



 

 
 

• من مواليد عام ١٤٠٠ه مبدينة مكة املكرمة.
• خترج يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة عام ١٤٢٦ه.

• انل شهادة املاجستري من قسم الدراسات العليا العربية -كلية اللغة العربية وآداهبا جبامعة أم 
القرى عام ١٤٣٢ه أبطروحة: "رتب املعارف وأثرها يف إعراب القرآن". كما انل منه شهادة 

الدكتوراه عام ١٤٣٩ه أبطروحة: "أثر قياس الشبه بني ابن جين والرضي".
• من أعماله املنشورة: "أوجه إعراب القرآن الضعيفة عند الباقويل يف كتابه "كشف املشكالت": 

مجًعا ودراسة".
 msbarnawi@uqu.edu.sa :الربيد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٩/٤ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/١١/١ه )
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 امللخص
احل البحث  ابن خالوي  ججيدرس  هلا  استدل  التي  القرآنية  للقراءات  ه ــاللغوية 

 ، مع اإلشارة إىل ثبوت األثر املستدل به وعدمه.باألثر

مرجحات بعض  عىل  التعرف  إىل  البحث  للقراءات    وهيدف  اللغوية  احلجج 

 . تحلييلالوصفي سار البحث عىل املنهج ال قدالقرآنية، و

النت  جةلتقوية احلة التي اعتمدها ابن خالويه  أن األثر أحد األدل  :جائومن أبرز 

من -  ما بني داللية ورصفية ونحوية، وأكثر ما ورد  جج اللغوية، وتنوع احلةاللغوي

فعال  -احلجج أو  كان  اسام  البنية  الداللةيف  يف  وقليل  عىل  ،  هبا  املستدل  واآلثار   ،

 ابت.ث  ، وأكثرها غري صحيح  ثابت ما هو :نهام ،احلجة

  -عند ابن خالويه -االحتجاج اللغويدراسة األدلة عىل من توصيات البحث: و

 جمتمعة يف عمل علمي واحد. 

 .خالويه، قراءات، توجيه ،حجة ،استدالل :الكلمات املفتاحية
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 قدمةملا
قرآن العربيا، والصالة والسالم عىل من أنزل عليه  جعل القرآن  احلمد هلل الذي  

 : وبعد  ،الي آله وصحبه، الذين قرؤوا القرآن، ورتلوه ترت  تنزيال، وعىل

تيسريا أحرف  سبعة  عىل  القرآن  أنزل  تعدد   فقد  لقراءاته  التعدد  ويف  لتالوته، 

أدائه، وقد   بالقراءات من جوانب  ُعنيملعانيه، وتنوع يف  القدم  خمتلفة،    العلامء منذ 

االعتنا صور  من  وإن  متعددة،  هلا،ء  ونواحي  االحتجاج  أوجهها   هبا  وبيان 

العلامء   هؤالء  من  وكان  اللغوي  اإلعرابية،  أمحد النحوي  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو 

 )احلجة يف القراءات السبع(   يف كتابيه(  370)ت  اهلمذاين ، املعروف بـ)ابن خالويه(

 . ()إعراب القراءات السبع وعللهاو
ق خمتلفة، منها:   ذلك طرائيف  اللغوية، وله  احلجج  يستدل عىل بعض  وكان  

اء، أو برسم املصحف، ومنها االستدالل باألثر،  االستدالل   بالقرآن، أو بإمجاع القرَّ

املعنون   البحث  هذا  للقراءة    اللغوية   )االستدالل ابألثر على احلجة   ـ ــــب  : لهفكان 
ن ؛ ألنه يكثر فيه مواقترص البحث عىل كتاب احلجة  ،( -عند ابن خالويه -القرآنية

إعراب  ) مع اإلشارة إىل رأيه يف كتاب    بطرائق خمتلفة،ىل احلجة اللغوية  االستدالل ع
  ، بخالف الطارقية   ، -يف املوضوع -  )احلجة(  كتاب ؛ لتامم الفائدة؛ وملوافقته  (القراءات

 خالويه.  وغريها من كتب ابن

 :  موضوع البحث
  ت وشارة إىل ثبع اإل ر، مـاألث ـاللغوية التي استدل هلا ابن خالويه ب  احلجج  دراسة

 األثر املستدل به ، أو عدمه.

 أسئلة البحث: 
 ؟ للقراءة ةاللغوي حلجةهل كان ابن خالويه يستدل باألثر لتقوية ا -

 باألثر وحده، أو به مع غريه؟   جةهل كان يستدل عىل احل -
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 ثابت وصحيح، أو ال؟ جةهل األثر املستدل به عىل احل -

 غريه؟ وعن   ،أو عنه،  × بيالن هل األثر املستدل به مروي عن -

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

 . من دراسة اآلثار عند أهل احلديث

 :أهداف البحث
 . ةاللغوي حجةللبه   مدى قوة األثر يف االستدالل

 غوية. الل معرفة منزلة األثر بني األدلة املستدل هبا عىل احلجة

 السابقة:   ات اسالدر 
 من الدراسات التي تتقاطع مع هذه الدراسة، ما يأيت:  

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

هي: معاين   كتب ةيف ستاملأثور بالتفسري  التأثر يف التوجيه النحويدرس مواضع 

الزجا ومعاين  األخفش،  ومعاين  والفراء،  النحاج،  منها  س،معاين    )احلجة، :ليس 

 مص خص  حص...ٱ﴿مل يذكر آية مما تناولتها يف البحث إال آية  البن خالويه(،كام أنه  
 .[١٢٥]البقرة: ٱ﴾  ...حض جض

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

  -ـ ه١4١8القعدة    ذي  يف(  333ملحمد بالوايل، نرش يف جملة)دعوة احلق(يف العدد)،

 م. 98١9مارس 

يف   الباحث  عنايتهم هبا   -مقاله-ذكر  أوجه  من  وكان  بالقراءات،  العلامء  عناية 

سبيل  عىل  وذكر  احلديث،  منها  التي  التوجيهات،  لتلك  األدلة  والتامس  توجيهها 

احلرص  املثال قراءة  ال  اخلاء-  [١٢٥]البقرة:ٱ﴾   ... حص ...ٱ﴿:  وقراءة -بكرس  ٱ، 

[  ١٦١آل عمران:  ] ٱ ﴾ مل   يك ... ٱ﴿ ، وقراءة -مهز  ون د -  [ ٦١]البقرة: ٱ  ﴾ ...حق  مف ... ٱ﴿ 
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       وغريها.  ،ويف هذا العمل دراسة، لتلك اآليات ،-للمفعول امبني-

القرآنية):اثلثا للقراءات  جملة(االحتجاج  يف  نرش  اجلمييل،  اهلل  عبد  لسامي   ، 

 )األستاذ( جامعة بغداد.

  حتجاج باحلديث النبوي ، ومنها :االاءة  للقرذكر الباحث احلجج التي حيتج هبا   

 يف هذا العمل.   يتناوهلا البحث الرشيف، وذكر بعض أمثلة مل

 .وصفي حتلييل  منهج البحث:

 :  إجراءات البحث
قراءات،  - من  فيها  ورد  وما  القرآنية،  اآلية  عزو  تذكر  يف    أصحاهبا  إىل  هامع 

 .الدراسة موضع

 .حمل الدراسة ةراءللق التوجيهات التي ذكرتاحلجج و ذكرت - 

 للقراءة.ابن خالويه ما احتج به  -

 ، مع الدراسة. اللغوية جةعىل احلبه  املستدل األثر -

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

 وفيه ما يأيت:  ، يف األمساء األول:املبحث  

 والتخفيف.  تحقيق ال بني  -١

 مع. واجلبني اإلفراد  -٢

 لضم. وا  بني الفتح -٢

 . عراب املثنىإ -4

 وفيه ما يأيت:  ،يف األفعالاملبحث الثاين: 

 بني الرفع واجلزم.  -١

   .بني املايض واألمر -٢
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 .بني املبني للفاعل، واملبني للمفعول -3

 بني التشديد والتخفيف.  -4

 بني التكلم واخلطاب.   -٥

 ات. وفيها نتائج البحث، والتوصي ثم اخلامتة

 . تتلوها الفهارس ثم
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 لتمهيدا

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

  ، ذلك(  و)دليل   ، و)الدليل(   ، )دليله(   منها:  ا خمتلفة،ألفاظ   لقراءة احلجة لاالستدالل عىل 

 ل لكثرة دوره يف الكتاب. واختري لفظ االستدال ريها،  أو) واستدلوا(، وغ ، ( و)استدل 

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

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

اللغويةاحل اإلشارة  ،جة  االحتجاج  وجتدر  أن  إىل  عىل   باحلديثأو    ،ثراألب  هنا 

ا   ؛ النحويةسائل  امل أدلة  السامعمن  النحوية  لنحو  أصول  كتب  يف  ذكرت    ؛ (3) التي 

 هنا. ن امبيَّ  ال لذكرهجم  الالف عىل خ

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

احلاء-  جةاحلُ  الربهان  -بضم  يقال:    عىل  معجتو،(4) هي:  وحجاج،  حجج، 

وهو   ى اختاذ احلجة،واالحتجاج بمعن،(5) حجة  ذختا، بمعنى  (باليشءن  الف  تجَّ اح)

 . احتج للفعل  رمصد

 احلجة يف القراءة. -ب
وتصحيحها      ،القرآنية  دليل القراءةبيان    :يقصد باحلجة للقراءة أو االحتجاج هلا

 
   .(4٥اإلغراب، لألنباري )ينظر:  (١)

 (.٢03-0٢٢/ ١للسيوطي ) وتدريب الراوي، (١4٥ن حجر )ظر، البينظر: نزهة الن( ٢)

 .(74(و )٦7االقرتاح، للسيوطي )و (83)ينظر: ملع األدلة، لألنباري (3)

 (.٢٢٦ /٢ البن منظور) (، ولسان العرب،١/304ينظر الصحاح، للجوهري  ) (4)

 .(١/304الصحاح، للجوهري  ) ينظر:( ٥)
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واللغة  جهة  من وقد  (1) العربية  احلجة  ،  لغوية،للقراءة  تكون  تكون   غرَي  كأن 

اتفاق القراء، أو ب  ت ،بالقراءا  أورسم املصحف،  ب  وأ  ،أسباب النزولأو ب  ،آنقرالب

 . (2)لكن األكثر أن تكون باللغةو ،اآلثارب وأالتفسري، ب وأ

 : امنهــ  ،والربهنــة هلــا ،القرآنيــة القــراءةبيان دليــل بكثرية ُتعنى كتب  صنفت    وقد

 ،خالويــه بــن ال   (، لســبع اءات ا احلجة يف القــر و)   ، هـ( 370  ت: )   لألزهري   ( معاين القراءات ) 

 و)احلجــة للقــراء الســبعة( ،-أيضــا-لــه الســبع(،و)إعــراب القــراءات ،هــ(370:ت)

ـــ(377)ت: للفـــار ي  ــوايل ) )حجـــة القـــراءات(البن زنجلـــةو ،هـ ـــ(403ت: حـ  ،هـ

ي القي ــ (القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــاالكشــف عــن وجــوه )و )ت: ، ملكــي

 وغريها من املؤلفات. ،هـ(437

تلك ) املؤل  فمن  كتاب  القراءات  فات  يف  خالويه(،الالسبعاحلجة  الذي  (3)بن 

  ﴾  ...حي جي  يه... ٱ﴿ٱما بني نحوية، كام عند قوله تعاىل:  هحجج  تنوعت
[7البقرة:]

قوله    ،(4) عند  كام   مي خي حي جي...ٱ﴿ٱتعاىل:ورصفية، 
[١١9األنعام:  ]  ﴾...ىي

تعاىل  ،(5) قوله  عند  كام  ٱ﴾  ...مي  خي  ﴿  :وصوتية، 

[٦الفاحتة:]
كـياللود  (6) عـم ـة  قـنـا  تــول ـد    ﴾ ...زي  ري  ٰى...ٱ﴿ ٱاىل:ـعـه 

[8١البقرة:]
   (7) . 

أن يذكر موضع القراءة يف  -للقراءةيف االحتجاج  -من منهج ابن خالويه  وكان  

ا لكل قراءة بذكر  ثم يبني ما ورد فيها من قراءات، حمتج    -حتديد السورةبعد  -اآلية  

 
 . (٢١٦/ 4حمد )عقيلة()ملينظر : الزيادة واإلحسان،  ( ١)

 . (٢٥و١3)  ة، للغوثايناجلوانب الصوتيينظر:  (٢)

 .(٥٥-38)ينظر: أدلة تثبت نسبة الكتاب إىل ابن خالويه ذكر حمقق الكتاب (3)

 .(٦7) ة، البن خالويهجحلاينظر:  (4)

 . (١48)  السابقاملصدر ( ٥)

 . (٦٢) ر السابقداملص (٦)

 (. 83) املصدر السابق (7)
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هبا يتصل  إعراب  ،ما  من  النحاة  ذكره  بقوله:ر  صد  مُ   وغريه،   مما  احلجج  تلك    ا 

وهك)فاحلجة اآلية،...واحلجة(،  يف  القراءات  مجيع  عىل  يأيت   حتي  يذكر    ذا  وقد 

،إذ    [4  الفاحتة:]  ﴾ ين ىن  من  ٱ﴿ٱتعاىل:  يف قوله  احلجة للقراءة ويستدل هلا كام 

ٱقوله تعاىل: ، واستدل هلا بامللك داخل حتت املالك  أنَّ ب(1) احتج لقراءة إثبات األلف

[٢٦آل عمران:    ]  ﴾  ... ىث  نث  مث زث  ﴿ٱ
ة قرآنية،  احلجة بآيل عىلاستد،ف(2) 

 ﴾   ...ىن من  خن﴿ٱد يذكر احلجة دون أن يستدل هلا كام  يف قوله تعاىل:كام أنه ق

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

لفظها الرتكوكامل  أن  اهلمز  ترك  لقراءة  واحتج  الت(4)  ،  دون؛ألجل  أن   خفيف، 

 وقد حيتج للقراءة بقراءة أخرى دون أن يذكر ،(5) ويتني من احلجتني اللغ   يستدل ألي  

لغوية تعاىل:  ،حجة  قوله    ﴾ ... اممم يل ىل مل  يك ىك مك ٱ﴿ٱكام يف 

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

  وذلك   للقراءة باألثر  كام أنه قد احتج ،(8) (7) « اتت له الساموحسبي »    : أبي   بقراءة

 ئ قر  [48]البقرة:    ﴾  ... جم هل  مل  خل حل جل  مك  لك... ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:

من احلجج التي ذكرها ابن خالويه للقراءة بالياء أن  (  9)بالتاء وبالياء  ﴾مك ﴿  قوله:

 
 . (١04ة، ينظر: السبعة، البن جماهد)قراءة نافع وابن كثري وأب عمرو وابن عامر ومحز :وهي( ١)

 (.٦٢ينظر: احلجة، البن خالويه )( ٢)

  .(١3٢والكسائي ، ينظر: السبعة، البن جماهد)وعاصم ومحزة امر عوابن قراءة نافع وابن كثري  :وهي (3)

 .( ١3٢اهد)، البن جمينظر: السبعة .أب عمروقراءة  :وهي( 4)

 (.٦4)احلجة، البن خالويه ينظر:  (٥)

عمرو   أبكل من    -(التاءـ)ب-عن عاصم، و    بكركل من ابن كثري ونافع وابن عامر وأب  -(الياءـ)ب-رأ  ق  (٦)

 .(38١)  ، البن جماهدالسبعة ، ينظر: محزة والكسائي وحفص عن عاصموالبرصي 

 (. 37٥/ ١)   ه إعراب القراءات، البن خالوي (و ١٢4/  ٢رآن، للفراء ) معاين الق   : ر ينظ   ، أب وابن مسعود قراءة  (7)

 ( ٢١8ينظر: احلجة، البن خالويه ) (8)

، البن السبعة ينظر:  بن عامر ومحزة والكسائي،  انافع و  -(الياءـ)ب-، وابن كثري وأبو عمرو   -(التاءـ)ب-قرأ    (9)

 .(١٥٥) جماهد
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. (2) (1) «اءإذا اختلفتم يف التاء والياء فاجعلوه بالي»  قال:ابن مسعود 

ُعرفممَّ   علول ذكر  ف  ا  ثمة  االحتجـ رقأن  بني  للقراءة،  ا  عىل واج   االستدالل 

و خالويهاحلجة  ابن  استدالل  جاء  وقد  حج  التوجيه،  توجيهها   جعىل  أو  القراءة 

 .متنوعا، وخمتلفا

 . -عند ابن خالويه -  ةاللغويجة طرائق االستدالل على احل  :رابعا
 ن.ابلقرآ للحجة  االستدالل  :أوال
الس   -ا(ُحْسن )  ئقر  مض   خض...ٱ﴿ٱىل:تعا  قولهيف    -نيبضم احلاء، وتسكني 

[83]البقرة:ٱ﴾...حط
خالويه احتج    ،(3)  بأنَّ هل  ابن  القراءة  مصدر،  ﴾حط﴿   ذه 

  [ 8]العنكبوت:   ﴾ ...جهمه ين   ىن  من  ﴿ ٱبقوله تعاىل:   جة احل   واستدل عىل 
 (4 ) .

