :د.ت).
 -104معاىن القرآن ،ألب احلسن املعروف بـ(األخفش األوسط) ،حتقيق :د .هدى حممود
قراعة ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط١4١١ ،١ :هـ ١990 -م.
 -105معاين القرآن وإعرابه ،ألب إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج ،حتقيق :عبد اجلليل
عبده شلبي ،عامل الكتب – بريوت ،ط١408 ١ :هـ ١988 -م.
 -106معجم ابن األعرايب ،ألب سعيد أمحد بن حممد ابن األعراب البرصي ،حتقيق :عبد
املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط،١:
١4١8هـ ١997 -م.
 -107املعجم األوسط ،ألب القاسم سليامن بن أمحد الشامي ،الطرباين حتقيق  :طارق بن
عوض اهلل بن حممد ،وآخر ،دار احلرمني – القاهرة(د.ط)(د.ت).
 -108املعجم الكبري ،ألب القاسم سليامن بن أمحد الشامي ،الطرباين حتقيق  :محدي بن عبد
املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة  ،ط.٢ :
 -109املعجم الصغري ،ألب القاسم سليامن بن أمحد الشامي ،الطرباين ،حتقيق :حممد شكور
حممود احلاج أمرير ،املكتب اإلسالمي ،دار عامر  -بريوت ،عامن ،ط١98٥ – ١40٥ ،١ :م.
 -110مفاتيح الغيب (التفسري الكبري)،ألب عبد اهلل حممد بن عمر الرازي امللقب بـ(فخر
الدين الرازي) ،دار إحياء الرتاث العرب – بريوت ط١4٢0 - 3:هـ.
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 -111املفصل يف صنعة اإلعراب ،ألب القاسم حممود بن عمرو الزخمرشي ،حتقيق :د .خالد
إسامعيل حسان ،مكتبة اآلداب – القاهرة ،ط١4٢7 ،١ :هـ٢00٦-م.
 -112املنتخب من غريب كالم العرب ،ألب احلسن عيل بن احلسن اهلُنائي األزدي ،امللقب
بـ(كراع النمل)،حتقيق :د حممد بن أمحد العمري ،جامعة أم القرى ،ط١409 ،١ :هـ ١989 -م.
 -113نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :محدي عبد
املجيد السلفي ،دار ابن كثري ،ط١4٢9 ،٢ :هـ ٢008 -م.
 -114نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،ألمحد بن عيل ابن حجر
العسقالين ،حتقيق :عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحييل ،مطبعة سفري بالرياض ،ط١4٢٢ ،١ :هـ.
 -115النوادر يف اللغة ،ألب زيد األنصاري ،حتقيق  :د .حممد عبد القادر أمحد ،دار الرشوق
ط١40١ ،١ :هـ ١98١ -م.
 -116النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ألب السعادات املبارك بن حممد اجلزري (ابن األثري)
حتقيق :طاهر أمحد الزاويي ،وآخر املكتبة العلمية  -بريوت١399 ،هـ ١979 -م.
 -117لسان العرب،ألب الفضل حممد بن مكرم األنصاري،دار صادر–بريوت ،ط١4١4 -3 :هـ.
 -118لـمـع األدلـ ـ ـة ،ألب الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري ،حتقيق :سعيد األفغاين،
مطبعة اجلامعة السورية (د.ط)١377 ،هـ١9٥7-م.
 -119اللغات يف القرآن ،ألب أمحد عبد اهلل بن احلسني السامري ،حتقيق :صالح الدين
املنجد ،مطبعة الرسالة ،القاهرة ،ط١3٦٥ ،١ :هـ ١94٦ -م.
 -120اللهجات العربية يف القراءات القرآنية ،د .عبده الراجحي ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية١99٦ ،م.
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