 إبمجاع القراء.للحجة  االستدالل  :اثنيا
 يف  ىف...﴿ٱتعاىل:يف قوله    -ءبتشديد التا-﴾ يف﴿  الفعل املايض  ئقر
[73]الزمر:    ﴾ ... خس حس جس... ﴿ٱ:قوله  يف  و ،  [7١]الزمر:    ﴾  ... ىق

 (5)، 

خالويه  احتج هذهل  ابن  عىل  واستدل  الفعل،  تكرير  إرادة  عىل  القراءة   جةاحل  هذه 

ٱ، وقوله: [٢3]يوسف:    ﴾ ... ىم مم ... ﴿ٱبإمجاع القراء عىل قراءة قوله تعاىل:

[٥0]ص:  ﴾ام يل ىل...ٱ﴿
(6) .

 قراءة.لاب للحجة  لاالستدال:  اثلثا
 خن ... ٱ﴿ٱ:يف قوله تعاىل-بضم التاء ورفع الالم-﴾  من ﴿املضارع  الفعل  ئقر

[١١9]البقرة:   ﴾ مه جه هن من
  أنَّ عىل ذه القراءة هلابن خالويه احتج  ،(7)

 
 .(409/ ١حابة، ألب نعيم )( ومعرفة الص4٢٥/ 3ينظر: املجالسة، للدينوري) (١)

 .(7٦خالويه )  ينظر: احلجة، البن( ٢)

 .(١٦3)  ، البن جماهدالسبعةينظر:  .وعاصموابن عامر عمرو  ابن كثري وأبنافع وقراءة  :هيو (3)

 (. 84-83 )احلجة ، البن خالويهينظر:  (4)

 . (٥٦4)بن جماهد، ال ينظر: السبعةر، قراءة نافع ابن كثري وأب عمرو وابن عام :هيو (٥)

  .(١3١) ، البن خالويهينظر: احلجة (٦)

 . ( ١٦9)   ، البن جماهد ينظر: السبعة    . عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي   قراءة ابن كثري وأب   : هي و   ( 7) 
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احل عىل  واستدل  بمعنى)ليس(،  نافية  عبداهلل  جة)ال(  َولن  »  :وُأب  ،بقراءة 

. ( 2) (1)«َأَل ُتْس 

 . برسم املصحف للحجة  االستدالل  :رابعا
]املؤمنون:    ﴾   ...حنخن جن يم ىمٱ﴿ ٱتعاىل:يف قوله    -بالتنوين -﴾حنخن﴿  ئقر 

44]
 هذه القراءة عىل أهنا مصدر، وكان مما استدل به عىل هذهلابن خالويه    احتج  ،(3)

.هوكتابت املصحف، بـ)السواد( رسم  يقصدو  ،(4)كتابة الكلمة يف السواد بألف جةاحل

 ابألثر.   حجةلل  االستدالل: ساخام
 .ناوله هذا العمل بالدراسةتوهو ما ي

 .االستدالل بسبب النزول : سادسا
 حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱ:تعاىلمنصوبة يف قوله  ﴾ حم ﴿كلمةقرئت  

[9٥]النساء:    ﴾  ... مم خم
النصبلابن خالويه  احتج  (5)  أنَّ   قراءة    ﴾  حم  ﴿  عىل 

منصوب،بمعنى)إال( عىل  واستد  ،مستثنى  اا  أنبذلك  ل  يف  نزلت  أم    بنآلية 

 مكتوم

  (6) (7) .

 االستدالل بكالم العرب نثرا وشعرا.  :سابعا
 . بكالم العرب نثرااالستدالل   :أوال
الط ـ يـفـخ ـت ـب  ئرـق فـف  ال ـع ـالف  ي ـاء  قـم  ﴾خب﴿  ارعـمضـل  ٱاىل:ـع ـته  ـول ـن 

 حب جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي ىي ني زيمي ري  ٰىٱ﴿
 

 .  (١٦البن خالويه ) ينظر: خمترص الشواذ، (١)

 .(87) ، البن خالويهينظر: احلجة  (٢)

 . (44٦) جماهد  البن ،ينظر: السبعة .أب عمروقراءة ابن كثري و :هيو (3)

 . (٢٥7)، البن خالويهاحلجةينظر:  (4)

 (.٢37ينظر: السبعة، البن جماهد ) .نافع وابن عامر والكسائيقراءة  :هي و  (٥)

  .(١/١7٢، البن حجر  )ب لعجاا( و١7٦-١7٥) للواحدي ،أسباب النزولينظر:  (٦)

 .(١٢٦) ، البن خالويه: احلجةينظر (7)
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[٢٢٢]البقرة:ٱ﴾...خب
الطاء    ةءقراللويه  خا  ابناحتج    ،(1) هر  الطُ   أنَّ عىل  ختفيف 

طهرت  »  ع الدم،  وأنه ليس من فعل النساء، واستدل عىل ذلك بقول العرب:نقطاا

. (3)  (2) «(فهي طاهر) ،املرأة من احليض

   شعرا.العرب   بكالم االستدالل  :اثنيا
املضارع  ئقر اهلاء  ﴾جم ﴿  الفعل  القاف وكرس    يف قوله   -باختالسبسكون 

[ ٥٢  ]النور:   ﴾ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مكٱ﴿ ٱتعاىل: 
مما   ،(4) 

ابن خالويه    احتج   بأنَّ هلبه  القراءة  القافالقارئ سكَّ   ذه  م  ومْه    ن   آخر  نْا  أنه  ه عىل 

ساكنة هاء  القاف  بعد  ثم  استدل  ؛كرست  الفعل،  مما   وكان  الساكنني،    به   اللتقاء 

قول الشاعر:  احلجة  عىل

ْزُق اهلل  مُ  هُ ــعْ ـ مَ إ نَّ اهللَــْق فَ ـــتَّ ـن يَ ـَومَ   (6) (5) اد  ــــاٌب َوغَ ـــْؤتَ ـ... َور 

 

 

 

 
 

 
 . (١8٢)، البن خالويه ينظر: السبعةن عامر وحفص ابن كثري ونافع وأب عمرو وابقراءة   :هيو (١)

 . (3١0بن فارس )الصاحبي ،ال و( ١/١٥0)ألب بكر األنباري املذكر واملؤنث ينظر:  (٢)

 .(9٦ينظر: احلجة، البن خالويه ) (3)

 .(4٥8)اهد ينظر: السبعة، البن جم حفص عن عاصم قراءة انفرد هبا  (4)

التامم، البن  و  (39و١٥)  ، للفراء كتاب فيه لغات القرآنينظر:  عزو ألحد،  غري م الوافر،  البحر  البيت من    (٥)

 .(43)جني 

 .(3٢٦ينظر: احلجة، البن خالويه ) (٦)



 بن صاحل برانوي  دــــمـحـمد.              ل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة القرآنية عند ابن خالويهاالستدال

314 

 يف األمساء:  األول املبحث
 . والتخفيفتحقيق ال بي  (1)

تعاىل  قوله    [ ٦١البقرة: ]   ﴾ ... جك  مق  حق  مف ... ٱ﴿ ٱ: قال  ُقرئ 

وتركه   ﴾ حق ﴿   : تعاىل  يف    -نافع   غري -السبعة  قرأ    ؛ ( 1) باهلمز  اهلمز    مة كل برتك 

إىل اآليت :-ه يف توجيه  قراءة  ترك اهلمز هذ-اختلفوا  و ،(2)﴾حق﴿

ا  :أوال أصلهأن  تركت لكلمة  ثم  أخرب،  )نبأ(و)أنبأ(بمعنى  من  ألهنا  اهلمز؛  ا 

 . ( 3) لكثرة االستعامل ؛اهلمزة ختفيفا

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

 . (5) الكلمة از األمرين يفوجعضهم إىل  ب بوذه،(4) الرفعة  

عابن خاوذكر   احللويه  من  لقراججددا  ترك،  هي  ءة  أخذت   :اهلمز  الكلمة  أن 

مثل:(النيبوة)من   يف  تركت  كام  اهلمز  فيها  تركت  أو  اهلل(-  ة()الربيَّ   ،  )برأ    ، -من 

تركت-خبأت( )من  -ة(و)اخلابيَّ  كالمهم   ؛،أو  يف  للهمز  العرب   ، (6) الستثقال 

عواست تدل  وجه  لالستث  كرىل  القال  اهلمز؛  عن  املروي  قال:   ×نبي  باألثر   أنه 

نبـ»لس اـت  كـكأن  «هلليء  اهلمز؛ ـه  هتمز  ره  ال  ا  قريش  بيشء ،( 7) ألن  معه  يستدل  ومل 

ل ـكم   آخر، أن  روايـا  أخـه  بـوذه ،(9) فـعي ـض و  ـوه(8) رىـة  أنهم  ـعض ـب    ه ـإىل 

 
 .(4٢٢التبرصة، ملكي  )و( ١٥7السبعة، البن جماهد )ينظر:  (١)

 . (١٦9 )هدويمرشح اهلداية، للو( 4٢٢ة، ملكي )التبرصو( ١٥7السبعة، البن جماهد )ينظر: ( ٢)

  .(١/٢44الكشف، ملكي)و( ١4٥/ ١)للزجاج ينظر: معاين القرآن، (3)

 (.١٦9)( ورشح اهلداية، للمهدوي٢/87فار  )ل( واحلجة ل١4٥/ ١للزجاج )، معاين القرآن ينظر: (4)

  .(٢/87) ر للفا ،ينظر: احلجة (٥)

 . (8١-80)ه ، البن خالويينظر: احلجة (٦)

 املصدر السابق.   (7)

 .(3/3٦7) ، البن عدي اجلرجاينلكامل يف ضعفاء الرجالاينظر: ( 8)

)ينظر:    (9) للعقييل  الضعيفة،  و  (3/3٦7البن عدي)  الكامل،و(  8٢-3/8١الضعفاء،  سلسلة األحاديث 

 .(١٢/٥74لباين )لأل
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 . (2)   × والصحيح أن األثر ال يصح عنه (1) حـي ـحـص

يف    ×  أن اهلمزة تركت من أفصح اخللق   -ثبوتهمع عدم  -من األثر  الذي يفهم
اس كراه  ؛()النبيي   كلمة ذلك  ة  يؤكد  مما  ولعل  ال  ×  أنهتثقاهلا،  وهي  قريش   من 

استدل به؛  لتقوية وجه ترك اهلمز ، وأما غريه فقد ويبدوا أن ابن خالويه    ،(3)هتمز

 . ( 4) توجيههاعىل القراءة ال عىل × عنه استدل بام روي

يلحظ   اهلمز-ومما  ترك  قراءة  توجيه  يد  أنَّ   -يف  أصلاخلالف   ،الكلمة  ور عىل 

 اهلمز، أم ال؟ أهو 

أنَّ   أكثرهم  إليه  اهلمز  الذي ذهب  الكلمة  الرأي    (5) أصل  البحث مع هذا  يتفق 

 :ويذهب إليه؛ ألمور تعود بعضها إىل اللفظ، وأخرى تعود إىل املعنى ، وهي كاآليت

 .لفظيعود إىل ال ا  م  :أوال
 . (6) اهلمزافع إذ قرأها بالقراءة األخرى لآلية، وهي قراءة ن -١

 . باهلمز(7)»تنبأ مسيلمة«:-يف مسيلمة -ب قاطبة قول العر -٢

   .(8)-باهلمز-جاء يف بعض اللغات )نبيء(  -3

اجلمع يرد األلفاظ إىل أصوهلا، وقد مجعت الكلمة مهموزة،  من املعلوم أن   -4

 الشاعر:  كام يف قول

 إ نَّ ــبَ ـُن م  الـاتَ ـخ اـي
 
 (10)   (9) اــداكـل  هُ ـ ي ـدى الَسبـلُّ هُ ـاحلَق  كُ ـب      ٌل ـ رَس ـَك مُ ـآء

 
 . (٢/٢3١للحاكم ) ،املستدرك: ينظر( ١)

 .(3/١٥٥١)، البن امللقن الذهبي  تدراكاس خمترصينظر:   (٢)

 . (39) ، البن قتيبةتأويل مشكل القرآنينظر:  (3)

  . (١/٢4٥)الكشف، ملكي( و99 ) ،البن زنجلةالقراءات  حجة ينظر: (4)

 . (٢/87واحلجة للفار  ) (8١ه)احلجة، البن خالويو (١/١4٥للزجاج ) ،عاين القرآنمينظر:  (٥)

 .(4٢٢التبرصة، ملكي  )و( ١٥7اهد )ينظر: السبعة، البن جم( ٦)

 .(3/4٦0لسيبويه  ) ،ينظر: الكتاب( 7)

 .(3/٥٥٥)املصدر السابق ( 8)

    (.١٢٢) وانه :يد ، للعباس بن مرداس السلمي، ينظر:من البحر الكامل البيت  (9)

 .(٢9٥)   للزجاجي ،اشتقاق أسامء اهللينظر: ( ١0)
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البيت-فـ)النُبآء( )عريف(-يف  مُجع  كام  مجعه   ،(1) عىل)عرفاء(  مجع)نبيء(،  وأما 

مُجع   كام  )غنيي ئياليا عىل)أنبياء(  مثل:  ياء ،  اهلمزة  أبدلت  ملا  فألنه  (عىل)أغنياء(؛ 

( )أعياد(،فعوملت )نبيي فجمع عىل  ،  ل الواو ياء يف كلمة )عيد(كام لزم إبدا  لزمت،

فهو    -يف اآلية  كام -ه مجع مذكر ساملا عىل)نبيني(ا مجع، وأم(و)غنيي (2)(معاملة )تقيي 

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

 .[7٥ان:  عمرآل ]ٱٱٱٱ﴾...مح جح مج حج مث...ٱ﴿ تعاىل:

 . ما يعود إىل املعىن :نيااث
النبأ    أنَّ   رـكذُ  من  الكلمة  مهمو-اشتقاق  اخلرب-زوهو  املعنى    ،(3)بمعنى  وهذا 

  ولعل ما   ،؛ ألنه خمرب عن اهلل تعاىل، ومهمة الرسل اإلخبار عن اهلل تعاىلأليق بالنبي  

تعاىل: قوله  هذا  ٱ﴾...مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئٱ﴿ٱيؤكد  ٱ  ، [٦0املائدة:]ٱ

 ويستبعد وغريها من اآليات،،[١03الكهف: ]  ﴾ يل ىل مل يك ىك ٱ﴿ٱوقوله:

بأنَّ  من  النبيَّ   القول  قد  النبوة    مشتق  ألهنا  الرفعة؛  نبوي بمعنى  غري  من  (  4) ةتكون 

 وغريها.  ،فالرفعة تكون من النبوة

وجه ترك اهلمز فيها هو كثرة االستعامل أصل الكلمة اهلمز، فإن  وعىل القول بأنَّ 

إليختفيفا وختفيف اهلمز باحلذف، وبغريه اختيار؛ للفصيح   (5) ه  أكثرهم، كام ذهب 

فصح؛ ألن التحقيق ظاهرة عامة يف  لأل اختيار التحقيق فهو  لغات العرب، و أما    من

التحقيق ال   –عند القراء  -يف القرآن-كام أن الغالب    البيئات العربية املختلفة كلها،

الكلامت املهموزة  و،  (6)التحقيق نافع أعىل من  إال أن نسبة التخفيف عند  التخفيف،  

 
 .(١/١0٦ينظر: معانى القرآن، لألخفش )( ١)

 (.٢/87( واحلجة، للفار  )3/4٦0) ينظر: الكتاب، لسيبويه (٢)

 .(١/400)، للسمنيالدر املصونو(٢/87للفار  ) ،( واحلجة ١/١4٥للزجاج ) ،معاين القرآن ينظر:( 3)

 .(٢/87للفار  ) ،احلجةر: ظين( 4)

 .(٢/87فار  )لل ،(واحلجة8١) خالويه( واحلجة ،البن ١/١4٥للزجاج ) ،ينظر: معاين القرآن( ٥)

  ( وما بعدها.٢03) علل القراءات، ملحي الدين سامل ينظر :( ٦)
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عىل جاءت  تك رتو  ،)فعيل(  زنة  التي  تكاد  مهزهتا  يفكت  حمصورة    (النبيي )  ون 

الذي    ﴾ مل﴿  ةقراء  السبعة عىل  اتفق   وقد  ،(2)و)الذرية((1) و)اخلابية(  و)الربيية(

ومل  ،(3)-باهلمز  -[ 37التوبة:    ]  ﴾  ... ىل مل خلٱ﴿ ٱيف قوله:(  فعيل)زنة  عىل  

كاماف مهزهتحتذ حت  ،  من  مل  و)نسيئة(،ذف  به يستأنس  مما   وغريها،    مثل:)خطيئة( 

 زهتا لزوما قليلة.الكلامت التي تركت مه نبأ

 بي اإلفراد واجلمع.  (2)
تعاىل  -١ تعاىل:)الرياح(   [١٦4البقرة:  ]  ﴾  ...ّٰ ِّ ...ٱ﴿:  قال  قوله    قرئ 

)ريح(  قرأ  ؛(4)وباجلمع،  بإإلفراد كلمة  اآلية-بإفراد  هذه  وحده  -يف    ، (5)نافع 

 .  (6) وجهت هذه القراءة بأن )أل( فيها للجنس تدل عىل اجلمع

أبو-  اإلفراد  راءةقل  حجة  ابن خالويه    كروذ إليها  الريح    أنَّ   يه-(7) دعبي  سبقه 

العذاب  تدل  باإلفراد هبذ   كأنَّ ، (8) عىل  يذهب  خالويه  )ال( أنَّ    إىل  جةاحل  هابن 

باألثر     احلجة  و استدل عىل  عىل العذاب،  جنسية؛ ألهنا  ريح واحدة تدل  عهدية، ال

النبي   قال:  ×املروي عن  عليها ،و(9)«رياحا ال رحيااجعلها  »اللهم    إذ  يستدل  مل 

يف  -التي  ختتلف عن  -يف اإلفراد-الريح   أنَّ املستدل به    األثريفهم من  و  بدليل آخر،

اجلمع الريح  حال  أن  منه  يفهم  ولكن ال  اإلفراد-،  إ  -يف  العذاب  من  يدل عىل  ال 

 
 .(040/ ١) ، للسمني: الدر املصون-أيضا -( وينظر١4٥/  ٢جماز القرآن، ألب عبيدة  )ينظر:  (١)

 .(400/ ١) لسمني، لينظر: الدر املصون (٢)

 (3١4ينظر: السبعة ، البن جماهد ) (3)

 (.433)، ملكيرصةالتبو (١73-١7٢بن جماهد )ينظر: السبعة، ال  (4)

 املصدر السابق. (٥)

للفار ينظر  (٦) احلجة،   :  (٢/٢48( زنجلة  البن  للمهدوي)١١8(واحلجة،  اهلداية،  ورشح   )١8٦  )

 (.١/٦4١ حيان )البحر املحيط، ألب( و١/4٢3) للهمذاين  ،دوالكتاب الفري

 . (٢/937لطحاوي )لينظر :رشح مشكل اآلثار،  (7)

 (. 9١بن خالويه )ينظر : احلجة ، ال ( 8)

 املصدر السابق.( 9)
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  ، يهركبتعىل    × ما هبت ريح قط إال جثا النبي»  الرواية كاملة، وهي:ة  رفمعخالل  

عذابا،  م  »الله   :وقال جتعلها  وال  رمحة،  جتعلها اجعلها  وال  رياحا،  اجعلها  اللهم 

 . (3) حكم عليه بالضعفوكذا ،(2)نه  ال أصل لهإ، ولكن األثر قيل عنه:  (1)رحيا«

تدل   املفردة  الريح  كانت  ففإذا  العذاب،  ال عىل  عهدية  تكون  فيها  )أل(  إن 

العهدية    جنسية؛ النح-ألن  ذكر  َمْدل-اة  كام  ُعهَد  قوله   ولما  يف  كام    مصحوهبا، 

  ﴾ ..خت حت جت هب..ٱ﴿ ٱوقوله تعاىل:   ، [ 3]املائدة:    ﴾  ...ىب  نب  مب  زب ...ٱ﴿ ٱ:تعاىل

[40]التوبة:  
يقل  ﴾خت﴿و  ﴾زب ﴿ــف ،(4)  مل  لذا  معروفان؛  أو    ،(يوم):معهودان 

تصلح أن تضع -كام ذكر النحاة-األخرية    عن اجلنسية بأنَّ   لف العهديةختت، و(غار)

كلمة)كل(مك يف  ،اهنا  تعاىل:وقكام  النساء:  ]  ﴾خي حي جي...ٱ﴿ٱله 

٢8]
، وال يمكن أن نضع  (كل إنسان  )املعنى  للجنس؛ ألنَّ   -يف اإلنسان-فـ)ال(، (5)

واحدة ح  ريا  إذا دلت عىل العذاب؛ ألهن  ﴾ّٰ ﴿كلمة )كل( مكان)ال( يف كلمة  

  فهي ريح   ،[4١الذاريات:  ]  ﴾ ين  ىن نن من زن... ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:كام   

وصفتبدليل  واحدة   ذُ ،  بالعقيم  أهنا  ما  من  ولعل  للقراءة  هو   كر   باعتبار حجة 

القرآن يف  مفردة  ماورد  الريح  تأيت  ما  فأكثر  القرآن -،  يف -يف  كام  العذاب،  ؛لذكر 

 نن من زن... ٱ﴿ٱ:له، وقو[١٦] فصلت:    ﴾  ... خئ حئ جئ يي  ٱ﴿ٱقوله:
بعضهم   كام    -األمر  ولكن،(6)  [ 4١]الذاريات:  ﴾ين  ىن   وليس   ،أغلبيي   -ذكر 

[٢٢يونس:  ]  ﴾ ...يئ ىئ نئ مئٱ﴿  تعاىل:  قوله  بدليل  ،بمطرد
 تفوصف، (7) 

 
 (.٢/٦9ينظر : مسند الشافعي ) (١)

 . (٢/379ينظر : رشح مشكل اآلثار، للطحاوي )( ٢)

 (.٦4٦وضعيف اجلامع الصغري، لأللباين ) (٢30-9/٢٢8أللباين )، لالضعيفة   سلسلة األحاديث   : ينظر  (3)

 (. ٢٥8-١/٢٥7مالك ) ينظر: رشح التسهيل، البن( 4)

 املصدر السابق. (٥)

 (. ١8٦للمهدوي ) ورشح اهلداية،    ( 370مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين ) و   ( ٦9/  ٢مسند الشافعي ) ينظر:  (٦)

 (.٢/١98( واجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي  ) ١/٢33) يةطينظر : املحرر، البن ع( 7)
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  الريح بأهنا طيبة مع جميئها مفردة.

جنسية  تدل عىل اجلمع؛ ألن  يف ذلك   -يف الريح -)أل(   ويذهب البحث إىل  أنَّ 

 يف آيات   -أيضا-هنا جاءت  أ كام   ،  (1) عى التي جاءت باجلم اءة األخرالقرمع    اتوافق

ومجع قراءة،  يف  مفردة  أخرىأخرى  قراءة  يف  إنَّ ،  (2) ا  ذكر   ثم  بمقام  ليس  املقام 

للداللة عىل وحدانية   للعذاب، وإنام هو مقام تعداد آليات اهلل، ونعمه عىل خلقه؛ 

ذاب أو حتمل مل معها العالريح قد حت     ثم إن  اهلل، واستحقاقه األلوهية دون غريه،

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ...﴿ٱ:اىلقوله تع  كام يف    عها الرمحة،م
[٢٢يونس:  ]  ﴾...ىب

العاصف عذاب   والريح  الطيبة رمحة،  و جاء يف  ،(3) فالريح 

»الريح من روح اهلل، تأيت بالرمحة وبالعذاب، فال  :  ×  قال  أنه،  (4) صحيحاألثر ال

العذاب  ،(5) ا باهلل من رشها«خريها، وعوذو  واسألوا اهلل منتسبوها،   وألهنا حتمل 

فيها، وخري ما  إين أسألك  : »اللهم  -  إذا عصفت-يقال   ،والرمحة خريها، وخري ما 

به« أرسلت  ما  ورش  فيها،  ما  ورش  رشها،  من  بك  وأعوذ  به،  فاآلية ،  (6)أرسلت 

 و بالرمحة. الريح تأيت بالعذاب، أالكريمة،  وتلك  اآلثار الصحيحة تدل عىل أن 

تعاىل:قرئ    [١٥7]األعراف:    ﴾ ... يف ىف يث...﴿ٱتعاىل:   قال  -٢   قوله 

اهل  -﴾ يف﴿ و  -مزبكرس  اإلفراد،  ممدودة-عىل  اجلمع  -بفتحها  قرأ   ؛(7)عىل 

اهلمزة اإلفراد  -بكرس  ومحزة    -عىل  عمرو  وأب  وعاصم  ونافع  كثري  ابن  من  كل 

 . (8) والكسائي
 

ينظر: السبعة، البن جماهد    ، والكسائي.  وعاصم، ومحزة  مرو،قراءة ابن كثري، وابن عامر، وأب ع  :وهي  (١)

 (.433)، ملكي والتبرصة (١73-١7٢)

 (.٢83و ١73جماهد )ينظر : السبعة، البن  (٢)

 . (٢/379ي )و لطحا ينظر : رشح مشكل اآلثار، ل( 3)

 (.١/٦٦٦) ، لأللباين(وصحيح اجلامع الصغري١٢0/ ٥ينظر : نتائج األفكار، البن حجر ) (4)

 (.303الدعاء، للطرباين )( و4/34١(ومسند أب يعىل)٦9-٦8 /٢مسند الشافعي ) ينظر :( ٥)

 . ( ٦١٦/ ٢ينظر : صحيح مسلم ) (٦)

 (. ١8٥التبرصة، ملكي)(و٢9٥لسبعة، البن جماهد )ينظر: ا( 7)

 ملصدر السابق.ا( 8)
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الكثري    عىل  فيقع  نساجل     عىل    يدل  مصدراإلرص    عىل أنَّ   قراءة اإلفرادوجهت  

 : هو    أن اإلرص،  ، منهاةدتعدنجد أقواال مالكلمة ف  ةلدالمن جهة  وأما  ،(1) والقليل

كتاهبم يف  بام  للعمل  إرسائيل  بني  عىل  أخذت  التي  واملواثيق  هو:    ،(2) العهود  أو 

الثقيل الذي  ،(3) العقد  التشديد  اتبع وقيل:  فمن  دينهم،  يف  إرسائيل  بني  عىل    كان 

التشديدض  وُ   منهم  ×  النبي أَ   وقيل:  ،(4) ع عنه هذا  بما  أنفسهم  يل  نو إرسائلزم به 

شدة العمل :ثقل وهو    ، وقيل(5) من مثل قطع ما أصابه البولمور الغليظة،  من األ

 (. 7) هو :الثقل من اإلثم وغريه وقيل(6)أو العبادة

خالويه  كروذ إفراد    ابن  حجة  وال  -  (اإلرص)أن  اإلفراد  قراءة    هو   -توحيد يف 

  لنبي باألثر املروي عن ااحلجة  ، واستدل عىل هذه  (8)   « اجلاهليةما اجرتموه يف  ل  ثق»

قبله»  × ما  اإلسالم  آخر،  ،(9)   «حما  بدليل  يستدل  اللفظومل  هبذا  عند    واألثر 

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

 توافق. تني  القراءفيكون بني.( 12) مأثقاهل -.(11) عىل قراءة اجلمع

 
(١)  ( للفار   احلجة،  ملكي)4/93ينظر:  للمهدوي)و   (480-١/479(والكشف  اهلداية،   ( ١33رشح 

 (. 4/403) البحر املحيط، ألب حيان( و3/١43د، للهمذاين)الكتاب الفريو

 .(٢/7٥إعراب القرآن، للنحاس )و (494-١0/493ينظر: جامع البيان، للطربي ) (٢)

 .(٢/38١، للزجاج )نينظر: معاين القرآ (3)

 (.49٥-١0/493ينظر: جامع البيان، للطربي )( 4)

 .(٢/7٥إعراب القرآن للنحاس ) و (494-١0/493طربي )ينظر: جامع البيان، لل( ٥)

(٦)  ( للطربي  البيان،  جامع  )١0/49٥ينظر:  للنحاس  القرآن  زنجلة  (  ٢/7٥(وإعراب  ،البن  واحلجة 

(١/٢98.) 

 (.480-١/947) ينظر: الكشف، ملكي( 7)

 (.١٦٥احلجة ،البن خالويه ) ينظر: (8)

 (. ٢9٥لسبعة، البن جماهد )ينظر: ا( 9)

 . (١/3٥8ب األرشاف، للبالذري )أنسامجل من ينظر:  (١0)

 (.٥١8التبرصة، ملكي)و (٢9٥ابن عامر، ينظر: السبعة، البن جماهد ) قراءة  :وهي (  ١١)

 (.١/٢١0) اب القراءات، البن خالويهإعرينظر: ( ١٢)
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لفظ املعروف للرواية، وهو: » إن لاداللة    ىل احلجة أقوى مناألثر الذي ذكره ع   ةودالل  

اقترص األخري عىل تفسري  ؛ إذ  (2) وهو أثر صحيح   ، (1)اإلسالم جيب ما كان قبله من الذنوب«

أعم األول  كان  بينام  اللغ  ؛ الذنوب،  الداللة  يوافق  كام  ف إلطالقه؛  للكلمة،  نص وية  قد 

 . (3)  وغريهم أن معناها الثقل ، أصحاب املعجامت 
 : بي الفتح والضم (3)

 ﴾ مي﴿  قرئ قوله تعاىل:   [ 9٦]الكهف:   ﴾ مي خي حي جي ٰه ﴿ ٱ: قال تعاىل 
قرأ كل    ؛(4) -  بضم الصاد وسكون الدال-، و -بفتحهام -، و-بضم الصاد والدال-

وحفص والكسائي  ومحزة  نافع  والدال-من  الصاد    ، (5)﴾مي﴿  يف  -بفتح 

 . (6) ا لغة من اللغاتهتم عىل أهنراء ووجهت ق

خالوي ابن  أنوذكر  ا  قراءةحجة    ه  األصلهي    لصاد،فتح  ألن  يف -اخلفة؛ 

أنَّ -الكلمة ذكر  كام  الصاد،  الفتحعىل  -﴾مي﴿  مفرد  ضم    -قراءة 

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

،ومل  (9) « مرَّ بَصَدف مائل فأرسع»  :أنه  ×  عن النبي  رويباألثر امل  -حبالفت-املفرد  

 . (10) (اإلعراب) هاحتج للقراءة هبذا األثر مع غريه يف كتابو يستدل بغريه، 

 
 (. ٢9/3٦0مسند أمحد )ينظر:  (١)

 .(٥/١٢١لأللباين ) ينظر: إرواء الغليل، (٢)

 (. ٢9٥ينظر: السبعة، البن جماهد ) . قراءة ابن عامر :وهي( 3)

 (.٥8٢التبرصة، ملكي )( و40١ينظر: السبعة، البن جماهد )( 4)

 املصدر السابق. (٥)

 (. 79/ ٢الكشف، ملكي)و( ١/434) ةل( واحلجة، البن زنج٥/١77احلجة، للفار ) : ينظر( ٦)

 .(٢3٢خالويه) احلجة، البن  (7)

  اء أصالن: ]األول[ يدل عىل امليل، والثاين: عرض من األعراض... لصاد والدال والف  »قال ابن فارس:    (8)

إحدى   إىل  مليله  سمي  وإنام  اجلبل،  جانب  ووالصدف:  هي  اجلهتني.  املحارة،  فالصدف  اآلخر  أما 

 .(339-338/ 3اللغة ) سمقايي .«معروفة

 .(٢3٢)  خالويهاحلجة، البن ( 9)

 .(١/4٢0بن خالويه) ينظر: إعراب القراءات، ال  (١0)
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خمتلفة وبألفاظ  متعددة،  بروايات  مروي  حكم (1) واألثر  رواياته  تعدد  ومع   ،

 . (2) عليه بالضعف، والنكارة

ملفرد أن  اللغة  أهل  )ال ،  اٌت غل  ﴾مي﴿   ذكر  الصاد بفت -َدف(صَّ هي:  ح 

َدُف( -والدال  بضم الصاد وإسكان  -ْدُف(و)الصُّ -صاد وفتح الدالبضم ال -و)الصُّ

الفتح  و(3) -الدال والدال-لغة  الصاد  لغة ،(  4) لغة حجازية -  يف  أهنا  وذكر بعضهم 

 . ( 6) الفتح من أشهر اللغات ولغة،(5)متيمية 

  ؛ الفتح  ن  القراء لغةَ م  ن اختار  مَ   جةح   والذي يظهر أن ابن خالويه يذهب إىل أن

  عند غريه،   جيده البحث   ملللقراءة    لويه  به ابن خا  احتجوما    إنام كان  ألجل اخلفة،

لغة املفرد  فتح  واستدل عىل  بأهنا مفتوحة يف  املثنى  املرويبدليل    ،الصاد يف  ، األثر 

  طالق، أخف اللغات عىل اإل-يف الصاد والدال-ويذهب البحث إىل أن لغة الفتح

اللسان    مها:،  ألمرين  فيهام من جهة واحدة، أن الفتح أخف احلركات، و أن عمل 

جعلها   هذا  الصاد،ولعل  ضم  لغة  تليها  اللغات،  الدال  أشهر  خلفة    ؛وسكون 

الضم   السكون، لغة  والدال -ثم  الصاد  اخلفة، -يف  وجوه  من  وجه  فيها  كان  ،وإن 

يف اخلفة، ولعل  ح يل، ليس كالفت،إال أن الضم ثقة وهو عمل اللسان من جهة واحد

  يف الكلمة.ألنه  أشهر اللغات  اختار وجه الفتح؛ اختاره؛ من 

   . إعراب املثىن : (4)
  ﴾ جف مغ﴿   قرئ قوله تعاىل:  [٦3]طه:  ﴾...حف جف مغ جغ﴿ٱ:قال تعاىل

 
 (. ١٢3/ ٢: شعب اإليامن، للبيهقي )-أيضا-(، وينظر77/ ١غريب احلديث، البن سالم ) ينظر:( ١)

 املصدر السابق.( ٢)

 . (٥4٢ينظر: املنتخب، لكراع النمل )( 3)

 (. 88فيه لغات القرآن ، للفراء ) بينظر: كتا( 4)

 .(١١0/ 3ي )وزملسري، البن اجلزاد ا(، و3٦ينظر: اللغات يف القرآن ، للسامري)( ٥)

 (.407/ ١٥ينظر: جامع البيان، للطربي )( ٦)
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) نون)إنَّ خفيفة،بتشديد  ونون  بألف  النون ،  و)هذان(    ، -بالياء -و)هذين(   ، وبتشديد 

النون ونهذاو)  ،وبتخفيف  بألف  خفيفةن(  م  ؛(1) ون  كل  عامر   نقرأ  وابن  نافع 

(، وإثبات األلف يف )هذان( نون زة والكسائي بتشديدومح . (2))إني

إنَّ )  فتنصب ما بعدها، إذ يقال:  (واخلرب)إنَّ من األحرف الناسخة حلكم املبتدأ  

قائامنال القراءة املذكورة؛ لذا ج(رجلني    ت اء ، وقد جاء االسم بعدها مرفوعا عىل 

 كاآليت:  للقراءة متنوعة، وكثرية، التوجيهات

 . (4) أو لغة لكنانة،(3)   بن كعباحلارث لغة بني ا أهن :أوال

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

 .(5)وبقيت ثابتة مل تتغري

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

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

 . (9) يف )يفعالن(؛لذا تغري األلفه تشب :خامسا

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

 
 .(٥9٢التبرصة ملكي)(و4١9ينظر: السبعة، البن جماهد ) (١)

 املصدر السابق. (٢)

(3)  ( للفراء  القرآن،  معاين  لألخفش)  ٢/١83ينظر:  القرآن،  ومعاين  للزجاج 444/٢(  القرآن،  (ومعاين 

 (.3/3٢للنحاس )إعراب القرآن و (3/3٦١)

 . (3/3٢نحاس )( وإعراب القرآن لل3/3٦١معاين القرآن ،للزجاج ) (4)

 (٢/١83ينظر: معاين القرآن، للفراء ) (٥)

 . (3/3٢) إعراب القرآن للنحاسو( 3/3٦١معاين القرآن ، للزجاج ) ينظر: (٦)

 املصدر السابق.   (7)

 (.4٥4ن زنجلة )( وحجة القراءات، الب٥/٢٢9) ينظر : احلجة للفار  (8)

 .(3/3٢ينظر: إعراب القرآن للنحاس )( 9)

 املصدر السابق.  ( ١0)
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النون مع إثبات األلف  حجةذكر ابن خالويه أن   هو أهنا عىل لغة    قراءة تشديد 

بن كعب،   يلزمونبلحارث  أحواله    الذين  األلف يف  كلها،املثنى  ومل  (  1) اإلعرابية، 

أنه قال:  باألثر املروي عن ابن  عباس  جةعىل احلستدل  ، وااغريهحجة  يذكر  

العرب  -تعاىل    -اهلل    إنَّ » أحياء  من  كل  حي  بلغة   القرآن  هذا  ومل حيتج    ،(2) «أنزل 

تيميةو  ،بغريه ابن  ذلك  يف  أ  فذهب    ،-  -خالف  مل   نَّ إىل  بل  القران     غةينزل 

وإنام  بن كعب  حارثبل لألث بنزل  ،  املروي عن عثلغة قريش؛  القرآن    أنَّ     امنر 

ل  معظم القرآن واملراد نز  حيتمل أنَّ   ، ولكن(4) ح ،وهو أثر صحي(3)نزل بلغة قريش

  أن نسبة األلفاظ التي وردت   بعض املحدثني  مما يؤكد هذا ما ذكرهولعل    ،(5) بلغتهم 

القرآ قري  نيف  لغة  أعىل  شمن  بلغات     بقراءاتهفالقرآن  ، (6) غريها    من  كانت  نزل 

اللهجات العربية التي وردت يف   بجمع  بعض الباحثنيالعرب املختلفة، وقد اعتنى 

قراءاته باختالف  بلغة    املصحف    كتابة  املراد      أنَّ   -أيضا-وحيتمل  ،(7) القرآن، 

  [ ٢يوسف:  ]  ﴾...جب هئ مئ خئٱ﴿ٱ:الظاهر من قوله  ثم إنَّ ،(8) ال القراءة    ،قريش

 . (9)يتناول مجيع العرب تناوال واحدا  رب كلها؛ ألن اسم العربأنه بألسنة الع

 ،إىل قبائل كثريةنسبت    بل    ،حسبحارث، وحدها  لإىل ب  هذه اللغةومل تنسب  

انتشارا  (10) غريهاو  ، وزبيد  ،وخثعم   ،كنانةمنها:   اللغة  هذه  انتشار  عىل  يدل  مما   ،

 
 .(٢4٢ينظر: احلجة، البن خالويه ) (١)

 املصدر السابق.   (٢)

 .(١٥/٢٥١، له  )ى ( وجمموع الفتاو3٦-3٥) ينظر: رسالة ابن تيمية( 3)

 .(١84و 4/١80ينظر: صحيح البخاري ) (4)

 .(9/9فتح الباري، البن حجر ) ( وينظر:١/٦١) للباقالين االنتصار للقرآن، ينظر:( ٥)

 (. ٦)،ينظر: مقدمة حتقيق:)كتاب اللغات يف القرآن( (٦)

 .لراجحيلعبده االعربية يف القراءات القرآنية، ينظر: اللهجات ( 7)

 .(١88/ 7) البن الدماميني ومصابيح اجلامع، (٥/١70١لطيبي  )لينظر: رشح املشكاة، ( 8)

 . (9/ 9البن حجر ) ،( وينظر:  فتح الباري٦١ /١قرآن للباقالين )االنتصار لل ينظر:( 9)

 .(١4٥/ ١اهلوامع، للسيوطي  ) (ومهع٢38/  ٦ينظر: البحر املحيط، ألب حيان) (١0)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس يبطاـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

325 

ا    :املتلمس َل هم قوئ ما أنشده رجل من فصحا متهىل لغجاء عومما ، واسع 

اَم ْطراَق الُشجاع  ولْو يَرى ... ُمساغ  رَق إفَأطْ   الُشجاُع َلَصمَّ
 ( 2() 1)ا لنابْاه 

لغته-)لناباه(  قال: عن  ،-عىل  املروية  القصيدة  يف  هو  كام   ) واألصل)لنابْيه 

أبوزيد،(3) املتلمس بني احلارث ذكرها  ا  ،(4) ولغة  خالويه منع    نبا  أنَّ   لعجيبومن 

 وأما عن األثر،(5) لغة شاذة    القرآن؛ ألهنايف    اللغةدخول هذه    (اباإلعر)  يف كتابه

به   احتج  البحثفلم  ؛الذي  من  مَ   جيد  عنه  تكلم  ولكنه جهة  ن  صحته،  أو  ثبوته 

نسب إىل ابن عباس 
إىل عيل  -أيضا -نسبو (6)  

   (7). 

وهو أحد    ،(8) ات الفراءهيد توجة هو أحللقراء  حجةوما ذكره ابن خالويه من  

الزجاجلقل  اكرن توجهني ذُ أحس املتأخرين   (10) والنحاس   (9) راءة عند  واختاره من 

 . (11)أبو حيان

(    ويذهب البحث إىل أنَّ  هي الناصبة لالسم؛ ألهنا جاءت خمففة  -يف اآلية  -)إنَّ

 عىل لغة جاءت  ؛ ألهنا    بالياء  ، ومل تنصب ما بعدها(12) يف قراءة ابن كثري وحفص -

(  يرجح عىل أنَّ   ث، ومماربلحا لالسم جميئ ما بعدها  هي الناصبة    -اءةيف القر  -)إنَّ

 
 . (٢4٦لألصمعي ) األصمعيات، و (34يوانه )دللمتلمس، ينظر:  ،الطويلالبحر  البيت من ( ١)

 (.٢/١83ينظر: معاين القرآن، للفراء )( ٢)

 ه.سبق خترجي( 3)

 (.٢٥9و١٦9األنصاري ) ينظر: النوادر، ألب زيد( 4)

 . (٢/3٦يه ) إعراب القراءات، البن خالوينظر: ( ٥)

 (.٢١١/ ٥ينظر: الدر املنثور، للسيوطي)( ٦)

 (.388/  ١قاعي )بينظر: مصاعد النظر، لل (7)

 (. ١84/ ٢ينظر: معاين القرآن، للفراء )( 8)

 (3٦١ /3،للزجاج )ينظر: معاين القرآن ( 9)

 .(3٢/ 3ينظر: إعراب القرآن للنحاس )( ١0)

 .(٢37  /٦ينظر: البحر املحيط، ألب حيان) (١١)

 (. 4١9ينظر: السبعة، البن جماهد )( ١٢)
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  -هنا -، وجتدر اإلشارة  (1) يف قراءة أب عمرو  -ةعىل اللغة املشهور-بالياء  منصوبا  

 . -نحاةعند ال-تسمى لغة القرص –يف املثنى -بلحارث أن لغة 

 

 

 

 
 . (.4١9ينظر: السبعة، البن جماهد ) (١)
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 العفيف األاني : املبحث الث
 بي الرفع واجلزم. :(1)
 ﴾من﴿  قرئ الفعل[١١9  البقرة:]  ﴾مه جه هن  من خن ﴿ٱتعاىل:ل  قا
التاء- الفعل   بضم  و-ورفع  الفعل-،  وجزم  التاء  نافع؛(1) -بفتح  من    -انفرد 

واتفقت التوجيهات، لقراءة  ،(2) (سأْل بفتح التاء مع جزم الفعل يف قوله:)تَ   -السبعة 

هني الفعل  أن  عىل  وعليها  (3)اجلزم  الفعكي،  جم سأْل املضارع)تَ ل  ون  بـ)ال(  زو(  ما 

وعالمة جزمه املعر  الناهية،  توجيهات  اتفقت  وإن  الالم،  اجلزم سكون  لقراءة    بني 

  ، أو عىل التعظيم والتفخيمعىل احلقيقة،    جيوز أن يكون النهيفإنه    ؛عىل أهنا للنهي

  اهلُلره  ن أمَ وكاللغة: أن ي  فيه قوالن عىل ما توجبه»  :-يف قراءة اجلزم-قال الزجاج  

من    ون املعنى عىل تفخيم ما أعد هلمو جيوز أن يكون النهي لفظا، ويك  ة،املسأل  برتك  

ذكرمه  ،(4) «العقاب القوالن  مَ وهذان  بعدها  جاء  عىل   ،(5)ن  خمتلف  واملعنى 

عن حال أصحاب    ال تسأْل )  :عىل احلقيقة، فاملعنى  التقديرين، فإذا محل النهي لفظا

وإذا  (6) ( ماجلحي فاملعمحل    ،  التفخيم،  عىل  من )  :نىالنهي  هلم  اهلل  أعد  ما  تعظيم 

             .(7) إذا أريد تعظيم املسئول عنه )ال تسلني عن كذا( ، كام يقال:( ذابالع

  جةاحل  هاستدل عىل هذعىل احلقيقة؛ ألنه  محل النهي  والذي يظهر أن ابن خالويه  

« فأنزل اهلل ؟ري ما فعل أبوايعش ليت  »  يوما:قال    أنه  ×  النبيباألثر املروي عن  

 
 ( 4٢9) والتبرصة، ملكي (١٦9) السبعة ، البن جماهد  نظر: ي( ١)

 املصدر السابق. (٢)

 .(١/١٥3لألخفش )  القرآن،(ومعاين١/7٥للفراء)ينظر: معاين القرآن، ( 3)

 .(١/٢00للزجاج ) ،معاين القرآن ( 4)

 .(١8١-١80 )رشح اهلداية، للمهدوي(و١/١7١معاين القراءات لألزهري )ر : ينظ( ٥)

 . (٢/480)، للطربير: جامع البيانظين (٦)

 (. ١80)   هدوي ح اهلداية، للم ( ورش ٢١7/ ٢واحلجة، للفار  )   ( ١/٢00للزجاج ) ،ينظر: معاين القرآن( 7)
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« ف  َعْن َأْصحاب    َتسأْل تعاىل: »َوال   يم   ،(2) (1) « والزم دينك  إنا ال نؤاخذك هبم،اجْلَح 

التاء يف  األثر    ورد الفعل،    ،(3) )َتسأْل(بفتح  التي يف آخر  الالم  يستدل   وملوسكون 

األثر بغري  احلجة  هذه  يؤكد  ،املروي  عىل  النه  ومما  احلمحل  عىل  جاء  أ  قةقيي  يف نه 

 . (5) املستدل به ضعيفاألثر ولكن  ،(4)«×  ذكرمها ، حتى ماتامف» تكملة األثر

إليه    ومحُل  ما ذهب  ه قراءة اجلزمكثري ممَّ النهي عىل احلقيقة هو  ن وجَّ
ومحل   ،(6)

النهي    أنَّ   إىل  ويذهب البحث  ،(8) وافقه اآللو و  ،( 7) القرطبي النهي عىل التعظيم

ن فيكو  ،(10) نافية  (9) -راءة الرفعق  يف-)ال(    ألنَّ   لتعظيم؛عىل ال  حممو  –آلية  يف ا-

اخلرب عىل  الطلب  (11) الكالم  عىل  اجلزم-  ال  قراءة  يف  و-كام  غري  )  :املعنى،  أنت 

أن سياق  ، كام  محل النهي عىل التعظيم  ، مما يعضد (12) (مسئول عن أصحاب اجلحيم 

املستدل به    ثر املرويألاأن  ذلك    إىل  ويضاف  اليهود املعروف مصريهم،اآليات عن  

 بت. غري ثا

 
 . ( 394/ ١( ومعجم ابن األعراب ) 48١/ ٢) لطربي  ل جامع البيان،  و   ( ١44/ ١ينظر: غريب احلديث، للحرب ) (١)

 .(87) ،البن خالويهينظر: احلجة  (٢)

 . (73قراءات النبي، للدوري ) جزء فيهينظر: ( 3)

 . (١/394عراب )معجم ابن األو( ٢/48١) ، للطربيجامع البيان ينظر:( 4)

 .(١/٥74) للسيوطي ،الدر املنثورو (3/9٦٦) للسخاوي ،ينظر: األجوبة املرضية( ٥)

 ،   الكشفو  ( ٢٦٢/ ١ي ) ك والكشف مل (  ١١١)حلجة، البن زنجلة  وا  (١/7٥معاين القرآن، للفراء )  ينظر:(  ٦)

 . (١/٢٢9)لألصفهاين

 .(٢/39)، للقرطبي ينظر: اجلامع ألحكام القرآن  (7)

 .(١/370) ، لآللو عاينينظر: روح امل (8)

نافع،    :وهي  (9) السبعة، غري  وابن عامر، وقراءة  كثري،  والكسائي، وعاصم(وهم)ابن    . أبو عمرو، ومحزة، 

 .(4٢9التبرصة، ملكي )و( ١٦9ينظر: السبعة ، البن جماهد ) 

 (. 87احلجة ، البن خالويه )  ينظر: (١0)

 (.١/7٥)  معاين القرآن للفراء ينظر: (١١)

 (.١8١-١80) هدويورشح اهلداية، للم (١/١7١لألزهري )معاين القراءات ينظر:  (١٢)
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     .األمربي املاضي و : (2)
  قرئ قوله تعاىل:   [١٢٥البقرة:  ]  ﴾  ...حض جض مص خص حص ...ٱ﴿ ٱاىل:ل تعاق

قرأ بكرس اخلاء كل من ابن كثري وأب عمرو  ؛(1) -بكرس اخلاء وفتحها-  ﴾حص﴿

أهنا   عىل  -رس اخلاءيف توجيه قراءة ك  -اتفقت اآلراء  (.2) والكسائي  ومحزةوعاصم  

أمر  )اخت  ،(3) فعل  النون؛فيعرب  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  األفعال   ذوا(  من  ألنه 

و به    الواواخلمسة،  متصل  مَ ضمري  هو  فيه  املختلف  ولكن  فاعل،  رفع  حمل  ن  يف 

أو    (5) ؟     أو إبراهيم ( 4) ؟ وأمته   ×النبي  هل هو    ؟ اخلطاب إليه    الفعل املوجه  فاعُل 

   .(6) ؟اليهود من بني إرسائيل

ستدل ألنه ا؛×  حممدن اخلطاب موجه إىل أمة  ابن خالويه يرى أ  ظهر أنالذي ي 

املروي عن عمر  ع باألثر  للنبي  ليه  قال  فنزلت    ؛«أفال نتخذه مصىل؟»  :×إذ 

موافق لقوله  ة  اآلية 
بألفاظ  واألثر  ،(  7)  ل  روي  أقرهبا  لعل  ذكره   ما  لفظ  متعددة، 

اجلعد ابن  أخرجه  ما  خالويه  وغريابن  رواياتهتع  مع  وهو،  (8) ه،    ، (9) صحيح  دد 

ألجل هذا األثر   ؛×طاب موجه إىل أمة حممدورجح كثري من املعربني أن يكون اخل

 
 (.43١ملكي) والتبرصة، (١70) ، البن جماهدلسبعةينظر: ا (١)

 املصدر السابق. (٢)

)مينظر:    (3) للفراء  القرآن  القرآنو(  ١/77عاين  )  ،معاين  القرآنو(  ١/٢0٦للزجاج  للنحاس   ،إعراب 

ملكي    (٢/٢٢0فار )للواحلجة،    (7٦/١) للمهدوي(  ١/٢٦3)والكشف،  اهلداية،    (8١١)  ورشح 

 .(١0٥/ ٢) ون، للسمني الدر املص و (  ١/٥٥٢) ألب حيان   ، والبحر املحيط   ( ٢3٢/ ١)  والكشف، لألصفهاين

 . (٢/٢٢0)( واحلجة، للفار ١/٢0٦) اجللزج، معاين القرآنو( ٢/٥٢٢)ي ربينظر: تفسري الط (4)

   (. 377/ ١)   اين (والكتاب الفريد، للهمذ 43/ 4( ومفاتيح الغيب، للرازي ) ٥٢٢/ ٢للطربي ) بيان،  جامع ال  ينظر: (٥)

 (. ١/377) ( والكتاب الفريد، للهمذاين٢/٥٢٢) جامع البيان، للطربيينظر:  (٦)

  (. 87 )بن خالويهاحلجة ال ينظر: ( 7)

 .(١/٢٢٦بن أب حاتم)القرآن، ال تفسري  -أيضا -وينظر ،(370مسند ابن اجلعد )ينظر: ( 8)

 . ( ١4٢/ 3) ، للقسطالين  إرشاد الساري و   ( 378-773/ ١العجاب يف بيان األسباب، البن حجر  )  ينظر: (9)
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 . استئنافية   يحتمل أن تكون عاطفة أو ف ذوا(  )اخت  التي قبل فعل األمر    وأما الواو   ( 1) املروي 

 ، (2) ﴾ مخ﴿   مجلة   عىل   ﴾ حص ﴿   عطفت مجلة فيحتمل أن تكون    فإذا كانت عاطفة 

إذ يشرتط يف عطف الفعل عىل    ني،الختالف زمن الفعل   ؛ملجلا  عطف  كون منتف

الزمانا  رث  يت  ىتٱ﴿ٱعىل  ذوا ( معطوفالفعل)اخت    أنَّ أو    ،(3) لفعل احتاد 
وعليه يكون املخاطب   ذوا(،نعمتي واخت  عىل تقدير)اذكروا ، [١٢٢البقرة:]ٱ﴾...زث

وقال عىل تقدير)  [4١٢البقرة:]  ﴾حبجب﴿:أو عىل قوله،(4) باألمر هم بنو إرسائيل

 :ىل فعل مقدر ناصب لقولهع أو،(5) وولده  ،براهيمن اخلطاب إلذوا(  فيكواخت  

  من قوله:  ﴾ حس﴿  أو عىل معنى  ،(6)  ذ جعلنا( إتقديره)واذكروا    ﴾ مخ جخ﴿

  معموال يكون الفعل    أو  ،(7)ذوا(بمعنى )ثوبوا واخت    ،﴾ حس جس مخ جخ﴿

حمذوفل تقدير)قول  عىل  اختذوا،  اوقلنا  كان  سواء  إخلط (  موجها  إبراهيم ىل  اب 

،  مخ﴿املعطوف عىل    ونه يكوعلي  ،(8) وأمته  ،×  مد حم   إىل    أو  ،وذريته ﴾  
ا عىل  حذوفامللعامل  هو  اختذوا(  تقدير:،  الواو،)جعلنا...وقلنا  تكون  أن   وجيوز 

تكون    ، وعليه ( 11) واختاره اهلمذاين ( 10) وهو الوجه الذي ذكره  العكربي   ، ( 9) لالستئناف 

 
البيان   ر:ـظـنـي  (١) للطربيجامع  القرآن(و٢/٥٢4)،  )  ،معاين  اهلداية،    (٢07-٢0٦/ ١للزجاج  ورشح 

 . (١8١) للمهدوي

 . (١/7٦نحاس )لل ،راب القرآنوإع (١/٢07للزجاج ) ن،ينظر: معاين القرآ (٢)

 .(3/3٥4) ، البن هشامينظر: أوضح املسالك  (3)

 . (١/377) والكتاب الفريد، للهمذاين (٢/٥٢٢جامع البيان، للطربي )ينظر:  (4)

 (. 377/ ١)   والكتاب الفريد، للهمذاين   ( 43/ 4مفاتيح الغيب، للرازي ) و   ( ٥٢٢/ ٢البيان، للطربي ) ينظر: جامع    ( ٥) 

 .(١/377) د، للهمذاينلكتاب الفريا: ينظر (٦)

 املصدر السابق. (7)

 .(١0٦/ ٢الدر املصون، للسمني )و (١/377د، للهمذاين )الكتاب الفريينظر:  (8)

 .(43/  4) ، للرازيينظر: مفاتيح الغيب (9)

 .(١/١١3) ، للعكربييف إعراب القرآن ينظر: التبيان (١0)

 (.١/377) الكتاب الفريد، للهمذاينينظر:  (١١)
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هلا من اإلعراب.ل  رتضة ال حم ة مع استئنافي ﴾حص﴿ مجلة

كام    ملا للعطف من ترابط بني الكالم، ذهب البحث إىل أن تكون الواو عاطفة،  يو

قول للفعل    مقوُل   الفعل)اختذوا(  إىل أنَّ  -أيضا-يذهبو العطف أصل يف الواو،  أنَّ 

عىل  املقدر)قلنا( العطف  ؛﴾مخ﴿املعطوف  واو  مع  جيوز  العامل    عطُف   ألنه 

 الشاعر:  قول يفكام معموله،  بقاء، مع ف وحذامل

 (2)   (1) اـهَ ـ امُ ـعَ ـا َونَ ـَباُؤهَ ـن  ظ  ـْي ـتَ ـ هَ ـلْ ـاجْلَ ـب  ْت ... ـلَ ـفَ ـان  َوَأطْ ـقَ ـهَ ـ ُروُع اأْلَيْ ـاَل فُ ـعَ ـفَ 

العطف عىل املعطوف   ؛ ﴾ حب﴿ أو عىل    ﴾زث رثٱ﴿ٱوأما  بني  بعٌد  ففيه 

 واملعطوف عليه. 

 مفعول . واملبين لل ،املبين للفاعل  بي :(3)
بفتح   -﴾مل ﴿  ئ قوله:قر  [١٦١آل عمران:]  ﴾مل يك  ىك  مك  لك ٱ﴿ٱ:عاىلقال ت

الغني  وضم  الغني -و،  -الياء  وفتح  الياء  ومحزة  ؛(3) -بضم  عامر  وابن  نافع  قرأ 

الغني-والكسائي   وفتح  الياء  القراءة؛ ألن    -بضم  هلذه  العلامء  توجيهات  تعددت 

(-ي)غلَّ الفعل الثالث   حيتمل أن يكون من  -املبني للمفعول-  الفعل)ُيَغل( أو    ،َيُغلُّ

(، وبناء عىل هذا االحتُيغ  -)أغلَّ من الفعل الرباعي  امل جاءت التوجيهات خمتلفةلُّ

 عىل النحو اآليت:   

( من الفعل الثالثي   ( 4) ُيونه أصحابه   ( بمعنى ُُيان، أي:   لَّ ـَغ ـ يُ   )   : أوال    و  ـوه  ( 5) )غلَّ

 
 . (١٦4ديوانه ) ينظر:  .بيد بن ربيعة العامري، للالكامل  ت من البحرالبي (١)

البيت:  (٢) الظباء،    معنى  النبات، وولدت  نوع من  فروع األهيقان، وهو  باجللهتنيارتفعت  يعني:والنعام    ؛ 

ن ت أطفاال، مع أعطف النعام عىل الظباء يف أهنا ولد  ألمنها فيه،  والشاهد فيه:  ي أطفاال؛دبجانبي الوا

النعام، وهو باضت ؛ألنه مفه   فحذف  النعام تبيض وال تلد؛ ، ومالعامل يف  ، والتقدير: أطفلت ظباؤها 

نعامها للسريايف)  .وباضت  الكتاب،  املعلقات  (١/70ينظر: رشح  ح رشو(،  ١73)  للزوزين   ،ورشح 

 . (٢0٥القصائد العرش، للتربيزي)

 (.  4٦٦) ملكي التبرصة،و  (٢١8ينظر: السبعة، البن جماهد ) ( 3)

( 3/94)  ( واحلجة، للفار ١/483للزجاج )  ومعاين القرآن،  (١/٢4٦ينظر: معاين القرآن، للفراء )(  4)

 ( 3٦4-١/3٦3) ( ، والكشف،  ملكي١79واحلجة، البن  زنجلة )

 (.4٦٥/ 3( والدر املصون، للسمني )3/١0٦ملحيط ، ألب حيان )اينظر:  البحر  (٥)
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 . (1) رأي اجلمهور

ُُي   :اثنيا بمعنى   ) يُ )ُيَغلَّ أي:  ن،  اوَّ إىل  الرباعي  (2) خليانةنسب  الفعل  -لَّ )أغمن 

نسبه إىل الكذب،    (أكفره)، و(أكذبه)  م:ـ هـول ـل قـمثة،  ـانــيه إىل اخلـتـ ( إذا نسبُيغ لُّ 

       .(3) وإىل الكفر

يُ   :اثلثا بمعنى   ) غااّل )ُيَغلَّ )أغلَّ (4)وجد  الرباعي  الفعل  وجده  -من  إذا  ُيغ ل( 

    .(5)حممودا، بمعنى: وجدته (لرجلأمحدت ا )م :، مثل قوهلغااّل 

ن، من الغلول،  ُيَغلَّ معنى )  مها: أنَّ الللقراءة، أو  حجتني  وذكر ابن خالويه ( ُُيوَّ

(    أنَّ   :هامتوثاني (من)الغَ )ُيَغلَّ عنقه  :بمعنى  ،-الغني بفتح    -لي إىل  يده   ،(6) يقبض 

 معنى آخر للفعل.   ه في   ومل يذكر   ، ( 7) ُُيان غل(  يُ ) إىل أن معنى   يف كتابه )اإلعراب(  ذهبو

إلي  األوىلجة  أما احل م جيدها فل؛ة  لثانيا  ، وأما(9) والزجاج(  8) الفراء  اهفقد سبقه 

غريهالبحث   وهعند  )الغَ   ي،  من  مشتق   ) الفعل)ُيَغلَّ (أن  الغني-لي وهو  -بفتح   ،

الثالثي املضعف  مصدر  ؛ألن  العني -)الفَعل(   املتعدي  مصدر  مثل:  -بفتح  ردَّ  )، 

ثمة فرق بني  ، و(10) هينيف عنقه ويم  لي : ألقيت الغُ عنى( بم اإلنسانَ غلَّ )،  يقال:  (اردَّ 

 
 (.3/١0٦ن )ياحألب بحر املحيط ، ينظر: ال (١)

(٢)  ( للفراء  القرآن  معاين  ال  (١/٢4٦ينظر:  )ومعاين  للزجاج  للفار )١/483قرآن،    ( 3/94(واحلجة، 

)  احلجة،و زنجلة  و١79البن  ملكي)(  والكشف،3٦4-١/3٦3الكشف،  ( ١/٦٥3)لألصفهاين  ( 

 (. ٢/٦١) والكتاب الفريد، للهمذاين

-١/3٦3)  الكشف، ملكي( و3/94)  لقراء ، للفار احلجة ل(و١/٢4٦: معاين القرآن، للفراء )ينظر  (3)

 (.٦١/ ٢) فريد، للهمذاين( والكتاب ال3٦4

 (.3/94( واحلجة للقراء ، للفار  )١/٢4٦ينظر: معاين القرآن، للفراء ) (4)

 (. ١0٦  / 3، حيان ) ( والبحر املحيط ٦١/ ٢)   والكتاب الفريد، للهمذاين (  3٦4-3٦3/ ١)   ينظر: الكشف، ملكي   ( ٥) 

 (.  ١١٦ -١١٥ظر:  احلجة ، البن خالويه )ين( ٦)

 (. ١٢٢/ ١القراءات، البن خالويه )    ينظر:  إعراب( 7)

 (.٢4٦/ ١ينظر : معاين القرآن، للفراء )( 8)

 (. 483/ ١ القرآن، للزجاج )ينظر : معاين( 9)

 (. ٢٦البن القوطية ) ،كتاب األفعال ينظر: (١0)
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خالويه  ،  -بالضم-(لُّ و)الغُ -بالفتح-)الَغل(  ابن  والغَ والغُ »  :قال  معروف.  :  لي  لي

(  «املصدر جيمع و  ،(1)  يدهأويف  ،ما يوضع يف رقبة اإلنسان  هو    –بالضم-، فـ)الُغلُّ

سبأ: ]  ﴾  ... يب ىب نب مب  زب رب... ﴿ٱ:تعاىلقوله  عىل أغالل، كام يف  

هذ  «[33 احلجةواستدل عىل  عن    ه  املروي  عباسباألثر  أن »:  ابن  هلم  كان  قد 

النبي يقتلوه  ،×  يغليوا  آخر،  (2)«وأن  بدليل  هلا  يستدل  تعدد    ومل  مع  واألثر 

ابن عباس   اإلسناد إىل صحيح .(3) رواياته
  (4) . 

باشتقاق   يتواالقول  املصادر  من  ذهب  الفعل  ما  مع  البرصيفق     . (5) ون،إليه 

الذي القيا   الفعل  واملصدر  منه  ( هو  الثالثي    اشتق  ()غلَّ لُّ بمعنى)الغَّ قبض   :، 

العنق،   إىل  أنلكن  واليد  إىل  البحث  من  هيذهب  القيا )   مشتق  غري    املصدر 

  نه مل ؛ أل  (6)  «ة قبل القسمةوالرسقة من الغنيم   ،اخليانة يف املغنم»  :ومعناه    ،(لولالغُ 

 زن  رن مم﴿:-يف اآلية نفسها-قوله  ، ولعل  (7)  (ُغُلوال    َغلَّ )  إالالغنيمة    يسمع يف
املقصود اخليانة يف املغنم، ال قبض اليد إىل العنق.   يؤكد أنَّ [ ١٦١آل عمران:  ] ﴾ نن  من 

(يُ )الفعل    كام يذهب إىل أنَّ  (ثالثيالمضارع من    غلُّ بدليل أن األفعال التي   )غلَّ

 إنَّ   م ث     ،﴾زن﴿و،  ﴾ام﴿  وهي  رباعية،  الثية الث -ية نفسها  آلايف  -جاءت بعده  
إنام   الفعل  برباعية  اهلمزة، واألصل  القول  بزيادة  الزيادةهو  لذا عد بعضهم  عدم  ؛ 

 .( 8) لغة -بزيادة اهلمزة - ()أغلَّ 

 
 . ( ١039)     ز (والقاموس، للفريو ٥04/  ١١لسان العرب، البن منظور  ) و   ( ١783/ ٥)   ي الصحاح، للجوهر ينظر:    ( ١) 

 .(١١٦ -١١٥ينظر:   احلجة، البن خالويه  ) (٢)

 . ( 73/  ٢)   ملعجم الصغري، له  ا و   ( ٢79/  ٥املعجم األوسط، له ) و   ( ١0١/  ١١املعجم الكبري،  للطرباين ) : ينظر (3)

 .(٦84 -٦/٦83)سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين  (4)

 . (١/١90ينظر: اإلنصاف، لألنباري ) (٥)

 . (3/380) ،البن األثرية النهاينظر: ي( ٦)

 .(٥/١784) الصحاح، للجوهريو (١9٢) بن السكيتال إصالح املنطق، ينظر : ( 7)

 .(٢/434قطاع  )لكتاب األفعال، البن اينظر: ( 8)
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 بي التشديد والتخفيف. :(4)
  ﴾ من﴿   قرئ قوله:  [٦8األنعام:]  ﴾ هن من خن... ٱ﴿  :قال تعاىل  -١
مل   ؛(1) -د السني مع النون بفتح النون وتشدي -و   ، -الثانية   ديد تش ن األوىل، و بتسكني النو -

واح السبعةيقرأ  من  السني    -د  تشديد  مع  النون  الثانيةوبفتح  ابن    -النون  غري 

التـب  هـراءتـت قـه ـووج  ،(2) رـماـع للت  (3) رـيـ كثـا للتـه ـي ـف فـي ـضعـأن  ة إىل ــديـعـأو 

 .(4) انــول ث ـعـفـم

    ثمة فرقا بني )ن   للتعدية، وذكر أنفيها  لتضعيف  ا  أنب ه  ن خالويبااحتج هلا  و

غريُ   ،(الرجُل  اه  يف  ، (5)ه(و)ونسَّ أنَّ كتابه)  وذكر  ى  م    الفعل  اإلعراب(  -ن)نسَّ

 إذ  ×النبي باألثر املروي عن جة  واستدل عىل احل  مما يؤكد أهنا للتعدية،  ،(6) (ين ي 
ى ألَُس ـإنيم »    ال:ـق أن    ويفهم من األثر  ر،ــل آخ ـبدلي   لدـومل يست  ،(7) «كمـنَّ لـا ُأنسَّ

 . أن الفعل متعد  غريه، ومعنى هذا يهنس  يُ  × يالنب

ي(8)املروي  واألثر    يس ل  هلذا يعد بأن؛  (9) بسند متصل  ×  علم أنه روي عنهـُ ال 

 . (11)خمتلف عام ذكره ابن خالويه بأثر آخرن بعده ابن زنجلة م  ، واحتج (10) أصل له

 
 (.  497كي)التبرصة، ملو (٢٦0السبعة، البن جماهد ) ينظر: (١)

  ينظر: املصدر السابق. (٢)

 .(١٥/ ٢للنحاس ) ، القرآنب إعراينظر:  (3)

 (.٢8١) ( ورشح اهلداية، للمهدوي٢٥٦زنجلة )البن  ،جة احلو  (3/3٢4) ينظر: احلجة، للفار  (4)

 .(١4٢) البن خالويه ينظر: احلجة، (٥)

  .(١/١٦0) بن خالويه ال  ينظر: إعراب القراءات،( ٦)

 .(١4٢) ن خالويهالب ظر: احلجة،ين (7)

 . (١/١89مالك رواية أب مصعب الزهري )ينظر : موطأ ( 8)

 . (3/9)، للعراقي  لتثريب: طرح ا-أيضا -وينظر (37٥/ ٢4)، البن عبد الربالتمهيد ينظر:  (9)

 . (3/9)  ي، للعراقطرح التثريبينظر:  (١0)

 .(٢٥٦ينظر:  احلجة، البن زنجلة ) (١١)
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قال ام  ، ك(ن  الرجُل اليشءَ )ول واحد، فيقال:  إىل مفع  )ن (الفعل  يتعدىقد  

دت اهلمزة ه إىل مفعول آخر زي، وإذا أريد تعديت  [١9احلرش:]  ﴾ ...زئ رئ... ٱ﴿ٱتعاىل:

يقال:   كأن   ، أوله  الرجُل )يف  قوله   ،(اليشءَ   أنساين  يف   حل جل... ﴿ٱ:تعاىل  كام 
أنه    ،[١9املجادلة:]  ﴾ ...خل يكام  الرجُل نسَّ )يقال:    كأنبالتضعيف،  عدى  تقد    اين 

 كثر أم بالتضعيف؟ مز أ باهل يتهتعد  ولكن، (اليشءَ 

مل  و  ،(1) بالتضعيف  تعديتهامن    باهلمز أكثرني أن تعدية الفعل  الرصفي  ذكر بعض

 مي خي...﴿ٱإال متعديا باهلمز ، كام يف قوله تعاىل:-يف القرآن -)ن (   الفعل  يأت
جاء[٦3الكهف:  ]  ﴾  ...ٰر ٰذ يي ىي وقد  متعديا   ﴾من﴿  الفعل  ، 

السبعة  اهلمز يفب بقية  يذ( 2) قراءة  لذا  البحث؛  أنَّ   هب   –القراءة    يف-التضعيف  إىل 

ى( متعد إىل مفعول ثان  القوُل بأنو    ، ال للتعدية  ،لالفع  يف  للتكثري جائز   الفعل )نسَّ

ل(    تعدية الفعل املضاعف  نولك، األكثر يف  فقد ُذكر أنَّ  قليل،    الذي  عىل صيغة)فعَّ

ى(جاء   قد  و ،(3) ل( التكثري صيغة)فعَّ  ل(.  زنةعىل  -اءةيف القر-الفعل )نسَّ  )فعَّ

 [ 8١٢األعراف:  ]  ﴾  ... مثحج هت مت خت حت جت هب مب... ٱ﴿ٱٱ: تعاىلقال  -٢

قوله الراء-  ﴾ حت﴿   :تعاىل  قرئ  قراءة .  (4) -تشديدهاب-و   -بتخفيف  نسبت 

عاصم   عن  حفص  إىل  الراء  يروها  ،  تشديد  هبريةعنه  ومل  غلط  ،غري  ؛  وهو 

. (6) بتشديد الراء احلسن قرأ و ،(5) لتخفيف املعروف عنه او

ق ـهـوج تـت  عـديـشـراءة  الراء  أنَّ د  النقل    ىل  ألجل  كام  التضعيف؛  والتعدية، 

 
 . (١/٢9) لريضل ،شافية الرشح  ينظر: (١)

 (.٢٥٦( واحلجة، البن زنجلة ) ٢8١) رشح اهلداية، للمهدويينظر:   (٢)

 (. ١/٢9ينظر: رشح الشافية، للريض ) (3)

 . (٢9٢) ، البن جماهد السبعةينظر:  (4)

 .(٥0)  خمترص يف شواذ القرآن، البن خالويهو  (٢9٢) ، البن جماهد السبعةينظر:  (٥)

 .(٢/44٢)  ، البن عطية زاملحرر الوجي  ينظر: (٦)
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ث الرجُل )  يقال: فعل مضارع مرفوع  ( بأنه  ثهاور  يُ ، وعليها يعرب)(1) (أباه ماال  ورَّ

مبني عىل    به  ضمري متصل  (هاو)  ،(هو)، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره  

ن )َمْن َيشاُء( مبني عىل حمل نصب مفعول به أول، و)َمنالسكون يف   السكون يف    ( م 

 ثان.  حمل نصب مفعول به 

الفعل   القراءة-مضاعفا    ثها(ور  )يُ جاء  فيه  -يف  التضعيف  فهل  أو،    للتعدية 

 ؟للتكثري

للقراءة   حجة  خالويه  ابن  ذكره  فيها  تضعيف  أنَّ الذي  تكرا  ؛الفعل  ر  ألجل 

قرنلقر  املرياث بعد  أخرى  ،(2) ن  بعد  مرة  أنَّ مَ   بعض  وذكر  ،(3)أو  بعده  جاء    ن 

 .(4) للمبالغة يف الفعل  يفالتضع 

َل  »  :×  باألثر املروي عن النبياحلجة    عىلابن خالويه    تدلواس  ب اَم َعل َم  َمْن َعم 

يعلمْ  ملْ  ما  ْلَم  ع  اهللُ  َثُه  ويفهم(5) «ورَّ احلجة،  عىل  بغريه  يستدل  ومل  أنَّ   ،  األثر   من 

يتكرر واحدالتوريث  الفاعل  ألن  ولك ؛  األ،  به    ثرن  ثابت،املستدل  هو    غري  بل 

 .  (6) ×النبي ذوب عىل مك

الفعل   أن  إىل  البحث  القراءة  يذهب  يف  وللتكثرياملضاعف  ا  للتعدية  ألنَّ مع    ؛ 

ل(  -كام ذكر بعض النحاة-الغالب   ع  ، وال يمتن(7) التكثري   عىل  الداللة  يف صيغة )فعَّ

تكون يف  قد  التكثري  ألن الداللة عىل  عىل فعل؛    ن  عنى التعدية والتكثري يف آاجتامع م

 
 .(4/73) احلجة، للفار ينظر:  (١)

 .(١٦٢) احلجة، البن خالويهينظر :( ٢)

 .(١/٢03) إعراب القراءات، البن خالويهينظر:  (3)

 .( 4/3٦7) ، ألب حيانملحيطاالبحر و (44٢/ ٢)، البن عطية املحرر الوجيز ينظر: (4)

 . (١٦٢) الويهاحلجة، البن خ  ينظر: (٥)

 سلسلة األحاديث الضعيفة، ( و٢8٦( والفوائد، للشوكاين )١/٢٦7غيث، للسخاوي )فتح املينظر:  (٦)

 .(١/٦١١) أللباينل

 .(١/9٢لريض )، لشافية الرشح و( 380) ، للزخمرشياملفصلينظر: ( 7)
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امل تك ـ كم مثل:)قطَّعته(،  تعدي،الفعل  ف ـ ا  م ـ ع ـ الف ي  ـ ون  الالزم،  ف(   ل: ـ ث ـ ل  )طوَّ
 (1 ) ، 

يتعدىوالفعل قد  اهلمزة    )ورث(  بزيادة  مفعولني  كام  إىل  ٱ:تعاىل  قوله  يف ، 

تعاىل  بنفسه  دىيتعقد  و  ،[٢8  الدخان:]  ﴾لك اك  يق ...﴿ قوله  يف  ٱٱ: كام 

 يب ىب نب ...ٱ﴿كام يف قوله تعال:  رف  حب  أو  ،[١١النساء:  ]  ﴾  ... خس حس ...ٱ﴿
أنه    ،[٦مريم:]ٱ﴾...رتزت إىل  بعضهم  زيادة  قد  وذهب  دون  مفعولني  إىل  يتعدى 

َث زيٌد َأباُه ماال  »  :اهلمزة يف مثل   ويذهب   ،(2)للفعل  مفعول ثان    (ماال  )  عىل أنَّ   «َور 

الفاعل واحد، للفاعل ؛ ألن  هو للفعل، ال    إنام  -يف القراءة- أن التكثري  ىلإالبحث  

    .واملفعول متعدد

 .  التكلم واخلطاب  بي :(5)
-  ﴾رن﴿  :قرئ قوله تعاىل  [١٢الصافات:  ]  ﴾ زن  رن مم﴿  قال تعاىل:
التاء والكسائي  ؛(3) -بضمها-و  ،بفتح  محزة  من  كل  التاء  -قرأ  وعىل  (4) -بضم   ،

كون، وتاء املتكلم ضمري متصل  ا مبنيا عىل السجبُت( فعال ماضيهتام يعرب)عاءقر

رف  الضم يف حمل  مبني عىل  لقراءة  به  التوجيهات  ولكن جاءت  فاعل،  التاء ع  ضم 

 خمتلفة، كاآليت: 

)بل عجبُت   يا حممد   بمعنى قل:  ×  ؟ أو للرسول(5)هل تكون تاء املتكلم )هلل( 

 ؟(7) للمؤمنني؟، أو  (6) ويسخرون(

 
 .(١/93لريض )، لشافية الرشح و (4/٦4) هلسيبوي ،الكتابينظر:  (١)

 .(٥/38١)  بيدي، للزاج العروستينظر : (٢)

 . (٦٥3)التبرصةو (٥47السبعة، البن جماهد )ينظر: ( 3)

 املصدر السابق. (4)

 ( ٦0٦( احلجة، البن زنجلة )4/300( ومعاين القرآن، للزجاج )٢/384)  معاين القرآن للفراءينظر:    (٥)

 (. 7/340) ألب حيان والبحر،  (٥/377) ذاينموالكتاب الفريد، لله 

القي  (٦) إعراب  للنحاس )نظر:  للمهدوي  (3/٢79رآن،  اهلداية،  الغيبو  (489)  ورشح  للرازي مفاتيح   ، 

 .(9/٢9٥(والدر املصون،  للسمني )٥/377) للهمداينوالكتاب الفريد،  (3٢3/٢٦)

 .(9/٢9٥للسمني )املصون،  الدر و (  377/ ٥) ( والكتاب الفريد، للهمداين ٢٢3/ ٢ملكي ) ينظر: الكشف،  (7)
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 ن هذا املتكلم؟ ختلف فيه مَ تاء للمتكلم، ولكن املق عىل أن اليلحظ االتفا

ومل  ،(1)«أنه إخبار من اهلل تعاىل عن نفسه» ياء هضم التحجة ر ابن خالويه أن كذ

  ومعنى هذا أنَّ ،(2) (اإلعراب)  هيف كتاب  حجة أخرى، وهي احلجة التي ذكرهايذكر  

َب َربُُّكْم    »ملسو هيلع هللا ىلصي عن النبي  باألثر املرو  ه احلجةاملتكلم هو اهلل، واستدل عىل هذ َعج 

إ ل َكمْ  ْن  بدليل  و   ،(4) «وُقنُوطكم  (3) «م  معه  يستدل  مع  و   آخر،مل  األثر  هبذا  استدل 

 . (6)بعده مع غريه بعُض َمن جاءاحتج باألثر  كام  (5) (اإلعراب)غريه يف كتابه 

ويظهر  الرب،    سند إىلب( أُ أن الفعل املايض)عج    -األثر املستدل بهيف    -يلحظ  

بهابن خالويه    أنَّ  ذكرها  ةلتقوي  ؛استدل  التي  وه احلجة  العَ إسنا  ي،  هلل،   إىل  بجَ د 

 . (8) ، ومعناه أنه ال أصل له(7) نه غريب:إ -األثرعن -ل ولكن قي

فيام  وسبق   خالويه  للقراءةمن    ذكرابَن  (  10) والزجاج(9) الفراءمن    كل    حجة 

 . (12)حيان وأبو (11) ابن زنجلة- هن بعدم  - اوذهب إليه

املتكلم   جحير تاء  أن  الفع-البحث  هذا  -ل يف  يقوي  ومما  وحده،  السياق   ؛هلل 

 
 .( 30١خالويه ) احلجة، البنر: ينظ( ١)

 .(٢/٢4٥) إعراب القراءات، البن خالويهينظر: ( ٢)

 (.١84و ١/٦١( والنهاية، البن األثري)٢/١١8ينظر: غريب احلديث، ألب عبيد ) (3)

يروى  لُّ )اإل    (4) املحدثني-(  و  -عند  اهلمزة،  شدة   -للغويني اعند  -املحفوظبكرس  ومعناه:  اهلمزة،  بفتح 

 (.١84و١/٦١بكاء، ينظر : النهاية، البن األثري)ن رفع الصوت بالجيوز أن يكون م، والقنوط

 .(٢/٢4٥إعراب القراءات، البن خالويه) ينظر:  (٥)

 .(٢٦/3٢3)  ، للرازيمفاتيح الغيبو  (٦0٦ينظر: احلجة، البن زنجلة ) (٦)

 . ( 3/١7٥شاف، للزيلعي  )كختريج أحاديث الينظر:  (7)

 .(٥/١03) ، لأللباينلغليلإرواء اينظر: ( 8)

 . (٢/384ينظر: معاين القرآن للفراء ) (9)

   .(4/300ينظر :معاين القرآن، للزجاج ) (١0)

 . (٦0٦ينظر: احلجة، البن زنجلة )( ١١)

 (. 7/340) ألب حيان ينظر: البحر، (١٢)
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اآلياتالضامئر يفف  ؛اللغوي كانت هلل،      السورة   أول  من  الدراسة  آية  تسبق  التي 

 ىف  يثٱ﴿ٱ: وقوله  [٦]الصافات:    ﴾ ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حيٱ﴿ٱكقوله  تعاىل:
ي[١١]الصافات:    ﴾ يل  ىل مل يك  ىك لكمك اك يق  ىق  يف  الفعل ، وعليه    كون 

 هو من كفر  إنام  –اآلية  يف  -ب اهلل  جَ الق، وعَ هلل اخلإىل ا  امسند    -يف اآلية -( ْبُت ج  عَ )

اهلل؛ ألن وأنكر بعضهم أن يسند  الفعل إىل  ،(1) افرين مع وجود األدلة الواضحةالك

سببه  مما خفي عليهم  يعجبون  الذين  املخلوقني،  أن  ،(2) الَعَجَب من صفات  واحلق 

اهللجَ العَ  من  ينشب  مل  عن    أوأ  األمور،  أسباب  جهله    خفاء  عند عن  هي  ،كام  هبا 

ن وذهب بعض مَ ،(3) ستحق التعجب منهبه عند وجود يشء يجَ إنام عَ املخلوقني، و

جازيناهم بمعنى  أهنا  له  اإلنكار،(4) أثبتها  االستعظام،(5) أو  عىل،(6)أو  الفرض    أو 

أنَّ   ،(7) واخليال يوصف  والصواب  نفسه  بام وصف  اهلل  كتا  به  به ام  وب  ،بهيف    وصفه 

دون    ،×  نبيه تعطيلرحت  ولكن  وال  وودون    ،يف  متثيتكييف  جاء ،  (8) لال  وقد 

الإثبات   هللصفة  الصحيح  َعَجب  األثر  قال  يف  إذ  قوم    اهلُل  عجَب »  :×،  من 

-الَعَجب صفة ثابتة هلل  يذهب البحث إىل أن  ؛ لذا  (9) «يدخلون اجلنة يف السالسل

 مهىه جه  ين  ...ٱ﴿ ٱنفسه حد من خلقه؛ ألنه قال عن  أ   يشبهه فيها   وجالله، ال   ليق بعظمته ت 
 باملخلوقني.   تشبيه له ال  و   ، يل فتثبت له الصفة دون متث   [ ١١ى:  ]الشور   ﴾ حي  جي  يه 

 
 .(٦/١٢3)، البن تيمية ينظر: جمموع الفتاوى( ١)

 (. ٦/٥3) للفار جة، واحل (384/ ٢) للفراء ،ينظر: معاين القرآن (٢)

 . (١70للهراس ) ،رشح العقيدة الواسطية ينظر: (3)

 (. 4/١٢30) ينظر: الغربني، للهروي( 4)

لسمرقندي  ل  ،بحر العلومو  (٦/٥3)  واحلجة، للفار   (8/٥٥١لامتريدي )، لتأويالت أهل السنة   ينظر:   (٥)

 .(١9/٢8لتفسري البسيط للواحدي )او( ١38/3)

 . (٥/7) ويلبيضال، التنزيلأنوار ينظر: ( ٦)

 املصدر السابق. (7)

 (.١8-١7رشح العقيدة الواسطية، للهراس )ينظر: ( 8)

 .(4/٦0صحيح البخاري )( 9)
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 اخلامتة

 احلمد هلل أوال وآخرا ،  وبعد: 

 فهذه مجلة من النتائج التي ظهرت من ثنايا البحث، ويمكن تقسيمها قسمني: 

 ة.اللغوي للقراءمن جهة االحتجاج أوال: 

 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.   -

  -من احلجج-تنوعت احلجج ما بني داللية، ورصفية، ونحوية، وأكثر ما ورد  -

 يف الداللة. فعال، وقليل  بنية اسام كان أويف ال

 قد تذكر حجة واحدة للقراءة، أو أكثر من حجة.  -

 ال يذكر وجه االستدالل من األثر املستدل به عىل احلجة إال نادرا. -

 من جهة األثر املستدل به. اثنيا:

 لألثر منزلة وقوة يف االستدالل به إذ إن تفرد الدليل يدل عىل القوة.  -

 ابت.  الثابت الصحيح ، وأكثرها غري ث احلجج، منها  املستدل هبا عىل اآلثار -

 تعددت الروايات يف بعض اآلثار. -

 ومنها غري ذلك.  ،×اآلثار منها املروي عن النبي   -

 كثري من اآلثار املستدل هبا رويت باملعنى، ال باللفظ   -

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

 حد.علمي وا

ــ ح ـ حي ـ ر الص ـ ي ـ ار غ ـ ى اآلث ـ اد عل ـ تم ـ اب االع ـ ب ـ س ة أ ــ دراس  - ــ ت ـ اب ـ ر الث ـ ة، وغي ـ ي  ـ ة ف ـ

 وي. ــ اج اللغ ــ تج ـ االح 
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 راجعهرس املصادر واملف

النبوية  -1 األحاديث  من  عنه  السخاوي  سئل  فيما  املرضية  الرمحن  األجوبة  عبد  بن  ملحمد   ،

 . هـ ١4١8،  ١والتوزيع،ط: دار الراية للنرش  د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، حتقيق: السخاوي،

العرب  -2 بن  ارتشاف الضرب من لسان  األند، ألب حيان حممد  حتقيق: رجب    ل ،يوسف 

 م. ١998  -هـ١4١8، ١ط:عثامن حممد، مكتبة اخلانجي بالقاهرة،

السبيل  -3 منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  زهري  إرواء  ،إرشاف:  األلباين  الدين  نارص  ملحمد   ،

 . م١98٥ - ـه ١40٥ ،٢: ط  بريوت، –اويش، املكتب اإلسالمي شال

البخاري  -4 صحيح  لشرح  الساري  العباس  ، إرشاد  القسطالين  ألب  حممد  بن  املطبعة    ،أمحد 

 هـ. ١3٢3،  7الكربى األمريية، مرص، ط : 

، ألب احلسن عيل بن أمحد الواحدي، حتقيق : عصام بن عبد املحسن  أسباب نزول القرآن  -5

 . م99٢١ -  هـ١4١٢ ،٢: ط الدمام،  –ان، دار اإلصالح د احلمي

أمساء هللا  -6 الاشتقاق  عبد  القاسم  بن  ، ألب  د.  رمحن  الزجاجي، حتقيق:  البغدادي  إسحاق 

 م. ١98٦ -هـ ١40٦، ٢عبد احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة ، ط: 

ب، دار  عحتقيق، حممد مر   ، ألب يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، إصالح املنطق  -7

 م. ٢00٢ -هـ ١4٢3،  ١إحياء الرتاث العرب، ط:

األصمعي-  األصمعيات  -8 سعي-اختيار  ا ،ألب  عبد  حتقيق:  د  األصمعي،  قريب:  بن  مللك 

 . م١993 ،7: ط مرص، –، دار املعارف  ، وآخرأمحد حممد شاكر 

  عبد. د  يق:ق، حتخالويهألب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن    ،، وعللهاالسبع  إعراب القراءات   -9

 م. ١99٢-هـ ١4١3، ١القاهرة، ط:-انجيالرمحن سليامن العثيمني، مكتبة اخل

النارش:    حتقيق: د. زهري غازي زاهد  ألب جعفر أمحد بن حممد النحاس،  ،لقرآنإعراب ا  -10

 . م ١988  -هـ١409بريوت )د.ط( - عامل الكتب

اإلعراب   -11 جدل  يف  األدلة  اإلغراب  األنباري،ا عبد  الربكات    ، ألبوملع  حممد  بن    لرمحن 

 م. ١9٥7-هـ ١377السورية)د.ط(،مطبعة اجلامعة  ين، سعيد األفغا  حتقيق:
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جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر السيوطي، حتقيق:    ،رتاح يف أصول النحو وجدلهاالق  -21

 . م١989 - ١409، ١د. حممود فجال، دار القلم، دمشق، ط: 

للقرآن  -13 حممد  بأل،  االنتصار  حمم  بكر  د.  حتقيق:  املالكي،  الباقالين  الطيب  عصام  بن  د 

ن، دار ابن حزم   -دار الفتح  القضاة  م. ٢00١ -هـ  ١4٢٢  ،١وت، ط: بري – َعامَّ

البيضاوي، حتقيق : حممد عبد  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -41 ، ألب سعيد عبد اهلل بن عمر 

 . هـ١4١8 -: ط  ،تبريو –ار إحياء الرتاث العرب الرمحن املرعشيل، د

اخلال   -51 مسائل  يف  النحويي اإلنصاف  بي  الربكف  ألب  والكوفيني،  البرصيني  عبد:    ات 

 . م٢003 -هـ ١4٢4، ١الرمحن بن حممد األنصاري، املكتبة العرصية، ط:  

مالك  -61 ابن  ألفية  إىل  املسالك  ابن  أوضح  يوسف  بن  اهلل  عبد  حممد  حتقيق، ألب  :  هشام، 

   هـ.3٥١4-هـ٢0١4 )د.ط(املكتبة العرصية، د احلميد،ب حممد حميي الدين ع

الـالبح  -71 مـي حيـ، ألبطــيـمحـر  يوسـان  بن  األندحمد  الشيخ عادل أمحد  ف  ل ، حتقيق: 

 . م٢00١ -هـ  ١4٢٢ -، ١بريوت، ط: لبنان/ -عبد املوجود، وآخرين، دار الكتب العلمية 

في، حتقيق: د. حممود مطرجي،  ن، ألب الليث نرص بن حممد السمرقندي احلحبر العلوم  -81

 .(ت.د()ط.د) وتبري  –دار الفكر 

السيد أمحد   بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حتقيق :مد عبد اهلل، ألب حم أتويل مشكل القرآن -91

 م. ١973-هـ١393، ٢القاهرة، ط:   ، الرتاث  ، دارصقر

املاتريدي، حتقيق:    ألب منصور حممد بن حممد  (،ديــريـماتـر الـ فسيـت)ة  ــنـل السـالت أهــأويـت  -20

 م. ٢00٥ -هـ ١4٢٦، ١بريوت، لبنان، ط: -تب العلمية د. جمدي باسلوم، دار الك

بيدج العروس من جواهر القاموسات  -21 د احلسيني الزَّ د بن حممي ي، دار الفكر  ، للمرتىض حممي

 . هـ ١4١4  ،١:  ط بريوت، –

السبع   التبصرة  -22 القراءات  حممد    ،يف  طال  مكيألب  أب  حتقيق:  القي    ب بن  حممد    د.، 

 م. ١98٢-ـه ١40٢،  ٢اهلند،ط-السلفية غوث الندوي، الدار
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االتبيان    -23 إعراب  احلسني  لقرآنيف  بن  اهلل  عبد  البقاء  ألب  : عيل حممد  ،  حتقيق  العكربي، 

 .عيسى الباب احللبي ورشكاه)د.ط()د.ت(، البجاوي

الكش  -42 تفسري  يف  الواقعة  واآلاثر  األحاديث  للزخمشرياختريج  بن    ،ف  اهلل  عبد  حممد  ألب 

 . هـ 4١4١  ، ١: الرياض،ط   –  ر ابن خزيمة حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد، دا  زيلعي،يوسف ال

، جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر، حتقيق : أب  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  -52

 .قتيبة نظر حممد الفارياب، دار طيبة)د.ط()د.ت(

البسيط  -62 الالتفسري  أمحد  بن  عيل  احلسن  ألب  حتقيق:  ،  الشافعي،  النيسابوري،  واحدي، 

 . هـ١430، ١سعود اإلسالمية، ط:  جامعة اإلمام حممد بن  -علمي دة البحث العام جمموعة،

التميمي  ، تفسري القرآن العظيم  -72 الرمحن بن حممد  الرازي)ابن أب حاتم(    ألب حممد عبد 

 . هـ ١4١9  -  3عربية السعودية،ط: اململكة ال   -الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز    أسعد حممد حتقيق: 

تف  -82 يف  هالتمام  أشعار  جني،ذيلسري  بن  عثامن  الفتح  ألب  القي ،  ،  ناجي  أمحد    حتقيق: 

 . م١9٦٢ -  هـ١38١  ،١: ط  بغداد، –مطبعة العاين 

واألسانيد  -92 املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  عمر  التمهيد  ألب  الرب  ي،  عبد  ابن  اهلل  عبد  بن  وسف 

حتقيق األوق القرطبي  عموم  وزارة  وآخر،  العلوي،  أمحد  بن  مصطفى  والشؤون  :  اف 

 . هـ١387(ط.د)املغرب –اإلسالمية 

د. عبد اهلل    :الطربي، حتقيق   ، ألب جعفر حممد بن جريرجامع البيان عن أتويل آي القرآن  -30

ـ  ١4٢٢،  ١النرش والتوزيع واإلعالن، ط:  و دار هجر للطباعة    بن عبد املحسن الرتكي،   . م 00١٢  -ه

القرآن  -31 ألحكام  اهلل حماجلامع  عبد  ألب  أمحد،  بن  أمحد    مد  حتقيق:  القرطبي،  األنصاري 

 . م١9٦4 - هـ١384 ،٢:  ط القاهرة، –، دار الكتب املرصية ، وآخرالربدوين

الدوري،×  جزء فيه قراءات النيب  -32 حكمت   حتقيق : د.   ،  ألب عمرو حفص بن عمر 

 م. ١988-هـ١408،  ١ملدينة املنورة، ط: ا -بشري ياسني، مكتبة الدار 

م  -33 األمجل  أنساب  دار  شراف ن  وآخر،   زكار،  ،حتقيق: سهيل  الَباَلُذري  حييى  بن  أمحد   ،

 م. ١99٦ -هـ ١4١7،  ١ط:   بريوت –الفكر 
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للقراءات  -43 االحتجاج  يف كتب  الصوتية  البديع  اجلوانب  لعبد  الغوثانى  ا ،  دار    –لنريباين، 

 . م٢00٦ -هـ ١4٢7، ١ط:  دمشق

سني بن أمحد بن خالويه، حتقيق: د. عبد العال  اهلل احل، ألب عبد  احلجة يف القراءات السبع -53

 . هـ١40١ ، 4:ط بريوت، –سامل مكرم، دار الرشوق 

القراءات  -63 : سعيحجة  بن زنجلة، حتقيق  بن حممد  الرمحن  األفغاين،    د ، ألب زرعة، عبد 

 . ١98٢ – 0٢١4 ،٢: ط  بريوت، –مؤسسة الرسالة 

السبعة  -73 للقراء  احلاحلجة  عيل  ألب  أ،  بن  قهوجي،  سن  الدين  بدر  حتقيق:   ، الفار ي محد 

 . م١993  -هـ  ١4١3، ٢دمشق / بريوت، ط:  -وآخر، دار املأمون للرتاث 

املكنون  -83 الكتاب  علوم  يف  املصون  أمحد  الدر  العباس  ألب  املعروف  ب،  احللبي  يوسف  ن 

 م. 3٢00ـ   -ـه ١4٢4، ٢، ط: أمحد حممد اخلراط دار القلم، دمشق بـ)السمني(، حتقيق: د.

حتقيق : مركز هجر    ، لعبد الرمحن بن أب بكر السيوطي،الدر املنثور يف التفسري ابملاثور  -93

 م.  3٢00 -ـ ه ١4٢4، ١،ط: مرص –دار هجر  ،للبحوث

القاسم  الدعاء،  -40 : مصطف  ألب  الطرباين، حتقيق  الشامي،  بن أمحد  القادر  سليامن  ى عبد 

 . هـ١3١4 ،١: ،ط بريوت –عطا، دار الكتب العلمية 

املتلمس  -41 شعر  كامل  ديوان  حسن  حتقيق:  األصمعي،  عن  عبيدة  وأب  األثرم،  رواية   ،

 م.   ١970-هـ١390معهد املخطوطات)د.ط( -جامعة الدول العربية الصرييف،

بن مرداساديوان    -42 اجلحي  د.  مجعه وحققه:  السلمي،  لعباس  الرسالة  بوري،يى  -مؤسسة 

 م.١99١-هـ١4١٢، ١بريوت،ط

 بريوت، )د.ط()د.ت(.-، دار صادرالعامريلبيد ربيعة  ديوان -34

تيمية يف   -44 ابن  دار   حتقيق :حممد حسن حممد يوسف،  ،(إن هذان لساحران  )رسالة  مطبعة 

 م. ٦8١9-هـ ١40٦،،)د.ط(البيان، بمرص 

  ، ألب املعايل حممود شكري بن عبد اهلل سبع املثاين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم وال  -54

 (.ت.د()ط. د)بريوت – ، دار إحياء الرتاث العرب األلو
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، ألب الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي، حتقيق : عبد الرزاق  زاد املسري يف علم التفسري  -64

 . هـ١4٢٢  ،١ ط بريوت، –رب عاملهدي، دار الكتاب ال

واإلحسان  -74 القرآن،  الزايدة  علوم  ،    يف  املكيي احلنفي  أمحد  بن  بـ)عقيلة(املعروملحمد   ف 

الب اإلمارات،  حتقيق: حممد صفاء حقي، وآخرين، مركز  الشارقة  حوث والدراسات جامعة 

 . هـ١4٢7، ١ط: 

القراءات  -84 يف  السبعة  ابن  كتاب  موسى  بن  أمحد  بكر  ألب  البغدادي،  جم،  التميمي،  اهد 

 . هـ١400،  ٢رص، ط م –عارف حتقيق : شوقي ضيف، دار امل

ال  -94 األحاديث  و سلسلة  وفوائدهاصحيحة  فقهها  من  نارص  شيء  حممد  الرمحن  عبد  ألب   ،

 م. ١99٥ -هـ   ١4١٥، ١الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، ط: 

مد نارص  ، ألب عبد الرمحن حماملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةو سلسلة األحاديث الضعيفة    -50

 . م ١99٢/ هـ١4١٢، ١الرياض، ط:   لتوزيع،ة املعارف للنرش وا الدين األلباين، مكتب

: د. عبد  حتقيق  ابن مالك الطائي،  ، ألب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل،شرح تسهيل الفوائد   -51

ـ  ١4١0  ، ١والتوزيع واإلعالن، ط:   هجر للطباعة والنرش الرمحن السيد، وآخر،   م. ١990  -ه

شا   -52 احلاجبشرح  ابن  الريضفية  احلسن  بن  حممد  الدين  لنجم  حتقيق:  اإل  ،  سرتاباذي، 

 . م١97٥ - هـ ١39٥(ط.د) لبنان –حممد نور احلسن، وآخرين ، دار الكتب العلمية بريوت 

املرزبشرح كتاب سيبويه  -53 بن  اهلل  بن عبد  : أمحد  ا، ألب سعيد احلسن  السريايف، حتقيق  ن 

 . م٢008،  ١، ط: لبنان –العلمية، بريوت الكتب   حسن مهديل، وآخر، دار

حازم سعيد حيدر، مكتبة   د.   ، ألب العباس أمحد بن عامر املهدوي، حتقيق : يةداشرح اهل  -54

 م.١4١٥،   ١الرشدـ الرياض، ط:

السن  -55 حقائق  عن  املصابيح)الكاشف  مشكاة  على  الطييب  اهلل    (،نشرح  عبد  بن  للحسني 

د. حتقيق:  هند  الطيبي،  احلميد  ط:  عبد   ، املكرمة  ،مكة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  ،  ١اوي، 

 م. ١997 -هـ 4١7١
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العشر   -56 القصائد  للخطيب  شرح  حتقيق:ا ،   اآلفاق    د.  لتربيزي،  دار  قباوة،  فخرالدين 

 م. ١980_هـ١400،4،  4بريوت، ط: اجلديدة،

اآلاثر  -57 مشكل  حتقيق:  أل ،  شرح  الطحاوي،  املرصي  احلجري  حممد  بن  أمحد  جعفر  ب 

 م. 94١4هـ،   ١4١٥ -،  ١مؤسسة الرسالة، ط:  يب األرنؤوطشع

ْوَزين،)د.ت(دار احياء  شرح املعلقات السبع  -58 ، ألب عبد اهلل، حلسني بن أمحد بن حسني الزَّ

 . م ٢00٢ -هـ  ١4٢3، ١الرتاث العرب، ط:  

غلول،  ر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق : حممد السعيد بسيوين ز ك، ألب بشعب اإلميان  -59

 . ـه١4١0 ،١:   ط  بريوت، –دار الكتب العلمية 

الواسطية  -06 العقيدة  الواسطية،شرح  ملحق  ويليه  اس، ضبط  مل  ،  هري خليل حسن  بن  حمد 

 . هـ١٥4١  ،3: ط  اخلرب، –نصه : علوي بن عبد القادر السقاف، دار اهلجرة للنرش والتوزيع 

ا  -61 وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  يف  يف كالمهاالصاحيب  بن  لعرب  أمحد  احلسني  ألب   ،

 مطبعة عيسى احللبي،)د.ط()د.ت(. حتقيق: السيد أمحد صقر، رازي،ال يني فارس القزو

وزايداته  -62 الصغري  اجلامع  املكتب  صحيح  األلباين،  الدين  نارص  حممد  الرمحن  عبد  ألب   ،

 .١988  – ١408، 3ط:،اإلسالمي

العربية)  -63 وصحاح  اللغة  اتج  عبد  الصحاح(  أمحد  حتقيق:  اجلوهري،  محاد  بن  إلسامعيل   ،

 . م١987 - ه١407 ،4ط بريوت، –ار، دار العلم للماليني غفور عطال

اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي حتقيق : حممد زهري    ألب عبد صحيح البخاري(،)  -64

 هـ. ١4٢٢ ،١، دار طوق النجاة، ط: بن نارص النارص

احل   ،صحيح مسلم()  -65 فؤ ألب  : حممد  النيسابوري، حتقيق  احلجاج  بن  مسلم  عبد  سن  اد 

 . م١99١ -  ـه١4١٢، ١، ط:  بريوت –الباقي، دار إحياء الرتاث العرب  

الكبري  -66 حتقيقالضعفاء  املكي  العقييل  عمرو  بن  حممد  جعفر  ألب  أمني  ،  املعطي  عبد   :

 .م ١984  -هـ ١404 ، ١:ط بريوت، –، دار املكتبة العلمية يقلعج
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ا   ، ألب عبد الرمحن حممديف اجلامع الصغري وزايدتهضع  -67 لدين األلباين، أرشف عىل  نارص 

 . م١988 –١408  ، 3ط:  ،طبعه: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي

التقريب  -68 شرح  يف  التثريب  احلسنيطرح  بن  الرحيم  عبد  الفضل  ألب   طبعة  العراقي،  ، 

 .)د.ت( غريها.مرصية قديمة صورهتا دار إحياء الرتاث العرب، و

األسباب   -69 بيان  أ، ألب  العجاب يف  ت الفضل  العسقالين،  ابن حجر  عيل  بن  :  ـ حقيـمحد  ق 

 . األنيس، دار ابن اجلوزيحمد  ـم مـد احلكي ـعب

سامل، رسالة دكتوراه،   ن ، دراسة لغوية وصفية حتليلية، ملحي الدي  علل القراءات القرآنية  -70

     م.٢00٥/ ٢004سنة  -اجلزائر-نطينةقس –اآلداب واللغات، جامعة منتوري  كلية

الع   -71 البرصي،  ، ألبيكتاب  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  مهدي    .د  حتقيق:  

 .دار ومكتبة اهلالل املخزومي، وآخر،

احلديث  -72 اغريب  إسحاق  بن  إبراهيم  إسحاق  ألب  إبراهيم  حل،  سليامن  د.  حتقيق:  رب، 

 . هـ ١40٥، ١كة املكرمة ط:  م  -حممد العايد، جامعة أم القرى 

احلديث  -73 عُ غريب  ألب  ال،  عبيد  حممد  د.  حتقيق:  البغدادي،  اهلروي  ساليم  بن  بد  قاسم 

 . م١9٦4-هـ١384، ١  :الدكن: ط -مطبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد املعيد خان،

  د فريد املزيدي ، ألب عبيد أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق: أمحي يف القرآن واحلديثبالغري   -74

 . م ١999  -هـ ١4١9، ١بية السعودية ط:كة العراململ  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

للعراقي  -75 احلديث  الفية  بشرح  املغيث  السخاوي،   ألب  ،فتح  الرمحن  عبد  بن  حممد    اخلري 

 . م٢003/   هـ١4٢4 ، ١:ط مرص، –السنة  ةحتقيق: عيل حسني عيل، مكتب

الرمحن  : عبد    ، ملحمد بن عيل يالشوكاين، حتقيقحاديث املوضوعةالفوائد اجملموعة يف األ  -76

 هـ. ١407 ،3:  ط بريوت، –، املكتب اإلسالمي  حييى املعلمي

البخاري   -77 صحيح  شرح  الباري  العسقالين    بأل،  فتح  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل 

حه وأرشف  م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصحقالشافعي، ر

 هـ. ١379وت، بري  -فة عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، دار املعر
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احمليطالق  -78 الفريوزآبادى،اموس  يعقوب  بن  حممد  طاهر  ألب  حتقيق    ،  مكتب  حتقيق: 

 . م ٢00٥ - هـ١4٢٦ ،8: ن،طالبن –الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

املوجود،    عدي   أمحد بن   ب أل   ضعفاء الرجال،   الكامل يف  -97 اجلرجاين، حتقيق: عادل أمحد عبد 

 .م ١997هـ١4١8، ١لبنان، ط:-بريوت  -كتب العلمية آخر، الو

السالم حممد هارون،  الكتاب  -08 عبد  امللقب سيبويه، حتقيق:  بن عثامن  ، ألب برش عمرو 

 . م١988 -هـ ١408،  3لقاهرة، ط: ا مكتبة اخلانجي،  

األفعال   -81 القوطية،  كتاب  با  ،البن  اخلانجي  مكتبة  فوده،  عيل  ،  ٢ط:  ،  لقاهرةحتقيق: 

 م. ١993

،  ١ط:  ،  عامل الكتب  القاسم، ، عيل بن جعفر ،ابن الَقطَّاع الصقيل،  ب،أل   كتاب األفعال  -82

 م. ١983-هـ ١403

إعر   -83 يف  الفريد  اجمليداالكتاب  القرآن  حتقيق:ب  اهلمذاين،  للمنتجب  الدين    ،  نظام  حممد 

للنرش  ،الفتيح الزمان  املنورة    دار  املدينة  ا امل-والتوزيع،  السعودية،ملكة  ، ١ط:  لعربية 

 . م ٢00٦ -هـ ١4٢7

القرآن  -84 لغات  فيه  وصححه: كتاب  ضبطه  الفراء،  الديلمي  زياد  بن  حييى  زكريا  ألب   ،

 .الشاملة(املكتبة  )نسخةهـ١43٥رسيع)د.()د.ط(لجابر بن عبد اهلل ا 

  ب طالب ، ألب حممد مكي بن ألقراءات السبع وعللها وحججها كتاب الكشف عن وجوه ا  -85

 م. ١984-ـه ١404، 3القرطبي حتقيق : حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة،ط: القي   

القرا  -86 القرآن وعلل  احلسني  ل  ،اتءكشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب  بن  عيل 

 . م٢00٦-ـه ١4٢٦، ٢ر عامر،ط: دا  الرمحن السعدي، عبد القادر  عبد  د. الباقويل، حتقيق:

األصبحي املدين، حتقيق: بشار عواد معروف، وآخر،  بن أنس  ملالك    ، موطأ اإلمام مالك  -87

 . هـ١4١٢، ١ط: مؤسسة الرسالة،

القرآن،  -88 التيمى  جماز  املثنى  بن  معمر  فواد سزگني،    البرصي،   ألب عبيدة  : حممد  حتقيق 

 . هـ ١38١( ط . د) القاهرة، –مكتبة اخلانجى 
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العلم  -89 وجواهر  مر اجملالسة  بن  أمحد  بكر  ألب  الد،  املالكي،وان  عبيدة    ينوري  أبو  حتقيق: 

 . هـ ١4١9بريوت  -مشهور بن حسن آل سلامن، مجعية الرتبية اإلسالمية البحرين ، دار ابن حزم 

حتقيق: عبد الرمحن    ، ، ألب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراينى و جمموع الفتا  -90

مب قاسم،ـن  بن  ال  حمد  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  اجممع  النبوية،  رشيف،  ملدينة 

 . م١99٥هـ/١4١٦

ألب حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية، حتقيق :    ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -91

 . هـ١4٢٢ -األوىل ط: ، بريوت –دار الكتب العلمية ، الشايف حممد   دعبد السالم عب 

هللاه خمتصر    -92 عبد  أيب  ُمستدَرك  على  الّذهيب  احلافظ  احلَ استدراك  عيل)ابن  ل  ، اكم  بن  عمر 

َمة، امللقن(، حتقيق:   هـ. ١4١١،  ١ط: -الرياض  َعبد اهلل بن محد اللَحيَدان، وآخر َداُر الَعاص 

   . )د.ت(   )د.ط(   القاهرة -مكتبة املتنبي   ، البن خالويه ، لقرآن من كتاب البديعاخمتصر يف شواذ   -93

ق: حممد عبد اخلالق عضيمة،  حتقي  ي،ألب بكر، حممد بن القاسم األنبار  ،ملذكر واملؤنثا  -94

 م. ١98١ -هـ ١40١مجهورية مرص العربية)د.ط(-جلنة إحياء الرتاث -وزارة األوقاف 

الرمحن بن أب بكر، السيوطي، حتقيق:  وأنواعها  ة املزهر يف علوم اللغ  -95 الدين عبد  ، جلالل 

 . م١998 هـ ١4١8 ،١: ط بريوت –، : دار الكتب العلمية فؤاد عيل منصور

الصحيحي ا  -96 على  يوسف ملستدرك  د.  بإرشاف:  النيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  ألب   ،

 د.ط()د.ت(.)بريوت –املرعشيل، دار املعرفة 

أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون    ،يعلى  مسند أيب   -97

 م. ١989 -هـ ١4١0، ٢جدة، ط: للرتاث 

أح   -98 اإلمام  حمسند  بن  شعيب  نبلد  حتقيق:  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  ألب   ،

 . م١٢00 -هـ ١4٢١، ١ط: ، األرنؤوط، وآخر، مؤسسة الرسالة

الش   -99 اإلمام  اجلاويل،    ،فعي امسند  سنجر  رتبه:  الشافعي،  إدريس  بن  اهلل حممد  عبد  ألب 

ـ  ١4٢٥،  ١: رشكة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط:  سني فحلحتقيق: ماهر يا   . م ٢004  -ه
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اجلعد   -100 ابن  البغدادي،مسند  اجلَْوَهري  اجلَْعد  بن  لعيل  حيدر،   ،  أمحد  عامر    حتقيق: 

 . 990١ – ١4١0، ١، ط:  بريوت –مؤسسة نادر 

اجلامع  -101 بكرمصابيح  أب  بن  حممد  الدين  لبدر  ن  ،،  حتقيق:  الدماميني،  الدين  ابن  ور 

 م. 9٢00  -ـ ه  ١430، ١ط:    طالب، دار النوادر، سوريا،

إلبراهيم بن عمر البقاعي، )د.ت( مكتبة    ،نظر لإلشراف على مقاصد السورمصاعد ال  -102

 . م ١987 -هـ  ١408 ١الرياض ط:  املعارف 

ين،  ، وآخر، ألب زكريا حييى بن زياد الفراء، حتقيق : أمحد يوسف النجايتعاين القرآنم  -103

 . (ت.د) ،١: ط مرص، –دار املرصية للتأليف والرتمجة 

احلسن القرآن  معاىن  -410 ألب  األوسطـ)باملعروف    ،  د.(األخفش  حتقيق:  حممود    ،  هدى 

 . م0١99 -هـ ١4١١، ١قراعة، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط: 

وإعرابه  -105 القرآن  حتقيق:معاين  الزجاج،  الرسي  بن  إبراهيم  إسحاق  ألب  اجلليل عبد    ، 

 . م988١ - هـ8١40 ١: ط  بريوت، –عبده شلبي، عامل الكتب 

األعرايب   -106 ابن  البرصي،معجم  األعراب  ابن  حممد  بن  أمحد  سعيد  ألب  عبد  :  حتقيق  ، 

دار   احلسيني،  أمحد  بن  إبراهيم  بن  ط:ا املحسن  السعودية،  العربية  اململكة  اجلوزي،  ،  ١بن 

 . م١997 -هـ ١4١8

األوسط  -107 أل املعجم  حتقي،  الطرباين  الشامي،  أمحد  بن  سليامن  القاسم  طارب   : بن  ق  ق 

 .(ت.د()ط.د)القاهرة  –عوض اهلل بن حممد، وآخر، دار احلرمني 

ين حتقيق : محدي بن عبد  ا ، ألب القاسم سليامن بن أمحد الشامي، الطرب املعجم الكبري  -108

 . ٢: ط  ، القاهرة –مكتبة ابن تيمية   املجيد السلفي،

الطالصغري  املعجم  -109 الشامي،  القاسم سليامن بن أمحد  حتقيق: حممد شكور    رباين،، ألب 

 م. ١98٥ – ١40٥، ١عامن، ط: ، بريوت -دار عامر ، حممود احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي

الغيب   -110 الكبري(ت )ال  مفاتيح  ب ،فسري  امللقب  الرازي  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  فخر  ـ)ألب 

 . هـ١4٢0 - 3:ط  بريوت –ء الرتاث العرب ، دار إحيا(الدين الرازي



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس يبطاـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم
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خالد    ألب القاسم حممود بن عمرو الزخمرشي، حتقيق: د.  ،نعة اإلعراب صل يف ص املف  -111

 . م٦0٢0-ـه 4٢7١، ١، ط: القاهرة – اآلداب مكتبة إسامعيل حسان،

العرب  -112 اهلُن   بأل   ،املنتخب من غريب كالم  احلسن  بن  امللقب  احلسن عيل  األزدي،  ائي 

ـ  ١409،  ١ط:  ،  القرى معة أم  جا   د حممد بن أمحد العمري، ،حتقيق: (كراع النمل)بـ  م. ١989  -ه

األفكار   -113 األذكار  يف  نتائج  أحاديث  عبد  ال،  ختريج  حتقيق: محدي  العسقالين،  حجر  بن 

 . م ٢008  -هـ ١4٢9، ٢ط:  سلفي، دار ابن كثري،لاملجيد ا 

مصط  -114 يف  الفكر  خنبة  توضيح  يف  النظر  األثرنزهة  أهل  حجر  لح  ابن  عيل  بن  ألمحد   ،

 . هـ١4٢٢، ١  د اهلل بن ضيف اهلل الرحييل، مطبعة سفري بالرياض، ط:قيق: عب، حتالعسقالين

 مد عبد القادر أمحد، دار الرشوق حم ، ألب زيد األنصاري، حتقيق : د.النوادر يف اللغة -115

 . م١98١ -هـ ١40١، ١ط: 

األثري(  ، ألب السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ابن  ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل  -116

 م. ١979  -هـ ١399وت،  بري -حتقيق: طاهر أمحد الزاويي، وآخر املكتبة العلمية 

 . هـ 4١4١  -3:  ط   بريوت، –دار صادر اري، ص ألب الفضل حممد بن مكرم األن ،لسان العرب  -117

األدلـمـل  -118 بن حممد  الربكات  ألب  ،ةـــــع  الرمحن  األفغاين،   حتقيق:  ،ألنباريا   عبد    سعيد 

 م. ١9٥7-هـ ١377 )د.ط(، السوريةمطبعة اجلامعة 

القرآن  -119 يف  الدين  اللغات  صالح  حتقيق:  السامري،  احلسني  بن  اهلل  عبد  أمحد  ألب   ،

 م. ١94٦ -هـ ١3٦٥، ١ة الرسالة، القاهرة، ط: عمطب املنجد، 

القرآنية  -120 القراءات  يف  العربية  د. اللهجات  اجلامعية،    ،  املعرفة  دار  الراجحي،  عبده 

     م.١99٦ ،اإلسكندرية
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